
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε μία ἀπὸ τὶς
συνηθισμένες Κυριακές· εἶνε ἡ Πρώτη Κυ-

 ριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρ θοδο-ξίας. Ἑορτάζουμε καὶ πανηγυρίζουμε τὴ νίκη
τῆς Ἐκκλησίας μας ἐναντίον ὅλων τῶν αἱρέσε -
 ων ποὺ τάραξαν καὶ ταράζουν τὴν εἰ ρή νη της.

Οἱ πιστοί, ἀφοῦ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ δι -
ανύσαμε τὴν πρώτη ἑ βδο μάδα τῆς νηστείας,
τρέχουμε στοὺς ναοὺς νὰ στεφανώσουμε γιὰ
μία ἀκόμη φορὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγωνί-
στηκαν, ἔχυσαν τὸ αἷμα κ᾽ ἔδωσαν τὴ ζωή τους
γιὰ τὴν πίστι στὸ Χριστό. Ἡ Ἐκ κλη σία μας δὲν
εἶνε μία ἀπὸ τὶς θρησκεῖες ποὺ ἐπινό ησαν
ἄν  θρωποι (ὅπως ὁ Μωάμεθ, ὁ Βούδδας, ὁ
Κομ φούκι ος κ.λπ.)· εἶνε τὸ Φῶς, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς ἦρθε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κ᾽ ἔφερε στὴ γῆ
γιὰ νὰ φωτί σῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸν κόσμο.

Καμμιά θρησκεία στὸν κόσμο δὲν ἔχει «τὴχάρι καὶ τὴν ἀ λήθεια» (Ἰω. 1,17) καὶ δὲν πα ρέχει τὴσωτηρία ποὺ χαρίζει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ καὶ καμμιά θρησκεία δὲν ἔ χει τόσουςμάρτυρες ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν πίστι τους
ὅ σους ἔχει στὴν ἱστορία της ἡ Ὀρ θοδοξία.
Ποτάμι χύθηκε τὸ αἷμα γιὰ τὴν ἀγάπη στὸν
Κύριο καὶ γιὰ τὴν πίστι στὸ ἱερὸ Εὐ αγγέλιο. Ἡ
ῥίζα ποὺ φύτεψε ὁ Χριστὸς ποτίστη κε μὲ τὰ
αἵματα ἁ γίων κάθε ἐποχῆς καὶ κάθε γενεᾶς.

* * *Πόσοι εἶνε οἱ μάρτυρες, ἀδελφοί μου; Ἀμέ-τρητοι! Ξεπερνοῦν σὲ ἀριθμὸ αὐτὰ τὰ πνευ-
ματικὰ ἀστέρια τῆς Ἐκ κλησίας τὰ ἄ στρα τοῦ
οὐρανοῦ. Ποιός ἀλήθεια μπορεῖ νὰ μετρή σῃ
τοὺς γνωστοὺς μάρτυρες; – γιατὶ ὑ πάρ χουν
ἀσφαλῶς καὶ οἱ ἄγνωστοι σ᾽ ἐμᾶς, γνωστοὶ ὅ -
μως στὸν παντογνώστη Θεό, ἅγιοι μάρτυρες.

Τοὺς εἶδε ὅλους αὐτοὺς ὁ ἅγιος ἀ πόστο-λος Παῦλος καὶ πλέκει τὸ ἐγκώμιό τους στὴ

σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή (βλ. Ἑβρ. 11,24-26,32-40 –
12,2). Μᾶς περιβάλλει, λέει, ὁλόκληρο «νέ φος
μαρτύρων» (ἔ.ἀ. 12,1)· εἶνε δηλαδὴ τόσο πολλοί,
ὥστε σχη  ματίζουν σύννεφο· ὅπως ἕνα σύν νε-
φο ἀ ποτελεῖται ἀπὸ ἑκατομμύρια σταγόνες,
ἔτσι τὸ φωτεινὸ νέφος τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκ -
κλησί ας ἀποτελεῖ ται ἀπὸ ἑκατομμύρια ψυχές.

Τοὺς εἶδε ἐπίσης ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ εὐαγ-γελιστὴς στὴν Ἀποκάλυψι (βλ. Ἀπ. 5,1 - 6,11). Τί λέει γι᾽
αὐτούς; Βλέπει τὸν Κύριο νὰ κάθεται στὸν
οὐράνιο θρόνο καὶ νὰ κρατάῃ στὰ χέρια του
ἕνα κατά κλειστο βιβλίο ποὺ περιέχει τὶς ἀσύλ-
ληπτες βουλές του. Τὸ φοβερὸ βι βλίο εἶνε ἀ -
πὸ παν τοῦ σφραγισμένο μὲ ἑπτὰ σφραγῖδες.
Κανένας δὲν μπο ρεῖ νὰ λύ σῃ τὶς σφραγῖδες
τοῦ βιβλίου καὶ νὰ τ᾽ ἀ νοί ξῃ· οὔτε στὸν οὐ ρα -
νὸ οὔτε πάνω στὴ γῆ οὔτε κάτω ἀπ᾽ τὴ γῆ.
Κανείς δὲν εἶνε ἄξι ος ὄχι νὰ τ᾽ ἀνοίξῃ μὰ οὔ -
τε νὰ τὸ ἀντικρύσῃ. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Ἰωάννης θρηνεῖ.
Ἕνας ὅμως ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους, ποὺ πα-
 ρα στέκουν στὸ θρόνο τοῦ Κυρίου, τὸν παρη-
γορεῖ. Μὴν κλαῖς, τοῦ λέει, γιατὶ νίκησε τὸ «ἐ -
σφαγμένον ἀρνί ον»· αὐτὸ μόνο εἶνε ἄξιο ν᾽ ἀ -
νοίξῃ τὸ βιβλίο. Καὶ πράγματι τὸ ἐσφα γμέ νο
Ἀρνίον, ὁ Ἐσταυρωμένος, ἔρχεται καὶ παίρ-
νει τὸ βιβλίο ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Πατρός· καί,
ἐνῷ ὅλοι τὸν δοξολογοῦν, λύνει μία - μία τὶς
σφρα γῖδες του καὶ τὸ ἀνοίγει. Καὶ μόλις ἀνοί -
γῃ τὴν πέμ πτη σφρα γῖδα τί βλέπει, ἀδελφοί
μου· ἀναρί θμητες ψυχές, ὅλων ἐκείνων ποὺἐσφράγησαν «διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ
τὴν μαρ τυρίαν τοῦ ἀρ νίου», νὰ κράζουν καὶ
νὰ λένε· «Ἕως πότε, ὁ Δεσπό της ὁ ἅγιος καὶ
ὁ ἀληθινὸς» δὲν ἐκδικεῖσαι τὸ αἷμα ποὺ χύ-
σαμε γιὰ τὴ δόξα σου; (ἔ.ἀ.. 6,9-10). Καὶ νά ἡ ἀ πάν -
τησι τοῦ Θεοῦ· ἄγγελοι στολίζουν τὸν καθέ-
να ἀπὸ τοὺς μάρτυρες μὲ ὁλόλαμπρη λευκὴ
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στολὴ καὶ τοὺς παρηγοροῦν λέγοντας· Ἀνα-
παυθῆ τε, κάντε λίγο ἀκόμη ὑπομονή, μέχρις
ὅ  του ὁλοκληρώσουν τὸν ἀγῶνα τους καὶ οἱ ἀ -
δελφοὶ καὶ σύνδουλοί σας, ποὺ πρόκειται νὰ
μαρτυρή σουν ὅ πως ἐσεῖς· θὰ προστεθοῦν καὶ
ἄλλοι σ᾽ ἐ σᾶς, θὰ μαρτυρήσουν κι αὐτοὶ ὅπως
ἐσεῖς καὶ θὰ ἔρθουν νὰ ἑνωθοῦν μαζί σας.

Καὶ μήπως δὲν βλέπουμε τὰ προφητικὰ αὐ -
τὰ λόγια τῆς Ἀποκαλύψεως νὰ πραγματοποι-
οῦνται μέχρι καὶ σήμερα; Νέοι μάρτυρες στο-
λίζουν τὸ νοητὸ στερέωμα τῆς Ἐκ κλησί ας, ἀ -
φοῦ καὶ νέοι διῶκτες ἐμφανίστηκαν στὰ χρό-
 νια μας, χειρότεροι ἀπὸ τὸ Νέρωνα καὶ τὸν
Καλιγούλα. Νέα αἵματα μαρτύρων χύνονται
εἴ τε στὴν κομμουνιστικὴ ῾Ρωσία τὸν 20ὸ αἰ ῶ -
να, εἴτε μέχρι σήμερα στὴν Παλαιστίνη καὶ γε-
 νικὰ στὴ Μέση ἢ στὴν Ἄπω Ἀ νατολή, ὅπου ἐ -
πικρατεῖ τὸ φανατικὸ Ἰσλάμ. Γιατί ὅμως πᾶ με
μόνο μακριά; καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴν χριστιανικὴ πα-
 τρίδα μας σὲ σκοτεινὲς περιόδους δὲν βρέ θη-
καν θῦτες ἀπηνεῖς καὶ θύματα ἱερὰ τῆς πί-
στεως στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν; Σὲ
τέτοιες φρικτὲς ἡμέρες διαβάσαμε στὰ φύλλα
τῶν ἐφημερίδων τὸ ἑξῆς. Σ᾽ ἕνα χωριὸ ὑπη-
ρετοῦσε ἕνας καλὸς παπᾶς, ἄνθρωπος ποὺ ἔ -
λεγε πάν τοτε τὴν ἀλήθεια. Κάποιοι ὅμως ἐκεῖ
δὲν τὸν χώνευαν. Αὐτοὶ μιὰ νύχτα συνεδρία-
σαν μυστικὰ καὶ ἀποφάσισαν νὰ τὸν σκοτώ-
σουν μέσα στὴν ἐκκλησία. Τὴν ἄλλη μέρα ξη-
μέρωνε Κυριακὴ καὶ ὁ ἱερεὺς λειτουργοῦσε.
Τὴ στιγμὴ λοιπόν, ποὺ αὐτὸς ἐπάνω στὴν ἁ -
γία τράπεζα καθαγίαζε τὰ τίμια δῶρα καὶ με-
ταβάλλονταν σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, ἐκεί-
νη τὴ στιγμὴ ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς τὸν πυροβολεῖ
μὲ πιστόλι καὶ τὸν σκοτώνει· τὸ αἷμα τοῦ παπᾶ
ἀ ναμείχθη κε μὲ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου!

Πάντοτε, ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι σήμερα καὶ μέ-
χρι συντελείας τῶν αἰ ώνων, οἱ πιστοὶ καλού-μεθα νὰ μαρτυροῦμε γιὰ τὸ Χριστό!

Μὲ ποιούς τρόπους σφράγισαν τὴ ζωή τους
καὶ μαρτύρησαν –ἀλλὰ καὶ μαρτυροῦν καὶ θὰ
μαρτυροῦν μέχρι τέλους τῶν αἰώνων– οἱ πι-
στοὶ ὑπογράφοντας τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐ αγγε-
λίου; Αὐτὰ ἀκοῦμε νὰ ἐξιστορῇ μὲ ζωηρὰ χρώ-
 ματα στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα ὁ ἀ πόστολος
Παῦλος(βλ. Ἑβρ. 11,34-38). Ἄλλους, λέει, τοὺς ἔρριξαν
στὰ θηρία καὶ ἄλλους στὴ φωτιά, ἄλλους τοὺς
ἔσφαξαν μὲ μαχαίρι, ἄλλους τοὺς χτύπησαν
μέχρι θανάτου καρφωμένους στὸ ξύλο ποὺ
λεγόταν «τύμπανον» (αὐτὸ σημαίνει τὸ «ἐτυμ -
πανίσθη σαν» ἔ.ἀ. 11,35), ἄλλοι μαστιγώθηκαν, ἐμ -
παίχθηκαν, φυλακίστηκαν, ἄλλους τοὺς ἔκο-
ψαν μὲ πριόνι ὅπως τὸν προφήτη Ἠσαΐα (αὐτὸ
σημαίνει τὸ «ἐπρίσθη σαν» ἔ.ἀ. 11,37), ἄλλους τοὺς

βασάνισαν, τοὺς ἀποκεφάλισαν μὲ μαχαίρι
ὅπως τὸν Πρόδρομο Ἰωάννη ποὺ βροντοφώ-
ναζε στὸν παράνομο Ἡρῴδη «Οὐκ ἔξεστί σοι
ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,18).
Ἄλλοι περιπλανόνταν ντυμένοι μὲ προβειὲς
καὶ κατσικίσια δέρματα, ὑποφέροντας στερή-
σεις, θλίψεις, κακουχίες· ὁ κόσμος δὲν ἦταν
ἄ ξιος νὰ ἔχῃ ἀνάμεσά του τέτοιους ἁγίους, γι᾽
αὐτὸ κι αὐτοὶ γύριζαν στὶς ἐρημιές, στὰ βου -
νὰ καὶ στὶς σπληλιὲς καὶ τὶς τρῦπες τῆς γῆς.

Ἐξ ἄλλου στὰ συναξάρια διαβάζουμε ὅτι
ἄλλοι μάρτυρες κάησαν σὰν λαμπάδες βου-
τηγμένοι στὴν πίσσα γιὰ νὰ φωτίζουν τοὺς
κή πους τῶν διωκτῶν, ἄλλοι σάπησαν μέσα
στὶς φυλακές, καὶ ἄλλους τοὺς ἔρριξαν στοὺς
πάγους ὅπως τοὺς 40 Μάρτυρες ποὺ γιορτά-
ζουν στὶς 9 Μαρτίου.

Ποιός μπορεῖ νὰ περιγράψῃ ὅλα τὰ μαρτύ-
ρια τῶν μαρτύρων; Θάλασσα, φωτιά, λίμνες,
παγετῶνες, ἐλᾶτε νὰ μᾶς πῆτε τί ὑπέφεραν
οἱ μάρτυρες γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ!

* * *Αὐτή, ἀδελφοί μου, εἶνε ἡ Πίστι μας, αὐτὴ
εἶ νε ἡ θρησκεία μας. Ἂς κρατήσουμε σφιχ τὰ
μέσα στὴν ψυχή μας τὸν πολύτιμο αὐτὸν θη-
σαυρό, γιατὶ ζητοῦν νὰ μᾶς τὸν πάρουν, νὰ
τὸν κλέψουν. Γι᾽ αὐτὸ κλεῖστε τ᾽ αὐτιά σας
στὶς φωνὲς τῶν ἀ πίστων, τῶν ἀθέων ὑλιστῶν
καὶ τῶν πλανεμένων αἱρετικῶν. Ἂς ἀκολου-
θήσουμε τὸν δύσκολο δρόμο ποὺ βάδισαν οἱ
ἅγιοι μάρτυρες, ὁμολογηταὶ καὶ ἀσκηταί.

Τὸ αἷμα καὶ οἱ ἱδρῶτες τους ἂς μᾶς διδά-
σκουν, ὅτι γιὰ τὸ Χριστὸ ἀξίζει κάθε θυσία.
Ὅ λα νὰ δοθοῦν γιὰ τὴν πιστότητα σ᾽ αὐτόν·
καὶ δόξες, καὶ τιμές, καὶ ἐξουσίες, καὶ θέσεις,
καὶ πλούτη, καὶ νιᾶτα, καὶ κάλλη, καὶ ἡδονές,τὰ πάντα νὰ θυσιάσουμε στὸ βωμὸ τῆς ἀγά-
πης του. Τότε θὰ εἴμαστε πραγματικὰ Χριστι -
ανοί· ὄχι λιποτάκτες καὶ προδότες, ἀλλὰ θαρ-
ραλέοι ὁμολογηταὶ καὶ γενναῖοι στρατιῶτες
του, ποὺ θὰ κρατήσουμε ψηλὰ τὴ σημαία τῆς
ὁμολογίας του ὣς τὴν τελευταία πνοή μας.

Τότε οἱ ἅγιοι μάρτυρες θὰ μᾶς περιμένουνστὸν οὐρανό, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε μαζί τους
τὸν θρίαμβο τοῦ «Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας»
(ἔ.ἀ. 12,2), τὴ νίκη τῆς ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους,
τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τῆς πλάνης καὶ τῆς αἱ -
ρέσεως, τῆς ἀρετῆς κατὰ τῆς κακίας.

Εἴθε ὅπως ἑορτάζουμε ἐδῶ τὴν Κυριακὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἑ -
ορτάσουμε κ᾽ ἐκεῖ τὸν τελικὸ θρίαμβο τῆς Ἐκ -
κλησίας μας καὶ νὰ ποῦμε· «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη
ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰω. 5,4).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε πιθανῶς στὸν ἱ. νεκροταφειακὸ ναὸ Ἁγ. Λαζάρου Μεσολογγίου τῆς ἱ. μητροπόλεωςΑἰτωλίας & Ἀκαρνανίας τὴν 13-3-1938. Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 24-1-2023.
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Τὸ σῶμα μας, ἀγαπητοί μου, κλείνει μέσα του τὰσπέρματα τῆς φθορᾶς καὶ ἐν τέλει τοῦ θανάτου.Γι᾽ αὐτὸ ἀ σθενεῖ. Ὁ ἄνθρωπος, ὅπως εἶπε ὁ Πασκάλ,εἶ νε ἕνα «καλάμι εὔ θραυστο»· ἕνα μικρόβιο ῥί  χνειστὸ κρεβάτι καὶ τὸν πιὸ δυνατὸ ὀργανι σμό. Ὁ θάνα-τος, κατὰ μία παρομοίωσι, πλησιάζει τὸν ἄρρωστο σὰνἕνας κοκκαλιάρης σκελετός, ἀγ καλιάζει τὸ σῶμα μὲτὰ χέρια του τὰ κρύα σὰν τὴν πλάκα τοῦ τάφου, καὶθέλει νὰ τὸν πάρῃ δικό του στὸν ᾅδη· ὁ ἄρρωστος νιώ- θει τὸ ῥῖγος τοῦ θανάσιμου ἐν αγκαλισμοῦ, τρέμει,κλαίει, διαμαρτύρεται, ζητάει ἐπειγόντως βοήθεια·Συγγενεῖς καὶ φίλοι, σῶστε με ἀπ᾽ τὸ χάρο!…Καὶ νά· ἀκοῦνε τὶς φωνές του οἱ γιατροί, τρέχουνκοντά του κι ἀρχίζει ἀγώνας, πόλεμος τῆς εὐ γε νοῦςἐπιστήμης. Τὴ μάχη κατευ θύνουν ἐπιστήμονες, ὑπη-ρε τοῦν νοσοκόμοι ἄ  γρυπνοι στὸ κρεβάτι τοῦ ἀρρώ-στου, βοηθοῦν βιολόγοι, χημικοί, φαρμακοποιοί, ποὺκάνουν ἀναλύσεις, συνθέτουν καὶ παρασκευ άζουνφάρμακα. Ἰνστιτοῦτα ὑγιεινῆς, ἄσυλα καὶ νοσοκομεῖα,τεράστια συγ κροτήματα, δου  λεύουν· ἐκεῖ μὲ ἐνέσεις,ὀρούς, ἀκτῖνες, ῥάδια, χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, μὲμύ ρια μέσα, ἰατρικὰ ἐπιτελεῖα ὅλων τῶν εἰδικοτήτωνδιεξ άγουν τὸν πόλεμο κατὰ τῶν διαφόρων νόσων.Εὐλογημένος ὁ πόλεμος αὐτός! Εὐλογημένοι καὶὅσοι ἀπὸ τοὺς πλουσίους ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦδιέθεσαν ἢ θὰ διαθέσουν τὰ πλούτη τους γιὰ νὰ γίνουνθεραπευτήρια· εὐ  λογημένοι οἱ χορηγοὶ καὶ δωρηταὶ τέ-τοιων εὐαγῶν ἱδρυμάτων, μὲ τὰ ὁποῖα ἀσκεῖται ἐμ πρά-κτως ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Εὐ λογημένοι πρὸπαντὸς ὅσοι γιατροὶ καὶ φαρμα κοποιοί, σὰν νέοι ἅγιοιἈνάργυροι καὶ Παν τελεήμονες, ἀσχολοῦνται μὲ εὐσυ-νειδησία, ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐταπάρνησι στὴν ἔρευνα,μελέτη, καὶ στὴν ἀνακάλυψι νέων φαρμάκων γιὰ τὴνκαταπολέμησι τῶν ἀσθενειῶν. Κάθε νέο φάρμακο εἶνεκαὶ ἕνας θρίαμβος τοῦ ἀν θρωπίνου πνεύματος. ἝναςΠαστέρ (1822-1895), ποὺ νίκησε τὴ νόσο τῆς λύσσας, ἀξίζειπε ρισσότερο ἀπὸ Ναπολέοντες.Ἀναγνωρίζουμε τοὺς κόπους καὶ ἀ γῶ νες αὐτοὺς καὶτιμοῦμε τοὺς γιατροὺς σύμ φωνα μὲ τὴ Γραφὴ ποὺ λέ-ει· «Τίμα ἰατρόν… Ἐπιστή  μη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴναὐτοῦ, καὶ ἔναν τι μεγιστάνων θαυμασθήσεται…Ἰατρῷδὸς τό πον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος» (Σ. Σειρ. 38,1-3,12).Ναί, τιμοῦμε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Ἀλλ᾿ ἐ ὰν περι -οριστοῦμε στὴν ἐξέτασι τῶν ἀ σθενειῶν μόνο τοῦ σώ-ματος, καὶ δὲν προχωρήσου  με πιὸ βαθειά, νὰ ἐρευνή-σουμε τὰ αἴτια τῆς νοσηρότητος τοῦ ὀργανισμοῦ, τό-τε ἡ ἔ ρευνά μας θὰ εἶνε ῥηχή, ἐπιφανειακή, ἔρευναφύλλων καὶ ὄχι τῆς ῥίζας. Ποιά εἶνε ἡ ῥίζα τῶν ἀ σθε-νειῶν; Ἕνας γιατρός, ποὺ ἐξετάζει τὸ σῶμα τοῦ ἀ -σθενοῦς χωρὶς νὰ ἐξ ετάζῃ τὴν ὅ λη σύνθεσι τῆς ὑπο-στάσεώς του, ὅσο ἐπιστήμονας καὶ ἂν εἶνε, ἁρμόζεινὰ λέ γεται μᾶλλον κτηνίατρος παρὰ γιατρός.

Ἀρρωσταίνει τὸ ζῷο, ἀρρωσταίνει κι ὁ ἄν θρωπος.Ἀλλὰ τί διαφορά! Ὁ ἄνθρωπος ἀρ ρωσταίνει ὅσο καν έ-να ἀ πὸ τὰ ὄντα τῆς ζῳολο γικῆς κλίμακος. Δὲν ὑ πάρ-χει ὄργανο τοῦ σώματός του, τὸ ὁποῖο νὰ μὴν προσ -βάλλεται ἀπὸ πλῆθος ἀσθένειες, ποὺ σὰν μαῦρα ὄρ -νεα κατατρῶνε τοὺς ἱστούς, τὰ νεῦρα, τὰ ὀ στᾶ, καὶαὐτὸ τὸν ἐγκέφαλό του. Ἡ Παθολογία δὲν ἔγραψε ἀ -κόμη τὴν τελευταία σελίδα της…Ἐμπρὸς στὸν ἀτέλειωτο κατάλογο τῶν ἀ σθενειῶν,ποὺ συχνὰ συγχέονται μεταξύ τους καὶ δημιουργοῦνπροβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀγωνίζονται νὰ λύσουν οἱ για-τροὶ σὲ συνέδρια, ὁ ἄνθρωπος σταματᾷ μὲ τὴν ἀπορία·Ποιά νά ᾽νε ἆραγε ἡ βαθύτερη αἰτία, ἡ ῥίζα ἀπ᾽ ὅπου βλά- στησε τὸ πολύκλαδο καταραμένο δέντρο τῶν ἀσθε νει -ῶν; Ἔτσι πλάστη κε ἐξ ἀρχῆς ὁ ἄνθρωπος, νὰ ῥέπῃ πρὸςτὶς ἀσθένειες καὶ τὸ θάνατο;… Νά τὸ ἐρώτημα.Ἐπιστήμη! σὲ ρωτοῦν οἱ μυριάδες ἀ σθε νεῖς· τί ἔ -χεις ν᾿ ἀπαντήσῃς; Πέρα ἀπὸ τὰ αἱ μοσφαίρια, τοὺς ἱ -στούς, τὰ κύτταρα, στὸν ἄν θρωπο ὑπάρχει ἄβυσσος,σκοτεινὰ βάθη, στὰ ὁποῖα δὲν φτάνουν οἱ ἀκτῖνες καὶτὰ ῥᾴδιά σου. Ἐκεῖ φτάνει μόνο τὸ βλέμμα Ἐκείνου ποὺσυνέλαβε, σχεδίασε καὶ κατασκεύασε ὅ λο αὐτὸ τὸλαμπρὸ οἰκοδόμημα ποὺ λέγεται ἄνθρωπος, καὶ γι᾽αὐτὸ γνωρίζει ὅλα τὰ μυστι κὰ τῆς δημιουργίας του.Ὦ Κύριε, ποὺ εἶσαι ἡ ἄπειρη σοφία! σ᾽ ἐσένα κατα -φεύγουμε. Σκουλήκια ἐμεῖς ποὺ σέρνονται πάνω στὴγῆ, τολμοῦμε νὰ σὲ ρωτήσουμε. Ἀναγνωρίζουμε, ὅτιτὸ σῶμα μας εἶνε δική σου δημιουργία· ὅλη ἡ ἐπιστή-μη δὲν μπορεῖ νὰ φτειάξῃ ἕνα μάτι ποὺ νὰ βλέπῃ, ἕνααὐτὶ ποὺ ν᾿ ἀκούῃ, μιὰ καρδιὰ ποὺ νὰ χτυπᾷ. Πῶς ὅ -μως τὸ σῶμα αὐτό, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια σου τέ-λειο κομψοτέχνημα, ποὺ κάνει τοὺς ἐπιστήμονες νὰτὸ θαυμάζουν καὶ ἕναν Δαυῒδ νὰ φωνάζῃ «Ἐθαυμα-στώθη ἡ γνῶ  σίς σου ἐξ ἐμοῦ» (Ψαλμ. 138,6), πῶς τὸ σῶμααὐ τὸ σέρνεται τώρα μέσα στὰ ἰατρεῖα καὶ τὰ νοσοκο-μεῖα τσακισμένο, ἐξαθλιωμένο, μὲ τραύματα, πληγές,ἀκαθαρσίες ποὺ προκαλοῦν ἀ ηδία καὶ φρίκη, σὰν μιὰἐρειπωμένη οἰκοδομή; Τί συνέβη, Κύριε, ὥστε ἡ κορω- νίδα τῶν δημιουργημάτων σου, ποὺ κάποτε –κατὰ τὰἀρ χαῖα κείμενα– ἔχαιρε ἄκρας ὑγείας καὶ δὲν εἶ χε ἀ -νάγκη ἀπὸ γιατροὺς καὶ φάρμακα, νὰ κα ταντήσῃ σή-μερα ἕνα παθολογικὸ μουσεῖο ἀσθενειῶν;Στὴν ἀπορία μας ἀπαντᾷ ὁ Πλάστης –μα κάριος «ὁἔχων ὦτα ἀκούειν» (Ματθ. 11,15 κ.ἀ.)– καὶ ἡ ἀπάντησί του βρί-σκεται στὸ σημερινὸ ἀκρι βῶς εὐαγγέλιο τῆς Β΄ Κυρι -ακῆς τῶν Νηστει ῶν (βλ. Μᾶρκ. 2,1-12). Λίγοι τὴν προσέχουν,ἀλ λὰ σεῖς, ἀγαπητοί μου, μελετῆστε τὴν περικοπὴ καὶπροσπα θῆ στε ν᾽ ἀναπαραστήσετε τὴν βιβλικὴ σκηνή.Ὁ Κύριος, λέει τὸ ἱερὸ κείμενο, διδάσκει σ᾽ ἕνασπί τι ποὺ τὸ προαύλιό του ἔχει πλημμυρίσει ἀπὸ ἀν -θρώπους διψασμένους γιὰ τὴ διδαχή του. Ξαφνικὰὅμως ἡ στέγη ἀνοίγει κι ἀ πὸ τὸ ἄνοιγμα κατεβαίνει
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μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

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

κρεμαστὸ ἕνα κρεβάτι μ᾽ ἕναν παράλυτο. Ὅλοι σωπαί- νουν, κοιτάζουν τὸ Χριστό, καὶ περιμένουν θαῦμα· πε-ριμένουν ὁ Παντοδύναμος νὰ πῇ στὸν ἀ σθε νῆ «Ἔγει-ρε καὶ περιπάτει». Δὲν τὸ λέει ὅμως ἀμέσως.Ὁ Κύριος δὲν εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς γιατρούς·εἶνε ὁ Ἰατρός, ὁ μοναδικός, μὲ ὅλο τὸ βάθος καὶ τὸ πλά-τος τῆς σημασίας. Τὸ βλέμμα του ἀκτινοσκοπεῖ, ἐρευνᾷτὰ μυστηριώδη βάθη, τὰ σκοτεινὰ σπήλαια τῆς ὑπάρξε-ως τοῦ ἀσθενοῦς αὐτοῦ. Καὶ τί ἀ νακαλύπτει· τὸ κρυμ-μένο «σκουλήκι» ποὺ ξήρανε τὸ δέντρο, ποὺ ἔκανε τὸσῶμα νὰ παρα λύσῃ. Γι᾽ αὐτὸ λέει στὸν παράλυτο κάτιἄλλο· «Τέκνον, ἀ φέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (ἔ.ἀ. 2,5).Ἡ ἁμαρτία λοιπόν, ἡ ἀσύστολη δηλαδὴ παράβασιτοῦ θείου νόμου, νά ἡ ῥίζα, ἀπὸ τὴν ὁ ποία προῆλθε ὄχιμόνο ἡ παράλυσι τοῦ σώματος τοῦ ἀσθενοῦς αὐτοῦ,ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἀσθένειες κάθε ἀνθρώπου.
* * *Εἶνε, ἀδελφοί μου, ἀλήθεια ἀδιάψευστη, δό γμα τῆςΓρα φῆς, ὅτι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὅπως βγῆκε ἀ πὸ τὸθεῖο ἐργαστήριο ἦταν ὑ γι ής, ἄτρωτος ἀπὸ κάθε ἀσθέ-νεια. Μετὰ ὅ μως τὴν διάπραξι τῆς ἁμαρτίας, τὴν πα-ράβασι τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος δέχτη κετρομερὸ κλονισμό. Ἡ ἁμαρτία σὰν σεισμὸς διέλυσετὴν ὕπαρξί του. Τὸ δηλητήριό της δι απότισε ψυχὴ καὶσῶμα, ἐγκατέσπειρε παν τοῦ τὰ σπέρματα τῆς φθορᾶςκαὶ τῆς ἀ πο συνθέσεως. Διότι μεταξὺ ψυχῆς καὶ σώμα-τος ὑπάρχει μυστηριώδης ἀλληλεγγύη· τὴν πιστοποιεῖἡ ἐπιστήμη, τὴν ἐκφράζει δὲ ἄριστα τὸ ψαλμικὸ «Καρ-δίας εὐφραινομένης πρό σωπον θάλλει, ἐν δὲ λύπαιςοὔσης σκυθρωπάζει» (Παρ. 15,13).Τὰ παραδείγματα ποὺ ἐπικυρώνουν τὴν ἀ λή θειααὐτὴ εἶνε ἄπειρα. Ἀναφέρω μερικά.�� Θυμώνεις; Ἀσφαλῶς ὁ θυμὸς δὲν εἶνε ἀ σθένεια τῆςσαρκός, εἶνε ψυχικὸ πάθος, ἀσθέ νεια τῆς ψυχῆς, καὶ θὰἔπρεπε τὸ σῶμα νὰ μὴν ὑφίσταται καμμία ἀλλοίωσι ἢ ζη-μιά. Καὶ ὅ μως, πρόσεξε νὰ δῇς· οἱ ἐκρήξεις τοῦ θυμοῦσυνταράζουν τὸ σῶμα, ἀλλοιώνουν τὰ χαρακτηριστικὰτοῦ προσώπου, ἐπιφέρουν μεγάλη φθορά. Ὑπάρχουνκαὶ περιπτώσεις, ποὺ ἄν τρες ὑγιεῖς καὶ ῥωμαλέοι ἀλλὰθυμώδεις ἔπαθαν καρδιακὴ προσβολὴ καὶ πέθαναν.�� Φθονεῖς; Ἀσφαλῶς καὶ ὁ φθόνος δὲν ὑ πά  γεταιστὴν παθολογία τοῦ σώματος· εἶνε κι αὐτὸ ψυχικὸ νό-σημα, πνευματικὴ ἁμαρτία. Δὲς ὅμως τὴν κακὴ ἐπί-δρασί του· διαπερνᾷ σὰν δηλητήριο τὸ σῶμα, κιτρινί-ζει τὸ πρόσωπο, φαρμακώνει τὸ αἷμα. Ἀναφέρεται καὶπαράδειγμα, ποὺ ἕνα νήπιο, βλέποντας τὴ μητέ ρα τουνὰ θηλάζῃ ἄλλο βρέφος, κιτρίνισε, μαράθηκε καὶ πέ-θανε. Εἶνε τόσο ἐπιβλαβὴς ὁ φθόνος, ἀφοῦ προσβάλ-λει τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἡλικία.Ἂν λοιπὸν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θυμὸς καὶ ὁ φθόνος, ἁμαρ-τίες καθαρ ὰ πνευματικές, προκαλοῦν τόση φθορὰ στὸνσωματικὸ ὀργανισμό, μπορεῖ τε τώρα νὰ φανταστῆτε τίἐρείπια προξενοῦν ἄλλες ἁμαρτίες ποὺ συνδέονταιἀμεσώτερα μὲ τὸ σῶμα; Καὶ μόνο τὶς ἀσθένειες ποὺπροξενεῖ τὸ ἀλκοὸλ ἂν λάβουμε ὑπ᾿ ὄψιν (μέθη, κίρ-ρωσι ἥπατος κ.λπ.), θὰ φρίξουμε καὶ θὰ ποῦμε μαζὶ μὲτὸν ἀπόστολο Παῦλο· «Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνα-τος» (῾Ρωμ. 6,23). Αὐτὸ τὸ ῥητὸ θά ᾽πρεπε ν᾽ ἀναγράφεταιπάνω στὰ μπουκάλια ποὺ περιέχουν ἀλκοόλ.Προσθέστε τώρα, ἂν θέλετε, τὶς ἀσθένειες μὲ τὶςὁποῖες «παρασημοφορεῖ» τὰ θύματά της μιὰ ἄλλη ἁ -μαρτία –ποὺ καλπάζει στὴν ἐ ποχή μας–, ἡ σαρκικὴ ἀ -κολασία καὶ ἀσωτία, καὶ θὰ βρεθῆτε μπροστὰ σὲ νέαἐρείπια· ἂν ὑπῆρχε τρόπος νὰ παρουσιαστοῦν σὲ μιὰκινη ματογραφικὴ ταινία, ὁ κόσμος θὰ ἔφριττε· θὰ ἔ -βλεπε, ὅτι οἱ ἀπώλειες ἀπὸ τοὺς δύο μαζὶ παγκοσμί-ους πολέμους ὠχριοῦν ἐμπρὸς στὰ σωματικὰ καὶ ψυ-χικὰ ἐρείπια ποὺ σκόρπισε καὶ σκορπίζει ἡ ἀκολασία·οἱ νεκροί της, οἱ τραυματίες, οἱ παράφρονες, οἱ τυ φλοὶ

εἶνε ἀμέτρητοι. Καὶ ὅμως τὴν ἁμαρτία αὐτὴ «πίνουν»χωρὶς τύψεις, σὰν ἕνα ποτήρι δροσερὸ νερό, ἑκατομ-μύρια τέκνα τῆς ἐκπορνευομένης ἀνθρωπότητος.Τέλος, στὶς μέρες μας εἴδαμε καὶ τὴν πιὸ ὀ φθαλμο-φανῆ ἀπόδειξι ἐπιδράσε ως τῆς ψυχι κῆς καταστάσεωςἐπάνω στὴ σωματικὴ – ποῦ; στὶς περιπτώσεις τῶν ναρ-κομανῶν. Τὸ πάθος τους εἶνε καθαρὰ ψυχικό· εἶνε κα-ταφρόνησις τοῦ Θεοῦ, ἀποστασία ἀπ᾿ αὐτόν, ἀ πομά-κρυνσις ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια ποὺ ἐκεῖνος παρέχει. Γι᾽ αὐ -τό, ὡς πολὺ σοβαρὴ προσβολὴ τοῦ Θεοῦ, συνεπάγεταικαὶ μεγαλύτερη τιμω ρία τοῦ ἀποστάτου ἀνθρώπου.Καὶ τὸ συμπέρασμα; Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ ἐπι-διώξῃ μία πολιτεία ποὺ σκέπτεται σωστά, εἶνε ἡ ψυ-χικὴ ὑγεία τοῦ λαοῦ της. Ἕνας λαὸς ψυχικὰ ὑγιὴς ἀπὸἀλκοολισμό, ἀκολασία, ὀργή, θυμό, φθόνο, κενοδοξία,ἑωσ φο ρι κὴ ὑπερηφάνεια, ὑβριστικὴ ἀποστασία ἀπὸ τὸΘεό, θὰ ἀπολαμβάνῃ καὶ καλύτερη σωματικὴ ὑγεία.Δὲν μποροῦ με νὰ χωρίσουμε τὴν ὑγεία ἀπὸ τὴν ἀρε-τή. Τί ὠφελεῖ νὰ δημιουργοῦμε γήπεδα καὶ γυμναστή-ρια χωρὶς νὰ φρον τίζου με ὥστε οἱ νέοι καὶ οἱ νέες ποὺθὰ γυμνάζων ται ἐκεῖ, μαζὶ μὲ τὶς σωματικὲς ἀσκήσειςνὰ ἀ σκοῦνται καὶ στὰ ἀ ναγ καιότερα γυμνάσματα, τὴνἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια (βλ. Α΄ Τιμ. 4,7-8).Διαφορετικά, τὰ ὡραῖα σώματα, ποὺ θαυμάζουμεστὶς γυμναστικὲς ἐπιδείξεις τῶν σχολείων, θὰ καταρ-ρεύσουν. Θὰ τὰ ῥοκανίσῃ μέχρι μυελοῦ ὀστέων τὸ ἑ -πτακέφαλο θηρίο τῆς ἀκολασίας, καὶ οἱ σάρκες καὶ τὰαἵματα τῆς νεολαίας θὰ γίνουν ἀκάθαρτος πολτὸς τῶνἰατρείων τῶν ἀ φροδισίων νοσημάτων, ποὺ διαρκῶς αὐ -ξάνουν· καὶ θ᾿ ἀναγκαστοῦμε, δίπλα στὰ ἰατρεῖα αὐτὰ νὰχτίσουμε νέα ἄσυλα ἀνιάτων, τὰ ὁποῖα νὰ δέχωνται τὰθύματα τῶν παθῶν, τοὺς «υἱοὺς τῆς ἀπωλείας» (πρβλ. Ἰω.17,12. Β΄ Θεσ. 2,3), ποὺ παράλυτους θὰ τοὺς παραδίδῃ «ἐπὶ ἀ -ποδείξει» στοὺς διευθυντὰς τῶν ἀσύλων ἡ ἀκολασία!
* * *Κατὰ τὸ δίδαγμα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, ἀγαπη-τοί μου, πρέπει νὰ ἐνδιαφερθοῦμε πρωτίστως γιὰ τὴν ὑ -γιεινὴ τῆς ψυχῆς. Ἀπὸ τὴ ῥίζα πρὸς τὰ φύλλα καὶ ἀπὸτὴν ψυχὴ πρὸς τὸ σῶμα πρέπει νὰ προχωρήσουμε. Καμ-μία πολιτεία, φωνάζει ὁ Πλάτων, δὲν μπορεῖ νὰ στα θῇ,ἐὰν δὲν θέσῃ ὡς θεμέλιο τὴν ἀρετή, τὴν καλλιέργειατῆς ψυ χῆς ἀπὸ κάθε πλευρά (βλ. Μενέξ. 247 Α· Μιχ. Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί σ. 139).Ἂς τὸ συνειδητοποιήσουμε. Ὅσο στὸ βάθος τῆς ψυ -χῆς τοῦ λαοῦ μας βόσκουν καὶ ὀρ γιάζουν τὰ πάθη, ὄχιμόνο ἡ πολύτιμη ὑγεία του ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκπαίδευσι καὶἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ οἰκονομικὴ εὐρωστία καὶ ἡ κοινω νικὴδικαιοσύνη καὶ ἡ εἰρήνη καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ποθοῦμεκαὶ νοσταλγοῦμε, δὲν θὰ σταθῇ σὲ στερεὸ ἔδαφος. Τὰπάντα φθείρουν, ἀνατρέπουν καὶ ἐκθεμελιώνουν οἱκακίες, τὰ πάθη, ἤ –γιὰ νὰ μιλήσουμε μὲ τὴν καθαρὴγλῶσσα τῆς Γραφῆς– οἱ ἀνομίες καὶ οἱ ἁμαρτίες μας.Αὐτές, ὅπως ὑπαινίσσεται σὲ στροφές του καὶ ὁ ἐθνι-κός μας ποιητής (βλ. Ὕμν. εἰς ἐλευθ. 144-147), εἶνε οἱ πιὸ θανάσιμοιἐχθροί μας. Ἐναντίον αὐτῶν πρέπει νὰ κηρυχθῇ ἀμεί-λικτος πόλεμος. Θάνατος στὰ πάθη!Ἀδελφοί, στὰ ὅπλα! τὰ ὅπλα τοῦ Χριστοῦ! Πρέπει νὰπεθάνουν τὰ πάθη μας, γιὰ νὰ ζήσουν οἱ ψυχές μας ἀ κέ-ραιες, ἐλεύθερες καὶ ἔνδοξες. Τότε κ᾽ ἐμεῖς καὶ τὰ παι  -διά μας θὰ εἴμαστε ὑγιεῖς καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα.Ἀλλὰ ποιός μπορεῖ νὰ νεκρώσῃ τὰ πάθη; Μόνο ὁ Κύ-ριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Σ᾽ αὐτὸν λοιπὸν νὰ καταφύ-γουμε μὲ πίστι. Ἐάν, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, ὁλαός μας ἐπιστρέ ψῃ στὸ Χριστό, θ᾽ ἀκούσῃ τὸν παντο-δύναμο λόγο του ποὺ σήκωσε ὄρθιο τὸν παράλυτο· «Ἔ -γειρε καὶ ἆρον τὸν κράβατόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόνσου» (Μᾶρκ. 2,11). Καὶ ἡ χώρα μας μὲ τὴ δύναμι ἐκείνου θὰσηκωθῇ καὶ θὰ γίνῃ πάλι κυρία τοῦ οἴκου της, ὑμνών ταςκαὶ δοξάζοντας τὸν Χριστὸ εἰς τοὺς αἰῶνας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν στρατιωτικὸ ῾Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ Λαρίσης τὴν 20-3-1949, περιελήφθη στὸ βιβλίο Ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός (Βόλος 1950, σσ. 163-7)καὶ ἀναδημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» (τόμ. 1983, σσ. 103-8). Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ σύντμημις 31-1-2023.
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Ἂν ἕνας, ἀγαπητοί μου, πῇ ὅτι κάπου εἶνε κρυμ μέ-νος ἕνας σπουδαῖος θησαυρός, ποὺ ἕ να φτωχὸ θὰτὸν κάνῃ πλούσιο, τί λέτε, ἡ εἴ δησι αὐτὴ θ᾽ ἀκουστῇἀ διάφορα; Ὄχι βέβαια. Εἴμαστε δυστυχῶς δραστήρι-οι ὅ ταν πρόκειται γιὰ τὰ ἐπίγεια· πόσο ὅμως ἀ μελεῖςεἴμαστε γιὰ τὰ πνευμα τικά! Ὑπάρχει λοιπὸν ἕνας θη-σαυ ρὸς ἀνεκτιμήτου ἀξίας, ποὺ τὸν ἔχει κάθε ἄνθρω-πος, ἀπὸ τὸ φτωχότερο μέχρι τὸν πλουσιώτερο. Ποιόςεἶ νε ὁ θησαυρὸς αὐτός; Εἶνε, ἀδελφοί μου, ἡ ψυχή μας!Ψυχή; Πῶς τ᾽ ἀκούει αὐτὸ ὁ κόσμος σήμερα; Ἐπη-ρεασμένοι ἀπ᾽ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα ἀρνοῦνται τὸνπνευ ματικὸ κόσμο. Πολλοὶ ἀ κοῦνε γιὰ ψυ χὴ σὰν ναρ-κωμένοι, οἱ δὲ ὑλισταὶ εἰρωνεύ ονται. Πρὸ ἐτῶν μακα-ρίτης πλέον καθηγη τὴς τῆς ἰ ατρικῆς, ἐκεῖ ποὺ ἐκπαι-δεύ  ον  τας φοιτητὰς χειρουργοῦ  σε ἀ σθενῆ, καθὼς ἀ -νασκάλευε τὰ ἔντερα, ἔ λεγε μὲ καγ χασμὸ στοὺς αὐ -ριανοὺς γιατρούς· Ποῦ εἶνε ἡ ψυχή;… Νόμιζε ὁ ἀ νόη-τος ὅτι μπορεῖ νὰ δῇ τὴν ψυχὴ κάπου στὰ σπλάχνα,ἀνάμεσα στὰ κόπρια τοῦ σώματος…Γιὰ ὅποιον ὅμως ἔχει πίστι στὸ Θεό, νοῦ ποὺ σκέ-πτεται καὶ καρδιὰ ποὺ αἰ σθάνεται, εἶ νε ἀναμφισβήτη-το· ὅπως ὑπάρχει σῶμα, ὑ πάρχει καὶ ψυχή. Ὅποιος τὸἀμφισβητεῖ παραλογίζεται. Θὰ σᾶς κουράσω λίγο στὴν ἀρχὴ μὲ κάποια θεωρία,γιὰ νὰ μποῦμε κατόπιν στὸ θέμα.
* * *Σήμερα ἐπάνω στὴ γῆ κατοικοῦν μερικὰ δισ εκα-τομμύρια ἄνθρωποι. Ἦταν ὅμως ἐποχὴ ποὺ ἐπάνωστὴν ἐπιφάνειά της δὲν ὑπῆρχε κανένας ἄν θρωπος.Πῶς παρουσιάστηκε ὁ ἄνθρωπος;Ἡ ἐπιστήμη βεβαιώνει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐμ φανίστη-κε τελευταῖος ἀπ᾽ ὅλη τὴ δημι ουργία. Καὶ λέγοντας δη- μιουργία ἐν νοῶ τὰ τρία βασίλεια τῆς φύσεως· ὀρυκτά,φυτὰ καὶ ζῷα, τὸ ἕνα ὑψηλότερο ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ὁ ἄν θρω- πος παρουσιάζεται ὅπως ἕνας βασιλιᾶς στὶς τελε τές·προηγοῦνται οἱ σαλπιγκταί, οἱ ὑπασπισταί, οἱ ἄλλοι ἐ -πίσημοι, καὶ τελευταῖα ἔρχεται αὐτὸς μὲ κάθε δόξα.Αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ἡ ἁγία Γραφή. Ἀξίζει νὰ παρα-τη ρήσουμε τί λέξεις μεταχειρίστηκε ὁ Θεὸς στὰ ἄλλαδημιουργήματα· γιὰ τὸ φῶς εἶπε «Γενηθήτω φῶς» (Γέν.1,3), γιὰ τὸν ἥλιο καὶ τὴ σελήνη εἶπε «Γενηθήτωσαν φω-στῆ ρες…» (ἔ.ἀ. 1,14), γιὰ τὰ φυ τὰ εἶπε «Βλαστησάτω ἡ γῆβοτάνην χόρτου κ.τ.λ.» (ἔ.ἀ. 1,11), καὶ γιὰ τὰ ζῷα εἶπε «Ἐξ -αγαγέ τω ἡ γῆ …τετράποδα κ.τ.λ.» (ἔ.ἀ. 1,24).Γιὰ τὸν ἄνθρω πο ὅμως τί εἶπε· «Ποιήσωμεν ἄν  θρω-πον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁ μοίωσιν» (ἔ.ἀ. 1,26).Μέσα στὶς λίγες αὐτὲς λέξεις φαίνεται ὁ προορισμόςτου. «Ποιή σωμεν», λέει. Ὄχι «ποιήσω», ἀλλὰ «Ποιήσω - μεν», σὲ πληθυντικό· ἂς φτειάξουμε. Δὲν ὁμιλεῖ ἕνας

μόνο· ὁμιλεῖ αὐτὸς μαζὶ μὲ ἄλλους. Ἐδῶ κατὰ τοὺςπατέρας τῆς Ἐκκλησίας ὑποδηλώνεται τὸ μυστήριοτῆς ἁγίας Τριάδος ἀλλὰ καὶ ἡ ἀ ξία τοῦ ἀνθρώπου. Ὅ -πως στὴ γῆ γιὰ ἕνα σοβαρὸ πρᾶγμα γίνεται συμβού-λιο, συσκέπτονται οἱ ἁρμόδιοι, ἔτσι στὸν οὐρανὸ ἔ γινεθεϊκὴ σύσκεψις. Πατήρ, Υἱὸς καὶ ἅγιο Πνεῦμα συσκέ-πτονται, καὶ ἐκ τῆς βουλῆς τῆς ἁγίας Τριάδος βγῆκε τὸἀριστούργημα τῶν ἀριστουρ γημάτων, ἡ κορωνίδα τῆςδημιουργίας, ἕνας μεγαλόκοσμος μέσα σὲ μικρόκοσμο.Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ τὸν κρίκο ποὺ ἑνώνει τὴνὑλικὴ μὲ τὴν πνευματικὴ δημιουργία, διότι ἀποτελεῖ -ται ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχή.Ἔχει σῶμα. Ἡ Γραφὴ μεταχειρίζεται εἰκόνες ποὺμποροῦν νὰ καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι. Λέει ὅτι, τρό-πον τινά, ὁ Θεὸς ἔσκυψε κάτω στὴ γῆ καὶ πῆρε χῶμαγιὰ νὰ φτειάξῃ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. «Αἱ χεῖρές σου ἐ -ποίησάν με καὶ ἔπλασάν με» (Ψαλμ. 118,73). Δὲν πῆρε πολύ-τι μα μέταλλα οὔτε διαμάντια· πῆρε τὸ εὐτελέστεροἀπ᾽ ὅλα, τὸ χῶμα, καὶ ἀπ᾽ αὐτὸ ἔπλασε τὸ σῶμα τοῦ ἀν -θρώπου. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὠνομάστηκε Ἀδάμ (Ἀ -δὰμ στὰ ἑβραϊκὰ θὰ πῇ «κόκκινο χῶμα»)· εἶνε λοιπὸν«χοϊκός» (Α΄ Κορ. 15,47), χωματένιος. Ἀπὸ χῶμα εἶνε οἱ σάρ-κες, τὰ ὀ στᾶ, τὰ νεῦρα, ὅλα τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα του.Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος εἶνε καὶ ψυχή. Ἕνας σο φὸς τῆςπατρίδος μας (ὁ Ἀ ριστοτέλης;) εἶ πε· Ἡ ψυχὴ εἶνε ἀρ -χὴ (κέν τρο ἐξ ουσίας) ἄυλη, ἄ φθαρτη, ἀλλοτρία τοῦσώ ματος· εἶνε «νοῦς ποιητικὸς τὰ πάντα νοῶν καὶ ἑ -αυ τὸν νοῶν» – δὲν φαίνονται βαρειὰ αὐτά; Ὁ ἅγιοςἸωάν νης ὁ Δαμασκηνὸς λέει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε ψυ -χὴ νοε ρὰ καὶ λογική, τὸ δὲ εὐγενέστερο μέρος τῆςψυ χῆς εἶνε ὁ νοῦς.–Μά, θὰ μοῦ πῆτε, καὶ τὰ ζῷα ἔχουν νοῦ.
☼☼ Δὲν ἀρνοῦμαι ὅτι ἔχουν κι αὐτὰ ἐγκέφαλο· ἀλλ᾽ ἀ -κόμα καὶ τὰ πιὸ νοήμονα ζῷα ἄβυσσος τὰ χωρίζει ἀπὸτὸν ἄνθρωπο. Σωματικὰ αὐτὸς εἶνε τὸ ἀσθενέστεροπλά σμα. Ἀλλ᾽ ἐνῷ εἶνε ἄ οπλος, μὲ τὴν εὐφυΐα τοῦ νοῦτου τιθασεύει κ᾽ ἐξουσι άζει τὰ ἄγρια θηρία. Ὁ νοῦςτου, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ ζῷα, δὲν μένει στάσιμος, διαρ-κῶς προοδεύει. Τὸ μυρμήγκι, ἡ μέλισσα, ὁ κάστορας,ὅπως ἔφτειαχναν τὴ φωλιά τους τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμή-ρου, ἔτσι τὴ φτειάχνουν καὶ σήμερα καὶ θὰ τὴ φτειά-χνουν πάντοτε. Ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ κάποτε ζοῦσεσὲ σπή λαια, τώρα ἔφτασε νὰ ὑψώνῃ οὐρανοξύστεςκαὶ νὰ γίνεται ἀστροναύτης στὸ διάστημα. 
☼☼ Προσὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅμως δὲν εἶνε μόνο ἡ εὐ φυΐα.Μέσα στὸ νοῦ του ζοῦν ἔννοιες ἄυλες, ποὺ δὲν βγῆκανἀπὸ τὸν αἰσθητὸ κόσμο· προέρχονται ἀπὸ ἕνα  κόσμοοὐρανογείτονα, δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγηθοῦν ὡς ἀπόρροι - ες καὶ ἐκκρίματα λειτουργιῶν τῆς ὕλης. Ὅπως στὸν
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Ὕπαρξι καὶ ἀξία τῆς ψυχῆς
«Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυ - χὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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οὐρανὸ ὑπάρχουν ἄστρα ποὺ σελαγίζουν, ἔ τσι καὶ ἡψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ἕνας οὐ ρα νὸς ὅπου λάμπουνσὰν ἄστρα μεγάλες ἀλήθειες, νοήματα ὑψηλά· τὸ ἀγα-θόν, τὸ δίκαιον, τὸ ὡραῖον, τὸ ἄπειρον, ὁ χρόνος, ἡ ἀ -θανασία… Αὐτὰ δὲν ἔχουν κάτι τὸ ὑλικό, οὔτε εἶνε ἀντί- γραφα ἢ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο. Ποιός τὰφύτεψε στὸν ἄνθρωπο; Ἐκεῖνος ποὺ ἔστησε τὰ ἄστραψηλὰ στὸν οὐρανό, ὁ ἴδιος φύτεψε καὶ αὐτὰ μέσα του.
☼☼ Θαυμαστὸς ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν εὐφυΐα καὶ τὶς ἄυ-λες ἔννοιες τοῦ νοῦ του· θαυμαστὸς ἀκόμη γιὰ τὴ συ-ν είδησι χρέους, τὴν αἴσθησι καθήκοντος, ποὺ τὸν κά-νει νὰ συγγενεύῃ μὲ τὴν τελειότητα, μὲ τὸν τέλειο κό-σμο τοῦ Θεοῦ. Ποιός λέει, ὅ τι ἡ ζωὴ ἴσον ἀπόλαυσις;Δὲν ἱκανοποιεῖται ὁ ἄν θρωπος μὲ τὰ πεπερασμένα· πλά- στηκε γιὰ τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλά. Ἀναφέρω λίγα παρα-δεί γματα γιὰ τὴν αἴσθησι χρέους - καθήκοντος.• Ἕνα πλοῖο ναυαγεῖ στὸν ὠκεανὸ καὶ ὅλοι τρέχουνστὶς βάρκες νὰ σωθοῦν. Ἕνας, ὁ πλοί  αρχος, δὲν σκέ-πτεται τὸ σαρκίον του· φροντίζει νὰ διασώσῃ ἐπιβάτεςκαὶ πλήρωμα, νὰ μὴν ἀπολεσθῇ καμμιά ψυχή, γιὰ νὰμπορῇ νὰ πῇ στὸ Θεὸ ἐμπρὸς στὸ κριτήριο «Ἰδοὺ ἐ -γὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός» (Ἠσ. 8, 18=Ἑβρ. 2,13).Ἐρωτῶ· Τί τὸν κάνει νὰ ἐπιβάλλεται στὸν ἑ αυτό τουγιὰ νὰ θυσιαστῇ ὑπὲρ τῶν ἄλλων;• Τί κάνει καὶ τὴν ἀδελφὴ νοσοκόμο νὰ ἀ γρυπνῇστὸ προσκέφαλο ἑνὸς ἀ σθενοῦς ἀ γνώστου, ποὺ τὸνἔχουν ἐγκαταλείψει ὅλοι;• Στὶς 25 Μαρτίου ἑορτάζουμε τὴν ἐπανάστασι τοῦ᾽21. Γιὰ τὸ ἀνδραγάθημα τοῦ Κανά ρη στὴ Χίο ἕνας ξέ-νος τὸν ρώτησε κατόπιν· –Πῶς τό ᾽κανες αὐτό; –Τὸβράδυ ἐκεῖνο εἶπα μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα· Κωσταντῆ,ἀπόψε πρέ πει νὰ πεθάνῃς γιὰ τὴν πατρίδα!• Καὶ καθέναν ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους ἁγίους μάρτυ-ρες τῆς Πίστεώς μας τί τὸν ἔκανε νὰ ὑπομένῃ φρικτὰμαρτύρια γιὰ τὸ Χριστό;Νά λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ὅτι στὴν ψυχὴ ὑ πάρχουνμεγαλειώδη κίνητρα, ὑ περ κόσμια ἐ λατήρια, δυνάμειςπάνω ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ τὴ σάρκα. 
☼☼ Τέλος ὁ ἄνθρωπος, ἐκτὸς ἀπὸ εὐφυΐα, τὶς ἄυλες ἔν -νοιες, τὴ συνείδησι χρέους, ἔχει μέσα του καὶ ἐνορά-σεις - διαισθήσεις. Δηλαδή, τί εἶν᾽ αὐ τά; Χοντρὸ νόμι-σμα· ἂς τὸ κάνουμε λιανά.• Ὁ Ἀρχιμήδης (287-212 π.Χ.), μαθηματικὸς καὶ φυ σικὸςστὶς Συρακοῦσες, εἶχε σχεδιάσει στὴν ἄμμο καὶ μελε-τοῦσε γεωμετρικὰ σχήματα· καί, ἐνῷ ἡ πόλις του κυ-ριεύθηκε ἀπὸ τοὺς ῾Ρωμαίους καὶ ἔφτασε πάνω τουἕνας στρατιώτης –ὁ ὁποῖος καὶ τὸν σκότωσε–, αὐτὸςεἶπε· «Μή μου τοὺς κύκλους τάραττε». Τί παρὰ τὸνκίνδυνο τὸν κρατοῦ σε βυθισμένο στὴ σκέψι του;• Θυμᾶστε καὶ τὸ Σωκράτη (469-399 π.Χ.); Μερικὲς φο ρὲςβυθισμένος σὲ σκέψεις εἶχε κάτι σὰν ἔκστασι καὶ στε-κόταν ἐπὶ ὥρα στὴ μέση τοῦ δρόμου ἀκίνητος. Οἱ μα-θηταί του τὸν σκουντοῦ σαν· –Προχώρα! Ἐκεῖνος ἔ λε-γε· –Μὴ μ᾽ ἐν οχλεῖτε, ἔχω τώρα ἐπικοινωνία μὲ τὸ θεό.• Ἀλλὰ τί ἀναφέρω Ἀρχιμήδη καὶ Σωκράτη; Ἔχου-με παραδείγματα ἀπὸ τοὺς βίους τῶν νηπτικῶν πατέ-ρων τῆς Ἐκκλησίας. Διαβάστε τὸν ἅγιο Ἰσαὰκ τὸν Σῦρο.Στοὺς λόγους του ἀ  ναφέρει, ὅτι ἕνας ἀσκητὴς –ἐνῷἐμεῖς στὴ θεία λειτουργία κουραζόμαστε καὶ δὲν βλέ-πομε τὴν ὥρα πότε νὰ βγοῦμε ἔξω–, ἐκεῖνος γονάτισεπρὶν βασιλέψῃ ὁ ἥλιος καὶ ἄρ χισε προσευχή. Κι ὁ ἥλιοςἔδυσε, ἔγινε νύχτα, πέρασαν τὰ μεσάνυχτα, χάραξε, ξη- μέρωσε, βγῆκε πάλι ὁ ἥλιος, ἀνέβηκε ψηλά, ἔγινε μεση -μέρι, κι αὐτὸς μὲ τὰ χέρια ὑ ψωμένα ἐξακολουθοῦσε νὰπροσεύχεται. Καὶ ὅλο αὐ τ ὸ τὸ διάστημα τοῦ φάνηκεσὰν μιὰ στιγμή! Καὶ ὁ χρόνος δηλαδὴ σ᾽ αὐτὸν ποὺ ἔχειἐκστάσεις καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεὸ εἶνε κάτι σχετικό.Τέτοια πράγματα δὲν ἐξηγοῦνται παρὰ μόνο ἂν πα-

ραδεχτοῦμε, ὅτι μέσα στὸν ἄνθρωπο ὑπάρχει ἀρχὴἄυλη καὶ ἄφθαρτη - ἀθάνατη. Ἂν κάποιος θέ λῃ καὶ μπο -ρῇ, ἂς διαβά σῃ τὸν Φαίδωνα τοῦ Πλάτωνος, νὰ δῇ ἐ πι- χ ειρήματα περὶ ψυχῆς. * * *Ἀλλὰ τί νὰ τὰ κάνετε αὐτά, ἀγαπητοί μου; Πάνω ἀπ᾽ὅλες τὶς μαρτυρίες εἶνε ἡ μαρτυρία Ἐκείνου ὁ ὁποῖοςοὐδέποτε ἐψεύσθη καὶ βεβαίωσε ὅτι «Ὁ οὐρανὸς καὶἡ γῆ παρελεύσον  ται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθω-σι» (Λουκ. 21,33. Μᾶρκ. 13,31). Ὡς χριστιανὸς λοιπὸν δὲν ἐρωτῶ τίλένε ἄλλοι ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ· ἐρω τῶ τί λέει ὁ Κύ-ριος Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Κύριος λοιπὸν μᾶς βεβαιώνει,ὅτι ὑπάρχει ψυχὴ ἀθάνατη.
☼☼ Αὐτὸς εἶπε· «Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόν τωντὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖ ναι» (Ματθ. 10,28).
☼☼ Αὐτὸς στὶς τελευταῖες στιγμὲς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ εἶ -πε στὸν μετανοημένο λῃστή· «Ἀμὴν λέγω σοι, σήμε-ρον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,43).
☼☼ Αὐτὸς καὶ στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο βεβαίωσε τὴν ἀ -ξία τῆς ψυχῆς. Ἂς φανταστοῦμε μιὰ ζυγαριὰ μὲ δύο δί- σκους. Στὸν ἕνα νὰ βάλουμε ὅ,τι πολύτιμο ὑπάρχει στὸσύμπαν (χρήματα, στέμματα, πολύτιμα μέταλλα καὶ λί-θους, κάλλη, δόξες κ.λπ.), καὶ στὸν ἄλλο δίσκο νὰ βά-λουμε – τί· μιὰ ψυχή, τὴν ψυχὴ τοῦ τελευταίου ταπει-νοῦ καὶ καταφρονεμένου τῆς γῆς. Μόλις τὸ φτερὸ τῆςψυχῆς ἀκουμπήσῃ πάνω στὸ δίσκο, ἡ ζυγαριὰ κλίνειπρὸς αὐτήν! Δὲν εἶνε αὐτὸ φαντασία, εἶνε πρα γμα τι-κό της. Νά κατὰ τὴν πίστι μας ἡ ἀξία τῆς ψυ χῆς, νά καὶἡ πρακτικὴ ἑρμηνεία τοῦ λόγου ποὺ ἀκούσαμε σήμε-ρα «Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμονὅλον, καὶ ζημι ωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρω-πος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37).
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Μεγάλη ἡμέρα σήμερα, ἀγαπητοί μου. Με γάλη βέ-
 βαια γιὰ ὅσους πιστεύουν, γιὰ τοὺς ἄλ λους δὲν

σημαίνει τίποτα. Ὅσοι ἔ χουν ἀγάπη στὴν πατρί δα καὶ
πρὸ παντὸς ἀ γάπη καὶ πίστι στὸ Χριστὸ ὡς Σωτῆρα
τοῦ κόσμου, αὐτοὶ αἰσθάνονται βαθειὰ συγκίνησι.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ΄ ᾠδ.). Νὰ χαρῇ ἡ γῆ, ὅλος ὁ
πλανήτης. Γιατὶ τί ἦταν πρὶν τούτη ἡ Γῆ; Ἦταν βου-τηγμένη μέσα στὴν ἁμαρτία· τὴν εἰδωλολατρία,
τὴν ἀσέβεια, τὸ ψέμα, τὴν πορ νεία, τὴ μοιχεία…
Θά ᾽πρε πε ὁ δίκαιος Θεὸς νὰ τιμωρήσῃ αὐτὸ τὸν
κόσμο· ν᾽ ἀνοίξουν πάλι οἱ καταρρᾶκτες τοῦ οὐρα-
νοῦ καὶ νὰ πνιγοῦν οἱ βλάσφημοι, νὰ βρέξῃ πάλι
φωτιὰ καὶ θειάφι νὰ καοῦν οἱ ἀσελγεῖς, νὰ πλημμυ-
ρί σουν τὰ ποτάμια, νὰ πέσουν τ᾽ ἀστέρια στὰ κε φά-
λια τῶν ἁμαρτωλῶν… Μποροῦσε ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ
τὴ Γῆ σκόνη· γιατὶ τὴ μόλυνε ὁ ἄνθρωπος. Τὰ ἔκα-
νε αὐ τὰ ὁ Μεγαλοδύναμος; Ὄχι. Δόξα τῇ μακρο θυ-
μίᾳ σου, Κύριε! Ἔδειξε ἀγάπη ἀνέκφραστη.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν». «Σήμερον», τὴν ἡ   μέ ρα αὐτὴ ὅ -
 πως λέ με στὸ ἀπολυτίκιο, εἶνε «τῆς σω τη ρίας ἡμῶν
τὸ κεφάλαιον», ἡ ἀρχὴ τῆς σωτηρίας μας. Καὶ ὅ πως
ἀπὸ ἕνα σπόρο βγαίνει ὁλόκληρο πλατάνι, ἔτσι ἀπὸ
τὴ σημερι νὴ ἑορτὴ βγῆκε ὅλο τὸ δέντρο τοῦ Χρι στοῦ,
ποὺ καλύπτει Ἀνατολὴ καὶ Δύσι, Βορρᾶ καὶ Νό το.
Κανένα τσεκούρι τοῦ δι αβόλου δὲν θὰ μπο ρέ σῃ νὰ
τὸ ξερριζώσῃ· μπορεῖ νὰ κόψῃ κλαδιά, νὰ ῥημάξῃ
φύλλα, ἀλλὰ οἱ ῥίζες του μένουν στὴν καρδιὰ τῆς
ἀνθρωπότητος· ματαίως οἱ ἐχθροὶ προφητεύουν
ὅτι ἔφτασε τὸ τέλος τοῦ Χριστιανισμοῦ.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν». Εἶνε ἡμέρα χαρᾶς γιὰ ὅλη τὴ
Γῆ, ἰδιαιτέρως ὅμως γιὰ τὸ κομμάτι τοῦτο, ποὺ κα-
τοικοῦμε ἐμεῖς. Ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ
γιὰ ὅλα τὰ Βαλκάνια· ὅλοι οἱ λαοὶ τῶν Βαλκανίων
ἑορτάζουν. Διότι στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος καὶ
ἡ Ἀλβάνια καὶ ἡ Σερβία καὶ ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ
῾Ρουμανία ἦταν Χριστι ανοὶ ὀρθόδοξοι. Καὶ παρ᾽ ὅ -
λο ποὺ ἔπεσε κατόπιν ὁ κόκκινος σπόρος καὶ μᾶς
χώρισε, πάλι μία πίστι ἔχουμε μαζί τους, ἕνα Θεὸ
λατρεύουμε. Ἦταν λοιπὸν σκλάβοι, ὅ πως ἐ μεῖς,
τοὺς πλάκωνε κι αὐτοὺς ἡ σκλαβιὰ τῆς Τουρκιᾶς,
ἡ ὁ ποία τότε ἦταν πανίσχυρη. Κι ὅ ταν ἄ κουσαν, ὅτι
σήμερα οἱ Ἕλληνες ξυπόλη τοι - ἄοπλοι ἐ παναστά-
τησαν, πῆραν θάρρος.

[Κάνω ἐδῶ μία παρέκβασι. Ἐὰν καὶ τὸ 1955, ὅταν οἱ Τοῦρ κοι
στὴν Κωσταντινούπολι ἀνέσκαψαν τάφους πατέρων μας καὶ ἀσέβη -
σαν στὶς κολυμβῆθρες μας, ὑπῆρχε ἕνας Πλα στήρας - ἕνας Κοντύ-
λης, δὲν θὰ τὸ ἀνέχονταν. Δὲν εἴχαμε δυσ τυχῶς τότε ἄν τρες μὲ ὑ -
ψηλὸ φρόνημα καὶ δεχτήκαμε ῥαπί σματα ταπει νώσε ως. Ὄχι, δὲν αἰ -
σθάνομαι μῖ σος ἐναντίον τῶν τέκνων τῆς Ἄγαρ, ἄν θρωποι εἶνε κι
αὐτοί· ἀλ λ᾽ ὑπάρχει Θεός, δίκαιο, ἀνταπόδοσις].

Ἦταν λοιπὸν ἡ Τουρκιὰ κρά τος τεράστιο· ἔ φτα-
νε πρὸς ἀνατολὰς μέχρι Περσικὸ κόλπο καὶ Ἰνδίες,
πρὸς δυσμὰς μέχρι Ἰταλία, πρὸς νό τον μέχρι τὸ
Νεῖλο, καὶ πρὸς βορρᾶν μέχρι Δού ναβι καὶ Βιέννη.
Ποιός τολμοῦσε νὰ τὴν πει ρά ξῃ; Κλαρῖνο στέ κον -
ταν μπρὸς στὸ σουλτᾶνο οἱ πρεσβευταὶ Ἀγγλίας,
Γαλλίας καὶ ̔Ρωσίας. Μὰ ὁ Θεὸς ἔκανε τὸ θαῦμα του.
Πῶς τὸ ἔ  κανε; Διὰ μέσου ἀνθρώπων, πιστῶν Ἑλλή-νων δούλων του. Μετά σηκώθηκαν καὶ οἱ ἄλλοι λα-
οί. Τὸ ἔ θνος ποὺ ἔγινε ἐδῶ πρωτοπόρο στὴν ἐ λευ-
θε ρία τῶν Χριστιανῶν ἦ ταν οἱ Ἕλληνες. Γι᾽ αὐ τὸ
λέω, ὅτι ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶνε ἑορτὴ ὅλων τῶν Βαλκα-
νίων. Εἴμαστε ὀρθόδοξοι· καὶ ἂν ὑπῆρ χε καλὴ πνευ-
ματικὴ ἡγεσία, οἱ ὀρ  θόδοξοι λαοὶ θὰ ἦταν ἑνω μένοι
ὑπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν». Πάντοτε ὁ Θεὸς κάνει θαύματα,
ἀλλὰ πρέπει νὰ βρεθοῦν καὶ τὰ κατάλληλα ὄργα-
να, Καὶ τὸ 1821 βρέθηκαν οἱ ἥ ρωες, αὐτοὶ ποὺ τὶς
μορφές τους βλέπουμε στὰ σχολεῖα. Ἂν τοὺς δεί-
ξετε καὶ ῥωτήσετε τώρα τὰ παιδιὰ ποιοί εἶν᾽ αὐτοί;
δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουν. Τί ἦ ταν αὐτοὶ οἱ ἥρωες;
ἄγγελοι, ἅ  γιοι ἦ ταν; Ὄχι· ἦ ταν ἄνθρωποι ἁμαρτω-
λοί, μὲ ἐλαττώμα τα καὶ κακίες· εἶχαν ὅμως δύο γνω-
 ρίσματα ποὺ σ᾽ ἐμᾶς τώρα σπανίζουν.

* * *⃝ Τὸ πρῶτο ποὺ τοὺς χαρακτήριζε ἦταν ἡ πίστι στὸΧριστό. • Φαινόταν καθαρὰ ἡ πίστι στὶς ἐπιστο λές
τους. Ἀρχίζοντας νὰ γράψουν χάραζαν σταυρὸ μὲ
τὰ λόγια «Ἰησοῦς Χριστὸς νι κᾷ». Σῴζονται σὲ μου-
σεῖα γράμμα τά τους.

• Φαινόταν ἐπίσης στὶς σημαῖες τους. Δὲν εἶ χε
ἀκόμη τότε καθιερωθῆ ὡρισμένη ση  μαία· ἄλλος ζω-
γράφιζε στὴ σημαία του τὸν ἅ γιο Γεώργιο, ἄλλος
τὸν ἅγιο Δημήτριο, ἄλλος τὸν ἅγιο Θεόδωρο, ἄλ -
λος τὸν ἀρχάγγελο Μιχαήλ, ἄλλος τὴν Παναγία,
ἄλλος τὸ Χριστό. Καὶ στὸ κοντάρι ψηλὰ εἶχαν τὸν
τίμιο σταυρό.

• Στὰ καράβια τους. Στὴ ναυαρχίδα του ὁ Μια-
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• Φαινόταν ἐπίσης στὶς σημαῖες τους. Δὲν εἶ χε
ἀκόμη τότε καθιερωθῆ ὡρισμένη ση  μαία· ἄλλος ζω-
γράφιζε στὴ σημαία του τὸν ἅ γιο Γεώργιο, ἄλλος
τὸν ἅγιο Δημήτριο, ἄλλος τὸν ἅγιο Θεόδωρο, ἄλ -
λος τὸν ἀρχάγγελο Μιχαήλ, ἄλλος τὴν Παναγία,
ἄλλος τὸ Χριστό. Καὶ στὸ κοντάρι ψηλὰ εἶχαν τὸν
τίμιο σταυρό.

• Στὰ καράβια τους. Στὴ ναυαρχίδα του ὁ Μια-
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Μεγάλη ἡμέρα σήμερα, ἀγαπητοί μου. Με γάλη βέ-
 βαια γιὰ ὅσους πιστεύουν, γιὰ τοὺς ἄλ λους δὲν

σημαίνει τίποτα. Ὅσοι ἔ χουν ἀγάπη στὴν πατρί δα καὶ
πρὸ παντὸς ἀ γάπη καὶ πίστι στὸ Χριστὸ ὡς Σωτῆρα
τοῦ κόσμου, αὐτοὶ αἰσθάνονται βαθειὰ συγκίνησι.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ΄ ᾠδ.). Νὰ χαρῇ ἡ γῆ, ὅλος ὁ
πλανήτης. Γιατὶ τί ἦταν πρὶν τούτη ἡ Γῆ; Ἦταν βου-τηγμένη μέσα στὴν ἁμαρτία· τὴν εἰδωλολατρία,
τὴν ἀσέβεια, τὸ ψέμα, τὴν πορ νεία, τὴ μοιχεία…
Θά ᾽πρε πε ὁ δίκαιος Θεὸς νὰ τιμωρήσῃ αὐτὸ τὸν
κόσμο· ν᾽ ἀνοίξουν πάλι οἱ καταρρᾶκτες τοῦ οὐρα-
νοῦ καὶ νὰ πνιγοῦν οἱ βλάσφημοι, νὰ βρέξῃ πάλι
φωτιὰ καὶ θειάφι νὰ καοῦν οἱ ἀσελγεῖς, νὰ πλημμυ-
ρί σουν τὰ ποτάμια, νὰ πέσουν τ᾽ ἀστέρια στὰ κε φά-
λια τῶν ἁμαρτωλῶν… Μποροῦσε ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ
τὴ Γῆ σκόνη· γιατὶ τὴ μόλυνε ὁ ἄνθρωπος. Τὰ ἔκα-
νε αὐ τὰ ὁ Μεγαλοδύναμος; Ὄχι. Δόξα τῇ μακρο θυ-
μίᾳ σου, Κύριε! Ἔδειξε ἀγάπη ἀνέκφραστη.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν». «Σήμερον», τὴν ἡ   μέ ρα αὐτὴ ὅ -
 πως λέ με στὸ ἀπολυτίκιο, εἶνε «τῆς σω τη ρίας ἡμῶν
τὸ κεφάλαιον», ἡ ἀρχὴ τῆς σωτηρίας μας. Καὶ ὅ πως
ἀπὸ ἕνα σπόρο βγαίνει ὁλόκληρο πλατάνι, ἔτσι ἀπὸ
τὴ σημερι νὴ ἑορτὴ βγῆκε ὅλο τὸ δέντρο τοῦ Χρι στοῦ,
ποὺ καλύπτει Ἀνατολὴ καὶ Δύσι, Βορρᾶ καὶ Νό το.
Κανένα τσεκούρι τοῦ δι αβόλου δὲν θὰ μπο ρέ σῃ νὰ
τὸ ξερριζώσῃ· μπορεῖ νὰ κόψῃ κλαδιά, νὰ ῥημάξῃ
φύλλα, ἀλλὰ οἱ ῥίζες του μένουν στὴν καρδιὰ τῆς
ἀνθρωπότητος· ματαίως οἱ ἐχθροὶ προφητεύουν
ὅτι ἔφτασε τὸ τέλος τοῦ Χριστιανισμοῦ.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν». Εἶνε ἡμέρα χαρᾶς γιὰ ὅλη τὴ
Γῆ, ἰδιαιτέρως ὅμως γιὰ τὸ κομμάτι τοῦτο, ποὺ κα-
τοικοῦμε ἐμεῖς. Ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ
γιὰ ὅλα τὰ Βαλκάνια· ὅλοι οἱ λαοὶ τῶν Βαλκανίων
ἑορτάζουν. Διότι στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος καὶ
ἡ Ἀλβάνια καὶ ἡ Σερβία καὶ ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ
῾Ρουμανία ἦταν Χριστι ανοὶ ὀρθόδοξοι. Καὶ παρ᾽ ὅ -
λο ποὺ ἔπεσε κατόπιν ὁ κόκκινος σπόρος καὶ μᾶς
χώρισε, πάλι μία πίστι ἔχουμε μαζί τους, ἕνα Θεὸ
λατρεύουμε. Ἦταν λοιπὸν σκλάβοι, ὅ πως ἐ μεῖς,
τοὺς πλάκωνε κι αὐτοὺς ἡ σκλαβιὰ τῆς Τουρκιᾶς,
ἡ ὁ ποία τότε ἦταν πανίσχυρη. Κι ὅ ταν ἄ κουσαν, ὅτι
σήμερα οἱ Ἕλληνες ξυπόλη τοι - ἄοπλοι ἐ παναστά-
τησαν, πῆραν θάρρος.

[Κάνω ἐδῶ μία παρέκβασι. Ἐὰν καὶ τὸ 1955, ὅταν οἱ Τοῦρ κοι
στὴν Κωσταντινούπολι ἀνέσκαψαν τάφους πατέρων μας καὶ ἀσέβη -
σαν στὶς κολυμβῆθρες μας, ὑπῆρχε ἕνας Πλα στήρας - ἕνας Κοντύ-
λης, δὲν θὰ τὸ ἀνέχονταν. Δὲν εἴχαμε δυσ τυχῶς τότε ἄν τρες μὲ ὑ -
ψηλὸ φρόνημα καὶ δεχτήκαμε ῥαπί σματα ταπει νώσε ως. Ὄχι, δὲν αἰ -
σθάνομαι μῖ σος ἐναντίον τῶν τέκνων τῆς Ἄγαρ, ἄν θρωποι εἶνε κι
αὐτοί· ἀλ λ᾽ ὑπάρχει Θεός, δίκαιο, ἀνταπόδοσις].

Ἦταν λοιπὸν ἡ Τουρκιὰ κρά τος τεράστιο· ἔ φτα-
νε πρὸς ἀνατολὰς μέχρι Περσικὸ κόλπο καὶ Ἰνδίες,
πρὸς δυσμὰς μέχρι Ἰταλία, πρὸς νό τον μέχρι τὸ
Νεῖλο, καὶ πρὸς βορρᾶν μέχρι Δού ναβι καὶ Βιέννη.
Ποιός τολμοῦσε νὰ τὴν πει ρά ξῃ; Κλαρῖνο στέ κον -
ταν μπρὸς στὸ σουλτᾶνο οἱ πρεσβευταὶ Ἀγγλίας,
Γαλλίας καὶ ̔Ρωσίας. Μὰ ὁ Θεὸς ἔκανε τὸ θαῦμα του.
Πῶς τὸ ἔ  κανε; Διὰ μέσου ἀνθρώπων, πιστῶν Ἑλλή-νων δούλων του. Μετά σηκώθηκαν καὶ οἱ ἄλλοι λα-
οί. Τὸ ἔ θνος ποὺ ἔγινε ἐδῶ πρωτοπόρο στὴν ἐ λευ-
θε ρία τῶν Χριστιανῶν ἦ ταν οἱ Ἕλληνες. Γι᾽ αὐ τὸ
λέω, ὅτι ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶνε ἑορτὴ ὅλων τῶν Βαλκα-
νίων. Εἴμαστε ὀρθόδοξοι· καὶ ἂν ὑπῆρ χε καλὴ πνευ-
ματικὴ ἡγεσία, οἱ ὀρ  θόδοξοι λαοὶ θὰ ἦταν ἑνω μένοι
ὑπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

«Εὐαγγε λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα νοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν». Πάντοτε ὁ Θεὸς κάνει θαύματα,
ἀλλὰ πρέπει νὰ βρεθοῦν καὶ τὰ κατάλληλα ὄργα-
να, Καὶ τὸ 1821 βρέθηκαν οἱ ἥ ρωες, αὐτοὶ ποὺ τὶς
μορφές τους βλέπουμε στὰ σχολεῖα. Ἂν τοὺς δεί-
ξετε καὶ ῥωτήσετε τώρα τὰ παιδιὰ ποιοί εἶν᾽ αὐτοί;
δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουν. Τί ἦ ταν αὐτοὶ οἱ ἥρωες;
ἄγγελοι, ἅ  γιοι ἦ ταν; Ὄχι· ἦ ταν ἄνθρωποι ἁμαρτω-
λοί, μὲ ἐλαττώμα τα καὶ κακίες· εἶχαν ὅμως δύο γνω-
 ρίσματα ποὺ σ᾽ ἐμᾶς τώρα σπανίζουν.

* * *⃝ Τὸ πρῶτο ποὺ τοὺς χαρακτήριζε ἦταν ἡ πίστι στὸΧριστό. • Φαινόταν καθαρὰ ἡ πίστι στὶς ἐπιστο λές
τους. Ἀρχίζοντας νὰ γράψουν χάραζαν σταυρὸ μὲ
τὰ λόγια «Ἰησοῦς Χριστὸς νι κᾷ». Σῴζονται σὲ μου-
σεῖα γράμμα τά τους.
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ούλης, στὸ κατάρτι τῆς πλώρης, εἶχε πάν  τα ἕνα με-
γάλο μαῦρο σταυρὸ καὶ γύρω - γύρω μὲ λευκὰ γράμ-
 ματα ἔγραφε· ἐπάνω «Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾶ», κάτω
«Σταυροῦ τόπος ἐ χθρῶν τρόμος», καὶ στὰ πλάγια
«Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα». Ὁ ἐπίσκοπος Ὕ -
δρας Ἱερό θεος (1967-2000) ἔφειαξε ὁμοιώματά του, μι-
κροὺς σταυρούς· τοὺς ἔδινε εὐλογία, ἔστειλε ἕνα
καὶ σ᾽ ἐμένα. Στὰ χρόνια μας ἡ μασονία –ποῦ κα-
ταντήσαμε, τὸ καταγγέλλω ἐπισήμως– ἐ πι χείρησε
νὰ βγάλῃ τὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸ κοντάρι τῆς σημαίας
καὶ στὴ θέσι του νὰ μπῇ μία …σφαῖρα.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ̓ 21 πίστευαν καὶ τό ̓ δειχναν στὶςπροσευχές τους. Οἱ Τοῦρκοι ἔ σφαξαν στὴ Χίο 20 χι-
λιάδες γυναικόπαιδα, κοκκίνισε ἡ θάλασσα ἀπ᾽ τὸ
αἷμα, καὶ μετὰ γιώρταζαν τὸ ῥαμαζάνι τους. Τό τε ὁ
Κανάρης προσευχήθη κε, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ
εἶπε· Θεέ μου, βοήθησέ μας νὰ τοὺς τιμωρήσου-
με. Ἔτσι μ᾽ ἕνα μικρὸ πυρπολικὸ τίναξε στὸν ἀέρα
τὴ ναυαρχίδα τους. Κι ὅταν γύρισε, πῆγε κατ᾽ εὐ -
θεῖαν στὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Θεό.

• Ἕνας ἄλλος ἀγωνιστής, ὁ Μακρυγιάννης, μὲ
κορμὶ κόσκινο ἀπὸ σφαῖρες, βαστοῦσε τὴ Σύνοψι,
τιμοῦσε τὴν Παναγία, δὲν καθόταν στὸ τραπέζι
χω ρὶς σταυρό. Μιὰ φορὰ λοιπὸν φιλοξενοῦσε ἕναν
ξένο ἀπ᾽ τὸ Παρίσι. Πρὶν κα θήσουν ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ξέ-
νος γέλασε εἰρωνικὰ καὶ χαρακτήρισε τὶς συνήθει-
ες αὐ τὲς πράγματα «μπόσικα», δηλαδὴ ἀνόητα. Ὁ
Μακρυγιάννης δὲν τὸ ἀνέχθηκε· τὸν ἔδιωξε. Αὐτοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι, εἶχαν πίστι στὸ Θεό.
⃝ Ἡ πίστι τους ὅμως δὲν ἦταν μόνο λόγια· ζοῦ σανκαὶ ζωὴ ἐνάρετη. • Ἐκκλησιάζονταν τα κτι κά· καὶ πή-
γαιναν πρωί, ἀπὸ τὸν ὄρθρο πα ρα κα λῶ. Ὅποιος δὲν
τὸ πιστεύει, στὴν Κυψέ λη - Ἀθηνῶν σῴζεται ἡ ἐκ -
κλησία τῶν Ἁγί ων Ἀ ποστόλων, ὅπου πήγαινε ὁ Κα-
νάρης· ὑ πῆρχε μάλιστα καὶ τὸ στασίδι του. Ἂν σή-
μερα δῆτε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους νωρὶς
στὴν ἐκκλησία, «νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη».

• Νήστευαν ἐκεῖνοι. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Τρι-
 πο λιτσὰ ἦταν ἡμέρα Παρασκευή· κι αὐτοὶ πεινα-
σμένοι, ἐξαντλημένοι. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης φώ-
ναξε· Μὴ μαγαρίσετε τὴν ἡμέρα· νὰ νηστέψετε, ὁ
Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε!… Καὶ στὰ καράβια τοῦ
Μιαούλη Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔτρωγαν ἐλιὲς
καὶ κρεμμύδι. Ἄντε σήμερα σὲ μονάδες τοῦ στρα-
τοῦ μας νὰ δῇς τὸ συσσίτιο…

• Ἔκαναν προσευχή. Ὅταν ἄκουσαν στὸ Παρί-
σι, ὅτι αὐτοὶ οἱ ξυπόλητοι ἐπαναστάτησαν, εἶπαν·
Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἄνθρωποι εἶν᾽ αὐτοί. Περιο-
δεύον τας στὸ Μοριά, νύχτωσαν κάπου καὶ ζήτη-
σαν κατάλυμα σὲ μιὰ καλύβα. Τί νὰ δοῦν· φτώχεια!
ἑφτὰ παιδάκια καὶ μωρὸ σὲ αἰώρα κρεμασμένη ἀπὸ
τὴν ὀροφή· στὸ τραπέζι κάτι χορταράκια καὶ ψωμὶ
κριθαρένιο. Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ προτοῦ νὰ πέ-
σουν γιὰ ὕ πνο, προσευχήθηκαν· τὰ παιδάκια εἶπαν
κάτι τὸ καθένα, ἔκαναν μετάνοιες στρωτὲς καὶ ἔ -
ψαλαν τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ…».
Καὶ οἱ ξένοι εἶπαν μεταξύ τους· Νά γιατί νικοῦν αὐ -
τοὶ οἱ ξυπόλητοι! Κι ὅταν γύρισαν στὸ Παρίσι, τὰ
ἔγραψαν αὐτὰ νὰ τὰ μάθουν ὅλοι.

• Ἀκόμα, ζοῦσαν ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ. Ὁ Κολο κο-
τρώνης ἔκανε τραπέζι στὸν πρίγκιπα Δημήτριο Ὑ -
ψηλάντη κατὰ γῆς στὸ ὕπαιθρο, ἐ πάνω σὲ κλαδιὰ

σκηνιᾶς, καὶ τὸν κέρασε κρα σὶ μέσα σὲ κούπα ἀπὸ
ξερὴ φλούδα κολοκύθας. Ἕνας Ἄγγλος, πάλι, πῆ -
γε στὸ Ναύπλιο καὶ βρέθηκε σὲ σπιτάκι φτωχικό, ὅ -
που τὸν δέ χτηκε ἕνα ζεῦγος νεονύμφων. Ὁ πατέρας
τους εἶχε σκοτωθῆ, μὰ αὐτοὶ δὲν δίστα σαν νὰ κά-
νουν γάμο, ἂς τοὺς ἔλειπαν καὶ τὰ στοιχειώδη. Δὲν
εἶχαν οὔτε καρέκλα, κάθονταν νὰ φᾶνε πάνω σ᾽ ἕ -
να τσούλι, καὶ τὸ φαγητό τους ἦταν τελείως λιτό·
ἔνιωθαν ὅμως εὐτυχισμένοι.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 πίστευαν στὸ Χριστό, ἦ ταν
ἐνάρετοι, προσ εύχονταν, ἐκκλησιάζον ταν, νήστευ-
αν, ζοῦσαν ζωὴ ἁπλῆ, καὶ τέλος εἶχαν ἀγάπη. Στὶς
μάχες ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἦταν λιοντάρια,
ἀλλὰ μέσα τους εἶχαν καρδιὰ παιδιοῦ. Ἕνα μόνο
προσθέτω καὶ τελειώνω. Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἕνα
παιδὶ ποὺ τὸ ἀγαποῦσε. Κάποιος ὅμως τὸ σκότω-
σε· καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ἤξερε τὸ φονιᾶ. Ἂν πᾶ -
τε στὴν Ἀθήνα στὸ μουσεῖο, ὐπάρχει τὸ κρανίο τοῦ
παιδιοῦ τρυπημένο ἀπὸ σφαῖρα. Ἀφοῦ πέρασαν λί-
γα χρόνια, ὁ Κολοκοτρώνης πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ
τὸν ἔφερε στὸ σπίτι του! Ἡ μάνα τοῦ Κολοκοτρώνη
διαμαρτυρήθηκε· –Βρὲ παιδί μου, τὸ φονιᾶ τοῦ παι-
διοῦ σου κ᾽ ἐγ γονοῦ μου μᾶς κουβάλησες ἐδῶ; Κ᾽
ἐκεῖνος τῆς ἀ πάντησε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε σήμερα, νὰ καθήσῃ αὐτὸς στὸ τραπέζι μας,
εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ νεκροῦ!… Ἐλᾶτε
τώρα ὅλοι, παπᾶδες, δεσποτάδες, πα τριάρχες, νο-
μάρχες, δικαστές, εἰσαγγελεῖς· πάρτε ζυγαριὰ καὶ
ζυγίστε αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ εἶπε.

Ξυπόλητοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ στὴν καρδιὰ εἶ χ αντὸ Χριστό· καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ θαῦμα. Τώρα ποῦ εἶνε
ἡ πίστις καὶ ποῦ ἡ ἐνάρετη ζωή; Ποῦ ἡ συγχώρη-
σις, ἡ συμφιλίωσις, ἡ ἀγάπη;… Ὁ Κολοκοτρώνης τὰ
βρῆκε μὲ τὸ φο νιᾶ, ἐμεῖς; Ἕνας δεσπότης στὴ σύν -
οδο εἶπε στὸν πρῶ το· –Ἐδῶ τέλος πάντων τσακω-
θή κα με, ἔλα τώρα νὰ συχωρηθοῦμε. –Ὄχι!… Οἱ ἥ -
ρωες ἐ κεῖνοι ἦταν ὑ πὲρ τῆς ἀγάπης, ἐμεῖς κατὰ τῆς
ἀγάπης. Μόνο παρελάσεις καὶ τίποτε ἄλλο.

* * *Θὰ πῆτε τώρα, ἀγαπητοί μου· Πῶς ἐμεῖς ἀλλά-ξαμε τόσο; Νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, ἀδελφοί μου.
Ἐκεῖνος ὁ Μακρυγιάννης! ἀγράμματος μὰ τε-

τραπέρατος. Στὸ σπίτι του εἶχε ὅλο εἰκόνες. Ἔκα-
νε κι αὐτὸς μία, μὰ τὴν κατέσχεσε ἡ ἀ στυ νομία. Τί
παρίστανε; Ζωγράφισε σὲ χαρτόνι μιὰ κοπέλλα μ᾽
ἕνα σταυρό, ντυμένη ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, καὶ στὸ
κεφάλι εἶχε στεφάνι. Ἕνα μαῦρο χέρι ὅμως βγῆκε
ἀπ᾽ τὸ σκο τάδι, πλησίασε, τὴν ἔσχισε στὸ στέρνο,
τῆς ξερ ρί  ζωσε τὴν καρδιά, κι αὐτὴ ἔπεσε νεκρή.
Δηλαδή; Γυναίκα εἶ νε ἡ Ἑλλάδα, μαῦρο χέρι εἶνεοἱ ξένοι (Ἄγ γλοι, Γάλλοι, ῾Ρῶσοι, Ἀμερι κᾶνοι, ὅλοι
ἀνεξ αιρέτως· ὁ ψεύτικος πολιτισμὸς τῆς Δύσεως).
Μπῆκαν ἐ δῶ καὶ ἔβγαλαν τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλά-
δος. Καὶ καρδιά της ποιά εἶνε· ὁ Χριστός, ἡ Ὀρθο-δοξία. Δὲν ζῇ ὁ ἄν θρωπος χωρὶς καρδιά· κ᾽ ἐμεῖς
χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία πεθαίνουμε.

Μπρός, ἀδέρφια μου, νὰ παλέψουμε ν᾽ ἀ ναστη -θῇ ἡ πατρίδα μας, νὰ γίνῃ πάλι χριστιανική, ὀρθό-
δοξη, διὰ πρεσβει ῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα νὰ τὰ πῆτε παντοῦ, νὰ δοῦμε
καλύτερες ἡμέρες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος [ὑπόγειο τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν νέου ναοῦ] Φλωρίνης τὴν 24-3-1973 Σάββατο ἑσπέρας, μὲ τίτλο τώρα λίγο συντομώτερο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2022.
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ούλης, στὸ κατάρτι τῆς πλώρης, εἶχε πάν  τα ἕνα με-
γάλο μαῦρο σταυρὸ καὶ γύρω - γύρω μὲ λευκὰ γράμ-
 ματα ἔγραφε· ἐπάνω «Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾶ», κάτω
«Σταυροῦ τόπος ἐ χθρῶν τρόμος», καὶ στὰ πλάγια
«Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα». Ὁ ἐπίσκοπος Ὕ -
δρας Ἱερό θεος (1967-2000) ἔφειαξε ὁμοιώματά του, μι-
κροὺς σταυρούς· τοὺς ἔδινε εὐλογία, ἔστειλε ἕνα
καὶ σ᾽ ἐμένα. Στὰ χρόνια μας ἡ μασονία –ποῦ κα-
ταντήσαμε, τὸ καταγγέλλω ἐπισήμως– ἐ πι χείρησε
νὰ βγάλῃ τὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸ κοντάρι τῆς σημαίας
καὶ στὴ θέσι του νὰ μπῇ μία …σφαῖρα.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ̓ 21 πίστευαν καὶ τό ̓ δειχναν στὶςπροσευχές τους. Οἱ Τοῦρκοι ἔ σφαξαν στὴ Χίο 20 χι-
λιάδες γυναικόπαιδα, κοκκίνισε ἡ θάλασσα ἀπ᾽ τὸ
αἷμα, καὶ μετὰ γιώρταζαν τὸ ῥαμαζάνι τους. Τό τε ὁ
Κανάρης προσευχήθη κε, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ
εἶπε· Θεέ μου, βοήθησέ μας νὰ τοὺς τιμωρήσου-
με. Ἔτσι μ᾽ ἕνα μικρὸ πυρπολικὸ τίναξε στὸν ἀέρα
τὴ ναυαρχίδα τους. Κι ὅταν γύρισε, πῆγε κατ᾽ εὐ -
θεῖαν στὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Θεό.

• Ἕνας ἄλλος ἀγωνιστής, ὁ Μακρυγιάννης, μὲ
κορμὶ κόσκινο ἀπὸ σφαῖρες, βαστοῦσε τὴ Σύνοψι,
τιμοῦσε τὴν Παναγία, δὲν καθόταν στὸ τραπέζι
χω ρὶς σταυρό. Μιὰ φορὰ λοιπὸν φιλοξενοῦσε ἕναν
ξένο ἀπ᾽ τὸ Παρίσι. Πρὶν κα θήσουν ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ξέ-
νος γέλασε εἰρωνικὰ καὶ χαρακτήρισε τὶς συνήθει-
ες αὐ τὲς πράγματα «μπόσικα», δηλαδὴ ἀνόητα. Ὁ
Μακρυγιάννης δὲν τὸ ἀνέχθηκε· τὸν ἔδιωξε. Αὐτοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι, εἶχαν πίστι στὸ Θεό.
⃝ Ἡ πίστι τους ὅμως δὲν ἦταν μόνο λόγια· ζοῦ σανκαὶ ζωὴ ἐνάρετη. • Ἐκκλησιάζονταν τα κτι κά· καὶ πή-
γαιναν πρωί, ἀπὸ τὸν ὄρθρο πα ρα κα λῶ. Ὅποιος δὲν
τὸ πιστεύει, στὴν Κυψέ λη - Ἀθηνῶν σῴζεται ἡ ἐκ -
κλησία τῶν Ἁγί ων Ἀ ποστόλων, ὅπου πήγαινε ὁ Κα-
νάρης· ὑ πῆρχε μάλιστα καὶ τὸ στασίδι του. Ἂν σή-
μερα δῆτε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους νωρὶς
στὴν ἐκκλησία, «νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη».

• Νήστευαν ἐκεῖνοι. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Τρι-
 πο λιτσὰ ἦταν ἡμέρα Παρασκευή· κι αὐτοὶ πεινα-
σμένοι, ἐξαντλημένοι. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης φώ-
ναξε· Μὴ μαγαρίσετε τὴν ἡμέρα· νὰ νηστέψετε, ὁ
Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε!… Καὶ στὰ καράβια τοῦ
Μιαούλη Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔτρωγαν ἐλιὲς
καὶ κρεμμύδι. Ἄντε σήμερα σὲ μονάδες τοῦ στρα-
τοῦ μας νὰ δῇς τὸ συσσίτιο…

• Ἔκαναν προσευχή. Ὅταν ἄκουσαν στὸ Παρί-
σι, ὅτι αὐτοὶ οἱ ξυπόλητοι ἐπαναστάτησαν, εἶπαν·
Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἄνθρωποι εἶν᾽ αὐτοί. Περιο-
δεύον τας στὸ Μοριά, νύχτωσαν κάπου καὶ ζήτη-
σαν κατάλυμα σὲ μιὰ καλύβα. Τί νὰ δοῦν· φτώχεια!
ἑφτὰ παιδάκια καὶ μωρὸ σὲ αἰώρα κρεμασμένη ἀπὸ
τὴν ὀροφή· στὸ τραπέζι κάτι χορταράκια καὶ ψωμὶ
κριθαρένιο. Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ προτοῦ νὰ πέ-
σουν γιὰ ὕ πνο, προσευχήθηκαν· τὰ παιδάκια εἶπαν
κάτι τὸ καθένα, ἔκαναν μετάνοιες στρωτὲς καὶ ἔ -
ψαλαν τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ…».
Καὶ οἱ ξένοι εἶπαν μεταξύ τους· Νά γιατί νικοῦν αὐ -
τοὶ οἱ ξυπόλητοι! Κι ὅταν γύρισαν στὸ Παρίσι, τὰ
ἔγραψαν αὐτὰ νὰ τὰ μάθουν ὅλοι.

• Ἀκόμα, ζοῦσαν ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ. Ὁ Κολο κο-
τρώνης ἔκανε τραπέζι στὸν πρίγκιπα Δημήτριο Ὑ -
ψηλάντη κατὰ γῆς στὸ ὕπαιθρο, ἐ πάνω σὲ κλαδιὰ

σκηνιᾶς, καὶ τὸν κέρασε κρα σὶ μέσα σὲ κούπα ἀπὸ
ξερὴ φλούδα κολοκύθας. Ἕνας Ἄγγλος, πάλι, πῆ -
γε στὸ Ναύπλιο καὶ βρέθηκε σὲ σπιτάκι φτωχικό, ὅ -
που τὸν δέ χτηκε ἕνα ζεῦγος νεονύμφων. Ὁ πατέρας
τους εἶχε σκοτωθῆ, μὰ αὐτοὶ δὲν δίστα σαν νὰ κά-
νουν γάμο, ἂς τοὺς ἔλειπαν καὶ τὰ στοιχειώδη. Δὲν
εἶχαν οὔτε καρέκλα, κάθονταν νὰ φᾶνε πάνω σ᾽ ἕ -
να τσούλι, καὶ τὸ φαγητό τους ἦταν τελείως λιτό·
ἔνιωθαν ὅμως εὐτυχισμένοι.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 πίστευαν στὸ Χριστό, ἦ ταν
ἐνάρετοι, προσ εύχονταν, ἐκκλησιάζον ταν, νήστευ-
αν, ζοῦσαν ζωὴ ἁπλῆ, καὶ τέλος εἶχαν ἀγάπη. Στὶς
μάχες ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἦταν λιοντάρια,
ἀλλὰ μέσα τους εἶχαν καρδιὰ παιδιοῦ. Ἕνα μόνο
προσθέτω καὶ τελειώνω. Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἕνα
παιδὶ ποὺ τὸ ἀγαποῦσε. Κάποιος ὅμως τὸ σκότω-
σε· καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ἤξερε τὸ φονιᾶ. Ἂν πᾶ -
τε στὴν Ἀθήνα στὸ μουσεῖο, ὐπάρχει τὸ κρανίο τοῦ
παιδιοῦ τρυπημένο ἀπὸ σφαῖρα. Ἀφοῦ πέρασαν λί-
γα χρόνια, ὁ Κολοκοτρώνης πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ
τὸν ἔφερε στὸ σπίτι του! Ἡ μάνα τοῦ Κολοκοτρώνη
διαμαρτυρήθηκε· –Βρὲ παιδί μου, τὸ φονιᾶ τοῦ παι-
διοῦ σου κ᾽ ἐγ γονοῦ μου μᾶς κουβάλησες ἐδῶ; Κ᾽
ἐκεῖνος τῆς ἀ πάντησε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε σήμερα, νὰ καθήσῃ αὐτὸς στὸ τραπέζι μας,
εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ νεκροῦ!… Ἐλᾶτε
τώρα ὅλοι, παπᾶδες, δεσποτάδες, πα τριάρχες, νο-
μάρχες, δικαστές, εἰσαγγελεῖς· πάρτε ζυγαριὰ καὶ
ζυγίστε αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ εἶπε.

Ξυπόλητοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ στὴν καρδιὰ εἶ χ αντὸ Χριστό· καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ θαῦμα. Τώρα ποῦ εἶνε
ἡ πίστις καὶ ποῦ ἡ ἐνάρετη ζωή; Ποῦ ἡ συγχώρη-
σις, ἡ συμφιλίωσις, ἡ ἀγάπη;… Ὁ Κολοκοτρώνης τὰ
βρῆκε μὲ τὸ φο νιᾶ, ἐμεῖς; Ἕνας δεσπότης στὴ σύν -
οδο εἶπε στὸν πρῶ το· –Ἐδῶ τέλος πάντων τσακω-
θή κα με, ἔλα τώρα νὰ συχωρηθοῦμε. –Ὄχι!… Οἱ ἥ -
ρωες ἐ κεῖνοι ἦταν ὑ πὲρ τῆς ἀγάπης, ἐμεῖς κατὰ τῆς
ἀγάπης. Μόνο παρελάσεις καὶ τίποτε ἄλλο.

* * *Θὰ πῆτε τώρα, ἀγαπητοί μου· Πῶς ἐμεῖς ἀλλά-ξαμε τόσο; Νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, ἀδελφοί μου.
Ἐκεῖνος ὁ Μακρυγιάννης! ἀγράμματος μὰ τε-

τραπέρατος. Στὸ σπίτι του εἶχε ὅλο εἰκόνες. Ἔκα-
νε κι αὐτὸς μία, μὰ τὴν κατέσχεσε ἡ ἀ στυ νομία. Τί
παρίστανε; Ζωγράφισε σὲ χαρτόνι μιὰ κοπέλλα μ᾽
ἕνα σταυρό, ντυμένη ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, καὶ στὸ
κεφάλι εἶχε στεφάνι. Ἕνα μαῦρο χέρι ὅμως βγῆκε
ἀπ᾽ τὸ σκο τάδι, πλησίασε, τὴν ἔσχισε στὸ στέρνο,
τῆς ξερ ρί  ζωσε τὴν καρδιά, κι αὐτὴ ἔπεσε νεκρή.
Δηλαδή; Γυναίκα εἶ νε ἡ Ἑλλάδα, μαῦρο χέρι εἶνεοἱ ξένοι (Ἄγ γλοι, Γάλλοι, ῾Ρῶσοι, Ἀμερι κᾶνοι, ὅλοι
ἀνεξ αιρέτως· ὁ ψεύτικος πολιτισμὸς τῆς Δύσεως).
Μπῆκαν ἐ δῶ καὶ ἔβγαλαν τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλά-
δος. Καὶ καρδιά της ποιά εἶνε· ὁ Χριστός, ἡ Ὀρθο-δοξία. Δὲν ζῇ ὁ ἄν θρωπος χωρὶς καρδιά· κ᾽ ἐμεῖς
χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία πεθαίνουμε.

Μπρός, ἀδέρφια μου, νὰ παλέψουμε ν᾽ ἀ ναστη -θῇ ἡ πατρίδα μας, νὰ γίνῃ πάλι χριστιανική, ὀρθό-
δοξη, διὰ πρεσβει ῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα νὰ τὰ πῆτε παντοῦ, νὰ δοῦμε
καλύτερες ἡμέρες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος [ὑπόγειο τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν νέου ναοῦ] Φλωρίνης τὴν 24-3-1973 Σάββατο ἑσπέρας, μὲ τίτλο τώρα λίγο συντομώτερο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2022.

2ούλης, στὸ κατάρτι τῆς πλώρης, εἶχε πάν  τα ἕνα με-
γάλο μαῦρο σταυρὸ καὶ γύρω - γύρω μὲ λευκὰ γράμ-
 ματα ἔγραφε· ἐπάνω «Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾶ», κάτω
«Σταυροῦ τόπος ἐ χθρῶν τρόμος», καὶ στὰ πλάγια
«Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα». Ὁ ἐπίσκοπος Ὕ -
δρας Ἱερό θεος (1967-2000) ἔφειαξε ὁμοιώματά του, μι-
κροὺς σταυρούς· τοὺς ἔδινε εὐλογία, ἔστειλε ἕνα
καὶ σ᾽ ἐμένα. Στὰ χρόνια μας ἡ μασονία –ποῦ κα-
ταντήσαμε, τὸ καταγγέλλω ἐπισήμως– ἐ πι χείρησε
νὰ βγάλῃ τὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸ κοντάρι τῆς σημαίας
καὶ στὴ θέσι του νὰ μπῇ μία …σφαῖρα.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ̓ 21 πίστευαν καὶ τό ̓ δειχναν στὶςπροσευχές τους. Οἱ Τοῦρκοι ἔ σφαξαν στὴ Χίο 20 χι-
λιάδες γυναικόπαιδα, κοκκίνισε ἡ θάλασσα ἀπ᾽ τὸ
αἷμα, καὶ μετὰ γιώρταζαν τὸ ῥαμαζάνι τους. Τό τε ὁ
Κανάρης προσευχήθη κε, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ
εἶπε· Θεέ μου, βοήθησέ μας νὰ τοὺς τιμωρήσου-
με. Ἔτσι μ᾽ ἕνα μικρὸ πυρπολικὸ τίναξε στὸν ἀέρα
τὴ ναυαρχίδα τους. Κι ὅταν γύρισε, πῆγε κατ᾽ εὐ -
θεῖαν στὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Θεό.

• Ἕνας ἄλλος ἀγωνιστής, ὁ Μακρυγιάννης, μὲ
κορμὶ κόσκινο ἀπὸ σφαῖρες, βαστοῦσε τὴ Σύνοψι,
τιμοῦσε τὴν Παναγία, δὲν καθόταν στὸ τραπέζι
χω ρὶς σταυρό. Μιὰ φορὰ λοιπὸν φιλοξενοῦσε ἕναν
ξένο ἀπ᾽ τὸ Παρίσι. Πρὶν κα θήσουν ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ξέ-
νος γέλασε εἰρωνικὰ καὶ χαρακτήρισε τὶς συνήθει-
ες αὐ τὲς πράγματα «μπόσικα», δηλαδὴ ἀνόητα. Ὁ
Μακρυγιάννης δὲν τὸ ἀνέχθηκε· τὸν ἔδιωξε. Αὐτοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι, εἶχαν πίστι στὸ Θεό.
⃝ Ἡ πίστι τους ὅμως δὲν ἦταν μόνο λόγια· ζοῦ σανκαὶ ζωὴ ἐνάρετη. • Ἐκκλησιάζονταν τα κτι κά· καὶ πή-
γαιναν πρωί, ἀπὸ τὸν ὄρθρο πα ρα κα λῶ. Ὅποιος δὲν
τὸ πιστεύει, στὴν Κυψέ λη - Ἀθηνῶν σῴζεται ἡ ἐκ -
κλησία τῶν Ἁγί ων Ἀ ποστόλων, ὅπου πήγαινε ὁ Κα-
νάρης· ὑ πῆρχε μάλιστα καὶ τὸ στασίδι του. Ἂν σή-
μερα δῆτε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους νωρὶς
στὴν ἐκκλησία, «νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη».

• Νήστευαν ἐκεῖνοι. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Τρι-
 πο λιτσὰ ἦταν ἡμέρα Παρασκευή· κι αὐτοὶ πεινα-
σμένοι, ἐξαντλημένοι. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης φώ-
ναξε· Μὴ μαγαρίσετε τὴν ἡμέρα· νὰ νηστέψετε, ὁ
Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε!… Καὶ στὰ καράβια τοῦ
Μιαούλη Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔτρωγαν ἐλιὲς
καὶ κρεμμύδι. Ἄντε σήμερα σὲ μονάδες τοῦ στρα-
τοῦ μας νὰ δῇς τὸ συσσίτιο…

• Ἔκαναν προσευχή. Ὅταν ἄκουσαν στὸ Παρί-
σι, ὅτι αὐτοὶ οἱ ξυπόλητοι ἐπαναστάτησαν, εἶπαν·
Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἄνθρωποι εἶν᾽ αὐτοί. Περιο-
δεύον τας στὸ Μοριά, νύχτωσαν κάπου καὶ ζήτη-
σαν κατάλυμα σὲ μιὰ καλύβα. Τί νὰ δοῦν· φτώχεια!
ἑφτὰ παιδάκια καὶ μωρὸ σὲ αἰώρα κρεμασμένη ἀπὸ
τὴν ὀροφή· στὸ τραπέζι κάτι χορταράκια καὶ ψωμὶ
κριθαρένιο. Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ προτοῦ νὰ πέ-
σουν γιὰ ὕ πνο, προσευχήθηκαν· τὰ παιδάκια εἶπαν
κάτι τὸ καθένα, ἔκαναν μετάνοιες στρωτὲς καὶ ἔ -
ψαλαν τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ…».
Καὶ οἱ ξένοι εἶπαν μεταξύ τους· Νά γιατί νικοῦν αὐ -
τοὶ οἱ ξυπόλητοι! Κι ὅταν γύρισαν στὸ Παρίσι, τὰ
ἔγραψαν αὐτὰ νὰ τὰ μάθουν ὅλοι.

• Ἀκόμα, ζοῦσαν ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ. Ὁ Κολο κο-
τρώνης ἔκανε τραπέζι στὸν πρίγκιπα Δημήτριο Ὑ -
ψηλάντη κατὰ γῆς στὸ ὕπαιθρο, ἐ πάνω σὲ κλαδιὰ

σκηνιᾶς, καὶ τὸν κέρασε κρα σὶ μέσα σὲ κούπα ἀπὸ
ξερὴ φλούδα κολοκύθας. Ἕνας Ἄγγλος, πάλι, πῆ -
γε στὸ Ναύπλιο καὶ βρέθηκε σὲ σπιτάκι φτωχικό, ὅ -
που τὸν δέ χτηκε ἕνα ζεῦγος νεονύμφων. Ὁ πατέρας
τους εἶχε σκοτωθῆ, μὰ αὐτοὶ δὲν δίστα σαν νὰ κά-
νουν γάμο, ἂς τοὺς ἔλειπαν καὶ τὰ στοιχειώδη. Δὲν
εἶχαν οὔτε καρέκλα, κάθονταν νὰ φᾶνε πάνω σ᾽ ἕ -
να τσούλι, καὶ τὸ φαγητό τους ἦταν τελείως λιτό·
ἔνιωθαν ὅμως εὐτυχισμένοι.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 πίστευαν στὸ Χριστό, ἦ ταν
ἐνάρετοι, προσ εύχονταν, ἐκκλησιάζον ταν, νήστευ-
αν, ζοῦσαν ζωὴ ἁπλῆ, καὶ τέλος εἶχαν ἀγάπη. Στὶς
μάχες ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἦταν λιοντάρια,
ἀλλὰ μέσα τους εἶχαν καρδιὰ παιδιοῦ. Ἕνα μόνο
προσθέτω καὶ τελειώνω. Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἕνα
παιδὶ ποὺ τὸ ἀγαποῦσε. Κάποιος ὅμως τὸ σκότω-
σε· καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ἤξερε τὸ φονιᾶ. Ἂν πᾶ -
τε στὴν Ἀθήνα στὸ μουσεῖο, ὐπάρχει τὸ κρανίο τοῦ
παιδιοῦ τρυπημένο ἀπὸ σφαῖρα. Ἀφοῦ πέρασαν λί-
γα χρόνια, ὁ Κολοκοτρώνης πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ
τὸν ἔφερε στὸ σπίτι του! Ἡ μάνα τοῦ Κολοκοτρώνη
διαμαρτυρήθηκε· –Βρὲ παιδί μου, τὸ φονιᾶ τοῦ παι-
διοῦ σου κ᾽ ἐγ γονοῦ μου μᾶς κουβάλησες ἐδῶ; Κ᾽
ἐκεῖνος τῆς ἀ πάντησε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε σήμερα, νὰ καθήσῃ αὐτὸς στὸ τραπέζι μας,
εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ νεκροῦ!… Ἐλᾶτε
τώρα ὅλοι, παπᾶδες, δεσποτάδες, πα τριάρχες, νο-
μάρχες, δικαστές, εἰσαγγελεῖς· πάρτε ζυγαριὰ καὶ
ζυγίστε αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ εἶπε.

Ξυπόλητοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ στὴν καρδιὰ εἶ χ αντὸ Χριστό· καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ θαῦμα. Τώρα ποῦ εἶνε
ἡ πίστις καὶ ποῦ ἡ ἐνάρετη ζωή; Ποῦ ἡ συγχώρη-
σις, ἡ συμφιλίωσις, ἡ ἀγάπη;… Ὁ Κολοκοτρώνης τὰ
βρῆκε μὲ τὸ φο νιᾶ, ἐμεῖς; Ἕνας δεσπότης στὴ σύν -
οδο εἶπε στὸν πρῶ το· –Ἐδῶ τέλος πάντων τσακω-
θή κα με, ἔλα τώρα νὰ συχωρηθοῦμε. –Ὄχι!… Οἱ ἥ -
ρωες ἐ κεῖνοι ἦταν ὑ πὲρ τῆς ἀγάπης, ἐμεῖς κατὰ τῆς
ἀγάπης. Μόνο παρελάσεις καὶ τίποτε ἄλλο.

* * *Θὰ πῆτε τώρα, ἀγαπητοί μου· Πῶς ἐμεῖς ἀλλά-ξαμε τόσο; Νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, ἀδελφοί μου.
Ἐκεῖνος ὁ Μακρυγιάννης! ἀγράμματος μὰ τε-

τραπέρατος. Στὸ σπίτι του εἶχε ὅλο εἰκόνες. Ἔκα-
νε κι αὐτὸς μία, μὰ τὴν κατέσχεσε ἡ ἀ στυ νομία. Τί
παρίστανε; Ζωγράφισε σὲ χαρτόνι μιὰ κοπέλλα μ᾽
ἕνα σταυρό, ντυμένη ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, καὶ στὸ
κεφάλι εἶχε στεφάνι. Ἕνα μαῦρο χέρι ὅμως βγῆκε
ἀπ᾽ τὸ σκο τάδι, πλησίασε, τὴν ἔσχισε στὸ στέρνο,
τῆς ξερ ρί  ζωσε τὴν καρδιά, κι αὐτὴ ἔπεσε νεκρή.
Δηλαδή; Γυναίκα εἶ νε ἡ Ἑλλάδα, μαῦρο χέρι εἶνεοἱ ξένοι (Ἄγ γλοι, Γάλλοι, ῾Ρῶσοι, Ἀμερι κᾶνοι, ὅλοι
ἀνεξ αιρέτως· ὁ ψεύτικος πολιτισμὸς τῆς Δύσεως).
Μπῆκαν ἐ δῶ καὶ ἔβγαλαν τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλά-
δος. Καὶ καρδιά της ποιά εἶνε· ὁ Χριστός, ἡ Ὀρθο-δοξία. Δὲν ζῇ ὁ ἄν θρωπος χωρὶς καρδιά· κ᾽ ἐμεῖς
χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία πεθαίνουμε.

Μπρός, ἀδέρφια μου, νὰ παλέψουμε ν᾽ ἀ ναστη -θῇ ἡ πατρίδα μας, νὰ γίνῃ πάλι χριστιανική, ὀρθό-
δοξη, διὰ πρεσβει ῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα νὰ τὰ πῆτε παντοῦ, νὰ δοῦμε
καλύτερες ἡμέρες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος [ὑπόγειο τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν νέου ναοῦ] Φλωρίνης τὴν 24-3-1973 Σάββατο ἑσπέρας, μὲ τίτλο τώρα λίγο συντομώτερο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2022.
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ούλης, στὸ κατάρτι τῆς πλώρης, εἶχε πάν  τα ἕνα με-
γάλο μαῦρο σταυρὸ καὶ γύρω - γύρω μὲ λευκὰ γράμ-
 ματα ἔγραφε· ἐπάνω «Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾶ», κάτω
«Σταυροῦ τόπος ἐ χθρῶν τρόμος», καὶ στὰ πλάγια
«Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα». Ὁ ἐπίσκοπος Ὕ -
δρας Ἱερό θεος (1967-2000) ἔφειαξε ὁμοιώματά του, μι-
κροὺς σταυρούς· τοὺς ἔδινε εὐλογία, ἔστειλε ἕνα
καὶ σ᾽ ἐμένα. Στὰ χρόνια μας ἡ μασονία –ποῦ κα-
ταντήσαμε, τὸ καταγγέλλω ἐπισήμως– ἐ πι χείρησε
νὰ βγάλῃ τὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸ κοντάρι τῆς σημαίας
καὶ στὴ θέσι του νὰ μπῇ μία …σφαῖρα.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ̓ 21 πίστευαν καὶ τό ̓ δειχναν στὶςπροσευχές τους. Οἱ Τοῦρκοι ἔ σφαξαν στὴ Χίο 20 χι-
λιάδες γυναικόπαιδα, κοκκίνισε ἡ θάλασσα ἀπ᾽ τὸ
αἷμα, καὶ μετὰ γιώρταζαν τὸ ῥαμαζάνι τους. Τό τε ὁ
Κανάρης προσευχήθη κε, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ
εἶπε· Θεέ μου, βοήθησέ μας νὰ τοὺς τιμωρήσου-
με. Ἔτσι μ᾽ ἕνα μικρὸ πυρπολικὸ τίναξε στὸν ἀέρα
τὴ ναυαρχίδα τους. Κι ὅταν γύρισε, πῆγε κατ᾽ εὐ -
θεῖαν στὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Θεό.

• Ἕνας ἄλλος ἀγωνιστής, ὁ Μακρυγιάννης, μὲ
κορμὶ κόσκινο ἀπὸ σφαῖρες, βαστοῦσε τὴ Σύνοψι,
τιμοῦσε τὴν Παναγία, δὲν καθόταν στὸ τραπέζι
χω ρὶς σταυρό. Μιὰ φορὰ λοιπὸν φιλοξενοῦσε ἕναν
ξένο ἀπ᾽ τὸ Παρίσι. Πρὶν κα θήσουν ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ξέ-
νος γέλασε εἰρωνικὰ καὶ χαρακτήρισε τὶς συνήθει-
ες αὐ τὲς πράγματα «μπόσικα», δηλαδὴ ἀνόητα. Ὁ
Μακρυγιάννης δὲν τὸ ἀνέχθηκε· τὸν ἔδιωξε. Αὐτοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι, εἶχαν πίστι στὸ Θεό.
⃝ Ἡ πίστι τους ὅμως δὲν ἦταν μόνο λόγια· ζοῦ σανκαὶ ζωὴ ἐνάρετη. • Ἐκκλησιάζονταν τα κτι κά· καὶ πή-
γαιναν πρωί, ἀπὸ τὸν ὄρθρο πα ρα κα λῶ. Ὅποιος δὲν
τὸ πιστεύει, στὴν Κυψέ λη - Ἀθηνῶν σῴζεται ἡ ἐκ -
κλησία τῶν Ἁγί ων Ἀ ποστόλων, ὅπου πήγαινε ὁ Κα-
νάρης· ὑ πῆρχε μάλιστα καὶ τὸ στασίδι του. Ἂν σή-
μερα δῆτε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους νωρὶς
στὴν ἐκκλησία, «νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη».

• Νήστευαν ἐκεῖνοι. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Τρι-
 πο λιτσὰ ἦταν ἡμέρα Παρασκευή· κι αὐτοὶ πεινα-
σμένοι, ἐξαντλημένοι. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης φώ-
ναξε· Μὴ μαγαρίσετε τὴν ἡμέρα· νὰ νηστέψετε, ὁ
Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε!… Καὶ στὰ καράβια τοῦ
Μιαούλη Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔτρωγαν ἐλιὲς
καὶ κρεμμύδι. Ἄντε σήμερα σὲ μονάδες τοῦ στρα-
τοῦ μας νὰ δῇς τὸ συσσίτιο…

• Ἔκαναν προσευχή. Ὅταν ἄκουσαν στὸ Παρί-
σι, ὅτι αὐτοὶ οἱ ξυπόλητοι ἐπαναστάτησαν, εἶπαν·
Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἄνθρωποι εἶν᾽ αὐτοί. Περιο-
δεύον τας στὸ Μοριά, νύχτωσαν κάπου καὶ ζήτη-
σαν κατάλυμα σὲ μιὰ καλύβα. Τί νὰ δοῦν· φτώχεια!
ἑφτὰ παιδάκια καὶ μωρὸ σὲ αἰώρα κρεμασμένη ἀπὸ
τὴν ὀροφή· στὸ τραπέζι κάτι χορταράκια καὶ ψωμὶ
κριθαρένιο. Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ προτοῦ νὰ πέ-
σουν γιὰ ὕ πνο, προσευχήθηκαν· τὰ παιδάκια εἶπαν
κάτι τὸ καθένα, ἔκαναν μετάνοιες στρωτὲς καὶ ἔ -
ψαλαν τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ…».
Καὶ οἱ ξένοι εἶπαν μεταξύ τους· Νά γιατί νικοῦν αὐ -
τοὶ οἱ ξυπόλητοι! Κι ὅταν γύρισαν στὸ Παρίσι, τὰ
ἔγραψαν αὐτὰ νὰ τὰ μάθουν ὅλοι.

• Ἀκόμα, ζοῦσαν ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ. Ὁ Κολο κο-
τρώνης ἔκανε τραπέζι στὸν πρίγκιπα Δημήτριο Ὑ -
ψηλάντη κατὰ γῆς στὸ ὕπαιθρο, ἐ πάνω σὲ κλαδιὰ

σκηνιᾶς, καὶ τὸν κέρασε κρα σὶ μέσα σὲ κούπα ἀπὸ
ξερὴ φλούδα κολοκύθας. Ἕνας Ἄγγλος, πάλι, πῆ -
γε στὸ Ναύπλιο καὶ βρέθηκε σὲ σπιτάκι φτωχικό, ὅ -
που τὸν δέ χτηκε ἕνα ζεῦγος νεονύμφων. Ὁ πατέρας
τους εἶχε σκοτωθῆ, μὰ αὐτοὶ δὲν δίστα σαν νὰ κά-
νουν γάμο, ἂς τοὺς ἔλειπαν καὶ τὰ στοιχειώδη. Δὲν
εἶχαν οὔτε καρέκλα, κάθονταν νὰ φᾶνε πάνω σ᾽ ἕ -
να τσούλι, καὶ τὸ φαγητό τους ἦταν τελείως λιτό·
ἔνιωθαν ὅμως εὐτυχισμένοι.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 πίστευαν στὸ Χριστό, ἦ ταν
ἐνάρετοι, προσ εύχονταν, ἐκκλησιάζον ταν, νήστευ-
αν, ζοῦσαν ζωὴ ἁπλῆ, καὶ τέλος εἶχαν ἀγάπη. Στὶς
μάχες ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἦταν λιοντάρια,
ἀλλὰ μέσα τους εἶχαν καρδιὰ παιδιοῦ. Ἕνα μόνο
προσθέτω καὶ τελειώνω. Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἕνα
παιδὶ ποὺ τὸ ἀγαποῦσε. Κάποιος ὅμως τὸ σκότω-
σε· καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ἤξερε τὸ φονιᾶ. Ἂν πᾶ -
τε στὴν Ἀθήνα στὸ μουσεῖο, ὐπάρχει τὸ κρανίο τοῦ
παιδιοῦ τρυπημένο ἀπὸ σφαῖρα. Ἀφοῦ πέρασαν λί-
γα χρόνια, ὁ Κολοκοτρώνης πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ
τὸν ἔφερε στὸ σπίτι του! Ἡ μάνα τοῦ Κολοκοτρώνη
διαμαρτυρήθηκε· –Βρὲ παιδί μου, τὸ φονιᾶ τοῦ παι-
διοῦ σου κ᾽ ἐγ γονοῦ μου μᾶς κουβάλησες ἐδῶ; Κ᾽
ἐκεῖνος τῆς ἀ πάντησε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε σήμερα, νὰ καθήσῃ αὐτὸς στὸ τραπέζι μας,
εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ νεκροῦ!… Ἐλᾶτε
τώρα ὅλοι, παπᾶδες, δεσποτάδες, πα τριάρχες, νο-
μάρχες, δικαστές, εἰσαγγελεῖς· πάρτε ζυγαριὰ καὶ
ζυγίστε αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ εἶπε.

Ξυπόλητοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ στὴν καρδιὰ εἶ χ αντὸ Χριστό· καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ θαῦμα. Τώρα ποῦ εἶνε
ἡ πίστις καὶ ποῦ ἡ ἐνάρετη ζωή; Ποῦ ἡ συγχώρη-
σις, ἡ συμφιλίωσις, ἡ ἀγάπη;… Ὁ Κολοκοτρώνης τὰ
βρῆκε μὲ τὸ φο νιᾶ, ἐμεῖς; Ἕνας δεσπότης στὴ σύν -
οδο εἶπε στὸν πρῶ το· –Ἐδῶ τέλος πάντων τσακω-
θή κα με, ἔλα τώρα νὰ συχωρηθοῦμε. –Ὄχι!… Οἱ ἥ -
ρωες ἐ κεῖνοι ἦταν ὑ πὲρ τῆς ἀγάπης, ἐμεῖς κατὰ τῆς
ἀγάπης. Μόνο παρελάσεις καὶ τίποτε ἄλλο.

* * *Θὰ πῆτε τώρα, ἀγαπητοί μου· Πῶς ἐμεῖς ἀλλά-ξαμε τόσο; Νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, ἀδελφοί μου.
Ἐκεῖνος ὁ Μακρυγιάννης! ἀγράμματος μὰ τε-

τραπέρατος. Στὸ σπίτι του εἶχε ὅλο εἰκόνες. Ἔκα-
νε κι αὐτὸς μία, μὰ τὴν κατέσχεσε ἡ ἀ στυ νομία. Τί
παρίστανε; Ζωγράφισε σὲ χαρτόνι μιὰ κοπέλλα μ᾽
ἕνα σταυρό, ντυμένη ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, καὶ στὸ
κεφάλι εἶχε στεφάνι. Ἕνα μαῦρο χέρι ὅμως βγῆκε
ἀπ᾽ τὸ σκο τάδι, πλησίασε, τὴν ἔσχισε στὸ στέρνο,
τῆς ξερ ρί  ζωσε τὴν καρδιά, κι αὐτὴ ἔπεσε νεκρή.
Δηλαδή; Γυναίκα εἶ νε ἡ Ἑλλάδα, μαῦρο χέρι εἶνεοἱ ξένοι (Ἄγ γλοι, Γάλλοι, ῾Ρῶσοι, Ἀμερι κᾶνοι, ὅλοι
ἀνεξ αιρέτως· ὁ ψεύτικος πολιτισμὸς τῆς Δύσεως).
Μπῆκαν ἐ δῶ καὶ ἔβγαλαν τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλά-
δος. Καὶ καρδιά της ποιά εἶνε· ὁ Χριστός, ἡ Ὀρθο-δοξία. Δὲν ζῇ ὁ ἄν θρωπος χωρὶς καρδιά· κ᾽ ἐμεῖς
χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία πεθαίνουμε.

Μπρός, ἀδέρφια μου, νὰ παλέψουμε ν᾽ ἀ ναστη -θῇ ἡ πατρίδα μας, νὰ γίνῃ πάλι χριστιανική, ὀρθό-
δοξη, διὰ πρεσβει ῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα νὰ τὰ πῆτε παντοῦ, νὰ δοῦμε
καλύτερες ἡμέρες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος [ὑπόγειο τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν νέου ναοῦ] Φλωρίνης τὴν 24-3-1973 Σάββατο ἑσπέρας, μὲ τίτλο τώρα λίγο συντομώτερο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2022.
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ούλης, στὸ κατάρτι τῆς πλώρης, εἶχε πάν  τα ἕνα με-
γάλο μαῦρο σταυρὸ καὶ γύρω - γύρω μὲ λευκὰ γράμ-
 ματα ἔγραφε· ἐπάνω «Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾶ», κάτω
«Σταυροῦ τόπος ἐ χθρῶν τρόμος», καὶ στὰ πλάγια
«Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα». Ὁ ἐπίσκοπος Ὕ -
δρας Ἱερό θεος (1967-2000) ἔφειαξε ὁμοιώματά του, μι-
κροὺς σταυρούς· τοὺς ἔδινε εὐλογία, ἔστειλε ἕνα
καὶ σ᾽ ἐμένα. Στὰ χρόνια μας ἡ μασονία –ποῦ κα-
ταντήσαμε, τὸ καταγγέλλω ἐπισήμως– ἐ πι χείρησε
νὰ βγάλῃ τὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸ κοντάρι τῆς σημαίας
καὶ στὴ θέσι του νὰ μπῇ μία …σφαῖρα.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ̓ 21 πίστευαν καὶ τό ̓ δειχναν στὶςπροσευχές τους. Οἱ Τοῦρκοι ἔ σφαξαν στὴ Χίο 20 χι-
λιάδες γυναικόπαιδα, κοκκίνισε ἡ θάλασσα ἀπ᾽ τὸ
αἷμα, καὶ μετὰ γιώρταζαν τὸ ῥαμαζάνι τους. Τό τε ὁ
Κανάρης προσευχήθη κε, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ
εἶπε· Θεέ μου, βοήθησέ μας νὰ τοὺς τιμωρήσου-
με. Ἔτσι μ᾽ ἕνα μικρὸ πυρπολικὸ τίναξε στὸν ἀέρα
τὴ ναυαρχίδα τους. Κι ὅταν γύρισε, πῆγε κατ᾽ εὐ -
θεῖαν στὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Θεό.

• Ἕνας ἄλλος ἀγωνιστής, ὁ Μακρυγιάννης, μὲ
κορμὶ κόσκινο ἀπὸ σφαῖρες, βαστοῦσε τὴ Σύνοψι,
τιμοῦσε τὴν Παναγία, δὲν καθόταν στὸ τραπέζι
χω ρὶς σταυρό. Μιὰ φορὰ λοιπὸν φιλοξενοῦσε ἕναν
ξένο ἀπ᾽ τὸ Παρίσι. Πρὶν κα θήσουν ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ξέ-
νος γέλασε εἰρωνικὰ καὶ χαρακτήρισε τὶς συνήθει-
ες αὐ τὲς πράγματα «μπόσικα», δηλαδὴ ἀνόητα. Ὁ
Μακρυγιάννης δὲν τὸ ἀνέχθηκε· τὸν ἔδιωξε. Αὐτοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι, εἶχαν πίστι στὸ Θεό.
⃝ Ἡ πίστι τους ὅμως δὲν ἦταν μόνο λόγια· ζοῦ σανκαὶ ζωὴ ἐνάρετη. • Ἐκκλησιάζονταν τα κτι κά· καὶ πή-
γαιναν πρωί, ἀπὸ τὸν ὄρθρο πα ρα κα λῶ. Ὅποιος δὲν
τὸ πιστεύει, στὴν Κυψέ λη - Ἀθηνῶν σῴζεται ἡ ἐκ -
κλησία τῶν Ἁγί ων Ἀ ποστόλων, ὅπου πήγαινε ὁ Κα-
νάρης· ὑ πῆρχε μάλιστα καὶ τὸ στασίδι του. Ἂν σή-
μερα δῆτε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους νωρὶς
στὴν ἐκκλησία, «νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη».

• Νήστευαν ἐκεῖνοι. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Τρι-
 πο λιτσὰ ἦταν ἡμέρα Παρασκευή· κι αὐτοὶ πεινα-
σμένοι, ἐξαντλημένοι. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης φώ-
ναξε· Μὴ μαγαρίσετε τὴν ἡμέρα· νὰ νηστέψετε, ὁ
Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε!… Καὶ στὰ καράβια τοῦ
Μιαούλη Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔτρωγαν ἐλιὲς
καὶ κρεμμύδι. Ἄντε σήμερα σὲ μονάδες τοῦ στρα-
τοῦ μας νὰ δῇς τὸ συσσίτιο…

• Ἔκαναν προσευχή. Ὅταν ἄκουσαν στὸ Παρί-
σι, ὅτι αὐτοὶ οἱ ξυπόλητοι ἐπαναστάτησαν, εἶπαν·
Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἄνθρωποι εἶν᾽ αὐτοί. Περιο-
δεύον τας στὸ Μοριά, νύχτωσαν κάπου καὶ ζήτη-
σαν κατάλυμα σὲ μιὰ καλύβα. Τί νὰ δοῦν· φτώχεια!
ἑφτὰ παιδάκια καὶ μωρὸ σὲ αἰώρα κρεμασμένη ἀπὸ
τὴν ὀροφή· στὸ τραπέζι κάτι χορταράκια καὶ ψωμὶ
κριθαρένιο. Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ προτοῦ νὰ πέ-
σουν γιὰ ὕ πνο, προσευχήθηκαν· τὰ παιδάκια εἶπαν
κάτι τὸ καθένα, ἔκαναν μετάνοιες στρωτὲς καὶ ἔ -
ψαλαν τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ…».
Καὶ οἱ ξένοι εἶπαν μεταξύ τους· Νά γιατί νικοῦν αὐ -
τοὶ οἱ ξυπόλητοι! Κι ὅταν γύρισαν στὸ Παρίσι, τὰ
ἔγραψαν αὐτὰ νὰ τὰ μάθουν ὅλοι.

• Ἀκόμα, ζοῦσαν ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ. Ὁ Κολο κο-
τρώνης ἔκανε τραπέζι στὸν πρίγκιπα Δημήτριο Ὑ -
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σκηνιᾶς, καὶ τὸν κέρασε κρα σὶ μέσα σὲ κούπα ἀπὸ
ξερὴ φλούδα κολοκύθας. Ἕνας Ἄγγλος, πάλι, πῆ -
γε στὸ Ναύπλιο καὶ βρέθηκε σὲ σπιτάκι φτωχικό, ὅ -
που τὸν δέ χτηκε ἕνα ζεῦγος νεονύμφων. Ὁ πατέρας
τους εἶχε σκοτωθῆ, μὰ αὐτοὶ δὲν δίστα σαν νὰ κά-
νουν γάμο, ἂς τοὺς ἔλειπαν καὶ τὰ στοιχειώδη. Δὲν
εἶχαν οὔτε καρέκλα, κάθονταν νὰ φᾶνε πάνω σ᾽ ἕ -
να τσούλι, καὶ τὸ φαγητό τους ἦταν τελείως λιτό·
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ἐνάρετοι, προσ εύχονταν, ἐκκλησιάζον ταν, νήστευ-
αν, ζοῦσαν ζωὴ ἁπλῆ, καὶ τέλος εἶχαν ἀγάπη. Στὶς
μάχες ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἦταν λιοντάρια,
ἀλλὰ μέσα τους εἶχαν καρδιὰ παιδιοῦ. Ἕνα μόνο
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σε· καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ἤξερε τὸ φονιᾶ. Ἂν πᾶ -
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ἐκεῖνος τῆς ἀ πάντησε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε σήμερα, νὰ καθήσῃ αὐτὸς στὸ τραπέζι μας,
εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ νεκροῦ!… Ἐλᾶτε
τώρα ὅλοι, παπᾶδες, δεσποτάδες, πα τριάρχες, νο-
μάρχες, δικαστές, εἰσαγγελεῖς· πάρτε ζυγαριὰ καὶ
ζυγίστε αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ εἶπε.
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ρό του καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ξέ-
νος γέλασε εἰρωνικὰ καὶ χαρακτήρισε τὶς συνήθει-
ες αὐ τὲς πράγματα «μπόσικα», δηλαδὴ ἀνόητα. Ὁ
Μακρυγιάννης δὲν τὸ ἀνέχθηκε· τὸν ἔδιωξε. Αὐτοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι, εἶχαν πίστι στὸ Θεό.
⃝ Ἡ πίστι τους ὅμως δὲν ἦταν μόνο λόγια· ζοῦ σανκαὶ ζωὴ ἐνάρετη. • Ἐκκλησιάζονταν τα κτι κά· καὶ πή-
γαιναν πρωί, ἀπὸ τὸν ὄρθρο πα ρα κα λῶ. Ὅποιος δὲν
τὸ πιστεύει, στὴν Κυψέ λη - Ἀθηνῶν σῴζεται ἡ ἐκ -
κλησία τῶν Ἁγί ων Ἀ ποστόλων, ὅπου πήγαινε ὁ Κα-
νάρης· ὑ πῆρχε μάλιστα καὶ τὸ στασίδι του. Ἂν σή-
μερα δῆτε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους νωρὶς
στὴν ἐκκλησία, «νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη».

• Νήστευαν ἐκεῖνοι. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Τρι-
 πο λιτσὰ ἦταν ἡμέρα Παρασκευή· κι αὐτοὶ πεινα-
σμένοι, ἐξαντλημένοι. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης φώ-
ναξε· Μὴ μαγαρίσετε τὴν ἡμέρα· νὰ νηστέψετε, ὁ
Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε!… Καὶ στὰ καράβια τοῦ
Μιαούλη Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔτρωγαν ἐλιὲς
καὶ κρεμμύδι. Ἄντε σήμερα σὲ μονάδες τοῦ στρα-
τοῦ μας νὰ δῇς τὸ συσσίτιο…

• Ἔκαναν προσευχή. Ὅταν ἄκουσαν στὸ Παρί-
σι, ὅτι αὐτοὶ οἱ ξυπόλητοι ἐπαναστάτησαν, εἶπαν·
Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἄνθρωποι εἶν᾽ αὐτοί. Περιο-
δεύον τας στὸ Μοριά, νύχτωσαν κάπου καὶ ζήτη-
σαν κατάλυμα σὲ μιὰ καλύβα. Τί νὰ δοῦν· φτώχεια!
ἑφτὰ παιδάκια καὶ μωρὸ σὲ αἰώρα κρεμασμένη ἀπὸ
τὴν ὀροφή· στὸ τραπέζι κάτι χορταράκια καὶ ψωμὶ
κριθαρένιο. Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ προτοῦ νὰ πέ-
σουν γιὰ ὕ πνο, προσευχήθηκαν· τὰ παιδάκια εἶπαν
κάτι τὸ καθένα, ἔκαναν μετάνοιες στρωτὲς καὶ ἔ -
ψαλαν τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ…».
Καὶ οἱ ξένοι εἶπαν μεταξύ τους· Νά γιατί νικοῦν αὐ -
τοὶ οἱ ξυπόλητοι! Κι ὅταν γύρισαν στὸ Παρίσι, τὰ
ἔγραψαν αὐτὰ νὰ τὰ μάθουν ὅλοι.

• Ἀκόμα, ζοῦσαν ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ. Ὁ Κολο κο-
τρώνης ἔκανε τραπέζι στὸν πρίγκιπα Δημήτριο Ὑ -
ψηλάντη κατὰ γῆς στὸ ὕπαιθρο, ἐ πάνω σὲ κλαδιὰ

σκηνιᾶς, καὶ τὸν κέρασε κρα σὶ μέσα σὲ κούπα ἀπὸ
ξερὴ φλούδα κολοκύθας. Ἕνας Ἄγγλος, πάλι, πῆ -
γε στὸ Ναύπλιο καὶ βρέθηκε σὲ σπιτάκι φτωχικό, ὅ -
που τὸν δέ χτηκε ἕνα ζεῦγος νεονύμφων. Ὁ πατέρας
τους εἶχε σκοτωθῆ, μὰ αὐτοὶ δὲν δίστα σαν νὰ κά-
νουν γάμο, ἂς τοὺς ἔλειπαν καὶ τὰ στοιχειώδη. Δὲν
εἶχαν οὔτε καρέκλα, κάθονταν νὰ φᾶνε πάνω σ᾽ ἕ -
να τσούλι, καὶ τὸ φαγητό τους ἦταν τελείως λιτό·
ἔνιωθαν ὅμως εὐτυχισμένοι.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 πίστευαν στὸ Χριστό, ἦ ταν
ἐνάρετοι, προσ εύχονταν, ἐκκλησιάζον ταν, νήστευ-
αν, ζοῦσαν ζωὴ ἁπλῆ, καὶ τέλος εἶχαν ἀγάπη. Στὶς
μάχες ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἦταν λιοντάρια,
ἀλλὰ μέσα τους εἶχαν καρδιὰ παιδιοῦ. Ἕνα μόνο
προσθέτω καὶ τελειώνω. Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἕνα
παιδὶ ποὺ τὸ ἀγαποῦσε. Κάποιος ὅμως τὸ σκότω-
σε· καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ἤξερε τὸ φονιᾶ. Ἂν πᾶ -
τε στὴν Ἀθήνα στὸ μουσεῖο, ὐπάρχει τὸ κρανίο τοῦ
παιδιοῦ τρυπημένο ἀπὸ σφαῖρα. Ἀφοῦ πέρασαν λί-
γα χρόνια, ὁ Κολοκοτρώνης πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ
τὸν ἔφερε στὸ σπίτι του! Ἡ μάνα τοῦ Κολοκοτρώνη
διαμαρτυρήθηκε· –Βρὲ παιδί μου, τὸ φονιᾶ τοῦ παι-
διοῦ σου κ᾽ ἐγ γονοῦ μου μᾶς κουβάλησες ἐδῶ; Κ᾽
ἐκεῖνος τῆς ἀ πάντησε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε σήμερα, νὰ καθήσῃ αὐτὸς στὸ τραπέζι μας,
εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ νεκροῦ!… Ἐλᾶτε
τώρα ὅλοι, παπᾶδες, δεσποτάδες, πα τριάρχες, νο-
μάρχες, δικαστές, εἰσαγγελεῖς· πάρτε ζυγαριὰ καὶ
ζυγίστε αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ εἶπε.

Ξυπόλητοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ στὴν καρδιὰ εἶ χ αντὸ Χριστό· καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ θαῦμα. Τώρα ποῦ εἶνε
ἡ πίστις καὶ ποῦ ἡ ἐνάρετη ζωή; Ποῦ ἡ συγχώρη-
σις, ἡ συμφιλίωσις, ἡ ἀγάπη;… Ὁ Κολοκοτρώνης τὰ
βρῆκε μὲ τὸ φο νιᾶ, ἐμεῖς; Ἕνας δεσπότης στὴ σύν -
οδο εἶπε στὸν πρῶ το· –Ἐδῶ τέλος πάντων τσακω-
θή κα με, ἔλα τώρα νὰ συχωρηθοῦμε. –Ὄχι!… Οἱ ἥ -
ρωες ἐ κεῖνοι ἦταν ὑ πὲρ τῆς ἀγάπης, ἐμεῖς κατὰ τῆς
ἀγάπης. Μόνο παρελάσεις καὶ τίποτε ἄλλο.

* * *Θὰ πῆτε τώρα, ἀγαπητοί μου· Πῶς ἐμεῖς ἀλλά-ξαμε τόσο; Νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, ἀδελφοί μου.
Ἐκεῖνος ὁ Μακρυγιάννης! ἀγράμματος μὰ τε-

τραπέρατος. Στὸ σπίτι του εἶχε ὅλο εἰκόνες. Ἔκα-
νε κι αὐτὸς μία, μὰ τὴν κατέσχεσε ἡ ἀ στυ νομία. Τί
παρίστανε; Ζωγράφισε σὲ χαρτόνι μιὰ κοπέλλα μ᾽
ἕνα σταυρό, ντυμένη ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, καὶ στὸ
κεφάλι εἶχε στεφάνι. Ἕνα μαῦρο χέρι ὅμως βγῆκε
ἀπ᾽ τὸ σκο τάδι, πλησίασε, τὴν ἔσχισε στὸ στέρνο,
τῆς ξερ ρί  ζωσε τὴν καρδιά, κι αὐτὴ ἔπεσε νεκρή.
Δηλαδή; Γυναίκα εἶ νε ἡ Ἑλλάδα, μαῦρο χέρι εἶνεοἱ ξένοι (Ἄγ γλοι, Γάλλοι, ῾Ρῶσοι, Ἀμερι κᾶνοι, ὅλοι
ἀνεξ αιρέτως· ὁ ψεύτικος πολιτισμὸς τῆς Δύσεως).
Μπῆκαν ἐ δῶ καὶ ἔβγαλαν τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλά-
δος. Καὶ καρδιά της ποιά εἶνε· ὁ Χριστός, ἡ Ὀρθο-δοξία. Δὲν ζῇ ὁ ἄν θρωπος χωρὶς καρδιά· κ᾽ ἐμεῖς
χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία πεθαίνουμε.

Μπρός, ἀδέρφια μου, νὰ παλέψουμε ν᾽ ἀ ναστη -θῇ ἡ πατρίδα μας, νὰ γίνῃ πάλι χριστιανική, ὀρθό-
δοξη, διὰ πρεσβει ῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα νὰ τὰ πῆτε παντοῦ, νὰ δοῦμε
καλύτερες ἡμέρες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος [ὑπόγειο τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν νέου ναοῦ] Φλωρίνης τὴν 24-3-1973 Σάββατο ἑσπέρας, μὲ τίτλο τώρα λίγο συντομώτερο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2022.
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ούλης, στὸ κατάρτι τῆς πλώρης, εἶχε πάν  τα ἕνα με-
γάλο μαῦρο σταυρὸ καὶ γύρω - γύρω μὲ λευκὰ γράμ-
 ματα ἔγραφε· ἐπάνω «Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾶ», κάτω
«Σταυροῦ τόπος ἐ χθρῶν τρόμος», καὶ στὰ πλάγια
«Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα». Ὁ ἐπίσκοπος Ὕ -
δρας Ἱερό θεος (1967-2000) ἔφειαξε ὁμοιώματά του, μι-
κροὺς σταυρούς· τοὺς ἔδινε εὐλογία, ἔστειλε ἕνα
καὶ σ᾽ ἐμένα. Στὰ χρόνια μας ἡ μασονία –ποῦ κα-
ταντήσαμε, τὸ καταγγέλλω ἐπισήμως– ἐ πι χείρησε
νὰ βγάλῃ τὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸ κοντάρι τῆς σημαίας
καὶ στὴ θέσι του νὰ μπῇ μία …σφαῖρα.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ̓ 21 πίστευαν καὶ τό ̓ δειχναν στὶςπροσευχές τους. Οἱ Τοῦρκοι ἔ σφαξαν στὴ Χίο 20 χι-
λιάδες γυναικόπαιδα, κοκκίνισε ἡ θάλασσα ἀπ᾽ τὸ
αἷμα, καὶ μετὰ γιώρταζαν τὸ ῥαμαζάνι τους. Τό τε ὁ
Κανάρης προσευχήθη κε, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ
εἶπε· Θεέ μου, βοήθησέ μας νὰ τοὺς τιμωρήσου-
με. Ἔτσι μ᾽ ἕνα μικρὸ πυρπολικὸ τίναξε στὸν ἀέρα
τὴ ναυαρχίδα τους. Κι ὅταν γύρισε, πῆγε κατ᾽ εὐ -
θεῖαν στὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Θεό.

• Ἕνας ἄλλος ἀγωνιστής, ὁ Μακρυγιάννης, μὲ
κορμὶ κόσκινο ἀπὸ σφαῖρες, βαστοῦσε τὴ Σύνοψι,
τιμοῦσε τὴν Παναγία, δὲν καθόταν στὸ τραπέζι
χω ρὶς σταυρό. Μιὰ φορὰ λοιπὸν φιλοξενοῦσε ἕναν
ξένο ἀπ᾽ τὸ Παρίσι. Πρὶν κα θήσουν ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ξέ-
νος γέλασε εἰρωνικὰ καὶ χαρακτήρισε τὶς συνήθει-
ες αὐ τὲς πράγματα «μπόσικα», δηλαδὴ ἀνόητα. Ὁ
Μακρυγιάννης δὲν τὸ ἀνέχθηκε· τὸν ἔδιωξε. Αὐτοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι, εἶχαν πίστι στὸ Θεό.
⃝ Ἡ πίστι τους ὅμως δὲν ἦταν μόνο λόγια· ζοῦ σανκαὶ ζωὴ ἐνάρετη. • Ἐκκλησιάζονταν τα κτι κά· καὶ πή-
γαιναν πρωί, ἀπὸ τὸν ὄρθρο πα ρα κα λῶ. Ὅποιος δὲν
τὸ πιστεύει, στὴν Κυψέ λη - Ἀθηνῶν σῴζεται ἡ ἐκ -
κλησία τῶν Ἁγί ων Ἀ ποστόλων, ὅπου πήγαινε ὁ Κα-
νάρης· ὑ πῆρχε μάλιστα καὶ τὸ στασίδι του. Ἂν σή-
μερα δῆτε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους νωρὶς
στὴν ἐκκλησία, «νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη».

• Νήστευαν ἐκεῖνοι. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Τρι-
 πο λιτσὰ ἦταν ἡμέρα Παρασκευή· κι αὐτοὶ πεινα-
σμένοι, ἐξαντλημένοι. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης φώ-
ναξε· Μὴ μαγαρίσετε τὴν ἡμέρα· νὰ νηστέψετε, ὁ
Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε!… Καὶ στὰ καράβια τοῦ
Μιαούλη Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔτρωγαν ἐλιὲς
καὶ κρεμμύδι. Ἄντε σήμερα σὲ μονάδες τοῦ στρα-
τοῦ μας νὰ δῇς τὸ συσσίτιο…

• Ἔκαναν προσευχή. Ὅταν ἄκουσαν στὸ Παρί-
σι, ὅτι αὐτοὶ οἱ ξυπόλητοι ἐπαναστάτησαν, εἶπαν·
Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἄνθρωποι εἶν᾽ αὐτοί. Περιο-
δεύον τας στὸ Μοριά, νύχτωσαν κάπου καὶ ζήτη-
σαν κατάλυμα σὲ μιὰ καλύβα. Τί νὰ δοῦν· φτώχεια!
ἑφτὰ παιδάκια καὶ μωρὸ σὲ αἰώρα κρεμασμένη ἀπὸ
τὴν ὀροφή· στὸ τραπέζι κάτι χορταράκια καὶ ψωμὶ
κριθαρένιο. Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ προτοῦ νὰ πέ-
σουν γιὰ ὕ πνο, προσευχήθηκαν· τὰ παιδάκια εἶπαν
κάτι τὸ καθένα, ἔκαναν μετάνοιες στρωτὲς καὶ ἔ -
ψαλαν τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ…».
Καὶ οἱ ξένοι εἶπαν μεταξύ τους· Νά γιατί νικοῦν αὐ -
τοὶ οἱ ξυπόλητοι! Κι ὅταν γύρισαν στὸ Παρίσι, τὰ
ἔγραψαν αὐτὰ νὰ τὰ μάθουν ὅλοι.

• Ἀκόμα, ζοῦσαν ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ. Ὁ Κολο κο-
τρώνης ἔκανε τραπέζι στὸν πρίγκιπα Δημήτριο Ὑ -
ψηλάντη κατὰ γῆς στὸ ὕπαιθρο, ἐ πάνω σὲ κλαδιὰ

σκηνιᾶς, καὶ τὸν κέρασε κρα σὶ μέσα σὲ κούπα ἀπὸ
ξερὴ φλούδα κολοκύθας. Ἕνας Ἄγγλος, πάλι, πῆ -
γε στὸ Ναύπλιο καὶ βρέθηκε σὲ σπιτάκι φτωχικό, ὅ -
που τὸν δέ χτηκε ἕνα ζεῦγος νεονύμφων. Ὁ πατέρας
τους εἶχε σκοτωθῆ, μὰ αὐτοὶ δὲν δίστα σαν νὰ κά-
νουν γάμο, ἂς τοὺς ἔλειπαν καὶ τὰ στοιχειώδη. Δὲν
εἶχαν οὔτε καρέκλα, κάθονταν νὰ φᾶνε πάνω σ᾽ ἕ -
να τσούλι, καὶ τὸ φαγητό τους ἦταν τελείως λιτό·
ἔνιωθαν ὅμως εὐτυχισμένοι.

• Οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 πίστευαν στὸ Χριστό, ἦ ταν
ἐνάρετοι, προσ εύχονταν, ἐκκλησιάζον ταν, νήστευ-
αν, ζοῦσαν ζωὴ ἁπλῆ, καὶ τέλος εἶχαν ἀγάπη. Στὶς
μάχες ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἦταν λιοντάρια,
ἀλλὰ μέσα τους εἶχαν καρδιὰ παιδιοῦ. Ἕνα μόνο
προσθέτω καὶ τελειώνω. Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἕνα
παιδὶ ποὺ τὸ ἀγαποῦσε. Κάποιος ὅμως τὸ σκότω-
σε· καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ἤξερε τὸ φονιᾶ. Ἂν πᾶ -
τε στὴν Ἀθήνα στὸ μουσεῖο, ὐπάρχει τὸ κρανίο τοῦ
παιδιοῦ τρυπημένο ἀπὸ σφαῖρα. Ἀφοῦ πέρασαν λί-
γα χρόνια, ὁ Κολοκοτρώνης πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ
τὸν ἔφερε στὸ σπίτι του! Ἡ μάνα τοῦ Κολοκοτρώνη
διαμαρτυρήθηκε· –Βρὲ παιδί μου, τὸ φονιᾶ τοῦ παι-
διοῦ σου κ᾽ ἐγ γονοῦ μου μᾶς κουβάλησες ἐδῶ; Κ᾽
ἐκεῖνος τῆς ἀ πάντησε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε σήμερα, νὰ καθήσῃ αὐτὸς στὸ τραπέζι μας,
εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ νεκροῦ!… Ἐλᾶτε
τώρα ὅλοι, παπᾶδες, δεσποτάδες, πα τριάρχες, νο-
μάρχες, δικαστές, εἰσαγγελεῖς· πάρτε ζυγαριὰ καὶ
ζυγίστε αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ εἶπε.

Ξυπόλητοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ στὴν καρδιὰ εἶ χ αντὸ Χριστό· καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ θαῦμα. Τώρα ποῦ εἶνε
ἡ πίστις καὶ ποῦ ἡ ἐνάρετη ζωή; Ποῦ ἡ συγχώρη-
σις, ἡ συμφιλίωσις, ἡ ἀγάπη;… Ὁ Κολοκοτρώνης τὰ
βρῆκε μὲ τὸ φο νιᾶ, ἐμεῖς; Ἕνας δεσπότης στὴ σύν -
οδο εἶπε στὸν πρῶ το· –Ἐδῶ τέλος πάντων τσακω-
θή κα με, ἔλα τώρα νὰ συχωρηθοῦμε. –Ὄχι!… Οἱ ἥ -
ρωες ἐ κεῖνοι ἦταν ὑ πὲρ τῆς ἀγάπης, ἐμεῖς κατὰ τῆς
ἀγάπης. Μόνο παρελάσεις καὶ τίποτε ἄλλο.

* * *Θὰ πῆτε τώρα, ἀγαπητοί μου· Πῶς ἐμεῖς ἀλλά-ξαμε τόσο; Νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, ἀδελφοί μου.
Ἐκεῖνος ὁ Μακρυγιάννης! ἀγράμματος μὰ τε-

τραπέρατος. Στὸ σπίτι του εἶχε ὅλο εἰκόνες. Ἔκα-
νε κι αὐτὸς μία, μὰ τὴν κατέσχεσε ἡ ἀ στυ νομία. Τί
παρίστανε; Ζωγράφισε σὲ χαρτόνι μιὰ κοπέλλα μ᾽
ἕνα σταυρό, ντυμένη ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, καὶ στὸ
κεφάλι εἶχε στεφάνι. Ἕνα μαῦρο χέρι ὅμως βγῆκε
ἀπ᾽ τὸ σκο τάδι, πλησίασε, τὴν ἔσχισε στὸ στέρνο,
τῆς ξερ ρί  ζωσε τὴν καρδιά, κι αὐτὴ ἔπεσε νεκρή.
Δηλαδή; Γυναίκα εἶ νε ἡ Ἑλλάδα, μαῦρο χέρι εἶνεοἱ ξένοι (Ἄγ γλοι, Γάλλοι, ῾Ρῶσοι, Ἀμερι κᾶνοι, ὅλοι
ἀνεξ αιρέτως· ὁ ψεύτικος πολιτισμὸς τῆς Δύσεως).
Μπῆκαν ἐ δῶ καὶ ἔβγαλαν τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλά-
δος. Καὶ καρδιά της ποιά εἶνε· ὁ Χριστός, ἡ Ὀρθο-δοξία. Δὲν ζῇ ὁ ἄν θρωπος χωρὶς καρδιά· κ᾽ ἐμεῖς
χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία πεθαίνουμε.

Μπρός, ἀδέρφια μου, νὰ παλέψουμε ν᾽ ἀ ναστη -θῇ ἡ πατρίδα μας, νὰ γίνῃ πάλι χριστιανική, ὀρθό-
δοξη, διὰ πρεσβει ῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα νὰ τὰ πῆτε παντοῦ, νὰ δοῦμε
καλύτερες ἡμέρες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος [ὑπόγειο τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν νέου ναοῦ] Φλωρίνης τὴν 24-3-1973 Σάββατο ἑσπέρας, μὲ τίτλο τώρα λίγο συντομώτερο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2022.
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