
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ μεγαλο-
μάρτυς ἅγιος Ἀρτέμιος. Ἔχετε διαβάσειτὸν βίο του; Ἀνοῖξτε τὸ συναξάρι του, καὶ θὰ

βρεθῆτε μπροστὰ σὲ μιὰ σπουδαία μορφή.
Ἦταν ἀνώτατος ὑπάλληλος τοῦ Βυζαντι-

νοῦ κράτους στὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Κων-
σταντίνου (288-337 μ.Χ.). Ὁ πρῶτος ἐκεῖνος
Χριστια νὸς αὐτοκράτωρ ἐξετίμησε τὸν Ἀρτέ-
μιο, τὸν προήγαγε καὶ τὸν ἔ κανε δοῦκα καὶαὐ  γουστάλιο (=μικρὸ αὔγουστο), ἀνώτατο δη-
 λαδὴ στρατιωτικὸ καὶ πολιτικὸ διοικη τὴ τῆς
μεγάλης πόλεως τῆς Ἀ λεξανδρείας.

Μετὰ ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ὅ μως, τὸ
361-363 μ.Χ., βασίλευσε ὁ Ἰουλιανὸς ὁ παρα-βάτης, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ ἐπαναφέ ρῃ τὴν
εἰδωλολα τρία καὶ ἐδίωξε τοὺς Χριστι ανούς.
Αὐτὸς συνέλαβε κληρικούς, φυλάκισε, τυ-
ράν νησε, δήμευσε πε ριουσί ες πιστῶν, ἐνί-
σχυσε τὶς αἱ ρέσεις, ἵδρυσε μαντεῖα, ἔστησε
βωμοὺς καὶ προσέφερε θυσί ες στὰ εἴδωλα.

Ὅταν ὁ Ἀρτέμιος ἔμαθε ὅτι ὁ Ἰουλιανὸς
στὴν Ἀντιόχεια πιέζει καὶ τιμωρεῖ τοὺς Χρι-
 στι ανούς, σηκώθηκε καὶ πῆγε αὐτόκλητος ἐ -
κεῖ καὶ παρουσιάστηκε μπροστὰ στὸν ἀπο-
στάτη. Τὸ ὅτι εἶχε μεγάλο ἀ ξίωμα δὲν τὸν ἐμ -
πόδισε νὰ πιστεύῃ στὸ Χριστὸ καὶ νὰ δείχνῃ
τὴν πίστι του· καὶ τώρα ποὺ ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ
πῇ τὴν ἀλήθεια, τὴν εἶπε μὲ παρρησία καὶ ἦρ -θε σὲ σύγκρουσι μὲ τὸν αὐτοκράτορα. Τόλμη -
σε, ἀ ξι ωματικὸς αὐτός, νὰ ἐλέγξῃ τὸ βασιλιᾶ,
ποὺ οἱ ἄλλοι τὸν κολάκευαν γιὰ νὰ ἔ χουν τὴν
εὔνοιά του καὶ νὰ τοὺς δίνῃ ἀξιώματα. Στὰ
ἄλ λα σεβόταν καὶ ὑπήκουε στὸ βασιλιᾶ, τὴν
προσ βο λὴ ὅμως τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ
τὸ διωγμὸ τῶν Χριστιανῶν δὲν τὰ ἀνέχθηκε.

Ἀμέσως τὸν ἔπιασαν, τὸν χτύπησαν μὲ βού-
 νευρα, ἔξυσαν τὴν πλάτη καὶ τὰ πλευρά του,
τὸν ἔρριξαν πληγωμένο στὴ φυλακή. Τέλος,
ἀφοῦ προηγουμένως τὸν συνέθλιψαν ἀνάμε-

σα σὲ δύο μεγάλες πέτρινες πλάκες μέχρι τοῦ
ση μείου νὰ βγοῦν ἔξω τὰ μάτια του καὶ νὰ χυ-
θοῦν τὰ ἐντόσθιά του, κι ἀφοῦ συνέτριψαν
κάθε μέλος τοῦ σώματός του, τὸν ἀποκεφά-
λισαν. Ἔτσι ἔλαβε τὸ στεφάνι τοῦ μάρτυρος
καὶ δόξασε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ἡ
Ἐκκλησία τὸν τιμᾷ καὶ τοῦ ψάλλει ὕμνους.

Ἐμεῖς τώρα θὰ ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὸ ἀπο-στολικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ διαβάζεται σήμερα.
Εἶνε μία περικοπὴ ἀπὸ τὴν Δευτέρα (Β΄) πρὸς
Τι μόθεον ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

* * *Ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Ῥώμης γράφει, ἀγα-
πη τοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ μαθητή
του Τιμόθεο ἐπίσκοπο τῆς Ἐφέσου. Ξέρετε
πῶς μοῦ φαίνεται; Τὸν βλέπω νὰ ἐνεργῇ σὰν
ἕνας γενναῖος στρατηγὸς πού, ἐνῷ εἶνε πλη-
γωμένος καὶ φέρει πάνω στὸ κορμί του τραύ-
ματα βαρειά, δὲν ἐν νοεῖ ὣς τὴν τελευταί α
του ἀ ναπνοὴ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ πεδίο τῆς
μά χ ης καί, μολονότι αἱμόφυρτος, ἐξακολου-
θεῖ νὰ ἐκδίδῃ διαταγές, ἔχοντας στὸ νοῦ καὶ
στὴν καρδιά του μία σκέψι καὶ ἕνα πόθο, τὴ
νίκη τῆς πατρίδος του. Τέτοιος στρατηγὸς
τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ἔχοντας στὰ χέρια του δεσμὰ καὶ μὲ δεμέ-
 νο τὸ σῶμα στὴν ἁλυσίδα, ἐγκαταλελειμμέ-
νος ἀπ᾽ τοὺς περισσότερους συνεργάτες του,
βλέποντας μπροστά του τὸ θάνατο ὁλοένα
καὶ περισσότερο νὰ πλησι άζῃ, δὲν σκέπτεται
τίποτ᾽ ἄλλο –τί γενναία καὶ φιλόσοφη ψυχή!–
παρὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴν προκο -
πὴ τῶν Χριστιανῶν, τὴ νίκη τῆς πίστεως.

Γράφει λοιπὸν στὸν Τιμόθεο καὶ τοῦ συνι-
στᾷ θάρρος, ὑπομονή, αὐταπάρνησι. Τί τοῦ
λέει· «Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρα-
τι ώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3). Ὦ Τιμόθεε,
τοῦ λέει, οἱ ἡμέρες αὐτές, ἡ ἐποχὴ ποὺ ζοῦ -
με, δὲν εἶνε καιρὸς γιὰ ἀνάπαυσι καὶ ἀπό-
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λαυσι· εἶνε και ρὸς ἐργασίας, καιρὸς ἀγώνων
σκληρῶν, καιρὸς κακοπαθείας, καιρὸς αἵμα-
τος! Γιὰ νὰ στηρίξῃς τὴν πίστι, γιὰ νὰ προο-
δεύσῃ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ πολε-
μήσῃς τοὺς ἐχθρούς της, χρειάζονται κό ποι,
καὶ κόποι μεγάλοι. Λοιπὸν πάρε τὴν ἀ πόφασι
ὅτι δὲν θὰ ζήσῃς μὲ ἀνέσεις, δὲν θὰ καλοπε-
ράσῃς· θὰ ζή σῃς μὲ ἀντιξοότητες καὶ μὲ
σκληραγωγία, ὅπως ζῇ ἕνας εὐσυνείδητος
στρατιώτης ποὺ θέλει νά ᾽νε συνεπὴς μὲ τὴν
ἀ ποστολὴ ποὺ ἀνέλαβε. «Σὺ οὖν κακοπάθη-
σον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ».

«Καλὸς στρατιώτης». Ὁ ἀ πόστολος Παῦ -
λος παραβάλλει τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Χρι-
στι ανοῦ, καὶ μάλιστα τοῦ κληρικοῦ καὶ ποιμέ-
νος τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ
στρατιώτου. Ὅπως εἶνε δύσ κο λη ἡ ζωὴ καὶ βα -
ρὺ καὶ γεμᾶτο περιπέτειες καὶ κινδύνους τὸ
ἔργο τοῦ στρατιώτου, ἔτσι εἶνε δύσκολη ἡ ζωὴκαὶ βαρὺ τὸ ἔργο τοῦ Χριστι ανοῦ καὶ μάλιστα
τοῦ ποιμένος πάνω στὴ γῆ.

Παρατηρῆστε τὸ στρατιώτη πόσο κακοπα-
θεῖ χάριν τῆς πατρίδος. Ἐγκαταλείπει ἀγαπη -
μένα πρόσωπα –γέροντες γονεῖς, ἐκλεκτὴ
γυ ναῖκα, μικρὰ παιδιά– κι ἀφοσιώνεται στὸ
ἔρ  γο τοῦ στρατοῦ. Ὑποφέρει κακουχίες πολ-λές. Κοιμᾶται κάτω ἀπὸ ἀντίσκηνα. Μένει ἐκ -
τεθειμένος σὲ ὅλες τὶς καιρικὲς συνθῆκες
καὶ μάλιστα σὲ κακοκαιρίες. Βαδίζει κάτω ἀπὸ
τὶς καυστικὲς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἢ κάτω ἀπὸ
βροχὴ καὶ μέσα σὲ χιόνια. Μένει ἄγρυπνος
πάνω στὰ βουνά. Μάχεται κ᾽ εἶνε ἕτοιμος νὰ
πέσῃ γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς πατρίδος.

Αὐτὰ ὑποφέρει ὁ στρατιώτης, ὁ στρατιώ-
της ὁ καλός· γιατὶ ὑπάρχουν καὶ στρατιῶτεςκακοί, ποὺ δὲν σκέπτονται τὴν πατρίδα παρὰ
μόνο τὸ ἄτομό τους, τὸ ἄθλιο ἐγώ τους. Αὐ -
τοὶ δὲν ἔχουν διάθεσι νὰ ὑποβληθοῦν σὲ στε-
ρήσεις. Μόλις συναντήσουν τὶς πρῶτες κα-
κου χίες δυσανασχετοῦν καὶ γογγύζουν. Αὐ -
τοὶ ἀγανακτοῦν κατὰ τῶν ἀξιωματικῶν τους.
Αὐτοὶ σὲ ὥρα κινδύνου ἐγκαταλείπουν τοὺς
συναδέλφους τους, προδίδουν τὴν πατρίδα
τους, εἶνε ἱκανοὶ νὰ δημιουργήσουν πανικὸ
μέσα στὸ στράτευμα καὶ νὰ τὸ διαλύσουν.

«Στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὑποφέρουν
καὶ κακοπαθοῦν οἱ καλοὶ στρα τιῶτες. Ἀλλὰ
κατὰ τὴν ὡραία παρομοίωσι τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ὁ ὁποῖος γνώρισε ὅλες τὶς φάσεις
τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, καὶ οἱ Χριστιανοὶ ὑπο-
φέρουν καὶ κακοπαθοῦν, ὡς καλοὶ στρα-
τιῶτες ὄχι πλέον τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βῆ τα βασι-
λέως ἢ δικτάτορος τῆς γῆς, ἀλλὰ «ὡς καλοὶστρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ», τοῦ «βασιλέως

τῶν βασιλευόντων καὶ κυρίου τῶν κυριευό-
ντων» (Α΄ Τιμ. 6,15). Διότι ἡ Χριστιανικὴ ζωὴ δὲν μοι-
άζει μὲ μία ὁμαλὴ ἀσφαλτοστρωμένη λεω φό-
ρο, πάνω στὴν ὁποία περπατάει κανεὶς καὶ
τρέχει μὲ τὸ ἁμάξι του ἄνετα. Ὄχι. Ἡ Χριστι α-
 νικὴ ζωή, ὅ πως τὴν δίδαξε ὁ Χριστὸς καὶ τὴν ἐ -
 φάρμοσε ὁ ἴ δι ος καὶ οἱ γνήσιοι μαθηταί του, ἔ -
χει «στενὴ πύλη» καὶ εἶνε «ὁδὸς τεθλιμμένη»
(Ματθ. 7,13-14). Στὸ δρόμο αὐτόν, καὶ μάλιστα στὴν ἀρ -
χὴ τῆς ὁ δοιπο ρίας, ὁ Χριστιανὸς θὰ συναν -
τήσῃ ἐμπόδια πολλά. Τρία ἀπ᾽ αὐτὰ εἶνε·� Ἡ σάρκα. Ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός του, ὁ διεφθαρ-
μένος ἑαυτός του, θὰ ἐπαναστατήσῃ ἐναν τί -
ον του· καὶ θὰ χρειαστῇ ἀγώνας, μεγάλος ἀ -
γώνας, γιὰ νὰ ὑποτάξῃ τὴ σάρκα στὸ πνεῦμα.� Ὁ κόσμος, δεύτερον· ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος,
μὲ ὅλα του τὰ φόβητρα καὶ μὲ ὅλα του τὰ
θέλγητρα, θὰ ἐκστρατεύσῃ ἐναντίον του καὶ
θὰ πασχίσῃ νὰ τὸν κάνῃ καὶ πάλι δικό του,
αἰχμάλωτό του.� Ὁ σατανᾶς, τρίτον, σὰν λιοντάρι ποὺ οὐρ -
λιάζει πεινασμένο, «ὡς λέων ὠρυόμενος», δὲν
θὰ πάψῃ, μέχρι τὴν τελευταία ἀναπνοὴ τοῦ
Χριστιανοῦ, νὰ τὸν καταδιώκῃ καὶ νὰ ψάχνῃ
εὐκαιρία νὰ τὸν «καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. 5,8).

Θὰ χρειαστῇ λοιπὸν ἀγώνας, κι ὁ ἀγώνας
αὐτὸς γίνεται ἀκόμη τραχύτερος σὲ καιρὸ δι -ωγμοῦ ἐναντίον τῆς πίστεως, ἐκ μέρους τῶν
ἀσεβῶν καὶ ἀντιχρίστων. Νά γιατί ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, γράφοντας στὸ μαθητή του Τιμό-
  θεο, δὲν διστάζει νὰ τοῦ φανερώσῃ τὴν ἀ λή-
θεια καὶ νὰ τοῦ πῇ, ὅτι στὴ ζωή του ὡς Χρι-
στιανὸς θὰ ὑποφέρῃ πολλά.

«Καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἀλλὰ
οἱ κόποι κ᾽ οἱ ἀγῶνες ἑκατονταπλασι άζονται,
ὅταν εἶνε κανεὶς ποιμένας ψυχῶν, ὅ πως ἦταν
ὁ Τιμόθεος. Ὤ τότε! ὑπεύθυνος γιὰ τὸν ἑαυτό
του, ὑπεύθυνος ἀκόμη γιὰ ὅλες τὶς ψυχές, ποὺ
περιμένουν ν᾿ ἀκούσουν ἀπ᾿ αὐτὸν ὁδηγίες,
νὰ δοῦν τὸ καλὸ παράδειγμά του, νὰ ἐμπνευ-
σθοῦν ἀπὸ τὴν πίστι καὶ τὴν ἀρετή του.

* * *Ἀδελφοί! Εἴμαστε στρατιῶτες τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ; Ἂν δὲν εἴμαστε, ἂς φιλοτιμηθοῦμε
λοιπὸν ν᾽ ἀναδειχθοῦμε καλοὶ καὶ γενναῖοι
στρατιῶτες του. Γιὰ τὸ Χριστὸ τὸν Κύριό μας
ὄχι μόνο τὶς μικρές μας ἀνέσεις ἀλλὰ κι αὐτὸ
τὸ αἷμα καὶ τὴ ζωή μας νά ᾽μαστε ἕτοιμοι νὰ
θυσιάσουμε. Καὶ εἴθε ὑπὸ τὴν ἀρχιστρατηγία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ θραύσουμε τὶς δυνά-
μεις τοῦ σκότους καὶ νὰ βαδίσουμε μὲ τιμὴ
πρὸς τὴν κατάκτησι τῆς δόξης τοῦ οὐρανοῦ,
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ξέρουμε ὅλοι, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὸ μάθημα
τῆς λειτουργικῆς στὰ σχολεῖα, ὅτι ὑ πάρ-χουν πολλὲς Λειτουργίες. Ἡ πρώτη εἶνε τοῦ

Μεγάλου Βασιλείου ποὺ τελεῖται δέκα φο ρὲς
τὸ χρόνο. Ἡ ἄλλη, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ ἁ -
γί ου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, εἶ νε αὐτὴ ποὺ γίνε -
ται ὅλες τὶς ἄλλες ἡμέρες τοῦ ἔτους. Καὶ μία
ἄλλη Λειτουργία ποὺ γίνεται μιὰ φορὰ τὸ χρό-
 νο, σήμερα 23 Ὀκτωβρίου, εἶνε αὐτὴ ποὺ φέ-
 ρει τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου ποὺ ἑορτάζει, τοῦ ἁ -γίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου.Αὐτὴ ἡ λειτουργία, ἂν προσέξετε, διαφέρει
ἀπὸ τὶς ἄλλες. Διαφέρει στὶς δεήσεις, στὰ ἀ να-
 γνώσματα, στὶς εὐχές· διαφέρει καὶ στὰ προσ -τάγματα. Ὅπως π.χ. στὴ γυμναστι κὴ ὁ γυμνα-
στὴς προστάζει «ἄλτ», «ἐμ πρός, μάρς» κ.τ.λ.,
ἔτσι καὶ στὴν Ἐκκλησία ὁ ἄγγελος δίνει προσ -
τάγματα διὰ τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ διακόνου.

Ἕνα λοιπὸν ἀπὸ τὰ προστάγματα αὐτὰ λέ-
ει· «Σχολάσωμεν ἐκτενῶς»! Αὐτὸ θὰ ἑρμη-
νεύ σουμε καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ προσέξετε.

* * *Τί σημαίνει «Σχολάσωμεν ἐκτενῶς»; Τὸ «σχο -λάσωμεν» εἶνε ὑποτακτικὴ τοῦ ῥήματος «σχο-
λάζω» καὶ σημαίνει «ἂς σχολάσουμε». Τὸ «σχο -
λάζω» ἔχει διπλῆ ἔν νοια, καλὴ καὶ κακή. Ἡκακὴ ἔννοια ποιά εἶνε; Τὸ λέει κι ὁ λαός. Ὅ -
ταν κανεὶς δουλεύῃ ὡς ἐργάτης καὶ κατόπιν
τὸν ἀπολύσουν, ὁ κό σμος λέει· Αὐτὸν τὸν σχό-
 λα σαν, τὸν ἔδιωξαν ἀπ᾽ τὴ δουλειά. Κι ὅ ταν κά-
 ποιος δὲν ἔχῃ ἀπασχόλησι, κάθε ται ἀρ γὸς στὸ
καφφενεῖο ἕως ὅτου βρῇ δουλειά. Ἔ τσι ἡ λέξι
«σχο λάζω» καταντᾷ νὰ σημαίνῃ «τεμπελιάζω».
Μὲ τὴν καλὴ ἔννοια «σχολάζω» ση μαί νει ὅτι,
ἀ πὸ ἕνα πλῆθος ἀσχολιῶν ποὺ ὑ πάρχουν, δια-
 λέγω μία ποὺ ἀ γαπῶ, κι ἀ φοῦ τὴ διαλέξω, τὸ
μυαλό μου εἶνε πιὰ ἀ φωσιωμένο σ᾽ αὐτήν. Ἔτσι
τὸ «σχολάζω» καταλήγει νὰ σημαίνῃ «προσέ-χω», «εἶμαι ἐπιμε λὴς καὶ προσεκτικὸς» σὲ κάτι.

Σχετικὴ μὲ τὸ «σχολάζω» εἶνε καὶ ἡ λέξι

«σχολεῖο». «Σχολεῖο» εἶνε τὸ κτήριο ἐ κεῖνο
ποὺ τὰ παιδιὰ μαθαίνουν γράμματα. Τὸ παιδὶ
δηλαδή, ποὺ εἶνε ἔξω στὸ δρόμο ἢ παίζει στὴν
αὐλή, μόλις ἀκούσῃ νὰ χτυπάῃ τὸ κουδούνι,ἀφήνει τὸ παιχνίδι, μπαίνει μέσα στὴν τάξι,
κάθεται στὸ θρανίο, δένει τὰ χέ ρια του, προσ -ηλώνει μάτια καὶ ἀφτιὰ στὸ δάσκαλο, καὶ ὅ,τι
ἐκεῖνος λέει τὸ τυπώνει στὸ νοῦ του.

Αὐτὸ σημαίνει «σχολάζω». Τώρα βέβαια τὰσχολεῖα δὲν λειτουργοῦν ἔτσι. Παλαιότερα οἱ
ἀγράμματοι γονεῖς μας μᾶς πήγαιναν στὸ δά-
σκαλο κ᾽ ἔλεγαν· Δάσκαλε, πάρ᾽ τον κι ἅμα δὲν
ἀκούῃ, ἄσ᾽ τον νηστικὸ καὶ χτύπα τον ὅ σο θέ᾽ς.
Τώρα ποῦ τολμάει δάσκαλος νὰ τραβή ξῃ αὐτὶ
ἢ νὰ κάνῃ ἐπίπληξη! Καὶ σήμερα οἱ δάσκα λοι
δι δάσκουν καλύτερα ἀ πὸ τοὺς δασκάλους τῆς
ἐποχῆς μας, εἶ νε περισσότερο μορφωμένοι.
Τότε ἐμεῖς εἴχαμε δασκάλους ποὺ ἤξεραν λι-
γώτε ρα πρά γμα τα· τὰ παιδιὰ ὅμως κάθονταν
ἀ κίνητα, χωρὶς ἀταξίες· κ᾽ ἔδειχναν μεγάλη ἐ -πιμέλεια, ἀπίστευτη γιὰ τὰ σημερινὰ παιδιά.

Λένε γιὰ τὸ Δημοσθένη, ποὺ ἔγινε ὁ μεγα-
 λύτερος ῥήτορας, ὅτι ὡς νέος ἀγαποῦσε τὰ
παιχνίδια καὶ τὴ διασκέδασι. Αὐτός, γιὰ ν᾽ ἀ -
ναγ κάσῃ τὸν ἑαυτό του νὰ ἀφοσιωθῇ στὴ με-
λέτη, τί ἔκανε· κούρεψε τὸ μισό του κεφάλι
καὶ ἔτσι δὲν ἔβγαινε πιὰ ἔξω. Εἴχαμε κ᾽ ἐμεῖς
ἕνα γυμνασιάρχη αὐστηρὸ ἀλλὰ σοφό, ποὺ
μᾶς κούρευε – ἂς εἶνε αἰωνία του ἡ μνήμη.

Καὶ ὁ περίφημος μαθηματικὸς φυσικὸς καὶ
μηχανικός, ὁ Ἀρχιμήδης, ὅταν μελετοῦσε εἶχε
μεγάλη ἀφο σί ωσι. Καὶ ποιό ἦταν τὸ τέλος του·
λύ νοντας ἕνα πρόβλημα εἶχε χαράξει κύκλους
στὴν ἀμ μουδιά. Μπῆκαν στὴν πόλι ἐ χθροί, μὰ
αὐ τὸς ἔμενε σκυμμένος ἐκεῖ. Τὸν πλησίασε
ἕνας στρατιώτης μὲ τὸ σπαθί, κι αὐτὸς τὸ μό-
νο ποὺ ἔκανε ἦταν νὰ τοῦ πῇ· «Μή μου τοὺς
κύκλους τάραττε», μὴ μοῦ χαλᾷς τοὺς κύ-
κλους. Ἐκεῖνος ὅμως τοῦ πῆρε τὸ κεφάλι.

Νά λοιπὸν τί θὰ πῇ «Σχολάσωμεν ἐκτε νῶς».

Τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου
Τρίτη 23 Ὀκτωβρίου 2018
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Γιὰ νὰ μάθῃς γράμματα, πρέπει νὰ μαλλιάσῃ
ἡ καρέκλα σου. Αὐτὸ σημαίνει μεγάλη ἐ πιμέ-
λεια. Τὸ ἕνα εἶνε αὐτό. Ἀλλὰ ἐδῶ στὴν Ἐκ -
κλη σία ποὺ τὸ λέμε ἔχει καὶ μιὰ ἄλλη βαθύτε -
ρη ἔννοια. Ὑπάρχουν πολλὰ σχολεῖα, ἀπ᾽ τὸ
νη πιαγωγεῖο μέχρι τὸ πανεπιστήμιο. Ἀλλὰ ἐ -
γὼ ξέρω ἕνα ἄλλο πανεπιστήμιο πιὸ μεγάλο·
κι ἅ μα δὲν πᾷς σ᾽ αὐτό, ἄχρηστα εἶνε ὅλα τὰ
ἄλλα γράμματα ποὺ ἔμαθες. Ποιό εἶνε αὐτὸ
τὸ πανεπιστήμιο, τὸ ἀνώτερο; Ἀκοῦστε.

Ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυκας στὴν Ἀκαρνανία,
πῆγα μιὰ μέρα στὸ Βάλτο, ἕνα μέρος μὲ πάμ -
πτωχους ἀλλὰ εὐφυέστατους ἀνθρώπους. Ἐ -
κεῖ βρῆ κα ἕνα τσοπᾶνο κ᾽ ἔπιασα κου  βέν τα
μα ζί του. Μοῦ ἔλεγε κάτι πράγματα ὡ ραῖα, σο-
 φά. Τοῦ λέω· –Ποῦ τά ᾿μαθες αὐτά; –Ἐμένα ἀ -
πὸ μικρό, 3 - 4 χρο νῶν, λέ ει, ἡ μάνα μου μὲ πῆ -
γε στὸ πιὸ μεγάλο παν επιστήμιο τοῦ κόσμου.
–Καὶ ποιό, λέω, εἶν᾽ αὐτό; –Ἡ Ἐκκλησία.

Ἔτσι εἶνε· στὴν Ἐκκλησία ἀκοῦς τὰ πιὸ σο -φὰ καὶ ὡραῖα λόγια. Ὅπως λοιπὸν στὸ σχολεῖο
πρέπει νὰ προσ έχῃς, ἔτσι κ᾽ ἐδῶ. Μπῆκες
στὴν ἐκκλησία; νὰ ἔ χῃς τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μάτια
σου προσηλωμένα σ᾿ αὐτὰ ποὺ λέγον ται καὶ
τελοῦνται, γιατὶ ὅλα αὐτὰ ἔχουν σημασία.

Πρόσεχε τί λένε τὰ ἀναγνώσματα, ὁ ἀπό-
στολος καὶ τὸ εὐαγγέλιο. Πρόσεχε ἐπίσης τί
λένε οἱ εὐχές. Κοιτάξτε νὰ δῆτε στὴ θεία Λει-
τουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου. Εἶνε ἕνα κομπο-
λόι χρυσὸ μὲ 115 χάν τρες. Ἡ καθεμιὰ χάντρα
εἶνε μιὰ παράκλησις, ἕνα αἴτημα· παρακαλοῦ -
με τὸν οὐράνιο Πατέρα· «Θεέ μου, δός μας τὸ
ψωμάκι μας». «Χριστέ, φύλαγε τὴ μάνα καὶ τὸν
πατέρα μας». «Χριστέ, προστάτευε τὰ ὀρ φανὰ
καὶ τὶς χῆρες». «Χριστέ, φύλαγε τοὺς δα σκά-
λους καὶ τοὺς καθηγητάς μας». «Χριστέ, κάνε
καλὰ τοὺς ἀρρώστους μας». «Χριστέ, συνό-
δευε αὐτοὺς ποὺ ταξιδεύουν». «Χριστέ, προ-
στάτευε τοὺς ξενιτεμένους, αὐτοὺς ποὺ εἶνε
στὴν Ἀμερική, στὴν Εὐρώπη, στὴν Αὐ στραλία,
καὶ ἀξίωσέ τους νὰ γυρίσουν στὴν πατρίδα».
Βλέπετε τί λόγια ἔχει ἡ θεία Λειτουργία; ποὺ
ἂν εἴχαμε λίγη συναίσθησι θὰ κλαίγαμε. Ὅλα
αὐτὰ εἶνε μέσα. Καὶ ποῦ νὰ τὰ ποῦμε ὅ λα! Σᾶς
εἶπα μόνο μιὰ - δύο - τρεῖς χάντρες, ποῦ νὰ
φτάσω στὶς 115! καὶ πρέπει νὰ τελειώνω.

Μιὰ μέρα πῆγα σ᾿ ἕνα σπίτι καὶ βρῆκα μιὰ γε-
 ρόντισσα στὸ κρεβάτι. Λέω· –Πᾷς στὴν ἐκκλη-
σία, γιαγιά; –Δὲν μπορῶ πιά. –Ἔχεις ῥαδιόφω-
  νο; –Δὲν ἔχω. ἔχω ὅμως ἕνα ἄλλο «ῥαδιόφω -
νο», ποὺ μοῦ τὰ λέει ὅλα. –Ποιό εἶνε τὸ «ῥα-
διόφωνο» αὐτό, γιαγιά; –Νά, ὁ Κώστας ὁ μι-
κρός. Κάθε Κυριακὴ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία,
ἔχει προσηλωμένο τ᾿ αὐτί του, κι ὅ,τι ἀκούει

ἀπ᾽ τὸν παπᾶ καὶ τὸν ψάλτη, ἔρχεται μετὰ καὶ
μοῦ λέει· Γιαγιά, ἔλα νὰ σ᾿ τὰ πῶ τί εἶπε σήμε -
ρα ὁ ἀ πόστολος, τί εἶπε τὸ εὐαγγέλιο, τί εἶ πε
ὁ ἱεροκήρυκας κι ὁ δεσπότης… Τά ᾿ξερε ὅλα
ἡ γιαγιά. Τὸ «ῥαδιόφωνό» της ἦταν ὁ μικρός.

Σήμερα τὸ σχολεῖο εἶνε «σχολεῖο», ἐντὸς
εἰσαγωγικῶν, ὁ μαθητὴς εἶνε «μαθητής», ἐν -
τὸς εἰσαγωγικῶν, ὁ δάσκαλος ὅμως δὲν εἶνε
ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Οἱ δάσκαλοί μας κοπιά-
ζουν, ἀγωνιοῦν, ἀναστενάζουν. Κάποιοι φτά-
νουν στὸ σημεῖο νὰ παραιτοῦνται. Τί νὰ κά-
νουν; Ὁ δάσκαλος νὰ κάθεται τὴ νύχτα νὰ
προετοιμάζεται καὶ στὸ μάθημα νὰ βγάζῃ ἀπ᾿
τὴν καρδιά του ὅ,τι τὸ καλύτερο, κ᾽ ἐσὺ νὰ τὸν
κοροϊδεύῃς; Προτιμᾷ νὰ κάνῃ κάτι ἄλλο παρὰ
ν᾽ ἀσχολῆται μὲ τὸ παιδὶ σὲ τέτοια διεφθαρ-
μένη γενεά. Σὲ λίγο ἐπαγγέλματα - λειτουρ-
γήματα σὰν αὐτὸ θὰ ἔχουν ἔλλειψι· δὲν θὰ ὑ -
πάρχουν δάσκαλοι, νοσοκόμοι, ἱερεῖς. Σήμε-
ρα ὁ δάσκαλος, ἡ πιὸ ἱερὴ ἀποστολή, δὲν ἔχει
καμμιά τιμή. Παπᾶς καὶ δάσκαλος ἦταν ἄλλο-
τε τὰ στηρίγματα τοῦ ἔθνους, τώρα αὐτοὶ δὲν
ἀπολαύουν τιμῆς καὶ ὑπολήψεως. Ἂν θέλου-
με νὰ μιλᾶ με γιὰ πολιτισμό, πολιτισμένη εἶνε
μιὰ χώρα ἂν τιμᾷ τὸν παπᾶ καὶ τὸ δάσκαλο.

* * *Σᾶς ἑρμήνευσα, ἀγαπητοί μου, τὸ «Σχολά-
σωμεν ἐκτενῶς» καὶ ὑπὸ ἔννοια παιδαγωγικὴ
καὶ ὑπὸ ἔννοια ἐκκλησιαστική. Τελειώνω ἀνα-
φέροντας ἕνα παράδειγμα.

Κάποτε, στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ἦταν ἕνας βα-
 σιλιᾶς σκληρός, ὁ φαραώ. Εἶχε βάλει μερι-
κοὺς ὑπηκόους του, τοὺς Ἑβραίους, ἀπ᾽ τὸ
πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ νὰ σκάβουν, νὰ βγάζουν
χῶμα, νὰ τὸ ζυμώνουν καὶ νὰ κάνουν πλιθιά,
γιὰ νὰ χτίζῃ αὐτὸς παλάτια καὶ τάφους. Ἀπο-
καμωμένοι πῆγαν καὶ τοῦ εἶ παν· –Βασιλιᾶ, μιὰ
χάρι σοῦ ζητᾶμε. –Τί θέλετε; –Ἄφηνέ μας, μιὰ
φορὰ τὴν ἑβδομάδα νὰ σταματᾶμε τὴ δου λειά,
νὰ βγαίνουμε ἔξω καὶ νά κάνουμε τὴν προσ -
ευχή μας, νὰ λατρεύουμε τὸ Θεό μας. –Τί εἴ -
πατε; Ὄχι. Εἶστε τεμπέληδες! Ἀπὸ αὔριο θὰ
σηκώνεστε πιὸ πρωὶ καὶ θὰ δουλεύετε περισ-
σότερο… Δὲν τοὺς ἔδωσε καθόλου περιθώ-
ριο νὰ «σχολάσουν» γιὰ τὸν Κύριο.

Σήμερα τέτοιος βασιλιᾶς δὲν ὑπάρχει. Καν -
είς δὲν ἐμποδίζει τὴ λατρεία καὶ τὴν ἀφοσίω-
σι στὴν προσευχή. Ἀντιθέτως, ὅλα βοηθοῦν
σ᾽ αὐτό. Ἐκμεταλλευθῆτε, ἀγαπητοί μου, αὐ -
τὴ τὴ δυνατότητα, ἀξιοποιῆστε τὴν εὐκαιρία.
Φανῆτε λαὸς ἀνώτερος, ὑψηλός, παιδιὰ τοῦ
Θεοῦ ἐκλεκτά, ἀμόλυντα, καθαρά. Ὁ δὲ Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἂς εἶνε μαζί σας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος(;) Φλωρίνης τὸ Σάββατο 23-10-1971 πρωὶ μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 19-9-2018.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πανή-
 γυρις, ἑορτάζει ὁ μεγαλομάρτυς ἅγιος Δη-

μήτριος. Ἑορτάζουν πολ  λοὶ ναοὶ καὶ ἐξωκκλή -
σια καὶ χιλιάδες ἄν τρες καὶ γυναῖκες, ποὺ φέ-
ρουν τὸ ὄνομά του. Πάνω ἀπ᾽ ὅλους γιορτά-
ζει ἡ Θεσσαλονίκη μας ποὺ ἔχει πολιοῦχο τὸν
ἅ γιο Δημήτριο. Πανελλήνιος ἑορτὴ λοιπόν.

Νὰ ποῦμε τὸν βίο τοῦ ἁγίου; Τὸν ξέρουν καὶ
τὰ μικρὰ παιδιά. Γι᾿ αὐ τὸ θὰ συνδυάσω τὴν ἑρ -
μηνεία τοῦ εὐαγγελίου μὲ τὸν βίο τοῦ ἁγίου.

* * *Ἀκούσατε τί μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο; Ἂν θέ-
λαμε νὰ τὸ συνοψίσουμε, θὰ σημειώναμε 3 λέ-ξεις· ἀγάπη, μῖσος, νίκη. Ἀρκοῦν αὐτές.
⃟ Ἀγάπη. Πῶς ἀρχίζει τὸ εὐαγγέλιο; «Ταῦταἐντέλλομαι». Τί θὰ πῇ «ἐντέλλομαι»; Διατάζω.
Ποιός διατάζει; Τὸ παιδὶ ὑπακούει στὸν πατέ -
ρα, ὁ μαθητὴς στὸ δάσκαλο, ὁ ἀσθενὴς στὸ για-
 τρό, ὁ στρατιώτης στὸ στρατηγό. Ὅλο ἐντο -λὲς εἶνε αὐτὴ ἡ κοινωνία. Ἂν δὲν θέλῃς ἐντο-
λές, ἄντε σ᾽ ἕνα ξερο νήσι, νὰ ζήσῃς μόνος· ἐφ᾽
ὅσον ζῇς μέσα σὲ κοινωνία, θὰ πειθαρχήσῃς.
Ἀλλὰ τί εἶ νε ὁ πατέρας ἢ ὁ δάσκαλος ἢ ὁ για-
τρὸς ἢ ὁ στρατηγὸς ἢ κι ὁ βασιλιᾶς μπροστὰ
στὸ Χριστὸ τὸν Ἀφέντη μας; Καὶ αὐτοὺς μὲν
τοὺς ὑ πακοῦμε, ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ αὐτοὺς
εἶνε ἡ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ μας. Καὶ τί λέει ἡ ἐν -
τολή του· «Ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλ -λήλους», ν᾽ ἀγαπᾷ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο (Ἰω. 15,17).

Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, ἄλλη ἐντολὴ ἀνώ-τερη; Ὅποιος ἀγαπάει, κακὸ δὲν κάνει. Παρά-
 δειγμα ἡ μάνα. Μπορεῖ ποτὲ ἡ μάνα νὰ θέλῃ
ἢ νὰ κάνῃ κακὸ στὸ παιδί; Καὶ ὅταν ἀκόμα ἀ -
ναγκάζεται νὰ τὸ δείρῃ, πονάει πρῶτα αὐτὴ
κ᾽ ἔπειτα τὸ παιδί. Ὅπως λοιπὸν ἡ μάνα, ἔτσι
κ᾽ ἐμεῖς. Ἂν εἴχαμε τὴν ἀγάπη τῆς μάνας, τὴν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ κα-
τοικοῦμε θὰ ἦταν παράδεισος. Γιατὶ αὐ τὴ ἡ γῆ,
ἂν καλλιεργηθῇ σωστά, φτάνει –τὸ λένε ἐπι-
στήμονες– νὰ θρέψῃ τριπλάσιο πληθυσμό.

Ἂν ὅλα τὰ ἔθνη εἴχαμε τὴν ἀγάπη ἀ ναμετα-
ξύ μας, ἀνεξαρτήτως χρώματος ἐθνότητος κοι  -
νω νικῶν καταστάσεων, σήμερα θὰ βασίλευεεἰρήνη· τὰ δικαστή ρια θὰ εἶχαν κλείσει, οἱ δι-
κη γόροι θὰ ἄλλαζαν ἐ πάγγελμα, οἱ φυ λακὲς θὰ
γίνονταν σχολειά, ὁ πόλεμος θὰ εἶ χε σβήσει.
Ἐνῷ τώρα, ὁ Θεὸς νὰ φυλάῃ! Δὲν θέλω νὰ σᾶς
λυπήσω, ἀλλὰ τὰ σημάδια δὲν εἶ νε καλά. Ἐ -
μεῖς, ποὺ ἄσπρισαν τὰ μαλλιά μας, ποὺ ἀνεβή -
καμε στὰ ψηλὰ βουνὰ καὶ πολεμήσαμε καὶ ὑ -
ποφέραμε, ξέρουμε τί θὰ πῇ πόλεμος – ἡ νέα
γενεὰ δὲν ξέρει. Ὁ πόλεμος δὲν εἶ νε «νὰ σπᾷς
ἀ βγὰ νὰ κάνῃς ὀμελέττα», εἶ νε φοβερὸ πρᾶ -
γμα. Εἴδαμε τὸν Πρῶτο Παγ κόσμιο Πόλεμο,
εἴδαμε τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο· ἂς
παρακαλέσουμε τὸ Θεὸ νὰ μὴ δοῦμε τρίτο παγ -
κόσμιο πόλεμο, γιατὶ αὐτὸς θά ᾽νε ὁ τελευ ταῖ -
ος, ἡ καταστροφὴ καὶ πανωλε θρία ὅλης τῆς
ἀν  θρωπότητος. Κι αὐτὰ γιατί; Διότι ὅ λοι, καὶ
κόκκινοι καὶ πράσινοι καὶ ἄσπροι καὶ μαῦροι
καὶ ὅλα τὰ ἔθνη, κλείσαμε τ᾽ αὐτιά μας καὶ δὲν
ἀκοῦμε τὸ Χριστὸ ποὺ μᾶς λέει «ἀγαπᾶτε».Ὁ ἅγιος Δημήτριος ὅμως ἐξετέλεσε - ἐφήρ-
 μοσε τὴν ἐντολὴ αὐτή. Ἦταν ὅλος ἀγάπη, ἀ -γαποῦσε. Ἦταν ἀξιωματικός, ἀλλ᾽ ὄχι μὲ βούρ-
δουλα γιὰ νὰ χτυπάῃ. Ἦταν εὐγενής. Πολλοὶ
ἀξιωματικοὶ ἦταν τότε στὴ Θεσσαλονίκη, ἀλλ᾽
αὐτὸς ὑ περεῖχε ἀπ᾽ ὅλους· ὄχι μόνο στὴν ἀν -
δρεία, στὴ μόρφωσι, στὴν τεχνι κὴ ἐκπαίδευσι,
ἀλλὰ πρὸ παντὸς στὴν εὐγένεια. Οἱ στρατιῶ -
τες τὸν λάτρευαν. Γιατὶ ἀγαποῦσε στρα τιῶ -
τες, συναδέλφους, τὸ βασιλιᾶ, ὅλο τὸν κόσμο.
Μέσα στὴν καρδιά του δὲν ὑπῆρχε μῖσος.Πάνω ἀπ᾽ ὅλους ὅμως ἀγαποῦσε τὸ Χριστό,
ὁ Χριστὸς βασίλευε στὴν καρδιά του. Καὶ ἀπό-
 δειξις τὸ ἑξῆς. Ἡ Θεσσαλονίκη δὲν ἦταν τότε
ὅπως εἶνε τώρα. Στοὺς ἑ κατὸ κατοί κους οἱ ἐ -
νενήντα ἦταν εἰδωλολάτρες καὶ οἱ δέκα μόνο
Χριστιανοί. Καὶ ὁ ἅγιος Δημήτριος στενοχω-
 ριόταν γι᾽ αὐτό. Καὶ τί ἔκανε; Ἔβγαινε κάθε μέ-
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ρα στὴν παραλία, στὶς φτωχοσυνοικίες, παν τοῦ,
καὶ μὲ τὸ καλό του παρά δειγμα, τὰ λόγια, τὴν
προσευχὴ καὶ τὰ δάκρυά του ἔπειθε κάθε μέ-ρα ἕναν εἰδωλολάτρη νὰ γίνῃ Χριστιανὸς καὶ
τὸν βάπτιζε. Τὸ εἶχε τάμα. Ἔτσι σχηματίστη κε
γύρω του καὶ μία ἕνωσι νέων ποὺ διακρίνον -
ταν γιὰ τὴν πίστι καὶ ἀγάπη τους στὸ Χριστό.
⃟ Ἀλλ᾽ ἐνῷ αὐτὸς εἶχε ἀγάπη, κάποιοι ἄλλοι
εἶχαν μῖσος. Αὐτὸς ἀγαποῦ σε, ἐκεῖνοι μισοῦ -
σαν. Ποιοί ἦταν; οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ εἰδωλολά-
τρες· ἄκουγαν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ κ᾽ ἔβγα-
ζαν ἀφροὺς ἀπὸ τὸ στόμα, ἤθελαν εἰ δυνατὸν
νὰ πνίξουν, ν᾽ ἀφανίσουν τὸ χριστιανικὸ ὄνομα.
Ὅπως τὰ νυκτόβια που λιὰ (νυχτερίδες, κου-
κουβάγιες) δὲν θέλουν τὸ φῶς, ἔτσι αὐτοὶ μι-
σοῦσαν τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς Χριστιανούς, ὅπως
λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 15,18). Προπαντὸςἤθελαν νὰ χτυπήσουν τὸν ἅγιο Δημήτριο.

Καὶ δόθηκε εὐκαιρία. Ὅταν ἦρθε στὴ Θεσ-
σαλονίκη ὁ εἰδωλολάτρης αὐτοκράτορας Μα-
ξιμιανός, παρουσιάστηκαν σ᾽ αὐτὸν καὶ τοῦ
εἶπαν· Βασιλιᾶ, χανόμαστε! ἂν ἀφήσῃς τὸ Δη-
μήτριο στὸ ἀξίωμά του καὶ ἐλεύθερο, δὲν θὰ
μεί νῃ οὔτε ἕ νας εἰδωλολάτρης ἢ Ἑ βραῖος, ὅ -
λη ἡ Θεσσαλονίκη θὰ γίνουν Χριστι ανοί, θὰ
τοὺς βαφτίσῃ ὅλους στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Συλλαμβάνουν λοιπὸν τὸν ἅγιο Δημήτριο,
τὸν ὁδηγοῦν μπροστὰ στὸ βασιλιᾶ, κι αὐτὸς
τὸν ρωτάει· –Εἶσαι Χριστιανός; (τώρα ἡ Χριστι -
ανικὴ ἰδιότητα δὲν στοιχίζει τίποτα, ἀλλὰ κά-
πο  τε θά ᾽ρθῃ ὥρα ποὺ μέσα σὲ χίλιους εἶνε
ζήτημα ἂν δέκα θὰ ποῦν «Εἶμαι Χριστιανός»).
Στὴν ἐρώτησι «Εἶσαι Χριστιανός;», ἂν ὁ ἅγιος
Δημήτριος ἔλεγε Ὄχι, θὰ εἶχε ὅλα τὰ μεγα-
λεῖα καὶ θὰ ὑψωνόταν σὲ ἀκόμη μεγαλύτερα
ἀξιώματα. Αὐτὸς ἀπήντησε –Ναί. –Δὲν μετα-
νοεῖς; –Ὄχι. –Σοῦ δίνω προθεσμία τρεῖς ἡμέ-
ρες. –Ὄχι τρεῖς, βασιλιᾶ· καὶ τριακόσες ἡμέ-
ρες νὰ μοῦ δώσῃς, δὲν ἀλλάζω· θὰ μείνω καὶ
θὰ πεθάνω Χριστιανός.

Τοῦ ξηλώνουν ἀμέσως τὰ γαλόνια, τοῦ ἀ -
φαι ροῦν ὅλα τὰ διακριτικὰ τοῦ ἀξιώματος,τὸν καθαιροῦν ἐπὶ τόπου καί, ἀπὸ στρατηγὸς
ποὺ ἦταν, γίνεται ὑπόδικος. Τὸν δένουν, τὸν
βάζουν μέσ᾽ στὶς φυλακές (ποὺ σῴζονται. Δι -
ότι στὸν Ἅγιο Δημήτριο ἡ φωτιὰ τὰ ἔκαψε ὅ -
λα, μὰ δὲν ἔκαψε τὴ φυλακή του, τὴ σεβάστη -
κε. Κατεβῆτε ἐκεῖ, νὰ δῆτε τὸ σκοτεινὸ μέρος
ποὺ ἦταν κλεισμένος ὁ ἅγιος τρεῖς μῆνες).

Καὶ τί συνέβη; Μὲ τὴν παρουσία τοῦ αὐτο-
κράτορος γίνονταν τελετὲς μεγάλες στὴν πό-
λι. Πη γαίνει τότε στὴ φυλακὴ ὁ Νέστωρ, ἕνα
παιδὶ 17 ἐ τῶν ἀ πὸ ἐκεῖνα ποὺ εἶχε κατηχήσει
καὶ βα πτίσει ὁ ἅγιος Δημήτριος. –Τί θέλεις,

παιδί μου; –Δὲν ὑποφέρω, δάσκαλε· στὸ στά-
διο παρου σιάστηκε ἕνας ἄντρας τρία μέτρα,
ἕνα βουνὸ ἀπὸ σάρκες, καὶ προκαλεῖ, ὅποιος
Χριστιανὸς μπορεῖ νὰ παλέψῃ μαζί του. Θέλω
νὰ πολεμήσω μαζί του, ἀλλὰ ἦρθα νὰ πάρω τὴν
εὐχή σου. Ἔ χω τὴν εὐλογία σου;
⃟ Ὁ ἅγιος Δημήτριος προσευχήθηκε, τὸν σταύ-
 ρωσε μὲ τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ λέει· –Πή-
γαινε, παιδί μου· καὶ τὸν Λυαῖον νικήσεις καὶ ὑ -
πὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις. Καὶ ὄντως ἔτσι ἔγινε.

Πῆγε στὸ στάδιο. Κι ὅταν εἶπαν, –Ποιός θέ-
λει νὰ παλέψῃ μὲ τὸ Λυαῖο; ὁ Νέστωρ φώνα ξε·
–Ἐγώ. Τὸν εἶδαν νεαρό, καὶ τὸν περιγέλασαν
βέβαιοι ὅτι θὰ νικηθῇ. Ἀλλὰ μόλις δό θηκε τὸ
σύνθημα, ὁ νεαρὸς φωνάζει «Θεὲ τοῦ Δη μητρί-ου, βοήθει μοι», ὁρμᾷ σὰν βέλος πάνω στὸν σι-
δηρόφρακτο γίγαντα, τὸν χτυπάει κατάκαρ δα
μὲ τὸ μικρὸ μαχαίρι του καὶ τὸν ῥίχνει κάτω μὲ
γδοῦπο. Ὅλο τὸ στάδιο ἀλάλαξε.

Ἡ φωνὴ ἐκείνη μαρτύρησε, ὅτι ὁ Νέστωρ
εἶνε Χριστιανός. Ἀμέσως τὸν συλλαμβάνουν.
Μὲ διαταγὴ τοῦ Μαξιμιανοῦ πηγαίνουν στὴ
φυλακὴ καὶ τρυποῦν μὲ λόγχες τὸν ἅγιο Δη-
μήτριο στὴν πλευρά, καὶ ἀποκεφαλίζουν τὸν
ἅγιο Νέστορα μὲ ξίφος. Ὅπου ἔπεσε τὸ αἷμα
τοῦ ἁγίου Δημητρίου –δὲν εἶνε παραμύθι, εἶ -
νε γεγονός– ἀνέβλυσε εὐωδιαστὸ μύρο, καὶ
ἔτσι ἔλαβε τὸ ἐπίθετο μυροβλύτης.

* * *–Αὐτὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», θὰ πῇ κάποιος.
Λάθος κάνεις, κύριε. Ὁ Χριστὸς εἶνε «χθὲς

καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ.
13,8). Ὅσοι ἔχουμε κάποια ἡλικία κι ἀνεβήκαμε
στὰ ψηλὰ βουνὰ τὸ ᾽40, εἴδαμε τὸ θαῦμα. Ἕ -
νας νέος Λυαῖος (ὁ Μουσσολίνι τῆς Ἰταλίας)
νικήθηκε ἀπὸ ἕνα μικρὸ Νέστορα (τὴν Ἑλλά-
δα). Πῶς; μὲ κανόνια, ἀεροπλάνα καὶ πολεμι -
κὰ μέσα; Ὄχι, ἀφοῦ ἤμασταν σχεδὸν ἄοπλοι.
Ὁ ἐ χθρὸς νικήθηκε μὲ τὴν πίστι «Θεὲ τοῦ Δη-
μητρίου, βοήθει μοι». Τὰ συντάγματα, ποὺ
περ νοῦσαν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δημήτριο Θεσσα-
λονίκης –δὲν εἶνε ψέμα– παρακαλοῦσαν· «Ἅ -
γιε Δημήτριε, βοήθησέ μας, νὰ μὴ σκλαβωθῇ
πάλι ἡ πατρίδα μας». Καὶ ἔφευγαν γιὰ τὸ μέ-
τωπο ἔχοντας στὸν κόρφο τους τὴν εἰκόνα
τῆς Παναγίας. Καὶ εἶδαν τὸ θαῦμα.

Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, νὰ πιστεύετε πάν -τοτε, καὶ σήμερα καὶ αὔριο. Στὴν πατρίδα μας
δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἄπιστος καὶ βλάστημος.
Ὅλοι, ἄντρες-γυναῖκες, μιὰ ψυχή - ἕνας λαός,
πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι νὰ βαδίσουμε ἐμπρός.
Καὶ ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Δημητρί -
ου καὶ πάντων τῶν ἁγίων νὰ εἶνε μαζί μας· ἀμήν.(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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