
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἑορτάζει τὴ

μνήμη ἑνὸς ἁγίου, τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου.
Οἱ Χριστιανοὶ τοῦ αἰῶνος μας δὲν ἔχουν

δυστυχῶς ἐνδιαφέρον νὰ μάθουν ποιοί εἶνε οἱ
ἅγιοι ποὺ γιορτάζουν κάθε μέρα. Μοιάζουμε
σὰν ἐκεῖνα τὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ πιάνουν στὰ
χέρια τους ἕνα βιβλίο γεμᾶτο εἰκόνες, τὸ ξε-
φυλλίζουν, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ διαβάσουν τὰ
γράμματά του. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς· ἔχουμε στὰ χέ-
ρια μας τὸ μηνολόγιο μὲ τὶς ἑορτὲς τῶν ἁ γί ων,
ἕνα βιβλίο μὲ 365 ὡραῖες εἰκόνες, ξεφυλ λίζου-
με κάθε μέρα τὸν ἡμεροδείκτη, ἀλλὰ δὲν γνω-
ρίζουμε τί ἦταν κάθε ἅγιος ποὺ γιορτάζει.

* * *
Ποιός ἦ ταν λοιπὸν ὁ ἅγιος Φίλιππος; Μή-

πως ἦταν κανένας βασιλιᾶς, στρατηγός, πλού-
σιος, ἰσχυρὸς τοῦ κόσμου, ἐπιστήμονας; Ὄχι.
Ἦταν ἕ νας φτωχὸς καὶ ἄσημος ψαρᾶς. Καταγό-
 ταν ἀ πὸ μιὰ μικρὴ πόλι τῆς Γαλιλαίας στὴν ὄχθη
τῆς λίμνης Τιβεριάδος ποὺ ὠνομαζόταν Βηθ-
σαϊδά. Ἀπὸ ἐκεῖ κατάγονταν καὶ ἄλ λοι δύο φί-
λοι του ψαρᾶδες, ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Πέτρος.

Ὁ Φίλιππος προσπαθοῦ σε νὰ ζήσῃ ἀπὸ τὴ
δουλειά του. Ἐν τούτοις στὴν καρδιὰ αὐτοῦ
τοῦ ψαρᾶ ὑπῆρχαν εὐ γε νῆ καὶ μεγάλα ἰδανικά.
Ζοῦσε σεμνὰ καὶ μὲ παρθενία. Ζητοῦσε νὰ μά -
θῃ τὴν ἀλήθεια, διψοῦσε τὴ βασιλεία τῶν οὐρα -
νῶν. Γι᾿ αὐτό, μόλις τελεί ωνε τὴ δουλειά του, ἔ -
σερνε τὰ δίχτυα καὶ γύρι ζε στὸ σπίτι, δὲν ἔπε-
 φτε ἔτσι νὰ κοιμηθῇ· καθόταν νύχτες καὶ διά-
 βαζε τὸ νόμο τοῦ Κυρίου, τὸ Μωυσῆ καὶ τοὺς
προ φῆ τες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τὸν εὕρισκε
ἔτσι ἡ αὐγὴ καὶ συχνὰ τὰ μάτια του βούρκωναν.

Ἔβλεπε, ὅτι ὁ κό σμος παραβαίνει τὸ νόμο
τοῦ Θεοῦ, κατρακυλάει στὸ κακό, κατήν τησε
Σόδομα καὶ Γόμορρα· τί ἄλλο εἶχε νὰ περιμέ -
νῃ πα ρὰ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ἕνα νέο κατα-
κλυσμὸ ἢ ν᾽ ἀνοίξουν πάλι τὰ οὐράνια καὶ νὰ
πέσῃ στὴν ἁμαρτωλὴ γῆ φωτιὰ καὶ θειάφι.

Διαβάζοντας ὅμως πάλι τὴν Παλαιὰ Διαθήκη

ἔβλεπε κ᾽ ἕνα οὐράνιο τόξο νὰ διασχίζῃ τοὺς
αἰ ῶνες, κι αὐτὸ ἔδινε τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ κό σμος
δὲν θὰ καταστραφῇ. Οἱ προφῆτες ἔλεγαν, ὅτι θὰ
ἔρθῃ κάποιος νὰ σώσῃ τὸν κόσμο· ὄχι ἄγγε λος,
ὄχι ἄνθρωπος, ὄχι φιλόσοφος, ὄχι κάποιο ἄλ -
λο ἔκτακτο γεγονός, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ μέγα θαῦμα
ποὺ θὰ γι ορτάσουμε ὕστερα ἀπὸ 40  μέρες, ἀ -
φοῦ μπήκαμε στὸ Σαρανταήμερο. Ἡ ἐλπίδα
τοῦ κόσμου εἶνε ἡ γέννησι τοῦ Σωτῆρος.

Ἤλπιζε λοιπὸν ὁ Φίλιππος. Καὶ ἔτσι, ὅταν
ἀ νέτειλε τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ καὶ βγῆκε κα-
τόπιν ὁ Χριστὸς στὸ δημό σιο ἔρ γο του ἀνὰ τὴν
Παλαιστίνη, ἡ ψυχὴ τοῦ Φιλίπ που βρέθηκε προ-
 ετοιμασμένη· σὰν τὸ χω ράφι ποὺ ἔχει σκαφτῆ
βαθειά, πετάχτηκαν ἔ ξω ὅλα τ᾽ ἀγκάθια κι ὁ
σπόρος πέφτει καὶ φυτρώνει, ἔτσι καὶ σ᾽ αὐτὸν
ἔπεσε ὁ οὐράνιος σπόρος· καὶ ἔπιασε καλά.

Δὲν ἄκουσε αὐτὸς πολλὰ κηρύγματα, σὰν ἐ -
μᾶς ποὺ ἀκοῦμε τόσα καὶ τίποτα δὲν ἐ φαρ μό-
 ζουμε. Μιὰ μέρα, καθὼς περπατοῦσε, ἄκουσε
μιὰ φω νή, δυὸ λέξεις μόνο· «Ἀκολούθει μοι» (Ἰω.
1,44). Κι αὐτὲς οἱ δυὸ λέξεις ἔφτασαν ν᾽ ἀγγίξουν
βαθειὰ τὴν ψυχή του. Ὅ πως ὁ μαγνήτης ἑλκύει
τὰ μέταλλα, ἔτσι ὁ ὑ πέρθειος μαγνήτης, ὁ Χρι-
στός, εἵλκυσε τὴν εὐγενικὴ ψυχὴ τοῦ Φιλίππου.
Κι ἀπὸ τότε δὲν χωρίστηκε πιὰ ἀπὸ αὐτόν. Ἄ -
φησε τὰ πάντα καὶ τὸν ἀκολούθησε παντοῦ.

* * *
Ὅταν μετὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ οἱ μα-

 θηταὶ ἔλαβαν τὴν ἐντολὴ νὰ σκορπιστοῦν στὸν
κόσμο γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ εὐαγγέλιο, τότε καὶ
ὁ Φίλιππος πῆρε τὸ ἀποστολικὸ ῥαβδὶ κι ἀφοῦ
πέρασε τὰ ὅρια τῆς Παλαιστίνης πῆγε σὲ διά-
φορα μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀ σίας γιὰ νὰ κηρύξῃ.
Εἶχε μαζί του σύντροφο τὸν ἀπόστολο Βαρθο-
 λομαῖο καὶ τὴν ἀδελφή του τὴ Μαριάμνη· οἱ
τρεῖς αὐτοὶ ἀποτέλεσαν ἕνα μικρὸ ἱεραποστο-
 λικὸ ὅμιλο ποὺ περιώδευε ἀπὸ πόλι σὲ πόλι.

Οἱ παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας λένε, ὅ -
τι ὁ Φίλιππος ἔφτασε καὶ στὴν Ἀθήνα ὕστερα
ἀπὸ τὸν ἀ πόστολο Παῦλο. Πῆγε καὶ στάθηκε
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στὸ μέρος ἐκεῖνο κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολι, κον -
τὰ στὴν παλαιὰ ἀγορά, ἐκεῖ ποὺ εἶνε τώρα ὁ
ναὸς τοῦ Ἁγίου Φιλίππου ποὺ ἑορτάζει σήμε-
 ρα. Ἀλ λὰ ἡ ἐνδυμασία του, ἡ προφορά του, οἱ
λόγοι του δὲν ἔκαναν ἐντύπωσι στοὺς φιλοσό-
 φους ἐκείνους. Αὐτοί, οἱ ἐ πι κούρειοι ἢ κάποιοι
ἄλ λοι, δὲν ἔδωσαν καμμιά σημασία σὲ ἕναν ἁ -
πλοϊκὸ Ἰουδαῖο, τὸν περιφρονοῦσαν. Στὴν καρ-
 διὰ ὅμως τοῦ Φιλίππου ὑπῆρχε οὐράνιο πῦρ.
Καὶ μιὰ μέρα, ἐκεῖ ποὺ περπατοῦσε, βλέπει νὰ
περνάῃ μιὰ κηδεία. Σταμάτησε, ἔκανε τὸ ση-
μεῖο τοῦ σταυροῦ στὸ φέρετρο λέγοντας τὸ ὄ -
νομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κι ἀμέσως ἔγινε θαῦ -
μα· μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων ὁ νεκρὸς ἀνα-
στήθηκε! Τρόμαξαν οἱ Ἀθηναῖοι, μὰ δὲν πίστε-
 ψαν. Αὐτὸς ποὺ δὲν θέλει νὰ πιστέψῃ, καὶ νε-
κροὺς ἀκόμα νὰ δῇ νὰ βγάζῃ ἡ γῆ, δὲν πιστεύ-
 ει. «Οὐ μὲ πείσῃς κἄν με πείσῃς»· τέτοιοι ἦ -
ταν οἱ Ἀθηναῖοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὁ Φίλιππος πικρα-
μένος, ὅπως πικραμένος εἶχε φύγει κι ὁ ἀ πό-
στολος Παῦλος, ὅπως πικραμένοι φεύγουν καὶ
ἄλλοι κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου· γιατὶ ἡ Ἀ θήνα
ἔχει ἕνα κακό, ν᾽ ἀκούῃ λόγια πολλὰ μὰ λίγα νὰ
ἐφαρμόζῃ, ἐνῷ ἡ ὕπαιθρος περιμέ νει νὰ ῥου-
φήξῃ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου σὰν σφουγγάρι. Ἔ -
φυγε λοιπόν, πέρασε ἀπὸ τὴ Μακεδονία καὶ
ἦρ θε πάλι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Ὅταν ἔφτασε στὴν
ἐπαρχία τῆς Φρυγίας, λένε ὅτι ἐκεῖ ἔμ παινε σὲ
ναοὺς τῶν εἰδώλων, ἔκανε τὴν προσ ευχή του,
γινόταν σεισμός, ἔπεφταν τὰ ἀγάλματα καὶ γί-
 νονταν σκόνη. Ἔτσι πίστεψε λαὸς πολύς.

Κάποια φορά, καθὼς κήρυττε ὁ ἀπόστολος
Φίλιππος τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, ἕνας ἀ σε βὴς
ἄνοιξε τὸ στόμα του καὶ εἶπε μιὰ βλασφη μία γιὰ
τὸ Χριστό. Τὴν ἄκουσε ὁ ἅγιος ἀπόστολος καὶ
ἔκλεισε τὰ αὐτιά του. Δὲν ἦταν σὰν ἐμᾶς, ποὺ ἀ -
κοῦμε βλαστήμιες κι ἀδιαφοροῦμε. Δὲν ἀνε-
χόταν νὰ βλαστημοῦν τὸ «ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν
ὄ νομα» (Φιλ. 2,9). Ἔκανε τὴν προσευχή του, κι ἀ μέ-
 σως –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς πιστεύ -
ουμε–, μόλις ἀνέφερε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ,
ἄνοιξε ἡ γῆ καὶ κατάπιε τὸ βλάσφημο! Παρό-
μοιο κακὸ τέλος θὰ ἔχουν καὶ ὅλοι οἱ ἀμετανό -
ητοι βλάσφημοι τῶν θείων. Κι ἂν μέχρι τώρα
δὲν τοὺς τιμώ ρησε ὁ Χριστός, ποὺ εἶνε ὅλος ἀ -
γάπη καὶ περιμένει τὴν ἐπιστροφή τους, θά ᾽ρθῃ
μέρα, νά ᾽στε βέβαιοι, ποὺ θὰ τιμωρηθοῦν.

Ἔζησε ἔτσι ὁ Φίλιππος, περιοδεύοντας. Τέ-
λος πλησί ασε καὶ σὲ μέρη ἄγρια, στὴ χώρα τῶν
Πάρθων. Ὅταν ὅμως ἔ φτασε στὰ σύνορα, ἡ ψυ-
 χή του δείλιασε καὶ δίσταζε νὰ προχωρή σῃ.
Εἶδε τότε ἕνα ὅ ραμα· ἕναν ἀετὸ νὰ πετάῃ στὸν
οὐρανό, νὰ διαγράφῃ κύκλους καὶ μὲ τὰ χρυσᾶ

φτερά του ἀνοιγμένα νὰ σχηματίζῃ σταυρό.
Σὰν νὰ τοῦ φώναζε ὁ χρυσάετος, ὅπως στὸν
Μέγα Κωνσταντῖνο, «Ἐν τού τῳ νίκα». Ἀπὸ αὐ -
τὸ πῆρε θάρρος, πέρασε τὰ σύνορα, μπῆκε
μέσα στὴν ἄγρια χώρα, κήρυξε τὸ εὐαγγέλιο
καὶ πίστεψε γυναικόκοσμος πολύς.

Τέλος ἔφθασε καὶ κήρυξε στὴν Ἱεράπολι τῆς
Φρυγίας. Ἐκεῖ τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολά τρες
καὶ τὸν ὡδήγησαν στὴν πλατεῖα τῆς πόλεως.
Ἀφοῦ τρύπησαν τοὺς ἀστραγάλους του, τὸν
σταύρωσαν κρεμώντας τον ἀνάποδα στὸ ξύ-
λο, μὲ τὸ κε φάλι πρὸς τὰ κάτω, ὅπως τὸν ἀ πό-
 στολο Ἀνδρέα στὴν Πάτρα. Ὁ ἅγιος Φίλιππος,
παρ᾽ ὅλους τοὺς πόνους ποὺ ἔνιωθε, δὲν στα-
 μάτησε νὰ προσ εύχεται, καὶ ἔτσι ἡ ἁγία του
ψυχὴ φτερούγισε στοὺς οὐρανίους κόσμους.

* * *
Εἴδατε, ἀδελφοί μου, τί ὑπέφερε ὁ ἀπόστο-

 λος Φίλιππος; Γιατί τὰ ὑπέφερε αὐτά; Γιὰ ἕνα
μεγάλο ἰδανικό, γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. 

Καὶ αὐτὴ ἡ πίστις, ἡ Ὀρθόδοξος, τὴν ὁποία
κή ρυξαν οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πατέρες τῶν τοπι -
 κῶν καὶ οἰκουμενικῶν Συνόδων, κράτησε πεν  τα-
 κόσα χρόνια κάτω ἀπὸ τὴν Τουρκιά, γέννη σε ἥ -
ρωες καὶ μάρτυρες, καὶ μὲ ποταμοὺς αἱμά των καὶ
ἱδρώτων ἔφτασε ὣς ἐμᾶς. Ἂς δοξάζουμε τὸ
Θεὸ κι ἂς εὐγνωμονοῦμε τοὺς μάρτυρες ποὺ
μᾶς τὴν παρέδωσαν ἀκεραία καὶ ἀπερίτμητη.

«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου» (θ. Λειτ.).
Ζοῦμε σὲ χρόνους κατὰ τοὺς ὁποίους, ὅπως
λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ἀποστήσονταί τι-
νες τῆς (Ὀρθοδόξου) πίστεως» (Α΄ Τιμ. 4,1), πολλοὶ θὰ
φύγουν ἀπὸ τὴν πίστι. Θὰ ἀραιώσῃ ἡ μάνδρα τοῦ
Χριστοῦ. Σὲ μερικὰ χρόνια ἀπὸ τοὺς χίλιους ὀρ -
θοδόξους –ἐγὼ θὰ εἶμαι κάτω στὴ γῆ– θὰ εἶνε
ἄλ λοι φράγκοι, ἄλλοι προτεστάν τες, ἄλλοι χιλι -
 ασταί, ἄλλοι ἄλλων αἱρέσεων. Θὰ μείνουν λίγοι
οἱ ὀρθόδοξοι. Ἀλλὰ «θαρσεῖτε», «μὴ ταρασσέ-
σθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δει λιάτω» (Ματθ. 14,27. Μᾶρκ.
6,50. Ἰω. 14,27· 16,33)· «θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ» (Παρακλ. ἦχ.
α΄, Σάβ. ἑσπ.). Ὅσο λίγοι κι ἂν μείνουν, αὐτὸ τὸ ἐκλεκτὸ
σπέρμα, τὸ «μικρὸν ποίμνιον» τοῦ Χριστοῦ (Λουκ.12,32),
δὲν θὰ προσ κυνήσουν οὔτε τοὺς προτεστάν -
τες, οὔτε τοὺς ἑβραίους, οὔτε τοὺς χιλιαστάς,
οὔτε τὴν παντόφλα τοῦ πάπα. Ὄχι, ποτέ! Θὰ
μείνουμε ὀρθόδοξοι, κι ἀπὸ τὰ βουνὰ καὶ τὰ
λαγκάδια μας κι ἀπὸ τοὺς τάφους καὶ τὶς πέ-
τρες μας θ᾽ ἀκούγεται μέχρι τὸν οὐρανὸ ἡ
φωνή· «Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ
πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις…» τὸν κό-
σμον ἔσωσε (Τριῴδ. Κυρ. Α΄ Νηστ. Συνοδ. Ὀρθοδοξίας) καὶ τὴν πα-
τρίδα μας ἔσωσε, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου
Φιλίππου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.
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