
Ἡἀσχημία, ἀγαπητοί μου, ποὺ παρουσιά-
ζουν τὰ ἤθη μεταπολεμικά, καὶ ἔξω καὶ

στὴν πατρίδα μας, εἶνε ἀ περίγραπτη. Ἔχουμε
σημάδια μεγάλης καταπτώσεως. Ἄλλοτε π.χ.
δὲν μποροῦσαν νὰ σταθοῦν ἔντυπα μὲ γυμνὲς
εἰκόνες, ἐνῷ τώρα τὸ κοινὸ ῥουφάει τὸν βόρ-
βορο σὰν δροσιστικὸ νέκταρ. Κατάν τημα· δη-
μοσιογράφοι νὰ σερβίρουν κόπρια καὶ ἀνα-
γνῶστες νὰ τὰ καταβροχθίζουν μὲ λαιμαργία!
Διαστροφὴ τῆς φύσεως, σύμπτωμα κοπροφα-
 γίας ποὺ προκαλεῖ ἀηδία. Τὸ κα κὸ γενικεύε-
ται, παίρνει διαστάσεις. Οἱ ἐφημε ρίδες περιγρά-
 φουν ἐγκλήματα φρικιαστικά, αἴσχη, ἀφροὺς
τῆς ἁμαρτίας. «Κύματα ἐπαφρί ζοντα τὰς ἑαυ -
τῶν αἰσχύνας» (Ἰούδ. 13) κατακλύζουν τὸν τόπο·
καὶ οἱ ὑψηλότερες παρθενι κὲς κορυφὲς κιν-
δυνεύουν νὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὸ νέο αὐτὸ κα-
τακλυσμὸ τῆς αἰσχρότητος, ποὺ προκαλεῖ ἡ
ἄσεμνη τέχνη καὶ λογοτεχνία. Μία ἔρευνα με-
ταξὺ μαθητῶν θὰ ἀπεκάλυπτε ὑλικό, ποὺ μπρο-
 στά του θὰ κοκκίνιζαν ἀ πὸ ντροπὴ μαινάδες καὶ
σάτυροι τῆς ἀρ χαιότητος. Νήπια στοὺς δρό-
μους ψελλίζουν λέξεις καὶ φράσεις ποὺ δὲν θὰ
τὶς ἀνέφερε οὔ τε ὁ Ἀριστοφάνης στὶς κωμῳδί -
ες του. Ἀκοὴ καὶ ὅρασι μικρῶν καὶ μεγάλων μο-
 λύνονται καθημερινῶς μέσα στὴ νέα Βαβυλῶ -
να. Γιὰ τὴ γενεά μας ταιριάζει νὰ πῇ κανεὶς τὸ
ψαλμικὸ «Ἐνεπάγημεν εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ
ἔστιν ὑ πόστασις» (Ψαλμ. 68,2)· βυθιστήκαμε σὲ βόρ-
 βορο καὶ τὰ πόδια μας δὲν βρίσκουν στερεὸ ἔ -
δαφος νὰ πατήσουν. Ἀδελφοί, βουλιάζουμε!

Ἡ κατάστασι εἶνε θλιβερή. Πίσω ἀπὸ τὴν οἰ -
κονομικὴ κρίσι καὶ χρεωκοπία ὑπάρχει ἡ ἠθι -κὴ κρίσι καὶ χρεωκοπία. Κινδυνεύουμε νὰ κα-
ταποντιστοῦμε σὰν τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα.

Ἀπέναντι στὴν κατάστασι αὐτὴ μὲ τὶς μικρές
μας δυνάμεις ὑψώσαμε φωνὴ διαμαρτυρίας. Τὸ
1952 δη μοσιεύσαμε στὸ περιοδικὸ «Σπίθα» 4
σχετικὰ ἄρθρα· τὸ 1ο μὲ τίτλο «Ἡ σύγχρονη Κίρ-

 κη» (φ. 121 Ἰαν.) ἤλεγξε τὴ διαφθορὰ ποὺ προκαλεῖ
ὁ κινηματογράφος, τὸ 2ο μὲ τίτλο «Στὰρ Ἑλ -
λάς» (ἔ.ἀ. 127 Μάρτ.) στηλίτευσε τὴν δημοσία βράβευ -
σι τοῦ γυμνοῦ στὰ περιβόητα «καλλιστεῖα»,
τὸ 3ο μὲ τίτλο «Σόρτς (γυ μναστικαὶ ἀσκήσεις
καὶ ἐπιδείξεις)» (ἔ.ἀ. 129 Μάιος) καυτηρίασε τὸ γυμνι -
σμὸ χιλιάδων μαθητριῶν μπροστὰ στὰ μάτια
ἐπισήμων ἀκόμη καὶ ἀρχιερέων, καὶ τὸ 4ο μὲ τί -
τλο «Σὲ νεκρο ταφεῖο χοροί;» (ἔ.ἀ. 130 Μάιος) ἤλεγξε
τὶς χοροεσπερίδες τῆς ἀριστοκρατίας μὲ τερά -
στιες σπατά λες ἐνῷ ἡ δυστυχία τοῦ λαοῦ συν-
θέτει δράματα. Γιὰ τὴν ἀρθρογραφία αὐτὴ ὁ
τότε ἐπιτελάρχης μὲ διαταγή του ἀπηγόρευ-
σε τὴν κυκλοφορία τῆς «Σπίθας» στὸ στρατό!

Ἀπὸ τὴν ἀρθρογραφία τῆς «Σπίθας» προ-
κλήθηκε ζωηρὴ συζήτησι καὶ ἀντίδρασι. Τὸκακὸ ἀγρίεψε περισσότερο, ἀλλὰ καὶ τὸ καλὸδυνάμωσε. Αὐτὸ δείχνουν πλῆθος ἐπιστολὲς
ἀπὸ παντοῦ, καθὼς καὶ πυρῆνες ἀντιστάσεως
καὶ διαμαρτυρίας ποὺ συστάθηκαν, ὅπως στὴν
περίπτωσι τῶν καλλιστείων.

Ἐπάνω στὸ φλέγον αὐτὸ ζήτημα, ἐκτὸς ἀπὸ
τὸ γραπτὸ κήρυγμα, μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίουμίλησα τρεῖς φορὲς στὴν αἴθουσα τοῦ συλλό -
γου «Τρεῖς Ἱεράρχαι» τῶν Ἀθηνῶν σὲ ἀκροα-
 τήριο ποὺ κατέκλυζε ἀσφυκτικὰ μέχρι καὶ
τοὺς διαδρόμους. Ἐπιθυμία καὶ ἀξίωσις τοῦ
λαοῦ ἦταν, νὰ ἀρχίσῃ πιὸ συστηματικὰ ἀγώ-
νας καὶ νὰ ἱδρυθῇ ὀρθόδοξος σύλλογος· γι᾽
αὐτὸ ὑποβλήθηκε ἀπὸ ἐπιτροπὴ αἴτησι στὸ
Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν καὶ ἱδρύθηκε τὸ σωμα-τεῖο μὲ τὴν ἐπωνυμία «Μέγας Ἀθανάσιος».

Πρώτη ἐνέργεια τοῦ «Μεγάλου Ἀθανασίου»
τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1953 ἦταν, νὰ ὑποβλη θῇ στὸν
πρωθυπουργὸ στρατάρχη Παπάγο Ὑπόμνη-μα, τὸ ὁποῖο σὲ ἁπλῆ γλῶσσα ἔλεγε τὰ ἑξῆς.

* * *
1. Ἡ διαφθορὰ τῆς νεολαίας εἶνε τρομα κτική. Κάθε μέρα

γνωστοποιοῦνται σοβαρὰ ἐγκλήματα μὲ δρᾶστες νέους, πρᾶ -
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γμα ποὺ ἔχει ἀναστατώσει γονεῖς, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ὅλη τὴν
κοινωνία. Ὅλοι διερωτῶνται· ποιά ἡ αἰτία τοῦ κοινωνικοῦ
αὐτοῦ φαινομένου, καὶ γιατί ἡ πολιτεία δὲν λαμβάνει μέτρα;

2. Τὰ αἴτια τοῦ κακοῦ εἶνε βέβαια πολλά. Μετὰ ἀπὸ πο-
λέμους παρατηροῦνται συνήθως τέτοιες κρίσεις· καὶ πρά  γμα-
 τι ἡ πατρίδα μας τὴ δεκαετία 1940-50 ταλαιπωρήθηκε πολύ.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλες αἰτίες ἄσχετες μὲ τὸν πόλεμο· καὶ
ἂν ἡ πολιτεία δὲν σταματήσῃ τὴ δρᾶσι τους, ἡ διαφθορὰ θὰ
ἐξακολουθήσῃ νὰ τροφοδοτῆται. Οἱ αἰτίες αὐτὲς εἶνε τὸ θέ-
αμα καὶ τὸ ἔντυπο· αὐτὰ ἔχουν γίνει σήμερα δύο μεγάλα
ποτάμια διαφθορᾶς, ποὺ μολύνουν τὴν κοινωνία καὶ ἀπειλοῦν
νὰ ἐξαλείψουν τὰ ἤθη μας. Ἐννοοῦμε βέβαια τὸ ἄσεμνο θέα-
μα καὶ τὴν ἄσεμνη λογοτεχνία. Ἐννοοῦμε τὴ γκαγκστερικὴ καὶ
ἀνήθικη ταινία, ποὺ ἡρωοποιεῖ τὸν ἐγκληματία καὶ μὲ ἀχα-
λίνωτη φαντασία ἐμφανίζει τὴν πορνεία καὶ τὴ μοιχεία ὡς φυ-
σιολογικὰ φαινόμενα καὶ διεγείρει τὰ κατώτερα ἔνστικτα μὲ
στόχο τὸ ἐμπορικὸ κέρδος. Ἔτσι ὅμως ὑποσκάπτονται τὰ θε-
μέλια τῆς κοινωνίας καὶ κλονίζεται ἡ πίστι στὶς ἠθικὲς ἀξίες
τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ εἶνε τὸ
πολυτιμότερο ἀπόκτημα τῆς ἀνθρωπότητος.

Παρόμοια εἶνε ἡ ἐπίδρασι τοῦ ἀσέμνου ἐντύπου ξένης ἰδί -
 ως προελεύσεως (περιοδικοῦ, βιβλίου κ.λπ.), μὲ πορνικὲς εἰ -
κόνες καὶ ὕλη, ποὺ διεγείρουν τὰ σεξουαλικὰ καὶ τὰ ἀντικοι-
νωνικὰ ἔνστικτα καὶ καταπνίγουν τὴ φωνὴ τῆς ἁγνότητος καὶ
τὴ σεμνότητα. Γυμνὲς γυναῖκες ποζάρουν, ὥστε ὁ θεατὴς νὰ
βρί σκεται σὲ διαρκῆ πειρασμό. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἀντιμετωπι-
στῇ δραστικά· εἶνε ἀπαράδεκτο ἠθικὰ καὶ ἐπιζήμιο κοινωνικὰ
νὰ χρησιμοποιῆται ὁ σεξουαλισμὸς στὸ ἐμπόριο καὶ κάποιοι
λίγοι νὰ πλουτί ζουν εἰς βάρος τῆς ἠθικῆς ζωῆς τῶν πολλῶν.

3. Γι᾽ αὐτὸ ἱδρύθηκε τὸ σωματεῖο μας καὶ πρώτη ἐνέργειά
του εἶνε τὸ ὑπόμνημα τοῦτο, ἀφοῦ ἡ πολιτεία εἶνε ἡ ἁρμοδία
νὰ λάβῃ τὰ κατάλ ληλα μέτρα. Ὡς τέτοια μέτρα ἐμεῖς προτεί -
νουμε· ν᾽ ἀπαγορευθοῦν ἡ εἰσαγωγὴ ξένων καὶ ἡ παραγωγὴ
καὶ κυκλοφορία ἐγχωρίων ἐντύπων μὲ γυμνὲς φωτογραφίες,
καθὼς καὶ ἡ προβολὴ γκαγκ στε ρικῶν ταινιῶν καὶ διαφημίσε -
ων, νὰ ἱδρυθῇ παιδικὸς κρατικὸς κινηματογράφος μὲ εἰδικὲς
μορφωτικὲς καὶ ἠθικοπλαστικὲς προβολές, καὶ νὰ συσταθῇ
κρατικὸς ὀργανισμὸς (ὅπως τὸ Βασιλικὸ Θέατρο τῆς Λυρικῆς
Σκηνῆς) μὲ ἀποστολὴ τὴν παραγωγὴ ταινιῶν, γιὰ μικροὺς καὶ
γιὰ μεγάλους, ποὺ οἱ ὑποθέσεις τους θὰ ἐμπνέωνται ἀπὸ τὸ
πνεῦμα τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.

Γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν αὐτά, εἶνε ἀναγκαῖο νὰ συγ κρο-
τηθῇ ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς ἐκκλησίας τῆς πολι-
τείας καὶ τῶν γραμμάτων, ποὺ θὰ καταστρώσῃ πρόγραμμα
ἐργασιῶν καὶ θὰ λαμβάνῃ κάθε φορὰ τὰ κατάλληλα μέτρα.

Ἐλπίζουμε νὰ προσέξετε αὐτὰ ποὺ σᾶς ἀναφέρουμε. Εἴ μα-
 στε οἰκογενειάρχες καὶ θέλουμε νὰ προφυλάξουμε τὰ παι-
διά μας ἀπὸ τὴ διαφθορά, καὶ νὰ προστατέψουμε τὴν πατρί δα
μας ἀπὸ τὰ μικρόβια τῆς ἠθικῆς ἀποσυνθέσεως, ποὺ εἰσάγον -
 ται στὸν ὀργανισμό της ὑπὸ τὴ μορφὴ τῆς ψυχαγωγίας. Ὡς
Χριστιανοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴ μέχρι
τώρα ἀδιαφορία τῆς πολιτείας· ζητοῦμε ὁ ἑλληνικὸς καὶ χριστι  α-
 νικὸς πολιτισμός, ποὺ προβλέπει τὸ σύνταγμα, νὰ γίνῃ καὶ στὴν
πρᾶξι ὁ ῥυθμιστὴς τῆς ζωῆς καὶ τῆς ψυχαγωγίας τοῦ λαοῦ μας.

* * *Ἐπιτροπὴ ἐπέδωσε ἰδιοχείρως τὸ ἀνωτέρω
ὑπόμνημα στὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, στὸ
πο λιτικὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ, στὰ ὑ -
πουργεῖα τύπου καὶ παιδείας, στὴ διεύθυνσι
τῆς ἀστυνομίας, καὶ σὲ διάφορες ἄλλες ἀρχές.

Δόθηκαν ἐνθαρρυντικὲς ὑποσχέσεις, ὅτι
τὸ κακὸ θὰ περιοριστῇ. Ἐμεῖς δὲν πιστεύου-
με εὔκολα ὅτι τὰ λόγια γίνονται ἔργα. Ἔργα
ζητάει ὁ εὐσεβὴς λαός, καὶ ἔργα δὲν βλέπει.
Πικρὴ ἡ πεῖρα τοῦ παρελθόντος. Παρ᾽ ὅλα αὐ -
 τὰ θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι κάτι θὰ γίνῃ στὸ
σοβαρὸ αὐτὸ ζήτημα. Μὲ χαρὰ βλέπουμε ὅτι
καὶ ἄλλοι κινοῦνται μὲ τὸν ἴδιο σκοπὸ σὲ σοβα -
ρὴ συγκέντρω σι κατὰ τοῦ τέρατος τῆς ἀκολα-
σίας, ποὺ κατα σπαράζει πλήθη νέ ων καὶ νεανί-
δων. Αὐτὸς ὁ Μινώταυρος πρέπει νὰ ἐξ οντω θῇ.
Τὸ ἴδιο ἂς κάνουν καὶ ἄλλοι.

Ὁ ἀγώνας θὰ συνεχιστῇ. Ἐφ᾽ ὅσον καὶ ἄλ -
λα σωματεῖα ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀνάγκη γιὰ
γενναιότερη ἐξόρμησι, ἂς κινητοποιήσουν τὸ
λαὸ σὲ ἀγῶνα, ὥστε τὰ νέα εἴδωλα ποὺ στή-
θηκαν ὡς «βδελύγματα ἐρημώσεως ἐν τόπῳ
ἁγίῳ» (πρβλ. Δαν. 9,27· 12,11. Ματθ. 24,15. Μᾶρκ. 13,14) νὰ πέσουν.
Ὅλοι, ἀδελφοί, ἂς ἐργασθοῦμε καὶ ἂς συνερ- γασθοῦμε κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ σταυροῦ.

Τέλος δηλώνουμε δημοσίως τὰ ἑξῆς. Ἐ άν,
παρ᾽ ὅλες τὶς ἀναφορές, τὰ ὑπομνήματα, τὶς δι -
αμαρτυρίες, δὲν γίνῃ τίποτα, τότε ὁ σύλ λογος
«Μέγας Ἀθανάσιος» θὰ βαδίσῃ ῥιζοσπαστικά.
Τὸ κακό, ἀφοῦ ἔγινε προκλητικό, σκανδαλῶ δες,
ἀνυπόφορο, θέλει ἄλλη ἀντιμετώπισι. Μετὰ
τὰ ἤπια μέσα θὰ ὑψωθῇ, ναὶ θὰ ὑψωθῇ, φραγ-γέλλιο. Δὲν θὰ τὸ κρατήσουν –ὅπως θά ᾽πρε-
πε– ἀρχιερεῖς καὶ θεολόγοι καὶ ἱεροκήρυκες·
θὰ τὸ κρατήσῃ ὁ λαός, ὁ εὐ σε βὴς λαός. Ὅσο
λίγος κι ἂν εἶνε, αὐτὸς εἶνε ὁ φρουρὸς τῶν νό-
 μων, γραπτῶν καὶ ἀγράφων, ὁ φρουρὸς τῆς
πίστεως καὶ τῆς ἠ θικῆς. Σ᾽ αὐτόν, στὸν πατρι -
ω τισμό του, ἀναθέτει τὴν τήρησί του τὸ Σύν τα -
 γμα μὲ τὸ τελευταῖο ἄρθρο του. Καὶ τὸ Σύντα -
γμα δὲν λέει, ἡ Ἑλλάδα νὰ γίνῃ Χόλλυγουντ…
Ναί, ὁ λαὸς θὰ ὑψώσῃ τὸ φραγγέλλιο καὶ θ᾽ ἀ -
κουστῇ ἡ φωνή του, φωνὴ Θεοῦ, νὰ λέῃ· Μὴποιεῖτε τὴν Ἑλλάδα οἶκον αἰσχροῦ ἐμ πο ρίουκαὶ τὰ μνήματά της σπήλαια γκαγκ στερικῶνταινιῶν καὶ ἐγκλημάτων (πρβλ. Ἰω. 2,16. Ματθ. 21,13. Λουκ. 19,46).

Ἀλλὰ πρὶν φθάσουμε στὰ ἄκρα, ἂς ἐλπίσου-
 με ὅτι τὸ κακὸ θὰ διορθωθῇ «μὲ νόμιμα καὶ
κανονικὰ μέσα». Ὁ Κύριος βοηθός! Τὸ κακὸ
εἶνε πολύρριζο καὶ πολύκλαδο· ἀπαιτεῖται κό-
πος καὶ μόχθος γιὰ ν᾽ ἀλλάξῃ ἡ κατάστασι.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ προσαρμογὴ ἄρθρου ποὺ δημοσιεύθηκε πρὶν ἀπὸ 66 χρόνια μὲ διαφορετικὸτίτλο («Ὀρθόδοξος Σύλλογος “Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος”») στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (Κοζάνη, φ. 141/Μάρτ. 1953) 24-8-2019.
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Θέλετε, ἀγαπητοί μου, νὰ δῆτε τὸ πνευμα -
τικὸ ἐπίπεδο μιᾶς ὀρθοδόξου χώρας; Πα-

ρατηρῆστε τί κάνουν κάτοικοί της τὶς ἑορτὲς
καὶ ἰδίως τὴν Κυριακή. Κάνουν σταυρό, ἐκκλη-
 σιάζονται, σκέπτονται τὸν οὐρανό, ὑμνοῦν τὴν
ἁ γία Τριάδα, κοινωνοῦν, μελετοῦν Γραφή, ἐπι-
 σκέπτονται ἀρρώστους, βοηθοῦν φτωχούς,
ἀπέχουν ἀπὸ ἁμαρτίες; Ἐὰν ναί, ἡ χώρα εἶνε
χριστιανική, ἔθνος εὐλογημένο, ἄγγελοι φρου-
 ροῦν τὰ σύνορά της. Ἐὰν ὅμως ὄχι, τότε ἡ χώ-
 ρα αὐτὴ εἶνε εἰ δωλολατρική, διώχνει ἀπὸ πάνω
της τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ. Ἀ σφαλὴς δεί-
κτης τῆς πνευματικῆς καταστάσε ώς της εἶνε
ἡ τήρησι τῆς τετάρτης ἐντολῆς τοῦ Δεκαλό-
γου (βλ. Ἔξ. 20,8-11. Δευτ. 5,12-15). Καὶ γεννᾶται τὸ ἐ ρώτημα·οἱ Ἕλληνες τη ροῦν τὴν ἐντολὴ αὐτή, ἀργοῦν
ἀπὸ τὰ καθη μερινὰ ἔργα, ἁγιάζουν τὴν ἡμέρα
τοῦ Κυρίου; Τὸ δείχνουν ὄχι τὰ λόγια ἀλλὰ τὰ
ἔρ γα τους. Καὶ νά ἕνα παράδειγμα.

Ὅταν περιώδευα ὡς ἱεροκήρυκας τὴ νότιο
Εὔβοια, τὸ 1951, διαπίστωνα μετὰ λύπης, ὅτι ἡ
Κυριακὴ ὡς ἡμέρα λατρείας τοῦ Κυρίου εἶχε
κα ταργηθῆ. Ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ γινόταν παζάρι,
καὶ οἱ φω νὲς ἔφταναν μέχρι τὸ ναὸ ὅπου ὁ ἱε-
ρεύς, μόνος, προσευχόταν στὸ Θεό. Τί βεβή-
λωσι! Κι ὅπως λέει ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστο μος, με-
ταξὺ ἀγορᾶς καὶ πωλήσεως, ἀγοραστῶν καὶ πω-
 λητῶν, καιροφυλακτοῦν οἱ περισσότεροι δαίμο -
νες, γίνεται δι ελ κυστίνδα κακῶν, οἱ ἄν θρωποι
σέρνουν καὶ σέρνονται στὴν ἁμαρτία· ὅποιος
προλάβῃ καὶ γελάσῃ τὸν ἄλλο. Ποιός νὰ μετρή -
σῃ τὰ ψέμα τα ποὺ λέγονται, τοὺς ὅρκους ποὺ
γίνονται, τὶς ἀπάτες καὶ κλοπές; Καὶ ἡ βεβήλω -
σι συνεχίζεται· μετὰ τὸ παζάρι πολλοὶ πηγαί-
νουν σὲ διάφορα κέντρα καὶ ταβέρνες, ὅ που
σπαταλοῦν τὰ λίγα κέρδη τους, κ᾽ ἐκεῖ μεθοῦν,
αἰσχρολογοῦν, βρίζουν, βλα στημοῦν, καὶ γυρί-
ζουν στὰ σπίτια τους σὲ ἀ θλία κα τάστασι. Τί ἐξ -
ευτελισμός, τί κατάπτωσι τοῦ ἀν θρώπου, τῆς
«εἰκόνος» τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26) – καὶ πότε; τὴν Κυ-
ρι α  κή, τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Κύριος ἦρθε νὰ τὸν

ὑψώσῃ μὲ τὸ σταυ ρὸ καὶ τὴν ἀνάστασί του, νὰ
τὸν κάνῃ ἄγγελο, νὰ τὸν κάνῃ θεὸ κατὰ χάριν!

Αὐτὰ καὶ ἄλλα χειρότερα συνέβαιναν τότε,
ἐκεῖ καὶ ἀλλοῦ. Μήπως δὲν συμβαίνουν καὶ σή-
 μερα; Τὸ παζάρι ἔφαγε τὴν Κυρια κή! Ὄ χι στοὺς
ναοὺς ἀλλὰ στὰ μαγαζιὰ τρέχουν ὅλοι. Ἡ Κυρι -
ακὴ ἔχει σβή σει. Καὶ μόνο αὐτῆς τῆς ἐν το λῆς
ἡ καταπάτησι φτάνει γιὰ νὰ βεβαιώσῃ πόσο
ἔ χουμε ξεμακρύνει ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Κυρίου.Σὲ τί καταφρόνησι τοῦ θείου νόμου πέ σαμε,
ἀγαπητοί μου! Ἄλλοτε, πρὶν τὸ 1821, οἱ Ἕλλη-
νες τηροῦσαν μὲ εὐλά βεια τὴν ἡμέρα τοῦ Κυ-
ρίου. Καὶ ἐπὶ Βυζαντινῶν αὐτοκρατό ρων ἡ νο-
μο  θεσία ἀπαγό ρευε τὴν Κυ ριακὴ στρα τιωτικὲς
ἀσκήσεις καὶ γυμνάσια, ἐμπορικὲς συν  αλλαγὲς κι
ἀγο ραπωλησίες, θεατρικὲς παρα στάσεις καὶ
ἱπ πο δρόμια· καὶ τὰ γενέθλια τοῦ βα σιλέως ἂν
συν έπιπταν, ἀναβάλλονταν σὲ καθη  με ρινή, ὥστε
ἡ Κυριακὴ ν᾽ ἀνήκῃ ἐξ ὁλοκλήρου στὸν «Βασιλέα
τῶνὅλων» (θ. Λειτ. χερουβ.). Τὸ κράτος ἐξασφάλι ζε στοὺς
πολῖτες του ἀπερί σπαστη λατρεία, ἀπηλλα γμέ-
 νη ἀπὸ τύρβη, θορύβους καὶ ταραχές.

Ποῦ εἶνε σήμερα τέτοιο κράτος; ποῦ ἡ εὐσέ-
 βεια τῶν ἀρχόντων ἐκείνων τῶν χρόνων; Τώ ρα
οἱ ἄρχοντές μας, ἀνεξαρτήτως πολιτι κῶν φρο-
 νημάτων, δὲν ἔχουν αἴσθησι τῆς ἱερότητος τῆς
Κυριακῆς, ἀπουσιάζουν ἀπὸ τοὺς ναούς, κά-
νουν ταξίδια, μετέχουν σὲ κοσμικὰ συμπόσια,
διασκεδάζουν σὲ δεξιώσεις, πρῶ τοι αὐ τοὶ βε-
βηλώνουν τὴν ἡμέρα. Ἀπὸ τέτοιους ἄρχον τεςπεριμένει κανεὶς διόρθωσι τοῦ κακοῦ;

* * *Ἀλλ᾽ ἂς μὴ ἀπελπιζώμαστε. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς
πολιτικούς, ὑπάρ χουν καὶ παράγοντες πνευ-
ματι κοί, ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν. Ποιοί;

Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀ φορᾷ κυρίως τὴν ἐπίσημηἘκκλησία μας, τὴ δι οίκησί της. Δὲν ἐπιτρέπεται
ὁ κλῆρος καὶ μάλιστα οἱ ἀρχιερεῖς νὰ ἀδιαφο -
ροῦν βλέποντας τὸ λαὸ νὰ διαρρέῃ τὶς Κυρι α -
κὲς σὲ ἀγορὲς κ᾽ ἐμποροπανηγύρεις. Σ᾽ αὐτούς,
στὸν καθένα προσωπικά, ἀπευθύνεται διὰ τοῦ

Κυριακὴ Δ΄ Λουκ. ἢ Πατ. Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
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προφήτου Ἰε ζεκιὴλ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ· «Υἱὲἀν-
θρώπου, γιατί σιωπᾷς; γιατί δὲν ἐλέγχεις, για-
τί δὲν καταγγέλλεις τὴν ἀνομία τοῦ λαοῦ; Νά,
μπροστὰ στὰ μάτια σου μιαίνονται τὰ ἅγιά μου
καὶ ἡ ἡμέρα μου βεβηλώνεται» (πρβλ. Ἰεζ. 23,36-38). Ὁ
κληρικὸς θ᾽ ἀ φήσῃ τοὺς πολιτικούς, θ᾽ ἀφήσῃ
τοὺςνεκρούς (πρβλ. Ματθ. 8,22. Λουκ. 9,60), καὶ θ᾽ ἀπευθυν -
θῇ στὸ λαό, γιὰ νὰ τὸν πείσῃ γιὰ τὴ μεγάλη ζη- μιά, ὑλικὴ καὶ πνευματική, ποὺ προξενεῖται ἀ -
πὸ τὴν καταπάτησι τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.

Θέλεις νὰ δυστυχήσῃς καὶ νὰ πεινάσῃς; θὰ
πῇ· ἕνας σίγουρος τρόπος ὑπάρχει, ν᾽ ἀνοί γῃς
Κυριακὴ τὸ μαγαζί σου καὶ νὰ δουλεύῃς! τὰκέρδη τῆς ἡμέρας αὐτῆς δὲν εἶνε εὐλογία, εἶ -νε κατάρα, φωτιὰ ποὺ καίει. Ἱστὸν ἀράχνης ὑ -
φαίνουν ὅσοι δουλεύουν τὶς Κυριακές. Ἡ ἐρ -
γασία χωρὶς διακοπή, θὰ πῇ, εἶνε κακὸ γιὰ τὴν
ἀνθρώπινη ζωή, ἡ ὁποία στηρίζεται ἐπάνω τόσοστὸ νόμο τῆς ἐργασίας ὅσο καὶ στὸ νόμο τῆς ἀ -ναπαύσεως. Καὶ οἱ δύο νόμοι εἶνε ἀναγ καῖοι.
Ἄλογο ποὺ δουλεύει συνεχῶς, τσακίζεται καὶ
ψοφάει πρὶν τὴν ὥρα, ἐνῷ, ἂν δουλεύῃ ἀλλὰ κα -
τὰ διαστήματα ξεκουράζεται, ζῇ περισσότε ρο
καὶ ἀποδίδει πιὸ πολύ. Φυματίωσι, καρδιακὲς
καὶ νευρο λογικὲς παθήσεις εἶνε, κατὰ τὴν ἰα-
τρική, τ᾽ ἀ ποτελέσματα μιᾶς ἀδιάκοπης ὑπερ -
εντάσεως. Ὅταν κανεὶς ζῇ ἤρεμα τὴν Κυριακή,
ἔχει ὑ γεία κι ἀνανεώνει τὶς δυνάμεις του γιὰ νὰ
συ νεχίσῃ τὴν ἐργασία του. Ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρί-
 ου εὐεργετεῖ σῶμα καὶ πνεῦμα, τὸν ὅλο ἄν θρω-
 πο. Ἐκτὸς αὐτῶν, γιὰ νὰ ζή σῃ κανεὶς εὐ τυχι-
σμένος, παραπάνω ἀπ᾽ τὴ δραστηρι ότητα ἔχει
ἀνάγκη τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου· δίχως αὐτὴν ὅ -
λοι οἱ κόποι εἶνε μηδέν· ὅ σοι ἔβαλαν πάνω ἀπ᾽
τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ τὸ ἀν θρώπινο συμφέρον,
χάθηκαν. Χω ρὶς τὸ Θεὸ ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῇ. Ὑ -πόμνησις αἰωνιότητος εἶ νε ἡ Κυριακή. «Σχολά-σατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός» (Ψαλμ. 45,10). Τέ-
λος ὁ κληρικὸς θὰ διαβάσῃ εἰς ἐπήκοον ὅλου
τοῦ λαοῦ τὶς Ἀποστο λικὲς Διαταγές (P.G. 1,1021Α-Β)
καὶ τοὺς νόμους τῶν ἁγίων Συνόδων μὲ τοὺς ὁ -
ποίους κυβερνᾶται ἡ Ἐκκλησία· τὸν ΚΘ΄ (29ο)
κανόνα τῆς ἐν Λαοδι κείᾳ, τὸν ΞΑ΄ (Ο΄) (61ο) τῆς
ἐν Καρθαγένῃ, καὶ τὸν Π΄ (80ό) τῆς Πενθέκτης.
Θ᾽ ἀναφέρῃ παρα δείγματα τιμωρίας ἀθετούν -
των τὴν ἀργία, θὰ καλέσῃ τὸ λαὸ νὰ γυρίσῃ στὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ. Κι ὁ λαὸς –τὸ πιστεύω– θ᾽ ἀ -
κούσῃ τὴ φωνή του. Ἔτσι ἐργάσθηκα ὡς ἱερο -
κήρυκας· τύπωσα, διένειμα καὶ τοιχοκόλλησα
σχετικὲς πινακίδες, ἄρχισα συστηματικὸ κήρυ -
γμα, καὶ πλῆθος πιστῶν δήλωναν τὴν ἐπιθυμία
νὰ τηρήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς.

Ἡ δύναμι τῆς Ἐκκλησίας εἶνε μεγάλη. Ἂν
ὅ λοι οἱ ἐπίσκοποι τὴ συνειδητοποιοῦσαν καὶ τὴ

χρησιμοποιοῦσαν, θὰ ἔκαναν θαύματα. Ὁ ἅγι -ος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς κατάφερε στὴν Ἤπειρο
νὰ πείσῃ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ μεταφέρουν τὰ
παζάρια ἀπὸ τὴν Κυριακὴ στὸ Σάββατο πρὸς με-
 γάλη λύπη τῶν Ἑβραίων, ποὺ ἤθελαν νὰ γίνων -
ται τὰ παζάρια Κυριακή, γιὰ νὰ μαγαρίζωνται οἱ
Χριστιανοί. Μόνο ἄνθρωποι μὲ ἑβραϊκὴ καὶ μα- σονικὴ σκέψι θέλουν νὰ γίνωνται τὰ παζάριαΚυριακή. Αὐτοί, κατὰ τὸν ψαλμῳδό, ἔχουν κατα  -
χθόνιο πρόγραμμα· «Ἐλᾶτε νὰ καταργήσου με
τὶς ἑορτὲς τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμ. 73,8). Ἡ Κυριακή, ὡς ἡ -
μέρα θριάμβου τοῦ ἀναστάντος Κυρίου κατὰ
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τοὺς δαιμονίζει. Ἂς
γίνῃ λοιπὸν ἡ ἡμέρα Κυρίου λαχανοπάζαρο,
«οἶκοςἐμπορίου» (Ἰω. 2,16), «σπήλαιονλῃστῶν» (Ἰερ.
7,11 = Ματθ. 21,13. Λουκ. 19,46), ἡμέρα ἐγκλήματος καὶ ἀτιμίας!

Ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι, πρὸς τί ὑπάρχουμε,
ἂν γίνωνται μπροστά μας τέτοια αἴσχη τὴν Κυ ρι -
ακή; πρὸς τί τὰ ἐγκόλπια, οἱ μισθοί, τ᾽ αὐτοκί νη-
 τα; Ἕνας ἱερομόναχος Κοσμᾶς θὰ μᾶς δικάσῃ.

Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ θριαμβεύσῃ. Ἀρκεῖ
μὲ ζωντανὸ παράδειγμα τῶν ποιμένων νὰ φω-
τίσῃ καὶ νὰ θερμάνῃ τὸ λαὸ γιὰ ἱεροὺς ἀγῶ -
νες. Ἕνας φλογερὸς ἐπίσκοπος θὰ κάνῃ τὸ ῥά-
 σο του σημαία πνευματικοῦ συναγερμοῦ καὶ ἐν
Χριστῷ ἐπαναστάσεως. Καὶ ἂν συναντήσῃ ἀντι-
 δράσεις, ἂς διενεργήσῃ δημοψήφισμα στὴν
περιφέρειά του. Καὶ μετὰ ἂς πῇ στοὺς πολι-
τικούς· 15.000 λένε ὄχι παζάρι τὴν Κυριακή,
καὶ 500 μόνο τὸ θέλουν· δὲν μποροῦν οἱ 500 νὰ
θίγουν τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τῶν πολλῶν.

* * *Τὰ παζάρια τῆς Κυ ριακῆς, ἀγαπητοί μου, σὲ
ἐ παρχίες καὶ οἱ λαϊκὲς ἀγορὲς σὲ συν οικίες
σπρώχνουν τὸ λαὸ σὲ ἀθεΐα. Ἀποτελοῦν βεβή-
λωσι τῆς ἁγίας ἡμέρας. Ἂς ἐξεγερθοῦν λοιπὸν
ὅ λοι κατὰ τῆς βεβηλώσεως. Ἂς ἡγηθοῦν ἐ πί-
σκοποι καὶ ἱερεῖς. Καὶ ἂν αὐτοὶ ἀδιαφορήσουν,
τότε οἱ πιστοὶ μὴ ἀδιαφορήσουν· καὶ ἕ νας ἀ -
κόμη πιστὸς πολλὰ μπορεῖ νὰ κατορθώσῃ.

Ἐμπρός, ἀδελφοί, ἂς σηκωθοῦμε. Σαλπίζουν
οἱ οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι, ἐπιτάσσουν οἱ και-
 ροί. Ἐγγίζει ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου. Τί περιμένου -με; νὰ δοῦμε τὴ θάλασσα νὰ κοκκινίζῃ, τὴν ξη -
ρὰ νὰ σείεται καὶ τὸν οὐρανὸ νὰ ῥίχνῃ φωτιά;

Μία Κυριακή, ἡμέρα ἀναπαύσεως, καλωσύ-νης, λατρείας, ἡμέρα ἁγία, ἡμέρα φωτὸς ἀνε-σπέρου ἂς ἀνατείλῃ. Μόνο τότε θὰ εἴμαστε
λαὸς περιούσιος, γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ ἔχῃ ἐ φαρμο -
γὴ τὸ «Μακάριοντὸἔθνος ποὺ Θεός του εἶνε
ὁ Κύριος» (Ψαλμ. 32,12). Αὐτὸν θὰ ἔχη βοηθὸ σὲ ἡ -
μέρες θλίψεως. Καὶ ἔρχεται «θλῖψιςμεγάλη,
οἵαοὐγέγονενἀπ᾽ἀρχῆςκόσμου…» (Ματθ. 24,21).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (φ. 133/Αὔγ. 1952) καὶ ἀναδημοσιεύθηκε στὸ βιβλίο «Σημεῖα τῶν καιρῶν» (Ἀθῆναι 1953, σσ. 177-188), μὲ συμ πλήρωσι τοῦ τίτλου 19-11-2018.

2



Ἡἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ
γλυκειὰ μάνα τοῦ ἔθνους μας. Ἀγαπᾷ ὅ -

λους ἀνεξαιρέτως, μικροὺς - μεγάλους, φτω-
χοὺς καὶ ἐνδόξους, καὶ γιὰ ὅλους ἀναπέμ πειπροσευχὲς καὶ δεήσεις. Πόσα «Ὑπὲρ…» ἔχει
ἡ θεία Λειτουργία!

Γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους παρακαλοῦμε.
Ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προσ -
εύχεται γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὶς μεγαλύ τε-
  ρες εὐθῦνες. Μικρὲς εὐθῦνες ἔχει ὁ ἰδιώτης,
μεγάλες εὐθῦνες ἔχουν οἱ ἀξιωματοῦχοι. Συ-
νε χίζοντας λοιπὸν τὴν παράδοσι τοῦ Βυζαν τί-
 ου, ὅπως τότε εὔχονταν ὑπὲρ βασιλέων καὶ αὐ -
τοκρατόρων καὶ ἔτσι διατηρήθηκε ἡ αὐτοκρα-
 τορία ἐπὶ χίλια χρόνια, κ᾽ ἐμεῖς δεόμεθα «ὑ-
πὲρτῶνἀρχόντωνἡμῶν», «ὑπὲρτῶνἐνὑπε-
ροχῇὄντων» (Α΄ Τιμ. 2,2), ὑπὲρ τῶν ἐνόπλων δυνά-
μεων, «ὑπὲρτοῦκατὰξηράν,θάλασσανκαὶἀ-
έραφιλοχρίστουστρατοῦ». Ἐκδηλώνοντας
μάλιστα τὸ ἐνδιαφέρον μας γιὰ τὶς ἔνοπλες δυ-
 νάμεις, ἔχουμε καὶ εἰδικὲς ἑορτὲς ὑπὲρ αὐ  τῶν
σὲ μνῆμες ἁγίων ποὺ ὡρίσθηκαν προστά τες των·
τοῦ ἁγίου Γεωργίου γιὰ τὸ στρατὸ ξηρᾶς, τοῦ
ἁγίου Νικολάου γιὰ τὸ ναυτικό, τῶν Ταξιαρ-
χῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ γιὰ τὴν ἀεροπορία.

Οἱ δυνάμεις τῆς ἀστυνομίας παλαιότερα
διακρίνονταν σὲ Ἀστυνομία πόλεων καὶ Χω-
 ροφυλακὴ καὶ ἑώρταζαν τὴν ἡμέρα τῆς ἁ γίας
Εἰ  ρή νης (5 Μαΐου). Μετὰ τὸ 1990 τὰ δύο σώμα  -
τα ἑνοποιήθηκαν καί, ἑνωμένη ἡ ἀστυνομία ὑ -
 πὸ μία ἀρ χηγία, ἀποφάσισε νὰ ἑορτά ζῃ σήμε -
ρα 20 Ὀκτωβρίου, στὴ μνή μη τοῦ μεγαλομάρ-
 τυρος ἁγίου Ἀρτεμίου, γιὰ νὰ προβάλλῃ στὰ
μέλη της τὸν ἅγιο Ἀρτέμιο. Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ
ἦταν ὀρθὴ ὅπως δείχνει ὁ βίος τοῦ ἁγίου.

* * *Ὁ ἅγιος Ἀρτέμιος ἔζησε στὸν τέταρτο αἰ -
ῶνα ἐπὶ τῆς ἐποχῆς δύο αὐτοκρατόρων.

Ὁ ἕνας ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖ νος, ποὺ ὑ -
περ άσπισε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Με τὰ
τὴ νίκη του κατὰ τοῦ εἰδωλο λατρικοῦ στρατοῦ

στὴν Μουλβία γέφυρα τῆς ̔Ρώμης, ὕ ψωσε γιὰ
πρώτη φορὰ στὴ σημαία του τὸν τίμιο σταυρὸ
μὲ τὸ σύνθημα «Ἐντούτῳνίκα». Ἐπὶ τῆς βα-
σι λείας του ὁ ἅ γιος Ἀρ τέμιος προβιβάστηκε
σὲ ἀ νώ  τατο ἀξιωματικὸ καὶ γιὰ τὴν ἀκεραιό-
τητα τοῦ χαρακτῆρος του διωρίσθηκε διοικη -
τὴς τῆς μεγάλης πόλεως τῆς Ἀλεξανδρείας.

Στὴ σειρὰ ὅμως τῶν διαδόχων τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου ἔγινε αὐτοκράτωρ ὁ Ἰουλι ανὸςὁ Παραβάτης. Αὐτὸς μισοῦσε τὸν Χριστιανι σμό,
θέλησε νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν εἰ δω λο λατρία καὶ ἐ -
δίωξε σκληρὰ τοὺς Χριστιανούς. Ὁ ἅγιος Ἀρ -
τέμι ος δὲν ἄλλαξε στάσι. Πῆγε μάλιστα αὐτό-
κλη τος στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου βρέθηκε ὁ Ἰου-
λιανός, καὶ τὸν ἤλεγξε γιὰ τὰ ἐγκλήματά του.
Θυμωμένος ὁ βασιλιᾶς τὸν συλλαμβάνει, τὸν
κα θαιρεῖ ἐπὶ τόπου ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του καὶ
τὸν ὑποβάλλει σὲ μαρτύρια· τὸν χτύπησαν μὲ
νω πὰ νεῦρα, τοῦ ἔξυσαν μὲ σιδερένια νύχια
τὴν πλάτη καὶ τὰ πλευρά, τὸν συμπίεσαν ἀνά-
μεσα σὲ δύο πέτρινες πλάκες, καὶ τέλος τὸν
ἀ  π οκεφάλισαν. Ἔμεινε μέχρι τέλους πιστὸς
καὶ μαρτύρησε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

* * *Αὐτὸς εἶνε, ἀγαπητοί μου, μὲ συντομία ὁ βί -
 ος τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου, ὁ ὁποῖος προβάλλε  ται
ὡς ὑπόδει γμα γιὰ τὴν ἀστυνομία μας. 

Μερικοὶ φωνάζουν· Κάτω ὁ στρατός, κάτωἡ ἀ στυνομία, οἱ δυνάμεις κατα στολῆς!…
Ἡ Ἐκκλησία μας βέβαια εὔχεται πάντοτε

ὑπὲρ τῆς εἰρήνης. Καμμία ἄλλη θρησκεία δὲν
προσεύχεται ὑπὲρ τῆς εἰρήνης ὅπως ἡ Ἐκ -
κλησία μας, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. «Ὑπὲρ
τῆςεἰρήνηςτοῦσύμπαντοςκόσμου…» παρα-
 καλεῖ, καὶ εὐλογεῖ τὸ πλήρωμά της μὲ τὸ «Εἰ-
ρήνηπᾶσι». Ναί, εἰρήνη. Ἀλλὰ πῶς νὰ διατη-
ρηθῇ ἡ εἰρήνη μέσα σ᾽ ἕνα κόσμο ἀτελῆ καὶ γε -
μᾶτο κακοποιούς; Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἑρ -
μηνεύει τὸ χωρίο τῆς πρὸς ῾Ρωμαίους ἐπιστο -
λῆς ποὺ μιλάει γιὰ τὴν κρατικὴ ἐξουσία καὶ
λέει «Οὐγὰρεἰκῇτὴνμάχαιρανφορεῖ», δὲν

Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου
Κυριακὴ 20 Ὀκτωβρίου 2019 ἑσπέρας
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φέρει δηλαδὴ τὸ κράτος ἀσκόπως τὰ ὅ πλα
(῾Ρωμ. 13,4)· καὶ ἐξηγεῖ, ὅτι ὁ Θεὸς ὥρισε καὶ στὴν
πολιτεία τὴν κρατι κὴ ἐξουσία, νὰ τὴ φοβοῦν -
ται οἱ κακοποιοὶ καὶ νὰ μὴ δροῦν ἀσύδοτοι.

Ὑπάρχουν καὶ ὅπλα ἱερά. Πότε εἶνε ἱερὰ τὰ
ὅπλα; Ἡ Ἐκκλησία, λέει ὁ Χρυσόστομος, ζῇ μέ-
 σα στὸν κόσμο, καὶ μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι δι-
δάσκει τὶς θεῖες ἐντολές (τὸ «οὐκλέψεις», «οὐ
φονεύσεις», «οὐ μοιχεύσεις» κ.τ.λ.) καὶ κα λεῖ
ὅλους νὰ τὶς ἐφαρμόσουν ἐλευθέρως. Ἂν τὴν
ἀκού σουν ὅλοι, δὲν χρειάζεται οὔτε στρατὸς
οὔτε ἀστυνομία. Συμβαίνει ὅμως αὐτό; Μέσα
σὲ χί λιους πολῖτες παρουσιάζονται καὶ πέντε
- δέκα ποὺ λένε· Ἐγὼ θὰ κλέψω ἢ θὰ σκοτώ-
σω. Τί θὰ γίνῃ τότε; Τότε αὐτὸ τὸ «οὐκλέ-
ψεις», ποὺ ὁ κήρυκας τῆς Ἐκκλησίας τὸ γρά-
φει ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, τὸ παίρνει ἡ πολιτεία, τὸ
ὄργανο τῆς τάξεως, καὶ τὸ γράφει ἐπὶ τοῦ ξί-
φους. Τὸν ἴδιο σκοπὸ ὑπηρετοῦν· ἡ Ἐκκλησία
ἐλευθέρως, ἡ πολιτεία διὰ τῆς ἐπιβολῆς.

Σκληρὸ βεβαίως τὸ ἔργο τῆς ἀστυνομί ας, ἀ -ναγκαῖο ὅμως. Ἡ κοινωνία ἀπαιτεῖ τάξι. Καὶ ἡ
ἀστυνομί α ἔρχεται στὴ δύσκολη θέσι νὰ ἐ πι-
βάλῃ πειθαρχία, γιὰ νὰ διατηρηθῇ ἡ εἰρήνη· δι -
αφορετικά, ἡ κοινωνία δὲν ζῇ. Καὶ ξέρουμε,
ὅ τι κι αὐ τοὶ ποὺ φωνάζουν «Κάτω τὸ κράτος»
καὶ ὑ ποστηρίζουν τὴν ἀναρχία, οἱ ἴδιοι ἐφαρ-
μόζουν ἄλλη σκληρότερη ἀ στυνόμευσι.

Γιὰ νὰ ἐκτιμήσῃ κανεὶς τὴν ἀξία τῆς ἀ στυνο-
 μίας, ἀρκεῖ νὰ σκεφθῇ τί θὰ συμβῇ ἂν ἡ χώραβρεθῇ χω ρὶς αὐτήν. Μπορεῖτε νὰ τὸ φαν ταστῆ -
 τε; Ἐγὼ τὸ ἔζησα αὐτὸ στὴν Κοζάνη. Τὸ καθε -
στὼς ἐκεῖνο, ποὺ ἤθελε νὰ ἐπιβληθῇ στὴν πα-
τρίδα μας, μισοῦσε πολὺ τὰ ὄργανα τῆς τάξε -
ως· θανάτωσε τότε ἀξιωματικοὺς καὶ χωρο φύ-
 λακες, ποὺ τοὺς θυμᾶμαι καὶ κλαίω· τοὺς ἔ -
 σφαξαν σὰν ἀρνιά! Ἡ πόλις ἔμεινε ἀδιοίκητη.
Οἱ ἄλλοι ἐπέβαλλαν τὴ δική τους κατάστασι, τὸ
δικό τους δίκαιο, καὶ δροῦ σαν βιαίως· αὐ τοὶ ἦ -
 ταν ἡ σκληρὴ «χωροφυλακή», ποὺ ἐργαζόταν
γιὰ τὰ συμφέροντα ὄχι τοῦ ἔθνους ἀλ λὰ τοῦ
κόμματος. Τότε ὅλοι ἔλεγαν· Πότε θὰ ἔρ θῃ ἡ
χωροφυλακή! Τὸ 1944, ἐπὶ Πλαστήρα, ὑ πεγρά-
 φη ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας μεταξὺ τῆς κυ-
βερνήσεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν κομμουνιστῶν.
Τότε ἔστειλαν στὴ Δυτικὴ Μακεδονία τὸ πρῶ -
το σῶμα χωροφυλακῆς, τριακόσους χωροφύ-
λακες· βγήκαν ὅλοι ἕνα χιλιόμετρο ἔξω καὶ
τοὺς ὑποδέχθηκαν, καὶ ἐπιβλήθηκε τάξις.

Ὡς ὑπόδειγμα ἀξιωματικοῦ προβάλλει ὁ ἅ -
γιος Ἀρτέμιος, ποὺ ἔζησε ὑπὸ δύο καθεστῶ τα.
Ὅσο βασίλευε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὑπηρέ-
 τησε μὲ τιμιότητα τὴν πολιτεία· ὅταν βασί-
λευσε ὁ Ἰουλιανός, χωρὶς νὰ ἀμελήσῃ τὰ ὑπη-

ρεσιακὰ καθήκοντα, διαφώνησε στὸ ζήτημα
τῆς πίστεως, ὡμολόγησε τὸ Χριστὸ καὶ μαρ-
τύρησε γι᾽ αὐτόν. Αὐτὴ τὴ στάσι ἂς τηροῦν
καὶ σήμερα οἱ ἄνδρες τῆς ἀστυνομίας. Ἂς εὐ -
χαριστοῦμε τὸ Θεό, διότι ζοῦμε κάτω ἀ πὸ φι-
λελεύθερο καὶ δημοκρατικὸ πολίτευμα – μο-
λονότι τώρα ἡ ἐ λευθερία φτάνει κάποτε μέ-
χρι ὑπερβολῆς καὶ ἡ δυνατότης δράσεως τῶν
ἀστυνομικῶν ὀργάνων περιορίζεται. Ἀλλ᾽ ἐ ὰν
–μὴ γένοιτο– ἔλθῃ ἄλλο καθεστώς, ἄθεο καὶ
ὁ λοκληρωτικό, ὅπως τὸ γνωρίσαμε ἐμεῖς τό τε,
τί θὰ κάνουν οἱ ἀστυνομικοί μας; Δημιουρ γεῖ -
ται ζήτημα συνειδήσεως. Θὰ τὸ ὑπηρε τήσουν
χάριν ἑνὸς μισθοῦ; Μπορεῖ Χριστια νὸς ὑπάλ-
ληλος, ὅπως ὑπακούει ἕναν ἅγιο Κων σταν -
τῖνο νὰ ὑπακούσῃ καὶ ἕναν Ἰουλιανό;

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἀπαντᾷ ἡ Ἀντιγόνη τοῦΣοφοκλέους. Εἶχε καταλυθῆ τὸ νόμιμο καθε-
στὼς καὶ εἶχε ἐπιβληθῆ τύραννος, ὁ Κρέων.
Αὐτός, γιὰ νὰ ἐκδικηθῇ τοὺς ἐχθρούς του, δι -
έταξε νὰ μείνουν ἄταφοι οἱ νεκροί, νὰ τοὺς φᾶ -
νε τὰ κοράκια. Ποιός δὲν ὑπήκουσε; Μιὰ γυναί -
κα, ἡ Ἀντιγόνη! ποὺ ἔμεινε σύμβολο ἀν τιστά-
σεως στὰ τυραννικὰ καθεστῶτα. –Γιατί δὲν
ὑπακοῦς; τῆς λέει ὁ Κρέων. –Διότι ὁ νόμος
σου εἶνε ἄδικος. Πάνω ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ κρά-
τους σου εἶνε κάποιοι ἄλλοι νόμοι, ποὺ δὲν
τοὺς γέννησε ἡ γῆ, τοὺς γέννησε ὁ οὐρα-
νός!… Μεγάλος λόγος αὐτός. Καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ
Ἀντιγόνη ἐκτελέσθηκε. Ἰδοὺ παράδειγμα. 

Ἀλλὰ γιατί νὰ προβάλλουμε τὴν Ἀντιγόνη;
Ἔχουμε τώρα ἁπτὸ παράδειγμα τὸν ἅγιο Ἀρ -
τέμιο. Ἀνώτατος ἀξιωματοῦχος ἦταν, ὅ ταν ὅ -
μως ἦρθε ἡ ὥρα θυσίασε ὄχι μόνο τὴ θέσι του
ἀλ λὰ καὶ τὴ ζωή του. Προτιμότερο χωρὶς γαλό-
 νια, ἁπλὸς πολί της, καὶ νά ̓ χουμε τὴ συνείδη -σι ἥσυχη. Τὰ ἀγαθὰ κοστίζουν θυσίες.

Ἂν ἔχουμε σήμερα ἐλεύθερη πατρίδα κ᾽ ἐ -
πάνω στὸν Παρθενῶνα κυματίζῃ σημαία ποὺ
φέρει σταυρὸ καὶ ὄχι σφυροδρέπανο, σ᾽ αὐτὸ
συνετέλεσε τὰ μέγιστα ἡ χωροφυλακή, τὸ τά -
γμα τοῦ Μακρυγιάννη. Πλῆθος ἄνδρες θυσι -άστηκαν. Ἂς εἶνε αἰωνία ἡ μνήμη τους. 

* * *Στὴν εἰκόνα του, ἀγαπητοί μου, ὁ ἅγιος Ἀρ -
τέμιος κρατάει μὲ τὸ ἕνα χέρι τὸν τίμιο σταυ-
 ρό, σύμβολο τοῦ μαρτυρίου του, καὶ μὲ τὸ ἄλ -
λο ξίφος, σύμβολο τοῦ ἀξιώματός του· καὶ μὲ
τὰ δύο ὑπηρέτησε τὸ Εὐαγγέλιο· πίστι καὶ πα-
τρίδα· τὴν ἀλήθεια, τὴν τιμιότητα, τὴν ἐλευ-
θε ρία, τὴν ἀγάπη, τὴ δικαιοσύνη.

Χαιρόμεθα στὴ μνήμη του. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ
μᾶς χαρίζῃ ἡμέρες εἰρήνης καὶ δόξης.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὸ Σάββατο 20-10-1990 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-9-2019.
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Μὲ ἀφορμή, ἀγαπητοί μου, τὶς ἑορτὲς τῆς
26ης καὶ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὁ νοῦς μας

στρέφεται στὴ Θεσσαλονίκη, τὴ νύφη τοῦ Θερ-
 μα ϊκοῦ, ποὺ τὸ 1912 ἀπελευθερώθηκε ὕστερα
ἀπὸ 472 χρόνια σκλαβιᾶς στὴν ἡ  μισέληνο. Τὴν
κατέλαβαν τὰ ἑλληνικὰ στρατεύ ματα, ἡ Δεκάτη
(Ι΄) Μεραρχία ὑπὸ τὸν θρυ λικὸ Καλλάρη, κατὰ
τὴν καθόλου τυχαία ἡμέρα τῆς 26ης Ὀκτωβρί -
ου. Ὁ Θεὸς ἔκανε δῶρο στὴν Ἑλλάδα τὴν ὡ -ραία πόλι. Καὶ δικαί ως· γιατὶ ὅλα σ᾽ αὐτὴν (μνη-
μεῖα, ναοί, ἐπιγραφές…) φωνάζουν Ἑλλάδα.

Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· ἡ Ἑλλάδα φάνη -κε ἄξια τῆς δωρεᾶς; κάτω ἀπ᾽ τὴ δική της σκέ πη
ἡ Θεσσαλονίκη βρῆκε ὅ,τι ζητοῦσε ἐπὶ αἰῶ νες, τὶς
ἐλπίδες, τὰ ὄνειρά της; Τὸ κράτος θὰ πῇ ναί,
ἀφοῦ ἡ ὄψι της τώρα ἄλλαξε· κι αὐτὴ ἡ πυρκα -
ϊὰ τοῦ 1917 καθάρισε τὸ κέντρο της καὶ στὴ θέ-
 σι τῶν ἐρειπίων κτίστηκαν πολυόροφα μέγαρα.
Καὶ ὁ Χίτλερ τὴν ὠνειρευόταν, ἤθελε νὰ τὴ
συνδέσῃ μὲ τὸ Ἀμβοῦργο μὲ …ὑδάτινη ὁδό!

Ὡς πρὸς τὸ ἔμψυχο ὅμως πλήρωμά της τί
λέει ἡ Θεσσαλονίκη; Ἐὰν ὑπάρχουν σ᾽ αὐτὴν
κάτοικοι ἄνω βλέποντες, τὸν Θεὸν ποθοῦν τες,
τὴν ἀλήθειαν λαλοῦντες, τὴν ἀρετὴν ἀ σκοῦν -
τες, τότε εἶνε ὡραία· τότε κατὰ τὸ χωρίο τῶν
Ψαλ μῶν 46,5 αὐτὴ εἶνε «ἡ καλλονὴ τοῦ Ἰακώβ,
ἣν ἠγάπησε» ὁ Κύριος. Ἐὰν ὅμως δὲν ὑπάρ-
χουν, τότε τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ ὡραῖα κτήρια;
κινδυνεύουν νὰ μὴ μείνῃ «λίθος ἐπὶ λίθον» (Ματθ.
24,2). Ὡραία ἦ ταν πράγματι ἡ Θεσσαλονίκη – πό-
τε· ὅταν φιλοξέ νησε τὸν ἀπόστολο Παῦλο.

Ὡραῖο κάνει ἕνα τόπο ὁ ἄνθρωπος, ποὺ εἶ -
νε ὂν ἠθικό, κοινωνικὸ καὶ θρησκευτικό. Ἂς
δοῦμε λοιπὸν τὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τρεῖς ἀπό- ψεις· ἠθικῶς, κοινωνικῶς καὶ θρησκευτικῶς.

* * *Ἡ Θεσσαλονίκη ἠθικῶς. Διατηροῦνται ἐκεῖ
τὰ ἤθη καθαρά; Ἀλ λοίμονο! τὰ ἁγνὰ ὀρθόδοξα
ἑλληνικὰ ἤθη ἀ να μείχθηκαν μὲ τὰ ἔκφυλα ἤθη
τῆς Δύσεως· τώ ρα ὡς πρὸς τὴν ἐγκράτεια καὶ

τὴ σωφροσύ νη ἐμφανίζει κηλῖδες. Ὁ κλονισμὸς
ἄρχισε ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ ἀν -
ταρτοπολέμου· χιλιάδες τότε παρθένες νεάνι-
 δες τῆς ὑ παίθρου, ἀπὸ φόβο, κατέφευγαν στὶς
πό  λεις καὶ ἰδίως στὴ Θεσσαλονίκη, καὶ θαμπω-
μέ νες ἀπὸ ἐξωτερικὰ μεγαλεῖα ἔγιναν λεία ἐπι-
 τηδείων· γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, γιὰ ἕνα ζευ-
γά ρι παπού τσια πωλοῦνταν τὰ ἀτίμητα. Προσ -
φυγικὲς οἰ κογένειες πολιορκοῦνταν ἀπὸ κτη-
νανθρώπους. Ἰδίως τὸ τετράγωνο Καραβὰν - Σα-
 ράι, ἡ μεγαλύτερη πολυκατοικία, ὅπου στεγά-
ζον ταν περὶ τὶς 2.000 ψυχές, θὰ διηγῆται τὴν αἰ -
σχρὴ δι αγωγὴ νεοπλούτων ποὺ μὲ τὸ χρῆμα τους
κα τέστρεψαν φτωχὰ κορίτσια. Δὲν κατέρχομαι
σὲ λεπτομέρειες, «αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν» (πρβλ.
Ἐφ. 5,12). Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι ἡ Ἀφροδίτη αὔ -
ξη σε τὶς ἱέρειές της, οἱ κακόφημοι οἶκοι πολ-
λαπλασιάστηκαν· καὶ ἦταν τόση ἡ ἠθικὴ ἀτα-
ξία, ὥστε τὸ 1951 ἡ ἀστυνομία ἔκλεισε τὰ κατα-
 στή ματα αὐτὰ τοῦ ᾅδου. Ἀλλὰ τὸ κακὸ δὲν ἐξα-
 λεί φθηκε, οἱ ταλαίπωρες αὐτὲς γυναῖκες σκόρ-
 πισαν ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ, καὶ ὁ «λοιμὸς» ἔλαβε διαστά -
σεις πελώριες. Καὶ δὲν εἶνε μόνο οἱ δηλω μένες
στὴν ἀστυνομία, εἶνε καὶ ἄλλες. Ὅλες αὐτές,
φανερὲς καὶ κρυφὲς νυχτερίδες τῆς ἡδονῆς,
ἀ πομυζοῦν χρῆμα, αἷμα, ὑγεία, ζωή. Δροῦν παν -
τοῦ· στενά, δρόμοι, δάση, ἐξοχικὰ κέντρα, προ-
 άστια, παραλίες ἔχουν μολυνθῆ· δὲν τολμᾷς
νὰ κάνῃς τὸν περίπατό σου, πρέπει νὰ κλείσῃς
μάτια καὶ αὐτιά. Ἡ πόλις τοῦ ἁγίου Δημητρίου
ἀναδίδει ὀσμὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρας.

Ἀπὸ πλευρᾶς τώρα κοινωνικῆς; Εὐτυχοῦν οἱ
κάτοικοι, ἀπολαμβάνουν κοινωνικὴ δικαιοσύνη;
Πέρα ἀπ᾽ τὰ ξενοδοχεῖα, τὰ χαρτοπαικτικὰ κέν -
τρα καὶ τοὺς κινηματογράφους, στὶς λαϊ κὲς
συνοικίες ἐργατικὲς οἰκογένειες φυτοζωοῦν
σὲ τρῶγλες. Στεροῦνται τὰ ἀναγκαῖα, πεινᾶνε,
τρέμουν στὸ Βαρδάρη, τοὺς μαστίζει ἡ ἀνερ-
γία, ἀπελπίζονται, αὐτοκτονοῦν. Ὑποφέ ρουν οἱ
ἄνεργοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐργαζόμενοι τί παίρνουν;
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ἡμερομίσθια πείνας· ψίχουλα οἱ ἐρ γάτες, καὶ τὰ
πλούσια κέρδη νέμονται οἱ προκοίλιοι. Προη-
γουμένως λέγαμε, Φταῖνε οἱ Ἑβραῖοι· τώρα ποιοί
φταῖνε; Φταίει ἡ κακία καὶ ἡ πλεονεξία μας, ποὺ
ξεπέρασαν καὶ τῶν Ἑβραίων. «Χριστιανοὶ» ἀδι-
 κοῦν καὶ σταυρώνουν Χριστιανούς· μία ἀφόρη -
τη κατάστασι, ποὺ οὔτε ὁ Οὑ γκὼ στοὺς Ἀ θλί-
ους θὰ μποροῦσε νὰ περι γράψῃ. Στὶς φωτογρα -
φίες τῶν ὡραίων οἰκοδο μῶν ὁ κόσμος τῆς δυσ -
τυχίας ἀντιτάσσει ἄλλες· ἄθλια παραπήγματα,
ἀνήλια ὑ πόγεια, γυμνὰ - ξυπόλητα παιδιά, καὶ
μία ἀπὸ τὶς πέντες ἐκεῖνες φτωχὲς οἰκογένει -
ες ποὺ πετάχτηκαν στὸ δρόμο γιὰ τὴν …εὐθυ-
γράμ μισι τῶν ὁδῶν, γιὰ νὰ ὀμορφύνῃ ἡ πόλις, ὅ -
πως διέταζε τὸ πολεοδομικὸ σχέδιο! Ἡ ὀμορ-
φιά, βλέπετε, ζητάει θύματα. Μπροστὰ στὰ μά-
 τια τῶν δυστυχισμένων παιρνοῦν σφυρίζον τας
οἱ πολυτελέστατες λιμουζῖνες τῶν ἀξιωματού-
 χων· πόσο παρηγοροῦνται οἱ φτωχοὶ ὅταν τὶς
βλέπουν! Ὁ ἅγιος Δημήτριος ἦταν πρόμαχος
καὶ προστάτης τῶν φτωχῶν, ἐμεῖς τί εἴμαστε;

Εἴδαμε τὴ Θεσσαλονίκη ἠθικῶς καὶ κοινωνι -
κῶς, ἂς τὴν δοῦμε καὶ θρησκευτι κῶς. Ἡ πόλι ποὺ
γέννησε ἁγίους Δημητρίους, Νέστορες, Με-
θοδίους & Κυρίλλους κ.ἄ., ζῇ τώ ρα ἐν Θεῷ; Ν᾽
ἀπαντήσω; Ἀλλ᾽ ἐδῶ θὰ χρειαζόταν γλῶσσα
καὶ γραφίδα προφήτου Ἰεζεκι ήλ, γιὰ νὰ χαρακτη -
ρίσουν τὴν κατάστασι, ποὺ μοιά ζει μ᾽ ἐκείνη
τὴν ἀκάθαρτη πόλι τοῦ 22ου κεφά λαιου τῆς προ-
 φητείας του. Ἡ Ὀρθοδοξία, τὸ καύχημα καὶ ἐγ -
 καλλώπισμα τῶν Ἑλλήνων, δέχεται πλήγματα·
μασόνοι λιβανίζουν στὶς στοές τους τὸν Μέ γαν
Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος καὶ ἀντὶ σταυροῦ
ἔχουν σύμβολα τὸ τρίγωνο καὶ τὸ διαβήτη, ρο-
 ταριανοὶ συναθροίζονται στὰ δεῖπνα τους, χιλι -
ασταὶ ἀτιμάζουν τὸ σταυρό, σαββατι σταὶ κατήρ -
γησαν τὴν Κυριακή, νεοαρειανοὶ (ὁ Θ. Λανα ρᾶς)
ἀρ  νοῦνται τὴ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ το-
πικὴ ἐκκλησία πρέπει καὶ νὰ τοὺς ἀν τικρούσῃ
θεολογικά, εὐαγγελικοὶ κηρύττουν κι ἀπὸ ῥα-
διοφωνικοὺς σταθμούς, παπικοὶ πα πᾶδες καὶ
καλόγριες δροῦν στὰ σχολεῖα. Ὀρ γασμὸς προ-
 παγάνδας, ἀκρίδες καὶ περονόσπο ρος στὴν θε-
οφύτευτη Ἄμπελο. Καὶ οἱ ὀρθόδο ξοι ποῦ; δί-
νουν μάχη; κρατοῦν τοὐλάχιστον ἄμυνα;

Δὲν παραβλέπω ὅτι γίνονται κάποιες φιλότι -μες προσπάθειες ἀπὸ ὀρθόδοξα σωματεῖα καὶἀδελφότητες πρὸς ἀναζωογόνησιν τῆς πίστε-
 ως. Ἀλλὰ ποῦ τὸ πνεῦμα τῆς μαχητικότητος
τῶν πρώτων αἰώνων; Σπανίζει. Ἕνα χαρακτη-
ριστι κὸ τῆς χλιαρότητος· νεαρὸς θεολόγος,
ποὺ ἤθελε νὰ γίνῃ ἔγγαμος ἱερεύς, ἀναζήτησε
στοὺς θρησκευτικοὺς κύκλους τῆς πόλεως ὑ -
ποψήφια πρεσβυτέρα, καὶ καμμία ἀπὸ τὶς κατη -

χήτριες δὲν δέχθηκε. Οἱ πολλοὶ ἀκολουθοῦν
τὴ θρησκευτικὴ κίνησι ὡς ἕνα εἶδος ψυχαγωγί -
ας. Ποιός σηκώνει σταυρό; Ὑποχωρήσεις, συμ- βιβασμοί, ἔλλειψις ἀντιστάσεως κατὰ τοῦ κα-
κοῦ, ἔνοχες θωπεῖες ἀρχόντων, ἐναγκαλισμοὶ
μὲ ἀπίστους καὶ ἀθέους, νά τί χαρακτηρίζει
τοὺς θρησκευτικοὺς τῆς ἐποχῆς σὲ ὁποιαδή-
ποτε ὀργάνωσι καὶ ἂν ἀνήκουν. Ὅλα χλιαρά,
ὅλα φοβισμένα κάτω ἀπὸ τὴν ἐκκοσμικευθεῖ -
σα καὶ κρατικοποιηθεῖσα ἐκκλησία τῆς Θεσσα-
 λονίκης, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἱδρυτής της ἀπόστο -
λος Παῦλος δὲν θὰ μποροῦσε τώρα νὰ πῇ ὅτι
ζῇ ἐν Θεῷ. Μόνο ἕνας χωρισμὸς Ἐκκλησίαςκαὶ κράτους θὰ ἔδινε ἐλευθερία κινήσεως σὲ
ὁμάδες ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ
νὰ ἐργασθοῦν κατὰ τὰ πρότυπα ἡρωικῶν φυσι -
ογνωμιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ διαλύσουν τὴ
χαυνότητα τῶν καιρῶν μας, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποί-
 ας γινόμαστε «εὐάλωτοι τοῖς πᾶσι» κατὰ τὸν ἱε -
ρὸ Χρυσόστομο. Οἰκτρὴ κατάστασι, ποὺ μόνο
μύωπες δὲν τὴν βλέπουν. Τὰ «Κύριε Κύριε», ὅ -
πως εἶπε ὁ Χριστός (Ματθ. 7,22-23), δὲν σῴζουν. Ἂς τὸ
καταλάβουμε· ὁ κατ᾽ ὄνομα χριστιανισμὸς εἶ -νε ἡ μεγαλύτερη κατάρα τῆς ἀνθρωπότητος.

* * *Γιὰ ὅσους ἔχουν μάτια καὶ βλέπουν, ἡ κατά  -
στασι, ὄχι μόνο τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλὰ καὶ
πολλῶν ἄλλων πόλεων σκεπάζεται μόνο μὲ μιὰ
λεπτὴ κρούστα χριστιανοσύνης. Ἀφαιρέστε
τὴν κρούστα καὶ θὰ δῆτε τὸν βόρβορο τῶν πα -
θῶν, τὴ σύγχρονη εἰδωλολατρία. Ποτέ ἄλλο τε
δὲν εἶχαν τόσους ὀπαδοὺς ἡ Ἀφροδίτη, ὁ κερ-
 δῷος Ἑρμῆς, ὁ μοιχὸς Ζεὺς καὶ ὁ ἐκδικητικὸς
Ἄρης. Χριστιανοὶ στὸ ὄνομα, εἰδωλολά τρες
στὴν πρα γματικότητα. Ὁ ἀληθινὸς Χριστια νὸς
σπανίζει. Ἀλλὰ μήπως ἔτσι δὲν ἦταν καὶ πρὶν
1900 χρόνια; πουθενά ἔννοια τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ, παντοῦ ξόανα. Ἀλλὰ τὰ σάρωσε ἕναςΠαῦλος. Ἂς ὑποκλιθοῦμε μπροστά του. Κι ὅσοι
συνεχίζουν τὸ ἔργο ἐκείνου, ἂς σκεφθοῦν σο-
 βαρὰ κι ἂς ἀναμετρήσουν τὶς εὐθῦνες τους.

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, τί λόγο θὰ δώσουμε
στὸν Κύριο γιὰ τὸ κατάντημα τῆς πατρίδος μας;Ἂς μιμηθοῦμε τὸν Παῦλο στὴν ἁπλότητα, τὴ
λιτότητα, τὴν ἁγνότητα, τὴν εἰλικρίνεια, τὴν αὐ -
ταπάρνησι, τὴν ἀπέραντη ἀγάπη του. Ἡρωισμὸ
ζητάει ὁ μαρτυρικὸς λαός μας. Μόνο μὲ κρα-
ταιοὺς ἀγῶνες, δάκρυα καὶ αἷμα, μὲ ἔργα με-
τανοίας καὶ αὐταπαρνήσεως θὰ καθαριστῇ ὁ
τόπος μας ἀπὸ τὰ αἴσχη, γιὰ νὰ γίνῃ καὶ πάλι ἡ
Θεσσαλονίκη καὶ κάθε ἄλλη πόλις μία ὡραία νύμ-
 φη ποὺ θὰ στάζῃ μύρο τοῦ ἁγίου Δημητρί ου
καὶ θὰ εὐωδιάζῃ, ἄξια τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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