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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 6 Νοεμβρίου 2011

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Γ)
Συνεχίζουμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί, καί τελειώνουμε μέ τό σημερινό
μας κήρυγμα τόν λόγο μας γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
1. Μετά τήν Εἴσοδο τοῦ Ἑσπερινοῦ καί μετά τό «Φῶς ἱλαρόν», γιά τά ὁποῖα
μιλήσαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ψάλλεται τό «Προκείμενον». Αὐτό
εἶναι ἕνας μικρός στίχος Ψαλμοῦ, πού «ἔκειτο» «πρό», βρισκόταν δηλαδή καί
ψαλλόταν πρίν ἀπό τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα. Αὐτά τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τά ἀκοῦμε σήμερα σέ ὁρισμένες μόνο μεγάλες ἑορτές. Παλαιότερα
ὅμως ἦταν μόνιμα σέ κάθε Ἑσπερινό. Ἤ, ἀντί γιά ἄλλο ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα,
ψαλλόταν ἕνας Ψαλμός (πάλι Ψαλτήριο ἐδῶ), ἀλλά στήν ἀρχή τοῦ Ψαλμοῦ ψαλλόταν ἕνας στίχος, ὁ ὁποῖος καί ἐπαναλαμβανόταν μετά ἀπό κάθε στίχο τοῦ ὅλου
Ψαλμοῦ. Γι᾽ αὐτό τόν στίχο αὐτόν τόν ἔλεγαν «Προκείμενο». Κάθε μέρα τῆς
ἑβδομάδος ἔχει καί τό δικό της «Προκείμενο», πού φαίνεται νά ἔχει κάποια σχέση
μέ τό θέμα τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος. Γιατί κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος εἶναι
ἀφιερωμένη σέ κάποιο θέμα. Τό «Προκείμενο», γιά παράδειγμα, τοῦ Ἑσπερινοῦ
τοῦ Σαββάτου σχετίζεται μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού ἑορτάζουμε τήν
Κυριακή, γι᾽ αὐτό καί τό «Προκείμενο» αὐτό εἶναι «ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο», πού ταιριάζει στόν Ἀναστάντα Κύριον. Τίς μεγάλες Δεσποτικές
ἑορτές δέν ψάλλονται τά συνηθισμένα «Προκείμενα» τῆς ἡμέρας, ἀλλά ἄλλα
εἰδικά «Προκείμενα», πού ἁρμόζουν στό πανηγυρικό γεγονός τῆς ἑορτῆς καί ψάλ-

λονται ἐπιβλητικά στόν Βαρύ τόν Ἦχο. Εἶναι τά ἑξῆς δύο μικρά «Προκείμενα»,
γνωστά στούς εὐσεβεῖς χριστιανούς πού ἐκκλησιάζονται συχνά: (α) «Τίς Θεός
μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; Σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος»· καί (β) «Ὁ
Θεός ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν».
Οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχουν πάλι αὐτοί
ἄλλα δύο δικά τους «Προκείμενα». Εἶναι κατανυκτικά καί πένθιμα, πού ἁρμόζουν
στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς περιόδου αὐτῆς. Εἶναι τά ἑξῆς· (α) «Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι· ταχύ ἐπάκουσόν
μου, πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καί λύτρωσαι αὐτήν»· καί (β) «Ἔδωκας κληρονομίαν
τοῖς φοβουμένοις τό ὄνομά σου, Κύριε».
2. Μετά τά «Προκείμενα» φθάνουμε στό τελευταῖο μέρος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ
Ἑσπερινοῦ. Τό τελευταῖο αὐτό μέρος τό ἀποτελοῦν· (α) οἱ Δεήσεις, (β) τά Ἀπόστιχα καί (γ) τά Ἀπολυτίκια.
(α) Οἱ Δεήσεις, πού λέγονται ἀπό τόν ἱερέα, ἔχουν διάφορα αἰτήματα γιά ζῶντες
καί γιά κεκοιμημένους, γιά τούς δωρητές καί τό προσωπικό τοῦ Ναοῦ. Καί ὁ
ψάλτης ἀπαντᾶ στά αἰτήματα αὐτά μέ τό «Κύριε ἐλέησον». Οἱ Δεήσεις αὐτές
τελειώνουν μέ τό «Καταξίωσον». Αὐτό πάλι εἶναι μία μικρή καί ὡραία δέηση,
στήν ὁποία παρακαλοῦμε νά περάσουμε ἀναμάρτητα τήν ἑσπέρα. Μετά τό «Καταξίωσον» ὁ ἱερέας λέει πάλι ἄλλες δεήσεις μέ πολύ πνευματικά αἰτήματα. Τελειώνοντας καί τίς δεήσεις αὐτές ὁ ἱερέας εὐλογεῖ τόν λαό μέ τό «εἰρήνη πᾶσι»
καί τόν καλεῖ νά σκύψει τό κεφάλι του, γιά νά δηλώσει τήν ὑποταγή στόν Χριστό,
πού ἔκλινε οὐρανούς καί κατέβηκε στήν γῆ γιά νά τόν σώσει. Ὁ ἱερέας στήν συνέχεια διαβάζει μυστικά μία εὐχή, στήν ὁποία παρακαλεῖ τόν Θεό νά διαφυλάξει
τούς πιστούς κατά τήν ἑσπέρα καί τήν ἐπερχόμενη νύχτα ἀπό κάθε ἐχθρό καί
ἀπό κάθε σατανική ἐνέργεια. Μέ τήν εὐχή αὐτή, πού τήν λέμε εὐχή ἀπολύσεως,
τελειώνει κατά βάση ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τά ὑπόλοιπα πού ἀκοῦμε, τά
Ἀπόστιχα καί τά Ἀπολυτίκια, προστέθηκαν σέ μεταγενέστερη ἐποχή.
(β) Μετά ἀπό αὐτό τό σημεῖο, πού εἶναι εἴπαμε τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, στίς
μεγάλες ἑορτές γινόταν λιτανεία. Στήν πορεία αὐτή τῆς λιτανείας ψαλλόταν ἕνα
τροπάριο σχετικά μέ τήν ἑορτή, ἀλλά ἐπειδή ἡ λιτανεία ἦταν μακρά, στό ἕνα τροπάριο προστέθηκαν καί ἄλλα. Αὐτά εἶναι τά σημερινά «Ἀπόστιχα» πού λέμε. Τά
«Ἀπόστιχα» λοιπόν εἶναι τροπάρια λιτανείας, πού γινόταν στήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ. Εἶναι ὡραῖα αὐτά τά τροπάρια, ἀφοῦ, καί ὅταν ἀκόμη δέν γινόταν λιτανεία,
ψάλλονταν τά τροπάριά της. Ἔτσι καί σήμερα ψάλλονται πάντοτε τά «Ἀπόστιχα».
Ἀπό τά παραπάνω πού εἴπαμε, θά πρέπει νά καταλάβουμε εὔκολα γιατί σέ πολύ
μικρές ἑορτές στά Μηναῖα δέν ὑπάρχουν «Ἀπόστιχα». Αὐτό συμβαίνει ἁπλούστατα,
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γιατί στίς μικρές ἑορτές δέν γινόταν λιτανεία καί δέν ὑπῆρχαν λοιπόν τροπάριά της,
γιά νά γίνουν Ἀπόστιχα.
(γ) Ὁ Ἑσπερινός τελειώνει μέ τό «Νῦν ἀπολύεις...». Τόν ὕμνο αὐτόν, ὅπως
ξέρουμε, τόν εἶπε ὁ Συμεών ὁ Θεοδόχος, ὅταν κράτησε στήν ἀγκαλιά του τόν
Χριστό. Μέ τόν Συμεών τελείωσε ἡ Παλαιά Διαθήκη· τύπος δέ τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης εἶναι ὁ Ἑσπερινός, γιατί ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τήν ἄλλη
μέρα ἐκφράζουν τήν Καινή Διαθήκη. Ἔτσι μέ τόν ὕμνο τοῦ Συμεών, τό «Νῦν
ἀπολύεις...», τό τέλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τελειώνει καί ὁ Ἑσπερινός πού
τήν ἐκφράζει. Ὡς τέλος - τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ἀπόλυσή του, ψάλλονται
δύο ἤ καί τρία τροπάρια, πού, ἐπειδή ἀκριβῶς ψάλλονται στήν ἀπόλυσή του, τά
τροπάρια αὐτά καλοῦνται «Ἀπολυτίκια». Ἔδωσαν ὅμως καί τήν ἄλλη ἑρμηνεία,
ὅτι δηλαδή τά τροπάρια αὐτά καλοῦνται «Ἀπολυτίκια», ἐπειδή ψάλλονται σέ
«ἀπολελυμένο», σέ γρήγορο δηλαδή μέλος. Πραγματικά, τά «Ἀπολυτίκια» ψάλλονται πάντοτε σέ γρήγορο καί ποτέ σέ ἀργό μέλος.
4. Τελειώσαμε, ἀδελφοί χριστιανοί, μέ σύντομα λόγια τήν Ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ, τήν πρώτη στήν σειρά τῶν λειτουργικῶν Ἀκολουθιῶν. Πόσο συγκινητικό εἶναι τό ἆσμα ἐκεῖνο: «Σημαίνει γιά Ἑσπερινό στή μακρυνή ρημοκκλησιά
ντίν - ντίν - ντάν»! Σᾶς συνιστῶ κάθε ἑσπέρα, ὥρα 6 μ.μ. περίπου, νά λέγετε
μόνοι σας, στό σπίτι σας, τίς δυό κύριες προσευχές τοῦ Ἑσπερινοῦ: Τό «Φῶς
ἱλαρόν...» καί τό «Καταξίωσον Κύριε...». Ἔτσι, εἶναι σάν νά κάνετε κάτι ἀπό
τόν Ἑσπερινό, τήν γλυκειά αὐτή Ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας, πού τήν συνέθεσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 13 Νοεμβρίου 2011

Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς παρουσιάσω μιά περικοπή
ὁμιλίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου ἀπολαμβάνουμε κάθε φορά
τήν θεία Λειτουργία. Ἡ περικοπή αὐτή τοῦ ἁγίου Πατέρα νομίζω ὅτι εἶναι ὅ,τι πρέπει
γιά τήν σημερινή μας ἐποχή, πού ἀντιμετωπίζουμε τό πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς
κρίσης. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἀπό τήν ἐποχή του ἀκόμη, ἀπό τόν 4ο δηλαδή αἰώνα,
ἔλεγε στούς ἀκροατές του ὅτι πρέπει νά μαθαίνουν νά ζοῦν φτωχά καί λιτά, ὥστε,
ὅταν τούς ἔρθουν χρόνια δύσκολα οἰκονομικῶς, νά εἶναι μαθημένοι καί προετοιμασμένοι,
γιά νά μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν τήν κρίση.
2. Ὁ ἱερός Πατέρας στήν ἀρχή τῆς περικοπῆς τοῦ λόγου του, γιά τήν ὁποία θέλω
νά σᾶς μιλήσω, λέει ὅτι πρέπει οἱ ψυχές μας νά εἶναι γενναῖες καί ὄχι «χαμαίζηλες»,
νά μήν ἐπηρεάζονται δηλαδή καί νά μήν παρασύρονται ἀπό τά γύρω συμβαίνοντα.
Γιατί, ἄν δέν εἶναι τέτοιες οἱ ψυχές μας, θά πάθουν ζημιά ὄχι μόνο ἀπό τήν φτώχεια,
ἀλλά καί ἀπό αὐτόν τόν πλοῦτο. «Τέτοιους ἀνθρώπους – λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος –
ὄχι μόνο ἡ φτώχεια, ἀλλά καί ὁ πλοῦτος καταστρέφει, καί ὄχι μόνο ἡ λύπη, ἀλλά καί
ἡ χαρά. Καί ὅπως αὐτοί πού ἔχουν πυρετό σέ ὅλα εἶναι ἀνόρεκτοι, ἔτσι καί οἱ διεφθαρμένοι στήν ψυχή ἀπό ὅλα βλάπτονται»! Γι᾽ αὐτό, λέγει ὁ ἱερός Πατέρας, ἐκεῖνο
πού πρέπει νά φροντίσουμε εἶναι ὄχι τό νά μή γίνουμε φτωχοί καί νά ἐπιδιώκουμε τόν
πλοῦτο, ἀλλά νά κατασκευάσουμε ἔτσι τήν ψυχή μας, ὥστε νά μήν ἐπηρεάζεται καί
πάθει ζημιά οὔτε ἀπό τήν φτώχεια, ἄν μᾶς ἔρθει, οὔτε καί ἀπό τά πλούτη τά πολλά,
ἄν μᾶς λάχουν.
3. Καί ἀναπτύσσει στήν συνέχεια ὁ ἅγιος Πατέρας μέ ὡραῖα καί χαριτωμένα παραδείγματα αὐτή τήν ἰδέα πού εἶπε. Ὅταν κάποιος, λέει, θέλει νά φτιάξει ἕνα σπίτι,
δέν φροντίζει τό νά μή φυσοῦν ἀγέρηδες σ᾽ αὐτό, οὔτε καί νά μήν τό χτυπάει ὁ ἥλιος,
γιατί αὐτό εἶναι ἀδύνατο. Κανείς δέν μπορεῖ νά ἐμποδίσει τά φυσικά φαινόμενα. Ἀλλά
αὐτός πού θέλει νά κάνει ἕνα σπίτι τό κατασκευάζει ἔτσι, ὥστε νά εἶναι ἀνθεκτικό
καί στούς ἰσχυρούς ἀνέμους καί νά μήν ἐπηρεάζεται πολύ ὁ χῶρος του ἀπό τά λιοπύρια
τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἔτσι καί στήν περίπτωσή μας: Αὐτό γιά τό ὁποῖο πρέπει νά νοιαστοῦμε εἶναι ἡ ψυχή μας νά εἶναι δυνατή, ὥστε νά ἀντέχει καί ὅταν φυσοῦν οἱ ἄνεμοι,
καί ὅταν δηλαδή μᾶς ἔρχεται ἡ φτώχεια, καί ὅταν ἀκόμη ὑπάρχει καλοκαιρία, ὅταν
δηλαδή ἔχουμε ἀνέσεις στήν ζωή. Καί αὐτός πού κατασκευάζει ἕνα πλοῖο, λέγει μέ
ἄλλο παράδειγμα στήν συνέχεια ὁ ἱερός Πατέρας, δέν φροντίζει τό νά μήν κάνει θύελλα
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ἡ θάλασσα καί νά μή χτυπήσουν τό πλοῖο τά κύματα. Αὐτό πάλι εἶναι ἀδύνατο, γιατί
δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ὑποτάξει τήν θάλασσα. Ἀλλά αὐτός πού κατασκευάζει ἕνα
πλοῖο φροντίζει νά τό φτιάξει ἔτσι, ὥστε νά ἀντέξει τό πλοῖο του, ὅταν θά συμβεῖ τρικυμία στήν θάλασσα καί θά τό κτυποῦν τά κύματα. Ἔτσι λοιπόν κι ἐμεῖς: Τήν ψυχή
μας πρέπει νά νοιαστοῦμε νά εἶναι πάντα γενναία μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά
μπορεῖ νά βαστάσει καί νά ὑποφέρει, ὅταν τά κύματα τῆς ζωῆς χτυπᾶνε τά «καράβια»
μας καί τά κάνουν καρδιοτσόφλια.
4. Ἄς νοιαστοῦμε, λέγει ὁ Χρυσόστομος, ὄχι τό πῶς θά ἀποφύγουμε τήν φτώχεια,
οὔτε τό πῶς νά γίνουμε πλούσιοι, ἀλλά τό πῶς νά μπορέσουμε νά μήν πάθουμε ζημιά
οὔτε ἀπό τό ἕνα οὔτε ἀπό τό ἄλλο, οὔτε ἀπό τήν φτώχεια οὔτε ἀπό τόν πλοῦτο. Αὐτός
εἶναι ὁ ἀνώτερος ἀπό ὅλους, λέγει ὁ Χρυσόστομος, «ὁ εἰδώς πάντα φέρειν εὐκόλως»!
Αὐτός δηλαδή πού μπορεῖ νά οἰκονομεῖ καλῶς τά πράγματα τῆς ζωῆς του καί ὄχι
αὐτός πού ἀναπαύεται στά πλούτη του. Καί ἀναφέρει ἐδῶ ὁ ἱερός Πατέρας ἄλλα παραδείγματα. Ἐκεῖνος ὁ στρατιώτης, λέγει, εἶναι ὁ ἀνώτερος, αὐτός πού ἔχει δυνατό
σῶμα καί ξέρει τήν τέχνη νά πολεμάει καί ὄχι μόνο ἐκεῖνος πού ἔχει ὅπλα. Ἔτσι, καί
ἀπό τόν ἄνθρωπο πού ἔχει χρήματα καί θαρρεύει σ᾽ αὐτά, ἀνώτερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος
πού ἔχει ἀρετή, πού ἔχει γενναία ψυχή καί μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζει τήν φτώχεια του
καί τήν θλίψη του.
5. Πάει στά ζῶα ἔπειτα ὁ Χρυσόστομος γιά νά πάρει καί ἀπό ᾽κεῖ παραδείγματα.
Ἀπό τά ζῶα, λέγει, τά ἐλάφια καί οἱ λαγοί, ἐπειδή εἶναι δειλά, γι᾽ αὐτό καί πιάνονται
εὔκολα· ἐνῶ τά ἀγριογούρουνα καί οἱ ταῦροι καί τά λιοντάρια δέν συλλαμβάνονται καθόλου εὔκολα. Ἔτσι συμβαίνει πάντα μέ τούς πλούσιους καί μέ τούς φτωχούς. Τόν
φτωχό τόν κάνει ἡ φτώχεια νά γίνεται γενναῖος, νά γίνεται λιοντάρι καί ταῦρος. Οἱ
πλούσιοι ὅμως μοιάζουν μέ τά φοβιτσάρικα ζῶα, τά ἐλάφια καί τούς λαγούς. «Ποιόν
δέν φοβᾶται ὁ πλούσιος;», λέγει ὁ Χρυσόστομος. «Φοβᾶται καί τούς ληστές καί τούς
κρατοῦντας (μή τοῦ πάρουν τήν περιουσία) καί τούς συκοφάντες. Ἀκόμη ὁ πλούσιος
φοβᾶται καί τούς ὑπηρέτες του, γιατί τούς ὑποπτεύεται. Καί τούς φοβᾶται ὄχι μόνο
ὅταν ζεῖ, ἀλλά πεθαίνει καί μέ αὐτόν τόν φόβο, μήπως δηλαδή τόν κλέψουν μετά τόν
θάνατό του. Τόσο ἀνασφαλές πράγμα εἶναι ὁ πλοῦτος», λέγει ὁ Χρυσόστομος.1
6. Στήν ζωή μας, ἀδελφοί μου, μᾶς συμβαίνουν θλιβερά δεινά. Ἔτσι ἦλθε στά χρόνια μας καί ἡ οἰκονομική κρίση. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς συμβουλεύει νά εἶναι δυνατή ἡ ψυχή μας, δυνατή ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μή λυγίσει ἀπό ὅ,τι κακό
τῆς συμβεῖ. Ἀλλά στήν ὁμιλία του ὁ ἱερός Πατέρας μᾶς εἶπε ὅτι γιά τόν ἀδύνατο στήν
ψυχή ὡς κακό δέν ἀποβαίνει μόνο ἡ φτώχεια, ἀλλά καί αὐτός ὁ πλοῦτος.

1. Βλ. τήν περικοπή ὁμιλίας εἰς MPG 61,303-304.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 20 Νοεμβρίου 2011

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Αὔριο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ἑορτή, ἔχει Θεομητορική ἑορτή. Τό εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι οἱ ἑορτές τῆς Παναγίας μας εἶναι
πολύ λαμπρές, γιατί ἔτσι πρέπει νά εἶναι. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ Μητέρα μας καί
ὅπως, ὅταν τό σπίτι ἔχει τήν ἑορτή τῆς μάνας, ἔχει ἰδιαίτερη χαρά, ἔτσι καί,
ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἑορτή τῆς Μητέρας μας Παναγίας, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί,
τά παιδιά Της, ἔχουμε μεγάλη χαρά. Αὔριο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑορτάζουμε
τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας μας στόν Ναό σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν. Αὐτό βέβαια τό
μεγάλο γεγονός δέν ἀναφέρεται στά Εὐαγγέλια, ἀλλά τά Εὐαγγέλια, αὐτά μόνο,
δέν περιέχουν ὅλη τήν πίστη μας. Πηγή τῆς πίστης μας εἶναι κυρίως ἡ Ἱερή
Παράδοση καί τά Εὐαγγέλια εἶναι ἕνα τμῆμα μόνο τῆς Ἱερῆς Παράδοσης, τό
γραπτό της τμῆμα. Δέν μᾶς λέγουν λοιπόν τά Εὐαγγέλια γιά τήν ἑορτή τῶν
Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας, ἀλλά μαθαίνουμε γι᾽ αὐτήν ἀπό τήν Ἱερή Παράδοση. Πολλοί ἅγιοι Πατέρες καί ἰδιαίτερα ὁ μέγας θεολόγος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς, ἔχουν ὁμιλίες στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας. Καί ἡ
Ἐκκλησία μας μέ ὡραίους ὕμνους τῶν φωτισμένων ὑμνωδῶν της ὑμνεῖ πρεπόντως τήν ἑορτή αὐτή.
2. Τό θέμα τῆς ἑορτῆς εἶναι ὅτι ἡ Παναγία εἰσῆλθε στό Ναό. Ὅσοι λοιπόν θέλουμε νά συναντήσουμε τήν Παναγία – καί ὅλοι τό θέλουμε αὐτό – νά πηγαίνουμε
στόν Ναό, γιατί ἐκεῖ στόν Ναό κατοικεῖ ἡ Παναγία μέ τήν Εἴσοδό της σ᾽ αὐτόν.
Καί τόν Ναό τώρα πρέπει νά τόν νοιώθουμε πιό ἀγαπητό καί ἐπιθυμητό, γιατί
δέχτηκε μέσα του τήν Παναγία.
Ἐδῶ στόν Ναό, πραγματικά, ἀγαπητοί μου, ἡ Παναγία ἔχει ἰδιαίτερα τήν κατοικία Της. Σ᾽ ὅποια Ἐκκλησία κι ἄν πᾶτε, μικρή ἤ μεγάλη, θά δεῖτε ἀριστερά
στό τέμπλο ἐπιβλητικά τήν εἰκόνα Της. Καί στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ ἔχουμε πάλι
πολύ ἐκφραστικά τήν εἰκόνα Της μέ ἀνοικτή τήν ἀγκαλιά Της, τήν Πλατυτέρα,
ὅπως τήν λέγουμε. Ἐδῶ στόν Ναό ὑμνεῖται ἰδιαίτερα ἡ Παναγία, ἀλλά καί οἱ
Κανόνες σέ ὅλους τούς ἁγίους καταλήγουν ὁπωσδήποτε σέ ἕνα τροπάριο πρός
Αὐτήν, πού τό λέμε Θεοτοκίο.
3. Ἐδῶ στόν Ναό τελοῦμε τήν Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία εἶναι τό ἀνώτερο πού
γίνεται κάτω στήν γῆ, ἀλλά καί πάνω στόν οὐρανό. Καί ὅσα ζοῦμε, ἀδελφοί μου,
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στήν Θεία Λειτουργία παραλληλίζονται μέ τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας
μας στόν Ναό.
(α) Τήν Εἴσοδο τῆς Παναγίας μας θά ἑορτάσουμε αὔριο, ἀλλά καί ὅσα ζοῦμε
στήν Θεία Λειτουργία πλέκονται γύρω ἀπό δύο Εἰσόδους, τήν Μικρή καί τήν
Μεγάλη Εἴσοδο. Ἡ Μικρή Εἴσοδος εἶναι ὅταν ὁ ἱερέας παίρνει τό Εὐαγγέλιο ἀπό
τήν Ἁγία Τράπεζα καί ἔρχεται μεταξύ τῶν πιστῶν στό κέντρο τοῦ Ναοῦ, πού
σημαίνει τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ κάτω στόν κόσμο. Τότε παλαιά εἰσήρχοντο οἱ
πιστοί στόν Ναό, τότε ἔκαναν τήν εἴσοδό τους σ᾽ αὐτόν, πράγμα πού προεικονίστηκε ἀπό τήν Εἴσοδο τῆς Παναγίας μας στόν Ναό.
(β) Τί ἔκανε ἡ Παναγία μας στόν Ναό. Ἐκεῖ στόν Ναό ἡ Παναγία, ἀπό τήν
ἀνάγνωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κάθε Σάββατο σ᾽ αὐτόν, ἄκουε τίς φωνές τῶν
Προφητῶν, πού μιλοῦσαν γιά τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου καί γιά τήν ἐρχομό τοῦ
Μεσσία νά λυτρώσει τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν ἁμαρτία. Καί ἔκανε προσευχή ἡ
Παναγία μας στόν Ναό, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων πού εὑρίσκετο· ἔκανε προσευχή,
λέγω, γιά τήν σωτηρία μας, γιά τόν ἐρχομό τῆς ἡμέρας τῆς ἐλεύσεως τοῦ Λυτρωτοῦ. Αὐτό σημαίνει τό ὡραῖο ἐκεῖνο Θεοτοκίο πού λέγει «Σέ τήν μεσιτεύσασαν
τήν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε»! Ἀλλά καί ἐμεῖς
ἐδῶ στόν Ναό, μέ τήν εἴσοδό μας πού κάναμε σ᾽ αὐτόν γιά νά τελέσουμε τήν
Θεία Λειτουργία, ἀκοῦμε Ἱερά Ἀναγνώσματα. Ἀκοῦμε καί τίς φωνές τῶν Προφητῶν πού ἄκουγε ἡ Παναγία, ἀλλά, ἀκόμη περισσότερο, ἀκοῦμε καί ἀπολαμβάνουμε αὐτό γιά τό ὁποῖο προσευχόταν ἡ Παναγία. Ἀκοῦμε τήν διδασκαλία τοῦ
Μεσσία, τοῦ ἀπό Αὐτήν σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτήρα μας.
(γ) Ἡ Παναγία στόν Ναό πού ἔμεινε, πῶς τρεφόταν; Τρεφόταν μέ μία θεία
Τροφή, πού δέν ξέρουμε πῶς ἦταν, ὅπως δέν ξέρουμε πῶς ἦταν ἀκριβῶς ἡ τροφή
τοῦ Ἰσραήλ στήν ἔρημο. Οὔτε καί οἱ ἴδιοι οἱ Ἰσραηλῖτες ἤξεραν ποιά ἦταν ἡ
τροφή τους αὐτή, γι᾽ αὐτό καί τήν ὀνόμασαν «μάννα», λέξη πού σημαίνει «τί
εἶναι αὐτό;». «Τί εἶναι αὐτό;». Ἡμεῖς ξέρουμε τί εἶναι αὐτό! Τό «μάννα» τῶν
Ἰσραηλιτῶν προεικόνιζε τήν δική μας Τροφή, τήν Θεία Κοινωνία! Ἡ Παναγία
λοιπόν στόν Ναό εἶχε θεϊκή Τροφή. Καί ἐμεῖς στήν Θεία Λειτουργία, ἀγαπητοί
μου, δέν προσευχόμαστε ἁπλῶς, ἀλλά τρῶμε καί πίνουμε θεία Τροφή καί θεῖο
Ποτό. «Λάβετε φάγετε» μᾶς λέγει ὁ Ἱερέας καί «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες». Τρῶμε
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί πίνουμε τό Αἷμά Του! Ἀλλά ἄς τολμήσω νά ἐρωτήσω
ἐδῶ: «Χριστέ, ὦ Χριστέ, ποῦ τό βρῆκες Ἐσύ τό σῶμα καί ποῦ τό βρῆκες Ἐσύ
τό αἷμα καί Σέ κοινωνοῦμε; Ἐσύ εἶσαι Θεός καί ὁ Θεός δέν ἔχει σάρκα καί αἷμα».
Ποῦ τό βρῆκε, χριστιανοί μου, ὁ Χριστός τό σῶμα καί τό αἷμα; Τοῦ τό ἔδωσε ἡ
Παναγία! Ἀπ᾽ Αὐτήν σαρκώθηκε. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Παναγία στά λειτουργικά μας
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ἐδῶ βιβλία λέγεται «ἑστιάτωρ τῆς θείας Σαρκός»!!! Ὅταν σᾶς κοινωνάει ὁ
Ἱερέας νά νοιώθετε ὅτι σᾶς κερνάει ἡ Ἴδια ἡ Παναγία τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ «ἑστιάτωρ Αὐτή τῆς θείας Σαρκός»! Αὐτή ἔδωσε τήν ἀνθρώπινη
φύση στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ πού σαρκώθηκε στήν ἁγιασμένη Κοιλία Της.
4. Τέλος, ἀφοῦ ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει τόση στενή σχέση μέ τήν Παναγία, γι᾽
αὐτό καί ἐμεῖς τήν Θεία Λειτουργία τήν προσφέρουμε σ᾽ Αὐτήν. Ναί, ὅπως λέγει
ὁ Ἱερέας σέ μία σχετική εὐχή, ἡ Θεία Λειτουργία προσφέρεται ὑπέρ «προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, Ἀποστόλων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, ἐγκρατευτῶν» καί ὑπέρ «παντός πνεύματος ἐν πίστει
τετελειωμένου», ἀλλά «ἐξαιρέτως», δηλαδή, ἰδιαίτερα, ἡ Θεία Λειτουργία προσφέρεται ὑπέρ «τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας»! Ἄς μᾶς δώσει ἡ Κυρία Θεοτόκος τήν
εὐλογία Της καί τήν Εὐχή Της νά ἀγαπήσουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό
καί τόν ἅγιό Του λόγο καί νά τόν ἐφαρμόζουμε στήν ζωή μας, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 27 Νοεμβρίου 2011

Ο ΟΡΘΡΟΣ (Α)
1. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, γιά τήν ὁποία σᾶς ἔχω μιλήσει ἤδη, θέλω,
ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά σᾶς μιλήσω τώρα γιά μιά ἄλλη πάλι ὡραία Ἀκολουθία, γιά
τόν Ὄρθρο. Εἶναι πολύ ἀπολαυστική ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί γιά νά τήν χαροῦμε
πρέπει νά πᾶμε στόν τόπο πού γεννήθηκε. Καί ὁ τόπος πού γεννήθηκε ὁ Ὄρθρος, ὅπως
καί ὅλες οἱ λαμπρές Ἀκολουθίες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, εἶναι τό Μοναστήρι!
Πραγματικά, μαζί μέ τά ἄλλα τόσο καλά καί σπουδαῖα, πού ὀφείλουμε στό Μοναχισμό
μας, χρωστοῦμε κυρίως σ᾽ αὐτόν τήν δημιουργία τῆς Λατρείας, μέσα στήν ὁποία διαλάμπει τό μεγαλεῖο τῆς πίστης μας! Τό εἴπαμε καί τό ξαναλέμε: Λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι», ἐπειδή «ὀρθά» «δοξάζουμε» τόν Θεό μας. Τό Μοναστήρι λοιπόν, χριστιανοί μου,
εἶναι ἡ φύτρα τοῦ Ὄρθρου, γιά τόν ὁποῖο θέλω νά σᾶς μιλήσω. Ἄν θέλετε γενικά νά
δεῖτε τήν ὀμορφιά καί τήν γλυκύτητα τοῦ Ὄρθρου, σκεφθεῖτε τίς ὄμορφες βραδιές πού
ζοῦμε στήν Ἐκκλησία μας τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὄρθρος εἶναι αὐτά πού ψάλλονται
τά βράδυα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐδῶ στούς Ἱερούς Ναούς μας. Κανονικά, αὐτά
πού ἀκοῦμε τά βράδυα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος στήν Ἐκκλησία μας, θά ἔπρεπε νά
ψάλλονται νύχτα τό πρωί τῆς ἄλλης ἡμέρας, γιατί εἶναι Ὄρθρος. Ἀλλά γιά νά μή στερηθεῖ ὁ ἐργαζόμενος λαός τίς ὡραῖες αὐτές Ἀκολουθίες, γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία καθόρισε
νά ψάλλονται τά βράδυα, ὥστε νά μποροῦν οἱ χριστιανοί νά τίς χαροῦν.
2. Στά Εὐαγγέλια, ἀδελφοί χριστιανοί, διαβάζουμε γιά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό
ὅτι σηκωνόταν «πρωί ἔννυχα λίαν» καί προσευχόταν· ἤ ὅτι παρέτεινε τήν νυχτερινή του
προσευχή μέχρι τό πρωί (βλ. Μάρκ. 1,35). Καί οἱ χριστιανοί ἀπό τούς πρώτους ἀκόμη
αἰῶνες, ἀκολουθοῦντες τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου, συνήθιζαν νά προσεύχονται πρωί, πρίν
ἀκόμη ἀνατείλει ὁ ἥλιος. Ἔτσι, σιγά-σιγά, διαμορφώθηκε μιά εἰδική πρωινή ἀκολουθία.
Τό πρωί λέγεται «ὄρθρος» καί τήν πρωινή λοιπόν αὐτή ἀκολουθία τήν λέμε «Ἀκολουθία
τοῦ Ὄρθρου». Ὄρθρο ἔκαναν καί οἱ Ἰουδαῖοι στόν Ναό τῶν Ἰεροσολύμων. Ὁ Ὄρθρος
ὅμως τῶν χριστιανῶν, ἐκτός ἀπό τούς ψαλμούς καί ἄλλες προσευχές, πού εἶχε ὁ Ὄρθρος
τῶν Ἰουδαίων, περιεῖχε καί χριστιανικούς ὕμνους καί χριστιανικές προσευχές. Ἦταν μικρός στήν ἀρχή ὁ χριστιανικός Ὄρθρος, ἀλλά ὅλο καί πλουτιζόταν καί ὅλο διαμορφωνόταν
περισσότερο καί ἔλαβε τελικά τήν σημερινή του μορφή. Ἀρχικά ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου
διαμορφώθηκε στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα τῆς Παλαιστίνης, μέ βάση δηλαδή τό
Τυπικό τῶν Ἰεροσολύμων. Ἀργότερα ὅμως ἡ Ἀκολουθία αὐτή ἔτυχε ἐπεξεργασίας στήν
Κωνσταντινούπολη, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Στουδίου, καί ἔλαβε τήν σημερινή της μορφή
πού ξέρουμε. Μέ τήν εὐκαιρία νά πῶ ὅτι ἔχουμε δύο Τυπικά τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μας:
Τό Ἰεροσολυμιτικό Τυπικό, πού προέρχεται ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα, καί
τό Τυπικό Κωνσταντινουπόλεως, πού προέρχεται ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Στουδίου.
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3. Τό θέμα τοῦ Ὄρθρου, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι πολύ ἁπλό: Πρῶτον, εὐχαριστοῦμε
τόν Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε νά περάσουμε καλά τήν νύχτα καί νά δοῦμε τήν καινούργια
μέρα· καί, δεύτερον, παρακαλοῦμε τόν Θεό νά περάσουμε τήν ἡμέρα αὐτή εἰρηνική
καί ἀναμάρτητη. Νά εἶναι ἡ ἡμέρα αὐτή τύπος τῆς αἰώνιας ἐκείνης καί ἀτελεύτητης
Ἡμέρας, τῆς «ἀβράδυαστης» Ἡμέρας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἀβράδυαστης, γιατί
δέν ἔχει νύχτα!
Ὁ Ὄρθρος ἀρχίζει μέ μιά σύντομη δοξολογία στόν Τριαδικό Θεό μας. Ὁ ἱερεύς λέγει
μέ δυνατή τήν φωνή: «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ζωοποιῷ καί Ἀδιαιρέτῳ
Τριάδι...». Πρίν ὅμως ἀπό τήν ἐπίσημη – ἄς τό ποῦμε ἔτσι – ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου, στά
μετέπειτα χρόνια προστέθηκε μιά δέηση γιά τόν βασιλέα, τόν ἄρχοντα. Ἔτσι, σήμερα,
στήν ἀρχή τοῦ Ὄρθρου, πρίν ἀπό τήν δοξολογία τοῦ Ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, διαβάζουμε τρία τροπάρια, πού εἶναι δέηση γιά τόν ἄρχοντα. Τό πρῶτο τροπάριο εἶναι τό
«Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου...», τό δεύτερο τό «Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ...» καί τό
τρίτο τροπάριο εἶναι τό «Προστασία φοβερά καί ἀκαταίσχυντε...». Παρατηρῆστε ὅτι
καί τά τρία αὐτά τροπάρια στό περιεχόμενό τους εἶναι δέηση γιά τόν βασιλέα.
4. Μετά τά τροπάρια αὐτά ἀρχίζει ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἑξαψάλμου. Ὁ Ἑξάψαλμος,
ὅπως τό λέγει καί ἡ λέξη, εἶναι ἕξι ψαλμοί, χωρισμένοι σέ δύο τριάδες. Οἱ ψαλμοί αὐτοί,
ὅπως φαίνεται ἀπό τό περιεχόμενό τους, εἶναι πρωινοί ψαλμοί, κατάλληλοι γιά τήν
πρωινή Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Μιλοῦν γενικά γιά τήν ἔγερση ἀπό τόν ὕπνο, γιά τό
βάρος τῶν ἁμαρτιῶν καί γιά τό ἔλεος καί τήν σωτηρία, πού ζητάει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν
Θεό. Ὁ Ἑξάψαλμος θυμίζει τήν Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία καί θέλει μέ τήν ἀνάγνωσή του νά δημιουργήσει μιά κατανυκτική καί πονετική πρός μετάνοια γιά τά ἁμαρτήματά μας ἀτμόσφαιρα. Στήν ἀρχή ὁ Ἑξάψαλμος ψαλλόταν, γι᾽ αὐτό καί παλαιά ἡ
γιαγιά ἔλεγε «θά σοῦ ψάλω τόν Ἑξάψαλμο»! Καί τό ἔλεγε αὐτό ἡ γιαγιά στό ἐγγονάκι
της πού δέν καθόταν φρόνιμα, σάν νά γνώριζε αὐτή ἡ ἀγράμματη γιαγιά ὅτι ὁ Ἑξάψαλμος, ὑπενθυμίζοντας τήν Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία, εἶναι κρίση, εἶναι δίκη γι᾽ αὐτά
πού πράξαμε. Ἐπειδή δέ εἶναι κατανυκτικοί οἱ ψαλμοί τοῦ Ἑξαψάλμου, γι᾽ αὐτό καί
πρέπει νά διαβάζονται ὄχι μέ θαρρετή ἔκφραση καί λαμπρή ἀπαγγελία, ἀλλά μέ πραεία
τήν φωνή, σύμφωνα μέ τό θρηνῶδες περιεχόμενό τους. Ὁ λαός, ὅταν διαβάζεται ὁ Ἑξάψαλμος, πρέπει νά εἶναι ὄρθιος καί νά ἀκούει μέ σιγή καί πολλή κατάνυξη. Δέν ἐπιτρέπονται ἐκείνη τήν ὥρα μετακινήσεις πέρα-δῶθε, ἀκόμη δέ λέγει τό Τυπικό, ὅτι δέν
ἐπιτρέπεται νά κάνουμε μετάνοιες, ἀλλά οὔτε καί τόν σταυρό μας ἀκόμη. Γιατί; Γιατί,
ἄν κάνουμε μετάνοιες καί τόν σταυρό μας, κινούμαστε καί δέν ἐπιτρέπεται αὐτό στόν
Ἑξάψαλμο! Γι᾽ αὐτό καί οἱ σταυροί καί οἱ μετάνοιες γίνονται ἀκριβῶς στό τέλος τοῦ
Ἑξαψάλμου. Ἀπ᾽ ὅλα αὐτά καταλαβαίνει κανείς, χριστιανοί μου, τί κατανυκτικότητα
καί τί προσοχή καί τί δέος πρέπει νά ἔχουμε κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἑξαψάλμου. Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία!
Ἀλλά θά συνεχίσουμε περί τοῦ Ὄρθρου στό ἑπόμενό μας κήρυγμα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ EΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 4 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΟΡΘΡΟΣ (Β)
1. Συνεχίζουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν λόγο μας γιά τόν Ὄρθρο. Εἴπαμε
στό προηγούμενο κήρυγμα ὅτι ὁ Ὄρθρος ἀρχίζει μέ ὕμνο στήν Ἁγία Τριάδα, ὅπως
πάλι καί ἡ θεία Λειτουργία ἀρχίζει μέ τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Καί ἀμέσως μετά τόν ὕμνο στήν Ἁγία
Τριάδα διαβάζουμε στόν Ὄρθρο τόν Ἑξάψαλμο. Ὁ Ἑξάψαλμος, εἴπαμε, δημιουργεῖ μέ τήν ἀνάγνωσή του μιά κατανυκτική καί σκοτεινή ἀτμόσφαιρα, πού θυμίζει τήν Δεύτερη τοῦ Κυρίου Παρουσία· γι᾽ αὐτό καί εἴπαμε ὅτι στόν Ἑξάψαλμο
καί δέν καθόμαστε καί δέν κινούμαστε, ἀκόμη δέ δέν κάνουμε οὔτε σταυρούς οὔτε
μετάνοιες, ἀκριβῶς γιά τόν λόγο νά μήν κινούμαστε. Τούς σταυρούς καί τίς μετάνοιες τίς κάνουμε στήν ἀρχή καί στό τέλος τοῦ Ἑξαψάλμου. Ἄν θυμᾶστε, σᾶς
εἶπα στό προηγούμενο κήρυγμα ὅτι ὁ Ἑξάψαλμος πρῶτα ψαλλόταν, γι᾽ αὐτό καί
μέχρι σήμερα ἀκοῦμε τήν φράση «θά σοῦ ψάλω τόν Ἑξάψαλμο». Κανόνιζαν δέ
οἱ ψάλτες μέ τήν ψαλμωδία τους τό τέλος τοῦ Ἑξαψάλμου νά πέσει μέ τό χάραγμα, γιατί μετά θά ἔλεγαν τόν ψαλμό «Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν». Τήν
χαραυγή τῆς ἡμέρας δηλαδή τήν ἔνοιωθαν σάν τόν ἐρχομό τοῦ θείου φωτός. Τώρα
ὅμως πού ὁ Ἑξάψαλμος διαβάζεται, δέν συμπίπτει τό τέλος του μέ τήν χαραυγή
τῆς ἡμέρας. Γιά νά θυμηθοῦμε ὅμως αὐτό πού γινόταν παλαιά, καί σήμερα, ὅταν
τελειώνει ὁ Ἑξάψαλμος, κατά τό τυπικό ἀνάβουν τά φῶτα, γιά νά ἔχει κάποιο
παραλληλισμό τό αἰσθητό φῶς μέ τό «Θεός Κύριος...», πού θά ψάλει ὁ ψάλτης.
Ὅπως τό καταλαβαίνετε τώρα, χριστιανοί μου, στήν ἀρχή κιόλας τοῦ Ὄρθρου,
ἔχουμε μία ἀπότομη ἀλλαγή. Ἀλλαγή ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς καί ἀπό τήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἑξαψάλμου σέ χαροποιό ἀτμόσφαιρα μέ τό «Θεός
Κύριος...». Αὐτή ἡ ἀπότομη ἀλλαγή ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς καί ἀπό τήν λύπη
στήν χαρά εἶναι ἀπό τά πιό ὡραῖα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου. Ἄς φανταστοῦμε
τήν νύφη, πού περίμενε μέ ἀγωνία τόν νυμφίο της. Καί ὅταν φαίνεται ὁ νυμφίος
μεταπηδᾶ ἀπό τήν ἀγωνία στήν χαρά. Αὐτό ἀκριβῶς τυπώνεται στό σημεῖο αὐτό
τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου. Οἱ ψυχές μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἑξαψάλμου, στό
μέσον τῆς νύχτας τῆς ἁμαρτίας, περιμένουν τόν Μεσσία, τόν ὡραῖο Νυμφίο, τόν
Χριστό. Περιμένουν στενάζοντας. Αὐτό εἶναι ὁ Ἑξάψαλμος. Ἀλλά νά! Ἔρχεται
ὁ Νυμφίος! «Ἐπέφανεν ἡμῖν»!
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2. Μετά τό «Θεός Κύριος...», πού ψάλλει ὁ ψάλτης, λέγονται τά Ἀπολυτίκια
τῆς ἑορτῆς ἤ τῶν Ἁγίων τῆς ἡμέρας, γιά τά ὁποῖα μιλήσαμε στήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ. Παλαιότερα ὅμως δέν εἶχαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Ἀπολυτίκια, γι᾽ αὐτό
καί δέν λεγόταν τό «Θεός Κύριος...», ἀλλά ψαλλόταν τό «Ἀλληλούϊα» μέ στίχους
ἀπό τήν ὠδή τοῦ Ἠσαΐου «ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τό πνεῦμα μου πρός Σέ, ὁ Θεός».
Καί μετά τό «Ἀλληλούια» ψάλλονταν τρία Τριαδικά τροπάρια σύμφωνα μέ τόν
ἦχο τῆς Ἑβδομάδος. Σήμερα ὅμως γιά ὅλους σχεδόν τούς Ἁγίους ἔχουμε Ἀπολυτίκιο, καί γι᾽ αὐτό δέν λέμε, ὅπως παλαιά, τό «Ἀλληλούια», ἀλλά πάντοτε
ψάλλουμε τό «Θεός Κύριος». Ἀλλά ὑπάρχει μία περίοδος τοῦ ἔτους, πού οἱ μέρες
της εἶναι «ἄμνημοι», γιατί δέν ἑορτάζουμε τίς ἡμέρες αὐτές μνῆμες Ἁγίων. Ἡ
περίοδος αὐτή εἶναι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τίς καθημερινές τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ἐπειδή ἀκριβῶς σ᾽ αὐτές δέν ἑορτάζουμε Ἁγίους, δέν ψάλλουμε
τό «Θεός Κύριος...», ἀλλά τό «Ἀλληλούια», ὅπως παλαιά. Ἄς θυμηθοῦμε τίς
βραδυνές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος πού, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ὁ Ὄρθρος
τῆς ἄλλης ἡμέρας. Σ᾽ αὐτές τίς Ἀκολουθίες, μετά τόν Ἑξάψαλμο, ἀκοῦμε νά
ψάλλεται τό «Ἀλληλούια» μέ στίχους ἀπό τήν ὠδή τοῦ Ἠσαΐου «Ἐκ νυκτός
ὀρθρίζει τό πνεῦμα μου...».
Σταματῶ ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, καί θά συνεχίσουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν
σπουδή μας στόν Ὄρθρο στά ἑπόμενά μας κηρύγματα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 11 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΩΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Αὔριο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑορτάζουμε ἕνα μεγάλο ἅγιο καί θαυματουργό
πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕναν ἅγιο πολύ ἀγαπητό στήν πατρίδα μας τήν
Ἑλλάδα, τόν ἅγιο Σπυρίδωνα, ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος. Θά χρειαζόταν, ἀδελφοί,
ὥρα πολλή, ἄν θά ἤθελα νά μιλήσω γιά τόν θαυμαστό βίο καί τά πολλά θαύματα
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ἄν καί ὁ ἴδιος εἶναι ἕνα συνεχές θαῦμα μέ τό ἄφθαρτο λείψανό του, πού θαυματουργεῖ. Ἀλλά στό μικρό περιθώριο τοῦ χρόνου, πού διαθέτει
ἕνα λειτουργικό κήρυγμα, θέλω ἀπό τό Ἀπολυτίκιό του νά παραστήσω τόν ἅγιο
ὡς κήρυκα τριῶν δογμάτων τῆς πίστεώς μας, πού μάλιστα ἀναφέρονται καί στό
«Πιστεύω» μας:
1. Καί κατά πρῶτον θέλω νά πῶ ὅτι ὁ ἅγιος Σπυρίδων διατράνωσε τήν πίστη
μας στόν Τριαδικό Θεό. Τό Ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου λέγει τήν ἀρχή του. «Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος». Ὁ ἅγιος Σπυρίδων μετεῖχε στήν πρώτη
Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, τό 325 μ.Χ. καί θαυματούργησε
σ᾽ αὐτήν, γιά νά ἀναδείξει τήν ἀλήθεια τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος γιά τήν ῾Αγία
Τριάδα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί, ἐκφράζει τήν πίστη της στίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Ἀλλά εἶναι λάθος νά πιστεύουμε καί εἶναι δυτική νοοτροπία καί
αἵρεση νά νομίζουμε ὅτι οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι εἶναι μόνον ἑπτά ἤ ὀκτώ. Ὅπως
πάλι εἶναι λάθος νά πιστεύουμε – καί εἶναι καί αὐτό τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν κατασκεύασμα – ὅτι κάποτε, σέ μία παλαιά ἐποχή, ὑπῆρχαν πατέρες στήν Ἐκκλησία καί τώρα αὐτοί ἐξέλιπαν ἀπό αὐτήν. Ὄχι, ἀδελφοί! Πάντοτε στήν Ἐκκλησία
ὑπάρχει τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἀναδεικνύει Πατέρες, καί πάντοτε στήν Ἐκκλησία
παρουσιάζονται προβλήματα καί εἶναι ἀνάγκη νά συγκαλοῦνται οἱ Πατέρες Ἐπίσκοποι σέ Οἰκουμενικές Συνόδους, γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων αὐτῶν μέ
τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πάντως, σάν σέ παρέκβαση ἄς πῶ, γιά μᾶς
τούς Ὀρθοδόξους ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος τοῦ 1351, πού κατεδίκασε
τόν αἱρετικό Βαρλαάμ καί ἀνεκήρυξε ὡς ὀρθόδοξη τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶναι, ὅπως καί χαρακτηρίστηκε, ἡ ἐνάτη Οἰκουμενική Σύνοδος. Μᾶς προξενεῖ ὅμως μεγάλη λύπη, γιατί πολλοί φιλοπαπικοί τοῦ χώρου μας
δέν τό δέχονται αὐτό, καί ὁ λόγος πού δέν τό δέχονται εἶναι ἐπειδή μέ τήν Σύνοδο
αὐτή τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαζί μέ τόν Βαρλαάμ καταδικάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλες οἱ αἱρέσεις τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Φραγκολατίνων.
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Στήν Πρώτη λοιπόν Οἰκουμενική Σύνοδο συμμετεῖχε καί ὁ ἅγιος Σπυρίδων
καί ἀνεδείχθη «ὑπέρμαχος» τοῦ δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος σ᾽ αὐτήν. Γιατί,
γιά νά ἀποδείξει στόν αἱρετικό Ἄρειο τό ὁμοούσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού αὐτός
ἀρνεῖτο, γιατί δέν πίστευε τόν Χριστό γιά Θεό, πῆρε ἕνα κεραμίδι τό σταύρωσε
καί εἶπε ἐνώπιον ὅλων: «Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός» καί ἡ φωτιά, μέ τήν ὁποία
ἦταν ψημένο τό κεραμίδι, ἔφυγε πρός τά ἐπάνω. «Καί τοῦ Υἱοῦ», εἶπε στήν συνέχεια ὁ ἅγιος· καί τό νερό, μέ τό ὁποῖο πλάστηκε τό κεραμίδι, ἔφυγε πρός τά
κάτω. «Καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», εἶπε τελευταῖα ὁ ἅγιος. Καί τό χῶμα, μέ
τό ὁποῖο ἔγινε τό κεραμίδι, ἔμεινε στό χέρι τοῦ ἁγίου. Τήν ἀλήθεια τοῦ δόγματος
τῆς ἁγίας Τριάδος ἀπέδειξε θαυματουργικά ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας, ἀδελφοί μου.
Ἀλλά αὐτό τό δόγμα, πού εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἀλήθεια τῆς πίστης μας, γιατί
πρόκειται γιά τόν Θεό μας, μᾶς τό ἀλλοιώνουν τό δόγμα αὐτό οἱ Ρωμαιοκαθολικοί.
Μᾶς μιλᾶνε γιά ἄλλη Ἁγία Τριάδα, ὄχι ὅπως τήν κήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ
ἅγιοι Πατέρες. Ἀκοῦστε: Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἐνῶ ἔχουν μοναρχία στήν διοίκηση, γιατί θεοποιοῦν τόν Πάπα, ἀφοῦ τόν λέγουν ὡς ἀλάθητο, ὅμως, ἀντιφατικοί
ὅπως εἶναι, ἔχουν διαρχία στήν θεότητα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας, ἀδελφοί, εἶπε
σαφῶς γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅτι ἐκπορεύεται μόνο ἀπό τόν Πατέρα. Μοναρχία
στήν θεότητα. Μία πηγή θεότητας, ὁ Πατέρας. Τήν μοναρχία ὅμως στήν θεότητα οἱ Ρωμαιοκαθολικοί τήν κάνουν διαρχία, γιατί εἰσάγουν καί ἄλλη πηγή θεότητας, τόν Υἱόν. Δηλαδή, εἶναι διθεΐτες! Χρόνια τώρα αὐτοί γράφουν καί μιλᾶνε
καί λένε στήν λατρεία τους γιά «Φιλιόκβε», ὅτι δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό καί ὄχι μόνο ἀπό τόν Πατέρα.
2. Τό δεύτερο δόγμα τῆς πίστης μας, γιά τό ὁποῖο μιλάει τό Ἀπολυτίκιο ὅτι κήρυξε ὁ ἅγιος, εἶναι τό δόγμα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν. «Προσδοκῶ ἀνάστασιν
νεκρῶν» ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας. Ὑπάρχει καί ἄλλη ζωή, ἀδελφοί μου,
μετά ἀπό αὐτήν τήν παροῦσα καί πρόσκαιρη. Στόν δέ βίο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος
ἔχουμε θαυμαστό περιστατικό γιά τήν ἀλήθεια αὐτή: Μιά γυναίκα εἶπε στόν ἅγιο
ὅτι ἔδωσε στήν κόρη του, ἡ ὁποία εἶχε πεθάνει, ἕνα πολύτιμο κόσμημα γιά νά τῆς
τό φυλάξει. Ποῦ εὑρίσκεται τώρα αὐτό; Ὁ ἅγιος Σπυρίδων τότε, ἀδελφοί, πῆγε
στόν τάφο τῆς κόρης του καί σάν νά μιλοῦσε μέ ζωντανή, τήν ρώτησε: «Κόρη μου,
Εἰρήνη, ποῦ ἔβαλες τό κόσμημα τῆς γυναίκας;». Καί ἡ νεκρή μέ ζωντανή φωνή
ἀποκρίθηκε καί εἶπε: «Στό τάδε μέρος τό ἔβαλα». «Κοιμήσου τώρα, κόρη μου,
μέχρι τήν κοινή ἀνάσταση», τῆς ξαναεῖπε ὁ ἅγιος. Τό θαῦμα αὐτό, πού διακηρύττει
τήν μεταθανάτια ζωή – τό «ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» – διαλαλεῖται στό Ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου μέ τήν φράση «διό νεκρᾷ σύ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς».
3. Καί ἕνα τρίτο δόγμα τῆς πίστης μας, ἀδελφοί, διακήρυξε ὁ ἅγιος Σπυρίδων
θαυματουργικά. Τό δόγμα τῆς κυριαρχίας τοῦ Θεοῦ στήν φύση. Ὁ Θεός ἐπιβάλλεται στήν κτίση, γιατί εἶναι, ὅπως τόν ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας, «ποι258

ητής οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων». Ἕνας πτωχός, διηγεῖται
τό Συναξάριο τοῦ ἁγίου, πῆγε σέ ἕνα πλούσιο καί τοῦ ζητοῦσε σιτάρι γιά λίγο
καιρό καί θά τοῦ τό ἐπέστρεφε ἔπειτα. Ἀλλά σκληρός ὁ πλούσιος, δέν τόν ἐδάνειζε,
ἤθελε ἐγγύηση, ζητοῦσε χρυσό ἐνέχυρο. Καί ὁ πτωχός κατέφυγε στόν ἅγιο. Ὁ
δέ ἅγιος Σπυρίδων τήν ἄλλη ἡμέρα πῆγε στό σπίτι τοῦ πτωχοῦ καί τοῦ ἔδωσε
ἕνα κομμάτι χρυσοῦ σέ σχῆμα φιδιοῦ. Μέ αὐτό ὁ πτωχός, ὡς ἐνέχυρο, πῆρε
σιτάρι ἀπό τόν πλούσιο. Ποῦ τό βρῆκε, χριστιανοί μου, ὁ ἅγιος Σπυρίδων τό κομμάτι τοῦ χρυσοῦ σέ σχῆμα φιδιοῦ; Τό βρῆκε στά χωράφια! Στά χωράφια εἶναι
φίδια. Ἔπιασε ἕνα φίδι, τό σταύρωσε καί τό φίδι ἔγινε χρυσό. «Ὄφιν εἰς χρυσοῦν
μετέβαλες», ὅπως λέγει τό Ἀπολυτίκιο. Ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ ποιητής οὐρανοῦ καί γῆς, ἐπιβάλλεται στήν κτίση, στούς ἀνθρώπους, στά ζῶα, στά ἄστρα,
στά πάντα. «Ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καί καπνίζονται»!
Βασικά δόγματα τῆς πίστης μας κηρύττει τό Ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ἀδελφοί: Μᾶς κηρύττει τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον. Μᾶς κηρύττει πίστη στήν μεταθανάτια ζωή καί στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, πού τό φίδι τό κάνει χρυσό,
γιά νά θρέψει πτωχό πεινασμένο, ἀλλά καί πάλι τό κάνει φίδι, ὅπως ἦταν, ἀφοῦ
τακτοποιήθηκε τό πρόβλημα τοῦ πτωχοῦ. Ἔχουμε κυριαρχία τοῦ Θεοῦ στήν
φύση καί ὄχι φυσιολατρία.
4. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ἀδελφοί, ὑπῆρξε τόσο σπουδαῖος κήρυκας τῶν δογμάτων
τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας, γιατί, κατά τό Ἀπολυτίκιό του πάλι, εἶχε τό ἄλλο
θαυμαστό: Βίωνε τήν θεία Λειτουργία! Ὅταν λειτουργοῦσε τοῦ παραστέκονταν
οἱ ἄγγελοι ὡς συλλειτουργοί του! «Καί ἐν τῷ μέλπειν τάς ἁγίας σου εὐχάς ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτατε». Ὅταν ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἔλεγε τό
«Εἰρήνη πᾶσι», οἱ ἄγγελοι τοῦ ἀπαντοῦσαν «Καί τῷ πνεύματί σου»! Αὐτό ἦταν
τό μυστικό τῆς ἁγιότητος καί τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ὅπως καί
ὅλων τῶν ἁγίων: Ζοῦσαν αὐτό πού γίνεται στήν θεία Λειτουργία. Ἄς ἀρχίσουμε
καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἀπό αὐτό τό βασικό: Νά ζοῦμε τήν Θεία Λειτουργία. Ἀπό αὐτή θά παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά ὀρθοτομοῦμε τήν ὀρθόδοξη πίστη μας καί νά ζοῦμε κατά τό πανάγιο θέλημα τοῦ Κυρίου μας, γιά νά
πετύχουμε τόν ἁγιασμό μας, ἀδελφοί. Μή μπορώντας ὅμως νά τό πετύχουμε
αὐτό, ἄν καί τό θέλουμε, παρακαλοῦμε τόν ἅγιο Σπυρίδωνα, πού ἑορτάζουμε, νά
μᾶς δώσει τήν εὐχή Του καί τήν προσευχή Του, γιά νά καθαρίσει ὁ Θεός τόν νοῦ
μας, γιά νά βλέπουμε ὅλο καί φωτεινότερο κάθε φορά τό πανόραμα τῆς Θείας
Λειτουργίας, μέ τήν ὁποία, ἄν τήν γευόμαστε, γινόμαστε συμμέτοχοι τῆς δόξης
τοῦ Θεοῦ καί κοινωνοί τῶν ἁγίων, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 18 Δεκεμβρίου 2011

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ
1. Αὔριο - μεθαύριο, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν
μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Λέγεται «θεοφόρος» ὁ
Ἐπίσκοπος αὐτός, ἐπειδή, κατά τήν παράδοση, αὐτό ἦταν τό παιδί ἐκεῖνο πού διαβάζουμε στά Εὐαγγέλια ὅτι τό πῆρε ὁ Χριστός καί τό ἔστησε στό μέσον τῶν μαθητῶν
του καί εἶπε: «Ἐάν δέν στραφῆτε νά γίνετε σάν τά παιδιά, δέν θά εἰσέλθετε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. 18,1-3). Ἐπειδή λοιπόν τόν ἅγιο τόν ἔφερε ὁ Χριστός
στά χέρια Του ἀπό παιδί, γι᾽ αὐτό καί λέγεται θεοφόρος. Γιά τόν βίο του δέν ξέρουμε
πολλά. Ξέρουμε ὅμως ὅτι ἔδωσε δυνατή μαρτυρία γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ στόν αὐτοκράτορα Τραϊανό. Καί γι᾽ αὐτή του τήν μαρτυρία ὁδηγήθηκε δεμένος ἀπό φρουρά στρατιωτῶν ἀπό τήν Ἀντιόχεια μέχρι τήν Ρώμη, γιά νά φαγωθεῖ ἀπό τά θηρία. Στήν πορεία
του ἀπό τήν Ἀντιόχεια μέχρι τήν Ρώμη ἔγραψε ἑπτά ἐπιστολές, περίφημες ἐπιστολές,
πού ἔχουν πολύ ὡραία θεολογική διδασκαλία. Αὐτή τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
τοῦ θεοφόρου θέλω, ἀγαπητοί μου, μέ λίγα λόγια νά σᾶς πῶ στό σημερινό μου κήρυγμα.
2. Στά χρόνια τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ὑπῆρχε μία μεγάλη αἵρεση, ἡ αἵρεση τῶν Δοκητῶν.
Αὐτοί ἔλεγαν ὅτι δέν σαρκώθηκε πραγματικά ὁ Χριστός, ὅτι δέν ἔλαβε πραγματικό
ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλά φανταστικό. Καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ἄν καί ἦταν πολύ γλυκός
καί ἐκφραζόταν πολύ ταπεινά, ὅμως γιά τούς αἱρετικούς αὐτούς ἐκφράζεται μέ πολύ
καυτές ἐκφράσεις. Τούς λέει «λύκους μέ σχῆμα προβάτου», τούς λέει «κακά βότανα»,
«σπέρμα τοῦ πονηροῦ» καί «ἀνθρωπόμορφα θηρία». Πραγματικά τέτοιοι ἦταν οἱ
Δοκῆτες καί τέτοιοι εἶναι οἱ αἱρετικοί ὅλων τῶν αἰώνων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ Παπικοί. Καί ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν πρέπει νά ἐκφραζόμαστε δυναμικά, ὅπως τέτοιο παράδειγμα μᾶς δίνει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος καί ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Πολύ νά προσέχουμε ἀπό τούς αἱρετικούς, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, γιατί μιλᾶνε μέ
δόλιο τρόπο. Τό πικρό δηλητήριό τους, λέει, τό κερνᾶνε μέ μέλι καί ἔτσι παραπλανῶνται
οἱ ἀμαθεῖς καί παρασύρονται στήν πλάνη (βλ. Τραλ. 6). Κατά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἀντίθετα μέ αὐτό πού ἔλεγαν οἱ αἱρετικοί Δοκῆτες, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος σαρκωθείς στήν ἁγιασμένη Κοιλία τῆς Παναγίας Θεοτόκου. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος στίς ἐπιστολές του (βλ. Ἐφεσ. 7,2) ὀνομάζει τόν
Ἰησοῦ Χριστό καί «ἐκ Θεοῦ» καί «ἐκ Μαρίας» γεννηθέντα. Τόν ὀνομάζει καί «ἀπαθῆ»
καί «παθητό». «Ἀπαθής», γιατί ἦταν Θεός καί «παθητός», γιατί ἦταν ἄνθρωπος.
3. Ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι πραγματικά Θεός καί πραγματικά ἄνθρωπος, μέ
μία λέξη Θεάνθρωπος, αὐτό πού κοινωνᾶμε στήν Θεία Λειτουργία εἶναι πραγματικά «ἡ
Σάρκα τοῦ Χριστοῦ πού ἔπαθε» (Σμυρν. 7,1), εἶναι αὐτό τό Ἴδιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ
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πού χύθηκε στόν Γολγοθᾶ τήν Μεγάλη Παρασκευή. Γιά τήν Θεία Κοινωνία λέγει πολύ
ὡραῖες ἐκφράσεις ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ἀδελφοί. Λέει ὅτι εἶναι «φάρμακο ἀθανασίας», «ἀντίδοτο τοῦ μή ἀποθανεῖν». Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά τίς ἁμαρτίες πού κάνουμε καί οἱ ὁποῖες
μᾶς φέρνουν τόν θάνατο τῆς ψυχῆς μας, γιά «ἀντίδοτο» νά μήν πεθάνουμε, πρέπει νά
κοινωνᾶμε στήν Θεία Λειτουργία τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ
Ἱερέας, ὅταν κοινωνάει τόν πιστό, τοῦ λέγει: «Εἰς ζωήν αἰώνιον καί ἀθάνατον». Γι᾽
αὐτούς πού κοινωνᾶνε μέ καθαρή τήν καρδιά, λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ὅτι γίνονται «θεοφόροι», «χριστοφόροι», «ναοφόροι» καί «ἁγιοφόροι» (Ἐφεσ. 9,2)!
4. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι ὁ πρῶτος πού ὀνόμασε τήν Ἐκκλησία μας «Καθολική»
(Σμυρν. 8,2), τήν δέ ὀνομασία αὐτή ἀκοῦμε στό Πιστεύω μας, ὅταν λέμε «Εἰς Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ὥστε λοιπόν δέν εἶναι Καθολικοί οἱ
Παπικοί, ὅπως θέλουν νά λέγονται, ἐπειδή ἔχουν κοσμικές ἐπιδιώξεις νά ἐξαπλωθοῦν
παντοῦ, ἀλλά ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι, εἴμαστε τά πραγματικά μέλη τῆς πραγματικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. – Ἀλλά τί εἶναι Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου; Γιά τήν Ἐκκλησία ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος λέγει ὅτι εἶναι «τό θυσιαστήριο» (Ἐφεσ. 5,10. Τραλ. 7,2), δηλαδή ἡ
Ἁγία Τράπεζα, δηλαδή ἡ Θεία Λειτουργία, πού γίνεται ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Ὥστε
λοιπόν στήν Θεία Λειτουργία λαμβάνουμε τήν οὐσιαστική ἔννοια τοῦ τί εἶναι Ἐκκλησία.
Καί λέγω τώρα: Ἀφοῦ μέ τούς Παπικούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τήν Θεία
Λειτουργία, δέν συνιστοῦν αὐτοί οἱ Παπικοί Ἐκκλησία. Ἐκκλησία εἴμαστε μόνο ἐμεῖς
οἱ Ὀρθόδοξοι, γι᾽ αὐτό καί λέμε «Εἰς ΜΙΑΝ, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ὁ ὅρος ὅμως καί ἡ προϋπόθεση, κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο, ὅτι ἀνήκει κάποιος στήν
Ἐκκλησία, εἶναι ἡ ἑνότητά του μέ τόν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία
ἀνήκει αὐτός (Σμυρν. 8,1. 9,1. Φιλαδ. 3,2).
5. Τέλος, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος δίνει μιά ὡραία ἑρμηνεία γιά τήν μνηστεία τῆς Παρθένου
Παναγίας μέ τόν Ἰωσήφ, πού θέλω νά σᾶς τήν πῶ, ἀγαπητοί μου. Γιατί ἐμνηστεύθη
τόν Ἰωσήφ ἡ Παναγία μας, ἀφοῦ ὡς σκοπό εἶχε τήν παρθενία; Αὐτό, λέγει ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος, ἔγινε κατά τό σοφό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀπατηθεῖ ὁ Διάβολος. Γιατί ὁ
Διάβολος ἄκουσε τήν προφητεία τοῦ Ἠσαΐου, ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό παρθένο
(βλ. Ἠσ. 7,14). Δέν εἶχε ὅμως συμφέρον ὁ τρισκατάρατος Διάβολος νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, ἐπειδή θά τοῦ κατέλυε τά ἔργα του (βλ. Α´ Ἰωάν. 3,8). Γι᾽ αὐτό καί βάλθηκε,
ὅπως τό λέμε, νά μολύνονται οἱ γυναῖκες ἤ νά ὑπανδρεύονται, ὥστε νά μήν ὑπάρχει παρθένα γυναίκα νά γεννήσει τόν Μεσσία. Ἔτσι, ὅταν ἐμνηστεύθη ἡ Παρθένος Μαρία τόν
Ἰωσήφ, ὁ Διάβολος ἐνόμισε ὅτι οὔτε καί Αὐτή θά εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσίου, ἀφοῦ
ἐμνηστεύθη. Τήν ἔπαθε ὁ «μπατίστας»! Ὅπως αὐτός ἀπάτησε τούς Πρωτοπλάστους
καί τούς παρέσυρε νά φᾶνε τόν ἀπηγορευμένο καρπό, ἔτσι ἀπατήθηκε καί ὁ ἴδιος τώρα!
Καί τήν ἴδια ἀπάτη τήν ἔπαθε καί στόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μιλάει
γιά τρία «μυστήρια κραυγῆς», τήν παρθενία τῆς Παναγίας, τόν τοκετό Της καί τόν
θάνατο τοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα «ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη» (βλ. Ἐφεσ. 19,1)!
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1. Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἡ σημερινή ἡμέρα, ἀδελφοί χριστιανοί! Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἀρχή τῶν ἑορτῶν, γιατί ἄν δέν γεννιόταν ὁ Χριστός, δέν θά
εἴχαμε οὔτε τήν Βάπτισή Του, οὔτε τήν Σταύρωσή Του καί τήν Ἀνάστασή Του.
Γι᾽ αὐτό καί τά Χριστούγεννα τά εἶπαν «Μητρόπολη» τῶν ἑορτῶν, ὅτι δηλαδή
εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἑορτῶν.
Χαρά λοιπόν, χριστιανοί μου, σέ ὅλους μας γιά τήν σημερινή μεγάλη ἑορτή, ἀλλά
ἡ χαρά αὐτή γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, τά φετινά Χριστούγεννα εἶναι ἀναμεμιγμένη
μέ λύπη. Μιά μεγάλη ἀνησυχία καί ἕνας κρυφός φόβος κυριεύει τίς καρδιές ὅλων
τῶν Ἑλλήνων γιά τήν πατρίδα μας. Λέγαμε καί τραγουδούσαμε χαρωπά καί μέ
ὑπερηφάνεια ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει, δέν τήν σκιάζει φοβέρα καμμιά»!
Ἀλλά νά, πού στά χέρια ἡμῶν τῶν Νεοελλήνων ἡ ἀγαπημένη μας πατρίδα Ἑλλάδα
βουλιάζει. Καί τά συμβαίνοντα στήν χώρα μας κάθε μέρα, λόγω τοῦ φοβεροῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος, εἶναι χειρότερα ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα.
2. Τά πράγματα μᾶς τό ἀπαιτοῦν, ἀγαπητοί μου, νά ζήσουμε φτωχά. Φταίει
καί αὐτό γιά τήν οἰκονομική κρίση πού ξέσπασε. Φταίει, δηλαδή, τό ὅτι ὅλοι μας
σχεδόν τό ρίξαμε στήν σπατάλη καί στήν ἄνετη ζωή μέ τά πολλά φαγητά καί
τίς πλούσιες ἀπολαύσεις. Δέν πρέπει ὅμως νά εἶναι τέτοια ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ.
Ὁ χριστιανός πρέπει νά ζεῖ φτωχικά, γιατί τέτοια ἦταν ἡ ζωή τοῦ γεννηθέντος
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄνθρωποι, στήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Χριστός, ζοῦσαν μέ
σπάταλες ἀπολαύσεις, μέ ἁμαρτωλές ἡδονές καί ζοῦσαν ἀκόμη μέ τόν πόθο νά
δοξαστοῦν κοσμικά. Ἀλλά γεννήθηκε ὁ Χριστός! Γεννήθηκε, ὅπως λέει ὁ ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, γιά νά πολεμήσει τρεῖς ἔρωτες, τοῦ Διαβόλου ἔρωτες.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός γεννήθηκε γιά νά πολεμήσει τόν ἔρωτα τοῦ πλούτου, πρῶτον,
τόν ἔρωτα τῶν ἡδονῶν, δεύτερον, καί τόν ἔρωτα τῆς δόξης, τρίτον. Ἔτσι εἶναι,
χριστιανοί μου! Ἄν ἐξετάσετε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν γράφουν τά Εὐαγγέλια, θά δεῖτε, ἀπό τήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ, μέχρι τό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ, θά
δεῖτε φτώχεια καί ταπείνωση. Στή φάτνη πού γεννήθηκε, ποῦ εἶναι ἡ σόμπα,
ποῦ ἡ θερμάστρα, ποῦ τά μαλακά παπλώματα; Καί κατά τόν θάνατό Του στόν
Γολγοθᾶ ποῦ εἶναι τό κρεββάτι καί ποῦ τό μαξιλάρι; Κρεββάτι εἶναι ὁ Σταυρός
καί μαξιλάρι του τό μυτερό ἀκάνθινο στεφάνι. Καί ἀκόμη ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ,
ἀπό τήν φάτνη μέχρι τόν Σταυρό Του, ἦταν πόνος καί ὀδύνη. Ἡ ὀδύνη αὐτή τοῦ
Χριστοῦ ἦταν γιά νά πολεμήσει τήν ἡδονή τῆς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
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3. Ἀφοῦ λοιπόν, ἀδελφοί χριστιανοί, τέτοιον Ἀρχηγό τῆς πίστης μας ἔχουμε,
τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού ἔζησε φτωχικά καί ταπεινά, τέτοια ζωή νά ἀγαπήσουμε
κι ἐμεῖς καί ἔτσι νά ζήσουμε: Φτωχικά καί ταπεινά! Πολυτελῆ ἐνδύματα, φανταχτερά φορέματα, κοσμήματα καί λούσα δέν ταιριάζουν στόν χριστιανό πού
ὁρκίστηκε τό «Συντάσσομαι τῷ Χριστῷ», ὅτι δηλαδή θά ἀγωνίζεται νά ἀκολουθεῖ
στήν ζωή του τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός δέ ὁ τρόπος ζωῆς μας, ἐκτός ἀπό τό
ὅτι θά μᾶς κάνει καλούς χριστιανούς, ἀσκητές στό ἦθος καί τόν τρόπο, θά μᾶς
δώσει καί τήν δυνατότητα νά βοηθήσουμε καί τούς φτωχούς καί ἀνήμπορους
ἀδελφούς μας, αὐτή μάλιστα τήν ἐποχή πού τήν βασανίζει τό οἰκονομικό πρόβλημα. Ἀπό παλαιά οἱ χριστιανοί εἶχαν τό σύνθημα: «Νηστεύσωμεν, ἵνα ἐλεήσωμεν». Καί «τό δικό μας περίσσευμα, νά ἀναπληρώνει τό ὑστέρημα τῶν
ἄλλων», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Κορ. 8,13).
4. Τό ὄνομα τοῦ νεογεννηθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ μας εἶναι «Ἐμμανουήλ».
«Ἐμμανουήλ» σημαίνει ὅτι μαζί μας εἶναι ὁ Θεός! Ἀφοῦ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὁ
Θεός ἦρθε στήν μιζέρια μας καί τήν φτώχεια μας, ἀφοῦ τόν ἔχουμε μαζί μας,
ἀκόμη δέ καί μέσα μας, μέ τήν Θεία Κοινωνία, ἄς μή φοβόμαστε τίποτα. Σάν
χριστιανοί καί σάν Ἕλληνες περάσαμε πολλές μπόρες. Περάσαμε Τουρκιά καί
δέν λυγίσαμε. Οὔτε καί τώρα θά ἀφήσει ἡ Παναγία μας, Αὐτή ἡ ὑπέρμαχος
Στρατηγός μας, οὔτε καί τώρα θά ἀφήσει ἡ Θεοτόκος νά χαθοῦμε. Ἐλπίδα μας
καί ἀκούμπημά μας εἶναι ἡ Παναγία. Αὐτήν ἀγαπᾶμε καί σ᾽ Αὐτήν προσευχόμαστε γιά τήν σωτηρία μας. Ναί, τήν πατρίδα μας θά τήν σώσει ἡ Παναγία
μας, ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, πού σήμερα ἑορτάζουμε τήν γέννησή
Του ἀπ᾽ Αὐτήν.
Χρόνια σας πολλά!
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
Δημητσάνα 27 Δεκεμβρίου 2011

1. Ἐκφράζω τήν ἔντονη ἀγανάκτησή μου, ἀλλά καί τήν ἀγανάκτηση τοῦ κλήρου
καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, διά
τήν ἀνεπίτρεπτη ἐπίθεση πού ἔγινε κατά τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς καί τοῦ Μοναχισμοῦ ἰδιαίτερα μέ τήν σύλληψη τοῦ ἐναρέτου καί εὐπαιδεύτου Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους πατρός Ἐφραίμ, ἡμέρα μάλιστα τῆς Μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν, τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Θεωροῦμε τήν ἀπόφαση
αὐτή ὡς ἀνεπίτρεπτη γιά τήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας καί ὡς ἀγνωμοσύνη τοῦ Κράτους
μας κατά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποίαν αὐτό ὀφείλει τήν ζωή του μέ τήν
θυσία μυριάδων Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί Μοναχῶν γιά τήν ἀπελευθέρωσή του.
2. Ἐπειδή καί ἡμεῖς, μαζί μέ ὅλους τούς ὑγιῶς φρονοῦντας, ἔτσι τοποθετοῦμε τό
θλιβερό γεγονός τῆς συλλήψεως τοῦ ἡγιασμένου Γέροντος Πατρός Ἐφραίμ, ὡς πολεμική δηλαδή ὄχι κατά τοῦ προσώπου του, ἀλλά κατά τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλοῦμε:
Ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θά κατέλθει καί αὐτό σέ τίμιο ἀγώνα
ὑπερασπίσεως τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς πίστεώς μας, ἡ ὁποία προσβάλλεται μέ
τήν τόσο βάναυση καί ἀνίερη πολεμική τοῦ κράτους μας, ὥστε νά φυλακίζει πεφημισμένους γιά τήν ἀρετή τους καί τήν θεολογία τους Ἡγουμένους. Μέ τέτοια πολεμική
τῶν κρατούντων, ὅπως ἐκφράζεται στήν φυλάκιση τοῦ Βατοπαιδινοῦ Ἡγουμένου,
προσβάλλεται τό τίμιο ὄνομα τῆς φιλτάτης πατρίδας μας Ἑλλάδας στά ξένα χριστιανικά ἔθνη.
3. Τιμή καί δόξα διά τόν σεβαστό μας Γέροντα Πατέρα Ἐφραίμ, διότι ἐτιμήθη ἀπό
τόν Θεό νά ὑποστεῖ αὐτό τό μαρτύριο, χαιρόμεθα διά τήν ἀντοχή του σ᾽ αὐτό, πράγμα
τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἡ ψυχή του εἶναι γεμάτη ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί τοῦ δηλώνουμε ὅτι θά τόν εὐλαβούμεθα ὡς μάρτυρα Χριστοῦ. Οἱ μοναχοί μέ τήν προσευχή
τους σώζουν τόν κόσμο καί εἶναι ἐντροπή μας νά φυλακίζουμε τούς σωτῆρες μας καί
μάλιστα τόν Ἡγούμενο τοῦ Βατοπαιδίου, τόν πατέρα Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος ἐσχάτως μέ
τήν ἐπίσκεψή του στήν Ρωσία ἐδόξασε ὄχι μόνο τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀλλά
καί τήν πατρίδα μας Ἑλλάδα.
4. Ἐπειδή τό θλιβερό γεγονός τῆς συλλήψεως τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ συνέβη ἡμέρα
Χριστουγέννων, ἐνθυμούμεθα ἀπό τά ἅγια Εὐαγγέλια ὅτι καί κατά τήν Γέννηση τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ συνέβη τό φρικτό γεγονός τῆς σφαγῆς τῶν νηπίων μέ τήν ἀπάνθρωπη
ἐντολή τοῦ οἰκτροῦ Ἡρώδου.
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 37ο

Φωνηεντόληκτα Γ´ κλίσεως
(συνέχεια)
Μετά τίς εἰσαγωγικές παρατηρήσεις στήν Γ´ κλίση, τήν διαίρεση τῶν τριτοκλίτων
οὐσιαστικῶν σέ φωνηεντόληκτα καί συμφωνόληκτα καί τά παραδείγματα κλίσης τῶν καταληκτικῶν μονόθεμων οὐσιαστικῶν σέ -ως, -ωος, -υς, -ύος, -εύς, -έως καί -οῦς, συνεχίζουμε τίς παρατηρήσεις στά καταληκτικά μονόθεμα πού λήγουν σέ -εύς -έως καί οῦς
(δηλαδή ἔχουν κατάληξη ς καί σχηματίζονται ἀπό ἕνα θέμα μόνο) π.χ. βασιλεύς -έως,
ἁλιεύς -έως.
Δωριεύς -έως, Μεγαρεύς -έως, Ὀδυσσεύς -έως, Εὐβοεύς -έως κ.ἄ.
1. Τό υ μεταξύ δύο φωνηέντων ἀποβάλλεται π.χ. βασιλεύ-ως - βασιλέως.
2. Τό ε πού ἀπομένει στό θέμα μετά τήν ἀποβολή τοῦ υ συναιρεῖται μέ τό ἑπόμενο ε ἤ
ι τῶν καταλήξεων σέ ει
π.χ.
τῷ βασιλέ-ι  βασιλεῖ
τῷ ἁλιέ-ι  ἁλιεῖ
οἱ βασιλέ-ες  βασιλεῖς
οἱ ἁλιέ-ες  ἁλιεῖς
3. Ἡ γενική ἑνικοῦ ἔχει κατάληξη -ως ἀντί -ος.
4. Ἡ κλητική τοῦ ἑνικοῦ σχηματίζεται ἀπό τό θέμα μόνον, χωρίς κατάληξη π.χ. ὦ βασιλεῦ, ὦ γραμματεῦ, ὦ Ἀχιλλεῦ, ὦ βοῦ κ.ἄ.
5. Τό α στήν κατάληξη τῆς αἰτιατικῆς ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ εἶναι μακρό. (Ἡ αἰτιατική πληθυντικοῦ σέ -εις, ὅπως εἶναι ἡ ὀνομαστική, εἶναι μεταγενέστερη· π.χ. οἱ βασιλεῖς,
τούς βασιλεῖς).
6. Ὅσα φωνηεντόληκτα σέ -εύς ἔχουν πρίν ἀπό τό -ευς φωνῆεν συναιροῦν συνήθως τό
ε πού ἀπομένει στό θέμα μέ τό ἑπόμενο ω καί α τῶν καταλήξεων στήν γενική καί αἰτιατική
ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ·
π.χ. ὁ ἁλιεύς
οἱ ἁλιεῖς
τοῦ ἁλιέ-ως καί ἁλιῶς
τῶν ἁλιέ-ων καί ἁλιῶν
τῷ ἁλιεῖ
τοῖς ἁλιεῦσι(ν)
τόν ἁλιέα καί ἁλιᾶ
τούς ἁλιέ-ας καί ἁλιᾶς
ὦ ἁλιεῦ
ὦ ἁλιεῖς
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Στίς παρακάτω προτάσεις διακρίνουμε οὐσιαστικά φωνηεντόληκτα γ´ κλίσεως καί μποροῦμε μέ βάση τά παραδείγματα πού ἔχουμε κλίνει νά ἀσκηθοῦμε καί σ᾽ αὐτά.
1. Τοῖς ἱππεῦσιν οὐκ ἔστιν ὅπλα (= οἱ ἱππεῖς δέν ἔχουν ὅπλα)
2. Οἱ πολῖται φοβοῦνται τήν τῶν Δωριέων δύναμιν
3. Οἱ τοῦ συγγραφέως λόγοι εἰσί κόσμος τῷ βασιλεῖ
4. Ἥκομεν τοῖς Εὐβοεῦσι βοηθήσοντες (= ἔχουμε ἔρθει γιά νά βοηθήσουμε τούς Εὐβοεῖς
δηλ. τούς κατοίκους τῆς Εὐβοίας)
5. Ἀθηνᾶ τῷ Ὀδυσσεῖ (= στόν Ὀδυσσέα) ἐν τοῖς κινδύνοις σύμμαχος ἦν (ἦταν).
6. Ἡ τῶν Πλαταιῶν συμμαχία τοῖς Ἀθηναίοις πολλάκις ὠφέλιμος ἦν (= Ἡ συμμαχία
τῶν Πλαταιέων μέ τούς Ἀθηναίους...).
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 38ο

Φωνηεντόληκτα Γ´ κλίσεως
Καταληκτικά διπλόθεμα
Αὐτά λήγουν σέ -ις, γενική -εως:

καί σέ -υς γενική -εως:

ὁ πρύτανι-ς, τοῦ πρυτάνε-ως
ὁ ὄφι-ς, τοῦ ὄφε-ως, ὁ μάντι-ς, τοῦ μάντε-ως
ἡ δέησι-ς, τῆς δεήσε-ως, ἡ πόλι-ς, τῆς πόλε-ως
ἡ δύναμι-ς, τῆς δυνάμε-ως, ἡ θλῖψι-ς, τῆς θλίψεως
ὁ πῆχυ-ς, τοῦ πήχε-ως, ὁ πέλεκυ-ς, τοῦ πελέκε-ως
ὁ πρέσβυ-ς, τοῦ πρέσβε-ως

Παραδείγματα
1. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. – Ἡ πόλις ἑάλω (= κυριεύτηκε)
2. Ἐξέβαλον αὐτόν ἔξω τῆς πόλεως.
3. Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει.
4. Εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μή εἰσέλθητε.
5. Ὁ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων.
6. ... καί εἶπεν ἡ γυνή τῷ ὄφει.
7. ... μετέβη ... τοῦ διδάσκειν καί κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.
8. Περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τάς πόλεις πάσας.
9. Δέσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τῶν δούλων σου.
10. Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου.
11. Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τήν δέησίν μου.
12. Τίς δύναται προσθεῖναι ἐπί τήν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
13. Ἡ νῆσος Τύρος ἀμφί χιλίους πήχεις ἀπέχει τῆς γῆς (= ἀπό τήν ξηρά)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΟΘΕΜΩΝ

Ὀνομ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

ὄφι-ς
ὄφε-ως
ὄφει
ὄφι-ν
ὄφι

ΕΝΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ἡ
δέησι-ς πόλι-ς
τῆς
δεήσε-ως πόλε-ως
τῇ
δεήσει
πόλει
τήν
δέησι-ν πόλι-ν
ὦ
δέησι
πόλι
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ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

πῆχυ-ς
πήχε-ως
πήχει
πῆχυ-ν
πῆχυ

Ὀνομ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
οἱ
ὄφε-ες  ὄφεις
αἱ
δεήσεις
οἱ
τῶν ὄφε-ων
τῶν
δεήσε-ων
τῶν
τοῖς ὄφε-σι(ν)
ταῖς
δεήσε-σι(ν)
τοῖς
τούς ὄφεις
τάς
δεήσεις
τούς
ὦ
ὄφεις
ὦ
δεήσεις
ὦ

πήχεις
πήχε-ων
πήχε-σι(ν)
πήχεις
πήχεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρώντας πῶς κλίνονται τά ἀνωτέρω παραδείγματα σέ -ις ἤ -υς, γενικ. -εως, βλέπουμε
ὅτι:
1. Σχηματίζονται ἀπό δύο θέματα: πολι-, πολε- καί πήχυ-, πηχε-. Ἀπό τό πρῶτο σέ -ι ἤ υ σχηματίζονται ἡ ὀνομαστική, αἰτιατική καί κλητική ἑνικοῦ.
Ἀπό τό δεύτερο σέ -ε (πολε-, πηχε-) σχηματίζονται ἡ γενική καί δοτική ἑνικοῦ καί ὅλος ὁ
πληθυντικός.
2. Στήν γενική ἑνικοῦ ἔχουν κατάληξη -ως (ἀντί -ος) καί τονίζονται στήν γενική ἑνικοῦ καί
πληθυντικοῦ στήν προπαραλήγουσα ἀντίθετα μέ τόν κανόνα πού λέει ὅτι, ὅταν ἡ λήγουσα εἶναι
μακρόχρονη, ἡ προπαραλήγουσα δέν τονίζεται: πόλε-ως, πόλε-ων.
3. Ὁ χαρακτήρας ε τοῦ δευτέρου θέματος συναιρεῖται μέ τό ἑπόμενο ε ἤ ι τῶν καταλήξεων
σέ ει:
τῇ πόλε-ι  πόλει, τῷ πήχε-ι  πήχει
αἱ πόλε-ες  πόλεις, οἱ πήχε-ες  πήχεις
4. Τήν αἰτιατική ἑνικοῦ σχηματίζουν μέ τήν κατάληξη ν: τήν πόλιν, τόν πῆχυν.
5. Τήν κλητική ἑνικοῦ τήν σχηματίζουν χωρίς κατάληξη, μόνο μέ τό θέμα: ὦ πόλι, ὦ πήχυ,
ὦ πρέσβυ.
6. Τήν αἰτιατική πληθυντικοῦ σχηματίζουν ὅμοια μέ τήν ὀνομαστική: αἱ πόλεις, τάς πόλεις,
οἱ πήχεις, τούς πήχεις.
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