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[σελ. 5] 

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Σ’ ἕνα τοῖχο καταφυγίου τῆς ἐρειπωμένης –ἀμέσως μετά τόν τελευταῖο 
παγκόσμιο πόλεμο– Νυρεμβέργης, βρέθηκε γραμμένο τό ἑξῆς, πού δίνει ὅλο τό 
μεγαλεῖο τῆς ὑγιοῦς ἀνθρώπινης ψυχῆς καί θά ἔπρεπε νά εἶναι ἀποτυπωμένο σέ 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων τίς καρδιές:  
 «Πιστεύω στόν ἥλιο, ἀκόμα καί ὅταν δέν λάμπη. Πιστεύω στήν ἀγάπη, ἀκόμα 
καί ὅταν δέν νιώθω τή ζεστασιά της. Πιστεύω στό Θεό, ἀκόμα καί ὅταν εἶναι 
σιωπηλός».  
 Αὐτή εἶναι πίστη. Αὐτό εἶναι ἀληθινό ψυχικό μεγαλεῖο. Αὐτό εἶναι ὑγεία 
ψυχῆς. Αὐτό εἶναι, ἄν θέλετε, ρεαλισμός. Αὐτό εἶναι σφρίγος, ρωμαλέο φρόνημα, 
σωστή ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς. Νά μή μένης μόνο στά βλεπόμενα, ὅσο μαῦρα καί 
σκοτεινά καί ἄν φαίνωνται. Νά προχωρῆς στά μή βλεπόμενα, πού δέν παύουν νά 
εἶναι τό ἴδιο καί περισσότερο ὑπαρκτά. Καί νά ἀντλῆς ἀπό ἐκεῖ δύναμη, γιά νά 
ξεπερνᾶς καί τίς πιό ἀντίξοες καταστάσεις.  
 Δέν εἶναι πραγματικότης καί τά μή βλεπόμενα; Γιατί; Δέν ἔχει πραγματική 
ὑπόσταση ἡ χριστιανική ἐλπίδα; Δέν εἶναι «πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων»; 
Γιατί δηλαδή νά πιστεύω ὅτι ὁ ἥλιος χάθηκε, ἐπειδή σκεπάσθηκε ἀπό τά σύννεφα, 
καί νά μήν ἐξακολουθῶ νά τόν βλέπω καί πίσω ἀπό τά σύννεφα καί νά περιμένω 
καί πάλι τή γλυκιά θαλπωρή του;  
[σελ. 6] Αὐτό ἦταν τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν ἀληθινῶν πιστῶν, τῶν 
μεγάλων ἁγίων. Ζοῦσαν μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐλπίδος καί τῆς χαρᾶς, καί ὅταν 
βρίσκονταν στό πιό ὀδυνηρό καμίνι τῆς δοκιμασίας. «Καί ἄν πορευθῶ ἐν μέσῳ 
σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι Σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ». Καί μέσα στό πιό 
πυκνό σκοτάδι τοῦ πόνου καί τῆς θλίψεως δέν θά φοβηθῶ, δέν θά κλονισθῶ, γιατί 
εἶσαι Σύ κοντά μου.  
 Αὐτή ἡ σιγουριά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀγάπης Του καί τῆς πατρικῆς 
προνοίας Του –«καί ὅταν εἶναι σιωπηλός»– κάνει τήν κάθε πιστή ψυχή νά 
διακηρύττη μέ ἀκλόνητη βεβαιότητα: «Αὐτό πού γνωρίζω γιά αὔριο εἶναι ὅτι ἡ 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ θά ὑψωθῆ παραπάνω ἀπό τόν ἥλιο».  
 Τήν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ θέλει νά προσφέρη καί τό βιβλίο αὐτό, πού, παρά τήν 
ποικιλία τῶν θεμάτων του, ἀφοῦ ἀποτελεῖ ἐπιλογή ἄρθρων ἀπό τό περιοδικό 
“ΖΩΗ”, σ’ αὐτήν στοχεύει.  
 



[σελ. 7] 
 
 
 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ!  
 
 
 Ὕστερα ἀπό τή σοβαρή ἀσθένειά του, ὁ Γάλλος πρόεδρος Φρ. Μιτεράν 
ἐπισκέφθηκε τό μεγάλο συγγραφέα Χριστιανό φιλόσοφο καί ἀκαδημαϊκό Jean 
Guitton (Γκιτόν). Σκοπός τῆς ἐπισκέψεώς του ἦταν νά συζητήσουν γιά τή μετά τόν 
θάνατο ζωή. Ἕνα πρόβλημα πού δέν ἀφήνει ἀδιάφορη καμμιά ἀνθρώπινή ψυχή.  
 Ἄλλος, Ἕλληνας συγγραφέας αὐτός, δημοσίευσε ἄρθρο σέ καθημερινή 
ἐφημερίδα μέ τίτλο «Κανείς». Ἔγραφε: «Τήν κορυφαία στιγμή, τή στιγμή τοῦ 
θανάτου, πῶς θά ἀντιμετωπίσεις τό Θεό; ρωτάει τό κείμενο πού διαβάζω». Καί 
καταλήγει μέ πολλή δόση ἀμφιβολίας, πού ἁγγίζει τά ὅρια τῆς ἀπιστίας: «Θυμᾶμαι 
ἕνα συγκλονιστικό ποίημα δύο στίχων τοῦ Νίκου Καρούζου: Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς (Κανείς)...».  
 

*   *   * 
 
 Ὑπάρχουν προβλήματα μεγάλα καί συγκλονιστικά. Προβλήματα ἠθικά καί 
πνευματικά, προβλήματα φυσικά καί ὑπερφυσικά καί μεταφυσικά. Καί ζητάει ὁ 
ἄνθρωπος μιά ἀπάντηση, μιά λύση. Ὁ κάθε ἄνθρωπος θέλει μιά ἀπάντηση 
ἱκανοποιητική. Γιατί ὅλα αὐτά δέν εἶναι ζητήματα ἐπουσιώδη, ἤ ἔστω γνωσιολογικά 
καί ἁπλοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Πρόκειται γιά βασικά θέματα ζωῆς, πού 
συγκλονίζουν. [σελ. 8] Καί ρωτάει τή φιλοσοφία καί ρωτάει τήν ἐπιστήμη καί 
ρωτάει τήν τέχνη καί τήν τεχνική, καί ἀπάντηση καμμιά ἥ σχεδόν καμμιά. Καί 
μπαίνει στά σύγχρονα θαύματα τῆς τεχνολογίας καί τῆς μηχανικῆς καί διασχίζει τό 
στερέωμα, χωρίς νά σχίζη καθόλου τό πέπλο τοῦ μυστηρίου, πού σκεπάζει τήν 
ψυχή καί τή σκέψη του.  
 Ὅταν ἡ ψυχή συγκλονίζεται μπροστά στό τρομερό ἐρώτημα: ἀπό ποῦ 
ἔρχομαι καί ποῦ πηγαίνω; Ὅταν ὁ ἄνθρωπος στέκεται μέ βουρκωμένα μάτια 
μπροστά στό νεοσκαμμένο μνῆμα καί ἀντικρύζη ψηλαφητό τό μυστήριο τοῦ 
θανάτου, ποιά ἱκανοποιητική ἀπάντηση μποροῦν νά τοῦ προσφέρουν τά ὑλιστικά ἤ 
ἀθεϊστικά συστήματα;  
 Τί εἶναι γι’ αὐτά ἡ ζωή; Φάσμα, ὄνειρο, κοιλάδα δακρύων, ὕλη καί μονάχα 
ὕλη; Ὅ,τι καί νά εἶναι, δέν εἶναι παρά πορεία μέσα στήν ἀσέληνη νύχτα. Ποιός εἶναι 
ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου; Τί ὑπάρχει πέραν τοῦ τάφου; Τό μηδέν, ἡ ἐξαφάνιση, 
τό χάος;  
 Σέ ὅλα αὐτά, φυσικά, δίνει ἀπάντηση ἡ πίστη. Ἀλλά ὁ ἀθεϊσμός θέλει νά τήν 
ἀγνοῆ. Τή μάχεται. Τή θεωρεῖ ἐπικίνδυνη καί ἀλλοτριωτική τοῦ ἀνθρώπου. Ὄπιο ἤ 
παραισθησιογόνο τοῦ πνεύματος. Εἶναι ὅμως τά πράγματα ἔτσι;  



 
*  *  * 

 
 Σκεφθήκαμε, ἀλήθεια, γιατί ὑποφέρει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος; Γιατί 
χαρακτηρίζεται ὡς τραγικός; Γιατί μοιάζει σάν νά ζῆ καί κινῆται μέσα στό σκοτάδι 
καί τήν ἀβεβαιότητα; Γιατί νιώθει τήν ὕπαρξή του νά ἀργοσαλεύη μέσα σ’ ἕνα 
πνιγηρό κλίμα, σέ μιά θολή ἀτμόσφαιρα, ὅπου ἀναπνέει φόβο καί ἐκπνέει ἀγωνία; 
Γιατί αἰσθάνεται τήν ὕπαρξή του σάν [σελ. 9] «ἐπιταγή χωρίς ἀντίκρυσμα»; Γιατί τό 
ψυχικό κενό βαθαίνει ὁλοένα καί πιό πολύ μέσα του, καί ὁ ἴλιγγος τόν γεμίζει μέ 
ἀπροσμέτρητο τρόμο; Γιατί νιώθει καθημερινά καί πιό πιεστικό τό 
σφιχταγκάλιασμα τῆς ἀπελπισίας, πού ξεπερνάει καί τήν ἀπόγνωση;  
 Πόσα τέτοια «γιατί» ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότης τῶν διαστημικῶν πτήσεων, 
τῆς χλιδῆς καί τοῦ πλούτου; Αὐτό εἶναι τό ὀξύμωρο καί τραγικό, πού δραματοποιεῖ 
ἀκόμα πιό πολύ τήν κατάσταση. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος νά ἔχη πολλά, καί τίποτα 
νά μήν ἔχη. Γιατί; Μά αὐτό ἀκριβῶς δέν θέλει νά καταλάβη ὁ ἀθεϊσμός. Ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος δέν εἶναι μονάχα ὕλη καί δέν ἔχει ἀποκλειστικά ὑλικά ἐνδιαφέροντα.  
 Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ ὑλισμοῦ λησμόνησε τή φύση του, 
τήν ἴδια τήν ὕπαρξή του, τίς πιό βαθειές καί οὐσιαστικές ἀναζητήσεις τῆς ψυχῆς 
του. Προσπάθησε νά ἀγνοήση τή συνείδησή του καί τῆς ἐπέβαλε περιοριστικά καί 
καταπιεστικά μέτρα, γιά νά τή φιμώση. Ζήτησε ἀπό τήν ψυχή του νά ἀρνηθῆ τίς 
ὑψηλές ἐφέσεις της, τούς ἱερούς πόθους της καί τά πιό ὄμορφα σκιρτήματά της. 
Νόμισε πώς μποροῦσε νά παραμερίση ἀτιμωρητί τήν ἔμφυτη τάση καί φορά πρός 
τόν Δημιουργό καί Πατέρα του. Πάσχισε νά πνίξη μέσα του τόν πηγαῖο 
αὐθορμητισμό, πού τοῦ ὑπαγόρευε αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί λατρείας πρός 
τόν Θεό. Σήκωσε τή σημαία τῆς ἀνταρσίας, στράφηκε μέ ἰταμότητα ἐναντίον τοῦ 
Εὐεργέτη του, πολέμησε μέ πάθος τήν ἰδέα τοῦ Θεοῦ, ἀρνήθηκε τή θεϊκή καταγωγή 
του... Γιά νά πετύχη, στό τέλος, τί;  
 Νά τό μεγάλο ἐρώτημα.  
 
 
 



[σελ. 10] 
 
 
 

«ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ»  
 
 
 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ, λοιπόν, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Στή 
θεωρία καί στήν πράξη. Μέ τόν ἁθεϊσμό καί τόν ὑλισμό. Μόνο πού ἐκεῖνοι οἱ 
ὁποῖοι κήρυξαν τήν ἐπανάσταση δέν ὑπολόγισαν τίς συνέπειες. Καί ἦσαν πράγματι 
τρομερές. Ἀρνούμενος ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, δέν ἔκανε τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά 
ἀρνῆται τόν ἑαυτό του. Πριόνιζε τό κλαδί πάνω στό ὁποῖο στηριζόταν.  
 Καί τά ἀποτελέσματα;  
 Μᾶς τά περιγράφει ὁ ἀκαδημαϊκός Ἄγγελος Τερζάκης:  
 «Δέν εἶναι εὔκολο νά νιώθης τόν ἑαυτό σου ὀρφανεμένο ἀπό πατέρα τῆς 
ψυχῆς, ὑψηλό δικαιοκρίτη, νόημα τοῦ ὑπάρχειν. Ἄν ἐξαιρέσουμε κάποιους ἀπό 
γενετῆς ἀτάραχους, ἀδειανούς ἀπό ἐρωτήματα, βολεμένους κάτω ἀπό τή στέγη 
μιᾶς καθόλου βολεμένης αὐτῆς τῆς ἴδιας ἐπιστήμης, ὁ κόσμος μας πληρώνει 
σήμερα πολύ ἀκριβά τήν ἀμφίβολη τούτη “ἐλευθερία” του. Ἠ προσφυγή στή βία, 
στόν ἀχαλίνωτο, ζωώδη ἐρωτισμό, στά ναρκωτικά καί στά παραισθησιογόνα, δέν 
εἶναι παρά λίγες ἀπό τίς παρενέργειες πού ἔρχονται στό φῶς. Οἱ πιό ἐντυπωσιακές. 
Τό πείραμα πού γίνεται στόν αἰῶνα τοῦτον, νά ζήση ὁ ἄνθρωπος ὡς τέκνο 
“ἀγνώστου πατρός”, ἥ, ἀκόμα δυσκολότερο, πατρός ἀνυπάρκτου, δέν ξέρουμε ποῦ 
θά ὁδηγήση».  
[σελ. 11] Καί ὅμως, ἄν δέν ξέρουμε ἀκριβῶς ποῦ θά μᾶς ὁδηγήση τό πείραμα 
αὐτό, ξέρουμε ποῦ μᾶς ὁδήγησε ὡς τώρα. Γιατί τό πείραμα αὐτό τό ζήσαμε σ’ ὅλες 
τίς τραγικές του διαστάσεις. Χειρότερο καί ἀπό τό πείραμα τοῦ ἀσώτου υἱοῦ. Γιατί 
αὐτός, ἐπιτέλους, ἀπαρνήθηκε τόν πατέρα του καί ζήτησε νά ζήση μακριά του. 
Ἀκολούθησε τό δρόμο τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἀσωτίας. Ὄχι ὅμως καί τῆς 
στρουθοκαμηλικῆς ὑποκρισίας. Γι’ αὐτό, ὅσο καταστροφικός καί ὀδυνηρός καί ἄν 
ἦταν ὁ δρόμος του, ὅμως ἦταν δρόμος μέ ἐπιστροφή. Ἤξερε ὁ ἄσωτος ὅτι δέν ἦταν 
υἱός “ἀγνώστου” ἢ “ἀνυπάρκτου” πατρός. Ἦταν υἱός περιφρονημένου, 
ἐγκαταλελειμμένου, προδομένου Πατρός. Ἑνός Πατέρα γεμάτου ἀγάπη καί στοργή, 
πού δέν ἔπαυε οὔτε ἕνα λεπτό νά ἀναζητῆ τό παιδί του καί νά περιμένη μέ ἀνοιχτή 
τήν ἀγκαλιά τήν ἐπιστροφή του.  
 Ὁ σύγχρονος ὅμως ἄνθρωπος προσπάθησε νά πείση τόν ἑαυτό του, τήν ψυχή 
του, πώς δέν ἔχει Πατέρα. Καί τόν ἔπεισε, ἔστω καί ἐπιφανειακά. Καί νόμισε πώς 
ἀπό τή στιγμή ἐκείνη θά ἄρχιζε ἡ χρυσῆ του ἐποχή. Θά ζοῦσε πιά χωρίς δεσμεύσεις 
καί περιορισμούς, χωρίς πιεστικές ἐντολές καί ἀπαγορεύσεις. Θά ἀπολάμβανε τήν 
ἐλευθερία σ’ ὅλη τήν πληρότητά της. Καί ἔζησε μακριά, ἤ μᾶλλον χωρίς Θεό, μιά 
ψεύτικη ἐλευθερία, πού ἰσοδυναμοῦσε μέ τήν πιό τυραννική δουλεία. Νόμισε πώς 



θά ἐλευθερώση τόν ἑαυτό του, καί ἐλευθέρωσε ὅ,τι κακό ἔκρυβε μέσα του ὁ 
παλαιός ἑαυτός του.  
 «Ἀγνώστου» ἤ « ἀνυπάρκτου» πατρός δέν ἦσαν ὅλοι οἱ μανιακοί τοῦ 
ἀθεϊσμοῦ, πού δημιούργησαν τά ἀνατριχιαστικά στρατόπεδα τοῦ Ναζισμοῦ καί 
[σελ. 12] μετέβαλαν στά κρεματόρια τῆς φρίκης τά ἀνθρώπινα κορμιά σέ σαπούνι 
καί βιομηχανικά λιπάσματα;  
 Ὑμνηταί τοῦ ἀθεϊσμοῦ δέν ἦσαν οἱ τύραννοι τοῦ κομμουνιστικοῦ 
ὁλοκληρωτισμοῦ, πού μετέβαλαν τή Σιβηρία σ’ ἕνα ἀπέραντο, παγερό νεκροταφεῖο 
κινουμένων σκιῶν, πάνω στό ὁποῖο πλανιόταν τρομερό τό φάσμα τῆς ἀγωνίας καί 
τοῦ τρόμου, ὥστε νά γράφη ὁ Σολζενίτσιν: «Οὐδέποτε ὑπῆρξε σ’ ὁλόκληρο τόν 
πλανήτη καί σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καθεστώς πιό 
σκληρό, πιό αἱμοσταγές καί συγχρόνως πιό διαβολικά πανοῦργο»;  
 Παιδιά τοῦ ὑλισμοῦ δέν εἶναι καί οἱ ὀπαδοί τοῦ ἀπάνθρωπου καπιταλισμοῦ, 
πού ἔχουν γιά ἔμβλημά τους τό «σιδερένιο» νόμο τοῦ «ὁρίου λιμοκτονίας» γιά τόν 
ἐργάτη, ἥ οἱ ἄλλοι, πού αἱματοκυλίουν τόν κόσμο, γιά νά ἀναπτύσσουν τήν 
πολεμική τους βιομηχανία;  
 Ἔτσι εἶναι. Ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό δέν εἶναι πιά ἄνθρωπος. Τί εἶναι; Οὔτε καί 
ὁ ἴδιος γνωρίζει. Εἶναι θηρίο; Εἶναι τέρας; Κάτι χειρότερο. Καί ἀπό τά θηρία 
θηριωδέστερος. Γιατί εἶναι κάτι ἀφύσικο. Κάτι πού ἔχει ξεφύγει ἀπό τά 
φυσιολογικά του πλαίσια καί ἔχει διαστραφῆ. Ἔχει διαστραφῆ καί γι’ αὐτό ἔχει 
στραφῆ πρῶτα ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του καί ὕστερα ἐναντίον ὅλων τῶν 
ἄλλων. Καταντάει πιά «ὁ ἄνθρωπος ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπισμοῦ», ὅπως ἔγραφε ὁ 
Gabriel Marcel. Μᾶς ὑπενθυμίζει τά λόγια τοῦ Ντοστογιέφσκυ: «Ἄν δέν ὑπάρχη 
Θεός, τότε τό πᾶν ἐπιτρέπεται»!  
 

 
 



[σελ. 13] 
 
 
 

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΘΕΪΣΜΟΥ 
 
 
 ΜΙΛΗΣΑΜΕ γιά τόν ἄνθρωπο χωρίς Θεό. Δηλαδή, ὅπως σωστά ἐλέχθη: «Ὁ 
κόσμος χωρίς τόν ἥλιο, ἡ νύχτα χωρίς ἀστέρια, τό σῶμα χωρίς ψυχή, ὁ ταξιδιώτης 
χωρίς σκοπό, μιά καρδιά χωρίς εὐτυχία, νά τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό». Αὐτή 
εἶναι ἡ πραγματικότης, ἄν θέλουμε νά τή δοῦμε στίς βαθύτερες πνευματικές της 
διαστάσεις. Τό δρᾶμα τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἡ διάσπαση καί δυσαρμονία 
ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο, τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους, ἔχουν τή γενεσιουργό τους 
αἰτία στή διάσπαση καί διάσταση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ἀπό τή στιγμή πού ὁ 
ἄνθρωπος ἐπαναστάτησε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, στράφηκε, χωρίς νά τό 
καταλάβη, καί ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά καί ἐναντίον τῶν ἄλλων.  
 

*   *   * 
 
 Εὔκολα καί ἀνεύθυνα παραμερίζεται ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ. Καταργεῖται ὁ Θεός 
τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης. Μετά ὅμως τί γίνεται; Δέν χρειάζεται νά τό ποῦμε 
ἐμεῖς. Τό μαρτυροῦν τά γεγονότα. Καί εἶναι τόσο τραγικά.  
 Συγκλονιστικά εἶναι πράγματι τά στοιχεῖα γιά τή θεραπεία καί ἀντιμετώπιση 
ἑκατοντάδων χιλιάδων ψυχοπαθῶν σέ ὅλο τόν κόσμο, πού ἔδωσε ὁ Παγκόσμιος 
Ὀργανισμός Ὑγείας. Σέ ἔκθεσή του [σελ. 14] ἀποκαλύπτει ὅτι περί τό μισό 
δισεκατομμύριο ἄνθρωποι πάσχουν ἀπό ψυχικά νοσήματα. Σοβαρό τό πρόβλημα, 
καί ἀσφαλῶς ποικίλα τά αἴτια. Δέν θά ἔπρεπε ὅμως νά ἀγνοηθῆ καί ἡ ἐπισήμανση 
τοῦ A. M. Henry: «Τό δρᾶμα τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ δέν εἶναι ἄσχετο μέ τήν 
ἀφθονία τῶν ψυχιατρικῶν κλινικῶν. Ἡ μεγάλη ποικιλία τους εἶναι τό 
χαρακτηριστικό τοῦ αἰῶνα μας... Γιατί στό βάθος τοῦ ἀθεϊσμοῦ ὑπάρχει ἡ 
ἀπελπισία τοῦ ξεριζωμένου, τοῦ ξεκουρδισμένου, τοῦ διαλελυμένου μέ τήν πρώτη 
ἔννοια τῆς λέξεως, πού σημαίνει τήν ἀπώλεια τῆς ἑνότητος καί τῆς ὑπάρξεως».  
 Καί εἶναι ἑπόμενο. Ὅταν καταργεῖται τό θεῖο, καταργεῖται καί τό ἀνθρώπινο. 
Ὅταν γκρεμίζεται ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ, στήν οὐσία γκρεμίζεται ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. 
Πολεμοῦνται οἱ ἰδέες καί οἱ ἀρετές πού ἐκπροσωπεῖ τό θεῖο. Καταργεῖται ἡ ἀγάπη, 
ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐλευθερία, ὅ,τι στηρίζει τόν ἄνθρωπο καί θεμελιώνει τόν 
ἀνθρωπισμό. Χωρίς τήν ἔννοια τοῦ ἁγίου, τοῦ ἱεροῦ, ὁ ἄνθρωπος καταντάει 
ἀπάνθρωπος, ἀποθηριώνεται.  
 Καί δέν εἶναι αὐθαίρετες θεολογικές ἐπισημάνσεις. Γιά τήν «ἀθλιότητα τοῦ 
χωρίς πίστη ἀνθρώπου» μιλοῦσε ὁ Πασκάλ. Καί ὁ Κίρκεγκααρντ ὑποστήριζε πώς ἡ 
«βαθιά ἐσωτερική κρίση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι 
ἔχασε τήν πίστη του στόν Θεό». Ὁ ἀκαδημαϊκός Ἄγγ. Τερζάκης ἔγραφε: «Ἀπό τή 



στιγμή πού ὁ Νίτσε κήρυξε τό θάνατο τοῦ Θεοῦ, τό ἀνθρώπινο γένος ἔχει βγεῖ στούς 
δρόμους ξεκοιλιασμένο, μέ τά σπλάχνα του στά χέρια, καί ψάχνει γιά στέγη καί 
καταφυγή». Καί ὁ ἐπίσης ἀκαδημαϊκός Ἰ. Θεοδωρακόπουλος πρόσθετε: «Τό 
γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι μεταφυσικῶς ἄστεγος καί 
κοσμοθεωριακῶς ἔρημος [σελ. 15] εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς ἐσωτερικῆς του 
ἀγωνίας καί ἀνασφάλειας ἥ, ὅπως ἕνας ἄλλος ὄρος λέγει, εἶναι ὁ κύριος λόγος τοῦ 
ἄγχους, πού συνέχει σήμερα τόν ἄνθρωπο».  
 Καί εἶναι ἑπόμενο. Ὑπάρχουν μερικά πράγματα μπροστά στά ὁποῖα ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νά σταθῆ ἀδιάφορος. Δέν τοῦ κοστίζουν καί πολύ. Ἄν θέλω 
ἀσχολοῦμαι μέ τόν ἀθλητισμό, τήν πολιτική, τήν ἐπιστήμη, τήν τέχνη. Ἡ ἀδιαφορία 
ὅμως αὐτή, ἤ ἔστω ἡ ἀπάθεια, δέν μπορεῖ νά ἰσχύση προκειμένου γιά τόν Θεό. 
Διότι ὁ Θεός δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἐξάρτημα τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ἡ ἀπόλυτη 
ἀναγκαιότης γιά τήν ὕπαρξή μας. Ἔτσι, ὅσοι τόν ἀπορρίπτουν ἤ βρίσκονται σέ 
διάσταση μαζί του ζοῦν συντροφιά μέ τήν πιό βαθιά ἀπελπισία, ὡς «ἐλπίδα μή 
ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ». Καί δέν εἶναι εὔκολο νά βυθομετρήση κανείς τό 
ἀβόλιστο αὐτό πνευματικό κενό.  
 Ἀπό τίς πιό τρομερές ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς ἡ ἀπελπισία. Εἶναι καί αὐτή ἕνας 
ἀπό τούς καρπούς πού παράγει τό σαπρόφυτο τῆς ἀθεΐας. Νά ζῆς χωρίς ἐλπίδα. Νά 
πάσχης ἀπό πνευματική αἱμορραγία τῆς ψυχῆς. Νά γιατί τό καθετί γίνεται γιά τόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο ἀφορμή ἀνησυχίας καί φόβου. Φόβοι πραγματικοί καί φόβοι 
φανταστικοί τόν βασανίζουν. Προβάλλει ὁ φόβος τῆς ζωῆς, ἀλλά καί ὁ φόβος τοῦ 
θανάτου. Ὅμως ὁ ἀναγεννημένος ἀπό τόν Χριστό ἄνθρωπος, καί στίς πιό δύσκολες 
στιγμές τῆς ζωῆς του, δέν φοβᾶται καί δέν ἀπελπίζεται. Στήριγμά του ἔχει τήν 
ἀγάπη καί τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Καί στόν Θεό «δυνατόν καί ἐξ ἀπόρων 
πόρον εὑρεῖν».  
 
 



[σελ. 16] 
 
 
 

Ο ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
 
 ΥΠΑΡΧΟΥΝ μερικά μεγάλα καί συγκλονιστικά ἐρωτήματα, πού βασανίζουν 
τόν σύγχρονο ἄνθρωπο τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ. Προβάλλουν συχνά μέ 
ὀξύτητα, καί κανένας δέν μπορεῖ νά τά ἀγνοήση:  
 Γιατί ὁ ἄνθρωπος τῆς εὐμαρείας καί τοῦ πλούτου ταλαιπωρεῖται ὅσο ποτέ 
ἄλλοτε ἀπό τό ἄγχος; Ἀπό ποῦ προέρχεται αὐτό τό λεπτό νέφος τῆς μελαγχολίας, 
πού πλανιέται γύρω του καί τοξινώνει τόν ψυχοσωματικό του ὀργανισμό; Γιατί 
ἀναπνέει φόβο καί ἐκπνέει ἀγωνία στήν ἐποχή τῆς ὑπεραφθονίας; Γιατί οἱ 
νευρώσεις πᾶνε νά γίνουν οἱ μόνιμοι ἔνοικοι τῆς σημερινῆς οἰκογενείας;  
 

*   *   * 
 
 Ὁ Ὁλλανδός ψυχίατρος J. Van den Berg γράφει: «Ἔχουμε ἀπωθήσει ἕνα 
βασικό στοιχεῖο, συστατικό τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, τή φωτισμένη συνείδηση. 
Αὐτή τήν καθαρή συνείδηση τήν ἔχουμε σπρώξει στόν κόσμο τοῦ ὑποσυνειδήτου. 
Ἀπωθήσαμε ὄχι πιά τή σεξουαλικότητα ἤ τήν ἐπιθετικότητα, ἀλλά τήν ἔννοια τοῦ 
Θεοῦ. Τόν κάναμε περιθωριακό. Τόν καταδικάσαμε στήν ἀνυπαρξία. Τόν ἐξορίσαμε 
ἀπό τή ζωή μας, ἀπό τήν ἐργασία μας, ἀπό τήν οἰκογένειά μας, ἀπό τίς σχέσεις μας, 
ἀπό τά ὑπουργεῖα μας, ἀπό τήν κοινωνία, ἀπό τίς μεγάλες ἀποφάσεις». Ἔτσι, μαζί 
μέ τόν Θεό ἀπωθήσαμε καί κάθε πνευματική ἀξία πού ἐκπροσωπεῖ τό θεῖο. 
Ἀποθώντας ὁ [σελ. 17] ἄνθρωπος τήν ἔννοια τοῦ ὑπερβατικοῦ, ἀπωθεῖ τήν πιό 
βαθειά του ὕπαρξη. Ἀκρωτηριάζεται.  
 Ἐδῶ θά ἔπρεπε νά προσέξουμε καί τή φωτισμένη ἄποψη τοῦ κορυφαίου 
ψυχιάτρου καί εἰσηγητοῦ τῆς «ἀναλυτικῆς ψυχολογίας», τοῦ Γιούνγκ. Μαθητής 
στήν ἀρχή τῆς Σχολῆς τοῦ Φρόϋντ, γρήγορα ἀποσπάσθηκε ἀπό τή Σχολή αὐτή, γιά 
νά μελετήση βαθύτερα καί οὐσιαστικώτερα τόν ἄνθρωπο, τόν πνευματικό 
ἄνθρωπο. Ἀναφέρει ὅτι «τό χαρακτηριστικό τῶν νευρώσεων εἶναι πώς πηγάζουν 
ἀπό αἴτια ψυχικά καί μποροῦν νά θεραπευθοῦν μόνο μέ μέσα πάλι ψυχικά».  
 Προχωρώντας ὁ Γιούνγκ δείχνει πώς τό κύριο χαρακτηριστικό στή νεύρωση 
εἶναι ἡ καταστροφή τῆς ἑνότητος στήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, ὁ διχασμός, ἡ 
διάσπαση, πού κάνει σάν νά ὑπάρχουν δύο χωριστοί καί ἀντιμαχόμενοι ἄνθρωποι 
μέσα μας. «Ἡ νεύρωση, λέει, στό βάθος εἶναι διάσπαση τῆς προσωπικότητος». Τή 
διάσπαση αὐτή μέσα στήν προσωπικότητα παρομοιάζει ὁ Γιούνγκ «μέ ἐμφύλιο 
πόλεμο. Καί ἐκεῖ καί ἐδῶ θεραπεία εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης. Καί ἐκεῖ καί 
ἐδῶ τό πρόβλημα τῆς θεραπείας εἶναι πνευματικό. Στόν ἐμφύλιο πόλεμο τήν 
τακτοποίηση τήν φέρνει ἡ ἐπικράτηση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Γιά τόν ἐσωτερικό 



διχασμό θά ἰσχύη κάτι ἀνάλογο. Ὅ,τι κάνουμε ἀπό χριστιανική πεποίθηση γιά τή 
ρύθμιση τῶν σχέσεών μας μέ τούς συνανθρώπους μας γιά τήν εἰρήνη, αὐτό πρέπει 
νά ἐφαρμοσθῆ καί στό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου γιά τή θεραπεία τῶν νευρώσεων».  
 Καί ἐδῶ φαίνεται ἡ ἀνεκτίμητη προσφορά τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. 
Ἀποδεικνύεται ὡς τό πιό ἰσχυρό μέσο γιά τήν ἐπαναφορά τῆς ψυχικῆς γαλήνης καί 
τήν ἑνοποίηση τῆς προσωπικότητος. Κι ὅταν [σελ. 18] γίνεται λόγος γιά ἀγάπη, δέν 
πρόκειται μόνο γιά τήν ἀγάπη στούς ἄλλους, ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη στόν ἴδιο τόν 
ἑαυτό μας. Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ εἶναι σαφής: «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν». Θά ἀγαπήσης τόν πλησίον σου σάν τόν ἑαυτόν σου. Ἔτσι, ἡ ἐντολή αὐτή 
ὄχι μόνον δέν ἀποκλείει τήν ἀγάπη στόν ἑαυτό μας, ἀλλά τήν προϋποθέτει.  
 

*   *   * 
 
 Χρειάζεται μιά διευκρίνιση. Ἄλλο ἡ ἀρρωστημένη ἀγάπη στό ὑπερτροφικό 
ἐγώ, καί ἄλλο ἡ ὑγιής ἀγάπη στόν ἑαυτό μας. Ἄλλο νά ζητᾶμε τήν ἀποκλειστική 
ἀγάπη γιά τόν ἑαυτό μας, καί ἄλλο νά δεχώμεθα τήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν μας.  
 Νά ἀγαπᾶ κανείς τόν ἑαυτό του εἶναι κατ’ ἀρχήν νά βρίσκεται σέ ἁρμονικές 
σχέσεις μαζί του. Νά δέχεται τόν ἑαυτό του ὅπως εἶναι, καί νά ἀγωνίζεται φυσικά 
γιά τήν βελτίωσή του. Ὁπωσδήποτε νά δέχεται τούς περιορισμούς του, τίς 
σωματικές, τίς διανοητικές, τίς πνευματικές του δυνατότητες ἤ ἐλλείψεις. Ἔτσι δέν 
θά ἀντιδρᾶ βίαια καί ἀνώφελα μέ τά τυχόν σωματικά ἤ ἄλλα μειονεκτήματά του 
καί θά βρίσκεται σέ εἰρήνη μέ τόν ἑαυτόν του. Ἡ ἀποδοχή τοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἡ 
συμφιλίωση μαζί του εἶναι ἀπό τίς βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ὁμαλή 
ψυχοσωματική ἀνάπτυξη καί ἰσορροπία. Γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐσωτερικῆς 
εἰρήνης.  
 Εἶπαν πώς ἡ μεγαλύτερη ἀγάπη πού θά μπορούσαμε νά προσφέρουμε στούς 
ἄλλους εἶναι νά ἀγαπήσουμε ἀληθινά τόν ἑαυτό μας καί νά φροντίσουμε νά τόν 
ἀπαλλάξουμε ἀπό τίς ἀνησυχίες, τούς φόβους, τά ἀπωθημένα καί τίς ἀγωνίες του. 
Μόνον ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ἤρεμος καί ἰσορροπημένος, [σελ. 19] θά μποροῦσε 
νά προσφέρη καί στούς ἄλλους κάτι ἀπό τό πλούσιο περιεχόμενο τῆς καρδιᾶς του.  
 Διαφορετικά, ἀντί νά μεταδίδουμε χαρά, ἀγάπη, αἰσιοδοξία, θά 
διοχετεύουμε στό περιβάλλον μας τίς ἐσωτερικές μας ἀντιδράσεις, τίς 
ἀπογοητεύσεις μας, τίς ἀγωνίες μας, τήν κακομοιριά μας. Στοιχεῖα ἀντικοινωνικά 
καί ἀποκρουστικά. Ἄν δέν εἶναι κανείς τακτοποιημένος ἐσωτερικά, δέν μπορεῖ νά 
ἀγαπήση. Ἡ ἀγάπη πού θά δείχνη δέν θά εἶναι ἀληθινή. Θά εἶναι ἕνα 
ὑποκατάστατο τῆς ἀγάπης πού τοῦ λείπει καί τήν ἀναζητάει. Ἠ ἀγάπη ἔχει μεγάλη 
δύναμη ἀναμορφωτική, ἀνορθωτική καί ἑνοποιητική τοῦ διχασμένου καί 
ἀλλοπρόσαλλου ψυχικοῦ κόσμου.  
 Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν ὑπογραμμίζει ἰδιαίτερα ἡ ψυχολογία καί ἡ 
παιδαγωγική. Τό παιδί, π.χ., πού τοῦ ἔλειψε ἡ ἀγάπη, πού δέν ἀναπτύχθηκε μέσα 
σέ κλίμα ἀγάπης, στοργῆς, δυσκολεύεται νά βρῆ τήν ἰσορροπία του καί νά 



ἐναρμονισθῆ μέ τούς ἄλλους. Συχνά τό διακρίνει μιά μόνωση, μιά ἀπομόνωση ἤ 
μιά ἀντικοινωνική συμπεριφορά.  
 

*   *   * 
  
 Πόσο ζοῦσε τήν ἀγάπη αὐτή ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν διεκήρυττε ὅτι «ἐν 
πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καί παραδόντος ἑαυτόν 
ὑπέρ ἐμοῦ» (Γαλάτ. β΄ 20). Μέσα του ζοῦσε ὁ Χριστός, πού θυσιάσθηκε γι’ αὐτόν 
ἀπό ὑπερβολική ἀγάπη. Αὐτή ἡ ἀγάπη γέμιζε τή ζωή του. Καί μέ αὐτή τήν ἀγάπη 
ὄχι μόνον αὐτός, ἀλλά καί ὁ κάθε πιστός, ὑπερνικᾶ τόν ἀντιστρατευόμενο κόσμο 
τῆς ἁμαρτίας, τοῦ ἐσωτερικοῦ διχασμοῦ, καί ὁμαλοποιεῖ τίς σχέσεις του μέ τόν 
ἑαυτό του καί τούς γύρω του.  
 
 



[σελ. 20] 
 
 
 

ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΣΙΩΠΗΛΟ ΘΕΟ 
 
 
 ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ἁπλῶς γιά ψυχιατρική διακήρυξη. Πρόκειται γιά καθημερινή 
διαπίστωση. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀναπνέει φόβο καί ἐκπνέει ἀγωνία. Τό στρές 
καί τό ἄγχος ἔχουν γίνει ἀχώριστοι σύντροφοί του. Ἡ ἀνησυχία, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ 
ἀβεβαιότης τόν καταδιώκουν ἀδιάκοπα. Δέν ὑποφέρει μόνο ἀπό τούς 
πραγματικούς κινδύνους. Πιό πολύ ταλαιπωρεῖται ἀπό τούς φανταστικούς. Καί 
αὐτοί εἶναι οἱ περισσότεροι. Μεγαλοποιεῖ τά προβλήματα, τά τραγικοποιεῖ καί τά 
κάνει ὁ ἴδιος δυσεπίλυτα. Γιατί;  
 

*   *   * 
 
 Εἶπαν πώς ἡ πιό ὀδυνηρή μορφή νευρώσεως εἶναι νά χάση ὁ ἄνθρωπος τήν 
πίστη στόν Θεό, γιατί τότε θά χάση καί τήν πίστη στόν ἑαυτό του καί στή ζωή. Καί 
αὐτή ἀκριβῶς ἡ πίστη εἶναι ἡ σφραγίδα τῆς ψυχικῆς ὑγείας, τῆς ἠθικῆς εὐρωστίας, 
τῆς πνευματικῆς ἰσορροπίας, τῆς ψυχοσωματικῆς ἑνότητος. Σ’ ἕνα τοῖχο 
καταφυγίου τῆς ἐρειπωμένης –ἀμέσως μετά τόν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο– 
Νυρεμβέργης, βρέθηκε γραμμένο τό ἑξῆς, πού δίνει ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς ὑγιοῦς 
ἀνθρώπινης ψυχῆς καί θά ἔπρεπε νά εἶναι ἀποτυπωμένο σέ ὅλων τῶν ἀνθρώπων 
τίς καρδιές:  
 «Πιστεύω στόν ἥλιο, ἀκόμα καί ὅταν δέν λάμπη. Πιστεύω στήν ἀγάπη, ἀκόμα 
καί ὅταν δέν νιώθω τή [σελ. 21] ζεστασιά της. Πιστεύω στόν Θεό, ἀκόμα καί ὅταν 
εἶναι σιωπηλός».  
 Αὐτή εἶναι πίστη. Αὐτό εἶναι ἀληθινό ψυχικό μεγαλεῖο. Αὐτό εἶναι ὑγεία 
ψυχῆς. Αὐτό εἶναι, ἄν θέλετε, ρεαλισμός. Αὐτό εἶναι σφρίγος, ρωμαλέο φρόνημα, 
σωστή ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς. Νά μή μένης μόνο στά βλεπόμενα, ὅσο μαῦρα καί 
σκοτεινά καί ἄν φαίνωνται. Νά προχωρῆς στά μή βλεπόμενα, πού δέν παύουν νά 
εἶναι τό ἴδιο καί περισσότερο ὑπαρκτά. Καί νά ἀντλῆς ἀπό ἐκεῖ δύναμη, γιά νά 
ξεπερνᾶς καί τίς πιό ἀντίξοες καταστάσεις.  
 Δέν εἶναι πραγματικότης καί τά μή βλεπόμενα; Γιατί; Δέν ἔχει πραγματική 
ὑπόσταση ἡ χριστιανική ἐλπίδα; Δέν εἶναι «πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων»; 
Γιατί δηλαδή νά πιστεύω ὅτι ὁ ἥλιος χάθηκε, ἐπειδή σκεπάσθηκε ἀπό τά σύννεφα, 
καί νά μήν ἐξακολουθῶ νά τόν βλέπω καί πίσω ἀπό τά σύννεφα καί νά περιμένω 
καί πάλι τή γλυκειά θαλπωρή του;  
 Αὐτό ἦταν τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν ἀληθινῶν πιστῶν, τῶν μεγάλων 
ἁγίων. Ζοῦσαν μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐλπίδος καί τῆς χαρᾶς, καί ὅταν 
βρίσκονταν στό πιό ὀδυνηρό καμίνι τής δοκιμασίας. «Καί ἄν πορευθῶ ἐν μέσῳ 



σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι Σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ». Καί μέσα στό πιό 
πυκνό σκοτάδι τοῦ πόνου καί τῆς θλίψεως δέν θά φοβηθῶ, δέν θά κλονισθῶ, γιατί 
εἶσαι Σύ κοντά μου.  
 Αὐτή ἡ σιγουριά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀγάπης Του καί τῆς πατρικῆς 
προνοίας Του –«καί ὅταν εἶναι σιωπηλός»– κάνει τήν κάθε πιστή ψυχή νά 
διακηρύττη μέ ἀκλόνητη βεβαιότητα: «Αὐτό πού γνωρίζω γιά αὔριο εἶναι ὅτι ἡ 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ θά ὑψωθῆ παραπάνω ἀπό τόν ἥλιο».  

[σελ. 22] 
*   *   * 

 
 Τό εἴπαμε. Ἔχουμε καμμιά ἀμφιβολία πώς ὁ ἥλιος καί αὔριο θά ἀνατείλη; 
Ὄχι. Θά ἀνατείλη, ἔστω καί ἄν τά σύννεφα τόν καλύψουν. Δέν θά παύση νά στέλνη 
τίς ζωογόνες ἀκτῖνες του καί μέσα ἀπό τά σύννεφα. Ἀλλά κι ἄν κάποτε ὁ ἥλιος δέν 
ἀνατείλη, κι ἄν σβήση τό λαμπερό ἄστρο τῆς ἡμέρας, ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ἡ 
θεία πρόνοια καί ἡ πατρική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν θά παύση νά προστατεύη τά 
παιδιά της.  
 Ὅσο κι ἄν φαίνεται σιωπηλή ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, μέσα στίς ψυχές τῶν 
πιστῶν «θά ὑψωθῆ παραπάνω ἀπό τόν ἥλιο». Καί δέν εἶναι σχῆμα λόγου. 
Πρόκειται γιά ψηλαφητή πραγματικότητα. Ἀποδείξεις ἔχουμε ὄχι μόνον ἀπό τήν 
ἱστορία τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ἀπό τήν προσωπική μας ζωή. Αὐτή ἡ διπλῆ ἐμπειρία 
ἔκανε τόν ἀπόστολο Παῦλο νά γράφη γεμᾶτος εὐγνωμοσύνη γιά τήν πίστη: «Ὅς γε 
τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ’ ὑπέρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς 
οὐχί καί σύν αὐτῷ τά πάντα ἡμῖν χαρίσηται;» (Ρωμ. η΄ 32).  
 Ὁ Θεός δέν λυπήθηκε τόν Υἱόν Του τόν Μονογενῆ καί τόν παρέδωκε γιά χάρη 
μας, γιά τή σωτηρία μας, στόν ὀδυνηρό θάνατο τοῦ Σταυροῦ, πῶς λοιπόν εἶναι 
δυνατόν νά μή μᾶς χαρίση καί ὅλα τά ἄλλα; Μᾶς ἔδωσε τό πιό σπουδαῖο, τό 
ἀσύλληπτο, καί δέν θά μᾶς δώση τό δευτερότερο; Φρόντισε γιά τήν ψυχή μας. Δέν 
θά φροντίση γιά τό σῶμα μας; Μᾶς χάρισε ἕνα ἀτίμητο θησαυρό, καί θά 
ἀδιαφορήση γιά τά ἄλλα προβλήματά μας;  
 Μά κι ἄν θέλουμε νά τά ἀμφισβητήσουμε, τά ἴδια τά γεγονότα μᾶς 
διαψεύδουν. Τό λάθος μας [σελ. 23] εἶναι πώς τά ξεχνᾶμε. Καί τά ξεχνᾶμε, ὅταν θά 
ἔπρεπε νά τά θυμώμαστε. Ξεχνᾶμε ὅλες τίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στή 
ζωή μας. Πόσες φορές πού βρεθήκαμε σέ δύσκολη θέση καί ἀναφωνούσαμε τό 
«στενά μοι πανταχόθεν» καί δέν βλέπαμε κανένα φῶς καί καμμιά βοήθεια στόν 
ὁρίζοντα καί οἱ ἐλπίδες μας ἔμοιαζαν ἐλπίδες παρ’ ἐλπίδα, ἦλθε ὁ Κύριος μέ τρόπο 
ἀνέλπιστο, «περιπατῶν ἐπί τῆς θαλάσσης»!  
 Ἦλθε ὁ Κύριος ἐκεῖ πού δέν τόν περιμέναμε καί παραμέρισε τά σύννεφα καί 
ἐκόπασαν οἱ ἄνεμοι καί «ἐγένετο γαλήνη μεγάλη». Τά προσωπικά προβλήματά 
μας βρῆκαν ἀνέλπιστη λύση, οἱ οἰκογενειακές δυσκολίες μας τακτοποιήθηκαν. Καί 
ὄχι μόνον μιά φορά, ἀλλά ἐπανειλημμένως.  
 

*   *   * 



 
 Σιωπηλός ὁ Θεός; Ὅμως παρών παντοῦ καί πάντοτε. Ποιός θά μποροῦσε νά 
περιγράψη τίς δυσκολίες τοῦ ἀποστόλου Παύλου; Μιά ζωή μαρτυρίου, ὥστε νά 
γράφη στούς Κορινθίους: «ὑπέρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, 
ὅτι καθ’ ὑπερβολήν ἐβαρήθημεν, ὑπέρ δύναμιν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καί 
τοῦ ζῆν». Θλίψεις καί δοκιμασίες πού πλησίαζαν τόν θάνατο. Ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ «ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καί ρύεται, εἰς ὅν ἠλπίκαμεν ὅτι 
καί ἔτι ρύσεται!» (Β΄ Κορινθ. α΄ 8, 10).  
 Ἕνα ρῆμα σέ τρεῖς χρόνους. Ἕνα τραγούδι χαρᾶς, ἐλπίδος, πίστεως. 
Παρελθόν, παρόν καί μέλλον συναντῶνται σ’ ἕνα σημεῖο, στήν πιστότητα τοῦ Θεοῦ. 
Μᾶς προστάτευσε στό παρελθόν. Μᾶς προστατεύει στό παρόν. Γιατί δέν θά μᾶς 
προστατεύση καί στό μέλλον;  
[σελ. 24] Νά γιατί «πιστεύω στόν ἥλιο, ἀκόμα καί ὅταν δέν λάμπη. Νά γιατί 
πιστεύω στόν Θεό, καί ὅταν εἶναι σιωπηλός».  
 
 
 

 

 
 

 



[σελ. 25] 
 
 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
 
 
 «ΚΑΝΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ νά γίνουν ἄνθρωποι, καί οἱ ἄνθρωποι νά γίνουν 
Χριστιανοί». Μιά φράση περίεργη ἐκ πρώτης ὄψεως, πού προκαλεῖ ἀπορία καί 
προβληματισμό. Μάλιστα, οἱ Χριστιανοί πρέπει πρῶτα νά γίνουν ἄνθρωποι σωστοί 
καί ἰσορροπημένοι. Εὐαίσθητοι καί προσγειωμένοι. Προτοῦ ἐπιχειρήσουν τά 
μεγάλα πετάγματα στούς χώρους τοῦ πνεύματος, νά μή λησμονοῦν τήν ἀνθρώπινη, 
τήν κοινωνική τους ἀποστολή. Ἡ χριστιανική τους ἰδιότης δέν καταργεῖ τήν 
ἀνθρώπινη. Ἴσα-ἴσα τήν ἐνισχύει καί τήν ἐξαγιάζει. Νά ἀτενίζουν τόν οὐρανό, ἀλλά 
νά πατᾶνε στὴ γῆ. Νά μήν αἰωροῦνται ἀδιάκοπα, σάν παράξενα ἐξωγήινα ὄντα, 
μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς.  
 

*   *   * 
  
 Ναί, πρῶτα ἄνθρωποι καί μετά Χριστιανοί. Μά, δέν μποροῦμε νά εἴμαστε 
Χριστιανοί, ἄν δέν εἴμαστε σωστοί ἄνθρωποι. Ὁ ἀληθινός Χριστιανός ποτέ δέν 
λησμονεῖ πώς πρέπει νά εἶναι καί ἀληθινός ἄνθρωπος. Χριστιανός πού περιφρονεῖ 
τόν ἄνθρωπο, ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστιανισμοῦ, δέν κατάλαβε τήν ἰδιότητά του τήν 
χριστιανική. Περιφρονεῖ τόν ἴδιο τόν Χριστό, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη τῶν 
ἀνθρώπων.  
 Ὁ Χριστιανός πιστεύει καί ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο, ἀκριβῶς γιατί πιστεύει καί 
ἀγαπᾶ τόν Θεό. Μόνον ὅποιος πιστεύει στόν Θεό πιστεύει καί στήν ἀξία ἄνθρωπος. 
Ἀποτελεῖ, θά λέγαμε, ἀξίωμα ὅτι ὅποιος [σελ. 26] δέν πιστεύει στόν Θεό δέν εἶναι 
σέ θέση νά ἐκτιμήση καί νά ἀγαπήση εἰλικρινά τόν ἄνθρωπο. Οἱ θεωρίες περί 
ἀνθρώπου καί ἀνθρωπισμοῦ, χωρίς τόν Θεό καί χωρίς τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού 
ἔφθασε μέχρι τή σταυρική θυσία, δέν εἶναι παρά θεωρίες γιά φτηνή κατανάλωση.  
 Θέλουν δῆθεν νά δώσουν ἀξία στόν ἄνθρωπο, καί τόν ὑποτιμοῦν καί τόν 
ἐξευτελίζουν, γιατί τόν ἀτενίζουν χωρίς τήν ἀθάνατη ψυχή, σάν σκέτη ὕλη, σάν 
σάρκα. Ἐπιχειροῦν νά δημιουργήσουν τόν ὑπεράνθρωπο, καί κατασκευάζουν τόν 
ὑπάνθρωπο καί τόν κτηνάνθρωπο. Ἡ ὑλιστική νοοτροπία μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο 
σέ νούμερο ἀγέλης. Τόν κατεβάζει στό ἐπίπεδο τοῦ ζώου, ἀφοῦ τοῦ ἀποκόπτει τήν 
πνευματική του διάσταση, τά φτερά τῆς ψυχῆς. Τό παιδί τῆς ἐλευθερίας καί τῆς 
δόξης τοῦ Θεοῦ τό μεταβάλλει σέ δοῦλο τῆς ἁμαρτίας. Ὁ ἄνθρωπος πού λατρεύει 
τόν Θεό μένει ἄνθρωπος. Ἐκεῖνος πού λατρεύει τήν ὕλη καί θεοποιεῖ τήν σάρκα 
ξεπέφτει, ἐκφυλίζεται καί χάνει τόν ἀνθρωπισμό του.  
 Ὁ Χριστιανισμός ἐξυψώνει καί τιμᾶ τόν ἄνθρωπο. Τόν θέλει ἄνθρωπο 
ἀληθινό, ὅπως βγῆκε ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί τόν παρακινεῖ νά 



ἀγωνίζεται συνεχῶς, γιά νά ἐπιτύχη τήν ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό. Ἄν δέν 
κυριαρχήση στά ἔνστικτά του, στίς κατώτερες ὁρμές, ἄν δέν δαμάση τόν παλαιό 
ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς, δέν θά ἐξανθρωπισθῆ. Θά ἀποκτηνωθῆ. Γι’ 
αὐτό καί τοῦ προβάλλει μιά συνεχῆ ἀνοδική πορεία στίς κορφές τῆς ἀρετῆς, μέ 
στόχο τόν ἐξαγιασμό καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητός του.  
 Ὁ Χριστιανός, λοιπόν, νά γίνη ἄνθρωπος, σημαίνει ὄχι νά γίνη «ἄλλος 
ἄνθρωπος», ἀλλά ὁ «νέος [σελ. 27] ἄνθρωπος, ὁ ἀνακαινούμενος εἰς ἐπίγνωσιν 
κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν» (Κολοσ. γ΄ 10), ὅπως τονίζει τόσο καθαρά ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος. Σημαίνει νά γίνη ὁ «ἄρτιος τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος» (Β΄ Τιμοθ. γ΄ 
17), ὁ ὁλοκληρωμένος, ὁ κατάλληλος γιά μεγάλα κοινωνικά, πνευματικά καί 
ἀνθρωπιστικά ἔργα. Ἀλλά τόν ἄνθρωπο αὐτόν δέν τόν μορφώνει καί δέν τόν 
μορφοποιεῖ κανένας «ισμός», παρά μόνον ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό λέμε πώς μόνον 
ὅποιος ἀγαπάει τόν Θεό καί εἶναι στενά συνδεδεμένος μέ τόν Χριστό, μαζί μέ τόν 
δικό του καταρτισμό, μπορεῖ νά ἀγαπήση ἀληθινά τόν ἄνθρωπο. Ἀπό τόν 
ἐνανθρωπήσαντα Θεό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, θά ἐμπνευσθῆ τήν πιό μεγάλη ἐκτίμηση 
καί ἀγάπη, τήν ἀγάπη πού ἀπέρρευσε ἀπό τή σταυρική θυσία.  
 Ποιός μπορεῖ νά συλλάβη τό μέγεθος τῆς ἀγάπης πού ἐκδηλώθηκε στή 
σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ; Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο στόν πιό μεγάλο 
βαθμό. Γιά ποιόν ἄνθρωπο; Ὄχι ἁπλῶς τόν δίκαιο καί τόν ἐνάρετο, ἀλλά τόν 
ἁμαρτωλό. Γι’ αὐτό, ἀτενίζοντας κανείς τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, βλέπει, πέρα ἀπό τό 
ὄργανο τῆς λυτρώσεως, τήν ἀξία πού δίνει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Εἶναι, λοιπόν, 
δυνατόν νά συγκινῆται κανείς ἀπό τή σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί νά μήν τιμᾶ, 
νά μήν ἀγαπᾷ τόν ἄνθρωπο; Αὐτόν δηλαδή γιά τόν ὁποῖο προσφέρθηκε ἡ 
μοναδική, ἡ ὑπέρτατη θυσία. Ὅταν σκεπτόταν τήν μεγάλη αὐτή ἀλήθεια, καί ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε «ἠγοράσθητε τιμῆς» (Α΄ Κορινθ. στ΄ 20). 
Ἐξαγορασθήκατε μέ τίμημα βαρύ, μέ τό ἀτίμητο αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 
 

*   *   * 
[σελ. 28] 

 Οἱ Χριστιανοί νά γίνουν ἄνθρωποι. Ἄνθρωποι ὅπως τούς θέλει ὁ Χριστός. Καί 
μόνον ἔτσι θά μπορέσουν νά κάνουν καί τούς ἄλλους ἀληθινούς Χριστιανούς. Θά 
ἐμπνευσθοῦν πρῶτα ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ ἀγάπη αὐτή θά τούς φέρη 
κοντά, πολύ κοντά στόν κάθε ἄνθρωπο. Κατά τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου, ὁ 
Χριστιανός κανένα δέν περιφρονεῖ καί γιά κανένα δέν ἀπελπίζεται. Εἴδαμε τόν 
σταυρό τοῦ Κυρίου. Πλάϊ του στήθηκαν καί ἄλλοι δύο σταυροί. Ἐκεῖ, λοιπόν, ἔγινε 
τό θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Τῆς ἀγάπης πού φυγαδεύει τήν 
ἀπελπισία γιά τήν σωτηρία καί τοῦ πιό μεγάλου ἁμαρτωλοῦ. Ἕνας ληστής, πού 
σώζεται πάνω στό ἐκτελεστικό ὄργανο, εἶναι ἕνα θαῦμα τῆς ἀγάπης καί τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ.  
 Ἄς τό ὑπογραμμίσουμε. Ὁ ἄνθρωπος δέν θά γίνη ἄνθρωπος χωρίς τόν Χριστό 
καί μακρυά ἀπό τόν Χριστό. Οἱ διάφοροι ἀνθρωπισμοί μένουν στήν ἐπιφάνεια, δέν 
ἀναγεννοῦν τό βάθος. Λουστράρουν, δέν μεταμορφώνουν. Ὁ Χριστός μορφώνει τόν 



νέο ἄνθρωπο. Εἶναι ὁ τέλειος Θεός καί ὁ τέλειος ἄνθρωπος. Ἦλθε ἀνάμεσά μας, γιά 
νά μᾶς παρουσιάση ἐνσαρκωμένο τόν τέλειο τύπο τοῦ ἀνθρώπου καί νά μᾶς δώση 
τή δύναμη νά τόν πραγματοποιήσουμε. Θέλει οἱ ἄνθρωποι νά γίνουν ἄνθρωποι, 
ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο.  
 
 



[σελ. 29] 
 
 
 

ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
 
 
 ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ἕνα πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας; Θά τό λέγαμε χωρίς 
δισταγμό: Ἡ ἀδιαφορία γιά τόν συνάνθρωπό μας. Τό πάγωμα τῆς ἀγάπης μέσα στίς 
καρδιές. Ἡ ἐγωλατρία. Ἡ θεοποίηση τοῦ ἐγώ. Κέντρο τοῦ κόσμου ὁ ἑαυτός μας. Ὁ 
πλησίον οὔτε κάν στό περιθώριο τοῦ ἐνδιαφέροντός μας. Ἀσχολούμεθα μαζί του 
τόσον καί καθόσον ὑπηρετεῖ καί ἐξυπηρετεῖ τά δικά μας προσωπικά συμφέροντα.  
 Ἕνας κίνδυνος πού θά ἔπρεπε ἰδιαίτερα νά μᾶς προβληματίση. Ἀπειλεῖται 
πλέον ὄχι ὁ πλανήτης μας ἀπό τήν ἀτομική ἐνέργεια, ἀλλά ὁ ἀνθρωπισμός ἀπό τόν 
ἀτομισμό μας. Ἀπειλούμεθα ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἀπό τήν ἀδιαφορία μας.  
 

*   *   * 
 
 Ξαφνιάσθηκε ὁ κόσμος. Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν θά ἔπρεπε νά ξαφνιασθῆ. Τό 
περιστατικό εἶναι ἐκφραστικό:  
 Ἕνα αὐτοκίνητο ἔχει παραδοθῆ στίς φλόγες σ’ ἕναν ἀπό τούς πιό κεντρικούς 
δρόμους τῶν Ἀθηνῶν, στήν Μεσογείων. Δύο-τρεῖς ἄνθρωποι ἀγωνίζονται μέ λίγο 
νερό καί πανιά νά τήν σβήσουν. Μιά φωνή ἀκούγεται νά καλῆ σέ βοήθεια. Εἶναι 
μιά γυναίκα, πού τρέμει ἀπό τό φόβο της. Οἱ πολλοί ἀδιαφοροῦν. Αὐτοκίνητα 
περνοῦν βιαστικά κορνάροντας. Ἀληθινές στιγμές ἀγωνίας γιά κάποιους, 
ἀδιαφορίας γιά τούς ἄλλους, ἀλλά εὐκαιρίας γιά τήν κάμερα [σελ. 30] τοῦ 
τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ. Ὁ ρεπόρτερ εἶχε ἕνα «ζωντανό», ἀληθινό στιγμιότυπο 
ἀνθρώπινης ἀγωνίας, γιά νά προσφέρῃ στό κοινό. Τό γυάλινο, ψυχρό μάτι 
κατέγραψε τίς φλόγες, «ζουμάρισε» τό κάτωχρο πρόσωπο τῆς γυναίκας. Καί ὁ 
«εὐσυνείδητος» ρεπόρτερ, ἱκανοποιημένος ἀπό τήν ἐπιτυχία του, ἔφυγε βιαστικός, 
γιά νά προλάβῃ τήν ἐπικαιρότητα. Νά ἔγραψε ἆραγε πάνω στήν μονταρισμένη 
ταινία τήν ἐπιγραφή: Στιγμιότυπα ἀγωνίας καί ἀδιαφορίας; Θά ἦταν ὁ πιό 
πετυχημένος τίτλος - χαρακτηρισμός, ὄχι πιά μιᾶς ταινίας, ἀλλά μιᾶς κοινωνίας. Τῆς 
κοινωνίας μας.  
 Ὕστερα ἀπό ἕνα τέτοιο ἀντιπροσωπευτικό περιστατικό, ἀναπηδοῦν 
αὐθόρμητα μερικά ἁπλᾶ ἐρωτήματα. Στό πρόσωπο τοῦ ρεπόρτερ καθρεφτίζεται 
ἕνας ὁλόκληρος κόσμος. Ὀ κόσμος τῆς ἀδιαφορίας, ὁ κόσμος τοῦ ψυχροῦ 
«ἐπαγγελματικοῦ καθήκοντος», ὁ ἄψυχος κόσμος τῆς μηχανοκρατικῆς ἐποχῆς μας. 
Καί τά ἐρωτήματα:  
 Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ὁ σύγχρονος, μέ τέτοια νοοτροπία, πού βάζει τόν 
ἐπαγγελματισμό πάνω ἀπό τόν ἀνθρωπισμό, τήν εἴδηση πάνω ἀπό τόν ἄνθρωπο 



πού κινδυνεύει, τήν ἐπιτυχία πάνω ἀπό τήν ἀνθρωπιά, τί διαφέρει ἀπό μιά ἄψυχη, 
παγερή μηχανη;  
 – Καί τί θέλατε νά κάνη, ἀφοῦ αὐτή εἶναι ἡ δουλειά του, τό κυνήγημα τῆς 
ἐπικαιρότητος;  
 Τί θά θέλαμε νά κάνη; Τίποτε ἄλλο ἀπό ὅ,τι θά ἔκανε μπροστά σέ μιά σκηνή, 
ἄν μέσα ἐκεῖ βρισκόταν τό παιδί του, ἡ γυναίκα του, ἡ μητέρα του, ὁ πατέρας του. 
Τί θά θέλαμε; Ἁπλούστατα, νά μήν πρυτανεύση ὁ ψυχρός ἐπαγγελματισμός, ἀλλά 
νά κυριαρχήση ὁ ἄνθρωπος, ὁ συνάνθρωπος, ὁ πλησίον. Νά [σελ. 31] προηγηθῆ 
στό ἐνδιαφέρον ἡ ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι ἡ ἄψυχη παράσταση τῆς 
ταινίας.  
 Ἐπαγγελματίας ναί. Ὄχι ὅμως ρομπότ, πού λειτουργεῖ μηχανικά μέ ἄψυχα 
κουμπιά. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, μέ παγερή καρδιά, εἶναι ἀλήθεια ἄνθρωπος; Ὁ 
ἄνθρωπος, γιά νά εἶναι ἄνθρωπος, πρέπει νά ἔχη μέσα του μιά ψυχή πού 
συμπονάει, πού συμπάσχει, πού «χαίρει μετά χαιρόντων καί κλαίει μετά 
κλαιόντων». Διαφορετικά, ἀπό τή στιγμή πού ἡ ψυχρή μηχανή καί ὁ ἄκαρδος 
«ἐπαγγελματισμός», ἀντικαθιστοῦν τήν εὐαισθησία τῆς καρδιᾶς καί οἱ 
τελειοποιημένοι φακοί τό τρυφερό βλέμμα, ὅπως καί νά τό κάνουμε, ὁ ἄνθρωπος 
παύει νά εἶναι ἄνθρωπος.  
 Τί εἶναι; Μά τί μπορεῖ νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος χωρίς ἀγάπη, χωρίς στοργή, χωρίς 
εὐγενικά αἰσθήματα, χωρίς πονετική καρδιά, χωρίς βλέμμα πού ὑγραίνεται 
μπροστά στόν πόνο τοῦ πλησίον, χωρίς ζωηρό ἐνδιαφέρον; Τί εἶναι; Τί ἄλλο ἀπό 
μιά ἀκρωτηριασμένη ὕπαρξη, ἕνα νευρόσπαστο, ἔστω κι ἄν χαρακτηρίζεται 
πετυχημένος ἐπαγγελματίας, ἱκανός τεχνοκράτης, ἔμπειρος πολιτικός, σοφός 
ἐπιστήμων, «πνευματικός ὁδηγός»; Ὅλα αὐτά μπορεῖ νά τά διεκδικήση καί νά τοῦ 
ἀνήκουν. Ἕνα μονάχα δέν μπορεῖ νά διεκδικήση, τήν ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ 
εὐαίσθητου, τοῦ χαριτωμένου, τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὁλοκληρωμένου καί 
ἰσορροπημένου ἀνθρώπου. Τήν ἰδιότητα αὐτή τοῦ τήν στερεῖ ἡ ἀδιαφορία. Ἡ 
ἀδιαφορία πού δέν διαφέρει καί πολύ ἀπό τό ἔγκλημα, γιατί ὄχι μόνον δέν τό 
προλαβαίνει, ἀλλά συχνά τό ὁλοκληρώνει.  
 

*   *   * 
[σελ. 32] 

 Ἡ παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου εἶναι ἀντιπροσωπευτική ἑνός ὁλόκληρου 
κόσμου. Στήν πρώτη τῆς φάση δέν μᾶς παρουσιάζει μόνον τήν σκληρότητα, ἀλλά 
καί τήν ἀπάνθρωπη ἀδιαφορία. Φρίκη δέν μᾶς προκαλοῦν μονάχα οἱ λησταί. Ἡ 
ἀγανάκτηση στρέφεται καί στόν ἱερέα καί τόν Λευίτη, πού ἁντιπαρέρχονται. Τήν 
ἴδια εἰκόνα δέν ἀντικρύσαμε καί στό πιό πάνω περιστατικό;  
 Καιρός νά περάσουμε ἀπό τόν παγερό χῶρο τῆς ἀδιαφορίας στή φωτεινή καί 
θερμή ἀτμόσφαιρα τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἡ εὐσπλαγχνία, ὄχι ἡ 
ἀδιαφορία, νά γίνη ὁδηγός καί κυβερνήτης μας. Γιά τήν εὐσπλαγχνία δέν ὑπάρχει 
ἄγνωστος καί ξένος. Ὑπάρχει μονάχα πλησίον, ἀδελφός, συνάνθρωπος. Βλέπει σ’ 
ὅλα τά γεγονότα ἕνα ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὄχι ἕνα νούμερο. Βλέπει μιά ἀτίμητη καί 



ἀθάνατη ψυχή. Μιά ψυχή γιά τήν ὁποία κανείς δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορῆ, ἀφοῦ γι’ 
αὐτή θυσιάστηκε ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός.  
 
 
 
 

 
 



[σελ. 33] 
 
 
 

“ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΜΟΝΑΞΙΑ” 
 
 
 ΚΑΝΕΝΑΣ δέν μποροῦσε νά φαντασθῆ πώς τό πρόβλημα τῆς μοναξιᾶς καί 
τῶν μοναχικῶν ἀνθρώπων θά ἔπαιρνε τέτοιες διαστάσεις στήν ἐποχή μας. Θά 
γινόταν ἀπό τά ὀξύτερα προβλήματα, πού ταλαιπωροῦν πλήθη ἀνθρώπων.  
 Αὐτό εἶναι τό παράδοξο. Γιά μιά παλαιότερη ἐποχή, τό πρόβλημα θά εἶχε τήν 
ἑρμηνεία του. Σήμερα; Σήμερα πού ὁ πλανήτης μας ἔγινε μιά γειτονιά μέ τά 
ὑπερσύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας; Σήμερα πού ὁ πληθυσμός τῆς γῆς ξεπέρασε τά 
πέντε δισεκατομμύρια; Σήμερα νά γίνεται λόγος γιά ὀξύ πρόβλημα μοναξιᾶς, 
ἐξευρέσεως, δηλαδή, ἀνθρώπων;  
 Καί ὅμως, ἡ μοναξιά ἀποτελεῖ μεγάλο πρόβλημα. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τήν 
αἰσθάνεται τόσο ἔντονα, ὥστε νά φθάνη μερικές φορές στά ἔσχατα ὅρια 
ἀπογνώσεως. Ὄχι, φυσικά, γιατί δέν βρίσκει ἀνθρώπους, ἀλλά γιατί δέν βρίσκει τόν 
ἄνθρωπο, τόν ἄνθρωπο τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, τόν εἰλικρινῆ φίλο καί ἀδελφό.  
 Εἶχε συγκλονίσει τότε τήν κοινή γνώμη τῆς Ἀγγλίας. Ἡ εἴδηση εἶχε πέσει σάν 
βόμβα: «Νέος, 36 μόλις ἐτῶν, πάμπλουτος (κληρονόμος τῆς σοκολατοδυναστείας 
Κάντμπουρυ’ς), πανέμορφος, “ἐπιτυχημένος”, καλλιεργημένος (σπούδαζε στό Ἦτον 
καί στό Καίμπριτζ. Στοιχεῖα ταυτότητος: Τζόζελυν Κάντμπουρυ, Συντηρητικός 
βουλευτής, ἐκπρόσωπος τῆς περιοχῆς του στήν Βουλή τῶν Κοινοτήτων. Τό τέλος 
[σελ. 34] του: Μιά σφαῖρα στό κεφάλι, τό ὅπλο πεσμένο δίπλα του, κανένα 
σημείωμα, καμμιά ἐξήγηση. Αὐτοκτονία. Ἔπασχε ἀπό μοναξιά, εἶπαν οἱ περί 
αὐτόν...».  
 

*   *   * 
  
 Ποιός θά περίμενε ἕνας ταλαντοῦχος νέος, πλούσιος, μορφωμένος, μέ 
κοινωνική προβολή, νά ζῆ μιά καθημερινή τραγωδία καί νά τερματίζη τόσο ἄδοξα 
τή ζωή του; Νά ὑποφέρη ἀπό μοναξιά τήν στιγμή πού τόν περιστοιχίζουν τόσοι 
ἄνθρωποι! Νά αἰσθάνεται μόνος ἀνάμεσα στά πλήθη! Τόσες γνωριμίες καί τόση 
ἐρημιά! Ἕνας βουλευτής μέ χιλιάδες ὀπαδούς, πού ὅμως τοῦ λείπει ὁ ἕνας, ὁ 
πιστός φίλος καί σύντροφος στή ζωή. Αὐτός πού θά ἦταν σέ θέση νά τόν 
κατανοήση, νά τοῦ συμπαρασταθῆ, νά τόν ἀκούση προσεκτικά. Νά τοῦ προσφέρη 
αὐτό πού τοῦ ἔλειπε, τήν ἐλπίδα.  
 Ἔτσι, στό τέλος ἡ μοναξιά τοῦ ἔγινε ὁ δολοφόνος του. Καί προτοῦ τόν 
δολοφονήση σωματικά, τόν εἶχε σκοτώσει ψυχικά. Γιατί εἶχε δολοφονήσει τήν 
ἐλπίδα μέσα στήν ψυχή του.  



 Πρόβλημα, λοιπόν, ὀξύ ἡ μοναξιά. Τό ζοῦμε καθημερινά λίγο-πολύ ὅλοι, μέ 
ὅλες τίς τραγικές ἐπιπτώσεις του. Πιό εὔκολα ἐπικοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τό πλέον 
ἀπομακρυσμένο σημεῖο τοῦ πλανήτου μας, παρά μέ τόν διπλανό του, τόν 
συγκάτοικό του, τόν συνάδελφό του, τόν γείτονά του. Συνεννοεῖται μέ ἄνεση γιά 
ἕνα σωρό τρέχουσες ὑποθέσεις. Λύνει σοβαρά ἐπαγγελματικά ἤ ἄλλα προβλήματα 
καί ἀπό ἀπόσταση, καί ἀδυνατεῖ νά ἐπικοινωνήση καί νά ἀνταλλάξη λίγες λέξεις 
ζεστές, ἀγάπης, κατανοήσεως, μέ τόν πλησίον του. 
[σελ. 35] Φυσικά, σ’ αὐτό συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Δέν ἔπαιξαν μικρό 
ρόλο οἱ ἀπάνθρωπες πόλεις, ὅπως τίς διαρρύθμισε ὁ ἄψυχος τεχνολογικός 
πολιτισμός. Πρῶτα οἱ ἄνθρωποι ἤξεραν τόν γείτονά τους. Ζοῦσαν ἀληθινά μέ τόν 
γείτονά τους. Συμμετεῖχαν σέ ὅλα τά προβλήματά του, στίς χαρές καί στίς λῦπες 
του. Ἔλεγαν θερμή τήν καλημέρα τους. «Τόν Θεό καί τόν γείτονα», ἔλεγαν καί 
γέμιζε ἡ ψυχή τους. Σήμερα δέν γνωρίζονται ὄχι μόνον οἱ ἄνθρωποι τῆς ἴδιας 
γειτονιᾶς, ἀλλά οὔτε τῆς ἴδιας πολυκατοικίας. Οὔτε μέ τούς ἀπέναντι ἀπό τό 
διαμέρισμά τους.  
 Αὐτός εἶναι ἀσφαλῶς ἕνας λόγος. Ὅμως δέν εἶναι ὁ λόγος. Ὑπάρχει πιό πολύ 
σήμερα ἡ τάση τῆς ἀδιαφορίας γιά τούς ἄλλους. Οἱ ἄλλοι, τά προβλήματά τους, οἱ 
ἀνησυχίες τους, εἶναι δικές τους ἔγνοιες. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν. Ἄς τίς λύσουν μόνοι 
τους. Ἐφ’ ὅσον δέν ἔχουν τόν ἀντίκτυπό τους καί σέ μένα, δέν μέ ἀπασχολοῦν. Αὐτό 
εἶναι τό λάθος.  
 Στήν οὐσία πρόκειται γιά στάση ὄχι μόνον λανθασμένη, ἀλλά καί 
ἀντικοινωνική. Εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀτομισμοῦ, τοῦ ἀπάνθρωπου 
ἐγωκεντρισμοῦ. Ἡ τοποθέτηση αὐτή φυλακίζει τόν ἄνθρωπο στό στενόψυχο ἐγώ 
του. Τόν κάνει προβληματικό ὄχι μόνον γιά τούς ἄλλους, ἀλλά καί γιά τόν ἑαυτό 
του. Τόν μεταβάλλει σ’ ἕνα Φαρισαῖο, χωρισμένο ψυχικά ἀπό τούς συνανθρώπους 
του.  
 Τό πρόβλημα αὐτό τῆς μονώσεως, πού σέ μερικές περιπτώσεις φθάνει καί 
ξεπερνᾶ καί αὐτά τά ὅρια τῆς ἀγωνίας, γίνεται ἀντικείμενο μελέτης κοινωνιολόγων, 
ψυχολόγων καί ἄλλων. Τό ἐρώτημα πού θέτουν εἶναι, γιατί, ἐνῶ ἡ πρόοδος τῆς 
ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἔχουν δημιουργήσει [σελ. 36] τεράστιες 
δυνατότητες ἐπικοινωνίας, οἱ ἄνθρωποι ἀπομακρύνονται ψυχικά ὁ ἕνας ἀπό τόν 
ἄλλον; Γιατί νιώθουν ξένοι καί ἀδιάφοροι οἱ μέν γιά τούς δέ;  
 Ὁ καθηγητής τῆς Ψυχοθεραπείας στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς 
Ζυρίχης Μπένταρντ Μπός ὑπεστήριζε ὅτι «ἡ ἀπομόνωση εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητή 
στούς νέους, οἱ ὁποῖοι δέν βρίσκουν θεραπεία οὔτε στίς φιλελεύθερες κοινωνίες. 
Γι’ αὐτό πολλοί καταφεύγουν ἤ στήν ἐξέγερση ἤ στήν τοξικομανία. Γιά νά 
ἀποκατασταθῆ ὁ ἄνθρωπος στόν ἑαυτό του, δηλαδή, γιά νά πραγματοποιήση τήν 
μόνη ἀληθινή ἐπανάσταση, πρέπει νά ἐπανέλθη στήν πληρότητα τῆς σχέσεώς του 
μέ τόν κόσμο. Ἡ βία, ὁ χυδαῖος ἐρωτισμός, ἡ τυφλή προσχώρηση στόν ἀναρχισμό, οἱ 
μέθοδοι αὐτοκαταστροφῆς μέ τά ναρκωτικά, ἔχουν ἀσφαλῶς σχέση μέ τήν μοναξιά 
ἑνός μεγάλου μέρους τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων».  
 



*   *   * 
  
 Ὅλα αὐτά ὑπογραμμίζουν πώς ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς 
οὐσιαστικῆς κοινωνίας μέ τόν συνάνθρωπό μας εἶναι βασικῆς σημασίας. Ἡ ἀνάγκη 
αὐτή βρίσκεται μέσα στήν ψυχή. Εἶναι φυτευμένη ἀπό τόν Δημιουργό. Καί 
ἀλλοίμονο σ’ ἐκεῖνον πού τήν διαγράφει. Ἡ ἐπικοινωνία εἶναι πλουτισμός ὄχι 
πληροφοριῶν καί γνώσεων. Εἶναι ἔκφραση ἱερῶν αἰσθημάτων. Μετάδοση ψυχικοῦ 
θησαυροῦ καί πνευματικοῦ πλούτου. Εἶναι μετάγγιση τῆς ἀγάπης, τῆς 
ἀπελευθερωτικῆς αὐτῆς δυνάμεως, ἀπό τά τυραννικά δεσμά τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ 
καί ἀπομονωτισμοῦ. Τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πού γκρεμίζει τά τείχη τῆς μονώσεως 
καί πλησιάζει τίς καρδιές. Ὁ Θεός πού δημιούργησε τόν ἄνθρωπο τό διεκήρυξε ἀπό 
τήν [σελ. 37] πρώτη στιγμή: «Οὐ καλόν εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον» (Γενεσ. β΄18). 
Καί μιά τέτοια θεϊκή διακήρυξη δέν παραμερίζεται χωρίς συνέπειες.  
 
 
 

 
 

 



[σελ. 38] 
 
 
 

ΕΠΑΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
 
 
 ΕΝΑΣ ΕΠΑΙΤΗΣ, πού περιμένει ἐκεῖ στήν ἄκρη τοῦ δρόμου τή βοήθεια τῶν 
περαστικῶν, δέν προβληματίζει ἰδιαίτερα. Συνηθισμένο φαινόμενο, μάλιστα γιά 
παλιότερες ἐποχές. Ἀλλά ὁ ἐπαίτης αὐτός, πού συνάντησε ὁ διαβάτης μας, ἐνῶ 
φαίνεται σάν τούς ἄλλους, δέν εἶναι σάν τούς ἄλλους. Καί δέν εἶναι σάν τούς 
ἄλλους, γιατί αὐτός δέν ζητάει ὅ,τι καί οἱ ἄλλοι. Ἕνας ἐπαίτης τί ἄλλο ἀπό χρήματα 
μπορεῖ νά θέλη; Ἑνῶ αὐτός;  
 Μόλις τόν πλησιάζει ὁ διαβάτης, τά βλέμματά τους διασταυρώνονται κάπως 
παράξενα. Προτοῦ κάν προλάβη ὁ ἐπαίτης νά τοῦ μιλήση, ὁ περαστικός βάζει τό 
χέρι του στήν τσέπη, κάτι νά τοῦ προσφέρη. Ὁ ζητιάνος βλέπει τήν κίνηση, τόν 
σταματάει καί τοῦ λέει: Χρήματα μοῦ δίνουν πολλοί. Εἶναι καί μερικοί πού μοῦ 
λένε δυό κουβέντες. Ἄν ἐσύ θέλης νά μέ βοηθήσης, σέ παρακαλῶ νά μέ ἀκούσης. 
Θέλω σέ κάποιον νά μιλήσω. Θέλω κάποιον νά μέ ἀκούση προσεκτικά.  
 

*   *   * 
 
 Ἕνα περιστατικό τόσο συνηθισμένο καί τόσο ἀσυνήθιστο. Καί ὅμως, κρύβει 
ἕνα μεγάλο προβληματισμό. Θέτει ἕνα μεγάλο σύγχρονο ἀνθρώπινο πρόβλημα. Τό 
πρόβλημα τῆς ἐπικοινωνίας. Γιατί ὁ σύγχρονος βιαστικός ἄνθρωπος δέν ἔχει τόν 
χρόνο καί [σελ. 39] τήν διάθεση νά ἐπικοινωνήση, νά ἀκούση προσεκτικά, νά 
ἀγγίξη, νά αἰσθανθῆ τήν ψυχή τοῦ ἄλλου. Νά ἀφουγκρασθῆ τούς μυστικούς 
παλμούς τῆς καρδιᾶς, τούς κρυφούς πόνους. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἐξήγηση τοῦ 
δράματος ἑνός πλήθους ἀνθρώπων, πού νιώθουν πιεστική τήν μοναξιά νά ὑψώνη 
γύρω τους ἀδιαπέραστα τείχη καί νά τούς φυλακίζη στήν πιό ἀφόρητη φυλακή.  
 «Χρήματα μοῦ δίνουν πολλοί. Ἐγώ θέλω κάποιον νά μέ ἀκούση».  
 Μεγάλος καί πολυσήμαντος λόγος. Ὁ ζητιάνος αὐτός δέν ζητάει κάτι. Ζητάει 
κάποιον. Ζητάει τόν ἄνθρωπο τόν ἀληθινό, τόν πονετικό, τόν εὐαίσθητο, τόν 
ὑπομονητικό, μέ τή ζεστή καρδιά. Ζητάει τόν ἄνθρωπο πού θά τόν ἀκούση μέ 
ἐνδιαφέρον, θά τόν κατανοήση, θά τόν συμμερισθῆ, θά μοιρασθῆ μαζί του τά 
προβλήματά του, τούς πόνους του, τίς ἀνησυχίες του. Τόν ἄνθρωπο πού δέν θά τοῦ 
δώση κάτι ἀπό τά ὑπάρχοντά του, ἀλλά ἀπό τόν ἑαυτό του. Θά τοῦ προσφέρη χῶρο 
στήν καρδιά του.  
 Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού σπανίζει στήν ἐποχή μας. Εὔκολα δίνουμε κάτι, γιά 
νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν ἄλλον. Ἴσως καί γιά νά καθησυχάσουμε τή συνείδησή 
μας. Πόσο δύσκολα ὅμως προσφέρουμε μιά θέση καί στόν ἄλλον μέσα μας! Καί ὄχι 
μόνο γιά τούς ξένους, ἀλλά καί γιά τούς πιό κοντινούς μας. Ἡ καρδιά μας εἶναι 



γεμάτη ἀπό τόν ἑαυτό μας, ἀπό τό ἐγώ μας, ἀπό τά δικά μας προβλήματα, γι’ αὐτό 
δέν μένει χῶρος καί γιά τούς ἄλλους.  
 Καί ὅμως, εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτική. Ἀκριβῶς γιατί ἡ ἔλλειψη αὐτή συνθέτει τό 
πιό μεγάλο ἴσως πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ ἔλλειψη κοινωνίας καί ἐπικοινωνίας 
ἀναγκάζει ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων νά [σελ. 40] κλείνεται στόν ἑαυτό του, νά 
ἀποξενώνεται ἀπό τούς ἄλλους καί νά ζῆ τό δρᾶμα τῆς ψυχικῆς μοναξιᾶς. Τό δρᾶμα 
τοῦ περιθωριακοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀπόκληρου, τοῦ ἀποτυχημένου, πού δέν ἔχει νά 
διαδραματίση ἕνα ρόλο μέσα στήν κοινωνία. Καί ἡ αἰτία ἡ ἔλλειψη ἀγάπης καί 
στοργῆς. Ἡ ἀπουσία ἐνδιαφέροντος δημιουργεῖ τήν χειρότερη φτώχεια, τή φτώχεια 
τῆς φιλίας. Οἱ φτωχοί σέ φιλία οἱ πιό τραγικοί ἄνθρωποι.  
 

*   *   * 
  
 Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή γῆ εἶχε καί αὐτό τόν σκοπό. Νά βροῦν οἱ 
ἄνθρωποι τόν ἄνθρωπό τους. Ἔσκυβε μέ περισσή στοργή νά ἀκούση τήν κάθε 
ψυχή, νά τῆς συμπαρασταθῆ, νά τήν βοηθήση. Ἄκουγε προσεκτικά τόν κάθε 
ἄνθρωπο καί τά προβλήματά του. Χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τῶν δύο τυφλῶν, 
πού «ἔκραζαν λέγοντες: ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱός Δαυΐδ» (Ματθ. κ΄ 30). Οἱ ὄχλοι 
τούς «ἐπιτιμοῦσαν», τούς μάλωναν, γιά νά σωπάσουν. Ὁ Κύριος δέν τούς 
προσπερνάει. Σταματάει, γιά νά τούς ἀκούση προσεκτικά. Ἡ θεϊκή εὐσπλαγχνία Του 
ἀγκαλιάζει τό πρόβλημά τους, τόν πόνο τους. Παραμερίζει τόν ὄχλο καί ἱκανοποιεῖ 
τό αἴτημά τους.  
 Πόση διαφορά ἀνάμεσα στόν ὄχλο καί τόν Κύριο! Καί ὁ ὄχλος δέν εἶναι 
πάντα οἱ πολλοί. Μπορεῖ νά εἶναι καί ὁ ἕνας, μέ τήν ὀχλοποιημένη σκέψη καί 
νοοτροπία. Ὁ ὄχλος δέν ἀκούει κανένα ἄλλον, ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτό του. Στούς 
ἄλλους ἐπιβάλλει σιωπή. Προτεραιότητα ἔχει πάντα ὁ ἑαυτός του.  
 Ὁ ὄχλος δέν ἀκούει. Ἐπιτιμᾶ. Δέν ἔχει καιρό νά προσέξη τόν ἄλλον. Τοῦ εἶναι 
ἐνοχλητικό κάτι τέτοιο. Ὁ Κύριος διακόπτει κάθε ἄλλη συζήτηση, [σελ. 41] γιά νά 
ἀκούση. Σ’ αὐτό τό ἔργο τῆς ἀγάπης δίνει προτεραιότητα. Ἀκριβῶς γιατί τό ἔργο τῆς 
ἀγάπης εἶναι τό πρῶτο ἔργο.  
 

*   *   * 
 
 Οἱ δυό τυφλοί δέν εἶναι μιά μακρινή ἱστορία. Εἶναι μιά σύγχρονη 
πραγματικότητα. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἐπαίτης τῆς ἀγάπης, κραυγάζει, ὅσο κι ἄν 
ἡ κραυγή του δέν φθάνει συχνά στά αὐτιά μας. Κραυγάζει νύχτα καί ἡμέρα στήν 
μοναξιά του. Θέλει κάποιον νά τόν ἀκούση, νά τόν προσέξη. Ζητάει μιά καρδιά νά 
τόν δεχθῆ πρόθυμα. Ὄχι μέ οἶκτο. Μέ ἀγάπη εἰλικρινῆ, πού θά τοῦ προσφέρη 
ἀνεπιφύλακτη τήν ἐμπιστοσύνη της.  
 Ἄν ὁ πόνος τοῦ ἄλλου δέν γίνη πόνος μας. Ἄν τά δάκρυά του δέν γίνουν καί 
δικά μας δάκρυα. Ἄν ἡ χαρά του δέν γίνη καί δική μας χαρά, σέ τίποτα δέν 
μποροῦμε νά τοῦ φανοῦμε χρήσιμοι. Τήν ὥρα τῆς δυσκολίας του δέν ζητάει ἁπλῶς 



λόγια παρηγορητικά. Πιό πολύ θέλει νά αἰσθανθῆ μιά καρδιά στοργική, πού σκύβει 
ἀληθινά, γιά νά σηκώση ἕνα μέρος ἀπό τό πιεστικό φορτίο. Καί αὐτό δέν τό κάνουν 
τά χείλη. Τό κάνει ἡ καρδιά. Ἡ καρδιά πού ἀκούει.  
 Μιά καρδιά πού ἀκούει στέκεται διακριτικά, μέ σεβασμό καί ἐκτίμηση στήν 
προσωπικότητα τοῦ ἄλλου, μέ κατανόηση στήν δυσκολία του. Δέν κρίνει οὔτε 
ἐπικρίνει οὔτε κατακρίνει καί στίς ἀδυναμίες καί στίς πτώσεις. Σκοπός της νά 
στηρίξη, νά συμπονέση, νά συμπαρασταθῆ.  
 

*   *   * 
[σελ. 42] 

 Μιά τέτοια καρδιά ἀνοιχτή στούς ἄλλους εἶναι ἐλεύθερη. Γίνεται ἀληθινά 
ἐλεύθερη. Ἔχει γκρεμίσει μέσα της τά τείχη τοῦ μονωτισμοῦ. Κι ὅποιος μέ ἀγάπη 
ἀντιμετωπίζει τά προβλήματα τῶν ἄλλων ἀποδεσμεύεται, ἐλευθερώνεται ἀπό τά 
δικά του. Ἀκριβῶς γιατί ἡ ἀγάπη πού προσφέρεται ἀντανακλᾶται σ’ ἐκεῖνον πού 
τήν προσφέρει. Καί αὐτό ἀποτελεῖ τήν πιό βαθιά ἱκανοποίηση. Καί συγχρόνως τή 
λύση γιά τούς ἐπαῖτες τῆς ἀγάπης, γιά ὅλους μας.  
 
 
 
 

 
 
 



[σελ. 43] 
 
 
 

Ο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
 
 
 67 ΕΤΩΝ ἦταν ἡ Γαλλίδα Μ.Τ. Χάνει ξαφνικά τόν ἄνδρα τῆς. Νιώθει 
συντριπτικό τό χτύπημα. Δέν μπορεῖ νά σηκώση τή μεγάλη δοκιμασία. Αἰσθάνεται 
σάν νά αἰωρῆται στό κενό. Ὅλα χάθηκαν ἀπό μπροστά της. Ζητάει κάπου νά 
στηριχθῆ, ἀπό κάπου νά πιασθῆ. Τό ἀναζητάει καί δέν τό βρίσκει. Γύρω της παγερή 
ἡ ἀδιαφορία. Παιδιά δέν ἔχει, πού θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν κάποιο 
ἀντίβαρο. Νά τῆς σταθοῦν μέ ἀγάπη καί νά ἁπαλύνουν τόν πόνο της.  
 Τί νά κάνη; Χωρίς συμπαράσταση, νιώθει σάν λαβωμένο πουλί στήν 
καταιγίδα. Ἡ ἀπόγνωση εἰσορμᾶ καί κατακλύζει τήν ἀφύλακτη ψυχή της. Τί νά τήν 
κάνη μιά ἄσκοπη πιά γι’ αὐτήν ζωή; Ἔτσι τήν θεωρεῖ. Ἀσήκωτο τῆς φαίνεται τό 
φορτίο της. Καί ἡ τρομερή ἀπόφαση, μέσα στήν παραζάλη της, δέν ἀργεῖ νά παρθῆ.  
 

*   *   * 
 
 Ζαλισμένη, μέ θολωμένη σκέψη, σχεδόν τρέχοντας, σέ μιά στιγμή πού δέν 
ἐλέγχει τόν ἑαυτό της, ρίχνεται στό ποτάμι, πού βρίσκεται ἐκεῖ κοντά. Τά νερά τήν 
σκεπάζουν κι ἀρχίζουν νά τήν παρασύρουν, γιά νά τήν ξεβράσουν σέ λίγο ἕνα 
θλιβερό κουφάρι. Ἔτσι δείχνουν τά πράγματα. Ἐδῶ ὅμως ὑπάρχει ἕνα ἀλλά... Γιατί 
ἐδῶ ὑπάρχει ἕνας ἄνθρωπος. Ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης, τῆς [σελ. 44] 
αὐταπαρνήσεως, τῆς θυσίας. Ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος στήν ψυχή τοῦ ὁποίου κυριαρχεῖ 
ἡ ἀγάπη, ἡ πηγαία καί ἀνιδιοτελής ἀγάπη. Καί ἡ ἀγάπη δέν εἶναι μόνον ἐφευρετική 
καί πολυμήχανη. Εἶναι καί ἀποφασιστική καί ριψοκίνδυνη. Ἔχει μέσα της τό 
στοιχεῖο τοῦ ἡρωϊσμοῦ.  
 Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης, πού δέν βρέθηκε στήν ὥρα τῆς μεγάλης 
δοκιμασίας, παρουσιάσθηκε τώρα, στή στιγμή τήν πιό κρίσιμη τῆς ζωῆς της. Εἶναι 
ἕνας 18χρονος νέος. Στεκόταν στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ. Ἀντιλαμβάνεται τήν τραγική 
σκηνή. Χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό ρίχνεται στό νερό κι ἀρχίζει μέ ὅλες του τίς 
δυνάμεις νά κολυμπάη, γιά νά φθάση ὥς τήν ἄγνωστή του γυναῖκα. Καί δέν ἀργεῖ 
νά τήν πλησιάσῃ.  
 Καί νά. Ἀμέσως τά σκηνικά ἀλλάζουν. Μέσα στό ποτάμι ξετυλίγεται μιά 
σκηνή συγκινητική. Ἡ ἀπελπισμένη γυναίκα νιώθει ἕνα βαθύ συγκλονισμό. Ξυπνάει 
μέσα της τό μητρικό φίλτρο. Αἰσθάνεται κάτι τό πρωτόγνωρο. Ἕνα νέο παλικάρι νά 
διακινδυνεύη τή ζωή του γιά χάρη της! Γιά ποιό λόγο; Ποτέ της δέν μποροῦσε νά 
φαντασθῆ κάτι τέτοιο. Τί κι ἄν δέν ἔχη δικά της παιδιά; Μέσα σ’ ἐκεῖνα τά 
ἀφιλόξενα νερά ἕνας καινούργιος κόσμος ἐλπίδας καί καλοσύνης ροδίζει μέσα της. 



Τόν νέο αὐτόν, πού βρίσκεται κοντά της, τόν νιώθει περισσότερο κι ἀπό παιδί της. 
Καί εἶναι, ἀφοῦ οὔτε τή ζωή του ὑπολογίζει, γιά νά τήν σώση.  
 – Παιδί μου, τοῦ φωνάζει μέ πνιγμένη φωνή, σέ ἱκετεύω, μήν κινδυνεύης γιά 
μένα.  
 Τό γερό ὅμως παλικάρι, μέ ὑπεράνθρωπη προσπάθεια, τήν πλησιάζει καί τήν 
τραβάει στήν στεριά.  
[σελ. 45] Ὅμως τό χρέος τῆς ἀγάπης εἶναι ἀνεξάντλητο γιά τίς γενναῖες καρδιές. 
Καί ὁ νέος μας δέν νομίζει πώς τό ἐξόφλησε. Κατάλαβε τό δρᾶμα της. Γι’ αὐτό καί 
δέν σταματάει στήν πρώτη πράξη τῆς αὐτοθυσίας. Βλέπει πιά καθαρά πώς ἡ 
γυναίκα αὐτή δέν ζητοῦσε νά τήν βγάλη ἀπό τά νερά τοῦ ποταμοῦ. Πιό πολύ τοῦ 
ζητοῦσε νά τήν βγάλη ἀπό τό μαῦρο πέλαγος τῆς ἀπελπισίας. Καί γιά νά βγῆ ἀπό τό 
πέλαγος αὐτό, χρειάζεται τώρα ἕνας ἀκόμα πιό ἐπιδέξιος κολυμβητής. Ὁ 
κολυμβητής τῆς ἀγάπης. 
 

*   *   * 
 
 Τήν ἑπομένη κιόλας ἡμέρα πῆγε νά τήν δῆ στό νοσοκομεῖο, ὅπου τήν εἶχαν 
μεταφέρει. Μόλις εἶδε τό σωτῆρα της, ἡ ἀπελπισμένη αὐτή γυναίκα ἄρχισε νά 
κλαίη. Δέν ἤξερε πῶς νά ἐκφράση τήν εὐγνωμοσύνη της στόν νέο αὐτόν, πού, ὅπως 
εἶπε, τήν ἔσωσε δύο φορές: Τήν μιά βγάζοντάς την ἀπό τό ποτάμι, καί τή δεύτερη 
ἀπό τό πέλαγος τῆς ἀπογνώσεως. Μέ τήν προθυμία του νά τήν σώση τῆς τόνωσε τό 
ἠθικό καί σκόρπισε τή μαυρίλα τῆς ψυχῆς της. Ἔνιωσε πώς δέν ἦταν πιά μόνη, καί 
πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τήν ἀγαποῦν εἰλικρινά, ἐνδιαφέρθηκαν γι’ αὐτήν καί 
διακινδύνεψαν τή ζωή τους.  
 Τό θαῦμα τῆς ἀνυστερόβουλης καί μέχρι θυσίας ἀγάπης, καί μάλιστα ἀπό 
ἕνα νέο, κρύβει μέσα του τόν πιό μεγάλο δυναμισμό, τήν πιό ἀστραφτερή ὀμορφιά. 
Ποιός δέν τήν θαυμάζει; Καί πόσο θά φτώχαινε ὁ πλανήτης μας, ἄν δέν εἴχαμε 
τέτοιες μεγαλειώδεις πράξεις ἀληθινοῦ ἀλτρουϊσμοῦ! Εἶναι πολλές, εἶναι λίγες; 
Σπανίζουν; Ἴσως ναί. Ἴσως ὄχι. Γιατί; Ποιός φρόντισε νά τίς προβάλη; Ποῦ εἶναι τά 
[σελ. 46] μέσα ἐνημερώσεως, γιά νά παρουσιάσουν, ὅπως τούς ἀξίζει, τέτοια 
συγκλονιστικά γεγονότα;  
 Καί ὅμως, κάποτε ὅλοι πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε πώς δέν μποροῦμε νά 
ζήσουμε σωστά καί ἰσορροπημένα χωρίς τό ψυχικό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης καί τῆς 
θυσίας. Ἀσφυκτιοῦμε καθημερινά ἀπό τή μικρότητα, τήν ἀδιαφορία, τήν 
παγερότητα στίς ἀνθρώπινες σχέσεις. Ἰδιαίτερα οἱ νεανικές ψυχές κουράσθηκαν νά 
τρέφωνται ἀπό τά ὑποπροϊόντα τοῦ αἰσθησιασμοῦ, τῆς εὐμαρείας ἤ τῆς βίας. 
Πεινοῦν καί διψοῦν τήν αὐθεντική ἀγάπη. Ὄχι τή γλυκειά, ἀλλά τήν ἀγωνιστική 
ζωή. Ἀναζητοῦν ὄχι νά μαράνουν τόν ἐνθουσιασμό τους καί νά ναρκωθοῦν ἀπό τό 
μαυλιστικό δηλητήριο τοῦ ὀπίου ἤ τοῦ ἀλκοόλ, ἀλλά νά ἐνθουσιασθοῦν καί νά 
μεθύσουν μέ τήν δικαιοσύνη, τήν ἀλήθεια, τήν αὐτοθυσία.  
 

*   *   * 



 
 
 Ἄν ὁ σύγχρονος, κουρασμένος καί ἀπογοητευμένος ἄνθρωπος, πού ἀσφυκτιᾶ 
φυλακισμένος στόν στενόψυχο ἀτομισμό του, ἀποφάσιζε νά σπάση τά δεσμά τοῦ 
ἐγωκεντρισμοῦ του, τότε θά εὕρισκε στήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά, στήν γνησία 
ἀγάπη, τή λύση τοῦ ψυχικοῦ δράματός του. Ἡ ἀγάπη γεμίζει καί ἱκανοποιεῖ ὅσο 
τίποτε ἄλλο τήν ψυχή καί δημιουργεῖ τά πιό δυνατά καί ὄμορφα βιώματα. Αὐτή «ἡ 
ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». Εἶναι ἡ ἀγάπη πού ἔφερε ὁ Χριστός στή γῆ μας. Τό 
εὔκρατο κλίμα, ὄχι μόνο γιά ὁμαλοποιημένες ἀνθρώπινες σχέσεις, ἀλλά καί γιά μιά 
καλύτερη ψυχική ὑγεία καί ἰσορροπία. Αὐτά θά μᾶς ἔλεγε ὁ κολυμβητής τῆς 
ἀγάπης. Ἤ μᾶλλον μᾶς τά εἶπε τόσο εὔγλωττα μέ τό δυνατό παράδειγμά του.  
 
 



[σελ. 47] 
 
 
 

Ο ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ Η ΗΡΩΙΔΑ 
 
 
 ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ στιγμές ἔζησε ἡ Γαλλία ἀπό τήν ὁμηρία ἕξι μικρῶν παιδιῶν καί 
τῆς νηπιαγωγοῦ τους σέ νηπιαγωγεῖο τοῦ Νεϊγύ, ἔξω ἀπό τό Παρίσι, ἀπό 
ἐπικίνδυνο κακοποιό. Ὁ ἀπαγωγέας εἶχε δέσει στή ζώνη τοῦ παντελονιοῦ τοῦ 21 
ράβδους δυναμίτιδος, τίς ὁποῖες εἶχε συνδέσει μέ πυροκροτητή, καί ζητοῦσε νά τοῦ 
δοθοῦν ὡς λύτρα 100 ἑκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Οἱ εἰδικές δυνάμεις τῆς 
γαλλικῆς ἀσφαλείας ἔδωσαν τέλος στήν περιπέτεια μέ τρόπο τραγικό, γιά νά 
ἀπελευθερώσουν τά ἔξι μικρά καί τή νηπιαγωγό τους.  
 

*   *   * 
 
 Ξέραμε ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀρέσκονται νά ταλαιπωροῦν καί νά 
βασανίζουν τούς συνανθρώπους τους. Ὅτι βρίσκονται ὅμως ὑπάνθρωποι, πού 
νεκρώνουν μέσα τους κάθε ἴχνος εὐαισθησίας, ὥστε νά μή διστάζουν, χάριν 
λύτρων, νά βασανίζουν ἤ νά θέτουν σέ κίνδυνο παιδάκια, ἔ, αὐτό, ὅπως καί νά τό 
κάνουμε, εἶναι περισσότερο ἀπό τερατῶδες. Πῶς, ἀλήθεια, τό ἀντέχουν; Πῶς ἡ 
ζωντανή ἄνοιξη, αὐτά τά γαλανόξανθα, τά τρυφερά ἀγγελούδια, δέν μαλάσσουν 
τήν ψυχή τους;  
 Ποιός μποροῦσε νά φαντασθῆ πώς θά βρεθῆ ἄνθρωπος γιά ἕνα τόσο 
ἀπάνθρωπο ἀνοσιούργημα; Γιατί γιά ἀνοσιούργημα πρόκειται. Νομίζαμε, [σελ. 48] 
τέλος πάντων, πώς εἶχαν ἀπομείνει κάποια ἴχνη ἀνθρωπισμοῦ καί στίς πιό 
πωρωμένες ψυχές. Ἡ διαστροφή ἔχει καί αὐτή τά ὅριά της. Κάποια ἐλαφρά ἴχνη 
εὐαισθησίας ἀνιχνεύονται καί στίς πέτρινες καρδιές. Ἀκόμη καί στήν ἔρημο καί 
στούς πάγους βρίσκονται λουλουδάκια. Μπροστά στό ἀθῶο βρεφικό βλέμμα, μέ τό 
χερουβικό του χαμόγελο, πέφτει ἀπό τά χέρια καί αὐτό τό στιλέτο τοῦ ληστῆ. Ἀλλά 
τέτοια θηριωδία δέν τήν συναντᾶμε οὔτε στά θηριωδέστερα τῶν θηρίων. Μέ πόση 
τρυφερότητα ἡ τίγρις παίζει μέ τά μικρά της! Τόπος γαλήνης καί στοργῆς γίνεται ἡ 
κρύπτη τοῦ λιονταριοῦ μπροστά στά κουταβάκια του.  
 Κι ἐδῶ ἔχουμε ἕναν ὑπάνθρωπο νά τά βάζη μέ ἕνα νηπιαγωγεῖο. Δέν 
σκέπτεται οὔτε τά ἀθῶα νήπια οὔτε τήν ἀγωνία τῶν γονέων τους. Δέν φρίττει στή 
σκέψη πώς θά τραυματίση, ἴσως καί ἀνεπανόρθωτα, ἀνυποψίαστες, τρυφερές 
ὑπάρξεις. Νά ρωτήση κανείς, τί τοῦ χρωστάει ἡ ἀθωότης στό ξεκίνημά της νά γευθῆ 
τέτοιες ὀδυνηρές ἐμπειρίες; Ἀντί γιά τό ζεστό βλέμμα τῆς μητέρας τους, δυό 
ὁλόκληρα ἡμερόνυχτα, νά ἀντικρίζουν τό παγερό μάτι ἑνός ὁπλισμένου 
ἀνθρωπόμορφου θηρίου! Πραγματικά λυπᾶται κανείς γιά τό κατάντημα, γιά τήν 
ἀνανδρία, τήν βαναυσότητα, τή σκληρότητα καί τόν ἔσχατο ξεπεσμό ἑνός 



ἀνθρώπου πού ἔπαψε νά εἶναι ἄνθρωπος. Αὐτός δέν ἦταν οὔτε ληστής. Ὑπῆρξαν κι 
ἄλλοτε λησταί καί κακοποιοί. Ἀλλά μερικοί ἀπό αὐτούς καί στήν πτώση τους εἶχαν 
κάτι πού δέν θύμιζε μικρότητα, ποταπότητα, εὐτέλεια. Εἶχαν κάποια ἴχνη 
ἀνθρωπιᾶς. Ἐπί τέλους, τολμοῦσαν νά ἀντιπαραταχθοῦν μέ ἴσους, ὄχι μέ ἀδύναμα 
νήπια.  
[σελ. 49] Πόσο, ἀλήθεια, ξεπέφτει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν μέσα ἀπό τήν καρδιά 
φυγαδευθῆ ὁ ἅγιος φόβος τοῦ Θεοῦ καί παγώση ἡ ἀγάπη καί ναρκωθῆ ἡ 
συνείδηση καί ἐξαφανισθῆ ὁ σεβασμός στήν ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ! Τότε 
τό σκοτάδι καλεῖ τό σκοτάδι, τό πιό πηχτό καί ἀποκτηνωτικό. Κι εἶναι πράγματι 
φοβερό.  
 

*   *   * 
 
 Ἀλλά ἡ τραγική καί ἀποκρουστική αὐτή περιπέτεια ἔχει καί τήν φωτεινή τῆς 
πλευρά, τό ψυχικό μεγαλεῖο. Μᾶς τό ὑπενθύμισε ἡ ΟΥΝΕΣΚΟ μέ τήν ἀνακοίνωσή 
της, ὅτι ἀποφάσισε τήν ἀπονομή τοῦ Μεταλλίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στή 
Γαλλίδα νηπιαγωγό Λωράνς Ντρεϋφούς, ἡρωίδα τοῦ δράματος στό νηπιαγωγεῖο 
τοῦ Παρισιοῦ, προαστίου Νεϊγύ, «γιά νά τιμήση τό ἐξαιρετικό θάρρος της». Ἡ 
τριαντάχρονη Λωράνς, μητέρα καί αὐτή ἑνός κοριτσιοῦ εἴκοσι μηνῶν, ὄχι μόνον 
ἐμψύχωνε συνεχῶς τά νήπια, πού ἐπί 46 ὧρες κρατήθηκαν ὅμηροι, ἀλλά καί 
ἀρνήθηκε νά τά ἐγκαταλείψη, ὅταν ὁ πάνοπλος εἰσβολέας τῆς ἐπέτρεψε νά φύγη. 
Προτίμησε νά παραμείνη, γιά νά βοηθήση τήν Ἀστυνομία στήν ἐπιχείρηση, πού 
ὁδήγησε στόν φόνο τοῦ ἐνόπλου κακοποιοῦ καί στό τέλος τῆς μακρᾶς ἀγωνίας τῶν 
νηπίων καί τῶν γονέων τους.  
 Μποροῦμε νά μεταφερθοῦμε στή θέση της; Νά ζήσουμε τό δρᾶμα της; Δέν 
ἦταν πού κινδύνευε καί ἡ ἴδια. Πάνω της βάραινε ἡ τεράστια εὐθύνη γιά τή 
σωτηρία τόσων παιδιῶν. Ὁ κακοποιός δέν ἔπρεπε νά ἐρεθισθῆ, νά ἐξαγριωθῆ ἀπό 
τήν ἀγωνία καί τήν ἀνυπομονησία τῶν μικρῶν παιδιῶν. Κάθε ἄστοχη κίνηση, κάθε 
ἄκαιρη ἐνέργεια μποροῦσε νά ἀποβῆ καθοριστική, τραγική.  
[σελ. 50] Καί ἡ νηπιαγωγός, καθ’ ὅλο αὐτό τό διάστημα τῆς ὁμηρίας, ἔδειξε 
ὑποδειγματική ψυχραιμία, θάρρος, αὐταπάρνηση. Μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί 
ἐνῶ ἀνά πᾶσα στιγμή ἀντιμετώπιζε τόν ἔσχατο κίνδυνο, κατόρθωσε νά διατηρήση 
τήν ἠρεμία της καί νά ἐνεργήση μεθοδικά καί ἀποφασιστικά γιά τήν ἐξουδετέρωση 
τοῦ κακοποιοῦ καί τή σωτηρία τῶν νηπίων.  
 Ὅση ἀποκρουστικότητα ἔχει ἡ κακία, τόση ὀμορφιά ἔχει ἡ ἀρετή. Ποιός δέν 
θαυμάζει ἕνα τέτοιο ψυχικό μεγαλεῖο; Τί δυναμισμός κρυβόταν μέσα σ’ ἐκείνη τή 
νεανική καρδιά! Τό περιστατικό αὐτό μᾶς δείχνει γιά πόσους μεγαλειώδεις 
ἡρωϊσμούς εἶναι ἱκανή ἡ ψυχή, ὅταν ἔχη αἴσθηση τοῦ χρέους καί ἐμπνέεται ἀπό 
τήν ἀκατανίκητη δύναμη τῆς ἀγάπης.  
 Πόσο, ἀλήθεια, θά φτώχαινε ὁ πλανήτης μας, ἄν δέν εἴχαμε τέτοιες γενναῖες 
μορφές, γεμᾶτες ἀπό τό δυναμισμό καί τήν ὀμορφιά τῆς ἀγάπης! Αὐτές οἱ μορφές 



θά ἔπρεπε νά προβάλλωνται ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως, καί ὄχι οἱ ἄψυχες κοῦκλες 
τῆς ἐξευτελιστικῆς πασαρέλας.  
 
 



[σελ. 51] 
 
 
 

Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 
 
 
 ΧΙΛΙΟΤΡΑΓΟΥΔΗΜΈΝΗ ἡ μορφή τῆς μητέρας. Ὄχι μόνο ἡ ποίηση καί ἡ 
μουσική, ἀλλά καί ὁ χρωστήρας καί ἡ σμίλη πρόσφεραν τά ἀριστουργήματα τοῦ 
λόγου ἤ τῆς τέχνης, γιά νά τήν ἐξυμνήσουν. Πηγή ἀνεξάντλητη ἐμπνεύσεως. Χωρίς 
τή γλυκειά καί ἡρωική μορφή τῆς μητέρας, πόσο φτωχός θά ἦταν ὁ κόσμος μας!  
 Τό μυστικό της; Τό μεγαλεῖο της; Γνωστό. Ταυτισμένο μέ τήν προσφορά. Μέ 
τό πνεῦμα τῆς θυσίας καί αὐταπαρνήσεως. Σύνθημά της, ὅλα γιά τούς ἄλλους, 
τίποτα γιά τόν ἑαυτό της. Ἐθελούσιο θῦμα, προσφέρει τήν πιό ὄμορφη καί εὐγενική 
θυσία στόν ὑψηλό βωμό τῆς ἀγάπης καί ἀρωματίζει τόν πνιγηρό ἀπό τίς 
ἀναθυμιάσεις τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ πλανήτη μας.  
 Ὅποιος θέλει νά δῆ τήν ἀγάπη στήν πιό τέλεια μορφή της, τήν γεμάτη 
ἀνιδιοτέλεια καί αὐταπάρνηση, χωρίς ὑστεροβουλίες καί ὑπολογισμούς, δέν ἔχει 
παρά νά σκύψη προσεκτικά καί νά παρατηρήση τή μητέρα. Νά δῆ τή μητέρα πάνω 
ἀπό τό λίκνο τοῦ παιδιοῦ της. Νά τήν ἀτενίση στόν ἀγῶνα της μετά γιά τή σωστή 
ἀνατροφή του. Νά ἀφουγκρασθῆ τούς μυστικούς χτύπους τῆς πονεμένης μητρικῆς 
καρδιᾶς. Νά παρακολουθήση τίς θυσίες της, πού φθάνουν καί σ’ αὐτήν τήν 
προσφορά τῆς ζωῆς της.  
[σελ. 52] Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε μερικά συγκινητικά καί συγκλονιστικά 
παραδείγματα: Γενναῖες μητέρες, φωτεινά μετέωρα, ὁδοδεῖχτες γιά μιά πορεία στίς 
κορυφές τοῦ ψυχικοῦ μεγαλείου.  
 «Μιά 34χρονη Ρωσίδα μητέρα, ἡ Λιούμπα Ἀρτέμοβα, ἔβαλε τό κορμί της 
ἀσπίδα, γιά νά σώση τά ἀγόρια της, σχολικῆς ἡλικίας, ὅταν ἡ στέγη τοῦ ἐπαρχιακοῦ 
καφενείου γκρεμίσθηκε ἀπό τυφῶνα. Τά παιδιά, ὁ Τόλκα καί ὁ Φεοντόρ, δέν 
ἔπαθαν τίποτα, ἀλλά ἡ μητέρα ἀνασύρθηκε νεκρή, καταπλακωμένη ἀπό τά 
συντρίμμια. Συνέβη στό χωριό Μπελίνσκυ τῆς ἐπαρχίας Πένζα, 500 χιλιόμετρα 
νοτιοανατολικά τῆς Μόσχας. Αὐτή ἡ Λιούμπα, σάν τήν “Ἑλένη” τοῦ Νίκ Γκαίητζ, θά 
μείνη ζωντανή γιά πάντα στή μνήμη τῶν ἀγοριῶν της. Τά χέρια της, πού τινάχθηκαν 
ψηλά, γιά νά κρατήσουν τή στέγη, νά μή συνθλίψη τά παιδιά της, ἦταν τό μόνο 
ὅπλο τῆς μάνας».  
 «Γιά δεύτερη φορά μιά μάνα ἔδωσε ζωή στόν 25χρονο γιό της, χαρίζοντάς του 
ἕνα νεφρό. Ἡ μεταμόσχευση ἔγινε στό νοσοκομεῖο “Ἁγία Σοφία” τῆς 
Θεσσαλονίκης».  
 Νά θυμηθοῦμε καί τήν συγκινητική περίπτωση τῆς ἀρμένισσας μητέρας, τῆς 
Ἔμμα Ἀγκοπιάν, πού στήν παγωμένη Ἀρμενία, κάτω ἀπό τά συντρίμμια μετά τόν 
σεισμό, ἔτρεφε, καταπλακωμένη, ἐπί πεντέμιση ἡμέρες μέ τό αἷμα της τό παιδί της. 
«Ἀπό τή στιγμή πού στέρεψε τό γάλα μου, ἔκοψα τό χέρι μου καί τάϊζα τή Μαρίνα 



δυό φορές τήν ἡμέρα, ὅταν ἔκλαιγε πολύ... Γιά τήν οἰκογένειά μου δέν ἦταν 
κατόρθωμα αὐτό πού ἔκανα, γιατί ὁ καθένας μας θυσιάζεται γιά τόν ἄλλον», εἶπε 
μέ πολύ ἁπλότητα καί φυσικότητα ἡ γενναία μάνα.  
 

*   *   * 
 
[σελ. 53] Ἔτσι εἶναι. Γιά τήν ἀδιάφθορη μητέρα, ὅπως τήν ἔπλασε ὁ Θεός καί δέν 
τήν ἀλλοίωσε ὁ ψευτοπολιτισμός, ἡ θυσία εἶναι ἡ φυσικότερη ἐκδήλωση τῆς 
μητρικῆς της καρδιᾶς. Δέν μπορεῖ νά ζήση χωρίς αὐτή. Εἶναι τό ὀξυγόνο της, τό 
φυσικό της κλίμα, ἡ ζωή της. Ὅσο μπορεῖ τό ψάρι νά ζήση ἔξω ἀπό τό νερό, ἄλλο 
τόσο μπορεῖ ἡ μητέρα νά ζήση χωρίς ἀγάπη καί στοργή. Ἀγάπη πού φθάνει καί 
ξεπερνᾶ καί αὐτά τά ὅρια τῆς θυσίας, τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς της. 
 Μητέρα χωρίς θυσία, χωρίς πλοῦτο ἀγάπης, εἶναι τό πιό τερατῶδες 
κατασκεύασμα. Τελείως ἀφύσικο καί διάστροφο. Μητέρα πού σκέπτεται τόν ἑαυτό 
της καί μόνον αὐτόν καί ἐγκαταλείπει τά παιδιά της γιά τά προσωπικά της γοῦστα 
δέν εἶναι μητέρα. Τί εἶναι; Κάτι τό ἀχαρακτήριστο. Δέν συναντᾶται οὔτε στά 
ἀγριότερα τῶν θηρίων. Γιατί καί ἐκεῖ δέν λείπει ἡ φυσική, ἡ ἐνστικτώδης στοργή. 
Καί τά πιό ἄγρια θηρία θυσιάζονται γιά τά μικρά τους. Ἡ καρδιά τοῦ λύκου γίνεται 
τρυφερή, ἡ ἄγρια καρδιά τῆς τίγρεως μαλακώνει, ὅταν ἀντικρύζουν τά μικρά τους.  
 Ἡ μάνα, ἡ ἀληθινή μάνα, τῆς αὐταπαρνήσεως καί τῆς θυσίας, μέ τό ἀληθινό 
ψυχικό μεγαλεῖο, ἡ συνώνυμη μέ τό μαρτύριο καί τόν ἡρωισμό, αὐτή ἡ μάνα, ὅταν 
λικνίζη τό λίκνο τοῦ βρέφους της, λικνίζει τό μέλλον τοῦ πολιτισμοῦ. Ὅταν 
συμπαραστέκεται μέ στοργή καί ἀγάπη, μέ σοφία καί σύνεση, στήν ἀνήσυχη 
ἐφηβεία, χτίζει γερά τόν καινούργιο κόσμο τοῦ αὔριο.  
 

*   *   * 
 
 Χωρίς θυσία δέν ὑπάρχει ζωή. Δέν ὑπάρχει μεγαλεῖο. Ἡ θυσία μορφώνει καί 
διαμορφώνει τίς μεγάλες ψυχές. Σφυρηλατεῖ τίς γενναῖες, τίς ἅγιες [σελ. 54] 
μητέρες. Τίς ἄξιες τοῦ ὀνόματός τους. Ὅπως τίς θέλει ὁ Θεός, ὅπως τίς θέλει ἡ ὑγιής 
κοινωνία, ὅπως τίς λαχταροῦν οἱ παιδικές καρδιές, τά τρυφερά ἐκεῖνα ματάκια τοῦ 
ἄδολου κόσμου. Ὄχι ὅπως θέλουν νά τίς διαμορφώσουν, ἤ μᾶλλον νά τίς 
παραμορφώσουν, τά ψευτοφεμινιστικά κινήματα τῆς ξεστρατισμένης ἐποχῆς μας.  
 Ἡ μάνα τῆς αὐταπαρνήσεως ξέρει νά θυσιάζη καθετί, ἀκόμα καί τά νόμιμα 
δικαιώματά της χάριν τῶν παιδιῶν της. Ἡ μάνα αὐτή δέν ξημεροβραδιάζει στήν 
πράσινη τσόχα, ἐγκαταλείποντας τούς πιό πολύτιμους θησαυρούς της σέ ξένες, 
πληρωμένες ἀγκαλιές. Θυσιάζεται νύχτα καί ἡμέρα στόν ὑψηλό βωμό τοῦ 
καθήκοντος καί μέ τό φωτεινό της παράδειγμα δείχνει τό δρόμο τοῦ ψυχικοῦ 
μεγαλείου, τοῦ ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ.  
 

 
 



[σελ. 55] 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ 
 
 
 ΥΠΑΡΧΟΥΝ μερικά περιστατικά συγκλονιστικά, γεμᾶτα ψυχική ἀνωτερότητα, 
πού δέν χάνουν ποτέ τήν ἐπικαιρότητά τους. Δείχνουν τό ἀνθρώπινο μεγαλεῖο σ’ 
ὅλη τήν ἀστραφτερή του ὀμορφιά. Ἐμποδίζουν τήν ἐξαχρείωση, τήν ὑλιστικοποίηση 
τῆς κοινωνίας μας. Μᾶς καλοῦν σέ μιά ζωή πάνω ἀπό τά μέτρα τοῦ ἀτομισμοῦ, τοῦ 
συμφεροντολογισμοῦ, στίς φωτεινές κορυφές τῆς ἀγάπης, τῆς αὐταπαρνήσεως, τῆς 
θυσίας,  
 Ἕνα παιδάκι 8 ἐτῶν, πού δέν ἥξερε μπάνιο, ἔπεσε στή θάλασσα τοῦ Ν. 
Μαρμαρᾶ Χαλκιδικῆς. Βέβαιος ὁ κίνδυνος νά πνιγῆ. Σάν τρελός ὁ πατέρας του 
ρίχνεται στή θάλασσα, γιά νά τό σώση, χωρίς ὅμως καί αὐτός νά ξέρη κολύμβηση. 
Δυό ἄνθρωποι τώρα κινδυνεύουν νά πνιγοῦν. Στή δραματική αὐτή στιγμή ἕνας 
μαθητής Λυκείου, χωρίς κανένα δισταγμό καί χωρίς νά ὑπολογίση τόν κίνδυνο, 
πέφτει καί αὐτός στή θάλασσα, γιά νά τούς σώση. Μέ ὑπεράνθρωπη προσπάθεια 
τούς πλησιάζει καί σώζει ἀπό βέβαιο πνιγμό καί τούς δύο.  
 

*   *   * 
 
 Τό περιστατικό αὐτό δέν εἶναι μοναδικό. Ἡ αὐταπάρνηση καί ἡ θυσία 
ἐξακολουθεῖ, ὅπως στό παρελθόν ἔτσι καί σήμερα, νά ζεσταίνη τίς καρδιές πολλῶν 
καί νά τίς παρακινῆ σέ πράξεις μεγαλειώδεις. Πράξεις πού ἔχουν γιά σύμβολό τους 
τό πνεῦμα [σελ. 56] τῆς μοναδικῆς θυσίας, πού πήγασε ἀπό τόν Γολγοθᾶ.  
 Τῆς πιό μεγάλης θυσίας πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος. Ἀπό αὐτή τήν θυσία 
ἀνέβλυσε ὁ ποταμός τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, πού ποτίζει τήν ἔρημο τῆς κοινωνίας 
καί τήν γεμίζει μέ τά ἄνθη τῆς ἀρετῆς.  
 Ὅλα τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς ἀνθρωπότητος ἔχουν τήν γενεσιουργό αἰτία 
τους στήν θυσία. Ὅ,τι τιμᾶ καί ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπο, στήν θυσία θά τό 
ἀναζητήσουμε. Τό αἷμα τῆς θυσίας πότισε καί γιγάντωσε τά εὐσκιόφυλλα καί 
πολύκαρπα δένδρα τῆς πίστεως καί τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας. Αὐτό τροφοδότησε 
τούς ἥρωες, τούς μάρτυρες, τούς ἀγωνιστάς, πού δέν δίστασαν νά θυσιασθοῦν 
στόν ἱερό βωμό τοῦ καθήκοντος. Ὅλη ἐκείνη ἡ τιμημένη χορεία τῶν μαρτύρων, πού 
μέ τόν ἡρωικό θάνατό τους φώτισαν τόν πολιτισμό περισσότερο ἀπό τίς θεωρίες 
τῶν φιλοσόφων καί παρουσίασαν μέ τό γενναῖο παράδειγμά τους τήν ὀμορφιά τῆς 
ἀρετῆς, ἀπό ποῦ ἀλλοῦ ἐμπνεύσθηκαν; Ὅλες οἱ φωτεινές σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς 
Πατρίδος μας μέ τό αἷμα τῆς θυσίας γράφτηκαν. Συνθήματα σάν τό «ἐλευθερία ἤ 
θάνατος» τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 μονάχα τήν θυσία ἔχουν ὡς ἀφετηρία καί 
κίνητρο.  



 
*   *   * 

  
 Νά ἔλθουμε στό μεγάλο κεφάλαιο ἡρωισμῶν τῆς καθημερινῆς ζωῆς, πού 
δείχνει ὅτι ἡ ἐποχή μας δέν ζουγκλοποιήθηκε ἀκόμη, ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά διαθέτη 
ὀμορφιά ψυχῆς; Τί μεγαλεῖο κρύβει ἐκείνη ἡ θυσία τῆς μητέρας πού ἀγρυπνᾶ πλάι 
στό ἄρρωστο παιδί της! Ἡ μητέρα πού θυσιάζει πολλές φορές καί ὑγεία καί 
ὀμορφιά καί ἀνέσεις καί λιώνει σάν [σελ. 57] λαμπάδα στόν βωμό τοῦ χρέους, γιά 
νά διαπλάση τήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ της. Καί ὁ πατέρας πού χύνει ἱδρῶτα καί αἷμα 
καί μοχθεῖ ἀδιάκοπα γιά τήν οἰκογένειά του, λησμονώντας τόν ἑαυτό του, ἀπό ποῦ 
ἐμπνέεται; Τήν ἴδια θυσία δέν ἀντικρίζουμε καί στήν εὐγενική μορφή τῆς 
χριστιανῆς ἀδελφῆς νοσοκόμου, πού σκύβει μέ μοναδική αὐταπάρνηση, μέ κίνδυνο 
συχνά καί τῆς ζωῆς της, πάνω στό ἄρρωστο;  
 Τό πνεῦμα τῆς θυσίας δέν ὑπῆρξε ξένο καί στούς ἐργάτες τῆς ἐπιστήμης, πού 
τήν ὑπηρέτησαν μέ ἀνιδιοτέλεια καί αὐταπάρνηση. Πόσοι τέτοιοι ἄγνωστοι στούς 
πολλούς ἥρωες καί συγχρόνως μεγάλοι εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητος! Δέν εἶναι 
λίγα τά ἐθελούσια θύματα τῆς ἐπιστήμης. Γίγαντες τοῦ πνεύματος, πού δαπάνησαν 
τή ζωή τους ὁλόκληρη κλεισμένοι στούς τοίχους τῶν ἐργαστηρίων μέ τήν σκέψη 
τοῦ πάσχοντος στό νοῦ καί τήν καρδιά τους. Μεγάλα πνευματικά ἀναστήματα, πού 
ἄφησαν τήν τελευταία τους ἀναπνοή σκυμμένοι στήν ἐπίμονη καί ἐπίπονη ἐργασία 
τοῦ σπουδαστηρίου ἤ τῶν πειραματικῶν ἐργαστηρίων.  
 Καί σήμερα, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, χρειάζεται ἡ κοινωνία 
μας, γιά νά ὀρθοποδήση, ἀνθρώπους αὐταπαρνήσεως καί θυσίας. Ἐθελόθυτα 
θύματα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀγάπης. Ἀνθρώπους πού θά 
«ἀπολέσουν τήν ζωή τους», θά τήν προσφέρουν θυσία γιά τίς αἰώνιες ἀξίες.  
 Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἀφανάτιστους ἰδεολόγους, ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστάς, πού 
θά μοχθήσουν μέχρις αἵματος γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου. Ἀπό ἀνθρώπους 
πού δέν θά «δώσουν ὕπνο στούς ὀφθαλμούς τους καί στά βλέφαρά τους 
νυσταγμό», ἄν δέν [σελ. 58] γίνουν πραγματικότης οἱ εὐγενικοί πόθοι πού 
ἐμπνέονται ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι 
μονάχα τό αἰώνιο σύμβολο τῆς θυσίας. Εἶναι ἡ ἔμπνευση καί ἡ δύναμη γιά 
ἀσύλληπτους ἡρωισμούς καί μεγαλόπνοα ἔργα.  
 Σταυρός - Θυσία. Εἶναι ὁ φωτεινός φάρος, πού λούζει στό φῶς τήν ζωή μας, 
τήν Ἱστορία, τόν πολιτισμό. Γιατί τόν πολιτισμό δέν τόν φωτίζει μόνον ὁ 
ἠλεκτρισμός, ἀλλά προπάντων οἱ ἀκτινοβόλες ἐκεῖνες μορφές πού ἔλιωσαν σάν 
λαμπάδες στόν ὑψηλό βωμό τῆς ἀγάπης καί τῆς αὐταπαρνήσεως.  
 



[σελ. 59] 
 
 
 

ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑ ΓΙΑΤΡΟΣ 
 
 
 ΥΠΗΡΞΕ ἄνθρωπος ἀγάπης καί ἐνδιαφέροντος γιά τούς συνανθρώπους του. 
Ἄσκησε τήν ἰατρική ὄχι ὡς ἐπάγγελμα, ἀλλά ὡς λειτούργημα, ὡς ἱερή ἀποστολή. Τά 
βιβλία του καί οἱ προσωπικές συναντήσεις του βοήθησαν πολλούς, γιά νά λύσουν 
τά προβλήματά τους. Πρόκειται γιά τόν Πώλ Τουρνιέ, τόν γιατρό πού ἄσκησε μέ 
ἰδιαίτερη ἐπιτυχία τήν «ἰατρική τῆς προσωπικότητος».  
 Τό μυστικό του; Τό ἀποκαλύπτει σέ παλαιότερη συνέντευξή του, γεμάτη 
ἁπλότητα καί εἰλικρίνεια. Μιά συνέντευξη ἰδιαίτερα ἐξομολογητική. Ἕνα γεγονός 
συγκλονιστικό, πού κάθε ἄλλον ἴσως νά τόν εἶχε συντρίψει, πού θά μποροῦσε νά 
τοῦ προκαλέση ψυχικά τραύματα ἀθεράπευτα, γιά τόν Τουρνιέ ἔγινε κίνητρο 
δημιουργικό. Τό ἀντιμετώπισε θετικά, μέ τήν δύναμη πού χορηγεῖ στίς στιγμές 
αὐτές στίς δεκτικές ψυχές ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.  
 – Τό γεγονός πού ἔπαιξε τόν πιό ἀποφασιστικό ρόλο στή ζωή μου ἦταν ὁ 
θάνατος τῆς μητέρας μου. Ἤμουν ἕξι ἐτῶν. Ὁ πατέρας μου, πιό ἡλικιωμένος, εἶχε 
πεθάνει τρεῖς μῆνες μετά τήν γέννησή μου. Μπορεῖτε νά φαντασθῆτε τί στενός 
δεσμός εἶχε δημιουργηθῆ ἀνάμεσα στήν μητέρα μου καί σέ μένα ὕστερα ἀπό ἕνα 
τέτοιο πένθος. Καί νά μετά ἡ μητέρα μου ἀρρωσταίνει. Ἡ ἀσθένειά της διαρκεῖ ἐπί 
χρόνια. Ὁ θάνατός της μέ βυθίζει σέ μιά τρομερή μόνωση. Οἱ φροντίδες τοῦ θείου 
μου, πού μέ δέχθηκε μέ [σελ. 60] πολλή στοργή, δέν μπόρεσαν νά ἀναπληρώσουν 
τό χτύπημα τοῦ χωρισμοῦ.  
 Τά παιδικά μου χρόνια τά πέρασα σάν ἕνα μικρό ἀγρίμι.  
 Καί ὅμως, τό δειλό αὐτό παιδί, τό ἀποκομμένο ἀπό τούς ἄλλους, ἔγινε ὁ 
ἀντιπροσωπευτικός ἄνθρωπος τῆς ἐπικοινωνίας. Αὐτός στόν ὁποῖο ἄνοιγαν, μέ τήν 
πιό μεγάλη εὐκολία, τήν καρδιά τους πολυάριθμοι συνάνθρωποί μας. Δύσκολο 
ἐπίτευγμα. Τό πέτυχε μέ τόν προσωπικό του ἀγῶνα.  
 – Ὅταν κάτι σοῦ ἔλειψε στή ζωή σου, μπορεῖς εὐκολότερα νά τό ἐκτιμήσης.  
 Αὐτή ἡ δοκιμασία τῶν παιδικῶν χρόνων ἔπαιξε ἀποφασιστικό ρόλο στόν 
ἐπαγγελματικό του προσανατολισμό.  
 – Ἔγινα γιατρός γιατί ἤθελα νά “ ἐ κ δ ι κ η θ ῶ ” τόν θάνατο τῆς μητέρας μου. 
Χτυπώντας τόν θάνατο, πού μοῦ εἶχε ἀφαιρέσει τόν πιό πολύτιμο θησαυρό, 
συντελοῦσα στή νίκη τῆς ζωῆς. Ἡ φυσική μου κλίση ἦταν τά μαθηματικά. Ὅμως γιά 
μένα ἡ ἰατρική ἦταν μιά ἀποστολή στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου.  
 

*   *   * 
 



 Ἔτσι ὁ θάνατος μιᾶς μητέρας ἔγινε ζωή γιά πολλούς. Εἶναι φανερό. Δέν 
διάλεξε τήν ἄρνηση ἀπέναντι στίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς, πού ἀδιάκοπα θρηνολογεῖ 
καί συντρίβει τόν ἄνθρωπο στά βράχια τῆς ἀπελπισίας. Προτίμησε τήν θετική 
τοποθέτηση καί ἀντιμετώπιση. Κοίταξε μέ πίστη καί αἰσιοδοξία τήν ζωή. Τά πυκνά 
μαῦρα σύννεφα δέν τόν τρόμαξαν. Πίσω ἀπό αὐτά διέκρινε τόν ἥλιο μέ τό πλούσιο 
φῶς καί τή ζεστασιά του.  
 Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ πόνος πῆρε ἄλλη ὄψη. Ἔχασε τήν ὀξύτητά του. 
Μεταμορφώθηκε. Ἀπό [σελ. 61] ἀδυναμία ἔγινε δύναμη, δύναμη ἀγάπης. Ἔγινε 
προσφορά στόν πλησίον πού δοκιμάζεται, στόν συνάνθρωπο πού ὑποφέρει. Καί 
ἐνῶ μιά τέτοια στάση φαίνεται –καί εἶναι– προσφορά στούς ἄλλους, ταυτόχρονα 
εἶναι ἡ πιό μεγάλη βοήθεια σ’ ἐκεῖνον πού τήν προσφέρει.  
 Αὐτή ἡ ἔξοδος ἀπό τόν ἑαυτό μας εἶναι ἡ πιό μεγάλη προσφορά στόν ἑαυτό 
μας. Καί αὐτό ἰσχύει πάντοτε, καί μάλιστα στίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας. Τό 
νά σκεπτώμαστε ἀδιάκοπα τόν ἑαυτό μας, τά προβλήματά μας, τόν πόνο μας, τίς 
θλίψεις μας, τίς δοκιμασίες μας, εἶναι πέρασμα ἀπό μιά φυλακή σέ ἄλλη χειρότερη. 
Ἀναμηρυκάζουμε τόν πόνο μας καί γευόμεθα μόνο τήν πικράδα του. Τόν 
ἐπαυξάνουμε. Ἀντίθετα, ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ἑαυτό μας καί τά προβλήματά 
του μέ τό ἄνοιγμα στούς ἄλλους, μέ τήν προσφορά τῆς ἀγάπης, εἶναι μιά πράξη 
ψυχικοῦ μεγαλείου. Ἐπενεργεῖ θεραπευτικά καί στήν πιό τραυματισμένη ψυχή.  
 Ὁ πιστός γιατρός, πού γεύθηκε τόν ὀξύ πόνο στήν πιό τρυφερή ἡλικία καί τόν 
ξεπέρασε, ἀπευθύνεται καί σέ μᾶς σήμερα. Μέ τό παράδειγμά του εἶναι σάν νά λέη 
στόν κάθε πονεμένο καί συχνά ἀπογοητευμένο ἀπό τά χτυπήματα τῆς ζωῆς:  
 – Πονᾷς; Κλαῖς; Πικραίνεσαι; Ἀπελπίζεσαι; Γιατί; Δέν τό ξέρεις πώς ἡ ζωή δέν 
εἶναι ἀνοιξιάτικος περίπατος σέ ἀνθισμένους λειμῶνες; Ἔρχονται καί χειμῶνες καί 
παγωνιές. Οὔτε τό καράβι τῆς ζωῆς σου θά διασχίζη πάντοτε γαληνεμένες 
θάλασσες. Θά συναντήση θύελλες καί τρικυμίες.  
 Γιατί, λοιπόν, ταράζεσαι καί τά χάνεις; Γιατί, ὄχι μονάχα στίς μεγάλες, ἀλλά 
καί στίς συνηθισμένες [σελ. 62] δοκιμασίες, νομίζεις πώς χάθηκε τό πᾶν; Γιατί; Νά 
σοῦ τό πῶ.  
 Σκέπτεσαι μονάχα τόν δικό σου πόνο, καί δέν σκέπτεσαι τουλάχιστον τό ἴδιο 
καί τόν πόνο τῶν ἄλλων, πού δέν εἶναι ἄλλωστε μικρότερος ἀπό τόν δικό σου. 
Κλείνεσαι στόν ἑαυτό σου, στά δικά σου μονάχα προβλήματα, στίς προσωπικές σου 
δυσκολίες, καί δέν ἀνοίγεσαι καί στούς ἄλλους. Νά σκύψης μέ ἐνδιαφέρον καί στά 
δικά τους ζητήματα. Νά συμπαρασταθῆς στίς δοκιμασίες τους. Νά συμμερισθῆς τήν 
θλίψη τους. Νά φυγαδεύσης τήν ἀγωνία τους. Ξέρεις πόσο θά σέ βοηθοῦσε νά 
εἰρηνεύσης; Νά ἐνισχυθῆς; Νά παρηγορηθῆς; Νά δῆς καθαρά καί στίς ἀληθινές 
τους διαστάσεις καί τά δικά σου προβλήματα καί νά τά ἀντιμετωπίσης 
ἀποτελεσματικά; Ἕνα τέτοιο ἄνοιγμα στούς ἄλλους θά σέ ἔβγαζε ἀπό τήν 
προσωπική σου μιζέρια καί θά σέ γέμιζε μέ τήν πιό βαθειά ἠρεμία καί ἐσωτερική 
ἱκανοποίηση, πού μονάχα ἡ ἀγάπη προσφέρει. Γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι τό πιό 
ἀποτελεσματικό φάρμακο, τό πιό δυνατό καταπραϋντικό τοῦ πόνου.  



 Καί ὕστερα, γιατί σκέπτεσαι μονάχα αὐτά πού στερήθηκες, καί δέν 
σκέφτεσαι αὐτά πού ἔχεις; Καί δέν εἶναι λίγα, μάλιστα σέ σύγκριση μέ ἐκεῖνα πού 
ἄλλοι στεροῦνται. Εἶναι τόσα πολλά τά δῶρα τοῦ Θεοῦ. Γιατί τά λησμονεῖς; Γιατί 
δέν τά χρησιμοποιεῖς καί δέν τά ἀξιοποιεῖς γιά τόν ἑαυτό σου, γιά τούς ἄλλους, γιά 
τήν δόξα τοῦ Θεοῦ;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 63] 
 
 
 

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 
 
 
 Η ΙΑΤΡΙΚΗ ἐπιστήμη προειδοποιεῖ: Τό ἄγχος βλάπτει τήν καρδιά καί τό 
ἀνοσοποιητικό σύστημα. Ὑποσκάπτει τήν ὑγεία. Σέ καταστάσεις συνεχοῦς 
ἐντάσεως οἱ ὁρμόνες τοῦ ὀργανισμοῦ αὐξάνονται καί δροῦν ἀρνητικά.  
 Μήπως τό ἄγχος εἶναι ἡ αἰτία τῆς ταραχῆς ἤ τῆς νευρικότητός σας; Μήπως τό 
στρές σας προκαλεῖται ἀπό τήν ἀνησυχία σας, τίς ἀγωνίες σας, τούς φόβους σας; 
Δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία πώς ἡ ψυχική φόρτιση καί ἡ διανοητική πίεση 
ἀσκοῦν ἔντονη ψυχολογική ἐπίδραση σέ ὁλόκληρο τόν ὀργανισμό.  
 «Σύμφωνα μέ τούς ἐρευνητάς τό ἄγχος ἔχει καί μιά ἀκόμη πιό σκοτεινή 
πλευρά. Ἐπιδρᾶ μακροχρόνια στίς ἀρτηρίες, προκαλώντας βαθμιαία βλάβη, πού 
μπορεῖ νά ὁδηγήση σέ καρδιακή πάθηση. Ἀκόμα, μπορεῖ νά προκαλέση ἐξασθένιση 
τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, ἀνοίγοντας –κατά μία χαραμάδα μόνο, εὐτυχῶς– 
τήν κερκόπορτα τοῦ ἀμυντικοῦ μας μηχανισμοῦ γιά μολυσματικές ἀσθένειες, 
ἀκόμα καί καρκίνο.  
 » Πῶς γίνεται κάτι τέτοιο; Ἡ κρίσιμη ἀπάντηση βρίσκεται στίς ὁρμόνες πού 
ἐκλύει ὁ ὀργανισμός μας, ὅταν βρισκώμαστε σέ κατάσταση ἄγχους. Ὑπό 
φυσιολογικές συνθῆκες οἱ συγκεκριμένες ὁρμόνες εἶναι σωτήριες γιά τήν ζωή μας. 
Ἡ ἔκκριση τῶν ὁρμονῶν προκαλεῖ τήν αὔξηση τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος στήν 
καρδιά, διοχετεύοντας τό πενταπλάσιο [σελ. 64] αἷμα ἀνά λεπτό. Ὁ δόκτωρ 
Ρέντφορντ Οὐίλιαμς, ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐρευνητικοῦ κέντρου συμπεριφορικῆς 
ἰατρικῆς στό Ἰατρικό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Duke, ἔχει προχωρήσει μέ τήν 
ὁμάδα του σέ σειρά ἐρευνῶν γιά τίς ἐπιπτώσεις τῆς ἐχθρικῆς συμπεριφορᾶς στήν 
ἀνάπτυξη καρδιοπαθειῶν...».  
 

*   *   * 
 
 Αὐτά καί ἄλλα ἐπισημαίνουν τά ἐρευνητικά κέντρα. Γιατί ὅμως χρειάζεται νά 
ἔλθη ἡ ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς ἤ τῆς ψυχιατρικῆς, γιά νά ἐπιβεβαιώση μερικές 
αὐτονόητες ἀλήθειες, ἢ πού τονίζει ἀνέκαθεν ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ; Εἶναι 
δύσκολο νά προβλέψη κανείς πώς ἡ διατάραξη τοῦ πνευματικοῦ ἤ ἠθικοῦ 
παράγοντα ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στήν ψυχοσωματική ὑγεία καί ἰσορροπία; Καί 
ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἐπιμένει νά ἀρνῆται τίς ἐπισημάνσεις καί προειδοποιήσεις τοῦ 
Θεοῦ. Καί τό ἀποτέλεσμα;  
 Ὅλα συνωμοτοῦν ἐναντίον τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Καί ὁ μεγαλύτερος 
συνωμότης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος πού κάνει τό πᾶν, γιά νά 
ἀπολαύση τήν ζωή του, καί στήν οὐσία ὑπονομεύει τήν ζωή του, ὑποσκάπτει τήν 



ὑγεία του. Νομίζει ὅτι μέ τό πρωτεῖο τῆς ὕλης θά πετύχη τούς στόχους του, θά 
κατακτήση τήν ἐπιτυχία, θά φθάση στήν κορυφή τῆς χαρᾶς. Ρίχνεται σ’ ἕνα ξέφρενο 
κυνηγητό ἀπληστίας, εὐμαρείας, κούφιας δόξας, καί στό τέλος βλέπει πώς τό μόνο 
πού κατόρθωσε εἶναι νά βαθύνη μέσα στήν ψυχή του τό κενό, τό ἀνικανοποίητο.  
 Μόνο μέ ὑλικές ἐπιδιώξεις, μόνο μέ προσωπικές, ἀτομιστικές ἐπιτυχίες, 
χωρίς ἀνώτερες συγκινήσεις καί ἱερά αἰσθήματα, χωρίς ἀνιδιοτελῆ [σελ. 65] 
προσφορά, ποιά σκιρτήματα βαθειᾶς χαρᾶς καί ἀληθινῆς εὐτυχίας, ποιά εἰρήνη 
ψυχῆς, ποιό νόημα ζωῆς καί ὑπάρξεως μπορεῖ νά νιώση ὁ ἄνθρωπος; 
Αἰχμαλωτίσθηκε ἡ καρδιά ἀπό τήν ὕλη καί τίς γήϊνες φροντίδες; Ἔχασε τήν εἰρήνη 
της, τήν ἠρεμία της, τήν εὐαισθησία της. Σκληρύνθηκε. Πέτρωσε. Μιά καρδιά χωρίς 
ἀγάπη, μιά στενή, στεγνή καρδιά, εἶναι μιά ἄρρωστη καρδιά. Ἄρρωστη ἀπό ὅλες τίς 
ἀπόψεις.  
 Τό γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος φυλακίσθηκε στόν ἑαυτό του, 
μεταφυσικῶς ἄστεγος καί κοσμοθεωριακῶς ἔρημος, εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς 
ἐσωτερικῆς του ἀγωνίας καί ἀνασφάλειας, τοῦ ἄγχους πού τόν βασανίζει.  
 Τό ὑπογραμμίζει ὁ Ὁλλανδός ψυχίατρος J. Van den Berg: «Ἔχουμε ἀπωθήσει 
ἕνα βασικό στοιχεῖο, συστατικό τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, τήν φωτισμένη 
συνείδηση. Αὐτή τήν καθαρή συνείδηση τήν ἔχουμε σπρώξει στόν κόσμο τοῦ 
ὑποσυνειδήτου. Ἀπωθήσαμε ὄχι πιά τήν σεξουαλικότητα ἤ τήν ἐπιθετικότητα, ὅπως 
θά μᾶς ἔλεγε ὁ Φρόϋντ, ἀλλά τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Τόν κάναμε περιθωριακό. Τόν 
καταδικάσαμε στήν ἀνυπαρξία, Τόν ἐξορίσαμε ἀπό τήν ζωή μας, ἀπό τήν ἐργασία 
μας, ἀπό τήν οἰκογένειά μας, ἀπό τίς Σχολές μας, ἀπό τά Ὑπουργεῖα μας, ἀπό τήν 
κοινωνία, ἀπό τίς μεγάλες ἀποφάσεις. Ἔτσι, μαζί μέ τόν Θεό ἀπωθήσαμε καί κάθε 
πνευματική ἀξία, πού ἐκπροσωπεῖ τό θεῖο».  
 Τό ἀποτέλεσμα, ὅπως τό εἴδαμε καί ὅπως τό ζοῦμε, τραγικό. Ἀπωθώντας ὁ 
ἄνθρωπος τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀπωθεῖ τήν 
πιό βαθειά του ὕπαρξη. Ἀκρωτηριάζεται. Δέν εἶναι πιά, ὄχι ἁπλῶς θρησκευόμενος 
ἄνθρωπος, ἀλλά σωστός ἄνθρωπος. Τροποποιώντας τήν φράση τοῦ [σελ. 66] 
Μαλρώ, θά λέγαμε πώς ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰῶνα ἤ θά εἶναι θρησκευτικός ἤ θά 
εἶναι νευρωτικός καί ἀγχώδης.  
 

*   *   * 
 
 Πράγματι, ἡ ἀρρώστια τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ψυχική. Εἶναι πνευματική. Καί 
αὐτή ἐπηρεάζει καί τήν σωματική. Ἀπό αὐτή πάσχουν οἱ πολλοί. Τά ἀνέκφραστα, τά 
ἀνήσυχα, τά ταραγμένα πρόσωπα, δέν εἶναι παρά τά συμπτώματα μιᾶς βαθύτερης 
νόσου. Εἶναι ἡ περιφρονημένη φωνή τοῦ Θεοῦ, ἡ παραμερισμένη καί 
καταπιεσμένη συνείδηση. Αὐτή εἶναι ἡ νέα πνευματική νεύρωση. Αὐτή πρέπει νά 
θεραπευθῆ, γιά νά βρῆ ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό του. Νά γαληνέψη καί νά ἠρεμήση. 
Καί αὐτό ἀσφαλῶς δέν θά γίνη μέ φτωχά ἀνθρώπινα μέσα. Θά γίνη μέ πνευματικά, 
μέ τήν παντοδύναμη χάρη καί βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  



 Ἐφ’ ὅσον ὅλα μᾶς φωνάζουν, πώς ἡ αἰτία τῆς ταραχῆς μας, τῆς ἀγωνίας μας, 
τοῦ ἄγχους εἶναι φύσεως πνευματικῆς, ψυχικῆς, ἐκεῖ πρέπει νά ἀναζητήσουμε 
πρωτίστως καί τήν θεραπεία. Ἐφ’ ὅσον τό χαρακτηριστικό τοῦ ἄγχους εἶναι ὅτι 
πηγάζει ἀπό αἴτια ψυχικά, δέν μπορεῖ νά θεραπευθῆ παρά μόνο μέ μέσα πάλι 
ψυχικά. Χρειάζεται μιά ὑπερυλική, πνευματική ἀντιμετώπιση. Ἡ ἰατρική τῆς 
προσωπικότητος ἔρχεται νά μᾶς ὑπογραμμίση πώς στό ἄγχος καί στό στρές ἡ 
ὀργανική θεραπεία, δηλαδή ἡ θεραπεία πού βασίζεται μόνο πάνω στήν ἰατρική τοῦ 
σώματος, ἔχει πλήρη ἀποτυχία.  
 Γι’ αὐτό καί ὁ κορυφαῖος ψυχίατρος Jung (Γιούνγκ) δέν διστάζει νά 
διακηρύξη: «Εἶναι φυσικό ὁ γιατρός στά βασικώτερα προβλήματα τῆς ψυχῆς νά μήν 
ξέρη νά πῆ τίποτα. Βοήθεια στά ζητήματα [σελ. 67] αὐτά ὁ ἄρρωστος ἔπρεπε νά 
περιμένη ὄχι ἀπό τόν γιατρό, ἀλλά ἀπό τόν πνευματικό».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 68] 
 
 
 

Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ 
 
 
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ἔγιναν οἱ ἰατρικές ἀνακοινώσεις τίς τελευταῖες δεκαετίες. 
Κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί προειδοποιοῦν: «Ἡ χοληστερίνη, ἡ πίεση, ἡ 
ἡλικία, τό φῦλο, οἱ γενετικές καταβολές, τό κάπνισμα, ὁ διαβήτης, ἡ παχυσαρκία καί 
ἡ καθιστική ζωή εὐθύνονται γιά τό 50 % τῶν καρδιακῶν παθήσεων. Τό ἄλλο 50 % 
ἔχει τίς ρίζες του στόν ἄνθρωπο πού εἶναι ἐχθρικός, μεμψίμοιρος, ἀνυπόμονος, 
ἐγωπαθής καί πάντοτε βιαστικός στήν ζωή του. Διακατέχεται ἀπό ἔμμονες ἰδέες γιά 
τήν πραγματοποίηση μᾶλλον εὐτελῶν στόχων καί ἀπό τήν ἔντονη ἀνάγκη γιά 
ἀναγνώριση καί προαγωγή...».  
 

*   *   * 
 
 Ὅλα αὐτά ὑπογραμμίζουν τόν πρωταρχικό ρόλο πού παίζει ὁ πνευματικός 
παράγων στήν ὑγεία μας. Ὑπάρχουν μερικές βασικές ἀλήθειες, πού δέν 
παραμερίζονται χωρίς συνέπειες. Καί ὅμως, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τίς λησμονεῖ 
μέσα στόν τρελλό ρυθμό τῆς σημερινῆς πολυτάραχης ζωῆς. Λέμε ρυθμός. Μά 
αὐτός δέν εἶναι ρυθμός. Εἶναι στρόβιλος. Εἶναι ἴλιγγος. Ἕνα ἀδιάκοπο κυνηγητό ἡ 
ζωή μας, ἡ ἐργασία μας, τό φαγητό μας, οἱ διαπροσωπικές μας σχέσεις, ἡ 
ψυχαγωγία μας. Ἡ ἀγωνία ἔγινε ὁ ἀχώριστος σύντροφός μας. Τό ἄγχος ὁ πιό 
τακτικός ἐπισκέπτης μας. Ὅλα βαραίνουν καταθλιπτικά ἐπάνω μας.  
 Δέν εἶναι ἡ ἐργασία καί ἡ ἀπασχόληση πού μᾶς συνθλίβει. Οὔτε ἡ αὐξημένη 
εὐθύνη μᾶς καταπονεῖ. Οἱ ὑπερβολικές μέριμνες καί οἱ ἀγωνιώδεις φροντίδες μᾶς 
ταλαιπωροῦν. Καί πιό πολύ ὁ φόβος τοῦ [σελ. 69] πιθανοῦ, τοῦ ἐνδεχομένου, τοῦ 
ἀπρόβλεπτου μᾶς συντρίβει. Τό μικρόβιο δέν βρίσκεται στήν ἐργασία. Εἶναι στήν 
ἀπληστία, στήν ἀκόρεστη ἐπιθυμία, στό βάθεμα τοῦ ψυχικοῦ κενοῦ.  
 Κι ὕστερα ἔρχεται νά τροφοδοτήσῃ τήν ἀρρώστια αὐτή ἡ ἐγωιστική 
ψευδαίσθηση τοῦ ἀπαραίτητου, τοῦ ἀναντικατάστατου, πού ἔχουμε γιά τόν ἑαυτό 
μας καί πού αὐτός «πρέπει νά τά προλάβη μόνος του ὅλα». «Χωρίς ἐμένα δέν 
γίνεται τίποτα. Ἄν λείψω ἐγώ... Μετά ἀπό μένα τό χάος»!  
 Σκέψεις πού, κι ἄν πάντα δέν λέγωνται καθαρά, κυκλοφοροῦν καί τοξινώνουν 
τόν ἐσωτερικό μας κόσμο. Διαμορφώνουν τήν νοοτροπία μας. Χρωματίζουν τήν ζωή 
μας. Ἐπηρεάζουν τήν ἀναστροφή καί τήν συμπεριφορά μας. Δημιουργοῦν τό 
πιεστικό κλίμα, τήν ἀσφυκτική ἀτμόσφαιρα πού μέσα τῆς ζοῦμε καί ἀναπνέουμε.  
 Σ’ αὐτούς τούς πιεσμένους καί καταπιεσμένους ἀπό τόν ἐσωτερικό τύραννο 
τῆς ἀγωνίας, τούς ἀχθοφόρους τοῦ ἀνήσυχου ἑαυτοῦ τους, σέ ὅλους μας, τούς 
«κοπιῶντας καί πεφορτισμένους» ἀπό τίς ἀδιάκοπες μέριμνες, ὁ Κύριός μας 



ἀπευθύνεται καί μᾶς καλεῖ νά πᾶμε κοντά Του, γιά νά μᾶς ξεκουράση. Νά μᾶς 
ἀπαλλάξη ἀπό τό πιεστικό φορτίο μας.  
 Ἡ ἀγάπη τοῦ οὐράνιου Πατέρα, στούς «ἀπαραίτητους» καί 
«ἀναντικατάστατους» ἐπιτρέπει κάποτε μιά ἀρρώστια, γιά νά τούς προσγειώση καί 
νά τούς δείξη πώς δέν ἦσαν καί τόσο ἀπαραίτητοι. Τούς φανερώνει μέ τόν τρόπο 
αὐτό ἤ καί μέ ἄλλον πώς δέν ἦσαν καί τόσο ἀναντικατάστατοι. Οἱ ἐργασίες 
συνεχίσθηκαν. Ἡ πορεία τῆς ζωῆς δέν σταμάτησε. Ἡ γῆ ἐξακολούθησε τήν 
«περιστροφή» της καί χωρίς τήν δική τους συμβολή.  
[σελ. 70] Πολύ σωστά εἶπαν πώς τά «νεκροταφεῖα εἶναι γεμᾶτα ἀπό 
ἀναντικατάστατους». Καί ὅμως, ὁ κόσμος συνέχισε τόν δρόμο του, χωρίς τούς 
«ἀναντικατάστατους». Δέν ἔπαψε νά προχωρῆ, νά δημιουργῆ, νά ἀναπτύσσεται καί 
νά σφύζη ἀπό ζωή. Νά γιατί τό πιό σημαντικό καί ἀπαραίτητο εἶναι, ἄν οἱ 
«ἀπαραίτητοι» καί «ἀναντικατάστατοι» καταλάβουν πώς δέν εἶναι οὔτε 
ἀπαραίτητοι οὔτε ἀναντικατάστατοι. Τότε θά προσφέρουν τήν πιό σημαντική 
ὑπηρεσία, πρῶτα στόν ἑαυτό τους καί μετά καί στούς ἄλλους.  
 

*   *   * 
 
 Σ’ ὅλους τούς κουρασμένους καί πολυάσχολους, πού δέν ἔχουν καθόλου 
καιρό οὔτε γιά ἀνάπαυση καί ψυχαγωγία, ἀπευθύνεται ὁ Κύριος καί τούς 
προτρέπει νά μαθητεύσουν στό ἀπέραντο σχολεῖο τῆς φύσεως. Τούς παρακινεῖ νά 
«ἐμβλέψουν» καί νά «καταμάθουν». Νά δοῦν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού 
ἐκδηλώνεται τόσο πλούσια καί σ’ αὐτά «τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ». Νά 
παρατηρήσουν προσεκτικά καί νά φιλοσοφήσουν πάνω στά «κρῖνα τοῦ ἀγροῦ», 
στά ταπεινά ἀγρολούλουδα μέ τίς ἀπαράμιλλες φορεσιές τους, πού τούς χαρίζει ἡ 
πρόνοιά Του.  
 Ἔτσι ἡ ἄψυχη φύση, μέ τό μεγαλόφωνο στόμα τῶν πουλιῶν καί τῶν 
λουλουδιῶν, διαλαλεῖ τίς αἰώνιες ἀλήθειες. Τί μᾶς λέει; Διῶξτε τήν ἀγωνιώδη 
μέριμνα. Ἡ ἀγωνία δέν εἶναι φροντίδα. Εἶναι ὀλιγοπιστία. Δέν εἶναι ζῆλος οὔτε 
ἐνδιαφέρον γιά πρόοδο καί ἐπιτυχία. Εἶναι ἀδυναμία, μαρασμός, αὐτοκαταδίκη. 
Εἶναι σαράκι γιά τήν ὑγεία. Τρωκτικό γιά τήν ψυχική ἰσορροπία. Νάρκωση τῆς 
πνευματικῆς δημιουργίας. Ὄπιο τῆς ζωῆς. Χαλκεύει τυραννικές ἁλυσίδες. 
Φυλακίζει τό πνεῦμα καί δέν τό ἀφήνει νά [σελ. 71] ἀναπνεύση τόν ζωογόνο ἀέρα 
τῆς ἐλευθερίας. Στήν ρίζα της ἡ ἀγωνία δέν εἶναι παρά ὑποσυνείδητος ἐγωισμός, 
κρυφή ἰδέα γιά τήν ὑπεραξία τῆς αὐτοῦ μεγαλειότητος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ Ἐγώ 
μας.  
 Γιατί ἀφήνετε τήν ἀγωνία νά σᾶς ροκανίζη; Γιατί παίρνετε τό ἐνδεχόμενο ὡς 
βέβαιο καί σωρεύετε τόσα ἀνύπαρκτα συχνά προβλήματα; Γευόσασθε σήμερα 
πιθανές ἤ καί ἀπίθανες δοκιμασίες καί θλίψεις. Δέν σᾶς φθάνει τό φορτίο μιᾶς 
ἡμέρας; Γιατί θέλετε νά σηκώνετε τό φορτίο μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς; Μεριμνᾶτε καί 
ἀγωνιᾶτε ὄχι γιά τό σήμερα, ἀλλά γιά τό αὔριο. Γιατί; «Ἡ αὔριον μεριμνήσει τά 
ἑαυτῆς· ἀρκετόν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς» (Ματθ. στ΄ 34). Χωρίς αὐτό νά σημαίνη 



ἀδράνεια καί μοιρολατρία. Ἄλλωστε, γιατί τό ξεχνᾶτε; Δέν εἴσασθε μόνοι. Οὔτε 
ἁπλές ὑπολογιστικές μηχανές, γιά νά ὑπολογίζετε καί προβλέπετε ἀλάνθαστα τό 
μέλλον. Ἐκτός ἀπό τήν ἀνθρώπινη πρόβλεψη, ὑπάρχει καί ἡ πρόνοια. Ὑπάρχει ἡ 
πίστη στήν ἀγάπη τοῦ Πατέρα, πού δέν θά μᾶς ἀφήση οὔτε ποτέ θά μᾶς 
ἐγκαταλείψη.  
 

*   *   * 
 
 Ἀγωνιοῦμε, καί γι’ αὐτό ἀναζητᾶμε περίτρομοι ἄλλα στηρίγματα. 
Ἀναζητοῦμε, γι’ αὐτό καί ἀγωνιοῦμε. Καί χανόμεθα μέσα σ’ ἕνα φαῦλο κύκλο 
αὐτοταλαιπωρίας. Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἄλλη ζήτηση, πού φυγαδεύει τήν ἀγωνία. 
Ζητώντας πρῶτα τά ὑλικά, βρίσκουμε μονάχα τήν ἀγωνία τους. Ἄν μάθουμε νά 
ζητοῦμε πρῶτα τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνη Του, θά δοῦμε πώς ὅλα 
τά ἄλλα θά ἀκολουθήσουν. Θά ἀκολουθήση τό πιό πολύτιμο, ἡ ψυχική γαλήνη καί 
ἠρεμία. Τότε θά τρῶμε τό ψωμί, χωρίς [σελ. 72] νά μᾶς τρώη. Ὁ τύραννος τῆς 
ἀγωνίας δέν θά βρίσκη καμμιά θέση στήν ψυχή μας καί στήν ζωή μας. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 73] 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ 
 
 
 Η ΙΑΤΡΙΚΗ δέν μᾶς προσφέρει μονάχα θεραπευτική ἀγωγή καί 
φαρμακευτικές συνταγές. Προσφέρει καί τήν λεγομένη προληπτική ἰατρική. Κι εἶναι 
ἀσφαλῶς πολύ πιό σημαντικό νά προλαμβάνη ἀπό τό νά θεραπεύη. Καί μάλιστα, 
ὅταν λαμβάνη σοβαρά ὑπ’ ὄψη τῆς τόν πνευματικό παράγοντα. Ὅταν δέν 
ὑποβαθμίζη τόν ἀποφασιστικό ρόλο πού παίζει ἡ Ψυχική ἠρεμία καί εὐεξία στήν 
σωματική ὑγεία. 
 Τό ὑπογραμμίζει σέ δημοσίευμά του καθηγητής τῆς Καρδιολογίας στό 
Πανεπιστήμιο Σέντ Λιούις τῶν ΗΠΑ: «Γιά χρόνια ἡ λαϊκή σοφία εἶχε συνδέσει 
διάφορες δυσμενεῖς ψυχολογικές καταστάσεις –μελαγχολία, ἄγχος, ἀνασφάλεια, 
φόβος, ἀγωνία, ὀργή– μέ προβλήματα τῆς καρδιᾶς. Μόνο τελευταῖα ὅμως 
μελετήθηκε ἀντικειμενικά ἡ σχέση καρδιᾶς καί ψυχολογικῆς σφαίρας. Στό ἐτήσιο 
Συνέδριο τῆς Ἀμερικανικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (1992) ἀνακοινώθηκαν 
ἐρευνητικές ἐργασίες πού δείχνουν ὅτι ἡ μελαγχολία, τό ψυχικό στρές καί ἡ ὀργή 
δροῦν δυσμενῶς στήν λειτουργία τῆς καρδιᾶς». Χρειάζεται, λοιπόν, «νά 
συστήσουμε στούς καρδιοπαθεῖς νά λύνουν εἰρηνικά καί πολιτισμένα τίς διαφορές 
τους μέ τούς ἄλλους καί ἡ ἀνάκληση στή μνήμη ἀτόμων ἤ περιστατικῶν πού 
προκαλοῦν ὀργή νά ἀποφεύγεται, καί μέ τόν χρόνο ἡ ψυχολογική πίεση στήν 
καρδιά νά ἀμβλύνεται καί νά ἁπαλύνεται». 
 

*   *   * 
[σελ. 74] 

 Ἀξιοπρόσεκτες ἀπόψεις, ὄχι μόνο γιά τούς καρδιοπαθεῖς. Γιά ὅλους μας. Καί 
μάλιστα γιά τόν ἀγχώδη, τόν νευρικό καί ταραγμένο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας. 
Ἔρχεται ἡ ἰατρική ἐπιστήμη νά συμφωνήση μέ τήν χριστιανική διδασκαλία καί νά 
μᾶς δείξη, ἀπό τήν δική της σκοπιά, τήν ἀνεκτίμητη ἀξία καί συμβολή της καί στήν 
σωματική ὑγεία. Ἡ ταραχή, δηλαδή, πού δημιουργεῖται ἀπό τήν ἀντιπάθεια, τό 
μῖσος, τήν ἐκδικητικότητα, καί ἔχει τόσο δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις προπάντων στήν 
καρδιά, βρίσκει τήν ριζική θεραπεία της στήν χριστιανική μεγαλοψυχία καί 
συγχωρητικότητα.  
 «Ἀπό καρδίας» μᾶς συνιστᾶ ὁ Κύριος νά προσφέρουμε τήν συγγνώμη. Καί ἡ 
ἰατρική μᾶς ὑπογραμμίζει πώς αὐτή ἡ συγγνώμη ἀσκεῖ τεραστία εὐεργετική 
ἐπίδραση στήν καρδιά. Ὄχι ἁπλῶς νά συγχωροῦμε μέ τά λόγια καί νά ἔχουμε μέσα 
στήν καρδιά μας «κρατούμενα» καί νά ἀναπολοῦμε εὐκαίρως ἀκαίρως τήν ἔχθρα 
καί νά τήν ἀναζωπυρώνουμε κάθε λίγο καί νά τήν ἀναμηρυκάζουμε καί νά 



γευώμεθα μέ ἄγρια εὐχαρίστηση τήν πικράδα τῆς –«θά τοῦ δείξω ἐγώ»–. Ὄχι, αὐτό 
δέν εἶναι χριστιανική συγγνώμη. Δέν εἶναι φάρμακο. Εἶναι δηλητήριο.  
 Ἡ πατερική σοφία, πού ἐμπνέεται ἀπό τόν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ, μᾶς 
προτρέπει νά λησμονοῦμε τελείως καί νά διαγράφουμε γιά πάντα ὁποιαδήποτε 
ἀντιπάθεια ἤ ἐχθρότητα. «Δεῖ τήν ἔχθραν εἰς ὕδωρ γράφειν». Τήν ἔχθρα πρέπει νά 
τήν γράφουμε στό νερό, γιά νά ἐξαφανίζεται ἀμέσως, νά ξεχνιέται ἀπολύτως, καί 
ποτέ πιά νά μήν ἐπανέρχεται στήν σκέψη μας. Ὅπως ὁ Θεός μᾶς βεβαιώνει ὅτι «τάς 
ἀνομίας καί τάς ἁμαρτίας μας δέν θά τίς ξαναθυμηθῆ», ἔτσι κι ἐμεῖς ὀφείλουμε 
νά λησμονοῦμε τά [σελ. 75] «ὀφειλήματα» τῶν συνανθρώπων μας. Ἀκριβῶς τό ἴδιο 
συνιστοῦν καί οἱ πιό σύγχρονες ἰατρικές ἔρευνες: «Νά ἀποφεύγεται ἡ ἀνάκληση 
στή μνήμη ἀτόμων ἥ περιστατικῶν πού προκαλοῦν ὀργή...». Καί ἔρχεται τόσο 
φυσικό τό ἐρώτημα: Ὑπάρχει ζωτικότερη καί εὐεργετικότερη προσφορά καί γιά τήν 
σωματική μας ὑγεία ἀπό αὐτήν πού μᾶς χαρίζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἄνθρωποι 
τοῦ Θεοῦ;  
 Ἀλλά ἔστω κι ἄν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς τό ζητοῦσε. Κι ἄν δέν ἔθετε τήν 
συγχώρηση στούς ἄλλους ὡς προϋπόθεση γιά τήν ἄφεση τῶν δικῶν μας 
ἁμαρτημάτων καί ὡς ἀπόδειξη ὅτι εἴμεθα ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Καί πάλι, γιά 
τό δικό μας, τό προσωπικό συμφέρον, γιά τήν σωματική μας ὑγεία καί τήν ψυχική 
μας ἰσορροπία, θά ἔπρεπε νά συγχωροῦμε, μᾶς λέει ἡ ἰατρική.  
 Ἀκριβῶς γιατί ἡ ἔλλειψη συγχωρητικότητος εἶναι ὁ πιό μεγάλος καταπιεστής 
καί τύραννός μας. Ὁ πιό τρομερός δυνάστης, ὁ βασανιστής τῆς ψυχῆς μας. Ὁ 
φυγαδευτής τοῦ πιό πολύτιμου ἀγαθοῦ, πού λέγεται ἠρεμία, γαλήνη, ἐσωτερική 
εἰρήνη καί χαρά.  
 «Ὅπου ὑπάρχει θυμός ἤ ὀργή δέν φτερουγίζει πνεῦμα πραότητος. Κι ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι ἔρημος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ποιά ἐλπίδα σωτηρίας θά ἔχη; Πότε 
θά βαδίση στόν σωστό δρόμο;» (Χρυσόστομος).  
 Ξεκάθαρη καί τεκμηριωμένη ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 
Ἀρκεῖ ὁ Χριστιανός νά διαθέτη ἀπλῆ λογική, καί τό πρᾶγμα γίνεται φανερό: Ἡ 
μνησικακία δημιουργεῖ ταραχή. Ὅπου ὑπάρχει ταραχή δέν ὑπάρχει πραότητα. Δέν 
ὑπάρχει ὁ καρπός τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, πού εἶναι ἀνάμεσα στά [σελ. 76] ἄλλα 
«χρηστότης καί πραότης». Ἡ μνησικακία, δηλαδή, φυγαδεύει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 
Καί χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα δέν ὑπάρχει πνευματική ζωή. Ὑπάρχει ἐρημιά, ξηρασία, 
ἄβυσσος πνευματική.  
 

*   *   * 
 
 Καί τό συμπέρασμα, γιά νά μήν ἀστοχήσουμε στή ζωή μας, ἀλλά γιά νά 
ἐπιτύχουμε τόν μεγάλο ἐπί γῆς προορισμό μας, μᾶς τό διατυπώνει ὁ Μ. Βασίλειος: 
«Ἐάν γένῃ... ἀμνησίκακος, μή ἀμυνόμενος τόν ἐχθρόν, μή μεμνημένος τῆς χθιζῆς 
(χθεσινῆς) ἔχθρας· ἐάν γένη φιλάδελφος, συμπαθής, ὡμοιώθης Θεῷ». Ὁ 
ἀπαραίτητος ὄρος γιά τήν ὁμοίωσή μας μέ τόν Θεό εἶναι τό ὄχι στήν ἐκδίκηση, τό 



ὄχι στήν ἀνταπόδοση τῆς ἔχθρας, ἡ φιλαδελφεία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἀγάπη καί πρός 
αὐτούς τούς ἐχθρούς.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 77] 
 
 
 

ΔΙΩΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
 
 
 ΑΡΡΩΣΤΗΣΑ βαρειά στά εἴκοσί μου χρόνια. Οἱ γιατροί μέ εἶχαν σχεδόν 
ξεγράψει. Καμμιά ἐλπίδα θεραπείας δέν φαινόταν πουθενά. Κι ἐγώ τά εἶχα ὅλα 
ἀντιληφθῆ. Προσπαθοῦσα νά τό πάρω ἀπόφαση. Σέ λίγο ὅλα γιά μένα θά 
τελείωναν. Πόσο δύσκολο νά συμφιλιωθῶ μέ τήν κατάστασή μου αὐτή! Ὅλοι καί 
ὅλα μοῦ ἔφταιγαν. Οἱ γύρω μου, ὁ κόσμος, ὁ ἑαυτός μου, ὁ Θεός. Μελίσσι τά 
ἀναπάντητα ἐρωτηματικά βούιζαν ἀσταμάτητα στή σκέψη μου: «Γιατί ἐγώ νά 
ὑποφέρω;» «Γιατί ἀνήμπορος στά εἴκοσί μου;».  
 Νά ὅμως πού ξαφνικά καί ἀναπάντεχα μιά ἐλπιδοφόρα ἀκτίνα ἦλθε νά χύση 
φῶς στό σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας μου. Ἕνα νέο καί δραστικό φάρμακο μαζί μέ τήν 
ἱκανότητα εὐσυνείδητου γιατροῦ ἄνοιγαν καινούργιους ὁρίζοντες μπροστά μου. 
Ἤμουν πιά ὑγιής. Τελείως ὑγιής. Μποροῦσα νά ξαναρχίσω τή ζωή μου, ἤ μᾶλλον νά 
τήν συνεχίσω τώρα δημιουργικά καί χαρούμενα. Τήν στέρηση διαδέχθηκε ἡ 
ἀφθονία. Τόν πόνο ἡ χαρά. Τήν ἀπελπισία ἡ ἐλπίδα. Ἀκολούθησαν δώδεκα χρόνια 
οἰκογενειακῆς ζωῆς, εὐτυχισμένης ζωῆς, χωρίς τήν παραμικρή σχεδόν σκιά. Δώδεκα 
ὁλόκληρα χρόνια ὁ ἥλιος τῆς χαρᾶς μας μεσουρανοῦσε καί δέν ἔλεγε νά δύση.  
 Ξαφνικά ὅμως τά σύννεφα τῆς δοκιμασίας πύκνωσαν πάλι. Τό πρῶτο μου 
κοριτσάκι σκοτώθηκε ἀναπάντεχα. Ἦταν τό πιό ἔξυπνο καί χαριτωμένο. Ἕνα 
τραγούδι χαρᾶς. Καί τώρα γινόταν ἕνα μοιρολόγι θανάτου. Δυνατό τό χτύπημα. 
Παραλίγο νά μᾶς συντρίψη. Ἡ γυναίκα μου κι ἐγώ προσπαθήσαμε νά σταθοῦμε στά 
πόδια μας. Νά δοῦμε τή δοκιμασία [σελ. 78] μέ πίστη, χωρίς ἀπογοήτευση. Ἔπρεπε 
νά συνεχίσουμε μέ αἰσιοδοξία τή ζωή μας. Τή θέση τοῦ χαμένου παιδιοῦ μας τήν 
πῆρε ἕνα νέο. Θά μᾶς ἔφερνε τή χαρά; Ἔτσι πιστεύαμε. Μᾶς ἔφερε ὅμως τόν πόνο, 
γιατί γεννήθηκε μέ ἀναπηρία. Ἀλλά ἦταν ἕνας πόνος σωτήριος, γιατί ἄνοιξε νέους 
ὁρίζοντες στή ζωή μας. Μᾶς ἔφερε πιό κοντά στόν ἀνθρώπινο πόνο, στόν πόνο τῶν 
ἄλλων, καί προπαντός πιό κοντά στόν Θεό.  
 

*   *   * 
 
 Τέτοια ἤ παρόμοια γεγονότα δέν εἶναι σπάνια στή ζωή μας. Ὁ πόνος σέ 
κάποια χρονική στιγμή, μικρῆς ἤ μεγάλης διαρκείας, θά μᾶς ἐπισκεφθῆ. Δέν 
ἀποκλείεται σέ μερικούς, μέ τήν ἄλφα ἤ βῆτα μορφή, νά γίνη μόνιμος ἐπισκέπτης, 
ὅσο ἀνεπιθύμητος κι ἄν τούς εἶναι. Μερικές δοκιμασίες ἔρχονται ἀναπάντεχα καί 
σκληρά καί ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά μᾶς συντρίψουν. Πῶς, λοιπόν, θά 
τοποθετηθοῦμε μπροστά στό μεγάλο καί παγκόσμιο αὐτό πρόβλημα;  



 Ἐδῶ μονάχα αὐτή τήν πλευρά θά δοῦμε. Τήν τοποθέτησή μας. Γιατί καί τό 
κάθε πρόβλημα, προτοῦ λυθῆ καί γιά νά λυθῆ, πρέπει νά τοποθετηθῆ σωστά. Πῶς 
θά δοῦμε καί πῶς θά τοποθετηθοῦμε μπροστά σ’ ἕνα γεγονός, ὅσο συνταρακτικό 
καί ἄν εἶναι;  
 Πρῶτα – πρῶτα, δέν πρέπει νά τά χάσουμε, νά πανικοβληθοῦμε, νά 
ἀπογοητευθοῦμε καί νά καταθέσουμε τά ὅπλα. Ἄν σταθοῦμε ψύχραιμα καί 
διατηρήσουμε τήν αὐτοκυριαρχία μας, πετύχαμε κιόλας, στή δύσκολη ἐκείνη 
στιγμή, μεγάλη νίκη. Ἄν ὑψώσουμε μέ πίστη τό βλέμμα καί τήν πονεμένη καρδιά 
[σελ. 79] στόν οὐρανό, δημιουργοῦμε τίς προϋποθέσεις, γιά νά ξεπεράσουμε τό 
δυνατό χτύπημα.  
 Μᾶς συνέβη μιά ἀναπάντεχη θλίψη, μιά ἀρρώστια, ἕνα ἀτύχημα, μιά σοβαρή 
ἀποτυχία. Βρεθήκαμε, χωρίς λόγο, μέ τή ρετσινιά τῆς διαβολῆς, τῆς συκοφαντίας, 
καί μάλιστα ἀπό πρόσωπα μέχρι χθές φιλικά. Ἕνα ἀγαπητό μας πρόσωπο, στό 
ὁποῖο στηρίζαμε τόσες ἐλπίδες καί προσδοκίες, ξαφνικά ἔφυγε ἀπό κοντά μας. Πῶς 
θά τά ἀντιμετωπίσουμε; Χρειάζεται ψυχραιμία. Μή δραματοποιοῦμε τά γεγονότα. 
Μήν ἀφήνουμε ἀχαλίνωτη τή φαντασία μας νά τά τραγικοποιῆ. Μή τούς δίνουμε 
συχνά διαστάσεις πού δέν ἔχουν. Καί προπάντων μή τά βλέπουμε μέ τό κοντόθωρο 
μάτι τῆς ὀλιγοπιστίας μας, ἀλλά μέ τό φωτεινό βλέμμα τῆς πίστεως. Αὐτό 
δημιουργεῖ νηφαλιότητα στή σκέψη μας, ἠρεμία στήν ψυχή μας, ἀπαραίτητες 
προϋποθέσεις γιά σωστή ἀντιμετώπιση.  
 Ἀσφαλῶς ἡ διατήρηση τῆς ψυχραιμίας δέν σημαίνει ἀπάθεια καί ἀδιαφορία. 
Σημαίνει νά μποροῦμε νά βλέπουμε τά γεγονότα καί τούς ἀνθρώπους μέ τό 
φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τό πρίσμα τῆς αἰωνιότητος. Αὐτό δέν σημαίνει καθόλου 
φυγή καί ὑπεκφυγή. Εἶναι ἡ πιό ρεαλιστική καί δραστική ἀντιμετώπιση. Καί μόνο 
ὅτι μᾶς βοηθεῖ νά μή δραματοποιοῦμε τίς καταστάσεις εἶναι πολύ σημαντικό.  
 Ἔτσι ὁ πιστός Χριστιανός, ὁπλισμένος μέ τόν θώρακα τῆς πίστεως καί τῆς 
ἐλπίδος, θά σταθῆ γερά στά πόδια του. Καί αὐτό ἀποτελεῖ τήν καλύτερη 
προϋπόθεση δημιουργίας δυναμικοῦ ψυχικοῦ κλίματος, γιά τόνωση καί ἐνίσχυση, 
γιά φυγάδευση τῆς ἀπογνώσεως. Προϋπόθεση, πού καί ἡ σύγχρονη ἰατρική τήν 
θεωρεῖ ὡς τό πιό ἀποτελεσματικό [σελ. 80] θεραπευτικό μέσο. Προϋπόθεση πού 
εἶναι καί ἀπαίτηση τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ πανάγαθου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τίς 
δοκιμασίες καί παραχωρεῖ τίς θλίψεις στούς ἀγαπητούς Του «ἐπί τό συμφέρον, εἰς 
τό μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Ἑβρ. ιβ΄ 10). Μᾶς παιδαγωγεῖ, σύμφωνα μέ 
τήν ἀγαθότητά Του πρός τό συμφέρον μας, γιά νά γίνουμε μέτοχοι τῆς ἁγιότητος 
καί τῆς δόξας Του.  



[σελ. 81] 
 
 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ 
 
 
 «Πονηρόν ἐστι τό θηρίον, καί οὐδέποτε ἀπογινώσκει ὅ μέγιστον ὑμῖν 
κατάκριμα γίνεται, ὅτι ἐκεῖνος μέν οὐδέποτε ἡμῶν ἀπελπίζει τήν ἀπώλειαν, ἡμεῖς 
δέ τήν ἑαυτῶν ἀπογινώσκομεν σωτηρίαν».  
 
 ΕΝΑ ἀπό τούς πιό γενναίους ἀθλητάς τῶν πνευματικῶν στίβων, τόν Ἰώβ, εἶχε 
ὑπ’ όψη του ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὅταν ἔγραψε τά βαρυσήμαντα αὐτά λόγια. 
Σύμβολο καρτερίας καί ὑπομονῆς ὁ πολύαθλος ἅγιος. Τό ὄνομά του ταυτίσθηκε μέ 
τήν ἀρετή τῶν δυνατῶν. Τόν μακαρίζει καί τόν προβάλλει ὡς ὑπόδειγμα ὄχι μόνον 
ἡ Παλαιά, ἀλλά καί ἡ Καινή Διαθήκη. «Ἰδού μακαρίζομεν τούς ὑπομένοντας· τήν 
ὑπομονήν Ἰώβ ἠκούσατε...» (Ἰακώβου ε΄ 11). Καί ποιός δέν ἔχει ἀκούσει γιά τήν 
ἰώβειο ὑπομονή; Τήν ὑπομονή μέ τήν ὁποία κατετρόπωσε τόν Πονηρό.  
 

*   *   * 
 
 Καί τό εὔλογο ἐρώτημα: Ποιό ἦταν τό μυστικό πού τοῦ ἔδωσε τέτοια δύναμη 
καί τόν ἀνέδειξε μιά ἀπό τίς πιό μεγάλες ἀγωνιστικές μορφές τῆς Ἱστορίας; Ὑπῆρξε 
πράγματι φαινόμενο ἀλύγιστης σταθερότητος μέσα στό καμίνι τῶν ἀλλεπάλληλων 
σκληρῶν δοκιμασιῶν.  
 Δέν ἦταν συμπτωματικός καί τυχαῖος ὁ θρίαμβος τοῦ Ἰώβ. Τέτοιες μεγάλες 
νίκες ἔχουν βαθύτερα αἴτια. Καί γι’ αὐτό πρέπει νά ἀναζητήσουμε τήν γενεσιουργό 
αἰτία. Προηγήθηκε μεγάλη προετοιμασία [σελ. 82] καί ἄσκηση, ἕως ὅτου δώση τήν 
μεγάλη καί ἀποφασιστική μάχη καί ἀναδειχθῆ νικητής. «Εἰ μή καλῶς ἦν 
γεγυμνασμένος πρό τῶν ἀγώνων, οὐκ ἄν οὕτω λαμπρῶς ἐπί τῶν ἀγώνων ἔλαμψε», 
παρατηρεῖ πολύ πετυχημένα τό χρυσό στόμα τῆς Ἐκκλησίας.  
 Δέν γίνεται κανείς πρωταθλητής ἀπό τήν μιά στιγμή στήν ἄλλη. Χρειάζεται 
μακρά καί ἐπίπονη προπόνηση. Αὐτό ἔγινε καί μέ τόν Ἰώβ. Ἡ ἄσκηση στήν ἀρετή 
εἶχε ἀρχίσει ἀπό πολύ πρίν.  
 Πολυμέτωπος ὁ προπαρασκευαστικός ἀγώνας του. Ἀγωνιζόταν καί 
συγχρόνως ἦταν γερά στηριγμένος στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐμπιστοσύνη του 
ἀπόλυτη στήν πατρική πρόνοιά Του. Γι’ αὐτό ἡ λύπη καί ἡ ἀθυμία δέν εὕρισκαν 
εὔκολη εἴσοδο στήν θωρακισμένη ψυχή του. Ἔτσι, ὅταν σκληρή ἡ δοκιμασία ἀπό 
τήν ἀπώλεια τῶν παιδιῶν του θά τόν χτυπήση ἀπανωτά, θά πονέση μέν, ἀλλά δέν 
θά κλονισθῆ οὔτε θά ἀπογοητευθῆ.  
 Τό ἴδιο δυνατός θά ἀποδειχθῆ καί μέ τόν πειρασμό τοῦ χρήματος. 
Ἀσυγκίνητη ἄφηναν τήν ἀφιλάργυρη ψυχή του τά πλούτη. Καί ὅταν τά εἶχε, δέν τά 



ἐπιθυμοῦσε, πολύ περισσότερο δέν τόν ἐξουσίαζαν. Γι’ αὐτό καί ὅταν τά ἔχασε, δέν 
κλονίσθηκε. Οὔτε κἄν ἐπηρεάσθηκε. Αἰσθανόταν διαχειριστής. Ὄχι κάτοχος. Ἔτσι τό 
ζοῦσε, γι’ αὐτό καί μποροῦσε νά διακηρύττη: Ὁ Κύριος τά ἔδωσε, ὁ Κύριος τά 
πῆρε... Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομά Του.  
 Βράχος ἀρετῆς. Καθαρός σάν τό κρύσταλλο. Ἁγνή ἡ ψυχή του. Προσεκτικός 
στή ζωή του. «Διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, καί οὐ συνήσω ἐπί 
παρθένον» (λα΄ 1), ἔλεγε ὁ ἴδιος. Παράλληλα, δηλαδή, μέ τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς, 
ἦταν καί ὑπόδειγμα ἠθικῆς. Τί μᾶς λέει; Συμβόλαιο ἔκανα καί νόμο [σελ. 83] ἔθεσα 
στά μάτια μου, ὥστε ποτέ νά μήν παρατηρῶ μέ πονηρία τίς νέες κοπέλες.  
 Ἀγωνιστής στό στίβο τῆς ζωῆς, γυμνασμένος σέ ὅλα τά πνευματικά 
ἀγωνίσματα, θά φανῆ ἀλύγιστος στίς τρομερές καί ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις τοῦ 
Πονηροῦ. Θά ἀποκρούση μέ ἐπιτυχία ὅλα τά συντονισμένα καί ὕπουλα πυρά πού 
τοῦ προπαρασκεύασε ὁ ἀδίστακτος ἀντίπαλός του.  
 

*   *   * 
 
 Ἀλλά ἐδῶ προβάλλει ἡ μεγάλη ἀπορία. Γνώριζε καλά ὁ Σατανᾶς τήν ἀρετή 
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀγωνιστοῦ. Δέν ἦταν τυχαῖος ὁ Ἰώβ. Σπάνια τά κατορθώματά 
του. Θαυμαστή ἡ ἁγιότης του. Ὁ ἀδιάψευστος Κύριος τήν ἐπικυρώνει: «Οὐκ ἔστι 
κατ’ αὐτόν ἐπί τῆς γῆς ἄνθρωπος ἄμεμπτος, ἀληθινός, θεοσεβής, ἀπεχόμενος 
ἀπό παντός πονηροῦ πράγματος» (α΄ 8). Αὐτός ἦταν ὁ Ἰώβ, τήν μνήμη τοῦ ὁποίου 
ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία στίς 6 Μαΐου.  
 Λοιπόν, ὅλα αὐτά τά γνώριζε ὁ Σατανᾶς. Ἤξερε καλά πόσο δύσκολο, 
ἀκατόρθωτο ἦταν νά ἐκπορθήσῃ τό ἰσχυρό αὐτό φρούριο. Δέν τοῦ διέφευγε ὅτι τό 
νά καταβάλη καί νά παρασύρη τόν Ἰώβ ἦταν ἀπό τά πιό δύσκολα ἐπιτεύγματα. Τά 
ἀδύνατα σχεδόν ἐπιχειροῦσε, προσπαθώντας νά ἀποσπάση ἀπό τήν ἀφοσίωση καί 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τόν πιστό Του δοῦλο. Ὅλα αὐτά τά ἤξερε. Οἱ ὑπολογισμοί του, 
τά προγνωστικά του, ὅλα ἦσαν ἀρνητικά καί ἀπογοητευτικά γι’ αὐτόν. Ὅλα τοῦ 
ἔδειχναν ὅτι πρέπει νά παραιτηθῆ ἀπό τίς πονηρές του βλέψεις καί νά ἐγκαταλείψη 
τά σχέδια του.  
 Καί ὅμως, δέν ἀπελπίζεται οὔτε ἀπογοητεύεται. Ἐπιχειρεῖ καί ἐκεῖ πού δέν 
ἐλπίζει. Προσπαθεῖ καί [σελ. 84] ἐκεῖ πού βλέπει ὅτι ματαιοπονεῖ. Ἄν ἡ προσπάθειά 
τοῦ στεφθῆ ἀπό ἐπιτυχία ἤ καταλήξη σέ ἀποτυχία, δέν τόν ἀπασχολεῖ. Πόθος του 
διακαής νά παρασύρη ψυχές, νά ἐξευτελίση ὑπολήψεις, νά προκαλέση δράματα, 
νά γελοιοποιήση, νά ὁδηγήση στήν καταστροφή. «Οὐδέποτε ἀπογινώσκει... 
οὐδέποτε ἡμῶν ἀπελπίζει τήν ἀπώλειαν». Ποτέ δέν ἀπογοητεύεται, ποτέ δέν 
ἀπελπίζεται ὅτι κάποτε θά ἐπιτύχη τήν ἀπώλειά μας.  
 Πόσο τρομερό, ἀλήθεια! Ἐκεῖνος νά μήν ἀπελπίζεται ποτέ γιά τήν ἀπώλειά 
μας καί τά πάντα ἀδιάκοπα νά μηχανεύεται, καί μεῖς νά ἀπελπιζώμεθα μέ τό 
παραμικρό γιά τήν σωτηρία μας! Ἐκεῖνος νά προσπαθῆ, ἔστω καί ἄν γνωρίζη καλά 
ὅτι ματαιοπονεῖ. Νά ἀγωνίζεται συχνά γιά μιά χαμένη ὑπόθεση, ὅπως καί στήν 
περίπτωση τοῦ Ἰώβ. Καί μεῖς νά καταθέτουμε τά ὅπλα, ὅταν δέν τά πετᾶμε, καί νά 



τρεπώμεθα σέ ἄτακτη φυγή, ἐνῶ ὁ Κύριος βεβαιώνει ὅτι ἡ νίκη εἶναι δική μας, 
ἀρκεῖ νά τό θέλουμε.  
 

*   *   * 
 
 «Οὐκ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας ἀλλά δυνάμεως» (Β΄ Τιμοθ. α΄ 7) 
ἀντηχεῖ τό σάλπισμα τοῦ μεγάλου ἀγωνιστοῦ ἀποστόλου Παύλου. «Μείζων ὁ ἐν 
ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰωαν. Δ΄ 4) ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ μαθητοῦ τῆς ἀγάπης. 
Ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καί ἡ βεβαιότης τῆς νίκης εἶναι ὑπόσχεση τοῦ οὐράνιου 
Ἀθλοθέτου γιά τόν κάθε πιστό ἀγωνιστή.  
 Ἑπομένως, δέν ὑπάρχει καμμιά θέση γιά τήν ἀπελπισία μέσα στήν 
χριστιανική ψυχή. Ἐκεῖνος πού ἀπελπίζεται ἁμαρτάνει χειρότερα ἀπό κάθε ἄλλον. 
Ὁ ἁμαρτωλός μετανοεῖ καί σώζεται. Ὁ ἀπελπισμένος μαραζώνει, χάνεται στήν 
ἀπογοήτευσή [σελ. 85] του. Γκρεμίζει τίς γέφυρες πού ὁδηγοῦν στό σπίτι τοῦ 
οὐράνιου Πατέρα. Σβήνει μέ τήν πίκρα στήν ψυχή καί τό μοιρολόϊ στά χείλη. 
Αὐτοεξορίζεται στίς παγερές καί ἀφιλόξενες χῶρες τῆς ἀπογνώσεως, ἐκεῖ πού 
ἀπουσιάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ.  
 «Μέγιστον ἡμῖν κατάκριμα γίνεται, ὅτι ἐκεῖνος μέν (ὁ Διάβολος) οὐδέποτε 
ἡμῶν ἀπελπίζει τήν ἀπώλειαν, ἡμεῖς δέ τήν ἑαυτῶν ἀπογινώσκομεν σωτηρίαν» 
(Χρυσόστομος).  
 Εἶναι ἤ δέν εἶναι μεγίστη καταδίκη γιά μᾶς τό γεγονός ὅτι ὁ Διάβολος ποτέ 
δέν ἀπελπίζεται, προκειμένου νά πετύχη τήν ἀπώλειά μας, καί ἐμεῖς μέ τό 
παραμικρό ἀπελπιζόμεθα γιά τήν σωτηρία μας;  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 86]  
 
 
 

ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
 
 
 ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΘΑ πώς δέν συναντᾶμε στόν δρόμο μας τήν συμπάθεια, τήν 
ἀγάπη, τήν στοργή, τήν κατανόηση. Οἱ ἄλλοι δέν μᾶς καταλαβαίνουν. Μᾶς κάνουν 
τήν ζωή δύσκολη, ἀνυπόφορη, βασανιστική. Παράξενος ὁ ἕνας, ἰδιότροπος ὁ ἄλλος, 
κουραστικός ὁ τρίτος, ἀπαιτητικός ὁ τέταρτος. Ἀδύναμη ἡ συνεργασία μαζί τους. 
Καί τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι νά κλεισθοῦμε στόν ἑαυτό μας, νά ἀδιαφορήσουμε γιά 
ὅλα καί γιά ὅλους... γιατί δέν γίνεται τίποτα. Καί τό συμπέρασμα ὅλοι φταῖνε ἐκτός 
ἀπό μᾶς.  
 Καιρός νά δοῦμε τά πράγματα ψύχραιμα, ἀντικειμενικά, χωρίς δικαιολογίες. 
Προπάντων τίμια μέ τόν ἑαυτό μας, μέ εἰλικρινῆ διάθεση αὐτοκριτικῆς. Νά 
ἐξετάσουμε τί μερίδιο εὐθύνης ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.  
 

*   *   * 
 
 Πρῶτα – πρῶτα, δέν θά ἔπρεπε νά ξεχνᾶμε πώς ἡ συμπάθεια κατακτᾶται. 
Δέν προσφέρεται χωρίς τό ἀνάλογο δικό μας ἀντίκρυσμα. Αὐταπατώμεθα, ἄν 
νομίζουμε πώς εἶναι δυνατόν συνεχῶς νά λαμβάνουμε, χωρίς καί νά προσφέρουμε. 
«Ἄν δέν εἴσαστε ἀγαπητοί, ἔλεγε ἕνας ἀρχαῖος, αὐτό σημαίνει πώς δέν ξέρετε νά 
ἀγαπᾶτε». Καί ἐδῶ χρειάζεται πολλή προσοχή, γιατί θεωροῦμε ἀγάπη στούς 
ἄλλους ἐκεῖνο πού δέν εἶναι παρά ἀγάπη στόν ἑαυτό μας.  
 Χρειάζεται, λοιπόν, μιά αὐτοεξέταση ἤρεμη καί ἀντικειμενική. Νά 
ἐρευνήσουμε τόν ἑαυτό μας, τήν συμπεριφορά μας, τούς τρόπους μας, ὅλη τή 
διαγωγή μας. Μήπως εἴμαστε ὑπεροπτικοί, ἀπαιτητικοί, [σελ. 87] σκληροί, ψυχροί, 
ἀδιάφοροι στά προβλήματα τῶν συνανθρώπων μας; Μήπως εἴμαστε σκυθρωποί, 
βλοσυροί, κατσούφηδες, ἀποκρουστικοί; Μήπως δέν χαμογελᾶμε ποτέ στούς 
φίλους μας, στούς συναδέλφους μας, στούς γονεῖς μας, στά ἀδέλφια μας;  
 Δέν εἶχε ἄδικο ἐκεῖνος πού ἔλεγε γιά κάποιον: Φίλε μου, ἐσύ δέν γνωρίζεις 
ἄλλη ἐποχή ἀπό τόν χειμῶνα μέ τίς θύελλες καί τίς καταιγίδες του. Καταχνιά, 
συννεφιά, παγωνιά. Ὁ ὑδράργυρός σου ἔχει πάρει τόν κατήφορο. Τουρτουρίζει ἀπό 
τό κρύο ὅποιος σέ πλησιάζει. Τό ἡμερολόγιό σου δέν λέει νά ἀλλάξη ἐποχή. 
Δεκέμβριος, Ἰανουάριος, Φεβρουάριος καί πάλι πίσω. Ποτέ δέν προχωράει. Δῶσε 
ἐπί τέλους καί λίγο τόπο στήν χαρωπή ἄνοιξη, στό ζεστό καλοκαίρι.  
 Ὑπάρχει μιά παροιμία, πολύ χαρακτηριστική, πού δέν θά ἔπρεπε εὔκολα νά 
τήν λησμονοῦμε: «Ὅποιος δέν ξέρει νά χαμογελάη δέν πρέπει νά ἀνοίγη ἕνα 
μαγαζί». Ἡ σκυθρωπότης του ἀργά ἤ γρήγορα θά τό κλείση.  



 Σκεφθήκαμε ποτέ πόση δύναμη κρύβει ἡ καλή διάθεση, τό πηγαῖο χαμόγελο; 
Μπορεῖ νά διαρκῆ μόνο μιά στιγμή. Ἡ ἀνάμνησή τοῦ ὅμως διαρκεῖ συχνά σ’ 
ὁλόκληρη τήν ζωή. Τό χαμόγελο εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό ὡραῖα δῶρα πού ὁ ἄνθρωπος 
μπορεῖ νά προσφέρη στόν συνάνθρωπό του. Ἀρκεῖ νά εἶναι ὁ καθρέφτης μιᾶς ἁγνῆς 
ψυχῆς, εἰλικρινοῦς καί φιλικῆς πρός ὅλους.  
 

*   *   * 
 
 Καμμιά κατ’ ἀρχήν ἀντίρρηση. Τί γίνεται, ὅμως, ὅταν κανείς εἶναι 
φορτωμένος μέ χίλια - δυό προβλήματα, μέ οἰκογενειακές δυσκολίες, μέ 
ἀντιδράσεις [σελ. 88] ἀπό συγγενεῖς καί φίλους, μέ οἰκονομικές στενοχώριες; Τί 
γίνεται, ὅταν δέν βρίσκη κατανόηση καί συμπαράσταση οὔτε καί ἀπό ἐκεῖ πού θά 
περίμενε;  
 Πράγματι, ὑπάρχουν στιγμές πού σχεδόν τό χαμόγελο ἀπαιτεῖ ἡρωισμό. 
Χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη, γιά νά μή χαθῆ ἡ καλή διάθεση. Ἀλλά καί τότε –
πιό πολύ τότε– ὁ ἀγωνιστής Χριστιανός, πού ἐμπνέεται ἀπό τό χαρμόσυνο γεγονός 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, δέν λησμονεῖ πώς εἶναι κήρυκας τοῦ 
μηνύματος αὐτοῦ. Τό χρέος του εἶναι νά γίνεται «εὐχάριστος» καί ὁ λόγος του 
«πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος» (Κολοσ. γ΄ 15, δ΄ 6) κατά τήν παραγγελία τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου.  
 Τό πηγαῖο χαμόγελο εἶναι σάν τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου στό πρόσωπο ἑνός 
ἀνθρώπου. Πόσες οἰκογένειες, πόσες συντροφιές, πού ὑποφέρουν ἀπό τήν κακή 
τους διάθεση, θά μεταμορφώνονταν, ἄν τά μέλη τους ἔπαιρναν στά σοβαρά τήν 
προτροπή τοῦ θείου Παύλου «εὐχάριστοι γίνεσθε» (Κολασ. γ΄ 15); Προσπαθῆστε 
μεταξύ σας νά γίνεσθε εὐχάριστοι. Μάθετε νά χαμογελᾶτε. Σπάνιοι εἶναι ἐκεῖνοι 
πού δέν ἀφοπλίζονται ἀπό ἕνα χαμόγελο. Μέ ἕνα χαμόγελο τακτοποιοῦνται συχνά 
πολλά πράγματα.  
 Ὅλοι τό ἐπισημαίνουν. Ἀρρώστια τῆς ἐποχῆς μας ἡ ἀγωνία, τό ἄγχος, ὁ 
ἐκνευρισμός, ἡ ταραγμένη ζωή. Ἔ, λοιπόν, τό ἤρεμο καί γαλήνιο χαμόγελο, ἡ 
εὐχάριστη διάθεση, παρουσιάζεται σάν ἕνα ἀπό τά πιό ἀποτελεσματικά φάρμακα. 
Ὅταν κανείς ξέρη νά τό χρησιμοποιήση, μπορεῖ νά κατευνάση τήν ἀνυπομονησία, 
τήν ταραχή, τήν κακή διάθεση.  
 Ἄλλωστε, δέν μᾶς χρωστᾶνε τίποτα οἱ ἄλλοι νά ἀντικρύζουν τό σκυθρωπό 
πρόσωπό μας, ἀλλά οὔτε [σελ. 89] καί ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας, γιά νά τόν 
καταπονοῦμε μέ τό παραμικρό. Μπορεῖ νά ἔχουμε πολλά ἐλαφρυντικά καί 
δικαιολογητικά. Τό χρέος μας ὅμως εἶναι νά ξεπερνᾶμε τίς προσωπικές μας 
δυσκολίες γιά χάρη τῶν συνανθρώπων μας, τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντός μας. 
Ἡ προσπάθεια, ἄλλωστε, νά ξεπεράσουμε τόν δύσθυμο ἑαυτό μας ἔχει εὐεργετική 
ἐπίδραση σέ μᾶς τούς ἴδιους.  
 Πόσο ἡρωισμό χρειάζονται πολλοί γονεῖς, φορτωμένοι μέ ἕνα σωρό 
δυσκολίες καί πιεστικά προβλήματα, γιά νά δημιουργήσουν μιά εὐχάριστη 



ἀτμόσφαιρα μέ πρόσωπο εὐχάριστο, χαρωπό! Πόσες φορές ἀγωνίζονται νά 
ὑπερνικήσουν τά δικά τους βάσανα, γιά νά μή λυπήσουν τούς ἄλλους!  
 

*   *   * 
 
 Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε. Μέ τήν καλή μας διάθεση, μέ ἕνα χαμόγελο 
μποροῦμε νά φωτίσουμε τήν ἀτμόσφαιρα, νά ζεστάνουμε τήν συντροφιά, νά 
σκορπίσουμε αἰσιοδοξία γύρω μας. Ὅπως πάλι μέ ἕνα σκοτεινό βλέμμα, μέ μιά 
ἀγέλαστη ἔκφραση, μέ ἕνα βλοσυρό πρόσωπο, μποροῦμε νά θολώσουμε καί τό πιό 
κρυστάλλινο γέλιο στά χείλη τῶν ἄλλων. Τέτοιοι τύποι ὄχι μόνο γίνονται 
ἀποκρουστικοί. Εἶναι ἐπικίνδυνοι γιά τήν κοινωνία.  
 Ὁ σκυθρωπός μοιάζει μέ τό σκουριασμένο κλειδί, μέ τό ὁποῖο οἱ κλειδωμένες 
πόρτες δέν ἀνοίγουν. Τό χαμόγελο εἶναι τό λάδι στό κλειδί, πού κάνει νά ἀνοίξουν 
καί οἱ πιό σφραγισμένες πόρτες. Ἄν προσπαθούσαμε νά γινώμαστε εὐχάριστοι, νά 
χαμογελᾶμε εἰλικρινά, εὐγενικά, ἐγκάρδια, αὐτό ἀσφαλῶς θά δημιουργοῦσε φιλική 
ἀτμόσφαιρα, ἱκανή νά διώξη κάθε ἔνταση ἀπό τίς σχέσεις μας. [σελ. 90] Ἀντί, 
λοιπόν, νά παραπονούμεθα, ἄς ἀρχίσουμε μιά ἐκστρατεία, πού λάβαρό της θά ἔχη 
τό σύνθημα τοῦ ἀποστόλου Παύλου «εὐχάριστοι γίνεσθε» καί ἔμβλημά της τό 
χαμόγελο. Τό χαμόγελο πού ἀναβλύζει ἀπό μιά ἐξαγιασμένη καρδιά, ἁγνή, ταπεινή, 
γεμάτη ἀγάπη, ὅπως τήν θέλει ὁ Θεός.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 91] 
 
 
 

«ΕΥΘΥΜΕΙΤΕ, ΑΝΔΡΕΣ»  
 
 
 ΜΑΛΙΣΤΑ, εἶναι ἰατρική διαπίστωση καί διακήρυξη: «Τό γέλιο ἐλαττώνει τὴν 
παραγωγή κορτιζόνης ἀπό τά κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ (ἀπό τά κύτταρα τῶν 
ἐπινεφριδίων). Αὐξάνει τήν ἔκκριση ἐνδορφινῶν, τῶν ὁρμονῶν πού παράγει ὁ 
διεγκέφαλος. Ἔκκριση καί ἔκλυση ἐνδορφινῶν αὐξάνεται μετά ἀπό συχνή, 
συστηματική, ἔντονη σωματική ἄσκηση, καί ὁ ἀθλούμενος καί ὁ γυμναζόμενος 
διακατέχονται ἀπό ἕνα θαυμάσιο αἴσθημα ἠρεμίας καί εὐφορίας... Τό γέλιο εἶναι 
μοναδική ἔκφραση γιά τόν ἄνθρωπο. Οἱ ἄλλοι ἔμβιοι ὀργανισμοί (τά ζῶα) τό 
στεροῦνται. Δέν ἔχουν προικισθῆ μέ γέλιο. Ἀπό ὅλα τά ἔμβια ὄντα μόνο ὁ 
ἄνθρωπος ἀντιδρᾶ σέ ὁρισμένα ἐρεθίσματα, ὀπτικά, ἀκουστικά καί ἄλλα, μέ γέλιο. 
Καί σήμερα ξέρουμε ὅτι τό γέλιο ἔχει εὐεργετική ἐπίδραση στόν ἄνθρωπο, 
ἰδιαίτερα στήν καρδιά του. Οἱ παλιοί γιατροί ἔλεγαν: “Γέλιο; Τό καλύτερο 
φάρμακο”. Πρόσφατες ἐρευνητικές ἐργασίες στό Πανεπιστήμιο Stanford στήν 
Καλιφόρνια τούς δικαίωσαν. Οἱ ἐρευνητικές ὁμάδες στά Πανεπιστήμια Stanford καί 
Loma Linda μελέτησαν λεπτομερῶς καί βρῆκαν τούς φυσιολογικούς μηχανισμούς 
τοῦ γέλιου. Τό γέλιο ἔχει ἄμεση ἠρεμιστική ἐνέργεια. Στήν ἀρχή ἀνεβάζει 
βραχύτητα, γιά λίγα δευτερόλεπτα, τήν πίεση τοῦ αἵματος καί τήν καρδιακή 
συχνότητα, καί μετά ἐλαττώνει καί τά δύο: καί τήν ἀρτηριακή πίεση καί τήν 
συχνότητα [σελ. 92] κατά πρῶτο λεπτό μέ τήν ὁποία πάλλεται ἡ καρδιά. Τό γέλιο 
αὐξάνει τήν αἰσθητικότητα ὅλων τῶν αἰσθήσεων (sensory perertiveness). Ὅλοι καί 
ὅλες νιώθουν καλύτερα μετά ἀπό ἕνα καλό γέλιο... Τά μικρά παιδιά γελᾶνε κατά 
μέσον ὅρο 400 φορές τήν ἡμέρα, καί ὅταν ἐνηλικιωθοῦν, 156. Αὐτή ἡ καθοδική 
τάση πρέπει νά σταματήση. Γελᾶτε, λοιπόν, γελᾶτε μέ τήν καρδιά σας γιά τήν 
καρδιά σας».  
 

*   *   * 
 
 Καλή συνταγή, θά ποῦν πολλοί, ἀλλά δύσκολη. Συχνά ἀνέφικτη. Πῶς νά 
γελάη κανείς, καί μάλιστα μέ τήν καρδιά του, ὅταν πιέζεται ἀπό πλῆθος 
προβλημάτων; Πῶς νά ἀνθίση στά χείλη τό χαμόγελο, ὅταν χίλιοι κίνδυνοι μᾶς 
περιζώνουν ἀπό παντοῦ; «Στενά μοι πανταχόθεν» ἐπαναλαμβάνει ὁ βασανισμένος 
οἰκογενειάρχης, ὁ βιοπαλαιστής, ὁ... καί ὄχι μόνον αὐτοί. Ὀ ἄρτος μας κατήντησε 
«ἄρτος ὀδύνης». Καί ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά –καί πόσα ἄλλα!– νά κάνουμε λόγο γιά 
γέλιο!  
 Καί ὅμως, τό γέλιο εἶναι ἀπαραίτητο γιά τή ζωή μας. Ἡ χαρά ἀποτελεῖ τό 
ὀξυγόνο της. Χωρίς χαρά δέν ὑπάρχει ζωή ὑγιής καί ἰσορροπημένη. Δέν ὑπάρχει 



οὔτε πνευματική ζωή. Φυσικά, ὅταν μιλᾶμε γιά γέλιο καί γιά χαρά, δέν ἐννοοῦμε τό 
χαχανητό. Ἐννοοῦμε τό γέλιο πού ἀναβλύζει ἀπό ἤρεμη καρδιά. Γιατί τό γέλιο 
περνάει. Ἡ χαρούμενη διάθεση πρέπει νά διαρκῆ. Καί γιά νά διαρκῆ, προϋποθέτει 
ἐσωτερική ἠρεμία, εἰρήνη συνειδήσεως, γαλήνη ψυχῆς. Ἄλλωστε «καρδίας 
εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει». Διαφορετικά τό νά γελάη κανείς, χωρίς νά 
χαίρεται, παίζει θέατρο. Καί μάλιστα τό χειρότερο.  
[σελ. 93] Βεβαίως ὑπάρχουν καταστάσεις δύσκολες, τραγικές, ὄχι ὅμως καί 
ἀπελπιστικές γιά τόν πιστό. Ἀπελπιστικές καταστάσεις ὑπάρχουν μόνο γιά τόν 
ἄνθρωπο πού δέν ἔμαθε νά ἐλπίζη. Νά ἐλπίζη ὄχι γενικά καί ἀόριστα, ἀλλά νά ἔχη 
ὅλη τήν ἐλπίδα του στηριγμένη στόν παντοδύναμο Θεό.  
 Τόν ἄνθρωπο τόν χωρίς ὑπερφυσικό στήριγμα τό καθετί τόν γεμίζει 
ἀπελπισία καί ἀπογοήτευση. Τό παραμικρό φυγαδεύει ἀπό τήν καρδιά του τήν 
χαρά. Σβήνει ἀπό τά χείλη του τό γέλιο. Στεγνώνει τό χαμόγελο. Γιά τόν ἄνθρωπο 
ὅμως τῆς πίστεως, πού ἔχει ρίξει τήν ἄγκυρα τῆς ἐλπίδος του στόν οὐρανό, τίποτα 
δέν εἶναι ἀπελπιστικό. Ἐλπίζει καί στήν ἀπελπισία. Ἐλπίζει καί ἐκεῖ πού ὅλα 
φαίνονται μαῦρα καί σκοτεινά. Χαμογελάει καί στήν θλίψη καί στόν πόνο μ’ ἕνα 
οὐράνιο χαμόγελο. Βλέπει φῶς καί μέσα στό σκοτάδι. Καί στά πιό μεγάλα ἀδιέξοδα 
περιμένει τό χέρι τοῦ Θεοῦ νά τοῦ ἀνοίξη μέ τρόπο θαυμαστό πόρτες ἄγνωστες.  
 Σέ παρόμοια κατάσταση βρέθηκε καί ὁ βασιλιάς Δαβίδ. Τραγική ἡ κατάστασή 
του. Ὅμως δέν τά χάνει. Δέν σκυθρωπάζει. Τί λέει; «Ἐπί τῷ Κυρίῳ πέποιθα». Νά τό 
μυστικό του. Τέσσερις λέξεις δυνάμεως, πού ἀναβλύζουν ἀπό τήν ἀταλάντευτη 
ψυχή του καί δέν ἀφήνουν τό πρόσωπό του νά σκοτεινιάση. Ἀναβλύζουν ἀπό μιά 
ψυχή στηριγμένη πάνω στό βράχο τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος, στήν ἀγάπη τοῦ 
οὐρανίου Πατέρα. Τέσσερις λέξεις, πού δείχνουν ὅτι ἀπελπιστικές καταστάσεις 
ὑπάρχουν μόνον γιά τούς ἀνθρώπους πού ἀπελπίζονται. Καί ἀπελπίζονται, γιατί 
δέν ἔμαθαν τό μυστικό τῆς ἐλπίδος καί τῆς δυνάμεως.  
[σελ. 94] Τό μυστικό τῆς δυνάμεως καί τῆς χαρᾶς κάθε πιστοῦ: Ὁ παντοδύναμος 
Θεός εἶναι Πατέρας μου, ὅλος ἐνδιαφέρον γιά μένα, γεμᾶτος ἀγάπη καί στοργή γιά 
ὅ,τι μοῦ συμβαίνει. Αὐτός γνωρίζει τίς δυσκολίες μου, τίς δοκιμασίες μου, τά 
προβλήματά μου. Βλέπει τίς ἀδικίες, τίς παρανομίες, τίς ἐναντίον μου ἐπιβουλές. 
Θά μέ ἀφήση ἀβοήθητο, ἀνυπεράσπιστο; Ποτέ. Καί δέν θά μέ ἀφήση ποτέ, γιατί 
δέν στηρίζομαι στίς δυνάμεις μου. «Ἐπί τῷ Κυρίῳ πέποιθα». Ἔχω ὑψωμένο τό 
βλέμμα, τό νοῦ καί τήν καρδιά στόν οὐρανό. Καί ὁ οὐρανός μέ βεβαιώνει πώς 
κανένας πού στηρίχθηκε στόν Θεό δέν διαψεύσθηκε ποτέ. Πῶς, λοιπόν, θά 
διαψευσθῶ ἐγώ;  
 

*   *   * 
 
 Λοιπόν, «εὐθυμεῖτε, ἄνδρες» (Πράξ. κζ΄ 25). Ἡ ἀπελπισία εἶχε κυριεύσει τίς 
καρδιές τῶν συνταξιδιωτῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου στό δραματικό ταξίδι πρός τήν 
Ρώμη. Οὔτε ἥλιος οὔτε ἄστρα στόν οὐρανό. Πολλές ἡμέρες σφοδρή κακοκαιρία καί 
ἀγριεμένα κύματα. Τό πλοῖο ἀπό στιγμή σέ στιγμή κινδύνευε νά καταποντισθῆ. Καί 



μέσα σ’ αὐτή τήν κοσμοχαλασιά ὁ Παῦλος τούς προτρέπει νά «εὐθυμοῦν», νά 
χαίρωνται. Ἡ πίστη τοῦ δίνει θάρρος καί ἐλπίδα καί τόν γεμίζει χαρά. Καί τήν χαρά 
αὐτή μεταδίδει καί στούς ἄλλους.  
 «Γελᾶτε μέ τήν καρδιά σας γιά τήν καρδιά σας», μᾶς συμβουλεύει ἡ ἰατρική 
ἐπιστήμη. «Εὐθυμεῖτε», μᾶς προτρέπει ὁ θεῖος Παῦλος «Πιστεύω γάρ τῷ Θεῷ ὅτι 
οὕτως ἔσται καθ’ ὅν τρόπον λελάληταί μοι». Μέ μιά τέτοια πίστη ἡ χαρά ποτέ δέν 
θά λείψη. Τό πρόσωπο δέν θά παύση νά λάμπη καί νά ἀκτινοβολῆ τήν ἐλπίδα. Εἶναι 
ἡ ζωντανή παρουσία τοῦ Θεοῦ στή γῆ.  
 
 
 



[σελ. 95] 
 
 
 

ΟΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ 
 
 
 ΠΑΝΤΟΤΕ ἐπίκαιρος καί διδακτικός, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς στέλνει μηνύματα 
ἰδιαίτερα χρήσιμα καί γιά τήν ἐποχή μας. Στήν Παλαιά Διαθήκη, στό βιβλίο τῆς 
Γενέσεως, περιγράφεται ἡ τραγική κατάσταση πού βρέθηκε ἡ Ἄγαρ. Μαζί μέ τό 
παιδί της, τόν Ἰσμαήλ, περιπλανιόταν στήν ἔρημο. Τά ἐφόδιά της ἄρχισαν νά 
λιγοστεύουν. Καί ἡ κατάστασή της ἔγινε τραγική, ὅταν τῆς τέλειωσε τό νερό ἀπό τό 
ἀσκί πού κουβαλοῦσε μαζί της.  
 Τί θά κάνη τώρα χωρίς νερό, μέσα στήν ἔρημο κάτω ἀπό τίς καυτερές ἀκτῖνες 
τοῦ ἥλιου; Πῶς θά ἀτενίση τό παιδί της ἀφυδατωμένο νά σβήνη ἐκεῖ στήν 
ἀφιλόξενη ἐρημιά; Μητέρα εἶναι καί δέν ἀντέχει νά βλέπη τό παιδί της νά 
ψυχορραγῆ, χωρίς νά μπορῆ καμμιά βοήθεια νά τοῦ προσφέρη. Ἕνα πρᾶγμα τῆς 
χρειάζεται, τό νερό. Ποῦ ὅμως νά τό βρῆ στήν καρδιά ἐκείνη τῆς ἐρήμου; Νερό δέν 
ὑπάρχει πουθενά. Ἔτσι νομίζει. Γι’ αὐτό ὑπάρχει ἄφθονη ἀπελπισία. Καί σ’ αὐτήν 
παραδίνεται χωρίς ἀντίσταση. Καί σ’ αὐτήν θέλει νά παραδώση τώρα καί τό παιδί 
της. «Ἐξέλιπε τό ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀσκοῦ καί ἔρριψε τό παιδίον ὑποκάτω μιᾶς ἐλάτης» 
(Γενέσ. κα΄ 15). Καί τότε ἀναλύθηκε σέ δάκρυα.  
 

*   *   * 
 
 Μιά ἀπελπισμένη μάνα. Ἕνα ἐξαντλημένο καί ἑτοιμοθάνατο παιδί. Ἕνα ἀσκί 
ἄδειο ἀπό νερό. Ἕνας [σελ. 96] ἥλιος καυτερός καί ἐξοντωτικός. Τέσσερα στοιχεῖα 
ἀπογνώσεως συνθέτουν τό μελαγχολικό ἐκεῖνο τοπίο, πού θά θύμιζε ἀρχαία 
τραγωδία. Καί σάν λύση δέν φαίνεται καμμιά ἄλλη ἀπό τήν τραγικότητα τοῦ 
θανάτου.  
 Αὐτά ἦσαν τά σίγουρα δεδομένα τῆς σκληρῆς πραγματικότητος. Αὐτό 
βεβαίωνε ἡ «ρεαλιστική» θεώρηση τῆς ζωῆς. Αὐτό μαρτυροῦσε μέ ἀδιάσειστα 
στοιχεῖα ἡ ἀνθρώπινη, ἡ «τετράγωνη» λογική. Καί γιατί ὄχι; Ἀφυδάτωση, σύν ἄδειο 
ἀσκί, σύν καυτερός ἥλιος, σύν ἀπελπισία, ἴσον θάνατος.  
 Ὅλα αὐτά πραγματικά, ψηλαφητά, ἀδιαμφισβήτητα. Ἕνα ὅμως εἶχε 
λησμονηθῆ, ἡ πραγματικότης τοῦ Θεοῦ, ἡ παντοδυναμία Του, ἡ πανταχοῦ 
παρουσία Του. Καί αὐτή εἶναι πάντα ἡ πιό ἰσχυρή. Καί αὐτή στήν συγκεκριμένη 
περίπτωση, ὅπως καί σέ τόσες ἄλλες, ἀνέτρεψε ὅλα τά ἀπογοητευτικά δεδομένα. 
Ἄνοιξε τά μάτια τῆς Ἄγαρ καί τῆς φανέρωσε αὐτό πού ἡ ἀπελπισία δέν τήν ἄφηνε 
νά δῆ. Νά δῆ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, πού παρουσιάζει ὀάσεις στήν ἐρημιά, 
πηγάδια γεμᾶτα στήν ξηρασία.  



 Ἐκεῖ στήν ἐρημιά ἀντήχησε παρήγορη καί ἐνισχυτική ἡ φωνή τοῦ οὐρανοῦ: Τί 
σοῦ συμβαίνει, Ἄγαρ; Μή φοβᾶσαι. Ὁ Θεός ἄκουσε τήν φωνή τοῦ παιδιοῦ σου. 
Εἶδε τό δρᾶμα του, τήν τραγική κατάστασή του. Σήκω πάνω. Πάρε τό παιδί σου. 
Κράτησέ το. Αὐτό τό παιδί ὄχι μονάχα δέν θά χαθῆ σ’ αὐτήν ἐδῶ τήν ἐρημιά, ἀλλά 
θά τό ἀναδείξω σέ γενάρχη μεγάλου ἔθνους.  
 «Καί ἀνέωξεν ὁ Θεός τούς ὀφθαλμούς αὐτῆς, καί εἶδε φρέαρ ὕδατος 
ζῶντος καί ἐπορεύθη καί ἔπλησε τόν ἀσκόν ὕδατος καί ἐπότισε τό παιδίον» 
(Γενέσ. κα΄ 19). 
[σελ. 97] Ἄνοιξε, Ἄγαρ, τά μάτια σου καί κοίτα. Πρόσεξε τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ. 
Μήν ἀφήνης τήν ἀπελπισία νά σοῦ κλείση τό ὀπτικό σου πεδίο. Ἐσύ θρηνολογεῖς 
γιά τό ἄδειό σου ἀσκί, καί δίπλα σου βρίσκεται ὁλόκληρη πηγή, πού ἀναβλύζει 
δροσερό νερό. Καί δέν τό βλέπεις. Καί κινδυνεύεις ἀπό τήν ἀπόγνωση καί σύ καί τό 
παιδί σου.  
 

*   *   * 
 
 Πόσες φορές καί μεῖς κινδυνεύουμε ἀπό τό σαράκι τῆς ὀλιγοπιστίας, πού 
ροκανίζει ὄχι μόνο τήν πνευματική μας ζωή, ἀλλά καί τήν σωματική μας ὑγεία καί 
τήν ψυχική μας εὐεξία! Σέ κάθε δυσκολία, σέ κάθε ἀντιξοότητα, σέ κάθε δοκιμασία, 
κοιτάζουμε μονάχα τό ἄδειό μας ἀσκί, καί δέν βλέπουμε καθόλου τίς ἀστείρευτες 
πηγές τοῦ Θεοῦ. Τόν ὀνομάζουμε Πατέρα, καί πάνω στά πράγματα δέν τόν 
ἀναγνωρίζουμε ὡς Πατέρα. Τόν λέμε Παντοκράτορα, καί δέν πιστεύουμε στήν 
παντοδυναμία Του. Ἔχουμε τόσες φορές δῆ ζωντανή τήν παρουσία Του καί τήν 
ἀγαθή πρόνοιά Του στή ζωή μας, καί τήν λησμονοῦμε, τότε ἀκριβῶς πού θά ἔπρεπε 
νά τήν θυμώμαστε. Νά θυμώμαστε ὅτι στήν ἔρημό μας καί στά ἄδειά μας ἀσκιά ὁ 
Θεός ἀπαντάει μέ τίς ἀστείρευτες πηγές Του, τίς πηγές τοῦ ἐλέους καί τῆς 
φιλανθρωπίας Του.  
 Γιατί κι ἄν ὁ ὁρίζοντας τῆς ψυχῆς μας σκοτεινιάζη. Κι ἄν ὁ ἥλιος τῆς χαρᾶς 
κρύβεται καί οὔτε ἕνα ἀστέρι ἐλπίδας δέν στέλνη τίς παρήγορες καί ἐνισχυτικές 
ἀκτῖνες του. Κι ἄν ἀπανωτά ἔρχωνται τά χτυπήματα τῆς ζωῆς. Ὅμως ὅλα εἶναι 
πρόσκαιρα καί παροδικά καί συχνά φαινομενικά. Τά σύννεφα θά διαλυθοῦν καί ὁ 
ἥλιος καί πάλι θά φανῆ. Τό «στενά μοι πάντοθεν σφόδρα» (Β΄ Βασιλ. κδ΄ 14) δέν 
διαρκεῖ [σελ. 98] γιά πάντα. Ἡ δοκιμασία θά περάση. Ὁ στοργικός Πατέρας μας 
γνωρίζει νά δίνη τίς καλύτερες καί συμφερότερες λύσεις. Προσφέρει διέξοδο στό 
ἀδιέξοδο. Ἔρχεται καί μᾶς λέει πώς ἐδῶ εἶμαι, πολύ κοντά σας, δίπλα σας. Εἶμαι ὁ 
Πατέρας σας. Ὅμως ἡ ὀλιγοπιστία σας δέν σᾶς ἀφήνει νά μέ δῆτε. Νά δῆτε ὀάσεις 
στήν ἐρημιά. Νά ἀντλήσετε ὕδωρ μετ’ εὐφροσύνης ἀπό τίς ἀστείρευτες πηγές τῆς 
ἀγάπης μου. Νά σβήσετε τήν βασανιστική δίψα σας καί νά πλημμυρίσετε ἀπό τήν 
οὐράνια χαρά καί ἐλπίδα. 
 
 
 



[σελ. 99] 
 
 
 

Η ΕΡΗΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΑΣΗ 
 
 
 Η ΑΝΗΣΎΧΙΑ τῶν μαθητῶν μπροστά στόν ἔρημο τόπο καί στό πλῆθος τῶν 
πεντακισχιλίων δέν μένει ἁπλῆ ἀνησυχία καί προβληματισμός. Γίνεται 
ἀνυπομονησία καί ἀγωνία: Πῶς νά θρέψουμε τόσο κόσμο; Ἔτσι ἡ ἀνησυχία, 
καρπός τῆς ὀλιγοπιστίας, γίνεται ταραχή. Κρίνουν ὅπως βλέπουν, μέ καθαρά 
ἀνθρώπινα κριτήρια. Ὑπολογίζουν μόνο μέ ἀριθμούς. Μόνο μέ τήν ψυχρή λογική. 
Καί λησμονοῦν τό πιό σπουδαῖο, τήν παρουσία τοῦ Κυρίου, τοῦ παντοδύναμου 
Θεοῦ. Ἀλλά τό ἴδιο δέν παθαίνουμε συχνά κι ἐμεῖς;  
 

*   *   * 
 
 Ὁ ὀρθολογισμός μας, ἡ «τετράγωνη» λογική μας, τά «ἀδιάσειστα» δεδομένα 
μας, γίνονται συχνά ἡ ταλαιπωρία μας. Δέν ἔχουμε καμμιά ἀμφιβολία πώς τά 
πράγματα εἶναι ἔτσι ὅπως τά σκεπτόμαστε καί ὅπως ἐμεῖς τά βλέπουμε. 
Μετρημένα κουκιά, λέμε. Τά μετρᾶμε, ἕνα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε ψωμιά καί 
δυό ψάρια. Ἀκριβῶς. Τίποτε περισσότερο. Καί τότε μέ ἀπογοήτευση τά χείλη 
ψιθυρίζουν: «οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μή πέντε ἄρτους καί δύο ἰχθύας» (Ματθ. ιδ΄17).  
 Πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια! Καί μόνον αὐτό; Εἶναι καί ὁ τόπος ἔρημος. Τά 
μάτια μας δέν βλέπουν κανένα φῶς. Ἀπό πουθενά δέν φαίνεται καμμιά ἐλπίδα. 
Ἐρημιά παντοῦ.  
[σελ. 100] Καί ἀπέναντι σ’ αὐτά τά ἀπογοητευτικά δεδομένα οἱ ἀπαιτήσεις 
τεράστιες. Μέ πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια ἔχουμε νά θρέψουμε «ἄνδρες ὡσεί 
πεντακισχιλίους χωρίς γυναικῶν καί παιδίων» (Ματθ. ιδ΄ 21). Περιορισμένες στό 
ἐλάχιστο οἱ δυνατότητές μας. Ἀπεριόριστες καί μεγάλες ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ 
ἀνάγκες.  
 Καί τότε ὁ ὀρθολογισμός μᾶς παραλύει. Μᾶς κάνει νά καταθέτουμε τά ὅπλα. 
Μᾶς βυθίζει στήν ἀπελπισία καί στήν ἀπογοήτευση. Ἤ μᾶς σπρώχνει σέ λύσεις ὄχι 
ἔντιμες καί σωστές. Τότε ἀρχίζουν οἱ συμβιβασμοί, οἱ ὑποχωρήσεις καί 
παραχωρήσεις. Νά βολέψουμε τήν κατάσταση, ἔστω καί μέ ὕποπτους τρόπους καί 
μέσα.  
 Ἀναζητᾶμε λύσεις, ὁποιεσδήποτε λύσεις, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τά 
προβλήματά μας, τίς ἀνησυχητικές δυσκολίες μας, γιά νά βροῦμε διέξοδο στό 
οἰκονομικό, ἐπαγγελματικό ἀδιέξοδό μας. Βλέπουμε πώς δέν μᾶς ἐπαρκοῦν τά 
ὑλικά μέσα. Μονάχα μέ τήν ἔντιμη ἐργασία μας δέν μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε 
στίς πολλαπλές σύγχρονες ἀπαιτήσεις καί ἀναζητᾶμε ὕποπτα βολέματα. Δέν ζητᾶμε 
λύσεις ἀπό τόν Χριστό καί κοντά στόν Χριστό καί ὅπως θά ἤθελε ὁ Χριστός. Τόν 



ἀγνοοῦμε. Τόν διαγράφουμε στήν πιό κρίσιμη στιγμή. Καί ἀναζητᾶμε λύσεις 
μακρυά ἀπό Αὐτόν. Δέν πηγαίνει κἄν στήν σκέψη μας πώς ὁ Χριστός εἶναι σέ θέση 
καί σήμερα νά μᾶς βοηθήση ἀποφασιστικά.  
 Αὐτό ἀκριβῶς δέν ἔπαθαν καί οἱ μαθηταί; Βλέπουν τήν ἔλλειψη. Βλέπουν τήν 
ἐρημιά. Βλέπουν τό πλῆθος. Ὅλα τά βλέπουν, καί μόνο ἕνα δέν παρατηροῦν, τόν 
παντοδύναμο Θεό, πού ἔχουν δίπλα τους. «Ἔρημος εἶναι ὁ τόπος» (Ματθ. ιδ΄ 15), 
λένε μέ [σελ. 101] περισσή ἀνησυχία. Καί δέν σκέπτονται πώς, ἄν ὁ τόπος εἶναι 
ἔρημος, ὅμως κοντά τους εἶναι ἡ μοναδική Ὄαση. Εἶναι Αὐτός πού τρέφει ὅλη τήν 
οἰκουμένη. Λησμονοῦν στήν δύσκολη ἐκείνη στιγμή τό θαυμαστό ψάρεμα τῆς 
Γεννησαρέτ καί τόσα ἄλλα θαύματα τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου. Καί Τοῦ ζητᾶνε νά 
«ἀπολύση τούς ὄχλους».  
 Ἀλλά ἡ ἀπόλυση δέν ἦταν λύση. Λύση δέν ἦταν οἱ ἄνθρωποι, πού τρέφονταν 
μέχρι ἐκείνη τήν ὥρα μέ τόν οὐράνιο Ἄρτο, μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά φύγουν μόνο 
καί μόνο γιά τήν ἀναζήτηση τῆς γήϊνης τροφῆς. Λύση δέν εἶναι στίς δύσκολες 
στιγμές νά φεύγη κανείς μακρυά ἀπό τόν Χριστό, ἀλλά νά πηγαίνη πιό κοντά σ’ 
Αὐτόν.  
 

*   *   * 
 
 Ἐδῶ βρίσκεται τό δρᾶμα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἡ ὀλιγοπιστία του δέν 
τόν ἀφήνει νά δῆ τήν πραγματικότητα, γιατί πραγματικότης, τό ἴδιο ψηλαφητή, 
εἶναι καί τό θαῦμα τῆς προνοίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Μιά ματιά στό 
παρελθόν, τό παλαιό καί τό πρόσφατο, ἕνα βλέμμα σέ ὁλόκληρη τή ζωή μας, τήν 
ἀτομική, τήν οἰκογενειακή, τήν ἐθνική, θά μᾶς πρόσφερε ἀδιάσειστες ἀποδείξεις 
τῆς θαυμαστῆς παρουσίας καί ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ.  
 Καί ὅμως, ὅλα αὐτά τά λησμονοῦμε. Καί τά λησμονοῦμε, τήν ὥρα ἀκριβῶς 
πού ἔπρεπε νά τά θυμώμαστε. Καί τότε μέ πόνο, μέ θλίψη ἐπαναλαμβάνουμε: Τί νά 
κάνω; «Ἔρημος ἐστιν ὁ τόπος»! Ἡ ἐρημιά μέ ζώνει ἀπό παντοῦ. Ἔρημος ἀπό 
πιστούς φίλους, ἀπό συγγενεῖς ἀνιδιοτελεῖς, ἀπό συμπαραστάτες εἰλικρινεῖς. 
Ἔρημος ἀπό ἀγάπη, ἀπό συμπαράσταση στίς δύσκολες στιγμές, ἀπό συμπάθεια καί 
[σελ. 102] κατανόηση. Ὅλοι στήν πιό κρίσιμη στιγμή μέ ἐγκατέλειψαν, μέ ἄφησαν 
ἔρημο καί μόνο νά παλεύω μέ τά ἀγριεμένα κύματα τῆς δοκιμασίας μου.  
 

*   *   * 
 
 Ἔρημος αἰσθάνεται συχνά ὁ οἰκογενειάρχης, ὁ φτωχός βιοπαλαιστής, 
μπροστά στίς ποικίλες δυσκολίες ὄχι μόνο γιά τήν διατροφή, ἀλλά πιό πολύ γιά τήν 
ἀνατροφή καί τήν ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν.  
 Ἔρημη αἰσθάνεται ἡ μητέρα πού ἔχασε τόν σύντροφο τῆς ζωῆς της καί δέν 
βλέπει ἀπό πουθενά τήν εἰλικρινῆ συμπαράσταση. Καί τήν ἐρημιά αὐτή τήν 
αἰσθάνεται καυτερή, ἀπειλητική, στήν ἀναζήτησή της γιά ἀξιοπρεπῆ ἐργασία καί 
προστασία.  



 Πόσες φορές τήν ἐρημιά αὐτή τήν ζῆ καί ἡ νέα γενιά, στήν προσπάθειά της 
νά διοχετεύση τόν ἐνθουσιασμό της σέ ἔργα δημιουργικά καί μεγάλα. Ἀναζητάει 
ἰδανικά, μεγάλες μορφές, καί βλέπει τήν ἐρημιά ἀπό πρότυπα, ἀπό 
προσωπικότητες ἄξιες μιμήσεως καί θαυμασμοῦ. Λαχταράει τίς κορυφές τῆς 
ἀρετῆς, καί συναντᾶ τήν καμπίσια ζωή, τούς μολυσμένους βάλτους.  
 Σ’ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις ὁ κίνδυνος τῆς ἀπογοητεύσεως εἶναι μεγάλος. 
Ἡ ἐρημιά ἀπειλεῖ νά γίνη μόνιμη περιοχή τῆς καρδιᾶς. Ἡ ὀλιγοπιστία ψιθυρίζει τό 
κλαψοτράγουδό της: «Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μή πέντε ἄρτους καί δυό ἰχθύας». 
Τίποτα σχεδόν δέν ἔχουμε. Πῶς θά τά βγάλουμε πέρα; Πῶς θά ἀνταποκριθοῦμε 
στίς τόσες ἀπαιτήσεις;  
 

*   *   * 
[σελ. 103] 

 Πῶς; Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καί μοναδική καί ἀποτελεσματική, Χριστός. Τότε 
κοντά στόν Χριστό «ἔφαγον πάντες καί ἐχορτάσθησαν» (Ματθ. Ιδ΄ 20). Καί σήμερα 
καί σέ κάθε ἐποχή ἡ ἐρημιά γίνεται ὄαση. Κοντά Του χορταίνουμε ἀληθινά. 
Βρίσκουν τήν ἐκπλήρωσή τους οἱ ἀναζητήσεις μας, οἱ ὄμορφοι πόθοι μας, οἱ 
εὐγενικές φιλοδοξίες μας.  
 Κοντά στόν Χριστό καί κατά τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ: «Ἀνέβλεψεν εἰς τόν 
οὐρανόν». Πρῶτα ἀνέβλεψε καί ὕστερα εὐλόγησε καί πολλαπλασίασε. Ἄς 
*ὑψώνουμε κι ἐμεῖς τό βλέμμα καί τήν καρδιά στόν οὐρανό, καί νά εἴμαστε βέβαιοι 
πώς ἡ ἔρημος θά γεμίζη ἄνθη καί ἡ ψυχή μας δέν θά λιμοκτονῆ στήν Σαχάρα τῆς 
ἀπογνώσεως.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 104] 
 
 
 

«ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ;»  
 
 
 ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ἕνα ταξίδι ἄνετο οἱ μαθηταί. Λάδι ἡ θάλασσα. Τίποτα δέν 
προμηνοῦσε θύελλα. Μαζί μέ τόν Κύριο διέσχιζαν τήν θάλασσα τῆς Τιβεριάδος μέ 
τίς καλύτερες προϋποθέσεις γιά μιά ἤρεμη διαδρομή. Ἡ παρουσία ἄλλωστε τοῦ 
θείου Διδασκάλου μέσα στό πλοῖο ἦταν φυσικό νά τούς ἐμπνέη σιγουριά καί 
ἀσφάλεια.  
 Ἔτσι ἔδειχνε τό ξεκίνημα. Ὅμως τά πράγματα ἐξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. 
Τά ἤρεμα σκηνικά σύντομα ἄλλαξαν. Τήν γαλήνη διαδέχθηκε ἡ θύελλα. Τήν 
ἀρυτίδωτη θάλασσα ἡ μανιασμένη τρικυμία. Τήν νηνεμία ὁ σφοδρός ἄνεμος. Τόν 
καθαρό οὐρανό τά μαῦρα καί πυκνά σύννεφα.  
 «Κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου» (Λουκ. η΄ 23). Κατέβηκε ξαφνικά ἀπό τά γύρω 
βουνά ὁρμητικός ἄνεμος. Ἀγριεμένη ἡ θάλασσα ὑψώνει πελώρια κύματα. Ἀπειλεῖ 
νά καταποντίση τό κλυδωνιζόμενο πλοῖο στά ἀφιλόξενα βάθη της. Χαμένα τά ἔχουν 
οἱ μαθηταί. Ἀγωνιοῦν. Ἡ ὀλιγοπιστία τούς παραλύει. Ἡ δειλία κυριαρχεῖ στίς ψυχές 
τους. Αὐτή τούς κάνει νά λησμονοῦν πώς δίπλα τους, ἀνάμεσά τους, βρίσκεται ὁ 
παντοδύναμος Κύριος, ὁ Δημιουργός καί Ἐξουσιαστής τῆς φύσεως. Αὐτός πού μέσα 
στή θύελλα μένει ἀτάραχος. Ἀπαθής, σάν νά μή σπάζουν πάνω τους μέ ὁρμή τά 
κύματα. Ταραγμένοι τόν πλησιάζουν. Τόν ξυπνοῦν. Τό, ἱκετεύουν. Κύριε, σήκω, 
χανόμαστε, σῶσε μας. Καί ὁ θεῖος Διδάσκαλος προστάζει [σελ. 105] τόν ἄνεμο καί 
τά κύματα νά ἡσυχάσουν καί ἡ γαλήνη ἔρχεται ἀμέσως. Καί τώρα ἡ σειρά τοῦ 
Κυρίου νά ἐλέγξη τήν ὀλιγοπιστία τους: «Ποῦ εἶναι ἡ πίστη σας;» τούς λέει. Γιατί 
εἴσαστε δειλοί; Γιατί ἀφήσατε τήν ὀλιγοπιστία νά κυριαρχήση στήν ψυχή σας;  
 

*   *   * 
 
 Ἕνα ταξίδι μέ τρικυμίες καί ἡ δική μας ζωή. Καί δυστυχῶς ἡ στάση μας δέν 
διαφέρει ἀπό ἐκείνη τῶν μαθητῶν. Ἔρχονται συχνά οἱ δοκιμασίες, οἱ θλίψεις, ὁ 
πόνος, τά ἀναπάντεχα χτυπήματα, οἱ ἀποτυχίες νά ἐλέγξουν τήν ἀναιμική μας 
πίστη, τήν ἀτροφική πνευματική ζωή μας, τόν ἐπιφανειακό Χριστιανισμό μας. 
Ξεκινᾶμε καί νομίζουμε πώς ἡ χριστιανική μας ἰδιότης αὐτή καί μόνη ἀποτελεῖ 
ἀσφάλεια ἀπό τούς κινδύνους καί τίς δυσκολίες. Φανταζόμαστε πώς ἡ παρουσία 
τοῦ Χριστοῦ στό πλοῖο τῆς ζωῆς μας θά μᾶς ἐξασφαλίση ἕνα ἄνετο ταξίδι. Θά 
ἐνεργῆ σάν ἀλεξικέραυνο. Θά ἀπομακρύνη τούς κεραυνούς, τίς μπόρες, τίς 
θύελλες, τίς τρικυμίες.  
 Ἐδῶ εἶναι τό λάθος μας. Ἡ περιπέτεια τῶν μαθητῶν μᾶς λέει κάτι τό πολύ 
διαφορετικό. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ δέν ἀπομακρύνει τήν τρικυμία. Κάποτε καί 



τήν προκαλεῖ. Καί αὐτό θά τό ψηλαφοῦσαν σέ κάθε τους βῆμα οἱ μαθηταί στήν 
πολυκύμαντη πορεία τους. Καί ὄχι μόνον οἱ τότε, ἀλλά καί ὅλοι οἱ πιστοί στό 
πέρασμα τῶν αἰώνων. Δυό χιλιάδες χρόνια ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ τί ἄλλο 
μαρτυρεῖ; Τό πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας μέ κυβερνήτη τόν Χριστό δέν διέσχισε ἤρεμες 
θάλασσες. Ἀντιμετώπισε τίς πιό μεγάλες τρικυμίες. Οἱ αἱματηροί διωγμοί, οἱ 
ἀνελέητοι κατατρεγμοί, οἱ ἀδίστακτες διαβολές, οἱ πιό ποταπές συκοφαντίες, οἱ 
σαρκασμοί καί [σελ. 106] οἱ εἰρωνεῖες, συχνό φαινόμενο στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
καί στήν καθημερινή ζωή τῶν πιστῶν.  
 Εἶναι μιά πραγματικότης καί συγχρόνως μιά ἀπάντηση στούς 
καλοβολεμένους μέ τήν μικροαστική νοοτροπία Χριστιανούς, ἀλλά καί στούς 
ἀρνητάς πού ἀγνοοῦν τό ἀληθινό νόημα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ὁ πραγματικός 
πιστός γνωρίζει καλά τό «χριστιανικό ριψοκίνδυνο» καί τό περιμένει ἀνά πᾶσα 
στιγμή. Καί εἶναι ἕτοιμος νά τό ἀντιμετωπίση καί νά τό ξεπεράση. Ξέρει πώς μαζί μέ 
τόν Χριστό τό σκάφος τοῦ «κλυδωνίζεται, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται, χειμάζεται, ἀλλά 
ναυάγιο οὐχ ὑπομένει». Περιμένει τήν τρικυμία, ἀλλά δέν φοβᾶται τό ναυάγιο. 
Αὐτό ἀκριβῶς πού δέν εἶχαν καταλάβει οἱ ἀκατάρτιστοι ἀκόμα μαθηταί. Γι’ αὐτό 
καί ὁ Κύριος τούς ἐλέγχει:  
 – Ποῦ εἶναι ἡ πίστη σας; τούς λέει. Ἤ, ὅπως σημειώνουν οἱ ἄλλοι 
Εὐαγγελισταί: Γιατί εἴσαστε δειλοί, ὀλιγόπιστοι; Γιατί δέν ἔχετε πίστη;  
 

*   *   * 
 
 Τό ἴδιο δέν ἐπαναλαμβάνει καί σέ μᾶς καί σέ κάθε ἐποχή ὁ Κύριος; Βλέπετε 
τά κύματα καί τρομάζετε. Φοβόσαστε τούς ἀνέμους καί τίς θύελλες. Τά πρῶτα νερά 
στό πλοῖο σᾶς πανικοβάλλουν. Γιατί ὅλα αὐτά; Γιατί ξαφνιαζόσαστε; Γιατί ξεχνᾶτε 
τήν παρουσία μου; Γιατί ἀφήνετε τήν ὀλιγοπιστία νά φωλιάση καί νά κυριεύση τήν 
ψυχή σας; «Χανόμαστε» εἴπατε; Νομίζετε πώς κοιμᾶμαι καί ἀδιαφορῶ; Αὐτό εἶναι 
τό μεγάλο λάθος σας. Χανόσαστε ὄχι ἀπό τά κύματα, ἀλλά ἀπό τήν δειλία σας. Ὁ 
φόβος πηγάζει ὄχι ἀπό τά τρομερά γεγονότα, ἀλλά ἀπό τήν ἀστήρικτή ψυχή σας. Γι’ 
αὐτό καί οἱ κραυγές σας δέν εἶναι ἀπόδειξη τῆς πίστεως, ἀλλά τῆς ὀλιγοπιστίας 
σας. Οἱ προσευχές σας, οἱ ἐπικλήσεις σας, τήν ὥρα [σελ. 107] τοῦ κινδύνου, δέν 
προέρχονται ἀπό βαθειά πίστη, ἀλλά ἀπό ἔλλειψη πίστεως. Μιά πίστη πού θέλει 
νά δῆ, γιά νά πιστέψη, δέν εἶναι πίστη. Εἶναι λογιστική καί ὑπολογιστική πράξη. Ἡ 
πίστη βλέπει «ἥλιο τά μεσάνυχτα». Διατρυπᾶ τά σκοτάδια. Ἐλπίζει καί στήν 
ἀπελπισία. Ἐμπιστεύεται καί εἰρηνεύει, καί ὅταν ἡ τρικυμία μαίνεται καί δέν 
γαληνεύη.  
 Αὐτήν τήν πίστη ζητάει ὁ Χριστός. Καί γι’ αὐτήν τήν πίστη ρωτάει: Ποῦ εἶναι ἡ 
πίστη σας;  
 

*   *   * 
 



 Καί ὅταν αὐτή ἡ πίστη λείπη, οἱ μαθηταί φωνάζουν: Χανόμαστε. Ἐδῶ 
βρίσκεται τό κλειδί καί ἡ λύση. Κανένας δέν χάνεται, ὅταν δέν χάνη τήν πίστη του 
στόν Σωτῆρα Χριστό. Εἶναι κιόλας χαμένος ἐκεῖνος πού ἔχει χάσει τήν πίστη του. 
«Ἐνταῦθά μοι βλέπε μετά πίστεως ὀλιγοπιστίαν· πιστεύουσι μέν γάρ ὅτι σῶσαι 
δύναται, ὡς δέ ὀλιγόπιστοι, λέγουσιν ἀπολλύμεθα. Οὐ γάρ ἦν ἐφικτόν ἀπολέσθαι 
ποτέ, συνόντος αὐτοῖς τοῦ πάντα ἰσχύοντος». Δηλαδή, γράφει ὁ ἅγιος Κύριλλος 
Ἀλεξανδρείας, ἐδῶ βλέπε πίστη μέ ὀλιγοπιστία. Ἐνῶ πιστεύουν πώς μπορεῖ νά τούς 
σώση, σάν ὀλιγόπιστοι ὅμως λένε χανόμαστε. Πῶς ἦταν ποτέ δυνατόν νά χαθοῦν, 
τήν στιγμή πού ἦταν κοντά τους ὁ Παντοδύναμος;  
 Ἑπομένως, καί ὁ καθένας μας στίς δύσκολες στιγμές τῆς λιποψυχίας καί 
ὀλιγοπιστίας, ἀντί τοῦ «χανόμαστε», ἄς ἐπαναλαμβάνη μέ ἐμπιστοσύνη τούς 
λόγους τοῦ Ψαλμωδοῦ: «Σύ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης, τόν δέ σάλον 
τῶν κυμάτων αὐτῆς σύ καταπραΰνεις» (Ψαλμός 88,10).  
 
 
 



[σελ. 108] 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
 
 
 Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ἀντιμετωπίζει αὐξημένες δυσκολίες. «Ἔξωθεν μάχαι, 
ἔσωθεν φόβοι» (Β΄ Κορινθ. ζ΄ 5). Φίλοι καί σύμμαχοι καί «κοινοτικοί ἑταῖροι», 
παρά τίς μεγαλόστομες ὑποσχέσεις καί διακηρύξεις, παρά τήν ὑποχρέωσή τους γιά 
«κοινοτική ἀλληλεγγύη», συχνά παίζουν διπλό διπλωματικό παιχνίδι. Προτιμοῦν νά 
παραμερίζουν τήν καθαρή ἀλήθεια καί νά ὑπηρετοῦν φτηνές σκοπιμότητες.  
 Ἀλλά οἱ «ἔξωθεν μάχες» ἀντιμετωπίζονται, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ἀρραγές 
ἐσωτερικό μέτωπο. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ἐθνική σύμπνοια καί ὁμοψυχία, καί δέν 
ὑπάρχουν οἱ «ἔσωθεν φόβοι». Ἐφ’ ὅσον ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν ὑπονομεύουμε τά δίκαιά 
μας. Τό ὑπογραμμίζουμε: Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ἀπό ὅλους πίστη στά ἰδεώδη τῆς 
φυλῆς, στίς ἀξίες καί στά ἰδανικά πού γαλούχησαν τό Ἔθνος καί τό γιγάντωσαν στίς 
πιό κρίσιμες καμπές τῆς ἱστορίας του, τότε καί οἱ πιό ὕπουλες πλεκτάνες 
διαλύονται ὡς ἱστός ἀράχνης.  
 

*   *   * 
 
 Ὑπάρχουν τουλάχιστον γιά μᾶς τούς Ἕλληνες μερικές ἀδιαμφισβήτητες 
ἱστορικές ἀλήθειες. Καί αὐτές μᾶς ὑπενθυμίζουν πώς ἡ Πατρίδα μας δέν φοβήθηκε 
ποτέ τούς ἐχθρούς της. Φοβήθηκε τούς φίλους της. Κινδύνευσε πιό πολύ ἀπό τά 
ἐγωπαθῆ παιδιά της.  
 Ὅλοι τό γνωρίζουν. Ἡ Ἑλλάδα δέν μεγαλούργησε μέ τήν βοήθεια τῶν ξένων. 
Θριάμβευσε μέ τήν [σελ. 109] ἑνότητα, τήν ἀγωνιστικότητα, τήν αὐταπάρνηση, τό 
πνεῦμα τῆς θυσίας τῶν παιδιῶν της. Μεγαλούργησε μέ τήν πίστη καί τήν καταφυγή 
της στήν παντοδύναμη βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Αὐτό μαρτυρεῖ ἡ παλαιά καί ἡ σύγχρονη 
ἱστορία μας. Αὐτό εἶναι τό μυστικό, χθές καί σήμερα, γιά τήν ἔξοδο ἀπό τό κάθε 
ἀδιέξοδο.  
 Ἡ καταφυγή μας στόν Θεό δέν εἶναι φυγή. Δέν εἶναι ἀδυναμία. Εἶναι δύναμη. 
Εἶναι ἀγωνιστική καί ἀνυποχώρητη ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν. Εἶναι καταφυγή 
στόν Κύριο τῆς δικαιοσύνης, πού βροντοφώνησε καί βροντοφωνεῖ σέ κάθε ἐποχή 
τό «δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς» (Ἡσαΐας 26,8).  
 Ἡ προσευχή αὐτή, ἡ γεμάτη πίστη καί ἐλπίδα στόν Θεό, γίνεται ὄχι μόνο πηγή 
δυνάμεως, ἀλλά καί νηφαλιότητος, εἰρήνης, ἐσωτερικῆς ἠρεμίας, μέσα καί στίς πιό 
ἰσχυρές θύελλες. Ὄχι γιατί ἡ προσευχή εἶναι ἠρεμιστικό ἤ κατευναστικό ἤ 
παυσίπονο. Ὄχι. Ἡ προσευχή εἶναι ἐγρήγορση. Εἶναι ἀγώνας. Εἶναι πάλη. Εἶναι 
ἠρεμία μέσα στήν ταραχή. Εἰρήνη μέσα στόν πόλεμο. Γαλήνη μέσα στήν τρικυμία. 



Ἀσάλευτη ἡ ψυχή «ἐν τῷ ταράσσεσθαι τήν γῆν καί μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις 
θαλασσῶν» (Ψαλμός 45, 2).  
 Ἔτσι εἶδαν καί ἔτσι ἔζησαν στόν καθημερινό τους ἀγῶνα τήν προσευχή ὅλες 
οἱ μεγάλες ψυχές. Δέν ἦσαν ἄτρωτοι. Δοκίμασαν ἰσχυρούς κλονισμούς καί 
λιποψυχίες. Ἡ ἀποθάρρυνση δέν τούς ἦταν ἄγνωστη. Καιροφυλακτοῦσε σέ κάθε 
τους βῆμα. Εἶχαν ὅμως ἕνα ὅπλο καί ἕνα μυστικό: Τήν προσευχή, τήν πίστη, τήν 
ἐλπίδα στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Προσεύχονταν, πίστευαν, ἔλπιζαν. Καί ἡ δύναμη 
αὐτή τούς ἔκανε ἀκαταμάχητους. Τούς χάριζε [σελ. 110] ἀπερίγραπτη εἰρήνη. 
Μονάχα ὅσοι ἔζησαν τήν ἀνεξάντλητη αὐτή ἰσχύ μποροῦν, ἀπό τήν προσωπική τους 
πεῖρα, νά διακηρύξουν μαζί μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τόν ἄνθρωπο 
αὐτόν τῆς προσευχῆς, τί θά πῆ νά στηρίζεσαι καί νά ἐλπίζης στόν Θεό! «Μεγάλη τῆς 
ἐπί τόν Κύριον ἐλπίδος ἡ δύναμις· φρούριον ἀχείρωτον (ἀπόρθητο), τεῖχος ἄμαχο 
(ἀκαταμάχητο), συμμαχία ἀκαταγώνιστος, λιμήν εὔδιος, ὅπλον ἀήττητον, δύναμις 
ἄμαχος καί ἐκ τῶν ἀπόρων εὑρίσκουσα πόρον (διέξοδο στό ἀδιέξοδο)».  
 Μάλιστα. Τέτοια δύναμη ἔχει ἡ προσευχή γιά ἐκείνους πού γνωρίζουν νά τήν 
χρησιμοποιοῦν. Κανένας δέν διαψεύσθηκε ἀπό ὅσους κατέφυγαν μέ πίστη στήν 
προστασία τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι στήριξαν ἀταλάντευτη τήν ἐλπίδα τους σ’ Αὐτόν εἶδαν 
πάνω στά πράγματα ἀληθινά θαύματα.  
 Καί σήμερα, ὅσοι θέλουμε νά τό διαπιστώσουμε δέν ἔχουμε παρά νά τό 
ἐπιχειρήσουμε. Τό ἀπαιτεῖ ἄλλωστε ἡ κρισιμότητα τῶν καιρῶν. Νά κηρύξουμε 
γενική ἐπιστράτευση προσευχῆς. Ὅλοι στήν πρώτη γραμμή. Κανείς στά μετόπισθεν. 
Καί τότε θά ἀνακαλύψουμε ἕνα ἄλλο κόσμο. Ἕνα κόσμο πού δέν περιορίζεται στά 
στενά πλαίσια τῆς κοντόθωρης ἀνθρώπινης λογικῆς, ἀλλά ξανοίγεται στό φῶς τῆς 
πίστεως. Καί «ἡ λογική τῆς πίστεως» μᾶς δείχνει πώς τήν πορεία τῆς Ἱστορίας τελικά 
δέν τήν κανονίζει κανένας «πλανητάρχης», κανένας ΟΗΕ, καμμιά ΕΟΚ, ἀλλά μόνον 
ὁ Θεός, ἡ ἐλπίδα στόν Θεό. Πέρα καί πάνω ἀπό τό προσωρινό, πού συχνά εἶναι 
ζοφερό, ὑπάρχει καί τό αἰώνιο, πού εἶναι φωτεινό. Καί ὁπλισμένος μέ αὐτή τήν 
δύναμη, τήν δύναμη τῆς προσευχῆς, ὁ πιστός ἀντιμετωπίζει νικηφόρα τήν ζωή, τά 
ἀγωνιώδη προβλήματα καί τίς δυσκολίες.  

[σελ. 111] 
*   *   * 

 
 Τό διακήρυξε ἐδῶ καί δυό χιλιάδες χρόνια ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν 
Παρθένο Μαρία καί τό εἴδαμε πραγματοποιούμενο στήν πολυκύμαντη ἱστορία τοῦ 
Ἔθνους μας: «Οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα» (Λουκ. α΄ 37). Τίποτε 
ἀδύνατο γιά τόν Θεό καί γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.  
 Τό ἔζησαν οἱ πρόγονοί μας. Τό ἐπανέλαβαν στήν πρώτη ἐθνοσυνέλευσή τους 
οἱ ἥρωες τοῦ 1821: «Κι ἄν οἱ σύμμαχοι μᾶς ἀφήσουν, ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἀφήση». 
Αὐτό τό μήνυμα μᾶς στέλνουν καί σήμερα τά κρίσιμα γεγονότα. Οἱ δυσκολίες θά 
ξεπερασθοῦν. Τά σύννεφα θά φύγουν. Ὁ ἥλιος καί πάλι θά λάμψη. Ἀρκεῖ νά λάμψη 
πρῶτα στίς ψυχές μας ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης καί ἡ βεβαιότης στήν παντοδύναμη 
προστασία Του.  



[σελ. 112] 
 
 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: ΕΙΣΠΝΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
 
 
 «ΠΟΙΟΣ ΣΩΖΕΙ: Οὔτε τά “πακέττα” οὔτε ἡ ἐφορία, οἱ κυβερνήσεις οὔτε οἱ 
εἰσαγόμενες ἰδέες, οἱ προσευχές, οἱ Η/Υ, τά λαχεῖα... θά μᾶς βγάλουν ἀπό τά 
ἀδιέξοδα, ΕΑΝ ΔΕΝ κάνουμε ὅλοι πολιτιστική ἐπίθεση κι ἄν δέν ἐπανέλθουν ἡ 
παιδεία - ἀγωγή τῶν ἀρχαίων ἀξιῶν, ἐάν δέν διαβάσουν οἱ Ἕλληνες Ὀρφικούς, 
Πυθαγόρειους...».  
 Αὐτά ἀναφέρονται σέ ἔντυπο πού μᾶς ἐστάλη πρό ἡμερῶν ἀπό τό «ΓΚΡΕΝΑ – 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Καί αὐτά ὕστερα 
ἀπό 2000 χρόνια χριστιανικῆς παρουσίας. Διαγράφεται ἡ μοναδική καί ἀνεκτίμητη 
προσφορά τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς, καί στή θέση τους 
ἔρχονται ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί φιλοσοφικές θεωρίες. Ἐπειδή ποικίλα 
φιλοσοφικοκοινωνικοθρησκευτικά συστήματα κάνουν τήν ἐμφάνισή τους στίς 
ἡμέρες μας, χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή. Ἡ παγίδα εἶναι καλά στημένη. Πίσω ἀπό 
τά συστήματα αὐτά κρύβονται συχνά ὕποπτες ξενόφερτες αἱρέσεις. Σκοπός τους νά 
ὑπονομεύσουν τό χριστιανικό οἰκοδόμημα τῆς πίστεως καί νά λανσάρουν τίς 
ψευδεῖς δοξασίες τους. Σήμερα χτυποῦν τήν ἀξία τῆς προσευχῆς, τήν ἐπικοινωνία 
μέ τόν ἀληθινό Θεό. Αὔριο κάτι ἄλλο. Περιφρονώντας ὅμως τήν προσευχή, 
ἀφαιροῦν ἀπό τήν ψυχή τό ὀξυγόνο της. Τήν κάνουν νά ἀσφυκτιᾷ, νά σβήνη, νά 
πεθαίνη.  
[σελ. 113] Τό βλέπουμε καθημερινά. Ἡ πιό μεγάλη ἀπειλή γιά τό σύγχρονο 
ἄνθρωπο δέν εἶναι τό νέφος. Ἀσφυκτιᾶ περισσότερο, γιατί τοῦ λείπει τό ὀξυγόνο, 
τό πνευματικό ὀξυγόνο τῆς προσευχῆς. Δέν ξέρει νά ἀνυψώνη τό νοῦ καί τήν 
καρδιά του πάνω ἀπό τό τέλμα καί τό χῶμα. Τρέμει τό μολυσμένο περιβάλλον, 
φοβᾶται τά καυσαέρια, ἀναζητάει τήν ἐξοχή. Δέν κάνει ὅμως τό ἴδιο, καί γιά νά 
ἀποτοξινώση τόν πνευματικό ὀργανισμό του. Τό ἀντίθετο. Τοξινώνει καθημερινά 
τήν ψυχή του. Δηλητηριάζει τή σκέψη του. Μολύνει τίς αἰσθήσεις του. Ζῆ μέσα στά 
πνιγηρά τέλματα τοῦ αἰσθησιακοῦ θεάματος, τῆς ἀποκτηνωτικῆς μουσικῆς, τοῦ 
κιτρινισμοῦ, τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τῆς ὀπιομανίας. Ναρκώνεται στά χαμηλώματα 
τοῦ ὑλισμοῦ καί ἀργοπεθαίνει.  
 Πεθαίνει ἀπό ἀσφυξία μέσα στήν ἠθική μόλυνση, γιατί δέν ἔμαθε νά 
ἀνεβαίνη ψηλά, νά προσεύχεται. Δέν ξέρει πώς, γιά νά ἀναπνεύση ἐλεύθερα, 
πρέπει νά «ἀπολύση τούς ὄχλους» καί νά «ἀνέβη εἰς τό ὄρος κατ’ ἰδίαν 
προσεύξασθαι» (Ματθ. ιδ΄ 23). Τί σημαίνει αὐτό πού ἀναφέρει ὁ ἱερός 
Εὐαγγελιστής; Ἄν δέν ἀπολύση τόν ὄχλο τῶν πιεστικῶν φροντίδων, τό συρφετό τῶν 
ἐξευτελιστικῶν παθῶν, τήν ἀνώνυμη μᾶζα πού τόν καταργεῖ ὡς προσωπικότητα καί 
δέν ἀνέβη στό ὑψηλό ὄρος τῆς προσευχῆς, θά τόν «φάη ὁ κάμπος».  



 Τί φοβερό! Ἀναζητάει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τή χαρά, καί ἀρνεῖται τόν 
χορηγό της. Θέλει νά ξεδιψάση, καί περιφρονεῖ τό κρυστάλλινο νερό τῆς πηγῆς. Δέν 
θέλει νά καταλάβη ὅτι εἶναι ματαιοπονία νά ψάχνη γιά τή χαρά μακρυά ἀπό τόν 
Θεό. Γιατί ἡ ψυχή δέν μπορεῖ νά ζήση χωρισμένη ἀπό τήν πηγή [σελ. 114] της, τόν 
Θεό, τήν πηγή τῆς χαρᾶς. «Ἐκεῖνος πού ζητάει τόν Θεό ζητάει τή χαρά», ἔλεγε ὁ 
ἅγιος Αὐγουστῖνος. Καί μεῖς θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ἐκεῖνος πού ἀναζητάει 
τή χαρά ζητάει τόν Θεό. Γιατί μονάχα ὁ Θεός μπορεῖ νά τοῦ πληρώση στόν τέλειο 
βαθμό τή βαθειά αὐτή ἐπιθυμία. Καί μέ ποιόν ἄλλο τρόπο, ἐκτός ἀπό τήν 
προσευχή, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἐπικοινωνήση καλύτερα, ὅποτε τό ἐπιθυμήση, μέ 
τόν Δημιουργό του;  
 Δέν ὑπάρχει πιό ὡραία καί ἱερή στιγμή ἀπό ἐκείνη πού ὁ ἄνθρωπος 
ἀνυψώνει τή σκέψη καί τήν καρδιά στόν οὐρανό, γιά νά συνομιλήση μέ τόν Θεό, 
ὅπως τό παιδί μέ τόν πατέρα. Ἐκεῖ ἡ ψυχή ἀκουμπάει μέ ἐμπιστοσύνη τίς ἀνησυχίες 
της, τά βασανιστικά προβλήματά της, τούς φόβους της, ἀλλά καί τούς ὄμορφους 
πόθους της, τά μεγάλα σχέδιά της, τούς εὐγενικούς ὁραματισμούς της, τό 
ἐνδιαφέρον τῆς γιά τούς συνανθρώπους της.  
 Ἡ ἀνύψωση αὐτή εἶναι εἰσπνοή ὀξυγόνου, ἀποτοξίνωστι τοῦ πνευματικοῦ 
ὀργανισμοῦ, ἀποκάθαρση τῆς ψυχῆς, δύναμη ἀκαταμάχητη. Ἀνάλαφρη καί 
ἀνανεωμένη ἐπιστρέφει ἡ ψυχή ἀπό τήν ἱερή αὐτή ἀνάβαση, γιά νά συνεχίση μέ 
νέες δυνάμεις τόν ἀγῶνα της. Αὐτή τήν ἀνάγκη τῆς προσευχῆς τήν ἔνιωθαν ὅλες οἱ 
μεγάλες ψυχές. Ἦταν ἡ ζωή τους, ἡ χαρά τους, ἡ ἀναπνοή τους. Ὑπερβολικές ἴσως 
φαίνονται στήν ἀτροφική πίστη μας καί στήν ἀναιμική πνευματικότητά μας οἱ 
ἐκφράσεις αὐτές. Γι’ αὐτούς ὅμως ἦσαν βαθειές ἐσωτερικές ἐμπειρίες, ἱερά 
βιώματα.  
 «Τοῦ Θεοῦ μνημονευτέον μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον», ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος. Ἡ [σελ. 115] προσευχή ἦταν γι’ αὐτόν κάτι περισσότερο καί ἀπό τήν 
ἀναπνοή καί τό ὀξυγόνο.  
 «Εἶναι ντροπή νά προσεύχεσαι», φώναζε ὁ ἄθεος Νίτσε. «Εἶναι τόσο ντροπή 
νά προσεύχεσαι, ὅσο εἶναι ντροπή νά ξεδιψᾶς καί νά ἀναπνέης. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει 
ἀνάγκη ἀπό τόν Θεό, ὅπως ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό νερό καί τό ὀξυγόνο», ἀπαντοῦσε ὁ 
γιατρός Καρρέλ.  
 

 
 
 
 
 



 
[σελ. 116] 

 
 
 

«ΒΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»  
 
 
 Ὁ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ δέν εἶναι θεωρία. Δέν εἶναι εὐσεβοφάνεια. Εἶναι πράξη καί 
ζωή. Εἶναι «πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη» (Γαλ. ε΄ 6). Ἀπαραίτητη ἡ πίστη, χωρίς 
ὅμως τά ἔργα εἶναι νεκρή καί ἀνενεργός. Ἄν δέν μεταμορφώνη τήν ζωή καί δέν τήν 
δραστηριοποιῆ καί δέν τήν παρακινῆ σέ ἔργα ἀγάπης καί πνευματικῆς 
δημιουργίας, τί πίστη εἶναι; Πίστη πού δέν ἐμψυχώνεται ἀπό τήν ὄμορφη 
καλοσύνη, ἀπό τήν συμπάθεια καί τήν συγγνώμη, εἶναι ἀδρανής καί ἀνωφελής. 
Εἶναι σῶμα χωρίς ψυχή, ἀκίνητη καί ἄχρηστη.  
 Ἡ πίστη θά μποροῦσε νά παρομοιασθῆ μέ τήν ρίζα. Ἐφ’ ὅσον δέν παράγει 
βλάστηση καί καρποφορία σέ ἔργα ἀρετῆς, ἁγιότητος, ἀγάπης, εἶναι ρίζα ξερή. 
Ἀλλά καί τά ἔργα, ἐφ’ ὅσον δέν βλαστάνουν ἀπό τήν ρίζα τῆς πίστεως, εἶναι 
ἀμφιβόλου ἀξίας καί σημασίας. Εἶναι δυνατόν νά γίνωνται πρός ἐπίδειξη καί μέ 
ἰδιοτελεῖς σκοπούς.  
 

*   *   * 
 
 Ὁ Χριστιανισμός ἑπομένως δέν εἶναι εὐσεβής φλυαρία οὔτε θρησκευτική 
ματαιολογία. Εἶναι ἁγιότης βίου. Εἶναι ἀναγνώριση καί βίωση τοῦ πρωτείου τῆς 
ἀγάπης. Εἶναι ἡ ἔμπρακτη ὁμολογία τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀγάπης τοῦ 
οὐράνιου Πατέρα. «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς» [σελ. 117] (Ματθ. ε΄ 16). Τό σημεῖο τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν μαθητῶν τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἡ μεταξύ τους ἀγάπη.  
 «Ἄν μή καί βίον προσθῶμεν τῆς πίστεως ἄξιον, τήν ἐσχάτης δώσομεν δίκην. 
Καί τοῦτο ἔδειξεν... ὁ μακάριος Παῦλος... Ἔδειξε δέ καί ἐπί τῶν Εὐαγγελιστῶν ὁ 
Χριστός... Περί μέν γάρ δογμάτων ὀλιγάκις διαλέγεται· οὐδέ γάρ δεῖται πόνου τό 
πρᾶγμα· περί δέ βίου πολλάκις, μᾶλλον δέ πανταχοῦ· διηνεκής γάρ ὁ πρός τοῦτο 
πόλεμος, διό καί ὁ πόνος» (Χρυσόστομος).  
 Ἄν μαζί μέ τήν πίστη δέν ἔχουμε καί βίο ἄξιο τῆς πίστεως, μᾶς τό λέει τό 
χρυσό στόμα τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι ἁπλῶς δέν θά κερδίσουμε τίποτα, ἀλλά θά 
τιμωρηθοῦμε αὐστηρά. Κατ’ ἐπανάληψη τήν ἀλήθεια αὐτή ἔχει τονίσει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος. Καί ὄχι μόνον αὐτός. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τό διακηρύττει μέσα στά 
ἱερά Εὐαγγέλια. Πολύ λίγο κάνει λόγο γιά τά δόγματα. Καί αὐτό, γιατί οἱ δογματικές 
καί ἀτέρμονες συζητήσεις δέν ἀπαιτοῦν κόπο οὔτε προϋποθέτουν ὁπωσδήποτε 
ἀγῶνα πνευματικό. Μπορεῖ κανείς νά εἶναι δεινός συζητητής τῶν ἀληθειῶν τῆς 



πίστεως καί μεγάλος δογματολόγος, καί τό δόγμα νά μήν ἀγγίζη καθόλου τή ζωή 
του. Ἴσως καί νά γίνεται ἀφορμή ἀντιθέσεων, διαπληκτισμῶν καί ἐχθρότητος. Ἄς 
μήν ξεχνᾶμε πώς τό λεγόμενο «θεολογικό μῖσος» εἶναι ἀπό τά χειρότερα. Νά γιατί ὁ 
Κύριος στρέφει ἀλλοῦ τήν προσοχή μας: Στήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς καί στήν ἄσκηση 
τῆς ἀγάπης. Γι’ αὐτά συνεχῶς καί σέ κάθε εὐκαιρία κάνει λόγο. Γιατί ὁ ἀγώνας γιά 
τήν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς εἶναι δύσκολος, κοπιαστικός. Συχνά ἀπαιτεῖ ἱδρῶτα καί 
αἷμα.  
 Τήν ἀλήθεια αὐτή τόνιζε καί ὁ Μ. Ἀθανάσιος: «Τί τό ὄφελος, ἐάν ἑλληνιστί 
λαλοῦμεν, βαρβαρίζομεν [σελ. 118] δέ τῇ γνώμῃ; Τί τό ὄφελος, ἐάν εὐσύνθετος μέν 
ὁ λόγος, κακοσύνθετος δέ ὁ τρόπος; Πολύ κάλλιόν ἐστι μήτε τῶν Ἑλλήνων εἰδέναι 
φωνήν, καί τόν νόμον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ κεκτῆσθαι, Εἰ μέν γάρ σοφιστοῦ 
διδασκαλεῖον ἦν ἡ Ἐκκλησία, εὐγλωττίας ἦν καιρός. Ἐπειδή δέ τρόπων ἀγών καί 
καρποφορία τό προκείμενον καί προσδοκία οὐρανῶν τό προσδοκώμενον, μή 
γλῶττα ζητείσθω, ἀλλ’ ὁ τρόπος κατορθούσθω».  
 Κανένα ὄφελος ἀπό τήν τορνευμένη γλῶσσα καί τά λεκτικά θεολογικά 
σχήματα, ἄν ἡ γνώμη μας, ἡ σκέψη μας καί ἡ ζωή μας εἶναι ἄξεστη καί βαρβαρική. 
Ὁ καλοφτιαγμένος καί πειστικός λόγος μας σέ τίποτα δέν μᾶς ὠφελεῖ, ὅταν εἶναι 
κακότροπη ἡ ζωή μας. Εἶναι προτιμότερο νά ἀγνοοῦμε τίς πολλές γνώσεις πού δέν 
συνοδεύονται μέ ἀρετή, καί νά ἔχουμε βαθειά τυπωμένο στήν καρδιά μας, σάν 
μόνιμο κτῆμα, τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἄν ἡ Ἐκκλησία ἦταν σχολή φιλοσόφων καί 
σοφιστῶν, τότε θά ἦταν ἀπαραίτητη ἡ εὐγλωττία. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
μᾶς καλεῖ σέ ἀγῶνες καί πνευματική καρποφορία. Μᾶς προβάλλει τήν βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν καί ὄχι γήινες κατακτήσεις. Γι’ αὐτό καί ἡ ἐπιδίωξή μας δέν πρέπει νά 
εἶναι ἄλλη ἀπό τόν τρόπο γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς καί τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν.  
 

*   *   * 
 
 Καί ὅλα αὐτά στόν Χριστιανισμό ἀνακεφαλαιώνονται στήν πρώτη καί μεγάλη 
ἐντολή, στήν ἐντολή τῆς ἀγάπης. Ξεκάθαρος καί πάλι ὁ Χρυσόστομος, καί θά 
ἔπρεπε πολύ νά προσέξουμε τίς ὑπογραμμίσεις του, γιά νά μήν ἀστοχήσουμε στό 
πιό βασικό σημεῖο τῆς πίστεώς μας:  
[σελ. 119] «Ἀγάπη μέν καί χωρίς μαρτυρίου ποιεῖ μαθητάς τοῦ Χριστοῦ, 
μαρτύριον δέ χωρίς ἀγάπης, οὐκ ἄν ἰσχύσεις τοῦτο ἐργάσασθαι. Πόθεν τοῦτο 
δῆλον; Ἀπ’ αὐτῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ ρημάτων. Πρός γάρ τούς μαθητάς ἔλεγεν: “Ἐν 
τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι μαθηταί μού ἐστε, ἐάν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους”... Ὅτι δέ 
μαρτύριον χωρίς ἀγάπης οὐ μόνον μαθητάς οὐ ποιεῖ, ἀλλ’ οὐδέ ὠφελεῖ τι τόν 
ὑπομένοντα, ἄκουσον Παύλου λέγοντος: “Ἐάν παραδῶ τό σῶμα μου, ἵνα 
καυθήσωμαι, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι”».  
 Μέ τήν ἀγάπη, καί χωρίς νά ὑποστῆ ὁ Χριστιανός μαρτύριο, γίνεται ἀληθινός 
μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Χωρίς ἀγάπη, καί νά μαρτυρήση γιά τόν Χριστό, τίποτα δέν 
ὠφελεῖται. Διότι τό σημεῖο ἀναγνωρίσεως τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι οὔτε 



τό μαρτύριο οὔτε τά θαύματα. Εἶναι ἡ εἰλικρινής ἀγάπη. Θυσίες χωρίς ἀγάπη 
μπορεῖ νά ὠφελοῦν τούς ἄλλους, ὄχι ὅμως καί ἐκεῖνον πού τίς ὑφίσταται.  
 Ἡ ἀγάπη, λοιπόν, ἡ ἀληθινή εἶναι βασική καί πρώτη ἀρετή στόν 
Χριστιανισμό. Μέ αὐτήν ἀποδεικνύουμε τήν γνησιότητα τῆς πίστεώς μας, τήν 
χριστιανική μας ἰδιότητα. Χωρίς τήν ἀγάπη δέν ἔχουμε τίποτα καί δέν εἴμαστε 
τίποτα.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 120] 
 
 
 

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
 
 
 ΝΕΑΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τῆς φιλοσοφίας, ὁ Ριβιέρ, ἔγραφε στόν μεγάλο 
Χριστιανό ποιητή Κλωντέλ: «... Διστάζω νά πλησιάσω τόν Χριστό. Γιατί; Γιατί 
φοβᾶμαι μήν ἐλαττωθοῦν οἱ ἱκανότητές μου. Φοβᾶμαι τόν στραγγαλισμό τοῦ 
ταλέντου μου».  
 Καί ὁ κορυφαῖος τῆς γαλλικῆς διανοήσεως ἀπαντοῦσε ἀπό τήν προσωπική 
του πολυκύμαντη ἐμπειρία:  
 «Σοβαρά ἐδιάβασα τήν ἐπιστολή σου. Ἕνα σημεῖο της μέ ἔκανε νά γελάσω. Τό 
σημεῖο ἐκεῖνο πού λές ὅτι φοβᾶσαι νά πλησιάσης τόν Χριστό, μήπως χάσης τήν 
δραστηριότητά σου καί στραγγαλισθοῦν τά ταλέντα σου. Ἔ, λοιπόν, νέε μου. Ὅταν 
θά ἔλθης στόν Χριστό, θά ἀποκτήσης ἕνα φίλο πού δέν θά σοῦ ἀφήνη στιγμή 
ἡσυχίας. Διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ πιό ἀπαιτητικός ἀπό τούς φίλους. Εἶναι ἡ ζύμη ἡ 
ὁποία δέν ἡσυχάζει, ἄν δέν ζυμώση ὅλο τό φύραμα. Αὐτός εἶναι ὁ μοῦστος πού 
σπάζει ὅλα τά δοχεῖα μέσα στά ὁποῖα μπαίνει, καί μόνον ζωντανοί ἄνθρωποι 
μπόρεσαν νά δεχθοῦν μέσα τους τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ».  
 

*   *   * 
 
 Εἶναι μιά παρεξήγηση διάχυτη σέ μερικούς. Δυστυχῶς τήν συναντᾶμε καί 
σήμερα. Βλέπουν καί ἀντιμετωπίζουν τόν Χριστιανισμό καί τούς Χριστιανούς 
τουλάχιστον μέ οἶκτο. Τούς βλέπουν ἀνίσχυρους, [σελ. 121] ἥσυχους, 
ἀπροβλημάτιστους μπροστά στά μεγάλα σύγχρονα προβλήματα.  
 Λάθος. Μεγάλο λάθος. Ὁ ἀληθινός Χριστιανισμός ἔχει μέσα τοῦ ἔντονο τό 
στοιχεῖο τοῦ ἡρωϊσμοῦ. Εἶναι ἡ θρησκεία τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύρων. Οἱ ἅγιοι 
ὑπῆρξαν οἱ κατ’ ἐξοχήν ἀγωνισταί μέσα στόν κοινωνικό στίβο. Προτοῦ δώσουν τήν 
μαρτυρία τοῦ αἵματος, εἶχαν δώσει τήν μαρτυρία τῆς ζωῆς.  
 Ὁ ἀληθινός Χριστιανισμός δέν εἶναι ὁ ἥσυχος, ὁ βολικός, ὁ ἀπροβλημάτιστος. 
Εἶναι ὁ ματωμένος, τοῦ σταυροῦ καί τῆς θυσίας. Ἡ χρυσῆ ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ 
δέν εἶναι τῆς δόξας καί τοῦ φανταχτεροῦ μεγαλείου, ἀλλά τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ 
αἵματος. Τότε πού Χριστιανός σήμαινε μελλοθάνατος. Τότε πού ἡ πίστη ἦταν 
ἰσοδύναμη μέ τόν διωγμό. Τότε πού ἡ Ἐκκλησία προχωροῦσε φορτωμένη μέ τό 
βαρύ σταυρό στούς πληγωμένους ὤμους της. Οἱ ἐπίσκοποί της φοροῦσαν ὄχι 
χρυσοποίκιλτες στολές καί ἀδαμαντοκόλλητες μίτρες, ἀλλά χιτῶνες βαμμένους στό 
αἷμα τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου καί ἀγκάθινα στεφάνια μαρτυρίου. Οἱ πιστοί της, 
ὅλοι στρατευμένοι κάτω ἀπό τήν πορφυρή σημαία τοῦ σταυροῦ, προχωροῦσαν καί 
«κακοπαθοῦσαν» ὡς καλοί στρατιῶτες Ἰησοῦ Χριστοῦ.  



 Καί οἱ ματωμένοι αὐτοί ἀγῶνες, σχεδόν χωρίς ἀνάπαυλα, δέν βάστηξαν ἔστω 
μερικές δεκαετίες. Τρεῖς ὁλόκληρους αἰῶνες ὁ Χριστιανισμός αἱμορραγοῦσε κάτω 
ἀπό τά ἀνελέητα χτυπήματα ἑνός πρωτοφανοῦς σέ ὠμότητα βαρβαρισμοῦ. Ποτάμι 
τό αἷμα ἔτρεχε ἀπό λευκασμένους γέροντες, λεοντόκαρδους ἄνδρες, σφριγηλά 
παλικάρια, ἀλλά καί τρυφερές παρθένες καί μικρά ἀκόμη παιδιά ὥς καί [σελ. 122] 
νήπια στήν ἀγκαλιά. Δέν ἔμεινε βασανιστικό ὄργανο πού νά μή χρησιμοποιήθηκε, 
γιά νά κάμψη τήν ἀντίσταση τῶν γενναίων ἀθλητῶν τῆς πίστεως. Ὅλη ἡ σατανική 
κακουργία καί δολιότητα ἐπιστρατεύθηκαν, γιά νά ἐκπορθήσουν τίς ἀπόρθητες 
ψυχές τῶν μαρτύρων.  
 

*   *   * 
 
 Καί ἡ ἀντίσταση δέν κάμφθηκε. Καί τό ὀχυρό δέν ἔπεσε. Καί τό δένδρο τῆς 
πίστεως, πού φύτεψε ὁ Ἀρχηγός τῶν μαρτύρων, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὄχι μόνον δέν 
ξεριζώθηκε ἀπό τίς θύελλες τοῦ εἰδωλικοῦ μίσους, ἀλλά ρίζωσε βαθύτερα. Ὅσο πιό 
ἰσχυροί ἦσαν οἱ ἄνεμοι τῶν διωγμῶν, τόσο πιό βαθειά ἅπλωνε τίς ρίζες του. Ὅσο 
πιό πολύ χυνόταν αἷμα μαρτυρικό, τόσο ποτιζόταν μέ αὐτό καί φούντωναν τά 
κλαδιά του καί γέμιζαν καρπούς οἱ κλῶνοι του καί ἔρχονταν τά ἀηδόνια τοῦ 
πνεύματος νά κατασκηνώσουν μέσα στίς πλούσιες φυλλωσιές του.  
 Τρεῖς αἰῶνες. Τριακόσια χρόνια ἀγῶνες, θυσίες, αἵματα. Αὐτό εἶναι τό 
ξεκίνημα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἕνα ξεκίνημα μοναδικό στήν ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ἄν αὐτό δέν εἶναι ἀληθινός ἡρωισμός, ἄς μᾶς ποῦν τότε ποιός 
εἶναι;  
 Καί τό παράδειγμα αὐτό μᾶς τό ἔδωσε πρῶτος ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας, μέ 
τό μοναδικό σταυρικό Του μαρτύριο. Στά ματωμένα ἴχνη Του βάδισαν καί οἱ 
στρατιές τῶν μαρτύρων. Αὐτός ἦταν ὁ κλῆρος ὅλων τῶν ἀληθινῶν πιστῶν. Αὐτό 
διακήρυττε καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἔγραφε στόν μαθητή του τόν Τιμόθεο: 
«Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. γ΄ 12).  
[σελ. 123] Καί ἡ ματωμένη σκυτάλη προχώρησε ἀπό χέρι σέ χέρι καί ἔφθασε 
ἀνίκητη μέχρι τήν ἐποχή μας. Καί σήμερα τήν κρατοῦν μέ στιβαρό χέρι χιλιάδες 
σύγχρονοι μάρτυρες σ’ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς μέ τόν δικό τους τρόπο. Τήν 
κράτησαν δεκαετίες ὁλόκληρες, ἀναρίθμητα πλήθη γνωστῶν καί ἀγνώστων 
νεομαρτύρων, μέ μύριες θυσίες, στίς χῶρες τοῦ ἄθεου Μαρξισμοῦ. Καί δέν 
λύγισαν. Καί προτίμησαν νά θυσιασθοῦν, παρά νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό. Ὅλες 
αὐτές οἱ εὐγενικές καί ἡρωικές ψυχές ἔνιωθαν μέσα τους νά τρέχη αἷμα μαρτύρων. 
Ἀπόγονοι τῶν ἀγωνιστῶν τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας.  
 

*   *   * 
 
 Αὐτοί, λοιπόν, ἦσαν οἱ ἀπροβλημάτιστοι, οἱ ἡσυχούληδες; Αὐτοί πού 
κράτησαν ὄρθια τήν σημαία τῆς πίστεως, τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, πού 
βροντοφωνοῦσαν τό ἀσυνθηκολόγητο ὄχι στήν κάθε εἴδους ἐξευτελιστική 



τυραννία; Αὐτοί πού συνεδύαζαν τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς μέ τό ἀκατάβλητο 
φρόνημα; Αὐτοί πού ξάφνιαζαν αὐτοκράτορες καί δημίους μέ τό θάρρος τους, 
βαδίζοντας στό μαρτύριο μέ τό χαμόγελο στά χείλη; 
 Αὐτό εἶναι τό ἀληθινό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό βίωσαν καί τό βιώνουν 
οἱ ἀληθινοί μαθηταί Του. Εἶναι ἕνας ἀγώνας ἀδιάκοπος γιά τήν ἐπικράτηση τῆς 
δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλήθειας, τῆς προόδου. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος 
Νικητής καί Θριαμβευτής, καί μαζί Του νικηταί ὅλοι οἱ πιστοί μαθηταί Του. Ὑπάρχει 
πιό μεγάλη κοινωνική προσφορά, πιό ὡραία καί τιμητική ἀποστολή ἀπό αὐτή;  
 
 
 



[σελ. 124] 
 
 
 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ 
 
 
 ΚΑΝΟΥΜΕ συχνά λόγο γιά τήν τραγικότητα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, γιά τό 
ψυχικό του δρᾶμα. Ἐνῶ δέν πρόκειται παρά μονάχα γιά τόν ἀντίκτυπο τῆς πρώτης 
μεγάλης πανανθρώπινης τραγωδίας. Τῆς τραγωδίας πού σημάδεψε βαθειά μέχρι 
σήμερα ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος καί προκάλεσε τήν ἐνανθρώπιση 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  
 «Θέλεις νά μάθης τήν αἰτία, πού ὁ Θεός ἦλθε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους;...», 
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. «Λοιπόν, ἄν χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς θείας 
φύσεως εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ἔχεις τήν αἰτία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα 
στούς ἀνθρώπους. Διότι ἡ ἄρρωστη ἀνθρώπινη φύση χρειαζόταν τόν ἰατρό. Ὀ 
πεσμένος ἄνθρωπος εἶχε ἀνάγκη ἀπό τόν ἀνορθωτή... Χρειαζόταν τό φῶς ὁ 
βυθισμένος στό σκοτάδι. Ζητοῦσε τόν λυτρωτή ὁ αἰχμάλωτος, τόν συναγωνιστή ὁ 
δεσμώτης, τόν ἐλευθερωτή ὁ ὑπόδουλος...».  
 

*   *   * 
 
 Δέν μᾶς εἶναι ἄγνωστη αὐτή ἡ αἰτία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ 
πτώση μέ τά τρομερά ἐπακόλουθά της δέν εἶναι ζήτημα ἁπλῆς γνώσεως. Εἶναι 
ὀδυνηρῆς βιώσεως. Τραγικῆς ἐμπειρίας ὅλων μας. Νιώθουμε νά μᾶς σχίζη τήν 
καρδιά καί νά φέρνη στά χείλη τήν ἐναγώνια κραυγή: «Ταλαίπωρος [σελ. 125] ἐγώ 
ἄνθρωπος! Τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. ζ΄ 24). 
«Τίς με ρύσεται»; Ποιός θά μέ ἐλευθερώσῃ ἀπό τήν φθορά, τόν μαρασμό, τόν 
θάνατο; Ποιός ἄλλος ἀπό Ἐκεῖνον, πού «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη»;  
 Ἄς εἴμεθα ρεαλισταί. Χωρίς τήν πτώση καί τό προπατορικό ἁμάρτημα ὁ 
ψυχικός μας κόσμος δέν εἶναι ἁπλῶς μυστήριο ἀνεξήγητο. Εἶναι πρόβλημα χωρίς 
λύση, αἴνιγμα χωρίς ἀπάντηση, τραγωδία χωρίς κάθαρση.  
 Αὐτή ἡ τραγωδία τῆς πτώσεως ζητάει τήν κάθαρση, τήν λύτρωση. Ἡ 
ἀνθρώπινη φύση δέν μπορεῖ νά ζήση μέ τήν φθορά καί τόν θάνατο. Λαχταράει τόν 
ἀνακαινισμό, τό ξεκαινούργωμα, τό σφρίγος, τήν ζωή, Ἡ ἀνανέωση ἡ πνευματική 
ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ πανανθρώπινο αἴτημα. Καί αὐτό ἀκριβῶς τό αἴτημα ἦρθε 
νά ἱκανοποιήση ὁ Θεός, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο.  
 Ὁ Κύριος κατῆλθε στήν γῆ, γιά νά ἀνορθώση τόν πεσμένο ἄνθρωπο. Νά 
κηρύξη τήν πιό μεγάλη πνευματική ἐπανάσταση. Νά προσφέρη τήν ἀληθινή 
ἀνακαίνιση καί ἀλλαγή. Μᾶς κάλεσε νά προχωρήσουμε βαθειά, πολύ βαθειά, στά 
ἀδιόρατα βάθη τῆς ψυχῆς. Νά διερευνήσουμε τίς ἁβόλιστες περιοχές τοῦ 
ὑποσυνειδήτου. Νά φθάσουμε στά σκοτεινά βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας, ἐκεῖ πού 



ἐλλοχεύει ὁ μυστηριώδης κόσμος τοῦ κακοῦ. Ἐκεῖ πού γρυλίζουν τά ἔνστικτα καί 
βρυχῶνται τά πάθη.  
 Μέ τό ἐπαναστατικό κήρυγμά του διεκήρυξε πώς, στά μυστικά βάθη τῆς 
καρδιᾶς, ἡ κατάδυση γίνεται μέ τήν μετάνοια. Μέ αὐτήν ἐπιτυγχάνεται ἡ κάθαρση 
καί ἀναγέννηση. Διότι «ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, 
μοιχεῖαι, [σελ. 126] πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι» (Ματθ. ιε΄ 
19). Αὐτά ἀκριβῶς πού μολύνουν καί ταλαιπωροῦν τόν ἄνθρωπο, τά γεννήματα τοῦ 
ἐπάρατου ἐγωισμοῦ.  
 

*   *   * 
 
 Ἡ ἄκρα ταπείνωση τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε τό κλειδί καί τό ὅπλο στόν 
πνευματικό μας ἀγῶνα. Χωρίς θεμέλιο τήν ταπείνωση δέν ὑπάρχει πνευματική ζωή, 
οὔτε ἠθική ἀναγέννηση. Γι’ αὐτό καί ὁ προαιώνιος καί ἄναρχος Θεός συγκαταβαίνει 
γιά χάρη τῶν δούλων του, τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, συγκατάβαση ἀσύλληπτη, 
«τό ἀταπείνωτον Αὐτοῦ ὕψος ἀταπεινώτως ταπεινώσας» (Ἰωάννης Δαμασκηνός). 
Μέ τόν τρόπο αὐτό μᾶς ἀφήνει μοναδικό παράδειγμα γιά τήν θεραπεία τῆς 
ὑπερηφανείας μας, τήν ταπείνωση. Ἡ ἔπαρση τῶν πρωτοπλάστων μᾶς ἔβγαλε ἀπό 
τόν παράδεισο. Ἡ ταπείνωση τοῦ θείου Βρέφους μᾶς ἄνοιξε καί πάλι τίς πύλες τοῦ 
οὐρανοῦ, μᾶς ἔδειξε τόν δρόμο τῆς σωτηρίας καί τῆς λυτρώσεως. Τίποτε δέν θά 
ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν θεία Γέννηση, ἄν δέν κρατήσουμε τό μεγάλο αὐτό δίδαγμα 
γιά τήν ζωή μας.  
 Καί ὅμως. Ἄς τό ὁμολογήσουμε. Δέν τήν θεωροῦμε σπουδαία ἀρετή τήν 
ταπείνωση. Ἄς ταπεινώθηκε ὁ Θεός. Σέ μᾶς δέν εἶναι ἀπαραίτητη. Ἴσως εἶναι καί 
βλαβερή γιά τά συμφέροντά μας, γιά τήν ὑπόληψή μας, γιά τήν ἀξιοπρέπειά μας!  
 Τί φοβερό! Νά μή συνειδητοποιοῦμε τήν βασική σημασία της. Ἡ ταπείνωση 
δέν εἶναι ἁπλῶς μιά ἀρετή. Εἶναι ὁ συνεκτικός δεσμός ὅλων τῶν ἀρετῶν. Χωρίς 
ταπείνωση δέν ὑπάρχει καμμιά ἀρετή, οὔτε ἡ πιό σπουδαία, ἡ ἀγάπη.  
[σελ. 127] «Ὅπου ἡ ταπεινοφροσύνη ἐκεῖ καί ἡ ἀγάπη», λέει ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος.  
 Ἡ ταπείνωση παραπάνω καί ἀπό τήν ἀγάπη; Πολύ σωστά ἐλέχθη ὅτι «ὁ 
Κύριος κατέβηκε στήν γῆ ἀπό τήν κορυφαία ἀρετή, τήν ἀγάπη, καί κατέληξε στήν 
βασική καί θεμελιώδη ἀρετή, τήν ταπείνωση. Ἐμεῖς πρέπει νά ξεκινήσουμε ἀπό τήν 
ταπείνωση, γιά νά φθάσουμε στήν κορυφή τῆς ἀγάπης. Δέν φθάνεις στήν ὀροφή, 
χωρίς γερό θεμέλιο».  
 

*   *   * 
 
 Εἶπαν πώς τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ γιορτή τῶν παιδιῶν. Ναί, εἶναι ἡ γιορτή 
τῶν ταπεινῶν, τῶν ἁπλῶν, τῶν ἄδολων, τῶν εἰλικρινῶν, τῶν ἀπονήρευτων. Δέν 
εἶναι ἡ γιορτή τῶν μεγάλων. Αὐτῶν πού θεωροῦν τόν ἑαυτό τους μεγάλο καί τρανό, 
αὐτάρκη, πού δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό κανένα. Τά Χριστούγεννα γιορτή γιά τά παιδιά, 
μόνο γιά τά παιδιά, γιά ὅσους ἔχουν παιδική καρδιά.  



 Γιορτάζουν οἱ ταπεινοί. Μόνον ὅσοι διατηροῦν τήν παιδική ἁπλότητα καί 
εὐθύτητα καί ἀποστρέφονται τήν ὑποκρισία καί τήν σκοπιμότητα. Γιορτάζουν 
μόνον ὅσοι ἐμπνέονται ἀπό τό θεῖο Παιδί τήν ἀνεξικακία καί λησμονοῦν εὐθιξίες 
καί παραμερίζουν πείσματα καί ἐγωισμούς. Ὅσοι στά ἀγωνιώδη καθημερινά 
προβλήματα ξέρουν μέ παιδική ἐμπιστοσύνη νά ἐλπίζουν καί νά πιστεύουν στήν 
πατρική πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι διδάσκονται ἀπό τό θεῖο Βρέφος τήν ταπείνωση, 
διότι τό Βρέφος τῆς Βηθλεέμ εἶναι ὁ προαιώνιος Θεός, πού «δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσε 
πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν» (Β΄ Κορινθ. η΄ 9).  
 
 
 



[σελ. 128] 
 
 
 

ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 
 
 
 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ἡ ἔρημος ἔγινε ὁ πιό μεγάλος πνευματικός στίβος. Στή μιά 
πρωταγωνιστής ὁ ἀρχαῖος Ἰσραήλ, στήν ἄλλη ὁ νέος Ἰσραήλ τῆς χάριτος. Τήν πρώτη 
φορά ὁ λαός τῶν Ἑβραίων, στή μακρά ὁδοιπορία του διά μέσου τῆς ἐρήμου, 
ὑπέκυψε στή δοκιμασία τῶν πειρασμῶν. Τή δεύτερη φορά ὁ Ἰησοῦς κατετρόπωσε 
τόν Πειραστή. Οἱ Ἑβραῖοι προτιμοῦσαν τή γήϊνη τροφή, νοσταλγοῦσαν τά σκόρδα 
καί τά κρεμμύδια τῆς Αἰγύπτου καί ἀδιαφοροῦσαν γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τήν ὥρα 
τῆς κρίσιμης ἐκλογῆς ἡ προτίμησή τους πήγαινε στά ἄψυχα εἴδωλα, καί ὄχι στόν 
ζῶντα καί ἀληθινό Θεό. Ζητοῦσαν συνέχεια τό θαῦμα, τόν ἐντυπωσιασμό, τήν 
εὐκολία, καί ὄχι τήν πίστη, τόν ἀγῶνα, τόν μόχθο.  
 

*   *   * 
 
 Τό τελείως ἀντίθετο συνέβη μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ἐκεῖ στήν ἔρημο. Ἡ 
προτίμησή του ἦταν σταθερά προσανατολισμένη ὄχι στούς ἄρτους τῆς γῆς, ἀλλά 
στόν ἄρτο τοῦ οὐρανοῦ. Παραπάνω ἀπό κάθε τροφή, ἡ κάθε προσταγή, πού 
ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό δέν ὑπάρχει 
κανένας λόγος νά ἐκπειράζεται, νά τίθεται σέ ἀμφισβήτηση καί ἀμφιβολία. Εἶναι 
πάντοτε δεδομένη. Εἶναι πάντοτε σταθερή. Δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τίς ψεύτικες 
ἀνθρώπινες ἀσφάλειες. Γι’ [σελ. 129] αὐτό καί δέν χρειάζονται ἀποδείξεις, γιά νά 
πιστοποιηθῆ. Καί ὅλα τά βασίλεια τοῦ κόσμου καί ἡ δόξα τους καί τά πλούτη τους 
εἶναι χωρίς καμμιά ἀξία μπροστά στήν πνευματική βασιλεία καί τήν ἀληθινή δόξα 
τοῦ Θεοῦ.  
 Οἱ ἴδιοι πειρασμοί πού συνέτριψαν τόν ἄστατο λαό, αὐτοί φανέρωσαν τή 
δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Ἐξῆλθε νικητής ἐκεῖ πού οἱ ἄλλοι βγῆκαν νικημένοι καί 
κατησχυμένοι. Ἔδειξε ἀπό τό ξεκίνημά Του ὅτι εἶναι πιό ἰσχυρός, εἶναι ὁ Ἰσχυρός, 
Αὐτός πού «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση» (Ἀποκαλ. στ΄ 2). Ἀπό τήν ἔρημο ὥς τόν 
σταυρό θά πολεμηθῆ μετά μανίας. Θά φανῆ πρός στιγμή πώς τό κακό θριαμβεύει. 
Στό τέλος ὅμως ἡ νίκη θά στεφανώση τό ἔργο Ἐκείνου, πού ἦλθε «ἵνα λύση τά ἔργα 
τοῦ Διαβόλου» (Α΄ Ἰωάν. γ΄ 8). Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖ στήν ἔρημο 
προαναγγέλλεται, ἕως ὅτου λάμψη μέ τή θριαμβευτική Ἀνάστασή Του. Δέν εἶναι 
παρά τό προανάκρουσμα τοῦ τελικοῦ καί ὁριστικοῦ θριάμβου.  
 Ἡ μάχη τῆς ἐρήμου, πού ἄρχισε ὁ Χριστός, δέν τελείωσε. Ὁ Κύριος τήν ἔδωσε 
νικηφόρα. Ἐμεῖς σήμερα καλούμεθα νά τή συνεχίσουμε. Οἱ ἴδιοι πειρασμοί θά 
προσβάλουν καί προσβάλλουν ποικιλοτρόπως καί μᾶς. Ἡ ἐποχή μας, ἔρημη ἀπό 
ἀξίες, ἀπό ἰδανικά, προσφέρει τίς κατάλληλες συνθῆκες καί προϋποθέσεις στό 



Σατανᾶ, γιά νά μᾶς παγιδεύση. Δέν πρέπει νά τό λησμονοῦμε. Ἀκριβῶς γιά νά 
ἐπαγρυπνοῦμε. Ἐχθρός πού ἀναμένεται εἶναι κατά τό ἥμισυ ἐξουδετερωμένος. Ἔτσι 
δέν θά μᾶς αἰφνιδιάση. Θά τόν αἰφνιδιάσουμε καί μέ τή σθεναρή ἀντίσταση θά τόν 
νικήσουμε.  
 Οἱ πειρασμοί τῆς ἐρήμου ξαναζοῦν μέ ὅλη τήν ἔντασή τους καί στήν ἐποχή 
μας. Ὁ πρῶτος πειρασμός [σελ. 130] εἶναι νά ἔχης. Νά ἔχης πολλά, ἄφθονα. Νά 
ἔχης καί νά κατέχης καί νά τά ἀπολαμβάνης ὅλα πλούσια. Στά αὐτιά τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου ἀδιάκοπα ἀντηχεῖ ἡ φωνή τοῦ Πειραστῆ: «Εἰπέ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι 
γένωνται!» (Ματθ. δ΄ 3). «Πές, δῶσε διαταγή, δῶσε παράγγελμα οἱ πέτρες νά 
γίνουν ψωμιά. Τό καθετί νά γίνη πλουτοπαραγωγικός χῶρος, βιομηχανική περιοχή. 
Τά δάση νά γίνουν οἰκόπεδα. Τά οἰκόπεδα ἐργοστάσια. Νά ἔχουμε ἀγαθά κείμενα 
εἰς ἔτη μακρά».  
 

*   *   * 
 
 «Καί τί ἁμάρτημα ἦν τό ποιῆσαι τούς λίθους ἄρτους; Ἄκουε οὖν ὅτι τό 
ἀκούειν τοῦ διαβόλου κατά τι ἁμάρτημά ἐστιν. Ἄλλως τε ἴδε· οὐκ εἶπεν ἵνα ὁ λίθος 
οὗτος γένηται ἄρτος, ἀλλ’ οἱ λίθοι, θέλων ρίψαι τόν Χριστόν εἰς περιττότητα. Τῷ 
γάρ πεινῶντι εἷς ἄρτος ἀρκεῖ πάντων» (Θεοφύλακτος). 
 Καί ἦταν κακό αὐτό; λένε οἱ πολλοί. Καί τί ἁμάρτημα ἦταν νά γίνουν οἱ λίθοι 
ψωμιά; Τί ἁμάρτημα! Μά καί μόνο νά ἀκοῦς καί νά προσέχης τίς εἰσηγήσεις καί 
ὑποβολές τοῦ Διαβόλου εἶναι λάθος. Εἶναι λάθος τραγικό. Τσιμπᾶς τό δόλωμα καί 
δέν βλέπεις τήν παγίδα. Ἄλλωστε, δέν λέει γιά ἕναν ἄρτο, ἀλλά γιά ἄρτους. Ρίχνει 
στήν περιπέτεια τοῦ περιττοῦ. Ὄχι τοῦ ἀναγκαίου καί τοῦ ἀπαραίτητου. Καί 
δυστυχῶς τό ὕποπτο θαῦμα, πού ἀρνήθηκε νά πραγματοποιήση ὁ Χριστός, τό 
πραγματοποίησε μέ περισσή αὐταρέσκεια ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Καί τώρα δρέπει 
τούς πικρούς καρπούς τῆς ἀκρισίας του. Οἱ «λίθοι» δέν ἔγιναν «γλυκό ψωμί». 
Ἔγιναν «ἄρτοι ὀδύνης».  
[σελ. 131] Τό ἴδιο ἔπαθε καί μέ τόν ἄλλο πειρασμό, τόν πειρασμό τῆς δυνάμεως, 
τῆς παντοδυναμίας τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνικῆς. Τόν 
παρέλαβε ὁ Διάβολος καί τόν ἀνέβασε «εἰς ὄρος ὑψηλόν λίαν» καί τοῦ ἔδειξε 
«πάσας τάς βασιλείας τοῦ κόσμου καί τήν δόξαν αὐτῶν» (Ματθ. δ΄ 8). Καί τοῦ τίς 
ὑποσχέθηκε. Καί θαμπωμένος ἀπό τή γοητεία καί τόν ἴλιγγο ἔπεσε καί προσκύνησε. 
Προσκύνησε τήν ἐξουσία. Λάτρευσε τήν τεχνολογία καί τήν τεχνική. Θεοποίησε τήν 
ἐπιστήμη καί μαζί μέ αὐτήν τόν ἑαυτό του. Εἰδωλοποιήθηκε. Αὐτοθαυμάσθηκε. 
Ἔπεσε καί προσκύνησε ὁ ἴδιος τό εἴδωλό του, προτοῦ τό προβάλει εἰς λατρείαν 
στούς ἄλλους. Καί ὑποδουλώθηκε στή χειρότερη δουλεία.  
 

*   *   * 
 
 Στήν παγιδευτική πρόσκληση τοῦ Σατανᾶ «πεσών προσκυνήσης μοι» ὁ 
Κύριος ἀποκρίθηκε: «Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αὐτῷ μόνῳ 



λατρεύσεις». Καί ἡ συνέχεια: «Τότε ἀφίησιν αὐτόν ὁ διάβολος...». Νά τό μυστικό 
τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας. Ὄχι στίς εἰσηγήσεις τοῦ Πονηροῦ. Ἀντίσταση 
καθολική: Στούς πειρασμούς, στίς πανουργίες του, στίς ἀπάτες, στίς δελεαστικές 
ὑποσχέσεις ἤ στίς ἐκφοβιστικές ἀπειλές. «Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καί φεύξεται ἀφ’ 
ὑμῶν» (Ἰακ. δ΄ 7).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 132] 
 
 
 

ΤΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ 
 
 
 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ κανείς τήν παραβολή τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισαίου στέκεται 
ἐκστατικός. Προβληματίζεται. Διερωτᾶται. Ποιός ἤ ποιοί οἱ βαθύτεροι λόγοι τῆς 
καταδίκης τοῦ Φαρισαίου. Γιατί τόσο ἀποδοκιμάσθηκε αὐτός ὁ «δίκαιος», ὁ 
«ζηλωτής», ὁ «θρησκευόμενος» ἄνθρωπος; Καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά, τί ἦταν ἐκεῖνο 
πού δικαίωσε τόν ἁμαρτωλό, τόν ἄδικο, τόν ἀσεβῆ Τελώνη;  
 Ἀπορρίπτεται ὁ καθώς πρέπει Φαρισαῖος, αὐτός πού «νηστεύει δίς τοῦ 
Σαββάτου», πού «ἀποδεκατεῖ πάντα ὅσα κτᾶται», πού «δέν εἶναι ὥσπερ οἱ 
λοιποί τῶν ἀνθρώπων... ἤ καί ὡς οὗτος ὁ τελώνης». Καί γίνεται δεκτός, 
δικαιώνεται, ὁ ἁμαρτωλός τελώνης, ὁ δημόσιος κίνδυνος, ὁ ἐκβιαστής στή συλλογή 
τῶν φόρων, ὁ συνεργάτης τοῦ κατακτητοῦ!  
 

*   *   * 
 
 Τί κακό ἦταν γιά τόν Φαρισαῖο νά ἀσκῆ τίς ἐντολές τοῦ Νόμου, νά προσέχη 
τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν διατάξεών του, νά κάνη καί παραπάνω ἀπό αὐτό πού 
χρειαζόταν; Ἔνοχο εἶναι νά νηστεύης, νά προσεύχεσαι, νά εἶσαι «καθώς πρέπει», 
νά θαυμάζεσαι ἀπό τά πλήθη; Καί εἶναι δίκαιο ὁ συνώνυμος τῆς ἀδικίας καί τῆς 
παρανομίας νά ἐγκωμιάζεται καί νά προβάλλεται ὡς παράδειγμα πρός μίμηση;  
[σελ. 133] Ἐδῶ βρίσκεται ἡ μεγάλη ἀπορία καί ὁ ἔντονος προβληματισμός. Τά 
καλά, λοιπόν, ἔργα δέν εἶναι καί καθ’ ἑαυτά καλά; Καί τά ἄσχημα δέν 
στοιχειοθετοῦν πάντα τήν ἐνοχή καί τήν καταδίκη;  
 Τά καλά ἔργα, μᾶς τονίζει ἡ παραβολή, εἶναι καλά, ἐφ’ ὅσον γίνονται καλῶς. 
Ἐφ’ ὅσον ἔχουν καί ἐσωτερικό ἀντίκρυσμα. Ἐφ’ ὅσον πηγάζουν ἀπό καρδιά 
ἀναγεννημένη. Ἐφ’ ὅσον εἶναι φυσικοί καρποί γεροῦ δένδρου. Ὄχι ἁπλῶς καρποί 
κρεμασμένοι σέ ἀγκάθια. Ξένοι μέ αὐτό καί αὐτούς πού προσωρινά τούς 
ὑποβαστάζουν, χωρίς ὀργανικό σύνδεσμο.  
 Ἡ κακία καί τά ἔργα της δέν παύουν νά ἔχουν τήν ἐνοχή τους. Ἔχουν ὅμως 
κάποτε καί τά ἐλαφρυντικά τους. Ἔχουν καί τήν ἀπαλλαγή τους μέ τή μετάνοια. Τό 
κακό, ὅταν ἀναγνωρίζεται ὡς κακό, ὅταν εἶναι περιστασιακό καί ἀποδοκιμάζεται 
ἐσωτερικά καί ὁμολογῆται ὡς πτώση καί δέν γίνεται κατάσταση στήν ψυχή, χάνει 
τή δριμύτητά του. «Καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ 
ἐξουδενώσει» (Ψαλμός 50, 19).  
 Τό κριτήριο τῆς πνευματικῆς ζωῆς δέν βρίσκεται στήν ἐπιφάνεια, ἀλλά στό 
βάθος. Ὄχι σέ αὐτό πού φαίνεται, ἀλλά σέ αὐτό πού εἶναι. Ἀπό τό νά φαίνεται 
κανείς δίκαιος καί νά εἶναι δίκαιος, ὑπάρχει συχνά ἄβυσσος. Ἡ ἀληθινή ἀπό τήν 



ψεύτικη ἁγιότητα διαφέρει, ὅσο τό γνήσιο ἀπό τό κάλπικο νόμισμα. Καί ἡ ἀληθινή 
πνευματικότητα εὔκολα νοθεύεται ἀπό τήν τυπολατρία.  
 Ὁ Φαρισαῖος ἐνδιαφέρεται νά φαίνεται, ὄχι νά εἶναι. Αὐτό πού χαρακτηρίζει 
τόν φαρισαϊσμό εἶναι τό φαινόμενο, ἡ ἐπιφάνεια, ἡ προσποίηση, ἡ ἐπιτήδευση. 
Ἀρκεῖ νά φαίνεται δίκαιος, ἅγιος. Νά τόν [σελ. 134] νομίζουν ἔτσι. Αὐτό καί μόνον 
τοῦ ἀρκεῖ. Ἄν δέν εἶναι, δέν τόν ἀπασχολεῖ.  
 Τά χέρια νά εἶναι καθαρά ἀπό τίς σκόνες. Ἡ καρδιά ἄς ἀσφυκτιᾶ ἀπό τίς 
ἀναθυμιάσεις τῶν παθῶν, ἄς πνίγεται μέσα στή λάσπη τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, ἄς εἶναι 
πετρωμένη ἀπό τή σκληρότητα. Τό ἄνθρωπο τοῦ «θεαθῆναι» αὐτά δέν τόν 
ἀπασχολοῦν. Νομίζει πώς εἶναι ἐντάξει ἀπέναντι στόν Θεό καί τήν κοινωνία, γιατί 
φαίνεται ἐντάξει.  
 

*   *   * 
 
 Ὁ Φαρισαῖος εἶναι ὁ διπλός ἄνθρωπος. Ὁ διχασμένος, ὁ ἀντιφατικός, γι’ αὐτό 
ὁ τραγικός. Διπρόσωπος. Κάνει διπλῆ ζωή. Τό ἔχει δίπορτο. «Χωλαίνει ἐπ’ 
ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις», ὅπως ἔλεγε ὁ πύρινος προφήτης γιά τούς Ἰσραηλῖτες (Γ΄ 
Βασιλειῶν ιη΄ 21). Ἀκροβάτης τῆς πνευματικῆς ζωῆς, γέρνει ἐπικίνδυνα πότε ἀπό τή 
μιά καί πότε ἀπό τήν ἄλλη μεριά. Συμβιβάζει τά ἀσυμβίβαστα. «Λατρεύει» 
συγχρόνως «Θεῷ καί μαμωνᾷ».  
 Τό ὅτι «κατεσθίει τάς οἰκίας τῶν χηρῶν» δέν τόν ἐμποδίζει «προφάσει 
μακρά νά προσεύχεται». Ἐπαναπαύεται στό νά «ἀποδεκατῇ τό ἡδύοσμον καί τό 
ἄνηθον καί τό κύμινον», καί δέν τόν πειράζει νά «ἀφήνη τά βαρύτερα τοῦ νόμου, 
τήν κρίσιν καί τόν ἔλεον καί τήν πίστιν». Αὐτός πού «διϋλίζει τόν κώνωπα», μέ 
τήν πιό μεγάλη εὐκολία «καταπίνει τήν κάμηλον» καί τόν καμηλιέρη. Ἄν ἡ καρδιά 
σχίζεται ἀπό τόν ἐσωτερικό διχασμό, αὐτός ὁ λεπτολόγος καί ὑπερακριβής τηρητής 
τῶν λεπτομερειῶν τοῦ Νόμου, ὁ τιμητής τῶν παραμικρῶν παραβάσεων τῶν ἄλλων, 
τίποτα δέν αἰσθάνεται. Ἔχει καθησυχάσει [σελ. 135] προκαταβολικά τή συνείδησή 
του. Δέν ἀναγνωρίζει τήν ἐνοχή του οὔτε μπροστά στά μάτια τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ πρώτη ἐσωτερική διάσπαση προέρχεται ἀπό τήν ἄβυσσο πού χωρίζει τά 
λόγια τους ἀπό τά ἔργα τους. «Λέγουσι καί οὐ ποιοῦσι». Ἄλλα λένε καί ἄλλα 
κάνουν. Ἡ λεπτομέρεια στό κέντρο, ἡ οὐσία στό περιθώριο. Καπηλεύονται ὄχι 
ἁπλῶς τίς λέξεις, ἀλλά τίς ἀξίες. Ὄχι ἀπό ἀδυναμία ἤ συναρπαγή, ἀλλά ἐκ 
προγράμματος. «Δεσμεύουσι φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα καί ἐπιτιθέασιν ἐπί 
τούς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δέ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά» 
(Ματθ. κγ΄ 4).  
 Ἀλλά ὁ πνευματικός ἡγέτης δέν κάνει δύσκολη τή ζωή τῶν ἄλλων. Ὁ νόμος 
τοῦ Θεοῦ δέν δόθηκε, γιά νά γίνεται φορτίο ἀσήκωτο στούς ὤμους τῶν ἀνθρώπων. 
Δόθηκε, γιά νά ἀνακουφίζη τή σκληρή ζωή τους. «Ὁ ζυγός μου χρηστός καί τό 
φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν» (Ματθ. ια΄ 30), εἶχε πεῖ ὁ Κύριος.  
 

*   *   * 



 
 Καί ὁ Τελώνης; Ο Τελώνης δέν ἔχει ἀρετές. Εἶναι ἁμαρτωλός. Ἀλλά καί 
ἀναγνωρίζει τήν ἁμαρτωλότητά του. Συναισθάνεται τήν ἐνοχή του. Τήν ὁμολογεῖ μέ 
συντριβή. Αὐτή ἡ συναίσθηση τόν κάνει νά στέκεται μέ δέος μπροστά στή 
μεγαλωσύνη τοῦ Θεοῦ. Δέν τολμάει οὔτε τό βλέμμα νά ὑψώση στόν οὐρανό. 
Χτυπάει τό στῆθος του, τήν ἕδρα τῶν παθῶν. Καί ζητάει τό θεῖο ἔλεος.  
 Ὁ Τελώνης ἔχει ἁμαρτίες. Δέν ἔχει ἀρετές. Ἔχει ὅμως τήν ἀρετή. Τήν ἀρετή 
τῆς αὐτογνωσίας. Γινώσκει νά ἀναγινώσκη τήν καρδιά του. Καί μέ κλειδί τό 
«ἰλάσθητι» ἀνοίγει τούς οὐρανούς καί φθάνει δικαιωμένος στό θρόνο τῆς Χάριτος. 
 
 
 



[σελ. 136] 
 
 
 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
 
 ΓΙΑΤΙ ἡ τόση ἀντίθεση ἀνάμεσα στόν Κύριο καί τούς Φαρισαίους; Γιατί ἡ τόση 
πολεμική ἐναντίον του; Γιατί οὔτε στιγμή δέν σταμάτησε ὁ φαρισαϊσμός νά τόν 
προκαλῆ, νά τόν παγιδεύη, νά ἐπιδιώκη μέ κάθε μέσο –καί τό πιό ἀνέντιμο– νά τόν 
ἐξοντώση;  
 Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ. Δέν εἶναι δύσκολο νά ἑρμηνεύση κανείς τήν 
ἀντίθεση ἀνάμεσα στόν Κύριο καί τούς Φαρισαίους. Ἡ ἐξήγηση βρίσκεται στήν 
τοποθέτηση πού εἶχε ὁ καθένας ἀπέναντι στόν ἄνθρωπο. Πῶς ἔβλεπε ὁ Χριστός τόν 
ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο, καί πῶς τόν ἔβλεπε ὁ φαρισαϊσμός. Ποιά τοποθέτηση 
εἶχε ὁ Ἕνας καί ποιά οἱ ἄλλοι.  
 

*   *   * 
 
 Ὁ Χριστός εἶναι φιλάνθρωπος. Ὁ Φαρισαῖος ἀπάνθρωπος. Ὁ Κύριος γίνεται 
ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο, πλησιάζει τόν ἄνθρωπο, τόν εὐεργετεῖ καί θυσιάζεται 
γι’ αὐτόν. Ὁ Φαρισαῖος περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπο, τόν ἀποφεύγει, τόν καταδικάζει, 
τόν θυσιάζει στίς στενόψυχες τυπολατρικές δοξασίες του. Ὁ Χριστός δέχεται τόν 
κάθε ἄνθρωπο, καί τόν πιό ἁμαρτωλό καί περιφρονημένο, χωρίς καμμία ἀπολύτως 
ἐξαίρεση. Ὁ Φαρισαῖος κάνει διακρίσεις, ταξινομεῖ τούς ἀνθρώπους σέ κατηγορίες 
ὑποτιμητικές, γίνεται ὁ αὐστηρός τηρητής, κριτής καί ἐπικριτής ὅλων τῶν ἄλλων. Ὁ 
ἀναμάρτητος Κύριος ἀντιμετωπίζει [σελ. 137] μέ ἐπιείκεια καί κατανόηση τούς 
ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους. Ὀ ἁμαρτωλός Φαρισαῖος καταδικάζει μέ αὐστηρότητα 
καί σκληρότητα τούς συνανθρώπους του. Ὁ Θεάνθρωπος γίνεται ἄνθρωπος γιά τόν 
ἄνθρωπο, γιά νά σώση τόν ἄνθρωπο. Ὁ Φαρισαῖος ξεχωρίζει τόν ἑαυτό του, 
ἀπομακρύνεται ἀπό τούς ἀνθρώπους, γιά νά τονίση τήν ὑπεροχή του. «Οὐκ εἰμι 
ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων» διακηρύττει μέ περισσή αὐταρέσκεια.  
 Χάσμα μέγα, λοιπόν, ἀνάμεσα στόν Ἰησοῦ καί στούς Φαρισαίους. Γι’ αὐτό καί 
ἡ ἀδίστακτη πολεμική. Γι’ αὐτό καί τά ἐξοντωτικά σχέδια. Πῶς, αὐτοί οἱ «δίκαιοι», 
νά ἀνεχθοῦν τόν Χριστό, πού εἶναι «φίλος τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν»; Πῶς νά 
δεχθοῦν Ἐκεῖνον πού πλησιάζει, συντρώγει καί ἀναστρέφεται τούς ὁποιουσδήποτε 
ἀνθρώπους, τούς περιφρονημένους, τούς ἁμαρτωλούς; Αὐτό τούς ἐρεθίζει, τούς 
ἐξοργίζει, τούς προκαλεῖ.  
 Ἄς δοῦμε μιά ἀπό τίς πολλές περιπτώσεις τῆς φαρισαϊκῆς στενότητος καί 
ὑποκρισίας. Ἀφορᾶ τήν τοποθέτησή τους ἀπέναντι στό Σάββατο. Ἡ στενόκαρδη 
νοοτροπία τους ἤθελε τόν ἄνθρωπο σκλάβο τῆς τυπολατρίας καί τῶν νομικιστικῶν 
διατάξεων. Θυσίαζε τόν ἄνθρωπο στό Σάββατο. Ἔβαζε, δηλαδή, τό Σάββατο 



παραπάνω ἀπό τόν ἄνθρωπο. Μιά διάταξη πού ἀρχικά εἶχε γίνει, γιά νά 
διευκολύνη τόν ἄνθρωπο, νά τόν ξεκουράζη ἀπό τίς βιοτικές φροντίδες καί νά 
δοξάζη τόν Θεό, ὁ φαρισαϊσμός, μέ τίς ἀτέλειωτες περιπτωσιολογίες του, τήν 
μετέβαλε σέ πιεστικό βραχνά, ἐξοντωτικό γιά τόν ἄνθρωπο. Εἶχε ὁρισθῆ, γιά νά 
προσφέρη ἄνεση καί πνευματική ἐξύψωση στόν ἄνθρωπο καί ὄχι σάν μόχθος, σάν 
καταπιεστικός θεσμός καί φορτίο δυσβάστακτο.  
[σελ. 138] Ἀνίκανοι οἱ Φαρισαῖοι νά συλλάβουν τό βαθύτερο νόημά του, στό 
Σάββατο εἶχαν συγκεντρώσει τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ. Καί παρουσιάζονταν σάν οἱ 
αὐστηροί ὑπερασπισταί καί ὑπέρμαχοί τους. Ἔτσι ἤθελαν νά πιστεύουν. Γι’ αὐτό 
καί κεραυνοβολοῦσαν μέ τήν πιό μεγάλη σκληρότητα καί τά πιό συγκινητικά ἔργα 
τῆς ἀγάπης, μόνο καί μόνο γιατί γίνονταν Σάββατο. Ἔτσι ἕνα θεσμό γιά τόν 
ἄνθρωπο τόν μετέβαλαν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου. Ἕνα θεσμό ἐξυπηρετήσεως τόν 
κατάντησαν θεσμό ἀγωνίας καί ὑποδουλώσεως. Καί ὅταν οἱ θεσμοί χάσουν τήν 
ψυχή, γίνονται πτώματα καί μεταβάλλουν καί τούς ἀνθρώπους πού τούς 
ὑπηρετοῦν σέ ἄψυχα ρομπότ.  
 

*   *   * 
 
 Ὁ Κύριος δέν θά ἀφήση εὐκαιρία, γιά νά στιγματίση ἀποφασιστικά τήν 
φαρισαϊκή νοοτροπία. Δέν θά τήν ἀνεχθῆ, ἔστω κι ἄν πολύ καλά γνωρίζη τί θά τοῦ 
κοστίση. Πλῆθος οἱ εὐεργεσίες καί τά θαύματα ἀγάπης πού θά πραγματοποιήση 
τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. «Τό σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγέγετο, οὐχ ὁ 
ἄνθρωπος διά τό σάββατον» (Μάρκ. Β΄ 27), θά διακηρύξη. Μέ τήν μεγαλειώδη 
αὐτή διακήρυξη ἀποκαθιστᾶ τά πράγματα στήν σωστή τους θέση. Τιμᾶ τούς 
θεσμούς, δίνοντας τους περιεχόμενο, καί ταυτόχρονα ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπο.  
 Ποιός μποροῦσε νά συλλάβη μιά τέτοια τιμή καί ἐξύψωση; Ὁ ἄνθρωπος, τό 
δημιούργημα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, κριτήριο τῶν θεσμῶν. Οἱ θεσμοί καί οἱ 
ὁποιεσδήποτε διατάξεις ὑπάρχουν, ὄχι γιά νά περισφίγγουν πνιγμοῦ θηλιά στόν 
ἄνθρωπο, ἀλλά γιά νά ὑπηρετοῦν τόν ἄνθρωπο καί νά κατοχυρώνουν τήν 
πνευματική του ἐλευθερία. Αὐτό ἤθελε καί [σελ. 139] ἐπιδιώκει πάντα ὁ Θεός μέ 
τίς ἐντολές του γιά τόν ἄνθρωπο. Τά παραγγέλματα τοῦ Θεοῦ δόθηκαν στόν 
ἄνθρωπο, «ἵνα ζήσεται ἐν αὐτοῖς καί οὐχί ἵνα ἀποθάνῃ διά τούτων».  
 Ὸ ἀπάνθρωπος φαρισαϊσμός, δοῦλος στίς στενόκαρδες προκαταλήψεις του, 
κολλημένος στό γράμμα τοῦ νόμου πού ἀποκτείνει, θανατώνει τήν πνευματική 
ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός, φιλάνθρωπος καί 
ὑπέρμαχος τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, καθιερώνει ὄχι τό 
γράμμα τοῦ νόμου, πού ἀποκτείνει, ἀλλά τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας, πού 
ἀνορθώνει καί ζωογονεῖ. Ὁ φαρισαῖος θέλει τόν ἄνθρωπο δοῦλο. Ὁ Ἰησοῦς τόν 
θέλει ἐλεύθερο, ὅπως ταιριάζει στά παιδιά τοῦ Θεοῦ.  
 

*   *   * 
 



 Ὁ κίνδυνος αὐτός δέν λείπει καί ἀπό τήν ἐποχή μας. Ὁ φαρισαϊσμός 
συναντᾶται καί σήμερα σέ πολλές ἐκδηλώσεις τῆς θρησκευτικῆς, ἀλλά καί τῆς 
κοινωνικῆς, τῆς ὅλης ζωῆς. Ἡ φαρισαϊκή νοοτροπία τῶν διακρίσεων, τῆς 
ὑποτιμήσεως, τῆς καταδίκης τῶν ἄλλων, κυριαρχεῖ συχνά σέ θρησκευτικά 
περιβάλλοντα. Ἐπειδή δέν ἔχουν τίς δικές μας θρησκευτικές, ἰδεολογικές, πολιτικές 
πεποιθήσεις, ἐπειδή δέν συμφωνοῦν μαζί μας, ἐπειδή δέν λατρεύουν τόν Θεό ὅπως 
ἐμεῖς, ἐπειδή ἀνήκουν σέ ἄλλη παράταξη, ἐπειδή... ἐπειδή..., μᾶς ἀρκεῖ, γιά νά τούς 
περιφρονοῦμε καί τούς καταδικάζουμε.  
 Καί δυστυχῶς ἡ νοοτροπία αὐτή τῶν διακρίσεων καί τῆς καταδίκης τῶν 
ἄλλων, συνήθως, παρατηρεῖται σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ὑπερβολική 
προσκόλληση σέ ἐξωτερικούς τύπους. Ἀναζητοῦν ἕνα «ἄλλοθι» [σελ. 140] στήν 
παραμέληση οὐσιωδῶν θρησκευτικῶν διατάξεων. Νομίζουν πώς ἔτσι ἐξιλεώνονται 
γιά τήν ἠθική τους χαλάρωση καί ραθυμία. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού «διϋλίζουν τόν 
κώνωπα καί καταπίνουν τήν κάμηλον». Θυσιάζουν τήν οὐσία στόν τύπο. 
Λησμονοῦν πώς τό Σάββατο ἔγινε γιά τόν ἄνθρωπο, ὄχι ὁ ἄνθρωπος γιά τό 
Σάββατο.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 141] 
 
 
 

ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 
 ΑΥΣΤΗΡΗ φαίνεται καί εἶναι ἡ στάση τοῦ Κυρίου ἀπέναντι στούς γραμματεῖς 
καί τούς Φαρισαίους. Τούς ἐλέγχει αὐστηρά μπροστά στά πλήθη τοῦ λαοῦ καί τούς 
μαθητάς Του. Μαστίγωμα οἱ λόγοι Του. Καί τό ἐρώτημα: Γιατί αὐτή ἡ πρωτοφανής 
αὐστηρότης; Πῶς ὁ πρᾶος καί ταπεινός Ἰησοῦς, ὁ ἐπιεικής καί φιλεύσπλαγχνος 
στούς ἁμαρτωλούς, χρησιμοποιεῖ τά τρομερά ἐκεῖνα «οὐαί», γιά νά στηλιτεύση τήν 
ὑποκρισία τῶν γραμματέων καί Φαρισαίων;  
 

*   *   * 
 
 Σέ δύο περιπτώσεις ὁ Κύριος φέρθηκε μέ μοναδική δριμύτητα καί 
αὐστηρότητα. Σ’ αὐτές ἐκδήλωσε ὅλη τήν ἱερή ἀγανάκτηση πού Τόν πλημμύριζε. 
Στή μία ἔδιωξε μέσα ἀπό τό Ναό τούς βέβηλους ἐμπόρους, πού εἶχαν μεταβάλλει 
τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ σέ σπήλαιο ληστῶν. Καί στή δεύτερη στιγμάτισε τόν δεσποτισμό 
καί τήν αὐταρχικότητα, τήν ὑποκρισία καί τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἄλλων ἐμπόρων 
τοῦ Θεοῦ, τῶν Φαρισαίων. Καί οἱ δύο περιπτώσεις ἔχουν ἕνα κοινό σημεῖο: Τήν 
χρησιμοποίηση τοῦ Θεοῦ καί τῶν τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἀνθρώπων. 
Εἶναι οἱ θεομπαῖχτες. Καί οἱ θεομπαῖχτες εἶναι οἱ πιό ἀποκρουστικοί, οἱ πιό 
ἐπικίνδυνοι ἀπό ὅλους τούς ἁμαρτωλούς. Ὁ ἁμαρτωλός [σελ. 142] καί ὁ πιό 
πεσμένος ἔρχεται στιγμή πού συναισθάνεται, συντρίβεται, μετανοεῖ. Ὁ 
θεομπαίχτης δέν μετανοεῖ. Γιατί νά μετανοήση; Αὐτός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ἐμπαίζει τόν Θεό, γιατί νά μήν ἐμπαίξη καί τούς ἀνθρώπους; Αὐτοί 
ἦσαν οἱ Φαρισαῖοι. Ἕνα τέτοιο ἐμπαιγμό καί μιά τέτοια ὑποκρισία δέν μποροῦσε 
ποτέ νά ἀνεχθῆ ὁ Ἰησοῦς.  
 Τούς καταγγέλλει, λοιπόν, ἐνώπιον ὅλων. Ξεχείλισε πιά τό ποτήρι τῆς θεϊκῆς 
ὀργῆς. Εἶναι ἐπικίνδυνοι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Καλυμμένοι πίσω ἀπό τό ἱερό ἀξίωμά 
τους, ἐξαπατοῦν τόν λαό καί τόν ὁδηγοῦν στήν καταστροφή. Εἶναι ὁδηγοί, ἀλλά 
τυφλοί. Καί ὅταν ὁ τυφλός ὁδηγῆ τυφλό, «ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται» 
(Ματθ. ιε΄ 14).  
 Καί τό πιό τρομερό εἶναι ὅτι ὅλα αὐτά τά διαπράττουν ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ 
καί τοῦ νόμου Του. Αὐτοί καθορίζουν ἀνάλογα μέ τίς βλέψεις καί τά συμφέροντά 
τους τί ἐπιτρέπεται καί τί ἀπαγορεύεται. Ταξινομοῦν τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ 
τή θέση πού παίρνουν ἀπέναντί τους. Τό θράσος τους δέν σταματᾶ ὥς ἐδῶ. Οἱ 
βέβηλοι αὐτοί ἐκμεταλλευταί τῆς θρησκείας ἔχουν τήν ἀναίδεια νά ρωτοῦν καί 
αὐτόν τόν Χριστό ποῦ βρῆκε τήν ἐξουσία μέ τήν ὁποία ἐνεργοῦσε.  



 Αὐτή ἦταν πάντα ἡ πιό μεγάλη ἀπειλή κατά τῆς θρησκείας. Οἱ ἀνάξιοι 
ἐκπρόσωποί της. Οἱ ὑποκριταί. Οἱ θεομπαῖχτες. Ὁ κίνδυνος δέν εἶναι τόσο ἀπό τούς 
ἀθέους, τούς πολεμίους, τούς ἀρνητάς. Εἶναι ἀπό τούς «θρησκευτικούς», καί 
μάλιστα ἐκείνους πού κατέχουν ὑψηλά καί ὑπεύθυνα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα καί 
δέν τά ἐκπροσωποῦν. Παρουσιάζονται ὡς ἐκπρόσωποι, χωρίς νά εἶναι καί 
εὐπρόσωποι. [σελ. 143] Ἀναρριχῶνται σέ ὑψηλές θέσεις ὄχι μέ τό αἰθέριο πέταγμά 
τους, τήν ἀρετή τους, ἀλλά μέ τό γλοιῶδες ἕρπυσμά τους, τήν κολακεία ἤ τή 
θρασύτητα. Αὐτοί γίνονται αἰτία νά βλασφημῆται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστη νά 
περιφρονῆται καί νά χλευάζεται. Ἡ Ἐκκλησία νά συκοφαντῆται καί νά περιέρχεται 
σέ ἀνυποληψία. Σέ ὅλους αὐτούς ὁ Κύριος ἀπευθύνει τά τρομερά «οἰαί» Του.  
 

*   *   * 
 
 Οἱ γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι ἐκμεταλλεύονταν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, γιά νά 
ἐκμεταλλευθοῦν τούς ἀνθρώπους. Καί ὁ Ἰησοῦς, πού φλεγόταν ἀπό τήν ἀγάπη στόν 
Θεό καί στούς ἀνθρώπους, δέν μποροῦσε νά ἀνεχθῆ μιά τέτοια καπηλεία. Ἡ 
ἀπέραντη ἀγάπη Του στόν ἄνθρωπο καί τήν προσωπικότητά του, πού 
κακοποιοῦσαν οἱ Φαρισαῖοι, τόν ἔκαναν ἀμείλικτο ἀπέναντί τους. Ὁ Χριστός ἦταν 
φιλάνθρωπος, ἐνῶ οἱ Φαρισαῖοι ἀπάνθρωποι. Οἱ Φαρισαῖοι στοίβαζαν στούς 
ὤμους τῶν ἀνθρώπων φορτία βαρειά καί δυσβάστακτα καί τούς ἔκαναν δύσκολη 
τή ζωή. Ὁ Χριστός ἤθελε νά ἀπαλλάξη τούς ἀνθρώπους ἀπό τά περιττά φορτία καί 
νά τούς καλέση στήν «ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. η΄ 21). 
Οἱ Φαρισαῖοι μέ τή στενή τυπολατρική νοοτροπία τους ἤθελαν τόν ἄνθρωπο δοῦλο 
τοῦ Σαββάτου. Ὁ Χριστός μέ τήν εὐρύτητα τῆς διδασκαλίας Του τόν ἤθελε κύριο 
τοῦ Σαββάτου. Ἡ νέα ζωή πού ἦλθε ὁ Χριστός νά φέρη στή γῆ ἦταν ἀντίθετη μέ τή 
φαρισαϊκή ὑποκρισία. Ὀ Χριστός ἐγκαινίαζε τή νέα περίοδο τῆς χάριτος, τῆς 
ἐλευθερίας καί τῆς ἀγάπης γιά τούς ἀνθρώπους. Ὅλα ὅμως αὐτά ἦσαν ἀδιανόητα 
γιά τούς Φαρισαίους. [σελ. 144] Αὐτοί παραπάνω ἀπό τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης καί 
τῆς ἐλευθερίας τοποθετοῦσαν τίς δικές τους πιεστικές παραδόσεις.  
 Ὁ Χριστός ἤθελε ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀδελφωσύνη νά πρυτανεύουν ἀνάμεσα στούς 
ἀνθρώπους. Ἠ εὐσπλαγχνία, ἡ κατανόηση, ἡ ἐπιείκεια νά ρυθμίζουν τίς σχέσεις 
τους. Οἱ Φαρισαῖοι ἤθελαν νά ἀσκοῦν ἀπολυταρχική ἐξουσία. Ἐπιδίωξή τους νά 
ἐξουθενώνουν τούς ἀνθρώπους καί νά ἔχουν τυραννική κυριότητα πάνω στίς ψυχές 
καί τίς συνειδήσεις. Ἐπιζητοῦσαν τίτλους καί ἀξιώματα καί διακρίσεις καί 
«καλεῖσθαι ὑπό τῶν ἀνθρώπων ραββί ραββί» (Ματθ. κγ΄ 7). Ἔθαβαν κάτω ἀπό τίς 
φιλοδοξίες τους, κάτω ἀπό τόν ὄγκο τῶν ἀνθρωποκτόνων διατάξεών τους, τήν 
ἐντολή τῆς ἀγάπης. Δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν πώς χωρίς ἀγάπη στόν 
ἄνθρωπο δέν ὑπάρχει ἀγάπη στόν Θεό. Ἡ ὑπεροψία τους σφράγιζε τίς καρδιές τους 
καί τούς ἀπομάκρυνε ἀπό τούς συνανθρώπους τους. Ὁ Χριστός θά τούς 
ὑπενθυμίση πώς «πάντες ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε... Ὁ δέ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν 
διάκονος» (Ματθ. κγ΄ 8,11).  
 



*   *   * 
 
 Θεία διακήρυξη μέ διαρκῆ ἐπικαιρότητα. Μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
δέν ὑπάρχουν ὑπεροπτικά ἀξιώματα. Ὑπάρχουν ταπεινά διακονήματα. Ὁ καθένας 
καλεῖται νά ἀσκήση τό ἔργο του ὄχι σάν δεσπότης, ἀλλά σάν ἀδελφός, σάν 
ὑπηρέτης, ὄχι σάν κύριος, «ὡς οἰκονόμος μυστηρίων Θεοῦ» (Α΄ Κορινθ. δ΄ 1). Αὐτό 
τό παράδειγμα μᾶς ἄφησε ὁ Κύριος, πού ἦταν ἀνάμεσα στούς μαθητάς Του «ὡς ὁ 
διακονῶν» (Λουκ. κβ΄ 27). Εἶναι ἡ πιό μεγάλη [σελ. 145] πνευματική ἐπανάσταση 
καί τό πιό ἀποτελεσματικό φάρμακο γιά τή θεραπεία καί ἐξυγίανση τῆς 
ὑποκριτικῆς ἐποχῆς μας.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 146] 
 
 
 

«ΕΓΩ ΟΥ ΚΟΛΑΣΩ... ΑΝΑΠΑΥΣΩ»  
 
 
 Καί τίποτε ἄλλο νά μήν εἶχε λεχθῆ γιά τόν ἔπαινο τῆς ἀγάπης στήν Ἀγία 
Γραφή, οἱ λέξεις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης: «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν» θά 
ἀρκοῦσαν. Δέν πρόκειται γιά ἕνα συνηθισμένο ὁρισμό. Ἡ ἀγάπη δέν εἶναι ἁπλῶς 
ἰδίωμα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ φύση Του. «Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, εἶναι Πατέρας. Δέν εἶναι 
ἁπλῶς ἀγαθός. Εἶναι αὐτό τοῦτο τό ἀγαθό», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος 
Ἀλεξανδρείας.  
 Πόσο ἐνισχυτική καί παρήγορη ἡ διαβεβαίωση αὐτή τοῦ εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Ὁ Θεός εἶναι ἡ ἀγάπη. Γεμᾶτος ἀγάπη καί στοργή γιά 
τά πλάσματά Του. Τό κυρίαρχο στοιχεῖο στή δημιουργία καί στήν ἀναδημιουργία 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ αἰτία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί 
Σωτῆρος τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό ἡ ἐπιθυμία τοῦ οὐρανίου Πατέρα εἶναι ἡ 
ἐπιστροφή καί ἡ σωτηρία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν παιδιῶν Του. «Μακροθυμεῖ εἰς 
ἡμᾶς, μή βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλά πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι» (Β΄ 
Πέτρ. γ΄ 9).  
 

*   *   * 
 
 Ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι διάχυτη ὄχι μόνον στήν Καινή, 
ἀλλά καί στήν Παλαιά Διαθήκη. Χαρακτηριστική τῆς μακροθυμούσης ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ εἶναι καί ἡ διακήρυξη τοῦ προφήτου [σελ. 147] Ἰεζεκιήλ. Τονίζει ὁ προφήτης 
ὅτι ὁ Θεός «οὐ βούλεται τόν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τό ἀποστρέψαι τόν ἀσεβῆ 
ἀπό τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καί ζῆν αὐτόν» (Ἰεζ. 33,11). Δέν θέλει τόν θάνατο τοῦ 
ἀσεβοῦς. Θέλει τήν ἐπιστροφή του ἀπό τόν δρόμο τῆς ἀπωλείας στό δρόμο τῆς 
σωτηρίας, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καί εὐτυχίας.  
 Καί ὅπως σημειώνει ὁ ἱερός Δαμασκηνός: «Ὁ Θεός θέλει πάντας ἀνθρώπους 
σωθῆναι καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ τυχεῖν. Οὐ γάρ ἐπί τό κολάσαι ἔπλασεν ἡμᾶς, 
ἀλλά πρός τό μετασχεῖν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ».  
 Ἔτσι εἶναι. Ἡ θεϊκή ἀγάπη δέν γνωρίζει ὅρια καί περιορισμούς. Ἡ ἐπιθυμία 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καί τῆς συγγνώμης γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου δέν κάνει 
ἐξαιρέσεις οὔτε τοποθετεῖ πουθενά σύνορα. Θέλει νά σώση ὅλους τούς 
ἀνθρώπους. Νά τούς ἐλευθερώση ἀπό τά τυραννικά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Νά τούς 
ἀποσπάση ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Σατανᾶ καί τόν αἰώνιο θάνατο. Δέν μᾶς 
δημιούργησε, γιά νά τιμωρούμεθα, ἀλλά γιά νά ἀπολαύσουμε τά ἀγαθά τῆς 
βασιλείας Του. Γι’ αὐτό καί μακροθυμεῖ στίς ἀδυναμίες καί τίς πτώσεις μας. Καί 
περιμένει. Καί φέρνει περιστάσεις μετανοίας. Καί χρησιμοποιεῖ τό καθετί, γιά νά 



συγκινήση καί ἀνορθώση. Γιά νά ξυπνήση καί στήν πιό σκληρυμένη ψυχή 
αἰσθήματα συντριβῆς. Γιά νά ὁδηγήση «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας» καί χαρίση τή 
σωτηρία.  
 Αὐτή τήν ἄπειρη ἀγάπη καί μακροθυμία τοῦ Θεοῦ πολλές φορές 
παρουσιάζει, μέ χτυπητές φράσεις καί εἰκόνες, ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Πολύ 
συγκινητική εἶναι ἡ σκηνή πού ὁ ἴδιος μᾶς παρουσιάζει τόν Θεό νά συνομιλῆ, κατά 
κάποιο [σελ. 148] τρόπο, μέ τόν ζηλωτή καί ἄκαμπτο προφήτη Ἠλία. Τί ζητοῦσε ὁ 
ἀλύγιστος προφήτης; Τήν παραδειγματική τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν. Καί ἦταν 
ἀνυποχώρητος.  
 «Τί κάνει, λοιπόν, ὁ Θεός; ρωτάει ὁ Χρυσόστομος. Βλέποντας τόν Ἠλία νά μή 
θέλη τή θεία φιλανθρωπία γιά τούς πταίοντας, τόν ἀποχωρίζει ἀπό τήν 
συγκατοίκηση μέ τούς ἁμαρτωλούς. Καί τοῦ λέει: Ἐγώ, Ἠλία, γνωρίζω τό ζῆλο σου 
καί τήν ἐνάρετη πολιτεία σου. Ὅμως δέν παύω νά ἐλεῶ καί τούς ἁμαρτωλούς, ὅταν 
ἡ δοκιμασία τους πάει νά ξεπεράση τό μέτρο τῆς ἀντοχῆς τους. Ἐσύ εἶσαι τρομερός 
ὑπερασπιστής τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἀρετῆς. Ἀλλά καί τό ἀνθρώπινο γένος, λόγω 
τῆς ἀδυναμίας του, δέν παύει νά ἁμαρτάνη. Σᾶς χωρίζω, λοιπόν. Δέν θά ζῆτε καί 
δέν θά συγκατοικῆτε πιά μαζί. Ἐσύ ἀνέβα πρός τόν οὐρανό, ἀφοῦ δέν μπορεῖς νά 
ὑποφέρης τούς ἁμαρτωλούς. Ἐγώ ὅμως θά κατέβω στή γῆ. Ἄν γιά πολύ διάστημα 
ἐσύ βρίσκεσαι μέ τούς ἁμαρτωλούς, Θά ἀφανισθῆ τό ἀνθρώπινο γένος, 
τιμωρούμενο ἀδιάκοπα ἀπό τή δική σου αὐστηρότητα». Καί συνεχίζει:  
 «Τί, λοιπόν; Ἀνέβα ἐσύ, Ἠλία, πρός τούς οὐρανούς. Διότι δέν μπορεῖ νά 
συνυπάρχη ἡ φωτιά μέ τά καλάμια. Σοῦ προσφέρω συγκατοίκηση μέ τούς 
ἀναμάρτητους. Σέ κάνω συγκάτοικο μέ τούς ἀγγελικούς χορούς. Ἀνέβα ἐσύ στόν 
οὐρανό. Ἐγώ θά ἔλθω στή γῆ καί θά συγκατοικήσω μέ τούς ἁμαρτωλούς. Ἐγώ 
μπορῶ νά σηκώσω στούς ὤμους μου τό πλανεμένο πρόβατο. Ἐγώ θά καλέσω τούς 
ἁμαρτωλούς κοντά μου, ὄχι γιά νά τούς τιμωρήσω, ἀλλά γιά νά τούς ἀνακουφίσω 
ἀπό τό πιεστικό βάρος τους, νά τούς ἀναπαύσω ἀπό τούς κόπους τους: “Δεῦτε πρός 
με πάντες οἱ κοπιῶντες...” θά τούς πῶ». 
[σελ. 149] Πραγματικά ἀριστουργηματικός καί βαθειά ψυχολογημένος ὁ τρόπος 
πού παρουσιάζει ὁ Χρυσόστομος τήν ἀνυπέρβλητη ἀγάπη καί στοργή, τή 
μακροθυμία καί συγκατάβαση, τοῦ Θεοῦ στόν πεσμένο ἄνθρωπο. Ὁ συναμαρτωλός 
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἀνεχθῆ καί νά ἀντιμετωπίση, μέ κατανόηση καί 
συγκατάβαση, τίς πτώσεις τῶν συνανθρώπων του. ’Ο ἀναμάρτητος Κύριος, «διά 
σπλάγχνα ἐλέους», δέν ἐγκαταλείπει ποτέ τό πλάσμα Του. Ταπεινώνεται ὅσο 
κανείς, γιά νά βρῆ τό πλανεμένο πλάσμα Του, νά τό σηκώση στούς σταυροφόρους 
ὤμους Του καί νά τό ὁδηγήση ὅλος χαρά στή μάνδρα τῆς σωτηρίας. «Ἐγώ οὐ 
κολάσω ὑμᾶς, ἀλλ’ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Ἀρκεῖ καί σεῖς νά τό θέλετε.  
 

 



[σελ. 150] 
 
 
 

«ΔΕΥΡΟ ΕΞΩ»  
 
 
 ΤΕΤΟΙΟ ΘΑΥΜΑ δέν εἶχε ξανασυμβῆ. Πρωτοφανής ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. 
Καί ἄλλες ἀναστάσεις εἶχαν πραγματοποιηθῆ μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Νεκρός 
ὅμως τεσσάρων ἡμερῶν, πού εἶχε ἀρχίσει νά ἀποσυντίθεται, γιά πρώτη φορά. Γι’ 
αὐτό καί τό θαῦμα ἀποκτᾶ μοναδική ἀξία.  
 Ἀλλά καί ὁ τρόπος τῆς ἀναστάσεως εἶναι χαρακτηριστικός. Ἕνα ἁπλό 
πρόσταγμα ἀπό τόν Σωτήρα Κύριο ἦταν ἀρκετό: «Φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε: 
Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰωάν. ια΄ 43). Μέ τό πρόσταγμά Του αὐτό δείχνει τήν 
κυριαρχική ἐξουσία Του πάνω στόν θάνατο. Ὁ θάνατος, ὁ μέχρι τότε τρομερός, 
ὑποχωρεῖ μπροστά στόν Παντοδύναμο. Ὁ Χριστός φανερώνεται ἀδιάψευστα πώς 
εἶναι ὄχι μόνο ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἀλλά καί κάθε πνευματικῆς ἀναστάσεως. Ὄχι μόνον 
οἱ νεκροί σωματικά, ἀλλά καί οἱ νεκρές ἀπό τήν ἁμαρτία ψυχές θά ἀνασταίνωνται 
ἀπό τόν πνευματικό θάνατο στήν ζωή.  
 «Δεῦρο ἔξω». Λάζαρε, βγές ἕξω. Καί ὁ Λάζαρος ἐξέρχεται, χωρίς ἄλλη 
βοήθεια. Τελείως ὑγιής, σάν νά σηκώθηκε ὕστερα ἀπό ὕπνο. «Καί ὁ διαλελυμένος 
ὠρθοῦτο, καί ὁ σεσηπώς ἠσθάνετο· ὁ νεκρός ὑπήκουεν, καί ὁ δεσμώτης ἔτρεχεν, 
καί ὁ θρηνούμενος ἐσκίρτα» (Χρυσόστομος).  
 Μοναδικό πράγματι γεγονός. Δέν εἶπε πρῶτα λῦστε τον. Βγάλτε του τά 
περιτυλίγματα. Βοηθῆστε τον νά σηκωθῆ. Τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Ὅπου ἀντηχεῖ 
[σελ. 151] ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ, ὅλα τά ἄλλα εἶναι περιττά. Ὁ Λάζαρος βγῆκε ἀμέσως. 
Καί ἔρχεται τό νέο πρόσταγμα: «Λύσατε αὐτόν καί ἄφετε ὑπάγειν». Λῦστε τον καί 
ἀφῆστε τον μόνο καί χωρίς βοηθό νά πάη στό σπίτι του. Καί ὁ Λάζαρος, σάν νά μήν 
προηγήθηκε θάνατος, ξεκίνησε γιά τό σπίτι του.  
 

*   *   * 
 
 Αὐτή ἡ φωνή «δεῦρο ἔξω» δέν ἀντήχησε μόνο μιά φορά. Ἀντηχεῖ κάθε 
ἡμέρα καί ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας. Καί μᾶς ζητάει νά βγοῦμε ἀπό τά μνήματα, 
ἀπό τήν «σκιά τοῦ θανάτου», πού μᾶς τυλίγει ἐπικίνδυνα. Νά βγοῦμε ἀπό τά 
μνήματα τῆς ἀδρανείας, τοῦ μαρασμοῦ, τῆς ἀπραξίας, τῆς ἀδιαφορίας μας στίς 
ἀνάγκες τοῦ πλησίον. Νά βγοῦμε ἀπό τούς καθημερινούς φόβους μας, ἀπό τίς 
ὀλιγοπιστίες μας, πού ναρκώνουν τό πνεῦμα καί νεκρώνουν τήν ψυχή. Νά 
ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς ἐγωιστικές ἀντιδράσεις μας, ἀπό τό τυραννικό ἐγώ μας, πού 
μᾶς καταδικάζει στήν σκοτεινή φυλακή τῆς πιό μεγάλης δυστυχίας.  
 Ὁ Ἰησοῦς μᾶς καλεῖ νά βγοῦμε ἔξω ἀπό ὅλα αὐτά, πού μᾶς κρατοῦν 
δεμένους, αἰχμαλώτους τῆς ἁμαρτίας. Νά σηκωθοῦμε, νά προχωρήσουμε 



ἀποφασιστικά, νά ἀναστηθοῦμε ψυχικά, νά ἀτενίζουμε τό ζωοπάροχο φῶς τῆς 
σωτηρίας, τῆς ἀλήθειας, τῆς χαρᾶς τοῦ Θεοῦ.  
 Βγές ἔξω, μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός, ἀπό τόν παλαιό ἑαυτό σου, πού σέ 
καταταλαιπωρεῖ καί δέν σέ ἀφήνει νά δῆς τό φῶς τό πνευματικό, τήν χαρά τῆς 
προσφορᾶς, τήν ὀμορφιά τῆς ζωῆς. Βγές ἔξω ἀπό τά καταστροφικά πάθη, πού σέ 
βασανίζουν. Ἐλευθερώσου ἀπό τά δεσμά τῆς ἀδικίας. Βγές ἔξω ἀπό τούς [σελ. 152] 
θυμούς, τά νεῦρα, τά πείσματα, τήν ἰσχυρογνωμοσύνη, τήν ἐπιμονή στήν 
λανθασμένη γνώμη σου. Ἀπό ὅλα ὅσα καταδικάζουν τήν ψυχή σέ πνευματικό καί 
ἠθικό μαρασμό.  
 

*   *   * 
 
 Ἀλλά καί πρός τούς λαούς καί τά Ἔθνη καί τούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς 
ἀπευθύνεται τό «δεῦρο ἔξω». Βγές, ἐπί τέλους, ἔξω, ἀντηχεῖ ἡ θεία προσταγή σ’ 
ἕνα κόσμο πού ἐξακολουθεῖ καί σήμερα νά ζῆ «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου», σάν νά 
μήν ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός. Βγές ἔξω, ἐσύ, ὁ κάθε κυβερνήτης, 
ὁ κάθε ἀξιωματοῦχος τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, πού «ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς καί νεκρός 
εἶσαι» (Ἀποκάλ. γ΄ 1). Σπάσε τόν ἀσφυκτικό κλοιό τῆς ἀκάθαρτης διπλωματίας καί 
παῦσε νά θυσιάζης τά δίκαια τῶν ἀδυνάτων. Σταματῆστε νά ζῆτε μέ τήν ἀνέντιμη 
σκοπιμότητα, νά ζῆτε στά μνήματα καί νά γεμίζετε τόν κόσμο μνήματα, πόνο, 
δάκρυα, συμφορές. Βγῆτε ἀπό τήν ἀπάθειά σας καί παύσατε νά ἐρεθίζετε καί τούς 
πιό ὑπομονητικούς.  
 Ἀναπνεῦστε τόν ἀέρα τῆς ἐντιμότητος, τῆς εἰλικρινείας, τῆς ἀλήθειας, τῆς 
δικαιοσύνης. Τόν ἀέρα ὄχι τῶν ἑρπετῶν, ἀλλά τῶν ἀετῶν, τῶν ἡρώων, τῶν 
ἀληθινῶν ἀνθρώπων. Ἀντιληφθῆτε πώς τό νά μένετε κλεισμένοι στόν τάφο τοῦ 
στενόψυχου συμφέροντός σας, τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς κακίας, τῆς ἁμαρτίας, 
ὑπογράφετε τήν δική σὰς αὐτοκαταδίκη. Κινδυνεύετε νά μείνετε γιά πάντα 
θαμμένοι στά πάθη σας, δυστυχισμένοι δοῦλοι τῶν ἀδυναμιῶν σας.  
 «Δεῦρο ἔξω», λέει καί στόν καθένα μας σήμερα ὁ Κύριος. Βγές ἀπό τά 
μνήματα τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς [σελ. 153] καί ἔλα στήν ζωή τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καί 
εὐτυχίας. Θά ἀκούσουμε τήν φωνή Του;  
 

*   *   * 
 
 Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω στόν θάνατο εἶναι ἡ μεγάλη στιγμή τῆς ἱστορίας. Ἡ 
Ἀνάστασή Του ἀνορθώνει τόν πεσμένο ἄνθρωπο καί τοῦ ἀνοίγει τόν δρόμο τῆς πιό 
μεγάλης ἐλπίδος. Ἡ νίκη Του εἶναι καί δική μας νίκη. «Συνήγειρε καί συνεκάθισεν 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. β’ 6). Τό «δεῦρο ἔξω» ἦταν ὁ τύπος τῆς διπλῆς 
ἀναστάσεως, τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς ὅλων μας. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται νά 
ἀνταποκριθοῦμε καί νά οἰκειωθοῦμε τό πρόσταγμά Του. Νά ζήσουμε κοντά στόν 
Ἀναστάντα, ὡς «υἱοί τῆς Ἀναστάσεως».  
 



 [σελ. 154] 
 
 
 

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
 
 ΜΗΝΥΜΑ χαρᾶς τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἀρχή ὥς τό τέλος. Χαρά 
ὄχι μόνο στίς εὐχάριστες ὧρες, ἀλλά καί στίς δυσάρεστες. Χαρά στήν χαρά. Χαρά 
καί στόν πόνο καί στίς δοκιμασίες.  
 Αὐτό εἶναι τό χριστιανικό παράδοξο. Ἀσύλληπτο γιά τούς μακράν τῆς 
πίστεως. Βιωματική ἐμπειρία γιά τούς πιστούς τό «πάντοτε χαίρετε». Ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος ἔχαιρε καί «ἐν τοῖς παθήμασί του». Καί οἱ Χριστιανοί χαίρουν «καί στῆς 
γαλήνης τίς στιγμές καί στά ἀγριοκαίρια». Χαίρουν καί στό Ὄρος τῆς 
Μεταμορφώσεως, χαίρουν καί στό Λόφο τοῦ Γολγοθᾶ. Ἀκριβῶς γιατί πιστεύουν 
πώς τόν Γολγοθᾶ διαδέχεται ἡ Ἀνάσταση. Καί χωρίς Γολγοθᾶ δέν ὑπάρχει 
Ἀνάσταση.  
 

*   *   * 
 
 Τό μυστικό γνωστό. Ἠ ἀκλόνητη πίστη στόν ἀναστημένο Κύριο. Αὐτός εἶναι ὁ 
χορηγός, ὄχι μιᾶς ὁποιασδήποτε χαρᾶς, ἀλλά τῆς χαρᾶς τῆς ἀληθινῆς.  
 Ἦλθε στήν γῆ, γιά νά «εὐαγγελισθῆ χαράν μεγάλην παντί τῷ λαῷ»  (Λουκ. 
β΄10). Χαρά σέ ὅλους. Χαρά ἀναφαίρετη. Χαρά στήν καρδιά, ἀπρόσβλητη. Δέν τήν 
ὑποσχέθηκε ἁπλῶς. Τήν πρόσφερε στούς μαθητάς Του, γιά νά μένη κτῆμα τους γιά 
πάντα. Στίς τραγικώτερες στιγμές, λίγο πρό τοῦ Πάθους Του, [σελ. 155] τούς 
διαβεβαίωσε ὅτι «τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰωάν. ιστ΄ 22).  
 Καί νά τώρα ὁ ἀναστημένος Χριστός ἔρχεται «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» νά 
προσφέρη τό μεγάλο αὐτό δῶρο τῆς χριστιανικῆς χαρᾶς. Τό ὑπόσχεται ὄχι στούς 
μαθητάς Του, πού Τόν βλέπουν μέ τά σωματικά μάτια, ἀλλά στούς πιστούς κάθε 
ἐποχῆς, πού θά Τόν ἀτενίζουν μέ τά μάτια τῆς ψυχής. «Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί 
πιστεύσαντες» (Ἰωάν. κ΄ 29). Ἐσύ, εἶπε στόν Θωμᾶ, μέ εἶδες καί πίστεψες. 
Μακάριοι καί περισσότερο εὐτυχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἄν καί δέν μέ εἶδαν 
μέ τά μάτια τους, ὅπως ἐσύ, ἐπίστευσαν. Καί τό ἴδιο θά ἐπαναληφθῆ καί στό 
μέλλον μέ ὅλους τούς πιστούς.  
 Νά ἕνας καινούργιος μακαρισμός. Ὀ μακαρισμός τῶν πιστῶν. Οἱ πιστοί 
Χριστιανοί εἶναι εὐτυχισμένοι. Ἑπομένως, δέν δικαιολογοῦνται νά μήν εἶναι 
χαρούμενοι. Ἡ χαρά τους δέν αἰωρεῖται στό κενό. Στηρίζεται στό ἀδιαμφισβήτητο 
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Ἀπό τήν στιγμή πού πιστεύουν στήν ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ ζωή τους πλημμυρίζει ἀπό χαρά. Ἡ σκυθρωπότης δέν ἔχει καμμιά θέση 
στήν πορεία τους.  



 Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, γιά νά ἀναστηθοῦμε καί μεῖς. Ἡ ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἐγγύηση καί τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. Μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα 
νά γίνουμε «ἰσάγγελοι... τῆς ἀναστάσεως υἱοί». Ἀπό τώρα ζοῦμε τήν ἀνάσταση. 
Εἴμαστε κιόλας ἀναστημένοι. Δέν φοβούμεθα τόν θάνατο. Ὁ θάνατος εἶναι πιά 
χωρίς δύναμη.  
 Ὅλα ὅμως αὐτά μέ μιά προϋπόθεση: Νά πιστεύουμε στήν Ἀνάσταση ὄχι 
θεωρητικά. Νά εἴμαστε ἐμεῖς ἀναστημένοι, υἱοί τῆς ἀναστάσεως. Ἡ ζωή μας [σελ. 
156] νά εἶναι ἀναστημένη. Νά μήν ἔχη καμμιά σχέση μέ τά ἔργα τῆς φθορᾶς, τῆς 
ἁμαρτίας, τοῦ θανάτου.  
 Ὁ θάνατος καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔφεραν τήν σωτηρία. Μέ τό 
βάπτισμα ὁ κάθε πιστός «συνετάφη» μέ τόν Χριστό. Αὐτός ὁ θάνατος σημαίνει τό 
τέλος τῆς σαρκικῆς ζωῆς μας, τῆς ζωῆς κατά σάρκα, τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος. Δέν 
ἔχουμε πιά τό δικαίωμα νά ζοῦμε τήν ζωή τῆς σάρκας καί τῶν νεκρῶν ἔργων. «Ὁ 
παλαιός ἄνθρωπος συνεσταυρώθη μέ τόν Χριστό» (Ρωμ. στ΄ 6). Ἑνωμένοι τοῦ 
λοιποῦ μέ τόν Χριστό, ζοῦμε μιά καινούργια ζωή, τήν ζωή τῆς Ἀναστάσεως, μακρυά 
ἀπό τά ἔργα τῆς φθορᾶς καί τοῦ σκότους, «ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες» (Ρωμ. στ΄ 13). Ὡς 
παιδιά τῆς ἀναστάσεως, ὡς ἄνθρωποι ἀναστημένοι, δέν εἶναι νοητό νά 
ξαναμπαίνουμε στά μνήματα τῆς ἁμαρτίας, ἐκεῖ πού δολοφονεῖται ἡ χαρά καί 
φυγαδεύεται ἡ εὐτυχία.  
 Εἶναι, λοιπόν, δυνατή ἡ χαρά, ἡ μόνιμη καί ἀναφαίρετη, γιά τούς πιστούς; 
Καί ναί καί ὄχι. Ὄχι, ἄν ἀκόμα ζοῦμε μέσα στήν ἀμφιβολία ἤ τήν ἄρνηση. Ἄν 
κυμαινώμεθα ἀδιάκοπα μεταξύ πίστεως καί ἀπιστίας. Ἄν πορευώμεθα μέ σημαία 
μας τήν ὀλιγοπιστία. Ἄν στήν πρώτη δυσκολία ἀρνούμεθα τόν πιό πολύτιμο 
θησαυρό τῆς πίστεως καί τόν πετᾶμε μέ τήν πιό μεγάλη εὐκολία στά πόδια τῶν 
πολεμίων. Ἄν προδίδουμε τίς αἰώνιες ἀξίες, τά μεγάλα ἰδανικά, ἀπό δειλία ἥ 
ἰδιοτέλεια. Ἄν ἀκολουθοῦμε στίς κρίσιμες καί ἀποφασιστικές στιγμές, τότε πού 
καλούμεθα νά ὑπερασπισθοῦμε τόν ἀδύνατο καί ἀδικούμενο, τήν τακτική τοῦ 
Πιλάτου. Τοῦ Πιλάτου πού νίπτει τά χέρια του καί ἀφήνει ἀκάθαρτη τήν καρδιά 
του. Στίς περιπτώσεις αὐτές παρατείνουμε τήν [σελ. 157] «Μ. Ἑβδομάδα». Δέν 
ἔρχεται ποτέ ἡ Ἀνάσταση καί ἡ χαρά της.  
 Εἶναι δυνατή ἡ χαρά, ὅταν ἡ Ἀνάσταση γίνεται καθημερινό μέλημά μας, 
συνεχές βίωμά μας. Ὅταν φυγαδεύουμε τό μῖσος ἀπό τήν καρδιά καί 
ἐγκαθιδρύουμε τήν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη διώχνει τόν φόβο καί ὅλα τά παράγωγά του. 
«Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» (Φιλιπ. δ΄ 7), στίς περιπτώσεις 
αὐτές, φρουρεῖ τίς καρδιές καί τίς κάνει ἀπρόσβλητες ἀπό ὅλες τίς ἐφόδους τῆς 
ἀγωνίας, τῆς ταραχῆς, τοῦ ἄγχους.  
 Καί τό ἐρώτημα: Ἐμεῖς εἴμαστε υἱοί τῆς Ἀναστάσεως; Ἠ ἀπάντηση ἐξαρτᾶται 
ἀπό τό ἄν καί κατά πόσον ζοῦμε ὡς ἀναστημένοι, «ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες», ἄν 
ἔχουμε βγῆ ἀπό τούς τάφους τῆς ἔχθρας, τῆς ζήλειας, τοῦ φθόνου, πού εἶναι 
θάνατος, καί ἔχουμε ἀνέβη στούς φωτεινούς κόσμους τῆς ἀγάπης, πού εἶναι 
ἀληθινή ζωή.  
 



 [σελ. 158] 
 
 
 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ 
 
 
 «... καί ἐπί τόν μηρόν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων καί 
κύριος κυρίων».  

(Ἀποκ. ιθ΄ 16)  
 
 ΓΙΑ ΜΙΑ ἀκόμη φορά τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς 
παρουσιάζει τήν βασιλική, τήν κυριαρχική ἰδιότητα τοῦ Κυρίου. Προβάλλει τήν νίκη 
τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους. Ὁ Χριστός εἶναι 
ὁ αἰώνιος θριαμβευτής. Ἡ μάχη ἤ μᾶλλον οἱ μάχες ἀνάμεσα στίς δυνάμεις τοῦ 
φωτός καί τοῦ σκότους συνεχίζονται καί θά συνεχίζωνται. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι στό 
τέλος θά θριαμβεύση ἡ ἀρετή.  
 

*   *   * 
 
 Ὁ Χριστός βασιλεύς βασιλέων καί κύριος κυρίων. Ἡ ἀλήθεια αὐτή 
διακηρύσσεται κατ’ ἐπανάληψη στήν Ἁγία Γραφή. Κατά τόν Εὐαγγελισμό τῆς 
Θεοτόκου, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ προαναγγέλλει ὅτι ὁ τεχθησόμενος «βασιλεύσει 
εἰς αἰῶνας καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. α΄ 33). Καί ὅταν 
μπροστά στόν Πιλάτο ρωτήθηκε: «Οὐκοῦν βασιλεύς εἶ σύ;» Λοιπόν εἶσαι βασιλιάς; 
Ἡ ἀπάντησή του ἦταν σαφής καί κατηγορηματική: Ἐσύ τό εἶπες. Εἶμαι βασιλιάς. 
(Ἰωάν. ιη΄ 37).  
[σελ. 159] Ὁ Κύριος δέν ἀρνεῖται τήν βασιλική του ἰδιότητα. Τήν διακηρύττει. Καί 
τήν ὁμολογεῖ στήν πιό τραγική ὥρα, σάν ὑπόδικος. Σέ μιά στιγμή πού ἡ καταδίκη 
του εἶναι σίγουρη, καί ἡ βασιλική του ἐξουσία δέν φαίνεται.  
 Ἔτσι εἶναι. Ὁ Χριστός εἶναι βασιλιάς, ἔστω καί ἄν, χθές καί σήμερα, δέν 
φαίνεται στά μάτια τῶν πολλῶν. Ἔστω καί ἄν δέν ἀναγνωρίζεται ὄχι μόνον ἀπό 
τούς πολλούς, ἀλλά συχνά οὔτε ἀπό τούς δικούς του.  
 Καί αὐτό εἶναι τό πιό τραγικό: Νά τόν ἀρνοῦνται οἱ δικοί Του. Πόσοι 
Χριστιανοί τόν γνωρίζουν στήν θεωρία καί δέν τόν ἀναγνωρίζουν στήν πράξη! Τόν 
λατρεύουν μέ τά χείλη καί τόν προδίδουν μέ τήν ἀσυνεπῆ ζωή τους. Τόν 
ἀναγνωρίζουν βασιλιά τους, ἀλλά γιά νά τόν ἐξορίσουν ἀπό τήν ἐπικράτειά τους: 
Ἀπό τήν πολιτική, ἀπό τά σχολεῖα, τά πανεπιστήμια, τήν ἐπιστήμη, τήν τέχνη, τό 
ἐμπόριο, τήν οἰκογένεια, ἀπό παντοῦ.  
 Ναί, πόσα χριστιανικά κράτη ἔχουν ἐξορίσει τόν Χριστό ἀπό τά Κοινοβούλιά 
τους! Εἶναι σκάνδαλο στά σκάνδαλά τους. Δέν εἶναι στά μέτρα τους. Δέν τούς 
ἐξυπηρετεῖ στίς ἀνήθικες διπλωματικές τους ἐπιδιώξεις, στίς ἀδικίες τους, στά 



σκοτεινά σχέδιά τους. Εἶναι, λοιπόν, βασιλιάς ὁ Θεάνθρωπος Κύριος γι’ αὐτά; Πῶς 
ἀναγνωρίζεται ἡ κυριαρχία του, ὅταν τά Νομοθετικά τους Σώματα θεσπίζουν 
νόμους γιά τό αὐτόματο διαζύγιο, γιά τήν νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων –τήν ἐν 
ψυχρῷ, δηλαδή, δολοφονία τῆς ἀθώας κυοφορούμενης ζωῆς– γιά τήν 
ἀποποινικοποίησῃ τῆς μοιχείας...  
 Εἶναι χριστιανικά κράτη καί ἀναγνωρίζουν τόν Χριστό βασιλιά, ὅταν εἰσάγουν 
στήν ἐκπαίδευση [σελ. 160] βιβλία πού εἰρωνεύονται τήν χριστιανική πίστη, τόν 
χριστιανικό πολιτισμό, τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδανικά καί διαστρέφουν τίς 
πνευματικές καί ἠθικές ἀξίες;  
 

*   *   * 
 
 Παρ’ ὅλα αὐτά καί εἰς πεῖσμα ὅλων αὐτῶν, ὁ Χριστός εἶναι Βασιλιάς. Εἶναι 
βασιλιάς, ἀλλά ἡ βασιλεία τοῦ «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Δέν εἶναι 
βασιλεία συνηθισμένη, γήινη. Ὁ Χριστός βασιλεύει μέσα στίς καρδιές καί στίς 
συνειδήσεις. Θρόνος του εἶναι οἱ καρδιές τῶν ἐκλεκτῶν καί ἀφοσιωμένων παιδιῶν 
Του. Καί αὐτός εἶναι ὁ πιό λαμπρός θρόνος Του.  
 Ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος βασιλιάς. Γι’ αὐτό καί τό διακηρύττουμε ὅλοι οἱ 
πιστοί στό σύμβολο τῆς πίστεως: «καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος». Τό 
εἶπε καί ὁ ἴδιος σέ μιά στιγμή ἰδιαίτερα συγκλονιστική, λίγο πρό τοῦ Πάθους: «Ὁ 
οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Ματθ. κδ΄ 
35).  
 Χαρακτηριστικά τά περιστατικά. Μόλις εἶχε βγῆ ὁ Κύριος ἀπό τόν 
μεγαλοπρεπῆ Ναό. Οἱ μαθηταί μέ πολύ θαυμασμό τοῦ ἔδειχναν τά οἰκοδομήματα 
τοῦ Ναοῦ. Καί ὁ Ἰησοῦς τούς λέει: Βλέπετε ὅλα αὐτά καί τά θαυμάζετε. Πράγματι 
θαυμάσιο κτίριο ὁ Ναός μέ ὅλα τά κτίσματά του. Λοιπόν σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι δέν 
θά μείνη πέτρα πάνω στήν πέτρα, πού νά μήν γκρεμισθῇ.  
 Ἀνήσυχοι οἱ μαθηταί τόν ρωτοῦν: Πότε θά συμβοῦν ὅλα αὐτά; Ποιά σημεῖα 
θά προηγηθοῦν τῆς καταστροφῆς; Τότε ὁ Κύριος παίρνει τό λόγο καί μέ πολλή 
ἀγάπη μιλάει στούς μαθητάς Του. Τούς [σελ. 161] προειδοποιεῖ γιά τίς δυσκολίες, 
τίς δοκιμασίες, τούς διωγμούς, τούς ψευδοπροφῆτες. Ἡ πίστη σας θά ἐκτεθῆ σέ 
διωγμούς. Ἀλλά ἐσεῖς μήν κλονισθῆτε. Ὄχι μόνον ὁ Ναός, ὁλόκληρη ἡ Ἱερουσαλήμ 
θά καταστραφῆ. Καί προσθέτει στή συνέχεια:  
 Κάθε τι πού βλέπετε στόν οὐρανό καί στή γῆ θά καταστραφῆ. Ἵνα μόνο 
πρᾶγμα θά συνεχίση τήν θριαμβευτική του ὕπαρξη, ἀνάμεσα στά ἐρείπια τῶν 
αἰώνων: Οἱ λόγοι μου, ὁ νόμος μου. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ θά χαθοῦν, ἀλλά τά λόγιά 
μου δέν θά περάσουν. Θά μείνουν αἰώνια. Θά ἐπαληθευθοῦν.  
 

*   *   * 
 
 Νά, ἡ βασιλική μεγαλειότης τοῦ Χριστοῦ. Μέχρι σήμερα πόσα πράγματα 
πέρασαν! Βασίλεια ἔσβησαν. Πολιτισμοί ἐξαφανίσθηκαν. Λαοί πανίσχυροι, πού 



κυριάρχησαν καί κατατρόμαξαν τόν κόσμο, χάθηκαν. Συστήματα ὁλοκληρωτικά, 
τρομεροί δικτάτορες, πού μεσουράνησαν καί θεοποιήθηκαν, γκρεμίσθηκαν ἀπό 
τούς αἱματοβαμμένους θρόνους τους.  
 Τί ἄλλο μαρτυροῦν ὅλα αὐτά, παρά τήν ἐπαλήθευση τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ; 
«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι». Ὅλα θά 
περάσουν. Μόνον ἕνα θά μείνη καί θά μένη στούς αἰῶνες. Ὁ Χριστός καί οἱ τοῦ 
Χριστοῦ. Οἱ λόγοι Του καί ὅσοι φυλάττουν τούς λόγους Του. Ἡ Ἐκκλησία Του. Ἡ 
Ἐκκλησία Του καί ὅλοι ὅσοι ἀποτελοῦν συνειδητά μέλη της.  
 Ἐμεῖς, ἀλήθεια, ἔχουμε βασιλιά τόν Χριστό, τόν αἰώνιο θριαμβευτή; Νά τό 
μεγάλο ἐρώτημα. 
 
 
 



[σελ. 162] 
 
 
 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 
 
 Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ἡ θρησκεία τῆς χαρᾶς, εἴπαμε. Ἀλλά καί ἡ θρησκεία τῆς 
ἐλπίδος. Ὄχι τοῦ φόβου, ὄχι τῆς ἀπειλῆς, ὄχι τῆς ἀγωνίας. Τῆς ἐλπίδος πού 
προσφέρει ἡ πίστη στόν ἀναστάντα Κύριο. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ πηγή τῆς 
χριστιανικῆς ἐλπίδος. Τῆς ἐλπίδος πού στηρίζει, πού ἐνθαρρύνει, πού ἀνορθώνει, 
πού δέν ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά λυγίση, νά συντριβῆ ἀπό τά χτυπήματα τῆς ζωῆς, 
κάτω ἀπό τό βάρος τῆς δοκιμασίας, τοῦ πόνου, τῆς κοινωνικῆς ἀκαταστασίας.  
 

*   *   * 
 
 Καί ἡ ἐλπίδα αὐτή δέν κυματίζει στό κενό. Στηρίζεται στόν οὐρανό. Γι’ αὐτό 
καί εἶναι ἀδιάψευστη. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού συνέτριψε τίς χάλκινες πύλες τοῦ 
Ἅδου, πού καταπάτησε τόν θάνατο μέ τήν λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του, εἶναι ἡ 
ἐλπίδα τοῦ κόσμου, χθές καί σήμερα καί στούς αἰῶνες. Ἀπό τήν Ἀνάστασή Του 
προκύπτει ὁ τελικός θρίαμβος. Μᾶς τόν ἔχει ὑποσχεθῆ ὁ Θεός στήν Ἀποκάλυψη:  
 «Θά ἐξαφανίση ὁ Θεός ἀπό τά μάτια τῶν ἀνθρώπων κάθε δάκρυ, καί ὁ 
θάνατος δέν θά ὑπάρχη πιά, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή θρήνου οὔτε πόνος θά 
ὑπάρχη πιά. Διότι οἱ προηγούμενες θλίψεις καί κακοπάθειες πέρασαν πιά γιά 
πάντα. Καί εἶπε ὁ Θεός... Ἰδού καινά ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. κα΄ 4 - 5)  
[σελ. 163] Ἡ Ἀποκάλυψη, ἑπομένως, ὅπως καί ὅλη ἡ Καινή Διαθήκη, εἶναι φῶς 
μέσα στήν νύχτα τοῦ κόσμου, καί ὄχι συλλογή καταστροφῶν. Εἶναι πράξη ἐλπίδος 
γιά τούς μαχομένους Χριστιανούς, πού βρίσκουν στόν λόγο τοῦ Θεοῦ τήν δύναμη 
νά ἐλπίζουν, ἔστω κι ἄν ἡ ἐλπίδα κάποτε μοιάζη σάν ἐλπίς παρ’ ἐλπίδα. Ἀκριβῶς 
γιατί ἔχουν ἀδιάκοπα στραμμένο τό βλέμμα τους στόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ, 
«τραυματισμένο, ἀλλά ὄρθιο», σταυρούμενο ἀλλά καί ἀνιστάμενο.  
 «Εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου... ἀρνίον ἐστηκός ὡς ἐσφαγμένον...» (Ἀποκ. ε΄ 
6). Σφαγμένο ἀλλά ὄρθιο. Ὁ Χριστός θανατούμενος καί ζωοποιούμενος. Θρόνος 
Του τό ξύλο τῆς ἀτιμίας. Τά τραύματά Του ὅμως πηγή θεραπείας. Τόν Γολγοθᾶ τόν 
διαδέχεται πάντοτε ἡ Ἀνάσταση.  
 «Ἑστηκός ὡς ἐσφαγμένον». Ὀξύμωρο φαινομενικά σχῆμα. Ξαφνιάζει καί 
σκανδαλίζει τή μυωπική ἀνθρώπινη θεώρηση. Τό μήνυμα τοῦ σταυρωθέντος καί 
ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι «Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι δέ μωρία» (Α΄ 
Κορινθ. Α΄ 23). Φαίνεται παράλογο στούς πολλούς. Γιατί εἶναι δύναμη ἐν ἀδυναμίᾳ. 
Ἐλπίδα στήν ἀπελπισία.  
 

*   *   * 



 
 Καί δέν εἶναι μόνον ὁ Χριστός ἐσφαγμένο Ἀρνίο, ἀλλά ὄρθιο. Εἶναι καί οἱ 
πιστοί Χριστιανοί συχνά σφαγμένοι ἀλλά ὄρθιοι. «Ὡς ἀποθνήσκοντες καί ἰδού 
ζῶμεν» (Β΄ Κορινθ. στ΄ 98) διεκήρυττε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. «Ὅποιου τοῦ μέλλει 
ἀνάσταση, τό Γολγοθᾶ περνάει». Τόν θρίαμβο τῆς πίστεως τόν συναντᾶμε πάντοτε 
μέσα στίς δυσκολίες. Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή θά ἀποτελῆ πηγή δυνάμεως καί ἐλπίδος.  
[σελ. 164] Σέ ἐποχές δύσκολες, πού καλπάζει ὁ θρίαμβος τοῦ κακοῦ, πού 
προβάλλει προκλητική ἡ κυριαρχία τῆς ἀνομίας, ἡ ἀνατροπή τῆς ἠθικῆς τάξεως, ὁ 
στραγγαλισμός τοῦ δικαίου καί ὁ παραμερισμός τῶν δικαίων καί γίνονται 
δυσδιάκριτα τά νήματα καί ἡ πορεία τῆς Ἱστορίας, ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ καί τῆς 
Ἀναστάσεως ἔχει ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα νά μᾶς φέρη.  
 Καί τό μήνυμα αὐτό μᾶς γεμίζει ἐλπίδα, γιατί μᾶς τονίζει πώς δέν εἴμαστε 
ἕρμαια τῆς τυφλῆς τύχης. Ἡ ζωή μας καί ἡ πορεία μας δέν εἶναι χωρίς νόημα καί 
δίχως σκοπό. Τό δραματικό στοιχεῖο τῆς Ἱστορίας δέν εἶναι χωρίς λύση καί χωρίς 
ἔκβαση. Ἡ πάλη ἀνάμεσα στίς δυνάμεις τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους δέν εἶναι 
ἀέναη. Ἔχει ἀρχή καί τέλος. Καί ὅσο κι ἄν ἡ πάλη αὐτή ἀνάμεσα στή βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ καί στίς ἀντίθετες δυνάμεις φαίνεται τραγική καί ἀμφίρροπη, θά ἔλθη στιγμή 
πού ὁ θρίαμβος τοῦ δικαίου, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀρετῆς, θά λάμψη.  
 Αὐτή ἡ θεολογία τῆς Ἱστορίας, ἡ θεολογία τῆς ἐλπίδος, ἔχει τή θεμελίωσή της 
στήν Ἀνάστασῃ. Χωρίς τήν Ἀνάσταση δέν ὑπάρχει τίποτα. Ματαία ἡ πίστη, 
παραπλανητική ἡ ἐλπίδα, κενό τό κήρυγμα, ὁ ἄνθρωπος θλιβερός δεσμώτης τῆς 
ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. «Εἰ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδέ Χριστός 
ἐγήγερται· εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί 
ἡ πίστις ὑμῶν...» (Α΄ Κορινθ. ιε΄ 13 -14).  
 Μέ τήν Ἀνάσταση ὁ Θεός, πού «καί τόν Κύριον ἤγειρε καί ἡμᾶς ἐξεγερεῖ» 
(Α΄ Κορινθ. στ΄ 14), εἶναι ὁ κυρίαρχος τοῦ σύμπαντος καί κύριος τῆς Ἱστορίας. Ἡ 
Ἱστορία δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ περιγραφή ἐγκλημάτων, καταπιέσεων, ἀδικιῶν. Δέν εἶναι 
φαῦλος [σελ. 165] κύκλος, πού ἀναπαράγεται μέ τρόπο στερεότυπο κατά 
ἀναπόδραστη ἀνάγκη.  
 Διά τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται ὁ θρίαμβος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. 
«Ἐπ’ αὐτῷ (τῷ Χριστῷ) ἔθνη ἐλπιοῦσιν» (Ρωμ. ιε΄ 12). Στόν Χριστό θά στηρίξουν τίς 
ἐλπίδες τους ἔθνη καί λαοί, γιά νά ἐπιζήσουν.  
 Ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα αὐτή; Τότε ὁ κάθε πιστός Χριστιανός ἔχει φτερά. Ἡ ἐλπίδα 
αὐτή τόν ἀνεβάζει πάνω ἀπό τίς δυσκολίες. Τόν κάνει πανίσχυρο. Τόν βοηθάει νά 
ζῆ στήν πληρότητά του, τό «οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν 
μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ὑμᾶς» (Ρωμ. η΄ 18). Δυνατός ὁ πιστός μέσα 
στίς δυσκολίες καί παρά τίς δυσκολίες.  
 

*   *   * 
 
 Ὅσοι ἔχουμε στηρίξει στόν ἀναστάντα Κύριο τήν ἐλπίδα, δέν πρόκειται ποτέ 
νά διαψευσθοῦμε. Τήν ἐλπίδα αὐτήν τήν ἔχουμε «ὡς ἄγκυραν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ 



τε καί βεβαίαν καί εἰσερχομένην εἰς τό ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος» (Ἑβρ. στ΄ 
15). Ἡ ἐλπίδα ἄγκυρα τῆς ψυχῆς μας, στερεωμένη, εἴπαμε, ὄχι σέ ἀσταθῆ πυθμένα, 
ἀλλά στόν οὐρανό, στόν Χριστό. Ἡ πηγή τῆς χαρᾶς μας. Διότι τοῦ λοιποῦ 
«κλυδωνιζομένην τήν ψυχήν καί τοῖς πνεύμασι τῶν πειρασμῶν τινασσομένην ἵστησι 
καί ἑδραιοῖ καί οὐκ ἀφίησι πλανᾶσθαι» (Ζιγαβηνός). Καί ὅταν ἡ ψυχή ταράσσεται 
καί κλονίζεται ἀπό τούς ἀνέμους τῶν πειρασμῶν, ἡ ἐλπίδα τήν στερεώνει καί τήν 
σταθεροποιεῖ καί δέν τήν ἀφήνει νά χαθῆ.  
 
 
 



[σελ. 166] 
 
 
 

ΨΗΛΑ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ 
 
 
 ΤΟ ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΙΟ ἔργο τοῦ Θεανθρώπου πάνω στόν πλανήτη μας πλησίαζε 
στό τέρμα του. Ἦταν πιά καιρός νά ἀφήση τήν γῆ καί νά ἀνέλθη καί πάλι στούς 
οὐρανούς. Γι’ αὐτό, σαράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάστασή Του, ὁ Κύριος ὁδηγεῖ τούς 
μαθητάς Του στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Γνωστός ὁ τόπος. Συγκλονιστικά γεγονότα 
διαδραματίσθηκαν ἐκεῖ, τήν ἑσπέρα τῆς Μ. Πέμπτης. Σ’ αὐτόν, λοιπόν, τόν τόπο τῆς 
ἀγωνίας, τῆς ἐγκαταλείψεως, τῆς προδοσίας, ὁ Ἀναστάς Κύριος ἀποχαιρετᾶ τούς 
μαθητάς Του.  
 Πόσο διαφορετικά εἶναι τώρα τά σκηνικά! Τόν πόνο διαδέχθηκε ἡ χαρά. Τήν 
ἐγκατάλειψη ἡ ἀφοσίωση. Τήν φαινομενική ἀδυναμία ἡ θεία παντοδυναμία. Καί νά 
τώρα πανένδοξος θριαμβευτής ὁ Κύριος, μέ ὑψωμένα τά χέρια Του, πάνω στά 
ὁποῖα εἶναι ἀποτυπωμένα τά στίγματα τῆς θυσίας Του γιά τούς ἀνθρώπους, 
εὐλογεῖ τούς μαθητάς Του. «Καί ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτόν αὐτούς, διέστη ἀπ’ 
αὐτῶν καί ἀνεφέρετο εἰς τόν οὐρανόν» (Λουκ. κδ΄ 51). Μπροστά στό ἐκπληκτικό 
αὐτό θέαμα τῆς θείας Ἀναλήψεως, οἱ ψυχές τῶν μαθητῶν πλημμύρισαν ἀπό 
μεγάλη χαρά. Καί ἡ χαρά αὐτή θά παραμείνη γιά πάντοτε ἡ ἀκατάβλητη δύναμή 
τους στήν ἐπίπονη ἱεραποστολική πορεία τους.  

[σελ. 167] 
*   *   * 

 
 Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ, λοιπόν, ὁ Κύριος. Αὐτός, πού ὑπῆρξε τό στήριγμα, ἡ 
ἐνίσχυση, ἡ παρηγοριά τῶν ἀνθρώπων, δέν θά βρίσκεται πιά σωματικά ἀνάμεσά 
τους. Καί τά ἐρωτηματικά ἔρχονται δικαιολογημένα: Ποιός θά σφογγίζη τώρα τά 
δάκρυα τῶν πονεμένων; Ποιός θά ἀνορθώνη τά τρεμάμενα χέρια καί τά 
παραλελυμένα γόνατα; Ποιός θά χύνη βάλσαμο παρηγοριᾶς στίς ματωμένες ψυχές; 
Ἀπό ποιό στόμα θά ἀκούγωνται τά θεϊκά ἐκεῖνα λόγια στούς πολυχτυπημένους 
ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς: «Μή κλαῖε, μή φοβοῦ, θάρσει»; Ποιός θά πηδαλιουχῆ τό 
σκάφος τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν οἱ ὁρμητικοί ἄνεμοι καί τά ἀφρισμένα κύματα τῶν 
αἱρετικῶν καί τῶν πολεμίων τῆς πίστεως θά ὁρμοῦν, γιά νά τό καταποντίσουν; Ἄν ὁ 
Κύριος ἦταν στήν γῆ, θά μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι, ὅπως ἄλλοτε οἱ μαθηταί στήν 
τρικυμία τῆς Γεννησαρέτ, νά τοῦ φωνάξουν: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα». 
Τώρα ὅμως; Τώρα πού ὁ Σωτήρας ἀνελήφθη στούς οὐρανούς;  
 Ἀναπάντητα ἐρωτηματικά; Ὄχι. Τήν ἀπάντηση τήν ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: 
«Συμφέρει ὑμῖν, ἵνα ἐγώ ἀπέλθω» (Ἰωάν. ιστ΄ 7) εἶχε προειδοποιήσει τούς 
μαθητάς Του. Σᾶς συμφέρει ἐγώ νά φύγω, γιά νά σᾶς στείλω τόν Παράκλητο, τό 



Πνεῦμα τό Ἅγιο. Ἐσεῖς θέλετε νά μείνω κοντά σας σωματικά. Τό συμφέρον σας 
ὅμως εἶναι ἄλλο. Ποιό καί γιατί;  
 Σᾶς συμφέρει, ἀντί νά βρίσκωμαι στήν ἐπίγειο Ἱερουσαλήμ, νά βασιλεύω 
στήν ἄνω Ἱερουσαλήμ. Ἀντί νά τρέχετε ἐσεῖς μέ πολυδάπανα ταξίδια νά μέ 
συναντήσετε, νά σπεύδω ἐγώ κοντά σας σέ κάθε πρόσκλησή σας. Ἀντί νά μέ 
βλέπετε μέ τά χωματένια μάτια σας, εἶναι προτιμότερο νά μέ ἀντικρύζετε [σελ. 
168] μέ τό καθαρό βλέμμα τῆς ψυχῆς σας. ἀντί νά μέ ψηλαφῆτε μέ τά χέρια σας, 
εἶναι εὐκολότερο νά μέ ἀγκαλιάζετε μέ τόν πόθο σας.  
 Εἶναι συμφέρον σας ὁ πολύτιμος θησαυρός σας νά βρίσκεται στούς 
οὐρανούς, γιά νά ξεκολλᾶ τίς καρδιές σας ἀπό τήν λάσπη τῆς γῆς. Μή φοβεῖσθε πιά 
τόν καταποντισμό ἀπό τά ὁρμητικά κύματα τῆς ἁμαρτίας. Ἐσεῖς, ὅλοι οἱ πιστοί, ὅλα 
τά ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, εἶσθε τό σῶμα μου, καί εἶμαι ἡ κεφαλή σας. Ἄς 
εἶναι τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας βυθισμένο μέσα στό πέλαγος τῆς ἀνθρωπίνης 
ἱστορίας. Ἐγώ, ἡ κεφαλή τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, βρίσκομαι ἔξω ἀπό τά 
κύματα. Εἶμαι ὑψωμένος πάνω ἀπό τά γήινα, τά φτωχά, τά μικρά, τά ἀσήμαντα. 
Εἶμαι ἡ κεφαλή, πού σώζει καί ζωογονεῖ τό σῶμα.  
 

*   *   * 
 
 Ἄς ὁδοιποροῦν, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι πάνω στή γῆ, πού τόσο συχνά καλύπτει 
ἡ ὁμίχλη τοῦ κακοῦ. Τώρα πιά, ψηλά στόν οὐρανό, λάμπει τό πολικό Ἀστέρι, ὁ 
Χριστός, πού σκορπίζει παρήγορες τίς ἀκτῖνες του καί δείχνει τόν δρόμο τῆς 
σωτηρίας. Δέν εἴμεθα πιά ἄστεγοι, ἐξόριστοι, χωρίς λόγο καί δίχως σκοπό, ἕρμαια 
τῆς τυφλῆς τύχης. Ἡ μεγάλη ὑπόσχεσή Του μέ τήν Ἀνάληψή Του ἔγινε 
πραγματικότης.  
 Τί μᾶς εἶχε ὑποσχεθῆ; «Πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπο ὑμῖν» (Ἰωάν. ιδ΄ 2). Ἡ 
ἀχειροποίητη οἰκία μας ἕτοιμη τώρα, φωτόλουστη, μέ ἀνοιχτές τίς πύλες της, μᾶς 
περιμένει. Ὁ οὐρανός ἔγινε πιά βατός στό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ ἀνθρώπινη φύση, 
τήν ὁποία παρέλαβε μαζί Του ὁ Κύριος, βρίσκεται κοντά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Οἱ 
οὐρανοί εἶναι δικοί μας. Τούς [σελ. 169] κατακτήσαμε ὄχι μέ πολυδάπανα 
διαστημόπλοια, ἀλλά μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀκριβῶς διότι 
«εἰς τό ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» 
(Ἑβρ. στ΄ 19 - 20). Προπορεύθηκε Ἐκεῖνος, καί ἀκολουθοῦμε ἐμεῖς. «Ἡ τοῦ Χριστοῦ 
Ἀνάληψις ἡμετέρα προαγωγή ἐστι καί ὅπου προεπορεύθη ἡ τῆς κεφαλῆς δόξα, ἐκεῖ 
καλεῖται καί ἡ τοῦ σώματος ἐλπίς» (Ἅγιος Λέων).  
 Ἀσύλληπτο θεῖο δῶρο ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ 
Χριστός ἀνελήφθη στούς οὐρανούς ὄχι μόνον ὡς Θεός, ἀλλά καί ὡς ἄνθρωπος. 
Ἀποπνευματισμένη καί θεωμένη τήν ἀνθρωπίνη φύση «συνήγειρε καί 
συνεκάθισε» παρά τόν θρόνο τοῦ οὐρανίου Πατέρα. Χάρις στήν Ἀνάληψή «εἶδον 
ἀρχάγγελοι ὅ πάλαι ἐπεθύμουν: τήν φύσιν τήν ἡμετέραν ἀπό τοῦ θρόνου 
ἀστράπτουσαν τοῦ βασιλικοῦ, δόξῃ καί κάλλει στίλβουσαν ἀθανάτῳ» 
(Χρυσόστομος).  



 
*   *   * 

 
 Πῶς, λοιπόν, νά μή σκιρτᾶ ἀπό χαρά ὁ κάθε πιστός, ὕστερα ἀπό μιά τέτοια 
δωρεά καί τιμή; Ἄν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καυχᾶται γιά τά μεγάλα ἐπιτεύγματα 
τῆς τεχνικῆς καί κάνει τόσο λόγο γιά τόν «διαστημικό ἄνθρωπο», ὁ Χριστιανός θά 
ἔπρεπε νά ζῆ πολύ περισσότερο τίς μεγάλες αὐτές πνευματικές κατακτήσεις καί νά 
μήν παύη νά μιλάη γιά τόν «ἄνθρωπο τῆς Ἀναλήψεως». Τόν ἄνθρωπο πού, χωρίς 
νά περιφρονῆ τήν γῆ, ἔχει τό βλέμμα, τήν σκέψη καί τήν καρδιά στραμμένα στόν 
οὐρανό. Τό διαστημικό ἅλμα εἶναι γιά τούς λίγους. Ἡ ἄνοδος στούς πνευματικούς 
κόσμους, στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, εἶναι γιά [σελ. 170] ὅλους. Ὁ «ἀνελθών εἰς τούς 
οὐρανούς» μᾶς καλεῖ: «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας». Θά δώσουμε τήν ἀπάντηση: 
«Ἔχομεν πρός τόν Κύριον»;  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 171] 
 
 
 

Η ΑΓΑΠΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 
 
 
 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ συγκινητική ἡ σκηνή ἐκείνη πού, μπροστά στά ἔκπληκτα βλέμματα 
τῶν μαθητῶν Του, ὁ Κύριος, μέ τήν κίνηση τῆς εὐλογίας στά ἄχραντά Του χέρια, 
«διέστη ἀπ’ αὐτῶν καί ἀνεφέρετο εἰς τόν οὐρανόν». Καί οἱ μαθηταί, γεμᾶτοι 
θαυμασμό καί δέος, καρφωμένοι στήν θέση τους, «ἦσαν ἀτενίζοντας εἰς τόν 
οὐρανόν πορευομένου αὐτοῦ». Δέν θέλουν νά Τόν ἀποχωρισθοῦν. Εἶναι ὁ 
λατρευτός τους Κύριος καί Θεός τους. Δέν ἔχει αἰχμαλωτισθῆ μόνο τό βλέμμα τους 
ἀπό τήν ἀγάπη Του. Πιό πολύ ἔχει αἰχμαλωτισθῆ ἡ καρδιά τους. Καί ὅπου εἶναι ἡ 
ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι καί τό βλέμμα καί ἡ καρδιά. Αὐτή ἡ σκηνή, χαραγμένη βαθειά 
στήν μνήμη τους καί στήν καρδιά τους, θά εἶναι πηγή δυνάμεως καί χαρᾶς στό 
μετέπειτα δύσκολο ἔργο τους.  
 

*   *   * 
 
 Οἱ μαθηταί «ἦσαν ἀτενίζοντες στόν οὐρανόν», ὄχι μόνον τήν στιγμή τῆς 
Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀλλά σέ ὁλόκληρη τήν πολυκύμαντη ζωή τους. 
Ἀτένιζαν τόν οὐρανό, χωρίς συγχρόνως νά χάνουν τήν ἐπαφή τους μέ τήν γῆ. 
Ἀσφαλῶς εἶχαν δοσμένη τήν καρδιά τους στόν Χριστό. Ἡ ψυχή τους δέν ἔπαυε νά 
ποθῆ τήν οὐράνια πατρίδα, «ὅπου πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» (Ἑβρ. 
στ’ 20). Ἤξεραν ὅμως πώς, ἄν ἀτενίζης τόν οὐρανό, χωρίς νά κοιτάζης καί τήν γῆ, 
χάνεις τήν ἐπαφή καί [σελ. 172] μέ τόν οὐρανό. Ὁ οὐρανός δέν κατακτᾶται χωρίς 
τήν γῆ, χωρίς δηλαδή τόν συνάνθρωπο, τόν «πλησίον».  
 Τό εἶχαν ἀκούσει ἀπό τό ἀδιάψευστο στόμα τοῦ Κυρίου: Γιά νά 
κληρονομήσης τήν αἰώνια ζωή, ἀπαραίτητος προϋπόθεση εἶναι τό «ἀγαπήσεις 
Κύριον τόν Θεόν σου... καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Δέν ἀρκεῖ νά «ἀτενίζης 
τόν οὐρανό». Δέν ἀρκεῖ νά ἀγαπᾶς καί νά λατρεύης «Κύριον τόν Θεόν σου». Ἄν δέν 
ἀγαπᾶς καί τόν πλησίον σου, ἀστοχεῖς, ἀποτυγχάνεις στόν σκοπό σου, στήν 
πνευματική σου ἀποστολή. Αὐτό τούς λένε καί οἱ ἄγγελοι. Τούς παρακινοῦν νά 
σταματήσουν τήν ἐκστατική ἐνατένιση καί νά ἐπιστρέψουν στό ἔργο τους: «Ἄνδρες 
Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τόν οὐρανόν;» (Πράξ. α΄ 11).  
 Μοναδικό γεγονός ἡ Ἀνάληψη τοῦ Θεανθρώπου. Ἀνέβηκε στούς οὐρανούς 
καί ἐκάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ οὐράνιου Πατέρα. Τό ἀνθρώπινο σῶμα δοξασμένο 
βρίσκεται τώρα στόν οὐρανό. Ἔτσι ἡ Ἀνάληψη δέν εἶναι μιά γιορτή πού τιμᾶται 
μονάχα μιά φορά τόν χρόνο. Εἶναι ἕνα κάλεσμα γιά μιά καθημερινή ἀνάβαση, γιά 
μιά συνεχῆ ἀνύψωση νοῦ, ψυχῆς καί καρδιᾶς στόν θρόνο τῆς θεϊκῆς δόξας, ἐκεῖ 
πού βρίσκεται ἡ θεωθεῖσα πιά ἀνθρώπινη φύση.  



 Πῶς ὅμως θά γίνη ἡ ζωή μας ὁλόκληρη μιά συνεχής ἀνάβαση πρός τήν 
Ἀλήθεια, τό Φῶς, τήν Ζωή, πρός τόν Θεό; Πῶς θά ζοῦμε στήν γῆ, χωρίς νά μᾶς 
ἀπορροφᾶ ὁ κόσμος, «ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός καί ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καί ἡ 
ἀλαζονεία τοῦ βίου»; Γιατί σήμερα χίλιοι δύο πειρασμοί, ἡ ψεύτικη ζωή τῆς 
κοσμικῆς ὑποκρισίας, ἡ ἀπληστία τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας, ὁ αἰσθησιασμός 
καί ἡ σαρκολατρεία, [σελ. 173] ἡ ἕλξη τοῦ χρήματος, τραβοῦν τήν ψυχή μας πρός 
τά κάτω.  
 Ἡ πνευματική ἀνάβαση ἀπαιτεῖ κόπο, προσπάθεια συνεχῆ, θυσία. Δέν 
κατακτᾶ κανείς τίς φωτόλουστες κορυφές τῆς ἀρετῆς, τῆς ἁγιότητος, τῆς ἀγάπης, 
χωρίς ἀγῶνα. Γιά νά ἐξουδετερώσουμε τήν δύναμη τῆς ἠθικῆς «βαρύτητος», τήν 
ἕλξη τῆς ἁμαρτίας, μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη μιά ἄλλη δύναμη πανίσχυρη, ἡ «δύναμη 
ἐξ ὕψους», αὐτή πού ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος στούς μαθητάς Του.  
 Ἡ βαρύτης, ὁ νόμος τῆς παγκοσμίου ἕλξεως, ἐπενεργεῖ στόν ὑλικό, στόν 
αἰσθητό χῶρο. Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἄλλη βαρύτης, πού ἐπενεργεῖ, μέ τήν 
τρομακτική της δύναμη, στόν χῶρο τῆς ψυχῆς καί τήν κρατάει δεμένη στό χῶμα τῆς 
ὑλιστικῆς νοοτροπίας, κολλημένη στήν λάσπη τῆς ἁμαρτίας.  
 Ὑπάρχει καί μιά ἄλλη ἕλξη, ἡ ἕλξη τῶν ἐνστίκτων, πού τραβάει ἀδιάκοπα τήν 
καρδιά πρός τά κάτω καί δέν τήν ἀφήνει νά ἀνέβη πάνω ἀπό τίς μικρότητες, νά 
ἀνοιχθῆ στούς ἀδελφούς, νά ἀγκαλιάση ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτή τήν 
βαρύτητα ἔκανε λόγο ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν προέτρεπε νά «ἀποθέσουμε 
πάντα ὄγκον καί τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν», γιά νά μπορέσουμε νά τρέξουμε 
νικηφόρα «τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα» μέ τό βλέμμα καί τήν καρδιά στραμμένα 
ψηλά, «εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ΄ 1- 2).  
 

*   *   * 
 
 Καί ὁ νόμος αὐτός τῆς ἠθικῆς βαρύτητος, πού δέν ἀφήνει τήν ψυχή μας νά 
ἀνέβη ψηλά, νά ἀπολαύση οὐράνιες χαρές, δέν ὑπερνικᾶται παρά μόνο [σελ. 174] 
μέ τήν δύναμη τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι δύναμη ἀνυψωτική, πιό ἰσχυρή ἀπό 
ἐκείνη πού τροφοδοτεῖ τούς κινητῆρες τῶν ἀεριωθουμένων ἤ τούς πυραύλους τῶν 
διαστημοπλοίων. Ὁ πιό ἀσφαλής δρόμος πού ὁδηγεῖ, πού ἀνεβάζει στόν Θεό 
περνάει ἀπό τόν ἄνθρωπο. Δέν μπορεῖ κανείς νά ἀτενίση τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, ἄν 
δυσκολεύεται νά ἀτενίση τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος 
ἀπό τήν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ δύναμη πού ὑπερνικᾶ τήν ἠθική βαρύτητα καί μᾶς 
ἀνυψώνει στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ.  
 Κάτι περισσότερο. Ἡ ἀγάπη εἶναι μίμηση Θεοῦ. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Καί ὁ 
ἄνθρωπος πού ἀγαπάει προχωρεῖ ἀπό τό «κατ’ εἰκόνα» στό «καθ’ ὁμοίωσιν 
Θεοῦ», γιά τό ὁποῖο εἶναι δημιουργημένος. Γίνεται «κοινωνός θείας φύσεως». 
Ἔτσι ὄχι ἁπλῶς ἀνυψώνεται καί ἀτενίζει τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Θεώνεται. Ζῆ 
κιόλας ἀπό τήν γῆ αὐτή τήν αἰωνιότητα.  
 
 



 [σελ. 175] 
 
 
 

«ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»  
 
 
 Η ΗΜΕΡΑ τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας. Τρία 
μεγάλα γεγονότα ξεχωρίζουν σ’ αὐτήν, ὅπως μᾶς τά παρουσιάζει ὁ εὐαγγελιστής 
Λουκᾶς στό β΄ κεφάλαιο τῶν Πράξεων. Τό πρῶτο μεγάλο γεγονός εἶναι ἡ κάθοδος 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς συναθροισμένους Ἀποστόλους. «Ἐν τῷ 
συμπληροῦσθαι τήν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδόν ἐπί τό 
αὐτό. Καί ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, 
καί ἐπλήρωσεν ὅλον τόν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι... καί ἐπλήσθησαν ἅπαντες 
Πνεύματος Ἁγίου...» (β΄ 1,2, 4).  
 Τό δεύτερο σημαντικό περιστατικό τῆς μεγάλης ἐκείνης ἡμέρας εἶναι ὁ 
ἐμπνευσμένος λόγος τοῦ ἀποστόλου Πέτρου καί τῶν λοιπῶν μαθητῶν στά 
συγκεντρωμένα πλήθη. «Σταθείς ὁ Πέτρος σύν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τήν φωνήν 
αὐτοῦ καί ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς» (14).  
 Καί τό τρίτο χαρακτηριστικό συμβάν εἶναι ἡ συγκίνηση καί μεταστροφή ἑνός 
πλήθους ἀκροατῶν –τριῶν χιλιάδων περίπου ψυχῶν– πού ζητοῦσαν τήν σωτηρία 
καί τήν λύτρωση. «Ἀκούσαντες κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, εἶπόν τε πρός τόν Πέτρον 
καί τούς λοιπούς ἀποστόλους: τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί;» (37).  
 

*   *   * 
 
[σελ. 176] Τά τρία αὐτά μεγάλα γεγονότα συνθέτουν τό βαθύ καί ὑψηλό νόημα 
τῆς ἑορτῆς. Ἐκεῖνο πού φαίνεται καθαρά ἀπό τήν πρώτη στιγμή εἶναι ὅτι καί τά τρία 
εἶναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ἀποτελοῦν ἀδιάσπαστη ἁλυσίδα. Τό καθένα 
ἀπό αὐτά εἶναι συνέπεια τοῦ προηγουμένου. Καί ὅλα μαζί καταλήγουν σ’ ἕνα 
μεγάλο καί θαυμαστό ἀποτέλεσμα: Τήν ἵδρυση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας,  
 Πράγματι ἡ σχέση ἀνάμεσα στά τρία αὐτά περιστατικά εἶναι φανερή. Ἡ 
κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό πρῶτο αὐτό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς, εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα νά γεμίση μέ θάρρος καί σοφία τόν ἀπόστολο Πέτρο καί τούς ἄλλους 
μαθητάς. Οἱ ἀγράμματοι μέ μιᾶς γίνονται σοφοί. Οἱ ἄσημοι ψαράδες τῆς Γαλιλαίας 
πνευματέμφοροι θεολόγοι. Οἱ δειλοί, πού σάν κυνηγημένοι εἶχαν καταφύγει στό 
ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων», τώρα παρουσιάζονται 
ἀτρόμητοι σημαιοφόροι καί μεγάλοι ὁμολογηταί τῆς πίστεως. «Οὐ δυνάμεθα ἡμεῖς 
ἅ εἴδομεν καί ἠκούσαμεν μή λαλεῖν» θά ἀπαντήσουν καί ἀργότερα στίς ἀπειλές 
τοῦ Συνεδρίου.  
 Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πυρπολοῦσε πιά τήν ψυχή τῶν μαθητῶν καί 
ἔδινε στό λόγο τους ἀκαταμάχητη δύναμη καί πειστικότητα. Ὁ πύρινος λόγος τους 



καί τό πυρφόρο κήρυγμά τους εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ψυχική μεταστροφή ὅλων 
ἐκείνων πού ζήτησαν καί δέχθηκαν μέ κατάνυξη τό βάπτισμα. «Ἀσμένως (μέ χαρά) 
ἀποδεξάμενοι τόν λόγον αὐτοῦ (τοῦ Πέτρου) ἐβαπτίσθησαν, καί προσετέθησαν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαί ὡσεί τρισχίλιαι» (β΄ 41).  
 Αὐτά τά θαυμαστά γεγονότα συναντᾶμε σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν ἵδρυσή [σελ. 177] της μέχρι σήμερα. Τό ἴδιο Ἅγιο Πνεῦμα, 
πού φώτισε τότε τούς Ἀποστόλους, ἐνέπνευσε στό πέρασμα τῶν αἰώνων καί 
ἀνέδειξε τούς μεγάλους κήρυκες τῶν θείων ἀληθειῶν. Αὐτό δημιούργησε τούς 
Χρυσοστόμους, τούς Βασιλείους, τούς Γρηγορίους, τούς Ἀθανασίους, τούς 
Μεθοδίους καί τούς Κυρίλλους, ὅλην ἐκείνη τή μεγάλη χορεία τῶν ἁγίων, πού 
λάμπρυναν μέ τήν ζωή, τά ἔργα καί τόν λόγο τους τό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας καί 
ἀναμόρφωσαν τήν κοινωνία. Αὐτό πυρπόλησε τίς καρδιές τους, τίς πλημμύρισε μέ 
τά πλούσια χαρίσματά Του καί τούς μετέβαλε σέ μεγάλους κοινωνικούς ἐργάτας 
καί ἀναμορφωτάς τῆς οἰκουμένης.  
 Ὁ λόγος τῶν πνευματοκινήτων αὐτῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ἔπνεε ὡς 
βίαιος ἄνεμος, γιά νά ξεριζώση πάθη, εἴτε ὡς φλόγα πυρός, γιά νά κατακαύση τά 
ἀγκάθια καί τά ζιζάνια τῆς ἁμαρτίας, εἴτε ὡς αὔρα λεπτή, γιά νά ἀναρριπίση τήν 
σπίθα σέ νυσταγμένες ψυχές, ἦταν ἔμπνευση καί φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
 Γι’ αὐτό καί τά ἀποτελέσματά του ἦσαν θαυμαστά. Κήρυτταν αὐτοί, καί ὁ 
λόγος τους «ζῶν καί ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον 
διϊκνεῖτο ἄχρις ἁρμῶν καί μυελῶν» (Ἑβρ. δ΄ 12). Ἀφύπνιζε συνειδήσεις, 
προκαλοῦσε βαθειές συγκινήσεις καί κατανύξεις καί ὁδηγοῦσε σέ μετάνοια. Πόσοι 
ἄνθρωποι ὁδηγήθηκαν ἀπό τέτοιους ἐμπνευσμένους κήρυκας στό λουτρό τοῦ 
βαπτίσματος, στό λυτρωτικό μυστήριο τῆς μετανοίας! Ποιός θά μποροῦσε νά 
ἀπαριθμήση ὅλα ἐκεῖνα τά πλήθη τῶν πιστῶν πού προσετίθεντο στό σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας, ὡς συνειδητά μέλη, ὕστερα ἀπό ἕνα πνευματέμφορο κήρυγμα;  
 

*   *   * 
[σελ. 178] 

 Ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν κατῆλθε μόνον πρό εἴκοσι αἰώνων στό ὑπερῶο 
ἐκεῖνο τῆς Ἱερουσαλήμ. Εἶναι ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, πού 
ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά παραμένη στήν Ἐκκλησία καί νά τήν ἐμψυχώνη καί 
νά τήν συγκροτῆ καί νά τήν κατευθύνη σέ κάθε της βῆμα. Αὐτό πάντοτε σκηνώνει 
στίς ψυχές πού τό ποθοῦν. Ὅλοι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά γίνουν πνευματέμφοροι 
καί πνευματοκίνητοι. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο νά σκηνώση, νά ἐμπνέη καί νά κατευθύνη 
τήν ζωή καί τόν λόγο τους. Ἔτσι θά φθάση παντοῦ ζωντανός ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, γιά 
νά ὁδηγήση ὅλες τίς διψασμένες ψυχές στήν εἰρήνη καί τήν χαρά, στήν πνευματική 
ἀναγέννηση. Διότι καί σήμερα ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων, σύγχρονοι «Πάρθοι καί 
Μῆδοι καί Ἐλαμῖται», ἐξακολουθοῦν νά ζοῦν βυθισμένοι σέ παχυλή ἄγνοια καί νά 
λατρεύουν τίς σημερινές ψεύτικες θεότητες. 
 Ὅλη αὐτή ἡ πονεμένη καί ἀπογοητευμένη ἀνθρωπότης ὑψώνει ἀγωνιῶδες 
τό βλέμμα της στό σημερινό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 



καί περιμένει μορφές, μέ ζῆλο ἀποστολικό, νά τῆς φέρουν τό μήνυμα τῆς σωτηρίας. 
Νά κηρύξουν «ἑνί ἑκάστῳ τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ». Νά μιλήσουν, δηλαδή, στήν γλῶσσα 
τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου καί νά μεταφέρουν τήν φωνή τοῦ οὐρανοῦ στά μεγάλα 
σύγχρονα προβλήματα. Νά προσφέρουν τό καθαρό χρυσάφι τοῦ θείου λόγου, μέ 
τήν αἰώνια ἀξία πού ἔχει, σέ τρέχον νόμισμα. Ἔτσι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θά γευθῆ 
τούς πλούσιους καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἀγάπη, τήν χαρά, τήν εἰρήνη, 
τήν μακροθυμία, τήν χρηστότητα, τήν [σελ. 179] ἀγαθωσύνη, τήν πίστη, τήν 
πραότητα, τήν ἐγκράτεια. Θά κάνη πολύτιμο κτῆμα του «τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ».  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 180] 
 
 
 

«ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙ...»  
 
 
 ΠΟΙΟΣ ἈΜΦΙΒΑΛΛΕΙ�; Χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν ὑπάρχει ζωή πνευματική. 
Χωρίς τόν χορηγό πῆς ζωῆς, πῶς εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχη ζωή; Ὅ,τι εἶναι γιά τήν 
σωματική μας ὕπαρξη ὁ ἀέρας, εἶναι γιά τήν πνευματική μας ὑπόσταση ἡ παρουσία 
τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου.  
 Τί πραγματοποιεῖ τό Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος; Τά πάντα. «Πάντα 
χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον». Αὐτό ἀρδεύει τήν πνευματική ξηρασία μας καί 
γονιμοποιεῖ τά σπέρματα τῆς ἀρετῆς, πού ὁ οὐράνιος Γεωργός ρίχνει στήν ψυχή 
μας. Αὐτό μᾶς χαρίζει τόν φωτισμό Του γιά τήν ἐξερεύνηση καί κατανόηση τῆς 
ἀλήθειας.  
 Αὐτό «συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν», συμπροσεύχεται μαζί 
μας καί «ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις» (Ρωμ. η΄ 26) γιά τήν 
πνευματική πρόοδο καί σωτηρία μας. Μᾶς συμπαραστέκει στήν λιποψυχία μας, 
ὅταν ἡ ὑπομονή μας κάμπτεται κάτω ἀπό τό βάρος τῆς δοκιμασίας καί τῆς 
θλίψεως. Μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς στηρίζει γιά τήν νικηφόρα ἀπόκρουση τῶν 
ὁρμητικῶν πειρασμῶν, πού θέλουν νά ἐκπορθήσουν τό φρούριο τῆς ψυχῆς μας. 
Μᾶς ἀνορθώνει στίς πτώσεις μας καί μᾶς ἀνοίγει τά μάτια, γιά νά διακρίνουμε τίς 
ἀθλιότητές μας. Τήν ἱερή ὥρα τῆς προσευχῆς εἶναι πολύ κοντά μας, 
συμπροσεύχεται μαζί μας καί μέ τόν φωτισμό Του μᾶς παρακινεῖ νά ζητᾶμε αὐτά 
πού πρέπει καί ὅπως πρέπει. Ὁ Χριστός προσεύχεται [σελ. 181] γιά μᾶς στόν 
οὐρανό, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα στίς καρδιές μας καί τίς ἐξυψώνει καί τίς ἁγιάζει. 
Εἶναι ὁ Παράκλητος, ὁ μεγάλος Παρηγορητής, πού διώχνει τούς φόβους μας, 
διασκεδάζει τίς ἀποθαρρύνσεις μας καί ἀναπτερώνει τίς ἐλπίδες μας.  
 

*   *   * 
 
 «Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον». Ἡ ἀγωνιστική διάθεση, ἡ ἁγιότης τοῦ 
βίου, ὁ ἁγιασμός τῆς ψυχῆς, τά δῶρα τῆς χάριτος, μᾶς προσφέρονται ἐν Ἁγίῳ 
Πνεύματι. «Τούτου μετέχοντες ἔχομεν τοῦ Πατρός τήν ἀγάπην καί τοῦ Υἱοῦ τήν 
χάριν καί αὐτοῦ τοῦ Πνεύματος τήν κοινωνίαν», ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μέγας 
Ἀθανάσιος.  
 Αὐτό ἁγιάζει τό σῶμα μας καί τό κάνει «ναόν Θεοῦ ζῶντος», ἀσύγκριτα 
τιμιώτερο ἀπό κάθε χειροποίητο ναό, ἀφοῦ στόν ἔμψυχο αὐτό ναό ἔρχεται νά 
κατοικήση ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί ἱερουργεῖ τό Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.  
 Ὅπως κατά τήν δημιουργία «Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο» πάνω στά ὕδατα καί 
διαμόρφωνε τό ἄμορφο χάος, ἔτσι καί σέ κάθε πνευματική ἀναδημιουργία τό Ἅγιο 



Πνεῦμα μορφοποιεῖ καί διακοσμεῖ τό ἄκοσμο ἠθικό χάος τῆς ψυχῆς. Κάνει τόν 
τελώνη Εὐαγγελιστή, τόν ἄσημο ψαρᾶ διάσημο Θεολόγο, τόν πνέοντα ἀπειλῆς καί 
φόνου διώκτη μεγαλόπνοο Ἀπόστολο καί φλογερό κήρυκα τῆς ἀγάπης καί τῆς 
εἰρήνης. 
 Ἐπιγραμματική εἶναι ἡ περιγραφή τῆς ἀνακαινιστικῆς δυνάμεως τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἀπό τόν Μ. Βασίλειο: «Ἐάν τελώνην λάβη πιστεύοντα, εὐαγγελιστήν 
ἀποδείκνυσιν· ἐάν ἐν ἁλιεῖ γένηται, θεολόγον ἀποτελεῖ· ἐάν διώκτην εὕρη 
μετανοοῦντα, [σελ. 182] ἀπόστολον Ἐθνῶν ἀπεργάζεται, κήρυκα πίστεως, σκεῦος 
ἐκλογῆς».  
 Καί οἱ θαυμαστές αὐτές μεταστροφές, ἀπό τήν ἀναγεννητική παρουσία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἔγιναν μόνον στό ἀπώτερο 
παρελθόν. Συντελοῦνται σέ κάθε ἐποχή. Λαμβάνουν χώρα καί σήμερα, στήν ζωή 
τοῦ καθενός, στίς πτώσεις μας πού ἀκολουθοῦνται ἀπό ἀναστάσεις, στίς 
αὐθόρμητες ἐμπνεύσεις καί παρακινήσεις γιά ἔργα ἀληθινῆς ἀγάπης καί 
ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς.  
 Ὑπάρχουν ἀνεξήγητες γιά μᾶς στιγμές πνευματικῆς εὐφορίας, ψυχικῆς 
ἀνατάσεως καί διαθέσεως ἀγωνιστικῆς, ἀγάπης, αὐταπαρνήσεως, αὐτοθυσίας, 
παραμερισμοῦ τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, ταπεινῆς καί ἀνυστερόβουλης διακονίας τοῦ 
πλησίον. Ποῦ θά ἁναζητηθῆ ἡ κινητήρια δύναμη καί ἡ γενεσιουργός αἰτία;  
 

*   *   * 
 
 Πόσες φορές πέσαμε εἴτε ἀπό ἀμέλεια εἴτε ἀπό συναρπαγή! Καί δέν μείναμε 
στήν πτώση μας. Σηκωθήκαμε. Ποιός μᾶς ὤθησε στήν πρώτη ἀνορθωτική κίνηση; 
Ποιός πρῶτος ψιθύρισε στά μυστικά βάθη τῆς ψυχῆς μας τό «ἀναστάς 
πορεύσομαι»; Ποιός μᾶς παρακίνησε νά προφέρουμε μέ συντριβή τό «ἥμαρτον»; 
Ποιός λάλησε λόγους ἐνισχυτικούς στήν ἀπελπισία μας; Ποιός μᾶς ξανάδωσε 
ἀετήσια φτερά, γιά νά πετάξουμε πάνω ἀπό τά τέλματα στίς φωτόλουστες κορυφές 
τῆς ἁγνότητος, τῆς ἀγάπης, τῆς πνευματικῆς δημιουργίας;  
 Ἄν τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν μᾶς σκέπαζε μέ τίς προστατευτικές φτεροῦγες Του, 
δέν μᾶς ἐμψύχωνε μέ τήν ζωογόνο πνοή Του, δέν μᾶς ἀνακούφιζε μέ [σελ. 183] τήν 
ζωοπάροχο δροσιά Του, στόν ἠθικό μας καύσωνα καί στήν πνευματική ξηρασία 
μας, ποιά ἐρημιά, ποιά πνευματική Σαχάρα, ποιός ἠθικός μαρασμός, ποιά νέκρωση 
θά κυριαρχοῦσε στήν Ψυχή μας!  
 Οἱ ἅγιες ψυχές καί οἱ φωτισμένες διάνοιες ἔβλεπαν πάντοτε τά ὁποιαδήποτε 
χαρίσματα, ὅλες τίς πνευματικές δημιουργίες καί τίς ἠθικές ἀναδημιουργίες, ὅπως 
καί τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τοῦ πολιτισμοῦ, πού ἔμπαιναν στήν ὑπηρεσία τῆς 
ἀνθρωπότητος, στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
 Μποροῦμε νά ἀναζητοῦμε τήν αἰτία τῶν ταλάντων καί τῶν ἱκανοτήτων μας 
στό περιβάλλον, στήν κληρονομικότητα, στήν ἄσκηση, στήν σπουδή, στήν 
ἀνατροφή. Στήν πραγματικότητα ὅμως ὁ κύριος χορηγός τῶν ἀγαθῶν δέν εἶναι 
ἄλλος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ναί, πίσω ἀπό κάθε ὑψηλή ἔμπνευση πού στολίζει τή 



γῆ μας, πίσω ἀπό κάθε μεγαλοφυές σχέδιο, πίσω ἀπό κάθε δημιουργική ἰδέα, ἀπό 
κάθε πνευματικό ἐνθουσιασμό, ἀπό κάθε ἠθική ἐπιτυχία, ἀπό κάθε ἐξευγενιστική 
καί ἀληθινή ἐκπολιτιστική δράση, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ πρώτη δραστική καί 
θεμελιακή Ἀρχή. «Καί ἐκεῖνος πού θά ἀμφισβητοῦσε τήν ψηλαφητή αὐτή ἀλήθεια 
θά ἔμοιαζε μέ τόν ἰσχυριζόμενο ὅτι τά φορτηγά τῆς ἁμαξοστοιχίας ἁμάξια, τά 
φερόμενα μέ ταχύτητα στίς σιδηροτροχιές, δέν ὀφείλουν τήν κίνησή τους στήν 
προπορευομένηη καί ἕλκουσα ἀτμομηχανή, ἀλλά στόν ἑαυτό τους» (Κ. Καλλίνικος).  
 

*   *   * 
 
 Ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου θά ἔπρεπε ἀπό ὅλους μας νά 
προσεχθῆ: «Τό μέν Πνεῦμα [σελ. 184] ἕν, τά χαρίσματα δέ οὐκ ἴσα ὅτι μηδέ τά 
δοχεῖα τοῦ Πνεύματος ἴσα». Ὁ καθένας, δηλαδή, δέχεται τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἀνάλογα μέ τήν προθυμία καί τήν δεκτικότητά του.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [σελ. 185]  
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΒΩΡ ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ 
 
 
 ΜΙΑ φράση πού ἔμεινε παροιμιώδης. Ἡ φράση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου στόν 
Ἰησοῦ πάνω στό ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως: «Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· 
εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοί μίαν καί Μωσεῖ μίαν καί μίαν Ἠλίᾳ» 
(Ματθ. ιζ΄ 4).  
 Πόσο ὡραῖο νά μένουμε γιά πάντα ἐδῶ! Μακρυά ἀπό τήν μικρότητα, τό 
μῖσος καί τήν ἐχθρότητα τοῦ κόσμου. Μέσα στό φῶς, τήν χαρά καί τήν ἀσφάλεια. 
Κοντά στήν ὁλόφωτη παρουσία τοῦ θείου Διδασκάλου. Χωρίς προβλήματα καί 
ἀνησυχίες. Σ’ ἕνα τόπο ὑψηλό, ἀπρόσβλητο, πού δέν φθάνει ἡ ἀνθρώπινη 
κακότητα, ἡ φαρισαϊκή ὑποκρισία καί μοχθηρία, οἱ φονικές διαθέσεις τοῦ 
ἁμαρτωλοῦ Συνεδρίου.  
 

*   *   * 
 
 Δικαιολογημένη ἡ πρόταση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε 
αὐτό πού συνέβη λίγες μόλις ἡμέρες πρίν. Ὁ Κύριος τό εἶχε πεῖ καθαρά στούς 
μαθητάς Του. Πρέπει νά πάη στά Ἱεροσόλυμα καί νά πάθη πολλά ἀπό τούς 
πρεσβυτέρους καί ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς καί νά θανατωθῆ καί κατά τήν Τρίτη 
ἡμέρα νά ἀναστηθῆ. Ἕνα τέτοιο ὅμως ἄδοξο, ὅπως τό θεωροῦσε, τέλος δέν 
μποροῦσε νά τό δεχθῆ ἡ φλογερή καρδιά τοῦ ἀποστόλου Πέτρου γιά τόν 
Διδάσκαλό του. Γι’ αὐτό καί εἶχε ἀντιδράσει. Εἶχε τότε ἱκετεύσει: «Ἵλεώς σοι, 
Κύριε». Ὁ Θεός νά φυλάξη ἀπό κάτι τέτοιο.  
[σελ. 186] Ἀλλά ὁ Κύριος τόν ἐπανέφερε στήν τάξη. Τόν ἐπέπληξε αὐστηρά μέ τήν 
γνωστή φράση: «Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ». Αὐτή τήν στιγμή γίνεσαι ἐμπόδιο 
στήν ἐκπλήρωση τῆς μοναδικῆς ἀποστολῆς μου γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. 
Φυσικά, ὄχι συνειδητά. Παρ’ ὅλα αὐτά, δέν παύεις νά παίζης τόν ρόλο τοῦ 
πειρασμοῦ. Δέν φρονεῖς αὐτά πού θέλει ὁ Θεός, ἀλλά αὐτά πού ἀρέσουν στούς 
ἀνθρώπους. Ἀντί γιά θεμέλιος πέτρα στό θεῖο οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας, τήν 
στιγμή αὐτή γίνεται πέτρα σκανδάλου, καί μάλιστα γιά τόν οἰκοδομοῦντα αὐτήν 
θεῖο Διδάσκαλο. Ἔστω καί καλοπροαίρετα ἀντιδροῦσε στό θεϊκό σχέδιο γιά τήν 
λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά τυραννικά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, πού δέν φρονοῦσε ἐκείνη τήν στιγμή ὁ Πέτρος, 
θά ἐπραγματοποιεῖτο διά τῆς σταυρικῆς θυσίας.  
 

*   *   * 
 



 Πῶς, λοιπόν, νά μήν κάνη μιά τέτοια πρόταση ὁ ἀπόστολος Πέτρος μέσα σ’ 
ἐκεῖνο τό φαντασμαγορικό θέαμα πάνω στό ὅρος Θαβώρ; «Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 
εἶναι» (Ματθ. ιζ΄ 4). Καλό εἶναι νά μένουμε γιά πάντα ἐδῶ. Ποῦ θά βροῦμε πιό 
ἀσφαλές μέρος; «Ἔνθα καί Μωϋσῆς πάρεστι καί Ἠλίας· Ἠλίας ὁ ἐπί τοῦ ὄρους πῦρ 
κατενεγκών καί Μωυσῆς ὁ εἰς τόν γνόφον εἰσελθών καί τῷ Θεῷ διαλεχθείς» 
(Χρυσόστομος).  
 Ἔστω καί μέ κίνητρο τήν ἀγάπη, πόσο ἀνθρώπινα σκεπτόταν ὁ Πέτρος! Δέν 
εἶναι μόνον πού τό βουνό παρέχει ἀσφάλεια. Κοντά τους βρίσκεται ὁ Μωϋσῆς καί ὁ 
Ἠλίας, ὡσάν ὁ Κύριος νά εἶχε ἀνάγκη ἀπό τήν προστασία τους. Ἰσχυρός ὁ Ἠλίας, 
πού [σελ. 187] κατέβασε φωτιά ἀπό τόν οὐρανό, καί ἐπίσης δυνατός ὁ Μωϋσῆς, 
πού συνομίλησε μέ τόν Θεό μέσα στήν νεφέλη. Ὁ Μωϋσῆς, πού κατετρόπωσε τούς 
Αἰγυπτίους, μαζί μέ τόν Ἠλία, τόν πύρινο προφήτη, εἶναι σέ θέση καί τώρα νά 
διαλύσουν τούς ἐχθρούς τοῦ Ἰησοῦ!  
 Καί δέν εἶναι μόνον ἡ ἀσφάλεια, πού τούς προσφέρει τό ὄρος καί ἡ 
παρουσία τῶν ἁγίων ἀνδρῶν. Εἶναι καί ἡ μαγευτική ὀμορφιά, ἡ θεϊκή λαμπρότης 
τοῦ Κυρίου, πού ἀκτινοβολοῦσε μέ τό ὑπερκόσμιο φῶς, ὅλες τίς ὀμορφιές τοῦ 
Παραδείσου. Πόση χαρά καί τί βαθειά εὐφροσύνη νά ἀτενίζουν στήν δόξα Του, τόν 
μεταμορφωμένο Κύριο, μαζί μέ τούς ἐνδόξους προφήτας! Ἕνα τέτοιο θέαμα ἄς 
ἦταν νά μή τελειώση ποτέ.  
 «Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Ἔτσι τό βλέπει ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἔτσι 
ὅμως δέν τό βλέπει ὁ Κύριος. Ὁ Ἰησοῦς δέν ἐπιθυμεῖ ἀναπαυτική σκηνή. 
Ὁραματίζεται τόν Σταυρό. Οἱ τρεῖς μαθηταί θά ἤθελαν νά ζοῦν γιά πάντα στήν χαρά 
καί τό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως. Γιά τόν Κύριο ὅμως παραπάνω ἀπό ὅλα ἦταν τό 
θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα. Ἄλλωστε, γι’ αὐτό δέν ἦλθε στόν κόσμο, «ἵνα 
τελειώσῃ αὐτοῦ τό ἔργον»;  
 Τό τέρμα τῆς γήινης πορείας Του δέν θά ἦταν τό «ὄρος», ἀλλά ὁ «λόφος». 
Ὄχι τό Θαβώρ. Ὁ Γολγοθᾶς. Ὄχι ἡ ἀνώδυνη δόξα. Ὁ ἐπώδυνος θρίαμβος. Ὄχι ἡ 
προσωρινή ἱκανοποίηση τῶν λίγων, ἀλλά ἡ παντοτινή δόξα καί σωτηρία τῶν 
πολλῶν. Καί ὅλα αὐτά ἀσφαλῶς θά τά πραγματοποιοῦσε ὄχι στό Θαβώρ, ἀλλά στόν 
Γολγοθᾶ, μέ τό μαρτύριο, μέ τήν σταυρική Του θυσία. Καί οἱ μαθηταί Του ἔπρεπε 
νά τό γνωρίζουν καλά, νά τό συνειδητοποιήσουν [σελ. 188] βαθειά. Δέν καλοῦνται 
νά ζήσουν στό Θαβώρ. Καλοῦνται νά βαδίσουν «αἴροντες τόν σταυρόν» τους πρός 
τόν Γολγοθᾶ, γιά νά ζήσουν καί τίς μεγάλες στιγμές τῆς Ἀναστάσεως.  
 Τό μεγάλο καί πάντοτε ἐπίκαιρο μήνυμα τῆς Μεταμορφώσεως δέν εἶναι ἡ 
ἀπόκτηση ὑπαίθριας σκηνῆς, ἡ ἐγκατάστασή μας στό φωτεινό Ὅρος. Ἡ χριστιανική 
ζωή, δηλαδή, δέν εἶναι μιά ἀνέμελη «κατασκήνωση» διαρκείας. Ἡ «κατασκήνωση» 
εἶναι ἕνας σταθμός ἀνεφοδιασμοῦ καί ψυχικῆς ἀνατάσεως, ὄχι ἡ μόνιμη κατοικία. 
Τό Θαβώρ εἶναι ἕνα μεγαλειῶδες «ὅραμα» δυνάμεως, μιά τόνωση καί ἐνίσχυση 
πνευματική.  
 Καί οἱ τρεῖς μαθηταί χρειάζονταν αὐτή τήν ἐνίσχυση, γιά νά μπορέσουν νά 
σηκώσουν ἀργότερα τήν δοκιμασία, κατά τήν φοβερή ἐκείνη νύχτα στόν κῆπο τῆς 
Γεθσημανῇ. Τώρα ὅμως ἔπρεπε νά ἀφήσουν τό Ὅρος. Νά κατέβουν μαζί μέ τόν 



Χριστό στόν κόσμο, στίς δυσκολίες, στίς ἀντιξοότητες, στίς δοκιμασίες, στόν πόνο 
καί στήν θλίψη, στόν ἀγῶνα γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.  
 

*   *   * 
 
 Ποιός, ἀλήθεια, δέν θά ἐπιθυμοῦσε τίς ὄμορφες στιγμές τοῦ Θαβώρ; Καί 
εἶναι τόσο φυσικό νά λαχταρᾶμε τήν χαρά. Ἡ εὐφροσύνη νά πλημμυρίζη τήν καρδιά 
μας. Ἡ ἐπιτυχία νά στεφανώνη τίς προσπάθειές μας. Ἡ συμπαράσταση τῶν φίλων 
καί ἀδελφῶν νά εἶναι πρόθυμη καί εἰλικρινής. Ἡ οἰκογενειακή ζωή ἀνέφελη, 
γεμάτη φῶς. Ἡ ὑγεία νά μᾶς συντροφεύη σταθερά καί ἡ πιστότης τῶν ἀγαπημένων 
μας ἀταλάντευτη.  
[σελ. 189] Αὐτό συνέβη μέ τόν Πέτρο. Ἤθελε τόν Χριστό, ἀλλά χωρίς τόν Σταυρό. 
Λησμόνησε ἐκείνη τήν ὥρα ὅλους τούς ἄλλους καί ἦταν τόσο ἱκανοποιημένος ἀπό 
τήν δική του εὐτυχία καί τῶν λίγων συμμαθητῶν του. Θαμπώθηκε ὁ ἐνθουσιώδης 
μαθητής καί νόμισε πώς μποροῦσε νά ἀπολαύση τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς μακρυά 
ἀπό τούς ἄλλους καί χωρίς τούς ἄλλους. Καί οὔτε λίγο οὔτε πολύ –παρά τήν ἀγαθή 
του διάθεση– ἤθελε νά κρατήση τόν Χριστό καί τήν χαρά Του μακρυά ἀπό τούς 
ἄλλους, γιά δική του, προσωπική χρήση.  
 Καί ὁ Κύριος, πολύ διακριτικά, θά τόν προσγειώση. Θά ἐπαναφέρη ὅλους 
στόν ἀγωνιστικό στίβο. Γιά νά βαδίσουν μαζί, διά μέσου δυσκολιῶν καί 
ἀντιξοοτήτων, τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ ὄχι στήν προσωρινή χαρά τῆς 
Μεταμορφώσεως, ἀλλά στόν αἰώνιο θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 190]  
 
 
 

«ΟΛΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΓΑΠΗ»  
 
 
 ΟΣΟΙ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΝ, περιφρονοῦν ἤ καί πολεμοῦν τήν χριστιανική πίστη ἀπό 
ἄγνοια ἤ προκατάληψη. Ὅσοι νομίζουν πώς ὁ Χριστιανισμός περιθωριοποιεῖ ἤ 
ἀποκοιμίζει τούς ἀνθρώπους, δέν ἔχουν παρά νά ἀτενίσουν τήν μορφή τοῦ 
κορυφαίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν. Μιά μορφή πού δείχνει τήν ἀναπλαστική καί 
μεταμορφωτική δύναμη πού προσφέρει ὁ Ἰησοῦς Χριστός στούς ἀληθινούς 
πιστούς.  
 Μοναδική, ἀλήθεια, μορφή ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὄχι μόνο στήν ἱστορία τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. «Οὐρανομήκης ψυχή», 
«πρῶτος μετά τόν Ἕνα», «οὐράνιος ἄνθρωπος καί ἐπίγειος ἄγγελος» 
χαρακτηρίσθηκε. Καί ἐδῶ οἱ χαρακτηρισμοί δέν ἔχουν καμμιά δόση ὑπερβολῆς.  
 

*   *   * 
 
 Ἕνας φοβερός διώκτης, «πνέων ἀπειλῆς καί φόνου», ἕνας φανατικός 
σωβινιστής, πού «προέκοπτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ... περισσοτέρως ζηλωτής 
ὑπάρχων...», ἕνας πολέμιος τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας, ξαφνικά γίνεται 
νέος ἄνθρωπος, μεγάλος κοινωνικός ἐργάτης μέ ἀπίστευτη εὐρύτητα, μοναδικός 
πνευματικός ἀναμορφωτής.  
 Νέοι ὁρίζοντες ἀνοίγονται τώρα μπροστά του. «Τά ἀρχαῖα παρῆλθε» 
ὁριστικά γιά τόν θεῖο Παῦλο. [σελ. 191] «Ἰδού γέγονε καινά τά πάντα» στήν 
μετέπειτα δυναμική πορεία του. Αὐτός πού ἦταν κολλημένος σάν στρείδι στό 
γράμμα τοῦ Νόμου, τώρα γίνεται ὁ ἀπελεύθερος Χριστοῦ. «Δουλεύει ἐν καινότητι 
πνεύματος καί οὐ παλαιότητι γράμματος» καί στέκει ἀκλόνητος «τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ 
Χριστός αὐτόν ἠλευθέρωσε».  
 «Ὁ ζῆλος ὁ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν», πού στένευε τίς προοπτικές του καί τόν 
κατεδίκαζε σ’ ἕνα στεῖρο καί ψυχοκτόνο θρησκευτικό φανατισμό, γίνεται τώρα 
φλόγα ζωντανῆς καί φωτισμένης πίστεως, κινητήρια δύναμη ἀγάπης, πού 
ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τόν παρακινεῖ σέ ἔργα μεγάλα καί 
δημιουργικά.  
 Ὁ Σαῦλος ἀνήκει πιά ἀμετάκλητα στό παρελθόν. Τώρα ἔχει ἀνατείλει στόν 
ὁρίζοντα ἕνα ἄστρο πρώτου μεγέθους, ὁ «Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
Ἕνας ὁ στόχος του. Μιά καί μοναδική ἡ προοπτική του: Ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη πού 
τροφοδοτεῖται ἀδιάκοπα ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί διοχετεύεται ὕστερα 
στούς ἀδελφούς του, σέ ὅλα ἀνεξαιρέτως τά παιδιά τοῦ Θεοῦ.  



 Γεμᾶτος θαυμασμό καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος τόν ἐγκωμιάζει καί γιά τήν 
ἀγάπη του: «Μέγας ὤν, ἐν τῷ κεφαλαίῳ τῶν ἀγαθῶν, τῇ ἀγάπῃ φλογός πάσης 
σφοδρότερος ἦν· καί καθάπερ σίδηρος εἰς πῦρ ἐμπεσών ὅλος γίνεται πῦρ, οὕτω καί 
αὐτός τῷ πυρί τῆς ἀγάπης ἀναφθείς, ὅλος γέγονεν ἀγάπη· καί ὥσπερ κοινός πατήρ 
τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ὤν, οὕτω τούς γεγεννηκότας αὐτούς ἐμιμεῖτο· μᾶλλον δέ 
καί πάντας ὑπερηκόντισε πατέρας...».  
 Μέγας σέ ὅλα του, μέγας καί στήν ἀγάπη. Πυρακτωμένος ὁλόκληρος ἀπό τήν 
φωτιά τῆς ἀγάπης, [σελ. 192] εἶχε γίνει ὁλόκληρος ἀγάπη. Καί σάν κοινός πατέρας 
τῆς οἰκουμένης ξεπερνοῦσε καί αὐτούς τούς κατά σάρκα γονεῖς.  
 Αὐτό ἦταν τό μυστικό τοῦ Παύλου. Ἕνας πόθος πυρπολοῦσε τήν καρδιά του 
καί δέν τόν ἄφηνε στιγμή σέ ἡσυχία: «Νύκτα καί ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετά 
δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον», ἔγραφε. Καί δέν εἶναι σχῆμα ὑπερβολῆς γι’ 
αὐτόν, πού «ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν» ἦταν καθημερινή του φροντίδα. Γι’ 
αὐτό καί ὁ Χρυσόστομος προσθέτει: «Ἕν μόνον αἰσχύνης ἄξιον ἐνόμιζεν εἶναι, τό, 
δέον γενέσθαι τι πρός σωτηρίαν, παριδεῖν». Ἕνα μόνο νόμιζε ἄξιο ντροπῆς, τό νά 
ἀδιαφορήση γιά τήν σωτηρία ὁποιουδήποτε.  
 

*   *   * 
  
 Δέν ἀγωνιζόταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά ἕνα ἀφηρημένο ἰδανικό. Οὔτε γιά 
μιά μεγάλη ἁπλῶς ἰδέα. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἦταν γι’ αὐτόν τό πᾶν. Ὁ Χριστός 
ἦταν ἡ ζωή του. «Ἐμοί τό ζῆν Χριστός», ἐπανελάμβανε. Ἡ ἀγάπη αὐτή ἦταν τό 
μυστικό τῆς πολυκύμαντης ζωῆς του.  
Καί εἶναι ἑπόμενο. Ὅποιος ἀγαπάει μέ δύναμη τείνει νά ἐξομοιωθῆ μέ τό πρόσωπο 
πού λατρεύει. Θέλει συνέχεια νά τό ἀναστρέφεται, νά τό γνωρίζη περισσότερο καί 
βαθύτερα. Ἡ ἀγάπη αὐτή γίνεται ἔμπνευση, δύναμη, ὁρμή, δράση. Μεταμορφώνει 
τόν ἄνθρωπο καί τόν πλησιάζει στό ἴνδαλμά του. Εἶναι ἕτοιμος νά προσφέρη θυσία 
καί τήν ζωή του ἀκόμα. Ἔτσι αἰσθανόταν καί ἔτσι ζοῦσε ὁ Παῦλος γιά τόν Χριστό.  
 

*   *   * 
[σελ. 193] 

 Πόσα δέν μᾶς λέει ἐκείνη ἡ γεμάτη ἀγάπη προτροπή του πρός τόν Τιμόθεο. Ὁ 
ἁλυσοδεμένος Ἀπόστολος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γράφει στόν μαθητή του, γιά 
νά τοῦ ἐμπνεύση – τί ἄλλο; τήν ἀγάπη, πού δέν λυγίζει καί δέν ὑποχωρεῖ μπροστά 
σέ καμμιά δυσκολία.  
 «Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν». Ἕνα πρᾶγμα, τοῦ 
γράφει, νά θυμᾶσαι πάντοτε καί ποτέ νά μή τό λησμονῆς. Ἕνα πρόσωπο νά 
κυριαρχῆ στήν σκέψη σου καί νά κατευθύνη τήν ζωή σου. Ἕνας νά εἶναι ὁ 
Ἐμπνευστής καί Ὁδηγός σου. Ὁ Χριστός, ὁ ἀναστάς Κύριος, ὁ Νικητής τοῦ θανάτου, 
ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς. Γι’ Αὐτόν τόν Ἀναστημένο Κύριο καί γιά τό Εὐαγγέλιό Του, ἐγώ 
«κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος». Γιά χάρη Του ταλαιπωροῦμαι καί 
ὑποφέρω σάν κακοῦργος στήν φυλακή. Οἱ ἁλυσίδες αὐτές, πού βροντοῦν τώρα, 



καθώς χαράσσω τίς λίγες γραμμές, μοῦ ἔχουν χαλκευθῆ, γιατί ἕνα καί μόνον ἦταν 
τό ἔγκλημά μου, ἡ ἀγάπη μου στόν Χριστό. Καί γιά τήν ἀγάπη αὐτή εἶμαι πρόθυμος 
νά ὑποστῶ τό καθετί.  
 Αὐτή ἦταν ἡ ψυχή τοῦ Παύλου. Μιά ψυχή δοσμένη ὁλοκληρωτικά στόν 
Χριστό. Καί ἦταν τόσο βαθύς καί στενός ὁ σύνδεσμός του αὐτός, ὥστε ἦταν 
ἀδύνατον καί ἡ πιό ἰσχυρή δύναμη νά τόν διασπάση. Ἕνας τέτοιος χωρισμός, πού 
ἰσοδυναμοῦσε μέ θάνατο, ἦταν ἀδιανόητος γιά τόν μεγάλο Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν. 
Ὄ,τι εἶναι ἡ ψυχή γιά τό σῶμα, ἦταν ὁ Χριστός γιά τήν ζωή τοῦ Παύλου.  
 Τό τονίζει στούς Ρωμαίους: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; 
Θλῖψις ἤ στενοχωρία ἥ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;» Ποιός 
θά μπορέση ποτέ νά μᾶς χωρίση [σελ. 194] ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; Ἕνα 
ἐρώτημα στό ὁποῖο εἶχε κιόλας δώσει, χωρίς κανένα δισταγμό, τήν ἀπάντηση: 
Κανένας ἀπολύτως.  
 

*   *   * 
 
 Αὐτός ὁ πνευματικός γίγαντας, πού ξεπέρασε, μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τά 
κοινά ἀνθρώπινα μέτρα καί ἀναδείχθηκε πρωταθλητής στούς πνευματικούς 
στίβους, παραδίδει καί σέ μᾶς σήμερα τό μεγάλο αὐτό μυστικό τῆς ἐπιτυχίας του. 
Κοινωνούς τῆς ἀγάπης αὐτῆς θέλει νά κάνη καί ἐμᾶς. Τῆς ἀγάπης στόν Χριστό, πού 
μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο σέ νέο, ἐλεύθερο, ἀληθινό ἄνθρωπο.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 195]  
 
 
 

Ο ΙΔΕΩΔΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
 
 ΠΟΛΥΣ ΛΟΓΟΣ γίνεται στίς ἡμέρες μας περί ἀνθρώπου καί ἀνθρωπισμοῦ. 
Ποικίλα συστήματα παρουσιάζονται νά ἐξυμνοῦν τόν ἄνθρωπο, τήν ἀξία του, τήν 
προσωπικότητά του, τά δικαιώματά του. Προχώρησαν ἀκόμα περισσότερο. 
Νόμισαν πώς τόν ἐξυψώνουν, δημιουργώντας ἕνα νέο τύπο ἀνθρώπου, ἀνώτερο, 
τόν ὑπεράνθρωπο. Πίστεψαν πώς ἔτσι τόν ἀνωτεροποιοῦν καί τόν ἐξευγενίζουν. 
Καί πάνω στά πράγματα ὁ ὑπεράνθρωπος ἀπεδείχθη ἀπάνθρωπος καί 
κτηνάνθρωπος.  
 

*   *   * 
 
 Ὁ ἄνθρωπος πού στηρίχθηκε μόνον στόν ἄνθρωπο –τόν χωρίς ψυχή, 
εὐαισθησία καί ἰδανικά– καί διέγραψε κάθε πνευματική ἀξία, στό τέλος στράφηκε 
ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Ἐξόντωσε, ἐν ὀνόματι τοῦ 
ἀνθρώπου, τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο.  
 Δέν τό εἴδαμε καί δέν τό ζήσαμε στίς ἡμέρες μας; Φλυάρησαν περί 
ἀνθρώπου καί ἀνθρωπισμοῦ καί νόμισαν πώς μποροῦν νά οἰκοδομήσουν, μέ 
ἐντυπωσιακά συνθήματα, τόν οὐρανοξύστη πού θά στεγάση τόν ἄνθρωπο τῶν 
πυραύλων καί τῶν διαστημοπλοίων.  
 Λησμόνησαν πώς οἱ θεωρίες περί ἀνθρωπισμοῦ, χωρίς τίς χριστιανικές ἀξίες 
καί τή ζωντανή πίστη [σελ. 196] στόν Σωτῆρα Χριστό, αἰωροῦνται στό κενό. Τό 
μαρτυρεῖ ἡ ζωή. Τό φωνάζουν τά γεγονότα: Ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἄθεου οὑμανισμοῦ 
δέν μένει ἄνθρωπος. Γίνεται λύκος, τίγρις, σκορπιός, ὅταν δέν γίνεται χοῖρος ἤ 
ἑρπετό. Καί ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία μεταβάλλεται σέ ζούγκλα, ὅταν δέν γίνεται 
χοιροστάσιο ἥ σταῦλος.  
 Θέλησε ὁ Νίτσε νά κατεβάση τόν Θεό καί νά ἀνεβάση τόν ἄνθρωπο. Πάσχισε 
νά καταργήση τόν Θεάνθρωπο καί νά δημιουργήση τόν ὑπεράνθρωπο. Καί 
κατασκεύασε τό τερατόμορφο ἐκεῖνο θηρίο, πού μόνο ἄνθρωπος δέν ἦταν. Νόμιζε 
πώς θά σκοτώση τόν Θεό, καί στό τέλος σκότωσε μόνον τόν ἄνθρωπο. Καί τόν 
σκότωσε καί στήν ψυχή καί στό σῶμα.  
 Αὐτό ἦταν τό μεγάλο λάθος, ὄχι μόνον τοῦ Νίτσε, ἀλλά καί ὅλων ὅσων 
θέλησαν νά οἰκοδομήσουν ἕναν ὁποιονδήποτε ἀνθρωπισμό, χωρίς γερό θεμέλιο. 
Καί ὁ ἀνθρωπισμός δέν θεμελιώνεται χωρίς Θεό, χωρίς τίς ἀξίες πού ἐκπροσωπεῖ τό 
θεῖον.  
 Μπορεῖ νά χτίζωνται μεγαλόπρεπα οἰκοδομήματα. Ποιά ὅμως ἡ ἀξία τους, 
ὅταν εἶναι θεμελιωμένα πάνω στήν ἄμμο; Ἡ πτώση τους εἶναι ἀναπόφευκτη καί 



συνάμα τραγική. Ἀκριβῶς γιατί στήν πτώση τους συμπαρασύρουν τόν ἔνοικό τους, 
τόν ἄνθρωπο.  
 

*   *   * 
 
 Ὁ Χριστιανισμός μορφώνει καί μορφοποιεῖ τόν ἀληθινό ἄνθρωπο, «τόν νέο 
ἄνθρωπο», τόν «κατά Θεόν κτισθέντα». Δέν εἶναι ἕνας τύπος ἀλλόκοτος, 
παράξενος καί ἐξωπραγματικός. Οὔτε ἕνα νεφελῶδες πλάσμα, πού αἰωρεῖται 
μεταξύ γῆς καί οὐρανοῦ. Εἶναι ὁ πιό προσγειωμένος καί συγχρόνως οὐράνιος 
ἄνθρωπος. Συνδυάζει, σέ ἁρμονικό σύνολο, [σελ. 197] τίς μεγάλες ἀξίες καί ἀρετές 
τοῦ ἀληθινοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Καί αὐτά δέν εἶναι θεωρίες. Ὁ μεγάλος ἅγιος, 
χριστιανός ἀνθρωπιστής καί βαθύς ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος, μᾶς παρουσιάζει στήν μορφή τοῦ ἀποστόλου Παύλου τόν ἀληθινό, 
τόν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτόν πού σφυρηλάτησε καί μορφοποίησε ὁ Χριστός μέ τήν 
δύναμη τῆς ἀγάπης.  
 «Τί ποτέ ἐστιν ἄνθρωπος, καί ὅση τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας ἡ εὐγένεια, καί 
ὅσης ἐστί δεκτικόν ἀρετῆς τοὐτί τό ζῶον, ἔδειξε μάλιστα πάντων ἀνθρώπων ὁ 
Παῦλος».  
 Ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινός, ὁ σωστός καί ὁλοκληρωμένος, καί πόση 
εἶναι ἡ εὐγένεια καί ἀνωτερότης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί πόσο δεκτικός ἀρετῆς 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔδειξε περισσότερο ἀπό ὅλους ὁ ἀπόστολος Παῦλος.  
 Θέλουμε νά δοῦμε τόν ἰδεώδη τύπο τοῦ ἀνθρώπου; Θέλουμε νά ἀτενίσουμε 
μοναδικό δυναμισμό, ψυχική ἀνωτερότητα, πηγαία εὐγένεια, βαθειά εὐαισθησία 
στόν ἀνώτερο βαθμό; Ἀνωτερότητα καί εὐγένεια πού πηγάζουν ἀπό ἐξαγιασμένη 
καρδιά, πού ὀμορφαίνει τίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί δίνει περιεχόμενο στήν 
κοινωνική ἀναστροφή; Θέλουμε νά δοῦμε σέ τί ὕψος ἀρετῆς μπορεῖ νά φθάση ὁ 
ἄνθρωπος; Δέν ἔχουμε παρά νά κοιτάξουμε προσεκτικά καί νά μελετήσουμε τήν 
μορφή τοῦ ἀποστόλου Παύλου.  
 Πειστική ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Χρυσοστόμου. Δέν περιορίζεται σέ 
θεωρητικά ἐπιχειρήματα. Προβάλλει τήν μεγάλη, τήν ἀγωνιστική, τήν ρωμαλέα 
μορφή τοῦ θείου Παύλου. Καλεῖ ὅλους ὅσους ἀμφισβητοῦν τήν ἀνακαινιστική 
δύναμη τοῦ [σελ. 198] Χριστιανισμοῦ νά ἀτενίσουν τήν προσωπικότητα τοῦ 
μεγάλου Ἀποστόλου, νά σταθοῦν μέ προσοχή μπροστά στόν οὐράνιο ἄνθρωπο, τόν 
ἐπίγειο ἄγγελο. Καί μόνον αὐτή τήν μορφή νά εἶχε νά παρουσιάση ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ, θά ἦταν ἀρκετό νά φανερώση τό μεγαλεῖο της.  
 

*   *   * 
 
 Πάντοτε ζωντανή, δυναμική ἡ μορφή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, κλείνει τό 
στόμα σέ κάθε ἀμφισβητία. Ἐνσαρκώνει τόν ἀληθινό ἄνθρωπο, τό ἀνθρώπινο 
μεγαλεῖο στό κορυφαῖο ὕψος του. Δείχνει τίς ἀσύλληπτες δυνατότητες ἀρετῆς τοῦ 
ἀνθρώπου πού ζῆ μέ συνέπεια καί συνέχεια τήν «ἐν Χριστῷ ζωήν», τό «ζῶ οὐκέτι 



ἐγώ», ἀλλά «ζῇ ἐν ἐμοί Χριστός». Μιά τέτοια ζωή μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο. 
Καταργεῖ καί αὐτές τίς ἀπροσπέλαστες ἀποστάσεις μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις.  
 Μέ μιά προϋπόθεση φυσικά. Τήν εἴπαμε. Νά ζῆ μέσα μας ὁ Χριστός. Αὐτός 
νά κατευθύνη τή ζωή μας. Νά πυροδοτῆ τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀγωνιστική μας 
διάθεση. Καί δέν ἦταν ἀποκλειστικό προνόμιο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ὅ,τι πέτυχε 
ἐκεῖνος σέ ἀνάλογο βαθμό μπορεῖ νά τό πετύχουμε καί μεῖς. Ἀρκεῖ νά τόν 
μιμηθοῦμε. Ὁ ἴδιος ἄλλωστε μᾶς τό ζητάει: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κἀγώ 
Χριστοῦ» (Α΄ Κορινθ. Ια΄ 1). 
 Νά τόν μιμηθοῦμε. Νά ἀποκρυπτογραφήσουμε τό μυστικό του. Νά 
ἐγκύψουμε στήν ζωή του. «Ἐν τούτῳ φοβερόν ἦν μόνον καί φευκτόν, τό 
προσκροῦσαι Θεῷ, ἕτερον δέ οὐδέν· ὥσπερ οὖν οὐδέ ποθεινόν ἄλλο τι, ὡς τό 
ἀρέσαι Θεῷ» (Χρυσόστομος).  
[σελ. 199] Τό μόνο, δηλαδή, φοβερό καί ἀποκρουστικό γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο 
ἦταν νά προσκρούση καί νά δυσαρεστήση τόν Θεό. Τίποτε ἄλλο. Ὅπως πάλι τίποτε 
ἄλλο δέν ἐπιθυμοῦσε πιό πολύ, ὅσο τό νά ἀρέση στόν Θεό. 
 Ἔχουν ἆραγε νά μᾶς παρουσιάσουν ἰδανικώτερο τύπο ἀνθρώπου οἱ 
διάφοροι ἀνθρωπισμοί;  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 200] 
 
 
 

ΟΙ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ 
 
 
 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ἄδικο ἐκεῖνος πού ἔγραψε ὅτι: «Εἶναι πανάρχαιο καί ἀκατάλυτο 
“ἔθος” τοῦ τόπου μας οἱ πνευματικές φυσιογνωμίες, γενικά οἱ ἄνθρωποι μέ ἀξία, 
νά χτυπιοῦνται ἀλύπητα, συχνά μέ βαναυσότητα καί κάποτε μέ χυδαιότητα. Ὁ 
ὀστρακιομός, ἡ λοιδορία, τό κώνειο εἶναι ἐπινοήσεις καί ἔννοιες ἑλληνικές. Ἀκόμη 
καί ὁ λίβελος, λέξη λατινική, ἐδῶ ἔκανε θραύση παρά στήν Ρώμη κι ἐξακολουθεῖ 
μέχρι σήμερα νά πλήττη τήν ἀξία καί τήν μεγαλοσύνη. Τό κώνειον, πού θανάτωσε 
στά βαθειά γηρατειά τους τόν Σωκράτη καί τόν Φωκίωνα, τό ἤπιαν ἔκτοτε, ἔστω μέ 
ἔννοια μεταφορική, πάρα πολλοί Ἕλληνες μέ ἀξία. Ὁ ὀστρακισμός, ἀπό τούς πιό 
γνωστούς θεσμούς τῆς Ἀθήνας τοῦ πέμπτου αἰῶνα, δέν σταμάτησε στόν Ἀριστείδη, 
στόν Θεμιστοκλῆ ἤ στόν Θουκυδίδη, ἀλλά ἰσχύει ὥς τίς ἡμέρες μας. Ὅλοι, ἤ σχεδόν 
ὅλοι, οἱ πραγματικά μεγάλοι καί ἄξιοι Ἕλληνες –συγγραφεῖς, ποιητές, πολιτικοί, 
ἐπιστήμονες, καλλιτέχνες, ἀγωνιστές– ἔλαβαν, ὅσο ζοῦσαν, ὡς ἀνταμοιβή γιά ὅσα 
καλά καί χρήσιμα πρόσφεραν στόν τόπο τό πικρό ποτήρι τῆς ἀχαριστίας, πού ὅταν 
δέν ἐκφραζόταν μέ δολοφονικές ἀπόπειρες, διώξεις, μπουντρούμια φυλακῶν καί 
ἐξορίες, «περιοριζόταν» σέ συκοφαντίες, ἐξευτελισμούς, βαναυσότητες, 
μικρόψυχες κριτικές. [σελ. 201] Ὁρισμένοι μάλιστα ὥς καί πρόσφατα ἀκόμα 
ὑβρίσθηκαν καί νεκροί...».  
 

*   *   * 
 
 Αὐτός εἶναι πάντα ὁ κλῆρος τῶν ἀληθινά μεγάλων; Νά διώκωνται, νά 
ὑβρίζωνται, νά συκοφαντοῦνται, νά προπηλακίζωνται. Νά μή γίνωνται δεκτοί καί νά 
ἀπορρίπτωνται. Ἀντί νά προκαλοῦν τόν θαυμασμό, ἄθελά τους προκαλοῦν τόν 
φθόνο. Εἶναι ἱστορικά βεβαιωμένο πώς, ὅπου κυριαρχεῖ τό πάθος καί ἡ μικρότης, 
εἶναι «λάθος» νά εἶσαι προσωπικότης, νά εἶσαι μεγάλος καί νά ἀγωνίζεσαι γιά τά 
μεγάλα. Οἱ μικροί στήν ψυχή δέν δέχονται τούς μεγάλους καί δέν ἀνέχονται τό 
ἠθικό, τό πνευματικό μεγαλεῖο. Τούς ἐρεθίζει. Δέν εἶναι τό κλίμα τους. Δέν εἶναι 
στήν ψυχοσύνθεσή τους, στά μέτρα τους. Καί ἐπειδή δέν μποροῦν νά τό φθάσουν, 
τό ἐχθρεύονται, τό πολεμοῦν. Θέλουν νά τό καταργήσουν.  
 Αὐτό εἶναι τό τραγικό, τό ἀπάνθρωπο, τό διαβολικό, θά λέγαμε. Δέν 
σκέπτονται καί δέν ἐπιδιώκουν νά ἀποκτήσουν καί αὐτοί κάτι ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς 
ἀρετῆς, τῆς ἁγιότητος, τῆς ψυχικῆς ἀνωτερότητος. Κάτι τόσο φυσικό στόν σωστό 
ἄνθρωπο. Δέν βάζουν στόχο τους νά φθάσουν ἤ νά πλησιάσουν τούς μεγάλους. Ἡ 
πιό μεγάλη τους χαρά καί ἡ πιό βαθιά τους ἱκανοποίηση δέν εἶναι νά φθάσουν τούς 
ἄλλους. Εἶναι νά τούς μειώσουν, νά τούς βλάψουν. Ἐπιδίωξή τους νά ταπεινώσουν, 



νά συκοφαντήσουν, νά ἐξευτελίσουν τούς μεγάλους, τούς ἱκανούς, τούς ἄξιους. 
Ἀρνοῦνται στόν ἄλλον τό δικαίωμα, ἔστω κι ἄν εἶναι ἀξιότερός τους, ἤ μᾶλλον 
ἐπειδή εἶναι ἀξιότερός τους, νά κατέχη ἕνα ἀξίωμα, μιά καίρια θέση. Κάνουν τό 
πᾶν, γιά νά τόν ταπεινώσουν. Ἔτσι [σελ. 202] νομίζουν πώς ἐπιπλέουν. Πιστεύουν 
πώς ψηλώνουν, ὅταν κονταίνουν τούς ἄλλους.  
 Καί αὐτό δέν συμβαίνει μόνο μέ τά μεμονωμένα ἄτομα. Συμβαίνει μέ 
ὀργανωμένα σύνολα, συλλόγους, ὀργανισμούς καί κράτη. Οἱ ὑπεύθυνες 
ἐκκλησιαστικές θέσεις, οἱ ἀνώτερες δημόσιες ὑπηρεσίες, τά μεγάλα ἀξιώματα 
ἐπισύρουν πάντοτε τόν φθόνο, τήν ζήλεια, τήν ἀντιπάθεια. Ὅσο πιό ψηλά 
ἀνεβαίνει κανείς, τόσο πιό πολλούς ἐχθρούς σωρεύει. Ὁ μεγάλος στά χαρίσματα, 
στίς ἱκανότητες, συγκεντρώνει τόν φθόνο τῶν μετρίων, τῶν μικρῶν. Ἡ μικρότης 
τους δέν τούς ἐπιτρέπει τήν ἀναγνώριση. Φουντώνει μέσα τους τό πάθος τῆς 
ζήλειας. Καί ἀμέσως μπαίνει σέ λειτουργία ἡ μηχανή τῆς κατασυκοφαντήσεως. 
Ἀρχίζει ἡ τακτική τῆς φθορᾶς. Συγκεκαλυμμένη ἤ ἀνοιχτή ἡ πολεμική τῆς μειώσεως 
τοῦ ἄλλου. Φανταστικά ἤ καί πραγματικά ἐλαττώματα ἤ μικροαδυναμίες 
ἐξογκώνονται καί μεγαλοποιοῦνται. Δέν διστάζουν νά διαστρέψουν ἀκόμα καί τά 
χαρίσματα καί νά τά παρουσιάσουν σάν ἐλλείψεις.  
 

*   *   * 
 
 Αὐτός, δυστυχῶς, εἶναι ὁ κλῆρος τῶν μεγάλων. Οἱ κορυφές τραβοῦν τούς 
κεραυνούς. Πόσοι μεγάλοι –καί ὅσο πιό μεγάλοι, τόσο καί περισσότερο– δέχθηκαν 
τά πυρά τῆς συκοφαντίας, τῆς πιό ποταπῆς διαβολῆς! Εἶδαν τό ἀνιδιοτελές ἔργο 
τους –κοινωνικό, ἐθνικό, ἐκκλησιαστικό– νά διαβάλλεται, νά διαστρέφεται ἤ νά 
περιφρονῆται. Ἀντίκρυσαν τόν ἱδρῶτα τους νά γίνεται λάσπη, ἀπό ἀμελητέες ἀλλά 
ἐμπαθεῖς μετριότητες.  
[σελ. 203] Πιό πολύ ἀπό τό κώνειο φοβήθηκε ὁ Σωκράτης καί κάθε ἀγωνιστής τοῦ 
καλοῦ καί τῆς τιμιότητος τόν φθόνο, τήν εὐτέλεια τῆς διαβολῆς, τῆς λασπολογίας. 
Μέ πόσο πόνο πρόφερε ἐκεῖνο το: «οὐ θεμιτόν ἐστιν ἀμείνονι ἀνδρί ὑπό χείρονος 
βλάπτεσθαι»! Θεωροῦσε ἀθέμιτο, ἀνέντιμο, ἀνήθικο, ὁ καλύτερος νά βλάπτεται 
ἀπό τόν χειρότερο. Ὁ τίμιος ἀπό τόν ἀνέντιμο. Ὁ νομοταγής ἀπό τόν παράνομο. Ὁ 
ἄξιος νά παραμερίζεται ἀπό τόν ἀνάξιο καί ἀσήμαντο. Ὁ ἀκέραιος νά ὑποσκελίζεται 
ἀπό τόν καιροσκόπο. Πόσες μεγάλες ἐθνικές ἤ ἐκκλησιαστικές φυσιογνωμίες 
παραμερίσθηκαν, γιά νά ἀναρριχηθοῦν στίς θέσεις τους μετριότητες ἤ 
καταφερτζῆδες!  
 Κάτι τέτοιο ἀποτελεῖ πλήρη ἀνατροπή τῆς ἠθικῆς τάξεως. Θρίαμβο τῆς 
ἀναξιοκρατίας. Τραυματίζει βαριά τό αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης. Καί ὅταν 
παραμερίζεται ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης, τό αἴσθημα τοῦ δικαίου, τότε δέν ἔχουμε 
πιά συντεταγμένες κοινωνίες. Ἔχουμε κυριαρχία τῆς ζούγκλας, ἀποθράσυνση τῶν 
ὑπανθρώπων.  
 
 



*   *   * 
 
 Πόσες εὐγενικές ψυχές λύγισαν ἀπό τήν δικαίωση τοῦ ἀδίστακτου, τοῦ 
θρασύ, τοῦ ἀγροίκου! Πόσοι ἀποτραβήχθηκαν διακριτικά στό περιθώριο ἀπό ἠθική 
εὐαισθησία, ἀηδιασμένοι ἀπό τήν εὐτέλεια, τίς μεθόδους ὑπονομεύσεως καί τίς 
ἀντιζηλίες τῶν συναδέλφων! «Κέκμηκα (κουράσθηκα) καί λόγῳ καί φθόνῳ 
μαχόμενος», ἔγραφε ἡ λεπτή, εὐαίσθητη καί βαθιά καλλιεργημένη ψυχή τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου σέ ἀνάλογη περίπτωση. Αὐτός πού ἔτρεμε στήν σκέψη νά 
«εὐδοκιμοῦν οἱ πίθηκοι καί νά ἠρεμοῦν οἱ λέοντες», ὅμως τό θεωροῦσε καί 
ἀναξιοπρεπές [σελ. 204] νά συγκρούεται μέ τήν μικρότητα. Τό λιοντάρι νά παλεύη 
μέ λασπωμένους χοίρους. Γι’ αὐτό καί «ὑπεχώρησε μπροστά στόν φθόνο». Καί ἦταν 
ἑπόμενο. Τά λιοντάρια μάχονται σέ καθαρό ἔδαφος, ὄχι μέσα στόν βοῦρκο. Κι 
ἀλλοίμονο στήν κοινωνία πού ἀνέχεται, ἀρέσκεται καί δικαιώνει τόν βοῦρκο.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 205]  
 
 
 

«ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ»  
 
 
 ΔΕΝ ΛΕΙΠΟΥΝ καί ἀπό τήν ἐποχή μας οἱ μεγάλες μορφές. Οἱ ἀκέραιοι, οἱ 
τίμιοι, οἱ ἀσυνθηκολόγητοι, οἱ ἀδέκαστοι. Αὐτοί πού «δέν βλέπουν εἰς πρόσωπον 
ἀνθρώπου». Αὐτοί πού κρίνουν μέ γνώμονα ὄχι τήν κοσμική δύναμη, τόν πλοῦτο, 
τά ἀξιώματα. Οὔτε ὑποκύπτουν σέ φωνασκίες καί ἀπειλές. Κριτήριό τους ἡ 
ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ φωτισμένη συνείδησή τους, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. 
Προτιμοῦν νά θυσιασθοῦν, παρά νά θυσιάσουν τήν ἀλήθεια. Ἀγωνίζονται καί 
ὑπερασπίζονται τήν ἀλήθεια μέχρι θανάτου.  
 Τίς μορφές αὐτές τίς συναντᾶμε σέ ὅλα τά ἐπαγγέλματα, σέ ὅλα τά κοινωνικά 
στρώματα, σέ ὅλες τίς πνευματικές ἐπάλξεις. Γιά ἕνα τέτοιο ἀκέραιο ἄνθρωπο καί 
ἀσυνθηκολόγητο ἀγωνιστή εἶπαν στήν ἐκδημία του: «Δέν πρόδωσε ποτέ τήν 
ἀλήθεια».  
 

*   *   * 
 
 Μεγάλος λόγος καί καθόλου εὔκολος. Χρειάζεται πολύς ἡρωισμός, γιά νά τόν 
πραγματοποιήσης. Νά μήν προδώσης ποτέ τήν ἀλήθεια. Νά μή συμβιβασθῆς μέ τήν 
ἀπάτη. Νά μήν ἔλθης σέ διαπραγματεύσεις μέ τό ψέμα, τήν ὑποκρισία, τίς 
σκοπιμότητες. Νά μήν ἐνδώσης σέ ἀπειλές ἤ σέ ἑλκυστικές προσφορές. Νά 
διατηρήσης τήν ψυχή σου καθαρή, τήν συνείδησή σου ἀνέπαφη, κρυστάλλινη. 
[σελ. 206] Νά μήν ὑποκύψης ποτέ στόν δελεαστικό πειρασμό τῆς εὐκολίας, τοῦ 
βολέματος, πού προσφέρει τό ψέμα.  
 «Δέν πρόδωσε ποτέ τήν ἀλήθεια» σημαίνει νά ἀκούη κανείς μέσα του καί 
γύρω του παραπλανητική τήν γοητευτική φωνή πού τοῦ ψιθυρίζει μέ μαεστρία: 
Ἕνα ψεματάκι –ἄλλωστε ἐκτός ἀπό ἀθῶο εἶναι καί τόσο ἕξυπνο– τακτοποιεῖ χίλια - 
δυό ζητήματα. Βγάζει ἀπό ἕνα σωρό ἀδιέξοδα.  
 Καί ὅμως, νά μή τήν ἀκούη τήν φωνή αὐτή. Νά τήν ἀπορρίπτη. Νά μή τήν 
συζητᾶ κἄν. Νά τήν ἀποστρέφεται. Νά μή βρίσκη καμμιά ἀνταπόκριση στήν ψυχή 
του. Νά αἰσθάνεται πώς κάτι τέτοιο τόν μειώνει, τόν ὑποτιμᾶ, τόν ὑποβιβάζει. Τόν 
ὑποβιβάζει ὄχι τόσο στούς ἄλλους –οἱ ἄλλοι ἐδῶ δέν τόν ἐνδιαφέρουν– ὅσο στόν 
ἑαυτό του.  
 Εὔκολη ὑπόθεση; Καθόλου. Χρειάζεται ψυχή ἀδαμάντινη, γιά νά μήν 
ὑποκύψη σ’ ἕνα τέτοιο πειρασμό. Ἐδῶ ἰσχύει τό «οὐ παντός». Δέν εἶναι γιά ὅλους 
ἕνα τέτοιο ἀγώνισμα. Εἶναι μονάχα γιά τούς γενναίους. Γιά ἐκείνους πού πιστεύουν 
πώς τό ψέμα δέν βγαίνει ἀπό τά χείλη. Πηγάζει ἀπό τήν καρδιά. Δέν ἐξαπατᾶ τούς 
ἄλλους. Ψευτίζει ἐκεῖνον πού τό προφέρει. Κιβδηλοποιεῖ τόν χαρακτῆρα. Καί δέν 



ὑπάρχει χειρότερο πρᾶγμα ἀπό τόν κίβδηλο, τόν ψευτισμένο ἄνθρωπο. Τόν 
ἄνθρωπο πού ζῆ μέ τήν ἀπάτη καί γιά τήν ἀπάτη.  
 «Δέν πρόδωσε ποτέ τήν ἀλήθεια». Ποιός δέν θά σταθῆ μέ θαυμασμό καί 
σεβασμό μπροστά σ’ ἕνα τέτοιο τιτᾶνα τοῦ πνεύματος, ἀγωνιστή τῆς ἀρετῆς, ἥρωα 
τοῦ καθήκοντος, ἀλύγιστο, ἀνυποχώρητο, ἀποφασισμένο νά παλαίψη μέχρι 
θανάτου στήν ἱερή ἔπαλξη τῆς ἀλήθειας; Νά τόν ἀπειλοῦν. Νά τόν [σελ. 207] 
διαβάλλουν. Νά τόν διασύρουν. Νά τόν συκοφαντοῦν. Νά διαστρέφουν τίς πιό 
ἁγνές προθέσεις του καί τίς πιό ἀνιδιοτελεῖς ἐνέργειές του, γιά νά τόν κάμψουν. Νά 
τόν λυγίσουν. Νά τόν ἀναγκάσουν νά ὑποκύψη. Καί αὐτός νά μή παραδίνη οὔτε 
σπιθαμή ἀπό τό ἱερό ἔδαφος τοῦ καθήκοντος, πού τάχθηκε νά φρουρῆ. Ἀκριβῶς 
γιατί θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἰσόβια στρατευμένο νά φρουρῆ τίς Θερμοπύλες τῆς 
ἀλήθειας καί νά προτιμᾶ σέ κάθε στιγμή τό θάνατο ἀπό τό ψέμα καί τόν ἠθικό 
ἐξευτελισμό.  
 Οἱ λέξεις ἐδῶ εἶναι ἰδιαίτερα ἐκφραστικές. «Δέν πρόδωσε». Λέξη πού 
προκαλεῖ τήν πιό μεγάλη ἀποστροφή σ’ ἕναν ἔντιμο καί ἀκέραιο ἄνθρωπο. Ὅταν 
πρόκειται γιά τήν ἀλήθεια, δέν ὑπάρχουν ἡμίμετρα, βολέματα καί συμβιβασμοί. 
Δέν ὑπάρχουν ἀνώδυνα ψεματάκια ἤ ἀδιάφορα ψέματα. Ὑπάρχει προδοσία τῆς 
ἀλήθειας. Καί αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀλήθεια ἤ ὑπηρετεῖται μέ πάθος καί διατηρεῖται 
καθαρή ἤ ἐγκαταλείπεται καί προδίδεται. Μεσαῖες λύσεις δέν ὑπάρχουν. Ἁλύσεις 
ὑπάρχουν γιά τούς δειλούς καί ριψάσπιδες τῆς ἀλήθειας, πού τούς ἁλυσοδένουν 
στήν ὑποκρισία.  
 Καί ἡ δεύτερη λέξη τό ἴδιο σημαντική: «Ποτέ». Δέν πρόδωσε ποτέ τήν 
ἀλήθεια. Οὔτε χθές οὔτε σήμερα. Τό ἴδιο ἀποφασισμένος καί γιά τό αὔριο. Ὁ 
ἀκέραιος ἄνθρωπος δέν διαλέγει τίς περιπτώσεις πού θά πῆ τήν ἀλήθεια ἢ τό 
ψέμα. Ἀποστρέφεται πάντα τό ψέμα, γιατί δέν τό θεωρεῖ σάν μιά ἁπλῆ ἀδυναμία. 
Τό θεωρεῖ νοθεία τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου πού τό χρησιμοποιεῖ.  
 «Ποτέ». Τήν ἀλήθεια τήν λέει ἀταλάντευτα καί ἀποφασιστικά πρός πᾶσαν 
κατεύθυνση, ὅσο πικρή ἤ σκληρή κι ἄν εἶναι. Γνωρίζει πώς θά δυσαρεστήση [σελ. 
208] μερικούς. Θά προκαλέση ἀντιδράσεις. Θά δημιουργήση ἀντιπάλους καί 
ἐχθρούς, πού θά τοῦ κηρύξουν πόλεμο. Θά μπῆ σέ μιά περιπέτεια πού θά τοῦ 
κοστίση ἴσως τήν θέση του, τήν προαγωγή του, τήν ἀξιοπρέπειά του.  
 Δέν τόν ἀπασχολεῖ. Ἔχει ἤδη ψηφίσει τήν δαπάνη. Εἶναι ἀποφασισμένος γιά 
ὅλα. Γι’ αὐτόν ἰσχύει τό «φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δέ ἀλήθεια». Παραπάνω ἀπό 
τούς φίλους καί τούς πιό ἀγαπητούς, ἡ ἀλήθεια. Ἄλλωστε, τήν ἀλήθεια τήν θεωρεῖ 
ὡς τήν καλύτερη ἀπόδειξη γνήσιας καί εἰλικρινοῦς φιλίας. Ἀπορρίπτει τήν φτηνή 
σκοπιμότητα, γιατί τήν βλέπει ὡς ἄρνηση τῆς ἀληθινῆς φιλίας. «Ὥστε ἐχθρός ὑμῶν 
γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν» (Γαλ. δ΄ 16) ἐπαναλαμβάνει μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο.  
 

*   *   * 
 
 «Δέν πρόδωσε ποτέ τήν ἀλήθεια». Μιά φράση γεμάτη δύναμη, πού δέν εἶναι 
παρά ὁ ἀντίλαλος τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ. Πλήρης ἡ ἀποστροφή Του στούς 



ἀνθρώπους πού προδίδουν τήν ἀλήθεια γιά τό ψέμα (Ρωμ. α΄ 25), πού «τήν 
ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο» (Β΄ Θεσσαλ. β΄ 10). Καί πάλι ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος, ὁ μέγας αὐτός λάτρης καί ἀγωνιστής τῆς ἀλήθειας, διεκήρυττε: «Οὐ 
δυνάμεθά τι κατά τῆς ἀληθείας, ἀλλ’ ὑπέρ τῆς ἀληθείας» (Β΄ Κορινθ. ιγ΄ 8). Αὐτό 
εἶναι τό φρόνημα καί ὁ ἀγώνας κάθε πιστοῦ Χριστιανοῦ. Πόθος καί πάθος μας ἡ 
ἀλήθεια. Δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα ἐναντίον τῆς ἀλήθειας, ἀλλά τά πάντα 
γιά τήν ἀλήθεια. Σύνθημά μας εἶναι «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς 
ἀληθείας» (Σοφ. Σειράχ δ΄ 28), γιατί ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ζωή μας, καί ἡ ζωή μας ἡ 
ἀλήθεια.  
 
 
 
 
 
 



[σελ. 209] 
 
 
 

«ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΕΞΕΛΙΠΕ»  
 
 
 «Τοῖς δειλοῖς καί ἀπίστοις καί ἐβδελυγμένοις καί φονεῦσι καί πόρνοις καί 
φαρμακοῖς καί εἰδωλολάτραις καί πᾶσι τοῖς ψευδέσι τό μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ 
τῇ καιομένῃ...» (Ἀποκάλ. κα΄ 8).  
 
 ΟΙ ΛΟΓΟΙ αὐτοί τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς προβληματίζουν ἰδιαίτερα. Ἀποκτοῦν 
μεγάλη σημασία γιά τήν κοσμογονική ἐποχή μας. Ἐντύπωση κάνει ἡ ἀποδοκιμασία 
τῶν δειλῶν. Ἀπό τούς πρώτους πού ἀπορρίπτει καί καταδικάζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 
Οἱ δειλοί δέν ἔχουν καμμιά θέση στή νέα ζωή, πού ἀρχίζει ἀπό τή γῆ αὐτή καί 
συνεχίζεται στήν αἰωνιότητα. Τούς τοποθετεῖ στήν ἴδια γραμμή μέ τούς ἀπίστους, 
τούς φαύλους, τούς φονεῖς, τούς πόρνους, τούς μάγους, τούς εἰδωλολάτρες.  
 

*   *   * 
 
 Καί τό ἐρώτημα: Γιατί; Εἶναι τόσο φοβερό ἁμάρτημα ἡ δειλία; Ναί, μᾶς 
τονίζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελεῖ, κατά κάποιο τρόπο, τήν αἰτία πολλῶν κακῶν. 
Πῶς; Δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία πώς τό ὕπουλο μικρόβιο πού κατατρώει τόν 
κοινωνικό ὀργανισμό, πού ἀφήνει ἀνεμπόδιστη τήν ἠθική φθορά καί διαφθορά, 
πού ἀνατρέπει τήν ἀρετή, εἶναι ἡ ἀδιαφορία, ἡ δειλία τῶν «καλῶν».  
[σελ. 210] Ἡ ἀνοχή τους ἐνθαρρύνει τήν ἐξάπλωση τοῦ κακοῦ, ἀντιστάσεως μή 
οὔσης. Διευκολύνει τήν ὑπονόμευση τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἀφήνει 
ἐλεύθερο τόν δρόμο στούς βαρβάρους νά λεηλατοῦν ἔμψυχους ναούς, νά 
διαλύουν κοινωνίες, νά ἀνατρέπουν οἰκογένειες, νά διαφθείρουν τήν νέα γενιά, νά 
ποδοπατοῦν τά ἱερά καί ὅσια τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος. Μιά τέτοια ἀνοχή, 
καρπός τῆς δειλίας, εἶναι ἡ χειρότερη ἐνοχή.  
 Γνωστή ἡ βαρυσήμαντη διακήρυξη τοῦ Σολζενίτσιν πρός τόν δυτικό κόσμο 
γιά τήν παρακμή τοῦ θάρρους:  
 «Τό θάρρος ἐξέλιπε... Αὐτή ἡ παρακμή τοῦ θάρρους εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητή 
στίς κυριαρχοῦσες τάξεις τῶν ἰθυνόντων καί τῶν διανοουμένων, ἐξ οὗ καί ἡ 
ἐντύπωση ὅτι τό θάρρος ἔχει ἐκλείψει ἀπό τήν κοινωνία. Πρέπει ἄραγε νά 
ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ παρακμή τοῦ θάρρους ἐθεωρεῖτο πάντοτε ὡς ἔνδειξη - 
πρόδρομος τοῦ τέλους;».  
 Δυστυχῶς ἔλειψε τό θάρρος ἀπό αὐτούς πού λόγω θέσεως, ἀξιώματος καί 
προσόντων ἔχουν ταχθῆ νά φυλᾶνε Θερμοπύλες, νά στέκουν ὀρθοί στίς ἐπάλξεις 
τοῦ καθήκοντος, τῆς τιμῆς καί τῆς ἀξιοπρεπείας. Ἔλειψε τό θάρρος ἀπό τίς 
ὑπονομευμένες ψυχές, ἀπό τίς κέρινες καρδιές, ἀπό τίς ἀτροφικές συνειδήσεις. Καί 



πέταξαν τά ὅπλα. Καί ἄφησαν ἐλεύθερες τίς πύλες νά εἰσορμήση ἀδίστακτος ὁ 
βαρβαρισμός, ἡ ἀνηθικότης, ἡ σκοπιμότης, ἡ ὑποκρισία. Ἔτσι οἱ βάρβαροι δέν εἶναι 
πιά ἔξω ἀπό τίς πόλεις. Εἶναι μέσα. Ὀχυρώθηκαν μέσα στίς ψυχές. Καί τίς 
ὑπονομεύουν. Ἀφαιροῦν ὅλο τόν πνευματικό καί ἠθικό τους πλοῦτο. Λεηλατοῦν 
τούς θησαυρούς τῆς ψυχῆς.  
[σελ. 211] Τί κι ἄν ἔχουμε, σέ παγκόσμια κλίμακα, γιγάντια ἀναστήματα τῆς 
τεχνολογίας καί τῆς τεχνικῆς, ὅταν οἱ ἴδιοι αὐτοί ἀποδεικνύονται νᾶνοι στήν 
κοινωνική, στήν πολιτική ζωή, στίς πνευματικές ἐπάλξεις; Λείπουν οἱ ἀετοί, πού 
κατακτοῦν τίς πανύψηλες κορυφές μέ τό αἰθέριο πέταγμά τους, χωρίς 
μικροϋπολογισμούς καί ὑστεροβουλίες.  
 «Σέ μιά ἐποχή ἀπροσμέτρητη, νά κρατᾶνε τιμόνια μικροματαιόδοξοι, 
μικρόψυχοι, εἶναι κάτι πού ξεπερνάει τό ἐπίπεδο τῆς τοπικῆς ἀτυχίας. Εἶναι 
δυστύχημα γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα... Οἱ περισσότεροι πού φθάνουν στήν γέφυρα 
τοῦ πλοιάρχου εἶναι ἐπαγγελματίες τῆς αὐτοπροβολῆς» ἔγραφε σύγχρονος 
μελετητής.  
 

*   *   * 
 
 Καί αὐτό φυσικά δέν εἶναι χωρίς συνέπειες. Τίς ζοῦμε καθημερινά. Ἀπό τίς 
ἑστίες πολέμου πού ἀνάβουν οἱ ματαιόδοξοι καί μικρόψυχοι τοῦ 
συμφεροντολογισμοῦ, ἕως τούς ἀδίστακτους καταφρονητάς τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος, πού συμπράττουν στήν καταστροφή του μέ τήν ἀδιαφορία τους.  
 Εἶναι δυνατόν νά μήν ἀγανακτῆ κανείς μέ τήν προκλητική διπλωματία τοῦ 
καιροσκοπισμοῦ τῶν «μεγάλων»; Τόση δειλία, τόση ἀνακολουθία γιά τήν 
ἐπικράτηση τοῦ δικαίου! Τόσες ἀτέρμονες συζητήσεις, γιά νά πεισθῆ ἕνας 
ἀδίστακτος σφετεριστής νά ἐπιστρέψη τό κλεμμένο ὄνομα Μακεδονία! Μά οἱ ἴδιοι 
τά ἔλεγαν: «Ἡ κυβέρνηση θεωρεῖ ὅτι κάθε λόγος γιά Μακεδονικό “ἔθνος”, 
Μακεδονική “πατρίδα” ἤ Μακεδονική “ἐθνική συνείδηση”, ἀποτελεῖ προπαγάνδα 
ἀσύστατη, πού δέν στηρίζεται σέ καμμιά ἐθνική ἤ πολιτική πραγματικότητα...» 
(Ἔντουαρντ Στεττίνιους, [σελ. 212] ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ). Τώρα γιατί 
φοβοῦνται νά τά ἐπαναλάβουν καί νά τά ἐπιβάλουν; Μά ἀκριβῶς γιατί «τό θάρρος 
ἐξέλιπε» καί οἱ σκοπιμότητες πρέπει νά ὑπηρετήσουν τά ὁποιαδήποτε «Σκόπια».  
 Ἀλλά γιά νά ἔλθουμε καί στήν δική μας γενικότερη δειλία. Πῶς ἀντιδροῦμε 
στά μεγάλα σύγχρονα ἠθικοκοινωνικά καί πνευματικά προβλήματα; Τήν χώρα αὐτή 
χαρακτήριζε κάποιο φιλότιμο, κάποια ἀξιοπρέπεια, κάποια τιμή, κάποια ἠθική 
εὐαισθησία. Ὑπῆρχε ἕνα τρίπτυχο: Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια, πού κρατοῦσε 
ὄρθιο αὐτόν τόν τόπο καί τόν ἔκανε νά μεγαλουργῆ.  
 Καί τώρα; Τώρα ἡ οἰκογένεια ὑποβαθμίζεται. Ὁ γάμος ἐμπαίζεται. Ἡ μοιχεία, 
ὁ ὑπονομευτής τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας, ἀποποινικοποιεῖται. Τό διαζύγιο 
διευκολύνεται. Οἱ ἀμβλώσεις, ὁ ἐν ψυχρῶ δηλαδή σφαγιασμός τῆς 
ἀνυπεράσπιστης κυοφορούμενης ζωῆς, νομιμοποιοῦνται. Τό ἱερό πρός τήν πατρίδα 
χρέος καί ἡ συνταγματικά καθιερωμένη ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα νά ὑπερασπίζεται 



τήν τιμή τῆς χώρας του, περιφρονεῖται. Οἱ ριψάσπιδες δικαιώνονται καί 
διευκολύνονται μέ τίς «ἐναλλακτικές κοινωνικές θητεῖες».  
 Καί ἡ ἡγεσία, ἡ πολιτική, ἡ πνευματική, ἡ ἐκκλησιαστική; Ὅλοι ὅσοι κατέχουν 
ὑπεύθυνες θέσεις; Ποῦ εἶναι τά μεγάλα ἀναστήματα, μέ τόν εὐγενῆ πατριωτισμό, 
τόν πύρινο προφητικό ζῆλο, οἱ ἀσυνθηκολόγητοι μαχηταί, γιά νά βροντοφωνήσουν 
τό «οὐκ ἔξεστί σοι» σέ κάθε παρανομοῦντα, σέ κάθε παραχαράκτη, σέ κάθε 
καιροσκόπο; Ποῦ εἶναι ἡ πνευματική λεβεντιά, πού ἀποδεικνύει τόν ἄνθρωπο 
προσωπικότητα καί τόν διαφοροποιεῖ ἀπό τήν ἀγέλη;  

[σελ. 213] 
*   *   * 

 
 Στήν τρομερή αὐτή κρίση τῆς ἐποχῆς μας, τήν ἀπάντηση καλοῦνται νά 
δώσουν οἱ Χριστιανοί. Σέ ὁποιοδήποτε πόστο κι ἄν βρίσκωνται, πρέπει νά 
ἀναλάβουν τήν ἡγετική ἀποστολή τους. Ἡ θέση τους εἶναι στήν πρώτη γραμμή. Ὄχι 
στά μετόπισθεν. Εἶναι ὁδηγοί. Ὄχι οὐραγοί. Σαφής ἡ παραγγελία: «Οὐκ ἔδωκεν 
ἡμῖν ὁ Θεός Πνεῦμα δειλίας, ἀλλά δυνάμεως...» (Β΄ Τιμοθ. α΄ 7).  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 214]  
 
 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΕΣ 
 
 
 «ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ μας ὑπάρχουν ἤ προβάλλονται διάφορα πρότυπα. Οἱ 
σημερινοί νέοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό αὐτά, καί ποιά ἀνταποκρίνονται στά ἰδανικά 
τους;».  
 Σ’ αὐτό τό θέμα τῆς Ἐκθέσεως κλήθηκαν νά διατυπώσουν τίς ἀπόψεις τους τό 
1992 οἱ ὑποψήφιοι τῶν Γενικῶν Ἐξετάσεων. Ὡραῖο θέμα. Περιεκτικό. Εὔκολο θά 
λέγαμε γιά τούς λίγους, δύσκολο γιά τούς πολλούς. Τί νά γράψουν καί τί νά 
ἀπαντήσουν οἱ πολλοί; Τί θέσεις νά διατυπώσουν καί ἀπό ποιό πνευματικό 
θησαυροφυλάκιο νά ἀντλήσουν περιεχόμενο;  
 Ποιά πρότυπα προσφέρει ἡ ἐποχή μας, γιά νά οἰστρηλατήση, νά ἐμπνεύση 
καί νά ἐνθουσιάση τήν νέα γενιά; Ποιά πρότυπα βλέπει κάθε ἡμέρα μπροστά της; 
Ἀπό ποιούς παίρνει παραδείγματα καθημερινά; Ποιοί βλέπει νά βραβεύωνται, νά 
προβάλλωνται, νά θαυμάζωνται, νά κυριαρχοῦν; Ποιός ἀγνοεῖ πώς σήμερα 
«πανταχοῦ χρήματα τά ἔπαθλα εἶναι καί ἄνδρες ἐναγεῖς (ἀνόσιοι, ἀποτρόπαιοι) εἰς 
ζῆλον πρόκεινται (προβάλλονται πρός μίμηση)»; (Χρυσόστομος).  
 

*   *   * 
 
 Μιά ἀπό τίς ἀντινομίες τοῦ ὑλιστικοκρατούμενου ἀνθρώπου, πού ἐπικρατεῖ 
σήμερα, εἶναι ἡ [σελ. 215] περιφρόνηση τοῦ ἀληθινοῦ καί ἡ ἀποδοχή τοῦ 
ψεύτικου. Ὑποτιμᾶ τόν ἄνθρωπο τῆς ἀρετῆς, τοῦ ψυχικοῦ μεγαλείου, τῆς 
αὐταπαρνήσεως, τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς, καί θαυμάζει τούς τιποτένιους, 
τούς θορυβοποιούς, τούς ἄδειους. Ἐξυμνεῖ τήν ἀσημαντότητα, καί περιφρονεῖ τό 
μεγαλεῖο. Στίς πρῶτες θέσεις οἱ ἀνάξιοι, στίς τελευταῖες οἱ ἄξιοι. Στό 
φωταγωγημένο προσκήνιο οἱ ἀρριβίστες, οἱ καταφερτζῆδες, οἱ ἀσπόνδυλοι. Στό 
ἡμίφως καί στό περιθώριο οἱ προσωπικότητες, οἱ ἀληθινοί μύστες τῆς ἐπιστήμης, 
οἱ ἀνιδιοτελεῖς πνευματικοί ἐργάτες τοῦ καλοῦ.  
 Ἄν κοιτάξη γύρω του ὁ νέος, ἄν ἀνοίξη τήν τηλεόραση, ἄν ρίξη μιά ματιά στόν 
καθημερινό ἤ περιοδικό Τύπο, τί θά δῆ; Πρότυπα καί ἰνδάλματα ὄχι οἱ τίμιοι 
ἐργάτες τοῦ μόχθου, οἱ ἀσυμβίβαστοι καί ἀσυνθηκολόγητοι μέ τό ψέμα, οἱ 
ἀκούραστοι ἐρευνηταί τῶν ἐργαστηρίων, πού μοχθοῦν γιά τό καλό τῆς 
ἀνθρωπότητος ταπεινά καί ἀθόρυβα. Οὔτε οἱ σοβαροί ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων 
καί τῆς τέχνης, οἱ εὐγενικοί δεξιοτέχνες τοῦ χρωστῆρα, οἱ ὑψιπέτες τοῦ 
πενταγράμμου. Ἀλλά ποιοί; Οἱ χυδαιογράφοι, οἱ ἀθυρόστομοι, οἱ νυχτόβιοι τῆς 
διπλοπενιᾶς μέ τούς μπουζουκοειδεῖς ἀμανέδες στά χείλη, τά εἴδωλα τοῦ ρόκ, τά 



ἀκριβοπληρωμένα πέλματα τῶν ποδοσφαιριστῶν, οἱ βεντέτες τῆς μικρῆς ἤ τῆς 
μεγάλης ὀθόνης.  
 Καί ἄς ἔλθουμε καί στίς βραβεύσεις τῆς χρονιᾶς (1992). Βραβεύθηκε ἀπό τό 
Ὠνάσειο Ἵδρυμα ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου CNN. Μέ ποιά κριτήρια; 
Ἐπειδή ἔφερε τήν φρίκη τοῦ πολέμου τοῦ Κόλπου μέσα στά σπίτια μας; Ἤ ἐπειδή 
ἀγνοοῦσε τήν Ἑλλάδα καί τήν ἱστορία της καί [σελ. 216] πρόβαλε μέχρι πρότινος 
τήν «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» καί πού μέχρι τέλους ἀπέφυγε νά τοποθετηθῆ 
στό καθαρό αὐτό θέμα; Ἀλλά ἴσως βραβεύθηκε γιά τό ἀνθρωπιστικό του ἔργο, γιά 
τόν καλό του χαρακτῆρα, γιά τίς πνευματικές του διαστάσεις, γιά τήν ἠθική του 
ποιότητα. Νά πῶς τόν χαρακτηρίζουν οἱ εἰδήμονες στήν ψυχολογική ἀνάλυση 
Ἀμερικανοί συμπατριῶτες του: «Φανατικός πότης, γυναικᾶς καί εἰλικρινής ὡς πρός 
τήν πολυγαμική του δραστηριότητα στίς δύο προηγούμενες συζύγους του, ἀπό τίς 
ὁποῖες ἔχει πέντε συνολικά παιδιά, ὁ Τέντ Τέρνερ χαρακτηρίζεται “αὐταρχικός καί 
πραγματιστής” ἀπό τούς συνεργάτες του καί βρῆκε ἐπιτέλους στήν τρίτη σύζυγό 
του, τήν Τζέϊν Φόντα, τήν σωστή γυναῖκα»! Ὡραία βράβευση!  
 Ὅμως οἱ τιμητικές διακρίσεις, οἱ δημόσιοι ἔπαινοι, οἱ βραβεύσεις, ἡ ἀπονομή 
τίτλων ἔχουν ἀξία, ὅταν ἀποδίδωνται στίς ἀξίες. Διαφορετικά δέν κάνουμε λόγο γιά 
ἀξίες, ἀλλά γιά ἀπαξίες. «Δοτήρ τῶν τιμῶν εἶναι μόνη ἡ ἀξία ἑκάστου», τόνιζε καί τό 
σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου.  
 

*   *   * 
 
 Μέσα ἀπό ἕνα τέτοιο νοσηρό κλίμα, μέ εὐτελῆ πρότυπα, πού βραβεύονται 
ὄχι γιά τήν ἀρετή τους ἤ τήν κοινωνική καί ἀνθρωπιστική τους προσφορά, ἀλλά γιά 
τήν δύναμη ἤ τόν πλοῦτο τους ἤ τήν πολιτική τους ἐπιρροή, μπορεῖ νά ἀναπτυχθῆ 
ἠθική ὑγεία καί πνευματική εὐρωστία; Τί νέους μορφώνουμε καί διαμορφώνουμε 
μέ τέτοια κριτήρια ἐπιλογῆς προτύπων; Μέ ὅ,τι τρέφεται κανείς, αὐτό καί 
ἀφομοιώνει. Καί ὅταν τροφοδοτοῦμε τήν νέα γενιά μέ ἀπαξίες καί ψεύτικα εἴδωλα, 
τότε τήν διαπλάθουμε «κατ’ [σελ. 217] εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» τῶν φτηνῶν 
προτύπων της.  
 

*   *   * 
 
 Εἶπαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν γεννιέται, γίνεται. Γαλβανίζουμε τήν ψυχή μας μέ 
ἠθικά πρότυπα καί ὑψηλά ἰδανικά; Τῆς προβάλλουμε σ’ ὅλο τό ἀστραφτερό τους 
μεγαλεῖο τούς ἥρωες τῆς πίστεως καί τοῦ Ἔθνους, τούς μάρτυρες καί τούς ἁγίους, 
σάν ἀγωνιστικές μορφές, ἀσυνθηκολόγητες μέ τό ψέμα καί τήν ἀπάτη; Τότε 
δημιουργοῦμε δυνατές ἀνδρικές μορφές, ζηλευτές γυναικεῖες προσωπικότητες.  
 Ὅταν ὅμως στήνουμε σέ θρόνους τίς ἠθικές ἀσημαντότητες καί 
ὑπολογίζουμε τήν ἀνθρώπινη ἀξία μέ τό βάρος τοῦ χρηματοκιβωτίου της ἤ μέ τά 
ἑκατοστά τῆς μεζούρας καί προβάλλουμε σάν ἰνδάλματα τόν αἰσθησιασμό καί τήν 



κλιμάκωση τῆς ἀδιαντροπιᾶς, τότε δέν μιλᾶμε γιά πρότυπα καί ἀξίες. Μιλᾶμε γιά 
ἀνατροπή καί παρακμή.  
 Ὁπωσδήποτε, ὁ κάθε ἄνθρωπος, καί ἰδιαίτερα ὁ νέος, ἔχει ἀνάγκη ἀπό 
πρότυπα, ἀπό ἰνδάλματα, ἀπό μεγάλες μορφές, ἀπό ἥρωες. Ὄχι ψεύτικους καί 
ἐφήμερους ἥρωες. Ἀληθινούς. Καί οἱ ἀληθινοί ἔχουν μεγαλεῖο ψυχῆς. Ἔχουν 
ἀνωτερότητα. Οἱ ἀληθινοί ἥρωες δέν νικοῦν τούς ἄλλους. Νικοῦν τόν ἑαυτό τους. 
Ἐξουδετερώνουν ὄχι τούς ἀντιπάλους, ἀλλά τόν ἐσωτερικό τους ἀντίπαλο.  
 Τί πρότυπο καί τί ἥρωας εἶναι ἐκεῖνος πού κυριεύει πόλεις καί κυριεύεται 
ἀπό τά πάθη του; Δαμάζει τούς ἐχθρούς του καί δέν μπορεῖ νά τιθασεύση τίς 
ἀδυναμίες του. Ἀπό τά πολυδιαφημισμένα γρήγορα καί εὔστοχα πόδια, πού 
μένουν ἀκίνητα στά ἔργα τῆς ἀγάπης, εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερα τά [σελ. 218] 
πόδια τῆς καλοσύνης, πού φέρνουν τό μήνυμα τῆς εἰρήνης καί εὐαγγελίζονται τά 
ἀγαθά. Ἀπό τήν σιδερένια γροθιά εἶναι προτιμότερο τό ἁπαλό χέρι, πού σφογγίζει 
δάκρυα καί ἐπουλώνει πληγές.  
 

*   *   * 
 
 Τέτοια πρότυπα καί τέτοιοι ἥρωες μᾶς χρειάζονται. Καί ἔχει νά μᾶς 
παρουσιάση πολλούς ἡ ἑλληνοχριστιανική μας ἱστορία, ἡ παλαιά καί ἡ σύγχρονη. 
Ἀρκεῖ νά τούς βγάλουμε ἀπό τήν ἀφάνεια. Νά τούς προβάλλουμε σωστά. Ὄχι 
ἁπλῶς ὡς θέμα ἐκθέσεως. Ὡς πρότυπα ζωῆς. Κι ἄς μήν ξεχνᾶμε πώς, ἄν οἱ λόγοι 
παρορμοῦν, μονάχα τά παραδείγματα ἑλκύουν καί ἐμπνέουν.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 



[σελ. 219] 
 
 
 

ΣΤΗΝ «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»  
 
 
 ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ λόγο σήμερα γιά «Ὑπεράσπιση τῶν Δικαιωμάτων τῆς 
Γυναίκας» θά ἔπρεπε νά γνωρίζουν πώς αὐτά τά καθιέρωσε στήν ἀληθινή τους 
μορφή, ἐδῶ καί δυό χιλιάδες χρόνια, ὁ Χριστιανισμός. Δέν καθιέρωσε μιά 
ἐπετειακή «Ἡμέρα τῆς Γυναίκας». Τίμησε καί ἐξύψωσε πραγματικά τήν ἴδια τήν 
γυναῖκα. Καθιέρωσε τήν ἐκτίμηση καί τόν σεβασμό στήν γυναῖκα. Αὐτός διακήρυξε 
πρῶτος ὅτι ἡ γυναίκα ἔχει τά ἴδια δικαιώματα μέ τόν ἄνδρα. Δέν εἶναι δευτέρας 
κατηγορίας ἄνθρωπος. Γιά τόν Χριστιανισμό «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ πάντες γάρ 
ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλάτ. γ΄ 28). Καμμιά διάκριση ἀνάμεσα στόν 
ἄνδρα καί τήν γυναίκα στά πνευματικά χαρίσματα. Ὅλοι καί ὅλες εἶναι καλεσμένοι 
γιά τά «μέγιστα καί τίμια ἐπαγγέλματα» (Β΄ Πέτρ. α΄ 4). Μέ μιά προϋπόθεση. Ὅλα 
αὐτά μποροῦν νά πραγματοποιηθοῦν μόνον «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Διά μέσου τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γυναίκα θά ἐξυψωθῆ καί θά τιμηθῆ στόν ὕψιστο βαθμό.  
 

*   *   * 
  
 Ἡ γυναίκα κοντά στόν Χριστό δέν θά εἶναι πιά, ὅπως στήν εἰδωλολατρική 
ἀρχαιότητα, ἀλλά καί στήν σύγχρονη ξεστρατισμένη ἐποχή, τό ἀντικείμενο τῆς 
ἐκμεταλλεύσεως. Οὔτε τό διαφημιστικό καταναλωτικό προϊόν, πού λανσάρεται 
στήν ἀγορά [σελ. 220] γιά τήν προώθηση τῶν πωλήσεων. Ὄχι, ὁ Χριστιανισμός 
ἀρνεῖται τήν ἐμπορευματοποίηση καί ὑποτίμηση τῆς γυναίκας. Ἰδιαίτερα στήν 
μορφή τῆς Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, πού ἀξιώθηκε νά γίνη μητέρα τοῦ Θεοῦ, 
θά μπορῆ νά καυχᾶται κάθε γυναίκα. Ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ γίνεται ἡ 
ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν, τό πρόσωπο πού θά συγκεντρώνη τόν σεβασμό καί τήν 
τιμή ὅλων τῶν πιστῶν. Νά ποῦ ἀνέβασε τήν γυναίκα ὁ Χριστιανισμός.  
 Γιά ὅσους ἀμφισβητοῦν τήν προσφορά τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν ἑξύψωση τῆς 
γυναίκας, καί μόνον μιά σύγκριση στό θέμα τοῦ γάμου θά ἦταν ἀρκετή. Τί ἦταν ὥς 
τότε ὁ γάμος; Μιά ἀπάνθρωπη ἀγοραπωλησία. Ἕνας ἐφήμερος συναγελασμός. Δέν 
δημιουργοῦσε κανένα ἱερό δεσμό. Χάλκευε μονάχα δεσμά, τά δεσμά τῆς τυραννίας 
γιά τήν γυναῖκα. Παντρεύονταν, γιά νά χωρίσουν, καί χώριζαν, γιά νά 
ξαναπαντρευθοῦν. Καί αὐτό λεγόταν οἰκογένεια!  
 Γράφει ὁ W. Durant (Ντυράν) στήν Παγκόσμια Ἱστορία τοῦ Πολιτισμοῦ γιά τήν 
προχριστιανική οἰκογένεια:  
 «Ἡ μοιχεία ἦταν συνηθισμένη, ὥστε νά μή προκαλῆ ἔστω καί τήν ἐλαχίστη 
προσοχή, ἐκτός ἄν γινόταν γιά πολιτικούς σκοπούς, καί κατά κανόνα κάθε εὔπορη 
γυναίκα εἶχε στό ἐνεργητικό της ἕνα τουλάχιστον διαζύγιο. Τοῦτο δέν προερχόταν 



ἐξ αἰτίας τῶν γυναικῶν. Ἦταν κυρίως ἀποτέλεσμα τῆς ὑπαγωγῆς τοῦ γάμου, σέ ὅ,τι 
ἀφορᾶ τίς ἀνώτερες τάξεις, στό χρῆμα καί τήν πολιτική. Οἱ ἄνδρες διάλεγαν 
συζύγους ἤ οἱ γονεῖς διάλεγαν γιά τά παιδιά τους, γιά νά ἀποκτήσουν πλούσια 
προῖκα ἤ γιά νά συνάψουν εὐνοϊκούς συγγενικούς δεσμούς... Ὁ Κάτων παρεπονεῖτο 
ὅτι ἡ αὐτοκρατορία εἶχε καταντήσει πρακτορεῖο συνοικεσίων. Οἱ γάμοι αὐτοί ἦσαν 
[σελ. 221] πολιτικοί. Εὐθύς ὡς ἐξέλιπε ἡ σκοπιμότης τους, ὁ σύζυγος ἀναζητοῦσε 
ἄλλη σύζυγο ὡς βαθμίδα γιά τήν ἄνοδό του σέ ἀνώτερη θέση ἤ γιά τήν ἀπόκτηση 
περισσότερου πλούτου. Δέν εἶχε ἀνάγκη νά προβάλη καμμιά δικαιολογία. Ἔστελνε 
ἁπλῶς στήν σύζυγό του μιά ἐπιστολή, γιά νά τῆς ἀναγγείλη τήν ἐλευθερία της, 
καθώς καί τήν δική του» (Γ΄ Τόμος σελ. 163 - 164).  
 Παρόμοια ὑποκριτική νοοτροπία ὑπῆρχε καί στούς Φαρισαίους στήν ἐποχή 
τοῦ Χριστοῦ. Τό σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος: «Προσῆλθον αὐτῷ (τῷ 
Χριστῷ) οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν καί λέγοντες αὐτῷ εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ 
ἀπολῦσαι τήν γυναῖκα αὐτοῦ κατά πᾶσαν αἰτίαν;» (ιθ΄ 3). Καί ἔκαναν τήν 
παγιδευτική αὐτή ἐρώτηση, ἐπειδή ὑπῆρχαν πολλοί τήν ἐποχή ἐκείνη πού 
ὑποστήριζαν ὅτι μπορεῖ κάποιος νά διώξη τήν γυναῖκα του, ἄν δέν τοῦ ἀρέση γιά 
ὁποιοδήποτε λόγο ἤ ἀφορμή (Σχολή Χιλλέλ).  
 Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ: «Οὐκ ἀνέγνωτε, ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν 
καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς;» Δέν διαβάσατε, δηλαδή, στό βιβλίο τῆς Γενέσεως ὅτι ὁ 
Θεός, πού δημιούργησε τά πάντα, εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἔπλασε ἄνδρα καί γυναῖκα ὡς 
ἕνα ἀνδρόγυνο; Ἕνας ἄνδρας καί μιά γυναίκα. Ἔτσι θεσπίζεται ὁ ἱερός θεσμός τοῦ 
γάμου. Ὁ ἕνας γιά τήν μία, καί ἡ μία γιά τόν ἕνα. Ἄν ἤθελε τήν πολυγαμία καί τό 
ἐλεύθερο διαζύγιο, ἀπό τήν ἀρχή θά δημιουργοῦσε περισσότερες γυναῖκες. «Ἐπεί 
δέ πλείους οὐκ ἔπλασε, λοιπόν βούλεται μή ἀπολύειν τόν ἄνδρα τήν γυναῖκα 
αὐτοῦ» σημειώνει ἕνας ἑρμηνευτής.  
 

*   *   * 
[σελ. 222] 

 Νά ποῦ ἀνεβάζει ὁ Χριστιανισμός τόν γάμο. Νυμφαγωγός δέν εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Οἱ δεσμοί πού συνδέουν τόν ἄνδρα καί τήν 
γυναῖκα εἶναι ἱεροί καί ἀδιάσπαστοι. Ὁ Θεός τούς συνδέει. Καί «οὕς ὁ Θεός 
συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή χωριζέτω» (Ματθ. ιθ΄ 6), εἶναι ἡ παραγγελία τοῦ 
Θεανθρώπου.  
 Ὁ Θεός ἑνώνει. Καί ἑνώνει ἄνδρα καί γυναῖκα μέ τούς ἱερούς δεσμούς, ὄχι 
τοῦ σαρκικοῦ πάθους οὔτε τοῦ συμφεροντολογισμοῦ, ἀλλά τῆς εἰλικρινοῦς 
ἀγάπης. Ἡ διάσπαση τῆς ἀγάπης εἶναι ἔνοχη, εἴτε προέρχεται ἀπό τόν ἄνδρα εἴτε 
ἀπό τήν γυναῖκα. Ὄχι δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Ἡ ἐνοχή γιά τήν παράβαση τῆς 
συζυγικῆς πίστεως δέν βαραίνει μόνον τήν γυναῖκα, ὥστε νά λιθοβολῆται. Ἔξ ἴσου 
βαραίνει καί τόν ἄνδρα, ὅταν αὐτός εἶναι παραβάτης.  
 Ἔτσι ὁ ἄνδρας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πού γινόταν Χριστιανός, μάθαινε ὅτι οἱ 
γυναῖκες δέν εἶναι ἀντικείμενα ἐκμεταλλεύσεως, δέν εἶναι ἄψυχες κοῦκλες. Εἶναι 



προσωπικότητες. Εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀτίμητες ψυχές, ἄξιες σεβασμοῦ, τιμῆς, 
προστασίας καί ἀγάπης.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 223] 
  
 
 

ΝΑ ΓΕΡΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΓΕΡΟΣ 
 
 
 ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ νά συγκρίνουν τήν ἡλικία μέ τίς ἐποχές τοῦ ἔτους. Τά γηρατειά 
δέν εἶναι ἡ ἄνοιξη. Δέν εἶναι τό καλοκαίρι. Εἶναι τό φθινόπωρο ἤ ὁ χειμώνας. Ὡσάν 
τό φθινόπωρο νά μήν ἔχη καί αὐτό τή χάρη του καί τίς ὀμορφιές του. Γιατί ὄχι καί ὁ 
χειμώνας. Κάθε ἐποχή ἔχει τή σημασία της καί τήν ὀμορφιά της. Ξεχνοῦν πώς ἡ ζωή 
δέν εἶναι μόνον ζήτημα ἡλικίας. Εἶναι τρόπος ζωῆς. Εἶναι τέχνη νά ξέρης νά ζῆς καί 
νά ἀξιοποιῆς κάθε στιγμή καί κάθε περίοδο τῆς ζωῆς σου, ὅπως πρέπει.  
 Ποιός μᾶς εἶπε πώς ἡ γέρικη μηλιά δίνει καί γέρικα μῆλα; Ἡ λαμπάδα, εἴτε 
στήν ἀρχή εἴτε στή μέση εἴτε στό τέλος βρίσκεται, σημασία ἔχει νά δίνη φλόγα. Καί 
αὐτή ἡ φλόγα φωτίζει καί θερμαίνει σ’ ὅποιο στάδιο κι ἄν εἶναι. Παράγει 
θερμότητα. Προσφέρει τό δικό της φῶς.  
 Κάτι παρόμοιο θά μπορούσαμε νά ποῦμε καί γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή. Τόν 
πρῶτο ρόλο δέν τόν παίζει τό φθαρτό σῶμα. Αὐτό κάποτε θά φθάση στόν τάφο. 
Τήν πρώτη ἀξία ἔχει ἡ ἀθάνατη ψυχή, πού παραμένει ἡ ἴδια ἀπό τή γέννηση ὥς τό 
θάνατο. Οἱ δραστηριότητες ἀλλάζουν μέ τήν ἡλικία. Ὅμως ἡ ἀγάπη, ἡ καλοσύνη, ἡ 
στοργή δέν ἔχουν ἡλικία. Δέν γίνεται κανείς γέρος, ἁπλῶς καί μόνον γιατί γέρασε. 
Γερνάει ἀπό τή στιγμή πού θά γεράσουν τά ἰδανικά του. Ἀπό τή στιγμή πού οἱ 
φόβοι του, οἱ ἀγωνίες του, θά πάρουν τή θέση τῶν ὁραματισμῶν του. [σελ. 224] 
Διαφορετικά ἡ ἀκτινοβολία του ἐξακολουθεῖ νά εἶναι εὐεργετική.  
 

*   *   * 
  
 Ἀποτελεῖ σύγχρονη πραγματικότητα. Οἱ νέες συνθῆκες τῆς ζωῆς ἀνεβάζουν 
διαρκῶς τό ὅριο τῆς ἡλικίας. Ὁ ἀριθμός τῶν ἡλικιωμένων στίς ἀναπτυγμένες χῶρες 
δέν παύει νά αὐξάνη. Γι’ αὐτό γίνεται λόγος γιά «πλανήτη γηρατειῶν» καί γιά 
«γκρίζα παλίρροια». Ἡ Τρίτη ἡλικία εἶναι πολυάριθμη στίς εὐρωπαϊκές χῶρες, ΗΠΑ 
καί ἀλλοῦ. Τό 18% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας ἀποτελεῖται ἀπό ἄτομα 
πού ἔχουν ὑπερβῆ τό 65ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους, ἐνῶ τό 1951 τά ἄτομα αὐτά 
ἐκάλυπταν μόλις τό 8,4% τοῦ πληθυσμοῦ, γιά νά φθάσουν τό 1981 στό 12,8% καί τό 
1988 στό 15,8%. Ὁπωσδήποτε πολλοί ἀπό αὐτούς διαθέτουν ἀξιοζήλευτη 
ζωτικότητα. Γιά ἀρκετά σπίτια ἀποτελοῦν τή ζωντανή οἰκογενειακή παράδοση, τό 
φύλακα ἄγγελο καί σοφό παιδαγωγό τῆς τρυφερῆς ἡλικίας.  
 Τίποτα δέν εἶναι αὐστηρῶς καθορισμένο. Ὑπάρχουν νέοι πού ἔχουν γεράσει 
πρό τῆς ὥρας τους, καί γέροντες πού παραμένουν νέοι στό φρόνημα παρά τήν 
ἡλικία τους. Τό πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν τοποθέτησή τους ἀπέναντι στή ζωή, καί 
προπαντός ἀπό τήν πνευματική τους ζωή. Ἡ ἡλικία δέν εἶναι μόνον ὑπόθεση 



χρόνου. Δέν ὑπολογίζεται μέ τίς ρυτίδες ἤ μέ τή φυσική ἀντοχή. Τό ἄνοιγμα τοῦ 
πνεύματος, τό πλάτεμα τῆς ἀγάπης, ἡ ἁπλόχερη προσφορά, ἡ νεότης τῆς καρδιᾶς, 
ὅλα αὐτά μετρᾶνε περισσότερο στόν καθορισμό τῆς ἡλικίας.  
 Γι’ αὐτό εἶναι λάθος νά συγχέουμε τό προχώρημα τῆς ἡλικίας μέ τήν 
παρακμή τῆς ζωῆς, τήν ποσότητα [σελ. 225] μέ τήν ποιότητα. Ναί, ὑπάρχει τό ρολόϊ 
πού μετράει τό χρόνο. Ἀλλά ὑπάρχει καί τό χρονόμετρο τῆς ψυχῆς, πού χτυπάει 
στούς παλμούς τῆς ἀγάπης, πού συντονίζεται ἀπό τούς χτύπους τῆς στοργικῆς 
καρδιᾶς.  
 Ὁπωσδήποτε ἡ ἡλικία δέν παύει νά ἀποτελῆ ἕνα ἀπό τά πιό σοβαρά 
προβλήματα. Καί εἶναι ἀναπόφευκτο. Ἡ ἀντιμετώπισή του διαφέρει. Ὅμως οὔτε ἡ 
ὡραιοποίησή του οὔτε ἡ τραγικοποίησή του μᾶς ὠφελεῖ. Τό νά ζητᾶμε νά 
ἐλαφρύνουμε τό βάρος τῆς ἡλικίας εἶναι φυσικό. Τό νά θέλουμε νά κρύψουμε τήν 
ἡλικία ἀποτελεῖ στρουθοκαμηλισμό. Χρειάζεται διαφορετική θεώρηση. Χρειάζεται 
συμφιλίωση. Νά τήν δοῦμε ὡς φίλο, ὄχι ὡς ἐχθρό. Ἄν μέσα στό βλέμμα τῶν νέων 
βλέπουμε τή φλόγα, στά μάτια τῶν ἡλικιωμένων ἀντικρίζουμε τό φῶς. Κι ἄς μήν 
ξεχνᾶμε ὅτι ἄν καί «ὁ ἔξω ἄνθρωπος, τό σῶμα μας φθείρεται, ὁ ἔσω ὅμως 
ἄνθρωπος, ἡ ψυχή ξανακαινουργώνεται καί ξανανιώνει ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα» (Β΄ 
Κορινθ. δ΄ 16). Τί κι ἄν τό πρόσωπο ρυτιδώνεται. Ἀρκεῖ ἡ καρδιά νά μήν ἔχη 
ρυτίδες.  
 Αὐτό ἔχει σημασία. Καί τότε θά συνειδητοποιήσουμε πώς τά γηρατειά δέν 
εἶναι ὁ βράχος πού κλείνει τό δρόμο τῆς ζωῆς. Εἶναι ὁ ἀνοιχτός δρόμος, πού ὁδηγεῖ 
σέ μιά ἄλλη ζωή.  
 Νά γιατί εἴπαμε πώς δέν γερνάει κανείς ἀπό τά χρόνια. Γερνάει πιό πολύ, 
ὅταν ἀρχίζη νά κλείνεται στόν ἑαυτό του. Κάθε φορά πού διαγράφει τούς ἀνοιχτούς 
ὁρίζοντες καί κοιτάζει μόνον πρός τά πίσω. Ἀντίθετα, γίνεται νέος, κάθε φορά πού 
κοιτάζει ἐμπρός, πού προεκτείνει τή ζωή του στήν αἰωνιότητα. Γίνεται νέος, κάθε 
φορά πού ἀνακαινίζει τήν καρδιά του, τήν πνευματική του ζωή. Κάθε φορά πού 
[σελ. 226] ἀκούει, προτοῦ κρίνει. Κάθε φορά πού δέν κολλάει πεισματικά στίς ἰδέες 
του. Κάθε φορά πού ἐνδιαφέρεται γιά τούς ἄλλους. Κάθε φορά πού προσφέρει καί 
δέχεται ἀγάπη. Κάθε φορά πού συγκινεῖται ἀπό τά δῶρα τοῦ Θεοῦ, πού θαυμάζει 
τίς ὀμορφιές τῆς δημιουργίας.  
 Ἔτσι γερνάει κανείς, χωρίς νά γίνεται γέρος. Συνειδητοποιεῖ ὅτι τά γηρατειά 
δέν εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους. Εἶναι ἕνας ἄλλος τρόπος ζωῆς. Μιά δημιουργική 
προετοιμασία γιά μιά ἄλλη ζωή, χωρίς τέλος, αἰώνια.  
 

 



[σελ. 227] 
 
 
 

ΜΑΘΕ ΝΑ ΓΕΡΝΑΣ 
 
 
 ΓΡΑΦΕΙ Γάλλος συγγραφέας καί δημοσιογράφος: «Πίστευα γιά πολύ ὅτι εἶχα 
μείνει, ὅπως λέμε, νέος. Γιατί βάδιζα καλά, γιατί δέν πονοῦσα, παρά τίς δύο 
ἐγχειρήσεις μου, γιατί ὡς δημοσιογράφος συνέχιζα νά γράφω ἄρθρα καί νά 
δημοσιεύω βιβλία, γιατί δέν σκεπτόμουν παρά μονάχα τό μέλλον, γιατί διαρκῶς 
πολλαπλασίαζα τίς ποικίλες δραστηριότητές μου. Ἡ συνταξιοδότησή μου ὄχι μόνο 
δέν εἶχε μειώσει τόν ρυθμό τῆς ζωῆς μου, ἀλλά τόν εἶχε αὐξήσει. Ὁπότε μιά ἡμέρα 
τί συνέβη...  
 Σ’ ἕνα διοικητικό συμβούλιο, πού μετεῖχα ἀπό πολύ καιρό, χρειάσθηκε ἡ 
ἐκλογή νέου προέδρου. Ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος ἐστράφη πρός τό σῶμα καί εἶπε: 
«Σᾶς προτείνω ὡς νέο πρόεδρο τόν πρεσβύτερο κατά τήν ἡλικία». Καί τότε βλέπω 
τά μάτια ὅλων νά στρέφωνται πρός ἐμένα.  
 Τή στιγμή ἐκείνη, χαμογελώντας, τό δέχθηκα μέ πολύ χιοῦμορ. Ὅμως κάτι 
μέσα μου εἶχε σπάσει. Ξαφνικά συνειδητοποίησα τήν ἡλικία μου. Ἦταν ἕνα πρῶτο 
μήνυμα, γιατί τά γηρατειά δέν τά αἰσθάνεται κανείς πάντοτε νά ἔρχωνται. Καί 
ξαφνικά νά τα μπροστά του. Τίποτα δέν εἶχε ἀλλάξει. Ἡ εἰσβολή τους εἶχε γίνει 
ἀργά. Καί τώρα μοῦ τό βεβαίωναν οἱ ἄλλοι.  
 Τόν ἴδιο σχεδόν καιρό εἶχα προσκληθῆ νά μιλήσω σέ μιά τάξη μαθητῶν τοῦ 
Λυκείου στό Παρίσι. Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ἔκανα κάτι τέτοιο. Γενικῶς τό 
ἀκροατήριο δέν μέ γνώριζε, καί ἔπρεπε ἐγώ νά παρουσιάσω τόν ἑαυτό μου. Τό 
ἔκανα ξεκινώντας [σελ. 228] ἀπό μιά ἐρώτηση: Κατά τή γνώμη σας, τί κάνω μέσα 
στή ζωή; Τί ἐπάγγελμα; Καί ἐδῶ τί ἦλθα νά κάνω;  
 Ἦταν ἕνας τρόπος γιά μένα νά βολιδοσκοπήσω αὐτό πού τό ἀκροατήριό μου 
θά περίμενε ἀπό τήν παρουσία μου. Ἤ νά ἀνακαλύψω αὐτό πού τό ἐνδιέφερε. Ἤ 
ποιά ἦταν ἡ εἰκόνα πού σχημάτιζαν οἱ νέοι γιά μένα; Πολλές φορές, σέ διάφορα 
Λύκεια, εἶχα ἐνεργήσει μέ αὐτό τόν τρόπο. Οἱ ἀπαντήσεις διάφορες: «Εἴσαστε 
καθηγητής. Περιοδεύων κοινωνιολόγος. Δημοσιογράφος». Σήμερα, ὕστερα ἀπό ἕνα 
διάστημα ἀμήχανης σιγῆς, ἕνας μαθητής φώναξε: «Εἴσαστε συνταξιοῦχος». 
Δεύτερο μήνυμα, πού μοῦ ἐρχόταν ξαφνικά.  
 Ἀπό τότε ἄρχισα νά σκέπτωμαι γιά τήν ἡλικία. Ἀπανωτές οἱ ἐρωτήσεις: Σέ 
ποιά ἡλικία γερνάει κανείς; Ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά τῶν γηρατειῶν; Ἄρχισα νά 
διαβάζω. Καί τί δέν διάβασα. Τά περισσότερα μιλοῦσαν γιά τό λυκόφως τῆς ζωῆς: 
Ἐξασθένιση μνήμης, ἐλάττωση σκέψεως κ.λ.π. μέ πολλή δόση ἀπαισιοδοξίας, 
Ὑπῆρχαν καί μερικά μέ εὔκολες συνταγές αἰσιοδοξίας καί πρακτικές ὁδηγίες γιά τήν 
ἐξαφάνιση τῶν ρυτίδων...  



 Ἐκεῖνο πού μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση εἶναι πώς δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά 
ἀντιμετωπίσουμε τήν πραγματικότητα, ἡ ὁποία δέν ἔχει μόνο ἀρνητικά στοιχεῖα. 
Ὁπωσδήποτε τό νά μάθη κανείς νά γερνάη εἶναι μεγάλο ἐπίτευγμα. Ὅπως ἐλέχθη: 
«Δέν μπορεῖ κανείς νά ἐμποδίση τά γηρατειά, μπορεῖ ὅμως νά ἐμποδίση νά γίνει 
γέρος». Τό λάθος εἶναι ὅτι περιορίζουμε τά γηρατειά στήν ἡλικία τῶν ἀρτηριῶν μας, 
στό δύσκολο βάδισμα, στίς ρυτίδες τοῦ προσώπου. Λησμονοῦμε ἁπλούστατα πώς 
τά γηρατειά εἶναι μιά ἡλικία διαφορετική. Ὅπως κάθε ἡλικία, ἔχει τίς [σελ. 229] 
φωτεινές καί τίς σκιερές πλευρές της, τήν ἀδυναμία τῆς καί τή δύναμή της».  
 

*   *   * 
 
 Χρειάζεται, λοιπόν, σωστή τοποθέτηση. Συχνά ἀκούγεται ἡ φράση: «Μεῖνε 
νέος». Λάθος. Καί ὄχι μόνο λάθος. Εἶναι ἀπάτη καί αὐταπάτη. Κανένας δέν μπορεῖ 
νά ἐμποδίση τό προχώρημα τῆς ἡλικίας. Οὔτε ἡ κάποια ἡλικία εἶναι ντροπή. Ἄν 
ὅμως μέ τό πέρασμα τῆς ἡλικίας δέν μπορεῖ κανείς νά «μείνη νέος», μπορεῖ νά 
«γίνεται νέος». Γιατί ἡ ἡλικία δέν εἶναι μόνο ζήτημα χρόνου. Εἶναι καί θέμα ψυχικῆς 
διαθέσεως, πνευματικῆς ζωῆς καί δημιουργίας. Χρειάζεται πολύς χρόνος, γιά νά 
γίνη κανείς ἀληθινά νέος. Νά ἀπελευθερωθῆ ἀπό τίς προκαταλήψεις καί τά δεσμά 
τῆς νεανικῆς ἡλικίας. Σέ τελευταία ἀνάλυση, τά γηρατειά δέν εἶναι ἁπλῶς 
πρόβλημα φυσιολογίας, ψυχολογικό, ἰατρικό. Εἶναι πρόβλημα πνευματικό. 
Ἀνακεφαλαιώνεται στό τί νόημα καί ποιό σκοπό ἔχει ἡ ζωή. Δίνεις διαστάσεις 
αἰωνιότητος στή ζωή σου; Τότε...  
 Εἶπαν ὅτι ἡ ζωή δέν εἶναι ἕνα ἤρεμο ποτάμι, πού κατεβαίνει ἀπό τό βουνό 
καί χάνεται στή θάλασσα. Νά γερνᾶς εἶναι μιά μαθητεία διαρκείας καί μιά 
προετοιμασία γιά τήν αἰωνιότητα. Ὄχι ἕνα βάρος, ἀλλά ἕνα δῶρο. Ὄχι μιά ἀτυχία, 
ἀλλά μιά εὐλογία. Χρειάζεται ὅμως ἡ ἀνάλογη προετοιμασία, γιά νά ζήση κανείς τά 
γηρατειά πού ἀξίζουν. Ἑπομένως, τά γηρατειά δέν εἶναι ἄσχετα μέ τή ζωή πού 
ζήσαμε. Εἶναι ἡ κληρονομιά τῆς νεότητός μας. «Τό βράδυ δείχνει αὐτό πού ἦταν ἡ 
ἡμέρα». Γι’ αὐτό, ὅταν μιλάη κανείς γιά γηρατειά, δέν ἀπευθύνεται μονάχα στούς 
ἡλικιωμένους. Ἀπευθύνεται σέ ὅλους. Τά [σελ. 230] γηρατειά ἀρχίζουν πολύ νωρίς. 
Ἠ προετοιμασία τους πρέπει νά ἀρχίζη πολύ νωρίς. Ἔτσι θά γερνάη κανείς, χωρίς νά 
γίνεται γέρος.  
 

 
 



[σελ. 231] 
 
 

  
«Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ»  

 
 
 ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ, ἀλήθεια, μερικοί νά κάνουν τά ἁπλᾶ καί αὐτονόητα 
πολυσύνθετα καί δυσνόητα; Δέν ἀρέσκονται στήν ἁπλῆ, φυσική καί ἀνεπιτήδευτη 
διδασκαλία τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων, τήν καταληπτή σέ ὅλους. Δέν 
εὐχαριστοῦνται στήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Θέλουν νά εἶναι τοῦ συρμοῦ 
καί θυσιάζουν στόν βωμό τῆς «θεολογικῆς» μόδας τήν εὐαγγελική ἁπλότητα. 
Ἀνίκανοι νά συλλάβουν τό ἀνεπιτήδευτο μήνυμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅτι «τό τέλος 
τῆς παραγγελίας ἐστίν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καί συνειδήσεως ἀγαθῆς καί 
πίστεως ἀνυποκρίτου», ἐπιδιώκουν νά παρουσιάζωνται ὡς μοναδικές αὐθεντίες, 
«μή νοοῦντες μήτε ἅ λέγουσι μήτε περί τίνων διαβεβαιοῦνται» (Α΄ Τιμοθ. α΄ 5,7).  
 

*   *   * 
 
 Ἀνεκάλυψαν, λοιπόν, τελευταῖα, πώς οἱ ὀρθόδοξες ὀργανώσεις ἔχουν «τήν 
ἀτομική πίστιν καί τήν ἀτομικήν ἠθικήν συνέπειαν... Ἐπιδίδονται εἰς τήν ἄσκησιν 
ἀρετῶν ἰδιωτικῶν, ἐξαρτῶντες τήν σωτηρίαν ἀπό τάς ἀτομικάς ἠθικάς ἐπιδόσεις...»  
 Κατ’ ἀρχήν θά ἔλεγε κανείς ὅτι ἡ ὁρολογία αὐτή θυμίζει περισσότερο 
ἀνταγωνιστικό ἀθλητικό στίβο, μέ ἀτομικές ἤ ὁμαδικές ἐπιδόσεις, παρά 
πνευματικούς ἀγωνιστάς «παραδεδομένους τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ». Τώρα γιατί 
ὁμιλοῦν περιφρονητικά γιά τήν «ἀτομική πίστη» καί τήν «ἀτομική ἠθική [σελ. 232] 
συνέπεια» εἶναι ἕνα ἐρώτημα. Ὅπως ἐρώτημα ἀποτελεῖ, γιατί ἐνοχλοῦνται «ἀπό 
τάς ἀτομικάς ἠθικάς ἐπιδόσεις»; Ἀξιοκατάκριτη καί ἀπορρίψιμη –παρά πᾶσαν 
ἁγιογραφική ἤ πατερική ἔννοια– ἡ ἠθική πρόοδος καί συνέπεια στή ζωή μας, μόνο 
καί μόνο γιατί εἶναι ἀτομική; Καί θά ἦταν προτιμότερη ἡ ἀσυνέπεια, ἔστω καί ἄν ἐξ 
αἰτίας της «βλασφημῆται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσι»; Δέν εἶναι ἐντολή τοῦ 
Κυρίου τό «οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν 
ὑμῶν τά καλά ἔργα –καί ὄχι τά παχειά λόγια– καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16);  
 Σέ τί ἔβλαψε «ἡ ἠθική συνέπεια» καί τό φωτεινό παράδειγμα τῆς ἁγίας 
Ἀνθούσης, τῆς μητέρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου; Αὐτό δέν συγκλόνισε 
τόν ἐθνικό σοφό τόν Λιβάνιο καί τόν ἔκανε νά ἀναφωνῆ «βαβαί οἷαι παρά 
Χριστιανοῖς γυναῖκες εἰσιν»; Ὁ μεγάλος Πατέρας τῆς ἐκκλησίας, ὁ Χρυσόστομος, 
δέν διεκήρυττε ὅτι «δέν θά ὑπῆρχαν εἰδωλολάτρες, ἄν οἱ Χριστιανοί ζοῦσαν μέ 
συνέπεια»; Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δέν εἶπε ὅτι «ἀποδώσει ἑ κ ά σ τ ῳ  κατά τήν πρᾶξιν 
αὐτοῦ»; (Ματθ. ιστ΄ 27). Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν τόνισε ὅτι «τούς πάντας ἡμᾶς 



φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕ κ α σ τ ο ς  
τά διά τοῦ σώματος πρός ἅ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθόν εἴτε κακόν»; (Β΄ Κορ. ε΄ 10) καί 
« ἕ κ α σ τ ο ς  ἡμῶν περί ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ»; (Ρωμ. ιδ΄ 12).  
 Λυπᾶται κανείς εἰλικρινά, ὅταν, μέ ὁποιαδήποτε πρόφαση, βλέπη νά 
ὑποτιμᾶται ὁ πνευματικός ἀγώνας ἑκάστου γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς καί 
ὑποβαθμίζεται ἡ πρωταρχική σημασία πού ἔχει ἡ [σελ. 233] ἀτομική ἠθική 
συνέπεια. Ἀλλά ἀφοῦ φθάσαμε σ’ αὐτό τό σημεῖο, θά ἔπρεπε τουλάχιστον νά 
συγκλονισθοῦμε ἀπό τήν παρατήρηση ἑνός μή Χριστιανοῦ, καλῆς ὅμως διαθέσεως, 
τοῦ Μαχάτμα Γκάντι. Παρατήρηση καταδικαστική μιᾶς τέτοιας νοοτροπίας: 
«Ἀγαπῶ τόν Χριστό, ἀλλά δέν ἀγαπῶ τούς Χριστιανούς, γιατί δέν μοιάζουν μέ τόν 
Χριστό».  
 Μάλιστα. Δέν ἀγαπῶ τούς ἀσυνεπεῖς Χριστιανούς. Αὐτούς πού δέν ἔχουν 
συνειδητοποιήσει ὅτι «οἱ ἐπαγγελόμενοι Χριστοῦ εἶναι, δι’ ὧν πράσσουσιν 
ὀφθήσονται» (Ἰγνάτιος Θεοφόρος). «Δέν ἀγαπῶ...». Καί ποιός ἀγαπάει τήν 
ἀσυνέπεια καί ἀνακολουθία; Ποιός ἀγαπάει τά ρολόγια πού χτυποῦν ὀχτώ καί 
δείχνουν μία; Ποιός ἀγαπάει τίς μεγαλόστομες διακηρύξεις πού δέν ἔχουν κανένα 
ἀληθινό ἀντίκρυσμα; Μέ πόσο πόνο πρόφερε ὁ Κύριος τά λόγια πού καταδίκαζαν 
τήν ἀσυνέπεια καί ἀντινομία τῆς φαρισαϊκῆς ὑποκρισίας: «Λέγουσι καί οὐ 
ποιοῦσι» (Ματθ. κγ΄ 3).  
 Αὐτός ἦταν ἀνέκαθεν ὁ πιό μεγάλος ἐχθρός τοῦ Χριστιανισμοῦ: ἡ ἀσυνέπεια 
καί ἀνακολουθία τῶν ὀπαδῶν του. Τό νά μήν ἔχη ἀπήχηση καί νά μήν βρίσκη 
ἐφαρμογή στήν προσωπική τους ζωή ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Οἱ διῶκτες 
θέριευαν τόν ἐνθουσιασμό καί ἔκαναν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ νά ἀκτινοβολῆ παντοῦ. 
Ὁ κίνδυνος δέν ἦταν οἱ ἄλλοι. Ἦταν οἱ ἴδιοι οἱ Χριστιανοί.  
 Ἰσχύει πάντοτε. Καί τά πιό ἰσχυρά ἐπιχειρήματα γίνονται ἀνίσχυρα, ὅταν δέν 
συνοδεύωνται ἀπό φωτεινό παράδειγμα. Μιά ζωή μέ συνέπεια εἶναι πάντα τό πιό 
δυνατό ἐπιχείρημα. Πίστη καί ἔργα ἤ πηγαίνουν συντροφιασμένα καί οἰκοδομοῦν ἤ 
δέν συμπορεύονται καί γκρεμίζουν. Μιά ἰδέα ἤ μιά [σελ. 234] ἀλήθεια πρέπει νά 
εἶναι βιωματική, νά διακηρύσσεται ἀπό ψυχή πού τήν πιστεύει καί τήν ζῆ. Ἔτσι 
προκαλεῖ δυνατούς συγκλονισμούς καί ἀληθινές πνευματικές μεταμορφώσεις.  
 Πῶς νά πείση καί νά συγκινήση ὁ λόγος μας, ὅταν διαψεύδεται ἀπό τή ζωή 
μας; Αὐτή ἡ ἔντονη ἀσυμφωνία εἶναι πού προκαλεῖ τήν ἀποστροφή καί 
ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἀλήθεια. Οἱ μεγάλες ἀλήθειες στά χείλη ἀναξίων 
ἐκπροσώπων φαίνονται ἀποκρουστική ὑποκρισία. Μαζί μέ τούς ἀναξίους 
ἐκπροσώπους φθείρονται καί περιφρονοῦνται καί τά ἰδανικά, τά ἱερά καί τά ὅσια. 
«Ὁ διδάσκων ἕτερον σεαυτόν οὐ διδάσκεις; Ὀ κηρύσσων μή κλέπτειν κλέπτεις; Ὁ 
λέγων μή μοιχεύειν μοιχεύεις; Ὁ βδελυσσόμενος τά εἴδωλα ἱεροσυλεῖς; Ὅς ἐν 
νόμῳ καυχᾶσαι, διά παραβάσεως τοῦ νόμου τόν Θεόν ἀτιμάζεις;» (Ρωμ. β΄ 21-
25).  
 Ὅλα αὐτά μᾶς ὑπογραμμίζουν τήν μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ἡ χριστιανική ζωή 
εἶναι σοβαρή καί ὑπεύθυνη. Ἀπαιτεῖ κόπο καί ἀγῶνα. Εἶναι ὅμως ὄμορφη, ἄξια νά 
τήν ζῆ ὁ ἄνθρωπος. Διαμορφωτική ἀρτίας προσωπικότητος.  



 Καί ὅταν πάρη κανείς στά σοβαρά τήν χριστιανική ζωή καί ἀγωνίζεται μέ τήν 
χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ἴδιος τήν ἀπολαμβάνει καί τούς ἄλλους οἰκοδομεῖ. Γίνεται 
φῶς ἐπί τήν λυχνίαν. Ἔχει καί αὐτός τίς ἀδυναμίες του. Γιατί ὄχι καί τίς πτώσεις του. 
Ἀλλά ἀγωνίζεται καί μετανοεῖ καί πέφτει καί σηκώνεται καί πάλι προχωρεῖ. Γι’ αὐτό 
διδάσκει ὄχι μόνο μέ τήν ἀρετή του, ἀλλά καί μέ τήν μετάνοιά του. Καί  προπάντων 
μέ αὐτήν.  
 

*   *   * 
[σελ. 235] 

 Οἱ ἅγιοι καί οἱ πιό μεγάλοι, πού κατέπληξαν μέ τό ψυχικό μεγαλεῖο τους τήν 
οἰκουμένη ὁλόκληρη καί οἰκοδόμησαν μέ τήν ἀρετή τους τήν ἀνθρωπότητα, ὅσον 
κανένας ἄλλος, δέν ἦσαν ἀναμάρτητοι. Ἦσαν ἀγωνισταί. Πρωταθληταί στόν στίβο 
τῆς ἀγάπης, τῆς αὐταπαρνήσεως, τῆς θυσίας. Δέν κυνηγοῦσαν τά ἀξιώματα, ἀλλά 
τίς ἀξίες. Δέν περιορίζονταν σέ μιά στείρα θρησκευτικότητα ἤ σέ ἕνα ἄγονο 
τυπικισμό. Ζοῦσαν μιά ἔντονη ἐσωτερική πνευματικότητα, πού συμβάδιζε μέ τήν 
ἱεραποστολική φλόγα καί τά ἔργα τῆς ἀγάπης. Γνώριζαν ὅτι «ἐκ τοῦ καρποῦ τό 
δένδρον γινώσκεται» (Ματθ. ιβ΄ 33), γι’ αὐτό καί φρόντιζαν νά «ποιοῦν καρπούς 
ἀξίους τῆς μετανοίας» (Ματθ. γ΄ 8). Νά ἐναρμονίζουν τήν ζωή τους μέ τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀδιαφοροῦσαν γιά «τήν ἀτομική ἠθική συνέπεια».  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 236]  
 
 
 

ΟΧΙ ΑΓΕΛΗ. ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 
 
 ΜΙΛΗΣΑΜΕ γιά τήν «ἀτομική ἠθική συνέπεια» καί τίς «ἀτομικές ἠθικές 
ἐπιδόσεις». Δέν πρέπει ὅμως νά λησμονοῦμε πώς ἐκτός ἀπό τό ἄτομο ὑπάρχει καί 
τό σύνολο. Ὑπάρχει ἡ κοινότης, ἡ κοινωνία. Ἄλλωστε, ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι νησί 
ἀπομονωμένο στόν ὠκεανό. Καί τό ἐρώτημα: Ὀ Χριστιανισμός προσέχει τό ἄτομο ἤ 
τήν κοινωνία;  
 

*   *   * 
 
 Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ. Ἐνδιαφέρεται καί γιά τά δύο. Καί γιά τό ἄτομο καί 
γιά τήν κοινωνία. Ἤ μᾶλλον ἐντάσσει τό ἄτομο σωστά μέσα στήν χριστιανική 
κοινότητα, στήν Ἐκκλησία. Δέν θέλει τό ἄτομο ξεκάρφωτο μέσα σέ ἕνα 
ἀδιαμόρφωτο κοινωνικό σύνολο. Οὔτε ἐπιδιώκει νά ἀναπτύξη μοναχικές μονάδες. 
Τό κέντρο τοῦ βάρους δέν πέφτει οὔτε στόν ἕνα οὔτε στούς πολλούς, πού κινοῦνται 
καί ἐργάζονται χωριστά. Σύμβολό του δέν ἔχει τόν σωρό τῆς ἄμμου, ἔστω καί ἄν ὁ 
σωρός αὐτός σχηματίζη ἑνιαῖο καί ὁμοιόμορφο σύνολο. Οὔτε καί τήν ἀγέλη, πού 
συμπορεύεται μέ κοινό, ἔστω, σκοπό.  
 Εἰκόνα πού ἀποδίδει πιστά τήν ἐσωτερική δομή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν 
θέση τοῦ κάθε πιστοῦ μέσα στόν θεοσύστατο αὐτό ὀργανισμό, εἶναι τό ἀνθρώπινο 
σῶμα. Τό σῶμα ἀποτελεῖται ἀπό μέλη, καί τό κάθε μέλος ἔχει στό σῶμα τήν 
ξεχωριστή θέση του. Τό σῶμα βρίσκεται σέ στενή σχέση καί [σελ. 237] 
ἀλληλεξάρτηση μέ τά μέλη του. Καί τά μέλη του, ἐνῶ βρίσκονται σέ ὀργανικό 
σύνδεσμο μαζί του, δέν παύουν νά διατηροῦν τήν αὐτοτέλειά τους. Τό κάθε μέλος, 
χωρίς νά χάνη τήν ἰδιομορφία του, ἀναπτύσσεται μέσα στό σῶμα, καί ὄχι 
ἀνεξάρτητα ἀπό τό σῶμα.  
 Αὐτή εἶναι ἡ θέση τοῦ κάθε πιστοῦ μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ κλήση πού τοῦ ἀπευθύνει ὁ Χριστός εἶναι προσωπική. Τά πνευματικά 
βιώματα πού ζῆ ὁ κάθε πιστός εἶναι δικά του, ἐσωτερικά. Ἡ θρησκευτική γνώση 
πού ἀποκτᾶ γίνεται σιγά-σιγά προσωπική του ἐμπειρία. Ἡ πνευματική του ζωή δέν 
εἶναι ἐξωτερική ἤ, ἄς ποῦμε, «ὁμαδική», χωρίς νά τήν αἰσθάνεται βαθειά ὁ ἴδιος, 
χωρίς νά τόν ἀναμοχλεύη καί νά τόν μεταμορφώνη. Ἡ μετάνοια, τό κεφάλαιο καί ἡ 
βάση τῆς πνευματικῆς ζωῆς, δέν εἶναι ὑπόθεση συλλογική, ἀλλά κατ’ ἐξοχήν 
προσωπική. Ἡ προσευχή ἀρχίζει ἀπό τό «ταμιεῖον», ἀπό τό δωμάτιο, ὡς ἀτομική 
προσευχή, ἀλλά θά γίνη καί συμπροσευχή καί κοινή λατρεία.  
 Ἡ προσωπική πνευματική ζωή, λοιπόν, εἶναι ἕνα βασικό κεφάλαιο. Δέν εἶναι 
ὅμως τό μοναδικό, ἀφοῦ γιά τήν σωστή ἀνάπτυξη τοῦ πιστοῦ ἀπαιτεῖται ἡ ἔνταξή 



του μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ θά ἀναπτυχθῆ ἁρμονικά, ὡς κοινωνικό 
μέλος ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ καί ὄχι ὡς ὑπερτροφικό ἤ ἰδιόμορφο μέλος. 
Ἐντάσσεται σωστά στό ὅλο σῶμα καί συνεργάζεται ὁμαλά μέ τά ἄλλα μέλη.  
 

*   *   * 
 
 Αὐτή ἡ τοποθέτηση, ἐκτός ἀπό τά ἄλλα πλεονεκτήματα, ἀποτελεῖ καί 
ἀσφάλεια ἀπό τόν κίνδυνο τῆς ἰδιορρυθμίας καί τοῦ ἀπομονωτισμοῦ. Γιατί εἶναι 
φανερό ὅτι ὁ πιστός πού ἀπομονώνεται ἀπό τούς [σελ. 238] ἄλλους καί δέν 
βρίσκεται σέ στενή σχέση καί ἐξάρτηση μέ τό ὅλο πνευματικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
κινδυνεύει νά κατασκευάση δικές του λανθασμένες ἀντιλήψεις πνευματικῆς ζωῆς. 
Καί δέν εἶναι ἄγνωστο πόσο ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, καί ὁ πιό καλῆς 
διαθέσεως, ρέπει σέ ἰδιασμούς καί μπορεῖ, χωρίς ἴσως καί νά τό καταλάβη, νά 
καταλήξη σέ παραξενιές καί θρησκευτικές ἰδιορρυθμίες. Οἱ προλήψεις, οἱ 
δεισιδαιμονίες, οἱ ποικίλες παραχαράξεις τῆς ὀρθῆς πίστεως, δημιουργήθηκαν, 
κατά κανόνα, ἀπό ἄτομα πού νόμιζαν, ἐπειδή ἀκριβῶς ἦσαν ἀπομονωμένα ἀπό τό 
ὑγιές σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποκομμένα ἀπό τήν χριστιανική παράδοση, ὅτι 
εἶναι σέ θέση νά πρωτοτυπήσουν καί νά τροποποιήσουν τή διδασκαλία τοῦ 
Χριστοῦ.  
 Ἀπό αὐτήν τήν ἐκτροπή ἀσφαλίζεται ὁ πιστός, πού ἔχει σαφῆ ἀντίληψη τῆς 
θέσεώς του μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γνωρίζει ὅτι, ἀπό τήν στιγμή πού 
ἀποκόπτεται, δέν ἀπελευθερώνεται. Νεκρώνεται. Δέν ἀνεξαρτητοποιεῖται, 
παραπαίει καί κινδυνεύει νά χαθῆ.  
 Τό «οὐαί τῷ ἑνί» ἔχει ἰδιαίτερη ἐφαρμογή ἐδῶ. Ἀλλοίμονο στήν μονάδα πού 
μένει μονάδα καί ζῆ σάν μονάδα καί ἐργάζεται σάν μονάδα καί σκέπτεται μονάχα 
σάν μονάδα, ἑνῶ ἀνήκει σέ ὀργανικό σύνολο. Λησμονεῖ ὅτι αὐτό σημαίνει ἀποκοπή 
ἀπό τόν κορμό, δηλαδή μαρασμό καί πνευματική νέκρωση.  
 Αὐτόν τόν χαρακτῆρα τῆς πνευματικῆς κοινότητος, πού ὑπάρχει στόν 
Χριστιανισμό, παρουσιάζει ὁ Κύριος, ὅταν διακηρύττη τό «οὗ εἶσι δύο ἤ τρεῖς 
συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη΄ 20).  
 

*   *   * 
[σελ. 239] 

 Παραστατική καί ἡ εἰκόνα τῆς ἀμπέλου καί τῶν κλημάτων, πού χρησιμοποιεῖ 
ὁ Ἰησοῦς. Δείχνει καθαρά τόν σύνδεσμο τῶν Χριστιανῶν μεταξύ τους καί τήν 
ἐξάρτηση ὅλων τῶν κλημάτων, τῶν πιστῶν, ἀπό τήν ἄμπελο τήν ἀληθινή, τόν 
Ἀρχηγό τῆς πίστεως. Κλήματα ἀνεξάρτητα, ἀποκομμένα, εἶναι ξερά, καταδικασμένα 
γιά τή φωτιά. Κλήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους καί μέ τήν Ἄμπελο «φέρουν 
καρπόν πολύν». «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. Ἐάν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, 
ἐβλήθη ἕξω ὡς τό κλῆμα καί ἐξηράνθη, καί συνάγουσιν αὐτά καί εἰς τό πῦρ 
βάλλουσι, καί καίεται» (Ἰωάν. ιε΄ 5-6). Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἄμπελος, πού τροφοδοτεῖ 



μέ τούς μυστικούς χυμούς τά κλήματα. Ἔτσι, γίνεται φανερός ὁ ὀργανικός 
σύνδεσμος τῶν μελῶν μέ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν κεφαλή, τόν Χριστό.  
 Ὁ ζωντανός αὐτός σύνδεσμος τῶν πιστῶν μέ τόν Χριστό καί μεταξύ τους, 
μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ, ἔχει τεραστία 
κοινωνική σημασία. Δημιουργεῖ τήν ἀληθινή ἀνθρώπινη κοινωνία. Ὑπάρχουν ἐκεῖ 
ὅλες οἱ προϋποθέσεις, γιά νά ἀναπτυχθῆ μιά ὑγιής κοινωνικότης, ἀπρόσβλητη ἀπό 
τήν ἀπειλή ἀλλοτριώσεως, τήν ὁποία κατεργάζονται οἱ σύγχρονες 
ἀποπροσωποποιητικές κοινωνίες.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 240] 
 
 
 

ΜΗ ΣΠΑΣ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 
 
 
 ΛΕΓΕΤΑΙ πώς, μόλις ἡ πονηρή καί ἀποκρουστική γιά τήν ζωή της Λαΐδα εἶδε 
τίς πρῶτες ρυτίδες τῆς ἡλικίας νά αὐλακώνουν τό ἄλλοτε κατάστιλπνο μέτωπό της, 
ἅρπαξε τόν καθρέφτη, ὁ ὁποῖος εἶχε τό θάρρος νά τήν παρουσιάση ὅπως ἦταν, καί 
τόν ἔκανε κομμάτια! Τί τῆς ἔφταιγε ὁ καθρέφτης; Καί ὅμως, αὐτός ὁ χτυπητός 
παραλογισμός, χωρίς καί νά τόν θεωροῦμε στήν πράξη παραλογισμό, συμβαίνει 
τόσο τακτικά στήν καθημερινή μας ζωή. Μάλιστα, γιά ὅλα μᾶς φταίει ὁ 
«καθρέφτης». Ὄχι ὁ ἑαυτός μας. Ποτέ ἐμεῖς. Σάν νά δημιούργησε τίς ρυτίδες ὁ 
καθρέφτης, καί ὄχι ἡ ἡλικία μας. Αὐτός πού τόλμησε νά μᾶς τίς παρουσιάση πρέπει 
νά γίνη κομμάτια.  
 

*   *   * 
 
 Καί ὅταν πρόκειται γιά τίς ρυτίδες τοῦ προσώπου, γιά φυσικές ἐλλείψεις, 
μικρό τό κακό. Ὑπάρχουν ὅμως ἄλλες «ρυτίδες», πολύ πιό σοβαρές, πού μέ τόν 
καιρό δημιουργοῦνται στήν ψυχή, στήν καρδιά, στόν χαρακτῆρα, καί τόν 
ἀσχημίζουν καί τόν κάνουν ἀποκρουστικό, προβληματικό. Ἐλλείψεις καί ἀδυναμίες 
πού δυσκολεύουν τίς διαπροσωπικές, τίς φιλικές, τίς οἰκογενειακές σχέσεις μας. 
Κάνουν προβληματική τήν συνεργασία, τήν συγκατοίκηση, τήν εἰρηνική καί 
χαρούμενη συνύπαρξη.  
[σελ. 241] Καί ἔρχεται στήν κατάλληλη στιγμή ὁ «καθρέφτης». Φίλοι εἰλικρινεῖς, 
ἀδελφοί καί γονεῖς, πού μᾶς ἀγαποῦν πραγματικά, μᾶς δείχνουν διακριτικά τίς 
«ρυτίδες». Καί μεῖς –ἐδῶ εἶναι τό παράδοξο– ἀντί γιά εὐχαριστῶ, ἀπαντοῦμε μέ 
τήν ἄμεση καί συχνά βίαιη ἀντίδραση. Γιατί; Γιατί δέν θέλουμε νά δοῦμε τίς 
«ρυτίδες» μας. Καί τό μόνο πού ἀποστρεφόμεθα εἶναι ὁ «καθρέφτης». Γιατί αὐτός 
τολμάει νά μᾶς τίς δείχνη, καί μεῖς τέτοιο δικαίωμα δέν τοῦ τό ἀναγνωρίζουμε. Γι’ 
αὐτό καί τόν κάνουμε κομμάτια.  
 Θλιβερό τό φαινόμενο. Δεῖγμα πνευματικῆς ἀνωριμότητος νά μή θέλη κανείς 
νά δῆ καί νά ἀναγνωρίση τά λάθη του, τίς ἐλλείψεις του, τίς ἀδυναμίες του, τήν 
πνευματική καί ἠθική του ἀσχήμια. Νά συμβιβάζεται καί νά συμφιλιώνεται μαζί 
τους. Νά τά δικαιολογῆ ὅλα. Νά θέλη σέ ὅλες τίς περιπτώσεις νά δικαιώνη τόν 
ἑαυτό του. Νά ἀρέσκεται σέ ψευδαισθήσεις καί αὐταπάτες. Μιά τακτική πού 
ἐμποδίζει τήν ὡρίμανση τῆς προσωπικότητος. Μᾶς ἀποξενώνει ὄχι μόνο ἀπό τούς 
ἄλλους, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, καί δέν μᾶς ἀφήνει νά τόν γνωρίσουμε, 
νά τόν διορθώσουμε, νά τόν βελτιώσουμε.  
 



*   *   * 
 
 Ἐπικίνδυνη ἡ τάση μας νά ἐπιρρίπτουμε τίς εὐθύνες στούς ἄλλους. Σπάνιο 
φαινόμενο ἡ ἀναγνώριση καί θαρραλέα ὁμολογία τῆς προσωπικῆς μας εὐθύνης καί 
ἐνοχῆς. Μετρημένοι στά δάχτυλα οἱ χαριτωμένοι καί συμπαθητικοί ἐκεῖνοι 
ἄνθρωποι πού ταπεινά ὁμολογοῦν τό σφάλμα τους. Δυστυχῶς τό σύνηθες εἶναι 
ὅλοι καί ὅλα νά φταῖνε, ἐκτός ἀπό [σελ. 242] μᾶς. Ἐμεῖς τά θύματα, οἱ ἄλλοι οἱ 
θῦτες. Ἐμεῖς πάντοτε οἱ ἀθῶες περιστερές.  
 Ἀποκρουστική, καί ὅμως τόσο συχνή ἡ τακτική. Ἄρνηση καί ἀπόρριψη τοῦ 
καθρέφτη. Ρυτίδες σέ μένα; Λάθος ἐγώ; Λάθος κάνετε ὅλοι ἐσεῖς, πού βλέπετε 
λάθη σέ μένα. Ἄς ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι, ὅτι «ἀνθρώποισι τοῖς πᾶσι κοινόν ἐστι 
τοὐξαμαρτάνειν». Τά σφάλματα εἶναι κοινά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἐμεῖς, ἔστω 
κι ἄν θεωρητικά τό δεχόμεθα, στήν πράξη τό ἀρνούμεθα. Τό ἀλάθητο ἔμβλημα καί 
πιστεύω μας. Δέν εἶχε ἄδικο ἐκεῖνος πού εἶπε ὅτι «ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά 
κουρασθῆ ἁμαρτάνοντας, οὐδέποτε ὅμως δικαιολογούμενος».  
 Ὑπερβολή; Ἴσως. Κάποτε ὁ ἄνθρωπος ἀηδιάζει καί ἀποστρέφεται καί τήν πιό 
ἑλκυστική ἁμαρτία. Ἡ παρανομία ἔχει καί αὐτή τά ὅριά της. Ὁ κόρος μπορεῖ νά 
διαδεχθῆ κάποτε τόν πλουτισμό. Οἱ Τάνταλοι δέν ἀποκλείεται νά ξεδιψάσουν καί οἱ 
φιλόδοξοι νά ποῦν «ἀρκεῖ». Ὅλα αὐτά μποροῦν νά γίνουν. Ἕνα εἶναι τό δύσκολο. 
Τό κοίταγμα τοῦ ἑαυτοῦ μας στόν «καθρέφτη» τίμια καί εἰλικρινά, χωρίς 
ὑπεκφυγές. Ἡ ἀποφυγή τῆς δικαιολογίας. Ἡ ἀναγνώριση τῆς προσωπικῆς μας 
εὐθύνης καί ἐνοχῆς. Ὄχι ἡ μετάθεση ἤ ἐπίρριψη τῶν λαθῶν καί τῶν σφαλμάτων 
στούς ἄλλους. Εἶναι ἡ πιό μεγάλη παγίδα πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι παγιδεύουμε τόν ἑαυτό 
μας καί δέν τόν ἀφήνουμε νά προχωρήση στήν πνευματική τοῦ ὡριμότητα.  
 

*   *   * 
 
 Παλιά ἡ ἀρρώστια. Στούς πρωτοπλάστους ἡ ἀρχή τῆς. Ὁ Ἀδάμ ἐπιρρίπτει τήν 
εὐθύνη τῆς παρακοῆς του στήν Εὔα. Καί ἡ Εὔα μέ τή σειρά της [σελ. 243] 
ἐνοχοποιεῖ τό φίδι. Ἀρνοῦνται νά ἀναγνωρίσουν τήν προσωπική τους εὐθύνη, τήν 
παρακοή τους, τό λάθος τους. Δέν διστάζουν νά δικαιολογηθοῦν στόν ἴδιο τόν Θεό. 
Ὁ Θεός τούς δίνει τήν εὐκαιρία νά δοῦν τό λάθος τους, νά ἀναγνωρίσουν τήν ἐνοχή 
τους, καί ἐκεῖνοι προσπαθοῦν νά τήν ἀποσείσουν. Νά τήν μεταθέσουν. Λές καί 
μποροῦσαν νά κρυφθοῦν ἀπό τό ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι τήν πτώση δέν 
τήν συνοδεύει ἡ σωτηριώδης ἀναγνώριση καί μετάνοια, ἀλλά ἡ καταδικαστική 
δικαιολογία μέ ὅλα τά τραγικά ἀποτελέσματα, γιά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. 
Νά γιατί εἶπαν ὅτι «οἱ πρωτόπλαστοι ἔχασαν τόν Παράδεισο, ὄχι τόσο γιατί 
ἁμάρτησαν, ἀλλά γιατί δικαιολογήθηκαν».  
 Πρέπει, λοιπόν, κάποτε νά μάθουμε νά βλέπουμε κατάματα τόν ἑαυτό μας, 
τίς ἐλλείψεις καί τίς ἀδυναμίες μας. Ἀποτελεῖ τήν κατ’ ἐξοχήν διαμορφωτική 
δύναμη τῆς προσωπικότητος ἡ συνειδητοποίηση τῆς προσωπικῆς εὐθύνης μας. Οἱ 
ἄλλοι βέβαια παίζουν κάποιο ρόλο, μικρό ἤ μεγάλο. Τό νά τά ρίχνουμε ὅμως ὅλα 



στούς ἄλλους καί νά αἰτιώμεθα γιά ὅλα τούς ἄλλους εἶναι ἡ μεγαλύτερη 
αὐτοκαταδίκη.  
 Μιά τέτοια νοοτροπία δυναμιτίζει προπάντων τίς οἰκογενειακές σχέσεις. Ὁ 
πατέρας ἤ ἡ μητέρα ἤ τά παιδιά πού θέλουν πάντα νά ἔχουν δίκιο, πού δέν 
δέχονται ὑποδείξεις ἀγάπης, πού δέν ἀναγνωρίζουν τά λάθη τους, τίς ἀδυναμίες, 
τίς δυσκολίες τοῦ χαρακτῆρος τους, πού ποτέ δέν ζητοῦν συγγνώμη, πού στήνουν 
κυρίαρχο τό αὐτοκρατορικό ἐγώ τους, φυγαδεύουν τήν εἰρήνη ἀπό τήν οἰκογένεια.  
 

*   *   * 
[σελ. 244] 

 Σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις, πόσο θά βοηθοῦσε ὁ καθρέφτης τῆς αὐτογνωσίας, 
ὁ καθρέφτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ! Ἀντί νά τόν φοβούμεθα καί νά τόν σπᾶμε στό 
πρῶτο κοίταγμα, ἄς φροντίσουμε νά τόν χρησιμοποιοῦμε τακτικά. Νά 
καθρεφτιζώμεθα προσεκτικά. Νά εἶναι τό πολύτιμο ὄργανο καλλωπισμοῦ - 
διορθώσεως τῆς ψυχῆς μας. Τότε θά διορθώναμε ἀποτελεσματικά τίς «ρυτίδες» 
μας. Θά ἄλλαζε ὄχι τό πρόσωπό μας. Θά ἄλλαζε ὄψη ἡ ζωή μας, ἡ οἰκογένειά μας, ἡ 
κοινωνία μας. Θά τό ἐπιχειρήσουμε;  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 245] 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
 
 
 ΔΙΑΒΑΖΑ ΜΙΑ «συνταγή ὀμορφιᾶς» ἀρκετά πρωτότυπη: «Νά στέκεσαι πέντε 
λεπτά μπροστά στόν καθρέφτη. Δέκα μπροστά στό ἑαυτό σου. Καί δέκα πέντε 
μπροστά στόν Θεό. Εἶναι ἡ καλύτερη καθημερινή φροντίδα πού μπορεῖτε νά 
προσφέρετε στόν ἑαυτό σας».  
 Συνταγή ὀμορφιᾶς ἀληθινῆς, πνευματικῆς ὀμορφιᾶς. Μάλιστα. Νά στέκεσαι 
πέντε λεπτά μπροστά στόν καθρέφτη. Ὄχι γιά αὐτοθαυμασμό. Ὄχι γιά 
ἀρρωστημένο ναρκισσισμό. Γιά σωστό θαυμασμό. Νά θαυμάσης τήν σοφία τοῦ 
Δημιουργοῦ. Τό ἀριστούργημα πού κουράσθηκαν νά ἀντιγράψουν οἱ διασημότεροι 
χρωστῆρες. Νά θαυμάσης τά μάτια μέ τά ὁποῖα σέ στόλισε καί σέ προίκισε ὁ Θεός, 
γιά νά πλουτίζης τίς γνώσεις σου καί νά γεμίζης τήν ψυχή σου μέ τίς θαυμαστές 
ὀμορφιές τῆς δημιουργίας. Νά ἀνάγεσαι ἀπό τό ἐξαίσιο καλλιτέχνημα στόν 
ἀσύγκριτο Καλλιτέχνη.  
 

*   *   * 
 
 Πέντε λεπτά μπροστά στόν καθρέφτη. Διπλάσιος τοὐλάχιστον χρόνος δέν θά 
χρειασθῆ νά σταθοῦμε γιά τήν ἐξερεύνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας; Σχῆμα λόγου ἀσφαλῶς. 
Γιατί ἡ ἀληθινή καί βαθύτερη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ τίμια καί εἰλικρινής 
γνωριμία μαζί του εἶναι ὑπόθεση ὁλοκλήρου τῆς ζωῆς μας. [σελ. 246] Αὐτήν τήν 
γνωριμία ἰδιαίτερα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, τοῦ θορύβου καί τῆς ταχύτητος, τήν 
ἀποφεύγει. Καί τήν φοβᾶται. Δέν θέλει νά σταθῆ ἐνώπιος ἐνωπίῳ μέ τόν ἑαυτό 
του. Βολεύεται μέ τήν στρουθοκαμηλική τακτική.  
 Γιατί; Τό «γνῶθι σαὐτόν» δέν εἶναι καθόλου εὔκολη ὑπόθεση. Ὅλοι μας τό 
ζοῦμε. Μέ ὅση εὐκολία παρατηροῦμε καί ἐπισημαίνουμε τίς ἐλλείψεις, τίς 
ἀδυναμίες, τά ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, μέ ἄλλη τόση δυσκολία βλέπουμε τά δικά 
μας. Τά ξένα, τά «ἀλλότρια», τά διακρίνουμε μέχρι καί τήν τελευταία λεπτομέρεια. 
Τά μεγεθύνουμε καί τά τραγικοποιοῦμε. Τά δικά μας τά ἐλαχιστοποιοῦμε καί τά 
ἀμβλύνουμε. Γι’ αὐτό καί δέν θέλουμε οὔτε γιά λίγο νά σταθοῦμε εἰλικρινά 
μπροστά στόν ἑαυτό μας.  
 Δέν χρειάζεται νά ὑπογραμμίσουμε πόσο δύσκολο εἶναι ὄχι μόνον οἱ ἄλλοι 
νά γνωρίσουν τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά ἀνακαλύψουμε τόν 
πραγματικό ἑαυτό μας. Μεταξύ αὐτοῦ πού εἴμεθα καί αὐτοῦ πού φαινόμεθα, 
ὑπάρχει συχνά ἀστρονομική ἀπόσταση.  



 Ὁ καθένας μας, εἶπαν πολύ σωστά, παρουσιάζεται μέ τρεῖς μορφές: Αὐτός 
πού νομίζουν οἱ ἄλλοι ὅτι εἴμεθα. Αὐτός πού νομίζουμε ἐμεῖς. Καί αὐτός πού 
πραγματικά εἴμεθα.  
 Αὐτόν τόν ἀληθινό ἑαυτό μας, αὐτόν πού πραγματικά εἴμεθα, πρέπει νά 
ἀνακαλύψουμε καί νά γνωρίσουμε. Χωρίς αὐτή τήν γνώση, τήν ἀληθινή καί βαθειά 
τοῦ ἑαυτοῦ μας, δέν θά φθάσουμε ποτέ στήν πνευματική ὡριμότητα καί τήν ἠθική 
ὁλοκλήρωση. Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά παρατείνουμε τά ἄγουρα χρόνια μέ ὅλη τήν 
στιφάδα τοῦ ἐφηβισμοῦ καί τῶν παιδαριωδῶν ἀντιδράσεων καί στήν ὥριμη ἡλικία.  
[σελ. 247] Παρομοίασαν τόν ἄνθρωπο μέ παγόβουνο, τοῦ ὁποίου τά ἐννέα 
δέκατα εἶναι βυθισμένα στό νερό, γι’ αὐτό καί εἶναι ἀθέατα. Μονάχα τό ἕνα 
δέκατο, πού ἐπιπλέει, μποροῦμε νά γνωρίσουμε μέ κάποια ἀκρίβεια. Τό μέγιστο 
ὅμως χάνεται στό βάθος τῆς θαλάσσης.  
 Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ τόν ἄνθρωπο. Αὐτό πού βλέπουμε, αὐτό πού 
ἐκδηλώνεται, εἶναι κάτι ἐλάχιστο σέ σύγκριση μέ ἐκεῖνο πού κρύβεται στά βάθη τῆς 
ψυχῆς. Αὐτό ὅμως τό ἄγνωστο βάθος, πού εἶναι καί ὁ πραγματικός ἄνθρωπος, 
πρέπει νά ἀνακαλύψουμε, νά γνωρίσουμε καί νά ἀναπτύξουμε συμμετρικά. 
Πρόκειται γι’ αὐτό πού ὀνομάζουμε ψυχικό κόσμο τοῦ ἀνθρώπου.  
 Αὐτή ἡ βαθύτερη γνώση κάνει τόν ἄνθρωπο νά ζήση σάν ἀληθινός ἄνθρωπος 
καί νά καταξιώση τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή του. Κάτι περισσότερο. Τόν βοηθάει νά 
ὡριμάση πνευματικά, νά προχωρήση στό «καθ’ ὁμοίωσιν» καί νά ἐκπληρώση τόν 
μεγάλο ἐπί γῆς προορισμό του.  
 Αὐτό τό «γνῶθι σαυτόν», ἡ αὐτογνωσία, εἶναι τό πρῶτο μεγάλο βῆμα, γιά νά 
φθάση κανείς «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ 
Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ΄ 13). Εἶναι ἡ ἀνάπτυξη γιά τήν ὁποία κάνει λόγο ἡ Ἁγία Γραφή, 
ἀπό τήν «βρεφική» καί «νηπιακή» κατάσταση στήν ὥριμη ἠθική ζωή τῆς 
τελειότητος.  
 

*   *   * 
 
 Πέντε λεπτά μπροστά στόν καθρέφτη γιά τήν ἐξωτερική σου ἐμφάνιση. Δέκα, 
γιά νά γνωρίσης ὅσο γίνεται τόν ἑαυτό σου. Καί δέκα πέντε μπροστά στόν Θεό.  
[σελ. 248] «Δέκα πέντε λεπτά». Ἡ ζωή μας ὁλόκληρη θά ἔπρεπε νά εἶναι μιά 
συνεχομένη προσευχή. «Τοῦ Θεοῦ μνημονευτέον μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον» 
(Γρηγόριος Θεολόγος). Καί φυσικά ἡ προσευχή δέν εἶναι στάση τοῦ σώματος. Εἶναι 
διάθεση τῆς ψυχῆς. Δέν εἶναι πολυλογία. Εἶναι «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» 
λατρεία.  
 Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, στήν φυσική καί ἀδιάφθορη κατάστασή της, νιώθει 
τήν ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό πιό πολύ καί ἀπό τήν ἀνάγκη τῆς 
ἐπικοινωνίας μέ τούς συνανθρώπους της. Ὅπως εἶναι ἀφύσικο καί ἀρρωστημένο ὁ 
ἄνθρωπος νά κλείνεται στόν ἑαυτό του, στό ἐγώ του, καί νά μήν ἐπικοινωνῆ μέ 
τούς γύρω του, δηλαδή νά γίνεται ἐγωπαθής καί ἐγωκεντρικός, τό ἴδιο καί 



ἀσυγκρίτως περισσότερο εἶναι ἀρρωστημένο νά διαγράφη τόν Θεό, νά τόν ἀγνοῆ 
καί νά μήν ἐπικοινωνῆ μαζί Του.  
 Ὁ ἄνθρωπος πού ἀνυψώνεται στόν θρόνο τοῦ Δημιουργοῦ, γιά νά 
συνομιλήση μαζί Του, σέ μιά θερμή ἀτμόσφαιρα υἱϊκῆς οἰκειότητος, ταυτόχρονα 
ἐξυψώνεται καί ὡς σκεπτομένη προσωπικότης. Ἀνωτεροποιεῖται. Ὀμορφαίνει τήν 
ζωή του. Ξεπερνάει τίς δυσκολίες του. Τακτοποιεῖ ὄχι ἁπλῶς τά προβλήματά του, 
ἀλλά τόν ψυχικό του κόσμο. Εἰρηνεύει καί εἰρηνοποιεῖ. Τό πρόσωπό του ἔχει μιά 
οὐράνια ἱλαρότητα. Σάν ἄλλος «θεόπτης» ἀκτινοβολεῖ καί αὐτός ἕνα θεῖο φῶς. Μέ 
τό νά ἐπικοινωνῆ συνειδητά μέ τόν Θεό, «χωρίς γογγυσμῶν καί διαλογισμῶν» 
(Φιλιπ. β΄ 14), δέν γίνεται ἁπλῶς ἕνας θρησκευόμενος ἄνθρωπος. Γίνεται ὁ σωστός, 
ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος.  
 

*   *   * 
[σελ. 249] 

 Συνταγή ἀληθινῆς ὀμορφιᾶς μᾶς προσφέρει ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὅταν 
εἰρηνεύουμε μέ τόν ἑαυτό μας, μέ τούς γύρω μας καί τόν Θεό, ὅταν ἡ ἀγάπη 
κυριαρχῆ στήν καρδιά, δίνει καί στό πρόσωπο μοναδική χάρη καί ὀμορφιά. Ὁ 
ἄνθρωπος μέ τόν ψυχικό πλοῦτο, διαθέτει ἀληθινό στολισμό, τήν πιό ἑλκυστική 
ὀμορφιά.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 250] 
 
 
 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΜΑΝΙΑΣΜΕΝΟ 
 
 

«Μή ἴσθι ὥσπερ λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου»  
   (Σοφία Σειράχ δ΄ 80).  

 
 Μήν εἶσαι σάν λιοντάρι στό σπίτι σου. Τό σπίτι σου δέν εἶναι ζούγκλα οὔτε 
τσίρκο.  
 Θεόπνευστη καί βαθειά ψυχολογημένη προτροπή μέ μεγάλο κοινωνικό 
ἐνδιαφέρον. Καί ἀσφαλῶς δέν ἀφορᾶ μόνον τό σπίτι. Ἀπαραίτητη γιά τίς 
διαπροσωπικές, τίς κοινωνικές, τίς πνευματικές σχέσεις. Γίνεται κάθε τόσο λόγος 
γιά διεθνεῖς σχέσεις, γιά κώδικες ὑπαλλήλων, γιά τρόπους συμπεριφορᾶς, γιά τό 
νέο πρόσωπο τοῦ Εὐρωπαίου, γιά... Μήπως ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στήν παραπάνω 
προτροπή;  
 

*   *   * 
 
 Μήν παριστάνης τό λιοντάρι στό σπίτι σου, στήν ἐργασία σου, στίς 
ἀναστροφές σου, στίς δοσοληψίες σου. Μήν κάνης τόν ἄγριο, τόν σκληρό, τόν 
ἀπότομο. Μήν εἶσαι ἀπαιτητικός, αὐστηρός, ἀνελέητος, ὀργίλος στούς δικούς σου, 
στούς φίλους σου, στούς στενούς συνεργάτες σου. Προπάντων μή γίνεσαι 
ἀπάνθρωπος, κυνικός στούς ἀδυνάτους, στούς ἀνήμπορους, στούς 
ἀνυπεράσπιστους, στούς ὑφισταμένους σου.  
[σελ. 251] Μήν εἶσαι λιοντάρι ὠρυόμενο. Μήν ἀλλάζης τήν ἀνθρώπινη, τή λεπτή, 
τήν εὐγενική, τήν εὐαίσθητη φύση μέ τήν θηριώδη, τήν ἄγρια, τήν σκληρή, τήν 
ἀπάνθρωπη.  
 Δυστυχῶς δέν σπανίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Ἀρκεῖ νά φωλιάση μέσα τους ἡ 
κακία, τό πάθος. Ἀρκεῖ νά πάρουν μιά θέση. Νά καθίσουν σέ μιά καρέκλα, μπροστά 
σ’ ἕνα γραφεῖο. Νά αἰσθανθοῦν προϊστάμενοι, νά περιβληθοῦν ἐξουσία. Νά 
κολλήσουν ἕνα γαλόνι στίς ἐπωμίδες τους. Καί τότε, ὅσο πιό μικροί, ἀδόκιμοι, 
λειψοί καί ἀνεπαρκεῖς εἶναι, τόσο πιό σκληροί ἀποδεικνύονται. Προσπαθοῦν νά 
ἀναπληρώσουν τήν ἀνικανότητα καί μικρότητά τους μέ τήν ἀγριάδα καί τήν 
ἐπιβολή.  
 Τύποι μειονεκτικοί, προβληματικοί, ἀνώριμοι, ἀτακτοποίητοι ἐσωτερικά, 
προσπαθοῦν νά αὐτοβεβαιωθοῦν, νά «ψηλώσουν» μέ τήν κυριαρχία τους πάνω 
στούς ἄλλους, τούς ἀδύνατους. Γλοιώδεις καί ἀσπόνδυλοι, δειλοί καί ψοφοδεεῖς 
στούς ἰσχυρούς, ἀδίστακτοι καί τυραννικοί σ’ ἐκείνους πού δέν μποροῦν νά τούς 
ἀντισταθοῦν. Διπρόσωποι καί ἀντιφατικοί, ἀνικανοποίητοι, ἀποτελοῦν ἀτύχημα γιά 



τήν οἰκογένειά τους, τήν ὑπηρεσία τους, τήν παρέα τους. Ἀντί νά λύνουν 
προβλήματα καί νά διευθετοῦν δυσκολίες, δημιουργοῦν ἤ καί ἐπιδεινώνουν 
καταστάσεις. Μονόχνοτοι, χωρίς εὐστροφία, ἀνοχή, κατανόηση, ἐξωθοῦν φίλους 
καί συνεργάτες στά ἄκρα, στήν ἀντίδραση, κάποτε καί στήν ἀπόγνωση. Ζητοῦν 
ἀφορμές, γιά νά παραστήσουν τό λιοντάρι.  
 Πέρα ἀπό τά ψυχολογικά προβλήματα ἀπό τά ὁποῖα συχνά ταλαιπωροῦνται, 
πρόκειται γιά ἐγωκεντρικούς καί ἀνασφαλεῖς ἀνθρώπους. Καί γιά νά ξεπεράσουν 
τήν ἀνασφάλεια αὐτή, ἀναζητοῦν [σελ. 252] στηρίγματα στήν σκληρότητα καί 
ἀποτομία. Ἀκολουθοῦν τόν πιό λανθασμένο δρόμο.  
 Τό θλιβερό εἶναι πώς τέτοιους τύπους τούς συναντᾶμε καί σέ θρησκευτικούς 
κύκλους. Σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἐπωμισθῆ ἐκκλησιαστικά, ποιμαντικά, 
καθοδηγητικά, κοινωνικά καί ἄλλα ἀξιώματα. Ἀντί νά ὑπηρετοῦν, νά διακονοῦν, 
κατεξουσιάζουν καί καταδυναστεύουν. Καταντοῦν ἀληθινοί τύραννοι.  
 

*   *   * 
 
 Καί ἡ θεραπεία; Καθόλου δύσκολη. Ἀρκεῖ νά γίνη ἡ σωστή διάγνωση. Καί 
αὐτή θά μᾶς δείξη πώς στό βάθος κρύβεται ἐγωκεντρισμός, πού δέν ἀφήνει πάνω 
στό σκληρό του ἔδαφος νά βλαστήσουν τά μυρίπνοα ἄνθη τῆς ἀγάπης, τῆς 
λεπτότητος, τῆς συμπαθείας.  
 Ἔλειψε ἡ ἀγάπη, καί ξεπετάχθηκε μανιασμένο τό λιοντάρι. Θρονιάστηκε στήν 
ψυχή ἡ ἀγάπη; Φυγαδεύθηκε ἡ ὀργή, ἡ κακία. «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, 
χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται (δέν φέρεται μέ 
ἀλαζονεία), οὐ φυσιοῦται (δέν ὑπερηφανεύεται), οὐ παροξύνεται (δέν 
ἐξερεθίζεται)» (Α΄ Κορινθ. ιγ΄ 4-5). Δηλαδή δέν δίνει τροφή καί δέν γιγαντώνει τό 
λιοντάρι.  
 Ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης, πού δέν βλέπει στό πρόσωπο τοῦ πλησίον τήν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ, τό δημιούργημα τῆς ἀγάπης Του, τόν ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ, κάνει τόν 
ἄνθρωπο σκληρό καί ἀνάλγητο. Αὐτή ἡ ἀπουσία φέρνει τήν ὑποβάθμιση τῆς ἀξίας 
ἄνθρωπος, τήν ὑποτίμηση τῆς ἀξίας ἀδελφός καί ταξινομεῖ τούς ἀνθρώπους σέ 
κατηγορίες, ἀνάλογα μέ τίς προσωπικές προτιμήσεις. Ἔχουμε τότε ἀνθρώπους 
[σελ. 253] πρώτης κατηγορίας, πού τούς ὑπολογίζουμε, καί τετάρτης ποιότητος, 
πού τούς περιφρονοῦμε καί τούς ἐξουθενώνουμε.  
 Εἶναι δυνατόν νά δῆς τόν ἄνθρωπο σάν δημιούργημα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, 
προικισμένον μέ ἀθάνατη ψυχή, μέ οὐράνιο προορισμό, «βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους 
ἠλαττωμένον», καί νά μή σταθῆς μέ δέος καί σεβασμό; Εἶναι δυνατόν νά ἀντηχήση 
στά αὐτιά σου ἐκεῖνο τό συγκλονιστικό «ἐμοί ἐποιήσατε», πού εἶπε ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός στό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως, πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο στήν κορυφή τῆς 
πυραμίδος τῶν ἀξιῶν, καί σύ νά τόν ὑποτιμᾶς καί νά τόν περιφρονῆς; Ὅταν ὁ Θεός 
γίνεται ἄνθρωπος καί θυσιάζεται γιά τά παιδιά του καί τά πιό περιφρονημένα καί 
μειονεκτικά, ἐγώ θά θυσιάσω αὐτά τά παιδιά Του στόν ἀνελέητο βωμό τῆς 
σκληρότητος καί ἐγωπαθείας μου;  



 Πῶς μπορεῖ κανείς νά ἀτενίζη τόν σταυρό τοῦ Χριστοῦ, νά προσεύχεται σ’ 
Αὐτόν, νά συγκινῆται ἀπό τήν σταυρική θυσία, καί νά περιφρονῆ τόν συνάνθρωπό 
του, αὐτόν γιά τόν ὁποῖο σταυρώθηκε ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεως;  
 Ποιόν θά περιφρονήσης καί σέ ποιόν θά φερθῆς σκληρά, ὅταν συλλογισθῆς 
τήν τιμή καί τήν ἀξία πού ὁ Θεός πρόσφερε καί προσφέρει στόν κάθε ἄνθρωπο;  
 «Μόνον ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται στόν Θεό. Μόνον αὐτός δέχθηκε τόσες 
ἀποκαλύψεις. Γνώρισε τόσα μυστικά τοῦ Θεοῦ. Μαθήτευσε στά οὐράνια. Γι’ αὐτόν 
δημιουργήθηκε ἡ γῆ. Γι’ αὐτόν ὁ οὐρανός. Γι’ αὐτόν κήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ 
Προφῆτες. Γι’ αὐτόν πολλές φορές ἄγγελοι ἐστάλησαν... Γι’ αὐτόν ὁ μονογενής Υἱός 
τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί [σελ. 254] σταυρώθηκε καί τάφηκε... Γι’ αὐτόν 
δόθηκε ὁ θεῖος νόμος. Γι’ αὐτόν ὁ παράδεισος... Γι’ αὐτόν θά ξαναέλθη ὁ Κύριος, 
γιά νά τοῦ προσφέρη ἀναρίθμητα ἀγαθά» (Χρυσόστομος).  
 

*   *   * 
 
 Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στάθηκε μέ σεβασμό μπροστά στήν κάθε ἀνθρώπινη ψυχή. 
Τό διεκήρυξε τό προφητικό στόμα τοῦ Ἡσαΐα: «Οὐκ ἐρίσει οὐδέ κραυγάσει... 
κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καί λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει» (Ματθ. ιβ΄ 
19-20). Δέν θά φιλονικήση καί δέν θά κραυγάση... Καλάμι τσακισμένο δέν θά τό 
συντρίψη καί φυτίλι μισοσβησμένο δέν θά τό σβήση. Αὐτά ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. 
Ἐμεῖς λιοντάρια ὠρυόμενα ἤ ἄνθρωποι σπλαγχνικοί;  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 255] 
 
 
 

ΚΟΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ;  
 
 
 ΔΥΟ ΑΚΡΑ. Καί τά δύο ἐπικίνδυνα. Τό ἕνα ἀναφέρεται στούς ἀνθρώπους πού 
δέν ξέρουν τόν καλό λόγο, τόν ἐνθαρρυντικό, τόν δίκαιο ἔπαινο. Ἥ θά γκρινιάζουν ἤ 
θά κακολογοῦν ἤ θά ἐπικρίνουν. Μέ τίποτα καί μέ κανένα δέν εὐχαριστοῦνται. Καί 
ἐκεῖ πού τό καλό εἶναι φανερό καί ἀδιαμφισβήτητο, αὐτοί κάτι θά βροῦν, γιά νά τό 
μειώσουν, νά τό κατηγορήσουν, νά τό διαβάλουν. Ὁ λόγος τους στάζει δηλητήριο. 
Καρφί καί τό βλέμμα τους. Στά χείλη τους δέν ἀνθίζει τό γλυκό χαμόγελο. Ἡ 
συννεφιά καί ἡ βλοσυρότης μόνιμα σχεδόν στό πρόσωπό τους. Τό κατηγορητήριο ὁ 
ὕμνος τους, καί τόν παιανίζουν ἀδιάκοπα.  
 Αὐτή εἶναι ἡ μιά κατηγορία ἀνθρώπων. Μᾶς προκαλεῖ τήν ἀποστροφή, ἔστω 
κι ἄν δέν εἶναι τελείως ξένη καί στόν χαρακτῆρα μας. Τό ἀποκρουστικό ἐδῶ δέν 
εἶναι ἡ καλόπιστη κριτική, ἡ ὑπόδειξη, ἡ παρατήρηση. Εἶναι ἡ διαρκής ἐπίκριση, οἱ 
ἄδικες κρίσεις, ἡ συνεχής γκρίνια.  
 

*   *   * 
 
 Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἄλλη κατηγορία ἀνθρώπων, τό ἴδιο ἴσως καί 
περισσότερο ἐπικίνδυνη, πού θά ἔπρεπε νά ἐπισημάνουμε καί νά λάβουμε τά 
μέτρα μας. Καί εἶναι πιό ἐπικίνδυνη, γιατί εἶναι ὕπουλη καί καμουφλαρισμένη. 
Χρειάζεται πολύ [σελ. 256] ξύπνιο μυαλό καί ἄγρυπνο μάτι καί καλλιέργεια ψυχική, 
γιά νά καταλάβουμε τούς ἀνθρώπους αὐτούς καί νά μήν πιασθοῦμε στήν παγίδα 
τους. Καί εἶναι πάρα πολύ εὔκολο νά πιασθῆ ὁ καθένας σέ μιά ἑλκυστική παγίδα.  
 Ποιοί εἶναι αὐτοί; Ο λαός μας τούς ὀνομάζει κόλακες. Μελιστάλακτοι 
παρουσιάζονται. Τό μέλι τους ὅμως εἶναι χειρότερο ἀπό τό πιό δραστικό 
δηλητήριο. Εἶναι ναρκωτικό, πού ἀποκοιμίζει καί δημιουργεῖ ψευδαισθήσεις καί 
αὐταπάτες. Φυλακίζει σ' ἕνα ψεύτικο καί ἀπατηλό κόσμο.  
 Οἱ κόλακες βρίσκουν εὔκολο ἔδαφος, γιά νά κινοῦνται, τήν φιλαυτία μας, τήν 
ὑπερτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, τήν ὑπεραξία πού τοῦ ἀποδίδουμε. Οἱ κολακεῖες 
πιάνουν στούς ἀδύνατους χαρακτῆρες. Γίνονται εὐπρόσδεκτες ἀπό ὅλους μας, γιατί 
θωπεύουν τόν ἐγωισμό μας. Μᾶς ἀρέσουν, γιατί ἔχουμε σπουδαία ἰδέα γιά τόν 
ἑαυτό μας, ἀνώτερη συνήθως τῆς πραγματικῆς. Ὅταν, λοιπόν, οἱ ἄλλοι τήν 
τροφοδοτοῦν, ἔστω κι ἄν δέ τήν πιστεύουν –καί αὐτό ἰσχύει πάντοτε γιά τούς 
κόλακες– εὐχαριστούμεθα. Κολακευόμεθα. Ἐνῶ πρόκειται γιά σκέτη κοροϊδία, 
δυστυχῶς, τήν δεχόμεθα. Εὔστοχος ὁ χαρακτηρισμός: «Κολακεία εἶναι ἡ σπουδαία 
γνώμη πού ἔχουμε γιά τόν ἑαυτό μας, χωρίς νά τήν λέμε, καί τήν ὁποία λένε οἱ 
ἄλλοι, χωρίς νά τήν ἔχουν». Καί ἔτσι, σέ τελευταία ἀνάλυση, ἡ κολακεία καταντᾶ 



κοροϊδία. Καί καμαρώνουμε γι’ αὐτή. Καί θεωροῦμε πολύτιμους φίλους τούς πιό 
ἐπικίνδυνους ἐχθρούς.  
 Αὐτό ἀκριβῶς ὑπογράμμιζε ἡ ἀρχαία σοφία. Φοβόταν ὅσο τίποτε ἄλλο τήν 
κολακεία καί τούς κόλακες. Ὅταν ρωτήθηκε ὁ Διογένης ποιά ἀπό τά θηρία θεωρεῖ 
ὡς τά πλέον ἐπικίνδυνα, ἀπήντησε: [σελ. 257] «Ἀπό μέν τά ἥμερα τούς κόλακες, 
ἀπό δέ τά ἄγρια τούς συκοφάντες». Καί ὁ φιλόσοφος Ἀντισθένης ἔλεγε: «Εἶναι 
προτιμότερο νά πέσης στούς κόρακες παρά στούς κόλακες. Διότι οἱ μέν 
κατατρώγουν τό νεκρό σῶμα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι κακοποιοῦν τήν ψυχή».  
 Τό φοβερό τῆς κολακείας ὑπογράμμιζε καί ὁ Μ. Βασίλειος: «Ὅπως ἡ ἐρυσίβη, 
αὐτός ὁ καταστροφικός μικρομήκυτας, ὅταν ἐπικαθήση στό σιτάρι, τό ἀφανίζει, ἔτσι 
καί ἡ κολακεία, ἐνῶ παρουσιάζεται ὡς φιλία, στήν πραγματικότητα εἶναι 
καταστροφή τῆς φιλίας».  
 Ἡ λαϊκή σοφία, πού εἰσχωρεῖ βαθειά στήν ὑπουλότητα καί στόν τρομερό 
κίνδυνο τῆς κολακείας, τήν ταυτίζει μέ τόν πιό μεγάλο πειρασμό. Τήν θεωρεῖ ὡς 
ἕνα εἶδος σατανικοῦ τεχνάσματος. Ἀντικαθιστᾶ στό δόλιο ἔργο της, τόν ἴδιο τόν 
Σατανᾶ. Δέν χρειάζεται, κατά κάποιο τρόπο, ὁ Πονηρός, ὅταν ὑπάρχη ὁ κόλακας. 
Αὐτός ἀναλαμβάνει τό σκοτεινό ἔργο του. Κι ὅταν μάλιστα εἶναι καί πολλοί, τότε΅ 
«Πηγαίνει γιά ξεκούραση ὁ Διάβολος, ὅταν σμίγουν οἱ κόλακες». Τούς ἀναθέτει τήν 
δόλια ἀποστολή του.  
 Ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μέ τήν φωτισμένη σκέψη του καί τήν 
παιδαγωγική ἱκανότητά του, τοποθετεῖ τά πράγματα στήν θέση τους. Ἄλλο ἔπαινος 
καί ἄλλο κολακεία. Ὁ ἔπαινος χρειάζεται καί ὁ ἔλεγχος εἶναι ἀπαραίτητος καί 
χρήσιμος. Ἀποκρουστική εἶναι μόνο ἡ κολακεία.  
 «Τό νά ἐπαινῆ κανείς ὅλα καί τά καλά καί τά ἄσχημα δέν εἶναι γνώρισμα 
φίλου, ἀλλά ἀπατεῶνα καί ὑποκριτοῦ. Ὅπως τό νά ἐπαινῆ κανείς τό ἄξιο ἐπαίνου 
καί νά ἐλέγχη τό λανθασμένο, αὐτό σημαίνει ἀληθινό φίλο καί ἄνθρωπο μέ 
εἰλικρινές ἐνδιαφέρον. Τόν ἐχθρό, λοιπόν, δέν τόν προσέχω, οὔτε ὅταν μέ [σελ. 
258] ἐπαινῆ. Τόν φίλο τόν δέχομαι, καί ὅταν μέ ἐλέγχη. Ὁ ἐχθρός, κι ὅταν μέ 
κολακεύη, μοῦ προκαλεῖ ἀποστροφή. Ὁ φίλος, κι ὅταν μέ πληγώνη, μοῦ εἶναι 
ποθητός. Διότι ὁ φίλος εἶναι ἄξιος ἐμπιστοσύνης, κι ὅταν στενοχωρῆ, ὄχι ὅμως καί ὁ 
ἐχθρός, οὔτε κι ἄν κολακεύη. Ἀξιοπιστότερα τά τραύματα τοῦ φίλου ἤ τά φιλήματα 
τοῦ ἐχθροῦ».  
 «Συμβούλευε μή τά ἥδιστα, ἀλλά τά βέλτιστα», ἔλεγε ὁ μεγάλος σοφός ὁ 
Σόλων. Δηλαδή, νά συμβουλεύης καί ὑποδεικνύης ὄχι τά εὐχάριστα, ἀλλά τά 
ἄριστα.  
 Αὐτό, δυστυχῶς, λησμόνησε ἡ πνευματική ἡγεσία τῆς ἐποχῆς μας καί, ἀντί νά 
ἐμπνεύση, προτίμησε νά κολακεύση τήν νεολαία. Ἔτσι, ἀπό ὁδηγοί ἔγιναν οὐραγοί. 
Ἀντί νά ὁδηγήσουν τήν νέα γενιά στήν πηγή τῆς χαρᾶς, τῆς σοφίας καί τῆς 
γνώσεως, στόν ἀληθινό Θεό, τῆς ἔδωσαν νά ξεδιψάση ἀπό τά λασπόνερα τοῦ 
δρόμου. Κόλακες, πού δέν εἶχαν τό θάρρος νά προβάλουν τήν ἀλήθεια, νά 
στηλιτεύσουν τό ψέμα καί τήν ὑποκρισία, νά καλέσουν σέ θυσίες καί ἀγῶνες, τήν 



βύθισαν σ’ ἕνα ψεύτικο κόσμο γεμᾶτο ἠθικό κενό, πνευματική φτώχεια καί 
νοσηρότητα, πού εἶχε γιά ἰδανικό του τόν ἀποχαυνωτικό εὐδαιμονισμό.  
 

*   *   * 
 
 Πόσο θά ἄλλαζαν τά πράγματα, ἄν μποροῦσε καί σήμερα νά ἀντηχήση στίς 
ψυχές ὅλων μας ἡ παραγγελία καί διακήρυξη τοῦ ἀποστόλου Παύλου στούς 
Θεσσαλονικεῖς: «Οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλά τῷ Θεῷ 
τῷ δοκιμάζοντι τάς καρδίας ἡμῶν. Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας 
ἐγενήθημεν...» (Α΄ Θεσ. β΄ 4-5). Διδάσκουμε μέ [σελ. 259] εἰλικρίνεια. Δέν 
ἐπιδιώκουμε νά ἀρέσουμε στούς ἀνθρώπους, ἀλλά στόν Θεό, πού γνωρίζει τήν 
καρδιά μας. Οὔτε ποτέ χρησιμοποιήσαμε λόγους κολακείας, γιά νά καλοπιάσουμε 
καί ἀποκτήσουμε ὀπαδούς.  
 Ἔτσι, μέ τό ὄχι στήν κολακεία καί τό ναί στήν εἰλικρινῆ φιλία, ἐξασφαλίζεται ἡ 
πνευματική ἐλευθερία.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [σελ. 260]  
 
 
 

ΤΟ ΧΡΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΤΗΣ Ἤ ΤΥΡΑΝΝΟΣ;  
 
 
 ΤΟ ΧΡΗΜΑ κυβερνᾶ τόν κόσμο! Ὅλοι οἱ ἄλλοι κυβερνῆτες εἶναι ἄβουλα 
πιόνια στά κελεύσματά του! Ὑπερβολές; Ὁπωσδήποτε τό χρῆμα ἔχει πάρει 
κυριαρχική θέση στήν ζωή μας. Ὄχι μιά κάποια θέση, ἀλλά τήν πρώτη θέση. Δέν 
εἶναι ἕνα μέσο, ἀλλά σκοπός, γιά νά μήν ποῦμε ὁ σκοπός. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
δέν ἐπιδιώκει ἁπλῶς τόν πλοῦτο. Δουλεύει στόν πλοῦτο. Ὑποδουλώνεται σ΄ αὐτόν. 
Καί ὅταν τόν ἀποκτήση, ἀντί νά εἶναι κύριός του, γίνεται δοῦλος του. Ἀντί νά 
ἀποκτήση ἕνα ὑπηρέτη, ἀποκτᾶ ἕνα τύραννο. Βάζει ἕνα δυνάστη στήν ζωή του. Ἕνα 
δυνάστη σκληρό καί ἀνελέητο, πού δέν τόν ἀφήνει οὔτε στιγμή νά ἡσυχάση. 
 Καί ὅμως, παρά τήν καταπίεση καί τήν τυραννία πού ἀσκεῖ τό χρῆμα, εἶναι 
τόση ἡ γοητεία του, ὥστε ὁ ἄνθρωπος εὐχαρίστως γίνεται δοῦλος του. Ἐθελοντής 
γιά τήν φυλακή, ἐπειδή τά κάγκελά της εἶναι χρυσά. Καί τό πρᾶγμα γίνεται ἀκόμα 
πιό φοβερό, γιατί δέν ὑποδουλώνεται τό σῶμα. Ὑποδουλώνεται καί 
κατατυραννεῖται ὅ,τι εὐγενέστερο ὑπάρχει μέσα στόν ἄνθρωπο, ἡ ψυχή του, ἡ 
καρδιά του. Χάνει ἡ ψυχή τήν πνευματική της ἐλευθερία. Χάνει ἡ καρδιά τήν 
εὐαισθησία της, τά λεπτά σκιρτήματά της, τούς ὄμορφους καί ἱερούς πόθους της. 
Τήν ζεστασιά τῆς ἀγάπης ἀντικαθιστᾶ ἡ παγωνιά τῆς ἀδιαφορίας. Πετρώνει. Γίνεται 
πιό σκληρή ἀπό τό μέταλλο πού [σελ. 261] λατρεύει. Κιτρινίζει. Χάνει ὅλη τήν 
πνευματική της ἰκμάδα, τήν ζωτικότητα, τήν εὐρωστία της.  
 

*   *   * 
 
 Συνειδητοποιοῦμε τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Νά χάση ἡ καρδιά τά ὄμορφα 
αἰσθήματά της, τόν πλούσιο συναισθηματικό της κόσμο, τήν ὁρμή καί δύναμή της 
γιά ἔργα ἀγάπης, ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπώλεια; Πλασμένη γιά οὐρανοδρόμος 
ἀετός, νά καταντήση φτωχό οἰκόσιτο. Δημιουργημένη νά βρίσκη τήν εὐτυχία τῆς 
στήν προσφορά, νά κλείνεται στό περιορισμένο κελί τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ της. «Καί 
γάρ ἀνδραπόδου παντός ὁ τοιοῦτος διακείσεται χεῖρον, τυραννίδα χαλεπωτάτην 
ἐπισπώμενος καί, τό πάντων καιριώτατον, προδούς τήν εὐγένειαν τοῦ ἀνθρώπου 
καί τήν ἐλευθερίαν» (Χρυσόστομος). Δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος ὁ ὑποδουλωμένος στό 
χρῆμα γίνεται τό χειρότερο ἀνδράποδο. Βάζει τήν πιό τυραννική δουλεία στήν 
ψυχή του. Καί τό πιό σημαντικό εἶναι ὅτι προδίδει τήν ἀρχοντιά του, τήν τιμή νά 
εἶναι ἄνθρωπος. Ἀπαρνεῖται τήν πνευματική του ἐλευθερία.  
 Μπροστά σ’ αὐτή τήν ἀπειλή ὁ Κύριος προειδοποιεῖ: «Οὐδείς δύναται δυσί 
κυρίοις δουλεύειν: ἤ γάρ τόν ἕνα μισήσει καί τόν ἕτερον ἀγαπήσει, ἤ τοῦ ἑνός 



ἀνθέξεται καί τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί 
μαμωνᾷ» (Ματθ. στ΄ 24).  
 Ὁ Χριστιανός δέν μπορεῖ νά ἐξαπατᾶ τόν ἑαυτό του μέ τήν ἰδέα ὅτι εἶναι 
δυνατόν νά ὑπηρετῆ δύο κυρίους μέ ἐντελῶς διαφορετικά φρονήματα. Δέν μπορεῖ 
καί στήν γῆ νά θησαυρίζη καί τόν Θεό νά εὐαρεστῆ. Δυό ἀντίθετες ἀγάπες δέν 
μπορεῖ νά ὑπάρξουν στόν ἴδιο ἄνθρωπο. Ἡ μιά ἀντιμάχεται [σελ. 262] τήν ἄλλη καί 
ἡ δεύτερη καταργεῖ τήν πρώτη. Ἀγάπη στόν Χριστό καί λατρεία στόν χρυσό εἶναι 
πρᾶγμα ἀδύνατο. Ἀποτελεῖ τερατώδη συνύπαρξη. Δέν συμβιβάζονται τά 
ἀσυμβίβαστα. Ἄν λατρεύης τόν Χριστό, ἄν ἡ καρδιά σου εἶναι γεμάτη ἀπό Αὐτόν, 
δέν ὑπάρχει χῶρος γιά τόν χρυσό. Καί ἄν ὑπάρχη χρυσός, δέν μένει στήν καρδιά. 
Βρίσκεται στά χέρια καί προσφέρεται. Ἄν ὅμως λατρεύης τόν χρυσό, τότε 
φυγαδεύεις τόν Χριστό. Δέν ὑπάρχει χῶρος γι’ Αὐτόν. Σέ μιά καρδιά πού δέν 
ὑπάρχει χῶρος γιά τούς ἀνθρώπους, γιά τούς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, πῶς θά 
ὑπάρχει χῶρος γιά τόν Χριστό;  
 

*   *   * 
 
 Ποιό φάρμακο προτείνει ὁ Κύριος γι’ αὐτή τήν πνευματική γάγγραινα, πού 
κατατυραννεῖ τόν ἄνθρωπο; Καί μόνο τόν τυραννεῖ; Διαλύει φιλίες, ὑπονομεύει 
οἰκογένειες, διαλύει λαούς, φθείρει τά ἤθη, διαφθείρει συνειδήσεις, ὁδηγεῖ σέ 
προδοσίες, ἀτιμίες, ἐγκλήματα. Τό φάρμακο καί ἡ θεραπεία: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται 
ὑμῖν» (Ματθ. στ΄ 33).  
 Ἐδῶ ὁ Κύριος κάνει μιά καινούργια ἀξιολόγηση τῶν πραγμάτων. Μιά νέα 
ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν. Ὑπάρχουν, μᾶς λέει, κι ἄλλες ἀξίες, ἀνώτερες, ὑψηλότερες, 
ἱερώτερες, πού μπορεῖτε πρέπει νά ποθήσετε καί νά ἀναζητήσετε. Εἶναι οἱ ἀξίες γιά 
τίς ὁποῖες εἴσασθε πλασμένοι. Εἶναι αὐτές πού ποθεῖ στό βάθος ἡ ψυχή σας καί 
ἱκανοποιοῦν τήν ψυχή σας. Αὐτές νά βάλετε ὡς στόχο καί ἐπιδίωξή σας. Τά 
πρωτεῖα ἀνήκουν στήν ἀρετή, στήν ἀγάπη, στά πνευματικά ἀγαθά, στήν βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι [σελ. 263] βασιλεία ἀγάπης καί χαρᾶς. Ἄν ἀποκτήσετε αὐτά, 
ὅλα τά ἄλλα ξεθωριάζουν. Παίρνουν δεύτερη θέση. Ὄχι κυριαρχική. Ὑπηρετική. 
Τότε καί ὁ πλοῦτος ἀπό ὄργανο φθορᾶς γίνεται ὄργανο ζωῆς. Δέν ἀνοίγει πληγές. 
Ἐπουλώνει πληγές. Ἀπό δολοφονικό στιλέτο γίνεται χειρουργικό νυστέρι.  
 Ἔτσι εἶναι. Δέν ἦταν πλούσιος ὁ Ἀβραάμ; Πλούσιος δέν ἦταν καί ὁ Ἰώβ καί 
τόσοι ἄλλοι εὐλαβεῖς καί ἐνάρετοι; Πλούσιοι ἦσαν. Δέν δούλευαν ὅμως στόν 
πλοῦτο. Κυρίευαν ἐκεῖνοι τόν πλοῦτο καί τόν πρόσφεραν στούς ἔχοντες ἀνάγκη.  
 Αὐτό τό ξεκαθάρισμα κάνει καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Δέν κατηγορῶ τούς 
πλουσίους, ἀλλά ἐκείνους πού κάνουν κακή χρήση τοῦ πλούτου. Δέν εἶναι καθ’ 
ἑαυτόν ὁ πλοῦτος κακός, ἄν τόν χρησιμοποιοῦμε ἐκεῖ πού πρέπει καί ὅπως πρέπει. 
Κακόν εἶναι ἡ ἐγωιστική χρησιμοποίησή του. Γι’ αὐτό λέγονται χρήματα, γιά νά τά 
χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς αὐτά, καί ὄχι αὐτά ἐμᾶς. Γι’ αὐτό λέγονται κτήματα, γιά νά 
εἴμαστε ἐμεῖς οἱ κύριοι καί κυρίαρχοί τους, καί ὄχι ἐκεῖνα νά μᾶς ἐξουσιάζουν. Γιατί, 



λοιπόν, κάνεις κύριό σου τόν δοῦλο; Γιατί ἀντιστρέφεις τήν τάξη;» Καί σέ ἄλλο 
σημεῖο προσθέτει: «Πλούσιός ἐστιν οὐχ ὁ πολλά κεκτημένος, ἀλλ’ ὁ πολλά διδούς».  
 

*   *   * 
 
 Νά ποιός εἶναι ἀληθινά πλούσιος. Ὄχι ἐκεῖνος πού ἔχει πολλά, ἀλλά ἐκεῖνος 
πού προσφέρει πολλά. Ὁ φιλάργυρος δέν εἶναι πλούσιος. Εἶναι ὁ πιό φτωχός, ὁ πιό 
δυστυχισμένος. Ὁ φτωχός πού προσφέρει, ἔστω καί ἀπό τό ὑστέρημά του, εἶναι πιό 
πλούσιος ἀπό τούς πλουσίους. Καί προπάντων εἶναι ἐλεύθερος. Ὁ πιό ἐλεύθερος, 
γιατί ὑπηρετεῖ τόν ἐλευθερωτή Κύριο καί ὄχι τόν καταπιεστή μαμωνᾶ.  
 
 
 
 



[σελ. 264] 
 
 
 

ΦΘΟΝΟΣ: ΤΟ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΘΟΣ 
 
 
 ΕΙΠΑΝ, καί εἶναι ἀπόλυτα σωστό, πώς ὁ φθόνος εἶναι ἀπό τά πιό διάστροφα 
καί ἀπάνθρωπα πάθη. Διαβολικό πράγματι, καί ὄχι ἀνθρώπινο πάθος. Δέν 
προσφέρει τίποτα, καί ζητάει τά πάντα. Πάσχει καί ὑποφέρει ἀπό τήν ἐπιτυχία τοῦ 
φίλου. Βασανίζεται καί ὀδύρεται ἀπό τήν χαρά τοῦ ἀδελφοῦ. Δέν ὑποφέρει νά 
βλέπη τούς ἀνθρώπους νά προοδεύουν, νά προχωροῦν, νά εὐημεροῦν. Ἡ εὐτυχία 
τοῦ πλησίον, ἡ χαρά τοῦ συνανθρώπου, γίνεται ἡ πιό μεγάλη συμφορά του.  
 Ἡ ἀνακούφιση καί ἡ παρηγοριά του εἶναι μιά καί μοναδική: Νά δῆ κάποιον 
ἀπό αὐτούς πού φθονεῖ νά ἀποτυγχάνη, νά ὑποφέρη, νά βασανίζεται, νά 
συντρίβεται. «Οὗτος ὄρος τοῦ μίσους, ἄθλιον ἰδεῖν ἐκ μακαρίου τόν 
βασκαινόμενον, ἐλεεινόν γενέσθαι τόν ζηλωτόν. Τότε σπένδεται (εἰρηνεύει) καί 
φίλος ἐστίν, ὅταν δακρύοντα ἴδῃ, ὅταν πενθοῦντα θεάσηται» (Μ. Βασίλειος). 
Ἀληθινή, δηλαδή, ἀντιστροφή καί διαστροφή ὄχι μόνο τῆς ἠθικῆς, ἀλλά καί τῆς 
φυσικῆς τάξεως. Ὀ κανόνας τοῦ φθόνου καί τοῦ μίσους εἶναι νά βλέπη τόν 
φθονούμενο νά γίνεται δυστυχισμένος ἀπό εὐτυχισμένος καί ἀξιολύπητος ἀπό 
ἀξιοζήλευτος. Εἰρηνεύει καί γίνεται φίλος, ὅταν ἀντικρύση τόν ἄλλον ὄχι νά χαίρη, 
ἀλλά νά κλαίη, ὄχι νά εὐφραίνεται ἀλλά νά πενθῆ.  
 

*   *   * 
[σελ. 265] 

 Νά γιατί, ὅπως τονίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὁ φθόνος εἶναι, ἄν μή τό 
πιό φοβερό, πάντως ἀπό τά πιό φοβερά ἁμαρτήματα. «Τοῦτο τό πάθος καί 
πορνείας καί μοιχείας χεῖρόν ἐστι» γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί στή 
συνέχεια ἐπεξηγεῖ καί ἀπαριθμεῖ τίς τρομερές συνέπειές του: «Διότι τό μέν πάθος 
τῆς πορνείας καί τῆς μοιχείας ἔχει τίς συνέπειές του σ’ αὐτόν πού τό διαπράττει. Ἡ 
τυραννία ὅμως τῆς ζήλειας ἀνέτρεψε ὁλόκληρες Ἐκκλησίες καί κατέστρεψε τήν 
οἰκουμένη ὁλόκληρη. Ἡ ζήλεια εἶναι ἡ μητέρα τοῦ φόνου. Ἀπό αὐτή σκότωσε τόν 
ἀδελφό του ὁ Κάϊν. Ἀπό ζήλεια ἤθελε νά σκοτώση τόν Ἰακώβ ὁ Ἡσαῦ, τόν Ἰωσήφ τά 
ἀδέλφια του, ὅλους τούς ἀνθρώπους ὁ Διάβολος».  
 Πολύ σωστή ἡ τοποθέτηση αὐτή καί πολύ δικαιολογημένη. Διότι στήν 
περίπτωση τοῦ φθόνου, ἐπί πλέον, δέν ὑπάρχουν καθόλου ἐλαφρυντικά. Εἶναι τό 
κατ’ ἐξοχήν ἀδικαιολόγητο καί ἀδικαίωτο πάθος. «Πονηρία ἀπολογίας 
ἀπεστερημένη» (Χρυσόστομος). Ὁ ἄνθρωπος πού ζηλεύει, πού φθονεῖ, δέν μπορεῖ 
νά αἰτιολογήση τό πάθος του. Δέν ἔχει ἰσχυρούς λόγους νά προβάλη, γιά νά 
ἐλαφρύνη ἔστω τήν θέση του. Διότι, στό κάτω κάτω, ἐνῶ δέν τοῦ προσφέρει τίποτε 
ἀπολύτως, τοῦ ἀφαιρεῖ τά πάντα. Γράφει πάλι ὁ Χρυσόστομος:  



 «Ὁ πόρνος ἔχει νά προβάλη ὡς πρόφαση τήν σαρκική ἐπιθυμία καί ὁ κλέφτης 
τήν φτώχεια του καί ὁ φονιᾶς τήν ἔξαψη καί τόν θυμό του. Βέβαια οἱ προφάσεις 
αὐτές δέν στέκονται, ὅμως μπορεῖ κανείς νά τίς προβάλλη. Ἐσύ ὅμως ὁ φθονερός, 
ποιά δικαιολογία μπορεῖς νά πῆς; Καμμιά καί σέ καμμιά περίπτωση. Τίποτα ἐκτός 
ἀπό τήν μεγάλη σου κακία καί πονηρία».  
[σελ. 266] Γι’ αὐτό καί ὁ Μ. Βασίλειος, γεμᾶτος ἀποστροφή καί φρίκη, γράφει: 
«Φθόνου πάθος οὐδέν ὀλεθριώτερον ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐμφύεται, ὅς, ἐλάχιστα 
λυπῶν τούς ἔξωθεν, πρῶτον κακόν καί οἰκεῖον ἐστι τῷ κεκτημένῳ. Ὥσπερ γάρ ἰός 
σίδηρον, οὕτως ὁ φθόνος τήν ἔχουσαν αὐτόν ψυχήν ἐξαναλίσκει». Δέν ὑπάρχει, 
δηλαδή, πάθος πιό ὀλέθριο ἀπό τόν φθόνο πού φυτρώνει πάνω στήν ψυχή. Καί τό 
πάθος αὐτό, ἐνῶ ἐλαχίστη λύπη προκαλεῖ στούς ἄλλους, βλάπτει πρῶτα ἀπό ὅλους 
ἑκεῖνον πού τόν κατέχει. Διότι ὅπως ἡ σκουριά κατατρώει τό σίδερο, ἔτσι καί ὁ 
φθόνος καταστρέφει τήν ψυχή, πού κατέχεται ἀπό αὐτόν.  
 

*   *   * 
 
 Ἔχει, λοιπόν, ὁ φθόνος μιά ἰδιοτυπία καί ἰδιομορφία, γι’ αὐτό θά λέγαμε πώς 
ξεχωρίζει σέ βαρύτητα καί σοβαρότητα. Τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό του εἶναι ὅτι 
πρόκειται γιά ἁμαρτία θλιβερή καί βασανιστική. Ἔχει, ὅσο ἴσως καμμιά ἄλλη σέ 
τέτοιο βαθμό, μέσα της τήν τιμωρία. Εἶναι συγχρόνως «πταίσιμον καί παίδευσις εἰς 
ἐκεῖνον ὅπου τήν ἔχει». Γι’ αὐτό καί πολύ πετυχημένα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος παρατηρεῖ: «Τό μόνον τῶν παθῶν ἀδικώτατόν τε ἅμα καί δικαιότατον· τό 
μέν, ὅτι πᾶσι διοχλεῖ τοῖς καλοῖς· τό δέ, ὅτι τήκει τούς ἔχοντας».  
 Δηλαδή, μᾶς λέει ὅτι τό πάθος αὐτό εἶναι ἀπό ὅλα τά ἄλλα πάθη τό πιό ἄδικο 
καί τό πιό δίκαιο. Τό πιό ἄδικο, γιατί ἐνοχλεῖ καί ταλαιπωρεῖ τούς καλούς, πού σέ 
τίποτα δέν ἔφταιξαν. Τό πιό δίκαιο, γιατί βασανίζει καί λιώνει ἐκείνους πού τό 
ἔχουν.  
 Τί φοβερό, ἀλήθεια! Νά νομίζη ὁ ἄνθρωπος ὅτι τιμωρεῖ τόν συνάνθρωπό 
του, τήν ἴδια στιγμή πού [σελ. 267] αὐτός ὁ ἴδιος αὐτοτιμωρεῖται καί 
αὐτοβασανίζεται καί αὑὐτοκαταδικάζεται στά ἰσόβια δεσμά τῆς δυστυχίας του. 
Διότι ἡ τιμωρία γιά τόν φθονερό δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν φθόνο του. Νά βλέπη τό 
καλό τοῦ πλησίον, καί αὐτός νά λιώνη. Νά μή μπορῆ νά γευθῆ τήν ὄμορφη χαρά γιά 
τήν ὁποία ἔκανε λόγο ὁ ἀπόστολος Παῦλος «χαίρειν μετά χαιρόντων» (Ρωμ. ιβ΄ 
15).  
 Γεμᾶτος ἀποστροφή πρός τό τρομερό αὐτό πάθος, ὁ ἱερός Χρυσόστομος 
ἀναφωνοῦσε: «Ὦ φθόνε, ὑποκρίσεως ἀδελφέ, δόλου δημιουργέ, φόνου σπορεῦ, 
δρακόντων σπέρμα, θανατόπνοον ἄνθος. Τί μιαρώτερον φθόνου; Ἀλλ’ οὐδέν. Τί δέ 
καί ἐκύησεν θάνατον; Ἀλλ’ οὐδέν ἕτερον, ἤ μή φθόνος, καθώς μαρτυρεῖ μοι ἡ 
Γραφή λέγουσα, ὅτι «Ὁ Θεός θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ 
ζώντων· φθόνῳ δέ τοῦ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τόν κόσμον». Τί 
πονηρότερον φθονεροῦ; Ἀλλ’ οὐδέν. Ἐν ποίοις θηρίοις συναριθμηθήσεται ὁ 



τοιοῦτος; Ἐάν λέοντι ἤ παρδάλει αὐτόν συνεικάσῃς (συγκρίνεις), εὑρήσεις ἐν τῷ 
φθονερῷ τό πονηρόν...».  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 268] 
 
 
 

ΠΩΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 
 
 
 – ΜΠΑΜΠΑ, ρωτάει ὁ μικρός Γιαννάκης, πές μου, πῶς ἀρχίζουν οἱ πόλεμοι;  
 – Νά, Γιαννάκη. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ἀγγλία καί ἡ Ἀμερική διαφωνοῦν, λέει 
ὁ μπαμπάς.  
 – Ἀνοησίες! πετάγεται ἡ μαμά. Ἡ Ἀγγλία καί ἡ Ἀμερική πάντα συμφωνοῦν. Τί 
εἶναι αὐτά πού λές στό παιδί!  
 – Ποιός εἶπε τό ἀντίθετο; ἀπάντησε ὁ μπαμπάς θυμωμένα. Εἶναι μόνο μιά 
ὑπόθεση.  
 – Γελοία ὑπόθεση, ξεσπᾶ ἡ μητέρα. Ἄν ὁ γιός μας ἔχη τά μυαλά σου, 
ἀλλοίμονό του!  
 Καί καθώς ἡ λογομαχία προχωροῦσε, καί μπαμπάς καί μαμά, κουβέντα στήν 
κουβέντα, ἄναβαν ὅλο καί περισσότερο, ὁ Γιαννάκης μπαίνει στή μέση:  
 – Εὐχαριστῶ, μπαμπά, εὐχαριστῶ, μαμά! Τώρα ξέρω πῶς ἀρχίζουν οἱ 
πόλεμοι.  
 

*   *   * 
 
 Νά, λοιπόν, πῶς ἀρχίζουν οἱ πόλεμοι, ὄχι μόνο ἀνάμεσα στούς λαούς, ἀλλά 
καί ἀνάμεσα σέ φίλους, συναδέλφους, γείτονες, μέσα στήν οἰκογένεια. Φαίνεται 
σάν νά ἀρχίζουν χωρίς λόγο. Συμπτωματικά, τυχαῖα. Ἀπό μιά σπίθα. Ἀπό μιά 
ἀσήμαντη ἀφορμή. Ἀπό ἕνα λόγο. Ἀπό τό τίποτα.  
 Καί ὅμως, ἄν ψάξουμε βαθύτερα, θά δοῦμε πώς κρύβεται κάτι πολύ πιό 
σοβαρό: Ὁ ὑπερτροφικός [σελ. 269] ἐγωισμός. Αὐτό εἶναι ἡ εὔφλεκτη ὕλη πού 
τροφοδοτεῖ τίς ἐξάψεις, τούς θυμούς, τίς κραυγές, πού προκαλεῖ τίς συγκρούσεις. Ἡ 
σπίθα μόνη της δέν ἀρκεῖ. Ἄν δέν βρῆ ὑλικό εὔφλεκτο, σβήνει. Καί τό εὔφλεκτο 
ὑλικό εἶναι ὁ ἐγωισμός. Ὁ ἐγωισμός ἐπιμένει. Δέν ὑποχωρεῖ. Εἶναι ὅλο πεῖσμα. Ἔχει 
τό ἀλάθητο. Ποτέ δέν πέφτει ἔξω. Πάντα ἔχει δίκιο. Ὅλοι οἱ ἄλλοι κάνουν λάθος, 
ἐκτός ἀπό αὐτόν. Γι’ αὐτό καί θέλει ὁπωσδήποτε νά γίνη τό δικό του. Ἀληθινή 
πληγή γιά τήν οἰκογένεια. Διαλυτικό στοιχεῖο γιά κοινωνικά σύνολα. Κι ὅταν 
συμβαίνει ἀνάλογος ἐγωισμός νά ὑπάρχη καί στόν ἄλλον, τότε ἔρχεται 
ἀναπόφευκτα ἡ σύγκρουση, μέ ὅλες τίς τρομερές συνέπειες.  
 Ὅσο, λοιπόν, ὁ ἐγωϊσμός δέν δαμάζεται καί δέν καταπολεμεῖται, οἱ 
συγκρούσεις θά ἀποτελοῦν θλιβερή καθημερινή πραγματικότητα. Οἱ φιλικές, οἱ 
ἀδελφικές σχέσεις θά τινάζωνται στόν ἀέρα. Ἡ εἰρηνική συνύπαρξη θά ἀποτελῆ 
ὄνειρο ἀπραγματοποίητο.  



 «Πόθεν πόλεμοι καί μάχαι ἐν ὑμῖν;» ρωτάει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος. 
«Οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; 
Ἐπιθυμεῖτε, καί οὐκ ἔχετε· φονεύετε καί ζηλοῦτε, καί οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν· 
μάχεσθε καί πολεμεῖτε, καί οὐκ ἔχετε διά τό μή αἰτεῖσθαι ὑμᾶς» (δ΄ 1).  
 Ἀπό ποῦ, δηλαδή, προέρχονται μεταξύ σας οἱ ἔριδες καί οἱ συγκρούσεις; Δέν 
προέρχονται ἀπό τίς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες σας καί τίς ἁμαρτωλές ὀρέξεις σας; Ἡ 
ἐπιθυμία τῆς φιλαρχίας, τῆς ἐξουσίας, τῆς ἐκδικήσεως, τῆς ἡδονῆς, τοῦ πλούτου, 
προκαλοῦν φιλονικίας καί προετοιμάζουν τίς συγκρούσεις. [σελ. 270] Καί αὐτό θά 
γίνεται, ὅταν ὁ καθένας σας βάζη ὡς σκοπό τή δική τοῦ προσωπική εὐχαρίστηση 
καί ἱκανοποίηση.  
 

*   *   * 
 
 Ὅλα αὐτά βρίσκουν τήν ἀπάντηση στήν ἀγάπη πού ἔφερε ὁ Χριστός στή γῆ 
μας. Ἡ ἀγάπη ποτέ δέν προκαλεῖ συγκρούσεις. Μόνον τά ἀτίθασα πάθη, τά 
πείσματα καί οἱ ἐγωισμοί μεταβάλλουν τίς ἀδελφικές σχέσεις σέ πεδίο μάχης. Ἡ 
ἀγάπη δέν ρίχνει λάδι στή φωτιά. Τήν προλαβαίνει. Καί ὅταν πάη νά ἀνάψη, τῆς 
ρίχνει τό νερό τῆς ὑποχωρητικότητος, τῆς ἀνοχῆς, τῆς μακροθυμίας. Γιατί ἡ ἀγάπη, 
ὅπως μᾶς λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 
ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει» (Α΄ Κορινθ. Ιγ΄ 7). Δείχνει κατανόηση. Ποτέ δέν 
ἀπελπίζεται. Πάντοτε πιστεύει καί ἐλπίζει καί προσπαθεῖ μέ ἤπια μέσα γιά τή 
διόρθωση αὐτῶν πού παρεκτρέπονται. Πάντοτε μέ ὑπομονή καί προσευχή 
ἀντιμετωπίζει τούς δύσκολους καί δύστροπους χαρακτῆρες. Ἀπό τήν ἀνοχή 
προχωρεῖ στήν ἐξυπηρέτηση καί τήν εὐεργεσία.  
 Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά βασιλεύη στίς καρδιές μας, γιά νά 
φυγαδευθῆ ὁ ἐγωισμός καί νά γίνουν ἁρμονικές οἱ σχέσεις μέ τούς γύρω μας. Ἀλλά 
οἱ ἁρμονικές σχέσεις μέ τούς γύρω μας προϋποθέτουν ἁρμονικές σχέσεις μέ τόν 
Θεό καί τόν ἑαυτό μας.  
 Διερωτηθήκαμε ποτέ γιατί οἱ διαιρέσεις, οἱ συγκρούσεις, οἱ ἔχθρες, τά μίση 
κυβερνοῦν; Μήπως γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἴδιος διχασμένος μέ τόν ἑαυτό του; Ἡ 
εἰρήνη φυγαδεύθηκε ἀπό τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες, γιατί πρῶτα φυγαδεύθηκε ἀπό 
τίς [σελ. 271] καρδιές. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν συμφιλιωθῆ μέ τόν Θεό, δέν θά 
συμφιλιωθῆ καί μέ τούς ἄλλους. Ὅσο θά πλησιάζουμε τόν Θεό, τόσο θά 
πλησιάζουμε καί τούς ἀνθρώπους.  
 Εἴδαμε πῶς ἀρχίζουν οἱ πόλεμοι. Καιρός νά δοῦμε καί πῶς εἰρηνεύουν οἱ 
ἄνθρωποι. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι τό πιό ἀποτελεσματικό μέσο. Κάτω ἀπό τή 
σκιά του μποροῦν νά λυθοῦν ὅλες οἱ ἀντιπάθειες, ὅλα τά ἀκανθώδη προβλήματα 
πού χωρίζουν τούς ἀνθρώπους. Ἐκεῖ ἡ ἀπέραντη ἀγάπη συνάντησε τό πιό μεγάλο 
μίσος καί τό νίκησε. Ὁ σταυρωμένος Θεάνθρωπος «ἥπλωσε τάς παλάμας καί 
ἥνωσε τά τό πρίν διεστῶτα». Καί τό παράδειγμά Του δέν μπορεῖ παρά νά ἐμπνέη 
καθένα πού θέλει νά λέγεται καί νά εἶναι ἀληθινός Χριστιανός.  
 



 [σελ. 272] 
  
 
 

«ΜΟΝΟΣ ΚΑΥΓΑΣ...»  
 
 
 ΜΕΡΙΚΟΙ ἀριθμοί εἶναι ἀποκαλυπτικοί. Ἀγγίζουν τούς πιό εὐαίσθητους 
χώρους τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς. Ἔχουν ἀντίκτυπο στήν κοινωνική μας 
ἀναστροφή. Ἐπηρεάζουν τήν ψυχοσωματική μας ὑγεία καί ἰσορροπία. Καθορίζουν 
σέ μεγάλο βαθμό τήν εὐτυχία μας.  
 Εἶναι ἰδιαίτερα συγκλονιστικό νά ἀνακαλύπτης ξαφνικά πώς πῆρες λάθος 
πορεία στήν ἐκλογή συντρόφου, φίλου, στενοῦ συνεργάτου. Νά αἰσθάνεσαι 
διάψευση, ἀποτυχία σ’ ἕνα τόσο βασικό ζήτημα ζωῆς. Οἱ ὄμορφοι ὁραματισμοί σου 
νά διαλύωνται. Τά σχέδιά σου γιά ἕνα δημιουργικό μέλλον νά ἔχουν ἄδοξο τέλος. 
Καί τότε ἡ ἀπογοήτευση νά εἰσορμᾶ ἀκάθεκτη στήν ψυχή. Νά τήν δηλητηριάζη καί 
τήν τοξινώνη.  
 

*   *   * 
 
 Ἄς ἀφήσουμε τούς ἴδιους τούς ἁριθμούς νά μᾶς μιλήσουν μέ τήν 
ἀδιαμφισβήτητη γλῶσσα τους. Ἀπό ἔρευνα στή Γαλλία:  
 «Μόλις ἕνα χρόνο μετά τόν γάμο τους τό 70% τῶν ἀνδρῶν καί τό 78% τῶν 
γυναικῶν δήλωσαν ὅτι αἰσθάνονται δυστυχισμένοι καί ἀπογοητευμένοι. Ὕστερα 
ἀπό δύο χρόνια τό ποσοστό αὐτό φθάνει 80% γιά τούς ἄνδρες καί 85% γιά τίς 
γυναῖκες. Καί [σελ. 273] μετά ἀπό τρία χρόνια τό ποσοστό ἀνεβαίνει σέ 89% καί 
90% ἀντιστοίχως».  
 Τί ἄλλο μαρτυρεῖ καί ἡ κατακόρυφη αὔξηση τῶν διαζυγίων σέ Εὐρώπη καί 
Ἀμερική τά τελευταῖα χρόνια; Σκεφθήκαμε τί σημαίνουν 10.000 καί πλέον διαζύγια 
τό χρόνο στήν Ἑλλάδα καί περισσότερα ἀπό 100.000 στήν Γαλλία;  
 Καί ἀσφαλῶς ἡ οἰκογενειακή ἀποτυχία ἤ ἐπιτυχία δέν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό 
τήν ὅλη ζωή μας, ἀπό τόν χαρακτῆρα μας. Ἐκεῖ μεταφέρουμε τίς συνήθειές μας, τίς 
ἰδιορρυθμίες καί ἰδιοτροπίες μας, τίς ἐλλείψεις καί ἀδυναμίες μας, ὅλα ὅσα 
ἐπηρεάζουν τήν ζωή μας ἤ τήν κοινωνική μας ἀναστροφή.  
 Πολυδιάστατο ἀλλά καί βασικό τό θέμα τῶν προσωπικῶν σχέσεων. 
Περισσότερο ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά καί τά τεχνολογικά ἐπιτεύγματα ἔχουμε ἀνάγκη 
ἀπό ἀνθρώπους. Ἀπό ἀνθρώπους εἰλικρινεῖς, ἀνιδιοτελεῖς, ἰσορροπημένους, μέ 
πηγαία ἀγάπη. Ἀνθρώπους συνεργάσιμους, πού δέν κάνουν προβληματική τήν 
συνύπαρξη καί συνεργασία.  
 Εἶπαν πώς ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήση μόνος του, ἀλλά τοῦ εἶναι τό ἴδιο 
δύσκολο νά ζήση μαζί μέ ἄλλους. Τί σημαίνει αὐτό; Οὔτε μόνος του οὔτε μαζί μέ 
ἄλλους! Μά, ἤ τό ἕνα ἤ τό ἄλλο πρέπει νά ἰσχύη. Καί ὅμως, συχνά, ἰσχύουν καί τά 



δύο. Τό πρῶτο εὔκολα κανείς τό ἀντιλαμβάνεται. Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήση 
μόνος. Αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη τῆς ἀναστροφῆς, τῆς ἀμοιβαιότητος. Τάσεις 
ἀπομονωτικές διαρκείας δέν εἶναι κανονικές. Ἀλλά καί τό δεύτερο ἔχει τήν 
ἑρμηνεία του.  
 Συναντήσαμε στήν ζωή μας τήν παραγνώριση, τήν κακότητα, τήν διαβολή. 
Φίλοι μας, πού τούς προσφέραμε ὁλόκληρη τήν ἐμπιστοσύνη μας, τήν [σελ. 274] 
ἀγάπη μας, εἴδαμε νά μᾶς διαψεύδουν. Γευθήκαμε τό πικρό ποτήρι τῆς ἀχαριστίας, 
ἐκεῖ πού περιμέναμε τήν δροσιά τῆς κατανοήσεως καί εὐγνωμοσύνης. Κάποτε 
αἰσθανθήκαμε ἀποκαρδίωση, ἴσως καί ἀγανάκτηση. Καί δέν ἀποκλείεται στίς ὧρες 
αὐτές τῆς πικρίας νά εἴπαμε: Δέν θέλω νά ξαναδῶ στά μάτια μου κανένα. Δέν 
ὑπάρχουν σήμερα φίλοι ἀληθινοί. Δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι. Ὅλοι τόν ἑαυτό τους 
καί μόνον αὐτόν σκέπτονται. Ἡ τρομερή φράση τοῦ Σάρτρ: «Ἡ κόλαση, νά τί εἶναι οἱ 
ἄλλοι», βρίσκει σέ τέτοιες ὧρες ἀπήχηση στήν ψυχή μερικῶν.  
 Τί φοβερό ἀλήθεια! Νά βλέπης στούς ἄλλους, στούς συνανθρώπους σου, 
στούς ἀδελφούς σου, ὄχι τήν ἐλπίδα σου, τό στήριγμά σου, τήν χαρά σου, ἀλλά τήν 
κόλασή σου! Νά βλέπης; Κάτι χειρότερο. Νά ζῆς στήν ἀναστροφή σου μέ τους 
ἄλλους κάτι βασανιστικό, ἀποκρουστικό, ἀνυπόφορο. Οἱ ἄλλοι ὄχι φάρμακο ζωῆς, 
δῶρο Θεοῦ. Δηλητήριο, πού τοξινώνει ὅλη τήν ὕπαρξή σου. Ὄχι τό προσκέφαλο 
πάνω στό ὁποῖο θά ξεκουράσης τό μέτωπό σου καί θά ἀποθέσης τίς βασανιστικές 
φροντίδες σου, ἀλλά ἡ ἀγχόνη πού θά σφίγγη στό λαιμό σου πνιγμοῦ θηλιά.  
 Ὅλα αὐτά, σέ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο βαθμό, μπορεῖ νά συμβαίνουν. Θά 
ἦταν ὅμως λάθος καί αὐταπάτη νά ρίχνη κανείς ὅλο τό βάρος εὐθύνης στούς 
ἄλλους. Οἱ ἄλλοι ὑπεύθυνοι, καί ἐμεῖς ἀνεύθυνοι. Οἱ ἄλλοι οἱ τύραννοι, καί ἐμεῖς 
τά θύματα. Μιά τέτοια τοποθέτηση ἀποτελεῖ ἀπατηλό «ἄλλοθι», πού ἀποξενώνει 
τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Τόν 
φυλακίζει στό ὑπερτροφικό ἐγώ του. Τόν ἀλλοτριώνει ἀπό τήν πραγματικότητα καί 
τόν βυθίζει σ’ ἕνα [σελ. 275] ψεύτικο κόσμο γεμᾶτο ψευδαισθήσεις. Εἶναι ἡ εὔκολη 
ἀντιμετώπιση μιᾶς σοβαρῆς καταστάσεως, πού ὅμως χρειάζεται ὑπεύθυνη 
τακτοποίηση.  
 Ἄσχετα, λοιπόν, μέ τόν βαθμό εὐθύνης ἤ καί ἐνοχῆς τῶν ἄλλων, ἡ 
ἀντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων πρέπει νά ἔχη ἄλλη ἀφετηρία. Δέν θά 
ξεκινήσουμε ἀπό τήν εὐθύνη ἤ τήν ἐνοχή τῶν ἄλλων. Αὐτό εἶναι λάθος. Ἄλλωστε, 
ὅπως λέει ὁ λαός μας, «μονός καυγᾶς δέν γίνεται». Τό ξεκίνημα θά γίνη ἀπό τόν 
ἑαυτό μας. Τίμια καί εἰλικρινά, μ’ ἕνα δίκαιο αὐτοέλεγχο, θά ἐπισημάνουμε τήν 
προσωπική μας εὐθύνη καί θά σταθμίσουμε τό βάρος τῆς δικῆς μας ἐνοχῆς.  
 Αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρει ἄμεσα. Ὅσο καί ἄν ἀντιδρᾶ ὁ ἑαυτός μας καί ἀναζητᾶ 
ἐρείσματα δικαιολογίας, ἐμεῖς πρέπει μέ αὐστηρότητα νά τοῦ καταλογίσουμε τίς 
εὐθύνες του. Μιά τέτοια τοποθέτηση δέν τόν μειώνει καί δέν τόν ὑποτιμᾶ. Τόν 
ἐξυψώνει. Τόν ὡριμάζει πνευματικά. Τοῦ προσφέρουμε μοναδική εὐκαιρία 
ἀληθινῆς αὐτογνωσίας. Τόν βοηθοῦμε νά μήν αὐταπατᾶται, ἀλλά νά βλέπη τήν 
πραγματικότητα ἀληθινά. Ἔτσι ἐπανασυνδέει τόν διακοπέντα διάλογο. Μόνον ὅταν 
τοποθετηθῆ σωστά μέσα του, θά μπορέση νά τοποθετηθῆ σωστά καί ἀπέναντι 



στούς ἄλλους. Τότε θά διαπιστώση ὅτι οἱ καταστάσεις πού νομίζει ὅτι 
δημιουργοῦνται γύρω του ἐξ ὑπαιτιότητος τῶν ἄλλων, τοὐλάχιστον τίς 
περισσότερες φορές, δέν δημιουργοῦνται χωρίς καί τήν δική του συμμετοχή.  
 

*   *   * 
 
 Τό νά ἔχη κανείς πολλούς πού τόν ἀποφεύγουν ἤ τόν ἀντιπαθοῦν δέν 
σημαίνει πώς καί ὁ ἴδιος δέν [σελ. 276] συνέβαλε σ’ αὐτό. Ἡ αὐτόματη γένεση δέν 
ἔχει ἐφαρμογή στίς προσωπικές σχέσεις. «Καθένας ἀπό λόγου του μισιέται ἤ 
ἀγαπιέται», ὅπως ἔγραφε ὁ ποιητής. Ὁ καθένας ἔχει καί τήν προσωπική του εὐθύνη 
γιά τό φιλικό ἤ ἐχθρικό κλίμα μέσα στό ὁποῖο ἀναπνέει. Αὐτή εἶναι ἡ 
πραγματικότης. Καί πρέπει νά τό προσέξουμε καί νά τό ἀναγνωρίσουμε, ἄν 
θέλουμε νά ζήσουμε ἁρμονικά, ὄχι μονάχα μέ τούς ἄλλους, ἀλλά καί μέ τόν ἴδιο 
τόν ἑαυτό μας.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 277] 
 
 
 

ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ Ἤ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ; 
 
 
 Η ΕΙΔΗΣΗ ἔφθασε ἀπό τό Χαρτούμ, ἔστω καί λίγο παλαιότερη, δέν χάνει τήν 
ἐπικαιρότητά της. Τό ἐρώτημα φαίνεται ἀφύσικο, ἰδιαίτερα ὅταν ἀπευθύνεται σ’ 
ἕνα Εὐρωπαῖο: «Τί εἴδους θάνατο προτιμᾶς γιά τούς ἀνθρώπους πού 
παραδέχθηκαν ὅτι σκότωσαν ἀγαπημένα σου πρόσωπα; Κι ἄν δέν προτιμᾶς τόν 
θάνατό τους, τούς χαρίζεις τήν ζωή;» Κι ὅμως, αὐτό τό ἐρώτημα τέθηκε στόν Τζών 
Ρόλφ, συνταξιοῦχο ἰδιωτικό ὑπάλληλο τοῦ Λονδίνου ἀπό σουδανικό δικαστήριο, 
πού ἐφήρμοσε κατά γράμμα τοῖς νόμους τῆς ἱσλαμικῆς Δικαιοσύνης, τῆς «σαρία». 
Ὁ γιός τοῦ Ρόλφ, ἡ σύζυγός του καί τά δύο τους παιδιά, ἕνα ἀγόρι τριῶν ἐτῶν καί 
ἕνα κορίτσι ἑνός, σκοτώθηκαν κατά τήν ἐπίθεση Παλαιστινίων τρομοκρατῶν 
ἐναντίον τοῦ ξενοδοχείου τους στό Χαρτούμ μαζί μέ τρία ἀκόμη ἄτομα. Οἱ τρεῖς 
τρομοκράτες συνελήφθησαν καί στήν δίκη τους παραδέχθηκαν τά πάντα. Ὅμως ἡ 
οἰκογένεια τοῦ Ρόλφ, πιστοί Χριστιανοί ὅλοι, δέν ζήτησαν τήν θανατική καταδίκη. 
Πρόσφεραν μέ ὅλη τήν χριστιανική μεγαλοκαρδία τους, ἀνεπιφύλακτα, τήν 
συγγνώμη.  
 

*   *   * 
 
 Ποιός δέν στέκεται μέ θαυμασμό μπροστά σ’ ἕνα τέτοιο ψυχικό μεγαλεῖο! 
Δέν εἶναι ἡ συγχώρηση, ὅπως συνήθως τήν θεωροῦμε, μόνον ἐντολή [σελ. 278] 
Θεοῦ. Οὔτε ἁπλῶς καθῆκον καί ὑποχρέωση. Εἶναι περισσότερο ἀνάγκη τῆς ψυχῆς 
μας. Ἀποτελεῖ βασική ἀνάγκη γιά τήν ψυχοσωματική μας ὑγεία καί ἰσορροπία.  
 Ἄς ἔλθουμε στόν ἄνθρωπο. πού δέν θέλει νά συγχωρήση. Νά συγχωρήσω, 
λέει. Μά ἡ καρδιά μου εἶναι ματωμένη. Μέ πλήγωσαν βαθειά. Μέ διέβαλαν, μέ 
πρόσβαλαν, μέ συκοφάντησαν. Ἠ συγχώρηση μοῦ εἶναι δύσκολη, ἀδύνατη.  
 Δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία. Τό πρᾶγμα εἶναι δύσκολο. Ἀλλά πιό δύσκολο 
ἀπό τήν συγγνώμη εἶναι τό μῖσος. Ἡ ἔχθρα, ἡ μνησικακία, ἡ ἐκδίκηση δέν εἶναι 
κατάσταση φυσιολογική. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι πλασμένος γιά νά μισῇ. Εἶναι 
πλασμένος γιά νά ἀγαπάη. Γι’ αὐτό καί, ὅταν μισῆ, εἶναι ταραγμένος, σέ ἀφύσικη 
καί ἀρρωστημένη κατάσταση. Ἐνῶ ὅταν αἰσθήματα ἀγάπης πλημμυρίζουν στήν 
ψυχή του, βρίσκεται σέ εἰρήνη καί ἐσωτερική ἁρμονία.  
 Ἔτσι εἶναι. Δέν εἶναι πλασμένη ἡ καρδιά μας, γιά νά μνησικακῆ καί νά 
ἐχθρεύεται. Ὅπως τό πουλί εἶναι πλασμένο γιά νά κελαϊδάη καί ὁ ἀετός γιά νά 
πετάη στά ὕψη, ἔτσι καί ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δημιουργημένη γιά νά 
τραγουδάη τόν ὕμνο τῆς ἀγάπης καί σάν ἀετός νά πετάη πάνω ἀπό τά τέλματα τοῦ 
μίσους στίς φωτόλουστες κορυφές τῆς ἀρετῆς.  



 Ἀφοῦ, λοιπόν, γιά τήν ἀγάπη καί τήν συγχώρητικότητα εἴμαστε πλασμένοι, ἡ 
μνησικακία εἶναι ἀφύσικη κατάσταση, καταστρεπτική γιά τήν ψυχοσωματική μας 
ὑγεία καί ἰσορροπία.  
 Ἄς δοῦμε τόν ἄνθρωπο πού μνησικακεῖ καί δέν συγχωρεῖ. Πάσχει, ὑποφέρει, 
βασανίζεται, λιώνει [σελ. 279] ἀπό τό πάθος του. Τό μῖσος γίνεται σαράκι πού τόν 
κατατρώει. Ὁ ὕπνος δέν κολλάει στά βλέφαρά του. Μοιάζει μέ ἀγκάθι, πού ὅσο τό 
σφίγγει κανείς, τόσο τόν ματώνει. Εἶναι ζωή φυσιολογική αὐτή; Δέν φθείρει καί 
ὑποσκάπτει μέ τόν τρόπο αὐτόν τήν ὑγεία του, τήν ψυχική του γαλήνη, τήν 
ἐσωτερική του ἠρεμία;  
 Γι’ αὐτό ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ προφήτου Ζαχαρία ἔλεγε: «Ὁ καθένας ἀπό 
σᾶς νά μήν ἔχη στήν καρδιά του μνησικακία ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του καί τήν 
κακία τοῦ πλησίον του ἄς μή τήν σκέπτεται» (ζ΄ 10, η΄ 11).  
 Καί σχολιάζει ὁ Χρυσόστομος: «Δέν εἶπε συγχώρησε μόνο, ἀλλά οὔτε νά τήν 
ἔχης στήν σκέψη σου οὔτε νά τήν συλλογίζεσαι. Ξέχασε ὅλη τήν ὀργή καί ἐξαφάνισε 
τήν πληγή. Διότι ἐνῶ σοῦ φαίνεται ὅτι ἐκεῖνον ἐκδικεῖσαι, πρῶτα τόν ἑαυτόν σου 
βασανίζεις, διότι σάν δήμιο ἔβαλες μέσα σου τόν θυμό, πού σοῦ ξεσχίζει τά 
σπλάγχνα. Δέν ὑπάρχει πιό δυστυχισμένος ἄνθρωπος ἀπό αὐτόν πού ὀργίζεται. Καί 
ὅπως ἐκεῖνοι πού πάσχουν ἀπό τρέλα ποτέ δέν θά ἔχουν γαλήνη καί ἡσυχία, ἔτσι 
καί ἐκεῖνος πού εἶναι μνησίκακος καί ἔχει ἐχθρό ποτέ δέν θά ἀπολαύση εἰρήνη, 
γιατί ἀδιάκοπα θά βρίσκεται σ’ ἔξαψη...».  
 Γράφει ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Τσιριντάνης: «Ὁ βασιλεύς συγχωρεῖ τόν 
ὀφειλέτη του, αὐτός ὅμως φαίνεται ἄσπλαγχνος στόν συνοφειλέτη του. Τόν 
παραδίδει τότε ὁ βασιλεύς στούς βασανιστάς. Καί ποιός εἶναι ὁ βασανιστής στόν 
ὁποῖο τόν παραδίδει; Ἡ ἔλλειψη τῆς εἰρήνης. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος παρακούει αὐτή 
τήν ἐντολή τῆς συγχωρητικότητος, ἀνεξαρτήτως μελλουσῶν κυρώσεων, ἔχει ἤδη 
[σελ. 280] μέσα του τόν βασανιστή, δηλαδή, τήν ἔλλειψη τῆς εἰρήνης...».  
 

*   *   * 
 
 Ἔτσι ἡ συγχωρητικότης ξεφεύγει ἀπό τά στενά πλαίσια τοῦ ἁπλοῦ 
καθήκοντος. Γίνεται ἀνάγκη ψυχική, ἀπαραίτητη γιά τήν ψυχοσωματική ἰσορροπία. 
Συγχρόνως δείχνει τίς πνευματικές διαστάσεις καί δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου.  
 Πῶς νά τό κάνουμε; Ὅσο ἀποκρουστική καί καταστρεπτική εἶναι ἡ 
μνησικακία, τόσο ὄμορφη καί ἀνυψωτική εἶναι ἡ συγχωρητικότης. Ἡ μιά προκαλεῖ 
τήν ἀποστροφή. Ἡ ἄλλη τόν θαυμασμό. Ἡ μιά φανερώνει μικρότητα. Ἡ ἄλλη ψυχικό 
μεγαλεῖο. Χρειάζεται νά διαλέξουμε;  



[σελ. 281]  
 
 
 

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ»  
 
 
 – ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ, γιατί τόν ἐνοχλοῦσε μέ τούς θορύβους του. Ἔμεναν στήν 
ἴδια πολυκατοικία. Τοῦ ζήτησε νά συνεξηγηθοῦν. Λογομάχησαν καί τόν σκότωσε.  
 – Πάρκαρε τό αὐτοκίνητό του μπροστά στό μαγαζί του. Τοῦ ζήτησε νά τό 
ἀπομακρύνη. Θερμόαιμοι καί οἱ δύο ἦλθαν στά χέρια. Ὁ ἕνας τράβηξε μαχαίρι καί 
τόν τραυμάτισε σοβαρά.  
 – Τόν σκότωσε γιά ἀσήμαντο λόγο. Εἶχαν μικροκτηματικές διαφορές καί γι’ 
αὐτό καθημερινούς καυγᾶδες. Στό τέλος ἔδωσε τή λύση ἡ κυνηγητική καραμπίνα.  
 – Δέν μιλᾶνε χρόνια τώρα, ἄν καί γείτονες, γιατί μάλωσαν τά παιδιά τους.  
 – Τούς χωρίζει ἄσβηστο μῖσος, γιατί τόν πρόσβαλε. Εἶπε πάνω στό θυμό του 
βαρειές κουβέντες καί ἀπό τότε δέν θέλει νά τόν δῆ στά μάτια του.  
 

*   *   * 
 
 Καθημερινά τά περιστατικά. Ἀσήμαντα τίς πιό πολλές φορές. Μέ τόν καιρό 
ὅμως –ὅταν ἀφήνωνται– γίνονται πολύ σημαντικά. Κυριαρχοῦν. Ξεκινᾶνε ἀπό τό 
τίποτα. Ἕνας λόγος. Μιά ἀφορμή. Μιά παρεξήγηση. Ἕνα βλέμμα. Ἕνα... Καί ὁ 
καυγᾶς ξεκινάει. Τροφοδοτεῖται. Ἡ ταραχή μπαίνει στήν καρδιά. Τήν ἀναστατώνει. 
Ἡ ἔχθρα ριζώνει στήν ψυχή. Τό μῖσος [σελ. 282] φουντώνει. Τό συνδαυλίζουν καί 
μερικοί καλοθεληταί. Καί εἶναι ἕτοιμο νά ἐκραγῆ. Ἀρκεῖ νά βρεθῆ ἡ «κακιά ὥρα». 
Καί δέν ἀργεῖ.  
 Καί αὐτά δέν συμβαίνουν μόνον στήν χώρα μας. Η ἀντιμετώπισή τους ἴσως 
διαφέρει. Πιό θερμόαιμοι ἐμεῖς. Πιό ψύχραιμοι, πιό ψυχροί οἱ βόρειοι. Μάλιστα 
μερικοί καλοπροαίρετοι στήν Ἀμερική εἶχαν μιά καλή ἰδέα. Νά λύνουν τίς διαφορές 
τους εἰρηνικά. Νά βοηθοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλο στήν ἐπίλυση τῶν παρεξηγήσεων. Νά 
μεσολαβοῦν διακριτικά, γιά νά ἐξομαλύνουν ἀντιπάθειες, μίση, ἔχθρες. Ὄχι φωτιά 
στή φωτιά. Νερό στή φωτιά. Στήν ἔχθρα συμφιλίωση. «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί», 
τό σύνθημάτους.  
 Ἡ ἰδέα αὐτή βρῆκε ἁπήχηση καί στήν Ἀγγλία. Καί ἐφαρμόσθηκε μέ ἐπιτυχία. 
Καί ἡ ἐπιτυχία τους ἦταν θεαματική. Πρόκειται γιά τήν Ὑπηρεσία Συμφιλιώσεως, 
ὅπως τήν ὀνόμασαν. Ἕνα σύλλογο, πού ἔχει ἀναλάβει νά λύνη τίς διαφορές μεταξύ 
τῶν γειτόνων.  
 Μήπως ἡ Ὑπηρεσία Συμφιλιώσεως προσφέρει μιά καλή ἰδέα καί σέ μᾶς; Ὁ 
καθένας μας δέν θά μποροῦσε νά παίξη τόν ρόλο τοῦ συμφιλιωτοῦ, τοῦ 
εἰρηνοποιοῦ, στό σπίτι του πρῶτα, στήν γειτονιά, στό γραφεῖο, στήν ἐργασία του; 
Δύσκολο ἔργο; Συχνά ναί. Ἴσως κάποτε ἀνέφικτο. Ὁπωσδήποτε ὄχι πάντα. Τίς πιό 



πολλές φορές δέν θέλουμε, γι’ αὐτό καί δέν τό ἐπιχειροῦμε. Δέν τό παίρνουμε στά 
ζεστά. Δέν συνειδητοποιοῦμε τήν ἀξία τοῦ εἰρηνοποιοῦ. Καί ἡ ἀξία του εἶναι 
πράγματι ἀνυπολόγιστη.  
 Ἄς τό ὑπογραμμίσουμε. Τό ἔργο τοῦ εἰρηνοποιοῦ ἀρχίζει ἀπό τά μικρά. 
Συγκλονίζεται σήμερα ὁ κόσμος ἀπό τοπικούς πολέμους. Καί ὅμως, δέν θά [σελ. 
283] ὑπῆρχαν, σέ μεγάλο τοὐλάχιστον βαθμό, οἱ συγκρούσεις καί οἱ συρράξεις, ἄν 
εἴχαμε μάθει νά λύνουμε εἰρηνικά τίς μικρότερες διαφορές μας. Δέν λύνουμε τίς 
μικρές μας διαφορές, τίς προσωπικές, τίς πολιτικές, τίς ἰδεολογικές, τίς..., γι’ αὐτό 
δέν μποροῦμε νά λύσουμε καί τίς μεγάλες. Πῶς ὕστερα νά συμφιλιώσουμε τούς 
ἀντιμαχομένους λαούς, ἀφοῦ δέν ἐπιχειροῦμε νά ἐξομαλύνουμε τίς καθημερινές 
προστριβές;  
 

*   *   * 
 
 Ἀλλά ὑπάρχει καί τό χειρότερο. Πρόκειται γιά ἐκείνους πού ὄχι μόνο δέν 
συντελοῦν στήν ἐξομάλυνση τῶν διαφορῶν, ἀλλά καί τίς συνδαυλίζουν. Πόσες 
φορές, ὅταν ἄνομα συμφέροντα κρύβωνται, ρίχνεται ἄφθονο λάδι στήν φωτιά. Καί 
δέν σκέπτονται, οἱ ἄφρονες αὐτοί, ὅτι ἡ φωτιά πού ἐπεκτείνεται θά ἔλθη στιγμή 
πού καί αὐτούς θά περιλάβη στίς ἀνελέητες φλόγες της.  
 Εἶναι τρομερό καί ἐγκληματικό. Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὄχι μόνον 
στά ὑψηλά κλιμάκια, ἀλλά καί στήν καθημερινή μας ζωή, πού, ἀντί νά εἶναι 
εἰρηνοποιοί, ἀντί νά γίνωνται πυροσβέσται τοῦ μίσους καί τῶν συγκρούσεων, 
καταντοῦν ἐμπρησταί. Συνδαυλίζουν τήν φωτιά στίς ταραγμένες καρδιές. Τήν 
φουντώνουν. Κάνουν τό πᾶν, γιά νά διατηροῦν τίς ἀντιπάθειες καί τίς ἐχθρότητες. 
Αἰσθάνονται ἄγρια χαρά καί ἀρρωστημένη εὐχαρίστηση, ὅταν ἀντικρύζουν τό μῖσος 
νά ἐπεκτείνεται, τήν ὀργή νά γίνεται ἡφαίστειο καί τήν εἰρήνη νά φυγαδεύεται ἀπό 
τίς καρδιές γιά πάντα.  
 Ἄν μποροῦσαν ὅλοι αὐτοί, ἄν μπορούσαμε ὅλοι μας, νά ἀκούσουμε τή φωνή 
τοῦ Θεοῦ, πού ἀντηχεῖ [σελ. 284] ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, πόσο θά ἄλλαζε ἡ ζωή 
μας, πόσο θά γίνονταν ὁμαλές οἱ σχέσεις μας, πόσο ἀδελφική θά ἦταν ἡ 
ἀναστροφή μας! «Καρδίαν παρωργισμένην μή προσταράξῃς» (Σοφία Σειράχ δ΄ 3). 
Καρδιά ταραγμένη, ἀναστατωμένη, ὀργισμένη, μή τήν ἀναστατώνης ἐσύ 
περισσότερο. Μήν αὐξήσης τήν ταραχή της. Μή τήν ἐρεθίζης. Ἔχεις μπροστά σου 
μιά καρδιά ὀργισμένη, ἀναμμένη ἐναντίον τοῦ πλησίον της, κάποιου συνανθρώπου 
της, θά τήν ταράξης ἐσύ πιό πολύ, ἀντί νά τήν μαλακώσης καί τήν ἠρεμήσης; Μέ 
τήν ταραχή τήν ὁδηγεῖς στήν καταστροφή. Τήν φυλακίζεις στήν χειρότερη φυλακή, 
στήν φυλακή τῆς ἔχθρας, τοῦ μίσους, τῆς ἐκδικήσεως μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.  
 

*   *   * 
 
 Μή λοιπόν «προσταράξῃς». Τό ἀντίθετο. Προσπάθησε νά εἰρηνεύης, νά 
γίνεσαι εἰρηνοποιός. Τό καλύτερο φάρμακο εἶναι ἡ ἀγάπη. Μαζί μέ τήν ὑπομονή 



κάνει θαύματα. Ἡ ταραχή εἶναι πηγή δυστυχίας. Ἡ ἀγάπη εἶναι δύναμη 
εἰρηνοποιός. Πηγή εὐτυχίας, χαρᾶς. Μιά πράξη πίστεως καί ἐλπίδος γιά τό μέλλον 
τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 285] 
 
 
 

«ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»  
 
 
 «ΚΑΤΑ συνείδηση θά ψηφίσουν οἱ βουλευταί», δήλωσε ὁ κυβερνητικός 
ἐκπρόσωπος. «Κατά συνείδηση ἐνεργοῦν οἱ δημοσιογράφοι» διακήρυξε κάποιος 
ἀπό αὐτούς σέ τηλεοπτική συνέντευξη. «Κατά συνείδηση» κρίνουν οἱ δικασταί. Καί 
οἱ γιατροί ἔχουν τή συνείδησή τους καί λαμβάνουν ἀποφάσεις «κατά συνείδηση».  
 

*   *   * 
 
 Ὅλοι λοιπόν ἐνεργοῦν «κατά συνείδηση». Μά αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό 
ζητούμενο. Τί θά πῆ «κατά συνείδηση» καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ συνείδηση; Δέν 
πρόκειται μονάχα γιά τήν ἀρνητική συνείδηση, πού μπορεῖ νά ὑπαγορεύη 
καταπάτηση ἀρχῶν, ἀκόμα καί δικαίωση τοῦ ἐγκλήματος. Πρόκειται καί γιά τήν 
ἀδιαφώτιστη συνείδηση, τήν ἀτροφική καί ὑπανάπτυκτη, πού προσέχει ἴσως τή 
λεπτομέρεια, καί ἀδιαφορεῖ γιά τήν οὐσία. Ἤ γιά τή συνείδηση ἐκείνη πού 
ἐπαναπαύεται –γιατί ὄχι καί ἱκανοποιεῖται– ἐπειδή «διϋλίζει τόν κώνωπα», χωρίς 
νά ἐνδιαφέρεται ἄν συγχρόνως «καταπίνῃ τήν κάμηλον».  
 Γιά λόγους συνειδήσεως λέει, ἐνῶ δέν κάνει παρά αὐτό πού τοῦ ὑπαγορεύει 
τό κόμμα. Παροπλίζει τή σκέψη του, κλείνει τά μάτια μπροστά στήν ἀλήθεια, 
ἀδρανοποιεῖ τό κοινό αἴσθημα περί [σελ. 286] δικαιοσύνης, καί ὕστερα μιλάει «γιά 
λόγους συνειδήσεως», ἀντί νά πῇ γιά λόγους ἀσυνειδησίας.  
 Γιά λόγους συνειδήσεως οἱ πιστοί τοῦ Χίτλερ ἔριχναν στά κρεματόρια 
ἑκατομμύρια ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, γιά νά τίς σαπουνοποιήσουν.  
 Γιά λόγους συνειδήσεως οἱ στρατευμένοι στά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα 
μάντρωναν τούς λαούς καί τούς στεροῦσαν τό πολύτιμο δῶρο τῆς ἐλευθερίας. Ἡ 
συνείδησή τους ἔβλεπε τά ἀδιαπέραστα σιδηρᾶ παραπετάσματα ὡς μέσα 
προστασίας τῶν λαῶν!  
 Γιά λόγους συνειδήσεως οἱ Χιλιασταί καί οἱ ἄλλοι «ἀντιρρησίες» ἀρνοῦνται 
τίς ὑπηρεσίες τους στήν Πατρίδα καί τήν ἀφήνουν ἀνυπεράσπιστη στά χέρια 
τυράννων καί ἐκβιαστῶν.  
 Γιά λόγους συνειδήσεως λέει ὅτι ἐνεργεῖ ὁ γιατρός πού ἐφαρμόζει τήν 
εὐθανασία. «Κατά συνείδηση» ἐνεργοῦν καί οἱ γιατροί πού ἀναλαμβάνουν 
μακρυνά ταξίδια, γιά νά διδάξουν τούς λαούς τά μέσα στειρότητος. Καί νομίζουν 
πώς μέ τόν τρόπο αὐτό προσφέρουν πολύτιμες ὑπηρεσίες στήν ἀνθρωπότητα.  
 Ἔτσι εἶναι. Ὁ καθένας ἔχει τή συνείδησή του. Ὁ ληστής πού δολοφονεῖ ἐν 
ψυχρῶ, ὁ ὀργισμένος νέος πού γίνεται τύραννος γιά τό σπίτι του μέ τίς ἀτέλειωτες 
ἀπαιτήσεις του, ἡ «προοδευτική» νέα πού θέλει νά χειραφετηθῆ ἀπό ἠθικές ἀρχές, 



ὁ ἔμπορος πού ἐκμεταλλεύεται καί μετά κάνει καί ἀγαθοεργίες, ὅλοι ἔχουν τή 
συνείδησή τους. Συνείδηση πού ρυθμίζεται ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις.  
 

*   *   * 
 
 Χρειάζεται, λοιπόν, ἕνα ξεκαθάρισμα. Ἀπαραίτητη ἡ συνείδηση. Κι 
ἀλλοίμονο, ἄν τήν ἀφήσουμε νά [σελ. 287] διαστραφῆ ἤ τήν ἀποκοιμήσουμε καί τή 
ναρκώσουμε. Μᾶς χρειάζεται ἡ καθαρή, ἡ φωτισμένη, ἡ ὑγιής καί σωστά 
προσανατολισμένη συνείδηση. Ὄχι ἡ ἀποπροσανατολισμένη, πού κάθε φορά θά 
δείχνη ἄλλη κατεύθυνση. Ἀλλά ἡ συνείδηση-πυξίδα στή ζωή μας, ὁ δείχτης τῆς 
σταθερῆς πορείας, πού προσανατολίζεται ἀπό τό Πολικό Ἀστέρι, τόν Χριστό.  
 Ὅταν ὅμως καταργοῦν τόν Θεό καί στήνουν στό θεϊκό θρόνο τό ἐγώ τους, 
ἀκρωτηριάζουν καί τή συνείδησή τους. Καί τότε δέν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά 
αὐταπατῶνται. Γιατί ὅποιος καταργεῖ τόν Θεό καταργεῖ καί τή συνείδηση. Χωρίς 
Θεό δέν ὑπάρχει φωτισμένη συνείδηση. Καί ὅσοι ἀπό αὐτούς ὀμνύουν δῆθεν στή 
συνείδησή τους, πιστεύουν μονάχα στόν ἐγωπαθῆ ἑαυτό τους. Καταντοῦν κατά τόν 
χαρακτηρισμό τοῦ ἀποστόλου Παύλου «οἱ ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγοι», πού ἔχουν 
«κεκαυτηριασμένην τήν ἰδίαν συνείδησιν» (Α΄ Τιμοθ. δ΄ 2). Οἱ ψευδολόγοι 
ὑποκριταί μέ τήν καυτηριασμένη καί παχυδερμική συνείδηση, πού δέν διστάζουν 
νά παρουσιάζωνται μέ καθοδηγητικές ἀξιώσεις.  
 Ἄς τό ὑπογραμμίσουμε. Συνείδηση πού δέν φωτίζεται καί δέν διαφωτίζεται 
ἀπό τό φῶς τῆς χριστιανικῆς πίστεως παραπαίει καί συχνά καταντᾶ ἐπικίνδυνη. 
Συνείδηση πού δέν καταυγάζεται ἀπό τόν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ πλανᾶται καί 
παραπλανᾶται. Συνείδηση πού δέν τροφοδοτεῖται ἀπό τίς ἀκατάλυτες ἀξίες τῆς 
πίστεως ἀργοπεθαίνει.  
 Ἄν ὁ Θεός δέν εἶναι νομοθέτης καί κριτής, ἀπό ποῦ θά ἀντλήση κῦρος ὁ 
ἐσωτερικός αὐτός κώδικας τῆς συνειδήσεως; Χωρίς τό θεϊκό κῦρος, ποιός θά μᾶς 
ἐπιβάλη τήν ὑποχρέωση νά σεβασθοῦμε τούς ἠθικούς καί πνευματικούς κανόνες, 
τήν προσωπικότητα [σελ. 288] καί τήν ἐλευθερία τοῦ συνανθρώπου μας; Ἄν ἡ 
συνείδηση δέν εἶναι ἡ ἀντανάκλαση τῆς εὐαγγελικῆς νομοθεσίας, δέν εἶναι παρά 
σκιά. «Πίστις καί ἀγαθή συνείδησις» (Α΄ Τιμοθ. α΄ 19) μᾶς χρειάζεται, τονίζει ὁ 
θεῖος Παῦλος. Ἡ πρώτη θά κατευθύνη, καί θά φωτίζη τή δεύτερη. Καί ἡ δεύτερη θά 
συμπορεύεται μέ τήν πρώτη.  



 
[σελ. 289] 

 
 
 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
 
 
 ΤΟ ΕΙΠΑΝ καί αὐτό: Θεός εἶναι ἡ συνείδησή μας. Καί ὅτι ὁ Θεός δέν 
ταυτίζεται μέ τή συνείδηση οὔτε ἡ συνείδηση μέ τόν Θεό εἶναι φανερό. Ἄλλο ὅτι ὁ 
Θεός φωτίζει καί προσανατολίζει τή συνείδηση. Ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό, ἔστω κι ἄν 
διατηρῆ ὁρισμένα καλά φυσικά στοιχεῖα, δέν μπορεῖ νά μορφώση καί νά 
διαμορφώση ὀρθά τή συνείδησή του. Τοῦ λείπει ἡ ὑψίστη ἀρχή πού θά δώση ὄχι 
μονάχα τή σωστή γραμμή, ἀλλά καί τή δύναμη γιά τήν πορεία. Τοῦ λείπει ἡ πίστη 
στόν προσωπικό Θεό, καί γι’ αὐτό τοῦ λείπει τό πᾶν.  
 Βεβαίως καί αὐτός κάπου προσπαθεῖ νά θεμελιώση τή συνείδησή του καί 
ἀπό κάπου ἐπιδιώκει νά ἀντλήση κάποιο κῦρος, κάποιο φῶς. Ἀπό ποῦ ὅμως; Νά 
ἔχης ἀρχές σοῦ λέει. Νά εἶσαι τίμιος μέ τόν ἑαυτό σου. Μποροῦν ὅμως οἱ 
ἀπρόσωπες ἀρχές καί τό κριτήριο τοῦ ἑαυτοῦ μας νά ἀντικαταστήσουν τό θεῖο 
κῦρος;  
 

*   *   * 
 
 Στό ἀληθινά δύσκολο καί συχνά δραματικό ἔργο της ἡ συνείδηση ἔχει ἀνάγκη 
ὄχι ἀπό γενικές καί ἀόριστες ἐντολές. Ὅταν ἐπαναστατῆ ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί ὁ 
κόσμος τῶν ἐνστίκτων ἐξεγείρεται καί τό θηρίο τῆς ἁμαρτίας βρυχᾶται, θά ἔλθουν 
οἱ [σελ. 290] ἀπρόσωπες ἀρχές, γιά νά κατασιγάσουν τά πάθη; Ὅταν γοητευτικός ὁ 
πειρασμός τοῦ χρήματος, τῆς δόξας, τῆς ἡδονῆς προβάλλη καί σαγηνεύη τόν 
ἄνθρωπο, μποροῦν οἱ ἀφηρημένες ἔννοιες τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ νά 
ἀσφαλίσουν τήν ψυχή μέ τά χάρτινα τείχη τους;  
 Στήν κρίσιμη καί ἀποφασιστική στιγμή, πού ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά σταθῆ 
ὄρθιος καί νά δῆ καθαρά καί νά κρίνη σωστά καί νά περιφρονήση τά θέλγητρα τῆς 
ἁμαρτίας καί νά πάρη τή μεγάλη ἀπόφαση τοῦ ἀγῶνα, πρέπει νά ἔχη σαφῆ 
συνείδηση τῆς ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι εἴδη πολυτελείας. 
Κατάλληλα γιά φιλοσοφικές συζητήσεις, ἀκατάλληλα ὅμως γιά πνευματικούς 
ἀγῶνες.  
 Ποιά φιλοσοφική ἀρχή μποροῦσε νά δώση ἔμπνευση καί δύναμη σ’ ἕνα 
νεαρό παλικάρι, τόν Ἰωσήφ, γιά νά ἀντιμετωπίση μέ ἀποφασιστικότητα τήν 
πρόκληση καί νά περιφρονήση τό σαρκικό πειρασμό, πού τόν καλοῦσε νά δοκιμάση 
πρωτόγνωρες χαρές; Ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ ζωντανή παρουσία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὄμορφος 
ναός τῆς νεανικῆς ψυχῆς θά εἶχε μεταβληθῆ σέ καπνισμένα ἐρείπια ἀπό τήν 
ὁρμητική ἔφοδο τοῦ σαρκικοῦ πάθους. «Πῶς ποιήσω τό ρῆμα τό πονηρόν τοῦτο, 



καί ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ;» (Γενέσ. λθ΄ 9) ἀποκρίνεται ὁ Ἰωσήφ καί 
νικάει τόν πειρασμό. «Ἐναντίον τοῦ Θεοῦ», δηλαδή μπροστά στά μάτια τοῦ Θεοῦ, 
τοποθετεῖ τήν ὥρα ἐκείνη τή συνείδησή του, καί ὄχι μπροστά στίς ἀνθρώπινες 
προσταγές.  
 Εἴπαμε ὅτι ἡ συνείδηση φωτίζεται, δέν ταυτίζεται μέ τόν Θεό. Μποροῦμε 
ὅμως νά συμπληρώσουμε ὅτι ἡ φωνή τῆς συνειδήσεως εἶναι ἡ φωνή [σελ. 291] τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά τή ζωή τοῦ πιστοῦ. Σέ κάθε στιγμή ὁ πιστός 
Χριστιανός μπορεῖ νά ἀκούη καθαρά τήν προσταγή τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ρυθμίζει τήν 
πορεία του καί προσπαθεῖ νά βρίσκεται σέ συντονισμό μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Φυσικά μέ αὐτό δέν ὑπονοοῦμε μιά ἄμεση ὑπερφυσική ἀποκάλυψη. 
Ὑπάρχουν χίλιοι ἄλλοι τρόποι πού ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται καί φωτίζει τή συνείδησή 
μας. Ἡ προσεκτική μελέτη τοῦ θείου λόγου, πού ἡ ψυχή γονατίζει ταπεινά μπροστά 
στά ρήματα τῆς αἰωνίου ζωῆς, γιά νά ἀντλήση ἀπό ἐκεῖ φωτισμό καί δύναμη, 
γίνεται «λύχνος τοῖς ποσί καί φῶς ταῖς τρίβοις». Μέ τό ὑπερφυσικό αὐτό φῶς, πού 
«φαίνει εἰς αὐχμηρόν τόπον», ὁ πιστός δέν σκοντάπτει σέ κάθε του βῆμα, ἀλλά 
προχωρεῖ μέ σιγουριά καί ἀσφάλεια.  
 Ἀλλά καί ἡ προσευχή τί εἶναι; Δέν ἀνεβαίνει ἡ ψυχή μέ τό ἅρμα τῆς 
προσευχῆς στό θρόνο τοῦ οὐράνιου Πατέρα; Δέν συνομιλεῖ μαζί Του μέ 
ἐμπιστοσύνη; Δέν τοῦ ἐκμυστηρεύεται τούς πόθους της, τούς ὁραματισμούς της, 
ἀλλά καί τίς δυσκολίες καί τά προβλήματά της; Ἀπό ἐκεῖ παίρνει διαφωτιστικές 
ἀπαντήσεις καί ἀναπάντεχες λύσεις καί δύναμη μεγάλη, ὥστε ἡ συνείδηση νά 
ξεπερνάη τίς συγκρούσεις καί τίς κρίσεις της καί νά βρίσκεται μέσα στήν ἀλήθεια 
καί τήν ἀνακαινιστική χάρη τοῦ Θεοῦ.  
 Τί νά πῆ κανείς καί γιά τήν φωτιστική καί ἀναγεννητική δύναμη τῶν 
μυστηρίων; Γιά τό μυστήριο τῆς μετανοίας, πού σπάζει τά δεσμά τῆς ψυχῆς καί 
διαλύει τήν ἀχλύ τῆς συνειδήσεως. Γιά τήν παντοδύναμη τροφή τῆς θείας 
Εὐχαριστίας, πού τρέφει τήν ψυχή, ἰσχυροποιεῖ καί φωτίζει τή συνείδηση, ὅσο 
καμμιά ἄλλη δύναμη.  
[σελ. 292] Νά τά δυνατά ἐφόδια πού διαθέτει ἡ φωτισμένη συνείδηση τοῦ πιστοῦ 
Χριστιανοῦ. Ὅ,τι ἀκριβῶς δέν διαθέτει ἡ ἀναιμική καί ἀτροφική συνείδηση τῶν 
μακράν τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπων.  
 

 



 [σελ. 293] 
 
 
 

Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ 
 
 
 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἔχει πολλούς ἐχθρούς. Ἀκριβῶς γιατί εἶναι ἀπό τά πιό πολύτιμα 
δῶρα τοῦ Δημιουργοῦ. «Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἐλεύθερος καί θά ἦταν ἐλεύθερος, 
ἔστω κι ἄν γεννιόταν ἁλυσοδεμένος». Πολλοί οἱ ἐχθροί, ὑπάρχει ὅμως καί ὁ ἐχθρός. 
Ὁ πιό τρομερός τύραννος. Μᾶς τόν παρουσιάζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Τίνα 
καλέσω δοῦλον; Τόν δοῦλον ἀνθρώπου ἤ τόν αἰχμάλωτον πάθους; Ἐκεῖνος τήν 
δουλείαν ἔξωθεν ἔχει, οὗτος τήν αἰχμαλωσίαν ἔνδοθεν περιφέρει».  
 

*   *   * 
 
 Πράγματι, δέν ὑπάρχει χειρότερη τυραννία ἀπό τήν πνευματική δουλεία. Νά 
ἔχη κανείς τόν τύραννο μέσα του. Νά φέρνη τίς ἁλυσίδες στήν ψυχή του. Νύχτα καί 
ἡμέρα νά δέχεται τό ἐξουθενωτικό σφιχταγκάλιασμά του. Θά ὑποφέρη, θά 
βασανίζεται, χωρίς νά μπορῆ νά ἀντιδράση. Θά τοῦ ἀφαιρῆ κάθε πνευματική 
πρωτοβουλία, Θά τοῦ καταργῆ τήν αὐτοκυριαρχία, τήν ἠθική του πρόοδο. Θά τόν 
ἐξουθενώνη.  
 Αὐτή εἶναι δουλεία, ἡ μοναδική, ἡ πραγματική δουλεία. Μονάχα ἡ δουλεία 
τῆς ἁμαρτίας μπορεῖ στήν κυριολεξία νά ὀνομάζεται δουλεία, γιατί εἶναι δουλεία 
πνευματική. «Πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας» (Ἰωάν. η΄ 34), 
εἶχε [σελ. 294] διακηρύξει ὁ Χριστός. Μπῆκε στήν καρδιά τό πάθος καί τήν 
κατάκτησε; Κυριάρχησε στήν σκέψη καί αἰχμαλώτισε τήν βούληση; Ἀπέκτησαν τά 
ἔνστικτα ἀπολυταρχική ἐξουσία; Ἄλφησε ὁ ἄνθρωπος μέ τήν συγκατάθεσή του νά 
τοῦ περάσουν τόν χαλκᾶ τῆς ἁμαρτίας στήν μύτη; Ἕ, τότε εἶναι τρομερό. Δέν 
ὑπάρχει χειρότερο κατάντημα. Θά προχωρῆ ἀπό ἐξευτελισμό σέ ἐξευτελισμό καί 
ἀπό ἀτίμωση σέ ἀτίμωση.  
 Ὁ σκλάβος μπορεῖ νά ζῆ ἐσωτερικά εἰρηνικός. Ἡ ψυχή του νά εἶναι γαλήνια 
κάτω καί ἀπό τίς πιό βάναυσες ἐξωτερικές συνθῆκες. Ὅταν γνωρίζη ὅτι ὑποφέρει 
γιά τήν ἀλήθεια καί τά ἰδανικά τῆς πίστεως, ἡ καρδιά σκιρτᾶ ἀπό ἀσύλληπτη χαρά, 
ἔστω κι ἄν ζῆ μέσα στήν φυλακή ἤ κάτω ἀπό τό ξίφος τοῦ δημίου. Ὅταν ἡ ψυχή 
εἶναι ἀδούλωτη καί ἐλεύθερη, ὅσα δεσμά κι ἄν τῆς χαλκεύουν, τήν ἀφήνουν 
ἀνεπηρέαστη.  
 Δέν συμβαίνει τό ἴδιο καί μέ τήν πνευματική δουλεία. Ὅταν ἡ ψυχή 
ροκανίζεται νυχτοήμερα ἀπό τό ἐξουθενωτικό πάθος τῆς ἁμαρτίας, ποῦ θά βρῆ 
ἡσυχία καί ἀνάπαυση; Ὅταν ἡ συνείδηση ἐξεγείρεται καί ἐλέγχη καί μαστιγώνη 
ἀνελέητα τόν ἔνοχο, ποῦ θά ἀναζητήση ἀνακούφιση καί παρηγοριά; Ὅλες οἱ 



ἁλυσίδες τῶν δεσμωτηρίων δέν συγκρίνονται μέ τά ἀδιόρατα μυστικά δεσμά τῆς 
ψυχῆς πού ὑποφέρει.  
 Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας χάνει τά κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στόν ἴδιο 
τόν ἑαυτό του. Δέν κυβερνᾶ πιά ὁ ἴδιος καί δέν καθορίζει τήν πορεία τῆς ζωῆς του. 
Νομίζει πώς εἶναι ἐλεύθερος, ἐνῶ εἶναι σκλάβος. Τήν ἡγεμονική θέση του τήν ἔχει 
παραχωρήσει σ’ ἕνα σκληρό τύραννο. Καί ὁ ἀνελέητος αὐτός [σελ. 295] τύραννος 
κανονίζει μέ τρόπο ἀπολυταρχικό τήν συμπεριφορά καί τίς ἐνέργειές του.  
 Βίος ἀληθινῆς δουλείας ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας. Χαρακτηριστική ἡ περίπτωση 
τοῦ Ἀσώτου. Κατάντησε νά βόσκη χοίρους. Αὐτός πού θεωροῦσε πιεστικό τό σπίτι 
τοῦ Πατέρα, ὕστερα ἔτρεχε πίσω ἀπό τούς χοίρους. Ὁ υἱός χοιροβοσκός. Ὁ 
καλοντυμένος μέ κουρέλια. Ὁ χορτᾶτος νηστικός, προσπαθώντας νά κορέση τήν 
πεῖνα του μέ τήν τροφή τῶν χοίρων. Τό χοιροστάσιο ἡ κατοικία του. Ὁ Κύριος 
διάλεξε τό ἐπάγγελμα τοῦ χοιροβοσκοῦ, γιά νά δείξη ὅτι ἡ δουλεία τῆς ἁμαρτίας 
εἶναι ἡ χειρότερη, ἡ πιό ἀποκρουστική.  
 

*   *   * 
 
 Ἀποτελεῖ καθημερινή πραγματικότητα. Ἀπό τή στιγμή πού ἡ ἁμαρτία θά 
περάση τόν χαλκᾶ τοῦ πάθους στά θύματά της, κάνει τυραννική τή ζωή τους. 
Βλέπει ὁ ναρκομανής τό ὄπιο νά τοῦ γίνεται πάθος τυραννικό καί ἐξευτελιστικό. Νά 
τόν αἰχμαλωτίζη. Νά τοῦ ἀφαιρῆ τήν αὐτοκυριαρχία. Νά τοῦ ὑποσκάπτη τήν ὑγεία. 
Νά τόν μεταβάλλη σέ ἀξιοθρήνητο ψυχοσωματικό κουρέλι. Πρόβλημα γιά τόν 
ἑαυτό του, γιά τήν οἰκογένειά του, γιά τήν κοινωνία. Ἀτενίζει τήν πονεμένη μορφή 
τοῦ πατέρα, τά δάκρυα τῆς μητέρας, τίς ἱκεσίες τῶν ἀδελφῶν καί τῶν καλῶν φίλων. 
Καί αὐτός ψυχρός, ἀδρανής, ἀνήμπορος, θλιβερός αἰχμάλωτος.  
 Βλέπει ὅτι ἄλλος τόν ἐξουσιάζει. Θέλει νά ἀπαλλαγῆ, ἀλλά δέν μπορεῖ. Ἔχει 
στιγμές, ἔστω σύντομες, πού ἀναγνωρίζει τό κατάντημά του, τό δρᾶμα του, τό 
μαρτύριό του. Κάνει ἕνα μικρό βῆμα, γιά νά βγῆ ἀπό τήν φυλακή του, καί πάλι 
ξανακλείνεται στήν [σελ. 296] τρομερή εἱρκτή του. Συμφιλιώνεται μέ τίς ἁλυσίδες 
του. Ἰσόβιος ἐθελοντής γιά τήν φυλακή.  
 Ἀκριβῶς γιατί μέσα στήν φύση τῆς ἁμαρτίας βρίσκεται μιά πολύμορφη 
τυραννία. Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ πηγή ὅλων τῶν καταπιέσεων.  
 Ἡ λύση τοῦ δράματος βρίσκεται μόνο κοντά στόν Χριστό. Συντρίβει τά 
πνευματικά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ μιά νέα ζωή ἐλευθερίας. 
Θά ἄξιζε ἐδῶ νά μεταφέρουμε ἕνα διάλογο ἀνάμεσα στόν Χριστό καί στούς 
Ἰουδαίους (Ἰωάν. η΄31-36):  
 – «Ἐάν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καί 
γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς».  
 Τούς λέει, δηλαδή, πώς, μόνον ὅταν γνωρίσουν τήν ἀλήθεια τήν δική Του καί 
τήν κάνουν κτῆμα τους προσωπικό, τότε θά γίνουν ἀληθινά ἐλεύθεροι. Οἱ Ἰουδαῖοι 
ξαφνιάζονται. Ἀδυνατοῦν νά καταλάβουν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ. Διερωτῶνται, καί ἡ 
ἀπάντησή τους τελικά εἶναι ἀπορριπτική:  



 – «Οὐδενί δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σύ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι 
γενήσεσθε;»  
 Τί εἶναι αὐτά πού μᾶς λές; Θά γίνουμε ἐλεύθεροι; Μά εἴμαστε ἐλεύθεροι. Δέν 
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τήν ἐλευθερία, γιατί κατέχουμε τήν ἐλευθερία. Νά τό λάθος 
τους.  
 

*   *   * 
 
 Παλιά καί σύγχρονη ἡ αὐταπάτη. Πόσοι νομίζουν πώς εἶναι ἐλεύθεροι, ὅτι 
ἔχουν ἐλεύθερες ἰδέες, εἶναι ἐλεύθερα πνεύματα, ἐνῶ ἔχουν παροπλίσει τήν σκέψη 
τους, ἔχουν ἀχρηστεύσει τήν θέλησή τους, ἔχουν ὑποδουλώσει τήν καρδιά τους! 
Δέν [σελ. 297] θέλουν νά καταλάβουν ὅτι ἡ πεισματική ἄγνοια τῆς ἀλήθειας, ἡ 
πλάνη, τό ψέμα, οἱ ἠθικές ἀβαρίες, εἶναι μορφές δουλείας. Δέν μποροῦν νά 
ἀντιληφθοῦν πώς μόνον ὁ Χριστός εἶναι σέ θέση νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τίς 
δουλωτικές καταστάσεις. Καί ἀκόμα πώς μόνον ἡ σταυρωμένη Ἀγάπη, μπορεῖ νά 
μᾶς ἐλευθερώση ἀπό τήν τυραννία τοῦ μίσους καί νά ἐγκαθιδρύση τήν ἐλευθερία 
τῆς ἀγάπης.  
 Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου: «Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τήν 
ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας... Ἐάν οὖν ὁ υἱός ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως 
ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (Ἰωάν. η΄ 34, 36). Μόνον ἄν ὁ Χριστός μᾶς ἐλευθερώση, θά 
εἴμαστε πραγματικά ἐλεύθεροι. Διότι «μόνος ἐστίν ἐλεύθερος... ὁ τῶν παθῶν 
ἀπηλλαγμένος» (Χρυσόστομος).  
 
 
 

 
 
 
 



[σελ. 298] 
 
 
 

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ 
 
 
 ΣΕ ΜΙΑ ἐποχή πού τόσος λόγος γίνεται γιά τήν ἐλευθερία, ὁ ἄνθρωπος 
αἰσθάνεται συχνά δέσμιος. Οἱ σύγχρονοι τύραννοι ἔχουν ἐπικίνδυνα 
πολλαπλασιασθῆ. Τά δεσμά πού τόν πιέζουν εἶναι τά πιό βασανιστικά. Δέν πιέζουν 
τό σῶμα. Περισφίγγουν τὴν ψυχή. Γίνονται ὁ βραχνάς της. Ψιθυρίζει, ἔστω κι ἄν 
πάντοτε δέν τό συνειδητοποιῇ, τό «Τίς με ρύσεται;» (Ρωμ. ζ΄ 24). Ποιός θά μέ 
ἐλευθερώση; Ποιός; ,  
 Ἕ, λοιπόν, μόνον ὁ Χριστός ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο. Τόν ἐλευθερώνει ἀπό 
τήν χειρότερη δουλεία, τήν τραγικότητα τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι ὁ ἀληθινός 
Ἐλευθερωτής. Τό διεκήρυξε καί ἰσχύει εἴκοσι τώρα αἰῶνες: «Ἐάν ὁ υἱός ὑμᾶς 
ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (Ἰωάν. η΄ 36). Θέλετε τήν ἀληθινή, τήν 
πνευματική ἐλευθερία; Θέλετε νά ἀποτινάξετε τά πιεστικά δεσμά τῆς ἁμαρτίας; 
Μόνον ἄν ὁ Χριστός σᾶς ἐλευθερώση, θά εἴσασθε καί πραγματικά ἐλεύθεροι.  
 

*   *   * 
 
 Καί ὁ Χριστός δέν μᾶς εἶπε μονάχα μεγάλες, θεῖες ἀλήθειες. Δέν συνέτριψε 
ἁπλῶς τίς ἁλυσίδες μας. Μᾶς ἄφησε καί ἕνα ἀνυπέρβλητο παράδειγμα ἐλευθέρου 
ἀνθρώπου. Ἐνσάρκωνε ὁ ἴδιος καί ὡς ἄνθρωπος τόν ἀληθινό, τόν ἰδανικό τύπο τοῦ 
ἐλευθέρου ἀνθρώπου. Πλάϊ στήν ἄφθαστη ἀγάπη Του, [σελ. 299] στεκόμαστε μέ 
θαυμασμό μπροστά στήν βαθειά ἐλευθερία Του. Ἦταν ὁ ἀληθινά ἐλεύθερος 
ἄνθρωπος.  
 Ἀπαλλαγμένος τελείως ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀληθινά ἐλεύθερος, προσφέρει τὴν 
ἐλευθερία καί σέβεται παντοῦ καί πάντοτε τήν ἐλευθερία. Σέβεται τήν ἐλευθερία, 
γιατί σέβεται τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.  
 Ἐλεύθερος ἀπέναντι στούς μαθητάς Του, στούς φίλους Του, στούς οἰκείους 
Του, ἀλλά καί ἀπέναντι στούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου, στούς θρησκευτικούς ἡγέτες 
τῆς ἐποχῆς Του, σέ ὅλους ἐκείνους πού τόν ἐχθρεύονται, τόν ὑπονομεύουν, τόν 
πολεμοῦν. Ἐπισκέπτεται τούς περιφρονημένους, τούς τελῶνες, τούς ἁμαρτωλούς, 
τόν ἁπλό λαό. Δέν δυσκολεύεται ἀκόμα νά ἀναστραφῆ καί τούς ἀνθρώπους τοῦ 
κατεστημένου, μάλιστα τοῦ θρησκευτικοῦ, ὅπως τούς γραμματεῖς καί Φαρισαίους.  
 Γνωρίζει ὅτι ἔτσι θά δεχθῆ καί ἀπό τήν μιά καί τήν ἄλλη πλευρά τά πυρά τῆς 
συκοφαντίας. Αὐτό ὅμως δέν περιορίζει καθόλου τήν ἀναστροφή Του, δέν 
δεσμεύει τήν ἐλευθερία Του. Μέ τήν ἴδια ἁπλότητα θά ἀναστραφῆ καί τίς γυναῖκες 
καί τίς πιό περιφρονημένες ἀκόμη. Κάτι πού γιά τήν ἐποχή Του ἦταν ἀληθινά 
ἐπαναστατικό. Καί αὐτοί οἱ μαθηταί Του «ἐθαύμασαν ὅτι μετά γυναικός ἐλάλει» 



(Ἰωάν. δ΄ 27), ὅταν εἶχε ἀνοίξει τόν περίφημο θεολογικό διάλογο μέ τήν 
Σαμαρείτιδα.  
 Εἶναι πράγματι ἀπεριόριστη ἡ ἐκτίμηση καί ὁ σεβασμός Του ἀπέναντι στήν 
ἀνθρώπινη προσωπικότητα, καί μάλιστα σέ μιά ἐποχή τόσο περιφρονητική γιά τόν 
ἄνθρωπο. Καί στόν πιό μικρό καί στόν πιό ἁμαρτωλό καί ἐξαχρειωμένο ἀποδίδει 
τόση τιμή, σάν νά εἶναι τό μοναδικό ἄτομο πάνω στή γῆ.  
[σελ. 300] Καί αὐτό γιατί δέν βλέπει μᾶζες. Βλέπει ξεχωριστές προσωπικότητες, 
μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, μέ τίς συνήθειές τους, μέ τίς ἐλλείψεις καί 
ἀδυναμίες τους, μέ τά χαρίσματά τους, μέ τίς πτώσεις καί ἀναστάσεις τους. 
Ἀναγνωρίζει καί σέβεται τήν ἐλευθερία τους, τήν ψυχική καί τήν ψυχολογική 
ἰδιαιτερότητά τους, τήν πνευματική καί ἠθική ἰδιοτυπία τοῦ καθενός. Χαρίζει τήν 
θεραπεία μέ ξεχωριστούς, λεπτούς καί διακριτικούς τρόπους. Δείχνει συμπάθεια 
στόν πλούσιο νέο, πού εἶναι δεμένος μέ τίς χρυσές ἁλυσίδες τοῦ χρήματος. 
Συγκαταβαίνει νά δεχθῆ «διά νυκτός» τόν καλῆς θελήσεως φαρισαῖο Νικόδημο, γιά 
νά τοῦ ἀνοίξη νέους δρόμους πνευματικῆς ζωῆς. Μέ κατανόηση δέχεται τό ἄρωμα 
ἀπό τά χέρια τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας, γιά νά τήν ὁδηγήση στήν μετάνοια καί στήν 
σωτηρία.  
 Ὁ ἴδιος σεβασμός τῆς προσωπικότητος καί στήν ἐκλογή τῶν μαθητῶν. Ἡ 
πρόσκληση πού τούς ἀπευθύνει, γιά νά Τόν ἀκολουθήσουν, εἶναι προσωπική. Τούς 
διαλέγει ἕνα-ἕνα μέσα σέ κλίμα ἁπλότητος, εἰλικρινείας, ἐλευθερίας καί ἀληθινῆς 
φιλίας. Θέλει ἡ ἐκλογή νά εἶναι ἀμοιβαία. Ἐκεῖνος τούς ἐκλέγει, χωρίς νά ἀσκῆ 
καμμιά ἀπολύτως ψυχολογική πίεση. Θέλει ὅμως καί οἱ μαθηταί Του νά Τόν 
ἐκλέξουν καί νά Τόν ἀκολουθήσουν ἐλεύθερα, συνειδητά καί ὑπεύθυνα. Δέν θέλει 
νά σέρνη πίσω Του ἄβουλα πλάσματα, μιά ἀσύντακτη μᾶζα ἀπό μισθοφόρους ἤ 
σκλάβους. Θέλει προσωπικότητες πού συνειδητοποιοῦν τήν κλήση καί ἀποστολή 
τους. Τό σύνθημα τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς προσωπικότητος ἀντηχεῖ 
πάντοτε ἀπό τά χείλη Του, «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν...» (Ματθ. ιστ΄ 24).  
[σελ. 301] Ὅποιος θέλει. Κανένα δέν ἐξαναγκάζω. Ἡ βία, ἡ καταπίεση, ὁ 
ἐξαναγκασμός δέν ἔχουν καμμιά θέση στίς χριστιανικές τάξεις. Ἀκόμα καί στούς 
μαθητάς Του πού Τόν ἀκολουθοῦν φέρεται μέ τέτοια ἀνωτερότητα καί 
ἀποδέσμευση, ὥστε δέν διστάζει σέ μιά δύσκολη στιγμή νά τούς πῆ: «Μή καί ὑμεῖς 
θέλετε ὑπάγειν;» (Ἰωάν. στ΄ 67). Ὅλα αὐτά μᾶς δείχνουν πώς τό μυστικό τῆς 
ἀληθινῆς ἐλευθερίας βρίσκεται στήν μορφή καί στήν διδασκαλίᾳ τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ.  
 

*   *   * 
 
 Καί μεῖς ἀρκετά κουρασθήκαμε ἀπό τά δεσμά μας. Ἄν εἰλικρινά ποθοῦμε τήν 
πνευματική ἐλευθερία μας, ἕνας τρόπος ὑπάρχει, γιά νά τήν ἀποκτήσουμε. Νά 
ἀγαπήσουμε καί νά συνδέσουμε τή ζωή μας μέ τόν Χριστό. Ἀντίφαση ἐκ πρώτης 
ὄψεως. Κάνουμε λόγο γιά ἐξάρτηση, ἐνῶ μιλᾶμε γιά ἐλευθερία; Καί ὅμως. Ὁ 



χαρταετός δέν ἀνεβαίνει, παρά μονάχα δεμένος καί ἐξαρτημένος ἀπό ἕνα σπάγγο. 
Χωρίς αὐτόν θά σωριασθῆ στήν γῆ.  
 «Ὁ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν» (Ματθ. ια΄ 30) μᾶς 
διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ζυγός, ἀλλά χρήσιμος. Φορτίο, ἀλλά ἐλαφρό. Βάρος 
ἀνυψωτικό. Μοιάζει μέ τά φτερά τοῦ ἀετοῦ. Τά φτερά τοῦ προσθέτουν βάρος. 
Ὅμως αὐτά τόν ἀνεβάζουν καί τοῦ δίνουν τήν δυνατότητα νά κατακτᾶ τίς 
φωτόλουστες κορφές μέ τό αἰθέριο πέταγμά του.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 302]  
 
 
 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ!  
 
 
 Η ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ σιδηροδρομικό σταθμό. Κόσμος πολύς. Κίνηση μεγάλη. Ὅλοι 
βιαστικοί νά ἐπιβιβασθοῦν στήν ὑπερταχεία ἁμαξοστοιχία. Οἱ τελευταῖες 
προμήθειες γιά τό ταξίδι γίνονται ἀπό τά καλοφωτισμένα περίπτερα καί τά 
καταστήματα τοῦ σταθμοῦ. 
 Ἀνάμεσα στό πλῆθος καί μιά μητέρα μέ τόν μικρό της. Κάνει καί αὐτή τίς 
προμήθειές της. Διαλέγει προσεκτικά τίς καραμέλες, τίς σοκολάτες, τά μπισκότα – ὁ 
γιός της εἶναι ἐκλεκτικός καί ἀπαιτητικός. Ἔτσι τόν ἔμαθε ἡ μαμά. Παίρνει καί τό 
περιοδικό τῆς προτιμήσεώς της γιά τόν ἑαυτό της. Ὕστερα ἀπευθύνεται στήν 
πωλήτρια καί, σάν νά ἐπρόκειτο γιά τό πιό πρόχειρο, τό πιό ἀσήμαντο πρᾶγμα, τῆς 
λέει ἀδιάφορα:  
 – Δῶστε μου καί ἕνα περιοδικό γιά τόν μικρό.  
 Ἐρωτηματικό τό ὕφος τῆς πωλήτριας γιά μιά στιγμή. Τήν κοιτάζει μέ ἀπορία. 
Ἕνα περιοδικό γιά τόν μικρό! Ποιό ὅμως ἀπό τίς δεκάδες πού ἔχει ἀναρτημένα ἐκεῖ, 
στίς προθῆκες της;  
 – Μάλιστα, κυρία μου. Ἀλλά ποιό περιοδικό θέλετε; ρωτάει ἡ πωλήτρια 
δείχνοντας συγχρόνως τό πλῆθος τῶν περιοδικῶν. Καί ἡ ἀπάντηση τῆς μητέρας: 
 – Ἄ, μοῦ εἶναι ἀδιάφορο. Μή σᾶς ἀπασχολεῖ. Δῶστε μου ἕνα ὁποιοδήποτε 
τῆς δικῆς σας [σελ. 303] ἐπιλογῆς. Σᾶς εἶπα εἶναι γιά τόν μικρό. Καταλάβατε; Εἶναι 
γιά τό ταξίδι.  
 Ἡ πωλήτρια πρέπει νά κατάλαβε, ὅπως καταλαβαίνουν καί ὅλοι ὅσοι 
διαθέτουν κοινή λογική. Τί; Τό μέγεθος τῆς προχειρότητος, ἐπιπολαιότητος, 
ἐλαφρότητος μιᾶς ἀνεύθυνης μητέρας. Κατάλαβε τί σημαίνει ἀπουσία καί τοῦ πιό 
στοιχειώδους αἰσθήματος εὐθύνης.  
 Ἡ πωλήτρια κατάλαβε. Ἡ μητέρα μονάχα δέν κατάλαβε τί σημαίνει ἕνα 
περιοδικό, ἕνα «ὁποιοδήποτε» περιοδικό, γιά τόν μικρό. Νοοτροπία ἐγκληματική, 
ἀφοῦ μιά μάνα ἀδιαφορεῖ γιά τό τί θά διαβάση τό παιδί της, ἔστω κι ἄν εἶναι 
μονάχα γιά τό ταξίδι. Γιά ἕνα ταξίδι, πού θά διαρκέση ὄχι καί λίγες ὧρες.  
 

*   *   * 
 
 Ἄς παρακολουθήσουμε τώρα τόν μικρό αὐτόν μέ τό «ἀδιάφορο» –κατά τή 
μαμά του– περιοδικό στό ταξίδι του. Μικρός εἶναι, εἴπαμε, τί πειράζει; Ἕνα 
ὁποιοδήποτε περιοδικό ἀρκεῖ, γιά νά περάση ἥσυχα τίς ὧρες του καί νά μήν ἐνοχλῇ 
τή μαμά του.  



 Καί νά τον τώρα σκυμμένος στό ἔντυπό του. Τί «καταλαβαίνει»; Αὐτή εἶναι ἡ 
αὐταπάτη μερικῶν. Ὁ μικρούλης, λοιπόν, αὐτός ἔχει βυθισθῆ ὁλόκληρος στό 
εἰκονογραφημένο περιοδικό του. Τέτοια προσοχή, τέτοια προσήλωση οὔτε μεγάλος 
δέν θά τήν εἶχε.  
 Τά μάτια του καρφωμένα στίς εἰκόνες. Ἡ μύτη του ἀκουμπισμένη καί αὐτή 
στό πολύχρωμο χαρτί, σάν νά θέλη νά ὀσμισθῆ κάτι ἀπό τίς περιπέτειες. 
Ξαναμμένο τό παιδικό προσωπάκι, φανερώνει τήν πυρετική ὑπερδιέγερση, πού 
φλογίζει ὁλόκληρη τή [σελ. 304] λιλιπούτεια ἐκείνη ὕπαρξη. Δέν διαβάζει. Ρουφάει 
μέ ἀπληστία. Καταβροχθίζει κυριολεκτικά. Ζῆ ἔντονα τίς ζωηρές σκηνές. Πάσχει μέ 
τούς ἥρωές του. Ταυτισμένος μαζί τους. Τούς παρακολουθεῖ σέ κάθε τους βῆμα. 
Τρέχει μαζί τους. Τό δείχνει μέ τίς ἐκφράσεις του. Τό ἀποκαλύπτει μέ τίς κινήσεις 
του. Τά πόδια του ἀνεβοκατεβαίνουν, παρακολουθώντας τόν καλπασμό τῶν 
ἀλόγων, πού τρέχουν ἀφηνιασμένα μέσα ἀπό πανύψηλα δένδρα.  
 Εἶναι ὁλοφάνερο. Ζῆ σέ ἄλλους κόσμους. Ταξιδεύει μέ τή φαντασία του σέ 
ἐξωτικές ζοῦγκλες. Συναντάει ἐξωγήινους. Ἡ μιά περιπέτεια διαδέχεται τήν ἄλλη. 
Τά πιό ἀλλόκοτα καί παράδοξα ἐπεισόδια τροφοδοτοῦν ἀδιάκοπα τήν ἐξημμένη 
παιδική φαντασία. Ἡ βία διαδέχεται τή βία. Οἱ ἥρωές του εἶναι σκληροί, 
ἀδίσταχτοι, ἀνυποχώρητοι.  
 Φυσικά, τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἀπασχολοῦν τή μητέρα του. Πῶς νά τήν 
ἀπασχολήσουν, ἀφοῦ οὔτε κἄν τά ὑποπτεύεται. Τῆς ἀρκεῖ ὅτι ὁ μικρός εἶναι 
ἥσυχος καί δέν τήν ἐνοχλεῖ. Ἔτσι, μπορεῖ νά διαβάζη ἀπερίσπαστη τό μυθιστόρημά 
της.  
 

*   *   * 
 
 Περιγράψαμε ἁπλῶς ἕνα περιστατικό; Ὄχι. Σκιαγραφήσαμε μιά καθημερινή 
καί ἀνησυχητική πτυχή τῆς σύγχρονης, ἀνεύθυνης κοινωνίας μας. Εἶναι 
ἀποκαλυπτική, χωρίς φυσικά νά εἶναι καί ἡ μοναδική. Χαρακτηριστική πάντως τῆς 
νοοτροπίας μερικῶν. Καί δυστυχῶς, ὄχι λίγων.  
 Κάνει ἐντύπωση τό φαινόμενο αὐτό τῆς ἀνευθυνότητος, πού βρίσκεται σέ 
ἔξαρση στήν ἐποχή μας. Νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπιφορτισμένοι μέ τέτοιες βαρειές 
εὐθύνες, καί νά παρουσιάζουν τόση [σελ. 305] ἀσυγχώρητη ἐπιπολαιότητα, τέτοια 
χτυπητή ἀδιαφορία καί ἀνευθυνότητα!  
 Νά ἐνδιαφέρωνται γιά τά δευτερεύοντα καί ἐπουσιώδη, καί νά παραμελοῦν 
τά οὐσιώδη καί σημαντικά. Νά διαλέγουν μέ προσοχή τή σοκολάτα καί τά μπισκότα 
γιά τά παιδιά τους, καί νά μή δίνουν τήν πρέπουσα σημασία στό ἔντυπο πού θά 
θρέψη τό πνεῦμα τους, θά σφυρηλατήση τό χαρακτῆρα τους, θά μορφώση καί θά 
διαπλάση τήν ψυχή τους. Νά θεωροῦν ἀποκλειστική ἁρμοδιότητά τους τό 
φροντισμένο ντύσιμο τῶν παιδιῶν τους, καί νά δηλώνουν ἀναρμοδιότητα ἤ νά 
δείχνουν ἀμέλεια γιά τόν ἠθικό ἐξοπλισμό τους.  
 Κάτι χειρότερο. Μέ τήν ἀδιαφορία τους νά τά παραδίδουν ἀνυπεράσπιστα 
στίς καταλυτικές ἐπιδράσεις τοῦ ἔντυπου κιτρινισμοῦ ἤ τοῦ εἰκονογραφημένου 



ξεπεσμοῦ. Ἀφήνουν τή διάπλαση τῆς τρυφερῆς παιδικῆς ψυχῆς στά βάναυσα χέρια 
ἀνεύθυνων ἤ καί ἐπικίνδυνων δεκαρολόγων, πού θά στραπατσάρουν ὅ,τι ὄμορφο, 
ἱερό καί ἁγνό ὑπάρχει ἐκεῖ μέσα.  
 Εἶναι, λοιπόν, ὑπερβολή νά χαρακτηρίσουμε μιά τέτοια τακτική ὡς 
ἐγκληματική προχειρότητα, ἐπιπολαιότητα καί ἀνευθυνότητα;  
 «Τοῦτό ἐστιν, ὅ τήν οἰκουμένην ἀνατρέπει πᾶσαν, ὅτι τῶν οἰκείων ἀμελοῦμεν 
παιδίων», διακηρύττει μέ ἔμφαση ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Αἰτία τῆς κοινωνικῆς 
ἀναταραχῆς ἡ παραμέληση τῶν παιδιῶν μας. Ἀμελοῦμε καί παραμελοῦμε τή 
σωστή ἀγωγή καί μόρφωση τῶν παιδιῶν, καί μετά ἀποροῦμε γιά τήν ἀνατροπή καί 
κακοδαιμονία τῆς ἀνθρωπότητος, τῆς ὁποίας ἐμεῖς εἴμαστε, ἔστω καί ἄθελά μας, οἱ 
ἠθικοί αὐτουργοί.  
 
 
 
 
 



[σελ. 306] 
 
 
 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ΣΚΕΠΤΕΣΘΕ ;  
 
 
 ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ εἶναι καθημερινά, εἶναι ἑβδομαδιαῖα τά θλιβερά περιστατικά. 
Ἀθλητικό Σαββατοκύριακο. Μετά τό τέλος τῆς ποδοσφαιρικῆς συναντήσεως 
ἐπιτέθηκαν σέ αὐτοκίνητα καί μαγαζιά, προξένησαν ζημιές στά βαγόνια τοῦ 
Ἠλεκτρικοῦ καί ἔστειλαν τέσσερις ἀστυνομικούς στό νοσοκομεῖο. Τήν ἴδια ἡμέρα οἱ 
εἰδήσεις περιλαμβάνουν ἕνα θάνατο ἀπό ναρκωτικά, δύο τροχαῖα μετά τό γλέντι, 
μιά ἁρπαγή τσάντας καί μιά ἀπόπειρα ληστείας σέ βενζινάδικο. Ὅλα ἀπό νεαρά 
ἄτομα.  
 

*   *   * 
 
 Καί τά ἐρωτήματα: Καλά, γονεῖς δέν βρέθηκαν νά τά συμβουλεύσουν αὐτά τά 
παιδιά; Κάποιος μεγαλύτερος; Στό σχολεῖο δέν ἐπῆγαν; Δάσκαλοι δέν ὑπῆρξαν νά 
τούς ποῦν τόν καλό λόγο, νά τούς δείξουν τόν σωστό δρόμο; Ἐκεῖνος ὁ νόμος γιά 
τήν ἐκπαίδευση ἔχει μείνει μόνο στά χαρτιά; Ὁρίζει ὅτι «ὑποβοηθεῖ τούς μαθητές: 
α) νά γίνουν ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι δημοκρατικοί πολῖτες, νά ὑπερασπίζονται τήν 
ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί τή δημοκρατία, νά 
ἐμπνέονται ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο καί τή ζωή καί τή φύση καί νά 
διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης 
χριστιανικῆς παράδοσης...» (Ν. 1566/85).  
[σελ. 307] Ὑπάρχει καί ὁ ἀντίλογος. Κι ἄν τό σπίτι κάνη τό καθῆκον του, κι ἄν τό 
σχολεῖο –καί δέν λείπουν οἱ εὐσυνείδητοι ἐκπαιδευτικοί– ἐνδιαφερθῇ, ὑπάρχουν 
τόσες ἀντίρροπες δυνάμεις, πού ἐξουδετερώνουν ὅλες τίς καλές προσπάθειες. Καί 
δυστυχῶς οἱ καταλυτικές αὐτές δυνάμεις διαθέτουν καί χρησιμοποιοῦν πολύ 
ἰσχυρά ὅπλα. Καί μόνο στά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως νά σταθῆ κανείς, ἀρκεῖ.  
 Καθημερινό καί πολύωρο εἶναι τό «φροντιστήριο», πού παρακολουθοῦν τά 
παιδιά στήν μικρή ὀθόνη. Μπορεῖ νά καταργήθηκε ἐπισήμως ἡ Ἐκπαιδευτική 
Τηλεόραση, ἀλλά οὔτε μιά ἡμέρα δέν ἔλειψαν οἱ βιασμοί, φόνοι, ληστεῖες, 
διαστροφές, ναρκωτικά, ἀπαγωγές, ἀπάτες κλπ. ἀπό τό «ψυχαγωγικό» πρόγραμμα 
καί ἀπό τό δελτίο εἰδήσεων. Καί ὅπως μέ ἀγανάκτηση ἔγραφε δημοσιογράφος: 
«Αὐτός ὁ καταιγισμός εἰκόνων, σφαγῶν, ληστειῶν, αἵματος... Αὐτό τό αἶσχος τῆς 
ἠλιθιότητος τῶν σήριαλ... Αὐτή ἡ σχεδιασμένη προβολή διεφθαρμένων προτύπων. 
Τά παιδιά σας, βρέ κάφροι, δέν τά σκέφτεστε;»  
 

*   *   * 
 



 Νά ἔλθουμε στόν Τύπο; Τί νά δῆ κανείς καί τί νά πάρη; Σκάνδαλα καί 
προβολή τῆς ἀσημαντότητος μέ πηχυαίους τίτλους. Ἀσημότητες πού φιγουράρουν 
σέ ὁλοσέλιδες σχεδόν φωτογραφίες. Λεπτομερής περιγραφή τῆς προκλητικῆς ζωῆς 
καί τῶν σκανδάλων τῆς τάδε στάρ. Μυθιστορηματική παρουσίαση τοῦ 
γκαγκστερισμοῦ καί τοῦ τυχοδιωκτισμοῦ. Ἡ ἄρνηση, ἡ ἀπαξία, ἡ ἀναίδεια, ἡ 
ἀδιαντροπιά, ἡ πρόκληση, πού ἀναλαμβάνουν νά μορφώσουν, νά διδάξουν, νά 
καθοδηγήσουν. Τό σχολεῖο τοῦ ἐγκλήματος καί [σελ. 308] τῆς διαφθορᾶς, πού 
παίρνει τή θέση τοῦ μορφωτικοῦ σχολείου.  
 Καί ἴσως κάπου ἐκεῖ, σέ μιά ἐσωτερική-περιθωριακή στήλη, μέ τά μικρότερα 
στοιχεῖα, καί μιά πράξη ἀληθινοῦ ψυχικοῦ μεγαλείου, πού τιμᾶ καί ἀνωτεροποιεῖ 
τόν ἄνθρωπο.  
 Καί τό ἐρώτημα: Γιατί αὐτή ἡ διαφορά, ἡ ἀντίθεση; Γιατί τόση προτίμηση στίς 
ἀπαξίες καί τόση περιφρόνηση στίς ἀξίες; Γιατί αὐτή ἡ παρουσίαση μέ 
φανταχτερούς τίτλους καί ἐντυπωσιακές φωτογραφίες τῆς προκλητικῆς ζωῆς τῆς 
«διάσημης» στάρ, πού τά κύρια προσόντα της εἶναι οἱ ἀχαλίνωτοι ἔρωτες, τό ρεκόρ 
τῶν διαζυγίων καί ἡ ἐπίδοσή της στή δημιουργία σκανδάλων; Αὐτά, λοιπόν, εἶναι 
τά ἄξια προβολῆς καί μιμήσεως; Μέ αὐτά θά μορφώσουμε καί θά ἐμπνεύσουμε 
μικρούς καί μεγάλους; Καί δέν σκέπτονται πώς ἡ ὡραιοποιημένη παρουσίαση καί ἡ 
εὔκολη ἐπιτυχία ἀσκεῖ ἀκατανίκητη ἕλξη, ἰδιαίτερα στίς ἀστήρικτες ψυχές;  
 

*   *   * 
 
 Ἀλλά ἔστω. Προβάλλουν τίς διάσημες ἀσημότητες μέ ἐντυπωσιακούς 
τίτλους. Γιατί δέν μᾶς προβάλλουν μέ ἀνάλογο τρόπο καί τίς μορφές τῆς ἀρετῆς, τίς 
πράξεις τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, τίς ἐκδηλώσεις τῆς αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήσεως, 
τούς ἀγωνιστάς τῶν πνευματικῶν στίβων, πού τιμοῦν τόν πολιτισμό καί 
καταξιώνουν τόν ἄνθρωπο;  
 Γιατί ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἤ ἔστω ἐνδιαφέρον ἡ σκανδαλοθηρική ζωή τῆς 
στάρ, καί ὄχι τῆς δωδεκάχρονης κοπελίτσας πού ἕνα ὁλόκληρο χρόνο 
ἀντικαθιστοῦσε τήν ἄρρωστη μητέρα της, μέ τό νά περιποιῆται τά πέντε μικρότερα 
ἀδελφάκια της καί νά [σελ. 309] φροντίζη καί γιά τόν ἐργαζόμενο πατέρα της; Καί 
δέν εἶναι πρόκληση καί κατάφωρη ἀδικία, ὅταν στό ἕνα γεγονός δίνουμε τήν πρώτη 
θέση καί στό ἄλλο τήν τελευταία; Καί ἄς μή μᾶς ποῦν πώς τό ἕνα ἐνδιαφέρει, ἐνῶ 
τό ἄλλο δέν «τραβάει». Ἠ ἀρετή ἀσκεῖ γοητεία καί προσελκύει τόν θαυμασμό, 
ἀκόμα καί σ’ ἐκείνους πού δέν ἔχουν τήν δύναμη νά τήν ἀκολουθήσουν.  
 

*   *   * 
 
 Καί ὅμως, ἡ δικαιολογία πρόχειρη. Ὁ κόσμος αὐτά θέλει καί μέ αὐτά 
εὐχαριστεῖται. Τό σκανδαλοθηρικό ἐπιζητεῖ. Ἀλλά εἶναι ἐπιχείρημα σοβαρό; Εἶναι 
λόγος ὑπευθύνων ἀνθρώπων, πνευματικῶν ὁδηγῶν, ἡγετῶν, πού ἔρχονται μέ 
καθοδηγητικές ἀξιώσεις; Γιατί ὑποτίθεται πώς ἕνας ἄνθρωπος πού ἀσκεῖ ὑπεύθυνο 



καί δημόσιο λειτούργημα ἔχει στοιχειώδη εὐθιξία. Διαθέτει ἀξιοπρέπεια καί 
αὐτοσεβασμό. Σέβεται καί σκέπτεται, ἐπί τέλους, τή νέα γενιά. Δέν εἶναι κάφρος. 
Δέν εἶναι βάρβαρος.  
 «Αὐτά ζητάει ὁ κόσμος»! Καί ποιός εἶναι αὐτός ὁ κόσμος πού τά ζητάει; 
Διερωτήθηκαν μήπως ἐκεῖνοι τόν κάνουν νά τά ζητάη; Τόν προκαλοῦν νά τά ζητάη. 
Τόν διευκολύνουν. Τοῦ ἀνάβουν δίψα παθολογική, ἀρρωστημένη. Ἀντί νά 
κατευνάσουν τά πάθη καί νά δημιουργήσουν ἀνώτερα ἐνδιαφέροντα, νά στρέψουν 
τήν προσοχή στούς ὄμορφους κόσμους τῆς καθαρῆς χαρᾶς, τῆς ἁγνῆς ψυχαγωγίας, 
τῆς ἀρετῆς, κάνουν τό πᾶν, γιά νά ὑποδαυλίσουν τά ζωώδη ἔνστικτα καί νά 
ἐξάψουν τήν νοσηρή φαντασία.  
 

*   *   * 
 
[σελ. 310] Τό χρέος τοῦ ὑπεύθυνου ἡγέτη, τοῦ ἀληθινοῦ ἀνθρώπου, πού σέβεται 
τόν ἑαυτό του καί τούς συνανθρώπους του, δέν εἶναι νά προσφέρη ἐκεῖνο πού, 
ἔστω, ἀρέσει, ἀλλά ἐκεῖνο πού πρέπει. Τό ἔργο του δέν εἶναι νά ἄγεται. Εἶναι νά 
ἄγη. Ὄχι νά φέρεται ἀπό τό θολό ρεῦμα. Νά τραβᾶ ἀντίθετα στό ρεῦμα. Νά ὁδηγῆ. 
Εἶναι ὁδηγός, ὄχι οὐραγός.  
 Δύσκολο ἔργο. Ἀπαιτεῖ θυσίες. Εἶναι ὅμως τό ἔργο πού ταιριάζει στόν 
ἀληθινό ἄνθρωπο. Τό ἔργο πού περιμένει ἡ πολυδοκιμασμένη καί 
ἐγκαταλελειμμένη νέα γενιά, γιά νά ὀρθοποδήση καί μεγαλουργήση. Τό ἔργο πού 
ἀναζητᾶ ἀπό ὅλους ἡ Πατρίδα μας: Νά σκεφθοῦμε ἐπί τέλους καί τά παιδιά μας.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



[σελ. 311]  
 
 

  
ΛΗΣΤΕΨΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 

 
 
 ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ καί οἱ τραγωδίες καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Φαίνονται 
ἀπίστευτα, καί ὅμως εἶναι ἀληθινά. Τόσο ἀληθινά, ὅσο φαίνονται ἀπίστευτα. Δέν 
παίζονται μέ σκηνικά θεάτρου, ἀλλά μέσα στήν ἴδια τή ζωή. Τό γεγονός συνέβη τό 
1991.  
 

*   *   * 
 
 Ἡ κυρία Ἑλένη, χήρα ἀπό τά 35 της, μεγάλωσε τό μοναχογιό της ξενυχτώντας 
στή βελόνα. Δυό χρόνια πρίν βγῆ ἀπό τό Λύκειο, ἡ καλή μητέρα ἄρχισε κάθε μῆνα 
νά πηγαίνη στήν Τράπεζα καί νά καταθέτη 20.000 δρχ. ἀπό τό ὑστέρημά της γιά τά 
ἐργαλεῖα τοῦ παιδιοῦ της. Τό ὄνειρό της ἦταν νά τόν δῆ ὀδοντογιατρό.  
 Στά 18 του ἔμπλεξε μέ τά ναρκωτικά. Στά 19 του ἔγινε «τσαντάκιας». Ἦταν 
τόσο τό πάθος του γιά τίς γυναικεῖες τσάντες, ἀφοῦ μέ αὐτές ἐξασφάλιζε τή δόση 
του, πού οὔτε ἔβλεπε τά χέρια πού τίς κρατοῦσαν.  
 Μιά ἡμέρα, τυφλωμένος πάλι ἀπό τήν ἐπιθυμία νά βρῆ λεφτά, ἅρπαξε μιά 
τσάντα, ρίχνοντας μάλιστα κάτω τή γυναῖκα πού τήν κρατοῦσε. Στή συνέχεια πῆγε 
στό πιό κοντινό οἰκόπεδο, γιά νά μετρήση τή λεία του. Καί τότε, ἐκτός ἀπό 20.000 
δρχ. πού ἦταν μέσα στήν τσάντα, βρῆκε καί βιβλιάριο Τραπέζης. Ἕνα βιβλιάριο μέ 
τό ὄνομά του, γιατί ἡ τσάντα πού εἶχε κλέψει ἦταν τῆς μητέρας του. Οὔτε [σελ. 
312] κἄν τήν εἶχε προσέξει, σκοτισμένος ἀπό τό πάθος, ὅταν τήν ἔριχνε κάτω, γιά 
νά τή ληστέψη. Καί ἡ δύστυχη μάνα, φιγούρα ἀληθινῆς σύγχρονης τραγωδίας, τήν 
ὥρα ἐκείνη δέν ἔκανε τίποτε ἄλλο, παρά νά πηγαίνη γιά μιά ἀκόμη φορά νά 
καταθέση γιά λογαριασμό τοῦ παιδιοῦ της τόν σκληρό κόπο της!  
 

*   *   * 
 
 Καί τό ἐρώτημα, μαζί καί ἡ μεγάλη ἀπορία: Τί ζητοῦν, ἀλήθεια, τά νιάτα –
γιατί νέοι εἶναι στό πιό μεγάλο ποσοστό οἱ χρῆστες– στά ναρκωτικά; Τί τούς 
παρακινεῖ; Τί τούς ἑλκύει; Τί τούς γοητεύει; Τί μπορεῖ νά ἀναζητῆ καί τί μπορεῖ νά 
περιμένη ἕνας νέος ἀπό τά διάφορα παραισθησιογόνα; Ἔμπνευση, ἐνθουσιασμό, 
ἀπελευθέρωση ἀπό τό κατεστημένο, ἀνακάλυψη ταλέντου, γνωριμία μέ νέους 
φανταστικούς καί παραδεισένιους κόσμους;  
 Τουλάχιστον δέν βλέπουν; Δέν ἀντιλαμβάνονται τήν παγίδα; Δέν 
παρατηροῦν τά τόσα θλιβερά θύματα, πού πιασμένα στήν τρομερή ἁρπάγη τοῦ 



λευκοῦ θανάτου σφαδάζουν, ἀνήμπορα νά ἀπελευθερωθοῦν, ἕως ὅτου σβήσουν 
μέσα στήν ἐξαθλίωση, στήν ἐξαχρείωση, στήν ἀτίμωση; Δέν ἔτυχε νά δοῦν τή 
χλωμή ἐκείνη ὄψη, μέ τά σβησμένα μάτια, βυθισμένα στίς μελανιασμένες κόγχες, 
μέ τό ἀφρισμένο στόμα, σέ παραλήρημα ἀπελπισίας;  
 

*   *   * 
 
 Ζητοῦν ἔμπνευση, ἐνθουσιασμό; Καί τόν ζητοῦν ποῦ; Ἐκεῖ ἀκριβῶς πού 
δολοφονεῖται; Μά τά νιάτα δέν εἶναι αὐτά τά ἴδια ὁ ζωντανός, ὁ σαρκωμένος 
ἐνθουσιασμός; Ἡ ἀνθισμένη ἄνοιξη ἔχει ἀνάγκη νά ἀναζητήση τήν ἔμπνευσή της 
ἀπό τόν παγερό χειμῶνα; [σελ. 313] Ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας, στήν πιό δυνατή 
ἔκφρασή του, θά καταφύγη στά δεσμά τῆς πιό τυραννικῆς δουλείας, γιά νά 
γνωρίση τό πλήρωμά του; Καί εἶναι ἐλευθερία ἡ πιό δουλική καί δουλωτική 
ἐξάρτηση, πού θά ἐπαναλαμβάνη τό μοιρολόγι τοῦ θανάτου: «Θέλω ἀλλά δέν 
μπορῶ»;  
 Ζητοῦν! Τί, ἀλήθεια, ζητοῦν; Ἡ ἔκρηξη τῆς πιό δυνατῆς ζωῆς, τῆς σφριγηλῆς 
νεανικῆς ζωῆς, τί μπορεῖ νά ζητάη στή νάρκωση καί τή νέκρωση τοῦ «λευκοῦ 
θανάτου»; Καί εἶναι ἀναζήτηση ζωῆς ἡ καθημερινή αὐτοκτονία, ὁ διαρκής θάνατος; 
Εἶναι ἔνεση ζωῆς οἱ ἐξαρτησιογόνες οὐσίες, πού μεταβάλλουν σφριγηλά παλικάρια 
σέ παραλυμένα κουφάρια;  
 Ἡ νεότης, πού καυχᾶται γιά τόν ρεαλισμό της, πού μισεῖ τίς αὐταπάτες, τίς 
παραισθήσεις, τό ξεγέλασμα τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ της, πῶς δέχεται καί πῶς 
ἀνέχεται νά ξεγελάη τόν ἑαυτό της, νά συμφιλιώνεται μέ τό ψέμα, νά συμβιβάζεται 
μέ τήν ἀπάτη, νά ἀναζητῆ τίς ψεύτικες ἀπολαύσεις τῶν φανταστικῶν, τῶν τεχνητῶν 
παραδείσων;  
 Ἡ ἡλικία πού θέλγεται ἀπό τόν ἀγῶνα, τήν προσπάθεια, τό κοπιαστικό 
ἀνέβασμα γιά τήν κατάκτηση τῆς κορυφῆς, θά ποθήση τήν ἀπραξία, τό μαράζωμα, 
τήν ἠθική ἀποχαύνωση, τήν ψυχική τελμάτωση, τήν ἄνευ ὅρων παράδοση στόν 
ἐξευτελισμό καί τήν ἀτίμωση;  
 Πῶς ἕνας νέος πού σέβεται τόν ἑαυτό του, πού διαθέτει κάποιο φιλότιμο, 
κάποια ἀξιοπρέπεια, θά δεχθῆ νά αὐτοπαρασημοφορηθῆ μέ τά ἐξευτελιστικά 
«παράσημα» τοῦ «χασικλῆ» καί τοῦ «πρεζάκια»;  
 

*   *   * 
[σελ. 314] 

 Πῶς; Τήν ἀπάντηση τήν ἔχουν δώσει ἐκεῖνοι πού δέν ἔμειναν στήν 
ἐπιφάνεια, ἀλλά προχώρησαν στήν οὐσία τοῦ προβλήματος: «Εἶναι ἀφέλεια νά 
νομίζουμε ὅτι ὁ πραγματικός ἀγωγός τῆς διακινήσεως καί τῆς χρήσεως τῶν 
ναρκωτικῶν εἶναι ὁ ἔμπορος τοῦ θανάτου. Πραγματικός ἀγωγός εἶναι ἡ ψυχή πού 
νεκρώθηκε μπροστά στόν τρόμο τοῦ πνευματικοῦ κενοῦ. Δέν διακινεῖται κανένα 
ἐμπόρευμα θανάτου, ἄν δέν ἐξασφαλισθῆ προηγουμένως τό “σωσίβιο” ἄλλοθι τοῦ 
ἐκμηδενισμοῦ τῆς ψυχῆς. Ἡ πραγματικότητά μας εἶναι ἡ ἀπεξάρτηση ἀπό τό 



πνεῦμα. Αὐτό εἶναι τό δραστικότερο ναρκωτικό... Ἡ ψυχή χωρίς τήν ἀναγωγή της 
στόν οὐρανό γίνεται κόλαση, καί τό φάρμακό της εἶναι τό βοτάνι τοῦ Ἀντιχρίστου... 
Εἶναι στερημένη ἡ ψυχή τῶν παιδιῶν μας ἀπό τά ἀναστάσιμα τραγούδια πού 
γαληνεύουν τήν ψυχή μέσα στήν ἱερή προστασία τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης...». Γι’ 
αὐτό καί ἀναζητοῦν τή χαρά τοῦ χαμένου Παραδείσου στήν ψευδαίσθηση τῶν 
τεχνητῶν παραδείσων.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 315] 
 
 
 

ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
 
 
 «Παίζεις μέ τή φωτιά! Φυλάξου.  
 Γιατί αὔριο ἡ φωτιά θά παίξη  
 μαζί σου» (Γ. Τιμπόν).  
 
 Η 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ἔχει καθιερωθῆ ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα Ἔϊτζ. Ὅμως ἡ 
θανατηφόρος ἀσθένεια, ἀντί νά περιορίζεται, προχωρεῖ μέ ταχύτατους ρυθμούς. 
Καί εἶναι ἑπόμενο. Οἱ διάφοροι ἀνευθυνοϋπεύθυνοι, ἀντί τῆς ριζικῆς 
ἀντιμετωπίσεως, προτιμοῦν τή λύση τῆς στρουθοκαμήλου: Ναί στόν ἔρωτα, ὄχι στό 
ἔϊτζ. Ἄν εἶναι δυνατόν νά λέμε ναί στή φωτιά, καί ὄχι στήν πυρκαγιά. Σ’ αὐτούς τούς 
τυφλούς ὁδηγούς ἀφιερώνεται τό παρακάτω συγκλονιστικό περιστατικό.  
 

*   *   * 
 
 Συνέβη πρό ἐτῶν στό Παρίσι. Ἀσφαλῶς δέν εἶναι συνηθισμένο μιά μητέρα νά 
πνίγη το παιδί της καί ὕστερα νά αὐτοκτονῆ. Ὄχι μόνο συνηθισμένο δέν εἶναι, ἀλλά 
ἀφύσικο καί τερατῶδες. Καί ὅμως, μιά μητέρα 22 ἐτῶν ἔπεσε ἀπό τόν πέμπτο 
ὄροφο πολυκατοικίας στό Παρίσι, ἀφοῦ προηγουμένως ἔπνιξε τό τρίχρονο παιδί 
της. Τή φρίκη τῶν πρώτων ἐντυπώσεων διαδέχθηκε ἡ ὥριμη σκέψη καί ὁ 
ὑπεύθυνος προβληματισμός. Γιατί μιά τόσο νέα μητέρα νά φθάνη σ’ αὐτό τό 
ἔσχατο σημεῖο ἀπογνώσεως καί νά δίνη μιά τόσο τραγική λύση στό δρᾶμα της; Τὸ 
[σελ. 316] δρᾶμα της, ὅσο μεγάλο καί ἄν ἦταν, δέν τῆς ἀρκοῦσε τό παιδί της, τό 
ἀθῶο αὐτό ἀγγελούδι, γιά νά τό ἁπαλύνη καί τό ἐπουλώση; Τή βαρυχειμωνιά τῆς 
ψυχῆς της, πού τή χτυποῦσαν χίλιες-δυό καταιγίδες, αὐτή ἡ ἀνθισμένη ἄνοιξη δέν 
μποροῦσε νά τή ζεστάνη λίγο μέ τίς ζωογόνες ἀκτῖνες της;  
 Ἀσφαλῶς κάτω ἀπό διαφορετικές συνθῆκες πολλά θά μποροῦσαν νά εἶχαν 
γίνει, καί ἄλλα πολλά θά εἶχαν ἀποφευχθῆ. Ἐδῶ ὅμως τό δρᾶμα εἶχε βαθύτερη 
αἰτία καί δέν ἦταν ἄσχετο μέ τό ἔϊτζ. Τό ἀθῶο παιδί της –ταλαίπωρο καί αὐτό–, ἀντί 
νά εἶναι γι’ αὐτήν τραγούδι χαρᾶς, ἦταν πόνος καί δάκρυ. Τῆς ἔφερνε στή σκέψη 
καί στήν ψυχή ἕνα σωρό θλιβερές ἀναμνήσεις. Ἕνα ἀπερίσκεπτο καί ἀποκρουστικό 
παρελθόν ἦταν συνδεδεμένο μαζί του. Τό ἀθῶο αὐτό πλασματάκι ἦταν ὁ ἔνοχος 
καρπός ἑνός νεανικοῦ λάθους της, πού τώρα πλήρωνε ἀκριβά.  
 Κάθε φορά πού τό ἀτενίζει, αἰσθάνεται νά συγκλονίζεται βαθειά. Τό ἔνοχο 
βλέμμα της, ὅταν διασταυρώνεται μέ τούς καθαρούς ἐκείνους οὐρανούς τῆς 
παιδικῆς ματιᾶς, βουρκώνει καί ἀναλύεται σ’ ἕνα βουβό ἀναφιλητό. Καί ὅμως, τό 



λάθος δέν ἦταν μονάχα δικό της. Τίς συνέπειες ὅμως εἶναι ὑποχρεωμένη νά τίς 
σηκώση μονάχη της τώρα.  
 Ὅλοι ἐκεῖνοι πού τῆς πιπίλιζαν τό κεφάλι μέ τά φανταχτερά συνθήματα τῆς 
ἐλευθερίας στόν ἔρωτα καί τῆς ξεπερασμένης γιά τήν ἐποχή μας ἠθικῆς ποῦ εἶναι 
τώρα, γιά νά ἀφουγκρασθοῦν τούς θρήνους της καί νά συμπαρασταθοῦν στόν πόνο 
της;  
 Ὅλοι τήν ἔχουν ἀπαρνηθῆ καί ὅλοι τήν ἔχουν ἐγκαταλείψει. Καί αὐτή μόνη, 
μέ μοναδική συντροφιά τόν ἀκριβό, ἀλλά πυρακτωμένο θησαυρό της, πού τήν 
κατακαίει ἀδιάκοπα, σηκώνει τό βαρύ σταυρό [σελ. 317] τοῦ μαρτυρίου της. Μέ 
σπασμένο τό νευρικό τῆς σύστημα, αἰσθάνεται στή μοναξιά της σάν ψυχοσωματικό 
κουρέλι.  
 Αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ζητήση βοήθεια. Ἀλλά ἀπό ποῦ καί ἀπό ποιόν; 
Δικαιολογημένοι τόσο πολύ τώρα οἱ δισταγμοί της. Οἱ ἄνθρωποι τῆς φέρθηκαν 
τόσο σκληρά. Τήν κορόϊδεψαν καί τήν ἐξαπάτησαν σέ ὅ,τι πιό πολύτιμο διέθετε ἡ 
νεανική της ὕπαρξη. Μπῆκαν στήν καρδιά της πρῶτα καί στό σῶμα της ὕστερα μέ 
τίς λάσπες τῆς ἀπάτης, τῆς ὑποκρισίας, τῆς ἀτιμίας. Τῆς σκότωσαν τά ὄμορφα 
νεανικά της ὄνειρα, τούς ὁραματισμούς της γιά ἕνα δημιουργικό μέλλον. Πιό πολύ 
τῆς δολοφόνησαν τήν ἴδια τήν ψυχή της, γιατί τῆς σκότωσαν μέσα ἐκεῖ τόν πιό 
ἀκριβό θησαυρό της, τήν ἀγάπη.  
 Καί τώρα ἡ θανάσιμα χτυπημένη ψυχή της ζητοῦσε ἀπεγνωσμένα κάποιον νά 
τήν νεκραναστήση. Ἀλλά Αὐτόν δέν τόν γνώρισε στή ζωή της. Δέν τῆς τόν 
παρουσίασε κανείς. Φρόντισαν νά τῆς τόν κρύψουν, νά τόν παραμερίσουν, νά τόν 
συκοφαντήσουν. Αὐτοί πού ἤθελαν νά τήν παραπλανοῦν τῆς τόν εἶχαν 
παρουσιάσει σάν ἀνύπαρκτο ἤ σάν περιττό καί ἄχρηστο. Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι 
γιά τήν ἐποχή μας, καί ὁ Χριστός δέν μᾶς χρειάζεται σήμερα, τῆς ἔλεγαν.  
 Καί βέβαια δέν τούς χρειαζόταν ὁ Χριστός στήν παράνομη ζωή τους. Αὐτός ὁ 
καθαρός καί ἀναμάρτητος ἦταν ἔλεγχος γιά τή ρυπαρή ζωή τους. Αὐτός ἦταν ὁ 
«πρᾶος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ» καί δέν ἦταν δυνατόν νά συμβιβασθῆ μέ τήν 
ταραγμένη ἀλαζονεία καί ἐγωπάθειά τους. Ἀπόβλητος ἀπό τή ζωή τους, γιατί 
ἀποτελοῦσε σκάνδαλο στά σκάνδαλά τους. Ἡ φαύλη ζωή δέν ἀνέχεται τήν ἁγιότητα 
καί [σελ. 318] τήν ἁγνότητα. Τό σκοτάδι μισεῖ τό φῶς. Ἰσχύει πάντοτε: «Πᾶς ὁ 
φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῇ τά 
ἔργα αὐτοῦ» (Ἰωάν. γ΄ 20).  
 

*   *   * 
 
 Ἀλλά τότε τί μένει γιά τόν ἄνθρωπο, πού τόν κτυποῦν οἱ θύελλες τῆς ζωῆς; 
Ποῦ θά στηριχθῆ, ὅταν ὁ ψυχικός πόνος τόν συγκλονίζη; Τό ἀνώνυμο πλῆθος 
περνάει ἀδιάφορο καί ψυχρό. Κλεισμένο στόν ἐγωκεντρισμό του, ἱκανό νά 
δημιουργῆ δράματα, ἀντιπαρέρχεται τά θύματα τῆς ἀδιαφορίας ἤ τῆς κακότητός 
του. Καί ἐκεῖνα χωρίς τήν ἄγκυρα τῆς ἐλπίδας, μακρυά ἀπό τό λιμάνι τῆς μετανοίας, 



ἀνερμάτιστα πλεούμενα, συντρίβονται πάνω στά ἁφιλόξενα βράχια τῆς 
ξεστρατισμένης κοινωνίας.  
 Αὐτή τή θλιβερή ἀλήθεια ὑπογραμμίζει τό δρᾶμα τῆς τραγικῆς μητέρας. Ἕνα 
δρᾶμα ἀποκαλυπτικό μιᾶς ὑποκριτικῆς ἐποχῆς, τῆς ἐποχῆς μας, πού καθιερώνει 
«Ἡμέρες» καί δολοφονεῖ τήν ἀγάπη.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 319] 
 
 
 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ;  
 
 
 Ἡ ἀνταπόκριση ἀναφέρει:  
 «Αὐξάνονται οἱ φόβοι γιά ἐπικίνδυνη ἐξάπλωση τοῦ δεύτερου ἰοῦ τοῦ ἔϊτζ 
HIV - 2, καθώς ἤδη περισσότεροι ἀπό 50.000 ἄνθρωποι ἔχουν προσβληθῆ ἀπό 
αὐτόν. Ἐν τῷ μεταξύ, σύμφωνα μέ τά τελευταῖα στοιχεῖα τῆς Παγκόσμιας 
Ὀργανώσεως Ὑγείας, ἡ θανατηφόρος ἀσθένεια ἐξακολουθεῖ νά ἐξαπλώνεται μέ 
ταχύτατους ρυθμούς. Περίπου 1,5 ἑκατομμύριο ἄτομα ἔχουν προσβληθῆ ἀπό τήν 
ἀσθένεια, μεταξύ τῶν ὁποίων 500.000 παιδιά, ἐνῶ 750.000 ἀσθενεῖς ἔχουν 
πεθάνει. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Ὀργάνωση στήν τελευταία της ἔκθεση, οἱ φορεῖς τοῦ 
ἔϊτζ σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο ξεπερνοῦν τά 10 ἑκατομμύρια ἄτομα, μεταξύ τῶν 
ὁποίων 900.000 παιδιά, ἐνῶ ὁ ἀριθμός τῶν κρουσμάτων ἀναμένεται νά φθάση τά 
40 ἑκατομμύρια ἕως τό ἔτος 2000. Μέσα στά προσεχῆ δέκα χρόνια δύο 
ἑκατομμύρια θά χάσουν τούς γονεῖς τους ἀπό τήν ἴδια αἰτία...»  
 

*   *   * 
  
 Πράγματι τρομακτικοί ἀριθμοί, πού θά ἔπρεπε νά μᾶς συγκλονίσουν, νά 
σημάνουν παγκόσμιο συναγερμό καί νά μᾶς βάλουν σέ σοβαρές σκέψεις. Πρέπει 
ὅλοι νά συνειδητοποιήσουμε πώς εἶναι ἐγκληματικό νά ἐλαφροφιλολογοῦν 
ἀσύδοτοι οἱ διάφοροι ἀνεύθυνο - ὑπεύθυνοι μέ τά συνθήματα τοῦ ἀμοραλισμοῦ: 
Ναί στόν ἔρωτα, ὄχι στό ἔϊτζ. Πῶς [σελ. 320] εἶναι δυνατόν νά λανσάρωνται τέτοια 
συνθήματα, χωρίς αἴσθημα εὐθύνης, ὅταν οἱ συνέπειες εἶναι ψηλαφητές, τραγικές 
καί χτυποῦν καί αὐτή τήν ἀθώα παιδική ἡλικία; Πῶς μπορεῖ νά λέη κανείς ναί στήν 
φωτιά, καί ὄχι στήν πυρκαγιά;  
 Ἄς μή ξεγελιώμαστε. Κανένα μέσο καί κανένας τρόπος δέν εἶναι 
ἀσφαλέστερος ἀπό τήν ἐγκράτεια. Τέτοια σοβαρά ζητήματα θέλουν τόλμη. 
Ἀπαιτοῦν τιμιότητα καί ρεαλισμό. Εἰλικρίνεια. Δέν σηκώνουν στρουθοκαμηλική 
τακτική. Καί πρέπει, ἰδιαίτερα στούς νέους, νά εἰπωθῆ καθαρά ἡ ἀλήθεια. Ὁ 
δυναμισμός πού κρύβουν μέσα τους πρέπει νά ἀξιοποιηθῆ, ὄχι νά σπαταληθῆ. Ἡ 
ἐγκράτεια εἶναι πάντοτε γιά ὅλους δύναμη, ὄχι ἀδυναμία.  
 Ἕνα φράγμα πού ὑψώνεται καί συγκρατεῖ τό ὁρμητικό νερό, πού κατεβαίνει 
μουγκρίζοντας ἀπό τό βουνό, φαίνεται σάν ἕνας περιορισμός, μιά ἀνάσχεση. Καί 
εἶναι πράγματι μιά ἀνάσχεση. Μιά ἀνάσχεση ὅμως προσωρινή, γιά ἕνα αὐριανό 
μεγάλο ἔργο. Πρόκειται γιά ἀνάσχεση δημιουργική. Γιά ἐναποθήκευση τεραστίων 
δυνάμεων. Ἀπό τήν ἀνάσχεση αὐτή θά ἠλεκτροφωτισθοῦν πόλεις καί χωριά, θά 



κινηθοῦν ἐργοστάσια, ἠλεκτρικοί συρμοί. Τέτοιες καταπληκτικές δυνάμεις 
κρύβονται μέσα σ’ αὐτό τό τιθασευμένο νερό.  
 Αὐτό τό νόημα ἔχει καί ἡ ἐγκράτεια. Νά ὑψώση ἕνα φράγμα. Ἕνα φράγμα 
πού θά συγκρατῆ καί θά ἀποθηκεύη θέληση, δυναμισμό, αὐτοκυριαρχία, ὅλες τίς 
ζωτικές δυνάμεις τοῦ ὀργανισμοῦ, τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς. Ἕνα φράγμα πού θά 
διατηρῆ καθαρά τά πνευματικά, τά ἠθικά καί τά συναισθηματικά ἀποθέματα.  
[σελ. 321] Τίποτα δέν πρέπει σήμερα νά πάη χαμένο. Νά σπαταληθῆ ἄσκοπα. 
Αὐτό, καί τό λίγο ἔστω, πού θά σπαταληθῆ ἄκαιρα θά χρειασθῆ αὔριο καί δέν θά 
βρίσκεται. Ὁ συναισθηματικός πλοῦτος, ἡ ἱκανότης νά ἀγαπᾶ κανείς δυνατά πού θά 
διαρρεύση σήμερα διαρρέει γιά πάντα. Τί ὡραῖα, μάλιστα γιά ἕνα νέο, ὅταν αὔριο 
μέ αἴσθημα εὐθύνης, κάτω ἀπό τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποιήση ὅλον αὐτόν 
τόν θαυμαστό μηχανισμό! Τό φῶς τῆς ἁγνότητος πού ἀκτινοβολεῖ τό καθαρό 
βλέμμα, τό βλέμμα πού δέν θόλωσε ἀπό τίς ἀναθυμιάσεις τοῦ σαρκολατρισμοῦ. Ἡ 
δύναμη τῆς θελήσεως ἀπό τήν τιθάσευση τῶν ἐνστίκτων. Ἡ εὐαισθησία τῆς καρδιᾶς 
ἀπό τόν πλοῦτο τῆς πηγαίας καί ἀνόθευτης ἀγάπης. Ὅλα αὐτά εἶναι μερικά ἀπό τά 
ὄμορφα δημιουργήματα τῆς ἁγνῆς ζωῆς.  
 

*   *   * 
 
 Ναί, ἀλλά οἱ κατακτήσεις αὐτές δέν λέγονται «ναί στόν ἔρωτα, ὄχι στό ἔϊτζ». 
Λέγονται ναί στήν ἀγάπη τήν ἀληθινή, ναί στήν ὀμορφιά τῆς ἁγνότητος, ναί στήν 
ἐγκράτεια, ναί στήν αὐτοκυριαρχία. Καί ἀκόμα, ὄχι στό ἀκάθαρτο κῦμα τοῦ 
ἐρωτισμοῦ καί τοῦ αἰσθησιασμοῦ. Ὄχι στό ἀσυγκράτητο ἔνστικτο, στά ἄτακτα 
σκιρτήματα τῆς σάρκας. Καί αὐτά δέν εἶναι ἠθικολογίες. Ἀποτελοῦν τόν πιό μεγάλο 
ρεαλισμό γιά ὅσους δέν ἀνταλλάσσουν μέ τίποτα τό πολύτιμο δῶρο τῆς 
πνευματικῆς ἐλευθερίας, τήν δυνατή καί ἰσορροπημένη ζωή.  
 Ἔτσι εἶδε τό πρόβλημα τῆς ἐγκρατείας, τῆς αὐτοκυριαρχίας ἤ τῆς ἀχαλίνωτης 
ἐλευθερίας, ὄχι μόνον ἡ ὑπεύθυνη ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς, ἀλλά καί τῆς 
κοινωνιολογίας. Σημειώνει ὁ Max Weber (Μάξ [σελ. 322] Βέμπερ): «Ἀποτελεῖ 
κοινοτοπία τό ὅτι, ἄν ἀφεθοῦν ἐντελῶς ἀχαλίνωτα τά ἔνστικτα καί τά ὁρμέμφυτα 
τοῦ ἀνθρώπου, δημιουργεῖται ζούγκλα. Ὀ πολιτισμός δέν ἦταν ὥς τώρα παρά ἡ 
συνεχής χαλιναγώγηση τῶν ὁρμῶν καί τῶν ἐνστίκτων».  
 Καί συνεχίζει ὁ ἴδιος: «Ἡ ἐλευθερία, τονίζουν οἱ σοβαροί κοινωνιολόγοι, δέν 
εἶναι ἡ ἐλευθερία τῶν πιθήκων, πού κάνουν ἀδίστακτα καί αὐθόρμητα ὅ,τι 
ντρέπονται νά κάνουν δημόσια οἱ ἄνθρωποι. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐλευθερία τῶν 
ἀνθρώπων, πού ντρέπονται νά κάνουν ὅ,τι κάνουν οἱ πίθηκοι... Προσοχή! Ἄς ἔχουμε 
τά μάτια μας τέσσερα καί δεκατέσσερα, μή τυχόν καί, αὐταπατώμενοι πώς 
δημιουργοῦμε τήν “κοινωνία τῆς ἀνοχῆς”, ἀνακαλύψουμε μιά ἡμέρα, ὅταν πιά θά 
εἶναι ἀργά, πώς δέν δημιουργήσαμε τίποτε ἄλλο παρά ἕνα μεγάλο... «Οἶκο 
ἀνοχῆς»!  
 

*   *   * 



 
 Γι’ αὐτό ὅποιος θέλει νά εἶναι τίμιος μέ τόν ἑαυτό του, ἀληθινά ἐλεύθερος, 
δέν μπορεῖ νά αὐταπατᾶται μέ ὑποκριτικά συνθήματα σάν τό «ναί στόν ἔρωτα καί 
ὄχι στό ἔϊτζ». Ἐρωτισμός χωρίς κίνδυνο εἶναι παραμύθια. Τό σύνθημα πού 
κυκλοφορεῖ σήμερα στήν Ἀμερική ἀπό σοβαρούς ἐπιστήμονες εἶναι ἄλλο. Δέν 
ὑπάρχει σέξ χωρίς κίνδυνο. Ἀποτελεῖ τήν πιό μεγάλη παραπλάνηση καί αὐταπάτη. 
Ἀρκεῖ καί μιά φορά, γιά νά τήν πάθης. Γι΄ αὐτό πές ἀποφασιστικά: Ὄχι στά 
ναρκωτικά. Ὄχι στό ἀλκοόλ. Ὄχι στίς προγαμιαῖες ἤ ἐξωσυζυγικές σχέσεις. Τό 
ἀπαιτεῖ ἡ ὑγεία σου καί ἡ ὑγεία τῶν παιδιῶν σου. Τό ἀπαιτεῖ τό σῶμα σου. Τό 
ἀπαιτεῖ ἡ ἀληθινή ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη αὐτή πού διαρκεῖ γιά πάντα, πού ἔχει 
διαστάσεις αἰωνιότητος.  
 
 
 
 
 
 
 



[σελ. 323] 
 
 
 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΡΟΣΓΕΙΩΤΟΙ;  
 
 
 ΠΩΣ ΦΑΙΝΟΣΑΣΘΕ ὅτι ζῆτε ἐκτός τόπου καί χρόνου! Εἴσαστε, ἀλήθεια, πολύ 
ἀφελεῖς, ἀπροσγείωτοι, ἐξωπραγματικοί. Αἰθεροβάμονες. Πετᾶτε στά σύννεφα.  
 Πραγματικά πιστεύετε πώς ἐσεῖς θά ἀλλάξετε τόν κόσμο καί τή νοοτροπία 
του; Νομίζετε πώς ἐσεῖς θά διορθώσετε ἤ ἔστω θά βάλετε σέ κάποια σειρά τούς 
ἀνθρώπους; Φρονεῖτε πώς θά τακτοποιήσετε τά κακῶς κείμενα μέσα στήν 
κοινωνία;  
 Ἔ, λοιπόν, πάρτε το ἀπόφαση. Τίποτε δέν γίνεται. Τίποτε δέν διορθώνεται καί 
τίποτε δέν ἀλλάζει. Ὁ καθένας κυττάζει τόν ἑαυτό του, τό συμφέρον του, τή 
δουλειά του. Κάνει ὅ,τι τόν ἐξυπηρετεῖ καί ὅπως τόν βολεύει καί δέν μετακινεῖται 
καθόλου ἀπό τή θέση του. Ἡ κοινωνία πορεύεται τό δρόμο της καί θά βαδίζη ἀπό 
τό κακό στό χειρότερο. Καί ἄς διαμαρτυρώσαστε καί ἄς ἐλέγχετε ἐσεῖς.  
 Ἀπαισιόδοξες θέσεις; Καθόλου. Τί ἄλλαξε μέχρι σήμερα; Τί πετύχατε ὥς 
τώρα; Χτυπᾶτε ἕνα κεφάλι ἀπό τή σύγχρονη Λερναία Ὕδρα, καί στή θέση τοῦ ἑνός 
ξεφυτρώνουν δύο, πέντε, δέκα.  
 

*   *   * 
 
 Χτυπᾶτε τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, πού στήν Ἑλλάδα θά μποροῦσαν νά 
χαρακτηρισθοῦν ὡς «ὄργανα διαφθορᾶς». Ποιός μιλάει πιά σοβαρά καί ὑπεύθυνα 
γιά «παιδευτική» πλευρά τῆς τηλεοράσεως; [σελ. 324] Ἕνας καταιγισμός σκηνῶν 
φρίκης, αἵματος, βιασμῶν, διεστραμμένων καί ἔκφυλων τύπων, ἀπατεώνων 
παρουσιάζονται στά διάφορα σήριαλ, πού «θραυσματοποιοῦν» τή σκέψη, 
ὑποβαθμίζουν τό γλωσσικό μας πλοῦτο καί κακοποιοῦν τό ἠθικό μας αἰσθητήριο. 
Καί τί πετυχαίνετε; Ἡ πρόκληση διαδέχεται τήν πρόκληση καί ἡ χυδαιότης τήν 
ἀναισχυντία. Τό κακό ἀνασυντάσσεται, «τελειοποιεῖται», ἐκσυγχρονίζεται, καί σεῖς 
διαμαρτύρεσθε. Τό ἀποτέλεσμα; Μηδέν εἰς τό πηλίκον.  
 Τό ἴδιο δέν συμβαίνει καί μέ ἄλλα ζωτικά γιά τήν Πατρίδα μας θέματα; 
Γράφετε καί ξαναγράφετε γιά τούς «ἀντιρρησίες συνειδήσεως». Γιά ὅλους αὐτούς 
πού ἀρνοῦνται νά ἐκπληρώσουν τό ἱερό χρέος πρός τήν Πατρίδα. Προβάλλουν 
λόγους συνειδήσεως, ἐνῶ πρόκειται γιά λόγους ἀσυνειδησίας. Αὐτούς, λοιπόν, 
τούς ἀρνησιπάτριδες, τούς ἀφιονισμένους, πού ἐσεῖς στηλιτεύετε, θά τούς δῆτε σέ 
λίγο νομοθετικά κατοχυρωμένους, νά ἐπιβραβεύωνται καί νά «ὑπηρετοῦν τήν 
ἐναλλακτική κοινωνική θητεία» τους. Δέν πᾶτε νά λέτε ἐσεῖς γιά 
ἀντισυνταγματικότητα τοῦ νόμου, γιά ἀνισότητα καί προνομιακή μεταχείριση 
ὁρισμένων. Ἀέρα δέρνετε. Αὐτοί «ἔχουν μπάρμπα στήν ΕΟΚ».  



 Λοιπόν, ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά –καί τόσα ἄλλα!– ἐξακολουθεῖτε νά πιστεύετε 
σέ διόρθωση καί ἀλλαγή; Ἄν ναί, τότε δικαιώνετε τόν τίτλο τοῦ πολύ ἀφελῆ, τοῦ 
ἀπροσγείωτου.  
 

*   *   * 
 
 Καί ὅμως, δέν δυσκολευόμαστε νά ἀπαντήσουμε καταφατικά. Ναί, 
πιστεύουμε καί θά πιστεύουμε, ἔστω καί ἄν ὅλα γύρω μας, γιατί ὄχι καί μέσα μας, 
[σελ. 325] φαίνωνται μαῦρα. Ἔστω καί ἄν οὔτε μιά ἀκτίνα φωτεινή δέν διασχίζη τό 
πυκνό σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας. Ἁπλούστατα, γιατί αὐτό θά πῆ Χριστιανός: Νά 
πιστεύη καί νά ἐλπίζη, ὄχι ὅταν ὅλα εἶναι φωτεινά καί εὐνοϊκά, ἀλλά ὅταν εἶναι 
δυσμενῆ, καί τά ἐμπόδια φαίνωνται ἀνυπέρβλητα. Ἀκριβῶς γιατί ἡ διαβεβαίωση 
εἶναι θεϊκή: «Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι».  
 Μά ἡ κοινωνία μοιάζει μέ χάος, καί ὁ κόσμος μέ τά προβλήματά του φαίνεται 
ἄβυσσος ἀληθινή. Κανένας δέν τό ἀμφισβητεῖ. Καί ὁ πιστός Χριστιανός δέν κλείνει 
τά μάτια του μπροστά στήν πραγματικότητα, καί τήν πιό τραγική. Τήν βλέπει 
ἀκριβῶς καί σέ ὅλες τίς διαστάσεις της. Βλέπει ὅτι «σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου». 
Συγχρόνως ὅμως παρατηρεῖ ὅτι «Πνεῦμα Θεοῦ ἐπιφέρεται ἐπάνω τοῖς ὕδασι». Καί 
αὐτό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τοῦ δίνει τή βεβαιότητα ὅτι καί τό σκοτάδι διαλύεται, καί 
ἡ ἄβυσσος καί τό χάος, μέ τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, μορφοποιοῦνται καί 
ζωοποιοῦνται.  
 Ὁ ἄνθρωπος δέν ἀλλάζει, ναί, μόνο μέ τίς δυνάμεις του. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ 
ὅμως κάνει ριζικές μεταβολές καί ἀληθινά θαύματα. Ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά 
ἀγωνίζεται, νά προσπαθῆ. Καί καμμιά προσπάθεια δέν πάει ποτέ χαμένη. Ἴσως 
ἀργεῖ νά δώση καρπούς. Ἀλλά ὁ χρόνος δέν εἶναι τό κριτήριο τῆς ἐπιτυχίας, μάλιστα 
στούς πνευματικούς ἀγῶνες.  
 Ἀλλοίμονο, ἄν παύση κανείς νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἀλήθεια, γιά τή 
δικαιοσύνη, γιά τήν τιμιότητα, γιὰ νά περιορισθῆ τό κακό, γιά νά λάμψη ἡ ἀρετή, 
γιατί θά ἀμφιβάλλη γιά τά ἀποτελέσματα· θά ἀγωνίζεται, ἔστω καί ἄν δέν βλέπη 
ἀποτελέσματα.  
 Βέβαια κάτι τέτοιο εἶναι συχνά ὀδυνηρό. Ἀπαιτεῖ μεγάλο ἡρωισμό. Τά 
μεγάλα ὅμως ἔργα δέν [σελ. 326] γίνονται χωρίς ὑπομονή καί ἐπιμονή. Οἱ 
πνευματικές ἀλλαγές καί οἱ ἠθικές μεταμορφώσεις θέλουν χρόνο. Καί αὐτές 
ἑτοιμάζουν σιγά-σιγά μιά νέα κοινωνία δικαιοσύνης καί ἀγάπης. Ἕνας τέτοιος 
ἀγώνας δέν εἶναι ἐξωπραγματικός. Εἶναι ὁ μεγαλύτερος ρεαλισμός. Ἡ πιό μεγάλη 
ἀλήθεια. Δίνει νόημα καί περιεχόμενο στήν ἀνθρώπινη ζωή. Στηρίζεται στήν βεβαία 
ἐλπίδα, στόν Θεό, ἔστω κι ἄν εἶναι σιωπηλός.  
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ 

 
Ὁ «Διάλογος» μὲ τους ἀναγνῶστες μας ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΖΩΗ» εἶναι τὸ 
περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Οἱ ἀπαντήσεις δόθηκαν μὲ ὁδηγὸ τὸ λόγο τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ δική μας συμμετοχὴ περιορίσθηκε στὴν ἄντληση ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς σοφίας, 
τὸν Ἰησοῦ Χριστό.  
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 
 Ποιός πρέπει νὰ εἶναι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος; Ποιός ὁ πνευματικὸς ὁπλισμός 
του;  
 Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ θέλει νὰ δώση μιὰν ἀπάντηση τὸ βιβλίο αὐτό.  
 
 

ΠΡΟΔΩΣΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 
 
 Ἕνα διήγημα γεμᾶτο περιπέτεια, ποὺ ζωντανεύει τὴ ζωὴ ἑνὸς συγχρόνου 
ἀσώτου υἱοῦ, μὲ τὶς συγκλονιστικὲς προδοσίες καὶ τὴ δραματικὴ ἐπιστροφή του.  
 
 

ΑΠ’ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ 
 
 Ἡ συγκλονιστικὴ μεταστροφὴ τοῦ τρομεροῦ μάγου Κυπριανοῦ καὶ τῆς 
Ἰουστίνης στὸν Χριστιανισμό.  
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ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΗΤΑ ΕΜΜ. ΒΟΥΤΥΡΑ 
 
 

ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 
 Οἱ τρεῖς καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, συνθέτουν τὸ 
περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.  
 Ποιὰ ἡ σημασία τους στὴ ζωὴ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου; Γιατί ἀπουσιάζουν 
ἀπὸ τὴ ζωή μας; Πῶς μπορεῖ νὰ γίνουν κτῆμα μας;  
 Οἱ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ μᾶς προσφέρουν μιὰ αὐθεντικὴ ἀπάντηση.  
 
 

ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
 
 Ἡ σοφία καὶ ἡ πεῖρα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ βασικὰ 
θέματα πνευματικῆς ζωῆς.  
 Ἡ διδασκαλία τους γιὰ τὴν κατάκτηση τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν ὑπέρβαση τῶν 
ἐμποδίων στὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν θέωση.  
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ΑΡΧΙΜ. ΗΛΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
 
 Ἕνας ὁδηγὸς γιὰ τὴ σπουδὴ τῶν πρώτων ἡρωικῶν ἡμερῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ.  
 Ἕνας περίπατος στὶς κατακόμβες καὶ στὸ Κολοσσαῖο.  
 
 

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
 Παρουσιάζει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν κυριοτέρων Ἑλλήνων Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἀπὸ τὸν Κλήμη Ἀλεξανδρείας ἕως τὸν Μάξιμο 
Ὁμολογητή.  
 
 

ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
 
 Τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας μέσα στὸ φῶς τῆς βιβλικῆς καὶ πατερικῆς 
παραδόσεως.  
 Πῶς νὰ κοινωνοῦμε καὶ πόσο ὠφελούμεθα ἀπὸ τὸ Μυστήριο.  
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ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
 
 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ 
 
 Ἡ ἀκλόνητη πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν Πατρίδα κράτησε ἀδούλωτο τὸ γένος καὶ 
προετοίμασε τὴν ἐθνεγερσία τοῦ Εἰκοσιένα.  
 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 
 
 Τὸ βιβλίο παρουσιάζει μὲ ζωντάνια καὶ γλαφυρότητα τὴν ζωή, τὴ δράση, τοὺς 
ἀγῶνες καὶ τὶς μεγάλες θυσίες τῶν ἱεραποστόλων ἀδελφῶν Κυρίλλου καὶ 
Μεθοδίου.  
 
 

Ο ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ 
 
 Ἡ πολυκύμαντη καὶ δημιουργικὴ ζωὴ τοῦ μεγάλου ἀγωνιστοῦ τῆς πίστεως 
καὶ πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.  
 
 

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 
 Οἱ ἀγῶνες, οἱ κατατρεγμοὶ καὶ τὸ πολυποίκιλο ἔργο τοῦ μεγάλου διανοητοῦ 
καὶ φλογεροῦ ἀγωνιστοῦ τῆς πίστεως, βυζαντινοῦ Πατριάρχου καὶ λογίου.  
 
 

ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΛΥΦΩΤΟΙ 
 
 Ἡ ἔκδοση αὐτὴ παρουσιάζει τους δύο μεγάλους ἀστέρες τῆς ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, Μέγα Βασίλειο καὶ Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.  
 
 
 


