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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 ΟΟΟΟ γάλλος συγγραφέας Albert Camus (Καµύ) στο έργο του «Η 

Τελική Κρίση» µάς διηγείται το εξής περιστατικό: 
 Στην πόλη Cand του Βελγίου, µέσα σε ένα ναό υπήρχε ένας 
περίφηµος πίνακας της τελευταίας Κρίσεως. Μερικοί χωρικοί, ένοχοι για 
κλοπές και άλλα παραπτώµατα, δεν µπορούσαν να ανεχθούν την πα-
ρουσία του. Τους ενοχλούσε και τους έλεγχε συνεχώς, όταν έµπαι-
ναν στον ναό. Οπότε µια µέρα τον έκλεψαν και τον εξαφάνισαν! 
 Όµοια είναι η διαγωγή και πολλών άλλων. Ενοχλούνται από 
το Ευαγγέλιο, γιατί τους υπενθυµίζει τα καθήκοντα και τα πρέπο-
ντα· τι σώζει και τι βλάπτει· την αναπόφευκτη δίκη όλων, για χρήση 
ή κατάχρηση δωρεών. Όσα µας ενοχλούν, τα αποφεύγουµε! (Μητροπο-
λίτου Σηλυβρίας Αιµιλιανού, «Ορθόδοξοι Προβληµατισµοί στην ∆ιασπορά», έκδ. Ι. Μητροπό-

λεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1988, σελ. 50). 

Α΄ 
 ΑΑΑΑκριβώς αυτό το γεγονός, τονίζεται ιδιαιτέρως στην παραβολή 

των κακών εργατών του αµπελώνος.  
 

1. Κάποιος πλούσιος άνθρωπος εφύτευσε έναν αµπελώνα. Έ-
κτισε πύργο, οικήµατα και εργαστήρια. Αφού ετοίµασε τα πάντα, 
παρέδωσε το συγκρότηµα σε µερικούς γεωργούς για να το δουλέψουν. Τους το 

νοίκιασε. Όταν ήλθε ο καιρός της συγκοµιδής και της παραγωγής του 
κρασιού, έστειλε τους ανθρώπους του να πάρουν το µερίδιό του. 

Από εδώ αρχίζουν οι εκπλήξεις! Οι γεωργοί δεν ήθελαν να δώσουν στον ιδιο-
κτήτη ούτε δραχµή! Μάλιστα, κακοποίησαν άσχηµα τους απεσταλµέ-
νους. Αυτό έγινε δυο και τρεις φορές. Στο τέλος, ο ιδιοκτήτης, απο-
γοητευµένος, έστειλε τον µονογενή του γυιό. Γιατί σκέφτηκε: «θα 
ντραπούν τον γυιό µου και θα φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους». 
 Αλλά οι γεωργοί σκοτώνουν τον γυιό για να µην υπάρχει 
κληρονόµος! Πόση κακία! Σε ανταπόδοση τόσης καλωσύνης! Και ο 
Χριστός   τελειώνει   την   διήγηση   της   παραβολής   ως   εξής:   Ο   πλούσιος 
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ιδιοκτήτης θα επιστρέψει στο αµπέλι του και θα διώξει κακήν-κακώς 
τους γεωργούς εκείνους. Το δε αµπέλι θα το δώσει σε άλλους, έντι-
µους και συνεπείς. 
 

 2. Η ιστορία αυτή επαναλαµβάνεται διαρκώς στην ζωή µας. 
Κάθε άνθρωπος καλείται από τον Θεό να καλλιεργήσει τα δώρα που 
Εκείνος τού εχάρισε. Φυσικά, προς ωφέλειαν της ψυχής του. Τα δώ-
ρα είναι ποικίλα: πλούτος, σοφία, ικανότητες, καλοί φίλοι, πνευµατι-
κοί οδηγοί. Οπωσδήποτε θα δώσουµε λογαριασµό για τον τρόπο α-
ξιοποίησης και εκµετάλλευσης των δώρων. 
 

 3. Το πιο ζωντανό ιστορικό παράδειγµα εφαρµογής της πα-
ραπάνω παραβολής του αµπελιού είναι η περίπτωση του Εβρἀκού λαού.  
 

 Ο Ισραήλ, ήταν ο προνοµιούχος λαός. Κυριολεκτικά το «χαϊ-
δεµένο» παιδί του Θεού. Είδε τεράστια θαύµατα και απόλαυσε µε-
γάλες ευεργεσίες. Και όµως, πόσους προφήτες τους δεν κακοποίη-
σαν και δεν εφόνευσαν οι Εβραίοι! Και στο τέλος εσταύρωσαν τον 
Θεό της ∆όξης, τον Κύριο Ιησού Χριστό! 
 

 Έδωσαν λογαριασµό οι Εβραίοι για την υπερβολικά κακή 
διαχείριση των δωρεών του Θεού; Ασφαλώς ναι! Πρώτα-πρώτα έπα-
ψαν να είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Την θέση του αγαπηµένου 
λαού κατέχουν πια οι Χριστιανοί.  
 Και κάτι ακόµη. Ο Πιλάτος, στην δίκη του Χριστού, ένιψε τα 
χέρια του, για να δείξει ότι είναι ανεύθυνος. Τότε το πλήθος του λα-
ού φώναξε: Το αίµα του Ιησού πάνω σε µας και στα παιδιά µας. 
 Λοιπόν, περίπου σαράντα χρόνια αργότερα, πολιορκήθηκε η 
Ιερουσαλήµ από τους Ρωµαίους. Εκατό χιλιάδες κάτοικοι αιχµαλω-
τίσθηκαν, ενώ ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες πέθαναν από την πεί-
να ή εσφάγησαν από τους Ρωµαίους. Η πόλη µαζί µε τον ναό ισοπε-
δώθηκε εντελώς. Και οργώθηκε! Εκπληρώθηκε έτσι η προφητεία 
του Κυρίου προς τους µαθητές του: Μη θαυµάζετε τις ωραίες οικο-
δοµές του ναού, γιατί δεν θα µείνει πέτρα πάνω στην πέτρα.  
 Περίπου τριακόσια χρόνια αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιου-
λιανός ο Παραβάτης, επιχείρησε να ξανακτίσει τον ναό του Σολοµώ-
ντος. Για να ονειδίσει και να εµπαίξει τους χριστιανούς. Έγινε όµως 
σεισµός µέγας, και φωτιά από τον ουρανό κατέστρεψε τα συγκε-
ντρωθέντα εργαλεία και υλικά. 
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 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. κα(Ματθ. κα(Ματθ. κα(Ματθ. κα΄́́́ 3 3 3 33 3 3 3 ----    42424242))))    
 

                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπό-

της, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, καὶ ὤρυξεν 

ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ 

ἀπεδήμησεν. Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δού-

λους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λαβό-

ντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν 

δὲ ἐλιθοβόλησαν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώ-

των, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων· Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. Οἱ δὲ γεωργοί, ἰδό-

ντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτεί-

νωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐ-

τόν, ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύ-

ριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; Λέγουσιν αὐτῷ· 

Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις 

γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐ-

τῶν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς· «Λίθον 

ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 

παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;». 
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Κυριακή 30 Αυγούστου 2015, 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
∆ευτέρα 31 Αυγούστου 2015, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος &  ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠ 
2)         ֠ Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 1η Σεπτεµβρίου 2015, ΆΆΆΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλουγιος Νικόλαος Μαρκοπούλουγιος Νικόλαος Μαρκοπούλουγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου    7:00π.µ. 
Σάββατο 5 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου    7:00π.µ.                                            
3)                          � � �   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο   � � � � 
Την Τετάρτη 2 Σεπτεµβρίου 2015 στο Ναό µας, στις 6:00 µ.µ. Ε-
σπερινός & ΙΙΙΙερό Ευχέλαιοερό Ευχέλαιοερό Ευχέλαιοερό Ευχέλαιο.... 
4)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ          ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ          ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ          Β Α Ρ Α Μ Π ΑΒ Α Ρ Α Μ Π ΑΒ Α Ρ Α Μ Π ΑΒ Α Ρ Α Μ Π Α    
ε π ί  τ η  ε ο ρ τ ή  τ ο υ  Γ ε ν ε θ λ ί ο υ  της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεοτόκου    

∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου 2015, 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Τρίτη 8 Σεπτεµβρίου 2015, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία & 
6:00µ.µ. Μ6:00µ.µ. Μ6:00µ.µ. Μ6:00µ.µ. Μεθέορτος ΕΕΕΕσπερινός & ΙΙΙΙερά ΠΠΠΠαράκληση. ֠  
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Η χειρότερη όµως συµφορά για τους Εβραίους είναι ότι ακό-
µη και σήµερα απορρίπτουν τον Χριστό. Ενώ από παντού φαίνεται 
ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο αναµενόµενος Μεσσίας. 

 

Β΄ 
 

 ∆∆∆∆υστυχώς, πολλοί χριστιανοί µιµούνται τους Εβραίους! Γιατί 
µε τον τρόπο της ζωής τους απορρίπτουν τον Χριστό! Γιατί βέβαια, 
αν δεν πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τίποτε δεν έκανες! 
 Όλους, λοιπόν, µας περιµένει απολογία. Θα δώσουµε λόγο ό-
χι σαν ιδιοκτήτες, εφ’ όσον δεν είµαστε, αλλά σαν διαχειριστές. Πολλές φο-
ρές, τα πράγµατα δεν τα βλέπουµε έτσι.  
 

1. Έλεγε ένας καθηγητής: 
Κάποια ηµέρα είπα σ’ ένα µαθητή µου: Είσαι ένας προικι-

σµένος, ταλαντούχος νέος, χαρισµατούχος άνθρωπος. Αυτός, κοκ-
κίνησε και δεν ήξερε, πού να κοιτάξει. Βρέθηκε σε αµηχανία, επειδή 
νόµισε ότι τον επήνεσα, ότι του έδωσα έτσι µεγάλη αξία. Αλλά, φυ-
σικά, εγώ δεν έκαµα τίποτε τέτοιο. 
 Απλώς, του είπα ότι είναι προικισµένος µε δώρα-προσόντα, 
χαρίσµατα. Πράγµα που σηµαίνει ότι κάποιος άλλος (ο Θεός) τού ε-
µπιστεύθηκε όλα αυτά τα δώρα. Ο σπουδαστής όµως, ταύτισε τα 
προσόντα-χαρίσµατα µε τον εαυτό του.  
 

 2. Συχνά λοιπόν, κάθε καλό που έχουµε το αποδίδουµε στον 
εαυτό µας. Το θεωρούµε δική µας επιτυχία και κατάκτηση. Άρα, 
δεν οφείλοµε τίποτε και σε κανένα! Είναι σα να λέµε στον Θεό: Εί-
µαστε αυτόνοµοι και ανεξάρτητοι. Μη µας ενοχλείς µε τους ελέγ-
χους Σου. Έτσι κόβουµε τους δεσµούς µας µε την Εκκλησία. 
 Οπωσδήποτε όµως, θα έλθει η στιγµή, που ο οικοδεσπότης, δηλαδή 

ο Χριστός, θα µας ζητήσει λογαριασµό: Γιατί περιφρονήσατε την θυσία Μου 
για την σωτηρία σας; Γιατί δεν αξιοποιήσατε τα χαρίσµατα που σας 
έδωσα, για να επιτύχετε την σωτηρία της ψυχής σας; 
 Τι θα ειπούµε τότε; Θα βρεθούµε αφωνότεροι ιχθύος! 
 

 3. ∆υστυχώς, ο άνθρωπος δεν σταµατά, να θεωρεί σαν δικές 
του επιτυχίες τα καλά που έχει. Αντίθετα. Για τα κακά ή στραβά που 
έχει, πάντα φταίνε οι άλλοι ή οι συνθήκες της ζωής. Και ποτέ δεν 
φταίει ο ίδιος!  
 Ένας    βασιλιάς,    κάποια    ηµέρα,   επισκέφθηκε    µια    φυλακή.    Ο 
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διευθυντής των φυλακών τού παρουσίασε όλους τους φυλακισµέ-
νους. Τότε, ο βασιλιάς άρχισε να τους ερωτά, ποιο ήταν το φταίξιµό 
τους. Όλοι µε µια φωνή, άρχισαν να ρίχνουν την ευθύνη στους άλ-
λους. Για τον έναν έφταιγε ο δικαστής του. Τον άλλο τον κατέστρε-
ψε το µίσος του αδελφού του. Για τον τρίτο έφταιγαν οι κοινωνικές 
συνθήκες. Ένας µόνον, από όλους, είπε. 
 − Μεγαλειότατε, εγώ δίκαια βρίσκοµαι εδώ µέσα. Ήθελα λε-
φτά και επειδή δεν είχα, έκλεψα. Φταίω αποκλειστικά εγώ.  
 Ο βασιλιάς, τότε, τον επλησίασε, και σπρώχνοντάς τον προς 
την έξοδο της φυλακής, του είπε. 
 − Έ συ, κατεργάρη! Πώς τα κατάφερες να µπεις εδώ µέσα, α-
νάµεσα σε τόσους τίµιους ανθρώπους; Γρήγορα έξω, να µην τους 
παρασύρεις. 
 Και τον απελευθέρωσε. 
 4. Έτσι ενεργεί και ο βασιλιάς του σύµπαντος, ο Χριστός. Ό-
σο δεν αξιοποιούµε τα δώρα του Χριστού και δεν παραδεχόµαστε 
τις αµαρτίες µας και τα σφάλµατά µας, µένοµε φυλακισµένοι στο 
κελλί της αµαρτίας και της δυστυχίας. Μόλις όµως µετανοήσωµε 
και διορθώσουµε το φρόνηµά µας, έρχεται ο Χριστός και µας ε-
λευθερώνει από τα δεσµά της αµαρτίας. 
 Όταν ο άνθρωπος παύσει την αµαρτία, δεν είναι πια δούλος 
της αµαρτίας. Τότε, γίνεται φίλος του Χριστού, όπως µας το εδήλω-
σε ο Ίδιος. «Εσείς είστε φίλοι µου, εάν κάµετε, όσα σας διατάσσω. 
∆εν σας ονοµάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν γνωρίζει, τι κάνει 
ο κύριός του. Σας ονόµασα φίλους, γιατί όσα άκουσα από τον 
Πατέρα µου, σας τα εφανέρωσα». 

* * * 
 ΑΑΑΑς είµαστε, λοιπόν, πάντα έτοιµοι προς απόδοση λογαρια-
σµού. Γιατί η ηµέρα αυτή θα έλθει σίγουρα. Καθώς µας το λέει ένα 
τροπάριο που ψάλλοµε την Μ. Εβδοµάδα. «�δοB C νυµφDος Eρχεται Fν τG 
µHσI τJς νυκτKς· καD µακMριος C δοNλος, Oν εPρQσει γρηγοροNντα· �νMξιος δH πMλιν, Oν 
εPρQσει ραθυµοNντα. ΒλHπε οSν, ψυχQ µου, µQ τG TπνI κατενεχθUς· Vνα µQ τG θανM-
τI παραδοθUς, καD τJς βασιλεDας Eξω κλεισθUς· �λλM �νMνηψον κρMζουσα· Wγιος, 
Wγιος, Wγιος εX C ΘεKς· διά τJς Θεοτόκου Fλέησον YµZς». 
Αρχιµ. Νίκωνος Κουτσίδη, από το βιβλίο «ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ», σελ. 95 - 100, έκδοση 
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