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Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος Καθρεπτίδη 
 

ύο εικόνες, μία αναλογία. Οι δυο εικόνες είναι του δαιμονιζομέ-
νου πριν συναντήσει τον Χριστό και η εικόνα του μετά την συνά-
ντηση και την θεραπεία του. Και η αναλογία είναι του μακράν 
του Χριστού ανθρώπου (χωρίς βέβαια να είναι δαιμονιζόμενος) 
και του ανθρώπου μετά την συνάντησή του με τον Χριστό. Ας πα-
ρακολουθήσουμε την περικοπή (Λουκά η, 26-39). 
 

ικόνα πρώτη: ο δαιμονιζόμενος πριν συναντήσει τον Χριστό. 
 

1. “Ιμάτιον ουκ ενεδιδύσκετο.” Αναλογία: Ο μακράν του 
Χριστού άνθρωπος είναι ντυμένος και ίσως με ακριβά ενδύματα, 
όμως είναι απογυμνωμένος από την Χάρη του Θεού. Έχασε την 
“θεοΰφαντον στολήν της Χάριτος”. Ποια μεγαλύτερη γύμνια! 
 

2. “εν οικία ουκ έμενεν”. Ο χωρίς Χριστό άνθρωπος μένει 
σε οικία, αλλά, συνήθως, χωρίς επικοινωνία. Ζει με τους άλλους 
σε παράλληλες μοναξιές, εγκλωβισμένος στο εγώ του. 
 

3. “εδεσμείτο αλύσεσι και πέδαις φυλασσόμενος.” Δεμέ-
νος, πολλές φορές, με αλυσίδες παθών ο άνθρωπος χωρίς Χριστό. 
Και ακόμη επιθετικός, εριστικός και κάποτε επικίνδυνος. Γιατί  
δεν έχει εσωτερική ισορροπία. 
 

4. “ηλαύνετο εις τας ερήμους.” Ο μακράν του Χριστού ζει 
σε ψυχική ερημία. Παρά τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, εκείνος 
αισθάνεται έρημος, μόνος “ενδεής και περιδεής, άπορος και απο-
ρημένος.” 

 

5. Έμενε “εν τοις μνήμασιν.” Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό 
δεν     ζει     στα     μνήματα,     αλλά     νοιώθει     και     είναι     εσωτερικά    νεκρός.     
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 27-39) 
 

 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρη-
νῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ 
χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμε-
νεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας 
προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγειλε 
γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολ-
λοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέ-
δαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 
δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί 
σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς 
αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 
ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· 
καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· 
καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώ-
που εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρη-
μνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγε-
νημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀ-
γρούς. Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ 
εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱ-
ματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐ-
φοβήθησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμο-
νισθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν 
Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. 
Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, 
ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν 
ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐ-
ποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα 
ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.  
 

 

“Όνομα έχει ότι ζη” κατά την Αποκάλυψη “και νεκρός” είναι (Α-
ποκ. γ, 1). Ζει χωρίς αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και ας αυταπατάται με 
υποκατάστατά τους. Ζει ζωή χωρίς την Ζωή. 

Κυριακή ΣΤ΄ του Λουκά 



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 Σ 
 
 

 

    Εκείνον τον καιρό, ερχομένου του Ιησού εις την χώραν των Γαδα-
ρηνών τον συνήντησε κάποιος από την πόλιν, ο οποίος είχε δαιμόνια α-
πό πολλά χρόνια· δεν ήτανε ντυμένος και δεν έμενε σε σπίτι αλλά εις 
τα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησούν, έκραξε και έπεσε εις τα πόδια του 
και με δυνατήν φωνήν είπε, “Τι επεμβαίνεις σ’ εμέ, Ιησού, Υιέ του Θε-
ού του Υψίστου; Σε παρακαλώ μη με βασανίσης”. Διότι ο Ιησούς είχε 
διατάξει το πνεύμα το ακάθαρτον να βγη από τον άνθρωπον. Πολλές 
φορές τον έπιανε και τότε τον έδεναν με αλυσίδες και χειροπέδες και 
τον εφύλαγαν. Αυτός όμως έσπαζε τα δεσμά και εφέρετο από το διαμό-
νιον εις τας ερήμους. Τον ερώτησε δε ο Ιησούς, “Ποιο είναι το όνομά 
σου;”. Εκείνος δε είπε, “Λεγεών”, διότι είχαν μπη πολλά δαιμόνια μέσα 
του, και τον παρακαλούσαν να μη τα διατάξη να πάνε εις την άβυσσον. 
Υπήρχε δε εκεί μία αγέλη από χοίρους που έβοσκε εις το βουνό. Και 
τον παρεκάλεσαν να τους επιτρέψη να μπουν εις εκείνους. Και τους το 
επέτρεψε. Εβγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπον, εμπήκαν εις τους 
χοίρους και ώρμησε η αγέλη προς τον κρημνόν και έπεσε εις την λί-
μνην και επνίγηκε. Όταν οι βοσκοί είδαν τι συνέβη, έφυγαν και το α-
νήγγειλαν εις την πόλιν και εις την ύπαιθρον. Εβγήκαν δε μερικοί να ι-
δούν το γεγονός και ήλθαν εις τον Ιησούν και ευρήκαν τον άνθρωπον, 
από τον οποίον είχαν βγη τα δαιμόνια, να κάθεται κοντά στα πόδια του 
Ιησού, ντυμένος και σωφρονισμένος, και εφοβήθηκαν. Αυτόπται μάρ-
τυρες επίσης τους είπαν πώς εθεραπεύθηκε ο δαιμονισμένος. Τότε όλος 
ο πληθυσμός της περιοχής των Γαδαρηνών τον παρεκάλεσε να φύγη 
απ’ αυτούς, διότι κατείχοντο από φόβον μεγάλον. Αυτός τότε εμπήκε 
εις το πλοιάριον και επέστρεψε. Ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγη 
τα δαιμόνια, παρεκάλεσε να μείνη μαζί του, αλλ’ ο Ιησούς τού είπε να 
φύγη με τα εξής λόγια, “Γύρισε εις το σπίτι σου και διηγού όσα σου 
έκαμε ο Θεός”. Και έφυγε και έλεγε εις όλην την πόλιν όσα του έκαμε 
ο Ιησούς. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  

 
 

ικόνα δεύτερη: Ο δαιμονιζόμενος μετά την συνάντηση με 
τον Χριστό και την θεραπεία του παρουσιάζεται: 

 

1. “Ιματισμένος.” Αναλογία: Ο άνθρωπος κοντά στον Χρι-
στό   ενδύεται   την   “στολήν   την   πρώτην”   (Λουκά   ιε,  22 ),  πετώντας 
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τα κουρέλια των παθών. Επανενεργοποιείται το “όσοι εις Χριστόν 
εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε” του Βαπτίσματος (Γαλάτ. γ, 
27), αφού με την μετάνοια απεκδύεται “τον παλαιόν άνθρωπον”  
(Κολασ. γ, 9). 
 

2. “σωφρονών”: Με σώες τις φρένες. Και ο κατά Χριστόν 
άνθρωπος γίνεται σώφρων: φρόνιμος, συνετός, ισορροπημένος. 
 

3. “καθήμενος παρά τους πόδας του Ιησού.” Και ο πιστός 
μένει κοντά στο Χριστό. Τότε “κοινωνεί” και με τους ανθρώπους 
“εν Χριστώ.” “Χριστός γαρ εστίν ο της ενότητος σύνδεσμος” (Άγ. 
Ι. Χρυσόστομος). Μέσα στην Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, 
δεν είμαστε “ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίται των Αγίων και 
οικείοι του Θεού” ( Εφεσ. β, 19 ). 
 

αι τότε ο άνθρωπος, σαν τον πρώην δαιμονιζόμενο, “κη-
ρύσσει” με τον λόγο του και κυρίως με την ζωή του “όσα εποίη-
σεν αυτώ ο Ιησούς”. 

(Πηγή: https://orthodoxia.info) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΤΟΜΗΣ Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Σήμερα, Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ. στην 
πλατεία ιατρού Πέτρου Παναγιώτου στο Μαρκόπουλο Αττικής, τε-
λετή αποκαλυπτηρίων προτομής του ιδρυτή του Ιδρύματος Κοι-
νωνικής & Γεωργικής Πρόνοιας Νικολάου Σωτηρίου.  
2)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ       
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, 5:30 μ.μ.    Μέγας Πανηγ. Εσπερινός.  
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική  

                                            Θεία Λειτουργία. 
3)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βραυρώνας  
                                              & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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