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■ Ἐπί τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Γραπτοῦ (27η Δεκεμβρίου)

Ἡ Σωτήριος Παρέμβαση*

Ἕνα σύγχρονο θαῦμα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας 
στὸ Λονδίνο τὸν Ἰούλιο τοῦ 2005

Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα παρακολούθη-
σε συγκλονισμένη τὴν τρομοκρατικὴ 
ἐνέργεια τῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν 
στὸ Λονδίνο, ποὺ ἔσπειρε τὸν θάνατο 
καὶ τὸν ὄλεθρο σὲ ἀνυποψίαστους πο-
λίτες ἐκεῖνο τὸ πρωϊνὸ τοῦ Ἰουλίου. 

Μέσα ἀπὸ τὶς στάχτες καὶ τὰ δά-
κρυα, μία φωνὴ μᾶς ἔκανε ἰδιαίτερη 
ἐντύπωση. 

Ἐκείνη τοῦ Ἕλληνα ὁδηγοῦ τοῦ 
μοιραίου λεωφορείου, τοῦ Γιώργου 
Ψαραδάκη. 

Ἦταν ἐπαγγελματίας ὁδηγὸς στὶς 
ἀστικὲς συγκοινωνίες τοῦ Λονδίνου. 

Ἐκεῖνο τὸ πρωῒ παρέλαβε τὸ λεωφο-
ρεῖο τῆς γραμμῆς 30 καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴν συνηθισμένη διαδρομή, 
ὅπως κάνει τόσα χρόνια. 

Μέχρι ποὺ ἄκουσε μία ἔκρηξη!... Ὅταν κοίταξε πίσω συνειδητο-
ποίησε ὅτι ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ ὅλο τὸ λεωφορεῖο ποὺ δὲν εἶχε πάθει 
τίποτε. 

Οἱ ἐπιβάτες του εἶχαν σκοτωθεῖ ἢ εἶχαν βαρύτατα τραυματισθεῖ... 
Τὸ θέαμα ἦταν φρικτὸ καὶ ἀπερίγραπτο. 

Ἐκεῖνος, ὅμως, ἐξῆλθε σῶος καὶ ἀβλαβής.
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Μόλις συνῆλθε ἀπὸ τὸν ψυχικὸ κλονισμό, μίλησε στοὺς δημοσιο-
γράφους... Ἐκεῖ ἀποκάλυψε τὸ «μυστικό» του:

«Σώθηκα ἀπὸ θαῦμα!... Πάντα ἔχω μαζί μου ἕνα εἰκόνισμα τῆς 
Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας... Τὸ εἶχα μαζί μου καὶ τὸ πρωῒ τῆς Πέμ-
πτης... Ἡ Παναγία μὲ ἔσωσε... Τὴν εὐχαριστῶ». 

Αὐτὴ ἦταν ἡ δημόσια ἐξομολόγηση τοῦ Ἕλληνα ὁδηγοῦ ποὺ 
βρέθηκε στὸ ἐπίκεντρο τοῦ θρήνου καὶ τῆς καταστροφῆς... Ὅμως 
ἐκεῖνος δὲν ἔπαθε τὴν παραμικρὴ γρατζουνιά... Γύρω του αἵματα, 
φρίκη, ἀποτροπιασμός. 

Ὁ φανατισμὸς εἶχε μετατρέψει τὸν νεαρὸ μουσουλμάνο σὲ «καμι-
κάζι», σὲ αὐτόχειρα βομβιστή... Πῆρε μαζί του στὸν θάνατο τόσες 
ψυχές.

Ἀλλὰ ἡ Παναγιὰ ἔκανε τὸ θαῦμα της... Ὁ πιστὸς Ὀρθόδοξος, ὁ 
Γιῶργος Ψαραδάκης, σώθηκε. «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε»... 

Ἡ Ὁδηγήτρια βοήθησε τὸν Ἕλληνα ὁδηγὸ ποὺ προσπαθεῖ σὲ 
ξένα μέρη νὰ βγάλει τὸ ψωμί του.

(*) Πρωτοπρεσβ. Δημητρίου Ἀθανασίου καὶ Πρεσβυτ. Χαρούλας Τσουλιάη, 
Πάντων Ἄνασσα, σελ. 112, ἐκδ. «Ἄθως», Ἀθήνα 2009. Ἐπιμέλ. ἡμετ.


