
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὅπως ὅλοι γνω ρίζε-
τε, εἶνε ἡ τρίτη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Εἶνε

ἑ  ορτή· ἑορτάζει ὁ γυναικεῖος κόσμος, ἑορτά-ζουν οἱ γυναῖκες. Ποιές γυναῖκες; ὅλες; Ἦταν ἐ -
ποχὴ ποὺ ἑώρταζαν ὅλες. Ἀλλὰ τώρα ἀπὸ τὶς
χί λιες γυναῖκες εἶνε ζήτημα ἂν ἑορτάζῃ μία.
Διότι, γιὰ νὰ ἑορτάσῃ κανείς, πρέπει νὰ συγ-
γενεύῃ μὲ τὸν ἑορταζόμενο, νὰ ἔχῃ τὸ φρό-
νημα ποὺ εἶχαν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες.

Τί φρονοῦσαν οἱ Μυροφόρες; Ἐμένα ρω -
τᾶτε; Ἀκούσατε τοὺς ὕμνους καὶ τὸ εὐ αγγέ-
λιο; Οἱ γυναῖκες τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίουνίκησαν τοὺς ἄντρες στὴν ἀρετή. Πῶς τοὺς νί-
κησαν; Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὶς Μυροφόρες,
ἀρκεῖ νὰ τὶς συγ κρίνουμε μὲ τοὺς ἄντρες. Τί
ἔ καναν οἱ ἄντρες τὴν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Πα-
 ρασκευῆς; ποῦ ἦ ταν οἱ ἄντρες τότε;

* * *Ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, ἀφοῦ εἶπε τὸ «Τε-
τέλεσται» (Ἰω. 19,30), ἐξέπνευσε· εἶνε νεκρός. Κι ὅ -
ταν κάποιος πεθαίνει, ἀπὸ συμπάθεια καὶ ἀγά-
 πη τρέχουν καὶ ξένοι ἀκόμα νὰ τὸν σα βανώσουν
γιὰ νὰ ταφῇ· τὸ θεωροῦμε ἁμαρ τία ν᾽ ἀφήσου-
με τὸ νεκρὸ χωρὶς φροντίδα. Καὶ τώ ρα ὁ Χρι-στὸς νεκρὸς πάνω στὸ σταυρό. Ἐ λᾶ τε λοιπόν,
σεῖς οἱ πεινασμένοι ποὺ σᾶς χόρ τασε, οἱ ἀσθε-
νεῖς ποὺ σᾶς θεράπευσε, ὅλοι οἱ εὐ εργετημέ-
νοι ἀπὸ αὐτόν! Μὰ κανείς ἀ π᾽ αὐτοὺς δὲν φαί-
νεται. Ἐλᾶτε ἐπὶ τέλους, σεῖς οἱ μαθηταί του,
ποὺ ἔζησε μαζί σας τρία χρόνια, σᾶς ἀγάπησε
σὰν τὴ Μάνα του καὶ σᾶς ἔκανε ἀδελ φούς του
(Λουκ. 8,21· βλ. & Ματθ. 12,50)· σεῖς ποὺ μὲ τὸ στόμα τοῦ Πέ-
τρου εἴπατε, ὅ τι δὲν θὰ τὸν ἐγκαταλείψετε (βλ.
Ἰω. 13,37). Καὶ ὅ μως τὸν ἄφησαν. Κανένας δὲν πα-ρουσιάζεται ν᾽ ἀποδώσῃ τὶς τελευ ταῖ ες τιμές,
αὐτὲς ποὺ προσ φέρονται καὶ στὸ μεγαλύτερο
ἐγκληματία. Ποῦ εἶνε οἱ μαθηταί; Τὸν ἐγκατέ-
λειψαν ἀπὸ τὴ Γεθσημανῆ, προτοῦ ἀκόμα στη -
θῇ ὁ σταυ ρὸς στὸ Γολγοθᾶ, ὅταν εἶ δαν τοὺς ἐ -
χθροὺς μὲ τὸν Ἰούδα νὰ τὸν συλλαμβάνουν.

Καὶ ἐνῷ τέτοια διαγωγὴ ἔδειξαν οἱ μαθηταί
του, οἱ γυναῖκες τὸν ἀκολούθησαν παντοῦ· στὸ
πραιτώριο, στὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου, στὸ Γολ-
γοθᾶ. Ὅταν ὑψώθηκε στὸ σταυρό, οἱ Μυροφό -
ρες ἔμειναν κοντὰ στὴν Παναγία. Κι ὅταν κα-
τόπιν ὁ Ἰω σὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ ὁ Νικό-
δημος ἦρ θαν νὰ τὸν ἀποκαθηλώσουν, νὰ πλύ-
 νουν τὶς πληγὲς καὶ νὰ τυλίξουν τὸ ἄχραντο σῶ -
μα μὲ καθαρὰ σινδόνα, πάλι αὐτὲς παραστά-
θηκαν στὴν ταφή, ὅπως δείχνουν οἱ εἰκόνες. 

Βασίλευε πιὰ ὁ ἥλιος ὅταν ὁ Χριστὸς ἐτέ-
θη στὸ μνῆμα. Οἱ Μυροφόρες ἀγόρασαν ἀρώ-
 ματα ἀκριβά. Τὸ Μέγα Σάββατο ἡσύχασαν.
Καὶ «λίανπρωὶτῆςμιᾶςσαββάτων» (Μᾶρκ. 16,2) ξε-
κίνησαν γιὰ τὸ μνημεῖο. Ἦταν εὔκολο αὐτό; Κα  -
θόλου· πολὺ δύσκολο. Ὅσοι ἀπὸ μᾶς ἔζησαν
τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς κ᾽ εἴχαμε συγγενεῖς
καὶ φίλους μέσα στὰ στρατόπεδα, καὶ οἱ κα-
τα κτηταὶ ἦταν τόσο αὐστηροὶ ποὺ δὲν τολμοῦ -
 σε κανείς νὰ πλησιάσῃ τοὺς καταδίκους, ἔχουμε
κάποια ἰ δέα ἂν ἦταν εὔκολο νὰ πλησιάσουν
οἱ Μυροφόρες. Ὁ τάφος ἦταν κλεισμένος μὲ
μεγάλο λί  θο, σφραγισμένος, καὶ τὸν φρουροῦ -
σαν σκλη  ροὶ ῾Ρωμαῖοι στρατιῶτες, ἕτοιμοι ν᾽
ἀφήσουν στὸν τόπο ὅποιον πλησιάσῃ. Ποιός
τολμοῦσε νὰ ζυγώσῃ; Καὶ ὅμως οἱ γυναῖ κεςδὲν λογάρια  σαν τίποτα, οὔτε κόπο οὔτε χρή-
ματα οὔτε σκοτάδι οὔτε λόγχες ῾Ρωμαίων.Τί κάνει ἡ ἀγάπη! Τὸν πιὸ δειλὸ τὸν κάνει
ἥ ρωα, τὴν ἀδύνατη γυναῖκα τὴν ἀναδεικνύει
πιὸ δυνατὴ κι ἀπὸ τὸν ἄντρα. Ἔτσι π.χ. μία
μάνα δὲν διαπρέπει μὲν στοὺς πολέμους, ἀλ -
λὰ ἅμα δῇ τὸ παιδί της σὲ κίνδυνο, πέφτει καὶ
μέσ᾽ στὴ φωτιὰ γιὰ νὰ τὸ σώσῃ. Καὶ οἱ Μυρο-
φόρες γυναῖ κες εἶχαν ἀγάπη, ἀγάπη πρὸς Ἐ -
 κεῖνον ποὺ ἀξίζει ν᾽ ἀγαπιέται παραπάνω ἀ πὸ
κάθε ἄλλο προσφιλὲς πρόσωπο.

Γι᾽ αὐτό, ὅπως στὰ ἀθλήματα βραβεύονται
οἱ νικηταί, ἔτσι σήμερα στὸ ἄθλημα τῆς πίστε-
  ως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως, τὸ πρῶ -
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 το βραβεῖο τὸ πῆραν ὄχι ἄντρες, ὁ Πέτρος κ᾽ οἱ
ἄλ λοι ἀπόστολοι, ἀλλὰ οἱ γυναῖκες αὐτές. Καὶ
τοὺς τὸ ἔδωσε ὄχι κάποιος ἐπίγειος βασι λιᾶς
ἀλλὰ ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλέων, ὁ παμβα σιλεὺς
Χριστός. Τὸ βραβεῖο τους, τὸ μεγάλο καὶ ἀθάνα-
 το, ἦταν ὅτι αὐτὲς ἀπ᾽ ὅ λο τὸν κόσμο ἄ κουσανπρῶτες τὴν εἴδησι τῆς Ἀναστάσεως. Ὅ πως οἱ
ἁγνοὶ βοσκοὶ τῆς Βηθλεὲμ ἄκουσαν πρῶ τοι τὸ
«Χριστὸςγεννᾶται», ἔτσι τὸ «Χριστὸςἀνέστη»
τ᾽ ἄκουσαν πρῶ τες οἱ ἀνδρεῖες Μυρο φόρες·
καὶ αὐτὲς ἔγιναν εὐαγγελίστριες τῶν εὐ  αγγε-
λιστῶν, ἀπόστολοι τῶν ἀποστόλων.

* * *Αὐτὲς τὶς γυναῖκες γιορτάζει, ἀγαπητοί μου,
σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Στὸν κύκλο αὐ -
τῶν τῶν γυναικῶν μποροῦμε νὰ προσθέσου-
με καὶ ἄλλες ἅγιες γυναῖκες· π.χ. τὴν Πρόκλα
(σύζυγο τοῦ Πιλάτου ποὺ μήνυσε στὸν ἄν τρα
της «Μηδὲνσοὶκαὶτῷδικαίῳἐκείνῳ· πολλὰ
γὰρἔπαθονσήμερονκατ᾽ὄναρδι᾽αὐτόν»Ματθ.
27,19), τὴν Θέκλα, τὴν Πρίσκιλλα, τὴν Φοίβη καὶ
ἄλ λες μαθήτριες τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ ἀ -
 ναφέρονται στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τῆς πρὸς
῾Ρωμαίους ἐπιστολῆς, τὴν Ὀλυμπιάδα (συν ερ -
γά τι δα τοῦ Χρυσοστόμου) καὶ ἄλλες πολλές.

Καὶ τώρα; σήμερα; Ἄ, θὰ μὲ μισήσετε· ὁ κό-
 σμος δὲν ἀγαπᾷ τὸν ἔλεγχο, ἡ ἀλήθεια εἶνε πι-
 κρή. Ἂν κατέβαινε ἄγγελος καὶ μὲ κόσκινο τὸ
πρό τυπο τῶν Μυροφόρων κοσκίνι  ζε τὸν ση-
με ρινὸ γυναικεῖο κόσμο, ἀπὸ τὰ ὑ ψηλὰ δώ μα-
τα μέχρι τὶς καλύβες, πόσες γυναῖ κες θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ σταθοῦν κοντὰ στὶς Μυ ροφόρες;

Δὲν ἀρνοῦμαι, ὅτι ὑπάρχουν καὶ γυναῖκες πι- στές, ἀφωσιωμένες στὸ Χριστό, στὴν Ἐκκλησία,
στὴν οἰκογένεια. Αὐτές, μολονότι λογίζονται ἀ -
σθενέστερες (βλ. Α΄ Πέτρ. 3,7), νικοῦν τοὺς ἄντρες στὰ
πνευματικά. Ποιός προσεύχεται στὰ σπίτια,
ποιός ἀνάβει καντήλι, ποιός θυμιάζει τὰ εἰ κονί-
 σματα; Νικοῦν στὴν προσ ευ χή, στὴν ἐλεημοσύ-
 νη, στὸν ἐκκλησιασμό· στοὺς ναούς, μολονότι ἔ -
χουν μωρὰ καὶ τόσες φροντίδες, εἶνε πάν τα δι-
 πλάσιες καὶ τριπλάσι ες τῶν ἀνδρῶν. Ἂν λει-
τουργῇ σήμε ρα ἐκκλησία καὶ λατρεύεται ὁ Χρι-
στός, τὸ ὀ φείλομε σ᾽ αὐτές. Ἤξερα μιὰ γυναί-
κα στὴ Θεσσαλία, μὲ ἄντρα φιλάργυρο, ποὺ κα-
τώρθω νε νὰ κάνῃ ἐλεημοσύνες στὴ γειτονιά.

Ἐκτὸς ὅμως τῶν καλῶν αὐτῶν γυναικῶν,
ποὺ συνεχίζουν τὴν παράδοσι τῶν Μυροφό-
ρων, ὑπάρχουν οἱ ἄλλες· εἶνε γυναῖκες μον - τέρνες, ποὺ δὲν τὶς γέννησε οὔτε ὁ Χριστὸς
οὔτε ἡ μάνα Ἑλλάδα. Ἐνῷ οἱ Μυροφόρες ξε-
κίνησαν πρωὶ - πρωὶ γιὰ τὸ μνῆμα, αὐτὲς οἱ ση-
 μερινὲς πρωὶ - πρωὶ μπαίνουν στὰ αὐτοκίνη-

τά τους καί, ἐνῷ οἱ καμπάνες χτυποῦν, τρα-
βοῦν σὲ ἀκρογιάλια ἢ γρασίδια ἢ δάση καί βου-
 νά, καὶ τὰ μολύνουν μὲ τὰ καμώματά τους.
Ἔχουν καμμιὰ σχέσι αὐτὲς μὲ τὶς Μυρο φόρες;
Ἢ ἔχουν καμμιὰ σχέσι μὲ τὶς Μυροφό ρες ἐκεῖ -
νες ποὺ ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ γυρίζουν
στοὺς κεντρικοὺς δρόμους καὶ χάσκουν μπρο-
 στὰ στὶς βιτρίνες τῶν καταστημά των, γιὰ νὰ
ντυθοῦν μὲ ὅ,τι ἐπιβάλλει ἡ ἔξαλλη μόδα; Ποῦ
εἶνε ἡ ἀπέριττη ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν ποὺ
ἔβλεπες παλαιότερα; Τότε καὶ ὁ πιὸ ἀνήθικος
ἄντρας ντρεπόταν νὰ κοιτάξῃ τὴ γυναῖκα, γιατὶ
ἐκείνη δὲν τοῦ ᾽δινε δικαίωμα· ἦταν γυναίκα
ποὺ εἶχε πρότυπο τὴν Παναγία, τὶς Μυροφό-
ρες, τὴν ἁ γία Βαρβάρα, τὴν ἁ γία Αἰκατερίνη.
Τώρα ὁ διάβολος μὲ τὸ ψαλίδι του κούρεψε τὴ
γυναῖκα, τὴν ἔκανε ἀγοροκόριτσο· τῆς ἔκοψε
τὰ μανίκια καὶ τὶς φοῦστες, τῆς ἀφήνει ἀκά-
λυ πτα χέρια, πόδια, πλάτες κ.τ.λ., τῆς ἐπιβάλ -
λει νὰ παρουσιάζεται σὲ μιὰ κατάστασι ἄνευ
προηγουμένου· ἔ φερε στὴν πατρίδα μας τὸ
Χόλλυγουντ, τὸ Πα ρίσι, ὅλη τὴ διαφθορὰ τῆς
Δύσεως. Αὐτὲς οἱ γυναῖκες κάνουν «ἀγρυ-
πνία» τὴ νύχτα. Ἂν ἡ Ἐκκλησία σημάνῃ τὴν
καμπάνα καὶ τὶς καλέσῃ σὲ ἀγρυπνία, οὔτε μιὰ
δὲν παρουσιάζεται· χτυπάει ὅμως ὁ διάβολος
τὸ δικό του κουδουνάκι καὶ τότε τρέχουν γιὰ
πάρτυ, γιὰ διασκέδασι, γιὰ χαρτοπαίγνιο, σὲ
σατανικὴ ἀγρυπνία καὶ διαρκεῖ μέχρι τὶς πρω-
ινὲς ὧρες· μετὰ κοιμοῦνται καὶ δὲν ξυπνᾶνε
πλέον παρὰ μόνο τὸ μεσημέρι, γιὰ νὰ βάψουν
τὰ νύχια τους καὶ τὰ βλέφαρά τους, γιὰ νὰ ξα-
ναβγοῦν τὸ βράδι σὰν πλαγγόνες - κοῦκλες.
Αὐτὲς δὲν ἔχουν σκοπὸ τὴν οἰκογένεια, νὰ
γεννήσουν καὶ ν᾽ ἀναθρέψουν παιδιά· σκυλιὰ
καὶ γατιὰ κρατᾶνε. Θὰ πέσῃ φωτιὰ νὰ μᾶς κά -
ψῃ ὅταν ἀκοῦς ὅτι γίνονται χιλιάδες ἐκτρώ-
σεις, ποτάμι ποὺ θὰ μᾶς πνίξῃ! Τί σχέσι ἔχουν
ὅλες αὐτὲς μὲ τὶς Μυροφόρες γυναῖκες; Ἀλλ᾽
ἂς μὴν τελειώσω ἔτσι ἀπαισιόδοξα.Ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, καὶ γυναῖκες ποὺ
ἀγαποῦν τὸν ἄντρα καὶ τὰ παιδιά τους, ὑπάρ-
χουν καὶ παρθένες ἀφωσιωμένες στὸ Χριστό.
Ὅσο λίγες κι ἂν εἶνε, ἂς μείνουν μέσα σ᾽ αὐ -
τὴ τὴν κόλασι, σὰν φῶς καὶ σὰν ζύμη, κομίζου  -
σαι τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὸν ὕ -
μνο· «Δεῦτεἀπὸθέαςγυναῖκεςεὐαγγελίστρι-
αι,καὶτῇΣιὼνεἴπατε· Δέχουπαρ᾽ἡμῶνχαρᾶς
εὐαγγέλιατῆςἀναστάσεωςΧριστοῦ» (στιχηρ. Πάσχ.)Εὔχομαι, ὁ Θεὸς νά ̓ νε μὲ τὶς γυναῖ κες ποὺ
τὸν ἀγαποῦν, κι αὐτὲς νὰ φέρουν στὴν πατρί -
δα μας τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας· ἀμήν.
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