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Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 
  

 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά 
από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του 
Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά 
εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο 
Γεώργιο, Προστάτη της τοπικής μας Εκκλησίας 
και όλου του νησιού μας.   

 Γιορτάζουμε τον Άγιο, ο οποίος, τη σύντομη 
επίγεια ζωή του, την εναρμόνισε με το πνεύμα τού 
Ευαγγελίου και έδειξε, φθάνοντας ως το μαρτύρι-
ο, την πίστη του στην Ανάσταση του Κυρίου, στη 
δική του ανάσταση, αλλά και στην ανάσταση ό-
λων, όσοι πιστά ακολουθούν το Χριστό.  

 Όλη η ζωή του Προστάτη μας ήταν μια μαρ- 
τυρία πίστης στο δώρο της Ανάστασης, μια σιω-
πηλή ομολογία ότι ο κύριος καθοδηγητής τής 
ζωής του ήταν ο Χριστός, ο οποίος κατείχε την 
πρώτη θέση στην καρδιά του.  

Παρέμεινε, λοιπόν, πιστός σε Εκείνον, νικώ- 
ντας το «δράκο – δηλαδή τον πειρασμό», που 
απειλούσε τη συνεπή χριστιανική του ζωή.  

Είναι σίγουρο ότι θα ήταν πιο εύκολο και πιο 
απλό για εκείνον να υποκύψει στις δελεαστικές 
προτάσεις τών ανωτέρων του, όταν του ζητούσαν 
να απαρνηθεί το Χριστό.    
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 Όμως, δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο 
της ζωής των πολλών, δεν προσάρμοσε την πίστη 
του στις τότε κοινωνικές προκλήσεις. Αν το έκανε 
θα δεχόταν τιμές, δόξα, και ένα ακόμη μεγαλύτε-
ρο αξίωμα στο στρατό που υπηρετούσε. Θα ζούσε, 
δηλαδή, μια άνετη ζωή, όμως, το τίμημα όλων αυ-
τών των επίγειων αξιών και παροχών, θα ήταν το 
ότι είχε προδώσει τον Κύριό του. Αντιστάθηκε, 
λοιπόν, στο δράκο που τον υπονόμευε και απαρ-
νήθηκε τον πειρασμό, τον οποίο μάλιστα η παρά- 
δοση απεικονίζει να θανατώνει με το ακόντιό του.
 Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, η χριστια- 
νική ζωή δεν είναι κάτι το εύκολο, δεν είναι το 
πλέον αναμενόμενο στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων, αλλά, τουναντίον, η χριστιανική ζωή 
αποτελεί μια συνειδητή επιλογή που απαιτεί 
θυσίες, ζητά καθημερινά να επιλέγεις, όχι αυτό 
που σου είναι εύκολο και αρεστό, ούτε αυτό που η 
κοινωνία με, τα αμφιβόλου ορθότητας, πρότυπά 
της, θεωρεί το «κοινώς αποδεκτό», αλλά αυτό που 
είναι σύμφωνο με το πνεύμα του ευαγγελίου.  
 Για εμάς που ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο, 
ο οποίος δυστυχώς σταδιακά απομακρύνεται από 
τις αρχές και τις αξίες της χριστιανικής πίστης, -
όσο και αν δεν θα θέλαμε, ίσως, να το δεχθούμε -, για 
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εμάς που στις μέρες μας ζούμε μια κοινωνία όπου 
κυριαρχεί η εκκοσμίκευση και η κακώς νοούμενη 
ελευθερία, όπου η ζωή πλέον του πιστού χριστια- 
νού δεν γίνεται και τόσο εύκολα αποδεκτή, 
μοναδική πυξίδα, γνώμονας και βοήθεια είναι - 
μεταξύ των άλλων μαρτυρικών βίων των Αγίων 
τους οποίους τιμά η Εκκλησία μας – και η παρα-
δειγματική ζωή και το μεγαλείο της ψυχής του 
Αγίου Γεωργίου.  
 Γιατί, το να ζεις την καθημερινότητά σου 
σύμφωνα με τις αρχές του χριστιανισμού, απαι-
τείται μια συνεχής εσωτερική πάλη, καθώς πρέπει 
να κάνεις επιλογές αντίθετες από αυτές της πλειο-
νότητας των συνανθρώπων σου. Ο «δράκος» που 
σήμερα απειλεί τους χριστιανούς, είναι η ‘’χλια-
ρή‘’ χριστιανική ζωή, η χαλαρότητα στις απαιτή-
σεις του ευαγγελίου, εν τέλει μια υποκειμενική πί-
στη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ατομικές 
μας απόψεις και ανάγκες. Ο «δράκος» των ημε-
ρών μας είναι ο πειρασμός τού άλλοθι που χρησι-
μοποιούμε με τη φράση «μα έτσι κάνουν όλοι».  
 Ο δράκος των ημερών μας είναι ότι αρκού-
μαστε στο να είμαστε χριστιανοί «μέχρι εκεί που 
μας είναι εύκολο, ή ακόμα χειρότερα μέχρι εκεί που μας 
συμφέρει».  
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 Αυτές τις ημέρες έτυχε και πάλι να διαβάσω 
την περίφημη επιστολή προς το Διόγνητο. Η επι-
στολή αυτή αποτελεί μια σημαντική χριστιανική 
μαρτυρία, η οποία απευθύνεται προς κάποιο 
Διόγνητο, με σκοπό να καταδείξει σε ποιόν Θεό 
πιστεύουν οι χριστιανοί. Είναι επιστολή άγνω-
στου συγγραφέα, που γράφτηκε γύρω στα 180 – 
200 μ.Χ. και σας μεταφέρω ένα μικρό χαρακτηρι-
στικό απόσπασμα από αυτή : «Οι Χριστιανοί ζουν 
στην δική τους ο καθένας πατρίδα, αλλά ως πάροικοι. 
Μετέχουν σε όλα τα κοινά ως πολίτες και υπομένουν τα 
πάντα, όμως σαν να ήταν ξένοι. Γήινοι άνθρωποι είναι 
αλλά δεν ζουν με ζωώδη τρόπο. Διαβιούν στην γη αλλά 
έχουν το πολίτευμα στον ουρανό. Υπακούουν στους 
κρατικούς νόμους αλλά με τον τρόπο ζωής τους 
ξεπερνούν τους νόμους. Αγαπούν τους πάντες έστω κι 
αν διώκονται από όλους. Αγνοούνται και κατακρίνονται 
από πολλούς, φονεύονται αλλά «ζωοποιούνται». 
Γίνονται φτωχοί από πεποίθηση και «πλουτίζουν» τους 
άλλους. Περιφρονούνται από τους ανθρώπους αλλά 
γίνεται δόξα γι’ αυτούς η περιφρόνηση.    
 Συκοφαντούνται αλλά δικαιώνονται. Χλευάζονται 
και αυτοί ευλογούν. Ενώ κάνουν το καλό, τιμωρούνται 
ως κακοί· όταν όμως τιμωρούνται χαίρουν γιατί έτσι 
αποκτούν την «ἐν Χριστῷ» ζωή. 
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  Αυτή η πραγματικά αξιοσημείωτη επιστολή 
γράφτηκε περίπου εκατό χρόνια πριν από το 
μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Γεωργίου, αλλά εί-
ναι σαν να περιγράφει τη ζωή του Αγίου και τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε τη χριστιανι-
κή του μαρτυρία. Αναλογιζόμαστε, λοιπόν, σε αυ-
τά τα περιγραφικά λόγια, όλη την αυθεντικότητα 
της ζωής των οπαδών του Χριστού στα πρώτα 
χριστιανικά χρόνια.  
 Να, λοιπόν, γιατί η προσευχή μας στον 
Άγιο Γεώργιο, ταπεινή αλλά επίμονη, δίνει νόημα 
στο να είμαστε λαός του Θεού που γεννήθηκε από 
σταυρική θυσία και ανάσταση του Χριστού. Εμείς, 
οι χριστιανοί τού σήμερα, ακολουθώντας πιστά 
τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, πρέπει να 
βρούμε νέους τρόπους μαρτυρίας του ευαγγε-
λικού μηνύματος, πειστικούς, δίνοντάς το στον 
κόσμο με όλη του τη φρεσκάδα και την αλήθεια.
 Η Μητέρα Εκκλησία, της οποίας είμαστε 
μέλη και μας δίνει την πίστη και τη χριστιανική 
ιδιότητα, μάς θέλει κοντά της και επιθυμεί να εί-
μαστε συνειδητοί χριστιανοί, να κηρύττουμε με τη 
ζωή μας το λόγο της ελπίδας μας και την πηγή της 
χαράς μας.  
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 Αγαπητοί μου, σήμερα ο Ιησούς απευθύνει 
μια πρόσκληση προς τον καθένα μας και μας λέει: 
«Αν κάποιος θέλει να έρχεται πίσω μου, ας απαρνηθεί 
τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό κάθε μέρα και 
ας με ακολουθεί». Μια προτροπή, που ο Άγιος 
Γεώργιος την ασπάστηκε έως το τέλος της ζωής 
του. Ενώθηκε μαζί με το Χριστό στο μαρτυρικό 
θάνατο και λαβαίνοντας το δώρο της Ανάστασης 
από τους νεκρούς, ζει μαζί με το Θεό στη δόξα 
του. Και ασφαλώς δεν είναι ο μόνος. Χιλιάδες, 
εκατομμύρια χριστιανοί ανά τους αιώνες «τον 
ακολούθησαν μέχρι τέλους». Δεν μπορούμε να μην 
σκεφτούμε τους νεομάρτυρες χριστιανούς σε όλο 
τον κόσμο. Όλους αυτούς, που στις ημέρες μας 
χάνουν τη ζωή τους μόνο και μόνο γιατί είναι 
χριστιανοί, δίνοντας μαρτυρία πιστότητας και 
αγάπης προς το Χριστό.     
 Ας ζητήσουμε από τον Παντοδύναμο Θεό 
να είναι ο συμπαραστάτης σε αυτούς τους 
σημερινούς μάρτυρες της Εκκλησίας, οι οποίοι 
φορτωμένοι το βαρύ σταυρό της προσφυγιάς, του 
πολέμου, της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της 
φτώχειας της αρρώστιας, της έλλειψης κατανόησης 
και της μοναξιάς, σηκώνουν το δικό τους σταυρό 
μαζί με το Χριστό. 
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 Και τέλος, ας επικαλεστούμε τον Προστάτη 
μας Άγιο Γεώργιο και ας του ζητήσουμε να μας 
εμπνέει με το θάρρος του, να μας ενδυναμώνει με 
την πίστη του και να μας στηρίζει στον αγώνα 
μας για μια ζωή χριστιανική, για μια ζωή που θα 
μαρτυρά, με την κάθε πράξη μας, την πίστη μας 
στο Θεό.  
 
 
 
 


