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"Χριστός και Ευρώπη." 
 

Ο Χριστός με τη διδασκαλία του συνέβαλε στην πρόοδο της 

Ευρώπης; Η Ευρώπη ευχαρίστησε τον Χριστό; 

Αδελφοί μου, αυτά τα ερωτήματα μπορούν να αποτελέσουν 

θέμα μελέτης και διδαχής. Τι πρόσφερε ο Χριστός στην Ευρώπη; Οι 

Ευρωπαίοι ανέμεναν πολλά από τον Χριστό και Αυτός τους έδωσε 

περισσότερα από όσα εκείνοι περίμεναν. Τους πρόσφερε τα πάντα. 

Ο Χριστός απάλλαξε την Ευρώπη από τον σκοταδισμό της αθεΐας 

και τη μωρία της ειδωλολατρίας. Αυτή η φράση είναι σημαντική 

για όποιον μπορεί να καταλάβει τι είναι ειδωλολατρία και τι είναι 

αθεΐα. Για όποιον δεν μπορεί να την κατανοήσει, θα την εξηγήσω 

περισσότερο. 

Ο καιρός της αθεΐας και της ειδωλολατρίας στην Ευρώπη 

ήταν μία περίοδος σκοταδισμού. Μια κατάσταση παρόμοια μ’ αυ-

τήν που υπάρχει στις μαύρες φυλές που ζουν στην Αφρική. Αθεΐα 

και ειδωλολατρία σήμαινε: θεολογία δίχως τον αληθινό Θεό και 

κοινωνία δίχως ευσπλαχνία για τον συνάνθρωπο. Με μια λέξη 

αθεΐα και ειδωλολατρία σήμαινε ζωή χωρίς ουσία και θάνατο χω-



ρίς ελπίδα. Παράλληλα υπήρχε συνεχής φόβος για θεούς τρομα-

κτικούς, των οποίων τον θυμό προσπαθούσαν να κατευνάζουν με 

αιματηρές θυσίες, είτε ζώων είτε ανθρώπων. 

Όταν λοιπόν ο Χριστός εμφανίστηκε στον κόσμο, μίλησε 

στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που μίλησε σ’ εκείνη τη γυναίκα 

την άρρωστη για δεκαοχτώ χρόνια από δαιμονικό πνεύμα. Όταν 

την είδε ο Ιησούς, της φώναξε και της είπε: «Ευρώπη, απαλλάσ-

σεσαι από την αρρώστια σου». Έτσι μεμιάς η Ευρώπη, όπως η γυ-

ναίκα, ορθώθηκε, συνήλθε, διαφωτίστηκε, εξαγνίστηκε, εκπολιτί-

στηκε. 

Η Ευρώπη σαν τον φυλακισμένο, που ξαφνικά ανοίγει ένα 

παράθυρο στο κελί του, φωτίστηκε. Ο Χριστός έδωσε την εξουσία 

στους βαπτισμένους λαούς της να βαπτίζουν και άλλους σ’ όλη τη 

γη. Τους έδωσε την εξουσία, αφού ήταν αγιασμένοι από Αυτόν, να 

αγιάζουν άλλους, και αφού φωτίστηκαν, να φωτίζουν τους υπόλοι-

πους αδελφούς τους. Να λοιπόν, αυτό το θαύμα των θαυμάτων 

έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην Ευρώπη. 

Στο δεύτερο ερώτημα, με ποιο τρόπο η Ευρώπη ευχαρίστησε 

τον Χριστό, η απάντηση είναι πως δεν τον ευχαρίστησε με φως, 

αλλά με σκοτάδι. Τον ευχαρίστησε με θλίψη αντί χαρά. Τον ευχα-

ρίστησε όπως οι Γαδαρηνοί, τους οποίους ο Χριστός ελευθέρωσε 

από τη δαιμονική λεγεώνα και εκείνοι Τον παρακάλεσαν να φύγει 

από κοντά τους. Και Εκείνος έφυγε χωρίς να πει μια λέξη. Κατάρα 

έμεινε σ’ αυτή την περιοχή. Η περιοχή των Γαδαρηνών, που κάπο-

τε ήταν εύφορη και πλούσια, σήμερα είναι μία γκρίζα καταραμένη 

έρημος. Οι Γαδαρηνοί παρακάλεσαν τον Χριστό να φύγει από κο-

ντά τους, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν τον παρακαλούν να φύγει, αλ-

λά τον διώχνουν με κάθε τρόπο. Τον διώχνουν από τα σχολεία, τις 

εφημερίδες, τα περιοδικά, από την πολιτική, τα φιλμ, την επι-

στήμη και από την επηρμένη κουλτούρα τους. Τον διώχνουν με τις 

σκέψεις, με τα λόγια τους και με τα έργα τους, ένας-ένας και όλοι 

μαζί. Αν η περιοχή των Γαδαρηνών, που από ανοησία οι κάτοικοί 

της παρακάλεσαν τον Χριστό να φύγει, είχε τέτοια κατάληξη, τι θα 

συμβεί στην Ευρώπη, η οποία δεν τον παρακαλεί, αλλά τον διώ-

χνει από κακία; Τι θα συμβεί στην Ευρώπη; 



Τι θα συμβεί στην Ευρώπη που εγκατέλειψε τον Χριστό και 

επέστρεψε στον παλαιό, σκοτεινό και μωρό παγανισμό; 

Η απάντηση στο ερώτημα, τι θα συμβεί στην Ευρώπη που 

αρνείται τον Χριστό, υπάρχει έμμεσα στο Ευαγγέλιο. Θα συμβεί το 

ίδιο που συνέβη στην Καπερναούμ, που ήταν πόλη με μεγάλο πο-

λιτισμό, πλούσια, οργανωμένη, χαρούμενη, περήφανη για την ακ-

μή της. Ο Χριστός σφράγισε την πορεία της με τα παρακάτω λόγια: 

«Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατεβείς 

στα τρίσβαθα του Άδη. Πλην σε βεβαιώνω πως ο Θεός την ημέρα 

της κρίσεως θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδομα παρά 

για σένα» (Ματθ. 11:23). 

Αδελφοί μου, αν στην Ινδία και την Κίνα συνέβαιναν τόσα 

πολλά και μεγάλα θαύματα όπως συνέβησαν στην Ευρώπη εδώ 

και δύο χιλιάδες χρόνια, από παλιά θα μετάνοιωναν οι κάτοικοί 

της και θα γίνονταν χριστιανοί. 

Στενοχωριέμαι για την Ευρώπη, γιατί θα καταστραφεί όπως 

η Καπερναούμ. Οι περήφανοι πύργοι της θα γκρεμιστούν, θα 

καταστραφούν, και οι λεωφόροι της θα μετατραπούν σε τόπους 

που θα φυτρώσουν θάμνοι με αγκάθια, όπου θα κάνουν τη φωλιά 

τους τα φίδια. Στον τόπο που τώρα ακούγονται φωνές εναντίον 

του Χριστού, θα ακούγονται κραυγές από κουκουβάγιες και ουρλι-

αχτά από τσακάλια. 

Τη στιγμή που η Ευρώπη νόμισε για τον εαυτό της πως 

εκπολιτίστηκε, τότε ήταν και που αγρίεψε. 

Τη στιγμή που νόμισε πως τα ήξερε όλα, τότε ήταν και που 

παραφρόνησε. 

Τη στιγμή που νόμισε πως απέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε 

ήταν και που έχασε όλη της τη δύναμη. 

Ορίστε, αδελφοί μου, το αντικείμενο μελέτης και διδαχής. 

Δοξάστε τον Χριστό, τον Θεό, για να σας δοξάσει και αυτός στη 

βασιλεία των ουρανών. Αμήν. 

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβίτς. 
---------------------------------------- 

Το κείμενο αυτό γράφτηκε πρίν εκατό περίπου χρόνια, από 

τον Αγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, Επίσκοπο Αχρίδος. Αισθάνομαι 



την ανάγκη να διευκρινίσω το εξής. Δεν είμαστε αντιευρωπαϊστές! 

Δεν είναι αυτό το πνεύμα του κειμένου. Όμως, δεν θέλουμε Ευ-

ρώπη δίχως Χριστό! Δεν θέλουμε Ευρώπη δίχως Πατρίδα! Δεν θέ-

λουμε Ευρώπη δίχως Γλώσσα και Παράδοση! Δεν είναι δυνατόν να 

φοβόμαστε να πούμε ότι αγαπάμε την Ελλάδα και την Παράδοση 

των Πατέρων μας. Όποιος αγαπά την Πατρίδα, την Πίστη και την 

Παράδοσή του δεν σημαίνει ότι είναι των άκρων! Θέλουμε η Ευ-

ρώπη και η Ελλάδα μας να μυρίσει και πάλι Χριστό!    

+ ι. Π. 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Άγιε Πρωτομάρτυς Στέφανε πρέσβευε υπέρ ημών. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Δευτέρα 28/11.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.  

                             5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τρίτη 29/11.       7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Τετάρτη 30/11. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Πέμπτη 1/12.    7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. (Άγιος Νεκτάριος). 

                            5μ.μ. Εσπερινός. 

Παρασκευή 2/12. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.(Ζωοδ. Πηγή). 

                            9μ.μ. Νυκτερινή Θ. Λειτουργία. (Άγιος Αντύπας). 

Σάββατο 3/12.  5μ.μ. Εσπερινός. 

Κυριακή 4/12.  7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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