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          Τη σημασία της πίστεως στη ζωή μας έρχεται να μας τονίσει 
ακόμα μία φορά η αγία μας Εκκλησία, μέσα από την περικοπή του 
κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, την οποία ακούσαμε κατά τη 
σημερινή Θεία Λειτουργία. Ακολούθησαν τον Ιησού στο δρόμο δύο 
τυφλοί, μας διηγείται ο ευαγγελιστής, φωνάζοντας “ελέησέ μας, 
υιέ του Δαβίδ”. Και μόλις έφτασαν στο σπίτι, τους ρωτά: 
“Πιστεύετε ότι έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που ζητάτε;” -”Ναί, 
Κύριε”, του απαντούν, κι Εκείνος άγγιξε τα μάτια τους λέγοντας 
“ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σας”. Αμέσως οι τυφλοί 
θεραπεύτηκαν, και ο Κύριος τους συνέστησε με αυστηρό τόνο 
κανείς να μη μάθει για το θαύμα αυτό. Εκείνοι όμως, Τον 

εξυμνούσαν σε όλη την περιοχή. Στη συνέχεια, έφεραν στον Ιησού έναν άνθρωπο 
βουβό και δαιμονισμένο. Και μόλις ο Κύριος έδιωξε το δαιμόνιο, αμέσως μίλησε ο 
άνθρωπος εκείνος, ενώ ο κόσμος θαύμαζε και έλεγε: “τέτοια θαύματα ουδέποτε 
έγιναν στο Ισραήλ”. Οι Φαρισαίοι πάλι έλεγαν ότι βγάζει τα δαιμόνια στο όνομα 
του άρχοντα των δαιμονίων. Ωστόσο ο Χριστός, συνέχισε να περιοδεύει στις 
πόλεις και τα χωριά, κηρύσσοντας το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, και 
θεραπεύοντας κάθε ασθένεια του λαού. 
          Τη σημασία της πίστεως για την πνευματική μας ζωή αλλά και για την 
πραγματοποίηση κάθε θαύματος και κάθε αιτήματός μας προς τον Θεό, τονίζει 
και σήμερα η πιο πάνω διήγηση. “Σύμφωνα με την πίστη σας ας γίνει”, λέει ο 
Χριστός, θέλοντας να δείξει σε όλους ότι για να πραγματοποιηθεί το θαύμα, είναι 
απαραίτητο να γίνει το προσωπικό μας θαύμα μέσα στην καρδιά μας, η απόκτηση 
δηλαδή της πίστεως, που δεν είναι άλλο από την υπέρβαση του ορθολογισμού και 
του υλικού τρόπου θεώρησης των πραγμάτων. Ακόμη, μέσα από τα δύο θαύματα 
που ακούσαμε σήμερα, υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά το γεγονός ότι ο 
Ιησούς Χριστός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, ότι ο Θεός 
βλέπει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα και επιτελεί το θαύμα με 
γνώμονα την σωτηρία του ανθρώπου. Δεν θα σταθούμε όμως άλλο σε αυτά τα 
σημεία, καθότι επανειλημμένως τονίστηκε τις προηγούμενες Κυριακές.  
          Εκείνο ωστόσο που ξεχωρίζει στη σημερινή περικοπή, είναι ότι ο Χριστός, 
με αυστηρό τόνο, λέει στους θεραπευμένους τυφλούς να μη πουν σε κανένα για 
το θαύμα που τους έκανε. Άσχετα από την παρακοή που οι ίδιοι επέδειξαν, η 
σημασία της επισήμανσης αυτής από τον ευαγγελιστή Ματθαίο είναι πολύ 
σημαντική για την πνευματική μας ζωή. Ο Χριστός, όπως είπαμε, τελεί το θαύμα 
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με κύριο γνώμονα την ψυχική, την πνευματική μας υγεία. Το θαύμα δηλαδή 
αποτελεί υπόθεση σωτηριολογική, η οποία αφορά τον Θεό, που το επιτελεί, και 
τον άνθρωπο που δέχεται τη συγκεκριμένη ευεργεσία. Εκείνο που οφείλει σε 
κάθε περίπτωση ο πιστός, ειδικά στην περίπτωση του θαύματος, είναι να 
δοξολογήσει τον Θεό, να Τον ευχαριστήσει μέσα από όλη την καρδιά του, να 
συναισθανθεί το μεγαλείο του Θεού και να οδηγηθεί σε μεγαλύτερη μετάνοια, 
προσευχή και κοινωνία με τον Θεό.  
          Ο Θεός δεν επιτελεί το θαύμα για να διαφημίσει την θεότητά Του, δεν έχει 
ανάγκη διαφήμισης. Άλλωστε, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη δύναμη του 
Θεού, όσα θαύματα και αν γίνουν μπροστά στα μάτια τους, θα συνεχίσουν να 
είναι άπιστοι και να αμφισβητούν τα πάντα, όπως οι Φαρισαίοι της σημερινής 
περικοπής. Αυτό συμβαίνει γιατί η πίστη προς τον Θεό δεν είναι αποτέλεσμα 
πειθούς, αλλά αποτελεί υπέρβαση του ορθολογιστικού τρόπου θεώρησης των 
πραγμάτων. Επομένως, όσα θαύματα και να διηγηθούμε σε ανθρώπους που 
αμφισβητούν τον Θεό, δεν πρόκειται εκείνοι να ωφεληθούν, αλλά μάλλον θα 
χλευάσουν και τη δική μας πίστη. 
          Επίσης, ζητά ο Κύριος να μη διαφημίζεται το θαύμα, επειδή μια τέτοια 
κίνηση ενδέχεται να καλλιεργήσει στην καρδιά μας τάσεις υπερηφάνειας, ότι 
δηλαδή εμείς υπερέχουμε των άλλων ανθρώπων. Στην περίπτωση αυτή το 
αποτέλεσμα είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεό, καθώς οδηγούμαστε στο 
βάραθρο της αυτοδικαίωσης, δηλαδή του εγωισμού. Αν νιώθουμε ευεργετημένοι 
από τον Θεό, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί αφορμή για καύχηση, ότι δήθεν ο Θεός 
μάς εισακούει επειδή είμαστε άξιοι για κάτι τέτοιο, αλλά μάλλον οφείλουμε να 
αισθανόμαστε περισσότερο ασθενείς πνευματικά. Ο Θεός δηλαδή επεμβαίνει στη 
ζωή μας, επειδή μόνοι μας δεν έχουμε τη δύναμη ή την ικανότητα να σώσουμε 
τον εαυτό μας.  
          Αν, όταν τύχει να μας θεραπεύσει κάποιος γιατρός, δεν περιαυτολογούμε 
και δεν το θεωρούμε προσωπικό μας επίτευγμα, αλλά μάλλον προσέχουμε την 
υγεία μας και ακολουθούμε τις συμβουλές του, άλλο τόσο οφείλουμε να είμαστε 
ταπεινοί, αν ποτέ ο Θεός κάνει σε εμάς κάποιο θαύμα, και ακόμη περισσότερο 
οφείλουμε να προσπαθούμε για την πνευματική μας υγεία. 

π. Χερουβείμ Βελέτζας 
 

 

Ανάμνηση του εν Κερκύρα Θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος 

Το 1715 ο καπουδάν Χοντζά πασάς, αφού κατέκτησε την 
Πελοπόννησο κατά διαταγή του σουλτάνου προχωρεί για να 
καταλάβει και τα Επτάνησα. Και πρώτα - πρώτα βαδίζει προς την 
Κέρκυρα, που τόσο αυτή, όσο και τα άλλα νησιά βρισκόντουσαν 
κάτω από την Ενετική κυριαρχία. 
Ένα πρωί της 24ης Ιουνίου 1716 η τουρκική στρατιά με επί κεφαλής 

τον σκληρό στρατηγό της επέδραμε και πολιόρκησε την πόλη κι απ' την ξηρά κι 
από τη θάλασσα. Επί πενήντα μέρες το αίμα χυνόταν ποτάμι κι από τις δύο 
μεριές. Οι υπερασπιστές Έλληνες και Βενετσιάνοι αγωνιζόντουσαν απεγνωσμένα 
για να σώσουν την πόλη. Τα γυναικόπαιδα, μαζεμένα στον ιερό ναό του αγίου 
μαζί με τους γέρους κι όσους δεν μπορούσαν να πάρουν όπλα προσεύχονται στα 



γόνατα και με στεναγμούς λαλητούς εκζητούν του προστάτη αγίου τη μεσιτεία. 
Σαν πέρασαν οι πενήντα μέρες οι εχθροί αποφάσισαν να συγκεντρώσουν όλες τις 
δυνάμεις τους και να κτυπήσουν με πιο πολλή μανία την πόλη. Κερκόπορτα 
ζητούν κι εδώ οι εχθροί για να τελειώσουν μια ώρα γρηγορώτερα το έργο τους. 
Απ' την Κερκόπορτα δεν μπήκαν κι οι προγονοί τους και κατέκτησαν τη 
Βασιλεύουσα; Γι' αυτό και προβάλλουν δελεαστικές υποσχέσεις, για να πετύχουν 
κάποια προδοσία. 
Το επόμενο πρωινό ένας Αγαρηνός με τηλεβόα κάνει προτάσεις στους μαχητές να 
παραδοθούν, αν θέλουν να σωθούν. Την ίδια ώρα όμως αραδιάζει κι ένα σωρό 
απειλές στην περίπτωση, που οι υπερασπιστές δεν θα δεχόντουσαν τη 
γενναιόδωρη πρόταση του. 
Περνούν οι ώρες. Η αγωνία κι ο φόβος συνέχει τις ψυχές. Οι Αγαρηνοί 
ετοιμάζονται για το τελειωτικό κτύπημα, όπως λένε. Μα κι οι υπερασπιστές 
εμψυχωμένοι από τις προσευχές τόσο των ίδιων, όσο και των ιδικών τους μένουν 
αλύγιστοι κι ακλόνητοι στις θέσεις τους. Η πρώτη επίθεση αποκρούεται με πολλά 
τα θύματα κι από τις δύο μεριές. Η πόλη της Κέρκυρας περνά τρομερά δύσκολες 
στιγμές. Η θλίψη, όμως, των στιγμών εκείνων «υπομονήν κατεργάζεται, η δε 
υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου καταισχύνει» (Ρωμ. ε', 3-5). 
Η ελπίδα στον Θεό ουδέποτε στ' αλήθεια ντροπιάζει ή διαψεύδει αυτόν που την 
έχει. Κι ο λαός ελπίζει και προσεύχεται. Προσεύχεται και πιστεύει πώς ο 
ακοίμητος φρουρός και προστάτης άγιος του, δεν θα τον εγκαταλείψει. 
Στον ιερό ναό οι προσευχές του άμαχου πληθυσμού συνεχίζονται θερμές κι 
αδιάκοπες. 
Ξημέρωσε η 10η Αυγούστου. Κάτι ασυνήθιστο για την εποχή παρατηρείται την 
ήμερα αυτή από το πρωί. Ο ουρανός είναι σκεπασμένος με μαύρα πυκνά 
σύννεφα. Από στιγμή σε στιγμή ετοιμάζεται να ξεσπάσει τρομερή καταιγίδα. Και 
να! Πολύ πριν από το μεσημέρι μια βροχή, καταρρακτώδης, βροχή 
κατακλυσμιαία αρχίζει να πέφτει στη γη. Μοναδική η περίπτωση. Νύχτωσε κι 
ακόμη έβρεχε. Σαν αποτέλεσμα της κακοκαιρίας αυτής καμιά επιθετική 
προσπάθεια δεν αναλήφθηκε εκείνη την ήμερα. Η νύχτα περνά ήσυχα. Περί τα 
ξημερώματα της 11ης Αυγούστου συνέβη κάτι το εκπληκτικό, το αναπάντεχο. Μια 
Ελληνική περίπολος που έκαμνε αναγνωριστικές επιχειρήσεις, για να 
εξακριβώσει από που οι εχθροί θα επιτίθεντο, βρήκε τα χαρακώματα των 
Τούρκων γεμάτα νερό από τη βροχή και πολλούς Τούρκους στρατιώτες 
πνιγμένους μέσα σ' αυτά. Νεκρική σιγή βασίλευε παντού. Στο μεταξύ ξημέρωσε 
για καλά. Οι χρυσές ακτίνες του ήλιου πέφτουν στη γη και χαιρετούν την 
άγρυπνη πόλη. Οι τηλεβόες σιγούν. Οι εχθροί δεν φαίνονται. Μήπως κοιμούνται; 
Τι να συμβαίνει άραγε; 
Μα δεν το είπαμε; Η ελπίδα στον Θεό «ου καταισχύνει». Δεν ντροπιάζει ποτές 
εκείνο που την έχει. Και να! 
Όλη τη νύχτα ο θαυματουργός εκείνος υπερασπιστής της νήσου, ο άγιος 
Σπυρίδωνας της Κύπρου με ουράνια στρατιά συνοδεία κτύπησε άγρια τους 
Αγαρηνούς, και τους διέλυσε και τους διεσκόρπισε. Αυτά ομολογούσαν οι ίδιοι οι 
Αγαρηνοί το πρωί που έφευγαν «χωρίς διώκον τος». Σωρεία τα πτώματα στην 
παραλία. Τα απομεινάρια της τούρκικης στρατιάς μαζεμένα στα λίγα πλοία που 
απέμειναν, φεύγουνε ντροπιασμένα για την Κωνσταντινούπολη. Αληθινά! «Τον 
ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει». Και «αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα τον 
κόσμον, η πίστις ημών». (Α' Ίωάν. ε', 4). Δηλαδή αυτή είναι η δύναμη που νίκησε 
τον κόσμο, η πίστη μας. 



Η Κέρκυρα πανηγυρίζει. Ο πιστός λαός, μαζεμένος στην εκκλησία του αγίου, 
δοξολογεί τον Θεό και ψάλλει με δυνατή φωνή: «Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ... 
δόξα τω ενεργούντι δια σου... Ναι! δόξα στον Παντοδύναμο Χριστό, που σε 
δόξασε. Δόξα και σε σένα άγιε, που με τη χάρη Του ενεργείς τα τόσα θαύματα 
σου». 
Η ανέλπιστη σωτηρία της νήσου από την εκστρατεία των Τούρκων ανάγκασε κι 
αυτή την αριστοκρατία των Ενετών, να αναγνωρίσει ως ελευθερωτή της 
Κέρκυρας τον άγιο Σπυρίδωνα. Και ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης να προσφέρει 
στον ναό μια ασημένια πολύφωτη κανδήλα, και να ψηφίσει ώστε το λάδι που θα 
χρειαζόταν κάθε χρόνο για το άναμμα της κανδήλας αυτής, να προσφέρεται από 
το Δημόσιο. Με ψήφισμα της πάλι η Ενετική διοίκηση καθιέρωσε την 11 
Αυγούστου, σαν ημέρα εορτής του αγίου και λιτανεύσεως του ιερού Σκηνώματός 
Του. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Έως και 13 Αυγούστου, καθημερινά, εκτός Σαββάτου, 

θα τελείται Θεία Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στις 7μ.μ. 

όπου και θα γίνεται μνημόνευση ονομάτων Υπέρ Υγείας. 
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Αυγούστου 
Κυριακή 6:30 μ.μ. Ιερό ευχέλαιο - Παράκληση 

14 

Αυγούστου 
Τετάρτη 

7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία.  Αγίου 

Προφήτου Μιχαίου. 

7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά 

αρτοκλασίας. Ενταφιασμός σώματος της 

Παναγίας, Εγκώμια και περιφορά Ιερού 

Επιταφίου δια των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου 

Ε’, Βουλγαροκτόνου, Πίνδου, Πλαστήρα. 
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Αυγούστου 
Πέμπτη 

7 – 10:00 π.μ.  Όρθρος και  Πανηγυρική Θ. 

Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και Θείου 

Κηρύγματος. Η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. 
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Αυγούστου 
Παρασκευή 

7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Οσίου 

Γερασίμου του νέου του εν Κεφαλληνία και Αγίου 

Τιμοθέου επισκόπου Ευρίπου, κτίτορος της Ι. Μ 

Πεντέλης.   

17 

Αυγούστου 
Σάββατο 

7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία.  Οσίου 

Αλυπίου του θαυματουργού του εικονογράφου της 

Λαύρας του Κιέβου. Θα τεθεί σε προσκύνηση 

τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. 


