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■ Ἑόρτιος Ὁμιλία στὴν Μνήμη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης (2.10.2014) 

Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀξιοπρέπειά μας
καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ χυδαίου
Τὸ Ἀντίδοτο τῆς Ἐξαγνιστικῆς Μετάνοιας

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἂς ἐπικαλεσθοῦμε ὅλοι μας τὴν Χάρι τοῦ Χριστοῦ μας, τὴν Ἀγά-
πη τοῦ Πατέρα μας, καὶ τὴν Κοινωνία τοῦ Ἀγίου 
Πνεύματος· καὶ ἂς κάνουμε τὸν σταυρό μας 
προσεκτικὰ καὶ προσευχητικά, προκειμέ-
νου νὰ συμμετάσχουμε  στὴν Διακονία τοῦ 
Λόγου τοῦ Θεοῦ, νὰ ἱερουργήσουμε μαζὶ τὸ 
Εὐαγγέλιο τῆς Χάριτος, νὰ φωτισθοῦμε 
καὶ νὰ ἁγιασθοῦμε.

Ἡ Προστασία τῆς Θεοτόκου, ἡ Ἐνίσχυσις 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων 
μας, καὶ ἡ Ὁδηγία τῶν εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς 
καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 17.5.2013), ἂς εἶναι μαζί μας 
στὴν πορεία τῆς ταπεινῆς μας Ὁμιλίας. 

* * *
Ἡ ἱερὰ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ 

Ἰουστίνης, οἱ Ὁποῖοι εἶναι οἱ ἰδιαίτεροι Προστάται τῆς Μονῆς 
μας, τοῦ Κέντρου αὐτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας· ἡ ἱερὰ Μνή-
μη αὐτή, ἐπαναλαμβάνω, ἔχει συνάξει ἀπόψε τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ, 
τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, προκειμένου νὰ ἀναπέμψη αὐτὸ στοὺς 
Ἁγίους μας αἶνον, δόξαν καὶ εὐχαριστίαν· ἀλλά, καὶ γιὰ ἕναν 
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ἀκόμη πολὺ σημαντικὸ λόγο: 
νὰ ἀκούση τὴν Διδαχὴ τῶν 
Ἁγίων.

Οἱ Ἅγιοι, πάντοτε καὶ συν-
εχῶς, μᾶς διδάσκουν, ἀλλ᾿ 
ἰδιαιτέρως ὅταν ἑορτάζουν· 
οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ Μεγάλοι Δι-

δάσκαλοί μας· οἱ Ἅγιοί μας, 
ἂν καὶ ἔζησαν πρὶν ἀπὸ δέκα 

ἑπτὰ περίπου αἰῶνες, παραμένουν οἱ ζῶντες Διδάσκαλοί μας, οἱ 
πάντοτε σύγχρονοι καὶ ἐπίκαιροι Ὁδηγοί μας στὸν δρόμο πρὸς 
τὴν Ἐκκλησιοποίησί μας, τὴν Χριστοποίησί μας, τὴν Θέωσί μας, 
τὴν Ἕνωσί μας εἰς τοὺς Κόλπους τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σήμερα, ὅσο ποτὲ στὸ παρελθόν, ἡ Διδαχὴ τῶν Ἁγίων, ὁ Προ-
φητικὸς Λόγος τῶν Ἁγίων, πρέπει νὰ ἀκούγεται συνεχῶς· ἔχουμε 
ἀνάγκη, ἐμεῖς –τὰ πιστὰ μέλη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἀπὸ τὴν Διδασκαλία τῶν Ἁγίων· ἔχουμε ἀνάγκη ἐμεῖς προσωπι-
κά, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα ἡ κοινωνία μας, ἡ ὁποία πορεύεται ἐν σκότει 
καὶ σκιᾷ θανάτου.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἆρά γε, τί θὰ εἶχαν σήμερα νὰ μᾶς διδάξουν οἱ τιμώμενοι Ἅγιοι 
Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα;

Τί μᾶς ἀπασχολεῖ ἔντονα σὲ προσωπικό, συλλογικό, ἐθνικὸ 
καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὥστε νὰ ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους 
μας τὴν Ὁδηγητικὴ Διδαχή τους, τὸν ἐνθαρρυντικὸ λόγο τους, 
τὴν Ἐλπιδοφόρα Παρέμβασί τους;

Θὰ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅλοι, Κλῆρος καὶ Λαός, αὐτοκρι-
τικὰ καὶ μὲ εἰλικρίνεια, ὅτι καὶ μὲ τὴν ἰδική μας εὐθύνη, καὶ μὲ 
τὴν συνειδητὴ καὶ ἀσυνείδητη συμμετοχή μας, ζοῦμε καὶ κινούμε-
θα σὲ ἕνα κοινωνικὸ περιβάλλον, στὸ ὁποῖο εἶναι ἔντονη ἡ κυρι-
αρχία τοῦ χυδαίου.

Τὸ χυδαῖο, ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας, κυριαρχεῖ... Ἡ σημαντικο-
ποίησι τοῦ ἀσημάντου, ἡ ἐλευθεριότητα, ὡς δῆθεν ἐλευθερία, κυριαρ-
χοῦν καὶ μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει στὴν πνευματικὴ ἀνελευθερία...

Εὑρισκόμεθα σὲ μία θάλασσα χυδαιότητος... Ἡ χυδαιότητα τείνει νὰ 
γίνη κανόνας ζωῆς... Ἡ ἔκρηξις αὐτὴ τῆς χυδαιότητος καταστρέφει 
τὴν ἱερότητα τῆς Ζωῆς· ἀναιρεῖ ὅ,τι Ἅγιο, ὅ,τι Ὡραῖο, ὅ,τι Ἀληθινό...
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Ἕνα ἰσχυρὸ κῦμα ἐξαλλοσύνης σα-
ρώνει τὴν ποιότητα, τὴν οὐσία, τὴν 
ἠθικὴ εὐαισθησία καὶ τὴν αἰσθη-
τικὴ ἁρμονία...

Βιώνουμε μία αἰσθητικὴ καὶ 
πνευματικὴ τραγωδία, ὅπου τὰ πάν-
τα φαίνεται ὅτι ὑποχωροῦν στὴν γο-
ητεία τῆς χυδαιότητος καὶ ἀνηθικότητος.

Ἂν σήμερα ζοῦσε ὁ Ἐκκλησιαστής, 
εἶναι βέβαιον ὅτι –ἀφοῦ θὰ διεπίστωνε τὴν τραγωδία αὐτὴ– θὰ 
ἀναφωνοῦσε: «Χυδαιότης χυδαιοτήτων, τὰ πάντα χυδαιότης!...».

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Παρὰ ταῦτα, οἱ Ἅγιοί μας, οἱ ἔνδοξοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ 
Ἰουστῖνα, δὲν μᾶς ἀφήνουν - δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μελαγχολοῦμε... 
Δὲν μᾶς ἐγκαταλείπουν μόνους μέσα στὸν ἄκοσμο αὐτὸν κόσμο... 
Δὲν μένουν ἀπαθεῖς, ὅταν ἐμεῖς –ποὺ ἔχουμε ἐλεηθῆ νὰ βαστά-
ζουμε τὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας– πληττώμεθα ἀπὸ τὰ ἀφρίζον-
τα κύματα ἑνὸς ἄφρονος καὶ χυδαίου περιβάλλοντος...

Ἐὰν ὡς χυδαῖο ἐννοοῦμε τὴν ἔλλειψι εὐγένειας καὶ διακριτι-
κότητος· τὴν ἔλλειψι εὐπρέπειας καὶ σεμνότητος... Ἐὰν ὡς χυδαῖο 
ἐννοοῦμε τὸ βάναυσο, τὸ προσβλητικό, τὸ πρόστυχο, τὸ ἀπρεπὲς 
καὶ τὸ τιποτένιο....

...Οἱ Ἅγιοί μας καὶ γενικῶς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐξαι-
ρέτως μάλιστα ἡ Πάναγνος καὶ Πάνσεμνος Θεοτόκος, εἶναι οἱ 
Μυσταγωγοί μας στὸ Ἅγιο, τὸ Ἁγνὸ καὶ Παρθενικό, στὸ ὄντως 
Ὡραῖο καὶ Εὐγενικό.

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας, διὰ μέσου τοῦ θεοπρεποῦς Ἤθους 
Της· διὰ μέσου τῶν ἀνακαινιστικῶν Μυστηρίων Της· διὰ μέσου 
τῶν Ἁγίων Της, δίδει συνεχῶς μέσα στὴν Ἱστορία τὴν Μαρτυρία 
γιὰ τὴν Ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἀνθρώπου.

Ἡ θέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στὸ Πρόσωπο τοῦ Ἀναστή-
μένου Σωτῆρος μας Χριστοῦ... Καὶ ἡ καθέδρα τῆς χριστοποιημέ-
νης Φύσεώς μας στὸν Θρόνο τῆς Ἁγίας Τριάδος, μαρτυροῦν γιὰ 
τὴν Εὐπρέπεια καὶ τὴν Ἀξιοπρέπειά μας...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Οἱ Ἅγιοί μας Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα θέτουν ἀπόψε σὲ ὅλους 
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μας ἀδυσώπητα ἐρωτήματα:
...Γιατί δὲν εἴμεθα Μάρτυρες τῆς 

Ἀξιοπρέπειας τοῦ Ἀνθρώπου καὶ ἐπι-
τρέπουμε νὰ μᾶς ἐπηρεάζη –μὲ τὸν 
ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο– ἡ χυδαιότητα 
τοῦ κόσμου;...

...Γιατί ἀμελοῦμε στὴν καλλιέρ-
γεια τῆς ἐξαγνιστικῆς Μετάνοιας καὶ 
δίδουμε χῶρο στὸν ἐκχυδαϊσμὸ τοῦ 
εἶναί μας, τῆς φύσεώς μας;...

...Γιατί δὲν φροντίζουμε ἐπιμελῶς, 
ὥστε ἡ Ἁγνότης –μὲ τὴν βαθύτερη 
ἔννοιά της– νὰ καλλιεργῆται μὲ τὴν 
ἀέναη τελωνικὴ Μετάνοια, ὡς ἀντί-
δοτο στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου καὶ τὴν 

πολύμορφη χυδαιότητα;...
...Γιατί ὑποχωροῦμε καὶ ἐπιτρέπουμε στὸ τρικέφαλο τέρας τῆς 

Φιλοδοξίας, τῆς Φιλαργυρίας καὶ τῆς Φιληδονίας νὰ ἐξαχρειώ-
νουν τὴν θεοειδῆ Εὐγένειά μας;...

...Γιατί ἀμελοῦμε στὴν Φυλακὴ τῶν Αἰσθήσεων καὶ ἀφήνουμε 
τὸ χυδαῖο νὰ μᾶς διαβρώνει σταδιακά;...

...Γιατί δὲν προστατεύουμε τὴν Καθαρότητα τῆς Καρδιᾶς μας 
καὶ λησμονοῦμε, ὅτι μόνον οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ θὰ ἀξιωθοῦν τῆς 
θέας τοῦ Θεοῦ;...

...Γιατί οἱ ἄνδρες συμβάλλουν στὴν ὑποτίμησι καὶ ὑποβάθμισι 
τῆς γυναίκας, ἡ ὁποία στὰ μάτιά τους εἶναι πλέον μία ξεγυμνωμένη 
σάρκα;...

...Γιατί οἱ γυναῖκες δέχονται ἀδιαμαρτύρητα νὰ γίνωνται ἕνα 
προϊόν, συνήθως χυδαίας, διαφημίσεως;...

...Γιατί ἐπιτρέπουμε –ὅταν δὲν συμβάλουμε– νὰ ἐπικρατῆ ἡ 
αἴσθησις, ὅτι ἡ μάχη γιὰ τὸ Ἅγιο, τὸ Ἱερό, τὸ Ἁγνό, τὸ ὄντως Ὡραῖο 
ἔχει χαθῆ;...

...Γιατί δὲν παροξύνεται τὸ πνεῦμα μας, ὅταν βλέπουμε γύρω μας 
τὴν ἀπο-ιεροποίησι τοῦ κόσμου;... Τὴν παντοκρατορία τοῦ χυδαίου καὶ 
τοῦ εὐτελοῦς, εἴτε ὡς ἤθους εἴτε ὡς προβολῆς τῆς σωματικότητος-
σαρκικότητος;...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἡ εὐθύνη μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας εἶναι τερά-
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στια, διότι ἐμεῖς –τὰ ὀστράκινα σκεύη– 
ἔχουμε κληθῆ νὰ διασώσουμε, χάριτι 
Θεοῦ, τὴν Ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἀνθρώπου. 

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Ἀν-
θρωπολογία, ὁ Θεανθρώπινος Ἀνθρω-
πισμός, εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀντίδοτο 
στὸν ἐκχυδαϊσμὸ τοῦ Προσώπου μας, 
τοῦ Ἤθους μας, τοῦ Πολιτισμοῦ μας.

Ἡ ζωὴ τῆς δημιουργικῆς καὶ ἐλπι-
δοφόρου Μετανοίας... Ἡ ζωὴ τῆς χρι-
στιανοπρεποῦς καὶ χριστοκεντρικῆς 
Ἁγνότητος, ἐξορκίζει τὴν κουλτούρα 
τῆς χυδαιότητος.

Τὸ πρότυπο τῆς Μετανοίας, ὁ Ἅγι-
ος Κυπριανός... Καὶ τὸ πρότυπο τῆς 
Ἁγνότητος-Παρθενίας, ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα, σήμερα μᾶς διδάσκουν 
καὶ προτρέπουν προφητικά:

● Ἀγωνισθῆτε ἐναντίον τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ χυδαίου!... Μὴν 
μένετε ἀπαθεῖς ἔναντι τῆς καταστροφῆς τῆς ἱερότητος τῆς Ζωῆς!... 
Ἀντισταθῆτε στὸν ἐκχυδαϊσμὸ ὁποιασδήποτε μορφῆς!... Γίνετε 
Μάρτυρες τοῦ ὄντως Ἀληθινοῦ καὶ Ὡραίου!... Μὴν ἀφήνετε τὰ 
κύματα τῆς χυδαιότητος νὰ εἰσορμοῦν στὸ εἶναί Σας, στὰ σπίτιά 
Σας, στὸ περιβάλλον Σας, στὶς σχέσεις Σας!... Διασώσατε στὸ πρόσ-
ωπό Σας τὸν Θεανθρώπινο Πολιτισμὸ τοῦ Γένους Σας!... Καλλι-
εργῆστε τὴν δημιουργικὴ Μετάνοια καὶ ἀρνηθῆτε τὴν νοσηρὰ καὶ 
ἀδρανῆ ἐσωστρέφεια!... Γίνετε ἁγνοὶ σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς 
ζωῆς Σας!... Ἀνατρέψατε τὴν εἰκόνα τῆς Γυναίκας ὡς ἀντικειμένου 
καὶ ἐργαλείου γιὰ ποταπὲς σκοπιμότητες· ἀναδείξατε καὶ διασώ-
σατε τὴν Ἀξιοπρέπειά της... Σώσατε τὴν Ἐλπίδα τοῦ Κόσμου!... 
Δῶστε ψυχὴ καὶ Ὅραμα στὸν Κόσμο... Ὁδηγήσατε, μὲ τὴν ἐν 
Χριστῷ Εὐγένεια καὶ Ἀξιοπρέπειά Σας, τὸν Κόσμο στὴν ἀγκάλη 
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στοὺς κόλ-
πους τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὴν Ὁποία πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ 
προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή Σας!

#
Τέλος 

καὶ τῷ Θεῷ 
δόξα καὶ εὐχαριστία!


