Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η
 «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος.
Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ)
 «Ὁ διάβολος πολεμᾶ τούς πιστούς μέ τόν Οἰκουμενισμό, τούς πλούσιους μέ τόν Μασονισμό
καί τούς φτωχούς μέ τόν Κομμουνισμό» (Ὁ ἁγιορείτης ἁγιασμένος Γέροντας πατήρ Παΐσιος)
 Ἡ καρδιά τοῦ σύγχρονου Ὀρθοδόξου Ἕλληνα λέγει: «Ὅπως δέν δεχθήκαμε νά τουρκέψουμε,
ἔτσι δέν θά δεχθοῦμε καί νά φραγκέψουμε»!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ (στ)
Ὅραση ε´ – Ἐντολές 6-12
Εἴμαστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Τό Τριώδιο εἶναι
μία προπαρασκευαστική περίοδος γιά νά μποῦμε στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί
γιά νά τήν ζήσουμε καλά. Καί ὅταν λέγω «καλά», ἐννοῶ νά τήν ζήσουμε μέ μετάνοια γιά τά ἁμαρτήματά μας, γιά νά δημιουργηθεῖ στήν ψυχή μας ὁ πόθος τῆς
ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ᾽ αὐτό θά βοηθήσει καί ἡ πνευματική
διδασκαλία ἀπό τά κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων πού κάνουμε.
1. Μελετῶντες, ἀγαπητοί μου, τούς ἁγίους Πατέρες βρισκόμαστε, ὅπως ξέρετε, στόν Ποιμένα τοῦ Ἑρμᾶ. Μάλιστα βρισκόμαστε στό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, τό ὁποῖο περιέχει δώδεκα ἐντολές καί δέκα παραβολές. Στό
προηγούμενο κήρυγμά μας μιλήσαμε γιά τίς πέντε ἐντολές τοῦ βιβλίου. Προχωροῦμε σήμερα παρακάτω. Ἀπό τίς παρακάτω ἐντολές, πού εἶναι ὅλες σύντομες
καί πολύ καλές, μᾶς κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση αὐτό πού γράφεται στήν 8η
ἐντολή, νά προσπαθοῦμε νά γίνουμε φτωχότεροι ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους.
«Ἐνδεέστεροι γίνεσθε πάντων ἀνθρώπων», λέγει ἐπί λέξει τό κείμενο. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου, πού ἀγωνίζονται νά γίνουν οἱ πλουσιώτεροι ὅλων, θά περιγελάσουν
αὐτόν τόν λόγο τῆς ἐντολῆς τοῦ βιβλίου τοῦ Ἑρμᾶ. Ἀλλά οἱ χριστιανοί, ἀδελφοί
μου, πρέπει νά ζοῦμε φτωχικά, σάν τόν Χριστό μας καί σάν τούς ἁγίους, οἱ ὁποῖοι

πραγματικά ἔζησαν φτωχικά. Πῶς εἶναι δυνατόν ἐμεῖς οἱ χριστιανοί νά πλουτίζουμε, ἀφοῦ γύρω μας ὑπάρχει τόση δυστυχία καί τόση φτώχεια; Ἀλλά, ἐπειδή
μόνοι μας δέν θέλουμε καί δέν μᾶς ἀρέσει νά ἐφαρμόσουμε τόν λόγο τοῦ βιβλίου
τοῦ ῾Ερμᾶ, τό νά προσπαθοῦμε δηλ. νά γίνουμε οἱ φτωχότεροι ἀπό ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ἦρθε ἡ σημερινή οἰκονομική κρίση καί μᾶς ἀναγκάζει, θέλοντας καί
μή, νά γίνουμε φτωχοί καί ὁ καθένας φτωχότερος ἀπό τόν ἄλλο.
2. Ἡ τελευταία 12η ἐντολή τοῦ πατερικοῦ βιβλίου πού μελετᾶμε λέει γενικά
νά προσπαθοῦμε, νά ἀγωνιζόμαστε νά ἐκριζώσουμε ἀπό τήν καρδιά μας τίς κακές
ἐπιθυμίες, γιατί αὐτές κυριαρχοῦν στήν ψυχή μας καί τήν θανατώνουν. «Θανατώδεις γάρ εἰσιν αἱ ἐπιθυμίαι αὗται».
Ὅταν ὁ ῾Ερμᾶς ἄκουσε ἀπό τόν ἄγγελο τῆς μετανοίας τίς ἐντολές αὐτές εἶπε
ὅτι τοῦ ἄρεσαν, ἀλλά ἀμφιβάλλει ἄν θά μπορέσει νά τίς ἐφαρμόσει. «Ἄν δέν τίς
ἐφαρμόσεις», τοῦ ἀπάντησε ὁ ἄγγελος, «δέν πρόκειται νά σωθεῖς». Μπορεῖ ὁ
ἄνθρωπος, χριστιανοί μου, ὅπως συνέχισε νά λέγει ὁ ἄγγελος τόν Ἑρμᾶ, μπορεῖ,
λέγω, ὁ ἄνθρωπος νά ἐφαρμόσει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γιατί δέν διατάσσει ὁ Θεός
ἀκατόρθωτα πράγματα. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε νά γίνει ὁ κύριος ὅλων
τῶν κτισμάτων τῆς γῆς, δέν ἔχει λοιπόν τήν δύναμη νά ἐφαρμόζει τίς ἐντολές
τοῦ Θεοῦ; Ὅσοι ἔχουν τόν Χριστό στήν καρδιά τους καί ὄχι στά χείλη τους,
αὐτοί γνωρίζουν καλά ὅτι εἶναι εὔκολο καί ὅτι εἶναι πολύ γλυκό νά ἐφαρμόζουν
τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Τόν διάβολο πού μᾶς πολεμεῖ δέν πρέπει νά τόν φοβούμαστε, λέγει ὁ Ποιμένας τοῦ Ἑρμᾶ, γιατί δέν ἔχει δύναμη πάνω μας. Ὁ διάβολος
δύναται «ἀντιπαλαῖσαι», νά μᾶς πολεμεῖ δηλαδή, ἀλλά δέν δύναται «καταπαλαῖσαι», δηλαδή νά μᾶς καταβάλει. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ διάβολος εἶναι ἐχθρός
μας, ἀλλά εἶναι νικημένος ἐχθρός μας. Τόν ἐνίκησε ὁ Χριστός μας πάνω στό
Σταυρό καί μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του. Ἄς ἀγωνιζόμαστε, λοιπόν, ἐναντίον
τοῦ διαβόλου ἐπικαλούμενοι τήν κραταιά δύναμη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος μᾶς λέγει: «Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καί φεύξεται
ἀφ᾽ ἡμῶν» (Ἰακ. 4,7).
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ (ζ)
Μέ τό σημερινό μας κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, τελειώνουμε τό πατερικό ἔργο
«Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». Καταλαβαίνω ὅτι σᾶς κούρασα, ἀλλά τό ἔργο αὐτό εἶναι πολύ
σημαντικό, ἀφοῦ στίς Θεολογικές Σχολές τῶν Πανεπιστημίων τό βάζουν θέμα μεταπτυχιακῆς ἐργασίας καί θέμα γιά ντοκτοράτο. – Σήμερα θά ποῦμε γιά τίς παραβολές,
πού δίνει ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας στόν Ἑρμᾶ. Εἶναι δέκα στόν ἀριθμό καί εἶναι καί
αὐτές γεμάτες ἀπό ἠθικές διδασκαλίες καί παραγγελίες. Δέν θά μπορέσω νά τίς πῶ
ὅλες, γιά νά μή σᾶς κουράσω, ἀλλά θά πῶ τά πιό σημαντικά διδάγματα ἀπό τίς παραβολές. Ἀρχίζω λοιπόν:
(α) Τό ὅτι οἱ φτωχοί ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τούς πλούσιους, τό ξέρουμε. Ἀλλά ἐδῶ τό βιβλίο «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» μᾶς λέγει ὅτι καί οἱ πλούσιοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τούς φτωχούς. Ὡς παράδειγμα φέρει τήν ἄμπελο καί τήν φτελιά. Ἡ ἄμπελος εἶναι καρποφόρα,
ἀλλά ἡ φτελιά εἶναι ἄκαρπη. Ὅμως, γιά νά φέρει ἡ ἄμπελος τόν πολύ καρπό στηρίζεται
στήν φτελιά. Καί ὅταν εἶναι ξηρασία, ἡ ἄμπελος ἀπομυζάει νερό ἀπό τήν φτελιά καί
ἔτσι κάνει περισσότερο καρπό. Ὁ φτωχός, χριστιανοί μου, μοιάζει μέ τήν ἄκαρπη φτελιά
καί ὁ πλούσιος μοιάζει μέ τήν ἄμπελο. Ἔχει ἀνάγκη ἡ ἄμπελος ἀπό τήν φτελιά γιά νά
καρποφορήσει, καί ἔχει ἀνάγκη καί ὁ πλούσιος ἀπό τόν φτωχό, γιά νά εὐλογηθεῖ καί νά
εὐδοκιμήσει. Ὁ φτωχός στηρίζει τόν πλούσιο! Τόν στηρίζει μέ τήν προσευχή του. Ἄς
ἐλεεῖ λοιπόν ὁ πλούσιος μέ προθυμία τόν φτωχό καί ὁ Θεός θά τόν εὐλογήσει περισσότερο,
γιατί ὁ φτωχός θά κάνει τότε περισσότερη προσευχή γι᾽ αὐτόν (β´ παραβολή).
(β) Ἡ ζωή αὐτή, λέει ὁ «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ», εἶναι σάν τόν χειμώνα. Τόν χειμώνα
τά δέντρα ἀποβάλλουν τά φύλλα τους καί δέν ξεχωρίζουν ποιό εἶναι θαλερό καί ποιό εἶναι
ξηρό. Ἔτσι καί σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο, λέγει ὁ «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ», δέν διακρίνεται ὁ δίκαιος ἀπό τόν ἄδικο, ὁ καλός ἀπό τόν κακό. Στόν παρόντα αἰώνα φαίνονται «μπερδεμένα» τά πράγματα (γ´ παραβολή). Ἀλλά, ἄν στήν παρούσα ζωή δέν διακρίνονται οἱ
δίκαιοι ἀπό τούς ἁμαρτωλούς, ἔρχεται ὅμως ἡ μέλλουσα ζωή, πού ὁμοιάζει σάν καλοκαίρι. Τό καλοκαίρι διακρίνεται τό θαλερό δέντρο ἀπό τό ξηρό. Ἔτσι καί στήν ἄλλη
ζωή, θά διακριθοῦν οἱ δίκαιοι ἀπό τούς ἁμαρτωλούς. Οἱ δίκαιοι θά εἶναι τά θαλερά δέντρα
καί οἱ ἁμαρτωλοί τά ξηρά, τά ὁποῖα θά καοῦν στό πῦρ τῆς κολάσεως. Λοιπόν, ἀδελφοί,
ἄς ἑτοιμαζόμαστε κατάλληλα, γιά νά φανεῖ ὁ καρπός μας σέ ἐκεῖνο τό γλυκό «καλοκαίρι», στήν αἰώνια ζωή δηλαδή. «Σύ οὖν καρποφόρησον, ἵνα ἐν τῷ θέρει ἐκείνῳ γνωσθῇ
σου ὁ καρπός», μᾶς λέγει ὁ «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» (δ´ παραβολή).
(γ) Γιά τήν νηστεία τό γνωρίζουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι εἶναι θεία ἐντολή· καί πρέπει
ἀσφαλῶς νά τηροῦμε τήν ἐντολή αὐτή. Ἀλλά μᾶς λέγει τό βιβλίο πού μελετοῦμε, ὁ
«Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ», ὅτι πρέπει νά νηστεύουμε ὀρθῶς, γιά νά γίνει δεκτή ἡ νηστεία
μας ἀπό τόν Θεό. Δέν φτάνει μόνο ἡ νηστεία, ἀλλά πρέπει νά τηροῦμε καί ὅλες τίς ἐντο35

λές τοῦ Θεοῦ. Μαζί μέ τήν νηστεία πρέπει νά προσέχουμε νά μή λέγουμε κακούς λόγους
γιά κανένα καί νά μήν ἐπιθυμοῦμε πονηρά καί ἁμαρτωλά πράγματα. Ἀκόμη γιά τήν
νηστεία μᾶς λέγει ὁ «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» ὅτι τά χρήματα πού θά ξοδεύαμε γιά τά φαγητά, ἄν δέν νηστεύαμε, τά χρήματα αὐτά νά τά δίνουμε στήν χήρα καί στό ὀρφανό,
στούς φτωχούς καί πεινασμένους. Ἔτσι ἡ νηστεία συνδυάζεται μέ τήν ἐλεημοσύνη καί
θά ἔχει μεγαλύτερη δύναμη στόν Θεό. Γιατί ὁ φτωχός πού θά λάβει τό βοήθημα καί θά
ἀνακουφιστεῖ ἀπό τήν φτώχεια του, θά προσευχηθεῖ γι᾽ αὐτόν πού τόν ἐλέησε. Ἄς νηστεύει κανείς, χριστιανοί μου, ὅσο μπορεῖ. Ἀλλά ἐπειδή πρέπει νά δείχνουμε καί τήν
ὑψηλή κορυφή, τά δέ πατερικά κείμενα μᾶς πᾶνε γιά τίς κορυφές αὐτές, σᾶς λέγω πῶς
συνιστᾶ τήν νηστεία ὁ «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ»: Ψωμί καί νερό μόνο (ε´ παραβολή)! Ἔτσι
νήστευαν παλαιότερα οἱ χριστιανοί τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καί ἐπειδή μᾶς ἔρχεται
ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σᾶς συνιστῶ – ὅσοι μπορεῖτε, ἀλλά προσπαθῆστε – νά κάνετε
τριήμερο τήν Καθαρή Δευτέρα, τήν Καθαρή Τρίτη καί τήν Καθαρή Τετάρτη, μέ ψωμί,
μέ νερό καί μέ φροῦτα. (Τώρα μέ τήν οἰκονομική κρίση μερικοί πάμπτωχοι ἀδελφοί μας
ἔχουν κάνει κάτι «τριήμερα» καί κάτι «πενταήμερα»!...)
(δ) Ὁ Ἑρμᾶς εἶδε μία ὀπτασία. Εἶδε δύο ἀγγέλους μέ μορφή ποιμένος-βοσκοῦ. Ὁ
ἕνας ἦταν κακός ἄγγελος, ἦταν ὁ δαίμονας. Ὁ ἄλλος ἦταν καλός ἄγγελος, ἦταν ἄγγελος
Θεοῦ. Ὁ κακός ἄγγελος λεγόταν «ἄγγελος τρυφῆς καί ἀπάτης» καί προσπαθοῦσε νά
παραπλανήσει τούς χριστιανούς νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τόν Θεό καί ἄλλους τούς παρέσυρε καί νά βλασφημοῦν ἀκόμη τόν Θεό. Ὁ ἄλλος ἄγγελος, ὁ καλός παίδευε τούς χριστιανούς, αὐτούς πού ἁμάρτησαν, μέ διάφορες τιμωρίες, γιά νά μετανοήσουν καί νά
σωθοῦν. Οἱ τιμωρίες αὐτές ἦταν ζημιές, ἀσθένειες, ἀκαταστασίες καί καταφρονήσεις
ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Γι᾽ αὐτό ὁ ἄγγελος αὐτός λεγόταν «ἄγγελος τῆς τιμωρίας».
Καί ὁ Ἑρμᾶς, γιά τόν ὁποῖο μιλᾶμε, τιμωρήθηκε καί αὐτός ἀπό τόν «ἄγγελο τῆς τιμωρίας», ὄχι τόσο γιά τά δικά του ἁμαρτήματα, ὅσο γιά τά ἁμαρτήματα τῆς οἰκογενείας
του. Καί ἐπειδή ἔμαθε ὅτι μέ τήν θλίψη αὐτή θά ἀποκτήσει μετάνοια καί θά συγχωρηθοῦν τά ἁμαρτήματά του, καί τά δικά του καί τῆς οἰκογενείας του, γι᾽ αὐτό παρακάλεσε
τόν Θεό νά εἶναι πάντα κοντά του, γιά νά μπορεῖ νά ὑποφέρει κάθε θλίψη. «Κύριε –
εἶπε – σύ μετ᾽ ἐμοῦ γενοῦ καί δυνήσομαι πᾶσαν θλῖψιν ὑπενεγκεῖν» (ζ´ παραβολή). Κατά
τά παραπάνω, ἀδελφοί μου, τά ἁμαρτήματα δημιουργοῦν θλίψη, ἀλλά καί ἡ θλίψη σβήνει
τά ἁμαρτήματα. Ὅπως τό σκουλήκι, λέγει κάπου ὁ Χρυσόστομος, γεννᾶται ἀπό τό
δέντρο, ἀλλά τρώγει τό δέντρο!
Τελειώσαμε, ἀγαπητοί μου, τήν μελέτη μας στό βιβλίο «ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». Τό
βιβλίο αὐτό γενικά εἶναι ἕνα κήρυγμα μετανοίας γιά τήν πληθυνθεῖσα ἁμαρτία στήν
ἐποχή πού γράφτηκε. Στήν σημερινή μας ἐποχή, πού ἡ ἁμαρτία ἔγινε «καθ᾽ ὑπερβολήν
ἁμαρτωλός» (Ρωμ. 7,13), τό μήνυμα τοῦ βιβλίου πού μελετήσαμε μᾶς εἶναι ἀναγκαιότατο γιά νά σωθοῦμε. Τό δόγμα πού διαγράφεται σέ ὅλη τήν Ἁγία Γραφή, ἀπό τήν Παλαιά ἀκόμη Διαθήκη, εἶναι:
ΑΜΑΡΤΙΑ – ΤΙΜΩΡΙΑ
ΜΕΤΑΝΟΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ
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ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
1. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Παναγία Δέσποινα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, διότι ἀξιωνόμαστε καί φέτος νά εἰσέλθουμε στήν
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή – γιά ὅσους τήν
ζοῦν βέβαια – εἶναι μία ἱερή κατανυκτική περίοδος πού μᾶς φτάνει μέχρι τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Στήν περίοδο αὐτή καλούμαστε νά
ζήσουμε ἰδιαίτερα τήν μετάνοια, τήν θλίψη δηλαδή γιά τά ἁμαρτήματά μας.
Πραγματικά, τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή τήν ἐκφράζει ἐκεῖνο τό «ΟΤΙ ΘΛΙΒΟΜΑΙ» τοῦ Προκειμένου τοῦ Ἑσπερινοῦ «Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν Σου
ἀπό τοῦ παιδός Σου...», μέ τό ὁποῖο καί ἀκριβῶς ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή· γι᾽ αὐτό καί τότε γίνεται ἡ ἀλλαγή τῶν καλυμμάτων τῆς Ἁγίας Τραπέζης
ἀπό λαμπρά σέ μαῦρα. Κάποια ἄλλη διάθεση, πονετική καί θλιβερή διάθεση γιά
τά ἁμαρτήματά μας, πρέπει νά ἔχουμε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὁ κόσμος
βέβαια, ὁ ἁμαρτωλός κόσμος, κάνει «ἀντι-Τεσσαρακοστή» καί κάνει «ἀντι-Τριώδιο», κόντρα δηλαδή στήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατά τόν κόσμο
Τεσσαρακοστή σημαίνει Καρναβάλια, μασκαρέματα, καί ἄλλα καί ἄλλα...
2. Τό λυπηρό αἴσθημα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς συνδέεται μέ νηστεία.
Ὅπως θά σᾶς πῶ καί παρακάτω, ἡ νηστεία τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι
αὐστηρή, γιά ὅσους μποροῦν βέβαια. Τίς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες, τήν Καθαρή Δευτέρα, τήν Καθαρή Τρίτη καί τήν Καθαρή Τετάρτη, στά εὐλογημένα Μοναστήρια
μας οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές κάνουν, κατά τήν παράδοση τῶν Πατέρων, τό
«Τριήμερο». Δηλαδή τίς ἡμέρες αὐτές δέν τρώγουν τίποτε. Σεῖς βέβαια, χριστιανοί μου, πού ἐργάζεστε στόν κόσμο, ἐργασία σκληρή γιά τήν οἰκογένειά σας, δέν
μπορεῖτε νά κάνετε τό «Τριήμερο»· ἄν καί ξέρω καλά ὅτι καί στόν κόσμο εὐσεβεῖς
χριστιανοί κάνουν καί αὐτοί «Τριήμερο». Σᾶς συνιστῶ, χριστιανοί μου, νά δοκιμάσετε ὅλοι ἐφέτος, τίς τρεῖς αὐτές πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά κάνετε κάποιο «Τριήμερο» στά μέτρα σας. Νά περάσετε τίς ἡμέρες
αὐτές μέ ψωμί, μέ χαλβά καί μέ φροῦτα καί πίνοντας πολύ-πολύ νερό. Εἶναι ἕνα
πολύ καλό «Τριήμερο» αὐτό γιά τούς χριστιανούς μας καί εἶναι «Τριήμερο», πού
θά βοηθήσει πολύ καί στήν ὑγεία. Τό συνιστοῦν καί οἱ γιατροί γιά κάποια καλή
ἀλλαγή τῆς διατροφῆς μας.
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3. Ὅσο μπορεῖτε, χριστιανοί μου, νηστέψτε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κάνετε μία προσπάθεια καί θά δεῖτε ὅτι θά τό πετύχετε καί θά σᾶς φανεῖ γλυκό καί
εὐχάριστο αὐτό. Ἄν στά προηγούμενα χρόνια δέν νηστεύατε καί ἄν σᾶς φαίνεται
βαρύ νά νηστέψετε τήν κανονική νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς, τοὐλάχιστον πέστε
φέτος ὅτι δέν θά φάω τό κρέας τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιά ἕναν πού δέν
νήστευε καθόλου τήν περίοδο αὐτή, εἶναι ἕνα καλό βῆμα, εἶναι μιά θυσία τό νά
πεῖ ὅτι τό κρέας θά τό φάω τό Πάσχα καί ὄχι τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιά
ὅσους πάλι δέν νηστεύουν ποτέ τους τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές, εἶναι καλό
νά ποῦν ὅτι ἐφέτος τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή θά νηστεύω τίς νηστήσιμες αὐτές
ἡμέρες. Ἔτσι θά γίνει καί αὐτό μιά καλή ἀρχή, γιά νά νηστεύουν καί ὅλο τόν
χρόνο τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές. Πάντως, εἶναι πολύ φοβερό αὐτό πού
κάνει ἡ νεολαία μας, τό νά κάνουν τό «πάρτι» τους τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή
καί ἡμέρα Παρασκευή.
4. Μή θεωρεῖτε περιττό τόν λόγο γιά τήν νηστεία, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἡ
νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού δόθηκε στόν ἄνθρωπο, στόν Παράδεισο μάλιστα. Αὐτό πού εἶπε ὁ Θεός στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, «νά μή φᾶτε ἀπό αὐτό τό
δέντρο», αὐτό εἶναι ἐντολή νηστείας. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Μέγας Βασίλειος λέει ὅτι ἡ
νηστεία ἔχει τήν ἴδια ἡλικία μέ τόν ἄνθρωπο, εἶναι «συνηλικιῶτις» τοῦ ἀνθρώπου.
Προσπαθῆστε λοιπόν, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, ξαναλέγω, νά νηστέψετε αὐτήν τήν
Τεσσαρακοστή. Ἀρχίστε μέ νηστεία καί ὅσο μπορεῖτε. Ὅσο τό βγάλει ἡ ἀντοχή
σας. Πάντως, ἄν δεῖτε ὅτι λυγίζετε, φᾶτε. Εἶναι προτιμότερο νά φᾶτε παρά νά
γογγύζετε. Κανονίστε ἔτσι τά πράγματα μέ τόν ἑαυτό σας, γιά νά μπορέσετε νά
νηστέψετε τοὐλάχιστον τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ νηστεία τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ἔχει ἄλλο νόημα, γι᾽ αὐτό καί εἶναι αὐστηρότερη. Αὐτοί πού δέν μποροῦσαν
νά νηστέψουν τό λάδι τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τό
νηστεύουν καί αὐτό. Γιατί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα κάνουμε νηστεία γιά νά συμμετάσχουμε στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή νηστεύουμε
γιά τά ἁμαρτήματά μας. Ἔτσι λοιπόν, ἐπειδή ἔχει χριστολογικό νόημα ἡ νηστεία
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὡς συμμετοχή στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί
προσπαθοῦν ὅλοι νά νηστέψουν τήν Ἑβδομάδα αὐτή.
5. Τά παραπάνω πού σᾶς εἶπα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, προσπαθῆστε νά τά
δώσετε καί στήν νέα γενεά, στά ἀγαπημένα σας παιδιά. Δῶστε καί στά παιδιά
νά καταλάβουν ὅτι ἡ περίοδος αὐτή πού τήν λέμε «Μεγάλη Τεσσαρακοστή» εἶναι
«κάτι ἄλλο». «Ἡ περίοδος αὐτή, παιδί μου – νά πεῖτε – μᾶς βγάζει στήν Μεγάλη
Ἑβδομάδα, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά νηστεύουμε. Ἐγώ σοῦ δίνω μέν τό γάλα γιά
νά τό πιεῖς, γιατί βλέπω τήν ἀδυναμία σου καί θέλω νά προοδεύσεις, ἀλλά κανο38

νικά πρέπει νά νηστεύουμε τήν περίοδο αὐτή». Ἀλλά, καλοί μου γονεῖς, τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μπορεῖτε νά νηστέψετε
τά καλά σας τά παιδιά καί ἀπό τό γάλα. Ὑπάρχουν τόσα ὡραῖα νηστήσιμα,
ὡραῖα καί νόστιμα, πού πρόθυμα τά παιδιά θά δεχτοῦν νά τά φάγουν. Καί ἡ σοκολάτα «ὑγείας», πού εἶναι θρεπτική καί νόστιμη, εἶναι νηστήσιμη.
6. Καί τώρα, τέλος – καλά πού θυμήθηκα –, θέλω νά θίξω ἕνα ἁμάρτημα
σχετικά μέ τήν νηστεία. Τό θίγει καί ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀκοῦστε:
Λόγω ἐλλείψεως τῶν ἱερέων ἀναγκάζεται ὁ ἕνας παπᾶς νά κάνει Ἀνάσταση σέ
τρία καί τέσσερα καί περισσότερα χωριά. Τί γίνεται λοιπόν; Ἀρχίζει ὁ παπᾶς ἀπό
τίς 9 ἡ ὥρα τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου στό ἕνα χωριό νά κάνει τήν Ἀνάσταση καί συνέχεια στά ἄλλα. Οἱ χριστιανοί ἔπειτα διαλύονται καί πηγαίνουν
στά σπίτια νά φᾶνε τήν μαγειρίτσα καί τά ἄλλα κρεατικά. Ναί, ἀλλά εἶναι ἀκόμη
Μεγάλο Σάββατο! Εἶναι ἀκόμη πρίν ἀπό τίς 12 τά μεσάνυχτα καί ὁ λαός μας
κρεατίζει! Πῶς μπορεῖ νά διορθωθεῖ ἡ ἁμαρτία αὐτή; Νά γίνει ὅπως γινόταν παλαιά. Παλαιά οἱ ἱερεῖς, ἀγράμματοι μέν ἀλλά ἅγιοι ἱερεῖς, ἄρχιζαν ἀπό τίς 12 καί
μετά τήν νύχτα νά κάνουν τήν Ἀνάσταση στά χωριά. Καί στά χαράματα ἔκαναν
τήν Ἀνάσταση στό δικό τους τό χωριό, στήν Ἐνορία τους. Ἀλλ᾽ αὐτήν τήν θυσία
δέν μπορεῖ νά τήν κάνουν οἱ σημερινοί παπάδες καί οἱ σημερινοί Δεσποτάδες!...
Ἀλλά μπορεῖ νά γίνει τό ἄλλο. Νά κάνει μέν ὁ παπᾶς τήν Ἀνάσταση σέ χωριά
πρίν ἀπό τίς 12 τά μεσάνυχτα, ἀλλά οἱ χριστιανοί, ὅταν πᾶνε στά σπίτια τους,
νά μή φᾶνε τήν μαγειρίτσα ἐκείνη τήν ὥρα. Νά περιμένουν πότε θά ἔρθει ἡ 12η
τά μεσάνυχτα καί τότε νά φᾶνε! Οὔτε καί αὐτό μποροῦν νά τό κάνουν οἱ σημερινοί
χριστιανοί! Τί θά γίνει μέ μᾶς, ἀδελφοί μου; Ἐμεῖς δέν μποροῦμε, ἐσεῖς δέν μπορεῖτε, μᾶς ἐγκαταλείπει τελικά ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί φτάνουμε ἐκεῖ πού φτάσαμε!... Ὁ Θεός ἄς συγχωρήσει καί τούς δυό μας, καί ἐμᾶς καί σᾶς, καί ἄς μᾶς
δώσει ἡ Καλή μας Παναγία τήν Εὐχή Της, γιά νά μετανοήσουμε καί νά πετύχουμε τήν σωτηρία μας στόν γλυκό Παράδεισο, τήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν
ἐπουράνιο, ΑΜΗΝ.
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ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ
1. Ἐπανερχόμαστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στά πατερικά μας κηρύγματα. Τήν μελέτη μας στούς ἁγίους Πατέρες τήν κάνουμε κατά χρονολογική σειρά. Ἔτσι τούς
σπουδάζουμε καλύτερα καί τούς ἐκτιμοῦμε καλύτερα. Τά ὅσα εἴπαμε μέχρι τώρα γιά
τούς Πατέρες ἀνήκουν στόν δεύτερο αἰώνα. Σ᾽ αὐτόν τόν αἰώνα πού μελετᾶμε θά συναντήσουμε τώρα καί τούς Ἀπολογητές. Οἱ Ἀπολογητές, χριστιανοί μου, ἔκαναν ἕνα
δύσκολο καί σπουδαῖο ἔργο. Αὐτοί ἔγραφαν λόγους γιά νά καταρρίψουν τίς κατηγορίες
πού διατύπωναν οἱ εἰδωλολάτρες καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ φιλόσοφοι ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ἀλλά, ἄν ἐξετάσουμε καλύτερα τίς πραγματεῖες τῶν Ἀπολογητῶν, θά δοῦμε
ὅτι αὐτά πού ἔγραφαν δέν τά ἔγραφαν μόνον γιά τούς κατήγορους τῆς πίστης μας,
ἀλλά τά ἔγραφαν καί γιά τούς ἴδιους τούς χριστιανούς, γιά νά στηριχθοῦν στήν πίστη
τους. Ἔτσι ἔχουν μεγάλη καί σπουδαία σημασία τά συγγράμματα τῶν Ἀπολογητῶν
καί πρέπει νά τά διαβάζουμε.
2. Στήν πραγματικότητα ὅμως, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ πίστη μας δέν ἔχει ἀνάγκη
ἀπό λογικά ἐπιχειρήματα γιά νά νοήσουμε ὅτι εἶναι ἀληθινή. Ἡ χριστιανική μας πίστη
εἶναι βίωμα καρδιᾶς. Καί ἡ καρδιά πού θρησκεύει ἔχει δικά της ἐπιχειρήματα, δυνατώτερα καί πειστικώτερα ἀπό τά ἐπιχειρήματα πού ἔχει τό μυαλό. Γι᾽ αὐτό καί βλέπουμε μιά ἀγράμματη γιαγιά καί ἕνα μικρό παιδί νά πιστεύουν δυνατά στό Χριστό,
ἐνῶ βλέπουμε καί ἀκοῦμε ἐπιστήμονες νά εἶναι ψυχροί πρός τήν ἀληθινή μας πίστη,
ἀκόμη δε καί νά ἀμφιβάλλουν γι᾽ αὐτήν. Ἄσχετα ὅμως μέ αὐτό, οἱ Ἀπολογητές, πού
χρησιμοποιοῦσαν λογικά ἐπιχειρήματα γιά νά ὑπερασπίσουν τήν πίστη, πρόσφεραν μεγάλο καί σπουδαῖο ἔργο. Ἀπέδειξαν ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι μέν ὑπέρλογος, ἀλλά δέν εἶναι
παράλογος. Δέν εἶναι ἐνάντια στήν ἀνθρώπινη λογική. Μέ τό εἶδος αὐτό τοῦ λόγου πού
παρουσίασαν οἱ Ἀπολογητές ἄνοιξαν τά φτερά τους πρός τά ἔξω. Ἡ Ἐκκλησία τώρα
κάνει διάλογο καί μέ τούς κατηγόρους της καί τούς ἀποδεικνύει μέ ἰσχυρά ἐπιχειρήματα
ὄχι μόνο τή δική της ἀλήθεια, ἀλλά καί τή δική τους πλάνη καί τό δικό τους ψεῦδος.
Μέ τά συγγράμματα τῶν Ἀπολογητῶν ὁ χριστιανισμός φεύγει ἀπό μιά στενότητα, ἄς
τό πῶ ἔτσι, καί παρουσιάζεται σάν μιά ὑψηλή διδασκαλία, ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅλες τίς φιλοσοφίες πού ἀκούστηκαν· σάν μιά διδασκαλία μέ πολύ βαθύ καί ὑψηλό περιεχόμενο πού
ἀνεβάζει τήν κοινωνία καί ὀμορφαίνει τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Θά ἤθελα τώρα, ἀδελφοί χριστιανοί, νά σᾶς πῶ τίς κύριες κατηγορίες πού ἔλεγαν οἱ
εἰδωλολάτρες ἐναντίον τῆς πίστης μας καί ἀνάγκαζαν τούς Ἀπολογητές νά γράφουν
συγγράμματα γιά νά τίς ἀποκρούσουν:
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3. Ὡς πρώτη κατηγορία ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ἔλεγαν ὅτι αὐτοί εἶναι ἄθεοι.
Ἀκοῦστε ἀδελφοί μου, γιατί ἔλεγαν τήν κατηγορία αὐτή. Ὅπως εἶναι γνωστόν οἱ εἰδωλολάτρες πίστευαν σέ πολλούς θεούς, ἐνῶ οἱ χριστιανοί πίστευαν σέ ἕνα Θεό, τόν ἀληθινό Θεό. Ἀλλά ὅπως, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἀγαπάει ἕνα μόνο ἄνθρωπο στή γή καί μισεῖ
ὅλους τούς ἄλλους, ὁ ἄνθρωπος αὐτός χαρακτηρίζεται δίκαια μισάνθρωπος, ἔτσι καί οἱ
χριστιανοί. Ἐπειδή δήλωναν ὅτι λατρεύουν ἕνα μόνο Θεό, τόν Χριστό, καί δέν παραδέχονται τό πλῆθος τῶν λεγομένων ἄλλων θεῶν, γι᾽ αὐτό χαρακτηρίζονταν ὡς ἄθεοι
ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Οἱ εἰδωλολάτρες εἶχαν σύνθημα πού ἔλεγε: Θάνατος στούς
ἀθέους!...Καί ἐνοοῦσαν μέ αὐτό θάνατο στούς χριστιανούς. Ἀκόμη περισσότερο οἱ χριστιανοί χαρακτηρίζονταν ὡς ἄθεοι γιατί δέν παραδέχονταν τόν αὐτοκράτορα ὡς θεό
καί ἀρνοῦνταν νά τόν λατρεύσουν.
4. Δεύτερη κατηγορία ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ἦταν ὅτι αὐτοί κάνουν βρεφοκτονία.
Ὅπως ξέρουμε τό Μυστήριο πού τρέφει τούς χριστιανούς εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, ἡ βρώση καί ἡ πόση τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Τό Μυστήριο
αὐτό φυλαγόταν ἀπό τούς χριστιανούς ὡς ἀπόρρητο, ὡς μεγάλο μυστικό γιά νά μήν
τό ἀκούσουν οἱ βέβηλοι εἰδωλολάτρες. Καχύποπτοι ὅμως οἱ εἰδωλολάτρες σχημάτισαν
τήν πλανεμένη γνώμη ὅτι οἱ χριστιανοί συγκεντρώνονται καί πίνουν αἷμα μικροῦ παιδιοῦ.
Ἔτσι δημιούργησαν τήν κατηγορία τῆς βρεφοκτονίας καί ἀνθρωποφαγίας, ἡ ὁποία χαρακτηρίστηκε μέ τή μυθική ὀνομασία «θυέστεια δεῖπνα», πού θυμίζει τά ἀνοσιουργήματα τοῦ οἴκου τῶν Ἀτρειδῶν.
5. Τρίτη κατηγορία ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ἦταν ἡ ἀνηθικότητα. Ἐπειδή οἱ χριστιανοί μιλοῦσαν συνέχεια γιά ἀγάπη καί ὀνομάζονταν μεταξύ τους «ἀδελφοί» καί
«ἀδελφές» καί ἔκαναν «ἀγάπες», δηλαδή δεῖπνα μετά τήν Θεία Εὐχαριστία, οἱ εἰδωλολάτρες τά παρεξήγησαν ὅλα αὐτά καί φαντάστηκαν ὅτι μεταξύ τῶν χριστιανῶν συμβαίνουν ποικίλες ἀνηθικότητες. Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι στά θρησκεύματα τῶν
εἰδωλολατρῶν ἦταν συνηθισμένες οἱ ἀνηθικότητες καί ὀνομάζονταν «ὄργια». Ἔτσι λοιπόν οἱ εἰδωλολάτρες μέ ἀφορμή αὐτά πού συνέβαιναν στούς ἴδιους, νόμιζαν ὅτι καί οἱ
χριστιανοί στίς συγκεντρώσεις τους κάνουν παρόμοιες ἀνηθικότητες καί ὄργια καί τούς
κατηγόρησαν λοιπόν γιά «οἰδιποδείους μείξεις».
6. Ἐναντίον αὐτῶν τῶν κατηγοριῶν, ἀλλά καί ἄλλων πολλῶν κατά διάφορες ἐποχές
ἔγραψαν οἱ Ἀπολογητές. Ὡς πρῶτος Ἀπολογητής χρονολογικά φέρεται ὁ Κοδράτος
ἀπό τήν Μικρά Ἀσία. Ὁ Κοδράτος τό ἔτος 124 μ.Χ. ἔγραψε Ἀπολογία, τήν ὁποία
ἔδωσε στόν αὐτοκράτορα Ἀδριανό. Δέν ἔχουμε σήμερα τό ἔργο αὐτό, τό ὁποῖο ἐπαινεῖ
ὁ Εὐσέβιος στήν Ἐκκλησιαστική του ἱστορία. Λέγει ὅτι ἡ Ἀπολογία τοῦ Κοδράτου
ἀποδεικνύει τήν ὀρθή του πίστη, στηριζόμενη στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
ἀλλά ἀποδεικνύει καί τήν εὐφυΐα του. Κάποιος εἶπε ὅτι ἡ Ἀπολογία αὐτή τοῦ Κοδράτου
εἶναι ἡ Πρός Διόγνητον Ἐπιστολή, γιά τήν ὁποία θά σᾶς μιλήσω ἄλλοτε. Ἡ γνώμη
ὅμως αὐτή δέν ἔχει δυνατό στηριγμό.
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Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
1. Μιλᾶμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιά τούς Ἀπολογητές, πού ἐμφανίστηκαν
τόν 2ο αἰ. μ.Χ. Ὅπως εἴπαμε καί στό προηγούμενο κήρυγμά μας, οἱ Ἀπολογητές
ἔγραφαν συγγράμματα καί τά ἔδιναν στούς αὐτοκράτορες, γιά νά τούς ἀποδείξουν
ὅτι εἶναι ἄδικο νά διώκουν τούς χριστιανούς, γιατί οἱ χριστιανοί ἔχουν τήν μόνη
ἀληθινή πίστη. Τά συγγράμματα τῶν Ἀπολογητῶν, ὅπως εἴπαμε πάλι καί στό
προηγούμενο κήρυγμά μας, δέν ἦταν μόνο γιά τούς διῶκτες τοῦ χριστιανισμοῦ,
ἀλλά καί γιά τούς ἴδιους τούς χριστιανούς, γιά νά στηριχθοῦν στήν πίστη τους.
2. Ἡ ἀρχαιότερη ἀπολογία πού ἔχουμε εἶναι τοῦ ἁγίου Ἀριστείδη, πού ἡ
Ἐκκλησία μας τόν ἑορτάζει στίς 13 Σεπτεμβρίου. Αὐτός ὁ Ἀπολογητής ἦταν
χριστιανός φιλόσοφος καί ἔγραψε ἀπολογία ὑπέρ τῶν χριστιανῶν, τήν ὁποία ἔδωσε
στόν εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα Ἀδριανό.
Ἡ ἀπολογία αὐτή τοῦ Ἀριστείδη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά πολλά χρόνια
φαινόταν χαμένη καί οἱ παλιές Πατρολογίες δέν τήν ἀναφέρουν. Ἔτσι ἄρχισε
ἔρευνα γιά νά βρεθεῖ τό ἔργο αὐτό τοῦ ἁγίου Ἀριστείδη, πού εἶναι, ὅπως εἴπαμε,
ἡ πρώτη ἀπολογία ὑπέρ τῶν χριστιανῶν. Τήν πρώτη ἔρευνα τήν ἔκανε παλαιά
ἕνας Γάλλος χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἔγραψε ὅτι σέ ἕνα μοναστήρι πού εἶναι ἕξι περίπου μίλια ἔξω ἀπό τήν Ἀθήνα, καί τό ὁποῖο ὀνομάζει «Μεβέλλι» (ἤθελε νά πεῖ
Πεντέλη), ἐκεῖ σ᾽ αὐτό τό μοναστήρι βρῆκε τήν ἀπολογία τοῦ Ἀριστείδη. Ἡ
πληροφορία ὅμως αὐτή τοῦ Γάλλου ἐρευνητῆ δέν ἦταν σωστή. Ἀργότερα ἕνας
ἄλλος ξένος χριστιανός ἐρευνητής βρῆκε στό μοναστήρι τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης
τοῦ Σινᾶ ἕνα χειρόγραφο τοῦ 7ου αἰ., πού περιεῖχε ὁλόκληρη τήν ἀπολογία τοῦ
Ἀριστείδη, ἀλλά σέ συριακή μετάφραση. Τελικά, ἕνας ξένος Πατρολόγος ἐπιστήμονας ἀνεκάλυψε ὁλόκληρη τήν ἀπολογία τοῦ Ἀριστείδη στά ἑλληνικά. Βρῆκε
ὅτι αὐτή ἡ περιζήτητη ἀπολογία περιέχεται σέ δυό κεφάλαια (τό 26ο καί 27ο)
κάποιου θρησκευτικοῦ διηγήματος γραμμένου ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, μέ τόν τίτλο «Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ».
3. Ἔγραψα τά παραπάνω, κουραστικά κάπως, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά νά
σᾶς ἐκφράσω ἕναν πόνο γιά μᾶς τούς Ἕλληνες θεολόγους, κληρικούς καί λαϊκούς. Ἦταν ἀνάγκη νά ἔρθουν Γάλλοι ἀπό τό ἐξωτερικό, γιά νά ἐρευνήσουν τίς
βιβλιοθῆκες τῶν δικῶν μας μοναστηριῶν καί νά βροῦν ἕνα χαμένο πατερικό ἔργο;
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Ἐδῶ, οἱ Ἕλληνες θεολόγοι, ἀρχιερεῖς καί ἀρχιμανδρίτες καί ἄλλοι κληρικοί, γιατί
ἐγκαταλείψαμε τίς θεολογικές ἔρευνες καί σπουδές καί ἔρχονται οἱ ξένοι νά ἐρευνήσουν τόν δικό μας πνευματικό πλοῦτο; Γιατί οἱ θεολόγοι τῆς Ἑλλάδος ρίξαμε
ἀλλοῦ τό ἐνδιαφέρον καί ἐγκαταλείψαμε τήν θεολογική ἔρευνα; Γιατί καί αὐτά
τά μοναστήρια μας δέν κάνουν πατερικές ἐκδόσεις; Κάποτε ἕνας καλός μακαριστός ἀρχιερεύς, ἄς τόν πῶ, ὁ Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος, εἶπε στόν μακαριστό ἅγιο ἀρχιμανδρίτη π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τόν καταγόμενο ἀπό ἐδῶ
κοντά μας, ἀπό τήν Καλαμάτα: «Γιατί, π. Ἐπιφάνιε, δέν θέλεις νά γίνεις δεσπότης;». Καί ὁ σοφός π. Ἐπιφάνιος τοῦ ἀπάντησε: «Τί μοῦ λέτε, Σεβασμιώτατε; Τό ξέρετε ὅτι ἐγώ ὁ παπᾶς ἐξομολογῶ, ἐνῶ ἐσεῖς ὁ δεσπότης, πότε
ἐξομολογεῖτε; Τοῦ δεσπότου ἔργο εἶναι ἡ ἐξομολόγηση. Τό ξέρετε, Σεβασμιώτατε,
ὅτι ἐγώ ὁ παπᾶς διαβάζω τόν Μέγα Βασίλειο, ἐνῶ ἐσεῖς οἱ δεσποτάδες πέσατε
στό χαρτοβασίλειο;»!!! Πραγματικά, πέσαμε στό «χαρτοβασίλειο» καί ἀφήσαμε
τόν Μέγα Βασίλειο καί τούς ἄλλους ἁγίους Πατέρες!...
4. Τό ἄλλο πού ἤθελα νά πῶ μέ πολλή χαρά, ἀλλά καί ἱερή ὑπερηφάνεια εἶναι
ὅτι τό ἔργο αὐτό τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ»,
στό ὁποῖο περιέχεται ἡ ἀπολογία τοῦ Ἀριστείδη, τό μετέφρασε ὁλόκληρο πρίν
ἀπό 60 περίπου χρόνια ὁ πνευματικός μου Πατέρας καί Διδάσκαλος, ὁ θρυλικός
Μητροπολίτης τῆς Φλώρινας, ὁ σφοδρός πολέμιος τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, π. Αὐγουστῖνος. Ἄν τό βρεῖτε, χριστιανοί μου, τό βιβλίο αὐτό νά τό
ἀγοράσετε καί νά τό διαβάσετε. Εἶναι ἀπολαυστικό πνευματικό ἀνάγνωσμα. Σήμερα στό Ἅγιον Ὄρος εἶναι μοναχοί πού ἀφιερώθηκαν στόν Θεό ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.
5. Καί τώρα ἔρχομαι στήν ἴδια τήν ἀπολογία τοῦ Ἀπολογητῆ ἁγίου Ἀριστείδη.
Πολύ λυπᾶμαι, ἀδελφοί χριστιανοί, γιατί δέν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος νά σᾶς πῶ τό
ὡραῖο περιεχόμενο τῆς πρώτης αὐτῆς χριστιανικῆς ἀπολογίας, γιά τήν ὁποία
μιλᾶμε. Θά σᾶς πῶ μόνο μία περικοπή ἀπό τήν ἀπολογία καί θά τελειώσω μέ
αὐτήν. «Οἱ χριστιανοί – λέγει ὁ Ἀριστείδης – ἔχουν τήν ἀληθινή πίστη καί φαίνεται αὐτό ἀπό τό ὅτι ἔχουν καθαρή ζωή. Οἱ χριστιανοί – λέγει – ἔχουν τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου τους Ἰησοῦ Χριστοῦ γραμμένες στήν καρδιά τους καί τίς
ἐφαρμόζουν στήν ζωή τους. Δέν μοιχεύουν, οὔτε πορνεύουν, δέν ψευδομαρτυροῦν,
δέν ἐπιθυμοῦν τά ἀλλότρια, τιμοῦν τόν πατέρα τους καί τήν μητέρα τους καί
ἀγαποῦν τόν πλησίον τους. Κρίνουν δίκαια καί δέν κάνουν ποτέ στούς ἄλλους
ὅσα δέν θέλουν νά γίνουν σ᾽ αὐτούς. Ὅσους τούς ἀδικοῦν τούς ἀγαποῦν καί τούς
κάνουν φίλους τους. Ἀγαποῦν τούς ἐχθρούς τους. Εἶναι πραεῖς καί εὐγενεῖς. Δέν
περιφρονοῦν τήν χήρα καί δέν λυποῦν τό ὀρφανό. Δέχονται τόν ξένο στό σπίτι
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τους σάν νά δέχονται τόν ἀδελφό τους». Τέλος, λέγει ὁ Ἀριστείδης στήν ἀπολογία
του ὅτι «ὁ κόσμος ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει λόγω τῶν προσευχῶν τῶν χριστιανῶν»!
6. Πόσο ὑπέροχη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἦταν ἡ κοινωνία τῶν χριστιανῶν
στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Ἀριστείδη, γιά νά γράφει τέτοια λόγια γι᾽ αὐτούς! Καί
παρουσιάζει στόν εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα Ἀδριανό τήν ὡραία αὐτή ζωή τῶν
ἀδελφῶν του χριστιανῶν ὡς ἀπόδειξη ὅτι αὐτοί ἔχουν τήν ἀνώτερη πίστη, τήν
μόνη ἀληθινή πίστη.
Σήμερα ὅμως, δυστυχῶς, ὑπάρχουν βαπτισμένοι χριστιανοί πού καί μοιχεύουν
καί πορνεύουν καί ἄλλες ἀσωτίες καί παρανομίες πράττουν καί δέν ἔχουν ἀγάπη
μεταξύ τους, ὥστε γιά μιά σπιθαμή οἰκοπέδου ὁ ἀδελφός νά πηγαίνει τόν ἀδελφό
του στό δικαστήριο!... Καί ὅπως, χριστιανοί μου, ἡ ἐνάρετη ζωή τῶν τότε χριστιανῶν ἦταν καλή σύσταση τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅτι εἶναι ἡ ἀνώτερη θρησκεία,
ἔτσι καί ἡ ἀνήθικη ζωή πολλῶν χριστιανῶν σήμερα καί τό μίσος ἀνάμεσά τους
εἶναι κακή σύσταση γιά τήν ὡραία μας πίστη. Δέν μᾶς ἀπομένει, χριστιανοί μου,
τίποτε ἄλλο, παρά νά μετανοήσουμε γιά τά ἁμαρτήματά μας καί νά ἔχουμε τήν
ἀγάπη μεταξύ μας καί πρός ὅλους, καί αὐτό θά εἶναι τό καλύτερο κήρυγμα γιά
τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 7 Ἀπριλίου 2013

Ο ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
(α) Ὁ βίος του
1. Μελετοῦμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τούς ἀπολογητές τοῦ χριστιανισμοῦ.
Στό προηγούμενο κήρυγμά μας μιλήσαμε γιά τόν ἀπολογητή ἅγιο Ἀριστείδη.
Σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά τόν ἅγιο Ἰουστῖνο. Θά σᾶς πῶ σήμερα γιά τόν βίο
του καί στό ἄλλο κήρυγμά μου θά σᾶς πῶ γιά τήν διδασκαλία του.
Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό σπουδαίους
ἀπολογητές τοῦ 2ου αἰ. καί ἀπό τούς πιό ἀξιόλογους συγγραφεῖς στίς ἀρχές τοῦ
χριστιανισμοῦ. Γεννήθηκε κατά τό 105 μ.Χ. στήν Παλαιστίνη, στήν πόλη τῆς
Σαμάρειας. Ἦταν φιλομαθής καί ἀπό μικρή ἡλικία παρουσίαζε ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον γιά τά γράμματα. Ἰδιαίτερα τόν τραβοῦσε ἡ φιλοσοφία καί αὐτό ἔγινε αἰτία
νά γνωρίσει τήν χριστιανική πίστη.
2. Ἄς ἀκούσουμε τώρα τόν ἴδιο τόν ἅγιο Ἰουστῖνο πῶς διηγεῖται τήν ζωή του:
«Ἀσχολούμενος – λέγει – μέ τήν σπουδή τῆς φιλοσοφίας πῆγα σέ κάποιον στωικό
φιλόσοφο, στόν ὁποῖο ἔμεινα γιά λίγο καιρό μαθητής του. Ἀλλά, ἐπειδή δέν ἄκουσα
ἀπ᾽ αὐτόν κανένα ἀνώτερο μάθημα γιά τόν Θεό, πῆγα ἔπειτα σέ ἄλλον δάσκαλο,
σέ ἕναν ἀπό τήν σχολή τῶν «περιπατητικῶν φιλοσόφων». Ἀλλά καί αὐτόν ὕστερα
ἀπό λίγο τόν ἐγκατέλειψα μέ ἀγανάκτηση, γιατί μοῦ ζήτησε χρήματα καί γι᾽
αὐτό, ἐπειδή ἀγαποῦσε τά χρήματα, δέν ἦταν καθόλου φιλόσοφος. Ἐπειδή ὅμως
ἐπιθυμοῦσα πάντοτε τό ἀνώτερο μέρος τῆς φιλοσοφίας, δηλαδή νά ἀκούσω γιά
τόν Θεό, πῆγα σέ κάποιον πυθαγόρειο φιλόσοφο, πού εἶχε καλό ὄνομα. Ἀλλά
αὐτός μέ ρώτησε ἄν ξέρω τίς προπαρασκευαστικές ἐπιστῆμες γιά τήν φιλοσοφία.
Ἄν ξέρω δηλαδή τήν μουσική, τήν ἀστρονομία καί τήν γεωμετρία. Ἐγώ τοῦ
ἀπήντησα ὅτι δέν τίς ξέρω τίς ἐπιστῆμες αὐτές, γιατί δέν τίς διδάχτηκα. Ἔτσι
ἔφυγα κι ἀπό αὐτόν τόν δάσκαλο.
3. Σέ ἀμηχανία βρισκόμενος ἀποφάσισα τέλος νά ἀκολουθήσω τήν πλατωνική
φιλοσοφία σέ κάποιον περίφημο δάσκαλο, πού ἔμενε στήν πόλη μου. Ἀπό αὐτόν
ἔμεινα εὐχαριστημένος καί σέ λίγο διάστημα τόν νόμισα γιά σοφό καί εἶχα τήν
καλή ἐλπίδα ὅτι θά μπορέσω ἀπ᾽ αὐτόν νά κατανοῶ τά θεῖα πράγματα· γι᾽ αὐτόν
τόν σκοπό ἔκρινα καλό νά ἀποφύγω τήν συναναστροφή μέ τούς ἀνθρώπους καί
νά ἀποχωρήσω στήν ἔρημο. Ἐνῶ βάδιζα γιά τήν ἔρημο μέ ἀκολούθησε ἕνας γέ45

ροντας μέ πρᾶο καί σεμνό ὕφος καί μέ ρώτησε τί ζητοῦσα ἐκεῖ. Στήν συζήτηση μαζί του τό ἔφερε ὁ λόγος
νά ποῦμε γιά τήν φιλοσοφία. Τότε αὐτός ἔλαβε τήν
εὐκαιρία νά μιλήσει γιά τόν Θεό καί γιά τήν ἀθανασία
τῆς ψυχῆς. Μοῦ εἶπε ἀκόμη ὅτι αὐτά πού δέν μπόρεσε
οὔτε ὁ Πλάτωνας νά ἐξιχνιάσει, οὔτε κανένα μυαλό
ἀνθρώπου νά κατανοήσει, αὐτά τά θεῖα μυστήρια ἀποκαλύφθηκαν στούς προφῆτες, σέ ἄνδρες πολύ ἀρχαιότερους ἀπό τούς φιλοσόφους. Ἀπό τόν γέροντα αὐτόν
παρακινηθείς αἰσθάνθηκα σφοδρή ἐπιθυμία νά μελετήσω τά ἱερά βιβλία τῶν προφητῶν καί τῶν ἀποστόλων».
Αὐτά, χριστιανοί μου, λέγει γιά τήν ζωή του ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος στό βιβλίο του
«Διάλογος πρός Τρύφωνα» (κεφ. β,γ,ζ,η).
4. Ἐκεῖνον τόν καιρό, ἀδελφοί μου, ὅταν ὁ Ἰουστῖνος ἄρχισε νά ἑλκύεται στόν
χριστιανισμό, εἶχε ξεσπάσει βαρύς διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν. Βλέποντας ὁ
Ἰουστῖνος νά ἀντιμετωπίζουν οἱ χριστιανοί μέ τόση ἀφοβία καί ἀταραξία τόν θάνατο, τό κατάλαβε καλά ὅτι δέν μπορεῖ οἱ χριστιανοί νά εἶναι κακοί καί φιλήδονοι
ἄνθρωποι, ὅπως τούς κατηγοροῦσαν οἱ ἐχθροί τους. Ἔτσι σέ ἡλικία 30 ἐτῶν
ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά ἀπορρίψει τά διάφορα συστήματα τῶν φιλοσόφων καί νά
προσέλθει στόν χριστιανισμό. Ὁμολόγησε παρρησίᾳ ὅτι πιστεύει στήν θεία διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.
Στήν Ρώμη, τήν πρωτεύουσα τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους, ἦλθε δυό φορές ὁ χριστιανός αὐτός φιλόσοφος. Ἦλθε γιά νά ὑπερασπιστεῖ τήν ἀλήθεια τοῦ χριστιανισμοῦ. Τήν πρώτη φορά ἦλθε γιά νά πολεμήσει τόν μεγάλο αἱρετικό Μαρκίωνα,
γιά τόν ὁποῖο θά σᾶς μιλήσω ἄλλοτε· καί τήν δεύτερη φορά ἦλθε γιά νά δώσει
στούς Ρωμαίους αὐτοκράτορες δύο ἀπολογίες ὑπέρ τοῦ χριστιανισμοῦ.
5. Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος τελείωσε τήν ζωή του μέ μαρτύριο. Ἀφοῦ ἕνας εἰδωλολάτρης ἔπαρχος ἀνέκρινε τόν Ἰουστῖνο μέ ἄλλους ἕξι χριστιανούς καί δέν τούς ἔπεισε
νά θυσιάσουν στά εἴδωλα, διέταξε νά μαστιγωθοῦν πρῶτα καί ἔπειτα νά ἀποκεφαλιστοῦν. Ἀποκεφαλίστηκαν ὅλοι αὐτοί τήν 1η τοῦ μηνός Ἰουνίου. Αὐτήν τήν ἡμέρα
ἡ ᾽Ορθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου. Θά συνεχίσουμε στό ἄλλο κήρυγμα μιλώντας γιά τήν θεολογία τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
(β) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ
1. Μιλᾶμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γιά τόν ἀπολογητή ἅγιο Ἰουστῖνο, τόν φιλόσοφο
καί μάρτυρα. Πρόκειται γιά θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα τήν ἐποχή τοῦ
δευτέρου αἰώνα. Εἶναι ὁ πρῶτος πού ἵδρυσε Θεολογική Σχολή, στήν ὁποία φοιτοῦσαν
ὄχι μόνο χριστιανοί, ἀλλά καί ἐθνικοί εἰδωλολάτρες. Ἀρχαῖοι ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς
τόν χαρακτηρίζουν ὡς «θαυμασιώτατον». Εἴδαμε, στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι
ἀναζητοῦσε τήν ἀλήθεια καί ἔψαχνε νά τήν βρεῖ στήν φιλοσοφία, ἀλλά ἀπογοητεύτηκε.
Ἄς εἶναι εὐλογημένος ὅμως ἐκεῖνος ὁ χριστιανός γέροντας, πού τοῦ μίλησε γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τόν προέτρεψε νά διαβάσει τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Ἔτσι καί ἔκανε ὁ ἐρευνητής τῆς ἀλήθειας Ἰουστῖνος καί ἔγινε χριστιανός, κήρυκας καί
ὑπερασπιστής τῆς χριστιανικῆς πίστης καί ἀπολογητής αὐτῆς.
Τό ποιά εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου τό βλέπουμε στά συγγράμματά του.
Ἦταν πολυγραφώτατος συγγραφεύς. Δυστυχῶς ὅμως ἀπό τά ἔργα του μόνο τρία σώθηκαν. Εἶναι οἱ δύο Ἀπολογίες του καί ὁ Διάλογος πρός Τρύφωνα. Ἀπ᾽ αὐτά τά ἔργα θά
πάρω μερικά, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γιά νά σᾶς παρουσιάσω τήν διδασκαλία τοῦ
ἁγίου Ἰουστίνου:
2. Τό πρῶτο ἀπό τά σωθέντα ἔργα του εἶναι ἡ Α´ Ἀπολογία του πρός τόν αὐτοκράτορα Ἀντωνῖνο. Αὐτό τό ἔργο εἶναι τό πιό σημαντικό καί τό πιό μεγάλο ἀπολογητικό
κείμενο τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Στήν ἀρχή ἐπαινεῖ τούς αὐτοκράτορες καί τούς
συγκλητικούς ὅτι εἶναι «φιλόσοφοι καί ἐραστές τῆς παιδείας» (κ. 2). Αὐτό ὅμως,
λέγει στή συνέχεια, τούς ὑποχρεώνει νά σέβονται τήν ἀλήθεια καί νά μήν καταδικάζουν
τούς χριστιανούς, προτοῦ νά μάθουν τί πιστεύουν καί τί πράττουν στή ζωή τους. Οἱ
χριστιανοί, λέγει, δέν εἶναι ἄθεοι, ἀλλά ἁπλᾶ πιστεύουν στόν ἕνα καί ἀληθινό Θεό. Καί
αὐτό, τό ὅτι πιστεύουν στόν ἀληθινό Θεό, τούς κάνει εἰρηνικούς καί ὑπάκουους πολῖτες
τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καί ὄχι ἀνυπότακτους καί ἐπαναστάτες (κ. 4-12).
Στήν συνέχεια τῆς Ἀπολογίας του ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος λέει τρία μεγάλα ἐπιχειρήματα
γιά νά ὑπερασπίσει τήν χριστιανική πίστη: Πρῶτον, μιλάει γιά τόν ἠθικό βίο τῶν χριστιανῶν. Δεύτερον, μιλάει γιά τήν κατάπτωση τῶν εἰδωλολατρῶν, οἱ ὁποῖοι κάνουν
ἔργα πού προσβάλλουν ἀκόμη καί τόν κοινό ἀνθρώπινο νοῦ. Καί τρίτον, μιλάει γιά τίς
προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἐπαληθεύτηκαν στά χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης (κ. 30-53). Καί λέει ὅτι οἱ προφητεῖες αὐτές εἶναι ἀνώτερες ἀπό ὅλα τά φιλοσοφικά συστήματα. Λέει μάλιστα στό σημεῖο αὐτό ὁ Ἰουστῖνος ὅτι ὁ Πλάτωνας
δανείστηκε ἀλήθειες ἀπό τόν Μωϋσῆ (κ. 44). Γιατί ὁ Μωϋσῆς εἶναι ὁ ἀρχαιότερος
ἀπό ὅλους τούς συγγραφεῖς (κ. 54-60. 44-46).
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3. Στό ἄλλο ἔργο του Β´ Ἀπολογία, ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
λέει ὅτι ἡ φιλοσοφία ἔχει καί αὐτή στοιχεῖα ἀλήθειας, ἀλλά
αὐτά προέρχονται ἀπό τόν «σπερματικό λόγο» (8,13), τόν
ὁποῖον ἔδωσε ὁ Θεός στόν κόσμο, ὥστε κάθε ἄνθρωπος τῆς
γῆς νά σκέπτεται καί νά ἐνεργεῖ σωστά. Αὐτή ἡ θεολογική
ἰδέα γιά τόν «σπερματικό λόγο», ἀδελφοί μου χριστιανοί,
εἶναι πολύ δυνατή καί εἶναι πολύ ὡραία. Θέλει νά πεῖ ὅτι
κάθε ἄνθρωπος τῆς γῆς εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ· καί σάν
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι, λαχταράει τόν Θεό καί ψάχνει
νά βρεῖ τήν ἀλήθεια. Ὁ Θεός ὁ Ἴδιος φύτεψε στόν ἄνθρωπο
τόν πόθο αὐτόν, ὅταν τόν δημιούργησε. Αὐτό εἶναι ὁ «σπερματικός λόγος», πού λέει ὁ Ἰουστῖνος. Τόν λέμε «σπερματικό λόγο», γιατί δέν ἔχει ὅλη τήν ἀλήθεια, ἀλλά «σπέρμα»
μόνο, μέρος μόνο τῆς ἀλήθειας. Καί μέ βάση αὐτό τό μικρό
«σπέρμα» πού ἔλαβε, μπορεῖ νά βρεῖ ὅλη τήν ἀλήθεια, ἄν
τό θελήσει. Μέ αὐτόν τόν «σπερματικό λόγο» καί οἱ δικοί μας Ἕλληνες συγγραφεῖς
ἔγραψαν μεγάλες ἀλήθειες, πού τίς σπουδάζουν τά παιδιά μας στά Σχολεῖα τους, καί
ἀκόμη οἱ συγγραφεῖς αὐτοί ἔγραψαν καί γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία. Ἔτσι ὁ φιλόσοφος
Σωκράτης εἶπε στούς Ἀθηναίους: «Θά κοιμᾶστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μέχρις ὅτου ὁ Θεός
σᾶς λυπηθεῖ καί θά σᾶς στείλει κάποιον, γιά νά σᾶς σώσει». Χριστιανοί μου, κάθε
ἄνθρωπο, ἀκόμη καί ἕναν πού δέν γνώρισε τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, καί αὐτόν πρέπει
νά τόν βλέπουμε μέ σεβασμό, γιατί εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Καί πρέπει νά ἀκοῦμε μέ
προσοχή τόν λόγο του, γιατί ἔλαβε ἀπό τόν Θεό τόν «σπερματικό λόγο». Ἔτσι μᾶς
λέγει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος.
4. Τρίτο σωζόμενο ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου εἶναι ὁ Διάλογος πρός Τρύφωνα. Σπουδαιότατο ἔργο αὐτό, χριστιανοί μου. Εἶναι ἕνας διάλογος, μιά συζήτηση, πού ἔκανε ὁ
Ἰουστῖνος μέ ἕναν Ἰουδαῖο νομοδιδάσκαλο, τόν Τρύφωνα. Τόν ξετινάζει ὁ ἅγιος στόν διάλογό του αὐτόν. Ὁ Διάλογος εἶναι πραγματικά μία θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Λέει ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα (9-31). Θέλει νά προετοιμάσει τήν ἀνθρωπότητα γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, τόν ὁποῖον προαναγγέλλουν οἱ
προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (32-110). Καί τέλος, στόν διάλογό του αὐτόν μέ
τόν Ἰουδαῖο Τρύφωνα, ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος λέει τήν ἄποψη ὅτι τήν θέση τοῦ ἐκλεκτοῦ
λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ τήν ἔλαβαν τώρα οἱ ἐθνικοί εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν στόν
Χριστό. Αὐτοί, σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες, ἔγιναν τώρα τέκνα Θεοῦ καί θεοί κατά
χάριν (124). Ἄς σταματήσουμε σ᾽ αὐτά τά ὀλίγα, σχετικά μέ τή διδασκαλία τοῦ ἁγίου
Ἰουστίνου.
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ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 21 Ἀπριλίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀναφέρονται
στούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Τούς μελετᾶμε κατά χρονολογική
σειρά. Βρισκόμαστε στόν 2ο αἰ. καί στά δύο-τρία προηγούμενα κηρύγματα ὁ
λόγος μας ἦταν γιά τούς Ἀπολογητές. Ὅμως καί αὐτούς θά τούς μελετᾶμε κατά
χρονολογική σειρά καί ἄν μεταξύ αὐτῶν παρεμβάλλεται χρονολογικά ἄλλος Πατέρας, θά μελετᾶμε αὐτόν. Ἔτσι σήμερα, μετά τόν ἅγιο ἀπολογητή Ἰουστῖνο,
τόν φιλόσοφο καί μάρτυρα, γιά τόν ὁποῖο μιλήσαμε στό προηγούμενο κήρυγμα,
θά σᾶς μιλήσω γιά τόν ἅγιο Διονύσιο, Ἐπίσκοπο Κορίνθου, γιατί αὐτός ἔρχεται
χρονολογικά μετά τόν ἅγιο Ἰουστῖνο. Θά σᾶς πῶ ὅμως τώρα, χριστιανοί μου,
κάτι πού σᾶς τό εἶχα πεῖ καί ἄλλοτε. Θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι ἡ πίστη μας γιά νά
σταθεῖ δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό λογικά ἐπιχειρήματα πού ἔλεγαν οἱ Ἀπολογητές,
ἀλλά ἡ πίστη μας εἶναι ἕνα θεόσδοτο μήνυμα, πού μιλάει προπαντός στήν καρδιά
τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κάνει νά συγκλονίζεται ἀπό ἀγάπη στόν Χριστό. Καί μιά
τέτοια πίστη μπορεῖ νά τήν ἔχει μιά ἀγράμματη γιαγιά καί ἕνα μικρό παιδάκι.
Θά ἤθελα νά εἶχα αὐτή τήν ἁγνή πίστη τῶν γιαγιάδων, πίστη πού κάνει θαύματα.
Θυμᾶμαι τώρα ἕνα παλαιό ποίημα – τοῦ Πολέμη, νομίζω – πού μαθαίναμε στό
Δημοτικό σχολειό: «Πιστεύω σάν τήν μάνα μου, πιστεύω σάν παιδάκι! Πίνω τ᾽
ἀθάνατο νερό, κι ἀφήνω τό φαρμάκι»!
Τά γράφω αὐτά, ἀδελφοί μου, γιατί θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι οἱ Ἀπολογητές πού
εἴδαμε καί πού θά δοῦμε κι ἄλλους στήν συνέχεια τῶν κηρυγμάτων μας, οἱ Ἀπολογητές, λέγω, «κούρασαν» τήν Ἐκκλησία. Μᾶς ἔκαναν νά φύγουμε κάπως ἀπό
τήν γραμμή καί τό πνεῦμα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Ἡ θεολογία τοῦ
ἁγίου Ἰγνατίου ἦταν μιά συγκλονιστική θεολογία· ἦταν πόθος γιά ἕνωση μέ τόν
Χριστό μέ τήν Θεία Κοινωνία. Ἦταν ἔρωτας θερμῆς ἀγάπης στόν Χριστό. Οἱ
ἀπολογητές, ξαναλέγω, ἄλλαξαν λίγο τήν ἀτμόσφαιρα μέ τά λογικά τους ἐπιχειρήματα γιά τήν πίστη. Ἦταν ὅμως ἀνάγκη νά τό κάνουν αὐτό καί τό ἔκαναν
μέ ἐπιτυχία, γιατί εἶχαν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
2. Μέ τόν ἅγιο Διονύσιο, Ἐπίσκοπο Κορίνθου, γιά τόν ὁποῖο θά σᾶς μιλήσω
σήμερα, ξαναβρίσκουμε τό κλίμα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου. Πραγματικά,
ὁ Ἐπίσκοπος Κορίνθου ἅγιος Διονύσιος ὑπερέβη τό ἀπολογητικό πνεῦμα, μᾶς
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ξαναέφερε τήν θεολογία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου καί μᾶς
προετοιμάζει γιά τήν θεολογία τοῦ ἄλλου μεγάλου
θεολόγου, τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνου.
Ἡ Ἐκκλησία στά χρόνια τοῦ ἁγίου Διονυσίου
συνταρασσόταν ἀπό τρία προβλήματα: (α) Συνταρασσόταν ἀπό τούς «Ἐγκρατῖτες», αὐτούς δηλαδή
πού κατηγοροῦσαν τόν γάμο καί μάλιστα τόν θεωροῦσαν ὡς ἁμαρτία. (β) Συνταρασσόταν ἔπειτα ἡ
Ἐκκλησία ἀπό τούς ἄλλους, τούς λίαν αὐστηρούς
πάλι, πού ἔλεγαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει νά δέχεται αὐτούς πού ἔπεσαν σέ ἁμαρτίες ἤ καί σέ
αἵρεση, ἀκόμη καί ἄν εἶχαν μετανοήσει γιά τίς
ἁμαρτίες τους καί ἄν εἶχαν ἀρνηθεῖ τήν αἵρεσή τους.
Καί (γ) στά χρόνια τοῦ ἁγίου Διονυσίου, Ἐπισκόπου Κορίνθου, μερικοί ἔβαζαν καί δικά τους βιβλία στόν «Κανόνα» τῆς Καινῆς
Διαθήκης καί τόν νόθευαν.
3. Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἁγίου Διονυσίου στά παραπάνω προβλήματα ἦταν ἡ ἑξῆς:
(α) Ὁ γάμος δέν εἶναι ἁμαρτία καί γι᾽ αὐτό εὐλογεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ
ἱερό μυστήριο. Ἡ ἀγαμία εἶναι προαιρετική καί ὄχι ὑποχρεωτική. (β) Ὅσοι ἁμαρτωλοί μετανοοῦν πρέπει νά γίνονται δεκτοί ἀπό τήν Ἐκκλησία σέ ὁποιεσδήποτε
ἁμαρτίες ἤ αἱρέσεις καί ἄν ἔπεσαν. Καί (γ) οἱ χριστιανοί πρέπει νά δέχονται ὡς
κανονικά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς αὐτά πού δέχεται ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι αὐτά
πού δίνει ὁ καθένας, ὅπως ὁ αἱρετικός Μαρκίωνας (μεγάλος αἱρετικός στά χρόνια
ἐκεῖνα). Οἱ θεολογικές αὐτές θέσεις τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀγαπητοί μου, ἔγιναν
ἀπό ὅλους δεκτές καί ἔφεραν τήν λύση στήν κρίση πού ἐπικρατοῦσε τότε στήν
Ἐκκλησία. Αὐτό ἔκανε τόν ἅγιο Διονύσιο νά γίνει ἕνας οἰκουμενικός διδάσκαλος,
ἕνας Ἐπίσκοπος μέ ἐξαιρετικά μεγάλο κύρος στήν Ἐκκλησία. Ὅλοι κατέφευγαν
μέ ἐμπιστοσύνη σ᾽ αὐτόν καί ζητοῦσαν τήν συμβουλή του γιά διάφορα θεολογικά
θέματα πού ἀναφύονταν.
4. Ὁ ἅγιος Διονύσιος, ξαναλέγω, γιά τήν ἁγιότητά του, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε
μεγάλη θεολογία, ἔγινε οἰκουμενικός διδάσκαλος. Καί αὐτό πότε; Τότε πού ὁ
Ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης ἦταν ἰσχυρός καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης λεγόταν «ἡ
προκαθημένη τῆς ἀγάπης». Καί ὅμως! Οἱ τοπικές Ἐκκλησίες δέν κατέφευγαν
στόν Ἐπίσκοπο τῆς Ρώμης γιά συμβουλή στά διάφορα θέματα, ἀλλά κατέφευγαν
στόν ἅγιο καί δυνατό θεολόγο, τόν Ἐπίσκοπο τῆς Κορίνθου Διονύσιο. Στόν Ἐπί50

σκοπο Ρώμης κατέφευγαν γιά νά ζητήσουν οἰκονομική ἐνίσχυση καί προστασία.
Τό «πρωτεῖο» στήν Ἐκκλησία αὐτά τά χρόνια δέν τό εἶχε ὁ Πάπας τῆς Ρώμης,
ἀλλά τό εἶχε ὁ Διονύσιος Κορίνθου. Γιατί αὐτός εἶχε τήν ΑΛΗΘΕΙΑ. Βλέπετε,
χριστιανοί μου, ὅτι στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει «πρωτεῖο», ἀλλά «πρωτεῖο ἀληθείας» καί ὄχι «πρωτεῖο ἐξουσίας» πού ζητάει ἀπό παλαιά καί σήμερα ὁ Πάπας
καί θέλει νά μᾶς ὑποτάξει κάτω ἀπό τά πόδια του. Τό πρωτεῖο αὐτό τῆς ἀληθείας
στήν Ἐκκλησία τό ἔχει ὁ ἅγιος. Γιά παράδειγμα: Ἐγώ πού σᾶς τά γράφω αὐτά
εἶμαι Ἐπίσκοπος καί ἐκφράζω μία ἰδέα, τί θά κάνουμε, γιά παράδειγμα, στό θέμα
τῶν ταυτοτήτων. Ἄν ἕνας σημερινός πατήρ Παΐσιος ἐκφράσει διαφορετική γνώμη
ἀπό τήν δική μου, ὁ λαός, καί ἐγώ ἀκόμη, θά ἀκολουθήσουμε τήν γνώμη τοῦ
πατρός Παϊσίου. Γιατί αὐτός, ὁ πατήρ Παΐσιος, ἄς εἶναι ἁπλός μοναχός, αὐτός
ἔχει τό «πρωτεῖον ἀληθείας». Καί ἔχει τό «πρωτεῖον ἀληθείας», γιατί αὐτός
εἶναι ἁγιασμένος Γέροντας καί στόν ἅγιο ἔρχεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν φωτίζει τί πρέπει νά γίνει σέ ἕνα πρόβλημα πού ἀναφύεται στούς χριστιανούς τῆς
Ἐκκλησίας. Καί τί λέγω γιά τόν ἑαυτό μου, πού εἶμαι ἕνας ἁπλός Ἐπίσκοπος;
Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἄν ἐκφράσει μιά τοποθέτηση σέ κάποιο θεολογικό
πρόβλημα, ἀλλά ὁ πατήρ Παΐσιος καί ὁ πατήρ Πορφύριος καί ὁ γέροντας Ἰάκωβος ὁ Τσαλίκης καί ὁ ἅγιος Νεκτάριος καί ἕνας ἅγιος λαϊκός ἀκόμη θεολόγος –
σάν τόν Τρεμπέλα, γιά παράδειγμα – ἔχουν διαφορετική γνώμη ἀπό τήν γνώμη
τοῦ Πατριάρχου, ὁ εὐσεβής λαός θά ἀκολουθήσει τήν γνώμη καί τήν συμβουλή
καί τήν γραμμή τῶν ἁγιασμένων Γεροντάδων καί τῶν μεγάλων ὀρθοδόξων θεολόγων καί ὄχι τήν λανθασμένη γνώμη τοῦ Πατριάρχου! Τό πᾶν, χριστιανοί μου,
εἶναι ἡ ἁγιότητα, γιατί, ἐπαναλαμβάνω, ὁ ἅγιος ἔχει καθαρό νοῦ καί καθαρή καρδιά. Καί σ᾽ αὐτόν τόν καθαρό ἅγιο ἔρχεται ὁ θεῖος φωτισμός καί αὐτός, ὁ καθαρός
καί ὁ ἅγιος, ξέρει νά ὁδηγεῖ σωστά τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ἔχει τό «πρωτεῖον
ἀληθείας». Σ᾽ αὐτόν ὑποτασσόμαστε εὐχαρίστως. Στόν Πάπα, πού ζητάει καί
ἀπαιτεῖ «πρωτεῖον ἐξουσίας», ποτέ-ποτέ δέν θά ὑποταχθοῦμε, γιατί εἴμαστε ὀρθόδοξοι καί ὄχι αἱρετικοί σάν τήν ἀφεντιά του!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει ἕνα ἰδιαίτερο ὄνομα. Λέγεται
«Κυριακή τῶν Βαΐων». Καί λέγεται ἔτσι γιατί, ὅπως ἀκούσαμε στό ἱερό Εὐαγγέλιο, οἱ Ἰουδαῖοι πού ἦταν στά Ἰεροσόλυμα, γιά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, πῆραν
κλαδιά βαΐων στά χέρια καί χαιρέτισαν θριαμβευτικά τόν Χριστό πού ἐρχόταν
στήν πόλη. Ὅπως ὑπολογίζουν οἱ ἱστορικοί, ἦταν ἕνα ἑκατομμύριο περίπου οἱ
Ἰουδαῖοι πού ἦλθαν ἀπό ὅλα τά μέρη στά Ἰεροσόλυμα, γιά νά ἑορτάσουν τό
Πάσχα. Αὐτοί ἄκουσαν γιά τόν Χριστό ὅτι ἀνέστησε τόν Λάζαρο καί γι᾽ αὐτό
τόν ὑποδέχθηκαν μέ κλάδους βαΐων ὡς νικητή τοῦ θανάτου. Τά βάγια εἶναι σύμβολο νίκης.
Ἀλλά τί περίεργο εἶναι, χριστιανοί μου, αὐτό πού συνέβηκε μέ τόν λαό αὐτό;
Ἐνῶ στήν ἀρχή φώναζαν ὅλοι, καί τά μικρά παιδιά ἀκόμη, «ὡσαννά, ὡσαννά
τῷ Yἱῷ Δαυίδ», ὕστερα ἀπό λίγες μόνο μέρες τό «ὡσαννά» τους ἔγινε «σταυρωθήτω»!... Πραγματικά, αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ Ἰουδαῖοι πού ἐπευφήμησαν τόν Χριστό
ἐρχόμενον στά Ἰεροσόλυμα, αὐτοί οἱ ἴδιοι πολύ σύντομα, σέ τρεῖς-τέσσερις μόνο
μέρες, ἀπαιτοῦσαν τήν καταδίκη τοῦ Χριστοῦ σέ σταυρικό θάνατο. Γιατί αὐτό,
ξαναλέγω;
2. Αὐτό, ἀγαπητοί μου, συνέβη γιατί οἱ Ἰουδαῖοι δέν εἶχαν ὀρθή ἀντίληψη περί
τοῦ Μεσσίου. Περίμεναν ἕνα Μεσσία θριαμβευτή καί ἐξουσιαστή ἐναντίον τῶν
ἐχθρῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ἕνα Μεσσία, ὁ Ὁποῖος θά διοργανώσει τόν λαό σέ ἐπαναστατικό κίνημα κατά τῶν Ρωμαίων τυράννων καί τό Ἰουδαϊκό κράτος θά ἀποκτήσει τήν παλαιά του δόξα, πού εἶχε στήν ἐποχή τοῦ Δαυίδ. Ὁ Χριστός ὅμως
μέ τά λόγια Του καί τήν ὅλη Του συμπεριφορά δέν ἔδειχνε ὅτι εἶναι Μεσσίας ἔτσι
ὅπως τόν περίμεναν αὐτοί, ἀλλά εἶναι ὁ πραγματικός Μεσσίας, ὅπως τόν προφήτευσαν οἱ Προφῆτες. Καί οἱ Προφῆτες προφήτευσαν τόν Μεσσία ὡς ταπεινόν
καί ὡς πάσχοντα. Ἔτσι τόν εἶχε προφητεύσει ἀπό παλαιά ὁ προφήτης Ζαχαρίας.
Ὄχι σάν ἐπίγειο ἄρχοντα, καθήμενο σέ ἅρματα, ἀλλά, ὅπως τόν εἴδαμε σήμερα
στό Εὐαγγέλιο, «καθήμενον ἐπί πώλου ὄνου» (βλ. Ζαχ. 9,9). Ἔτσι τόν εἶχε
προφητεύσει πάλι ἀπό παλαιά ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὡς πάσχοντα. Διαβάστε,
ἀγαπητοί μου, διαβάστε τό 53ο κεφάλαιο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου. Γι᾽ αὐτό τό
κεφάλαιο ὁ προφήτης ὀνομάστηκε «πέμπτος Εὐαγγελιστής». Εἶναι σάν νά ζοῦσε
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τήν Μεγάλη Παρασκευή καί νά βρισκόταν στόν Γολγοθᾶ, κάτω ἀπό τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ Χριστό, καί νά περιγράφει στό κεφάλαιο αὐτό τό πάθος Του. Καί
δέν κάνει μόνο περιγραφή τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά δίνει καί τήν ἑρμηνεία
τοῦ πάθους Του. Λέει ὅτι ὁ Χριστός πάσχει ὄχι γιά δικά Του ἁμαρτήματα, γιατί
ὁ Ἴδιος ἦταν ἀναμάρτητος. Ἀλλά πάσχει γιά τά ἁμαρτήματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πού παρεξέκλιναν ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἔπρεπε νά προσφερθεῖ γι᾽
αὐτούς θυσία στόν Θεό, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους. «Οὗτος (ὁ Μεσσίας) –
λέγει – τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καί περί ἡμῶν ὀδυνᾶται» (Ἠσ. 53,4).
3. Ἐπανέρχομαι καί λέγω τώρα: Ἐάν οἱ Ἰουδαῖοι τῶν Ἰεροσολύμων διάβαζαν
τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τούς ἑρμήνευαν σωστά, δέν θά ἔκαναν
τό λάθος, καί ὄχι μόνο τό λάθος ἀλλά τό ἔγκλημα, νά μεταστραφοῦν τόσο γρήγορα καί νά μετατρέψουν τά «ὡσαννά» τους σέ «σταυρωθήτω». Τό δίδαγμα ἀπό
τό λάθος αὐτό τῶν Ἰουδαίων, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὅτι πρέπει νά ἔχουμε σωστή
πίστη περί τοῦ Χριστοῦ μας. Μή νομίζουμε τόν Χριστό ἁπλῶς σάν ἕναν καλό
ἄνθρωπο, ἔστω καί τόν καλύτερο, οὔτε σάν ἕναν κοινωνικό ἐπαναστάτη, ὅπως
τόν θεωροῦν πολλοί. Ὄχι! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας εἶναι Θεός. Καί ἀπό ἀγάπη
στήν πάσχουσα ἀνθρωπότητα σαρκώθηκε στήν ἁγιασμένη Κοιλία τῆς Παναγίας
μας. Ἔφερε μέ τήν θεϊκή Του διδασκαλία τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στήν ἀνθρωπότητα, ἀθάνατα λόγια, πού τά γράφει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Κήρυξε μετάνοια καί
σωτηρία στούς ἁμαρτωλούς καί τέλος πρόσφερε τόν Ἑαυτό Του θυσία στόν οὐράνιο Πατέρα γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Πέθανε θάνατο πραγματικό, ἡμέρα
Παρασκευή. Ὤ Θεέ μου! Τί Παρασκευή πού ἦταν ἐκείνη! Τήν λέμε «Μεγάλη
Παρασκευή». Τόν ἔβαλαν στόν τάφο, ἀλλά δέν ἔμεινε στόν τάφο. Ἀναστήθηκε
ἀπό τόν τάφο καί μετά ἀπό σαράντα ἡμέρες ἀνέβηκε στούς οὐρανούς μέ τήν Ἀνάληψή Του, στούς οὐρανούς, ἀπ᾽ ὅπου καί κατέβηκε. Ἀλλά δέν ἀνέβηκε ὅπως κατέβηκε! Γιατί, ἐνῶ κατέβηκε στήν γῆ μόνο μέ τήν θεότητα, στούς οὐρανούς μέ
τήν Ἀνάληψή Του ἀνέβηκε καί μέ τήν φύση μας τήν ἀνθρώπινη. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Σταυρώθηκε γιά νά σώσει τήν ἀνθρώπινη
φύση, τήν λασπωμένη ἀπό τήν ἁμαρτία, καί νά τήν ἀνεβάσει καθαρή μέχρι τά
οὐράνια, μέσα στά οὐράνια, «εἰς τό ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος», ὅπως μᾶς
εἶπε τήν προηγούμενη Κυριακή ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ἑβρ. 6,19). Αὐτά νά πιστεύουμε γιά τόν Χριστό.
4. Καί ὄχι μόνο νά τά πιστεύουμε, ἀλλά καί νά τά βιώνουμε. Νά, ἀπό σήμερα
τό βράδυ, χριστιανοί μου, ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Σ᾽ αὐτήν τήν ἑβδομάδα
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ ὑπέροχους καί θεόπνευστους ὕμνους μᾶς παρουσιάζει
στά μάτια τῶν ψυχῶν μας ὅλο τό δρᾶμα τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ. Ἄς μήν εἴμα53

στε ἀπαθεῖς θεατές καί ἀκουστές τῶν ὅσων θά δοῦμε καί θά ἀκούσουμε ἐδῶ τήν
Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εἶναι μερικοί χριστιανοί πού δέν ἀγαποῦν ἕναν πάσχοντα
Χριστό. Σάν τούς Ἰουδαίους δηλαδή, πού ἤθελαν ἕνα Μεσσία θριαμβευτή καί
ὄχι ταπεινόν καί πάσχοντα. Καί ὅμως, χριστιανοί μου, ὁ Μεσσίας «ἔδει παθεῖν»,
ἔπρεπε δηλαδή νά πάθει (Λουκ. 24,26). Ἐάν δέν ἔπασχε, ἐάν δέν σταυρωνόταν,
δέν θά ὑπῆρχε σωτηρία στούς ἀνθρώπους. Γιατί οὔτε ἡ φιλοσοφία, οὔτε ἡ πολιτική, οὔτε τίποτε ἄλλο δέν μποροῦσε νά σώσει τόν κόσμο. Τήν ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα, τήν δουλωμένη στό κράτος τῆς ἁμαρτίας, τήν ἔσωσε ὁ Σταυρός τοῦ
Κυρίου. Τό «Αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης ἁμαρτίας» (Α´
Ἰωάν. 1,7).
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀδελφοί μου, ἀγαποῦμε καί ζοῦμε τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ,
πού μᾶς φαίνεται πολύ γλυκό. Οἱ Παπικοί, στό βάθος τῶν ὅσων αἱρετικά πιστεύουν, διαπράττουν τό ἁμάρτημα τῶν Ἰουδαίων τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς
περικοπῆς. Γιατί καί αὐτοί οἱ Παπικοί, ὅπως καί ἐκεῖνοι οἱ Ἰουδαῖοι, μᾶς παρουσιάζουν ἕνα Χριστό ὡς ἔνδοξο ἐπίγειο βασιλέα, μέ Βατικανά, μέ κοσμική ἐξουσία,
μέ βασίλεια καί ὄχι Βασιλεία Οὐρανῶν. Ἄς φυλαχτοῦμε ἀπό αὐτούς τούς αἱρετικούς, πού μᾶς τούς θύμισε σήμερα ἡ εὐαγγελική περικοπή μέ τήν πλάνη τῶν
Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι ἐξέλαβαν τόν Μεσσία ὡς ἐπίγειο ἄρχοντα, καί ὄχι ὡς πάσχοντα Μεσσία, λυτρωτή τῶν ψυχῶν μας.
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ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ*
Σεβασμιώτατοι Πατέρες
καί εὐλογημένε λαέ τοῦ Θεοῦ,
1. Ἔρχομαι ἀπό τήν ἡρωική Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ἀπό
τήν δοξασμένη καί φημισμένη Δημητσάνα, τήν πατρίδα τοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε´, πού τό σχοινί τοῦ ἀπαγχονισμοῦ του ἔδωσε σύνθημα ἐξεγέρσεως γιά λευτεριά, καί σᾶς φέρνω, ἀγαπητοί μου, ἀπό τά ἐγγόνια τῶν ἡρώων τοῦ Μωριᾶ
θερμό καί ἐγκάρδιο χριστιανικό καί πατριωτικό χαιρετισμό.
Ὅλοι ὅσοι ἤρθαμε ἐδῶ, τήν ἑσπέρα αὐτή τήν εὐλογημένη, ἀνήκουμε στήν ῾Αγία
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, τήν ΜΟΝΗ ἀληθινή Ἐκκλησία, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη.
Σεῖς ὅλοι εἶστε τά φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἀφοῦ ἔχετε τό φῶς
τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔχετε καμμιά κοινωνία μέ τό σκοτάδι. Σκοτάδι εἶναι ἡ αἵρεση.
«Τίς κοινωνία φωτός καί σκότους;» (Β´ Κορ. 6,14). Σεῖς πού εἶστε ἐδῶ οὔτε
πού λυπηθήκατε γιά τήν παραίτηση τοῦ πρώτου Πάπα, οὔτε καί πήγατε στήν
ἐνθρόνιση τοῦ νέου Πάπα, γιά νά φιλήσετε μάλιστα τό χέρι του! Προδοτικά κινήματα αὐτά...
Ἤρθαμε ἐμεῖς ἀπόψε ἐδῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, περίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιά νά ὁμολογήσουμε ὅλοι, σάν ἕνα ἔθνος, τό ἁμάρτημά μας, νά πονέσουμε γι᾽ αὐτό, νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τόν πανάγαθο Χριστό μας γι᾽ αὐτό
καί νά ὑποσχεθοῦμε γιά τήν διόρθωσή του.
2. Ποιό εἶναι τό ἁμάρτημά μας; Ἡ φιλτάτη πατρίδα μας, ἡ γλυκειά Ἑλλάδα
μας, ἦταν, ἀδελφοί, κάποτε σκλάβα σέ τούρκικο ζυγό. Τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια στενάζαμε στόν ζυγό αὐτό. Τό τί πέρναγαν οἱ σκλαβωμένοι πατέρες καί ἀδελφοί μας τά γράφει ἡ ἱστορία καί τά ἱερά Συναξάριά μας. Τούς βασάνιζαν μέ φρικτά
βασανιστήρια, τούς παλούκωναν καί τούς ἔσφαζαν γιά νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη
τους. Ἀλλά οὔτε ἡ πείνα καί ἡ δίψα, οὔτε οἱ φυλακίσεις, οὔτε τό παλούκωμα καί
τά μαχαίρια δέν λύγισαν τούς σκλαβωμένους Ἕλληνες, γιά νά ἀρνηθοῦν τήν
πίστη τους. Ἀρκεῖ πού εἶχαν τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί ἄλλους σάν κι αὐτόν
πνευματικούς Πατέρες, πού τούς στήριζαν στήν πίστη καί τούς ἄναβαν τόν πόθο
γιά τό «ποθούμενο». «Θά ᾽ρθει τό ποθούμενο»!, ἔλεγε στούς σκλαβωμένους ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς. Καί ἦρθε τό «ποθούμενο», ἡ λευτεριά δηλαδή τοῦ τόπου μας.
Ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ ξεσηκωμοῦ! Ὅπως τό ψάρι δέν μπορεῖ νά ζήσει στήν στεριά,
*Ὁμιλία στήν Ἡμερίδα τήν διοργανωθεῖσα ὑπό τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους»,
στό γήπεδο Σπόρτινγκ τήν 31η Μαρτίου 2013.
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οὔτε ὁ ἀνθός στήν ἀμμουδιά, ἔτσι καί οἱ Ἕλληνες δέν μποροῦν νά ζοῦν γιά πάντα
στήν σκλαβιά. Ποιό ἦταν τό κίνητρο γιά τόν ἀγώνα; Ἡ πίστη στόν Χριστό. Ὁ
Γέρος τοῦ Μωριᾶ, ὁ ἀθάνατος Κολοκοτρώνης, τό εἶπε καθαρά: «Ὅταν πιάσαμε
τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος»!
3. Ὁ ἀγώνας τοῦ ᾽21 ἦταν ἄνισος. Λίγοι ἐμεῖς, αὐτοκρατορία ὁλόκληρη ὁ
ἐχθρός μας. Λιανοτούφεκα, ξύλα καί πέτρες, τά ὅπλα τά δικά μας, ἀλλά ἅρματα
καί ἱππικό τά ὅπλα τοῦ ἐχθροῦ μας. Καί τότε λοιπόν πῶς προχωροῦσε ὁ ἄνισος
αὐτός ἀγώνας; Μέ τήν πίστη στόν Χριστό καί στήν Παναγιά, ξαναλέγω. Οἱ παπάδες καί οἱ πολεμιστές τοῦ ἀγώνα, μανάδες καί μικρά παιδιά, ἔκαναν προσευχή,
ἄναβαν καντήλια σέ ξωκκλήσια καί ἔκαναν τάματα. Πίστευαν πολύ στό τάμα οἱ
παλαιοί. Γιατί μέ τό τάμα γίνεται θυσία ἀπό αὐτόν πού προσεύχεται καί ἀποδεικνύει μέ τήν ἐκπλήρωση τοῦ τάματος τό πόσο ποθοῦσε αὐτό πού ζητοῦσε. Κάθε
τόπος τῆς εὐλογημένης πατρίδας μας ἔχει νά δώσει πολλές τέτοιες μαρτυρίες
τῶν εὐσεβῶν ἡρώων τοῦ ᾽21 γιά τάματά τους στήν πορεία τοῦ ἀγώνα.
Ἀλλά τό μεγάλο Τάμα δόθηκε ἐπίσημα στήν Δ´ Ἐθνοσυνέλευση τῶν Ἑλλήνων
στό Ἄργος στίς 31 Ἰουλίου τοῦ 1829. Στό Τάμα τους αὐτό οἱ ἀγωνιστές εἶπαν
ὅτι στήν νέα πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, τήν Ἀθήνα, νά ἀνεγερθεῖ Ναός, μεγάλος
Ναός, ἀφιερωμένος στόν Σωτήρα Χριστό, ὡς εὐγνωμοσύνη γιά τήν νικηφόρο
ἔκβαση τῶν ἀγώνων τους γιά τήν ἐλευθερία τοῦ τόπου. Μάλιστα τό Τάμα αὐτό
τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων συνεκίνησε καί τόν βασιλιά τόν Ὄθωνα, ὁ
ὁποῖος τήν 25η Ἰανουαρίου 1834 ἐξέδωσε βασιλικό διάταγμα περί ἀνεγέρσεως
Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν Ἀθήνα, κατά τόν ὅρκο τῶν μελῶν τῆς Δ´
Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1829.
4. Πέρασαν ἀπό τότε, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀκριβῶς 184 χρόνια. Ἡ μικρή μας
τότε πατρίδα εὐλογήθηκε καί αὐξήθηκε καί ὑπεραυξήθηκε κατά τήν ἔκταση καί
κατά τόν πληθυσμό της. Παντοῦ, στίς πόλεις καί τά χωριά της ἀνεγέρθηκαν
κτίρια μεγάλα καί ὑψηλά. Ἰδιαίτερα ὅμως στήν πρωτεύουσα τήν Ἀθήνα ἀνεγέρθηκαν πολυκατοικίες πολλές καί ἀρκετά μεγαθήρια, κτίστηκαν ξενοδοχεῖα καί
κέντρα διασκεδάσεως, πού ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ θρυλικός Μητροπολίτης τῆς Φλώρινας πατήρ Αὐγουστῖνος θά ἔλεγε «κέντρα διασκεδάσεως, γιά νά ἔρχονται οἱ
πριμαντόνες καί τά καθάρματα τῆς Εὐρώπης καί νά ὀργιάζουν στόν τόπο μας»!...
Καί ἐνῶ λοιπόν κάναμε μεγαθήρια καί πάμπολλα κέντρα διασκεδάσεως καί ἑτοιμάζονται νά κτίσουν καί μουσουλμανικό τέμενος, ὅμως ἀκόμα, μετά ἀπό τόσατόσα χρόνια, τό Τάμα μας σάν ἔθνος δέν τό ἐκπληρώσαμε. Αὐτή εἶναι ἡ ἁμαρτία
μας, ἀδελφοί, γιά τήν ὁποία σᾶς μίλησα ἀπό τήν ἀρχή, καί γιά τήν ὁποία ἤρθαμε
ἐδῶ ἐν μετανοίᾳ νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τόν Κύριο τῶν Δυνάμεων καί νά
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ὑποσχεθοῦμε ὁπωσδήποτε τήν διόρθωσή μας, τέλος πάντων, τήν ἐκπλήρωση δηλαδή τοῦ Τάματος.
5. (α) Κατά πρῶτον, ἀδελφοί, θέλω νά πῶ ὅτι τό Τάμα αὐτό, ἄν καί δόθηκε
τότε, τό 1829, ἀπό τά τότε μέλη τῆς Δ´ Ἐθνοσυνελεύσεως, ὅμως βαρύνει ὅλους
μας, καί ἐμᾶς βεβαίως σήμερα. Στήν θεολογία μας ὑπάρχει ὁ ὅρος Collectivismus,
ἡ συλλογική δηλαδή ἑνότητα, τήν ὁποία βλέπουμε ἀπαντῶσα στά πρῶτα ἤδη
χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Κατά τήν ἀντίληψη αὐτή οἱ πράξεις τοῦ ἑνός
βαρύνουν ὅλη τήν κοινότητα, γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ Μωυσῆς ὅτι τά ἁμαρτήματα
τῶν πατέρων βαρύνουν τά τέκνα μέχρι τετάρτης γενεᾶς (Ἐξ. 34,7. Δευτ. 5,9).
Τό Τάμα γιά τό ὁποῖο μιλᾶμε δέν εἶναι θέμα ἑνός ἤ περισσοτέρων προσώπων,
ἀλλά εἶναι ἐθνική ὑπόθεση καί σάν ἔθνος ἑλληνικό, ὅλοι οἱ Ἕλληνες συνιστοῦμε
ἕνα σῶμα, τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα. Ἄρα ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τήν
ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος.
(β) Ἀλλά γιά νά μετανοήσουμε σάν ἑλληνικό ἔθνος καί νά ἀρχίσουμε τήν ἀνέγερση τοῦ πολυποθήτου Ναοῦ, θά πρέπει νά νοήσουμε καλά τό ἁμάρτημά μας γιά
τήν καθυστέρησή του τόσα χρόνια καί νά φοβηθοῦμε τήν τιμωρία ἀπό τόν Θεό, ἄν
συνεχίζουμε καί ἐμεῖς καθυστεροῦντες τήν ἀνέγερσή του. Θέλω ἐδῶ, ἀδελφοί μου
χριστιανοί, πατέρες καί ἀδελφοί, θέλω, λέγω, ἐδῶ νά σᾶς ἀναφέρω μιά σχετική
περικοπή ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀκριβῶς παράλληλη μέ τό δικό μας θέμα:
Ἦταν τά χρόνια πού ὁ δύστυχος ἰουδαϊκός λαός ἐλευθερώθηκε ἀπό τόν δικό του
Τοῦρκο, τόν Βαβυλώνιο δηλαδή δυνάστη, καί οἱ αἰχμαλωτισθέντες ἐπέστρεψαν
στήν πατρίδα τους. Σάν εὐγνωμοσύνη στόν Θεό γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους οἱ
Ἰουδαῖοι, ἀλλά καί γιά νά συσπειρώσουν τήν διασκορπισθεῖσα κοινότητά τους,
ἀπεφάσισαν νά κτίσουν Ναό στά Ἰεροσόλυμα, ἕνα μεγάλο Ναό, ἀνάλογο μέ ἐκεῖνον
τόν Ναό, τόν πυρποληθέντα καί καταστραφέντα, Ναό τοῦ Σολομῶντος. Ἀλλά
περνοῦσαν τά χρόνια καί Ναός δέν ἀνεγέρθηκε ἀκόμη, οὔτε τά θεμέλιά του κἄν
κατατέθηκαν. Ἡ ἀδιαφορία ἔπειτα καί οἱ οἰκονομικές δυσκολίες στήν νεοσύστατη
Ἰουδαϊκή κοινότητα, σάν μιά ψυχρή πλάκα, πάγωσε τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων,
γιά νά ἐκπληρώσουν τό τάμα τους, τήν ἀνέγερση δηλαδή τοῦ Ναοῦ στά Ἰεροσόλυμα. Ἐδῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, χαρίζει ὁ Θεός στόν δύστυχο ἰουδαϊκό λαό μία
μεγάλη προφητική προσωπικότητα, τόν προφήτη Ἀγγαῖο, ὁ ὁποῖος περιέρχεται
ὅλη τήν χώρα καί μέ ὅλη τήν προφητική του δύναμη ἐνθαρρύνει τόν ἀπελπισμένο
λαό καί τόν προτρέπει νά ἀποφασίσει ἐπιτέλους τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ. Τήν
δυσπραγία τῶν ἐτῶν, τήν μεγάλη οἰκονομική κρίση πού ἀντιμετωπίζει ὁ λαός, τήν
ἑρμηνεύει ὁ προφήτης ἀκριβῶς ἀπό αὐτήν του τήν ἁμαρτία, ἀπό τήν ἀδιαφορία
του δηλαδή ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ. Τούς λέγει συγκεκριμένα:
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«...Ὥστε ἐσεῖς κατοικεῖτε σέ σπίτια μέ ξύλινη ἐπένδυση καί ὁ Ναός
τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνοικοδόμητος; Καί τώρα τά ἑξῆς λέγει ὁ Γιαχβέ Σαβαώθ: “Προσέξτε τί σᾶς συμβαίνει: Σπέρνετε πολλά, ἀλλά θερίζετε
λίγα, τρῶτε ἀλλά δέν χορταίνετε... καί ὁ ἐργάτης ρίπτει τόν μισθό του
σέ τρυπημένο βαλάντιο. Ἐπιδιώκετε πολλά, ἀλλά λίγα γίνονται. Τά
φέρνετε αὐτά στό σπίτι σας καί ἐγώ μέ ἕνα φύσημα τά διασκορπίζω.
Καί αὐτά γιατί; Λόγω τοῦ Ναοῦ Μου – λέγει ὁ Θεός – γιατί εἶναι
ἀκόμη ἀνοικοδόμητος, ἐνῶ ἐσεῖς φροντίζετε ὁ καθένας γιά τό σπίτι του.
Γι᾽ αὐτό ὁ οὐρανός κράτησε τήν βροχή καί ἡ γῆ κράτησε τά προϊόντα
της. Ἀνεβεῖτε λοιπόν στά βουνά, κόψτε ξύλα καί φτιάξτε τό Ναό Μου,
γιά νά δοξασθῶ σ᾽ αὐτόν, λέγει ὁ Γιαχβέ» (Ἀγγ. 1,2-8).
(γ) Τό ἐντυπωσιακό σ᾽ αὐτήν τήν περικοπή τοῦ Ἀγγαίου, τό ὁποῖο πρέπει νά διδάξει καί νά φοβίσει ἐμᾶς σήμερα, εἶναι, ἀδελφοί, ὅτι ὁ προφήτης συνδέει τήν οἰκονομική κρίση τῆς ἐποχῆς του μέ τό ἁμάρτημα τῆς μή ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ
Θεοῦ, ὡς εὐχαριστήριο σ᾽ Αὐτόν γιά τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τήν δυναστεία τῶν
Βαβυλωνίων καί τῶν Περσῶν. Μάλιστα ὁ προφήτης τόσο πολύ εἶναι πεπεισμένος
γι᾽ αὐτό, ὥστε, ὅταν ἐπιτέλους, μετά ἀπό τά θερμουργά του κηρύγματα, κατατέθηκε θεμέλιος λίθος γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, βεβαιώνει τόν λαό ὅτι θά δεῖ ἀμέσως καί τήν ἀλλαγή στά οἰκονομικά του πράγματα. Λέγει λοιπόν τώρα ὁ προφήτης
Ἀγγαῖος ἀπευθυνόμενος στό λαό, προσβλέποντας μέ αἰσιοδοξία τό μέλλον του:

«Τώρα – τούς λέγει – προσέξτε τί θά συμβεῖ. Προτοῦ νά θέσετε λιθάρι
πάνω στό λιθάρι γιά τόν Ναό τοῦ Θεοῦ, τί γινόταν; Ὑπολογίζατε συγκομιδή ἀπό εἴκοσι σεά (αὐτό ἦταν τό μέτρο τῶν σιτηρῶν) καί γίνονταν
δέκα... Προσέξτε ὅμως ἀπό τήν ἡμέρα αὐτή (πού βάλατε θεμέλιο γιά
τό Ναό) καί πέρα τί θά συμβεῖ· δέν θά ὑπάρξει ἐποχή, κατά τήν ὁποία
τό ἀμπέλι καί ἡ συκιά καί ἡ ροδιά καί ἡ ἐλιά δέν θά παράγουν καρπό.
Ἀπό τήν ἡμέρα αὐτή θά δώσω εὐλογία» (Ἀγγ. 1,15. 2,15-19).
Ἀδελφοί μου χριστιανοί, μέ βάση τά παραπάνω λόγια τοῦ προφήτου Ἀγγαίου,
ἀλλά καί ἄλλων προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παράλληλα λόγια, τήν οἰκονομική κρίση τῆς ἐποχῆς μας πρέπει νά τήν ἑρμηνεύσουμε πνευματικά. Ὅτι δηλαδή αὐτή συμβαίνει γιά τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό, γιά τίς παραβάσεις
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Καί στά πολλά καί μεγάλα ἁμαρτήματά μας, πού ξωκείλαμε, κατά τόν προφήτη Ἀγγαῖο, ἄς βάλουμε καί τό ἁμάρτημά μας ὅτι δέν
ἐκπληρώσαμε τό Τάμα μας νά ἀνεγείρουμε Ναό στόν Σωτήρα Χριστό, ὡς εὐχα58

ριστήριο γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Ἄς φοβηθοῦμε δέ
μήπως ἡ καθυστέρηση τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος φέρει μεγαλύτερη τιμωρία
στήν φιλτάτη πατρίδα μας. Καί ὡς τιμωρία ἐννοῶ τήν ἄρση Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
6. Γιά τό ἁμάρτημά μας, τό νά μή ἀνεγείρουμε ἀκόμη τόν ὑποσχεθέντα Ναό
στόν Σωτήρα μας Χριστό, ὅπως τό ἀπέφασισε ἡ Δ´ Ἐθνοσυνέλευσις στό Ναύπλιο
τό 1829, δέν δικαιολογούμαστε. Οἱ ἀγωνιστές καί ἀπελευθερωτές τῆς πατρίδος
μας μᾶς ἄφησαν ζωντανά παραδείγματα ὅτι πρέπει νά ἐκπληρώνουμε τίς ὑποσχέσεις μας στόν Θεό, τά τάματά μας σ᾽ Αὐτόν, γιατί, ἀκοῦστε, ἀγαπητοί μου,
τί λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Ἐάν εὔξῃ εὐχήν Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, οὐ χρονιεῖς
ἀποδοῦναι αὐτήν, ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει Κύριος ὁ Θεός σου παρά σοῦ καί ἔστιν
ἐν σοί ἁμαρτία» (βλ. Δευτ. 23,22-23· βλ. Ἐκκλ. 5,3-4).
Γιά νά παραλείψω τά ἄλλα τοιαῦτα παραδείγματα τῶν εὐσεβῶν ἀγωνιστῶν τοῦ
᾽21, ἀναφέρω μόνο δύο, τῶν φημισμένων ἡρώων, τοῦ Κολοκοτρώνη καί τοῦ Μακρυγιάννη. (α) Στόν τόπο πού διακονῶ, κοντά στήν Μεγαλόπολη, εἶναι τό χωριό
«Ἐκκλησούλα». Μικρό χωριό, ἀλλά τό χωριό αὐτό γέννησε ἕναν ἅγιο πραγματικά
Ἱεράρχη, σύγχρονό μας, τόν μακαριστό ποιμενάρχη τῆς Ὕδρας, Κυρό Ἱερόθεο,
τοῦ ὁποίου ἀξιώθηκα νά ἀσπαστῶ τήν χεῖρα καί νά λάβω τήν εὐχή Του. Στό χωριό
αὐτό λοιπόν βρέθηκε ὁ Κολοκοτρώνης, μόνος, κυνηγημένος ἀπό τούς Τούρκους.
Ἄλλη βοήθεια δέν εἶχε παρά μόνο τήν προσευχή στήν Παναγία. Κρύφτηκε σέ μιά
κουφάλα δέντρου καί ἐκεῖ μέσα κρυμμένος προσευχόταν στήν Παναγιά παρακαλώντας Την νά μήν πέσει στά χέρια τῶν Τούρκων. Τῆς ὑποσχέθηκε δέ ὅτι ἄν τόν
σώσει, θά Τῆς κάνει στόν τόπο ἐκεῖνο μία Ἐκκλησιά. Οἱ Τοῦρκοι κυνηγώντας τον
γύριζαν γύρω-γύρω ἀπό τό δέντρο, ἀλλά – στραβωμάρα τους – δέν εἶδαν τόν Κολοκοτρώνη, πού ἦταν στήν κουφάλα του. Ἡ καρδιά τοῦ Κολοκοτρώνη χτυποῦσε
δυνατά ἀπό τόν φόβο καί προσευχόταν λέγοντας «Παναγία μου, σῶσε με»! Δέν
τόν βρῆκαν οἱ Τοῦρκοι καί ἔφυγαν. Ὁ Κολοκοτρώνης γλύτωσε ἀπό βέβαιο κίνδυνο.
Εὐχαρίστησε τήν Παναγιά καί ἀμέσως ξεκίνησε τήν ἐκπλήρωση τοῦ τάματός
του. Φτωχός ἦταν, ἀλλά στερήθηκε καί ζήτησε καί γρήγορα ἔχτισε Ναό, ἀφιερωμένο στήν Παναγιά. Δέν ἦταν μεγάλος. Γι᾽ αὐτό τόν εἶπε «Ἐκκλησούλα», πού
σώζεται μέχρι σήμερα καί τήν προσκυνᾶμε εὐλαβικά. Τό τάμα στόν Θεό πρέπει
νά ἐκπληρώνεται καί μάλιστα σύντομα. Αὐτό μᾶς λέγει ἡ παραπάνω περίπτωση
τοῦ φτωχοῦ, ἀλλά εὐλαβεστάτου ἥρωα Κολοκοτρώνη.
(β) Ἄς πᾶμε τώρα στόν εὐγενέστερο ἀγωνιστή τοῦ ᾽21 καί εὐλαβέστατο χριστιανό ἥρωα Μακρυγιάννη. Γεννήθηκε στό Κροκύλειο τῆς Φωκίδος, χωριό πού
ἀξιώθηκα νά τό περιοδεύσω σάν ἱεροκήρυκας. Φθάνοντας στό χωριό εἶδα στήν
εἴσοδό του τήν προτομή τοῦ Μακρυγιάννη καί στήν πλάκα ἦταν γραμμένος ἕνας
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λόγος ἀπό τά ἀπομνημονεύματά του: «Ἡ μάνα μου μέ γέννησε στά χωράφια
καί μέ τύλιξε μέ καλαμποκιές»!!! Νεαρός ὁ Μακρυγιάννης, 15 ἐτῶν περίπου,
μετά ἀπό ἕναν ἄγριο ξυλοδαρμό ἀπό τό ἀφεντικό του, πού ἦταν Ἕλληνας, ἀλλά
φίλος τοῦ Πασᾶ, πῆγε στό Μοναστήρι τοῦ ἁϊ-Γιαννιοῦ τῆς Δεσφίνας, γονάτισε
στήν εἰκόνα τοῦ ὁμωνύμου του ἁγίου, τόν εἶπε φίλο του, καί τόν παρεκάλεσε μέ
δάκρυα: «Ἅϊ-Γιάννη μου, βοήθησέ με νά γίνω ἕνας ἄνθρωπος τῆς προκοπῆς, νά
βοηθήσω κι ἐγώ τήν πατρίδα καί σοῦ ὑπόσχομαι νά σοῦ φέρω ἕνα ἀσημένιο καντήλι πού ὅμοιό του δέν θά ὑπάρχει ἄλλο σέ καμμιά ἐκκλησία. Βοήθησέ με, ἍϊΓιάννη, καί θά δεῖς ὅτι δέν θά ξεχάσω τό τάμα μου»! Πραγματικά, χριστιανοί
μου, ὁ ἅγιος τόν βοήθησε νά γίνει αὐτό πού ἤθελε καί γράφει ὁ Μακρυγιάννης
συνέχεια στά Ἀπομνημονεύματά του: «Ἔφκιασα τουφέκι ἀσημένιον, πιστόλες
καί ἅρματα καί ἕνα καντήλι καλό. Καί ἁρματωμένος καλά καί συγυρισμένος τό
πῆρα καί πῆγα εἰς τόν προστάτη μου καί εὐεργέτη μου κι ἀληθινόν φίλον, τόν
Ἅϊ-Γιάννη, καί σώζεται ὡς τήν σήμερον – ἔχω καί τό ὄνομά μου γραμμένο εἰς
τό καντήλι – καί τόν προσκύνησα μέ δάκρυα ἀπό μέσα ἀπό τά σπλάγχνα μου,
ὅτι θυμήθηκα ὅλες μου τίς ταλαιπωρίες ὅπου δοκίμασα».
Δέν εἶναι, χριστιανοί μου, καί τά δύο αὐτά παραδείγματα, δέν εἶναι ἔλεγχος βαρύς
γιά μᾶς πού τόσα-τόσα χρόνια δέν ἐκπληρώσαμε ἀκόμη τό Τάμα μας στόν Χριστό
μέ τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τούς Τούρκους; Ὁ Μακρυγιάννης μάλιστα ἤθελε
σύντομα, στά χρόνια του, νά γίνει ὁ Ναός αὐτός τοῦ Τάματος. Γι᾽ αὐτό, ὅσο ἔβλεπε
ὅτι ἀργεῖ νά γίνει, τά ἔβανε μέ τόν Ὄθωνα τόν βασιλιά, καί τοῦ ἔλεγε: «Ἡ μεγαλειότης σου ἔκανε παλάτι, ἀλλά τήν Ἐκκλησιά τοῦ Χριστοῦ δέν τήν ἔκανες
ἀκόμη»! Μήν ἀπορήσετε, χριστιανοί, γιά τήν γλώσσα αὐτή τοῦ Μακρυγιάννη. Ὁ
ἴδιος ἔλεγε: «Ἔχω δυό τσέπες· ἡ μιά ἔχει ἀλήθειες, ἡ ἄλλη ἔχει ψέματα. Ἀπό ποιά
τσέπη θέλετε νά σᾶς δώσω;»! «Ἀπό τίς ἀλήθειες», τοῦ ἀπαντοῦσαν οἱ ἄλλοι. «Ἔ,
τότε ἑτοιμαστεῖτε νά ἀκούσετε αὐτά πού θά σᾶς πῶ», τούς ἔλεγε ἐκεῖνος.
7. Ὦ πατέρες καί ἥρωες, πού χύσατε τά αἵματά σας γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς τήν
λευτεριά μας! Προσευχηθεῖτε καί γιά μᾶς ἀπό ἐκεῖ πού εἶστε, γιά νά ἔχουμε τό
δικό σας πνεῦμα καί νά παλαίουμε καί ἐμεῖς μέ τήν δική σας ὁρμή κατά τῶν
συγχρόνων κινδύνων, πού ἀπειλοῦν τήν πίστη μας καί τήν πατρίδα μας. Γιά τόν
Παπισμό, λέγω, καί γιά τόν Οἰκουμενισμό, λέγω. Καί προσευχηθεῖτε πάλι, πατέρες ἀγωνιστές, καί δώσατέ μας τήν εὐχή, νά ἐκπληρώσουμε τό Τάμα σας στόν
εὐεργέτη Ἰησοῦ Χριστό, νά κτίσουμε τό Ναό πού ὑποσχεθήκατε γιά τήν λευτεριά
μας ἀπό τήν Τουρκιά.
Ἀδελφοί χριστιανοί! Ὁ Ναός στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὡς εὐχαριστήριο τοῦ ἔθνους
μας γιά τήν ἐλευθερία του ἀπό τόν τούρκικο ζυγό, ὁπωσδήποτε πρέπει νά γίνει,
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χωρίς πιά καμμία ἀργοπορία. Καί πρέπει νά γίνει μεγάλος, περιφανής, ἐπιβλητικός καί σέ περίοπτη θέση Ναός, γιά νά τόν βλέπουμε ὅλοι καί νά θυμούμεθα
τήν ἱστορία μας. Γιατί ἀλλοίμονο στά ἔθνη πού λησμονοῦν τήν ἱστορία τους!
«Μαμά, τί εἶναι αὐτή ἡ μεγάλη ἐκκλησιά πού εἶναι ἐκεῖ πάνω;», θά ρωτάει τό
παιδί. Καί ἡ εὐσεβής μητέρα θά τοῦ ἀπαντάει: «Αὐτήν τήν μεγάλη Ἐκκλησιά
πού βλέπουν τά ματάκια σου, παιδάκι μου, τήν κάναμε ὡς εὐχαριστήριο στόν
Χριστό καί στήν Παναγιά, πού μᾶς λευτέρωσαν ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Τούρκων».
Ἔτσι, ἀδελφοί, ὁ Ναός αὐτός θά εἶναι στήν νέα γενεά πού ἔρχεται στόν κόσμο
ἕνα σύμβολο ἱερό, θρησκευτικό καί ἐθνικό σύμβολο τοῦ μεγαλείου τῆς ἱστορίας
τῆς ἐνδόξου πατρίδος μας, τῆς ἀθανάτου Ἑλλάδος μας.
Ὁ Ναός, ἀδελφοί, τοῦ Τάματος πρέπει σύντομα νά γίνει καί ἀλλοίμονο ἄν δέν
γίνει. Μᾶς περιμένουν νέα δεινά, ἄν ἐξακολουθοῦμε νά ἀδρανοῦμε καί νά παραμελοῦμε τήν ἱερή ὑποχρέωση τοῦ Τάματος.
8. Tέλος, ἀδελφοί χριστιανοί, θέλω νά σᾶς ἑρμηνεύσω ἕνα στίχο ἀπό τόν ψαλμό
τῆς μετανοίας «Ἐλέησόν με ὁ Θεός...», πού λέμε ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή,
τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὁ Ψαλμωδός κράζει ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του
καί ζητάει ἔλεος ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἁμαρτία πού ἔπραξε. «Ἐλέησόν με ὁ Θεός»,
λέγει καί ἐπικαλεῖται τά πολλά ἐλέη τοῦ Θεοῦ: «Κατά τό μέγα ἔλεός σου»,
λέγει, «καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου». Καί
τά ἴδια λέγει καί παρακάτω. Ἀλλ᾽ ἐάν ὁ Θεός τοῦ κάνει τήν χάρη καί τοῦ σβήσει
τήν ἁμαρτία του, τί αὐτός σάν ἀνταπόδωμα θά δώσει στόν Θεό; Καί λέγει σάν
ἀνταπόδωμα στόν Θεό, ἄν τοῦ συγχωρέσει τήν ἁμαρτία του: «Διδάξω ἀνόμους
τάς ὁδούς σου καί ἀσεβεῖς ἐπί σέ ἐπιστρέψουσι». Μ᾽ αὐτό πού λέγει θέλει νά πεῖ:
Ἄν, Θεέ μου, μοῦ συγχωρέσεις τήν ἁμαρτία μου, τότε ἐγώ θά γίνω ἱεραπόστολος,
θά πάω νά βρῶ καί ἄλλες ψυχές, ἁμαρτωλές σάν κι ἐμένα, καί νά τούς μιλήσω
γιά Σένα, τόν Θεό τῆς ἀγάπης, πού συγχωρᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Ἀλλά διερωτῶνται οἱ ἑρμηνευτές: Γιατί ὁ ἐδῶ ποιητής τοῦ Ψαλμοῦ δέν προσφέρει στόν
Θεό ὁλοκαυτώματα καί σφάγια, ὅπως συνήθιζαν τότε νά προσφέρουν, ἀλλά λέγει
ὅτι θά προσφέρει μιά ἄλλη πνευματική προσφορά, τό νά γίνει κήρυκας στούς
ἁμαρτωλούς; Ἡ ἀπάντηση, χριστιανοί μου, εἶναι στούς ἑπόμενους στίχους. Ὁ
ποιητής μας δέν προσφέρει στόν Θεό ὁλοκαυτώματα καί σφάγια, πού ἦταν οἱ
προσφορές στήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί ἡ Ἰερουσαλήμ εἶναι κατεστραμμένη, τά
τείχη της εἶναι γκρεμισμένα, καί δέν ὑπάρχει λοιπόν Ναός σ᾽ αὐτήν, δέν ὑπάρχει
θυσιαστήριο, γιά νά προσφέρει τίς κεκανονισμένες θυσίες. Γι᾽ αὐτό, προσευχή
τώρα: «Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τά τείχη
Ἰερουσαλήμ». Τότε θά γίνει καί ὁ Ναός στήν Ἰερουσαλήμ καί τότε θά προσφέρουν
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τίς θυσίες στό θυσιαστήριό του. «Τότε ἀνοίσουσιν ἐπί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους».
Λοιπόν, καί ἐμεῖς τό ἴδιο. Προσευχή γιά τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα τήν
Ἑλλάδα, νά εἶναι καλά, νά πορεύεται κατά τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι κάτω
ἀπό τήν σκέπη τῆς Παναγιᾶς μας. «Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τήν
Ἑλλάδα» καί τότε οἰκοδομηθείτω τά τείχη τοῦ Ναοῦ, τοῦ Τάματος τοῦ ἔθνους
μας, στό Ἀττικόν ἄλσος, καί νά δοξάζεται ἐκεῖ καί νά ὑμνεῖται ἐκεῖ τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ καί τῆς Παναγιᾶς, πού ἔσωσαν τήν πατρίδα μας ἀπό τήν τούρκικη
σκλαβιά, ΑΜΗΝ.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)
Μάθημα 2ο

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟ
1. ΤO ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Σχῆμα Ὀνομασία Προφορά
a
b
g
d
h

ἆλεφ
μπαίθ
γκεῖμελ
ντᾶλεθ
χαί

᾿
β
γ
δ
h

ἄφωνο, ἀντιστοιχεῖ στήν δική μας ψιλή (᾽)
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό β
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό γ
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό δ
προφέρεται ὅπως τό ἀγγλικό h στήν λέξη
hotel

w
z


y

βάβ
ζάγιν
χαίθ
ταίθ
γιώδ

β
ζ
χ
τ
γι

k
l
m
n
s

p

κιάφ
λᾶμεδ
μαίμ
νοῦν
σᾶμεχ
ἅγιν
παί

χι
λ
μ
ν
σ
῾
φ

προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό β.
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό ζ
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό χ
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό τ
προφέρεται γι, ὅπως τό ἑλληνικό γι στήν λέξη
«Γιάννης»
προφέρεται χι, ὅπως τό χ στήν λέξη χέλι
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό λ
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό μ
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό ν
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό σ
ἄφωνο, ἀντιστοιχεῖ στήν δική μας δασεία (῾)
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό φ
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x

τσάδαι

τσ

προφέρεται τσ, ὅπως τό γερμανικό z (π.χ.
zehn)

q
r



κώφ
ραίς
σείν
σείν

κ
ρ
σ
sh

προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό κ
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό ρ
προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό σ
προφέρεται ὡς σ δασύ, ὅπως τό ἀγγλικό sh
(π.χ. shine)

t

τάβ

θ

προφέρεται ὅπως τό ἑλληνικό θ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Tά γράμματα τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἀλφαβήτου εἶναι 22 καί εἶναι ὅλα σύμφωνα!
Αὐτό συμβαίνει διότι ἡ ἀρχαία Ἑβραϊκή γλώσσα ἀρχικῶς δέν κατέγραφε τά φωνήεντα. Τό γράμμα a (ἆλεφ) δέν πρέπει νά τό συγχέουμε μέ τό δικό μας α (ἄλφα),
τό ὁποῖο εἶναι φωνῆεν· στά Ἑβρ. τό a (ἆλεφ) θεωρεῖται σύμφωνο καί ἀντιστοιχεῖ
στήν δική μας ψιλή (᾽). Δηλώνει δηλαδή μία ἐλαφρά ἐκπνοή τοῦ στόματος ἤ καλύτερα τῶν πνευμόνων.
 Τά Ἑβραϊκά δέν διαβάζονται ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά, ὅπως οἱ περισσότερες σύγχρονες γλῶσσες, ἀλλά ἀπό τά δεξιά πρός τά ἀριστερά. Ἄν δηλαδή
θελήσουμε νά διαβάσουμε ἀπό τήν ἀρχή τήν Ἑβραϊκή Π.Δ. πρέπει νά ἀρχίσουμε
ἀπό τό τελευταῖο φύλλο τοῦ βιβλίου καί νά διαβάσουμε ἀντίθετα ἀπό ὅ,τι ἔχουμε
συνηθίσει. Ἔτσι τό Ἑβρ. ἀλφάβητο μέ τήν ἑβραϊκή φορά ἀναγνώσεως πρέπει
νά γραφεῖ ὡς ἑξῆς:
t, , , r, q, x, p, , s, n, m, l, k, y, , , z, w, h, d, g, b, a 
καί νά διαβαστεῖ ὡς ἑξῆς:
 «ἆλεφ, μπαίθ, γκεῖμελ, ντᾶλεθ...» κ.λπ.
 Στά Ἑβραϊκά δέν ἔχουμε διάκριση μικρῶν καί κεφαλαίων γραμμάτων.
 «Κιαμνέφετς». Ὅπως στά ἑλληνικά τό γράμμα «σ» στό τέλος τῶν λέξεων
γράφεται ὡς «ς» (σίγμα τελικό), ἔτσι καί στά Ἑβρ. μία ὁμάδα γραμμάτων, τά
x, p, n, m, k (μνημονική λέξη «κιαμνέφετς»), ὅταν βρίσκονται στό τέλος τῆς
λέξεως ἔχουν ἄλλη μορφή, τελική:
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k
m
n
p
x













(Ὅπως παρατηροῦμε ὅλα τά τελικά
γράμματα, πλήν τοῦ , «κατεβαίνουν»
κάτω ἀπό τήν γραμμή τοῦ κειμένου.)

 «Ἀχαλτέμ». Μία ἄλλη ὁμάδα γραμμάτων, τά m, t, l, h, a (μνημονική
λέξη «ἀχαλτέμ»), ὅταν γράφονται στό μέσον ἤ στό τέλος τῆς σειρᾶς, μπορεῖ νά
εἶναι κατά τήν μορφή μακρύτερα ἀπό ὅ,τι συνήθως, γιά νά καλύψουν ὁρισμένα
κενά μεταξύ τῶν λέξεων, ἐπειδή στήν Ἑβραϊκή καμμία λέξη δέν χωρίζεται.
 Προφορά ὁμοίων κατά τόν ἦχο συμφώνων. Ἐκτός ἀπό τά ὅσα προαναφέραμε περί τῆς προφορᾶς τῶν συμφώνων, πρέπει ἐπίσης νά προσθέσουμε καί τά ἑξῆς:
 Τά h,  καί k προφέρονται ὅλα ὡς χ, ἀλλά τό h εἶναι ἕνα ἐλαφρό χ,
ὅπως τό ἀγγλικό h, στήν λέξη hotel, τό  εἶναι ὅπως τό δικό μας χ, δηλαδή
δασύτερο ἀπό τό h, καί τό k εἶναι ἀκόμη πιό δασύ στήν προφορά του καί
ἀκούγεται περισσότερο ὡς χι (πρβλ. π.χ. στά ἑλληνικά τήν λέξη «χέλι»).
 Τά w καί b προφέρονται καί τά δύο ὡς β. Ἀλλά τό w ἔχει μιά πιό ἐλαφρά
προφορά, μεταξύ β καί οὐ. Οἱ Ο´, ὅταν μεταφέρουν στήν Ἑλληνική γλώσσα
Ἑβραϊκά ὀνόματα, τά ὁποῖα περιέχουν τό γράμμα w, ἀποδίδουν συνήθως τό
w μέ τό ἑλληνικό υ. Π.χ. dwd – Δαυΐδ.
 Τά  καί , προφέρονται καί τά δύο ὡς σ. Ἡ διαφορά τῶν δύο γραμμάτων δέν εἶναι σαφής. Πιθανῶς τό  εἶχε πιό ἐλαφρά προφορά ἀπό τό .
Τό  ἴσως ἦταν σάν τό ἀρχαῖο ἑλληνικό ϡ (σαμπί).
 Τό g προφέρεται καθαρά ὡς γ. Ἀντιθέτως στό y τό γ ἀκούγεται ὡς γι.
Τέλος, τό  εἶναι ἄφωνο· ἀντιστοιχεῖ στήν δική μας δασεία, ἡ ὁποία δήλωνε
τήν δασυνόμενη ἐκφορά τοῦ ἀέρος, ἀλλά κατά τήν ἀρχαία ἐποχή προφερόταν
σάν τό δικό μας γ.
 Τά  καί T (βλ. κατωτ.) προφέρονται ἀμφότερα ὅπως τό ἑλληνικό τ.
 «Μπεγάδ-κιεφάθ». Μία ὁμάδα συμφώνων, τά t, p, k, d, g, b (μνημονική
λέξη «μπεγαδκιεφάθ»), ὅταν ἔχουν μία τελεία στό μέσον τους, τό λεγόμενο
«τραχυντικό νταγαίς» (περί αὐτοῦ θά δοῦμε παρακάτω), προφέρονται τραχύτερα:
B = μπ, G = γκ, D = ντ, K = κι, P = π, T = τ.
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Διαίρεση τῶν συμφώνων
Τά σύμφωνα, ἀναλόγως μέ τόν τρόπο ἐκφορᾶς τους, κατατάσσονται στίς ἑξῆς
κατηγορίες:
Λαρυγγόφωνα: , , h, a (μνημονική λέξη «ἀχαχά»).
Προφέρονται μέ τόν λάρυγγα.
Οὐρανισκόφωνα: q, k, y, g (μνημονική λέξη «γκιχιάκ»).
Προφέρονται μέ τόν οὐρανίσκο.
Χειλόφωνα: p, m, w, b (μνημονική λέξη «μπουμάφ»).
Προφέρονται μέ τά χείλη.
Ὀδοντόφωνα: t, , d, (n, l) (μνημονική λέξη «λάν δατάθ»).
Προφέρονται μέ τά δόντια. Τά n, l δέν προφέρονται μέ τά δόντια, ἀλλά συνήθως
συναριθμοῦνται μέ τά ὀδοντόφωνα.
Γλωσσόφωνα ἤ Συριστικά: , , x, s, z (μνημονική λέξη «ζασά τσά σάς»).
Προφέρονται μέ τήν γλώσσα καί ὁ ἦχος τους ἀκούγεται σάν σφύριγμα.
Τέλος, τό γράμμα r, ἄν καί δέν θεωρεῖται λαρυγγόφωνο, ὅμως μετέχει στίς
ἰδιότητες τῶν λαρυγγοφώνων.
Εἶναι σημαντικό νά γνωρίζουμε τίς κατηγορίες αὐτές τῶν συμφώνων, διότι ἀναλόγως μέ τήν κατηγορία στήν ὁποία κατατάσσεται τό κάθε σύμφωνο, παρουσιάζει καί διαφορετικές ἰδιότητες.

òἌσκηση
Ἀφοῦ μάθετε καλά τά γράμματα καί τήν προφορά τους προσπαθῆστε νά καταλάβετε ποιά εἶναι τά παρακάτω ἀναφερόμενα Ἑβραϊκά ὀνόματα:
dwd
bl
 da
r gh


dG
lr
t n
blK
rmT

(Α´ Βασ. 16,23)
(Γεν. 24,29)
(Γεν. 2,16)
(Γεν. 16,1)
(Γεν. 9,23)
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(Γεν. 30,11)
(Γεν. 29,6)
(Β´ Βασ. 7,3)
(Ἀριθμ. 13,6)
(Γεν. 38,6)

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 47ο

HMIΦΩΝΟΛΗΚΤΑ* Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Σιγμόληκτα (ὅσα ἔχουν χαρακτήρα σ)
Οὐδέτερα ἀκατάληκτα σέ -ος (γεν. -ους)
Παραδείγματα
1 Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπί ἔθνος.
2 Ἐν παντί ἔθνει ὁ φοβούμενος καί ἐργαζόμενος... δεκτός αὐτῷ ἐστι.
3 Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη.
4 Εἰς ὁδόν ἐθνῶν μή ἀπέλθητε.
5 Ἀνήγγειλαν... ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως.
6 Τό ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
7 ... τόν στεφανοῦντα σε ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς.
8 Ὑμεῖς δέ γένος ἐκλεκτόν, ἔθνος ἅγιον.
9 Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοί γένους Ἀβραάμ... ὑμῖν...
10 Ὁ τιθείς νέφη τήν ἐπίβασιν αὐτοῦ.
11 ...ἐπί τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.
12 ... ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι.
13 Ἄνθρωπος ὡσεί χόρτος... ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει.
14 Οἱ παῖδες τήν οἰκίαν καλοῖς ἄνθεσι κοσμοῦσι.
15 Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου.
16 Ἀπό ρυπαρῶν χειλέων... δέξαι δέησιν, Χριστέ μου.
17 Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν.
18 Οἱ Ἕλληνες ἔπαιον τούς βαρβάρους τοῖς ξίφεσι.
19 Τέλος κακῆς ἀρχῆς κακόν.
20 Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε.

* Διόρθωση: Στά ἡμιφωνόληκτα ἀνήκουν καί τά ἐνρινόληκτα καί ὑγρόληκτα καθώς καί τά συγκοπτόμενα, τά ὁποῖα στά προηγούμενα μαθήματα 44, 45, 46 ἀναφέρθηκαν ἐκ παραδρομῆς ὡς συμφωνόληκτα μόνο.
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Παραδείγματα κλίσεως σιγμολήκτων οὐδετέρων σέ -ος
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν.
τό
ἔθνος
ἔδαφος
Γεν. τοῦ ἔθνους
ἐδάφους
Δοτ. τῷ ἔθνει
ἐδάφει
Αἰτ. τό
ἔθνος
ἔδαφος
Κλ.
ὦ
ἔθνος
ἔδαφος

Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
τά ἔθνη
ἐδάφη
τῶν ἐθνῶν
ἐδαφῶν
τοῖς ἔθνεσι
ἐδάφεσι
τά ἔθνη
ἐδάφη
ὦ
ἔθνη
ἐδάφη

Παρατηρήσεις
Τά οὐδέτερα σιγμόληκτα σέ -ος:
 Ἔχουν ἀρχικό θέμα σέ -ες (εἶναι δηλαδή ἀκατάληκτα) ἔθνες, γένεσ, βέλεσ, μέγεθεσ-, ἔδαφεσ Τό ε πρίν ἀπό τόν χαρακτήρα σ στήν ὀνομαστική, γενική καί κλητική ἑνικοῦ τρέπεται σέ ο (ἔθνεσ - ἔθνος, βέλες - βέλος, γένεσ - γένος)
 Στίς ἄλλες πτώσεις (γενική καί δοτική ἑνικοῦ καί σέ ὅλο τόν πληθυντικό) ὁ χαρακτήρας σ ἀποβάλλεται καί τά φωνήεντα πού συναντῶνται μετά τήν ἀποβολή τοῦ σ συναιροῦνται. Ἔτσι ἔχουμε: ε+α=η, ε+ι=ει, ε+ο=ου, ε+ω=ω.
 Στήν δοτική πληθυντικοῦ τό διπλό σ ἁπλοποιεῖται.
Παράδειγμα:
τό
ἔθνεσ – ἔθνος (μέ τροπή τοῦ ε σέ ο)
τοῦ ἔθνεσ-ος – ἔθνε-ος ἔθνους (μέ ἀποβολή τοῦ σ καί συναίρεση τῶν φωνηέντων)
τῷ ἔθνεσ-ι – ἔθνε-ι – ἔθνει
»
»
»
»
»
τά
ἔθνεσ-α – ἔθνε-α – ἔθνη
»
»
»
»
»
τῶν ἐθνέσ-ων – ἐθνέ-ων – ἐθνῶν »
»
»
»
»
τοῖς ἐθνέσ-σι – ἔθνεσι μέ ἁπλοποίηση τοῦ διπλοῦ σ.
 Μερικά ὀνόματα σχηματίζουν τήν γενική πληθυντικοῦ ἀσυναίρετη (τῶν ἀνθέων, τῶν
χειλέων).
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 48ο

ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ
(συνέχεια)
Οὐδέτερα ἀκατάληκτα σέ -ας γεν. -ως ἤ -ατος
Παραδείγματα
1 Ἡ Σφίγξ δεινόν τέρας ἦν καί ἀνθρωπίνοις κρέασιν ἥδετο (εὐχαριστιόταν).
2 Ὁ φαῦλος μαθητής ὀλιγωρεῖ (= ἀδιαφορεῖ) τῶν γερῶν (γιά τά βραβεῖα).
3 Οἱ Σπαρτιᾶται μεγίστην τιμήν ἔφερον τῷ γήρᾳ (= πάρα πολύ τιμοῦσαν τά γηρατειά).
4 Ὁ Ἐπαμεινώνδας ἦν ἐν τῷ εὐωνύμῳ κέρᾳ (στήν ἀριστερή πτέρυγα).
5 Εὐτυχοῦς γήρως ἄξιοί εἰσιν οἱ τούς γέροντας θεραπεύοντες.
6 Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ρήματα
αὐτῶν.

Παραδείγματα κλίσεως σιγμολήκτων σέ -ας, γεν -ως ἤ -ατος
ΕΝΙΚΟΣ

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
τό
κρέας
τό πέρας
τοῦ κρέασ-ος
κρέα-ος κρέως
τοῦ πέρατ-ος
τῷ κρέασ-ι
κρέα-ι κρέᾳ
τῷ πέρατ-ι
τό
κρέας
τό πέρας
ὦ
κρέας
ὦ
πέρας
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
τά κρέασ-α
κρέα-α κρέα
τά πέρατ-α
τῶν κρεάσ-ων κρεά-ων κρεῶν
τῶν περάτ-ων
τοῖς κρέασ-σι(ν)
κρέα-σι(ν) τοῖς πέρασι(ν)
τά κρέασ-α
κρέα-α κρέα
τά πέρατ-α
ὦ
κρέασ-α
κρέα-α κρέα
ὦ
πέρατ-α

Παρατηρήσεις:
1. Οὐδέτερα σιγμόληκτα (ὅσα ἔχουν χαρακτήρα σ) σέ -ας εἶναι ἕξι: κρέας, γέρας, γῆρας,
πέρας, τέρας, κέρας.
2. Τά ὀνόματα κέρας, γέρας καί γῆρας σχηματίζονται μόνο ἀπό συγμόληκτο θέμα σέ -ας. Τά
ὀνόματα αὐτά ἀποβάλλουν τόν χαρακτήρα σ μεταξύ δύο φωνηέντων καί τά φωνήεντα πού συ69

ναντῶνται συναιροῦνται π.χ. κρέασ-ος κρέα-ος, κρέως (ὅπως στά οὐδέτερα σιγμόληκτα σέ -ος
π.χ. ἔθνος, τοῦ ἔθνεσος – εος – ἔθνους).
3. Τό ὄνομα πέρας σχηματίζει τήν γεν. καί δοτ. ἑνικοῦ καί ὅλον τόν πληθυντικό ἀπό θέμα σέ
-ατ ὡς ὀδοντικόληκτο.
4. Τό ὄνομα γῆρας ἔχει μόνον ἑνικό ἀριθμό.
5. Τό ὄνομα κέρας καί στούς δύο ἀριθμούς καί τό ὄνομα τέρας στόν πληθυντικό σχηματίζονται
κατά δύο τρόπους καί ἀπό τό θέμα σέ -ασ ὡς σιγμόληκτα καί ἀπό τό θέμα σέ -ατ ὡς ὀδοντικόληκτα. Βλ. κατωτέρω πίνακα.
ΕΝΙΚΟΣ

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

τό
τοῦ
τῷ
τό
ὦ

κέρας
κέρως
κέρᾳ
κέρας
κέρας

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

τά κέρα
τῶν κερῶν
τοῖς
τά κέρα
ὦ
κέρα

ΑΡΙΘΜΟΣ
τό τέρας
ἤ κέρατος
τοῦ τέρατ-ος
ἤ κέρατι
τῷ τέρατ-ι
τό τέρας
ὦ
τέρας
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
ἤ κέρατ-α
τά τέρα
ἤ τέρατ-α
ἤ κεράτ-ων
τῶν τερῶν
ἤ τεράτ-ων
κέρασι(ν)
τοῖς τέρασι(ν)
ἤ κέρατ-α
τά τέρα
ἤ τέρατ-α
ἤ κέρατ-α
ὦ
τέρα
ἤ τέρατ-α
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 49ο

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ὡρισμένα οὐσιαστικά δέν κλίνονται σέ ὅλες τίς πτώσεις καί στούς δύο ἀριθμούς σύμφωνα μέ
τούς κανόνες τῆς Α´, τῆς Β´ καί τῆς Γ´ κλίσεως, ἀλλά παρουσιάζουν διάφορες ἀνωμαλίες κατά
τήν κλίση τους (μεταβάλλουν τό θέμα, τό γένος, τήν κλίση τους κ.ἄ.).
Παραδείγματα:
1. Καί ἐσώθη ἡ γυνή ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης.
Ἡ σιγή ταῖς γυναιξί κόσμον φέρει.
Γύναι, ἰδού ὁ υἱός σου.
2. Δεῦτε τάς χεῖρας κροτήσωμεν.
Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με καί ἔπλασάν με.
Εἰ ἡ δεξιά σου χείρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτήν.
3. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τήν γῆν.
Αὐτός ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί πυρί.
Εὑρέθη μεταξύ δύο πυρῶν.
4. Υἱοί Θεοῦ κληθήσονται.
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός.
Οἱ Υἱεῖς τῷ πατρί χάριν ἔχουσι.
5. Δώσω σοι τάς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Τάδε λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἔχων τήν κλεῖν τοῦ Δαυίδ.
... καί ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλείς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου.
6. Ὁ πᾶσαν γῆν κρεμάσας τοῖς ὕδασι.
...τό φρέαρ ἐστί βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τό ὕδωρ τό ζῶν;
7. Ἱκετεύομεν οἱ δοῦλοι σου καί κλίνομεν γόνυ καρδίας ἡμῶν.
Τιθέντες τά γόνατα προσεκύνησαν.
Προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ.
8. Αἱ ταχεῖαι νῆες τῶν Φαιάκων τόν Ὀδυσσέα εἰς τήν πατρίδα ἔφερον.
9. Ἐν τοῖς Διός γόνασι τά τῶν θνητῶν ἀνθρώπων πράγματά ἐστιν.
10. Ἀφεῖλεν αὐτοῦ τό οὖς τό δεξιόν.
11. Tό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
τό
πῦρ
ἡ
γυνή
ὁ
υἱός
τοῦ πυρός
τῆς γυναικός
τοῦ υἱοῦ, υἱέος
τῷ πυρί
τῇ γυναικί
τῷ υἱῷ, υἱεῖ
τό
πῦρ
τήν γυναῖκα
τόν υἱόν
ὦ
πῦρ
ὦ
γύναι
ὦ
υἱέ
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
τά πυρά
αἱ γυναῖκες
οἱ
υἱεῖς
τῶν πυρῶν
τῶν γυναικῶν
τῶν υἱέων
τοῖς πυροῖς
ταῖς γυναιξί
τοῖς υἱέσι
τά πυρά
τάς γυναῖκας
τούς υἱεῖς
ὦ
πυρά
ὦ
γυναῖκες
ὦ
υἱεῖς

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

Ζεύς
Διός
Διί
Δία
Ζεῦ

τό
τοῦ
τῷ
τό
ὦ

γόνυ
γόνατος
γόνατι
γόνυ
γόνυ

τά
τῶν
τοῖς
τά
ὦ

γόνατα
γονάτων
γόνασι
γόνατα
γόνατα

*****************
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

κύων
κυνός
κυνί
κύνα
κύον

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

οἱ
τῶν
τοῖς
τούς
ὦ

κύνες
κυνῶν
κυσί
κύνας
κύνες

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ἡ
ναῦς
ἡ
χείρ
τῆς νηός– νεώς
τῆς χειρός
τῇ νηΐ
τῇ χειρί
τήν ναῦν
τήν χεῖρα
ὦ
ναῦ
ὦ
χείρ
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
αἱ νῆες
αἱ
χεῖρες
τῶν νεῶν
τῶν χειρῶν
ταῖς ναυσί
ταῖς χερσί
τάς ναῦς
τάς χεῖρας
ὦ
νῆες
ὦ
χεῖρες
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