
 

«ΜΕΙΖΩΝ …» 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 Θέλοντας να δώσουμε στο μέγιστο τούτο θέμα, 
το τόσο χρήσιμο για τον χριστιανό, εκτός από τη θεω-
ρητική οπτική, το αντιμετωπίζουμε και πρακτικά. 

 Πώς; Ανατρέχοντας σε διάφορα βιβλία.  
 Προσπάθεια; Να  

α. προκληθεί συζήτηση 
β. ακουστούν απόψεις 
γ. προκύψει προβληματισμός και 
δ. εμβάθυνση 
ε. «οξυνθεί» (όσο γίνεται) η κρίση των παρόντων. 

στ. φανεί το μεγαλείο της Ορθοδοξίας 
ζ. συνειδητοποιήσουμε όλοι την απέραντη αγάπη  

του Θεού προς τον άνθρωπο και 
η. τη διαρκή Του αναζήτηση μέσων,  
θ. τρόπων, 
ι. προσώπων, 

ια. καταστάσεων, 
ιβ. χειρισμών. 

 Για να μπορέσουμε στο ξέφωτο να φτάσουμε 
 Με τον αέρα τον καθαρό (Κατασκήνωση). 
 Συντροφιά με τα πουλιά. 
 Με ξεκάθαρο μυαλό σίγουρα. 

 Τότε,  μέσω  πάντα  Γεθσημανή, ανεβαίνουμε  
στον Γολγοθά.  

 Από εκεί επάνω λοιπόν φαίνεται που λαμπυρί- 
ζει, στου ορίζοντα το βάθος, η αίγλη της. Ναι! Της Ανά-
στασης. Της δικής Του. Μα και της δικής μας. 

 Καλό στάδιο λοιπόν. 
 Και ο Θεός (όπως πάντα) βοηθός!! 
 + ο π.Γ. 



 Κεφάλαιο Α’ 
 ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 
  
 Δραπέτης φυλακής, υπό καταρρακτώδη βροχήν, 

χτυπά την πόρτα ενός σπιτιού. 
 Ανοίγει ένας κληρικός. 
 Του προσφέρει ζεστό μπάνιο, φαΐ και κρεββάτι. 
 Το πρωΐ  χτυπά την πόρτα του δωματίου του για 

πρόγευμα. 
 Ο «φιλοξενούμενος» απών. 
 Διαπιστώνει τότε ότι λείπουν και τ’ ασημένια  

κηροπήγιά τους. 
 Μετά από δύο περίπου ώρες χτυπά η πόρτα. 
 Δύο αστυνομικοί  φέρνουν τον  νυχτερινόν  επι- 

σκέπτην δεμένον. 
 Παραδίδουν τα κηροπήγια στον Επίσκοπον (Μυ- 

ριήλ). 
 Εκείνος αντιδρά: 

- Δεν μου τα έκλεψε. Του τα χάρισα. 
 Οι αστυνομικοί φεύγουν. 
 Ο δραπέτης συγκλονίζεται με  την στάση  του  Ε- 

πισκόπου. Είπε ψέματα. Αμάρτησε, γι’ αυτόν.  
 Συγκλονισμένος και με καινούργιες αποφάσεις, 

βρίσκει δουλειά σ’ ένα μοναστήρι. Εξελίσσεται. Γίνε-
ται πλούσιος. Έχει αλλάξει και τ’ όνομά του. Αντί 
Γιάννης Αγιάννης λέγεται Μαγδαληνής τώρα. 

 Αποδεικνύεται μέγας ευεργέτης. 
 Εκλέγεται δήμαρχος προαστίου του Παρισιού. 
 Ένας δεσμοφύλακας τον αναζητεί. Έχει γίνει τώ- 

ρα, με το πέρασμα του χρόνου, αρχηγός της αστυ-
νομίας στο Παρίσι. 

 Κατηγορεί λοιπόν τον Μαγδαληνήν. Τον προσά- 
γει στο δικαστήριο. Λόγω όμως έλλειψης μαρτυριών  



αποτυγχάνει. Εξακολουθεί, πάντως, (ο Ιαβέρης) να τον 
καταδιώκει.  

 Ξεσπά η γαλλική επανάσταση.  
 Οδοφράγματα. Μάχες και τα σχετικά. 
 Ο Ιαβέρης κατασκοπεύει. 
 Οι επαναστάτες τον συλλαμβάνουν. Δεμένο τον  

παίρνουν να τον σκοτώσουν.  
 Παρεμβαίνει ο Μαγδαληνής. Ζητά να τον πάρει 

εκείνος, για να τον… σκοτώσει. Αντ’ αυτού, τον… ε-
λευθερώνει. 

 Ο  Ιαβέρης   εξακολουθεί   την  αναζήτηση  στοι- 
χείων για την ενοχήν του Μαγδαληνή (Γιάννη 
Αγιάννη). 

 Μετά από αρκετά χρόνια, συναντώνται ο Μαγ- 
δαληνής με τον Ιαβέρην. Εκείνος του δηλώνει απερί- 
φραστα:  

- Έχω επιτέλους στοιχεία στα χέρια μου για την ε- 
νοχή σου. Tώρα δεν μπορείς να μου ξεφύγεις. 

 Ο Μαγδαληνής απαντά: 
-  Έχω κουραστει να με κυνηγάς. Είμαι στη διάθε- 

σή σου. 
- Μείνε εδώ λοιπόν. Σε λίγο θα γυρίσω και θα σε  

πάρω. 
 Πηγαίνει ο Ιαβέρης και… πνίγεται στον Σηκουά- 

να. 
 Παρατηρούμε σύγκρουση καθηκόντων στον: 

1) Επίσκοπο Μυριήλ. Μεταξύ  ανθρώπου  και  νό- 
μου επιλέγει τον άνθρωπο. 

 Λέει   ψέματα   βεβαίως. (Το   αμάρτημα   τούτο  
χρειάζεται εξομολόγηση). 

2) Ιαβέρην. Λατρεύει τη δικαιοσύνη. 
 Δεν μπορεί να επιλέξει: Τον άνθρωπο ή τον νό- 

μο; 



 Αυτοκτονεί λοιπόν. 
 Λύση; Οπωσδήποτε όχι. 
 (Ν’ ακολουθήσει   συζήτηση.  Για   περισσότερα,  

βλ. Β. Ουγκώ, Οι άθλιοι) 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 Κεφάλαιο Β’ 
 ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ… 
  
 Αμερικανός  αεροπόρος  προσγειώνεται,  λόγω  

βλάβης, σ’ερημικό μέρος στην Κίνα. 
 Πληγωμένο τον βρίσκουν περαστικοί.  
 Τον περιποιούνται. 
 Είναι συμμορία ληστών. 
 Γίνεται μέλος. 
 Κλέβουν. Σκοτώνουν. 
 Γίνεται υπαρχηγός. 
 Μετά παρέλευση χρόνου, έχει τύψεις. Αποφα-  

σίζει να φύγει λοιπόν. 
 Μια βροχερή νύχτα καταλήγει σ’ ένα πανδοχείο. 
 Προχωρεί σ’ ένα δωμάτιο να κλέψει. 
 Βρίσκει ξαπλωμένον κάποιον καθολικό κληρι- 

κό. 
 Είναι νεκρός. 
 Προοριζόταν για ένα χωριό, που δεν είχε ιερέα. 
 Παίρνει τα χαρτιά του. Τα ρούχα του. Τα πράγ- 

ματά του. 
 Παρουσιάζεται στο χωριό. Τον δέχονται. 
 Λειτουργεί. Τελεί μυστήρια. Τα πάντα.  
 Βρήκε κάποια βιβλία στο γραφείο του ναού. 
 Βοηθήθηκε. 
 Οι χωρικοί, επειδή για αρκετό καιρό δεν είχαν  

ιερέα, δεν υποπτεύθηκαν τίποτε. 
 Πέρασαν κάποια χρόνια… 
 Ήλθε το μήνυμα. Η συμμορία βρισκόταν έξω α- 

πό το χωριό. 
 Τον κάλεσαν να πάει μαζύ τους. Αλλιώτικα, θα  

καταστρέψουν το χωριό. 
 Ο φίλος μας συναντά τον αρχηγό. Προτείνει: 



- Γιατί να μην λύσουμε τη διαφορά μας, όπως  
τότε, που είμασταν μαζύ; 

- Δηλαδή; 
- Με  τα  ζάρια. Θα  τα ρίξουμε. Αν ο αριθμός σου 

είναι ο μεγαλύτερος, θα έλθω μαζύ σου. Αν κερδίσω 
εγώ, φεύγετε ήσυχα. 

 Ο αρχιληστής έρριξε πρώτος. Πέντε και πέντε.  
 Για τον φίλο μας, οι πιθανότητες ήταν μόνο δύο. 

Έξι και πέντε ή έξι και έξι. 
 Εκείνη  τη  στιγμή (γράφει ο W. Barret,  συγγρα- 

φέας του βιβλίου) λειτούργησε το αριστερό χέρι του 
Θεού.  

 Ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν ασχολείται με… ζάρια. 
 Δεν δεσμεύεται όμως από τίποτε.  
 Αντί  να  λειτουργήσει  λοιπόν το  δεξί  Του  χέρι, 

που ευλογεί, λειτούργησε, κατ’ εξαίρεση, το αριστερό. 
Έγινε δηλ. κάτι που δεν γίνεται συνήθως. 

 Ο αριθμός του; Έξι και έξι. 
 Η συμμορία έφυγε ήσυχα. 
 Ο φίλος μας όμως εχει πάλι τύψεις.  
 Στέλλει γράμμα στη  Ρώμη  εξηγώντας  τα  καθέ- 

καστα. 
 Μετά  από  ένα  μήνα, ήλθαν  ένας Καρδινάλιος,  

ένας Επίσκοπος και ένας Ιερέας. 
 Οι   δύο   αξιωματούχοι   τον   συνόδευσαν   στη  

Ρώμη, για να δικαστεί. 
 Στη θέση του μένει ο άλλος κληρικός. 
 Τι θα γίνει τώρα; 
 Ο «ιερέας» δεν είχε ιερωσύνη (χειροτονία). 
 Λειτούργησε όμως. Τέλεσε μυστήρια. Έκαμε κη- 

δείες κλπ. 
 Θα  τα  κηρύξουν  άκυρα; Θα  χρειαστεί  δηλ. να  

επαναληφθούν; 



 Ο κόσμος θα σκανδαλιστεί. 
 Πολλοί έχουν μετοικήσει. 
 Άλλοι πέθαναν. 
 Η άλλη λύση είναι η κατ’ οικονομίαν (εξαίρεση) 

αναγνώρισή τους. Για το καλό, πάντα, των ανθρώπων. 
 Το Κανονικό Δίκαιο βέβαια απαγορεύει. 
 Σύγκρουση καθηκόντων λοιπόν. 
 Εδώ τελειώνει το βιβλίο (W. Barret, Το αριστερό 

χέρι του Θεού) αφήνοντας σ’ εμάς την απάντηση. 
 Τι θα γίνει λοιπόν; 
 Άνθρωποι από την μια. Νόμος από την άλλη. 
 (Συζήτηση) 
 Σε  τελική  ανάλυση, απάντησε  ο  Χριστός  στην  

περίπτωση της συγκυπτούσης. Άρα; 
 

 

 

 

 



 

 Κεφάλαιον Γ’ 
 Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 
  
 Ο Μητροπολίτης Αιγίνης Διονύσιος, λόγω γή- 

ρατος, παραιτήθηκε. Εγκαταβίωνε στο μοναστηράκι 
της Αναφωνήτριας, στα βουνά της Ζακύνθου.  

  Ένα βράδυ, υπό καταρρακτώδη βροχή, χτύ- 
πησε η πόρτα. 

 Ήταν ένας «μαύρος» τύπος. 
 Ζήτησε προστασία. 
 Τον κυνηγούσε η αστυνομία. 
 Είχε σκοτώσει κάποιον. 
 Ο Διονύσιος του έδωσε άσυλο. 
 Ανακάλυψε κατόπιν ότι ο σκοτωμένος ήταν α- 

δελφός του… Διονυσίου. 
 Μετά από αρκετήν ώραν χτύπησε πάλι η πόρ- 

τα. 
 Ήταν οι αστυνομικοί. 
 Ζητούσαν τον δολοφόνο.  
 Ο Διονύσιος τότε αρνήθηκε λέγοντας ψέματα. 
 Οι αστυνομικοί έφυγαν. 
 Ο δολοφόνος συγκλονίστηκε. 
 Μετανόησε. Και εξομολογήθηκε. 
 Έμεινε με τον Διονύσιο μέχρι το τέλος του. 
 Σήμερα είναι άγιος της Εκκλησίας μας. 
 Το σκήνωμά του είναι στον ομώνυμο ναό 
 στην παραλία της Ζακύνθου. 
 Το πρόβλημά Του; Τον άνθρωπο ή τον νόμο; 
 Τα αποτελέσματα ήταν ραγδαία. 
 (Συζήτηση. Κατάθεση απόψεων. Να εξηγηθεί,  

ότι το ψέμα αντιμετωπίζεται μετά σε εξομολόγηση). 



 Κεφάλαιον Δ’ 
 ΑΜΑΡΤΗΣΕ; 
  
 Μια κυρία, στην εξομολόγηση, παραδέχεται 

μοιχεία. 
 Ο πνευματικός της εξηγεί, ότι δεν μπορεί να 

κοινωνήσει το ερχόμενο Πάσχα. 
 Εκείνη προσθέτει: 

- Ο πατέρας μου το υποπτεύεται. Θα είναι λοι- 
πόν το Πάσχα στην Εκκλησία οπλισμένος. Αν δει ότι 
δεν κοινωνώ, σημαίνει ότι είμαι ένοχη. Θα με 
σκοτώσει επί τόπου. 

 Ο πνευματικός εκφράζει τη λύπη του. Μένει 
όμως αμετακίνητος στη θέση του. 

 Το Πάσχα δεν άργησε. 
 Στο ναό, μπροστά, η κυρία. 
 Στο κέντρο, κάποιος οπλισμένος. Ο πατέρας. 
 Ο ιερέας ανησυχεί. Τι θα γίνει τώρα; 
 Φθάνει η στιγμή η κρίσιμη. 
 Στο Ποτήριο της Ζωής πρώτη η κυρία. 
 Να την κοινωνήσει; Προβληματίζεται. 
 (Παύση. Αναζήτηση απόψεων). 
 Την κοινώνησε.  
 Υπάρχει αμαρτία; Ποιος αμάρτησε; 
 Ο ιερέας; Γιατί; 
 Η κυρία; 
 Ο πατέρας; Μα δεν έκαμε κάτι και μάλιστα 

παράνομο. 
 (Απόψεις. Συζήτηση. Επιχειρήματα) 
 Τελικά,  νικά  η  απέραντη  αγάπη  του  Θεού 

προς το πλάσμα του.  



 Συγκατάβαση. 
 Αποδοχή του αμαρτωλού. Αγάπη του Θεού 

προς τον άνθρωπο. Μοναδική. 
 Να μην ξεχνούμε: 
 «Τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλω έξω». 
 (Για περισσότερα, βλ. Κων. Θεοτόκη, Αμάρτη- 

σε; στα  Ποιμαντικά  κείμενα  του  καθηγητή κ. 
Αλεξάνδρου Σταυροπούλου, Θεολόγου, στις αντί-
στοιχες εκδόσεις της «Αποστολικής Διακονίας» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Κεφάλαιο Ε’ 
 Η ΧΑΡΗ 
  
 Δύο νέοι, μετά από φοίτηση σε Εκκλησιαστική 

Σχολή, χειροτονούνται ιερείς. 
 Ο ένας διορίζεται σε πόλη. Ο άλλος στην ύπαι- 

θρο. 
 Ο δεύτερος προσπαθεί να συνδεθεί με τους ε- 

νορίτες του. Να τους βοηθήσει. Δυσκολίες πολλές. Α-
γωνίζεται όμως. 

 Μαθαίνει  αργότερα, ότι ο φίλος  του  αποσχη- 
ματίστηκε. Τον  στενοχωρεί  το  γεγονός. Τι να  κάμει 
όμως; 

 Περνούν κάποια χρόνια.  
 Αρρωσταίνει. 
 Προσφεύγει σε  γιατρό  στην  πόλη  του  φίλου  

του. 
 Στο σπίτι του  συναντά  κάποιαν  κυρία. Ο  φί- 

λος του την παρουσιάζει ως νοσοκόμο. 
 Η κατάσταση του ιερέα χειροτερεύει.  
 Ο φίλος του βγαίνει ν’ αγοράσει κάτι. 
 Η κυρία τότε, λέει στον ιερέα, ότι δεν είναι νο- 

σοκόμος, αλλά καθαρίστρια σε νοσοκομείο. Του ε-
ξηγεί ότι συμπαραστάθηκε στον φίλο του σε κάποια 
προβλήματα που αντιμετώπισε. Τώρα όμως αισθά-
νεται, ότι δεν την χρειάζεται πλέον. Θα τον εγκατα-
λείψει. 

 Επιστρέφει ο φίλος του. 
 Ο ιερέας είναι ξαπλωμένος. Ετοιμοθάνατος. 
 Τον πλησιάζει. 
 Ο ιερέας ζητά να τον εξομολογήσει, παρά το ό- 



τι έχει αποσχηματιστεί εκείνος. 
 Τον εξομολογεί. 
 Ο ιερέας, πριν πεθάνει, ψιθυρίζει: 

-  Το  παν  είναι  η  Θεία  Χάρη,  η οποία  μας  πε- 
ριστοιχίζει. 

 Ο  αποσχηματισθείς  ενημερώνει  γραπτώς  
τον προϊστάμενό τους. 

 (Να  υπενθυμίσουμε  ότι  οι  καθολικοί είναι ά- 
γαμοι). 

 Στόχος  μας  κι  εδώ: Η αντιμετώπιση της σύγ- 
κρουσης καθηκόντων. 

 Είχε δικαίωμα ο αποσχηματισθείς; Ή όχι; 
 Να μην ξεχνούμε βέβαια, πως η και σε λαϊκόν 

εξομολόγηση, προ του θανάτου, αναγνωρίζεται από 
την Εκκλησία. 

 (Για περισσότερα, βλ.: Ζωρζ Μπερνανός, Τα 
απομνημονεύματα ενός επαρχιακού 
εφημέριου). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Κεφάλαιο Στ’ 
 Η… ΦΩΝΗ 
  
 1642. 
 Δύο πορτογάλλοι ιεραπόστολοι φθάνουν  στην 

Ιαπωνία για τη διάδοση του Ευαγγελίου. 
 Κλίμα αρνητικό. Διωγμοί. Αρρώστειες. 
 Χωρίζουν οι δρόμοι τους. 
 Ο ένας φεύγει μακριά. 
 Αγωνίζονται να επιβιώσουν. 
 Πολλοί μαρτυρούν για το Χριστό. 
 Ο φίλος μας κρύβεται. 
 Προσπαθεί  να  στηρίξει  τους  λίγους  χριστια- 

νούς. 
 Ο αγώνας είναι τεράστιος. 
 Οι δυσκολίες πολλές. 
 Τριγυρίζει στα δάση. 
 Μένει σε κρύπτες. 
 Στερείται και τ’ απαραίτητα. 
 Πολύ αργά κυλά ο χρόνος. 
 Ταλαιπωρείται. Υποφέρει. 
 Μετά από προδοσία, συλλαμβάνεται. 
 Φυλακίζεται. 
 Μετά; Τι θα γίνει; Ποιος ξέρει; 
 Τον ανακρίνουν. 
 Τον βασανίζουν. 
 Τον  υποχρεώνουν  ν’ αποκηρύξει  τον χριστια- 

νισμό.  
 Του δείχνουν μια φυλακή γεμάτη χριστιανούς. 
 Τον ρωτούν: 

- Θέλεις να σωθούν; Εσύ θ’ αποφασίσεις. Εμείς 



απλώς θα σου φέρουμε μιαν εικόνα. Κάτι απλό 
θέλουμε από σένα. Να βάλεις στην εικόνα το πόδι 
σου.  

 Ήταν μια πολύ πρόχειρη εικόνα του Χριστού.  
- Την πατάς; Σώζεσαι και σώζονται. Όχι; Ο θάνα- 

τος έρχεται. 
 Ο προβληματισμός του είναι πολύ έντονος. Ε- 

νισχύεται μάλιστα, από το ότι βλέπει το φίλο του να 
πνίγεται.  

 Τι να κάμει λοιπόν; 
 Σύγκρουση καθηκόντων τρομερή. 
 Δύσκολη η θέση του.  
 Λύση; Ποια; 
 Την στιγμή εκείνη ακούεται μια φωνή. 

- Πάτησέ την. 
 Ποιος μίλησε; 
 Κανείς. 
 Όλοι είναι σιωπηλοί. 
 Εντείνει την προσοχή του. 
 Η φωνή επαναλαμβάνει. 
 Έρχεται από την… εικόνα. 

- Πάτησέ την. 
 Βάζει το πόδι του με μεγάλο δισταγμό. 
 Οι Ιάπωνες πανηγυρίζουν… 
 (Λίγο σκληρή η ιστορία μας. Χρειάζεται όμως 

προβληματισμός. Σύγκρουση καθηκόντων λοιπόν. 
 Για περισσότερα, βλ. Σιουσάκου Έντου, Σιωπή) 

 

 Γενική παρατήρηση. 
 Στόχος μας η προβολή όλων των περιπτώσεων. 
 Αν  ο  προβληματισμός  των  ακροατών  είναι  



έντονος, μπορούμε να θέσουμε μπροστά τους τα θέ-
ματα. Να προβληματιστούν και να φέρουν απόψεις 
την επομένη. Πάντα όμως με επιχειρήματα. 

 Αν η εμβάθυνση στις τέσσερεις πρώτες είναι  
αρκετή, μπορεί να διακόψουμε εκεί. Τις υπόλοιπες, 
αν θέλουν, τις παρουσιάζουμε μετά το νυχτερινό 
φαγητό ή την επομένη. 

 Αν όχι, τις παραλείπουμε. 
 Για  οποιεσδήποτε  επεξηγήσεις,  αναφέρεστε  

στον υπογράφοντα. 
 Πάμε λοιπόν!.. 
 + ο π.Γ. 

 


