
Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ ῥητὸ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀ κού σαμε

σήμερα. ̔Ρητὸ σύντομο, τρεῖς λέξεις, ἀλ λὰ πό-
 ση σοφία ὑπάρχει μέσα σ᾽ αὐτές! Οἱ τρεῖς αὐ -
τὲς λέξεις, «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10), ἔ χουν
πλάτος καὶ βάθος ὠκεάνιο. Μὲ τὸ ῥη τὸ αὐτὸ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος - ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ
δίνει ἀ  πάν  τησι στὸ καίριο ζήτημα ποὺ ἐνδιαφέ -
 ρει τὸν καθένα μας, ἀπαντᾷ στὸ ἐρώτημα· ἀ -πὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει ὁ ἄνθρωπος;

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ἐπάνω στὸ βαθυ-
στόχαστο αὐ  τὸ ῥητὸ θὰ μιλήσουμε. Θὰ προ-
σπαθήσω νὰ τὸ ἑρ μηνεύ σω πρακτικά, καὶ πα-
ρακαλῶ νὰ προσ έ ξετε τὴν ἑρμηνεία.

* * *Ἀρχίζω μ᾽ ἕνα παράδειγμα. Λένε γιὰ κάποιο
διάσημο καλλιτέχνη, ἕνα γλύπτη, ὅτι μιὰ μέρα
εἶδε στὸ δρόμο ἕνα κομμάτι μάρμαρο μέσα σὲ
λασπόνερα. Τὸ ἔβγαλε ἀπὸ ᾽κεῖ, τὸ ἔπλυνε, τὸ
καθάρισε, τὸ πῆγε στὸ ἐργαστήριό του καὶ ἄρ -
χισε νὰ τὸ δουλεύῃ. Τὸ πελέκη σε, τὸ λάξευσε,
τὸ λείανε, τοῦ ἔδωσε μορφή. Ἀσχολή θηκε μα-
 ζί του ἐπὶ πολύ –τὰ καλλιτεχνήματ α δὲν γί-
νον ται σὲ μιὰ μέρα–, τὸ κράτησε ἕ  ναν ὁλόκλη -
ρο χρόνο. Τέλος, ὕστερα ἀπὸ τόση καλ λιτεχνι -
κὴ ἐργασία, μέσα ἀπὸ τὸ λασπωμένο ἐ κεῖνο
μάρμαρο τί βγῆκε· ἕνας ἄγ γελος! Ἄγ γελος
βέβαια ὄχι ζωντανός, ὅπως αὐτοὶ ποὺ περικυ -
κλώνουν τὴν ἁγία τράπεζα τὴν ὥρα τοῦ μυστη -
ρίου τῆς θείας λειτουργί ας, ἀλλὰ ἄγγελος - ἄ -γαλμα. Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε στημένο ἔ  ξω ἀπὸ
ἕνα καθεδρικὸ ναὸ τῆς Δύσεως, καὶ ὅ  σοι μέχρι
σήμερα ἐπισκέπτονται τὸ μέρος αὐ τὸ θαυμά-
ζουν τὸ ἄγαλμα καὶ τὸν γλύπτη ποὺ τὸ φιλοτέ-
χνησε. Καὶ βέβαια καν ένας ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸ
βλέπουν δὲν λέει, πὼς ἔτσι μόνο του βρέθη-
κε ἐκεῖ. Ὅλοι πίσω ἀ πὸ τὸ ἄγαλμα βλέπουν
τὸν καλλιτέχνη. Κ᾽ ἐμεῖς ἄλλωστε, ὅσες φο -
ρὲς βλέπουμε ἀγάλματα –κ᾽ ἔχει πολλὰ ἀ γάλ-
ματα ἡ πατρίδα μας–, πίσω ἀ πὸ τὰ ἀγάλματα

βλέπουμε καὶ θαυμάζουμε τοὺς καλλιτέχνες
ποὺ τὰ φιλοτέχνησαν.

Ἐλᾶτε τώρα, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς δείξω κά-
 ποιο ἄλλο ἄγαλμα, ποὺ δὲν τὸ λάξευσε Φειδί -
ας ἢ Πραξιτέλης ἢ ἄλλος μεγάλος λιθοξόος.
Εἶνε ἄγαλμα ὄχι νεκρὸ ἀλλὰ ζων τανό. Τὰ ἄλ -
λα ἀγάλματα, ὅσο τέλεια κι ἂν εἶ νε, μένουν ἀ -
σάλευτα, σὰν «νεκρὰ φύσις» ποὺ λένε· μάτια ἔ -
χουν μὰ δὲν βλέπουν, αὐτιὰ ἔχουν μὰ δὲν ἀ κοῦ -
νε, χέρια ἔχουν μὰ δὲν κινοῦνται, πόδια ἔ χουν
μὰ δὲν περπατοῦν (πρβλ. Ψαλμ. 113,13-15· 134,16-17). Σᾶς δεί-
χνω ἕνα ἄγαλμα ἔμψυχο· ἔχει αὐτιὰ κι ἀ κούει,
ἔχει μάτια καὶ βλέπει, ἔχει πόδια καὶ κι νεῖ ται.
Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε ὁ ἄνθρωπος! Καὶ ὅ πως κά-
τω ἀπὸ τὰ ἀγάλματα οἱ καλλιτέ χνες ἔ γραφαν
τὸ ὄνομά τους, π.χ. «Φειδίας ἐποίει» ἢ «Πρα -
 ξιτέλης ἐποίει», ἔτσι καὶ πάνω στὸ ἔμ ψυ  χο αὐ -
τὸ ἄγαλμα, τὸν ἄνθρωπο, κάποιο χέρι ἀγ γέλου
ἢ μᾶλλον ὁ ἀπόστολος Παῦλος γρά φει· «Θεοῦ ἐ -
σμεν ποίημα» εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Ἂν λοιπὸν μὲ πείσῃς, ὅτι τὸ ἄγαλ μα τοῦ Κολο-
κοτρώνη ἔτσι βγῆκε, ἔτσι φύτρω σε στὸ χωρά-
φι, τότε θὰ πεισθῶ ὅτι καὶ τὸ ἔμψυχο ἄ γαλμα
- ὁ ἄνθρωπος ἔτσι βρέθηκε στὸν κόσμο.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπη -
τοί μου, εἶνε μυστήριο, θαῦμα θαυμάτων. Εἶ νε
μεῖγμα ἀπὸ ὕλη καὶ πνεῦμα· εἶνε σύνθετος ἀπὸσῶμα φθαρτὸ καὶ ψυχὴ ἄυλη καὶ ἀθάνατη. Αὐ -
τὸ πιστεύει καὶ κηρύττει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα βέβαια εἶνε θαυμαστός.
Τὸ κάθε τὶ στὸν ὀργανισμό του κάνει τοὺς ἐ πι-
 στήμονες νὰ θαυμάζουν. Τὰ μά τια π.χ.; εἶνε ἡ
τέ λεια φωτογραφικὴ μηχανή· καὶ ποιός θὰ πῇ,
ὅτι μιὰ φωτογραφι κὴ μηχανὴ φύτρωσε στὸ
χωράφι σὰν μανιτάρι; κάποιος τὴν κατασκεύ-
ασε. Τὰ αὐτιά μας ἔπειτα· νά τὸ τέλειο ῥαν τάρ.
Ἡ καρδιά; ἀντλία ποὺ ἀνακυκλώνει ἀκατάπαυ-
 στα ὅλο τὸ αἷμα. Οἱ φλέβες; σωλῆνες ἐλαστι-
κοί. Τὰ νεῦρα; καλώδια ποὺ μεταφέρουν τὰ σή-
 ματα τοῦ ἐγκεφάλου. Κι ὁ ἐγκέφαλος; «χαῖρε,
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Ἀγαπητοί μου, ὅσοι τὴν ὥρα αὐτὴ τοῦ με-
σο νυκτίου, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, μοναχοὶ

καὶ μοναχές, ἄν τρες γυναῖκες καὶ παιδιά, ὅ -
λοι ὅσοι ἀ γρυπνεῖτε μέσα στὸν ἱερὸ αὐτὸ ναό·

※ «Γρηγορεῖ τε καὶ προσ εύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσ -
έλθητε εἰς πειρασμόν», εἶ πε ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰ ησοῦς Χριστός (Ματθ. 26,41. Μᾶρκ. 14,38).

※ «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε», παραγγέλ -
λει ὁ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων, ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος (Α΄ Θεσ. 5,17).

※ «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀνα-
πνευ στέον», λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζι -
ανζηνός (Ἑ.Π. Migne 36,16Β).

Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὴ θεόπνευστη πα  -
ραγγελία τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν, καὶ σύμ-
φω να μὲ τὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων πατέρων,ἡ προσευχὴ εἶνε ἀναγκαιότατο πρᾶγμα στὴ
ζωὴ τοῦ πιστοῦ ἀν θρώπου, τοῦ Χριστιανοῦ.
Εἶ νε ἀ ναγ καῖο παραπάνω κι ἀπ᾽ τὴν ἀναπνοή,
λέει ὁ ἅ γιος Γρηγόριος ὁ Ναζι αν ζηνός. Ἂν ὑ -
πο τε θῇ ὅτι σοῦ ἔλεγαν νὰ διαλέξῃς τί προ  τι -
μᾷς ἀ νάμεσα στὰ δύο, τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἢ
τὴν ἀναπνοή σου, προτιμότερο, λέει, εἶνε νὰ
κρατή σῃς τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ παρὰ νὰ δώσῃς
στὰ πνευμόνια σου ἀ νάσα. Ὅ πως ἡ ἀ ναπνοὴ
δὲν σταματάει, ἔτσι κι ἀκόμη πιὸ πο λὺ νὰ μὴ
διακόπτεται ἡ προσευχή.

Ἡ προσευχή, λένε οἱ πατέρες, εἶνε ἡ ἀνα-πνοὴ τῆς ψυχῆς. Ὅ πως ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει
καθαρὸ ἀέρα ν᾽ ἀ  ναπνεύσῃ ἀσφυκτιᾷ - πνίγε -
ται, ἔτσι καὶ αὐ τὸς ποὺ μένει χωρὶς προσ  ευχὴ
παθαίνει πνιγμονή, περιέρχεται σὲ κατάστα-
σι πνευματικῆς ἀσφυξίας.Τὰ δέντρα καὶ τὰ φυτά, λένε οἱ φυσικοί, τὴ
νύχτα ἀποβάλλουν τὸ ἀν θρακικὸ ὀξύ, βγά-
ζουν τὸ φαρμά κι ποὺ ἔχει μαζευτῆ μέσα τους
ὅλη τὴν ἡμέρα. Ὅσο ὠφέλιμα καὶ εὐχάρι στα
εἶ νε τὴν ἡμέρα, γιατὶ ἀνανεώνουν τὴν ἀ τμό-
σφαιρα καὶ τὴν πλουτίζουν σὲ ὀξυγόνο, τόσο

ἐπικίνδυνα γίνον  ται τὴ νύχτα· γιατὶ τὴ νύχτα
κάνουν τὴν ἀντίθετη λειτουργία, ἐκλύουν ἀν -
θρακικὸ ὀξὺ καὶ προσλαμβάνουν ὀξυγόνο. Γι᾽
αὐτὸ οἱ γιατροὶ συνιστοῦν, ὅ ταν κοι μᾶστε τὴ
νύχτα, μέσα στὸ δωμάτιό σας νὰ μὴν ἔ χετε
λουλούδια· στὸν κλειστὸ χῶρο ἡ ἀτμόσφαιρα
δηλητη ριάζεται ἀπὸ τὸ ἀνθρακικὸ ὀ ξύ, ποὺ
βγάζουν τὰ λουλούδια, καὶ τὸ ὀ ξυγόνο ἐλατ-
τώ νεται· στὴν ἀνοιχτὴ φύ σι ὁ κίνδυνος αὐτὸς
δὲν ὑ  πάρχει, διότι τὰ δέντρα στὰ δά ση ἀπο-
βάλλουν μὲν τὴ νύχτα τὸ ἀνθρακικὸ ὀξύ, πού
᾽νε δηλητήριο, τὴν ἡμέρα ὅμως προσφέρουν
περισσότερο ὀξυγόνο, καὶ ἔτσι γίνεται ἀνα-
νέωσις τῆς ἀτμοσφαίρας.

Ἔχοντας τώρα ὑπ᾽ ὄψιν του αὐτὸ καὶ ὁ ἱ ε -
ρὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι, ὅπως τὰ δέντρα τὴ
νύχτα βγάζουν τὸ ἀνθρακικὸ ὀ ξὺ καὶ ῥου-
φοῦν μὲ τὰ φύλλα τους ὀ ξυ γό νο, ἔτσι καὶ ὁΧριστιανὸς τὴ νύχτα μὲ τὴν προσευχὴ ἀπο-
βάλ λει τὸ φαρμάκι τῆς ἁ μαρτί ας, τὸ ὁποῖο ἀ -
ναπνέει ὅλη τὴ μέρα, καὶ εἰσπνέει τὸ ὀξυγό-
νο τοῦ οὐρανοῦ, τὴν θεία χάρι.

* * *Ἐπειδὴ ἡ προσευχὴ εἶνε ἀναγκαία, γι᾽ αὐ τὸἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει ὄχι μιὰ φορὰ τὴν
ἑβδομάδα (τὴν Κυριακή) οὔτε μιὰ φορὰ τὴν
ἡ μέρα, ἀλλὰ περισσότερες φορὲς μέσα στὸ
εἰ κο σιτετράωρο, σὲ τακτὲς ὧρες, ὁ Χριστια -
νὸς νὰ προσεύχε ται. Ἔχει μάλιστα ἕνα ὡραι-
ό τατο λειτουργικὸ βιβλίο, ποὺ λέγε ται Ὡρολό -γιον, στὸ ὁποῖο ὑπάρχουν οἱ διάφορες προσ   -
ευχές· πρωί, μεση μέρι, ἀπόγευμα μετὰ τὴ δύ-
σι τοῦ ἡλίου, βράδυ, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὰ μεσά -
νυχτα. Ἂν ἀνοίξετε τὸ βιβλίο αὐτό, θὰ δῆτε
ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ μία ἀκολουθία ποὺ λέγε-
ται Μεσονυκτικόν. Αὐτὴν διαβάσαμε ἀπόψε·
στὰ μοναστήρια τὴ διαβάζουν πάντοτε.

Στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὑπῆρχε συνήθεια, οἱ πι-
στοὶ νὰ σηκώνωνται ἀπὸ τὰ κρεβάτια τὰ με-
σά νυχτα, νὰ γονατίζουν καὶ νὰ προσεύχωνται
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ὅλοι μέσ᾽ στὸ σπίτι. Γιατί; Ὑπάρχει μιὰ ἰ δέα
με γαλειώδης, ὅτι τὴ νύχτα, ὅταν τὸ ρολόι χτυ-
 πάῃ δώδεκα, ὅλη ἡ φύσις (ὁ ἥλιος, τὸ φεγγά-
ρι, τὰ ἄστρα, τὰ πλανητικὰ συστήματα, οἱ κο -
μῆ τες, οἱ γαλαξίες, ὅ,τι ὑπάρχει στὸ σύμπαν),
ὅλες οἱ οὐράνιες σφαῖρες ποὺ στροβιλίζονται
στὸ ἄπειρο –εἶνε μιὰ ἰδέα πατερική–, ὅτι ὅλασταματοῦν. Ἐνῷ τρέχουν μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτη-
τα, σταματοῦν γιὰ ἕνα λεπτό, καὶ τρόπον τι νὰ
συμμετέχουν καὶ αὐτὰ στὸ καθῆκον τῆς προσ -
ευχῆς, προσ εύχονται καὶ ὑμνοῦν μὲ τὸ δικό
τους τρόπο τὸν Κύριο. «Αἰνεῖτε αὐτὸν ἥ λιος καὶ
σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄ στρα καὶ τὸ
φῶς…, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρα νῶν…» (Ψαλμ. 148,3-4).

Μέσα στὴν ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ
λέγεται καὶ τὸ ὡραιότατο ἐκεῖνο τροπάριο,
ποὺ ταιριάζει τὴν ὥραν αὐτή· «Ἰδοὺ ὁ Νυμφί -ος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· καὶ μακά-
ριος ὁ δοῦλος ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνά-
ξιος δὲ πάλιν ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε
οὖν, ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα
μὴ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς καὶ τῆς βασιλείας
ἔξω κλεισθῇς· ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅ -
γι ος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν· διὰ τῆς
Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε τὸ Με-
 σονυκτικό, κάλεσα κ᾽ ἐγὼ ἀπόψε τὸν πιστὸ
λαό. Συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ στὴν ἐκκλησία,
γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεό, ποὺ μᾶς ἀξίω-
σε νὰ φτάσουμε στὸ τέλος τοῦ ἔτους –αὐτὴ
εἶνε ἡ τελευταία νύχτα–, καὶ νὰ τὸν παρακα-λέσουμε γιὰ τὸν καινούργιο χρόνο, ποὺ ἀνα-
τέλλει στὸν ὁρίζοντα τῆς ἀν θρωπότητος.

Εἶπαν μερικοί, ὅτι τὴν τελευταία αὐτὴ νύ-
χτα τοῦ ἔτους καὶ τῆς εἰσόδου στὴν Πρωτο-
χρο νιά, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἄλλοι στὰ σπίτια καὶ
στὰ κέν τρα στρώνονται στὸ χαρτοπαίγνιο, δι -
ασκεδάζουν, τραγουδοῦν, χορεύουν, τρῶνε,
πί νουν καὶ με θοῦν, δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ μα-
ζευτῇ κόσμος στὴν ἐκκλησία γιὰ προσευχή.
Κάποιος μοῦ εἶπε· –Δέσποτα, τί εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ
ἔκανες; οὔτε πέντε ἄνθρωποι δὲν θὰ ἔρθουν·
εἶνε ζήτημα ἂν θὰ ἔρθουν καὶ παπᾶδες…

Χαίρομαι λοιπὸν ἀπόψε, ποὺ βλέπω, ὅτι ὁναὸς εἶνε γεμάτος ἀπὸ ἐκκλησίασμα. Αὐτὸ μὲ
συγ κινεῖ· ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς πα-
ραπάνω ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια, τοὺς χορούς, τὰ
τραγούδια καὶ ὅλες τὶς διασκεδάσεις, παρα-
πάνω ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ζωή, ὁ λαὸς αὐτὸς μέ σα
στὰ βάθη τῆς καρδίας του ἔχει τὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πιστεύει στὸν Κύριο. Ὅ -
πως στὸ Ἅγιο Ὄρος τὴ νύχτα χτυπᾶνε τὰ σή μα-
ντρα καὶ οἱ μοναχοὶ μαζεύονται γιὰ προσ ευ-
χή, ἔτσι κ᾽ ἐ σεῖς ἀπόψε ἀφήσατε τὰ σπίτια

σας καὶ ἤρθατε ἐδῶ στὴν ἐκκλησία δείχνον -
τας τὴν ἀγάπη σας στὸ Θεό.

Ἐὰν ἔχετε προθυμία καὶ ζῆλο, μπορεῖ νὰ
ξανακάνουμε παρόμοια νυκτερικὴ προσευχή.
Καὶ ἂν σᾶς φωνάξω κάποια ἄλλη φορά, νὰ δώ-σετε πάλι τὸ παρὼν ὅλοι ὅπως ἀπόψε. Ἂς χο-
ρεύουν οἱ ἄλλοι, ἂς διασκεδάζουν οἱ ἄλλοι,
ἂς γλεντοῦν οἱ ἄλλοι, ἂς ὀργιάζουν οἱ ἄλλοι·
ἐμεῖς θὰ ἀποδείξουμε, ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο
ὁ λαὸς τοῦ χοροῦ καὶ ὁ λαὸς τῶν διασκεδά-
σε ων, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος λαός, λα -
ὸς ποὺ πιστεύει στὸ Χριστό, λαὸς ποὺ τηρεῖ
τὶς ἱερὲς παραδόσεις, λαὸς ποὺ ἀκολουθεῖ
τοὺς ποιμένες του.

Θὰ σᾶς καλέσω πάλι σὲ νυκτερινὴ προσ ευ -
χὴ ὅ ταν πλησιάσουν οἱ ἀπόκριες, γιὰ νὰ τελέ -
σουμε τότε ὄχι ἁπλῶς τὸ Μεσονυκτικό, ποὺ
διαρκεῖ λίγη ὥρα, ἀλλὰ νὰ τελέσουμε κανο-
νικὴ Ἀγρυπνία, ἀπὸ τὶς 10 τὸ βράδυ μέχρι τὶς
πρωινὲς ὧρες. Τὴν ὥρα ποὺ ἄλ λοι θὰ ξενυ-
χτοῦν σὲ κέντρα διασκεδάσεως, τὴν ὥρα ποὺ
ἄλλοι θὰ βρίσκωνται σὲ χοροδιδασκαλεῖα, ἐ -
μεῖς νὰ καθίσωμε ἐδῶ μέσα στὴν ἐκκλησία
μέ χρι τὶς πρωινὲς ὧρες, γιὰ νὰ δοξάζουμε, νὰ
εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ παρακαλοῦμε τὸ Θεό. 

* * *Δίνω λοιπὸν τὴν εὐλογία μου σὲ ὅλον αὐτὸ
τὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἀπόψε βρίσκεται ἐν κατανύ-
ξει μέσα στὴν ἐκκλησία. Εὐλογῶ τὶς οἰκογέ-
νειες τῶν πιστῶν Χριστιανῶν, τοὺς ἄντρες
τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά, εὐλογῶ τὰ τίμια
ἔρ γα σας· εὐλογῶ τὰ σπίτια καὶ τὰ νοικοκυριά
σας, τὴν πόλι καὶ τὴν ἐπαρχία μας ὅλη, καὶ
αὐ τοὺς ἀκόμα ποὺ ἀπὸ ἄγνοια μένουν μακριὰ
ἀπὸ τὸν ἐκ κλησιασμὸ καὶ τὰ μυστήρια.Εὔχομαι ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐπικρατή σῃ
παντοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο· καὶ νὰ δώσῃ ὁ Θεός,
ὥστε καὶ τὸ νέο ἔτος νὰ ἔλθῃ μὲ ὑγεία, χαρὰ
καὶ εὐλογία, μὲ ἀρετὴ καὶ δικαιοσύνη, καὶ ἔτσι
νὰ τιμοῦμε πάντα τὶς ἑορτὲς τοῦ Θεοῦ.«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοι-νωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος» νὰ εἶνε μαζὶ μὲὅλους σας (θ. Λειτ.).

Ἀπόψε στὸ σπίτι, σᾶς παρακαλῶ, μὴν πιά -
σῃ καν εὶς χαρτιὰ στὰ χέρια του. Μετὰ τὴν ἀ -
κολουθία αὐτὴ σᾶς παρακα λῶ μὴν ἀρχίσετε
χοροὺς καὶ διασκεδάσεις. Ἡ γλῶσσα σας νὰ
γί νῃ μιὰ κιθάρα καὶ νὰ ὑμνῇ τὸν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν. Ὑπὸ τὶς προϋποθέσεις αὐ -
τὲς πιστεύω, ὅτι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θά ᾽νε πάν -
τα μαζί σας. Ὁ Θεὸς μαζί σας, ἀγαπητά μου
πνευματικὰ τέκνα.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης (τὸν παλαιό) τὸ μεσονύκτιον τῆς 31-12-1967 πρὸς τὴν 1-1-1968 μὲ ἄλλο τίτλο.Καταγραφή, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, διευθέτησι 3-12-2018.
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Ὅποιος, ἀγαπητοί μου, ἀκούει τὸ πρωὶ τὴν
καμπάνα, τρέχει στὴν ἐκκλησία καὶ πα-

ρακολουθεῖ μὲ προσοχὴ ὅσα λέγονται, ὅποιος
ἔχει αὐ τιά, μάτια καὶ πρὸ παντὸς καρδιὰ –γι᾽
αὐ τὸ ἡ Ἐκκλησία φωνάζει «Ἄνω σχῶμεν τὰς
καρδί ας» (Θ. Λειτ.)–, ἔχει μεγάλη ὠφέλεια. Ἐκεῖ ὑ -
πὸ τὴν πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅλα διδά-
σκουν· ἀναγνώσματα, ὑμνῳδίες, ἀπολυτίκια,
τροπάρια, ἀπόστολος, εὐαγγέλιο.

Ἀλλὰ σήμερα 15 Ἰανουαρίου, ἐκτὸς ἀπὸ αὐ -
 τά, διδάσκει καὶ ὁ ἅγιος ποὺ ἑορτάζει· εἶνε ὁἅ γιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης. Γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐμεῖς
θὰ ποῦ  με λίγα λόγια ἐπάνω στὸν βίο του.

* * *Τὸν πέμπτο (5ο) αἰῶνα μ.Χ. στὴν Κωσταν τινού-
πολι, ἐπὶ Λέοντος Σοφοῦ, ζοῦσε ἕνα εὐ σε βὲς
ἀντρό γυνο. Ὁ σύζυγος, ὁ Εὐτρόπιος, κατεῖχε
μεγά λο ἀξίωμα στὴ Βυ ζαντι νὴ αὐτοκρατορία,
ἦ ταν συγκλητικός. Ἡ σύζυγός του Θεοδώρα
ἦ ταν ἀ πὸ τὶς πρῶ τες κυρίες τῆς κοινωνίας.
Καρπὸς τοῦ γάμου τους ἦταν τρία ἐκ λεκτὰ
παιδιά, ποὺ μαθήτευσαν κοντὰ στοὺς καλύτε -
ρους δασκάλους. Τὰ δύο ἔγιναν ἀξιωματοῦ χοι.
Ὁ τελευταῖος, ὁ Ἰωάννης, ἐνῷ κανεὶς θὰ περί-
μενε νὰ κά νῃ τὸ ἴδιο, δὲν τοὺς ἀκολούθησε.

Ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια μέσα του ἄναψε
ἕ νας μεγάλος ἔρωτας γιὰ τὸ Θεό. Ἀπὸ νωρὶς
τὸ παιδὶ δείχνει τί ὄνειρα ἔ χει. Ἔτσι καὶ ὁ μι-
 κρὸς Ἰωάννης ἔδειχνε τὴν κλίσι του. Κάθε Κυ  -
ριακὴ πρῶτος στὴν ἐκ κλησία, μὲ μάτια καὶ
αὐ  τιὰ προσηλωμένα στὴ θεία λειτουρ γία. Καὶ
στὸ σπίτι, ἀπ᾽ ὅ λα τὰ βιβλία ποὺ εἶχε ὁ πατέ-
ρας του, αὐ τὸς ἀ γαποῦσε περισσότερο καὶ ἤ -
θελε ν᾽ ἀ κούῃ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου.

Χαρακτηριστικὸ εἶνε καὶ τὸ ἑξῆς. Τότε τὰ βι  -
βλία ἦταν σπάνια· δὲν ἦταν ὅ πως τώρα, ποὺ τ᾽
ἀγοράζεις μὲ λίγα χρήματα. Δὲν ὑ πῆρχε τυπο -
γραφία, τὰ βιβλία ἦταν πα ν άκριβα. Ὁ μικρὸς Ἰ -
ωάννης ὅμως ἤ θε  λε τὸ Εὐαγγέλιο νὰ μὴν τ᾽ ἀ -
κούῃ μόνο στὴν ἐκ κλησία, ἀλ λὰ νὰ τό ᾽χῃ καὶ
στὸ προσκέφαλό του. Ὅπως ὁ Μέ γας Ἀ λέξαν-

δρος στὸ προσκέφαλό του εἶχε τὸν Ὅμη ρο, ἔ -
τσι αὐτὸς ἤθελε νά ᾽χῃ τὸ Εὐαγ γέλιο. Ζήτησε
λοιπὸν ἀπὸ τοὺς γονεῖς του ἕνα Εὐαγγέ λιο. Ἐ -
κεῖνοι πλήρωσαν καλλιγράφο, ἔ δωσαν χρήμα  -
τα πολλὰ γιὰ νὰ γράψῃ ὁλόκληρο τὸ Εὐ αγγέλιο
μὲ ὡ ραῖα γράμματα, τὸ ἔδεσαν, τὸ χρύσωσαν,
τὸ στόλισαν, καὶ τὸ ἔδωσαν στὸ παιδί τους.

Ἔτσι, μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ διάβαζε, ἡ φλόγα
τῆς ἀγάπης στὸ Χριστὸ μεγάλωνε. Καὶ φούν -
τω σε ἀκόμη πιὸ πολὺ ὅταν ἀπὸ ̓ κεῖ πέρασε ἕ -
νας ἀσκητής, ποὺ πήγαινε γιὰ προσκύνημα στὰ
Ἰεροσόλυμα. Αὐτὸς τοῦ μίλησε γιὰ τὴν πνευ-
μα τι κὴ ζωή, τὴν προσευχὴ καὶ τὸν μοναχικὸ
βίο. Ὁ Ἰωάννης χάρηκε τόσο πολύ, ὥστε τοῦ
ζήτησε ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ προσκύνημα
νὰ τὸν πάρῃ μαζί του στὸ μοναστήρι.

Ὁ ἀσκητὴς αὐτὸς ἀνῆκε στὴ μονὴ τῶν Ἀ κοι  - μήτων, τῆς ὁποίας τὰ ἐρείπια σῴζον ται. Ἡ μο -
νὴ αὐτὴ ἦταν ξακουστή· ἐκεῖ, ὅποια ὥ ρα κι ἂν
πήγαινες, πρωὶ - με σημέρι - βράδυ - μεσάνυχτα,
ἄκουγες ψαλμῳδίες, δὲν σταμα τοῦσε ὁ ὕμνος
καὶ ἡ δοξολογία στὸ Θεό. Οἱ καλόγεροι κρα-
τοῦσαν βάρδιες, ὅπως οἱ στρατιῶτες στὰ φυ-
λά κια τῶν συνόρων κι ὅπως οἱ ἐργάτες στὰ
ἐρ γοστάσια. Ἦταν ἕνα αὐστηρὸ μοναστήρι.

Ἐκεῖ λοιπὸν ἤθελε νὰ πάῃ ὁ Ἰωάν νης. Ἀλλ᾽
ἐπειδὴ ἦταν μικρὸς καὶ οἱ γονεῖς του, μολον -
ότι εὐσεβεῖς, δὲν θὰ τοῦ ἔδιναν τὴν ἄδεια, γι᾽
αὐτὸ ἔφυγε ἀπ᾽ τὸ σπίτι κρυφά. Ὅ σοι εἶστε γο-
 νεῖς, μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τὴ λύπη τῶν γο-
 νέων του. Ἀνησύχησαν, βγῆκαν νύχτα στοὺς
δρόμους ψάχνοντας, μὰ πουθε νὰ ὁ Ἰωάννης.
Τὸ πρωὶ ὁ πατέρας κινητοποίησε στρα τό· ἔ -
ψαξαν σὲ λιμάνια, δρόμους, βουνὰ - φαράγ-
για, μὰ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν βροῦν. Ὁ πό νος
τους μεγάλος, ἡ ὀδύνη ἀπερίγραπτη.

Καὶ ὁ Ἰωάννης; Ἔφτασε ἐκεῖ ποὺ ἐπιθυμοῦ -
σε. Καὶ παρὰ τὴν ἡλικία του τὸν δέχτηκαν στὸ
μοναστήρι. Καὶ πρόκοψε στὴ μοναχικὴ ζωή·
ἔδειξε μεγάλο ζῆλο γιὰ τὴν ἄσκησι, τὴ νη-
στεία, τὴν προσευχή, γιὰ ὅλα τ᾽ ἀγωνίσματα.

Τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ ΚαλυβίτουΤρίτη 15 Ἰανουαρίου 2019Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2146 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Δῶστε στὰ παιδιὰ τὸ Εὐαγγέλιο

«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



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com

Μὰ ἕνα «σκουλήκι» τὸν ἔτρωγε μέσα του,
δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἡσυχάσῃ. Εἶχε φύγει κρυφά,εἶ χε λυπήσει τοὺς καλοὺς γονεῖς του, κι αὐτὸ
τό ̓ χε βάρος στὴν ψυ χή. Ὁ χρόνος περνοῦσε,
μὰ ὁ πόνος του δὲν γιατρευόταν. Γι᾽ αὐτὸ τε-
λικά, χω ρὶς νὰ ἐγ κα ταλεί ψῃ τὴν καλογερική,
χωρὶς ν᾽ ἀθετήσῃ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε
μπροστὰ στὸ Χριστό, ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ
ἡγουμένου νὰ ἐπιστρέ ψῃ στὸ πατρικό του.

Μιὰ μέρα, ἀφοῦ πῆρε τὴν εὐχὴ τοῦ ἡ γου-
μένου καὶ ὅλης τῆς ἀδελφότητος, ξεκίνη σε.
Μεγάλος πιὰ καὶ ἀγνώριστος ἀπὸ τὴν ἄ σκησι
καὶ τὴν κακοπάθεια, νάτον κ᾽ ἐπιστρέφει. Στὸ
δρόμο συνάντησε ἕνα ζητιάνο κουρελιάρη·
βγάζει τὰ ροῦχα του, τοῦ τὰ δίνει, παίρνει τὰ
ῥάκη τοῦ ζητιάνου καὶ τὰ φοράει αὐτός. Ξυπό-
 λητος καὶ ταλαιπωρημένος πλησίασε στὸ σπί-
τι καὶ χτύπησε τὴν πόρτα. Τὰ σκυλιὰ γαύγι-
σαν, βγῆκαν οἱ ὑπηρέτες, μὰ δὲν τὸν γνώρι-
σαν. Οὔτε οἱ γονεῖς του τὸν ἀναγνώρισαν.

Μὴ σᾶς φανῇ παράξενο. Θυμᾶμαι μικρὸς στὸ
χωριό μου, ὅταν γύρισαν ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία
τὰ παιδιὰ ποὺ πολέμησαν κ᾽ ἔφτασαν ὣς τὴν
Ἄγκυρα. Ἦρθαν σκελετωμένα, κουρελια σμέ-
να, ἐλεεινὰ - τρισάθλια. Δὲν τὰ γνωρίσαμε ὄχι
ἐ μεῖς οἱ χωριανοί, μὰ οὔτε οἱ μανάδες τους.

Ἔτσι καὶ τὸν Ἰωάννη. Ἡ μάνα κι ὁ πατέρας
του τὸν συμπάθησαν σὰν ἕνα ξένο. Αὐτὸς ζή-
τησε μόνο νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ κάνῃ μιὰ καλύ βα
στὴν ἄκρη τῆς αὐλῆς τους καὶ νὰ μείνῃ ἐκεῖ.
Καὶ ἔμεινε κλεισμένος ἐκεῖ τρία χρόνια, ὅπως
ὁ Λάζαρος τῆς παραβολῆς στὸν «πυλῶνα» τοῦ
πλουσίου (Λουκ. 16,20). Στὸ διάστημα αὐτὸ κανείς
δὲν ὑπωψιάστηκε ὅτι ὁ ζητιάνος αὐτὸς εἶνε
τὸ παιδὶ τοῦ ἄρχοντα. Τοῦ ἔδιναν φαγητό, μὰ
αὐ τὸς τὸ μοίραζε σὲ ἄλλους φτωχούς. Ἔζησε
σκληρά, πιὸ σκληρὰ ἀπὸ ὅ,τι στὸ μοναστήρι
του, περιφρονημένος ἀπὸ ὅλους.

Ὅταν ἔφτασε πιὰ τὸ τέλος του, ὁ Χριστὸς
τὸν εἰδοποίησε, ὅτι φεύγει ἀπὸ τὸν κόσμο. Κά  -
λεσε τότε τὴ μητέρα του καὶ τῆς ἔδωσε τὸ πο-
 λύτιμο κειμήλιο, τὸ Εὐ αγγέλιό του. Ἐκείνη ἔκ -
 πληκτη ἔτρε  ξε νὰ τὸ δείξῃ στὸν ἄντρα της.
Ἦρθαν λοιπὸν καὶ δύο μαζὶ στὴν καλύβα καὶ
ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης τοὺς ἀπεκάλυψε τὸ μυστικό.
Ἐγὼ εἶμαι, τοὺς εἶπε, τὸ παιδί σας ὁ Ἰωάννης·
καὶ τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ ἐσεῖς
μοῦ δώσατε πρὶν δέκα χρόνια. Τώρα ὅμως ἦρ -
θε ἡ ὥρα νὰ φύγω ἀπ᾽ τὴ ζωὴ αὐτή. Σᾶς εὐχα-
ριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία ποὺ μοῦ κάνατε, συχω-
 ρέστε με γιὰ τὴ λύπη ποὺ σᾶς προξένησα!…
Ἔ γινε μιὰ σκηνὴ ποὺ δὲν περιγράφεται. Ἔ -
κλαι γαν οἱ γονεῖς, ἔκλαιγε κι ὁ Ἰωάννης. Χαρὰ
γιὰ τὴν ἀναγνώρισι, λύπη γιὰ τὸν ἀποχωρισμό.

Ἔτσι φτερούγισε στὰ οὐράνια ἡ ἁγία του ψυχή.
Τὸν ἔθαψαν ἐκεῖ, στὴν καλύβα, καὶ κατόπιν

στὸν τάφο χτίστηκε ναός. Τὸ σκήνωμά του ἔ -
γινε βρύση ἰαμάτων καὶ ἄλλων θαυμάτων.

* * *Αὐτή, ἀγαπητοί μου, μὲ λίγα φτωχὰ λόγια ἦ -
 ταν ἡ ζωὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου,
μιὰ συγκλονιστικὴ ἱστορία. Θά ᾽ρθῃ μιὰ μέρα
ποὺ ὁ βίος του θὰ γίνῃ κινηματογραφι κὸ ἔργο
καὶ δὲν θὰ μείνῃ καρδιὰ ποὺ νὰ μὴ συγκινηθῇ
καὶ μάτι ποὺ νὰ μὴ δακρύσῃ. Ἔχει στοιχεῖα
σπουδαῖα, ποὺ συμπλέκουν σὲ μία ἀποκορύ-
φωσι τὰ γνήσια ἀνθρώπινα συν αισθήματα.

Τελειώνω. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτηςμᾶς διδάσκει τρία πράγματα.� Τὸ ἕνα· στὰ χρόνια ἐκεῖνα ὑπῆρχε εὐλάβεια
ὄχι μόνο στὰ φτωχόσπιτα ἀλλὰ καὶ στὰ ἀρχον τι-κά. Ἀπὸ ̓ κεῖ βγῆκαν ἅγιοι, μάρτυρες, ὁμολογη -
ταί, πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας. Ἔ -
τσι κράτησε χίλια χρόνια ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρα -
 το ρία κ᾽ ἔγινε ὁ φάρος Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως.
Τώρα; Ἡ εὐσέβεια ἔμεινε στὰ φτωχόσπιτα.� Τὸ δεύτερο· τί μεγάλο πρᾶγμα εἶνε ἡ ἐλεημο -σύνη! Γιά φαντασθῆτε, ὅταν χτύ πη σε τὴν πόρτα
τους, νὰ τὸν ἔδιωχναν! Θὰ ἔ διωχναν τὸ θησαυ -
ρό τους. Κ᾽ ἐ σύ, ὅταν χτυπάῃ τὴν πόρτα σου ξέ-
νος, δὲν ξέρεις τί κρύβεται κάτω ἀπ᾽ αὐτόν·
μπορεῖ νά ᾽νε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ μᾶς εἶπε
«Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν
μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40).� Καὶ τὸ τρίτο· ὁ ἅγιος Ἰωάννης διδάσκει τί ἀ -ξία ἔχει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτό,
δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἰωάννης. Τὸ κράτησε στὰ χέ-
ρια του σὰν θησαυρό· ἦταν ὁ ὁδηγὸς στὴ ζωή
του. Γονεῖς ποὺ μ᾽ ἀ κοῦτε· ἕνα Εὐαγγέλιο τό-
τε κόστιζε μιὰ περιουσία, τώρα εἶνε προσιτό.
Δαπάνησε, σὺ πατέρα, λίγα χρήματα, πάρε ἕνα
Εὐαγγέλιο, γράψε πάνω σ᾽ αὐτὸ λίγα λόγια ἀπ᾽
τὴν καρδιά σου, καὶ δῶσ᾽ το στὸ παιδί. Μιὰ μέ-
ρα ἐσὺ θὰ μπῇς στὴ γῆ, θὰ γίνῃς χῶμα, μὰ τὸ
Εὐαγγέλιο αὐτὸ τὸ παιδί σου θὰ τὸ ἔχῃ σὰν ἀ -
τίμητο δῶρο. Δὲν ὑπάρχει κάτι πολυτιμό τερο·
αὐτὸ εἶνε τὸ θεμέλιο τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῆς κοινω -
νί ας. Ψάξτε στὰ πράγματα τῶν παιδιῶν, βρῆτε
ὅ,τι κακὸ ὑπάρχει, βάλτε μιὰ ἅγια φωτιὰ καὶ
κάψτε το. Δῶστε στὰ παιδιά σας τὸ ἱερὸ καὶ
ἅ γιο Εὐαγγέλιο· αὐτὸ θὰ σώσῃ τὸν κόσμο.

Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἡ ῥίζα κάθε εὐγενικοῦ
πράγματος. Εἶνε ἡ δύναμις ποὺ φωτίζει, θερ-
μαίνει, ἠλεκτρίζει. Σφουγγίζει τὰ δάκρυα, δεί-
χνει τοὺς οὐρανούς, γεννᾷ ἥρωες. Αὐτὸ γέν-
νησε καὶ τὸν Καλυβίτη. Διὰ πρεσβειῶν του ὁ
Θεὸς εἴθε νὰ ἐλεήσῃ καὶ ὅλους ἐμᾶς· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Δανιὴλ Βοτανικοῦ - Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 15-1-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 7-12-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 150βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Γεννήθηκε, ἀγαπητοί μου, τέλη τοῦ 1700 στὰ
Ἄρ μπουνα, ἕνα ἄσημο χωριὸ τῶν Καλαβρύ-

 των, ποὺ θά ᾽λεγες «Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀ -
γαθὸν εἶναι;» (Ἰω. 1,47)· καὶ ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ προ ῆλ -
θε. Τὸ κοσμικό του ὄνομα ἦταν Χρῆστος Πανα -γιωτόπουλος. Εἶδε τὴν ἐπανάστασι τοῦ ᾽21 καὶ
τοὺς μαχητὰς ἐκείνους ποὺ μὲ τὴν πίστι «ἐγε -
νήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβο λὰς ἔκλι-
 ναν ἀλλοτρίων» (Ἑβρ. 11,34) καὶ μᾶς ἐλευθέρωσαν.

Συγκινημένος ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ περιπέτεια
καὶ πικραμένος ἀπὸ οἰκογενειακὰ ἐπεισόδια,
ζήτησε ἀνάπαυσι στὸ μοναχισμὸ καὶ πῆρε τὸ ὄ -
 νομα Χριστοφόρος σὲ μιὰ πλαγιὰ τῶν Ἀροα νί   -
ων. «Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστὶ θεϊκῷ ἔ -
ρωτι πτερουμένοις» (ἀναβ. πλ. α΄)· ἤθελε μοναχι κὴ
ζωή. Ἀλλὰ οἱ βουλὲς τοῦ Θεοῦ ἦταν ἄλλες.

Τὸν ἐπισκέφθηκε ἐκεῖ ὁ Κεφαλονίτης Κο-σμᾶς Φλαμιᾶτος, ἱδρυτὴς τῆς Ἀδελφότητος Φι-
 λορθοδόξων καὶ συντάκτης τοῦ φυλλα δίου «Ἡ
φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἦταν τότε Βαυαροκρα -
τία κ᾽ ἡ Ὀρθοδοξία δεχόταν πλήγματα. Τὸ νεο-
 σύστατο κράτος, ἀντὶ εὐ χαριστῶ, ὑποδούλωνε
τὴν εὐεργέτιδά του Ἐκ κλησία. Σύμβου λοι ἀλ λό-
δοξοι πλαισίωναν τὸν βασιλέα Ὄθωνα καὶ δρών -
τας παρασκηνι ακὰ κυβερνοῦσαν. Οἱ τότε ἑλλη-
νι κὲς κυβερνή σεις ἦταν ἀνδρείκελα τῶν Βαυ-
αρῶν. Μὲ διατά γματα καὶ νόμους ζητοῦσαν νὰ
ἀλ  λοι ώ σουν ἤ θη καὶ παραδόσεις τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ Ὀρ θόδοξος πίστις μυκτηριζόταν. Τὰ παιδιὰ τοῦ
Λου θήρου καὶ τοῦ Καλβίνου εἶχαν βάλει στό χο
τὴν Ἐκκλησία μας. Τὰ μοναστήρια διαλύον ταν,
μο  ναχοὶ διώ κον ταν, μοναχὲς ἀναγ κάζονταν νὰ
παντρευτοῦν, ἱερὰ σκεύη ἔβγαιναν σὲ δημοπρα-
 σία, καντήλια καὶ εἰκόνες ῥίχνον ταν κάτω. Ὅ,τι
δὲν τόλμησαν οἱ ὀθωμα νοί, τὰ ἔκαναν τώ ρα ὑ -
πάλληλοι τοῦ κράτους κατὰ διατα γὴ τῶν ξένων.
Ἔκφρασι τοῦ πόνου γι᾽ αὐτὰ ἦταν τὸ κήρυγμα
τοῦ Φλαμιάτου. Βλέποντας ὅτι οἱ ἐπίσκοποι ἐκτὸς
ἐλαχίστων εἶ χαν τρομοκρατηθῆ κ᾽ ἐκτελοῦ σαν

ὅ,τι διέταζαν οἱ μυστικοσύμβουλοι τοῦ Ὄθω-
νος, στράφηκε στὸ λαὸ καὶ εἶπε· Ἄντρες καὶ γυ-
 ναῖκες βαπτισμένοι, ἐσεῖς εἶστε οἱ φρουροὶ τῆς
μυστικῆς ἀμπέλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί ας·
ἀναλάβετε τὴν φύλαξί της, ὁ ἀγώνας ἀρχίζει!

Χρειάζονταν ὅμως στελέχη. Καὶ ὁ Φλαμιᾶ τος
ἔκρινε κατάλληλο τὸν Χριστοφόρο. Ὁ μονα  χὸς
ἔπρεπε ν᾽ ἀφήσῃ τὸ ἀσκηταριὸ καὶ νὰ βγῇ στὸν
ἀ γῶ να· γι᾽ αὐτὸ πῆγε καὶ τὸν βρῆκε ὁ Φλαμιᾶ -
τος. Ἡ φωνὴ τοῦ Φλαμιάτου συγ κλόνισε τὸν ἀ -
 σκητή. Πειθαρχεῖ καὶ ῥίχνεται στὸν ἀγῶνα.
Ἀρ χίζει νὰ περιοδεύῃ καὶ νὰ κηρύτ τῃ.Τὸ κήρυγμά του ἔχει κάτι ἀπ᾽ τὸ κήρυγμα
τῶν ἁλιέων τῆς Γαλιλαίας καὶ τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ. Εἶχε Πνεῦμα ἅ γιο. Δὲν προσωπο λη πτοῦ -
σε. Εἶχε ἀ πόφασι νὰ μαρτυρή σῃ γιὰ τὴν ἀλήθεια,
ὅπως ὁ Κύριος ποὺ εἶπε στὸν Πι λᾶ το «Ἐγὼ εἰς
τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυ θα εἰς τὸν
κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀ ληθείᾳ» (Ἰω. 18,37).Ὁ λόγος του πυρακτωμένο σίδερο. Πει νοῦ -
σε καὶ διψοῦσε «τὴν δικαιοσύνην» (Ματθ. 5,6). Ὅταν
ἔβλεπε φιλαργύρους καὶ πλεονέκτες νὰ βασα-
 νίζουν τὸ φτωχὸ χειρότερα ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ Τοῦρ -
κοι, τοὺς στηλίτευε. Εἶστε φονιᾶδες, ἔλεγε, δίνε-
 τε μαχαιριὲς στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού ᾽νε οἱ
φτωχοί· σταυρωτές! κάθε ἀδικία εἶνε κ᾽ ἕνα καρ  -
φὶ στὰ πόδια Του… Ὅταν ἔβλεπε γραμματι σμέ-
νους φερμένους ἀπ᾽ τὴ Δύσι νὰ πε ριφρονοῦν
τὴν ὀρθόδοξο πίστι καὶ νὰ γίνων ται σκάνδαλο,
ἔλεγε· «Τὰ ἄθεα γράμματα θὰ κα ταστρέψουν
τὸν τόπο». Δὲν ὑπέφερε νὰ βλέ πῃ Χριστιανοὺς
νὰ ὁρκίζωνται στὰ δικαστήρια· ὁ ὅρκος, ἔλεγε,
εἶνε ἀντίθετος μὲ τὸ λόγο τοῦ Χρι στοῦ (βλ. Ματθ. 5,34).
Ἦταν κατὰ τῶν διαζυγίων, τῆς πο λυτελείας, τῆς
κλοπῆς, τῆς μαγείας. Ὅσοι πᾶ τε στοὺς μάγους,
ἔλεγε, ἔχετε «λειψὴ τὴν πίστι». Πάνω ἀπ᾽ ὅλα
τὸν συγκινοῦσε ἡ Ὀρθοδο ξία. Γι᾽ αὐτὴν ζοῦσε κι
ἀνέπνεε. Οἱ αἱρετικοί, ποὺ εἶχαν καταλάβει τὶς ἀ -
νώτερες θέσεις, ἦ ταν ἐπικίνδυνοι. Ἦταν λίγοι,
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μὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν μεγάλο κακό. Γι᾽ αὐ -
τοὺς ἔλεγε· «Ἕνα ψω ριασμένο γίδι φτάνει νὰ
κολλήσῃ ὅλο τὸ κοπάδι».Τ᾽ ἀποτελέσματα ἦταν θαυμαστά· τὰ κλεμ-
μένα ἐπιστρέφονταν, οἱ ὅρκοι σταματοῦσαν,
οἱ μαγεῖες καταργοῦνταν, μαλωμένες οἰκογέ -
νειες συμφιλιώνονταν, χωρισμένα ἀντρόγυ-
να ἑνώνονταν, πλούσιοι ἄνοιγαν τὶς ἀποθῆ -
κες κ᾽ ἔδιναν στοὺς πεινασμένους. Κυριαρχοῦ -
σε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ πνοὴ τοῦ παναγί-
ου Πνεύματος ἀναζωογονοῦσε τὶς ψυχές.

Ἀλλὰ τὸ κήρυγμα αὐτὸ δὲν ἄρεσε στοὺς ἄρ -
χοντες. Μὲ ἐγκύκλιο τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ ἀπα-γορεύθηκε νὰ κηρύττῃ καὶ γύρισε στὸ ἀσκη-
τήριό του. Ἡ φωνὴ ὡστόσο τοῦ χρέους δὲν τὸν
ἀφήνει ἥσυχο. Μιὰ νύχτα ἀφήνει πάλι τὸ ἐρη-
μητήριο. Ἀρχίζει τὴν τελευταία –παράνομη γιὰ
τὸν καίσαρα, εὐλογημένη ὅμως ἀπ᾽ τὸ Θεό– πε-
 ριοδεία. Μόλις ἀκουγόταν πὼς ἔρχεται, ὁ λα -
ὸς ἔβγαινε νὰ τὸν προϋπαντήσῃ.

Ταπεινὸς καὶ μειλίχιος στὸ λόγο, ἀλλὰ ἄκαμ -
πτος καὶ ἀσυμβίβαστος ὡς πρὸς τὴν πλάνη καὶ
τὴν ἁμαρτία, ἀνέβαινε σὲ πρόχειρα βήματα καὶ
δίδασκε. Ὁ λόγος του ἦταν νόμος, τοῦ εἶχαν ἀ -
πόλυτη ἐμπιστοσύνη. Εἶχε γίνει ἡ ἥρωας τοῦ
λαοῦ. Περιοδεύοντας ἔφτασε στὴν Καλαμάτα.
Τὸν ἀκολουθοῦσαν χιλιάδες. Σχηματίστηκε ἱε -
ρὰ λι τανεία. Προπορευόταν ἕνας πιστὸς κρα-
τών τας τὸ σταυρό, ἀκολουθοῦσε κλῆρος καὶ
λαὸς ψάλλοντας «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ…».

Αὐτὰ ἔφεραν μεγάλη ταραχὴ στοὺς κρα-
τοῦν τας. Διεβλήθη ὅτι συνωμοτεῖ κατὰ τοῦ κα-θεστῶ τος, ὅπως ὁ Χριστὸς κατὰ τοῦ καίσα-
 ρος. Παρουσίασαν τὸν ἄοπλο ὡς ἀρχηγὸ κινήμα -
τος, καὶ πρὸς καταστολὴν κίνησαν στρα τὸ καὶ
στόλο νὰ συλλάβῃ τὸν ἐπαναστάτη! Βρῆκε τό-
 τε καταφύγιο στὰ σπήλαια τῆς Μάνης. Ἐκεῖ ἦ -
 ταν ἀσύλληπτος· ὅλη ἡ Μάνη τὸν φρουροῦσε.

Ὁ ἱεραπόστολος τῆς Ὀρθοδοξίας ὅμως προ-
  δόθηκε, μπῆκαν σὲ ἐνέργεια τὰ τριάκοντα ἀρ -
γύρια. Ἰούδας γι᾽ αὐτὸν στάθηκε ἕνας ἱερεύς, ὁ
παπα-Βασίλαρος, στὸν ὁποῖο τὸ κράτος ἔδωσε
6.000 χρυσὲς δραχμὲς ἀμοιβὴ γιὰ τὴν προδοσία.
Ἔτσι ὁ Παπουλάκος συνελήφθη καὶ στὶς 27 Ἰου-
 λίου τοῦ 1852 τὸν ἔρριξαν στὶς φυλακὲς τοῦ ̔Ρίο
ἔξω ἀπ᾽ τὴν Πάτρα. Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο περί-
 που τὸν μετέφεραν σιδηροδέσμιο στὴν Ἀθήνανὰ δικαστῇ. Ἀπ᾽ ὅπου περνοῦσε, ὁ λαὸς ὑποκλι -
νόταν καὶ δεόταν. Στὸ δικαστήριο ὁ πρόεδρος
τὸν ρώτησε· –Ποιόν διορίζεις συνήγορό σου;
–Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι συνή-
γορός μου, ἀπαντᾷ. Τὸ ἀκροατήριο σείστηκε
ἀ πὸ συγκίνησι. Ἡ δίκη ἦταν ἀδύνατον νὰ συ-
νε χιστῇ· θεωρήθηκε σκόπιμο ν᾽ ἀναβληθῇ.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἱ. Σύνοδος, σύνοδος γραμμα-
 τέων καὶ φαρισαίων, ὄργανο τῶν βαυαρῶν, συν -
εδρίασε καὶ ἐξ ώρισε τὸν Παπουλάκο στὴν Ἄνδρο,
στὴ μονὴ Παναχράντου. Τὸν ἔκλεισαν σ᾽ ἕνα
κελλὶ καὶ τὸν φρουροῦσε μέρα - νύχτα ἕνας χω-
 ροφύλακας. Μὰ οἱ Χριστιανοὶ δὲν τὸν ξέχασαν.
Ἀπ᾽ τὰ νησιά, τὰ παράλια τῆς Εὐβοίας, τὰ βου -
νὰ τῆς Μάνης, ἀπὸ πόλεις καὶ χωριὰ ἔρχον -
ταν νὰ τὸν δοῦν καὶ ν᾽ ἀκούσουν τὸν γνήσιο
κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου. Κ᾽ ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρε-
 πόταν νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ κανένα, δίδασκε τοὺς
ἀνθρώπους πίσω ἀπ᾽ τὰ κάγκελλα τοῦ κελλιοῦ
- τῆς φυλακῆς του. Μὰ κι αὐτὸ ἀπαγορεύθη-
κε· αὐτός, ὁ εὐεργετικώτερος Ἕλληνας, κα-
ταδικάστηκε σὲ τελεία ἀπομόνωσι.

Στὸ διάστημα τῆς ἐξορίας του στὴν Ἄνδρο
συνέβη καὶ τὸ ἑξῆς. Τὸ 1854 πῆγε στὸ μοναστή -
ρι ὁ νεοχειροτόνητος ἐπίσκοπος Ἄνδρου Μη-
 τροφάνης (Οἰκονομίδης), ποὺ ὁ Παπουλάκος τὸν
ἤξερε ἀπὸ λαϊκό. Ἀτένισε λοιπὸν τὸ δεσπότη
καὶ μὲ πόνο ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἄφοβη εἰλικρί-
νειά του εἶπε· «Καὶ σύ, Μῆτρο, δεσπότης; Θὰ
προκόψῃ ἡ Ἐκκλησία!». Ὁ ἀρχιερέας σήκωσε
ἔξαλλος τὸ μπαστούνι του κ᾽ ἔδωσε ἀλλεπάλ -
ληλα χτυπήματα στὸν γέροντα. Ἔτσι ἔδειξε ὅ -
 τι εἶνε δεσπότης! Ἑφτὰ χρόνια ἔμεινε φυλα-κισμένος ἐκεῖ ὁ Παπουλάκος.

Τὰ τελευταῖα Χριστούγεννά του ἦταν τοῦ 1860.
Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες βάρυνε πιά. Ἔπεσε κλι-
 νήρης. Ἦταν ὅλο προσευχή, κατάνυξι, δάκρυα.
Τὶς παραμονὲς τοῦ θανάτου του ὁ χωροφύλα-
 κας ποὺ τὸν φρουροῦσε ἦρθε, γονάτισε μπρο-
 στά του καὶ εἶπε· «Πάτερ μου, ἡ ζωή σου μὲ συγ -
κίνησε. Δὲν γυρίζω πιὰ στὸν κόσμο· θέλω νὰ γί-
 νω μοναχὸς καὶ νὰ πάρω τὸ ὄνομά σου». Στὶς
18 Ἰανουαρίου τοῦ 1861, ἑορτὴ τοῦ προμάχου
τῆς Ὀρθοδοξίας ἁγ. Ἀθανασίου, ὁ νεώτερος
πρόμαχός της στὴν Ἑλλάδα Χριστοφόρος Πα-
 πουλάκος παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν Κύριο.

* * *Πέρασαν, ἀγαπητοί μου, χρόνια ἀπὸ τότε· ὀνό-
 ματα ὑπουρ γῶν κ᾽ ἐπισκόπων ξεχάστηκαν, μὰ ἡ
δική του μνήμη δὲν ἔσβησε. Ἀκοῦς στὴν Πελο -
πόν νη σο «Αὐτὸ τό ᾽λεγε ὁ Παπουλάκος»· διη-
γοῦν ται ἀνέκ δοτα γι᾽ αὐτόν. Πράγματι «εἰς μνη-
 μό συνον αἰ ώνιον ἔσται δίκαιος» (Ψαλμ. 111,6). Καὶ μό-
 νος του ὁ Παπουλάκος ἦταν ἡ ἐλευθέρα καὶ ζῶ -
σα Ἐκ κλησία. Ἂν τὸν ἄφηναν ἐλεύθερο, θὰ γινό -
ταν ἀ ναμορφωτὴς τῆς κοινωνίας μὲ τὴν Ὀρθο  -
δοξία. Ἡ ἡρωική του φυσιογνωμία προβάλλει
καὶ πάλι. Παπουλάκος! τύπος ἀποστολικοῦ κή- ρυκος, θρῦλος, ἔμβλημα ἀγώνων, ἅγιος! Ἂς
τιμηθῇ λοιπὸν ἡ μορφή του ὅπως ἁρμόζει.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα ἄρθρου ποὺ δημοσιεύθηκε πρὶν ἀπὸ 67 χρόνια στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (Κοζάνη, φ. 137/Δεκέμβριος 1952)καὶ περιελήφθη στὸ βιβλίο «Δύο ἀδελφὰ ρεύματα (μοναχισμὸς - ἱεραποστολή)» (Ἀθῆναι 1989, σ. 218) 30-11-2018.
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Δὲν ἔχει μόνο ὁ οὐρανός, ἀγαπητοί μου,
τὰ ἄστρα του, ἔχει καὶ ἡ Ἐκκλησία τὰ δικά

της, ποὺ δὲν θὰ σβήσουν ποτέ· «ἐκλάμψουσιν
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν»
(Ματθ. 13,43). Τὰ πνευματικὰ ἄστρα τῆς Ἐκ κλησίας
εἶνε οἱ ἅγιοί της, ποὺ εἶνε ἀμέτρητοι.

Τὸν Ἰανουάριο ἑορτάζουν· τὴν 1η τοῦ μη νὸς
ὁ Μέγας Βασίλειος, στὶς 4 οἱ Ἑ βδομήκοντα ἀ -
πόστολοι, στὶς 10 ὁ Γρηγό ριος Νύσσης, στὶς 15
ὁ Ἰωάννης ὁ Καλυβί της, στὶς 17 ὁ Μέ γας Ἀν τώνι -
 ος, στὶς 18 ὁ Μέ γας Ἀ θανάσιος καὶ ὁ Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας, στὶς 19 ὁ Μᾶρ κος ὁ Εὐγενικὸς
ποὺ ἀντέστη κα τὰ τοῦ πά πα, στὶς 20 ὁ Μέ γας
Εὐθύμιος, στὶς 21 ὁ Μάξι μος ὁ ὁμολογητής,
καὶ τέλος στὶς 30 ἑορτάζουμε «τοὺς τρεῖς με-
γίστους φωστῆρας…· Βασίλειον τὸν μέ γαν καὶ
τὸν θεολόγον Γρηγόριον σὺν τῷ κλεινῷ Ἰω-
άννῃ τῷ τὴν γλῶτταν χρυσορρήμονι» (ἀπολυτ.).

Γιὰ τοὺς δύο ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἔχω
μιλήσει ἄλλοτε· ὑπολείπεται νὰ μιλήσω γιὰ
τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Τὸ θέμα μας
λοιπὸν τώρα θὰ εἶνε αὐτός· ἑορτάζει ἰδιαιτέ-
ρως στὶς 25 Ἰανουαρίου καὶ μαζὶ μὲ τοὺς δύο
ἄλλους συνεορτάζει στὶς 30 τοῦ μηνός.

* * *Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀγαπητοί μου, εἶ   -
νε μιὰ ὑψηλόκορφη βελανιδιά, ἕνα καρποφό- ρο δένδρο, ποὺ ἐφύτευσε ἡ δεξιὰ τοῦ Κυρί-
ου (πρβλ. Ψαλμ. 79,16) στὸν κῆπο τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν -
τρο «πεφυτευ μένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν
ὑδάτων» (ἔ.ἀ. 1,3) καὶ τοῦ ὁποίου οἱ καρποὶ καὶ τὰ
φύλλα εἶνε «εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν» (πρβλ. Ἀπ. 22,2).

Ἀλλ᾽ ὅπως κάθε δέντρο ξεκινᾷ ἀπὸ ἕνα σπό-
 ρο καὶ κατόπιν μεγαλώ νει, ἔτσι καὶ τὰ μεγάλα
ἀναστήματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐμφανίζον ται
ξα φνικά· προηγεῖται διεργασία, παράγοντες
καὶ γεγονότα ποὺ ἐπιδροῦν στὴν διαμόρ φωσί
τους. Προ τοῦ λοιπὸν νὰ καθίσουμε κ᾽ ἐμεῖς κά-
τω ἀπ᾽ τὴ σκιὰ τοῦ πνευμα τικοῦ αὐτοῦ δέν τρου,
γιὰ ν᾽ ἀπολαύσουμε τὴν πνοὴ τῶν φύλλων του

καὶ τοὺς καρπούς του, ἂς δοῦμε τὴ ῥίζα του· νὰ
ἐξετάσουμε δηλαδὴ ποιοί παράγοντες συνε-τέλεσαν στὴν διαμόρφωσι τοῦ χαρακτῆρος τοῦ
με γάλου αὐτοῦ ἀνδρὸς τῆς Ἐκκλησίας.1. Ἡ μητέρα του. Ἔχετε δεῖ φυτώρια; Εἶνε ἐκ -
τάσεις, ὅπου καλλιεργοῦνται δεν τράκια γιὰ
μεταφύτευσι. Φυτώριο πνευμα τικὸ τῶν ἀνθρώ-
πων εἶνε ἡ οἰκογένεια. Ὁ ἅγι ος Γρηγόρι ος ὀφεί-
 λει τὸ ζῆν στοὺς γονεῖς, τὸ «εὖ ζῆν» στοὺς δα-
 σκάλους, καὶ τὸ κατὰ Χριστὸν ζῆν –τὸ σπου-
δαιότερο– στὴν ἁγία μητέρα του, τὴ Νόννα.

Ἡ Νόννα ἦλθε σὲ γάμο. Ὁ σύζυγός της δὲν
ἦ ταν Χριστιανός, ἦταν αἱρετικός· ἀνῆκε στὴν
αἵρεσι τῶν ὑψισταρίων, μεῖγμα ἰουδαϊκῶν, χρι-
 στιανικῶν καὶ εἰδωλολατρικῶν στοιχείων. Ἦ -
ταν μία «ἀγριέλαιος», μιὰ ἀγριελιά (῾Ρωμ. 11,17,24), ποὺ
τὸν ἐμβολίασε ἡ πι στὴ σύζυγός του. Λιγώτε ρο
μὲ τὰ λόγια καὶ πιὸ πολὺ μὲ τὴ ζωή της τὸν ἔ κα-
 νε νὰ προσέλθῃ στὴν Ἐκκλη σία, νὰ βαπτισθῇ καὶ
νὰ γίνῃ ζωντανὸ μέλος της, τέλος δὲ καὶ ἐ πί-
σκο πος· τότε ἐπίσκοποι γίνονταν καὶ ἔγγαμοι.

Τὸ ζεῦγος ἦταν ἄτεκνο. Ἡ Νόννα προσ ευ χό-
 ταν· Θεέ μου, ἂν μοῦ δώσῃς ἀγόρι, θὰ εἶ  νε δι κό
σου. Ὁ ἅ γιος Γρηγόριος δηλαδὴ ἦταν ἀφιερωμέ -
νος «ἐκ κοιλίας μητρὸς» αὐτοῦ (πρβλ. Γαλ. 1,15). Καρ-
πὸς νηστείας καὶ προσευχῶν τῆς μητέρας του,
«δο τός» (Α΄ Βασ. 1,11), τάμα· τὸν εἶχε τάξει ἡ μάνα του.

Γεννήθηκε καὶ μεγαλώνοντας ἔδειξε σπά-
νια εὐφυΐα. Τὸ πρῶτο βιβλίο του ἦταν ἡ ἁγίαΓραφή. Εὐτυχι σμένα τὰ παιδιά, ποὺ ἀπ᾽ τὸ χέ-
ρι τῶν γονέων παίρνουν τὸ Εὐαγγέλιο. Ὅταν
ἤμουν μικρός –ἂς ἐπιτραπῇ αὐτὴ ἡ ἐξομολό-
γησις–, μοῦ ἔφερε ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας μου
ἕνα Ψαλτήρι, καὶ μέχρι σήμερα ποὺ τὸ ἀνοί-
γω, δακρύζω στὴν ἀνάμνησί του.2. Οἱ περιπέτειές του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ οἰκογε νει-
 ακὸ περιβάλλον, στὴν διαμόρφωσι τοῦ χαρα-
κτῆρος του συνετέλεσαν διάφορα γεγονότα.

Δὲν ἔμεινε στὴν πατρίδα του τὴ Ναζιανζό.Ἔφυγε γιὰ σπουδὲς στὴν Καισάρεια, ὅπου πρώ-
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 τη φορὰ γνωρίστηκε μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο,
μετὰ στὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, κατό-
πιν στὴν Ἀλεξάνδρεια, καὶ τέλος στὴν Ἀθήνα. 

Στὸ ταξίδι του μὲ πλοῖο, στὸ πέλαγος μετα ξὺ
῾Ρόδου καὶ Κρήτης, κινδύνευσε· καὶ τότε, νέος
18 ἐτῶν καὶ ἀβάπτιστος ἀκόμη, ὑ ποσχέθηκε, ἂν
σωθῇ ν᾽ ἀφιερώσῃ τὸν ἑαυτό του στὸ Θεό, σύμ-
 φωνα καὶ μὲ τὸ τάμα τῆς μητέρας. Τὸ πλοῖο ἔ   -
φθασε σῷο στὸν Πειραιᾶ. Ἐκείνη ἡ θύελλα βο -
ήθησε νὰ γεννηθῇ ἕνας ἅγιος! Ὁ ἴδιος στὰ Ἔ -
πη - τραγούδια του λέει· Θεέ μου, πῶς ὁδηγεῖς
τὸν ἄνθρωπο στὴ σωτηρία! Μυστηριώδεις οἱδρό μοι διὰ τῶν ὁποίων ὁδηγοῦνται οἱ ἄνθρω ποιστὸ Θεό. Ὅλα τὰ κατευθύνει ἡ θεία Πρόνοια
πρὸς σωτηρία. Ἐπ᾽ αὐτοῦ θὰ χρειαζόταν ἰδιαί  -
τερο κήρυγμα. Ἐδῶ ἀναφέρω μόνο τὸ ἑξῆς.

Στὸ Ἅγιο Ὄρος, ποὺ πῆγα ἐπανειλημμμέ-
νως, εὐλαβεῖς μοναχοί, ποὺ ρώτησα πῶς βρέ-
θηκαν ἐκεῖ, μοῦ ἔλεγαν· Ἤμασταν κ᾽ ἐμεῖς παι-
 διὰ ἄπιστα, ποὺ τὰ διέφθειρε ἡ Βαβυλώνα αὐ -
τή. Ἀλλὰ ἔγινε ὁ ἀλβανικὸς πόλεμος καὶ –ἂς ἔχῃ
δόξα ὁ Θεός– τὸ χέρι του μᾶς ἅρπαξε καὶ μᾶς
ἔστειλε στὸ μέτωπο, ὅπου ἔπεφταν ὅλ μοι καὶ
βλέπαμε συντρόφους μας νὰ θερίζων ται σὰν τὰ
στάχυα. Ἐκεῖ γονατίσαμε καὶ εἴπαμε· Παναγία,
σῶσε μας! ἂν εἶνε θέλημα Θεοῦ νὰ ζήσουμε,
δὲν θέλουμε πιὰ νὰ πᾶμε στὸν κό σμο· θὰ πᾶμε
στὸν Ἅγιο Ὄρος, νὰ κλάψουμε τοὺς σκοτωμέ-
 νους καὶ νὰ ζήσουμε κατὰ Θεόν. Καὶ ἐκπλήρω-
 σαν τὸ τάμα τους. Ἡ περιπέτεια τοῦ πολέμου
πολὺ κόσμο ὡδήγησε κοντὰ στὸν Κύριο.

Ἔτσι καὶ ἡ τρικυμία μεταξὺ ῾Ρόδου καὶ Κρή-
 της συνετέλεσε νὰ λάβῃ τὴν ὁριστική του ἀ -
πόφα σι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός.

3. Ἡ φιλία του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μητέρα καὶ τὴ
φουρτούνα, συνετέλεσε σ᾽ αὐτὸ καὶ ἡ φιλία.
Στὴν διεφθαρμένη Ἀθήνα ζοῦσαν νέοι, ὀπα-
δοὶ τῆς ἐπικουρείου θεωρίας, μὲ δασκάλους
εἰ δωλολάτρες καὶ μὲ πρόγραμμα τὸ «Φάγωμεν
καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄ σκομεν» (Ἠσ. 22,13
= Α΄ Κορ. 15,32). Ἐξαίρεσι μέσα στὸν φοιτητικὸ κόσμο
ἀποτελοῦσε ὁ Χριστιανὸς Καππαδόκης Βασί-
λειος. Σοβαρός, ἀξιοπρεπής, νουνεχής, εἵλκυε
τὴν ἐκτίμησι ὅλων, καὶ εἰδωλολατρῶν ἀκόμα. Μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο γνωρίστηκε στενώτε -
ρα καὶ συνδέθηκαν μὲ ἱερὴ φιλία. Οἱ πόθοι καὶ
τὰ ὄνειρά τους ταυτίσθηκαν. Ἤμασταν, ἔλεγε
ὁ Γρηγόριος, μία ψυχὴ σὲ δύο σώματα. Ἔτσι κα-
 τώρθωσαν νὰ σταθοῦν κόντρα στὸ ῥεῦμα· ὁ
ἕ νας ἐνίσχυε τὸν ἄλλο. Καί, ὅπως λέει ὁ Γρη-
γόριος πάλι, Στὴν Ἀθήνα δύο δρόμους γνω-
ρίζαμε, ἐκεῖνον ποὺ ὁδηγεῖ στὸ πανεπιστήμιο
καὶ ἐκεῖνον ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Ἐκκλησία.

Ἀπευθυνόμενος στοὺς νέους λέω· Παι διὰ

ποὺ σπουδάζετε, σᾶς παρακαλῶ ἐγὼ ὁ πρεσβύ-
 της, προσέξτε μὴ περιπλανηθῆτε στοὺς λαβυ-
 ρίνθους τῆς κοσμικῆς ζωῆς, μὴ σᾶς παραπλα νή-
σουν κακοὶ φίλοι. Συνδενθῆτε μὲ τὸ Χριστὸ καὶ
μὲ φίλους ποὺ πιστεύουν σ᾽ αὐτόν. Ἐξομολο γεῖ -
σθε τὰ ἁμαρτήματά σας σὲ καλοὺς πνευματι-
κοὺς καὶ κλεῖστε τὰ αὐτιά σας στὶς φω νὲς τοῦ
ὑλισμοῦ. Ἂν ἕνας καθηγητὴς προσ βάλλῃ τὴν
πίστι στὸ Χριστό, διαμαρτυρηθῆτε, ὑ περασπι-
σθῆτε τὸ «ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. 2, 9· τὸ
νὰ σιωπήσετε εἶνε ἁμαρτία! Ὄχι, δὲν θὰ παίζου-
 με κρυφτούλι, ἂν θέλουμε νὰ θριαμβεύσῃ ἡ
Ὀρθοδοξία. Σᾶς ὁρκίζω στὸ ὄνομα Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, μὴν ἀφήσετε νὰ ὑβρίζεται ἐκεῖνος ποὺ
εἶπε «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμ -
προσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅσ -
τις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀν θρώ-
 πων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32-33).4. Ἡ ἔρημος. Παράγοντες λοιπόν, ποὺ δια-
μόρφωσαν τὸν ἅγιο Γρηγόριο, ἦταν ἡ οἰκογέ-
νεια - πρὸ παντὸς ἡ μητέρα του, δεύτερον ἡ
περιπέτεια στὸ πέλαγος, τρίτον ἡ φιλία μὲ τὸν
Μέγα Βασίλειο, καὶ τέταρτον κάτι ποὺ θὰ γε-
λάσουν μερικοί· ἡ ἔρημος! Ὕστερα ἀπὸ τόσεςσπουδές (ἀστρονομία, ἰατρική, φυσική…), ἡ
μεγάλη αὐτὴ διάνοια δὲν ἱκανοποιήθηκε, ἀλλ᾽
ἀνεχώρησε στὴν ἔρημο. Καὶ ἐκεῖ ἐπὶ ἀρκετὰ
χρόνια μαζὶ μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο ἀσκήθηκαν
μὲ σκληραγωγία στὴ μελέτη τῶν Γραφῶν.

Ἡ ἔρημος εἶνε τὸ σχολεῖο ποὺ τρέφει τὰ με- γάλα πνεύματα. Ἐκεῖ ἔζησε ὁ Μωυσῆς 40 χρό-
 νια, στὸ ὄρος Χωρήβ· ἐκεῖ ὁ προφήτης Ἠλίας,
στὸ Καρμήλιο ὄρος· ἐκεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Πρόδρομος καὶ βαπτιστής· ἐκεῖ ἐπὶ 40 ἡμέρες
ἔμεινε καὶ ὁ Κύριός μας καὶ νίκησε τοὺς πειρα -
σμούς. Ἡ ζωὴ στὴν ἔρημο ἀνυψώνει. Ἡ Ἐκ κλη-
 σία μας ψάλλει· «Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακα ρία
ἐστὶ θεϊκῷ ἔρωτι πτερουμένοις» (ἀναβ. πλ. α΄)· ἀπὸ
τὴν ἔρημο ὁ δρόμος ὁδηγεῖ πρὸς τὸν οὐρανό.

* * *Ἐὰν σήμερα, ἀδελφοί μου, ὑπάρχῃ λειψαν -δρία στὴν Ἐκκλησία (δὲν ὑπάρχουν πνευμα-
τικοὶ χαρισματοῦχοι, ἱεροκήρυκες ποὺ νὰ σεί-
ουν τοὺς ἄμβωνες, ἐπίσκοποι ποὺ ν᾽ ἀστρά-
φτουν καὶ νὰ βροντοῦν, μεγάλοι πατέρες ὅ -
πως στὴν ἀρχαία ἐποχή), αἰτία εἶνε ὅτι λείπειἡ ἔρημος. Ὑπάρχει μόνο νόησις, σχολές, πα-
νεπιστήμια, ἀλλὰ λείπει ἡ ἔρημος. Πρέπει νὰ
ἐπανέλθουμε στὴν ἔρημο. Ἐὰν δὲν ἐπανέλ-
θουμε στὴν ἔρημο, εἶνε ἀδύνατον ἡ Ἐκκλη-
σία μας νὰ «ἀνθήσῃ ὡς κρίνον» (Ἠσ. 35,1).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἑορτάζουν σήμερα, ἀγαπητοί μου, διδά σκα-
 λοι καὶ μαθηταί, ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία, ὅλος

ὁ ὀρθόδοξος κόσμος· ἑορτάζουν οἱ «τρεῖς μέγι- στοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος» (ἀπολυτ.),
Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολό γος καὶ
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Μὲ ποιά ἐγ κώμια νὰἐπαινέσουμε «οὓς ἐ δόξασεν ἡ Τριὰς ἀ ξίως»; (αἶν.).
Ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος,«ἐπιλείψει με ὁ χρόνος
διηγού μενον» (Ἑβρ. 11,32) τὰ κατορθώ ματά τους.

Ὑπῆρξαν πολύεδροι ἀδάμαντες. Ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ὅ -
λες τὶς πλευρές τους ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ δοῦ -
με ποιά ἦταν ἡ δική τους στάσι ἀπέναντι στὴνἐκκλησιαστικὴ κατάστασι τῆς ἐ ποχῆς τους.

* * *Πλοῖο εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -κλησία μὲ κατάρτι τὸν τίμιο σταυρό, ἄγκυρα
τὴν ἐλπίδα, καὶ ταξιδεύει μὲ οὔριο ἄνεμο τὸ
Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Κυβερνήτη ἔχει τὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ἐπιβάτες τοὺς βαπτι-
 σμένους πιστούς. Ξεκίνησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς
Γαλιλαίας καὶ πλέει συνεχῶς· περνάει ἀπὸ πε-
 λάγη καὶ ἀκρωτήρια, μέσα ἀπὸ ὑφάλους καὶ
σκοπέλους, ἄλλοτε σὲ γαλήνη καὶ ἄλλοτε σὲ
θύελλες καὶ καταιγίδες. Ἀλλὰ ἕνα εἶνε βέβαιο,
ὅτι τὸ πλοῖο αὐτὸ κανένα κῦμα, κανένας σα-
τανᾶς, δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ τὸ καταπον -
τίσῃ. Ὅπως εἶπε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «κλυ -
δωνίζεται, ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται· χειμάζεται,
ἀλλὰ ναυάγιον οὐχ ὑπομένει» (Ἑ.Π. Migne 52,397-8). Ὅ -
λα τὰ σκάνδαλα ἱερέων, ἀρχιερέων, ἀρχιεπι-
σκόπων, πατριαρχῶν, ὅλη ἡ φαυλότης τῶν χρι-
 στιανῶν, τὸ σκάφος τοῦ Χριστοῦ δὲν μποροῦν
νὰ τὸ καταποντίσουν. Θὰ πον τοπορῇ διὰ μέ-
σου τῶν αἰώνων, ἕως ὅτου ῥίξῃ τὴν ἄγκυρά
του στὸ λιμάνι τῆς αἰωνιότητος.

Ἔχοντας λοιπὸν στὸ νοῦ μας τὴν εἰκόνα
αὐ τή, ἐρωτοῦμε· ποιά ἦταν ἡ κατάστασι τῆς
Ἐκκλησίας τὸν Δ΄ (4ο) αἰῶνα, τότε ποὺ ἔζη-
σαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι; Ἦταν γαλήνη; Ὄχι γα-λήνη. Τρικυμία! Εἶχαν βέβαια σταματήσει οἱ

φοβεροὶ διωγμοί, συνετάρασσαν ὅμως τὴν Ἐκ -
κλησία ἄλλοι βίαιοι ἄνεμοι, εἴτε ἀπὸ αἱρέσεις
καὶ δογματικὲς ἔριδες, εἴτε ἀπὸ κακοδιοίκη-
σι, φαυλότητα καὶ ἀθλιότητα τῶν ποιμένων.
Λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος·
«Ἡ τῆς Ἐκκλησίας γαλήνη, δεξαμένη φθό-
 ρους ἀνθρώπους, ζάλης καὶ ναυαγίων πλη-
ροῦται πολλῶν» (Ἑ.Π. Migne 48,654). Τὰ λέει ὁ Χρυσό-
στομος αὐτά, δὲν τὰ λέω ἐγώ· μπῆκαν στὴν
Ἐκκλησία στοιχεῖα διεφθαρμένα ποὺ τὴ γε-
μίζουν ἀπὸ ναυάγια πνευματικὰ καὶ ἠθικά.

Δὲν εἶχε λοιπὸν γαλήνη ἡ Ἐκκλησία τότε, συν -
 εταράσσετο ἀπὸ κακοὺς ποιμένες, καὶ οἱ πατέ -
ρες στὰ ἔργα τους τοὺς ζωγραφίζουν μὲ τὸ πι-
 νέλλο τῆς ἀληθείας, χωρὶς κακία καὶ ἐμπάθεια.
Ἰδού μερικὲς πινελλιὲς ἀπ᾽ τὸ χρωστῆρα τους.
⃞ Πρῶτο ἐλάττωμα ἡ ἀμάθεια, ἡ ἄγνοια. Ἐνῷ
ὁ κληρικὸς καὶ μάλιστα ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νὰ
εἶνε νοῦς καὶ ὀφθαλμὸς ὁρῶν καὶ νὰ ἔχῃ καλὴ
γνῶσι, ἐκεῖνοι ἐκτὸς ἐλαχίστων εἶχαν ἀ μάθεια·
ἄγνοια τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Δι αθήκης,
τῶν νόμων καὶ τοῦ θελήμα τος τοῦ Θεοῦ. Λέει
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅτι, ἐνῷ γιὰ ὅλα τὰ ἐ -
παγγέλματα ἀπαιτοῦνται προσόντα καὶ ἐξά-
σκησι, γιὰ τὸ ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα, τὴν ἱερω σύνη,
αὐτὸ δὲν ἰσχύει. Ἡ ποιμαντικὴ καὶ μάλιστα ἡ
ἐ πισκοπική, λέει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, εἶ -
νε «τέχνη τις τεχνῶν καὶ ἐπιστή μη ἐπιστη μῶν»
(Ἑ.Π. Migne 35,425A). Ἐνῷ λοιπὸν γιὰ ὅλα τὰ ἐπαγγέλ-
ματα χρειάζεται προπαίδεια καὶ χρόνια ἐκπαι-
δεύσεως, γιὰ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα δὲν χρειά-
 ζε   ται. Ἀμαθέστατοι ἄνδρες, ποὺ ἀγνοοῦσαν καὶ
τὸ ἀλφάβητο τῆς Ὀρθοδοξίας, κατώρθωναν
νὰ καταλαμβάνουν μεγάλους θρόνους. 
⃞ Ἐκτὸς ἀπὸ ἀμάθεια οἱ περισσότεροι ποιμέ -
νες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διακρίνονταν καὶ ἀπὸαὐθάδεια. Ἐνῷ οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἀπέ-
φευγαν τὰ ἀξιώματα, κρύβονταν σὲ σπήλαια, ἔ -
 κοβαν ἀκόμη καὶ τ᾽ αὐτιά τους, νὰ μὴν εἶ νε ἀρ -
τιμελεῖς καὶ ν᾽ ἀποφύγουν ἔτσι τὴν ἱερω σύνη,
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αὐτοὶ ὡρμοῦσαν καὶ κατελάμβαναν θέσεις ὑ -
ψηλές. Θλιβερὸ θέαμα, λέει ὁ ἅγιος Γρηγόρι -
ος, νὰ βλέπῃς τὸν ἀστοιχείωτο, ποὺ δὲν μπο-
ρεῖ οὔτε νὰ διαβάσῃ τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ εἶνε
προϊστάμενος σοφῶν πρεσβυτέρων· νὰ βλέ -
πῃς τὸ νεαρό, ποὺ ἀκόμα δὲν ἔβγαλε γέ νεια,
νὰ κρατάῃ ποιμαντορικὴ ῥάβδο καὶ νὰ διοικῇ
πρεσβύ τας· νὰ βλέπῃς τοὺς ἀκρατεῖς καὶ λά-
γνους νὰ κυβερνοῦν τοὺς σώφρονας.
⃞ Ἄλλο σοβαρὸ ἐλάττωμα τῶν κληρικῶν τῆς
ἐποχῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἦταν ἡ ἀνηθικό-της μὲ τὴ στενὴ ἔννοια. Τότε παρουσιάστηκε
αὐτὴ ἡ πληγή, ποὺ ὑπάρχει μέχρι σήμερα. Ἐνῷ
οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἄγαμοι ἐν γένει κληρι κοὶ
ἔχουν ὑποσχεθῆ στὸ Θεὸ νὰ μείνουν παρ θέ-
νοι, ἐκεῖνοι ζοῦσαν μιὰ συμβίωσι πού, ὅπως
λέει ὁ Ναζιανζηνός, ἦταν «ἄγαμος γάμος» (Ἑ.Π.
Migne 38,90Α). Στὶς ἐπισκοπές τους παρουσιάστηκαν
γυναῖκες «συνείσακτοι». Προφασιζόμενοι δη-
λαδὴ αὐτοί, νεώτατοι ἐπίσκοποι, ὅτι ἔχουν
ἀνάγκη ὑπηρεσιῶν, νὰ τοὺς μαγειρεύουν καὶ
νὰ τοὺς ὑπηρετοῦν, προσέλαβαν στὶς κατοι-
κί ες τους γυναῖκες, καὶ καλογριὲς ἀκόμα, ποὺ
ἔμεναν ἐκεῖ ἡμέρα καὶ νύχτα, καὶ ἡ συμβίωσι
μαζί τους δημιουργοῦσε σκανδαλισμό.
⃞ Μία ἐπὶ πλέον κακία τους ἦταν ἡ φιλαργυ-ρία, μὲ τὴν ὁποία γίνονταν πάμπλουτοι ἐκμε-
ταλ λευόμενοι τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια. Λέει κάπου ὁ ἱε -
ρὸς Χρυσόστομος· Σὲ ἤ ξερα φτωχόπαιδο, οἱ γο-
 νεῖς σου ζοῦσαν ἀπὸ ἐλεημοσύνες· τώρα σὲ
βλέπω νὰ κατοικῇς σὲ μέγαρα καὶ νά ̓ χῃς πλοῦ -
 το περισσότερο ἀπ᾽ τὸν Κροῖσο καὶ τὸ Μίδα.
⃞ Ἀλλὰ δὲν σᾶς εἶπα ἀκόμη τίποτα. Στὴν ἀμά-
θεια, τὴν αὐθάδεια, τὴ φαυλότητα καὶ τὴ φιλαρ -
γυρία - πλεονεξία τῶν ἀρχιερέων προσετέθη
καὶ τὸ στέμ μα τῆς κακίας τους, ἡ θεομπαιξία.
Ἦταν θεομπαῖχτες! Τὸ λένε ὁ ἅγιος Γρηγόρι -
ος καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος· γιὰ νὰ πάρουν τὸ
θρόνο, γιὰ νὰ γίνουν ἐπίσκοποι καὶ μητροπο -
λῖ ται, ἀφοῦ χρησιμοποιοῦσαν ἄτιμα μέσα, κα-
τόπιν παρίσταναν καὶ τοὺς …θεοσεβεῖς.

Λέει καὶ ὁ Μέγας Βασί λειος σὲ μία ἐπιστολή
του, ὅτι ἕνας δοῦλος, ποὺ τὸν εἶχαν στὸν ἀ -
 λευ ρόμυλο νὰ γυρί ζῃ τὶς μυλόπετρες, εἶπε· Τί
κάθομαι ἐδῶ κι ἀλέθω; δὲν πάω νὰ γίνω δε-
σπό της νὰ ζῶ καλά;… Προσκολλήθηκε λοι -
πὸν σὲ μιὰ κυρία τῆς ἀριστοκρατίας καὶ δι᾽
αὐ τῆς κατώρθωσε νὰ πάρῃ ἕναν ἀπὸ τοὺς με-
γαλυτέ ρους θρόνους, νὰ γίνῃ μητροπολίτης.
Καὶ σὰ νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, τὴν ἑπομένη πά-
νω ἀπὸ τὸ θρόνο ἰσχυριζόταν· Μὲ ἐξέλεξε τὸ
Πνεῦμα τὸ ἅ γιο… Ὤ τῆς θεομπαιξίας καὶ τῆς
ἀν αιδεί ας σου, λέει, ν᾽ ἀνακα τεύῃς τὸ Πνεῦματὸ ἅγιο μὲ τὶς ἀ θλιότητές σου!

Προσκυνοῦσαν ναυάρχους, στρατηγούς, γυ-
 ναῖκες, τὸν ἕνα - τὸν ἄλλο, παραγκώνιζαν ἐν -
 αρέτους καὶ ἀξίους, καὶ κατόπιν ὑποδύον ταν
τὸν εὐλαβῆ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζι ανζη -
νὸς τοὺς χαρακτήριζε ὡς ἄγευστους ἀ πὸ ζωὴ
σκληραγωγίας, ἀδοκίμαστους σὲ ἀντιξοότη-
τες, σὰν ἀπὸ ζάχαρη. Ἦταν ζαχαρᾶτοι, ἀ τσα-λά κωτοι – νὰ μεταχειριστῶ τὴ λέξι αὐτή.

Τὸν γενναῖο ἀξιωματικὸ θὰ τὸν δῇς σκονι-
σμένο, ἀπεριποίητο. Τὰ παλληκάρια τοῦ ᾽12,
ποὺ ἔφτασαν μέχρι τὴ Σόφια καὶ τὴν Ἄγ κυρα,
τοὺς ἔβλεπε κανεὶς μέσ᾽ στὴ μάχη κνισαλέους
ὅπως θά ᾽λεγε ὁ Ὅμηρος, τραυματισμένους,
ματωμένους, ἀνακατεμένους· δὲν διέκρι νες ἂν
εἶνε ἀξιωματικός, συνταγματάρχης, ἢ ἁ  πλὸς
μαχητής. Κ᾽ ἐνῷ αὐτοὶ στὴν πρώτη γραμμὴ πο-
λεμοῦσαν μὲ τὸ σάλπισμα «ἐμπρός!», στὴν Ἀ θή-
 να ἔ βλεπες, «στοῦ Ζαχαράτου» (κοσμι κὸ καφ-
 φενεῖο τῆς πλατείας Συντάγματος), κάτι κου-ραμπιέδες ὅπως ἔλεγε ὁ λαός, κάτι ἄκαπνοι,
ποὺ δὲν γνώρισαν ποτέ τὸν καπνὸ τῆς μάχης,
νὰ κά θωνται σκοτώνοντας τὸν καιρό τους.

Ἔτσι καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ τῆς ἐπο χῆς τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἦταν κάτι καλομαθημένα ἀν -
θρωπά ρια, ποὺ ποτέ τους δὲν ἀσκήτεψαν γιὰ
τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, δὲν γνώρισαν τὸ δά-
κρυ καὶ τὸν πόνο, δὲν ἄνοιξαν τὰ ἱερὰ Εὐαγγέ -
 λια, δὲν δίδαξαν τὸ λαό· κάτι «ἄνδρες οὐκ ἄν -δρες» ὅπως λέει ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός·
ἄντρες χωρὶς ἀνδρεία, ἄντρες ἄνανδροι, ἄν -
τρες στὸ ὄνομα ἀλλ᾽ ὄχι στὸ φρόνη μα. Κατα-
λαβαίνετε γιατί τὸ ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρη γόριος
τὸ «ἄνδρες οὐκ ἄνδρες»! Αὐτοὶ κατώρ θωναν
νὰ καταλαμβάνουν καίριες θέσεις καὶ νὰ κα-
τευθύνουν τὴν Ἐκκλησία, μὲ σμήνη νεαρῶν
καιροσκόπων κολάκων γύρω τους.

Ὅταν ὅμως παρουσιάζωνται τέτοια φαινό-
με να, ὅταν τέτοια πρόσωπα κυριαρχοῦν, στὸ
πρόσωπο αὐτῶν, ὅπως λέει κάποιος συγγρα-
φεύς, θριαμβεύει ἡ κακία· καὶ ἡ νίκη τῆς κακί ας
κατὰ τῆς ἀρετῆς εἶνε σύμπτωμα καταπτώσεως.

* * *Τέτοια μὲ λίγα λόγια ἦταν, ἀγαπητοί μου, ἡ
κατάστασι τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐποχὴ τῶν Τρι -
ῶν Ἱεραρχῶν. Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· τί ἔ -καναν ἐκεῖνοι ἀπέναντι σὲ ὅλ᾽ αὐτά; Ἔ βλεπαν
τὰ σκάνδαλα καὶ τὴ διαφθορὰ καὶ ἔ κλειναν τὰ
μάτια τους, ἔφραζαν τ᾽ αὐτιά τους καὶ σι ωποῦ -
σαν ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν Ἐκκλησία;

Ὄχι! ἀντέδρασαν ἐναντίον τῆς διαφθορᾶς.Ποιά ὅμως ἦταν ἡ ἀντίδρασι τῶν πατέρων, θὰ
χρειαστῇ νὰ δοῦμε σὲ ἄλλη ἰδιαίτερη ὁμιλία,
ποὺ θὰ κάνουμε σὺν Θεῷ ἐν καιρῷ.
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