
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁ -
γίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ σὲ πολ-

 λοὺς ναοὺς τελεῖται ἡ δική του Λειτουργία.Ἡ Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου διαφέρει
ἀπὸ τὶς λειτουργίες μεγάλου Βασιλείου καὶ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Εἶνε πολὺ μεγα λύ τερη, τὴ
χαρακτη  ρίζει τὸ κατανυκτικὸ ὕφος, ἡ ἱερὰ συγ -
 κίνη  σις, τὸ ῥῖγος ποὺ φέρνει σὲ ὅποιον διασῴ -
ζει ψή γματα ἔστω πίστεως. Ἔχει πολλὲς εὐχές.
Ὅ πως μία κυψέλη ἔχει πολλὰ κουτάκια - κη -
ρῆθρες, ἔτσι καὶ ἡ Λειτουργία αὐτὴ ἔχει εἰκο-
σιοχτὼ (28) εὐχές, ποὺ σὰν κη ρῆ θρες στάζουν
μέλι. Ἀλλ᾽ ὅπως ἕνας ἀσθε νὴς δὲν μπορεῖ νὰ
χαρῇ τὴ γεῦσι τοῦ μέλιτος, ἔτσι καὶ οἱ εὐ χὲς
αὐτές, σὲ καιροὺς ποὺ ἡ αἴσθησι τῶν οὐ ρανί -
ων πάσχει, δὲν φαίνονται εὐχάριστες. Ὁ ἅγι -
ος Ἰάκωβος ἐδῶ ἔχει συλ λέξει τὸ θεῖο μέλι.

Ποιός ἦταν ὁ ἅγιος Ἰάκωβος εἴπα με ἄλλοτε.
Ὑπενθυμίζω μόνο, ὅτι ὀνομά  ζεται ἀδελφόθε-ος. Ὄχι βέβαια διότι ἦταν παι δὶ τῆς ὑ περαγί -
ας Θεοτόκου· αὐτὸ ἀκόμη καὶ σὰν σκέψι εἶνε
βλασφημία. Ἡ Παναγία μας ὑπῆρξε ἀ ειπάρθε-
νος· παρθένος δηλαδὴ πρὸ τοῦ τόκου, παρθέ-
νος κατὰ τὸν τόκον καὶ παρθένος μετὰ τὸν τό-
 κον. Λέγεται λοιπὸν ἀδελ φόθεος, διότι ἦ ταν ἑτε-
 ροθαλὴς ἀδελφὸς τοῦ Κυ ρίου, μὲ μητέ ρα ἄλλη
γυναῖκα ποὺ εἶχε προηγουμένως ὁ δίκαιος Ἰ -
ωσὴφ καὶ μὲ τὴν ὁποία ἀ πέκτησε τὰ 4 ἄρρε-
να τέκνα, ποὺ τὰ ὀνόματά τους ἀκοῦμε στὸ
εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς (βλ. Ματθ. 13,54-58).

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ἦταν ἄν θρω πος τῆς προσ -ευχῆς. Νύχτες ὁλόκληρες προσευχόταν στὸν
Κύριο καὶ ἀπὸ τὶς πολλὲς γονυκλισίες τὰ γό-
να τά του εἶ χαν κάνει κάλους, ὅπως τῆς καμή -
λας ποὺ γονατίζει ὅταν τὴ φορτώνουν καὶ ἔτσι
σκληραίνουν. Ἀκούγοντας αὐτὰ σήμερα μπο-
ρεῖ κά ποιος μοντέρνος νὰ γελάσῃ. Ἂς γελάσῃ.
Κι αὐ τὸς ὅμως κάπου καταφεύγει. Γιατὶ στὸν

κόσμο αὐτὸν κάθε ἄνθρωπος κάπου ὑποκλί-
νεται· ἢ θὰ κάνῃ μετάνοιες στὸ Θεό ἢ θὰ κά -
νῃ μετάνοιες στὸν διάβολο. Κάνε λοιπόν, ἐσὺ
μοντέρνε, μετάνοιες στὸν διάβολο· ὁ ἅγιος Ἰ -
άκωβος ἔκανε γονυκλισίες στὸν Κύριο.

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος λοιπὸν ἀξιώθηκε νὰ συν -
τάξῃ τὴν θεία Λειτουργία –τὸν πυρῆνα της
τοὐλάχιστον– ποὺ σῴζεται ἐπ᾽ ὀνόματί του.
Δὲν ἔχουμε καιρό, οὔτε ἐγὼ δύνα μι οὔτε σεῖς
ὄρεξι, νὰ ἑρμηνεύσουμε ὅ λες τὶς εὐχές, γιὰ νὰ
δῆτε τὸν πλοῦτο τους. Παίρνω μόνο ἀφορμὴ
ἀπὸ τὸ ἀ πόσπα σμα μὲ τὸ ὁποῖο ἄρχισα, ποὺ λέ-
ει· Κύριε, «ἔμ φοβοι καὶ ἔντρομοί ἐσμεν μέλ-
λοντες παρεστάναι τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ»
(εὐχ. μετὰ τὴν εἴσοδον, 5η)· εἴμαστε γεμᾶτοι φόβο καὶ τρό-
 μο τὴν ὥρα ποὺ πρόκειται νὰ σταθοῦμε ἐμπρὸς
στὴν ἁγία τράπεζα γιὰ τὴν θεία λειτουργία. 

* * *Ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος;
Ἂς δοῦμε μερικὰ παράδειγμα ἀπὸ τὴ Γραφή.� Ὅλοι θά ᾽χετε ἀκούσει γιὰ τὸν πατριάρχηἈβραάμ. Αὐτός, ὅταν ἔζησε τὸ μεγαλεῖο τῆς
παρουσίας τοῦ Θεοῦ, εἶπε· Τί εἶμαι ἐγώ, Κύ-
ριε, μπροστά σου; «ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός»
(ἔ.ἀ. 18,27)· χῶμα καὶ στάχτη εἶμαι, ἕνα τίποτα.� Ἄλλο παράδειγμα. Ὅταν ὁ πατριάρχηςἸακὼβ ἔφυγε ἀπ᾽ τὸ πατρικό του, βρέθηκε στὴν
ἔρημο. Νύχτωσε, ἔ κανε τὴν προσευχή του, πῆ -
ρε ἕνα λιθάρι, τὸ ἔκανε προσκέφαλο καὶ κοιμή -
θηκε. Στὸν ὕπνο του εἶδε μιὰ σκάλα, ποὺ τὸ
πρῶτο σκα λί της ἄγγιζε τὴ γῆ καὶ τὸ τελευ ταῖο
ἔφτανε στὸν οὐρανό. Ἄγγελοι ἀνέ βαιναν καὶ
κατέβαιναν. Τότε ὁ Κύριος τὸν ἐν θάρ ρυνε, τὸν
βεβαίωσε γιὰ τὴν προστασία του. Ὁ Ἰακὼβ αἰ -
σθάνθηκε κατάνυξι καὶ παρηγορία. Κι ὅταν ση-
 κώθηκε ἀπ᾽ τὸν ὕ πνο εἶ πε· «Ὡς φοβερὸς ὁ τό-
πος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦ το ἀλλ᾽ ἢ οἶκος Θεοῦ,
καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ» (Γέν. 28,17). Θεέ
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μου, τί φοβερὸς εἶνε ὁ τόπος αὐ τός! δίχως
ἄλλο εἶνε «οἶκος Θεοῦ καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ
οὐρανοῦ». Στὸ μέρος ἐκεῖνο ἔβαλε σημάδι
καὶ ἀργότερα ἔχτισε θυσιαστήριο. Αὐ τὸ λοι -
πὸν τὸ αἴσθημα τοῦ θείου φόβου ποὺ αἰ σθάν-
 θηκε ὁ Ἰακώβ, αὐτὸ νὰ κατέχῃ κ᾽ ἐμᾶς.� Ὁ Μωυσῆς εἶχε τὸ αἴσθημα αὐτὸ ὅταν
βρέθηκε μπροστὰ στὴν φλεγομένη βάτο κι ἄ -
κουσε «ἔντρομος» τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν
προστάζῃ νὰ λύσῃ τὸ ὑπόδημά του (Πράξ. 7,32· βλ. Ἔξ. 3,1-6).� Ὁ Ἠσαΐας, ὅταν εἶδε μία ἀκτίνα τῆς θείας
δόξης, κατανύχθηκε καὶ εἶπε· Ὤ ὁ ταλαίπω-
ρος ἐγώ, πῶς ὁ ἀκάθαρτος ἀντίκρυσα μὲ τὰ μά-
  τια μου «τὸν βασιλέα Κύριον σαβαώθ;» (Ἠσ. 6,5).

Θὰ πῇ κάποιος· Αὐτὰ εἶνε Παλαιὰ Διαθήκη,
ἐνῷ στὴν Καινὴ Διαθήκη «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω
βάλλει τὸν φόβον» (Α΄ Ἰω. 4, 18). Ναί, ἀλλὰ οὔ τε ἀπὸ
τὴν Καινὴ Διαθήκη λείπει τὸ αἴσθημα τοῦ θείου
φόβου· τὸ ἐμπνέει ἡ ἐξ άρτησις τοῦ μικροῦ ἀν -
 θρώπου ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ διέπει τὸ σύμπαν.� Τὸ αἴσθημα αὐτὸ εἶχε λ.χ. ἡ Παναγία, ἡ ὁ -
ποία «διεταράχθη» ὅταν «ἄγγελος πρωτο-
στά της οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτό -
κῳ τὸ χαῖρε» (Ἀκάθ. ὕμν. Α· βλ. Λουκ. 1,26-29).� Οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, ὅταν ἄγγελος
Κυρίου ἐμφανίστηκε γιὰ νὰ τοὺς πῇ τὸ χαρ-
μόσυνο μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ Σω τῆρος,
«ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν» (Λουκ. 2,9).� Οἱ δώδεκα μαθηταὶ μετὰ τὴν κατάπαυσι
τῆς τρικυμίας καὶ τὴν ἀποτροπὴ ναυαγίου «ἐ -
φοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλ -
λήλους· Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος
καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;» (Μᾶρκ. 4,41).� Γεμᾶτος φόβο ὁ θαρραλέος Πέτρος, ὅ -
ταν ὁ Χριστὸς εὐλόγησε τὰ δίχτυα του καὶ γέ-
μισαν ψάρια, ἐξουθενωμένος πρὸ τοῦ μεγα-
λείου του, προσκύνησε καὶ εἶπε· «Ἔξελθε ἀπ᾽
ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε» (Λουκ. 5,8).� Ἔντρομοι οἱ σκληροὶ ῾Ρωμαῖοι στρατιῶ -τες καὶ ὁ ἑκατόνταρχος, ὅταν εἶδαν τὸ σεισμὸ
«καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγον -
τες· Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54).

� «Ἔμφοβες» ἔγιναν καὶ οἱ μυροφόρες γυ-
ναῖκες, ὅταν εἶδαν «τοὺς δύο ἄνδρες (=ἀγγέ-
λους) ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις» (Λουκ. 24,4-5). 

* * *Ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε ἀνάλογο φόβοστὴν θεία λειτουργία; Ποῦ τέτοιος φόβος! κι
αὐτὴ ἡ προσέλευσι στὴν ἐκκλησία γίνεται συ-
χνὰ ὡς ἀγγαρεία. Ἡ σχέσι ὅμως μὲ τὸν Κύριο
δὲν γίνεται ποτέ διὰ τῆς βίας. Καὶ στὴν μὲν ἐκ -
 κλησία δὲν ἔρχονται, ἢ ἔρχονται γιὰ λίγο· ἀλ -
λοῦ ὅ μως πηγαίνουν καὶ κάθονται. Ποῦ; Σὲ κέν -
τρα διασκεδάσεως. Ἐκεῖ μένουν πολλὲς φο -

ρὲς ὣς τὶς πρωινὲς ὧρες! Ν᾽ ἀκούσουν καὶ νὰ
δοῦν – τί; «Αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν» (Ἐφ. 5,12). Δὲν
φταίει ὅμως ἡ νεολαία· ἐμεῖς φταῖμε, οἱ με-
γάλοι, τὸ κράτος. Ἡ δικτατορία εἶχε ὑψώσει
ταμ πέλλα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν», ἀλ -
λὰ δὲν μερίμνησε γιὰ τὸν φρονηματισμὸ τῶν
νέων. Καὶ δὲν τὰ λέω αὐτὰ τώρα· τὰ ἔλεγα ἀπὸ
τότε ποὺ κυριαρχοῦσε. Φταίει λοιπὸν τὸ κράτος
γιὰ τὴ φθορὰ τῶν νέων. Προχθὲς στὸ δημόσιο
δρόμο τῆς Κατερίνης διασκέδαζαν τὴ νύχτα
δύο νέοι καὶ τρεῖς νέες· κατὰ τὶς 2 μετὰ τὰ με-
 σάνυχτα, ὥρα διαβόλου, βγῆ καν ἀπὸ τὸ κέν -
τρο, τράκαραν καὶ σκοτώθηκαν. Ποιός φταίει
γιὰ τὸ αἷ μα ποὺ καθημερινῶς χύνεται;

Μὲ τέτοιο καθεστώς, θαυμάζω πῶς ὑπάρ-
χουν ἀκόμη νέοι καὶ νέες ποὺ πιστεύουν στὸ Θεό.

Θέλω νὰ κάνω ἐπανάστασι ἀπὸ τὴ Φλώρι-
να· ἐπανάστασι ὄχι μὲ βόμβες ἀλλὰ μὲ τὸ Εὐ -αγγέλιο, γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ στὸν τόπο μας ἡ
εὐπρέπεια, ἡ σεμνότητα τοῦ Εὐαγγελίου.

Μέσα στὴν Ἐκκλησία τοὐλάχιστον, ἐν ὥρᾳ
μάλιστα θείας λειτουργίας, ἂς βασιλεύῃ ὁ θεῖ -
ος φόβος. Γι᾽ αὐτὸ ἡ εὐχὴ λέει· «Ἐξαπό στειλον
ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὁ Θεός, τὴν χάριν σου τὴν ἀγαθὴν καὶ
ἁγίασον τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώμα τα καὶ τὰ πνεύ-
 ματα, καὶ ἀλλοίωσον τὰ φρονήματα ἡμῶν πρὸς
εὐσέβειαν» (εὐχ. μετὰ τὴν εἴσοδον, 5η)· ἡ χάρις σου νὰ μᾶς
ἁγιάσῃ, νὰ ἀλλοιώσῃ τὰ φρονήματά μας.

«Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν
δυνάμεων», λέει τὸ Ψαλτήρι (83,2)· πόσο εὐχα-
ρι στοῦμαι νὰ μπαίνω στὸ ναό σου, Κύριε! Τώ-
ρα ὅμως ποῦ εἶνε αὐτὴ ἡ προθυ μία; ποῦ εἶνε
ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Μὴ μπαίνετε στὸ ναὸ μὲ θό-
 ρυβο καὶ χαχανίσματα· μπῆτε μὲ δέος, πατών -τας στὰ νύχια. «Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος».
Δὲν ἔχει φόβο Θεοῦ αὐτὴ ποὺ ἔρχεται ξεγυ-
μνωμένη, ἐκεῖνος ποὺ μπαίνει νὰ λειτουρ-
γηθῇ πετώντας ἀπ᾽ ἔξω τὸ τσιγάρο, ἐκείνη
ποὺ φοράει παντελόνια, ἐκεῖνος ποὺ ἔρχεται
στὸ τέλος τοῦ εὐαγγελίου καὶ κοιτάζει πότε
τὸν πολυέλεο καὶ πότε τὸ ῥολόι του.

Ὄχι ἔτσι, ἀδελφοί μου. Δῶστε μου 5 ἄντρες,
5 γυναῖκες, 5 νέους, 5 νέες ποὺ νὰ πιστεύουν
κι ὅταν περνοῦν τὰ ἅγια νὰ σκύβουν καὶ νὰ κλαῖ -
νε. Καταντήσαμε ἀλειτούργητοι, ἀθεόφοβοι. 

Πότε οἱ Χριστιανοὶ θὰ μπαίνουν στὴν ἐκκλη-
 σία μὲ θεῖο φόβο καὶ βγαίνοντας θὰ λένε· Τώ-ρα καταλάβαμε λειτουργία, οὔτε θόρυβοι, οὔ -
τε γυμνά, οὔτε ἀσέβειες! Πότε θὰ γίνῃ ὁ ναός
μας πρότυπο, ὥστε καὶ ὁ ξένος ποὺ θὰ μπῇ
νὰ πῇ· Ἐδῶ πράγματι λατρεύεται ὁ Θεός (πρβλ. Α΄
Κορ. 14,25)· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ υ-
ψοῦτε εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁ -γίου Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου. Ἑορτάζει
ὁ λαός μας, ἑορτάζουν προπαντὸς ὅσοι ἔ χουν
τὸ ὄνομά του, ἄντρες καὶ γυναῖκες· καὶ εἶνε
πολλοί. Πολὺ δημοφιλὴς ὁ ἅγιος Δημήτρι ος. Τὸν
τι μοῦν πόλεις καὶ χωριά· κι ὄχι μό νο ἐ μεῖς, ἀλλὰ
καὶ οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Βούλγα ροι καὶ οἱ ῾Ρουμᾶνοι
καὶ οἱ ῾Ρῶσοι. Εἶνε ἕνα ὄ νομα πολὺ ἀγαπητὸ
στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Πρὸ παν τὸς ὅμως σή-
 μερα ἑορτάζει ἡ πρω τεύουσα τῆς Μακεδονί -
ας μας, τῆς Βορεί ου Ἑλλάδος, ἡ Θεσσαλονίκη.

Ἀλλὰ ποιός εἶνε λοιπὸν ὁ ἅγιος Δημήτριος;
* * *Ὁ ἅγιος Δημήτριος δὲν γεννήθηκε ἅγιος.Κανείς δὲν γεννιέται ἅγιος. Ὅλοι ἁ μαρτωλοὶ

πέφτουμε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας μας. Γιὰ
νὰ γίνῃ καν εὶς ἅγιος, πρέπει νὰ πολεμήσῃ. Μέ-
 σα σὲ χιλιάδες ἀνθρώπους, ἕνας ἀναδεικνύε -
ται ἅγιος, ἰδίως στὴν ἐποχή μας, πού εἶ νε γεμά -
τη πειρασμοὺς καὶ σκάνδαλα. Ἔ γινε λοιπὸνἅ γιος κατόπιν μεγάλου ἀγῶ νος καὶ πολέμου.

Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ τρίτου αἰῶνος στὴ
Θεσσαλονίκη ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, ποὺ  φρόν -
τισαν νὰ φυτέψουν στὴν τρυφερὴ καρδιά του
τὴν ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ τὴν πίστι στὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἀπὸ μικρὸς ὁ ἅγιος Δη-
μήτριος ξεχώριζε μεταξὺ τῶν συνομηλίκων του·
ῥωμαλέος καὶ μὲ ἀθλητικὸ παράστη μα, μὲ μο-
 ναδικὴ εὐφυΐα καὶ κάλλος. Νωρὶς ἀκόμα, 18 ἐ -
τῶν, κατετάγη στὸ ῥωμαϊκὸ στρατό· καί, χάρι
στὴν ἀνδρεία ποὺ ἔδειξε στοὺς πολέμους, ἀ -
πὸ βα θμὸ σὲ βαθμὸ ἀνέβηκε στὰ ἀνώτερα ἀ -
ξιώματα, ἔγινε χιλίαρχος, δηλαδὴ στρατηγός.
Καὶ συνέχιζε νὰ διαπρέπῃ.

Παραπάνω ὅμως ἀπὸ τὰ ἀξιώματα –ποὺ εἶ -
νε μία «ματαιότης ματαιοτήτων» (Ἐκκλ. 1,2)–, εἶχε
κά τι ἄλλο, ποὺ τὸ θεωροῦσε ἀνώτερο· καὶ τὸ
ἀνώτερο αὐτό, ποὺ σήμερα ἐμεῖς δὲν τὸ ἐκτι-
μοῦμε, εἶνε ὅτι ἦταν Χριστιανός, πίστευε στὸν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Πίστευε μὲ ὅλη τὴν ψυχή του, ὅτι κάτω ἀ π᾽

τὸν οὐρανὸ δὲν ὑπάρχει ἄλ λος ποὺ μπο ρεῖ νὰ
μᾶς σώσῃ πα ρὰ μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστάς· πί-
στευε στὴν ἁγία Τριάδα· πίστευε σὲ ὅ,τι διδά -
σκει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Καὶ ὡμολογοῦσε
τὴν πίστι του, δὲν τὴν ἔκρυ βε. Ἐμεῖς χίλιες
κουβέντες λέμε, μὰ τὸ ὄνομα Χριστὸς δὲν τὸ
ἀναφέρου με. Ντρεπόμαστε νὰ ποῦμε πὼς εἴ -
μαστε Χριστιανοὶ ἢ νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας.

Ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἐνῷ ἦταν ἔνδοξος ἀξι -
ωματοῦχος, μὲ ἐξουσία, διέδιδε τὴν πίστι στὸν
Κύριο. Θεωροῦσε χαμένη τὴν ἡμέρα ποὺ δὲν
θὰ ἔφερνε κάποιον εἰδωλολάτρη στὸ Χριστό.
Μιλοῦσε σὲ ὅλους, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως ἀπευθυ-
νόταν καὶ κατηχοῦσε παιδιὰ καὶ νέους· ἦταν ὁἀξιωματικὸς καὶ κατηχητής. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε
σὲ μιὰ ἀρχαία εἰκόνα του ποὺ βρέθηκε στὸ ναὸ
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία
τὸν παριστάνει μαζὶ μὲ παιδιά, ὡς διδάσκαλο.

Ἡ δρᾶσι ὅμως αὐτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου
προκάλεσε ἀντίδρασι. Ἐρέθισε τὸ φθόνο καὶ
τὴν κακία εἰδωλολατρῶν καὶ Ἰουδαίων τῆς πό-
 λεως. Τὸν κατήγγειλαν ὡς Χριστιανό. Κατὰ τὴν
ἀνάκρισι δὲν ἀρνήθηκε τὴν πίστι του. Ἀ μέ  σως
τὸν συνέλαβαν, τὸν δίκασαν, τὸν καθαίρε σαν ἀ -
πὸ τὸ ἀξίωμα, τὸν καταδίκασαν καὶ τὸν φυλά -
κισαν μέσα σὲ ἕνα δημόσιο λουτρὸ κοντὰ στὸ
στάδιο. Ἐνῷ λοιπὸν ἐκρατεῖτο, συνέβη κάτι
ποὺ ἐπέσπευσε τὸ μαρτυρικό του τέλος.

Τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες ἦρθε στὴ Θεσσαλονίκηὁ αὐτοκράτωρ Μαξιμιανὸς (286-305 μ.Χ.) μὲ ἀθλητὰς
ποὺ θὰ μετεῖχαν σὲ ἀγῶνες, ὥστε μὲ τὸ θέαμα
νὰ εὐχαριστῆται ὁ λαός. Μεταξὺ τῶν ἀθλη τῶν
ξεχώριζε ἕνας παλαιστὴς μὲ ἀνάστημα πρώ-
 του μεγέθους, σὰν γίγαν τας, ποὺ νικοῦ σε πάν -
τα καὶ θριάμβευε στοὺς ἀγῶνες πάλης· καν -
είς δὲν μποροῦσε νὰ τὸν νικήσῃ. Ἦταν εἰ δω-
λο λά τρης καὶ λεγόταν Λυαῖος. Ὁ κήρυκας στὸ
στάδιο φώναζε κάθε μέρα· –Ποιός Χριστι α νὸς
θέλει νὰ παλέψῃ μὲ τὸ Λυαῖο; Τὸ εἶπε μιά, τὸ
εἶπε δυό, τὸ εἶπε τρεῖς. Κανείς δὲν τολ μοῦσε
ν᾽ ἀντιπαραταχθῇ σ᾽ ἐκεῖνο τὸν κολοσ σό – καὶ
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Ἂν πιστεύῃς, ἄστρα κατεβάζεις!
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ἦταν φυσικό. Ξαφνικά, μέσα σ᾽ ἐκείνη τὴ σιω-
πή, ἀκούγεται ἀπάντησι· «Ἐγώ»! Γυρίζουν καὶ
τί νὰ δοῦν· ἦταν ἕνας νέος 18 ἐ τῶν. ΛεγότανΝέστωρ καὶ ἦταν μαθητὴς τοῦ κρατουμένου
Δημητρίου. Ὁ Μαξιμιανὸς τὸν συμβούλευε νὰ
λυπη θῇ τὰ νιᾶτα του. Ὁ ἀγώνας ἦταν ἄνισος,
ὅ λοι τὸν θεωροῦσαν χαμέ νο· δὲν μπορεῖ ἕνα
σκυλάκι νὰ τὰ βάλῃ μ᾽ ἕνα λιον τάρι. Ὁ νέος
ὅμως ἐπέμενε κ᾽ ἔτσι ἦρθε ἡ ὥ ρα τῆς ἀναμε-
τρήσεως. Προτοῦ ὅμως ν᾽ ἀν τιπαραταχθοῦν,
ὁ Νέστορας πῆγε στὴ φυλακή, γονάτισε μπρο-
 στὰ στὸν ἅγιο Δημήτριο καὶ ζήτησε τὴν εὐχή
του γιὰ νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸ γίγαντα. Καὶ ὁ δι-
 δάσκαλός του τὸν σταύρωσε τοῦ εἶπε· –«Καὶ
τὸν Λυαῖον νικήσεις καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυ -
ρήσεις». Καὶ πράγματι ἔτσι ἔγινε. Ὅταν δόθηκε
τὸ σύνθημα, ὁ νεαρὸς φωνάζει δυνατὰ «Θεὲτοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι!» καὶ ὁρμᾷ. Καὶ δὲν
ἄργησε, σὲ μιὰ στιγμή, νὰ ῥίξῃ κάτω τὸ Λυαῖο
καὶ νὰ τὸν θανατώσῃ, ἀφήνοντας κατάπλη-
κτους καὶ τὸ βασιλιᾶ καὶ ὅλο τὸ θέατρο.

Οἱ εἰδωλολάτρες δὲν παραδέχτηκαν τὴ νί-
κη τοῦ Νέστορος. Ὠργισμένος ὁ Μαξιμιανὸς
δίνει διατα γὴ νὰ τὸν θανατώσουν ἐπὶ τόπου.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπειδὴ ὅλοι εἶχαν ἀκούσει τὴν ἐ -
 πί κλησί του «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι»,
βεβαιώθηκαν ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ θρίαμβο τοῦ νε-
 αροῦ καὶ τὴν ἐξόντωσι τοῦ γίγαντα ἦταν ὁ φυ-
 λακισμένος χιλίαρχος, μὲ διαταγὴ τοῦ Μαξιμι -
ανοῦ στρατιῶτες πηγαίνουν καὶ θανατώνουντὸν ἅγιο Δημήτριο μὲ λόγχες μέσα στὴ φυλα -
κὴ τρυπώντας τον στὸ πλευρό, ὅπως τρυ πή-
θηκε ὁ Κύριός μας στὸ σταυρό.

Αὐτὸς μὲ λίγα λόγια εἶνε ὁ βίος τοῦ ἁγίου
Δημητρίου καὶ τὸ μαρτυρικό του τέλος. Ἐκεῖ
ποὺ μαρτύρησε ἔγινε πηγὴ ἀναβλύζουσα θαυ-
 ματουργὸ μύρο, γι᾽ αὐτὸ λέγεται μυροβλύτης.

* * *Μερικοὶ εἰρωνεύονται· Αὐτὰ ὅλα εἶνε πα-ραμύθια ποὺ μᾶς λέτε οἱ παπᾶδες· «τῷ καιρῷ
ἐκείνῳ» ἔκαναν οἱ ἅγιοι θαύματα!…

Παραμύθια, ἀγαπητοί μου, εἶνε αὐτὰ ποὺ
λένε αὐτοὶ οἱ κύριοι, ἀλλὰ ἡ θρησκεία μας δὲνεἶνε παραμύθι· εἶνε γεγονός, ποὺ ἀποδεικνύ ε-
 ται καὶ στὶς ἡμέρες μας μὲ πολλὰ θαύματα. Κ᾽
ἕνα μεγάλο θαῦμα στὸν 20ὸ αἰῶνα ποιό ἦταν;
Δυστυχισμένα τὰ σημερινὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι
ποὺ δὲν γνωρίζουν πλέον τὴν ἱστορία μας.Τὸ 1912 ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν σκλάβα· ὁ Ἕλ -
ληνας τί ἦταν· ἕνας μικρὸς Νέστορας, καὶ ὁ
Τοῦρ κος σὰν Λυαῖος ἐξουσίαζε ἀκόμη ὅλη τὴ
Μακεδονία. Κι ὅμως ἔγινε τὸ θαῦμα, ποὺ ὁ κό  -
 σμος δὲν φανταζόταν· σὰν σήμερα, ναὶ τὴν ἡμέ-
 ρα τοῦ ἁγίου Δημητρίου! ὁ στρατός μας μπῆ -

κε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ὕψωσε τὴ σημαία μας
στὸ Λευ κὸ Πύργο. Θαύμασε ὁ κόσμος. Με τὰ ἀ -
πὸ σκλαβιὰ πέντε αἰώνων ὄχι μόνο ἡ Θεσσαλο -
νίκη ἀλλὰ ὅλη ἡ Μακεδονία ἐλευθερώθηκε.Μεγάλη δύναμι ἡ πίστις. Πιστεύεις; Τότε ἄ -
στρα κατεβάζεις ἀπ᾽ τὸν οὐρανό. Ἐγὼ πιστεύω,
θὰ μοῦ πῇς. Ἂν πιστεύῃς, τότε «δεῖξε μου τὴνπίστι σου ἀπὸ τὰ ἔργα σου» (Ἰακ. 2,18). Τὸ δέντρο
φαίνεται ἀπὸ τοὺς καρπούς, κι ὁ Χριστιανὸς
ἀπὸ τὰ ἔργα του. Ποιά ἔργα; Ξύπνησες; Κάνε
τὸ σταυρό σου, γονάτισε προσ ευχήσου. Πῆ γες
στὸ χωράφι ἢ σὲ ἄλλη ἐργασία σου; Πρὶν πιά -
σῃς δου λειὰ ζή τα τοῦ Θεοῦ τὴν εὐ λογία. Κά-
θεσαι νὰ φᾷς; Μὴ βάλῃς μπουκιὰ στὸ στόμα, ἐ -
ὰν δὲν θυμη θῇς Ἐκεῖνον ποὺ σοῦ στέλνει ὅ λα
τ᾽ ἀγαθά. Βράδιασε, βγῆκαν τὰ ἄστρα; Ἂν εἶ σαι
πατέρας καὶ μάνα, φώναξε τὰ παιδιά σου κάτω
ἀπ᾽ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ κάντε μαζὶ τὴ
βρα δινὴ προσευχή σας. Χτύπησε ἡ καμ πάνα
τὴν Κυρια κή; Τρέξε στὴν ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ ὅπως τὰ πουλιὰ στὴ φωλιά τους. Στὴν
καθημερινὴ ζωή σου μὴν κάνεις ποτέ τὸ κακό·
κάνε πάντα τὸ καλό, κι ὄχι μόνο στὸ φίλο ἀλ -
λὰ καὶ στὸν ἐχθρό. Νά ᾽σαι εὐεργε τι κὸς σὲ ὅ -
λους. Τὰ κάνουμε αὐτά; Ἀμφιβάλλω. Αὐτὴ εἶνε
ἡ γενεά μας, ἡ ὁποία ἀποστάτησε ἀπ᾽ τὸ Θεό. 

Συμβαίνουν ἐκεῖνα ποὺ εἶπε ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τρία σημάδια, λέει, θὰ δεί-
χνουν ὅτι πλησιάζει ἡ συντέλεια. • Τὸ ἕνα εἶ -
νε, ὅταν δῆτε τὶς γυναῖκες γυμνὲς στὸ δρόμο.
Ἤδη τὶς βλέπουμε· καὶ δὲν ντρέπον ται. • Τὸ
δεύτερο εἶνε, ὅτι θὰ βγῇ ἕνα κουτὶ τοῦ διαβό-λου, ποὺ θὰ τρελάνῃ τὴν ἀνθρωπότητα. Ποιό
εἶνε; Ἡ τηλεόρασι. Ἐκεῖ ἔχουν ὅλοι καρφωμέ-
να τὰ μάτια· ἔγινε ὁ δάσκαλός τους. • Καὶ τὸ
τρίτο εἶνε, ὅτι θὰ λείψουν οἱ κληρικοί, δὲν θὰὑπάρχουν παπᾶδες. Θὰ βαδίζετε, λέει, χιλι ό-
 μετρα γιὰ νὰ βρῆτε ἱερέα.

Σ᾽ αὐτὸ συμβάλλει καὶ ἡ ὀλιγοτεκνία. Κ᾽ ἐσεῖς
ποὺ μ᾽ ἀκοῦ τε, ἔχετε εὐθύνη· ἔπρεπε νὰ ἔχετε
πολλὰ παιδιά, ἀλλ᾽ ἂς ὄψωνται οἱ ἐκτρώσεις
καὶ ἡ ἀποφυγὴ τεκνο γονίας! Κι ὅσα παιδιὰ
γεν νιῶνται, θέλετε νὰ γίνουν διάσημοι· δικη-
γόροι – νὰ λένε ψέματα, γιατροὶ – νὰ κάνουν
ἐκ τρώσεις, μηχανικοί – νὰ γκρεμίζων  ται τὰ
σπίτια…, ἀλλὰ παπᾶδες ὄχι. Θέλετε ὅ μως νὰ
ὑπάρχῃ παπᾷς γιὰ νὰ στεφα νώνῃ, νὰ βαπτίζῃ,
νὰ κηδεύῃ, νὰ ἁγιάζῃ.

Οἱ πιστοὶ καὶ εὐσεβεῖς εἶνε μειοψηφία, εἶνε
«τὸ μικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. 12,32). Ἀλλὰ δὲν θὰ νι-
κήσουν οἱ δαίμονες, δὲν θὰ νικήσῃ ὁ ἀντίχρι-
στος· θὰ νικήση ὁ Χριστὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ
ἁγίου Δημητρίου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία καὶ δευτερολογία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἑορτάζοντα ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Μαυροπηγῆς - Ἑορδαίας τὴΔευτέρα 26-10-1981 πρωί, μὲ νέο τώρα τί τλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-9-2021.
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Ἡμέρα ἔνδοξη - τρισένδοξη αὐτή, ἀδελ-
 φοί μου. Εἶνε ἡ ἐπέτειος τοῦ ἱστορικοῦ

«ΟΧΙ», ποὺ ἡ μικρή μας πατρίδα εὐλογήθηκε
ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἀξιώθηκε ν᾽ ἀντιτάξῃ στὸν ἰ -
τα μὸ ἐχθρό της. Εἶνε ἑ ορ τὴ διπλῆ, ἐθνικὴ καὶ
ἐκ κλησιαστική. Θρησκεία καὶ πα τρίδα ἀ ποτε-
λοῦν γιὰ μᾶς ὅ,τι ὑψηλότερο ἔχουμε στὸν κό-
 σμο. Τὰ κρα τοῦμε μέσα μας ὡς τιμαλφῆ, «τζι-
βαϊρικὰ» ὅ πως ἔ λεγε ὁ Μακρυ γιάννης· γι᾽ αὐ -
τὰ ἀγωνιζόμαστε ἕως τὴν ὕστατη πνοή μας.

Γιὰ τὸν Ἕλληνα θρησκεία καὶ πατρίδα ἦ -
ταν ἀνέκαθεν στενὰ συνδεδεμένα, ὅπως τὸ
κρέας μὲ τὸ νύχι. Ὁ ἄθρησκος καὶ ἄπιστος εἶ -νε καὶ ἄ πατρις· δὲν πονάει τὸν τόπο ποὺ γεν-
νήθηκε, δὲν τὸν ἐνδιαφέρει τί σημαία θὰ κυ-
ματίζῃ πάνω στὴν Ἀκρόπολι.Τὸ ὑπόβαθρο ὄχι μόνο τῆς σημερινῆς ἑορ-
τῆς ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐθνικῶν μας ἑορτῶν
εἶνε ἡ πίστι στὸ Θεό. Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκ -
κλησία μετέθεσε τὴν ἑορτὴ τῆς ἁγίας Σκέ-
πης, ἀπὸ τὴν 1η Ὀκτωβρίου, σήμερα 28 τοῦ
μηνὸς καὶ συνέδεσε τὴ σημερινὴ ἐ θνικὴ ἑ ορ-
 τὴ μὲ ἕνα θαῦ  μα ποὺ ἔκανε ἡ Παναγία. Ἔχει ἡ Ἐκ κλη σία τὸ δικαίωμα νὰ ὁρίζῃ καὶνὰ μεταβάλλῃ ἡμερομηνίες ἑορτῶν, ὅπως βλέ  -
πουμε καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις. Λόγου χά-
ριν· ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο μος παρέδω  -
σε τὸ πνεῦμα του στὶς 14 Σεπτεμβρίου, ἡ μέρα
τῆς Ὑ  ψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ· γιὰ νὰ μὴ
συμ πίπτουν λοιπὸν δύο μεγάλες ἑορτές (τοῦ
σταυ ροῦ καὶ τοῦ Χρυσοστόμου) ἀλλὰ νὰ τι -
μῶν ται πρεπόντως, ἡ Ἐκ κλησία τὶς ξεχώρισε
ὁρίζον τας, ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου
νὰ ἑορτάζεται μετὰ ἀπὸ δύο μῆνες, στὶς 13
Νοεμβρί ου. Δὲν ἔχει τόσο σημα σία τὸ πότε θὰ
ἑορτά σουμε ὅσο τὸ πῶς ἑορτάζουμε. Μόνο
οἱ ἑ ορτὲς ποὺ συνδέονται μὲ τὸ Πάσχα μέ-
νουν ἀ με τάθετες, διότι δεσμεύονται ἀπὸ τὸν
ὅρο τῆς πρώτης (Α΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 

* * *

Ἡ ἑορτὴ λοιπὸν τῆς ἁγίας Σκέπης, ἀ γαπη-
τοί μου, τιμᾷ ἕνα ὅραμα ποὺ εἶδε ἕνας ἅ γιος
ἄνθρωπος, ὁ ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν
σαλός, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Λέον -
τος ΣΤ΄ τοῦ σοφοῦ (886-912 μ.Χ.). Ἦταν, μαζὶ μὲ τὸ
μαθητή του Ἐπιφάνιο, μέσα στὴν περίφημη
ἐκκλησία τῶν Βλαχερνῶν μὲ ὅλους τοὺς πι-
στούς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας ποὺ
γινόταν ἐκεῖ τακτικά, κάθε βδομάδα.

Ἐὰν ἄλλοι ἀγρυπνοῦν γιὰ τὸν διάβολο, ἐ -
μεῖς πρέπει ν᾽ ἀγρυπνοῦμε γιὰ τὸ Θεό. Κάθε
βράδυ λειτουργοῦν ἀμέτρητα κέντρα ἁμαρ-
τωλά, ποὺ ἂν εἶχα τὴν ἐξουσία θὰ τὰ ἔκλεινα.
Ἐκεῖ ξενυχτοῦν τὰ παιδιά μας, οἱ νέοι, ἀλλὰ
καὶ ἄντρες ἔγγαμοι, καὶ αὐτὰ εἶνε αἰτία ποὺ δι -
αλύεται ἡ οἰκογένεια. Νά πῶς ἐξαχρειώνεται
ὁ λαός μας· καὶ κανείς δὲν διαμαρτύρεται. Ἡ
Ἐκκλησία καλεῖ σὲ ἀγρυπνία γιὰ τὸ Θεό, τὴν
Παναγία, τοὺς νεκρούς μας, μὰ ἡ φωνή της
δὲν φτάνει στ᾽ αὐτιὰ ἐκείνων ποὺ κυβερνοῦν.

Τὰ μεσάνυχτα λοιπὸν στὸ ναὸ τῶν Βλαχερ -
νῶν ὁ ἅγιος Ἀνδρέας εἶδε τὸ ἑξῆς ὅραμα. Ἡ
Παναγία εἰσῆλθε στὸ ναό, προχώρησε στὸ ἱε -
ρὸ βῆ μα, πῆρε στὰ ἅγια χέρια της τὸ μαφό-
ριον, τὸ κάλυμμα δηλαδὴ ποὺ εἶχε ἐπάνω στὸ
κεφάλι της καὶ φυλασσόταν ἐκεῖ, βγῆκε στὴν
ὡραία πύλη, τὸ ἅπλωσε ἐπάνω ἀπὸ τὸ λαό,
καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο ἀνέβηκε πρὸς τὸν οὐρανό.

Ξέρετε τί θάρρος ἔδωσε στὸ λαὸ τὸ ὅραμα
αὐτό! Ἦταν σημεῖο ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὅτι ἡ Πό-
λις εἶνε ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Θεοτόκου,
ὅτι ἡ Παναγία προστατεύει τὸ λαό της.

Πέρασαν ἔκτοτε αἰῶνες ὁλόκληροι, καὶ ἦρ -
θε ὁ καιρὸς νὰ γίνῃ τὸ γένος μας πάλι μάρτυ -
ρας μεγάλου καὶ ἱστορικοῦ θαύματος. Ποιοῦ
θαύματος· ἡ Παναγία τὸ 1940 προστάτευσετὸ στρατό μας, ποὺ ἀμυνόταν στὴν Ἀλβανία
κατὰ τῆς ἰταλικῆς εἰσβολῆς. Ἡ μικρὴ πατρίδα
μας τόλμησε νὰ πῇ τὸ «ΟΧΙ», ποὺ ἦταν μία ἐ -
πανάληψις τοῦ ἀρχαίου «μολὼν λαβέ» ποὺ
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εἶ χαν πεῖ στὶς Θερμοπύλες ὁ Λεωνίδας καὶ οἱ
τριακόσοι κατὰ τῶν Περσῶν.

Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε καλύτερα τὸ θαῦμα, ἂς
γυρίσουμε λίγο πίσω· ἂς πᾶμε ὄχι στὶς 28 Ὀ -
κτωβρίου 1940, ἀλλὰ στὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1922,
στὶς φοβερὲς ἡμέρες τῆς μικρασιατικῆς κα τα-
στροφῆς. Δύο εἶνε οἱ μεγάλες ἐθνικὲς συμ  φο-
ρές μας, ἡ πτῶσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως
τὸ 1453 καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀ σίας
τὸ 1922. Ἂν μὲ ρωτήσετε ποιά ἀ πὸ τὶς δύο εἶνε
ἡ μεγαλύτερη, ἀπαντῶ ἀ δι στάκτως ὅτι εἶνε ἡ
συμφορὰ τῆς Μικρᾶς Ἀ σί ας. Γιατί; Δι ότι τότε
ξερριζώθηκε ὁ ἑλληνισμὸς ποὺ ζοῦσε ἐκεῖ ἐ -
πὶ χιλιετίες κι ἀποτελοῦσε τὸν κορμὸ τῆς Βυ-
ζαν τινῆς αὐ τοκρατορίας. Ἡ Τουρκία –θηρίο
ἀ δηφάγο ποὺ πιστεύω ὅτι θὰ τιμωρηθῇ– κατέ-
σφα ξε ἕνα περίπου ἑκατομμύριο Χριστιανοὺς
μπρο στὰ στὰ μάτια δυστυχῶς τῶν μεγάλων,
ποὺ ἔ με ναν ἀ παθεῖς στὶς ναυαρχίδες τους. Καὶ
οἱ ἄλλοι, ἑ νάμισυ περίπου ἑκατομμύριο πρόσ -
φυ γες, ἦρθαν ἐδῶ μὲ τὴν ψυχὴ στὰ δόντια, γυ-
 μνοί, πεινασμένοι, ἀλλόφρονες ἀπ᾽ ὅσα εἶδαν.

Πῶς ἡ Ἑλλάδα, κράτος μικρό, ἄντεξε τόσο
πλῆθος! Ἡ Ἀμερική, κολοσσὸς ὑπερδυνάμεως,
δὲν δέχεται ἀνεξέλεγκτο ἀριθμὸ μεταναστῶν,
μὲ τὸ σταγονόμετρο ἐπιτρέπει τὴν εἴσ οδο· κ᾽
ἐδῶ ἡ φτωχὴ πατρίδα μας, ποὺ δέχθη κε τόσο
πλῆθος, δὲν εἶνε θαυμαστὸ πῶς δὲν «γονάτισε»;Προτοῦ λοιπὸν νὰ γίνῃ τὸ θαῦ μα τοῦ Ὀκτωβρί -ου 1940, ἔγινε τὸ θαῦμα τοῦ 1923-24. Οἱ πρόσ -
φυγες δὲν ἔφερναν μαζί τους πλούτη· ἔφεραν
ὅμως κάτι πολυτιμότερο· τὴν πίστι τῶν Βασι-
λείων Γρηγορίων καὶ Χρυσοστόμων. Εἶδα τότε
πρόσφυγες νὰ πέφτουν νὰ φυλᾶνε τὰ χώματα,
νὰ πηγαίνουν στὰ ξωκκλήσια νὰ προσεύχων -
ται, εἶδα ἥρωες τῆς φυλῆς. Αὐτοὶ ἦρθαν ἐδῶ καὶ
ἐνίσχυσαν τὴ Μακεδονία δουλεύοντας τὴ γῆ.
Χάρις στὴ δραστηριότητα, τὴν ἐπιμέλεια, τὴν
πίστι καὶ τὴν εὐσέβειά τους, ἀπὸ τὴν πικρία
τῆς καταστροφῆς βγῆκε ὁ νέος ἑλληνισμός.

Μὰ δὲν πέρασαν δεκαοχτὼ χρόνια ἀπὸ τὸ
1922, καὶ τὸ 1940 τὰ μικρὰ ποὺ φέρανε τότε
στὴν ἀγκάλη τους ἐκεῖνες οἱ μανάδες, ἔγιναν
νέοι καὶ στρατεύθηκαν. Καὶ αὐτοὶ ποὺ πέρα-
σαν τὰ στενὰ τοῦ Μοράβα, τοῦ βουνοῦ κοντὰ
στὴν Κορυτσά, καὶ χάρισαν τὴν πρώτη νίκη
στὸ ἔ θνος μας, –τὸ μαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία– ἦταν
τὰ συν τά γματα τοῦ Ἀμυνταίου, τῆς Πτολεμαΐ -
δος καὶ τῆς Φλωρίνης, συντάγματα ποὺ ἀπαρ-
τίζον  ταν κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπὸ παιδιὰ τῆς Μι-κρᾶς Ἀσίας. Ἦρ θαν βέβαια κατόπιν καὶ ἄλ λες
μεραρχίες, ἀλλὰ ἐκεῖνοι οἱ ἀετοὶ ἦταν ποὺ
προκάλεσαν τὸ πρῶ το ῥῆγμα στοὺς Ἰταλούς,
ὥστε νὰ μποῦμε στὴν Κορυτσά. 

Σήμανε τότε συναγερμός, χτύπησαν τὴ νύ-
χτα οἱ καμπάνες σ᾽ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Πόλε-μος! Ἀπέναντί μας ἡ Ἰταλία, κράτος πανίσχυ-
ρο πενήντα ἑκατομμυρίων. Καὶ ὁ δικτάτοράς
της καυχόταν καὶ ἀπειλοῦσε· Ἑλλάδα, ἐὰν δὲν
ὑποκύψῃς, θὰ σοῦ σπάσω τὰ πλευρά! ἔχω τό-
σα ἀεροπλάνα, ποὺ θὰ σκιάσω τὸν ἥλιο σου!…
Τὰ ἄλλα κράτη (῾Ρῶσοι, Ἄγγλοι κ.λπ.) ἔλεγαν·
Πάει ἡ Ἑλλάδα, δὲν θ᾽ ἀντέξῃ οὔτε μιὰ βδο-
μάδα· ἐδῶ δὲν ἄντεξε ἡ Γαλλία μὲ τὴ Γραμ-
μὴ Μαζινὸ καὶ τὰ στρατεύματά της…

Ἀλλὰ μέσα στὸ σκοτάδι ἐκεῖνο φώτισε ἕναἄστρο, ἄστρο τῆς Παναγίας. Ἄκουγε στὰ ῥαδι -
όφωνα ὁ κόσμος, στὸ Στάλινγκραντ, στὴ Μό-
σχα, παντοῦ, ὅτι ἡ Ἑλλὰς νικᾷ! Μὲ ἄλλα λό-
για, νόμιζε κανεὶς ὅτι βλέπει τὸ Δαυῒδ μὲ τὴ
σφεντόνα του νὰ νικᾷ τὸ Γολιάθ, τὸ Νέστορα
νὰ νικᾷ τὸ Λυαῖο, τὸ Λεωνίδα νὰ νικᾷ τὶς φά-
λαγγες τῶν Περσῶν. Νέο θαῦμα! Στὸ Παρίσι,
στὸ Λονδῖνο, στὴ Μόσχα, στὴ Νέα Ὑόρκη, ὅ -
ταν παρουσιαζόταν Γκρέκος - Ἕλληνας, τὸν
σήκωναν στὰ χέρια, ἔκαναν διαδήλωσι…Ποιό ἦταν τὸ μυστικὸ τῆς νίκης; ἡ ἀνδρεία
τῶν στρατιωτῶν μας; ἡ εὐστοχία τῶν πυροβο-
 λητῶν; ἡ ἀντοχὴ τῶν εὐζώνων; ἡ ἱκανότης τῶν
ἀεροπόρων; ἡ στρατηγικὴ τῶν ἀξιωματικῶν;
ἡ ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ μας; Ναί. Ἀλλὰ πάνω ἀπ᾽
ὅλα λειτούργησε ἕνας παράγων ἀστάθμητος,
ὁ ὁποῖος ἀλλάζει τὴν τροχιὰ τῆς ἱστορίας· καὶ
αὐτὸς εἶνε ἡ πίστις ἡ ἀκράδαντος. Τὰ γυναικό -
παιδα ἔπεφταν στὰ γόνατα καὶ συναγωνίζον -
ταν τοὺς μαχητὰς μὲ προσευχές. Καὶ στὰ κα-
κοτράχαλα βουνὰ τῆς Ἀλβανίας –δὲν εἶνε ψέ-
 μα– οἱ στρα τιῶτες μας ἔβλεπαν τὴν Παναγία
νὰ ὁδηγῇ καὶ νὰ ἐμψυχώνῃ τὰ παιδιά της.

* * *Ἡ Ἑλλάδα, ἀδελφοί μου, νίκησε, δοξάστη κε,
μὰ δὲν ἀνταμείφθηκε. Οἱ σύμμαχοί της τὴν ἀ -
δίκησαν. Κ᾽ ἐμεῖς μένουμε πάλι μόνοι, ἐ δῶ στὰ
βράχια αὐτά, φύλακες τῶν ἰδανικῶν μας.

Ἔτσι νιώθουμε ἡ παλαιὰ γενεά – ποῦ εἶνε ἐ -
κεῖνος ὁ ἐνθουσιασμός! Ἡ νέα ὅ μως γενεὰθέλει ἄλλα· «Φάγωμεν, πίωμεν…» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32).Φοβᾶμαι, ὅτι ἔρχεται ὁ τρίτος παγκόσμιος
πόλεμος. Καὶ ὅσοι ἀνεβήκαμε στὰ ψηλὰ βου -
νὰ ξέρουμε τί φοβερὸ κακὸ εἶνε ὁ πόλεμος.
«Θαρσεῖν χρῆ» καὶ «Στῶμεν καλῶς».

Νὰ παρακαλέσουμε τὴν Παναγία μας ν᾽ ἀπο-
  τρέψῃ κάθε κακὸ καὶ νὰ δώσῃ εἰρήνη στὸνκόσμο· καὶ νὰ δοξάζουμε Πατέρα, Υἱὸν καὶ ἅ -
γιον Πνεῦμα, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου, τῆς ὁποίας οἱ εὐχὲς καὶ εὐλογίες
ἂς εἶνε σὲ ὅλους· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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