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Οἱ πύρινες γλῶσσες τοῦ Πνεύματος
μιὰ βεβαίωση. Ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο 
εἶναι δραστικὸ σὰν τὴ φλόγα τῆς δυ-
νατῆς φωτιᾶς. 

Καὶ πρῶτα ἔνιωσαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι τὴν ἡμέρα ἐκείνη τὴ φωτιστικὴ ἐνέρ-
γεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ξαφνικὰ ἔ
φυγαν τὰ σκοτεινὰ νέφη ποὺ ἔπνιγαν 
τὸ νοῦ τους καὶ ἁπλώθηκε ἕνα οὐράνιο 
γαλήνιο φῶς ποὺ ἔφερε τέτοια διαύγεια 
κρυστάλλινη στὴν ἀδύνατη καὶ πτωχὴ 
μνήμη τους, ὥστε θυμήθηκαν μὲ θαυ-
μαστὴ ἀκρίβεια ὅλα ὅσα εἶχαν ζήσει καὶ 
ἀκούσει κοντὰ στὸ θεῖο Διδάσκαλο. Καὶ 
ὅσα ἀπὸ αὐτὰ τοὺς ἦταν ἀκατάληπτα 
ἢ αἰνιγματικά, τώρα γίνονταν μέσα τους 
σαφὴ καὶ κατανοητά. Τώρα ἀντιλήφθη-

Τὸ περίμεναν ὅλοι μαζὶ οἱ Μαθητὲς 
τοῦ Κυρίου χωρὶς τὴν παραμικρὴ 
ἀμφιβολία τὸ Πανάγιο Πνεῦμα. 

Δὲν ἤξεραν ὅμως τὴν ἡμέρα ἀλλὰ οὔτε 
καὶ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἔκανε 
αἰσθητὴ τὴν παρουσία Του. Καὶ ἦρθε 
ξαφνικά, τὴν πεντηκοστὴ ἡμέρα ἀπὸ 
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἀκούστηκε 
πρῶτα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ φοβερὴ βοή, 
δυνατή, σὰν νὰ ἦταν ἰσχυρὸς καὶ ὁρμη-
τικὸς ἄνεμος. Καὶ μετὰ εἶδαν μπροστά 
τους οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι παράδοξο θέ-
αμα: Μιὰ γλώσσα πύρινη κάθισε στὴν 
κεφαλὴ κάθε Ἀποστόλου ξεχωριστά 
(βλ. Πράξ. β΄ 3). Ὅλο αὐτὸ δὲν ἦταν μό-
νο μιὰ ἁπλὴ ἐξωτερικὴ εἰκόνα. Ἀλλὰ καὶ 



καν τὸ βάθος καὶ τὴ λυτρωτικὴ σημα-
σία τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς τοῦ Κυρί-
ου μας. Τώρα ἐκπληρωνόταν ἡ μεγάλη 
ὑπόσχεση ποὺ εἶχαν ἀκούσει ἀπὸ τὸν 
Κύριο, ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο θὰ τοὺς 
«ὑπομνήσει», θὰ τοὺς θυμίσει καὶ θὰ 
τοὺς «διδάξει» τὰ πάντα (Ἰω. ιδ΄ [14] 26).

Πόσο εὐτυχισμένη κατάσταση βιώ-
νουν τώρα οἱ Μαθητές!  Δὲν φοβοῦνται 
νὰ μὴ λαθεύσουν ἢ ἀστοχήσουν στὰ 
θεῖα τους σωτήρια κηρύγματα. Σὲ λί-
γο θὰ ἀρχίσουν νὰ μιλοῦν χαρισματικὰ 
καὶ νὰ σαγηνεύουν καὶ νὰ φωτίζουν τὸν 
κόσμο μὲ τὸ φῶς τῆς θεογνωσίας τοῦ 
Χριστοῦ. Θὰ προχωροῦν μὲ χαρά, διότι 
ἔχουν πλέον ὁδηγό  φῶς τὸ ἀλάνθα-
στο Πανάγιο Πνεῦμα. Αὐτὸ ποὺ ὁδηγεῖ 
εἰς «πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰω. ις΄ [16] 
13)· καὶ θὰ τοὺς ἀσφαλίζει ἀπὸ κάθε 
πλάνη ἢ αἵρεση καὶ θὰ τοὺς ὑπαγορεύει 
μυστικὰ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ θὰ ἔδιναν 
στοὺς πολέμιους διῶκτες τους. 

Τὴν ἡμέρα ὅμως τῆς Ἁγίας Πεντη-
κοστῆς οἱ Μαθητὲς τοῦ Κυρίου γεύθη-
καν καὶ τὴν καθαρτικὴ ἐμπειρία τῆς φλό-
γας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ φωτιὰ ἔχει 
δύναμη καθαρτική. Ἀπ’ ὅπου περάσει 
καθαρίζει, ἐξαγνίζει καὶ ἀπολυμαίνει τὰ 
πάντα. Τὴ γῆ τὴν κάνει καινούργια, ἕτοι-
μη νὰ δεχθεῖ τὴ σπορά. Τὰ μέταλλα τὰ 
κάνει νὰ λάμπουν καὶ τὸ νερὸ νὰ πίνε-
ται ἄφοβα, διότι τὸ καθαρίζει ἀπὸ τὰ μι-
κρόβια.

Μιὰ τέτοια καθαρτικὴ φωτιά, πνευμα-
τικὴ στὴ φύση της, ἄγγιξε τὶς καρδιὲς 
τῶν Μαθητῶν τὴν ἡμέρα ἐκείνη. Καὶ ὅ
λα τὰ παλαιὰ τὸ «πῦρ» τῆς Πεντηκο
στῆς τὰ ἔκαψε, τὰ ἐξαφάνισε. Ἐπέφερε 
ὁλοκληρωτικὴ ἀλλαγή. Καὶ ἀφοῦ καθά-
ρισε τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, τοὺς ἀ
νέδειξε νέες ὑπάρξεις, «καινοὺς» ἀν
θρώπους, ἀναγεννημένους. Καὶ τοὺς 
πα ρέ δωσε στὴν Ἐκκλησία ἐξαγνισμέ-

νους, «λάμποντας, ἀστράπτοντας, ἠλ
λοι ωμένους». 

Μὲ νέα φρονήματα οἱ ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι ξεκινοῦν πλέον τὸ μεγάλο τους ἔργο 
τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν μέχρι 
τὶς ἐσχατιὲς τῆς γῆς. Ζοῦν τὴ νέα ζωὴ 
τοῦ Πνεύματος μὲ αὐστηρὴ συνέπεια. 
Ζοῦν μὲ καθαρότητα καὶ ἁγιότητα, μὲ 
ὁ λοκληρωτικὴ αὐταπάρνηση καὶ βα-
θιὰ ταπεινοφροσύνη. Γίνονται ἐκπλη-
κτικὰ ἀντίγραφα τοῦ θείου Διδασκά-
λου, αὐθεντικὰ πρότυπα ἀρετῆς. Ὁδη-
γοὶ ποὺ ζοῦν μέσα στὴν ἔνθεη Χάρι τῆς 
«ἄλλης βιοτῆς».

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο! 
Θεῖο ζωοποιὸ δῶρο στὴ βασανισμένη 

γῆ μας. Δὲν συγκροτεῖ μόνο τὸν θεσμὸ 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ συγκροτεῖ καὶ συγ
κρατεῖ καὶ τὴν πνευματικὴ ὕπαρξη κα-
θενὸς Χριστιανοῦ ξεχωριστά. Αὐτὴ τὴ 
θεϊκὴ πύρινη φλόγα τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος ποὺ κρύβεται στὰ βάθη τῆς ὑπάρ-
ξεώς μας καὶ ποὺ μᾶς δόθηκε δωρεὰν 
ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπο Κύριο τὴν ἡμέ-
ρα ποὺ βαπτισθήκαμε καὶ χρισθήκα-
με μὲ τὸ ἅγιο Χρίσμα, ἂς μὴν τὴν σβή-
νουμε ποτέ. «Τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε» 
(Ά  Θεσ. ε΄ 19), μᾶς προτρέπει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος. Σβήνει καὶ ἀδυνατίζει ἡ 
φλόγα, ὅταν ὁ ἄνθρωπος παραδίδει τὸν 
ἑαυτό του ἑκούσια στοὺς ἀνέμους τῶν 
πειρασμῶν καὶ ἀφήνεται νὰ ἁλυσοδένε-
ται μὲ τοὺς κρίκους τῶν παθῶν.

Ἂς δεχθοῦμε λοιπὸν μὲ εὐγνωμοσύ-
νη τὸ θεῖο δῶρο τῆς πύρινης φλόγας 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἂς τὴν ἀφή-
σουμε νὰ ἐνεργεῖ τὰ δραστικά της θαύ-
ματα μὲ τὴ φωτιστικὴ καὶ καθαρτική της 
δύναμη. Καὶ πορευόμενοι πάντοτε «τῷ 
πνεύματι ζέοντες» (Ρωμ. ιβ΄ [12] 11), νὰ 
ἀποδεικνυόμαστε καθημερινὰ ἄξιοι πι-
στοὶ δοῦλοι Του. 
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Τῆς Πεντηκοστῆς

Τ 
ῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέ
γων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς 
εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 

τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύον τες εἰς αὐτόν· 
οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου 
ἀκούσαν τες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός 
ἐστιν ὁ Χρι στός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; οὐχὶ 
ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν 
Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν. τινὲς δὲ ἤθε
λον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐ   δεὶς  ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. Ἦλθον 
οὖν οἱ ὑ    πη   ρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί 
οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέ ται·  οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, 
ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. ἀπε κρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλά
νησθε; μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων  ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ᾿ 
ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει  Νικόδημος πρὸς 
αὐ τούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐ  τῶν· μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν 
ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀ   κού σῃ παρ᾿ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν 
καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐ    ρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης 
ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ 
εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ 
ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΛΟΥΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί… ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς»

Σήμερα εἶναι Πεντηκοστή. Σήμερα ἔπνευσε ἕνας πρωτόγνωρος ἄνεμος στὴ γῆ, ἡ 
Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο· κατῆλθε τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιο. Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα περιέχει πολὺ σημαντικὲς ἀλήθειες σχετικὰ μὲ 
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καὶ εἶναι παρὸν στὸν καθένα μας ἀπὸ 
τὴν ἡμέρα ποὺ λάβαμε τὸ ἅγιο Βάπτι-
σμα καὶ τὸ ἅγιο Χρίσμα. Ἐκείνη ἡ ἡμέ-
ρα ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς προσωπικῆς μας 
Πεν τηκοστῆς. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἡ καρ-
διά μας ἀπὸ «χώρα καὶ σκιὰ θανάτου» 
(βλ. Ματθ. δ΄ 16) ἔγινε χώρα τῆς ζωῆς 
καὶ τοῦ φωτός, ὁλόλαμπρος θρόνος τῆς 
Ἁγίας Τριάδος.

Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἄρχισε γιὰ μᾶς 
ἡ πνευματικὴ ζωή, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή. 
Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα 
ἄρχισε νὰ ἐργάζεται τὸν ἁγιασμό μας, 
νὰ ἑδραιώνει μέσα μας τὴ Βασιλεία τοῦ 
φωτός. Ἐμεῖς τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε νὰ 
κάνουμε εἶναι νὰ μὴν Τὸ ἐμποδίζουμε 
νὰ ἐνεργεῖ, ἀλλὰ νὰ ἀγωνιζόμαστε φιλό-
τιμα γιὰ τὴ σωτηρία μας. Καὶ ἂν ἁμαρ-
τήσουμε, μᾶς παρακινεῖ σὲ μετάνοια καὶ 
μᾶς βοηθάει νὰ σηκωθοῦμε καὶ νὰ συν
εχίσουμε τὸν καλὸ ἀγώνα τῆς ἀρετῆς.

Μία προσευχὴ ἔχουμε, μία ἐλπίδα, 
μία χαρά: «Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλη-
τε… ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ κα-
θάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ 
σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν». Αὐτὸ 
μᾶς καθαρίζει, μᾶς ἁγιάζει, μᾶς φωτίζει, 
μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Χριστό!

    

Ἀδελφοί, ὅλα μᾶς τὰ ἔδωσε ὁ πανά-
γαθος Θεός: Μᾶς ἔδωσε τὸν Υἱό Του, 
Τὸν παρέδωσε σὲ φρικτὸ θάνατο γιὰ τὴ 
σωτηρία μας. Μᾶς ἔδωσε τὸ Ἅγιό Του 
Πνεῦμα νὰ κατοικεῖ μέσα μας. Ἔχουμε 
Ἐκεῖνον Πατέρα, τὸν Κύριο Ἰησοῦ πρω-
τότοκο ἀδελφὸ καὶ Μεσίτη μας στὸν 
οὐρανὸ, τὸ Πνεῦμα, «τὸ φῶς τῆς ζωῆς», 
ἀχώριστο σύντροφο καὶ συμπαραστά-
τη στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας. Ἡ Ἁγία 
Τριὰς μᾶς ἔχει ἀγκαλιάσει τόσο σφιχτά, 
τόσο στοργικά! Πῶς μποροῦμε νὰ ἀμε-
λήσουμε μιὰ τέτοια σωτηρία; (βλ. Ἑβρ. 
β΄ 3). 

τὴν ἑορτή. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀκούσα-
με τὸν Κύριο νὰ διακηρύττει ὅτι εἶναι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου καὶ ὅτι ὅποιος Τὸν ἀκο-
λουθεῖ, δὲν θὰ περπατήσει στὸ σκοτάδι, 
ἀλλὰ θὰ ἔχει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. Ἄς δοῦμε 
λοιπὸν τί σημαίνει ὅτι ὅποιος ἀκολουθεῖ 
τὸν Κύριο, θὰ ἔχει τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ 
πῶς θὰ κατορθώσουμε κι ἐμεῖς νὰ Τὸν 
ἀκολουθήσουμε.

1. Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Ποιὸ εἶναι τὸ φῶς τῆς ζωῆς; Εἶναι τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Καὶ γιατί ὀνομάζεται «φῶς τῆς 
ζωῆς»; Ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, μᾶς διδάσκει 
ἡ Ἁγία Γραφή (βλ. Ά  Ἰω. α´ 5). Εἶναι φῶς 
ἀλήθειας καὶ ἁγιότητος, φῶς ποὺ μετα-
δίδει τὴν πνευματικὴ ζωή, τὴν ἀληθινὴ 
ζωὴ σὲ ὅσους ἔχουν καθαρὴ καρδιά. 
Ὅ,τι εἶναι ὁ ἥλιος γιὰ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, 
εἶναι ὁ Θεὸς γιὰ τὰ λογικὰ δημιουργήμα-
τά Του, τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀνθρώ-

πους. Χωρὶς τὸν ἥλιο δὲν θὰ ὑπῆρχε 
ζωὴ στὸν πλανήτη μας· χωρὶς τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα ὁ ἄνθρωπος εἶναι πνευματικὰ 
νεκρός.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τὸ φῶς τῆς 
ζωῆς βρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, 
ζεῖ τὸν Θεό, αἰσθάνεται ἔντονα τὴν πα-
ρουσία Του, ἀπολαμβάνει τὴν ἰδιαίτε-
ρη προστασία Του. Ἡ ψυχὴ στὴν ὁποία 
παραμένει μόνιμα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι 
ἐλεύθερη ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, 
τῆς ἄγνοιας, τῆς πλάνης. Ὁ ἄρχοντας 
τοῦ σκότους, ὁ διάβολος, δὲν ἔχει ἐξου-
σία ἐπάνω της. Ἡ πνευματοφόρα ψυχὴ 
καρποφορεῖ συνεχῶς καὶ πλουσίως 
τὸν καρπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: ἔργα 
ἀρετῆς καὶ ἁγιότητος, ἔργα φωτεινά.

Δηλαδὴ τὸ ὅτι ἔχουμε τὸ φῶς τῆς 
ζωῆς σημαίνει ὅ,τι πιὸ ὑψηλὸ μπορεῖ 
κανεὶς νὰ φαντασθεῖ· σημαίνει ὅτι εἴμα-
στε ἅγιοι, ἐλεύθεροι, δυνατοί, εἰρηνικοί, 
εὐτυχισμένοι! Αὐτὸ ποὺ ἀκούσαμε σή-
μερα στοὺς Ναούς μας: «λάμποντες, 
ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι»· εἴμαστε 
«ἠλλοιωμένοι», δηλαδὴ μεταμορφωμέ-
νοι, ἄλλοι ἄνθρωποι, καινούργια δημι-
ουργία· ἐκπέμπουμε τὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ, γινόμαστε κι ἐμεῖς «φῶς τοῦ κό-
σμου» (βλ. Ματθ. ε´ 14)!

2. Μὲ ὁδηγὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
Ἀλλὰ πῶς θὰ κατορθώσουμε νὰ γί-

νουμε ὄντως «τέκνα φωτόμορφα τῆς 
Ἐκκλησίας»; Ὅταν ἀκολουθοῦμε τὸν 
Χριστό, ὅταν ἐφαρμόζουμε τὶς ἐντολές 
Του, ὅταν ἀφήνουμε τὸ δικό μας θέλημα 
καὶ ἐπιζητοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Τὸ πολὺ παρήγορο εἶναι ὅτι δὲν ἀγω-
νιζόμαστε μόνοι νὰ ἐφαρμόσουμε τὶς 
ἅγιες ἐντολές. Ἔχουμε συμπαραστά-
τη καὶ βοηθὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα εἶναι παρὸν στὴν Ἐκκλη-
σία ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς 
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Ο ΑΒΡΑΑΜ                                                    5 �
Ο ΙΣΑΑΚ                                                    3 �
Ο ΙΑΚΩΒ                                                         5 �
Ο ΙΩΣΗΦ                                                            5 �
ΜΩΥΣΗΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ     5 �
ΜΩΥΣΗΣ  Ο  ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ    5 �
Ο ΑΑΡΩΝ                                                                  5 �
Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ                              5 �
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ                              5 �
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ                                 5 �
ΚΡΙΤΕΣ                                                                             7 �
ΣΑΜΟΥΗΛ                                                            7 �

✼   ✼   ✼

Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

ΔΑΒΙΔ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΛΙΑΘ                     7 �
ΔΑΒΙΔ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ                                           7 �
ΔΑΒΙΔ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ                      7 �

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα

Ο ΠΙΟ ΣΟΦΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ       4 �
Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ    5 �
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Πόσα μπορεῖ νὰ δεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ 
τὸ βλέμμα του; Μέχρι ποῦ μπορεῖ 
νὰ φθάσει; Τί νὰ ἀντιληφθεῖ;

Ὁπωσδήποτε εἶναι πολλὰ ποὺ μπο-
ροῦμε νὰ δοῦμε καὶ νὰ θαυμάσουμε, 
εἶναι πολλὰ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀντιλη-
φθοῦμε μὲ τὸ καταπληκτικὸ ὄργανο τῆς 
ὁράσεως. Ἀλλὰ δὲν τὰ βλέπουμε ὅλα. 
Σὲ μιὰ κετεύθυνση μόνο μποροῦμε νὰ 
στρέψουμε τὸ βλέμμα μας, σὲ ὁρισμένη 
ἀπόσταση νὰ δοῦμε. Καὶ ἂν οἱ ὀφθαλ-
μοί μας ἀσθενήσουν, τότε ἔχουμε πρό-
βλημα στὴν ὅραση. Καὶ ὅταν πέσει ὀμί-
χλη καὶ ὅταν ἔλθει τὸ σκοτάδι, τότε πολὺ 
περιορίζεται ἡ ὅρασή μας, μόλις ποὺ δι-
ακρίνουμε ἐλάχιστα πράγματα κοντά 
μας. Τίποτε περισσότερο, τίποτε καθα
ρὸ ἐνώπιόν μας, τίποτε γιὰ τὸ ὁποῖο 
μποροῦμε νὰ μιλήσουμε μὲ βεβαιότη-
τα. Τίποτε! Ἐλάχιστα διακρίνουμε στὸν 
κόσμο ποὺ ζοῦμε, τὰ περισσότερα δια-
φεύγουν.

Ὑπάρχει ὅμως ἕνα βλέμμα ποὺ δια
κρίνει τὰ πάντα, ποὺ βλέπει τὸ κάθε 
τι καὶ στὴν πιὸ μικρή του λεπτομέρεια, 
ποὺ διακρίνει ὅλα ὅσα σ’ ὅλους ἀφο-

εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκο-
πεύει» (Παρ. ε΄ 21). Οἱ δρόμοι καὶ οἱ τρό-
ποι τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁλο-
φάνεροι μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Ὁποῖος παρακολουθεῖ μὲ ἀκρίβεια 
ὅλες τὶς ἐνέργειές μας καὶ τίποτε δὲν δι-
αφεύγει ἀπὸ τὸ παντέφορο βλέμμα Του. 
Αὐτὰ ποὺ δὲν γνωρίζει κανεὶς ἄνθρω-
πος, αὐτὰ ποὺ καὶ στὸν πιὸ ἔμπιστο φί-
λο μας δὲν θέλουμε νὰ ἐμπιστευθοῦμε, 
ὅσα θέλουμε κανεὶς ποτὲ νὰ μὴ μάθει, 
ὅλα τὰ γνωρίζει ὁ παντογνώστης Θεός.

Εἶναι πολὺ βοηθητικὸ στὸν πνευματι-
κό μας ἀγώνα νὰ μὴ διαφεύγει  ἀπὸ τὴ 
σκέψη μας ἡ ἀλήθεια αὐτή. Νὰ ζεῖ πάν
τοτε ἡ ψυχή μας μὲ τὴν αἴσθηση τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Θεοῦ κοντά μας, νὰ αἰσθα-
νόμαστε πάντοτε ἐπάνω μας τὸ βλέμμα 
Του. Πολλὰ πράγματα δὲν θὰ τὰ κάνα-
με, ἂν γνωρίζαμε ὅτι κάποιος μᾶς πα-
ρακολουθεῖ. Πολὺ περισσότερο εἴμαστε 
συγκρατημένοι, ὅταν πιστεύουμε ὅτι ὁ 
Θεὸς μᾶς βλέπει.

Ἀλλὰ ἡ αἴσθηση τῆς παρατηρήσεως 
καὶ γνώσεως τῶν πάντων ἀπὸ τὸν Θεὸ 
δὲν πρέπει νὰ γεμίζει μόνο μὲ φόβο τὴν 
ψυχή μας καὶ νὰ μᾶς συγκρατεῖ ἀπὸ τὸ 
κακό.

«Ἐν παντὶ τόπῳ ὀφθαλμοὶ Κυρίου, 
σκοπεύουσι κακούς τε καὶ ἀγαθούς» 
(Παρ. ιε΄ [15] 3). Δὲν παρατηρεῖ μό-
νο τοὺς κακοὺς ὁ Θεὸς στὶς ἁμαρτω-
λές τους πράξεις. Βλέπει μὲ προσοχὴ 
καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους, βλέπει 
τὸν ἀγώνα τους, τὴν πάλη τους μὲ τὸν 
διάβολο καὶ τοὺς πειρασμούς του, τὴν 
ὑπομονή τους στὶς θλίψεις, τὴ συμπα-
ράστασή τους στοὺς βασανισμένους 
καὶ ἀδικημένους ἀδελφούς τους, βλέ-
πει τὴν εὐσέβεια καὶ τὴ σύμφωνη μὲ τὸ 
ἅγιο θέλημά Του ζωή τους. Βλέπει ὅλα 
τὰ καλά τους, γιὰ νὰ τὰ ἐνισχύει καὶ γιὰ 
νὰ τὰ ἀμείβει. Μᾶς συγκινεῖ τὸ νὰ γνω-

ρίζει κάποιος τὸν ἀγώνα μας, νὰ βλέπει 
τὴν ὑπομονή μας, τὸν κόπο καὶ τὶς κα-
λές μας προσπάθειες καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ 
τὰ ἐπιδοκιμάζει. Πολὺ περισσότερο ἐνι-
σχυτικὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς 
μᾶς βλέπει, γιὰ νὰ μᾶς προστατεύει, νὰ 
μᾶς στηρίζει καὶ νὰ μᾶς εὐλογεῖ στὸν 
ἀγώνα μας.

Τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ ποὺ παρακολου-
θεῖ τὰ πάντα μᾶς συγκρατεῖ ἀπὸ τὸ κα-
κό. Τὸ βλέμμα Του μᾶς ἐνισχύει στὴν 
ἐργασία τοῦ ἀγαθοῦ. Ὑπάρχει ὅμως κά-
τι ἀνώτερο ἀπὸ τὸν δουλικὸ φόβο ποὺ 
συγκρατεῖ μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς τιμωρίας 
τοῦ κακοῦ. Ὑπάρχει κάτι ἀνώτερο καὶ 
ἀπὸ τὴ σκέψη τῆς ἀμοιβῆς γιὰ τὴν ἐργα-
σία τοῦ ἀγαθοῦ. Ὑπάρχει ἡ σχέση τῆς 
ἀγάπης πρὸς τὸν Πατέρα Θεό, ποὺ ἐνι-
σχύεται διαρκῶς ἀπὸ τὴ βεβαιότητα ὅτι 
Ἐκεῖνος ποτὲ δὲν μᾶς ἀφήνει ἀπὸ τὸ γε-
μάτο στοργή, ἐνδιαφέρον καὶ ἀπέραν τη 
ἀγάπη βλέμμα Του.

Ἡ φιλόθεη ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει 
ἔξω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Χαίρεται 
καὶ εὐφραίνεται ὅταν νοιώθει ὅτι πάν
τοτε στέκεται ἐνώπιόν Του, ὅτι ὅπου 
καὶ ἂν βρεθεῖ, στὸν οὐρανὸ ἢ στὴ γῆ, 
στὴν ἄκρη τοῦ κόσμου, στὰ «ἔσχατα 
τῆς θαλάσσης», ἢ ἀκόμη ἂν πορευθεῖ 
«ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου», δὲν χάνει 
τὸν Θεό, ἀλλὰ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ 
προσ τατευτικὸ βλέμμα Του, καθοδηγεῖ
ται ἀπὸ τὸ παντοδύναμο χέρι Του καὶ 
χαίρεται μέσα στὴ γεμάτη πατρικὴ ἀγά-
πη παρουσία Του.

Μέχρι νὰ Τὸν συναντήσει στὴν αἰώ-
νια Βασιλεία Του. Τότε ποὺ καὶ τὸ δικό 
μας βλέμμα θὰ Τὸν ἀτενίζει διαρκῶς, 
τὸ πρόσωπό μας θὰ ἀντανακλᾶ τὴ δό-
ξα τοῦ δικοῦ Του θεϊκοῦ προσώπου 
καὶ ἡ ψυχή μας θὰ εὐφραίνεται αἰώνια 
μέσα στὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Βασιλεί-
ας Του. 

ροῦν. Βλέπει τὰ πιὸ μικρὰ μὲ τὴν ἴδια 
εὐκρίνεια ποὺ διακρίνει τὰ μεγάλα, βλέ-
πει ὅσα εἶναι μακριὰ ὅπως ἐκεῖνα ποὺ 
βρίσκονται δίπλα μας, γνωρίζει τὸ ἐσω-
τερικό μας μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ποὺ πα-
ρακολουθεῖ τὶς ἐξωτερικὲς ἐνέργειες καὶ 
πράξεις μας. 

«Οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐ 
τοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλι
σμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν 
ἡμῖν ὁ λόγος» (Ἑβρ. δ΄ 13). Δὲν ὑπάρχει 
κανένα κτίσμα ἀφανὲς καὶ ἀόρατο ἐνώ-
πιόν Του, ἀλλὰ ὅλα εἶναι γυμνὰ καὶ ξε-
σκεπασμένα στὰ μάτια Του. Σ’ Αὐτὸν 
ποὺ ὅλα τὰ γνωρίζει, θὰ δώσουμε ἀπο-
λογία γιὰ τὶς πράξεις μας.

Γεμίζει μὲ φόβο τὶς ψυχές μας αὐτὴ 
ἡ ἀλήθεια: Ὁ Θεὸς εἶναι παντεπόπτης, 
ἐποπτεύει, βλέπει ἀπὸ ψηλὰ τὰ πάν τα. 
Τί κάνω, τί λέω, ποῦ πηγαίνω, μὲ ποιὸν 
σχετίζομαι, τί ἐνεργῶ τὴ μέρα ἢ τὴ νύ-
χτα, στὸ φῶς ἢ στὸ σκοτάδι, καὶ ἐπιπλέ-
ον τί σκέπτομαι, τί ἐπιδιώκω, τί σχεδιά-
ζω; Ὅλα, καὶ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου τὰ 
γνωρίζει ὁ Κύριος! «Ἐνώπιον γάρ εἰσι 
τῶν τοῦ Θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός, 

Τὸ βλέμμα Του μᾶς παρακολουθεῖ
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Δ ὲν γνωρίζουμε κάτω ἀπὸ ποιὲς 
συνθῆκες ἔχει γραφεῖ ὁ σύντομος 
αὐτὸς Ψαλμός. Εἶναι ὅμως βέβαιο 

ὅτι ἔχει συνταχθεῖ σὲ περίοδο ταπεινώσε-
ως καὶ ἐξουθενώσεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἰσραὴλ δὲν 
εἶχε ποῦ νὰ στραφεῖ γιὰ βοήθεια, παρὰ 
μόνο στὸ Θεό.

Ὁ κλιμακωτὸς ρυθμὸς καὶ οἱ ἀναδιπλώ-
σεις εἶναι ἐμφανεῖς καὶ στὸν Ψαλμὸ αὐτό: 
«Ὀφθαλμούς... ὀφθαλμοί»· «δούλων... 
κυ   ρίων»· «παιδίσκης... κυρίας»· «ἐπλή-
σθημεν... ἐπλήσθη»· «ἐξουδενώσεως... 
ἐξ  ουδένωσις»· «ἐλέησον... ἐλέησον»· 
«ἐπὶ πολύ... ἐπὶ πλεῖον».

Στὸν 120ὸ Ψαλμὸ οἱ Ἰσραηλίτες σηκώ-
νουν τὸ βλέμμα τους «εἰς τὰ ὄρη» τῆς Σι-
ών (Ψαλ. ρκ΄ [120] 1). Στὸν Ψαλμὸ αὐτὸ 
τὰ μάτια τοῦ εὐσεβοῦς Ἰουδαίου ἀτενί-
ζουν ὑψηλότερα. Στρέφονται κατευθεί-
αν στοὺς οὐρανούς. Ἀναφωνεῖ: «Πρὸς 
σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοι-
κοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ψαλ. ρκβ΄ [122] 
1). Ὁ Κύριος εἶναι βεβαίως πανταχοῦ πα-
ρών. Ὅμως στὸν οὐράνιο κόσμο φανε-
ρώνει περισσότερο τὴ δόξα Του, ἐκδηλώ-
νει τὴ δύναμή Του καὶ καθιστᾶ αἰσθητό-
τερη τὴν παρουσία Του. Εἶπε ὅτι ὁ Θεὸς 
κατοικεῖ στὸν οὐρανὸ «οὐχ ὡς τόπῳ πε-
ριγραφόμενον, ἀλλ’ ὡς τὸν ἀοράτοις δυ-
νάμεσι ταῖς τὸν οὐρανὸν οἰκούσαις ἐπευ-
φραινόμενον»1.

Ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών, κατ’ 
ἐξαίρετον ὅμως τρόπο λέγεται ὅτι βρί-
σκεται στὸν ὑψηλότερο καὶ φωτεινότερο 

τόπο τοῦ σύμπαντος, ποὺ εἶναι ὁ οὐρα-
νός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Δαβὶδ ἀπευθύνθη-
κε πρὸς τὸν Θεό, «τὸν κατοικοῦντα ἐν 
τῷ οὐρανῷ». Γι’ αὐτὸ εὐσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ 
ἀσεβεῖς σηκώνουν κατὰ τρόπο φυσικὸ τὰ 
χέρια καὶ τὸ βλέμμα στὸν οὐρανό, ὅταν 
μέλλουν νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ οὐρανὸς θεωρεῖται ὡς τόπος 
προσδοκιῶν καὶ πηγὴ δυνάμεως. Οἱ ἄπι-
στοι ἀναρωτιοῦνται ἰδιαίτερα σὲ καιροὺς 
κρίσιμους γιὰ τοὺς πιστούς: «Ποῦ ἐστιν ὁ 
Θεὸς αὐτῶν» γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει; Ἀλλ’ 
ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀπαντᾶ: 
«Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ 
γῇ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησε» (Ψαλ. 
ριγ΄ [113] 11). «Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοί-
μασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία 
αὐτοῦ πάντων δεσπόζει», ἀναφωνεῖ πά-
λι ὁ Δαβίδ (Ψαλ. ρβ΄ [102] 19). Ἀλλὰ καὶ ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος βεβαιώνει τὴν ἁπανταχοῦ 
παρουσία καὶ τὴν παγγνωσία Του λέγον
τας: «Μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
ἐγὼ πληρῶ;» (Ἱερ. κγ΄ [23] 24)· μήπως 
Ἐγὼ δὲν εἶμαι Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος γεμίζει 
μὲ τὴν ἄπειρη καὶ ἁπανταχοῦ παρουσία 
Του τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ; Καὶ σχολιάζει 
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Παρὼν ἐγώ εἰμι· 
πανταχοῦ πάρειμι», λέγει ὁ Θεός, ποὺ εἶ
ναι ἀναμφισβήτητη ἀπόδειξη ὅτι τὰ πάν 
τα γνωρίζει. Διότι ὅπως ἀκριβῶς τὸ φῶς 
ὑπάρχει παντοῦ, ἔτσι καὶ ὁ Θεός2. Λέγε-
ται, τονίζει πάλι τὸ χρυσὸ στόμα, ὅτι ὁ 
Θεὸς κατοικεῖ στὸν οὐρανό, ὄχι ἔπειδὴ 
περιορίζεται σὲ κάποιον τόπο, ἀφοῦ Αὐ
τὸς γεμίζει τὰ πάντα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπειδὴ 

ἐπαναπαύεται στὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις 
ποὺ ὑπάρχουν ἐκεῖ. Ἐξάλλου λέγεται 
ὅτι κατοικεῖ καὶ μέσα στοὺς ἀνθρώπους· 
«ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς (θὰ κατοικήσω μέσα 
στοὺς ἀνθρώπους) καὶ ἐμπεριπατήσω» 
(Β΄ Κορ. ς΄ 16).

«Ἰδού», συνεχίζει ὁ Ψαλμωδός, «ὅπως 
τὰ μάτια τῶν δούλων εἶναι προσηλωμένα 
στὰ χέρια τῶν κυρίων τους, καὶ τὰ μάτια 
τῆς δούλης στὰ χέρια τῆς κυρίας της, γιὰ 
νὰ πάρουν ἀπ’ αὐτοὺς κάθε ἐντολή, ἔτσι 
καὶ τὰ δικά μας μάτια εἶναι στραμμένα μὲ 
ἐμπιστοσύνη καὶ εὐλαβικὴ ἐγκαρτέρηση 
“πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν”, μέχρι νὰ 
μᾶς σπλαχνισθεῖ καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσει» 
(Ψαλ. ρκβ΄ [122] 2).

Συνεχίζεται στὸ στίχο αὐτὸ ἡ ἴδια εἰκό-
να τοῦ προηγούμενου στίχου. Στὴν Ἀνα-
τολὴ οἱ δοῦλοι στέκονταν ὄρθιοι σὲ κά-
ποια ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς κυρίους τους 
μὲ προσηλωμένα τὰ βλέμματά τους στὰ 
χέρια τῶν κυρίων τους γιὰ νὰ δεχθοῦν 
δια ταγή, τροφή, μισθὸ κ.τ.ὅ. Ἔτσι τώρα 
καὶ ὁ Ἰσραήλ, ὡς ὑπηρέτης τοῦ Κυρίου 
τῶν κυρίων, ἐξαρτᾶ κάθε κίνησή του, γε-
νικὰ τὸ μέλλον του, τὸ ἔλεος, τὴ βοήθεια, 
τὴν προστασία, τὴν εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ 
στὶς δυσκολίες καὶ τὶς θλίψεις του.

Ὤ! ἡ θλίψη! Πόσο εὐεργετικὴ εἶναι στὸν 
ἄνθρωπο ποὺ ξέρει νὰ τὴν ἐκμεταλλευ-
θεῖ! Βλέπεις, λέει ὁ χρυσολόγος Πατέρας, 
ὅτι παντοῦ εἶναι καταφανὴς ἡ ὠφέλεια 
τῆς αἰχμαλωσίας. Διότι ἐκεῖνοι ποὺ ἦταν 
πάντοντε ἀφοσιωμένοι στὰ κοσμικὰ καὶ 
εἶχαν ἐμπιστοσύνη στὴ συμμαχία τους 
μὲ τοὺς Ἀσσυρίους καὶ Αἰγυπτίους καὶ 
στὰ τείχη καὶ στὸν πλοῦτο, ἀφοῦ ἀπο-
μάκρυναν τοὺς ἑαυτούς τους ἀπὸ ὅλα 
αὐτά, καταφεύγουν στὸ ἀκαταμάχητο χέ-
ρι, εἶναι ἀφοσιωμένοι σ’ ἐκείνη τὴν ἐλπί-
δα καὶ ἀποκτοῦν ὑψηλὸ φρόνημα· καὶ 
ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν πατρί-
δα καὶ ἔπαυσαν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ 
Ναό, ἐπειδὴ τὸν κατέστρεψαν ἄλλοι, ἐπι-
καλοῦνται τώρα τὸν Θεὸ ἀπὸ τὸν οὐρα-
νό (...). Κοίταξε πῶς ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους 
οἱ Προφῆτες παρακαλοῦσαν νὰ τρέξουν 

πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἄκουγαν τὴν πρόσκλη-
ση αὐτὴ μὲ κάποια ἀηδία καὶ ἀδιαφορία, 
αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἔγιναν τώρα τόσο καλύτεροι 
λόγῳ τῆς συμφορᾶς, ὥστε νὰ μὴ θέλουν 
νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ Αὐτόν, ἀλλὰ νὰ 
παραμένουν, νὰ ὑπηρετοῦν καὶ νὰ ζητοῦν 
τὰ δικά Του. Λέγουν «ἕως οὗ οἰκτειρῆσαι 
ἡμᾶς». Δὲν εἶπαν· μέχρις ὅτου μᾶς πλη-
ρώσει τὸν μισθό, τὴν ἀμοιβή, ἀλλὰ μέ-
χρι νὰ μᾶς σπλαχνισθεῖ καὶ νὰ μᾶς ἐλε-
ήσει. Καὶ τὸ δίδαγμα τοῦ ἱεροῦ Πατρός: 
Καὶ σύ, λοιπόν, ἄνθρωπε, περίμενε συν
εχῶς, ἔστω κι ἂν λάβεις, ἔστω κι ἂν δὲν 
λάβεις. Ἐὰν δὲν λάβεις, μὴν ἀπομακρυν-
θεῖς, καὶ ὁπωσδήποτε θὰ λάβεις. Διότι, ἂν 
ἐκεῖνο τὸν σκληρὸ ἄρχοντα τὸν λύγισε ἡ 
ἐπιμονὴ τῆς χήρας (βλ. Λουκ. ιη΄ [18] 18), 
ποιὰ συγγνώμη θὰ ἔχεις ἐσύ, ποὺ τόσο 
γρήγορα ἀπομακρύνεσαι, ἀδιαφορεῖς καὶ 
μουδιάζεις; Δὲν βλέπεις πῶς οἱ δοῦλες 
εἶναι ἀφοσιωμένες στὶς κυρίες τους χωρὶς 
νὰ ἀφήνουν νὰ πλανῶνται ἔξω ἡ σκέψη 
καὶ τὸ μάτι3;

Πρὸς τὸν Κύριο λοιπόν, ποὺ εἶναι παν
ταχοῦ παρών, ἀλλὰ στοὺς οὐρανοὺς φα-
νερώνει περισσότερο τὴ δόξα Του καὶ 
ἐκδηλώνει τὴ δύναμή Του καὶ καθιστᾶ 
αἰσθητότερη τὴν παρουσία Του, ἂς ὑψώ-
νουμε τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς μας μὲ ἐξάρ-
τηση καὶ εὐπείθεια, μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ 
ἐλπίδα, ὅπως παλαιὰ οἱ δοῦλοι στὰ χέρια 
τῶν κυρίων τους. Ἄλλωστε ὁ Κύριός μας 
δὲν εἶναι αὐθαίρετος, ἰδιοτελὴς καὶ τυ-
ραννικός. Εἶναι γεμάτος ἀγάπη καὶ ἀγα-
θοσύνη καὶ ἀποβλέπει στὴν αἰώνια σω-
τηρία μας. Γι’ αὐτὸ ἂς ἐξαρτοῦμε τὰ πάντα 
ἀπὸ Αὐτόν, ταπεινά, ἀρνούμενοι τὸ δικό 
μας θέλημα, μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη 
στὴν ἀγαθότητα καὶ σοφία Του «ἕως οὗ 
οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς».

       
1. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, Ἑρμηνεία εἰς Ψαλ. 

ρκβ΄ [122], PG 80, 1881D. 
2. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὸν προφήτην Ἰε-

ρεμίαν, PG 64, 948.
3. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς ΡΚΒ΄ [122], PG 

55, 351352.

11. Μὲ τὰ μάτια στραμμένα στὸν οὐρανὸ
Ψαλμὸς ΡΚΒ΄ (122), στίχ. 1-2

ῼΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ † Νικ. Π. Βασιλειάδη
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προσανατολισμό; Ἢ τί ἄλλο γίνεται μὲ 
τὸ νὰ καθιερώνεται στανικῶς νέα ἀντί-
ληψη γιὰ τὸ φύλο, τὸ λεγόμενο κοινωνι-
κό (gender) μὲ τὰ πλῆθος διαφορετικὰ 
ψευδοφύλα, ἀντὶ τοῦ βιολογικοῦ, ποὺ 
γνωρίζει μόνο τὴ διάκριση ἄνδρας  γυ-
ναίκα;

Καὶ ὄντως ὠθεῖται βίαια ἡ κοινωνία μας 
σ᾿ αὐτὲς τὶς τάχα μοντέρνες καὶ δῆθεν 
προοδευτικὲς ἀντιλήψεις. Ὠθεῖται ἀπὸ 
κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ χρηματο-
δοτοῦν ἀφειδῶς πλῆθος ἐθνικῶν καὶ 
ὑπερεθνικῶν ὀργανώσεων μὲ σκοπὸ 
νὰ προβάλλουν μὲ κάθε τρόπο αὐτὲς 
τὶς ἰδέες, ποὺ εὐτελίζουν τὸν ἄνθρωπο 
καὶ δημιουργοῦν ἕναν κόσμο «κολοβῶν 
ἀλεπούδων». Οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς ἐπι-
βάλλουν δικτατορικὴ λογοκρισία στὴν 
κοινωνικὴ ζωή, ἀπειλοῦν μὲ φυλακίσεις, 
διαπομπεύουν, ἀσκοῦν ἀπίστευτης βι-
αιότητας ἐκφοβισμό (bullying) στοὺς 
δια   τυπώνοντες διαφορετικὴ γνώμη.

Μὲ συνεχὴ πλύση ἐγκεφάλου ἀπὸ τὰ 
μέσα ἐνημερώσεως ὑβρίζουν, συκο
φαν τοῦν, διασύρουν καὶ χλευάζουν κα-
θέναν ὁ ὁποῖος θὰ διανοηθεῖ ἁπλῶς νὰ 
πεῖ «τὰ σύκα σύκα καὶ τὴ σκάφη σκά-
φη», ὅτι δηλαδὴ ἡ ὁμόφυλη σχέση εἶναι 
διαστροφή, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει παρὰ 
μόνο αὐτὴ ἡ ἐξαρχῆς δημιουργημένη 
διάκριση μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.

Τὸ σχέδιο διαφθορᾶς τῆς κοινωνίας 
ὀργανώθηκε ὕπουλα καὶ συστηματικά. 
Μὲ σειρὰ νόμων (ἀντιρατσιστικῶν καὶ 
ἄλλων), δῆθεν γιὰ προστασία κάποιων 
ἀδικημένων. Νόμων οἱ ὁποῖοι ἀφανί-
ζουν τὴν οἰκογένεια, ἀλλάζουν τὸν χα-
ρακτήρα της, τὴν διαλύουν μὲ τὰ «σύμ-
φωνα συμβίωσης τῶν ὁμόφυλων ζευ-
γαριῶν». Σύμφωνα ποὺ αὔριο θὰ γί-
νουν πολιτικὸς γάμος καὶ μεθαύριο…

Μεθαύριο ἴσως θὰ ἀπειλοῦνται ὄχι 
μόνο μὲ διαπόμπευση, ἀλλὰ καὶ μὲ 

πρόστιμο καὶ φυλάκιση οἱ ἱερεῖς ποὺ θὰ 
ἀρνοῦνται νὰ ἱερουργήσουν τέτοιο ἀνό-
σιο γάμο.

Τὴν ἴδια ὥρα, οἱ ἴδιες σκοτεινὲς δυ-
νάμεις, τὰ ἀόρατα κέντρα ἀποφάσε-
ων τοῦ ἐξωτερικοῦ, προβάλλουν αὐτὸ 
ποὺ συν ιστᾶ ἀπίστευτη πρόκληση: τὴ 
διοργάνωση τῶν χυδαίων ἐκδηλώσε-
ων pride – φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας! 
Τὰ προβάλλουν, τὰ στηρίζουν, τὰ χρη-
ματοδοτοῦν. Μὲ πρώτη πάντα τὴ σκο-
τεινὴ Πρεσβεία τῆς πλανηταρχίας. Καὶ 
εἶναι τραγικὸ τὸ ὅτι σ᾿ αὐτὸ τὸ παίγνιο 
συμπλέουν ἁρμονικὰ ὁ ἀριστερὸς ψευ-
δοπροοδευτισμὸς μὲ τὴν πιὸ ὠμὴ καπι-
ταλιστικὴ βαναυσότητα.

Μὰ ἂν ἔχουν μείνει κάποιοι ἀκόμη 
ὄρθιοι, ἀσυμβίβαστοι στὴ γενικὴ ὑπο-
δούλωση, ἂς μὴ δειλιάζουν.

Ἂς ὑποστοῦν καὶ διωγμούς. Γιὰ τὴν 
οὐρὰ τῆς ἀλεποῦς.

Γιὰ ποιὰ οὐρά; ποιᾶς ἀλεποῦς;
Γιὰ τὴν ἐλπίδα ὅλης τῆς γῆς.
Γιὰ τὴν τιμὴ τοῦ ἀνθρώπου! 

Καὶ βάρος περιττὸ αὐτὲς μᾶς προσθέ-
τουν: «ἀπρεπὲς τοῦτο τὸ μέλος… καὶ 
περιττὸν βάρος προσηρτημένον».

Ὅμως, κυρία μου, «ὦ αὕτη», τῆς εἶπε 
μία ἀπὸ τὶς ἄλλες. Ἂν αὐτὸ δὲν σὲ συν
έφερε ἐσένα, «οὐκ ἂν ἡμῖν αὐτὸ συνε-
βούλευες», δὲν θὰ συμβούλευες τὸ ἴδιο 
σὲ μᾶς.

Ἕνα μονάχα ὁ Αἴσωπος δὲν πρόβλε-
ψε σωστό: ὅτι θά ῤχόταν ἐποχὴ ποὺ 
ἡ «κόλουρος ἀλώπηξ» ὄχι μονάχα θὰ 
ἔβρισκε τόσο πολλὰ πρόθυμα αὐτιὰ νὰ 
τὴν ἀκούσουν, μὰ καὶ συμμάχους ποὺ 
μὲ πάθος θὰ τὴν ὑποστήριζαν. Καὶ κά-
τι τραγικότερο ἀκόμα: ὅτι σ᾿ αὐτὴ τὴν 
ἄθλια ἐποχή, ὅποια ἀλεποὺ θὰ τολμοῦ
σε νὰ ἔχει ἄλλη γνώμη, καὶ πρόστιμο 
θὰ πλήρωνε καὶ φυλακὴ θὰ πήγαινε.

Ποιὸς ἀπορεῖ; Τί ἄλλο γίνεται ἀπὸ τὸ 
νὰ ὠθεῖται βίαια ἡ κοινωνία μας ἀπὸ τὰ 
μαῦρα κέντρα τοῦ κακοῦ νὰ δέχεται ὡς 
φυσιολογικὴ τὴ διαστροφὴ ποὺ πονηρὰ 
τὴν ὀνομάζουν διαφορετικὸ σεξουαλικὸ 

Ἂν ζοῦσε ὁ γερoΑἴσωπος, θὰ κω-
μωδοῦσε πάλι. Τὰ τραγωδίας ἄ
ξια. Τὰ θρήνων. Γιὰ γέλια καὶ γιὰ 

κλάματα.
Ἦταν, θὰ ἔλεγε, «ἀλώπηξ κόλουρος»· 

μιὰ κολοβὴ ἀλεπού. Κι αὐτὴ «παγίδι 
ληφθεῖσα καὶ ἀποκοπείσης τῆς οὐρᾶς», 
σὰν πιάστηκε στὸ δόκανο καὶ κόπηκε ἡ 
οὐρά της, κατάφερε καὶ ξέφυγε. Ὅμως 
«διαδρᾶσα, ἀβίωτον ὑπ᾿ αἰσχύνης ἡγεῖ
το τὸν βίον»· ἀπὸ τὴν ντροπή της δὲν 
ἤθελε νὰ ζήσει. Καὶ τί σκαρφίστηκε ἡ 
παμπόνηρη; «Ἔγνω οὖν τὰς ἄλλας ἀ
λώπεκας τοῦτ᾿ αὐτὸ νουθετῆσαι», σκέ-
φτηκε νὰ συμβουλέψει τὶς ἄλλες ἀλε-
ποῦδες νὰ κάνουν καὶ αὐτὲς τὸ ἴδιο, «ὡς 
ἂν τῷ κοινῷ πάθει τὸ ἴδιον συγκαλύψει-
εν αἶσχος», ἔτσι ὥστε τὴ δική της ἀσχή-
μια νὰ τὴν κρύψει μὲ τὸ γενικὸ πάθη-
μα ποὺ θὰ τὶς ἔχει ἐξομοιώσει. Καὶ λοι-
πόν, «πάσας συναθροίσασα παρῄνει 
τὰς οὐρὰς ἀποκόπτειν», τὶς μάζεψε ὅ
λες καὶ τὶς προέτρεπε νὰ κόψουν κι αὐ
τὲς τὶς οὐρές τους. Ἄσχημες εἴμαστε 
ἔτσι μὲ τόσο μακριὲς οὐρές, τοὺς ἔλεγε. 

Γιὰ τὴν οὐρὰ 
τῆς ἀλεποῦς

www.osotir.gr/shop

ΕΣΘΗΡ
Στηρίζει πολὺ τὴν 

ἀνθρώπινη ψυχὴ 
στὴν πε ποί θηση ὅτι 
ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς 
 προστατεύει ἐ κεί νους 
ποὺ προστρέχουν μὲ 
ἐμπιστοσύνη στὴν ἀ      
γα  θή Του πρόνοια, 
καὶ γνωρίζει νὰ ἀνα-
τρέπει κα κό  βουλες 

μη χανορραφίες σὲ βάρος ἀθώων καὶ 
ἀ   νυ περάσπιστων πιστῶν Του. Σελίδες 
170. Τιμᾶ ται 4 �.

Ἔκδοση δεύτερη

Μητροπολίτου Πενταπόλεως 
Ἰγνατίου
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Ἀντίσταση στὴ νέα δικτατορία
«Μήνυση γιὰ διανομὴ φυλλαδίου μὲ ὁμο-

φοβικὸ περιεχόμενο κατατέθηκε σὲ βάρος 
Θεολόγου ποὺ διδάσκει σὲ Σχολεῖο Δευτε-
ροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ξάνθης. Στὸ 
φυλλάδιο ἡ ὁμοφυλοφιλία παρουσιάζεται 
ὡς ἀσθένεια καὶ διαταραχή.

Ἡ μήνυση ἔχει κατατεθεῖ στὸ Τμῆμα Ἀντι-
μετώπισης Ρατσιστικῆς Βίας τῆς ΕΛΑΣ καὶ 
ἔχει διαβιβασθεῖ ἁρμοδίως στὶς διωκτικὲς 
ἀρχὲς τῆς Ξάνθης, προκειμένου νὰ ἐνερ-
γήσουν. Τὴν ἔχουν καταθέσει τὸ Ἑλληνι κὸ 
Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλ
σίνκι, τὸ Τμῆμα Σεξουαλικοῦ Προσανατο-
λισμοῦ καὶ Ταυτότητας Φύλου τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ 
Ἑλσίνκι, ἡ Πολύχρωμη Πολυπολιτισμικὴ 
Ὀμπρέλα Ξάνθης καὶ τὸ Φεστιβὰλ Ὑπερη-
φάνειας Ἀθήνας Athens Pride» («Enikos.
gr» 2542017).

Ἰδοὺ ἡ νέα δικτατορία!
Θυμίζει στὴ χειρότερη ἔκδοσή τους τὰ 

λόγια ἀειμνήστου πολιτικοῦ ἀνδρὸς ποὺ 
ἔλεγε στοὺς πολιτικούς του ἀντιπάλους: 
«Δὲν δικαιοῦσθε διὰ νὰ ὁμιλεῖτε»! Καὶ λέ-
με στὴ χειρότερη ἔκδοσή τους, διότι τώρα 
δὲν ἀρκοῦνται οἱ νέοι δικτατορίσκοι σὲ λε-
κτικοὺς ἀφορισμούς, ἀλλὰ ἀπειλοῦν μὲ μη-
νύσεις καὶ δικαστήρια.

Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ ἔγκλημα τοῦ Θεολό-
γου, ὥστε νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὸ Δικαστήριο; 
Εἶναι τὸ ὅτι εἶπε τὰ αὐτονόητα· ὅτι δηλαδὴ 
«ἡ Ὀρθόδοξη πίστη βλέπει τὸν ὁμοφυλο-
φιλικὸ προσανατολισμὸ ὡς διαταραχὴ καὶ 
ἀσθένεια, θεωρεῖ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς πρά-
ξεις ἁμαρτωλές».

Προτρέπει σὲ βία κατὰ τῶν ὁμοφυλόφι-
λων; Κάθε ἄλλο! Τί γράφει;

«Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη βέβαια μᾶς προσ
ανατολίζει στὸ νὰ ἀπορρίπτουμε κάθε ρα-
τσιστικὴ συμπεριφορὰ ἐναντίον αὐτῶν 
τῶν ἀνθρώπων. Στηλιτεύουμε τὴν ἁμαρτία 
καὶ ὄχι τὸν ἁμαρτωλό... Ἄλλωστε ἂς μὴν 
ξεχνᾶμε ὅτι μὲ τὸ νὰ εἶμαι ἑτεροφυλόφιλος 
δὲν μὲ κάνει ἀναμάρτητο, οὔτε αὐτόματα 
“καλὸ χριστιανό”. Ὁ καλὸς Θεὸς περιμένει 
ἀπ᾿ ὅλους μας τὴν μετάνοιά μας».

Λόγια ἄξια ἐπαίνου γιὰ τὴ νηφαλιότητά 
τους, τὸ πνεῦμα ἀγάπης καὶ συμπάθειας 
ποὺ τὰ διατρέχει καὶ τὴν προτροπὴ γιὰ με-
τάνοια ὅλων μας, ἀφοῦ ὅλοι ἁμαρτωλοὶ εἴ
μαστε. Ὁ Θεολόγος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπαινε-
θεῖ. Ἀντὶ γι᾿ αὐτὸ ὁδηγεῖται στὰ Δικαστήρια.

Τέτοια φρικτὴ λογοκρισία θὰ τὴν ζήλευαν 
καὶ ὁ Ροβεσπιέρος καὶ ὁ Στάλιν καὶ ὁ Ἐμβὲρ 
Χότζα στὶς πιὸ μαῦρες ἡμέρες τῆς ἱστορίας!

Κι ὅμως τέτοια λογοκρισία ἔχει ἐπιβλη-
θεῖ σὲ περίοδο δημοκρατίας στὴν πιὸ ἐλεύ-
θερη χώρα τοῦ κόσμου. Καὶ οἱ πάλαι ποτὲ 
πολέμιοι τῆς δικτατορικῆς λογοκρισίας σι-
ωποῦν καὶ αὐτολογοκρίνονται, ἐπιβάλλουν 
οἱ ἴδιοι λογοκρισία στὰ λόγια τους, ἀπὸ φό-
βο μήπως προκαλέσουν τὴν ἐπιθετικότητα 
τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς διαστροφῆς.

Θὰ σιωπήσουν καὶ οἱ συνδικαλιστικοὶ 
φορεῖς τῶν ἐκπαιδευτικῶν; Καὶ ἡ Πανελ-
λήνια Ἕνωση Θεολόγων; Καὶ οἱ Σύλλογοι 
τῶν γονέων; Καὶ οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησί-
ας; Καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος;

Ἐμεῖς παρακαλοῦμε τὸν ἀγωνιστὴ Θε-
ολόγο νὰ μᾶς καλέσει μάρτυρες ὑπερα-
σπίσεώς του σὲ τυχὸν δίκη εἰς βάρος του. 
Αὐτὸ θὰ εἶναι ὕψιστη τιμὴ γιὰ μᾶς!

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης 
γιὰ τὴ γιόγκα

Ἐξαίρετο κείμενο ἀποτελεῖ ἡ ἀνακοίνω-
ση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ποὺ 
ἐξέδωσε μέσα σὲ «πνεῦμα στοργικῆς ἀγά-

πης» καὶ ἀλήθειας στὶς 20 Ἀπριλίου, σχε-
τικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς γιόγκα καὶ μὲ ἀφορμὴ 
σχετικὴ ὁμιλία ποὺ ἐπρόκειτο τὶς ἡμέρες 
ἐκεῖνες νὰ λάβει χώρα σὲ κεντρικὴ αἴθουσα 
τοῦ Ἡρακλείου.

Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ «μὲ πλήρη σε-
βασμὸ πρὸς ὅσους καλοπροαίρετα ἐπι-
λέγουν τὴ Γιόγκα ὡς γυμναστική, διευκρι-
νίζει» μὲ τὴν ἀνακοίνωσή της «ὅτι ἡ Γιόγ
κα, ἂν καὶ συνήθως παρουσιάζεται μὲ τὴν 
μορφὴ τῆς καθαρὰ γυμναστικῆς ἄσκησης, 
ὅμως εἶναι ἐμποτισμένη μὲ Ἰνδουιστικὲς Φι-
λοσοφίες, καὶ μάλιστα ἀποτελεῖ θεμελιῶδες 
κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ 
(...). Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀσκουμένου σὲ 
δῆθεν ὑποτιθέμενα “ἀνώτερα ἐπίπεδα” τῆς 
Γιόγκα, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ Διαλογισμός, 
ἀκόμη καὶ ἡ καθοδήγηση καὶ ἐξάρτηση 
ἀπὸ φωτισμένο διδάσκαλο, τὸν γκουρού». 
Περαιτέρω δέ, πάντα στὴν ἴδια ἀνακοίνω-
ση, ἀναφέρει πὼς σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίση-
μο περιοδικὸ «Γιόγκα» τοῦ κέντρου «Σα-
τυαναντασρὰμ» στὴν Ἑλλάδα, «“οἱ διάφο-
ρες τεχνικὲς τῆς Γιόγκα ἀποσκοποῦν στὴν 
ἀλλαγὴ ὁλόκληρου τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ἐξάρτησής του ἀπὸ τοὺς νό-
μους τοῦ κάρμα καὶ τῆς μετενσάρκωσης”, 
νόμους σαφῶς μὴ ἐπιστημονικοὺς καὶ πλή-
ρως ἀσυμβίβαστους μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χρι-
στιανικὴ Πίστη καὶ Ζωή μας». Ἡ Ἀρχιεπι-
σκοπὴ μάλιστα ὑπενθυμίζει πὼς σύμφωνα 
μὲ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιὰ τὶς αἱρέ-
σεις καὶ τὶς παραθρησκεῖες, «ἡ παραπάνω 
φιλοϊνδουϊστικὴ ὀργάνωση συγκαταλέγεται 
μεταξὺ αὐτῶν ποὺ θεωροῦνται ὡς ἀσυμβί-
βαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη».

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
κλείνει μὲ τὰ ἑξῆς: «Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξος 
λαός, χρειαζόμαστε σήμερα, περισσότερον 
παρὰ ποτὲ ἄλλοτε, τὶς ρίζες μας, νὰ ἀνακα-
λύψουμε τὴν ταυτότητα, τὸν Πολιτισμὸ καὶ 
τὶς παραδόσεις μας, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ 
σχέση μὲ καμιὰ Ἀνατολικὴ Θρησκεία».

Λόγια ξεκάθαρα, εὐπρεπὴ καὶ πλήρως 
διαφωτιστικὰ γιὰ ὅσους ἀπὸ ἄγνοια τοῦ 
θρησκευτικοῦ ὑποστρώματος ἐπιλέγουν 

τὴ γιόγκα ὡς γυμναστικὴ καὶ χαλάρωση. Ὁ 
κίνδυνος διολισθήσεως ἀκόμα καὶ μικρῶν 
παιδιῶν στὶς σχετικὲς ἀνατολικὲς θρησκεῖες 
δὲν εἶναι μικρός, καθὼς μάλιστα ἡ τεχνικὴ 
αὐτὴ ἀρχίζει νὰ ἐφαρμόζεται προαιρετικὰ 
καὶ σὲ σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευ-
τεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ὡς ἐναλλακτικὴ 
γυμναστική.

Τὰ δάκρυα τοῦ εὔζωνα
Μὲ ἔξοδα τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς 

Ἀδελαΐδας, πρωτεύουσας τῆς Νότιας Αὐ
στραλίας, μετέβησαν καὶ ἔλαβαν μέρος 
στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Ἀδελαΐδας ἕνα τμῆμα τῆς Προεδρικῆς 
Φρουρᾶς Ἀθηνῶν. Ἡ παρουσία τῶν εὐζώ-
νων συγκίνησε ὅλους τοὺς Ἕλληνες ὁμο-
γενεῖς ποὺ ζοῦν στὴ μακρινὴ Αὐστραλία.

Ἰδιαιτέρως συγκινητικὸ ὑπῆρξε τὸ ἑξῆς 
γεγονός. Ὅταν κατὰ τὸ πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, βοηθὸς τοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, ἀνα-
φερόμενος στὴν παρουσία τῶν εὐζώνων 
μίλησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὶς δυσκολίες 
ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ πατρίδα μας, 
συνέβη τὸ ἑξῆς: Ἦταν τόσο συγκινητικὰ καὶ 
θερμὰ τὰ λόγια τοῦ Ἐπισκόπου γιὰ τὴν πα-
τρίδα μας Ἑλλάδα, ὥστε μεταξὺ πολλῶν 
ποὺ δάκρυσαν, δάκρυσε καὶ ἕνας εὔζωνας. 
Τὰ δάκρυα γέμιζαν τὸ πρόσωπό του καὶ μὴ 
μπορώντας νὰ τὰ σφογγίσει, καθὼς ἔμε-
νε ἀκίνητος στὴ θέση του, ὅπως ἐπέβαλ-
λε τὸ καθῆκον του καὶ τὸ πρωτόκολλο, τὸν 
πλησίασε κάποιος ὁμογενὴς καὶ σφόγγιζε 
μ᾿ ἕνα χαρτομάντηλο τὸ πρόσωπό του. Ἡ 
συγκινητικὴ στιγμὴ μεταδόθηκε μὲ τὰ μέσα 
διεθνοῦς Ἐνημερώσεως σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο.

Σὲ συνέντευξη ποὺ παρεχώρησε ὁ συγ
κεκριμένος εὔζωνας, ὀνόματι Κωνσταντί-
νος Λούσιας, ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὸ χω-
ριὸ Γαβριὰ τῆς Ἄρτας, στὴν ἐφημερίδα τῆς 
Ἀδελαΐδας «Νέος Κόσμος», εἶπε μεταξὺ 
τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἔνταση καὶ ἡ 
ἀγάπη τοῦ κόσμου ποὺ ἔνιωσα ἐκείνη τὴ 
στιγμή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ πάθος τῶν 
λόγων τοῦ Ἐπισκόπου ποὺ μιλοῦσε μὲ τό-
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ση ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Εὔζω-
νες, κορύφωσαν τὴν συγκίνησή μου. Δὲν 
μπόρεσα νὰ συγκρατήσω τὰ δάκρυά μου... 
Θὰ ἐξακολουθήσω ὣς τὸ τέλος τῆς θητείας 
μου νά... ἐκπληρώνω τὸ ὄνειρό μου ποὺ 
δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τιμῶ τὴν πατρί-
δα μου καὶ τὸν κάθε στρατιώτη ποὺ ἔδωσε 
τὴ ζωή του γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι 
σήμερα» («Νέος Κόσμος» 152017, «Δη-
μοκρατία 252017).

 Σπουδαῖο μάθημα ἁγνῆς φιλοπατρίας 
ἀπὸ τὴ μακρινὴ Αὐστραλία. Τὸ χρειαζόμα-
στε ἐπειγόντως ὅλοι μας.

Οἱ ἀμβλώσεις ὁδηγοῦν 
στὸν ἀφανισμὸ τῆς φυλῆς μας!

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς Ἰατρικῆς τοῦ Παν
επιστημίου Ἀθηνῶν κ. Παναγιώτης Δημα
κάκος μὲ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο του 
στὴν ἐφημερίδα «Ἑστία» (2442017) τονί-
ζει τὶς τραγικὲς συνέπειες τῶν ἀμβλώσεων 
γιὰ τὴν πατρίδα μας. Μεταξὺ ἄλλων γρά-
φει:

«Στοὺς νεώτερους χρόνους, ἕνας κόσμος 
πονεμένος καὶ μιὰ προϊοῦσα πνευματικὴ 
παρακμὴ μείωσε τὸν Δείκτη Γονιμότητος 
τῆς πατρίδος μας (παιδιά/γυναίκα) ἀπὸ 3,7 
στὸ 0,9. Ὁ χαμηλὸς αὐτὸς δείκτης ἀπειλεῖ 
προσεχῶς τὴν ἑλληνικὴ ὕπαρξη, ὀφείλεται 
δὲ σὲ ποικίλους παράγοντες, σπουδαιότε-
ρος τῶν ὁποίων εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, ἤτοι ὁ 
ψυχρὸς φόνος ἑνὸς ἀνθρώπου σ᾿ ἐμβρυ-
ϊκὴ ἡλικία.

Στὴν Εὐρώπη ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρώτη καὶ 
στὸν κόσμο τρίτη στὶς ἐθνοκτόνες αὐτὲς 
ἀμβλώσεις. (...) Κατὰ τὴν τελευταία 30ε-
τία ἀπὸ τῆς ψηφίσεως τοῦ νόμου “περὶ 
ἀμβλώσεων” (19862016), ἔχουν φονευθεῖ 
10,513,5 ἑκατομμύρια ἀθῶα ἑλληνόπου-
λα, ἤτοι μία δεύτερη μεγαλύτερη Ἑλλάδα.

Ἡ κρίση τῆς Ἑλλάδος σήμερα δὲν εἶναι 
οἰκονομικὴ οὔτε μνημονιακή, εἶναι σ᾿ ἐτήσια 
βάση κυρίως ὑπαρξιακή, λόγῳ τῆς αὐτο-
γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων. Οἱ γονεῖς ὑπο-

γράφουν τὸν φόνο, ἡ Θέμιδα νομοθετεῖ, ἡ 
Βουλὴ ψηφίζει, ὁ ἰατρὸς ἐκτελεῖ, ἡ πατρί-
δα ἀποθνήσκει καὶ κανεὶς δὲν ὁμιλεῖ· ἐπι-
κρατεῖ ἄκρα νεκρικὴ σιωπὴ μὲ συμμετέχον
τες πολλοὺς στὸ ἐθνοκτόνο αὐτὸ ἔγκλημα. 
Εὐρωπαϊκὴ δημογραφικὴ ἔρευνα ἀπὸ τὴν 
Ἀκαδημία τῆς Στοκχόλμης προβλέπει τὸ 
ἔτος 2080 μιὰ Ἑλλάδα μὲ 2.000.000 γηρα-
σμένους Ἕλληνες καὶ ὁ τύπος ἀναφέρεται 
στὴν παρουσία 12.000.000 ἀλλοδαπῶν».

Στὸν ἐπίλογο τοῦ ἄρθρου του ὁ πολύ-
πειρος καὶ πολύτεκνος κ. Καθηγητὴς ὑπο-
γραμμίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ «κατάργηση τῶν 
ἐθνοκτόνων ἀμβλώσεων» καὶ «ἀναβίωση 
τῆς τεκνογονίας μὲ οὐσιαστικὴ στήριξη τῆς 
οἰκογενείας καὶ ἀκολούθως ὑπαρχούσης 
νεολαίας καὶ ζωηφόρου ἔθνους».

Καθὼς περνοῦν τὰ χρόνια, τὸ περίφη-
μο «δημογραφικὸ πρόβλημα» στὴν Ἑλλά-
δα ὀξύνεται καὶ διογκώνεται ὅλο καὶ περισ-
σότερο. Ἐκεῖνο δὲ ποὺ δημιουργεῖ μεγάλη 
πικρία στὶς ψυχὲς πολλῶν συμπατριωτῶν 
μας εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπισή του ἀπὸ ὅλο τὸ πολιτικὸ φά-
σμα στὴ χώρα μας, παρ᾿ ὅλα τὰ «καμπα-
νάκια κινδύνου» ποὺ ἀντηχοῦν κατὰ και-
ρούς. Ἡ εὐθύνη λοιπὸν τῶν πολιτικῶν μας 
εἶναι τεράστια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Φυλῆς 
μας. Ἀλλὰ ἡ σοβαρότερη εὐθύνη ἔγκειται 
στὴν κατάφωρη παραβίαση τοῦ νόμου τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καταδικάζει «τὸν ψυχρὸ 
φόνο ἑνὸς ἀνθρώπου σὲ ἐμβρυϊκὴ ἡλι-
κία». Ἂν ὑπάρξει ὅμως ἡ «πολιτικὴ βού-
ληση», τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάσχεση τῆς 
τεράστιας αἱμορραγίας ποὺ ἀφανίζει τὸν 
Ἑλληνισμό, εἶναι ἕτοιμο ἐδῶ καὶ πολλὰ 
χρόνια. Πρόκειται γιὰ τὸ βαρυσήμαντο Πό-
ρισμα τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τοῦ «Δημογρα-
φικοῦ», τὸ ὁποῖο μένει «θαμμένο» ἀπὸ τὸ 
1993 στὰ ἀρχεῖα τοῦ Σώματος καὶ περιμέ-
νει τὴν ἐφαρμογή του! Θὰ βρεθεῖ ἐπιτέλους 
κάποιος ποὺ θὰ τολμήσει τὴ σωτήρια αὐτὴ 
«ἐκταφή»;

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(ΙΖ΄ Λουκᾶ)

Βαρθολομαίου, Βαρνάβα,
Λουκᾶ Συμφερουπόλεως
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. ια΄ 33 - ιβ΄ 2
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Α΄ Ματθαίου 
Τῶν Ἁγίων Πάντων

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ 
μα θηταῖς· πᾶς ὅστις ὁμολο
γήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο    σ  θεν τῶν 

ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνή
σηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀν θρώ
πων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμ
προσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μη
τέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 
καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ 
ἐ μὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ 
λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 
ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου 
ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶ
πεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί 
ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς 
οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ πα
λιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 
καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 
θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυ
λὰς τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀ φῆ
κεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελ φὰς 
ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ 
τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνό
ματός μου, ἑκατον ταπλασίονα 
λή  ψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρο
νομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσον ται πρῶτοι 
ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

«Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα 
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι»

Τὴν προηγούμενη Κυριακὴ γιορτάσαμε τὴν 
Πεντηκοστή· σήμερα, Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάν
των, γιορτάζουμε τὸν καρπὸ τῆς Πεντηκοστῆς: 
ὅλους τοὺς Ἁγίους, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους. 
Ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ Ἀνάγνω-
σμα τὸν ἀπόστολο Πέτρο νὰ λέει πρὸς τὸν Κύ-
ριο: «Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολου-
θήσαμέν σοι». Νά, ἐμεῖς, Κύριε, τὰ ἀφήσαμε 
ὅλα γιὰ Σένα καὶ Σὲ ἀκολουθήσαμε. Ἡ φωνὴ 
αὐτὴ ὅμως εἶναι φωνὴ ὅλων τῶν Ἁγίων. Ἂς με-
λετήσουμε λοιπὸν σήμερα πολὺ σύντομα τὸ 
παράδειγμα τῶν Ἁγίων, ποὺ τὰ ἄφησαν ὅλα 
γιὰ τὸν Χριστό, καὶ ἂς δοῦμε πῶς μποροῦμε κι 
ἐμεῖς νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε.

1. Τὰ ἄφησαν ὅλα γιὰ τὸν Χριστὸ
Οἱ Ἅγιοι ἀγάπησαν τὸν Κύριο μὲ ὅλη τὴν ὕ

παρ ξή τους, χωρὶς κρατούμενα. Ὅταν ἔλαβαν 
τὴν ὁριστικὴ κλήση ἀπὸ τὸν Κύριο, ἄφησαν τὰ 
πάντα καὶ Τὸν ἀκολούθησαν. Ἐγκατέλειψαν τὴν 
προηγούμενη ζωή τους καὶ δόθηκαν ὁλοκληρω-
τικὰ σὲ Ἐκεῖνον. Ἔγιναν «οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ 
ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ»· ἀκολούθησαν τὸ Ἀρ νίο, 
τὸν Χριστό, ὅπου πήγαινε· «οὐκ ἠγάπη σαν τὴν 
ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου», δὲν ἀγάπη σαν τὴ 
ζωή τους, ἀλλὰ τὴν περιφρόνησαν μέχρι θανά-
του (Ἀποκ. ιδ´ 4, ιβ´ 11). Θυσίασαν τὰ πάντα γιὰ 
Ἐκεῖνον, μέχρι καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή τους.                            



Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι σὲ μιὰ στιγμὴ τὰ 
ἐγκατέλειψαν ὅλα καὶ Τὸν ἀκολούθησαν. 
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ἔχυσαν τὸ αἷμα τους, 
συνήθως μετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, 
γιὰ τὴν ἀγάπη τους πρὸς Αὐτόν. Ἄλλοι 
ἔφυγαν στὶς ἐρήμους καὶ ἔζησαν ἀγγελι
κὴ ζωὴ μὲ νηστεία, προσευχὴ καὶ θαυ-
μαστὴ σκληραγωγία. Ἄλλοι ἁγίασαν μέ-
σα στὸ γάμο. Ἄλλοι ἔζησαν σὲ ἀνάκτο-
ρα, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὰ βασιλικὰ ἐνδύματα 
φοροῦσαν τρίχινο σάκκο καὶ περνοῦσαν 
τὶς νύχτες τους μὲ προσευχὴ καὶ κρυφὲς 
ἀγαθοεργίες.

Τί πειρασμοὺς ὑπέμειναν οἱ Ἅγιοι Πάν
τες γιὰ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν Χριστό! 
Πόσο τοὺς πολέμησαν οἱ δαίμονες! Πόσο 
τοὺς χλεύασαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου! 
Καὶ ὅμως ἄντεξαν, νίκησαν· τὰ ἄφησαν 
πραγματικὰ ὅλα γιὰ τὸν Χριστό, διότι ὄν
τως Τοῦ ἔδωσαν τὴν καρδιά τους!

2. Μιμητὲς τῶν Ἁγίων
Μεγαλειῶδες τὸ πανόραμα τῶν Ἁγί-

ων Πάντων, ποὺ ξετυλίγει μπροστά μας 
ἡ σημερινὴ Κυριακή! Ἀτενίζουμε τὶς ἱερὲς 
μορφές τους καὶ μιὰ ἐπιθυμία ξεπηδᾶ 
ἀπὸ τὴν καρδιά μας: «Θέλω κι ἐγὼ νὰ γί-
νω σὰν κι αὐτούς!». Ἀλλὰ πῶς; Εἴμαστε 
τόσο ἀδύναμοι.

Ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, ὅταν τὸν 
ρώτησαν τί ἔλειπε ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς 
τῆς ἐποχῆς του καὶ δὲν εἶχαν τοὺς καρ-
ποὺς τῆς ἁγιότητος ποὺ ἄλλοτε ἦταν τό-
σο ἄφθονοι, ἀπάντησε: «Δὲν λείπει παρὰ 
μόνο μία προϋπόθεση: ἡ ἀπόφαση». Οἱ 
Ἅγιοι δὲν ἦταν φτιαγμένοι ἀπὸ ἄλλο ὑλι-
κό· ἦταν ἄνθρωποι σὰν κι ἐμᾶς. Σὲ ἕνα 
διέφεραν: στὸ ὅτι πῆραν στὰ σοβαρὰ τὸ 
ζήτημα τῆς σωτηρίας τους.

Ἄλλωστε θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιή-
σουμε ὅτι ἡ ἁγιότητα δὲν εἶναι πολυτέλεια. 
«Διώκετε... τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς 
ὄψεται τὸν Κύριον», γράφει ὁ ἅγιος ἀπό-
στολος Παῦλος (Ἑβρ. ιβ´ 14). Ὄχι ἁπλῶς 
νὰ κάνετε κάποια προσπάθεια γιὰ τὸν 
ἐξαγιασμό σας, ἀλλὰ «διώκετε»· νὰ τὸν 
ἐπιδιώκετε δηλαδὴ μὲ ὅλες σας τὶς δυνά-

μεις. Διότι χωρὶς ἁγιότητα κανεὶς δὲν θὰ 
δεῖ τὸν Κύριο. Στὸ τέλος τῆς ζωῆς μας, 
μετὰ ἀπὸ χρόνια πνευματικοῦ ἀγώνα, θὰ 
πρέπει νὰ ἔχουμε τουλάχιστον κάποια 
σημάδια ἀναγεννήσεως ἐπάνω μας, γιὰ 
νὰ βροῦμε ἔλεος.

Ἐξάλλου ἂς μὴ μᾶς ἀπογοητεύουν οἱ 
ἄφθαστες ἐπιδόσεις τῶν Ἁγίων. Γράφει 
πολὺ σοφὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης: 
Τὸ νὰ θαυμάζεις τὴν ἄσκηση τῶν Ἁγίων, 
εἶναι καλό· τὸ νὰ ἔχεις ζῆλο νὰ τὴν ἐφαρ-
μόσεις, προξενεῖ τὴ σωτηρία. Ἀλλὰ τὸ νὰ 
θέλεις νὰ μιμηθεῖς μονομιᾶς τὴ ζωή τους, 
αὐτὸ εἶναι παράλογο καὶ ἀδύνατο (Κλῖμαξ 
Δ́  λδ´).

Ἕνας οἰκογενειάρχης δὲν μπορεῖ νὰ γί-
νει ἀσκητής· καλεῖται ὅμως νὰ ἁγιασθεῖ 
μέσα στὸ στίβο τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. 
Ἕνας ἐπιχειρηματίας δὲν μπορεῖ νὰ πα-
ραμελήσει τὴν ἐπιχείρησή του. Θὰ ἀγωνι-
σθεῖ ὅμως νὰ μὴ γίνει δοῦλος τοῦ χρήμα-
τος καὶ νὰ μὴν παραμελήσει τὴ σωτηρία 
τῆς ψυχῆς του. Σὲ κάθε περίπτωση, μπο-
ροῦμε καὶ πρέπει μέσα στὴν καρδιά μας 
νὰ δώσουμε τὴν πρώτη θέση στὸ  Χριστὸ 
καὶ νὰ βάλουμε σὲ δεύτερη μοίρα ὅλα τὰ 
ἄλλα. 

    

Ἀδελφοί, σήμερα ἡ Ἐκκλησία προβάλ-
λει μπροστά μας τὰ ἐκλεκτὰ παιδιά της, 
τοὺς Ἁγίους, καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τοὺς μιμη-
θοῦμε. Ἂς πάρουμε τὴν ἀπόφαση ποὺ 
μᾶς λείπει. Ἂς συγκινήσει τὶς καρδιές μας 
τὸ ἰδανικὸ τῆς ἁγιότητος. Καὶ ἂς ἀγωνιζό-
μαστε μὲ κάθε φιλοτιμία ζητώντας τὴ Χά-
ρι τοῦ Θεοῦ· ζητώντας τὶς πρεσβεῖες τῶν 
Ἁγίων. Γιατὶ οἱ Ἅγιοι δὲν εἶναι σκιὲς τοῦ 
παρελθόντος· ζοῦν τώρα – καὶ γιὰ πάντα 
– στὸν οὐρανό. Καὶ πρεσβεύουν γιὰ μᾶς. 
Εἰδικὰ σήμερα μᾶς ἁπλώνουν τὸ χέρι 
αὐτοί, οἱ ὀλυμπιονίκες τοῦ πνεύματος, νὰ 
εἰσέλθουμε κι ἐμεῖς στὸ πνευματικὸ στά-
διο καὶ νὰ ἀθλήσουμε, μὲ πίστη καὶ ταπεί-
νωση, μὲ ὑπομονὴ καὶ αὐταπάρνηση, γιὰ 
νὰ κερδίσουμε τὸ ἄφθαρτο στεφάνι τῆς 
νίκης καὶ τῆς αἰώνιας δόξας στὴ Βασιλεία 
τῆς Παναγίας Τριάδος. 
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Ποιὸν νὰ ἀκοῦμε,  
τὸν Θεὸ ἢ τοὺς ἀνθρώπους;

Σ τὸ 20ὸ κεφάλαιο τοῦ τρίτου Bιβλί-
ου τῶν Βασιλειῶν, καταγράφεται 
ἀπὸ τὸν ἱερὸ συγγραφέα μιὰ διή-

γηση ἀπὸ τὰ χρόνια ποὺ βασιλιὰς τοῦ 
Ἰσραὴλ ἦταν ὁ ἀσεβὴς καὶ εἰδωλολά-
τρης Ἀχαάβ. Ἕνας βασιλιὰς ποὺ κατὰ 
τὰ 22 χρόνια τῆς βασιλείας του μόνο 
δεινὰ καὶ συμφορὲς ἐπισώρευσε στὸ 
λαὸ τοῦ Θεοῦ. Δίπλα του, σύζυγός του, 
ἡ μοχθηρὴ καὶ διεφθαρμένη Ἰεζάβελ.

Ἀλλὰ ἄς μεταφερθοῦμε στὴ Σαμάρεια. 
Ἐκεῖ ὅπου μεταξὺ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ δι-
αμένει ἕνας εὐλαβὴς καὶ πιστὸς Ἰσραη-
λίτης, ὁ Ναβουθαί. Ἐκεῖ ἔχει καὶ τὴ μικρή 
του περιουσία, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ 
ἕνα ταπεινὸ ἀμπέλι. Συμβαίνει ὅμως τὸ 
ἀμπελάκι του νὰ συνορεύει μὲ τὸ ἁλώνι 
ποὺ ἦταν ἰδιοκτησία τοῦ βασιλιᾶ Ἀχαάβ. 
Θὰ μποροῦσε μιὰ τέτοια γειτονία νὰ ἔδι-
νε χαρὰ στὸ Ναβουθαί. Ἔμελλε ὅμως 
νὰ εἶναι γι’ αὐτὸν ὀλέθρια καὶ καταστρο-
φική.

Ἐπεθύμησε τὸ μικρὸ καὶ ταπεινὸ αὐτὸ 
ἀμπελάκι ὁ βασιλιὰς Ἀχαάβ. Καλεῖ τότε 
τὸν Ναβουθαὶ νὰ διαπραγματευθεῖ τὴν 
ἀγορά του. «Δῶσε μου τὸ ἀμπέλι σου, 
γιατὶ θέλω νὰ τὸ κάνω περιβόλι μὲ λα-
χανικά, μιὰ καὶ βρίσκεται κοντὰ στὸ πα-
λάτι μου, κι ἐγὼ ὡς ἀντάλλαγμα θὰ σοῦ 
δώσω ἄλλο ἀμπέλι καλύτερο ἀπ’ αὐτό. 
Κι ἂν προτιμᾶς νὰ μοῦ τὸ πουλήσεις, 
εὐχαρίστως, θὰ σοῦ δώσω τὴν ἀξία 
τοῦ ἀμπελιοῦ σου σὲ χρήματα. Ἔτσι θὰ 
μπορέσω νὰ πραγματοποιήσω τὴν ἐπι-
θυμία μου, νὰ κάνω τὸ ἀμπέλι σου δικό 

μου λαχανόκηπο».
Τί ἦταν νὰ ἀκούσει αὐτὰ τὰ λόγια ὁ 

Ναβουθαί! Ἡ ἀπάντησή του σταθερή, 
χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις: 
«Θεὸς φυλάξοι, νὰ δώσω σὲ σένα τὴν 
πατρική μου κληρονομιά! Μὴ γένοιτο!».

Σὰν κεραυνὸς ἀκούστηκε στὰ αὐτιὰ 
τοῦ βασιλιᾶ ἡ ἄρνηση τοῦ Ναβουθαί. 
Δὲν τὸ φανταζόταν! Δὲν ἤθελε νὰ τὸ πι-
στέψει. Δὲν ἦταν μαθημένος νὰ ἀκούει 
ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους του ἀρνήσεις. Τα-
ράχθηκε καὶ γεμάτος μελαγχολία καὶ 
ἀπογοήτευση ἔπεσε στὸ κρεβάτι του, 
σκέπασε τὸ πρόσωπό του, ἔπαυσε νὰ 
τρώει. Μέχρι ποὺ τὸν ἐντόπισε σὲ αὐτὴ 
τὴν κατάσταση ἡ Ἰεζάβελ, ἡ ὁποία γιὰ 
ἀκόμη μία φορὰ πῆρε τὴ θέση τοῦ βα-
σιλιᾶ. Παράνομα καὶ ἐν ἀγνοίᾳ του ὑπέ-
γραψε καὶ σφράγισε διαταγὴ πρὸς τοὺς 
πρεσβυτέρους τοῦ Ἰσραήλ, ὁδηγώντας 
τὸν δυστυχὴ καὶ ἀθῶο Ναβουθαὶ στὸν 
διὰ λιθοβολισμοῦ θάνατο, μὲ τὴν ψευδὴ 
κατηγορία ὅτι ἐβλασφήμησε τὸν Θεὸ 
καὶ τὸν βασιλιά.

Καὶ ἡ διήγηση συνεχίζεται... Ἀλλὰ ἐ
μεῖς θὰ σταθοῦμε στὸ σημεῖο αὐτὸ γιὰ 
νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ στάση 
καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Ναβουθαί.

Διερωτᾶται κανείς, γιατί νὰ ἐπιμείνει 
ὁ Ναβουθαὶ στὴν ἀπόφασή του νὰ μὴ 
δώσει τὸ ἀμπέλι του; Γιατί νὰ ἔλθει σὲ 
διάσταση μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ βασιλιᾶ, 
τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ἀνταλλάγματα ἦταν 
ἱκανοποιητικά;

«Μὴ γένοιτό μοι παρὰ Θεοῦ μου δοῦ



Ἡ χριστιανικὴ φιλανθρωπία

Ἡ φιλανθρωπία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ 
εἶναι τὸ ἰδιαίτερο διακριτικὸ γνώ-
ρισμα τῶν συνειδητῶν Χρι στια

νῶν. Διότι αὐτὸ ὑπέδειξε ὁ ἴδιος ὁ Κύρι-
ος ὄχι μόνο μὲ τὴ διδασκαλία Του ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὴν ὅλη ζωή Του, ἀφοῦ, ὅπως 
γνωρίζουμε, «διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ 
ἰώ μενος πάντας τοὺς καταδυναστευο-
μένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου» (Πράξ. ί  
[10] 38).

Ὁ πιστὸς ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ βαπτίζε ται, 
ἐντάσσεται στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Γίνεται μέλος μιᾶς μεγάλης οἰκογέ νειας. 
Τὸ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας καθίστα-
ται ἀδελφὸς μὲ Πρωτότοκο, ἀνάμεσα 
σὲ πολλοὺς ἀδελφούς, τὸν Κύριό μας 
Ἰησοῦ Χριστό (βλ. Ρωμ. η΄ 29). Γίνεται 
μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Καί, 
ὅπως στὸ σῶμα τὸ ἕνα μέλος βοηθάει 
τὸ ἄλλο, ἔτσι καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία, 
ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἕνα 
μέλος της συμπαρίσταται στὶς ἀνάγκες 
τοῦ ἄλλου.

Αὐτὸ ἦταν ἰδιαίτερα γνωστὸ καὶ δια-
δεδομένο στοὺς κόλπους τῆς πρώτης 
Ἐκκλησίας. Τότε οἱ Χριστιανοὶ ἔκαμναν 

τὰ πάντα γιὰ νὰ καλύπτουν τὶς ἀνάγ
κες ὅλων τῶν ἀδελφῶν, προκειμένου 
νὰ μὴν ὑπάρχει κανένας ποὺ νὰ στε-
ρεῖται τῶν ἀναγκαίων. Γἰ  αὐτὸ τὸν λόγο 
τὰ χρήματα διαμοιράζονταν στὸν καθέ-
να ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες ποὺ εἶχε (βλ. 
Πράξ. δ΄ 3435).

Γιὰ νὰ εἶναι, ὅμως, θεοφιλὴς καὶ θεά-
ρεστη ἡ φιλανθρωπία εἶναι ἀνάγκη νὰ 
γίνεται μὲ ὁρισμένες πρoϋποθέσεις:

Πρωτίστως πρέπει νὰ εἶναι ἔμπρακτη.
Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ κατεξο

χὴν μαθητὴς τῆς ἀγάπης, μᾶς προτρέ
πει νὰ μὴν ἀγαπᾶμε μόνο μὲ λόγια, ἀλ
λὰ νὰ ἀγαπᾶμε μὲ ἔργα εὐεργετι κὰ καὶ 
ἀληθινά· «μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ 
γλώσσῃ, ἀλλ̓  ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ» (Ά  
Ἰω. γ΄ 18). Τὰ λόγια, οἱ εὐχὲς καὶ τὰ κη-
ρύγματα εἶναι εὔκολα. Καὶ φυσικὰ δὲν 
ἔχουν καμία ἀξία ὅταν οἱ συν άν θρωποί 
μας ὑποφέρουν καὶ ἐμεῖς ἀρ κούμαστε 
σὲ εὐχές, ἐνῶ μποροῦμε νὰ βοηθήσου-
με. Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τὸ ὑπο-
γραμμίζει μὲ αὐστηρότητα: «ἐὰν ἀδελ
φὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ λει-
πόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέρου τρο φῆς, εἴ
πῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν 
εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ 
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ναι κληρονομίαν πατέρων μου σοί» (Γ΄ 
Βασ. κ΄ [20] 3), διαβάζουμε στὸ ἱερὸ κεί-
μενο. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δώσω σὲ 
σένα τὴν πατρική μου κληρονομιά. Δὲν 
ἤθελε μὲ κανέναν τρόπο νὰ ἀποξενω-
θεῖ ἀπὸ τὴ μικρή του περιουσία, ὄχι 
γιατὶ δὲν σεβόταν τὸν Ἀχαὰβ ἢ γιατὶ δὲν 
ἤθελε νὰ ὑπακούσει στὰ προστάγματά 
του, ἀλλὰ διότι δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεπε ὁ 
Θεός! Γνώριζε πολὺ καλὰ ὁ Ναβουθαὶ 
ἀλλὰ καὶ ὁ βασιλιὰς Ἀχαάβ, ὅσα ἦσαν 
γραμμένα στὸ Λευϊτικό: «ἡ γῆ οὐ πρα-
θήσεται εἰς βεβαίωσιν. Ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ 
γῆ, διότι προσήλυτοι καὶ πάροικοι ὑμεῖς 
ἐστε ἐναντίον μου» (Λευϊτ. κε΄ 23). Ἡ 
Χαναὰν ἦταν κατὰ ἕναν ἰδιαίτερο τρό-
πο ἰδιοκτησία τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ Ἰσραηλί-
τες ἦσαν τρόπον τινὰ ἐνοικιαστὲς τῆς 
γῆς. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν ἐπιτρεπόταν 
νὰ ἀποχωρίζονται τὴν περιουσία τους 
οὔτε καὶ νὰ τὴν παραχωροῦν ὁ ἕνας 
στὸν ἄλλον, παρὰ μόνο ἐὰν ἔφταναν σὲ 
ἔσχατη ἀνάγκη (βλ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη 
μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, τόμος 6ος, 
σελ. 276). 

Τί ζηλευτὸ τὸ παράδειγμα τοῦ Ναβου-
θαί! Τί σταθερὴ ὁμολογία ἑνὸς ὑπηκό-
ου μπροστὰ σὲ ἕναν ἰσχυρὸ ἄρχοντα! 
Τί πειθαρχημένη ὑπακοὴ στὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ!

Ἔρχεται στὴ σκέψη μας ὁ λόγος 
τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ἀπὸ τὸ βιβλίο 
τῶν «Πράξεων», «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ 
μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε΄ 29). 
Ὑποχρέωσή μας καὶ καθῆκον μας νὰ 
πειθαρχοῦμε πιὸ πολὺ στὸ Θεό, παρὰ 
στοὺς ἀνθρώπους. 

 Αὐτὸς ὁ θεόπνευστος λόγος ξεκαθα-
ρίζει καὶ γιὰ μᾶς ποιὰ στάση πρέπει νὰ 
κρατοῦμε. Δίνει τὸ στίγμα ποιὰ πρέπει 
νὰ εἶναι ἡ σχέση μας μὲ κάθε ἀνθρώ-
πινη ἐξουσία καὶ μάλιστα μὲ αὐτὴν 
ποὺ ἔρχεται σὲ εὐθεία σύγκρουση μὲ 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο παραμέ-
νει ὑποχρέωσή μας νὰ σεβόμαστε τὸν 
κάθε ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 
Ἄλλωστε καὶ ἡ προσθήκη τῆς λέξεως 
«μᾶλλον» ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο δείχνει 
ἀκριβῶς αὐτό: Δὲν ἀπορρίπτει συνο-
λικὰ κάθε ἀνθρώπινη ἐξουσία, ἀλλὰ το-
νίζει ὅτι ἔχουμε καθῆκον νὰ ὑπακούου-
με σὲ αὐτὴν μέχρι κάποιου ὁρίου.

Ἀλλὰ ποιὸ εἶναι τὸ ὅριο; Τὸ ὅριο εἶναι 
ὁ ἀθάνατος καὶ ἀλάνθαστος νόμος τοῦ 
Θεοῦ. Βλέπουμε σήμερα στὴν Ὀρθόδο-
ξη πατρίδα μας τὴν πολιτικὴ ἡγεσία νὰ 
περιφρονεῖ ἀπροκάλυπτα τὸ θεῖο θέ-
λημα, νὰ ἀμφισβητεῖ καὶ νὰ καταπατᾶ 
αἰώνιες ἠθικὲς ἀρχές, ἀρνούμενη νὰ δεῖ 
στὸ πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὴν 
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ στιγμὴ γιὰ κά-
θε πιστό, μὲ ὅποια θυσία, νὰ πειθαρχή-
σει στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα 
μας, ἀψηφώντας τὶς συνέπειες. Εἶναι ἡ 
ὥρα τῆς σταθερῆς ὁμολογίας καὶ ὑπα-
κοῆς. 

Νὰ μένουμε ἀσυμβίβαστοι, μιμούμε
νοι τὸν εὐσεβὴ Ναβουθαί, μὰ κυρίως 
ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ Θε-
ανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐ
τοῦ ποὺ μᾶς δίδαξε τὴν ὑπακοὴ μὲ τὸν 
λόγο Του καὶ τὸ παράδειγμά Του. Αὐτοῦ 
ποὺ ἀπὸ τὴ βρεφική Του ἀκόμη ἡλικία 
ὑποτάχθηκε σὲ ὅσα προέβλεπε ὁ Μω-
σαϊκὸς Νόμος. Αὐτοῦ ποὺ ἔγινε «ὑπή-
κοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυ-
ροῦ» (Φιλιπ. β΄ 8), κατὰ τὸ θέλημα τοῦ 
οὐρανίου Πατρός. Καὶ γι’ αὐτὸ «ὁ Θεὸς 
αὐτὸν ὑπερύψωσε» (Φιλιπ. β΄ 9), Τὸν 
δόξασε γιὰ τὴν ἕως θανάτου ὑπακοή 
Του, ὅπως διαβάζουμε στὴν πρὸς Φι-
λιππησίους Ἐπιστολή. Ἔδωσε ἔτσι σὲ 
ὅλους ἐμᾶς τὸ μάθημα ὅτι διὰ τῆς ὑπα-
κοῆς ὁ ἄνθρωπος θὰ δοξασθεῖ καὶ θὰ 
ὁδηγηθεῖ στὸν Παράδεισο τῆς αἰωνίου 
τρυφῆς. 



Παρόλο ποὺ ἦταν κρύα ἡ χειμωνιά-
τικη μέρα, ὁ Σταμάτης, ἀπόστρα-
τος ἀξιωματικὸς τοῦ ἔνδοξου πο-

λεμικοῦ ναυτικοῦ, κατέβηκε στὸ Ναυτι
κὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν νὰ ἀγοράσει 
τὰ φάρμακά του, ὅπως τὸ συνήθιζε μία 
φορὰ τὸν μήνα. Πλήρωσε τὴ συμμετο-
χή του στὸ γνωστό του καὶ ἀπὸ ἄλλες 
φορὲς φαρμακοποιὸ καὶ τὴν ἀπόδειξη 
ποὺ ἔλαβε, ἐνῶ ἄλλες φορὲς τὴν ἔβαζε 
μαζὶ μὲ τὴν ταυτότητα καὶ τὶς κάρτες του, 
αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν ἔβαλε μαζὶ μὲ τὰ ρέ-
στα στὸ πορτοφόλι του.

Κατόπιν μὲ τὸ Μετρὸ ἀπὸ τὸ Μέγαρο 
Μουσικῆς κατέβηκε στὸ σταθμὸ Μονα-
στηράκι. Γιὰ νὰ θυμηθεῖ τὰ παλιά, ἔκανε 
καὶ μιὰ βόλτα. Πῆγε στὴ Βαρβάκειο ἀγο-
ρά, ψώνισε λίγα πράγματα καὶ περπα-
τώντας ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἀθηνᾶς ἐπέστρε-
ψε πάλι στὸ σταθμὸ Μοναστηράκι, ἀπ᾿ 
ὅπου πῆρε τὸν Ἠλεκτρικὸ γιὰ νὰ φθά-
σει στὰ βόρεια προάστεια τῶν Ἀθηνῶν, 
ὅπου εἶναι ἡ μόνιμη κατοικία του. 

Στὸ βαγόνι τοῦ συρμοῦ βρῆκε εὐτυχῶς 
κάθισμα καὶ κάθισε. Ἔλεγξε κατόπιν καὶ 

τὰ πράγματά του γιὰ νὰ δεῖ ἂν εἶναι ὅλα 
στὴ θέση τους καὶ διαπίστωσε ὅτι ἔλει-
πε τὸ πορτοφόλι του. Ἔψαξε ὅλες τὶς 
τσέπες του, ἀλλὰ ἡ ἔρευνα δὲν ἔφερε 
κανένα ἀποτέλεσμα. Τὸ πορτοφόλι του 
εἶχε κάνει φτερά. 

–Κάποιος ἀετονύχης θὰ μοῦ τὸ ἅρπα-
ξε στὴ στάση Μοναστηράκι ποὺ εἶχε 
πολυκοσμία, σκέφτηκε. Ἐκμεταλλεύθη
κε τὸν συνωστισμό. Πῶς ἔχουμε γίνει 
ἔτσι, Θεέ μου! ψιθύρισε. Ἀλλὰ μετὰ θυ-
μήθηκε τὸν ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη, 
ποὺ συμβούλευε νὰ βάζουμε καλὸ λογι-
σμό, νὰ μὴ βιαζόμαστε νὰ ἐνοχοποιοῦμε 
ἀνθρώπους, χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐπαρκὴ 
στοιχεῖα. 

–Μπορεῖ νὰ μοῦ ἔπεσε στὸ δρόμο ἢ 
στὸ σταθμό, μπορεῖ νὰ τὸ ξέχασα στὸ 
τελευταῖο κατάστημα, μπορεῖ νὰ εἶναι 
δικό μου τὸ λάθος. Ἀλλὰ ὅ,τι κι ἂν ἔγινε, 
ἂς μὴ χάσω τὴν εἰρήνη μου γιὰ τὸ πορ-
τοφόλι, πρόσθεσε. Κοίταξε δεξιὰ κι ἀρι-
στερὰ τὸ τοῦνελ τῆς στοᾶς τοῦ Ἠλεκτρι-
κοῦ στὴν ἀρχή, τὶς πολυκατοικίες κατό-
πιν, γιὰ νὰ λησμονήσει τὸ συμβάν. 

Ὁ ἀρχοντικὸς κωφάλαλος

αληθινη ιστορία

δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώμα-
τος, τί τὸ ὄφελος;»· ἐὰν ἕνας ἀδελφὸς 
Χριστιανὸς ἢ μιὰ ἀδελφὴ Χριστιανή, λέ-
ει, εἶναι γυμνοὶ καὶ δὲν ἔχουν τὰ ἀπαραί-
τητα ροῦχα γιὰ νὰ ντυθοῦν καὶ στε-
ροῦνται ἀκόμη καὶ τὴν ἀναγκαία καθη-
μερινὴ τροφὴ καὶ τοὺς πεῖ ἕνας ἀπὸ 
ἐσᾶς: Πηγαίνετε στὸ καλό, σᾶς εὔχομαι 
νὰ ζεσταθεῖτε καὶ νὰ χορτάσετε καλά, 
ἀλλὰ δὲν τοὺς δώσετε καὶ τὰ ἀναγκαῖα 
γιὰ τὴ συντήρηση τοῦ σώματός τους, 
ποιὸ εἶναι τὸ ὄφελος; Αὐτὴ ἡ πίστη εἶναι 
νεκρή, «νεκρά ἐστι», τονίζει ὁ Ἀπόστο-
λος (Ἰακ. β΄ 1517). 

Ἡ ἄσκηση τῆς ἔμπρακτης φιλανθρω-
πίας ἀπαιτεῖ προσωπικὸ κόπο καὶ θυ-
σία. Οἱ τέσσερις ποὺ μετέφεραν τὸν 
παράλυτο τῆς Καπερναοὺμ στὸ σπίτι 
ὅπου βρισκόταν ὁ Κύριος ἀσκοῦσαν 
φιλανθρωπία ἔμπρακτη· ἡ κοπιαστικὴ 
μεταφορὰ τοῦ ἀσθενοῦς, ἡ ἀναρρίχηση 
στὴ στέγη, τὸ ἄνοιγμά της καὶ τὸ κατέ-
βασμα τοῦ «παραλυτικοῦ» μὲ σχοινιὰ 
μπροστὰ στὸν Κύριο, αὐτὸ ἐπιβεβαιώ-
νουν (Ματθ. θ΄ 18).

Δεύτερη προϋπόθεση τῆς θεάρεστης 
φιλανθρωπίας εἶναι ἡ ἀφάνεια.

Τὸ καθόρισε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰη-
σοῦς Χριστὸς καὶ μὲ τὸ  παράδειγμά 
Του ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ξεκάθαρα λόγια Του: 
«Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν 
μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ-
πων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς»· προσ
έχετε νὰ μὴν κάνετε τὴν ἐλεημοσύνη 
σας μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ 
νὰ σᾶς δοῦν καὶ νὰ σᾶς θαυμάσουν. 
«Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ 
σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ 
ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ ἐν ταῖς ρύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ. ς΄ 1, 2)· 
ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη, μὴν τὴν δι-
αφημίσεις ὅπως κάνουν οἱ ὑποκριτὲς 
στὶς Συναγωγὲς καὶ στοὺς δρόμους γιὰ 

νὰ δοξαστοῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.
Στὴν Ἐκκλησία ἔχουμε μεγάλα ἔργα 

εὐποιίας ποὺ καλύπτονται κάτω ἀπὸ 
τὴν ἀνωνυμία, γιατὶ οἱ μεγάλοι δωρητὲς 
καὶ εὐεργέτες της δὲν ἐπεδίωξαν τὴν 
προβολὴ καὶ τὸν θόρυβο γύρω ἀπὸ τὴν 
προσφορά τους.

Ὑπάρχει βέβαια καὶ τὸ ἀντίθετο: ἡ 
πλη  θωρικὴ προβολὴ τῶν δωρητῶν. Δι-
ότι, δυστυχῶς, τὸ «θεαθῆναι» μολύνει 
καὶ βεβηλώνει καὶ τὰ πλέον ἱερὰ ἔργα, 
ἰδίως στὶς μέρες μας.

Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δηλητηριάζει τὴ 
ζωὴ τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν ὑπερπρο-
βολή, σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ὅλο 
καὶ περισσότερο παγώνει ἡ ἀγάπη, σὲ 
μιὰ ἐποχὴ ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ παθο-
λογικὸ ἀτομισμό, εἶναι ἀπολύτως ἀναγ
καῖο οἱ πιστοὶ νὰ ἀνοίγουμε τὴν καρδιά 
μας καὶ νὰ ἁπλώνουμε τὰ χέρια μας γε-
μάτα σ᾿ ὅλους αὐτοὺς ποὺ δοκιμάζον
ται σκληρά. Καὶ νὰ τὸ κάνουμε θεάρε-
στα, δηλαδὴ ἀφανῶς.

Ἔτσι θὰ δοξασθοῦμε μὲ τὴν αἰώνια 
δόξα ποὺ ἐπιφυλάσσει ὁ Κύριος στοὺς 
εὐλογημένους κληρονόμους τῆς Βασι-
λείας Του. 

www.osotir.gr/shop

«Ὅλος 
ἱερωμένος Θεῷ»

Πτυχὲς ἀπὸ τὴ 
ζω ὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ 
π. Εὐ σε βίου Ματθο-
πούλου, ἐν πολλοῖς 
ἄ  γνω στες, μέσα ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες προβάλ-

λουν ἐναργῶς ἀφενὸς μὲν ἡ ὁσιότητα 
καὶ πνευματικότητα τῆς μορφῆς του, 
ἀφετέρου δὲ ὁ ἱεραποστολικὸς ζῆλος 
καὶ ἡ δράση του. 

Σελίδες 136. Τιμᾶται 3 �.
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Μετὰ ἀπὸ λίγο χτύπησε τὸ κινητό του 
τηλέφωνο. 

–Παρακαλῶ! 
–κ. Σταμάτη, εἶμαι ὁ Κώστας ἀπὸ τὸ 

φαρμακεῖο τοῦ Ναυτικοῦ Νοσοκομείου 
ποὺ προμηθευθήκατε πρὶν ἀπὸ μιὰ ὥ
ρα τὰ φάρμακά σας. Γιὰ δέστε τὰ πρά
γματά σας. Ἔχετε τὸ πορτοφόλι σας; 

–κ. Κώστα, αὐτὸ τὸ θέμα μ᾿ ἀπασχο-
λοῦσε καὶ μένα τὴν ὥρα αὐτή. Πρὶν 
ἀπὸ λίγο ἔψαξα ὅλες τὶς τσέπες μου. Τὸ 
πορτοφόλι δὲν ὑπάρχει πουθενά. Μή-
πως γνωρίζετε κάτι ἐσεῖς;

–Τηλεφώνησε πρὶν ἀπὸ λίγο ἕνας κύ-
ριος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι βρέθηκε ἕνα πορ-
τοφόλι, μέσα στὸ ὁποῖο ὑπάρχει μία 
ἀπόδειξη ποὺ δείχνει ὅτι μὲ σημερινὴ 
ἡμερομηνία ἀγόρασε κάποιος ἀπὸ τὸ 
φαρμακεῖο μας φάρμακα. «Ἂν ἀναζη-
τήσει τὸ πορτοφόλι του, νὰ τοῦ δώσετε 
τὸν ἀριθμὸ τοῦ κινητοῦ μου γιὰ τὰ πε-
ραιτέρω»· αὐτὸ μοῦ εἶπε. 

Χαρούμενος ὁ Σταμάτης γιὰ τὴν ἀνέλ-
πιστη ἐξέλιξη τοῦ συμβάντος τηλεφώ-
νησε ἀμέσως στὸν ἀριθμὸ ποὺ σημεί-
ωσε: 

–Παρακαλῶ; 
–Κύριε, τηλεφωνήσατε πρὶν ἀπὸ λίγο 

στὸ φαρμακεῖο τοῦ Ναυτικοῦ Νοσοκο-
μείου καὶ εἴπατε ὅτι βρέθηκε ἕνα πορ-
τοφόλι. Ἐγὼ τὸ ἔχασα. Σᾶς εἶμαι εὐγνώ-
μων ποὺ τὸ βρήκατε.
–Τὸ βρῆκε ὁ ἀδελφός μου καὶ ἐπείγε-

ται νὰ τὸ παραδώσει στὸν κάτοχό του. 
Ποῦ θέλετε νὰ συναντηθοῦμε; 

Ὅρισαν νὰ συναντηθοῦν τὴν ἑπόμενη 
μέρα στὴν πλατεία Βικτωρίας. 

Ὅταν συναντήθηκαν, ὁ Σταμάτης εἶδε 
ὅτι, αὐτοὶ ποὺ βρῆκαν τὸ πορτοφόλι 
του, ἦταν ἕνας ἡλικιωμένος συνταξιοῦ
χος καὶ ὁ μεσήλικας κωφάλαλος ἀδελ-
φός του. Ἀπὸ τὸ παρουσιαστικό τους ἔ
μοιαζαν φτωχοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ εὐγενι

κοὶ καὶ ἀξιοπρεπεῖς. Τὸ πρόσωπό τους 
ἦταν ἱλαρό. Ἔλαμπαν ἀπὸ χαρά. Παρέ-
δωσαν τὸ πορτοφόλι εὐγενικὰ καὶ δὲν 
θέ λησαν οὔτε «εὕρετρα» νὰ πάρουν 
οὔ τε κάποιο ἄλλο δωράκι. Μόνο ἕ ναν 
κα φὲ δέχθηκαν νὰ τοὺς προσφέρει ὁ 
ἀπόστρατος ἀξιωματικὸς σὲ κάποιο κα-
τάστημα τῆς πλατείας.

Καθὼς ἔπιναν τὸν καφέ τους, τοὺς 
ρώ τησε ὁ Σταμάτης: 

–Ποῦ καὶ πῶς βρήκατε τὸ πορτοφόλι 
μου; 

Τοῦ ἀπάντησαν ὅτι καθὼς βάδιζαν 
στὴν ὁδὸ Ἀθηνᾶς, ὁ κωφάλαλος ἀδελ
φὸς τὸ πάτησε κι ἀναρωτήθηκε: 

–Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ πάτησα; 
Κοίταξε κάτω καὶ εἶδε ὅτι ἦταν πορ-

τοφόλι. Τὸ ἄνοιξαν καὶ βρῆκαν ὅτι εἶχε 
260 εὐρὼ καὶ τὴν ἀπόδειξη τοῦ φαρμα-
κείου. Χωρὶς χρονοτριβὴ τηλεφώνησαν 
στὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου ποὺ ἔγραφε ἡ 
ἀπόδειξη, γιὰ νὰ βρεθεῖ ὁ κάτοχος τοῦ 
πορτοφολιοῦ. Πόσο χαρούμενοι ἔνιω-
θαν ποὺ ἡ προσπάθειά τους στέφθηκε 
μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία! Αἰσθάνονταν σὰν 
νὰ πληρώθηκαν μὲ ἑκατομμύρια, κι ἂς 
μὴν πῆραν ἀπολύτως τίποτε!

Ὁ Σταμάτης δὲν πίστευε στὰ μάτια 
του. Τοὺς διπλοευχαρίστησε γιὰ τὴν εὐ
γενικὴ χειρονομία τους, τοὺς ἀποχαιρέ-
τησε ἐγκάρδια καὶ ἐπέστρεψε στὸ σπίτι 
του, δοξάζοντας τὸν ἅγιο Θεὸ ποὺ δὲν 
ἔκλεισαν ὅλες οἱ πόρτες τοῦ καλοῦ. 

–Εὖγε στὸν ἀρχοντικὸ κωφάλαλο! ψι-
θύρισε. Λέμε ὅτι χάλασε ὁ κόσμος, ἀλλὰ 
ὑπάρχουν ἀκόμη Ἕλληνες ποὺ δια θέ
τουν πνευματικὴ ἀρχοντιὰ καὶ ἀνωτε-
ρότητα. Τέτοιες ὡραῖες ψυχὲς βλέπει ὁ 
ἅγιος Θεὸς καὶ παρατείνει τὸ ἔλεός Του. 
Γιὰ χάρη τους προστατεύει ἀκόμη τὴν 
πατρίδα μας! 

«Τὰ τέλη 
τῆς ζωῆς ἡμῶν»

«ἀνεπαίσχυντα»  
καὶ «εἰρηνικὰ»

Σ ὲ προηγούμενο ἄρθρο μας (βλ. 
τεῦχ. 2148, σελ. 7172) εἴδαμε τί 
νόημα ἔχουν τὰ λόγια τῆς εὐχῆς 

ποὺ δίνει ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὰ τέλη 
τῆς ζωῆς μας, ὥστε αὐτὰ νὰ εἶναι «χρι-
στιανὰ» καὶ «ἀνώδυνα». Στὴ συνέχεια 
μᾶς προτρέπει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ 
ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὰ τέλη μας νὰ 
εἶναι καὶ «ἀνεπαίσχυντα» καὶ «εἰρηνι-
κά».

«Ἀνεπαίσχυντα», δηλαδὴ χωρὶς ντρο-
πή, χωρὶς αἰσχύνη, νὰ μὴν εἶναι ντρο-
πιασμένα. Γιατὶ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ 
περάσει κανεὶς ὅλη του τὴ ζωὴ τιμημένα 
καὶ στὸ τέλος νὰ ξεπέσει σὲ μιὰ ἀκού-
σια παρεκτροπή, ἡ ὁποία θ’ ἀμαυρώσει 
ὁλόκληρο τὸ παρελθόν του.

Ἁμαρτίες, ἀδυναμίες τῆς νεότητος ἢ 
τῶν ὡρίμων χρόνων ζωῆς ἔρχεται ὥρα 
ποὺ ξεσποῦν ἀπότομα καὶ παρασύ-
ρουν σὲ ἐλαφρότητες ἢ σὲ σοβαρὲς πα-
ρεκτροπὲς καὶ ἐκθέτουν. Καὶ ὅταν ἤμα-
σταν νεότεροι, εἴχαμε κάποια ἐπιβολὴ 
στὸν ἑαυτό μας καὶ δύναμη θελήσεως, 
καὶ μπορούσαμε νὰ καλύψουμε τὶς ἀδυ-
ναμίες τοῦ χαρακτῆρος καὶ τὶς ἐκδηλώ-
σεις του. Ὅσο ὅμως περνοῦν τὰ χρόνια, 
ἐμφανίζονται οἱ δυσκολίες καὶ ἰδιοτρο-
πίες τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ μᾶς ξεσκεπά-
ζουν. Τότε δὲν ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ τὶς 
ἀντιμετωπίζουμε καὶ μᾶς ἐκθέτουν.

Ἄλλοτε τάσεις ἐγωιστικές, ματαιοδο

ξίες, ἦθος ὑπερήφανο, ἐμπιστοσύνη 
στὶς κρίσεις μας, ἐπιμονές, πείσματα, ὅ
ταν κανεὶς τὰ ἀφήσει, μεγαλώνουν αὐτὰ 
μαζὶ μὲ τὴν ἡλικία μας.

Ὅσο περνᾶ ἡ ἡλικία, τόσο περισσό-
τερο γινόμαστε ἀσυγκράτητοι σὲ τέ-
τοιες ἐλαφρότητες καὶ παρεκτροπές. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος σὲ ἄλλο 
σημεῖο τῆς θείας Λειτουργίας παρακα-
λεῖ τὸν Θεό: «Τὸ γῆρας περικράτησον».  
Συγκράτησε καὶ ὑποστήριξε, Κύριε, τὸ 
γῆρας ἀπὸ κάθε πλευρά. Εὐλογημένος 
ὅποιος μὲ φόβο Θεοῦ ἔζησε σ’ ὅλη τὴ  
ζωή του, μὲ προσοχή, προσευχή, ἀγώ-
να, μυστηριακὴ ζωή· δὲν θὰ ἐπιτρέψει ὁ 
Θεὸς νὰ καταντροπιασθεῖ στὸ τέλος. Ἡ 
Χάρις τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀγωνίσθηκε νὰ τὴν 
διατηρεῖ, θὰ τὸν ἐπισκιάζει καὶ στὶς δύσ
κολες ὧρες τῶν γηρατειῶν.

Ἐκτὸς ἀπὸ «ἀνεπαίσχυντα» ζητοῦμε 
ἀπὸ τὸν πανάγαθο Κύριό μας τὰ τέλη 
μας νὰ εἶναι καὶ «εἰρηνικά».

Μπορεῖ τὰ τέλη μας νὰ εἶναι «ἀνεπαί-
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΔ 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. Διευθύνσεως: 210.3622108.
 Τηλεομοιότυπο: 210.3621286.
Διευθυντὴς 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.

 Ἐτήσια συνδρομή: Εὐρὼ 12
 Κύπρου: Εὐρὼ 20
 Ἐξωτερικοῦ: Εὐρὼ 35

σχυντα», δὲν ξέρουμε ὅμως ἂν θὰ εἶναι καὶ «εἰρη-
νικά». Ποικίλες θλίψεις, δοκιμα σίες ἀπὸ ἀσθένειες, 
θανάτους προσ φιλῶν προσώπων, παράπονα καὶ 
λόγια πικρὰ ἀπὸ οἰκείους, συμπεριφορὰ ἀγνωμο-
σύνης, ἀχαριστίας, ψυχρότητος δὲν εἶναι καθόλου 
ἀπίθανο τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας 
νὰ μᾶς γεμίσουν μὲ θλίψη καὶ δάκρυα. Ἀδικίες ἀπὸ 
πρόσωπα ποὺ ἀγαπήσαμε καὶ ἐκμεταλλεύθηκαν τὴ 
δύσκολη τοῦ γήρατος κατάστασή μας ἐνδέχεται νὰ 
διώχνουν τὴ γαλήνη ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό μας.

Ἀλλὰ καὶ φόβοι ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία μας ἢ ἀγωνί-
ες, καθὼς εἴμαστε προσκολλημένοι στὴν παρούσα 
ζωή, τὴ γεμάτη φθορὰ καὶ ματαιότητα, μᾶς τρομά-
ζουν καθὼς βλέπουμε τὸ τέλος νὰ πλησιάζει:

Πῶς θ’ ἀντέξω τὸν ἀποχωρισμὸ προσφιλῶν προ-
σώπων, ποῦ θὰ βρεθῶ, πῶς θὰ σταθῶ ἐνώπιον τοῦ 
Κυρίου; Πῶς θὰ ἐγκαταλείψω τὰ ἀγαθὰ ποὺ μὲ τόσο 
κόπο ἀπέκτησα; Ἔτσι ἀγωνιοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
δὲν ἔχουν τὸ φῶς τῆς πίστεως, καὶ ἡ ἀγωνία τοὺς 
προκαλεῖ τρόμο καὶ φόβο καὶ ἀσυγκράτητη ταραχή.

Ἀντίθετα, οἱ Ἅγιοι φεύγουν γεμάτοι εἰρήνη γιὰ τὸν 
κόσμο τοῦ Θεοῦ. «Περιχαρεῖς... καὶ φαιδροὶ» βαδί-
ζουν πρὸς τὸν θάνατο, διότι ὁ θάνατος εἶναι προ-
οίμιο «ζωῆς βελτίονος καὶ πολιτείας πνευματικω-
τέρας», ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (ΕΠΕ 10, 
620 καὶ 37, 54).

Νά λοιπὸν γιατί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ἐφιστᾶ τὴν 
προσοχὴ μὲ τὸ αἴτημα αὐτό: γιὰ νὰ ποθήσουμε τέτοια 
τέλη. Σὲ μᾶς ἀπομένει νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ πα-
ρακαλοῦμε: «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡ μῶν, ἀνώ-
δυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ παράσχου, Κύριε». 

Στὶς ἡμέρες μας παρατηρεῖται ἀνα ζωπύρηση καὶ 
ἐπικίνδυνη διείσδυση τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στὴ Δύση. Στὸ 
βιβλίο αὐτὸ γίνεται προσπάθεια προσεγγίσεως τοῦ 
Ἰσλὰμ καὶ ἐνημερώσεως γιὰ τὶς κυριότερες θέσεις του 
μὲ βάση τὸ Κοράνιο. Ἐπίσης γίνεται ἀναφορὰ στὸ δι-
άλογο Ὀρθοδοξίας  Ἰσλάμ. Σελίδες 346. Τι μᾶται 9 �.

www.osotir.gr/shop

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΛΑΜ 
καὶ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

Ἔκδοση πέμπτη


