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Μὲ σημαία 
τὸν ΣταυρὸΗ Ἰανουαρίου 1822. Ὕστερα ἀπὸ 

τέσσερις αἰῶνες σκλαβιᾶς τὸ 
ἑλληνικὸ Ἔθνος διὰ τῶν νομί

μων ἐκπροσώπων του στὴν Ά  Ἐθνο
συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου, διακηρύτ
τει ἐπίσημα «ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώ
πων τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ 
ἀνεξαρτησίαν». Συγχρόνως ἀποφασί
ζει τὴν καθιέρωση ἑνιαίας σημαίας, ἡ 
ὁποία ὁρίζεται νὰ εἶναι γαλανόλευκη 
καὶ νὰ φέρει τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. 

Δὲν ἦταν αὐθαίρετη ἐπιλογὴ οὔτε τυ
χαία ἱστορικὴ συγκυρία τὸ γεγονὸς ὅτι 
τὸ ἱερότερο σύμβολο τῆς χριστιανικῆς 
Πίστεως, ὁ Τίμιος Σταυρός, καθιερώθη
κε ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑλλη
νικῆς σημαίας, τοῦ ἐνδοξότερου ἐθνι
κοῦ μας συμβόλου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ 
τῆς Ά  Ἐθνοσυνελεύσεως, ποὺ ἐπι
κυρώθηκε καὶ ἀπὸ τὶς ἑπόμενες δύο  
Ἐθνοσυνελεύσεις, ἦταν ἡ ἐπίσημη ἀνα
γνώριση τοῦ κοινοῦ χαρακτηριστικοῦ 

τὸν Σταυρὸτὸν Σταυρὸτὸν ΣταυρὸἸανουαρίου 1822. Ὕστερα ἀπὸ 
τέσσερις αἰῶνες σκλαβιᾶς τὸ 
ἑλληνικὸ Ἔθνος διὰ τῶν νομί

μων ἐκπροσώπων του στὴν Ά  Ἐθνο
συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου, διακηρύτ
τει ἐπίσημα «ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώ
πων τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ 
ἀνεξαρτησίαν». Συγχρόνως ἀποφασί
ζει τὴν καθιέρωση ἑνιαίας σημαίας, ἡ 
ὁποία ὁρίζεται νὰ εἶναι γαλανόλευκη 
καὶ νὰ φέρει τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. 

Δὲν ἦταν αὐθαίρετη ἐπιλογὴ οὔτε τυ
χαία ἱστορικὴ συγκυρία τὸ γεγονὸς ὅτι 
τὸ ἱερότερο σύμβολο τῆς χριστιανικῆς 
Πίστεως, ὁ Τίμιος Σταυρός, καθιερώθη
κε ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑλλη
νικῆς σημαίας, τοῦ ἐνδοξότερου ἐθνι
κοῦ μας συμβόλου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ 
τῆς Ά  Ἐθνοσυνελεύσεως, ποὺ ἐπι
κυρώθηκε καὶ ἀπὸ τὶς ἑπόμενες δύο  
Ἐθνοσυνελεύσεις, ἦταν ἡ ἐπίσημη ἀνα
γνώριση τοῦ κοινοῦ χαρακτηριστικοῦ γνώριση τοῦ κοινοῦ χαρακτηριστικοῦ 

ποὺ εἶχαν σχεδὸν ὅλες οἱ σημαῖες τῶν 
Ἀγωνιστῶν: τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ.  

Τὴν πρώτη ἐπίσημη σημαία τῆς Ἐ
παναστάσεως ὕψωσε ὁ Ἀλέξανδρος 
Ὑψηλάντης στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας, 
στὶς 22 Φεβρουαρίου 1821. Ἡ σημαία 
αὐτὴ ἦταν τρίχρωμη καὶ στὴ μία πλευρά 
της εἶχε τὴν εἰκόνα τῶν ἁγίων Κωνσταν
τίνου καὶ Ἑλένης μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ 
καὶ τὴν ἐπιγραφὴ «ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ». 
Τὸν Σταυρὸ ὡς τρόπαιο νίκης προέβα
λε ὁ Ὑψηλάντης καὶ στὴν ἐμπνευσμένη 
Προκήρυξή του: «Εἶναι καιρὸς νὰ ἀπο
τινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, 
νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ 
κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέ
ληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι’ 
οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, 
καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, 
καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ 
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τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν». 
Σημαία ὁλόλευκη μὲ Σταυρὸ πλαισιω

μένο ἀπὸ στεφάνι δάφνης εἶχε ὁ Ἀετὸς 
τῆς Ρούμελης, ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης. 
Τὸν Σταυρὸ εἶχε στὸ κέντρο τῆς σημαίας 
του κι ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Κι ὁ θρυλικὸς 
Παπαφλέσσας ὕστερα ἀπὸ τὴν πρώτη 
μεγάλη νίκη τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἅλωση 
τῆς Τριπολιτσᾶς, προκειμένου νὰ ὑψώ
σει ἑλληνικὴ σημαία, ἔκοψε ἕνα κομ
μάτι ὕφασμα ἀπὸ τὸ γαλάζιο ράσο του, 
ἔσχισε καὶ δύο λωρίδες ἀπὸ τὴ λευκὴ 
φουστανέλλα τοῦ ἀγωνιστῆ Κεφάλα κι 
ἔφτιαξε αὐτοσχέδια «σημαία κυανὴ μὲ 
λευκὸν σταυρόν». 

Ἀλλὰ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 
κυμάτιζε ἐπιβλητικὸς στὶς σημαῖες τῶν 
ὁπλαρχηγῶν, ἦταν ἐπίσης βαθιὰ χα
ραγμένος στὶς καρδιές τους καὶ τοὺς 
μετέδιδε θάρρος καὶ ἀνδρεία. Ἔλεγε ὁ 
ναύαρχος Μιαούλης: «Προχωροῦμε μὲ 
τὴν δύναμιν τοῦ Σταυροῦ». Καὶ ὁ Ψα
ριανὸς ἥρωας Κανάρης μὲ τὸν δαυλὸ 
στὸ χέρι, πλάι στὴν τούρκικη ναυαρ
χίδα, τὴν κρίσιμη ὥρα φώναξε στοὺς 
ναῦτες του: «τὸν σταυρόν σας καὶ ρίξτε 
τοὺς γάντζους!»

Παράλληλα, τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, 
ὡς αἰώνιο σύμβολο θυσίας, ἐνέπνεε 
τοὺς Ἀγωνιστὲς νὰ μάχονται μὲ ἀξιο
θαύμαστη αὐταπάρνηση καὶ ἀπόφαση 
θανάτου. Ἡ θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου 
συγκινοῦσε τὶς καρδιές τους καὶ δυνά
μωνε μέσα τους τὸν πόθο νὰ προσφέ
ρουν κι αὐτοὶ τὴ ζωή τους θυσία γιὰ τὸ 
Γένος, προκειμένου νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ 
Πατρίδα. Γι’ αὐτὸ κι ὁ στρατηγὸς Μα
κρυγιάννης σημειώνει χαρακτηριστικά: 
«αὐτείνη ἡ πατρίδα δὲν λευτερώθη μὲ 
παραμύθια, λευτερώθη μ’ αἵματα καὶ 
θυσίες». 

    

Ἔτσι ἀγωνίσθηκαν οἱ τιτανομάχοι τοῦ 
1821: μὲ Πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀπόφαση 

ὁλοκληρωτικῆς θυσίας. Γι’ αὐτὸ κι ἔκα
ναν σημαία τους τὸν Σταυρό. Κι ἀπο
φάσισαν νὰ ἑνώσουν τὰ δύο αὐτὰ ἱερὰ 
σύμβολα – τὸν Σταυρὸ καὶ τὴ Σημαία 
– γιὰ νὰ διαλαλοῦν στοὺς αἰῶνες ὅτι σ’ 
αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο ἡ Πίστη καὶ ἡ Πα
τρίδα εἶναι βαθιὰ ριζωμένες καὶ ἀδιά
σπαστα ἑνωμένες. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀτίμητη 
κληρονομιά, ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ ἥρωες 
τοῦ ᾿21.

Ἀλήθεια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κυ
βερνοῦν αὐτὸ τὸν τόπο ἄνθρωποι ποὺ 
δὲν ἀσπάζονται τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ 
δὲν ζητοῦν τὴ βοήθειά Του;... Πῶς μπο
ροῦν νὰ λέγονται Ἕλληνες καὶ ἀπόγονοι 
αὐτῶν τῶν ἡρώων αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται 
τὴν Πίστη καὶ ζητοῦν νὰ ἐξαφανισθεῖ ὁ 
Σταυρὸς ἀπὸ τὴ δημόσια ζωή; Ἆραγε 
θὰ τολμήσουν καὶ νὰ ἀφαιρέσουν τὸν 
Σταυρὸ ἀπὸ τὴ σημαία μας;... 

Δὲν ἔχουν τέτοιο δικαίωμα! Δὲν ἐλευ
θέρωσαν αὐτοὶ τὴν Πατρίδα. Δὲν ἔχυ
σαν τὸ αἷμα τους. Πῶς θέλουν νὰ τὴ 
διαφεν τεύουν ἀγνοώντας προκλητικὰ 
τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Παράδοσή της; 
Αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίσθηκαν γιὰ νὰ εἴμαστε 
ἐμεῖς ἐλεύθεροι, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸν 
κύριο λόγο, μᾶς φωνάζουν διὰ στόμα
τος τοῦ Κολοκοτρώνη: «Πρέπει νὰ φυ
λάξετε τὴν Πίστη σας καὶ νὰ τὴ στερε
ώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, 
εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα 
ὑπὲρ Πατρίδος». 

Καθὼς τὶς ἡμέρες αὐτές, τὴν ἑβδομά 
δα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἐκ
κλη σία μας προβάλλει τὸν Τίμιο Σταυρὸ 
γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύσει στὸν ἀγώνα μας, 
ἂς σκύψουμε εὐλαβικὰ νὰ Τὸν προσκυ
νήσουμε γιὰ νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ πίστη, 
δύναμη καὶ ὑπομονή. Κι ὅταν στὴν ἑορ
τὴ τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου ἀντικρίσου
με τὸν Τίμιο Σταυρὸ νὰ κυματίζει στὴν 
ἑλληνική μας Σημαία, ἂς ἀναπέμψουμε 
θερμὴ τὴν προσευχή μας: Σταυρὲ τοῦ 
Χριστοῦ, σκέπαζε τὴν Ἑλλάδα μας! 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
«Ὅ�    � λ�  ὀ� σω �   � ο�  �  ν, 

 � � σ
 	  ἑ� � ν 
� ὶ � � ω � ν �  υ� ν � � ῦ»

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα, 
προσκυνοῦμε τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐπάνω στὸν ὁ
ποῖο καρφώθηκε ὁ Κύριος γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ὁ 
Σταυρὸς ὅμως δὲν μᾶς ὑπενθυμίζει μόνο πόσο 
μᾶς ἀγάπησε ὁ Θεός· μᾶς ὑπενθυμίζει καὶ ποιὰ 
εἶναι ἡ ἀληθινὴ χριστιανικὴ ζωή, ποιὰ εἶναι ἡ 
σταυρικὴ ζωή, ποὺ καλεῖται νὰ ζήσει κάθε συν
ειδητὸς πιστὸς γιὰ νὰ σωθεῖ. Γι’ αὐτὸ θὰ ἀναφερ
θοῦμε στὴ συνέχεια στὰ βασικὰ γνωρίσματά της, 
αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει ὁ Κύριος στὸ σημερινὸ εὐαγ
γελικὸ ἀνάγνωσμα, καὶ στὸ πῶς θὰ κατορθώσου
με νὰ ζήσουμε τὴ ζωὴ τοῦ σταυροῦ.

1. Τὰ � ω� σ� �  �   �  υ� � ς ζω� 
Νά τὸ προσκλητήριο τοῦ Κυρίου: «Ὅστις θέλει 

ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν…». Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ 
μὲ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου… τί πρέπει νὰ κά
νει; «Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν», λέει πρῶταπρῶτα 
ὁ Κύριος. Ἂς ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του. Νὰ λησμο
νήσει τὸ κακὸ παρελθόν του καὶ νὰ ἀρνηθεῖ τὸ 
ἀντίθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ θέλημά του. 
Ἡ σταυρικὴ ζωὴ εἶναι ζωὴ αὐταπαρνήσεως, ζωὴ 
ἀγῶνος ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.

Στὰ παραπάνω ὁ Κύριος προσέθεσε καὶ τὸ ἑξῆς: 
«Καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ»· ὅποιος θέλει νὰ 
μὲ ἀκολουθεῖ, ὀφείλει νὰ σηκώσει τὸν σταυρό του. 
Σήμερα ὅταν λέμε «σηκώνω τὸν σταυρό μου», 
ἐννοοῦμε «κάνω ὑπομονὴ στὶς θλίψεις μου». Στὸ 

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος� ὅστις 
θέλει ὀπίσω µου ἀκο-
λουθεῖν, ἀπαρνησά-

σθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐ τοῦ, καὶ ἀκολου-
θείτω µοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐ τοῦ σῶσαι, ἀ-
πολέσει αὐτήν� ὃς δ᾿ ἂν ἀ-
πολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕ-
νεκεν ἐµοῦ καὶ τοῦ εὐαγγε-
λίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί 
γὰρ ºφελήσει ἄν   θρωπον ἐὰν 
κερδήσῃ τὸν κόσµον ὅλον, 
καὶ  ζηµιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐ-
τοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος 
 ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐ-
τοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ 
µε καὶ τοὺς ἐµοὺς λόγους ἐν 
τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ µοιχαλί-
δι καὶ ἁµαρτωλῷ, καὶ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀν   θρώπου ἐπαι-
σχυν  θήσεται αὐ   τὸν ὅταν ἔλ-
θῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς 
αὐ τοῦ µετὰ τῶν ἀγγέλων 
τῶν ἁγίων. Καὶ ἔ   λεγεν αὐ-
τοῖς� ἀµὴν λέγω ὑ   µῖν ὅτι εἰσί 
 τινες τῶν ὧδε ἑ    στη  κότων, 
οἵ τινες οὐ µὴ γεύ  σωνται θα-
νάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐλη λυθυῖαν 
ἐν δυνάµει. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Γ΄ Νηστειῶν)

Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
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συγκεκριμένο χωρίο ὅμως ἡ σημασία 
εἶναι διαφορετική. Ὅταν τὰ ἔλεγε αὐτὰ ὁ 
Κύριος, ὁ σταυρὸς δὲν εἶχε ἐξαγιασθεῖ 
ἀκόμη ἀπὸ τὴ θυσία Του. Ἦταν τὸ μέσο 
τῆς πιὸ σκληρῆς θανατικῆς ποινῆς. Τὸ 
ἄκουσμα τῆς λέξεως «σταυρὸς» προκα
λοῦσε φρίκη.

Ἡ φράση λοιπὸν αὐτὴ σημαίνει: νὰ πά
ρει τὸν σταυρὸ πάνω στὸν ὁποῖο θὰ τὸν 
καρφώσουν· σὰν νὰ ἔλεγε ὁ Κύριος: «νὰ 
πάρει τὸ ξίφος μὲ τὸ ὁποῖο θὰ τὸν ἀπο
κεφαλίσουν». Συνεπῶς τὸ «ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ» δηλώνει τὸν βαθμὸ τῆς 
αὐταπαρνήσεως ποὺ ζητᾶ ὁ Κύριος· δη
λαδὴ νὰ Τὸν ἀκολουθοῦμε μὲ ἀπόφαση 
θανάτου, ὡς μελλοθάνατοι, προκειμέ
νου νὰ μείνουμε πιστοὶ στὸ θέλημά Του. 

Συνεπῶς ὁ Χριστιανὸς ποὺ εἰλικρινὰ 
θέλει νὰ ζήσει τὴ χριστιανικὴ ζωή, παίρ
νει μιὰ ἀπόφαση: Στὴ ζωή μου δὲν θὰ 
κάνω πλέον αὐτὸ ποὺ θέλω ἐγώ, ἀλλὰ 
αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ Θεός. Θὰ κάνω τὸ θέ
λημα τοῦ Θεοῦ, ὅ,τι κι ἂν μοῦ κοστίσει. 
Διότι ὁ ἐσταυρωμένος βίος εἶναι ὁ βί
ος τῆς τελείας ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, τῆς τελείας αὐταπαρνήσεως, τῆς 
ἄκρας ταπεινώσεως.

2. ΠÒ  Ó  ζήσÔ Õ  
Ö  ζωὴ � ῦ �  υ× ῦ

Θαυμάζουμε ἀσφαλῶς τὸ πολίτευμα 
τοῦ σταυροῦ, ὅπως τὸ βλέπουμε μάλι
στα στοὺς βίους τῶν Ἁγίων, μᾶς συγκι
νεῖ… ἀλλὰ καὶ μᾶς φοβίζει. Βλέπουμε 
τὸν ἑαυτό μας πολὺ ἀδύναμο. Τί μπορεῖ 
νὰ μᾶς βοηθήσει, ὥστε νὰ ζήσουμε τὴ 
ζωὴ τοῦ σταυροῦ;

Ὁ ἴδιος ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου θὰ μᾶς 
ἐνισχύσει, ὥστε νὰ νικήσουμε τὸν κακὸ 
ἑαυτό μας. Νὰ προσκυνοῦμε τὸν Σταυρό, 
νὰ φορᾶμε Σταυρό, νὰ κάνουμε συχνὰ 
καὶ μὲ εὐλάβεια τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. 
Θὰ ζήσουμε τὴ σταυρικὴ ζωὴ μὲ τὴ δύ
ναμη τοῦ Σταυροῦ.

Οἱ ἅγιοι θεοφώτιστοι Πατέρες, οἱ τόσο 
αὐστηροὶ στὴν προσωπική τους ἄσκη

ση, ὁμιλοῦν μὲ πολλὴ συμπάθεια καὶ 
κατανόηση στὴν ἀδυναμία τοῦ πιστοῦ. 
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σὲ μιὰ 
ὁμιλία του, ποὺ ἐκφώνησε σὰν σήμε
ρα, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 
μᾶς διδάσκει: Σᾶς μίλησα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ 
σταυροῦ. Κανεὶς ἂς μὴν ἀπελπιστεῖ ἢ 
ἂς μὴ δυσφορήσει μὲ ὅσα ἄκουσε. Ἀλλ̓  
ἀφοῦ μάθει πόσα ὀφείλει στὸ Δεσπότη, 
ἂς Τοῦ προσφέρει ὅ,τι μπορεῖ μὲ μετριο
φροσύνη, ἡ ὁποία θὰ ἀναπληρώσει τὸ 
ὑστέρημά του(*).

Δηλαδὴ ἀνάλογα μὲ τὶς μικρές μας δυ
νάμεις νὰ καταβάλλουμε κάθε προσπά
θεια, νὰ δείχνουμε κάθε φιλοτιμία καὶ 
ἐπιμέλεια γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. 
Νὰ προσφέρουμε στὸν Κύριό μας ὅ,τι 
περισσότερο μποροῦμε. Δὲν μποροῦμε 
ν᾿ ἀγωνιστοῦμε τόσο ἔντονα ὅσο οἱ Ἅ
γιοι; Μποροῦμε ὅμως ν᾿ ἀγωνιστοῦμε 
νὰ καλλιεργήσουμε τὸ ἴδιο φρόνημα: 
ἀπολύτως ἀσυμβίβαστοι μὲ τὴν ἁμαρτία. 
Ὁ Θεὸς καὶ ἐκείνους θὰ στεφανώσει καὶ 
ἐμᾶς θὰ ἐλεήσει.

    

Ὁ Τίμιος Σταυρός, ποὺ προβάλλει 
σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, δὲν εἶναι μό
νο σύμβολο αὐταπαρνήσεως, ἀλλὰ καὶ 
σύμβολο νίκης καὶ πηγὴ Χάριτος καὶ δυ
νάμεως. Ἂς μὴ στεκόμαστε μόνο στὴν 
κακοπάθεια ποὺ δηλώνει ‒ εἶναι χρή
σιμο καὶ αὐτό. Κυρίως ἂς ἀναλογιζό
μαστε ὅτι προσκυνώντας τὸν Σταυρὸ 
καὶ συσταυρούμενοι καθημερινὰ μὲ τὸν 
Χριστό, λαμβάνουμε πολλὴ Χάρι, καται
σχύνουμε τοὺς δαίμονες, κερδίζουμε τὴν 
αἰωνιότητα. Ὁ δρόμος πρὸς τὸν Γολγοθᾶ 
εἶναι καὶ δρόμος πρὸς τὴν Ἀνάσταση. 

Ἡ Ἁγία Τριάς, πού ἔχει καλέσει ὅλους 
μας στὴ ζωὴ τοῦ σταυροῦ, νὰ μᾶς ἀξιώ
σει νὰ ζήσουμε αὐτὴ τὴ σταυρικὴ ζωὴ μὲ 
ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη συνέπεια, 
ὥστε νὰ γευθοῦμε καὶ τὴν ἀνέκφραστη 
χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. 

(*) Ὁμιλ. ΙΑ΄ 21, ΕΠΕ 9, 312.



Κ αθὼς πλησιάζει τὸ τέλος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά
λης Τεσσαρακοστῆς, συγκεκριμένα τὴν Πέμπτη 
τῆς πέμ πτης Ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσσα

ρακοστῆς, ὁρίστηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ ψάλλεται 
στοὺς ἱεροὺς Ναούς μας ὁ Μέγας Κανών. Γιὰ λόγους 
ὅμως τεχνικούς, ἐπειδὴ ἐργάζονται πολλοὶ τὸ πρωί, 
ψάλλεται τὸ ἀπόγευμα τῆς προηγουμένης Τετάρτης.

Ὁ Μέγας Κανὼν εἶναι ὁ μεγαλύτερος Κανὼν τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἔχει 250 τροπάρια καὶ 11 εἱρμούς, 
ὅπως λέγον ται οἱ πρῶτοι ὕμνοι κάθε ὁμάδας τροπα
ρίων. Τὴν ἡμέρα ποὺ ψάλλεται ὁ Μέγας Κανὼν στὰ 
δικά του τροπάρια προστίθενται καὶ ἄλλα πρὸς τὴν 
ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία, ποὺ ἑορτάζει μετὰ τρεῖς μέ
ρες ὡς πρότυπο μετανοίας, καὶ ἄλλα πρὸς τιμὴν τοῦ 
ἰδίου τοῦ συνθέτου τοῦ Κανόνος, τὰ ὁποῖα βέβαια 
δὲν εἶναι δικά του. Ἔτσι τὸ σύνολο τῶν τροπαρίων 
αὐξάνει ἀκόμη περισσότερο.

Ὑμνογράφος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐκ  κλησιαστικοῦ 
ὕμνου εἶναι ὁ ἅγιος Ἀν δρέας Κρήτης. Γεννήθηκε στὴ 
Δαμασκὸ περὶ τὸ 660 μ.Χ., ἔζησε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ 
στὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ μετὰ ἀπὸ εἰκοσαετὴ 
παραμονὴ μελέτης καὶ σπουδῶν στὴ Βασιλεύουσα 
ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, στὸν ἐπισκοπικὸ 
θρόνο τοῦ Ἀποστόλου Τίτου.

Ἡ ἐποχὴ ποὺ ἔζησε ἦταν δύσκολη λόγῳ τῆς Εἰκο
νομαχίας, τὴν ὁποία  ὑ πο κινοῦσε ὁ αὐτοκράτορας 
Λέων ὁ Γ .́ Ἔλαβε μέρος μὲ ἡρωικὸ φρόνημα στὸν 
ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἀλή
θειας γιὰ τὶς ἱερὲς εἰκόνες. Μὲ λόγους καὶ ὕμνους κή
ρυττε τὴν ἀλήθεια παντοῦ. Οἱ εἰδικοὶ μελετητὲς τονί
ζουν ὅτι τὸ ἓν τρίτον τῶν Λόγων του εἶναι ἐξαίρετα 
ἐγκώμια πρὸς τὴν ἀειπάρθενο Θεοτόκο στὶς διάφο
ρες ἑορτές της. Οἱ δὲ ἱεροὶ ὕμνοι ποὺ συνέθεσε γιὰ 
ἑορτὲς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Παναγίας καὶ πολ λῶν Ἁγί
ων καὶ ψάλλονται μέχρι σήμερα, τὸν ἀναδεικνύουν 
θεοχαρίτωτο ὑμ νωδὸ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἂς ἔλθουμε τώρα εἰδικὰ στὸ Μέγα Κανόνα. Ἔχει 
χαρακτηρισθεῖ ὡς «ποιητικὸ πανόραμα τῆς Ἁγίας 

Ἀπὸ τὸν «Μέγαν Κανόνα»

«Ψυχή μου ψυχή μου,  
ἀνάστα, τί καθεύδεις;»
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Γραφῆς», Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. 
Σ’ αὐτὸν προτρέπει ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς 
τὸν πιστὸ νὰ ἀποφεύγει τὰ παραδεί
γματα τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ ἀναφέρει ἡ 
Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ μιμεῖται τὴ μετάνοια 
καὶ εὐσέβεια τῶν πιστῶν καὶ ἐναρέτων.

Ἡ δὲ συχνὴ ἐπίκληση τοῦ ἐλέους καὶ 
τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ πρὶν ἀπὸ 
κάθε τροπάριο μὲ τὴ φράση· «ἐλέησόν 
με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με», προκαλεῖ ἰδιαί
τερο πνεῦμα κατανύξεως σὲ ὅλους ὅσοι 
συμμετέχουν στὴν ἱερὴ Ἀκολουθία.

Περνοῦν ἀπὸ ἐμπρός μας ὁ ἀμετανό
ητος ἀδελφοκτόνος Κάιν, ὁ μετανοημέ
νος Δαβὶδ ποὺ ἔκλαιε σ’ ὅλη του τὴ ζωὴ 
γιὰ τὸ διπλὸ ἁμάρτημά του· περνοῦν οἱ 
σαρκολάτρες Σοδομίτες ποὺ τοὺς κα
τέκαυσε ὁ Θεὸς γιὰ τὴ διαφθορά τους. 
Περνᾶ καὶ ὁ δίκαιος καὶ πάγκαλος Ἰω
σήφ, ποὺ νίκησε τὴν προκλητικὴ ἁμαρ
τία. Περνοῦν ἡ Χαναναία μητέρα καὶ ἡ 
αἱμορροοῦσα ποὺ μὲ τὴν πίστη τους 
εἵλκυσαν τὴ Χάρι τοῦ Κυρίου καὶ εἶδαν 
θαύματα ἀμέσως. Περνοῦν καὶ ὁ τελώ
νης καὶ ὁ ληστὴς ποὺ μὲ τὴ μετάνοιά 
τους εἵλκυσαν τὸ ἔλεος τοῦ Θεανθρώ
που. Καὶ πλῆθος ἀκόμη ἀνθρώπων, 
παραδειγμάτων πρὸς μίμηση ἢ ἀπο
φυγὴ μᾶς παρουσιάζει ὁ μακάριος ἅγιος 
Ἀνδρέας στὸν μεγάλο αὐτὸ ὕμνο του.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ φθάνει στὸ ἀποκο
ρύφωμά της ἡ κατάνυξή μας ἀπὸ τὴ 
συμμετοχή μας στὴν Ἀκολουθία τοῦ 
Μεγάλου Κανόνος εἶναι ὅταν ψάλλε
ται τὸ κεν τρικὸ τροπάριο, τὸ λεγόμενο 
«Κοντάκιον», ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ψυ
χή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύ
δεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θο
ρυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί 
σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ πα
ρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Ψυχή μου, ψυχή μου, φωνάζει ὁ ὑ
μνωδὸς καὶ τὸ ψάλλουν σὲ ἀργόσυρ
το κατανυκτικὸ μέλος οἱ ἱεροψάλτες. 

Ξύπνα! Γιατί κοιμᾶσαι ἀκόμη; Πλησιά
ζει τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου καὶ θὰ ταρα
χθεῖς, γιατὶ θὰ βρεθεῖς ἀνέτοιμη. Ξύπνα 
λοιπὸν καὶ ἑτοιμάσου. Στολίσου μὲ τὶς 
ἀρετὲς ποὺ δίδαξε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
γιὰ νὰ σὲ λυπηθεῖ Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ὁ 
πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν 
Κύριος καὶ Θεός μας.

Εἶναι ἐγερτήριο σάλπισμα αὐτὸς ὁ 
σπουδαῖος ὕμνος. Μᾶς καλεῖ νὰ ξυπνή
σουμε ἀπὸ τὸν βαθὺ ὕπνο τῆς ραθυμί
ας καὶ τῆς ἀδιαφορίας, στὸν ὁποῖο μᾶς 
βυθίζει ὁ Σατανᾶς. Καὶ ἐνῶ γιὰ ἄλλα θέ
ματα ὑλικὰ τῆς ζωῆς μας, κάποτε δὲ καὶ 
ἔνοχα καὶ ἁμαρτωλά, μᾶς παρακινεῖ καὶ 
δείχνουμε ζωηρὸ ἐνδιαφέρον, ἀντιθέ
τως γιὰ θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν 
αἰώνια σωτηρία μας, μᾶς ὠθεῖ νὰ κοιμό
μαστε. Κανένα ἐνδιαφέρον. Αὐτὸς εἶναι 
ὁ μισάνθρωπος Σατανᾶς. Σκορπίζει 
στὸν κόσμο τὰ πιὸ δραστικὰ ὑπνωτικὰ 
καὶ ναρκωτικὰ καὶ ἀποκοιμίζει ἀρκετοὺς 
ἀνθρώπους. Καὶ πετυχαίνει κάποτε ὁ 
μισάνθρωπος νὰ ρίξει στὴν ἀμέλεια καὶ 
στὸν ὕπνο τῆς ἀδιαφορίας πολλούς.

Καὶ ἔρχεται ὁ ἐμπνευσμένος ὑμνωδὸς 
καὶ μᾶς ξυπνᾶ μελωδικά: Μὴν κοιμάστε! 
Ξυπνᾶτε! Τὸ τέλος τῆς ζωῆς πλησιά
ζει! Τί θὰ ἀπολογηθεῖτε; Καὶ ὄχι ἁπλῶς 
πλησιάζει, ἀλλ’ ἔρχεται τὸ τέλος κάποτε 
καὶ ξαφνικά, θὰ μπορούσαμε νὰ προσ
θέσουμε. 

Ἂς εἴμαστε λοιπὸν πάντα ἕτοιμοι. Ἂς 
νικήσουμε τὴν πνευματικὴ ὑπνηλία καὶ 
ραθυμία μὲ τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ 
συμπαράσταση τοῦ Πνευματικοῦ μας. 
Ἔτσι, ὁποιαδήποτε ὥρα ἔλθει ἡ στιγμὴ 
τῆς ἀναχωρήσεώς μας ἀπὸ τὸν παρόν
τα κόσμο, θὰ εἶναι ἕτοιμες οἱ πνευματι
κές μας ἀποσκευές, γεμάτες ἀπὸ ἔργα 
ἀγάπης καὶ ἄλλων ἀρετῶν, ποὺ θὰ 
ἐλεγχθοῦν κατὰ τὴν ὥρα τῆς Παγκοσμί
ου Κρίσεως. 



Ὁ κόσμος μας φλέγεται. Φλέγεται 
ἀπὸ πλῆθος τοπικῶν πολέμων. 
Φλέγεται ἀπὸ καθημερινὲς τρο

μοκρατικὲς ἐνέργειες. Φλέγεται ἀπὸ τὶς 
πυρκαγιὲς ποὺ κατατρώγουν ἀχόρταγα 
τὰ δάση του. Φλέγεται ταυτόχρονα ἀπὸ 
τὴν πύρινη λαίλαπα τῆς ἁμαρτίας.

Λαίλαπα! Σαρώνει ὅλο τὸν πλανήτη. 
Καταστρέφει τὴν οἰκογένεια, ἀποσαθρώ
νει τὴν κοινωνία. Παντοῦ. Σὲ ὅλα τὰ ἔ
θνη, σὲ ὅλους τοὺς λαούς, σὲ ὅλες τὶς 
ἠ πείρους. Ἀπὸ τὸν Βόρειο μέχρι τὸ Νό
τιο Πόλο. Ἀπὸ τὴν Αὐστραλία μέχρι τὴν 
Ἀμερική. Ἀπὸ τὴν Εὐρώπη μέχρι τὴν 
Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Ἀπὸ τὴ Σιβηρία μέ
χρι τὴ ζούγκλα τοῦ Ἀμαζονίου.

Τραγικὸς κόσμος. Παραδομένος στὴ 
σαρκολατρία. Οἱ φλόγες τῆς φιληδονί
ας τὸν ἀφανίζουν. Ξεπηδοῦν μανιασμέ
νες ἀπὸ τὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων, 
τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, τῶν 
ἔξυπνων κινητῶν τηλεφώνων. Μαίνον
ται σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ δρόμου. Πυρπο
λοῦν μικροὺς καὶ μεγάλους, ἄνδρες καὶ 
γυναῖκες, ἀκόμη καὶ νήπια καὶ γέροντες. 
Ἰδιαιτέρως φλέγουν τὴ νέα γενιά – αὐτὴν 
τῆς ἐφηβικῆς κυρίως ἡλικίας.

Ἀποκορύφωμα τούτης τῆς πύρινης 
κο  λάσεως εἶναι ἡ ἐξάπλωση κάθε εἴ

δους σαρκολατρικῆς διαστροφῆς. Καὶ 
τὸ χειρότερο, ἡ νομιμοποίησή τους. Καὶ 
τὸ ἀκόμη χειρότερο, ἡ ἐπιβολή τους ὡς 
«φυσιολογικῶν» καὶ ἡ διὰ νόμου τιμω
ρία ὅλων ὅσοι τολμοῦν νὰ ἐκφράσουν 
ἀντίθετη γνώμη.

Μπροστὰ σ᾿ αὐτὴ τὴ θλιβερὴ μοίρα 
τοῦ κόσμου ποιὰ εἶναι, ποιὰ πρέπει νὰ 
εἶναι ἡ στάση τῶν πιστῶν ποὺ ὁ Θεὸς 
τοὺς ἔταξε νὰ ζοῦν σὲ τέτοιους δίσε
κτους καιρούς;

Περίπου 15 αἰῶνες πρίν, σὲ περίο
δο κρίσιμη, τότε ποὺ βαρβαρικὲς ἐπι
δρομὲς σάρωναν τὴν Αὐτοκρατορία, 
ἕνας μεγάλος ἀσκητὴς τῆς Ἐκκλησίας, 
ὁ ὅσιος Βαρσανούφιος ὁ μέγας, ὅταν 
δέχθηκε τὴν ἀγωνιώδη παράκληση κά
ποιων μοναχῶν νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν 
ἀποτροπὴ τοῦ μεγάλου κινδύνου ποὺ 
τοὺς ἀπειλοῦσε, ἀπάντησε: «Ἀδελφοί, 
ἐν πένθει εἰμὶ καὶ ὀδυρμῷ διὰ τὴν ἐπι
κειμένην ὀργήν· καὶ γὰρ πάντα πράττο
μεν ἐναντία... καὶ ἐπερίσσευσεν ἡ πα
ρανομία ἡμῶν πλέον τῶν ἀλλοεθνῶν»· 
πενθῶ καὶ ὀδύρομαι, ἀδελφοί, γιὰ τὴν 
ὀργὴ ποὺ εἶναι ἕτοιμη νὰ ξεσπάσει. Διό
τι ὅλα τὰ κάνουμε ἀντίθετα πρὸς τὸ θέ
λημα τοῦ Θεοῦ… καὶ ἡ παρανομία μας 
τῶν πιστῶν Χριστιανῶν ξεπέρασε κατὰ 
πολὺ αὐτὴν τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθνῶν.

Συμπλήρωσε μάλιστα ὅτι εἶναι πολλοὶ 
ποὺ παρακαλοῦν τὸν Θεὸ νὰ σταματή
σει τὴν ὀργὴ ἀπὸ τὸν κόσμο – καὶ βέ

«Ἐν πένθει»...
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βαια κανένας δὲν εἶναι πιὸ φιλάνθρω
πος ἀπὸ τὸν Θεό – ἀλλὰ δὲν θέλει νὰ 
δείξει ἔλεος. Καὶ δὲν θέλει, διότι Τοῦ 
ἀντιστέκεται τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν 
ποὺ γίνονται στὸν κόσμο: «Καὶ εἰσὶ πολ
λοὶ οἱ παρακαλοῦντες τὴν φιλανθρωπί
αν τοῦ Θεοῦ παῦσαι τὴν ὀργὴν ἀπὸ τοῦ 
κόσμου καὶ οὐδεὶς φιλανθρωπότερος 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλ̓  οὐ θέλει ἐλεῆσαι· ἀντι
στήκει γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῷ κόσμῳ 
γινομένων ἁμαρτιῶν» (ἀπόκριση φξθ΄ 
[569]).

Βεβαίωσε ὅμως στὸ τέλος ὅτι ὑπάρ
χουν τρεῖς σύγχρονοί τους Ἅγιοι: «Ἰω
άννης ἐν Ρώμῃ καὶ Ἠλίας ἐν Κορίνθῳ 
καὶ ἄλλος ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Ἱεροσολύμων» 
(δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ ὅσιος Βαρσανούφιος, 
ποὺ ἀπὸ ταπείνωση ἀποφεύγει νὰ ἀνα
φέρει τὸ ὄνομά του), οἱ ὁποῖοι ἔχοντας 
ξεπεράσει «τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπότη
τος» προσεύχονται «καὶ διὰ τῶν εὐχῶν 
αὐτῶν» ὁ Θεὸς «μετ᾿ ἐλέους παιδεύει».

Αὐτοὶ «συγχαίρουσιν ἀλλήλοις καὶ 
συναγάλλονται», ὅταν συναντῶνται 
προσευχόμενοι ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὅμως στρέφουν τὸ 
βλέμμα τους στὴ γῆ, «συμπενθοῦσι καὶ 
συγκλαίουσι καὶ συνοδύρονται διὰ τὰ 
κακὰ τὰ γινόμενα».

«Σὺν αὐτοῖς οὖν εὔξασθε»· μαζὶ μ᾿ αὐ
τοὺς προσευχηθεῖτε καὶ σεῖς, προτρέ
πει τοὺς μοναχοὺς ἐκείνους ὁ Ὅσιος.

Αὐτὴ ἂς εἶναι ἡ στάση καὶ τῶν σημε
ρινῶν πιστῶν: προσευχὴ μαζὶ μὲ τοὺς 
σύγχρονους γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους 
Ἁγίους.

Προσευχὴ «ἐν πένθει». Αὐτὴ ὀφεί
λει νὰ εἶναι ἡ ἀτμόσφαιρα ὅλης τῆς Ἐκ
κλησίας σήμερα. «Ἐν πένθει» γιὰ τὴ 
φρικτὴ κατάπτωση, γιὰ τὴν ἀνομολόγη
τη δια  σ τροφὴ τῶν ἀνθρώπων.

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ κόσμος διασκεδά
ζει ἀμέριμνος, βυθίζεται στὰ δαιμονικὰ 

πάθη χορεύοντας καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς 
ὀλέθριες συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν του, 
οἱ πιστοὶ ἂς γονατίζουμε πενθώντας γιὰ 
τὴν κατάπτωσή του. Ἂς πενθοῦμε ἐκζη
τώντας τὸ ἔλεος τοῦ μόνου φιλευσπλά
χνου καὶ ἐλεήμονος. Πένθος γιὰ τὸν 
δαιμονοκρατούμενο κόσμο. Πένθος γιὰ 
τὴν κατάσταση τῆς ἐκκοσμικευόμενης 
Ἐκκλησίας μας. Πένθος γιὰ τὴ δική μας 
πνευματικὴ πτωχεία, γιὰ τὸ πλῆθος τῶν 
ἁμαρτημάτων μας, ἑκουσίων καὶ ἀκου
σίων, γνωστῶν καὶ ἀγνώστων.

Αὐτὸ τὸ προσευχητικὸ πένθος εἶναι 
ζωογόνο. Δὲν καταβάλλει τὴ ψυχή, δὲν 
τὴν ἀποθαρρύνει, δὲν τὴν γεμίζει ἄγχος 
καὶ μελαγχολία. Εἶναι πένθος χαροποιό. 
Διότι στηρίζεται στὴ μεγάλη εὐσπλα
χνία τοῦ Θεοῦ. Ἐμπιστεύεται τὴν ἀγαθὴ 
πρόνοιά Του, τὸ σοφὸ σχέδιό Του γιὰ 
τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Εἶναι πένθος 
ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ ἅγιο πένθος τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος πορευόμενος 
πρὸς τὸ Πάθος Του, «ἰδὼν τὴν πόλιν 
ἔκλαυσεν ἐπ᾿ αὐτῇ» (Λουκ. ιθ΄ [19] 41). 
Ἔκλαψε γιὰ τὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ τὴν τύ
φλωσή της μὲ τὴν ὁποία ἀπέρριπτε τὸν 
Λυτρωτή της, γιὰ τὴν ἀναπόφευκτη κα
ταστροφή της, ἀποτέλεσμα τῶν παρά
φρονων ἐπιλογῶν της.

Πόσο σκληρύνθηκε ἡ καρδιά μας τῶν 
πιστῶν! Θύματα συχνὰ κι ἐμεῖς τῆς δη
λητηριασμένης ἀτμόσφαιρας τοῦ κό
σμου, ποὺ μᾶς περιβάλλει καὶ ποὺ συ
χνὰ εἰσέρχεται βίαια μέσα μας, δηλητη
ριάζοντας τὴν ψυχή μας.

Γἰ  αὐτὸ τούτη ἡ Μεγάλη Τεσσαρακο
στὴ ἂς μᾶς ἀφυπνίσει. Νὰ ξεφύγουμε ἀ
πὸ τὴ μολυσμένη ἀτμόσφαιρα τοῦ κό
σμου. Νὰ εἰσέλθουμε στὸ γαλήνιο κό
σμο τοῦ ζωογόνου πένθους.

Γιὰ μᾶς. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας.
Γιὰ τὴν πατρίδα μας.
Γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ κόσμου. 
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Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»

T
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ 
λέγων� διδάσκαλε,  ἤνεγκα τὸν υἱόν µου πρός σε, ἔχοντα πνεῦµα  ἄλαλον. 
καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς 

ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται� καὶ εἶπον τοῖς µαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, 
καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀ  ποκριθεὶς αὐτῷ λέγει� ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑ   -
µᾶς ἔσοµαι; ἕως πότε  ἀνέξο µαι ὑµῶν; φέρετε αὐτὸν πρός µε. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν 
πρὸς αὐ τόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦµα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πε   σὼν ἐπὶ τῆς 
γῆς  ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πα   τέρα αὐτοῦ� πόσος χρό νος ἐστὶν ßς 
τοῦτο γέ γονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε� παιδιόθεν. καὶ πολ λάκις αὐ   τὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε 
καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπο   λέσῃ αὐτόν� ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον áµῖν  σπλαγχνισθεὶς 
ἐφ᾿ áµᾶς. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ  δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πι-
στεύοντι. καὶ εὐθέως κρά   ξας ὁ πατὴρ τοῦ παι   δίου µετὰ δακρύων ἔλεγε�  πιστεύω, 
κύριε� βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐ    πι    συν   τρέχει ὄχλος, ἐπετίµη-
σε τῷ  πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ λέ   γων αὐ  τῷ� τὸ πνεῦµα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, 
ἐγώ σοι  ἐπιτάσ σω, ἔξ ελ θε ἐξ αὐτοῦ καὶ µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ  κρᾶ  ξαν καὶ 
πολλὰ σπαρά ξαν αὐτὸν ἐξῆλ θε, καὶ  ἐγένετο ßσεὶ νε     κρός, ὥστε  πολλοὺς λέγειν ὅτι 
ἀπέθανεν. ὁ δὲ Ἰησοῦς  κρα τή σας αὐτὸν τῆς χει     ρὸς ἤ   γειρεν αὐτόν, καὶ  ἀνέ  στη. Καὶ 
εἰσελθόν τα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐ πηρώ των αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι áµεῖς 
οὐκ  åδυνήθηµεν ἐκ   βαλεῖν αὐτό. καὶ εἶ πεν αὐ τοῖς� τοῦ   το τὸ γένος ἐν οὐδενὶ  δύναται 
ἐξ ελθεῖν εἰ µὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖ θεν ἐξελ θόντες πα  ρεπορεύ οντο διὰ 
τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ� ἐδίδασκε γὰρ τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ καὶ 
ἔλεγεν αὐ   τοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀ        -
πο κτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ áµέρᾳ ἀναστή σεται. 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ
«∆è 
 é  ε, ê ë �  � ν υἱόν �   ì    σε»

Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα μᾶς παρουσιάζει μὲ ἔντονα χρώματα τὸ 
δράμα ἑνὸς πατέρα. Ὁ γιός του ἐδῶ καὶ χρόνια – ἀπὸ παιδί – εἶχε κυριευθεῖ ἀπὸ 
δαιμόνιο, τὸ ὁποῖο τοῦ εἶχε ἀφαιρέσει τὴ λαλιά. Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό, τὸν 
ἔριχνε σὲ φωτιὰ καὶ σὲ νερό, γιὰ νὰ τὸν θανατώσει. Ὁ πατέρας ἀπελπισμένος 
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Νὰ τοὺς διηγούμαστε ἱστορίες ἀπὸ τὴν 
Ἁγία Γραφὴ καὶ βίους Ἁγίων. Νὰ τὰ μά
θουμε νὰ προσεύχονται· νὰ ἀποστρέ
φονται τὸ κακὸ καὶ νὰ ἀγαποῦν τὸ κα
λό, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὰ διδάξου
με νὰ μὴν τὰ θέλουν ὅλα δικά τους, νὰ 
νηστεύουν, νὰ ἀναγνωρίζουν τὰ λάθη 
τους, νὰ συγχωροῦν, νὰ συμπονοῦν… 
Ὅλα αὐτὰ ὅμως ὄχι πιεστικά· μὲ πολλὴ 
ἀγάπη καὶ διάκριση, μὲ σεβασμὸ στὶς 
ἀντοχὲς τῆς ἡλικίας τους. Ἐπίσης θὰ τὰ 
ὁδηγήσουμε στὸ Κατηχητικό, τὸ ὁποῖο 
ἔχουμε εὐθύνη νὰ μὴ χάνουν ἐξαιτίας 
φροντιστηρίων ἢ ἄλλων ἀπασχολήσε
ων.

2. Μὲ �  î  άδ� ï α
Ἀγωγὴ ὅμως δίνουμε πολὺ περισσό

τερο μὲ τὸ παράδειγμά μας. Τὰ μικρὰ 
ἰδίως παιδιὰ μιμοῦνται αὐθόρμητα καὶ 
ἀντιγράφουν πιστὰ τὶς συνήθειες καὶ 
ἀντιδράσεις τῶν γονέων τους καὶ ὄχι 
μόνο.

Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ζοῦμε καὶ δὲν χαιρόμα
στε τὴ χριστιανικὴ ζωή, δὲν μποροῦμε 
νὰ τὴν ἐμπνεύσουμε στὰ παιδιά μας. 
Πῶς θὰ μάθει τὸ παιδὶ νὰ ἐκκλησιάζε
ται, ἂν δὲν ἐκκλησιάζονται οἱ γονεῖς του; 
Πῶς θὰ μάθει νὰ μὴν κατακρίνει, ἂν 
ἀκούει τοὺς γονεῖς του νὰ κατακρίνουν; 
Ἂν ἡ ζωή μας δὲν συμβαδίζει μὲ τὶς συμ
βουλές μας, τὰ παιδιὰ ὄχι μόνο δὲν θὰ 
τὶς ἀκούσουν, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀντιδράσουν 
γιὰ τὴν ἀσυνέπειά μας.

Ἀντίθετα, δὲν μποροῦμε νὰ φαντα
σθοῦμε πόσο ἐντυπώνεται μέσα τους 
π.χ. ἡ εὐλαβικὴ στάση τοῦ πατέρα ἢ τῆς 
μητέρας στὴν προσευχὴ καὶ στὴ λα
τρεία, ἢ ἡ μεταξύ τους ἀλληλοσυγχώ
ρηση. Τὰ παιδιὰ θὰ ἀγαπήσουν τὴν ἐν 
Χριστῷ ζωή, ἐὰν δοῦν τοὺς εὐλογημέ
νους καρπούς της, τὴν ἐν Κυρίῳ χαρὰ 
καὶ εἰρήνη, στὴ ζωὴ τῶν γονέων τους.

ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη βοήθεια ὁδήγη
σε τὸν γιό του στὸν Κύριο καὶ Ἐκεῖνος 
τὸν θεράπευσε. Αὐτὸ μᾶς παραδειγμα
τίζει, γιὰ νὰ κάνουμε καὶ ἐμεῖς τὴν ἴδια 
κίνηση. Διότι καὶ σήμερα τὰ παιδιά μας 
μεγαλώνουν μέσα σὲ μία κυριολεκτικὰ 
δαιμονοκρατούμενη κοινωνία. Μὲ αὐτὴ 
τὴν ἀφορμὴ λοιπὸν ἂς δοῦμε πῶς μπο
ροῦμε νὰ τὰ ὁδηγήσουμε στὸ Χριστό.

1. Μὲ ð   ñ � ò η 
� ὶ ó ô õ ηö �  ÷ ø ὴ

Ὁ Κύριος εἶχε πεῖ κάποτε: «Ἄφετε τὰ 
παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός 
με». Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ καὶ μὴν τὰ ἐμπο
δίζετε νὰ ἔλθουν σ᾿ Ἐμένα (Ματθ. ιθ´ 
[19] 14). Ὁ δὲ ἀπόστολος Παῦλος θε
ωροῦσε προσὸν τοῦ μαθητῆ του Τιμο
θέου τὸ ὅτι γνώριζε τὰ ἱερὰ γράμματα 
«ἀπὸ βρέφους» (Β´ Τιμ. γ´ 15).

Εἶναι λοιπὸν πολὺ σημαντικὸ νὰ δώ
σουμε χριστιανικὴ ἀγωγὴ στὰ παι
διά μας ἀπὸ τὴν πολὺ μικρή τους ἡλι
κία. Διότι τότε μαθαίνουν πολὺ εὔκολα 
καὶ ἐμπιστεύονται ἀπόλυτα τοὺς γονεῖς 
τους. Καὶ εἶναι ἐπεῖγον νὰ τὰ συνδέσου
με μὲ τὸν Χριστό, πρὶν προλάβει ἡ κοι
νωνία μας νὰ διαφθείρει τὶς ἀθῶες ψυ
χές τους.

Νὰ τὰ διδάξουμε νὰ κάνουν σωστὰ 
τὸν σταυρό τους, νὰ σέβονται τοὺς ἱε
ρεῖς, νὰ ἀσπάζονται εὐλαβικὰ τὶς ἱερὲς 
εἰκόνες· νὰ ἐκκλησιάζονται καὶ νὰ κοινω
νοῦν, ἀργότερα καὶ νὰ ἐξομολογοῦνται. 
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3. Μὲ ð   ú  σû  ὴ
Θὰ ὁδηγήσουμε τὰ παιδιά μας στὸ Χρι

στὸ κυρίως μὲ τὴν προσευχή. Καὶ ἂς γνω
ρίζουμε ὅτι ἡ προσευχὴ τῶν γονέων, μά
λιστα τῆς μητέρας, ἔχει μεγάλη δύναμη.

Γιατί εἶναι ἀναγκαία ἡ προσευχή; Διότι 
ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας εἴμαστε τελείως ἀνε
παρκεῖς γιὰ νὰ μορφώσουμε τὸν Χριστὸ 
στὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν μας. Μὲ τὴν 
προσευχὴ θὰ βάλουμε τὸ δύσ κολο αὐτὸ 
ἔργο στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Θὰ ζητήσουμε 
τὸν θεῖο φωτισμὸ γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ ἐκεῖνα. 
Θὰ παρακαλέσουμε νὰ τὰ προστατεύ
ει ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ μεγάλους πει
ρασμοὺς στοὺς ὁποίους ἐκτίθενται στὴν 
ἐποχή μας.

Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ μόνο ὅπλο τοῦ 
γονιοῦ ποὺ ἔχει ἀντιδραστικὸ καὶ ἐπα
ναστατημένο παιδί. Εἶναι γνωστὴ ἡ ρή
ση: «Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ μιλήσετε στὰ 
παιδιά σας γιὰ τὸν Θεό, μιλῆστε στὸ Θεὸ 
γιὰ τὰ παιδιά σας». Θὰ παρακαλέσουμε 
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο νὰ διορθώσει τὰ τυχὸν 
δικά μας λάθη, νὰ μαλακώσει τὶς καρδιές 
τους, νὰ τὰ φυλάξει ἀπὸ ἀνεπανόρθωτες 
πτώσεις, νὰ ἐνεργήσει μυστικὰ μέσα τους 
τὴν καλὴ μεταστροφή. Ἡ προσευχὴ εἶναι 
φῶς, καταφυγή, παρηγοριά, δύναμη.

    

Ἡ πολυτιμότερη κληρονομιὰ ποὺ ἔ χου
με νὰ ἀφήσουμε στὰ παιδιά μας εἶναι ἡ 
χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή, νὰ ἀγαπή
σουν τὸν Χριστό, νὰ συνδεθοῦν μαζί Του. 
Δίνοντας στὰ παιδιά μας τὸν Χριστό, τοὺς 
δίνουμε τὰ πάντα. Γἰ  αὐτὸ ἀξίζει κάθε κό
πος καὶ κάθε θυσία στὴ χριστιανικὴ ἀγω
γή τους. Νὰ δώσει σὲ ὅλους μας ὁ Θεὸς 
τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ βλέπουμε τὰ βλαστά
ρια μας νὰ βαδίζουν σταθερὰ στὸ δρόμο 
τοῦ Θεοῦ, στὸ δρόμο τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ 
τῆς σωτηρίας. 

Νικολάου Π. Βασιλειάδη 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ξαναζωντανεύει μπροστά μας τὸ 

μεγάλο Εἰκοσιένα, τοὺς γιγαντομάχους του, τοὺς
Δασκάλους τοῦ Γένους, τοὺς Ἐθνομάρτυρες Κληρι
κούς, τὰ Σουλιωτόπουλα, ποὺ μάχονταν στ᾿ ἄπαρ
το Σούλι, τὶς Ἑλληνίδες μάνες...  Ξαναζωντανεύει 
τοὺς θρυλικοὺς μαχητὲς τοῦ 194041, τὶς τραγικὲς 
μὰ λαμπρὲς σελίδες τοῦ 192022 καὶ τὴ γενναία 
ἀντίσταση τῶν παιδιῶν τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου τὸ 
1974. Στὸ ἴδιο βιβλίο δίνεται ἀπάντηση στὰ δόλια 
συνθήματα «κάτω ἡ πατρίδα», «κάτω τὰ σύνορα» 
καὶ ἀποκαλύπτεται γιατί χτυποῦν τὴν Ἑλλάδα μας 
αὐτοὶ ποὺ τὴν πολεμοῦν. Σελίδες 282. Τιμᾶται 7 �.

✼

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ

1955-1959
(Ἔπαινος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)

Νεανικὲς μορφὲς τοῦ μεγάλου ἔπους τῆς Κύ
πρου μας τῶν ἐτῶν 195559, ποὺ ἔθρεψαν καὶ
γι γάντωσαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ δέντρο τῆς Ἐλευθε
ρίας. Τὰ κείμενα καὶ οἱ ἐπιστολές τους ἀποτελοῦν 
ἀθάνατα μνημεῖα πίστεως στὸ Θεὸ καὶ ἀγάπης 
πρὸς τὴν Ἐλευθερία. Σελίδες 299. Τιμᾶται 10 �.

✼   ✼   ✼
Ἀθανασίου Ἰ. Σκαρμόγιαννη

Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ἀνήκει καὶ 

ἡ ἁγία ὁσιομάρτυς Φιλοθέη. Ὑπῆρξε διακόνισσα 
τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ διδασκάλισσα τῆς νεότητας, 
ἡ πρώτη μεγάλη διδασκάλισσα τοῦ Γένους, ποὺ 
ἔσωσε χιλιάδες Ἑλληνίδων ἀπὸ τὰ βέβηλα χέρια 
τῶν κατακτητῶν καὶ ἀπὸ τὸν φοβερὸ ἐξισλαμισμό. 
Ὑπῆρξε πρόδρομος καὶ πρωτεργάτις μέσα στὸ 
πλῆθος τῶν Ἡρώων καὶ Μαρτύρων τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως. Σελίδες 171. Τιμᾶται 7 �. 

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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Σ�  � ý þ ÿ ὸ �   ~ } ς Φ{ ο� [ 
Πολὺ εὐχάριστη ἔκπληξη προκάλεσε ἡ 

δημοσίευση μιᾶς φωτογραφίας ποὺ ἰσο
δυναμεῖ μὲ χίλιες λέξεις. Παρουσιάζει τὸν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν 
ἐξοχώτατο Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γαβρό
γλου νὰ κρατοῦν μαζὶ ἕνα ψαλίδι κόβον
τας τὴν κορδέλα κάποιων ἐγκαινίων. Τὰ 
ἐγκαίνια, ἐξηγεῖ ὁ δημοσιογράφος, ἔγιναν 
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Φιλοθέ
ης τῆς Ἀθηναίας στὸ ἀρχοντικό της. Τὸ 
ἀρχοντικὸ εἶναι «ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα 
σωζόμενα κτήρια τῆς Ἀθήνας» (τοῦ 16ου 
αἰώνα) καὶ πλέον «θὰ λειτουργεῖ ὡς ἕνα 
σύγχρονο μουσεῖο».

Τὸ ἀρχοντικὸ μὲ ἐνέργειες τοῦ μακαρι
στοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν  κυροῦ 
Χρι στοδούλου παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸ 
Ὑπουρ γεῖο Πολιτισμοῦ στὴν Ἀρχιεπισκο
πή. Ἐκεῖ βρισκόταν κρυμμένο τὸ σκήνω
μα τῆς Ἁγία, τὸ ὁποῖο «παρεδόθη στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα στὴν Ἀρχιεπι
σκοπὴ Ἀθηνῶν».

 Πρὶν ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τε
λέσθηκε θεία Λειτουργία στὸν Μητροπο
λιτικὸ Ναό, ὅπου σήμερα φυλάσσεται τὸ 
ἱερὸ Λείψανο τῆς ὁσίας Φιλοθέης. Κατὰ 
τὴ Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Ἀρχιεπίσκο
πος καὶ συλλειτούργησαν οἱ Μητροπο
λίτες Σουηδίας κ. Κλεόπας καὶ Ὕδρας, 
Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ.

Κατὰ τὴν ὁμιλία του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων μὲ νόημα καὶ τὰ 
ἑξῆς: «Ὅταν κατορθώνουμε καὶ συνερ
γαζόμαστε οἱ Ἕλληνες, δημιουργοῦμε 
θαύματα... Σήμερα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ 
νομίζουμε ἢ νομίζουν κάποιοι ὅτι μπο

ροῦν νὰ μᾶς πνίξουν ὡς χώρα, θεωρῶ 
ὅτι μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει ὁ πολιτισμός 
μας. Αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς ποὺ φώτισε 
ἀκόμη καὶ αὐτοὺς ποὺ μᾶς πολεμοῦν σή
μερα, ποὺ περιφρονεῖται, ἀλλὰ γιὰ ὅσους 
γνωρίζουν κρύβει τεράστια δύναμη».

«Ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς εἰκόνας 
καὶ τῆς λάρνακας τῆς ἁγίας Φιλοθέης 
ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸ ναὸ μέχρι τὸ σπί
τι της καὶ τὸ μοναστήρι της στὴν Πλάκα. 
Τὸ “παρὼν” ἔδωσαν ἄγημα τοῦ Πολεμι
κοῦ Ναυτικοῦ, ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου 
Ἀθηναίων, καθὼς καὶ πολιτιστικοὶ σύλλο
γοι» («Δημοκρατία» 2022017).

Ἂς ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες τῆς ἁγίας Φι
λοθέης.

Τὸ «Τ\ α � ῦ ἜθνÔ ς» ú   ̂δ_  ̀
«Πατρίδα, πατρίδα, ἤσουν ἄτυχη ἀπὸ 

κυβερνῆτες νὰ σὲ κυβερνήσουν...»! Αὐτὸ 
ἀναφώνησε κάποια στιγμή, ἀπογοητευ
μένος ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τῆς ἐποχῆς 
του, ὁ ἥρωας στρατηγὸς Ἰωάννης Μα
κρυγιάννης.

Πόσο ἐπίκαιρος ὁ λόγος του! Δὲν εἶναι 
μόνο τὸ ὅτι στὴν ἐξουσία τῆς πατρίδας 
μας σήμερα ἔχει ἀναδειχθεῖ ἕνα κόμμα 
ποὺ διακηρύσσει ἐπισήμως τὴν ἀθεΐα 
του. Εἶναι ὅτι σὲ ὅλο σχεδὸν τὸ πολιτικὸ 
φάσμα ἐπικρατεῖ λιγότερο ἢ περισσότερο 
συγκεκαλυμμένο τὸ ἴδιο πνεῦμα.

Ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς θλιβερῆς κατα
στάσεως ὑπῆρξε ἡ ἀνακίνηση τῆς ἐκπλη
ρώσεως τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀ  πὸ 
18 βουλευτές, 16 ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀπὸ 
τὸ κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσε
ως. Οἱ βουλευτὲς ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν 
Πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς Ὑπουργοὺς Πο
λιτισμοῦ καὶ Παιδείας νὰ ἐνεργήσουν ὥσ
τε νὰ διατεθεῖ ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ τὴν 
ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σω τῆ
ρος, ὅπως εἶχαν ἀποφασίσει ἡ Α΄ καὶ ἡ Δ΄ 
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Ἐθνοσυνελεύσεις (1822 καὶ 1829), ὡς ἔκ
φραση εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ 
τὴ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἐνέργειά τους ξεσήκωσε θύελλα δη
μοσιογραφικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιδρά
σεων, εἰρωνειῶν, ἀποδοκιμασιῶν καὶ 
συ κοφαντιῶν, ἐνῶ ἐπιχειρήθηκε νὰ πα 
ρουσιασθεῖ τὸ «Τάμα» ὡς ἔμπνευση τῆς 
δικτατορίας, διότι τὸ 1968 εἶχε ξεκινήσει 
προσπάθεια νὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ ἐπίσημη 
παλαιὰ ὑπόσχεση. Τὸ ἀποκορύφωμα 
ἦ ταν ἡ ἐντολὴ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Νέας Δη
μοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη πρὸς 
τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματός του νὰ ἀ 
ποσύρουν τὶς ὑπογραφές τους.

«Ἂν συγκεντρώναμε ὑπογραφὲς γιὰ νὰ 
καθιερωθεῖ ὁ θρησκευτικὸς γάμος μεταξὺ 
ὁμοφυλοφίλων, τότε θὰ ἤμασταν ἀπο
δεκτοί», σχολίασε ἕνας ἐκ τῶν ὑπογρα
φόντων βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρα
τίας, ἐπισημαίνοντας ὅτι «σαφῶς ἐδόθη 
‘‘γραμμὴ’’ ἀπὸ τὴν ἡγεσία νὰ ἀποσύρουμε 
τὶς ὑπογραφές μας».

Θλιβερὴ ἡγεσία, ἀξιοθρήνητη! Ἐπιδιώ
κει νὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία στὶς ἑπόμε
νες ἐκλογές, ἐνῶ ψήφισε τὰ πιὸ αἰσχρὰ 
νομοθετήματα καὶ ἤδη ξεπουλάει τὴν 
ἱστορία καὶ τὴν ἱερὴ παράδοση τοῦ τό
που. «Ὁ νεοταξίτης Κυριάκος Μητσοτά
κης δὲν σέβεται οὔτε τὴν παράταξη, οὔτε 
τὴν παράδοση, οὔτε τὸν θρησκευόμενο 
λαό, οὔτε τοὺς βουλευτές του», δήλωσε 
ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτὴς κ. Νικολόπου
λος μετὰ τὴν ἀπόσυρση τῶν ὑπογραφῶν. 
Καὶ ἕνας ἐκ τῶν νεοδημοκρατῶν βου
λευτῶν συμπλήρωσε: «Ὅσοι πιστεύουν 
πὼς οἱ βουλευτὲς ἔχουμε ἄδικο ὅταν πρε
σβεύουμε τὶς ἀρχὲς ποὺ περιλαμβάνει τὸ 
Σύνταγμα τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο μιλᾶ γιὰ 
ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας, πίστη στὴ 
θρησκεία μας καὶ προστασία τῆς οἰκο
γένειας, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουν τὸ 
Σύν ταγμα»! («Τὸ Βῆμα» 1922017).

Χωρὶς ἀμφιβολία θὰ τὸ ἐπιχειρήσουν 
κι αὐτό! Διότι εἶναι ἀδίστακτοι στὸ νὰ κα
ταστρέφουν ἐκτελώντας προσταγὲς τῶν 
ἀόρατων νεοταξιτῶν ἐντολέων τους. Τὴν 

ὥρα ποὺ προωθοῦν μὲ πάθος τὴν ἀνέ
γερση μεγάλου Μουσουλμανικοῦ Τεμέ
νους μὲ χρήματα τοῦ κράτους, ἀρνοῦνται 
τὴν πραγματοποίηση τῆς ἱερῆς ὑποσχέ
σεως τῶν ἡρώων προγόνων, τῆς ὁποίας 
τὸ κόστος ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου ἀναλάβει 
εὐλογημένο ζεῦγος δωρητῶν. 

Ὅμως οἱ νεοταξίτες λησμονοῦν αὐτὸ 
ποὺ σημειώνει στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου 
του ὁ ἥρωας στρατηγός: «Πατρίδα... μό
νον ὁ Θεός, μόνον ὁ ἀληθινὸς αὐτὸς καὶ 
δίκαιος κυβερνήτης σὲ κυβερνεῖ καὶ σὲ δι
ατηρεῖ ἀκόμα».

Καὶ θὰ τὴν διατηρήσει! Ἀκόμη καὶ σ᾿ 
αὐ τοὺς τοὺς ἀντίχριστους καιρούς, σὲ 
πεῖσμα ὅλων τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν προ
δοτῶν της.

«Μ@  ? λη Ἑ=  < »...
Μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ αὐτὸν τίτλο δη

μοσιογράφος σχολιάζει στὸ διαδίκτυο 
«τὴν πράξη στὴν ὁποία προχώρησαν 
στρατιῶτες τῆς 2016Ε/ΕΣΣΟ ποὺ ὑπη
ρετοῦν σὲ Μονάδες τοῦ Ἕβρου καὶ τῶν 
νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου: Ἐθελον
τικὰ καὶ μὲ δήλωσή τους ἀποποιήθηκαν 
τοῦ δικαιώματός τους νὰ μετατεθοῦν στὸ 
ἐσωτερικό (...) καὶ ζήτησαν νὰ παραμεί
νουν μέχρι τὸ πέρας τῆς θητείας τους 
στὶς Μονάδες ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν πα
ραμεθόριο.

Ὁ λόγος; Οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀντιμετωπί
ζει ἡ πατρίδα καὶ ἡ ἀνάγκη ‘‘γιὰ τὸν τελευ
ταῖο ἄνδρα’’ στὶς Μονάδες ἐκστρατείας, 
οἱ ὁποῖες ἔχουν πρόβλημα ἐπάνδρωσης 
λόγῳ χαμηλῆς ἀπόδοσης τῶν κλάσεων, 
κυρίως ὡς ἀπόρροια τοῦ δημογραφικοῦ 
προβλήματος, τῶν ἀναβολῶν κλπ.

Ξαφνικὰ καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἑκατον
τάδες ἔφεδροι συμφώνησαν μεταξύ τους 
καὶ δήλωσαν ὅτι ‟θέλουν νὰ μείνουν 
στὴν πρώτη γραμμή”, νὰ μὴ μετατεθοῦν 
ὅπως ἀπὸ τὸ νόμο ἔχουν δικαίωμα (μετὰ 
ἀπὸ ἕξι μῆνες σὲ μεθοριακὴ μονάδα) καὶ 
νὰ ἀπολυθοῦν ἀπὸ τὶς μονάδες τῶν συν
όρων».

Στὴ συνέχεια ὁ ἑλληνόψυχος δημοσιο
γράφος ἀπαριθμεῖ τὶς ἠθικὲς ἀμοιβὲς τοῦ 
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Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ) πρὸς 
τοὺς ἐν λόγῳ στρατιῶτες καὶ ὁλοκληρώ
νει τὴν εἴδηση μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια: 
«Μακάρι τὸ παράδειγμα τῶν ἐφέδρων 
νὰ τὸ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι Ἕλληνες, 
προσαρμοσμένο στὴ δραστηριότητα τοῦ 
καθενός. Ἡ Πατρίδα δὲν εἶναι “οἱ ἄλλοι”. 
Ἡ Πατρίδα “εἴμαστε ἐμεῖς”, ὁ καθένας ξε
χωριστά» («Pronews» 1722017).

Στὴ σημερινὴ «γκρίζα» ἀτμόσφαιρα 
τῆς ὑλιστικῆς κοινωνίας μας ἡ παραπά
νω ἐντυπωσιακὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλ
λήνων στρατιωτῶν ἔρχεται νὰ μᾶς τονώ 
σει «τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα» γιὰ τὴν 
πολύπαθη πατρίδα μας. Μαζὶ μὲ τὰ θερ
μὰ συγχαρητήριά μας πρὸς τοὺς νέους 
αὐτοὺς ἂς δοξάσουμε τὸν παντοκράτο
ρα Κύριό μας γι᾿ αὐτὴ τὴν ἀναψυχὴ ποὺ 
μᾶς χάρισε καὶ ἂς ἀτενίζουμε μὲ πίστη 
καὶ αἰσιοδοξία τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ ;    σύ: / �  
. νÿ �  � � - ώσε, 

Ἕνα ἐπιπλέον δεῖγμα τοῦ ἐπιπέδου τῆς 
πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου ἀποτελεῖ ἡ 
ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νὰ ἐγκατα
στήσει σὲ ὅλη τὴ χώρα 35.000 μηχανὲς 
παιγνίων VLT (video lottary terminals). 
Οἱ σύγχρονες ἡλεκτρονικὲς λοταρίες θὰ 
κατακλύσουν τὶς πόλεις καὶ θὰ γίνουν 
ἀφορμὴ νὰ ἀνεβεῖ στὰ ὕψη τὸ ποσοστὸ 
τοῦ τζόγου, ποὺ πλέον δὲν θὰ εἶναι πα
ράνομος, ἀλλὰ κατὰ πάντα νόμιμος.

Τί ὅμως σημαίνει γιὰ τὶς τοπικὲς κοινω
νίες αὐτό; Σὲ συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ. τῆς Πε
ριφερειακῆς Ἑνώσεως Δήμων Κεν τρι κῆς 
Μακεδονίας παρουσιάσθηκαν ὅλες οἱ 
ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ ἔχει τὸ φαι
νόμενο αὐτὸ στὴν οἰκονομι κὴ ἀνάπτυξη 
τῆς χώρας, καθὼς καὶ τὰ πλήγματα ποὺ 
ὁπωσδήποτε θὰ δεχθοῦν οἱ οἰκογένειες 
καὶ γενικότερα ἡ κοινωνία. Συγκεκριμένα 
ὁ δήμαρχος Θέρμης κ. Θεόδωρος Πα
παδόπουλος ἔκανε λόγο γιὰ «καζινοποί
ηση» τῶν πόλεων μὲ ὅλες τὶς ἐπιπτώσεις 

ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει κάτι τέτοιο. «Θὰ πρέ
πει νὰ πᾶμε στοὺς καθ᾿ ὕλην ἁρμοδίους, 
καὶ ἂν χρειαστεῖ, νὰ προσφύγουμε στὰ 
ἁρμόδια δικαστήρια, γιατὶ θεωροῦμε ὅτι 
αὐτὸ θὰ λειτουργήσει σὲ βάρος τῶν το
πικῶν κοινωνιῶν», τόνισε χαρακτηριστι
κά. Ἐπιπλέον ὑπογραμμίσθηκε στὴ συ
νεδρίαση ἡ μεγάλη πυκνότητα τοποθέτη
σης τέτοιων μηχανημάτων σὲ σχέση μὲ 
τὸν γενικὸ πληθυσμὸ τῆς χώρας, ἀφοῦ 
«στὴ γειτονικὴ Ἰταλία, ποὺ ἔχει θεσμοθε
τήσει τὸ σύστημα αὐτὸ τὰ προηγούμενα 
χρόνια, ὑπάρχουν 60 ἑκατομμύρια κά
τοικοι καὶ 50.000 μηχανάκια, καὶ ἡ κυ
βέρνηση προσπαθεῖ νὰ τὰ μειώσει». Γιὰ 
τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς γενικευμένης 
λειτουργίας τῶν λοταριῶν, πέρα ἀπὸ τὴν 
αὔξηση στὴ χρήση τῶν ἀλκοολούχων 
ποτῶν, ὁ δήμαρχος Θέρμης δήλωσε: 
«Ἐμεῖς ἔχουμε ἐμπειρία ἀπὸ τὴ λειτουρ
γία τοῦ καζίνο, τοῦ τί δημιουργεῖται στὸν 
περίγυρο μὲ ὅλους τοὺς τοκογλύφους νὰ 
τριγυρνοῦν καὶ νὰ χρηματοδοτοῦν τοὺς 
παῖκτες, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει. Αὐτὸ πλέ
ον θὰ γίνεται στὶς πλατεῖες τῶν πόλεών 
μας μέχρι τὶς 4 τὸ πρωί», πρόσθεσε.

«Τὸ ἔγκλημα θὰ εἶναι διαχρονικό», 
δήλωσε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΔ Κεν
τρικῆς Μακεδονίας. «Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀνά
πτυξη. Στὴ ζωὴ δὲν εἶναι ὅλα χρήματα. 
Δὲν ὑπάρχουν καλὰ καὶ κακὰ “φρουτά
κια”. Ὑπάρχει παράνομος τζόγος καὶ θὰ 
ὑπάρχει πάντα. Ἐπειδὴ ἕνα κράτος εἶναι 
ἀνίκανο καὶ ἀνάξιο νὰ τὸν ἐλέγξει, μετα
τρέπεται σὲ τζογαδόρος ὁ ἴδιος γιὰ νὰ 
κερδίζει χρήματα;», ἀναρωτήθηκε.

«Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ 
ἔστιν ὑπόστασις», ἔγραψε πρὶν ἀπὸ 
3.000 χρόνια ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός. Τόσο 
δυστυχῶς ἐπίκαιρη ἀλήθεια γιὰ τὴ ση
μερινὴ κοινωνία μας, ἡ ὁποία βουλιά
ζει συνεχῶς σὲ βάλτο χωρὶς νὰ ὑπάρχει 
πυθμένας. Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα; 
Μιὰ χώρα τυχοδιωκτῶν. Ἀπὸ τὴν ἡγεσία 
τοῦ τόπου μέχρι τὸν τελευταῖο πολίτη. Ὁ 
Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ...



«Xαῖρε, Κυρία Θεοτόκε, ποὺ σὰν 
βροντὴ τρομοκρατεῖς τοὺς ἐ
χθρούς».

Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς ἡ Μητέρα τοῦ 
πράου καὶ «ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ» Ἰησοῦ 
παρομοιάζεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ὑμνογρά
φο ὡς βροντὴ ποὺ τρομοκρατεῖ καὶ τσα
κίζει τοὺς ἐχθρούς! Ἡ ἀπάντηση στὴν 
ἀπορία μας δὲν εἶναι δύσκολη. Ἀρκεῖ νὰ 
θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ Θεός της, ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι «σημεῖον 
ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. β΄ 34). Φωτίζει 
καὶ σώζει ὅσους πιστεύουν σ᾿ Αὐτόν, 
ἀλλὰ καὶ συντρίβει ὅσους ἐπίμονα Τὸν 
ἀρνοῦνται καὶ Τὸν πολεμοῦν. Εἶναι ὁ 
ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ὅποιος πέφτει ἐπάνω σ᾿ αὐτὸν τὸν λίθο 
μὲ ἐχθρικὲς διαθέσεις, τσακίζεται. Καὶ 
σ᾿ ὅποιον ὑπερήφανο καὶ ἀλαζόνα πέ
φτει ὁ λίθος αὐτός, τὸν τσακίζει καὶ τὸν 
σκορπίζει σὰν σκόνη.

Ἡ Θεοτόκος, ὡς ἡ κατεξοχὴν διάκο
νος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπή

σεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, μετέχει στὴ 
διπλὴ δραστικότητα τοῦ Υἱοῦ της: «Κα
ταλάμπει» τοὺς πιστοὺς καὶ «καταπλήτ
τει» τοὺς ἐχθρούς. Ὡς ἐχθροὺς θὰ ἐννο
ήσουμε τοὺς ἐχθροὺς τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 
Ἔθνους.

Ἐπειδὴ πλησιάζει ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγ
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ποὺ εἶναι δι
πλὴ γιορτὴ «τῆς πίστης καὶ τῆς λευτε
ριᾶς», στὸ ἄρθρο μας θὰ ἀναφερθοῦμε 
σὲ μία πτυχὴ τοῦ θέματος. Θὰ ἐξετά
σουμε πῶς προστάτευσε ἡ Ὑπέρμαχος 
Στρατηγὸς τὴν Πατρίδα μας στὰ δύσκο
λα χρόνια τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καὶ 
στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

    

Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι καθορίστηκε 
ἡ ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τὴν ἡμέρα 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου φανε
ρώνει πόσο οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες 
στήριζαν τὶς ἐλπίδες τους στὴν Κυρία 
Θεοτόκο. «Πᾶσα διάνοια τῶν πιστῶν 
παρέμενε ἐστραμμένη πρὸς τὴν Ὑπέρ
μαχον τῆς Ὀρθοδοξίας Στρατηγόν», ση
μειώνει ὁ ἐθνικός μας ἱστορικὸς Κων
σταντῖνος Παπαρρηγόπουλος.

Ὑπάρχουν καὶ μαρτυρίες ξένων πε
ριηγητῶν, οἱ ὁποῖοι περιγράφουν πό
σο πολὺ ἐντυπωσιάζονταν ποὺ ἔβλε
παν στὰ σπίτια τους ἀναμμένο τὸ καν
τηλάκι στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, κι ἂς 
μὴν εἶχαν ψωμὶ νὰ φᾶνε οἱ ὑπόδουλοι 
Ἕλληνες. Ἐπίσης ἐκπλήσσονταν ποὺ 
ἔβλεπαν στὶς ἐκκλησίες τὶς Ἑλληνίδες 

«Χαῖρε, ὡς βροντὴ 
τοὺς ἐχθροὺς 
καταπλήττουσα»
(Δ́  Χαιρετισμοί)
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γονατιστὲς μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τῆς 
Παναγίας! Τί θερμὲς ἱκεσίες, πόσες γο
νυκλισίες, πόσα σταυροκοπήματα! Πό
σο πολὺ ἐμπιστεύονταν οἱ Ἕλληνες 
στὴν προστασία τῆς Παναγίας! 

Κι ἡ Παναγιὰ ἡ Μανούλα θέριευε τὴν 
ἀποσταμένη ἐλπίδα τοῦ ραγιᾶ, τοὺς 
ἔδινε κουράγιο νὰ ἀντέξουν στὶς ἀπάν
θρωπες πιέσεις τῶν Τούρκων, στοὺς 
βίαιους ἐξισλαμισμούς, στὰ Μαρτύρια! 
Τοὺς στήριζε νὰ μείνουν ὄρθιοι, Χρι
στιανοί, Ἕλληνες!

Κι ὅταν μιὰ χούφτα ἄνθρωποι πῆραν 
τὰ ὅπλα νὰ πολεμήσουν «γιὰ τοῦ Χρι
στοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρί
δος τὴν ἐλευθερία», στὴν Παναγία κατέ
φυγαν οἱ ὁπλαρχηγοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι 
νὰ ζητήσουν τὴ Χάρη της. Τὴν Παναγία 
ἐπικαλοῦνταν οἱ ναυτικοὶ στὶς δύσκολες 
ἀποστολές τους. Κι ὅταν μετὰ ἀπὸ πε
ριπέτειες πατοῦσαν τὸ πόδι τους στὴ 
στεριά, πήγαιναν στὸ Ναό της νὰ προσ
φέρουν τὸ τάμα τους στὴ Θεοτόκο.

Κάποια στιγμὴ ποὺ κλονιζόταν ἡ 
Ἐπανάσταση στὴν Πελοπόννησο, διό
τι ἀποσύρθηκαν οἱ ἄλλοι ὁπλαρχηγοί, ὁ 
Κολοκοτρώνης κατέφυγε στὸ ἐκκλησά
κι τῆς Παναγίας στὸ Χρυσοβίτσι καὶ τὴν 
παρακάλεσε θερμὰ λέγοντας: «Πανα
γία μου, βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ 
τοὺς  Ἕλληνες νὰ ψυχωθοῦν». Ἔπειτα 
βγῆκε ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναὸ καὶ εἶπε στὰ 
παλληκάρια του: «Ὁ Θεὸς ὑπέγραψε τὴ 
λευτεριὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν θὰ πάρει 
πίσω τὴν ὑπογραφή Του». 

Ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης τὴν Παν
αγία ἐπικαλέστηκε νὰ χαρίσει στοὺς 
Ἕλληνες τὸ τρόπαιο, ὅταν ἔπλεε στὴ 
Χίο νὰ ἀνατινάξει τὴν τουρκικὴ ναυαρ
χίδα τοῦ Καρὰ Ἀλῆ.

Οἱ Σπετσιῶτες τὸ 1822 στὴν Παναγία 
τὴν Ἁρμάτα ἀπέδωσαν τὴν ἀπόκρουση 
τοῦ Ὀθωμανικοῦ στόλου ποὺ κατευθυ
νόταν πρὸς τὴν Ἀργολίδα, γιὰ νὰ δια
σπάσει τὴν πολιορκία τοῦ Ναυπλίου.

Ὁ ὁπλαρχηγὸς Γεώργιος Καραϊ σκά
κης μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παν αγίας 
τῆς Προυσιώτισσας γονάτισε, ὅταν ἀρ
ρώστησε βαριά, καὶ τὴν παρακάλεσε 
θερ μὰ νὰ τὸν θεραπεύσει λέγοντας: 
«Παναγία μου, κάνε με καλὰ νὰ πολε
μήσω γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος 
μου, κι ἐγώ θὰ σ᾿ ἀσημώσω». Καί, ὢ 
τοῦ θαύματος! Ἔγινε καλὰ ἀπὸ φυματί
ωση, ποὺ θέριζε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.  

Ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης γονάτι
ζε μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας 
καὶ προσευχόταν μὲ δάκρυα λέγοντας: 
«Δῶσε, Θεοτόκε, τὴν ὑγείαν, ὅσοι πα
θόντες ἔρχονται εἰς τὴν χάρη σου, Βαγ
γελίστρα μου, διὰ νὰ δοξασθεῖ ὁ πανά
γαθος Θεὸς καὶ νὰ ἰδοῦνε οἱ τύραγνοι 
τί ἐστι Θεὸς παντουργὸς καὶ ἡ βασιλεία 
Του».

    

Νὰ καταφεύγουμε κι ἐμεῖς στὴν προ 
στασία τῆς Παναγίας μας. Γνωρίζουμε 
σὲ πόσο δεινὴ θέση βρίσκεται ἡ Πατρί
δα μας, ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση ποὺ ταλανίζει τὸν τόπο μας, ἀλλὰ 
κυρίως ἀπὸ τὴν ἠθικὴ παραλυσία. Πα
ρόλο ὅμως ποὺ βρισκόμαστε στὸ μάτι 
τοῦ κυκλώνα, ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι 
ἂν ἐκδηλώσουμε πραγματικὴ μετάνοια 
ὡς Ἔθνος καὶ ὡς λαὸς καὶ ζητήσουμε 
μὲ ταπείνωση τὴν ἄμαχη προστασία 
τῆς Παναγίας, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς 
θὰ κάνει πάλι τὸ θαῦμα της. Θὰ προσ
τατεύσει τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τὰ ἔθνη 
«τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα». Θὰ τὴν 
βοηθήσει νὰ μείνει στητὴ κι ὁλόρθη. Θὰ 
φέρει τὸ ποθούμενο καὶ στὶς ἀλύτρω
τες Πατρίδες μας. Ὁπότε θὰ ψάλουμε 
περιχαρεῖς καὶ συγκινημένοι οἱ πιστοὶ 
τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο καὶ θὰ τῆς ἀποδώ
σουμε τὰ νικητήρια ψάλλοντας μὲ ἱερὸ 
ἐνθουσιασμό: «Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευ
τε»! 



καὶ εἰρήνη, ἀγάπη καὶ ἔλεος, δύναμη 
καὶ ζωή... Εἶναι πολὺ ἐνισχυτικὸ καὶ 
παρήγορο γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔχει τὴ 
βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς βλέπει τὸν κό
πο καὶ τὸν πόνο του, τὶς ἀγωνίες καὶ 
τὰ προβλήματά του, τὶς ἐπιτυχίες καὶ 
τὰ κατορθώματά του. Ἡ αἴσθηση αὐτὴ 
τοῦ χαρίζει ἀσφάλεια καὶ σιγουριά, 
ἀναγνώριση καὶ ἐπιβράβευση τῶν κό
πων του, δύναμη καὶ θάρρος γιὰ τὴ συ
νέχιση τοῦ ἀγώνα.

Ὡστόσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ 
φοβοῦνται τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Δὲν 
ἀντέχουν στὴν ἰδέα ὅτι κάποιος τοὺς 
βλέπει καὶ παρακολουθεῖ τὶς ἐνέργειές 
τους. Δὲν θέλουν νὰ τοὺς βλέπει καν
ένας. Στὴν πραγματικότητα θέλουν νὰ 
ἀ  πωθήσουν τὶς ἐνοχές τους, γιὰ νὰ 
συν εχίσουν νὰ ζοῦν μὲ τὶς κακίες καὶ 
τὶς ἀδικίες τους. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὅμως ἀνα
παύεται ψυχικὰ κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα 
τοῦ Θεοῦ, διότι γνωρίζει ὅτι εἶναι βλέμ
μα στοργῆς καὶ συμπάθειας, βλέμμα 
γεμάτο ἔλεος καὶ οἰκτιρμούς. Πράγμα
τι, ὁ παντεπόπτης Κύριος δὲν μᾶς πα
ρακολουθεῖ σὰν νὰ εἴμαστε ὕποπτοι, 
ἀλλὰ μᾶς παρατηρεῖ μὲ ἐνδιαφέρον καὶ 
ἀγάπη. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ αἴσθηση ὅτι μᾶς 
βλέπει ὁ Θεός, δὲν δημιουργεῖ φόβο 

καὶ εἰρήνη, ἀγάπη καὶ ἔλεος, δύναμη 
καὶ ζωή... Εἶναι πολὺ ἐνισχυτικὸ καὶ 
παρήγορο γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔχει τὴ 
βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς βλέπει τὸν κό
πο καὶ τὸν πόνο του, τὶς ἀγωνίες καὶ 
τὰ προβλήματά του, τὶς ἐπιτυχίες καὶ 
τὰ κατορθώματά του. Ἡ αἴσθηση αὐτὴ 
τοῦ χαρίζει ἀσφάλεια καὶ σιγουριά, 
ἀναγνώριση καὶ ἐπιβράβευση τῶν κό
πων του, δύναμη καὶ θάρρος γιὰ τὴ συ
νέχιση τοῦ ἀγώνα.

φοβοῦνται τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Δὲν 
ἀντέχουν στὴν ἰδέα ὅτι κάποιος τοὺς 
βλέπει καὶ παρακολουθεῖ τὶς ἐνέργειές 
τους. Δὲν θέλουν νὰ τοὺς βλέπει καν
ένας. Στὴν πραγματικότητα θέλουν νὰ 
ἀ  πωθήσουν τὶς ἐνοχές τους, γιὰ νὰ 
συν εχίσουν νὰ ζοῦν μὲ τὶς κακίες καὶ 
τὶς ἀδικίες τους. 

παύεται ψυχικὰ κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα 
τοῦ Θεοῦ, διότι γνωρίζει ὅτι εἶναι βλέμ
μα στοργῆς καὶ συμπάθειας, βλέμμα 
γεμάτο ἔλεος καὶ οἰκτιρμούς. Πράγμα
τι, ὁ παντεπόπτης Κύριος δὲν μᾶς πα
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Στὶς δύσκολες ὧρες ὁ ἄνθρωπος 
ζητᾶ συμπαράσταση. Ἔχει ἀνάγ
κη ἀπὸ κάποιον νὰ σταθεῖ κοντά 

του. Νὰ δείξει λίγο ἐνδιαφέρον. Καὶ τί
ποτε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τοῦ προσφέρει, 
ἀρκεῖ νὰ τοῦ ρίξει ἕνα βλέμμα συμπά
θειας. Ἕνα βλέμμα γεμάτο ἀγάπη καὶ 
στοργή.

Αὐτὸ τὸ βλέμμα ἀποζητᾶ καὶ ὁ βασα
νισμένος βασιλιὰς καὶ προφήτης Δα
βίδ. Μέσα στὶς σκληρὲς δοκιμασίες του 
ἀναζητᾶ στήριγμα καὶ παρηγοριά. Ὄχι 
ὅμως ἀπὸ ἀνθρώπους· αὐτοὶ τὸν ἔχουν 
προδώσει. Ἀπὸ τὸν παντοδύναμο Θεό. 
Σ’ Ἐκεῖνον ἐλπίζει καὶ σ’ Ἐκεῖνον ἀπευ
θύνει τὴ θερμὴ ἱκεσία του: «κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰ  κτιρμῶν σου ἐπίβλεψον 
ἐπ᾿ ἐμέ· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν 
σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, 
ταχὺ ἐπάκουσόν μου» (Ψαλ. ξη΄ [68] 17
18)· Ἐσὺ ποὺ ἔχεις πλῆθος οἰκτιρμῶν 
καὶ ἄπειρη εὐσπλαχνία, ρίξε στοργικὰ 
τὸ βλέμμα Σου ἐπάνω μου· μὴν ἀπο
στρέψεις μὲ ἀδιαφορία τὸ πρόσωπό 
Σου ἀπὸ μένα τὸν δοῦλο Σου, διότι θλί
βομαι καὶ ὑποφέρω. Ἄκουσέ με γρήγο
ρα, ἔχω ἄμεση ἀνάγκη βοήθειας!

«Ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ...».
Ἀλήθεια, τί εἶναι αὐτὸ τὸ βλέμμα τοῦ 

Θεοῦ! Μεταγγίζει στὴν ψυχὴ ἐλπίδα 

«Μὴ ἀποστρέψῃς...»
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καὶ ἐνοχὴ ἢ ἀσφυκτικὸ κλοιὸ ποὺ πνί
γει τὴν ψυχὴ ἀλλὰ χαρὰ καὶ εἰρήνη ποὺ 
ἀναπαύει καὶ ἀναζωογονεῖ. Ἡ αἴσθηση 
ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς βλέπει, μᾶς ὠφελεῖ ποι
κιλοτρόπως: μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ 
κακό, μᾶς ἐνθαρρύνει στὸ ἀγαθό, μᾶς 
παρηγορεῖ καὶ μᾶς στηρίζει στὸν καθη
μερινό μας ἀγώνα.

Κάποτε, βέβαια, ὑπάρχουν στιγμὲς 
ποὺ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ὅτι ὁ 
Θεὸς τὸν ἐγκατέλειψε. Σὰν νὰ ἔστρε
ψε ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό Του καὶ σὰν νὰ 
μὴ γυρίζει νὰ ρίξει οὔτε ἕνα βλέμμα στὸ 
ταλαίπωρο πλάσμα Του. Γιατί ἆραγε;...

Μία εἶναι ἡ αἰτία: ἡ ἀπαίσια καὶ ἀπο
κρουστικὴ ἁμαρτία. Ὁ ἐγωισμὸς καὶ τὸ 
μίσος, ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ 
ἀναισχυντία καὶ ἡ ἀνηθικότητα, ὁ θυ
μός, ὁ φθόνος, ἡ ὑποκρισία καὶ ὅλα τὰ 
πάθη ποὺ ἀσχημίζουν τὴν ψυχὴ προ
καλοῦν τὴν ἀποδοκιμασία τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ ἅγιος Θεὸς ἀποστρέφεται μετὰ 
βδελυγμίας τὴ θανατηφόρα ἁμαρτία. 
Καὶ γίνεται ἡ ἀποστροφὴ αὐτὴ αἰτία 
θλίψεως γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ 
μέσο παιδαγωγικὸ γιὰ τὴν ἀφύπνιση 
καὶ τὴ διόρθωσή του. Διότι ἡ ἐγκατά
λειψη αὐτὴ τοῦ Θεοῦ συγκλονίζει τὴν 
ψυχὴ καὶ τὴν ὁδηγεῖ στὸ νὰ ἀναζητή
σει μὲ ἐντονότερο πόθο τὸ πρόσωπό 
Του. Τὴν παρακινεῖ σὲ μετάνοια καὶ δι
όρθωση ἀλλὰ καὶ σὲ θερμότερη προ
σευχή, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν 
ἱερὸ Ψαλμωδό: «μὴ ἀποστρέψῃς τὸ 
πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, 
ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου...» 
(Ψαλ. ξη΄ [68] 18).

Μὴν ἀδιαφορεῖς, Κύριε, γιὰ τὸ κα
τάντημά μου. Μὴ στρέψεις ἀλλοῦ τὸ 
πρόσωπό Σου διότι χάνομαι! Ταραχὴ 
καὶ τρόμος θὰ ἐπικρατήσει παντοῦ, ἂν 
ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπό Σου ἀπὸ τὴ 
ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὢ Κύριε, μὴ μᾶς 

ἐγκαταλείπεις... Δέξου τὴ μετάνοιά μας, 
συγχώρησε τὶς ἁμαρτίες μας, δεῖξε μας 
τὸ ἄπειρο ἔλεός Σου!...



«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν 
σου...». Κραυγὴ ἱκεσίας πρὸς τὸν Κύ
ριο. Ὕμνος συγκινητικὸς ποὺ ψάλλε
ται στοὺς Κατανυκτικοὺς Ἑσπερινοὺς 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιὰ νὰ 
ἐκφράσει τὴ βαθύτατη ἀνάγκη κάθε 
ψυχῆς ποὺ ἀναζητᾶ τὸ βλέμμα τοῦ Θε
οῦ, τὴ Χάρι καὶ τὴν προστασία Του. 

Ἂς ἀπευθύνουμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὰ βά
θη τῆς ψυχῆς μας θερμὴ ἱκεσία πρὸς 
τὸν Κύριο νὰ μᾶς ἀγκαλιάζει μὲ τὸ θεϊ
κό Του βλέμμα. Νὰ μᾶς χαρίζει εἰλι
κρινὴ μετάνοια καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύει 
στὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν παθῶν, καὶ 
ποτὲ νὰ μὴν ἀποστρέφει τὸ πρόσωπό 
Του ἀπὸ τὴ ζωή μας, ἀλλὰ νὰ ἐπιβλέ
πει σ᾿ ἐμᾶς μὲ τὴν ἄπειρη ἀγάπη καὶ τὸ 
ἀμέτρητο ἔλεός Του. 
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Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴν πατρίδα ὅ
που γεννήθηκε, εἶδε τὸ φῶς τοῦ ἥ
λιου, ἔκανε τὰ πρῶτα του βήματα.

Μιὰ πατρίδα στὴν ὁποία τὸν ἔταξε ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος ἐξαρχῆς «ἔστη
σεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέ
λων Θεοῦ» (Δευτ. λβ΄ [32] 8)· καθόρι
σε τὰ σύνορα τῶν ἐθνῶν σύμφωνα μὲ 
τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀρχαγγέλων ποὺ θὰ 
ἦταν προστάτες τους. Μέσα λοιπὸν σ᾿ 
αὐτοὺς τοὺς ἐκ Θεοῦ καθορισμένους 
τόπους οἱ ἄνθρωποι, αἰῶνες τώρα, 
ζοῦν ἀναπτύσσοντας μεταξύ τους δε
σμοὺς ἀγάπης, ἐμπιστοσύνης, συνερ
γασίας.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς 
κατὰ τὴν ἐπίγεια παρουσία Του περιέ
βαλλε μὲ ἰδιαίτερη στοργὴ κι ἀγάπη 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Ἔθνους Του. Ὅ
μως οἱ συμπατριῶτες Του ἀρνήθηκαν 
νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ κάλεσμα τῆς 
σωτηρίας ποὺ τοὺς ἔκανε, κάτι ποὺ Τὸν 
ἔκανε νὰ λυπᾶται κατάκαρδα, γἰ  αὐτὸ 
πηγαίνοντας στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ τὸ 
Πάθος Του, «ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν 
ἐπ᾿ αὐτῇ» (Λουκ. ιθ΄ [19] 41). Ἔκλαψε 
προβλέποντας τὴν τραγικὴ κατάληξη 
τῆς ἀμετανοησίας της. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπό
στολος Παῦλος μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἦταν 
πρόθυμος νὰ χωριστεῖ ἀπὸ τὸν Χριστό, 

ἂν αὐτὸ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ γίνει, 
ἀρκεῖ νὰ γινόταν νὰ σωθοῦν οἱ ἀδελφοί 
του, οἱ Ἰουδαῖοι (βλ. Ρωμ. θ΄ 3).

Ἀπὸ τέτοιο πνεῦμα φιλοπατρίας ἦταν 
διαποτισμένοι καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζον ταν 
μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις γιὰ τὴν ἐπί
λυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων 
τῶν συμπατριωτῶν τους. Καὶ τοὺς κα
λοῦσαν, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος  τὸν Ὕπαρχο τῆς Κωνσταν
τινουπόλεως Σωφρόνιο: «Τὴν πατρίδα 
τίμησον, καὶ τῇ ἀρετῇ βοήθησον»· νὰ τι
μήσεις τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ τὴ βοη
θήσεις μὲ τὴν ἀρετή σου (Ἐπιστολὴ 22, 
ΕΠΕ 7, 52). 

Καὶ οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ ὅλων τῶν 
αἰώνων, παρόλο ποὺ ζοῦν ὡς «πάροι
κοι καὶ παρεπίδημοι» σ᾿ αὐτὸ τὸν κό
σμο, ἐντούτοις «πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδί
ας»· ἔχουν καὶ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα 
τους, τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ τιμοῦν, νὰ 
προστατεύουν καὶ νὰ ἀγαποῦν.

Γἰ  αὐτὸ καὶ κάθε Ἕλληνας πιστὸς Χρι
στιανὸς ὀφείλει νὰ ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα 
μας. Γιατὶ δὲν ἀποτελεῖ «κακόφημο ἐθνι
κισμό», ὅπως θέλουν νὰ γράφουν μερι
κοὶ διεθνιστικοὶ κονδυλοφόροι στὴ χώ
ρα μας, ἡ θερμὴ ὑπεράσπιση καὶ ἡ καύ
χηση ὅλων μας γιὰ τὴν Ἱστορία της. 

 «Κι ὅσο ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, 
δὲν ἀγαπῶ ἄλλο τίποτας»
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Ἔτσι κι ἐγώ, ὡς πιστὸς Χριστιανὸς 
Ὀρθόδοξος, ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, 
τὴν Ἑλλάδα, ὅπου γεννήθηκα, στὴν ὁ
ποία ζῶ καὶ δραστηριοποιοῦμαι.

Ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, τὴν Ἑλλάδα, 
μὲ τὴν πλούσια Ἱστορία της, τὴν Ἑλλη
νορθόδοξη Παράδοσή της, τὸν πανάρ
χαιο πολιτισμό της, τὸν Παρθενώνα, 
τὴν Ἀκρόπολη, τοὺς σοφούς της, δημι
ουργοὺς τοῦ κορυφαίου πολιτισμοῦ.

Ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, τὴν Ἑλλάδα, 
γιατὶ χάρισε στὴν οἰκουμένη τὴ γλώσσα 
ποὺ κατέχει ξεχωριστὴ θέση ἀνάμεσα 
στὶς ἄλλες δυόμισι καὶ πλέον χιλιάδες 
γλῶσσες τοῦ κόσμου. Γλώσσα ποὺ σμι
λεύτηκε ἐπὶ τριάντα καὶ πλέον αἰῶνες 
στὴν ἔκφραση τῶν πλέον λεπτῶν ἐν
νοιῶν τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς κάθε ἐπι
στήμης καὶ μὲ τὴν ὁποία διατυπώθηκαν 
μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια οἱ ἀλή  θειες τοῦ 
Εὐαγγελικοῦ λόγου καὶ τῆς πατερικῆς 
Θεολογίας.

Ἀγαπῶ τὸ χῶμα τὸ Ἑλληνικό! Χῶμα 
ποὺ καθαγιάστηκε ἀπὸ τὶς ἱεραποστο
λικὲς περιοδεῖες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 
καὶ μάλιστα τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ 
τῶν συνεργῶν του, ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν 
ἁγίων Μαρτύρων, ἀπὸ τὸν ἱδρώτα τῶν 
Ὁσίων ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε σημερινοῦ πι
στοῦ Χριστιανοῦ ποὺ ἀθλεῖται πνευμα
τικὰ στὸν ἐγκόσμιο στίβο. Χῶμα Ἑλληνι
κό, χῶμα τιμημένο, ποὺ ἔχει ἀνασκαφεῖ 
γιὰ νὰ θεμελιωθεῖ ὁ Παρθενώνας. Χῶμα 
δοξασμένο, ποὺ ἔχει ποτιστεῖ μὲ αἵμα
τα στὸ Σούλι, στὸ Μαραθώνα, σὲ κάθε 
γωνιά του. Χῶμα ποὺ εἶναι σπαρμένο 
μὲ ἱερὰ Λείψανα ἀναρίθμητων Ἁγίων 
καὶ μὲ τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν ἡρώων στὸ 
Μεσολόγγι, στὴ Χίο, στὰ Ψαρά, σὲ κάθε 
σπιθαμὴ τούτης τῆς μαρτυρικῆς γῆς.

Ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν τὴ δική τους πατρί
δα, τὰ ἱερά τους χώματα, τὴν ἱστορία 
τους. Τὴν σεβόμαστε. Αὐτὸ ὅμως δὲν 

μᾶς ἐμποδίζει νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν 
ἐλευθερία, τὴν ἀνεξαρτησία, τὴν ἀκεραι
ότητα τῆς δικῆς μας πατρίδας. Τὴν ὑ
περ ασπιζόμαστε, ὅταν ποικίλοι ἐχθροὶ 
τὴν ἐπιβουλεύονται κι ἐπιδιώκουν τὸν 
ἀφανισμὸ ἢ τὸν ἀκρωτηριασμό της. Καὶ 
τί ζητᾶμε; Ζητᾶμε μόνο ἀπὸ τοὺς ὅ
ποιους ξένους ἐπιθυμοῦν νὰ ζήσουν 
μα ζί μας νὰ σέβονται τὴν Ὀρθόδοξη πί
στη μας, τὸν πολιτισμό μας, τὴν Παρά
δοσή μας, τὸ ἦθος μας.

Σήμερα κανένας ἀπὸ ἐμᾶς δὲν θὰ 
ἤθελε νὰ καταντήσει ξένος πρόσφυ
γας στὴν πατρίδα του, τὴν Ἑλλάδα, στὸ 
σπίτι ποὺ μεγάλωσε, στοὺς δρόμους 
ποὺ περπάτησε καὶ ἔπαιξε μικρός, στὶς 
βουνοκορφὲς ποὺ σκαρφάλωσε.

Δικαιοῦμαι λοιπὸν καὶ ὀφείλω νὰ ἀ γα
πῶ τὴν πατρίδα μου, διαφυλάττοντας 
τὸν πολύτιμο θησαυρὸ ποὺ οἱ πρόγονοί 
μου μοῦ κληροδότησαν, τὶς ρίζες μου. Γἰ  
αὐτὸ θέλω νὰ πῶ, νὰ φωνάξω μὲ τὸν 
μεγάλο ἁγνὸ ἥρωα, τὸν στρατηγὸ Ἰω
άννη Μακρυγιάννη:

«Ὅσο ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, δὲν ἀ
γαπῶ ἄλλο τίποτας»! 

www.osotir.gr/shop

Εὐσταθίου Χ. Μπάστα

Ἔκδοση δέκατη τρίτη

Δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν 
κάθε ἄνθρωπο ἡ μάνα. 
Ὅταν ὅμως εἶναι καὶ 
χρι στιανή, ψυχὴ σοφή, 
δυναμική, ὑπομονετική, 
γε   μάτη αὐταπάρνηση, 
ποὺ καὶ ὣς τὰ γηρατειά 
της προσφέρει στὰ παι
διά της!... Σελίδες 183. 
Τιμᾶται 5 €.

Εὐσταθίου Χ. ΜπάσταΕὐσταθίου Χ. Μπάστα



Ὁ Ὁσιομάρτυς Μιχαὴλ 
ὁ Σαββαΐτης

Ὁ ἅγιος μάρτυς Μιχαὴλ ὁ Σαββαΐ
της καταγόταν ἀπὸ τὴν Τιβεριά
δα τῆς Γαλιλαίας. Ἀνήκει στοὺς 

ταπεινοὺς καὶ ἄσημους μοναχοὺς τοῦ 
8ου αἰώνα. Τόπος τῶν μοναχικῶν του 
παλαισμάτων ὑπῆρξε ἡ φημισμένη 
Λαύ ρα τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμέ
νου στὴν Παλαιστίνη. Ἐκεῖ σπούδαζε 
στὸ σχολεῖο τῆς ἐρήμου δίπλα σ’ ἕναν 
ἄξιο καθοδηγὸ γέροντα ἀσκητὴ συμπα
τριώτη του. Καὶ ἀπορροφοῦσε μὲ δίψα 
τὸ νέκταρ τῆς πνευματικῆς του ἐμπει
ρίας. Μὲ τὴν ἀπόλυτη ὑπακοή του θυ
σίαζε τὰ δικά του θελήματα καὶ ἄφηνε 
εἰρηνικὰ τὴ ζωή του στὰ θελήματα τῆς 
Προνοίας τοῦ Θεοῦ.

Κάποια μέρα ὁ Γέροντάς του τὸν ἔ
στειλε κάτω στὴν ἁγία Πόλη τῶν Ἱερο
σολύμων γιὰ νὰ πουλήσει τὰ ἐργόχειρά 
τους. Φθάνοντας στὴν Πόλη, ἀφοῦ ξα
πόστασε λίγο στὸ κονάκι τοῦ Μοναστη
ριοῦ τους, πέρασε ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τά
φο καὶ προσκύνησε μὲ περισσὴ εὐλά
βεια καὶ κατάνυξη. Καὶ ὅλος χαρὰ στὴ 
συνέχεια κατευθύνθηκε στὴν κεντρικὴ 
ἀγορά. Ἐκεῖ ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν 
πραματευτάδων βρῆκε μιὰ ἀκρούλα καὶ 
ἅπλωσε τὰ εὐλογημένα ἐργόχειρα τῆς 
Σκήτης τους γιὰ νὰ τὰ πουλήσει.

Κεῖνες τὶς μέρες στὴν ἁγία Πόλη εἶχε 
ἔρθει ὁ χαλίφης τῆς Δαμασκοῦ Ἄβδουλ 
Μάλεκ μὲ τὴ σύζυγό του Σεϊντὰ καὶ ὅλη 
τὴ συνοδεία του γιὰ νὰ προσκυνήσει 
στὸ τζαμὶ ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κτίσει, καὶ 

μάλιστα στὸ ρυθμὸ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σο
λομῶντος. Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ καθόταν ὁ 
μοναχός, τὸν πλησίασε ὁ ὑπηρέτης τῆς 
συζύγου τοῦ χαλίφη καὶ τοῦ λέει:

–Ξέρεις, ἡ βασίλισσα ἐπιθυμεῖ νὰ σὲ 
δεῖ καὶ νὰ ἀγοράσει ἀπὸ τὰ ὡραῖα εὐλο
γημένα προϊόντα σας.

Ὁ μοναχὸς Μιχαὴλ δὲν εἶχε λόγο νὰ 
ἀρνηθεῖ. Ἀκολούθησε τὸν εὐνοῦχο ὑπη
ρέτη καὶ μὲ κάθε σεμνότητα καὶ σοβαρό
τητα βρέθηκε μπροστὰ στὴ βασίλισσα. 
Ὅμως οἱ διαθέσεις τῆς γυναίκας αὐτῆς 
ἀποδείχθηκαν δόλιες, γιατὶ προσ πα
θοῦ σε μὲ γλυκόλογα νὰ παγιδεύσει 
στὰ πονηρά της δίχτυα τὸ νεαρὸ μονα
χό. Ἀλλὰ ὁ Μιχαὴλ ἀντέδρασε μὲ ὁρμὴ 
στὴν ἄνομη πρότασή της, μιμούμενος 
στὴ γενναιότητα τὸν πάγκαλο Ἰωσήφ, 
ποὺ πρὶν ἀπὸ 25 αἰῶνες εἶχε ἀντιστα
θεῖ στὴν πονηρὴ γυναίκα τοῦ Πετεφρῆ 
στὴν Αἴγυπτο. Ἡ Σεϊντὰ προσβλήθηκε 
ἀπὸ τὴν περιφρόνηση τοῦ νεαροῦ μο
ναχοῦ καὶ διέταξε νὰ τὸν βασανίσουν. 
Καὶ τὸν ὁδήγησε ἀμέσως μετὰ βίαια στὸ 
σύζυγό της ἀπαγγέλλοντας γι’ αὐτὸν τὴ 
φρικτὴ συκοφαντία ὅτι ἐπιχείρησε νὰ 
τὴν ἀτιμάσει.

Ὁ μονάρχης τῆς Δαμασκοῦ ὅταν ἀντί
κρισε τὴν ἐξαγνισμένη μορφὴ τοῦ νε
αροῦ αὐτοῦ ἀσκητῆ, ἔμεινε ἔκθαμβος. 
Μὲ καλοσυνάτο τρόπο ἄνοιξε διάλογο 
μαζί του σὲ θέματα πίστεως. Ὁ Μιχαὴλ 
ἀπαντοῦσε μὲ ἄνεση καὶ θάρρος ποὺ 
τοῦ ἐνέπνεε ὁ μυστικὸς φωτισμὸς τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν τελείωσαν οἱ 
μακρὲς συζητήσεις, ὁ χαλίφης μὲ ἤπιο 
τρόπο τοῦ εἶπε:

–Νὰ ξέρεις, σὲ θέλω κοντά μου, δίπλα 

20 Μαρτίου 

Ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας
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μου πάντα στὴ δούλεψή μου. Θέλω νὰ 
σὲ θεωρῶ δικό μου γιὸ ἀγαπητό, ἀρκεῖ 
νὰ ὁμολογήσεις ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶναι 
προφήτης καὶ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ.

Τὴν ὥρα ἐκείνη ὁ ἥσυχος καὶ ταπεινὸς 
μοναχὸς ἔγινε ὅλος φωτιά. Μὲ ἰσχυρὴ 
φωνὴ καὶ δύναμη πίστεως ἀπάντησε:

–Ὁ Μωάμεθ εἶναι ἕνας ψεύτης! Οὔτε 
προφήτης εἶναι οὔτε ἀπεσταλμένος 
ἀπὸ τὸν Θεό.

Στὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς ὁμολογίας οἱ 
παρευρισκόμενοι Μωαμεθανοὶ ἀντέ
δρασαν μὲ ἄγριο μίσος ἐναντίον του. 
Τότε ὁ χαλίφης ἔβγαλε τὸ προσωπεῖο 
τῆς καλοσύνης καὶ τὸν ἀπείλησε μὲ θά
νατο, ἐὰν δὲν δεχόταν νὰ γίνει Μου
σουλμάνος.

Ὁ Μιχαὴλ μὲ ψυχραιμία ἀποκρίθηκε: 
–Ὁτιδήποτε καὶ ἂν μοῦ κάνεις, δὲν θὰ 

φοβηθῶ καὶ ποτὲ δὲν θὰ προδώσω τὴν 
πίστη μου στὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι 
ἡ μοναδικὴ Ἀλήθεια.

Τότε ἀγανακτισμένος ὁ χαλίφης ἔδω
σε ἐντολὴ νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐκφοβισμοί. 
Διέταξε νὰ βάλουν τὸν Ὅσιο ὄρθιο μέ
σα σὲ λεκάνη μὲ καυτὸ νερὸ γιὰ νὰ τοῦ 
κάψουν τὰ πόδια. Ὅμως ἡ φλόγα τῆς 
φωτιᾶς ἔσβησε καὶ ὁ Μιχαὴλ ἐξῆλθε θα
λερὸς καὶ χαρούμενος χωρὶς τὸ παρα
μικρὸ ἔγκαυμα.

Μετὰ τὸν ἀνάγκασε νὰ πιεῖ μπροστά 
του ἕνα ποτήρι μὲ δηλητήριο, τὸ γνωστὸ 
τότε «σαμσάλα». Ὁ μοναχὸς ἤπιε ἀτά
ραχος τὸ θανατηφόρο ποτό. Μὲ τὴ δύ
ναμη ὅμως τῆς πίστεως στὸν Ἰησοῦ 
Χριστὸ νίκησε. Δὲν τὸν ἔβλαψε καθό
λου. Τότε ὅλοι οἱ παριστάμενοι Ἀγαρη
νοί, μὴν ἀντέχοντας ἄλλο τὴν ντροπὴ 
καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ ποὺ δέχονταν ἀπὸ 
ἕναν τόσο «εὐτελὴ» ἄνθρωπο, φώνα
ξαν με μιὰ φωνὴ στὸ χαλίφη:
–Ἂν δὲν θανατώσεις τώρα ἀμέσως 

αὐτὸ τὸν καλόγερο, θὰ βροῦμε ὅλοι τὸν 
μπελά μας. Θὰ χαθοῦμε καὶ σὺ καὶ μεῖς.

Ὁ χαλίφης φοβήθηκε. Δὲν μποροῦσε 
ἄλλο νὰ διαπραγματευθεῖ τὸ θέμα μὲ 
τὸν Χριστιανό. Τὸ θύμα του τὸν εἶχε νι
κήσει, ἀφοῦ ἄλλωστε εἶχε δεχθεῖ τόση 
δημόσια ντροπή. Σὰν ἄλλος Πόντιος 
Πι λάτος διέταξε τὸν θάνατο ἑνὸς ἀθώ
ου.

Σὲ λίγο οἱ δήμιοι ὁδήγησαν τὸν μο
ναχὸ Μιχαὴλ ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα. 
Καὶ ἐκεῖ ὁ Ὅσιος, ἀφοῦ δοξολόγησε τὸν 
Πανάγιο Τριαδικὸ Θεὸ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ 
τοῦ ἔκανε νὰ μαρτυρήσει γι’ Αὐτόν, ἔγει
ρε τὴν κεφαλή του στὸ σπαθὶ τοῦ δημί
ου καὶ παρέδωσε γαλήνιος τὸ πνεῦμα 
του στὸν Πλάστη καὶ Κύριό του.

Ἡ εἴδηση τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ὁσί
ου Μιχαὴλ τοῦ Σαββαΐτου συγκλόνι
σε τὴν ἁγία Πόλη. Κανεὶς δὲν περίμε
νε αὐτὴ τὴν ἔκβαση στὴν ἐποχὴ τοῦ 
χαλίφη Ἄβδουλ Μάλεκ (685705). Γιατὶ 
στὰ χρόνια του ἦταν ζηλευτὴ ἡ εἰρήνη 
ποὺ ἐπικρατοῦσε ἀνάμεσα στοὺς Χρι
στιανούς, τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Μου
σουλμάνους.

Οἱ Χριστιανοὶ τῶν Ἱεροσολύμων ἤθε
λαν νὰ κρατήσουν τὸ τίμιο σκήνωμα τοῦ 
Μάρτυρα στὴν πόλη τους. Ὅμως τελικὰ 
κέρδισαν τὸν εὐλογημένο θησαυρὸ τοῦ 
μαρτυρικοῦ Λειψάνου οἱ συμμοναστές 
του ἀπὸ τὴ Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα, οἱ 
ὁποῖοι καὶ τὸ μετέφεραν ἐκεῖ μὲ θυμιά
ματα καὶ λαμπάδες καὶ τὸ κήδεψαν μὲ 
τιμὲς καὶ ὕμνους Μάρτυρος.

Λέγεται πὼς ἕνας μοναχὸς ποὺ γιὰ 
τρία χρόνια ἦταν κατάκοιτος, ὅταν 
ἀσπάστηκε τὴν ἁγία Σορὸ τοῦ Ὁσιο
μάρτυρος Μιχαήλ, ἔγινε τελείως καλά. 
Καὶ δοξολόγησαν ὅλοι τὸν Θεὸ ποὺ δο
ξάζει τοὺς Ἁγίους Του.

Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Ὁσι
ομάρτυρος Μιχαὴλ τοῦ Σαββαΐτου καὶ ἡ 
δική μας ἐποχὴ νὰ ἀναδείξει ἀντάξιους 
μιμητὲς τῆς ὁμολογίας του, τοῦ Μαρτυ
ρίου του καὶ τῆς Ἁγνότητάς του. 



Ἡ ἀλησμόνητη 
παραγγελία

Δύο κληρικοὶ φίλοι του τὸν ἐπι
σκέφθηκαν στὸ Νοσοκομεῖο, ὅπου 
βρισκόταν καρκινοπαθὴς καὶ σὲ 

ἐπώδυνη κατάσταση ὁ πατὴρ Εὐσέβιος, 
ἡλικιωμένος ἱερομόναχος, ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ. Ἦταν εἰρηνικός, τὸ πρόσ ω πό 
του φωτεινὸ καὶ ἱλαρό, παρὰ τοὺς πό
νους του, παρὰ τὸ ὅτι γνώριζε πὼς πλη
σιάζει τὸ τέλος τοῦ βίου του. Καὶ τί βίος 
ἦταν αὐτός! Θαυμαστός! 

Ἀπὸ τὰ πρῶτα ἐφηβικά του χρόνια εἶχε 
δώσει τὴν καρδιά του στὸ Χριστό! Τὸν 
εἶχε ἑλκύσει ἕνας Θεολόγος Καθηγητὴς 
καὶ Κατηχητής, γεμάτος πίστη καὶ φλό
γα καὶ σ’ ὅλη του τὴ συμπεριφορὰ ἀψε
γάδιαστος καὶ φωτεινός. Μὲ τὸ διαπε
ραστικό του μάτι κατάλαβε τὴ γνη σιότη
τα τοῦ Καθηγητῆ του καὶ πα ραδεχόταν 
μ’ ὅλη του τὴν ψυχὴ τὶς θεϊκὲς ἀλήθειες 
ποὺ ἄκουγε ἀπ’ αὐτόν, γιατὶ ὄχι μόνο τὶς 
δίδασκε, ἀλλὰ καὶ τὶς ζοῦσε.

Ὁ μαθητὴς Στέργιος – ἔτσι λεγόταν τό
τε πρὶν γίνει κληρικὸς ὁ πατὴρ Εὐσέβιος 

– ἔκλεινε τὶς θεῖες ἀλήθειες στὰ κα τάβαθα 
τοῦ νοῦ του, καὶ τὶς ζοῦσε, λὲς καὶ πε
τοῦσε, καὶ προόδευε στὴν κατὰ Χριστὸν 
ζωή. Καὶ σ’ ὅλα τὰ μαθήματα πάντα ἄρι
στος καὶ ἀξεπέραστος. Ὅταν ἀ πο φοί
τησε ἀπὸ τὸ ἑξατάξιο Γυμνάσιο, ἄ φησε 
τὶς καλύτερες ἀναμνήσεις γιὰ πολ λὰ 
χρόνια σὲ Καθηγητὲς καὶ μαθητές. Ἄφη
σε... ἐποχὴ καὶ μὲ τὸ ἦθος του τὸ θαυ
μαστὸ καὶ μὲ τὰ «Ἄριστά» του. Ἔ μειναν 
ὅμως ἔκπληκτοι, ὅταν, ἀντὶ τῆς Νομικῆς 
ἢ τῆς Ἰατρικῆς ἢ τοῦ Πο λυ τε χνείου, ὅπου 
μποροῦσε ἄνετα νὰ εἰσ αχθεῖ, προτίμησε 
τὴ Θεολογία. Ἔγινε ἀ ριστοῦχος Θεολό
γος, ὄχι μόνο κατὰ τὸ πτυχίο ἀλλὰ καὶ 
κατὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ὅλη δραστηριό
τητα. Ὡς λαϊκὸς καὶ ὡς κληρικὸς κατόπιν 
διακρινόταν γιὰ τὴν ὁ λοένα αὐξανόμενη 
πνευματική του πρό οδο, τὴν αὐταπάρ
νησή του, τὴ θαυ μα στὴ καλοσύνη του, 
τὴν ὑπεράνθρωπη ἀσκητικότητά του, 
τὴν κρυστάλλινη ἁ γνότητα. «Μεστὸς ἐ
λέους καὶ καρπῶν ἀ γαθῶν» (Ἰακ. γ΄ 17). 
Καὶ ὅμως τώρα στὰ τέλη του ἀπὸ τοὺς 
δύο ἐπισκέπτες του ζήτησε μιὰ χάρη: 
«Σᾶς παρακαλῶ, προσ εύχεσθε εἰς τὸν 
Θεὸν νὰ μοῦ δίδει μετάνοια». Πρὸς τὸ 
τέλος τῆς συζήτησής τους τοὺς ξανα
εῖπε: «Σᾶς παρακαλῶ, προσ εύχεσθε εἰς 
τὸν Θεὸν νὰ μοῦ δίδει μετάνοια καὶ ἐπι
στροφή». Ὅταν τὸν ἀ ποχαιρετοῦσαν, 
ἐπανέλαβε γιὰ τρί τη φο ρὰ τὴν ἴδια πα
ραγγελία: «Σᾶς πα ρα καλῶ, προσεύχε
σθε εἰς τὸν Θεὸν νὰ μοῦ δίδει μετάνοια 
καὶ ἐπιστροφή».

Οἱ ἐπισκέπτες ἀνεχώρησαν θαυ μά

αληθινη ιστορία
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟ∆ ΙΚΟ

Ἡ συνδρομὴ ἀποστέλλε-
ται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιτα γὴ 
στὸ Γραφεῖο τοῦ Περιοδι-
κοῦ (πληροφορίες στὸ τηλ. 
210.3608533) ἢ καταβάλλε-
ται στὰ παρακάτω Γρα φεῖα 
- Παραρτήματά μας, ὅπου 
διατίθενται καὶ τὰ βιβλία 
τῶν ἐκδόσεών μας: 

Νέοι
συνδρομητὲς

στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ Fax 210.4179022.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Πλατεία Ἁ   γί ας Σοφίας 6 
(546 22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Τηλ. 2310.272739.  Fax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).
Τηλ. καὶ Fax 2610.278993.

ΚΥΠΡΟΥ 
Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ).
Τηλ. 25.355081. Fax 25.828571. 

www.osotir.gr
e-mail: adosotir@otenet.gr

ΙSSN: 1106-3777

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:    Ἀδελφότης Θεολόγων
«Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 

Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ 
 Τηλ. ∆ιευθύνσεως: 210.3622108.
 Τηλεοµοιότυπο: 210.3621286.
∆ιευθυντὴς Συντάξεως: 

Σταῦρος Ν. Μποζοβίτης
Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ

Ἐκτύπωση:
"Lithos" - Ἀφοὶ Μαχαλιώτη Ο.Ε.

Πετµεζᾶ 80
202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τιµὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟζον  τας καὶ συγκλονισμένοι... «Ὥστε τόση ἀνάγκη με
τανοίας αἰσθάνεται ὁ πατὴρ Εὐσέβιος γιὰ τὸν ἑαυ
τό του;! Ἀλλ’ ἐμεῖς πόσο περισσότερο τὴν ἔχουμε τὴν 
ἀνάγκη αὐτή!». Αὐτὴ ἡ ἰδέα τοὺς ἔμεινε χαραγμένη 
στὸ νοῦ τους ζωηρὴ καὶ ἀνεξάλειπτη.

Εἶναι ἰδίωμα τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, τῶν με γά
λων Ἁγίων, ἡ συν αίσθηση τῶν ἐλλείψεών τους καὶ 
τῆς ἁμαρτωλότητός τους, ἡ ἀνάγκη μετανοίας καὶ 
ἐπιστροφῆς. Μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ καὶ μάλιστα 
στὴν παιδικὴ ἁπλότητα καὶ ἀκακία, στὴν ἀτελείωτη 
τελειότητα τῶν τελείων, στὴν ἀμέτρητη ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. Μετάνοια καὶ ἐπιστροφή! Ἡ πρώτη καὶ ἐπεί
γουσα ἀνάγκη μας!

Δυστυχῶς εἶναι πολλοὶ «Χριστιανοὶ» χωρὶς ἐπί
γνωση τῆς ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς τους καταστάσε
ως, ποὺ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι «ἐντάξει». 
Στὴν Ἀποκάλυψη ἐλέγχει ὁ Κύριος ὄχι ἕναν τυχαῖο, 
ἀλ λὰ τὸν Ἐπίσκοπο Λαοδικείας, λέγοντάς του: «Ἀπὸ 
τὴν ἀλαζονεία σου καὶ τὴν αὐτάρκειά σου καυχιέσαι 
καὶ λές: Εἶμαι πλούσιος σὲ ἀρετὲς καὶ ἔχω πλουτί
σει καὶ δὲν μοῦ χρειάζεται τίποτε. Καὶ δὲν ξέρεις ὅτι 
ἐσὺ εἶσαι ὁ πραγματικὰ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ 
φτωχὸς σὲ ἀρετὴ καὶ τυφλός, ὥστε νὰ μὴ βλέπεις τὴν 
πραγματικὴ πνευματική σου κατάσταση, καὶ εἶσαι 
γυμνός» (Ἀποκ. γ΄ 17).

Μήπως ἆραγε καὶ σὲ μᾶς ὁ Κύριος ἔχει νὰ κάνει 
παρόμοιες παρατηρήσεις; Ἂς ἀνοίγουμε τὰ μάτια τῆς 
συνειδήσεώς μας γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε ποῦ δὲν 
πᾶμε καλά, ποῦ ὑστεροῦμε, ὥστε νὰ διορθώνου
με τὴν πορεία μας καὶ νὰ παίρνουμε τὸν δρόμο τῆς 
ἐπιστροφῆς ἐπειγόντως, πρὶν εἶναι ἀργά. Καὶ ἀργὰ 
θὰ εἶναι, ἂν στὸ θάνατο βρεθοῦμε ἀνέτοιμοι σὰν τὶς 
μωρὲς παρθένες, ποὺ ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὸ Νυμ
φώνα.

Μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ πρὶν εἶναι ἀργά, πρὶν λή
ξει ἡ προθεσμία! Ἔγκαιρη καὶ ὑπομονητικὴ προ ετοι
μασία μὲ ὅλη μας τὴν πίστη, μὲ ὅλη μας τὴ φρό νηση 
καὶ τὴ σοβαρότητα, διορθώνοντας τὴ λαν θα σμένη 
νοοτροπία μας, τὶς ἐπιπολαιότητές μας, τὶς μικροψυ
χίες μας, τὴν ὀλιγοπιστία μας, γιὰ νὰ ὑ πο δεχθοῦμε 
ἕτοιμοι τὸν Νυμφίο, ὁ Ὁποῖος ἀργὰ ἢ νωρὶς κι ἀπρό
οπτα θὰ φθάσει. Τότε μακάριοι θὰ εἴ μαστε, ἂν Τὸν 
ὑποδεχθοῦμε σωστά.

Δῶσ᾿ μας, Κύριε, μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ σ’ Ἐσένα 
τὸν Σωτήρα μας.  




