
Ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα, ποὺ ἦταν ἄλλοτε σο-
βαρή, πρωτοστατεῖ στὴν θλιβερὴ κί νησι

τῶν καλλιστείων. Ἐπὶ ἕνα μῆνα προσ καλοῦσε
τὶς Ἑλληνίδες νὰ πάρουν μέρος στὸ διαγωνι-
σμὸ ὀμορφιᾶς, ποὺ διεν εργοῦσε αὐτὴ γιὰ λο-
γαριασμὸ …χαρεμίων! Δὲν πρόκειται γιὰ σουλ-
τανικὰ χαρέμια Ἀ βδοὺλ - Χαμίτ, ἀλλὰ γιὰ νεώ-
 τερα, ποὺ ὁ σημε ρι νὸς ψευτοπολιτισμὸς τὰ
λέει κατ᾽ εὐφημισμὸν «κινηματογραφικὲς ἐ πι-χειρήσεις καὶ ἑ ταιρεῖες» καὶ ἔχουν κέντρο τὴν
πορνόπολι Χόλλυγουντ. Οἱ ἐπιχειρήσεις αὐ -
τές, ἑνὸς αἰσχροῦ καὶ βρωμεροῦ ἐμπορίου, ῥί-
 χνουν τὰ δίχτυα τους, γιὰ νὰ ψαρέψουν ὄ μορ-
 φες κοπέλλες, περιζήτητη τροφὴ γιὰ τὰ ἀ κό-
λαστα μάτια μιᾶς διεφθαρμένης γενεᾶς.

Ὁ Μολὸχ τῆς ἀνηθικότητος ζητάει διαρκῶς
θύματα, τὶς ἁγνὲς ὡραῖες παρθένες. Αὐτὲς ῥο-
 κανίζει τὸ τέρας αὐτό· καὶ ἡ ἀλχημεία του με-τα βάλλει τὰ ἄνθη σὲ κόπρια, ὅπου κυλιῶνται
χοῖροι. Δυστυχισμένα κορίτσια, πόσο σᾶς ξε-
 γελᾷ ἡ λάμψι τῶν καλλι στείων! Σχετικὴ ἔρευ-
να διαπίστωσε θλιβερὰ ἀποτελέσματα τῶν καλ-
λιστείων σὲ Εὐ ρώπη καὶ Ἀμερική· τόσο θλιβε-
ρά, ὥστε διεθνὴς ὀργανισμός, ἡ Κοινωνία τῶν
Ἐθνῶν, τὰ καταδίκασε καὶ ζήτησε τὴν ἀπαγό -
ρευσί τους, γιατὶ συντελοῦν στὸ ν᾽ ἁπλώνεται
τὸ κῦμα τῆς ἀνηθικότητος. Θεωρήθηκαν εὔ -σχημος τρόπος ἐμπορίου λευκῆς σαρκός. Οἱ
περισσότερες «μὶς» πουλήθηκαν σὲ πλουτο-
κράτες καὶ ἐξελίχθηκαν σὲ πόρνες.

Σὲ τέτοια καλλιστεῖα καμμιά Ἑλληνίδα δὲνἔ πρεπε νὰ λάβῃ μέρος· καὶ θά ᾽ταν αὐτὸ γιὰ
τὴν πατρίδα μας τίτλος τιμῆς. Καὶ ὅμως –ποιός
θὰ τὸ πίστευε– Ἑλληνί δες προσέρχονται στὸ
διαγωνισμό. Ἀπατώμενες ἀπὸ τὶς διαφη μί  -
σεις, ἑλκυόμενες ἀπ᾽ τὰ δῶρα ποὺ προσ φέ  -
ρονται, ἠλεκτριζόμενες ἀπ᾽ τὴ φαντασμαγο-
ρία τῆς διεθνοῦς ἐκείνης πορνοπόλεως, ἔρ -
χονται στὰ γραφεῖα τῆς ἐφη μερίδος καὶ …ξε-

γυμνώνονται μπροστὰ σὲ ἐπι τροπὴ ἀξιοτί-
μων «χοίρων» μὲ κολλάρο.

Δυστυχισμένα κορίτσια! Εἴδατε πο τὲ νύχτα
στὸ Αἰγαῖο ἁλιευτικὰ γριγρί; Ὁ σπουδαιότερος
ἐξοπλισμός τους εἶ νε μία λάμπα, ποὺ τὸ φῶς της
ἑλκύει τὰ ψάρια καὶ συλλαμβά νον ται. Σατα νικὸγριγρὶ ἔγιναν καὶ τὰ καλλιστεῖα. Τὸ φῶς, ποὺ θὰ
πέσῃ ἐπάνω στὶς ὑποψήφιες ὅ ταν θὰ βγοῦν στὴ
φωτόλουστη γέφυρα –ἐκείνη τὴν «ζοφώδητεκαὶ
ἀσέληνοννύκτα» ὅπως θὰ θρηνοῦσε ἡ Κασ-
σι ανή–, τὸ φῶς τῶν καλλιστείων εἶνε πο λὺ ἀ πα-τηλό. Πίσω του κρύβεται παγίδα, ὁ θάνατος, ὁ
ἐξευτελισμὸς τῆς γυναίκας. Καὶ ὅμως τὰ γριγρὶ
δουλεύουν καὶ ψαρεύουν ἀ νόητα πλάσματα!
Ἂν οἱ ὀργανωταὶ ἤξεραν τί εὐθύνη ἔχουν, μυ λό-
 πετρα θὰ κρεμοῦσαν στὸ λαιμό τους καὶ θὰ βου-
τοῦσαν στὸ πέλαγος (πρβλ. Ματθ. 18,6. Μᾶρκ. 9,42). Ἂν ὑ πῆρ χε
ἐλευθέρα καὶ ζῶσα ἐκκλησία, θὰ τοὺς ἀναθεμά -
τιζε ὅ πως ὁ ἀπόστολος Παῦλος (βλ. Α΄ Κορ. 5,5. Α΄ Τιμ. 1,20).

Ἀλλὰ τὰ μὲν κορίτσια δὲν ἔχουν μυαλὸ καὶ
ξεσηκώνονται, οἱ γονεῖς ὅμως καὶ τ᾽ ἀδέρφιατους πῶς ἐπιτρέπουν τέτοια ἐμφάνισι τῶν θυ-
 γατέρων καὶ ἀδελφῶν τους; δὲν φτάνουν στ᾽
αὐτιά τους τὰ σχόλια; Οἱ νέοι περιμένουν μὲ
φρικώδη πυρε τὸ περιεργείας τὶς ἐφημερί-
δες, κι ἀπ᾽ ὅλες ἀ γοράζουν τὴν ἐφημερίδα τῶν
καλ λιστείων, καὶ τρῶνε μὲ τὰ μάτια τὶς σάρκες
τῶν καλλονῶν σχολιάζοντας αἰσχρά.

Ὣς τώρα μό νο κρεοπῶλες κρεμοῦσαν στὰ
τσιγγέλια σφαχτά, τώρα ἡ ἐφημερίδα τῶν καλ-
λιστείων ἔ γινε κρεοπωλεῖο, κρεμάει ἀπὸ τὶς στῆ -
λες της ἀ διάντροπα γυμνὲς φωτογραφίες, καὶ
ἐ φημεριδοπῶλες ἔξω ἀπὸ γυμνάσια ἀρρένων
δι αλαλοῦν «Πάρτε! Κορίτσια μιὰ δραχμή!». Τίκατάντημα! Ποτέ ἀγελαδινὸ κρέας δὲν που λή  -
θηκε πιὸ φτηνὰ ἀπὸ ὅ,τι πουλήθηκαν διὰ τῆς
ἐ φη μερίδος τὰ γυμνὰ κρέατα Ἑλληνίδων.

* * *Τὰ καλλιστεῖα εἶνε ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευ-
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φείλομεν ὑμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀ σθενήματα
τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν».

Καὶ ἐνῷ ἡ μοντέρνα κοπέλλα αὐτὰ παθαί-
νει γιατὶ μὲ τὰ μυθιστορήματα καὶ τοὺς ἀστέ-
ρες τῆς ὀθόνης σχημάτισε μία ψεύτικη εἰκόνα
τῆς ζωῆς, ἡ Χριστιανὴ, ποὺ πιστεύει καὶ ἐξο-
μολογεῖται καὶ κοινωνεῖ, ἔχει ἄλ λη στάσι. Ξέ-
ρω μιὰ γυναῖκα στὸ Μεσολόγγι ποὺ εἶχε ἕναν
ἄντρα θηρίο· καὶ τὸν ὑπέφερε εἴ κοσι χρόνια,
ἕως ὅτου αὐτὸς μαλάκωσε· κ᾽ ἦρ θε μιὰ μέρα
ποὺ ἔπεσε στὰ πόδια της καὶ εἶ πε· Γυναίκα,
σὲ σταύρωσα τόσα χρόνια, μετα νοῶ!…

Θὰ μοῦ πῆτε· –Εὔκολα λόγια λέτε ἐσεῖς, ἀλ -
λὰ ἔλα νὰ ζήσῃς μέσ᾽ στὴν κοινωνία ὅπως πα-
λεύουμε ἐμεῖς… Δὲν λέω, ἀδελφοί μου, ὅτι εἶ -
νε κάτι εὔκολο· δύσκολο εἶνε. Ἀλλὰ καὶ τὰ
δύσκολα μποροῦν νὰ γίνουν εὔκολα. Πῶς; Τὸ
λέει ὁ ἀπόστολος· Ἂν εἶστε Χριστιανοὶ βαπτι -
σμένοι, στραφῆτε στὸ Χριστό, σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ
εἶνε «ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου» (Δοξολ.)
καὶ σήκωσε τὸ μεγα λύτερο βάρος. Σήκωσε ἕ -
να σταυρό, ποὺ μπροστά του ὅλοι οἱ δικοί
μας σταυροί (βάσανα, πικρίες, θλίψεις) εἶ νε
ἕνα χαλικάκι μπροστὰ στὸ βουνὸ τοῦ Γολγο θᾶ.
Ἄφησε τὸν ὁλόφωτο οὐρανὸ μὲ τοὺς ἀγ γέ-
λους ποὺ τοῦ ψάλλουν αἰωνίως τὸ «Ἅγιος
ἅγιος…» (Ἠσ. 6,3 καὶ θ. Λειτ.) καὶ ἦλθε ἐ δῶ κοντά μας·
γεννήθηκε μέσα σὲ σταῦλο, καὶ συνανεστρά-
φη μὲ κακοποιοὺς ἀνθρώπους, καὶ τοὺς ὑπέ-
φερε· τοὺς ἀχαρίστους, τοὺς βλασφήμους,
τοὺς σταυρωτάς του· σήκωσε σταυρὸ ἀσή-
κωτο. Κ᾽ ἔπειτα μοῦ μιλᾶτε ἐσεῖς, ἡ γυναίκα ἢ
ὁ ἄντρας ἢ ὁ ἐργάτης ἢ ὁ φτωχὸς ἢ ὁ ἀρι-
στερὸς ἢ ὁ δεξιός, γιὰ τὰ παθήματά σας;

–Δὲ μὲ καταλαβαίνει ἡ γυναίκα μου, λέει ὁ
ἄντρας, δὲν βρίσκω κατανόησι… Μεγάλο πα-
ραμύθι αὐτό. Ἐδῶ δὲν βρῆκε κατανόησι ὁ
Χριστός. Τί λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο· ἔδωσε
τὸ φῶς στοὺς τυφλούς, ἔβγαλε τὸ δαιμόνιο καὶ
ὁ κωφάλαλος μίλησε, καὶ ἐνῷ οἱ ἄνθρωποι
δόξασαν τὸ Θεό, οἱ φαρισαῖοι τὸν εἶπαν ἀρχι-
διάβολο· «ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων», λέ-
ει, «ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια» (Ματθ. 9,34). 

Ἕνας εἶνε ὁ δρόμος ὁ εὐλογημένος ποὺ ὁ -
δηγεῖ στὴν ἀγάπη καὶ τὴν σύμπνοια· αὐτὸς
ποὺ χάραξε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο μὲ τὰ λόγια
«Ὀ φείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα
τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν». Ἔτσι, ἀγαπητοί μου,
φθά νουμε στὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγά-
λου ὁρά ματος. Καὶ τὸ μεγάλο ὅραμα εἶνε ἡ ὁ -
μόνοια. Διότι ἐκεῖ ὁδηγεῖ τὸ ῥητὸ αὐτό· στὸν
ὑψηλὸ σκοπὸ ποὺ λέγεται ὁμόνοια.

Ἀλλ᾽ ὅσο ὑψη λὸ ἀγαθὸ εἶνε ἡ ὁμόνοια, τό-
σον εἶνε καὶ σπάνιο. Πιὸ εὔκολο εἶνε νὰ βρῇς

διαμάντια παρὰ νὰ βρῇς τὴν ὁμόνοια στὸν κό-
σμο. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ βρῇς ἀντρόγυνο ἀγα-
πημένο, γονεῖς δεμένους μὲ τὰ παιδιά. Σπά-
νιο πρᾶγμα νὰ βρῇς χωριὸ ἀγαπημένο – ρω τῆ -
 στε ἐμένα ποὺ περιώδευσα χίλια χωριὰ στὴν
Ἑλλάδα. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ βρῇς πολιτεία ἀ -
γαπημένη, ἔθνος ἀγαπημένο. Μέσα στὶς τρεῖς
χιλιάδες χρόνια, ποὺ ἔζησε τὸ ἔθνος μας, μό-
λις τέσσερις - πέντε φορὲς βρέθηκε ἑνωμέ-
νο, ὑπομέναμε ὅλοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, καὶ τό-
τε ἔφθασε μέχρι τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ. Τὶς πε-
ρισσότερες φορὲς ἤμασταν διχασμένοι, διῃ -
ρη μένοι, καὶ φθάσαμε ὣς τὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου.
Μεγάλο πρᾶγμα ἡ ὁμόνοια.

Καὶ ὄχι μόνο στὴν κοινωνία ἀλλὰ καὶ στὴν
ἐκκλησία, ἀδελφοί μου – δὲν ἀνέβηκα ἐδῶ νὰ
σᾶς πῶ ψέματα. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῆτε ἐνο-
ρία ἀγαπημένη· σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῆτε δυὸ
παπᾶδες ἀγαπημένους, δύο δεσποτάδες ἀγα-
 πημένους, δύο ἱεροκήρυκες ἀγαπημένους·
σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῆτε δύο σωματεῖα –θρη-
σκευτικὰ παρακαλῶ σωματεῖα– ἀγαπημένα.

* * *Μὰ γιατί δὲν ὑπάρχει ὁμόνοια; γιατί τέτοια
διχόνοια; ποιά ἡ αἰτία; Ἡ αἰτία εἶνε ὁ ἀνθρώ-
πι νος ἐγωισμός, αἰτία εἶνε ὅτι λείπει ἡ ἀγάπη,
καὶ αἰτία ποὺ λείπει ἡ ἀγάπη εἶνε ὅτι πάψαμε
νὰ πιστεύουμε στὸ Χριστό. Ἂν πιστεύα με, ἂν ἀ -
νοίγαμε τ᾽ αὐτάκια μας νὰ τὸν ἀκούσουμε,
ἐκεῖνος θὰ μᾶς ἔλεγε «Ἀ γαπᾶτε ἀλ λήλους» (Ἰω.
13,34 κ.ἀ.) καὶ «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμο-
νοίᾳ ὁμολογήσωμεν» (θ. Λειτ.). Τὸ δόγμα τοῦ Χριστοῦ
εἶνε ὁμόνοια· τὸ δόγμα τοῦ σατα νᾶ εἶνε διχό-
νοια, «διαίρει καὶ βασίλευε». Κάπο τε ἤμασταν
μονοιασμένοι. Μετὰ διαιρεθήκαμε· διαιρεθή-
καμε πολιτικῶς σὲ κόμματα, «τρεῖς Ἕλληνες -
τέσσερις καπετάνιοι»· δι αιρεθήκαμε καὶ θρη-
σκευτικῶς σὲ συλλόγους καὶ σωματεῖα, σὲ νε-
οημερολογῖ τες καὶ πα λαιοημερολογῖτες…

Καὶ «στὴν ἀνεμοζάλη οἱ λύ κοι χαίρονται»·
εἰσ χωροῦν στὸ μαν τρὶ ποὺ λέγεται Ἑλλάδα.
Οἱ χειρότεροι λύκοι εἶνε οἱ αἱρετικοί, π.χ. οἱ ἰ -
εχω βῖ τες. Καὶ ἐνῷ ἐμεῖς ἔχουμε διαιρεθῆ, αὐ -
τοὶ ἑνωμένοι κάνουν τὴ δουλειά τους. Ἂν ἐ -
μεῖς ἤμασταν ἑνωμένοι, θὰ τοὺς ἀποκρούαμε.

Σᾶς εἰδοποιῶ, ἀγαπητοί μου· ἐν ὀνόματι Ἰ -
ησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστι -
ανοὶ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἀποκρούσουμε τὸν
κίνδυνο αὐτόν. Ὅταν μᾶς εἰδοποιήσῃ ἡ Ἐκκλη-
 σία, νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δώσουμε τὴ μάχη μέ-
 χρι πεζοδρομίου. Νὰ διδάξουμε τὸ μασονικὸ κρά-
 τος, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι οἱ
αἱρετικοὶ μέσα στὴν ὀρθόδοξη πατρίδα μας.
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σι, ἐξευτελισμὸς τῆς γυναίκας, φθορὰ τῆς αἰ -
δοῦς, δημόσια προσβολὴ τῶν ἠθῶν, ἐφεύρεσι
ἑβραιομασόνων γιὰ νὰ πλήξουν τὴν ἠθικὴ τοῦ
Χριστιανισμοῦ, τεράστιο κοινωνικὸ σκάνδαλο.
Καὶ κάτι ἐπὶ πλέον· εἶνε τελετὴ εἰδωλολατρι-κή, σπονδὴ θυσίας στὸ βωμὸ τῶν αἰσχρῶν θε-
οτήτων, τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῆς Ἀστάρτης.

Καλλιστεῖα στὴν χριστιανικὴ Ἑλλάδα! Ἐναν -
τίον τους, ἀμέσως μόλις αὐτὰ ἐμφανίστηκαν,τὸ περιοδικὸ «Σπίθα» διαμαρτυρήθηκε (βλ. ἄρθρο μὲ
τίτλο «Στὰρ - Ἑλλάς», φ. 127/Μάρτ. 1952· καὶ στὸ βιβλίο «Σημεῖα τῶν καιρῶν», Ἀθῆναι 1953,
σ. 71 μὲ τὸν ἄλλο τίτλο «Τὰ καλλιστεῖα»), ἀλλὰ ἡ φωνή της πνίγη-
κε μέ σα στὴν ἀδιαφορία τῶν πολλῶν. Τὸ χειρό -
τερο· δυσ φημίσθηκε ἀπὸ θρησκευτικοὺς καὶ ἐκ -
 κλησιαστικοὺς κύκλους. Θὰ ἔπρεπε, ἔλεγαν,
γιὰ νὰ ἐξαλειφθῇ τὸ κακό, ν᾽ ἀκουστοῦν «σοβα -
 ρὲς διαμαρτυρίες». Βλέπετε, ἀντίθετα πρὸς ὅ, -
τι κήρυτταν οἱ ἅγιοι πατέρες, οὐ πίστει ἁλιέ-
ων Γαλιλαίας, ἀλλὰ ἐπισήμοις προσώποις, κα-
θηγητῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν, ἐν τοῖς ἐσχάτοις
χρόνοις χριστιανισμὸς χαρακτηρίζεται!

Ἔπρεπε ν᾽ ἀκουστοῦν σοβαρὲς διαμαρτυρί -ες! Καὶ ἀκούστηκαν, ἔστω καὶ ἀργά· καὶ χαιρό-
 μαστε γι᾽ αὐτό. Παιδαγωγοί, ἐκπαιδευτικοί,
σύλλογοι καὶ σωματεῖα μίλησαν, ἔκαναν διαβή -
ματα. Δὲν εἶνε μικρὲς οἱ δι  αμαρτυρίες τους. Καὶ
ἡ πιὸ σοβαρὴ ἀπ᾽ ὅλες εἶνε ἡ διαμαρτυρία τῆςἹ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησί ας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ
μὲ ἔγγραφό της ζήτησε νὰ καταργηθοῦν τὰ
καλλιστεῖα (βλ. «Ἡ Ἱ. Σύνοδος ζητεῖ ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ (=Ἀλ. Παπάγο) τὴν
κατάργησι τῶν καλλιστείων»· Χρονικὸ τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἐκδ. Τέσσερα Ἔψιλον, 5-6-1953).

Ὕστερα ἀπ᾽ αὐτὰ ἡ κυβέρ νησι ἔπρεπε νὰ τὰκαταργήσῃ· καὶ δὲν θὰ κινδύνευε νὰ τὴν ποῦν κα-
 θυστερημένη· κι ἄλλες χῶρες –μὴ χριστιανι -
κὲς μάλιστα– ἔχουν ἀπαγορεύσει τὰ καλλιστεῖα.

Παρ᾽ ὅ λα αὐτὰ δυστυχῶς ἡ κυβέρνησι δὲν ἀ -
ποφασίζει τὴν κατάργησι τοῦ αἴσχους. Ἴσως
ἀ πατᾶται κι αὐτή, ὅτι τὰ καλλιστεῖα τὰ ἐπικρο -
τεῖ ὅλη ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἂν λοι πὸν ἡ πλει-
ονότης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ θέλῃ τὰ καλ  λι-
στεῖα, ἂς γίνῃ δημοψήφισμα μὲ ἐρώτη μα· «Ἐγ -κρίνετε τὰ καλλιστεῖα, ναὶ ἢ ὄχι;». Ἂν τὸ ἀποτέ-
 λεσμα εἶνε ὑπὲρ τῶν καλλιστείων, τό τε ὁ λαὸς
ἂς τὰ χαίρεται. Ἂν ὅ μως δὲν εἶνε, τότε πῶς θὰ
ἐπιτρέψουμε σὲ μία μειοψηφία νὰ προσ βάλλῃ
δημοσίως τὴν ἠθικὴ καὶ νὰ ἐξευτελίζῃ χιλιά-
δες νέες ποὺ αὔριο θὰ γίνουν σύζυγοι καὶ μητέ -
ρες; Δημοκρατία δὲν φωνάζετε, κύριοι; δημο -
κρατικὰ θέλουμε κ᾽ ἐ μεῖς νὰ λυθῇ τὸ ζήτημα.

* * *Δύστυχη πατρίδα! Ἀγωνιστήκαμε ὅλοι νὰ σ᾽
ἐλευθερώσουμε ἀπὸ δουλεία ἐξωτερικῶν ἐ -
χθρῶν, ἀλλὰ τώρα σὲ βλέπουμε ὑπὸ εἰσβο λὴν
βαρβαρικῶν παθῶν, ὑπὸ κίνδυνον κατοχῆς ὀρ -

γανισμῶν διεθνοῦς ἁμαρτίας, ποὺ θέλει νὰ σὲ
μεταβάλῃ σὲ ἐπαρχία ποὺ θὰ προμηθεύῃ ἐρω-
 μένες γιὰ τὰ χαρέμια τοῦ Χόλλυγουντ. Στὴν
τουρκοκρατία ὡδηγοῦσαν Ἑλληνοποῦλες μὲ
βία καὶ κλάματα στὰ χαρέμια τῶν σουλτάνων,
τώρα Ἑλληνίδες πηγαίνουν ἐλεύθερα καὶ μὲ
γέλια στὸν διαγωνισμὸ τῆς διαφθορᾶς. Ἂν τὰ
καλλιστεῖα βρίσκωνται ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ
κράτους, ἂς μᾶς τὸ ποῦν καθαρά.

Οἱ Ἕλληνες καλούμεθα σὲ ἀγῶνα κατὰ τοῦ
αἴσχους· ἀγῶνα ἠθικό, κοινωνικό, πνευματι-
κό, τὸν ὁποῖο λόγῳ τῆς φύσεώς του πρέπει ν᾽
ἀ ναλάβῃ ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία. Θὰ θέλαμε ἐ -
πὶ κεφαλῆς του νὰ μπῇ ὁ ἀρχιεπίσκοπος. Ὄχι
μόνο σὲ ἐθνικοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ σὲ ἠ θικοὺς
καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες θέλουμε νὰ πρωτο-
στατῇ ἡ διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας. Μακα ριώτα-
τε καὶ σεβασμιώτατοι πατέρες, τολμοῦ με ἐμεῖς
οἱ μικροὶ νὰ ὑπενθυμίσουμε σ᾽ ἐσᾶς τοὺς με-
γάλους τί ἔπραξε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος σὲ πα-
ρομοία περίπτωσι καὶ νίκησε· τὸ περιγράφει ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὴν Χρηστο ή-
θεια τῶν Χριστιανῶν (Ἐνετία 1803, σ. 89).

Ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία δὲν θέλῃ νὰ
προχωρήσῃ, ἂς κατέβῃ στὸν ἀγῶνα ὁ εὐσε βὴςλαός. Καιρὸς νὰ ἐκδηλωθῇ ἐ λεύθερα ἡ δυσα-
ρέσκειά του· δὲν πιστεύουμε ἡ ἀστυνομία ἄλ -
λους ν᾽ ἀφήνῃ νὰ χειροκροτοῦν τὰ καλλιστεῖα
καὶ ἄλλους νὰ τοὺς ἀπομακρύνῃ βιαίως.

Ὅταν θὰ γίνεται ἡ ἐκλογὴ τῆς Στὰρ-Ἑλλὰς
καὶ τῆς Μὶς-Ἑλλάς, ἂς συγκεντρωθοῦν ἐπὶ τό-
που ὅσοι καὶ ὅσες πιστεύουν στὰ ἰδανικὰ τῆς
μαρτυρικῆς πατρίδος μας. Ὅλοι στὸν ἀγῶνα!
Θὰ εἶνε αὐτὸ μία σοβαρὴ διαμαρτυρία τοῦ λα-
οῦ καὶ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Συντάγματος.

Διαφορετικά, ἂν ἐπικρατήσῃ γενικὴ ἀδια-
φο  ρία καὶ τὰ αἴσχη δημοσίως χειροκροτοῦν -
ται –πρᾶγμα ποὺ εἶνε κατὰ μὲν τὸν φιλόσοφο
Σενέκα ἔσχατο σημεῖο διαφθορᾶς, κατὰ δὲ
τοὺς προφήτας πρόδρομο σημεῖο τοῦ ἀντιχρί  -
στου–, τότε μὴν παραξενευτῆτε ἂν ποῦμε, ὅτι
ἀπὸ τὰ κύματα τοῦ Φαλήρου θὰ βγῇ μαῦρο χέ-ρι ποὺ θὰ μουτζώνῃ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀναξί-
ους τῶν πατέρων μας. Ποιό εἶνε τὸ μαῦρο χέ-
ρι; ̔Ρωτῆστε τοὺς πρόσφυγες ποὺ ἦρθαν ἀπὸ
τὴν Ἀνατολικὴ Θρᾴκη· θυμοῦνται καὶ διηγοῦν -
ται τί ἔβλεπε ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ πορθητὴς ν᾽ ἀνα-
 δύεται ἀπὸ τὰ κύματα τοῦ Βοσπόρου τὶς πρῶ -
τες νύχτες τῆς ἁλώσεως. Ἂς μὴν ἐμφανι σθῇ
πάλι γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας μαῦρο χέρι. Ἀπὸ μᾶς
ἐξαρτᾶται, ἂν μετανοήσουμε εἰλικρινὰ καὶ κα-
ταργήσουμε τὰ βδελύγματα τῆς ἐρημώσεως·
καὶ πρῶτα - πρῶτα τὰ καλλιστεῖα.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «ΧριστιανικὴΣπίθα» (φ. 144/1953) καὶ περιελήφθη στὸ βιβλίο Σημεῖα τῶν καιρῶν (Ἀθῆναι 1953, σσ. 80-90) 6-11-2019.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ καὶ πα-
νή  γυρις τοῦ ἁγίου μεγαλο μάρ τυρος Προ-

κοπίου. Δὲν εἶνε πολὺ γνωστὸς ὁ ἅγιος Προκό -πιος καὶ ἀξίζει νὰ τὸν γνωρίσουμε καλύτερα.
Στὴ ζωή του ἔχει κάτι ποὺ μοιάζει μὲ τὸν ἀπό-
στολο Παῦλο καὶ τὸν μέγα Κωνσταντῖνο.Δύο μέρη θὰ ἔχῃ τὸ κήρυγμα αὐτό· θὰ δοῦμε
πρῶτα τὸν βίο τοῦ ἁγίου Προκοπίου, καὶ μετὰτὸ εὐαγγέλιο ποὺ διαβάζεται στὴν ἑορτή του.

* * *Τί ἦταν ὁ ἅγιος Προκόπιος, ἀγαπητοί μου;
Γεννήθηκε στὰ Ἰεροσόλυμα στὰ χρόνια τοῦ αὐ -
το κράτορος Διοκλητιανοῦ (284-304 μ.Χ.), διώκτου
τῶν Χριστιανῶν. Ὁ πατέ ρας του ἦ ταν Χριστι α -
νὸς καὶ λεγό ταν Χριστο φόρος. Ἡ μητέρα του
ἦ  τ αν ἐ θνικὴ - εἰ δωλολάτρισσα καὶ λεγόταν Θε-οδο σία. Ὁ πατέρας ὅμως πέθανε νωρὶς καὶ τὸ
παιδί, ποὺ τότε λεγό ταν Νεανίας, ἔμεινε στὰ
χέρια τῆς μητέρας. Αὐτὴ τὸ φρόντιζε, ἀλλὰ τὸ
κα τηύ   θυνε κατὰ τὰ φρονήματά της. Ὁ ἅγιός
μας λοιπὸν στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του ἦ ταν εἰ -δω λολάτρης, ὅπως εἰδωλολάτρις φανα τικὴ
μάλιστα ἦταν ἡ μητέρα του. Ζοῦσαν στὸ σκο-
τά  δι, δὲν εἶχαν δεῖ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Μὲ τὰ μέσα ποὺ διέθετε ἡ μητέρα προώ-
θησε τὸ παιδί της ψηλά. Ὅταν ὁ Νεανίας ἔ -
φτασε σὲ ὥριμη ἡ λικία, ἡ Θεοδότη τὸν ὡδήγη-
 σε στὸν βασιλέα, ποὺ τότε βρισκόταν στὴν Ἀν -
τι ό χεια, καὶ τὸν ἔ θεσε στὴν ὑ πηρεσία του. Ὁ Δι -
 οκλητιανὸς εἶ δε τὰ προσόν τα τοῦ νέου, τὸν κα-
 τέταξε στοὺς ἀξιωματού χους του καὶ μὲ τὶς πα-
 ρακλήσεις τῆς μητέρας τὸν ὕψωσε τόσο στὴν
ἱεραρχία τοῦ κράτους ὥστε τὸν ὠνόμασε δοῦ -κα τῆς Ἀλεξανδρείας, διοικητὴ τῆς Αἰγύπτου.

Ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτὴ τοῦ ἔδωσε ἀμέσως
διαταγή, νὰ ἐνεργήσῃ διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστι -
 ανῶν τῆς Αἰγύπτου. Αὐτὸς πῆρε στρα τὸ καὶ
ξεκίνησε γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Στὸ δρόμο ὅ -
μως τὴ νύχτα δέχθηκε ἀποκάλυψι ὅπως πε-

ρίπου ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἄ κου σε κάποιον
νὰ τὸν καλῇ μὲ τ᾽ ὄνομά του, Νεα νίαν, καὶ νὰ τὸν
ἀπειλῇ μὲ θάνατο ἂν συ νεχί σῃ τὸ δι ω γμό· εἶδε
ἕνα σταυ ρὸ νὰ λάμ πῃ σὰν κρύσταλ λο κι ἀπ᾽ τὸ
σταυρὸ ἀκούστηκε φωνὴ νὰ τοῦ λέῃ· «Ἐγώ εἰ -
μι ὁ ἐ σταυρωμέ νος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». Αὐτὰ τὸν
ἔ καναν νὰ πιστέ ψῃ ἀκραδάν τως στὸ Χριστό.

Σταματᾷ τότε τὴν πορεία, πηγαίνει στὴν
Σκυθόπολι, κατασκευάζει ἀπὸ χρυσὸ καὶ ἄρ -
γυρο ἕνα σταυρὸ ὅπως τὸν εἶδε στὸ ὅραμα,
καὶ γυρίζει στὰ Ἰεροσόλυμα κηρύττοντας σὲ
ὅλους παν τοῦ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Ὡς Χριστιανὸς στρατηλάτης εἶχε τότε μία
σπουδαία νίκη κατὰ τῶν Σαρακηνῶν. Ἡ μητέ -
ρα του, μὴ γνωρίζοντας τὴ μεταστροφή του,
τὸν προέτρεπε νὰ προσ φέρῃ γιὰ τὴν ἐπιτυχία
του θυ σία εὐχαριστί ας στὰ εἴδωλα· τότε ὅ μως
αὐτὸς τῆς φανέρωσε ὅτι ἔχει γίνει Χριστι ανός,
καὶ ἡ εἰδωλολάτρισσα μάνα ἀλλάζει πλέον
στάσι. Ἄσπλα χνη, καταγγέλλει τὸ παιδί της
στοὺς ῾Ρωμαίους! Ὁ Δι οκλητιανὸς ἀ ναθέτει
στὸν ἡγεμόνα τῆς Και σαρείας (τῆς Πα λαιστί-
νης) Οὔλκιο, νὰ διεξαγάγῃ ἀ να κρίσεις κα τὰ
τοῦ ἁγίου. Τὸν συλλαμβάνουν, ἀπαγγέλλουν
κατηγορία ἐναντίον του, τὸν καλοῦν σὲ ἀπο-
λογία, τὸν δικάζουν, καὶ ἀρχίζουν νὰ τὸν χτυ-
ποῦν βάναυσα· μισοπεθαμένο τὸν ῥίχνουν στὴ
φυλακή. Ἐκεῖ ὅμως τοῦ ἐμφανίζεται πάλι ὁ
Κύριος. Ἐπιβραβεύει τὸν ἀγῶνα του, τὸν ἐ -
λευθερώνει ἀπὸ τὰ δεσμά, καὶ τοῦ ἀλλάζει τὸ
ὄ νομα· τὸν ὀνομάζει πλέον Προκόπιον.

Τὸν βγάζουν ἀπὸ τὴ φυλακή, τὸν φέρνουν
στὸν εἰδωλολατρικὸ ναὸ κ᾽ ἐκεῖ τὸν πιέζουν
νὰ προσφέρῃ θυσία. Μὲ τὴν προσευχή του ὅ -
μως ὁ ναὸς καταστρέφεται. Τότε πιστεύουν ἐ -
πὶ τέλους στὸ Χριστὸ ἡ μητέρα του Θεοδοσία,
πολλοὶ στρατιῶτες, οἱ δύο χιλίαρχοι Νικόστρα -
τος καὶ Ἀντίοχος, καθὼς καὶ δώδεκα γυ ναῖκες
συγ κλητικές. Ὅλοι αὐτοὶ θανατώνον ται καὶ

ἁγ. Προκοπίου (Λκ. 6,17-19· 9,1-2· 10,16-21)Τρίτη 7 Ἰουλίου 2020 ἑσπέραςΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2302 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 77).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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στεφανώνονται ὡς ἅγιοι. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπὶ ἡ -
γεμόνος Φλαβιανοῦ (διαδόχου τοῦ Οὐλκίου),
βασανίζεται μὲ ἀκόμη πιὸ φρικτὰ μαρτύρια ὁ
ἅγιος Προκόπιος καὶ τέλος ἀποκεφαλίζεται.

* * *Αὐτὴ ἦταν, ἀγαπητοί μου, ἡ ζωὴ καὶ τὸ μαρ-
 τυρικὸ τέλος τοῦ ἁγίου Προκοπίου ποὺ ἑορ-
τάζουμε. Θέλετε τώρα νὰ ῥίξουμε μιὰ ματιὰ καὶ
στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ δια βάζεται
στὴν θεία λειτουργία τῆς ἑορτῆς του; Τὸ ἀπο-
τελοῦν τρεῖς περικοπὲς ἀ πὸ τὸ κα τὰ Λουκᾶν
Εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 6,17-19· 9,1-2· 10,16-21). Ἐκεῖ ὁ εὐαγγε-
λιστὴς σὰν ζωγράφος μᾶς δί  νει τὴν ἀ παρά-
μιλλη εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·
βλέπουμε τὸν Κύριο ὡς διδά σκαλο, ὡς ἰατρό,
καὶ ὡς νικητὴ τῶν σκοτει νῶν δυνάμεων τοῦ
ᾅδου καὶ τῆς κολάσεως.

Ὁ Χριστός μας, λέει, ἔρχεται σὲ μέρος πε-
δινό, ὅπου ἔ χει συγκεντρωθῆ ἀπὸ κάθε μέ-
ρος «πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ» (ἔ.ἀ. 6,17). Τὸν ἀκοῦ -
νε ὅλοι νὰ διδάσκῃ καὶ εὐφραίνονται. Καὶ ὁ
Κύριος δὲν μένει μόνο σ᾽ αὐτό· μετὰ τὴ διδα-
 σκαλία ἁπλώνει μὲ στοργὴ τὰ ἅγια χέρια του
ἐ πάνω στοὺς ἀ σθενεῖς ἀνθρώπους, τοὺς θε-
ραπεύει ὅλους ἀπὸ κάθε ἀσθένεια, καὶ ἐ λευ-
θερώνει ὅσους ἔπασχαν ἀπὸ δαιμόνια.

Κατόπιν ὁ Χριστός, συνεχίζει τὸ εὐαγγέλιο,
συγ κεντρώνει κοντά του σὲ εἰδικὴ συνάθροι-
σι τοὺς δώδεκα μαθητάς, δίνει καὶ σ᾽ αὐ τοὺς
τὴ δύναμι καὶ τὴν ἐξουσία νὰ θεραπεύουν ἀ -
σθέ νειες καὶ νὰ ἐκδιώκουν δαιμόνια· ἐφωδι -
ασμένους ἔτσι μὲ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι του
τοὺς ἀ πο-στέλλει –γι᾽ αὐτὸ λέγονται ἀπό-στο -
λοι– νὰ κηρύττουν «τὴν βασιλείαν τοῦ Θε οῦ
καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας» (ἔ.ἀ. 9,1-2).

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν Δώδεκα ὑ -
πάρχει κ᾽ ἕνας ἄλλος εὐρύτερος κύκλος ἀ κο-
λούθων τοῦ Κυρίου, οἱ ἑ βδομήκοντα μαθη ταί.
Αὐτοὺς ὁ Χριστὸς τοὺς εἶχε ἀ ποστείλει νωρί-
 τερα, ὅπως καὶ τοὺς δώδεκα, γιὰ τὸν ἴ διο σκο-
 πό. Τώρα λοιπὸν αὐτοὶ ἐπιστρέφουν καὶ τοῦ δί  -
νουν ἀναφορὰ ἐνθουσιασμένοι. –Κύριε, λένε,
εἴδαμε τὸ θαῦμα· εἰς τὸ ὄνο μά σου καὶ τὰ δαι  -
μόνια ὑποτάσσονται σ᾽ ἐμᾶς. Τί ἀπαντᾷ σ᾽ αὐ -
τὸ ὁ Χριστός· –Τὸν ἔβλεπα ἐγὼ τὸ σατανᾶ νὰ
τσακίζεται καὶ νὰ πέφτῃ ὅπως πέφτει ἡ ἀστρα-
 πή. Σᾶς δίνω τώρα τὴν ἐξουσία νὰ καταπατῆ τε
τὶς παγίδες του, τὶς φανερὲς καὶ τὶς κρυ φές,
νὰ νι κᾶτε ὅλη τὴ δύναμί του· τίποτα δὲν θὰ
μπορέσῃ νὰ σᾶς πειράξῃ καὶ νὰ σᾶς βλάψῃ.
Μὴ χαίρεστε ὅμως τόσο γι᾽ αὐτό· νὰ χαίρεστε
πιὸ πολὺ γιὰ κάτι ἄλλο σπουδαιότερο. Ποιό·
ὅτι τὰ ὀνόματά σας ἐγράφησαν εἰς τοὺς οὐ -ρανούς (ἔ.ἀ. 10,17-20), στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς.

Στὸ τέλος τῆς περικοπῆς τοῦ εὐαγγελίου
ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς σημειώνει μία σπου-
δαία πληροφορία, τὴν ὁποία θέλω τώρα νὰ
προσέξου με ἰδιαιτέρως. Λέει λοιπὸν ἐκεῖ· «ἐν
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠ γαλλιάσατο τῷ πνεύμα τι ὁ Ἰ  η-σοῦς» (ἔ.ἀ. 10,21) κι ἀμέσως κατόπιν ἀπευθύνεται
στὸν οὐ ράνιο Πατέρα του καὶ προσεύχεται.
Τὴν ὥ ρα ἐκείνη δηλαδή, τῆς ἱερᾶς συνομιλί -
ας τοῦ Κυρίου μὲ τοὺς μαθητάς, τοὺς ἐπιτε-
λεῖς καὶ συνεργάτες του, αὐτοὺς ποὺ θὰ συ-
νεχίσουν αὔριο τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας του,
ὁ Χριστὸς αἰ σθάν εται κάτι σπάνιο. Τί δηλαδή;

Ἡ ζωή του πάνω στὴ γῆ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον
εἶχε πόνο, λύπη καὶ δάκρυα· κανένας ἄνθρω-
πος δὲν πόνεσε τόσο ὅ σο ἐκεῖ νος. Περισσό-
τερο ἀπὸ τὶς ἄλλες θλίψεις ἡ ψυχρὴ στάσι καὶ
ἡ πολεμικὴ τῶν γραμματέων καὶ φαρι σαίων
τὸν πότιζε συχνὰ πικρία καὶ φαρμάκι. Τώρα ὅ -
μως «ἠ γαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰ ησοῦς», αἰ -σθάν θη κε ἀγαλλίασι καὶ χαρά. Ὅ πως ἕνας κα -
λὸς πατέρας, λένε οἱ ἑρμηνευταί, ὅταν δῇ τὰ
παιδιά του νὰ προκόβουν καὶ νὰ ἐπιτυγχά-
 νουν στὴ ζωή τους χαίρεται καὶ εὐφραίνεται,
ἔτσι καὶ ὁ Κύριός μας τὴν ὥρα αὐτή. Γιατὶ τὰ
παιδιά του, οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι τοὺς ὁποίους
χαρακτηρίζει ὡς «νήπια» λόγῳ τῆς ἀκακίας καὶ
ἁ πλοϊκότητός των, αὐτοὶ οἱ μικροὶ καὶ ταπεινοὶ
τῆς γῆς, οἱ ἀγράμματοι ψα ρᾶδες, τώρα στὸ
ξεκίνημα τῆς ἀποστο λῆς τους, εἶ δαν καὶ γνώ-
 ρισαν τέτοια θεία εὐλογία.

Οἱ ἰσχυροὶ τῆς ἡμέρας ἔχουν ἐξουσία καὶ
δύναμι, ἀπολαμβάνουν δόξες καὶ τιμές· ἀλλ᾽
αὐτοὶ οἱ καταφρονεμέ νοι ἔχουν ἐκεῖνο ποὺ οἱ
μεγάλοι τοῦ κόσμου δὲν μποροῦν οὔτε νὰ τὸ
φανταστοῦν· ἔχουν τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐ -
λογία τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζοῦν θαύματα.

Αὐτὸ προξενεῖ ἀγαλλίασι στὸν Κύριό μας
Ἰησοῦν Χριστόν. Καὶ τότε ὑψώνει τὰ μάτια του
στὸν οὐρανό, προσ εύχεται στὸν οὐ ράνιο Πα-τέρα καὶ λέει· «Σ᾽ εὐχαριστῶ, πατέρα, γιατὶ τὰ
μεγαλεῖα αὐτὰ τῆς πίστεως τὰ ἔ κρυψες ἀ πὸ
σοφοὺς καὶ συνετούς, καὶ τὰ φανέρωσες σ᾽
αὐτὰ τὰ ἄκακα νήπια· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕ τως
ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου» (ἔ.ἀ. 10,20-21).

* * *Βλέπετε, ἀδελφοί μου, τί σπουδαῖα νοήμα-
τα περιέχει τὸ εὐαγγέλιο τῆς μνήμης τοῦ ἁγί-
ου Προκοπίου; Εἶνε καὶ αὐτός, ὅπως οἱ ἅγιοι
ἀπόστολοι, ἕνα ἀπὸ τὰ ἄκακα «νήπια» ποὺ ἐ -
γνώρισαν τὴν εὐλογία τῆς θείας χάριτος, ἔζη-
σαν τὸ θαῦμα τῆς θείας δυνάμεως καὶ τὰ ὀνό-
ματά τους γράφτηκαν στοὺς οὐρανούς.

Δὲν τελειώσαμε ὅμως· θὰ συνεχίσουμε.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἑορτάζοντα ἱ. ναὸ Ἁγ. Προκοπίου Κλαδορράχης - Φλωρίνης τὴν Παρασκευὴ 8-7-1983 πρωί.Καταγραφή, διαίρεσις καὶ συμ πλήρωσις 10-6-2020.
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Ἡμνήμη, ἀγαπητοί μου, τοῦ ἁγίου Προκο-
πίου μᾶς ἔδωσε ἀφορ μὴ νὰ δοῦμε καὶ τὸ

σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ κλείνει
μὲ τὰ λόγια ποὺ ἀκούσατε. Ἂς προσέξουμε
ἰδιαιτέρως τὶς τελευταῖες λέξεις, τῆς προσ -
ευχῆς τοῦ Κυρί ου. «Πα τέ  ρα οὐ ρά νιε», λέει ὁ
Χριστός, σ᾽ εὐ χαριστῶ δι ότι «ἀπέκρυψας ταῦ -
τα ἀπὸ σο φῶν καὶ συνε τῶν, καὶ ἀπεκάλυψας
αὐτὰ νηπίοις». Τί σημαί νουν τὰ λόγια αὐτά;

* * *Ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, ἔδωσε στὸν ἄνθρω-
πο ἕνα ἔξοχο δῶρο ποὺ δὲν συναν τᾶται σὲ ὅ -
λη τὴ ζῳολογικὴ κλίμακα· τοῦ ἔδωσε τὴν διά-νοια. Μὲ τὸ μυαλὸ ὁ ἄν θρωπος μπορεῖ νὰ δια-
βάζῃ, νὰ μελετᾷ, νὰ ἐρευνᾷ τὴ φύσι καὶ τὸν κό-
σμο, νὰ βρίσκῃ σχέσεις τῶν ὄν  των μεταξύ τους.

Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ἱστορία ἀ να-καλύψεων. Κάποτε κατοικοῦσε σὲ σπήλαια,
τώρα σὲ οὐρανοξύστες· τότε ὡς ἐργαλεῖα εἶ χε
πέτρες, σήμερα χρησιμοποιεῖ τέλεια ὄρ γα να·
τότε πήγαινε μὲ γαϊδουράκι, σήμερα μὲ διαστη -
μόπλοιο. Θαμπώνει ἡ πρόοδός του, τε  χνι κὴ
καὶ ἐπιστημονική· φωτιά, γραφή, τροχός, ἠλε-
κτρισμός, μαγνητισμός, πυξίδα, τηλέφωνο, αὐ -
τοκίνητο, ἀσύρματος, ῥάδιο, τηλεόρασι, στὶς ἡ -
μέρες μας πυρηνικὴ ἐν έργεια… Καὶ ἡ ἔρευνα
συνεχίζεται, νὰ βρεθοῦν φάρμακα γιὰ τὶς ἀσθέ-
 νειες καὶ μάλιστα τὴ μάστιγα τοῦ καρκίνου. Ὁ
λόγος τοῦ Δημιουργοῦ τὸν ὠθεῖ νὰ κατακτή -
σῃ καὶ νὰ «κατακυριεύσῃ τὴ γῆ» (Γέν. 1,28). Ἂς εὐ -
χα ριστή σουμε τὸν Κύριο, ποὺ ἔδωσε τὸ νοῦ καὶ
μᾶς ἀφήνει ν᾽ ἀνακαλύπτουμε τόσα θαυμαστὰ
καὶ χρήσιμα πράγματα τοῦ ὑλικοῦ κόσμου.

Πέρα ὅμως ἀπὸ τὰ ὑλικὰ καὶ αἰσθητὰ ὑπάρ-
χει, ὅπως λένε καὶ οἱ ἀρχαῖοι, τὸ πνεῦμα, ὁ με- ταφυσικὸς κόσμος (γνωστὸ ἔργο τοῦ Ἀριστο -
τέλους εἶνε τὸ Μετὰ τὰ φυσικά). Ἐδῶ εἶνε καὶ
ἡ διαφορὰ ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τοὺς μαρξιστάς·

ἐκεῖνοι λένε «Ὅλα προέρχον ται ἀ  πὸ τὴν ὕλη»,
ἐμεῖς λέμε «Ὅλα προέρχον ται ἀπὸ τὸ πνεῦ μα!».
Στὸν κόσμο τοῦ πνεύματος ὅ  μως δὲν μπορεῖ νὰ
πετάξῃ ὁ ἄν   θρωπος, ὅσο κι ἂν τανύσῃ τὰ φτε-
 ρά του, ὅ σο κι ἂν ἐπιθυμῇ νὰ τὸν κατανοήσῃ·
εἶνε μικρὸ τὸ μυαλό του γιὰ ἐκεῖ. Ἐκεῖνα πρέ-πει κάποιος ἄλ λος νὰ τοῦ τὰ φανερώσῃ.

Τὸ παράδειγμα τοῦ θεάτρου εἶνε ἐδῶ βοη-
θητικό. Προτοῦ νὰ ἐμφανισθοῦν στὴ σκηνὴ οἱ
ἠ θοποιοί, εἶνε κρυμμένοι. Ἡ αὐλαία τὰ κρύ βει
ὅ λα ἀπὸ τὰ μάτια τῶν θεα τῶν. Γεννᾶ  ται ἔτσι πε  -ριέργεια. Τί νά ᾽νε ἆραγε πίσω ἀπ᾽ τὴν αὐ λαία;
διερωτῶνται καὶ τὸ ἐνδιαφέ ρον φουντώνει. Κι
ὅ ταν σύρει τὴν αὐλαία ὁ Αἰσχύλος ἢ ὁ Εὐρι-
πίδης ἢ ὁ Σοφοκλῆς, τότε ἀκούγονται ἐπιφω-
νήματα θαυ μασμοῦ. Τί θέλω νὰ πῶ μ᾽ αὐ τό;

Μπροστὰ στὰ μάτια τῆς ἀνθρωπό τητος ὑ -
πάρχει αὐλαία, σκο τάδι, ποὺ κρύβει τί ἔχει ὁ με-
 γαλουργὸς Κύριος στὸ πάνσοφο σχέδιό του.
Θέλει ὅ μως καὶ σύρει ὁ ἴδιος τὴν αὐλαία καὶ μᾶς
ἀ ποκαλύπτει τὰ θαυμάσιά του. Ἔτσι τώ ρα ἔ -
χουμε ὄχι ἀνακάλυψι ἀλ λὰ –μία λέξι– ἀποκά-λυψι! Ἄλλο ἀνακάλυψις, ἄλλο ἀποκάλυψις.
Ἀ νακάλυψις εἶνε ἐκεῖνο ποὺ μὲ μελέτη καὶ κό-
 πο βρίσκει ὁ νοῦς μας (π.χ. τὴν πυ ρηνικὴ ἐνέρ-
γεια κ.τ.λ.)· ἀποκάλυψις εἶ νε ἐκεῖ νο ποὺ ὁ Θεὸςφανερώνει. Δὲν ἐρευνᾷ, δὲν κο πιάζει ὁ ἄνθρω-
 πος. Ὅσο κι ἂν ἐρευνήσῃ ἄλ λωσ τε, εἶνε ἀδύνα -
τον νὰ βρῇ τὰ πνευματικὰ πράγματα· γι᾽ αὐτὸ
ἐκεῖνα σύρει τὴν αὐλαία τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο
καὶ μᾶς τὰ φανερώ νει· καὶ τότε θαυμάζουμε. 

Δὲν θαυμάζουν ὅμως ὅλοι· μέσ᾽ στοὺς χί-
λιους ἕνας δοξάζει τὸ Θεό. Οἱ πολλοὶ χασμου-
 ριοῦνται. Τοὺς μιλᾷς γιὰ ἀγγέλους καὶ τὰ οὐ -
ράνια, γιὰ τὸ Θεό, τὸ Χριστό, τὴ Σταύρωσι, τὴν
Ἀνάστασι, τὴ δόξα, «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ
οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ
ἀνέβη» (Α΄ Κορ. 2,9), καὶ μένουν ἀδιάφοροι. Μένουν

ἁγ. Προκοπίου (Λκ. 6,17-19· 9,1-2· 10,16-21)Τετάρτη 8 Ἰουλίου 2020 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2303 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἀνακαλύψεις καὶ ἀποκάλυψις
«Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέ-κρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου» (Λουκ. 10,21)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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νω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν νὰ
τὴν καταποντίσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ σκάφος, οἱ ποι-
μένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας, ἀγωνί-
ζονται ὅσο μποροῦν. Ἀλλὰ σὰν ἄνθρωποι κι
αὐτοί, βλέπον τας γύρω τους τὴ θάλασσα νὰ
μαίνεται, βλέποντας τὴ σκοτεινὴ καὶ ἀσέλη-
νη νύχτα, ἀρχίζουν νὰ κάμπτωνται, νὰ λυγί-
ζουν, νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, νὰ κλονί-
 ζων ται, νὰ νομίζουν ὅτι πάει πιὰ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ πιστοὶ ζαλίζονται ἀπὸ τὴν τρικυμία, πα-
θαίνουν σύγχυσι, ἀποπροσανατολίζονται, καὶ
ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία δι αρρέ-
ουν δεξιὰ κι ἀριστερά, καὶ δὲν εἶνε λίγοι ἐκεῖ -
νοι ποὺ γλιστροῦν ἀπρόσεκτα, πέφτουν στὴ
θάλασσα καὶ πνίγονται.

Οἱ ἄπιστοι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ χαρὰ ἀ πε-
 ρίγραπτη, μὲ χαιρέκακη προσμονή, παρακο-
λουθοῦν τὴ δραματικὴ πάλη, τὸ ῥιψοκίνδυνο
ταξίδι, τὸν ἀγῶνα τοῦ σκάφους τῆς Ἐκ κλησί -
ας μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύματα, κι ἀ πὸ στι -
γμὴ σὲ στιγμὴ περιμένουν τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ
γιορτάσουν τὴ νίκη τους. Ἔχουν κατα στρώ-
σει τόσο καλά, τόσο ἐπιδέξια, τόσο σατανικὰ
τὰ διάφορα σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ ναυάγιό της τὸ ἔ -
χουν ὡς βέβαιο, καὶ συγκεντρωμένοι στὶς ἀ -
κτὲς τοῦ κόσμου περιμένουν σὰν ἄλλοι πει-
ραταί, σὰν Ἀλγερῖνοι καὶ Βάνδαλοι, νὰ περι-
συλλέξουν ὅ,τι ἀπομεινάρια ἐκβράσῃ ἡ θά-
λασσα ἀπὸ τὸ ναυάγιο. 

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κυβερνῆτες τοῦ
σκάφους, ποιμένες καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί -
ας, λάβετε θάρρος. Πιστοί, μείνετε στὶς θέ-
σεις σας. Ἄπιστοι, πενθῆστε, ἐξαφανιστῆτε!
Ὁ Χριστὸς ἔρ χεται! Θὰ κάνῃ φανερὴ τὴ δύ-
ναμί του καὶ τὴ δόξα του.

Μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἄφηνε τὴν ἐντύπωσι ἐ -
πὶ χρόνια, ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι τάχα δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλ᾽
αὐ τὸ ἦταν ἐντελῶς φαινο μενικό· τὸ ἔκανε σκο-
 πίμως, γιατὶ ἤθελε νὰ δοκιμαστοῦν ὅ λοι, καὶ
οἱ δικοί του καὶ οἱ ἐχθροί του· γιὰ νὰ φανῇ καὶ
τῶν ἀπίστων ἡ μανία καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἀφο-
σί ωσι, καὶ τῶν μαρτύρων ἡ ὑπομονὴ καὶ τῶν
ποιμένων ἡ σύνεσι. Ἀλλ᾿ ὅταν φθάσῃ ἡ κρίσι-
μη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ τὰ πάν τα φαίνονται σκο-
τεινά, δυσμενῆ, ἐνάντια, πολέμια γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία, τότε ὁ Κύριος, ποὺ ἀοράτως πάντοτε
τὴν κυβερνᾷ, ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ ποὺ τρέ-
φει πρὸς τὴν ἀγαπημένη Νύμφη του, τὴν Ἐκ -
κλησία. Μὲ τὴν προσταγή του οἱ ἄνεμοι κο-

πάζουν, τὰ κύματα σταματοῦν καὶ γίνεται γα-
λήνη μεγάλη.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ γνώρισε ἡμέρες τρι-
κυμιῶν, βλέπει καὶ ἡμέρες γαλήνης. Πόσο θὰ
διαρκέσουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γνωρίζουμε·
τὸ γνωρίζει Ἐκεῖνος. Ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ γνω-
 ρί ζουμε καὶ νὰ τὸ πιστεύουμε· ὅτι ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε τὸ μοναδικὸ σκάφος, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ
εἴ κοσι αἰῶνες μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ Κυρίου ξεκί-
 νησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,
μπῆκε σὲ μεγάλους ὠκεανούς, συνάντησε τρι  -
κυμίες, δέχθηκε στὰ πλευρά του τὰ πιὸ δυ-
νατὰ χτυπήματα τῆς κακίας τοῦ κόσμου, φά-
νηκε πολλὲς φορὲς ὅτι πρὸς στιγμὴν πάει νὰ
βουλιάξῃ, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει κατα-
 πον τισθῇ, οὔτε ὅμως καὶ θὰ καταποντισθῇ
ποτέ. Κατὰ τὴν ὡραία ἔκφρασι ἀρχαίου διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «κλυδωνίζεται,
ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται», ταράζεται δηλαδὴ
καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὸν σάλο τῶν κυμά-
των, ἀλλὰ δὲν βυθίζεται.

Καὶ πῶς νὰ καταποντισθῇ, ἀφοῦ κυβερνή-
της της εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Βέβαια, ὅπως
ὁ Χριστὸς δοκιμάστηκε, ἔτσι θὰ δοκιμαστῇ καὶ
ἡ Ἐκκλησία του. Θὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὸ μαρ-
τύριο, θ᾿ ἀνεβῇ στὸ Γολγοθᾶ, θὰ ὑποστῇ τα-
πει  νώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, ἀλλὰ στὸ τέλος
θὰ καταλήξῃ στὸ θρίαμβο. Ὁ δὲ θρίαμβός της
θὰ εἶνε τόσο μεγάλος, ὥστε ὄχι μόνο «οἱ ἐν τῷ
πλοίῳ», ὅσοι εἶνε πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλ -
λὰ κι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί της, ὅσοι τὴ μισοῦν καὶ
τὴν πολεμοῦν, θ᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια
της, τὴ δύναμί της, τὴν ὑπεροχή της.

Καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιά της, κατέχοντας αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια, ἂς μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ μᾶς τρομάζουν τὰ κύμα-
τα, μὴ μᾶς πτοοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ θὰ χα-
 θοῦν καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως οἱ ἀφροὶ τῶν
κυμάτων, ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἐκτελέ  σῃ
τὸν προορισμό της στὸν κόσμο, θὰ φτάσῃ καὶ
θὰ ἀγκυροβολήσῃ στὸ λιμάνι τῆς αἰωνίου ζω -
ῆς, «εἰς τὸ πέραν». Τότε οἱ τρισευτυχισμένοι
ἐ  πιβάτες της, καθὼς θ᾽ ἀποβιβάζωνται, θ᾿ ἀν -
τικρύσουν ἐκεῖ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ -
κτὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐσεῖς καὶ ἐγὼ καὶ
ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ βρεθοῦμε μεταξὺ τῶν
εὐτυχισμένων ἐπιβάτων τοῦ πλοίου. Τί χαρὰ
τότε, τί δόξα τότε, τί εὐτυχία!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 78).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 22-7-2016.
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στὸ σκοτάδι σὰν τοὺς τυφλοπόντικες τῆς γῆς
ἢ τὰ ψάρια στὸ βυθὸ τοῦ ὠ κεανοῦ, ποὺ δὲν ἔ -
χουν ἰδέα τί κόσμος ὑπάρχει ἀπὸ πάνω  τους.
Ἔχουν ἄ γνοια, δὲν ἔχουν θεία ἀποκάλυψι.Σὲ κάποιους λοιπόν, προνομιούχους ἂς ποῦ -
με, πέφτει τὸ «λαχεῖο τοῦ πνεύματος». Ἀρχί-ζει τὸ ἐνδιαφέρον, ὁ θαυμασμός· Τί σπουδαῖα
εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο! τί ὑπέ-
ροχος ὁ Χριστός, ὁ «ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς
υἱ οὺς τῶν ἀνθρώπων» (Ψαλμ. 44,3)! τί μεγαλεῖο ἔχει
ἡ πίστι μας! τί δύναμι ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας!…

–Μά, θὰ πῆτε, αὐτὰ ποὺ μᾶς λὲς εἶνε θεω-
ρητικά· θέλουμε πιὸ συγκεκριμένα.

Ἂς φέρω λοιπὸν μερικὰ παραδείγματα ἀν -
θρώπων ποὺ δέχτηκαν ἱερὲς ἀποκαλύψεις.� Κάποιος εἶχε σκοτάδι. Ὄχι ἀγνοοῦ σε, ἀλ -
λὰ μισοῦσε καὶ ἐδίωκε τὴν Ἐκκλησία, βλαστη-
μοῦσε τὸ Χριστό. Πηγαίνον τας ὅμως στὴ Δαμα-
  σκὸ δέχεται λάμψι κι ἀκούει· –«Σαοὺλ Σαούλ,
τί με διώκεις;» (Πράξ. 9,4· 22,7· 26,14). –Ποιός εἶσαι, λέει,
Κύριε; –Εἶμαι ὁ Ἰησοῦς ποὺ ἐσὺ διώκεις. Κι ἀπὸ
τὴ λάμψι ἐκείνη ἔπεσε ἡ αὐλαία καὶ ὁ Παῦλος
εἶδε μπροστά του τὸν κόσμο τοῦ εὐαγγελίου·
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο τοῦ ἀπεκάλυψε πράγματα
«ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορ. 12,4).� Ἄλλη ἀποκάλυψι ἔκανε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ -
γιο στὸν βασιλέα μέγα Κωνσταντῖνο. Σκο τάδι
εἶχε προηγουμένως. Ἐλάχιστα ἀπὸ τὸ ἀλ φα-
βητάριο τῆς πίστε ως γνώριζε ἀπὸ τὴν εὐσε βῆ
μητέρα του, τὴν ἁγία Ἑλένη. Καὶ ξαφνικὰ νά
τὸ θαῦμα. Δὲν εἶνε ψέμα, εἶνε ἱστορικὸ γεγο-
νός· στὸν οὐρανὸ φάνηκε τὸ σημεῖο τοῦ σταυ-
  ροῦ, ποὺ ἔλαμπε περισσότερο ἀπ᾽ τὸν ἥλιο,
καὶ εἶ δε τὴν ἐπιγραφὴ «Ἐν τούτῳ νίκα». Ἀπὸ τό  -
τε ἄνοιξαν τὰ μάτια του, πίστεψε στὸ Χριστό, καὶ
ἵδρυσε τὴν χιλιετῆ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία.� Ὅπως λοιπὸν στὸν Παῦλο καὶ στὸν μέγα
Κωνσταντῖνο, ἔτσι ὁ Χριστὸς ἀπεκάλυψε τὴν ἀ -
λήθειά του καὶ στὸν σημερινὸ ἅ γιο, τὸν μεγα λο-
 μάρτυρα Προ κόπιο, ποὺ εἴδαμε τὴ ζωή του.

Νά λοιπὸν συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις. Καὶ
ὑπάρχουν πλῆθος ἄλλες. Ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἀ πο-
 καλύφθηκε στὰ χρόνια τῆς παλαιᾶς διαθήκης·
στὸν Ἀβραάμ, στὸ Μω υσῆ, στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ,
στοὺς κριτάς, στοὺς πατριάρχες, στὸν Σαμου  ήλ,
στὸν Ἠλία καὶ τοὺς ἄλ λους προφῆτες. Στὸν και -
  ρ ὸ τῆς καινῆς διαθήκης ἀποκαλύφθηκε· στὸν
Ἰωάννη τὸν βαπτιστή, τὸν Συμεὼν τὸν θεοδό-
χο, στὸν Ἰωσὴφ τὸν μνήστορα, στοὺς ἀποστό-
λους, στὸν Θεολόγο στὴν Πάτμο, σὲ μυριάδες
ἄλλους. Καὶ οἱ ἀποκαλύψεις συνεχίζονται.

* * *Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, ἀ ποκαλύπτεται καὶσήμερα. Καὶ στὸν αἰῶνα αὐτὸ τῆς ὕλης ὑπάρ-

χουν ψυχὲς πού, εἴτε στὸν φυσικὸ κόσμο διὰ
τῆς ἐπιστήμης εἴτε στὴν σφαῖρα τοῦ πνεύμα-τος διὰ τῆς πίστεως, βλέπουν τὰ μεγαλεῖα
τοῦ Θεοῦ καὶ μένουν ἔκθαμβες.� Ἀστρονόμοι μὲ τηλεσκόπια παρατηροῦν
τὰ οὐράνια σώματα καὶ δοξάζουν τὸν Πλάστη.� Βιολόγοι μὲ μικροσκόπια ἐρευνοῦν τὸ
κύτταρο καὶ σκύβουν πρὸ τοῦ Δημιουργοῦ.� Ἀστροναῦτες ἀντικρύζουν ἀπὸ τὸ διάστη-
 μα τὴν πολύχρωμη ὑδρόγειο σφαῖρα μας, βγά-
ζουν φωνὴ θαυμασμοῦ καὶ λένε «Ὡς ἐμεγα-
λύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε…» (Ψαλμ. 103,24).

Θὰ ἦταν μακρὸς ὁ λόγος, ἂν ἤθελα ν᾽ ἀναφέ -
ρω πῶς ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται στοὺς ταπει-
 νοὺς καὶ καλοπροαίρετους μὲ διάφορα μέσα.� Ἕνα μόνο θὰ πῶ. Γνώρισα στὴν Ἀθήνα κά-
 ποιον εὐσεβῆ, ποὺ ἄκουγε τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
 στοῦ καὶ ἔκλαιγε. –Ἐ γώ, λέει, ἤμουν μέθυσος,
χτυποῦσα τὴ γυναῖκα μου, ἔδερνα τὰ παι διά μου,
βλαστημοῦσα τὸ Θεό, στὴν ἐκκλησία βαριό-
μουν. Ἀλλὰ μοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ Θεός. –Πῶς;
–Καθὼς περ πατοῦσα στὸ δρόμο, βλέπω στὸ
ῥεῖθρο τοῦ πεζο δρομίου ἕνα χαρτάκι κι ἀκούω
μέσα μου· Πιάσ᾽ το! Ἦταν λερωμένο· τό ᾽πια-
σα, τὸ καθάρισα. Τί ἦταν· ἕνα φυλλάδιο θρη-
σκευτικὸ ποὺ ἔλεγε· Μετανόησε, ἁμαρτωλέ,
ἔρχεται ἡ δευτέρα παρουσία, ἡ κρίσι!… Ἔτσι
μετανόησα, ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ λερωμένο χαρτάκι.

Τὸν ἕνα μ᾽ ἕνα χαρτάκι, ἄλλον μὲ μιὰ κασ-
σέττα, ἄλλον μ᾽ ἕνα βιβλίο, ἄλλον μὲ μία συν α-
 στροφή, ἄλλον μὲ μιὰ ἀσθένεια ποὺ τὸν ῥί-
χνει στὸ κρεβάτι κ.τ.λ.. Μυριάδες προσ κλή-σεις. Φανερώνεται ὁ Θεὸς στοὺς ταπεινοὺς
καὶ εὐ θεῖς ὅπως ἦταν ὁ ἅγιος Προκόπιος.

Ἐρωτῶ· σ᾽ ἐσᾶς ἔγινε ὣς τώρα ἀποκάλυ ψις;
σᾶς φανερώθηκε ὁ Θεός; νιώσατε ἀγαλ λίασι καὶ
θαυμασμὸ γιὰ τὴν πίστι μας; Ρώτησαν τὸν Σίμπ -σον (αὐτὸν ποὺ βρῆκε τὸ χλωρο φόρμιο γιὰ τὶς
ἐγχειρήσεις), ποιά εἶνε ἡ μεγα λύτερη ἀνακάλυ-
 ψί σου; καὶ ἀπήντησε· Τὸ ὅτι βρῆκα τὸ Χριστό!

Σεῖς ποὺ σπουδάζετε καὶ μορφώνεστε, πι-
στέψτε! Πέστε μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο·
«Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο ἁμαρτωλοὺς σῶ -
σαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15)· καὶ τότε ὁ Κύ- ριος θὰ χαρῇ. Θὰ χαίρεται γιὰ κάθε ψυχὴ ποὺ
ἐ δῶ στὴ γῆ μετανοεῖ καὶ ἐπιστρέφει (βλ. Λουκ. 15,7,10),
ὅπως «ἠ  γαλλιάσατο τῷ πνεύματι» στὸ σημε-
ρινὸ εὐ αγ γέλιο (ἔ.ἀ. 10,21). Θὰ χαίρωνται οἱ οὐρα-
νοί, οἱ ἄγ γελοι καὶ ἀρχάγγελοι. Καὶ ὁ Χριστὸς
θὰ λέῃ καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνῃ· «Ἐξομολογοῦ -
μαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,
ὅ τι ἀ πέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνε -
τῶν, καὶ ἀπεκάλυψας ταῦτα νηπίοις» (ἔ.ἀ.)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἑορτάζοντα ἱ. ναὸ Ἁγ. Προκοπίου Κλαδορράχης - Φλωρίνης τὴν Παρασκευὴ 8-7-1983 πρωί.Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύν τμησις 10-6-2020.
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Τὸ μάθατε; Ἕνα ὀνάριο στὸν Πειραιᾶ δάγ -
κωσε μιὰ κοπέλλα, κι αὐτὴ μήνυσε τ᾽ ἀ  φεν -

τικό του. Τέτοιος ὄνος, σχολί ασε κά ποιος, χρει-
αζόταν νὰ βρεθῇ καὶ στὴν αἴθουσα τῶν καλλι-στείων, νὰ «περιποιη θῇ» τὶς τόσες καλλο-
νές… Θὰ διαφωνήσουμε ὅμως· ὄχι δὲν χρει  α-
 ζό ταν, ὑπῆρχαν ἐκεῖ πολλοὶ σὰν …κι αὐ τόν,
μόνο ποὺ αὐτοὶ βαδίζουν ὄχι μὲ τὰ τέσ σερα
ἀλλὰ ὄρθιοι, ἔχουν τίτλους μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸν
στάβλο ποὺ λέγεται ἑλληνικὴ ἀριστοκρατία.

–Εἶνε γλῶσσα αὐτὴ ἱεροκήρυκα, νὰ παρο-
μοιάζῃς τέτοιους ἀνθρώπους μὲ γαϊδάρους;

Ἀντιθέτως, κύριοι· οἱ γάιδαροι θὰ θεωροῦ -
σαν ὕβρι νὰ τοὺς ποῦν ἀνθρώπους ἔτσι ποὺ κα-
ταν τήσαμε τὸν ἄνθρωπο· τὰ ζῷα δὲν κάνουντὰ αἴσχη ποὺ κάνουν οἱ ἄνθρωποι σήμερα.«Καλλιστεῖα» ὀνομάζουν οἱ εὐφημισταὶ τοὺς
κινηματογραφικοὺς διαγωνισμοὺς πρὸς ἀνά-
δειξιν στὰρ καὶ μίς. Ἡ ἀλήθεια εἶνε, ὅτι καλλι  -
στεῖα = συγκέντρωσις ἐξευγενισμένων ὄνων μὲ
ἀνθρώπινη λαλιά, ἕτοιμων νὰ ξεσπάσουν σὲ ὀγ -
κανίσματα ἐπὶ τῇ θέᾳ γυμνῆς σαρκός, ὅ πως
ἔγινε τὸ 1952 στὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετ-
τά νια». Ὁ Δαυῒδ θὰ ἔλεγε· «Ἄνθρωπος ἐν τι -
μῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνε-
 σι τοῖς ἀ νοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21).

Ἐναντίον τέτοιων καλλιστείων ἔγιναν με-
γάλες διαμαρτυρίες, ἀλλὰ ἡ κυβέρνησι ἀδια-
φορεῖ. Ὁ λαὸς ἀγανακτεῖ· ἄλλη εἶνε ἡ Ἑλλά-
δα τοῦ Συντάγματός μας, καὶ ἄλλη αὐτὴ ποὺ
βλέπει. Δὲν ἀγωνίστηκε γιὰ νὰ προμηθεύῃ τὸ
Χόλλυγουντ μὲ στὰρ διεθνοῦς χαμαιτυπείου.
Ὄχι! φωνάζουν τὰ νεκροταφεῖα Φλωρίνης,
Γρεβενῶν, Καστοριᾶς, Κοζάνης κ.ἄ., κι ἀλλοί  μο-
νο ἂν δὲν θέλετε ν᾽ ἀκούσετε τὴ φωνή τους ποὺ
φτάνει «ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν» (Ἀπ. 1,15· 14,2· 19,6).

Πρώτη ἐκδήλωσι τῆς ὀργῆς τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ ἦταν ἡ φωνὴ «αἶσχος», μὲ τὴν ὁποία ὑ -
πο  δέχτηκε τὴ Δευτέρα 1 Ἰουνίου 1953 στὶς 5

μ.μ. μπροστὰ στὸ κινηματοθέατρο «Ρέξ» τὶς ὑ -
ποψήφιες στὰρ καὶ μίς, ποὺ ἔβγαιναν ἀπὸ πο-
λυ τελῆ αὐτοκίνητα μὲ μειδιάματα καὶ στέλνον -
τας ἀδιάντροπα φιλιά. Ἐπὶ μία ὥρα ἡ περιοχὴ
σειόταν ἀπὸ τὶς φωνὲς μελῶν τῶν συλλόγων
«Μέγας Ἀθανάσιος», «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής»,
«Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» κ.ἄ.. Καὶ τὸ περίεργο,
ὅπως ἔγραψε τὴν ἑπομένη σοβαρὴ ἐφημε ρίδα,
«ἀντὶ ἡ Ἀστυνομία νὰ συλλάβῃ τὴν πέτραν τοῦ
σκανδάλου –τὰς σεισοπυγούσας καλλονάς–
», συνέλαβε, κακοποίησε καὶ ἔρριξε στὸ ὑπό-
γειο τοῦ «Ρέξ», στὰ ἀποχωρητήρια, 30 ἀ πὸ
τοὺς διαμαρτυρομένους. Ἀνάμεσά τους ἦ ταν·
νέοι παρασημοφορημένοι μὲ ἀ ριστεῖα ἀν δρεί-
ας, πατέρες μονογενῶν υἱῶν ποὺ ἔπεσαν σὲ
πεδία μαχῶν, ἀνάπηροι μὲ τὸ σῆ μα στὸ πέτο,
φοιτητές, ἐργάτες καὶ ἀθῷες γυναῖκες τοῦ λα-
οῦ. Ἐκφράζουμε τὴ βαθειὰ λύπη μας. Μόνο
ἀστυνομία ποὺ θὰ ὑποστήριζε καθεστὼς καὶ
«πολιτισμὸ» Πομπηΐας, Σοδόμων καὶ Γομόρ-
ρας, καὶ λοιπῶν πορνοπόλεων τῆς ἀρχαιότη-
τος μποροῦσε νὰ συμπεριφερθῇ ἔτσι.Ἀστυνομία τῆς Ἑλλάδος, μετανόησε γι᾽ αὐ -
 τὴ τὴ στάσι σου! ἀναλογήσου τίνος εἶσαι  ἐσὺ
φρου ρός· στὰ πηλήκιά σου φέρεις τὸν τίμιο
σταυρό, ποὺ ὅμως ὡρισμένα ὄργανά σου τὴν
ὥρα ἐκείνη τῶν ἐπεισοδίων τὸν βλαστημοῦ -
σαν. Θέλουμε, τὰ ὄργανα αὐτὰ ὄχι νὰ τιμω-
ρη θοῦν ἀλλὰ νὰ με τανοήσουν.

Ἡ πρώτη κροῦσις ἔγινε. Καὶ ἐνῷ ἡ ἐπιτρο -
πὴ τῶν καλλιστείων συνεδρίαζε στὴν αἴθουσα
τοῦ «Ρέξ» καὶ ἄκουγε εἰσήγησι κάποιου κα-
θηγητοῦ τοῦ Πο λυτεχνείου περὶ μεθόδου ἐξ -
ακριβώσεως τῆς συμμετρίας τῶν μελῶν τῶν
ὑ ποψηφίων στὰρ καὶ μίς, ἀπὸ τὰ ὑπόγεια ἔ -
φτανε ἡ διαμαρτυρία τῶν ἐγκλείστων, ἀλλὰ
τώρα ὑπὸ τὴ μορφὴ ψαλμῳδίας…

Ὁ διοργανωτὴς τῶν καλλιστείων δημοσιο-
γράφος κ. Μαμάκης, ἀσυνήθιστος σὲ ἀποδο-
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Μεγάλη τόλμη αὐτό. Ποιός ἄλλος θὰ εἶχε
τὴ δύναμι νὰ πῇ, ὅτι στὸ πρόσωπό του μπορεῖ
ὁ κάθε συνάνθρωπός του νὰ δῇ ἕνα τέλειο
καὶ ἀξιομίμητο πρότυπο; Μόνο ἡ Παναγία καὶ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μέσα στὴν ἁγία Γραφὴ
ἀκοῦμε βέβαια πρῶτα τὸν ἴδιο τὸν Χρι στὸ νὰ
προκα λῇ τοὺς ἐχθρούς του καὶ νὰ τοὺς λέῃ ἄ -
φοβα «Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁ μαρ τί -
ας;», ποιός δηλαδὴ ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ βρῇ ἐ -
πάνω μου κάποια ἁ μαρτία; (Ἰω. 8,46). Ἔπειτα, ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἁ γίους ἀνθρώπους, ἀκοῦμε μόνο
τὴν Παναγία νὰ λέῃ «Ἀπὸ τοῦ νῦν μακα ριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί», στὸ ἑξῆς δηλαδὴ θὰ μὲ
μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων
(Λουκ. 1,48), καὶ ἐδῶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ γρά -
φῃ στοὺς Κορινθίους τὰ βαρυσήμαντα λό για
«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε»
(Α΄ Κορ. 4,16), μιμηθῆτε με δηλαδή.

Ὦ Κορίνθιοι, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀ -
κούσατε τὴ διδασκαλία μου; Σᾶς φάνηκε ἴσως
ὑπερβολικὰ αὐ στηρὴ καὶ ἀ πραγματοποίητη;
Ἀλλὰ στρέψτε λοι πὸν τὴν προσοχή σας καὶ
παρατηρῆστε τὴν ἐφαρμογή της· δῆ τε τὸ πα-
ράδειγμά μου. Ἐξετάστε προσεκτι κὰ τὴ ζωή
μου. Κι ὅπως ἐγὼ ἀντέγραψα καὶ ἀποτύπωσα
στὸν ἑαυτό μου τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι
κ᾽ ἐσεῖς ἀντιγράψτε καὶ ἀποτυπῶστε στὴ δι-
κή σας καρδιὰ τὸν Χριστό· καὶ γιὰ νὰ μὴ δυσ -
κολευθῆτε σ᾽ αὐτό, ἀντιγρά ψτε βλέποντας ἐ -
μένα, ποὺ ἔζησα κοντά σας· μιμηθῆτε τὸ πα-
ράδειγμά μου, τὴ ζωή μου. «Μιμηταί μου γί-
νεσθε».

Καὶ πράγματι. Ὁ βίος τοῦ μεγάλου ἀποστό -
λου εἶνε τὸ ὑπόδειγμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἡ καρδιά του εἶνε μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χρι-
 στοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ τὴν ὁ -
ποία ὁ ἀπόστολος νὰ μὴν ἔχῃ τηρήσει, δὲν ὑ -
πάρχει χριστιανικὴ ἀρετὴ τὴν ὁ ποία νὰ μὴν ἔ -
χῃ ζήσει, νὰ μὴν ἔχῃ ἐφαρμόσει. Καὶ γι᾿ αὐτὸ
ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ ἔχουμε τόσες ἐλλείψεις στὴ
ζωὴ καὶ στὸ χαρακτῆρα μας, μποροῦμε νὰ
βλέπου με τὸν ἀπόστολο Παῦλο, νὰ παρατη-
ροῦμε τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν καθαρότητά
του, νὰ ζηλεύουμε τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴ συνέ-
πειά του, νὰ μυούμεθα στὸ πνεῦμα του, νὰ μι-
μούμεθα τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, νὰ
πατοῦμε στ᾽ ἀχνάρια του, καὶ ν᾽ ἀνα πληρώ-
νουμε τὶς ἐλλείψεις μας, ὥστε ἡ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ νὰ γίνῃ μέσα μας ζωηρή, ὡραία, πλή-
ρης, μὲ ὅλα τὰ χρώματα τῆς ἀρετῆς.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας «Μιμηταί
μου γίνεσθε» εἶνε σὰν νὰ μᾶς λέῃ· Οἱ ὑπερή-
φανοι μιμηθῆτε τὴν ταπείνωσί μου, οἱ θυμώ-
δεις μιμηθῆτε τὴν πραότητά μου, οἱ ἀκρατεῖς

μιμηθῆτε τὴν ἐγκράτειά μου, οἱ φιλάργυροι
μιμηθῆτε τὴν ἀνιδιοτέλειά μου, οἱ φθονεροὶ
μι μηθῆτε τὴν ἀγάπη μου, οἱ ὀκνηροὶ μιμηθῆ -
τε τὴν ἐργατικότητά μου, οἱ ἀνυπόμονοι μι-
μηθῆτε τὴν ὑπομονή μου, οἱ δειλοὶ μιμηθῆτε
τὸ θάρρος μου… Θὰ χρειαζόταν νὰ ἔχουμε
στὴ διάθεσί μας πολὺ χρόνο γιὰ νὰ δείξουμε
τὰ ὑπέροχα δείγματα καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς ἀρε -
τὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, συλλέγοντάς τα
μέσα ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καὶ τὶς
14 Ἐπιστολές του. Τὸ ἀφήνω στὴ διάθεσι καὶ
στὴν προθυμία τοῦ καθενός μας.

* * *
«Μιμηταί μου γίνεσθε». Ὁ Παῦλος εἶχε τὸ

θάρρος νὰ γράφῃ τὰ λόγια αὐ τὰ στοὺς Κοριν -
θίους, νὰ προσκαλῇ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐ -
χθροὺς καὶ φίλους τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίν-
θου νὰ ἐξετάσουν τὴ συμπεριφο ρά του, νὰ ἐ -
ρευνήσουν τὴ ζωή του, καὶ τότε νὰ πεισθοῦν,
ὅτι τὰ ὅσα διδάσκει δὲν εἶνε μόνο λόγια, ἀλλὰ
εἶνε καὶ ἔργα· πρῶτος αὐτὸς τὰ ἐφάρμοσε
στὸν ἑαυτό του.

Ἀλλὰ τὸ θάρρος αὐτὸ τοῦ Παύλου, ἀγαπη-
τοί μου, θὰ ἔπρεπε νὰ διακρίνῃ καὶ ὅλους ἐ -
μᾶς, οἱ ὁποῖοι μέσα στὴ σημερινὴ κοινωνία,
κοι νωνία διεφθαρμένη ὅπως καὶ ἡ κοινωνία
τῆς ἀρχαίας Κορίνθου, φέρουμε τὸ τίμιο ὄνο-
μα τοῦ Χριστιανοῦ. Ναί· θὰ ἔπρεπε νὰ ζοῦμε
κ᾽ ἐμεῖς τόσο ἅγια, ὥστε στὴν κάθε στιγμὴ τῆς
ζωῆς μας, ὅσοι εἶνε γύρω μας, ὅσοι ἐξαρτῶν -
ται ἀπὸ μᾶς, ὅσοι βρίσκονται πάνω ἀπὸ ᾽μᾶς,
ὅσοι εἶνε φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶνε ἐχθροὶ
τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔβλεπαν στὸ πρό-
σωπό μας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. 

«Μιμηταί μου γίνεσθε». Τὸ εἶπε ὁ Παῦλος
πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου. Ἐμεῖς
δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε. Ὁ κό-
σμος μᾶς παρατηρεῖ, καὶ ἀντὶ στὸ πρόσωπό
μας καὶ στὸ χαρακτῆρα μας νὰ δῇ τὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἁγι -
ωσύνη τοῦ Χριστοῦ, βλέπει –φοβερὸ ἀλλ᾿ ἀ -
ληθινό– ἢ τὴν εἰκόνα τοῦ ἑωσφόρου, μὲ ὅ λες
τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη, ἢ μιὰ ξεθωριασμένη
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ μία γελοιογραφία τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτοὶ εἴμαστε.

Ἀδελφοί μου, ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καὶ
ἂν κάνουμε, ὁποιαδήποτε θέσι καὶ ἐὰν κατέ-
χουμε στὴν κοινωνία καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἂς
σκεπάσουμε τὸ πρόσωπό μας ἀπὸ ντροπή,
διότι βρισκόμαστε τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴ μίμη-
σι τοῦ Παύλου, ἀπὸ τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, ἀ -
πὸ τὸν προορισμό μας ὡς Χριστιανῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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κιμασίες, ματαίως προσπαθεῖ νὰ καλυφθῇ πί-
σω ἀπὸ τὴν πλάτη τῆς πρέσβειρας τῆς Ἀμε-
ρι κῆς κ. Πιουριφόϋ, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ὁποί-
ας θέτει τὰ καλλιστεῖα. Ἄλλωστε τώρα ἐναν -
τίον τέτοιων ἐκδηλώσεων ξεσηκώνονται δια-
μαρτυρίες καὶ στὴν Ἀμερική.

Ὁ κ. Μαμάκης νιώθει ὅτι τὸ ἔδαφος σείε-
ται κάτω ἀπ᾽ τὰ πόδια του καὶ προσπαθεῖ νὰ
σωθῇ. Ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρεττά-
νια», ὅπου ἔκανε τὸ 1952 τὴν ἁμαρτωλὴ παν-
νυχίδα του, σπεύδει νὰ μεταφέρῃ τὰ καλλι-
στεῖα πρὸς τὸ Ἱπποδρόμιο τοῦ Φαλήρου· ἐ κεῖ,
τὴ νύχτα τὴ ἀσέληνη, θ᾽ ἀκουστοῦν τὰ «χρε -
μετίσματα», οἱ ζητωκραυγὲς γιὰ τὶς καλλονές.
Ἄν, ἐκεῖνες τὶς ὧρες τοῦ «οἴστρου ἀ κο λασί ας»
(τροπ. Κασσ. Μεγ. Τετ.), περνοῦσε ἀπὸ τὸ Ἱπποδρόμιο ὁ
προφήτης Ἰερεμίας, θὰ ἐπαναλάμβανε τὸν
ἁρ μόζοντα ἔλεγχό του· «Ἵπποι θηλυμανεῖς ἐ -
γενήθησαν, ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλη  -
σίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον. Μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ
ἐπισκέψομαι; λέγει Κύριος. ἢ ἐν ἔθνει τοιού -
τῳ οὐκ ἐκδικήσει ἡ ψυχή μου;» (Ἰερ. 5,8-9).

Ἀλλ᾽ οὔτε στὸ Ἱπποδρόμιο τοῦ Φαλήρου
πρέπει νὰ μείνῃ ὁ κ. Μαμάκης. Δὲν θὰ τὸν ἀ -
φήσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ λαοῦ. Στὴ θάλασσα! εἶνε τὸ
νέο σύνθημά μας. Στὸ Αἰγαῖο ὑπάρχουν κάτι
ἀκατοίκητα ἐρημόνησα, ὅπου βόσκουν ὑπο-
μονητικὰ τετράποδα, γι᾽ αὐτὸ λέγονται γαϊ-δουρονήσια. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶνε ἡ Γύαρος, ὅ -
πως λέγεται στὴν ἀρχαία γλῶσσα, ἢ Γιοῦρα·
βρίσκεται μεταξὺ Σύρου, Ἄνδρου καὶ Κέας.

Ἐκεῖ ἂς μεταφερθοῦν πλέον τὰ ἐπαίσχυν -
τα καλλιστεῖα. Κι ὅταν φτάσῃ ἐκεῖ ἡ θαλαμη -
γὸς ποὺ θὰ μεταφέρῃ τὶς καλλονές, θὰ τὶς ὑ -
ποδεχτοῦν τὰ εὐ γενῆ τετράποδα μὲ τὶς ἰδιό-
τροπες σειρῆνες τους. Λοιπὸν στὴ Γυάρο!

Συλλαλητήριο
Τὰ «καλλιστεῖα» ἀποδοκιμάστηκαν ἔντονα,

ὅπως εἴδαμε. Ἡ ἀγανάκτησι ἐναντίον τους εἶ -
νε ἔκδηλη. Καὶ ἡ Ἱ. Σύνοδος ζήτησε ἀπὸ τὸν
πρωθυπουργὸ τὴν κατάργησι τῶν καλλιστεί-
ων (Χρονικὸ 20οῦ αἰώνα, 5-6-1953, σ. 823). Ὕ στερα λοιπὸν καὶ ἀ -
πὸ τὸ διάβη  μα αὐτὸ τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας
θὰ ἔπρεπε νὰ σταματήσουν.

Δυστυχῶς ὅμως ἡ κυβέρνησι δὲν λαμβάνει
κανένα μέτρο. Ἴσως διότι καὶ οἱ ἐπίσημοι ἐν -
διαφέρον  ται γι᾽ αὐτά, συμμετέχουν καὶ ἀθλο-
θετοῦν τὴν ἀθλιότητα.

Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ ἀγώνας τοῦ λαοῦ πρέ-
πει νὰ ἐν ταθῇ. Καὶ οἱ σύλλογοι «Μέγας Ἀθα-
νάσι ος», «Τρεῖς Ἱεράρχαι», «Ἰωάννης ὁ Βαπτι-
στής», «Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Ἀθηνῶν» καὶ
«40 Μάρτυρες» Κοζάνης ζήτησαν μὲ αἴτησί

τους τὴν ἄδεια νὰ συγκροτήσουν συλλαλη-
τήριο στὴν πλατεῖα τῆς Μητροπόλεως Ἀθη -
νῶν. Δυστυ χῶς ὅμως ἡ ἄδεια δὲν δόθηκε.

Αὐτὴ εἶνε ἡ ἐποχή μας ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς
ἀπόψεως· ἐποχὴ χειρότερη καὶ ἀπὸ τὴν ἐπο -
χὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ὑπὸ ῾Ρω-
μαϊκὴν κατοχὴν μποροῦσε νὰ μιλήσῃ στοὺς
Ἀ θηναίους ἐ λεύθερα ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Ἀρεί-
ου πάγου (βλ. Πράξ. κεφ. 17ο). Οἱ πολιτικοὶ σὲ παραμο -
νὲς ἐκλογῶν μποροῦν νὰ μιλᾶνε ἀπὸ τὰ μπαλ-
 κόνια, οἱ κληρικοὶ ὅμως περιορίζονται μόνο
στοὺς ναούς. Ὁ κ. Μαμάκης μπορεῖ νὰ ὀργα-
νώνῃ τὰ καλλιστεῖα του, ὁ πιστὸς λαὸς δὲν
μπορεῖ νὰ συγκεντρωθῇ καὶ νὰ ἐκδηλώσῃ νό-
μιμα τὴ σκέψι του. Τώρα, ἀκόμη καὶ ὁ ἀπόστο -
λος Παῦλος ἂν ξαναερχόταν, δὲν θὰ μποροῦ -
σε νὰ μιλήσῃ σὲ ἀνοικτὸ χῶρο.

Πρὸ τῶν γεγονότων τῆς 1ης Ἰουνίου 1953
ὁ κ. Μαμάκης εἶχε ὁρίσει τὴν 13η τοῦ μηνὸς
ὡς ἡμέρα τῆς τελικῆς ἐκλογῆς. Μετὰ τὰ γε-
γονότα ἀνέβαλε τὴν ἡμέρα τῶν καλλιστείων.
Φοβᾶται, λόγῳ τῆς ἀσταθείας τοῦ καιροῦ στὰ
Βαλκάνια, μήπως καμμιὰ μπόρα τοῦ Ἀττικοῦ
οὐρανοῦ ἐμποδίσῃ τὴν ὡραία τελετὴ τῆς γυ-
μνότητος! Φοβᾶται μπόρα; Ναί, ἴσως κάποτε
ἀ νοίξουν καὶ οἱ καταρράκτες τοῦ οὐρανοῦ καὶ
ἔλθῃ μπόρα ἀπὸ τὸν οὐρανό· ἀλ  λὰ ἡ μπόρα
ποὺ φοβᾶται ἔρχεται αὐτὴ τὴ φο ρὰ ἀπὸ τὸλαό, ὁ ὁποῖος θὰ βρῇ ὁπωσδήποτε τρόπο νὰ
ἐκδηλωθῇ γιὰ τὰ καλλιστεῖα, ἀρκεῖ νὰ πληρο-
φορηθῇ ἐγκαίρως τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ γίνουν.

Ὅπως οἱ Κύπριοι ματαίωσαν στὴν Πάφο τε-
 λετὴ στέψεως τοῦ βασίλισσας τῆς Ἀγγλίας,
ποὺ κρίνεται ἀνεπιθύμητη στὴν ἑλληνικὴ με-
γαλόνησο, ἔτσι οἱ Ἀθηναῖοι καὶ Πειραιῶτες θὰ
ματαιώσουν τὴν στέψι τῆς αἰσχρῆς βασίλισσας
ποὺ λέγεται ἀναίδεια. Αὐτὴ ποὺ θὰ ἐκ λε γῇ
στὰ καλλιστεῖα δὲν θὰ ἐκπροσωπῇ τὴ χριστι  α-
 νικὴ Ἑλλάδα, ἀλλὰ μόνο τὴ μειονότητα ἐκεί-
νων ποὺ ζοῦν μὲ πλαδαρότητα, ἀσωτία καὶ φι-
ληδονία. Δὲν θυσιάστηκαν οἱ ἥρωές μας γιὰ
νὰ στεφανώνεται δημοσίως στὴν πρωτεύουσα
τὸ ξόανο τῆς πορνείας σκεπασμένο μὲ τὴν ἀ -
ραχνοΰφαντη σάρπα τῶν καλλιστείων.

Σὲ ἀγώνα καταλύσεως τῶν αἰσχρῶν εἰδώ-
λων μᾶς καλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ
σαλ  πίζει, ὅτι ὁ Θεὸς «παραγγέλλει τοῖς ἀν -
θρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν, διότι ἔ -
στησεν ἡμέραν, ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰ -κου μένην ἐν δικαιοσύνῃ» (Πράξ. 17,30-31).

Τὰ «καλλιστεῖα» ὄχι στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ στὴ
Γυάρο, ἢ οὔτε καὶ στὴ Γυάρο· γιατὶ κ᾽ ἐκεῖ τὰ
ὀ νάρια ἄρχισαν νὰ διαμαρτύρωνται.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα δύο ἄρθρων, ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ περιοδικὸ «ΧριστιανικὴΣπίθα» (φ. 145/Ἰούνιος 1953) καὶ περιελήφθησαν στὸ βιβλίο Σημεῖα τῶν καιρῶν (Ἀθῆναι 1953, σσ. 90-101) 25-5-2020.
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Ἑορτή, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ καὶ πανήγυρις
σήμερα, μνήμη τοῦ προφήτου Ἠλία.

Μιλήσα με καὶ ἄλλοτε γιὰ τὸν βίο τοῦ προ-
φήτου. Ἀλλ᾽ ἐὰν σᾶς ρωτήσω, τί θυμᾶ στε, ἀμ -
 φιβάλλω ἂν ἕνας - δυὸ ἀπὸ σᾶς μποροῦν ν᾽ ἀ -
παν τήσουν. Δυστυχῶς τὸν κακὸ - τὸν ἄ σχημο
λόγο μιὰ φορὰ τὸν ἀκοῦς καὶ τὸ θυ μᾶ σαι· τὸν
καλὸ τὸ λόγο, ποὺ σοῦ λέει ὁ πατέ ρας ἡ μά-
να ὁ δάσκαλος ὁ παπᾶς ὁ δεσπότης, τὸν ξε-χνᾷς, ἀπ᾽ τό ̓ να αὐτὶ μπαίνει - ἀπ᾽ τ᾽ ἄλ λο βγαί-
 νει. Μπορεῖτε νὰ μοῦ ἐξηγήσετε αὐτὸ τὸ φαι-
νόμενο, τί συμβαίνει ἐδῶ; Συμβαίνει, ὅ τι ὁ ἄν - θρω πος εἶνε διεφθαρμένος, κακός, καὶ τὸ κα -
κὸ τὸ χάφτει ἀμέσως, ἐνῷ τὸ καλὸ δὲν τὸ ἐν -
νοεῖ. Γι᾽ αὐτὸ πρέπει τὰ ἴδια λόγια «πάλιν καὶ
πολλάκις», πολλὲς φορὲς νὰ τὰ λέῃ ὁ πατέ-
ρας καὶ ἡ μάνα· νὰ μὴν κουράζεται καν εὶς ἕ -
ως ὅτου τὰ λόγια αὐτὰ μποῦν στὴν καρδιά.

Τώρα λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς τί νὰ κάνουμε; νὰ ποῦ -
με τὰ ἴδια ποὺ εἴπαμε καὶ ἄλλοτε; Ὄχι. Θὰ μι-
λήσουμε βέβαια γιὰ τὸν προφήτη Ἠλία, ἀλλὰ
θὰ πάρουμε μιὰ ἄλλη πλευρὰ τῆς ζωῆς του.

* * *Ἐάν, ἀγαπητοί μου, προσέξετε τὰ ἅγια λό-
για τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὰ ποὺ ψάλλουν σήμε-
ρα οἱ ψαλτάδες, θὰ δῆτε, ὅτι ὁ προφήτης Ἠ -
λί ας ὀνομά ζεται μὲ ἕνα ὄνομα· λέγεται «ζη-λωτής» (βλ. Γ΄ Βασ. 19,10). Τί θὰ πῇ «ζηλωτής»; γιατίλέγεται ζηλωτής; Καὶ ἆραγε ἐμεῖς, στὰ χρόνια
αὐτὰ ποὺ ζοῦμε, μποροῦμε νὰ μιμηθοῦμε τὸν
προφήτη Ἠλία, νὰ γίνουμε ζηλωτές;«Ζῆλος»! Τί θὰ πῇ «ζῆλος»; Νά· «ζῆλος» εἶ -
νε τὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία.

Ὁ ἀδιάφο ρος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα· οὔτε
γιὰ παιδιά, οὔτε γιὰ γυναῖκα, οὔτε γιὰ πατρίδα,
οὔτε γιὰ θρησκεία. Ζῇ ὅπως οἱ τεμπέληδες
καὶ ἀχαΐρευτοι, τὰ ῥεμάλια τῆς κοινωνί ας, ποὺ
δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τίποτε ἄλλο πα ρὰ μόνο
τί θὰ βροῦν νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦν. Ἂν τοὺς μι-
λήσῃς γιὰ Θεό, γιὰ ἐκκλησιά, χασμουριοῦν -
ται· ψυχρὴ ἡ καρδιά τους, μπούζι.

Τὸ ἀντίθετο λοιπὸν εἶνε ὁ ζηλωτής. Ζηλω -τὴς λέγεται αὐτὸς ποὺ εἶνε πρόθυμος, ἐπιμε -
λής, ἔχει ἐνδιαφέροντα πνευματικὰ καὶ ἅγια,
καὶ κινεῖται πάντα ὥστε νὰ τὰ πραγματοποιῇ. Ὁ
ζηλωτὴς εἶνε ὅλο ζῆλο γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.Ποῦ ἔδειξε ζῆλο, τὸ ἐνδιαφέρον του, ὁ προ-
φήτης Ἠλίας; Στὶς ἑξῆς δύο περιπτώσεις.
⃝ Πρῶτον. Στὴν ἐποχή του ὁ λαὸς ἄφησε τὸν
ἀ ληθινὸ Θεὸ καὶ λάτρευε τὰ εἴδωλα. Μόνο ὁ
Ἠλίας καὶ μερικοὶ ἀκόμη ἔμειναν πιστοὶ στὸν
Κύριο. Σ᾽ αὐτὸ ἔφταιγαν ὁ βασιλιᾶς Ἀχαάβ, ἡ
βασί λισσα Ἰεζάβελ, ἀλλὰ καὶ 850 ἱερεῖς, οἱ ὁ -
ποῖοι ἐγκατέλειψαν τὴν πίστι τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ καὶ λάτρευαν εἴδωλα. Καὶ ποιόν εἶ χαν
γιὰ θεό; Ἐμένα ρωτᾶτε; ἀνοῖξτε τὴν ἁ γία Γρα-
 φή, νὰ δῆτε. Ἄφησαν τὸν Κύριο καὶ λά τρευαντὸν Βάαλ, ἔτσι τὸν ἔλεγαν (βλ. Γ΄ Βασ. 18,18,21-22,26,40).

Καὶ τί ἦταν ὁ Βάαλ; Νά· πήρανε μπροῦτζο,
τὸν ἔβαλαν στὸ καμίνι, τὸν ἔλειωσαν, καὶ μ᾽ αὐ   -
τὸ κατασκεύασαν ἕνα μεγάλο ἄγαλμα, ἐσωτε-
 ρικὰ κούφιο καὶ μὲ τὶς παλάμες του ὕπτιες ἀ -
νοιχτὲς καὶ προτε ταμένες, γιὰ νὰ δέχωνται ἐ -
 πάνω τους ὁ,τι δήποτε. Αὐτὸς ἦταν ὁ Βάαλ.
Γέμιζαν τὸ ἄγαλμα μέσα μὲ ξύλα καὶ φρύ γανα
καὶ τ᾽ ἄναβαν. Κι ὅταν ὁ μπροῦτζος κοκκίνιζε,
τότε ἐπάνω στὶς ἀνοιχτὲς παλάμες του ἄφη-
ναν – τί; μικρὰ παιδάκια! ποὺ σπάραζαν καὶ καί-
γονταν ὅπως τὸ λιβάνι στὸ θυμιατό· καὶ γιὰ νὰ
μὴν ἀκούγωνται οἱ φωνές, ἔ καναν θόρυβο χτυ-
 πώντας τύμπανα. Τέτοιο θεὸ λάτρευαν καὶ χό-
 ρευαν γύρω του. Μὴν τὰ θεωρεῖτε αὐτὰ πα-
 ραμύθια· ὅ,τι λέει ἡ Γραφὴ εἶνε ἀληθινό.

Σὲ τέτοιο κατάντημα εἶχε φτάσει ὁ Ἰσραήλ.
Καὶ τότε παρουσιάστηκε ὁ προφήτης Ἠλίας
μὲ τὴν κάππα του. Καὶ τοὺς εἶπε· Ἐλᾶτε νὰ δοῦ -με ποιός θεὸς εἶνε ὁ ἀληθινός. Ἂς ἀνεβοῦμε
στὸ βουνὸ τὸν Κάρμηλο, ἂς πάρουμε ἀπὸ ἕνα
βόδι, ἂς στήσουμε μὲ πέτρες ἀπὸ ἕνα θυσια-
στήριο· σφάξτε τὸ βόδι σας καὶ φωτιὰ μὴν ἀ -
νάψετε, θὰ σφάξω κ᾽ ἐγὼ τὸ δικό μου χωρὶς νὰ
βάλω φωτιά· προσευχηθῆτε ἐσεῖς, θὰ προσ -

Τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοὺ
Δευτέρα 20 Ἰουλίου 2020
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ευ χηθῶ κ᾽ ἐγώ· καὶ ὅποιος θεὸς ῥίξῃ φωτιὰ
ἀπ᾽ τὸν οὐρανὸ νὰ κάψῃ τὸ βόδι, αὐτὸς εἶνε
ὁ ἀληθινός. Δέχεστε; Καὶ τὸ δέχτηκαν ὅλοι.

Ἀνέβηκαν λοιπὸν ἐκεῖ, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ οἱ
850 ἱερεῖς, ὁ βασιλιᾶς καὶ ἡ βασίλισσα, κι ἀπὸ
τὴν ἄλλη μόνος - ὁλομόναχος ὁ Ἠλίας. –Βά-
αλ Βάαλ!…, φώναζαν ἐπὶ ὧρες (βλ. Γ΄ Βασ. 18,26). Μὰ
ποιός νὰ τοὺς ἀκούσῃ, ὁ ἀνύπαρκτος; –Ἀρ κε -
τά! τοὺς λέει ὁ Ἠλίας· τώρα ἡ σειρά μου. Καὶ
μόλις ἔκανε τὴν προσευχή του –ἂς μὴν πιστεύ -
ουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους, ἐμεῖς πιστεύ-
ουμε–, στὸ δευτερόλεπτο ἦρθε φωτιὰ ἀπ᾽ τὸν
οὐρανὸ κ᾽ ἔκαψε ὄχι μόνο τὸ βόδι, μὰ καὶ τὶς
πέτρες καὶ τὸ χῶμα. Τότε ἔπεσε ὁ λαὸς μπρού-
μυτα καὶ ἔλεγαν· Ἕνας εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός,
ὁ Θεὸς ποὺ προσκυνάει ὁ Ἠλίας! (ἔ.ἀ. 18,39).

Ἀμέσως ὅμως ἔκανε καὶ κάτι ἄλλο ὁ Ἠλίας,
ποὺ τ᾽ ἀκοῦμε κι ἀνατριχιάζουμε· διέταξε νὰ
πιάσουν ὅλους ἐκείνους «τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰ -σχύνης» (ἔ.ἀ. 18,19,25· Μηναῖον, Ἰουλ. κ΄, ἑσπ.), ποὺ κοροϊδεύα-
νε τὸ λαό, νὰ τοὺς κατεβάσουν στὸ ποτάμι, κ᾽
ἐ κεῖ πῆρε ὁ ἴδιος μαχαίρι καὶ τοὺς ἔσφαξε·
κοκκίνισε τὸ νερό. Τὸ ἔκανε ἀπὸ κακία; Ὄχι.
Ἀπὸ συμφέρον; Ὄχι. Ἀπὸ τί τὸ ἔκανε; Ἦταν
ἀνάγκη, ἦταν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ σταμα -
τήσῃ ἡ λατρεία τοῦ Βάαλ, ποὺ ἂν σᾶς τὴν πε-
ριέγραφα, θὰ κοκκινίζαμε ὅλοι ἀπὸ ντροπή.
Ὁ Θεὸς τὸν διέταξε νὰ καθαρίσῃ τὸ λαὸ ἀπ᾽
αὐτὴ τὴν ἀθλιότητα. Ἀπὸ ζῆλο γιὰ τὸν Κύριο
τὸ ἔκανε καὶ δικαίως ὠνομάστηκε ζηλωτής. 
⃝ Ἀλλὰ καὶ σὲ μιὰ ἄλλη περίπτωσι ἔδειξε τὸν
ζῆλο του ὁ προφήτης Ἠλίας. Κοντὰ στὸ πα-
λάτι ζοῦσε ἕνα φτωχαδάκι, ὁ Ναβουθαί (βλ. Γ΄ Βασ.
κεφ. 20ό). Αὐτὸς εἶ χε ἕνα μικρὸ ἀμπελάκι, μερικὲς
ῥίζες, κληρονο μιὰ ἀπ᾽ τὸν πατέρα του γιὰ νὰ
τὸν θυμᾶται. Ὁ βασιλιᾶς ὅμως ἤθελε νὰ τὸ πά -
ρῃ νὰ τὸ κά νῃ περιβόλι. Τὸν κάλεσε καὶ τὸ ζή-
τη  σε. Ὄχι, λέει ὁ φτωχός· ὅσα καὶ νὰ μοῦ δώ -
σῃς, δὲν τὸ πουλάω. Ὁ βασιλιᾶς βλέποντας
τὴν ἐπιμο νή του στενοχωρήθηκε πολύ. Ἡ Ἰε-
ζάβελ ὅμως ἔστησε συκοφαντία κατὰ τοῦ Να-
βου θαί, ἔστειλε στρατιῶτες, τὸν σκότωσαν μὲ
πέτρες, κ᾽ ἔτσι ὁ Ἀχαὰβ τοῦ πῆρε τὸ ἀμπέλι.

Μεγάλο τὸ ἔγκλημα. Ποιός νὰ τὸ ἐλέγξῃ;
Οἱ ἄν θρωποι εἶνε ἀνθρωπάκια· ποιός νὰ τὰ
βάλῃ μὲ τὸ βασιλιᾶ; Κανείς. Ἕνας μόνο τόλμη-
 σε, ὁ Ἠλίας, ποὺ δὲν εἶχε οὔτε σπίτια οὔτε χω-
 ράφια οὔτε τίποτα, μιὰ κάππα εἶχε μόνο καὶ τὸ
Θεὸ στὴν καρδιά του. Αὐτὸς ἀνέβηκε στὰ ἀ  νά  -
κτορα καὶ λέει· Βασιλιᾶ, ἀδίκησες τὸ φτω χό,
καὶ τώρα ὁ Θεὸς θὰ σὲ τιμωρήσῃ· θὰ σκοτω θῆ -
τ ε κ᾽ ἐσὺ καὶ ἡ βασίλισσα, ποὺ θὰ πέσῃ ἀπ᾽ τὰ
παράθυρα τῶν ἀνακτόρων στὸ πλακόστρω το
καὶ τὰ σκυλιὰ θὰ γλείψουν τὸ αἷμα της.

Ἔρριξε τὸν «κεραυνό» του κ᾽ ἔφυγε. Τὸν
κυνήγησε μὲ λόχους στρατιωτῶν, ποὺ ἔστει-
λε νὰ τὸν πιάσουν στὸ βου νό. Ἀλλὰ μόλις αὐ -
τοὶ πλησίασαν ἔκανε τὴν προσευχή του, ἔπε-
σαν ἀστροπελέκια καὶ τοὺς ἔκαψαν ὅλους.

Ἔτσι ἔζησε ὁ προφήτης. Καὶ οἱ λόγοι του ἐκ -
πληρώθηκαν κατὰ γράμμα. Ὁ βασιλιᾶς πῆγε
σὲ πόλεμο καὶ σκοτώθηκε. Ἀργότερα ἡ βασί-
λισσα ἀνέβηκε στὴ στέγη τῶν ἀνακτόρων, ἔ -
πε σε ἀπὸ ᾽κεῖ μπρούμυτα κάτω, ἔσπασε τὸ κε-
 φάλι της, μάτωσαν οἱ πλάκες, καὶ τὰ σκυλιὰ
ἔγλειψαν τὰ αἵματα. Τὸ ἄδικο δὲν εὐλογεῖται.

Οἱ κακοῦργοι πάντα θὰ περπατοῦν στὸν κό-
 σμο. Προσπαθοῦσα νὰ πείσω κάποιον νὰ μὴ φύ -
γῃ στὸ Τορόντο. –Γιατί, παιδί μου, δὲν κάθε-
σαι ἐδῶ; –Θὰ φύγω, γιατὶ ὁ φονιᾶς, ποὺ σκότω -
σε τὸν πατέρα μου, ζῇ, εἶνε μέσ᾽ στὴν κοινω-
νία, κι ὁ σατανᾶς μὲ σπρώχνει νὰ τὸν σκοτώ-
σω… Πόσες τέτοιες περιπτώσεις! Θὰ τιμωρη- θοῦν ὅμως ὅλοι αὐτοί, νὰ τὸ θυμᾶστε. Θὰ πά-
θουν ὅ,τι ἔπαθε καὶ ἡ Ἰεζάβελ.

* * *Ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, μποροῦμε νὰ μιμηθοῦ -με τὸν Ἠλία στὸν ζῆλο; Μποροῦμε. Πότε; � Ὅλη τὴ βδομάδα δουλειά! Ἦρθε Κυριακή,
χτύπησε ἡ καμπάνα; Ἄφησέ τα ὅλα καὶ τρέξε
στὴν ἐκκλησία. Καὶ ὄχι μόνος· νὰ προτρέψῃς
καὶ ἄλ λους. Δεῖξε ζῆλο γιὰ τὸν ἐκκλησιασμό.� Εἶνε ἑορτὴ - πανήγυρις; Ὄχι γλέντια, μέ-
θες, κραιπάλες· ἀλλὰ φόβος Κυρίου, ζῆλος γιὰ
τὴν «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4,24) λατρεία,
ἀγάπη γιὰ «τὴν εὐ πρέπειαν τοῦ οἴκου» τοῦ
Θεοῦ (θ. Λειτ., ὀπισθάμβ.). Ἀλλιῶς, ὁ Θεὸς θὰ ξεκρεμά σῃ
τὸ σιδερένιο ῥαβδί του καὶ θὰ μᾶς τσακίσῃ.� Βλέπεις νὰ καταπατοῦνται οἱ θεῖες ἐντο -
λὲς (μὲ ψέματα, κλοπές, ἀπάτες, ὅρκους, πορ-
νεῖες, μοιχεῖ ες, διαζύγια…); Μὴ σὲ παρασύρῃ τὸ
ῥεῦμα. Ἐσὺ δεῖξε ζῆλο γιὰ τὸν θεῖο νόμο.� Ὁ πλησίον σου δοκιμάζεται, στερεῖται, ὑ -
πο φέρει; Μὴν ἀδιαφορεῖς, μὴν προσπερά σῃς
ψυχρά. Δεῖξε ἀγάπη, ζῆλο γιὰ τὰ καλὰ ἔργα.� Ἀκοῦς κάποιον νὰ ὑβρίζῃ τὰ θεῖα; Πλη σί -
ασε, συμβούλεψε μιά, δυό, τρεῖς φο ρές. Δὲν ἀ -
κούει, ἐξακολουθεῖ νὰ βλαστημάῃ; «῾Ράπισον
αὐτοῦ τὴν ὄψιν, σύντριψον τὸ στόμα», λέει ὁ ἱ -
ερὸς Χρυσόστομος (P.G. 49,32). Ἔχεις χέρι; χτύπα τὸ
βλάστημο. Δεῖξε ζῆλο κατὰ τῆς βλασφημίας.

Ὅλοι νὰ γίνουμε ζηλωταί. Νὰ πάρουμε σκού-
 πα νὰ καθαρίσουμε τὸν τόπο μας, γιατὶ ἔρχον -ται ἡμέρες κακὲς γιὰ μᾶς καὶ ὅλο τὸν κόσμο.

Ἂς παρακαλέσουμε τὸν προφήτη Ἠλία νὰμεσολαβήσῃ στὸν Κύριο, νὰ γίνῃ ἵλεως καὶ
συμπαθὴς γιὰ ὅλους· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Ἠλιοὺ Μελίτης - Φλωρίνης τὴν Παρασκευὴ 20-7-1973 πρωί. Καταγραφή, σύντμησις, προσαρμογὴ 6-6-2020.
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Εἶπαν – ποιοί; Οἱ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, ποὺ πο-
τέ τους δὲν ἄνοιξαν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο,

δὲν διάβασαν τὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ,
δὲν συνέλαβαν τὸ βαθύτερο πνεῦμα τῆς πί-
στε ώς μας· αὐτοὶ εἶπαν, ὅτι ἡ θρησκεία τοῦΧριστοῦ εἶνε ἀπόκοσμη, ἔξω ἀπὸ τὰ μέτρα τῶν
ἀνθρώπων, θρησκεία μόνο γιὰ τοὺς πα πᾶδες
καὶ τοὺς καλογήρους… Αὐτὰ εἶ παν.Ψέμα αὐτὸ καὶ συκοφαντία. Κι ὅτι πρόκει-
ται γιὰ συκοφαντικὸ ψέ μα τὸ ἀποδεικνύει ἡ
σημερι νὴ ἑ ορτὴ τοῦ ἐνδόξου μεγαλομάρτυ-
ρος καὶ ἰαματικοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. Πῶς
τὸ ἀποδεικνύει; Θὰ σᾶς τὸ πῶ ἀπαντώντας
σύντομα σὲ δύο ἐρωτήματα, στὰ ὁποῖα συγ -
κεφαλαιώνεται ἡ ὁ μιλία. Τὸ πρῶτο ἐρώτημα·ποῦ ἔζησε ὁ ἅγι ος Παν τελεήμων; Καὶ τὸ δεύ-
τερο· ποιό ἦταν τὸ ἐ πάγγελμά του;

* * *⃝ Τὸ πρῶτο ἐρώτημα· ποῦ ἔζησε ὁ ἅγιος; Ἔ -
ζησε ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο; Μήπως ἔζησε στὰ
Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους; μήπως ἔζησε
σὲ τίποτα σπηλιές, σὲ «ὀ πὲς τῆς γῆς»; (Ἑβρ. 11,38),
μήπως ἔζησε στὴν ἔρημο ὅπως ὁ μέγας Ἀν τώ-
 νιος; Κάθε ἄλλο. Ἔζησε μέσα στὴν κοινωνία,μέσα στὸν κόσμο, μέσα σὲ πόλι. Ποιά πόλι;

Ἔζησε μέσα σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες
καὶ ἐνδοξότερες πόλεις τῆς Ἀ νατολῆς, ἡ ὁ -
ποία γιὰ κάποιο χρονι κὸ διάστημα χρημάτισε
καὶ πρωτεύουσα τοῦ ἀνατολικοῦ κόσμου· πό-λι στὴν ὁποία ἐπικρατοῦσε τὸ ἑλ ληνικὸ στοι-
χεῖο καὶ ἡ ὁποία –πῶς νὰ μὴν κλάψουμε– μέ-
χρι τὸ 1922 ὑ πῆρχε, μὰ σήμερα δὲν ὑπάρχει.
Τέτοια ἅγια ἡμέρα ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Μι-
κρᾶς Ἀσίας συνέρρεαν ἐκεῖ, γιὰ νὰ ἑορτά-
σουν τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου. Ἡ πόλις αὐ τὴ λέ-
γεται Νικο μήδεια· αὐτὴ εἶνε ἡ πατρίδα τοῦ ἁ -
γίου Παν τελεήμονος καὶ ἐκεῖ ὑπῆρχε μεγα-
λοπρεπὴς ναὸς ἐπ᾽ ὀνόματί του.

Ἦταν ἔνδοξη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ Ἰουλίου1920, ὅ ταν συνέβη κάτι σὰν θαῦμα. Ἦρθαν ἔ -

τσι τὰ στρατιωτικὰ γεγονότα, καὶ τότε ἕνα
φτερωτὸ τάγμα εὐζώνων, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν
ἀ είμνηστο ταγματάρχη Βεντίρη, μπῆκε στὴΝικομήδεια μέσα σὲ κλῖμα ἐνθουσιασμοῦ τῶν
Ἑλλήνων. Ἔστρωναν τοὺς δρόμους μὲ δάφ-
νες, ἡ σημαία μας κυμάτιζε στὰ ὕψη, ἠχοῦ -
σαν σάλπιγγες καὶ ψάλλονταν θούρια, ἐνῷ τὸ
καμπαναριὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁ γίου Παντελεή-
μονος σει όταν ἀπὸ τὶς χαρμόσυνες κωδωνο-
κρουσί ες ποὺ διαλαλοῦσαν στὰ πέρατα τῆς
περιο χῆς τοὺς πανηγυρισμούς. Αὐτὰ τότε.Σήμερα τί νὰ γίνεται ἐκεῖ; Πέρασαν ἀπὸ
τὴν ὡ ραία ἐκείνη ἡμέρα ἀρκετὰ χρόνια. Τώ-
ρα δυσ τυχῶς στὴ Νικομήδεια δὲν ὑπάρχει
πιὰ χρι στιανικὸς ναός. Ὁ μεγαλοπρεπὴς ἱε -
ρὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἔχει με-
ταβληθῆ σὲ κινηματογράφο, πρὸς αἶσχος τοῦ
θεωρουμένου χριστιανικοῦ κόσμου καὶ γιὰ
νὰ κομπορρημονῇ ἡ ἀπιστία καὶ ἀθεΐα.

Νικομηδεὺς λοιπόν, Μικρασιάτης δηλαδή,
ὁ ἅγιος Παντελεήμων. Ἀλλὰ τὸ θέμα δὲν εἶνε
αὐτό· τὸ θέμα εἶνε, ὅτι ἔζησε μέσα σὲ μία με-
γαλούπολι. Καὶ ἡ Νικομήδεια ἦταν βέβαια μία
ἑλληνικὴ μεγαλούπολις· γνω ρίζουμε ὅ μως
ὅτι, ὅ που ὑ πάρχει πολυκοσμία καὶ πλοῦ τος,
ἐκεῖ κατὰ κανόνα ἀναπτύσσεται συγχρό νως
διαφθορά· χαλαρώνουν οἱ συνεκτικὲς δυ νά-
μεις τῆς κοινωνίας, νοθεύονται οἱ ἀρχές, κα-
ταπίπτουν τὰ ἤθη. Εἶχε λοιπὸν καὶ ἡ Νικομή-
δεια ἀρκετὴ διαφθορά, ποὺ δὲν εἶ νε τίποτε
ἄλλο παρὰ ἡ κοπριὰ τοῦ διαβόλου.

Καὶ ὅμως ἐπάνω στὴν κοινωνικὴ αὐτὴ κο-
πριὰ γεννήθηκε καὶ ἄνθισε τὸ σπάνιο αὐτὸ
ἄνθος τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, ὁ ἅγιος
Παντελε ήμων. Ὅπως συχνὰ ἐπάνω στὴν κο-
πριὰ βγαίνουν τριαντάφυλλα, ἔτσι καὶ μέσα
στὴν διεφθαρμένη ἐκείνη κοινωνία πρόβαλε
τὸ ῥόδο αὐτό, τὸ ὡραιότατο καὶ εὐωδέστατο
τριαντάφυλλο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὑπῆρξε ὁ
ἅγιός μας μὲ τὴν ὅλη ζωὴ καὶ δρᾶσι του. 
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Τί θέλω νὰ πῶ· ὅτι δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ πᾷς
στὸ Ἅγιο Ὄρος, νὰ πᾷς σὲ ἐρήμους καὶ βου-
νά, γιὰ ν᾽ ἁγιάσῃς. Μπορεῖς καὶ μέσα στὴν πο-λιτ εία νὰ δείξῃς τὴν πίστι σου. Τὸ περιβάλλον
βέβαια ἀσκεῖ μεγάλη ἐπίδρασι στὸν ἄνθρω-
πο· ἀλλὰ ἡ δύναμις τῆς θείας χάριτος μπορεῖ
νὰ νικήσῃ καὶ τὸ περιβάλλον. Εἶνε δυνατὸν
καὶ μέσα στὸ χειρότερο περιβάλλον ὁ πιστὸς
νὰ ὀρθώσῃ τὸ ἠ θικὸ καὶ πνευματικό του ἀνά-
στημα· εἶνε δυνατὸν καὶ μέσ᾽ στὰ Σόδομα καὶ
Γόμορρα ὁ Χριστιανὸς νὰ διατηρῇ τὴν καθα-
ρότητά του. Σήμερα μία ἀπὸ τὶς πιὸ κοσμικὲς
πόλεις θεωρεῖται τὸ Παρίσι, στὴν ὁποία ἔχει
συσσωρευ θῆ κοπριὰ τοῦ διαβόλου. Καὶ ὅμως
διάβασα πρὸ ἡμερῶν, ὅτι ἐκδόθηκε ἕνα βι-
βλίο ποὺ γράφει κάτι ἀπίστευτο· ὅτι μέσα στὴ
μεγαλούπολι αὐτὴ τῆς Δύσεως ἑκατοντάδες
νέοι εἶνε παρθένοι συναγωνιζόμενοι καὶ τοὺς
Ἁγιορεῖτες μοναχούς!Ἡ ἁγιότης λοιπὸν εἶνε φυτὸ ποὺ δὲν φυ-
τρώνει μόνο στὶς ἐρήμους. Εἶνε ἄνθος ποὺ
εὐ δοκιμεῖ βέβαια στὰ ἀσκητήρια τῶν μονα -
χῶν, ἀλλὰ δὲν λείπει καὶ ἀπὸ τὶς τάξεις τῆςκοινωνίας· ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια, τοὺς στρα -
τῶ νες, ἀκόμη καὶ τὰ παλάτια καὶ τὶς αὐλὲς
τῶν βασιλέων. Παντοῦ ὅπου ὑπάρχει πίστις,
ἐκεῖ αὐτὴ ποιεῖ τὰ θαυμάσια.
⃝ Τὸ δεύτερο ἐρώτημα τώρα· ποιό ἦταν τὸἐπάγγελμα τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος;

Ἦταν ἆραγε κληρικός; ἱερεύς, ἀρχιερεύς;
ἦταν θεολόγος; ἦταν ἱεροκήρυκας. Ὄχι. Τί ἦ -
ταν; Γιατρός. Σπούδασε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη
κοντὰ σὲ διασήμους κορυφαίους ἐπιστήμο-
νες τῆς ἐποχῆς του. Ἔμαθε ὅλα τὰ βότανα,
ἀπὸ τὰ ὁποῖα βγαίνουν ὅλα τὰ φάρμακα.

Μιὰ παρέκβασι στὸ σημεῖο αὐτό. Σημειῶ -
στε, ὅτι ἡ πανίδα τοῦ Βερμίου ἔχει πολλὰ τέ-
τοια φυτά· Γερμανοὶ ἐπιστήμονες εἶπαν ὅτι,
ἂν τὰ εἶχαν αὐτοί, θὰ ἔκαναν ἐδῶ ἐργοστάσιο
φαρμάκων. Ὅπως τότε ἔτσι καὶ σήμερα τὰ πε-
 ρισσότερα φάρμακα δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο πα -
ρὰ ἀπόσταγμα βοτάνων τῆς γῆς· μέσα σ᾽ αὐ -
τὰ ὁ Θεὸς ἔχει κλείσει θεραπευτικὴ δύναμι. 

Σπούδασε λοιπὸν ὁ ἅγιος καὶ ἦταν ἄριστοςἐπιστήμων, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ εἶ -
νε καὶ πιστὸς Χριστιανός. Καὶ πλεονεκτοῦσε με-
 ταξὺ τῶν συναδέλφων του, γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
φυσικὰ σκευάσματα στὴ δι  άθεσί του εἶχε καὶ
ἕνα φάρμακο ποὺ δὲν ὑ πῆρχε στὰ ἄλ λα φαρ-
μακεῖα. Τὸ φάρμακο αὐτὸ εἶνε ἡ πίστις! Πί-
στευε στὸ Χριστό. Στὸ κάθε περιστατικό, προ-
 τοῦ νὰ ἐπιληφθῇ προσευχόταν καὶ ἐ πικαλεῖτο
τὸ ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἁ γί ας Τριά-
δος· ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ· καὶ τότε

καὶ ὁ τυφλὸς ἔβλεπε τὸ φῶς του, καὶ ὁ
κουφὸς ἄκουγε, καὶ ὁ παράλυτος ἀναπηδοῦ -
 σε ἀπ᾽ τὸ κρεβάτι του. Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ ὁ ἅγιος Παντελεήμων καὶ νεκροὺς ἀκό-
μη ἀνέστησε. Τί σημαίνει αὐτό· ὅτι μπορεῖ νὰ
εἶσαι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, νὰ ἔ χῃς
ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν σὲ ἐμ -
ποδίζει ἀπὸ τὸ νὰ εἶσαι Χριστιανός. Ἡ εὐσέ-βεια ὄχι μόνο δὲν ἐμποδίζει ἀλλὰ καὶ ἐνισχύ-
ει τὸν ἐπιστήμονα στὸ νὰ ἐκ τελῇ τὰ χρέη του.

Πρὸ καιροῦ ἐκδόθηκε ἕνα ξένο βιβλίο, ποὺ
μεταφράστηκε σὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ στὰ
ἑλ ληνικὰ μὲ τίτλο «Πίσω μας στέκει ὁ Θεός».
Τὸ ἔγραψε ἕνας διάσημος χειροῦργος τοῦ Βε-
 ρολίνου, ποὺ πενήντα χρόνια κρατοῦσε τὸ νυ-
 στέρι, ἔκανε χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, καὶ θε-
 ράπευσε χιλιάδες ἀσθενεῖς. Λέει λοιπὸν στὸ
βιβλίο αὐτό, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ δικό του χέρι ἔ -
βλεπε τὸ Θεό. Σὲ δύσκολες ἐγχειρήσεις, ποὺ
δὲν ἀνελάμβανε νὰ κάνῃ ἄλλος, αὐτὸς πρῶτα
προσ ευχόταν καὶ μετὰ ἐνεργοῦσε· καὶ ὁ Θεὸς
τὸν βοηθοῦσε καὶ ἐπιτύγχανε.

Σήμερα ὑπάρχουν βέβαια γιατροὶ ὑλισταὶ
καὶ ἄθεοι, ποὺ συχνὰ ἐκμεταλλεύονται τὸν ἀ -
σθενῆ, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ γιατροὶ καὶ νοση-
λευταὶ ἄγγελοι, ποὺ μιμοῦνται τὸν ἅγιο Παν -
τελεήμονα. Προτοῦ νὰ ἐνεργήσουν κάνουν
τὴν προσευχή τους στὸ Θεὸ καὶ μετὰ προσ -
φέ ρουν τὶς ὑπηρεσίες τους. Καὶ στὸ Παρίσι,
ποὺ δὲν φημίζεται γιὰ πολλὴ εὐσέβεια, ὅπως
ἐδῶ ὑπάρχουν ἰατρικοὶ σύλλογοι μὲ προστά-
τη τὸν ἅγιο Παντελεήμονα, ἔτσι ἐκεῖ ὑπάρχει
ἰατρικὸς σύλλογος μὲ χιλιάδες μέλη ποὺ ὡς
προστάτη του ἔχει τὸν ἅγιο Λουκᾶ· γιατὶ καὶ
ὁ ἅγιος Λουκᾶς (ὅπως ὁ ἅγιος Παντελεήμων
καὶ οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι) ἦταν γιατρός.

* * *Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου. Ἡ πίστι εἶνε
ἀπαραίτητη στὴ ζωή μας. Πιστεύετε! ὁποιο-
δήποτε ἐπάγγελμα καὶ ἂν ἀσκῆτε. Ἄρχοντες,
ἀξιωματι κοί, δικασταί, ἐκπαιδευτικοί, ἐπιστή-
μονες, τεχνικοί, ἔμποροι, παραγωγοί, γεωρ-
γοί, βοσκοί, ἀρτοποιοί, ἁλιεῖς, ἄντρες - γυναῖ -
κες - παιδιά, πιστεύετε! Δὲν ἔχει καμμιά ἀνάγ -
κη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός· ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκητὴν πίστι, ὅπως τὸ λουλούδι ἔχει ἀνάγκη τὸν
ἥλιο. Χωρὶς τὴν πίστι δὲν μποροῦμε νὰ ζήσου-
 με. Πιστεύετε, ἀδελφοί μου, στὸν Ἰησοῦ Χρι-
στό, βαδίζετε στὰ ἴχνη τοῦ ἁγίου μας.

Καὶ εἴθε ὁ Κύριος διὰ πρεσβειῶν τοῦ μεγα -
λομάρτυρος Παντελεήμονος νὰ φυλάττῃ κά-
θε πόλι, κάθε οἰκογένεια καὶ κάθε ἄτομο ὑπὸ
τὴν κραταιὰ σκέπη τοῦ Θεοῦ· ἀμήν.
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