
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ ποῦ -
με λίγες λέξεις στὸ εὐαγγέλιο (βλ. (Ματθ. 2,13-23),

τὸ ὁποῖο διηγεῖται τραγικὰ γεγονότα ποὺ ἀ -
κολούθησαν μετὰ τὴν ἀναχώρησι τῶν μάγων.

* * *Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἰουδαία βασίλευε ὁἩρῴδης. Αὐτὸς δὲν ἦταν ἄνθρωπος· εἶχε μορ-
 φὴ ἀνθρώπου, μὰ στὴν καρδιὰ ἦταν θηρίο.

Ἦταν ἀκόλαστος. Σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς
πολυγαμίας, ποὺ δυστυχῶς καὶ μέχρι σήμερα
ἐπικρατεῖ στὶς Ἀραβικὲς χῶρες (γιατὶ ἀπὸ ̓ κεῖ
ἦταν ἡ καταγωγή του), ὁ Ἡρῴδης εἶχε δέκα
νόμιμες γυναῖκες καὶ χαρέμι ὁλόκληρο.

Καὶ ὄχι μόνο ἀκόλαστος· ἦταν καὶ κακούρ-γα ψυχή, δολοφόνος, ὅπως τὸν περιγράφουν
οἱ σύγχρονοί του ἱστορικοί. Ἔσφαξε μὲ τὰ
χέ ρια του τὴ γυναῖκα του Μαριὰμ καὶ δύο παι-
διὰ ποὺ εἶχε ἀπὸ αὐτήν· λίγες μέρες πρὸ τοῦ
θανάτου του σκότωσε ἄλλον γυιό του, τὸν Ἀν -
τίπατρο (Ἰώσηπος)· φυλάκιζε κ᾽ ἔρριχνε στὸν Ἰορ-
δάνη τὰ πτώματα τῶν ἀντιπάλων του.

Τέτοιος τύπος, ἦταν φυσικὸ νὰ ταραχθῇ ὅ -
ταν οἱ μάγοι ἔφεραν τὴν εἴδησι ὅτι γεννήθηκε
ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου (βλ. Ματθ. 2,3). Συνέλαβε σχέ-
 διο ἐξοντώσεως τοῦ Θείου Βρέφους κ᾽ ἔτσι ὁ
ἀνθρωποκτόνος θὰ γινόταν καὶ θεοκτόνος. Ἀλ -
λὰ «ἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπων, ἀλλὰ δὲ Θε -
ὸς κελεύει». Μὲ ὄνειρο εἰδοποιήθηκαν οἱ μά-
γοι νὰ μὴν πλησιάσουν πιὰ στὰ ἀνάκτορα, ἀλλὰ
«δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ» νὰ γυρίσουν «εἰς τὴν χώραν
αὐτῶν» (ἔ.ἀ. 2,12). Κι αὐτός, ὅταν εἶ δε, ὅτι ἐξαπατή -
θηκε, «ἐθυμώθη λίαν», ὅπως λέει τὸ εὐαγγέ-
λιο, ὠργίστηκε πολύ, καὶ διέταξε νὰ σφαγοῦν
ὅλα τὰ βρέφη ἡλικίας κάτω τῶν δύο ἐτῶν (ἔ.ἀ. 2,16).

Ποιός μπορεῖ νὰ φανταστῇ τὶς τραγικὲς ἐ -κεῖνες σκηνές! Κατὰ διαταγήν του στρατιῶ -
τες ὡρμοῦσαν μέσα στὰ σπίτια τῆς Βηθλεὲμ
καὶ τῶν περιχώρων, ἅρπαζαν τὰ μωρὰ ἀπ᾽ τὴν
ἀγκαλιὰ τῶν μανάδων καὶ τά ᾽σφαζαν μπρο-
 στὰ στὰ μάτια τους. «Φωνὴ ἐν ῾Ραμᾷ ἠ κούσθη,

θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολὺς» σὲ
ὅλη τὴν περιοχή (Ἰερ. 38[31],15 = Ματθ. 2,18).Τὸ τέλος του; Ἦταν ὅπως ὅλων τῶν δο λο-
 φόνων. Γέρος 85 ἐτῶν καὶ κατάκοιτος, σκουλή-
κιασε ὁλόκληρος. Τὴ νύχτα δὲν μποροῦ σε νὰ
κοιμηθῇ· ἔξυνε μὲ κεραμίδι τὶς σάρκες του,
ἦρ θε σὲ κατάστασι αὐτοκτονίας. Κανείς δὲν
μποροῦσε νὰ τὸν πλησιάσῃ. Καὶ τὸ τελευ ταῖο
διάταγμα ποὺ ὑπέγραψε ποιό νομίζετε ἦ ταν;
Ἐπειδὴ ἤξερε ὅτι ὁ λαὸς περιμένει ὄχι νὰ
θρηνή σῃ ἀλλὰ νὰ χαρῇ γιὰ τὸ θάνατο ἑνὸς
τέτοιου κτήνους, διέταξε, μόλις πεθάνῃ, νὰ
θα  να τώσουν ἐπίσημους ἄντρες ποὺ κρατοῦ -
σε φυλα κισμένους στὴν Ἰ εριχώ, ὥστε νὰ θρη-
νήσουν γι᾽ αὐτοὺς οἱ οἰκεῖ οι τους, κι αὐτὸ νὰ
θεωρηθῇ …πένθος γιὰ τὴ δική του «ἀπώλεια»!

* * *Ξέρω, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὣς ἐδῶ μ᾽ ἀκοῦ τε
μ᾽ ἐνδιαφέρον κι ἀγανακτεῖτε κατὰ τοῦ δολο -
φόνου τόσων ἀθῴων πλασμάτων. Ἀλλὰ φυλάξ -
τε τὸ θυμό σας· θέλω ν᾽ ἀγανακτήσετε. Ἐ ὰν ἀ -
γανακτοῦμε μιὰ φο ρὰ ἐναντίον τοῦ Ἡρῴδη, ἑ -
κα τὸ φορὲς πρέπει ν᾽ ἀγανακτήσουμε τώραγιὰ ἕναν ἄλλον Ἡρῴδη. Ποῖος εἶν᾽ αὐτός; πό-
σους σκότωσε; πόσα παιδάκια θανάτωσε;

Εἶνε κάποιος ποὺ δὲν παύει νὰ ἀκονίζῃ τὴ
μάχαιρά του καὶ νὰ θερίζῃ παιδιά. Καὶ τὰ παι-
διὰ αὐτὰ εἶνε δικά μας. Ποιός εἶνε ὁ Ἡρῴ δης;
Τώρα θὰ γίνω κακός, τώρα θὰ μὲ μισήσετε,
γιατὶ ὁ ἔλεγχός μου θά ̓ νε πικρός. Λοιπὸν Ἡ -
ρῴ δης, ποὺ σκοτώνει τώρα τὰ παιδιά, εἶνε τὰσημερινὰ ἀντρόγυνα, τὰ ἄθλια, τὰ διεφθαρ-
μέ  να, ποὺ δὲν εἶνε πλέον τέκνα τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῆς Παναγίας, δὲν εἶνε ἀντρόγυνα τῆς ἐ -
πο χῆς τοῦ Εἰ κοσιένα, ἀντρόγυνα τῆς γενεᾶς
ποὺ λυτρώ θηκε μὲ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου μας.

Ὄχι ὄχι, δὲν εἶστε ἄξιοι τοῦ γάμου τοῦ ἐκ -κλησιαστικοῦ! Ὁ ἐκκλησιαστικὸς γάμος λέει,
τὸ ἀντρόγυνο νά ᾽νε δέντρο καρποφόρο, ὄχι ἄ -
καρπο. Τὰ σημερινὰ ἀντρόγυνα, ζαλισμένα ἀ π᾽
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τὰ κύματα τῆς διαφθορᾶς Ἀνατολῆς καὶ Δύ-
σεως, πρὶν ἀκόμα στεφανωθοῦν, κλείνουν συμ- φωνία, ἄτιμη - σατανική, νὰ κάνουν ἕνα - δυὸ
παιδάκια τὸ πολύ, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ χαροῦν
τὴ ζωή (ἁμάξι, ταξίδι, γλέντι, ἀπόλαυσι, εὐμά-
ρεια…), ὅ,τι χαϊδεύει καὶ τρέφει τὸ ἐγώ.

Ὁ ἄντρας βλέπει τὴ γυναῖκα μὲ μάτι λύκου
ὡς λεία, ὄχι ὡς δῶρο Θεοῦ καὶ βοηθὸ ἰσότιμο.
Δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἱππότες μὲ εὐγενῆ αἰ σθή-
ματα, ὑπάρχουν κτήνη μὲ ὁρμὲς ἀκόλαστες.
Μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ καὶ ἡ γυναίκα αἰσθάνεται ἀ -
ηδία καὶ χλεύη γιὰ τέτοιον ἄντρα. Ἔτσι φτά-
νουν στὴ δαιμονικὴ συμφωνία καὶ διώχνουν τὸ
Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή τους· καὶ μόλις ἀντιληφθῇ ἡ
μάνα μέσ᾽ στὸ περιβόλι τοῦ Χριστοῦ νὰ λου-
λουδίζῃ ἡ ζωή, τὰ πρῶτα σκιρτήματα τοῦ παι-
διοῦ, ἀντὶ νὰ χαροῦν, ἀμέσως κ᾽ οἱ δύο πᾶνε
κατ᾽ εὐθεῖαν ἐκεῖ πού, ἂν εἶχα δικαίωμα, θὰ ἔ -
σβηνα τὴν ταμπέλλα «Ἰατρεῖο» καὶ θὰ ἔγραφα
«Κλινικὴ Ἡρῴδου». Ἐκεῖ μέσα, ὄχι πιὰ μὲ σπα -
θὶ ἀγροίκου στρατιώτη ἀλλὰ μὲ χειρουργικὰ ἐρ -
 γαλεῖα «γιατροῦ», σκοτώνουν καὶ σκοτώνουν –
πόσα παρακαλῶ; Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ εἶ  πε καθη-
 γη τὴς τοῦ πανεπιστημίου ἀπ᾽ τὸ βῆ μα τοῦ «Παρ -
νασσοῦ»· ἔκρουσε τὸν κώδωνα κινδύνου καὶ εἶ -
πε· Οὔτε στὰ Βαλκάνια, οὔτε στὴν Τουρκία,
οὔτε στὴ ῾Ρωσία, οὔτε στὴ Γερμανία, πουθε -
νὰ δὲν γίνεται τέτοια σφαγὴ παιδιῶν! Πόσες
ἐκτρώσεις στὴν Ἑλλάδα; «Φρίξον ἥλιε, στένα -
ξον γῆ» – 300.000 τὸ χρόνο! Νά ὁ Ἡρῴδης.

Εἶνε ἀλήθεια, ὅτι συχνὰ ὑπάρχει δι αφορὰ
στὸ ἀντρόγυνο. Ἄλλοτε ὁ ἄντρας θέλει, ἀλλὰἡ γυναίκα (μοντέρνα, μὲ τσιγάρα, κομμωτή-
ρια κ.λπ.) ἀντιτάσσεται. Θέλει ζωὴ εὐχάριστη,
ὄχι ζωὴ σταυροῦ καὶ μαρτυρίου. Χθὲς συγ -
κλονίστηκα. Μὲ πλησίασε ἕνας ἄντρας καὶ ἔ -
κλαιγε. –Γιατί κλαῖς; τοῦ λέω. –Ἐπὶ 25 χρόνια
κοινω νῶ, φέτος ὅμως δὲν μπορῶ νὰ κοινω-
νήσω. –Γιατί, τί ἔγκλημα ἔχεις; –Ἐγώ, πάτερ,
θέλω νὰ κάνω παιδιά, νὰ συνεχίσω τὴν παρά-
δοσι – ὁ πατέρας μου εἶχε 9 παιδιά· μὰ ἡ γυ-
ναίκα μου δὲν θέλει. Ἔκλαψα μπροστά της.
Γυ ναίκα, λέω, θὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁ Θεός. Κι αὐ -
τὴ γελοῦσε… Ἀκοῦτε; Ἐγὼ θεωρῶ, ὅτι ἡ ἄρ -
νησι σ᾽ αὐτὸ δικαιολογεῖ ἀκόμα καὶ διαζύγιο.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ γυναῖκες πιστές, ποὺ θέ-
 λουν νὰ γεννήσουν, κ᾽ ἐκεῖ ἀντιτίθεται ὁ ἄν  τρας.
Πρόπερσι, παραμονὲς Χριστουγέννων, συνέ-
βη ἐδῶ τὸ ἑξῆς. Ἕνας ἄντρας ἔδιωξε ἀπὸ τὸ
σπίτι τὴν ἔγκυο γυναῖκα του, γιατὶ ἐκεῖνος ἐ -
πέμενε νὰ πᾶνε στὴν κλινικὴ γιὰ ἔκ τρωσι, κι
αὐτὴ ἀρνήθηκε· ἔτσι βρέθηκε στὸ δρόμο.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπα, ὅτι ὁ Ἡρῴδης σφάζει καὶ σή-
μερα ἀθῷα παιδιά. Τὸ πιὸ θλιβερὸ εἶνε ὅτι τὰ

ἀντρόγυνα διαπράττουν τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔγ -
κλημα καὶ δὲν ἔχουν συναίσθησι. Ἄλλοτε –γιά
ρωτῆστε βουνὰ - λαγκάδια σ᾽ ὅλη τὴν πατρί  -
δα μας–, ἄλλοτε ἡ γυναίκα, ποὺ πρόσεχε τὴν
ἐγ κυμοσύνη ὅπως τὸ λουλούδι στὴ γλάστρα,
ἂν καμμιὰ φορὰ ἀπὸ βάρος στὶς γεωργι κὲς καὶ
ἄλλες δουλειὲς πάθαινε ἀθέλητη ἀ ποβολή, ἔ -
κλαιγε σαράντα μέρες· ἀνέβαινε στὶς ῥαχοῦ -
λες, ἄναβε κεριά, παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ νὰ τὴ
συχωρέσῃ· τώρα; τὸ σκοτώνει μόνη της, καὶ
μετὰ γελάει καὶ καγχάζει! Λοιπόν;

Ὦ ἄπιστοι, ὑπάρχει Ἀφέντης καὶ Κυβερνή-της στὸν κόσμο. Εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ
τῶν ἐγκληματιῶν, ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ
βλέ πει ὅλα, ἕνα αὐτὶ ποὺ τ᾽ ἀκούει ὅλα, κ᾽ ἕνα
χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα. Ἔννοια σας! μὴ γεν-
νᾶτε παιδιά, βάφετε τὰ χέρια σας στὸ αἷμα,
καὶ θὰ βρῆτε μπροστά σας τὶς συνέπειες.

Ἂν ἔρθῃ ἕνας μετανοιωμένος καὶ μοῦ πῇ,
ὅ τι πάνω σὲ τρέλλα ἔβαλε φωτιὰ κ᾽ ἔκαψε μιὰ
ἐκ κλησία, θὰ τὸν συγχωρήσω – μιὰ ἐκκλησιὰ
τὴν ξαναχτίζουμε. Ἂν μοῦ πῇ ὁ ἄλλος, ὅτι πῆ -
γε κ᾽ ἔκανε ἐκτρώσεις, γιὰ τὸ ἁμάρτημα αὐτὸ
δὲν ξέρω ἂν ὑπάρχῃ συγχώρησι! Καὶ μοῦ ᾽ρ χε -
 σαι σὺ καὶ γελᾷς καπνίζοντας διπλοπόδι; Ἂν
ἤ μουν ἄγγελος Κυρίου, θὰ καθόμουν ἔξω ἀπ᾽
τὴν πόρτα τῆς ἐκκλησίας· κι ἀπὸ τοὺς 100 ποὺ
μπαίνουν, ἀμφιβάλλω ἂν σ᾽ αὐτὸ θά ᾽βρισκα
ἕ ναν νὰ ἐκτελῇ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶστε δο- λοφόνοι τῶν παιδιῶν σας! Οὔτε κεριὰ καὶ λα-
μπάδες, οὔτε ἐκκλησιὲς καὶ λειτουργιές, οὔ -
τε μνημόσυνα καὶ γιορτὲς μᾶς σῴζουν· θὰ
μᾶς σώσῃ μόνο ἡ μετάνοια καὶ τὰ δάκρυα.

* * *Ξέρω, θὰ μὲ μισήσετε. Ἀδιαφορῶ. Ἀ γα πᾶτε
λοιπὸν τοὺς Ἡρῷδες - σφαγεῖς τῶν παι   διῶν
– ποὺ κανονικὰ θέλανε κρέμασμα, καὶ μὴν ἀ -
κοῦ τε τὸν ἐπίσκοπο, ποὺ σᾶς λέει τὴν ἀλή-
θεια, ἐν διαφέρεται καὶ πονεῖ· προτιμᾶτε τοὺς
ἐγ κληματίες ποὺ δολοφονοῦν τὰ βρέφη!

Ἀνόητε ἄνθρωπε, τί ὑποστηρίζεις; Δὲν ἀ -
νή κω σὲ πολιτικὲς μερίδες, τὸ ξέρετε, εἶ μαι ὑ -
περ άνω αὐτῶν, δὲν πολιτεύομαι· σήμερα κυ-
 βερνᾷ ὁ ἕνας, αὔριο ὁ ἄλλος. Σὺ ὅμως, ἐγ -
κληματία, ποὺ κλείνεις τὰ σπλάχνα τῶν μανά -
δων, πλήττεις τὴν πατρίδα, σβήνεις τὸ ἔθνος,
συμ  πράττεις μὲ τοὺς δολοφόνους του.

Ταῦτα, ἀδελφοί μου, μὲ πόνο καὶ δάκρυα.
Παρακαλῶ ὅλοι ν᾽ ἀγωνιστοῦμε, νὰ κλείσουν
τὰ ἰατρεῖα - σφαγεῖα, νὰ διατηρηθοῦν τὰ ἤθη
τῆς γένους μας, καὶ ἑνωμένοι νὰ ζήσουμε κά-
τω ἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου, ᾧ ἡ δόξα
καὶ τὸ κράτος εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
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