
Στὸν κόσμο αὐτὸν ποὺ ζοῦμε, ἀγαπητοί μου,
ὅλοι ὑποφέρουμε, ἄλλος λιγώτερο - ἄλ -

λος περισσότερο. Ποιά ἡ αἰτία; Ὁ ἑ αυτός μας,
ὁ σατανᾶς, καὶ οἱ ἄλ λοι. Ὑποφέρουμε ἀ πὸ τοὺς
ἄλ λους, καὶ ὄχι μόνο ἀπὸ ἐχθρούς.

Καλὸς ὁ γάμος. Παντρεύονται οἱ ἄν θρωποι
μὲ ἐλπίδα νὰ ζήσουν καλύτερα. Πόσοι ὅμως τὸ
ἐ πιτυγχάνουν; Στὰ 100 ἀντρό γυνα ζήτημα ἂν 1
ἢ 2 εἶνε εὐτυχισμένα. Ὑποφέρουν ὁ ἄντρας ἀ π᾽
τὴ γυναῖκα - ἡ γυ ναίκα ἀπὸ τὸν ἄντρα, οἱ γονεῖς
ἀ π᾽ τὰ παιδιὰ - τὰ παιδιὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς· οἱ
μαθηταὶ ἀπὸ τοὺς δασκάλους ἀλ λὰ καὶ οἱ δά-
σκαλοι ἀπὸ τὰ παιδιά, οἱ στρατιῶτες ἀπ᾽ τοὺς
ἀξιωματικοὺς μὰ κ᾽ οἱ ἀξιωματικοὶ ἀ πὸ τοὺς
στρατι ῶτες, οἱ ὑπάλληλοι ἀπὸ τοὺς προ ϊστα-
μένους ἀλλὰ κ᾽ οἱ προϊστάμενοι ἀ π᾽ τοὺς
ὑπαλλήλους καὶ ἐργάτες. Ὑποφέρουν ὅ λοι. Ὅ -
που νὰ πᾷς ἀ κοῦς· Δὲν ἀντέχω, θὰ φύγω…

Ὡρισμένες εὐγενεῖς ψυχὲς ζητοῦν μία ζωὴ
ἀνώ τερη καὶ καταφεύγουν σὲ μοναστήρι. Ἀλ -
λὰ καὶ αὐ τοὶ συχνὰ ἀ πα τῶν ται· ζητοῦν ἐκεῖ γα-
λήνη, καὶ δὲν βρίσκουν ἀγάπη καὶ εἰ ρήνη.
Ἀπόδειξις ἡ σημερινὴ ἑορτή.

* * *
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ ὅσιος Ἀ -

 θανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Τί ἦταν ὁ ἅγιος αὐτός;
Στὴν κοσμική του ζωὴ ἦταν ἀνώτατος ὑπάλλη-
 λος τῶν ἀνακτόρων· ὄχι ἑνὸς κρα τιδίου, ὅπως
κατήντησε ἡ Ἑλλάς, ἀλλὰ μι ᾶς αὐ τοκρατορίας
ποὺ τότε ἦταν ἡ ἰ σχυ ρότερη στὸν κόσμο. Ἔζη-
σε μέσα στὴν πολυτέ λεια, εἶχε ὅλες τὶς τιμὲς
καὶ ἀ πολαύσεις, κι ὅμως δὲν ἔμενε εὐχαρι-
στημένος. Γι᾽ αὐτὸ ἀνεχώρησε, πῆγε στὸ Ἅ -
γιο Ὄ ρος, ποὺ τότε ἦταν ἕνας τόπος ἄγριος
μὲ ἀκατοίκητα δάση, καὶ μόνο κάπου - κά που,
σὲ σπηλιὲς ἢ καλύβες, ζοῦσαν λίγοι ἀ  σκηταί.
Ἐκεῖ μὲ τὴ γενναία βοήθεια τοῦ αὐ τοκράτορος
Νικηφόρου Φωκᾶ ἔχτισε τὴ μονὴ Μεγίστης
Λαύρας, ποὺ εἶνε τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ λαμπρὰ ἐ -
κεῖνα αἰωνόβια μοναστήρια τοῦ Ἄθωνος, καύ-

 χημα τῆς Ὀρ θοδοξίας γιὰ τὴν τέχνη, τὶς εἰκό-
νες καὶ τὰ ἱερὰ λείψανα, ἀλλὰ πρὸ παντὸς γιὰ
τοὺς ἁγίους ποὺ ἔζησαν καὶ ἀσκήτευσαν ἐκεῖ.
Τὸ ἔ τος 1963 ἑωρτάστηκε ἡ χιλιετηρίδα του.

Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος εἶνε θαυμαστός. Οἱ ἄγ -
γελοι ἀπόρησαν βλέποντας ἕναν ἄνθρωπο, μὲ
σάρκα καὶ ὀστᾶ ὅπως κ᾽ ἐμεῖς, νὰ ζῇ ἐξαϋλω-
 μένος ὅπως αὐτοί. Διαβάζοντας ὅ μως τὸν βίο
του θὰ κλάψετε, γιατὶ θὰ δῆτε ὅτι ὁ ἅγιος κιν-
δύνευσε. Κινδύνευσε ἀπὸ καλογέρους ὅσο δὲν
κινδύνευσε ἀπὸ κοσμικοὺς ἀνθρώπους. Γιατὶ
καὶ κάτω ἀπὸ σκουφιὰ καὶ ῥάσα καὶ κάτω ἀπὸ
μίτρες καὶ πατερίτσες μπορεῖ νὰ κρύ βε ται κα-
 κία καὶ σατανᾶς ὁλόκληρος, ἐνῷ σ᾿ ἕ να λαϊκὸ
ἄνθρωπο μπορεῖ νὰ κρύβεται ἕνας ἄγ γελος.
Ξεσηκώθηκαν λοιπὸν ἐναντίον του καλόγεροι.
Τί κτήρια εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ χτίζει αὐτὸς ἐδῶ; ἔλε-
γαν, καὶ πῆγαν νὰ τὸν ῥίξουν στὴ θάλασσα.
Μετὰ βίας γλύτωσε ἀπ᾽ τὰ χέρια τους.

* * *
Ὅπου νὰ πάῃ λοιπὸν κανείς, ἀγαπητοί μου,

ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχουν δίπλα του ἄλλοι, θὰ ὑ ποφέ -
 ρῃ. Εἶνε ἱστορικὰ καὶ ψυχολογικὰ βεβαιωμένο
διὰ μέσου τῶν αἰώνων· κανείς δὲν εἶνε τέλειος.

Κανείς; Λάθος ἔκανα. Μέσα στὰ δισεκατομ-
 μύρια ποὺ ἔζησαν καὶ θὰ ζήσουν πάνω στὴ γῆ, ὑ -
πάρχει ἕνας, ὁ μόνος, ποὺ εἶνε τέλειος. «Δεῦ -
τε προσκυνήσωμεν καὶ προσ πέσωμεν αὐτῷ».
Εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι στός. Αὐτὸς εἶ -
νε ὁ τέλειος. Διότι δὲν εἶνε ἁ πλὸς ἄνθρωπος,
εἶνε Θεάνθρωπος· «ἐν αὐτῷ κα τοικεῖ πᾶν τὸ πλή-
 ρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (πρβλ. Κολ. 2,9). Γι᾽
αὐτὸ στὴν θεία λειτουργία, ὅταν ὁ ἱερεὺς λέῃ
«Πρόσ χω μεν, τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις», ἐλᾶτε δηλα -
δὴ οἱ ἅ γιοι νὰ κοινωνήσετε, ἐμεῖς μὲ τὸ στόμα
τοῦ ψάλτη τί ἀπαντοῦμε· Ὄχι, δὲν ὑπάρχει ἅγι -
ος μεταξύ μας· «εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς
Χρι στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).

Ἐὰν λοιπὸν ἐξαιρέσουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
ποὺ εἶνε ὁ Ἄνθρωπος μὲ ἄλφα κεφα λαῖο, ἐμεῖς
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δὲν εἴμαστε τέλειοι· ἔχουμε ἐλαττώματα, μερι -
κὲς φορὲς πέφτουμε πολὺ χαμη λά, σὰν τὰ ζῷα·
«ἄν θρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυν ε βλή-
 θη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώ θη αὐ -
τοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Λοιπόν, δὲν ὑ πάρχει τέ λειος· καὶ
αὐτοὶ ἀκόμα οἱ ἅ  γιοι ἔχουν τὰ ψεγά δια τους, τὰ
μικρά τους ἐ λαττώματα, ὅπως λένε οἱ πατέρες.
Ἀφοῦ λοι πὸν ὅ λοι δίπλα μας εἶνε ἀτελεῖς, τί
πρέ πει νὰ γίνῃ, ν᾿ ἀρχίσουμε τὴ γκρίνια; Καὶ πῶς
θὰ λυθῇ τὸ πρόβλημα τῆς συμβιώσεως;

Ἂς εἶνε εὐλογημένο τὸ Εὐαγγέλιο. Δίνει τὴ
συνταγὴ γιὰ τὴ μεγάλη ἀσθένεια τῆς ἀνθρωπό -
τητος, ποὺ ἂν τὴν ἐφαρμόσουμε ἡ κοινωνία εἰ -
ρη νεύει. Διαφορετικά, ἡ γκρίνια σὰν σαράκι
κατατρώγει τὶς καρδιές. Ἀποροῦ με, πῶς παρου -
σιάστηκε ὁ καρκίνος. Ἐγὼ τὸ ἀποδίδω στὴ γκρί-
 νια, στὸ φαρμάκι ποὺ πο τιζόμαστε. Θὰ τὸ ἀ πο-
δείξῃ ἡ ἐπιστήμη· ὁ καρκί νος ὀ φείλεται ὄχι τό-
σο σὲ φυσικὰ ὅ σο σὲ ψυχικὰ αἴτια.

Ἂς πάρουμε λοιπὸν τὴ συνταγή, τὰ χρυσᾶ
λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ θά ̓ πρεπε
νὰ τὰ γράψουμε παντοῦ. Τί λέει· «Ἀλλήλων τὰ
βά ρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε
τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6,2). Τί σημαίνουν
αὐτά; Νὰ τὰ ποῦμε κάπως ἁπλούστερα.

* * *
Μία οἰκοδομή, ἀγαπητοί μου, ἀ ποτελεῖ ται ἀ -

πὸ πολλὰ λιθάρια, μικρὰ - με γάλα, τοποθετημέ να
τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο· καὶ με ρικά, ποὺ εἶνε κά-
 τω στὸ βάθος, ἀ ποτελοῦν θεμέλια. Κάθε λιθά-
 ρι λοιπὸν –λέει ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος– τί κά-
νει· σηκώνει τὰ παραπάνω. Κι ὅσο πιὸ χαμηλὰ
βρίσκεται, τόσο πιὸ πολλὰ λιθάρια σηκώνει·
καὶ τὰ θεμέλια, ποὺ εἶνε μεγά λες πέτρες, σηκώ -
νουν ὅλα τὰ βάρη τῆς οἰκοδο μῆς. Δὲν λέει τὸ λι-
 θάρι, Φύγε σύ, μοῦ εἶ σαι βάρος. Ἔτσι εἶνε καὶ ἡ
κοινωνία. Ὅπως στὴν οἰ  κοδομὴ κάθε λιθάρι ση-
κώνει τὰ παραπάνω καὶ τὰ «ὑποφέρει» κ᾽ ἔτσι
σχηματί ζεται ἡ οἰκοδο μή, ἔτσι καὶ στὴν κοινω-
νία ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶ νε ἕ να λιθά ρι μικρότε-
ρο ἢ μεγαλύτερο, ἄλλοι δηλα δὴ εἶ νε ἄσημοι -
ἄλ λοι ἐπίσημοι, κι ὅσοι ἔχουν ἀξιώματα εἶνε
τρόπον τινὰ θεμέλια. Καὶ μέσα σ᾽ ἕνα σπίτι θε-
μέλιο εἶνε ὁ πατέρας, πά νω ἀπ᾿ αὐτὸν εἶνε ἡ
μάνα, καὶ πάνω ἀπ᾽ τὴ μάνα τὸ παιδί. Θὰ σηκώ -
σῃ λοιπὸν ὁ ἄντρας τὴ γυναῖκα, καὶ μαζὶ μὲ τὴ
γυναῖκα θὰ σηκώσῃ τὰ παιδιὰ κι ὅσα ἄλλα μέλη
ἔχει τὸ σπίτι. Ἔτσι αὐτὸς ποὺ εἶνε τὸ θεμέλιο θὰ
σηκώνῃ τὸ περισσότερο βάρος, τὰ βάρη ὅλων.

«Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀ -
ναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ». Ἰδού ἡ
συνταγή· ὀφείλουμε νὰ ὑποφέρουμε τοὺς ἄλ -
λους· ἂς μάθουμε τὸ δύσκολο αὐτὸ μάθημα. Εἶ -
σαι ἐπιστήμονας, πῆρες μὲ ἄριστα τὸ πτυχίο·

τί νὰ τὸ κάνω τὸ ἄ ριστα, ἂν μέσα στὸ σπίτι
παίρνῃς μηδὲν στὴν ὑπομονὴ καὶ ἀνεξικακία;
Δὲν ἐννοῶ νὰ μένῃς ἀπαθὴς καὶ ἀδιάφορος
γιὰ ὅ,τι συμβαίνει, ὄχι. Θὰ μάχεσαι ἐναντίον
τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ τὸν πληγωμένο ἄνθρωπο θὰ
τὸν συμπαθῇς καὶ θὰ τὸν ὑπομένῃς· ὅπως κά-
νει κι ὁ γιατρός, ποὺ μισεῖ τὴν ἀσθένεια ἀλλὰ
τὸν ἀσθενῆ τὸν ἀγαπᾷ. Ἔτσι ἐννοεῖται τὸ «ἀλ -
λήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπλη-
 ρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ».

* * *
Προτοῦ νὰ τελειώσω, ἀδελφοί μου, ἔχω νὰ

σᾶς πῶ καὶ τοῦτο· ὁ διάβολος δίνει στὸν κα-
θένα ἕνα περίεργο φακό, ποὺ τὰ μὲν ἐλαττώ μα-
 τα τῶν ἄλλων τὰ μεγεθύνει, τὴ μῦγα τὴν κά νει
βόδι, ἐνῷ τὰ δικά μας ἐλαττώματα, ἂς εἶ νε βό-
 δια, τὰ σμικρύνει, τὰ κάνει μῦγες. Πρέπει λοι -
πὸν νὰ σπάσουμε αὐτὸ τὸ φακό, νὰ πάψουμε
νὰ εἴ μα στε αὐστηροὶ κριταὶ καὶ εἰσαγγελεῖς
τῶν ἄλλων καὶ συνήγοροι τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Ἀντὶ νὰ ζητᾷς ἀπὸ τὸν ἄλλο νά ᾽νε τέλειος, νὰ
ἀπαιτῇς τὴν τελειότη τα ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου. Δύσ -
κολο πρᾶγμα –πιό εὔκολο εἶ νε ν᾽ ἀναποδογυρί -
σῃς μία πυραμίδα τῆς Αἰγύπτου παρὰ αὐτό–,
ὄχι ὅ μως ἀδύνατο· ἔχου με παραδείγματα. Στὸ
στρατὸ π.χ.· ὁ Πλαστήρας στὴ Μικρὰ Ἀσία βρῆ -
κε ἕνα σύνταγμα διαλυμένο, καὶ μέσα σὲ μιὰ
᾿βδομάδα τοὺς ἔκανε ἀετούς. Καὶ στὰ σχολεῖα·
ὅταν ἤμουν μαθη τὴς στὸ γυμνάσιο τῆς Σύρου,
εἴχαμε ἕνα σχολειὸ ἀναρχούμενο· τὸ ὑ πουρ γεῖο
ἀναγκάστηκε νὰ στείλῃ τὸν καλύτερο γυμνασι -
άρχη, καὶ σὲ μιὰ ̓ βδομάδα τὰ παιδιὰ τῶν Κυκλά -
δων ἄλλαξαν τελείως. Εἶνε δυνατὴ ἡ ἀλλαγή.

Γίνε λοιπὸν ἐσὺ καλός, γιὰ νὰ γίνῃ καὶ τὸ πε-
 ρι βάλλον σου καλό, καὶ πάψε νὰ κατηγορῇς
τοὺς ἄλλους. Ἔτσι σιγὰ - σιγὰ θὰ φτάσουμε
σὲ μιὰ κορυφὴ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ.

Τὰ λακωνικὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου
εἶνε ἡ οὐράνια συνταγή, ποὺ καλμάρει, εἰρη-
νεύει, δημιουργεῖ πραγματικὰ τὸ κλίμα τῆς
συνυπάρξεως, γιὰ τὴν ὁποία τόσος λόγος γί-
νεται· γιατὶ συνύπαρξι χωρὶς τὸ Χριστὸ καὶ
Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ.

Λαοὶ καὶ ἔθνη! θέλετε νὰ ζήσετε καὶ νὰ μὴ
διαλυθῆτε; μάθατε καὶ ἐφαρμόστε τὸ λόγο τοῦ
ἀποστόλου Παῦλου «Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστά-
 ζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ
Χριστοῦ». Ἐὰν τὸν ἐφαρμόσουμε, εἰρήνη στὸ
σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὸ στρατό, στὰ γραφεῖα, στὰ
ἐργοστά σια· εἰρήνη στὴν πατρίδα καὶ στὰ ἔθνη,
ἵ να πάντοτε δοξάζεται μὲ ὕμνο ὁ Κύρι ος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ υ-
ψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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