
Πολλοὶ νομίζουν σήμερα ὅτι δὲν ὑπάρχουνδαιμόνια. Θὰ ἤθελα κ᾽ ἐ γώ, ἀγαπητοί μου,
νὰ μὴν ὑπάρχουν· ἀλλὰ δυστυχῶς ὑ πάρχουν,
εἶνε μία σκληρὴ πραγματικότης. Ὑ πάρχουν
πνεύματα ἀκάθαρτα, ποὺ ἐπηρε άζουν μὲ πολ-
 λοὺς τρόπους τὸν ἄνθρωπο. Ἡ σελήνη καὶ ὁ
ἥ λιος ἀσκοῦν ἐπίδρασι ἐπάνω στὴ γῆ· ἐκτὸς ὅ -
μως ἀπὸ τὰ οὐράνια αὐ τὰ σώματα ὑπάρχουν
κι ἄλλοι κόσμοι, ἀόρατοι, ποὺ ἡ ἐπιστήμη δὲν
μπορεῖ νὰ τοὺς ἀντιληφθῇ· ἐκτὸς ἀπὸ τὰ φυσι -
κὰ ὑπάρχουν καὶ ὑπερφυσικὰ φαινόμενα, ποὺ
ἡ ἐπίδρασί τους εἶνε μεγάλη στὴ ζωή μας.

Θὰ ἤθελα νὰ συστήσω στοὺς διανοουμέ-
νους ποὺ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν ὕπαρξι δαι μό-
νων· ἂς μὴ διαβάσουν τὸ Εὐαγγέλιο, ἂς διαβά  -
σουν τὸ ἔργο τοῦ ̔Ρώσου λογοτέχνου Ντοστο -
γιέφσκυ «Δαιμονισμένοι». Θὰ δοῦν ἐ κεῖ, ὅτι με-
 ρι κὰ ἐγκλήματα, ἀσύλληπτα στὴ φαν τασία, μία
μόνο ἐξήγησι ἔχουν· ὅτι ὁ ἄν θρωπος, καὶ ὁ ἁγι -
ώ τερος ἀκόμη, μερικὲς στι γμὲς διατελεῖ ὑπὸτὸ κράτος δαιμονικῆς ἐπηρείας. Θεὸς φυλάξοι!
«Μὴ εἰσενέγκῃς ἡ μᾶς εἰς πειρασμόν» (Ματθ. 6,13).
Πρὸ ἡμερῶν στὸ κακουργοδικεῖο Θεσσαλονί -
κης δικαζόταν κάποιος γιὰ ἔγκλημα, ἐνῷ ἡ προ -
ηγούμενη ζωή του ἦταν ἀνεπίληπτη. Κλαί γον -
τας εἶπε· Πῶς τό ᾽κανα! δὲν μπορῶ νὰ κα ταλά-
βω πῶς ἔ φτασα στὸ κακό· θόλωσε τὸ μυαλό,
σὰν κάποια ἄλλη δύναμι νὰ μ᾽ ἔσπρωχνε…

Εἶνε λοιπὸν γεγονὸς ἐξακριβωμένο, ὄχι μό-
 νο ἁγιογραφικῶς ἀλλὰ καὶ φιλοσοφικῶς καὶ
ψυχολογικῶς, ὅτι ἔρχονται στιγμὲς ποὺ οὔτε
τὸ λογικὸ οὔτε ἡ συνείδησις ἀλλὰ μία ἄλλη
δύναμις ὠθεῖ τὸν ἄν θρωπο στὸ «γκρεμό». 

Ἂν κάποιος ἐξακολουθῇ νὰ ἀμφιβάλλῃ, ἂς
πάῃ στὴν Κεφαλονιὰ ὅταν γιορτάζει ὁ ἅγιοςΓεράσιμος (20 Ὀκτωβρίου). Θὰ δῇ ἐκεῖ, ἄν θρω-
ποι ποὺ τοὺς πειράζουν τὰ δαιμόνια, μόλις φα -
νῇ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου, νὰ σπαράζουν σὰν τὸ
ψάρι καὶ νὰ κραυγάζουν «Μᾶς ἔκαψες, καψά -

λη!», καὶ νὰ θεραπεύωνται μὲ τὴ δύναμι τοῦ
σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὑ πάρχουν λοιπὸν πονηρὰ πνεύματα. Καὶ
ὣς ἐδῶ μὲ ἀκούσατε· θὰ μὲ ἀκούσετε ἆραγεκαὶ στὴ συνέχεια; * * *

Ἐρχόμαστε τώρα, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴν
περικοπὴ τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου στὴ ση-
μερινὴ κατάστασι τῆς κοινωνίας μας. Φαντά-
ζομαι τὸν Κύριό μας νὰ ἔρχεται στὴν πατρίδα
μας κι ὅπως τότε ρώτησε τὸν ταλαίπωρο ἐκεῖ -
νον ἄνθρωπο, «Τί σοί ἐστιν ὄνομα;» (Λουκ. 8,30), ἔ -
τσι τώρα ρωτάει καὶ τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς, τοὺς
νέους καὶ νέες, μικροὺς - μεγάλους, γέρους
καὶ παιδιά, καὶ λέει· «Ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σου;».Ἔχουμε ἀσφαλῶς ὅλοι ἀπὸ τὸ βάπτισμά μαςὀνόματα χριστιανικὰ καὶ ἑλληνικά, ὀνόματα
ἁ γίων· ἄλλος ὀνομάζεται Ἀνδρέας, ἄλ λος Νι-
κόλαος, ἄλλος Κωνσταντῖνος…, καὶ οἱ γυναῖ -
κες ἄλλη Ἑλένη, ἄλλη Αἰκα τερίνη…, καὶ ἄλλη
ἔχει τὸ ὄνομα Μαρία τῆς Παναγίας Παρθέ-
νου· καὶ φτάνει μόνο τὸ ὄνομά μας, ὄνομα ἑλ -
ληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο, νὰ μᾶς δι δάξῃ. Ἔχου με
λοιπὸν καθέ νας τὸ δικό του ὄ νομα. Ὅπως ὅ -
μως τότε ὁ ἄν θρωπος τοῦ εὐαγγελίου δὲν ἀ -
πήντησε λέγον τας τὸ ὄνομά του, ἀλλ᾽ ἀποκρί-
θηκε «Λεγε ών» (ἔ.ἀ.), φοβᾶ μαι, ἀγαπη τοί μου, ἂν
κάνῃ ὁ Κύριος σήμερα τὸ ἐρώτημα «Ποιό εἶνε
τ᾽ ὄνομά σου;», μήπως λάβῃ παρομοία ἀ πάν -
τησι· ὅτι δηλαδὴ καὶ σ᾽ ἐ μᾶς, παρὰ τὴν ἐξωτε-
ρικὴ ἐμ φά νισι, τὴ μόρ φω σι ἢ τὰ πλούτη, ὑ -πάρχουν πλήθη δαιμονίων· καὶ τότε, ἀνάλογα
μὲ τὸν ἀ ριθμό τους, σὲ γλῶσ σα στρατιωτική,
θ᾽ ἀκούγεται ἡ ἀπάν τησι· ἄλλος θ᾽ ἀπαντήσῃ·
Τ᾽ ὄνομά μου εἶνε «Διμοιρία», ἄλλος Τ᾽ ὄνομά
μου εἶ νε «Λόχος», ἄλλος «Διλοχία», ἄλλος «Τά -
γμα», ἄλλος «Ταξιαρχία», ἄλλος «Μεραρχία».

Μάλιστα. Ὄχι ἕνα καὶ δύο ἀλλὰ πλῆθος δαι-
 μόνια φωλιάζουν σήμερα μέσα στοὺς ἀνθρώ-
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πους ποὺ φέρουν χριστιανικὰ ὀνόματα. Μὴ
ξυπάζεστε, μὴν τρομάζετε. Καὶ ἐξηγοῦμαι.

� Τὸν βλέπεις ἐκεῖνον; Ἀπ᾽ τὸ πρωί, πρὶν ν᾽
ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος, ἀντὶ νὰ πάῃ στὴ δουλειὰ ἢ
στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, ἡ πρώτη του ἐπίσκεψι εἶ -
νε στὸ καπηλειό - οἰνοπωλεῖο, στὴν ταβέρνα,
μαγαζιὰ ποὺ πλημύρισαν τὴν πατρί δα μας. Ἡ
Ἑλλάδα ἔρχεται ἀπ᾽ τοὺς πρώτους στὰ Βαλ-
κάνια σὲ κατανάλωσι ἀλκοόλ, πάθος ποὺ καλ-
λι εργεῖται καὶ μεταδίδεται ἀπὸ γενεὰ σὲ γε-
νεά, καὶ θά ᾽πρεπε τὸ κράτος νὰ ἀσκῇ αὐστηρὸ
ἔ λεγχο καὶ νὰ τιμωρῇ κάθε παραβάτη. Ὁ δοῦ -
λος τοῦ ἀλκοὸλ θὰ πιῇ τὸ πρωί, θὰ πιῇ τὸ με-
ση μέρι, θὰ πιῇ τὸ βράδυ. Τὰ χέρια του τρέ-
μουν, τὰ πόδια του τρικλίζουν, συχνὰ δὲν περ-
πατάει μὲ τὰ δύο πόδια, πέφτει μὲ τὰ τέσσε-
ρα, γίνε ται τετράποδο ὅπως ὁ χοῖρος τοῦ ση-
μερινοῦ εὐαγγελίου. Εἶνε ἀξιοθρήνητος· ἔ χει
τὸ δαιμόνιο τοῦ ἀλκοολισμοῦ.

� Τὸν βλέπεις τὸν ἄλλον ἢ τὴν κυρία τῆς ἀ -
ριστοκρατίας; Ὅπως οἱ νυχτερίδες, ποὺ κι-
νοῦν ται στὰ σκοτεινά, ἔτσι κι αὐτοὶ μόλις νυ-
χτώσῃ βγαίνουν καὶ ἢ πηγαίνουν σὲ καζῖ νο μὲ
τυχερὰ παιχνίδια, ἢ μαζεύονται σὲ ὡρισμένα
σπίτια κ᾽ ἐ κεῖ, γύρω ἀπ᾽ τὸ πράσινο τραπέζι μὲ
τὶς τράπουλες στὰ χέρια, παίζουν ὣς τὶς πρω-
ινὲς ὧ ρες, καὶ πολὺ συχνὰ φεύγουν ἀπέντα-
ροι. Ἔχουν τὸ δαιμόνιο τῆς χαρτοπαιξίας.

� Ἄλλο δαιμόνιο ποὺ ταλανίζει τὴν ἀγαπη-
 τή μας πατρίδα. Τὸν βλέπεις ἐκεῖνο τὸν ἄλλο;
Μέσα στὸ κεφάλι του, ἂν τ᾽ ἀνοίξῃς, δὲν θὰ
δῇς οὔτε πατρίδα οὔτε θρησκεία· θὰ δῇς μό-
νο λεφτὰ καὶ τίποτ᾽ ἄλλο. Ἔγινε ἕνας μπεζα-
χτᾶς, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μετράει μόνο τὰ
δολλάρια καὶ χρυσὲς λίρες. Αὐτὸς πάσχει ἀπὸ
τὸ δαιμόνιο τῆς φιλαργυρίας, ἡ ὁποία ἐξώθη-
σε ἕνα προδότη νὰ πουλήσῃ τὸν Κύριό του.

� Βλέπεις κ᾽ ἐκεῖνο τὸ νέο, ποὺ κάποτε ἦ -
ταν ἀριστοῦχος στὸ σχολεῖο καὶ στὶς σπου-
δές; Τώρα πιὰ δὲν προβιβάζεται, μένει καθυ-
στερημένος, αἰώνιος φοιτητής. Τί ἔπαθε; Τὸν
ξεμυάλισε ὁ ἔρωτας καὶ ἡ σαρκικὴ ἡδονή. Καὶ
ὄχι μόνο ξέχασε τὴν ἐπιστήμη του, ἀλλὰ κιν-
δυνεύει νὰ χάσῃ καὶ τὴν ὑγεία καὶ τὴ ζωή του
καὶ νὰ πεθάνῃ μέσα στὰ ἄσυλα τῶν ἀνιάτων.
Τὸ κυρίευσε τὸ δαιμόνιο τῆς ἀκολασίας.

� Νά κ᾽ ἐκεῖνος μὲ τὰ γκρίζα μαλλιά, ποὺ ἔ -
χει παιδιὰ καὶ ἐγγόνια. Τὸν βλέπεις μιὰ μέρα
κ᾽ ἐγκαταλείπει τὴν ὑπέροχη τίμια γυναῖκα του
καὶ τὰ χαριτωμένα παιδιά του, καὶ σμίγει μὲ
ἄλλες γυναῖκες, ἄτιμες. Τί ἔπαθε αὐτός; Τὸν
ἔδεσε τὸ δαιμόνιο τῆς πορνείας καὶ μοιχείας.

� Τὴ βλέπεις κ᾽ ἐκείνη τὴν ἄλλη, ποὺ πετά-
ει τὰ ροῦχα της καὶ περπατάει γυμνὴ κ᾽ ἐπι-

δει κνύει τὶς σάρκες της λὲς κ᾽ εἶνε κρέατα Ἀρ -
γεντινῆς; Αὐτὴ ἔχει τὸ ἴδιο δαιμόνιο μὲ τὸν ἄν -
θρωπο τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου ποὺ ἔβγα-
ζε τὰ ροῦχα του, τὸ δαιμόνιο τοῦ γυμνισμοῦ.

Μακρὺς εἶνε ὁ κατάλογος τῶν δαιμονίων.
Καὶ στὸ ἐρώτημα «Ποιό εἶνε τ᾽ ὄνομά σας;» ἡ
ἀπάντησι ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴν πραγμα-
τικότητα εἶνε πάλι «Λεγεών». Κι ὄχι μόνο γιὰἄτομα, ἀλλὰ καὶ γιὰ χωριὰ ὁλόκληρα καὶ πό-λεις ἡ ἴδια ἀπάντησι ἁρμόζει. Ἀθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Πάτρα, Βέρροια…, ποιό εἶνε τ᾽ ὄνομά
σας; Ἔχετε ὡραῖα ὀνόματα, ποὺ ὑπενθυμί-
ζουν ἕνα ἔνδοξο παρελθὸν τῆς ἱστορίας σας·
ἀλλ᾽ ἐὰν ἀπαντήσουν οἱ ταβέρνες, τὰ χαρτο-
παίγνια, τὰ διαζύγια, οἱ λῃστεῖες, τὰ ἐγκλήμα-
τα, τ᾽ ἁμαρτωλὰ σπίτια, ἡ ἀπιστία καὶ διαφθο-
ρά, τότε χάθηκαν πλέον τὰ ἱστορικὰ ὀνόματα
καὶ ἕνα ὄνομα ἀπέμεινε· «Λεγεών»! 

* * *Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸν ἄνθρωπο (δά-
σκα λοι, καθηγηταί, παιδαγωγοί, κοινωνικοὶ
λει τουργοί, γιατροί, ἀστυνομικοί, δικαστικοί,
εἰσαγγελεῖς…), βλέ πουν τὸ θηρίο τοῦ κακοῦ
νὰ ὀργιάζῃ στὸν κόσμο. Δὲν πᾶ με καλά, ἀδελ-
φοί μου. Λεγεὼν δαιμονίων ἐν έ σκηψε καὶ στὴν
ταλαίπωρη πατρίδα μας.

Ἀλλ᾽ ἂς ἔχῃ δόξα ὁ Χριστός. Ἐγὼ ἀκούω τὴ
θρι αμβευτικὴ φω νή, τὸ θούριο, τὸν παιᾶνα.
Δὲν τ᾽ ἀκοῦτε σεῖς; Νίκησε ὁ Χριστός! Ποιόν
νίκησε; Στὴν ἀρχή, μετὰ τὴ βάπτισί του στὸν
Ἰορδάνη, βγῆκε στὴν ἔρημο, νήστεψε, προσ -
ευχήθη κε, πάλεψε ἐπὶ 40 μέρες μὲ τὸ διάβολο,
κι ἀπέκρουσε τοὺς τρεῖς πειρασμούς μὲ τὸ
«Ὕ παγε ὀπίσω μου, σατανᾶ» (Ματθ. 4,10). Καὶ στὸ
τέλος, στὴ Γεθσημανῆ καὶ στὸ Γολγοθᾶ, ἐκεῖ
ἔγινε τὸ Βατερλὼ τοῦ διαβόλου. Πάλεψε «στὰ
μαρμαρένια ἁλώνια» μὲ τὸ χάρο καὶ νίκησε τὸ
θάνατο. Συνέτριψε τὶς πύλες τοῦ ᾅδου, ἐσκύ-
λευσε τὴ δύναμί του, τοῦ πῆρε ὅλα τὰ λάφυρα.

Νίκησε ὁ Χριστός! τὸ φωνάζει σήμερα ὁ
δαιμονιζόμενος, τὸ φωνάζει ὁ λῃστὴς ἐπὶ τοῦ
σταυροῦ, τὸ φωνάζουν οἱ ἁμαρτωλοὶ ποὺ ἀπὸ
κάρβουνα ἔγιναν διαμάντια, τὸ φωνάζουν οἱμυριάδες τῶν σεσωσμένων.

Καὶ σήμερα ἡ κοινωνία μας ἔχει ἕνα ποσο-
στὸ ντοστογιέφσκειου δαιμονισμοῦ. Ἀλλὰ «ζῇΚύριος ὁ Θεός»! Θὰ δώσουμε τὴ μάχη, τὴν
πνευματική, καὶ πιστεύω ὅτι ἡ λεγεὼν τῶν
δαιμονίων θὰ φύγῃ. Καὶ τότε χαρὰ καὶ ἀγαλ-
λίασι σὲ ὅλους, καὶ ἕνας ὕμνος θ᾽ ἀναπέμπε-
ται στὸν ἐν Τριάδι Θεό· Δόξα στὸν Υἱό, δόξαστὸ Χριστό, τὸ νικητὴ τῶν πνευμάτων. Σ᾽ αὐ -
τὸν ἡ λατρεία εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
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