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 Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν νοταρίων (355), μαρτύρων· 

 Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος.   
 

�ρία αιτήµατα�ρία αιτήµατα�ρία αιτήµατα�ρία αιτήµατα    
Πολυκάρπου �αγενά, �ητροπολίτου �ερκύρας 

 

«Εδέετο δε αυτού ο ανήρ, αφ’ ου εξεληλύθει τα δαιμόνια είναι συν αυτώ» (Λουκ. 8:38). 
 

����ρία αιτήματα έντονα παρουσιάζονται στη σημερινή ευαγγελική πε-
ρικοπή. Το πρώτο είναι αίτημα των δαιμόνων. Το δεύτερο απαίτηση 
των κατοίκων της περιοχής που επισκέφτηκε ο Κύριος και την απάλ-
λαξε από την απειλή ενός τραγικού δαιμονιζόμενου που είχε κατα-
ντήσει ο φόβος και ο τρόμος της περιφέρειας. Και το τρίτο ήταν η ι-
κεσία του θεραπευμένου και γεμάτου ευγνωμοσύνη δαιμονιζόμενου. 
 

ΩΩΩΩς προς το πρώτο θα απορούσε κανείς: Μα και οι δαίμονες 
απευθύνονται στο Χριστό και Τον παρακαλούν; Τι περίεργο αλή-
θεια! Αυτοί που μάχονται εναντίον του θελήματος του Θεού και μο-
ναδικό τους έργο είναι το ξερίζωμα και το γκρέμισμα κάθε ηθικού 
και καλού, η αντιστράτευση και ο πόλεμος κατά του Χριστού, των 
γνήσιων μαθητών Του, της Βασιλείας Του, στέκουν με φόβο μπρος 
στη δύναμη της αγάπης του Κυρίου. Πιστεύουν στην ύπαρξη του 
Χριστού και φρίσσουν, διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή. […] 

 

ΆΆΆΆλλο είναι πως πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν την ύπαρξη 
των δαιμόνων. Και σ’ αυτό απάντηση μπορούν να δώσουν όσοι στο 
γειτονικό νησί της Κεφαλονιάς τίμησαν τη μνήμη του Αγίου Γερασί-
μου. Εκεί κανένας βλέπει τις σύγχρονες τραγικές αυτές υπάρξεις να 
ελευθερώνονται από τη δαιμονική κυριαρχία. 

 

ΓΓΓΓιατί οι δαίμονες, σαν βρεθούν αντιμέτωποι με το Χριστό, 
«φρίσσουν», πτοούνται, αναγνωρίζουν την αδυναμία τους. Κυριαρ-
χούν στην ανθρώπινη ψυχή και ζωή, αν γίνουν δεκτοί. Οδηγούν 
στον όλεθρο, στον πόνο και την καταστροφή – έστω και μέσα από 
συνθήκες που απατηλά φαίνονται ευχάριστες – εκείνους που τους 
δέχονται. Φαίνονται παντοδύναμοι […]. 
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Ο ΑΠΟΟ ΑΠΟΟ ΑΠΟΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α΄ 11. α΄ 11. α΄ 11. α΄ 11----19)19)19)19)    
    
    

             ᾿ΑΑΑΑδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ 

ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλα-

βον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠ-

κούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑ-

περβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ 

προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει 

μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδό-

σεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου 

καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐ-

μοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέ-

μην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐ-

μοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς 

Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι 

Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀ-

ποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.  
 

 

����α μόλις αντικρίσουν τον Κύριο και το Σταυρό Του – το 
σύμβολο αυτό της υπέρτατης αγάπης του Θεού για το πλάσμα Του – 
παραλύουν. Σε μια τέτοια στιγμή τρέμουν και ζητούν από το Θεό να 
μην τους βασανίσει χειρότερα. Να μην τους αφανίσει. Φοβούνται 
και απεχθάνονται την έξωσή τους από τον κόσμο. 

 

ΓΓΓΓιατί, λένε τότε μερικοί, δεν τους εξουδετερώνει και δεν τους 
αφανίζει ο Κύριος, για να ελευθερωθούμε από την τυραννία τους; Μα 
ο Χριστός με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του έδεσε και αιχμαλώ-
τισε το σατανά. Τον ενίκησε και τον εξέβαλε από την ανθρωπότητα. Τον 
κατέστησε ανίσχυρο να διαπράξει οποιοδήποτε κακό στον άνθρωπο. 

 

����λλά, για να το πετύχουμε καθένας μας αυτό, πρέπει να δεχτού-
με την παρουσία του Θεού και τη συνεργασία μαζί Του. Όταν εμείς Τον 
αποκρούουμε και δεν Του δίνουμε τόπο στην καρδιά μας, τότε τη θέση 
Του την παίρνει ο διάβολος. Την παίρνει ή τη δίνουμε εμείς […]; […] 

 

ΣΣΣΣυμβαίνει δηλαδή μ’ εμάς ό,τι και με τους Γεργεσηνούς […]. 
Τι εκπληκτικό το αίτημά τους προς τον Κύριο! Είδαν την αγάπη 
Του.   Ελευθέρωσε   τον   ταλαίπωρο   συμπολίτη   τους  από  την  καταστρο- 

Κυριακή ΣΤ΄ του Λουκά 



φική τυραννία των δαιμόνων. Μαζί μ’ αυτόν απάλλαξε και τους ί-
διους από την τρομοκρατία τους. Θα περιμέναμε να νιώσουν ανα-
κούφιση και ικανοποίηση. Ευγνωμοσύνη. 
 

    ντούτοις, άλλο είναι το αίτημά τους. Επειδή επέτρεψε ο Κύ-
ριος να εισέλθουν οι δαίμονες στους χοίρους, που κατά παράβαση του 
Νόμου του Θεού έτρεφαν και εμπορεύονταν, δε θέλουν το Χριστό 
κοντά τους. Προτιμούν να ζουν στην αμαρτία κερδίζοντας παρανό-
μως χρήματα […]. Ας κινδύνευαν να επανέλθουν οι δαίμονες. Τούτη 
είναι η παράκλησή τους: να φύγει ο Κύριος μακριά από τον τόπο τους. 

 

����η μας εκπλήσσει. Αυτή είναι η εγκληματική τακτική μερι-
κών. Γνωρίζουν την αξία των λόγων του Θεού και της χριστιανικής 
πίστεως. Αναγνωρίζουν την ανωτερότητα της χριστιανικής ζωής. Α-
ντιλαμβάνονται – ίσως να έχουν και πείρα σχετική – πόσο γίνεται ό-
μορφη η ζωή με την παρουσία του Χριστού. […] 

 

    ντούτοις κάμπτονται μπρος στην απατηλή γλυκύτητα της α-
μαρτίας. Λυγίζουν με τις ψεύτικες υποσχέσεις για παραδείσους απoλαύ-
σεων που υπόσχεται ο διάβολος. Νικιούνται από την επιθυμία αυτών 
των απολαύσεων […]. Και τότε μόνοι ζητούν να φύγει ο Χριστός. […] 

 

ΣΣΣΣτο βάθος της ψυχής τους νιώθουν πως έπεσαν έξω. Αισθά-
νονται τυραννική την πικρή γεύση τώρα της αμαρτίας. Δεν έχουν ό-
μως τη δύναμη ούτε να το αναγνωρίσουν ούτε – πολύ περισσότερο – 
ν’ αποτινάξουν το ζυγό της. […] 

 

∆∆∆∆ε λείπουν βέβαια και οι άλλοι. Εκείνοι που αγαπάνε πραγ-
ματικά τον εαυτό τους. […] Που επιζητούν την ψυχική τους γαλήνη 
και την εσώτερη χαρά, οτιδήποτε και αν τους στοιχίσει αυτό. Είναι 
αυτοί που δέχτηκαν τη χάρη του Θεού. Αυτοί που αναγνωρίζουν το 
ολίσθημά τους και μέσα στον κίνδυνο του καταποντισμού τους 
κραυγάζουν καθώς ο Πέτρος: «Κύριε, σώσον με». 

 

����αι επεμβαίνει ο Κύριος. […] Ανταποκρίνεται στο «Κύριε, 
ελέησόν με» αυτού που μέσα στην ομίχλη των παθών και κάτω από 
το βάρος των αδυναμιών Τον αναζητεί. Δίνει πλουσιότερη τη χάρη 
Του σ’ εκείνους που ελευθερωμένοι με την επέμβασή Του από το 
διάβολο,  γεμάτοι  ευγνωμοσύνη  αλλά  και  με  συναίσθηση  της  αδυνα- 
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μίας τους ικετευτικά ζητάνε να μείνει κοντά τους. […] 
 

����υτό άλλωστε είναι το τρίτο αίτημα. Η ικεσία του θεραπευμέ-
νου, του ελευθερωμένου από τους δαίμονες. Παρακαλούσε μ’ όλη τη θέρ-
μη της καρδιάς του να του επιτρέψει ο Κύριος να μείνει κοντά Του. […] 

 

����λλά Εκείνος […], του ζήτησε κάτι άλλο. […] Γύρισε στο σπί-
τι σου και να διηγείσαι ανάμεσα στους δικούς σου, στους συντοπίτες 
σου, πόσο καλό, πόση ευεργεσία σού εδώρισε ο Θεός. Η παραμονή 
του κοντά σ’ εκείνους που έδιωξαν το Χριστό θα ήτανε μια διαρκής 
μαρτυρία της άπειρης αγάπης και δυνάμεώς Του. Ένας διαρκής έλεγ-
χος για κείνους που απέκρουσαν και τα δυο κατά τρόπο εγκληματικό. 

 

����δερφοί μου. […] Ποιο είναι το δικό μας αίτημα; Να μείνουμε 
κοντά στο Χριστό μόνιμα ή να φύγει μακριά μας ο Χριστός; Θέλουμε 
την παρουσία Του για ν’ αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πάλη 
μας με την αμαρτία; […] Αν επιδιώκουμε την απομάκρυνσή Του, ο σα-
τανάς θα καλύψει το κενό. […] Τον αφήνουμε να κυριαρχήσει πάνω 
μας, μη βρίσκοντας αντίσταση. Ποιο λοιπόν θα είναι το αίτημα μας; 

(από το βιβλίο «Ελθέτω η βασιλεία σου τ. Α΄», του Μητρ. Κερκύρας, Πολυκάρπου Βαγενά) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ    
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, 5:30 μ.μ.    Μέγας Πανηγ. Εσπερινός.  
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική  

                                                     Θεία Λειτουργία. 
2)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 26   Οκτωβρίου  2020,  Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βραυρώνας  
                                             & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 31   Οκτωβρίου  2020,    Άγιος   Νικόλαος     Μαρκ/λου   7:00   π.μ. 
3)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ  

(εντός του Ιερού Ναού μας) 
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, 6:30 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός.                                                             
Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020, 7:00 π.μ.   Όρθρος και Πανηγυρική  
                      Θεία Λειτουργία & 5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και  
                                                            Ιερά Παράκληση στον Όσιο Δαυίδ. 
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