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ΟΙ ΠΠΠΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΜΜΜΕΓΑΛΟΙ 
του Κωνσταντίνου Κούρκουλα 

�� 
«Ὅς ἐάν θέλῃ γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος». (Μάρκ. ι΄ 44). 

 

ΕΕΕΕίναι η στερνή φορά, που ο Οδοιπόρος αναβαίνει µε τον ο-
λιγάριθµο όµιλο των µαθητών Του τον ανηφορικό δρόµο των Ιε-
ροσολύµων. ∆εξιά κι’ αριστερά οι µυρτιές κι’ οι λιγαριές σκύ-
βουν ευλαβικά στο διάβα Του. 
 ΚΚΚΚαι µέσα στην υποβλητική σιγή αρχίζει ο θείος Ραββί το 
κύκνειο άσµα Του: «Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα…». Είναι 
το προανάκρουσµα του θείου ορατορίου που θα επακολουθήση. 
 ΗΗΗΗ φτωχή όµως κι’ αδύναµη σε τέτοια φτερουγίσµατα φα-
ντασία των απλοϊκών µαθητών γλιστράει σε πλάνους οραµατι-
σµούς. Κι’ εκεί, που έπειτα από λίγο, δυο µατωµένοι σταυροί «ε�ς �κ δεξι�ν 

καί ε�ς �ξ ε�ωνύµων» θα πλαισιώσουν το φρικτό Σταυρό του ∆ιδασκάλου, εκεί αυ-
τοί βλέπουν θρόνους ηγεµονικούς και ονειροπολούν µεγαλεία. 
 «∆∆∆∆ός ἡμῖν – είναι η ικετήρια διακοπή των υιών Ζεβεδαίου 

– ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθήσωμεν ἐν τῇ δό-

ξῃ σου». Να η παράκληση, που σαν απάντηση δέχεται µια νέα, ά-
γνωστη, ακατανόητη, επαναστατική θάλεγε κανείς για την εποχή 
εκείνη σκέψη, που αργά, επιβλητικά κυλάει από τα χείλη του ∆ι-
δασκάλου: «'ς �άν θέλ( γενέσθαι πρ�τος, +σται πάντων δο,λος»! 
 ΈΈΈΈνα καινούργιο σύνθηµα και µια νέα σοφή εντολή κέρδιζε, χάρις στην 
αφέλεια των απλοϊκών γυιών του Ζεβεδαίου, το ανθρώπινο γένος. 
 «����ς ἐάν θέλῃ γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος». 
Να που έγκειται, τους λέγει, η δόξα και το µεγαλείο το αληθινό. 
Όχι στα υψηλά και µεγάλα, στην έπαρση και την αλαζονεία, αλλά 
στα χαµηλά, στην ταπείνωση και εξυπηρέτηση. Όχι στα µεγαλεία 
τα  κοσµικά  και  τις  πρωτοκαθεδρίες,  αλλά  στην  ανιδιοτελή  διακο- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ. ι΄ 32  ι΄ 32  ι΄ 32  ι΄ 32 ---- 45) 45) 45) 45) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα Μαθητὰς αὐ-

τοῦ, καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν· Ὅτι ἰδού, ἀ-

ναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται 

τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 

καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώ-

σουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρί-

τῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, 

οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν, 

ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον αὐ-

τῷ· Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, καθίσωμεν 

ἐν τῇ δόξῃ σου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε 

πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτι-

σθῆναι; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν πο-

τήριον, ὃ ἐγὼ πίνω, πίεσθε· καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθή-

σεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦ-

ναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν πε-

ρὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐ-

τοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑ-

μῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς 

ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 
 

 

νία και στην ταπεινή, αλλ’ ηρωϊκή εξυπηρέτηση του πλησίον. Όχι 
στη λάµψη του διαδήµατος, αλλά στον ηρωϊσµό της «λεκάνης», 
στην οποία έπειτα από λίγο θα νίψω τα πόδια σας. Οι κούφοι και 
αλαζόνες τεντώνουν κοµπαστικά το κορµί τους, σαν τα αψώµατα 
στάχυα, που υψώνουν υπερήφανα το κεφάλι τους, ώσπου να τ’ α-
γκαλιάση το δρεπάνι του θεριστή, για να ελέγξη το ισχνό περιεχό-
µενό τους και τη µηδαµινή αξία τους. 
 ΟΟΟΟι άλλοι, οι µεγάλοι, οι «πρώτοι» και οι άξιοι, είναι εκείνοι, που βρί-
σκουν τη δύναµη να ταπεινώνωνται και να γέρνουν το κεφάλι, όπως γέρνει κάτω από το 

βάρος του καρπού το ώριµο και καρπερό στάχυ. Εκείνοι, που µπορούν να 
λένε µαζί µε το µεγάλο Νεύτωνα: «µοιάζω σαν το παιδάκι που 
παίζει  στην  ακρογιαλιά  και  µαζεύει  απ’  εδώ  και  απ’  εκεί  κοχύλια  
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, επήρε ο Ιησούς κατά µέρος τούς δώδεκα µαθητές του 
και άρχισε να τους λέγη τα µέλλοντα να του συµβούν, ότι, «Ιδού, αναβαίνο-
µεν εις τα Ιεροσόλυµα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθή εις τους αρχιε-
ρείς και τους γραµµατείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον πα-
ραδώσουν εις τους εθνικούς. Θα τον εµπαίξουν και θα τον µαστιγώσουν, θα 
τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτην ηµέραν θα αναστηθή». 
Και τον πλησιάζουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί του Ζεβεδαίου και του 
λέγουν, «∆ιδάσκαλε, θέλοµεν εκείνο, που θα σου ζητήσωµεν, να µας το κά-
νης». Αυτός δε τους είπε, «Τι θέλετε να σας κάνω;». Εκείνοι του είπαν, «∆ός 
µας να καθήσωµεν ο ένας εις τα δεξιά σου και ο άλλος εις τα αριστερά σου ό-
ταν έλθη η ηµέρα της δόξης σου». Ο Ιησούς τούς είπε, «∆εν ξέρετε τι ζητάτε. 
Μπορείτε να πιήτε το ποτήρι, που εγώ πίνω και να βαπτισθήτε το βάπτισµα, 
που εγώ βαπτίζοµαι;». Εκείνοι είπαν, «Μπορούµε». Ο Ιησούς τούς είπε, «Το 
ποτήρι που εγώ θα πιω, θα το πιήτε και θα βαπτισθήτε το βάπτισµα, το οποίον 
εγώ βαπτίζοµαι. Το να σας βάλω όµως να καθήσετε εις τα δεξιά µου ή εις τα 
αριστερά, δεν είναι δικαίωµά µου να το δώσω αλλ’ είναι δι’ εκείνους, διά 
τους οποίους έχει ετοιµασθή». Και όταν οι δέκα το άκουσαν, άρχισαν να αγα-
νακτούν εναντίον τού Ιακώβου και του Ιωάννου. Ο δε Ιησούς τούς εκάλεσε 
και τους λέγει, «Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών, τα 
καταδυναστεύουν, και οι µεγάλοι άνδρες τους τα καταπιέζουν. Μεταξύ σας ό-
µως δεν θα συµβαίνη το ίδιο. Αλλ’ εκείνος που θέλει να γίνη µεγάλος µεταξύ 
σας, θα είναι υπηρέτης σας, και εκείνος που θέλει να είναι µεταξύ σας πρώ-
τος, θα είναι δούλος όλων. ∆ιότι και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρε-
τηθή αλλά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν του λύτρον διά πολλούς». 

  (ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας) 
 

 

γυαλιστερά. Μπροστά µου παραµένει άγνωστος ο απέραντος ω-    

κεανός της γνώσης». Αυτοί είναι οι αληθινά σπουδαίοι και µεγά-
λοι. Όχι εκείνοι, που ζαλισµένοι από τα φωσφορίζοντα ύψη, ι-
δρωκοπούν, λαχανιάζουν, αγωνίζονται, έρπουν σαν τις σαύρες, 
για να φτάσουν τις ψηλές κορφές, που µονάχα αητοί µε το αιθέριο 
φτερούγισµά τους µπορούν να πατήσουν. ∆εν είναι αυτοί οι ένδο-
ξοι και µεγάλοι όσο ψηλά κι’ αν στέκουν. Αυτοί είναι πάντα σαύ-
ρες σιχαµερές, που φέρνουν την ανατριχίλα µε το κρυαδερό σύρ-
σιµό τους και προξενούν την αηδία µε τα χαµερπή τεχνάσµατά 
τους. Αληθινά µεγάλοι και πραγµατικά ένδοξοι είναι εκείνοι, που, καίτοι 
αετοί συστέλλουν τα φτερά τους και κατεβαίνουν, για να υψώσουν πάνω στις φτερού-
γες τους, τους µικρούς και ασθενείς, τους άσηµους και καταφρονεµένους.  
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ΑΑΑΑυτοί είναι οι αληθινά µεγάλοι και οι στυλοβάτες του κοι-
νωνικού οικοδοµήµατος. Μοιάζουν µε τους αφανείς ογκολίθους, 
που είναι τοποθετηµένοι στα βάθη των θαλασσών για να στηρί-
ζουν τις προκυµαίες και τους κυµατοθραύστες. Σαν τους ακρογω-
νιαίους λίθους της οικοδοµής, που πάνω τους στηρίζονται τα µέ-
γαρα και οι ουρανοξύστες. Κανείς δεν βλέπει τ’ αγκωνάρια αυτά. 
Και όµως. Τα λαµπερά µάρµαρα, που στολίζουν τα διαζώµατα 
και τα αετώµατα των µεγαλοπρεπών οικοδοµών και προκαλούν 
το θαυµασµό, στηρίζονται στη ράχη αυτών των αφανών λίθων της βά-
σεως. Έτσι και στην κοινωνία. Εκείνοι, που στερεώνουν και υπο-
βαστάζουν και ανυψώνουν το κοινωνικό σύνολο, είναι οι αφανείς 
και οι «έσχατοι», οι ταπεινοί «δούλοι» και «διάκονοι» των άλλων. 
Κωνσταντίνου Κούρκουλα, από το βιβλίο «Σ κ η ν έ ς  α π ό  τ ο  Π ά θ ο ς»  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1) � Προβολή των ταινιών «Ο Ιερέας» & «Ο κος Πίµποντι και ο Σέρµαν» � 
Σήµερα, Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 7:00 µ.µ. στο Πνευ-
µατικό Κέντρο του Ναού µας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «Ο 
Ιερέας» για τους µεγάλους και για τα µικρά µας παιδιά «Ο κος Πίµπο-
ντι και ο Σέρµαν». ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ! 
2)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, ΠροηγιασµένηΠροηγιασµένηΠροηγιασµένηΠροηγιασµένη    Θ.Θ.Θ.Θ.    ΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργία    απόγευµααπόγευµααπόγευµααπόγευµα    στιςστιςστιςστις    6:006:006:006:00    µ.µ., µ.µ., µ.µ., µ.µ., 
την οποία θα τελέσει ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρο-
πόλεώς µας Αρχιµ. π. Ιερόθεος Καλογερόπουλος, ακολουθεί η τελευ-
ταία τράπεζατράπεζατράπεζατράπεζα και εν συνεχεία τοτοτοτο Μέγα Απόδειπνο.Μέγα Απόδειπνο.Μέγα Απόδειπνο.Μέγα Απόδειπνο.        
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί.πρωί.πρωί.πρωί. 
Σάββατο 4 Απριλίου 2015 (του Λαζάρουτου Λαζάρουτου Λαζάρουτου Λαζάρου), Θ. Λ Θ. Λ Θ. Λ Θ. Λειτουργία ειτουργία ειτουργία ειτουργία Ι. ΧΙ. ΧΙ. ΧΙ. Χρυσοστόµου 7:00 π.µ.ρυσοστόµου 7:00 π.µ.ρυσοστόµου 7:00 π.µ.ρυσοστόµου 7:00 π.µ.    

3)         ΕΕΕΕ    Κ Κ Λ Η Σ Η        Τ Τ Τ Τ Η Σ        Ε. Φ. Α.  ΓΕ. Φ. Α.  ΓΕ. Φ. Α.  ΓΕ. Φ. Α.  ΓΙΑ        ΣΣΣΣΥΛΛΟΓΗ        ΤΤΤΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα κάνει έκκληση για συλλογή τροφίµων, ιδιαιτέρως  έκκληση για συλλογή τροφίµων, ιδιαιτέρως  έκκληση για συλλογή τροφίµων, ιδιαιτέρως  έκκληση για συλλογή τροφίµων, ιδιαιτέρως 
για όσπρια, ζυµαρικά, κονσέρβες, ζάχαρη και λάδι,για όσπρια, ζυµαρικά, κονσέρβες, ζάχαρη και λάδι,για όσπρια, ζυµαρικά, κονσέρβες, ζάχαρη και λάδι,για όσπρια, ζυµαρικά, κονσέρβες, ζάχαρη και λάδι, που θα δοθούν στους 
αδελφούς που δυσκολεύονται την περίοδο του        Π ά σ χ αΠ ά σ χ αΠ ά σ χ αΠ ά σ χ α. 
4)             ΜΜΜΜ    Ε Γ Α Λ Η  ΤΤΤΤ    Ρ Ι Τ Η  -  ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί θα πραγµατοποιηθεί η Θεία Κοινωνία των 
ασθενών. Όποιος ενδιαφέρεται, ας δηλώσει τα στοιχεία του στον Ιερό 
Ναό, στο τηλ.: 22990 40040. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
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