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Ψυχολόγους θέλουμε,  

ιερείς και πνευματικούς δεν θέλουμε! 
(Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους 

Ομιλία στην Τράπεζα της Μονής στις 28.8.2006) 
 

Ο Οικοδεσπότης της Παραβολής 

είχε φυτεύσει αμπελώνα, τον είχε πε-

ριφράξει, είχε αναθέσει την καλλιέρ-

γειά του σε γεωργούς και, όταν ήλθε ο 

καιρός της συγκομιδής, έστειλε ανθρώ-

πους του για να συλλέξουν τον καρπό. 

Ο αμπελών είναι η ανθρωπότης 

και ο Οικοδεσπότης είναι ο άγιος Θεός. Από την ανθρωπότητα ο 

Κύριος περίμενε καρπούς. Έστελνε κατά καιρούς τους απε-

σταλμένους Του να ζητήσουν τους καρπούς από την ανθρωπό-

τητα, αλλά αυτοί που είχαν σφετερισθεί τον αμπελώνα, οι κα-

κοί άρχοντες του Ισραήλ και των διαφόρων λαών που μέχρι σή-

μερα εξουσιάζουν τους ανθρώπους, αυτοί νόμιζαν και νομίζουν 

ότι ο αμπέλων είναι δικός τους. Θέλουν να σφετερισθούν τα 
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αγαθά αυτού του αμπελώνος, αυτού του κόσμου, και να τα 

χρησιμοποιήσουν ιδιοτελώς όχι για το καλό της ανθρωπότητος, 

όπως ήθελε ο Ιδιοκτήτης του. 

Βέβαια η Παραβολή αναφέρεται άμεσα στους άρχοντες του 

Ισραήλ εκείνης της εποχής, οι οποίοι όχι μόνον απέρριψαν τους 

Προφήτας, τους απεσταλμένους του Θεού, που ζητούσαν τους 

καρπούς του αμπελώνος, αλλά στο τέλος απέρριψαν και θανά-

τωσαν και τον Υιό του Οικοδεσπότου, τον Οποίον έστειλε ο Οι-

κοδεσπότης με την ελπίδα ότι θα συνήρχοντο και θα μετανοού-

σαν. Αυτοί όμως όχι μόνο δεν μετενόησαν, αλλά βρήκαν ευκαι-

ρία και είπαν: αυτός είναι ο Υιός, ο κληρονόμος του αμπελώνος, 

ας τον σκοτώσουμε, να τελειώνουμε μια για πάντα. Έτσι έκα-

ναν το μεγάλο έγκλημα να θανατώσουν τον αθώο Κύριο Ιησού 

Χριστό. 

Αλλά η Ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Και σήμερα και σε 

κάθε εποχή υπάρχουν εκείνοι οι κακοί ποιμένες, οι κακοί οδηγοί 

των λαών, οι οποίοι παραμερίζουν τον Ιδιοκτήτη του αμπελώ-

νος, τον Δημιουργό Θεό, και θέλουν να διαφεντεύουν αυτοί την 

Ιστορία και τον κόσμο. Και κάνουν τόσα εγκλήματα, τόσες αδι-

κίες, τόσα παράλογα πράγματα, προκειμένου να ικανοποιή-

σουν τον εγωισμό και τα πάθη τους. 

Και βλέπουμε ότι και στην Πατρίδα μας δυστυχώς υπάρχει 

αυτή η προσπάθεια σιγά-σιγά να εξοβελισθεί ο Χριστός από την 

ζωή μας με πολλούς τρόπους, και τελευταία με την απαγόρευση 

από το Υπουργείο Παιδείας στους Πνευματικούς να πηγαίνουν 

στα σχολεία -όπως γινόταν μέχρι σήμερα- να εξομολογούν τα 

παιδιά που ήθελαν να εξομολογηθούν. Γιατί οι Πνευματικοί δεν 

εξομολογούσαν όποιον δεν ήθελε, αλλά όποιον ήθελε. Και το 

θαυμαστό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά ήθελαν και ανεπαύ-

οντο και ωφελούντο από την παρουσία των Πνευματικών. Ίσως 

μερικές φορές κάποιοι Πνευματικοί να μην εφέροντο με την δέ-

ουσα διάκριση. Αλλά αυτές ήσαν οι εξαιρέσεις. Ο κανών είναι -



απ' ό,τι και εμείς γνωρίζουμε- ότι οι Πνευματικοί βοηθούσαν 

πολύ τα παιδιά στα σχολεία. 

Τώρα λοιπόν με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παι-

δείας απηγορεύθει στους Πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχο-

λεία να εξομολογούν τα παιδιά. Με ανακοίνωσή της η Ιερά Σύ-

νοδος είπε ότι το μέτρο δεν στρέφεται κατά της Εκκλησίας αλλά 

κυρίως κατά των παιδιών. Γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα που 

βάλλονται από τόσους πειρασμούς, που δέχονται τόσες κακές 

επιδράσεις, τις οποίες όλοι τις γνωρίζουμε, τώρα περισσότερο 

από κάθε άλλη φορά θα είχαν ανάγκη από την παρουσία ενός 

Πνευματικού στα σχολεία. 

Θα θυμάστε ότι με αφορμή τα γεγονότα που έγιναν τελευ-

ταία στην Βέροια προτάθηκε να διορισθούν μόνιμα ψυχολόγοι 

στα σχολεία. Οι ψυχολόγοι να σώσουν τα παιδιά! Λοιπόν, ψυ-

χολόγους θέλουμε, ιερείς και Πνευματικούς δεν θέλουμε! 

Αυτός είναι ένας έμμεσος διωγμός του Χριστού από τα σχο-

λεία, από την παιδεία και από την κοινωνία. Διώχνουμε τον 

Χριστό, αλλά δεν σκεπτόμαστε ποιες συνέπειες θα έχη η απου-

σία του Χριστού από την ζωή μας. Δεν θέλω να επιρρίψω ευθύ-

νες μόνο στους πολιτικούς. Και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησί-

ας κάνουμε λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά δεν έπρεπε να τα εκμε-

ταλλεύονται οι εχθροί της Εκκλησίας, για να βγάλουν τον Χρι-

στό από την ζωή μας και από τα σχολεία. 

Ας έχουμε τον νου μας, γιατί μπορεί και εμείς να εξορίζου-

με τον Χριστό από την προσωπική μας ζωή. Όχι μόνο το Υ-

πουργείο Παιδείας και δεν ξέρω ποιοι άλλοι Οργανισμοί, αλλά 

και εμείς οι ίδιοι με τις απροσεξίες μας, με την έλλειψη πίστεως, 

αγάπης, προσευχής, μετανοίας, διώχνουμε τον Χριστό από την 

ζωή μας και μένουμε έρημοι. 

Τι θα γίνει ο κόσμος χωρίς τον Χριστό; Αυτή είναι η αιωνία 

κόλασις, να ζει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό, χωρίς την Χάρη 

του Χριστού, χωρίς την ειρήνη του Χριστού, χωρίς το Φως του 



Χριστού, χωρίς την παρηγοριά και την αλήθεια που μόνο ο Χρι-

στός μπορεί να δώσει. 

Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις ήθελα να επικοινωνήσω σή-

μερα μαζί σας -βλέπω ότι έχετε έλθει πολλοί αδελφοί προσκυ-

νηταί και μάλιστα πολλοί νέοι- και να προβληματισθούμε για 

το ποια πρέπει να είναι η θέσις του Χριστού στην ζωή μας, στα 

σχολεία μας, στο έθνος μας, στην κοινωνία μας. Θέλουμε έθνος, 

σχολεία, κοινωνία, τον εαυτό μας, χωρίς Χριστό ή με τον Χριστό; 

Εάν βγάλουμε τον Χριστό, θα υποφέρουμε, δεν θα χαρούμε 

αληθινά, θα βασανιζόμαστε. Εάν βάλουμε τον Χριστό στη ζωή 

μας, έστω και αν αυτό θέλει κόπο και αγώνα, θα έχουμε αληθι-

νή ειρήνη, την χαρά του Χριστού, την οποία εύχομαι εις πάντας 

υμάς. Αμήν. 

 

 

Άγιοι Ανδριανός και Ναταλία 
 

Ο Άγιος Ανδριανός, ο οποίος έζησε την ε-

ποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ήταν πα-

ντρεμένος με την Ναταλία. μία μέρα λοιπόν εί-

δε 23 χριστιανούς, να είναι έτοιμοι να μαρτυρή-

σουν για την πίστη τους. Ο 28χρονος Ανδριανός 

(από τη Νικομήδεια), εντυπωσιάστηκε από αυ-

τά πού άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες 

ότι είναι κι' αυτός χριστιανός. Αμέσως τον έπια-

σαν και τον έκλεισαν στην φυλακή. Εκεί πήγε η Ναταλία να του 

συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει. Στην συνέχεια, 

αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια παρέδωσε το 

πνεύμα του. Αξιοσημείωτο είναι, ότι όταν οι ειδωλολάτρες επι-

χείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροπο-

ντή η οποία έσβησε τη φωτιά. το σώμα του ενταφιάστηκε από 

την γυναίκα του την Ναταλία, η οποία μετά από λίγο καιρό θά-

φτηκε δίπλα του, αφού μαρτύρησε και αυτή για τον Χριστό. 


