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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΠΑΠΑΣ 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ. 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

ΕΓΚΩΜΙΟΝ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑ, ΑΘΗΝΑ, 2018. 

''ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ, ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΗΤΑΝ 

ΑΓΝΩΜΟΝΕΣ: Ο ΙΗΣΟΥΣ: ΟΥΧΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΣΑΝ; ΟΙ ΔΕ ΕΝΝΕΑ ΠΟΥ; Ή 

ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΠΡΑ, ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΣΑΝ, 

ΟΔΥΡΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΤΟΥΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΧΤΕΣ, ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ 

ΙΑΘΗΚΑΝ, ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΑΤΕ !!!'' ΣΕΛΙΔΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: 61-64. 
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1. «Ιησού διδάσκαλε, σπλαχνίσου μας, ελέησέ μας, δός μας την υγεία μας158».  

2. «Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε. ‘‘δεν εκκαθαρίσθησαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα πού 

είναι 159;»  

3. «Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν -Χίλιες φορές να γεν νηθείς, 

τόσες θα σε σταυρώσουν». Κώστας Βάρναλης  

4. «Χίλιοι δυο παραφυλάνε σε κοιτάν και δεν μιλάνε. Είσαι σήμερα μονάρχης κι ώσαμ’ 

αύριο δεν υπάρχεις». Οδυσσέας Ελύτης.  

5. «Η χάρις αλλάξαι την φύσιν ου δύναται»  

6. «Άμ’ ηλέηται και τέθνηκεν η χάρις».  

7. «Όσον καιρό θερίζαμε «Βασίλη και Βασίλη» και σαν αποθερίσαμε, «όξω, μωρέ κα 

σίδη!»  

8. «Τον έμαθα να κολυμπάει και γυρεύει να με πνίξει».  
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Αγαπητοί ευεργέτες,  

Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον διαβάζουμε το θαύμα του Ιησού που εθεράπευσε τους δέκα 

λεπρούς. Έχω ακούσει για τη λέπρα, ότι πρέπει να ήταν θανατηφόρα αρρώστια και μάλλον 

μεταδοτική. Λοιπόν, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμοι, οι λεπροί έπρεπε να στέκονται μακριά από 

τους υγιείς,  

 

ώστε να μην τους μολύνουν. Αυτό, αγαπητοί αγνώμονες, πρέπει να το γνωρίζετε, γιατί κι εσείς 

κάποτε πάσχατε από οικονομική, επιστημονική κοινωνική και υπηρεσιακή λέπρα. Όμως οι 

ευεργέτες σάς πήραν κοντά τους και δε φοβήθηκαν μήπως και τους μολύνετε. Ο Ιησούς βέβαια 

ως Θεάνθρωπος, ευσπλαχνίστηκε τους δέκα λεπρούς και τους θεράπευσε. Δηλαδή, αγαπητοί 

αγνώμονες, οι λεπροί ήταν καταδικασμένοι στο διηνεκές να πεθάνουν μέσα σε φριχτούς πόνους, 

αποδιοπομπαίοι τράγοι, απόβλητοι από την κοινωνία, στιγματισμένοι από την αρρώστια, που 

τρώει τις ανθρώπινες σάρκες και μεταβάλλει τους ανθρώπους σε όντα με τερατώδη μορφή. 

Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε; Μεταμόρφωση και αναγέννηση. Ήλθε το φως το αληθινόν. 

Έφυγαν τα έλκη που διαβίβρωσκαν ύπουλα το σώμα τους. Αυτοί φώναζαν160: «Ιησού 

διδάσκαλε, σπλαχνίσου μας, ελέησέ μας, δός μας την υγεία μας». Με έναν λόγο ο Ιησούς τους 

θεράπευσε. Σας θυμίζει τίποτα αυτό; Θυμόσαστε πώς οι ευεργέτες σας με λόγια και με έργα 

θεράπευσαν τη δική σας λέπρα; Και όχι μόνο αυτό, αλλά έτι πλέον σάς έδωσαν και ντοκουμέντα 

γραπτές βεβαιώσεις αποθεραπείας και επιβεβαίωσαν και πιστοποίησαν με υπογραφές και 

σφραγίδες, ότι εσείς είστε πλέον υγιείς, ότι δεν πάσχετε από την επάρατη νόσο, ότι είστε ικανοί 
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να καθίσετε σε περιστρεφόμενες πολυθρόνες και να ασκείτε εξουσία και να δίνετε εντολές. 

Αυτό, πιστέψτε με, δεν έγινε μόνον κατ’ αξίαν, όπως πιστεύετε εσείς, αλλά και κατά γνωριμίαν, 

όπως γνωρίζουν οι έχοντες μνήμην, για λογαριασμό των αμνημόνων. Το πρόβλημα όμως μέχρι 

εδώ καλά πηγαίνει. Ένας όμως από τους δέκα ή ο ένας στους δέκα γυρίζει πίσω στον Ιησού. 

Έχει ο άνθρωπος συνείδηση, τού τι έγινε ακριβώς. Οι σάρκες του δε ματώνουν πια. Το πρόσωπό 

του απέβαλε την τερατώδη όψη. Πηγαίνει λοιπόν τρέχοντας κατ’ ευθείαν στον ευεργέτη του, τον 

Ιησού, άρχισε να τον δοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό μεγαλόφωνα. Έπεσε καταγής, στα 

πόδια του Ιησού ευχαριστώντας τον για το θείο Δώρο. Αυτός που αποδείχτηκε ευγνώμων δεν 

ήταν Ιουδαίος, αλλά Σαμαρείτης. Δηλαδή δεν ήταν ούτε κουμπάρος, ούτε ξάδερφος, ούτε 

φοιτητής-σπουδαστής – ούτε υποψήφιος, ούτε τσιράκι, ούτε κάλφας, ούτε συνεργάτης, ούτε 

κολλητός, ούτε συνάδελφος, ούτε, ούτε… ούτε…! Δεν είχε καμία σχέση με τον ευεργέτη του, 

τον Κύριο, και μάλιστα είχε και την αρρώστια της λέπρας.  

Οι άλλοι εννέα, που όσο είχαν τη λέπρα έκλαιγαν μαζί του, έδειχναν τις πληγές, παρακαλούσαν, 

θρηνούσαν και ωδύροντο με δάκρυα και με πόνους εξαφανίστηκαν. Αυτοί μάλλον είχαν εκτός 

της λέπρας και την αρρώστια της αχαριστίας και της αγνωμοσύνης !!! Όμως μετά την ίαση ούτε 

φωνή, ούτε ακρόαση. Και ιδού το εύλογο ερώτημα του Ιησού: «ουχί οι δέκα εκκαθαρίσθησαν; οι 

δε εννέα πού;». Αλήθεια, πού ήταν οι άλλοι εννέα; Ξέχασαν τόσο γρήγορα τη λέπρα που 

κατέτρωγε τις σάρκες τους; Ξέχασαν τον κοινωνικό αποκλεισμό; Ξέχασαν την απομόνωση που 

τους είχε επιβάλλει ο Μωσαϊκός νόμος; Ξέχασαν το πώς απόκτησαν την υγεία τους, το πρώτιστο 

αγαθό των ανθρώπινων όντων;  

Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον διαβάζουμε 161: «Και ενώ εβάδιζεν αυτός προς την Ιερουσαλήμ, 

επέρασε ανάμεσα από τα σύνορα Σαμαρείας και Γα λιλαίας. Και καθώς εισήρχετο εις ένα χωριό, 

τον απήντησαν δέκα λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν από μακρυά, διότι ο μωσαϊκός νόμος διέτασσε 

να μη πλησιάζουν ποτέ οι λεπροί τους υγιείς. Και αυτοί εφώναξαν δυνατά και είπαν: ‘‘Ιησού 

διδάσκαλε, σπλαγχνίσου μας, ελέησέ μας, δος μας την υγεία μας’’. Και όταν τους είδεν ο Ιησούς 

τους είπε. ‘‘πηγαίνετε και δείξετε το σώμα σας εις τους ιερείς, δια να βεβαιώσουν αυτοί επισήμως 

την θεραπείαν σας’’. Και καθώς επήγαιναν εκαθαρίσθησαν από την λέπραν. Ένας δε από αυτούς, 

όταν είδεν ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε δοξάζων και ευχαριστών τον Θεόν με μεγάλην φωνήν. Και 

έπεσε με το πρόσωπον κατά γης κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ευχαριστών αυτόν εκ βάθους ψυχής. 

Και αυτός ήτο Σαμαρείτης. Απε κρίθη δε ο Ιησούς και είπε. ‘‘δεν εκαθαρίσθησαν και οι δέκα;  
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Οι άλλοι εννέα πού είναι; Δεν εθεώρησαν καθήκον των να επιστρέψουν και να δοξά σουν τον 

Θεόν, εκτός από αυτόν που δεν είναι Ιουδαίος, αλλά κατάγεται από άλλο γένος;’’  

Και είπεν εις αυτόν: ‘‘σήκω και πήγαινε, η πίστις σου, εκτός από την θεραπείαν του σώματος, σού 

έχει δώσει και την σωτηρίαν της ψυχής σου’’. (Η ευγνωμοσύνη μας προς τον Θεόν μας κάνει 

αξίους ακόμη μεγαλυτέρων δωρεών εκ μέρους του)162.  

 

Ξέχασαν τις εδαφιαίες υποκλίσεις, τα χειροφιλήματα, τις κολακείες, τα δώρα, τα γράμματα με 

την έκφραση αιωνίας φιλίας και ευγνωμοσύνης; Πώς λοιπόν να μην εγκωμιάσει κανείς την 

αγνωμοσύνη των εννέα λεπρών, αφού αγνόησαν τον ίδιο τον Θεό και Σωτήρα τους; Τι 

περιμένουν να εισπράξουν οι κοινοί θνητοί ευεργέτες; Και ποιες προσδοκίες μπορείτε να έχετε 

εσείς οι ευεργέτες από τους αχάριστους και αγνώμονες; Το μόνο βέβαιο είναι η σταύρωση! Τι 

μας διδάσκει λοιπόν το θαύμα της θεραπείας των δέκα λεπρών; Τι μας θυμίζει η επιστροφή του 

ενός και η απουσία των εννέα; Αλήθεια θεωρεί κανείς ότι οι εννέα αγνώμονες και αχάριστοι 

θεραπεύτηκαν όντως; Μπορεί στο σώμα και στα υλικά αγαθά να θεραπεύτηκαν, μπορεί να από 

κτησαν officia, αλλά στην ψυχή, στη συνείδησή τους θεραπεύτηκαν; Δε θα συνεχίσουν να είναι 

άρρωστοι, όταν το χρέος τιμής δεν το απέδωσαν: «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον 

Κόσμον όλον, και ζημιωθή την Ψυχήν αυτού; ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της Ψυχής αυτού 

163»  
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Τι θα κόστιζε, αγαπητοί αγνώμονες, αν αποδίδατε τιμή, αν αναγνωρίζατε αυτούς που σας πήραν 

από την αφάνεια, την αρρώστια, την ανάγκη, την απόρριψη από το περιβάλλον σας, από το 

περιθώριο της ζωής για να σάς ανεβάσουν στα ύψη; Τι θα χάνατε και πόσο φτωχότεροι θα 

ήσασταν αν γυρίζατε όπως ο ένας από τους δέκα λεπρούς και λέγατε ένα ευχαριστώ σε εκεί νους 

που στη γύμνια και τα αδιέξοδα άνοιξαν για σάς τις αγκαλιές τους; Δεν είναι επομένως θέμα 

θυσίας, ούτε απώλεια των αγαθών σας. Δεν είναι καν αναμενόμενο ή οφειλόμενο το κατά 

συνθήκην φαινόμενο. Είναι ένας υποβόσκων και αρρωστημένος εγωισμός, είναι μια 

μικροπρέπεια και ακόμα ένα τεκμήριο αναξιότητας. Η μετριότητα της προσωπικότητας 

μετατοπίζει τις ευθύνες και συνακόλουθα οικειοποιείται υπερφυσικές ιδιότητες για να 

καταδείξει ότι εδάμασε τις αντιξοότητες και κατέκτησε τον Όλυμπο με τις ορειβατικές της 

ικανότητες! Οι άλλοι όμως το ξέρουν ότι, η άνοδος έγινε με τη μέθοδο των ασπόνδυλων αυτών 

όντων των Μαλακίων, όπως του κοχλία, κοινώς, (Σαλιγκαριού), που αναρριχάται στον Όλυμπο, 

έρποντας, γλείφοντας και με τα κέρατά του. Μιλάω βέβαια για Τα Μαλάκια δηλ. τα κοινώς 

καλούμενα σαλιγκάρια. Ό,τι και να πιστεύουν οι αχάριστοι τα γεγονότα είναι «τοις πάσι 

γνωστά».  

Και το πρόβλημα ως κοινωνικό φαινόμενο παραμένει. Είναι μια επιβεβαίωση ότι όσο θα 

υπάρχουν ευεργέτες, θα υπάρχουν δυστυχώς μαλάκια. Το εγκώμιον όμως είναι δίκαιον, γιατί και 

αυτή η τάξη των ανθρώπων πρέπει να ενθαρρύνεται, ώστε να μην εκλείψει το είδος τους και 

μάλιστα η κοινωνία πρέπει να κηρύξει το είδος αυτό «υπό αφανισμό», για να το προστατεύσει 

και να το αναδείξει. Ελπίζω ότι αυτό το μικρό πόνημα θα συμβάλλει αποτελεσματικά και στην 

ίαση της λέπρας αλλά και στην καταξίωση έστω του 10% όσων θεραπεύτηκαν ή θεραπεύονται 

από την αρρώστια. Για τους άλλους φροντίστε εσείς, οι αναγνώστες αυτών των σκέψεων!   
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ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΙΗΡΧΕΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ. ΚΑΙ 
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