
Μεγάλη ἑορτὴ καὶ πανήγυρι ἔχουμε σήμε -
ρα, ἀδελφοί μου. Ἑορτάζουμε τὸ Γενέ-σι  ον (δηλαδὴ τὰ γενέθλια, τὴ γέννησι) τῆς ὑ - περαγίας Θεοτόκου. Γι᾽ αὐτὸ ἀγάλλεται καὶ

χαίρει σήμερα ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ.
Εἶνε χαρακτη ριστικὴ ἡ ἑξῆς λεπτομέρεια.

Παρατηροῦμε, ὅτι στὴν Ἐκκλησία δὲν ἑορτά  -ζονται γενέ θλια. Ἡμέρα μνήμης καὶ τιμῆς κά-
θε ἁγίου εἶ  νε ὄχι ὅταν γεννήθηκε ἀλλὰ ὅταν
ἀπέθα  νε, ὅταν δηλαδὴ ἔφυγε πιὰ ἀπὸ τὴν
πρόσ καιρη τούτη ζωὴ –μὲ θάνατο εἴτε φυσικὸ
εἴτε βίαιο - μαρτυρικό– καὶ εἰσῆλθε στὴν αἰω-
νι ότητα. Τί φανερώνει αὐτό· ὅτι ἡ Ὀρ  θοδοξία
ἀποδίδει μεγάλη ἀ ξία ὄχι στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπι-
γείου ζωῆς ἀλλὰ στὸ τέλος, ὅταν δηλαδὴ μὲ
τὴν ἐκδημία ἀρχίζει γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ ἄλ λ ηζωή, ἡ αἰώνιος, ἡ πραγματική. Γι᾽ αὐτὸ στὴν
ὀρ   θόδοξο Ἀνατολὴ δὲν ὑπῆρχε συνήθεια νὰ
ἑορτάζουν γενέθλια τοῦ παι διοῦ. Στὰ χρόνια
τῆς τουρκοκρατίας ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω -
λὸς δίδασκε τοὺς σκλαβωμένους προγό νους
μας γιὰ τὰ παιδιά τους, πῶς νὰ ἑορτάζουν τὴν
ὀνομαστική τους ἑορτὴ τιμώντας τὴ μνή μη
τοῦ ἁγίου τους. Ἡ συνή θεια τῶν γενεθλίων
μᾶς ἦρθε τὰ νεώτερα χρόνια ἀπὸ τὴ Δύσι.

Ἐνῷ ὅμως στὴν Ὀρθοδοξία κατὰ κανόνα
δὲν ἑορτάζονται γενέθλια, σήμερα τί βλέπου-
 με; Μία ἐξ αίρεσι· τιμᾶται τὸ Γενέσιον τῆς ὑ -
περ  αγί ας Θεοτόκου. Γεννᾶται λοιπὸν ἡ ἀ πο-
ρία· γιατί στὴν Παναγία ἡ Ἐκ κλησία τιμᾷ ὄ χι
μόνο τὴν Κοίμη σί της (στὶς 15 Αὐγούστου) ἀλ -
λὰ καὶ τὴ Γέννησί της (σήμερα 8 Σεπτεμβρίου);
Ἡ ἀπάν τησις εἶνε, ὅτι ἡ γέννησι τῆς Παναγί αςσυνδέεται μὲ τὴν σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου· τὸ
ὅτι γεννήθηκε ἡ Παναγία προμηνύει, ὅτι ἐγγί-
ζει ὁ καιρός, φτάνει πλέον «τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου» (Γαλ. 4,4), γιὰ νὰ γεννηθῇ ὁ σωτήρας τῆς
ἀνθρωπότητος, ὁ Χριστός. (Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο,
ἐπειδὴ δηλαδὴ καὶ τότε προ μηνύεται ἡ ἔ λευ-
σις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τιμᾶται κατ᾽ ἐξ αίρε-
σιν καὶ ἡ γέννησι ἑ νὸς ἄλ λου μεγάλου ἁ γίου,

τοῦ τιμίου Προδρό μου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰ  ωάν-νου· ἡ σύλληψίς του στὶς 23 Σεπτεμβρίου καὶ
ἡ γέννησί του στὶς 24 Ἰ ουνίου). Αὐτὰ εἶ  νε τὰ
χαρμόσυνα προανακρούσματα τῆς θείας προ-
 νοίας, ὅτι ἔρχεται ὁ Λυτρωτής! Γι᾽ αὐ  τὸ ἡ Ἐκ -
κλησία μας ψάλλει σήμερα· «Ἡ γέννη σίς σου,
Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰ κου   μένῃ·
ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δι καιοσύ-
νης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν…» (ἀπολυτίκ.).Οὐράνια καὶ ἐπίγεια ἔχουν χαρὰ καὶ ἀγαλλί - ασι σήμερα. Χαίρονται οἱ δυνάμεις τῶν ἀσω-
μάτων, γιατὶ γεννᾶται ἡ βασίλισσα τῶν ἀγγέ-
λων. Χαίρονται οἱ προφῆτες, γιατὶ γεννήθηκε
ἐκείνη γιὰ τὴν ὁ ποία οἱ ἴδιοι τόσα καὶ τόσα εἶ -
χαν προ φητεύσει καὶ τώρα ὅλα αὐτὰ ἐπαλη-
θεύον ται. Χαίρονται ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, γιατὶ
γεννήθηκε ἐ κείνη ποὺ θὰ συντρίψῃ τὴν κεφα -
λὴ τοῦ ὄ  φεως καὶ πραγματοποιεῖται ἡ ὑπόσχε-
σις τοῦ πρωτευαγγελίου (βλ. Γέν. 3,15). Χαίρονται
σήμερα οἱ θε οπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, οἱ
γονεῖς τῆς Θεοτόκου, γιατὶ ὄχι μόνο ἀπαλλά-
χθηκαν ἀπὸ τὸ ὄ νειδος τῆς ἀτεκνίας ἀλλὰ ἀ -
ξιώθηκαν νὰ γίνουν καὶ οἱ ἄμεσοι πρόγονοι (ὁ
παπποῦς καὶ ἡ γιαγιά) τοῦ Χριστοῦ.

Ἂς χαροῦμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς, ὄχι βέβαια μὲ
τὴν πρόσκαιρη κοσμικὴ χαρὰ τῶν ἁμαρτωλῶν
ἀλ λὰ μὲ τὴν ἀμάραντη πνευματικὴ χα ρὰ τῶν εὐ -
 σε βῶν Χριστιανῶν. Γιὰ νὰ δοκιμάσουμε ὅμως
τὴ χαρὰ αὐτή, πρέπει νὰ προσέξουμε ἰδιαιτέ-
ρως τὴ σημερινὴ ἑορτὴ καὶ νὰ διδαχθοῦμε.

* * *Πολλὰ καὶ μεγάλα εἶνε, ἀδελφοί μου, τὰ δι-δάγματα ποὺ μποροῦμε νὰ πάρουμε σήμερα.
⃝ Τὸ πρῶτο δίδαγμα εἶνε, ὅτι γυναίκα σῴ ζει
τὸν κόσμο, τὸν ὁποῖο καὶ γυναίκα κατέστρεψε.
Ἐ κεί νη ποὺ κατέστρεψε τὸν κόσμο εἶνε ἡ Εὔα.
Ἦταν μέσα στὸν παράδεισο, ἀπολάμβανε ὅλα
τ᾽ ἀγαθά. Ἡ ἀπάτη ὅμως τοῦ διαβόλου καὶ ἡ
δική της παρακοὴ στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ τὴν
ἔ καναν ν᾽ ἁπλώσῃ τὸ χέρι καὶ ν᾽ ἀγγίξῃ τὸν ἀ -
πη  γο ρευ μένο καρπό, καὶ ἐν συνεχείᾳ παρέ-
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Μπορεῖ μία στεῖρα νὰ γεννήσῃ;
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συρε καὶ τὸν ἄντρα της στὴν παράβασι. Ἔτσι
ἐξ αἰ τίας τῆς Εὔας ὅλο τὸ ἀν θρώπινο γένος
βρέθη κε μέσα στὸ δίχτυ τοῦ πονηροῦ καὶ ἔξω
ἀπὸ τὸν παράδεισο. Ἐκείνη λοιπὸν τὴ συμφο -
ρὰ ἔρχεται νὰ διορθώσῃ ἡ Παναγία ποὺ γεν-
νᾶται σήμερα. Γυναίκα μᾶς ἔ βγαλε ἀπὸ τὸν πα-
 ράδεισο, καὶ γυναίκα γεννᾷ τὸν Σωτῆρα ποὺ
μᾶς ἐπαναφέρει στὸν παράδεισο. Ἡ Εὔα τότε
παρήκουσε, ἡ Παναγία τώρα ὑπήκουσε κατὰ
πάντα στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Γι᾽ αὐτὸ σήμε -
ρα ἑορτάζουμε μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἀγαλλία-
σι τὴ γέννησί της.Γυναῖκες ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε· μιμηθῆτε τὴν ὑπα-κοὴ τῆς Παναγίας, ὄχι τὴν παρακοὴ τῆς Εὔας.
Ἀπὸ σᾶς ἐξαρτᾶται νὰ γίνῃ ὁ κόσμος ἢ παρά-
δεισος ἢ κόλασι. Ναί, παράδεισος γίνεται τὸ σπί-
 τι ὅταν ἡ γυναίκα εἶνε ὑποταγμένη στὸν Κύριο,
καὶ κόλασι ὅταν εἶνε προπετὴς καὶ ἀν υπότα-
κτη. Προτιμότερο, λέει ἡ Γραφή, νὰ ζῇ κανεὶς
στὴν ἔρημο μὲ τὰ θηρία, παρὰ μὲ γυναῖ κα θυμώ -
δη ἐριστικὴ καὶ γλωσσοῦ (βλ. Παροιμ. 21,19· πρβλ. Σ.Σειρ. 25,20).

Τί τὰ θέλετε· ἐὰν πάσχῃ σήμερα ἡ ἀν θρω-
πότης, πάσχει ἐν πολλοῖς ἐξ αἰτίας τῶν γυ ναι -
κῶν ποὺ θέλουν πολυτέλεια· καὶ ἡ πολυτέ-
λεια φέρνει ἀκρίβεια, ἡ ἀκρίβεια φέρ νει στέ-
ρησι καὶ πεῖνα, ἡ πεῖνα φέρνει θάνατο. Πόσα
δὲν ξοδεύουν οἱ γυναῖκες γιὰ νὰ στολιστοῦν,
τὴ στιγμὴ ποὺ ἄλλοι πεινοῦν καὶ πεθαίνουν!

Ὦ Θεέ μου! ὅταν βλέπω μέσα στὸν παρά-
δεισο τὴν Εὔα ν᾽ ἁπλώνῃ τὸ χέρι στὸν ἀπηγο -
ρευμένο καρπό, λέω· ἡ γυναίκα καταστρέφει
τὸν κόσμο. Ὅταν βλέπω τὴν Παναγία στολισμέ  -
νη μὲ ὅλες τὶς ἀρετές, λέω· ἡ γυναίκα σῴ ζει
τὸν κόσμο. Ἡ γυναίκα γεννᾷ καὶ ἀνατρέφειεἴτε τοὺς κακούργους εἴτε τοὺς ἁγίους.

Τὸ πρῶτο λοιπὸν δίδαγμα· πόσο σημαν τι -κὸς εἶνε ὁ ῥόλος τῆς γυναίκας.
⃝ Τὸ δεύτερο· πόσο μεγάλη εἶνε ἡ δύναμι τῆςπροσευχῆς. Σκεφθῆτε· οἱ γονεῖς τῆς Παναγί -
ας, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα, ἦταν ἄτεκνοι καὶ γέ-
 ροντες ἤ δη. Δὲν ἤλπιζαν πλέον νὰ κάνουν παι δί.
Καὶ εἶχαν μεγάλη λύπη γιὰ τὴν ἀτεκνία τους.
Πίστευαν ὅμως στὸ Θεὸ καὶ συνέχιζαν νὰ τὸν
παρακαλοῦν· χρόνια ὁλόκληρα προσ εύ χον -
ταν. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα· ὕστερα ἀπὸ πο λυε-
τεῖς προσευχὲς ὁ Κύριος ἀποφάσισε νὰ πρα -
γματοποιήσῃ τὴν ἐπιθυμία τους. Ἦταν ἡ ἡ μέ-
ρα ποὺ προσεύχονταν ὁ μὲν Ἰωακεὶμ ἐ πάνω
στὸ βουνό, ἡ δὲ Ἄννα στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ
τους· κι ὅταν ὁ Ἰωακεὶμ ἐπέστρεψε στὸ σπί τι
σὲ λίγες μέρες ἡ Ἄννα ἔ μεινε ἔγκυος καὶ σὲ
ἐννέα μῆνες γέννησε τὴν Παναγία μας.

Ὅταν προσ εύχεται μὲ πίστι ὁ δίκαιος, ὁ ὑ πά-
 κουος πιστός, τότε ὁ Θεὸς ἀκούει τὴν προσ   ευ-

χή του. Κ᾽ ἐμεῖς λοιπὸν ἂς προσ ευχώμαστε
μὲ βεβαιότητα, μὲ πόθο, μὲ δάκρυα. Προσεύ-χεσθε, ἀδελφοί μου! Ἡ προσευχὴ εἶνε δύνα-
μις μεγάλη. Ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ ὅλος ὁ
κόσμος, τὸ κάνει ἡ θερμὴ καὶ πιστὴ προσευχή.
Μὲ τὴν προσευχή του ὁ προφήτης Ἠλίας δὲν
ἔκλεισε γιὰ τρία χρόνια τὸν οὐρανὸ κ’ ἔγινε
ἀνομβρία, καὶ πάλι μὲ τὴν προσευχή του τὸν ἄ -
 νοιξε κ᾽ ἔβρεξε; Ἔτσι κι ὁ Ἰωακεὶμ μὲ τὴν Ἄν -
να εἶδαν, ὅτι μπορεῖ καὶ ἡ στεῖρα νὰ γεννήσῃ!
⃝ Ἀλλὰ πόσο ἄλλαξαν σήμερα τὰ πρά γμα τα!
Τότε ὅλα τὰ ζεύγη παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς δο -θῇ παιδί, γιατὶ τὸ θεωροῦσαν εὐλογία Θεοῦ.
Δός μου παιδί, Κύριε, ἔλεγε ἡ γυναίκα, εἰ δάλ-
 λως, προτιμότερο νὰ πεθάνω. Σήμερα τί λέ-
 νε; Φοβοῦνται τὸ παιδί, λὲς καὶ εἶνε συμφορά·
τὸ θεωροῦν σὰν κατάρα!

Ὑποταχθῆτε, ἀδελφοί μου, στὸ Θεό, ἀφῆ -στε νὰ ῥυθμίσῃ Ἐκεῖνος τὴν οἰκογένειά σας.
⃝ Τέλος ἕνα δίδαγμα θελογικό. Ἐξετάζεται τὸ
ζήτημα· γιατί ἡ Παρθένος Μαρία νὰ γεννηθῇἀπὸ γυναῖκα στεῖρα; Καὶ ἡ ἀπάντησις εἶνε·� γεννήθηκε ἀπὸ στεῖρα, διότι, ἀφοῦ ὁλό-
κληρη ἡ ζωή της ἦταν μία ἁλυσίδα ἀπὸ θαύ-
ματα, μὲ θαῦμα ἔπρεπε νὰ γίνῃ καὶ ἡ ἀρχήτης, ἡ γέννησι τῆς Θεοτόκου·� γεννήθηκε ἐπίσης ἀπὸ στεῖρα, διότι ὁ Κύ-
ρι ος ἤθελε νὰ διδάξῃ ὅτι, ὅπως ἡ Ἄννα ἦταν
στεῖρα, ἔτσι καὶ ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἦταν στεῖ -ρα, δὲν εἶχε νὰ παρουσιάσῃ καρποὺς ποὺ ζη-
τάει ὁ Θεάνθρωπος ἀπὸ τὸ πλάσμα του τὸν ἄν -
θρωπο. Ζητοῦσε, μὰ δὲν εὕρισκε τίποτα. Ἦ -
ταν σὰν ἕνα πρόβατο στέρφο, ποὺ δὲν χρησι -
μεύει παρὰ μόνο σὰν σφάγιο· ἦταν σὰν ἕνα
δέν  τρο ἄκαρπο, κατάλληλο μόνο γιὰ καυσό-
ξυ  λα· ἦταν σὰν μία γῆ ὅπου δὲν φυτρώ νει τί-
ποτε ἄλ λο ἐκτὸς ἀπὸ ἀγκάθια ποὺ θέλουν
ξερρίζωμα καὶ πέταμα στὴ φωτιά. Ὅταν ὅμως
ἦρθε στὴ γῆ ὁ Χριστός, τότε ἄρχισε ἡ καρπο-
φορία· φύτεψε τὸν σπόρο τὸν ἐκλεκτὸ καὶ ἦρ -
θαν οἱ εὐ λογημένοι καρποὶ τῆς Ἐκκλησίας· ἡ
μετάνοια, ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ
ἁγνότης…, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς!

* * *Ἂς φέρουμε κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, καρπὸ
πίστεως. Ὅπως ἡ στεῖρα Ἄννα γέννησε τὴν
Παναγία, ἔτσι καὶ ἡ στεῖρα ψυχή μας νὰ καρ-πί σῃ. Τὰ ἄκαρπα δέντρα ὁ γεωρ γὸς τὰ ξερρι-
ζώνει· καὶ χριστιανὸ ποὺ δὲν ἔχει καρπὸ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς ὁ δίκαιος Κριτὴς θὰ τὸν ἀ -
πορρίψῃ. Ἂς ξερριζώσουμε ἀπὸ μέσα μας τὰ
βάτα καὶ τ᾽ ἀγκάθια τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἂς σπεί-
ρουμε τὸν οὐράνιο σπόρο τοῦ Χριστοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας τὴν Κυριακὴ 8-9-1940.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 31-7-2020.
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«Ἐν τούτῳ νίκα»! Αὐτὴ τὴ φράσι, ἀγαπη-
τοί μου, εἶ δε στὸν οὐρανὸ μέρα - μεση-

 μέρι ὁ Μέγας Κωνσταντῖ νος, ὁ πρῶ τος Χρι-
στι ανὸς βασιλεύς, γραμμένη μὲ ἀστέρια ἐπά-
νω ἀπὸ τὸν φωτεινὸ σταυρό, ποὺ ἔλαμ πε σὰν
τὸν ἥλιο, μεγάλος ἔκπαγλος θαυμαστός. Λίγο
- πολὺ ἡ ἱστορία τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶνε
γνωστή, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συνδέεται μὲ τὴ σημε-
ρινὴ ἑορτὴ ἀξίζει νὰ τὴν ὑπενθυμίσουμε.

Ἐξεστράτευε κατὰ τοῦ Μαξεντίου, φοβε-
ροῦ ἐχθροῦ τῶν Χριστιανῶν ποὺ βασίλευε
τό τε στὴ ῾Ρώμη. Τὸ δικό του στράτευμα μπρο-
 στὰ στὸν πολυάριθμο στρατὸ τοῦ ἀντιπάλου
του ἦ ταν μικρό. Πρὸς στι γμὴν δειλιάζει. Γιατὶ
καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἄνδρες ἔ χουν τὶς δύσκο-
λες στιγμές τους. Ἀλλὰ ὁ Θεός, μὲ μία νυκτε-
ρινὴ πρῶ τα ἐμφάνισί του καθ᾽ ὕπνον κ᾽ ἔπει-
τα στὴν ἀκμὴ τῆς ἡμέρας μὲ τὸ λαμπρὸ ἐκεῖ -
νο οὐράνιο ὅ ραμα τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ τὴν
ἐ πιγραφὴ «Ἐν τούτῳ νίκα» τὸν ἐνισχύει καὶ
τὸν κραταιώνει. Ὁ Κωνσταν τῖνος παίρνει θάρ-ρος. Κατασκευάζει τὸ πρῶ το χριστιανικὸ λά-
βα ρο μὲ τὸ σταυρὸ ὅπως τὸν εἶ δε, γιὰ νὰ προ -
η γῆ ται τοῦ στρατεύματός του. Μεταβάλλει
ἔτσι τὸ στρατό του ἀπὸ εἰδωλολατρικὸ σὲ
χριστι ανικό, καὶ προχωρεῖ πρὸς τὴ ̔Ρώμη. Πέ-
φτει σὰν κεραυ νὸς ἐναν τίον τοῦ Μαξεντίου
καὶ τὸν νι κᾷ σὲ μάχη ποὺ ἔγινε κοντὰ στὴ
Μουλβία γέφυρα τοῦ Τιβέρεως. Ἐν συνεχείᾳ,
μὲ τὸν τίμιο σταυ  ρὸ πάν τα νὰ προπορεύεται,
βαδίζει· κι ἀπὸ νίκη σὲ νίκη κι ἀπὸ θρίαμβο σὲ
θρί αμβο φτάνει νὰ γίνῃ μονοκράτωρ σὲ Ἀνα-τολὴ καὶ Δύσι. Τέλος μεταφέρει τὴν πρωτεύ-
ουσά του, τὴν Κωνσταντινούπολι, στὴν Ἀνα-
τολή, ἐκεῖ ποὺ ἦταν τὸ ἀρχαῖο Βυζάντιο.

Γεμᾶτος εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Κύριο καὶ
μὲ πόθο γιὰ τὸν τίμιο σταυρό, ἀναθέτει στὴ
μητέρα του, τὴν ἁγία Ἑλένη, νὰ ἡγηθῇ εἰδι -
κῆς ἀποστο λῆς στοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἐκεῖ ἡ
βασιλομήτωρ μὲ συνεργεῖο ἐργατῶν κάνει με-
  γάλη ἀνασκαφή, καὶ τέλος ἀνευρίσκει τὸν θη-

σαυρὸ τοῦ κόσμου, τὸν σταυρὸ τοῦ Κυρίου.
Ἀρχικὰ βρέθηκαν τρεῖς σταυροὶ μαζὶ μὲ τοὺς
ἥ λους, τὰ καρφιά, τῆς σταυρώσεως. Γιὰ νὰ δι -
απιστω θῇ ποιοί ἀπὸ τοὺς σταυροὺς ἀνήκουν
στοὺς λῃστὰς καὶ ποιός εἶνε τοῦ Κυρίου, τοὺς
πλησίασαν διαδοχικὰ στὸ φέρετρο μιᾶς νεκρῆς
χήρας ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ταφῇ· κι ὅταν ὁ σταυ -
 ρὸς τοῦ Χριστοῦ ἄγγιξε τὸ σκήνωμά της, αὐ -
τὴ ἀναστήθηκε! Μὲ θαῦμα λοι πὸν πιστοποι-
ήθηκε ὅτι αὐ τὸς εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου,
καὶ τότε τὸν ἀσπάστηκαν καὶ τὸν προσκύνη-
σαν ἡ ἁγία Ἑ λένη καὶ ὅσοι τὴν συν ώδευαν.

Ἐπειδὴ ὅμως τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν ἤ θε-
λαν ὅλοι νὰ τιμήσουν τὸ πανσεβάσμιο Ξύλο
κι αὐ τὸ ἦ ταν δύσκολο, ὁ πατριάρχης Ἰεροσολύ -
μων Μα κάρι ος ἀνέβηκε στὸν ἄμ βωνα, ὕψωσε μὲτὰ δυό του χέρια τὸν σταυρὸ ὥστε νὰ τὸν δοῦν
ὅ λοι –ὅπως εἶχε ὑψώσει τὸν χάλκινο ὄφι στὴν
ἔρη μο ὁ Μωυσῆς (βλ. Ἀριθμ. 21,4-9)–· καὶ μόλις τὸ πλῆ -
θος ἀντίκρυσε τὸ σωτήριο ὅπλο, φώναξαν ὅ -
λοι ἀπ᾽ τὴν ψυχή τους «Κύριε, ἐλέησον»!

Τὴν ἀνάμνησι αὐτοῦ τοῦ χαρμοσύνου γε-
γονότος ἑορτάζουμε σήμερα.

* * *Ἀλλὰ ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου, ἀδελφοί μου,
εἶνε «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας» τῶν αἰώνων (Ἑβρ. 13,8). Τί θέλω νὰ πῶ· ὅ -
πως τότε ὁ τίμιος σταυρὸς ἔδειξε στὸν πιστὸ
βασιλέα τὸ δρόμο τῆς νίκης καὶ τοῦ θριάμβου,
ἔτσι καὶ σήμερα καὶ πάντα δείχνει στὸν κάθεπιστὸ δοῦλο του τὸν τρόπο τῆς νίκης.

«Ἐν τού τῳ νίκα», Χριστιανέ, ὄχι πλέον κά-
ποιον Μα ξέντιο ἢ Λικίνιο, ἀλλὰ τοὺς τρεῖς με-γάλους ἐχθροὺς τῆς ψυχῆς σου· τὸν κόσμο,
τὴ σάρκα καὶ τὸν διάβολο. Αὐτοὺς πρέπει νὰ
πατήσῃς! Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς μὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ σταυροῦ μποροῦν νὰ νικηθοῦν.
⃝ Ὁ κόσμος, νά ὁ πρῶτος ἐχθρός. Ἀλλὰ ποιός
εἶνε ὁ κόσμος; Ἐκεῖ ποὺ ἡ ἁγία Γραφὴ ἀναφέ-
 ρει ὡς ἐχθρό μας τὸν κόσμον, δὲν ἐννοεῖ τὸν
κόσμο ποὺ δημιούργησε ὁ Θεός (τὴ γῆ, τὴ
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θάλασσα, τὸν οὐρανό, τὰ ἀστέρια, ὅλα τὰ ὡ -
ραῖα δημιουργήματά του)· κόσμος μὲ τὴν κα -
κὴ ἔν  νοια εἶνε οἱ ἀ σεβεῖς, οἱ ἄπιστοι, οἱ ἀ με-τανόητοι ἁ μαρτωλοὶ ἄνθρωποι· οἱ ὀπαδοὶ τῆς
μόδας, τοῦ ὀρθολογισμοῦ, τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ
ὁ λοκληρωτισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ.

Αὐτοὶ εἶνε σκληροὶ ἐχθροὶ τοῦ Χριστιανοῦ.
῾Ρί χνουν κοτρῶνες κι ἀγ κωνάρια στὸ δρόμο
του, γιὰ νὰ μὴ μπορέσῃ νὰ προχωρήσῃ καὶ νὰ
φτάσῃ στὸ σκο πό του. Τί κάνουν δηλαδή· σχο-
λιάζουν, περιφρο νοῦν, εἰ ρω νεύονται, ἐμπαίζουν,
χλευάζουν, βλαστημοῦν, συκοφαντοῦν, παραγ -
κωνίζουν, καταδιώκουν ἐκείνους ποὺ ἀρνοῦ ν -
 ται ν᾽ ἀκολουθήσουν τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου καὶθέλουν νὰ ζήσουν τὴ ζωὴ τοῦ σταυροῦ.

Καὶ ὑπάρχουν, ξέρετε, χριστιανοὶ ποὺ τί-
ποτε ἄλλο δὲν φοβοῦνται τόσο ὅσο τὸν κό-
σμο καὶ τὰ σχόλιά του. «Τί θὰ πῇ ὁ κόσμος…»,
αὐτὸς εἶνε ὁ φόβος, τὸ φόβητρο, τῶν δειλῶν
ψυ χῶν. Ὅπως τὰ μικρὰ παιδιὰ φοβοῦνται ὅ -
ταν ἀκούσουν γιὰ μπαμπούλα, ἔτσι κι αὐτοὶ οἱ
χριστιανοὶ σὰν τὰ μικρὰ παιδιὰ τρέμουν τὸν
ἁ  μαρτωλὸ κόσμο. Ντρέπονται νὰ κάνουν τὸ
σταυρό τους σὲ ἑστιατόριο ἢ περνώντας ἔξω
ἀπὸ ἐκκλησία, νὰ πιάσουν ἕνα θρησκευτικὸ βι-
βλίο, νὰ ἐκκλησιαστοῦν, νὰ ντυθοῦν καὶ νὰ ἐμ -
 φανι στοῦν σεμνά, μήπως τοὺς ποῦν καθυστε-
 ρη μένους, ὀπισθοδρομικούς, ντεμοντέ.

Γι᾽ αὐτό, ὅποιος θέλει νὰ ἔχῃ σχέσεις καὶ
φιλίες μὲ τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς
πλά νης, ὅποιος θέλει νὰ γίνῃ «φίλος τοῦ κό-
σμου», γίνεται «ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ» (Ἰακ. 4,4).

Μεγάλος ἐχθρὸς λοιπὸν ὁ κόσμος. Ἀλλὰ
δὲν εἶνε ὁ μόνος· ὑπάρχει κι ἄλλος. Ποιός;
⃝ Ἡ σάρκα. Τί εἶνε ἡ «σάρκα; Εἶνε ὁ ἴδιος ὁ ἑ -
αυ τός μας, ὁ διεφθαρμένος ἑαυτός μας. Σάρ-
κα εἶνε οἱ ἀκάθαρτες σαρκικὲς ἐπιθυμίες, τὸ
κτῆνος ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸν καθένα μας.
Σάρκα εἶνε ἡ παλαιὰ καρδία, ἡ ἀκάθαρτη, μοι-
 χαλίδα, πονηρή, καλοθρεμμένη (Ματθ. 5,8,28· 9,4· 13,15[=Ἠσ.
6,10]), ἡ βεβαρημένη «ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ
μερίμναις βιωτικαῖς» (Λουκ. 21,34), ἡ «γεγυμνασμένη
πλεονεξίας» (Β΄ Πέτρ. 2,14), αὐτὴ ποὺ ζητάει ὄχι τὸν
οὐρανὸ ἀλλὰ τὸν ᾅδη. Φο βερὸς ἐ χθρός!

Τί ψυχικὰ ἐρείπια καὶ καταστροφὲς ἔχει δη-
μιουργή σει! Θυμηθῆτε. Ποιός μετέβαλε σὲ
δοῦλο τὸν ἀδάμαστο Σαμψών; Ἡ σάρκα (βλ. Κριτ.
κεφ. 14ο-16ο). Ποιός ἔρριξε σὲ λάκκο ἀτιμίας τὸν ἔν -
δοξο βασιλέα καὶ προφήτη Δαυΐδ; Ἡ σάρκα (βλ.
Β΄ Βασ.. κεφ. 11ο-12ο). Ποιός ἔκανε τὸν σοφὸ Σολομῶν -
τα πορνοβοσκό; Ἡ σάρκα (βλ. Γ΄ Βασ.. κεφ. 11ο). Σελί δες
τῆς παγκοσμίου ἱστορίας περιγράφουν τὰ ἐ -
ρείπια σαρκικῶν πειρασμῶν, ποὺ ἔρ ριξαν ἀπὸ
τοὺς θρόνους ἐνδόξους βασιλεῖς.

Ἡ σάρκα εἶνε τὸ δόλωμα τῆς πορνείας καὶ
μοιχείας. Εἶνε ἡφαίστειο, φωτιὰ καὶ λάβα! ποιός
κρατήρας ἡφαιστείου ἔφερε στὸν κόσμο τό-
σα θύματα ὅσα αὐτή; Ἡ σάρκα στάζει δηλη-
τήριο καὶ φαρμακώνει ἁγνὲς ψυ χές. Αὐτὴ δι -
αφθείρει παρθένους νέους καὶ νέες. Αὐτὴ ξε-
λογιάζει γέροντες, διαλύει οἰκογένειες, κατα -
στρέφει εὐτυχίες γάμων. Αὐτὴ μετέβαλε τὶςκοινωνίες μας σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα.

Φοβερὸς ἐχθρὸς καὶ ἡ σάρκα, Ἀλλ᾽ ἀκόμα
δὲν εἶπα τὸν φοβερώτερο. Ποιός εἶν᾽ αὐτός;
⃝ Ὁ διάβολος. Γελᾶνε οἱ ἄνθρωποι ἀ κού γον -
τας τὴ λέξι διάβολος, γιατὶ ἀπιστοῦν. Γε λάει
τὸ δεσποινάριο ποὺ ἔμαθε λίγες ξένες λέξεις,
ἴσα - ἴσα νὰ διαβά ζῃ μυθιστορήματα κι ἀνοησί -
ες τῶν περιοδι κῶν. Γελᾶνε γιατὶ ἀ γνοοῦν. Ἂν
ἤξεραν, ἂν ἄφηναν νὰ τοὺς φωτίσῃ ὁ Θεός, θὰ
ἔβλεπαν ὅτι δὲν ὑπάρχει φοβερώτερη ὀντό-
τητα ἀπὸ αὐτόν. Εἶνε «ὁ ἄγγελος τῆς ἀβύσ-
σου», «ὁ δράκων ὁ πυρρός (=κόκκινος) ὁ μέγας»,
«ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Δι -
άβολος καὶ ὁ Σατα νᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκου-
μέ νην ὅλην» (Ἀπ. 9,11· 12,3,9· 20,2). Εἶνε «ὁ κοσμοκρά-
τωρ τοῦ σκότους τοῦ αἰ ῶνος τούτου» (Ἐφ. 6,12).

Καὶ τί δὲν κάνει! Αὐτὸς εἶνε ποὺ ἀπὸ τὰ πα-
ρασκήνια κινεῖ ὅλη τὴ μηχανὴ τῆς ἁ μαρτίας,
ῥίχνει λάδι στὴ φωτιὰ τοῦ κα κοῦ. Αὐ τὸς χώνει
τὴν οὐρά του παντοῦ καὶ δημιουργεῖ ῥήγματα
στὸ μέτωπο ἀμύνης τῆς ψυ  χῆς. Ἐμεῖς κοιμό-
μαστε, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀγρυπνεῖ, δὲν ἡ συχά ζει. «Ὁ
ἀντίδικος ἡμῶν διάβο λος ὡς λέων ὠρυόμε νος
περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. 5,8). Σὰν τὸ
πεινασμένο λιοντάρι, ποὺ οὐρλιάζει ψάχνον -
τας γιὰ τροφή, ἔτσι περπατάει ὁ διάβολος ζη-
τώντας νὰ καταβροχθίσῃ ψυχὲς γιὰ τὸν ᾅδη.

* * *Πῶς θὰ νικήσουμε τοὺς τρεῖς ἐχθρούς;Διὰ τοῦ σταυροῦ! Ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου � νικᾷ τὴ σάρκα· «ὑ πωπιάζει καὶ δουλαγωγεῖ τὸ
σῶ μα» (Α΄ Κορ. 9,27) μὲ νηστεία, ἐγκράτεια, νῆψι·
τὴν παραδίδει σὲ κόπο, γονυκλισίες, ἱδρῶτα.� νικᾷ τὸν κόσμο· ὅποιος σταυρώνεται ἀπο-
βλέπει μόνο στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ καὶ μέ-
νει ἀδιάφορος, νεκρὸς γιὰ τὸν κόσμο.� νικᾷ τὸν διάβολο· τὸ ὅπλο τοῦ σταυροῦ τὸν
τρέπει σὲ φυγή· «φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ
φέ ρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν» (αἶν. πλ. δ΄).

Νικητὴς ὁ Χριστός, χορηγεῖ καὶ στοὺς μα-θητὰς καὶ ἀκολούθους του «τὴν ἐξουσίαν» νὰπατοῦν νικηταὶ «ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων
καὶ ἐ πὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ. 10,19).

Στὶς προσευχές, στὴ ζωή, στοὺς ἀ γῶνες ἂςἔχουμε πάντα μπροστά μας τὸν τίμιο σταυρό.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας πιθανῶς τὸ Σάββατο 14-9-1940.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 4-7-2020.
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Ἡδιενέργεια τῶν Καλλιστείων προκάλεσε διαμαρτυρίας ἀ -
πὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς χώρας, Χριστιανικῶν καὶ μὴ Σωμα-

τείων, εἰς τὰς ὁποίας ὅμως δὲν ἐδόθη ἡ πρέπουσα σημασία
ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν. Τοῦτο ὁδήγησε τὸν Χριστιανικὸν Σύλλο-
γον «Μέγας Ἀθανάσιος» νὰ προβῆ εἰς τὰς γνωστὰς ἀποδοκι-
μασίας ἔξω ἀπὸ τὸ «ΡΕΞ» κατὰ τὸν προκριματικὸν διαγωνι-
σμὸν τῶν Καλλιστείων. Παρὰ ταῦτα ὅμως οἱ ἁρμόδιοι «ἀγρὸν
ἠγόρασαν». Τέλος, ἡ φαυλότης καὶ ὁ ἀντιχριστιανισμὸς τοῦ ση-
με  ρινοῦ χρεωκοπημένου ὑλιστικοῦ Κράτους ἀπεκορυφώθη ὅ -
ταν ἔ γραφε στὰ παληά του τὰ παπούτσια τὸ διάβημα τῆς Ἱ. Συ-
νόδου τῆς Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐζήτησε τὴν κα-
τάρ γησιν τῶν προαγωγικῶν καὶ ἀντιχριστι ανικῶν καλλιστείων.

Τὰ χριστιανικὰ Σωματεῖα τοῦ «Μεγάλου Ἀθανασίου» καὶ
«Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ» ὀργάνωσαν τὴν ἀποδοκιμασίαν
τοῦ κακοῦ. Τὸ κακὸν ἀντιμετωπίσθη διὰ δύο μέσων, α΄) τῆς
προσευχῆς καὶ β΄) τῆς διαμαρτυρίας.

Ὁ λαὸς προσεύχεται. Ὑπέροχος μεγαλειώδης καὶ συγ -
 κινητικὴ ἦ το ἡ συγκέντρωσις στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου [Ψυρρῆ] Ἀθηνῶν. Εἰδοποιημένοι ἀπὸ ἔκτακτη ἔκδο-
σι τῆς «Σπίθας», ἄρχισαν ἀπὸ νωρὶς νὰ προσέρ χων ται στὸ
ναὸ γιὰ τὴν ὁλονύκτια προσευχή. Στὶς 9 μ.μ. ὁ ναὸς ἤτανε κι᾽
ὅλας πλήρης. Γυναῖκες, παιδιά, ἄνδρες καὶ νέοι, ὅλοι ἄνθρω-
ποι ἁπλοῖ, βιοπαλαισταί, ἁγνοί, ὅπως εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ
λαοῦ, μὲ πίστη καὶ κατάνυξη, γονατιστοὶ προσηύχοντο στὸ
Θεὸ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εἰρήνης, νὰ φωτίση μικροὺς καὶ με-
γά λους νὰ βροῦν τὸ δρόμο Του, νὰ ξυπνήσουν ἀπὸ τὴ νάρ-
κη τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀμάθειας καὶ νὰ γνωρίσουν τὸ φῶς
Του καὶ τὸ θέλημά Του. Προσηύχοντο ἄνθρωποι ἄσημοι, ἄν -
θρωποι φτωχοί, ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴν
σωτηρία τοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴ σωτηρία τῶν με-
γά λων, τῶν σπουδαίων, τῶν διασήμων, τῶν πλουσί ων, τῶν
ἀριστοκρατῶν!... Πόσο εἶχε δίκηο ὁ Παῦλος: «τὰ μω ρὰ τοῦ
κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σο φοὺς καταισχύνῃ καὶ
τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρὰ
καὶ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς
καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ...» (Α΄ Κορ. Α΄, 27-27).

Οἱ ὧρες περνοῦσαν εὐλαβικὰ στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν
στιγμὴ ποὺ οἱ ὧρες περνοῦσαν ἀνίερα στὸ κοσμικὸ ἄντρο τῆς
Ἀφροδίτης στὸ Καλαμάκι. Ἐκεῖ, οἱ μεγάλοι, οἱ ἐπίσημοι, οἱ εὐ -
γενεῖς, οἱ ἀριστοκράται, προσήρχοντο μέσα σὲ ἀπαστρά-

πτουσες λιμουζίνες, ποὺ κυλοῦνε σὰν αὔρα στὴν ἄσφαλτο,
ντυμέ νοι μὲ «αὐστηρῶς ἐπίσημον ἔνδυμα» καὶ ἔχον τες στὰ
ἀριστερά τους ἁβρὲς γλυκοχαμογελοῦσες κυρίες μὲ ἔξωμες
τουαλέτες καὶ διαμαντικὰ καί, μὲ λαιμαργία, κυττάζουν τὸ ρο-
λόι τους γιὰ τὴ μεγάλη στιγμή! Μαζεύτηκαν ἐ κεῖ νεαροὶ καὶ
γεροπαραλυμένοι δανδῆδες γιὰ νὰ διασκεδάσουν τὴν ἀνία
καὶ τὴν πλῆξι τους καὶ γιὰ νὰ ἐπιδείξουν τὰ ἄνομα πλούτη τους.
Στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ προσήρχοντο φτωχοὶ καὶ ἄσημοι γιὰ νὰ
γονατίσουν εὐλαβικὰ στὸν ἀληθινὸ Θεό· στὸ ναὸ τοῦ Διαβό-
 λου καὶ τῆς διαφθορᾶς, προσῆλθον οἱ πλουτοκράται καὶ οἱ
ἐπίσημοι γιὰ νὰ γονατίσουν πορνικὰ μπροστὰ σὲ ἀσεβεῖς γυ-
ναῖκες – ποὺ ἀφήνουν τὸ παιδί τους στὴν παραμάνα κι᾽ αὐτὲς
γυρίζουν στὰ θέατρα καὶ τοὺς χοροὺς καὶ τὸ σπίτι τους τὸ ἀ -
φή νουν ἔρημο – γιὰ νὰ φιλήσουν ἄνομα χέρια καὶ νὰ χειρο-
κροτήσουν ἕνδεκα ἡμίγυμνες νεαρὲς Ἑλληνίδες! Μαζὶ μὲ τοὺς
νέους ἀριστοκράτες τῆς διαφθορᾶς, τῆς κλο πῆς καὶ τοῦ ἐκφυ-
 λισμοῦ, κατρακυλοῦσαν πρὸς τὸ «δεικτήριον» τοῦ κέντρου
τῆς «Ἀρ ζεν τίνας», οἱ ἕνδεκα Ἑλληνίδες ποὺ ὁ διάβολος μὲ
τὸ ἐπίσημον ἔνδυμα εἶχεν ἁρπάξει μὲ ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις ἀ -
πὸ τὴν ἀγκάλην τῆς οἰκογενείας των διὰ νὰ τὶς ὁδηγήση εἰς τὸ
πρῶτο στάδιο τοῦ κατήφορου. Ἐκεῖνες θὰ παρουσιάζοντο ἡ -
μίγυμνες μπροστὰ στὰ λάγνα λάγνα βλέμματα τῶν «θηλυμα -
νῶν ἵπ πων» τῆς ἀριστοκρατίας, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἄλλα κο-
ρίτσια μὲ ὀμορφιὰ ἀληθινὴ παρουσιάζοντο μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς
εὐλαβείας, τῆς σε μνότητος καὶ τῆς ἀρετῆς μπροστὰ στὸν ὁ -
λο φώτεινο νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Σω τῆρα τοῦ κόσμου
Ἰησοῦν Χριστόν.

Εἰς τὰς 11.30΄ μ.μ. ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καν τιώτης ἀνε-
βαίνει εἰς τὸν ἄμβωνα καὶ μὲ ἐμπνευσμένα λόγια καυτηριάζει
τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν ὑποκρισία ἡ ὁποία ἀποσυνθέτει τὴν
κοινωνία καὶ ὁδηγεῖ τὸ ἔθνος μας στὴν καταστροφή. Οἱ Χρι-
στιανοί, τονίζει, πρέπει νὰ ξυπνήσουν διότι ἡ πνευματική μας
κληρονομία κινδυνεύει. Κατόπιν ἐν μέσῳ γενικῆς ἀγωνίας καὶ
συγκινήσεως δίδει τὸ σύνθημα:

–Μόνον οἱ γέροντες νὰ μείνουν ἐδῶ, ὅλοι οἱ ἄλλοι, στὸ
Καλαμάκι. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐμπρὸς νὰ ρίψωμεν τὴν
σημαία τοῦ Σατανᾶ καὶ νὰ ὑψώσωμεν τὴν σημαίαν τοῦ Θεοῦ!

Ὁλόκληρον τὸ ἐκκλησίασμα δέχθηκε μὲ ἀνακούφιση τὴν
προτροπὴ αὐτή. Ἕνας ἀληθινὸς χριστιανός, ὁ νεαρὸς Χρῆ -
στος Κωνσταντόπουλος ἀπὸ τὴν Καλαμάτα, ἀναφωνεῖ:
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–Ἀδελφοί, ὅλοι στὸν ἀγῶνα!
Σὲ λίγα λεπτὰ ὅλοι οἱ δυνάμενοι πῆραν τὸ δρόμο γιὰ τὸ

Καλαμάκι. Ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης, οἱ ἱερεῖς: Παπαντώνης
Δ., Κομπούγιας Ἀ., Γιαννόπουλος Χ., Μουστάκας Χ. καὶ ὁ Δι-
ευθυντής μας κ. Ν. Ψαρουδάκης ἐπιβιβάζονται ἐπὶ ἑνὸς ταξὶ
καὶ κατευθύνονται πρὸς τὸ Καλαμάκι.

Πρὸ τῆς «Ἀρζεντίνας». Σὲ λίγα λεπτὰ τὸ ταξὶ εὑρίσκετο
εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης. Πλήθη λαοῦ καὶ ἀστυνομικῶν εὑρί-
σκοντο πρὸ τῆς «Ἀρζεντίνας». Ὑπολογίζονται οἱ διαδηλωταὶ
περὶ τοὺς 1.000 οἱ δὲ ἀστυνομικοὶ περὶ τοὺς 300. Οἱ διαδηλω-
 ταί, οἱ ὁποῖοι εἶχον λάβει ὁδηγίας νὰ εὑρίσκονται ἀπὸ ἐνωρὶς
ἐκεῖ, εἶχον ἐφοδιασθεῖ μὲ ροκάνες, τενεκέδες, κουδούνια καὶ
ἄλλα θορυβώδη ἀντικείμενα, μὲ τὰ ὁποῖα δημιουργοῦσαν ἐκ -
κοφαντικὸν θόρυβον ἐνῷ συγχρόνως ἐκραύγαζον ἐπὶ τῇ θέᾳ
τῶν διερχομένων πολυτελῶν αὐτοκινήτων τῆς ἀριστοκρατίας
«Αἶσχος!» καὶ ἄλλα παρόμοια. Ταυτοχρόνως ἄλλοι ἐκράτουν
μεγάλα πανὼ μὲ τὰ συνθήματα: «Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι Χόλλυγουντ»,
«Οἱ νεκροί μας διαμαρτύρον ται», «Σώσατε τὰς Ἑλληνίδας ἀπὸ
τὸν ἐξευτελισμόν», «Τὰ Καλλιστεῖα ἔξω τῆς Ἑλλάδος» κ.ἄ..

Ἰδιαίτερον τόνον ἔδωσε εἰς τὴν ὅλην διαμαρτυρίαν ἡ
ἐμφάνισις φωταγωγημένου ἱστιοφόρου ἀπὸ τὸ ὁποῖον μὲ με-
γάφωνον ἀπεστέλλετο εἰς τὴν ξηρὰν ἡ διαμαρτυρία: «Αἶσχος
γιὰ τὰ Καλλιστεῖα».

Πέντε μέλη τοῦ Χριστιανικοῦ Συλλόγου «ὁ Μέγας Ἀθα-
νάσιος» εἶχαν προμηθευθεῖ εἰσιτήρια μὲ σκοπὸ νὰ ἀποδοκι-
μάσουν ἀπὸ μέσα τὰ καλλιστεῖα καὶ στὴν κατάλληλη στιγμὴ
νὰ δώσουν τὸ σύνθημα στὸ λαὸ ποὺ περίμενε ἀπ᾽ ἔξω. Δυσ -
τυχῶς, εἴτε ἐπειδὴ τὸ ἔνδυμά τους δὲν ἦταν αὐστηρῶς ἐπί-
ση μον εἴτε διότι ἐθεωρήθησαν ὕποπτοι –δὲν ἦσαν βλέπετε
κοιλαράδες, οὔτε εἶχαν χρυσὲς καδένες, οὔτε συνόδευαν ἡμί-
γυμνες «ντάμες»– δὲν τοὺς ἐπετράπη ἡ εἴσοδος, ἕνας δὲ ἐξ
αὐτῶν συνελήφθη καὶ ἐκρατήθη μέχρι τῆς πρωΐας. Ἔτσι, ὅταν
τὸ ἱστιοφόρον ἐνεφανίσθη εἰς τὴν παραλίαν μὲ τὸν φωτεινὸν
σταυρὸν καὶ ἔδωσε τὸ σύνθημα μὲ τὸ μεγάφωνον, οἱ «πέντε»
δὲν εὑρίσκοντο εἰς τὴν προκαθωρισμένη θέσιν των διὰ νὰ ἀρ -
χίσουν τὴν ἀποδοκιμασίαν. Οἱ ἑκατοντάδες τῶν διαδηλωτῶν,
ἀφοῦ ἐπερίμεναν ἐπ᾽ ὀλίγον ματαίως τὸ σύνθημα ἀπὸ τὴν
«Ἀρζεντίναν», ἤσκησαν πρωτοβουλίαν καὶ ἤρχισαν τὴν ἀπο-
δοκιμασίαν τῶν «Καλλιστείων» μὲ κραυγὰς καὶ μὲ τεχνικὸν
θόρυβον, μὲ ροκάνες, κουδούνια κ.τ.λ..

Ὁ αἰφνιδιασμός. Περὶ τὴν 12ην τὸ ἀνωτέρω ταξὶ μὲ τοὺς
5 κληρικοὺς καὶ τὸν διευθυντήν μας κ. Ν. Ψαρουδάκην, ἐπλη-
σίασε τὴν ζώνην τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ ἐπροστάτευε τὴν «Ἀρ -
ζεντίνα» καὶ οἱ ὁποῖοι, λόγῳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἀπασχολή-
σεώς των μὲ τὸ πλῆθος, δὲν ἀντελήφθησαν ποῖοι ἐπέβαινον τοῦ
αὐτοκινήτου καὶ τὸ ἄφησαν νὰ περάση. Ἔτσι τὸ ταξὶ ἐστά -
θμευσε πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ κέντρου καὶ αἰφνιδίως ἐνεφανί-
σθησαν πρὸ τῶν ἐκπλήκτων ἀστυνομικῶν πέντε ἱερεῖς καὶ ὁ
Διευθυντὴς μας κραυγάζοντες: «Αἶσχος γιὰ τὰ Καλλιστεῖα!».

Ὁ αἰφνιδιασμὸς αὐτὸς ἐξῆρε τὸν «ζῆλον» τῶν ἀστυνο-
μικῶν οἱ ὁποῖοι ἐπέπεσαν κατὰ τῶν ἱερέων ὡς «κῦνες λυσ-
σῶντες»! Μὲ ὑστερικὴν μανίαν ἤρχισαν νὰ τοὺς κτυποῦν καὶ
νὰ τοὺς σπρώχνουν. Περισσότερον ἐστράφησαν κατὰ τοῦ
Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος πρὸς στιγμὴν θὰ
εἰσήρχετο εἰς τὸ «ἄντρον» τῆς «Ἀρζεντίνας». Δύο ἀστυνο-
μικοὶ «χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι» τὸν ἐκράτησαν ἀπὸ τὰς χεῖρας,
ἐνῶ ἕνας τρίτος, «χριστιανὸς ὀρθόδοξος» καὶ αὐτός, τὸν
ἐχτυποῦσε στὴν πλάτη. Ὁ μικρόσωμος καὶ καχεκτικὸς Αὐ -

γουστῖνος θὰ ἔπεφτε κάτω ἂν δὲν εὑρίσκετο ἐκεῖ ἕνα δένδρον
εἰς τὸ ὁποῖον καὶ ἐστηρίχθη.

Ὁ Διευθυντής μας κ. Ψαρουδάκης ἔτρεξε καὶ ἐκράτησε
τὰς χεῖρας τοῦ «μαινομένου» ὀργάνου τῆς «χριστιανικῆς»
μας Πολιτείας, ὁπότε ἐδέχθη καὶ ἐκεῖνος τὰς «ἁβρότητας»
τῶν ἄλλων ἀστυνομικῶν. Τότε, παρ᾽ ὅλον ὅτι μποροῦσε νὰ
τοὺς ἀποδώση τὰ ὅμοια, ἀντιμετώπισε τὴν βαναυσότητά τους
μὲ ἀπόλυτη ψυχραιμία, ἀρκεσθεὶς νὰ τοὺς πῆ: «Μὴν ἐκμε-
ταλλεύεσθε τὴν Χριστιανική μας ἰδιότητα καὶ μᾶς χτυπᾶτε.
Ἔχουμε κι᾽ ἐμεῖς γροθιές, ἀλλὰ ποτέ δὲν θὰ μᾶς ἀναγκάσετε
νὰ μεταχειρισθοῦμε βία στὴ βία. Ὁ ἀγώνας μας εἶναι πνευ-
ματικὸς καὶ μὲ πνευματικὰ μέσα ἀγωνιζόμαστε».

Βανδαλισμός. Ἡ ὅλη σκηνὴ μόνον ἐποχὴν Νέρωνος καὶ
Καλλιγούλα δύναται νὰ ὑπενθυμίση. Διότι ἐπρόκειτο περὶ
πραγματικοῦ διωγμοῦ. Δὲν ἦτο πλέον αὐτὴ ἐκτέλεσις καθή-
κοντος. Ἦτο ἐπίθεσις ἀντιθέων καὶ ἀσεβῶν ἀτόμων τὰ ὁποῖα
ἡδονίζοντο εἰς τὴν χρῆσιν τῆς βίας, ὅπως οἱ ἐντὸς τῆς «Ἀρζε-
ντίνας» δανδῆδες ἡδονίζοντο στὴ θέα τῶν ἡμιγύμνων ἑλλη-
νίδων. Πῶς ἀλλιῶς νὰ ἐξηγήσουμε τὴ στάσι τῶν ἀστυνομικῶν
ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐτραβοῦσαν τὰ γένια τῶν λειτουργῶν τοῦ
Ὑψίστου καὶ τοὺς ἀποκαλοῦσαν «τραγογένηδες», ποδοπα-
τοῦσαν ἐπὶ τῆς γῆς τὰ χριστιανόπουλα καὶ ἔσπρωχναν μὲ
πρωτοφανῆ βαρβαρότητα γέροντας μὲ ἄσπρα μαλλιὰ καὶ κο-
ρίτσια σεμνὰ καὶ ἀνέβγαλτα. Δὲν ὑπερβάλλομεν τὰ πράγμα-
τα. Εἶναι γεγονότα αὐτὰ ποὺ γράφομε. «Ὁ ἑωρακὼς μεμαρ-
τύρηκε, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία» (Ἰωάν. ιθ΄, 35).

Καταγγέλλομεν εἰς τὴν Κυβέρνησιν τὰ γεγονότα αὐτά, τὰ
ὁποῖα ἀποτελοῦν στίγμα διὰ τὴν ἑλληνικὴν ἀστυνομίαν. Δὲν
ζητοῦμεν τὴν τιμωρίαν τῶν ὑπευθύνων –αὐτὸ σὲ ἄλλους ται-
ριάζει νὰ τὸ ζητήσουν–, ζητοῦμεν τὴν μετάνοιάν των. Γνωρί-
ζομεν ὅτι δὲν ἤξεραν τί ἔκαναν. Εἶναι καὶ αὐτοὶ παιδιὰ τῆς
«πονηρᾶς καὶ μοιχαλίδος» σημερινῆς κοινωνίας καὶ τοῦ
ἁμαρτωλοῦ κράτους τῶν ἐκμεταλλευτῶν καὶ τῶν «ἐμπόρων»,
οἱ ὁποῖοι θέλουν τέτοια τὰ ὄργανα τῆς Πολιτείας γιὰ νὰ μπο-
ροῦν ἀνενόχλητοι νὰ κάθονται στοὺς θρόνους των. Ὅταν μιὰ
μέρα ἡ Πολιτεία θὰ εἶναι πραγματικὰ χριστιανική, τότε ὅλοι
θὰ ξέρουν πὼς ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινὸς νόμος: ἡ ὑπηρεσία, σὲ
κάθε στιγμή, τοῦ ἁγίου θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Οἱ εὐσεβεῖς στὴν φυλακή, οἱ ἀσεβεῖς στὴν πίστα.
Μετὰ τὴν σύλληψί τους οἱ ἱερεῖς ὁδηγήθησαν εἰς τὸ ΙΒ΄ Ἀστυ-
νομικὸν Τμῆμα ὅπου εὑρίσκοντο καὶ ἄλλοι συλληφθέντες
προηγουμένως. Συνολικῶς συνελήφθησαν 52 ἄτομα τὰ ὁποῖα
ἐκρατήθησαν μέχρι τῆς λήξεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Σατανᾶ.

Οἱ συλληφθέντες ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω εἶναι καὶ οἱ κάτωθι: Πε-
τράκης Δ. διάκονος, Αἰκ. Πίκουλη, Κυρ. Μαντέλλου, Μ. Μπάρδιπ,
Λ. Παπαστυφίδου, Δ. Παπασπυρίδη, Μ. Κόκορη, Ι. Κόκκορης, Ν. Κα-
ραγκιόζης, Λ. Σούλης, Π. Δημανόπουλος, Ε. Κουτσούρης, Κ. Δι-
πλαράκης, Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Ε. Βλασσόπουλος, Κ. Γεωργιά-
δης, Ἐμμ. Γιανναδόπουλος, Χρ. Κωνσταντόπουλος, Αν. Κοντομέρ-
κος, Δ. Νικολοῦτσος, Ὁ. Σωτηρίου, Μ. Κουτρουμπής, Ν. Πρόκος,
Κ. Χαραλαμπίδης, Λ. Καραβᾶς, Β. Σταυράκη, Εὐτ. Σταύρου, Στ. Σπί-
νη, Μαγδ. Ἀρναούτη, Μ. Ξυραφᾶ, Μ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Ξυ-
ραφᾶ, Χαρ. Σαλαμπόσογλου, Ἰ. Ἁγιοπετρίτης, Ν. Μαργωμένος, Δ.
Σκανάβης, Χ. Παπα νικολάου, Ἰ. Χονδρός, Σπ. Χατζήμπεης, Γ. Μου-
ζανίτης, Πασχ. Θεοδωρακίδης, Γ. Κούρσαρης, Δ. Μακρῆς, Καλ.
Ψωμᾶ, Ὄλγα Πολυχρονάκη, Αἰκ. Κουρβούση, Λ. Φερεντίνου, Σοφ.
Φερεντίνου, Θ. Ἰωάννου, Ἐμμ. Σελίνης, Ν. Μαρτάκος, Α. Μαρτάκου.

ἐφημ. «Χριστιανικὴ Δημοκρατία»

(Ἀποσπάσματα ἀπὸ σχετικὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Χριστιανικὴ Δημοκρατία», φ. 5/2-7-1953, στὴ γλῶσσα καὶ ὀρθογραφία τῆς ἐφημερίδος)
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Ὁπατὴρ Αὐγουστῖνος πονοῦσε γιὰ τὴν ἐκ μετάλλευσι τῶν
ἀνθρώπων καὶ εἰ δικὰ τῶν γυναικῶν. Ἐκεῖνα τὰ χρόνια

ἄρ χιζαν νὰ καθιερώ νωνται τὰ καλλιστεῖα. Ὁ Γέροντας τὰ ὠ -
νόμαζε «ἐμπόριο λευκῆς σαρκός», καὶ ἄρχισε τὰ πύ ρινα κη-
ρύγματα γιὰ τὴν ἀφύπνισι τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ δρᾶσι μέσῳ
συλλαλητηρίων γιὰ τὴ ματαίωσι τῶν καλλιστείων.

Περνώντας ὁ καιρὸς τὰ καλλιστεῖα φούν τωσαν καὶ ὁ ἀγώ-
νας ἄρχισε μὲ παλμό. Ἐγὼ ἤ μουν ἐργένης, δὲν μὲ περίμενε
κανείς. Μποροῦσα νὰ συμμετέχω σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες.

Συνεχίζαμε, λοιπόν, τοὺς ἀγῶνες ἐνάντια στὰ καλλιστεῖα.

* * *
Θυμᾶμαι συγκεκριμένα γιὰ τὰ καλλιστεῖα ποὺ θὰ γίνονταν

στὸ παραθαλάσσιο κέντρο «Ἀρ ζεντίνα». Στὶς διαμαρτυρίες
συμμετεῖχε πλῆθος λαοῦ, γι᾽ αὐτὸ ἡ κυβέρνησι ἔλαβε σκλη -
ρὰ μέτρα. Ἂς σημειωθῇ, ὅτι τὰ καλλιστεῖα θὰ τὰ παρακολου -
θοῦσε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας Κων/νος Καραμανλῆς. Ἡ
κυβέρνησι, φοβούμενη τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, ἐπιστράτευσε
ἀστυνομία, στρατό, καὶ τὸ πολεμι κὸ ναυτικὸ ἀπὸ τὴ θάλασ-
σα. Ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν καλλιστείων. Ὁ λαὸς
ποὺ ἀκολουθοῦσε τὸν Γέροντα ἦταν χιλιάδες. Ἔγιναν μεγά-
λες ἐπιθέσεις, φασαρίες καὶ συλλήψεις. Πρῶτος ὅμως μεταξὺ
τῶν κρατουμένων ὁ πα τὴρ Αὐγουστῖνος.

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα ὁ χρονογράφος Δημήτρης Ψαθᾶς
ἔγραψε στὸν Καραμανλῆ·

–Εἶναι φοβερό· κατέβασες τὴν ἀστυνομία, τὸ ναυτικὸ καὶ
τὸ στρατό· μόνο τὴν ἀεροπορία δὲν κατέβασες…

Ὡστόσο, παρὰ τοὺς ἀγῶνες μας, ἐκεῖ νοι συ νέχιζαν.

* * *
Εἶχαν βγάλει διαφημίσεις γιὰ νὰ ἐκλέξουν τὴν «Μὶς Σα-

ρωνικός». Τὰ καλλιστεῖα ὡρίστηκε νὰ γίνουν στὸ Πασα - Λι-
μάνι τοῦ Πειραιᾶ, στὸν θερινὸ κινηματογράφο «Παλ λάς»,
λόγῳ καλοκαιριοῦ. Κομφερασιὲ ἦταν ὁ Ἴκαρος, ὁ πιὸ δοξα-
σμένος στὴ δουλειά του.

Πῆγα λοιπὸν στὸν Γέροντα καὶ τὸν ἐ νη μέ ρωσα. Τὸν πα-
ρακάλεσα ταπεινά, αὐ τὴ τὴ φορὰ νὰ δράσουμε κάπως ἀλ -
λιῶς. Νὰ μὴ διοργανώση συλλαλητήριο. Γιατί, παρὰ τὶς τα-
λαιπωρίες ποὺ περνούσαμε (συλλήψεις, ξύλο, δίκες), τὰ καλ-
λιστεῖα δὲν ματαίωναν τὶς παραστάσεις. Τὸν θερμοπαρακά-
λεσα νὰ μὴν πῆ πουθενὰ τίποτα, οὔτε ἀκόμα στοὺς Ἀθηναί-
ους ἀγωνιστάς. Νὰ ἀφήση μόνο ἐμᾶς τοὺς Πειραιῶ τες νὰ
μποῦμε μέσα στὴν αἴθουσα, ὁ καθένας μὲ εἰσιτήριο κανονι-
κά, ὡς θεατής, καὶ ἐκεῖ μέσα νὰ δώσουμε τὴ μάχη γιὰ τὴ μα-
ταίωσι. Τὸ δέχτηκε, μὲ τὴ συμβουλή·

–Νὰ εἶστε φρόνιμοι.

* * *
Ἦρθε ἡ Κυριακὴ τῶν καλλιστείων. Πήγαμε διακριτικὰ καὶ

καλοντυμένοι περίπου 70 νέοι, ναυπηγοί, μηχανικοὶ καὶ ἐργά-
τες, ὅλα τίμια καὶ γενναῖα παιδιά. Τὰ χέρια ὅλων, ὅταν σὲ χαι-
ρετοῦσαν, νόμιζες ὅτι ἦταν ξύλινα· τόσο δουλεμένα ἦταν.

Ἄρχισε ἡ μουσική. Καὶ ὁ Ἴκαρος, ἐμπειρότατος κομφε-
ρασιέ, ἄρχισε τὰ καλαμπούρια του καὶ τὴν παρουσίασι τῶν
ἐπισήμων καλεσμέ νων. Μετὰ ἔστησαν τὴν ἑλλανόδικη ἐπι-
τροπή, καὶ ὁ Ἴκαρος μᾶς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ φωνάζουμε
καὶ νὰ ἐπιδοκιμάζουμε τὶς κρίσεις τῆς ἐπιτροπῆς.

Ἀστυνομία δὲν ὑπῆρχε, ἀλλὰ γνωρίζαμε ὅτι ὅπου ὑπάρ-
χει μεγάλη συγκέντρωσι, πάντα ὑ πάρχουν καὶ οἱ ἄνθρωποι
τῆς ἀσφάλειας, ἀκόμα καὶ μπράβοι τοῦ ὑπόκοσμου.

Προχωροῦσαν λοιπὸν μία - μία οἱ ὑποψήφιες καὶ ὁ κό-
σμος χειροκροτοῦσε καὶ ἐπιδοκίμαζε. Ἀφοῦ προχώρησαν
ἀρκετά, ἀρχίσαμε ἀ πὸ διαφορετικὲς θέσεις ἐμεῖς νὰ φωνά-
ζουμε «Αἶσχος». Ὁ Ἴκαρος ἀγρίεψε καὶ εἶπε στοὺς μπρά-
βους νὰ προσέχουν. Οἱ μπράβοι κάτω ἀ πὸ τὴ σκηνὴ ὅσους
ἐπιχειροῦσαν ν᾽ ἀνέβουν τοὺς ξυλοκοποῦσαν. Ἀλλὰ ἐμεῖς
ἤμασταν σκληραγωγημένοι ὅλοι. Κάναμε σάλτο στὴ σκηνὴ
καὶ τὰ σκηνικὰ διαλύθηκαν. Ἡ ἑλλανόδικος ἐπιτροπὴ πλή-
ρωσε ὅπως τῆς ἔπρεπε. Ὁ Ἴκαρος λιποθύμησε. Οἱ ἀ σφα -
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Καλλιστεῖα στὸ Πασαλιμάνι – Ἡ δίκη
(Τὸ 1953 προηγήθηκε ἀρχικὰ ἕνας προκριματικὸς διαγωνισμὸς τῶν εἰδωλολατρικῶν καλλιστείων στὸ «Ρέξ» τῶν Ἀθηνῶν μὲ ἀποδοκι-
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λου θη. Στὶς 29 Αὐγούστου δηλαδή, Σάββατο βράδυ πρὸς Κυριακὴ 30 Αὐγούστου, θὰ γίνονταν καλλιστεῖα στὸν κινηματογράφο «Παλ-
λὰς» στὸ Πασαλιμάνι τοῦ Πειραιῶς. Οἱ διαμαρτυρίες ἐπαναλήφθηκαν καὶ ἐδῶ ἀπὸ ἐργαζόμενα παλληκάρια τοῦ Πειραιῶς, ποὺ συνελή-
φθησαν καὶ μετὰ ἀπὸ δύο μῆνες, τὸν Ὀκτώβριο, γινόταν ἡ δίκη τους, γιὰ τὴν ὁποία ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔγραψε ἄλλο ἄρθρο στὴ «Σπίθα»)
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λῖτες, ποὺ ἄρχισαν νὰ χτυποῦν μὲ τὰ πολιτικά, ἔφαγαν ἀρ κετὸ
ξύλο, διότι δὲν τοὺς γνωρίζαμε. Εἰδοποιήθηκε ἡ ἀστυνομία
καὶ ἔκλεισε τὶς πόρτες. Οἱ ὑποψήφιες κοπέλλες μάζεψαν στὴν
ἀγκαλιά τους τὰ ροῦχα πανικόβλητες. Ἦρθαν πυροσβεστι-
κές, σφύριζαν μὲ τὶς σειρῆνες, ὅλος ὁ Πειραιᾶς ἔτρεχε νὰ δῆ
τί συμβαίνει.

* * *
Ὁ Γέροντας ἀπὸ νωρὶς ἔστειλε ὡρισμένους νέους ἔμπει-

ρους νὰ παρακολουθοῦν ἀπ᾽ ἔξω καὶ νὰ τὸν εἰδοποιήσουν.
Σπάσαν οἱ τζαμαρίες τοῦ μπάρ. Ἡ ἀστυνομία ἄρχισε τὶς

συλλήψεις. Τὰ καλλιστεῖα διαλύθηκαν ἄδοξα.
Τὰ μεσάνυχτα ἄνοιξαν τὶς πόρτες καὶ ὅλοι περνοῦσαν ἀπὸ

ἔλεγχο. Συνέλαβαν 12 ἄτομα. Μᾶς κατέβασαν στὴ μεγάλη χει-
μερινὴ αἴθουσα καὶ μᾶς πέρασαν χειροπέδες. Βλαστημοῦ σαν
καὶ μᾶς χτυποῦσαν. Πήγαμε στὸ τμῆμα μὲ τὰ πόδια.

Ὁ Γέροντας στὶς 3 μετὰ τὰ μεσάνυχτα τηλεφώνησε στὸν
ἐπίσκοπο τοῦ Πειραιᾶ. Τὸν ξύπνησε καὶ τοῦ εἶπε·

–Κοιμᾶσαι, εὐλογημένε; Σήμερα ἑορτάζουν οἱ 12 μάρτυ-
ρες, ποὺ μαρτύρησαν στὸ τάδε θέατρο γιὰ τὰ ἀντίχριστα κα-
μώματα.

–Γι᾽ αὐτὸ μὲ ξύπνησες;
–Ὄχι, ἀλλὰ τὰ παιδιά σου, τὰ παιδιὰ τοῦ Πειραιᾶ, εἶναι

φυλακισμένα στὸ τμῆμα. Πήγαινε νὰ δῆς τὸ ποίμνιό σου.
Ὁ δεσπότης ἦρθε στὸ τμῆμα καὶ μᾶς ρώτησε τί κάναμε.

Τοῦ εἴπαμε ὅ,τι ἔγινε· ἀλλὰ τὸ παράπονό μας ἦταν, ὅτι ἀκό-
μα καὶ στὸ τμῆμα οἱ ἀστυνομικοὶ βλαστημοῦσαν τὰ θεῖα. Πῆγε
στὸ γραφεῖο τοῦ διοικητοῦ καὶ ἐγγυήθηκε γιὰ μᾶς, ὅτι θὰ πα-
ρουσιαστοῦ με στὸ δικαστήριο καὶ δὲν θὰ ἐξαφανιστοῦμε, καὶ
μᾶς ἄφησαν ἐλεύθερους.

Ἡ δίκη μας

Ὅταν ὡρίστηκε τὸ δικαστήριο ἐνεργήσαμε γιὰ νὰ βροῦμε
δικηγόρο. Εἴπαμε στὸν κ. Μόσχο, ποὺ ἦταν στέλεχος τῆς
«Ζωῆς» (ἐκείνη τὴ χρονιὰ ἦταν ἀντιπρόσωπος στὸ συνέδριο
τῶν ἐκκλησιῶν). Ἡ ἀπάντησί του ἦταν·

–Δὲν ὑποστηρίζω ποτέ χριστιανοὺς ποὺ ἀγωνίζονται στὰ
πεζοδρόμια.

Εἴπαμε στὸν κ. Ψαρουδάκη καὶ μᾶς εἶπε·
–Δὲν ἔρχομαι, γιατὶ δὲν θὰ κάνουμε τίποτα.
Οἱ κατηγορίες ἦταν πάρα πολλές· ματαίωσι τῶν καλλι-

στείων, μεγάλες ζημιὲς στὸ μπάρ, ξυλοδαρμὸς ἀστυνομικῶν
κ.ἄ.. Ὁ Γέροντας, ἀφοῦ δὲν δεχόταν κανένας νὰ μᾶς ὑπερα-
σπιστῆ, εἶπε ὅτι θὰ ἔρθη ἐκεῖνος·

–Στὸν Πειραιᾶ δίκασαν καὶ τὸν «Παπουλάκο», καὶ δὲν
ἔβαλε συνήγορο· καὶ ὅταν τὸν ρώτησε ὁ πρόεδρος, ἀπάντη-
σε ὅτι συνήγορο ἔχει τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

* * *
Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν ὑπῆρχε δικαστικὸ μέγαρο στὸν Πει-

ραιᾶ, γιατὶ εἶχε καταστραφῆ στὸν πόλεμο. Ἡ δίκη μας θὰ γι-
νόταν σ᾽ ἕνα πολὺ μεγάλο κατάστημα παραπλεύρως ἀπὸ τὴν
πλατεῖα τῆς Τερψιθέας. Τὸ δικαστήριο ἦ ταν πενταμελές. Ἡ
αἴθουσα ἦταν γεμάτη ἀ σφυ κτικά. Μέσα στὴν αἴθουσα ἔτυχε
νὰ εἶναι παρὼν ὁ Σῖμος, ὁ ἀρχηγὸς τῶν ὑπαρξιστῶν. Ἔτρω-

γε κουλούρι, καὶ ὁ πρόεδρος διέταξε νὰ τὸν βγάλουν ἔξω
λόγῳ ἀνάρμοστης συμ περιφορᾶς. 

Ἦρθε ἡ ὥρα. Μᾶς φώναξαν ἕναν - ἕναν καὶ τοὺς 12, ἀλλὰ
δὲν ὑπῆρχε χῶρος καὶ βολευτήκαμε ὄρθιοι. Μᾶς ρώτησε ὁ
κ. πρόεδρος ἂν εἴχαμε δικηγόρο. Ὅταν ἀπαντήσαμε ἀρνητι-
κά, πετάχτηκε ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος, λιτὸς καὶ ἀσκητικὸς ὅ -
πως ἦταν πάντα. Παρουσιάστηκε μπροστὰ καὶ ἀνέλαβε ὅλη
τὴν εὐθύνη ἐπάνω του. Ὁ κ. πρόεδρος τὸν ρώτησε τί γράμ-
ματα ξέρει.

–Τὰ γράμματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ξαφνικὰ ἕνας ψηλὸς ἡλικιωμένος καὶ ἐπιβλητικὸς κύριος,

ποὺ ἤτανε δικηγόρος καὶ ἔ τυχε νὰ βρίσκεται στὴν αἴθουσα
ἐκείνη γιὰ μιὰ ἄλλη ὑπόθεσι, πῆρε τὸ λόγο καὶ εἶπε·

–Εἶναι περιττὸ νὰ συστηθῶ, γιατὶ μὲ γνωρίζετε πολὺ κα-
λά. Ἄκουσα ποὺ διαβάζατε τὸ τρομερὸ κατηγορητήριο τῶν
12 νέων καὶ λαχτάρησα. Ἂν καὶ βρίσκομαι στὸ τέλος τῆς κα-
ριέρας μου, εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ ποὺ μοῦ δίδεται ἡ μοναδικὴ
εὐ καιρία νὰ ὑπερασπισθῶ τοὺς ἀξίους αὐτοὺς νέους, ἀνιδιο-
τελῶς. Πιστέψτε εἰς τὴν τιμή μου, ὅτι οὐ δό λως γνωρίζω τὸν
παπου λάκο καὶ τοὺς χαριτωμένους νέους κατηγορουμένους.
Εἶναι ἡ εὐτυχέστερη ἡμέρα τῆς καριέρας μου, γιατὶ στὴν οὐσία
θὰ ὑπερασπισθῶ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό… 

Θὰ χρειαζόταν βιβλίο ὁλόκληρο γιὰ νὰ γραφῆ ἡ ἀγόρευ-
σί του. Συγκινήθηκε ὅλο τὸ ἀ κροατήριο. Ἡ αἴθουσα ἦταν γε-
μάτη μέχρι τὸ πεζοδρόμιο. Ἐκεῖ βρισκόταν ἕνας κουλαρᾶς
καθηλωμένος μὲ τὸν ταβλᾶ στὸ κεφάλι του καὶ ἄκουγε δα-
κρυσμένος. Ὁ εἰσαγγελέας, ὅ ταν εἶδε τὰ δάκρυα τοῦ κου-
λουρᾶ (διότι ἡ ἐξ έδρα τῶν δικαστῶν ἦταν ψηλή), μὲ συγκί-
νησι καὶ ἐκεῖνος σηκώθηκε ὄρθιος καὶ εἶπε·

–Συγκινεῖται ὁ λαός μας. Συγκινημένος καὶ ὁ κουλουρᾶς,
μὲ τὸ βάρος τῆς τάβλας πάνω στὸ κεφάλι του, καθηλωμένος
τρεῖς ὧρες, ἀψηφώντας ὅτι θὰ τοῦ μείνουν ἀπούλητα τὰ κου-
λούρια του.

Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι ἦταν καὶ ὁ ἴ διος συγ κινημέ νος, γιατὶ
καὶ ὁ ἀδελφός του πέθανε στὴν Ἀλβανία ὑπερασπιζόμενος
τὴν πίστι καὶ τὴν πατρίδα.

Στὸ τέλος τῆς δί κης ξανασηκώθηκε πάλι ὄρθιος καὶ εἶπε·
–Εἶμαι ὑποχρε ωμένος νὰ κρίνω μὲ τὸ ῥω μαϊκὸ δίκαιο.

Ἀψηφώντας τὴν ἔκθεσι ποὺ θὰ μοῦ κάνουν, θὰ κρί νω μὲ τὸ
χριστιανικὸ δίκαιο. Κρίνω λοιπὸν ἀθῴους τοὺς νεαροὺς κα-
τηγορουμένους. Καὶ προτρέπω τὴ νεολαία μας ν᾽ ἀκολουθή-
ση μὲ γενναιότητα τὸν Χριστό, γιὰ νὰ δῆ ἡ πατρίδα μας κα-
λύτερες μέρες.

Ἡ ἀγόρευσι τοῦ δικηγόρου μᾶς κατέπληξε. Τρεῖς ὧρες
κράτησε! Χειμάρρος ὁρμητικός, καὶ χωρὶς νὰ ἔχη ἑτοιμαστῆ,
διότι δὲν μᾶς γνώ ριζε – τὸν Γέροντα τὸν γνώριζε μόνο ἐξ ἀ -
κοῆς.

Ὅταν τελείωσε ἡ δίκη, ὁ σεβαστὸς Γέροντας ἀνέβηκε μα-
ζί μας στὴν πλατεῖα Τερψιθέας. Τυχαῖα τότε κάποιος φωτο-
γράφος μᾶς φωτογράφισε τὴν ὥρα ποὺ βαδίζαμε μαζί του.
Αὐτὴ τὴ φωτογραφία σᾶς τὴν ἀποστέλλω. Μὲ τὴν πρώτη εὐ -
καιρία ὁ Γέροντας ἔβγαλε τὴν «Σπίθα» μὲ τὸν τίτλο «Τὸ δά-
κρυ τοῦ λαοῦ» (φ. 149/Ὀκτ. 1953).

(†) Ἀντώνιος Π. Ἰωαννίδης

(Ἀποσπάσματα ἀπὸ σχετικὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Χριστ. Σπίθα», φφ. 670 & 671/Φεβρουάριος- Μάρτιος 2009 σσ. 2-3 – 18-7-2020)
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