
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ εὐ -
αγγέλιο. Σήμερα ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρ κος

μᾶς διηγεῖται ἕνα θαῦμα· ἕνα ἀπὸ τὰ ἄπειρα
θαύματα, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι
τῆς συντελείας ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Μᾶς διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστὴς πῶς ὁ Κύρι ος
θεράπευσε ἕνα νέο, ποὺ εἶχε προσβληθῆ –Θεὸς
φυλάξοι– ἀπὸ δαι μόνιο· εἶ χε δαιμονοπληξία. Ἦ -
 ταν ἀξιοθρή νητος· αὐτιὰ εἶχε ἀλ λὰ τ᾿ αὐ  τιά του
τά ̓  χε φράξει ὁ σατανᾶς καὶ δὲν ἄ κου γε, γλῶσ -
σα εἶ χε ἀλλὰ τὴ γλῶσσα του τὴν εἶχε δέσει ὁ
δι ά βολος καὶ δὲν μποροῦ σε νὰ προφέρῃ λέξι· κι
ὅ ταν τὸν ἔ πιανε ἡ κρίσι, ἔ πεφτε ἄλλοτε στὴ φω  -
τιὰ κι ἄλ λοτε στὸ νε ρό, ἄφριζε, ἔτριζε τὰ δόντια,
σπαρ ταροῦ σε ὅπως τὸ ψάρι ἔξω ἀπ᾽ τὸ νερό.

Ἀξιολύπητος ὁ νέος, μὰ πιὸ ἀξιολύπητος ὁ
πα τέρας. Θέλω νὰ προσ έξουμε ἕνα μόνο ση-
μεῖο· τὴν ἐ ρώτησι ποὺ ἀ πηύθυνε ὁ Κύριος στὸν
πατέρα καὶ τὴν ἀπάντησι ποὺ αὐτὸς τοῦ ἔδωσε.

* * *
Ἡ ἐρώτησι τοῦ Χριστοῦ εἶ νε· «Πόσος χρό-

 νος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐ τῷ;»· ἀπὸ πό-
τε τοῦ συνέβη αὐτὸ τὸ κακό (Μᾶρκ. 9,21). Περίεργη ἡ
ἐρώτησι. Ὅλοι ρωτᾶμε γιὰ νὰ μάθουμε κάτι ποὺ
δὲν ξέρουμε· ὁ γιατρὸς π.χ. ρωτάει τὸν ἄρρωστο.
Ὁ Χριστὸς ὅ μως δὲν εἶνε ἕνας κοι νὸς θνητός·
εἶνε Θεὸς καὶ ὡς Θεὸς τὰ γνωρίζει ὅλα. Συνε -
πῶς ἡ ἐρώτησις αὐτὴ φαίνεται περιττή. Γνώ-
 ριζε ἀκρι βῶς τὴν ὥρα καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ πο-
 νη ρὸ πνεῦμα βρῆκε ἀνοιχτὴ τὴ θύ ρα καὶ φώ-
λιασε μέσα στὸ νέο. Κι ἀφοῦ τὸ γνώριζε, για-
τί νὰ ρωτή σῃ πότε συνέβη ἡ ἀσθένεια;

Ὁ Χριστὸς ἔκανε τὴν ἐρώτησι αὐτὴ σκοπί-
μως, γιὰ νὰ κάνῃ τὸν πατέρα νὰ δώ σῃ τὴν ἀ -
πάντησι ποὺ ἔδωσε. Ὁ πατέρας εἶπε «Παιδι -
όθεν» (ἔνθ᾽ ἀνωτ.), ὅτι δηλαδὴ τὸ κακὸ τὸ ἔπαθε ὅ -
ταν ἦταν παιδί. Καὶ τί ἤθελε ὁ Χριστὸς νὰ διδά -
 ξῃ μ᾽ αὐ τό; ὅτι τὸ παιδί, ἂν ὁ πατέ ρας τὸ πρόσ -
εχε, δὲν θά ᾽φτανε στὸ θλιβερὸ αὐτὸ σημεῖο.

* * *

Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, συνήθως εἴμαστε εὔ -
κολοι στὸ νὰ κατηγοροῦμε τοὺς νέους. Εἶνε
γεγονὸς ὅτι οἱ νέοι ἔ  χουν ἐκτραπῆ ἀπὸ τὸν ἴ -
σιο δρόμο, κι ὁ καθένας σχολιάζει ὅτι ἀ γόρια
καὶ κορίτσια δὲν στέκουν στὸ ὕ ψος τους. Ἀλλ᾽
ἀντὶ νὰ πιάνουμε πέτρες καὶ νὰ πετροβολοῦ -
με τοὺς νέους καὶ τὶς κοπέλλες, πιὸ σωστὸ θὰ
ἦταν νὰ χτυπᾶμε οἱ ἴδιοι τὰ κεφάλια μας.

Ὁ Χριστὸς ὑπενθύμισε, ὅτι αἴτιος τῆς τρα -
γῳδίας τοῦ σπιτιοῦ ἐκείνου ἦταν ὁ ἴ διος ὁ πα-
 τέρας, ὁ ὁποῖος δὲν ἔλαβε ἐγκαίρως τὰ μέτρα
ὥστε τὸ παιδί του νὰ μὴ καταντήσῃ στὴν δαι-
μονι ώδη αὐτὴ κατάστασι. Καὶ σ᾽ ἐμᾶς λοιπὸν
σήμερα ὑπενθυμίζει, ὅτι ἔχουμε εὐθύνη μεγά  -
 λη γιὰ τὰ παιδιά. Ὅλοι ὅσοι ἔρχονται σὲ ἐ πα φὴ
μὲ τὰ παιδιὰ κ᾽ ἐπηρεάζουν τὴν ἀ γωγὴ τῶν νέ-
ων (γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, κληρικοί, ἀξι ωματικοί,
πολιτικοί, διευθυνταὶ σταθμῶν, ἐκ δότες, δημο-
σιογρά φοι, συγγραφεῖς, ἠθοποιοί, τρα  γουδι σταί,
ἀθληταὶ κ.λπ.), ὅλοι αὐτοὶ εὐθύ νονται σοβαρὰ
γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα. Ἡ νεολαία παρου-
 σιάζει φαινόμενα δαιμο νικά, ποὺ οὔτε ἕνας
Ντοστογιέφσκυ δὲν θὰ μποροῦ σε νὰ περιγρά -
ψῃ. Ὄχι ἕνας καὶ δύο ἀλλὰ πλῆ θος νέοι συμπε-
ριφέρονται μὲ κακία διαβολική.

Πῶς τὰ παιδιά μας κατήντησαν δαιμονόπλη -
κτα; Δὲν βλέπουν καλὸ πα ράδειγμα. Στὸ σπίτι
οἱ γονεῖς δι αρκῶς νὰ διαπληκτί  ζον ται. Ὁ πατέ-
 ρας χαρτοπαίζει κι ὅ,τι βγάζει τὰ ἐξανεμί ζει·
φεύ γει, γυρίζει ἔξω, ἐπιστρέφει μεσάνυχτα με-
 θυσμένος, μπαίνει μέσα καὶ βρίζει. Ἡ μάνα τὰ
κλείνει μέσα κι αὐτὴ τρέχει σὲ διασκεδάσεις
μὲ φίλους καὶ φιλενάδες. Στὸ σχολειὸ δά σκα-
λοι καὶ δασκάλες, καθηγηταὶ καὶ καθηγήτρι -
ες, ἀντὶ γιὰ γνῶσι καὶ ἦθος, μεταδίδουν προ-
σω πικὲς ἀπόψεις καὶ σκανδαλώδεις συμπε-
ριφορές. Στὸ στρατὸ ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιω-
ματικοὶ βλαστημοῦν τὰ θεῖα καὶ καλλιεργοῦν
ἀρρωστημένη ἐγωπάθεια καὶ σκληρότητα. Καὶ
στὴν κοινωνία , τὸ μεγάλο αὐτὸ σχολεῖο, ἐπι-
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Ἡ εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν
«Ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



κρατεῖ καὶ ἐπιβραβεύεται ὄχι τὸ δίκαιο, ὄχι ἡ
ἀξία καὶ ἡ ἀρετή (ἐργατικότης, τιμιότης, εὐφυ -
ΐα, ἱκανότης, ἀληθινὰ προσόντα), ἀλλὰ τὸ μέ-
σον, ἡ κολακεία, ἡ ἀπάτη, οἱ ἰσχυροὶ προστά-
τες, ἡ ἀδικία. Ὅταν λοιπὸν τὸ παιδὶ βλέπῃ καὶ
ζῇ τέτοια πρά γματα κι ἄλλα ἀκόμη χειρότερα,
θὰ εἶνε θαῦμα ἂν μείνῃ ἀνεπηρέαστο.

Ἐὰν λοιπὸν λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅλα αὐτά, θὰ
καταλάβουμε, ὅτι τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν ἐκ τρο-
χιασμὸ παιδιῶν καὶ νέων τὴν φέρουν κυρίως
οἱ λεγόμενοι παράγοντες τῆς ἀγωγῆς.

Τεράστια ἡ εὐθύνη, ἀλλὰ ποιός τὴν αἰσθά-
νεται; Τὰ σημερινὰ παιδιὰ δὲν μᾶς ἦρθαν ἀπὸ
τὸ φεγγάρι· ἐδῶ γεννήθηκαν, μέσα στὰ σπίτια
μας μεγάλωσαν, στὰ σχολεῖα μας σπούδασαν,
στὸ στρατό μας ἐκπαιδεύτηκαν· εἶνε προϊόντα
καὶ καρποὶ δικοί μας. Δὲν θά ᾽πρεπε καὶ κά-
ποιο ὑπουργεῖο ν᾽ ἀπασχοληθῇ σὲ συσκέψεις
μὲ τὸ ἐρώτημα, γιατί χάνονται τὰ παιδιά; γιατί
γίναμε μία γενεὰ «ἄπιστος» καὶ «διεστραμμέ -
 νη» ὅπως λέ ει τὸ εὐαγγέλιο; (Μᾶρκ. 9,19. Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41).

Θέλετε ἕνα φρικαλέο δεῖγμα; Κάθε μέρα οἱ
ἐφημερίδες στάζουν λά σπη, βόρβορο καὶ αἷμα
ἀπὸ τὴ νεανικὴ ἐγκληματικότητα. Πρὸ ἐτῶν
ἔ γραψαν, ὅτι στὸν Πειραιᾶ δύο ναῦτες πῆραν
μία κουτσὴ δυστυχισμένη κοπέλλα, μιὰ ζητιά -
να, τὴν ἔβαλαν σ᾿ ἕνα ταξί, τὴν ἔβγαλαν σὲ κά-
 ποιο παραθαλάσσιο μέρος, καὶ ἐκεῖ τὴ νύχτα
ὠργίασαν πάνω της, τῆς πήραν ὅ,τι χρήματα εἶ -
χε, καὶ μετὰ τὴν ἔρριξαν ἀπὸ ἕνα βράχο στὰ νε -
ρὰ καὶ τὴν ἔπνιξαν· μοναδικὸς μάρτυρας τοῦ
ἐγκλήματος βρέθηκε κατόπιν τὸ δεκανίκι της.
Αὐτοὶ γύρισαν στὸν Πειραιᾶ, ἔφαγαν καὶ δια-
σκέδασαν μὲ τὰ λεπτὰ τῆς δυστυχισμένης κο-
 πέλλας, μετὰ ἔβγαλαν εἰσιτήριο κ᾽ ἔφυγαν στὸ
χωριό τους, σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτε. Μὰ τί
τέρατα, τί δαίμονες εἶνε αὐτοί; Φτάσαμε σὲ
σημεῖο τρομερό. Θά ᾿ρθῃ μέρα ποὺ τὰ παιδιά
μας δὲν θὰ ἔχουν τίποτα τὸ ἑλληνικό, τὸ χρι-
στιανικό, τὸ ἀνθρώπινο· θὰ εἶνε χειρότεροι ἀ -
πὸ τοὺς δαιμονισμένους ποὺ λέει σήμερα τὸ
εὐαγγέλιο. Γι᾿ αὐτὸ τονίζω ὅτι αὐτὸ τὸ «παιδιό -
θεν», ποὺ ἀκούσαμε, ἔχει μεγάλη σημασία.

Πρὶν ἀπὸ καιρὸ ἔγινε ἕνα δικαστήριο. Στὸ ἑ -
δώλιο τοῦ κατηγορουμένου καθόταν ἕνας νέ-
ος ποὺ εἶχε ἐγκληματήσει. Ἀφοῦ τελείωσαν
οἱ μάρτυρες κατηγορίας, ὁ εἰσαγγελεὺς ἀ πηύ-
 θυνε δριμὺ κατηγορῶ καὶ ζήτησε τὴν καταδί-
κη του σὲ θάνατο. Ἀλλὰ ἐνῷ ὁ νέος ἔτρεμε
σὰν τὸ φύλλο, κάποιος Χριστιανὸς συνήγο-
ρος πῆρε τὸ λόγο καὶ εἶπε· Ἐδῶ στὸ δικαστή-
ριό σας εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ πάνω ἀπὸ τὸ
κεφάλι τοῦ προέδρου ὁ Ἐσταυρωμένος. Τὸ
παιδὶ ὅμως αὐτὸ ἐδῶ γιὰ πρώτη φορὰ βλέπει

μπροστά του Εὐαγγέλιο καὶ τὸν Ἐσταυρωμέ-
νο. Ἂν ὑπῆρχε κάποιος νὰ τοῦ μιλήσῃ γιὰ τὸ
Εὐαγγέλιο καὶ νὰ τοῦ δείξῃ τὸν Ἐσταυρωμέ-
νο, ἡ ἐξέλιξί του θὰ ἦταν πολὺ διαφορετική.
Γι᾽ αὐτό, κύριοι δικασταί, προτείνω νὰ τὸν ἀ -
θῳώσουμε, καὶ στὸ ἑδώλιο αὐτὸ νὰ καθίσῃ ἡ
μάνα του, ὁ δάσκαλός του, ὁ παπᾶς του, ὁ ἐπί-
 σκοπός του, οἱ διευθυνταὶ τῶν κινηματογρά-
φων καὶ τῶν ψυχαγωγικῶν κέντρων. Αὐτοὶ εἶ -
νε οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τοῦ ἐγκλήματός του… 

* * *
Ἐάν, ἀγαπητοί μου, εἴχαμε μανάδες, δασκά-

 λους καὶ παπᾶδες πιστοὺς στὸν Ἐσταυρωμέ-
νο, ἐγὼ σᾶς λέω ὅτι τὰ παιδιά μας θὰ ἦταν ἄγ -
γελοι. Γιατὶ ἔχουμε καλὸ «ἀλεύρι», ἡ «πάστα»
μας εἶ  νε καλή, εὐγενικιά· ἀλλὰ μέσ᾿ στὸ ἀλεύ-
ρι αὐτὸ πρέπει νὰ πέσῃ «μαγιά», καὶ ἡ μαγιὰ
εἶνε ὁ Χριστιανισμός, ἡ πίστι μας.

Καλὸ χωράφι εἶνε ἡ νεολαία μας· μὰ ὅσο κα -
λὸ κι ἂν εἶνε ἕνα χωράφι, ἅμα τ᾿ ἀφήσῃς θὰ γε-
μί  σῃ ἀγ κάθια. Καὶ γέμισε ἤδη ἀγκάθια τὸ χωρά -
φι μας· καὶ πρέπει νὰ περάσῃ γερὸ τρακτὲρ γιὰ
νὰ τὸ καθαρίσῃ. Διαφορετικά, θὰ θρηνήσουμε
πολλὰ θύματα καὶ μεγάλη συμφορά.

Σήμερα, ἅγια μέρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία παρου-
 σιάζει μπροστὰ στὰ μάτια μας τὴν εἰκόνα τοῦ
δαιμονισμένου νέου, ἂς ἀναλογισθοῦμε τὴν
ὥ ρα αὐτὴ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, ποὺ θὰ
μποροῦσαν νὰ εἶνε συντελεσταὶ εὐημερίας
καὶ δόξης τῆς πατρίδος μας, ἀλλὰ παρεξέκλι-
ναν. Μὴ ῥίξουμε τὸ λιθάρι ἐπάνω τους· νὰ τὸ
ῥίξουμε ἐπάνω σὲ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ἀδιαφο-
ρήσαμε γιὰ ὅ,τι πιὸ πολύτιμο ἔχει αὐτὴ ἡ γῆ.

Νὰ προσέξουμε, ἀδελφοί μου, διότι ὁ Κύρι -
ος εἶπε ἕνα φοβερὸ λόγο κι ἂς τὸν ἀκούσου-
 με. Ὅποιος σκανδα λίσῃ, εἶπε, ἕνα παιδί, αὐτὸς
εἶνε προτιμότερο νὰ πά ρῃ ἕνα λιθάρι νὰ τὸ δέ -
σῃ στὸ λαιμό του καὶ νὰ καταποντισθῇ στὴ
θά λασσα (βλ. Ματθ. 18,6). Ἀλλοίμονο σ᾿ αὐτοὺς ποὺ
σκανδαλίζουν τὰ παιδιά· ἡ εὐθύνη τους εἶνε
με γάλη. Ναὶ μάνα, ναὶ πατέρα, ναὶ δάσκαλε,
ναὶ ἀξιωματικέ, ναὶ κοινωνία, ναὶ παπᾶδες, θὰ
κολαστοῦμε γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ ἀφήσαμε
καὶ καταστράφηκαν, ἔγιναν τεντυμπόηδες
καὶ δαιμονισμένοι. Ὦ πατρίδα, πότε θὰ ξυ-
πνήσῃς νὰ κοιτάξῃς τὰ παιδιά σου, ποὺ τὰ κα-
τέλαβε «πνεῦμα ἄλαλον καὶ κωφόν»; (Μᾶρκ. 9,17,25).
Αὐτὸ τὸ «παιδιόθεν» ποὺ εἶπε ὁ πατέρας εἶνε
ἡ καταδίκη ὅλων μας.

Ἂς παρακαλέσουμε τὸ Θεὸ νὰ ᾿ρθῇ μιὰ συν -
 τριβὴ μέσ᾿ στὶς καρδιές μας καὶ ὅλοι νὰ πλη σι -
άσουμε τὸ Χριστό, τὸν ὁποῖον εἴθε νὰ ὑμνοῦ με
καὶ δοξάζουμε εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο μέχρι στιγμῆς ἱ. ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τὴν 4-4-1965. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-3-2016.
Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 114α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2


