
Mπήκαμε, ἀγαπητοί μου, στὸ Τριῴδιο καὶ
αὔ ριο εἶνε Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου.

Ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου εἶνε χρόνος γιὰ
πνευματικὴ προπαρασκευή, πῶς δηλαδὴ νὰ
ἑορτάσου με πρεπόντως τὸ Πάσχα. Τὸ ἐκκλη-σι αστικὸ βιβλίο, ποὺ χρησιμοποιοῦν τώρα οἱ
ψάλτες στὸ ἀναλόγιο, λέγεται Τριῴδιον κα-
τα νυκτικόν· εἶνε βιβλίο προσ ευχῆς.

Μὲ σύντομα λόγια, τὸ Τριῴδιον ἴσον· συν -
αίσθησι, ἀναγνώρισι τῆς ἀθλιότητός μας, με-
τα μέ λεια γιὰ τὰ ἁμαρτήματά μας, δά κρυα. Τὸ
Τρι ῴδιον ἀκόμη ἴσον· μνήμη θανάτου, Ψυχο -
σάβ βατο, «Τῇ ὑπερμά χῳ Στρατηγῷ τὰ νικη-
τή ρια…», «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέ -
σῳ τῆς νυκτός…», «Ψυχή μου ψυχή μου, ἀ -
νάστα· τί καθεύδεις;…». Τὸ Τριῴδιο ἴσον κυ-
ρί ως· ταπείνωσις, μετάνοια, ἀγάπη, συγχώ-
ρησις, συμ φιλίωσις, ἐξομολόγησις. Τὰ κάνου-
με αὐ τά; Δὲν τὰ κάνουμε δυστυχῶς. Εἴμαστε
λοι  πὸν ἢ δὲν εἴμαστε θεομπαῖχτες;

Ὁ σατανᾶς βρῆκε ἔτσι ἔδαφος καὶ ἔ φτεια-
 ξε δικό του ἀντι-Τριῴδιο. Ποιό εἶνε τὸ ἀντι-Τριώδιο; Ὅ,τι πάει κόντρα μὲ τὸ Θεό, μὲ τὴν
Πίστι μας, μὲ τὶς ἅγιες διατάξεις τῆς Ἐκκλησί   -
ας. Ὅπου ὁ Χριστὸς λέει Ναί, ἔρ χεται ὁ διάβο -
 λος μὲ τὴ γομμολάστιχά του, τὸ σβήνει καὶ
γράφει Ὄχι· καὶ ὅ που ὁ Χριστὸς λέει Ὄχι,
ἔρχεται ὁ διάβολος, σβήνει τὸ Ὄχι καὶ τὸ κά-
 νει Ναί. Πάντα ἀντίθετα ἀπ᾽ ὅ,τι λέει ὁ Χρι-
στός. Ἔτσι θά ᾽νε κι ὁ ἀντί-χριστος ποὺ λέει ἡ
Γρα φή, «ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται» (Α΄ Ἰω. 2,18).

Ἕνα μέσο λοιπὸν τοῦ σατανικοῦ ἀντι-Τρι -
ῳδίου εἶνε καὶ οἱ χοροί. Μὲ τοὺς χοροὺς ὁ σα-
 τα νᾶς ζητάει νὰ διαλύσῃ τὴν ἱερὰ ἀτμόσφαι-
 ρα τῶν ἁ γίων αὐ τῶν ἡμερῶν. Καὶ ἄλλοτε ἔχω
μιλήσει καὶ δὲν θὰ παύσω νὰ μιλῶ γιὰ τὸ ζή-
τη  μα αὐ τό. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· Ἐπιτρέπον -
 ται οἱ χοροί; Σ᾽ αὐτὸ ν᾽ ἀπαντήσουμε τώρα.

* * *Γίνονταν καὶ ἄλλοτε χοροί, ἀδελφοί μου,
ἀλλὰ διέφεραν πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς σημερι-

νούς. ῾Ρωτῆστε τοὺς Ποντίους, τοὺς Μακε -
δόνες. Χόρευαν τότε ἄντρες μὲ ἄν τρες, γυναῖ -
κες μὲ γυναῖκες. Σπανίως οἱ χοροὶ ἦ ταν μει-
κτοί (σὲ γιορτές, σὲ γάμους), ἀλλὰ καὶ τό τε
δὲν ἄγγιζαν ὁ ἄντρας τὴ γυναῖκα· κρατοῦ σαν
μεταξωτὸ μαντήλι. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως καὶ αὐ -
τοὺς τοὺς σεμνοὺς χοροὺς τοὺς κατα δί καζε·
γιατὶ καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ν᾽ ἁμαρτή -
σῃ. Ὁ πατέρας καὶ ἡ μάνα, ποὺ ἔχουν ἀγόρια
καὶ κο ρίτσια, μὴν ἐφησυχάζουν.� Ἂν θέλετε νὰ τὸ δῆτε αὐτό, διαβάστε
τὸν ᾿Ιώβ. Ἔβλεπε τὰ παιδιά του νὰ συγκεν -
τρώ  νων ται στὰ σπίτια τους, νὰ τρῶνε καὶ νὰ πί -
νουν καὶ νὰ χαίρωνται, κι αὐτὸς ἀνησυχοῦσε
καὶ ἔ λεγε· Μήπως πιοῦν παραπάνω, μήπως πα-
 ρεκ κλίνουν ἀπὸ τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου; Γι᾿ αὐ τὸ
τὸ πρωὶ ἔκανε προσευχὴ γιὰ τὰ παιδιά του. Ὁ᾿Ιὼβ εἶχε ἀνησυχία, ἐσὺ δὲν ἀνησυχεῖς;� Λοιπὸν ἐπιτρέπεται ὁ χορός; Ἐμένα ρωτᾶ -
τε; Ρω τῆστε ἐκείνους ποὺ δὲν μπορεῖτε ν᾽
ἀμ   φισβητήσετε τὸ κῦρος τους. Ρωτῆστε π.χ.
τοὺς ἁγίους Πατέρες. Κάποιοι δυστυχῶς ἑ -
ώρ τασαν τὴν ἑ ορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ
χορούς! Νομίζουν ὅτι ἔτσι τιμοῦν τοὺς ἁγί-
ους πατέρες; Ὁ μέγας Βασίλειος θὰ ἔλεγε·
Ἂν χορεύετε τέτοιους χορούς, θὰ σᾶς ἀφο -
ρί σω. Ὁ δὲ ἱερὸς Χρυσόστομος εἶνε αὐστη -
ρό τερος καὶ λέει· «Ἔνθα ὄρχησις, ἐκεῖ διάβο -
λος»· ὅπου χορός, ἐκεῖ διάβολος (P.G. 58,491).� Ἂς δοῦμε ὅμως τί λένε καὶ οἱ κανόνες ἁ -γίων Συνόδων. Κάποιος ἐδῶ εἶπε· Τὸν Καν -
τιώτη τώρα θ᾿ ἀκούσουμε;… Ὄχι ἐμένα, τοὺς
ἱ εροὺς κανόνες ν᾿ ἀκούσετε. Πάρτε τὸ Πη δά -
λιο. Νὰ διαβάσουμε ἕνα κανό να, τὸν 51ο τῆς ΣΤ΄
(6ης) Οἰκουμενικῆς Συνό δου ποὺ λέει· «Κα -
θόλου ἀπαγορεύει ἡ ἁγία αὕτη καὶ οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδος τοὺς λεγομέ νους μίμους… καὶ
τὰς ἐπὶ σκηνῆς ὀρχήσεις ἐπιτελεῖσθαι…» (Πη-
δάλιον σ. 266. Ἁμ. Ἀλιβιζάτου, Οἱ ἱ. Κανόνες, σ. 120). Καταλάβατε; 227
ἅγιοι πατέρες μαζεύτηκαν καὶ λένε· Ἀπαγο-
ρεύουμε στοὺς Χριστιανοὺς τὶς μουτσοῦνες,
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τὴ σκηνή, τοὺς χορούς· ἂν τὸ κάνῃ αὐτὸ καν -
είς, ἂν μὲν εἶνε κληρικὸς νὰ καθαιρῆται, ἐὰν
δὲ εἶνε λαϊκὸς νὰ ἀφορίζεται.

� Κάποιος ὅμως θὰ πῇ· Ἐγὼ δὲν ἀκούω πα -
τέρες καὶ κανόνες, ἀκούω μόνο τὸ Εὐαγγέ λιο.
Ἄνοιξε λοιπὸν στὸ 14ο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματ-
 θαῖον Εὐαγγελίου. Ἐκεῖ θὰ δῇς ὅτι σ᾿ ἕνα πα -
λάτι ὁ βασιλιᾶς καὶ ἡ βασίλισσα κάλεσαν τοὺς
στρατηγοὺς καὶ ἄλλους προύχοντες στὰ ἀνά -
κτορα καὶ ἔγινε καὶ χορός. Ποιός βασιλιᾶς; ὁ
Ἡρῴδης· καὶ ποιά βασίλισσα; ἡ Ἡρῳδιάς. Ἐκεῖ
λοιπὸν διακρίθηκε μία χορεύτρια, ἡ κό ρη τῆς
Ἡρῳδιάδος, ἡ Σαλώμη. Καὶ στὸ τέλος ὁ βασι-
λιᾶς, ἐνθουσιασμένος, τῆς εἶπε· Σοῦ δίνω, ὅ,τι
μοῦ ζητήσῃς, μέ χρι καὶ τὸ μισό μου βα σί λειο.
Ἀλλ᾿ αὐτὴ ζήτησε τὸ κεφάλι τοῦ ἁγίου ᾿Ι ωάν -
νου τοῦ βαπτιστοῦ! Γιατί; Διότι αὐτὸς τὴν ἤ -
λεγχε γιὰ τὸν παράνομο γάμο της καὶ φώναζε
στὸν Ἡρῴδη· «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυ-
ναῖ κα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,15). Τὸ τέλος δη-
λα δὴ τοῦ χοροῦ ἦταν – ποιό; ἡ ἀποκεφάλισις
τοῦ Βαπτιστοῦ! Πόσα κακὰ ἀρχί ζουν πράγματι
μὲ τὸ χορό! μοιχεῖες, πορνεῖες, καταστρέ  φον -
ται οἰκογένειες. Πέφτουν κεφάλια στοὺς χο-
ρούς. Καὶ ἂν δὲν πέφτουν κεφάλια, πέφτουν
κορίτσια καὶ γυναῖκες. Τὰ πρῶτα σπέρματα
δι αφθορᾶς καὶ διαζυγίων εἶνε στοὺς χορούς.

� Κάποιος ἄλλος ὅμως ἔχει πάλι ἀντίρρησι
καὶ λέει· Ἐγὼ δὲν πείθομαι μόνο μὲ πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνό δους καὶ εὐαγγέλια·
ἐγώ, σὰν Ἕλληνας, θέ λω ἐπίσης νὰ στηρίζω-
μαι καὶ στὸ ἔ θνος μας· μ᾽ ἐνδιαφέρει τί λέει
ἡ Ἑλληνικὴ παράδοσι ἐπάνω στὸ ζήτημα αὐ -
τό;… Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ ζητᾷς, τότε ἄκου τί λέ -
νε περὶ χο ρῶν οἱ πρόγονοί μας· ἄκου τί ἰδέα
ἔχει ὁ Κο λοκοτρώνης γιὰ τὸ χορό, αὐτὸς ποὺ
μετὰ ἀ πὸ νικηφόρες μάχες χαιρόταν νὰ
βλέπῃ στὰ ψηλὰ βουνὰ τὰ παλληκάρια του νὰ
χορεύουν. Ὅταν λοιπὸν μετὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωσι ἄρχισαν οἱ Βαυαροὶ νὰ μεταφέρουν ἐδῶ
συ νήθειες τῶν ξένων, ἔγινε στὰ ἀνά κτορα τοῦ
Ὄ θω νος μιὰ ἑορτὴ καὶ κάλεσαν μεταξὺ ἄλ -
 λων τι μῆς ἕνεκεν καὶ τὸν Κολοκοτρώ νη. Στὸ
πρόγραμμα εἶχαν καὶ χορό. Ὄχι ὅμως χορὸ τοῦ
τόπου μας, ἀλλὰ χοροὺς τῶν ξένων. Τότε ὁ Γέ-
 ρος τοῦ Μοριᾶ πῆρε μιὰ καρέκλα, κάθησε κι
ὅ  ταν εἶδε πῶς χορεύουν σὲ ζευγάρια, ἄντρες
μὲ κυρίες καὶ δεσποι νίδες, κατέβασε τὸ κε -
φάλι νὰ μὴ βλέπῃ. Στὸ τέ  λος τὸν πλησιάζει ὁ
βασιλιᾶς, τὸν χτυπάει στὸν ὦμο καὶ ρωτάει·
–Πῶς σοῦ φαίνονται, καπετάνιο, οἱ χοροί μας;
Κι ὁ Κολοκοτρώνης ἀποκρίνεται· –Αὐ τό, βα-
σιλιᾶ μου, εἶνε ἡ μισὴ ἁμαρτία… (δὲν μπορῶ
νὰ σᾶς μεταφέρω ἀκριβῶς τὴ λέξι ποὺ εἶπε).

� Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν νὰ σὲ πιάσω; Σοῦ μίλη-
σα μὲ τὴ Γραφὴ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν σοῦ
φτάνουν· σοῦ μίλησα μὲ τοὺς πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὶς Συνόδους, δὲν ἀκοῦς· σοῦ
μίλησα μὲ τὴν παράδοσι τῶν προγόνων μας,
δὲν πείθεσαι. Ἄκου τέλος πάντων καὶ κάποι-
ον ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θέλουν τὴ μόδα καὶ τὴν
ἐξέλιξι –ἄλλο πάλι μανιτάρι αὐτό, ποὺ βγαίνει
μέσα ἀπὸ τὴν κοπριά– καὶ μέρα - νύχτα λένε·
Σήμερα ἔχουμε ἐξέλιξι, δὲν θὰ μᾶς φέρῃ ὁ
Καντιώτης χίλια χρόνια πίσω!… Εἶνε ἕνας κο-
σμικὸς δημοσιογράφος, ποὺ ἀνέχεται καὶ δι-
καιολογεῖ τὰ πάντα, ἀλλὰ ἔφτασε στὸ σημεῖο
νὰ ὁμολογήσῃ εἰλικρινά·

–Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε καὶ γιὰ νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀ -
λήθεια, οἱ ἄντρες θέλουν κρέμασμα.

–Γιατί, κύριε δημοσιογράφε, μιλᾶτε τόσο
σκληρά, «θέλουν κρέμασμα»;

–Γιατὶ ἂν στὸ δρόμο δοῦν ἕναν ξένο νὰ
πλησιάζῃ καὶ ν᾽ ἀγ καλιάζῃ σφιχτὰ  τὴ γυναῖκα
τους, δὲν τὸ ἀνέ χον ται, θυμώνουν· στὸ χορὸ
ὅμως πῶς τὸ ἀνέχονται;…

Εἶνε πράγματι βλᾶκες, σύζυγοι καὶ πατερά -
δες, ἀφοῦ κάθονται καὶ βλέπουν ἀποβλακω-
μέ νοι τὶς γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια τους νὰ
σμίγουν ἔτσι μὲ ὁποιονδήποτε καὶ δὲν φο-
βοῦν ται. * * *

Νομίζω, ἀγαπητοί μου, ὅτι φτάνουν αὐτά.
Ρωτήσαμε τὸν Ἰώβ κι ἀκούσαμε· Θεέ μου, φύ-
λαξε τὰ παιδιά μου. ῾Ρωτήσαμε τὸ μέγα Βασί-
 λειο, καὶ λέει «ἀφορισμό». ῾Ρωτήσαμε τὸ Χρυ-
σό στομο, καὶ μᾶς λέει «ὅπου χορὸς ἐκεῖ διά-
βολος». ῾Ρωτήσαμε τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ εἴδαμε
ἕ να κομμένο κεφάλι νὰ στάζῃ αἷμα στὸ χορὸ
τῶν ἀνακτόρων. ῾Ρωτήσαμε τὸν Κολοκοτρώ-
νη, καὶ εἶ πε «αὐτὸ εἶνε ἡ μισὴ ἁμαρτία». ῾Ρω-
τή σαμε καὶ τὸ δημοσιογράφο, καὶ μᾶς εἶπε,
Θέλουν κρέμασμα ὅσοι ἀνέχονται τέτοιες ἀ -
τιμίες. Τί ἄλλο περισσότερο θέλετε;

Καὶ ὅμως χορεύουν. Γαργαλάει ὁ διάβολος
τὶς πατοῦχες τους. Ἐγὼ αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ
κ᾽ ἐσεῖς νὰ τὰ διαδώσετε.

Κρατήσαμε τὴν Ὀρθοδοξία μέχρι τώρα.
Μὴν ἀδιαφορήσουμε καὶ συμβιβαστοῦμε· ἀλ -
λιῶς, θὰ γίνουμε φράγκοι. Ὅσοι μείναμε (πέν -
τε δεσποτάδες, δέκα παπᾶδες, μερικοὶ θε-
ολόγοι, καὶ ὁ πιστὸς λαός), θὰ δώσουμε μάχη.Δὲν θὰ μείνω στὴ Φλωρίνα κολακεύοντας.

Σᾶς παρακαλῶ τὶς ἡμέρες αὐτὲς σταθῆτε
προσεκτικοί· θὰ ποῦν πολλὰ οἱ ἐχθροί μας.
Μὴν ἀκοῦτε τίποτα. Νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰκάνουμε τὸ Πάσχα· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ὅπως ἡ νοικοκυρά, ἀδελφοί μου, σκουπί  ζει τὸ σπί-
τι, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς τὴν περίοδο αὐτὴ νὰ σκουπίσου -

με ὅλο τὸν ψυχικό μας οἶ κο. Ἂς ποῦμε· «Καρδίαν κα-
θαρὰν κτίσον ἐν ἐ  μοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαί-
νισον ἐν τοῖς ἐγ κάτοις μου» (Ψαλμ. 50,12). Ὁ ἄγγελος τῆς με-
 τανοίας σαλπίζει· Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς τοῦ Ὑ ψίστου,
λαὲ τοῦ Θεοῦ, «μετανοεῖτε»! (Ματθ. 4,17).

Καὶ ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη μετανοίας. Πρῶ τον, διότι
κανένας δὲν εἶνε ἀναμάρτητος· καὶ μία ἡμέρα ἂν εἶνε
ἡ ζωή μας, δὲν μένει ἐ κτὸς ἁμαρτίας (βλ. Ἰὼβ 4,17· 14,4-5. Παρ. 20,9).
Καὶ δεύτερον, διότι δὲν γνωρίζουμε πότε ὁ Κύριος θὰ
μᾶς καλέ   σῃ κοντά του· καὶ ἂν δὲν ἔχουμε ἐπιστρέψει
στὸ Θεό, ἡ ζωή μας θά ᾽νε ματαία. Ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι·
«γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵ να μὴ εἰσέλθητε εἰς
πειρασμόν» (Ματθ. 26,41. Μᾶρκ. 14,38). 

Ἐν τούτοις «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις
βρόντα»· εἴμαστε λαὸς ἀμετανόητος. Ἀλλὰ γιατί νὰ κα-
τηγορῶ τὸ λαό; ἂς κατηγορήσω τὸ ῥάσο. Δώδεκα ἀπό-
στολοι ἄλλαξαν τὸν κόσμο· κ᾽ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε ν᾽ ἀλ -
 λά ξουμε οὔ  τε τὴ γειτονιά μας. Προτρέπουμε τοὺς ἀν -
 θρώ  πους σὲ μετάνοια, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι μένουμε ἀμετανόη -
τοι. Ποιός δεσπότης ἔφυγε στὸ Ἅγιο Ὄ ρος νὰ κλάψῃ
τὶς ἁμαρτίες του; ποιός παπᾶς κρέμασε τὸ πετραχήλι
λέγον τας, Εἶμαι ἀνάξι ος νὰ κρατῶ τὰ δισκοπότηρα; Κι
ἀφοῦ ὁ λαὸς δὲν βλέπει ἐμᾶς νὰ μετανοοῦμε, πῶς αὐ -
τὸς νὰ μετανοήσῃ; Χρειάζεται ἕνας Ἰωνᾶς νὰ πῇ· «Ἔτι
τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται» (Ἰων. 3,4).

«Μετανοεῖτε» λοιπόν. Τὸ εἶπα κ᾽ ἐγὼ κάποτε σ᾽ ἕ να
γέρο τσοπᾶνο τῆς Πίνδου μὲ κίτρινα τὰ μουστάκια ἀ π᾽
τὸ τσιγάρο ποὺ ἔστριβε καὶ κάπνιζε· –Μπαρμπα-Γιῶρ -
γο, λέω, εἶσαι 80 χρο νῶν, νὰ μετανο ή σῃς. –Καὶ τί ἔκα-
να; λέει· οὔ τε ἔκλεψα, οὔ τε σκότωσα, οὔτε μοίχευσα…
Καὶ τὴ νοοτροπία αὐτὴν ἔχουν δυστυχῶς ὅ λοι· Ἔκανακανένα κακὸ γιὰ νὰ μετανοήσω;

Δὲν ὑπάρχουν ὅμως μόνο τὰ μεγάλα ἁμαρτήματα· ὑ -πάρχουν καὶ τὰ μικρά. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὰ θέλω τώρα νὰ
σᾶς ὑπενθυμίσω. Τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα εἶνε ἐκεῖνα ποὺ
πρέπει νὰ μᾶς φοβίσουν καὶ νὰ μετανοήσουμε γι᾽ αὐτά.

Αὐτοὶ ποὺ λένε ὅτι, ἀφοῦ δὲν ἔπεσαν σὲ με γάλα ἁ -
μαρτήματα (κλοπή, πορνεία, μοιχεία, φόνο κ.λπ.), δὲν ἔ -
χουν ἀνάγκη μετα   νοίας, αὐ τοὶ ξέρετε πῶς μοιάζουν; Εἶ -
νε σὰν κάποιον ποὺ ἔνιωθε ὑγιής, ἀλλ᾽ ὅταν ἔκανε ἐξε-
τάσεις βρέθηκε ὅτι ἔχει καρκίνο· ἀπ᾽ ἔξω ἦταν ῥόδι, ἀλ -λὰ μέσα ἦταν σάπιος. Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ψυ χή
μας. Αὐταπατώμεθα νομίζοντας ὅ τι εἴ μα στε ἅγιοι· ἐ -
πειδὴ πᾶμε στὴν ἐκ κλησιά, ἀνάβουμε καν ένα κερί, κά-

ποτε ἐξομολογούμεθα καὶ κοι νωνοῦμε, λέμε μιὰ προσ -
ευχή. Θε ωρούμεθα θρη σκευόμενοι καὶ νομίζου με ὅτι
θὰ μᾶς δώσῃ ὁ οὐρανὸς πιστοποιητικὸ ἁγιότη τος. Ὄ -
χι, ἀγαπητέ μου· εἴμαστε ἔνοχοι ἐνώπι ον τοῦ Θεοῦ.

Πρέπει νὰ περάσουμε ἀπὸ ἀκτῖ νες· καὶ ἀκτῖνες εἶνε
ἡ ἁγία Γραφή, τὰ διδά γματα τῶν πατέρων, τὰ παρα-
δείγματα τῶν ἁγίων, ἡ ἄσκησι, ἡ αὐτοανάκρισι, ἡ συν -
αίσθησι. Ἂν περάσου με ἀπὸ ψιλὸ κόσκινο, τότε θὰ φρί-
ξου με· θὰ δι ακρίνουμε στὰ βάθη τῆς ψυχῆς τὰ «μικρό-
βια» ποὺ λέγονται μικρὰ ἁμαρτήματα.

* * *Ποιά εἶνε τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα; Εἶνε π.χ.·
• Μία λέξι. Τί εἶνε μιὰ λέξι μέσα στὶς τόσες ποὺ λέμε;
Τὸ Ψαλτήρι ὅμως λέει· «Θοῦ, Κύριε, φυ λα κὴν τῷ στό-
ματί μου καὶ θύραν περιοχῆς πε ρὶ τὰ χείλη μου» (Ψαλμ.
140,3). Ἔ χω παράδειγμα· ἀ γα πημένο ἀντρόγυνο στὴν
Πτολεμα ΐδα χώρισε γιὰ μία λέξι, ποὺ εἶπε ὁ ἄντρας σὲ
στιγμὴ θυ μοῦ· ἡ γυναίκα ἅρπαξε τὴ λέξι κ᾽ ἔτρεξε σὲ
δι κηγό ρο. Ὁ ἄντρας ἀνακάλεσε τὴ λέξι, ζήτη σε συγ-
γνώμη, φίλησε τὸ χέρι της. Τίποτα αὐ τή. Καὶ τὸ δικα-
στήριο ἔβγαλε διαζύγιο ἐπάνω σ᾽ αὐτὴ τὴ λέξι! Βλέπε-
τε; μιὰ λέξι διαλύει ἕνα ἀντρόγυνο.
• Θέλετε ἄλλη μικρὴ ἁμαρτία; Μία ματιά. Τί εἶ νε μιὰ μα-
τιά; Ἡ Γραφὴ ὅμως λέει· «Οἱ ὀφθαλ μοί σου ὀρθὰ βλε-
πέτωσαν» (Παρ. 4,25). Διότι ἕνα πο νηρὸ βλέμμα μπορεῖ ν᾽
ἀνάψῃ στὴν καρδιὰ ἄγριο ἔρωτα καὶ νὰ ὁδηγήσῃ σὲ
μοιχεία (βλ. Ματθ. 5,28). Πρόσεχε λοιπὸν καὶ τὰ μάτια σου.
• Ἄλλο· μία ἀντιπάθεια. Κάτι μικρὸ σοῦ ᾽κανε ὁ ἄλλος,
κ᾽ ἐσὺ ἄφησες νὰ μπῇ στὴν καρδιά σου τὸ μικρόβιο τῆς
ἀντιπαθείας· τὸ μικρό βιο αὐτὸ δημιουργεῖ πληγή, γάγ-
γραινα, ποὺ κατα λήγει σὲ ἔγκλημα μεγάλο καὶ φοβερό.

Βλέπετε, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ παραβλέπουμε τὰ μι-
κρὰ ἁμαρτήματα. Γιατί; Διότι τὰ μικρὰ γεννοῦν μεγάλα.
Καὶ ἀναφέρω παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή.
• Ἡ βρῶσις τοῦ Ἀδάμ. Ὁ πρωτόπλαστος ἔ χασε τὸν πα-
ράδεισο ἀπὸ τί; Οὔτε σκότωσε οὔτε μοίχευσε. Παρα-
βίασε μία μικρὴ ἐντολή. Ἂν τοῦ ᾽λεγε ὁ Θεός, Ἀπὸ ἕνα
μόνο δέντρο θὰ τρῶς κι ἀπὸ τ᾽ ἄλλα ὄχι, θὰ ἦταν δύσ -
κολη ἐν τολή· ἀλλὰ τί τοῦ εἶπε· Ὅλα εἶνε στὴ διάθεσί
σου καὶ μόνο ἀπὸ ἕνα δέντρο νὰ μὴ φᾷς. Καὶ τί κάνει
αὐτός; Πλησίασε αὐτὸ τὸ δέντρο. Τί εἶνε τὸ νὰ φάω; δὲ
βαριέσαι, δὲν εἶνε τίποτα. Κ᾽ ἔτσι γιὰ τὴν παράβασι τῆς
μικρῆς αὐτῆς ἐν το λῆς ἐκδιώχθηκε, ἔχασε τὸν παρά-
δεισο. «Ἐ κά θισεν Ἀδὰμ ἀπέναντι τοῦ παραδείσου καὶ
τὴν ἰ δίαν γύμνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο» (δοξ. ἐσπ. Κυρ. Τυρ.). 

Σάββατο πρὸ τῆς Κυριακῆς Τυροφάγου
25 Φεβρουαρίου 2023 ἑσπέρας
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• Ἄλλο παράδειγμα· ὁ φόνος τοῦ Κάιν. Τὰ δύο ἀ δέρφια
Κάιν καὶ Ἄβελ προσέφεραν θυσίες στὸ Θεό. Ἀλλ᾽ ὅταν
ὁ Θεὸς δέχτηκε τὴ θυσία τοῦ Ἄβελ καὶ ὄχι τοῦ Κάιν, ὁ
Κάιν ἔ νιωσε ἀν τι πάθεια, τὸν τσίμπησε τὸ φίδι τοῦ φθό-
 νου· καὶ τέλος, ἐκεῖ ποὺ περπατοῦσαν στὸν κάμ πο,
σκότωσε τὸν Ἄβελ! Ἀπὸ μιὰ μικρὴ ἀν τιπάθεια ἔφτασε
στὸν φόνο τοῦ ἀδελφοῦ του.
• Θέλετε ἄλλο; Νά καὶ τὸ βλέμμα τοῦ Δαυΐδ. Προφήτης,
βασιλιᾶς, ποιητὴς ὁ Δαυΐδ, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες
προσωπικότητες τοῦ ἀρχαίου κόσμου· καὶ ὅμως ἔπε-
σε. Πῶς; Ἀπὸ τὴν ταράτσα τῶν ἀνακτόρων εἶδε μιὰ γυ-
ναῖκα νὰ κά νῃ λουτρό· ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη νικήθηκε
καὶ ἔκανε δύο σοβαρὰ ἐγκλήματα· μοίχευσε μ᾽ αὐ τὴν
καὶ μεθόδευσε νὰ σκοτω θῇ ὁ σύζυγός της ὁ Οὐρίας.
Ἔπειτα μετανό η σε, βρῦσες ἔγιναν τὰ μάτια του καὶ
μούσκευε τὸ μαξιλάρι του λέ γοντας· «Ἐλεήμων, ἐλέη-
σόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου…» (Ψαλμ. 50,3).
• Τέλος ἡ κλοπὴ τοῦ Ἰούδα. Μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, ἀ -
πόστολος· ἄφησε τὰ πάντα καὶ πῆγε κοντά του, ἄκου-
γε τὴ διδασκαλία, ἔβλεπε τὰ θαύματα, ἀπολάμβανε τὸ
μεγαλεῖο του. Καὶ λοιπόν; ἔκλεβε μικρὰ νομίσματα ἀπὸ
τὸ ταμεῖο τοῦ ὁμίλου, καὶ ἀπὸ ᾽κεῖ σιγὰ-σιγὰ θέριεψε
ἡ φιλαργυρία καὶ τὸν ἔσπρωξε στὸ μεγάλο ἔγκλημα·
πούλησε γιὰ τριάντα ἀργύρια τὸν Διδάσκαλό του·
«Βλέπε, χρημάτων ἐ ραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρη-
σάμενον»· βλέπε, σὺ ποὺ ἀγαπᾷς τὰ λεφτά, ποῦ τὸν ὡ -
δή γησε ἡ ἀδιόρατη λαθροχειρία (τροπ. ὄρθρ. Μ. Πέμ.).

Νά ποῦ ὁδηγοῦν οἱ παραβάσεις μικρῶν ἐν τολῶν.Συμβαίνει καὶ στὸν πνευματι κὸ κόσμο ὅ,τι συμβαίνεικαὶ στὸν ὑλικὸ κόσμο. Μερικὰ παραδείγματα.
• Στὴν Ἀκαρνανία εἶχα δεῖ ἕνα ὡραῖο δάσος· πέρασα
τὸν ἄλλο χρόνο καὶ δὲν εἶχε μείνει τίπο τα. Τί συνέβη·
ἕνας τσοπᾶνος ἔρριξε Ἰούλιο μῆνα ἕνα ἀποτσίγαρο·
ἀπὸ ἕνα τσιγάρο κάηκε ὁλόκληρο δάσος. Καὶ στὴ Λα-
μία περνώντας ὁ σιδηρόδρομος πετάχτηκε ἀπὸ τὴ μη-
χανὴ μιὰ σπίθα καὶ ἔκαψε ἄλλο δάσος. Ἔτσι καὶ μιὰ λέ-
ξι, μιὰ κουβέντα, μπορεῖ ν᾽ ἀνάψῃ πυρκαγιά.
• Ἄλλο παράδειγμα. Διάβαζα, ὅτι ἕνα πλοῖο βούλιαξε
στὸν Ἀτλαντικό. Γιατί; ὁ ναυπηγὸς εἶ χε βάλει στὰ πλευ-
 ρά του μερικὰ ἀδύνατα σανίδια· πάνω στὴ φουρτούναἕνα σάπιο σανίδι ἔ σπασε, μπῆκε νερὸ καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ
κακό· κι ἂς ἦταν γερὲς ὅλες οἱ ἄλλες σανίδες. Ἔτσι κι
ἀπὸ μικρὰ ἁμαρτήματα ναυαγοῦν ψυχές.
• Σᾶς συνιστῶ τὸ βιβλίο «Ἁμαρτωλῶν σωτηρία»· καὶ τώ-
ρα ἀκόμα μοῦ ἀρέσει καὶ τὸ διαβάζ ω. Ἐκεῖ βρῆκα τὸ ἑξ -
ῆς. Μιὰ βάρκα μπορεῖ καν εὶς νὰ τὴ βουλιάξῃ ἀμέσως ἂν
ῥίξῃ πάνω της ἕνα βράχο σὰν ἐ κείνους ποὺ πετοῦσε ὁ
Κύκλωπας στὴν Ὀδύσσεια. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἄλ λος
τρό πος. Πῶς; ἂν κάθε μέρα τῆς ῥίχνῃ μιὰ χούφτα ἄμμο·
μία σή μερα, μία αὔριο…, κάποτε τὸ βάρος τῆς ἄμμου θὰ
γί νῃ ὅ σο καὶ τοῦ βράχου καὶ θὰ τὴν βυθίσῃ· μὲ τὴ δια-
φορά, ὅτι στὴ δεύτερη περίπτωσι θὰ βουλιάξῃ ὄχι ἀμέ-
σως ἀλ λὰ σὲ βάθος χρόνου. Ἄμμος ψιλὴ μὲ ἀ μέτρητους
κόκκους εἶνε τ᾽ ἁμαρτήματά μας. Γι᾽ αὐτὸ τὸ τροπάριο
τῆς Κασσιανῆς λέει· «Ἁ μαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κρι-
μάτων σου ἀ βύσσους τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ
μου;» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετ.). Ποιός θὰ μετρήσῃ τὴν ἄμμο τῶν
ἁμαρτημάτων μου;

Νά γιατί ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας ὄχι μόνο γιὰ τὰ
μεγάλα ἁμαρτήματα, ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ ποὺ καθημε-
ρινῶς διαπράττουμε.

* * *
Ὅλοι νὰ προσέξουμε, ἀδελφοί μου, καὶ ἰ δι αιτέρωςοἱ γονεῖς ποὺ ἀνατρέφουν παιδιά.

• Πῆγα σ᾽ ἕνα χωριὸ –ἂς μὴν τὸ ὀνομάσω– καὶ μοῦ ᾽λεγε
ἕνας γέρος· Ὁ Γιῶργος, μικρός, ἦ ταν ἕνα χαριτωμένο
ἀγγελούδι· ὅταν ὅμως με γάλωσε σκότωσε, ἔσφαξε μὲ
τὸ μαχαίρι, ἑ βδο μήντα ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ χωριό μας!
Ποῦ νά ᾽ξερα, ὅτι ὁ μικρὸς ἄγγελος θὰ γίνῃ σατανᾶς;
• Ἕνας διαρρήκτης συνελήφθη· τὸν δίκασαν καὶ κατα-
δικάστηκε εἰς θάνα τον. Τὸ ἀπόσπασμα τὸν ὡδήγησε
ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, νὰ τὸν ἐκτελέ σουν. Τελευταία στι -
γμὴ νά καὶ φτάνει ἀλ λό φρων ἡ μάνα του· –Παιδί μου!
φωνάζει. –Ὄχι, ἀπαντᾷ αὐτός, δὲν εἶ σαι μάνα μου. –Μὰ
τί λές; –᾽Εσὺ φταῖς· ὅ ταν μικρὸς ἔκλεψα ἀβγὰ καὶ σοῦ
τά ̓ φερα, δὲν μοῦ ̓ σπασες τὰ χέρια· τὰ δέχτηκες. Ἔτσι
σιγὰ - σιγὰ «πρόκοψα», ἔγι να διαρρήκτης καὶ κατέλη-
ξα ἐδῶ… Ὅποιος κλέβει τώρα ἀβγό, αὔριο θὰ κλέψῃ
βόδι. Μὴν ἀμνηστεύουμε μικρὲς ἀταξίες τῶν παιδιῶν.
• Θέλετε ἕνα ἄλλο παράδειγμα τρομακτικό, ποὺ συγ -
κλόνισε τὴν Ἀθήνα; Μεσάνυχτα, ὥρα τοῦ διαβόλου,
ἕνας ἀλήτης γύριζε ἀπὸ ᾽δῶ κι ἀπὸ ᾽κεῖ στὸν Ὑμηττό.
Εἶδε ἕνα σπίτι, ποὺ ὁ νοικοκύρης ἔλειπε στὴ δουλειὰ
καὶ εἶχε ξεχάσει τὸ κλειδί στὴν πόρτα. Μπῆκε μέσα, ἀ -
νέ βηκε στὸ ἐπάνω πάτωμα, εἶδε δύο γυναῖ κες, μάνα
καὶ κόρη, νὰ κοιμοῦν ται, καὶ πάνω στὴν τρέλλα καὶ τὴν
κακουργία του πῆρε κασμᾶ, τὶς σκότωσε, τὶς ἔρριξε γυ-
μνὲς μέσα στὴ μπανιέρα, καὶ τὸ πρωὶ ἔγινε ἄφαντος. Ἡ
ἀ στυ νομία τὸν ἔπιασε στὴν Καρδίτσα, ὅπου γλεν τοκο-
ποῦσε. Κρατούμενος κατόπιν στὴ φυλακή, εἶ πε σὲ ἕνα
δημοσιογράφο· Κατήντησα ἀλήτης, μὰ φταίει ἡ μάνα
μου· εἶχε ἔρωτες μὲ ξένον ἄντρα, κ᾽ ἐμένα μ᾽ ἄφηνε νὰ
γυρίζω τὴ νύ χτα ἔξω. Ποτέ δὲν ρώτησε ποῦ πάω, πο-
τέ δὲν μὲ τιμώρησε· μ᾽ ἄφηνε ἀσύδοτο, καὶ ἔτσι κα-
 τάν  τησα σεσημασμένος ἐγ κλη ματίας. Μανάδες, λέει,τὸ πάθημά μου ἂς σᾶς γίνῃ μάθημα.

Ποιός φταίει; Φταῖνε οἱ μανάδες, ποὺ δὲν παιδεύουν
τὰ παιδιά, ἀλλὰ ἀνέχονται κάθε ἀ ταξία, παράπτωμα,
πεῖσμα. Γονεῖς ποὺ λένε, Ἄσ᾽ το τὸ παιδί…, αὐτὸ θὰ τὸ
εἰσπράξουν ἔπειτα μὲ τόκο καὶ ἐπιτόκιο.

Ἐγὼ τοὐλάχιστον εὐγνωμονῶ τὸν πατέρα μου, ποὺ
κρατοῦσε βέργα. Δὲν μὲ λυπήθηκε, κι ἂς μὲ εἶχαν μο-
ναχογυιό· αἰωνία του ἡ μνήμη. Πᾶνε τώρα αὐτά, σβή-
σανε, χλευάζονται.Μὴ χαϊδεύετε τὰ παιδιά. Σπίτι χωρὶς ῥαβδὶ κατα-
στρέφει τὸ παιδί. Τρέμω μπροστὰ στὸ μέλ λον τῆς νέ-
ας γενεᾶς. Ἀπὸ τὰ κακομαθημένα παιδιὰ ἄλλα θ᾽ αὐτο-
κτονήσουν, ἄλλα θὰ γίνουν τεντυμπόηδες καὶ κακο-
ποιοί, κίνδυνος στὴν κοινωνία. Τὰ μικρὰ πταίσματα ποὺ
κάνουν τώρα ὁ Γιωργάκης, ὁ Νικολάκης, ἡ Ἑ λενίτσα, ἡ
Μαρία, αὔριο θὰ γίνουν μεγάλα ἐγκλήματα. 

Ἂς προσέχουμε λοιπὸν ὅλοι, ἀδελφοί μου, καὶ μάλι -
στα τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες. Νὰ φρουροῦμε τὶς αἰσθή-
σεις (μάτια, αὐτιά κ.λπ.), τὴ γλῶσσα ἀπὸ λόγια, τὸ νοῦ
ἀπὸ λογισμούς, τὴν καρδιὰ ἀπὸ ἐπιθυμίες. Μακριά ἀπὸ
πορνοθεάματα. Ψυχὴ καὶ σῶμα καθαρά, μιὰ λαμ πάδαἀ ναμμένη ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Ἂν φυλαχτοῦμε ἀπὸ τὰ
μικρὰ ἁμαρτήματα, θ᾽ ἀποφύγουμε καὶ τὰ μεγάλα· τό-
τε θὰ εἴμαστε ἀ σφαλεῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρί ῳ ἡ -
μῶν, ᾧ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα τοῦ Μητροπολιτικοῦ μεγάρου Φλωρίνης τὴν 15-3-1975 Σάββατο πρὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου ἑσπέρας. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-1-2023.
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Ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό, ἀγαπητοί μου, ποὺ μᾶς
ἀξίωσε ἀπόψε ν᾽ ἀκούσουμε τὸ πρῶτο Μέγα

Ἀπόδειπνο. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρα κοστὴ εἶνε ἡ πιὸ
ἁ γία περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Εἶνε
ὁ ἥλιος, ποὺ θερμαίνει τὶς ψυχές μας. Ὅπως ἀ κοῦ -
με στοὺς στίχους τοῦ «Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός…», «ὁ
λαὸς ὁ πορευ ό μενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα»
(Μέγ. Ἀπόδ. = Ἠσ. 9,2. Ματθ. 4,16). Καὶ ὅπως στὴν Προηγι ασμένη
Λειτουρ γία ὁ ἱερεὺς λέει «Φῶς Χριστοῦ φαίνει
πᾶσι», ἔτσι ἀπὸ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες φῶς ἐ -
πέρχε ται στὴν καρδιὰ κάθε πιστοῦ Χριστιανοῦ.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ψυχὲς ποὺ ἀντιδροῦν,
δὲν θέλουν τὸ φῶς τῆς Ἐκκλησίας· θέλουν τὸ σκο-
 τάδι. Αὐτοί, ὅπως λέει ὁ μέγας Βασίλειος, μοιά-
ζουν μὲ τὶς νυχτε ρίδες καὶ κουκουβάγιες, ποὺ ἀ -
γαποῦν ὄχι τὸ φῶς, ἀλλὰ τὸ σκοτάδι, ἔτσι εἶνε οἱ
ἄπιστοι (). «Τὸ φῶς ἦρθε στὸν κόσμο», εἶπε ὁ ἴδι -
ος ὁ Χριστός, «καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀγάπησαν περισ σό-
τερο τὸ σκοτάδι παρὰ τὸ φῶς, γιατὶ τὰ ἔργα τους
ἦ ταν πονηρά» (Ἰω. 3,19). Ἂς μὴ μιλήσουμε ὅμως τώ-
ρα γι᾽ αὐ τούς· ἂς ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὶς ὡραῖ εςἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

* * *
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀγαπᾷ τὴν προσ ευ-χή· καλεῖ τώρα τὰ παιδιά της νὰ προσεύχων ται ὄχι

μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ συχνότε  ρα. Ὁ Δαυ -
ῒδ λέει· «Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε» (Ψαλμ. 118,164)·
ἑφτὰ φορὲς τὴ μέρα, Θεέ μου, σὲ δοξολογῶ. Ὁ
ἀπόστολος Παῦλος λέει· «Ἀ δι α λείπτως προσεύ-
χεσθε» (Α΄ Θεσ. 5,17). Ὁ πιστὸς δὲν περιμένει νὰ ἔρθῃ
Κυριακὴ γιὰ νὰ πάῃ στὸ ναὸ νὰ προσευχηθῇ· εἶ -
νε διαρκῶς σὲ μιὰ κατάστασι προσευχῆς.

Ὥρισε λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία μας, νὰ προσ ευχώ-
μαστε ἑπτὰ φορὲς τὴν ἡμέρα καὶ γι᾽ αὐτὸ στὸ
ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο ποὺ ὀνομάζεται Ὡρολόγιοντὸ μέγα ἔχει ἑ πτὰ ἀκολουθίες.
• Ἡ πρώτη ἀκολουθία εἶνε τὸ Μεσονυκτικόν. Τὸ
κάνουν στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ στὰ μοναστήρια· σπα-
 νίως σὲ ἐνορίες καὶ σὲ σπίτια. Εἶνε ὡραία ἀκολου -
θία, στὴν ὁποία λέγεται καὶ τὸ ἀ πολυτίκιο «Ἰδοὺ
ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέ σῳ τῆς νυκτός…». Σ᾽
ἕνα χωριὸ στὴν Καρατζόβα συνάντησα –τί δια-
μάντια κρύβει αὐτὴ ἡ κοινωνία!– ἕνα χωρικό, ποὺ
δούλευε στὰ χωράφια, καὶ μοῦ λέει·

–Ξέρεις, πάτερ, τί χαρὰ νιώθω ὅταν σηκώνω-

μαι νύχτα καί, ἐνῷ κοιμοῦνται ἡ γυναίκα καὶ τὰ
παιδιά μου, ἐγὼ διαβάζω ἀπὸ τὸ Ὡρολόγιο τὸ
Μεσονυκτικό!… 

–Καὶ ποῦ ἔμαθες ἐσὺ αὐτὴ τὴ συνήθεια; 
–Ἐγὼ εἶμαι ἀπὸ τὸ Ἰκόνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσί ας,

καὶ θυμᾶμαι τὸν πατέρα καὶ τὸν παπποῦ μου,
ποὺ σηκώνονταν νύχτα καὶ τὸ διάβαζαν.
• Ἡ δευτέρα ἀκολουθία εἶνε ὁ Ὄρθρος. Προτοῦ
νὰ βγῇ ὁ ἥλιος, χτυπάει ἡ καμπάνα καὶ οἱ Χρι-
στιανοὶ λένε τὸν Ἑξάψαλμο, τὸ Συναξάριο τῆς
ἡ μέρας, τὸν κανόνα, τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καὶ ἐ πὶ γῆς εἰρήνη…» (Λουκ. 2,14) καὶ τοὺς αἴνους.
• Μετὰ τὸν Ὄρθρο ἀκολουθεῖ ἡ Πρώτη (Α΄) ὥ ρα,
σύμφωνα μὲ τὸ ἑβραϊκὸ ὡρολόγιο, καὶ εἶνε ἀντί-
στοιχη μὲ τὴ δική μας 6η πρωινή.
• Ἀργότερα ἔρχεται ἡ Τρίτη (Γ΄) ὥρα, ποὺ ἀν τι-
στοιχεῖ μὲ τὴ δική μας 9η πρωινή.
• Μετὰ εἶνε ἡ Ἕκτη (ΣΤ΄) ὥρα, ποὺ συμπίπτει μὲ
τὸ μεσημέρι, τὴ δική μας 12η μεσημβρινή.
• Τὸ ἀπόγευμα γίνεται ἡ Ἐνάτη (Θ΄) ὥρα καὶ ἀντι-
στοιχεῖ μὲ τὶς 3 μ.μ.. Ἡ Ἐνάτη συχνὰ ἑνώνεται
μὲ τὸν Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος γίνεται τὴν ὥρα ποὺ
δύει ὁ ἥλιος, ὅπως ἀκοῦμε στὸν ἀρ χαῖο ὕμνο
«Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πα τρός, οὐ -
ρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόν -
τες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν…».
• Τέλος μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸ δεῖ πνο ἀκο-
λουθεῖ τὸ μικρὸ Ἀ πόδειπνον, τὸ ὁποῖο οἱ Χρι-
στιανοὶ διαβά ζουν προτοῦ νὰ κοιμηθοῦν.

Τὸ ἀποψινὸ Ἀπόδειπνο ὅμως διαφέρει. Ὀ νο-
μάζεται Ἀπόδειπνον τὸ μέγα. Εἶνε «τραπέ ζι» πιὸ
πλούσιο. Τί περιέχει; Τὸ Ἀπόδειπνο αὐ τό, ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ Τρισάγιο, τὸ «Πάτερ ἡμῶν» κ.λπ., περιέ-
χει δέκα ψαλμούς (τοὺς 4, 6, 12, 24, 30, 90, 50,
101, 69 καὶ 142), τρεῖς σύντομους ὕ μνους («Μεθ᾽
ἡμῶν ὁ Θεός…», «Ἡ ἀσώ ματος φύ σις, τὰ Χερου-
βίμ…» καὶ «Παναγία Δέσποι να Θεοτόκε…»)· πε-
ριέχει ἀκόμα τὸ «Πιστεύω», κα τανυκτικὰ τροπάρια,
τὴ Δοξολογία· περιέχει ἐ πίσης μία Εὐχὴ τοῦ με-
γά λου Βασιλείου καὶ μιὰ Προσευχὴ τοῦ βασιλιᾶ
Μανασσῆ (βλ. Δ΄ Βασ. 21,1-18. Β΄ Παρ. 33,-20)· αὐτός, ἀφοῦ ἁμάρ-
τησε πολὺ καὶ τιμωρήθηκε, μετανόησε, κ᾽ ἐδῶ ἀ -
κοῦ  με τὴ φωνή του· «Ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι μου,
Κύριε… Ἡ μάρτηκα…· ἀλλ᾽ αἰτοῦμαι δεόμενος· Ἄ -
νες μοι, Κύριε». Ἁμάρτησα, Κύριε, μετανοῶ, συχώ -
ρεσέ με. Ὁ πιὸ χαρακτηριστικὸς ὕ μνος τοῦ Μεγά -
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λου Ἀποδείπνου εἶνε τὸ γνωστό μας «Κύ ριε τῶν
δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ· ἄλ λον γὰρ ἐκτός
σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔ χομεν…».

Ψάλλεται ἐπίσης ἀπόψε ὁ Μέγας Κανών (μέ -ρος, ὄχι ὁλόκληρος), ποὺ ἔγρα  ψε ὁ ἅγι ος Ἀν δρέ-
ας Κρήτης, κι ἀκοῦμε τὸ κατανυκτι κὸ «Ψυ χή μου
ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;…».

* * *
Σ᾽ αὐτὲς τὶς ἀκολουθίες, ἀγαπητοί μου, ἔ τρε-

χαν ἄλλοτε οἱ Χριστιανοί. Τώ ρα τρέχουν στὰ γή-
πεδα καὶ παραληροῦν. Ὅ πως λέει κάποιος θυμό -
σοφος ἐδῶ, μέσα στὴ μπάλλα ἔκλει σε ὁ διάβολος
ὅ λη τὴν τρέλλα. Θεός τους τώρα εἶνε τὸ μηδέν. Ὅ -
ταν ὅμως μηδενίζῃς τὸ Θεό, σὲ μηδενίζει κ᾽ ἐκεῖ -
νος, καὶ πέφτεις στὴν ἀν αρχία, πού ᾽νε μέγα κακό.

Παλαιότερα δὲν εἴχαμε τόσα σχολεῖα· ἡ Ἐκκλη- σία ἦταν τὸ μεγάλο σχολειὸ ποὺ ἐμόρφωνε τὸ
λαὸ μὲ λόγια ἁπλᾶ· καὶ οἱ ἄνθρωποι ἁγιάζανε. Δὲν
εἶχαν αὐτὰ τὰ μέσα, τὰ κομφὸρ τῆς ζωῆς. Ζοῦσαν
σὲ σπιτάκια ταπει νά, ἀλλὰ μέσα σ᾽ ἐκεῖνες τὶς
καλύβες κατοικοῦσαν ἄγγελοι, ἄνθρωποι μεγάλοι
καὶ ὑψη λοί. Ἔρχονταν στὴν ἐκκλησιὰ μὲ καρδιο -
χτύπι καὶ τὰ μάτια τους γέμιζαν δάκρυα.

Καὶ ὄχι μόνο οἱ δικοί μας πρόγονοι· καὶ σ᾽ ὅ λατὰ Βαλκάνια, Σέρβοι, ̔Ρουμᾶνοι, Βούλγαροι, τ᾽ ὁ μο-
 λογοῦν· Ὅ,τι εἴμαστε τὸ ὀφείλουμε στὴν Ὀρθό-
δοξο Ἐκκλησία, τὴ γλυκειὰ μάνα ποὺ μᾶς μάζεψε
στὴν ἀγκαλιά της καὶ σπόγγιζε τὰ δάκρυά μας.
Πῶς σταθήκαμε κάτω ἀπ᾽ τὴν Τουρ κιὰ πεντακό-
σα ὁλόκληρα χρόνια, περιφρονημένοι ἀπὸ τὴν Εὐ -
ρώπη τῶν Φράγκων, καὶ κρα τήσαμε πίστι, γλῶσσα,
ἐθνικὴ συνεί δησι! Εὐγνωμονοῦμε τοὺς δύο Ἕλ -
ληνες ἱεραποστόλους, Κύριλλο καὶ Μεθόδιο.

Ἐκεῖνα τὰ χρόνια ἡ Ἐκκλησία κρατοῦσε τὸ
λαὸ κοντά της. Καὶ πῶς; Μὲ τὸ Ψαλτήρι, τ᾽ Ὀ -
κτωήχι, τὴ λατρεία της· μὲ τ᾽ Ἀπόδειπνα, τὸν Ἀ -
κάθιστο ὕμνο, τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ…», τὸ «Ἄ σπιλε
ἀμόλυντε…», τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων…».

Γιωρτάζουμε τὴν ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς ἐ πα-ναστάσεως. Ἔβγαλε καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ἕνα
σπουδαῖο Λεύκωμα, ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο κάτι θὰ σᾶς με-
ταφέρω. Ἀλλ᾽ ἀμφιβάλλω ἂν νιώθουμε τί ἦταν οἱ
ἄνθρωποι ἐκεῖνοι. Πῶς τόλμησαν νὰ ξεσηκωθοῦν!
Τότε σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο θαύμαζαν τὴν πατρίδα μας·
ὅπου ἔβρισκαν Ἕλληνα, στὸ Παρίσι, Σικάγο, Νέα
Ὑόρκη, Μόσχα, Στάλινγκραντ, Βερολῖνο, τὸν σή-
 κωναν στὰ χέ ρια. Λίγο πρὶν τὴ ναυμαχία τοῦ Ναυ-
 αρίνου (1827), ἡ κυβέρνησι τῆς Γαλλίας ἔστειλε τρι -
άντα ἀξιωματικοὺς μὲ ἐν τολή· Πηγαίνετε στὴν
Ἑλ λάδα καὶ ἐξετάστε τί λαὸς εἶν᾽ αὐτός, ποιό εἶ -νε τὸ μυστικὸ τῆς δυνάμεώς του… Καὶ ἦρ θαν.
Πῆ γαν σὲ διάφορα μέρη. Μέρες περπατοῦσαν
στὸ Μοριά, σὲ κατεστραμμένη γῆ.

Νύχτωνε ὅταν φτάσαμε, λέει ἕνας Γάλλος ἀ -
ξιωματικός, σ᾽ ἕνα χωριουδάκι ἑφτακόσα μέ τρα
ὑψόμετρο. Χτυπᾶμε σ᾽ ἕνα σπιτάκι, μᾶς ἀ  νοίγουν
καὶ μὲ νεύματα μᾶς καλοῦν νὰ φιλο ξε νηθοῦμε.
Δὲν εἶχαν ὅμως τίποτα. Ἄναψαν ἕ να δᾳδὶ γιὰ φῶς.
Εἶχαν ἕξι - ἑφτὰ παιδιὰ στὸ κα λυβάκι. Τρέχουν ἀ -

μέσως, μαζεύουν χόρτα, ἡ μάνα τά ̓  βρασε, τά ̓ βα -
λε σ᾽ ἕνα ξύλινο πιάτο, καὶ καθήσαμε καταγῆς
ὀκλαδόν – ποῦ καρέκλα! Φάγαμε τὰ χόρτα μὲ
καμμιὰ ἐ λιά, δυὸ κρεμ μύδια καὶ μαῦρο ψωμὶ κρι-
θάρινο. Καὶ μετὰ τὸ φαγητὸ πῆγαν γιὰ προσευ-χή. Τὰ μικρὰ ἦ ταν γύρω - γύρω στὸ κρεβάτι. Τὸ
μεγάλο ἀγοράκι, καμμιὰ δεκαριὰ ἐτῶν, ἄρχισε νὰ
ψάλλῃ τὸ «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γε-
νοῦ…». Καὶ κάθε φορὰ ὅλοι ἔκαναν μετάνοιες…

Γονάτισε κι ὁ Γάλλος. Καὶ εἶπε μέσα του· Νά
τὸ μυστικὸ τῆς δυνάμεώς τους, εἶνε λαὸς ποὺπιστεύει στὸ Θεό! Ναί. Ἄντε τώρα πηγαί νετε στὰ
σπίτια πλουσίων καὶ φτωχῶν καὶ ψάξ τε νὰ βρῆτε
τέτοιο μεγαλεῖο.

* * *
Ὅταν ἐλευθερωθήκαμε καὶ ἦρθε ὁ Ὄθωνας,

κάποιοι κακοῦργοι ἔκαναν ἐγκλήματα κι ὁ βασι-
λιᾶς εἶπε, νὰ τιμωρηθοῦν μερικοὶ παραδει γματικὰ
μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου, γιὰ νὰ ἡσυχάσῃ ὁ τό-
πος. Παρήγγειλαν λοιπὸν στὴν Ἰταλία καρμανιό -
λα, καὶ τὴν ἔφεραν γιὰ ν᾽ ἀ ποκεφαλί ζουν αὐτοὺς
ποὺ σκότωσαν ἄνθρωπο. Τὴν ἔ στησαν στὸ Ναύ-
πλιο καὶ προκήρυξαν τὴ θέσι· Ποιός θέλει νὰ γίνῃδήμιος, νὰ δουλεύῃ τὴν καρ μανιόλα; Κανείς δὲν ἀ -
πήντησε. Ποιός; ξα  ναφώ  ναξαν. Τίποτα. Διπλασί α-
 σαν, τριπλασί ασαν τὸ μισθό. Δὲν βρέθηκε οὔτε ἕ -νας Ἕλ ληνας! Ἀ   ναγ κάστηκαν κ᾽ ἔφεραν ξένο, Ἰ τα-
λό, κ᾽ ἔ κοψε τὰ πρῶτα κεφάλια κακούργων. Ἔ, δὲν
μπό ρεσε νὰ μείνῃ ἕνα μῆνα. Δὲν τοῦ μιλοῦσε καν -
είς. Σηκώθηκε κ᾽ ἔφυγε (βλ. Δήμιος δὲν εὑρίσκετο, «Σπίθα» φ. 52/20-9-1946, καὶ στὰ
βιβλία Ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός, σ. 52 καὶ Φλογέρα Β΄ σ. 9). Αὐτὴ ἦταν ἡ πατρίδα μας.

Πῶς τώρα, μιὰ Ἑλλάδα ποὺ οἱ ἄνθρωποι σέ βον -
ταν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ μυρμήγκι δὲν πατοῦσαν,
ὕστερα ἀδέρφια μεταξύ τους ἔστη σαν καρμανιό-
λες κ᾽ ἔκοψαν κεφάλια; Ἔβγαλαν τὸ Θεὸ μέσ᾽ ἀ -πὸ τὶς καρδιές, κι ὅταν βγῇ ὁ Θεὸς μπαίνει ὁ διά-
βολος, ὁ «ἀνθρωποκτόνος» (Ἰω. 8,44· βλ. & Α΄ Ἰω. 3,15), καὶ κά-
νει καὶ τὸν ἄνθρωπο ὅμοιό του. Πῶς ἔφυγε ὁ Θεός,
ἡ χάρις, ἡ προσευχή, ἡ ἀ γάπη; Στὸ διάστημα ποὺ
μεσολάβησε, ὁ σατα νᾶς ἔσπει ρε παντοῦ σπόρο ἀ -πιστίας. Καὶ ὅ,τι σπεί ρῃ κανείς, αὐτὸ θερίζει. Ἀγκά-
θια ἔ σπειρε, ἀγκά θια βρῆκαν. Ὅσοι Ἕλληνες ἀ -
φανίστηκαν ἀπὸ χέρια ἀδελφικὰ στὰ νεώτερα
χρόνια, δὲν ἀφανίστηκαν οὔτε ἀπὸ Βουλγάρους
οὔτε ἀπὸ Γερμανούς· μεταξύ μας σκοτωθήκαμε.

* * *
Αὐτά, ἀδελφοί μου, εἶχα νὰ σᾶς πῶ. Τὰ νιώ-

θετε. Κλεῖστε τ᾽ αὐτιά σας, μὴν ἀκοῦτε τί λένε
ῥαδιόφωνα καὶ τηλεοράσεις. Ἐλᾶτε στὴν Ἐκ κλη-σιὰ ὅ πως οἱ πρόγονοί μας. Ἂν ζήσουμε ὡς ἔθνος,
θὰ ζήσουμε μόνο μὲ τὴν Ὀρθοδοξία μας.Ἐμπρός, νὰ κοπιάσουμε. Κι ἂν ἐγὼ χαθῶ, κι
ἂν πάω ἐξορία, δὲν πειράζει· ἕνα μ᾽ ἐνδιαφέρει,
ὁ λαός μας νὰ πιστεύῃ στὸ Χριστὸ καὶ ν᾽ ἀγαπᾷ
τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πατρίδα μας.

Ὁ δὲ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρεσβει ῶν
τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἂς εἶνε πάντα μαζί μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης [ὑπόγειο τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν νέου] τὴν 21-2-1972 Καθαρὰ Δευτέρα βράδυ (ν.τ.). Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-1-2023.
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Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ τροπάριο, ποὺ ψάλ-
λεται ὄχι μόνο ἀπόψε, ἀλλὰ ὅλες τὶς ἡμέ-

ρες μέχρι τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα στοὺς ναοὺς
τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶνε μία σύντομη δοξολο-γία καὶ δέησι στὸ Θεό. Τί μᾶς λέει; 

* * *Ὁ Θεὸς εἶνε «Κύριος τῶν δυνάμεων». Τί θὰ
πῇ «Κύριος τῶν δυνάμεων»; Ἐξαρτᾶται πῶς
γράφουμε τὸ «δυνάμεων». Ἐὰν τὴ λέξι «δυ-
νά μεων» τὴ γράψουμε μὲ δέλτα κεφαλαῖο,
«Δυνάμεων», τότε σημαίνει, ὅτι Δυνάμεις, μὲ
κεφαλαῖο δέλτα, εἶνε οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγε -
λοι· ὅτι «Κύριε, ἐσὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τῶν ἀγ -
γέλων». Ἐὰν ἐκεῖνο τὸ «δυνάμεων» τὸ γρά-
ψουμε μὲ δέλτα μικρό, «δυνάμεων», ὅ πως εἶ -
νε σὲ μερικὰ χειρόγραφα, τότε ἀλλάζει τὸ νό -
η μα· σημαίνει, ὅτι «δυνάμεις» εἶνε τὰ στοι-
χεῖα τῆς φύσεως· δύναμις εἶνε ὁ ἀέρας, ὁ ἥ -
λιος, τὸ νερό, ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως·
«Σύ, Κύριε, κυβερνᾷς τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως,
ὅλες τὶς φυσικὲς δυνάμεις».

Ἐὰν τώρα συνοψίσουμε τὶς δύο ἑρ μηνεῖες,
θὰ ποῦμε· Κύριε, σὺ εἶσαι ποὺ κυβερνᾷς τοὺς
ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, σὺ εἶσαι ποὺ κυ-
βερνᾷς καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως· σὺ εἶσαιὀ παντοδύναμος Θεός. 

–Παντοδύναμος Θεός; Μπᾶ!…, δὲν ἀκοῦτε
τὴ φωνὴ τοῦ διαβόλου; Αὐτὸ εἶνε ἀπὸ τὰ «ση-
μεῖα τῶν καιρῶν», ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Ματθ.
16,3). Στὶς ἡ μέρες μας προβάλλεται ἀντιλογία.
Ὁ σατανᾶς ξέρει, ὅτι ὑπάρχει Θεὸς κι ὅτι ὁ
Θεὸς εἶνε παντοδύναμος, ἀκούει τὸ ὄνομά του
καὶ τρέμει. Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους ἔ -
γιναν χειρότεροι ἀ πὸ τὸ σατανᾶ, τὸν «πατέρα»
τοῦ ψεύδους (βλ. Ἰω. 8,44). Καὶ τί λένε αὐτοί;

Λένε, ὅτι Χριστός, Θεός, Παναγία, ἄγγελοι
καὶ ἀρ χάγγελοι, αὐτὰ εἶ νε παραμύθια· αὐτὰ
«περνοῦσαν» στὴν παλιὰ ἐποχή, στοὺς παπ-
ποῦ δες καὶ γιαγιάδες μας· σήμερα δὲν «περ-
νᾶ νε» πλέον τὰ «παπαδίστικα», ὅπως λένε.

Τώρα θεὸς εἶνε ὁ ἄν θρωπος, ἡ ἐπιστήμη. Ὁἄν  θρωπος ἔγινε παν το δύναμος, σοῦ λέει. Καὶ
ἂν φέρῃς καμμιὰ ἀντίρρησι, ἀμέσως σοῦ ἀ -
παν τοῦν· –Μὰ δὲν βλέπεις τί κατώρθωσε; Ἔ -
σκαψε τὰ βάθη τῆς γῆς, ἀνακάλυψε τὸ χρυ-
σά φι, τὸ ἀσήμι· στὶς ἡμέρες μας μάλιστα ἀνα-
κά λυψε κάτι ἀνώτερο, τὸ οὐράνιο. Λένε, ὅτι
κ᾽ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει οὐράνιο, κι ἅμα
ὑπάρχῃ, τότε ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνῃ πάμ πλουτη.
Μὲ τὶς ἀνακαλύψεις του ὁ ἄνθρωπος ἔγινε
παντοδύναμος· φτειάξαμε βόμπες πυρηνι-
κές, αἰχμαλωτίσαμε τὸν κεραυνὸ καὶ τὰ κύ-
ματα τῶν αἰθέρων, δημιουργήσαμε ῥαδιόφω-
να καὶ τηλεοράσεις, φτειάξαμε πυραύλους καὶ
πήγαμε στὸ φεγγάρι καὶ στ᾽ ἀστέρια. Ὁ ἄν -
θρωπος εἶνε παντοδύναμος, σοῦ λέει. 

Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε σ᾽ αὐτούς; Πολ-
λὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε. Ὅλα ὅμως συνοψί-
ζονται σὲ ἕνα· ὅτι, ὅσο καὶ ἂν ὁ ἄνθρωπος
φαίνεται δυνατός, στὴν πραγματικότητα εἶνεἀδύνατος, πολὺ ἀδύνατος. Θέλετε παραδεί -
γματα; Ἀναφέρω πέντε - ἕξι καὶ τελειώνω.� Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶπε· «Θὰ δῆ -
τε στὸν κάμπο ἁμάξι χωρὶς ἄλογα νὰ τρέχῃ
γρη γορώτερα ἀπὸ τὸν λαγό» (ἡμέτ. βιβλ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
προφ. 117, σ. 318). Ποιό εἶνε αὐτὸ τὸ ἁμάξι χωρὶς ἄλο-
γο, ποὺ ἔλεγε ὁ ἅγιος πρὶν ἀπὸ διακόσα χρό-
νια; Εἶνε τὸ αὐτοκίνητο. Τρέχει μὲ ἑκατὸν πε-
νήντα χιλιόμετρα, φεύγει ὁλοταχῶς. Ἀλλὰ σὲ
μιὰ στροφὴ τοῦ δρόμου γλι  στράει, πάει κάτω
στὸ βάραθρο, γίνεται συν  τρίμμια, καὶ βγά-
ζουν τὸν ἄνθρωπο νεκρὸ ἀπὸ μέσα, κόκκαλα
καὶ σάρκες μιὰ μᾶζα. Ἀποτέλεσμα; Μηδέν.
Καὶ ὕστερα ἀπ᾽ αὐτὸ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα·
Δὲν ἦταν προτιμότερο νὰ μὴν ὑ πῆρχαν αὐτο-
κίνητα καὶ νὰ πηγαίναμε μὲ γαϊδουράκια καὶ
ἄλογα ἢ καὶ μὲ τὰ πόδια μας; ποῦ εἶνε ὁ ἄν -
θρωπος ὁ παντοδύναμος;� Ἔφτειαξε ὁ ἄνθρωπος καράβια καὶ ταξι-
δεύουν στὶς θάλασσες. Αὐτὲς τὶς μέρες ὅμως
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στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανὸ ταξίδευε ἕνα ὁλο-καίνουργιο καράβι. Στὶς καμπῖνες καὶ στὰ σα-
λό νια του τὸ πλήρωμα καὶ ὁ πλοίαρχος δια-
σκέδαζαν ἀκούγοντας ῥαδιόφωνο καὶ τηλεό-
ρασι. Καὶ ξαφνικά, χωρὶς κανένα προειδοποι-
ητικὸ σημάδι, μπλούμ βυθίστηκε! Τί συνέβη;
Ἄ γνωστο· προσπαθοῦν νὰ βροῦν τὴν αἰτία.
Ὁ λόκλη ρο καράβι χάθηκε, οὔτε ἴχνος ἔμεινε. � Ἔφτειαξε ὁ ἄνθρωπος καὶ ὑποβρύχιο· κι-
νεῖται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια, νίκησε καὶ τὸ
δελφίνι. Ἀλλὰ ξαφνικὰ μία ἀπὸ τὶς συσκευές
του παθαίνει βλάβη, τὸ ὑποβρύχιο ἀκινη το-
ποι εῖται στὸν πάτο τῆς θαλάσσης· δὲν μπο-
ροῦν νὰ ἀναδυθοῦν, καὶ χάνεται αὔτανδρο, μὲ
ὅλο τὸ πλήρωμα ἑβδομήντα-ὀγδόντα ἄντρες.� Πετάει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ ἀεροπλάνο, ἀ -
νε βαίνει ψηλὰ χιλιάδες πόδια, καὶ ξαφνικά, πα -
ρὰ τοὺς τόσους σχολαστικοὺς ἐλέγχους, ἕ -
νας κινητήρας ἢ κά ποιο ἄλλο ἀπὸ τὰ ὄργανά
του παθαίνει ζημιά, τὸ ἀεροσκάφος πέφτει εἴ -
τε στὴ στεριὰ εἴ τε στὴ θάλασσα, καὶ δὲν μέ-
νει τίποτε παρὰ μόνο κομμάτια. Νά ποιά εἶνε
ἡ «παν τοδυναμία» τοῦ ἀνθρώπου.� Ἀκοῦμε συχνὰ γιὰ ἐξοπλισμοὺς καὶ ἀγο -
ρὲς ἁρμάτων, ἀ εροπλάνων, κ.τ.λ.. Καυχᾶ ται ὁ
ἄλ λος, ὅτι κατασκευάζει πυραύλους καὶ προ-
μυθεύεται ὁπλικὰ συστήματα, ὅτι γέμισε τὶς
πολεμικὲς ἀ  ποθῆ κες του, εἶνε ἰσχυρὸς κ.λπ..
Ἀγνοεῖ τὸν «Κύριον τῶν δυνάμεων», καὶ νο-
μί ζει ὅτι ὁ ἴδιος εἶνε δύναμις καὶ ὑπερδύναμις!
Ἀκοῦς νὰ λέ νε μὲ καύχησι· ὑ περ δύναμις ἡ Ἀ -
μερική, ὑ περδύναμις ἡ ῾Ρωσία, ὑπερδύναμις ἡ
Κίνα… Τὰ ἴδια ἔλεγαν τὸ 1940 οἱ τότε δύο δυ-
νάμεις τῆς Εὐρώπης· ὁ ἕνας ἔλεγε, Ἔχω τόσα
ἀεροπλάνα, ποὺ θὰ σκιάσω τὸν ἥλιο…· ὁ ἄλ -
λος ἔλεγε, Ἔχω τέτοια δύναμι, ποὺ μπο ρῶ νὰ
κυβερνῶ τὴν Εὐρώπη χίλια χρόνια… Τί ἔγιναν
αὐ τοί; Χάθηκαν, ἐξαφανίστηκαν, δὲν ἀ κού γε-
ται τὸ ὄνομά τους παρὰ μόνο δυσμε νῶς. Ποῦ
εἶνε λοιπὸν ἡ παντοδυναμία τοῦ ἀνθρώπου;� Ἄλλοι πάλι, ὅπως βλέπουμε στὶς μέρες
μας, λένε· Λεφτά! ὅποιος ἔχει λεφτά, κάνει
ὅ,τι θέλει. Τὸ χρῆμα εἶνε παντοδύναμο, ἡ με-
γάλη δύναμι εἶνε τὸ χρῆμα… Καὶ μαζεύουν
μαζεύουν. Ἔρχεται ὅμως κάποτε ὁ θάνατος
κάποιου μεγάλου πλουσίου (π.χ. τοῦ Ἀριστο-
τέ λη Ὠνάση στὶς 15-3-1975), καὶ τότε φαίνε-
ται ὅτι τὸ χρῆμα δὲν εἶνε παντοδύναμο. Πε-
θαίνουν καὶ οἱ μεγιστᾶνες, ποὺ ἔχουν τόσα
πλούτη, ὥστε θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν με-
γάλες εὐεργεσίες στὸν κόσμο, νὰ χτίσουν να-
ούς, νοσοκομεῖα, γηροκομεῖα κ.λπ.. Δὲν κά-
νουν τίποτα. Τὰ λεφτά τους ποιοί τὰ κληρο-
νομοῦν; Δυστυχῶς τὰ τρῶνε ξένοι· οὔτε χῆ -
ρες, οὔτε ὀρ φα νά, οὔτε τὸ γένος ὅλο γιὰ τὴν
πρόοδο, τὴν ἄμυνα, τὴν ἀσφάλειά του. Οἱ με-

γιστᾶνες αὐτοὶ μποροῦσαν νὰ γίνουν μεγάλοι
εὐεργέτες καὶ τότε στὴν θανή τους θὰ χτυ-
ποῦσαν νεκρικὰ οἱ καμπάνες ἀπὸ τὴν πρω-
τεύουσα μέχρι καὶ τὸ μικρότερο χωριὸ τῆς
Ἠπείρου, τῆς Κρήτης καὶ τῆς Κύπρου. Πεθαί-
νουν καὶ αὐτοί· τί τοὺς ὠφελοῦν τὰ ἑκατομ-
μύριά τους; Ὅταν ἀρρωσταίνουν καταφεύ-
γουν στὰ μεγαλύτερα νοσοκομεῖα, ποὺ δια-
θέτουν τοὺς καλύτερους γιατρούς (παθολό-
γους, καρδιολόγους, χειρουργούς, νευρολό-
γους κ.λπ.). Τί κερδίζουν μὲ τὰ χρήματά τους;
Τίποτε ἀπολύτως· μόνο ἕνα σάβανο, τίποτε
παραπάνω. Ἂν τὰ χρήματα μποροῦσαν νὰ
τοὺς σώσουν, δὲν θὰ ἔδιναν τὰ ἑκατομμύριά
τους, γιὰ νὰ γίνουν καλά, γεροὶ καὶ ὑγιεῖς; Ποῦ εἶνε, λοιπόν, ὁ παντοδύναμος ἄνθρω-πος; ποῦ εἶνε ἡ παντοδυναμία του;

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀδελφέ μου, ὅσο καὶ ἂν ὑψωθῇς,
καὶ μέγας Ἀλέξανδρος νὰ γίνῃς καὶ Καῖσαρ νὰ
γίνῃς καὶ Ναπολέων νὰ γίνῃς καὶ στρατηγὸς
νὰ γίνῃς καὶ ναύαρχος νὰ γίνῃς καὶ Ἀϊνστάϊν
νὰ γίνῃς καὶ Ὠνάσης νὰ γίνῃς, ὅ,τι νὰ γίνῃς,
ὅταν ἐξετάσῃς τὰ ἀνθρώπινα, θὰ θυμηθῇς
ἐκεῖνο ποὺ ἀκοῦμε στὴν κηδεία. Τί λέμε στὴν
κηδεία, ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν τὸ προσέχουμε; τί
ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας στὸν κάθε νεκρό; Εἶ -
νε ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους ὕμνους· «Ἐ -
μνή  σθην τοῦ προφήτου βοῶντος, ὅτι “ἐγώ εἰ -
μι γῆ καὶ σποδός”…» (Εὐχολ. Γ΄ Ἐξοδ. , ἔκδ. Σιμωνοπ., Ἅγ. Ὄρος 2002,
σ. 55· βλ. Γέν. 18,27)· θυμήθηκα, λέει, τώρα ποὺ βλέπω
νεκρὸ τὸν ἄνθρωπο μ᾽ ὅλα τὰ μεγαλεῖα του,
μ᾽ ὅλα τὰ πλούτη, μ᾽ ὅλη τὴ δύναμί του, μ᾽ ὅ -
λη τὴ σοφία του, μ᾽ ὅλη τὴν ἐπιστήμη του, μὲ
ὅλη τὴ λάμψι τῆς διανοίας του, τώρα ποὺ τὸν
βλέπω νεκρό, θυμᾶμαι τὸν προφήτη ποὺ λέ-
ει· «Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός», ἐγὼ εἶμαι χῶ μακαὶ στάχτη. Μιὰ χούφτα χῶμα εἶνε ὁ ἄν θρω-
πος. Νά λοιπόν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε πα-
ντοδύναμος, εἶνε μία ἀδυναμία, μιὰ μεγάληἀδυναμία· ἕνα ὄνειρο, μία σκιά. 

Λοιπόν, ταπεινώσου ἄνθρωπε! Ταπεινώσου
ἔστω καὶ ἂν ἔχῃς τὰ καράβια τοῦ Ὠνάση· τα-
πεινώσου ἔστω καὶ ἂν ἔχῃς τὴ δόξα τοῦ με-
γά λου Ἀλεξάνδρου· ταπεινώσου ἔστω καὶ ἂν
ἔ χῃς τὴν πιὸ μεγάλη δύναμι.Ταπεινώσου, ἄν -
θρωπε, «ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ» (Α΄
Πέτρ. 5,6). Ταπεινώσου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἔλα
στὴν ἐκκλησιά, μπὲς στὸ ναό, ἄκουσε τὰ ὡ -
ραῖα τροπάρια, καὶ πὲς κ᾽ ἐσὺ ὡς ἁμαρτωλὸς
καὶ μικρὸς ἄνθρωπος· «Κύριε τῶν δυνάμεων,
μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βο -
ηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν· Κύριε τῶν δυ-
νά μεων, ἐλέησον ἡμᾶς» (τροπ. Μεγ. Ἀποδ.).
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