
Ἑορτή, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ μεγάλη ἡ
μνήμη τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος.

Πῶς τιμᾶται ὁ ἅγιος Σπυρίδων; Τιμᾶται βε-
βαίως κι ὅταν τὸν παραδέχεσαι ὡς ἅγιο, ὅταν
ἐκκλησιάζεσαι στὴν ἑορτή του καὶ προσεύχε -
σαι κι ἀνάβῃς τὸ κερί σου καὶ προσκυνᾷς τὴν
ἁγία του εἰκόνα. Ἀλλὰ φτάνουν αὐτά; Αὐτὰ
εἶ  νε τὰ εὔκολα. Ὁ ἅγιος ζητεῖ καὶ κάτι ἄλλο
ποὺ εἶνε πιὸ δύσκολο. Ὅποιος τὸ κατορθώ-
νει, αὐτός τιμᾷ τὸν ἅγιο. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Νὰ
τὸν μιμηθοῦμε. –Δηλαδή; νὰ κάνουμε κ᾿ ἐ -
μεῖς ὅ,τι ἔκανε ἐκεῖνος; Μὰ ἐκεῖνος ἔκανε
θαύματα. Ποιός ἀπὸ μᾶς μπορεῖ νὰ κάνῃ θαύ-
ματα; Ὅ λοι νὰ μαζευτοῦμε, τὸ νυχάκι τοῦ ἁ -
γίου Σπυρίδωνος δὲν κάνουμε. Τότε λοιπὸν
πῶς θὰ τὸν μιμηθοῦμε;… Νὰ τὸν μιμηθοῦμε σὲ
ἄλλο σημεῖο· νὰ μιμηθοῦμε τὶς ἀρετές του,
τὶς ἀρετὲς ποὺ εἶχε, ποὺ χάρι σ᾿ αὐτὲς ἔλαμ-
ψε σὰν ἀστέρι πρώτου μεγέθους. Νὰ μιμη-
θοῦμε τὶς ἀρετές του. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μιμηθοῦ -
με τὶς ἀρετές του, πρέπει νὰ ξέρουμε τὸν βίο
του· τί ἔκανε ὁ ἅγιος.

Στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια, ποὺ δὲν
ὑπῆρχαν σχολεῖα, γυμνάσια καὶ πανεπιστήμια,
ἀλλὰ κατοικοῦσαν σὲ καλύβες, παρ᾿ ὅλη τὴ
φτώχεια στὰ σπίτια εἶχαν συναξάρια. Τί θὰ πῇ
συναξάριον; Θὰ πῇ βίος ἁγίου. Εἶχαν τοὺς βί-
ους τῶν ἁγίων καὶ τὴν παραμονὴ ἀ πο βρα δὶς
διά βαζαν. Γνώριζαν τὸν ἅγιο ποιός ἦταν, συγ -
κι νοῦνταν καὶ ἔκλαιγαν. Καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ
ἀ κόμα ἂν τὰ ρωτοῦσες τί ἦταν ὁ ἅγιος Σπυ-
ρίδων, θὰ σοῦ ἀπαντοῦσαν, ἦταν ξεφτέρια.
Ἄντε τώρα… Δὲν κατηγορῶ οὔτε δασκάλους
οὔτε καθηγητάς· κατηγορῶ τὸ ἄθεο ἐκπαιδευ -
 τικὸ σύστημα μιᾶς ὀρθοδόξου χώρας. Γιατὶ ἂν
ρωτήσῃς ἑκατό, ὄχι μαθητὰς δημοτικοῦ ἀλ λὰ
καὶ φοιτητὰς ἀκόμη πανεπιστημίου, γιὰ τὸν
ἅ γιο Σπυρίδωνα δὲν ξέρουν τίποτα, γρῦ!

Γιὰ νὰ μιμηθοῦμε λοιπὸν τὸν ἅγιο, πρέπει νὰ
γνωρίζουμε τὸν βίο του, τὸ συναξάριό του.

Αὐτὸ τὸ συναξάρι ἀνοίγω κ᾿ ἐγὼ ἐδῶ σ᾿ ἐσᾶς.
Θὰ ποῦμε μερικὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνος, ὄχι ὅλα, διότι τότε ὁ λό-
γος θὰ ἔπρεπε νὰ εἶνε πολὺ ἐκτεταμένος.

* * *
Ποιά ἦταν ἡ πατρίδα τοῦ ἁγίου; Ἕνα μαρ-

τυρικὸ ἑλληνικὸ νησί, ἡ Κύπρος. Στὴν Κύπρο
γεννήθηκε τὸν 3ο αἰῶνα. Τὸ ἐπάγγελμά του;
Δὲν ἦταν ἐγγράμματος, οὔτε δάσκαλος οὔτε
δικηγόρος. Ἦταν φτωχαδάκι, βοσκός. Ἔβγα-
ζε τὰ πρόβατά του στὸ βουνὸ καὶ ἔπαιζε φλο-
γέρα, τὰ πήγαινε στὸ ποτάμι καὶ τὰ πότιζε.

Βοσκός. Ἀλλὰ τί βοσκός! Βοσκὸς ἀπὸ βο-
σκὸ διαφέρει. Ὑπάρχουν βοσκοὶ καλοί, ἀγαθοὶ
ἄνθρωποι, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κακοί. Διαβάσα-
 με στὶς ἐφημερίδες, ὅτι ἕνας βοσκὸς σκότω σε
μὲ καραμπίνα τέσσερις - πέντε ἀνθρώπους,
γιατὶ πάτησαν τὸ γρασίδι του· μπῆκαν τὰ πρό-
βατά τους, ἔφαγαν λίγο χόρτο, κι αὐ τὸς τοὺς
ἔρριξε! Τέτοιοι βοσκοὶ εἶνε κακοί. Ἀλλὰ ὁ ἅ -
γιος Σπυρίδων δὲν ἦταν τέτοιος. Ἦ ταν ἀγα-
θός, πολὺ ἀγαθός. Ἀκοῦστε καὶ θαυμάστε.

Μιὰ νύχτα πῆγαν στὸ μαντρί του κλέφτες νὰ
κλέψουν. Τὸ περικύκλωσαν, προσπα θοῦσαν νὰ
μποῦν μέσα, μὰ δὲν μποροῦσαν· ἄγ γελος Κυ-
ρίου φύλαγε τὸ μαντρί. Ἅμα εἶσαι ἄνθρωπος
τοῦ Θεοῦ, ἄγγελος σὲ φυλάει, δὲν παθαίνεις
τίποτα. Τὸ πρωὶ ποὺ ξημέρωσε τοὺς βλέπει
κουρασμένους καὶ λυπημένους. –Τί θέλετε;
λέει. –Νά, ἤρθαμε νὰ κλέψουμε, ἀλλὰ κάποιο
χέρι ἀόρατο δὲ μᾶς ἄφησε… Κατάλαβε ὁ ἅγι -
ος. Ἀφοῦ τοὺς συμβούλεψε, τέλος τοὺς λέει·
–Κουραστήκατε ὅλη νύχτα. Γιὰ τὸν κόπο σας
λοιπὸν πάρτε δυὸ κριάρια!… Ἀκοῦτε, ἀδελ-
φοί μου; Γι᾿ αὐτὸ εἶνε ἅγιοι! Ὄχι μόνο δὲν τοὺς
μάλωσε, ἀλλὰ καὶ τοὺς φιλοδώ ρησε. Σὰν πα-
ραμύθια φαίνονται αὐτά. Ἐνῷ ἄλλος σκοτώ-
νει πέντε μὲ καραμπίνα γιὰ ἕνα γρασίδι, τί με-
γαλεῖο ὁ ἅγιος Σπυρίδων! Γι᾿ αὐ τό, ὅταν τὸ
εἶδαν αὐτὸ οἱ κλέφτες, εἶπαν· –Πιστεύουμε
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στὸ Θεό!… Ἔπεσαν στὰ πόδια του, ζητοῦσαν
συγγνώμη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Βλέπετε τί
κάνει ἡ ἀγαθότης καὶ ἡ ἁγιότης; Ποιός τὸ κά-
νει αὐτὸ σήμερα; Τρέχουν τὸν ἀν τίδικο ἀμέ-
σως στὰ δικαστήρια· ἀδέρφια χωρίζουν καὶ
μαλώνουν γιὰ λίγα μέτρα γῆς.

Κοντὰ στὴν ἀγαθότητα καὶ ἁγιότητα ἄλλο
χαρακτηριστικὸ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος εἶνε
ὅτι μὲ τὴν πίστι του ἔκανε θαύματα. Ἔτσι ἦ -
ταν γνωστὸς σὲ ὅλο τὸ νησί. Ὅταν λοιπὸν πέ-
θανε ὁ ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος, τότε ὅλοι,
ἄντρες - γυναῖκες - μικρὰ παιδιά, μὲ μιὰ φωνὴ
εἶπαν· –Τὸν Σπυρίδωνα ἐπίσκοπο!… Καὶ ἐνῷ
ὑπῆρχαν ἄλλοι ἐγγράμματοι, ἐπίσκοπος Τρι-
μυ θοῦντος τῆς Κύπρου ἔγινε ὁ τσομπᾶνος.
Τριάντα περίπου χρόνια ἔμεινε ἐπίσκοπος.
Ποίμανε μὲ ἀγάπη καὶ μὲ πίστι.

Πίστευε ἀληθινά. Ὄχι σὰν κ᾿ ἐμᾶς. Ποῦ ἔ -
δειξε τὴν πίστι του; Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη παρου -
σιάστηκε ἕνας ἄπιστος καὶ αἱρετικός, ὁ Ἄρει-
ος. Αὐτὸς δίδασκε, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε Θε-
ός. (Αὐτὸ ποὺ διδάσκουν καὶ οἱ χιλιασταὶ σή-
μερα. Ἐγγόνια καὶ τρισέγγονα τοῦ Ἀρείου εἶ -
νε οἱ ἰεχωβῖτες· ὅ,τι ἔλεγε ὁ Ἄρειος, λένε κι
αὐτοὶ τώρα). Τότε φάνηκε ἡ πίστι τοῦ ἁγίου
Σπυρίδωνος. Μαζεύτηκαν στὴ Νίκαια τῆς Μι-
 κρᾶς Ἀσίας 318 πατέρες, γιὰ νὰ πολεμήσουν
τὴν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου. Ἦταν ἐκεῖ ὁ Μέγας Ἀ -
θανάσιος, ὁ ἅγιος Νικόλαος…, ἐκεῖ καὶ ὁ ἅγι -
ος Σπυρίδων. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ὅπως εἴ πα-
με, δὲν ἤξερε πολλὰ γράμματα. Καὶ ἐνῷ στὴ
Σύνοδο γινόταν μεγάλη συζήτησι, σὲ μιὰ στι -
γμὴ λαμβάνει τὸν λόγο ὁ βοσκὸς αὐτὸς καὶ λέ-
ει· –Ὁ Θεός, ἡ ἁγία Τριάς, εἶνε μυστήριο· εἶνε
ἀόρατος καὶ ἀκατάληπτος. Καὶ γιὰ ν᾿ ἀ πο δεί -
ξῃ στὸν Ἄρειο ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε τρία πρόσωπα,
Πατὴρ Υἱὸς καὶ ἅγιο Πνεῦμα, τρισυπόστατος
Θεός, τί ἔκανε; Πῆρε ἕνα κεραμίδι –ἂς μὴ πι-
στεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς πιστεύουμε στὰ θαύ-
 ματα τῶν ἁγίων–, καὶ λέει· –Τὸ βλέπεις τὸ κε-
ραμίδι; Εἶνε ἕνα, ἀλλὰ εἶνε καὶ τρία. Γιὰ νὰ γί -
νῃ τὸ κεραμίδι, χρειάζονται τρία πράγματα·
τὸ ἕνα εἶνε τὸ χῶμα, τὸ ἄλλο εἶνε τὸ νερὸ ποὺ
ζυμώνει τὸ χῶμα, τὸ τρίτο εἶνε ἡ φωτιὰ ποὺ
τὸ ψήνει στὸ καμίνι. Κάνει λοιπὸν τὸ σταυρό
του καὶ προσεύχεται· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐ -
λέησόν με. Παναγία Τριάς, ἐλέησόν με, καὶ λέ-
 ει· –Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ,
καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Κι ἀμέσως τὸ κερα -
μίδι ἔγινε τρία· ἡ φωτιὰ ἀνέβηκε πρὸς τὰ ἐπά-
νω, τὸ νερὸ ἔπεσε πρὸς τὰ κάτω, καὶ μέσ᾿ στὴ
χούφτα του ἔμεινε τὸ χῶμα. Ἔτσι ὅλοι πίστε -
ψαν, ὅτι τὸ δόγμα τῆς ἁγίας Τριάδος εἶνε ὄν -
τως ἀληθινό.

Εἶχε πίστι. Ἀλλὰ εἶχε καὶ ἀγάπη· πίστευε καὶ
ἀγαποῦσε. Γιατὶ πίστι χωρὶς ἀγάπη εἶνε νε κρή,
ὅπως καὶ σῶμα χωρὶς ψυχὴ εἶνε νεκρό. Ποῦ
ἔ δειξε τὴν ἀγάπη του ὁ ἅγιος Σπυρίδων; Θὰ
σᾶς διηγηθῶ τρία περιστατικά. ⃝ Μιὰ χήρα
γυναίκα πῆγε στὴν ἐπισκοπή του καὶ ἔκλαιγε·
–Σῶσε με, γέροντα! Ἔχω πέντε παιδιά. Δὲν ἔ -
χουμε ψωμὶ νὰ φᾶμε. Πῆγα σ᾿ ἕνα πλούσιο, ἔ -
πεσα στὰ πόδια του καὶ τὸν παρακαλοῦσα νὰ
μοῦ δώσῃ ἀλεύρι, καὶ μοῦ λέει· Χωρὶς λεφτὰ
ἐγὼ δὲ δίνω… Ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἦταν ἀπέν -
ταρος. Ἀκούγοντάς την πόνεσε. Τότε εἶδε ἐ -
κεῖ στὸ χωράφι ἕνα φίδι. Κάνει τὸ σταυρό του
καὶ τὸ φίδι γίνεται χρυσό, ῥάβδος χρυσοῦ ὅ -
πως λένε σήμερα. Τὸ πῆρε ἡ χήρα, τὸ πῆγε
στὸν ἔμπορο, καὶ πῆρε ἀλεύρι. Ὅταν κατόπιν
βρῆκε λεφτὰ ἡ χήρα καὶ ἤθελε νὰ πάρῃ τὸ χρυ -
σὸ φίδι της νὰ τὸ ἔχῃ ὡς κειμήλιο, ὁ πλούσιος
δὲν τό ᾿δινε. Τότε ὁ ἅγιος ἔκανε πάλι τὸ σταυ-
 ρό του καὶ τὸ φίδι ἔγινε ζωντανό, ἔγινε δρά-
κοντας καὶ πῆγε νὰ τὸν φάῃ… Λεπτὰ ἀπὸ
πλεονεξίες καὶ ἀδικίες, θὰ γίνουν φίδια νὰ φᾶ -
 νε τὸ φιλάργυρο ἄνθρωπο. ⃝ Ἄλλο περιστα-
τικό. Εἶχε πέσει ἀνομβρία ἐπὶ ἕνα χρόνο. Τὰ
δέντρα εἶχαν ξεραθῆ, τὰ ζῷα ψοφοῦσαν. Πῆ -
γαν ὅλοι στὸν ἅγιο· –Σῶσε μας!… Κ᾿ ἐκεῖνος ἔ -
πεσε στὰ γόνατα, παρακάλεσε τὸ Θεό, καὶ νά·
ὁ οὐρανὸς γέμισε σύννεφα, καὶ ποτάμι ὁλό-
κληρο πότισε τὴ γῆ. ⃝ Κ᾿ ἕνα τρίτο. Ὅταν λει-
τουργοῦσε ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ὅποιοι ἔμπαι-
ναν στὴν ἐκκλησία ἄκουγαν ἀγγέλους νὰ ψάλ-
 λουν μαζί του. Γι᾿ αὐτὸ λέει τὸ ἀπολυτίκιό του·
«…ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι,
ἱερώτατε».

* * *
Ἔτσι ἔζησε, ἀγαπητοί μου, ὁ ἅγιος Σπυρί-

δων. Ἦταν ἁπλὸς καὶ ἀπονήρευτος, εἶχε πί-
στι καὶ ἀγάπη. Αὐτὲς λοιπὸν τὶς ἀρετὲς ν᾿ ἀ -
γαπήσουμε κ᾿ ἐμεῖς, καὶ νὰ ζήσουμε ὅπως ἐ -
κεῖ νος. Κανείς ἄπιστος, κανείς ἄθεος, κανείς
αἱρετικός! Ὅλοι πιστοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι.
Καὶ τὰ παιδιά σας νὰ τὰ μάθετε νὰ λένε τὸ
«Πιστεύω», ποὺ πρώτη φορὰ τὸ εἶπε ὁ ἅγιος
Σπυρίδων στὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο
καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ ἔπειτα τὸ πῆραν καὶ τὸ εἶπαν χι-
λιάδες καὶ ἑκατομμύρια στόματα. Ἔχει τὴν ἀ -
ξί ωσι ὁ ἅγιος Σπυρίδων, τὰ παιδιὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας, μικρὰ καὶ μεγάλα, νὰ ξέρουν ἀπ᾿ ἔξω τὸ
«Πιστεύω». Κανείς ἄπιστος λοιπόν, κανείς βλά-
 στημος, κανείς πόρνος, κανείς μοιχός. Ὅλοι
κοντὰ στὸ Θεό, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, καὶ ὁ Κύριος διὰ πρε-
σβειῶν του νὰ σκεπάζῃ ὅλους μας· ἀμήν.
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