
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πα-
νήγυρις, ἑορτάζει ὁ μέγας Κωνσταντῖνος.

Τί ἔκανε, ὥστε νὰ γίνῃ ἅγιος; Δὲν ἦταν ἀ -
σκη τής, οὔτε ἱερεύς, οὔτε ἀρχιερεύς· ἦταν ἀ ξι -
 ωματικός, ἔγινε κατόπιν στρατηγός, μετὰ ἔ γι  -
νε βασιλεὺς καὶ τέλος μονοκράτωρ ὅλου τοῦ κό-
 σμου. Καὶ ἔγινε ἅγιος· ὁ πρῶτος ἅγιος βασιλεύς.

Τὸ συμπέρασμα· ἅγιος μπορεῖ νὰ γίνῃ ὁ -
ποιοσδήποτε, ὅποια κοινωνικὴ θέσι καὶ ἂν ἔχῃ·
καὶ ὁ ψαρᾶς καὶ ὁ τσοπᾶνος καὶ ὁ τεχνίτης
καὶ ὁ δικαστὴς καὶ ὁ ἀστυνόμος καὶ ὁ ἀξιω-
ματικὸς καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ μονοκράτωρ. Ἡἁγιότης δὲν εἶνε προνόμιο ὀλίγων· μποροῦν
νὰ τὴν ἀποκτήσουν οἱ πάντες, σύμφωνα μὲ
τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος εἶπε «Ἅγιοι
γίνεσθε» (Λευϊτ. 20,1,26 = Α΄ Πέτρ. 1,16). 

* * *Ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἅγιος ὁ μέγας Κωνσταν τῖ -
νος; Κανείς δὲν γεννήθηκε ἅγιος· ὅλοι γεν-
νώμεθα ἁμαρτωλοὶ καὶ ἔχουμε ἀνάγκη μετα-
νοίας, καθάρσεως καὶ ἀναγεννήσεως. Δὲν ἦ -
ταν λοιπὸν ἅγιος, οὔτε κἂν Χριστιανός. Ζοῦ -
σε σὲ κόσμο εἰδωλολατρικό. Ὁ πατέρας του
ἦ  ταν εἰδωλολάτρης. Ἡ μητέρα του βέβαια, ἡ
ἁ  γία Ἑλένη, ἔτρεφε συμ  πάθεια στοὺς Χριστι -
ανούς, ποὺ διώκονταν, καὶ ἀπὸ αὐτὴν κληρο-
νόμησε εὐγενῆ αἰσθήματα θρησκευτικότη-
τος καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό.Πῶς ἔγινε Χριστιανός; Μὲ ἕνα θαῦμα, ποὺ
συνέβη ὅταν ἦταν στρατηγός. Ἦρθε ἀντιμέ-
τωπος μὲ τὸν Μαξέντιο ἔξω ἀπὸ τὴ ῾Ρώμη,
κον  τὰ στὴ Μουλβία γέφυρα, ποὺ ἔμεινε ἱστο-
ρική (ὅπως εἶνε γιὰ μᾶς π.χ. ἡ γέφυρα τοῦ Ἀ -
ξιοῦ ἀπὸ τὴν ὁποία τὸ ᾽12 μπῆκαν τὰ στρατεύ-
 ματά μας στὴ Θεσσαλονίκη). Ἀπὸ τὴ μία με-
ριὰ τῆς Μουλβίας ὁ εἰδωλολατρικὸς στρατὸς
τοῦ Μαξεντίου, πολὺ ὑπέρτερος σὲ ἀριθμό,
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ στρατὸς τοῦ Κωνσταντί-
νου. Ὁ Κωνσταντῖνος ἐστάθμιζε τὴ δυσκολία
ν᾽ ἀντιμετωπίσῃ τὸν κραταιὸ ἀντίπαλό του. Ἀλ -
λὰ ἐνῷ ἦταν σκεπτικός, εἶδε –ἂς μὴν τὸ πι-

στεύ ουν οἱ ἄπιστοι· ἐμεῖς τὸ πιστεύουμε, διό-
τι ἡ μεταστροφή του παρομοιάζεται μὲ τὴ μετα -
 στροφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ γι᾽ αὐτὸ
διαβάζεται σήμερα ἡ σχετικὴ περικοπή (βλ. Πράξ.
26,12-20)–, εἶδε ἐπάνω στὸν οὐρανὸ παρὰ τὸ φῶς
τῆς ἡμέρας ἕνα λαμπερὸ σταυρὸ καὶ γύρω του
μὲ φωτεινὰ γράμματα τὶς λέξεις «ΕΝ ΤΟΥΤῼ
ΝΙΚΑ». Αἰσθάνθηκε ἔκπληξι. Ἄνδρες τοῦ στρα-
 τεύματός του, ποὺ ἦταν Χριστια νοί, τὸν ἐνί-
σχυσαν νὰ βαδίσῃ μὲ θάρρος κατὰ τοῦ ἀντι-
πάλου του. Διέταξε νὰ χαραχθῇ στὶς ἀσπίδες
τῶν στρατιωτῶν του τὸ μονόγραμμα τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ ξεκίνησε τὴ μάχη. Ἦταν 28 Ὀκτω-
βρίου τοῦ 312 μ.Χ.. Ὁ στρατός του ἔ τρεψε σὲ
φυγὴ τοὺς πολυπληθεῖς ἀντιπάλους, ποὺ ἔ -
φυγαν νικημένοι, ἐνῷ ὁ ἴδιος ὁ Μαξέντιος ἔ -
πεσε στὸν Τίβερι καὶ πνίγηκε. Σὲ λίγο ὁ Κων -
ταντῖνος κατασκεύασε τὸ πρῶτο χριστιανικὸ
λάβαρο μὲ τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα». Ἔτσι μπῆκε
στὴ ῾Ρώμη ὡς αὐτοκράτωρ τῆς Δύσεως.

Μὲ μία δεύτερη ἐπίσης ἀποφασιστικὴ μά-
χη, στὶς 18 Σεπτεμβρίου τοῦ 324 μ.Χ. στὴν
Χρυσούπολι (Σκούταρι), κατενίκησε τὸν κυ-
ρίαρχο τῆς Ἀνατολῆς Λικίνιο. Ἔτσι ἔγινε ὁμονοκράτωρ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως.

Τὰ γεγονότα αὐτὰ στερέωσαν στὴν ψυχή
του τὴν πίστι στὸ Χριστὸ καὶ λίγο πρὸ τοῦ τέ-
λους τῆς ζωῆς του βαπτίσθηκε Χριστιανός.
Ἦταν ὁ πρῶτος Χριστιανὸς βασιλεύς. Στὸ
πρόσωπό του φάνηκε ὅτι ἡ θεία πρόνοια ἐπε-
νέβη στὴ ζωὴ τοῦ κόσμου καὶ ἔφερε στὴν ἀν -
θρωπότητα τὴ μεγαλύτερη εὐλογία.

* * *Τί ἔπραξε ὁ μέγας Κωνσταντῖνος; Δὲν ἦταν
ἁπλῶς στὸ ὄνομα Χριστιανὸς βασιλεύς· ἀπο-
δείχθηκε καὶ στὴν πραγματικότητα Χριστια-
 νός, μὲ τὶς ἐνέργειες καὶ τὰ διατάγματά του,
ποὺ ὅλα ἐμπνέονταν ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ
εἶχαν τὴ σφραγῖδα τῆς θείας ἀληθείας.�� Σταμάτησε τοὺς διωγμοὺς ἐναντίον τῶν
Χριστιανῶν, ποὺ μέχρι τότε ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες
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σφάζονταν καὶ μαρτυροῦσαν γιὰ τὴν πίστι
τους. Ἡ Ἐκκλησία ἀπέλαβε ἀνεξιθρησκεία,
ὅπως ἀπελάμβαναν ὅλα τὰ θρησκεύματα.
�� Ἡ λατρεία, ποὺ μέχρι τότε ἐτελεῖτο σὲ ἐρή-
μους, χαράδρες, σπηλιὲς καὶ κατακόμβες στὰ
βάθη τῆς γῆς, ἄρχισε νὰ τελῆται φανερά.
Ἐπέτρεψε νὰ χτιστοῦν χριστιανικοὶ ναοὶ σὲ
διάφορα μέρη· στὴν Κωνσταντινούπολι, στὴν
Ἄγκυρα, στὴν Κύπρο, στὴν Πάρο καὶ ἀλλοῦ.
�� Θέσπισε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας
καὶ ἀπαγόρευσε τὴν ἡμέρα αὐτὴ νὰ γίνωνται
κυνήγια, θέατρα, ἀθλητικοὶ ἀγῶνες κ.τ.λ..�� Ἀφοῦ ἡ μητέρα του φρόντισε νὰ βρεθῇ στὰ
Ἰεροσόλυμα ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ἀπέδω-
σε στὸν τίμιο σταυρὸ τὸν πρέποντα σεβασμό.
Στὴν Κωνσταντινούπουλι τὸ ὑψηλότερο μνη-
μεῖο, ὁρατὸ ἀπὸ παντοῦ καὶ φωταγωγούμενο,
ἦταν μιὰ κολώνα μὲ τὸ σταυρὸ στὴν κορυφή
της. Ἐκεῖ ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἔγραψε τὴν
ἐπιγραφὴ «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χρι-
στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 & θ. Λειτ.).
�� Ὅσους προσέβαλαν αὐτὸν προσωπικῶς
τοὺς ἀντιμετώπιζε μὲ ἐπιείκεια. Τοῦ κατήγ-
γειλαν π.χ., ὅτι κάποιοι ἔσπασαν ἀγάλματά
του. Ποιά ἦταν ἡ ἀντίδρασί του· ψηλάφησε
τότε τὸ πρόσωπό του καὶ εἶπε· Δὲν πειράζει·
ἐγὼ δὲν αἰσθάνομαι ὅτι ἔπαθα καμμιὰ ζημιὰ
στὸ πρόσωπό μου. Ὅταν ὅμως ἐπρόκειτο γιὰ
προσβολὴ στὸ Θεό, δὲν ἐπέτρεπε σὲ κανένανὰ βλασφημῇ τὰ θεῖα καὶ τὸν τίμιο σταυρό.�� Δὲν ἀνεχόταν νὰ ἀσεβῇ ἢ νὰ ἐμπαίζῃ κανεὶςἱερέα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτωρ, ὅ -
ταν συναντοῦσε ὄχι ἀρχιερέα ἀλλὰ καὶ ἁπλὸ
ἱερέα, ἔσκυβε καὶ φιλοῦσε τὸ χέρι του.�� Ἀπαγόρευσε τὰ διαζύγια προστατεύοντας
τὸ θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. �� Κατεδίωξε τὴ μαγεία καὶ τοὺς μάγους, διέ-
ταξε νὰ καοῦν τὰ μαγικὰ βιβλία.�� Μεγάλο καὶ ὑψηλὸ ἔργο του ὑπῆρξε ὅτι συν -
εκάλεσε τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Νί-
καια τῆς Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ., ἡ ὁποία κατε-
δί κασε τὴν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου καὶ συνέταξε
τὰ πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεώς
μας, τοῦ Πιστεύω ποὺ ἀπαγγέλλουμε σὲ κά-
θε θεία λειτουργία καὶ σὲ ἄλλες ἀκολουθίες.
�� Τέλος ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, λίγο πρὸ
τοῦ τέλους τῆς ζωῆς του ἀπέβαλε τὴν βασι-
λική του στολή, φόρεσε ἁπλὸ χιτῶνα καὶ δέ-
χθηκε τὸ ἅγιο βάπτισμα, ἀφοῦ ἐξωμολογήθη -
κε τὰ κρίματά του ζητώντας τὸ ἔλεος τοῦ Χρι-
 στοῦ. Καὶ ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ βαπτίσθηκε,
φοροῦσε συνεχῶς τὸν λευκὸ χιτῶνα τοῦ νε-
οφωτίστου καὶ ἔτσι ἀπῆλθε στὴν αἰωνιότητα.

Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς πράξεις του ἡ ἱστορία

τὸν ἀνεκήρυξε μέγαν, καὶ ἡ Ἐκκλησία τὸν ὠ -
νόμασε ἰσαπόστολον.

* * *Ἆραγε, ἀδελφοί μου, αὐτὰ τὰ ὁποῖα θέσπι-
σε ὡς βασιλεὺς ὁ μέγας Κωνσταντῖνος τη-
ροῦνται σήμερα μέσα στὴν κοινωνία καὶ στὸ
χριστιανικὸ κράτος μας; Μετὰ λύπης διαπι-
στώνουμε ὅτι, ἐνῷ ἐκεῖνος τότε ἐξ-εχριστιά-
νισε τὸ κράτος, κάποιοι σήμερα ἐπιδιώκουν
συστηματικὰ νὰ τὸ ἀπο-χριστιανίσουν.

Ἐκεῖνος προστάτευσε τὴν ὀρθόδοξο πίστι
στὸ Χριστὸ καὶ τὴ ζωὴ τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτοὶ
εὐνοοῦν τὴν διάδοσι κάθε ἀλλοτρίου συστή-
ματος καὶ κάθε ἀντιχριστιανικῆς αἱρέσεως.

Ἐκεῖνος ὕψωσε τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ ἔκτι-
σε παντοῦ ναοὺς τοῦ Χριστοῦ, αὐτοὶ κατεβά-
ζουν τὸν σταυρὸ καὶ τὶς ἱερὲς εἰκόνες ἀπὸ
δη μόσια κτήρια καὶ σχολεῖα.

Ἐκεῖνος ἀπηγόρευε τὴ βλασφημία τῶν θεί-
ων καὶ ἐπέβαλλε τὴν τιμὴ στοὺς λειτουργοὺς
τῆς Ἐκκλησίας, αὐτοὶ ἀνέχονται τὶς βλασφη-
μίες καὶ ἐξισώνουν τοὺς λειτουργοὺς τοῦ Ὑ -
ψίστου μὲ τοὺς δασκάλους τῶν διαφόρων
θρησκειῶν, φιλοσοφιῶν καὶ τῆς μαγείας.

Ἐκεῖνος προστάτευσε τὴν οἰκογένεια καὶ
φρόντισε γιὰ τὴν συνοχὴ καὶ τὸν ἐξευγενισμὸ
τοῦ γάμου, αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ κλονίσουν
τὸν ἱερὸ θεσμὸ διευκολύντας τὸ διαζύγιο.

Ἐκεῖνος θέσπισε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς
καὶ τῶν ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, αὐτοὶ ἰσο-
πεδώνουν τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἢ καὶ τὴν ὑ -
ποβιβάζουν ἀναδεικνύοντας ἕνα νέο κοσμικὸ
ἑορτολόγιο ποὺ ἐπιβάλλεται παγκοσμίως ἀπὸ
σκοτεινὰ κέντρα ποὺ μισοῦν τὸν Χριστό.

Ἐκεῖνος μετέφερε τὴν πρωτεύουσά του
ἀπὸ τὴ ̔Ρώμη στὴν Κωνσταντινούπολι, ἀπὸ τὴ
ἑσπερία στὴν ἀνατολή, αὐτοὶ ἔχουν βλέμμα-
τα καὶ ἐλπίδες στραμμένα στὴ Δύσι.

Αὐτὰ τὰ λίγα ἤθελα, ἀγαπητοί μου, νὰ πῶ
στὴν ἀγάπη σας σήμερα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου, τοῦ ὁποίου
τὸ ὄνομα φέρουν πλῆθος Χριστιανοί, ὄχι μό-
νο μεταξὺ τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ μεταξὺ
τῶν ἀρχόντων μας. Μεταξὺ αὐτῶν ποιός δὲν
ἐνθυμεῖται ὅτι εἶνε καὶ ὁ τελευταῖος βασι-
λεὺς τοῦ Βυζαντίου, ὁ θρυλικὸς Κωνσταντῖ -
νος Παλαιολόγος, ὁ «μαρμαρωμένος βασι-
λιᾶς»! Ἀπὸ τὸν μέγα Κωνσταντῖνο ἄρχισε ἡ
χιλιόχρονη Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ στὸν
Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο κατέληξε, ὁ ὁποῖος
ἐσφράγισε τὴ ζωή του μὲ τὴν ἡρωικὴ ἀπόφα-
σι· Προτιμότερο νὰ πεθάνω ἐλεύθερος πα ρὰ
νὰ ζήσω ὡς σκλάβος. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Τὸν μῆνα Μάιο, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ θλιβε -
ρὰ ἐπέτειος τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταν τι-

νουπόλεως. Ἀπὸ τὶς 29 Μαΐου 1453 ἄρχισε ἡ
μα κρὰ περίοδος τῆς τουρκοκρατίας, ποὺ κρά  -
τησε μέχρι τὸ 1821 καὶ τὸ 1912. Μέσα στὸ δι -ά στημα τῶν αἰώνων αὐτῶν πολλοὶ Χριστιανοὶ
μαρτύρησαν. Εἶνε οἱ ἅγιοι νεομάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας. Ἂς ποῦμε σήμερα λίγα λόγια γι᾿
αὐτούς, γιὰ τοὺς ὁποίους κ᾿ ἐμεῖς κτίσαμε
ναὸ σὲ ὕψωμα τοῦ Ἀμυνταίου.

* * *⃝ Ὑπάρχουν οἱ παλαιοὶ μάρτυρες, τῶν πρώ-
των αἰώνων· ἀλλὰ κοντὰ σ᾿ ἐκείνους προσε-
τέ θησαν καὶ αὐτοί, οἱ μάρτυρες τῶν νεωτέρων
χρόνων καὶ μάλιστα τῆς τουρκοκρατίας. Θὰ
ἔ πρεπε στὶς 29 Μαΐου νὰ χτυποῦν νεκρι κὰ οἱ
καμπάνες, νὰ μᾶς ὑπενθυμίζουν τὴ μεγάλη
συμφορὰ τοῦ γένους, τὴν ἅλωσι τῆς Κων σταν -
τινουπόλεως, ποὺ ἔγινε τὸ 1453. Δυσ τυ χῶς
λησμονήσαμε τὸ παρελθόν μας, γίναμε γραι-
κύ λοι. Μπῆκαν τότε μέσ᾿ στὴν Πόλι οἱ βάρβα -
ροι, οἱ ὀρδὲς τοῦ Μωάμεθ, καὶ κατέβασαν ἀ -
πὸ τὸν τροῦλλο τῆς Ἁγίας Σοφίας τὸν τίμιο
σταυρό. Ἀπὸ τότε ἄρχισε τὸ μαρτύριο τῆς φυ -
λῆς. Σύνθημα τῶν Τούρκων ἦταν –καὶ μέχρι
σή μερα εἶνε– «θάνατος στοὺς γκιαούρηδες».
Τότε ὄχι ἕνας καὶ δύο, ἀλλὰ πλήθη μαρτύρη-
σαν· γέροντες καὶ παιδιά, νέοι καὶ νέες, ἄν -
τρες καὶ γυναῖκες, ἔγγαμοι καὶ ἄγαμοι, κληρι -
κοὶ καὶ μοναχοί, ἐσφάγησαν ὡς ἀρνία ἀπὸ
τὴν μάχαιρα τοῦ Μωάμεθ. Αὐτοὶ εἶνε οἱ νεο-
μάρτυρες. 

Ἀναφέρω ἕναν μόνο ἀπὸ αὐτούς, γιὰ νὰ λά-
  βουμε μιὰ ἰδέα τί ψευτοχριστιανοὶ εἴμαστε ἐ -
μεῖς μπροστὰ σ᾿ ἐκείνους. Εἶνε ὁ μοναχὸς Δη- μήτριος ὁ ἐκ Σαμαρίνης τῆς Πίνδου, ποὺ μαρ-
τύρησε τὸ 1808 καὶ ἑορτάζει στὶς 17 Αὐγού-
στου. Ὁ νεομάρτυς αὐτὸς ἦταν μαθητὴς τοῦ
ἁ γίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἁπλοϊκὸς βοσκὸς
ἦταν, ἀγράμματος, ἀλλὰ μέσα του εἶχε τὸν οὐ -

ρανὸ καὶ προσευχόταν συνεχῶς· ἐνῷ μερικοὶ
εἶνε ἐγγράμματοι, ἀλλὰ μέσα τους ἔχουν τὴν
κόλασι. Τὸν συνέλαβε ὁ Ἀλῆ πασᾶς μετὰ ἀπὸ
συκοφαντία, τὸν φυλάκισε καὶ τὸν βασάνισε.
Στὸ στῆθος του εἶχε μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας.
–Βγάλε τὴν εἰκόνα, ἄπιστε γκιαούρη, τοῦ λέ-
νε, καὶ πάτησέ την. –Τὴν Παναγία νὰ πατήσω;
ὄχι! –Πάτησέ την. –Δὲν τὴν πατῶ!… Κ᾿ ἐπειδὴ
δὲν πατοῦσε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὁ Ἀλῆ
πασᾶς διέταξε σειρὰ φρικτῶν βασανιστηρί -
ων. Τὸν τρύπησαν μὲ καλάμια, τοῦ ἔσφιξαν τὸ
κρανίο, τὸν κρέμασαν ἀνάποδα πάνω ἀπὸ ἀ -
ναμμένη φωτιά (ἕνας Τοῦρκος βλέποντας αὐ -
τὰ πίστεψε στὸ Χριστὸ καὶ μαρτύρησε). Τέλος
ὁ πασᾶς –πρωτοφανὲς μαρτύριο– διέταξε νὰ
τὸν χτίσουν! μόνο τὸ κεφάλι του ἄφησαν ἔξω
ἀ πὸ τὸν τοῖχο! Δέκα μέρες βάστηξε τὸ μαρτύ-
  ριό του καὶ ἔλεγε· «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅ -
ταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Πανα-
γία μου Δέσποινα Θεοτόκε… Ἔτσι σφράγισε
τὴ ζωή του ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς νεομάρ-
τυρας τῆς τουρκοκρατίας.

Σᾶς ἀνέφερα ἕνα παράδειγμα. Θὰ μποροῦ -
σα ν᾿ ἀναφέρω δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δέ-
κα, ἑκατὸ παραδείγματα. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ
εἶ νε καὶ ὁ διδάσκαλος τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὁἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ποὺ παρακαλοῦσε·
«Χριστέ μου, ὅπως ἐσὺ ἔχυσες τὸ αἷμα σου
γιὰ μένα, ἀξίωσέ με νὰ χύσω κ᾿ ἐγὼ τὸ αἷμα
μου γιὰ σένα». Καὶ τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ πε-
ρά σῃ καὶ ἀπὸ τὸ μαρτύριο, τὸ βάπτισμα τοῦ
αἵ ματος, καὶ ἔκλεισε τὴν ἁγία του ζωὴ μὲ τὰ
λό για «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ
ἐξ ήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμ. 65,12).
⃝ Κοντὰ στοὺς μάρτυρες τῆς τουρκοκρατίας
προσετέθησαν ἔπειτα, τὸ 1922, τὰ σφάγια τῆςμικρασιατικῆς καταστροφῆς. Αὐτὰ ἔγιναν ἐπὶ
τῶν ἡμερῶν μας. Ἡ συμφορὰ αὐτὴ εἶνε, μπο -
ρῶ νὰ πῶ, χειροτέρα ἀπὸ τὴν ἅλωσι τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Τότε οἱ ὀρδὲς τοῦ Κεμάλ,

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ ἑσπέρας29 Μαΐου 2022 (2006)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΓ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 12562
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Νεομάρτυρες

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://iskiriaki.com

τοῦ ἀγρίου θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως, μπῆ -
καν στὴ Σμύρνη καὶ τὰ ἄλλα κέντρα τοῦ ἑλλη-
νισμοῦ κ᾿ ἔκαναν τὴ θάλασσα νὰ κοκκινίσῃ ἀ -
πὸ τὸ αἷμα τῶν Χριστιανῶν. Ἔσφαξαν χιλιάδες,
ἀπ᾽ τὴν Ἰωνία καὶ τὴ Μαγνησία μέχρι τὸν Πόν -
 το καὶ τὴν Ἄγκυρα, λαὸ καὶ κλῆρο, ἐκ τῶν ὁ -
ποίων κορυφαῖος εἶνε ὁ ἐθνομάρτυς Χρυσό-
στομος Σμύρνης. Γιὰ νὰ μὴ λησμονηθῇ ἡ θυσία
τους, χτίσαμε ναὸ καὶ στήσαμε μνημεῖο στὴν
Πτολεμαΐδα. Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύ-
ρων στὸ ὕψωμα ἐπάνω ἀπὸ τὸ Ἀμύνταιο εἶνε
γιὰ νὰ τιμῶνται οἱ ἅγιοι μάρτυρες τῆς τουρ-
κο  κρατίας, ἐνῷ στὴν Πτολεμαΐδα, ποὺ κατοι-
κεῖται ἀπὸ πλῆθος προσφύγων τῆς Μικρᾶς Ἀ -
σίας, ὁ ναὸς τῶν Νεομαρτύρων εἶνε γιὰ ν᾿ ἀνά-
 βουν οἱ σημερινοὶ ἕνα κερὶ στὴ μνήμη ἐκεί-
νων ποὺ σφαγιάσθηκαν κατὰ τὴν μικρασιατι -
κὴ καταστροφή. Εἶνε νέα πόλις ἡ Πτολεμαΐδα
καὶ κατοικεῖται ἀπὸ Ποντίους, Μικρασιᾶτες,
Θρᾳκιῶτες, ποὺ διηγοῦνται μὲ δάκρυα, ὅτι οἱ
παπποῦδες καὶ οἱ γονεῖς τους ἐσφάγησαν στὴν
Ἄγκυρα ἢ κρεμάστηκαν στὸν Πόντο ἢ θανα-
τώθηκαν ἀλλοῦ μὲ ποικίλα μαρτύρια.
⃝ Τελείωσαν ἆραγε οἱ μάρτυρες; Ὤ! Ἕως ὅ -
του ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ πρω-
 τομάρτυρος τοῦ Γολγοθᾶ, θ᾿ ἀναδεικνύῃ καὶ
νέους μάρτυρες. Ἔτσι, πέρα ἀπὸ τὴν ἑλληνι -
κὴ Ὀρθοδοξία, προστέθηκαν τελευταῖα καὶ ἄλ -
λοι νέοι μάρτυρες. Ποιοί εἶνε αὐτοί; Εἶνε οἱ
μάρ τυρες τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων.
Αὐτοὶ ὑπέμειναν διωγμοὺς κάτω ἀπὸ τὰ μαρ-
ξι στικὰ ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα, ποὺ διακήρυτ-
ταν ὅτι «ἡ θρησκεία εἶνε τὸ ὄπιον τοῦ λαοῦ».
Στὰ Βαλκάνια λ.χ. καὶ τὴ Ῥωσία δὲν τολμοῦ -
σαν οὔτε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ νὰ κάνουν
οὔ τε ἕνα σταυρουδάκι νὰ κρεμάσουν στὸ λαι-
μό τους. Καταδιώκονταν ἀπεινῶς καὶ ὡδηγοῦν -
 ταν στὰ στρατόπεδα. Ἔτσι χιλιάδες νέοι μάρ-
τυρες προστέθηκαν στὸ μαρτυρολόγιο τῆς
Ἐκ κλησίας, νέο πυκνὸ «νέφος μαρτύρων» (Ἑβρ.
12,1), ποὺ ἀποδεικνύει ,ὅτι ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ βα-
σιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας.

* * *Ἡ γενεά μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε φίλαυτη.
Ἀγαπάει τὴν καλοπέρασι, καὶ ἀποκρούει τὴν
ἰ δέα καὶ τῆς παραμικρῆς στερήσεως ἢ θυσί -
ας. Πολὺ περισσότερο δὲν χωράει στὸ νοῦ
της ἡ ἰδέα τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς αὐτοθυ-
σί ας τῶν μαρτύρων. Ἀμφιβάλλω ἂν κανεὶς σή-
 μερα θέλῃ νὰ γίνῃ μάρτυρας.Τὸ μαρτύριο εἶνε χάρισμα γιὰ ἐκλεκτούς·
Διότι «πάντες μὲν θνητοί, ὀλίγοι δὲ μάρτυ-
ρες» (Μ. Βασίλειος). Προνόμιο, ναὶ προνόμιο, εἶνε ν᾿
ἀπεθάνῃ κανεὶς μαρτυρικὰ γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ

τὴν ἁγία του πίστι, ὅπως πέθαναν τὰ ἑκατομ-
μύρια τῶν ἀρχαίων μαρτύρων καὶ τῶν νεο-
μαρ τύρων.

–Στὴν ἐποχή μας, θὰ πῇς, ἡ πίστι μας δὲνδι ώκεται· κανείς δὲ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ μαρτύριο.
Ἔ, σοῦ ἀπαντοῦν οἱ πατέρες, ἂν θέλῃς καὶ

ἔχῃς ζῆλο, γίνεσαι κ᾿ ἐσὺ σήμερα μάρτυρας.
Πῶς; Μὲ τὴ διάθεσι, μὲ τὸν πόθο σου. Ὑπάρ-
χουν καὶ οἱ λεγόμενοι «μάρτυρες τῇ προαιρέ -σει». Τί θὰ πῇ «τῇ προαιρέσει»; ὅτι ἂν ἀγαπᾷς
ὄντως τὸ Χριστό, τότε θὰ ἔχῃς τὴ διάθεσι κά-
τι νὰ θυσιάσῃς γι᾿ αὐτόν. Καὶ ἂν δὲν θυσιάζῃς
τὴ ζωή σου, θυσίασε τὸ θέλημά σου, τὶς κα κὲς
ἐπιθυμίες σου, τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη σου. Αὐ τὸ
εἶνε δεῖγμα μαρτυρικῆς διαθέσεως. Ὅ πως οἱ
μάρτυρες πάλεψαν μὲ θηρία καὶ φωτιὲς καὶ ἀγ -
χόνες καὶ ἄλλα μαρτύρια, ἔτσι ἐσὺ προσπά-
θησε νὰ νικήσῃς κάτι φοβερὸ ποὺ ἔχουμε μέ-
σα μας· εἶνε ὁ «παλαιὸς ἄνθρωπος» (Ῥωμ. 6,6. Ἐφ. 4,22.
Κολ. 3,9) μὲ τὰ πάθη του. Νίκησες τὸ πάθος σου;
τότε εἶ σαι «μάρτυς τῇ προαιρέσει».

Τέτοιους μάρτυρες μᾶς θέλει ὁ Κύριος,
πρόθυμους γιὰ κάθε θυσία, μαχητὰς ἐναν -
τίον τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ ἕτοιμους γιὰ ὁμο-
λογία τοῦ ὀνόματός του. Ἀκούγεται ἡ φωνή
του πρὸς ὅλους· «Καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες
…ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1,8). Νὰ εἴμαστε,
λοιπόν, μάρτυρες. «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα»
(Ψαλμ. 115,1=Β΄ Κορ. 4,13). Μάρτυρες διὰ τῆς γλώσσης. Πι-
στεύεις; ἔχεις γλῶσσα; Μίλα γιὰ τὸ Χριστό.
Δὲν μπορῶ νὰ ἐννοήσω Χριστιανὸ ποὺ δὲν μι-
λάει γιὰ τὸ Χριστό. Δὲν μᾶς θέλει ὁ Χριστὸς
μουγγοθόδωρους. Ἔχεις γλῶσσα; Μίλα γι᾿ αὐ -
τὸ ποὺ πιστεύεις. «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα».
Ἡ ὁμιλία εἶνε ἡ ἔκφρασι τῆς πίστεώς μας.

Μάρτυρες λοιπὸν τῇ προαιρέσει διὰ τῆς δι -
αθέσεως. Μάρτυρες διὰ τῆς γλώσσης καὶ τῆς
ὁμολογίας. Μάρτυρες καὶ διὰ τῆς σημειώσε-
ως τοῦ τιμίου σταυροῦ· κάθε στιγμὴ ποὺ κά-
νεις τὸ σταυρό σου, ὁμολογεῖς τὸ Χριστό.
Μάρτυρες ἐν γένει διὰ τοῦ βίου μας τοῦ ἁγί-
ου, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ λάμπῃ σὰν ἥλιος μέ-
σα στὸν κόσμο.

Μάρτυρες τέλος, ἂν μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεός,
καὶ διὰ τοῦ αἵματός μας. Κι ὅπως ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς προσευχόταν καὶ παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ
ν᾿ ἀξιωθῇ νὰ χύσῃ τὸ αἷμα του γιὰ τὸ Χριστό,
ἔτσι νὰ μᾶς ἀξιώσῃ κ᾿ ἐμᾶς ὁ Θεός, ἂν εἶνε
θέ λημά του, καὶ τὸ αἷμα μας νὰ χύσουμε γι᾿
αὐ τόν. Ὄχι μιὰ ζωή, χίλιες ζωὲς ἂν εἴχαμε, θὰ
ἄξιζε νὰ τὶς δώσουμε γιὰ Κεῖνον, ὁ ὁποῖος
σταυρώθηκε καὶ θυσιάστηκε γιὰ μᾶς. Αὐτῷ ἡ
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς αἰῶνας αἰώνων.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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