
Ἐν πρώτοις, ἀγαπητοί μου, εὐχαριστῶ τὸν
Κύριο ποὺ μ᾽ ἀξίωσε νὰ ἔλθω σήμερα στὸ

ναό. Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ κάνε τε ὑπομονὴ
ν᾽ ἀκούσετε ἕναν ἀδέξιο ἱεροκήρυκα, ὁ ὁποῖ -
ος θὰ σᾶς πῇ λίγα λόγια ἀλ λὰ βγαλμένα ἀπὸκαρδιὰ ποὺ πιστεύει στὸ Θεό.

Ἀκούσατε τὸν ἀπόστολο; Εἶνε πάνω - κάτω
120 λέξεις. Ἀλλὰ ποιός μπορεῖ νὰ ζυ γίσῃ τὰ
νοήματά του; Κάθε λέξι κ᾽ ἕ να ἀστέ ρι ποὺ φω-
τίζει. Ἀπ᾽ ὅλες τὶς λέξεις θὰ πάρουμε μία μόνο.
Γιατὶ φτάνει καὶ μία μόνο λέξι τῆς Γραφῆς νὰ
φωτίσῃ καὶ νὰ σώ  σῃ. Ἡ λέξις αὐτὴ εἶνε «κο -σμοκράτορες» (Ἐφ. 6,12). Τί νὰ σημαίνῃ ἆραγε ἡ λέ-
 ξι αὐτή; ποιοί νά ̓ νε οἱ «κοσμοκράτορες»; τί εἴ -
δους κοσμοκράτορες εἶνε αὐτοί; καὶ ποιά θέσι
πρέπει νὰ λάβουν οἱ Χριστιανοὶ ἀπέναντι τοῦ
κοσμοκρά τορος καὶ τῶν κοσμοκρατόρων;

* * *Κοσμοκράτωρ, ἀγαπητοί μου, εἶνε κυρίως ὁΘεός· αὐτὸς ποὺ «ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν» (Γέν. 1,1), αὐτὸς ποὺ ἔφτειαξε καὶ κυβερνᾷ
τὸν κόσμο, ὁρατὰ καὶ ἀόρατα. Ἂν κάποιος πῇ
ὅτι τὸ ρολόι σας φύτρωσε στὸ χωρά φι, θὰ πῆτε
Αὐτὸς τρελλάθηκε· ἔ, πολὺ πιὸ τρελλὸς εἶνε
αὐτὸς ποὺ λέει ὅτι αὐτὸ τὸ ἄ πειρο σύμ παν
ποὺ λειτουργεῖ σὰν ρολόι ἔγινε μόνο του.

Ἀλλ᾽ ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ κοσμοκράτορες λέγον -
ται καὶ ὁ σατανᾶς μὲ τὰ ὄργανά του. Τὸ προσδι -
 ο ρίζει ἀ κριβῶς ὁ σημερινὸς ἀ πόστολος. Ἔχου-
 με πό λεμο, λέει, ἔχουμε νὰ δώ σουμε μάχη μὲ
τοὺς «κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος
τού του» (ἔ.ἀ.)· μ᾽ αὐτὸν δηλαδὴ ποὺ τὸν γέννησε
τὸ σκοτάδι, ποὺ κυλιέται μέσ᾽ στὸ σκοτάδι, ποὺ
ζῇ καὶ θὰ ζῇ μέσ᾽ στὸ σκοτάδι. Ποιό σκοτάδι;
Ὄχι τὸ φυ σι κό, αὐ τὸ ποὺ φέρνει ἡ δύσις τοῦ ἡ -
 λίου καὶ τὸ ὁποῖο εἶνε εὐ εργετικό· ὑπάρχει ἕνα
ἄλ λο σκοτάδι, σκοτάδι ἠθικό, ποὺ εἶνε φοβερό·
κι αὐτὸ τὸ δημιουργεῖ ἡ ἁμαρτία, τὸ ψέμα, ἡ ἀ -
πάτη, ἡ πλάνη. Εἶνε «τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον»,

γιὰ τὸ ὁποῖο μιλάει συχνὰ τὸ Εὐαγγέλιο (Ματθ. 8,12·
22,13· 25,30). Μέσα στὸ σκοτάδι αὐτὸ ζῇ καὶ κινεῖται
ὁ διάβο λος, ὁ πρωτεργάτης τοῦ ψεύδους, ὁ δημι -
ουρ γὸς τοῦ ἠθικοῦ καὶ πνευματικοῦ σκότους.

Στὴ μοντέρνα τώρα ἐ ποχή μας δὲν θέλουν
ν᾽ ἀ κοῦ νε τὴ λέξι σατανᾶς. Ἂν διαβάσουμε ὅ -
μως τὸ Εὐαγγέλιο ἀπ᾽ ἀρ χῆς μέχρι τέλους, θὰ
δοῦμε ὅτι μιλάει περὶ δι  αβόλου, σατανᾶ, ὄφεως,πνευ  μάτων πονηρῶν. Καὶ ὁ σημερινὸς ἀπόστο -
λος ἀκρι βῶς λέει· Δὲν ἔχουμε νὰ παλέψουμε
«πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς,
πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτο-
ρας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφ. 6,12).

–Μὰ τώρα, στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ
τῶν πυραύλων θὰ μᾶς μιλᾷς περὶ σατανᾶ;…

Δὲν ἔχω καιρό, νὰ σᾶς ἀποδείξω καὶ μὲ λογι -
κὲς καὶ μὲ φιλοσοφικὲς καὶ μὲ ἐπιστημονι κὲς
ἀκόμη ἀποδείξεις, ὅτι ὑπάρχει σατανᾶς. Ἕνα
μόνο σᾶς λέω, ὅτι ὅσο εἶνε βέβαιο ὅτι ὑ  πάρ-
χει νύχτα, ἄλλο τόσο βέβαιο εἶνε ὅτι ὑ πάρχει
σατανᾶς. Τὸ βεβαιώνουν τὸ κακὸ - τὰ ἐγκλή-
ματα ποὺ γίνονται, τὸ βεβαιώνει πρὸ παντὸς
ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
τῆς ἁγίας Γραφῆς. Ἐκεῖ ὁ σατανᾶς καὶ τὰ ὄρ -
γανά του ὀνομάζονται «κοσμοκράτορες».

–Μὰ γιατί ὁ διάβολος λέγεται κοσμοκράτο -
ρας; τί ἐξουσιάζει; Καὶ τί δὲν ἐξουσιάζει! ὁ θυ-
μόσοφος λαός μας σὲ κάθε σκοτεινὴ ὑπό θε σι
λέει· «ὁ διάβολος ἔβαλε τὴν οὐρά του». Παν  τοῦ
λοιπὸν βάζει τὴν οὐρά του, παντοῦ διεισδύει.
⃝ Πρῶτα - πρῶτα στὸ σπίτι. Τί κάνει ἐκεῖ; Κλεί-
 νει καὶ ἀνοίγει τὰ μάτια τῶν συζύγων· δηλαδή,
ἄλλοτε βάζει τυφλοπάνι καὶ κρύβει τὰ προ τε-
ρήματα τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸν ἄλλο, καὶ ἄλλοτε
μεγαλοποιεῖ τὰ ἐλαττώματά τους καὶ «κάνει
τὴν τρίχα τριχιά». Βάζει ἔτσι τὸ ἀντρόγυνο
σὲ κατάστασι ἐκνευρισμοῦ, φιλονικίας καὶ μί-
σους. Βάζει καὶ τὰ παιδιὰ νὰ μὴν ὑπακούουν
στοὺς γονεῖς καὶ τοὺς γονεῖς νὰ ἐξοργίζωνται
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ἐναν τίον τῶν παιδιῶν. Βάζει τὴ νύφη καὶ τὴν
πεθε ρὰ νὰ φιλονικοῦν. Λίγα σπίτια σήμερα ἔ -
χουν ὁμόνοια· κυριαρχεῖ τὸ πονηρὸ πνεῦμα. 
⃝ Καὶ μόνο στὸ σπίτι; Καὶ στὸ σχολεῖο. Εἶνε
μαρτύριο νά ᾽νε καν  εὶς δάσκαλος· χρει ά  ζεται
ἡρωισμό. Ἐκεῖνα τὰ μικρά, τώρα μάλιστα ποὺ
ἀπαγορεύεται νὰ τοὺς τραβήξῃ τὸ αὐτί, ἔρ -
χονται ἀπὸ τὸ σπίτι κακομαθημένα. Ἔννοια
σας, μανάδες, ποὺ τὰ χαϊδολογεῖτε ὅ ταν λένε
ψέμα ἢ βλαστημοῦν, καὶ δὲν τὰ τιμω ρεῖτε ὅ -
πως οἱ παλιὲς γιαγιάδες οἱ ἀγράμματες· αὐτὰ
τὰ παιδιάκια μιὰ μέρα θὰ γίνουν θηριάκια. Ὁ
κοσμοκράτωρ στὸ σχο λεῖο βάζει τὰ παιδιὰ νὰ
τυραννοῦν τὸ δάσκαλο, βάζει καὶ ὡρισμένους
δασκάλους, ποὺ δὲν πιστεύουν στὸ Θεό, νὰ
σταλάζουν μέσα στὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν τὸ
φαρμάκι τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας.
⃝ Μετὰ τὸ σπίτι καὶ τὸ σχολεῖο ποῦ ἀλλοῦ νὰ
πᾶμε· στὰ δικαστήρια. Εὔχομαι νὰ μὴ χρειαστῇ
νὰ βρεθῆτε ἐκεῖ. Προτιμῆστε νὰ ζημιωθῆ τε
μερικὰ χρήματα παρὰ νὰ καταφύγετε στὰ δι-
καστήρια. Μόλις μπῇς ἐκεῖ, σὲ παρέλαβε ὁ με-
 γάλος ἑωσφόρος μὲ πρῶτο ἁ μάρτημα τὸν ὅρκο.
Καὶ ἀλήθεια ἀκόμα νὰ πῇς, εἶνε ἁμαρτία, γιατὶ
τὸ Εὐαγγέλιο λέει «μὴ ὀμό σαι ὅλως» (Ματθ. 5,34),
δὲν πρέπει νὰ ὁρκίζεσαι καθόλου. Ἔπειτα ἔρ -
χον ται τὰ ψέματα, οἱ ψευδο μάρτυρες, οἱ σο φι-
στεῖες δικηγόρων ποὺ προσπαθοῦν νὰ κά-
νουν τὸ ἄσπρο μαῦρο καὶ τὸ μαῦρο ἄσπρο. Τὸ
δικαστήριο σήμερα εἶνε κολαστήριο. Μολον -
ότι ὑπάρχει ἐκεῖ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, βασιλεύει τὸ πονηρὸ πνεῦμα.
⃝ Εἴδαμε τὸν κοσμοκράτορα στὸ σπίτι, στὸ σχο-
 λεῖο, στὸ δικαστή ριο. Νὰ πᾶμε τώρα στὸ στρατό;
Μόλις καταταγῇς καὶ ντυθῇς ἐσὺ ὁ Χριστια-
νός, θὰ δῇς ἕνα δεκανέα ἢ ἕνα λοχία νὰ σοῦ
βλαστημάη τὰ θεῖα, τὸ Χριστό, τὴν Παν αγία,
τὰ πάντα· ὀργιάζει ἡ βλασφημία ἀπὸ τοὺς μι-
κροὺς μέχρι τοὺς μεγάλους· ἔχουν στὸ κεφά -
λι τὸ ἐθνόσημο μὲ τὸν τίμιο σταυρό, καὶ τὸν
βλαστημᾶνε· τί προκοπὴ περιμένουν νὰ δοῦν;
⃝ Ὁ κοσμοκράτωρ ἔχει ἀκόμα ὑπὸ τὴν ἐξου-
σία του ἀνώτατες σχολὲς καὶ πανεπιστήμια.
Γι᾽ αὐτὸ κάποιος, ποὺ τὰ ζύγιζε καλὰ τὰ πρά -
γματα, εἶπε ὅτι τὸ πανεπιστήμιο πρέπει νὰ λέ-
γεται ὄχι πανεπιστήμιο ἀλλὰ «πανσκοτιστή-
ριο», γιατὶ ἐκεῖ δὲν βασιλεύει τὸ φῶς τῆς ἐπι-
στήμης. Πρὸ Χριστοῦ ὁ Πλάτων εἶχε πεῖ· «πᾶ -
σα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς
ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνε -
ται» (Μενέξενος 246e–247a· περ. «Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή», 540/Ἀπρ. 2007, σ. 112).
Ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶνε κακή· ἀλλ᾽ ὅταν ἀφαιρέ-
σε τε ἀπὸ αὐτὴν τὸ Θεό, καταντᾷ διαβολοεπι-
στήμη. Κι ὅπως εἶπε προφητικὰ ὁ Παπου λά-

κος, «τὰ ἄθεα γράμματα θὰ καταστρέψουν
τὸν κόσμο». Αὐτὸ βλέπουμε σήμερα.
⃝ Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἡ ἐξουσία τοῦ κοσμοκράτο-
ρος κυριολεκτικῶς καταδυναστεύει εἶνε τὰ
σπίτια τῆς ἁμαρτίας, οἱ οἶκοι ἀνοχῆς. Πρέπει νὰ
ντρε πώμαστε, πῶς μὲ τόση σοφία, παιδεία καὶ
πολιτισμό, μὲ τόσους κληρικούς, μὲ ἀστυνομί -
ες καὶ δικαστήρια, ὑπάρχουν ἀ κόμα αὐτὰ τὰ
σπίτια. Οἱ ὑποκριταὶ καταργήσαμε τάχα τὰ κόκ-
 κινα φανάρια, καὶ γέμισαν οἱ πόλεις ἀπὸ τέτοια
σπίτια, ποὺ ἐμπορεύονται τὸ ἀνθρώπινο σῶμα·
φθάσαμε νὰ λένε, ὅτι ἐδῶ ὅλα εἶνε ἀ κριβὰ καὶ
τὸ μόνο φτηνὸ εἶνε ἡ γυναικεία σάρκα.
⃝ Ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ κοσμοκράτορος εἶνε
ἀ κό μη τὰ χαρτοπαίγνια, τὰ καζῖνα, τὰ χοροδι-δα σκαλεῖα (ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέει· «ὅ που
χο  ρός, ἐκεῖ διάβολος»), θέα τρα, κινηματογρά- φοι, κάθε ὀθόνη· κατήντησαν «σχολεῖα ἐγκλή  -ματος», ἐκπαιδεύουν ἐγκλη ματίες μὲ δίπλωμα,
ὅπως π.χ. αὐτὸς  ποὺ σκότωσε τὸν Κέννεν  τυ
(ἦ ταν τακτικὸς θαμώνας τῶν ταινιῶν). 

* * *–Μ᾽ αὐτὰ ποὺ εἶπες μᾶς ἀπογοήτευσες, θὰ
πῆτε· ὁ διάβολος λοιπὸν εἶνε παντοκράτορας;

Ὄχι ὄχι, μὴν τὸ πῆτε. Ἕνας εἶνε ὁ παντοκρά -
τωρ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ διάβο-
 λος εἶνε κοσμοκράτορας, ἀλλ᾽ ὄχι σ᾽ αὐ τοὺς
ποὺ βαπτίστηκαν, ποὺ ἐξομολογοῦν ται, ποὺ
διαβάζουν τὴ Γραφή, ποὺ πιστεύουν. Ἅμα πι-
στεύῃς, τί φοβᾶσαι; «Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦρθε, γιὰ
νὰ διαλύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α΄ Ἰω. 3,8). Τί
εἶπε ὁ Χριστὸς ὁ Κύριος· Ἦρθα στὸν κόσμο
νὰ βάλω φωτιὰ (βλ. Λουκ. 12,49), νὰ γκρεμίσω τὰ κά-
στρα τοῦ ἐχθροῦ. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε -
λεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι»
(Ματθ. 24,35. Μᾶρκ. 13,31. Λουκ. 21,33). Ὅποιος πιστεύει σ᾽ ἐμέ-
να, «τοῦ δίνω τὴν ἐξουσία νὰ πατάῃ ἐπάνω σὲ
φίδια καὶ σκορπιούς, νὰ καταπατῇ ὅλη τὴ δύ-
ναμι τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ. 10,19). Ποιοί εἶνε τὰ φίδια
καὶ οἱ σκορπιοί; αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ εἴπαμε, τὰ
ὄργανα τοῦ σατανᾶ κ᾽ οἱ πλανεμένες ἰδέες
τους. Ἔχει, δηλαδή, δύναμι ὁ πιστός.

Ἔλα λοιπὸν κοντὰ στὸ Χριστὸ καὶ μὴ φοβᾶ -σαι οὔτε μάγους οὔτε μάγισσες· δὲν μποροῦν
νὰ σοῦ κάνουν τίποτε ἀπολύτως. Ὅλοι οἱ δαί-
μο νες νὰ μαζευτοῦν –πιστέ ψτε με, ἀδελφοί
μου–, κι ἂν ἀκόμα ἀνοίξουν οἱ «πύλες τοῦ ᾅ -
δου» (βλ. Ματθ. 16,18) καὶ βγοῦν ὅλοι οἱ δαίμονες, καὶ
ἂν γεμίσῃ ἡ γῆ καὶ τὰ κεραμίδια τῶν σπιτιῶν
καὶ οἱ στρατῶνες κι ὅλος ὁ τόπος, ἔχετε θάρ-
ρος. Δὲν θὰ νικήσῃ ὁ διάβολος, θὰ νικήσῃ ὁΧριστός (βλ. Ἀπ. 6,2)! ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ -
υψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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