
Ἡἑορτή, ἀγαπητοί μου, τοῦ ἁγίου ἀποστό -
λου Θωμᾶ φέρνει σήμερα μπροστά μας

τὴ σκηνὴ τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸ Χριστὸ
μετὰ τὴν Ἀνάστασι. Ἀκούσαμε τὴν ἐξιστόρη-
σι στὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 20,19-31). Ἀπὸ τὴν περικοπὴ
αὐτὴ παίρνω τὴν ὁμολογία τοῦ ἀποστόλου
«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (ἔ.ἀ. 20,28).

* * *Κινδύνευσε, ἀδελφοί μου, ὁ ἀπόστολος Θω -
μᾶς νὰ χάσῃ τὴν πίστι του στὸν Κύριο. Ἀλλὰ
ἡ φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ δὲν τὸν ἄφησε ἀ -
βοήθητο· ἦρθε καὶ τὸν ἔσωσε μὲ τὴν ἄπειρη
συγ κατάβασί του· μὲ τὴν ψηλάφησι, ποὺ ἐ πέ-
 τρεψε, τὸν ἔπεισε, τὸν στήριξε, τὸν βεβαίωσε.Κινδυνεύουμε συχνὰ κ᾽ ἐμεῖς νὰ καταπον -
τιστοῦμε μέσα στὸ πέλαγος τῆς ὀλιγοπιστίας
καὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ ἁπλώ-
νε ται καὶ μᾶς βγάζει μέσα ἀπ᾽ τὴν ἄβυσσο. Τὸνιώθουμε ἆραγε αὐτὸ καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε;
Ἐλάχιστοι. Ἂν τὸ νιώθαμε, ἀπὸ τί μᾶς ἔσωσε
ὁ Χριστός! Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸ ἔνιωθε
καὶ ἔ λεγε· «Ἐκ πάν των με ἐρρύσατο ὁ Κύρι ος»
καὶ ἀλλοῦ «Ἐρρύ σθην ἐκ στόματος λέον τος»
(Β΄ Τιμ. 3,11· 4,17). Τὸ λέμε κ᾽ ἐμεῖς «Μὲ ἔσωσε ὁ Χρι-
στός», μὰ δὲν τὸ αἰσθανόμαστε καλά,  ὅ πως τὸ
νιώθει π.χ. ἕνας ἀσθενὴς ποὺ θεραπεύθηκε.

Κάποτε, στὸ νοσοκομεῖο ποὺ νοσηλευόμουν,
ἦρθε ἕνας ἄνθρωπος, ἀγκάλιαζε τὸ γιατρό,
τὸν φιλοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγε· Γιατρέ, μὲ ἔ σωσες,
εἶσαι σωτήρας μου, ποτέ δὲν θὰ τὸ ξεχάσω…
Τὸν εἶχε σώσει ἀπὸ ἀσθένεια τοῦ σώματος.

Ἐμεῖς ἀναγνωρίζουμε στὸ Χριστό, ὅτι μᾶς
ἔ   σω σε, μᾶς χάρισε σωτηρία ἀπείρως μεγαλύ -
τερη; Ὄχι δυστυχῶς· διότι δὲν ἔχουμε βαθειὰἐπίγνωσι τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ δὲν ἔχουμε με-τα νοήσει ἀληθινά. Ὅσο πιὸ βαθειὰ μετανο εῖ
ὁ ἄνθρωπος, τόσο πιὸ πολὺ αἰσθάνεται τὴν
εὐ γνωμοσύνη στὸν Σωτῆρα του. Διαφορετι-
κά, μένει ἀσυγκίνητος μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ δικαιώνει τὸν ἁ -

μαρτωλὸ «δωρε ὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι» (βλ. ῾Ρωμ. 3,24·
4,5) καὶ τοῦ χαρίζει τὴ λύτρωσι.

Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς συναισθάνθηκε βαθειὰ
ἀπὸ τί σκότος τὸν ἔβγαλε ὁ Χριστός, καὶ τότε
εἶ πε ἀπὸ τὴν ψυχή του «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁΘεός μου» (ἔ.ἀ.). Αὐτὸς ὁ λόγος ἔχει με γάλη
σημασία. Δείχνει τὴ βεβαιότητα τῆς πίστεως
τοῦ Θωμᾶ. Μεταδίδει ὅμως καὶ σ᾽ ἐμᾶς αὐ τὴτὴ βεβαιότητα. Τώρα ἐμεῖς, ἂν καὶ δὲν παρου-
σι άστη κε μπροστά μας ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ τὸν
ψη λαφή σουμε, ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στὸ
Θωμᾶ, γιατὶ μὲ τὴν ἔρευνα ποὺ ἔ κανε αὐ τὸς ἔ -
δωσε καὶ σ᾽ ἐμᾶς μιὰ ἀτράνταχτη ἀπόδειξι ὅ -
τι πρά γματι ὁ Χριστὸς ἀνέστη, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἐ -
παναλαμβάνουμε τώρα τὴν ὁ μολογία του.

«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Προσέξτε
ἰδιαιτέρως ἐκεῖνο τὸ «μου». Δείχνει ὅτι νιώθει
τὸ Χριστὸ δικό του Κύριο καὶ Θεό, δηλώνει ὅ -
τι ἔχει προσωπικὴ σχέσι μαζί του. Αὐτὸ τὸ «μου»
νὰ τὸ προσθέτουμε κ᾽ ἐμεῖς στὴν ὁμολογία μας.
Ὄχι τυπικά, ὑποκριτικά, ἀλλὰ οὐ σιαστικά. Νὰγίνῃ ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ μένα «ὁ Κύριός μου καὶ
ὁ Θεός μου». Ἔχει μεγάλη σημασία αὐτό.

Πάνω στὴν κουβέντα τους πολλοὶ λένε «ὁ
Θεός», καὶ τί ἐννοοῦν· ὅτι ὑπάρχει μία ἀνω-
τέ  ρα δύναμις ποὺ ἐξουσιάζει τὸν κόσμο. Μὲ
τὸν τρόπο ποὺ τὸ λένε τρόπον τινὰ σπρώχνουντὸ Θεὸ μακριὰ ἀπὸ τὴ ζωή μας, τὸν πᾶνε πέρα
ἀ πὸ τὰ ἄστρα, στὸ μακρινὸ οὐρανό, στὸ ὑπερ-
 πέ ραν. Αὐτὸς ὁ Θεός, ὅπως λένε οἱ θεολόγοι,
λέγεται ὑπερβατικός, ὅτι τάχα δὲν ἀνακατεύ -
εται μὲ τὰ ἀνθρώπινα. Ξέρεις πῶς μοιάζει αὐ -
τό; Σὰν ἕνας πατέρας νὰ φροντίζῃ μιὰ ζωὴ γιὰ
τὰ παιδιά του, κι αὐτά, ὅταν μεγαλώσουν καὶ νο-
 μίσουν ὅτι δὲν τὸν ἔχουν ἀνάγκη, νὰ τοῦ δί  -
νουν μιὰ πολυθρόνα καὶ νὰ τοῦ λένε· Τώρα,
παπποῦ, κάτσε ἐκεῖ πέρα καὶ μὴ μιλᾷς, μὴν ἀ -
νακατεύεσαι στὰ οἰκογενειακά μας… Ἔτσι
πολλοὶ δὲν θέλουν τὸ Θεὸ στὴ ζωή τους. Αὐτὸδὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν ἀθεΐα. Ἅμα τοὺς πῇς
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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
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ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε παντοῦ, μεριμνᾷ γιὰ ὅλα, ὑ πάρ-
χει πάντα στὸ κάθε τι τὸ θέλημα τοῦ οὐρανί ου
Πατρός, δὲν τὸ δέχονται καὶ εἰρωνεύονται.

Ὁ νοῦς τοῦ πιστοῦ ὅμως πλησιάζει τὸ Θεό,
τὸν φέρνει κοντά, δίπλα του. Ὅταν ἐμεῖς ὄχι
ψεύτικα καὶ ὑποκριτικά, ἀλλὰ εἰλικρινά, σὰν
τὸ Θωμᾶ, προσθέτουμε ἐκεῖνο τὸ «μου», τό-
τε τὸν αἰσθανόμαστε δίπλα μας, νὰ συμ πο ρεύ- εται μαζί μας, ὅπως τότε «συνεπορεύετο» μὲ
τοὺς δύο μαθητὰς στοὺς Ἐμμαούς (βλ. Λουκ. 24,13-16).
Εἶνε δίπλα μας ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, αὐτὸ
νὰ τὸ γράψουμε στὴν καρδιά μας.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ αἰσθανθοῦμε αὐτό, πρέπεινά ᾽χουμε μετανοήσει. Ὅποιος ἀπὸ μᾶς μετα νό -
ησε σωστά, αὐτὸς αἰσθάνεται ὅτι ὁ Χριστὸς τὸν
ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε παρέδωσε τὸν ἑ  αυτό
του στὸ θάνατο, θυσιάστηκε ὑ πὲρ αὐ τοῦ (βλ. Γαλ.
2,20. Ἐφ. 5,2). Ὅποιος πίστεψε στὸ Χριστὸ τὸ θεωρεῖ
ὡς τὴν ὑψίστη εὐλογία, τὸ «λαχεῖο» τῆς ζωῆς
του (βλ. Β΄ Πέτρ. 1,1). Αὐτὸ τὸν κάνει νὰ εἶνε αἰωνίως
εὐγνώμων στὸ Θεὸ καὶ λάμ πει ἀπὸ χάρι.

Ἂν λοιπὸν διὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς μετανοί-
 ας ἡ ζωή μας συνδέθηκε μὲ τὸ Χριστό, μὴν εἴ -μαστε πιὰ «σκυθρωποὶ» καὶ μελαγχολικοί. Ἔτσι
ἦταν οἱ δύο μαθηταὶ ποὺ πήγαιναν πρὸς Ἐμμα-
 οὺς προτοῦ νὰ συνομιλήσουν μὲ τὸν Ἀ να στάν -
τα. Ἔτσι ἦταν καὶ ὁ σημερινὸς ἅγιος, ὁ Θωμᾶς,
πρὸ τῆς Ἀ ναστά σε ως, ὅπως ἔδειχναν τὰ λόγια
του (βλ. Ἰω. 11,16). Ἀλλὰ οἱ ἴδιοι κατόπιν, μετὰ τὴν ἐπι-
κοινωνία μὲ τὸ Χριστό, εἶχαν τέτοια χαρά, ποὺ
κανείς δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς τὴν ἀ φαιρέσῃ
(βλ. Ἰω. 16,22)· τὸ βεβαιώνει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος (βλ. ῾Ρωμ. 8,35-39). Χαρὰ καὶ ἀσφάλεια ἀπὸ ἐπιθέ-
σεις τῆς ἁμαρτίας. Τὸ νὰ ἔχουμε διαρκῶς μπρο-
 στά μας τὸ Θεό, αὐτὸ μᾶς προστατεύει ἀ πὸ
παγίδες τοῦ ἐχθροῦ καί, ὅπως λέει ὁ ψαλμῳ -
δός, δὲν ἀφήνει ν᾽ ἁμαρτήσου με· «Προωρώ-
μην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι
ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ» (Ψαλμ. 15,8). 

Ἐπαναλαμβάνω· μᾶς ἔσωσε ὁ Κύριος ἀπὸτὴν καταστροφή, ἀπὸ τὸν πνευματικὸ θάνα-το· ὑπάρχει τίποτε πιὸ φοβερὸ καὶ ἄξιο δακρύ -
ων; Κάποτε εἶχαν καταδικάσει σὲ θάνατο ἕ ναν
ἐγκληματία καὶ δεμένο τὸν ὡδηγοῦσαν στὸν τό-
 πο τῆς ἐκτελέσεως, ἐνῷ ὁ κόσμος εἶ χε μαζευ -
τῆ καὶ τὸν ἀποδοκίμαζε· Φτού σου, φτού σου
παλιάνθρωπε!… Στὴν ἄκρη ὅμως τοῦ δρό μου
ἕνας καλόγερος εἶχε γονατίσει καὶ προσ ευχό-
ταν γι᾽ αὐτόν. Πολλοὶ τότε ἄφησαν τὸν κα τάδι-
κο καὶ στράφηκαν ἐναντίον τοῦ μο ναχοῦ· –Δὲν
ντρέπεσε, καλόγερε, ἐσὺ νὰ κλαῖς γι᾽ αὐ τὸ τὸ
κά θαρμα; –Θρηνῶ, τοὺς ἀπαντᾷ, για τὶ σκέπτο-
μαι ὅτι, ἂν δὲν μὲ κρατοῦσε ὁ Χριστός, ἐγὼ θὰεἶχα κάνει πιὸ φοβερὰ ἐγκλήματα ἀπὸ αὐτόν.

Κ᾽ ἐμᾶς, ἂν δὲν μᾶς φώτιζε ὁ Θεός, θὰ ἤμα-
σταν οἱ χειρότεροι ἀπ᾽ ὅλους. Ὅ,τι ἔχουμε τό
᾽χουμε ἀπὸ τὸ Χριστό. Ἂν μᾶς λείψῃ ἡ βοή-
θεια, ἡ χάρις, ἡ δύναμίς του, μποροῦμε νὰ δι -
απράξουμε τὰ χειρότερα ἁμαρτήματα. Γι᾽ αὐ -
τὸ λέει καὶ ὁ Παῦλος γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅτι
εἶνε ὁ πρῶτος καὶ μεγαλύτερος τῶν ἁμαρτω -
λῶν (βλ. Α΄ Τιμ. 1,15). Κ᾽ ἐμεῖς νά ᾽χουμε συναίσθησι,
ὅτι χω ρὶς τὸ Χριστὸ θὰ ἤμασταν οἱ «ἐλεεινό-
τεροι ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους» (Α΄ Κορ. 15,19).

Γι᾽ αὐτὸ ἂς τοῦ ποῦμε· Χριστέ, σ᾽ εὐχαρι-στοῦμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας. Καὶ νὰ γί - νῃ ὁ Χριστὸς δικός μας· νὰ δημιουργήσουμε
προσωπικὴ σχέσι μαζί του διὰ τῆς μελέτης τῆς
Γραφῆς, τῆς προσευχῆς, τῆς μετανοίας, τῆς ἐξ -
ομολογήσεως, τῆς θείας κοινωνίας, δι᾽ ὅλων
τῶν μέσων τῆς χάριτος. Νὰ τὸν παρακα λοῦμε νὰ
μένῃ κοντά μας· «Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν…» (Λουκ. 24,29).
Τότε θὰ γίνῃ Θεὸς καὶ Κύριός μας προσωπι-
κός· καὶ ἐνῷ ζοῦμε ἐντὸς τοῦ κόσμου, «τὸ πο-
λί τευμά» μας θὰ εἶνε «ἐν οὐρανοῖς» (Φιλ. 3,20).

* * *Σήμερα, ἀγαπητοί μου, οἱ ἄνθρωποι, ἐνῷ ἔ -
χουν τόσες ἐπικοινωνίες καὶ φιλίες, εἶνε ἔ ρη-μοι. Ὁ Θεὸς ἀπουσιάζει τρομακτικὰ ἀπὸ τὴ
ζωή τους. Ἐπικρατεῖ ὀλιγοπιστία, ὅπως δεί-
χνει ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἡ ὀλιγοτεκνία· λεί-
πει ἡ πίστι στὸ Μεγαλοδύναμο, ποὺ εἶχαν οἱ
ἀείμνηστοι πρόγονοί μας. Ἔφτασαν στὴ Δύ-
σι –φοβερὸ πρᾶγμα– θεολόγοι(;) ν᾽ ἀναπτύσ-
σουν θεωρίες περὶ θανάτου τοῦ Θεοῦ! Ἄφη-
σαν τὸν ὀρθολογισμὸ νὰ σκοτώ σῃ μέσα τους
τὴν πίστι, καὶ ζοῦν μέσα στὴν ἀμφιβολία.

Ὁ πιστός, καὶ ἂν ὅλοι ἀρνηθοῦν τὸν Κύριο,
καὶ ἂν ὅλος ὁ κόσμος γίνῃ Σόδομα καὶ Γόμορ -
ρα, –μαζὶ μὲ τὸ Θωμᾶ, ποὺ ἔμεινε πιστὸς καὶ
ἀ πέδειξε τὴν πίστι του μὲ μαρτυρικὸ θάνατο
στὶς Ἰνδίες– θὰ λέῃ πάντα· «Ὁ Κύριός μου καὶ
ὁ Θεός μου». Ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς
τοὺς αἰῶνας. Γι᾽ αὐτὸ οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ
στὶς κατακόμβες, ἐκεῖ ποὺ ἔθαβαν τοὺς νε-
κρούς των, ἔγραφαν· Ὁ Χριστὸς ζῇ!

Ἐμεῖς αὐτὰ δὲν τὰ αἰσθανόμεθα· ὁ ἥλιοςτῆς πίστεώς μας ἔχει πάθε ἔκλειψι. Δὲν ἀκού-
γεται καθαρὰ ἡ φωνὴ τοῦ οὐρανοῦ, τὴν σκε-
πάζουν πολλὰ παράσιτα.

Ἂς ἀποβάλουμε τὴν δυσ πιστία καὶ τὴν ἀμ φι-
βολία. Νὰ διαλυθοῦν τὰ μαῦρα σύννεφα τῆς
μελαγχολίας. Νὰ βροῦμε πάλι τὴ χαρὰ καὶ τὴδύναμι τῆς πίστεως. Ὁ Κύριος μᾶς ἀγάπησε,
μᾶς εὐεργέτησε, μᾶς ὕψωσε μέχρι τὰ ὕψη
τοῦ οὐ ρανοῦ. Σ᾽ αὐτὸν ἔχουμε παραδοθῆ.

Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία - μάθημα, ποὺ ἔγινε σὲ ἱεραποστολικὴ συγ κέντρωσι γυναικῶν πιθανῶς στὴν ὀρθόδοξη ἀδελφότητα «Ἀγάπη» Φλωρίνηςτὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ 17-4-1977. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 10-9-2020.
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Τὸ θέμα μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε μία δίκη,
ποὺ ἔγινε στὸν Πειραιᾶ. Ὡρισμένες λε-

πτο μέρειές της ἔχουν ἐνδιαφέρον.
Στὶς 27 Ὀκτωβρίου 1953 μὲ μερικοὺς φίλους

βρισκόμουν στὴν αἴθουσα τοῦ Πταισματοδικεί-
ου. Βλέποντας ἐκεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου σκε-
 πτόμουν· ἂν ὁ Κύριος ἦταν ὄχι μόνο στὸν τοῖ χο
ἀλλὰ καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός μας, δὲν
θὰ ὑπῆρχαν ἀδικήματα καὶ τὰ δικαστήρια θά
᾽ταν ἀ χρεί αστα. Τώρα ἡ εἰκόνα μένει, γιὰ νὰ μᾶς
θυ μίζῃ πόσο μακριὰ ἀπὸ τὸν Κύριο εἴμαστε.

Μπροστὰ στὴ ἕδρα εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλ -
λὰ μόνο γιὰ νὰ ὁρκίζωνται πάνω σ᾽ αὐτὸ οἱ
Χριστιανοί, παρ᾽ ὅλο ὅτι μέσα σ᾽ αὐτὸ ὑπάρ-
χει τὸ «μὴ ὀμόσαι ὅλως» (Ματθ. 5,34).

Σὲ λίγο μπαίνουν οἱ δικασταί. Ὁ πρόεδρος
παίρνει τὴ θέσι του, χτυπάει τὸ κουδούνι καὶ
γίνεται ἡσυχία. Τί φοβερὸ τὸ ἔργο τῶν δικα-
στῶν· σκέψου, ἄνθρωποι νὰ δικάζουν ἀν θρώ-
πους! Φώ τιζέ τους, Θεέ μου, ν᾽ ἀποδίδουν τὸ
δίκαιο, νὰ βασιλεύῃ δικαιοσύνη. Γι᾽ αὐτὸ χωρὶςπροσευχὴ δὲν ἔπρεπε ν᾽ ἀρχί ζῃ καμμία δίκη.

Ἂς παρακολουθήσουμε ὅμως τώρα τὴν
συνεδρίασι.

Μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες δίκες ἔρχεται τέ-
λος αὐτὴ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει. Ὁ πρόεδρος
διαβάζει τὰ ὀνόματα τῶν κατηγορουμένων.Ἕνδεκα (11) ἄντρες ἀκοῦνε τὰ ὀνόμα  τά τους·
σηκώνονται, πηγαίνουν καὶ κάθονται στὸ ἑδώ- λιο νὰ δικαστοῦν. Ἀπὸ αὐτοὺς τρεῖς (3) εἶνε
μεγάλοι κ᾽οἱ ὑπόλοιποι εἶνε νέοι 18 - 25 ἐτῶν.

Τί κακὸ ἔχουν κάνει; Κατηγοροῦνται, ὅτι
στὶς 29 Αὐγούστου ἡμέρα Σάββατο μαζὶ μὲ
πολλοὺς ἄλλους πῆγαν στὸ κινηματοθέατρο
«Παλλὰς» στὸ Πασαλιμάνι καὶ τὰ μεσάνυχτα
(12:05΄μ.μ.), τὴ στιγμὴ ποὺ ἐπάνω στὴ σκηνὴ
βγῆκαν οἱ καλλονὲς ποὺ διεκδικοῦσαν τὸν τί -
τλο τῆς Μὶς - Πειραιῶς, σηκώθηκαν ὄρθιοι,
φώ ναζαν «Αἶσχος γιὰ τὴν πατρίδα!» καὶ μὲ τὶς
διαμαρτυρίες τους ματαίωσαν τὰ καλλιστεῖα·
ἄλλοι ὅμως, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ θαυμάσουν
τὰ …ἀ γάλματα, ἔφυγαν παραπονούμενοι γιὰ
τὴν διακοπὴ τῆς παραστάσεως· κατηγοροῦν -
ται λοιπὸν γιὰ διαταραχὴ τῆς «τάξεως».

Ὁ μάρτυς ὑπερασπίσεως καθηγητὴς Χρῆ -στος Ἀδαμόπουλος, πρόεδρος τοῦ συλλόγου
«Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής», καταθέτει, ὅτι προ-
τοῦ νὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα αὐτὰ οἱ σύλλο-
γοι «Μέγας Ἀθανάσιος» καὶ «Ἰωάννης ὁ Βα-
πτιστής» ἐπισκέφθηκαν τὶς δημόσιες ἀρχές,
ὑπέβαλαν ἀναφορὲς καὶ ὑπομνήματα, καὶ ζη-
τοῦσαν τὴν κατάργησι τῶν καλλιστείων ὡς
αἰσχροῦ θεάματος ποὺ ἀπαγορεύουν οἱ κεί-
μενοι νόμοι. Τοὺς δόθηκαν τότε ὑποσχέσεις,
ἀλλὰ δὲν ἔγινε τίποτε. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἀπο-
φάσισαν ν᾽ ἀντιδράσουν, καὶ ἀντέδρασαν ὡς
Χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες πολῖτες κινούμενοι
μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Συντάγματος.

Σὲ κάποιο σημεῖο τῆς καταθέσεως αὐτοῦ τοῦ
μάρ τυρος, παρακολουθώντας ἀπὸ μιὰ γωνιὰ
τὴ δίκη, ζήτησα τὴν ἄδεια νὰ μιλήσω κ᾽ ἐγὼ
δίνοντας ἐξηγήσεις. Ὁ πρόεδρος μοῦ ἔδωσε

Κυριακὴ καὶ μνήμη τοῦ εὐαγγ. Λουκᾶ18 Ὀκτωβρίου 2020 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2330 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Τὸ δάκρυ τοῦ λαοῦ - Μία δίκη

(Πέρασαν 10 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησι τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου. «Μᾶς λείπει», εἶπαν πολλοί. Κ᾽ ἐμεῖς ἀνταποκρινόμενοι στὴν ἐπι-
θυμία τους ἀρχίσαμε νὰ φυλλομετρᾶμε τὸ περιοδικό του, τὴν «Σπίθα», νὰ ξαναδιαβάζουμε τὰ παλαιὰ ἄρθρα του καὶ νὰ θυμώμαστε
τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔκανε· ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς πίστεως, τῆς πατρίδος, τῆς οἰκογενείας, τῆς παιδείας, κατὰ τῆς φαυλότητος καὶ διαφθορᾶς.
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν κατὰ τῶν καλλιστείων, τὰ ἔτη 1953-54. Μία λοιπὸν φάσι αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος  παρακολουθοῦμε τώρα.

Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου 29 Αὐγούστου 1953 στὸ Πασαλιμάνι τοῦ Πειραιῶς ἀκούστηκαν διαμαρτυρίες στὸν θερινὸ κινηματογράφο
«Παλλάς», ὅπου γίνονταν συνοικιακὰ καλλιστεῖα, καὶ ἔγιναν σοβαρὰ ἐπεισόδια ποὺ ματαίωσαν τὴν ἐκδήλωσι. Ἥρωες τῶν γεγονότων
ἦταν μερικοὶ ἐργαζόμενοι νέοι, ποὺ συνελήφθησαν, τοὺς ἀπήγγειλαν βαρὺ κατηγορητήριο, καὶ τὸν Ὀκτώβριο ἦρθε ἡ ἡμέρα νὰ δικα-
στοῦν. Στὴν δίκη αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία στὸ διάστημα τῶν δύο μηνῶν ποὺ μεσολάβησε οἱ ἡρωικοὶ νέοι δὲν μπόρεσαν νὰ βροῦν ἕνα δικη-
γόρο νὰ τοὺς ὑ περ ασπισθῇ, παρέστη ὁ π. Αὐγουστῖνος, ζήτησε τὸν λόγο ἀπὸ τὸν πρόεδρο καὶ ἀνέλαβε ὁ ἴδιος τὴν ὑπεράσπισί τους. Ἐν
συνεχείᾳ ἔγραψε ἄρθρο μὲ τίτλο «Τὸ δάκρυ τοῦ λαοῦ – Μία δίκη», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Χριστ. Σπίθα» [φ. 149/Ὀκτ. 1953].
Σ᾽ αὐτὸ περιγράφει καὶ σχολιάζει τὴν δίκη, παραθέτει τὴν δική του ἀγόρευσι, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀγορεύσεις δύο ἡλικιωμένων δικηγόρων –ὁ
ἕνας λεγόταν Ψωμᾶς– ποὺ ἀνέλαβαν αὐτοπροαιρέτως καὶ ἀνιδιοτελῶς νὰ ὑπερασπισθοῦν τοὺς συμπαθέστατους κατηγορουμένους)
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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).
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τὴν ἄδεια, πλησίασα στὸ ἑδώλιο καὶ μὲ πολλὴ
συγ κίνησι εἶπα περίπου τὰ ἑξῆς.

Οἱ νέοι αὐτοί, ποὺ μαζὶ μὲ ὥριμους ἄνδρες
δικάζονται, ἀνήκουν στὸ νεοσύστατο σύλλογο
«Μέγας Ἀθανάσιος», τοῦ ὁποίου ὁ σκοπὸς κα -
τὰ τὸ καταστατικὸ εἶ νε «ἡ καταπολέμησις τῶν
ἀσέμνων θεαμάτων καὶ ἀναγνωσμάτων». Ἡ κί-
νησις αὐτὴ εἶνε μία ζωηρὴ ἔκφρασι πόνου γιὰ
τὴν κατάπτωσι τῶν ἠθῶν στὴν πατρίδα μας.

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἀγωνίστηκε γιὰ νὰ
δῇ τὴν πατρίδα νὰ μεταβάλλεται σὲ ἀκάθαρ-
τη ἀγέλη Χόλλυγουντ, σὲ κοινωνία Πομπηΐας
καὶ Σοδόμων. Ὄχι. Ὁ λαός μας ἔχει ἰδανικά, ζῇ
καὶ πεθαίνει γιὰ ἰδέες. Στ᾽ αὐτιά μας βουΐζουν
φωνές, οἱ ἐπιθανάτιες παραγγελίες χιλιάδων
νέων μας, ποὺ ἔπεσαν γιὰ νὰ ζῇ ἡ Ἑλλάδα ὡς
Ἰδέα. Καὶ ἐκεῖνοι οἱ νεκροί μας μᾶς ἄφησαν
ἐντολή· Ἐσεῖς ποὺ θὰ μείνετε, ἀγωνιστῆτε γιὰ
νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ θυσίες μας. Αὐτὴ τὴν ἐν -
τολὴ ἐκτελοῦν καὶ οἱ νέοι αὐτοί, συνεχίζοντας
μέσα στὶς πόλεις τὸν ἀγῶνα ποὺ ἔκαναν ἐκεῖ -
νοι στὰ βουνά. Γιατὶ –μὴν τὸ κρύβουμε– στὶς
πό λεις ἡ Ἑλλάδα τῆς Πίνδου κινδυνεύει νὰ
ταφῇ μέσα στὸ βοῦρκο τῆς ἀκολασίας. Γιὰ νὰ
μὴ συμβῇ λοιπὸν αὐτὸ ἀγωνίζονται οἱ νέοι αὐ -
τοί. Αὐτά, κ. πρόεδρε, εἶχα νὰ πῶ ὡς πρὸς τὰ
ἐλατήρια τῆς πράξεως ποὺ θὰ δικάσετε.

Ὡς πρὸς τὴν πρᾶξι τώρα, τὴ διασάλευσι τῆς
«τάξεως» στὸν κινηματογράφο, ἔχω νὰ πῶ, ὅτι
τὸ σύνθημα τῆς «ἀταξίας» τὸ ἔδωσαν ὄχι οἱ κα-
 τηγορούμενοι ἀλλὰ ἡ διεύθυνσι τοῦ κινηματο -
γράφου, ἀφοῦ ὁ διαφημιστὴς εἶπε στοὺς θεα τὰς
ὅτι κατὰ τὴν ἐμφάνισι τῶν καλλονῶν στὴ σκη -
νὴ ἔχουν δικαίωμα νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐαρέ-
 σκεια ἢ τὴ δυσαρέσκειά τους γιὰ καθεμιὰ ἀπὸ
αὐτές. Ἔτσι στοὺς κατηγορουμένους δόθηκε
πλέον καὶ ἡ «νόμιμη» εὐκαιρία νὰ ἐκφέρουν
γνώμη· καὶ τὴν ἐξέφεραν ὄχι γιὰ τὴν ἄλφα ἢ
τὴν βῆτα καλλονὴ ἀλ λὰ γι᾽ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν
ἰδέα τῶν καλλιστείων. Αὐ τὴν πολέμησαν στὸ
πρόσωπο τῶν ἀθλί ων καλλονῶν· καὶ ἐπιμένο-
ντας στὴν καταδίωξι παν τοῦ τῶν συνοικιακῶν
καλλιστείων, αὐ τῶν τῶν κινη τῶν κρεοπωλεί-
ων, τελικὰ νίκησαν καὶ ἡ ἀστυνομία ἀπηγό-
ρευσε στὸ ἑξῆς τὴν διοργάνωσι καλλιστείων.

Ἔπειτα, κ. πρόεδρε, ἔχω μία ἀπορία. Πῶς
ἐκεῖνοι μὲν ποὺ φώναξαν «αἶσχος» γιὰ καλαι-
σθητικοὺς λόγους, ἐπειδὴ δηλαδὴ δὲν ἄρεσαν
στὴν φιλήδονη ὅρασί τους ὡρισμένες καλλο-
νές, ἔμειναν ἀκαταδίωκτοι, ἐνῷ ἐκεῖνοι ποὺ ἀ -
πὸ εὐγενῆ ἐλατήρια καὶ γιὰ ὑψηλὸ σκοπὸ ἐκ -
στόμισαν τὴν ἴδια λέξι καταδιώκονται;

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς μᾶλλον ἔπαινος πα -
ρὰ κατηγορία ἔπρεπε στοὺς κατηγορουμένους…

Κατόπιν ὁ πρόεδρος ρώτησε ἕναν - ἕνα
τοὺς κατηγορουμένους καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς

νέους, ποὺ ἦταν ὅλοι παιδιὰ ἐργατικά (τὴν ἡ -
μέρα δουλεύουν καὶ τὸ βράδυ πηγαίνουν σὲ
νυκτερινὲς σχολές). Ἕνας ἀπὸ τοὺς κατηγο-
ρουμένους εἶνε τραυματίας, ἀνάπηρος πολέ-
μου μὲ 85% ἀναπηρία, μὲ σωρεία στρατιωτικὰ
παράσημα καὶ μὲ σχολικοὺς ἐπαίνους. Ἀπὸ
τοὺς ὥριμους ἄντρες ἕνας εἶνε τραυματίας
τοῦ Μικρασιατικοῦ ἀγῶνος καὶ πατέρας ἑπτὰ
παιδιῶν ἐν ζωῇ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δύο ὑπηρετοῦν
στρατι ῶ τες. Αὐτὴ ἦταν ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἐκείνητὴ νύχτα διαμαρτυρόταν.Ὁ πρόεδρος, μπροστὰ σ᾽ αὐτὰ τὰ παλλη-
κάρια, συγκινήθηκε. Εἶχε κι αὐτὸς ἀδελφοὺς
ποὺ ἔπεσαν στὸν πόλεμο.

* * *Ἀλλὰ ἡ δίκη δὲν τελείωσε. Ἔπρεπε νὰ μι-
λήσουν καὶ οἱ συνήγοροι. Δύο δικηγόροι τῶν
Ἀθηνῶν, καλοὶ ἐπιστήμονες, βρέθηκαν πρό-
θυ μοι γιὰ ὑπεράσπισι καὶ πῆραν τὸ λόγο.

Ὁ ἕνας εἶπε· Κύριε πρόεδρε, δὲν ἤρθαμε
ἐδῶ ἀπὸ ἐπαγγελματικοὺς λόγους· συμπα-
θοῦ με τὸν ἀγῶνα γιὰ κάθαρσι καὶ εἴμαστε ψυ-
χικὰ ἑνωμένοι μὲ τοὺς κατηγορουμένους.
Με ρικοὶ ἔκφυλοι, πράκτορες ξένων ἰδεῶν ἀν -
τιθέτων μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἔπεσαν σὰν ἀρου-ραῖοι στὸν τόπο μας καὶ ζητοῦν νὰ καταστρέ-
ψουν τὶς ῥίζες τῆς οἰκογενειακῆς καὶ ἐθνικῆς
μας ζωῆς. Δὲν θὰ τοὺς ἀφήσουμε· οἱ νέοι αὐ -
τοὶ μᾶς ὠθοῦν σὲ τίμιους ἀγῶνες.

Ὁ ἄλλος δικηγόρος δείχνει στὸ δικαστήριο
τὸ φύλλο 2683/1953 τῆς ἐφημερίδος «Ἡ Φω -νὴ τοῦ Πειραιῶς», στὸ ὁποῖο ἡ ἀστυνομία πα-
ραπονεῖται, ὅτι τὰ διάφορα θρησκευτικὰ καὶ
φιλανθρωπικὰ σωματεῖα δὲν βοηθοῦν τὸ ἔρ -
γο τοῦ τμήματος τῶν ἠθῶν, ἀλλὰ ὅλοι ἀδια-
φοροῦν καὶ ἔτσι ἀθῷα κορίτσια παρασύρον -
ται, παραπλανῶν ται, πέφτουν στὶς παγίδες καὶ
καταστρέφονται. Τὸ παράπονο τῶν ἀστυνο-
μι κῶν εἶνε, ὅτι μένουν ἀβοήθητοι στὸ ἔργο
τῆς περιστολῆς τοῦ κύματος τῆς ἀκολασίας·
ἀλλ᾽ ὅταν οἱ νέοι αὐτοὶ ἔρχονται νὰ τοὺς βοη-
θήσουν, ἡ ἀστυνομία τοὺς μυνύει ὡς ταραξί -
ες, ἐνῷ τὸ σωστὸ θὰ ἦταν στὸ ἑδώλιο τοῦ κα-τηγορουμένου νὰ βρίσκωνται ἄλλοι καὶ ὄχι οἱ
νέοι αὐτοί…

Ἀλλὰ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔγινε κάτι συγκινη-
τικό. Ὁ πρόεδρος σταματάει, δείχνει πρὸς
τὴν ἄ κρη τῆς αἰθούσης καὶ λέει· Κάποιος ἐκεῖσυγκινήθηκε καὶ κλαίει!… Τί εἶχε συμβῆ; Ἕ -
νας μικροπωλητής, ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ, εἶχε
μπῆ τυχαῖα στὴν αἴθουσα καὶ ἄκουγε. Καὶ τό-
σο τὸν συνεπῆρε ἡ ὑπόθεσι τῆς δίκης, ὥστε
τοῦ ἦρθαν δάκρυα.

Αὐτὴ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ φυλή μας. Ἔ -
κλαιγε ὁ ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ. Καὶ στὸ πρό-
σωπό του ἔβλεπε κανεὶς τὰ δάκρυα τῆς ἁ -
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γνῆς Ἑλλάδος, ποὺ θρηνεῖ γιὰ τὴν ἀθλιότητα
ποὺ κάποιοι τῆς ἐπιβάλλουν· ἔβλεπε ἀκόμη
τὰ δά κρυα ἑνὸς προφήτου Ἰερεμία ποὺ θρη-
νοῦσε λέγοντας· «Τίς δώσει κεφαλῇ μου ὕ -
δωρ καὶ ὀφθαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων, καὶ
κλαύσομαι τὸν λαόν μου τοῦτον ἡμέρας καὶ
νυκτός, τοὺς τετραυματισμένους θυγατρὸς
λαοῦ μου;… ὅτι πάντες μοιχῶνται, σύνοδος
ἀθετούντων…» (Ἰερ. 9,1-2 κ.ἑ.).

Τὰ δάκρυα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ λαοῦ ἔλαμ-
ψαν σὰν διαμάντια στὴν αἴθουσα τοῦ Πταισμα-
 τοδικείου, καὶ ἦταν γιὰ τοὺς κατηγορουμένουςἡ καλύτερη συνηγορία. Τὸ δικαστήριο εἶχε δι -
αφωτισθῆ πλήρως. Ὁ πρόεδρος φανε ρὰ συγ -
κινημένος σηκώνεται καὶ λέει·–Παιδιά, εἶστε ἐλεύθεροι· καὶ εὔχομαι τὸπαράδειγμά σας νὰ μιμηθοῦν ὅλοι οἱ νέοι τῆςπατρίδας μας!

* * *
Αὐτὰ ἔγιναν, ἀγαπητοί μου, τὸ πρωὶ τῆς

27ης Ὀκτωβρίου 1953, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ
μάρτυρος ἁγίου Νέστορος, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν
κραυγὴ «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι» ὥρ -
μησε κατὰ τοῦ Λυαίου καὶ νίκησε αὐτὸς ὁ μι-
κρὸς τὸν γίγαντα.

Καὶ τώρα ποῦ εἶνε ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ κατέ-κριναν τὸν τρόπο αὐτὸ ἐνεργείας κατὰ τῶν
καλλιστείων; Ποῦ εἶνε οἱ μεγαλόσχημοι ἐκεῖ -
νοι κληρικοὶ μὲ τὰ ἀτσαλάκωτα μεταξωτὰ ῥά-
σα, ποὺ ἀπὸ τὸ ὕψος τῶν θρόνων τους καὶ
ἀπὸ τοὺς ἄμβωνές τους ἔβλεπαν περιφρονη-
τικὰ τοὺς νέους αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐλεεινολο-
γοῦσαν ὡς ὀπαδοὺς ἑνὸς τρελλοῦ κινήμα-
τος, ὡς Χριστιανοὺς ποὺ ἐξευτελίζουν τὴν
Ἐκκλησία καὶ κατεβάζουν τὸν Χριστιανισμὸ
στὸ πεζοδρόμιο;

Ναί, ἁγιώτατοι καὶ σοφώτατοι πατέρες τοῦ
20οῦ αἰῶνος! ἐμεῖς κατεβάζουμε τὸν Χριστι -
ανισμὸ στὸ πεζοδρόμιο, κ᾽ ἐσεῖς τὸν κρατᾶτε
στὰ ὕψη καὶ φωτο βολεῖτε σὲ ὅλο τὸν κόσμο!
Ἀλλὰ ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἄρχισε ἀπὸ ἐμᾶς
οὔτε σ᾽ ἐμᾶς θὰ τελειώσῃ. Προτοῦ νὰ ἐμφα-
νιστοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄθλιοι, ἔζησαν καὶ ἔδρασαν
ἄλλοι, καὶ ἐκεῖνοι καὶ μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα καὶ
μὲ αἷμα στερέωσαν καὶ ἐξάπλωσαν τὸν Χρι-
στι ανισμό. Ἐκεῖνοι εἶνε τὸ ὑπόδειγμα γιὰ ὅ -
λες τὶς γενεές. Καὶ ἐκεῖνοι δὲν ἐνέργησαν
κατὰ ἕνα μόνο καὶ ὡρισμένο τρόπο, ὅπως θέ-
λετε ἐσεῖς νὰ ἐνεργοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀ -
κολουθώντας τὸ δικό σας πρόγραμμα, ἀλλὰ
ἐνέργησαν κατὰ διαφόρους τρόπους, ὅλους
εὐλογημένους ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, τὸ ὁ -
ποῖο διανένει ποικιλία χαρισμάτων στοὺς πι-
στούς. ̔Ρίξτε ἕνα βλέμμα στὰ Μηναῖα, στὰ Συ-
ν αξάρια, στοὺς Βίους τῶν ἁγίων, καὶ θὰ δῆτε
ὅτι μεταξὺ τῶν ἁγίων μαρτύρων ὑπάρχουν

ἄν  δρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἔδρασαν στὴ γενεά
τους μὲ τρόπο ζωηρό, ἐπαναστατικὸ καὶ –πα -
ρὰ τὴ δική σας γνώμη καὶ κρίσι– κατέβηκανσὲ ἀγορὲς καὶ πεζοδρόμια…
� Ἀπὸ πολλὰ παραδείγματα ἀναφέρω τὸν ὁ -μολογητὴ Σωκράτη, ποὺ ἡ μνήμη του ἑορτά-
ζεται στὶς 21 Ὀκτωβρίου. Αὐτὸς ὁ ἅγιος, ὡς
πρεσβύτερος, ὅταν μιὰ μέρα γινόταν στὴν
πό λι εἰδωλολατρικὴ τελετὴ καὶ εἶχαν συρρεύ -
σει στὸν τόπο τῆς τελετῆς χιλιάδες εἰδωλο-
λά τρες, καὶ ἦταν παρόντες ὅλοι οἱ ἐπίσημοι,
καὶ τὰ ἀγάλματα τῶν ψευτοθεῶν ἦταν λαμ -
προστολισμένα, τότε, στὸ ζενὶθ τῆς εἰδωλο-
λα τρικῆς τελετῆς, ἐμφανίστηκε ὁ Σωκράτης
καὶ μπροστὰ σὲ ὅλους φώναξε «Οἱ θεοί σας
εἶνε ψεύτικοι· εἶνε αἶσχος, λογικοὶ ἐσεῖς, νὰ
λατρεύετε ξόανα!» καὶ συγχρόνως γκρέμισε
τὸ βωμὸ μαζὶ μὲ τὶς θυσίες ποὺ ἦταν ἐ πάνω
σ᾽ αὐτόν. Αὐτὸ ἦταν τὸ κήρυγμά του, σύντο-
μο, καυστικό, στηλιτευτικὸ - ἐλεγ κτικό. Καὶ
γιὰ τὸ κήρυγμα αὐτὸ δὲν πληρώθηκε ὅ πως
πλη ρώνονται οἱ ἱεροκήρυκες ἀλλὰ τὸ πλήρω-σε ὁ ἴδιος ὁ ὁμολογητὴς μὲ τὸ αἷμα του. Μό-
λις τελείωσε τὸ λόγο του ἔπεσαν πάνω του οἱ
εἰδωλολά τρες σὰν λυσσασμένα θηρία, καὶ με -
τὰ ἀπὸ λίγο δὲν ὑπῆρχε πιὰ στὴ ζωή. Σᾶς ἐ -
ρωτῶ· μὲ τὸ νὰ διαμαρτυρηθῇ ὅπως διαμαρ-
τυρήθηκε ὁ πρεσβύτερος Σωκράτης ἔπραξε
καλῶς ἢ κα κῶς; Ποιός τολμάει νὰ πῇ ὅτι ἔ -
πραξε κακῶς, ἀφοῦ ἡ μητέρα Ἐκκλησία τὸν
κα τέταξε μετα ξὺ τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ὁμο-
λογητῶν; Καὶ εἶ νε ὁ Σωκράτης ὁ μόνος ἀπὸ
τοὺς ἁγίους ποὺ ἔ δρασε μὲ τὸν τρόπο αὐτόν;
� Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος Μένιγνος ὁ κναφεύς (ἑορ-
τάει 22 Νοεμβρίου) ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὸ
Πάριο, πόλι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στὸν Ἑλλήσ -
 ποντο μεταξὺ Κυζίκου καὶ Λαμψάκου, ὁ ὁ ποῖ -
ος ἀπὸ θεῖο ζῆλο ἔκανε «εἰσπήδησιν» τὴν ὥ -
ρα τῆς δίκης μαρτύρων καὶ ἅρπαξε ἀπ᾽ τὰ χέ-
ρια τοῦ ἄρχοντα τὸ Διάταγμα τοῦ αὐτοκρά-
τορα Δεκίου, τό ᾽κανε κομμάτια, ἤλεγξε τὴν
κακία τῶν διωκτῶν καὶ μαρτύρησε;
� Καὶ ὁ μεγαλομάρτυς Μηνᾶς (11 Νοεμβρίου),
ὁ ὁποῖος περίμενε νὰ γίνῃ μία εἰδωλολατρικὴ
πανήγυρις, καὶ τότε ὕβρισε δημοσίως τοὺς
θεούς, ὡμολόγησε ἐκεῖ τὴν ὀρθὴ πίστι, συν -
ελήφθη καὶ ἀπεκεφαλίσθη;
� Καὶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (11 Νο-
εμ βρίου), ὁ ὁποῖος τὸν καιρὸ τῆς εἰκονομαχί -
ας σχημάτισε ἱερὰ λιτανεία μὲ χίλιους μονα-
χοὺς καὶ διέσχισε τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλα-
τεῖες τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιὰ νὰ ἐνι-
σχύσῃ τοὺς ὀρθοδόξους;

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἅγιοι καὶ τόσοι ἄλλοι, ποὺ
δὲν μοῦ φτάνει ὁ χρόνος νὰ διηγοῦμαι τὰ ἡ -
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ρωικά τους κατορθώματα, σᾶς ἐρωτῶ, κακῶςἔπραξαν;
Αὐτοὺς τοὺς ἥρωες τῆς πίστεως, ποὺ ἀγω-

νίστηκαν σὲ στάδια, ἀγορὲς καὶ πεζοδρόμια,
θέλουν νὰ ἔχουν ὡς παραδείγματα καὶ πρό-
τυπα στὴ δική τους δρᾶσι καὶ αὐτοὶ οἱ νέοι
ποὺ ὑψώνουν τὸ λάβαρο τοῦ συλλόγου «Μέ-
γας Ἀθανάσιος». Σὲ τί σᾶς ἐνοχλοῦν καὶ τοὺς
κατηγορεῖτε; Πότε τέλος πάντων θὰ καταλά-
βετε, ὅτι «τὸ Πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (βλ. Ἰω. 3,8)
καὶ ὅτι δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ περιορίσετε, νὰ τὸ
καλουπώσετε, νὰ τὸ βάλετε στὰ δικά σας καὶ
μόνο καλούπια; «Τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε» (Α΄
Θεσ. 5,19). Μὴ δεσμεύ ετε τὸ Πνεῦμα. Ἐὰν ἀγαπᾶ -
τε τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του, ἐνισχύστετο. Ἀφῆστε το νὰ ἐκδηλωθῇ μὲ τὸν τρόπο
ποὺ αὐτὸ ξέρει νὰ ἐκδηλώνεται σὲ κάθε και -
ρὸ καὶ σὲ κάθε τόπο.

* * *
Τὸ δάκρυ τοῦ λαοῦ, ἀγαπητοί μου, καὶ ἡ ἀ -

θώωσι τῶν κατηγορουμένων μὲ τὴν ἀ πόφασι
τοῦ δικαστηρίου ἦταν δύο εὐχάριστα γεγο-νότα.

Τὸ δάκρυ, ποὺ πέφτοντας ὕγρανε τὸ δά-
πεδο τοῦ Πταισματοδικείου, φανερώνει ὅτι
ὑπάρχει ἀκόμη μέσα στὸ μαρτυρικό μας λαὸ
μιὰ μερίδα ποὺ κρίνει καὶ  αἰσθάνεται σωστά,
καὶ νοσταλγεῖ ὡραῖες ἡμέρες μιᾶς εὐσυνεί-
δητης χρι στιανικῆς ζωῆς. Ὑπάρχουν αὐτοὶ
ποὺ κλαῖνε, ὑπάρχουν αὐτοὶ ποὺ πενθοῦν γιὰ
ὅσα κακὰ διαπράττονται. Καὶ εἶνε μακάριο τὸ
ἔθνος ποὺ οἱ πολῖτες του ἔχουν τὸ «γνῶθι
σαυτὸν» τοῦ Σωκράτους, ἔχουν τὸν καυθμὸκαὶ τὸν θρῆνο τῶν ἁγίων. Ἂν δὲν θρηνήσου-
με γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ἀδελφοί μου, δὲν θὰ
σωθοῦμε. Συναίσθησι κηρύττει τὸ δάκρυ τοῦ
λαοῦ. Κι ὅταν μάλιστα ἔρχωνται ἡμέρες καὶ
περίοδοι νηστειῶν, τὸ κήρυγμα αὐτὸ εἶνε
κατ᾽ ἐξοχὴν ἐπίκαιρο.

Καὶ ἡ ἀθῳωτικὴ ἀπόφασι, ποὺ ἐκδόθηκε ὑ -
πὲρ τῶν νέων ποὺ πρωτοστάτησαν στὸν ἀγῶ -
να κατὰ τῶν καλλιστείων, σημαίνει, ὅτι καὶ οἱδημόσιες ἀρχὲς ἄρχισαν πιὰ νὰ καταλαβαί-
νουν καὶ ν᾽ ἀνησυχοῦν γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ
διατρέχει ἡ μικρή μας πατρίδα ἀπὸ τὴν διά-
δοσι καὶ ἐπικράτησι ἀντιχριστιανικῶν ῥοπῶν
καὶ κλίσεων ἑνὸς πολιτισμοῦ ποὺ πάει γιὰ δι -
άλυσι. Κρινόμενη ἀπὸ τὴν πλευρὰ αὐτὴ ἡ ἀ -
πόφασι τῶν δικαστῶν τοῦ Πειραιῶς ἀποτελεῖ
ἐνθάρρυνσι γιὰ τὸν ὅλο ἀγῶνα.

Ἀλλὰ πάνω ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν δικα-
στῶν ἀκούγεται ἡ μεγαλειώδης φωνὴ μυριά-
δων ἀγωνιστῶν καὶ μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας

ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς Χριστιανοὺς τῶν ἡ -
μερῶν μας καὶ λέει·

Ἄνδρες ἀδελφοί, νέοι καὶ γέροντες! Ζῆτε
σὲ καιροὺς χαλεπούς. Ἐνῷ ἡ ἁ μαρτία πνέει
μὲ σφοδρότητα, ὁπλίζεται μὲ τεράστια μέσα,
βιάζεται νὰ κυρι αρχήσῃ, γιατί ἐσεῖς ἀδρανεῖ τε;
Ἡ ἀνοχή σας ἀπέναντί της ἀποτελεῖ ἐνοχή.
Μὴν ἀφήσετε τὸ κακὸ νὰ ἐξαπλωθῇ περισ σό-
τερο. Ὑψῶστε φραγμό. Γίνετε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι
φραγμός. Καὶ κάτι ἐπὶ πλέον, τὸ ὁ ποῖο ἀ παι-
τοῦν οἱ καιροί· ὀργανωθῆτε, συσπει ρωθῆτε κά-
 τω ἀπὸ τὰ τιμημένα λάβαρα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Κι ἀφοῦ καταρτισθῆτε μιμούμενοι ἐμᾶς –κε-
λεύουν οἱ ἅγιοι μάρτυρες–, ἐξέλθετε εἰς πό-
λεμον, βγῆ τε νὰ πολεμήσετε· ἀρ χίστε πόλε-
μο κραταιό, ἔντονο, συστηματικό· πόλεμο πα-
ντοῦ, σὲ πόλεις καὶ χωριά· πόλεμο ποὺ θὰ γί-
νεται μὲ ποικίλους τρόπους καὶ μὲ ὅ λα «τὰ
ὅπλα τοῦ φωτός» (῾Ρωμ. 13,12). Καὶ καθὼς θὰ μάχε-
στε μὴ φοβᾶστε τὶς εἰρωνεῖες, τοὺς χλευα-
σμούς, τὶς κατηγορίες, ὅλη τὴν ἀντιλογία (πρβλ.
Ἑβρ. 12,3) τοῦ ἐχθροῦ. Ἀποβλέπετε πάντα σ᾽ Ἐ -
κεῖ νον, τὸν Ἀρχηγὸ (Πράξ. 3,15· 5,31. Ἑβρ. 2,10· 12,2) τοῦ ἀ -
γῶνος, τὸν Ἰησοῦν, ὁ ὁποῖος ἀγωνίστηκε ὑ -
πὲρ τῆς ἀληθείας μέχρι θανάτου γιὰ μᾶς, ἐ -
σεῖς ὅμως δὲν φτάσατε ἀκόμη σὲ κινδύνους
ποὺ ἐπαπειλοῦν θάνατο. Τόσο γρήγορα θὰδει  λιάσετε; Δεῖξτε ἐπιμονὴ στὸν ἀγῶνα, καὶ
τότε ἡ παράταξι τοῦ Κυρίου καὶ στὶς δικές
σας ἡμέρες θὰ γράψῃ νίκες. Τὸ κακὸ θὰ ὑπο-
χωρήσῃ, τὸ σκοτάδι θ᾽ ἀρχίσῃ νὰ διαλύεται,
καὶ δέσμες φωτὸς ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο Φῶς θὰ
φωτίσουν καὶ πάλι τὸν τόπο σας, καὶ «υἱοὶ
φω  τὸς» (Λουκ. 16,8. Ἰω. 12,36. Α΄ Θεσ. 5,5) θὰ γίνουν οἱ πρὶν ἐ -
σκοτισμένοι ὑπὸ τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτί -
ας (καταβ. Φώτ., ᾠδ. η΄ ἰαμβ.). Καὶ ὡς υἱοὶ τοῦ Φωτὸς ἐσεῖς,
παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, μὴ συνθηκολογήσετε
ποτέ μὲ τὸ σκοτάδι. Γιατὶ πάντα στ᾽ αὐτιά σας
θ᾽ ἀκούγεται ἡ σάλπιγγα, μὲ τὴν ὁποία ὁ πιὸ
ἔνδοξος ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας, ὁ ἀπόστο-λος Παῦλος, θὰ σαλπίζῃ·Χριστιανοὶ τῆς Ἑλλάδος, «ὡς τέκνα φωτὸς
περιπατεῖτε» καὶ «μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔρ -
γοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ
καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφ. 5,8-11). Ἐλέγχετε τὸ κακὸ ὁπου-
δήποτε καὶ ἂν τὸ συναντήσετε. Ἐλέγχετε μὲ
τὸ λόγο σας, μὲ τὴ ζωή σας, μὲ τὸ αἷμα σας ἂν
παραστῇ ἀνάγκη. Καὶ ἐλέγχοντας ἔτσι καὶ
γκρεμίζοντας τὰ σύγχρονα εἰδωλα νὰ σῴζετε
τὴν πατρίδα σας.

Γενναῖοι ὁπλῖτες τοῦ Χριστοῦ, οἱ πρεσβύ-
τεροι ἀδελφοί σας προσεύχονται, σᾶς χαιρε-
τοῦν καὶ σᾶς περιμένουν…

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (φ. 149/Ὀκτ. 1953) 18-7-2020.



Μερικὰ μικρὰ ἐπεισόδια εἶνε ἐνδεικτικὰ
μεγάλων γεγονότων. Ἀναφέρω ἕνα, χα-

ρακτηρι στι κὸ τῆς καταστάσεώς μας, ὅπως τὸ
περιέγραψε μία καθημερινὴ ἐφημερίδα. 

Στοὺς δρόμους τῆς Ἄνω Φιλοθέης - Ἀθη -
νῶν περιφέρεται ἕνα λυκόσκυλο, ποὺ ἔγινε ὁ
φόβος τῶν παι διῶν, κ᾽ οἱ ἀστυνομικοὶ μένουν
ἀδρανεῖς. Ἡ ἀστυνομία δη λώνει ἀν αρ μοδία νὰ
ἐπεμβῇ, γιατὶ τὸ ἀφεντικὸ τοῦ σκύλου εἶ νε Ἀ -
μερικανός, καὶ αὐτὸ «εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀ πρό-
ο πτα τῆς ἑτεροδικίας τῶν Ἀμερικα νῶν» (ἑτερο-
δικία εἶνε τὸ προνόμιο ξένων ὑ πηκόων νὰ δικά-
ζωνται, γιὰ ἀ δική ματά τους, μὲ τοὺς νόμους τῆς
πατρίδας τους καὶ ὄχι τῆς Ἑλλάδος). Κύριοι,συμμαζέψτε τὸ λυκόσκυλο τῆς Ἄνω Φιλοθέης!

Ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν εἶνε τὸ μόνο. Μαζὶ μ᾽ αὐτὸ
ἐμ    φανίστηκε κ᾽ ἕνα ἄλλου εἴδους λυκόσκυλο,
ποὺ ἦρθε ἀπὸ χώρα μακρι νὴ καὶ φιλοξενεῖται
στὸ κέντρο τῆς Ἀ θήνας, στὴ ὁδὸ Τσῶρτσιλ 29.
Εἶνε πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ τὸ πρῶτο, γιατὶ
ἐκεῖνο τῆς Ἄνω Φιλοθέης φαίνεται ὅπως εἶνε,
νιώθεις τὸν κίνδυνο καὶ φυλάγεσαι, ἐνῷ αὐτὸ
τῆς ὁδοῦ Τσῶρτσιλ σκεπάζει τὶς ἄγριες διαθέ-
 σεις του γιὰ αἰσχρὴ ἐκμετάλλευσι μὲ ἕ να «ἀνι -
διοτελὲς» ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ κορίτσια. Δὲν γαυ  -
γίζει, ἀλλὰ βελάζει σὰν ἄκακο ἀρνάκι καὶ λέει·Κορίτσια τῆς Ἀθήνας καὶ ὅλης τῆς Ἑλλά-
δος, μὴ φοβᾶστε, ἐλᾶτε κοντά μου. Μὴν ἀκοῦ -

τε τί λένε γιὰ μένα. Δὲν εἶμαι λύκος, ἀρνάκι εἶ -
μαι. Ὄχι μόνο κακὸ δὲν θὰ πάθετε, ἀλλὰ καὶ
πολλὰ καλὰ θὰ πετύχετε. Κορίτσι μου, τώρα
εἶ σαι μία ἄσημη καὶ ἄγνωστη; ἔλα κοντά μου
κ᾽ ἐγὼ θὰ σὲ κάνω διάσημη. Εἶ σαι φτωχιά, δὲν
βρίσκεις δουλειά; ἐγὼ μπο ρῶ νὰ σὲ βολέψω σὲ
ἐπιχείρησι, νὰ παίρ νῃς μισθὸ με γάλο. Δυσκο-
λεύ εσαι νὰ βρῇς γαμπρό; ἔλα σ᾽ ἐμένα καὶ δὲς
πόσες τακτοποίησα· πῆραν ἄν τρες μὲ μέγαρα,
αὐτοκίνητα, ἐπαύλεις. Νιώθεις, κορίτσι μου,
πλῆ ξι, πνίγεσαι στὸ στενὸ περιβάλλον σου, θέ-
λεις ἕνα ταξίδι στὸ ἐξωτε ρικό; ἔλα κοντά μου
καὶ θὰ σὲ πάω μ᾽ ἀεροπλάνο νὰ δῇς μεγαλου -
πό λεις ποὺ θὰ θαμπωθῇς. Ζηλεύ εις τὴ δόξα
ἠθοποιῶν; ἔ λα κον τά μου καὶ θὰ σὲ ἀναδείξω
στάρ! ἔχω πλούτη καὶ τὰ δίνω ὅπου θέλω· μό-
νο νὰ μοῦ… δείξῃς τὶς καμπύλες σου, τὰ κάλ-
λη σου, τὰ κινηματογραφικά σου προσόντα…

Καὶ τὸ κορίτσι, μαγνητισμένο ἀπὸ τὶς ὑπο-
σχέσεις, πλησιάζει καὶ ρωτάει τὸ λύκο·

–Κύριε, ἡ πρότασί σου ἀρχίζει νὰ μ᾽ ἐνδια-
φέρῃ. Πῶς εἶνε τὸ ὄνομά σου;

–Οἱ ἐχθροί μου μὲ λένε μὲ τὰ χειρότερα ὀ -
νόματα, οἱ φίλοι μου μὲ λένε «Καλλιστεῖα».
Ἀλλὰ ἐπειδὴ κι αὐτὸ ἔχασε τὴν πρώτη του αἴ -
γλη, ἀποφάσισα νὰ τὸ ἐγκαταλείψω καὶ στὸ
ἑξῆς νὰ ὀνομάζωμαι «μεγάλος κινηματογρα-φικὸς διαγωνισμὸς γιὰ ἀνάδειξι στάρ». (Σημει   -

Κυριακὴ καὶ μνήμη τοῦ εὐαγγ. Λουκᾶ18 Ὀκτωβρίου 2020 ἑσπέραςΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2331 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Κύριοι, μαζέψτε τὸ λυκόσκυλο!

(Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1954 ἡ ἐφημερίδα «Ἔθνος» δήλωσε, ὅτι ἐφέτος Καλλιστεῖα στὴν Ἑλλάδα δὲν γίνονται. Ἀλλὰ τὴν ἑπομένη δυσ -
τυχῶς ἄλλη ἐφημερίδα, ἡ «Ἀπογευματινή», ἀνήγγειλε, ὅτι μετὰ ἀπὸ συμφωνία της μὲ ξένες ἑταιρεῖες ἀναλαμβάνει αὐτὴ νὰ διοργανώσῃ
τὰ καλλιστεῖα ἐπὶ τὸ …τελειότερον. Μετὰ ἀπὸ τὴ νέα αὐτὴ πρόκλησι ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικὸς σύλλογος «Μέγας Ἀθανάσιος» δι α μαρ-
τυρήθηκε ἔντονα στὶς δημόσιες ἀρχὲς καὶ ἐξέδωσε Προκήρυξι πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ τοιχοκολλήθηκε στὴν Ἀθήνα, τὸν Πει ραιᾶ,
τὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἄλλες ἐπαρχιακὲς πόλεις. Ἀπὸ τὴν Προκήρυξι παραθέτουμε ἐδῶ μόνο τὸ τέλος, τὴν ἔκκλησι πρὸς τὶς Ἑλληνίδες.

Χριστιανὲς Ἑλληνίδες! Προσέξτε μὴν πέσετε στὴν παγίδα. Μείνετε μακριά. Ἡ ἀπουσία τῆς Ἑλληνίδας ἀπὸ τὸν
αἰσχρὸ διαγωνισμὸ τῶν διεθνῶν καλλιστείων τοῦ 1954 θὰ εἶνε τίτλος τιμῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ δίδαγμα γιὰ ὁλόκληρο
τὸν κόσμο, ὅτι καμμιά Ἑλληνίδα δὲν βρίσκεται γιὰ νὰ περάσῃ γυμνὴ ἀπὸ τὴ χρυσῆ γέφυρα τῆς ἀτιμίας τῶν αἰσχρῶν
Καλλιστείων Λόγκ-Μπὴτς καὶ νὰ ἐκθέσῃ τὶς σάρκες της γιὰ ἕνα αἰσχρὸ κέρδος, γιὰ τὰ «τριάκοντα ἀργύρια» τοῦ Ἰού-
δα. – Ὁ σύλλογός μας, ἐκ μέρους χιλιάδων Ἑλλήνων τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν ἐπαρχιῶν ποὺ συμμερίζονται τὸ πρό-
γραμμά του, καταδικάζει τὴ νέα αὐτὴ κίνησι καὶ μορφὴ τῶν καλλιστείων καὶ δηλώνει ὅτι, ὅπως κατὰ τὸ παρελθὸν
ἔτσι καὶ τώρα συνεργαζόμενος μαζὶ μὲ ἄλλους θρησκευτικοὺς συλλόγους τῆς πατρίδας μας θὰ ἀγωνιστῇ μὲ ὅλα τὰ
μέσα γιὰ τὴ ματαίωσί τους. Καὶ ἐλπίζει ὅτι στὸ πλευρό του θὰ ἔχῃ ὅλη τὴν εὐσεβῆ μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. – Σύν-
θημα· Καμμιά Ἑλληνίδα τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν ἐπαρχιῶν νὰ μὴ λάβῃ μέρος στὰ νέα καλλιστεῖα.

Τὸν Μάιο 1954 ὁ π. Αὐγουστῖνος, παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ ἕνα ἐπεισόδιο, ἔγραψε στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» τὰ ἀκόλουθα.)

«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



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
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε μὲ ἄλλο τίτλο στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 248/16-8-1940, σ. 110).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 23-7-2016.
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ῶστε· «ὁ λύκος τρίχα ἀλλάζει, ἀλλὰ τὴ γνώμη
του δὲν τὴν ἀλλάζει». Καὶ τὰ καλλιστεῖα, γιὰ
ἐξαπάτη σι μποροῦν ν᾽ ἀλλάξουν πολλὰ ὀνό-
μα τα, ἀλ λὰ ἡ οὐσία μένει ἡ ἴδια· εἶνε σωματεμ -
πόριο, ἀλλὰ ἐξευγενισμένο, καλλιτεχνικό).

Τὰ «καλλιστεῖα», νά τὸ ἄλλο λυκόσκυλο.Κύριοι, συμμαζέψτε τὸ λυκόσκυλο τῆς ὁδοῦΤσῶρτσιλ! Μόλις αὐτὸ ἐμφανίστηκε, ἐπισκέφθη-
 κε τὰ γραφεῖα τῆς «Ἀπογευματινῆς» ὅπου τὸ
φιλο  ξενοῦν μία πολυμελὴς ἐπιτροπὴ συμπο-
λιτῶν μας, ποὺ κάποιοι συγγενεῖς τους ἔπεσαν
ὑπὲρ πατρίδος, καὶ μὲ τὸ διευθυντὴ καὶ συντά -
κτες τῆς ἐφημερίδος ἔγινε ὁ ἑξῆς διάλογος.

–Στὸ κύριο ἄρθρο σας τῆς 20-3-1954 γρά-
ψατε, ὅτι τὰ καλλιστεῖα θὰ γίνουν κ᾽ ἐφέτος.Σᾶς παρακαλοῦμε μὴν τὸ κάνετε. Διαβάσατε
μιὰ Προκήρυ ξί μας; Ἤρθαμε ἀπόψε νὰ δια-
μαρ τυρηθοῦμε. Νομίζουμε ὅτι ἀποστολὴ μιᾶς
«ἐ θνικόφρονος» ἐφημερίδος δὲν εἶνε νὰ ἐκ -
θέ  τῃ σάρκες Ἑλληνίδων σὰν σὲ κρεοπωλεῖο.

–Ἐμεῖς κοιτᾶμε τὸ συμφέρον τῆς ἐφημε ρί-δος μας. Ὑπηρετοῦμε τὴν καλλιτεχνία, θέ-
λου  με τὴν πρόοδο τῆς Ἑλληνίδος, νὰ τιμη θῇ
ἡ πα τρίδα στὸ ἐξωτερικό· ἐσεῖς γιατί μᾶς ἐμ -
ποδίζετε; Ἄλλωστε ἔχουμε ὑπογράψει πλέονσυμβόλαιο μὲ τὴν κινηματογραφικὴ ἑταιρεία
«Οὐνιβερσὰλ» καὶ σᾶς τὸ δηλώνουμε· γιὰ λο-
γαριασμό της κάνουμε τὸ διαγωνισμό…

Ἀπὸ τὴ συζήτησι αὐτὴ κι ἀπὸ δημοσιεύματά
τους εἶνε σαφές, ὅτι πίσω ἀπὸ τὰ καλλιστεῖα
δὲν εἶνε Ἕλληνες, εἶνε Ἀμερικανοὶ ἐπιχειρη-
ματίες. Αὐτοὶ ῥίχνουν δολλάρια στὸ δύσ τυχο
τόπο, νὰ ψαρέψουν φτωχὲς Ἑλ ληνίδες γιὰ τὰ
χαρέμια τοῦ Χόλλυγουντ. Οἱ δημοσιογράφοι μας
εἶνε ἐντολοδόχοι, ἐνερ γοῦν γιὰ λογαριασμὸ ἐ -
κείνων. Κρίμα ποὺ χάριν ἑνὸς ὑλικοῦ συμφέρον -
τος συντελοῦν σὲ ἕνα διεθνὲς κῦμα διαφθο ρᾶς,
ποὺ πάει νὰ θάψῃ τὸ σημερινὸ πολιτισμό.

Κύριοι, τοὺς λέμε, συμμαζέψτε τὸ λυκόσκυ-
 λ ό σας. Αὐτοὶ μᾶς ἀπαντοῦν εἰρωνικά· Πόσο μι-
κρόμυαλοι εἶστε! Δὲν καταλάβατε ὅτι ματαιο-
 π ονεῖτε προσπαθώντας νὰ καταργήσετε τὰ
καλλιστεῖα μας; Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ὅπως ὁ Κο-
φινιώ της, ποὺ πέρυσι (1953) μία δική σας ὁμάδα
κρού σεως κατώρθωσε νὰ διαλύσῃ τὰ συνοι κι ακὰ
καλ λιστεῖα του μὲ ἤχους ἑλληνι κῶν ὀρ γά νων
καὶ μὲ διαταγὴ τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἀστυνομί -
ας. Ἐ μεῖς δὲν εἴμαστε ὁ Ἕλληνας Κοφινιώτης·
εἴμαστε ἡ «Οὐνιβερσάλ», καὶ ἡ «Καταλίνα» μὲ
τὰ περίφημα μαγιώ, καὶ τὸ Λὸγκ-Μπήτς, καὶ ἡ
Καλλιφόρνια, καὶ ἡ Ἀμερική, καὶ ὁλόκληρη ἡ
Δύσις. Θὰ τὰ βάλετε μὲ ὅλους ἐμᾶς; Θὰ σᾶς
συντρίψουμε, ἑτοιμάζουμε τὴ βόμβα μας.

Ἄ, τώρα συνεννοηθήκαμε! Θέλετε νὰ μᾶς δι -

αβάλετε λέγοντας στὸν κόσμο· Τοὺς βλέπετε;
ὅσοι ἀντιδροῦν στὰ καλλιστεῖα εἶνε ἀριστεροί,
γι᾽ αὐτὸ μισοῦν ὅ,τι ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀμερική.

Ὄχι, καλοί μας φίλοι, δὲν εἶνε ἔτσι τὰ πρά -
γμα τα. Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθοῦμε λέμε, ὅτι ὡς
Ἕλληνες εἴμαστε εὐγνώμονες πρὸς τὴ συμ πο-
λιτεία τῆς Ἀμερικῆς γιὰ τὴ βοήθειά της στὶς
δύσκολες ἡμέρες τῆς ἐθνικῆς τραγῳδί ας μας·
ἀλλὰ ἀπατᾶσθε ἂν νομίζετε ὅτι ἡ ὑ λικὴ βοή-θεια φιλανθρώπων τῆς Ἀμερι  κῆς θὰ μᾶς δέσῃστόμα καὶ γραφίδα ὥστε νὰ μὴν ἐ λέγχουμε ὅ,τι
χυδαῖο ἔρ χεται ἀπὸ ̓ κεῖ. Ὄχι, κύριοι, δὲν θέλου -
 με Χόλλυγουντ, θέλουμε τὰ ἁγνὰ χριστιανικὰ
ἤθη. Κι ἀγανακτοῦμε ὅταν βλέπουμε ὅτι, ἀπὸ δύο
πολῖ  τες ποὺ διαπράττουν τὸ ἴδιο ἔγ κλημα, ὁ ἕ -
νας ὡς Ἕλληνας τιμωρεῖται κι ἄλλος ὡς Ἀμε-
ρικα νὸς μένει ἀσύλληπτος· ἀσύλληπτος αὐ -
τὸς καὶ τὰ λυκόσκυλα καὶ τὰ καλλιστεῖα του.

* * *Ἀπὸ τὴν ὑπόθεσι τῶν καλλιστείων, ἀγαπητοί
μου, προκύπτουν σοβα ρὰ ἐ ρωτήματα. Γιατί ἡἀστυνομία, ποὺ πέρυσι μὲ μία διαταγὴ διέλυσε
τὰ ἑλ  ληνικὰ καλλι στεῖα Κοφινιώτη, ἐ φέτος δὲνδιαλύει τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα –λόγῳ τῶν πλουσί -
ων δώρων τους– καλλιστεῖα τῶν Ἀμερικανῶν;
Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά; Διοικοῦμε τὸν τό-
πο μας, ἢ ἐκτελοῦμε ἐντολὲς τῶν ξένων;

Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ στὸ ἀλβανικὸ μέτωποσυν ελάμβαναν «λύκους τῆς Τοσκάνης», καὶ πῶς
οἱ ἴ διοι σήμερα ὡς ὑπουργοὶ δὲν μποροῦν νὰ
συλλάβουν τὸ λυ κόσκυλο τῶν κινημα  τογρα φι -
κῶν καλλιστείων; Πῶς δὲν λένε «Ἄλτ!» καὶ σ᾽
αὐτοὺς τοὺς πράκτορες τοῦ Χόλλυγουντ;

Ἀλλ᾽ ἐὰν δὲν κινῆται ἡ κυβέρνησις, ἂς κι νη -
θῇ ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία. Ἔβγαλε βέβαια ἐγ κύ-
 κλιο καὶ ἀποκλείει ἀπὸ τὴ θεία κοινωνία τὶς
νέες καὶ τοὺς κηδεμόνες τους· θὰ μείνουμε
ὅμως σὲ μία ἐγκύκλιο; Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὀρθὴ
πρότασι ἐφημερίδος, νὰ ἐ πιβληθῇ ἀφορισμὸς
καὶ σὲ ὅσους μετέχουν στὴν 30μελῆ ἐπι τρο πὴ
τῶν καλλιστείων, νὰ γίνῃ καὶ κίνησις ὅλων τῶν
κληρικῶν. Ἐπὶ κεφαλῆς νὰ τε  θῇ ἡ Ἱ. Σύνοδος, ποὺ
καὶ κατὰ τὸ νόμο τοῦ κράτους εἶνε «φύλακας
τῶν χρηστῶν ἠ θῶν» καὶ ἔχει δι καίωμα, δυνά-
μει τῶν σχέσεων Ἐκκλη σίας καὶ πολιτείας, νὰ
ἀξιώσῃ τὴ διάλυσι τοῦ αἴσχους (βλ. ἄρ. 7 τοῦ ν. 671/1943). 

Καὶ ἂν οἱ ὑπεύθυνοι δὲν κάνουν τίποτε, τότεθ᾽ ἀναλάβῃ ὁ λαός. Ὡς Ἕλληνες θὰ κινήσου με
τὸ Σύνταγμα, ὡς Χριστιανοὶ θὰ μιμηθοῦμε τὸ
φραγγέλλιο τοῦ Ἰησοῦ. Χῆρες καὶ ὀρφανὰ καὶ
τραυματίες θὰ φωνάξουν· Πάρτε ἀπὸ ᾽δῶ τὰ
καλλιστεῖα, ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶνε τόπος γιὰ τέτοια
πειράματα. Κύριοι, μαζέψτε τὸ λυκόσκυλο!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (φ. 157/Μάιος 1954) 15-8-2020.



Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ ἑνὸς ἀ -
πὸ τοὺς μεγαλυτέρους καὶ πιὸ λαοφιλεῖς ἁ -

γίους τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Δημητρίου.
Δὲν ὑπάρχει σπίτι ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ ἕνα συγ γε νῆ,
φίλο ἢ γνώριμο μὲ τὸ ὄνομα Δημήτριος · ἀκό-
μα καὶ γυναῖκες ἔχουν τὸ ὄνομα Δήμητρα. Ποιός ἦταν, πῶς ἔζησε ὁ ἅγιος Δημήτριος;

* * *Ὅταν ὁ κόσμος ἀκούῃ τὴ λέξι ἅγιος, ὁ νοῦς
του πάει σὲ κάποιον καλόγερο ποὺ ζῇ μακριὰ
ἀπὸ τὸν κόσμο, π.χ. στὸ Ἅγιο Ὄρος. Μιὰ τέ-
τοια ἀντίληψις δὲν εἶνε ὀρθή. Ὁ ἅγιος εἶνε ἕ -
να λουλούδι τοῦ οὐρανοῦ ποὺ δὲν φυτρώνει
μόνο στὶς γλάστρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους· φυ-τρώνει παντοῦ, σὲ ὅλα τὰ ἐδάφη τῆς γῆς.Ποιός εἶνε ἅγιος; αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὸν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, συν αισθάνεται
τ᾿ ἁμαρτήματά του, κλαίει καὶ μετανοεῖ ὅπως
ὁ λῃστὴς μὲ τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42), αἰσθάνεται
τὴν ἀτέλειά του καὶ προσπαθεῖ νὰ γίνῃ τέλει-
ος κατὰ τὸ παράγγελμα τοῦ Κυρίου· ἅγιος εἶ -
νε αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀπόφασι μέχρι θανάτου νὰ
ἐφαρμόσῃ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ.Ἅγιος ὀφείλει νὰ γίνῃ ὁ καθένας μας, αὐτὴ
εἶνε ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ· «ἅγιοι γίνεσθε» (Λευϊτ.
20,7,26=Α΄ Πέτρ. 1,16), εἴμαστε ὅλοι ὑποχρεωμένοι νὰ γί-
νουμε ἅγιοι· καὶ ἀλλοίμονο ἐὰν δὲν γίνουμε.

Γιὰ νὰ δῆτε ὅτι μπορεῖτε νὰ γίνετε ἅγιοι,
διαβάστε τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Θὰ δῆτε ἐκεῖ,
ὅτι ἔχουμε ἁγίους ἀπ᾿ ὅλες τὶς τάξεις καὶ τὰ
ἐπαγγέλματα· βοσκούς, γεωργούς, τεχνῖτες
(μαραγκοὺς κ.λπ.), δασκάλους, ἐπιστήμονες,
γιατρούς, βασιλιᾶδες, στρατιῶτες, ἀξιωματι-
κούς· καὶ ἀπόδειξις ὁ σημερινὸς ἅγιος.

* * *Ὁ ἅγιος Δημήτριος δὲν ἦταν στὴ Θεσσα-
λονίκη οὔτε παπᾶς οὔτε καλόγερος οὔτε δε-
σπότης· ἦταν ἀξιωματικὸς στὶς λεγεῶνες τῆς

Ῥωμα ϊ κῆς αὐτοκρατορίας ἐπὶ τῆς βασιλείας
τῶν διωκτῶν τοῦ Χριστι ανισμοῦ Διοκλητιανοῦ
(284-305 μ.Χ.) καὶ Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.). Ἐν τούτοις τὸ
ὑψηλὸ ἀξίωμά του δὲν τὸν ἐμ πόδισε νὰ εἶνε
καὶ Χριστιανός, πιστὸς στὸν Κύριο, κι αὐτὸ νὰ
μὴν τὸ κρύβῃ. Μὲ τὴ ζωή του ἐν έ πνεε στὰ τά -
γματά του πίστι καὶ ἀγάπη στὸ Χριστό.

Καὶ ἐκτὸς στρατοπέδου ὅμως μιλοῦσε τὰ
βράδια σ᾽ ἕνα χῶρο ποὺ βρισκόταν ἐκεῖ ποὺ
εἶνε σήμερα ἡ πλατεῖα Δικαστηρίων. Ἐκεῖ κα-
τηχοῦ σε παιδιὰ καὶ νέους στὴν χριστιανικὴ πί-
στι, ὅ πως δείχνουν τόσο ἡ ἀρχαιότερη εἰκό-
να του, ὅπου εἰ κονίζεται ὄχι ὡς στρατιωτικὸς
καβάλ  λα σὲ ἄ λογο ἀλλὰ ὡς διδάσκαλος τῆςἘκ κλησί  ας νὰ κατηχῇ παιδιὰ καὶ νέους, ὅσο
καὶ ἕνα ὡραῖο ψηφιδωτό. Εἶχε μάλιστα τόση
ἐπιτυ χία, ὥστε κάθε μέρα προσερχόταν στὴν
πίστι καὶ ἕνας καινούργιος προσήλυτος.

Ἡ δρᾶσις ὅμως προκαλεῖ ἀντίδρασι. Καὶ τὸ
κήρυγμα ἑνὸς τέτοιου ἀξιωματικοῦ προκάλε -
σε τὴν κακία τῶν εἰδωλολατρῶν. Τὸν συκο φάν -
 τησαν στὸν αὐτοκράτορα, αὐτὸς ἔστειλε ἀ -
 πόσπασμα, συνέλαβαν τὸν ἅγιο Δημήτριο τὴν
ὥ  ρα ποὺ δίδασκε τὰ παιδιὰ τῆς Θεσσαλο νί-
κης καὶ τὸν φυλάκισαν στὸ βαλανεῖο (=δημό-
σιο λουτρό) ποὺ ἦταν στὰ ἀποδυτήρια τοῦ
σταδίου, κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν σημερινὸ πε-
ρίφημο ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἐνῷ ὁ ἅγιος Δημήτριος ἦταν κρατούμενος,
ἦρθε ἐκεῖ ὁ νεαρὸς μαθη τής του Νέστωρ.

–Δάσκαλε, λέει, βρίσκεται ἐδῶ ὁ Μα ξιμια -
νὸς καὶ ἔχει φέρει μαζί του ἕ να Γότθο παλαι-
στή, τὸν Λυαῖο, γίγαντα στὸ σῶμα καὶ στὴ δύ-
ναμι. Κάθε μέρα βγαίνει στὸ στάδιο καὶ μᾶς
προκα λεῖ λέγοντας· Ὅποιος Χριστιανὸς τολ-
μάει, ἂς ἔρθῃ νὰ μονομαχήσῃ μαζί μου!… Ὣς
τώρα δὲν ἔχει παρουσιαστῆ κανείς, κι αὐ τὸς
κομπάζει. Δός μου, σὲ παρακαλῶ τὴν εὐχή σου
ν᾽ ἀναμε τρηθῶ μαζί του.

Τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ μυροβλήτουΔευτέρα 26 Ὀκτωβρίου 2020Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2333 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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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
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε μὲ ἄλλο τίτλο στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 248/16-8-1940, σ. 110).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 23-7-2016.
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–Ἔχε τὴν εὐχή μου, εἶπε ὁ ἅγιος Δημήτρι -
ος καὶ πρόσθεσε προ φητεύοντας· «καὶ Λυαῖοννικήσῃς καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις».

Ἔτσι ὁ Νέστωρ μπῆκε στὸ στά διο. Μόλις δό-
θηκε τὸ σύνθημα, ὁρμᾷ δίχως χρονοτριβὴ πά-
νω στὸ γίγαντα φωνάζον τας «Θεὲ τοῦ Δημη-
τρίου, βοήθει μοι!». Μὲ ἕνα καί  ριο πλῆγμα, ποὺ
τοῦ κατάφερε, ὁ Λυαῖος πέφτει στὸ ἔδαφος
κι ὁ Νέστορας τοῦ παίρνει ἀμέσως τὸ κεφάλι.
Ὁ Μαξι μιανὸς κι ὅλοι οἱ εἰ δωλολάτρες δὲν
θέλουν νὰ παραδεχτοῦν τὸ ἀ ποτέλεσμα.

Δὲν πιστεύουν στὰ μάτια τους. Κι ἀπὸ κα-
κία θανατώνουν τὸ νικητή, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγοφονεύουν καὶ τὸν δάσκαλό του, τὸν ἅγιο Δημή -τριο, τρυπώντας τον μὲ λόγχες στὸ πλευρό. 

* * *Τρία διδάγματα τοῦ ἁγίου, ἀγαπητοί μου. 
⃝ Πρῶτον· τὸ ἐπάγγελμα δὲν εἶνε ἐμπόδιοστὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Μὴ λές, Ἐγὼ δὲν εἶμαι
κληρικός… Λάθος κάνεις. Ὅ,τι ὑποχρεώσεις
ἔχω ἐγὼ ὁ δεσπότης, ἔχεις κ᾽ ἐσύ. Χριστιανὸς
ἐγώ, Χριστιανὸς κ᾽ ἐ σύ· ὅπως βαπτίστηκα ἐ -
γὼ «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ἔτσι κ᾽ ἐσύ. Ἴδιες ὑ -
ποχρεώσεις ἔχουμε. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶνε ἀν -
εφάρμοστη οὐτοπία, εἶνε ζωὴ γιὰ ὅλο τὸν κό-
σμο. Ἀπόδειξις ὁ ἅγι ος Δημήτριος.

Ὡς ἀξι ωμα τικὸς ἐκτελοῦσε τὸ χρέος του ἀ -
πέναντι στὴν πολιτεία, συγχρόνως ἦ ταν καὶ
Χριστιανός. Τὰ δύο αὐτὰ συμβιβάζον ται. Τὸ Εὐ -
αγγέλιο δὲν λέει στὸν στρατιωτικό, Πέταξε τὰ
ὅπλα –αὐτὸ τὸ λένε μόνο οἱ χιλιασταί–, ἀλ λὰ τί
λέει· Πρόσεξε, στρατιωτικέ, μὴν κά νῃς κατά- χρη σι τῆς ἐξουσίας ποὺ σοῦ ᾽δωσε ἡ πολι τεία·
νὰ τὴ χρησιμοποιῇς νομίμως καὶ δικαίως, φρου-
 ρώντας τὴν τιμή, τὴν περιουσία καὶ τὴν εἰρήνη
τοῦ πολίτου καὶ τοῦ ἔθνους. Ἐκεῖνο ποὺ κατα-
 δικάζει ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε ἡ κατάχρησι· καὶ
προσεύχεται στὸ Θεὸ νὰ ἔρ θῃ ἡ ἡμέρα ποὺ
θὰ ἐπικρατήσῃ στὸν κόσμο ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.

Μπορεῖς λοιπὸν νὰ εἶ σαι Χριστιανὸς καὶ ὡς
στρατιωτικὸς καὶ ὡς γεωργὸς καὶ ὡς βοσκὸς καὶ
ὡς ἔμπορος καὶ ὡς δικηγόρος καὶ ὡς γιατρὸς
καὶ μὲ κάθε τίμιο ἐπάγγελμα, ἀρκεῖ νὰ θέλῃς.
⃝ Τὸ δεύτερο δίδαγμα. Θ᾿ ἀγαπᾷς τὸ ἐπάγγελ-
 μα, τὴν οἰκογένεια, τὴν πατρίδα, ὅ, τι ὡ ραῖο ὑ -
πάρχει στὸν κόσμο· ἀλλὰ παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα ν᾽ ἀ -γαποῦμε τὸ Χριστό. Αὐτὸς εἶνε ἡ κορυφὴ τῆς
πυραμίδος, αὐτὸς εἶνε τὸ Ἀπόλυτο, τὸ Αἰώνιο.

Ἐὰν λοιπὸν κάτι ἀπὸ αὐτά (π.χ. ἡ γυναίκα σου,
τὸ παιδί σου, τὸ ἀφεντικό σου, ἡ πολιτεία σοῦ
πῇ κάτι ἐνάντιο στὸ Χριστό, ὅπως συνέβη στὸν
ἅγιο Δημήτριο, νὰ προτιμήσῃς τὸ Χριστό. Καὶ
ἐκεῖνος μεταξὺ ἐπιγείου βασιλέως καὶ οὐρα-

νίου Βασιλέως ἐξέλεξε Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖ -
ον· θυσίασε καὶ ἀξίωμα καὶ ἀνέσεις καὶ τιμές,
προτίμησε τὸ θάνατο παρὰ νὰ ἀρνηθῇ τὸν
Κύριο. Κ᾽ ἐμεῖς νὰ ἔχουμε πρῶτα τὸ Θεὸ καὶ
τὴν πίστι μας, καὶ ἔπειτα ὅλα τ᾿ ἄλλα.
⃝ Καὶ τὸ τρίτο δίδαγμα εἶνε, ὅτι μὲ τὴ δύναμιτοῦ Χριστοῦ οἱ μικροὶ νικοῦν τοὺς μεγάλους.
Εἶδες ποτὲ μικρὸ παιδάκι νὰ νικᾷ ἕναν ἀθλη-
τή; Πῶς εἶνε δυνατόν; Νά ὅμως ὁ νεαρὸς Νέ-
στορας, ποὺ νίκησε ὁλόκληρο γίγαντα.Αὐτὰ ἴσχυαν «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», θὰ μοῦ πῆ -
 τε. Λάθος κάνετε. Καὶ σήμερα καὶ σὲ κάθε ἐ -
ποχὴ αὐτὸ συμβαίνει. Θέλετε παραδείγματα;� Τὸ 1912 ἤμουν παιδὶ 4 - 5 χρονῶν. Τὸ χωριό
μου εἶχε ἀδειάσει ἀ πὸ ἄντρες, ὅλοι οἱ γονεῖς
μας ἦταν στρατι ῶ τες. Τέτοια ἅγια μέρα λοι -
πὸν χτύπησαν νύχτα οἱ καμπάνες· βγαίνουμε
ἔξω, τρέχουν τὰ παιδιὰ κι ὅ σοι εἶχαν μείνει στὸ
χωριό, ἔκλαιγαν μικροὶ - μεγάλοι. Τί εἶχε γίνει;
Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς εἶ χε μπῆ στὴ Θεσσαλο-
 νίκη! Τί ἦταν τότε ἡ Ἑλλάδα; 2 ἑκατομμύρια·
τί ἦταν ἡ Τουρκιά; 70 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὸ Βε-
λιγράδι καὶ τὸν Αἷμο μέχρι τὴ Βαγδάτη καὶ τὸ
Κάϊρο. Μὴ μᾶς πτοοῦν τὰ μεγάλα νούμερα!� Ὀκτώβριο πάλι τοῦ 1918 τὸ ἑλληνικὸ θωρη-
κτὸ «Ἀβέρωφ» κατέπλευσε στὴν Κωνσταν τι-
νού πολι, ὕψωσε ἑλληνικὴ σημαία στὸ Βόσπορο,
τμῆμα τῆς Κρητικῆς Χωροφυλακῆς ἐγ καταστά-
θη κε στὸ Φανάρι ὡς φρουρὰ τοῦ Πατριαρχεί-
ου, καὶ τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγίου Δημητρίου οἱ εὔ -
ζωνοι μπῆκαν στὸ ναὸ τῆς Ἁγιὰ - Σοφιᾶς.� Θέλετε ἄλλο; Στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940
ἡ μικρὴ Ἑλλάδα ἀντιτάχθηκε στὴν πανίσχυρη
Ἰταλία τοῦ Ἄξονος, ποὺ ἀπειλοῦσε ὅτι τ᾽ ἀε-
ρο πλάνα της θὰ σκιάσουν τὸν ἥλιο μας.

Δὲν εἶνε θαύματα αὐτά; Νά λοιπόν, ἀγαπη-
τοί μου, ὅτι ὄχι «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» μόνο, ἀλλὰπάντα ὁ πιστὸς Νέστορας νικᾷ τὸν Λυαῖο. 

* * *Καὶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, τὸ θαῦμα μπο-ρεῖ νὰ ἐπαναληφθῇ. Πότε; Ἂν ἔχουμε τὴν πί-στι τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Τότε κατὰ τὴ Γραφὴ
ἕνας μπορεῖ νὰ καταδιώξῃ χιλίους (βλ. Δευτ. 32,30).Δὲν ἰσχύουν τὰ νούμερα! Δῶστε μου λαὸ
πιστὸ καὶ ἁγνό, ἡγεσία ἑνωμένη, στρατιῶτες
σὰν τοὺς 40 Μάρτυρες, ἀξιωματικοὺς σὰν τὸν
ἅγιο Δημήτριο καὶ τὸν ἅγιο Γεώργιο, καὶ τότε
πιστεύω, ὅτι ἕνας θὰ τὰ βάλῃ μὲ χίλιους καὶ
πάλι ὁ Νέστορας θὰ νικήσῃ τοὺς Λυαίους εἴ -
τε Ἀνατολῆς εἴτε Δύσεως, γιὰ νὰ γράψῃ νέες
σελίδες πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Καρυοχωρίου - Ἑορδαίας τὸ Σάββατο 26-10-1974. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-9-2020.
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ἩὈρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, τι -
μᾷ πρεπόν τως τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο.

Καὶ δικαίως. Διότι ἡ Παναγία δὲν εἶνε μία ἀπὸ
τὶς πολλὲς γυναῖκες, εἶνε μοναδική· εἶνε, ὅ -
πως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας, τὸ «ῥόδον τὸ ἀ -
μάραν τον» (καν. Ἀκαθ. ὕμν. α΄3), ἡ «Ἁγνή» (ἔ.ἀ. α΄1), ἡ Παρ-
θένος κόρη, ἐκείνη τὴν ὁποία μεταξὺ μυριά-
δων γυναικῶν ὅλων τῶν αἰώνων ἐξέλεξε ἡ ἁ -
γία Τριὰς γιὰ νὰ γίνῃ ἡ Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ.

Πρὸς τιμὴν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἡ ἁ -
γία μας Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει πολλὲς ἑορτές,
ποὺ ὀνομάζονται Θεομητορικές. Ἑορτάζου-
με τὸ Γενέθλιόν της στὶς 8 Σεπτεμβρίου καὶ
ψάλ λουμε «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαρὰν
ἐ  μή νυσε πάσῃ τῇ οἰ κουμέ νῃ…» (ἀπολυτ.), τὰ Εἰσ -
όδιά της στὸ ναὸ στὶς 21 Νοεμβρί ου, τὸν Εὐ -
αγγελι  σμὸ στὶς 25 Μαρτίου, τὴν Κοίμησί της
στὶς 15 Αὐ γούστου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς με γάλες αὐ -
 τὲς θε ομητορικὲς ἑ ορ  τὲς ὑ πάρχουν καὶ ἄλ -
λες μικρό τερες, μὲ τὶς ὁποῖες τι μῶνται εἴτε
ἱστορικὰ θαύματα τῆς Παναγίας, θαυματουρ-
 γὲς εἰκόνες της, ἀλλὰ καὶ πολύτιμα ἀντικεί-
μενα τῆς ζωῆς της ὅπως εἶνε τὰ ἁγιασμένα ἐν -
  δύματα ποὺ φοροῦσε (ἐσθὴς ἢ μαφόριον καὶ
ζώνη). Στὴν τελευταία αὐτὴ κατη γορία ὑπά-
γεται ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Ἁ γί ας Σκέπης.

Ἂν βέβαια τ᾽ ἀκούσῃ αὐτὰ κάποιος προτε-στάντης ἢ χιλιαστὴς ἢ ἄθεος, αὐτοὶ ποὺ δὲν
πιστεύ ουν στὴν ἀ ειπαρθενία τῆς Θεοτόκου
καὶ δὲν ἐκτιμοῦν πρεπόντως τὸν μοναδικὸ
ῥό λο ποὺ ἔπαιξε αὐτὴ στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὴν σωτη ρία τοῦ κόσμου, θὰ γελάσουν.
Καλὰ τέλος πάντων, θὰ ποῦν, γιὰ γεγο νότα
τῆς ζωῆς της (γέννη σι, εὐαγγελισμός κ.λπ.),
ἀλλὰ νὰ ἑορτά  ζων ται καὶ τὰ ροῦχα ποὺ φο-
ροῦσε ἡ Μαρία; – ἔτσι τὴ λένε αὐτοί.

Τὰ ροῦχα λέτε; Ναί τὰ ροῦχα, κύριοι. Ἐσὺ
ὁ «μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἢ ὁ προτεστάντης,
ποὺ γελᾶτε καὶ χλευάζετε, ἀνοῖξτε λοιπὸν τὴν
Καινὴ Διαθήκη ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας,
νὰ δῆτε ἐκεῖ, ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνουμε οἱ ὀρθό-

δοξοι εἶνε σύμφωνο καὶ ὄχι ἀντίθετο μὲ τὴν
Βίβλο. Ἡ Ἐκκλησία δὲν στηρίζει τὴ λατρευτι-
κή της ζωὴ σὲ θεμέλια σαθρά.� Στὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων διαβάζουμε,
ὅτι ἀκόμη καὶ τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀντι-
κείμενα θαυματουργοῦσαν. Στὴν Ἔφεσο μὲ
τὰ χέρια τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἡ θεία χάρις
ἐνεργοῦσε ὄχι συνηθισμένα θαύ  ματα («δυ-
νάμεις»), ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ παίρνουν «σουδά -
ρια» (=μαντήλια μὲ τὰ ὁποῖα εἶχε σκουπίσει
τὸν ἱ δρῶτα του) ἢ «σιμικίνθια» (=σκεπάσμα-
τα τοῦ σώματός του), νὰ τ᾽ ἀκουμποῦν πάνω
σὲ ἀρ ρώστους καὶ δαιμονιζομένους κι αὐ τοὶ
νὰ θεραπεύωνται ἀπὸ ἀσθένειες καὶ ν᾽ ἀ παλ-
λάσσωνται ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα (Πράξ. 19,12).� Γιὰ τὸν ἀπόστολο Πέτρο μάλιστα ὁ ἱστορι -
κὸς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας (ὁ εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς) σημειώνει, ὅτι ὄχι τὸ σῶμα του ἢ κά-
ποιο ἀντικείμενο τῆς ζωῆς του ἀλλὰ κι αὐτὴ
ἡ σκιά του ἦταν εὐεργετική· γι᾽ αὐτὸ στὴν Ἰε-
ρουσαλὴμ ἔβγαζαν ἀ  πὸ τὰ σπίτια τοὺς ἀσθε-
νεῖς στὶς πλατεῖες, τοὺς ἄφηναν ἐκεῖ ξαπλω-
μέ νους σὲ κρεβάτια, ὥστε ὅταν θὰ περνάῃ ὁ
ἀπόστολος Πέτρος νὰ πέσῃ ἐπάνω τους ἔ -
στω ἡ σκιά του, γιὰ νὰ θεραπευθοῦν (ἔ.ἀ. 5,15).

Ἡ Ὀρθοδοξία γνωρίζει ἐκ πείρας ὅτι, ὅταν
κάποιος, ὅ πως οἱ ἀπόστολοι, μὲ τὴν τήρησι
τῶν θείων ἐντολῶν, τὴν μετοχὴ στὰ ἱερὰ μυ-
στή ρια καὶ τὴν προσωπικὴ ἄσκησι ἑνώνεται
μὲ τὸν Κύριο, τότε καὶ τὸ σῶμα του γίνεται ἀ -
γω γὸς θείας χάριτος καὶ ὅ,τι ἔρχεται σὲ ἐπα -
φὴ μαζί του γίνεται κι αὐτὸ ἅγιο καὶ ἀγωγὸς
ἁγιασμοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ ὄχι
μόνο τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ζωῆς ἀλλ᾽ ἀκό-
μη καὶ τὰ ἄμφια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τέτοια ἑορτὴ εἶνε ἡ σημερινή, ποὺ γίνεται
εἰς ἀνάμνησιν ἑνὸς ὁράματος ποὺ εἶδε ὁ ὅ -σιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός (ἑορτάζει
στὶς 28 Μαΐου). Ποιό εἶνε τὸ ἱστορικό της; 

* * *Ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορος Λέον -

Τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγ. Θεοτόκου
Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου 2020
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τος τοῦ Σοφοῦ, ἀγαπητοί μου, (ποὺ βασίλευσε
ἀπὸ τὸ 886 μέχρι τὸ 911 μ.Χ.) κάθε Πα ρασκευὴ
βράδυ γινόταν στὴν Κων σταντινούπολι ἀγρυ-
πνία στὸ ναὸ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν.

Σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ ναὸς αὐτὸς εἶνε ἡ
περίφημη ἐκκλησία στὴν ὁ ποία, ἀρκετὰ νωρί-
τερα, τὸ 626 μ.Χ. ἐπὶ βασιλέως Ἡρακλείου (575-
641 μ.Χ.), σὲ ὧρες ποὺ ἡ Πόλις κινδύνευε πολὺ
σο βαρὰ νὰ πέσῃ στὰ χέρια τῶν Ἀβάρων καὶ
τῶν Περσῶν, οἱ πιστοὶ μαζεύτηκαν ἐναγώνιοι,
προσ ευχήθηκαν μὲ δάκρυα καὶ μὲ τὴν ἐ πέμ-
βασι τῆς Παναγίας σώθηκαν ἀπὸ τὴ βαρβαρι -
κὴ ἀπειλή· ἐκεῖ ἐπίσης μετὰ τὴ θαυμαστὴ ἐ -
κείνη σωτηρία ἀκούστηκε γιὰ πρώτη φο ρὰ τό-
 τε τὸ θρυλικὸ κοντάκιο «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρα-
τηγῷ τὰ κινητήρια…» τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου.

Σ᾽ αὐτὸ τὸ ναὸ λοιπόν, δύο καὶ πλέον αἰῶ -
νες ἀργότερα, γινόταν τώρα ἀγρυπνία. Ἄρχι-
ζε μετὰ τὴ δύσι τοῦ ἡλίου καὶ διαρκοῦσε μέ-
χρι τὶς πρωινὲς ὧρες – τέτοια προθυμία εἶχαν
τότε ἐκεῖνοι, ὄχι σὰν ἐμᾶς σήμερα. Ἀνά μεσα
στοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἀγρυπνοῦσαν καὶ πα-
ρακαλοῦσαν τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, ἦταν καὶ
ἕνα διαμάντι, ἕνας ἅγιος, ὁ ὅσιος Ἀνδρέας ὁδιὰ Χριστὸν σαλός· σαλὸς θὰ πῇ τρελλός.

Ἂν τὸν βλέπαμε ἐμεῖς, δὲν θὰ τοῦ δί ναμε
σημασία, γιατὶ αὐτὸς ἤξερε νὰ κρύβῃ τὴν ἁγι -
ότητά του ἀπὸ τὰ μάτια τῶν πολλῶν· μὲ μία
συμπεριφορὰ ἐκκεντρικὴ ἐξευτέλιζε σκοπί-
μως τὸν ἑαυτό του, ὥστε νὰ μένῃ ταπεινός,
καὶ ἄφηνε τοὺς ἐπιπο λαίους νὰ τὸν περνοῦν
γιὰ τρελλό. Ἦταν τρελ λός; Κάθε ἄλ λο· τὰ εἶ -
χε τετρακόσα. Ἀλλὰ οἱ πολλοί, ἂν κάποιος πε-
ριφρονῇ τὴν κοσμικὴ ἀξιοπρέπεια, τὸν λένε
τρελλό· δὲν μποροῦν νὰ τὸν καταλάβουν.

Στὴν ἀγρυπνία αὐτὴ ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, ποὺ
εἶχε τὶς αἰσθήσεις κεκαθαρμένες ἀπὸ τὴ χάρι
τοῦ Θεοῦ, ἀξιώθηκε νὰ ἔχῃ μία παρήγορη ὀπτα- σία. Εἶδε τὴν Παναγία στὴν εἴσοδο τοῦ νάρθη -
  κα. Τέτοιο θέαμα δὲν εἶχε ξαναδεῖ. Ἔλαμπε
σὰν τὸν ἥλιο. Τὴν περιστοίχιζαν πλῆθος ἄγγε-
λοι καὶ ἀρχάγγελοι. Δεξιὰ καὶ ἀριστερά της
τὴν συνώδευαν ὁ τίμιος Πρόδρομος καὶ ὁ Ἰω-
άννης ὁ Θεολόγος. Ὅταν ἔφθασε στὸ μέσον
τοῦ ναοῦ γονάτισε καὶ προσευχήθηκε ἀρκετὴ
ὥρα γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Μπῆκε κατό -
πιν στὸ ἅγιο βῆμα, ἔβγαλε ἀπὸ τὸ εἰδικὸ κιβώ-
 τιο τὸ ἱερὸ μαφόριο, δηλαδὴ τὴν μανδήλα της
ποὺ ἐφυλάσσετο ἐκεῖ, καὶ βγαίνοντας στὴν ὡ -
ραία πύλη τὸ ἅπλωσε ἐπάνω ἀπὸ ὅλους τοὺς
ἐκκλησιαζομένους. Καὶ τὸ ἱερὸ ἄμφιο ἄστραψε
σὰν ἤλεκτρο, χρυσάργυρο κεχριμπάρι. Ἀφοῦ
πέρασε κάποιο διάστημα, ἡ Παν αγία ἄρχισε
νὰ ἀνέρχεται στὸν οὐρανὸ καὶ ἄφησε τὸ μα-

φόριό της νὰ σκεπάζῃ τοὺς πιστούς. Τὴν ὀ -
πτασία αὐτὴ εἶδε καὶ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ μαθη -
τὴς τοῦ ὁσίου Ἀνδρέα, ὁ Ἐπιφάνιος.Μανδήλα. Ἄλλοτε ἔβλεπες στὶς ἐκκλησίες
τὶς γυναῖ κες νὰ ἔχουν πάνω τους ἕνα μαντή-
λι σὰν αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὶς εἰκόνες τῆς
Παναγίας· τώρα σπάνια βλέπεις καμμιὰ γυ-
ναῖ κα νὰ σκεπάζεται μὲ μαντήλι· μόνο μερικὰ
χωριὰ κρατοῦν ἀκόμα τὴν παράδοσι.

* * *Αὐτὸ εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱστορικὸ γεγο -
νός, γιὰ τὸ ὁποῖο καθιερώθηκε ἡ ἑορτὴ τῆς
Ἁ γίας Σκέπης. Ἀλλ᾽ ἀκούω ἀντιρρήσεις. 

–Αὐτὰ συνέβαιναν «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ». Σή-
μερα, ποὺ πετᾶμε στὰ ἄστρα, ἐσὺ μᾶς μιλᾷς
γιὰ ὑπερφυσικὰ ὁράματα;…

Κάνετε λάθος. Ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας ἐκ δη-
 λώθηκε ζωντανὴ κατ᾽ ἐπανάληψιν στὴν ἱστο- ρία μας. Οἱ μεγαλύτεροι τὴν εἴδαμε καὶ στὶς ἡ -
μέρες μας, καὶ δάκρυα ἔρχονται στὰ μά τια μας.

Τὸ 1940 σὰν σήμερα ἤμουν στὸ Μεσολόγγι,
ὅπου εἶχα ἐπιστρατευθῆ κ᾽ ἐγὼ γιὰ τὴν πα τρί-
δα. Τὴ νύχτα χτύπησε ἡ καμπάνα· Πόλεμος!
Μὰ τί ἐνθουσιασμός! Ὅλοι βγῆκαν ἔξω, ἔτρε-
ξαν τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος. Εἶδα νιόπαντρες
γυναῖκες ν᾽ ἀποχαιρετοῦν στὸ σταθμὸ τοὺς ἄν -
τρες τους καὶ νὰ λένε· Στὸ καλό, ἡ Παναγιὰ
μαζί σας! Ὅλοι προσεύχονταν στὸ Χριστὸ καὶ
στὰ χείλη τους εἶχαν τὴν Παναγία. Καὶ πάνω
στὰ ψηλὰ βουνά, ποὺ ἀνέβηκαν, τὴν ἔβλεπαν.
Εἶδα στρατιώτη ποὺ εἶπε· –Πάτερ, τὴ νύχτα ποὺ
φρουρούσαμε, εἴδαμε νὰ περπατάῃ στὴν παγω-
 μένη κορυ φὴ καὶ νὰ μᾶς εὐλογῇ. –Ποιός, παι-
δί μου; –Μιὰ μαυροφόρα. Παρήγορο ὅραμα!

Δὲν εἶνε παραμύθι! Πῆγαν στὸ μέτωπο ἄπι-
στοι, ἐπιστήμονες ἀπ᾽ τὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πει-
ραιᾶ, καὶ γύρισαν πιστοί. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς
δὲν ἐπέστρεψαν πιὰ στὶς πολιτεῖες. Γνώρισα
καλόγερο στὰ Κατουνάκια, ποὺ ἦταν λοχίας
στὰ Ἀλβανικὰ βουνά, εἶδε τὸ θαῦμα τῆς Παν -
αγίας καὶ πῆγε στὸ Ἅγιο Ὄρος νὰ ἀσκηθῇ. 

Τὸ θαῦμα τῆς Παναγίας ἔγινε ὄχι μόνο ἐπὶ
Λέοντος Σοφοῦ, ἀλλὰ καὶ στὶς δικές μας μέ-
ρες. Καὶ αὐτὸ τὸ θαῦμα ἑορτάζουμε σήμερα.
καὶ ψάλλουμε πάλι μὲ συγκίνησι «Τῇ Ὑπερ-
μάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια…».

Εἴθε ὁ Θεὸς διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπερ-
μάχου Στρατηγοῦ, τῆς ὑπερ αγίας Θεοτόκου,
νὰ σκεπάζῃ τὴν πατρίδα μας, τὸ λαό μας, ὅλα
τὰ Βαλκάνια, καὶ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ὥστενά ᾽χουμε πάντοτε εἰ ρήνη, καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ
ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ νὰ ἑορτάζουμε τὴν πάν-
σεπτη αὐτὴ ἡμέρα· ἀμήν.
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