
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, πολλὰ σχολεῖα
στὸν κόσμο. Τὸ πρῶτο, τὸ μικρότερο, εἶνε

τὸ νηπιαγωγεῖο, μετὰ ἔρχεται τὸ δημοτικό, τὸ
γυμνάσιο, τὸ πανεπιστήμιο. Ὅπου νὰ πᾷς, γέ-
 μισε ὁ τό πος ἀπὸ σχολεῖα. Ἆραγε μὲ τὰ σχο-
λεῖα ἔγινε ὁ κόσμος εὐτυχισμένος; Δυστυχῶς
ὄχι μόνο δὲν γίναμε εὐ τυχισμένοι, ἀλλὰ καὶ
κινδυνεύουμε νὰ χαθοῦ με, νὰ πάθουμε ἐκεῖνο
ποὺ εἶπε ἕ νας προφή της, ὅτι ὁ κόσμος θὰ κα-ταστραφῇ· κι ἀπὸ ποιούς θὰ καταστραφῇ; ἀπ᾽
τοὺς βοσκούς, τοὺς χωρικούς, τοὺς ἀγράμμα-
 τους ποὺ δὲν ξέρουν νὰ βάλουν τὴν ὑπογρα-
φή τους; Ὁ κόσμος θὰ κα ταστρα φῇ ἀπὸ τοὺς
διαβασμένους· «τὰ ἄθεα γράμ ματα θὰ κα τα-
στρέψουν τὸν κόσμο», εἶπε ὁ Παπουλάκος.

Θέλετε ἀποδείξεις; Ποιό εἶνε τὸ με γά λο ἁ -
μάρτημα σήμερα στὴν πατρίδα μας; Εἶνε οἱἐκτρώσεις. Καὶ τὶς ἐκτρώσεις ποιός τὶς κάνει;
Ἐπιστήμονες, οἱ γιατροί. Ὄχι ὅλοι βέβαια, για  τὶ
ὑπάρχουν καὶ γιατροὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Ὑ πάρ -
χουν ὅ μως κι ἄλλοι, ποὺ λατρεύουν τὸ χρῆ μα
καὶ κάνουν ἐκτρώσεις· ἔκτρωσι καὶ λίρα. Ἀ -
κούγεται ὅτι στὴν Ἑλλάδα γίνονται πολλὲς
ἐκτρώσεις, τριακόσες χιλιάδες τὸ χρόνο! Σχε -
δὸν δὲν ὑπάρχει γυναίκα ποὺ νὰ μὴν κάνῃ ἔκ -
τρωσι. Νά λοιπὸν ἕνα μεγάλο ἔγκλημα καὶ πῶς
τὰ ἄθεα γράμματα καταστρέφουν τὸν κόσμο.

Θέλετε μία ἀκόμη πιὸ μεγάλη ἀπόδειξι; Νά,
τὴν ὥρα αὐτὴ ποὺ μιλᾶμε δὲν ξέρουμε τί γί -
νεται στὸν κόσμο, μήπως αὔριο ἢ μεθαύριο ἐκ -
ραγῇ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Καὶ τὸν πό -
λεμο ποιοί τὸν κάνουν; Πάλι ἐπιστήμονες. Δὲν
θ᾽ ἀνεβοῦν στ᾽ ἀεροπλά να τσοπαναραῖοι καὶ
ἐργάτες· ἐπιστήμονες, ποὺ ξέρουν καλὰ τὰ
μυστικά, αὐτοὶ θὰ πατή σουν τὰ κουμπιά, κι ἅ -
μα τὰ πατήσουν, θὰ πέσουν στὴ γῆ βόμβες
ποὺ θὰ καταστρέψουν πλῆθος κόσμου. 

Νά λοιπὸν ποὺ ἡ προφητεία, ἡ ὁποία πρὶν
διακόσα χρόνια ἔλεγε ὅτι «τὰ ἄθεα γράμματα
θὰ καταστρέψουν στὸν κόσμο», πραγματοποι  -

εῖται στὶς ἡμέρες μας, γιατὶ ἀπ᾽ τὰ σημερινὰ
σχολεῖα βγαίνουν ἄθεοι καὶ ἄπιστοι. Προτιμό -
τερο νά ᾽νε κανεὶς ἀγράμματος μὰ νὰ πιστεύῃ
στὸ Θεό, παρὰ νὰ βγάζῃ πανεπιστήμια καὶ νά
᾽νε ἄπιστος. Τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ πολλὰ σχολειά; 

* * *Ἀλλὰ ἐγώ, ἀγαπητοί μου, δὲν θέλω σήμερα
νὰ μιλήσω γι᾽ αὐτὰ τὰ σημερινὰ σχολειά· θέ-
λω νὰ μιλήσω γιὰ ἕνα ἄλλο σχολειό, ἀ νώτερο
ἀπ᾽ ὅλα τ᾽ ἄλλα. Εἶνε ἕνα σχολεῖο ἅ γιο, ποὺ καὶ
στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, ὅ ταν δὲν λειτουρ-
γοῦσαν ἄλλα σχολεῖα, αὐτὸ δὲν σταμάτησε
νὰ λειτουργῇ γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους, γιὰ
νήπια καὶ γιὰ γέροντες, γιὰ ἄντρες καὶ γιὰ γυ-
ναῖ κες. Εὐλογημένο σχολειό. Καὶ τὸ σχολειὸ
αὐ τό, ποὺ κράτησε τὴν πατρίδα μας ὄρθια τε-
 τρακόσα χρόνια, εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὴ εἶ νε
τὸ ἀνώτερο σχολειό. Τότε, ποὺ δὲν ὑπῆρχαν
ἄλλα σχολειά, τὰ μικρὰ παιδιά, μόλις βασί -
λευε ὁ ἥλιος, πήγαιναν στὴν ἐκκλησιά, ὅπως
λέει τὸ γνωστὸ παιδικὸ τραγούδι·

«Φεγγαράκι μου λαμπρό,
φέγγε μου νὰ περπατῶ,
νὰ πηγαίνω στὸ σχολειό (=στὴν ἐκκλησιά),
νὰ μαθαίνω γράμματα,
γράμματα σπουδάσματα,
τοῦ Θεοῦ τὰ πράματα».

Ἡ ἐκκλησιὰ ἦταν τότε τὸ μόνο σχολεῖο. Ἐ -
κεῖ ἕνας παπᾶς, κάτω ἀπ᾽ τὰ καντήλια καὶ μπρο-
  στὰ στὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ τῆς Παναγίας καὶ
τῶν ἁγίων, δίδασκε στὰ παιδιὰ τὰ γράμματα τοῦ
Θεοῦ. Διδακτικὰ βιβλία ἦταν αὐτὰ ποὺ ἔχει ἡ
Ἐκκλησία στὴ λατρεία· τὸ Ψαλτήρι, τὸ Ὀκτω -
ήχι, τὸ Ὡρολόγιο, τὰ Μηναῖα. Καὶ τὰ παιδιὰ ἤ -
ξεραν ἀπ᾽ ἔξω τὸ «Πάτερ ἡμῶν», τὸ «Πιστεύω»,
τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο. Πήγαιναν κάθε βράδυ καὶ
μάθαιναν γράμματα. Καὶ τὴν Κυρια κή, παρ᾽ ὅ -
λο ποὺ ὁ κατακτητὴς δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἔχουν
καμ πάνες, χωρὶς καμπάνες, ἔτρεχαν τὸ πρωὶὅλοι στὴν ἐκκλησία, δὲν ἔλειπε κανένας.

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους
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Τώρα; Τώρα, ἂν σᾶς μετρήσω, οἱ περισσότε- ροι λείπουν, ἄλλοι δεξιὰ κι ἀριστερὰ καὶ ἄλλοι
στὰ σπίτια στὰ κρεβάτια τους. Τότε ὅ μως, ὅ -
που γιώρταζαν τὸν ἅγιο Χαράλαμπο, ἡ ἡμέρα
αὐτὴ ἦταν σὰν Λαμπρή. Τώρα; Τί νὰ σὲ κάνω;
Ἄσε τ᾽ ἄλλα· θέλω νά ᾽ρθῃς στὴν ἐκκλησία. 

–Καὶ τί νὰ κάνω στὴν ἐκκλησιά; σοῦ λέει.
«Τί νὰ κάνω στὴν ἐκκλησιά;»! Ποιός τὸ λέει

αὐτό; Αὐτὸς ποὺ κάθε βράδυ εἶνε στὴν τα -
βέρνα, αὐτὸς ποὺ κάθε μέρα ἀνοίγει τὰ ῥαδι -
όφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις· αὐτὸς λοιπὸν ρω-
τάει «τί νὰ κάνω;». Τί νὰ κάνῃ στὴν ἐκκλη σία;
Τοῦ ἀπαντῶ· ἐκεῖ θ᾽ ἀκούσῃς τὰ πιὸ σπουδαῖαμαθήματα. Τὰ σπουδαιότερα μαθήματα δὲν
εἶ νε στὰ πανεπιστήμια· τὰ πιὸ σπουδαῖα μα -
θήματα γίνονται στὴν Ἐκκλησία.

Δὲν σᾶς λέω πολλά· γιὰ νὰ γί νουμε εὐτυ-
χεῖς δὲν χρειάζον ται πολλά, ἕνα μάθημα χρει -
άζεται. Ἂν αὐτὸ τὸ μάθουμε ὅλοι καὶ τὸ κά -
νουμε πρᾶξι, τότε αὐτὸς ὁ κόσμος θὰ γίνῃ
παράδεισος. Ποιό εἶνε τὸ σπουδαῖο μάθημα;
Δυὸ λέξεις εἶνε. Ποιές λέξεις; Αὐτὲς ποὺ λέει
σήμερα στὸ εὐαγγέλιο ὁ Χριστός· «Ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους» (Ἰω. 15,17· βλ. καὶ 15,12· 13,34), νὰ ἀγαπάῃ ὁ ἕναςτὸν ἄλλο. Αὐτὸ φωνάζει σήμερα ὁ Χριστός.

Ἐρωτῶ· αὐτὸ κάνει - αὐτὸ ἐφαρμόζει σήμε-
ρα ὁ κόσμος; Ὄχι δυστυχῶς. Αὐτὸ τὸ σβήσα-
με. Δὲν ἔχουμε ὁδηγὸ πλέον τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλ -
λήλους» ἀλλὰ κάτι ἄλλο. Δὲν ἀκοῦμε τὸ Χρι-
στό· δίνουμε περισσότερη σημασία στὰ λόγια
τοῦ διαβόλου ποὺ μᾶς λέει· Μισεῖτε ἀλλή λους,
πολεμᾶτε ἀλλήλους, χτυπᾶτε ἀλλήλους, σκο -
τώνετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Καὶ νά τὸ ἀποτέλεσμα,
φτάσαμε στὸ σημερινὸ κατάντημα. Γιατί; Διότι
φράξαμε τ᾽ αὐτιά μας στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ.

Ἂν ἐφαρμόζαμε τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»,
ὁ κόσμος θὰ ἦταν ὅλος μιὰ οἰκογένεια, δὲν θὰ
ὑπῆρχαν πόλεμοι, κ᾽ οἱ ἄνθρωποι, ὅπως λέει ἡ
παροιμία, «θὰ ἔτρωγαν μὲ χρυσᾶ κουτά λια».
Τώρα; Πηγαίνουμε ἀπ᾽ τὸ ἕνα κακὸ στὸ ἄλλο
καὶ θὰ ποῦμε «τὸ ψωμὶ ψωμάκι». Θὰ γίνῃ κα-
ταστροφὴ μεγάλη καὶ πόλεμος καὶ ἀπώλεια.
Γιατί; Διότι φύγαμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ, ἀπὸ τὰ χρυσᾶ λόγια του «Ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους». Ὑπάρχουν –ψάξτε–, ὑπάρχουν ἄλ -
λα λόγια πιὸ σπουδαῖα ἀπὸ τὰ λόγια αὐτά, νὰ
ἀγαπάῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο; Δὲν θὰ βρῆτε.

* * *Πέρασαν, ἀγαπητοί μου, δυὸ χιλιάδες χρό -
νια· καὶ σήμερα ὁ Χριστός, μὲ τὸ ἀγκάθινο
στεφάνι, μὲ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τρυπημένα,
μὲ τὸ αἷμα ἀπὸ τὴν πλευρά, φωνάζει πά νω ἀπ᾽
τὸ σταυρὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Τὸ ἴ διο φω -
νάζει καὶ ὁ ἅγιος Χαράλαμπος ποὺ ἑορ τάζει,

αὐτὸς ποὺ ἀγάπησε τὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον,
αὐτὸς ποὺ ἀγάπησε τὸ Χριστὸ καὶ προτίμησε
νὰ τὸν γδάρουν ζωντανὸ παρὰ νὰ τὸν ἀρνηθῇ.
Τὸ ἴδιο φωνάζουν ὅλοι οἱ ἅγιοι ἀπὸ τὸν οὐρα-
νό. Τὸ ἴδιο φωνάζουν καὶ οἱ ἀείμνηστοι πρό-γονοί μας· «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Καὶ ἐγὼ τὸ ἴδιο θὰ πῶ. Δῶστε μου - δῶστε
μου ἕ να χωριὸ - μιὰ ἐνορία - μιὰ χώρα ποὺ οἱ
ἄνθρωποι νά ᾽χουν ὅλοι τους ἀγάπη, ν᾽ ἀγα-
ποῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Τίποτε ἄλλο δὲν ζητῶ
σήμερα. Καλὰ εἶνε ὅλα τ᾽ ἄλλα, ἀλλὰ θέλω
σήμερα νὰ γίνῃ σ᾽ ἐσᾶς τὸ θαῦμα τοῦ Χριστοῦ.
Ποιό εἶνε τὸ θαῦμα, τὸ πιὸ μεγάλο θαῦμα στὸν
κόσμο; Εἶνε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν
λοιπὸν ἀνάμεσά σας νύφες ποὺ δὲν μιλοῦν
μὲ τὶς πεθερές τους καὶ πεθερὲς ποὺ μισοῦν
τὶς νύφες τους; ὑπάρχουν ἀδέρφια ποὺ ἐ -
χθρεύονται τ᾽ ἀδέρφια τους; ὑπάρχουν γείτο-
νες ποὺ δὲν λένε καλημέρα στοὺς γείτονές
τους; ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν μιλιοῦν -
ται; Ἔ σήμερα, προτοῦ νὰ βασιλέψῃ ὁ ἥλιος,
ὅλοι ν᾽ ἀγαπηθῆτε καὶ νὰ συγχωρηθῆτε μετα -
ξύ σας. Νά ̓ χετε ἀγάπη ὅλοι σας. Κι ὅταν ἔχε-
τε τὴν ἀγάπη, τότε θὰ εἶστε εὐλογημένοι.Ἐλπίζω ὅτι θ᾽ ἀκούσετε τὰ φτωχὰ αὐτὰ λό -
για, τὸ μάθημα ποὺ σᾶς εἶπα, ὅτι τὸ καλύτερο
σχολειὸ εἶνε ἡ Ἐκκλησία μας κι ὅτι τὸ πιὸ
σπουδαῖο μάθημα εἶνε ἡ ἀγάπη. Πηγαίνετε
στὰ σπίτια σας, ἐρευνῆστε τὸν ἑαυτό σας, ἐξ -
ετάστε τὴ ζωή σας· καὶ ἂν ἔχετε κάποια δια-
φορὰ μὲ κάποιον ἄλλον, τρέξτε νὰ βρῆτε τὸν
ἐχθρό σας καὶ συμφιλιωθῆτε.

Καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μ᾽ ἀκούσετε καὶ θὰ
σβήσετε τὴν κατηραμένη ἔχθρα, θὰ ξερρι ζώ -
σετε μέσα ἀπ᾽ τὶς καρδιές σας τὸ φοβερὸ ἀγ -
κάθι τοῦ μίσους, μὲ τὴν ἐλπίδα αὐτὴ σᾶς εὐ -λογῶ· εὐλογῶ τὸ μέρος σας, τὶς ἐργασίες σας,
τὰ κτήματά σας, τὰ ζῷα σας· εὐλογῶ τὰ σπί-
τια, τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά σας· εὐ λογῶ
ὅλο τὸν τόπο σας. Ἂν ὅμως δὲν καταλάβατε
αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα, τότε τρέμω καὶ κλαίω. Νὰ
πῶ μιὰ λέξι ποὺ δὲν θέλω; Ὄχι δὲν τὴ λέω.
Θέλω νά ᾽στε εὐλογημένοι, νά ᾽χετε τὴν εὐλο-
 γία τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἁ γίου Χαραλάμπους.

Ἐμπρὸς λοιπὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι, νὰ ἐ -
φαρμό σουμε τὸ δίδαγμα τοῦ Χρι στοῦ, τὸ «Ἀ -
γαπᾶτε ἀλλήλους». Κι ὅταν ἔχουμε τὴν ἀγά -
πη του, τό τε ὅλα θὰ πᾶνε καλά, ὅλα θά ̓ νε εὐ -
λογη μένα καὶ χαριτωμένα. Καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ
ὁ Θεὸς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἵνα ἐκεῖ
ἐν μέσῳ ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ὑ -
μνοῦμε Πάτερα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα εἰς
αἰῶνας αἰώνων. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Καθαρὰ Δευτέρα, ἀγαπητοί μου, ἀρχὴ τῆς
ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔναρ-ξις ἱεροῦ ἀγῶνος, τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος.

Κ᾽ ἐμεῖς σήμερα, σὰν καραβάκια τοῦ Χρι-
στοῦ, σηκώνουμε τὴν ἄγ κυρα καὶ ξεκινᾶ με τὸ
ταξίδι στὸ «μέ γα πέ λα γος» – ἔτσι ὀνομά  ζει ἡ
Ἐκκλησία τὸ διάστημα αὐτὸ τῆς νηστείας (ἀπόστ. κα-
ταν. ἑσπερ. Κυρ. Τυριν.). Θὰ ταξιδέψουμε σαράν τα μέ  ρες.

Ἀλλὰ ὅπως μερικοὶ φοβοῦνται τὴ θάλασσα,
ἔτσι μερικοὶ ἄλλοι φοβοῦνται τὴ νηστεία. –Εἶνε
δυνατόν, σοῦ λέει, νὰ νηστέ ψω σαράντα μέ-
ρες;… Ποιοί τὰ λένε αὐτά; Οἱ φίλαυτοι καὶ ὀλι-
 γό  πιστοι – νὰ μὴν πῶ ἄπιστοι. Φοβοῦν ται· νο μί-
ζουν ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶ ται μόνο
ἀπ᾽ τὸ φαγητό. –Ἅμα δὲ φάω, λέει, θὰ πεθάνω!
Ἐνῷ ἔχουμε τόσα παραδεί γματα· τὸν ἅγιο Ἀν -
τώνιο, ποὺ δὲν ἔφαγε πο τέ κρέας παρὰ μόνο
χουρμᾶδες καὶ νερὸ ἀπ᾽ τὸ Νεῖλο κ᾽ ἔφτασε 105
ἐτῶν· ἢ κάτι ἀσκητάδες στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ
ἔχουν περάσει τὰ ἑκατὸ χρόνια μὲ τὴν αὐστη -
ρὴ νηστεία τους. Ἡ νηστεία εἶνε φάρμακο.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν μισεῖ τὸν ἄνθρωπο, δὲν ὥρι-
σε τὴ νηστεία γιὰ νὰ τὸν πεθάνῃ. Ἡ Ὀρ θόδο-
ξος Ἐκκλησία εἶ νε ἡ μάνα μας. Ὅ πως ἡ μάνα
ἀγαπάει τὸ παιδί της καὶ δὲν κάνει τίπο τε γιὰ
κακό του, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλη σία ὅ,τι θέσπισε εἶ -
νε γιὰ τὸ καλό μας. Καὶ ἡ νηστεία ὡρί στη κε
γιὰ ὠφέλεια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Εἶ νεὠφελιμωτάτη καὶ ἀναγκαιοτάτη ἡ νηστεία.

Διαβάζοντας τὰ ἅγια βιβλία τῆς Ἐκκλησίας
βλέπουμε ὅτι ἡ νηστεία εἶνε ὑποχρεωτική. Ὑ -
ποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους; Ὄχι γιὰ ὅλους. Τί λένε
οἱ ἱεροὶ κανόνες· ὅτι διᾶκος παπᾶς δεσπότης,
ποὺ δὲν νη στεύει Τετάρτη Παρασκευὴ καὶ Με-
 γάλη Τεσσα ρακοστή, καθαιρεῖται · καὶ ὅποιος
λαϊκὸς καταλύει, τρώει δηλαδὴ τὶς ἡμέρες αὐ -
τὲς ἀρ τύσιμα, ἀφορίζεται, δὲν ἔχει δηλαδὴ θέσι,
δὲν πρέπει νὰ μπαίνῃ, στὴν ἐκκλησία (βλ. καν. ξθ΄ Ἀπο-
στ., Ἀλιβιζ. σ. 193, Πηδάλ. σ. 91-6). Αὐτὰ λέει ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἀλλὰ τί λέει παρακάτω; Προσθέτει μία ἐξαί- ρεσι· «ἐκτός», λέει, «εἰ μὴ δι᾽ ἀσθένειαν σωμα -
τι  κὴν ἐμποδίζοιτο», ἐκτὸς ἂν εἶνε ἀσθενής (ἔ.ἀ.)·
ὅταν εἶνε ἀσθενής, μπορεῖ νὰ καταλύσῃ. Βλέ-
 πετε τί σοφία καὶ ἀγάπη ἔ χει ἡ Ἐκκλησία; Κι ὅ -
ταν λέῃ ἀσθενὴς ποιόν ἐν νοεῖ; Ὄχι μόνο αὐ -
τὸν ποὺ εἶνε στὸ κρεβάτι κ᾽ ἔχει 40 πυρετό.
Ὅπως ἐξηγοῦν οἱ ἑρ μηνευταί, ἡ ἀσθένεια ἐν -
νοεῖται μὲ τὴ γενικώ τερη ἔννοια. Ἀσθενεῖς δη-
 λαδὴ θεωροῦν ται ὅ  σοι ἔχουν γενικὰ ὑγεία κλο-
 νισμέ νη, βρίσκονται σὲ ἰατρικὴ παρακολού-
θη σι, ἐκτελοῦν θεραπευτικὴ δίαιτα· αὐτοὶ ἐξαι-
 ροῦνται. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα· γέροι ποὺ τρέ-
 μουν τὰ πόδια τους, μανάδες ποὺ θηλάζουν βρέ-
 φη, παιδιὰ ἀ σθενι κὰ μὲ ἀδενοπάθειες, ἐργάτες
σὲ ἀνθυ γιεινὰ ἐπαγγέλματα, στρατιῶτες ποὺ
φρουροῦν νύχτα σὲ φυλάκια μέσ᾽ στὸ κρύο,
ναυτικοὶ ποὺ ταξιδεύουν στὸν ὠκεανό… 

Ὑποχρεωτικὴ λοιπὸν ἡ νηστεία γιὰ τοὺς ὑ -
γιεῖς – κι αὐτοὶ εἶνε οἱ περισ σότεροι. Μὴ πιά-
σουμε πάλι τὸ ἄλλο ἄκρο! για τὶ πόσοι πᾶνε στὸ
γιατρὸ καὶ λένε πὼς δὲν μποροῦν, ὁ γιατρὸς
τοὺς ἐξετά ζει καὶ δὲν ἔ χουν τίποτα· ἔχουν μό-
νο μία φοβία. Μὴ μᾶς κα ταλάβῃ λοιπὸν πανι -κὸς ὑγείας. Παλαιότερα καὶ στὸ στρατό μας νή-
 στευαν. Λένε γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη, ὅτι μπῆκε
τὴν Τριπολιτσὰ ἡ μέρα νηστείας, πεινασμένα ὅ -
πως ἦταν τὰ παλ ληκάρια πῆγαν νὰ πέσουν στὰ
κρέατα, κ᾽ ἐ κεῖ νος φώναξε· Ἀμάν, παιδιά, μὴ μα-
 γα ρί ζετε τὴν ἡμέρα!… Εἶχαν τότε σεβασμό.

* * *Ἀλλ᾽ ἐνῷ, ἀγαπητοί μου, γιὰ τὴ σωματικὴ
νη στεία γίνον ται ἐξαιρέσεις, ὑπάρχει καὶ μιὰ
νηστεία ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους ἀν εξαιρέτως.
Ποιά εἶν᾽ αὐτή; Εἶνε τὸ ἀνώτερο εἶδος νηστεί -
ας, νηστεία ἄλφα! καὶ αὐτὴν θὰ σᾶς συστήσω
ἐγὼ σήμερα· εἶνε ἡ νηστεία τῶν παθῶν.

Δὲν φτάνει νὰ νηστεύῃ μόνο τὸ στομάχι καὶ
ἡ κοιλιὰ ἀπὸ κρέας τυρὶ γάλα κ.λπ.· μικρὴ εἶνε
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ἡ νηστεία αὐτή. Ἡ ἀληθινὴ νη στεία εἶνε νὰ νη-στέψῃ ὁ ὅλος ἄνθρωπος, σῶ μα καὶ ψυχή. Δηλα-
 δή; Νὰ νηστέψουν οἱ αἰσθήσεις. Νὰ νηστέψουντὰ μάτια ἀπὸ ἄσχημα θεά ματα· στὸ Βυζάντιο τὴ
Μεγάλη Σαρακοστὴ ἔ κλειναν τὰ θέατρα καὶ
τὰ ἱπ πο δρόμια. Νὰ νηστέ ψουν τὰ αὐτιὰ ἀπὸ
κοτσο μπο λιό, χυδαῖα ἀ στεῖα, ὑ βρι στι κὲς ἐκ φρά-
σεις, ἄσε μνα ἀνέκδοτα καὶ ὑπαινι γμούς, τρα-
γούδια καὶ μουσικὲς δαιμονικές. Νὰ νηστέψουντὰ χέρια καὶ τὰ πόδια ἀπὸ προσ βλητικὲς χειρο-
νομίες καὶ βάρβαρα χτυπήματα, ἀπὸ περιττὲς
μετακι νήσεις, ζῳώδη λακτίσματα καὶ χοροὺς
Σαλώμης· ἐξ αἰτίας χοροῦ ἐ κόπη ἡ κεφαλὴ τοῦ
ἁγίου Ἰ ωάννου τοῦ Προδρό μου κι ὁ ἱ ερὸς Χρυ-
 σό στομος εἶπε ὅτι «Ὅ που χορός, ἐ κεῖ διάβο-
λος». Νὰ νηστέψῃ ἀκόμα ἡ γλῶσσα ἀ  πὸ ἀργο-
λογία, φλυαρία, ψέμα, κατάκρισι, δι αβολή, συ-
 κοφαν τία, ψευδορκία, βλασφημία.

Αὐτὴ εἶνε ἡ νηστεία ἡ πνευματική· ὅλα τὰ
μέ λη νὰ νηστέψουν. Καὶ γιὰ νὰ πᾶ με πιὸ βαθειά·
νὰ νηστέψῃ ὁ νοῦς ἀπὸ πονη ρὴ καὶ ὑπερήφα-
νη σκέψι, ἀπὸ κακὸ λογισμό, λογισμὸ αἰ σχρό,
λογισμὸ ἀπιστίας· ἀκόμη βαθύτερα νὰ νηστέ ψῃἡ καρδιὰ ἀπὸ ἐμπαθῆ συν αισθήματα καὶ κακὲς
ἐ πιθυμίες. Νὰ νηστέψῃ καὶ ἡ φαντασία ἀπὸ εἰ κό-
 νες λαγνείας καὶ ἀγριότητος, σχήματα ἀλλόκο-
τα, συλλήψεις ἐγκληματικές, σχέδια σατανικά.

Νὰ τὰ κάνω πιὸ λιανά, μὰ ποιός θὰ μ᾽ ἀ κού -
σῃ; Θὰ τὰ πῶ πάντως. Λοιπὸν σαράντα μέρες
εἶνε; Νὰ νηστέ ψουν μὲ ἐγκράτεια τὰ ἀντρό-γυ  να μὲ κοι νὴ συμφωνία. Ὁ ἅ γιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλὸς λέει· «ἐφώτισε τὸ ἅγιον Πνεῦμα τοὺς
ἁγίους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐνομοθέ-
τησαν νὰ νηστεύωμεν, διὰ νὰ νεκρώνωμεν τὰ
πάθη καὶ νὰ ταπεινώνωμεν τὸ σῶμα» (ἡμέτ. βιβλ. Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός, διδ. Δ΄, σ. 172). Καὶ ἀλλοῦ πάλι λέει κάτι σχε-
τικό· «νὰ φυλάγεστε τὶς Κυριακὲς καὶ ἑορτὲς
μὲ εὐγένειαν, ὡσὰν Χριστιανοί» (ἔ.ἀ. διδ. Ζ΄, σ. 235).

Νὰ νηστέψουν ὅλοι ἀπὸ τσιγάρο. Ὅ ταν ἤ μουν
στὴν Ἀθήνα τὸ εἶπα αὐτὸ σὲ μιὰ ἐκ κλησία, καὶ
μετὰ μὲ πλησίασε ἕνας γέρος. –Ποῦ τὰ βρῆ -
κες γραμμένα αὐτά; λέει· ποῦ τὸ λένε αὐτὸ οἱ
πατέ ρες τῆς Ἐκκλησίας;… Μπορεῖ τὰ ἀρχαῖα
χρόνια, τοῦ λέω, ὅταν θεσπίσθηκαν οἱ ἱεροὶ κα-
 νό  νες, νὰ μὴν κάπνιζαν οἱ ἄνθρωποι (τὸ τσιγά ρο
ἦρθε στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀσία ἀπὸ τὴν Ἀ -
μερικὴ μετὰ τὸν 16ο αἰῶνα)· τὸ πνεῦμα ὅμως
τῶν πατέρων εἶνε αὐτό· ἂν ὑπῆρχε κάπνισμα
στὴν ἐ ποχὴ τῶν πατέρων, ἐκεῖνοι θὰ ἔθεταν
νηστεία καὶ σ᾽ αὐτό. Γιά κάνε λοιπὸν προσπά -
θεια, κόψε τὸ τσιγάρο ποὺ εἶνε τὸ λιβά νι τοῦ
διαβόλου. Αὐτὸ εἶνε τὸ πνεῦμα τῶν πατέ ρων.

Νὰ νηστέψουν ὅλοι σαράντα μέρες ἀπὸ τη-λεόρασι. Στὴν Ἀμερικὴ κλείνουν τὶς τηλεορά-

σεις· τὸ συνιστοῦν ὄχι παπᾶδες καὶ δεσποτά-
δες ἀλλὰ ψυχολόγοι καὶ γιατροί. Βλέπουν ὅτι
πέφτει ὁ πολιτισμός – γεγονός· εἶνε σὰν νὰ ἄ -
νοιξε ἕνας ὀ χετὸς μέσα στὸ σπίτι καὶ φέρνει ἀ -
καθαρσίες στὸ σαλόνι. Κλεῖσ᾽ το λοι πὸν αὐτὸ
τὸ κανάλι τῆς βρωμιᾶς. Κλεῖσε σαράν τα μέρες
καὶ τὸ ῥαδιόφωνο –δὲν χάνεις τίποτα–, κι ἄνοι-
ξε ἄλ λο. Ὑπάρχει ὡραιότερο «ῥαδι  ό φωνο» ἀπὸ
αὐτὰ ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας; «Κύριε τῶν
δυνάμεων…», ὑπέροχα λόγια! μι λᾶνε ἄγγελοι
καὶ ἀρχάγγελοι. Θέλεις τηλεόρα σι; ἄνοιξε τὴν
ἁγία Γραφή, τὴν ἄφθαστη «τηλεόρασι».

Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀληθινὴ νηστεία, ἡ ὑποχρεωτι κὴ
γιὰ ὅλους. Τὸ ζητούμενο δὲν εἶ  νε νὰ νηστεύῃ
ὁ Χριστιανὸς μόνο ἀπὸ τροφές. Μερικοὶ νηστεύ-
 ουν μέν, κάνουν καὶ τὸ τρι ήμερο ἀκόμη, ἀλλά,
ἐνῷ δὲν τρῶνε κρέας, δαγκώνουν καὶ τρῶνε ἀν -
θρώπους μὲ τὴν κακία τους. Ὁ πιὸ σκληρὸς τσά-
 ρος στὴν ἱστορία τῆς ̔Ρωσί ας ἦ ταν ὁ Ἰβὰν ὁ τρο- μερός· ἅρπαζε ἀνθρώπους καὶ χωρὶς δίκη τοὺς
ἔπνιγε· Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ὅμως νή-
στευ ε! Τότε ἕνας ἀσκητὴς πῆγε κι ἀγόρασε
κρέας, στάθηκε στὸ δρόμο, κι ὅταν περνοῦσε
ὁ τσάρος, ἁρπάζει ἀπ᾽ τὰ χαλινάρια τὸ ἄλογο,
καὶ προτείνοντας τὸ κρέας τοῦ λέει· –Φάε, Ἰ -
βάν, φάε. –Ἄ ὄχι, εἶνε νηστεία. –Προτιμότερο,
τοῦ λέει, νά ᾽τρωγες τέτοιο κρέας παρὰ νὰ
τρῶς κάθε μέρα ἀθῴους ἀνθρώπους.

Ἂν ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς τροφὲς δὲν συνοδεύε-
 ται κι ἀπὸ νηστεία τῶν παθῶν, εἶνε σατανική.
Ὁ μεγαλύτερος ἀσκητής, ποὺ ὄχι λίγες μέ-
ρες ἀλλὰ ἐπὶ πέντε χιλιάδες χρόνια δὲν ἔχει
βάλει μπουκιά στὸ στόμα του, εἶνε – ποιός· ὁ
σατανᾶς. Νηστεύει κι αὐτός, μὰ ἔχει ὅλη τὴν
κακία μέσα του. Ὅ ποιος λοιπὸν νηστεύει ἔτσι,
χωρὶς νὰ νηστεύῃ κι ἀπὸ τὰ πάθη, μοιάζει μὲτὸ διάβολο. Αὐτὸ λέει ἕνα τροπάριο Ἐκκλη-
σίας. «Ψυχή μου», λέει, τέτοια νηστεία, ἀφοῦ
«δὲν σοῦ γίνεται ἀ φορμὴ πρὸς διόρθωσιν, ὡς
ψευδὴς μισεῖται παρὰ Θεοῦ, καὶ τοῖς κακί-
στοις δαίμοσιν ὁμοιοῦσαι» (Τριῴδ., Τετ. Τυριν., ἰδιόμ. αἴν.).

* * *Τελείωσα, ἀδελφοί μου. Σᾶς συνέστησα τὴν
ἀληθινὴ νηστεία. Αὐτὴν νὰ κάνετε ὅλοι· καν -
είς νὰ μὴν κάνῃ τὴ σατανικὴ νηστεία. Καὶ ἔ τσι
νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ φτάσουμε στὴν ἁ -
γία καὶ ἔνδοξο Ἀνάστασι καὶ νὰ ποῦμε· «Τὴν ἀ -
νάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, ἄγ γελοι ὑ μνοῦ σιν
ἐν οὐρανοῖς· καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐ πὶ γῆς καταξίωσον ἐν
καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν» (Παρακλ., ἦχ. πλ. β΄, ἀπόστ. Σάββ. ἑσπ.).

Ἡ Ἐκκλησία εἶνε ἰατρεῖο. Κ᾽ ἐγὼ ὡς ἐντε-
ταλμένος δίνω σὲ ὅλους σας αὐτὴ τὴ συνταγή.
Ἂν τὴν ἐ φαρμόσετε, θὰ εἶστε εὐλογημένοι.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 25-2-1974 τὸ βράδυ μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 19-1-2018.
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ὉἈκάθιστος ὕμνος ἀπόψε, ἀγαπητοί μου,
ἡ πρώτη στάσις τοῦ Ἀκαθίστου· ὕ μνος ἀ -

παράμιλ λος, ἀσύγκριτο μνημεῖο τοῦ λό γου,
καλλιτέχνημα. Ἄλλοι ἂς θαυμάζουν τὸν Παρ-
θενῶνα, ἐγὼ θαυμάζω αὐτὸν τὸν πνευμα τικὸΠαρθε νῶνα. Ὁ Παρθενώνας μπορεῖ μιὰ μέρα
νὰ κονιορτο ποι ηθῇ, νὰ μὴ μεί νῃ «λίθος ἐπὶ λί-
θου» (πρβλ. Ματθ. 24,2. Μᾶρκ. 13,2) – καὶ μήπως τὸν 17ο αἰῶ -
να οἱ βόμβες τοῦ Μοροζίνη (1618-1693) δὲν κόντεψαν
νὰ τὸν ἀφανίσουν; Ἀλλὰ τὸ πνευματικὸ μνη-
μεῖο τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου θὰ μένῃ ἀθάνατο.

Ἀλλὰ ἐγὼ σήμερα θέλω νὰ ἐπιστήσω τὴν προ-
 σοχή σας σὲ κάποιον ἄλλο ὕμνο, ποὺ ἀπο τε λεῖ
οὕτως εἰπεῖν τὸ ὑπόβαθρο τοῦ Ἀκαθίστου ὕ -
μνου. Εἶνε ὁ Κανὼν τοῦ Ἀ καθίστου ποὺ ἀρχίζει
μὲ τὸ «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσε ται
Πνεύματος…». Εἶνε κι αὐτὸς καλλιτέχνημα,
γνωστὸ καὶ ἀγαπητό, ποὺ ὑ μνεῖ τὴν Θεοτόκο. Ἀ -
ποτελεῖται ἀπὸ 45 τροπάρια σὲ 8 ᾠδές. Ποιη-
 τής του εἶνε ὁ ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ ὑ μνογράφος (816-
886 μ.Χ.), ποὺ βλέπει νοερὰ μπροστά του μεγαλο -
πρεπῆ τὴν Παναγία καὶ θαυμάζει τὸ ψυχικό
της κάλλος, τὶς ἀρετὲς ποὺ τὴν κοσμοῦν.Καὶ ποιά εἶνε ἡ ἀρετὴ ποὺ κατ᾽ ἐξοχὴν τὴνχαρακτηρίζει; Ἐδῶ μοῦ ᾽ρχεται νὰ κλάψω, ὅταν
βλέπω ὅτι ὅλα ἔγιναν ὑποκρισία καὶ ἐμπαι γμός,
ὅτι εἴμαστε ψευτοχριστιανοί· μοῦ ἔρ χεται νὰ
σταματήσω, ἢ νὰ συνεχίσω μὲ ἔλεγχο αὐστη ρὸ
καὶ νά ᾽νε αὐτὸ τὸ τελευταῖο κήρυγμά μου ἐδῶ.Ποιά εἶνε ἡ θεμελιώδης ἀρετὴ ποὺ πρέπει
νὰ στολί ζῃ κάθε ἄνθρωπο καὶ ἰδιαιτέρως τὴ γυ-
ναῖ κα; Εἶνε ἐκείνη ποὺ σήμερα ἀμφιβάλλω ἂν
σῴ ζεται καὶ στὸ κοριτσάκι ποὺ κρατάει στὴν
ἀγ καλιὰ ἡ μάνα· κ᾽ ἐμεῖς ποὺ τὴν κηρύττουμε
θε ωρούμεθα παράφρονες, κα θυστερημένοι,
μεσαιωνικοὶ βρυκόλακες. Κ᾽ ἐσεῖς ἀκόμα, Χρι-
στι ανές, κλονίζεστε κ᾽ ἔχετε «ζάλην λογισμῶν
ἀμ  φιβόλων» (πρβλ. Ἀκάθ. ὕμν. Ζ), ἐπηρεαζόμενες ἀπὸ
φλη  ναφήματα ἀνοησίες καὶ βλακεῖες τῶν δῆ -
θεν προ ωδευμένων. Ποῦ φτάσαμε, Θεέ μου!

Πρόκειται γιὰ τὴν παρθενία. Αὐτὴ ὑμνεῖται

καὶ στὸν Κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου. Σᾶς δίνω μὲ
συντομία τὴν ἔννοιά της κατὰ τὸν ποιητή.

* * *Παρθενία, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ καθαρότηςἀπὸ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα – πρῶτο σκαλοπά -
τι στὴν κλίμακα τῆς ἀ ρε τῆς αὐτῆς ποὺ καλύ-
πτει σῶμα καὶ ψυχή. Καθαρότης ἔπειτα τῆς ὁ -ράσεως ἀ  πὸ θεάματα αἰσχρὰ καὶ ἄθλια, καθα-
 ρότης τῆς ἀκοῆς ἀ πὸ ἀκούσματα δελεαστικὰ
καὶ ἀπατηλά, καθαρότης πρὸ παντὸς τῆς γλώσ- σης ἀπὸ ψεύδη, ὅρκους, συκοφαντίες, ὕβρεις
καὶ βλασφημί ες. Καθαρότης –μπρός, προχωροῦ -
με!–, καθαρότης τῆς διανοίας καὶ τῆς καρδιᾶς.
Μπορεῖ νὰ μὴ διαπράτ τετε πορνεία καὶ μοι-
χεία μὲ τὸ κορμί, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν σημαίνει κι ὅ -
τι εἶστε ἀθῷοι ἐφ᾽ ὅσον χάσκετε μπρὸς στὰ ἰν -
δάλματα κινηματογράφου καὶ τηλεοράσεως.
Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· ἆθλος εἶνε νὰ κρατήσῃς τὸ
σῶμα καθαρό, ἀλλ᾽ ὁ μεγάλος ἆθλος εἶνε νὰ
κρα τήσῃς τὴ διάνοια καὶ τὴν καρδιὰ ἀμόλυν -
τες ἀπ᾽ τὴν ἀκαθαρσία (βλ. Ματθ. 5,27-28). «Καρδίαν κα-
θα ρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐ -
θὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» (Ψαλμ. 50,12).

Θαυμάζοντας λοιπὸν τὴν ἄψογη αὐτὴ ἀρετὴ
τῆς Παναγίας μας ὁ ποιητὴς τοῦ Κανόνος τοῦ
Ἀ κα  θίστου τὴν ἐγκωμιάζει μὲ πλῆθος ἐκφρά-
σεις, ποὺ τὴν ὑμνοῦν ὡς παρθένο ἀλλοῦ μὲν
ῥη τῶς καὶ ἀλλοῦ περιφραστικῶς.

Ἀκοῦστε μία συλλογὴ χαρακτηρισμῶν ἀπὸ
τὰ τροπάρια· • Κόρη (ᾠδὴ θ΄, τροπάριο 1) • περιστερά (ᾠδ.
θ΄, τρ. 4) • ἁ γνὴ (α΄1, ζ΄4&5, η΄1&5· θ΄ εἱρμ. & 2) καὶ ἁγνείας θησαύ-
 ρισμα (α΄4) • Παρθένος (δ΄5·, ε΄εἱρμ., στ΄2, η΄4) καὶ ἁγία Παρ-
θένος (η΄2) • Ἀειπάρθενος (θ΄εἱρμ. & 4) • ἀπειρόγαμος
(α΄3· δ΄4· ε΄εἱρμ.) • ἄχραντος (δ΄2,3· ε΄2,5) καὶ πανάχραντος (στ΄1)
• χώρα ἀνήροτος (=χωράφι ποὺ δὲν ὠργώθηκε γ΄1)
καὶ ὄρος ἀλατόμητον (=βουνὸ ποὺ δὲν λατομήθηκε
ε΄4) • ἡ μόνη ἄμωμος ἐν γυ ναι ξὶ (θ΄3) καὶ πανάμω-
μος (α΄2, ε΄1) • ἡ ἀμόλυντος παστὰς τοῦ Λόγου (=ὁ
ἀμόλυντος νυφικὸς θάλαμος στ΄1) • ἀκήρατος (=ἀ μό -
λυντη, καθαρή, ἄ θικτη η΄2) • ἡ ἀσπόρως κυοφορή-
σασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸν Χριστόν (θ΄5) • τὸ ἡδύπνο-

Α΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν23 Φεβρουαρίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2071 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Παρθενίας ἐγκώμιον

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



ον κρίνον (α΄4) • ἡ ἐξανθήσασα ἄνθος τὸ ἀμάραν -
τον (ζ΄2) • ἡ βλαστήσασα ῥόδον τὸ ἀμάραντον (α΄3)
• καὶ ἡ τέξα σα τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον (δηλαδὴ τὸν
Χριστό) (α΄3) • ἡ ῥάβδος ἡ μυστική (ζ΄2) • τὸ ἄδυτον
ἄστρον (θ΄2) • κατοικητήριον φωτός (η΄3) • ἡ οὐ -
ρανῶν ὑ ψηλοτέρα (δ΄3) καὶ ἄλλα παρόμοια.

* * *Στὸ πρόσωπο τῆς Παρθένου ὁ ποιητὴς ὑ -
μνεῖ τὴν παρθενία. Καὶ ἦταν ἡ Παρθένος τὸ
πρότυπο καὶ ὑπόδειγμα τῶν γυναικῶν, ὁ καθρέ -
φτης στὸν ὁποῖο πρέπει νὰ βλέπῃ κάθε Χριστι -
ανή, γιὰ νὰ ἀντιγράφῃ στὸν ἑαυτό της τὰ χαρα -
κτηριστικά της. Καὶ εἶνε γεγονὸς ὅτι σ᾽ αὐτὴνστρεφόταν ἡ καρδιὰ καὶ ὁ νοῦς τοῦ λαοῦ μας.

Αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ἕνα λεύκωμα, ποὺ συν -
έταξαν Γάλλοι ἀξιωματικοί, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν μὲ
εἰδικὴ ἀποστολὴ νὰ διαπιστώσουν τὸ θαῦμα τῆς
ἐθνεγερσίας μας. Μεταξὺ τῶν ἄλλων λένε, ὅτι
ἐδῶ εἶδαν τὴν Παναγία στὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ.
Ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς μπῆκε σ᾽ ἕνα σπιτάκι χωριοῦ
τῆς Μάνης καὶ εἶδε πῶς ζοῦσαν. Καρέκλα καὶ
τραπέζι δὲν εἶχαν, κουρτίνες κάδρα καθρέ-
φτες δὲν ὑπῆρχαν. Ὑπῆρχε μόνο μιὰ εἰκόνα
τῆς Παναγίας μὲ τὸ Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά, καὶ
μπροστά της ἔκαναν τὴν προσευχή τους· ἡ γυ-
 ναίκα τῆς ἄναβε τὴν κανδήλα καὶ παρακαλοῦ -
σε γιὰ τὰ παλληκάρια ποὺ ἀγωνίζονταν, τὰ κο-
 ρίτσια ἔλεγαν τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ…»,
τὰ μικρὰ ἀγόρια ἔψελναν τὸ «Κύριε τῶν δυνά -
μεων…» κάνοντας γονυκλισίες, οἱ γέροι ἄ -
κουγαν καὶ τὸ δάκρυ τους κορόμηλο ἔπεφτε
στὴ γῆ. Νά γιατί τότε καὶ τὰ κορίτσια ἦταν,
σὰν τὴν Παναγία, κρίνα καὶ ῥόδα ἀμάραντα.

Στὴν Παναγία κατέφευγαν καὶ οἱ γενναῖοιἀγωνισταί. Ὁ Κολοκοτρώνης, ὅταν κάποτε ἔ -
μεινε μόνος μὲ ἐλάχιστους, μπῆκε σ᾽ ἕνα ̓ ξωκ -
κλήσι, γονάτισε καὶ εἶπε· Βοήθα, Παναγία, τὸ
γένος μας, κι ἂν ἐλευθερωθοῦμε θά ᾽ρθω ἐδῶ
νὰ σοῦ χτίσω ἐκκλησιά. Κι ὅταν βγῆκε ἔξω τὸ
πρόσωπό του ἔλαμπε σὰν ἥλιος, καὶ εἶπε· Μὴ
φοβᾶστε, ἡ Παναγιὰ ὑπέγραψε τὴν ἐλευθερία
μας καὶ δὲν παίρνει πίσω τὴν ὑ πογραφή της.
Αὐ τὴ ἦταν ἡ πατρίδα μας, ἁγνὴ - καθαρὴ - ἀ -
μόλυντη, καὶ ἡ Παναγία τὸ πρότυπό της.

* * *Καὶ τώρα ἐρωτῶ, ἀγαπητοί μου· εἶνε σήμερα
ἡ Παναγία τὸ ἰδανικὸ τῶν γυναικῶν μας; Ἐξα-
κολουθεῖ βέβαια νὰ ἀσκῇ ἐπίδρασι στὶς ψυχές
τους, ἀλλὰ –κακὰ τὰ ψέματα– ἡ μορφή της ὅσοπάει ἐξασθενίζει. Σήμερα πρότυπα τῶν γυναι -
κῶν, κοριτσιῶν - μαθητριῶν - φοιτητριῶν, εἶνε
ἄλλα. Ἐδῶ ψάλλουμε «Χαῖρε, ἄστρον ἄ δυτον»
(θ΄2), ὅτι εἶνε ἀστέρι ἡ Παναγία. Ἀλλ᾽ αὐτὸ λάμ -
πει στὰ μάτια τους; Ὄχι δυστυ χῶς· ἄλλα ἀστέ-

 ρια ἔχουν· τὶς θαμπώνουν οἱ στάρ (στὰρ - star
στὰ ἀγγλικὰ σημαίνει ἀστέρι). Ποιά ἀστέρια ἔ -
χουν; Ἐμένα ρωτᾶτε; Ἐσεῖς γυρίζοντας στὸ
σπίτι θὰ πατήσετε τὸ κουμπὶ καὶ ξέρετε τί θὰ
παρουσιαστῇ μπροστά σας· ὄχι τὸ ἀστέρι τῆς
Παναγίας, ἀλλὰ ἀστέρια τῆς ἀβύσσου· ἡ καλ-
λιτέχνις, ἡ ἠθοποιός, ἡ παρουσιάστρια… Εἶ μαι
συμπαθὴς γιὰ τὰ φτωχὰ ἐκεῖνα κορίτσια ποὺ
ἐμπορεύονται τὴ σάρκα τους γιὰ νὰ ζήσουν,
ἀλ λ᾽ ὄχι καὶ γιὰ ᾽κεῖνες ποὺ πλουτίζουν βγαί-
νον τας γυμνὲς στὴν ὀθόνη καὶ ξετρελλαί νον -
τας μικροὺς - μεγάλους μὲ τὰ καμώματά τους.

Μὴ γελάσετε γι᾽ αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ. Κορίτσι 15
χρονῶν εἶπε στὴ μάνα του· Ἀνιαρὸ ἀπόψε τὸ
πρόγραμμα τῆς τηλεοράσεως, πάω νὰ κοιμη -
θῶ· μόνο ἂν δῇς νὰ λέῃ «ἀκατάλληλο», νὰ μὲ
ξυπνήσῃς… Νὰ κλάψουμε γιὰ τὸ παιδὶ αὐτό.
Ρώτησαν μία ἠθοποιὸ μὲ βίλλες στὸ Μπρού-
κλιν καὶ στὸ Σικάγο· –Γιατί δὲν παντρεύεσαι;
–Γιατί νὰ παντρευτῶ; λέει ἡ ἀναιδέστατη· ἔχω
τόσους ἄντρες, ἑκατομμύρια μ᾽ ἔχουν στὸ νοῦ
καὶ στὴν καρδιά τους!… Τί συμβαίνει λοιπόν;
Τὸ εἶπε ψυχολόγος τῆς Νέας Ὑόρκης· σήμε-
ρα καὶ ἡ πιὸ ὡραία γυναίκα ξεθωριάζει μπρο-
στὰ στὸν ἄντρα της· ὅταν αὐτὸς δῇ τὴν φαν -
τασιώδη στάρ, δὲν ἔχει πλέον ὄρεξι νὰ κοιτά -
ξῃ τὴ γυναῖκα του. Νά γιατί ἡ πορνεία καὶ ἡμοι χεία σὰν βόρβορος ἔπνιξαν τὸν κόσμο.

Μέσα στὴν ἐκκλησία ὑμνοῦμε τὴν παρθενία,
ἀλλ᾽ ὅταν βγοῦμε ἔξω τότε λέμε ἄλλα λόγια.
Θὰ τὸ πῶ λοιπὸν ὠμά· ἢ αὐτὰ ποὺ λέμε στὴνἐκκλησία εἶνε ψέματα, ἢ εἶνε ἀληθινά. Ἂν εἶ νε
ψέματα, γιατί νὰ ζοῦμε στὸ ψέμα; νὰ τὸ γκρε-
μίσουμε, ὅπως λένε κ᾽ οἱ ἄθεοι· ἂν ὅμως εἶνε
ἀληθινὰ –καὶ εἶνε ἀληθινά–, τότε ἡ παρθενία
δὲν πρέπει νὰ μείνῃ μόνο στὸ ναό· πρέπει νὰ
βγῇ καὶ νὰ λάμψῃ σὲ κάθε ἐκδήλωσί μας· στὸ
σπίτι, στὴ δημόσια ζωή, στὸ θέαμα, στὸ σχο-
λεῖο, στὸ στρατό. Ἡ πατρίδα μας νὰ γίνῃ παρ-θένος. Καὶ τότε, παραλλάσσοντας λίγο τὸν ὕ -
μνο «Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου καὶ τὸ
ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου…» ποὺ λέμε
πρὸς τὴν Παναγία, νὰ ποῦμε· Ὦ πατρίδα μας!
«τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου» καὶ τῆς
ἁγνότητός σου ποιός μπορεῖ νὰ ἐπαινέσῃ;

Δημιουργοῦμε καινούργιο πολιτισμό, πολι-
τισμὸ χριστιανικό, στὸν ὁποῖο δὲν θὰ ἰσχύῃ τὸ
κίβδηλο «Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν» ἀλλὰ
τὸ γνήσιο «Ἑλλὰς ὄντως ὀρθοδόξων Χριστια -
νῶν», πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου, πρὸς δόξαν
τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑ -
περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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