
ΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Ἔτος 58ο - 1 Μαΐου 2017 - Τεῦχος 2154

Ὁ κόσμος πλανᾶται. Πάντοτε. Ἀπὸ 
τὴν πρώτη του ἀρχὴ τὸ φίδι 
τὸν ἐκμαυλίζει. Κι ὁ ἄνθρωπος 

τὸ πιστεύει. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος. 
Πλανᾶται. Καὶ παίρνει τὸν «ἴσιο» δρό-
μο τοῦ κακοῦ. «Ἴσιο». Ἔτσι τὸ φίδι τοῦ 
τὸν παρασταίνει. Κι ἔτσι κι ὁ ἴδιος τὸν 
φαντάζεται. Κι ἔτσι τὸν βλέπει. «Ἴσιο». 
Φαρδύ, εὔκολο, ἄνετο. Ἀλλὰ στὴν ἀρχή. 
Μόνο στὴν ἀρχή. Ἔπειτα… 

Ἔπειτα ἀρχίζει τὸ μαρτύριο. Κι ἔπει-
τα τὸ τέλος. Στὰ βάθη τοῦ ἅδη. Ἔτσι 
τὸ λέει ὁ Παροιμιαστής: «ἔστιν ὁδός, ἣ 
δοκεῖ παρὰ ἀνθρώποις ὀρθὴ εἶναι, τὰ 
δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα 
ᾅδου» (Παρ. ιδ΄ [14] 12)· ὑπάρχει δρό-
μος στὴ ζωὴ ποὺ φαίνεται σὲ κάποιους 

ἀνθρώπους ὀρθός, τὸ τέλος του ὅμως 
ὁδηγεῖ στὸ βυθὸ τῆς κολάσεως.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου: 
αὐ  τοκαταστροφική. Πλανᾶται· ἐπιθυ-
μεῖ καὶ ἐπιδιώκει τὴν εὔκολη εὐτυχία· 
ἀρνεῖται τὸν Δημιουργό του· ἐπαναστα-
τεῖ· στρέφεται μὲ μίσος ἐναντίον Του· 
Τὸν διώχνει· δὲν Τὸν θέλει στὴ ζωή του· 
κραυγάζει μὲ μανία: «ἀπόστα ἀπ᾿ ἐμοῦ, 
ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι» (Ἰώβ 
κα΄ [21] 14)· φύγε μακριὰ ἀπὸ μένα. 
Τοὺς δρόμους Σου δὲν θέλω νὰ τοὺς ξέ-
ρω. Διώχνει τὸν Εὐεργέτη του. Ἀνοίγει 
πόλεμο μὲ τὸν οὐρανό.

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Οἱ ἄνθρω-
ποι. Ἔτσι ἔπραξαν τόσους αἰῶνες· ἔτσι 
πράττουν καὶ σήμερα. 

Τὸ πικρὸ γέλιο τοῦ Θεοῦ
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Εἶπαν: «διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς 
αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν 
ζυγὸν αὐτῶν» (Ψαλ. β΄ 3)· ἂς σπάσουμε 
τὰ δεσμὰ τῆς ὑποταγῆς μας στὸ Θεὸ καὶ 
τὸν Μεσσία καὶ ἂς ἀποτινάξουμε ἀπὸ 
πάνω μας τὸν ζυγό Τους.

Ἐπαναλαμβάνουν δὲ καὶ σήμερα: Κα-
μία σχέση τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸ Κρά-
τος. Τὸ Κράτος μας εἶναι οὐδετερόθρη-
σκο. Αὐτὸ λένε. Καὶ αὐτὸ ἐφαρμόζουν. 
Διώχνουν τοὺς ἱερεῖς ἀπὸ τὰ Σχολεῖα· 
μεταβάλλουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν σὲ πανθρησκειακὴ σούπα· ἀφαι-
ροῦν ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς Γλώσσας κάθε 
ἀναφορὰ πρὸς τὴν Πίστη· δημιουργοῦν 
θεματικὲς ἑβδομάδες διαστροφῆς.

Εἶπαν πάλι: «δεῦτε καὶ καταπαύσω-
μεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
τῆς γῆς» (Ψαλ. ογ΄ [73] 8)· ἐλᾶτε νὰ ἐξα-
φανίσουμε ὅλες τὶς ἑορτὲς τοῦ Θεοῦ 
ἀπὸ τὴ γῆ. Τὸ εἶπαν τότε. Καὶ σήμε ρα τὸ 
πραγματοποιοῦν. Περιθωριοποιοῦν τὶς 
χριστιανικὲς ἑορτὲς καὶ εἰσάγουν ἑορ-
τὲς γελοῖες: «Ἑορτὴ τῶν μανιταριῶν», 
«ἑορτὴ τῆς πατάτας» καὶ ἄλλες παρό-
μοιες. Κι ἀκόμη: ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴν ἑορ-
τὴ τῶν Χριστουγέννων τὸ νόημά της· 
τὴν μετατρέπουν σὲ γέννηση τοῦ «Χ» 
(Χmas).

Διασύρουν, χλευάζουν τὴν Πίστη. Αὐ-
θαδιάζουν. Νομοθετοῦν ἀντίθεους νό -
μους. Καταφρονοῦν τὸ Εὐαγγέλιο. Τι-
μωροῦν τοὺς ὁμολογητὲς τῆς ἀλήθειας 
βάσει ψευδοαντιρατσιστικῶν νόμων. 
Συ  κοφαντοῦν καὶ διασύρουν ὅλους ὅ-
σοι στηλιτεύουν τὶς διαστροφές.

Εἶπαν τότε: «οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλ. ιγ΄ 
[13] 1). Καὶ σήμερα ἄφρονες ὀρθώνουν 
τὸ σπιθαμιαῖο ἀνάστημά τους μπροστὰ 
στὸ Δημιουργὸ τῶν πάντων. Νομίζουν 
πὼς αὐτοὶ κυβερνοῦν τὸν κόσμο, ὅτι 
αὐτοὶ καθορίζουν τὶς τύχες του. Καγχά-

ζουν: «ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν;» (Ψαλ. 
ριγ΄ [113] 10)· ποῦ εἶναι ὁ Θεός τους; Καὶ 
παραφρονοῦν· μαίνονται· ἀπειλοῦν τὸν 
οὐρανό.

Οἱ μικροί, οἱ ἀσήμαντοι. Τὸ χῶμα, ἡ 
σκόνη τῶν ἀνέμων.

Καὶ δὲν βλέπουν τὸν ζῶντα Θεό, «οὗ 
ἐν τῇ χειρὶ πνοὴ πάντων τῶν ὄντων».

Κι οὔτε ἀκοῦν.
Τὸ γέλιο Του. Τὸ πικρὸ γέλιο τοῦ Θε-

οῦ, ποὺ τοὺς περιπαίζει καὶ τοὺς οἰκτί-
ρει: «Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελά-
σεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηρι-
εῖ αὐτούς» (Ψαλ. β΄ 4)· ὁ Θεὸς ποὺ κα-
τοικεῖ στοὺς οὐρανοὺς θὰ γελάσει πε-
ριφρονητικὰ μαζί τους καὶ ὁ Κύριος θὰ 
τοὺς περιπαίξει καὶ θὰ τοὺς χλευάσει.

Ἀκοῦστε, ἄφρονες! Ἀκοῦστε τὸ γέλιο 
τοῦ Θεοῦ. Τὸ πικρὸ γέλιο τοῦ Θεοῦ. Γε-
λάει μαζί σας. Γελάει μὲ τὰ καμώματά 
σας, τὴν πλάνη, τὴν παράκρουσή σας. 
Μὲ γέλιο ὄχι χαιρέκακο, ἀλλὰ πικρό. Πι-
κρό, διότι σᾶς λυπᾶται. Σᾶς πονάει. Πα-
τέρας σας εἶναι. Πατέρας μας. Ὅλων.

Ἐσεῖς νομίζετε ὅτι εἶστε μεγάλοι καὶ ὅ-
τι ἐσεῖς διαμορφώνετε τὴν Ἱστορία. Δὲν 
καταλαβαίνετε ὅτι εἶστε μόνο ὄργανα 
τοῦ Θεοῦ. Ὄργανα ποὺ εἴτε τὸ θέλετε 
εἴ τε ὄχι, εἴτε τὸ καταλαβαίνετε εἴτε ὄχι, 
ὑ πηρετεῖτε τὸ σχέδιο τὸ δικό Του γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ κόσμου. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι 
ὄχι μόνο ὁ Δημιουργὸς ἀλλὰ καὶ ὁ Κυ-
βερνήτης τοῦ κόσμου. Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύ-
ριος τῆς Ἱστορίας. Αὐτὸς κατευθύνει τὴν 
Ἱστορία.

Καὶ γελάει μαζί σας. Μὲ τὰ καμώματά 
σας.

Μὲ γέλιο πικρό.
Πικρό. Διότι σᾶς πονάει. Διότι εἶναι καὶ 

δικός σας Πατέρας.
Γιατί Τὸν παροργίζετε; 
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ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
«Ἔ�  � , ἆ� ν � ν � ά-
β� � ν σ�   ὶ � 
 	 -

� ι»
Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ 

ἀνάγνωσμα εἴδαμε ὅτι ὁ 
Κύ ριος ἐπισκέφθηκε ἕναν 
τό  πο ὅπου ὑπῆρχε πολὺς 
πό νος, τὴν «κολυμβήθρα» 
Βηθεσδά, μιὰ δεξαμενὴ δί-
πλα στὴν ὁποία παρέμε-
ναν πολλοὶ ἄρρωστοι. Ἐκεῖ 
πρόσ εξε ἕναν ἐγκαταλειμ-
μένο ἄρρωστο ποὺ ἦ ταν 
παράλυτος επὶ 38 χρόνια· 
τὸν πλησίασε καὶ μ᾿ ἕνα 
πρόσ ταγμά Του τὸν θερά-
πευσε. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ 
θαῦμα ἂς μελετήσουμε μιὰ 
πολὺ παρήγορη ἀλήθεια, 
ποὺ ἀκοῦμε καὶ σὲ Εὐχὴ τῆς 
θείας Λειτουργίας: ὅτι ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἶναι «ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν 
καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν». 

Τ
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱε-
ροσόλυµα. ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσο λύµοις ἐπὶ 
τῇ προβατικῇ κολυµβήθρα, � ἐπιλεγο-

µένη Ἑβραϊ στὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν 
ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, 
τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχοµένων τὴν τοῦ 
 ὕδατος  κίνησιν. ἄγ γελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέ-
βαινεν ἐν τῇ κολυµβή θρᾳ, καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ· 
ὁ οὖν πρῶτος ἐµβὰς µετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος 
ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσή µατι. ἦν δέ 
τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων 
ἐν τῇ  ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατα-
κείµενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέ-
γει αὐτῷ· θέ λεις ὑ    γιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ 
ἀσθενῶν· Κύριε,  ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν τα-
ραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ µε εἰς τὴν κολυµβήθραν· ἐν 
ᾧ δὲ ἔρχοµαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐµοῦ καταβαίνει. 
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβατ-
τόν σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ 
ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ πε-
ριεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ �µέρᾳ. ἔλε-
γον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευµένῳ· σάββατόν 
ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς· ὁ ποιήσας µε ὑγιῆ, ἐκεῖνός µοι εἶπεν· ἆρον 
τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ¾ρώτησαν οὖν 
αὐ  τόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν 
κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει 
τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰη    σοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ 
τόπῳ. µετὰ ταῦτα εὑρί σκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ 
ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· µηκέτι 
ἁµάρτανε, ἵνα µὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ 
ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς 
ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ
(Τοῦ Παραλύτου)



1. Ὁ Κύ
 Å  Æ  Ç  ὁ ἸÈ   ς 
É ν σωÊ Ë ν Ì ς 

Εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ ἀναπτύξει ὁ 
ἄνθρωπος τὴν ἐπιστήμη τῆς Ἰατρικῆς, 
ὥστε νὰ ἀνακουφίζεται ἢ καὶ νὰ θερα-
πεύεται ὁ ἀσθενής. Γἰ  αὐτὸ καὶ προτρέ-
πει: «Τίμα ἰατρόν… καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε 
Κύριος» (Σ. Σειρ. λη´ [38] 1). Νὰ ἀποδί-
δεις τιμὴ στὸ γιατρό, διότι πράγματι ὁ 
Θεὸς τὸν ἔκανε. Εἰδικὰ μάλιστα ἡ θαυ-
μαστὴ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς τὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες εἶναι ἕνα μεγάλο δῶρο 
τοῦ Θεοῦ στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο ποὺ 
ζεῖ ἀφύσικη καὶ ἀνθυγιεινὴ ζωή.

Τὴν ἰδιαίτερη ἄλλωστε συμπάθειά 
Του πρὸς τὸν ἀσθενὴ ἔδειξε ὁ Κύριος 
κα τεξοχὴν στὴν ἐπὶ γῆς ζωή Του. Ποτὲ 
δὲν ἔδιωξε κανέναν ἄρρωστο, γιὰ κανέ-
να  δὲν ἀδιαφόρησε. Θεράπευσε ἀναρί-
θμητους ἀσθενεῖς ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ 
κάθε εἴδους ἀσθένεια καὶ Τὸν πλησία-
ζαν μὲ πίστη. Θεράπευσε καὶ τὸν πα-
ράλυτο τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς πε-
ρικοπῆς χωρὶς ἐκεῖνος νὰ Τοῦ τὸ ζητή-
σει, διότι ὁ Κύριος γνώριζε ὅτι «πολὺν 
ἤδη χρόνον εἶχε», ἦταν πολλὰ χρό-
νια ἄρρωστος, εἶχε ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὴν 
ἀσθένειά του καὶ δὲν εἶχε κανένα νὰ τὸν 
βοηθήσει. Ὁ Κύριος γνωρίζει ὅλα τὰ 
βάσανά μας καὶ ἀναλόγως μᾶς βοηθάει.

Οἱ ἀρρώστιες εἶναι συνέπεια τῆς πτώ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἁμαρτία. Ὁ 
δὲ Κύριος τὶς θεράπευε ἐξουσιαστικά, 

ἀφοῦ μὲ τὴ σταυρική Του θυσία ἐπρό-
κειτο νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν μας. Ἐφόσον θὰ θεράπευε 
τὴν αἰτία, τὴν ἁμαρτία, εἶχε τὴν ἐξου-
σία νὰ θεραπεύει καὶ τὴ συνέπεια, τὴν 
ἀρρώστια. Ἔτσι, ἐκπλήρωσε τὴν προ-
φητεία: «Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔ-
λαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασε» (Ματθ. 
η´ 17). Αὐτὸς πῆρε τὶς ἀσθένειές μας καὶ 
βάσταξε πάνω Του τὶς ἀρρώστιες μας.

Ἐπιπλέον συνέστησε εἰδικὸ ἱερὸ Μυ-
στήριο γιὰ τὶς ἀσθένειες, τὸ ἅγιο Εὐχέ-
λαιο, μὲ τὸ ὁποῖο λαμβάνουμε τὴ θερα-
πεία ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀσθένεια, ἂν εἶ-
ναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς μας, 
καὶ ὁπωσδήποτε λαμβάνουμε πλούσια 
Χάρι καὶ οὐράνια παρηγοριά.

2. Ὁ Κύ
 Å  Æ  Ç  ὁ ἸÈ   ς
 ὶ É ν ψÏ Ð  Ì ς

Ὁ Θεὸς ὅμως ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν 
ὑγεία ὄχι μόνο τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ 
τῆς ψυχῆς. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀσθένεια τῆς 
ψυχῆς; Ἡ ἁμαρτία. Ὁ Κύριος τὴν θερά-
πευσε μὲ τὸ ἀπολυτρωτικό Του ἔργο: 
μὲ τὴν ἄφθαστη διδασκαλία Του, μὲ τὸ 
πανάγιο παράδειγμά Του ἀλλὰ κυρί-
ως, ὅπως ἤδη εἴπαμε, μὲ τὴ σταυρική 
Του θυσία. Κατεξοχὴν ὁ Ἐσταυρωμένος 
εἶναι ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν μας. «Τὸ αἷμα 
Ἰησοῦ Χριστοῦ… καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ 
πάσης ἁμαρτίας», ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (Ά  Ἰω. α´ 7).

Ἵδρυσε δὲ ὡς μοναδικὸ ἰατρεῖο ψυχῶν 
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τὴν Ἐκκλησία, ὅπου πνέει ζωογόνος ἀέ-
ρας ὑγείας, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴ δύναμη νὰ θε-
ραπεύει κάθε ἄρρωστη ψυχή, ἀκόμη καὶ 
νὰ ἀνασταίνει τὴν πνευματικὰ νεκρὴ ψυ-
χή. Τί ἀνακούφιση μᾶς χαρίζει τὸ φιλάν-
θρωπο Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογή-
σεως! Καὶ τί ζωὴ καὶ πλήρωμα ζωῆς τὸ 
ἅγιο Ποτήριο τῆς Θείας Κοινωνίας!

Ἀλλὰ καὶ ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴ 
ζωή μας, οἱ χαρὲς καὶ οἱ λύπες, εἶναι θε-
ραπευτικὰ μέσα, φάρμακα τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ, φάρμακα γλυκὰ καὶ φάρμα-
κα πικρά. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε 
ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα 
μας ἔχει ὡς κύριο σκοπὸ τὴ θεραπεία 
τῆς ψυχῆς μας, δηλαδὴ τὴ σωτηρία, τὸν 
ἐξαγιασμό της.

Ὅλα συμβάλλουν στὴν ὑγεία τῆς ψυ-
χῆς μας, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουμε κι ἐμεῖς 
οἱ ἴδιοι, ἀρκεῖ νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸν 
Ἰατρὸ καὶ ν᾿ ἀκούσουμε τὴ συμβουλή 
Του, τὴ συμβουλὴ ποὺ ἔδωσε στὸ θε-
ραπευμένο παράλυτο σήμερα: «Μηκέτι 
ἁμάρτανε»!

    

Πόσο φιλάνθρωπος εἶναι ὁ Κύριός 
μας! Ἁμαρτήσαμε, Τὸν περιφρονήσα-
με. Ἐκεῖνος ὅμως μᾶς συμπάθησε στὸ 
κατάντημά μας. Ἐξαιτίας τῆς ἀποστασί-
ας μας εἰσῆλθαν στὴ ζωή μας οἱ ἀρρώ-
στιες, καὶ δὲν ἀδιαφόρησε γιὰ τὸν πόνο 
καὶ τὴν ταλαιπωρία μας! Ἀλλὰ τὶς χρη-
σιμοποιεῖ ὡς πολύτιμα παιδαγωγικὰ 
μέσα τῆς ψυχῆς μας, μᾶς χαρίζει δύνα-
μη γιὰ νὰ τὶς ὑπομένουμε, καὶ τρόπους 
γιὰ νὰ θεραπευόμαστε ἀπὸ αὐτές! Εἶναι 
ὁ ἀχώριστος σύντροφος καὶ συμπαρα-
στάτης μας στὶς ὧρες τοῦ πόνου, μέ-
χρις ὅτου μᾶς ὁδηγήσει στὴ Βασιλεία 
Του, ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχει οὔτε ἁμαρτία 
οὔτε ἀσθένεια καὶ πόνος, ἀλλὰ ἁγιότη-
τα, ἀφθαρσία καὶ ἀθανασία. 
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Σ κανδαλιστικὴ ἐκ πρώτης ὄψεως 
ἡ Παραβολὴ ποὺ ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ 
πανάγιο στόμα τοῦ Θεανθρώπου 

(Ματθ. κ΄ [20] 1-16):
Βγῆκε ὁ οἰκοδεσπότης πρωί-πρωὶ γιὰ 

νὰ μισθώσει ἐργάτες γιὰ τὸ ἀμπέλι του. 
Ἔτσι συνήθιζαν νὰ κάνουν οἱ ἐργοδότες. 
Πήγαιναν τὸ πρωὶ σὲ κάποιον δημόσιο 
χῶρο τῆς πόλεως, ὅπου μαζεύονταν οἱ 
ἐνδιαφερόμενοι, μιὰ πλατεία, μιὰ ἀγορά, 
καὶ διάλεγαν αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔπαιρναν 
γιὰ ἐργάτες τους. Στὶς ἕξι τὸ πρωί, μὲ 
τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου ἄρχιζε ἡ ἐργασία, 
καὶ ἔληγε στὶς ἕξι τὸ ἀπόγευμα. Δωδε-
κάωρο πλῆρες. Στὶς ἕξι τὸ πρωὶ λοιπὸν 
καὶ ὁ κύριος τῆς Παραβολῆς στὸν τό-
πο συγκεντρώσεως τῶν ἐργατῶν, γιὰ 
νὰ τοὺς κάνει τὴν πρότασή του: «Πᾶτε, 
ἐργαστεῖτε σήμερα στὸ ἀμπέλι μου, καὶ 
ἐγὼ θὰ σᾶς πληρώσω τὸν καθένα ἀπὸ 
ἕνα δηνάριο» (ἦταν τὸ ἡμερομίσθιο τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης). Συμφώνησαν ἐκεῖνοι 
καὶ ἀναχώρησαν γιὰ τὸ κτῆμα, νὰ πιά-
σουν δουλειά.

Πέρασαν τρεῖς ὧρες, καὶ ὁ οἰκοδε-
σπότης ξαναβγῆκε στὴν ἀγορά, στὸ 
σημεῖο τὸ συγκεκριμένο. Εἶδε κι ἄλλους 
ἐργάτες νὰ κάθονται ἐκεῖ χωρὶς νὰ κά-
νουν τίποτε. «Πᾶτε κι ἐσεῖς», τοὺς λέει, 
«νὰ δουλέψετε στὸ ἀμπέλι μου, καὶ ὅ,τι 
δικαιοῦστε θὰ σᾶς τὸ δώσω». Ἔφυγαν 
καὶ αὐτοί.

Τὸ ἴδιο ἐπανελήφθη καὶ στὶς δώδεκα 

Οἱ «ἀδικίες» 
τοῦ Θεοῦ

τὸ μεσημέρι, γιὰ ἕξι ὧρες πλέον ἐργασία 
ποὺ ἀπέμεναν, καὶ στὶς τρεῖς τὸ ἀπό-
γευμα, γιὰ τρεῖς ὧρες. «Πᾶτε, καὶ δὲν 
θὰ ἀδικηθεῖτε».

Καὶ στὶς πέντε τὸ ἀπόγευμα! Πάλι ἐκεῖ 
ὁ κύριος τοῦ ἀμπελώνα. «–Τί στέκεστε 
ἐδῶ ὅλη τὴν ἡμέρα ἀργόσχολοι; –Δὲν 
μᾶς μίσθωσε κανείς. –Πᾶτε στὸ ἀμπέλι 
μου, μιὰ ὥρα μένει, ἐργαστεῖτε, καὶ ἐγὼ 
ὅ,τι εἶναι δίκαιο θὰ σᾶς τὸ δώσω». Τοὺς 
ἔπεισε κι αὐτοὺς νὰ πᾶνε γιὰ μιὰ ὥρα...

Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς. Τώρα, ὁ 
καθένας θὰ ἔπαιρνε «ὅ,τι ἦταν δίκαιο», 
σύμφωνα μὲ τὰ δικά του λόγια. Ἄρχισαν 
νὰ ἔρχονται. Πρῶτα ἦρθαν οἱ τελευ-
ταῖοι, ποὺ ἐργάστηκαν μία ὥρα. Ἀλλὰ 
τί ἔκπληξη δοκίμασαν, ὅταν εἶδαν στὴν 
παλάμη τους ἀπὸ ἕνα δηνάριο! Ἕνα 
ὁλόκληρο ἡμερομίσθιο! Πόσο χάρη-
καν, τί αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης δὲν 
θὰ ἔνιωσαν γιὰ τὸν ἄρχοντα ἐργοδότη 
τους!...

Καὶ βέβαια, ὅταν τὸ ἀντίκρισαν αὐτό, 
πιὸ πολὺ ὁπωσδήποτε θὰ χάρηκαν οἱ 
πρῶτοι. Διότι, «ἂν σ’ αὐτοὺς ποὺ δού-
λεψαν μιὰ ὥρα τοὺς ἔδωσε ἕνα δηνά-
ριο, σ’ ἐμᾶς ἀσφαλῶς θὰ δώσει ἐπὶ δώ-
δεκα. Ἀφοῦ ἔτσι τὸ λέει: ‘‘ὅ,τι εἶναι δίκαιο 
θὰ τὸ πάρετεʼʼ». Ἔτσι ὁπωσδήποτε θὰ 
σκέφτηκαν.



Ὅμως... τί φοβερὴ ἀπογοήτευση! Κι 
αὐτοὶ ἀπὸ ἕνα δηνάριο! Μὰ εἶναι δυνα-
τόν; Ἄρχισαν νὰ γογγύζουν κατὰ τοῦ 
οἰκοδεσπότη. «Τὸ ἴδιο ποὺ πῆραν οἱ τε-
λευταῖοι δίνει καὶ σ’ ἐμᾶς, ποὺ δουλέψα-
με δωδεκαπλάσια; Τί ἀδικία εἶναι αὐτή;».
–«Ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε», ἡ ἀπάντηση 

τοῦ κυρίου. Τόσο δὲν συμφωνήσαμε τὸ 
πρωί; Πάρ’ το λοιπὸν καὶ πήγαινε. Τί σ’ 
ἐνδιαφέρει τί κάνω ἐγώ; Δὲν μπορῶ νὰ 
διαχειρίζομαι ὅπως θέλω τὰ χρήματά 
μου; Γιατί ζηλεύεις;

Καὶ βέβαια δὲν μποροῦσαν νὰ τοῦ 
ἀντιτείνουν κάτι. Διότι, πράγματι, τόσο 
εἶχαν συμφωνήσει. Ὅμως...

    

Ἴσως κάτι μέσα καὶ σὲ μᾶς νὰ μένει 
σὰν ἀδικαίωτο, σὰν ἀδικία: Τὸ ἴδιο ὅλοι; 
Εἶναι δίκαιο αὐτό;

Ἀλλὰ κάθε Παραβολὴ παραπέμπει σὲ 
μιὰ πραγματικότητα. Κι ἐδῶ ἡ πραγμα-
τικότητα εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς καλεῖ τὸν κά-
θε ἄνθρωπο κοντά Του, στὴν ἐργασία 
τῶν ἐντολῶν Του, τὸν καλεῖ σὲ διαφο-
ρετικὴ περίοδο στὴ ζωή του καὶ ὑπὸ 
ποικίλες περιστάσεις. Ἄλλους τοὺς κα-
λεῖ κοντά Του ἀπὸ τὴν πρώτη παιδικὴ 
ἡλικία. Ἄλλους ἐφήβους· ἄλλους ὥρι-
μους ἄνδρες· ἄλλους γέροντες, λίγο 
πρὶν κλείσουν τὰ μάτια τους. Καὶ βέβαια 
ὁ Καρδιογνώστης γνωρίζει κυρίως τὶς 
ἐσωτερικὲς διαθέσεις τῶν ἀνθρώπων. 
Καὶ μπορεῖ αὐτὸς ποὺ κλήθηκε τὴν τε-
λευταία ὥρα νὰ ἐπιδείξει τέτοια προθυ-
μία, διάθεση θερμὴ γιὰ πνευματικὴ ζωή, 
ποὺ νὰ «ἰσοφαρήσει» τὰ 70, 80 χρόνια 
πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἄλλου (ἢ ἀκόμα 
καὶ νὰ τὰ ξεπεράσει). Πόσα τέτοια πα-
ραδείγματα δὲν ὑπάρχουν!...

Ἀλλὰ ἂς μείνουμε λίγο σ’ αὐτοὺς ποὺ 
παραπονοῦνται γιὰ «ἀδικία». Ποιοὶ εἶ-
ναι αὐτοὶ στὴν πραγματικότητα; Εἶναι 
ὅσοι κλήθηκαν ἀπὸ τὸν ἅγιο Θεὸ νὰ 
ζήσουν ζωὴ χριστιανική, μέσα στὴ θαλ-

πωρὴ καὶ στοργὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ 
τὰ παιδικά τους ἀκόμη χρόνια. Καὶ μό-
νο τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ 
περιποιεῖ τιμὴ γιὰ τοὺς ἴδιους; Δὲν θὰ 
ἔπρεπε νὰ σκέφτονται ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ 
τιμημένοι, ποὺ ἐξελέγησαν ὡς πρώτη 
διαλογὴ ἀπὸ τὸν Κύριο; Ποῦ εἶναι ἡ ἀδι-
κία; Ἢ μήπως, πράγματι, εἶναι ἀδικία, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρά;...

Ἀλλὰ ἂν ὑπάρχουν τέτοιοι ἄνθρωποι, 
ποὺ νὰ γκρινιάζουν καὶ νὰ μεμψιμοι-
ροῦν γιὰ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἀνταποδί-
δει τὰ ἴσα μὲ τοὺς ἄλλους, τοὺς μετανο-
ήσαντες στὰ τέλη τῆς ζωῆς τους, αὐτοὶ 
ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν βρίσκονται σὲ 
σωστὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. Σὰν τὸν πρε-
σβύτερο γιὸ τῆς Παραβολῆς τοῦ Ἀσώ-
του, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ χαρεῖ γιὰ τὴν 
ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου ἀδελφοῦ του· 
σκανδαλιζόταν ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ 
τοῦ Πατέρα...

Αὐτοί, δυστυχῶς, ἀποδεικνύουν ὅτι 
δὲν χαίρονται τὴ ζωή τους κοντὰ στὸν 
Πατέρα Θεό, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν θεω-
ροῦν ἀγγαρεία. Ὅμως ἀξίζει τελικὰ νὰ 
ζεῖ κανεὶς μιὰ τέτοια χριστιανικὴ ζωή, 
μέσα στὴ γκρίνια καὶ τὴ μεμψιμοιρία;

Ἔχουμε ἕνα Θεὸ πλούσιο, πλουσιο-
πάροχο. Ὅλους τοὺς χωράει ὁ Παρά-
δεισος. Καὶ ἡ χαρά μας δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ μειώνεται, ὅταν καὶ κάποιος 
ἄλλος χαίρεται σὰν κι ἐμᾶς. Μᾶλλον τὸ 
ἀντίθετο πρέπει νὰ συμβαίνει: νὰ αὐξά-
νει. Ἀλλιῶς κάτι ἄρρωστο ὑπάρχει στὴ 
μέση.

Αὐτὸ μᾶς καθιστᾶ ἄξιους τοῦ Παρα-
δείσου, αὐτὸ μᾶς κάνει νὰ προγευόμα-
στε ἀπὸ τώρα τὸν Παράδεισο: τὸ νὰ θέ-
λουμε νὰ πᾶμε ὅλοι ἐκεῖ, κανεὶς νὰ μὴ 
μείνει ἔξω. Καὶ τὸ νὰ χαιρόμαστε μὲ τὶς 
χάρες, τὶς εὐλογίες, τὰ δῶρα τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀδελφούς μας.

Γιὰ ὅλους ὑπάρχει χῶρος στὴ Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ! 
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Ἀπὸ τὸν στίχο 6 καὶ ἑξῆς τοῦ 121ου 
Ψαλμοῦ ὁ ποιητὴς ἀναπέμπει εὐ-
χὲς γιὰ τὴν εὐημερία τῆς Ἱερου-

σαλὴμ καὶ τῶν κατοίκων της. Ταυτόχρο-
να ὑψώνει τὰ χέρια του εὐλογώντας τὴν 
ἁγία Πόλη. Ἀπευθύνεται δὲ πρὸς τοὺς 
συνοδοιπόρους του καὶ τοὺς λέει: Εὐχη-
θεῖτε λοιπὸν εἰρήνη καὶ εὐτυχία στὴν Ἱε-
ρουσαλήμ. Ἂς ὑπάρχει εἰρήνη καὶ ἀφθο-
νία ἀγαθῶν σ’ ὅλους ἐκείνους ποὺ σὲ 
ἀγαποῦν, ἁγία Πόλη (Ψαλ. ρκα΄ [121] 6). 
Ζητᾶ ὁ Ψαλμωδὸς νὰ ἱκετεύσουν, ὥστε 
νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς 
συνεχεῖς πολέμους καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ἀπο-
λαύσει εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια. Νὰ ὑπάρ-
χει ὅμως σ’ αὐτὴν καὶ ἀφθονία ἀγαθῶν. 
Νὰ ὑπάρχει δηλαδὴ ἐθνικὴ εὐημερία καὶ 
πρόοδος σ’ ὅλους τοὺς κατοίκους της 
καὶ σ’ ὅλους ὅσοι τὴν ἀγαποῦν καὶ θέ-
λουν τὴν πρόοδό της.

Αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι καὶ ὁ πόθος 
ὅλων μας: ἡ εἰρήνη, ἡ μεγάλη αὐτὴ δω-
ρεὰ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ 
εὐχή μας, ἔστω κι ἂν δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε κάτι ἄλλο γιὰ τὴν πόλη μας, τὴ 
χώρα μας, τὸν κόσμο μας, γιὰ τὴν ἀπὸ 
περάτων ἕως περάτων ἁγία Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ. Νὰ προσευχόμαστε καὶ 
γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν τὴν 
ἁγία Ἐκκλησία μας καὶ ἐργάζονται εἰλι-
κρινὰ γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς πατρίδος μας 
καὶ τοῦ κόσμου μας.

πὸ τὸν στίχο 6 καὶ ἑξῆς τοῦ 121ου 
Ψαλμοῦ ὁ ποιητὴς ἀναπέμπει εὐ-
χὲς γιὰ τὴν εὐημερία τῆς Ἱερου-

σαλὴμ καὶ τῶν κατοίκων της. Ταυτόχρο-
να ὑψώνει τὰ χέρια του εὐλογώντας τὴν 
ἁγία Πόλη. Ἀπευθύνεται δὲ πρὸς τοὺς 
συνοδοιπόρους του καὶ τοὺς λέει: Εὐχη-
θεῖτε λοιπὸν εἰρήνη καὶ εὐτυχία στὴν Ἱε-
ρουσαλήμ. Ἂς ὑπάρχει εἰρήνη καὶ ἀφθο-
νία ἀγαθῶν σ’ ὅλους ἐκείνους ποὺ σὲ 
ἀγαποῦν, ἁγία Πόλη (Ψαλ. ρκα΄ [121] 6). 
Ζητᾶ ὁ Ψαλμωδὸς νὰ ἱκετεύσουν, ὥστε 
νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς 
συνεχεῖς πολέμους καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ἀπο-
λαύσει εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια. Νὰ ὑπάρ-
χει ὅμως σ’ αὐτὴν καὶ ἀφθονία ἀγαθῶν. 
Νὰ ὑπάρχει δηλαδὴ ἐθνικὴ εὐημερία καὶ 
πρόοδος σ’ ὅλους τοὺς κατοίκους της 
καὶ σ’ ὅλους ὅσοι τὴν ἀγαποῦν καὶ θέ-

Αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι καὶ ὁ πόθος 
ὅλων μας: ἡ εἰρήνη, ἡ μεγάλη αὐτὴ δω-
ρεὰ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ 
εὐχή μας, ἔστω κι ἂν δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε κάτι ἄλλο γιὰ τὴν πόλη μας, τὴ 
χώρα μας, τὸν κόσμο μας, γιὰ τὴν ἀπὸ 
περάτων ἕως περάτων ἁγία Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ. Νὰ προσευχόμαστε καὶ 
γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν τὴν 
ἁγία Ἐκκλησία μας καὶ ἐργάζονται εἰλι-
κρινὰ γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς πατρίδος μας 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπάρξει ἡ εὐτυχία ποὺ 
εὔχεται ὁ εὐσεβὴς Ψαλμωδός, πρέπει 
νὰ ὑπάρχει εἰρήνη. Γι’ αὐτὸ καὶ εὔχεται: 
Ἡ εἰρήνη ἂς βασιλεύει στὰ τείχη σου, Ἱε-
ρουσαλήμ, τὰ ὁποῖα σὲ περιφρουροῦν 
καὶ ἀποτελοῦν τὴ δύναμή σου· καὶ ἂς 
ὑπάρχει ἀσφάλεια μεγάλη στοὺς πύρ-
γους καὶ στοὺς προμαχῶνες σου (Ψαλ. 
ρκα΄ [121] 7). Τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλὴμ 
ἀποτελοῦν τὴ δύναμη τῆς πόλεως· «δυ-
νάμεις γὰρ τὰ τείχη», λέει ὁ Μ. Ἀθανά-
σιος. Νὰ ἔχουν δὲ εἰρήνη, ἡσυχία καὶ 
εὐτυχία καὶ οἱ «πυργοβάρεις», δηλαδὴ 
οἱ πυργίσκοι ποὺ ἀνυψώνονται κατὰ 
δια στήματα πάνω στὰ τείχη. Εἶναι δὲ 
ἄξιο προσοχῆς ὅτι δὲν εὔχεται μόνο 
τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς Ἱε-
ρουσαλὴμ ἀπὸ κάθε κακό, ἀλλὰ καὶ τὴν 
προσθήκη ἀναρίθμητων ἀγαθῶν, δηλα-
δὴ εἰρήνης, ἀφθονίας ὑλικῶν ἀγαθῶν 
καὶ εὐτυχίας. Διότι, σχολιάζει ὁ ἱερὸς 
Χρυ σόστομος, ποιὰ εἶναι ἡ ὠφέλεια τῆς 
εἰρήνης, ὅταν οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως συ-
ζοῦν μὲ τὴ φτώχεια καὶ τὴν πείνα; Ποιὰ 
δὲ ἡ ὠφέλεια τῆς ἀφθονίας τῶν ἀγαθῶν, 
ὅταν πρόκειται νὰ γίνει πόλεμος; Γι’ αὐτὸ 
λοιπὸν ὁ Ψαλμωδὸς εὔχεται ὥστε καὶ οἱ 
κάτοικοί της νὰ εὐημεροῦν καὶ ἡ Πόλη 
νὰ ζεῖ μὲ ἀσφάλεια καὶ εἰρήνη1.

Εἶναι ὅμως τόσο μεγάλη ἡ συγκίνηση 
καὶ ὁ συναισθηματικὸς συγκλονισμὸς 
τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ ἀπὸ τὸ ἀντίκρισμα 

10. Γιὰ τὴν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου
Ψαλμὸς ΡΚΑ΄ (121), στίχ. 6-9

ῼΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ † Νικ. Π. Βασιλειάδη



τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, ὥστε θέ-
λει νὰ ἐπαναλάβει τὶς εὐχές του γι’ αὐτήν. 
Γι’ αὐτὸ θέλει ἀκόμα μιὰ φορὰ νὰ μιλή-
σει καὶ νὰ εὐχηθεῖ στὴν ἀγαπημένη του 
Πόλη εὐτυχία, διότι σ’ αὐτὴν κατοικοῦν 
ἀδελφοὶ καὶ φίλοι του, ὁμοεθνεῖς, ἴσως 
καὶ συγγενεῖς του κατὰ σάρκα. Λέει λοι-
πόν: «Ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν 
πλησίον μου ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ 
σοῦ» (Ψαλ. ρκα΄ [121] 8). Δηλαδή, γιὰ 
χάρη τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν φίλων 
μου, τῶν συμπατριωτῶν μου καὶ πιστῶν 
Ἰσραηλιτῶν ποὺ κατοικοῦν σὲ σένα, σοῦ 
εὔχομαι νὰ ἔχεις εἰρήνη, Ἱερουσαλήμ. 
Εἶναι συγκινητικὴ ἡ εὐχὴ αὐτή. Διότι 
φανερώνει τὸν σύνδεσμο καὶ τὴν ἀγά-
πη ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν μεταξύ τους 
ὅσοι πιστεύουν στὸν Κύριο. Αὐτὸ εἶναι 
ἐκεῖνο ποὺ ὀνομάζουμε «κοινωνία τῶν 
Ἁγίων», στενὸς σύνδεσμος τῶν πιστῶν. 
Ἡ προσ ευχή μας γιὰ εἰρήνη καὶ εὐημε-
ρία πρέπει νὰ ἀγκαλιάζει ὅλους τοὺς 
συμπολίτες, ὅλους τοὺς ὁμοεθνεῖς μας.

Ὁ μιμητὴς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Ἰωάννης 
Χρυσόστομος προσθέτει καὶ κάτι ἄλλο. 
Ἐδῶ, λέει, ὁ Ψαλμωδὸς ἐννοεῖ τοὺς γεί-
τονες, τοὺς ὁποίους λυπήθηκαν, ἂν καὶ  
τοὺς ἔβλαψαν, καὶ προσεύχεται γιὰ νὰ 
ἐπικρατήσει εἰρήνη, ὥστε καὶ ἐκεῖνοι 
νὰ ταπεινωθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν τὸν 
Θεό· ἢ ἐννοεῖ τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι 
κατοικοῦν στὴν Πόλη. «Χάριν λοιπὸν 
τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν γειτόνων 
μου ἂς γίνει εἰρήνη, ὥστε ὕστερα ἀπὸ 
παρέλευση καιροῦ νὰ ἀναπνεύσουν, 
ἀφοῦ γίνουν καλύτεροι λόγῳ τῶν συμ-
φορῶν»2.

Ἔχει ὅμως ἕναν ἀκόμη λόγο ὁ Ψαλ-
μωδὸς νὰ εὔχεται ἀγαθὰ ὑπὲρ τῆς Ἱε-
ρουσαλήμ. Καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ ὕπαρξη 
τοῦ Ναοῦ σ’ αὐτήν, ὁ ὁποῖος ἦταν τὸ 
καύχημα τῶν πιστῶν Ἰουδαίων, ὁ περι-
πόθητος ἱερὸς τόπος τῶν ἱερῶν ἀποδη-

μιῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Λέει ὁ Ψαλμω-
δός: «Ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι» (Ψαλ. ρκα΄ 
[121] 9)· γιὰ χάρη τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ 
στόλισμά σου, Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸ καύ-
χημά μας, ζήτησα μὲ θερμότητα γιὰ σέ-
να κάθε ἀγαθό.

Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς του 
παρακίνησε τὸν Ψαλμωδὸ νὰ εὐχηθεῖ 
εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια στὴν Ἱερουσαλήμ. 
Ὁ ἱερός του ζῆλος τὸν παρακινεῖ τώρα 
νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν ἁγία Πόλη, διότι 
σ’ αὐτὴν ὑπάρχει ὁ ἱερὸς Ναός, καὶ ἄρα 
εἶναι τὸ θρησκευτικὸ κέντρο τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ. Συγκλονίζεται ὁ Ψαλμωδὸς 
καὶ μόνο ποὺ ἀντικρίζει τὸν ἱερὸ Ναό!

Ἐὰν ὅμως ὁ παλαιὸς Ἰσραὴλ εἶχε τό-
σο σεβασμὸ στὸ Ναὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ 
καὶ στὴν ἁγία Πόλη, πόσο ζῆλο καὶ σε-
βασμὸ πρέπει νὰ ἔχουμε ἐμεῖς, ὁ νέος 
Ἰσραὴλ τῆς Χάριτος, στοὺς ἱεροὺς Να-
ούς μας, ὅπου τελεῖται ἡ ἀναίμακτη θυ-
σία, τὸ ἁγιότατο καὶ σωστικὸ Μυστήριο 
τῆς θείας Εὐχαριστίας; Ἐμεῖς πρέπει νὰ 
ζοῦμε πάντοτε μέσα στὴν ἀγκάλη τῆς 
ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ τρεφό-
μαστε ἀπὸ τὴ ζωοποιὸ Χάρι τῶν ἁγίων 
Μυστηρίων της καὶ τῆς θείας Λατρείας 
της ποὺ τελοῦνται στοὺς ἁγίους Ναούς 
μας. Ταυτόχρονα δὲ νὰ ἱκετεύουμε τὸν 
Κύριο νὰ χαρίζει εἰρήνη στὴν πατρίδα 
μας, στὸν κόσμο καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. 
Καὶ ἀκόμη νὰ στηρίζει τοὺς πιστοὺς καὶ 
νὰ ἐπισυνάγει καὶ ὅσους ἀποξενώθη-
καν ἀπὸ αὐτήν, ὥστε νὰ ἀποτελοῦμε 
ὅλοι μία καὶ ἀδιαίρετη ποίμνη ὑπὸ τὸν 
ἕνα καὶ αἰώνιο Ποιμένα μας, τὸν Σωτήρα 
καὶ Λυτρωτή μας Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 

1. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ψαλ. ρκα΄ 
[121], PG 55, 350. 

2. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅ.π.
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Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πλα-
σμένη νὰ ἀγαπάει. Γἰ  αὐτὸ καὶ 
φέρεται μὲ πάθος πρὸς αὐτὰ ποὺ 

τὴν ἑλκύουν: πρόσωπα, πράγματα, τέ-
χνες, ἐπιστῆμες. Ὅμως ἡ πρώτη ἀγάπη 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Δημιουρ-
γός του. Πρὸς Αὐτὸν πρωτίστως πρέ-
πει νὰ στρέφεται ἡ ἀγάπη του, ἡ ἀγάπη 
ὅλων μας, τοῦ καθενός μας.

Πρωτίστως ὀφείλουμε νὰ ἀγαποῦμε 
τὸν Θεὸ εἰλικρινὰ καὶ γνήσια, διότι Ἐ-
κεῖνος πρῶτος μᾶς προστάζει νὰ Τὸν 
ἀγαποῦμε. Πράγματι· ἡ ἀγάπη πρὸς 
τὸν Θεὸ εἶναι ἡ πρώτη τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Δεκαλόγου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
Ἀλλὰ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ Κύριος 
μᾶς προστάζει: «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν 
Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ 
σου. Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντο-
λή» (Ματθ. κβ΄ [22] 37-38). Καὶ στὴν πε-
ρίοδο τοῦ Νόμου καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς 
Χάριτος ἡ πρὸς τὸν Θεὸ ἀγάπη κατέ-
χει τὴν κορυφὴ τῶν ἐντολῶν, τὴν κορω-
νίδα ὅλων τῶν θείων παραγγελμάτων· 
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ θεωρεῖται 
ἀπὸ ὅλους μας ὡς ἡ πρώτη μας φρον-
τίδα, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἕνας Θεὸς 
ὕψιστος ταπεινώνεται τόσο καὶ συγκα-
ταβαίνει νὰ προστάζει τοὺς ἀνθρώπους 
νὰ Tὸν ἀγαποῦν, σὰν νὰ εἶχε ἀνάγκη 
τῆς ἀγάπης τους.

Ὀφείλουμε ἀκόμη νὰ ἀγαποῦμε τὸν 
Θεό, γιατὶ εἶναι ὁ μόνος ἄξιος νὰ ἀ γα-
πᾶται, ἀφοῦ ὁ Θεός, ὅπως διδάσκει ὁ 
ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, εἶναι ἕνα 
πλήρωμα ὅλων τῶν προνομίων, ὅλων 
τῶν τελειοτήτων, ὅλων τῶν προτερημά-
των καὶ ὅλων τῶν ἀγαθῶν, πλήρωμα 
δη λαδὴ ὡραιότητος, σοφίας, δυνάμεως, 
ἁγιότητος, μεγαλειότητος, ἀγαθότητος, 
ζω ῆς, εἰρήνης, ἀληθείας, βασιλείας, δι-
καιοσύνης, σωτηρίας. 

Καὶ ἐπιπροσθέτως ἡ καρδιὰ τοῦ 

Πόθος Θεοῦ
ἀνθρώπου ὀφείλει νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεό, 
γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ κλίση της, ἡ 
ἀληθινή της ἀνάπαυση, διότι πλάσθηκε 
μὲ σκοπὸ νὰ ἀγαπᾶ τὸ καλό, τὸ ἀγαθὸ 
καὶ τὸ ἀληθινό. Ἀγαπᾶ λοιπὸν τὸν Θεὸ 
γιὰ τὸ ἀσύλληπτο μεγαλεῖο Του, διό-
τι «τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν», 
γιὰ τὴν ἄπειρη δύναμή Του, ἀ φοῦ «τῷ 
λόγῳ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ οἱ οὐρανοὶ 
ἐστερεώθησαν», γιὰ τὴ θεία σοφία καὶ 
τὸ ὑπέρκαλλο κάλλος Του, ἀφοῦ «πάν-
τα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν» «ὁ ὡραῖος κάλ-
λει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων» 
(βλ. Ψαλ. ος΄ [76] 14, λβ΄ [32] 6,  ργ΄ 
[103] 24, Ὄρθρος Μ. Σαββάτου, Ἐγκώ-
μιον Ά  Στάσεως). Τὸ δὲ κάλλος τοῦ 
προσώπου Του αἰχμαλωτίζει καὶ θέλγει 
τὴν καρδιὰ κάθε πιστοῦ. Ἐὰν μάλιστα, 
προσθέτει ὁ ἅγιος Νεκτάριος, τὸ κάλ-
λος τῶν ἐπιγείων κτισμάτων, τὸ ὁποῖο 
εἶναι ἁπλῶς μία ἀμυδρὰ ἀντανάκλαση 
τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου τοῦ Κυρί-
ου, προκαλεῖ σὲ ὅλους μας τὸν θαυμα-
σμό, πόσο πρέπει νὰ αἰχμαλωτίζει τὴν 
καρδιά μας ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ποὺ εἶναι 



ἡ αὐτοωραιότης καὶ ἡ αὐτοευμορφία;(*). 
Ἡ ἀγάπη μας ὅμως πρὸς τὸν Θεὸ δὲν 

εἶναι δικό μας κατόρθωμα· «εἶναι θεῖον 
δώρημα», ποὺ δωρίζεται ἀποκλειστικὰ 
ὑπὸ τῆς θείας Χάριτος στὴν κεκαθαρ-
μένη ἀπὸ τὰ ἀκάθαρτα πάθη καρδιὰ 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἀφοῦ, ὅπως γράφει ὁ 
ἔμπλεως θείας ἀγάπης ἅγιος Νεκτάρι-
ος, εἶναι «ἀδύνατον νὰ γεννηθῇ θεία 
ἀγάπη ἄνευ ἐπενεργούσης θείας δυνά-
μεως ἐπὶ τῆς καθαρᾶς μόνον καρδίας».

Κι ἂν ἀξιωθοῦμε αὐτῆς τῆς δωρεᾶς 
καὶ γεννηθεῖ καὶ στὴ δική μας καρδιὰ ἡ 
ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, τότε τὸ πῦρ αὐτὸ 
τῆς θείας ἀγάπης εἶναι ἀνάγκη νὰ τρο-
φοδοτεῖται ἀκατάπαυστα γιὰ νὰ αὐξάνει 
καὶ προοδεύει, καὶ τὸ κατεξοχὴν μέσο 
εἶναι νὰ συλλογιζόμαστε μὲ προσοχὴ 
τὸ πλῆθος τῶν καλῶν καὶ τῶν χαρισμά-
των ποὺ ἀβίαστα μᾶς χάρισε ὁ ἐράσμι-
ος Θεός. 

Ὁ ἐν Τριάδι Θεὸς δὲν περιορίστηκε 
στὴν ὑλικὴ δημιουργία προσφέροντάς 
μας μόνο τὰ «καλὰ λίαν» ἀναρίθμητα 
κτίσματα. Θέλησε νὰ μᾶς χαρίσει καὶ 
ἄπειρη χαρὰ καὶ εὐδαιμονία καὶ στὸν 
Παράδεισο, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε αἰ -
ωνίως τὴ δόξα Του, ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶ ναι 
«ὅλος γλυκασμός, ὅλος εὐφροσύνη, 
ὅλος ἐπιθυμία καὶ ὅλος ἀχόρταστος 
χορτασμός». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Πατὴρ 
ἔστειλε τὸν πολυπόθητο Υἱό Του στὸν 
κόσμο τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀφοῦ πέ-
ρασε πρῶτα μιὰ ζωὴ συντροφευμένη 
ἀπὸ ἀναρίθμητους κόπους, στερήσεις 
καὶ ταπεινώσεις, πέθανε γιὰ χάρη μας 
πάνω στὸ κατάξηρο ξύλο τοῦ Σταυροῦ 
σὰν ἕνας κακοῦργος, γιὰ νὰ χαρίσει σὲ 
μᾶς ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὑπερφυὴ δῶρα ποὺ 
ἀπέρρευσαν ἀπὸ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν 
ἔνδοξη Ἀνάστασή Του, καὶ κυρίως καὶ 
πρωτίστως τὰ ἁγιά σματα ἐκεῖνα τῆς 
Τριάδος, τὰ φοβερὰ Μυστήρια καὶ μά-
λιστα τὸ ὑπερφυέστατο Μυστήριο τῆς 

θείας Μεταλήψεως.
Ἰλιγγιᾶ πράγματι ὁ νοῦς μας καὶ αὐξά-

νει ὁπωσδήποτε ἡ ἀγάπη μας στὸ Θεό, 
καθὼς ἀναλογιζόμαστε τὴ μέγιστη αὐτὴ 
εὐεργεσία, τὸ μοναδικὸ αὐτὸ δώρημα, 
στὸ ὁποῖο ὁ Κύριος ἀπὸ ὑπερεκβλύ-
ζουσα ἀγαθότητα καὶ ἀγάπη μᾶς χάρι-
σε ὅ,τι ἀνώτερο ὑπάρχει, τὸν ἴδιο Του 
τὸν Ἑαυτό, ἂν καὶ προέβλεπε τὸ ἄπει-
ρο πλῆθος τῶν καταφρονήσεων καὶ 
τῆς ἀνευλάβειας ποὺ ἐπρόκειτο νὰ δεί-
χνουν οἱ Χριστιανοὶ στὸ πανάγιο Σῶμα 
Του καὶ τὸ δεσποτικὸ Αἷμα Του. Ἐντού-
τοις νίκησε ἡ θεοπρεπέστατη ἀγάπη 
Του ὅλες αὐτὲς τὶς δυσκολίες λόγῳ τῆς 
σφοδρῆς ἐπιθυμίας Του νὰ ἔλθει καὶ 
στὴ δική μας καρδιὰ γιὰ νὰ τὴν φωτίσει 
καὶ νὰ τὴν ἁγιάσει. Ἔτσι μὲ τὴ σταυρω-
μένη Ἀγάπη στὴν καρδιά μας θὰ μπο-
ροῦμε περισσότερο νὰ Τὸν ἀγαπήσου-
με, μὲ μεγαλύτερη θερμότητα νὰ Τὸν 
ἐναγκαλισθοῦμε νοερῶς, Αὐτὸν τὸν 
πλη  γωμένο Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας, τὸν 
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. 

(*) Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πεντα-
πόλεως, Ἅπαντα, τόμ. Ά, Ἀθῆναι 2005, σελ. 154. 
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Ἀβραὰμ Μ. Κοκάλη

Ρωτοῦν πολλοὶ χρι-
στιανοὶ ποὺ ἔχασαν 
συγγενικά τους πρό-
σωπα: Τί μποροῦμε νὰ 
κάνουμε γιὰ τοὺς κε -
κοιμημένους μας; Αὐ  τὸ 
τὸ φυλλάδιο ἐξηγεῖ μὲ 
λόγια ἁπλὰ τί μπο-
ροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ 
τοὺς προσφιλεῖς κεκοι-
μημένους μας. Σελίδες 
31. Τιμᾶται 1 �.

Ἔκδοση ἔνατη

Ἡ φροντίδα μας
γιὰ τοὺς κεκοιμημένους
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ΣÒ Ó ιβὴ 
Ô   ὁÕ φυÖ φ× Ø Ù  Ú Û  Ü Ý Þ 
Οἱ ὀργανωμένες ὁμοφυλοφιλικὲς ὁμάδες, 

μὲ τὸ ψευδοεπιχείρημα τῆς καταπατήσεως 
δῆθεν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τους, 
ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν στὴν κοινωνικὴ 
ζωὴ νέα δικτατορία. Φίμωση δηλαδὴ ὅσων 
ἔχουν διαφορετικὴ ἀντίληψη, καὶ ἐπιβολὴ 
ἀπόλυτης λογοκρισίας, τέτοιας ποὺ μόνο οἱ 
πιὸ μαῦρες δικτατορίες ἔχουν ἐπινοήσει.

Δὲν διστάζουν νὰ καταθέτουν μηνύσεις 
ἐναντίον ἐπισκόπων καὶ ἄλλων κληρικῶν 
καὶ λαϊκῶν, ἀπαιτώντας τὴν τιμωρία τους 
βάσει τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου, ὅταν αὐ-
τοὶ ὁμολογοῦν τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου 
γιὰ τὴν διαστροφὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Ἔτσι τὸ περασμένο ἔτος στράφηκαν ἐν-
αντίον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου 
γιὰ δηλώσεις ποὺ εἶχε κάμει τὸν Δεκέμβριο 
τοῦ 2015 σχετικὰ μὲ τὸν νόμο περὶ Συμφώ-
νου συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐρωτήθηκε δημοσίως γιὰ τὸ θέ-
μα καί, ὅπως ὄφειλε, ἀπάντησε εὐθαρσῶς 
ὡς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης. Εἶπε: «Ἡ Ἐκκλη-
σία ἀκολουθεῖ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
κατάσταση τῆς φύσεως. Ἐδῶ ἔχουμε παρὰ 
φύση κίνηση καὶ εἶναι καταδικαστέα». Τό-
νισε ἀκόμη ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι «εἶναι ἄρ-
ρωστοι καὶ ἔχουν πάθος, καὶ θὰ πρέπει νὰ 
προσ παθήσουν νὰ θεραπεύσουν τὴν ἀρ-
ρώστια τους... Τοὺς λυπᾶμαι, προσεύχομαι 
νὰ τοὺς ἐλεήσει ὁ Θεός, νὰ μετανοήσουν, 
νὰ ἀλλάξουν τακτικὴ καὶ νὰ γίνουν τίμια μέ-
λη τῆς κοινωνίας μας».

Λόγια ξεκάθαρα, χωρὶς ἴχνος μίσους ἢ ἐμ-
πάθειας, ἀλλὰ μὲ πόνο καὶ ἀγάπη ἐκφερό-
μενα γιὰ τοὺς δυστυχεῖς ἀνθρώπους ποὺ 

ἔχουν ὑποδουλωθεῖ στὸ δυσῶδες αὐτὸ πά-
θος. Πάθος ποὺ καταδικάζεται ἀπερίφρα-
στα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴ δισχιλιετὴ 
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὑπῆρξαν δικαιότατες οἱ ἀ πο-
φάσεις τῆς Εἰσαγγελίας Τριπόλεως (4-11-
2016) καὶ τῆς Εἰσαγγελίας Ἐφετῶν Ναυ-
πλίου (20-12-2016) ποὺ ἐξέτασε τὸ θέμα 
σὲ δεύτερο βαθμό, νὰ θέσουν τὴν ὑπόθε-
ση στὸ ἀρχεῖο, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ὁ Σεβα-
σμιώτατος δὲν διέπραξε κάποιο ἀδίκημα μὲ 
τὴν τοποθέτησή του ἐκείνη, σύμφωνη κατὰ 
πάντα μὲ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, ποὺ ὡς 
Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης ὀφείλει νὰ διαγγέλλει. 
Ὑπάρχουν δικαστὲς στὸν τόπο! Καὶ οἱ δί-
καιες ἀποφάσεις τους συντρίβουν τὶς μεθό-
δους ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ χρησιμοποιοῦν 
οἱ ὁμάδες κατατρομοκρατήσεως τῆς κοινω-
νίας μας.

Ἡ ὑπόθεση ὅμως αὐτὴ φανερώνει τὸ 
τραγικὸ κατάντημα, στὸ ὁποῖο ὁδηγεῖται μὲ 
ἰλιγγιώδη ταχύτητα ἡ κοινωνία μας, ποὺ ὄχι 
μόνο ἀλλάζει παγκόσμιους νόμους χιλιά-
δων ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπειλεῖ μὲ δικτατορικὴ 
φίμωση τοὺς πολίτες.

Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Πῶς ἀνέχον-
ται οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ Μέσα Ἐνημέρωσης, 
ποὺ κόπτονται γιὰ τοὺς δημοκρατικοὺς θε-
σμούς, αὐτὴ τὴν ὕπουλα προωθούμενη 
νέα ἐφιαλτικὴ δικτατορία;

Πλήà ς á  υâ σã ς 
ä ὸ �   Ὑæ υç è   ∆Ø Ç οσê ë 

Δυστυχῶς ἡ γάγγραινα τοῦ ἠθικοῦ ἐκφυ-
λισμοῦ ἔχει ἐπικίνδυνα προχωρήσει μέσα 
στὸ σῶμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Αὐτὸ 
ἀπέδειξε καὶ ἡ θλιβερὴ ἡμερίδα ποὺ διορ-
γανώθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 31 Μαρτίου 
2017 ἀπὸ τὸ «Σωματεῖο Ὑποστήριξης Δι-
εμφυλικῶν» (δηλαδὴ ἀνθρώπων ποὺ ἔ-
χουν ἀλλάξει τὸ φύλο τους) μὲ ἀφορμὴ
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τὴν παγκόσμια ἡμέρα τῶν ἀτόμων αὐτῶν.
Ἀκόμα θλιβερότερο ὅμως στάθηκε τὸ γε-

γονὸς τῆς εἰσηγήσεως στὴν ἡμερίδα αὐτὴ 
τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων κ. Μαρίας Γιαννακάκη. Ἡ κ. 
Γιαννακάκη στὴν εἰσήγησή της, ἀφοῦ ἐξῆρε 
τὸ ἔργο τοῦ ἐν λόγῳ Σωματείου, ἔδειξε μὲ 
τοὺς λόγους της τὴν ἀμέριστη συμπαρά-
σταση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως στὸ 
ἔργο αὐτὸ καὶ παρουσίασε τὴ σειρὰ βημά-
των ποὺ κατεβλήθησαν ἀπὸ αὐτήν, καθὼς 
καὶ ὅσων πρόκειται στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ 
γίνουν, προκειμένου – ὅπως εἶπε – νὰ φθά-
σουμε «στὴ χειραφέτηση τῆς κοινωνίας».

Συγκεκριμένα μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε τὴν 
ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ 
στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, καθὼς ἐπίσης καὶ 
τὴν σύμπηξη «Ἐθνικοῦ Συμβουλίου κατὰ 
τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοδοξίας». 
Προκειμένου μάλιστα νὰ ὑποστηριχθεῖ τὸ 
ἔργο τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου, ἡ Κυβέρνη-
ση προέβη σὲ ἐνίσχυση τοῦ ἀντιρατσιστι-
κοῦ νόμου, ἀ νέφερε σχετικά. Καὶ τώρα αὐτὸ 
ποὺ ἀπομένει εἶναι νὰ ψηφισθεῖ τὸ «Νομο-
σχέδιο Ἀναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου», 
τὸ ὁποῖο ἡ ἁρμόδια νομοπαρασκευαστικὴ 
Ἐπιτροπὴ ἔ χει ἑτοιμάσει καὶ καταθέσει στὸ 
Γραφεῖο τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ ἤδη ἀπὸ 
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2016. Τὸ νομοσχέδιο 
αὐτὸ προ βλέπει, σύμφωνα μὲ τὴ Γ. Γραμ-
ματέα, τὴν ἄμεση καὶ εὔκολη μεταβολὴ φύ-
λου χω ρὶς καμία ἀπολύτως προηγούμενη 
ἰατρικὴ ἐξέταση. Ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης, 
ἀνέφερε ἡ κ. Γιαννακάκη, θὰ μπορεῖ νὰ 
αὐτοπροσδιορίζεται ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα 
τοῦ φύλου του, καὶ μὲ τὴ διαδικασία τῆς 
«ἑκούσιας δικαιοδοσίας» νὰ προσέρχεται 
στὸν Εἰρηνοδίκη καὶ νὰ δηλώνει τὴν ἐπιθυ-
μία του γιὰ ἀναγνώριση διαφορετικῆς ταυ-
τότητας φύλου ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀναγράφε-
ται στὰ μέχρι τώρα ἐπίσημα ἔγγραφά του. 
Ἐκεῖνος, «χωρὶς νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ θέ-
σει κανένα κριτήριο, θὰ εἶναι ὑποχρεωμέ-
νος νὰ διατάξει τὴν ἀλλαγὴ ὅλων τῶν χαρ-
τιῶν», ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

Ἕτοιμο λοιπὸν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιο-
σύνης τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου 
ἤδη ἀπὸ τὸν περασμένο Δεκέμβριο· ὅταν 
δηλαδὴ ἐξαπολύθηκε ἡ «ἐξαιρετικὰ ἐπεί-
γουσα» Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί-
ας γιὰ τὴ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα». Πλήρης 
ἐνορχήστρωση λοιπόν. Καὶ ἄλλη μία πανη-
γυρικὴ ἐπιβεβαίωση τῶν ἀληθι νῶν προθέ-
σεων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, καθὼς καὶ 
τῆς κατάφωρης ψευδολογίας του πρὸς τὴν 
Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ δῆθεν σεμινάρια περὶ ἰσό-
τητος τῶν δύο φύλων καὶ ἀποφυγῆς τῶν 
ἀνεπιθύμητων ἐφηβικῶν ἐγκυμοσυνῶν. 
«Χειραφέτηση τῆς κοινωνίας», τουτέστι τέ-
λεια ἀ ποχαλίνωση, αὐτὸ εἶναι δυστυχῶς τὸ 
πρόγραμμα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀλλὰ μέχρι πότε εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνεχό-
μαστε τέτοιο γενικὸ ξεθεμελίωμα; Καὶ μέχρι 
πότε οἱ πνευματικοὶ ταγοὶ αὐτοῦ τοῦ τόπου 
θὰ τηροῦν ἔνοχη σιωπή;

Ξí î ï ð σí  οἱ «Ἄò οι»
Στὴ δημοκρατικὴ πατρίδα μας ἐμφανί-

σθηκε τελευταῖα καὶ μία Ἕνωση ποὺ λέγε-
ται «Ἕνωση Ἀθέων», ἡ ὁποία σκοπό της 
ἔχει νὰ πολεμήσει ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο τιμᾶ καὶ 
σέβεται ἀπὸ αἰώνων τὸ Ὀρθόδοξο Γένος 
μας. Ἔτσι πέρυσι τέτοιες ἅγιες ἡμέρες τῶν 
Παθῶν τοῦ Κυρίου χτύπησε καὶ προσέβα-
λε τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο τοῦ Κυρίου ὀργα-
νώνοντας «Φανερὸ Δεῖπνο» γιὰ τὰ Μέλη 
καὶ τοὺς φίλους τους μὲ σφαχτὰ κλπ. Δυσ-
κολεύθηκαν βέβαια νὰ βροῦν ἑστιατόριο τέ-
τοια μέρα γιὰ τέτοιο γεῦμα, διότι οἱ ἑστιά-
τορες δὲν ἤθελαν νὰ μαγαρίσουν τὸ κατά-
στημά τους τέτοια ἅγια μέρα, ὅπως εἶναι ἡ 
Μεγάλη Παρασκευή.

Ἐφέτος λοιπὸν σκέφθηκαν καὶ «χτύπη-
σαν» τὸ Ἅγιο Φῶς, ποὺ εἶναι ἡ δόξα καὶ ἡ 
χαρὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Χαρακτηρίζουν 
τὸ Ἅγιο Φῶς «τουριστικὴ ἀτραξιὸν» καὶ τὴν 
μεταφορά του «μιὰ σκανδαλώδη δαπά-
νη καὶ προσβλητικὴ γιὰ τὴ νοημοσύνη τῶν 
σκληρὰ φορολογούμενων πολιτῶν μιᾶς 
πρακτικὰ χρεωκοπημένης χώρας». Στρέ-
φονται ἐπίσης κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἱερο-
σολύμων καὶ ἐπιχειροῦν νὰ ἀπαξιώσουν 
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«ὄχι μόνο τὴν ὕψιστη θρησκευτικὴ ἀπο-
στολή του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἰδιαίτερα κρίσιμο 
ἐθνικὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει στὴν τόσο 
εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» 
(«Δημοκρατία» 4-4-2017). Στὸ ἴδιο μῆκος 
κύματος μίλησε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ 
καὶ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεράσιμος 
Μπαλαούρας («Ρομφαία» 5-4-2017)

Τὸ ὅτι τὸ Ἅγιο Φῶς βγαίνει μὲ θαῦμα 
ἐμπρὸς σὲ χιλιάδες προσκυνητὲς κι ἀνά-
βουν κανδῆλες καὶ λαμπάδες αὐτομάτως 
χωρὶς νὰ καίγονται τὰ χέρια τῶν προσκυ-
νητῶν τὰ πρῶτα λεπτὰ ἀπὸ τὶς φλόγες τῶν 
λαμπάδων, δὲν τοὺς λέει τίποτε! Τὸ ὅτι ἐπί-
σης τὸ Ἅγιο Φῶς βγαίνει ἀπὸ τὸν Πανάγιο 
Τάφο τοῦ Κυρίου μόνο ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο 
Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καὶ οὐδέποτε ἀπὸ 
τοὺς Παπικοὺς ἢ τοὺς Ἀρμένιους, τοὺς ἀφή-
νει ἀδιάφορους! Ἀγνοοῦν ἐπίσης ὅτι ἡ Ἁγιο-
ταφικὴ Ἀδελφότης ἀπαρτίζεται βασικὰ ἀπὸ 
Ἕλληνες καὶ ὅτι ὅλα τὰ ἱερὰ Προσκυνήμα-
τα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἱερουσαλὴμ τὰ φρον-
τίζουν καὶ τὰ ἐπιτηροῦν Ἕλληνες, πράγμα 
πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν Πατρίδα μας.

Ἀδελφοί μας «ἄθεοι», γιατί ἐγκλωβισθή-
κατε στὴν ἀθεΐα; Ἄνθρωπος ἄθεος μοιάζει 
μὲ πλοῖο χωρὶς πυξίδα. Ποιὸς θὰ σᾶς στη-
ρίζει καὶ θὰ σᾶς δίνει ἐλπίδα στὶς δύσκο-
λες ὧρες σας; Ὅσο γιὰ τὰ ἔξοδα, ποὺ λέτε, 
αὐτὰ καλύπτονται ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες χι-
λιάδες τῶν πιστῶν προσκυνητῶν τοῦ Παν-
αγίου Τάφου. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι θέμα δι-
κό σας. Τὸ θέμα πρέπει νὰ ἐνδιαφέρει ἐσᾶς 
εἶναι ἡ μετάνοιά σας. Ἰσχυρίζεσθε ὅτι εἶσθε 
ἄθεοι νομίζοντας ὅτι ὑποστηρίζετε κάτι νέο. 
Ἡ ἀθεΐα ὅμως εἶναι κάτι πολύ - πολὺ ξεπε-
ρασμένο. Ἄνθισε λίγο τὸν 18ο καὶ 19ο αἰώ-
να, ὅταν ζοῦσαν ὁ Βολταῖρος, ὁ Ρενὰν καὶ 
οἱ φίλοι τους! Μετανοῆστε γιατὶ σύντομα δὲν 
θὰ σᾶς παίρνει κανεὶς στὰ σοβαρά.

Αô õ ö ÷ ση ÷ ø � !
Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό: «Ἕνα κο-

ριτσάκι μόλις τεσσάρων ἐτῶν ἀντιμετωπί-

ζεται ὡς ἡρωίδα σὲ περιοχὴ τῆς Ρωσίας, 
γιατὶ περπάτησε μίλια στὴν παγωμένη ἐρη-
μιὰ τῆς Σιβηρίας γιὰ νὰ βοηθήσει τὴ γιαγιά 
της. (...) Ἡ Σαγκλάνα Σαλτσὰκ ζοῦσε μὲ τὸν 
παπποὺ καὶ τὴ γιαγιά της σὲ μία ἀπομα-
κρυσμένη φάρμα στὴν Τουβά, βαθιὰ στὸ 
δάσος τῆς τάιγκα, πάνω ἀπὸ 12 μίλια ἀπὸ 
τὸ κοντινότερο χωριὸ καὶ 5 μίλια ἀπὸ τὸν 
κον τινότερο γείτονα». Μιὰ ἡμέρα λοιπὸν 
«τὸ κοριτσάκι ξύπνησε καὶ διαπίστωσε ὅτι 
ἡ 60χρονη γιαγιά της ἦταν ἀκίνητη. Ἀφοῦ 
μίλησε μὲ τὸν τυφλὸ παππού της, ἀποφά-
σισε νὰ περπατήσει ὣς τὸ κοντινότερο σπί-
τι γιὰ νὰ ζητήσει βοήθεια (...). Μὲ ἕνα κου-
τάκι σπίρτα ὡς μοναδικὸ “ὅπλο”, σὲ περί-
πτωση ποὺ θὰ χρειαζόταν νὰ ἀνάψει φωτιά, 
ἡ 4χρονη ἄρχισε νὰ περπατάει μέσα στὴ 
σκοτεινιὰ τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες, μὲ τὴ 
θερμοκρασία νὰ φτάνει τοὺς -34 βαθμοὺς 
Κελσίου. Τῆς πῆρε ἀρκετὲς ὧρες γιὰ νὰ κα-
λύψει τὰ 5 μίλια μέχρι τὸ κοντινότερο σπί-
τι», εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιο τὸ ὅτι «δὲν κόλ-
λησε στὸ χιόνι, τὸ ὁποῖο σὲ ἀρκετὰ σημεῖα 
ξεπερνᾶ τὴ μέση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δὲν 
συναντήθηκε μὲ λύκους, ποὺ κυκλοφοροῦν 
στὴν περιοχή. (...) Ἡ Σαγκλάνα παραλίγο 
νὰ συνεχίσει νὰ περπατᾶ, ὅταν πλησίασε 
στὸ σπίτι ποὺ ἤθελε νὰ πάει, καθὼς δὲν τὸ 
εἶδε καὶ γιὰ καλή της τύχη κάποιος κάτοι-
κος τὴν εἶδε νὰ περνᾶ. Ἀμέσως κάλεσαν 
γιατρὸ ἀπὸ τὸ χωριό, ὁ ὁποῖος τὴν ἐξέτασε 
καὶ μετὰ πῆγε στὸ σπίτι της. Ἐκεῖ διαπίστω-
σε ὅτι ἡ γιαγιὰ τοῦ κοριτσιοῦ εἶχε πεθάνει 
ἀπὸ καρδιακὴ ἀνακοπή» («iefi merida» 15-
3-2017).

Ἡ εἴδηση εἶναι καταπληκτική. Ὁ ἡρωισμὸς 
τοῦ νηπίου, ἔστω καὶ χωρὶς ἐπίγνωση τῶν 
σοβαρῶν κινδύνων στὴ συγκεκριμένη πε-
ρίσταση, προξενεῖ αὐθόρμητα αἰσθήματα
θαυ μασμοῦ καὶ συγκινήσεως. Ἡ ἄδολη 
ἀγάπη τῆς παιδικῆς ψυχῆς πρὸς τὴ γιαγιά, 
ποὺ ἀντικαθιστοῦσε τὴ μητέρα της, ἀναδει-
κνύεται σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο. Ἂς δοξά-
σουμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐμπνέ-
ει τέτοια αὐταπάρνηση ἀκόμη καὶ σὲ νήπια!
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Τ
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς 
εἰς πόλιν τῆς Σαµαρείας λεγοµέ-
νην Συ χάρ, πλησίον τοῦ χω   ρίου ὃ 

ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἦν 
δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς 
κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο 
οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ýσεὶ ἕκτη. 
ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαµαρείας ἀντλῆ-
σαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· δός µοι 
πιεῖν. οἱ γὰρ µαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθει-
σαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσω-
σι. λέγει οὖν αὐτῷ � γυνὴ � Σαµαρεῖ τις· 
πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ᾿ ἐµοῦ πιεῖν αἰτεῖς, 
οὔ σης γυναικὸς Σαµαρείτιδος; οὐ γὰρ 
συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαµαρείταις. ἀπε-
κρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· εἰ ᾔδεις τὴν 
δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων 
σοι, δός µοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, 
καὶ  ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. λέγει αὐτῷ 
� γυνή· Κύριε, οὔτε ἄν τληµα ἔχεις, καὶ τὸ 
φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ 
τὸ ζῶν; µὴ σὺ µείζων εἶ τοῦ πατρὸς �µῶν 
Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν �µῖν τὸ φρέαρ, καὶ 
αὐτὸς ἐξ αὐ τοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ 
τὰ θρέµµατα αὐτοῦ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῇ· πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος 
τούτου διψήσει πάλιν· ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ 
ὕ   δα τος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ µὴ διψήσῃ 
εἰς τὸν αἰ   ῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω 
αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος 
ἁλλοµένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. λέγει πρὸς 
αὐτὸν � γυνή· Κύριε, δός µοι τοῦτο τὸ 
ὕδωρ, ἵνα µὴ διψῶ µηδὲ ἔρχωµαι ἐνθά-
δε ἀντλεῖν. λέγει αὐ  τῇ ὁ Ἰη  σοῦς· ὕπαγε 
φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθά-

δε. ἀπεκρίθη � γυνὴ καὶ εἶπεν· οὐκ ἔχω 
ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· καλῶς εἶπας 
ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέν τε γὰρ ἄνδρας 
ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· 
τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. λέγει αὐτῷ � γυ-
νή· Κύ ριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. οἱ 
πατέρες �µῶν ἐν τῷ ὄ ρει τούτῳ προσε-
κύνησαν· καὶ ὑµεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσο-
λύµοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυ-
νεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· γύναι, πίστευσόν 
µοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει 
τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύµοις  προσκυνήσετε 
τῷ πα τρί. ὑµεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, 
�µεῖς  προσκυνοῦµεν ὃ οἴδαµεν· ὅτι � σω-
τηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. ἀλλ᾿ ἔρ-
χε ται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ 
 προσκυνηταὶ προσ κυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν 
πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ 
τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐ-
τόν. πνεῦµα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυ-
νοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύ µατι καὶ ἀληθείᾳ 
δεῖ  προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ � γυνή· οἶ  -
δα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόµενος Χρι-
στός· ὅταν ἔλ θῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ �µῖν 
πάντα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰµι ὁ 
λαλῶν σοι. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ µα-
θηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύµασαν ὅτι µετὰ 
γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς µέντοι εἶπε, τί ζη-
τεῖς ἢ τί λαλεῖς µετ᾿ αὐτῆς; Ἀφῆκεν οὖν 
τὴν ὑ  δρίαν αὐτῆς � γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν 
εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις· 
δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ µοι πάντα 
ὅσα ἐποίησα· µή τι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; 
ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρ χοντο 
πρὸς αὐτόν. Ἐν δὲ τῷ  µεταξὺ ¾ρώτων 



Εἴδαμε τὸν Κύριό μας στὸ σημερινὸ 
εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα νὰ κάθεται «κε-
 κοπιακὼς» δίπλα στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακὼβ 
καὶ νὰ συνομιλεῖ μὲ μιὰ Σαμαρείτιδα. 
Εἶχε κουραστεῖ ἀπὸ τὴν πεζοπορία, ἀλ-
λὰ ἡ καρδιά Του ποτὲ δὲν κουράστηκε 
νὰ ἀγαπᾶ. Καὶ τώρα μὲ περισσὴ φρον-
τίδα διακονεῖ στὴ σωτηρία αὐτῆς τῆς 
τραυματισμένης ψυχῆς. Τῆς ἀποκαλύ-
πτει μεγάλες ἀλήθειες. Μεταξὺ τῶν ἄλ-
λων τῆς εἶπε ὅτι ὅποιος πιεῖ ἀπὸ τὸ 
νερὸ ποὺ δίνει Ἐκεῖνος, δὲν θὰ διψάσει 
ποτὲ πιά. Ἂς δοῦμε λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ 
δίψα τοῦ ἀνθρώπου στὴν ὁποία ἀναφέ-
ρεται ὁ Κύριος καὶ γιατί μόνο Ἐκεῖνος 
μπορεῖ νὰ τὴν ἱκανοποιήσει.

1. ? >  α Ü ῦ =   < � 
Ὁ Κύριος δὲν μιλᾶ γιὰ τὴ σωματικὴ δί-

ψα, ἀλλὰ γιὰ τοὺς μεγάλους καὶ ἀσίγα-
στους πόθους τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. 
Αὐτοὺς τοὺς πόθους τοὺς χαρακτηρί-
ζει ὡς «δίψα» γιὰ νὰ φανερώσει πόσο 

ἔντονοι εἶναι· διότι ἡ δίψα εἶναι ἀπὸ τὰ 
πιὸ ἔντονα αἰσθήματα τοῦ ἀνθρώπου, 
ποὺ πρέπει σύντομα νὰ ἱκανοποιηθεῖ 
γιὰ νὰ παραμείνει ὁ ἄνθρωπος στὴ ζωή. 
Δὲν ἀντέχει χωρὶς νερὸ παρὰ ἐλάχιστες 
ἡμέρες.

Καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ πόθοι τῆς 
ἀνθρώπινης ψυχῆς ποὺ ζητοῦν ὁπωσ-
δήποτε ἱκανοποίηση; Εἶναι ὁ πόθος 
γιὰ ἀφθαρσία καὶ ἀθανασία. Λυπᾶται ὁ 
ἄνθρωπος γιὰ τὴ φθορὰ ποὺ βλέπει νὰ 
κυριαρχεῖ στὸν παρόντα κόσμο καὶ κυ-
ρίως γιὰ τὴ φθορὰ στὸ σῶμα του: ποὺ 
ἀρρωσταίνει, ποὺ γερνᾶ, καὶ τὸ χειρότε-
ρο, ποὺ πεθαίνει. Ὁ ἄνθρωπος δὲν δη-
μιουργήθηκε γιὰ τὸν θάνατο ἀλλὰ γιὰ 
τὴν αἰώνια ζωή. Γἰ  αὐτὸ ἀποστρέφεται 
τὸν θάνατο, συγκλονίζεται ἀπὸ τὸν θά-
νατο. Δὲν θέλει νὰ πεθάνει.

Ποθεῖ ἐπίσης τὴν τελειότητα καὶ μάλι-
στα τὴν τελειότητα στὴν ἀρετή. Θέλει νὰ 
εἶναι τέλειος σὲ ὅλα, ἄμεμπτος, καθαρὸς 
ἀπὸ κάθε ἀτέλεια, ἀπὸ κάθε ἐλάττωμα. 

∆ΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑ∆ΙΨΑΣΕΙσ ΠΟΤΕ!
«Ὃς :  ø ῃ /  Ü ῦ ὕ. -   οὗ , ὼ + σω * ) ,

οὐ (  '  ήσῃ & ς � ν %   α»

αὐτὸν οἱ µαθηταὶ λέγοντες· ραββί, φάγε. 
ὁ δὲ εἶ πεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, 
ἣν ὑµεῖς οὐκ οἴδατε. ἔλεγον οὖν οἱ µαθη-
ταὶ πρὸς ἀλλήλους· µή τις ἤνεγκεν αὐτῷ 
φαγεῖν; λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐµὸν βρῶµά 
ἐστιν ἵ να ποιῶ τὸ θέληµα τοῦ πέµψαντός 
µε καὶ τελειώσω αὐ τοῦ τὸ ἔργον. οὐχ ὑ-
µεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράµηνός ἐστι καὶ ὁ 
θερισµὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑµῖν, ἐπάρατε 
τοὺς ὀφθαλµοὺς ὑµῶν καὶ  θεάσασθε τὰς 
χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισµὸν ἤδη. 
καὶ ὁ θε ρίζων µισθὸν λαµβάνει καὶ συ-
νάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώ νιον, ἵνα καὶ ὁ 
σπείρων ὁµοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. ἐν γὰρ 
τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅ τι ἄλλος 

ἐστὶν ὁ σπεί ρων καὶ ἄλλος ὁ θερί ζων. ἐγὼ 
ἀ  πέ στειλα ὑµᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑµεῖς κε-
κοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑµεῖς 
εἰς τὸν κόπον αὐτῶν  εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ 
τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 
αὐτὸν τῶν Σαµαρειτῶν διὰ τὸν λό γον τῆς 
γυναικός, µαρτυρού σης ὅτι εἶπέ µοι πάντα 
ὅσα ἐποίησα. ýς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν 
οἱ Σαµαρεῖται, ¾ρώ των αὐτὸν µεῖναι παρ᾿ 
αὐτοῖς· καὶ ἔµεινεν ἐκεῖ δύο �µέρας. καὶ 
πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λό-
γον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι 
διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύοµεν· αὐτοὶ γὰρ 
ἀκηκόαµεν, καὶ οἴδαµεν ὅτι οὗτός ἐστιν 
ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσµου ὁ Χριστός. 
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Ἐπιθυμεῖ σφοδρὰ νὰ ἔχει ἀκατηγόρητη 
συνείδηση. Ἀγαπᾶ τὴν ἀρετή, τὴν θαυ-
μάζει. Θέλει νὰ μεγαλουργήσει, νὰ ἀνα-
δειχθεῖ, νὰ δοξασθεῖ. Διψάει τὴ χαρά, 
τὴν εὐτυχία...

Πόθοι, διάφοροι πόθοι τῆς ἀνθρώπι-
νης ψυχῆς… Ἀναφέραμε τοὺς σημαντι-
κότερους. Ποιὸς ὅμως μπορεῖ νὰ τοὺς 
ἱκανοποιήσει;

2. Μόνο ὁ Χ
 #    ξ" ! ᾶ 
� ν 0   1 ο

«Ἡ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν δίψα», 
γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, 
«ἀπείρου δεῖταί τινος ὕδατος». Ἡ δίψα 
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς χρειάζεται κά-
ποιο νερὸ ποὺ νὰ μὴν τελειώνει ποτέ, 
νὰ εἶναι ἄπειρο· αὐτὸς ὁ κόσμος μὲ ὅλα 
τὰ ἀγαθά του εἶναι πεπερασμένος, ἔχει 
ὅρια· πῶς μπορεῖ νὰ ἐπαρκέσει1; Καὶ 
αὐτὸ τὸ ἄπειρο νερὸ εἶναι ἡ θεία Χάρις, 
ὁ Θεὸς κοινωνούμενος. Μόνο ὁ Θεὸς 
μπορεῖ νὰ ξεδιψάσει τὸν ἄνθρωπο, ὁ 
Θεὸς ὁ ἄφθαρτος, ὁ ἀθάνατος, ποὺ ἔχει 
κάθε τελειότητα σὲ ἄπειρο βαθμό, ὁ μό-
νος Ἅγιος, ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ. 

Γἰ  αὐτὸ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐνηνθρώπη-
σε, γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὸ 
Θεό, γιὰ νὰ σβήσει τὴν ἀνθρώπινη δί-
ψα, ποὺ τελικὰ δὲν εἶναι παρὰ ἕνας πό-
θος: ὁ πόθος γιὰ τὸν Θεό, γιὰ τὸν Χρι-
στό. Διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιουρ-
γημένος «κατ᾿ εἰκόνα» καὶ «καθ᾿ ὁμοί-
ωσιν» Θεοῦ. Ἔχει θεϊκὰ γνωρίσματα 
καὶ εἶναι προορισμένος, ἄν τὸ θελή-
σει, νὰ γίνει θεός – τίποτε λιγότερο! Ὁ 
ἄνθρωπος ἔχει ἔμφυτη τὴν ἀναζήτηση 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι «ὁ μόνος 
ἐπιθυμητός, οὗ τυχοῦσιν οὐκ ἔνι ζητεῖν 
περαιτέρω», γράφει πάλι ὁ ἅγιος Νικό-
λαος ὁ Καβάσιλας2. Εἶναι ὁ μόνος ποὺ 
ἐπιθυμεῖ ἡ ἀνθρώπινη ψυχή. Κι ὅσοι 
Τὸν βροῦν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ζητή-

σουν τίποτε ἄλλο στὴ ζωή τους. Στα-
ματοῦν τὴν ἀγωνιώδη ἀναζήτηση. Ἀνα-
παύονται πλήρως. Εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς 
ποὺ εἶπε σήμερα στὴ Σαμαρείτιδα ὁ Κύ-
ριος: «οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα».

    

Ἄραγε καταλαβαίνουμε αὐτὰ τὰ λόγια 
τοῦ Κυρίου; Ὅποιος πιεῖ ἀπὸ τὸ νερὸ 
ποὺ δίνει ὁ Κύριος, ξεδιψᾶ τελείως. Τὸ 
ζοῦμε αὐτό; Αἰσθανόμαστε τέτοια ἱκα-
νοποίηση ἀπὸ τὴ γνωριμία μας μὲ τὸν 
Κύριο; Ἂν ναί, εἴμαστε μακάριοι· κι ἂς 
τρέξουμε σὰν τὴ Σαμαρείτιδα νὰ ὁδη-
γήσουμε κι ἄλλες ψυχὲς στὴν πηγὴ τοῦ 
ἀληθινοῦ νεροῦ. Ἂν ὄχι, ἂς μὴν ἀπογο-
ητευθοῦμε. Δόξα τῷ Θεῷ, ξέρουμε ποῦ 
θὰ ξεδιψάσουμε. Νὰ ἀγωνισθοῦμε πιὸ 
φιλότιμα. Καὶ θὰ βροῦμε ὁπωσδήποτε 
τὸν Χριστό· ἢ μᾶλλον Ἐκεῖνος θὰ μᾶς 
βρεῖ, θὰ μᾶς ἀποκαλυφθεῖ καὶ θὰ μᾶς 
ξεδιψάσει, Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἀκούραστος 
νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ καταδιώκει τὴν κάθε 
ψυχὴ γιὰ νὰ τῆς χαρίσει τὴν ἀληθινὴ 
εὐτυχία. 

1. Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς Λόγος Β´ 66, ΕΠΕ Φιλοκαλία 22, 
376.

2. Τοῦ ἰδίου, Εἰς τὴν πάνδοξον Κοίμησιν τῆς 
Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν καὶ Παναχράντου 
Θεοτόκου 3, στό: Π. Νέλλα (Κείμενο - Μετάφρα-
ση - Εἰσαγωγή - Σχόλια), Νικολάου Καβάσιλα, 
Ἡ Θεομήτωρ (Τρεῖς θεομητορικὲς ὁμιλίες), Ἀπο-
στολικὴ Διακονία, Ἀθήνα 19954, σελ. 174.
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ἡ φωνὴ
τῶν πατέ́́τῶν πατέτῶν πατέρων

ἡ φωνὴ
τῶν πατέρων

«Καὶ γὰρ μέγα ἀγαθὸν εὐχή, ὅταν μετὰ διανοίας εὐχαρίστου γίνηται καὶ 
νηφούσης· πῶς δὲ καὶ εὐχάριστος ἔσται; Ἂν παιδεύσωμεν ἑαυτούς, μὴ μόνον 
λαμβάνον τας, ἀλλὰ καὶ ἀποτυγχάνοντας εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ. Καὶ γάρ 
ποτε μὲν δίδωσιν ὁ Θεός, ποτὲ δὲ οὐ δίδωσιν· ἀμφότερα δὲ χρησίμως ποιεῖ· 
ὥστε, κἂν λάβῃς, κἂν μὴ λάβῃς, ἔλαβες τῷ μὴ λαβεῖν· κἂν ἐπιτύχῃς, κἂν 
μὴ ἐπιτύχῃς, ἐπέτυχες ἐν τῷ μὴ ἐπιτυχεῖν. Ἔστι γὰρ ὅτε τὸ μὴ λαβεῖν ὅπερ 
αἰτοῦμεν, τοῦ λαβεῖν λυσιτελέστερον γίνεται. Εἰ γὰρ μὴ συμφέρον ἡμῖν πολ-
λάκις ἦν τὸ μὴ λαβεῖν, πάντως ἂν ἔδωκεν ἀεί· τὸ δὲ συμφερόντως ἀποτυχεῖν, 
ἐπιτυχεῖν ἐστι. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ἀναβάλλεται τὴν αἴτησιν ἡμῶν πολλάκις, οὐ 
βουλόμενος ἡμᾶς παρελκύσαι, ἀλλὰ τῇ μελλήσει τῆς δόσεως τὴν διηνεκῆ προ-
σεδρείαν σοφιζόμενος. Ἐπειδὴ γὰρ λαβόντες πολλάκις ὅπερ αἰτοῦμεν, μετὰ τὸ 
λαβεῖν τὴν περὶ τὰς εὐχὰς καταλύομεν σπουδήν, βουλόμενος ἐπιτεῖναι τὴν ἐν 
ταῖς ἱκετηρίαις ἡμῶν ἀγρυπνίαν, παρέλκει τὴν δόσιν».

(Εἰς τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα, ΕΠΕ 35, 542-544)

Εἶναι μεγάλο ἀγαθὸ ἡ προσευχή, ὅταν γίνεται μὲ εὐχάριστη καὶ νηφάλια σκέψη. 
Πῶς λοιπὸν θὰ εἶναι καὶ εὐχάριστη; Ἂν ἀσκήσουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ εὐχαριστεῖ τὸν 
Θεό, ὄχι μόνο ὅταν δεχόμαστε τὰ δῶρα Του, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἔχουμε ἀποτυχίες. Γιατὶ 
ὁ Θεὸς ἄλλοτε δίνει εὐλογίες καὶ ἄλλοτε δὲν δίνει. Καὶ τὰ δύο ὅμως τὰ κάνει γιὰ τὸ 
καλό μας, μὲ ἀποτέλεσμα, εἴτε πάρεις εἴτε δὲν πάρεις, παίρνεις μὲ τὸ νὰ μὴν πάρεις. 
Εἴτε ἐπιτύχεις κάτι εἴτε δὲν ἐπιτύχεις, πετυχαίνεις μὲ τὸ νὰ μὴν πετύχεις. Συμβαίνει 
δηλαδὴ κάποτε τὸ νὰ μὴν πάρουμε αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε, νὰ εἶναι ὠφελιμότερο ἀπὸ 
τὸ νὰ τὸ πάρουμε. Διότι, ἐὰν δὲν ἦταν κάποιες φορὲς γιὰ τὸ συμφέρον μας τὸ νὰ 
μὴν πάρουμε αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε, ὁπωσδήποτε θὰ μᾶς τὸ ἔδινε πάντοτε. Τὸ νὰ ἀπο-
τυγχάνουμε ὅμως γιὰ τὸ συμφέρον μας, ἀποτελεῖ ἐπιτυχία. Γι᾿ αὐτὸ πολλὲς φορὲς 
ἀναβάλλει ὁ Θεὸς νὰ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημά μας, ὄχι γιὰ νὰ μᾶς ἀπομακρύνει 
ἀπὸ κοντά Του, ἀλλὰ διότι θέλει, καθυστερώντας τὴν ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματός 
μας, νὰ μᾶς κάνει νὰ εἴμαστε διαρκῶς κοντά Του. Κι αὐτὸ γιὰ τὸν λόγο ὅτι, ἐπειδὴ 
κάποιες φορὲς μόλις λάβουμε αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε, σταματᾶμε τὸν ζῆλο γιὰ τὴν προσ-
ευχή. Θέλοντας λοιπὸν νὰ αὐξήσει τὴν ἐπαγρύπνησή μας στὶς προσευχές, ἐπιβρα-
δύνει νὰ δώσει ὅ,τι ζητᾶμε.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

 Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Στὴν προσευχὴ παίρνεις κι ὅταν δὲν παίρνεις



Καθημερινὰ ἡ Ἐκκλησία μας προ-
βάλλει καὶ τιμᾶ τοὺς Ἁγίους. Ἄν-
δρες, γυναῖκες, παιδιά. Μικρὰ βρέ-

φη καὶ ἡλικιωμένους γέροντες, ἁπλοὺς 
ψαράδες καὶ οἰκουμενικοὺς διδασκά-
λους, στρατιῶτες καὶ ὑψηλόβαθμους 
ἀξιωματούχους. Ἕναν ἢ καὶ χιλιάδες 
στὸν ἀριθμό. 

Τοὺς προβάλλει καὶ γιὰ νὰ τιμήσει τὴ 
ζωή τους, τὴν ἄσκηση, τοὺς ἄθλους, τὸν 

ἀγώνα τους, τὸ μαρτύριο καὶ τὰ θαύμα-
τά τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μᾶς στηρίξει 
στὸν προσωπικό μας ἀγώνα, νὰ μᾶς 
ἐμπνεύσει, νὰ μᾶς διδάξει, νὰ μᾶς καλέ-
σει ν᾿ ἀκολουθήσουμε τὰ ἴχνη τους, τὸν 
τρόπο τῆς ζωῆς τους. Μᾶς δίνει δυνατὰ 
πρότυπα γιὰ μίμηση στὴ ζωή μας. 

Οἱ Ἅγιοι μὲ τὴ ζωή τους δείχνουν πῶς 
ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ γίνει ἡ ζωή μας, 
πῶς οἱ ἐντολές Του μποροῦν νὰ ἐφαρ-
μόζονται σὲ κάθε ἐποχή, καὶ σήμερα 
στὴ δική μας. 

Εἶναι κοινὴ διαπίστωση ὅτι ἡ ἐπο-

Οἱ Ἅγιοι εἶναι πρότυπα πίστεως, δηλα-
 δὴ ὁλοκληρωτικῆς ἐμπιστοσύνης στὸ 
Θεό, πρότυπα πνευματικοῦ ἀγώνα, νί-
κης κατὰ τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς ἁμαρ-
τίας, πρότυπα Ὀρθόδοξου ἤθους, θεά-
ρεστης ζωῆς. Ἡ ζωή τους εἶναι πορεία 
πρὸς τὴν ἀρετὴ μὲ ὅλο τὸ θεῖο μεγαλεῖο 
της καὶ τὴν ἀκατάβλητη ἕλξη. Ἡ ζωή 
τους φανερώνει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο 
ὁ ἄνθρωπος νικᾶ τὴν ἁμαρτία. Ὁ ὅσιος 
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης συμβούλευε σχε-
τικά: «Πολὺ θὰ βοηθηθοῦμε στὴν ἐρ γα-
σία γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, ἂν 

χή μας στερεῖται ἀπὸ τὰ μεγάλα ἐκεῖνα 
πρότυπα, τοὺς ἀληθινοὺς ὁδηγοὺς ποὺ 
μποροῦν νὰ ἐμπνεύσουν τοὺς ἀνθρώ-
πους. Μὲ θλίψη πολλὴ διαπιστώνουμε 
ὅτι αὐτὴ ἡ τάχα πολιτισμένη ἐποχὴ εἶναι 
φτωχὴ σὲ ἡρωικὰ πρότυπα, ὑψηλὰ 
ὁράματα καὶ ὑπερκόσμιες προοπτικές. 
Δὲν ἔχει νὰ προβάλει μορφὲς μεγάλες 
ποὺ νὰ ἀποτελοῦν φάρους ὁδηγητι-
κοὺς στὴ ζωή μας.

Κι ὅμως, στὴ σύγχυση αὐτὴ τῆς ἐ-
ποχῆς μας ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιά-
ζει τὰ γνήσια παιδιά της ὡς πρότυπα 
ἀληθινὰ γιὰ κάθε ἄνθρωπο κάθε ἡλικί-
ας καὶ ἐπαγγέλματος, κάθε τόπου καὶ 
ἐποχῆς. Διότι οἱ Ἅγιοί της, παλαιότεροι 
καὶ σύγχρονοι, ἀποτελοῦν πραγματικὰ 
φωτισμένα πρότυπα καὶ ὑποδείγματα 
ζωῆς. 

Οἱ Ἅγιοι 
πρότυπα 

στὴ ζωή μας



ἔχουμε πρότυπο τοὺς Ἁγίους. Συγκρί-
νοντας τὸν ἑαυτό μας μὲ τοὺς Ἁγίους, 
βλέ πουμε τὰ πάθη μας, ἐλεγχόμαστε, 
ταπεινωνόμαστε καὶ ἀγωνιζόμαστε μὲ 
φι λότιμο καὶ μὲ θεῖο ζῆλο νὰ τοὺς μι-
μηθοῦ με. Δὲν δικαιολογούμαστε νὰ μὴν 
προχωροῦμε, γιατὶ ἔχουμε τὶς συνταγὲς 
τῶν Ἁγίων καὶ τὴ ζωή τους, τὸ ἅγιο πα-
ράδειγμά τους. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι παι-
διὰ τοῦ Θεοῦ καὶ βοηθᾶνε ἐμᾶς τὰ τα-
λαίπωρα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ δείχνοντάς 
μας τὴ μέθοδο γιὰ νὰ γλυτώνουμε ἀπὸ 
τὶς μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ»1. 

Εἶναι ἀκόμη οἱ Ἅγιοι καὶ πρότυπα με-
τανοίας. Μελετώντας τὴ ζωή τους μα-
θαίνουμε τὴ μετάνοια στὴν πράξη. Ἐκεῖ 
θὰ δοῦμε πλῆθος παραδειγμάτων γιὰ 
τὸ πῶς ἕνας ἁμαρτωλὸς γίνεται ἐνά-
ρετος, πῶς ὁ ἄσωτος σωφρονεῖ, πῶς 
ὁ νέος ξανακερδίζει τὴν ἁγνότητά του, 
πῶς ὁ ἐγωιστὴς ταπεινοφρονεῖ, πῶς ὁ 
ἄδικος γίνεται δίκαιος. Γενικά, μέσα στὴ 
ζωὴ τῶν Ἁγίων θὰ βροῦμε χιλιάδες πα-
ραδείγματα γιὰ τὸ πῶς ἕνας νέος γίνε-
ται ἅγιος νέος, πῶς ἕνας ἄρχοντας γίνε-
ται ἅγιος ἄρχοντας, πῶς μιὰ οἰκογένεια 

γίνεται ἁγία οἰκογένεια. Σὲ μᾶς ἀπομέ-
νει νὰ ἐμπνευσθοῦμε ἀπὸ τὰ πρότυπα 
αὐτά. Νὰ μελετοῦμε τὴ ζωή τους καὶ νὰ 
διδασκόμαστε ἀπ᾿ αὐτήν. 

Μὲ τὴ μελέτη τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων θερ-
μαίνεται ἡ ψυχή μας καὶ παρακινεῖται νὰ 
τοὺς μιμηθεῖ καὶ νὰ προχωρήσει μὲ λε-
βεντιὰ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπόκτηση 
τῶν ἀρετῶν. Γἰ  αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο 
νὰ ρωτᾶμε τὸν ἑαυτό μας, ὅταν διαβά-
ζουμε τὸν βίο ἑνὸς Ἁγίου: Αὐτὸς ὁ Ἅγιος 
τί μοῦ προσφέρει, σὲ τί μὲ διδάσκει, 
πῶς μιλᾶ στὴ δική μου ζωή; Ταυτόχρο-
να νὰ παρουσιάζουμε τὸ παράδειγμά 
τους καὶ στὰ παιδιά, διότι αὐτὰ βρίσκον-
ται στὴν ἡλικία ποὺ πλάθεται ὁ χαρα-
κτήρας τους ἔτσι, ὥστε νὰ ἐμπνέονται 
ἀπὸ τὶς μορφές τους. 

Ὡς ἐπιστέγασμα ἂς ἀκούσουμε τὴν 
προτροπὴ τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ ποὺ μᾶς 
λέει: «Τοσούτους ἔχεις φωστῆρας κα-
ταυγάζοντάς σου τοὺς ὀφθαλμοὺς καθ᾽ 
ἑκάστην ἡμέραν τε καὶ νύκτα· ἐν τῷ 
φωτὶ αὐτῶν πορεύθητι, καὶ τοῖς ἴχνεσιν 
αὐτῶν ἀκολούθησον, ἵνα αὐτοῖς συν-
εισέλθῃς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. Ὀξυ-
πόδησον ἐν τοῖς βήμασι τούτοις, ὅπως 
τινὰς αὐτῶν καταφθάσαι δυνη θῇς· οἶ-
δα γὰρ ὅτι, ἐὰν θέλῃς, δύνῃ». Δηλα-
δή: Ἔχεις κοντά σου πολλοὺς ἥλιους 
πνευματικοὺς ποὺ φωτίζουν τὰ μάτια 
σου μέρα καὶ νύχτα. Νὰ πορεύεσαι μὲ 
τὸ φῶς τους καὶ νὰ περπατᾶς στὰ ἴχνη 
τους γιὰ νὰ εἰσέλθεις μαζί τους στὰ αἰώ-
νια σκηνώματα. Τρέξε μὲ ζῆλο στὰ βή-
ματά τους, γιὰ νὰ μπορέσεις νὰ κατα-
φθάσεις κάποιους. Γνωρίζω ὅτι ἂν θέ-
λεις, μπορεῖς νὰ τὸ πετύχεις2. 

Μπορεῖς! Ἀρκεῖ νὰ τρέξεις γρήγορα. 
«Ὀξυπόδησον»! 

1. Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου, ΛΟΓΟΙ Ε :́ Πάθη καὶ 
Ἀρετές, σελ. 83.

2. Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Ἔργα, τόμ. 2ος, 
ἐκδ. «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», σελ. 51.

Τὸ θεόπνευστο βιβλίο 
τῶν Ψαλ μῶν εἶναι τὸ βι-
βλίο τῆς μετανοίας καὶ τῆς 
ὀρθῆς πορείας ζωῆς πρὸς 

τὸν οὐρανό. 
Στὴν παροῦσα ἔκδοσή μας παρουσιάζου-

με μηνύματα ζωῆς ἀπὸ τὸ ἱερὸ Ψαλτήριο, 
δηλαδὴ οἰκοδομητικὴ ἀνάλυση, μὲ ἁπλὸ 
τρόπο, ἑνὸς χωρίου ἀπὸ κάθε Ψαλμὸ μὲ τὴ 
σειρά.

Ἤδη κυκλοφορεῖ τὸ πρῶτο τεῦχος (Ψαλμοὶ 
1-75). Σελίδες 249. Τιμᾶται 6 €.

Μηνύματα ζωῆς
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟ
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Γ ερόντισσα ἦταν. Γιαγιά! Μὲ δυνα-
τὴ κράση. Πλησίαζε τὰ 80. Μὲ τρία 
καλὰ παιδιά, δυὸ γιατροὺς καὶ ἕ-

ναν τραπεζικό, καὶ 7 ἐγγονάκια. Τὴν 
ἔλεγαν Χρυσούλα. Καὶ στὴν καρδιά της 
χρυσὴ ἦταν. Γεννημένη νὰ  ἐξυπηρετεῖ, 
νὰ προσ φέρει, νὰ θυσιάζεται γιὰ ξέ-
νους καὶ δικούς της, μὰ πιὸ πολὺ γιὰ τὰ 
ἐγγονάκια της. Ἔμενε στὶς παρυφὲς τῆς 
Πάρνηθας, στὴν Ἱπποκράτειο Πολιτεία. 
Ἀγαποῦσε πολὺ τὸν Θεό. Τηροῦσε τὶς 
νηστεῖες. Μελετοῦσε τὴ Γραφὴ καὶ τοὺς 
Βίους τῶν Ἁγίων. Δὲν ἔλειπε ποτὲ ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησία. Ἀγαπητὴ πρὸς ὅλους ἦ-
ταν. Καὶ πάντα πρόσχαρη.

Ὅμως τὸν τελευταῖο καιρὸ ἡ γιαγιὰ 
Χρυ σούλα εἶναι πονεμένη. Ἔπεσε ἀπὸ 
τὶς σκάλες καὶ χτύπησε. Πονάει πολὺ 
στὸ δεξιό της ὦμο. Ἔτρεξε σὲ γιατροὺς 
φημισμένους. Τῆς εἶπαν ὅλοι νὰ κάνει 
φυσικοθεραπεῖες καὶ νά ʼχει ὑπομονή. 
Ἕνας χρόνος πέρασε ἀπὸ τότε. Βελτί-
ωση καμιά. Μᾶλλον χειροτέρευση βλέ-
πει. Καὶ τὸ κυριότερο γιὰ τὴ γιαγιὰ Χρυ-
σούλα εἶναι ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ προσφέρει 
χέρι βοήθειας στὰ ἐγγονάκια της ποὺ 

ὑπερ αγαπᾶ καὶ τὴν ἔχουν τόσο ἀνάγκη.
Ὁ γιατρὸς ποὺ τὴν εἶδε τελευταῖα, τῆς 

εἶπε:
–Ἡ ἐγχείρηση τελικὰ θὰ σώσει τὸ χέ-

ρι σου. Γιὰ τρεῖς ἑβδομάδες μετὰ θὰ τὸ 
ἔχεις σὲ ἀκινησία. Θὰ χρειασθεῖ ὕστε-
ρα καὶ ἔντονη φυσικοθεραπεία. Πόσο 
ὅμως θὰ βελτιωθεῖ ἡ ὑγεία σου δὲν τὸ 
ξέρουμε.

Τί κάνει ἡ γιαγιά; 
Σκέπτεται: «Τὸ χέρι μου εἶναι ἀνάπη-

ρο. Δὲν ἔχω τίποτα νὰ χάσω. Ἂς χει-
ρουργηθῶ καὶ ἂς γίνει ὅ,τι ὁ Θεὸς 
προσ τάξει».

Ἡ ἐγχείρηση ἀποφασίσθηκε νὰ γί-
νει σὲ ἕνα μήνα. Καὶ ἡ γιαγιὰ κατέφυ-
γε στὸ Θεὸ καὶ στοὺς φίλους τοῦ Θεοῦ, 
τοὺς Ἁγίους. Εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸν ἅγιο 
Λουκᾶ, τὸν ἰατρό, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Κριμαίας. Κάθε μέρα προσεύχεται μὲ 
πίστη στὸν ἅγιο Λουκᾶ. Ἔχει πάρει καὶ 
μιὰ εἰκόνα του καὶ τὴν κρατᾶ μὲ εὐλά-
βεια πάνω στὸ κεφάλι της τὴν ὥρα ποὺ 
προσεύχεται.

Κεῖνες τὶς μέρες τελείως συμπτωμα-
τικὰ στὴν ἐκκλησία, ὅπου ἐκκλησιαζό-
ταν ἡ πρώτη της κόρη, εἶχαν φέρει γιὰ 
προσ κύνηση τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ ἁγίου 
Λουκᾶ Κριμαίας. Τό ᾿μαθε ἡ γιαγιὰ Χρυ-
σούλα καὶ σκίρτησε ἀπὸ χαρά. «Ἦρθες 
κοντά μου, Ἅγιε», εἶπε. Ἔτρεξε καὶ ἀγκά-
λιασε μὲ πίστη τὰ ἱερὰ Λείψανα καὶ τ’ 
ἀσπάστηκε μὲ δάκρυα.  

Ὁ καλύτερος 
Γιατρὸς

τοῦ κόσμου

αληθινη ιστορία



Εἶχε καὶ ἐπιθυμία μέσα της νὰ βρεῖ τὴν 
Παράκληση τοῦ Ἁγίου. Τὴν βρῆκε καὶ 
αὐτήν, τελείως συμπτωματικὰ στὴ δα-
νειστικὴ βιβλιοθήκη στὸ γειτονικό τους 
Μοναστήρι. Δῶρο Θεοῦ ἦταν κι αὐτό. 
Καὶ ἄρχισε ἡ γιαγιὰ Χρυσούλα κάθε 
πρωὶ νὰ διαβάζει τὴν Παράκληση στὸν 
Ἅγιο. Καὶ νὰ συμπληρώνει καὶ τὴ δική 
της προσευχὴ μὲ ἔνταση φωνῆς καὶ δυ-
νατὴ πίστη. Καὶ τοῦ ἔλεγε τοῦ Ἁγίου:

«Ἅγιέ μου Λουκᾶ. Ξέρω πὼς εἶσαι ὁ 
καλύτερος γιατρὸς τοῦ κόσμου. Θέλω 
νὰ κρατᾶς τὸ χέρι τοῦ γιατροῦ τὴν ὥρα 
τῆς ἐγχειρήσεως. Ἐσένα θέλω κοντά 
μου τὴν ὥρα ἐκείνη. Ἐσένα θέλω νὰ μὲ 
βοηθήσεις. Καί ’γὼ σοῦ ὑπόσχομαι ὅσο 
ζῶ, νὰ σοῦ διαβάζω κάθε μέρα τὴν Πα-
ράκλησή σου».

Πλησίαζαν οἱ μέρες γιὰ τὴν ἐγχείρη-
ση. Κάποιο πρωινὸ ἡ γιαγιὰ Χρυσούλα 
μετὰ τὴν προσευχή της πῆγε στὴν κου-
ζίνα νὰ κάνει τὸν καφέ της. Καὶ ξαφνικά 
– μόνη της ἦταν – ἄκουσε δυνατὴ βοή. 
Τί ἦταν αὐτό; ἀνεμοστρόβιλος; σεισμός; 
Τρομαγμένη ἔτρεξε ν’ ἀσφαλισθεῖ κάτω 
ἀπὸ τὸ κούφωμα τῆς μπαλκονόπορτας. 
«Παναγιά μου, Παναγιά μου! Σεισμός! 
Βοήθεια!», φώναξε.

Πῆρε ἀμέσως τηλέφωνο τὴν κόρη της.
– Εἰρήνη μου, ἄκουσες τίποτε; Ἔγινε 

σεισμὸς στὴν Πάρνηθα;
–Ὄχι, μάνα, μὴ φοβᾶσαι, δὲν ἔγινε, τὴν 

καθησύχασε ἡ κόρη της καὶ ἔκλεισε τὸ 
τηλέφωνο.

«Ἴσως νὰ ἔπεσε ἡ κεραία τοῦ ἀλεξι-
κέραυνου ποὺ ἔχουμε στὴ στέγη», σκέ-
φθηκε ἡ γιαγιά. Καὶ περίμενε τὸν γαμ-
πρό της γιὰ νὰ τὸ ἐλέγξει τὸ μεσημέρι. 
Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἦταν στὴ θέση του.

Βράδιασε. Ἡ γιαγιὰ Χρυσούλα ἑτοι-
μάζεται νὰ προσευχηθεῖ. Ἅπλωσε ὅσο 
μποροῦσε τὸ χέρι της – ὅπως τό κ̓α-
νε κάθε βράδυ – γιὰ νὰ πάρει ἀπὸ τὸ 

κο μοδίνο της τὸ προσευχητάρι της. Τὸ 
χέρι της ὅμως αὐτὴ τὴ φορὰ ἁπλώθη-
κε μὲ εὐκολία ὁλόκληρο, ἄνοιξε χωρὶς 
τὴν παραμικρὴ ἀκαμψία, χωρὶς πόνο. 
Δοκίμασε ξανὰ καὶ ξανά. Δὲν πίστευε σ’ 
αὐτὸ ποὺ ἔνιωθε. Τὸ ἄρρωστο, τὸ δε-
ξί, τὸ δικό της ἄρρωστο χέρι εἶχε γίνει 
καλά, τελείως καλά, πιὸ καλὰ ἀπὸ τὸ 
ἄλλο. Ἔκανε μὲ εὐκολία τὸ σημεῖο τοῦ 
σταυροῦ καὶ ἔφερε ἀστραπιαῖα στὸ νοῦ 
της τὰ θαυμαστὰ γεγονότα κείνης τῆς 
μέρας καὶ φώναξε μὲ δάκρυα μπροστὰ 
στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου: «Θαῦμα! Ἅγιέ 
μου Λουκᾶ, μοῦ ἔκανες θαῦμα σήμερα. 
Σ’ εὐχαριστῶ, εὐεργέτη μου!».

Μὲ συγκρατημένη τὴ συγκίνησή της 
ἡ γιαγιὰ κοιμήθηκε ἥσυχα χωρὶς πόνο.
Μὲ δοξολογία, μὲ θερμὴ δοξολογία. Καὶ 
τὸ πρωὶ εἰδοποίησε τὰ παιδιά της. Καὶ 
ἔτρεξαν. Καὶ εἶδαν. Καὶ βεβαιώθηκαν 
καὶ πίστεψαν καὶ αὐτὰ στὸ θαῦμα. Τὴν 
ἴδια μέρα ἔβγαλαν καινούργια ἀκτινο-
γραφία. Καὶ ὅλα ἦταν πεντακάθαρα.

Ὁ καλύτερος γιατρὸς τοῦ κόσμου, ὁ 
ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρι-
μαίας, εἶχε ἐπέμβει πρὶν ἀπὸ τὸ χει-
ρουργεῖο. Καὶ ὁ ὀρθοπεδικὸς ἀπόμεινε 
ἐκστατικὸς νὰ ἀπορεῖ καὶ νὰ θαυμάζει 
τὴ δύναμη τῶν Ἁγίων.

Καὶ ἡ γιαγιὰ ἡ Χρυσούλα δὲν παύει μὲ 
δάκρυα στὰ μάτια κάθε βράδυ νὰ κάνει 
τὴν εὐχαριστήρια Παράκληση στὸν Ἅ-
γι ο καὶ νὰ περιγράφει τὸ μεγάλο του 
θαῦ μα, σὲ γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, 
σὲ συγγενεῖς καὶ φίλους. Καὶ ὅλοι χαί-
ρονται καὶ διδάσκονται γιὰ τὴ δύναμη 
πού ᾿χει ἡ Πίστη. Καὶ πιὸ πολὺ τὰ ἐγγο-
νάκια τὰ 7 ποὺ ἔχουν νὰ τὸ λένε: «Ἔχου-
με Προστάτη στὴν οἰκογένειά μας τὸν 
καλύτερο Γιατρὸ τοῦ κόσμου, τὸν Ἅγιο 
Λουκᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Κριμαίας, καὶ μιὰ 
καλὴ γιαγιὰ ποὺ μᾶς φροντίζει καὶ μᾶς 
ἀγαπᾶ μὲ περισσὴ ἀγάπη». 
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ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

–Πατέρα, κοίτα! φώναξε γεμάτος 
καμάρι ὁ μικρὸς ποὺ ἔπαιζε μὲ 
τὸ τρενάκι πάνω στὶς ράγες τὶς 

ὁποῖες ὁ ἴδιος εἶχε συναρμολογήσει. 
Ὁ πατέρας, ἀπασχολημένος στὸ 

γρα φεῖο του, δὲν ἔδωσε σημασία.
–Μπαμπά!, ἐπανέλαβε ὁ μικρὸς μὲ 

πιὸ δυνατὴ φωνή. Δὲς τί ἔφτιαξα! Στρά-
φηκε ὁ πατέρας πρὸς τὸ παιδί, εἶδε 
ἀπὸ μακριὰ τὰ ἔργα του καὶ τοῦ χαμο-
γέλασε.

Αὐτὸ ἦταν. Ἱκανοποιημένος ὁ μικρὸς  
ἄφησε τὸ παιχνίδι κι ἄρχισε τὴ ζωγρα-
φική. Ἔπιασε κάπως ἀδέξια τὸν μαρ-
καδόρο καὶ ξεκίνησε νὰ χαράσσει ἀκα-
νόνιστα σχήματα πάνω στὸ χαρτί. 
Ὕστε ρα τὸ συμπλήρωσε μὲ διάφορα 
χρώματα καὶ τὸ κοίταξε γεμάτος χα-
ρά. Δὲν τοῦ ἔφτανε ὅμως αὐτό. Ἤθελε 
νὰ τὸ δεῖ κι ὁ πατέρας. Ἔτρεξε καὶ τὸν 
βρῆκε νὰ γράφει στὸν ὑπολογιστή. Τοῦ 
ἔδειξε τὴν παιδικὴ ζωγραφιά. Δὲν ζη-
τοῦσε πολλά. Μόνο ἕνα βλέμμα:

–Πατέρα, κοίτα! 
    

Τί περίμενε τὸ μικρὸ ἀγόρι ἀπὸ τὸν 
πατέρα του;... Τίποτε δύσκολο. Κάτι 
πολὺ ἁπλὸ ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ σημαντικό. 
Ἕνα βλέμμα. Λίγο ἐνδιαφέρον. 

Αὐτὸ τὸ βλέμμα σήμαινε πολλὰ γιὰ 
τὸν μικρό: ἀναγνώριση καὶ ἐπιβράβευ-

ση, ἀσφάλεια καὶ σιγουριά, χαρὰ καὶ 
ἱκανοποίηση. 

Ἂν οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγ-
κη καὶ ἐπιδιώκουν τὸν ἔπαινο καὶ τὴν 
ἀναγνώριση, πόσο μᾶλλον ἕνα μικρὸ 
παιδί! Τὸ παιδί, λόγῳ τῆς ἡλικίας του,  
στερεῖται πείρας, γνώσεων καὶ σωμα-
τικῶν ἱκανοτήτων. Καθὼς βρίσκεται 
στὰ πρῶτα βήματα τῆς ζωῆς του, ὅλα 
τοῦ εἶναι πρωτόγνωρα. Ἔχει ἀνάγκη 
λοιπὸν ἀπὸ κάποια ἐπιβεβαίωση. Νὰ 
βεβαιωθεῖ ὅτι προχωρᾶ σωστά. Ἔχει 
ἀνάγκη ἀπὸ ἐνθάρρυνση ποὺ θὰ τοῦ 
δώσει ὤθηση γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ δημι-
ουργεῖ, νὰ ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 
νὰ πειραματίζεται. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ 
στοργικὴ καὶ διακριτικὴ παρακολούθη-
ση ποὺ θὰ τοῦ παρέχει μὲν αἴσθημα 
ἀσφαλείας, θὰ τοῦ ἀφήνει δὲ καὶ περι-
θώρια νὰ αὐτενεργεῖ, ὥστε νὰ μὴν κα-
ταπνίγεται ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ προ-
στασία. Θέλει τοὺς γονεῖς του νὰ εἶναι 
κοντά του, νὰ τοῦ ἀφιερώνουν χρόνο 
καὶ νὰ ἀσχολοῦνται μαζί του, γιὰ νὰ 
αἰσθάνεται ὅτι τὸ ἀγαποῦν, ὅτι τοῦ δί-
νουν ἀξία.

Φαίνεται ἀσήμαντο τὸ νὰ γυρίσει νὰ 
κοιτάξει ὁ πατέρας τὸν γιό του ποὺ 
παίζει ἢ ζωγραφίζει, καὶ νὰ ἀπασχο-
ληθεῖ μαζί του. Κι ὅμως εἶναι τόσο ση-
μαντικό! Ἡ ψυχολογία διδάσκει ὅτι τὸ 
παιδὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποια ἐνθάρρυνση 

Κοίταξέ με!
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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 
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(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.
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«Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 
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 Ἐξωτερικοῦ: Εὐρὼ 35

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟἢ ἐπιβράβευση ἀπὸ τὸ περιβάλλον του, ἀναπτύσ-
σει αἰσθήματα μειονεξίας, ὁδηγεῖται σταδιακὰ στὴν 
ἀπομόνωση καὶ στὴν περιθωριοποίηση, καὶ στὴν 
ψυχὴ του δημιουργοῦνται ἀρνητικὰ ἢ καὶ ἐχθρικὰ 
συναισθήματα πρὸς τοὺς ἄλλους. Τὸ βλέπουμε 
ἀκόμη καὶ στὰ πολὺ μικρὰ παιδιά: ὅταν οἱ μεγάλοι 
δὲν τοὺς δίνουν σημασία, προσπαθοῦν νὰ τραβή-
ξουν τὴν προσοχὴ ἀκόμη καὶ μὲ κάποια ἐνέργεια 
ποὺ θὰ τὰ βάλει σὲ κίνδυνο ἢ θὰ ἐπιφέρει ἐπίπληξη 
καὶ τιμωρία. Εἶναι κρίμα ὅμως, οἱ μεγάλοι νὰ ἀσχο-
λοῦνται μὲ τὰ παιδιὰ μόνο ὅταν πρέπει νὰ τὰ μαλώ-
σουν καὶ νὰ τοὺς μιλᾶνε μόνο ὅταν ἔχουν νὰ τοὺς 
κάνουν παρατήρηση! Εἶναι ὀλέθριο γιὰ τὴν ψυχικὴ 
ὑγεία τοῦ παιδιοῦ νὰ ἀπουσιάζει ἐντελῶς ἡ ἐνθάρ-
ρυνση καὶ ὁ δίκαιος ἔπαινος.

Ὑπογραμμίζουμε τὸν δίκαιο ἔπαινο, διότι ὁρισμέ-
νοι ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο στὸ ἄλλο, δηλαδὴ 
στὴν πληθωρικὴ χρήση ἐπαίνων καὶ σὲ ἐκφράσεις 
ὑπερβολικὲς ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πρα-
γματικότητα. Αὐτὸ ὅμως τελικὰ δὲν ὠφελεῖ καὶ δὲν 
εὐχαριστεῖ τὸ παιδί, τὸ ὁποῖο, καθὼς μεγαλώνει, 
διαισθάνεται τὸν ψεύτικο ἔπαινο καὶ ἀντιδρᾶ, διό-
τι νιώθει ὅτι οἱ μεγάλοι δὲν τὸ ἀντιμετωπίζουν σο-
βαρὰ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τὸ ἀξιολογοῦν καὶ σωστά. 

Ἂς δείχνουμε λοιπὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ παιδὶ ἀπὸ 
τὰ πρῶτα κιόλας βήματά του, ἀκολουθώντας το μὲ 
ὑπομονὴ καθὼς ἀναπτύσσεται. Ἂς μάθουμε νὰ τὸ 
ἐπαινοῦμε μὲ διάκριση, νὰ τὸ παρακολουθοῦμε μὲ 
στοργή, νὰ τὸ ἐνθαρρύνουμε μὲ ἀγάπη. Ἂς τοῦ χα-
ρίζουμε λίγο ἀπὸ τὸν χρόνο μας, ὅσο «πολύτιμος» 
κι ἂν εἶναι. Ὁ χρόνος κοντὰ στὸ παιδὶ εἶναι ἐπέν-
δυση μὲ ἀπροσμέτρητα ὀφέλη γιὰ τὴν ψυχή του  
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη τὴν οἰκογένεια. 

    

Ὁ πατέρας εἶδε ἀπὸ μακριὰ τὸ χαρτὶ μὲ τὴ ζωγρα-
φιὰ ποὺ κουνοῦσε περήφανα στὸν ἀέρα ὁ μικρός. 
Σηκώθηκε ἀπὸ τὸ γραφεῖο του καὶ πλησίασε τὸν 
γιό του.

–Τί ὡραῖο ποὺ τὸ ἔφτιαξες! Θέλεις νὰ συνεχίσου-
με μαζί;... 

 Ἕνα ἐπιφώνημα ἐνθουσιασμοῦ γέμισε τὸ σπί-
τι. Ὁ μικρὸς ἦταν τρισευτυχισμένος. Ὁ πατέρας ὄχι 
ἁπλῶς τὸν κοίταξε, ἀλλὰ ἦρθε κοντά του. Τί ἄλλο 
θέλει;  




