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       Πολλοί δε θέλουν να αναγνωρίσουν την ύπαρξη του διαβόλου. Αυτή είναι 

η τέχνη του και η πονηριά του. Σπέρνει αµφιβολίες στο νου και τις ψυχές των 

ανθρώπων. Κλονίζει την πίστη τους στο Χριστό και την Αγία Γραφή. Εµπνέει 

λογικοφανή επιχειρήµατα, για να πείσει πως όσα λέγονται γι’ αυτόν είναι 

παραµύθια και φαντασιώσεις. Αποτέλεσµα να δέχεται και να προσπαθεί ο 

άνθρωπος να πιστέψει πως δεν υπάρχει διάβολος. Ότι είναι δηµιούργηµα της 

ανθρώπινης σκέψης και αδυναµίας ο Σατανάς. Οι αµαρτωλές επιθυµίες, τα 

ατοπήµατα, οι αδυναµίες, τα πάθη που αναστατώνουν την ψυχή συµµαχούν, 

συνήθως, σ’  αυτή την ιδέα. Η παραδοχή του πονηρού δε συµφέρει σε αυτόν που 

θέλει όλα να τα δικαιολογεί και επιθυµεί να ικανοποιεί κάθε αµαρτωλή του 

διάθεση. Μαζί µε το διάβολο, διαγράφει και την κόλαση και την πίστη στο Θεό 

και στην Εκκλησία και την ηθική. Αν κρατά την υποταγή στο νόµο, είναι γιατί 

δεν µπορεί να κάνει διαφορετικά. Ο νόµος, το κράτος επιβάλλεται. Αλλά, αυτός  

έχει κιόλας απαλλαγεί από την ιδέα του Σατανά και της αµαρτίας, ελεύθερο 

πνεύµα πιά, θεωρεί καταναγκασµό και καταπίεση κάθε κοινωνικό θεσµό. Θέλει 

να σπάσει τα δεσµά και πανελεύθερος να στήσει τον εαυτό του σαν είδωλο 

λατρευτικό. Να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι τον παρορµούν τα ένστικτα και η κακία του, 

δίχως περιορισµούς. Χωρίς να υπολογίζει τους άλλους. Νοµίζει πως τότε θα είναι 

παντοδύναµος και θα νοιώσει απόλυτη ικανοποίηση. 

       Γιατί το έργο του Σατανά είναι τούτο ακριβώς. Να πείθει τον άνθρωπο πως 

δεν υπάρχει, ούτως ώστε, στη συνέχεια, να κυβερνά τη ζωή του αυτός.  Να τον 

βεβαιώνει πως είναι ελεύθερος από κάθε ιερό και όσιο, για να τον κάνει δούλο 



	

	

δικό του και να τον σύρει σε κακοτοπιές, που θα τον κατεβάσουν στου αλόγου 

ζώου το επίπεδο, στη φθορά και την καταστροφή. Ό,τι γίνεται µε τις ταλαίπωρες 

εκείνες υπάρξεις, τους δαιµονιζόµενους, συµβαίνει και σε κάθε περίπτωση που 

επικρατεί ο διάβολος. Αυτό είναι η επιδίωξη και το κατόρθωµά του. Να 

παρουσιάζει το κακό για καλό, το άσχηµο για ωραίο, το πονηρό για αφελές, το 

ανήθικο για αγαθό, την παρανοµία για δικαίωµα, τη δουλεία και την 

καταδυνάστευση για ελευθερία. Κλονίζει την πίστη για τη σηµασία κάθε αξίας. 

Με συλλογισµούς και µε πνευµατικά µέσα πείθει πως πνεύµα δεν υπάρχει. Ότι 

το παν είναι η σάρκα, η ύλη. Μόνο ό,τι ικανοποιεί αυτά έχει αξία. « Φάγωµεν, 

πίωµεν, αύριον γαρ αποθνήσκοµεν». Μηχανεύεται παντοίους τρόπους για να 

διαλύσει τους δισταγµούς, για να περιπαίξει τη σύνεση, για να διαστρεβλώσει 

την αλήθεια.  

        Το περίεργο, αλλά και τραγικό, συγχρόνως, είναι πως ο άνθρωπος 

ασυλλόγιστα παραδίνεται στις σκέψεις και τα τεχνάσµατά του, σαν να του 

έλειπε ο νούς. Πολλές φορές χωρίς αντίσταση. Έτσι, αυτός που θεωρεί ότι κάθε 

ιδανικό  και κάθε πίστη είναι πρόληψη, γίνεται δούλος σε παιδαριώδεις 

αντιλήψεις και υποτάσσεται στα κατώτερα ένστικτα. Ελεύθερος από το πνεύµα 

υποδουλώνεται στη σάρκα και τις απαιτήσεις της. Έχει όλη την ευχέρεια να δεί 

τη βασιλεία του Θεού να εγκαθίσταται στη γη, να ζήσει σε ένα πραγµατικό 

επίγειο παράδεισο, και προτιµά να βασιλεύει ο Σατανάς στη ζωή του και να 

γίνεται η γη θέατρο πολέµων, διαφθοράς, πόνου και δυστυχίας. Καταργεί το Θεό 

σαν µε την απόφασή του να παύει πλέον να υπάρχει Εκείνος. Αγνοεί τον διάβολο 

σαν µε το να µη δέχεται την ύπαρξη του, να έχει κιόλας εξασφαλίσει την 

ανυπαρξία του. Πόσο ανόητος γίνεται ο άνθρωπος! 

      Αλλά, ευτυχώς, υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός της αγάπης. Πατέρας στοργικός 

και ανεξίκακος. Ο Κύριος που θέλει « πάντας ανθρώπους σωθήναι». Αυτός που 



	

	

καταδιώκει τον πλανώµενο άνθρωπο και στης αµαρτίας τα σοκάκια και στο 

χείλος του γκρεµού ακόµη, για να τον σώσει. Σκοπός του η ευτυχία, η σωτηρία 

του δηµιουργήµατός Του. Βασιλιά και κυρίαρχο της δηµιουργίας τον θέλει. 

Έτοιµος σε κάθε στιγµή να γίνει υπηρέτης του ανθρώπου. Κύριος και διάκονός 

του ταυτόχρονα. Σαν κύριος απαιτεί. Αλλά απαιτεί  ό,τι είναι για το καλό µας, 

έστω και αν εµείς δεν το αντιλαµβανόµαστε. 

 Ως πότε θα κλείνουµε τα µάτια στην απέραντη αγάπη Του; Όπου και αν 

βρίσκεται ο καθένας µας, όσο και αν έχει υποχωρήσει στην αµαρτία, όσο και αν 

έχει συµβιβαστεί µε του κακού το αίτιο, ας σηκώσουµε το βλέµµα προς το Χριστό. 

Είναι ο ελευθερωτής από του διαβόλου το κράτος, την τυραννία. Προς Θεού 

λοιπόν! Ας πάψει αυτό το ολέθριο κακό και να παραδίνει ο ένας τον άλλο στο 

διάβολο. Με πόνο, µε πόθο και διάθεση ολόψυχη, µε απόφαση να αλλάξουµε 

πορεία, µε εµπιστοσύνη παιδιού προς πατέρα ας απευθύνουµε στον Κύριο τη 

σωστική επίκληση: « Πάτερ ηµών ο εν τοις ουρανοίς…ρύσαι ηµάς από του 

πονηρού».   

                                                                  Αρχιµανδρίτης  Νεκτάριος Μπακόπουλος 

 

 


