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Ὀδύνη καὶ ὀργή!
Τὰ δύο αὐτὰ συναισθήματα 

κα  ταλαμβάνουν κάθε ἐχέφρονα 
ἄν  θρωπο πού, ἐμβρόντητος κυριολε-
κτικά, παρακολουθεῖ τὸ ποῦ ὁδηγοῦν 
τὰ πράγματα ὅσοι θέλουν νὰ ξεθεμε-
λιώσουν ὅ,τι ὑγιὲς ἔχει ἀπομείνει στὸν 
τόπο αὐτό.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ ἄρθρου 
δίνει ἡ μὲ βαθμὸ προτεραιότητος «ἐξαι-
ρετικῶς ἐπεῖγον» (γιατί ἆραγε;) καὶ 
ἡμερομηνία 23-12-2016 ἐγκύκλιος τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὶς «Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτερο-
βάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Χώρας», 
καθὼς καὶ πρὸς τὰ «Γυμνάσια τῆς Χώ-
ρας». Θέμα της: «Ὑλοποίηση στὸ Γυ-
μνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέ-
ρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζη-
τήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ - Ἐξαρτή-
σεων καὶ Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» μὲ γε-

νικὸ τίτλο: «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».
Καὶ μόνο ἀπὸ τὸν γενικό τίτλο τοῦ 

θέματος διακρίνεται ἀμέσως ποῦ τὸ 
Ὑπουργεῖο ἀποδίδει τὴ μέγιστη βαρύ-
τητα αὐτῶν τῶν σεμιναρίων γιὰ τὴν ἐ ν-
η μέρωση τῶν μαθητῶν, καθὼς καὶ τῶν 
γονέων τους. Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ βαρύτη-
τα πέφτει στὴν τρίτη θεματικὴ ἑνότητα 
«Ἔμφυλες Ταυτότητες».

Συνεπῶς οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν 
Γυμνασίων (παιδιὰ 12-15 ἐτῶν) καθὼς 
καὶ οἱ γονεῖς τους θὰ κληθοῦν νὰ ἐνη-
μερωθοῦν γύρω ἀπὸ τὸ φύλο τους. Τί 
ἐνημέρωση ἆραγε νὰ λάβουν; Ἀντι-
γράφουμε κάποια ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ 
προβλέπει ὁ συγκεκριμένος θεματικὸς 
ἄξονας: «Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ Φύ-

Ἔχουμε τελείως 
παραφρονήσει;
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λο», «Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεό-
τυπα», «Φύλο, Σεξουαλικὸς Προσανα-
τολισμὸς καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα», 
«Ὁμοφοβία καὶ Τρανσφοβία στὴν κοι-
νωνία καὶ στὸ σχολεῖο».

Λοιπόν, σαφέστατα πιὰ καὶ τελείως 
ἀπροκάλυπτα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας 
προωθεῖ στὰ παιδιὰ κάτι πολὺ χειρότε-
ρο ἀπὸ τὴ γνωστὴ σοδομικὴ ὁμοφυλο-
φιλία. Πρόκειται γιὰ κίνηση παγκόσμια 
ποὺ θέλει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μάλι-
στα τὰ παιδιά, νὰ διαλέγουν αὐτὰ τὸ 
κοινωνικὸ φύλο τους, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ 
τὸ βιολογικό τους φύλο. Αὐτὸ σημαί-
νει ὅτι ἐὰν κάποιο παιδὶ δὲν αἰσθάνεται 
καλὰ μὲ τὸ ὅτι γεννήθηκε ἀγόρι ἢ κορί-
τσι, θὰ μπορεῖ νὰ δηλώνει τὸ ἀντίθετο, 
καὶ μάλιστα νὰ τὸ ἀλλάζει μὲ τὴ βοήθεια 
τῶν σχετικῶν ἰατρικῶν ἐπεμβάσεων.

Ἤδη, πρὸς τοῦτο, στὴν τελευταία πα-
ρέλαση ὁμοφυλοφίλων τοιχοκολλήθη-
καν ἀφίσες μὲ τὸ σύνθημα: «Ἄνδρας 
δὲν γεννιέσαι· γίνεσαι», «γυναίκα δὲν 
γεννιέσαι· γίνεσαι». Καὶ ὄχι μόνο αὐτά. 
Παράλληλα, πάλι ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας, διοργανώνεται γιὰ τὸ ἔτος 
2017 «Πανελλήνιος Μαθητικὸς Διαγω-
νισμὸς Ψηφιακῆς Δημιουργίας» μὲ τί-
τλο: «Ὅλα τὰ παιχνίδια γιὰ ὅλα τὰ παι-
διά», μὲ στόχο τὴν κατάργηση τῆς δια-
κρίσεως τῶν παιχνιδιῶν γιὰ ἀγόρια ἢ 
γιὰ κορίτσια.

Ἔρχεται λοιπὸν ἡ θεματικὴ αὐτὴ τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας νὰ «ἀποδομή-
σει (ὅπως ἀκριβῶς τὸ λέει) τὰ ἔμφυ-
λα στερεότυπα» καὶ νὰ διδάξει τὴν κα-

ταστολὴ τῶν φαινομένων «ὁμοφοβί-
ας καὶ τρανσ φοβίας στὴν κοινωνία καὶ 
στὸ σχολεῖο» (αὐτὸ πάλι σημαίνει πὼς 
δὲν πρέπει οἱ μαθητὲς ἢ οἱ γονεῖς νὰ 
ἐκπλήσσονται καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ 
ἀντιδράσουν, ἂν κάποιο παιδί, συμμα-
θητὴς κ.ο.κ., δηλώσει κάτι διαφορετικὸ 
ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δείχνει καὶ διατρανώ-
σει τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ σεξουαλικό του 
προσανατολισμό).

Καὶ πότε κάνει τὴν ἐμφάνισή της ἡ 
Ἐγκύκλιος αὐτὴ τοῦ Ὑπουργείου;

Εἶναι ἆραγε τυχαία ἡ «σύμπτωση»; 
Τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες (τέλη Δεκεμβρίου 
τοῦ 2016) κυκλοφόρησε διαδικτυακὰ 
τὸ ἐξώφυλλο τοῦ πρώτου γιὰ τὸ 2017 
τεύχους (Ἰανουάριος 2017) τοῦ παγκο-
σμίου φήμης καὶ κυκλοφορίας περιοδι-
κοῦ “National Geographic”, ἀφιερωμέ-

νου στὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ 
φύλου, μὲ τίτλο “Revolution of 
Gender” (=Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 
Φύλου) καὶ φωτογραφία ἑνὸς 
μικροῦ κοριτσιοῦ (;) ἐννέα ἐτῶν 
ἀπὸ τὶς ΗΠΑ πού, ἐνῶ εἶχε γεν-
νηθεῖ ἀγόρι, θέλησε νὰ γίνει κο-

ρίτσι, μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν γιατρῶν καὶ 
τὴ συμπαράσταση τῶν γονέων του (βλ. 
«Ὁ Σωτήρ», τεῦχ. 2147, 15-1-2017, σελ. 
37).

Ποῦ πᾶμε λοιπόν; Ποῦ ὁδηγεῖται ὁ 
ἄνθρωπος;

Ὀδύνη καὶ ὀργή!
Ὀργὴ γιὰ τὴν ἔκφυλη ἀποδόμηση κά-

θε τελευταίου ἴχνους ὑγείας, ψυχικῆς 
καὶ σωματικῆς, ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο· 
γιὰ τὸ γκρέμισμα ὄχι πλέον τῶν ἀξιῶν – 
αὐτὲς ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ καὶ καιρό 
– ἀλλὰ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Δημιουργί-
ας, τῆς φυσικῆς νομοτέλειας μέσα στὸ 
σύμπαν. Καὶ συνάμα ὀδύνη. Ὀδύνη γιὰ 
τὴν ἔσχατη καταρράκωση τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου. Ἆραγε, μὲ αὐτὲς τὶς 

Ὀργὴ γιὰ τὴν ἔκφυλη ἀποδόμηση κάθε 
τελευταίου ἴχνους ὑγείας, ψυχικῆς καὶ 
σωματικῆς. Ὀδύνη γιὰ τὴν ἔσχατη κα-
ταρράκωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. 
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τακτικές, μὲ αὐτὲς τὶς διδασκαλίες πρὸς 
τὰ παιδιὰ τῶν δώδεκα καὶ δεκαπέντε 
ἐτῶν, τί μέλλον χτίζουμε γιὰ τὸν κόσμο 
μας, γιὰ τὴν πατρίδα μας;

Τὴν πατρίδα μας!
Μὲ τί ἀρχές, μὲ τί παράδοση πολιτι-

σμοῦ μεγάλωναν τὰ παιδιὰ σὲ 
τοῦτα ἐδῶ τὰ χώματα, καὶ γίνον-
ταν νέοι καὶ νέες μὲ λεβεντιὰ καὶ 
χάρη, γεμάτα ἀπὸ ὑγεία στὶς ψυ-
χές τους καὶ ζωντάνια στὰ μάτια 
τους! Καὶ τώρα; Ποῦ τὰ ὁδηγοῦ-
με; Συν αισθανόμαστε ἆραγε τὴν κό  λα-
ση, τὸ ἔρεβος ὅπου τὰ σπρώχνουμε;

Καὶ ποιὸς θὰ εἶναι σὲ θέση τότε, μετὰ 
ἀπὸ λίγα χρόνια, ὅταν τὰ παιδιὰ αὐτὰ 
καταλάβουν τί προξένησαν στὸν ἑαυ-
τό τους (ἂν ὑποθέσουμε ὅτι κάποια 
ζητήσουν νὰ ἀλλάξουν τὸ φύλο τους 
λόγῳ τῆς ἀγωγῆς ποὺ θὰ τοὺς δώσου-
με), ποιὸς θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ ἐξα-
γάγει ἀπὸ τὰ φρικτὰ ψυχολογικά τους 
προβλήματα, ποὺ θὰ ἔχουν νὰ κάνουν 
μὲ τὸ ἴδιο τὸ «ἐγώ» τους, τὴν ψυχοσω-
ματική τους ὑπόσταση: «Τί εἶμαι τώρα 
ἐγώ; Ἀγόρι ἢ κορίτσι; Ἄντρας ἢ γυναί-
κα;». Ποιὸς θὰ ἀναλάβει νὰ ἀπολογη-
θεῖ στὸ δριμὺ «κατηγορῶ» τους γιατὶ τὰ 
ἀφήσαμε νὰ κάνουν μιὰ ἐπιλογή, ὅταν 
ἀκόμα καλά-καλὰ δὲν γνώριζαν τί ση-
μαίνει νὰ εἶσαι ἄντρας ἢ γυναίκα; Ποιὸς 
θὰ τὰ ἀποζημιώσει ὄχι γιὰ ἠθική, ἀλλὰ 
γιὰ ὀντολογική, ψυχοσωματικὴ βλάβη;

Ἐπιτέλους! Ποῦ πᾶμε; Ἔχουμε λοιπὸν 
τελείως παραφρονήσει;

Ἂν ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι διαστρο-
φή, αὐτὸ τί πρέπει νὰ τὸ ὀνομάσουμε; 
Ἐκεῖ, στὴν ὁμοφυλοφιλία, δὲν φεύγει 
κάποιος ἀπὸ τὴν ὀντολογική του ὑπό-
σταση· ἀπὸ τὴ φυσικὴ χρήση τοῦ σώ-
ματός του φεύγει. Ἐδῶ βγαίνει ἀπὸ τὴ 
φυσική του κατάσταση καὶ γίνεται κά-
τι ἄλλο, κάτι ποὺ δὲν ἔχει τὶς φυσικὲς 

καὶ ψυχικὲς προδια γραφὲς νὰ γίνει. Τί 
εἴδους ἐκφυλισμὸς εἶναι αὐτός;

Καὶ ἐπιτέλους: Τὰ βάζουμε μὲ τὴ φυ-
σικὴ νομοτέλεια τοῦ σύμπαντος; Μὲ 
τοὺς νόμους ποὺ ὁρίζουν τὴ φυσικὴ τά-
ξη τῶν πραγμάτων; Μέχρι ἐκεῖ φτάνει ἡ 

ἀλαζονεία μας, ἡ «ὕβρις»; Δὲν φοβόμα-
στε τοὺς φυσικοὺς νόμους, τὶς φοβερὲς 
δυνάμεις τῆς φύσεως, ποὺ θὰ ἐπανα-
στατήσουν καὶ θὰ κινηθοῦν ἐναντίον 
μας; Τὴ Δημιουργία πᾶμε νὰ καταργή-
σουμε; Τόσο ἔχουμε βγεῖ ἀπὸ τὰ ὅριά 
μας;

«Αἰδώς, Ἀργεῖοι»! Αἰδώς!
Εἶναι ἡ ὥρα γιὰ σώφρονα, μαζὶ καὶ 

δυναμικὴ ἀντίδραση. Οἱ γονεῖς νὰ ἀντι-
σταθοῦν μέσῳ τῶν Συλλόγων Γονέων 
καὶ Κηδεμόνων τῶν Σχολείων. Οἱ Ἐκπαι-
δευτικοὶ νὰ ἀρνηθοῦν νὰ διδάξουν αὐτὰ 
τὰ αἴσχη στὶς τρυφερὲς ἡλικίες τῶν παι-
διῶν, ποὺ ποθοῦν τὴν ὑγεία καὶ τὴν ὀ-
μορφιὰ στὴ ζωή τους. Νὰ ὑπερ  α σπι-
σθοῦν μὲ κάθε τρόπο τὴν ψυχοσω μα-
τική τους ἀκεραιότητα. Κανεὶς ἂς μὴ φα-
νεῖ συνεργὸς στὰ ὕπουλα αὐτὰ παγκό-
σμια μηχανεύματα, ποὺ στόχο τους ἔ-
χουν τὸν βιολογικὸ καὶ πνευματικὸ ἐκ-
φυλισμὸ τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, ὥστε 
νὰ εἶναι εὔκολα χειραγωγήσιμο.

Ὅλοι μας μὲ σωφροσύνη καὶ σύνεση 
ἂς ἀντισταθοῦμε. Δὲν εἴμαστε οὔτε ρα-
τσιστὲς οὔτε φοβικοί. Λογικοὶ εἴμαστε. 
Ἄνθρωποι ποὺ ἀκόμα δὲν ἀπωλέσαμε 
τὰς φρένας μας.

Καὶ ποὺ φοβόμαστε τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὑπερασπιζόμαστε τὴν εἰκόνα Του, 
ποὺ λέγεται ἄνθρωπος.

«Αἰδώς, Ἀργεῖοι»! Αἰδώς! 
Εἶναι ἡ ὥρα γιὰ σώφρονα, μαζ ὶ καὶ 
δυ  ναμικὴ ἀν τίδραση.
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Φιλήμονος ἀποστόλου, 
Φιλοθέης Ἀθηναίας
Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Β΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄ Κορ. η΄ 8 - θ΄ 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. κε΄ 31-46

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Η ΦΟΒΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα 

φωτίζει τὸ τέλος τῆς ἱστορίας τοῦ κό-
σμου. Ἀκούσαμε ὅτι θὰ ξαναέλθει ὁ Κύ-
ριος μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀγγέλους Του 
καὶ θὰ καθίσει σὲ θρόνο ἔνδοξο. Θὰ 

συγκεντρωθοῦν μπροστά Του γιὰ νὰ 
κριθοῦν «πάντα τὰ ἔθνη», οἱ ἄνθρω-
ποι ὅλων τῶν γενεῶν. Μιὰ συνάθροι-
ση ἀσύλληπτη στὸ μέγεθός της – τρισ-
εκατομμύρια ἀνθρώπων! Μιὰ ἡμέρα 

E
ἶπεν ὁ Κύριος· ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 
πάν τες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐ τοῦ, 

τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐ τοῦ, καὶ 
συναχθή σεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ 
ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐ   τοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων 
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα 
ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν 
 πρόβατα ἐκ δε ξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια 
ἐξ εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ 
δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογη μένοι τοῦ 
πατρός μου,  κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμα
σμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ κα  ταβολῆς 
κό σμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐ δώκατέ μοι 
φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐ πο τίσατέ με, ξένος 
ἤμην, καὶ συνη γάγετέ με, γυμνός, καὶ πε
ριεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ 
με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ  ἤλθετε πρός με. 
τότε ἀποκριθήσον ται αὐτῷ οἱ δίκαιοι 
 λέ    γοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα 
καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσα
μεν; πότε δέ σε εἴ δομεν ξέ νον καὶ συν
ηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 

πό τε δέ σε  εἴδομεν ἀ σθε νῆ ἢ ἐν φυλακῇ, 
καὶ ἤλθομεν πρός σε; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀ μὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ 
ὅσον  ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν 
μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποι ήσατε. τότε 
ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐ ωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ 
ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον 
τὸ ἡ τοιμασμέ νον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς 
ἀγ γέλοις αὐτοῦ.  ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ 
ἐ δώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐ
πο τί σα τέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνη γά
γε τέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, 
ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐ    πε
σκέψασθέ με. τότε ἀποκρι θήσονται αὐτῷ 
καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν 
πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ 
ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονή σα
μέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέ
γων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐ ποι
ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ 
ἐμοὶ ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι 
εἰς κόλα σιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
αἰώνιον. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Τῶν Ἀπόκρεων)

«Συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη»
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συγ κλονιστική: ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ 
Θεὸς θὰ ἀποδώσει στὸν καθένα κατὰ 
τὰ ἔργα του. Ἂς δοῦμε πολὺ σύντομα 
τί σημαίνει γιὰ τὴ ζωή μας τὸ μοναδικὸ 
αὐτὸ γεγονός.

1. Θὰ κριθοῦμε μὲ αἰώνιες συνέπειες
Ἐκείνη τὴ φοβερὴ ἡμέρα θὰ σταθεῖ ὁ 

καθένας μας ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ κρι-
τηρίου καὶ θὰ κριθεῖ γιὰ τὴ ζωή του μὲ 
κάθε λεπτομέρεια – γιὰ τὶς πράξεις, τὰ 
λόγια, τὶς σκέψεις του! Ὁ Κριτὴς δὲν θὰ 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξαπατηθεῖ, οὔτε νὰ 
δωροδοκηθεῖ, διότι εἶναι ὁ καρδιογνώ-
στης Θεός. Καὶ ἡ ἀπόφαση θὰ εἶναι ἢ 
νὰ κληρονομήσουμε τὴ Βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἢ νὰ ἀποπεμφθοῦμε στὴν 
αἰώνια Κόλαση· ἢ ἀπόλυτη εὐτυχία 
κοντὰ στὸ Θεὸ ἢ ἀπερίγραπτη δυστυ-
χία μακριά Του! Ἀπόφαση ποὺ δὲν θὰ 
μπορεῖ νὰ ἀκυρωθεῖ, ἀλλὰ θὰ ἰσχύει 
στοὺς αἰῶνες!

Τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ μᾶς; Σημαίνει ὅτι 
κάθε ἐπιλογή μας ἔχει ἀντίκτυπο στὴν 
αἰωνιότητα· μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ ἢ 

στὴ σωτηρία ἢ στὴν ἀπώλεια. Ἑπομέ-
νως ὀφείλουμε νὰ βάλουμε σὲ δεύτερη 
μοίρα ὅλους τοὺς ἐγκόσμιους στόχους 
μας καὶ νὰ μᾶς ἀπασχολήσει περισσό-
τερο ἀπὸ ὅλα ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. 
Δὲν ἐπιτρέπεται ὡς πιστοὶ Χριστιανοὶ 
νὰ ζοῦμε χαλαρὰ καὶ ἐπιπόλαια, οὔτε 
νὰ παίζουμε μὲ τὴν ἁμαρτία· ἀλλὰ στὸ 
σύν τομο χρόνο τῆς ζωῆς μας νὰ φρον-
τίζουμε γιὰ τὴν καλὴ ἀπολογία μας στὸ 
φοβερὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἀγωνιζό-

μαστε. Νὰ μετανοοῦμε. Νὰ καθαριζόμα-
στε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

2. Θὰ κριθοῦμε  
καὶ γιὰ τὶς παραλείψεις μας

Ἀκούσαμε ἐπίσης ὅτι ὅσους ἀπέπεμ-
ψε ὁ Κύριος στὴν αἰώνια Κόλαση, τοὺς 
ἀπέπεμψε ὄχι διότι ἔκλεψαν ἢ σκότω-
σαν, ἀλλὰ διότι δὲν ἔδειξαν ἀγάπη 
στοὺς συνανθρώπους τους ποὺ βρί-
σκονταν σὲ ἀνάγκη. Δηλαδὴ ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ δὲν μᾶς ἐπιβαρύνουν μόνο οἱ 
ἁμαρτίες μας ἀλλὰ καὶ οἱ παραλείψεις 
μας. Εἴμαστε ἔνοχοι ὄχι μόνο ὅταν κά-
νουμε τὸ κακό, ἀλλὰ καὶ ὅταν παραλεί-
πουμε νὰ κάνουμε τὸ καλό.

Συνεπῶς δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴ σωτηρία 
μας νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ἁμαρτία. Ἀλλὰ 
πρέπει καὶ νὰ καλλιεργοῦμε τὴν ἀρετή, 
καὶ ἰδιαιτέρως τὴν ἀγάπη. Νὰ μὴν παρα-
μελοῦμε τὴν ἐλεημοσύνη. Νὰ δείχνουμε 
ἀγάπη στοὺς δυστυχισμένους. Νὰ τοὺς 
σπλαχνιζόμαστε καὶ νὰ τοὺς συμπαρα-
στεκόμαστε ὅσο μποροῦμε.

3. Στὸ πρόσωπο τοῦ πλησίον 
νὰ βλέπουμε τὸν Χριστὸ

Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς ἐκ δεξιῶν Του: 
«Ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
ἐποιήσατε»· καὶ στοὺς ἐξ εὐωνύμων 
Του: «Ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τού-
των τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιή-
σατε». Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὅ,τι κάνουμε 
στὸ συνάνθρωπό μας, εἶναι σὰν νὰ τὸ 
κάνουμε στὸν ἴδιο τὸν Χριστό – ἔτσι τὸ 
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ΒΙΒΛΙΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΟΥ

θεωρεῖ ὁ Ἴδιος – καὶ ἀναλόγως θὰ ἀντα-
ποδώσει εὐλογία ἢ ἀποδοκιμασία.

«Εἶδες τὸν ἀδελφόν σου; Εἶδες Κύριον 
τὸν Θεόν σου», διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες. Στὸ πρόσωπο τοῦ συνανθρώ-
που μας, τοῦ ὁποιουδήποτε συναν-
θρώπου μας, νὰ βλέπουμε τὸν Χριστό. 
Διότι εἶναι κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένος· 
διότι γἰ  αὐτὸν ἔχυσε τὸ Αἷμα Του ὁ Κύ-
ριος ἐπάνω στὸ Σταυρό. Ἡ ἀπόσταση 
ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν συνάνθρωπό 
μας, μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστό, ὅπως 
κι ἂν ὀνομάζεται αὐτὴ ἡ ἀπόσταση: κα-
τάκριση, θυμός, μνησικακία, ἀντιπά-
θεια, ἀδιαφορία. Καὶ ἀντίστροφα, ἡ ἀ-
γάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ εἶναι ἀγάπη 
πρὸς τὸν Χριστό.

Αὐτὸ ἐξάλλου εἶναι ὁ Παράδεισος: νὰ 
ἀγαποῦμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὸ 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Νὰ χαιρόμαστε μὲ 
τὴ χαρά τους καὶ νὰ λυπούμαστε μὲ τὴ 
λύπη τους· ὅπως τὸ ἔπραξαν ὅλοι οἱ 
Ἅγιοι· ὅπως τὸ ἔπραξε ἡ ἁγία Φιλοθέη, 
ποὺ γιορτάζουμε σήμερα, ἡ ὁποία ἔδω-
σε ὅλα τὰ δικά της καὶ τὸν ἑαυτό της στὸ 
Θεὸ καὶ ἀφιερώθηκε στὴ διακονία τῶν 
ἄλλων.

    

Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ ὕμνοι τῆς σημε-
ρινῆς Κυριακῆς μᾶς παρουσιάζουν μὲ 
ἔντονο τρόπο τὴ φοβερὴ ἐκείνη ἡμέρα 
καὶ ἴσως μᾶς τρομάζουν. Ἡ ἀλήθεια ὅμως 
εἶναι ὅτι ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἕνα 
δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος 
δὲν θέλει νὰ χαθεῖ καν ένας ἄνθρωπος, 
ἀλλὰ ὅλοι νὰ σωθοῦμε. Εἶναι ἕνα ξύ-
πνημα ἀπὸ τὸν λήθαργο τῆς ραθυμίας 
καὶ τῆς φιλαυτίας μας, ἕνα κάλεσμα νὰ 
γίνουμε ὅλοι μας ἄνθρωποι ἐλέους καὶ 
ἀγάπης, γιὰ νὰ κληρονομήσουμε τὴν 
ὑπέροχη Βασιλεία, ποὺ μᾶς ἔχει ἑτοι-
μάσει ὁ πανάγαθος Θεός μας, Βασιλεία, 
ἀπερίγραπτης καὶ αἰώνιας εὐτυχίας.
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Μᾶς βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, μᾶς 
παρακολουθοῦν στὴ ζωή μας. 
Οἱ φίλοι, οἱ συγγενεῖς, οἱ συνά-

δελφοι. Τοὺς βλέπουμε καὶ μεῖς, τοὺς 
παρατηροῦμε. Ἡ σχέση μας, ἡ συνερ-
γασία μας, ἡ κοινὴ ζωὴ στὴν οἰκογένεια, 
ἡ κοινὴ προσπάθεια στὴν ἐργασία καὶ 
ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, μᾶς φέρνουν σὲ 
μιὰ κοινωνία, ἡ ὁποία μᾶς δίνει τὴ δυνα-
τότητα νὰ γνωριζόμαστε. Νὰ τοὺς γνω-
ρίζουμε καὶ νὰ μᾶς γνωρίζουν.

Ἀλλὰ πράγματι γνωρίζουμε τοὺς ἄλ-
λους; Πράγματι μᾶς γνωρίζουν;

Γνωρίζουμε καὶ μᾶς γνωρίζουν ἐξωτε-
ρικά. Τὸ ἐσωτερικό μας τὸ γνωρίζουν; 
Τὶς σκέψεις τοῦ νοῦ μας, τὶς διαθέσεις, τὶς 
ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς, τὰ σχέδια, τὶς βα-
θύτερες ἐπιδιώξεις καὶ προθέσεις μας; 
Αὐτὰ δὲν τὰ γνωρίζουν βέβαια, ἐκτὸς καὶ 
ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἀποκαλύψουμε κάτι ἀπὸ 
τὸν ἐσωτερικὸ ἑαυτό μας, ὅσο καὶ ἐμεῖς 
τὸν γνωρίζουμε. Διότι εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ 
βαθύτερος ἑαυτός μας εἶναι ἄγνωστος 
καὶ σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους. Πόσες φορὲς 
ἀποροῦμε γιὰ τὶς ἐνέργειές μας! Πῶς τὸ 
ἔκανα αὐτό; Γιατί τὸ εἶπα αὐτό; Πῶς μοῦ 
ξέφυγε τὸ ἄλλο; Ἀγνοοῦμε τὸ βάθος τῆς 
ψυχῆς μας καὶ δὲν ἐλέγχουμε ἀπόλυτα 
τὶς βαθύτερες ἐσωτερικὲς διαθέσεις μας 
καὶ τὰ ἐλατήρια τῶν πράξεών μας.

Ὑπάρχει ὅμως κάποιο μάτι ποὺ βλέ-
πει τὰ πάντα καὶ τίποτε δὲν τοῦ ξεφεύ-
γει. Ὑπάρχει Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος «τὴν ὑπ᾿ 
οὐρανὸν πᾶσαν ἐφορᾷ, εἰδὼς τὰ ἐν τῇ 
γῇ πάντα, ἃ ἐποίησεν» (Ἰὼβ κη΄ [28] 
24). Ἐπιβλέπει καὶ κυβερνᾶ ὅλη τὴν 
οἰκουμένη, ποὺ ἐκτείνεται κάτω ἀπὸ 
τὸν οὐρανό, καὶ γνωρίζει ὅλα, ὅσα γί-
νονται καὶ συμβαίνουν στὴ γῆ. «Αὐτὸς 
γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων, 
λέληθε δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσου-
σιν, οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι 
τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα» (Ἰὼβ λδ΄ [34] 
21-22). Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ἀλάνθαστος θε-
ατὴς τῶν ἔργων τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν 
ξεφεύγει ἀπὸ τὴν προσοχή Του τίποτε 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πράττουν οἱ ἄνθρωποι, 
οὔτε ὑπάρχει τόπος γιὰ νὰ κρυφτοῦν 
ἐκεῖνοι ποὺ πράττουν τὰ ἄνομα ἔργα. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ βεβαίωση τοῦ θεόπνευ-
στου λόγου τῆς Ἁγίας Γραφῆς: Ὅλες τὶς 
πράξεις μας, ὅλα τὰ ἔργα μας, αὐτὰ ποὺ 
ἐπιμελῶς κρύψαμε ἀπὸ τὰ μάτια τῶν 
ἀνθρώπων, ὅλα τὰ βλέπει, ὅλα τὰ γνω-
ρίζει ὁ Κύριος καὶ Θεὸς τοῦ παντός.

Ἀλλὰ ὁ ἀψευδὴς λόγος τοῦ Θεοῦ 
μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὄχι μόνο τὰ ἐξω-
τερικὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν ἐσωτερι-
κό μας κόσμο ὁ Θεὸς τὸν γνωρίζει μὲ 
λεπτομέρεια. Αὐτὸς εἶναι «ὁ ἐπιστάμε-

Βλέπει καὶ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς μας
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νος τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων» (Ἰὼβ ζ΄ 
20). Γνωρίζει τὸ νοῦ μας, τὶς σκέψεις 
μας, τὰ σχέδιά μας, τὰ ἀπόκρυφα τοῦ 
ἐσωτερικοῦ μας. Εἶναι ὁ «ἐτάζων καρ-
δίας καὶ νεφρούς» (Ψαλ. ζ΄ 10). Ἡ καρ-
διὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, ὅπως διαβά-
ζουμε στὸν προφήτη Ἱερεμία, «βαθεῖα 
παρὰ πάντα», βαθιά, ἀφανής, ἀνεξε-
ρεύνητη καὶ ἄγνωστη περισσότερο ἀπὸ 
κάθε ἄλλο πράγμα. Συνεπῶς, ποιὸς 
εἶναι αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ γνωρίσει 
στὸ βάθος του τὸν ἄνθρωπο; Κανείς! 
Μόνο ὁ παντογνώστης Θεός. «Ἐγὼ 
Κύριος ἐτάζων καρδίας καὶ δοκιμάζων 
νεφροὺς τοῦ δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰς 
ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ κατὰ τοὺς καρποὺς 
τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ», διαβεβαι-
ώνει ὁ Θεός (Ἱερ. ιζ΄ [17] 9, 10). Μόνο 
ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος ἐξετάζω 
καὶ ἐρευνῶ τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες, 
ποὺ ὑπάρχουν στὰ βάθη τῶν καρδιῶν 
τῶν ἀνθρώπων. Ἐρευνῶ καὶ τὰ ἀπό-
κρυφα συναισθήματα, ὥστε νὰ ἀντα-
ποδίδω στὸν καθένα σύμφωνα μὲ τὴν 
ὅλη διαγωγή του καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς 
καρποὺς τῶν ἔργων του.

Σκέψεις ἐγωιστικὲς καὶ κενόδοξες κυ-
ριάρχησαν στὸ νοῦ μου; Διάθεση φι-
λοπρωτίας κατέλαβε τὴν καρδιά μου; 
Στή  ριξα τὴν πεποίθηση μου στὰ μά-
ταια πλούτη; Χάρηκε ἡ καρδιά μου, ὅταν 
ἀπόκτησα πολλά; Ἐξαπατήθηκε καὶ 
στηρίχθηκε μὲ ἐμπιστοσύνη σ’ αὐτά; 
Ζήλεψα τὴν προκοπὴ τοῦ πλησίον; Χά-
ρηκα στὴν ἀποτυχία του; Βλέμματα πο-
νηρὰ ἔσυραν αἰχμάλωτη τὴν καρδιά 
μου; Σαρκικὲς ἀναθυμιάσεις ἔπνιξαν τὴν 
ψυχὴ καὶ ἔσυραν τὸ νοῦ σὲ αἰσχροὺς 
λογισμούς; Σκέψεις μνησικακίας κυρι-
άρχησαν στὴ διάνοια, καὶ διάθεση ἐκδι-
κήσεως γεννήθηκε στὸ ἐσωτερικό μου; 
Ὅλα αὐτὰ καὶ ὅσα ἄλλα παρόμοια τα-
λαιπωροῦν τὴν ψυχὴ καὶ μολύνουν τὸ 

ἐσωτερικό της, ὅλα τὰ γνωρίζει ὁ Κύριος. 
 Ὁ σκοτεινὸς ἅδης καὶ ὁ τάφος εἶναι 

ὁλοφάνερα στὸν παντογνώστη καὶ 
παν     τεπόπτη Κύριο, διδάσκει ὁ σοφὸς 
Σολομών· «πῶς οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν 
ἀνθρώπων;»· πῶς δὲν εἶναι φανερὸ καὶ 
τὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀνθρώπων; (Παρ. ιε΄ 
[15] 11). «Γίνωσκε ὅτι Κύριος καρδίας 
πάντων γινώσκει, καὶ ὁ πλάσας πνοὴν 
πᾶσιν, αὐτὸς οἶδε πάντα». Γνώριζε κα-
λὰ ὅτι ὁ Κύριος γνωρίζει μὲ κάθε λε-
πτομέρεια τὶς καρδιὲς ὅλων, καὶ Ἐκεῖνος 
ποὺ ἔπλασε τὶς καρδιὲς καὶ ἔδωσε πνοὴ 
ζωῆς σ’ ὅλα τὰ πλάσματά Του, Αὐτὸς τὰ 
γνωρίζει ὅλα καὶ θὰ ἀποδώσει στὸν κα-
θένα κατὰ τὰ ἔργα του (Παρ. κδ΄ [24] 12).

Θὰ ἀποδώσει ὄχι μόνο κατὰ τὰ ἔργα 
τῶν χειρῶν, δηλαδὴ κατὰ τὶς πράξεις 
μας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ κινήματα τοῦ νοῦ, 
κατὰ τὶς σκέψεις, καὶ κατὰ τὶς ἐπιθυμί-
ες τῆς καρδιᾶς, κατὰ τὰ συναισθήματά 
μας, κατὰ τὶς ἐσωτερικὲς κινήσεις τῆς 
ψυχῆς καὶ τὶς ἀφανεῖς διαθέσεις μας. Ὁ 
Κύριος θὰ ἔλθει ὡς Κριτὴς δίκαιος κατὰ 
τὴν Δευτέρα Του Παρουσία, καὶ τότε 
«φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ 
φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν», 
θὰ φέρει στὸ φῶς αὐτὰ ποὺ τώρα εἶναι 
κρυμμένα στὸ σκοτάδι καὶ θὰ φανερώ-
σει τὶς ἐσωτερικὲς σκέψεις καὶ ἀποφά-
σεις τῶν καρδιῶν (Ά  Κορ. δ΄ 5). Ὅλα 
καθαρὰ καὶ ἀκάλυπτα στὸ βλέμμα Του 
καὶ κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει τότε νὰ κρυ-
φτεῖ ἢ νὰ ὑποκριθεῖ ἐνώπιόν Του.

Γι’ αὐτό, ἀδελφέ μου, ποὺ θέλεις τὴ 
σω  τηρία σου, «πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν 
καρδίαν, ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς» 
(Παρ. δ΄ 23). Μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ 
ἀσφάλεια πρόσεχε πάντοτε τὴν καρδιά 
σου καὶ τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τῆς ψυχῆς 
σου, διότι ἡ ἠθική σου προκοπὴ καὶ ἡ 
σωτηρία σου ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐκεῖνα, 
ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὴν καρδιά σου.



Πάντοτε μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὁ 
λόγος τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος: 
«Καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς 

τοῦ λαλεῖν» (Ἐκκλ. γ΄ 7). Αὐτὴ τὴ φορὰ 
ὅμως ἔμελλε νὰ τὸ διαπιστώσω στὴν 
πράξη.

Ὁ Γιῶργος εἶναι γνωστός μου, φί-
λος μου ἀπὸ χρόνια. Τὰ λέμε συχνά, 
κουβεν τιάζουμε γιὰ ποικίλα θέματα. 
Κάποιο ἀπόγευμα τὶς προάλλες τηλε-
φωνοῦσε σὲ κάποιον στενὸ συγγενή 
του καὶ βρέθηκα κι ἐγὼ ἐκεῖ κοντά. Κά-
ποιο σοβαρὸ θέμα συζητοῦσαν, οἰκογε-
νειακό, κάποιο πρόβλημα ἀκανθῶδες 
ὑπῆρχε. Καθὼς τὸν ἄκουγα νὰ μιλάει, 
κατάλαβα ὅτι ὁ συνομιλητής του εἶχε 
διαφορετικὴ ἄποψη γιὰ τὸ συγκεκριμέ-
νο θέμα. Μὰ δὲν μποροῦσαν οὔτε στὰ 
αὐτονόητα νὰ συμφωνήσουν. Τελικῶς, 
ὁ φίλος μου ὕψωσε τὸν τόνο τῆς φωνῆς 
του καὶ κατέβασε τὸ ἀκουστικὸ μὲ θόρυ-
βο στὸ τηλέφωνο. Εἶχε νευριάσει, ξεφυ-
σοῦσε ἀγανακτισμένος.

Πῆγα τότε κοντά του καὶ φιλικὰ τοῦ 
εἶπα δυὸ λέξεις. Δυὸ λέξεις ποὺ τόσο 

συχνὰ τὶς ἀκοῦμε κάθε μέρα: «Κάνε ὑ-
πομονή», εἶπα. Τίποτε παραπάνω.

Ὁ φίλος μου ξεροκατάπιε, μὲ κοίταξε 
στὰ μάτια καὶ μὲ πόνο μοῦ εἶπε: «Μὴ 
λὲς τόσο εὔκολα αὐτὲς τὶς δύο λέξεις σ’ 
ἕναν ποὺ βλέπεις ὅτι βρίσκεται σὲ κατά-
σταση ἐκνευρισμοῦ». Ἀπομακρύνθηκα 
γιὰ λίγο. Κατόπιν κάθισα καὶ σκέφτηκα 
αὐτὸ ποὺ μοῦ εἶπε.

Ἐγὼ χωρὶς παρόμοια προβλήματα, 
ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πῆγα νὰ ὑποδείξω 
τὸν σωστὸ τρόπο ἀντιμετώπισης, νὰ 
συμβουλέψω, νὰ ρίξω λάδι στὴν τρι-
κυμισμένη θάλασσα τῆς ψυχῆς τοῦ φί-
λου μου. Μόνο ποὺ αὐτὸ λειτούργησε 
σὰν λάδι ποὺ ἔπεσε στὴ φωτιὰ καὶ τὸν 
ἐκνεύρισα περισσότερο. Ἦταν σωστὴ 
ἡ προτροπή μου, ἀλλὰ ἄκαιρη. Εἰπώ-
θηκε σὲ ἀκατάλληλη στιγμή. Βεβαίως 
ἡ ὑπομονὴ εἶναι μεγάλη ἀρετή, δύναμη, 
περικλείει ἐλπίδα, κουράγιο, καρτερία. 
Ὅμως ἡ συμβουλὴ ἔφερε ἀντίθετο ἀπο-
τέλεσμα.

Πόσες φορές, σκέφτηκα, λέω τέτοια 
λόγια! Ἂν περνοῦσα κι ἐγὼ τὰ ἴδια ἢ 

Μὴ λές: 
 «κάνε ὑπομονὴ»
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ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ἀνάλογα προβλήματα, θὰ καταλάβαινα 
καλύτερα τὸν φίλο μου. Τώρα εἶχα βε-
βαίως καλὴ διάθεση. Ἀλλὰ ἡ συμβουλὴ 
ξεκίνησε ἀπ’ τὸ μυαλὸ καὶ βγῆκε ἀπὸ 
τὰ χείλη. Ἔμοιαζε μὲ πέτρα ὅμως καὶ μὲ 
βέλος ποὺ τρυπάει. Ἡ καρδιὰ δὲν συμ-
μετεῖχε. Ἦταν ἀμέτοχη. Γι’ αὐτὸ ὄχι μό-
νο δὲν οἰκοδόμησε, δὲν παρηγόρησε, 
ἀλλὰ ἔφερε καὶ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. 
Ἐρέθισε τὴν πληγή, αὔξησε τὸν πόνο.

Πόσες φορὲς μᾶς ξεφεύγουν εὔκολα 
τέτοιες συμβουλὲς σὲ δυσκολεμένους 
ἀνθρώπους: «Κάνε κουράγιο», «μὴ στε -
νοχωριέσαι», «ὅλα θὰ περάσουν», «κά-
νε ὑπομονή»! Ὅταν ὅμως χτυπήσει τὴν 
πόρτα τῆς ψυχῆς μας, τῆς ὑγείας μας, 
τῆς οἰκογένειάς μας, τῆς ἐργασίας μας 
κάποια δυσκολία σοβαρή, τότε μοιάζου-
με μ’ αὐτοὺς ποὺ μπαίνουν στὸ χορὸ νὰ 
χορέψουν, ἀλλὰ χάνουν τὰ βήματα καὶ 
παραπατᾶνε, ἐνῶ λίγο πρὶν συμβού-
λευαν τοὺς ἄλλους πῶς νὰ χορεύουν.

Αὐτοὶ εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι. Ἀδύνα-
τοι μὲ τὸ Α κεφαλαῖο. Οἱ συμβουλές μας 
ὅταν ἔχουν μόνο συμμετοχὴ τοῦ μυα-
λοῦ, εἶναι μόνο λόγια. Ὅταν ὅμως πε-
ρικλείουν μέσα τους καὶ συμμετοχὴ τῆς 
καρδιᾶς καὶ λεχθοῦν στὴν κατάλληλη 
ὥρα καὶ μὲ κατάλληλο τρόπο, τότε μπο-
ροῦν νὰ γλυκάνουν, νὰ ἐνισχύσουν, νὰ 
στηρίξουν τὸν συγγενή, τὸν φίλο, τὸν 
συνεργάτη.

Καὶ μεῖς οἱ ἴδιοι πόσο εὐκολότερα δε-
χόμαστε μιὰ προτροπή, ὅταν γνωρί-
ζουμε ὅτι αὐτὸς ποὺ μᾶς τὴν ἀπευθύνει 
μιλάει μόνο ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἐνεργεῖ μὲ 
διά κριση!

Ἂς εἴμαστε λοιπὸν περισσότερο προσ   -
εκτικοὶ σὲ συμβουλὲς «ἐκ τοῦ ἀσφα-
λοῦς» στὶς δυσκολίες τῶν συνανθρώ-
πων μας. 

Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
●  Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ                           7 �

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
● ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙ
    ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                          1 �

✼   ✼   ✼

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
● ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄)                                         Ἕκαστος  25 �

● Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ                                        3 �

● ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ                      11 �
● Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 ΕΝ Τῌ ΕΚΛΟΓῌ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ                 1,50 �
● ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ                                                     18 �
● ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ             20 �
● ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ - 

 ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 (Τεύχη Α΄, Β΄)                                 Ἕκαστον 4,50 �

✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. Βασιλειάδη
● Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 (Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄)                                     Ἕκαστος 16 �
●  ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ                                  23 �

✼   ✼   ✼

Σταύρου Ν. Μποζοβίτη
● ΕΚΚΛΗΣΙΑ

  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΦΡΟΝΗΜΑ                          2 �
● ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ

 ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ          10 �

✼   ✼   ✼

● Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                        2 �

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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τῶν πατέρων

ἡ φωνὴ
τῶν πατέρων

«Οὐκ οἶσθα, ὅτι ἀποδημία ὁ παρὼν βίος; Μὴ 
γὰρ πολίτης εἶ; Ὁδίτης εἶ. Συνῆκας τί εἶπον; Οὐκ 
εἶ πολίτης, ἀλλ᾿ ὁδίτης εἶ καὶ ὁδοιπόρος. Μὴ εἴπῃς· 
Ἔχω τήνδε τὴν πόλιν, καὶ ἔχω τήνδε. Οὐκ ἔχει οὐδεὶς 
πόλιν. Ἡ πόλις ἄνω ἐστί. Τὰ παρόντα ὁδός ἐστιν. 
Ὁδεύομεν τοίνυν καθ᾿ ἡμέραν, ἕως ἡ φύσις ἐπιτρέχει. 
Ἔστι τις ἐν ὁδῷ χρήματα ἀποτιθέμενος· ἔστι τις ἐν 
ὁδῷ χρυσίον κατορύττων. Ὅταν οὖν εἰσέλθῃς εἰς παν-
δοχεῖον, εἰπέ μοι, τὸ πανδοχεῖον καλλωπίζεις; Οὐχί, 
ἀλλ᾿ ἐσθίεις καὶ πίνεις, καὶ ἐπείγῃ ἐξελθεῖν. Παν-
δοχεῖόν ἐστιν ὁ παρὼν βίος. Εἰσήλθομεν, καταλύο-
μεν τὸν παρόντα βίον· σπουδάζωμεν ἐξελθεῖν μετὰ 
καλῆς ἐλπίδος, μηδὲν ἀφῶμεν ὧδε, ἵνα μὴ ἀπολέ-
σωμεν ἐκεῖ».

(Ὅτε ἔξω τῆς θύρας εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη,  
ΕΠΕ 33, 120)

Δὲν γνωρίζεις ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ εἶναι ἕνα ταξίδι; Μήπως εἶσαι πολίτης αὐτῆς τῆς 
ζωῆς; Ὁδοιπόρος εἶσαι. Κατάλαβες τί εἶπα; Δὲν εἶσαι πολίτης, ἀλλὰ περαστικὸς 
εἶσαι καὶ ὁδοιπόρος. Μὴν πεῖς· ἔχω αὐτὴ τὴν πόλη καὶ ἔχω τὴν ἄλλη. Δὲν ἔχει καν-
εὶς πόλη. Ἡ πόλη βρίσκεται ἐπάνω. Τὰ παρόντα εἶναι δρόμος. Βαδίζουμε λοιπὸν 
κά θε ἡμέρα, ὅσο ἡ ἀνθρώπινη φύση μας ἔχει δυνάμεις νὰ βαδίζει. Ὑπάρχουν 
πολλοὶ ποὺ ἀποθηκεύουν στὸ δρόμο χρήματα. Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ κρύβουν 
στὸ δρόμο χρυσάφι. Ὅταν μπαίνεις σὲ ξενοδοχεῖο, πές μου, ἀρχίζεις νὰ στολίζεις 
τὸ ξενοδοχεῖο; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἀλλὰ τί κάνεις; Τρῶς, πίνεις καὶ βιάζεσαι νὰ φύγεις. 
Ξενοδοχεῖο εἶναι ἡ ζωὴ αὐτή. Μπήκαμε καὶ τελειώνουμε ἐδῶ τὴν παρούσα ζωή. 
Ἂς φροντίζουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο τῆς ζωῆς αὐτῆς μὲ καλὴ ἐλπίδα 
γιὰ τὸ αἰώνιο μέλλον μας. Ἂς μὴν ἀφήσουμε τίποτε πολύτιμο ἐδῶ, γιὰ νὰ μὴν τὸ 
χάσουμε γιὰ πάντα ἐκεῖ. 

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

 Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Εἴμαστε περαστικοὶ
σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ



84

Α
ρι

θ
. 2

14
9,

 1
5 

Φ
εβ

ρο
υΑ

ρι
ο

υ
 2

01
7

Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα  
στερεότυπα καὶ οἰκοδομώντας  

τὰ ἔκφυλα κακέκτυπα
Ὅτι ὁ κόσμος μας ὁδηγεῖται ἢ ἔχει σχε-

δὸν φθάσει σὲ κατάσταση παρακρού-
σεως βαρύτατης μορφῆς, πολλοὶ καὶ τὸ 
περίμεναν καὶ τὸ ἔλεγαν. Ὅτι ὅμως καὶ ἡ 
Ἑλλάδα, πατρίδα τοῦ παγκόσμιου πολι-
τισμοῦ, θὰ προσχωροῦσε τόσο σύντομα 
σ᾿ αὐτὴ τὴν κοινωνία τῶν παραφρόνων, 
ποιὸς μποροῦσε νὰ τὸ φαντασθεῖ;

Κι ὅμως αὐτὸ εἶναι ἤδη πραγματικότη-
τα στὸν τόπο μας. Ἀπόδειξη ἀποτελεῖ ἡ 
θλιβερὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας γιὰ τὴ διοργάνωση θεματικῆς ἑβδο-
μάδας σὲ ὅλα τὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μὲ 
τρεῖς ἑνότητες: 1. Ζητήματα Διατροφῆς 
2. Ζητήματα Ἐθισμοῦ - Ἐξαρτήσεων καὶ 
3. Ζητήματα Ἔμφυλων Ταυτοτήτων. Τὰ 
δύο πρῶτα ζητήματα εἶναι ἁπλῶς προ-
σχηματικά, γιὰ νὰ συσκιάσουν τὸ ἐπιδι-
ωκόμενο μὲ τὸ τρίτο θέμα, περιεχόμενο 
τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ ἑξῆς ἐπιμέρους ἑνό-
τητες: «Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ Φύλο», 
«Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα», 
«Φύλο, Σεξουαλικὸς Προσ ανατολισμὸς 
καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα», «Ὁμοφο-
βία καὶ Τρανσφοβία στὴν κοινωνία καὶ 
στὸ σχολεῖο». Στὸ ὅλο θέμα ἀναφέρεται 
ἐκτενῶς τὸ κύριο ἄρθρο τοῦ Περιοδικοῦ 
μας μὲ τὸν τίτλο: «ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ 
ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΕΙ;»

Τὸ ἄρθρο προδημοσιεύθηκε στὸ Δια-
δίκτυο καὶ εἶναι χαρακτηριστικότατο τὸ 
σχό λιο ἑνὸς ἐπώνυμου ἀναγνώστη. Ἔ-
γρα ψε: «Τὸ ἐρωτηματικὸ στὸν τίτλο προ-

  φανῶς μπῆκε κατὰ λάθος!»· θέλον τας νὰ 
πεῖ ὅτι ἤδη ἔχουμε τελείως παραφρονή-
σει. Ποιοί;

Ἀναμφιβόλως φαίνεται νὰ παρεφρόνη-
σε τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, δηλαδὴ οἱ 
ἐμπνευστὲς αὐτῆς τῆς ἀθλιότητος. Γιὰ 
τὴν ἀκρίβεια οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ λεγόμε-
νου Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτι-
κῆς ποὺ τὸ εἰσηγήθηκαν, καὶ ἡ ἡγεσία 
τοῦ Ὑπουργείου ποὺ τὸ ἐνέκρινε.

Σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὡστόσο θὰ μᾶς ἐπι-
τρέψουν οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες νὰ 
διατυπώσουμε διαφορετικὴ γνώμη. Ἕνα 
παραλογιζόμενο Ὑπουργεῖο, ἀπευθυνό-
μενο σὲ κοινωνία λογικῶν ἀνθρώπων, 
θὰ εἶχε αὐθημερὸν καταρρεύσει. Καὶ ἡ 
ἡγεσία του θὰ εἶχε ἐξαφανισθεῖ. Ὅμως, 
τουλάχιστον μέχρι τὴν ὥρα ποὺ γράφον-
ται αὐτὲς οἱ γραμμές, ὅλοι παραμένουν 
στὶς θέσεις τους καὶ παρὰ τὶς ἀντιδράσεις 
ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα προωθήσεως τῆς 
διαστροφῆς καὶ τῆς ἀκολασίας παραμέ-
νει στὶς ὑποχρεώσεις τῶν σχολείων.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ παράνοια εἶναι γε-
νικότερη. Ἔχει ἐπεκταθεῖ σὲ ὅλο τὸ κοι-
νωνικὸ φάσμα. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ὑπο-
χρεωθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο σὲ ἄμεση ἀνά-
κληση τῆς ἐπαίσχυντης Ἐγκυκλίου. Ὅ-
μως τὰ πνευματικὰ ἱδρύματα, μάλιστα ἡ 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἀδρανοῦν. Οἱ Σύλ-
λογοι Γονέων ἀδιαφοροῦν. Ἡ κοινωνία 
κοι μᾶται βαθιά. Ἡ φωνὴ τῆς Συνόδου θὰ 
ταρακουνήσει τὸ ὑπόδουλο σὲ ξένα κέν-
τρα ἀποφάσεων σύστημα;

Ἔ! Ξυπνῆστε, ταλαίπωροι γονεῖς! Δια-
στρέφουν τὰ παιδιά σας, δὲν τὸ καταλα-
βαίνετε; Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στε-
ρεότυπα οἰκοδομοῦν στὶς ψυχές τους 
τὰ ἔκφυλα κακέκτυπα. Δική σας εὐθύνη 
εἶναι αὐτὴ ἡ τραγωδία!
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Χάσμα μεταξὺ πλουσίων  
καὶ φτωχῶν

Καθὼς διάφοροι ἡγέτες καὶ μεγιστάνες 
τοῦ πλούτου συγκεντρώνονταν καὶ πά-
λι φέτος (μέσα Ἰανουαρίου) γιὰ τὸ ἐτή-
σιο Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ στὸ 
Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας, μία ἔκθεση ἀπὸ τὴ 
φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση Oxfam ἔφερ-
νε στὸ φῶς συγκλονιστικὰ στοιχεῖα γιὰ 
τὸ χάσμα τοῦ πλούτου ποὺ ὑφίσταται με-
ταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν στὸν κόσμο 
σήμερα.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν Oxfam τὸ χά-
σμα αὐ τὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ποὺ ἔχει 
καταγραφεῖ ποτέ, καθὼς ὀκτὼ συνολικὰ 
ἄτομα ἐπάνω στὴ γῆ κατέχουν πλοῦτο 
ἴσο μὲ τῆς μισῆς (φτωχότερης) ἀνθρωπό-
τητας, δηλαδὴ μὲ τὸν πλοῦτο ποὺ κατέ-
χουν 3,6 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι. Μέ-
χρι τὸ 2016 τὸν πλοῦτο αὐτὸν τῶν 8 ἀτό-
μων τὸν κατεῖχαν 62 ἄτομα. Μέσα σὲ ἕνα 
χρόνο τόσο πολὺ ἔχει ἀνοίξει «ἡ ψαλί-
δα» μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν.

«Αἰσχρὸ» χαρακτηρίζει τὸ ἀποτέλεσμα 
αὐτὸ ἡ ἐν λόγῳ φιλανθρωπικὴ ὀργάνω-
ση, ποὺ ἐμπνέει σοβαρὲς ἀνησυχίες γιὰ 
παγκόσμια ἀντίδραση μὲ καταστροφι-
κὲς ἐνδεχομένως ἐπιπτώσεις. Γι’ αὐτὸ 
καὶ προτείνει στὴν ἔκθεσή της τὴ λήψη 
δραστικῶν μέτρων μὲ αὐστηρὲς διώξεις 
ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀποφυγὴ φορολόγησης 
τῶν γιγάντων αὐτῶν τοῦ πλούτου, προ-
κειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ κάποια ἄμβλυν-
ση στὴν τεράστια αὐτὴ ἀνισότητα. «Δὲν 
μπορεῖς νὰ ἔχεις ἕνα σύστημα ὅπου οἱ 
δισεκατομμυριοῦχοι συστηματικὰ πλη-
ρώνουν μὲ χαμηλότερες κλίμακες φόρου 
ἀπ’ ὅ,τι ἡ γραμματέας ἢ ἡ καθαρίστριά 
τους», δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὀργά-
νωσης Μὰξ Λόσον. 

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ πλουσιότερος ἄν-
θρω πος τοῦ κόσμου τὴ στιγμὴ αὐτὴ εἶναι 
ὁ Μπὶλ Γκέιτς, τοῦ ὁποίου ἡ περιουσία 
ἀπὸ τὸ 2006 ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 50% ἢ 25 
δισ. δολάρια, ἐνῶ στὴν ὁμάδα τῶν ὀκτὼ 

συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ 
Facebook Μὰρκ Ζούκερμπεργκ.

Ὅσο ὑφίσταται τὸ σχῆμα αὐτοῦ τοῦ κό-
σμου, «τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατε-
ῶνος», δυστυχῶς δὲν πρόκειται νὰ ὑ-
πάρξει δικαιοσύνη στὴ διαμοίραση τοῦ 
πλούτου τῆς πλουσιοπάροχης γῆς.

«Βδέλυγμα»! 
Εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος πρόσ-

φατα μιὰ εἴδηση πολὺ θλιβερή, ποὺ φα-
νερώνει τὴν πνευματικὴ κρίση ποὺ μα-
στίζει τὴ χώρα μας. Ἀντιγράφουμε ἀ πὸ 
τὴν ἐφημερίδα: «Σὲ μεγάλες πόλεις τῆς 
περιφέρειας καὶ ὄχι μόνο στὴν Ἀττικὴ ἐ-
πεκτείνεται τὸ φαινόμενο τῆς παραβατι-
κότητας στὶς ἀντλίες τῶν πρατηρίων: 
Νέα ἔρευνα ποὺ πραγματοποίησε τὸ 
Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο γιὰ λογαριασμὸ 
τοῦ Συνδέσμου Ἑταιρειῶν Ἐμπορίας Πε-
τρελαιοειδῶν Ἑλλάδος σὲ Θεσσαλονίκη, 
Μαγνησία καὶ Ἀχαΐα ἔδειξε ὅτι τὸ 11% 
τῶν πρατηρίων παραδίδουν στοὺς κατα-
ναλωτὲς λιγότερο καύσιμο σὲ σχέση μὲ 
αὐτὸ ποὺ πληρώνουν, μὲ ἀπόκλιση ποὺ 
φθάνει κοντὰ στὸ 10%... Ἡ νέα ἔρευνα 
διεξήχθη μὲ μυστικὸ ὄχημα τοῦ ΕΜΠ 
ποὺ ἐλέγχει τὴν ἀκρίβεια τῆς παραδιδό-
μενης ποσότητας καυσίμου στὴν ἀντλία...
Ἕναν εὔλογο προβληματισμὸ ποὺ ἐκ-
φράζει ὁ Σύνδεσμος Ἑταιρειῶν Ἐμπορί-
ας Πετρελαιοειδῶν Ἑλλάδος εἶναι ὅτι τὸ 
ὑψηλὸ αὐτὸ ποσοστὸ παραβατικότη τας 
τοῦ 11% καταγράφεται ἕνα μόλις μή  να 
μετὰ τὴ δημοσιοποίηση τῶν ἀποτελε-
σμάτων τῆς πρώτης ἔρευνας στὴν Ἀττικὴ 
καὶ ἐνῶ εἶχε προαναγγελθεῖ ἡ διενέργεια 
νέας ἔρευνας σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς χώ-
ρας... Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἀντίστοιχη 
ἔρευνα στὴν Ἀττικὴ ἔδειξε ὑψηλότερα 
ποσοστὰ παραβατικότητας... δηλαδὴ 
14,5% εἶχαν προβληματικὲς παραβά-
σεις» («Καθημερινὴ» 26-1-2017).

Ντρέπεται πραγματικὰ καὶ θλίβεται 
καν εὶς βαθύτατα μὲ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει. 
Τώρα ποὺ εἶναι βαρὺς ὁ χειμώνας καὶ σὲ 
πολλὲς οἰκογένειες ὑπάρχουν βρέφη καὶ 
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μικρὰ παιδιὰ καὶ ἀνήμποροι γέροντες, ἡ 
δὲ ἐσωτερικὴ θέρμανση εἶναι ἀπαραίτη-
τη ἐπὶ πολλὲς ὧρες, οἱ ἐπιτήδειοι θέλη-
σαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν κατάσταση. 
Νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ αὐτήν, μάλιστα! 
Νὰ κερδίσουν, ναί! Ὄχι ὅμως μὲ ἀπάτη 
καὶ ἀδικία! Τὰ ἄδικα δὲν εὐλογοῦνται, λέ-
ει καὶ ὁ σοφὸς λαός μας. 

«Βδέλυγμα τῷ Θεῷ... πᾶς ποιῶν ἄδι-
κον»· τὸν ἀποστρέφεται, τὸν σιχαίνεται 
δηλαδὴ ὁ Θεὸς τὸν ἄδικο, γράφει ἡ Ἁγία 
Γραφή (Δευτ. κε΄ [25] 16). Ἔχουμε ἆρα-
γε σκεφθεῖ τί σημαίνει νὰ σὲ σιχαίνεται ὁ 
Θεός; Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ψαλμωδὸς γράφει 
στὸ Ψαλτήριο: «Ὁ ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν 
μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν» (Ψαλ. ι΄ 5). Τὸν 
ἑαυτό του δηλαδὴ μισεῖ αὐτὸς ποὺ ἀδικεῖ. 
Διότι ἐξαιτίας τῶν ἀδικιῶν του ἔρχονται 
ἀργὰ ἢ γρήγορα θλίψεις καὶ δεινὰ στὴ 
ζωή του. Παίρνει ἀπὸ πάνω του καὶ ἀπὸ 
τὴν οἰκογένειά του τὴν Χάρι καὶ τὴν εὐλο-
γία του ὁ Θεός. Ὅλα βέβαια μποροῦν νὰ 
διορθωθοῦν, ἂν ὑπάρξει μετάνοια καὶ δι-
όρθωση τοῦ ἁμαρτήματος.

 «Φονικὸ ὅπλο»!
Ἔτσι ἀποκαλεῖ ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλό-

γου Ἑλλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) 
κ. Κων. Κεπαπτσόγλου τὸ τιμόνι γιὰ 
τὸν Ἕλληνα ὁδηγό. Σύμφωνα μὲ ἐπίση-
μα στοιχεῖα ποὺ δημοσιεύθηκαν στὴν 
ἐφημερίδα «Καθημερινή» (24-12-2016), 
«πάνω ἀπὸ δύο ἄνθρωποι κάθε ἡμέρα 
ἀφήνουν τὴν τελευταία τους πνοὴ στοὺς 
ἑλληνικοὺς δρόμους λόγῳ τροχαίων καὶ 
πάνω ἀπὸ 14.000-15.000 εἶναι οἱ τραυ-
ματίες κάθε χρόνο, παρὰ τὴ μικρὴ μείω-
ση τῶν τελευταίων ἐτῶν».

Ὁ ἴδιος ἐπιστήμων διευκρινίζει: «Ἡ μεί-
ωση στὸν ἀριθμὸ τῶν θυμάτων μᾶλλον 
ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ μείωση τῆς χρήσης 
τῶν Ι.Χ. αὐτοκινήτων τὰ τελευταῖα χρόνια 
λόγῳ τῆς κρίσης, παρὰ μὲ τὴ βελτίωση 
τῆς ὁδικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ὁδηγῶν».

Στὴ συνέχεια δημοσιεύονται καὶ ἄλλα 

διαφωτιστικὰ στοιχεῖα: «Οἱ ὁδηγοὶ μο-
τοσικλετῶν ἔχουν πολὺ μεγάλο μερίδιο 
μεταξὺ τῶν νεκρῶν καὶ τραυματιῶν. Τὸ 
2015 ἀπὸ τοὺς 789 νεκρούς, οἱ 287 ἦταν 
ἀναβάτες μηχανῶν. (...) Ἀλλὰ καὶ οἱ πε-
ζοὶ εἶναι κινούμενοι στόχοι γιὰ τοὺς ἀ-
συν είδητους ὁδηγούς. Τὸ ποσοστὸ τῶν 
νεκρῶν πεζῶν κυμαίνεται στὸ 17% - 20% 
τὰ τελευταῖα χρόνια. Μόνο τὸ 2015, 129 
ἄνθρωποι ποὺ περπατοῦσαν βρῆκαν 
τραγικὸ θάνατο στὴν ἄσφαλτο». 

Ἐξάλλου «ὁ κ. Γιῶργος Κουβέδης, 
ἀπὸ τὸν Πανελλαδικὸ Σύλλογο SOSTE  
(SOS Τροχαῖα Ἐγκλήματα)»  ξεχωρίζει 
δύο βασικὲς αἰτίες γιὰ τὰ περισσότερα 
θανατηφόρα δυστυχήματα: «Τὸ πρῶτο 
εἶναι ἡ ταχύτητα, ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα φο-
νιὰς στοὺς δρόμους. Τὸ λένε ὅλοι οἱ ὀρ-
γανισμοί. Ἐμεῖς δὲν συμφωνοῦμε ἁπλά, 
τὸ βεβαιώνουμε μὲ τὶς ζωὲς αὐτῶν ποὺ 
χάσαμε. Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητά 
τους εἶναι θύματα παραβατῶν ταχύτητας 
(...). Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ ἀλκοόλ. Αὐξημέ-
νη κατανάλωση ἀλκοὸλ ἀπὸ τὸν ὁδηγὸ 
σημαίνει πολλαπλάσιες πιθανότητες γιὰ 
σύγκρουση». Καὶ προσθέτει μὲ ἰδιαίτερη 
ἔμφαση: «Δὲν ὑπάρχουν τροχαῖα ἀτυ-
χήματα, ἀλλὰ τροχαῖα ἐγκλήματα. Δὲν 
πρόκειται γιὰ τὴν κακιὰ ὥρα, τὴν ἀτυχία, 
ἀλλὰ γιὰ ἐγκληματικὴ συμπεριφορά».

Τὰ γεγονότα μιλοῦν μόνα τους καὶ μᾶς 
φωνάζουν: Ἕλληνες ὁδηγοὶ ὅλων τῶν 
εἰδῶν τροχοφόρων, σταματῆστε ἐπιτέ-
λους τὶς ἀνθρωποθυσίες στὸν σύγχρο-
νο «Μολὼχ τῆς ἀσφάλτου»! Ὁ λαός μας 
συρρικνώνεται συνεχῶς ἐξαιτίας τῆς αἱ-
μορραγίας τοῦ δημογραφικοῦ (φυγοτε-
κνία, ἐκτρώσεις, μετανάστευση οἱ κυρι-
ότεροι παράγοντες). Ὑποταχθεῖτε θελη-
ματικὰ στοὺς κανονισμοὺς τῆς ὁδικῆς 
κυκλοφορίας, ὥστε νὰ λιγοστέψουν οἱ 
θρῆνοι καὶ οἱ κοπετοὶ χιλιάδων οἰκογε-
νειῶν. Σεβασθεῖτε προπαντὸς τὸ θεόσ-
δοτο δῶρο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τό-
σο γιὰ σᾶς, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Ἡ 
εὐθύνη σας εἶναι τεράστια!
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(Τῆς Τυροφάγου)

E
ἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρα
πτώματα αὐτῶν, ἀφήσει 

καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐ
ράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀν
θρώποις τὰ  παραπτώματα αὐ
τῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀ   φήσει 
τὰ παραπτώματα ὑ   μῶν. Ὅταν 
δὲ νηστεύητε, μὴ  γίνεσθε ὥσπερ 
οἱ  ὑποκριταὶ σκυθρω ποί· ἀφανί
ζουσι γὰρ τὰ πρόσ ωπα αὐ τῶν ὅ
πως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νη
στεύ οντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
 ἀ   πέ  χουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ 
νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφα
λὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀν   θρώποις 
νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου 
τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ 
σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ 
 θησαυρίζετε ὑμῖν θη σαυ  ροὺς ἐπὶ 
τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀ
φανί  ζει, καὶ ὅπου κλέ πται διορύσ
σουσι καὶ κλέπτουσι· θη σαυ ρίζετε 
δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐ ρανῷ, ὅ
που οὔτε σὴς οὔτε βρῶ σις ἀ φα
νίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διο
ρύσσουσιν οὐ    δὲ κλέπτουσιν· ὅ που 
γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐ κεῖ 
ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΣ
«Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος»

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου σήμερα, ἕνα βῆμα πρὶν 
εἰσέλθουμε στὸ στάδιο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς. Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνω-
σμα ἀκούσαμε μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἀπαραίτητη προ-
ϋπόθεση γιὰ νὰ συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες μας, 
εἶναι νὰ συγχωροῦμε κι ἐμεῖς ὅσους μᾶς ἔφταιξαν. 
Ἡ συγχώρηση εἶναι ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ. Συνηθί-
ζεται μάλιστα σήμερα τὸ ἀπόγευμα στὸν πρῶτο 
Κατανυκτικὸ Ἑσπερινό, ποὺ λέγεται καὶ Ἑσπε-
ρινὸς τῆς Συγχωρήσεως, νὰ συγχωροῦνται μετα-
ξύ τους οἱ Χριστιανοί, ὥστε νὰ ξεκινήσουν ἀνάλα-
φροι τὴν πνευματική τους ἄθληση. Πῶς ὅμως θὰ 
μπορέσουμε εἰλικρινὰ νὰ συγχωρήσουμε;

1. Μὲ τὴ μνήμη τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ
Βοηθούμαστε νὰ συγχωροῦμε, ἂν θυμόμαστε 

πρῶτα-πρῶτα τὸν «χρυσὸ κανόνα» ποὺ διατύ-
πωσε ὁ Κύ  ριος: Ὅλα ὅσα θέλετε νὰ σᾶς κάνουν 
οἱ ἄνθρωποι, τὰ ἴδια νὰ κάνετε κι ἐσεῖς σ᾿ αὐτούς. 
Ἐμεῖς ὅταν φταῖμε στοὺς ἄλλους, θέλουμε νὰ μᾶς 
συγχωροῦν. Πόσο χαιρόμαστε μὲ ὅσους μᾶς δεί-
χνουν εἰλικρινὴ ἀνεξικακία! Λοιπόν, τὸ ἴδιο νὰ κά-
νουμε κι ἐμεῖς.

Μὰ ἂν αὐτὸς ποὺ μᾶς ἀδίκησε δὲν δείχνει ἴχνος 
μετανοίας, πῶς θὰ τὸν συγχωρήσουμε; Τότε ἂς 
θυμόμαστε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ποὺ ἀκούσαμε 
σήμερα: Ἂν συγχωρεῖτε, θὰ συγχωρηθεῖτε· ἂν 
δὲν συγχωρεῖτε, δὲν θὰ συγχωρηθεῖτε. Δηλαδὴ 
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εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέει: Δὲν ὑπάρχει κανέ-
νας ἄλλος τρόπος νὰ βρεῖτε ἔλεος ἀπὸ 
τὸν Θεό, παρὰ τὸ νὰ δείξετε κι ἐσεῖς ἔλεος 
στοὺς συνανθρώπους σας, νὰ τοὺς συγ-
χωρήσετε σὲ ὅ,τι σᾶς ἔφταιξαν. Ἑπομέ-
νως ἂς συγχωροῦμε μὲ ὅλη μας τὴν καρ-
διά, γιὰ νὰ συγχωρηθοῦμε κι ἐμεῖς.

Ἂν κρατᾶμε κακία, μὲ τί πρόσ ωπο θὰ 
σταθοῦμε στὴν προσευχή μας μπροστὰ 
στὸ Θεό; Μὲ τί θάρρος θὰ Τοῦ ζητήσου-
με συγχώρηση γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας; Πῶς 
θὰ ποῦμε: «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις 
ἡμῶν»; Ἀφοῦ δὲν ἔχουμε συγχωρήσει;

2. Μὲ τὴ μνήμη παραδειγμάτων 
συγχωρητικότητος

Μεγάλη ἐνίσχυση στὸ νὰ συγχωροῦμε 
μᾶς δίνουν ἀνάλογα τέτοια παραδείγ-
ματα. Ὁ ἅγιος πρωτομάρτυς Στέφανος 
συγχώρησε τοὺς Ἰουδαίους ποὺ τὸν λι-
θοβολοῦσαν. Ἂν καὶ δεχόταν ἀλλεπάλ-
ληλα χτυπήματα ἀπὸ τὶς πέτρες ποὺ τοῦ 
ἔριχναν καὶ ἔβλεπε τὰ μανιασμένα πρό-
σωπά τους, γονάτισε καὶ μὲ θέρμη – μὲ 
κραυγή! – προσευχήθηκε στὸ Θεὸ νὰ μὴν 
τοὺς καταλογίσει αὐτὴ τὴν ἁμαρτία (Πράξ. 
ζ´ 60).

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος συκοφαντήθηκε καὶ 
διώχθηκε τελείως ἄδικα. Ὅπου πήγαι-
νε, τὸν ἀκολουθοῦσε ἡ κακὴ φήμη· συν-
αντοῦσε παντοῦ τὴν καχυποψία καὶ τὴν 
ἀ πόρριψη. Καὶ ὅμως συγχώρησε τοὺς 
συκοφάντες του. Γἰ  αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τὸν 
δόξασε τόσο πολύ.

Τὸ τέλειο ὅμως ὑπόδειγμα ἀνεξικακί-
ας εἶναι ὁ Κύριος, ποὺ συγχώρησε τοὺς 
σταυρωτές Του. Καρφωμένος πάνω στὸ 
Σταυρὸ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ τό-
σο εἶχε ἀγαπήσει καὶ εὐεργετήσει, μέσα 
σὲ φρικτοὺς πόνους καὶ ἐνῶ ἄκουγε τὶς 
ὕβρεις καὶ τοὺς ἐμπαιγμοὺς ποὺ ἐκτόξευ-
αν ἐναντίον Του, ἀνέπεμψε θερμὴ προσ-
ευχή: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι 
τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ´ [23] 34).

Ὁ ἀναμάρτητος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀδικήθη-
κε μέχρι θανάτου καὶ συγχώρησε. Ἐμεῖς 

οἱ ἁμαρτωλοὶ δὲν θὰ συγχωρήσουμε γιὰ 
ἀσυγκρίτως μικρότερες ἀδικίες;

3. Μὲ θερμὴ προσευχὴ
Ἂς προσθέσουμε κι ἕνα τρίτο ὅπλο: τὴ 

θερμὴ προσευχὴ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ μᾶς 
ἔκανε κακό. Διότι κάποιες φορὲς εἶναι 
πολὺ δύσκολο νὰ συγχωρήσουμε. Ὁ 
ἐγωισμὸς ὠρύεται, ὁ διάβολος μεγαλο-
ποιεῖ μέσα μας τὴν ἀδικία, ἐξάπτει τὸ πά-
θος τῆς ἐκδικήσεως.

Τότε ἡ ψυχὴ παλεύει μέσα μας. Ἂς κα-
ταφεύγουμε λοιπὸν στὴν προσευχή, ἂς 
ζητοῦμε τὴ βοήθεια τῆς παντοδύναμης 
θείας Χάριτος: «Κύριε, θέλω νὰ τὸν συγ-
χωρήσω. Δῶσ᾿ μου τὴ δύναμη νὰ τὸν 
συγχωρήσω. Νίκησε Σὺ τὴν κακία μου».

Ἂς ἐπιμένουμε στὴν προσευχή. Ἂς ἀγ-
καλιάζουμε τὸν Ἐσταυρωμένο, ἂς ἀσπα-
ζόμαστε τὶς πληγὲς τῶν ἀχράντων χειρῶν 
καὶ ποδῶν Του, καὶ ἂς Τὸν παρακαλοῦμε, 
εἰ δυνατὸν καὶ μὲ δάκρυα, νὰ μᾶς δώσει 
τὴν ἀρετὴ τῆς ἀνεξικακίας. Καὶ θὰ μᾶς τὴν 
δώσει. Διότι ὁ Κύριος, κι ἂν κάποτε ἀργεῖ, 
πάντοτε ἐπισκέπτεται ὅσους ἐπίμονα ἐκ-
ζητοῦν τὸ πρόσωπό Του.

    

Ἀδελφοί, αὔριο ξεκινᾶ ἡ Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή. Ἂς πορευθοῦμε μὲ τὰ μάτια 
στραμμένα πρὸς τὴ Μεγάλη Παρασκευή, 
πρὸς τὸν Γολγοθᾶ. Ἐπάνω σ᾿ ἐκεῖνο τὸν 
λόφο στήθηκε ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, τὸ 
σύμβολο τῆς ματωμένης ἀνεξικακίας 
τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἀκολουθήσουμε τὸ πανά-
γιο παράδειγμά Του. Ἂς σταυρωθοῦμε 
μαζὶ μὲ τὸν γλυκύτατο Νυμφίο τῆς ψυχῆς 
μας. Ἂς σταυρώσουμε τὰ πάθη μας, μά-
λιστα τὸ πάθος τῆς μνησικακίας καὶ ἐκδι-
κήσεως. Ὅποιος ἀγωνίζεται νὰ συγχωρεῖ, 
αὐτὸς θὰ γνωρίσει τὴ δύναμη τοῦ Σταυ-
ροῦ. Ὅποιος συγχωρεῖ, αὐτὸς θὰ νιώσει 
βαθιὰ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Ὅποιος 
συγχωρεῖ, αὐτὸς ἀγγίζει τὴν ἁγιότητα, γί-
νεται θεϊκὸς ἄνθρωπος. Γἰ  αὐτὸν ἔχει ἑτοι-
μάσει ὁ ἐσταυρωμένος καὶ ἀναστὰς Κύρι-
ος τὴν ἀνέκφραστη μακαριότητα τοῦ Πα-
ραδείσου.



Ἡ κοινωνία 
τῶν βατράχων

Ἡ κοινωνία μας κοιμᾶται. Ἄβουλη. 
Ἀπαθής. Νωχελική. Χλωροφορ-
μισμένη. Ἔχει πέσει λὲς σὲ λή-

θαργο.
Πότε;
Τὴν ὥρα ποὺ τεκτονικὸς σεισμὸς σείει 

βίαια τὰ θεμέλιά της.
Τὴν ὥρα ποὺ πελώριο παλιρροϊκὸ 

κύμα (τσουνάμι) σαρώνει καὶ πνίγει τὰ 
πάν τα σὲ βρόμικη λάσπη διεστραμμέ-
νων ἰδεῶν. Τὴν ὥρα ποὺ οἱ πολλοὶ συμ-
βιβάζονται σὰν τὸν ἐπίσκοπο τῆς Λαο-
δίκειας (Ἀποκ. γ΄ 14), γίνονται χλιαροί, 
ἄνευροι, ἀσπόνδυλοι, δειλοί.

Ἀλλάζουν οἱ νόμοι. Νομιμοποιεῖται τὸ 
κακό. Ἐπαινοῦνται οἱ πρόστυχοι. Προ-
βάλλονται ἐπιδεικτικὰ οἱ διεστραμμένοι. 
Λοιδοροῦνται οἱ ἀσυμβίβαστοι. Τιμω-
ροῦνται. 

Καὶ δὲν ἀντιδρᾶ κανείς. Κι οἱ πολλοὶ 
τὰ δεχόμαστε αὐτὰ ἀδιαμαρτύρητα. Για-
τί; Πῶς ἐξηγεῖται ἡ νωθρότητα, ἡ ἀβου-
λία;

Ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ δίνει 
τὸ πολὺ γνωστὸ παράδειγμα τοῦ Olivier 

Clerc (Ὀλιβιὲ Κλέρ) μὲ τὸ βατραχάκι.
Ὁ Olivier Clerc, σύγχρονος Γαλλοελ-

βετὸς συγγραφέας, γνωστὸς κυρίως 
ἀπὸ τὴν ἔντονη προτροπή του γιὰ τὴ 
συγ γνώμη στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, 
μὲ αὐτὴ τὴ μικρὴ ἱστοριούλα ἐμφανίζει 
τὰ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα τῆς μὴ 
συνειδητοποιήσεως τῶν ἀλλαγῶν ποὺ 
ἐπηρεάζουν δυσμενῶς τὴν κοινωνία 
μας.

Ἐπιγράφεται:
«Τὸ βατραχάκι ποὺ δὲν ἤξερε ὅτι θὰ 

βραζόταν…».
«Φανταστεῖτε», γράφει ὁ Κλέρ, «μία 

κατσαρόλα γεμάτη κρύο νερό, μέσα στὸ 
ὁποῖο κολυμπᾶ ἀνέμελα ἕνα βατραχά-
κι. Κάτω ἀπὸ τὴν κατσαρόλα, ἀνάβετε 
μιὰ μικρὴ φωτιὰ καὶ τὸ νερὸ ἀρχίζει νὰ 
ζεσταίνεται πολὺ ἀργά. Τὸ νερό, σιγά-
σιγὰ γίνεται χλιαρὸ καὶ τὸ βατραχάκι, 
βρίσκοντάς το μᾶλλον εὐχάριστο, συν-
εχίζει νὰ κολυμπᾶ.

Ἡ θερμοκρασία τοῦ νεροῦ συνεχίζει 
νὰ ἀνεβαίνει.

Τώρα τὸ νερὸ εἶναι πιὸ ζεστό, ἀπ᾿ ὅ,τι 
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τὸ βατραχάκι θὰ θεωροῦσε εὐχάριστο, 
αἰσθάνεται λίγο κουρασμένο, ἀλλὰ παρ᾿ 
ὅλα αὐτὰ δὲν αἰσθάνεται κανένα φόβο.

Τώρα τὸ νερὸ εἶναι πραγματικὰ ζεστὸ 
καὶ τὸ βατραχάκι ἀρχίζει νὰ αἰσθάνε-
ται δυσάρεστα, ἀλλὰ εἶναι ἐξουθενωμέ-
νο. Γἰ  αὐτὸ τὸν λόγο, ὑπομένει καὶ δὲν 
ἀντιδρᾶ.

Ἡ θερμοκρασία συνεχίζει νὰ ἀνεβαί-
νει, ἕως ὅτου τὸ βατραχάκι καταλήγει 
νὰ βράσει καὶ ὡς ἐκ τούτου, νὰ πεθάνει.

Ἐὰν ἔριχναν τὸ ἴδιο βατραχάκι κατ᾿ 
εὐθείαν σὲ νερὸ θερμοκρασίας 50 βα-
θμῶν, μὲ μία ἐκτίναξη τῶν ποδιῶν του, 
θὰ εἶχε πηδήξει ἀμέσως ἔξω ἀπὸ τὴν 
κατσαρόλα.

Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι, ὅταν μιὰ ἀλλαγὴ 
γίνει μὲ ἕναν τρόπο ἐπαρκῶς ἀργό, δια-
φεύγει τῆς συνειδήσεως καὶ στὴν πλειο-
νότητα τῶν περιπτώσεων δὲν προκαλεῖ 
καμία ἀντίδραση, καμία ἀντίσταση, κα-
μία ἐπανάσταση.

Ἐὰν παρατηρούσαμε αὐτὸ ποὺ συμ-
βαίνει στὴν κοινωνία μας ἐδῶ καὶ λίγες 
δεκαετίες, θὰ μπορούσαμε νὰ διακρί-
νουμε ὅτι ὑφιστάμεθα μιὰ ἀργὴ παρέκ-
κλιση ἀπὸ τὴ σωστὴ πορεία, τὴν ὁποία 
ὅμως καὶ συνηθίζουμε.

Ἕνα μεγάλο μέρος καταστάσεων ποὺ 
πρὶν ἀπὸ 20, 30 ἢ 40 χρόνια, θὰ μᾶς 
ἔκαναν νὰ φρίξουμε, σιγά-σιγὰ ἔγιναν 
κοινοτυπίες καὶ σήμερα περνᾶνε ἀπα-
ρατήρητες ἢ ἀφήνουν τελείως ἀδιάφο-
ρη τὴν πλειονότητα τοῦ κόσμου.

Ἐν ὀνόματι τῆς προόδου, τῆς ἐπιστή-
μης καὶ τοῦ κέρδους, γίνονται διαρκῶς 
αὐθαιρεσίες κατὰ τῆς προσωπικῆς ἐ-
λευ θερίας ἑκάστου, τῆς ἀξιοπρεπείας 
του, τῆς ἀκεραιότητας τῆς φύσεως, τῆς 
ὀμορφιᾶς καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς, μὲ 
ἀργὸ ρυθμὸ ἀλλὰ ἀσταμάτητα, μὲ τὴ 
συν εχὴ συνενοχὴ τῶν ἀδαῶν θυμάτων, 
ποὺ ἴσως καὶ στὸ μεταξὺ νὰ ἔχουν χάσει 

τὴν ἱκανότητα καὶ θέλησή τους νὰ ἀμυν-
θοῦν.

Τὰ ἄσχημα προγνωστικὰ γιὰ τὸ μέλ-
λον μας, ἀντὶ νὰ προκαλοῦν ἀντιδρά-
σεις καὶ προληπτικὰ μέτρα, δὲν κάνουν 
τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ προετοιμάζουν 
ψυχολογικὰ τὸν κόσμο, ὥστε νὰ ὑφί-
σταται καὶ νὰ ἀποδέχεται τὶς ἐξαθλιω-
τικὲς καὶ δραματικὲς ἐπιβαλλόμενες 
συνθῆκες ζωῆς.

Τὸ συνεχὲς σφυροκόπημα ἀπὸ τὰ μέ-
σα ἐνημερώσεως, ἡ ἄκριτη ὑπερπλη-
ροφόρηση, ὑπερκορεννύει τοὺς ἐγκε-
φάλους καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἐκεῖνοι χά-
νουν τὴν ἱκανότητά τους νὰ ξεχωρίζουν 
καὶ νὰ κρίνουν τὶς διάφορες καταστά-
σεις.

Ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ μίλησα γἰ  αὐτὰ 
τὰ πράγματα, ἀναφερόμουν στὸ αὔριο…

Τώρα, ἀναφέρομαι στὸ σήμερα!!!
Συνειδητοποίηση, ἢ βράσιμο.
Πρέπει νὰ διαλέξετε!
Λοιπόν, ἂν δὲν εἶστε σὰν τὸ βατραχά-

κι, μισοβρασμένοι, κάντε μία γερὴ ἐκτί-
ναξη μὲ τὰ πόδια, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά.

Εἴμαστε ἤδη μισοβρασμένοι;!!
῍H ὄχι;!».
Τὸ ἐρώτημα τοῦ Κλὲρ ἀπευθύνεται 

τώρα καὶ στὸν καθένα μας.
Θὰ συνεχίσουμε νὰ μένουμε ἀπαθεῖς 

μπροστὰ στὸ συντελούμενο ἀνοσιούρ-
γημα; Θὰ παρατηροῦμε ἀδιάφοροι τὰ 
νομικὰ τερατουργήματα ποὺ διαλύουν 
τὸν γάμο, εὐτελίζουν τὴν οἰκογένεια, ἐξι-
σώνουν τὴ σοδομικὴ διαστροφὴ μὲ τὴν 
εὐλογημένη ἕνωση τοῦ ἄντρα μὲ τὴ γυ-
ναίκα; Θὰ δεχτοῦμε νὰ πουλήσουμε τὴν 
ψυχή μας γιὰ μιὰ χούφτα μουχλιασμένα 
εὐρωδολάρια;

Τώρα!
Αὔριο θὰ εἴμαστε ἤδη «βρασμένοι».
Μιὰ κοινωνία βρασμένων βατράχων.



Πόσες 
φορὲς βγαίνει καὶ ἀπὸ τὰ 
δικά μας χείλη ἕνα τέτοιο παρά-

πονο. Ἰδιαιτέρως ὅταν ἔχουμε δίπλα 
μας ἀνθρώπους ποὺ συνηθίζουν νὰ λέ-
νε λόγια πικρά, ἀρνητικά, δηκτικά, ἀπα-
ξιωτικά. Καὶ δημιουργοῦν γύρω μας καὶ 
στὴν ψυχή μας κλίμα ἀπελπισίας βαρύ, 
ζοφερό. 

Δὲν ἀντέχουμε οἱ ἄνθρωποι ἕνα τέ-
τοιο περιβάλλον ἀπόρριψης καὶ ἐλέγ-
χου. Θέλουμε λίγη λιακάδα στὸν οὐ ρα-
νὸ τῆς ψυχῆς μας. Μάλιστα, ὅταν συμ-
βαίνει νὰ περνοῦμε δύσκολες ὧρες καὶ 
αἰσθανόμαστε τὰ πόδια μας νὰ λυγί-
ζουν, καὶ τὴν ψυχή μας νὰ καταπονεῖται 
ἀπὸ αἴσθημα ἀνασφάλειας, νὰ πνίγεται 
σὲ ἀπογοήτευση. 

Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἕναν καλο-
συνάτο λόγο. Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ δυνα-
τοὶ ἂνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη νὰ ἀκού-
σουν κάποτε καλὸ λόγο· ὄχι κολακευτι-
κό, ψεύτικο, ποὺ κρύβει σκοπιμότητες, 
ἀλλὰ λόγο ἀληθινό. Ἕνας καλὸς λόγος, 
ἀληθινός, ὅταν λέγεται τὴν ὥρα ποὺ 
πρέπει, μὲ διάκριση, χωρὶς κολακεία, 
ἐνισχύει πολὺ αὐτὸν ποὺ τὸν δέχεται. 

Διότι ὁ καλὸς λόγος ἔχει δύναμη θε-
ραπευτική: φιλοτιμεῖ, ἐνθουσιάζει, πα-
ρηγορεῖ, οἰκοδομεῖ. Κάνει ὅλους πιὸ 
πρόθυμους στὸν πνευματικὸ ἀγώνα. 
Γε  μίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ χαρά. Τὸν προ-
διαθέτει εὐνοϊκά, ὥστε νὰ δεχθεῖ μὲ 
προθυμία τὶς συμβουλὲς ἢ καὶ τὸν ἔλεγ-
χο τοῦ ἄλ λου. Κάποιες φορὲς βοηθάει 

στὴ διόρθωση 
πε  ρισσὸτερο ἀπὸ ἕνα δριμὺ 
ἔλεγχο. 

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ διαπιστώσει ὁ κα-
θένας μας καὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Ὅταν 
ἦταν παιδί, πόσες φορὲς γέμισε μὲ δύ-
ναμη, ὅταν ἄκουγε μιὰ καλὴ κουβέντα, 
ἕναν ἐνισχυτικὸ λόγο ἀπὸ τοὺς γονεῖς, 
τὸν δάσκαλο, τὸν καθηγητή! Πόσο κα-
λύτερα ἀπέδωσε μετὰ στοὺς στόχους 
του! Μὲ ποιὰ ψυχικὴ διάθεση δόθηκε 
στὸν ἀγώνα γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει αὐτὴ 
τὴν ἐπαινετικὴ φράση! Πόσο ξεκούραζε 
ἕνας δίκαιος ἔπαινος! Πόσο γαλήνευε ὁ 
συννεφιασμένος οὐρανὸς τῆς ψυχῆς! 

Ἕνας καλὸς λόγος λοιπὸν ἔχει μεγά-
λες ὠφέλειες, ὅταν προοέρχεται ἀπὸ 
εἰλικρινεῖς ἀνθρώπους. Διότι μόνο καλ-
λιεργημένοι καὶ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι 
μποροῦν νὰ ποῦν λόγο καλό, ἀνεπί-
βουλο καὶ ἀληθινό. Ἄνθρωποι ποὺ δὲν 
ζηλεύουν καὶ ξέρουν νὰ ἀγαποῦν ἀλη-
θινά. Διότι ὁ ἀληθινὸς ἔπαινος εἶναι 
ἀπόδειξη ἀγάπης. Ἀλλὰ καὶ καρπὸς 
ἀγάπης.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ἄλλωστε, πολ-
λὲς φορὲς εἶπε ἐπαινετικὰ λόγια γιὰ κά-
ποιους ἀνθρώπους: Ἐπήνεσε τὸν ἑκα-
τόνταρχο καὶ τὴ Χαναναία γιὰ τὴν πίστη 
τους, τὸν ἕναν ἀπὸ τοὺς δέκα λεπροὺς 
γιὰ τὴν εὐγνωμοσύνη ποὺ ἔδειξε, τὴν 
ἁμαρτωλὴ γυναίκα γιὰ τὴ μετάνοιά της, 
τὴ Μαρία, τὴν ἀδελφὴ τῆς Μάρθας, γιὰ 

Πὲς καὶ μιὰ καλὴ κουβέντα!

Πὲς καὶ μιὰ καλὴ κουβέντα!
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τὴν ἀφοσίωσή της στὴν ἀκρόαση τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπαι-
νεῖ τοὺς Κορινθίους γιὰ τὴ διόρθωση 
ποὺ ἒδειξαν. Καὶ καυχιέται γι’ αὐτούς, 
τονίζοντας πὼς γεμίζει μὲ παρηγοριὰ 
ἀπὸ τὴ δική τους διαγωγή. Τὸ ἴδιο κά-
νει ἰδιαιτέρως σὲ ἀνθρώπους ποὺ δοκι-
μάζονται. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπαινεῖ τοὺς Θεσ-
σαλονικεῖς ποὺ δέχθηκαν τὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ μέσα σὲ πολλὲς θλὶψεις καὶ διω-
γμούς. 

Ἕνας καλὸς λόγος ὅμως ὠφελεῖ κι 
αὐτὸν ποὺ τὸν προσφέρει. Μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ φέρνει πιὸ κοντά του τοὺς ἄλλους. 
Δημιουργεῖ γέφυρες ἐπικοινωνίας καὶ 
ἀγάπης. Ἀντίθετα, ὅταν λέει εὔκολα λό-
για πικρά, ἐπιτιμητικά, ἄσπλαχνα, γίνε-
ται ἀντιπαθητικός. Κι ὅταν μάλιστα αὐ-
τὸ τὸ κάνει συχνά, θεωρεῖται γκρινιά-
ρης, μίζερος, προβληματικός. Λέει χα-
ρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅ τι 
«τὸν κακολόγο τὸν ἀποστρέφονται ὅ-
λοι», ἐνῶ τὸν γλυκομίλητο καὶ ἐπαινετι-
κό, τὸν πλησιάζουν ὅλοι σὰν δικό τους, 
σὰν ἀγαπητὸ ἀδελφό (PG 55, 256). 

Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι θὰ πρέ-
πει νὰ σκορπᾶμε ἄσκοπα καὶ ἀδιάκρι-
τα ἐπαίνους διαρκῶς γύρω μας χωρὶς 
σκέψη καὶ σύνεση· ἀπαιτεῖται καὶ ἐδῶ 
περίσκεψη καὶ διάκριση. Ἀφοῦ ὁ καλὸς 
λόγος σὲ τελικὴ ἀνάλυση εἶναι καρπὸς 
πνευματικῆς ὡριμότητας καὶ ἀπαύγα-
σμα καλλιεργημένης ψυχῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος δὲν σκορπᾶ 
ἄσκοπα ἐπαίνους. Διαφορετικὰ γίνεται 
γραφικός, καὶ δὲν πείθει κανέναν. Τέ-
τοιοι ἔπαινοι, ὑποκριτικοὶ ἢ ὑστερόβου-
λοι, ὄχι μόνο δὲν ὠφελοῦν, ἀλλὰ εἶναι 
καὶ ἐπικίνδυνοι, ἀποχαυνώνουν καὶ κα-
ταστρέφουν. Γι’ αὐτὸ καὶ μεῖς δὲν πρέ-
πει νὰ ἐπιζητοῦμε ἢ νὰ ἐκμαιεύουμε τέ-
τοιους ἐπαίνους. 

Ἄλλωστε, ἐφόσον θέλουμε νὰ εἴμαστε 
ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ καταλά-
βουμε πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν ὅλοι νὰ 

μᾶς ἐπαινοῦν, ὅλοι νὰ μᾶς ἀποδέχονται. 
«Ἀλίμονό σας», εἶπε κάποτε ὁ Κύριος, 
«ἐὰν σᾶς ἐπαινοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. 
«Οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες 
οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. Ϛ΄ 26).

Γι’ αὐτὸ ὅσο περισσότερο θὰ προχω-
ροῦμε πνευματικά, τόσο περισσότερο 
θὰ ἐπιζητοῦμε τὸν ἔπαινο τοῦ Θεοῦ καὶ 
δὲν θὰ νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ μᾶς 
ἐπαινοῦν οἱ ἄλλοι γύρω μας. Διαφορε-
τικά, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅταν 
ἐπιζητοῦμε τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων, 
παραβλέποντας τὸν ἔπαινο τοῦ Θε-
οῦ, ἐπειδὴ δῆθεν δὲν μᾶς εἶναι ἀρκε-
τός, εἶναι σὰν νὰ ὑβρίζουμε τὸν ἴδιο τὸν 
Θεό... Γιατὶ προτιμοῦμε μιὰ δόξα κατώ-
τερη, καὶ περιφρονοῦμε μιὰ δόξα ἀσυγ-
κρίτως ἀνώτερη (PG 61, 100). Γι’ αὐτὸ 
τονίζει ἀλλοῦ: «Ἂς ἀσκούμαστε καθη-
μερινὰ στὴν ἀρετή, γιὰ νὰ λάβουμε τὸν 
δίκαιο ἔπαινο ἀπὸ τὸν μόνο ἀληθινὸ 
Θεό» (ΕΠΕ 30, 458). 

Ἀφιερωματικὸς τό-
μος στὸν ὁποῖο συγ-
κεντρώθηκαν διάφορα 
κεί  μενα σχετικὰ μὲ τὴν 
πολύπτυχη θεο λογικὴ 
συγγραφικὴ δραστηρι-
ότητα τοῦ ἀειμνήστου 
κα θηγητοῦ Παναγιώ-
του Τρεμπέλα, τὴ δυνα-
μικὴ προσ φορὰ καὶ δι-
ακονία του στὸ σῶμα 

τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὸ ξεχωριστὸ ἦθος 
καὶ τὴ βιωματική του πίστη. Περιλαμβάνει τὶς 
ἀποτιμήσεις τοῦ θεολογικοῦ του ἔρ γου ἐκ μέ-
ρους κα θηγητῶν τῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ 
μαρτυρί ες ἀρχιερέων, συναδέλφων, φοιτη-
τῶν καὶ ἄλ λων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσωπικὴ 
ἐπικοινωνία μαζί του καὶ τὸν γνώρισαν ἀπὸ 
κον τά. Στὸ τέλος ἐπισυνάπτεται φωτογρα-
φικὸ ἀ  φιέρωμα. Σελίδες 332. Τιμᾶται 14 b.
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«Λ
αός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι 
ἀνταπέδωκας;». Ἂν ξέραμε καλὰ 
τὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἰσραηλι-

τικοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, θὰ θαυ-
μάζαμε. Τί θὰ θαυμάζαμε; Τὰ πολλὰ 
πα  ράλληλα ποὺ ἔχει ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλ-
ληνικὸς λαός μας μὲ ἐκεῖνο. Καὶ τὰ καλὰ 
καὶ τὰ ἄσχημα. Παρὰ τὴν τραχύτητα, τὴ 

ριστη καὶ ἀσεβέστατη συμπεριφορά, 
πλήρης ἀποδοχὴ ξενόφερτων ψευτο-
θρησκειῶν, μαγεῖες, ἀδιάντροπη ἀνη-
θικότητα, ἐγκληματικότητα, κατὰ πάν-
τα καταπάτηση τοῦ θεόσδοτου Μωσαϊ-
κοῦ Νόμου, διωγμὸς καὶ θανάτωση τῶν 
Προφητῶν. Κι ἀναπόφευκτα τὶς τέτοιες 
καταστάσεις διαδέχονταν οἰκονομικὲς 

Τὸ καμπανάκι

αληθινη ιστορία

δυστροπία του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν 
ἀναξιότητά του ὁ λαὸς ἐκεῖνος ἦταν τό-
σο εὐνοημένος καὶ ἀγαπημένος ἀπὸ 
τὸν Θεό. Καὶ ἦταν ψηλαφητὴ ἡ παρου-
σία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τοῦ Ἰσραήλ· ἦταν 
ὁλοφάνερη ἡ ἀγαθὴ πρόνοιά Του ὑπὲρ 
αὐτοῦ: θαύματα πολλὰ ἀναμφισβήτητα 
καὶ μεγαλειώδη, θεόπνευστα κηρύγμα-
τα ἀπὸ τὸν Μωυσῆ καὶ τοὺς Προφῆτες, 
ἀποκαλυπτικά, καθοδηγητικά, ἐλεγκτι-
κά, συγκλονιστικά, θαυμαστὰ ἀπὸ κά-
θε ἄποψη, ἱκανὰ νὰ συντρίψουν καὶ πέ-
τρινες καρδιές. Καὶ ὅμως παρὰ ταῦτα, 
ὑπῆρξαν ἐποχὲς ποὺ ὁ ἰσραηλιτικὸς 
λαὸς ἀποδεικνυόταν κάθε ἄλλο παρὰ 
λαὸς τοῦ Θεοῦ: ἀποστασία ἀπογοη-
τευτική, ἀθεόφοβη καὶ ἐξοργιστικὰ ἀχά-

καὶ κοινωνικὲς ἐξαθλιώσεις, καταστρο-
φές, ὑποδουλώσεις σὲ ἐχθρούς.

Οἱ φοβερὲς αὐτὲς συνέπειες ὅμως 
ἔφερναν καὶ καλὸ ἀποτέλεσμα. Τοὺς ἔ-
καναν νὰ συνετίζονται καὶ μετανοη μένοι 
νὰ ζητοῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πρά γ μα 
ποὺ δὲν τοὺς τὸ ἀρνιόταν ὁ Μακρόθυ-
μος καὶ Πολυέλεος. Καὶ ἐρχόταν ἡ σω-
τηρία χάρη σὲ λίγους ἀνθρώπους τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ καὶ στὶς χειρότερες ἐποχὲς 
δὲν ἔλειπαν.

Πάντως ὁ εὐνοημένος καὶ εὐλογη μέ-
νος ἐκεῖνος λαός, ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ 
εἶναι σὲ πάρα πολὺ ὑψηλὴ καὶ δοξα-
σμένη θέση, κατάντησε νὰ γίνει Θεο-
μάχος καὶ Χριστοκτόνος, ὁπότε ἄ κου-
σε τὸν φο  βερὸ ἀλλὰ δίκαιο λόγο: «Ἀρ-
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θήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
καὶ δοθή σεται ἔθνει (=θὰ δοθεῖ σὲ ἄλλο 
ἔθνος) ποι οῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς» 
(Ματθ. κα΄ [21] 43). Καὶ ἡ εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ δόθηκε στὸ Ἔθνος μας, ποὺ 
πραγματικὰ παρήγαγε στοὺς εἴκοσι 
αἰῶνες πολλοὺς καλοὺς καρπούς. Πα-
ρουσίασε ὅμως καὶ ἀταξίες ὅμοιες μὲ 
ἐκεῖνες τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ.

Εὐλογημένη Ἑλλάδα, μυριοευεργετη-
μένη ἀπὸ τὸν Χριστό, ἂν σοῦ ἔλειπε ἡ 
Ἐκκλησία, θὰ εἶχες σβήσει ἀπὸ τὸν 
χάρτη τώρα καὶ πολλοὺς αἰῶνες. Ἑλλά-
δα μας, ποὺ σοῦ χάρισε ὁ Θεὸς σπάνι-
ους καὶ ἀνεκτίμητους ὑλικοὺς καὶ πνευ-
ματικοὺς θησαυρούς, ποῦ κατάντησες 
σήμερα; Σὲ ποιὰ ὑψηλὴ καὶ ζηλευτὴ θέ-
ση θὰ μποροῦσες νὰ εἶσαι, ἂν δὲν περι-
φρονοῦσες τὶς ὕψιστες εὐεργεσίες τοῦ 
Χριστοῦ! 

Πρὸ μηνῶν, ἕνας νέος, Κουβανὸς 
στὴν καταγωγὴ καὶ Ὀρθόδοξος, ἔμα-
θε στὴν πατρίδα του γιὰ τὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὴ μακρινὴ ἐκείνη με-
γαλόνησο τοῦ κόλπου τοῦ Μεξικοῦ 
ἦρθε στὴν Ἑλλάδα γιὰ σπουδές. Αὐτὴν 
προτίμησε καὶ ὄχι ἄλλη. Ὁραματίστηκε 
ὅτι θὰ βρεῖ κάτι τὸ σπουδαῖο ἐδῶ πέ-
ρα. Βρέθηκε λοιπὸν στὴ Θεσσαλονίκη 
φοιτητὴς τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς ὁ Ὀρθό-
δοξος Σάββας. Γιὰ ν’ ἀνταποκριθεῖ στὰ 
ἔξοδά του, ἔβρισκε χρόνο νὰ ἐμπορεύ-
εται ὡς πλανόδιος ψιλικατζής. Κάπο-
τε, λοιπόν, βρέθηκε μὲ τὴν πραμάτεια 
του σ’ ἕνα κεφαλοχώρι τῆς Μακεδονί-
ας, κι ἐκεῖ, σὲ μιὰ καφετέρια, τὴν ὥρα 
ποὺ οἱ θαμῶνες παρακολουθοῦσαν μὲ 
πάθος ἕναν ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα στὴν 
τηλεόραση, κάποιος μὲ ὀργὴ ξέσπασε 
σὲ βλασφημίες! Βλασφήμησε τὸν Θεό! 
Καν εὶς δὲν ἀντέδρασε· οὔτε καὶ ἕνας 

θεο φοβούμενος ἐπίτροπος τῆς ἐκκλη-
σίας τοῦ χωριοῦ, ποὺ ἦταν ἐκεῖ κείνη τὴ 
στιγμή, δὲν τόλμησε νὰ διαμαρτυρηθεῖ. 
Ὁ ἀλλοδαπὸς πραματευτὴς ξαφνιάστη-
κε, ἀπόρησε, ἀγανάκτησε, ὅταν ἄκουσε 
βλασφημία ἐδῶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλά-
δα. Μὲ θάρρος πῆρε τὸν λόγο καὶ δια-
μαρτυρήθηκε: «Βλασφήμησες ἐσὺ ποὺ 
εἶσαι ἐδῶ στὴ Χριστιανικὴ Ἑλλάδα;! 
Δὲν αἰσθάνεσαι ποῦ βρίσκεσαι; Δὲν κα-
ταλαβαίνεις τί θησαυρὸ ἔχετε ἐδῶ στὴν 
Ἑλλάδα; Ἐμεῖς μιὰ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία 
ἔχουμε στὴν Ἀβάνα, καὶ τὴν Κυριακὴ 
μᾶς ἔπαιρναν οἱ γονεῖς μας, ἐμένα καὶ 
τὰ τέσσερα ἀδέρφια μου, καὶ ὁλόκληρες 
ὧρες περπατώντας πηγαίναμε στὴν 
Ὀρ  θόδοξη ἐκκλησία μας γιὰ νὰ λειτουρ-
γηθοῦμε. Γιὰ μᾶς ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι 
ὁ μεγάλος μας θησαυρὸς καὶ τὸν τιμᾶμε, 
καὶ σεῖς ποὺ μᾶς μεταδώσατε τὸν θη-
σαυρὸ αὐτό, βλασφημεῖτε τὰ θεῖα;».

Ὁ ἐπίτροπος θαύμασε τὴν πίστη καὶ 
τὴν ὁμολογία τοῦ ἀλλοδαποῦ. Ἔφυ-
γε ἀπὸ τὸ τραπέζι τῆς παρέας του καὶ 
πῆγε κοντὰ σ’ αὐτὸν νὰ γνωρίσει τὸν 
πιστὸ Σάββα ἀπὸ τὴν Κούβα, τὸν φοι-
τητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἡ διαμαρτυρία τοῦ Σάββα ἔγινε ἕνα 
ἠχηρὸ καμπανάκι, ποὺ ξύπνησε τὸν 
ἐπίτροπο, ἴσως ἤχησε καὶ στὶς συνει-
δήσεις κάποιων ἐκεῖ ποὺ τὸν ἄκουσαν... 
Ἦταν ἑπόμενο, γιατὶ ὁ Σάββας βίωνε 
τὸν θησαυρὸ τῆς Χάριτος καὶ τῆς ἀλή-
θειας τοῦ Χριστοῦ. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώ-
σει στὸ λαό μας τέτοιους ἀνθρώπους 
«πλήρεις πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγί-
ου», οἱ ὁποῖοι ὡς δυνατὲς ἀναστάσιμες 
καμπάνες θὰ ἠχοῦν καὶ θὰ ἀφυπνίζουν 
συνειδήσεις, καλώντας τὸν λαό μας σὲ 
μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸ μοναδικὸ 
Σωτήρα του.



Προπέτεια

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στὸ 
μαθητή του Τιμόθεο ὅτι «ἐν ἐσχά-
ταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ 

χαλεποί»· στοὺς ἔσχατους καιροὺς θὰ 
ἔρθουν περιστάσεις δύσκολες καὶ ἐπι-
κίνδυνες. Διότι οἱ ἄνθρωποι θὰ διαφθα-
ροῦν πολύ. Καὶ ἀναφέρει διάφορες ἀπὸ 
τὶς κακίες τους. Μεταξὺ δὲ αὐτῶν λέει 
ὅτι θὰ εἶναι καὶ «προπετεῖς», αὐθάδεις 
δηλαδή, φουσκωμένοι ἀπὸ ὑπερηφά-
νεια καὶ ἐγωισμό (βλ. Β΄ Τιμ. γ΄ 1-4).

Καὶ στὸ βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
«Σοφία Σειράχ» (κεφ. θ΄ 18) τονίζεται 
πόσο προβληματικὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος 
μὲ στόμα ἀνοικονόμητο κι ἐπιπόλαιο: 
«φοβερὸς ἐν πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσ-
σώδης, καὶ ὁ προπετὴς ἐν λόγῳ αὐτοῦ 
μισηθήσεται»· φοβερὸς κι ἐπικίνδυνος 
στὴν πόλη ποὺ μένει εἶναι ὁ ἄνθρωπος 
ὁ κακόγλωσσος, ὁ ἀσυγκράτητος καὶ 
ἀπερίσκεπτος στὰ λόγια, γἰ  αὐτὸ καὶ 
θὰ μισηθεῖ.

Ἀκόμη καὶ ἄνθρωποι μὴ Χριστιανοί, 
συνετοὶ ὅμως, ὑπογραμμίζουν τοὺς κιν-
δύνους ποὺ ἐμφωλεύουν στὴν προπέ-
τεια. Τέτοιος π.χ. ἦταν καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς 
ἄρχοντες τῆς Ἐφέσου, ὁ Γραμματεὺς τῆς 
πόλεως, ποὺ ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο σὲ 
ἕνα περιστατικὸ τῆς ζωῆς τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου. Τὸ γεγονὸς ἐξιστορεῖται 
στὸ ιθ΄ (19ο) κεφάλαιο τῶν «Πράξεων 
τῶν Ἀποστόλων». Ὅπως λοιπὸν μᾶς 
πληροφορεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, 
στὴν Ἔφεσο τὸ κήρυγμα τοῦ ἀποστό-

λου Παύλου εἶχε μεγάλη ἀπήχηση καὶ 
ἀπεκάλυψε στοὺς κατοίκους τῆς πόλε-
ως καὶ τῶν γύρω περιοχῶν τὴν ἀλήθεια 
ὅτι ἡ εἰδωλολατρία εἶναι ψέμα, διότι «οὐκ 
εἰσὶ θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι» (Πράξ. 
ιθ΄ [19] 26)· δὲν εἶναι πραγματικοὶ θεοὶ 
τὰ ἀγάλματα ποὺ κατασκευάζον ται ἀπὸ 
ἀνθρώπινα χέρια. Καὶ ὅτι ἕνας καὶ μόνο 
εἶναι ὁ Δημιουργὸς τοῦ κόσμου: ὁ μό-
νος ἀληθινὸς ἐν Τριάδι Θεός. Αὐτὸ εἶχε 
ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μειωθοῦν τὰ κέρδη 
τῶν ἀργυροχόων ποὺ κατασκεύαζαν 
μικροὺς ἀσημένιους ναούς, ὁμοιώματα 
τοῦ ναοῦ τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος, ποὺ ἦταν 
τὸ κόσμημα τῆς Ἐφέσου.

Ἔτσι, μὲ προτροπὴ κάποιου ἀργυ-
ροχόου Δημητρίου, οἱ Ἐφέσιοι παρα-
σύρθηκαν σὲ διαδήλωση καὶ ἄρχισαν 
νὰ φωνάζουν ἐπὶ δύο ὧρες: «μεγάλη 
ἡ Ἄρτεμις τῶν Ἐφεσίων». Ἐπεκράτησε 
σύγχυση φοβερή.

Σὲ κείνη τὴν περίσταση ὁ Γραμματεὺς 
τῆς πόλεως ἔσπευσε νὰ καθησυχάσει 
τὰ ἄτακτα πλήθη, λέγοντάς τους ὅτι δὲν 
πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν, διότι ὅλοι ξέρουν 
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ὅτι ἡ πόλη τους εἶναι λάτρης καὶ φρουρὸς τῆς θεᾶς 
Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ ἀγάλματός της. Γἰ  αὐτὸ τοὺς εἶπε 
νὰ ἠρεμήσουν καὶ νὰ μὴν κάνουν τίποτε ἐπαναστα-
τικὸ καὶ ἀπερίσκεπτο: «μηδὲν προπετὲς πράσσειν», 
τοὺς παρήγγειλε. Ἔτσι ἡ ταραχὴ σταμάτησε καὶ ἡ 
πόλη ἡσύχασε.

Αὐτὸς ὁ λόγος «μηδὲν προπετὲς πράσσειν» εἶναι 
λόγος σοφὸς καὶ ἀπόλυτα ταιριαστὸς μὲ τὶς παραγ-
γελίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ προαναφέραμε. Γἰ  αὐτὸ 
καὶ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ κανόνα συμπεριφορᾶς στὴ 
ζωὴ τοῦ καθενός μας. Διότι συνήθως τί συμβαίνει; 
Στὶς συζητήσεις ὁ ἀμετροεπὴς καὶ προπετὴς μιλάει 
μὲ αὐθάδεια, μὲ θρασύτητα καὶ ἀπερίσκεπτη βιασύ-
νη, δείχνοντας ὅτι τὰ ξέρει ὅλα. Πολὺ περισσότερο 
μάλιστα ὅταν ἐπιδιώκει νὰ ἐπηρεάσει τοὺς ἄλλους 
γιὰ πρόσωπα ἢ καταστάσεις μὲ διάφορα φλύαρα 
καὶ ἀληθοφανὴ ἐπιχειρήματα. Στὴν πραγματικότητα 
ὅμως πίσω ἀπὸ κάθε κρίση του, ποὺ δῆθεν ἀποβλέ-
πει στὴν ὠφέλεια τοῦ συνόλου, κρύβεται φιλαυτία, 
ὑπερηφάνεια καὶ προσπάθεια προβολῆς τοῦ ἑαυ-
τοῦ του.

Καὶ ποιὸ εἶναι τελικὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς προπέτει-
ας; Εἶναι ἡ δημιουργία ταραχῆς, συγχύσεως, ἀντι-
δράσεως καὶ ὁ κίνδυνος νὰ ἐπέλθει καταστροφὴ 
τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. 

Αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ὁ σοφὸς Σολομὼν ὑπογραμ-
μίζει μὲ ἰδιαίτερο τρόπο στὸ θεόπνευστο βιβλίο τῶν 
«Παροιμιῶν». Λέει: «Σοφοὶ κρύψουσιν αἴσθησιν, 
στόμα δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβῇ»· οἱ πραγμα-
τικὰ σοφοὶ ἀποταμιεύουν τὴ γνώση γιὰ νὰ τὴ χρη-
σιμοποιήσουν στὴν ὥρα της. Τὸ ἀνοικονόμητο καὶ 
ἀπερίσκεπτο ὅμως στόμα τοῦ ἐπιπόλαιου καὶ προ-
πετοῦς τὸν ὁδηγεῖ σὲ ὁλοκληρωτικὴ συντριβή (Παρ. 
ί  [10] 14).

Οἱ πιστοὶ λοιπὸν ὀφείλουμε «μηδὲν προπετὲς 
πράσσειν», νὰ ἀποφεύγουμε τὴν προπέτεια. Νὰ 
προσπαθοῦμε νὰ εἶναι ὁ λόγος μας μετρημένος, 
σεμνός, καρπὸς ὥριμης σκέψεως. Καὶ οἱ ἐνέργειές 
μας νὰ εἶναι ὄχι βιαστικὲς καὶ μὲ συναισθηματικὴ 
φόρτιση, ὅπως αὐτὲς τῶν Ἐφεσίων. Ὁ πραγματικὰ 
πιστὸς «οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει»· 
θὰ προσ έχει πολὺ τὰ λόγια καὶ τὶς κρίσεις του, ὥστε 
νὰ μὴ θίξει κανένα (Ψαλ. ρια΄ [111] 5).


