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« Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι»;

Τὸ ἐρώτημα αὐτό, ὅπως ἀναφέρει τὸ Εὐαγγέλιο (Ἰωάν. 5:6), 
ἀπηύθυνε ὁ  Κύριος πρὸς τὸν παραλυτικό, ὁ ὁποῖος ἐπὶ        

38(!) ὁλόκληρα χρόνια, βρισκόταν δίπλα ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα 
τοῦ Σιλωὰμ καὶ περίμενε καρτερικὰ γιὰ νὰ θεραπευθῆ. Κατὰ 
καιροὺς κατέβαινε Ἄγγελος ἐξ’ οὐρανοῦ καὶ ἐτάρασσε τὰ νερὰ 
τῆς κολυμβήθρας καὶ ὅποιος κατάφερνε καὶ βουτοῦσε πρῶτος 
μέσα σὲ αὐτὴν ἀμέσως ἐθεραπεύετο ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀσθένεια 
ὑπέφερε. 
   Τριάντα ὀκτώ (38) χρόνια περίμενε καρτερικὰ τὴν ἴαση, ἀλλ’ 
ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε  μὲ κάποιο παράπονο, δὲν εἶχε 
κάποιον δικό του ἄνθρωπο, «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω» (Ἰωάν. 5:7) 
εἶπε, ποὺ θὰ τὸν βοηθοῦσε -ἦταν βλέπετε παράλυτος- νὰ πέση 
πρῶτος μέσα στὸ νερό. 
   Καὶ ὁ Κύριος ἐνῶ ὡς παντογνώστης τὰ γνωρίζει ὅλα αὐτά, τὸν 
ἐρωτᾶ ἐὰν θέλη νὰ γίνη καλά καὶ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ὅτι 
«τὸν πειράζει» καὶ ὅτι «παίζει μὲ τὸν πόνο του».
  Ἀλήθεια, σὲ τὶ ἀποβλέπει ἄραγε ἡ παραπάνω ἐρώτηση καὶ ποιὸ 
μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημά της; Γιατὶ ὁ καρδιογνώστης 
Χριστός μας μπαίνει σὲ μιὰ τέτοια διαδικασία, ἀφοῦ ἐκ τῶν 
προτέρων ἤξερε τὶ θὰ ἀπαντοῦσε ὁ παραλυτικός;
   Ὁ Κύριος ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν 
ἀπόλυτη ἐλευθερία τῆς βουλήσεως. Δὲν θέλει λοιπὸν ποτὲ καὶ 
γιὰ κανέναν λόγο νὰ παραβιάση αὐτὴν τὴν ἀρχὴ καὶ νὰ στερήση 
αὐτὸ τὸ πολύτιμο δῶρο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἔστω καὶ ἂν ἀφορᾶ τὸ 
συμφέρον του ἢ ἀκόμη καὶ τὸ σοβαρὸ θέμα τῆς σωτηρίας του.
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   Προσδοκᾶ πάντοτε, ὅλα νὰ γίνονται κατὰ τὴν προσωπική μας 
ἐπιλογὴ καὶ μὲ τὴν δική μας σύμφωνη γνώμη. Ἀκαταμάχητη 
ἀπόδειξις τῆς Μεγαλειότητος, τῆς τελειότητος τῆς Θεότητός Του. 
Εἶναι ὁ Μόνος καὶ ὁ Ἀληθινός, ὁ Πανάγαθος Θεός μας.
   Ἐρωτᾶ λοιπὸν τὸν παραλυτικό, ἐὰν ἐπιθυμεῖ νὰ γίνη καλὰ καὶ νὰ 
ἀποκτήσει τὴν ὑγεία του, διότι ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν συνέχεια 
τοῦ διαλόγου ποὺ ἀναφέρεται στὴν συγκεκριμένη Εὐαγγελικὴ 
περικοπή, ἡ κατάστασις τῆς παραλυσίας, ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς 
προηγούμενης ἁμαρτωλῆς ζωῆς τοῦ ἰδίου. Ὁ παραλυτικὸς ἦταν 
ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀσθένειά του, ἡ ὁποία ἦταν ἀποτέλεσμα 
λανθασμένης καὶ ἁμαρτωλῆς ἐπιλογῆς στὴν προσωπική του ζωή. 
   Ὁ Θεὸς Δημιουργὸς λοιπὸν ζητᾶ τὴν ἄδεια καὶ τὴν συγκατάθεσι 
τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ μπορέσει νὰ τὸν ἀναλάβει καὶ νὰ τὸν 
βοηθήση. 
Δηλαδή, ζητᾶ τὴν ἔγκριση τοῦ πλάσματός Του γιὰ νὰ παρέμβη 
στὴν ζωή του καὶ αὐτὸ γιατὶ  σέβεται ἀπόλυτα τὸ δικαίωμα τῆς 
ἐλευθέρας βουλήσεως ποὺ χάρισε στὸν ἄνθρωπο! 
   Γι’ αὐτὸ καὶ λέει στὸν παραλυτικό, «θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι»; 
   Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἀπευθύνει πάντοτε σὲ κάθε ἁμαρτωλό. «Θέλεις 
παιδί μου νὰ σὲ βοηθήσω στὴν ζωή σου»;
  - «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι»; ἐρωτᾶ στὸν ἀσθενή.
 - «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι»; ἐρωτᾶ στὸν ναρκομανή, στὸν 
χαρτοπαίχτη, στὸν ἄνθρωπο τοῦ τζόγου, στὸν καπνιστή, στὸν 
σαρκολάτρη, στὸν κοιλιόδουλο, στὸν μέθυσο, στὸν ... στὸν κάθε  
ἐμπαθὴ καὶ ἀδύνατο ἄνθρωπο. 
    Καὶ οἱ περισσότεροι ψευδῶς καὶ ὑποκριτικῶς ἀπαντοῦν ναὶ μὲν 
ὅτι θέλουν ἀλλὰ δὲν μποροῦν ὡστόσο νὰ σταματήσουν τὸ κακό, τὴν 
ἁμαρτία, τὸ πάθος ποὺ τοὺς τυραννοῦν ἐνῶ στὴν πραγματικότητα 
δὲν ἔχουν πάρει τὴν ὁριστικὴ ἀπόφαση νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ 
αὐτά.
   Ἀκόμη δὲν εἶναι ἕτοιμοι, πρόθυμοι καὶ δὲν ἔχουν τὸ σθένος 
καὶ τὴν δύναμη νὰ ποῦν «ὄχι» στὶς κακές τους συνήθειες καὶ ἐν 
γένει στὸν  ἁμαρτωλὸ ἑαυτό τους. Διότι μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
εἰλικρινὰ ἔχει τὴν πρόθεση νὰ θέση φρένο στὴν ἁμαρτία καὶ 
ζητήσει τὴν βοήθεια τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ, τότε μόνον μπορεῖ 
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νὰ ἐπιτύχει τὸ ἀκατόρθωτο. Τότε μόνον μπορεῖ νὰ γίνει τὸ θαῦμα: 
Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ μᾶς διαφεύγει αὐτὸ ποὺ διακηρύσσει ὁ Κύριος 
πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, κάθε ἐποχῆς: 
   «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν (Ἰωάν. 5:15) », δηλαδή 
«χωρὶς τὴν βοήθειά Μου δὲν μπορεῖτε νὰ ἐπιτύχετε τίποτε στὴν ζωή 
σας ὅσο μικρὸ κι ἂν εἶναι ἢ ὅσο εὔκολο κι ἂν φαίνεται».  
  Πρὶν μερικὰ χρόνια, κάποιο πνευματικοπαίδι μου, ἐν ὥρᾳ 
ἐξομολογήσεως μοῦ ἀνέφερε μὲ πόνο καὶ εἰλικρινὴ διάθεση, ὅτι 
προσπάθησε πολλὲς φορὲς μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ νὰ κόψη τὸ 
κάπνισμα ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε ποτέ. Τότε τοῦ εἶπα: 
   «Ἐὰν πραγματικὰ θέλης νὰ σταματήσης νὰ καπνίζης, τώρα ποὺ 
ἐξομολογῆσαι καὶ ὁ Θεὸς σ’ ἀκούει, μπορεῖ νὰ σὲ βοηθήση καὶ νὰ 
τὸ ἐπιτύχης. Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε τὴν ἐξομολόγηση πήγαινε 
καὶ πέταξε τὸ πακέτο μὲ τὰ τσιγάρα ποὺ ἔχεις, μέσα στὸν κάδο 
σκουπιδιῶν ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴν Πύλη τῆς Μονῆς». 
  Αὐθόρμητα καὶ μὲ ἀκράδαντη πίστη σ’αὐτὰ ποὺ ἄκουσε, 
μόλις τελείωσε τὸ Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, ἐκτέλεσε τὴν 
συμβουλὴ κατὰ γράμμα. Τὸ θαῦμα ἔγινε! Ὁ Κύριος τὸν ἀπάλλαξε 
ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ καπνίσματος καὶ χρόνια τώρα ὄχι ἁπλῶς δὲν 
καπνίζει ἀλλὰ τὸ κάπνισμα πλέον τοῦ προκαλεῖ ἀηδία καὶ μεγάλη 
ἀπέχθεια. 
   Ἔτσι ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρις καὶ ἡ Δύναμις τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός μας! «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον, ὁ 
Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄ 8). 

      Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

     Ὁ Τριαδικὸς Θεός μας εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντοτε δίπλα μας καὶ 
θὰ μᾶς ἐρωτᾶ εὐγενικὰ καὶ διακριτικά:   
«Τέκνον μου ἀγαπητό, ἔχεις τὴν βούληση νὰ σὲ βοηθήσω, νὰ σὲ 
στηρίξω, νὰ σὲ λυτρώσω ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν παθῶν σου καὶ ὅλων 
τῶν ψυχοβλαβῶν ἀδυναμιῶν σου ποὺ σὲ κρατοῦν αἰχμάλωτο 
καὶ δοῦλο τῆς ἁμαρτίας, καὶ νὰ σὲ ἀπαλλάξω ἀπὸ τὴν ἐξουσία 
τοῦ Πονηροῦ Δαίμονος ποὺ σὲ τυρρανᾶ ἀνηλεῶς καὶ νὰ σὲ 
ἐλευθερώσω;
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      Ἂν ναί, τότε νὰ γνωρίζεις ὅτι τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐσὲ τὸν 
ἴδιο, ἁμαρτωλὲ ἀδελφέ».
   Ὅταν εἰλικρινὰ μετανοήσουμε καὶ ζητήσουμε τὴν βοήθεια 
καὶ τὴν παρέμβαση αὐτοῦ τοῦ Δημιουργοῦ μας, θὰ μποροῦμε 
νὰ ἐπιτύχουμε τὰ ἀκατόρθωτα καὶ θὰ ἰσχύσει ὁ Λόγος Του: «Τὰ 
ἀδύνατα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῶ ἐστιν 
(Λουκ. ιη΄ 27)».
   Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση μόνον θὰ βλέπουμε νὰ γίνονται 
θαύματα στὴν προσωπική μας ζωή. Διότι τὰ θαύματα τὰ κάνει 
ὁ Παντοδύναμος Θεὸς ἐφ᾿ ὅσον ὁ ἀδύνατος, ὁ ἐμπαθὴς καὶ 
ἁμαρτωλὸς ἀλλ’ αὐτεξούσιος ἄνθρωπος Τὸν δεχθῆ ὡς ὁδηγὸ καὶ 
ρυθμιστὴ τῆς ζωῆς του!  

                                                                                            
                                                                Μετ’ εὐχῶν            

†  Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος

                                                               Ἁγιοκυπριανίτης  
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Μόνο μὲ τὴν μεταβολή, τὴν μετάνοια τῶν 
Δυτικῶν στὴν Ὀρθοδοξία θὰ ἐπέλθη 

εἰρήνη στὸν κόσμο. 

Οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν γιὰ δύναμη. Κανεὶς ὅμως δὲν εἶναι τόσο 
ἰσχυρός, ὅσο ὁ Χριστός.

   Οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν γιὰ μεγαλοσύνη. Κανεὶς ὅμως δὲν εἶναι 
τόσο μεγαλειώδης, ὅσο ὁ Χριστός. 
   Οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν γιὰ τὴν καλοσύνη. Κανεὶς ὅμως δὲν εἶναι 
τόσο ἀγαθός, ὅσο ὁ Χριστός. 
   Οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν γιὰ θαυμαστὰ πράγματα, κανεὶς ὅμως δὲν 
εἶναι τόσο ἀξιοθαύμαστος, ὅσο ὁ Χριστός. Οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν γιὰ 
δόξα. Κανεὶς ὅμως δὲν εἶναι τόσο δοξασμένος, ὅσο ὁ Χριστός. 
   Κανεὶς στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει δόξα διηνεκή. Διαρκὴ 
δόξα μπορεῖ νὰ ἔχει κανεὶς μόνο διὰ μέσου τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδὴ 
ὁ Χριστὸς μαρτύρησε στὸ Σταυρό, Τοῦ δόθηκαν ὅλα τὰ στεφάνια 
τῆς δόξας καὶ Αὐτὸς τὴν χαρίζει σ’ ὅποιον εἶναι ἄξιος καὶ θέλει. 
   Κάθε δόξα, ποὺ δὲν χαρίστηκε ἀπὸ τὸν Χριστό, εἶναι ὄχι 
μόνο πρόσκαιρη καὶ ψευδὴς ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐπικίνδυνη. Ὅσο 
μεγαλύτερη δόξα ἔχει ἕνας ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ, τόσο ἡ ποινή του 
θὰ εἶναι πιὸ μεγάλη στὸν κόσμο τῆς Κόλασης, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ 
σκοτάδι καὶ ὁ τριγμὸς τῶν ὀδόντων.
   Ὅσο περισσότερο οἱ ἄνθρωποι μεγαλοποιοῦν καὶ δοξάζουν 
ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο, ἐχθρὸ τοῦ Χριστοῦ, τόσο περισσότεροι 
δαίμονες ἀπὸ τὴν Κόλαση εἶναι ἕτοιμοι νὰ τοῦ πάρουν τὴν ψυχὴ 
ἀπὸ τὸ σῶμα, γιὰ νὰ τὴ σύρουν στὴ δική τους δυσωδία. 
   Οἱ ἀδελφοὶ τῆς Δύσης, ποὺ λανθασμένα ἀκολούθησαν τὴν 
παπικὴ καὶ τὴν λουθηρανικὴ αἵρεση, θεώρησαν τοῦς ἑαυτούς 
τους πολὺ σοφούς, ἐνῶ ζοῦσαν χωρὶς τὸν Χριστό. Περιφρόνησαν 
ἐμᾶς τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανούς, θεωρώντας μας ἀνόητους καὶ 
ἀπολίτιστους. Τελικὰ ὅμως σ’ αὐτοὺς ἐπαληθεύτηκε ὁ λόγος τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου: «Ἔτσι, ἐνῶ θριαμβολογοῦσαν γιὰ τὴν σοφία 
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τους, κατάντησαν ἀνόητοι (Πρὸς Ρωμ. 1, 22). Ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν 
τὴν ἀληθινὴ σοφία τοῦ Πνεύματος, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Χριστό, 
ποὺ εἶναι σεμνὴ καὶ γεμάτη ἀγάπη, ἐνδύθηκαν μὲ τὴν σαρκικὴ καὶ 
κοσμικὴ σοφία τῶν ἄθεων φιλοσόφων. Ἡ φιλοσοφία, ὅμως αὐτὴ 
ἦταν γεμάτη περηφάνια καὶ πανουργία.

   Αὐτοὶ οι αἱρετικοὶ ἀδελφοὶ ἔδωσαν στὴν 
δόξα τοῦ αἰώνιου Θεοῦ τὴ μορφὴ θνητοῦ 
ἀνθρώπου... Περισσότερο σεβάστηκαν 
τὰ δημιουργήματα ἀπὸ τὸν Δημιουργό. 
Ἀφοῦ ἀφαίρεσαν ὅλη τὴ δόξα ἀπὸ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστό, τὴν ἄφηναν πάνω στοὺς 
ὤμους θνητῶν ἀνθρώπων. Ἀνύψωσαν 
θνητοὺς ἀνθρώπους καὶ δημιούργησαν 
νέους Μεσσίες. Ἀκόμη, προσκύνησαν 
τὴν ὁρατὴ φύση καὶ τὴν ὑπηρέτησαν 
περισσότερο ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ τῆς 
φύσης. Θνητοὶ θεοὶ καὶ θεοποιημένη 
φύση! 

    Αὐτὸς εἶναι ὁ τελευταῖος σταθμὸς τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ κατρακύλισμα τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς δόξας τοῦ 
Χριστοῦ στὰ σκοτεινὰ τάρταρα τοῦ σατανᾶ. Ἔτσι οἱ βαπτισμένοι 
ἄνθρωποι τῆς Δύσης ἐξισώθηκαν μὲ τοὺς Ρωμαίους εἰδωλολάτρες 
καὶ μὲ τοὺς τωρινοὺς ἀσιάτες εἰδωλολάτρες.
      Χιλιάδες βιβλία κάθε χρόνο ἐκδίδονταν ποὺ δόξαζαν «μεγάλους» 
θνητοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐξυμνοῦσαν τὴ μόρφωσή τους. Χιλιάδες 
ἐφημερίδες ὑπηρετοῦσαν καθημερινὰ αὐτὴ τὴν ἐφήμερη δόξα 
καὶ προσκυνοῦσαν τὰ ἀνθρώπινα ἔργα. Καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα 
τῆς παραφουσκωμένης λέξης πολιτισμός. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο οἱ 
βαπτισμένοι μας αἱρετικοὶ ἀδελφοὶ τῆς Δύσης παραδόθηκαν στὶς 
πονηρὲς ἀπολαύσεις, βρήκανε ἱκανοποίηση μόνο στὰ γήινα καὶ 
ὄχι στὰ οὐράνια. Παραδόθηκαν μόνο σ’ ἐκεῖνα ποὺ προκαλοῦν 
χαρὰ στὸ διάβολο, ἀλλὰ θρῆνο στοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἔγινε ἡ μοναδική τους φροντίδα, 
καὶ ἐπιδόθηκαν μὲ μανία στὴν ἁρπαγὴ κάθε πράγματος ποὺ 
ἀνήκει στοὺς ἄλλους, στὴ ληστεία τῶν μικρῶν καὶ ἀδύναμων, στὴ 
συσσώρευση ἐπίγειου πλούτου, στὴν ἐπέκταση τῶν δικῶν τους 
κρατῶν καὶ τῆς δικῆς τους ἐξουσίας, στὴ δόλια κατάκτηση ἄλλων 
πατρίδων, στὰ τρελὰ γλέντια, στὸ χορό, στὴν ἄρνηση τῆς πίστης, 
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στὴ δεισιδαιμονία, στὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, στὴν ἀδιάντροπη 
ὀνομασία τῆς μαϊμοῦς ὡς πρόγονο τοῦ ἀνθρώπου.
   Ἀναρωτιέστε ἂν αὐτὸ τὸ τόσο ἀποπροσανατολισμένο γένος, θὰ 
καταφέρει κάποτε νὰ ἐπιστρέψει στὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
ἐντιμότητα; Πιθανόν. Αὐτὸ θὰ γίνει, μόνο ἂν μετανοήσουν. Τότε 
οἱ δυτικοὶ ἀδελφοί μας θὰ ἀρχίσουν νὰ γράφουν χιλιάδες βιβλία, 
ἀφιερωμένα στὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ μας. Τότε χιλιάδες 
ἐφημερίδες θὰ ἐξυμνοῦν καθημερινὰ τὶς χριστιανικὲς ἀρετὲς καὶ 
τὰ καλὰ χριστιανικὰ ἔργα, ἀντὶ νὰ γράφουν γιὰ ἐγκλήματα, γιὰ 
προσβολὲς τοῦ θεϊκοῦ μεγαλείου καὶ γιὰ τὸ ἐμπόριο ποὺ διεγείρει 
τὰ σαρκικὰ ἔνστικτα. 
   Ὅταν θὰ συμβεῖ αὐτὴ ἡ καλὴ ἀλλοίωση - μεταβολή, τότε ὁ 
δυτικὸς αἱρετικὸς κόσμος θὰ παρουσιαστεῖ στοὺς ἀνοικτοὺς 
οὐρανοὺς ἐξαγνισμένος, καθαγιασμένος καὶ μυρωμένος. 
   Τότε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ χαροῦμε ἐπειδὴ θὰ 
ξαναβροῦμε πάλι τὰ ἀδέλφια ποὺ χάσαμε. 
   Τότε καὶ οἱ εἰδωλολατρικοὶ λαοὶ θὰ ἀγαπήσουν τὸν Χριστὸ 
καὶ θὰ ζητήσουν νὰ γίνουν παιδιά Του, ἐπειδὴ οἱ χριστιανοὶ δὲν 
θὰ τοὺς παρεμποδίζουν πιὰ μὲ τὸ κακὸ παράδειγμά τους, νὰ 
γίνουν παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ. Τότε δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ ἡ μοχθηρία 
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, οὔτε πόλεμοι μεταξὺ τῶν λαῶν, ἀλλὰ 
θὰ ἐπικρατεῖ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ 
ξεπερνᾶ κάθε ἀνθρώπινο νοῦ, καὶ ἡ δόξα Του εἶναι ἀσύγκριτη 
καὶ ἀμετάβλητη στὸ χρόνο καὶ στὴν αἰωνιότητα. 
   Ἂς μᾶς γεμίζει ὁ Χριστὸς μὲ τὴ δική Του μεγαλειώδη 
καὶ ἄρρητη εἰρήνη, καὶ ἂς μᾶς στεφανώνει μὲ τὴ δόξα Του. 
Ἀμήν.  

Βλ. “ Μέσα ἀπὸ τὸ Παράθυρο τῆς Φυλακῆς „  Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς. Ἐκδ. 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ  
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Περὶ λογισμῶν

Οἱ αἰτίες τῶν λογισμῶν

Ἡ  κίνηση τῶν λογισμῶν στὸν ἄνθρωπο σὲ τέσσερις αἰτίες 
ὀφείλεται. Πρώτη αἰτία εἶναι τὸ φυσικὸ θέλημα τοῦ σώματος 

(τῆς σαρκός)· δεύτερη εἶναι ἡ φαντασία ποὺ προκαλοῦν τὰ αἰσθητὰ 
πράγματα τοῦ κόσμου, ποὺ ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε· τρίτη εἶναι οἱ 
ἐμπειρίες ποὺ εἴχαμε στὴ ζωή μας καὶ τὰ παραστρατήματα τῆς 
ψυχῆς, ποὺ τριγυρίζουν στὸ νοῦ μας, καὶ τέταρτη, οἱ προσβολὲς 
τῶν δαιμόνων, ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὶς παραπάνω τρεῖς αἰτίες καὶ 
μᾶς πολεμοῦν νὰ μᾶς ρίξουν σὲ ὅλα τὰ πάθη. Γι’ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, 
μέχρι νὰ πεθάνει, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι χωρὶς πειρασμοὺς καὶ χωρὶς 
πόλεμο. Σκέψου τώρα καὶ κρῖνε: Προτοῦ νὰ φύγει  ὁ ἄνθρωπος 
ἀπ’ αὐτὴ τὴ ζωή, εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ καταργηθεῖ μία ἀπὸ τὶς 
τέσσερις αὐτὲς αἰτίες; καὶ ἀκόμη: Εἶναι δυνατό, τὸ σῶμα μας νὰ 
μὴν ἀναγκασθεῖ νὰ ἐπιθυμήσει κάποιο ἀπὸ τὰ κοσμικὰ πράγματα; 
Ἐὰν λοιπὸν εἶναι παράλογο νὰ σκεφθοῦμε κάτι τέτοιο γιὰ τὸ σῶμα 
μας, μιὰ καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὰ πράγματα 
τοῦ κόσμου, εἶναι ἑπόμενο ὅτι τὰ πάθη παίρνουν ἀφορμὲς καὶ 
δουλεύουν σὲ κάθε ζωντανὸ ἄνθρωπο, εἴτε τὸ θέλει εἴτε δὲν τὸ 
θέλει. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη κάθε ἄνθρωπος νὰ προφυλάγεται 
μήπως καὶ πέσει ὄχι σὲ ἕνα μόνο πάθος, ποὺ τὸν πολιορκεῖ 
συνεχῶς, οὔτε σὲ δύο, ἀλλὰ καὶ σὲ περισσότερα, ἐπειδὴ φοράει 
ἀδύνατο σῶμα. Ὅσοι νίκησαν τὰ πάθη μὲ τὴν ἄσκηση στὶς ἀρετές, 
ἂν καὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς καὶ ἀπὸ τὶς προσβολὲς 
τῶν τεσσάρων αἰτιῶν ποὺ ἀναφέραμε, παραμένουν ἀνίκητοι. Κι 
αὐτό, γιατὶ ἔχουν μέσα τους τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ ἁρπάζεται ὁ 
νοῦς τους σὲ μνῆμες ἅγιες καὶ θεϊκές.  
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Ἡ μελέτη τῆς θείας Γραφῆς
 ἐξαφανίζει τοὺς κακοὺς λογισμοὺς

   Τίποτε δὲν εἶναι τόσο ἰσχυρὸ νὰ ἀποβάλει τὶς ἐμπειρίες καὶ τὶς 
μνῆμες τῆς παλιᾶς ἀκόλαστης ζωῆς, καὶ νὰ διώξει τὶς ἐνθυμήσεις 
ποὺ κινοῦνται καὶ διεγείρονται μέσα στὴ σάρκα, καὶ προκαλοῦν 
ταραχώδη σαρκικὴ φλόγωση, ὅσο εἶναι τὸ νὰ βυθιστοῦμε 
ὁλόκληροι μέσα στὸν πόθο τῆς μελέτης τῆς θείας Γραφῆς, καὶ 
νὰ ἀναζητοῦμε νὰ ἐννοήσουμε τὰ βαθιὰ νοήματά της. Ὅταν οἱ 
λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου ἐμποτισθοῦν ἀπὸ τὴν ἡδονὴ τῆς ἐπίμονης 
μελέτης τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ στὴ θεία Γραφή, μὲ τέτοια ἀφοσίωση, 
ποὺ νὰ στίβει τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ τοῦ φανερωθοῦν τὰ 
θεῖα νοήματά τους, ἔ, τότε, ὁ ἄνθρωπος ἀφήνει πίσω του τὸ μάταιο 
κόσμο, λησμονεῖ ὅ,τι ὑπάρχει σ’ αὐτόν, καὶ ἐξαλείφει ἀπὸ τὴν 
ψυχή του ὅλες τὶς ἁμαρτωλὲς ἐνθυμήσεις τῆς συσσωμάτωσης μὲ 
τὸν κόσμο· πολλὲς φορὲς μάλιστα, ἐξαφανίζει καὶ τοὺς συνήθεις 
λογισμούς, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὶς σωματικές μας ἀνάγκες καὶ 
ἀναπαύουν τὴ φύση μας. Καὶ τότε ἡ ψυχὴ διαμένει σὲ ἔκσταση 
μέσα στὰ καινούρια συναπάντήματά της στὴ θάλασσα τῶν 
μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. 
   Καὶ πάλι, ὅταν ὁ νοῦς μας κολυμπᾶ στὴ θάλασσα τῶν θείων 
Γραφῶν καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διεισδύσει στὰ βαθιὰ νοήματά τους, 
ὥστε νὰ κατανοήσει ὅλους τοὺς θησαυροὺς ποὺ εἶναι κρυμμένοι 
στὰ βαθιὰ νερά τους, μᾶς εἶναι ἀρκετὴ καὶ μόνο ἡ μὲ πόθο μελέτη 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ δέσουμε σφιχτὰ τοὺς λογισμούς μας 
καὶ νὰ τοὺς ὑποτάξουμε σὲ ἕνα μόνο, θαυμάσιο καὶ ἅγιο λογισμό, 
γιὰ νὰ μὴν εἶναι ἐλεύθεροι καὶ τρέχουν κατὰ τά σαρκικά μας 
θελήματα, ὅπως εἶπε ἕνας θεοφόρος ἅγιος. 

Ποιὸς μοναχὸς ἔχει ἀναπαυμένο λογισμὸ
 
   Ὁ μοναχὸς ποὺ ἐξολοκλήρου ἀφιέρωσε τὸν ἑαυτό του στὸ 
Θεό, ζεῖ μὲ ἀναπαυμένο τὸ λογισμό του. Χωρὶς τὴν ἀρετὴ τῆς 
ἀκτημοσύνης δὲν μπορεῖ ἡ ψυχὴ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν ταραχὴ 
τῶν λογισμῶν· καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν ἡσυχία τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, 
δὲν μπορεῖ νὰ νιώσει τὴν εἰρήνη τοῦ νοῦ.
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Πῶς νὰ ἀποδιώκεις τοὺς ὕπουλους λογισμοὺς

   Ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ ἀντιλέγει στοὺς λογισμοὺς ποὺ 
σπέρνει μέσα μας ὕπουλα ὁ ἐχθρός, ἀλλὰ νὰ τοὺς ἀποδιώκει 
ἱκετεύοντας τὸ Θεὸ νὰ τὸν βοηθήσει. Ἂν κάνει αὐτό, εἶναι σημάδι 
ὅτι ὁ νοῦς του βρῆκε τὴ σοφία ποὺ δίνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι ἡ 
ἀληθινή του φρόνηση τὸν ἐλευθέρωσε ἀπὸ πολλοὺς κόπους, ποὺ 
θὰ εἶχε μὲ τὸν διάβολο. Ἀκολουθώντας, λοιπόν, αὐτὸ τὸ σύντομο 
δρόμο ἀποφεύγει τὴν πολλὴ περιπλάνησή του στὸ μεγάλο καὶ 
δύσκολο δρόμο. Διότι δὲν ἔχουμε τὴ δύναμη, σὲ κάθε περίσταση, 
νὰ φέρνουμε λογικὲς ἀντιρρήσεις στοὺς ἐνάντιους λογισμούς, γιὰ 
νὰ τοὺς σταματήσουμε, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς μᾶς πληγώνουν  καὶ 
δὲν μποροῦμε νὰ θεραπευθοῦμε, γιὰ πολὺ καιρό. Οἱ δαίμονες 
ἔχουν πεῖρα ἕξι χιλιάδων χρόνων -ἀπὸ τότε δηλ. ποὺ ἐξέπεσαν ἀπὸ 
τὴν ἀγγελική τους τάξη- καὶ σὺ τώρα προσπαθεῖς νὰ φιλονικήσεις 
μαζί τους, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ τοὺς νικήσεις; Ἀντίθετα, ἂν πέσεις στὰ 
δίχτυα τους καὶ ἀρχίσεις νὰ τοὺς ἀντιμιλᾶς, θὰ ἑτοιμασθοῦν νὰ σὲ 
πληγώσουν σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ νὰ μὴν ἀντέχει ἡ μικρὴ σοφία 
καὶ φρόνησή σου. Ἀλλὰ κι ἂν ἀκόμη καταφέρεις καὶ τοὺς νικήσεις 
-ἂς κάνουμε κι αὐτὴ τὴν ὑπόθεση- ἡ βρῶμα τῶν λογισμῶν τους θὰ 
μολύνει τὸ νοῦ σου, καὶ ἡ δυσωδία τους θὰ μείνει γιὰ πολὺ καιρὸ 
στὴν ὄσφρησή σου. Καλύτερα λοιπόν,  μὲ τὸν πρῶτο τρόπο, δηλ. 
καταφεύγοντας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐλευθερωθεῖς μὲ δέος 
ἀπὸ ὅλα ταῦτα, διότι ἄλλη βοήθεια σὰν τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουμε.
   Ὅταν πέσει μέσα σου ὁ σπόρος κάποιου πονηροῦ λογισμοῦ, 
ποὺ ἔχει σχέση μὲ μακρινὲς εἰκόνες καὶ πραγματικότητες, εἴτε 
μὲ ἐμπειρίες σου ἀπὸ τὸ παρελθόν, καὶ συνεχῶς παρουσιάζεται 
ὁ λογισμὸς αὐτὸς στὸ νοῦ σου, νὰ ξέρεις ὅτι ὁ διάβολος σοῦ 
ἔχει κρύψει παγίδα. Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση κράτα τὸν ἑαυτό σου 
σὲ ἐγρήγορση καὶ προσοχή. Ἂν πάλι   εἶναι κάποιος λογισμὸς 
ἀπὸ τοὺς δεξιοὺς καὶ ἀγαθούς, νὰ ξέρεις ὅτι ὁ Θεὸς θέλει νὰ 
σοῦ δώσει ἕναν καλύτερο τρόπο ζωῆς, καὶ γι’ αὐτὸ ἡ κίνηση τοῦ 
λογισμοῦ  εἶναι ἀσυνήθης γιὰ σένα. Ἐὰν ὅμως ὁ λογισμὸς ποὺ 
ἔρχεται εἶναι σκοτεινὸς καὶ εἶσαι διστακτικὸς ἀπέναντί του, γιατὶ 
δὲν μπορεῖς νὰ τὸν διακρίνεις καθαρά, ἂν δηλ. εἶναι δικός σου, 
ἤ κλέφτης, ἤ βοηθός, ἤ σοῦ στήνει καμιὰ ἐνέδρα μ’ ὅλο ποὺ 
σοῦ παρουσιάζεται μὲ ἀγαθὴ μορφή, τότε νὰ ἑτοιμασθεῖς νὰ 
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μὴν τὸν ἀντιμετωπίσεις μὲ ἐκτενῆ καὶ ἔμπονη προσευχή, νύχτα 
καὶ μέρα, καὶ μὲ πολλὴ ἀγρυπνία. Αὐτὸ τὸν ἀμφίβολο λογισμὸ 
μὴν τὸν ἀποδιώξεις, μήτε νὰ συμφωνήσεις μαζί του,  ἀλλὰ κάνε 
μὲ ζῆλο θερμὴ προσευχή, γιὰ νὰ ξακαθαρίσει τὸ πρᾶγμα. Καὶ 
μὴν σταματήσεις νὰ ἐπικαλεῖσαι τὸν Κύριο, γιατὶ Αὐτὸς θὰ σοῦ 
φανερώσει ἀπὸ ποῦ εἶναι ὁ λογισμός.  

Βλ. “ Ἀνθολόγιο ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ ἐμπειρία  τοῦ Ἁγ. Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου „ Ἐκδ. 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
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    ΕΡ.: Πῶς θὰ ζοῦν οἱ δίκαιοι στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μετὰ 
τὴν  φοβερὴ Κρίση;
   ΑΠ.: «Μάτι δὲν εἶδε καὶ αὐτὶ δὲν ἄκουσε καὶ νοῦς ἀνθρώπου δὲν 
φαντάστηκε ὅσα ἑτοίμασε ὁ Θεὸς γιὰ κείνους ποὺ Τὸν ἀγαποῦν» 
(Α΄ Κορ. 2:9), ὁμολόγησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ ὁ Κύριος 
τὸν ἀνύψωσε μέχρι τὸν τρίτο οὐρανό, τὸν μετέφερε γιὰ λίγο 
στὸν παράδεισο καὶ τὸν ἀξίωσε ν’ ἀκούσει λόγια ποὺ δὲν μπορεῖ 
νὰ ἐκφράσει ὁ ἄνθρωπος (Β΄ Κορ. 12:2-4). Κανένας ἀπὸ μᾶς, 
λοιπόν, τοὺς φθαρτοὺς καὶ ἰσόβια δεμένους μὲ τὰ γήινα δεσμὰ τοῦ 
χρόνου, δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει καὶ νὰ διατυπώσει μὲ ἀνθρώπινη 
γλώσσα τὴ μυστηριακὴ κατάσταση τῆς μελλοντικῆς μακαριότητας 
τῶν δικαίων, γιατὶ δὲν ἔχει τὶς κατάλληλες εἰκόνες, ἔννοιες καὶ 
λέξεις. Ὁπωσδήποτε, πάντως, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θὰ εἶναι 
τόπος, ἢ μᾶλλον κατάσταση, ἄφατης καὶ αἰώνιας χαρᾶς μέσα 
στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς θείας ἀγαθότητας, κατάσταση μετοχῆς 
στὴν ἄπειρη θεία δόξα, κατάσταση ἀγαπητικῆς περιχωρήσεως 
τῶν πνευμάτων, κατάσταση κοινωνίας ἀνθρώπων, ἀγγέλων καὶ 
ὑποστάσεων τῆς Τριαδικῆς Θεότητας -τῆς ἄκτιστης θείας ἐνέργειας, 
ὄχι ὅμως καὶ τῆς θείας οὐσίας, ποὺ εἶναι ἀπρόσιτη καὶ ἀκοινώνητη- 
χωρὶς περιορισμοὺς καὶ φραγμούς, ὅπως συμβαίνει ἐδῶ, στὴ γῆ. 
«Τώρα βλέπουμε τὰ πράγματα θαμπά, σὰν μέσα ἀπὸ μεταλλικὸ 
καθρέφτη· τότε, ὅμως, πρόσωπο μὲ πρόσωπο θὰ δοῦμε τὸν Θεό» 
(Α΄ Κορ. 13:12). Τότε ὅλοι οἱ δίκαιοι, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ 
Ἀποκάλυψη, «θὰ στέκονται μπροστὰ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ 
Τὸν λατρεύουν... Δὲν θὰ πεινάσουν πιά, οὔτε θὰ διψάσουν ποτέ· 
δὲν θὰ ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν ἥλιο οὔτε ἀπὸ ἄλλον καύσωνα... Ὁ 
Θεὸς θὰ ἐξαφανίσει κάθε δάκρυ ἀπὸ τὰ μάτια τους» (Ἀποκ. 7:15-
17). Καμιὰ λύπη, καμμιὰ ὀδυνηρὴ ἀνάμνηση τῆς ἐδῶ ζωῆς τους 
δὲν θὰ σκιάζει τὴ χαρὰ τῆς νέας ζωῆς τους στὴ θεία βασιλεία. Θὰ 
διατηροῦν, πάντως τὶς καλὲς ἀναμνήσεις τοῦ ἐπίγειου βίου τους 
καὶ θὰ ἀναγνωρίζουν τὰ  ἀγαπητά τους πρόσωπα, ἐκεῖνα μὲ τὰ 
ὁποῖα, ἀφοῦ ἔζησαν ἀδερφικὰ στὴ γῆ, θὰ συνευφραίνονται στὰ 
οὐράνια σκηνώματα. 
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   Τὶ ἄλλο νὰ ποῦμε γιὰ τὸ ἀφανέρωτο μυστήριο τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν;  Ἂς ποθήσουμε νὰ τὸ ἀπολαύσουμε καὶ ἂς ἑτοιμαστοῦμε 
ὅπως πρέπει γι’ αὐτό, ἀκούγοντας τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη: 
«Ἀγαπητοί μου, τώρα εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Τὶ πρόκειται νὰ 
γίνουμε στὸ μέλλον, δὲν ἔχει ἀκόμα φανερωθεῖ. Ξέρουμε, ὅμως, 
πώς, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ στὴ δ ε υ τ έ ρ α  π α ρ ο υ σ ί α  
Τ ο υ,  θ ὰ  γ ί ν ο υ μ ε  ὅ μ ο ι ο ι  μ’  Α ὐ τ ό ν, γιατὶ θὰ Τὸν 
δοῦμε ὅπως πραγματικὰ εἶναι. Ὅποιος, λοιπόν, μὲ ἐμπιστοσύνη 
στὸν Χριστὸ ἔχει αὐτὴ τὴν ἐλπίδα, προετοιμάζεται: Καθαρίζει τὸν 
ἑαυτό του ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἔχοντας ὡς πρότυπο τὴν καθαρότητα 
Ἐκείνου» (Α΄ Ἰω. 3:2-3). 
   ΕΡ.: Τὶ εἶναι ὁ θάνατος; 
 ΑΠ.: Ὑπάρχουν δύο εἰδῶν θάνατοι, ὁ πρόσκαιρος καὶ ὁ 
αἰώνιος.
   Πρόσκαιρος εἶναι ὁ σωματικὸς θάνατος τοῦ ἀνθρώπου, ὁ 
χωρισμὸς δηλαδὴ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖο παραδίνεται 
στὴ φθορά. «Τὸ χωμάτινο σῶμα», λέει ὁ Ἐκκλησιαστής, «θὰ 
ἐπιστρέψει στὴ γῆ, ἀπὸ τὴν ὁποία πλάστηκε, καὶ ἡ ψυχὴ θὰ 
ἐπιστρέψει στὸν Θεό, ποὺ τὴν ἔπλασε» (12:7).
   Αἰώνιος εἶναι ὁ ψυχικὸς ἢ πνευματικὸς θάνατος, δηλαδὴ ὁ 
ὁριστικὸς χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὁ ἀτελεύτητος 
κολασμός της. Γι’ αὐτὸν τὸ θάνατο λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Διάλογος: «Ἐπειδὴ μιλᾶμε γιὰ δυό τρόπους ζωῆς, ἑπόμενο εἶναι 
νὰ νοήσουμε καὶ τὸ θάνατο μὲ δυὸ τρόπους. Ἄλλο πράγμα εἶναι 
νὰ ζοῦμε γιὰ τὸν Θεό, δηλαδὴ μέσα στὴν μακαριότητα, καὶ ἄλλο 
νὰ ζοῦμε ὅπως ἀκριβῶς πλαστήκαμε καὶ δημιουργηθήκαμε, 
δηλαδὴ ἁπλῶς καὶ μόνο  ὡς ἔμβια ὄντα. Καὶ ἡ ψυχή, λοιπόν, 
εἶναι τόσο θνητὴ ὅσο καὶ ἀθάνατη. Καὶ θνητὴ εἶναι, ὅταν χάσει τὴ 
μακάρια ζωή· ἀθάνατη πάλι εἶναι, ὅταν ζεῖ πνευματικά. Τὴ φυσική 
της ὕπαρξη, βέβαια, δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ τὴ χάσει, οὔτε ὅταν 
κατακριθεῖ στὸν αἰώνιο θάνατο. Γιατὶ σ’ αὐτὴ  τὴν κατάσταση χάνει 
μόνο τὴ μακάρια ζωή, ὄχι ὅμως καὶ τὴν ὕπαρξή της. Ἀπ’ αὐτὸ μᾶς 
ἐπιτρέπεται νὰ συμπεράνουμε πὼς ὑπομένει θάνατο ἀθάνατο καὶ 
ἀφανισμὸ ἀνεξαφάνιστο καὶ τέλος ἀτέλειωτο».  
   ΕΡ.: Κρίνεται ἡ ψυχὴ ἀμέσως μετὰ τὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὸ 
σῶμα;
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   ΑΠ.: Ναί. Μετὰ τὸν σωματικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ψυχή 
του περνάει ἀπὸ τὴ λεγόμενη μερικὴ Κρίση. Τότε κρίνεται σὲ μιὰ 
πρώτη φάση ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ ἂν ἦταν δίκαιη ὅσο βρισκόταν μέσα 
στὸ σῶμα, προγεύεται μέρος τῆς μακαριότητας τοῦ παραδείσου. 
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ ἂν ἦταν ἁμαρτωλή, ἀλλὰ μετανόησε πρὶν 
βγεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα. Ἄν, ὅμως βγῆκε ἀπὸ τὸ σῶμα ἀμετανόητη, 
προγεύεται μέρος τοῦ βασανισμοῦ τῆς κολάσεως. Στὴν κατάσταση 
αὐτή, ποὺ λέγεται μέση κατάσταση τῶν ψυχῶν, θὰ παραμείνουν 
ὅλες οἱ ψυχὲς τῶν «κεκοιμημένων» μέχρι τὴ δευτέρα παρουσία 
τοῦ Χριστοῦ, τὴν καθολικὴ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ τὴν τελικὴ 
Κρίση. 
   Ἡ πραγματικότητα τῆς μερικῆς Κρίσεως ἀποκαλύπτεται μὲ 
σαφήνεια στὴ Γραφή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Οἱ ἄνθρωποι 
μιὰ φορὰ πεθαίνουν καὶ ὕστερα κρίνονται ἀπὸ τὸν Θεό» (Ἑβρ. 
9:27). Καὶ ὁ Κύριος, μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ 
Λαζάρου (βλ. Λουκ. 16:19-31), μᾶς δείχνει ὅτι ἀμέσως μετὰ τὸ 
σωματικὸ θάνατο οἱ ψυχὲς καὶ πλήρη αὐτοσυνειδησία ἔχουν καὶ 
προγεύονται εἴτε τὴ χαρὰ τοῦ παραδείσου, ὅπως ὁ Λάζαρος, εἴτε 
τὴν ὀδύνη τῆς κολάσεως, ὅπως ὁ πλούσιος. 
   ΕΡ.: Μοῦ φαίνεται ὅτι κανένας δὲν μὲ ἀγαπάει, γι’ αὐτὸ 
νιώθω ἕνα κενὸ στὴν ψυχή μου. Τὶ μοῦ συμβαίνει;
   ΑΠ.: Οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι ὑποφέρουν πολὺ καὶ παθαίνουν 
πολλά, ἐπειδὴ θέλουν νὰ τοὺς ἀγαποῦν καὶ ὄχι νὰ ἀγαποῦν. 
Ἀλλὰ ὁ Κύριος εἶπε, «Νὰ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο» (Ἰω. 13:34), 
ἀκόμα καὶ «τοὺς ἐχθρούς σας» (Ματθ. 5:34), ὄχι νὰ ζητᾶτε ἀγάπη 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Τέτοια ἀπαίτηση εἶναι ἐγωιστική, φίλαυτη. Μὴ 
νοιάζεσαι, λοιπόν, ἂν σὲ ἀγαποῦν. Ἀγαπᾶς ἐσὺ τὸν Χριστὸ καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους;  Ἂν τοὺς ἀγαπᾶς πραγματικά, δὲν θὰ νιώθεις 
στὴν ψυχή σου κανένα κενό, ἀλλά, ἀπεναντίας, πληρότητα εἰρήνης 
καὶ χαρᾶς. 

   ΕΡ.: Μὲ ποιὸ τρόπο τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ μεταβάλλονται στὴ 
Λειτουργία σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;
  ΑΠ.: Αὐτὸ εἶναι ἕνα μυστήριο ποὺ κανένας θνητὸς δὲν μπορεῖ 
νὰ τὸ κατανοήσει. Στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστὸς πῆρε τὸ ψωμί, τὸ ἔκοψε κομμάτια καὶ τὸ ἔδωσε στοὺς 
μαθητές Του, λέγοντας: «Πάρετε καὶ φᾶτε· αὐτὸ εἶναι τὸ Σῶμα 
μου» (Ματθ. 26:26). Ὕστερα πῆρε τὸ ποτήρι μὲ τὸ κρασὶ καὶ τοὺς 
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τὸ ἔδωσε, λέγοντας: «Πιεῖτε ἀπ’ αὐτὸ ὅλοι· αὐτὸ εἶναι τὸ Αἷμα 
μου» (Ματθ. 26:27-28). Καὶ τοὺς πρόσταξε: «Αὐτὸ ποὺ κάνω 
τώρα, νὰ τὸ κάνετε σὲ ἀνάμνησή μου» (Λουκ. 22:19). Ἔτσι, σὲ 
κάθε Λειτουργία, μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ 
τὸν λειτουργὸ ἱερέα, ἡ παντοδύναμη θεία χάρη μεταβάλλει τὸ 
ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Ἐμεῖς, λοιπόν, 
κοινωνώντας, πιστεύουμε ὅτι δεχόμαστε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ, ὁλόκληρη τὴ θεανθρώπινη φύση τοῦ Κυρίου., δὲν 
μποροῦμε ὅμως νὰ εἰσχωρήσουμε μὲ τὸ νοῦ μας στὸ φοβερὸ καὶ 
ἀκατάληπτο αὐτὸ μυστήριο. 
   ΕΡ.: Ἡ ψευδορκία εἶναι βαρὺ ἁμάρτημα;
  ΑΠ.: Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ βαριὰ ἁμαρτήματα, γιὰ τοὺς ἑξῆς 
λόγους:
   1. Ὁ Κύριος ἀπαγορεύει γενικὰ τὸν ὅρκο, ἀκόμα καὶ τὸν ἀληθινό 
(Ματθ. 5:34). Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο ἀποδοκιμάζει τὸν 
ψεύτικο ὅρκο. 
   2. Ἡ ψευδορκία ἀποτελεῖ εὐθεία καὶ ἀναίσχυντη προσβολὴ 
τοῦ Θεοῦ, καθὼς τὸ πανάγιο ὄνομά Του χρησιμοποιείται γιὰ τὴ 
συγκάλυψη τοῦ ψεύδους, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ διάβολο (Ἰω. 
8:44). 
   3. Σὲ πολλὲς δικαστικὲς καὶ ἄλλες συναφεῖς ὑποθέσεις ὁ 
ὅρκος εἶναι τὸ τελευταῖο ἢ καὶ τὸ μοναδικὸ μέσο ἀποκαλύψεως 
τῆς ἀλήθειας καὶ ἀποδόσεως δικαιοσύνης. Μὲ τὴν ψευδορκία, 
λοιπόν, ἀποκρύβεται ἡ ἀλήθεια καὶ ἐπικρατεῖ ἡ ἀδικία, συχνὰ μὲ 
βαρύτατες συνέπειες τόσο γιὰ συγκεκριμένα πρόσωπα ὅσο καὶ γιὰ 
τὴν κοινωνία ὁλόκληρη (καταδίκη ἀθώων ἀνθρώπων, ἀθώωση 
ἐνόχων κ.λ.π.).
   ΕΡ.: Τὶ εἶναι περηφάνεια;
  ΑΠ.: Ὑπερηφάνεια εἶναι τὸ αἴσθημα τῆς ὑπεροχῆς ἀπέναντι 
στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τὸ νὰ ἔχει κανεὶς μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν 
ἑαυτό του. Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ταυτόσημη ἢ συγγενικὴ μὲ τὸν 
ἐγωισμό, τὴν κενοδοξία, τὴν ὑψηλοφροσύνη, τὴν ἔπαρση, τὴν 
οἴηση, τὴν ἀλαζονεία. 
   «Ἡ ὑπερηφάνεια», λέει ὁ σοφὸς Σειράχ, «εἶναι μισητὴ καὶ στὸν 
Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους» (10:7). Αὐτὴ εἶναι «ἡ πρώτη αἰτία 
τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Κύριο» (10:12) καὶ 
«πηγὴ κάθε ἁμαρτίας» (10:13).Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος τὴν 
ἀποκαλεῖ « ἀρχηγὸ  καὶ τελείωση  ὅλων  τῶν  κακῶν». Πραγματικά, 
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ἀπ’ αὐτὴν γεννιέται κάθε ἁμάρτημα κι ἀπ’ αὐτὴν προέρχεται κάθε 
πτώση -ἡ καύχηση, ἡ φιλαρχία, τὸ πείσμα, ἡ ἰδιορρυθμία, ἡ 
περιφρόνηση τῶν ἄλλων, τὸ μίσος τῶν ἐλέγχων, ἡ κατάκριση, ἡ 
συκοφαντία, ἡ ζήλια, ἡ μνησικακία, ἡ ὑποκρισία, ἡ ἀγνωμοσύνη, 
ἡ ἀνυπακοή, ὁ θυμός, ἡ ἀσπλαχνία, ἡ βλασφημία, ἡ αἵρεση, ἡ 
ἀθεΐα.
   ΕΡ.: Ποιὰ εἶναι ἡ χριστιανικὴ ὑπομονή;
  ΑΠ.: Κάθε θλίψη, κάθε δοκιμασία, κάθε συμφορὰ ποὺ μᾶς 
βρίσκει, μὲ παραχώρηση τοῦ Θ ε ο ῦ,  ὀ ν ο μ ά ζ ε τ α ι  μ ε τ α φ 
ο ρ ι κ ὰ  «σ τ α υ ρ ό ς» (Ματθ. 16:24· Μάρκ. 8:34· Λουκ. 9:23). 
Χριστιανικὴ ὑπομονή, λοιπόν, κάνει ὅποιος σηκώνει δίχως 
βαρυγγώμια αὐτὸν τὸ σταυρό. Ὅποιος δὲν τὸν σηκώνει, δὲν 
εἶναι ἀληθινὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος (Ματθ. 
10:38·  Λουκ. 14:27), καὶ δὲν ἔχει θέση στὴ βασιλεία Του. Ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, ἄλλωστε, τὸ βεβαιώνει: «Ἂν ὑπομένουμε, 
μαζί Του καὶ θὰ βασιλέψουμε» (Β΄ Τιμ. 2:12). Ὅμοια καὶ ὁ 
ἅγιος Ἰάκωβος: «Μακάριος ὁ ἄνθρωπος ποὺ δέχεται μὲ ὑπομονὴ 
τὶς δοκιμασίες! Γιατί, ἂν τὶς περάσει μὲ ἐπιτυχία, θὰ κερδίσει τὸ 
βραβεῖο τῆς αἰώνιας ζωῆς, ποὺ ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς σ’ ὅσους τὸν 
ἀγαποῦν» (Ἰάκ. 1,12).

Βλ. ‘’ Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα Χριστιανῶν ‘’Ἔκδ. Ἱ.Μ.Παρακλήτου 
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Ἡ ἄπειρος εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ

Ἀπὸ τὸ Συναξάρι τοῦ ἁγ. ἱερομάρτυρος 
Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου 

3η Ὀκτωβρίου

Βρέθηκα κάποτε στὴν Κρήτη - γράφει ὁ ἅγιος Διονύσιος -, 
ὅπου μὲ φιλοξένησε ὁ ἱερὸς Κάρπος, ἄνθρωπος περισσότερο 

ἀπὸ κάθε ἄλλον ἱκανὸς στὴ θεοπτία, γιὰ τὴν πολλὴ καθαρότητα 
τοῦ νοῦ του. Δὲν τολμοῦσε μάλιστα νὰ τελέσει τὰ ἱερὰ μυστήρια, 
ἂν προηγουμένως, κατὰ τὶς προκαταρκτικὲς εὐχές, δὲν τοῦ 
παρουσιαζόταν κάποια ἱερὴ κι εὐνοϊκὴ ὅραση. 
   Ἔλεγε λοιπὸν ὁ Κάρπος, πὼς κάποτε τὸν εἶχε λυπήσει ἕνας 
ἄπιστος. Καὶ αἰτία τῆς λύπης ἦταν τὸ ὅτι ὁ ἄπιστος χώρισε ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία κι ἔσυρε στὴν ἀθεΐα ἕνα χριστιανό, ὅταν ἀκόμα 
τελοῦνταν οἱ ἱλάριες ἡμέρες του.
   Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὁ Κάρπος ὄφειλε νὰ προσευχηθεῖ 
μὲ ἀγαθότητα καὶ γιὰ τοὺς δυό, καί, παίρνοντας ἔτσι βοηθὸ τὸ 
Σωτήρα Θεό, τὸν ἕνα νὰ ἐπαναφέρει στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν ἄλλο 
νὰ κερδίσει μὲ τὴν καλοσύνη του, μὴ σταματώντας νὰ τὸν νουθετεῖ 
σ’ ὅλη του τὴ ζωή. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς 
ὁδηγήσει στὴ γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. 
   Αὐτὸς ὅμως, δὲν ξέρω πῶς, ἔπαθε κάτι ποὺ δὲν εἶχε ξαναπάθει. 
Ἄφησε δηλαδὴ νὰ γλιστρήσει μέσα στὴν ψυχή του μεγάλη 
ἀγανάκτηση καὶ πικρία, κι ἔπεσε νὰ κοιμηθεῖ -μιὰ καὶ ἦταν βράδυ 
- σ’ αὐτὴ τὴν ἄσχημη κατάσταση. 
   Γύρω στὰ μεσάνυχτα σηκώθηκε - γιατὶ συνήθιζε νὰ ξυπνάει μόνος 
του αὐτὴ τὴν ὥρα, γιὰ νὰ ψέλνει τοὺς ἱεροὺς ὕμνους. Καθὼς ὅμως 
στεκόταν στὴν προσευχή, ἔνιωθε ἐμπαθὴ λύπη καὶ στενοχώρια, 
κι ἔλεγε πὼς δὲν εἶναι δίκαιο νὰ ζοῦν ἄνθρωποι ἄθεοι, ποὺ 
διαστρέφουν τοὺς ἴσιους δρόμους τοῦ Κυρίου. Καὶ λέγοντας αὐτά, 
παρακαλοῦσε τὸ Θεό νὰ ρίξει κεραυνὸ καὶ νὰ δώσει μὲ μιᾶς τέλος 
στὴ ζωὴ καὶ τῶν δύο ἀπίστων. 
    Δὲν ἀπόσωσε τὰ λόγια του, καὶ τοῦ φάνηκε, λέει, πὼς εἶδε ξαφνικὰ 
τὸ σπίτι, ὅπου βρισκόταν, νὰ σείεται πρῶτα, κι ἔπειτα νὰ χωρίζεται 
στὰ δυό, ἀπὸ τὴ ὀροφὴ μέχρι τὰ θεμέλια, ἐνῶ μιὰ ὑπέρλαμπρη 
πύρινη φλόγα κατέβαινε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μέχρι τὸν ἴδιο. Ὁ τόπος 
τοῦ φαινόταν τώρα πιὰ σὰν ὑπαίθριος. Τὸ οὐράνιο στερέωμα 
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ἦταν ἀνοιχτὸ καὶ πάνω του καθόταν ὁ Ἰησοῦς, ἐνῶ ἀπειράριθμοι 
ἀνθρωπόμορφοι ἄγγελοι παράστεκαν δίπλα Του. Κοιτάζοντας ὁ 
Κάρπος πρὸς τὰ πάνω, ἔβλεπε ὅλα τοῦτα καὶ θαύμαζε. 
   Ὅταν ὅμως ἔσκυψε καὶ πρὸς τὰ κάτω, εἶδε, λέει, καὶ τὸ ἔδαφος 
σκισμένο σ’ ἕνα ἀπύθμενο καὶ σκοτεινὸ χάσμα. Εἶδε κι ἐκείνους 
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ καταριόταν, νὰ στέκονται μπροστά του, στὸ 
ἄνοιγμα τοῦ χάσματος, τρομοκρατημένοι, ἐλεεινοί, ἕτοιμοι νὰ 
γκρεμιστοῦν ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή, γιατὶ ἔτρεμαν τὰ πόδια τους. 
Κάτω ἀπὸ τὸ χάσμα ἔβγαιναν φίδια, ποὺ σέρνονταν μέχρι τὰ πόδια 
τους, ἄλλοτε πασχίζοντας νὰ τοὺς παρασύρουν, κουλουριάζοντας τὰ 
σώματα καὶ πιέζοντας καὶ τραβώντας τους, καὶ ἄλλοτε ἐρεθίζοντας 
καὶ γαργαλίζοντάς τους μὲ τὰ δόντια καὶ τὶς οὐρές. Κοντολογῆς, 
μὲ κάθε τρόπο τὰ φίδια προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς ρίξουν μέσα στὸ 
χάος. Εἶδε ἀκόμη ἀνάμεσα στὰ φίδια μερικοὺς ἀγριανθρώπους, 
ποὺ ὁρμοῦσαν μαζὶ μ’ αὐτὰ ἐναντίον τῶν δύο δυστυχισμένων, 
ταρακουνώντας καὶ σπρώχνοντας καὶ χτυπώντας τους. Καὶ φαίνοταν 
ἕτοιμοι νὰ πέσουν κι οἱ δυό - θέλοντας ἀπὸ τὴ μιά, μὴ θέλοντας 
ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἐξαναγκάζονταν σ’ αὐτὸ ἀπὸ τὸ κακό, ἀλλὰ καὶ 
πείθονταν, θαρρεῖς, βαθμιαῖα. 
   Ὁ Κάρπος εὐχαριστιόταν, καθὼς ἔλεγε, νὰ βλέπει ὅ,τι γινόταν 
κάτω, κι ἔτσι ἀδιαφορῦσε γιὰ τὰ πάνω. Ἀδημονοῦσε νὰ πέσουν, 
καὶ στενοχωριόταν ποὺ δὲν εἶχαν πέσει ἀκόμα! Πολλὲς φορὲς 
μάλιστα προσπάθησε κι αὐτὸς νὰ τοὺς ρίξει, μὰ δὲν τὰ κατάφερε, 
καὶ γι’ αὐτὸ ἀγανάκτησε κι ἄρχισε τὶς κατάρες. 
   Ὅταν τελικὰ σήκωσε τὸ βλέμμα του ψηλά, εἶδε πάλι τὸν 
οὐρανό, ὅπως ἀκριβῶς τὸν εἶχε δεἶ καὶ πρίν. Εἶδε καὶ τὸν Ἰησοῦ, 
γεμάτο ἔλεος γιὰ τὰ γινόμενα, νἀ σηκώνεται ἀπὸ τὸν ὑπερουράνιο 
θρόνο Του, νὰ κατεβαίνει μέχρι τοὺς δυὸ ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς 
προσφέρει τὸ πανάγαθο χέρι Του σὲ βοήθεια. Ἔτρεξαν καὶ οἱ 
ἄγγελοι νὰ βοηθήσουν. 
   Ἅπλωσε τότε ὁ Ἰησοῦς τὸ ἄλλο χέρι Του καὶ εἶπε στὸν Κάρπο: 
   - Χτύπα ἐμένα, λοιπόν! Γιατὶ εἶμαι ἕτοιμος νὰ πάθω καὶ πάλι καὶ 
πολλὲς φορὲς ἀκόμα γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων! Καὶ θὰ τὸ 
κάνω μὲ χαρά, ἂν πρόκειται νὰ μὴν ἁμαρτήσουν ἄλλοι. Πρόσεχε 
ὅμως, μὴν τυχὸν τὴν παραμονή σου μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς 
ἀγαθοὺς καὶ φιλανθρώπους ἀγγέλους τὴν ἀνταλλάξεις δίκαια μὲ τὴν 
παραμονὴ μέσα στὸ χάσμα, μαζὶ μὲ τὰ φίδια! 
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   Ἂς δοῦμε τρομερὸ παράδειγμα, ἀδελφοί, γιὰ ὅσους μνησικακοῦν 
κατὰ τῶν ἀδελφῶν τους μὲ τὴν πρόφαση τῆς εὐσέβειας. Γιατὶ ἂν 
ἀπειλεῖται τέτοια τιμωρία ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Δεσπότη Χριστὸ ἐναντίον 
ἐκείνων ποὺ δίκαια λυποῦνται γιὰ τὰ παραπτώματα τῶν ἀδελφῶν 
τους καὶ μνησικακοῦν ἐναντίον τους, πόσο μᾶλλον αὐστηρότερα 
θὰ τιμωρηθοῦν ὅσοι ἄδικα καὶ παράλογα μνησικακοῦν καὶ 
συκοφαντοῦν καὶ καταριοῦνται τοὺς ἀδελφούς των, «ὑπὲρ ὧν  
Χριστὸς ἀπέθανε; » 

Βλ.‘’ Διηγήσεις φοβερὲς καὶ ὠφέλιμες’’ Ἔκδ. Ἱερ. Μονῆς Παρακλήτου σελ. 16            
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Ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες οἱ αὐτοπροσδιοριζόμενες 
«προοδευτικές» δυνάμεις τοῦ τόπου βάλθηκαν νὰ ξεριζώσουν 

ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὴν πίστη, τὶς ρίζες μας. 
«Γιατὶ τέτοιο μεταφυσικὸ μένος;», ἀναρωτιέται σύγχρονος διανοητὴς 
καὶ τὸ ἐρώτημα ἐπαναλαμβάνει κάθε σώφρων ἄνθρωπος. Μὲ 
«δημοκρατικές» διαδικασίες (!), ἐν ὀνόματι τῆς «προόδου» καὶ 
τῆς «δημοκρατίας» τὰ Θρησκευτικὰ θὰ πρέπει νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ 
σχολεῖο, οἱ εἰκόνες νὰ κατέβουν ἀπὸ τὶς τάξεις, τὰ δικαστήρια, τὶς 
Ὑπηρεσίες, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα. Εἶναι μιὰ κατάσταση 
ποὺ ἀντιμετώπισε, πιὸ ἔντονη βέβαια, καὶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὅταν 
βίαια τοῦ ἀφαίρεσαν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο. 
Ἔδωσε μάχη γι’ αὐτὸ μὲ τὴν παντοδύναμη τότε κοσμικὴ ἐξουσία. 
Δὲν μποροῦσε ὅμως νὰ κάνει διαφορετικά. Ἀπ’ αὐτὴ τὴν εἰκόνα 
ἔπαιρνε θάρρος καὶ δύναμη καὶ ἀντιμετώπιζε ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ 
δύσκολες καταστάσεις μέσα στὸ χειρουργεῖο. Καὶ δὲν δίσταζε νὰ 
λέει στοὺς ἀσθενεῖς του: «Τὸν Θεὸ νὰ εὐχαριστεῖτε. Ὁ Θεὸς σᾶς 
θεράπευσε μὲ τὰ δικά μου χέρια».
   Κι ἂν ἕνας γιατρὸς καταξιωμένος καὶ διάσημος ἔνιωθε τόση 
τὴν ἀνάγκη νὰ ἔχει κοντά του τὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, πόσο 
μᾶλλον ἕνας ἀσθενὴς ποὺ ὑποφέρει στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου καὶ 
ψάχνει κάπου νὰ ἀκουμπήσει. Ποιὰ ἰδεολογία, ποιὰ φιλοσοφία, 
ποιὰ πολιτικὴ μπορεῖ νὰ δώσει δύναμη κι ἐλπίδα στὸν πάσχοντα 
ἄνθρωπο; Ἔχουν τόση βεβαιότητα οἱ παρ’ ἡμῖν «προοδευτικοί», 
πὼς μὲ τὸ νὰ κατεβάσουν τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα, θὰ 
προσφέρουν ὅ,τι καλύτερο στοὺς ἀσθενεῖς;
   Τὴν καλύτερη ἀπάντηση μᾶς ἔδωσε μία ἐπιστολὴ ποὺ ἔφτασε 
στὰ χέρια μας τὸ 2008 μὲ τὴν παράκληση νὰ δημοσιευτεῖ στὸν 
Εὐροκλύδωνα. Ἀποστολέας ὁ ἀγαπητός -μακαριστὸς τώρα- 
Εὐάγγελος Κρουσταλάκης, ἀνώτατος δικαστικός, ἄνθρωπος μὲ 
βαθειὰ πίστη στὸν Θεό, ποὺ στὴν περιπέτεια τῆς ὑγείας του δὲν 
ἔπαψε νὰ πιστεύει, νὰ ἐλπίζει ἀλλὰ καὶ νὰ παραδίδεται στὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ. 

« Τὶς ἔκλεψεν ἡμῶν τὴν ἐλπίδα; »
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« Ἡ Παναγία τῆς Ἐντατικῆς: μιὰ ξεχωριστὴ ἐμπειρία.
   Τὸν περασμένο Ἀπρίλη ὑποβλήθηκα σὲ μιὰ πολὺ σοβαρὴ 
χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Χρειάστηκε στὴ συνέχεια νὰ παραμείνω 
γιὰ λίγο στὴ Μονάδα Ἐντατικῆς νοσηλείας τοῦ νοσοκομείου.
   Δὲν ξέρω πόσοι ἔχουν τὴν ἐμπειρία νοσηλείας σὲ μιὰ τέτοια 
Μονάδα! Μὲ συνεχή ἰατρικὴ παρακολούθηση, βρίσκεσαι σὲ ἕνα 
χῶρο ἀποκλεισμένο γιὰ τοὺς ἄλλους, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἰατρικὸ καὶ 
τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό. Γιὰ πολὺ λίγο χρόνο, δύο φορὲς τὴ 
μέρα, ἐπιτρέπονται κάποιες ἐπισκέψεις.
   Σ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἐκεῖνος ποὺ νοσηλεύεται, ὅπως εἶναι φυσικό, 
διακατέχεται ἀπὸ ἕνα ἔντονο συναίσθημα ἀπομόνωσης. Μερικὲς 
φορὲς τὸν πλημμυρίζει μάλιστα ἡ αἴσθηση τῆς ἐγκατάλειψης. Εἶναι 
δύσκολο νὰ περιγράψει κανεὶς μὲ λόγια αὐτὰ τὰ συναισθήματα. 
Στὶς ἀτέλειωτες ὧρες τῆς μοναξιᾶς, πολλὲς σκέψεις κατακλύζουν 
τὸ μυαλὸ τοῦ ἀρρώστου καὶ κάποια ἐρωτήματα τὸν ἀπασχολοῦν. 
   Πολὺ δύσκολα θὰ ξανάφερνα αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὸ νοῦ μου, 
τὶς σκέψεις καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ μὲ διακατεῖχαν ὅλο αὐτὸ τὸ 
διάστημα. 
   Ἕνα εἶναι βέβαιο: ἡ ἔντονη αἴσθηση τῆς μοναξιᾶς ποὺ εἶχε 
καταλάβει τὴ σκέψη μου καὶ ταλάνιζε τὴν ψυχή μου.
   Προσπάθησα νὰ διατηρήσω τὴν ἐπαφή μου μὲ τὴ ζωή, 
ξαναφέρνοντας στὸ νοῦ μου ὄμορφες στιγμὲς ἀπὸ τὰ προηγούμενα 
χρόνια. Ἡ προσπάθεια κάτι ἀπέδωσε στὴν ἀρχή. Ὕστερα ὅμως 
ἀπὸ λίγο μὲ κατέκλυσε πάλι τὸ συναίσθημα τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς 
ἐγκατάλειψης.
   Ὅπως ἤμουν ξαπλωμένος στὸ κρεβάτι, κοιτάζοντας σχεδὸν 
πάντοτε τὸ ταβάνι τοῦ δωματίου ἄρχισα νὰ περιφέρω τὸ βλέμμα 
μου γύρω-τριγύρω. Καὶ ξαφνικὰ ἀνακάλυψα στὸν ἀπέναντι τοῖχο, 
στὴν ἀπέναντι ἀριστερὴ γωνία του, μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας ποὺ 
στὴν ἀγκαλιά της κρατοῦσε τὸν Χριστό. Κάποιος καλὸς ἄνθρωπος 
τὴν εἶχε τοποθετήσει ἐκεῖ.
   Ἀπὸ τὴν στιγμὴ αὐτὴ ἡ Παναγία μας ἔγινε ἡ συντροφιά μου. 
Αὐτὴ ἡ ἁπλὴ εἰκόνα, ποὺ δὲν εἶχε ἰδιαίτερη καλλιτεχνικὴ ἀξία, 
ἦταν μιὰ πόρτα ποὺ μὲ ὁδήγησε κοντὰ στὴν Παναγία. Κατανόησα 
καλύτερα τότε τὶ πάει νὰ πεῖ ὅτι ἡ «τιμὴ τῆς εἰκόνος ἐπὶ τὸ πρωτότυπον 
διαβαίνει», ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 Συναισθήματα, σκέψεις, ἀγωνίες μου ἔγιναν ἀντικείμενα 
ἐκμυστηρεύσεών μου στὴν Παναγία. Ἐκείνη φαινόταν πὼς μὲ 



- �� -

ἄκουε. Φυσικὰ δὲν μοῦ μιλοῦσε, ἔδειχνε ὅμως ὅτι κατανοοῦσε 
τὴν ἀγωνία μου. Ἔτσι μιὰ ἀτμόσφαιρα γαλήνης καὶ ἠρεμίας 
ἐπικράτησε σιγά-σιγά καὶ ἀνεπαίσθητα στὴν τρικυμισμένη ψυχή 
μου. 
   Οἱ ἀτελείωτες ὧρες τῆς παραμονῆς μου στὴν Ἐντατικὴ ἔπαψαν 
νὰ εἶναι πιὰ ἐφιαλτικές. Εἶχα τὴν αἴσθηση πὼς κάποιος ποὺ μὲ 
ἀγαποῦσε πολύ, βρισκόταν δίπλα μου. Ἔνιωθα τὸ ζεστὸ χάδι ἀπὸ 
τὸ χέρι ἑνὸς δικοῦ μου ἀνθρώπου, στὸ ξερὸ καὶ φλεγόμενο ἀπὸ 
τὸν πυρετὸ μέτωπό μου. 
   Τώρα μακριὰ ἀπὸ τὴν δοκιμασία ποὺ τότε πέρασα, ξαναφέρνω 
μὲ συγκίνηση στὸ νοῦ μου ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς τῆς ἐπικοινωνίας 
μου μὲ τὴν Παναγία μας. 
  Αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία, καθὼς τὴν ἀναπολῶ, μὲ κάνει νὰ θυμᾶμαι 
μὲ συγκίνηση κάποιες ἄλλες, ἀνάλογες, στιγμές. Τότε ποὺ 
προσκύνησα τὴν εἰκόνα τοῦ Ἄξιον Ἐστὶν στὸ Πρωτᾶτο τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ἢ τῆς Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ στὸ Βέρμιο, τῆς Μεγαλόχαρης 
στὴν Τῆνο, τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς στὴν Πάρο, τῆς Παναγίας τοῦ 
Μεγάλου Σπηλαίου στὰ Καλάβρυτα, τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 
στὴν Κύπρο, τῆς Παναγίας της Ἱεροσολυμίτισσας στὰ Ἱεροσόλυμα, 
τῆς Παναγίας τῆς Βοήθειας στὴ Χίο. 
   Οἱ ἀναμνήσεις αὐτές, ἀλλὰ ἰδιαίτερα ἡ ἐμπειρία μου ἀπὸ τὴν 
Παναγία τῆς Ἐντατικῆς, αἰσθάνομαι πὼς μὲ ἔχουν συνδέσει 
στενὰ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἔτσι τώρα μπορῶ νὰ νιώσω 
καλύτερα γιατὶ τόσο πολλοὶ ἄνθρωποι, σὲ δύσκολες στιγμές τῆς 
ζωῆς τους, στὴν Παναγία προσφεύγουν καὶ Αὐτὴν ἐπικαλοῦνται, 
προσευχόμενοι μπροστὰ στὴν εἰκόνα Της. Καταλαβαίνω τώρα 
τὸν Κολοκοτρώνη πού, ὅταν τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ σύντροφοί του, 
στὴν Παναγία προσέφυγε καὶ προσευχήθηκε στὸ πιὸ κοντινὸ 
ἐρημοκκλήσι.
   Βιώνοντας ὅλα αὐτά, εἰλικρινὰ καὶ μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη, 
δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω πῶς ὑποστηρίζεται ἀπὸ κάποιους, 
ἀξιόλογους νομικούς, ὅτι πρέπει νὰ κατεβάσουμε τὶς εἰκόνες 
ἀπὸ τοὺς δημόσιους χώρους, γιὰ τὸ λόγο ὅτι προσβάλλουν τὴ 
θρησκευτικὴ ἐλευθερία κάποιων συμπολιτῶν μας, ποὺ εἶναι 
ἄπιστοι ἢ ἀλλόθρησκοι. Κανένας μας δὲν νομίζω πὼς ἀμφισβητεῖ 
τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία τοῦ ὁποιουδήποτε. Ἀδυνατῶ νὰ 
φανταστῶ ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἄνθρωπος λογικός, ποὺ νὰ θέλει 
νὰ ἐπιβάλλει στὸν ἄλλον τὶς δικές του θρησκευτικὲς ἀπόψεις. Ἡ 
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θρησκευτικὴ ἐλευθερία εἶναι ἕνα θεμελιῶδες δικαίωμα ἀπόλυτα 
σεβαστὸ σὲ μιὰ δημοκρατικὴ κοινωνία. Ἡ πίστη ἢ ἡ ἀπιστία δὲν 
παύει νὰ εἶναι αὐστηρὰ προσωπικὴ ὑπόθεση τοῦ καθενός. Θὰ 
ἦταν ὅμως ἀδιανόητο νὰ φτάναμε στὸ ἄλλο ἄκρο καὶ ἔτσι νὰ 
φαλκιδεύαμε ἀντιθέτως τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν ἄλλων 
πολιτῶν.
   Δὲν ἀντιλαμβάνομαι πῶς ἡ ὕπαρξη τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων 
μπορεῖ αὐτὴ καθεαυτὴ νὰ προσβάλλει τὴ θρησκετικὴ ἐλευθερία 
ἐκείνων ποὺ ἔχουν διαφορετικὸ πιστεύω ἢ δὲν πιστεύουν τίποτα. 
Δὲν νομίζω πὼς θέλει κανεὶς νὰ τοὺς ἐπιβάλλει νὰ σεβαστοῦν 
τὰ σύμβολα αὐτά, οὔτε νὰ γίνουν ὀπαδοὶ μιᾶς συγκεκριμένης 
θρησκείας. 
   Ἄλλωστε οἱ συνταγματικοὶ ἢ οἱ διεθνεῖς κανόνες ποὺ θεσπίζουν 
τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία δὲν μπορεῖ, κατὰ πὼς ἔλεγε ὁ 
Ἀριστόβουλος Μάνεσης, νὰ ἑρμηνεύονται ἐρήμην τῆς κοινωνικῆς 
πραγματικότητας. Ἐκτὸς καὶ ἂν κάποιοι χωρὶς νὰ μᾶς ἐρωτήσουν, 
θέλουν νὰ μᾶς “ἐπιβάλλουν” (ντὲ καὶ καλά) “νὰ θεωροῦμε ἄξιο 
λόγου μόνο ὅ,τι εἶναι ἐφάμιλλο τῶν εὐρωπαϊκῶν” ὅπως τὸ σατίριζε 
ὁ Τσαρούχης καὶ τὸ ἐπισημαίνει ὁ Γιανναρᾶς. 
   Ἡ ἐμπειρία μου ἀπὸ τὴ Μονάδα Ἐντατικῆς νοσηλείας μὲ ἔχει 
συνδέσει στενὰ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Σὰν ἕνας ἁπλὸς 
πολίτης, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι δικαιοῦμαι -νομίζω- νὰ ἔχω καὶ νὰ 
ἀναρτῶ (κατ’ ἰδίαν ἢ καὶ δημοσίᾳ) τὶς εἰκόνες τῆς Ἐκκλησίας μου. 
Καὶ μέσω αὐτῶν νὰ ἀνάγομαι στὰ εἰκονιζόμενα σ’ αὐτὲς ἱερὰ 
πρόσωπα. Χωρὶς νὰ μὲ διακατέχει ὁποιοσδήποτε φανατισμός, δὲν 
θὰ ἐπιτρέψω νὰ μοῦ φαλκιδεύσουν τὸ δικαίωμά μου αὐτό, ποὺ τὸ 
βίωσα ὑπὸ τραγικὲς μάλιστα περιστάσεις. 
   Θὰ παρακαλοῦσα ὅσους σκέπτονται διαφορετικὰ καὶ τῶν ὁποίων 
τὶς ἰδέες ἀπόλυτα σέβομαι νὰ σκεφθοῦν τὰ πράγματα καὶ μὲ αὐτὴ τὴν 
ὀπτικὴ γωνία. Τοὺς εὔχομαι εἰλικρινὰ καὶ ὁλόψυχα, νὰ μὴν ἔχουν 
ποτέ τους τὴ δική μου ἐμπειρία τῆς Μονάδς Ἐντατικῆς νοσηλείας».                                                                                         
                                                                
                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ
Πρωτοχρονιὰ 2008                         Ἀνώτερος Δικαστικὸς

Βλ. “  Ταχὺς εἰς βοήθειαν... „ Τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ σήμερα. Ἀρχιμ. 
Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου Β΄  ἔκδοση.   
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Ἐσὺ στάθηκες ἡ αἰτία νὰ 
ἀλλάξω ριζικὰ τρόπο

 ζωῆς καὶ σκέψης
27-6-2003

  

Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, Σὲ παρακαλῶ 
νὰ μὲ συγχωρήσεις ποὺ ἄργησα 

νὰ γράψω γιὰ τὶς τόσες εὐεργεσίες ποὺ δέχτηκα ἀπὸ σένα. Εἶχα 
τὴν τιμὴ καὶ τὴν τύχη νὰ γνωρίσω τὴ θαυματουργική Σου δύναμη 
αὐτοπροσώπως. Ἀπὸ μιά Σου πλαστικοποιημένη εἰκονίτσα, ποὺ 
μοῦ χάρισε ὁ πατέρας μιᾶς συμμαθήτριας τῆς μικρῆς μου κόρης, 
Σὲ γνώρισα καὶ μπῆκες ξαφνικὰ στὴ ζωή μου τὸ Δεκέμβριο τοῦ 
1999. Ἔβαλα τὴν εὐλογημένη Σου εἰκονίτσα πάνω στὸ κρεβάτι 
μου καὶ Σοῦ εἶπα: «Καλῶς ἦλθες στὸ σπίτι μου, Ἅγιε Ἐφραίμ». Ἀπὸ 
ἐκεῖνο τὸ μεσημέρι μέχρι καὶ σήμερα, 23-6-2003, αἰσθάνομαι 
τὴν προστασία Σου καὶ τὴν ἀγάπη Σου κι εὔχομαι νὰ μὴ μὲ 
ἐγκαταλείψεις ποτέ, οὔτε ἐμένα, οὔτε τὰ παιδιά μου, οὔτε κανέναν 
ἄνθρωπο, ποὺ θὰ ζητήσει τὴν βοήθειά Σου. 
   Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, ποὺ μοῦ ἔκανες τὴ χάρη καὶ 
τὴν τιμὴ νὰ Σὲ γνωρίσω.
   Σ’ εὐχαριστῶ, γιατὶ Ἐσύ, μὲ τὰ πολλά Σου θαύματα πρὸς ἐμένα 
καὶ τὴν οἰκογένειά μου, στερέωσες τὴν πίστη μου στὸ Θεὸ καὶ 
ἐπιβεβαίωσες τὴν ὕπαρξή Του καὶ τὴν δύναμή Του. 
   Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, γιατὶ μὲ τὴ συνεχῆ καὶ ἄμεση 
θαυματουργικὴ ἐπέμβασή Σου στὰ προβλήματα τῆς ζωῆς μου, 
ἐπιβεβαιώνεις ὅτι εἶσαι ζωντανὸς καὶ Σὺ καὶ ὁ Θεός μας. 
   Σ’ εὐχαριστῶ, γιατὶ Ἐσὺ στάθηκες ἡ αἰτία νὰ ἀλλάξω ριζικὰ 
τρόπο ζωῆς καὶ σκέψης. 
   Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, γιατί, ὑπομένοντας τὰ φρικτὰ 
βασανιστήρια τῶν ἀλλοθρήσκων, ἀπέδειξες τὴν ἀγάπη Σου στὸ 
Θεό μας κι ὡς ἐκ τούτου πῆρες ἀπ’ αὐτὸν ὡς βραβεῖο τὴ δύναμη 
καὶ τὴ χάρη νὰ θεραπεύεις θαυματουργικῶς ὅλους ἐμᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους, ποὺ ζητοῦμε τὴν βοήθειά Σου. 
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   Σ’ εὐχαριστῶ, γιατί, καὶ μόνο ποὺ σκέφτομαι Ἐσένα, παίρνω 
κουράγιο στὴ ζωὴ καὶ δὲν λυγίζω στὶς δοκιμασίες.
  Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, γιατὶ κάθε φορὰ ποὺ 
ἐπικαλέστηκα τὴ βοήθειά Σου, ποτὲ δὲν μοῦ τὴν ἀρνήθηκες, ἔστω 
κι ἂν δὲν τὸ ἄξιζα. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἔνιωσα τὴν πατρική Σου 
ἀγάπη, τὴ μακροθυμία Σου καὶ τὸ ἐνδιαφέρον Σου γιὰ μένα. 
   Σ’ εὐχαριστῶ, γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς παθήσεις τοῦ σώματός μου 
θεράπευσες καὶ τὴν ψυχή μου. 
    Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, γιατὶ θεραπεύοντας τὰ χέρια 
μου ἀπὸ τὶς μυρμηγκιές, ποὺ μὲ ταλαιπωροῦσαν 12 ὁλόκληρα 
χρόνια, ἀπέδειξες ὅτι τίποτα δὲν εἶναι ἀδύνατο γιὰ τοὺς Ἁγίους ποὺ 
ἐνεργοῦν μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Μὲ λίγο ἀπὸ τὸ θαυματουργό 
Σου λαδάκι καὶ μὲ πολλὴ πίστη, θεραπεύτηκαν τὰ χέρια μου ἀπὸ 
τὶς μυρμηγκιές.
   Σ’ εὐχαριστῶ, γιατί, σὲ ὅσους ἀνθρώπους μίλησα γιὰ Σένα 
καὶ ἐπικαλέστηκαν τὴν βοήθειά Σου, δὲν διαψεύστηκαν οἱ ἐλπίδες 
τους. 
    Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, γιατὶ ὅσες φορὲς βρέθηκα 
σὲ οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο, μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας μου 
ἔλαμψε τὸ δικό Σου θαυματουργικὸ φῶς καὶ βρέθηκαν λύσεις 
στὰ δισεπίλυτα οἰκονομικά μου προβλήματα. Ἔτσι κατάλαβα ὅτι 
βοηθᾶς τοὺς ἀνθρώπους, ὄχι μόνο ψυχικὰ καὶ σωματικά, ἀλλὰ 
καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα ἐπιβίωσης. 
   Σ’ εὐχαριστῶ, γιατὶ μοῦ ἔκανες τὴ μεγαλύτερη τιμὴ ποὺ θὰ 
μποροῦσα νὰ ἔχω. Μοῦ ἔκανες τὴν τιμὴ νὰ ἔλθω σὲ ἄμεση 
ἐπαφὴ μαζί Σου. Κάποιο ξημέρωμα, κατὰ τὶς 6 καὶ 30 τὸ πρωῒ, 
ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ἡμερομηνία 23 Ἰουλίου τοῦ 2000, ἔζησα 
τὸ σημαντικότερο γεγονὸς τῆς ζωῆς μου. Ἤμουν ξύπνια καὶ μὲ 
πλήρεις ὅλες τὶς αἰσθήσεις μου ἐν γρηγόρσει, ὅταν μὲ ἐπισκέφτηκες 
στὸ ὑπνοδωμάτιό μου. Ξαφνικὰ ἄκουσα τὴ φωνὴ τῆς κόρης μου 
νὰ ρωτᾷ Ἐσένα Ἅγιε Ἐφραίμ, σὰν νὰ τὸ ἔβλεπα σὲ ὄνειρο: «Ἐσύ, 
Ἅγιε Ἐφραίμ;». Τότε ἄκουσα ἀπὸ πάνω μου, καθὼς στεκόσουν 
στὸ πλάϊ τοῦ κρεβατιοῦ μου, τὴ φωνή Σου καθαρὰ νὰ ἀπαντᾷ 
στὸ παιδί μου ποὺ κοιμόταν στὸ διπλανὸ κρεβάτι: «Ναί, νὰ τὸ 
πάρω ἀπὸ τὴ μητέρα σου, παιδί μου». Ἡ φωνή Σου ἦταν πράα καὶ 
πατρική. 
   Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἄρχισαν νὰ γίνονται παράδοξα πράγματα. 
Γιατὶ ἄκουσα αὐτὸν τὸν διάλογο πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου, ἐνῶ ἡ 
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κόρη μου κοιμόταν; Ἔγινε αὐτὸ τὸ γεγονὸς γιὰ νὰ μὴ φοβηθῶ, 
ἀφοῦ σὲ λίγο θὰ μὲ ἀκουμποῦσες μὲ τὰ ἴδια Σου τὰ χέρια. Γι’ αὐτὸ 
συστήθηκες μὲ αὐτὸν τὸν περίεργο καὶ ὑπερφυσικὸ τρόπο, γιὰ νὰ 
μὴν ἀγριευτῶ. 
   Ξαφνικά, γύρισα τὸ κεφάλι μου πρὸς τὸ πλάϊ, ὅπου στεκόσουν 
Ἐσύ, ὅμως μπόρεσα νὰ δῶ μόνο τὸ κάτω μέρος τοῦ ράσου Σου. 
Φοροῦσες κάτι σὰν μαῦρες πάνινες παντοφλίτσες. Ἔνιωσα τὸ 
ἀριστερό Σου χέρι νὰ μὲ ἀκουμπᾷ στὴν πλάτη καὶ νὰ μὲ ἀκινητοποιεῖ 
μὲ δύναμη. 
Μὲ τὸ δεξί Σου χέρι ἀκούμπησες, ἔπιασες καὶ ἀκινητοποίησες 
τὸν αὐχένα μου. Δὲν μπορῶ νὰ περιγράψω μετὰ γιὰ τὴν αἴσθηση 
ποὺ εἶχα, καθὼς μὲ ἀκουμποῦσαν τὰ δύο ἱερὰ καὶ θαυματουργά 
Σου χέρια. Αἰσθανόμουν τὰ χέρια Σου βαριὰ καὶ ὑγρά, σὰν ἀπὸ 
ἁγιασμό. Ξαφνικὰ αἰσθάνθηκα νὰ μὲ διαπερνᾷ μέσα στὸ κορμί 
μου κάτι σὰν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ πόδια μου 
καὶ καταλήγοντας στὸ κεφάλι μου, ἀπὸ ὅπου εἶδα νὰ φεύγει μιὰ 
ἀσπρογάλανη λάμψη. Παράλληλα, ἀκουγόταν κι ἕνας ἦχος σὰν 
ἐλαφρὺ φύσημα. Ἔνιωθα, νὰ φεύγει ἀπὸ μέσα μου κάτι σὰν βάρος. 
Ἔνιωθα μιὰ ἀπέραντη εὐδαιμονία, ἀνακούφιση καὶ γαλήνη νὰ 
πλημμυρίζει τὴν ψυχή μου καὶ τὸ σῶμα μου. Αἰσθανόμουν, Ἅγιέ 
μου Ἐφραίμ, νὰ μοῦ διοχετεύεις μὲ τὰ χέρια Σου τὴ θαυματουργική 
Σου ἐνέργεια, παίρνοντας ἀπὸ μέσα μου κάποιο κακὸ πνεῦμα. 
Μόλις μοῦ διοχέτευσες τὴ θαυματουργική Σου ἐνέργεια στὸ σῶμα 
μου, κράτησες τὰ χέρια Σου πάνω μου γιὰ ἕνα λεπτὸ ἀκόμη καὶ 
μετὰ χάθηκες. 
   Ὅμως γιὰ λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας κι ἐνῷ συγκλονισμένη 
ἀνασηκώθηκα ἀπὸ τὸ κρεβάτι μου κλαίγοντας ἀπὸ τὸ θαυμαστὸ 
καὶ ὑπερφυσικὸ γεγονός, ἔνιωθα ἀκόμη τὸ βάρος τῶν χεριῶν 
Σου. Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ τὸ ἄγγιγμα τῶν χεριῶν Σου. Δὲν θὰ 
ξεχάσω ποτὲ τὴν φωνή Σου. Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ αὐτὸ ποὺ μοῦ 
συνέβη. Ἀσυναίσθητα ὅλη μέρα ψιθύριζα «ἀληθῶς Σὺ εἶ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν». Ποτὲ δὲν περίμενα νὰ ζήσω ἕνα θαῦμα. Κι ὅμως, Ἅγιέ μου 
Ἐφραίμ, μοῦ ἔκανες τὴν τιμὴ νὰ Σὲ δῶ, νὰ Σὲ ἀκούσω καὶ νὰ Σὲ 
νιώσω ζωντανὸ ὄχι στὰ ὄνειρά μου, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα. 
   Ὅταν ἔχει ἕνας ἄνθρωπος μιὰ τέτοια ἔμπειρία στὴ ζωή του 
καὶ προσπαθήσει νὰ τὴν διηγηθεῖ στοὺς συνανθρώπους του, 
δυσκολεύεται. Δὲν ὑπάρχουν λέξεις νὰ περιγράψουν ἀκριβῶς 
αὐτὸ ποὺ νιώθεις, καθὼς ζεῖς ἕνα θαῦμα. Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, Σ’ 



- �� -

εὐχαριστῶ ποὺ πῆρες ἀπὸ μέσα μου κάποιο κακὸ πνεῦμα, ποὺ μὲ 
ὁδηγοῦσε συνεχῶς πρὸς τὸ δρόμο τῆς ἁμαρτίας. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν 
ἡμέρα, μποροῦσα νὰ ἐλέγχω τὶς σκέψεις καὶ τὶς πράξεις μου.
   Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, γιατὶ μοῦ ἔδωσες τὴ δύναμη 
νὰ σταματήσω τὴν ἐπαφή μου μὲ διάφορα μέντιουμ. Ἐπὶ δύο 
χρόνια ἡ ζωή μου ἐξαρτιόταν ἀπὸ τὶς προβλέψεις τῶν μέντιουμ. 
Ἔτρεμα γιὰ τὸ μέλλον μου κι ἔνιωθα ἀνασφάλεια γιὰ τὴ ζωή μου. 
Ἀπὸ τὸ 1997 μέχρι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1999, εἶχα ξοδέψει πάρα 
πολλὰ χρήματα γιὰ προβλέψεις. Κόντεψα νὰ καταστραφῶ ψυχικά, 
σωματικὰ καὶ οἰκονομικά. Εὐτυχῶς, τὸ 1999 Σὲ γνώρισα καὶ μιὰ 
δύναμη ἀπὸ τὴ δική Σου παρουσία μὲ βοήθησε κι ἀποκόπηκα 
ἀπὸ τὰ μέντιουμ. Ὅμως Σὲ παρακαλοῦσα στὶς προσευχές μου νὰ 
μὲ βοηθήσεις. Ζοῦσα μέσα στὸ φόβο καὶ στὴν ἀβεβαιότητα, κι 
ἄκουσες τὶς ἀγωνιώδεις ἱκεσίες μου πρὸς Ἐσένα καὶ μὲ Ἔσωσες 
ἀπὸ τὰ δίχτυα τοῦ διαβόλου.
   Σ’ εὐχαριστῶ, γιατὶ κατὰ μυστηριώδη τρόπο μὲ ἔσπρωξες νὰ 
γράψω ἐπιτέλους γιὰ τὶς εὐεργεσίες ποὺ μοῦ προσέφερες. Χωρὶς 
νὰ ξέρω τὶ ἦταν αὐτὸ ποὺ μὲ ἔσπρωχνε νὰ γράψω αὐτὰ τὰ γεγονότα 
πρὸς δόξα Θεοῦ, κάθισα καὶ τὰ ἔγραψα σὰν κατάθεση ψυχῆς. 
Ὅπως ἐγὼ στήριξα τὶς ἐλπίδες μου διαβάζοντας τὰ θαύματα ποὺ 
ἔκανες σὲ ἄλλους, ἔτσι καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, διαβάζοντας τὰ 
θαύματα ποὺ ἔκανες σὲ μένα, θὰ στηρίξουν τὶς ἐλπίδες τους σὲ 
Σένα καὶ θὰ σωθοῦν. Ὁ Θεός μας διὰ τῶν Ἁγίων Του σώζει 
τοὺς ἀνθρώπους. Σ’ εὐχαριστῶ, Ἅγιέ μου Ἐφραίμ, γιατὶ μὲ τὴ 
δύναμη καὶ τὴ χάρη ποὺ ἔχεις ἀπὸ τὸ Θεό μας καὶ μὲ τὴ δική Σου 
ἀγάπη πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, θαυματουργεῖς συνεχῶς καὶ 
σώζεις. 
                                                                                            
                                                            Εὐαγγελία Κινδυλίδου
                                                                                            
                                                               Ζωγράφου - Ἀθήνα 
 

Βλ.“Ὀπτασίαι καὶ θαύματα τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Ἐφραὶμ τοῦ Θαυματουργοῦ. 

Ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς  Εὐαγγελισμοῦ τῆς  ΘΚ - Ὅρος Ἀμώμων ἈττικῆςΤόμος ΙΖ΄.



- �� -

Ὁ ἐν ἐνεργείᾳ δικηγόρος κ. Ν. Π. διηγεῖται κάτι τὸ ἐξόχως 
συγκλονιστικὸ καὶ ταυτόχρονα διδακτικό, ποὺ τοῦ συνέβη:

   Ἀπὸ κάποιον φίλο του εἶχε καιρὸ νὰ μάθη νέα του. Τοῦ 
ἐμφανίσθηκε, λοιπόν, στὸ σπίτι του σὰν σὲ ὅραμα καὶ τοῦ εἶπε:
   «Νά ‘ξερες, Νῖκο μου, τὶ ἔπαθα! Ὁδηγοῦσα, καὶ «τρακάρησα!». 
Χτύπησα στὸ κεφάλι μου, ἔπεσα σὲ κῶμα, καὶ ... πέθανα! Καὶ 
μετά; Πέρασα ἀπὸ ἕνα ἀνελέητο δικαστήριο, (τελώνια!), ποὺ 
μαρτύρησα κυριολεκτικά! Οὔτε στὸν ἐχθρό σου τέτοιο πρᾶγμα! 
Ἀλλὰ τὴν τελευταία στιγμὴ ἀθωώθηκα! Τώρα εἶμαι πολὺ καλά!
   Σοῦ ζητῶ μιὰ χάρη: Ἄφησα τὴ διαθήκη στὴ συμβολαιογράφο 
κ..., ἀριθμὸ πρωτοκόλλου ..., τηλ..., καὶ ἐπειδὴ ἡ γυναῖκα μου 
δὲν ξέρει ἀπὸ τέτοια πράγματα, σὲ παρακαλῶ, βοήθησέ την!»
   Ὁ νεκρὸς ἐξαφανίσθηκε.
   Ὁ δικηγόρος σοκαρίσθηκε. Τὶ νὰ ἦταν ἄραγε αὐτὸ ποὺ εἶδε; 
Ὄνειρο; Φαντασία; Ἤ πραγματικότητα;
   Τηλεφώνησε στὸ σπίτι τοῦ φίλου του. Βγῆκε στὸ τηλέφωνο ἡ 
γυναῖκα του. 
   - Πῶς πάει ὁ φίλος μου ὁ Ἀ.;
   - Δὲν τὰ ἔμαθες; Σκοτώθηκε!
   - Πῶς, πῶς ἔγινε αὐτό;! 
  - Ἀπὸ τροχαῖο! Χτύπησε στὸ κεφάλι του, ἔπεσε σὲ κῶμα, καὶ 
πέθανε! 
   - Τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ σᾶς;
   - Δὲν βλέπω νὰ ἄφησε «διαθήκη», καὶ δὲν ξέρω τὶ νὰ κάνω!
   - Λοιπόν. Μοῦ ἐμφανίσθηκε ὁ ...ἄνδρας σου! Καὶ μοῦ εἶπε αὐτὸ 
καὶ αὐτό! 
   Πῆγαν μαζὶ στὸν συμβολαιογράφο ποὺ ὑπέδειξε ὁ νεκρός. 
Πράγματι. Ἡ διαθήκη βρισκόταν στὸ γραφεῖο του, καὶ μὲ τὸν 
ἀριθμὸ πρωτοκόλλου ποὺ ὑπέδειξε, (ὁ νεκρός!).
   Ὁ δικηγόρος κατάλαβε, πὼς αὐτὸ τὸ φοβερὸ ποὺ εἶδε, δὲν ἦταν 
οὔτε ὄνειρο, οὔτε φαντασία, ἀλλὰ ὠμὴ πραγματικότητα!
   Καὶ ἔβγαλε τὸ συμπέρασμα, πὼς ὑπάρχουν δύο κόσμοι: αὐτὸν ποὺ 
τώρα βλέπουμε, καὶ αὐτὸν ποὺ θὰ δοῦμε μόλις ἀποθάνουμε!   Καὶ 
ἐνῶ πρὶν ἦταν ἀδιάφορος θρησκευτικά, ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, 

Ζωή, μετὰ θάνατον!
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ἔκανε στροφὴ 180°! «Μὴ μοῦ πεῖ κανεὶς (διαλαλεῖ) πὼς ἡ ζωὴ 
τελειώνει μὲ τὸ θάνατο! Ἔχω «ντοκουμέντα!». 

   Ἐπιτάφια ἐπιγραφή: «Ἐνθάδε κεῖται ἕνας ἀνόητος, ποὺ 
πέρασε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ χωρὶς νὰ ξέρει γιατὶ ζεῖ!».
   Ἂν δὲν ἔχεις δεῖ σωστά (!) τὴ ζωή σου, τὸν θάνατό σου, 
ἀπέτυχες παταγωδῶς! Ζωὴ γιὰ σένα ἴσον μηδέν!
   Τὶ καὶ ἂν εἶσαι πλούσιος, τὶ καὶ ἂν εἶσαι ἐπιστήμονας, τὶ καὶ 
ἂν εἶσαι «στάρ»;
   «Τὶ γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, 
καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μάρκ. 8: 36-37).

Βλ. “ Μετὰ θάνατον„  Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη     
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Τὰ “νούμερα„ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν 
ἐδῶ καὶ χρόνια

                                                               Παναγιώτη Καρακατσούλη
                            καθηγητή τῆς Ἑθνικής

 Σχολῆς Δημόσιας Διοίκησης

Δὲν ἐννοῶ τὴν κυβέρνηση. Ὄχι ἐπειδὴ δὲν εἶναι «νούμερα». 
Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν κυβερνοῦν. Εἶναι ἀδύνατο νὰ κυβερνηθεῖ 

ἡ Ἑλλάδα μὲ τὴ μορφὴ καὶ τὴ δομὴ ποὺ ἔχει σήμερα ἡ Δημόσια 
Διοίκηση. Εἶναι ἀδύνατο! Ὅσες μεταρρυθμίσεις κι ἂν σχεδιάζουν 
οἱ ἐλάχιστοι μεταρρυθμιστὲς τοῦ διοικητικοῦ μηχανισμοῦ, 
προσκρούουν σὲ ἕνα συμπαγὲς τεῖχος, σὲ ἕνα ἀδιαπέραστο μπετόν 
- ἀρμὲ τῆς πιὸ παρανοϊκῆς γραφειοκρατίας τοῦ κόσμου.
   Ἂς μιλήσουμε λοιπὸν μὲ ἀριθμούς. Ἡ Δημόσια Διοίκηση 
διαθέτει 23.142 (!) ἁρμοδιότητες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ 10.765 
εἶναι ἐπιτελικές, οἱ 9.816 ὑποστηρικτικές, οἱ 998  παροχῆς 
ὑπηρεσιῶν καὶ οἱ 1.563 ἐλεγκτικές. Πῶς καθορίστηκαν αὐτὲς οἱ 
ἁρμοδιότητες; Φυσικὰ μὲ ρυθμιστικὲς διατάξεις! Ἀπὸ τὸ 1975 
ὡς τὸ 2005 ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὸ τέρας τῆς Δημόσιας Διοίκησης 
171.500 πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου! (10 ἀνὰ μέρα!).
   Ἰδοῦ ἡ παραγωγὴ ἀναλυτικά:
3.430 Νόμοι, 20.580 Προεδρικὰ Διατάγματα, 114.905 
Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις, 24.010 Ἀποφάσεις Περιφερειῶν, 
8.575 Ἀποφάσεις Νομαρχιῶν. 
   Τὶ βλέπετε; Τὴ μερίδα τοῦ λέοντος (67%) ἔχουν οἱ Ὑπουργικὲς 
Ἀποφάσεις, αὐτὲς δηλαδὴ ποὺ δὲν περνοῦν ἀπὸ τὴ Βουλή! Ἐνῶ 
οἱ νόμοι εἶναι μόνο τὸ 2%! Σὲ ἁπλὰ ἑλληνικά: τὸ κοινοβουλευτικό 
μας σύστημα εἶναι κανονικὴ «μούφα». Συνεδρίαζε, τάχα μου, τὸ 
Νομοθετικὸ Σῶμα καί, μέσα σὲ 30 χρόνια, παρήγαγε μόνο τὸ 
2% τῶν διατάξεων ποὺ διέπουν τὴ ζωή μας. Τὸ ὑπόλοιπο 98% 
ἦταν «στὸ μιλητό», ἕνα εἶδος παρανομοθεσίας, ποὺ τὸ Σύνταγμα 
προβλέπει μόνο σὲ ἔκτακτες περιπτώσεις ἐθνικῆς ἀνάγκης!!! 
   Ἀλλὰ σιγὰ νὰ μὴ σεβαστεῖ ὁ πολιτικὸς κόσμος τὸ Σύνταγμα. 
Ἐδῶ δὲ σέβεται τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ψάχνουν στὰ σκουπίδια, θὰ 
σεβαστεῖ μία παλιοφυλλάδα; Ἀφοῦ, ποιὰν ἄλλη ἀντίληψη ἔχουν 
γιὰ τὸ Σύνταγμα αὐτοὶ ποὺ μᾶς «κυβερνοῦν», ὅταν διαβάζουν στὸ 
ἄρθρο 74, παράγραφος 5, τὸ ἑξῆς κατανοητὸ καὶ γιὰ παιδὶ τοῦ 
Δημοτικοῦ:
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   «Προσθήκη ἢ τροπολογία ἄσχετη μὲ τὸ κύριο ἀντικείμενο τοῦ 
νομοσχεδίου ἢ τῆς πρότασης νόμου δὲν εἰσάγεται γιὰ συζήτηση».
Πόσες φορὲς παραβιάστηκε βάναυσα αὐτὴ ἡ διάταξη ἀπὸ ὅσους 
ὁρκίστηκαν πίστη στὸ Σύνταγμα; Κάθε μέρα! Οἱ ἄσχετες διατάξεις 
εἶναι ὁ κανόνας, ὄχι ἡ ἐξαίρεση! Κι ὅταν εἶναι καραμπινάτη 
λαμογιά, γιὰ νὰ μὴ μᾶς πάρουν εἴδηση, τὸ φέρνουμε σὰν «τσόντα», 
τὴν τελευταία στιγμή, στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν προστασία τῆς 
ἀρκούδας τῆς Πίνδου καὶ τὸ ψηφίζουμε ἀπνευστὶ τὰ μεσάνυχτα!!! 
Δὲν εἶναι κοινοβουλευτισμὸς αὐτό, ὀργανωμένο ἔγκλημα εἶναι! 
   Ἂς συνεχίσουμε, ὅμως μὲ τοὺς ἀριθμοὺς γιὰ τὶς τεχνολογικὲς 
ὑποδομὲς τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης. Ἔχουν ὑπολογιστές; Ἀμέ! 
Καὶ περισσεύουν κιόλας! 54.927 τερματικὲς συσκευές, (ποσοστὸ 
κάλυψης 102%!). 
Αὐτὲς ὑποστηρίζονται ἀπὸ 2.983 «ἐξυπηρετητές»! 
   Ἀλλὰ τὸ συγκλονιστικὸ εἶναι ἀλλοῦ: ὑπάρχουν μόνο 332 βάσεις 
δεδομένων καὶ μόνο 13.343 ὑπηρεσιακὲς γραμμὲς ἠλεκτρονικῆς 
ἀλληλογραφίας, (ποσοστὸ κάλυψης 25%). Μὲ τὶ ἐπικοινωνοῦν 
οἱ ὑπόλοιποι χωρὶς ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία; Στέλνουν τὸν 
κλητῆρα νὰ παραδώσει τὸ ἔγγραφο; Μήπως ὁ ὑπολογιστὴς στὸ 
γραφεῖο τους εἶναι μόνο γιὰ πασιέντζες, ἢ εἶναι πάντα κλειστός, 
γιὰ ντεκόρ; 
   Τὶ σημαίνει ἀγοράζουμε ὑπολογιστὲς μὲ τὴ σέσουλα, χωρὶς νὰ 
ἐνδιαφερόμαστε νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουμε; Σημαίνει πὼς ἦταν 
πολλὰ τὰ λεφτὰ τῆς μίζας γιὰ τὸν προμηθευτὴ καὶ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ 
ἐνέκρινε τὴν προμήθεια.
   Ὁ ἀνοικονόμητος φαταούλας: τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο! 
Πάρτε μιὰ γεύση χρηστῆς διαχείρησης:
     69 Δημόσια Νομικὰ Πρόσωπα ὑπάρχουν γιὰ τὴν ἐκπαίδευση 
καὶ κατάρτιση,
     54 ΔΝΠ γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικότητα καὶ τὴν ἀπασχόληση, 
     19 ΔΝΠ γιὰ χωροταξικὸ σχεδιασμὸ & ἔλεγχο δόμησης,
     56 ΔΝΠ γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἀνάπτυξη, 
   209 ΔΝΠ γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ψυχαγωγία!
   Νὰ τὸ ξαναπῶ; 209 Νομικὰ Πρόσωπα μὲ τὸν πρόεδρο, τὸ 
συμβούλιο, τὰ γραφεῖα, τοὺς μισθούς, τὰ ἐπιδόματα, τὰ ἔξοδα 
κίνησης, τὰ ἀναλώσιμα, γιὰ νὰ φροντίσουν τὸν πολιτισμό, (δῆθεν) 
καὶ τὴν ψυχαγωγία, σίγουρα, ὅσων διορίστηκαν ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 
παράθυρο! 
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   Κι ὅμως. Δὲν σκέφτονται πὼς τὰ 209 μποροῦν νὰ τὰ κάνουν 
208 καὶ νὰ μὴν πάθει τίποτε ἀπολύτως ἡ ψυχαγωγία. Τὸ μόνο ποὺ 
ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ πληρωθοῦν οἱ λεβέντες μας στὰ 209 ΔΝΠ γιὰ 
τὴν ψυχαγωγία!
   Χρεοκοπῆστε τὶς ἐπιχειρήσεις, χάστε τὶς δουλειές σας οἱ 
ἐργαζόμενοι, ἀρκεῖ νὰ μὴν πειράξουμε οὔτε μία τρίχα στὰ 54 
ΔΝΠ γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικότητα καὶ τὴν ἀπασχόληση! 
   Δηλαδὴ ὅταν ἦταν 53 τὰ ΔΝΠ καὶ ἔφτιαχναν τὸ τελευταῖο, 
(μέχρι στιγμῆς), δὲν βρέθηκε ἕνας νὰ πεῖ: ντροπὴ ρὲ παιδιά, ποιὰν 
ἐπιχειρηματικότητα; Φυσικὰ καὶ δὲν βρέθηκε, ἀφοῦ θὰ ἔπρεπε 
κάποιος νὰ ἔχει μετρήσει τοὺς προηγούμενους ὀργανισμούς, γιὰ 
νὰ ξέρει πόσοι εἶναι.
   Ἀλλὰ τὰ νούμερα ποὺ μᾶς κυβερνοῦν τὸ ἀπέδειξαν, χρόνια 
τώρα: δὲν ξέρουν νὰ μετροῦν.
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Γράφει ὁ Βασ. Χ. Χαραλαμπόπουλος
Φιλόλογος-Θεολόγος

Πολλοὶ ἀναζητοῦν τὰ αἴτια τῆς σημερινῆς οἰκονομικῆς καὶ 
ἠθικῆς κρίσεως. Καὶ ἐκφράζουν διάφορες γνῶμες, συχνὰ 

ἀντιφατικὲς μεταξύ τους. Οἱ χριστιανοὶ ὅμως ἔχουν τὴν δική τους 
ἀπάντηση. Λένε ὅτι κυρία αἰτία τῆς σημερινῆς κρίσεως καὶ παρακμῆς 
τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ 
τὸ Θεό. Ἡ ἐξασθένισι τῆς θρησκευτικῆς πίστεως καὶ ἡ χαλάρωση 
τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως. Αὐτὰ κυρίως ἔχουν προκαλέσει τὴν 
κρίση τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση. Αὐτὰ ἔχουν δημιουργήσει πολλὰ προβλήματα στὴν 
κοινωνία (ἠθικά, κοινωνικὰ καὶ ἄλλα). Ἀλλὰ θὰ ρωτήσει κανείς, 
ποῦ ὀφείλεται αὐτὴ ἡ ἀπομάκρυνση πολλῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ 
Θεό; Αὐτὴ κατὰ τὴ γνώμη μας ὀφείλεται στὸν ὑλιστικὸ τρόπο ζωῆς, 
τὸν ὁποῖο εὐνοεῖ ἡ ὑπερπαραγωγὴ ἀγαθῶν, μὲ τὴν βοήθεια τῆς 
τεχνολογίας. Ἀλλὰ ἡ πληθώρα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν συνετέλεσε 
στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὴ διάδοση 
διαφόρων ἰδεολογιῶν καὶ ἀθεϊστικῶν προπαγανδῶν. 
   Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔρριξε ὅλο τὸ βάρος στὴν ἀνάπτυξη 
τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὰ μέσα, γιὰ 
νὰ βελτιώσει τὴ ζωή του. Δὲν ἱκανοποίησε ὅμως τὶς ψυχικὲς καὶ 
πνευματικές του ἀνάγκες. Ἡ τεχνικὴ ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο ὅλα τὰ 
μέσα, γιὰ νὰ κάνει ἄνετη τὴ ζωή του, πολλαπλασίασε τὶς ὑλικές 
του ἀνάγκες. Αὐτὸ ἔκαμε τὸν ἄνθρωπο ὑπερκαταναλωτή, ἄπληστο 
καὶ ἐπιρρεπὴ σὲ κάθε κακό. Ἔκαμε ἀκόμη τὸν ἄνθρωπο ἄπληστο 
καὶ τὸν ἀνάγκασε νὰ ἐργάζεται σκληρὰ γιὰ τὴν ἀπόκτηση πολλῶν 
ὑλικῶν ἀγαθῶν, γέμισε τὴ ζωή του μὲ ἄγχος. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι 
δὲν ἔχουν καιρὸ νὰ σκεφθοῦν  γιὰ τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα 
ἢ νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ πνευματικὰ θέματα. Ξέχασαν λοιπὸν τὸ Θεὸ 
καὶ τὴ θρησκεία καὶ στράφηκαν στὴν ἀπόκτηση καὶ ἀπόλαυση τῶν 
ὑλικῶν ἀγαθῶν, μὲ νόμιμα ἀκόμη καὶ μὲ παράνομα μέσα. Μαζὶ 
μὲ τὴ θρησκευτικὴ πίστη ἐξασθένισε καὶ ἡ ἠθικὴ συνείδηση τῶν 
ἀνθρώπων. Μερικοὶ ἐπιστήμονες, διανοούμενοι καὶ συγγραφεῖς, 
ἔχοντας χάσει τὴν πίστη τους γιὰ διάφορους λόγους, γράφουν 
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βιβλία, μὲ τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν νὰ κλονίσουν τὴν πίστη τῶν 
ἁπλῶν ἀνθρώπων. Καὶ πείθουν πολλοὺς μὲ τὴ γλαφυρότητα τῶν 
λόγων τους καὶ μὲ τὰ σοφιστικά τους ἐπιχειρήματα. Γι’ αὐτὸ πολλοὶ 
μορφωμένοι ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸ Θεό, ἀπέκτησαν ἀμφιβολίες 
καὶ ἐξασθενημένη πίστη. Ἔχουν πολλὲς ἀπορίες καὶ ἀμφιβολίες. 
Προσπαθοῦν δὲ νὰ λύσουν τὶς σχετικὲς ἀπορίες τους διαβάζοντας 
διάφορα βιβλία, τὰ ὁποῖα τοὺς ἐπιφέρουν περισσότερη σύγχυση 
καὶ ἐντείνουν τὴν ἀγωνία καὶ τὴν ἀπιστία τους. Τοὺς ἀπομακρύνουν 
λοιπὸν ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ διδάσκουν νὰ ἐπιδιώκουν τὴν 
καλοπέραση καὶ τὶς ἀνέσεις. Καὶ αὐτὰ ἐπιδιώκουν πολλοί, ποὺ 
ἔχασαν τὴν πίστη τους, προσπαθοῦν νὰ καλύψουν τὸ πνευματικὸ 
κενό, ποὺ ἔχουν στὴν ψυχή τους, μὲ ὑλικὰ ἀγαθὰ ἢ μὲ διάβασμα 
διαφόρων προπαγανδιστικῶν βιβλίων ἢ λογοτεχνημάτων. 
   Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ζοῦν χωρὶς σκοπὸ στὴ ζωή τους, χωρὶς 
ἐπίγνωση τοῦ πνευματικοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς. Αὐτὸν τὸν 
διδάσκει μὲ σαφήνεια μόνον ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἡ ὁποία λέγει 
ὅτι προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματική του 
τελειοποίηση, ἡ θέωση. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κερδίσει καθένας 
τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ θὰ δώσει πνευματικὸ νόημα στὴ ζωή του. Θὰ 
νιώσει πραγματικὴ χαρὰ καὶ εὐτυχία, τὴν ὁποία δὲν μποροῦν νὰ 
κλονίσουν οἱ ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς. Οἱ ὑλικὲς ἀπολαύσεις δὲν 
δίνουν πραγματικὴ χαρὰ καὶ εὐτυχία. Οἱ πολλὲς ὑλικὲς ἀπολαύσεις 
προκαλοῦν συχνὰ ἀρρώστιες, πόνο καὶ δυστυχία. Ὁ χριστιανισμὸς 
δέχεται τὴ μέτρια ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ δίδει τὸ βάρος 
στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καὶ στὴν πνευματικὴ τελειοποίηση. Αὐτὸς 
ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀρετὴ δίνει στὸν ἄνθρωπο ἐσωτερικὴ χαρὰ καὶ 
εἰρήνη. Τοῦ δίνει ἀκόμη τὴν δύναμη νὰ ὑπομένει τὶς ἀντιξοότητες 
τῆς ζωῆς καὶ νὰ τὶς ὑπερνικᾶ στηριζόμενος στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ Χριστιανισμὸς διδάσκει τὴν καλὴ χρήση τῶν ἀφθόνων ὑλικῶν 
μέσων, ποὺ παρέχει ὁ σύγχρονος τεχνικὸς πολιτισμός.
   Ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πίστευαν στὸ Θεὸ καὶ ἐφάρμοζαν τὶς 
ἐντολές Του, δὲν θὰ δημιουργοῦνταν τόσα πολλὰ προβλήματα στὴ 
ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κοινωνιῶν. Ἂν θέλουμε νὰ ὑπερβοῦμε 
τὴν κρίση τῆς ἐποχῆς μας, πρέπει νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ὀρθόδοξη 
πίστη καὶ παράδοση, ἡ ὁποία διατήρησε τὸ ἔθνος μας ἐπὶ αἰῶνες 
καὶ μάλιστα σὲ πολὺ ἀντίξοες περιστάσεις (ἐπιδρομὲς βαρβάρων, 
τουρκοκρατίας κ.λ.π.). Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι τὸ βασικὸ 
πνευματικὸ θεμέλιο τοῦ πολιτισμοῦ. 
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Τὸ ψωμὶ ποὺ ἀποθηκεύεις εἶναι τοῦ 
πεινασμένου...

( Μέγας Βασίλειος ) 

       Ποιὸν ἀδικῶ λέει ὁ πλούσιος, προστατεύοντας αὐτὰ ποὺ 
μοῦ ἀνήκουν;
     Πές μου λοιπόν, τὶ σοῦ ἀνήκει; Ἀπὸ ποῦ τὰ πῆρες καὶ τὰ 
ἔφερες στὴ ζωή σου;
    Δὲν ἦρθες στὸν κόσμο γυμνός; Γυμνὸς δὲν θὰ ἐπιστρέψεις 
στὴ γῆ; Ποῦ τὰ βρῆκες αὐτὰ ποὺ ἔχεις τώρα; Ἂν πιστεύεις ὅτι 
στὰ χάρισε ἡ τύχη, εἶσαι ἄθεος, δὲν ἀναγνωρίζεις τὸν Δημιουργό, 
δὲν νιώθεις εὐγνωμοσύνη γι’ Αὐτὸν ποὺ στὰ ἔδωσε· ἂν ὅμως 
παραδέχεσαι ὅτι προέρχονται ἀπ’ τὸν Θεό, πές μου γιὰ ποιὸ λόγο 
στὰ ἔδωσε; 
      Μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεὸς καὶ μοιράζει ἄνισα τὰ ἀπαραίτητα 
γιὰ τὴ ζωή; Γιατὶ ἐσὺ εἶσαι πλούσιος κι’ ἐκεῖνος φτωχός; Ὄχι γι’ 
ἄλλο λόγο παρὰ γιὰ νὰ ἀνταμοιφθεῖς ἐσὺ γιὰ τὴν καλοσύνη καὶ 
τὴν σωστὴ διαχείριση τῆς περιουσίας, κι’ ἐκεῖνος γιὰ νὰ κερδίσει 
τὰ μεγάλα ἔπαθλα τῆς ὑπομονῆς.
   Ὅμως ἐσὺ τὰ ἔκρυψες ὅλα στοὺς ἀχόρταγους κόλπους τῆς 
πλεονεξίας· νομίζεις λοιπὸν ὅτι κανένα δὲν ἀδικεῖς ὅταν τόσους 
στερεῖς ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ αὐτά;
  Ποιὸς εἶναι πλεονέκτης; Ὅποιος δὲν περιορίζεται στὰ 
ἀπαραίτητα.       
   Ποιὸς ἅρπαγας; Ἐκεῖνος ποὺ ἀφαιρεῖ τὴν περιουσία τῶν 
ἄλλων.
    Ἐσὺ δὲν εἶσαι πλεονέκτης; Δὲν εἶσαι ἅρπαγας; Δὲν κρατᾶς 
γιὰ τὸν ἑαυτό σου ὅσα σοῦ δόθηκαν γιὰ νὰ τὰ διαχειρισθεῖς 
πρὸς ὄφελος ὅλων; Αὐτὸς ποὺ γδύνει τὸν ντυμένο θὰ ὀνομαστεῖ 
λωποδύτης, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ δὲν ντύνει τὸν γυμνὸ μήπως δὲν ἀξίζει 
αὐτὴ τὴν ὀνομασία;
    Τὸ ψωμὶ ποὺ ἀποθηκεύεις εἶναι τοῦ πεινασμένου, τὰ ροῦχα 
ποὺ συσσωρεύεις εἶναι τοῦ γυμνοῦ, τὰ παπούτσια ποὺ τἄχεις 
καὶ σαπίζουν εἶναι τοῦ ξυπόλυτου, τὰ λεφτὰ ποὺ θάβεις γιὰ νὰ 
μὴ στὰ κλέψουν εἶναι τοῦ φτωχοῦ.
     Εἶναι τόσοι αὐτοὶ ποὺ ἀδικεῖς ὅσοι αὐτοὶ ποὺ θὰ μποροῦσες 
νὰ βοηθήσεις.  
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Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῶν συζύγων

Πολλὲς φορὲς λείπει. Ἀντ’ αὐτοῦ ἔχουμε:
Μιὰ ὑπηρεσιακὴ συζήτησι ἢ ἀνταλλαγὴ πυρῶν μὲ 

ὑβρεολόγιο ἢ μιὰ παρατεταμένη σιωπή. 
   Παράπονα σὰν αὐτά: 
   - «Ὁ ἄνδρας μου ὅταν γυρίζη ἀπὸ τὴ δουλειά του, τρώει, ἀνοίγει 
τὴν τηλεόρασι καὶ ἀποκοιμιέται. Ἔχουμε πολὺ καιρὸ νὰ μιλήσουμε 
πραγματικά».
   - «Ἔχω προσπαθήσει νὰ τὸν κάνω νὰ μιλήση. Κάτι μουρμουρίζει 
καὶ συνεχίζει τὴν ἐφημερίδα ἢ κάτι ἄλλο».
   - «Ὁ σύζυγός μου διηγεῖται στοὺς φίλους του ἕνα σωρὸ 
ἐνδιαφέρουσες ἱστορίες καὶ γεγονότα, ἀλλὰ δὲν μοιράζεται ποτὲ 
μαζί μου τέτοιες συζητήσεις».
   - «Δὲν ἔχουμε βαθύτερη ψυχικὴ ἐπικοινωνία, νοιώθω μοναξιά».
   Ἕνα παράπονο πολλῶν γυναικῶν ποὺ πολλὲς φορὲς λέγεται, 
ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν ἐξωτερικεύεται, ὅμως ἀποτελεῖ βίωμα ὀδυνηρὸ μὲ 
βαρειὲς ἐπιπτώσεις στὸν ψυχικό τους κόσμο καὶ στὴν οἰκογενειακή 
τους εὐτυχία. Γιατὶ ὅμως αὐτὴ ἡ σιωπή; γιατὶ δὲν ὑπάρχει 
συζήτησι, δὲν ὑπάρχει διάλογος;

Πρῶτα τὶ εἶναι διάλογος.
   Δὲν εἶναι ἡ ἁπλῆ κουβέντα, γιὰ νὰ περνᾶ ἡ ὥρα ἢ νὰ μὴν 
εἴμαστε τελείως ἄφωνοι. Ὁ διάλογος εἶναι μιὰ σοβαρὴ πρᾶξι μὲ 
δύο κατευθύνσεις: Ἡ πρώτη συνδέει τοὺς συνδιαλεγομένους. Ἡ 
δεύτερη τοὺς ἀνεβάζει. 
   Μεταξὺ τῶν συζύγων ὁ διάλογος:

   1. Εἶναι ψυχικὴ ἐπικοινωνία πού: 

   --- σβύνει παρεξηγήσεις

   --- ἑνώνει τὶς καρδιὲς μὲ τὴν ἀγάπη 

   --- τροφοδοτεῖ τὴ συζυγικὴ εὐτυχία
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   2. Εἶναι μιὰ συζήτησι βάθους πού:

   --- δίνει ὀρθὲς λύσεις στὰ οἰκογενειακὰ προβλήματα.

   --- ἐξομαλύνει δύσκολες καταστάσεις τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.

   --- κάνει κοινὸ τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς καὶ βοηθεῖ στὴν ἐξωοικογενειακὴ 
δραστηριότητα, ἐπαγγελματικὴ ἢ κοινωνικὴ ἀποστολή. Γιατὶ αὐτὸς 
ὁ ἀγώνας θέλει ψυχικὴ εὐφορία, ἐσωτερικὴ γαλήνη, δύναμι καὶ 
σύνεσι. Ὅλα αὐτὰ τροφοδοτοῦνται καὶ ἀπὸ τὸν διάλογο. 

   3. Εἶναι μιὰ πρᾶξι πού:

   --- ἐξουδετερώνει τὴν κόπωσι καὶ τὴν ρουτίνα

   --- ἀνανεώνει τὸ πνευματικὸ στοιχεῖο τῶν συζύγων

   --- βοηθεῖ καὶ τοὺς δύο στὸν ἁγιασμό, τὴν τελειότητα, στὸ «καθ’ 
ὁμοίωσιν».

   Ὁ διάλογος θέλει:

   --- Δική του ὥρα, ψυχικὴ διάθεσι καὶ ἀτμόσφαιρα γαλήνης καὶ 
περισυλλογῆς.

   --- Αὐτὸ ποὺ τὸν χαρακτηρίζει δὲν εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν λέξεων ἢ 
ἡ διάρκεια τῆς συζητήσεως ἀλλὰ τὸ περιεχόμενο. 

   --- Μερικὰ ζευγάρια πετυχαίνουν τὸ διάλογο μόνον μὲ μερικὲς 
φράσεις σὲ μιὰ στιγμὴ γαλήνης καὶ περισυλλογῆς. 

   --- Ἄλλα πάλι χρειάζονται περισσότερο χρόνο καὶ συζήτησι. 

   Γιατὶ ἀπουσιάζει ἢ εἶναι σπάνιος ὁ διάλογος σὲ πολλὰ 
ζευγάρια σήμερα; Τὶ φταίει;
   1. Ὁ ρυθμὸς τῆς σημερινῆς ζωῆς. 
   Ἡ βιασύνη, μὲ τὸ ρολόϊ στὸ χέρι. Πολλὲς δουλειὲς καὶ 
ὑποχρεώσεις. Ἀποτέλεσμα ἡ ὑπερκόπωσι, ψυχικὴ καὶ σωματική. 
Ποῦ χρόνος καὶ διάθεσι γιὰ ἐπικοινωνία καὶ συζήτησι! 
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   2. Ἡ σύγχρονη νοοτροπία γιὰ τὸ γάμο.

   --- Ἡ ὑλιστικὴ ἀντίληψι γιὰ τὴ θεμελίωσι καὶ τὸ σκοπό του ἀπό 
«μυστήριο μέγα σὲ πρᾶξι συμφεροντολογικὴ καὶ σαρκική».

   --- Ἡ φθορὰ τοῦ πνευματικοῦ στοιχείου.

 --- Ἡ ἀπουσία τοῦ βαθύτερου πνευματικοῦ δεσμοῦ τῶν 
συζύγων. 

   --- Ἡ θεληματικὴ ἄγνοια τοῦ μυστηριακοῦ του σκοποῦ. 

   Αὐτὴ ἡ νοοτροπία ἔχει μετατρέψει πολλὰ σπίτια σὲ ξενοδοχεῖα 
ὕπνου καὶ φαγητοῦ καὶ τοὺς συζύγους σὲ ἐνοίκους. 
  
   3. Φταίει μερικὲς φορὲς ὁ ἄνδρας.

   Εἶναι ἄνδρες ποὺ σιωποῦν, γιατὶ πιστεύουν ὅτι οἱ γυναῖκες τους 
δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν αὐτὰ ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν: πολιτική, 
ἐργασίες, πνευματικὰ διαφέροντα, τέχνη, ἐπιστήμη, στοχασμούς. 
Ἔτσι σιγά-σιγά ἀπομονώνονται. Ἄλλοι πάλι νομίζουν ὅτι δὲν 
εἶναι σωστὸ νὰ μοιράζωνται τὶς δυσκολίες τους, τὶς εὐθύνες, τὶς 
στενοχώριες μὲ τὶς γυναῖκες τους. Αἰσθάνονται τὴν ὑποχρέωσι ν’ 
ἀντιμετωπίζουν τὰ προβλήματα μόνοι. 
   Σὲ ἄλλους πάλι ἡ σιωπή τους ὀφείλεται στὸν χαρακτῆρα τους. 
Εἶναι τύποι ὀλιγόλογοι, κλειστοί, σιωπηλοὶ ἢ καὶ ἐγωϊσταί. 

   4. Φταίει καὶ ἡ γυναίκα.

   α) Χάριν τῆς μητρότητος ξεχνᾶ τὴ συζυγικὴ ἰδιότητα. Τὰ παιδιὰ 
ἀπορροφοῦν ὅλες τὶς φροντίδες της. Ξεχνᾶ τὸ πρῶτο καὶ μεγάλο 
παιδί. Ξεχνᾶ αὐτὸ ποὺ ἀρέσει στὸν σύζυγο. Ἡ προσωπική της γι’ 
αὐτὸν φροντίδα, τὸ χαρούμενο γιὰ τὸν σύζυγο πρόσωπο, ἡ κομψὴ 
ἐμφάνισί της, ἡ τρυφερότης καὶ τόσες ἄλλες μικροφιλοφρονήσεις 
ἀγάπης μπαίνουν στὸ περιθώριο. Πρῶτα τὰ παιδιὰ καὶ μετὰ ὁ 
σύζυγος. Ποῦ καιρὸς γιὰ «πολυτέλεια»!
   Καὶ ὅμως μιὰ καλὴ μητέρα εἶναι πρῶτα καλὴ κι εὐτυχισμένη 
σύζυγος. Ἀπὸ τὴν ἑνότητα μ’ αὐτὸν παίρνει δυνάμεις καὶ γιὰ τὸ 
ἔργο τῶν παιδιῶν. Καὶ ὁ διάλογος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς οὐσιώδεις 
παράγοντας γιὰ τὴν ἑνότητα. 
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    β) Γιατὶ δὲν προσπαθεῖ νὰ σπάση τὴν σιωπὴ τοῦ συζύγου της, 
σὰν πιὸ ὁμιλητικὴ ποὺ εἶναι. 

     γ) Ὅταν ὁ ἄνδρας ἔχει διάθεσι γιὰ συζήτησι, δὲν κάθεται νὰ τὸν 
ἀκούση προβάλλοντας διαφόρους λόγους. Αὐτὴ ἡ ἀψυχολόγητη 
συμπεριφορὰ ἂν ἐπαναληφθῆ βυθίζει τὸν ἄνδρα στὴ σιωπή. 

    δ) Γιατί, δὲν ξέρει νὰ συζητήση. Δὲν τοῦ προσφέρει θέματα ποὺ 
τὸν εὐχαριστοῦν καὶ τὸν ἐνδιαφέρουν. 
   Π.χ. μετὰ ἀπὸ μιὰ κοπιαστικὴ ἡμέρα παραπονεῖται γιὰ τὶς 
ἀταξίες τῶν παιδιῶν, κάνει λόγο γιὰ τὸ φόρεμα τῆς φίλης της, γιὰ 
τὸ κουτσομπολιὸ τῆς συντροφιᾶς της. Ἄλλες πάλι δὲν συζητοῦν 
πολιτισμένα, ὄμορφα. Φθάνουν εὔκολα στὴ διαφωνία, στὴ 
δυσαρέσκεια ἢ καὶ στὴν ψυχρότητα. Τρομοκρατημένος ὁ ἄνδρας 
προτιμᾶ τὸ κλείσιμο στὸν ἑαυτό του. 

   5. Φταίει ἡ ἔλλειψι κοινῶν σημείων ἐπαφῆς.

   Ἀπουσία κοινῶν πνευματικῶν στόχων. Διαφορὰ πνευματικῆς 
στάθμης. Δύο κόσμοι διαφορετικοὶ ποὺ μιλοῦν δύο διαφορετικὲς 
γλῶσσες. Πῶς νὰ συνεννοηθοῦν; Πῶς νὰ δημιουργήσουν 
διάλογο; 
   Καὶ ἄλλες αἰτίες φυγαδεύουν τὸ διάλογο. Ποικίλουν ἀνάλογα 
μὲ τοὺς χαρακτῆρες, τὴ μορφωτικὴ καὶ πνευματικὴ στάθμη καὶ τὶς 
οἰκογενειακὲς συνθῆκες.

   Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ «συζυγικὸς διάλογος» εἶναι πρώτη 
ἀνάγκη γιὰ τὴν συζυγικὴ εὐτυχία. 

   Τὶ συντελεῖ στὸ διάλογο

   Εἶναι φυσικὸ ἡ πρωτοβουλία τοῦ διαλόγου νὰ ἀνήκει στὴ 
σύζυγο. Ἡ γυναίκα πρέπει νὰ σπάη τὴ σιωπὴ καὶ νὰ προλαβαίνη 
τὴν ἀπομόνωσι, πρὶν αὐτὴ ἀποβῆ μοιραία. Πρὶν ἡ ψυχικὴ ἐπαφὴ 
φθαρῆ ἀνεπανόρθωτα.

  1. Ν᾿ ἀνακαλύψη τὶς αἰτίες τῆς παρατεταμένης σιωπῆς, καὶ 
μάλιστα χωρὶς νὰ γίνη ἐμφανὴς καὶ ἐνοχλητική. Μὲ πολλὴ 
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διάκρισι, σύνεσι καὶ καλωσύνη. Ν᾿ ἀνακαλύψη καὶ ν᾿ ἀντιμετωπίση 
ἀνάλογα. Ἡ αἰτία εἶναι ἡ κόπωσι; δυσαρέσκεια μαζί σας; οἱ 
ἐπαγγελματικές του σκοτοῦρες; οἰκονομικὲς δυσκολίες; Ἠ μήπως 
δική σας ἀψυχολόγητη συμπεριφορά, ποὺ τὸν ἀπωθεῖ ψυχικὰ 
ἀπὸ σᾶς; Ἤ παραμέλησι τῆς τρυφερότητάς σας ποὺ κρυώνει τὴν 
καρδιά του;

   2. Νὰ ἐπιδιώκετε τὸ διάλογο, ὅταν ὁ σύζυγος εἶναι στὴ φόρμα 
του. Ὅταν εἶναι ἀπορροφημένος μὲ κάτι, (ἐφημερίδα, βιβλίο, 
λογαριασμοὺς κ.λ.π.), μὴν τὸν ἐνοχλῆτε. Τότε τὸν ἐκνευρίζετε μὲ 
τὴν ἀδιακρισία σας.

   3. Ἂν καὶ σεῖς δὲν εἶσθε στὴ φόρμα σας, ἂν δὲν εἶσθε κυρία 
τοῦ ἑαυτοῦ σας, μὴν συζητῆτε. Ἢ προσπαθεῖστε νὰ ἠρεμήσετε ἢ 
ἀποφύγετε τὴ συζήτησι. Μὲ ταραγμένο ψυχικὸ κόσμο μᾶλλον στὸ 
ναυάγιο θὰ ὁδηγήσετε τὸ διάλογο.

   4. Ἂν ὁ σύζυγός σας ἐπιμένη στὶς ἀπόψεις του καὶ σεῖς δὲν 
συμφωνεῖτε, μὴ δείχνετε τὴ στενοχώρια σας καὶ μὴν ἐξάπτεσθε. 
Μὴν ὑποστηρίζετε μὲ πεῖσμα τὸ δικό σας. Ἐξηγεῖστε ἤρεμα τὴν 
ἄποψί σας. Παρουσιάστε ἥσυχα τὰ ἐπιχειρήματά σας. Καὶ ἂν 
δὲν τὸν πείσετε, ὑποχωρήσατε. Μάθετε νὰ περιμένετε, γιὰ νὰ 
παρουσιάσετε σὲ μιὰ ἄλλη στιγμὴ καὶ μὲ μιὰ ἄλλη ὄψι τὸ φῶς 
τῆς ἀληθείας, ἂν ὄντως εὐρίσκεσθε στὴν ἀλήθεια. Ἴσως ἀργότερα 
ὡριμάσουν καὶ στοὺς δύο καλύτερες σκέψεις. 

   5. Δημιουργήσατε τὸ κατάλληλο κλῖμα. Ὁ διάλογος εἶναι 
μιὰ ἱερὴ πρᾶξι καὶ θέλει ἀνάλογη ἀτμόσφαιρα καὶ μεταχείρισι. 
Τὰ λόγια σας, οἱ ἀπαντήσεις σας νὰ εἶναι χαριτωμένα, νόστιμα, 
ἔξυπνα, «ὁ λόγος ἡμῶν ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος» (Κολ. δ,6 ).

   6. Νὰ βρίσκετε τὰ σημεῖα ἐπαφῆς μὲ τὸν σύντροφό σας, 
ὄχι σημεῖα διαφωνίας. Νὰ τοῦ μιλᾶτε γιὰ ἐκεῖνο ποὺ ἀγαπᾶ, ποὺ 
θαυμάζει, ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει, ποὺ τοῦ δίνει χαρά. Ἔτσι τὸν 
φέρνετε ψυχικὰ κοντά σας. Τὸν ξεκουράζετε.

   7. Ἀποφεύγετε στὶς συζητήσεις σας νὰ κάνετε πνεῦμα, ὄχι μὲ 
τὴν ἔννοια τοῦ λεπτοῦ χιοῦμορ ἀλλὰ τῆς ἐπιδείξεως γνώσεων. 
Ὅσο κι ἂν σᾶς ἀγαπᾶ, κι ὅσο κι ἂν εἶναι καλός, ἡ ὑπεροχή σας 
τὸν ἐκνευρίζει, τὸν ταπεινώνει. 
   Ἡ τελευταία λέξι ἂς εἶναι δική του, κι ἡ δική σας ἂς εἶναι τὸ ἀμήν. 
Μὴ φοβᾶσθε πὼς ἔτσι χάνετε τὴν προσωπικότητά σας. Ἔχετε δὲ 
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ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι τὸν κερδίζετε. Γίνεσθε σὰν τὸ τρεχούμενο νερὸ 
ποὺ κάνει ἐλιγμοὺς μπροστὰ στὰ ἐμπόδια, γιὰ νὰ φτάση σίγουρα 
στὸν προορισμό του. 
   8. Μὴ διακόπτετε τὸν ἄλλον ὅταν ὁμιλῆ. Ἀφήνετέ τον νὰ 
ὁλοκληρώνη τὶς σκέψεις του.. Μάθετε τὴν τέχνη νὰ ἀκοῦτε μὲ 
προσοχή, μὲ ἐνδιαφέρον. 
   Ν’ ἀκοῦτε τὶς σκέψεις τοῦ ἢ τῆς συντρόφου σας, ν’ ἀκοῦτε τοὺς 
χτύπους τῆς καρδιᾶς του, ν’ ἀκοῦτε τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του, νὰ τὸν 
ἀκοῦτε, νὰ τὴν ἀκοῦτε μὲ τὴν ψυχή σας. 

   9. Ἡ γυναικεία ἀργολογία καὶ φλυαρία καταστρέφει τὸ 
μεγαλεῖο τοῦ διαλόγου. Δὲν θὰ συζητοῦμε μόνον γιὰ τὸ τὶ θὰ 
φᾶμε, ποῦ θὰ πᾶμε, τὶ θὰ φορέσουμε. Ἂς ἀσχολούμεθα καὶ μὲ 
κάτι ἀνώτερο, ὅπως ἀνταλλαγὴ σκέψεων πάνω σ’ ἕνα βιβλίο, ἕνα 
ἄρθρο, ἕνα γεγονός, ἀμερόληπτη κριτικὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας κ.λ.π.

   10. Ἰδιαίτερα ἐποικοδομητικὸς γίνεται ὁ διάλογος μὲ θέματα 
τῆς Ἁγ. Γραφῆς, μὲ ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας κ.λ.π. 

   11. Ἂν χρησιμοποιοῦμε τὸ διάλογο μὲ τὸν Θεὸν Πατέρα, διὰ 
τῆς προσευχῆς, θὰ εἴμεθα καὶ καλοὶ συζητηταὶ μεταξύ μας.

   12. Κάνετε διάλογο καὶ μὲ τὸν κοινὸ πνευματικό  σας.

   Ἂς χρησιμοιποιοῦμε ὅσο γίνεται πιὸ συχνὰ καὶ πιὸ σωστὰ τὸ 
διάλογο, τὸ πολύτιμο αὐτὸ στοιχεῖο τῆς συζυγίας. Αὐτὸς περισώζει 
τὰ σπίτια τὰ ραγισμένα καὶ ἑτοιμόρροπα.
      Χαρίζει στερεότητα καὶ σταθερότητα στὴ συζυγικὴ ἑνότητα..
   Διατηρεῖ τὴν πρώτη γοητεία, φρεσκάδα καὶ ὀμορφιὰ τοῦ 
γάμου. 
   Κάνει εὐτυχισμένη τὴ συζυγικὴ πορεία, δυνατὴ μέσα στὶς 
δυσκολίες, δημιουργικὴ μέσα στὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς. 
   Ὁ διάλογος εἶναι ἰδιαίτερα σήμερα αἴτημα τοῦ γάμου, τοῦ 
μεγάλου αὐτοῦ μυστηρίου, ποὺ βομβαρδίζεται ἀπὸ τόσους 
ἐχθροὺς καὶ παρασύρεται ἀπὸ τόσα εἴδωλα. Μάθετε νὰ 
διαλέγεσθε μὲ τὸν σύντροφό σας μὲ εὐγένεια, μὲ σύνεσι καὶ 
μὲ ἀγάπη.
   Αὐτὸ θὰ σᾶς φέρη εὐτυχία. 

Βλ. “Κηρύγματα Ἀληθείας καὶ Ζωῆς„ Τόμος Δ΄ Πρωτοπρεσβ. π. Παρασκευᾶ Α. 
Ζωγράφου
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   1. Κατὰ τὸ παρελθὸν εἰς τὸ τεῦχος 38, σελ. 31-38 τοῦ περιοδικοῦ 
μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχομεν δημοσιεύσει γνώμας φιλελλήνων, 
διὰ τὴν ἀνεκτίμητον καὶ πολυτιμοτάτην Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν καὶ 
τὸ ἀθάνατον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα καὶ ἠλπίζαμε μελλοντικῶς νὰ 
ἔχωμεν μόνιμον στήλην καὶ νὰ ἀναφερώμεθα εἰς τοὺς ἀνθρώπους 
τοῦ πνεύματος, τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης ἄλλων χωρῶν, νὰ 
πλέκουν τὰ ἐγκώμια τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ τοῦ ἀθανάτου 
Ἑλληνικοῦ Πνεύματος. Δυστυχῶς ὅμως στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς 
λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ δὲν ἔχομεν τὴν 
δυνατότητα νὰ ἐκδίδωμεν τὸ περιοδικόν μας περισσότερον συχνὰ 
καὶ εἰς περισσοτέρας σελίδας, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ καταχωροῦμεν 
ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐπαίνους τῶν διανοουμένων τῆς ὑφηλίου, 
διὰ νὰ ἀνακαλῶμεν εἰς τὴν τάξιν διαφόρους «σοσιαλίζοντας», 
«μαρξίζοντας»,  «ψευδοδιανοουμένους» καὶ πειθήνια ὄργανα 
τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων -τοὺς «γενίτσαρους» 
τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι καθίστανται πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς 
«γενίτσαρους» τῆς ξιφολόγχης. 
   2. Οἱ τοιοῦτοι ἀνιστόρητοι καὶ ἡμιμαθεῖς «ψευδοδιανοούμενοι», 
ἐξαγοραζόμενοι ἀπὸ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, γίνονται 
«βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ 
ἀπὸ ἰδιοτέλειαν πασχίζουν νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορίαν μας, 
ὅπως οἱ ἀνακαινισταί ( ἀναθεωρηταί) τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας 
Πέτρος Τατσόπουλος, Μαρία Ρεπούση, Θάλεια Δραγώνα, 
καὶ πολλοὶ «βαρεμένοι» τοῦ Παιδαγωγικοῖ  Ἰνστιτούτου, οἱ 
ὁποῖοι πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ κρημνίσουν τοὺς πυλώνας 
τῶν αἰωνίων καὶ πολυτιμοτάτων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ 
εἶναι ἡ  ἀκεραία ἐλευθέρα Πατρίς, ἡ ἀλώβητὸς Ὀρθοδοξία, ἡ  
ἁγνὴ Οἰκογένεια, τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα καὶ ἡ πολυτιμοτάτη 
Γλῶσσα μας! ! !
   3. Ἐνῶ ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀγγλίας, 
Αὐστραλίας καὶ λοιπῶν χωρῶν τῆς Ὑφηλίου μαθαίνουν Ἀρχαῖα 
Ἑλληνικά, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα μας προσπαθοῦν παντοιοτρόπως οἱ 
«ψευδοδιανοούμενοι» ὡς «μαινόμενοι ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείῳ» νὰ 
τὰ κάνουν «γυαλιὰ καρφιά».

Ἡ προσφορὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης  
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   4. Ἡ τέως Ὑπουργὸς Παιδείας σὰν «καλοβολεμένη» ἐπίτροπος 
τῆς Ἑλλάδος ἐπρότεινεν ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα νὰ ἀναγνωρισθῆ 
ὡς ἐπίσημος γλῶσσα τῆς Ἑλλάδος . . . Ντροπὴ γιατὶ ἡ μητέρα 
τῶν γλωσσῶν φωτίζει, ὑμνεῖ, ἐξυμνεῖ, οὔτε συμπληρώνεται, οὔτε 
φωτίζεται.
  5. Ὁ Κων/νος Καραμανλῆς ἐπεχείρησεν ἀμέσως μετὰ τὴν 
ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὸ Παρίσι νὰ ἐξοφλήσῃ τὰ γραμμάτια, ποὺ 
ὑπέγραψεν μὲ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ ἤθελεν νὰ ἀλλάξῃ τὸ 
ἑλληνικὸν ἀλφάβητον καὶ νὰ τὸ ἀντικαταστήσῃ μὲ τὸ λατινικόν, 
ὅπως κατωτέρω δημοσιεύομεν τὸ ἄρθρον τοῦ Σπυρίδωνος 
Κουτρούλη ἀπὸ 1.10.2014.
 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξωμόται ραπίζονται ἀπὸ τὸ κατωτέρω 
δημοσιευόμενον θεατρικὸν ἀπόφθεγμα τοῦ Φρεντερίκου Ἰωάννου 
Σίλερ «ἡ νύμφη τῆς Μεσσήνης». 
  6.Εὐτυχῶς ποὺ ἀντέδρασαν ὁ ἀείμνηστος Κων/νος Τσάτσος, τότε 
Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ καὶ ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Παπανοῦτσος., 
ὁ ὁποῖος εἶχε πρωτοστατήσει στὴν μεταρρύθμισιν.
        7. Ὅμως, ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὴν Ἐπετηρίδα τοῦ Ἱδρύματός 
μας ἔτους 1999, σελ. 122-123, εἰς ἐξομολόγησίν του εἰς τὸν τότε 
φίλον του, ἀείμνηστον Πρόεδρον τὴς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Σόλωνα 
Κυδωνιάτην, ἔλεγεν ὁ μακαριστὸς Εὐάγγελος Παπανοῦτσος: 
«ἔχω τύψεις συνειδήσεως, διότι ἤθελα νὰ βοηθήσω τοὺς 
Ἕλληνας νὰ μάθουν ἑλληνικά, ἀλλὰ διαπιστώνω τελείως τὸ 
ἀντίθετον».
        8. Ὡσὰν τὸν ἀγαθὸν ληστὴν ἐπάνω εἰς τὸν σταυρὸν ὁ Εὐάγγελος 
Παπανοῦτσος ἔσωσεν τότε τὴν κατάστασιν, διαφορετικῶς ἐδῶ καὶ 
35 ὁλόκληρα ἔτη θὰ εἴχαμε ξεχάσει καὶ τὸ ἑλληνικὸν ἀλφάβητον 
μὲ τὸ ἀνοσιούργημα, ποὺ σκόπευε νὰ ἐπιβάλῃ ὁ «μέγας ἐθνάρχης» 
Κων/νος Καραμανλής, ὁ ὁποῖος ἐβλασφημοῦσεν καπηλικώτατα 
τὸν Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγίαν μας, ὅπως τὰ παλιόπαιδα κάθε 
τόσον καὶ λιγάκι λέγουν αἰσχίστας λέξεις . . . 
   9. Ὡς γνωστὸν ὁ τίτλος «μέγας ἐθνάρχης» κατεκτήθη διὰ 
πολλῶν ἐκδουλεύσεων καὶ ἐξοφλήσεων πολλῶν γραμματίων, ὡς 
π.χ. ἀπὸ τὸ 1950 ὡς Ὑπουργὸς Προνοίας ὑπέγραψεν Βασιλικὸν 
Διάταγμα διὰ τοῦ ὁποίου ὑποχρεοῦντο Δήμοι, Κοινότητες, Ἱεραὶ 
Μοναί, Ναοί, νὰ δίδουν εἰσφορὰν ὑπέρ τῆς μασωνίας. Τότε 
ἐξηγέρθη ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, μετέπειτα 
Μητροπολίτης Φλωρίνης μιμούμενος τοὺς ἁγνοὺς δούλους τοῦ 
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Θεοῦ  , Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον καὶ Ἱερὸν Χρυσόστομον, 
δηλαδὴ μὲ τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας τὸν 
«ἐκεραυνοβόλησεν». Βλέπων ὁ «μέγας ἐθνάρχης» ὅτι κινδυνεύει 
ἀπὸ τὸν ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου ὑπανεχώρησεν καὶ 
ἀπήλειψεν ἀπὸ τὸ Βασιλικὸν Διάταγμά του Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ 
Ἱερὰς Μονάς. Μόνον μὲ ὑπογραφὰς γραμματίων καὶ ἐξωμοτικὰς 
ἐκδουλεύσεις δύνανται εἰς αὐτὸν τὸν τόπον νὰ ἀνέλθουν τὰ 
«ἀνθρωπάκια» εἰς τὰς πολιτικάς, πνευματικὰς καὶ ἴσως καὶ 
θρησκευτικὰς ἡγεσίας. Δηλαδὴ «ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ 
τὰ κερατάκια των».
   10. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ ἀποτινάξωμεν αὐτὰ τὰ δοτὰ 
«ἀνθρωπάκια» καὶ νὰ προβάλωμεν καὶ ἀνταμοίβωμεν ἀκεραίους 
χαρακτήρας, εὐσυνειδήτους, φιλοτίμους καὶ μὲ ἀκραιφνεῖς, 
ὀρθοδόξους, ἐθνικὰς ἰδέας καὶ ἀρχάς. 
       11. Κάποτε ὑπῆρχαν καὶ πολλοὶ ἁγνοὶ καὶ ἀνιδιοτελεῖς φιλέλληνες 
καὶ ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς ἀνεφωνοῦσεν: «Φιλέλληνες σώσατε 
τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας». Τώρα δυστυχῶς ὀλιγοστεύουν 
ὄχι μόνον οἱ ἁγνοὶ καὶ ὀρθοφρονοῦντες Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ οἱ 
ἀνιδιοτελεῖς φιλέλληνες. Ὄντως ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ 
πιστεύωμεν τὸν καθένα, ποὺ «πουλάει» φιλελληνισμόν. Πρέπει 
πάντοτε νὰ ἐλέγχωμεν τὸ ὑπόβαρθρον ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὅ,τι 
πράττουν τὸ πράττουν ἀπὸ ἰδιοτέλειαν καὶ διὰ νὰ ἡρωποιοῦνται.

(σχόλιον ἐκδότου Φωτεινῆς Γραμμῆς)
 

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ

   Ἐγκαινιάζομε σήμερα τὴν νέαν στήλην μας «Ἀποκαλύψεις», 
ἐρευνῶντες ἕνα σπουδαῖον θέμα, τὸ γλωσσικόν.
   Πώς ἀπέτρεψαν, ὁ Κ. Τσάτσος καὶ ὁ Ε. Παπανούτσος, τὴν 
καθιέρωση τοῦ λατινικοῦ ἀλφάβητου καὶ τῆς φωνητικής γραφής 
από τον Κ. Καραμανλή, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014.
   Σε ένα άρθρο του Σ. Ψυχάρη στις 25.7.1999, στο ‘’Βήμα’’ 
αναφέρεται ότι ο Κ. Καραμανλής επιχείρησε να καθιερώσει, 
στην πρώτη τετραετία της μεταπολίτευσης, το λατινικό αλφάβητο 
και την φωνητική γραφή και υποχώρησε μετά την σθεναρή 
αντίδραση του Κ.Τσάτσου και του Ε.Παπανούτσου. Δεδομένου 
ότι ο Κ.Καραμανλής, παρότι επιθυμούσε να βρίσκεται κοντά 
σε σημαντικούς στοχαστές, ο ίδιος ποτέ δεν είχε ιδιαίτερους 
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θεωρητικούς προβληματισμούς, είναι αξιοπερίεργο τι τον ώθησε 
να ασπαστεί θέσεις, που στη χώρα μας συμμερίζονταν μόνο ένα 
κομμάτι του δημοτικισμού. Πως ένας πολιτικός που δεν είχε γίνει 
γνωστός για την εμπλοκή του στις γλωσσικές διαμάχες λαμβάνει μια 
τέτοια πρωτοβουλία, που αιφνιδιάζει τους κατ’ εξοχήν δημοτικιστές 
συνεργάτες του. Βεβαίως η κατάργηση της αραβικής γραφής από τον 
Κεμάλ θεωρήθηκε ως μεγάλο βήμα προόδου γιά τους Τούρκους. 
Όμως σε μια γλώσσα με παράδοση χιλιάδων ετών, με αδιάλειπτη 
συνέχεια, στην οποία έχουν γραφεί σπουδαία έργα, μια τέτοια 
πρωτοβουλία, ανεξάρτητα από τις πιθανές προθέσεις, όσων 
την υποστήριζαν, θα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε άλλο ένα 
αγκωνάρι της αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας μας. Φυσικά αυτό το 
επεισόδιο δεν ερευνήθηκε ποτέ περισσότερο.
Το απόσπασμα, από το άρθρο του Σ.Ψυχάρη, με τίτλο ‘’Κ.
Καραμανλής’’ είναι το ακόλουθο:
   Την πρώτη φορά η κρίση ξέσπασε σε μια συνάντηση του Καραμανλή 
με τοκ Κ.Τσάτσο (προτού γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν 
υπουυργὸς Πολιτισμού) και τον αείμνηστο Ευάγγελο Παπανούτσο. 
Τους είχε καλέσει ο τότε πρωθυπουργός στο γραφείο του για να 
συζητήσουν θέματα της Παιδείας. Σε μια στιγμή ο Καραμανλής 
τους είπε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να σκεφθούν το ενδεχόμενο 
να συνδυασθεί το ελληνικό αλφάβητο με το λατινικό, να εξετασθεί 
ακόμη και το θέμα της φωνητικής γραφής.
   Σαν ελατήρια πετάχτηκαν επάνω οι δύο συνομιλητές του 
Καραμανλή. «Δεν πίστευα στα αφτιά μου!» θα αφηγηθεί 
αρκετά χρόνια αργότερα ο Κ. Τσάτσος... Οπωσδήποτε οι δύο 
συνομιλητές του τότε πρωθυπουργού δήλωσαν ότι παραιτούνται 
κ.λ.π., κ.λ.π. και ο Καραμανλής απέσυρε το θέμα. 

   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

Βλέπε: http://www.tovima.gr  
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Βλ. ‘’ Φωτεινὴ Γραμμή’’ Τεῦχος 61ον

         

Ἀπόφθεγμα ἀπὸ τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ 
Φρειδερίκου Ἰωάννη Σίλλερ, (Schiller, 

Friedrich Johann von)
«Die Βraut von Μessina»

 («ἡ νύμφη τῆς Μεσσήνης» ). *

   «Καταραμένε Ἕλληνα!

   Οπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και να στρέψω την 
ψυχή μου, ἐσένα βλέπω, εσένα βρίσκω...

   Λαχταρώ Τέχνη, Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, 
εσύείσαι μπροστά, πρώτος, αξεπέραστος! 

   Αναζητώ Επιστήμη, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική,
 εσύ είσαι οδηγός και ανυπέρβλητος!

   Διψώ γιά Δημοκρατία, Εντιμότητα και Ισότητα, 
εσύ είσαι μπροστά μου αμίμητος και ασυναγώνιστος! 

   Καταραμένε Ελληνα, καταραμένη γνώση.

   Γιατί να σε αγγίξω;

   Γιατί να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, άσημος, 
ασήμαντος;

   Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και στην 
ανεμελιά μου;

* Γερμανὸς ποιητὴς καὶ δραματικὸς συγγραφεύς 
(1759-1805) 



- �� -

  

     

Ἡ ἐπιστροφή!

Ἀνήμερα τῆς γιορτῆς τοῦ Προφήτη Ἠλία ἕνας νέος, ὁ Ἠλίας, 
ἔμπαινε στὴν ἐκκλησία, κρατώντας μιὰ μεγάλη λαμπάδα. Θὰ 

τὴν ἄναβε ἐκεῖ στὸ μανουάλι ἀνάμεσα στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας 
καὶ τοῦ Προφήτη ποὺ βρισκόταν ἐκεῖ. Τὸ εἶχε τάμα ἀφοῦ ἡ γιορτὴ 
τῆς ἡμέρας εἶχε τριπλὸ νόημα γιὰ ἐκεῖνον. Εἶχε γενέθλια, τὴν 
ὀνομαστική του ἑορτὴ καὶ ἕνα θαῦμα ποὺ τοῦ συνέβη ὅταν ἦταν 
νεότερος...
  Δεκαέξι χρονῶν, τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του, ξύπνησε 
καταστρώνοντς σχέδια γιὰ τὸ ποῦ θὰ γιορτάσει τὸ βράδυ, μὲ τοὺς 
φίλους του. Μαζὶ μὲ αὐτὴ τὴν σκέψη τοῦ ἦρθε ἄλλη μία. Μόνο 
ποὺ αὐτὴ ἦταν βλάσφημη. Ἦταν ἕνα αἰσχρὸ «δίστιχο» ποὺ τοῦ 
καρφώθηκε στὸ μυαλὸ καὶ ἔκανε ρίμα μὲ τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας. 
Προχωροῦσε ἡ μέρα καὶ τὰ βλάσφημα λόγια δὲν σταματοῦσαν. 
Τὸ εἶδε σὰν παιχνίδι. Ὅσο τὸ ἔλεγε φωναχτά, τόσο τοῦ ἄρεσε, καὶ 
ἔτσι λέγοντάς το ξανὰ καὶ ξανὰ ἔφτασε ἀπόγευμα. 
   Ἐκεῖ συνέβη κάτι ποὺ τοῦ ἄλλαξε τὰ πάντα καὶ τὸν ἄλλαξε γιὰ 
πάντα. 
    Σκόνταψε...Σιγὰ τὸ γεγονός. Ἑκατοντάδες φορὲς σκοντάφτουμε 
ὅλοι καὶ πέφτουμε εἰδικὰ ὅταν εἴμαστε παιδιά. Καὶ ὅμως αὐτὴ ἡ 
πτώση εἶχε κάτι τὸ διαφορετικό... Εἶχε παιδαγωγικὸ χαρακτήρα. 
Δὲν ἔπεσε ἁπλῶς. Ἔπεσε χτυπώντας μὲ τὸ πηγούνι του καὶ μὲ τὰ 
δόντια του ἔκοψε τὴν γλῶσσα του, ἡ ὁποία τώρα κρεμόταν ἀπὸ 
ἕνα μικρὸ πετσάκι ποὺ τὴν συγκρατοῦσε ἴσα-ἴσα ἀκόμα μέσα στὸ 
στόμα του...
   «Παναγιά μου», φώναξε... «Τὶ ἔκανα ὁ ἄθλιος»...
 καὶ ἔμεινε βουβὸς γιὰ ἕξι ὁλόκληρους μῆνες. Τόσο ἁπλά. Δὲν 
μποροῦσε νὰ μιλήσει καὶ βέβαια οὔτε κατὰ διάνοια νὰ σκεφτεῖ 
αὐτὸ ποὺ μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγο ξεστόμιζε.
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    Καὶ ὅμως ἡ γλῶσσα του δὲν χρειάστηκε ράμματα, οὔτε 
ἄλλη γιατρειά. Τοῦ τὴν κόλλησε πίσω ἡ Παναγία καὶ ὁ ἴδιος 
θεώρησε πλέον μεγάλη εὐεργασία τὴν 6μηνη αὐτὴ δίκαια 
ὑποχρεωτικὴ ἀφωνία ποὺ τοῦ «ἐπέβαλλε» ἡ Θεοτόκος.
    Ἕξι μῆνες χωρὶς φωνή, ἕξι μῆνες χωρὶς γλῶσσα, ἀλλὰ μετὰ ἡ 
γλῶσσα ψέλλιζε μόνο τὸ
 “ Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς”.
   Δεκαπενταύγουστο ἔφτασε στὴ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου, μὲ 
δάκρυα στὰ μάτια, γεμᾶτος εὐγνωμοσύνη, ὄχι γιατὶ τὸν ἔκανε 
καλά, ἀλλὰ γιατὶ ἦρθε στὰ συγκαλά του.
   Μὲ τὴν πτώση ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γλῶσσα του ἔσπασε καὶ ἕνα 
μπροστινὸ δόντι. Δὲν τὸ ἔφταιξε ποτέ, γιὰ νὰ εἶναι ἐκεῖ, νὰ τοῦ 
θυμίζει καὶ νὰ μαρτυρεῖ πὼς κάποτε ἕνα προσωπικὸ θαῦμα βίωσε: 
Αὐτὸ τῆς ἐπιστροφῆς. Τὸ μεγαλύτερο θαῦμα...
     Ἔτσι συμβαίνει στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀγαθὴ προαίρεση, 
μέσα ἀπὸ μιὰ ἁμαρτία, μιὰ πτώση, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ σώζονται 
καὶ νὰ γίνονται παράδειγμα καὶ στοὺς ἄλλους, γιατὶ ἕκτοτε ὁ Ἠλίας 
δὲν ἔπαψε νὰ διηγεῖται παντοῦ καὶ μέχρι σήμερα, τὴν προσωπική 
του αὐτὴ ἐμπειρία, νουθετώντας μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη, ἐκείνους ποὺ 
ἀκούει νὰ βρίζουν τὴν Θεοτόκο, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 
κόσμου ὅλου. 

«Ἀνεξήγητο»

Μερικοὶ ἄνθρωποι διαθέτουν τόσο μεγάλη πίστη, τόσο μεγάλη 
ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ὥστε ἡ ζωή τους ἀποτελεῖται 

ἀπὸ μία σειρὰ θαυμαστῶν γεγονότων.
 Ἂν ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι συγκινούμαστε, ὅταν κάποιος μᾶς 
δείχνει ἐμπιστοσύνη καὶ φροντίζουμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε, 
πόσο μᾶλλον ὁ Ἅγιος Θεός; 
   Μιὰ τέτοια ψυχούλα ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι φέτος τὸ 
καλοκαίρι. Ἦταν μητέρα δύο παιδιῶν ἐνηλίκων. Παρ’ ὅτι δὲ ἡ 
γυναίκα αὐτὴ ἦταν στὴ μέση ἡλικία, εἶχε στὸ πρόσωπό της τὴ δροσιὰ 
τῆς νεότητος. Τὸ δὲ χαμόγελό της συχνὰ ἔδειχνε τὴν καλοσύνη 
τῆς ψυχῆς της. Ὅταν διηγήθηκε πόσες σοβαρὲς ἀσθένειες εἶχε 
περάσει καὶ ξεπεράσει μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν πίστη της, ἔμενε 
κατάπληκτος ὅποιος τὴν ἄκουγε. Μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε: 
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   «Ὅταν ξεκινοῦσα γιὰ κάποια σοβαρὴ ἐξέταση ἢ ἐγχείρηση (εἶχε 
ἐγχειρισθεῖ γιὰ καρκίνο τῶν σπλάχνων) ἔπαιρνα μαζί μου μιὰ 
εἰκονίτσα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔχω καὶ Τοῦ ἔλεγα: 
    “ Ἔλα, Χριστέ μου, πᾶμε μαζὶ στὸ νοσοκομεῖο. Ἄνθρωπο 
δὲν ἔχω νὰ ἔρθει μαζί μου! ” ( Ὁ σύζυγός μου δούλευε καὶ 
ζούσαμε ὅλοι ἀπὸ ἕνα μεροκάματο). Καὶ ὅλα πήγαιναν καλά. Τὴ 
βοήθειά Του τὴν ἔνιωθα καὶ τὴν ἔβλεπα συνεχῶς.
   Κάποτε ἡ καρδιά μου μάζεψε πολὺ ὑγρὸ στὸ περικάρδιο. Οἱ 
γιατροὶ ἀποφάσισαν νὰ τὸ ἀφαιρέσουν μὲ παρακέντηση. Λίγο 
πρὶν γίνει ἡ παρακέντηση, ἔβαλα στὸ στῆθος μου λίγο λαδάκι 
ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ Τὴν παρακάλεσα θερμὰ νὰ ἐπέμβει καὶ νὰ 
μὲ βοηθήσει.
   Σὲ λίγο οἱ γιατροὶ ἑτοιμάστηκαν γιὰ τὴν ἐπέμβαση. Τότε ὁ 
ἀρχίατρος μὲ φώτιση Θεοῦ ζήτησε νὰ γίνει μιὰ νέα ἐξέταση, γιὰ 
νὰ δοῦν τὴν ποσότητα τοῦ ὑγροῦ στὸ περικάρδιο. Πράγματι, τὴν 
ἔκαναν στὰ γρήγορα καὶ τοῦ τὴν ἔφεραν. Ἔκπληκτος ὁ ἀρχίατρος 
εἶδε πὼς τὸ ὑγρὸ εἶχε ἐξαφανιστεῖ! Ματαίωσε τότε τὴν παρακέντηση 
καὶ εἶπε:
    ‘’ Ἀφῆστε τὴν γυναίκα νὰ φύγει! Κατὰ ἀνεξήγητο τρόπο τὸ ὑγρὸ 
ὑποχώρησε’’.
Ἕνας πιὸ νέος γιατρός, ποὺ κρατοῦσε τὸ ἱστορικό μου, τὸν 
ρώτησε:
    ‘’ Τὶ νὰ γράψω, κύριε καθηγητά; Πῶς νὰ κλείσω τὸ ἱστορικὸ 
τῆς νοσηλείας της’’;
Καὶ ὁ καθηγητὴς ἀπάντησε: 
    ‘’ Γράψε τὴ λέξη «ἀνεξήγητο»! 
   Ἀνεξήγητο, γιὰ ἐκεῖνον. Ἐγὼ ὅμως γνώριζα τὴ Θεία ἐπέμβαση τῆς 
Θεομήτορος καὶ μάλιστα τὸ εἶπα στὸν καθηγητὴ μὲ παρρησία. Ἡ 
ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὸ σεβάστηκε καὶ φάνηκε νὰ δείχνει ἐνδιαφέρον 
νὰ μάθει περισσότερα γιὰ τὸν Χριστό. Κι ἐγὼ ἔκπληκτη τοῦ εἶπα:
    ‘’Καλέ, δὲν ξέρετε γιὰ τὸν Χριστό; Γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεό; Δὲν 
γνωρίζετε γιὰ τὴν ἀπέραντη Θεϊκή Του δύναμη’’;
   Δυστυχῶς τὰ πανεπιστήμια δίνουν περιορισμένες ἀνθρώπινες 
γνώσεις. Τὴν κορωνίδα τῆς γνώσεως, τὴν Θεογνωσία, καὶ τὴν 
ἐπίγνωση τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κατὰ χάριν θέωση, τὴν ἀγνοοῦν. Εὐτυχῶς, ποὺ 
ὑπάρχουν οἰκογένειες χριστιανικὲς καὶ κάποιοι φωτισμένοι 
καθηγητὲς καὶ κληρικοὶ κι ἔτσι ὑπάρχουν καὶ στὴν Πατρίδα μας 
φωτισμένοι ἐπιστήμονες μὲ ἦθος καὶ θεοσέβεια.  
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Ἡρωϊκοὶ παπποῦδες καὶ γιαγιάδες, κρατᾶνε 
ἀκόμα αὐτὴ τὴ χώρα!.....

   
   Δύο συγκλονιστικὲς ἀληθινὲς ἱστορίες στὴν Ἑλλάδα τῆς 
κρίσης.
   «Ἀρχαῖοι ἄνθρωποι τῆς Ἀνατολῆς» ξαναζοῦνε στὰ χρόνια 
τὰ δικά μας...

   ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Ἡ εἴδηση ποὺ ἀκολουθεῖ ἁλιεύθηκε ἀπὸ τὴν πηγή : htpp// 
greeknational. Blockspot.gr

   - Γιατρέ μου, πόσο κοστίζουν τὰ φάρμακα ποὺ μοῦ γράφεις;
   -Φτηνὰ εἶναι μπάρμπα-Γιώργη...
   - Ἂχ! Νἆσαι καλά, γιατὶ ἔμεινα μὲ ἕνα εἰκοσάρικο ὅλο κι ὅλο. 
   - Γιατὶ βρὲ μπάρμπα-Γιώργη; Ἐγὼ βλέπω ὅτι εἶσαι συνταξιοῦχος 
τοῦ ΙΚΑ. Πόση σύνταξη παίρνεις;
   - Ἔπαιρνα πολὺ καλὴ σύνταξη. Γύρω στὰ 800 εὐρώ. Ὅπως 
ξέρεις ὅμως, μᾶς ἔχουνε κόψει ἀρκετά, καὶ τώρα μοῦ δίνουνε 
περίπου 650.
   - Καλά, καὶ δὲν σοῦ φτάνουνε 650 εὐρώ; Τὸ σπίτι στὸ χωριὸ 
εἶναι δικό σας, ὁ μπαξὲς μπροστά σας πάντα γεμᾶτος, κι ἀπ’ ὅτι 
γνωρίζω ἐσὺ καὶ ἡ κυρὰ Δέσποινα εἶστε μονάχα.
   - Ἔτσι ὅπως τὰ λές εἶναι γιατρέ μου, ἀλλά...
   - Τὶ ἀλλὰ χρυσέ μου ἄνθρωπε; Τὶ σᾶς συμβαίνει;
   - Ἄκουσε γιατρέ: Ἐδῶ καὶ ἑνάμισι χρόνο ὁ γιός μου εἶναι ἄνεργος. 
Ἡ γυναίκα του τὸ ἴδιο. Μοῦ λένε: ‘’Πατέρα δὲν ἀντέχουμε ἄλλο 
αὐτὴ τὴν κατάσταση. Ἔχουμε μείνει ἄφραγκοι. Τὰ παιδιά μας 
τὰ κόψαμε ἀπὸ τὰ ἀγγλικά. Τὰ ροῦχα τους μικραίνουνε καὶ δὲν 
μποροῦμε νὰ τοὺς πάρουμε καινούργια. Στὸ σχολεῖο δὲν ἔχουμε 
νὰ τοὺς δώσουμε οὔτε πεντάρα! Ἀποφασίσαμε λοιπὸν νὰ φύγουμε 
γιὰ δουλειὰ στὴ Γερμανία.
   Ἀπὸ τότε, καλέ μου γιατρέ, κάθε μήνα ἡ σύνταξή μου ὁλόκληρη 
πάει κατευθείαν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν. Νὰ ἀφήσω τὰ 
παιδιά μου νὰ πεινᾶνε; Καὶ νὰ τὰ δῶ νὰ φεύγουνε γιὰ τὰ ξένα; 
Ἀδύνατον! 
Ἐγὼ καὶ ἡ γριὰ ὅπως-ὅπως θὰ τὰ καταφέρουμε. Νὰ εἶναι καλὰ 
ὁ μπαξές μας, οἱ τραχανάδες  καὶ τὰ χρυσὰ χεράκια τῆς κυρα-
Δέσποινας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατὶ ἀραίωσαν οἱ ἐπισκέψεις 
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μας σὲ σένα, γιατὶ σὲ ρωτάω μὲ ἀγωνία γιὰ τὸ κόστος τῶν 
φαρμάκων, γιατὶ ἐξαφανίστηκα ἀπὸ τὸ καφενεῖο τοῦ χωριοῦ; 
Καταλαβαίνεις τώρα γιατὶ τὸ ζάχαρό μου τρελάθηκε τελευταία, καὶ 
ἡ βουβωνοκήλη, ποὺ μοῦ εἶπες νὰ τὴν χειρουργήσω, ἔχει γίνει 
διπλάσια; Μὲ ζυμαρικὰ καὶ πατάτες, γιατρέ μου, ρεγουλάρεται τὸ 
ζάχαρο; Καὶ μὲ τὶ λεφτὰ νὰ ξεκινήσω γιὰ τὸ νοσοκομεῖο;
   Τὰ παιδιά μου ὅμως νὰ εἶναι καλὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μου. Ἐμεῖς τὸ 
ψωμί μας τὸ φάγαμε. Χαλάλι τους ἡ σύνταξή μου ὁλόκληρη. 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

   Ἡ κλινικὴ ἐξέταση ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Ἀσθενὴς καὶ γιατρὸς 
κάθονται ὁ ἕνας ἀπέναντι στὸν ἄλλον, καὶ ἀνάμεσά τους ἕνα γραφεῖο 
γεμᾶτο ἀπὸ ἀναρίθμητα κουτιὰ φαρμάκων καὶ σκορπισμένες 
παλιὲς ἐξετάσεις μέσα σὲ ξεσκισμένους καὶ βρώμικους ἀπὸ τὴν 
πολυχρησία φακέλλους.
   - Παράσχο, ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν παίρνεις τὰ φάρμακά 
σου κανονικά. Ἐσὺ κιλὰ δὲν ἔβαλες, καὶ ἁλμυρὰ ἀπ’ ὅσο ξέρω 
δὲν τρῶς. Ἡ δύσπνοια, ποὺ διαμαρτύρεσαι ὅτι σὲ βασανίζει τοὺς 
τελευταίους δύο μῆνες, δὲν ἑρμηνεύεται ἀλλιώτικα παρὰ μονάχα 
μὲ τὴν παραμέληση τῆς θεραπείας. 
Μὲ τόσες ἀρρώστιες ποὺ κουβαλᾶς, δὲν καταλαβαίνεις, ὅτι 
πετώντας στὴν ἄκρη τὰ φάρμακα, βάζεις σὲ κίνδυνο τὴ ζωή σου; 
Ξεχνᾶς τὶ πέρασες μὲ τὴν καρδιά σου; Ἢ μήπως δὲν εἶσαι ἐσὺ μὲ 
τὸ δύσκολο ζάχαρο, μὲ τὴν ἰνσουλίνη, μὲ τὸ παλιὸ ἐγκεφαλικό, μὲ 
τὸ μπαϊ-πάς, μὲ τὰ δύο πνευμονικὰ οἰδήματα! 
   - Παράσχο, σὲ παρακαλῶ σύνελθε. Τὰ φάρμακά σου εἶναι 
πράγματι πολλά. Τὰ ἔχεις βαρεθεῖ τόσα χρόνια. Δὲν εἶναι ὅμως 
αὐτὸς λόγος γιὰ νὰ τὰ παρατήσεις.
   Ὁ Παράσχος, μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι, φέρνει τὶς δυό του 
παλάμες στὸ πρόσωπο καὶ βάζει ἀμέσως τὰ κλάματα! Τὰ δάκρυά 
του ξεχειλίζουν ἀπὸ τὰ δάχτυλα τῶν χεριῶν του, μουσκεύουν 
τὰ μάγουλα καὶ στάζουνε πάνω στὰ γόνατά του. Κλάμα μὲ 
ἀναφιλητά. 
Κάποια στιγμὴ συμμαζεύοντας ὅλο του τὸ κουράγιο, σκουπίζει τὰ 
μάτια του, καθαρίζει τὸ βλέμμα του, καὶ μὲ φωνὴ σταθερὴ λέει 
στὸν γιατρό:
   - Γιατρέ μου, ὅπως ξέρεις, ὡς πρώην πυροσβέστης παίρνω 
σύνταξη καλὴ. 1050 εὐρὼ τὸν μήνα. Γιὰ μένα καὶ τὴν γυναίκα μου 
μέχρι τώρα, μᾶς ἔφταναν καὶ μᾶς περίσσευαν. Ἂς ὄψεται ὅμως ἡ 
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κρίσις. Ὅπως σοῦ ἔχω πεῖ, ἔχω μιὰ κόρη καὶ ἕναν γιό. Ἡ κόρη 
μου εἶναι χωρισμένη, ἐδῶ καὶ δύο χρόνια, μὲ ἕνα παιδὶ καὶ χωρὶς 
δουλειά. Καὶ ὁ γιός μου ἄνεργος κι αὐτὸς ἐπὶ ἑνάμισι χρόνο, καὶ 
ἡ γυναίκα του τὸ ἴδιο, καὶ μὲ δύο παιδιὰ στὴν πλάτη τους!   
Ἄντε πές μου ἐσὺ τώρα γιατρέ μου, τὶ νὰ κάνω; Τὶς ἀρρώστιες 
μου νὰ δῶ ἢ τὰ παιδιά μου; Τὰ φάρμακά μου νὰ ἀγοράσω 
πρῶτα ἢ τὸ ψωμὶ τῶν ἐγγονῶν μου; Νὰ ἀφήσω τὰ παιδιά μου νὰ 
παγώνουνε μέσα στὸν χειμώνα, καὶ νὰ προτιμήσω τὴν δική μου 
ζεστασιά; Νὰ μὴν ἔχουνε νὰ φᾶνε οὔτε ἕνα φροῦτο τὰ ἐγγονάκια 
μου, καὶ ἐγὼ νὰ ἔχω τὸ στομάχι μου γεμάτο;
Αὐτὸ δὲν γίνεται γιατρέ μου. Δὲν γίνεται! Ἡ καρδιά μου δὲν τὸ 
βαστάει. 
   Ἔτσι ἡ γυναίκα μου ἡ κυρά-Δάφνη καὶ ἐγὼ πήραμε τὴν ἀπόφαση, 
ἐδῶ καὶ δύο χρόνια περίπου, καὶ μοιραζόμαστε τὴν σύνταξη μὲ τὰ 
παιδιά μας. Κάθε τέλος τοῦ μηνὸς χωρίζουμε τὴν σύνταξη στὰ τρία. 
Πόσο κάνει 1050 εὐρὼ διὰ τοῦ τρία; 350! Ἔ, λοιπόν, παίρνουμε 
τρεῖς οἰκογένειες ἀπὸ 350 εὐρὼ ἡ κάθε μία καὶ ξεκινᾶμε νὰ 
περάσουμε τὸν μήνα μας.
   Τὶ νὰ πρωτοπληρώσω γιατρέ μου μὲ 350 εὐρώ; Τοὺς 
λογαριασμοὺς τῆς ΔΕΗ καὶ τοῦ ΟΤΕ ἢ τὰ πάμπερς τῆς κυρά-
Δάφνης; Τὸ σοῦπερ μάρκετ ἢ κανά-χαρτζιλίκι γιὰ τὰ μικρά; 
Εὐτυχῶς ποὺ μένουμε στὸ χωριό, καὶ σὲ σπίτι δικό μας, καὶ μπορῶ 
ἀκόμα καὶ τὰ καταφέρνω μὲ τὸ μπαξεδάκι μας.Τὰ φάρμακα, ὅπως 
καταλαβαίνεις, ἀναγκαστικὰ ἔρχονται τελευταία. Κι ἂς εἶναι ἀπὸ τὰ 
ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ὑγεία μας. Πάνω ἀπ’ ὅλα τὰ παιδιά μας γιατρέ 
μου. Ἔτσι μάθαμε ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας, ἔτσι κάνουμε. Κι ὁ Θεὸς 
ἂς βάλλει τὸ χέρι Του. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

   Μὲ τέτοιους γονεῖς αὐτὸ τὸ Γένος δὲν ξεριζώνεται μὲ καμιὰ 
ἀνθρώπινη δύναμη.  
  Μὲ τέτοια ζωντανὰ παραδείγματα θυσίας καὶ αὐταπάρνησης 
δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ οὔτε στάλα ἀπὸ τὴν ἀργόσυρτη πορεία 
τῆς ἱστορικῆς μας συνέχειας! 
  Καὶ ἂς λένε οἱ ‘’ἑταῖροι μας’’ ὅτι στὴν Ἑλλάδα θὰ χαθοῦνε 
δύο μὲ τρεῖς γενιές. Μπορεῖ ἴσως νὰ χαθοῦνε τὰ πορτοφόλια 
μας τὰ χοντρά. Οἱ καρδιές μας ὅμως ὄχι! 
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   Οἱ Φράγκοι τὰ ἔχουνε χαμένα μαζί μας. Ἀποροῦν καὶ 
ἐξίστανται πῶς αὐτὴ ἡ ράτσα μὲ τόσα δεινά, μὲ τόσα βάσανα, 
μὲ τόση φτώχια, μὲ τόσα ἀδιέξοδα ἐξακολουθεῖ καὶ στέκεται 
άκόμα στὰ πόδια της! 
Ἀποροῦν οἱ ἄνθρωποι, γιατὶ ἁπλῶς μᾶς μετρᾶνε μὲ τὰ μέτρα 
τὰ δικά τους. Ἡ ἐπαφή τους μὲ τὸν δικό μας πολιτισμό ἤτανε 
πάντοτε καθαρὰ ἀκαδημαϊκή. Ποτὲ δὲν προχώρησαν σὲ 
βιωματική, ἐμπειρικὴ γνωριμία μαζί του.
   Μᾶς λένε ὅτι εἴμαστε ἀπρόβλεπτοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. 
Ἔχουνε δίκαιο, ἀλλὰ ξέρουνε γιατί;
    Ἐὰν ἡ Δύση ἐπιθυμεῖ πράγματι νὰ μάθει καὶ νὰ διδαχθεῖ τὸ 
μεγάλο μας μυστικό, ἂς ρωτήσει στὴν Ἑλληνικὴ ὕπαιθρο τὶς 
ἡρωϊκὲς γιαγιάδες καὶ τοὺς ὑπέροχους παπποῦδες μας! 
  Τοὺς σύγχρονους ἐκφραστὲς καὶ διδασκάλους τῆς 
Ἑλληνορθόδοξης Ἀσκητικῆς. Αὐτῆς ποὺ σώζει.
                                                                                      
                                                           Φ.Μ. (Ἰατρός)
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Νηπιαγωγὸς κατέγραψε μία λεπτομέρεια τοῦ 
Συγκλονιστικοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτὸς

Κατὰ τὴν τελετὴ τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἐφέτος τὸ Πάσχα 
-2015- ἑκατοντάδες πύρινοι σταυροὶ ἐμφανίστηκαν ἐπάνω 

ἀπὸ τὶς ἀναμμένες λαμπάδες τῶν πιστῶν μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
Ἀναστάσεως. Τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ θαῦμα ἀποτυπώθηκε σ’ ἕνα 
βίντεο τὸ ὁποῖο τράβηξε μὲ κινητό μία νεαρὴ νηπιαγωγὸς ἁρμενικῆς 
καταγωγῆς ὀνόματι Hasmig Kalaydjian, μόνιμος κάτοικος τῆς 
Ἱερουσαλήμ. Ἐπάνω ἀπὸ τὶς ἀναμμένες λαμπάδες τῶν πιστῶν, 
διακρίνονται πύρινοι φωτεινοὶ σταυροί, οἱ ὁποῖοι βγαίνουν μέσα 
ἀπὸ τὶς φλόγες τῶν λαμπάδων αὐτῶν καὶ ἔχουν ὕψος 2-3 μέτρα! 
Ἐφέτος ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ σημειώθηκε καὶ μάλιστα μπόρεσε 
νὰ καταγραφῆ αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ φαινόμενο - θαῦμα!
   Ὁ Κύριός μας δὲν θὰ παύση νὰ δείχνη διάφορα ‘’σημεῖα 
θαυμαστά’’ γιὰ νὰ ἐνισχύει τοὺς πιστοὺς δούλους Του καὶ νὰ 
καθιστᾶ ἀναπολόγητους ὅλους τοὺς ἄφρονας ἀρνητάς Του!

Ἀλεξης Γκόλφης: Ἡ τραγικὴ ἱστορία 
 τοῦ Ἕλληνα «Ἰησοῦ»

Ὁ Ἀλέξης Γκόλφης ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ σειρά «Ὁ Χριστὸς 
ξανασταυρώνεται» ὅπου εἶχε τὸν ρόλο τοῦ  Ἰησοῦ. Ὁ ἴδιος 

γεννήθηκε τὸ 1948 καὶ ἀσχολήθηκε μόλις ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 25 
ἐτῶν.
   Μετὰ τὴν μεγάλη ἐπιτυχία τῆς σειρᾶς ὁ ἠθοποιὸς ξεκίνησε τὶς 
καταχρήσεις καὶ τὶς ναρκωτικὲς οὐσίες. Ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση τὸν 
ὁδήγησε γρήγορα νὰ ζεῖ στὸν δρόμο καὶ νὰ εἶναι ρακοσυλλέκτης. 
Ἀργότερα βρῆκε στέγη καὶ ἐμφανίστηκε σὲ ριάλιτι, ἐνῶ τὸ 2006 
δήλωσε: «Ζῶ ἀξιοπρεπῶς, ἀλλὰ πολὺ δύσκολα, μὲ 1.000 εὐρὼ 
τὸ χρόνο, ποὺ μοῦ ἔδωσε ὡς ἐπίδομα τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, 
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ἔχω κάνει κατάληψη σὲ ἕνα παλιὸ σπίτι, τρώω ἀπὸ τὸ σισσίτιο 
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Δὲν πιστεύω στὴν κατάρα τῶν ἠθοποιῶν ποὺ 
ἔπαιξαν τὸν Χριστό. Τὰ λεφτὰ δὲν τὰ ὑπολόγισα ποτέ, τὰ εἶχα, ὅταν 
ἄνοιξα τὰ δύο μπὰρ στὸ Κολωνάκι. Μετὰ τὰ ἔχασα ὅλα. Ἴσως νὰ 
μὲ βοηθήσει ὁ Θεός, ποὺ τὸν πλησίασα στὸ σήριαλ, νὰ στηριχτῶ 
ξανὰ στὰ πόδια μου».
    Ἕνα μόλις χρόνο ἀργότερα ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή, 
ὡστόσο ἔμεινε ἐπὶ μῆνες στὰ ἀζήτητα τοῦ νεκροτομείου, μέχρι 
ποὺ ἡ ΕΡΤ ἀποφάσισε νὰ πραγματοποιήσει τὴν κηδεία του μὲ 
δικά της ἔξοδα. 

Ἕνας ἀκόμη ὀρθόδοξος ἱερέας ἥρωας . . .      

Γιὰ τὸ μοιραῖο ἐκεῖνο πλοῖο «Norman Atlantic» στὸ ὁποῖο εἶχε 
ξεσπάσει πυρκαγιὰ καὶ τὰ ὅσα φοβερὰ καὶ φρικτὰ συνέβησαν, 

γράφτηκαν καὶ εἰπώθηκαν πολλά. Ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονὸς 
εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ τὴ θυσία ἑνὸς ἱερέως ἀπὸ τὴν Γεωργία 
τοῦ π. Ἠλία Καρτοζία. Ἂς ἀκούσουμε λοιπὸν τὰ ὅσα δήλωσε 
ἕνας συμπατριώτης του Γεωργιανός, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀνάμεσα 
στοὺς διασωθέντας: «Πῆρα στοὺς ὤμους μου τὸ γυιό μου καὶ 
ἄρχισα νὰ τρέχω. Ὑπῆρξαν στιγμὲς ποὺ φοβόμουν ὅτι δὲν θὰ τὰ 
καταφέρναμε. Ὁ π. Ἠλίας -πάντοτε ψύχραιμος καὶ ἥρεμος μὲ 
καθησύχαζε καὶ μοῦ ἔλεγε, πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ σκέφτομαι τὸν Θεόν. 
Ἔτσι μοῦ ἔδωσε δὐναμη. Ἦταν πάντα κοντά μας καὶ μᾶς ἔδειχνε 
τὸν δρόμο ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουμε. Φθάσαμε στὸ σημεῖο 
νὰ ἐπιβιβαστοῦμε στὴν σωσίβιο λέμβο. Μοῦ ἔλεγε «σκεφθεῖτε τὸν 
Θεό. Ὁ Θεὸς βοηθᾶ». 
   Τελικὰ ὁ ἴδιος δὲν ἀνέβηκε στὸ σκάφος. Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά 
του, εἶδε πίσω του μία γυναίκα μ’ ἕνα μικρὸ κορίτσι, κι ἔδωσε τὴν 
θέση του λέγοντάς τους νὰ πᾶνε αὐτὲς μπροστά. Ὅταν κάποια 
στιγμὴ ἦρθε ἡ σειρά του, τὸ σχοινὶ κόπηκε (!) καὶ ὁ ἴδιος ἔπεσε 
στὴν θάλασσα.. Κάποιος πέταξε ἕνα σωσίβιο, ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν 
μπόρεσε νὰ τὸ πιάση. Ἐλπίζαμε ὅτι θὰ εἶχε διασωθεῖ ἀπὸ ἄλλο 
πλοῖο. Δυστυχῶς ὅμως αὐτὸ δὲν ἔγινε ...
Τὸ πτῶμα του ἐκβράστηκε στὶς ἀκτὲς τῆς Ἰταλίας».
   Νὰ ἕνα ζωντανὸ παράδειγμα αὐτοθυσίας. Νὰ ἕνα ἀκόμη 
παράδειγμα ἀληθινοῦ ποιμένος!
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Ὀκτακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες 
τίμησαν τὰ . . . ξωτικά !

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο Τρωκτικὸ 2 ἁλιεύσαμε τὴν ἀκόλουθη εἴδηση 
ἡ ὁποία προξενεῖ ἀπογοήτευση καὶ μεγάλη προσβολὴ γιὰ 

ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες: 
   «78.000 ἐπισκέπτες τίμησαν τὸν Μύλο τῶν Ξωτικῶν τὴ δεύτερη 
μέρα τῶν Χριστουγέννων. Μικροὶ καὶ μεγάλοι ἀπὸ κάθε σημεῖο 
τῆς Ἑλλάδας, μὲ χαμόγελα καὶ πολὺ κέφι, περάσανε ἀξέχαστες 
ὧρες μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ μαγικοῦ Μύλου τῶν Ξωτικῶν. Ἡ πόλη τῶν 
Τρικάλων, ἡ Καλαμπάκα καὶ ὁ Ὀρεινὸς ὄγκος τοῦ νομοῦ Τρικάλων 
πλημμύρισε ἀπὸ κόσμο καὶ τὸ σκηνικὸ θύμιζε τελικὸ ἀγώνα 
παγκοσμίου κυπέλου, ἀφοῦ πολλὰ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα γήπεδα τοῦ 
κόσμου ἴσως νὰ ἦταν πολὺ μικρὰ γιὰ νὰ χωρέσουν τοὺς δεκάδες 
χιλιάδες ἐπισκέπτες τοῦ ὀμορφότερου Χριστουγεννιάτικου πάρκου 
τῆς χώρας. Ἡ μεγάλη προσέλευση τῶν ἐπισκεπτῶν - 800.000 ἕως 
σήμερα - συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ὅλες αὐτὲς τὶς γιορτινὲς 
ἡμέρες, ἐνῷ ἡ Ὀργανωτικὴ ἐπιτροπἠ τοῦ Μύλου τῶν Ξωτικῶν 
προετοιμάζεται νὰ ὑποδεχτεῖ τὴ νέα χρονιὰ μὲ ἕνα νέο ἀπίστευτο 
ρεκὸρ ἐπισκεψιμότητας».

Ἡ βαρεῖα φορολογία στοὺς πιστοὺς τοῦ 
Προτεσταντισμοῦ καὶ τοῦ Παπισμοῦ εἰς τὴν 

Γερμανίαν τοὺς ὑποχρεώνει νὰ ἐγκαταλείψουν 
τὶς «Ἐκκλησίες» τους!

  

Ἡ εἴδηση ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ προβληματίζει ἀρκετὰ εἶναι ἀπὸ 
τὸ «Ἁγιορείτικο Βῆμα» τῆς 5ης Φεβρουαρίου 2015:

   «Ἆρον ἆρον ἐγκαταλείπουν τὴν πίστη τους  καὶ τὴν Ἐκκλησία 
χιλιάδες Γεραμανοὶ γιὰ φορολογικοὺς λόγους! Ἕως 400.000 
Γερμανοὶ ἔχουν ἐπίσημα καταθέσει δηλώσεις προκειμένου νὰ 
ἐγκαταλείψουν τὴν Προτεσταντικὴ καὶ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία 
μετὰ τὴν λήψη ἀπόφασης γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς φορολογικῆς 
ἐπιβάρυνσης τοῦ 8 ἢ 9 τοῖς ἐκατό.
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   Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας στὴ Γερμανία ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸ νόμο νὰ 
πληρώνουν φόρους, γιὰ νὰ χρηματοδοτήσουν τὶς δραστηριότητες 
τῆς ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι φόροι συλλέγονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση 
καὶ χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης, γιὰ νὰ χρηματοδοτήσει ἐκείνη τὴν 
ἐκπαίδευση καὶ τὶς κοινωνικὲς ὑπηρεσίες. 
   Σύμφωνα μὲ τὴ γερμανικὴ νομοθεσία, ὅποιος βαφτίστηκε ὡς παιδὶ 
εἶναι αὐτόματα μέλος τῆς ἐκκλησίας καὶ ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλει 
τὸν φόρο, φόρος ποὺ χρεώνεται ὡς ποσοστὸ τοῦ εἰσοδήματός 
του, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς πεποιθήσεις του ἢ ἂν συμμετέχει στὴ 
λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας. 
   Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀποφύγει κανεὶς τὴν ὑποχρέωση 
καταβολῆς τοῦ φόρου εἶναι νὰ κάνει μία ἐπίσημη δήλωση 
ἀποποίησης τῆς ἰδιότητάς του ὡς μέλος τῆς ἐκκλησίας. 
   Ἡ ὀξεῖα πτώση στὴ σύνθεση τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας φαίνεται νὰ 
ἔχει προκληθεῖ ἀπὸ μία ἀπόφαση νὰ συμπεριληφθεῖ μία χρέωση 
τῆς τάξης τοῦ 8 ἢ 9 τοῖς ἑκατὸ στὴν ὑπεραξία τοῦ εἰσοδήματος ἢ 
στὸ κέρδος ἀπὸ τὴν πώληση ἑνὸς περιουσιακοῦ στοιχείου. 
   Ἡ νέα φορολογικὴ νομοθεσία ἦταν ‘’ἁπλῶς ἡ σταγόνα ποὺ 
ξεχείλισε τὸ ποτήρι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν ἤδη σκεφτεῖ νὰ 
φύγουν’’ , εἶπε ἡ Ruth Levin, ἐπρόσωπος γιὰ τὴν προτεσταντικὴ 
ἐκκλησία στὸ Disnlaken στὴν ἐφημερίδα Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung.
   Βέβαια τὸ νὰ φύγει κανεὶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἔχει καὶ ἐπακόλουθα. 
Ἐκεῖνοι ποὺ ἀποφασίζουν νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν ἔχουν συνέπειες 
ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ θρησκευτικὴ ταφή, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
πρόσβαση στὰ καλύτερα σχολεῖα ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ 
κράτος. Καθολικοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἔνταξη στὴν ἐκκλησία τους 
ἀποκλείονται ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴν κοινωνία.
   Σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα, περίπου 200.000 Γερμανοὶ 
Προτεστάντες ἔχουν παραιτηθεῖ ἀπὸ μέλη τῶν ἐκκλησιῶν τους, 
ἀπὸ 138.100 τὸ 2012. Στὴ Βαυαρία, τὸ ποσοστὸ ἐγκατάλειψης 
τῆς πίστης αὐξήθηκε κατὰ 62 τοῖς ἑκατό. 
   Τὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς ἀριθμοὺς ἐξόδου ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία 
τὸ 2014 δὲν εἶναι ἀκόμα διαθέσιμα, ἀλλὰ 178.000 Καθιολικοὶ 
παραιτήθηκαν τὸ 2013, καὶ πάνω ἀπὸ 118.000 τὸ 2012. 
   Σχεδὸν 30,8 τοῖς ἑκατὸ τῶν Γερμανῶν, ἢ 24,7 ἑκατ. ἄνθρωποι, 
εἶναι καθολικοί».
   Αὐτὰ στὴν Γερμανία. 
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   Τὶ γίνεται ὅμως στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας; Ἡ φορολογία 
τῶν πιστῶν κατετέθη ὡς πρότασις εἰς τὸ συνέδριον «Ἐκκλησία καὶ 
Ἀριστερά», τὸ ὁποῖον πραγματοποιήθηκε πρὸ μηνῶν εἰς τὴν Θεσ/
κην - ὑπὸ τοῦ σημερινοῦ ὑπουργοῦ ἀναπληρωτοῦ Παιδείας καὶ 
Θρησκευμάτων κ. Κουράκη.

Φρίκη! Δεῖτε πῶς θὰ «μαθαίνουν» νὰ γράφουν 
    στὰ παιδιὰ Πέμπτης καὶ Ἕκτης Δημοτικοῦ 

ἀπὸ τὴν νέα Σχολικὴ Χρονιά!
   

Ιμε ι Ιρίνι κε πιγένο στιν πέμπτι
δημοτικού.
Αγαπό πολί το σχολίο μου
κε ίμε καλί μαθίτρια. 
Οταν τελιόσι το σχολίο, θα πάμε στο
χοριό τις θίας μου. Μας ιδοπίισε η 
κσαδέρφι μου ότι ι θία ίνε πολί άροστι..
Λιπίθικα.
Ο κσάδερφός μου ίνε στρατιότις 
κε ο θίος μου πσαράς..
Εκί στο χοριό όλα εβοδιάζουν κε έχι κε 
μια ορέα εκλισία.
Όταν μεγαλόσο θέλο να γίνο ιθοπιός. 

(Απόσπασμα απὸ σχολικὴ έκθεση με το νέο ‘’φωνητικό’’ 
αλφάβητο των 5 φωνηέντων και των 15 συμφώνων)

 Ἡ φρικτὴ αὐτὴ εἴδηση ἀπὸ τὴν διαδικτυακὴ πηγὴ : http://www.
pentapostagma.gr :
   «Σύμφωνα μὲ τοὺς νέους «κανόνες» τοῦ 2012 ποὺ ΕΧΟΥΝ 
ΗΔΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ἀπὸ τὸ «Ὑπουργεῖο Παιδείας», ἰδοὺ πὼς θὰ 
...μαθαίνουν νὰ γράφουν τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Πέμπτης καὶ 
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Ἕκτης Δημοτικοῦ · ἔχουν ἀφαιρέσει τὸ μάθημα γραμματικῆς ἀπὸ 
τὴν παιδεία μας. Τὸ μικρὸ αὐτὸ παράδειγμα - ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ θὰ 
ἔπρεπε νὰ ἔχει ἤδη ξεσηκώσει ὅσους (λένε ὅτι) ἐνδιαφέρονται γιὰ 
τὸ μέλλον τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀλλὰ καὶ τῶν παιδιῶν μας! 
   Ἑλληνίδες Μητέρες σῶστε τα τὰ παιδιά σας, ζητήσατε τὸ 
μάθημα τῆς γραμματικῆς!!!!
   Τὴν ὥρα ποὺ οἱ πάντες ἀναγνωρίζουν στὰ λόγια ὅτι ἡ Παιδεία 
ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη ἐπένδυση γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας, 
στὴν πράξη κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ τὴν ἀπαξιώσουν. Μὲ μιὰ 
ἀπίστευτη βιασύνη καὶ ἐπιπολαιότητα, ἡ κυβέρνηση ἔρχεται χωρὶς 
διάλογο, χωρὶς στοιχειώδη συναίνεση νὰ κατεδαφίσει μιὰ σειρὰ 
μεταρρυθμίσεις ποὺ εἶχαν θεσπιστεῖ στὸ πρόσφατο παρελθόν, γιὰ 
πρώτη φορὰ μάλιστα μὲ εὐρύτατη κοινοβουλευτικὴ στήριξη. 
   Ἀλλαγὲς ποὺ δὲν πρόλαβαν καλά- καλὰ νὰ ἐφαρμοστοῦν καὶ 
νὰ ἀξιολογηθοῦν, ἀνατρέπονται γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ ἕνα 
καθεστὼς τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80, ποὺ ὅταν ἐφαρμόστηκε, μπορεῖ 
νὰ λειτούργησε προωθητικά, ἀλλὰ σήμερα μετὰ τὴν ἐμπειρία 
δεκαετιῶν ἔχει ἀποδειχθεῖ ξεπερασμένο καὶ ἀναποτελεσματικό.
   Χωρὶς καμμιὰ προετοιμασία, χωρὶς διάλογο, θεσμοί, ὅπως 
τὰ Πειραματικὰ καὶ τὰ Πρότυπα σχολεῖα, ποὺ ἀποδεδειγμένα 
ἦταν ἐπιτυχημένοι, ἀνατρέπονται γιατὶ δὲν ταιριάζουν μὲ τὶς 
ἰδεοληψίες τῶν ὑπουργῶν ποὺ προΐστανται στὴν παιδεία. Τὸ ἴδιο 
καὶ μὲ τὰ Συμβούλια τῶν πανεπιστημίων καὶ τὸ καθεστὼς ἐκλογῆς 
τῶν πρυτάνεων, γιὰ νὰ ξαναγυρίσουμε στὴν κομματοκρατία, 
ποὺ τόσα δεινὰ ἔχει σωρεύσει στὸ χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης τὶς 
τελευταῖες δεκαετίες. Διαγράφεται παντελῶς ἡ διεθνὴς ἐμπειρία, 
ἐνῶ καταργεῖται ἀκόμα καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία, γιὰ νὰ 
ἐπιστρέψουμε στὸ καθεστώς, ὅπου οἱ ὀργανωμένες μειοψηφίες 
θὰ μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴ θέλησή τους. 
   Ἀντὶ ἡ κυβέρνηση νὰ ἀναζητήσει τὶ συμβαίνει στὰ καλύτερα 
ξένα πανεπιστήμια, ἀντὶ νὰ ἀκούσει τὴ γνώμη δεκάδων Ἑλλήνων 
ἐπιστημόνων ποὺ διδάσκουν σὲ κορυφαῖα πανεπιστήμια ἀνὰ τὸν 
κόσμο, ἐπιλέγει νὰ υἱοθετήσει ὅ,τι πιὸ ἀναχρονιστικό, ὅ,τι πιὸ 
ἀποτυχημένο μοντέλο ἔχει ὑπάρξει γιὰ νὰ ...ἀλλάξει τὴν Παιδεία. 
   Μὲ διαδικασίες ἐξπρές, χωρὶς κανένα περιθώριο διαλόγου, 
παρὰ τὴν ἀντίθεση σημαντικότατου τμήματος τῆς ἐκπαιδευτικῆς 
κοινότητας, ἀλλὰ καὶ τῆς κοινῆς γνώμης, ὅπως τουλάχιστον 
καταγράφεται στὶς δημοσκοπήσεις, ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ ὑπουργοὶ 



- �0 -

Παιδείας προσωπικά, ἀντὶ νὰ λύσουν προβλήματα, ἑτοιμάζονται 
νὰ δημιουργήσουν ἀκόμα μεγαλύτερα.
    Ὅσο ὑπάρχει χρόνος ἀκόμα, ἂν ὑπάρχουν κάποιοι ἐχέφρονες 
στὴν κυβέρνηση καὶ στὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ἂς 
βάλουν φρένο στὰ σχέδια κατεδάφισης...      

ΟΙ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΞΕΡΟΥΝ, 
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΤΕ 
ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ...!!!  
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Βλ. Περιοδικὸ “ ΤΑ ΚΡΙΝΑ „ ἈΡ. 337 

Ἂν εἴχαμε τὴν Ἁγία Γραφὴ 
ὅπως τὸ κινητό μας . . .

   Στ’ ἀλήθεια σκεφτήκαμε ποτὲ τὶ θὰ γινόταν στὴ ζωή μας, 
ἂν μεταχειριζόμασταν τὴν Ἁγία Γραφὴ ὅπως τὸ κινητό μας; 
Δηλαδή...
  Ἂν τὴν εἴχαμε πάντοτε μαζί μας καὶ παντοῦ ὅπου 
πηγαίναμε;
   Ἂν τὴν μεταχειριζόμασταν σὰν νὰ μὴν μπορούσαμε νὰ 
ζήσουμε χωρὶς αὐτήν;
    Ἂν γυρνούσαμε πίσω νὰ τὴν πάρουμε, τότε ποὺ θὰ τὴν 
ξεχνούσαμε;
     Ἂν «σερφάραμε» σ’ αὐτὴν συνέχεια καὶ πολλὲς φορὲς τὴν 
ἡμέρα; 
     Ἂν τὴν χρησιμοποιούσαμε γιὰ νὰ παίρνουμε (τοῦ Θεοῦ) 
τὰ μηνύματα; 
      Ἂν τὶς φράσεις της, ὅπως θὰ τὶς ἐπιλέγαμε, τὶς στὲλναμε 
μὲ μηνύματα στοὺς φίλους μας, ἀνάλογα μὲ τὸ πρόβλημα καὶ 
τοὺς προβληματισμούς τους;
      Ἂν τὴν χρησιμοποιούσαμε καὶ στὶς δικές μας περιστάσεις, 
ὥς καὶ στὶς περιπτώσεις  ἀνάγκης; 

   Καὶ κάτι ἀκόμη...
      Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κινητό, δὲν κινδυνεύεις ἀπὸ ἀκτινοβολίες, 
ἀλλ’ ἔχεις καὶ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ μαζί σου! 
     Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κινητό, δὲν πληρώνεις κανένα λογαριασμό, 
ἀλλ’ ἔχεις πλούσιες τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή σου! 
     Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κινητό, ἔχει παντοῦ σῆμα, ἀκομη καὶ στὰ 
πλέον ἀπόκρημνα μέρη, γιατὶ εἶναι πανταχοῦ παρὼν ὁ Θεός! 
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«Πρόβα τζενεράλε» διὰ τὴν 
Πανορθόδοξον Σύνοδον ! 

   Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ‘’Πρίγκηπες’’ προλειαίνουν τὸ ἔδαφος, 
διὰ νὰ παρακαθίση ὁ «Ἑωσφόρος τῆς Ρώμης» εἰς τὴν 
προετοιμαζομένην Πανορθόδοξον Σύνοδον;

Γράφει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Βολουδάκης,
Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων

Ἡ θλιβερὴ καὶ ἀποκρουστικὴ γιὰ τοὺς ἐνσυνειδήτους 
Ὀρθοδόξους πιστοὺς προετοιμασία τῆς Πανορθοδόξου 

Συνόδου συνεχίζεται μὲ “χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια” ἀπὸ 
ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα - ὅπως ἀποκαλύπτεται ἡμέρα τῇ 
ἡμέρᾳ- στεροῦνται στοιχειώδους ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους, ἀληθοῦς 
Θεολογικῆς γνώσεως καὶ πνευματικῆς ἐμπειρίας.
   Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν θεματολογία τῆς σχεδιαζομένης 
Συνόδου, ἡ ὁποία φανερώνει τελεία ἄγνοια τοῦ νοήματος καὶ τῆς 
Θεολογικῆς σημασίας τῶν προηγουμένων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐν γένει κοσμικὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο 
ἀντιμετωπίζουν οἱ ἰθύνοντες «ὅλον τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας».
   Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἐκκοσμικεύσεως ἡ πρόσφατη Διεθνὴς 
Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα τῆς 21ης Ἀπριλίου 2015 ὑπὸ τὴν Αἰγίδα 
τῆς Κοσμητείας τοῦ Α.Π.Θ. μὲ θέμα «Φραγκίσκος Α΄ Ἐπίσκοπος 
Ρώμης - Βαρθολομαῖος Α΄ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.» 
Πρότυπα θρησκευτικῶν ἡγετῶν στὸν 21ο αἰῶνα», ἡ ὁποία 
μᾶς προσέθεσε «λύπην ἐπὶ λύπης», ἀφοῦ , πέραν τοῦ ὅτι ἦταν ὁ 
ὁρισμὸς τοῦ «δόξαν παρ’ ἀλλήλων λαμβάνοντες», εἰσήγαγε καὶ 
νέες μεθόδους «μείξεως τῶν ἀμίκτων» μὲ τὸ νὰ θέτη τὸν ἐκπεσόντα 
καὶ αἱρετικὸν τιτλοφορούμενον Ἐπίσκοπον Ρώμης ἐκ παραλλήλου 
μὲ τὸν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καί, 
μάλιστα, νὰ τὸν ἀναφέρη πρῶτον, ὡσὰν νὰ ἔχη ἀποκατασταθῆ 
ἐκκλησιαστικῶς στὴν Πρωτόθρονη Οἰκουμενική του Καθέδρα!
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   Ἡ ὅλη θεματολογία τῆς Ἡμερίδος ἦταν σχεδιασμένη ἀπὸ τὰ 
ἀκαδημαϊκὰ πρόσωπα, ποὺ ἔκαμαν τὶς Εἰσηγήσεις, πρόσωπα 
ταυτισμένα μὲ τὸ συγκρητιστικὸ οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖο 
ὑπηρετοῦν μὲ πάθος, γιατὶ αὐτὸ καὶ μόνο πληρώνεται καί, μάλιστα, 
ἁδρὰ ἀπὸ τοὺς κρατικοὺς κορβανάδες, ἀφοῦ τὸ Οἰκουμενιστικό 
(γράφε Παγκοσμιοποιημένο) πνεῦμα εἶναι ποὺ ἐξυπηρετεῖ πέρα 
γιὰ πέρα τοὺς Πολιτικοὺς σχεδιασμοὺς τῆς ἐποχῆς μας γιὰ μία 
Παγκοσμιοποιημένη Κυβέρνηση μὲ ὑποταγμένα πιόνια τοὺς 
λαούς. 
   Ποιὰ σοβαρὴ Θεολογικὴ κριτικὴ θὰ μποροῦσε νὰ γίνη σὲ 
ἀνθρώπους, ποὺ δὲν σέβονται πιὰ τίποτα; Δὲν σέβονται τοὺς 
ἁγίους, ποὺ διεκήρυξαν ὅτι ὁ Πάπας εἶναι ὁ «Ἑωσφόρος τῆς 
Ρώμης », ἁγίους ποὺ προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὴν ἀντίθεσή 
τους στὸν «Ἀντίθεο» Πάπα, καὶ ἰδιαιτέρως ἐκεῖνον τὸν Μέγαν 
Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, ποὺ ὑπερυψώνει ἡ Ἐκκλησία μας 
μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τοὺς Ἀντιπαπικοὺς ἀγῶνες 
του ἐναντίον τοῦ ἀναβιωτῆ τῆς Ἀρειανικῆς αἱρέσεως Πάπα;
   Μίλησαν γιὰ τὴν Χριστοκεντρικότητα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, 
ἀποδεικνύοντας ὅτι ἀγνοοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Χριστολογία, δηλαδὴ 
τὸν Ἀληθινὸ Χριστό. Ἀπὸ πότε καὶ μὲ ποιὸν πνευματικὸ τρόπο 
ἀπέκτησε ὁ Πάπας τὴν γνώση τοῦ Ἀληθινοῦ Χριστοῦ χωρὶς νὰ 
ὑγιαίνη στὴν Πίστη; Ἀπὸ πότε ὁ Παπισμός, ποὺ ἐξεδίωξε τὸν Θεὸ 
ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ Τὸν ἀντικατέστησε μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἐπίνοιες 
καὶ τοὺς βρώμικους σχεδιασμοὺς τοῦ ἑκάστοτε Κονκλαβίου, 
ἀναδεικνύει πνευματικοὺς ἡγέτες καὶ μάλιστα, «Πρότυπα» 
πνευματικῶν ἡγετῶν;
  Σαφῶς, μὲ αὐτὴν τὴν ἐπαίσχυντη Ἡμερίδα ἔκαμαν οἱ 
ἐκκλησιαστικοὶ “Πρίγκηπες” μία «πρόβα τζενεράλε» γιὰ τὴν Σύνοδό 
τους, καὶ δι’ ὅλου ἀπίθανο εἶναι νὰ ἑτοιμάσουν καὶ τὸν «Ἑωσφόρο 
τῆς Ρώμης» νὰ παρακαθίση στὴ Σύνοδο αὐτή, γιατὶ ἀκούσθηκε καὶ 
αὐτὸ τὸ φαιδρὰ ἀνατριχιαστικό, ὅτι δὲν θὰ εἶναι τάχα μία Σύνοδος 
Οἰκουμενικὴ ἂν ἀπουσιάζη ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης! 
   Τελικά, ὁ Θεὸς ἔχει μείνει πολὺ πίσω! Δὲν ἔχει τὴν Θεολογικὴ 
εὐαισθησία τῶν δικῶν μας Ἀκαδημαϊκὼν Θεολόγων, γιὰ νὰ 
φροντίση νὰ ὀργανώση διαλόγους μὲ τοὺς διαβόλους καὶ τοὺς 
Ἀγγέλους, ὥστε νὰ συμφιλιωθοῦν, ἐπι τέλους, οἱ Ἀρχάγγελοι 
τῶν ἐννέα ταγμάτων μὲ τὸν ἕνα Ἑωσφόρο! Γι’ αὐτὸ οἱ δικοί μας 
Τοῦ παραδίδουν μαθήματα! Φραγκίσκος καὶ Βαρθολομαῖος 
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συμφιλιώθηκαν! Τί παιδεύονταν τόσοι ἅγιοι τόσους αἰῶνες; Κρῖμα 
στὰ γράμματα ποὺ γνώριζαν καὶ στὴν ἁγιότητα ποὺ εἶχαν καὶ νὰ 
μὴ μποροῦν νὰ φθάσουν τὰ Πρότυπα Ἡγετῶν Φραγκίσκου (μὴ 
ξεχνᾶμε νὰ τὸν γράφουμε πρῶτον, αὐτὸ εἶναι τὸ πολιτικὰ ὀρθόν) 
καὶ Βαρθολομαίου! 
   Εἶχαν ἆραγε ἄδικο μόνο οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι ποὺ εἶπαν τὸν Χριστὸ βλάσφημο, ἐπειδὴ ἔλεγε ὅτι 
εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ καὶ οἱ δικοί μας Ἀρχιερεῖς τὸν εἶπαν 
“εὐγενικά” βέβαια, καὶ ὄχι κατὰ πρόσωπον- Θεὸ ποὺ συντηρεῖ τὸ 
μῖσος καὶ τὴν ἔχθρα;
   Εὐτυχῶς, ποὺ σὲ κάθε κρίσιμη στιγμὴ πολιτικῆς παρακμῆς, 
ὅπως τότε «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἔτσι καὶ σήμερα, βρίσκονται πάντοτε 
οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ τὸ Συνέδριον ὅλον καὶ σῴζουν τὴν πολιτικὴ 
παρτίδα! 
   Σὰ δὲ ντρεπόμαστε! 

Βλ. “ Ὀρθόδοξος Τύπος „  ἀρ. 2066 24/4/2015 σελ. 1

             


