
Φθάσαμε, ἀγαπητοί μου, ὀπισθοχωρώντας καὶ
γυρίζοντας πίσω, σὲ ἐποχὴ εἰδωλολατρική.

Ἡ μυθολογία λέει, ὅτι ὅταν ὁ Πηλεὺς καὶ ἡ
Θέτις τελοῦσαν τοὺς γάμους των ἔ γιναν καλ-λι στεῖα στὸν Ὄλυμπο καὶ ἦ ταν προσκεκλημένη
ὅλη ἡ ἀριστοκρα τία τῶν θεῶν. Μουσικὴ καὶ φα-
  γοπότι. Ἀνοι χτὲς οἱ πόρτες. Ὑποδεχόταν ἡ Ἀ -
φρο δίτη, κερ νοῦσε κρα σὶ ὁ Βάκχος, τραγου-
δοῦσε ὁ Ἀπόλλων. Μεταξὺ τῶν καλεσμένων
ὁ μοιχὸς Δίας, ἡ ἄπιστη Ἥρα καὶ οἱ κόρες της
ἕ τοιμες γιὰ ὀρ γιώδη χορό, σάτυ ροι μὲ τὶς οὐ -
ρές τους, ἔξαλλες βακχῖδες, γυμνὲς νύφες
σπηλαίων, δασῶν, λιμνῶν, ποταμῶν.

Ἀλλὰ μία θεά, ἡ Ἔρις, δὲν εἶχε προσκληθῆ
καὶ προσ βεβλημένη ἐκδικήθηκε ῥίχνοντας τὴν
ὥρα τοῦ συμποσίου ἕνα χρυσὸ μῆλο μὲ τὴν ἐ -
πιγραφὴ «Τῇ καλλίστῃ», νὰ δοθῇ δηλαδὴ στὴν
ὡραιότερη θεά. Αὐτὸ προκάλεσε διαπληκτι-
σμό· Ἥρα, Ἀθηνᾶ καὶ Ἀφροδίτη διεκδικοῦ σαν
τὸ μῆλο. Γιὰ νὰ λυθῇ ἡ διαφωνία, ὁ Ἑρμῆς τὶς
ὡ  δήγησε σὲ ἄλλη κορυφή, στὸ ὄρος Ἴδη, ὅπου
ὁ Πάρις ἔβοσκε τὰ κοπάδια τοῦ πατέρα του.
Αὐτὸν ἔβαλαν νὰ κρίνῃ, κι αὐτὸς ἔκρινε ὡς ὡ -
 ραιότερη τὴν Ἀφροδίτη, γιατὶ αὐτὴ τοῦ ὑπο-
 σχέθηκε κρυφὰ ὅτι θὰ τὸν διευκολύνῃ νὰ πά -
ρῃ γυναῖκα του τὴν ὡραία Ἑλένη. Ἡ δὲ ἁρ πα γὴ
τῆς Ἑλένης ἔγινε ἀφορμὴ νὰ γίνῃ στάχτη τὸ
βασίλειο τῆς Τροίας· αὐτὸ ἦταν τὸ ἀ πώτερο ἀ -
ποτέλεσμα τῶν πρώτων ἐκείνων καλλιστείων.

–Τί δουλειὰ ἔχουμε ἐ μεῖς, θὰ πῇ κάποιος,
μὲ τοὺς «βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους» (Α΄ Τιμ. 4,7)
τῆς εἰ δωλολατρίας;… Δὲν τὰ εἴπαμε αὐ τὰ πρὸς
ἔπαινον τῆς εἰδωλολατρίας, ἀλλὰ γιὰ ἄλλο
σκοπό· γιὰ νὰ τονίσουμε, ὅτι ἡ εἰδωλολα τρίαἀπ᾽ τὸν Ὄλυμπο κατέβηκε στὴ χριστιανικὴ κοι- νωνία. Ἂν ἀμφιβάλλετε, τότε ἀπὸ τὸν Ὄλυμ  πο
ἂς πᾶμε στὴν πρωτεύουσά μας, τὴν Ἀθήνα.

* * *Τὸ 1952 ἔγιναν γιὰ πρώτη φορὰ καλλιστεῖαστὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρεττάνια». Ἀπὸ τὸ ἐ -
ξωτερικὸ μᾶς ἦρθε νέο φροῦτο, μᾶς πέταξαν

ἕ να χρυσὸ μῆλο μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Τῇ καλ λίστῃ».
Τὸ μῆλο λέγεται «Στὰρ - Ἑλλάς». Δηλα δή, διευ -
θυνταὶ κινηματογραφικῶν ἐπιχειρήσε ων Ἀ μερι -
κῆς, ποὺ ψαρεύουν παντοῦ νὰ βροῦν δύσ τυχες
κοπέλλες πρόθυ μες νὰ ἐπιδει κνύουν τὶς σάρκες
τους, ἔκαναν διαγωνισμὸ ἀνὰ τὴν οἰ κου μένη, γιὰ
νὰ ἐκλε γῇ μεταξὺ τῶν καλλονῶν τῶν λαῶν ἡ
πρώτη, ἡ παγ κόσμιος «στάρ». Καὶ οἱ εὐσχήμο -
νες αὐτοὶ ἔμποροι τῆς σαρκὸς ἀπευθύνθηκαν καὶ
στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἐκ λέξῃ καὶ νὰ στείλῃ στάρ.

Ἡ ἀπάντησι ποὺ τοὺς χρειαζόταν ἦταν ἡ ἑξῆς.
–Μάθετε, κύριοι, ὅτι ἡ Ἑλλάδα μετὰ τὴν κα-

 τοχὴ καὶ τὸν ἐμφύλιο ἔχει μετα βλη θῆ σὲ κρα-
νίου τόπο, Γολγοθᾶ. Θρηνεῖ σὲ τάφους 500.000
παιδιῶν της, μὲ μυριάδες ἀ ναπήρους, χῆρες καὶ
ὀρφανά, κ᾽ ἐσεῖς μᾶς ζητᾶτε στάρ; Δὲν ἔχουμε
στάρ. Χέρια, πόδια, μύτες, αὐτιὰ κομμένα, μά-
 τια βγαλμένα, νεανικὰ πρόσωπα παραμορφω -
μένα ἀπὸ τὰ βλήματα τῶν ὅλμων, αὐτὰ ἔχει νὰ
στείλῃ ὡς δείγματα καλλονῆς. Αὐτὰ εἶνε τὰ
φωτεινά της ἄστρα. Γι᾽ αὐτὰ καυ χᾶται ἐν Κυρίῳ.Ἰδέα εἶνε ἡ Ἑλλάδα, σάρκες μὴ ζητᾶτε. Δὲν ὑ -
πάρχει ἐδῶ Ἑλληνίδα ἄξια τοῦ ὀνόματός της
ποὺ θὰ λησμονήσῃ τὸ δρᾶμα μας καὶ θὰ σπεύσῃ
νὰ ἐπιδείξῃ τὶς σάρκες της, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ
σάρκες τῶν ἡρῴων ἀδελφῶν της, ποὺ ἔπεσαν
γιὰ τὴν ἐλευθερία, δὲν σάπι σαν ἀκόμη στὶς κο-
 ρυφὲς τῶν βουνῶν τῆς Ἠ πείρου καὶ τῆς Μακε -
δονίας. Ἡ Ἑλλάδα, κύριοι ἐπιχειρηματίες τῶν
κινηματογράφων, πενθεῖ, δὲν ἔχει νὰ σᾶς στεί -
λῃ στιλβωμένες ἐπιδερμίδες γιὰ διεθνῆ ἔκθε-
 σι. Ψάξτε ἀλλοῦ νὰ βρῆτε τὶς καλλονές σας.

Αὐτὴ ἔπρεπε νά ᾽νε ἡ ἀπάντησι τῆς πατρί-
δος μας. Ἀλλὰ δυστυχῶς τέτοιες σκέψεις δὲν
ἐπικράτησαν. Καὶ ἔτσι ἔγιναν κ᾽ ἐδῶ κινηματο- γραφικὰ καλλιστεῖα. Ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα
τῶν Ἀθηνῶν ἀνέλαβε ἀδίστακτα νὰ ἐξυπηρε -
τήσῃ τοὺς ξένους. «Ὅσες θέλουν νὰ λάβουν
μέρος στὰ καλλιστεῖα», φώναζε ὁ συν τά κτης,
«νὰ μᾶς στείλουν τὶς φωτογραφίες τους»· καὶ
ὄχι μόνο κεφάλι καὶ μποῦ στο ἀλλὰ καὶ ὁλό-
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σωμες μὲ …μαγιώ, καὶ κατόπιν νὰ παρουσια-
στοῦν ἔτσι μπροστὰ σὲ ἑλλανόδικο ἐπιτροπὴ ἀ -
πὸ δημοσιογράφους, ἠθοποιούς, λογοτέχνες,
γλύπτες, ζωγράφους, καθηγητὰς πανεπιστη-
μίου κι ἀ καδημαϊκούς. Δημοσιεύθηκε καὶ φω-
τογραφία τὴ στιγμὴ ποὺ μία δύστυχη Ἑλ λη νί-
δα, σχεδὸν γυμνή, στέκεται μπροστά τους καὶ
τὴν ἐξετάζουν ἐπιμελῶς, λὲς κ᾽ εἶνε βοδινὸ
κρέας σὲ συνοικιακὸ κρεοπωλεῖο. Αὐτὸ εἶνε
ἔρ γο ὑψηλό, ἔργο ἐπιστημόνων. Τί ρεζιλίκι!

Ἔτσι πολλὲς Ἑλληνίδες περνοῦσαν γυμνὲς
μπροστὰ στὴν ἐπιτροπή, καὶ δημοσιεύονταν
φωτογραφίες τους. Στὴν ἀπορία, γιατί νὰ ἐκ -
τίθενται ἔτσι δημοσίως οἱ Ἑλληνίδες; ἡ ἀπάν -
τησι εἶνε· τὸ κέρδος! ἐφημεριδοπῶλες φώνα -
ζαν «Ἐδῶ κορίτσια μὲ μαγιώ», «Ἐδῶ κορίτσια
μιὰ δραχμή». Αὐτὴ ἡ εἴσπραξι διαφέρει πολὺ
ἀπὸ τὶς εἰσπράξεις οἴκων ἀνοχῆς;Δύστυχες Ἑλληνίδες, τί ἐξευτελισμὸ ἔχετε
ὑποστῆ! Κι ἂν εἶστε Ἑλληνίδες, γιατί δὲν πα-
ρουσιάζεστε μὲ τὰ ὀνόματά σας, ἀλλὰ μὲ ὀ -
νόματα ξένα· Τζό, Τίπ, Γιολάντα, Λία, Ρισβίν -
τα, Ὑβόν, Λα-βά, Μαρούσκα…; Κι ὁ ἐξευτελι-
σμὸς συνεχίστηκε· ἀπὸ ὅλες ἐκεῖνες προκρί-
θηκαν δέκα καὶ τελικὰ μία ἐξελέγη «Στὰρ - Ἑλ -
λάς». Ἐξελέγη τὴ νύχτα τοῦ Σαββάτου, καθὼς
ξημέρωνε Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὑπὸ τὰ
χει ρο κροτήματα προσκεκλημένων, ἐκείνων
δη λα δὴ ποὺ εἶχαν ἀγοράσει τὸ ἁλμυρώτατο
εἰσιτήριο τῶν 250 χιλιάδων δραχμῶν. Σπατά-
λες, ποὺ προκαλοῦν τὸ λαὸ καὶ δημιουργοῦν
κατάστασι ποὺ ἐγκυμονεῖ θύελλες. «Ἀλλοί-
μονο σ᾽ ἐκείνους ποὺ γελοῦνε ὅταν οἱ ἄλλοι
κλαῖνε», λέει ὁ ποιητὴς Παράσχος. Καὶ κλαῖνε
πολλοὶ σήμερα στὴν Ἑλλάδα, πάρα πολλοί.

* * *Τὰ κινη ματογραφικὰ καλλιστεῖα, ἐξελιγμέ-
νη μορφὴ τῶν θλιβερῶν ἐκείνων καλλιστείων
ποὺ ἵδρυσε πρὸ πολλῶν ἐτῶν ὁ Ἑβραῖος δη-
μοσιογράφος Ντὲ-Βαλὲφ πρὸς ἀνάδειξιν τῆς
«Μὶς-Εὐ ρώπη», καταδικάζονται ἀπὸ τὴν ἀδιά-φθορη συνείδησι τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ νοῦς
καὶ ἡ καρδιὰ τοῦ Χριστιανοῦ ἐξανίσταται.

Καὶ οἱ πρῶτοι κακοὶ καρποὶ ἐμφανίστηκαν
ἤδη· ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται ἀπὸ τὴν οἰκογέ-
νεια, χιλιάδες νέες ξεμυαλίζονται, πλάθουν
ὄνειρα, θεωροῦν ἰδανικό τους νὰ γίνουν στάρ,
εἴδωλο. Ἔτσι ἀλλοιώνεται ὁ χαρακτήρας τῆςἙλληνίδος. Ἐξαμερικανιζόμεθα κατὰ τὸ ὑπό-
δειγμα τῶν ἀστέρων τοῦ Χόλλυγουντ. Ἐπικίν  -
δυνος κατήφορος σὲ στόματα ἀβύσσου, ποὺ
χάσκουν γιὰ νὰ καταπιοῦν τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ κατηφόρα αὐτὴ πρέπει νὰ σταματήσῃ ὁ -
πωσδήποτε καὶ ἐγκαίρως. Οἱ δυνάμεις ποὺ

τάχθηκαν φρουροὶ τῶν παραδόσεων θὰ ἔπρε-
 πε νὰ εἶ χαν ἀντιδράσει. Ἡ Ἱεραρχία μας θὰ ἔ -
πρεπε νὰ εἶχε κηρύξει σταυροφορία κατὰ τοῦγυμνισμοῦ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν. Κάτι περισσότερο. Φανταστῆτε. Τὴ νύ-
 χτα ἐκείνη τῆς ἐκλογῆς ὁ ποιμενάρχῃς νὰ πά ρῃ
τὸ ῥαβδί του καὶ νὰ πάῃ στὴν αἴθουσα τοῦ ξε-
νοδοχείου «Μεγάλη Βρεττάνια», καὶ ἀπευθυνό -
μενος στὸ πλῆθος τῶν ἀριστοκρατῶν ποὺ θὰ
εἶχαν μαζευτῆ νὰ ὑψώσῃ τὴ φωνή του καὶ νὰ πῇ·

Κύριοι, κυρίες, δεσποινίδες ὑποψήφιες καλ-
 λονές· χθὲς τὸ βράδυ στοὺς ναούς μας ἐψά-
λη ὁλόκληρος ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος μὲ τὰ 144
«Χαῖρε» πρὸς τὴν Παρθένο Μαρία. «Χαῖρε, πι-
στῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης…»· «Χαῖρε, ἡ στήλη
τῆς παρθενίας…»· «Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε
παρθένων…». Θέλω νὰ σᾶς ρωτήσω· αὐτὸ ποὺ
θὰ γίνῃ στὴν αἴθουσα αὐτὴ συμβιβάζεται μὲ
τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο, μὲ τὴν «Ὡραιότητα τῆς
παρθενίας», μὲ τὸ κήρυγμα περὶ ἐγκρατείας
καὶ ἁγνότητος; Ἐσεῖς, κορίτσια τῆς Ἑλλάδος,
τί σχέσι ἔχετε μὲ τὰ ἀστέρια τοῦ ἁμαρτωλοῦ
κινηματογραφικοῦ στερεώματος τῆς Ἀμερι -
κῆς; Κ᾽ ἐσεῖς, κύριοι, τί θέλετε ἐδῶ; ὡς Χρι-
στι ανοί, ὡς Ἕλληνες, ὡς ἄνθρωποι δὲν ντρέ-
πεστε; Ὡς ποιμενάρχης σας, ποὺ θὰ δώσω
φρικτὸ λόγο γιὰ τὸν καθένα καὶ τὴν καθε μιά
σας, σᾶς παρακαλῶ ἐν ὀνόματι τοῦ ἐσταυρω-
μένου Κυρίου νὰ ἀδειάσετε αὐτὴ τὴν αἴθουσα
καὶ νὰ γυρίσετε στὰ σπίτια σας. Διανύουμε πε-
 ρίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πᾶμε πρὸς
τὰ σεπτὰ Πάθη τοῦ Σωτῆρος, καὶ τέτοια θεά-ματα ἀπαγορεύονται ἀπολύτως…

Εἶμαι βέβαιος ὅτι καὶ μόνο ἡ ἐμφάνισι τοῦ
γέροντος ἀρχιεπισκόπου στοὺς διαδρόμους
τοῦ ξενοδοχείου θὰ δημιουργοῦσε ταραχὴ καὶ
σύγχυσι, καὶ κανείς δὲν θὰ εἶχε τὴν ἀναίδεια
νὰ μείνῃ ἐκεῖ καὶ νὰ ἐκλέξουν στάρ.

Ἀλλὰ Ἐκκλησία δὲν εἶνε μόνο ὁ ἀρχιεπί-
σκοπος· εἶνε καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἱεροκήρυκες
καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ οἱ νέοι καὶ τὰ παι-
διὰ τῶν κατηχητικῶν σχολείων καὶ ὅλος γε-
νικὰ ὁ εὐσεβὴς λαός. Ὁ καθένας ἂς ξεσηκω -θῇ. Εἶνε ἐπιταγὴ τῶν ἡρώων μας ἀπὸ τὸ 1821
καὶ ἑξῆς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχυσαν τὸ αἷμα τους
γιὰ νὰ γίνῃ ἡ Ἑλλάδα Χόλλυγουντ, Σόδομα
καὶ Γόμορρα. Ὑπάρχουν ἀστέρια ποὺ φωτο-
βολοῦν στὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν, καὶ ὑπάρχουν
ἀστέρια ποὺ σχηματίζουν πάνω στὸ βόρβορο
τὰ πέλματα τῶν χηνῶν· ἂς διαλέξουμε.Τὰ καλλιστεῖα δὲν ἔχουν θέσι ἐδῶ. Οἱ ἁρ -
μόδιες ἀρχὲς ἔχουν μεγάλη εὐθύνη. Λαὲ τῆς
Ἑλλάδος, ξύπνα! σήκω, τί κοιμᾶσαι;
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