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 Ἰωάννου ὁσίου καὶ Συμεὼν ὁσίου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (590). 
    

� ἐλευθερία ἀπὸ τὴ δύναµη τοῦ � ἐλευθερία ἀπὸ τὴ δύναµη τοῦ � ἐλευθερία ἀπὸ τὴ δύναµη τοῦ � ἐλευθερία ἀπὸ τὴ δύναµη τοῦ κακοῦκακοῦκακοῦκακοῦ    
�αραβιδόπουλος �ωάννης (�αθηγητής Πανεπιστηµίου) 

 

����εντρικὸς στόχος τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ποὺ διαβάζεται τὴν Ε' 
Κυριακὴ Ματθαίου εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῆς μεσσιανικῆς δυνάμεως τοῦ 
Ἰησοῦ. Μὲ τὴ δράση τοῦ Ἰησοῦ μέσα στὸν κόσμο, μὲ τὴ σταύρωση 
καὶ τὴν ἀνάστασή του καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας 
καταργεῖται τὸ καταστροφικὸ ἔργο τῶν δαιμόνων, ἐλευθερώνεται ὁ 
ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν κυριαρχία τους καὶ ἀρχίζει μία νέα ἐποχὴ γιὰ τὴν 
ἀνθρωπότητα. 
 

∆∆∆∆είγματα τῆς νέας αὐτῆς ἐποχῆς εἶναι καὶ οἱ θεραπεῖες δαι-
μονιζομένων, ἀνθρώπων δηλ. ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ κάποιο ψυχικὸ νό-
σημα ὀφειλόμενο στὴν ἐπήρεια δαίμονος.  

 

ΠΠΠΠεριγράφοντας τοὺς δύο ἀσθενεῖς τῆς διηγήσεώς μας μὲ 
σύγχρονους ὅρους καὶ βοηθούμενοι ἀπὸ τὶς παράλληλες διηγήσεις 
τοῦ ἴδιου γεγονότος ἀπὸ τοὺς ἄλλους εὐαγγελιστὲς –οἱ ὁποῖοι ὁμι-
λοῦν περὶ θεραπείας ἑνὸς δαιμονιζομένου (Μάρκ. 5, 1-20 καὶ Λουκ. 
8, 26-39)– μποροῦμε νὰ ἐπισημάνουμε τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά τους:  

 

α)α)α)α) Ἦταν κοινωνικὰ ἀπροσάρμοστοι, ἐφόσον ἔμεναν στὰ μνήματα, 
θεωρούμενοι ὡς ἐπικίνδυνοι («χαλεποὶ λίαν»), 
 

β)β)β)β) Κατέχονταν ἀπὸ τὴ μανία τῆς ἐπιθετικότητος – «ὥστε μὴ ἰσχύειν 
τινα παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης»,  
 

γ)γ)γ)γ) Εἶχαν ἐσωτερικὴ διάσπαση τῆς προσωπικότητος – «λεγεὼν ὄνο-
μά μοι, ὅτι πολλοὶ ἐσμεν». 
 

δ)δ)δ)δ) Κυριαρχοῦνταν ἀπὸ τὴν τάση τῆς αὐτοκαταστροφῆς – «κατακό-
πτων ἑαυτὸν λίθοις». 
 

''''ἶναι πράγματι ἄθλια ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ὑποταγμέ-
νου στὴ δύναμη τοῦ σατανᾶ. Γιατί ἡ παρουσία αὐτοῦ σημαίνει τὴν 
ἀπώλεια  καὶ  τὴν  καταστροφὴ τῶν πάντων, ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προ-    
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                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν 

ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χα-

λεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ 

ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε 

πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων 

πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ 

ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην 

τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρη-

μνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες 

ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν 

δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰη-

σοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐ-

τῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.  
 

 

σώπου μέχρι τῶν ζώων, στὰ ὁποῖα μόλις μπῆκαν οἱ δαίμονες, κατὰ 
τὴ διήγησή μας, σκόρπισαν τὸν ὄλεθρο, γιὰ νὰ φανεῖ ἔτσι ἄλλη μία 
φορὰ πὼς ὁ σατανᾶς σκορπᾶ τὴν καταστροφὴ ἀπ’ ὅπου περάσει. 
 

����ι ἡ ἐποχή μας, μολονότι δὲν συμμερίζεται τὴν ἀντίληψη τῶν 
χρόνων τῆς Κ. Διαθήκης γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀσθένεια ὡς ὀφειλόμενη 
στὴν ἐπήρεια τῶν δαιμόνων, ἔχει νὰ παρουσιάσει τόση ποικιλία περι-
πτώσεων κυριαρχίας τοῦ δαιμονικοῦ στοιχείου στὴ ζωὴ τῶν ἀτόμων 
καὶ τῶν κοινωνιῶν, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλει κανεὶς γιὰ τὴ 
βοώσα παρουσία καὶ φθοροποιὸ δράση του. Κι ὅποιος ἀμφιβάλλει, 
ἂς θυμηθεῖ τὸν πετυχημένο στίχο τοῦ γάλλου ποιητῆ Baudelaire ὅτι 
«ἡ πιὸ ἔξυπνη πονηριὰ τοῦ διαβόλου εἶναι νὰ μᾶς πείθει ὅτι δὲν ὑ-
πάρχει». Βέβαια, ὅποιος ἀναζητᾶ τὸ σατανᾶ στὶς ἀνθρωπομορφικὲς 
ἢ μᾶλλον τερατόμορφες παραστάσεις προηγουμένων ἐποχῶν, δὲν θὰ 
τὸν βρεῖ πουθενὰ καὶ θὰ πλανᾶται μὲ τὴν ἐντύπωση πὼς δὲν ὑπάρ-
χει, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα τὸ κακὸ ἔχει τόσες φθοροποιὲς καὶ ὀ-
λέθριες ἐκδηλώσεις μέσα στὴ ζωή, ποὺ ἀποτελεῖ μόνιμη παγίδα καὶ 
μάλιστα γιὰ τὸν πιὸ ἀνύποπτο καὶ ἀπροειδοποίητο ἄνθρωπο. 

 

���� παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο διὰ τῶν μυστη-
ρίων         τῆς          Ἐκκλησίας        καὶ       τοῦ       κηρύγματος       τοῦ       εὐαγγελίου       σημαίνει    

Κυριακή Ε΄ του Ματθαίου  



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
    

    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, όταν ήλθεν ο Ιησούς εις την χώραν των Γαδαρη-
νών, τον προϋπάντησαν δύο δαιμονισμένοι, οι οποίοι έβγαιναν από τα 
μνημεία, πολύ επικίνδυνοι, ώστε κανείς δεν ήτο δυνατόν να περάση από 
τον δρόμον εκείνον. Και εφώναξαν, «Τι έχεις μαζί μας Ιησού, Υιέ του 
Θεού; Ήλθες εδώ προώρως για να μας βασανίσης;». Μακρυά από αυτούς 
ήτο μία μεγάλη αγέλη από χοίρους, που έβοσκαν. Και οι δαίμονες τον πα-
ρακαλούσαν και έλεγαν, «Εάν μας διώξης, άφησέ μας να πάμε εις την α-
γέλην των χοίρων». Και αυτός τους είπε, «Πηγαίνετε». Αυτοί δε εβγήκαν 
και επήγαν εις την αγέλην των χοίρων. Και ολόκληρη η αγέλη κατακρη-
μνίσθηκε εις την θάλασσαν και εχάθηκε εις τα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν 
και όταν ήλθαν εις την πόλιν, τους τα είπαν όλα διά τους δαιμονισμένους. 
Και όλη η πόλις εβγήκε εις συνάντησιν του Ιησού και όταν τον είδαν, τον 
παρεκάλεσαν να φύγη από τα σύνορά τους. Και εμπήκε εις πλοιάριον, επέ-
ρασε απέναντι και ήλθεν εις την δικήν του πόλιν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 
 
 

τὴ νίκη τῆς καλωσύνης ἐπὶ τῆς κακίας, τῆς ἀγάπης ἐπὶ τοῦ μίσους, 
τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Ὅταν οἱ χριστιανοὶ συγκεντρώνονται 
στὴν Ἐκκλησία, λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, γιὰ νὰ μετά-
σχουν στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, συντρίβονται οἱ δαιμονι-
κὲς δυνάμεις –πράγμα τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἡ κοινωνία τῆς ἀγάπης 
ἐξασφαλίζει στὸν ἄνθρωπο τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς βασιλείας τοῦ Θε-
οῦ μακριὰ ἀπὸ κάθε δαιμονικὴ ἐπιρροή. Ἴσως στὴ φράση τῶν δαι-
μόνων πρὸς τὸν Ἰησοῦ, ποὺ διασώζει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὴ 
διήγησή μας, «τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ 
καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» καὶ ἰδίως στὸ «πρὸ καιροῦ» τῆς φράσεως 
αὐτῆς πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴ συντριβὴ τοῦ κακοῦ ἤδη πρὸ τοῦ 
τέλους τῆς ἱστορίας μέσα στὴν Ἐκκλησία. 
 

����ι ἕνα ἀκόμη σημεῖο ἀπὸ τὸ τέλος τῆς διηγήσεως πρέπει νὰ 
προσελκύσει τὴν προσοχή μας. Εἶναι ἡ πληροφορία ὅτι οἱ κάτοικοι 
τῆς περιοχῆς ἦλθαν νὰ συναντήσουν τὸν Ἰησοῦ, γιὰ νὰ τὸν παρακα-
λέσουν νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ἔδαφός τους. Ὁ φόβος μπροστὰ στὴ δύ-
ναμη τοῦ Ἰησοῦ δὲν τοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἀναγνώριση τῆς μεσσιανικῆς 
ἐξουσίας του καὶ στὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ στὴν ἀρνητικὴ το-
ποθέτηση ἀπέναντί του. Μὴ μπορώντας νὰ ἐκτιμήσουν τὴν προσφο-
ρὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἐπιτελεσθεῖσα θεραπεία τῶν ἀσθενῶν καὶ φο-
βούμενοι  μήπως  ὑποστοῦν  καὶ  ἄλλες  ὑλικὲς  ζημίες,  ὅπως  ἡ  κατα- 
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στροφὴ τῆς ἀγέλης τῶν χοίρων, ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Ἰησοῦ.  
 

((((ὸ ὑλικὸ συμφέρον τυφλώνει πολλὲς φορὲς τὸν ἄνθρωπο καὶ 
δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ δεῖ καθαρότερα τὸ πνευματικό του συμφέρον, 
τὸν κάνει νὰ προτιμᾶ τὴν ὑποδούλωση στὴ δαιμονικὴ δύναμη παρὰ 
τὴν ἐλευθερία ποὺ προσφέρει ὁ Θεός. 

 

((((ὸ μήνυμα τῆς περικοπῆς εἶναι ἕνα μήνυμα ἐλευθερίας ἀπὸ 
τὴ δαιμονικὴ κυριαρχία. Ἐὰν τὸ οἰκονομικὸ συμφέρον, ἡ κοινωνικὴ 
συμβατικότητα ἢ ἄλλοι παράγοντες ἐμποδίζουν τὸν ἄνθρωπο νὰ δε-
χθεῖ τὴ θεία δωρεά, τότε παραμένει αἰχμάλωτος τῶν φθοροποιῶν δυ-
νάμεων, ἔχοντας τὴν ψευδαίσθηση ὅτι αὐτὲς εἶναι ἀνύπαρκτες, ἀφοῦ 
δὲν βρίσκει τὶς μορφὲς τους ὅπως τὶς συνέλαβαν ἄλλες προηγούμε-
νες ἐποχές, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα αὐτὲς τὸν καταδυναστεύουν. 

(Πηγή: Αγία Ζώνη) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη 
                                            & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                     ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ       
Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, 8:30 μ.μ. προς Πέμπτη 25 Ιουλίου 
2019, 1:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό μας Ι. Αγρυπνία επί τη εορτή της 
Κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει πολυμελής Βυζαντινός χορός. 
3)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

(επί τη μνήμη του αγίου και ιαματικού Παντελεήμονος) 
Παρασκευή   26    Ιουλίου    2019,    7:00   μ.μ.    Μέγας    Πανηγυρικός      Εσπερινός. 
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία & 
7:00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός & Ι. Παράκληση στον Άγ. Παντελεήμονα. 
4)          ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.    
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 απογευματινή προσκυνηματική 
εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης. Θα ακο-
λουθήσει περίπατος στη Ραφήνα. Ώρα αναχώρησης 4:00 μ.μ. από 
τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
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e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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