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ΠΑΣΧΑ 2013
Ἀδελφοί χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
1. Τοῦτο τό Πάσχα, ἀδελφοί μου, γιά πολλούς Ἕλληνες δέν εἶναι σάν τά ἄλλα.
Τοῦτο τό Πάσχα σέ πολλούς θυμίζει δουλεία καί σκλαβιά, γιατί ἡ οἰκονομική
κρίση τῆς πατρίδας μας, σάν ψυχρή πλάκα τοῦ τάφου, πάγωσε τίς καρδιές τῶν
Ἑλλήνων ἀδελφῶν καί δέν ἔχουν ὄρεξη γιά ἀναστάσιμα πετάγματα. Ναί, πολλοί
Ἕλληνες ἀδελφοί μας ἀγχωμένοι γιά τά οἰκονομικά οἰκογενειακά τους προβλήματα νιώθουν ἀνόρεχτοι καί γι᾽ αὐτήν ἀκόμη τήν εὐφρόσυνη ἑορτή τοῦ Πάσχα
καί ζοῦν σέ ψυχρή πένθιμη ἀτμόσφαιρα παθῶν καί διωγμῶν.
2. Αὐτό ὅμως, χριστιανοί μου, τό νά ζοῦμε δηλαδή καταθλιπτικά, δέν μᾶς ἐπιτρέπεται οὔτε σάν χριστιανοί, οὔτε σάν Ἕλληνες πού εἴμαστε. Ἄς θυμηθοῦμε
τούς ἁγιασμένους καί ἔνδοξους πατέρες τῆς φυλῆς μας, ὅταν ἤμασταν ὑποδουλωμένοι στήν Τουρκιά. Μέ τήν ὑποδούλωσή τους αὐτή οἱ πατέρες μας ἔνοιωθαν
ὅτι ζοῦν σταυρωμένοι καί αὐτοί, σάν τόν Χριστό μας. Ἀλλά γιόρταζαν ἰδιαίτερα
τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας, γιατί μ᾽ αὐτήν πίστευαν – πίστευαν καί ὄχι νόμιζαν – καί τήν ἀνάσταση τῆς φυλῆς μας. Τό Πάσχα
γιά τούς ὑπόδουλους στόν Τοῦρκο Ἕλληνες ἦταν μιά τρέλλα χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ, γιατί, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν τάφο, ἔνοιωθαν ὅτι πραγματικά ἀναστήθηκε καί τό δοῦλο ἔθνος. Γι᾽ αὐτό, ὅπως τό γράφουν τά βιβλία
καί τό λέγουν καί οἱ παραδόσεις, ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα στήν ὑπόδουλη πατρίδα
μας ἦταν πανήγυρη τῶν Ἑλλήνων, πού ἐκδηλωνόταν μέ τά ἀθάνατα δημοτικά

μας τραγούδια, πού ἔχουν ζυμωμένες τίς παραδόσεις τῆς φυλῆς μας, καί ἐκδηλωνόταν ἀκόμη μέ λεβέντικους χορούς καί μέ τουφεκίδι. Μέ τούς χορούς ἐξηγοῦσαν αὐτοί, κατά τήν ἀντίληψή τους, τό «ἀγαλλομένῳ ποδί», πού λέει τό
πασχαλινό τροπάριο, καί μέ τό τουφεκίδι ἐξηγοῦσαν πάλι τό «πάσχα κροτοῦντες
αἰώνιον», πού λέει τό ἄλλο πασχάλιο τροπάριο.
3. Ἀφοῦ λοιπόν ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, εἴμαστε ἀπόγονοι τέτοιων ἐνδόξων προγόνων καί ἀφοῦ τέτοιο παράδειγμα πίστης καί λεβεντιᾶς μᾶς ἄφησαν αὐτοί, δέν
μᾶς ἐπιτρέπεται, ὄχι δέν μᾶς ἐπιτρέπεται, νά μελαγχολοῦμε καί νά ἀπογοητευόμαστε. Ὄχι! Ψηλά τά λάβαρα, ψηλά! Ἄν ὄχι γιά μᾶς, πού εἴμαστε ἁμαρτωλοί, τουλάχιστον γιά τήν νέα γενεά, πού εἶναι καλή καί φιλότιμη, γιά τά
παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας, ἡ Παναγιά θά δώσει εὐλογία στήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας.
Αὐτή ἡ ζωντανή μας ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο μέλλον στήν πατρίδα μας μᾶς
ἔρχεται, χριστιανοί μου, ἀπό τήν πίστη μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας.
Ναί, ἔχουμε τήν δυνατή ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ θά φέρει καί τήν
δική μας ἀνάσταση ἀπό τό πέσιμο καί τό θάψιμο πού μᾶς ἔφεραν μερικοί, δικοί
μας καί ξένοι. Θά τό βροῦν ἀπό τόν Θεό!
4. Ἀλλά κάτι ἄλλο θέλω νά σᾶς πῶ τώρα, ἀδελφοί μου, καί παρακαλῶ πολύ
νά τό προσέξετε:
Γιατί ἀναστήθηκε ὁ Χριστός ἀπό τόν τάφο; Ἀναστήθηκε, γιατί δέν γινόταν νά
μήν ἀναστηθεῖ. Ἀναστήθηκε, ἐπειδή τό σῶμα Του στόν τάφο δέν ἦταν μόνο σῶμα,
ἀλλά ἦταν σῶμα ἑνωμένο μέ τήν θεότητα. «Ἐν τάφῳ σωματικῶς» ἦταν ὁ Θεός
Χριστός, ὅπως τό λέγει καί τό τροπάριο. Καί βεβαίως δέν ἦταν δυνατόν ἡ πλάκα
τοῦ τάφου νά κρατήσει τόν Θεό, γι᾽ αὐτό καί ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς.
Γιά νά χαροῦμε λοιπόν καί ἐμεῖς τήν ἀνάστασή μας, σάν ἄτομα, σάν οἰκογένειες
καί σάν ἔθνος, πρέπει νά ἔχουμε Θεό μέσα μας. Θέλω νά πῶ ὅτι πρέπει νά ζοῦμε
θεϊκά. Καί βέβαια πρέπει νά ζοῦμε θεϊκά, γιατί εἴμαστε θεόπουλα, ἀφοῦ εἴμαστε
τέκνα Θεοῦ. Εἴμαστε χριστιανοί βαπτισμένοι καί μυρωμένοι. Γι᾽ αὐτό πρέπει «νά
ζοῦμε βίο τέλειο κατά τό Εὐαγγέλιο». Ἔτσι λοιπόν, χριστιανοί μου, ἄν ὁ βίος
μας εἶναι σύμφωνος μέ τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ μας, τότε θά ἔχουμε τήν θεία
Του εὐλογία καί μή φοβόμαστε τίποτε. Θά ζοῦμε πάντα ἀνάσταση καί ἄς εἶναι
πολλές οἱ δυσκολίες πού ἀπειλοῦν νά μᾶς καταποντίσουν.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ἀδελφοί, καί τό ἀγγελικό αὐτό μήνυμα ἄς σημάνει καί
τοῦ καθενός μας τήν ἀνάσταση καί τῆς γλυκειᾶς μας πατρίδας τῆς Ἑλλάδας
τήν ἀνάσταση.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 12 Μαΐου 2013

ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
1. Πάσχα ἑορτάζουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἡ σημερινή Κυριακή λέγεται
«Ἀντίπασχα». Εἶναι Πάσχα δηλαδή καί αὐτή. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ δέν θέλησα τήν
σημερινή Κυριακή νά συνεχίσω τά κηρύγματα τῶν πατερικῶν μελετῶν, ἀλλά
θά σᾶς κάνω μιά ἄλλη πατερική ὁμιλία, σχετική μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὁμιλία αὐτή εἶναι τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
Μεγάλος ὁ Πατέρας αὐτός, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Σᾶς συνιστῶ νά διαβάζετε
τά βιβλία του, πού κυκλοφοροῦν μάλιστα καί σέ ἁπλῆ γλώσσα. Ὅποιος διάβασε
τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη εἶναι σάν νά διάβασε ὅλους τούς ἁγίους Πατέρες, γιατί πραγματικά ὁ ἅγιος Νικόδημος εἶναι ἡ «συνισταμένη» τῶν ἁγίων Πατέρων. Λυπᾶμαι ὅμως γιατί στόν ὀλιγοστό χρόνο τοῦ λειτουργικοῦ κηρύγματος
δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ ὅλα τά ὡραῖα πού λέει ἡ ὁμιλία αὐτή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου.
Θά κάνω μόνο ἕνα «μπουκέτο» ἀπό αὐτήν τήν ὁμιλία καί θά σᾶς τό προσφέρω
σάν ἕνα πασχάλιο δῶρο.
2. Ὁ ἅγιος Νικόδημος λέγει ὅτι ἡ ἑορτή τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας
εἶναι ἑορτή μεγάλης χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως. Γι᾽ αὐτό καί λέμε σ᾽ αὐτήν ἐκεῖνο
τό ψαλμικό: «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ». Ἤδη ἀπό παλαιά εἶδε ὁ Ἀβραάμ προφητικά καί τήν
Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί χάρηκε χαρά μεγάλη. Γι᾽ αὐτό
καί ὁ Χριστός εἶπε: «Ἀβραάμ ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τήν ἡμέραν τήν ἐμήν, καί εἶδε
καί ἐχάρη» (Ἰωάν. 8,56). Γιά τήν Ἀνάσταση ὅμως τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου,
χάρηκε περισσότερο ἀπό ὅλους ἡ Θεοτόκος, ἡ Παναγία μας. Γι᾽ αὐτό καί στήν
Ἐνάτη Ὠδή, πού εἶναι πάντα ἀφιερωμένη στήν Παναγία, λέμε τώρα σέ πασχάλια
τροπάρια: «Χαῖρε Παρθένε, χαῖρε· καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε· σός γάρ Υἱός ἀνέστη
τριήμερος ἐκ τάφου».
3. Ἡ μεγάλη αὐτή χαρά τῆς Παναγίας γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ Της Ἰησοῦ
Χριστοῦ προέρχεται, χριστιανοί μου, ἀπό τόν μεγάλο Της πόνο γιά τήν Σταύρωσή
Του. Καί ὁ πόνος Της αὐτός προερχόταν ἀπό τήν ἀγάπη Της στόν Μονογενῆ
Της. Ἡ Παναγία γνώριζε περισσότερο ἀπό ὅλους τόν Χριστό, καί ἀπό τούς ἀγγέλους ἀκόμη περισσότερο, καί γι᾽ αὐτό πόνεσε περισσότερο γιά τόν σταυρικό Του
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θάνατο. Γι᾽ αὐτό καί ἡ χαρά Της, ξαναλέμε, ἦταν μεγάλη μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ
Υἱοῦ Της. Ὅλα σχεδόν τά σχετικά μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγιναν
γιά νά διαλυθεῖ ὁ πόνος τῆς Παναγίας γιά τόν σταυρικό Του θάνατο. Δηλαδή: Ἡ
Παναγία πῆγε τό μεσονύκτιο γιά νά δεῖ τόν τάφο τοῦ Υἱοῦ Της. Γι᾽ αὐτήν ἔγινε
ὁ σεισμός καί ὁ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κύλισε τήν πέτρα ἀπό τήν πόρτα τοῦ τάφου
καί κάθησε πάνω σ᾽ αὐτήν ἀστραπόμορφος (Ματθ. 28,2). Ποιός ἦταν αὐτός ὁ
ἄγγελος; Οἱ ἅγιοι Πατέρες λέγουν καί σέ πολλά ἀσματικά τροπάρια ψάλλουμε
ὅτι ὁ ἄγγελος αὐτός πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό ἦταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ,
πού ἦταν ὁ διακονητής καί εὐαγγελιστής τῆς Παναγίας. Ἡ Παναγία εἶδε πρώτη
τόν ἀναστάντα Χριστό καί Αὐτή πρώτη ἔπιασε μέ εὐλάβεια καί ἀγάπη τά ἅγιά
Του πόδια καί τά προσκύνησε. Τότε ἡ προηγούμενη μεγάλη Της λύπη μεταστράφηκε σέ μεγάλη χαρά καί ἡ Παναγία ἄκουσε ἀπό τόν ἀναστάντα Χριστό τό
«χαῖρε». Βέβαια ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀναφέρει καί γιά τήν Μαρία τήν Μαγδαληνή ὅτι ἦταν μαζί μέ τήν Παναγία. Ἀλλ᾽ αὐτό, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι
Πατέρες, ἔγινε κατά θεία πρόνοια, γιά νά μή νομισθεῖ ὅτι μόνο ἡ Μητέρα τοῦ
Χριστοῦ, σάν φυσική μητέρα, μιλάει γιά τήν Ἀνάστασή Του.
4. Ἡ Παναγία λοιπόν, χριστιανοί μου, χάρηκε περισσότερο ἀπό ὅλους γιά τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καί ἐμεῖς τώρα πρέπει νά χαροῦμε μέ τήν χαρά αὐτή
τῆς Παναγίας μας γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ Της, γιατί ἡ Παναγία εἶναι Μητέρα μας. Ὅπως εἶναι φυσική Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι εἶναι καί θετή Μητέρα
τῶν χριστιανῶν. Καί ὅπως ὁ Χριστός εἶπε «Πατέρα μή καλέσητε ἐπί τῆς γῆς»,
ἰσχύει καί τό «Μητέρα μή καλέσητε ἐπί τῆς γῆς», παρά μόνο τήν Παναγία.
Κάθε ἄνθρωπος βέβαια ἔχει τήν μητέρα του, τήν ὁποία ἀγαπάει. Ἀλλά ἡ μεγάλη
Μάνα, πού τήν ἔχουμε γιά πάντα, εἶναι ἡ Παναγία μας. Πολλά ὀρφανά παιδιά
ἀπό μητέρα λένε τήν Παναγία «μανούλα μου» καί βρίσκουν παρηγοριά στήν
ὀρφάνια τους. Πρέπει, ξαναλέμε, νά συγχαροῦμε μαζί μέ τήν Παναγία γιά τήν
Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ Της. Ἄν δέν τό κάνουμε αὐτό, δέν θά εἴμαστε ἄξιοι νά μᾶς
ἀγαπήσει καί Αὐτή. Καί ἄν φανοῦμε ἀνάξιοι τῆς ἀγάπης τῆς Παναγίας, τότε θά
εἴμαστε ἀνάξιοι γιά νά μποῦμε καί κάτω ἀπό τήν σκέπη Της, γιά νά μᾶς προστατέψει. Καί ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέει στόν καθένα μας: «Ἐάν ἡ
Παναγία δέν σέ δεχθεῖ στήν σκέπη Της, τότε ἀλλοίμονο σέ σένα»!...
5. Ἀπό τήν Παναγία, μᾶς λέει παρακάτω ὁ ἅγιος Νικόδημος, μεταδίδονται
ὅλες οἱ ὑπερφυσικές δωρεές καί τά χαρίσματα τῆς Ἁγίας Τριάδος σέ μᾶς τούς
ἀνθρώπους, ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη πού ἔχουμε σ᾽ Αὐτήν. Ἡ Παναγία εἶναι ὁ
ταμιοῦχος καί ὁ χορηγός τῶν χαρισμάτων τῆς θεότητος καί χωρίς νά τό πεῖ καί
νά τό παρακαλέσει ἡ Παναγία δέν μπορεῖ κανείς νά πλησιάσει τόν Θεό, οὔτε
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ἄνθρωπος, οὔτε καί ἄγγελος ἀκόμη. Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, θέλησε οἱ πρεσβεῖες
τῆς Θεοτόκου νά εἶναι νόμοι ἀπαράβατοι καί διά τῶν μεσιτειῶν Της νά ἔρχεται
τό ἔλεος καί ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους.
6. Γιά νά μπορέσουμε ὅμως, χριστιανοί μου, νά χαροῦμε σωστά καί καλά τήν
χαρά τῆς Παναγίας γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, θά πρέπει νά γίνουμε μυροφόρες ψυχές. Θά πρέπει καί ἐμεῖς νά γίνουμε Μαρία Μαγδαληνή, νά γίνουμε
Σαλώμη καί Ἰωάννα. Ἀπό τήν Μαρία τήν Μαγδαληνή ὁ Χριστός «ἐκβεβλήκει
ἑπτά δαιμόνια» (Μάρκ. 16,9). Αὐτό σημαίνει ὅτι καθαρίστηκε ἡ καρδιά της καί
ἡ ψυχή της ἀπό τά πάθη. Αὐτό λοιπόν εἶναι τό πρῶτο πού πρέπει νά κάνουμε:
Μέ προσευχή καί μέ ἀσκητικό ἀγώνα νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό τά
ἁμαρτωλά μας πάθη. Ἄν τό πετύχουμε αὐτό μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε γινόμαστε «Σαλώμη». Τό ὄνομα τῆς μυροφόρου αὐτῆς σημαίνει «εἰρήνη». Πραγματικά, ἀδελφοί μου, ὅταν ἡ καρδιά μας εἶναι καθαρή ἀπό ἁμαρτήματα, ἔρχεται ὁ
Χριστός καί κατοικεῖ σ᾽ αὐτήν καί ἔχουμε ἀπέραντη εἰρήνη καί γαλήνη. Καί ὄχι
μόνον αὐτό, ἀλλά ἡ ψυχή μας θά γίνει ἔπειτα καί «Ἰωάννα». Τό ὄνομα αὐτό σημαίνει «περιστερά». Λέγεται «περιστερά» τό πτηνό ἀπό τό «περισσῶς ἐρᾶν»,
ἀπό τήν πολλή ἀγάπη δηλαδή πού ἔχουν τά περιστέρια μεταξύ τους. «Ἰωάννα»
λοιπόν εἶναι ἡ ψυχή ἡ γεμάτη ἀγάπη, καί γι᾽ αὐτό εἶναι «γονιμότατη στίς ἀρετές
καί θερμή στό νά γεννάει πνευματικά νοήματα μέ γνώση καί διάκριση», μᾶς λέει
ὁ ἅγιος Νικόδημος. Ἀγώνα, χριστιανοί μου, γιά νά ἀποκτήσουμε μέ τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ αὐτά τά τρία: Τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς μας (Μαρία ἡ Μαγδαληνή),
τήν εἰρήνη (Σαλώμη) καί τήν ἀγάπη (Ἰωάννα). Τότε θά ἔχουμε πάντα Πάσχα
καί Ἀνάσταση στήν ψυχή μας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 19 Μαΐου 2013

O MEΛΙΤΩΝ ΣΑΡΔΕΩΝ
1. Μετά τά πασχάλια κηρύγματα ἐπανερχόμαστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στήν σειρά
τῶν Πατερικῶν μας κηρυγμάτων. Ὅπως εἴπαμε καί ξαναλέμε, τήν μελέτη μας αὐτή
στούς ἁγίους Πατέρες τήν κάνουμε κατά χρονολογική σειρά. Ξαναθυμίζω ὅτι εὑρισκόμαστε στόν 2ο αἰ. μ.Χ. Σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά μιά σπουδαία ἐκκλησιαστική καί
θεολογική μορφή πού ἔδρασε κατά τά ἔτη 160-180 μ.Χ. Θά σᾶς μιλήσω γιά τόν Ἐπίσκοπο Σάρδεων τῆς Λυδίας, τόν ἅγιο Μελίτωνα. Ἀνήκει στούς Μικρασιάτες Πατέρες.
Ἐκπροσωπεῖ τήν Μικρασιατική θεολογία, ἡ ὁποία ἔχει ὡραῖα στοιχεῖα ἀπό τόν ἀπόστολο
Παῦλο καί τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Ἡ θεολογία αὐτή θά δώσει ἀργότερα ἕναν μεγάλο
Πατέρα καί Διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο Εἰρηναῖο Ἐπίσκοπο Λουγδούνου.
Ὁ Μελίτωνας Σάρδεων, γιά τόν ὁποῖο θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα, ξέρουμε γενικά ὅτι
πολιτεύτηκε ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι· ὅτι εἶχε στόν βίο του μεγάλη ἐγκράτεια καί ὅτι ἐπισκέφθηκε τήν Παλαιστίνη γιά νά προσκυνήσει τούς Ἁγίους Τόπους. Θεωρεῖται ὡς ὁ
πρῶτος γνωστός ἐπίσημος προσκυνητής τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἀλλά στήν ὁμιλία του γιά
τό Πάσχα ὁ Μελίτωνας Σάρδεων, ἀναφερόμενος στήν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, λέγει
ὅτι ὁ Χριστός σταυρώθηκε «στό μέσον τῆς Ἰερουσαλήμ, στό μέσον τῆς πλατείας». Ἀπό
τά ἅγια Εὐαγγέλια ὅμως γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά νά σταυρωθεῖ ὁδηγήθηκε
ἔξω ἀπό τήν πόλη τῆς Ἰερουσαλήμ, στόν Γολγοθᾶ. Γιατί λοιπόν λέγει ὁ Μελίτωνας ὅτι
ὁ Χριστός σταυρώθηκε στό μέσον τῆς Ἰερουσαλήμ; Αὐτό, χριστιανοί μου, συμβαίνει
γιατί, ὅταν ὁ Μελίτωνας ἐπισκέφθηκε τούς Ἁγίους Τόπους, τά τείχη τῆς Ἰερουσαλήμ,
τά «Ἀδριάνεια», εἶχαν ἀλλάξει τοποθέτηση. Εἶχαν ἐπεκταθεῖ καί ὁ Γολγοθᾶς λοιπόν
βρέθηκε στό μέσον τῆς πόλης.
Λόγῳ τῆς ἀφοσίωσης στόν Θεό πού εἶχε ὁ Μελίτωνας Σάρδεων καί τοῦ ζήλου του
καί τῆς δύναμης τοῦ λόγου του, ὀνομάστηκε προφήτης. Τόν χαρακτήρισαν ἔτσι μέ τήν
ἀρχαία ἔννοια τῆς λέξης, ὅτι δηλαδή ἦταν ἄνθρωπος πού προσευχόταν θερμά καί ὁ Θεός,
ἐπειδή εἶχε καθαρή ψυχή, τοῦ ἀπεκάλυπτε τό θέλημά Του. Ἀλλά λεγόταν προφήτης
καί διότι κρατοῦσε τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί τήν μετέδιδε καθαρή καί ἀνόθευτη.
2. Ὁ Μελίτωνας, ὁ Ἐπίσκοπος Σάρδεων, ἔγραψε, ἀγαπητοί μου, πολλά ἔργα, τά
ὁποῖα ὅμως δυστυχῶς χάθηκαν. Ἀπό αὐτά πλῆρες ἔργο ἔχουμε ἕνα. Εἶναι ἡ περίφημη
ἐργασία του «Περί Πάσχα». Από αὐτό τό ἔργο του, ἄν καί τό μοναδικό πού ἔχουμε,
μποροῦμε νά χαρακτηρίσουμε τόν Μελίτωνα ὡς ἕνα μεγάλο θεολόγο. Θά ἤθελα, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, κατά πρῶτον, νά σᾶς πῶ τί νοοῦμε ὅταν λέγουμε «Πάσχα». «Πάσχα»
εἶναι μία Ἑβραϊκή λέξη πού σημαίνει «διάβαση» ἤ «ὑπερπήδηση». Οἱ Ἰουδαῖοι πραγματικά ἔκαναν τό Πάσχα τους, γιά νά θυμηθοῦν τήν «διάβασή» τους ἀπό τήν Ἐρυθρά
θάλασσα. Ἤ ἔκαναν τό Πάσχα τους γιά νά θυμηθοῦν τήν φοβερή ἐκείνη νύχτα, κατά
τήν ὁποία ὁ ἐξολοθρευτής ἄγγελος «ὑπερπηδοῦσε» τίς οἰκίες τῶν Ἰουδαίων, πού εἶχαν
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πρωτότοκο ἄρρεν τέκνο καί δέν τό φόνευε. Ὁ ἅγιος Πατέρας ὅμως, γιά τόν ὁποῖο μιλᾶμε
σήμερα, ὁ Μελίτωνας Ἐπίσκοπος Σάρδεων, δίνει μία ἄλλη ἑρμηνεία τῆς λέξεως
«Πάσχα», καθαρά χριστιανική καί ἀποσπασμένη ἀπό τά Ἰουδαϊκά. Κατ᾽ αὐτόν τόν
Πατέρα τό «Πάσχα» λέγεται ἔτσι ἀπό τό «Πάθος» τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δέ προϊστορία τοῦ
Πάθους τοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Μελίτωνα, ἀρχίζει ἀπό τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων,
ἀπό τήν φθορά ἔπειτα ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἀπό τίς προαγγελίες καί
προφητεῖες τοῦ μυστηρίου τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ διά τῶν Πατριαρχῶν καί τῶν Προφητῶν. Ἔτσι, μ᾽ αὐτήν τήν ἁπλῆ θεώρηση, ἡ θεολογία τῆς σωτηρίας ἔχει ἑνότητα καί
παρουσιάζεται ἑνιαία. Ἀρχίζει δηλαδή ἀπό τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ, μέ ὅλα τά θλιβερά
ἀποτελέσματα πού εἶχε ἡ πτώση αὐτή, καί γιά τήν θεραπεία τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδάμ
καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἔπαθε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Μελίτωνας Σάρδεων σέ ὅλη τήν παγκόσμιο ἱστορία, ἀλλά ἰδιαίτερα στήν ἱστορία τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀναζητάει καί βρίσκει τήν δράση τοῦ Χριστοῦ, καί ἔτσι, κατ᾽ αὐτόν,
ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου εἶναι χριστολογική.
3. Ὁ Μελίτων εἶναι ἕνας ὀρθόδοξος βιβλικός θεολόγος. Τήν θεολογία του τήν ἀναπτύσσει ξεκινώντας ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, τήν ὁποία θεωρεῖ ὡς τύπο. Τήν Καινή
Διαθήκη τήν θεωρεῖ ὡς ἐκπλήρωση τοῦ τύπου καί ὡς θρίαμβο. Γιά τόν Μελίτωνα τό
μυστήριο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς σωτηρίας μας ἔχει τήν προτύπωσή του στήν Παλαιά
Διαθήκη, ἡ ὁποία κατανοεῖται μόνο μέσω τῆς Καινῆς Διαθήκης (κεφ. 35). Τό Πάσχα
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὁ τύπος τοῦ ἰδικοῦ μας «καινοῦ», τοῦ χριστιανικοῦ Πάσχα,
πού εἶναι γι᾽ αὐτόν τό μυστήριο καί ἡ ἀλήθεια τῆς σωτηρίας. Ὁλόκληρο τό ἔργο τοῦ
Μελίτωνα Σάρδεων «Περί Πάσχα» εἶναι ὑπογράμμιση τοῦ ρόλου τοῦ Χριστοῦ στήν
ἱστορία γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.
Ὅπως φαίνεται ἀπό αὐτά πού λέμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὁ Μελίτωνας Σάρδεων
δίνει ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 2ου αἰῶνος τήν σωστή ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀπό
τήν ἑρμηνεία αὐτή δυστυχῶς ξέφυγαν πολλοί δυτικοί «θεολόγοι», ἀλλά καί δικοί μας
δυτικίζοντες ἐπιστήμονες τάχα θεολόγοι. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο τοῦ Χριστοῦ.
Δέν εἶναι ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ ἤ κάποιο καλό βιβλίο μέ καλά καί ὠφέλιμα λόγια. Εἶναι
ἡ προϊστορία τῆς δράσης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ Μελίτωνας, ὁ Ἐπίσκοπος
τῶν Σάρδεων Λυδίας. Ἔτσι ἑρμήνευσαν τήν Παλαιά Διαθήκη οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί
ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες στήν συνέχεια.
4. Τό ἔργο τοῦ Μελίτωνα «Περί Πάσχα» πρόσφερε πάρα πολλά στήν ὑμνωδία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶναι σέ ποιητική μορφή. Ἀπό
αὐτό τό ἔργο ὠθήθηκαν στήν συνέχεια οἱ ὑμνωδοί τῆς Ἐκκλησίας μας καί δημιούργησαν
τά περίφημα «Κοντάκια». Ἀλλά, καί ἡ ὑπέροχη Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς
καί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔχει ὡς βάση καί πηγή τό ἔργο τοῦ Μελίτωνα «Περί
Πάσχα». Θεωρεῖται λοιπόν ὁ Ἐκκλησιαστικός αὐτός Πατέρας καί συγγραφεύς ὡς ἡ
πηγή καί ἡ προϊστορία τῆς θαυμαστῆς ὑμνωδίας τῆς Ἐκκλησίας μας, πού δημιουργήθηκε στούς μετέπειτα αἰῶνες.
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Ο ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά
τόν ἅγιο ἀπολογητή Ἀθηναγόρα, τόν «χριστιανό φιλόσοφο», ὅπως τόν λέγουν.
Δέν ξέρουμε πολλά γι᾽ αὐτόν. Ξέρουμε ὅμως ὅτι ἦταν ἀρκετά μορφωμένος φιλοσοφικά καί ὅτι ζήτησε νά διαβάσει τήν Ἁγία Γραφή γιά νά τήν πολεμήσει. Διαβάζοντάς την ὅμως ἑλκύστηκε ἀπό τήν χάρη της καί ἔγινε θαυμαστής καί
ὑπερασπιστής τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Βλέπετε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τί δύναμη
πού ἔχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ; Κάνει καί τόν ἐχθρό της νά γίνει θαυμαστής της.
Ἔτσι λοιπόν ὁ Ἀθηναγόρας, ἀφοῦ ἑλκύστηκε ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή, ἔγινε ὑπερασπιστής τῆς ἀλήθειας καί ἔγραψε ἀπολογία
ὑπέρ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τήν ἀπολογία του αὐτή τήν ἐπιγράφει «Πρεσβεία περί
χριστιανῶν». Λέγεται ἔτσι γιατί, ἐνῶ σ᾽ αὐτήν ὁ Ἀθηναγόρας διαμαρτύρεται γιά
τόν διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν, ὅμως ἡ διαμαρτυρία του ἔχει καί παράκληση
(«πρεσβεία»). Εἶναι πραγματικά παράκληση τό ἔργο αὐτό τοῦ ἀπολογητοῦ Ἀθηναγόρα, παρά τόν ἐλεγκτικό του χαρακτήρα. Αὐτό πάλι εἶναι ἄλλο δίδαγμα τοῦ
ἁγίου ἀπολογητοῦ σέ μᾶς, ὅτι δηλαδή τήν διαφωνία μας μέ κάποιον πρέπει νά
τήν ἐκφέρουμε μέ καλό τρόπο, πρέπει νά κάνουμε «πρεσβεία» σ᾽ αὐτόν, νά τοῦ
μιλᾶμε δηλαδή παρακλητικά.
2. Τήν ἀπολογία του αὐτή, «Πρεσβεία περί χριστιανῶν», ὁ ἅγιος χριστιανός
φιλόσοφος Ἀθηναγόρας τήν ἀπευθύνει στόν αὐτοκράτορα Μάρκο Αὐρήλιο. Στήν
ἀρχή αὐτοῦ τοῦ ἔργου (κεφ. 1-2) διαμαρτύρεται, γιατί ὅλοι πιστεύουν καί λατρεύουν ὅ,τι θέλουν (γιά παράδειγμα, οἱ Αἰγύπτιοι νομίζουν γιά θεούς τούς αἴλουρους καί τούς κροκόδειλους καί τά φίδια, ἀκόμη καί τά σκυλιά), ἀλλά στούς
χριστιανούς ἀπαγορεύεται τό δικαίωμα αὐτό καί διώκονται γιά τήν πίστη τους.
Κατόπιν ὁ Ἀθηναγόρας στό ἔργο του αὐτό ἀποκρούει τίς κατηγορίες ἐναντίον
τῶν χριστιανῶν. Τρεῖς ἦταν οἱ κατηγορίες αὐτές: (α) Ὅτι οἱ χριστιανοί εἶναι
ἄθεοι. Εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι ὅταν οἱ εἰδωλολάτρες ἔλεγαν «θάνατος στούς ἀθέους» ἐνοοῦσαν θάνατο στούς χριστιανούς. Ἐπειδή οἱ χριστιανοί δέν πίστευαν ὡς
θεό τόν αὐτοκράτορα, γι᾽ αὐτό καί τούς ἀποκαλοῦσαν «ἀθέους». (β) Δεύτερη κατηγορία κατά τῶν χριστιανῶν ἦταν ὅτι αὐτοί κάνουν «θυέστεια δεῖπνα». Κατά
τήν μυθολογία ὁ Ἀτρεύς ἔσφαξε τά παιδιά τοῦ ἀδελφοῦ του Θυέστου καί τοῦ ἑτοί80

μασε δεῖπνο ἀπό τίς σάρκες αὐτῶν τῶν σφαγέντων παιδιῶν του. Ὥστε λοιπόν
«θυέστεια δεῖπνα» σημαίνει ἀνθρωποφαγία. Τήν κατηγορία αὐτή τήν εἶπαν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ἐπειδή ἄκουσαν, ἀπό κακή βέβαια πληροφόρηση, ὅτι οἱ χριστιανοί στίς συνάξεις τους τρῶνε σῶμα καί πίνουν αἷμα μικροῦ παιδιοῦ καί λέγουν
«φάγετε τό σῶμα..Πίετε τό αἷμα...». Καί (γ) τρίτη κατηγορία κατά τῶν χριστιανῶν ἦταν ὅτι αὐτοί κάνουν «οἰδιποδείους μίξεις». «Οἰδίπους» ἦταν ἕνας μυθικός βασιλιᾶς, γιά τόν ὁποῖο ἔλεγαν ὅτι σκότωσε τόν πατέρα του καί ἔλαβε γιά
σύζυγό του τήν μητέρα του. Εἶναι κατηγορία ἀνηθικότητας. Ἐπειδή οἱ χριστιανοί
ἔλεγαν ὅτι κάνουν «ἀγάπες», οἱ εἰδωλολάτρες ἔδωσαν σ᾽ αὐτό πού ἄκουαν τήν
ἔννοια ὅτι κάνουν ἀνηθικότητες. «Οἰδιπόδειες μίξεις», λοιπόν, οἱ χριστιανοί! Σ᾽
αὐτά, χριστιανοί μου, ἀπαντᾶ ὁ ἀπολογητής ᾽Αθηναγόρας διά πολλῶν. Προσωπικά
μοῦ κάνει ἐντύπωση ἡ παροιμία πού χρησιμοποιεῖ στήν ἀπάντησή του. Λέγει:
«Εἶπε ἡ πόρνη τήν σώφρονα ἀνήθικη»!! Οἱ εἰδωλολάτρες δηλαδή, πού κάνουν
τόσα ἐγκλήματα, τούς χριστιανούς, πού δέν πηγαίνουν οὔτε νά δοῦν θηριομαχίες,
τούς κατηγοροῦν ὅτι κάνουν φόνο στίς συνάξεις τους. Καί τούς χριστιανούς πάλι,
πού ζοῦν τόσο ἁγνά, ὥστε νά θεωροῦν τόν δεύτερο γάμο «εὐπρεπῆ μοιχεία» –
τοῦ Ἀθηναγόρα μόνο γνώμη αὐτή –, οἱ εἰδωλολάτρες τούς κατηγοροῦν ὅτι κάνουν
ἀνηθικότητες μεταξύ τους, ὅταν συναντῶνται νά λατρεύσουν τόν Θεό (κεφ. 33
καί 34). Ἀλλά πάντοτε ἡ κακία πολεμεῖ καί συκοφαντεῖ τήν ἀρετή, λέγει ὁ Ἀθηναγόρας (κ. 31).
3. Ὁ ἅγιος ἀπολογητής Ἀθηναγόρας ἔγραψε καί ἕνα ἄλλο ἔργο «Περί ἀναστάσεως νεκρῶν». Σ᾽ αὐτή του τήν μελέτη μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει ὅτι εἶναι δίκαιο νά ἀναστηθοῦν τά σώματά μας, γιά νά κριθοῦν μαζί μέ τήν ψυχή μας. Γιατί,
ἀφοῦ τό σῶμα συνεργάστηκε μέ τήν ψυχή σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο κάνοντας τό καλό
ἤ τό κακό, πρέπει λοιπόν νά ἀναστηθεῖ καί τό σῶμα μας, γιά νά ἀπολαύσει ἤ νά
τιμωρηθεῖ καί αὐτό μαζί μέ τήν ψυχή γιά ὅσα ἔκαναν (κεφ. 22). Καί λέγει καί
τό ἄλλο: Ἀφοῦ σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο δέν ἐκπληρώνεται ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου
(τό «τέλος», ὅπως τό λέγει), καί ἀφοῦ σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο δέν ὑπάρχει δικαιοσύνη, πρέπει λοιπόν νά ὑπάρχει μιά ἄλλη ζωή, στήν ὁποία θά τακτοποιηθοῦν τά
ἀτακτοποίητα τῆς παρούσης ζωῆς (κεφ. 24).
4. Αὐτό πού δημιουργεῖ τήν ἀπορία στά ἔργα τοῦ ἀπολογητοῦ ᾽Αθηναγόρα εἶναι
ὅτι σ᾽ αὐτά δέν χρησιμοποιεῖ μαρτυρίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά ἀναφέρει μόνο
λογικά ἐπιχειρήματα. Σ᾽ αὐτό θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ἁπλᾶ ὅτι τά ὅσα γράφει
ὁ Ἀθηναγόρας τά ἀπευθύνει κυρίως σέ εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι δέν γνώριζαν τήν
Ἁγία Γραφή. Ἀλλά, γιά ἐξήγηση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, μπορεῖ νά πεῖ κανείς καί
ἐκεῖνο τό ἄλλο, πού λέγει ὁ Ἀθηναγόρας στήν «Πρεσβεία περί τῶν χριστιανῶν»
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(κεφ. 7): Ὁ ἄνθρωπος – κάθε ἄνθρωπος καί ὄχι μόνο οἱ χριστιανοί – εἶναι εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι γενικά ἔχουν μέσα τους τήν θεία πνοή καί αὐτό τούς
κάνει νά στρέφονται πρός τόν Θεό, νά ἕλκονται πρός Αὐτόν καί πρός τήν ἀλήθεια.
Τήν ἐκ φύσεως κίνηση αὐτή τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί τήν ἀλήθεια ὁ Ἀθηναγόρας τήν καλεῖ «συμπάθεια». Εἶναι αὐτό πού ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος εἶχε πεῖ,
ὅπως εἴδαμε, «σπερματικό λόγο». Ἀφοῦ λοιπόν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό θεῖο αὐτό
δῶρο, τήν «συμπάθεια», πού λέγει ὁ Ἀθηναγόρας, ἤ τόν «σπερματικό λόγο», πού
λέγει ὁ Ἰουστῖνος, μπορεῖ μέ αὐτό τό δῶρο νά νοήσει τίς ἀλήθειες πού λέγει ὁ
Ἀθηναγόρας στά βιβλία του, τήν ἑνότητα τοῦ Θεοῦ πού λέγει στήν «Πρεσβεία
περί τῶν χριστιανῶν», ἤ ὅσα λέγει περί ψυχῆς καί σώματος στό ἄλλο του βιβλίο
«Περί ἀναστάσεως νεκρῶν». Ἴσως λοιπόν καί γι᾽ αὐτό ὁ Ἀθηναγόρας νά μήν
ἀναφέρει χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή σέ ὅσα γράφει. Καί τό λέγω αὐτό γιατί
κάπου («Πρεσβεία», κεφ. 7) λέγει ὁ ἀπολογητής Ἀθηναγόρας ὅτι ἡ ἀλήθεια τοῦ
Χριστιανισμοῦ δέν λαμβάνεται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά τήν «νοήσαμε καί τήν
πιστεύσαμε», καί ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι αὐτή πού ἁπλῶς μαρτυρεῖ γιά τήν ἀλήθεια
αὐτή.
5. Γιά τίς ἄλλες ἀντιλήψεις τοῦ Ἀθηναγόρα, ὅτι ὁ δεύτερος γάμος εἶναι «εὐπρεπής μοιχεία» (κεφ. 33) ἤ γιά τό ὅτι οἱ ἱεροί συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἔγραφαν ἐμπνεόμενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα χωρίς αὐτοί νά συμμετέχουν, ἀλλά σάν νά
ἦταν νεκρά ὄργανα, ὅπως «ὁ αὐλητής φυσάει τόν αὐλό» («Πρεσβεία», κεφ. 9),
ἄς μήν τά θίξουμε, γιατί εἶναι προσωπικές του ἀντιλήψεις, πού δέν τίς δέχεται ἡ
Ἐκκλησία μας.
Σᾶς κούρασα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Συγχωρέστε με. Εὔχομαι ἡ Παναγία
μας νά εὐλογεῖ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ
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Ο ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
1. Σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά ἕναν ἄλλο ἀπολογητή
τοῦ Β´ αἰῶνος, τόν ἐκκλησιαστικό συγγραφέα Θεόφιλο, τόν ἕκτο ἐπίσκοπο Ἀντιοχείας. Στήν πραγματικότητα δέν ἦταν ἀπολογητής, ὅπως οἱ ἄλλοι ἀπολογητές,
ἀλλά ἔγραψε δογματικά καί ἠθικά βιβλία μέ ἀπολογητικό ὅμως τρόπο. Ἦταν μεγάλος συγγραφέας, χάθηκαν ὅμως τά περισσότερα ἔργα του καί λίγα μόνο μᾶς διασώζονται. Ἀπό τά ἔργα του αὐτά θά πάρω μερικές ἰδέες, τίς πιό σπουδαῖες, καί θά
σᾶς τίς παρουσιάσω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Παρακαλῶ ἄς τίς προσέξετε.
2. Πρῶτα-πρῶτα θέλω νά σᾶς πῶ γιά τήν ὀνομασία τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τόν Θεό μας τόν λέγουμε ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. Ἡ ἔκφραση αὐτή στηρίζεται
μέν στήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά δέν ὑπάρχει σ᾽ αὐτήν. Ὁ πρῶτος πού τήν χρησιμοποίησε καί τήν ἔχουμε ἔπειτα στήν Ἐκκλησία μας καί τήν λέγουμε ὅλοι στήν
προσευχή μας, εἶναι ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας, γιά τόν ὁποῖο μιλᾶμε.
Ἡ ὀνομασία «Θεός», ἀγαπητοί μου, ἀπό ποῦ προέρχεται; Γιατί ὀνομάζουμε
ἔτσι τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος; Ὁ ἀπολογητής πού μελετᾶμε λέγει ὅτι ἡ
ὀνομασία «Θεός» εἶναι ἀπό τά δύο αὐτά ρήματα, τό «τιθέναι» καί τό «θέειν».
«Τιθέναι» σημαίνει «θέτω» καί «θέειν» σημαίνει «τρέχω». Ὁ Θεός λοιπόν λέγεται ἔτσι γιατί μέ τήν θεία Του ἐνέργεια θέτει τά πάντα σέ κίνηση (Πρός Αὐτόλ.
Α,3). Ἤ μποροῦμε νά ποῦμε καί τό ἄλλο, ὅτι τόν Δημιουργό μας τόν λέμε «Θεό»,
ἐπειδή «θέει», δηλαδή τρέχει γιά βοήθειά μας.
3. Ἕνας προηγούμενος φίλος τοῦ Θεοφίλου, ὁ Αὐτόλυκος, παραξενεύτηκε πού
ὁ φίλος του Θεόφιλος ἔγινε χριστιανός, καί τόν κατηγοροῦσε γι᾽ αὐτό. Γιατί ὁ
Θεός τῶν χριστιανῶν, τοῦ ἔλεγε, εἶναι ἀόρατος καί δέν παριστάνεται αἰσθητά,
σάν τά ἀγάλματα τῶν εἰδωλολατρῶν. «Δεῖξε μου τόν Θεό σου», ἔλεγε ἐμπαικτικά
στόν Ἐπίσκοπο Θεόφιλο ὁ Αὐτόλυκος. Ἀλλά ὁ Θεόφιλος τοῦ ἀπάντησε ὡραῖα:
«Δεῖξε μου ἐσύ τόν ἄνθρωπό σου καί ἐγώ θά σοῦ δείξω τόν Θεό μου»! Ὡραία
ἀπάντηση αὐτή, χριστιανοί μου! Τό βαθύ της νόημα εἶναι τό ἑξῆς: Τό τί Θεό ἔχει
καθένας φαίνεται ἀπό τήν ἀνθρωπιά του, ἀπό τό φέρσιμό του σάν ἄνθρωπος. Σάν
νά τοῦ ἔλεγε: «Κοιτάξτε τά χάλια σας ἐσεῖς οἱ εἰδωλολάτρες. Κοιτάξτε τά ἐγκλήματα καί τίς ἀνήθικότητες πού κάνετε μέ τέτοιους θεούς πού προσκυνᾶτε καί
ἀφῆστε τίς κατηγόριες σας σέ μᾶς τούς χριστιανούς. Σέ μᾶς τούς χριστιανούς
83

ὑπάρχει ἁγνότητα καί καθαρότητα στή ζωή μας. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ἔχουμε
ἀγάπη μεταξύ μας καί εἴμαστε δίκαιοι στίς σχέσεις μας. Καί στούς ἐχθρούς μας
ἀκόμη δείχνουμε ἀγάπη»! Καί τώρα, χριστιανοί μου, νά κάνω ἕνα ἐρώτημα:
Ἐμεῖς σήμερα θά μπορούσαμε νά ποῦμε σ᾽ ἕναν ἄθεο καί σ᾽ ἕναν αἱρετικό τόν
λόγο «δεῖξε μου ἐσύ τόν ἄνθρωπό σου καί ἐγώ θά σοῦ δείξω τήν πίστη μου»,
αὐτόν τόν λόγο πού εἶπε ὁ Θεόφιλος στόν εἰδωλολάτρη Αὐτόλυκο; Δέν θά μπορούσαμε νά ποῦμε τέτοιο λόγο, γιατί καί ἀνηθικότητες καί ἀδικίες καί ἐγκλήματα
συμβαίνουν μεταξύ τῶν χριστιανῶν. Καί μέ τά δικά μας ἁμαρτήματα βλασφημεῖται ἀπό τούς ἀπίστους τό ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 2,24). Καί αὐτό συμβαίνει γιατί εἴμαστε στό ὄνομα μόνο
χριστιανοί καί ὄχι συνειδητά.
4. Τό ὄνομα «Χριστιανός», μᾶς λέγει ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας, δέν εἶναι ἀπό τό
«Χριστός», ὅπως νομίζουμε, ἀλλά ἀπό τό ὅτι εἴμαστε «χρισμένοι μέ τό ἔλαιο
τοῦ Θεοῦ» (Πρός Αὐτόλ. Α,12). Μέ τό ἔλαιο τοῦ Θεοῦ χρίονταν στήν Παλαιά
Διαθήκη οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆτες καί οἱ βασιλεῖς. Κατά γενική πνευματική ἔννοια,
ἀγαπητοί μου, καί ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί εἴμαστε αὐτά τά τρία: Ἔχουμε
τήν ἱερατική, τήν προφητική καί τήν βασιλική χάρη. Ἄς τιμήσουμε λοιπόν μέ
ἅγια ζωή τήν χριστιανική μας ἰδιότητα, γιά νά ἔχουμε «θέα Θεοῦ», ὅπως μᾶς
λέγει ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας. Ναί, μέ τήν πίστη καί ἠθική καθαρότητα, μᾶς
λέγει αὐτός ὁ μεγάλος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας, μποροῦμε νά ἔχουμε κατανόηση καί θέα Θεοῦ. Ἐμπόδιο γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἁμαρτία. «Ὅταν
ᾖ ἁμαρτία ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, οὐ δύναται ὁ τοιοῦτος θεωρεῖν τόν Θεόν», λέγει ὁ
Ἐπίσκοπος Θεόφιλος (Πρός Αὐτόλ. Α,2).
5. Μέ τήν καθαρότητα λοιπόν τῆς ψυχῆς, μέ τήν «νήψη» τῆς ψυχῆς, ὅπως
τό λέγει ὁ ἀπολογητής Θεόφιλος πού μελετᾶμε, ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τήν γνώση
τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη λέγει ὅτι καί οἱ ἐθνικοί συγγραφεῖς παλαιά, ἐπειδή εἶχαν καθαρή
ψυχή («τῇ ψυχῇ ἐκνήψαντες»), εἶπαν πράγματα «ἀκόλουθα τοῖς προφήταις»
(Πρός Αὐτόλ. Β,8). Ἔγραψαν δηλαδή σύμφωνα μέ τά διδάγματα τῶν προφητῶν.
Γιά τούς Ἕλληνες φιλοσόφους δέν ἔχει καλή ἰδέα ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας. Μάλιστα λέγει γι᾽ αὐτούς ὅτι, λόγω τῆς ματαιοδοξίας τους, οὔτε οἱ ἴδιοι γνώρισαν
τήν ἀλήθεια οὔτε ἐβοήθησαν καί τούς ἄλλους νά τήν γνωρίσουν (Πρός Αὐτόλ.
Γ, 2.3). Ἀλλά λέγει πάλι ὅτι ὅσοι ἀπό αὐτούς τούς Ἕλληνες φιλοσόφους εἶχαν
καθαρότητα ψυχῆς ἔφθασαν σέ ὕψη. Ἔφθασαν στό νά μιλήσουν γιά τόν Ἕνα
Θεό, γιά τήν κρίση, τήν ἀνταπόδοση καί γιά ἄλλες ὑψηλές θρησκευτικές ἰδέες.
Αὐτό ὁ Θεόφιλος τό ἑρμηνεύει καί ἀπό τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς τους, ὅπως
εἴπαμε, γιατί λέγει ὅτι «ὅποιος ἔχει καθαρά τά μάτια τῆς ψυχῆς του, μπορεῖ νά
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δεῖ τόν Θεό» (Πρός Αὐτόλ. Α,2). Ἀλλά τά καθαρά πού γράφουν οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι τό ἑρμηνεύει ὁ Θεόφιλος καί ἀπό τό ἄλλο, ἀπό τό ὅτι δηλαδή αὐτά τά
δανείστηκαν ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη! Γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἀρχαιότερη ἀπό τούς Ἕλληνες φιλοσόφους. Ἐπιμένει σ᾽ αὐτό ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας
καί ἀποδεικνύει ἀπό τόν Μωϋσῆ καί τά ἄλλα ἱστορικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι οἱ φιλόσοφοι ἦταν μεταγενέστεροι ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί ὅσα
καλά λέγουν τά δανείστηκαν ἀπό αὐτήν. Μάλιστα λέγει «τά ἔκλεψαν» ἀπ᾽ αὐτήν
(Πρός Αὐτόλ. 1,14)! Τήν ἰδέα αὐτή τήν εἶχε πεῖ προηγουμένως καί ὁ Ἰουστῖνος.
Ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας πολύ ἀγαποῦσε τήν Παλαιά Διαθήκη. Ὑπομνημάτισε
καί βιβλία της, ἀλλά χάθηκαν.
6. Μή ἔχοντες χρόνο νά ποῦμε περισσότερα ἀπό τήν θεολογία τοῦ Θεοφίλου
Ἀντιοχείας, ἀγαπητοί μου, σᾶς λέγω αὐτό τό τελευταῖο: Ὁ Θεόφιλος στήριζε
τήν ποίμνη του στήν Ἐκκλησία καί τήν ὀρθή πίστη καί ἀντέκρουε τούς αἱρετικούς. Τήν Ἐκκλησία τήν εἰκονίζει μέ «εὔορμο» λιμάνι, μέ λιμάνι δηλαδή κατάλληλο νά ἀράξουμε σ᾽ Αὐτήν τά τσακισμένα «καράβια» μας. Τήν αἵρεση ὅμως
ὁ Θεόφιλος τήν εἰκονίζει μέ πέτρινο καί ἄνυδρο καί ἄκαρπο καί γεμάτο θηρία
νησί. Στήν Ἐκκλησία λοιπόν, χριστιανοί μου, καί μακρυά ἀπό τά θηρία τῶν αἱρέσεων. Καί δέν ἔρχονται ὡς θηρία πού εἶναι, ἀλλά ἔρχονται μέ ἔνδυμα προβάτου.
Προβατόσχημοι λύκοι! Σήμερα εἶναι πολλές οἱ αἱρέσεις καί γι᾽ αὐτό ἄς φυλαχτοῦμε. Οἱ πιό ὕπουλες ὅμως ἀπ᾽ ὅλες εἶναι ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μακρυά ἀπό ὅλες τίς αἱρέσεις καί ἀπ᾽ αὐτές
ἰδιαίτερα, τίς πιό ἐπικίνδυνες.
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Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΓΗΣΙΠΠΟΣ
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅπως σᾶς εἶναι γνωστό, ἀναφέρονται στούς ἁγίους Πατέρες. Παίρνουμε κατά χρονολογική σειρά, ἕνα-ἕνα
Πατέρα ἤ Ἐκκλησιαστικό συγγραφέα καί λέμε λίγα λόγια γιά τόν βίο του καί
τήν διδασκαλία του. Ἴσως σέ πολλούς νά φαίνονται ἀνιαρά τά κηρύγματα αὐτά,
ἀλλά μήν ξεχνᾶτε, χριστιανοί μου, ὅτι τό κήρυγμα εἶναι μάθημα, εἶναι διδασκαλία,
μέ τήν ὁποία μορφώνονται οἱ χριστιανοί. Καί μορφωνόμαστε θεολογικά καί μαθαίνουμε τό βάθος τῆς πίστης μας μέ τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων μας.
2. Μέ τήν χρονολογική σειρά πού ἀκολουθοῦμε, σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά
ἕναν ἄλλο διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ἡγήσιππο. Εἶναι σπουδαῖος
ἐκκλησιαστικός ἄνδρας ὁ Ἡγήσιππος. Καί ἡ προσφορά του στήν Ἐκκλησία,
στήν ἐποχή μάλιστα πού ἔζησε, ἦταν πολύ-πολύ μεγάλη. Γιά νά καταλάβετε
τήν προσφορά τοῦ Ἡγησίππου, θά σᾶς περιγράψω, ἀδελφοί μου, μέ λίγα λόγια
τήν ἐποχή πού ἔζησε. Ἦταν ἡ ἐποχή μετά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. Μιά ἐποχή μέ
σύγχυση στήν πνευματική ζωή τῶν χριστιανῶν, γιατί εἶχε γίνει κάποιο μπέρδεμα.
Ἄν καί ἦταν μιά ἐποχή κοντά σχεδόν στούς Ἀποστόλους, ὅμως εἶχαν ἐμφανιστεῖ
αἱρέσεις. Καί ἀπό ὅλες τίς αἱρέσεις ἡ πιό μεγάλη ἦταν ἡ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ. Ὅσοι μάλιστα ἀνῆκαν στόν Γνωστικισμό ἔλεγαν γιά τούς ἑαυτούς τους
ὅτι «εἶναι ὀπαδοί τοῦ ἀνωτέρου χριστιανισμοῦ»! Βέβαια, μέ ἐκεῖνα τά ὡραῖα πού
ἔγραψε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος, πού εἴδαμε, γιά τήν ἀπόλαυση τοῦ Χριστοῦ
στήν θεία Λειτουργία μέ τήν Θεία Κοινωνία καί μέ τόν θερμό ἔρωτα σ᾽ Αὐτόν,
ξεπερνιόνταν ὅλες οἱ αἱρέσεις. Ἀλλά εἶχε μεσολαβήσει καί ἡ ἐποχή τῶν Ἀπολογητῶν, περί τῶν ὁποίων μιλήσαμε. Μέ τούς Ἀπολογητές ξεχάσαμε κάπως τήν
θεολογία καί τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Μήν παρεξηγηθῶ γι᾽ αὐτό πού
γράφω, γιατί οἱ Ἀπολογητές πρόσφεραν μεγάλο ἔργο στήν Ἐκκλησία, ὅπως τό
εἴδαμε σέ προηγούμενα κηρύγματα. Ἀλλά τά κηρύγματά τους ἦταν μέ λογικά
ἐπιχειρήματα, γιατί ἔτσι ἔπρεπε νά κάνουν, ἀφοῦ ἀπευθύνονταν σέ εἰδωλολάτρες
ἀναγνῶστες. Δέν μιλοῦσαν ὅμως οἱ Ἀπολογητές γιά τό σκίρτημα τῶν χριστιανῶν
στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί γιά τόν γλυκασμό τῆς θείας Κοινωνίας. Τέλος πάντων! Ἡ ἐποχή γιά τήν ὁποία μιλοῦμε ἦταν συγκεχυμένη ἀπό
αἱρέσεις καί σέ μεγάλη κλίμακα οἱ πιστοί φαίνονταν ὅτι χάνουν τό βάθος τῆς πίστης μας καί τῆς Παράδοσής μας.
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3. Σ᾽ αὐτήν τήν ἐποχή, ἀγαπητοί μου, ἔζησε ὁ Ἡγήσιππος. Αὐτός δέν συμμορφώθηκε μέ τό κλῖμα τῆς ἐποχῆς του, δέν ἀναπαύθηκε σ᾽ αὐτό, ἀλλά ἀναζήτησε
ἐκεῖνο τό γλυκό καί καθαρό τῆς πρώτης καί γνήσιας Παράδοσης, τῆς Παράδοσης
τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου. Ἀπό τόν μεγάλο του πόθο γιά νά βρεῖ αὐτήν
τήν λησμονημένη κάπως Παράδοση σκέφτηκε ὅτι πρέπει νά ἐπισκεφτεῖ τίς
Ἐκκλησίες ἐκεῖνες, πού εἶχαν Παράδοση ἀπό μεγάλους Γεροντάδες. Ἔτσι δέν
λυπήθηκε τόν κόπο νά πάει στήν Κόρινθο καί στήν Ρώμη καί προπαντός στά
Ἰεροσόλυμα. Γιατί προπαντός στά Ἰεροσόλυμα; Γιατί ἐκεῖ ἦταν ἡ Παράδοση τοῦ
ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. Καί αὐτήν τήν Παράδοση ἤθελε νά δεῖ καί νά
παραλάβει. Μετά ἀπό τά ἐπίπονα ταξίδια του, τήν τότε ἐποχή μάλιστα, κατέγραψε
σέ πέντε βιβλία ὅσα εἶδε, ὅσα ἄκουσε καί ὅσα ἔζησε στίς ἱερές του αὐτές περιοδεῖες.
Τά βιβλία αὐτά τά ὀνόμασε «Ὑπομνήματα». Εἶναι δυστύχημα, χριστιανοί μου, τό
ὅτι τό πεντάτομο αὐτό ἔργο τοῦ Ἡγησίππου χάθηκε στό πέρασμα τοῦ χρόνου.
Ὅσα ξέρουμε ἀπ᾽ αὐτά τά ξέρουμε ἀπό τόν ἱστορικό Εὐσέβιο, ὁ ὁποῖος ὅμως μᾶς
διέσωσε μικρά μόνο ἀποσπάσματα ἀπό τό περίφημο αὐτό ἔργο.
4. Καί τώρα, ἀγαπητοί μου, προσέξτε ἰδιαίτερα αὐτό πού θά πῶ: Ἄν φύγουμε
ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη τοῦ Ἡγησίππου καί ἔλθουμε στά σημερινά μας χρόνια, θά
δοῦμε, ἄν ἐξετάσουμε καλά τά πράγματα, ὅτι δέν διαφέρει ἡ ἐποχή μας ἀπό τήν
δική του. Μάλιστα ἡ ἐποχή μας εἶναι πολύ-πολύ χειρότερη ἀπό τήν δική του.
Καί σήμερα ἔχουμε φοβερή σύγχυση στήν πίστη. Γύρω μας εἶναι ὄχι μιά καί
δυό, ἀλλά πολλές αἱρέσεις. Τό δέ μεγάλο καί ἀνησυχητικό κακό εἶναι ὅτι καί
ἱερωμένοι ἀκόμη, καί «θεολόγοι» ἀκόμη, δέν λέγουν τίς αἱρέσεις ὡς αἱρέσεις,
ἀλλά τίς θεωροῦν ὡς μιά ἄλλη θρησκευτική ἰδεολογία καί συνιστοῦν μάλιστα νά
ἔχουμε ἀγάπη καί συναναστροφή καί συμπροσευχή μέ τούς ὀπαδούς τῶν αἱρέσεων
αὐτῶν. Γιά νά ἀφήσουμε τήν μεγάλη αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, ἐρχόμαστε στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ναί! Ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Ἡγησίππου εἶχαν τήν
μεγαλύτερη αἵρεση, τόν Γνωστικισμό, τόν ὁποῖο θεωροῦσαν ὡς «ἀνώτερο χριστιανισμό», ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα ἔχουμε τόν Οἰκουμενισμό. Καί μάλιστα
ὅσοι εἶναι Οἰκουμενιστές πιστεύουν τούς ἑαυτούς τους γιά ἀνωτέρους, γιά προοδευμένους καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀνθρώπους(!...) καί περιφρονοῦν καί ὑβρίζουν
ἐμᾶς, πού θέλουμε καί ἀγωνιζόμαστε νά ἀκολουθοῦμε τήν πίστη τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Ὅπως δηλαδή στήν ἐποχή τοῦ Ἡγησίππου εἶχαν τόν Γνωστικισμό
καί τόν ἔλεγαν «ἀνώτερο χριστιανισμό», ἔτσι συμβαίνει σήμερα μέ τόν Οἰκουμενισμό. Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός, χριστιανοί μου; Οἰκουμενισμός σημαίνει ὅλα τά
θρησκεύματα ὅλων τῶν λαῶν, καί ἡ δική μας βέβαια πίστη, ἡ Ὀρθόδοξη, νά ἑνωθοῦν ὅλα καί νά συμπροσευχόμαστε ὅλοι μαζί, ὁ καθένας στόν θεό του. Καί ὅλες
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αὐτές οἱ προσευχές, ἀπό κοινοῦ λεγόμενες («συμπροσευχή»), ἑνώνονται καί κατευθύνονται ὅλες στόν ἕνα κοινό θεό. Δηλαδή, μέ τόν Οἰκουμενισμό δέν φαίνεται
ἡ Ὀρθόδοξη πίστη ἡ μόνη ἀληθινή, ἀλλά ὡς μία σάν τίς ἄλλες θρησκεῖες. Οἰκουμενισμός, ὅπως τόν χαρακτήρισε ὁ Γέροντας τῆς Φλώρινας πατήρ Αὐγουστῖνος,
εἶναι «ἕνα παπούτσι, γιά ὅλα τά πόδια»! Στήν ἐποχή μας ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει
«πιάσει» πολύ, γιατί κηρύττεται μέ τό ὡραῖο σύνθημα τῆς ἀγάπης καί τῆς συναδελφώσεως τῶν λαῶν. Καί βέβαια πρέπει νά εὐχόμαστε «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων
ἑνώσεως» καί πρέπει νά ἀγαποῦμε ὅλους τούς λαούς, ὄχι ὅμως νά συμπροσευχόμαστε μαζί τους καί νά ἀναμείξουμε τήν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια μας μέ τό δικό
τους ψέμα. Αὐτό ΠΟΤΕ!
5. Τί νά κάνουμε, χριστιανοί μου, γιά νά «σταθοῦμε στά πόδια μας» καί νά
κρατήσουμε καθαρή τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας; Νά κάνουμε αὐτό πού ἔκανε
ὁ Ἡγήσιππος, γιά τόν ὁποῖο μιλᾶμε. Ὁ Ἡγήσιππος πῆγε σέ κέντρα πού φυλασσόταν ἡ Παράδοση, γιά νά τήν ζήσει καί γιά νά τήν δώσει καί στούς ἄλλους χριστιανούς, πού φαινόταν ὅτι τήν εἶχαν λησμονήσει. Τό ἴδιο καί ἐμεῖς. Νά
ἐπισκεπτόμαστε τέτοια κέντρα. Ἕνα τέτοιο κέντρο, πού κρατᾶ τήν Παράδοση,
κάστρο τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης, εἶναι τό Ἅγιον Ὄρος! Μέ μεγάλη μας χαρά
μαθαίνουμε καί βλέπουμε ὅτι πολλοί ἄνδρες χριστιανοί καί μάλιστα νέοι στήν ἡλικία, ἐπισκέπτονται συχνά τό Ἅγιον Ὄρος καί βρίσκουν σ᾽ αὐτό ἅγιους πνευματικούς Πατέρες, στούς ὁποίους ἐξομολογοῦνται καί ἀπό τούς ὁποίους
κατευθύνονται πνευματικά. Στίς γυναῖκες καί σέ ὅσους δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἐπισκεφθοῦν τό Ἅγιον Ὄρος, τούς συνιστοῦμε, στόν κόσμο πού εἶναι, νά
ψάξουν καί νά βροῦν ἁγίους Παπούληδες, μέ ἀσκητικότητα καί μέ ἀγωνιστικότητα γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας.
Χριστιανοί μου, τήν πίστη μας καί τήν ἅγια Παράδοσή μας! Αὐτή πού μᾶς
παρέδωσε ὁ Χριστός μας καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί δίδαξαν καί ἑρμήνευσαν οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας! Καί ἄν ἔρθουν χρόνια μαρτυρίου, ἄς μᾶς δώσει τήν Χάρη Του
ὁ Χριστός, διά τῶν Εὐχῶν τῆς Παναγίας μας, νά μήν ἀρνηθοῦμε τήν Πίστη μας,
ἀλλά νά δώσουμε καί μέ τό αἷμα μας τήν μαρτυρία μας γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό ἔκαναν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, πού προσκυνᾶμε τά ἅγια λείψανά τους.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 16 Ἰουνίου 2013

«ΑΠΟΛΟΓΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
1. Τό ἔργο μου, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σάν Ἐπίσκοπος πού εἶμαι, εἶναι νά σᾶς
κηρύττω τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ θά μάθουμε τήν πίστη μας καί
θά γνωρίσουμε τόν Θεό μας. Πολύ μέ θλίβει τό φαινόμενο ὅτι σήμερα οἱ ἄνθρωποι
δέν ἔχουν πόθο οὔτε νά διαβάσουν οὔτε νά ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ δέ λόγος
τοῦ Θεοῦ εἶναι γραμμένος στήν Ἁγία Γραφή καί στά βιβλία τῶν ἁγίων Πατέρων.
Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ στήν σειρά τῶν κηρυγμάτων πού σᾶς κάνω παίρνω ἕνα-ἕνα ἅγιο
Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας καί σᾶς λέγω γι᾽ αὐτόν λίγα λόγια. Λίγα μόνο λόγια,
σάν ὀρεκτικά, γιά νά σᾶς κεντρίσω τό ἐνδιαφέρον νά ζητήσετε νά μάθετε μόνοι σας
περισσότερα. Ἀπό πολλούς ἀκούω πολλά εὐχαριστήρια γιά τά κηρύγματα αὐτά,
γιατί μοῦ λέγουν ὅτι «μαθαίνουν πράγματα πού δέν τά ξέρουν». Καί ἐκφράζουν μάλιστα τήν ντροπή τους πού δέν τά ξέρουν, γιατί εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἀπό ἄλλους ὅμως ἀκούω τό ἀντίθετο: Ὅτι δηλαδή τά κηρύγματα αὐτά δέν
χρειάζονται, γιατί δέν εἶναι σύγχρονα, δέν μιλᾶνε γιά τά σημερινά κοινωνικά γεγονότα. Τά κηρύγματα πού κάνω, μοῦ λέγουν, πρέπει νά εἶναι σύγχρονα. Νά μιλᾶνε
δηλαδή γιά τήν οἰκονομική κρίση, γιά τά ναρκωτικά τῶν νέων, γιά τήν μελαγχολία
τῶν ἀνθρώπων, γιά τήν κοινωνική ἀδικία, κ.ἄ. Ὄχι, χριστιανοί μου! Τό πρῶτο πού
πρέπει νά μάθουμε εἶναι νά μάθουμε γιά τήν πίστη μας: Γιά τήν Ἁγία Τριάδα, τόν
Θεό μας. Γιά τήν θεολογία τῆς Θεοτόκου Μαρίας, γιά τήν σωτηρία πού ἦρθε στόν
κόσμο μέ τήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Νά μάθουμε γιά τήν λύτρωση πού
ἔφερε ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός μας στόν Γολγοθᾶ καί γιά τήν δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἄν τά μάθουμε αὐτά, καί ὄχι μόνο νά τά μάθουμε θεωρητικά,
ἀλλά καί νά τά ζοῦμε καί νά τά νοιώθουμε καρδιακά, τότε δέν θά μᾶς ἐνοχλεῖ
καμμιά κρίση. Τότε οἱ νέοι μας θά ἔχουν γεμάτη τήν ψυχή τους ἀπό αὐτόν τόν
γλυκασμό τῆς ἅγιας διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καί δέν θά τήν νοιώθουν ἄδεια, ὥστε
νά καταφεύγουν στόν ψεύτικο παράδεισο τῶν ναρκωτικῶν. Τότε, ἄν γνωρίζουμε
δηλαδή τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων μας, θἄχουμε λόγο νά δώσουμε στόν
σύγχρονο κόσμο μέ τά τόσα προβλήματά του καί θά εἴμαστε δυνατοί καί ἰσχυροί,
ὥστε νά μήν παρασύρονται οἱ χριστιανοί μας ἀπό τά νέα αἱρετικά ρεύματα τῆς νέας
πολιτισμένης τάχα ἐποχῆς μας. Γιατί, ὅπως πολλές φορές τό εἴπαμε, ἀλλά καί
μόνοι σας τό βλέπετε, σήμερα ἀκοῦμε πολλά περίεργα λόγια, πού μᾶς τά κερνᾶνε
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μέ πολύ μαεστρία οἱ ἄνθρωποι τοῦ κακοῦ, λόγια ἐνάντια πρός τήν ἀληθινή μας
πίστη καί τήν ἔνδοξη πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα.
2. Γι᾽ αὐτό λοιπόν εἶναι ἀνάγκη οἱ χριστιανοί μας νά μάθουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη
μας. Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, δέν θά σταματήσω τά πατερικά κηρύγματα πού κάνουμε, θά προσπαθῶ ὅμως, ὅπως καί τό κάνω, νά προσφέρω μέ ἁπλότητα, ὅσο
μπορῶ, τό κήρυγμά μου. Τό κήρυγμά μου θέλω νά εἶναι βιβλικό, πατερικό καί λειτουργικό. Αὐτά τά τρία συνιστοῦν τό ὀρθόδοξο κήρυγμα. Τό νά λές ἁπλῶς καλά
λόγια, τό νά μή μαλώνουν, γιά παράδειγμα, τά ἀνδρόγυνα καί νά μήν παίρνουν τά
παιδιά ναρκωτικά, αὐτό δέν εἶναι σπουδή θεολογική. Αὐτό τό κήρυγμα δέν μορφώνει
καί ἀφήνει ἀκατήχητους τούς χριστιανούς. Τό κήρυγμα, ἀγαπητοί μου, εἶναι σάν
τό σχολεῖο. Τώρα σοῦ μαθαίνει τό ἄλφα, αὔριο τό βῆτα καί μετά ὅλο τό ἀλφάβητο
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νά ἔχει τήν ἀγωνία νά δώσει στόν λαό πού
ποιμαίνει τά ὅσα γράφει ἡ Ἁγία Γραφή καί τά ὅσα λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ἄν
δέν τό κάνει αὐτό, δέν κάνει τό ἔργο του, δέν εἶναι σωστός ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ. Ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς, χριστιανοί μου, εἴμαστε ἀντιπρόσωποι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Πρέπει λοιπόν νά δίνουμε στόν κόσμο αὐτό πού ἔδωσε ὁ Χριστός. Τί ἔδωσε
ὁ Χριστός στόν κόσμο; Ἔδωσε δυό πράγματα: Πρῶτον εἶπε ἅγια λόγια, πού εἶναι
γραμμένα στό Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Καί δεύτερον ἔχυσε τό Αἷμα Του στόν Γολγοθᾶ,
αὐτό τό Αἷμα πού εἶναι στό Ἅγιο Ποτήριο στήν Θεία Λειτουργία. Τό ἔργο λοιπόν
τοῦ Δεσπότου καί τῶν Ἱερέων, ὡς ἀντιπροσώπων τοῦ Χριστοῦ, εἶναι νά δίνουν στόν
λαό αὐτά τά δύο: Πρῶτον, νά ἑρμηνεύουν τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως τόν
ἑρμήνευσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες· καί δεύτερον, νά χτυποῦν τήν καμπάνα καί νά καλοῦν
τόν λαό στήν θεία Λειτουργία, γιά νά ἔρθει στό Τραπέζι τοῦ Θεοῦ, γιά νά φάει τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί νά πιεῖ τό Αἷμα Του μέ τήν θεία Κοινωνία. Ἔτσι ἐργάζονταν
καί κήρυτταν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, πού γιορτάζουμε τίς μνῆμες τους καί προσκυνοῦμε
τά λείψανά τους καί φιλᾶμε τά εἰκονίσματά τους. Ἔτσι, στά βήματα αὐτῶν, πρέπει
νά ἐργαζόμαστε καί ἐμεῖς. Τά δικά τους λόγια, πού ἔχουμε στά ἅγια βιβλία τους,
πρέπει νά κηρύττουμε στόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς πρέπει νά εἴμαστε τά «μεγάφωνα»
τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὅπως δηλαδή τό μεγάφωνο δέν λέει δικά του λόγια, ἀλλά τά
λόγια τοῦ ὁμιλητοῦ σ᾽ αὐτό, ἔτσι καί ἐμεῖς δέν πρέπει νά λέμε δικά μας λόγια, ἀλλά
νά μιλᾶνε οἱ ἅγιοι Πατέρες μέ τό στόμα τό δικό μας. Πατερικό λοιπόν πρέπει νά
εἶναι τό κήρυγμά μας.
3. Καταλάβετέ το, χριστιανοί μου, ὅτι μέ θλίβει τό φαινόμενο ὅτι πολλοί ἀπό
σᾶς, ἄν καί εἶστε μεγάλοι στήν ἡλικία καί εἶστε καί ἄνθρωποι κοντά στήν
Ἐκκλησία, ὅμως δέν ξέρετε τίποτα ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα οὔτε ἀπό τό μήνυμα
τῆς πρός Ρωμαίους Ἐπιστολῆς οὔτε τήν ὡραία διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου
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τοῦ Παλαμᾶ. Πότε θά τά μάθετε αὐτά; Ἐγώ, ἐγώ ὁ Δεσπότης εἶμαι ὑπεύθυνος
νά σᾶς τά κηρύξω καί ὄχι ὁ Δήμαρχος. Γι᾽ αὐτό λοιπόν, ἐπειδή νοιώθω ἔντονο
τόν πόνο μου αὐτόν, γι᾽ αὐτό σᾶς κάνω πατερικά κηρύγματα, δίδοντάς σας μέ
ἁπλότητα τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων. Σᾶς ἑτοιμάζω δέ μέ κόπο πολύ
στά ἡμερολόγια τῶν ἑπομένων ἐτῶν καί τό περιεχόμενο ὅλων τῶν βιβλίων καί
ὅλων τῶν κεφαλαίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Θέλω νά μέ ἀξιώσει ὁ Θεός προτοῦ πεθάνω νά σᾶς δώσω σέ ἁπλᾶ κηρύγματα τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες. Καί βέβαια ἐγώ πρῶτος πρέπει νά ἐφαρμόζω αὐτά πού σᾶς κηρύττω,
ζώντας ἐνάρετο καί ἅγιο βίο. Τό προσπαθῶ αὐτό, ἀλλά δέν τά καταφέρνω. Ζητῶ
συγγνώμη καί ἀπό τόν Χριστό καί ἀπό σᾶς, ἀγαπητοί μου, ὅπου σᾶς ἐλύπησα ἤ
ἐσκανδάλισα. Κάνω καί ἐγώ τόν ἀγώνα μου μέ προσευχή, γιά νά διορθωθῶ. Τήν
σειρά ὅμως τῶν πατερικῶν κηρυγμάτων, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν θά τήν
ἐγκαταλείψω.
4. Στήν ἐποχή μας ἔρχεται ἕνα ρεῦμα πού λέγεται «μεταπατερική» θεολογία.
Ἔχει βάθος στήν πονηριά του τό ρεῦμα αὐτό. Ἡ ὀνομασία του ὅμως τό δηλώνει
τί εἶναι. Νά τί εἶναι: Δέν θέλει τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, αὐτά δηλαδή
πού σᾶς λέγω ἐγώ στά κηρύγματά μου. Ἀλλά ἡ «μεταπατερική» θεολογία θέλει οἱ
Δεσποτάδες καί οἱ Παπάδες νά λένε στόν λαό «κηρύγματα» γιά ἄλλα σύγχρονα
θέματα: Γιά κοινωνικά, γιά πολιτιστικά, γιά προβλήματα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς,
κ.ἄ. Ὄχι, χριστιανοί μου! Θέλω – καί νά τό χαίρεστε αὐτό – νά εἶμαι πατερικός
Ἐπίσκοπος καί κήρυκας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μεταπατερικός. Καί ἐσεῖς
θέλω νά εἶστε τό ἴδιο: Πατερικοί καί ὄχι μεταπατερικοί.
5. Τά ἔγραψα αὐτά μέ τήν εὐκαιρία πού σήμερα ἕνας Ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς
μας καί μεγάλος μάλιστα, μέ συνεβούλευσε νά σταματήσω αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά
κηρύγματα πού κάνω καί νά κάνω ἄλλου εἴδους κηρύγματα, «σύγχρονα». Ὄχι!
Τό κήρυγμά μου θέλω νά εἶναι καθαρά πατερικό καί ἄς τό θεωροῦν μερικοί ἀκατήχητοι παλαιωμένο κήρυγμα. Εἰδοποιῶ δέ καί τό ἑξῆς: Ἄν στήν Μητρόπολή μου
ὑπάρχει Ἱερεύς πού κηρύττει, ὅπως μοῦ τό εἶπε σήμερα ὁ παπούλης, «σύγχρονο»
καί «κοινωνικό» κήρυγμα, κήρυγμα γυμνό ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων
θά τοῦ ἀπαγορεύσω νά κηρύττει. Φτάνει πιά τό ἀκατήχητο τοῦ λαοῦ. Ἐπιθυμῶ
ὡς Ἐπίσκοπος ὁ λαός τῆς Ἱερᾶς Ποίμνης, πού μοῦ ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία νά ποιμάνω,
νά τρέφεται μέ καθαρή τροφή, μέ τό σιτάρι τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ὄχι μέ ἄχυρα.
Ἡ Ἁγία Γραφή λέγει: «Ὅποιος δίνει σιτάρι νά εἶναι εὐλογημένος. Ὅποιος τό κρατάει νά εἶναι δημοκατάρατος» (Παροιμ. 11,26 [Ἑβρ.])!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 30 Ἰουνίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΟΥΓΔΟΥΝΟΥ
1. Μελετώντας τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε ἀκόμη στόν Β´ αἰ. Ὁ αἰώνας αὐτός ἀνοίγει μέ τόν ἅγιο Ἰγνάτιο
τόν θεοφόρο καί τελειώνει μέ τόν ἅγιο Εἰρηναῖο, τόν Ἐπίσκοπο Λουγδούνου τῆς
Γαλλίας, γιά τόν ὁποῖο θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα. Μάλιστα ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος
εἶναι ἡ συνέχεια καί ἡ ἐπέκταση τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Εἴπαμε καί ἄλλοτε γιά τόν
Β´ αἰ., ὅτι σ᾽ αὐτόν εἶχαν ἐμφανιστεῖ διάφορες αἱρέσεις. Καί ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλες
ἦταν ἡ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ. Οἱ ὀπαδοί τῆς αἵρεσης αὐτῆς παρερμήνευαν τήν
Ἁγία Γραφή. Διέστρεφαν τήν θεία ἀποκάλυψη καί κατέληγαν στήν διαρχία καί τήν
ἀπαισιοδοξία. «Ἀπαισιοδοξία» ξέρετε τί εἶναι. Εἶναι ἡ ἀπογοήτευση γιά τήν ζωή.
Νά σᾶς πῶ ὅμως τί σημαίνει «διαρχία». «Διαρχία» σημαίνει ὅτι οἱ αἱρετικοί Γνωστικοί πίστευαν σέ δύο θεούς. Τόν ἕνα θεό τόν ἔλεγαν «καλό», γιατί τόν πίστευαν
ὡς δημιουργό τῶν πνευμάτων. Τόν ἄλλο θεό τόν ἔλεγαν «κακό», γιατί τόν πίστευαν
ὡς δημιουργό τῆς ὕλης καί ἄρα δημιουργό καί τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου πού
εἶναι ὑλικό. Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή, οἱ Γνωστικοί τό πίστευαν ὡς ἁμαρτωλό
καί κακό. Αὐτή ἡ διαρχία τῶν Γνωστικῶν, πραγματικά, ἔφερνε ἀπαισιοδοξία στούς
ἀνθρώπους, ἀφοῦ ἔλεγε κακή καί ἁμαρτωλή τήν κτίση. Ἀλλά τό κακό, ἀγαπητοί
μου, ἦταν ὅτι αὐτά πού ἔλεγαν οἱ αἱρετικοί Γνωστικοί τά παρουσίαζαν ὅτι τά λέει
ἡ Ἁγία Γραφή. Τήν παρερμήνευαν ὅμως τήν Ἁγία Γραφή καί διέστρεφαν τήν σωστή
ἀποκάλυψη τῆς Ἐκκλησίας μας, λέγοντας μάλιστα ὅτι αὐτοί ἔχουν ἰδιαίτερη ἀποκάλυψη ἀπό τόν Θεό, ἀνώτερη ἀπό αὐτήν πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία.
2. Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, ὁ Ἐπίσκοπος Λουγδούνου, γιά νά πολεμήσει τούς αἱρετικούς αὐτούς, ἄρχισε νά παραδίδει, μέ σειρά βιβλίων πού ἔγραψε, τήν σωστή ἑρμηνεία
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν σωστή παρουσίαση τῆς ἀποκάλυψης τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ὁ τρόπος δέ πού ἀντιμετώπισε τούς αἱρετικούς ὁ Εἰρηναῖος ἦταν βέβαια διαφορετικός ἀπό τόν τρόπο πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἀπολογητές. Ὁ τρόπος τῆς πολεμικῆς τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου κατά τῶν αἱρετικῶν μᾶς θυμίζει τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν
θεοφόρο. Ἡ ψυχή τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου ἦταν ἐμπνευσμένη ἀπό τόν ἅγιο Πολύκαρπο
τόν Ἐπίσκοπο Σμύρνης, τόν ὁποῖο γνώρισε καί ἄκουσε κατά τήν ἐφηβική του ἡλικία. Καί ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, ὅπως εἴδαμε, ἦταν σύγχρονος τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
τοῦ θεοφόρου.
Εἶναι πολύ ὡραία, ἀδελφοί μου, καί πολύ σημαντική ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου
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Εἰρηναίου καί γιά μᾶς σήμερα καί ὄχι μόνο γιά τήν δική του ἐποχή. Ὅπως λέγουν
οἱ Πατρολόγοι μας, ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος εἶναι ὁ θεολόγος τῆς παραδόσεως τῆς
Ἐκκλησίας μας. Εἶναι δυστύχημα ὅμως ὅτι τό μεγάλο του βιβλίο «Ἔλεγχος καί
ἀνατροπή τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» χάθηκε στό ἑλληνικό του πρωτότυπο καί
ὑπάρχει μόνο σέ λατινική μετάφραση. Αὐτό τό εἶπα «δυστύχημα», γιατί τήν λατινική μετάφραση τοῦ πελωρίου καί ὡραίου αὐτοῦ ἔργου τήν νόθευσαν οἱ Παπικοί,
γιατί θέλησαν νά παρουσιάσουν τόν ἅγιο ὅτι ὑποστηρίζει τό «πρωτεῖο» τοῦ Πάπα.
Ἀντίθετα ὅμως ἡ ὅλη ποιμαντική θεολογία τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου – ὅπως φαίνεται
καθαρά ἀπό τό θέμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα – εἶναι ὑπέρ τῆς ἰσότητος τῶν Ἐκκλησιῶν καί κατά τῆς ὑπεροχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης.
3. Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὁ θεολόγος τῆς παραδόσεως, ὅπως
εἴπαμε. Ὅταν λέγουμε «παράδοση», ἐννοοῦμε τήν πίστη μας. Ἡ πίστη μας πάλι
λέγεται καί «κανόνας τῆς ἀληθείας». Σ᾽ αὐτόν τόν «κανόνα» καί τήν «πίστη» καί
τήν «παράδοση» στηρίζεται τό ἀληθινό καί τό σωστό κήρυγμα, πού εἶναι ἕνα, γιατί
μία εἶναι ἡ ἀλήθεια, καί φέγγει σ᾽ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ὅπως ἕνας εἶναι ὁ ἥλιος πού
φωτίζει τόν κόσμο, λέγει ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος.
Τόν ἅγιο Εἰρηναῖο τόν εἶπαν καί «θεολόγο τῆς ἀνακεφαλαίωσης». Ἐπειδή εἶναι
πολύ σπουδαία ἡ θεολογία αὐτή, θά ἤθελα, ἀγαπητοί μου, νά σᾶς τήν παρουσιάσω
μέ λίγα λόγια, ὅπως τήν γράφει ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος στά βιβλία του. Ξέρουμε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό μέ σκοπό νά ἑνωθεῖ μαζί Του καί νά ἀπολαμβάνει αἰώνια τήν θεία δόξα. Αὐτήν τήν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό τήν
λέμε «θέωση». Γιά νά θεωθεῖ λοιπόν εἶναι πλασμένος ὁ ἄνθρωπος, γι᾽ αὐτό καί
δημιουργήθηκε «κατ᾽ εἰκόνα» καί «καθ᾽ ὁμοίωση» Θεοῦ. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος σκόνταψε καί ἔπεσε. Αὐτό εἶναι τό λεγόμενο «προπατορικό ἁμάρτημα». Καί ἀποτέλεσμα τοῦ ἁμαρτήματος αὐτοῦ εἶναι ὅλα τά κακά ἀπό τά ὁποῖα ὑποφέρει ὁ
ἄνθρωπος: Θλίψεις, ἀρρώστιες καί τελικά ὁ θάνατος. Δέν ἦταν ὅμως ἀπό τήν
ἀρχή αὐτό τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Γιά ἄλλο σκοπό ἔκανε ὁ Θεός
τόν ἄνθρωπο καί ἀλλοῦ κατέληξε αὐτός μέ τήν ἁμαρτία του. Ἐπειδή ὅμως ὁ Θεός
εἶναι ἀγάπη, θέλει νά ξαναφτιάξει ἀπό τήν ἀρχή τόν ἄνθρωπο, γιά νά πετύχει τόν
ἀρχικό σκοπό τῆς δημιουργίας του, δηλαδή τήν θέωση. Ὅλο αὐτό τό σχέδιο τοῦ
Θεοῦ γιά τό «ξαναφτιάξιμο» τοῦ ἀνθρώπου, πού ἔγινε ἀπό τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ
στόν ἄνθρωπο («οἰκονομικό σχέδιο»), αὐτό εἶναι πού λέμε «θεολογία τῆς ἀνακεφαλαίωσης». Καί νά τί ἔχει αὐτή ἡ θεολογία: Στήν ἀρχή ὁ Θεός ἔκανε τόν Ἀδάμ,
ἀλλά αὐτός ἁμάρτησε. Στόν νέο σχέδιό Του ὁ Θεός παρουσιάζει τόν νέο Ἀδάμ, τόν
Υἱό Του, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὅπως ὁ πρῶτος Ἀδάμ πλάστηκε ἀπό τήν παρθένο
γῆ, ἔτσι καί ὁ δεύτερος Ἀδάμ, ὁ Χριστός, γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία,
τήν Παναγία μας. Ὁ δεύτερος Ἀδάμ λοιπόν ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ πρώ93

του Ἀδάμ. Ἀλλά καί ἡ Παναγία μας εἶναι ὁ ἀντίποδας τῆς πρώτης γυναίκας, τῆς
Εὔας. Καί νά γιατί: Ἡ Εὔα ἀντιτάχθηκε στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ Παναγία
μας ὑπήκουσε στήν θεία ἐντολή. Ἡ Εὔα ἄκουσε τήν φωνή τοῦ διαβόλου, ἐνῶ ἡ
Παναγία μας ἄκουσε τήν φωνή τοῦ ἀγγέλου. Ἔτσι ἡ ἀνθρωπότητα κατακρίθηκε
ἀπό μία παρθένο, τήν Εὔα, ἀλλά σώθηκε ἀπό τήν δεύτερη Παρθένο, τήν Παναγία
μας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πάλι «ἀνακεφαλαιώνει» ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα.
«Ἀνακεφαλαίωσε» ὅλα τά διασκορπισμένα μετά τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ ἔθνη. «Ἀνακεφαλαίωσε» ὅλες τίς γλῶσσες, ὅλο τό γένος τῶν ἀνθρώπων, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Ἀδάμ. Ὅ,τι λοιπόν ἔχασε ἡ ἀνθρωπότητα διά τοῦ Ἀδάμ, τό λαμβάνει
τώρα ἐκ νέου διά τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός «ἀνακεφαλαίωσε» στόν Ἑαυτό
Του τόν παλαιό ἄνθρωπο, γιά νά θανατώσει τήν ἁμαρτία, γιά νά στερήσει τόν θάνατο ἀπό τήν δύναμή του καί νά ζωοποιήσει τόν ἄνθρωπο. Ἔτσι τό ἔργο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς δημιουργίας ἤ, γιά νά τό ποῦμε καλύτερα,
ἐπανάληψη τῆς δημιουργίας, γιατί φάνηκε στόν ἄνθρωπο καθαρά τό «κατ᾽ εἰκόνα»
καί «καθ᾽ ὁμοίωση» τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτόν. – Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος θεωρεῖ τόσο σπουδαία
τήν πίστη στήν «ἀνακεφαλαίωση» διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε αὐτήν τήν πίστη
τήν εἰσάγει μέ σύντομη διατύπωση στήν «Ὁμολογία τῆς Πίστεως». Λέγει: «Εἰς
ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα... Καί εἰς Ἕνα Χριστόν Ἰησοῦν... ἐπί τό “ἀνακεφαλαιώσασθαι τά πάντα”».
4. Μέ τήν θεολογία αὐτή τῆς ἀνακεφαλαίωσης, ἀγαπητοί μου, ἡ κτίση ἀποκτᾶ
ἑνότητα καί ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀποκτᾶ χαρά καί αἰσιοδοξία. Ἀντίθετα δηλαδή
μέ τήν αἵρεση τῶν Γνωστικῶν, οἱ ὁποῖοι μέ τήν διαρχία τους ἔφερναν διχασμό στήν
κτίση καί ἀπαισιοδοξία στόν ἄνθρωπο. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος γιά νά γευθεῖ τούς καρπούς
τῆς «ἀνακεφαλαίωσης» τοῦ Θεοῦ γι᾽ αὐτόν, πρέπει νά μετέχει στά ἱερά μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα στό κατ᾽ ἐξοχήν μυστήριο, τήν θεία Εὐχαριστία. Ἐδῶ
γιά τήν θεία Εὐχαριστία ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος ὁμιλεῖ ὅπως ὁμιλοῦσε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
γι᾽ αὐτήν. Στήν θεία Εὐχαριστία, λέγει, ἔχουμε πραγματική μεταβολή τοῦ ἄρτου
καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος κοινωνάει τόν πραγματικό Χριστό. Αὐτή ἡ ἑνότητά μας μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό στήν θεία Εὐχαριστία,
αὐτό τό ζωντάνεμά μας λαμβάνοντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτό,
κατά τόν ἅγιο Εἰρηναῖο, μᾶς δίνει αἴσθηση καί βεβαίωση καί γιά τήν ἐκ τῶν νεκρῶν
ἀνάστασή μας.*

*Τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου, πού ἀναφέραμε παραπάνω, θά τήν βρεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος κυρίως
στά δύο ἔργα του «Ἔλεγχος τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» καί «Ἐπίδειξις τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος».
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ
ΣΤΙΣ 18-5-2013
Σεβασμιώτατοι Πατέρες, ἀγαπητοί συλλειτουργοί Ἀδελφοί,
Γέροντες καί Γερόντισσες τῶν Ἱερῶν Μονῶν,
Κύριοι Καθηγηταί, τετιμημένοι προσκεκλημένοι
εἰς τήν Ἡμερίδα αὐτή,
ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί Χριστιανοί,
Κατά πρῶτον, ἐκφράζω τά συγχαρητήριά μου γιά τήν διοργάνωση τῆς Ἡμερίδας
αὐτῆς καί τά εὐχαριστήριά μου, γιατί μεταξύ τῶν ἄλλων ἱκανῶν καί ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν ἐκλήθη καί ἡ ταπεινότης μου νά ὁμιλήσω σ᾽ αὐτήν. Ἁπλᾶ καί λίγα λόγια θά
πῶ καί παρακαλῶ νά τά ἀκούσετε.
1. Τό ἱερό πρόσωπο, γιά τό ὁποῖο γίνεται λόγος στήν Ἡμερίδα μας, ὁ Μοναχός
Χριστόφορος ἤ ἁπλᾶ «Παπουλάκος», ὅπως τόν ξέρει ὁ λαός μας, μέ συγκινεῖ καί τό
εὐλαβοῦμαι βαθύτατα ἀπό τήν ἡλικία τῶν 14 ἐτῶν, ὅταν ἐδιάβασα τό βιβλίο τοῦ
Κωστῆ Μπαστιᾶ «Ὁ Παπουλάκος». Γνωρίζω ὅτι μερικοί, ἀκόμη καί ἱερωμένοι, δέν
ἔχουν καλή γνώμη γιά τό πρόσωπο αὐτό. Προσωπικά, καταθέτοντας ἐλεύθερα τήν
πίστη μου, δέχομαι τόν Παπουλάκο ὡς ἕνα γνήσιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς ἕνα
δεύτερο Κοσμᾶ Αἰτωλό, ὡς μάρτυρα Χριστοῦ, ὡς ἅγιο πατέρα. Παρά τά ἀκουόμενα
μερικῶν ἡ Ἐκκλησία μας θά ἀνακηρύξει τόν Παπουλάκο ὡς ἅγιο. Χαιρόμαστε δέ
πολύ, διότι ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐκφράζεται μέ θαυμασμό ὑπέρ τοῦ Παπουλάκου καί τόν δέχεται ὡς ὀρθόδοξο καί ἅγιο κήρυκα.
Τά ὀλίγα πού θά πῶ στήν ταπεινή μου ὁμιλία περί τοῦ Παπουλάκου θά βασίζονται
κυρίως στό ἔργο τοῦ Μπαστιᾶ, τό ὁποῖο, ἄν καί εἶναι μέ λογοτεχνική χάρη γραμμένο,
ὅμως βασίζεται σέ ἱστορικά γεγονότα. Ὅταν ἤμουν φοιτητής, ἄκουσα τόν ἴδιο νά λέγει
στόν μακαριστό Γέροντα πατέρα Αὐγουστῖνο ὅτι ὁ παπποῦς του, σέ μικρή ἡλικία,
γνώρισε προσωπικά τόν Παπουλάκο, ἐμπνεύστηκε ἀπό τήν μορφή του, γνώρισε πάρα
πολλά γι᾽ αὐτόν καί ὅλα ὅσα ἔμαθε τά κατέθεσε ἀργότερα στόν ἐγγονό του Κωστῆ
Μπαστιᾶ. Ἔτσι, στό βιβλίο αὐτό τοῦ μακαριστοῦ καί εὐσεβεστάτου λογοτέχνου δίνουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη, γιατί καταθέτει μαρτυρίες αὐτόπτου καί αὐτηκόου μάρτυρος καί μαρτύρων.
2. Τό θέμα πού μοῦ ἀνετέθη ἀπό τήν σεβαστή ἐπιτροπή εἶναι «Τό πέρασμα τοῦ
Παπουλάκου ἀπό τήν Γορτυνία». Ἐπιθυμῶ ὅμως, προτοῦ εἰσέλθω στό θέμα μου, νά
πῶ ὀλίγα τινά, λίαν σημαντικά περί αὐτοῦ, τά ὁποῖα ἐκφράζουν τήν ἁγιότητά του καί
τήν ὀρθοδοξία του, γιά νά πῶ ἔπειτα ὅτι ὅλα αὐτά τά ἅγια χαρίσματά του τά παρουσίασε καί τά ἔδωσε κατά τήν διακονία του στήν Γορτυνία.
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Ὁ μοναχός πατήρ Χριστόφορος Παπουλάκος, ἀγαπητοί μου, εἶχε σέ πληρότητα τά
χαρακτηριστικά τοῦ ὀρθοδόξου ἱεροκήρυκα. Τό κήρυγμά του συνδυαζόταν μέ τήν ἄσκηση,
μέ τήν προσευχή, μέ τήν ταλαιπωρία καί τόν διωγμό στίς περιοδεῖες του. Γιά μᾶς σήμερα
τό κήρυγμα εἶναι ἄνετο. Ἀλλά λέγει κάπου ὁ Χρυσόστομος «κήρυγμα ὁδεῦον διά πάσης
ἀνέσεως, οὐκ ἔστι κήρυγμα». Καί πάλι ὁ ἴδιος Πατέρας λέγει: «Τό κήρυγμα δεῖται
ἀνδρός γενναίου, φερεπόνου καί ἑτοίμου πρός θάνατον»! Αὐτό ἦταν ὁ Παπουλάκος! «Φερέπονος» ἱεροκήρυκας καί «ἕτοιμος πρός θάνατον» γι᾽ αὐτό πού κήρυττε. Τό κήρυγμά
του τό ξεκίνησε ἀπό τόν πόνο γιά τήν ἀποστασία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν Θεό, γιά τά παρατηρούμενα ἁμαρτήματά του, ἀκόμη δέ καί γιά τά ἐγκλήματά του. Ἀκριβῶς αὐτή ἦταν
καί ἡ αἰτία πού ἔβγαλε ἀπό τό μοναχικό κελλί τοῦ Ἁγίου Ὄρους τόν ἅγιο μοναχό Κοσμᾶ
Αἰτωλό καί τόν ἔρριξε στήν περιπέτεια τοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου μέ τέλος τόν ἀπαγχονισμό του.
Ὁ Παπουλάκος, σάν κήρυκας, δέν εἶχε ὁρισμένο τόπο διαμονῆς, δέν εἶχε καλομαγειρεμένο φαγητό. Τό κρεμασμένο στόν ὦμο του ταγάρι εἶχε μέσα λίγα κομμάτια
ψωμί μπομπότα, ἐλιές καί σταφίδες. Αὐτό ἦταν τό καθημερινό του φαγητό, καί ὅ,τι
ἄλλο πρόσφερε ἡ φύση. Μέ ἕνα ραβδί στό χέρι περιόδευε πόλεις καί χωριά – ἰδιαίτερα
τά χωριά – καί κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Θυμᾶμαι ἐδῶ ἕνα δίστιχο, πού μᾶς ἔλεγε
συχνά ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, προτρέποντάς μας νά μήν εἴμαστε καλοπερασάκηδες,
ἀλλά νά γίνουμε γνήσιοι ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου μέ «ἕνα βαρύ σταυρό, κομμάτι κρίθινο ψωμί καί μακρυνόνε δρόμο»! Τό δίστιχο αὐτό ἐφαρμόζεται ἀπόλυτα στόν Παπουλάκο. Τό κήρυγμά του ἦταν ἁπλό, καταληπτό γιά τόν λαό. Ἦταν σάν τό κήρυγμα
τοῦ πατρο-Κοσμᾶ, σάν τό κήρυγμα ἐκεῖνο τῶν ἁγίων ψαράδων τῆς Γαλιλαίας. Δηλαδή
ἦταν κήρυγμα πού ἔδινε «κατήχηση». Συγχρόνως ὅμως ἦταν καί κήρυγμα ἐλεγκτικό.
Χτυποῦσε τά μίση καί τίς ἔχθρες μεταξύ τῶν χριστιανῶν καί κήρυττε τήν ἀγάπη.
Ἤλεγχε τούς πλούσιους γιά τήν ἀσπλαγχνία τους. Αὐτοί καλοπερνοῦσαν, ἐνῶ ὁ λαός
πεινοῦσε καί πέθαινε τό παιδί τοῦ πτωχοῦ γιά μία κούπα γάλα. Ἤλεγχε τίς κλοπές
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί τά λάθη τῶν ἀφεντάδων. Ἰδιαίτερα χτυποῦσε τό μοντερνίζον
πνεῦμα, πού ἄρχισε ἀπό τότε νά ἔρχεται στήν χώρα μας μέ τήν ἔλευση τοῦ ξένου καί
καθολικοῦ στήν πίστη βασιλιᾶ, τοῦ Ὄθωνα. Αὐτό ἦταν τό λάθος μας ἀπό τήν ἀρχή,
ἀδελφοί μου χριστιανοί: Τό ὅτι δέν πήραμε τόν Μακρυγιάννη ἤ τόν Κολοκοτρώνη νά
τόν κάνουμε βασιλιά, ἀλλά φέραμε ἕναν ξένο στήν πίστη νά κυβερνήσει τόν ὀρθόδοξο
τόπο μας. Καί ἐνῶ ἄλλοι μεγαλοσχήμονες κληρικοί δέν τολμοῦσαν νά ἐκφέρουν λόγο
ἐναντίον του, ὁ Παπουλάκος, ἕνας ἁπλός καί ἀγράμματος μοναχός, ἀλλά δυναμωμένος
μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶπε τόν Ὄθωνα «ψωριασμένο πρόβατο, πού θά
ψωριάσει ὅλη τήν Ἑλλάδα»!
Τό ὅτι αὐτό τό κήρυγμα τοῦ Παπουλάκου ἦταν εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό φαίνεται
ἀπό τά θαυμαστά του ἀποτελέσματα: Μετά ἀπό ἕνα κήρυγμά του πού μιλοῦσε γιά
τήν κλοπή καί τήν ἔχθρα, οἱ χριστιανοί ἐπέστρεφαν τά κλοπιμαῖα, καί τήν βελόνα
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ἀκόμη! Καί οἱ ἐχθρευόμενοι καί ἕτοιμοι γιά σκοτωμό ἄνθρωποι ἀγκαλιάζονταν καί
φιλοῦνταν σάν ἀδέλφια. Ἀκόμη ἔχουμε καί τήν συγκινητική μαρτυρία ὅτι φονιάδες
πήγαιναν στό νεκροταφεῖο καί γονάτιζαν στόν τάφο τοῦ συγχωριανοῦ τους πού σκότωσαν καί τοῦ ζητοῦσαν μέ δάκρυα συγγνώμη. Γενικά ἕνα κήρυγμα τοῦ Παπουλάκου
ἔντυνε φτωχούς, ἔτρεφε πεινασμένους, μόνιαζε ἐχθρούς, ἔκανε ἀγαπημένα τά χωριά
καί ἔβαζε τούς κατοίκους ὅλους στοῦ Θεοῦ τήν στράτα. Ἀλλά καί ὁ λαός ἀνταποκρινόταν μέ εὐγνωμοσύνη στόν ἅγιο κήρυκα τοῦ Θεοῦ. Τόν προσκαλοῦσαν οἱ ἴδιοι γιά κήρυγμα στά χωριά τους. Καί ὅταν ὁ Παπουλάκος πήγαινε γιά κήρυγμα, ὅλοι οἱ κάτοικοι
ἔβγαιναν μέ λάβαρα, μέ εἰκόνες καί μέ θυμιατά γιά νά τόν ὑποδεχτοῦν. Σταυροκοπιοῦνταν στό πέρασμά του, σπρώχνονταν νά τόν ἀγγίξουν γιά νά πάρουν τήν χάρη
του, ἀκόμη δέ καί ἔκοβαν τεμάχια ἀπό τό ράσο του γιά φυλαχτό!
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σέ κάποια περίοδο ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἐπέτρεψε στόν Παπουλάκο
νά κηρύττει. Ἀλλά αὐτό ἦταν φυσικό ἀναμενόμενο, ὅταν στόν τόπο μας ἐπικρατοῦσε
τό πνεῦμα τοῦ φιλοπαπικοῦ Θεοκλήτου Φαρμακίδη, ὁ ὁποῖος γιά τόν Παπουλάκο
εἰδικά ἔλεγε «κι ὁ ἅγιος φοβέρα θέλει»! Ὁ λαός ὅμως ἔκρινε καλύτερα ἀπό τούς τοιούτους ρασοφόρους, οἱ ὁποῖοι ἐπηρεάζονταν ἀπό τό ξενικό πνεῦμα, ἐνῶ αὐτός, μέ κήρυκα τόν Παπουλάκο, κράτησε πιστά τήν γραμμή τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21, τήν
καθαρή ὀρθόδοξη γραμμή τῶν Πατέρων.
3. Ἐρχόμενος τώρα στό θέμα μου, «Ὁ Παπουλάκος στήν Γορτυνία», ἐπαρχία πού
ὑπηρετῶ μαζί μέ τήν Μεγαλόπολη, λέγω ὅτι ὁ κήρυκας αὐτός τοῦ Χριστοῦ, πέρασε
ἀπό τήν Γορτυνία, μέ ὅλα τά παραπάνω χαρακτηριστικά, ὅπως τόν παρουσίασα, καί
ἔκανε θαυμαστή ἐντύπωση, μέ θαυμαστά ἐπίσης ἀποτελέσματα. Θά ἀναφέρω μόνο
δύο περιστατικά καί τελειώνω τόν λόγο μου:
(α) Διάβαζα ἀπό μικρός, καί πάλι ξαναδιάβαζα μέ δάκρυα, γιά ἐκεῖνο τό ρέμα πού
πάει ἀπό τά Λαγκάδια στήν Ἀλωνίσταινα. Ὅταν, μέ τήν ἐντολή καί εὐχή τῆς Ἐκκλησίας, ἦλθα στήν ἐπαρχία αὐτή γιά νά τήν ὑπηρετήσω, ζήτησα νά μάθω καί νά δῶ
ποιό εἶναι αὐτό τό ρέμα. Ἦταν, χριστιανοί μου, μιά φοβερή χειμωνιάτικη βραδιά, πού
τήν τρέμει ὁ λογισμός, ὅταν ὁ Παπουλάκος πέρασε τό ρέμα αὐτό. Ἔφυγε ἀπό τά
Λαγκάδια μέ δυνατό χιονιά, προχωρώντας πρός τήν Ἁλωνίσταινα. Ὄχι μόνο τό χιόνι
πού ἔπεφτε καί ἡ παγωνιά, ἀλλά καί ὁ ἀέρας πού φυσοῦσε, τόν χτύπαγε κατά πρόσωπο καί τόν στράβωνε. Ἀλλ᾽ αὐτός προχωροῦσε, γιατί ἤθελε νά πάει στήν ῾Αλωνίσταινα νά κηρύξει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Περπατοῦσε, ὅταν ἕνα φύσημα τοῦ ἀέρα ἔφερε
στά αὐτιά του ἕνα παράξενο βογγητό. Ἦταν μιά κοπέλλα, ἡ Ἀρετή ἀπό τήν Ἁλωνίσταινα, πού συνέλαβε παράνομα καί, φοβούμενη μήν τήν σφάξει τό θεριό ὁ ἀδελφός
της, ὁ Σαράντης τοῦ Μαγουλᾶ μέ τὄνομα, κατέφυγε στό ρέμα νά γεννήσει. Ἐκεῖ τήν
βρῆκε ὁ Παπουλάκος, πηγαίνοντας γιά τήν Ἁλωνίσταινα. Τήν βρῆκε νά βογγάει καί
νά θέλει νά πνίξει τό μωρό της καί ἔπειτα ἡ ἴδια νά αὐτοκτονήσει. Εἶναι συγκινητικός
ὁ διάλογος – τό κήρυγμα καλύτερα – πού ἔκανε ὁ Παπουλάκος μέ τήν γυναίκα ἐκείνη
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τή χειμωνιάτικη νύχτα στό ρέμα τῆς Ἁλωνίσταινας. Τελικά ὁ ἅγιος κήρυκας τοῦ
Χριστοῦ ἔπεισε τήν γυναίκα νά τόν ἀκολουθήσει μέ τό μωρό της, γιά νά τήν κρύψει
καί νά τήν σώσει. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά στήν Ἁλωνίσταινα πού πῆγαν κατάφερε
ὁ Γέροντας, μέ τόν παπά-Νήφωνα τοῦ χωριοῦ, στό κήρυγμά του νά βρίσκεται καί ὁ
Σαράντης. Ἦταν ἕνα κήρυγμα, ὅπως τό διασώζει ὁ Μπαστιᾶς, κήρυγμα πού ἔλεγε
νά μήν καταδικάζουμε τόν ἁμαρτωλό γιά τίς πράξεις του, ἀλλά νά εἴμαστε συμπαθεῖς
σ᾽ αὐτόν καί νά ἐξετάζουμε τούς ἑαυτούς μας, μήπως καί ἐμεῖς φταῖμε γιά τό κατάντημα τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Καί ἀκόμη περισσότερο εἶπε ὁ Γέροντας νά ἐξετάζουμε τήν
δική μας ἁμαρτωλότητα, γιατί, ἀφοῦ καί ἐμεῖς βαρυνόμαστε μέ κρίματα, πῶς κατακρίνουμε καί πετροβολοῦμε τόν ἄλλον γιά τά ἁμαρτήματά του; Τά εἶπε καί τά ἀνέπτυξε αὐτά μέ χάρη ὁ φωτισμένος κήρυκας Παπουλάκος στό κήρυγμά του ἐκεῖνο
στήν Ἁλωνίσταινα. Καί ξέρετε, χριστιανοί μου, ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα; Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι τό θεριό ὁ Σαράντης, μετά τό κήρυγμα πού ἄκουσε, ἐμφανίστηκε
στήν ἀδελφή του τήν Ἀρετή, πού τόν φοβόταν μήν τήν σφάξει, καί, παρόντος τοῦ Παπουλάκου, εἶπε: «Ἦρθα, παπούλη, νά παρακαλέσω τήν Ἀρετή νά μέ σχωρέσει, γιατί
θά μισέψω πολύ μακρυά καί δέ θά μέ ματαδεῖ κανείς». «Καί ποῦ θά πᾶς, Σαράντη;»,
τόν ρώτησε ὁ Παπουλάκος. «Στήν Στεμνίτσα, στό μοναστήρι τοῦ Προδρόμου», εἶπε
ὁ Σαράντης. Ἀκούμπησε τότε ἕνα κομπόδεμα στό τραπέζι, εἶπε τό «σχωρᾶτε με καί
ὁ Θεός σχωρέσει σας» καί ἔφυγε.
Τέτοιο θαυμαστό ἀποτέλεσμα εἶχε τό ἕνα καί μόνο κήρυγμα τοῦ Παπουλάκου στήν
Ἁλωνίσταινα. Ἔσωσε τήν ἁμαρτωλή Ἀρετή μέ τό μωρό της ἀπό θάνατο καί ἔσωσε
καί τήν ψυχή τοῦ ἀδελφοῦ της Σαράντη ἀπό ἀδελφοκτονία καί αἰώνια κόλαση. Αὐτά
εἶναι τά κηρύγματα πού κάνουν οἱ ἅγιοι! Κηρύγματα μέ θαυμαστά ἀποτελέσματα,
γιατί ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί γιατί οἱ ἴδιοι εἶναι χαριτωμένοι καί θεοφόροι ἄνδρες.
(β) Ἕνα ἄλλο θαυμαστό συμβάν διασώζεται γιά τόν Παπουλάκο στά Τρόπαια τῆς
Γορτυνίας. Ἦταν πάλι βαρυχειμωνιά, ὅταν ἐπισκέφτηκε τόν τόπο αὐτό καί εἶχε πέσει
καί θανατικό στούς κατοίκους. Οἱ ἄνθρωποι ἦταν ὅλοι κλεισμένοι στά σπίτια τους
καί στά χιονισμένα σοκάκια τοῦ χωριοῦ ὁ Παπουλάκος δέν συνάντησε κανένα. Περνώντας ὅμως μπροστά ἀπό ἕνα φτωχικό, τό σπίτι τοῦ Κάλφα, ἄκουσε κλάματα καί
βογγητά, καί μπῆκε μέσα στό σπιτικό. Σ᾽ ἕνα στρωσίδι ἦταν ξαπλωμένο ἕνα παιδί
ὡς ὀκτώ χρονῶν καί δίπλα ἡ μάνα του. «Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ σ᾽αὐτό τό σπίτι», εἶπε
ὁ Παπουλάκος καί προχώρησε πρός τό ἄρρωστο παιδί. Τό σταύρωσε καί εὐχήθηκε
νά γίνει καλά. Τό παιδί ἔσβηνε, γιατί δέν εἶχε τί νά φάει. Ἦταν ἀνάγκη νά πιεῖ γάλα,
ἀλλά ἡ φτωχή οἰκογένεια δέν εἶχε νά τοῦ δώσει. Γάλα εἶχε ὁ πλούσιος Ἀνδρέας ὁ Βυτινιώτης, ἀλλά αὐτός ἦταν ἄσπλαγχνος, ἦταν ὁ πιό φοβερός τοκογλύφος, ἦταν ὁ πιό
«σπαγγοραμμένος», πού δέν ἔδινε «οὔτε τοῦ ἀγγέλου του νερό», ὅπως λένε στά χωριά
μας. Μιά καί δυό ὁ Παπουλάκος κίνησε γιά τό σπίτι τοῦ Βυτινιώτη. Τόν βρῆκε νά
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καπνίζει ναργιλέ. Ὁ Βυτινιώτης, ὅταν εἶδε μπροστά του τόν καλόγερο, κατάλαβε ὅτι
ἤθελε νά τοῦ ζητήσει χρήματα γιά βοήθεια καί τοῦ εἶπε μέ ἀσέβεια: «Φύγε ἀπό ᾽δῶ,
βρωμοκαλόγερε! Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι θά δουλεύω ἐγώ, γιά νά ταΐζω τά λιγδιασμένα
ράσα;». Ὅταν εἶδε τό φέρσιμό του αὐτό ὁ Παπουλάκος τοῦ εἶπε: «Ἦρθα νά σοῦ πῶ,
ὅτι ἀπόψε τή νύχτα θά πεθάνεις. Καί ἀπό ὅσα ἔχεις, δέν θά πάρεις τίποτε μαζί σου
γιά τόν ἄλλο κόσμο, παρά μόνο τά κρίματά σου». Ὅταν ἄκουσε γιά θάνατο ὁ Βυτινιώτης, πού τόν φοβόταν, γιατί ἦταν ἄρρωστος, εἶπε στόν Παπουλάκο: «Νά φᾶς τή
γλώσσα σου, μ᾽ ἁλάτι, γρουσούζη καλόγερε! Γκρεμίσου ἀπό ᾽δῶ». Παρά ταῦτα, ὁ
Βυτινιώτης ἄρχισε νά τρέμει ἀπό τήν προφητεία τοῦ Παπουλάκου καί τόν ρώτησε:
«Τοῦ λόγου σου, ποῦ τό ξέρεις αὐτό τό μαῦρο μαντᾶτο;». «Μοῦ τό εἶπε ἡ ὄψη σου,
ὅταν σ᾽ ἀντίκρυσα. Θά πᾶς γιά μεγάλο ταξίδι, Ἀνδρέα, καί ἑτοιμάσου μέ μετάνοια.
Εἶσαι κριματισμένος. Εἶσαι φονιάς!», τοῦ ἀπάντησε ὁ Παπουλάκος. «Φονιάς, ἐγώ;
Οὔτε Τοῦρκο δέν ἔχω σκοτώσει!». «Τοῦρκο, τό ξέρω, δέν σκότωσες, ἀφοῦ τἄχεις ταιριασμένα μαζί τους καί ρουφᾶς μ᾽ αὐτούς τό αἷμα τῶν χριστιανῶν», τοῦ εἶπε ὁ Παπουλάκος. «Ποιόν σκότωσα καί εἶμαι φονιάς;», ξαναρώτησε ὁ Ἀνδρέας Βυτινιώτης.
Καί ὁ Παπουλάκος τοῦ εἶπε: «Τό παιδί τοῦ Κάλφα πεθαίνει. Δέν ἔχει γάλα νά πιεῖ.
Καί ἀφοῦ ἐσύ δέν τοῦ δίνεις τά μέσα γιά νά ζήσει, εἶσαι φονιάς! Μετανόησε γιά τήν
ἀσπλαγχνία σου, ζήτα συγγνώμη ἀπό τόν Θεό, γιατί ἐκεῖ πού θά πᾶς ἀπόψε δέν ἔχει
πέραση ἡ περιουσία σου καί τά πολλά σου πλούτη. Ἀπόψε τή νύχτα θά πεθάνεις».
«Μπά! Κακό χρόνο νἄχεις, καλόγερε τοῦ Σατανᾶ! Ἐσύ βάλθηκες νά μέ πεθάνεις μέ
τό στανιό», τοῦ εἶπε ὁ Βυτινιώτης. Φοβήθηκε ὅμως ὁ ἄσπλαγχνος πλούσιος ἀπό τά
λόγια τοῦ Γέροντα Παπουλάκου καί γι᾽ αὐτό πῆρε λίγα λεπτά καί τά ἔδωσε σ᾽ αὐτόν
γιά τό ἄρρωστο παιδί τοῦ Κάλφα. Ὁ Παπουλάκος δέν τά πῆρε καί τοῦ εἶπε: «Αὐτό
λέμε τόση ὥρα, Ἀνδρέα; Δέν θέλω τά λεπτά. Θέλω νά μετανοήσεις, γιά νά σωθεῖ ἡ
ψυχή σου. Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία θά φροντίσουν γιά τό ἄρρωστο παιδί. Καί ἄν
πεθάνει ὁ γιός τοῦ Κάλφα, θά τόν σηκώσουν οἱ ἄγγελοι καί θά πάει στόν Παράδεισο.
Ἐσένα ὅμως θά σέ σέρνουν ὅλοι οἱ διάολοι τῆς κόλασης καί θά καίγεσαι σ᾽ αὐτήν
στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα. Μετανόησε, σοῦ λέγω, γιά νά σωθεῖς». Χωρίς ἄλλη κουβέντα
ὁ Παπουλάκος ἔφυγε ἀπό τό σπίτι τοῦ Βυτινιώτη καί ξαναγύρισε στό σπίτι τοῦ
Κάλφα. Ἐκεῖ εἶχε ἔρθει ἕνα τσοπανόπουλο, ὡς εἴκοσι χρονῶν, πού εἶχε τά πρόβατά
του ἔξω ἀπό τά Τρόπαια, στό δρόμο πού πήγαινε γιά τά Λαγκάδια. Ὅπως εἶπε τό
παλληκάρι αὐτό στόν Γέροντα, ἐκεῖ πού λαγοκοιμόταν, τοῦ παρουσιάστηκε μιά Γυναίκα, ντυμένη στά κάτασπρα, καί τοῦ εἶπε: «Γιόμισε γρήγορα μιά καρδάρα γάλα καί
κουβάλησέ το, χωρίς νά ἀργήσεις, στοῦ Κάλφα τό σπίτι. Κάθε δυό μέρες νά τοῦ πηγαίνεις γάλα καί τυρί καί ξινόγαλο, ὥσπου νά γιάνει τό παιδί του». Ὁ Παπουλάκος
ἀγκάλιασε τό Τσοπανόπουλο κλαίγοντας καί γονάτισε καί προσευχήθηκε πολλή ὥρα
στό προσκέφαλο τοῦ παιδιοῦ. Τό παιδί ἤπιε γάλα καί ἀνασηκώθηκε λίγο στά στρωσίδια
καί φίλησε τό χέρι τοῦ Γέροντα κι ἔλεγε πώς ἤθελε τόν Παπούλη νά μείνει κοντά
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του. Ἐδῶ ὅμως, χριστιανοί μου, θέλω νά σταθῶ καί νά σχολιάσω λίγο αὐτό πού μοῦ
ἔκανε ἐντύπωση ἀπό ὅσα εἶπα: Ὁ Παπουλάκος δέν δέχτηκε τά χρήματα ἀπό τόν
ἀμετανόητο Βυτινιώτη. Θυμᾶμαι τώρα τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, πού στά χρόνια
του ἕνας πλούσιος τοκογλύφος, πού τά εἶχε καλά μέ τόν κατακτητή, ἀλλά ἤθελε νά
τἄχει καλά καί μέ τόν Ἅγιο, τοῦ ἔστειλε μία μεγάλη κούπα μέ γάλα, γιά νά πιεῖ. Ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὅμως δέν τό δέχτηκε καί εἶπε: «Δέν θέλω ἀπό τά κλεμμένα»! Σ᾽ αὐτήν
τήν γραμμή βάδιζε κι ὁ Παπουλάκος καί δέν δέχτηκε τά χρήματα τοῦ Βυτινιώτη.
Γιά τόν Βυτινιώτη δέ ἔχω νά πῶ ὅτι ἔγινε ὅπως τά προφήτεψε ὁ ἅγιος Γέροντας, ὁ
μοναχός Χριστόφορος Παπουλάκος. Τή νύχτα ὁ ψυχογιός τοῦ Βυτινιώτη ἄνοιξε τό
παράθυρο τοῦ σπιτιοῦ καί φώναξε δυνατά καί οὔρλιαζε: «Τρέξτε, χριστιανοί! Πέθανε
ὁ ἀφέντης μου, πέθανε ὁ κυρ-Ἀνδρέας. Τρεχᾶτε, χριστιανοί»! Καί οἱ Τροπαιᾶτες ἀπάντησαν: «Πέθανε ἡ ὀχιά, πού μᾶς ἔτρωγε! Νά τόν πετάξουμε στούς λύκους καί στά
κοράκια», ἔλεγαν ἄλλοι.
4. Θέλω τώρα, ἀγαπητοί μου, μέ λίγα λόγια νά ἀναφερθῶ καί στό κήρυγμα τοῦ
Παπουλάκου στά Τρόπαια, ἐκείνη τήν ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεώς του στό χωριό αὐτό.
Καί θέλω νά τό κάνω αὐτό, γιατί εἶναι σχετικό τό κήρυγμα τοῦ ἁγιασμένου κήρυκα
μέ τήν σημερινή οἰκονομική κρίση τῆς πατρίδας μας. Οἱ καμπάνες στίς Ἐκκλησιές
στά Τρόπαια σήμαναν καί οἱ κάτοικοι, παρά τό χιόνι, μαζεύτηκαν στήν Ἐκκλησιά
γιά νά ἀκούσουν τόν κήρυκα. Ὁ Παπουλάκος τούς μίλησε, ὅπως ἔπρεπε, μέ ἀληθινή
ἀλλά καί σκληρή γλώσσα. «Ὁ Θεός – τούς εἶπε – ἔχει γυρίσει τό πρόσωπό Του ἀπό
τά Τρόπαια καί γι᾽ αὐτό ἔπεσε τόσο θανατικό καί τόση φτώχεια σέ σᾶς. [Πές, ἅγιε
Παπουλάκο μου, καί γιά οἰκονομική κρίση, γιά νά ἔρθουμε στά σημερινά πράγματα.]
Καί ἅμα ὁ Θεός σηκώσει τό μάτι Του ἀπό ἕναν τόπο, ἐκεῖ στήνει τό βασίλειό του ὁ
Σατανᾶς. Καί μάθετε πώς ὁ Διάβολος ἔχει κυκλώσει ἀπό ὁλοῦθε τά Τρόπαια καί οὔτε
χαΐρι, οὔτε προκοπή θά δεῖτε, ἄν δέν πέσετε σέ βαρειά νηστεία καί προσευχή καί ταξίματα. Κι ἡ προκοπή πού ἔχω ἐγώ στό νοῦ μου, δέν εἶναι ἐκείνη πού βάζετε ἐσεῖς μέ
τό χαλασμένο μυαλό σας, προκοπή σέ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά προκοπή
σέ πράγματα ἁγιοτικά, προκοπή στό θέλημα τοῦ Χριστοῦ μας... Μετανοῆστε, ἀδελφοί
μου, καί γυρίστε στόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ. Ἄντρες, πού εἶστε κυριευμένοι ἀπό τό πιοτό
καί γυναῖκες μέ τά ἀσημικά καί τά ἄλλα στολίδια τῆς ἁμαρτίας, μετανοῆστε! Μή
ζητᾶτε τά πλούτη. Ὅποιος σᾶς λέει πώς τό πολύ βιός εἶναι εὐλογία Θεοῦ σᾶς ξεγελάει.
Τό χρυσάφι εἶναι μεγάλη ἁρματωσιά τοῦ Σατανᾶ καί αὐτός σμπρώχνει τόν ἄνθρωπο
στό ψέμα, στήν κλεψιά, στή μοιχεία, στήν ἀπονιά καί στόν φόνο. Μάθετε, Τροπαιᾶτες,
πώς σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου. Φροντίστε γιά τό τίμιο ψωμί σας
καί ρίξτε ὅλη σας τήν ἔγνοια γιά τήν ψυχή σας. Τότες μόνο θἄστε χαρούμενοι καί
ἀνάλαφροι, σάν τούς ἀγγέλους. Ὅπου καί ἄν εἶστε καί ὅπου καί ἄν δουλεύετε, νά
ἔχετε πάντα τό νοῦ σας γυρισμένο στό Θεό καί οὔτε στιγμή νά μήν ξεμακραίνετε ἀπό
Αὐτόν... Κάποτε σταθήκατε ὅλοι σας καί κλέφτες καί ψεῦτες καί μοιχοί, μπορεῖ καί
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φονιάδες. Πασχίστε τώρα μέ τήν προσευχή καί τήν μετάνοια νά κερδίσετε τό ἔλεος
τοῦ Κυρίου». Κανένα δέν χάιδεψε ὁ Γέροντας μέ παινέματα, ἀλλά χτύπησε δυνατά
τήν ἁμαρτία στά Τρόπαια.
Καί ποιό νομίζετε, χριστιανοί μου, ὅτι ἦταν τό ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ κηρύγματος
τοῦ Παπουλάκου στά Τρόπαια; Στά Τρόπαια ἦρθε ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, μετά ἀπό αὐτό
τό κήρυγμα, καί οἱ Τροπαιάτες ἔγιναν καλοί χριστιανοί, πρότυπο μάλιστα τῶν ἄλλων
κατοίκων τῆς Γορτυνίας. Ἀκοῦστε: Κάμποση ὥρα μετά ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Παπουλάκου στά Τρόπαια μιά γυναίκα κουκουλωμένη στό κεφάλι δρασκέλισε τό σοκάκι καί
τοῖχο-τοῖχο πῆγε στό φτωχικό τοῦ Κάλφα. Ἀκούμπησε κάτι καί ἔφυγε. Τό ἴδιο ἔκαναν
καί ἄλλες γυναῖκες. Ὥσπου νά ξημερώσει ὁ Θεός τήν ἡμέρα, πάνω ἀπό δέκα τέτοιες
γυναῖκες γλύστρησαν ἀπό τά σπίτια τους καί ἔδωσαν βοηθήματα στήν πόρτα τοῦ
Κάλφα. Ἀλλά καί στόν ἴδιο τόν Παπουλάκο οἱ Τροπαιάτες ἔφεραν τέτοια ἀφιερώματα.
Γυναῖκες ἔφερναν τά ἀσημικά τους. Ἄνδρες ἔφερναν πολύτιμα κλεμμένα ἀντικείμενα
καί ἄλλοι ἔφερναν κλεμμένα λεφτά ἀπό περαστικούς πραματευτές. Ὁ Παπουλάκος
μάζεψε πάλι τούς Τροπαιάτες χριστιανούς στήν Ἐκκλησιά καί τούς μίλησε: «Ὁ Χριστός – τούς εἶπε – ἔρριξε πάλι τό βλέμμα τῆς καλωσύνης Του στά Τρόπαια. Ὅλοι, καί
ἐσεῖς καί ἐγώ, εἴμαστε κριματισμένοι, ἀλλά φτάνει μιά στιγμή νά θυμηθοῦμε τόν Χριστό
καί νά μᾶς χαρίσει ὅλο Του τό ἔλεος. Καί τά Τρόπαια θυμήθηκαν σήμερα τόν Χριστό,
ἐπέστρεψαν σ᾽ Αὐτόν καί τοῦ ἔδωσαν ὁμόλογα ἁμαρτωλά, ἀσημικά καί κλεμμένα πράγματα. Τά ὁμόλογα – εἶπε ὁ Παπουλάκος – θά τά γυρίσω σέ ἐκείνους πού τά χρωστᾶνε.
Τά κλεμμένα σέ ἐκείνους πού τἄχασαν καί τά ἀσημικά θά μοιραστοῦν γιά βοήθεια στά
ἄρρωστα παιδιά τοῦ χωριοῦ καί στούς ἀνήμπορους γιά δουλειά...». Αὐτή ἡ θαυμαστή
μετάνοια στά Τρόπαια, πού ἔφερε ὁ Παπουλάκος μέ τό κήρυγμά του, ἔγινε γνωστή σέ
ὅλη τήν Γορτυνία, ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτήν. Σ᾽ ὅλο τόν δῆμο τῆς Κλειτορίας, σ᾽ ὅλα
τά χωράφια καί στά μακρυνά βοσκοτόπια καί στίς πολιτεῖες, ἀπό τά Καλάβρυτα μέχρι
τήν Πάτρα, ἱστοροῦσαν καί κουβέντιαζαν οἱ ἄνθρωποι γιά τό πέρασμα τοῦ Παπουλάκου
ἀπό τήν Γορτυνία καί τά θαυμαστά ἀποτελέσματα τοῦ περάσματός του αὐτοῦ. Τά στήθια τῶν ἀνθρώπων πλημμύριζαν ἀπό χαρά. Ἦταν ἡ πρώτη χαρά πού γνώριζαν μετά
τό τίναγμα τῆς σκλαβιᾶς. Καί λέγει ὁ θαυμαστός καί εὐσεβής βιογράφος τοῦ ὁσίου
Παπουλάκου Κωστῆς Μπαστιᾶς: «Εἶχαν ἀποκαρδιώσει τούς ἀνθρώπους τόσοι καί
τόσοι τραμπουκισμοί τῆς ἐξουσίας, τόση καταφρόνια πού τούς δείχνανε οἱ δεσποτάδες,
ὁ ξεπεσμός τοῦ παπᾶ, ἡ παντοδυναμία τοῦ τοκογλύφου, ὁ φόβος τοῦ ληστῆ καί τό
πλιάτσικο τοῦ ἀποσπασματάρχη, ὥστε τό φανέρωμα τοῦ Παπουλάκου τό λογάριασαν
εὐλογία Θεοῦ».
5. Γιά τήν Γορτυνία, πού εἶναι τό θέμα μου, ἀλλά καί γιά τήν Μεγαλόπολη, ἔχω
νά πῶ μέ πόνο, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, ὅτι σήμερα δέν ἀκούγεται τό ὄνομα τοῦ φημισμένου παλαιοῦ κήρυκά τους, τοῦ Παπουλάκου. Αὐτό ὑποχρεώνει ἐμένα καί τούς
συλλειτουργούς μου ἱερεῖς νά μιλᾶμε συνέχεια γιά τόν ἅγιο αὐτό πατέρα, πού ἀγάπησε
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τήν Γορτυνία καί ἔβαλε τούς κατοίκους της στοῦ Θεοῦ τήν στράτα καί τήν κράτησε
παραδοσιακή, ἀνεπηρέαστη ἀπό τά ξένα ρεύματα πού ἔρχονταν ἀπό τήν Δύση. Ὑπόσχομαι, δημοσίᾳ, γιά νά δεσμευθῶ, ὅτι στά κηρύγματά μου θά ὁμιλῶ γιά τόν Παπουλάκο καί θά τόν παρουσιάζω ὡς Διδάχο τῆς Γορτυνίας, στόν ὁποῖο οἱ νεώτεροι
Γορτύνιοι πρέπει νά ἐκφράζουν τήν εὐγνωμοσύνη τους, γιατί ἦταν ὁ κήρυκας τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ στούς παπποῦδες τους.
6. Τελειώνοντας λέγω ὅτι σήμερα, προπαντός σήμερα, ἔχουμε ἀνάγκη τοιούτων
ἱεροκηρύκων, ὅπως ὁ ἅγιος Παπουλάκος, ὅπως ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὑπάρχουν
βέβαια σήμερα ἱεροκήρυκες, ἀλλά χωρίς τό ἦθος καί τό περιεχόμενο καί τό θερμουργό
τοῦ κηρύγματος τοῦ Χριστοφόρου Παπουλάκου. Γι᾽ αὐτό καί τό κήρυγμά τους ἐγγίζει
τήν ψυχή τῶν ἀκροατῶν χριστιανῶν ὡς πάγος. Πόσο εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού λέχθηκε,
ὅτι τό καλύτερο ἔργο πού ἔχουν νά κάνουν μερικοί σημερινοί ἱεροκήρυκες εἶναι «νά
κλείσουν τό στόμα τους»! Δέν ἔχουμε οἱ ἱεροκήρυκες σήμερα τό θυσιαστικό τῶν περπατάρηδων ἐκείνων παλαιῶν ἱεροκηρύκων, πού περιόδευαν μέ τά πόδια τους χωριό μέ
χωριό καί σ᾽ ὅποιο λαγκάδι τούς εὕρει ὁ θάνατος! Τό παλαιό εἶδος τῶν χαρισματούχων
ἱεροκηρύκων ἐκλείπει ἤ καί ἐξέλιπε ἀπό τήν ἐποχή μας. Ἔχουμε ἀνάγκη ἐργατῶν
τοῦ Εὐαγγελίου μέ τά χαρακτηριστικά αὐτά πού εἴδαμε στόν Παπουλάκο, ὁ ὁποῖος
πάλι τά πῆρε ἀπό τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Αὐτοί οἱ ἱεροκήρυκες μένουν καί αὐτῶν
τό κήρυγμα ὁ λαός θαυμάζει καί ἀκολουθεῖ. Ποθοῦμε καί σήμερα νά δοῦμε ἱεροκήρυκα
περπατάρη, νά πεινάει καί νά διώκεται. Καί θά διώκεται ἀσφαλῶς ἄν τό κήρυγμά
του εἶναι ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ καί ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Αὐτά ὅμως τά χαρακτηριστικά, τῆς στερήσεως καί τοῦ ἀντιαιρετικοῦ
κηρύγματος τῶν ἱεροκηρύκων πού ποθοῦμε, θέλουμε νά συνοδεύονται μέ ἕνα ἦθος
γλυκό καί ταπεινό, σάν τοῦ Παπουλάκου, καί ὄχι νά παριστᾶ τόν καλό γιά τόν ἔπαινο
τοῦ λαοῦ, χωρίς νά εἶναι στήν πραγματικότητα καλός. Τό κίβδηλο ἀποκαλύπτεται
εὔκολα ὅτι εἶναι ψεύτικο καί δέν μένει.
7. Τέλος, θά πῶ αὐτό πού μοῦ κάνει μεγαλύτερη ἐντύπωση ἀπό τόν Παπουλάκο.
Εἶναι ὁ σύντομος λόγος του στό δικαστήριο. Ἄρεσε ἰδιαίτερα ὁ λόγος αὐτός στόν μακαριστό Ἐπίσκοπο τῆς Φλώρινας, πατέρα Αὐγουστῖνο. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Παπουλάκος γιά τό κήρυγμά του, τό ἀληθινό καί γνήσιο κήρυγμα, ὁδηγήθηκε στό
δικαστήριο. Ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου τοῦ εἶπε ποιόν δικηγόρο ἔχει. Καί ὁ Παπουλάκος σηκώθηκε ὄρθιος καί μέ φωνή ἰσχυρή, πού τάραξε τήν αἴθουσα, εἶπε: «Δικηγόρο, πού θά μέ ὑπερασπίσει καί θά μέ ἀθωώσει τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, διορίζω τόν
ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ»!!!
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ
ΚΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ*
Μακαριώτατε Δέσποτα
Σεβασιμιώτατοι Πατέρες
καί ἀγαπητοί ἀδελφοί χριστιανοί,
1. Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ἑορτή καί πανήγυρη μεγάλη. Σήμερα ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, τοῦ Πέτρου καί τοῦ Παύλου. Ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εὐλαβούμαστε πολύ τόν ἀπόστολο Παῦλο καί εἴμαστε
εὐγνώμονες σ᾽ αὐτόν, γιατί μέ κόπο πολύ, ἀκόμη δέ καί μέ κίνδυνο, ἦρθε στήν πατρίδα
μας καί κήρυξε σ᾽ αὐτήν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἱδρύοντας συγχρόνως καί Ἐκκλησίες σέ διάφορες πόλεις. Εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ἦταν «μανιακός ἐραστής» τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λέγει ὁ Χρυσόστομος,1 καί, κινούμενος ἀπό αὐτόν τόν θεῖο ἔρωτα, πῆγε παντοῦ γιά τό κήρυγμα τοῦ
ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Καταγόταν ἀπό τήν φυλή Βενιαμίν (Ρωμ. 11,1) καί ταιριάζει γι᾽
αὐτόν ὁ χαρακτηρισμός τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ, ὅταν εὐλογοῦσε τόν υἱόν του Βενιαμίν.
Τοῦ εἶπε προφητικά: «Βενιαμίν, εἶσαι ἕνας ἄγριος λύκος, πού τό πρωί βγαίνει γιά νά
ἁρπάξει καί τό βράδυ μοιράζεται τό θήραμα». Αὐτός ἦταν ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου, μέ
μεταφορική ἔννοια. Ἦταν δυνατός λέοντας καί «λέοντος παντός θρασύτερος», κατά τόν
ἱερό Χρυσόστομο,2 ὁ ὁποῖος ὅλη τήν ἡμέρα, ἀπό τό πρωί «ἔβγαινε γιά νά ἁρπάσει» τά
λάφυρα τοῦ ἐχθροῦ καί νά τά δώσει στόν Χριστό καί τήν νύχτα κατέστρωνε τό σχέδιο
ἐργασίας γιά τήν ἄλλη ἡμέρα!
Στό ταπεινό μου καί σύντομο αὐτό κήρυγμα, τό ὁποῖο θά κάνω μέ τήν ἐντολή καί
εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
μας, θέλω νά παρουσιάσω τόν μέγα Ἀπόστολο πού ἑορτάζουμε σήμερα, τόν ἀπόστολο
Παῦλο, ὡς κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος πρέπει νά γίνει πρότυπο καί παράδειγμα
γιά ὅλους τούς ἱεροκήρυκες.
2. Κατά πρῶτον, ἀγαπητοί μου, θέλω νά πῶ ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε τίς προϋποθέσεις ἐκεῖνες, πού τόν κατέστησαν ἄξιο καί πετυχημένο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου.
Εἶχε τήν θεία κλήση γιά τό ἔργο αὐτό. Δέν ἦταν αὐτόκλητος, ἀλλά ἦταν θεόκλητος.
Ἦταν ὅπως οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι, πρίν ἀναλάβουν τό προφητικό
τους ἔργο, εἶχαν θεοπτία καί ἄκουαν τήν φωνή τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος τούς καλοῦσε νά γίνουν κήρυκες τοῦ λόγου Του στόν λαό. Ἔτσι καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος πορευόμενος σέ
διωγμό ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ἄκουσε τήν φωνή τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τοῦ ἔλεγε νά σταματήσει τό καταστροφικό αὐτό γιά τόν ἑαυτό του ἔργο, γιατί «εἶναι σκληρό πράγμα νά
* Ὁμιλία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παύλου Ψαρρῶν Ἀθηνῶν τήν 29η Ἰουνίου 2013.
1. Ὁμιλία του Εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ΑΑΠ 20,352C.
2. Ὁμιλία εἰς μαρτύριον Παλαιᾶς Πέτρας, ΑΑΠ 20,229Β.
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κτυπᾶ κανείς τά καρφιά μέ γυμνά τά πόδια» (Πράξ. 9,5. 26,14)! Δεύτερον, ὁ ἀπόστολος
Παῦλος πρίν ἀπό τήν θεία κλήση του ἀπέκτησε μόρφωση μεγάλη, ἀναγκαία καί αὐτή
γιά τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶχε πλούσια παιδεία καί μάλιστα ἑλληνική παιδεία,
πού τήν ἔλαβε ἀπό νεαρός στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας ἀπό ὅπου καταγόταν. «Εἰμί Ταρσεύς
οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης», ἔλεγε ὁ ἴδιος μέ καύχηση (Πράξ. 21,39). Ἡ Ταρσός συναγωνιζόταν τήν Ἀλεξάνδρεια καί αὐτήν τήν Ἀθήνα γιά τά πρωτεῖα στήν μόρφωση.
Ἀκόμη ὁ ἀπόστολος, σάν Ἑβραῖος, εἶχε καί θεολογική γνώση, γιατί σπούδασε πολύ
καλά τήν Παλαιά Διαθήκη στά πόδια τοῦ μεγάλου νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ (Πράξ.
22,3), ἐγγόνου τοῦ περιφήμου Χιλέλ. Τρίτον, ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τό θεῖο κήρυγμα, ὁ Ἀπόστολος πέρασε ἀπό τό σχολεῖο τοῦ ἡσυχασμοῦ. Γιατί μετά τήν κλήση του
δέν πῆγε στήν πρωτεύουσα, τά Ἰεροσόλυμα, δέν συναναστράφηκε μέ ἀνθρώπους, ἀλλά
πῆγε στήν Ἀραβία γιά προσευχή, γιά περισυλλογή καί γιά μελέτη. Ἐκεῖ στήν Ἀραβία,
ὅπως λέγουν οἱ ἑρμηνευτές, ὁ Παῦλος μελέτησε χριστολογικά τήν Παλαιά Διαθήκη,
ἀναθεωρώντας τά ὅσα ἔμαθε μέχρι τότε ἀπό τήν ἰουδαϊκή ἑρμηνεία, κατά τήν ὁποία ὁ
ἐρχόμενος Μεσσίας θά εἶναι ἕνα κοσμικός ἡγέτης, γιά νά ξαναφέρει τήν πεσμένη δόξα
τοῦ οἴκου τοῦ Δαυίδ. Καί τήν χριστολογική αὐτή ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού
ἔκανε κατά μόνας μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκεῖ στήν ἔρημο τῆς Ἀραβίας
ὁ Παῦλος, τήν βλέπουμε διάχυτη στά ἱερά του γράμματα.
3. Ἔρχομαι τώρα, ἀγαπητοί μου, σ᾽ αὐτό τό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τό
κήρυγμά του, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς περιοδεῖες του, εἶχε δύο τύπους, ἀνάλογα μέ τό
ἀκροατήριό του. Ὁ ἕνας τύπος τοῦ κηρύγματός του ἦταν γιά εἰδωλολατρικό ἀκροατήριο
καί ὁ ἄλλος τύπος ἦταν γιά ἰουδαϊκό ἀκροατήριο. Καί στά δύο ὅμως κηρύγματά του
κέντρο εἶχε τόν Χριστό, στόν ἐσταυρωμένο καί ἀναστημένο Χριστό, πού εἶναι ὁ μόνος
Σωτήρας καί Λυτρωτής. Αὐτό εἶναι τό Εὐαγγέλιο τοῦ Παύλου, ἀγαπητοί μου. Ὅμως
ἦταν ντροπή, καί γιά τήν τότε ἐποχή κυρίως, νά κηρύττεις γιά Θεό καί Σωτήρα ἕναν
κρεμασμένο στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ. Ἀλλά ὁ Παῦλος δέν ντρεπόταν αὐτό τό κήρυγμα,
γι᾽ αὐτό καί ἔλεγε: «Οὐκ ἐπαισχύνομαι τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. 1,16), τό
κήρυγμα δηλαδή γιά τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό. Τέτοιο κήρυγμα γιά μέν τούς εἰδωλολάτρες ἦταν «μωρία», ἀνοησία, γιά δέ τούς Ἰουδαίους ἦταν «σκάνδαλο» (Α´ Κορ. 1,23)·
ἦταν κήρυγμα περίεργο, γιατί παρουσίαζε ἕναν Μεσσία, πού φαινόταν ἀδύνατος, ἀφοῦ
ἦταν καρφωμένος στόν Σταυρό. Ὁ Παῦλος ὅμως, ἀντίθετα καί πρός τούς δυό, ἔλεγε
ἀποφασιστικά: «Δέν θέλω νά κηρύττω τίποτε ἄλλο, παρά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί αὐτόν
Ἐσταυρωμένο» (Α´ Κορ. 2,2). Αὐτό τό κήρυγμα ὁ Ἀπόστολος τό πίστευε γιά «Θεοῦ
δύναμη» καί «Θεοῦ σοφία» (Α´ Κορ. 1,24). Δέν κήρυττε ὁ Παῦλος μέ «φτιασιδώματα»
ἀπό τήν ἀνθρώπινη σοφία, γιά νά μήν χάσει τήν σημασία του ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ
Χριστοῦ. Δέν κήρυττε «κουτσουρεμένο» Εὐαγγέλιο. «Εὐαγγελίζομαι – ἔλεγε – οὐκ ἐν
σοφίᾳ λόγου, ἵνα μή κενωθῇ ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ (Α´ Κορ. 1,17)! Γιά τήν ἀλήθεια
τοῦ κηρύγματός του ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔδωσε μάχες, σκληρές μάχες, γιατί οἱ ἰουδαΐζοντες χριστιανοί ὑποστήριζαν, μέ δύναμη καί αὐτοί, ὅτι δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ Θυσία τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλά, μαζί μέ αὐτήν, ἀπαιτεῖται καί ἡ ἐφαρμογή τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Τό
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θέμα ἦταν σοβαρό, γιατί αὐτό τό κήρυγμα τῶν ἰουδαϊζόντων παρουσίαζε ὡς ἀδύναμο
γιά τήν σωτηρία τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Παῦλος πῆγε τό θέμα στήν Σύνοδο, τήν Ἀποστολική Σύνοδο, στήν ὁποία καί νίκησε, γιατί ἀναγνωρίστηκε ἀπό ὅλους
τό δικό του κήρυγμα (Πράξ. 15, 2.19.24 ἑξ. 28-29). Καί μάλιστα στήν συνέχεια ἐπιστατοῦσε ὁ ἴδιος, γιά νά διαπιστώσει ἄν ἐφαρμόζονται οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου αὐτῆς
(βλ. Γαλ. κεφ. 2). Ἀγωνιοῦσε νά μή νοθευτεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Μέ τό κήρυγμά
του αὐτό, ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει ὅτι καί τό δικό μας κήρυγμα
πρέπει νά ἔχει τό ἴδιο περιεχόμενο. Στόν σημερινό κόσμο, πού χάνεται καί πνίγεται ἀπό
τήν ἁμαρτία, ἡ ὁποία «κέχυται» ἐπί τῆς γῆς, κατά τόν προφήτη (Ὠσ. 4,4), γιά τήν
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν πνιγμό αὐτόν πρέπει νά κηρύττουμε τό ἁπλό ἀλλά δυνατό κήρυγμα ὅτι ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά μᾶς. Ὅτι τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
πλένει καί σβήνει τά ἁμαρτήματά μας. Στό ἐναγώνιο ἐρώτημα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου
ἐμεῖς νά λέμε τό σωτήριο κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Πίστευσον ἐπί τόν Κύριον
Ἰησοῦν καί σωθήσῃ σύ καί ὁ οἶκός σου» (Πράξ. 16,31).
4. Γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐκουράζετο πολύ, νύχτα
καί ἡμέρα, γιατί δέν ἦταν εὔκολες οἱ περιοδεῖες του. Ἀλλά γιά τόν «ἐραστή» αὐτόν
τοῦ Χριστοῦ», πού ἤθελε νά κάνει πολλούς νά πιστέψουν στόν Χριστό, τίποτε δέν ἦταν
δύσκολο. Αὐτός, ἀπό ἀγάπη γιά τό κήρυγμα, τόλμησε νά περάσει μέ ταλαιπωρία δύο
-τριῶν μηνῶν καί τόν Ταῦρο, τό φοβερό αὐτό βουνό. Τόν Ταῦρο μόνον οἱ ἔμποροι, ἀπό
τήν μανία τοῦ κέρδους, μόνον οἱ ληστές, ἀπό τό ληστρικό πάθος τους καί μόνον ὁ
Παῦλος τόν πέρασε, ἀπό τόν πόθο του καί τό πάθος του νά κηρύξει τόν Χριστό στούς
κατοικοῦντας πέρα ἀπό τό βουνό ἀνθρώπους τῆς Γαλατίας. Τί ἔτρωγε, ποῦ κοιμόταν,
ποῦ ξεκουραζόταν; Πέρα ὅμως ἀπό τίς δυσκολίες αὐτές, τῆς τότε ἐποχῆς ἰδιαίτερα,
τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου εἶχε καί τήν πολεμική τῶν ψευδαδέλφων. Αὐτοί κήρυτταν
ἕνα ἀντι-Εὐαγγέλιο, ἕνα ἀντ-Ὀρθόδοξο κήρυγμα, ὅπως θά λέγαμε σήμερα, κήρυγμα
ὅμως «καρυκευμένο» μέ ἀνθρώπινα σοφίσματα, γι᾽ αὐτό καί ἔπιανε. Ἐναντίον αὐτῶν
ὁ Παῦλος ἐπιτίθεται μέ δριμύτητα καί ὅπου στίς ἐπιστολές του γράφει γιά τήν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοῦ κηρύγματος ἀπό αὐτούς τούς ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφῆτες βροντάει καί ἀστράφτει. «Καί ἄν ἀκόμη – γράφει στούς Γαλάτες – ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό
σᾶς κηρύττει διαφορετικό Εὐαγγέλιο ἀπό αὐτό πού σᾶς κήρυξα, νά εἶναι ἀναθεματισμένος»! Καί ἀμέσως παρακάτω γράφει: «Αὐτό πού σᾶς εἶπα («ὅ προείρηκα»): Ὅποιος
σᾶς κηρύττει Εὐαγγέλιο διαφορετικό ἀπό αὐτό πού σᾶς κήρυξα, νά εἶναι ἀναθεματισμένος» (Γαλ. 1,8-9)!
Δέν ἦταν ἄνετες λοιπόν οἱ περιοδεῖες τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά τό κήρυγμα, ἀλλά
αὐτό τό κήρυγμά του, τό πορευόμενο διά τόσων δυσκολιῶν, εὐλογεῖτο ἀπό τόν Θεό, γιατί
ἦταν ὀρθό καί σωστό κήρυγμα. Εἶναι παρατηρημένο, ἀδελφοί μου, ἀπό τήν Παλαιά
Διαθήκη ἀκόμη καί ἀπό ὅλη τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ἔπειτα, ὅτι τό ὀρθό κήρυγμα
δέν πορεύεται μέ ἄνεση, ἀλλά διώκεται. Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τό εἶπε
καθαρά: «Κήρυγμα ὁδεῦον διά πάσης ἀνέσεως, οὐκ ἔστι κήρυγμα»! Γι᾽ αὐτό καί τό
σωστό καί ἀπερίτμητο κήρυγμα, ὅπως λέγει πάλι ὁ Χρυσόστομος, «δεῖται ἀνδρός γεν105

ναίου, φερεπόνου καί ἑτοίμου πρός θάνατον». Τέτοιος ἦταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Γενναῖος, φερέπονος καί πρόθυμος νά πεθάνει γιά τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του.
5. Τέλος, θέλω νά παρουσιάσω τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς οἰκουμενιστή, ὀρθόδοξο
οἰκουμενιστή καί πρότυπο γιά μᾶς, γιά νά κηρύττουμε καί ἐμεῖς ἕναν Οἰκουμενισμό
σάν τόν ἰδικό του. Αὐτός ὁ «μανιακός ἐραστής» τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀγαπητοί μου, κινούμενος ἀπό θεῖο ἔρωτα ἔγινε «ὑπόπτερος τήν οἰκουμένην περιτρέχων
ἅπασαν», κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο.3 Ἦταν δέ ὁ τότε κόσμος ἄνθρωποι Ἐθνικοί καί
Ἰουδαῖοι. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πήγαινε καί στούς δυό καί μάλιστα πήγαινε στούς λατρευτικούς τόπους τους, γιατί ἐκεῖ θά τούς ἔβλεπε συγκεντρωμένους. Στούς τόπους
ὅμως αὐτούς πήγαινε γιά νά τούς μιλήσει γιά τό ψέμα τους καί γιά τήν πλάνη τους
καί νά τούς κηρύξει καθαρά τήν ἀλήθεια: Τήν ἀλήθεια ὅτι τήν λύτρωση πού ζητοῦν θά
τήν βροῦν μόνο στόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Χριστό. Θά τήν βροῦν μόνο στίς
Ἐκκλησίες πού αὐτός καί οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι ἱδρύουν, δηλαδή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅπως μᾶς λέγουν σχετικά χωρία ἀπό τά ἱερά κείμενα, καί οἱ Ἐθνικοί καί οἱ Ἰουδαῖοι ἔδιωχναν μέ φωνές καί μέ κραυγές, ἀκόμη δέ καί μέ δαρμούς, τόν ἀπόστολο
Παῦλο ἀπό ἀνάμεσά τους, γι᾽ αὐτά πού τούς ἔλεγε (Πράξ. 13,45. 14,14 ἑξ.). Ἀλλά
τί μέ τοῦτο; Ὁ Παῦλος εἶχε τήν χαρά ὅτι κήρυξε καί στούς μακράν τό σωστό Εὐαγγέλιο, χωρίς νά τό νοθεύσει καί νά τό παραλλάξει ἤ καί νά τό ἀποκρύψει. Αὐτός, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Οἰκουμενισμός. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Παῦλος εὐλογήθηκε
πλούσια ἀπό τόν Θεό σ᾽ αὐτά τά κινήματά του καί τά ἅλματά του πρός τούς ἔξω ἀπό
τήν Ἐκκλησία εὑρισκομένους. Ἔγινε ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν. Αὐτός πραγματικά
ἕνωσε Ἀνατολή καί Δύση καί πραγματοποιήθηκε μ᾽ αὐτόν ἡ προφητεία τοῦ Κυρίου:
«Πολλοί θά ἔρθουν ἀπό Ἀνατολάς καί Δυσμάς καί θά ἀνακληθοῦν μετά Ἀβραάμ, Ἰσαάκ
καί Ἰακώβ στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 8,11)! Αὐτόν τόν Οἰκουμενισμό δέχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί γιά ἕναν τέτοιο Οἰκουμενισμό προσευχόμαστε
στήν θεία μας λατρεία λέγοντες «Ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως»! Τά ἄλλου εἴδους
οἰκουμενιστικά κινήματα, τό νά προσεγγίζουμε δηλαδή τούς αἱρετικούς Παπικούς καί
τούς ἄλλους ὀπαδούς τῶν ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας θρησκευμάτων, χωρίς νά
τούς λέγουμε καθαρά ὅτι εἶναι αἱρετικοί καί πλανεμένοι, ἀλλά ἀντίθετα καί νά τούς
ἀγκαλιάζουμε μέ περισσή ἀγάπη καί νά συμπροσευχόμαστε μαζί τους καί μάλιστα νά
τούς λέγουμε καί «ἁγιωτάτους», ἐνῶ ἡ ἁγιότητα μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἀνθεῖ, αὐτά τά κινήματα, λέγω, δέν δημιουργοῦν ἑνότητα, ἀλλά φέρουν διχασμό καί
ταραχή στόν Οἶκο μας. Τόν Οἶκο μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ζῶντος Θεοῦ,
«στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας», ὅπως ὡραῖα μᾶς τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος
(Α´ Τιμ. 3,15), ὁ ἱδρυτής τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο ἑορτάζουμε σήμερα. Ὦ ἅγιε ἀπόστολε Παῦλε, εἶσαι τόσο μεγάλος, εἶσαι οὐρανοβάμων, ποιός μπορεῖ
νά σέ φτάσει! Σέ παρακαλοῦμε ὅμως νά παρακαλέσεις τόν Χριστό νά σοῦ μοιάσουμε,
ἔστω καί σέ μικρό βαθμό, ΑΜΗΝ.
3. Εἰς τήν Γένεσιν, Ὁμιλία ΛΔ´, ΑΑΠ 46,347Β.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 3ο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΦΩΝΗΕΝΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ*
Ὅπως εἴπαμε, τό Ἑβραϊκό ἀλφάβητο ἔχει μόνο σύμφωνα, τά δέ φωνήεντα προφέρονταν μέν, ἀλλά δέν καταγράφονταν. Αὐτό ὅμως ἀπό τά ἀρχαῖα ἤδη χρόνια δημιουργοῦσε πολλά προβλήματα στήν ἀνάγνωση τῶν κειμένων. Ἔτσι, γιά παράδειγμα, ἡ
λέξη btK (κθβ) μποροῦσε νά διαβαστεῖ «κιαθάβ» (= ἔγραψε), «κιεθάβ» (= γραπτό),
«κιωθέβ» (= γράφοντας), «κιεθώβ» (= γράψε) κ.ἄ.
Αὐτό ὅμως συχνά δημιουργοῦσε σύγχυση καί γι᾽ αὐτό ἤδη ἀπό τόν 8ο αἰ. π.Χ. γιά
τήν δήλωση τῶν φωνηέντων χρησιμοποίησαν τέσσερα ἀπό τά ἤδη ὑπάρχοντα γράμματα, τά y, w, h, a. Ἔτσι τά γράμματα αὐτά, ἐκτός ἀπό τήν κανονική τους χρήση
ὡς συμφώνων, χρησιμοποιοῦνταν καί γιά τήν δήλωση τῶν φωνηέντων.
Ὅταν τά τέσσερα αὐτά γράμματα χρησιμοποιοῦνται γιά νά δηλώσουν φωνήεντα,
ὀνομάζονται φωνηεντικά γράμματα ἤ matres lectionis καί χάνουν τελείως τήν σημασία τοῦ συμφώνου.
Τά τέσσερα αὐτά γράμματα χρησιμοποιήθηκαν γιά νά δηλώσουν τά ἑξῆς φωνήεντα:
a = α, ε, ι, ο στό μέσον ἤ στό τέλος τῶν λέξεων
h = α, ε, ο
στό τέλος τῶν λέξεων
w = ο, ου
στό μέσον ἤ στό τέλος τῶν λέξεων
y = ι, ε
στό μέσον ἤ στό τέλος τῶν λέξεων
3. ΤΑ ΜΑΣΩΡΙΤΙΚΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ
Ἤδη πρίν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα σταμάτησε σταδιακῶς
νά ὁμιλεῖται καί τήν θέση της κατέλαβε ἡ Ἀραμαϊκή. Ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα παρέμεινε
*Γιά νά προχωρήσει κανείς σωστά στήν μέθοδο πρέπει κάθε φορά νά εἶναι βέβαιος ὅτι ἔχει μάθει καλά ὅσα
προηγήθηκαν. Τά Ἑβραϊκά δέν εἶναι δύσκολη γλώσσα, θέλουν ὅμως συστηματικό διάβασμα καί νά μήν ἀφήνει
κανείς κενά, γιατί ἀλλιῶς δέν μπορεῖ νά προχωρήσει παρακάτω.
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μόνον ὡς ἡ γλώσσα τοῦ ἱεροῦ κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅμως, τό ὅτι σταμάτησε νά ὁμιλεῖται ἡ γλώσσα, ἔκανε δυσκολώτερη καί τήν κατανόηση τοῦ ἱεροῦ κειμένου. Τά φωνηεντικά γράμματα, τά ὁποῖα καί παλαιότερα δέν ἔλυναν τελείως τό
πρόβλημα τῆς προφορᾶς, τώρα δέν ἦταν καθόλου ἐπαρκῆ γιά τήν διαφύλαξη τῆς ὀρθῆς
ἀναγνώσεως τοῦ ἱεροῦ κειμένου καί γι᾽ αὐτό οἱ Ἑβραῖοι λόγιοι τῆς ἐποχῆς, οἱ λεγόμενοι
«Μασωρῖτες» (6ος-10ος αἰ. μ.Χ.), ἐφηῦραν νέο σύστημα φωνηέντων: Χρησιμοποίησαν νέα σύμβολα γιά νά δηλώσουν τά φωνήεντα, τά ὁποῖα τοποθέτησαν ἐπάνω καί
κάτω ἀπό τά σύμφωνα, γιά νά μήν ἀλλοιώσουν τό ἱερό κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.1 Τά παλαιότερα φωνηεντικά γράμματα μέ τό νέο αὐτό σύστημα εἴτε παραλείπονταν ὡς περιττά, εἴτε ἐξακολουθοῦσαν νά γράφονται, χωρίς ὅμως νά προφέρονται.
Τά νέα σύμβολα κατά τό νέο αὐτό σύστημα τῶν Μασωριτῶν, τό ὀνομαζόμενο «τιβεριανό», εἶναι τά ἑξῆς:
Σχῆμα
;

e
,
i
i
O
;
W
u

Mε σύμφωνο
a;
a
ae
a,
ai
ai
ao
a;
Wa
au

Ὀνομασία
κᾶμετς
πάθαχ
τσαῖραι
σεγώλ
χεῖρεκ
χεῖρεκ
χῶλεμ
κᾶμετς χατούφ
σιοῦρεκ
κιμπούτς

Προφορά
ᾱ
ᾰ
ε μακρόν (η)
ε
ῑ
ῐ
ω
ο
ου
ου
˘ (βραχύ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Τό κᾶμετς (ᾱ) καί τό κᾶμετς χατούφ (ο) ἔχουν τό ἴδιο σύμβολο ( ;). Σέ ἑπόμενο
μάθημα θά ποῦμε πῶς διακρίνονται μεταξύ τους. Ὁμοίως θά δοῦμε καί γιά τό πῶς
διακρίνεται τό μακρό καί βραχύ χεῖρεκ ( )i . Τό τσαῖραι ( )e στήν ἑλληνική μετάφραση
τῶν Ἑβδομήκοντα ἀποδίδεται συνήθως μέ τό η, τό ὁποῖο στήν ἑλληνική ἀντιστοιχεῖ
σέ μακρόν ε, π.χ. wc;[e - Ἡσαῦ.
 Τά φωνήεντα γράφονται κάτω ἀπό τά σύμφωνα, ἐκτός ἀπό:
(α) Tό σιοῦρεκ (W), τό ὁποῖο τίθεται μετά ἀπό τό σύμφωνο, π.χ. Wa, Wb.
(β) Tό χῶλεμ ( O), τό ὁποῖο τίθεται ἐπάνω ἀριστερά ἀπό τό γράμμα, π.χ. ao, bo, ro.
1. Πιό συγκεκριμένα, ἐπινοήθηκαν τρία συστήματα στίξεως: Τό παλαιστινιακό, τό βαβυλωνιακό καί τό τιβεριανό, ἀπό τά ὁποῖα ἐπικράτησε τό τελευταῖο.
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 Ὅταν ὅμως μετά ἀπό τό χῶλεμ ἀκολουθεῖ c (σείν ψιλό) ἤ a (ἆλεφ) ὡς φωνηεντικό γράμμα, τότε τό χῶλεμ γράφεται στό δεξί ἐπάνω μέρος τῶν ἀκολουθούντων αὐτῶν γραμμάτων, π.χ. vaOr (προφέρεται «ρώς»· τό a [ἆλεφ] ἐδῶ εἶναι
φωνηεντικό γράμμα, δηλαδή δέν προφέρεται, καί τό χῶλεμ ἀντί νά γραφεῖ στήν
ἀριστερά πλευρά τοῦ r [ραίς] γράφεται στήν δεξιά πλευρά τοῦ a [ἆλεφ]), hc,O[
(προφέρεται «ὡσέ»· τό χῶλεμ γράφεται ἐπάνω δεξιά στό c [σείν ψιλό] καί ὄχι
ἐπάνω ἀριστερά στό [ [ἅγιν]).
 Ὁμοίως, ὅταν ἀκολουθεῖ w (βάβ) ὡς φωνηεντικό γράμμα, τό χῶλεμ γράφεται
στό μέσον τοῦ γράμματος αὐτοῦ, π.χ. l/q (προφέρεται «κώλ»· τό w [βάβ] εἶναι
φωνηεντικό γράμμα καί δέν προφέρεται καί τό χῶλεμ γράφεται ἐπάνω στό w
[βάβ] καί ὄχι ἐπάνω στό q [κώφ]).
 Ὅταν μετά τό χῶλεμ ἀκολουθεῖ v (σείν δασύ), τότε τό χῶλεμ παραλείπεται.
Δέν βάζουμε δηλαδή δύο τελεῖες ἐπάνω δεξιά στό , ἀλλά μία, π.χ. hv,m
(«μωσέ») καί ὄχι hv,mo. Tό χῶλεμ παραλείπεται ὁμοίως καί ὅταν προηγεῖται c
(σείν ψιλό), π.χ. anEc («σωνέ») καί ὄχι anEc.o 2
 Tό τελικό , ὅταν ἔχει κάτω ἀπό αὐτό φωνῆεν, ἀποβάλλει τίς δύο ὑπάλληλες
στιγμές, π.χ. .
 Κατά τήν ἀνάγνωση προφέρεται πρῶτα τό σύμφωνο καί μετά τό φωνῆεν, π.χ.
l; («λά»), le («λέ»), lo («λώ»).
 Ἐξαιρεῖται τό λεγόμενο πάθαχ ὑπείσακτον, στό ὁποῖο προηγεῖται τό φωνῆεν
καί ἀκολουθεῖ τό σύμφωνο.
Πάθαχ ὑπείσακτον καλεῖται τό πάθαχ, ὅταν αὐτό βρίσκεται στό τέλος
τῆς λέξεως, κάτω ἀπό γράμμα λαρυγγόφωνο ([, j, H) καί προηγεῖται μακρά
συλλαβή πλήν τοῦ κάμετς ( ;), π.χ. jWr («ρούαχ»).
 Μετά τήν εἰσαγωγή τῶν μασωριτικῶν φωνηέντων τά φωνηεντικά γράμματα (y,
w, h, a) ἦταν πλέον περιττά. Λόγω ὅμως τοῦ μεγάλου σεβασμοῦ πρός τό παραδοθέν
κείμενο οἱ Μασωρῖτες δέν τά διέγραψαν. Ἔτσι στό σημερινό κείμενο τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης αὐτά τά γράμματα ἀπαντοῦν ἄλλοτε ὡς πλήρη σύμφωνα καί ἄλλοτε ὡς
φωνηεντικά γράμματα, ὁπότε δέν προφέρονται. Ὅταν τά γράμματα αὐτά ἔχουν κάτω
ἀπό αὐτά ἤ πάνω ἀπό αὐτά φωνήεντα, εἶναι σύμφωνα καί προφέρονται. Ἀλλιῶς εἶναι
ἁπλᾶ φωνηεντικά γράμματα καί δέν προφέρονται, π.χ. dywID: («νταβίδ»· ἐδῶ τό w [βάβ]
εἶναι σύμφωνο, γιατί ἔχει κάτω του φωνῆεν, τό i [χεῖρεκ], ἐνῶ τό y [γιώδ] εἶναι φωνηεντικό, γιατί δέν ἔχει δικό του φωνῆεν), r/a («᾽ώρ»· τό a [ἆλεφ] εἶναι σύμφωνο,

2. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὁρισμένες ἐκδόσεις τοῦ Ἑβρ. κειμένου τῆς Π.Δ. δέν παραλείπουν τό χῶλεμ στίς περιπτώσεις αὐτές.
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γιατί ἔχει δικό του φωνῆεν, τό o[χῶλεμ], ἐνῶ τό w [βάβ] εἶναι φωνηεντικό, γιατί δέν
ἔχει δικό του φωνῆεν). 3
Εἴπαμε παραπάνω, ὅτι τά φωνηεντικά γράμματα εἶναι δυνατόν νά παραλειφθοῦν.
Ἔτσι, γιά παράδειγμα, οἱ λέξεις dywID: («νταβίδ») καί r/a («ὤρ») μποροῦν νά γραφοῦν
dwID: («νταβίδ») καί rao («ὤρ»).
Ὅταν τά φωνηεντικά γράμματα γράφονται κανονικά ἡ γραφή ὀνομάζεται
πλήρης. Ὅταν ὅμως παραλείπονται, ἡ γραφή ὀνομάζεται ἐλλιπής.
 Τά w καί y στό τέλος τῶν λέξεων δέν προφέρονται, ὅταν προηγεῖται τό οἰκεῖο σέ
αὐτά φωνῆεν (οἰκεῖο γιά τό w ειναι τά ο καί ου καί γιά τό y τό ε καί ι). Ἀλλιῶς προφέρονται, π.χ. /sWs («σουσώ»), ysiWs («σουσί»), wGE («γκέβ»), ysWs («σουσάγ»).

Λέξεις τοῦ μαθήματος
btK;
wc;[e
vaOr
hc,O[
l/q
hv,m
anEc
jWr
dywID:
r/a
sWs
wGE

(«κιαθάβ»)
(«ἑσαῦ»)4
(«ρώς»)
(«῾ωσέ»)
(«κώλ»)
(«μωσέ»)
(«σωνέ»)
(«ρούαχ»)
(«νταβίδ»)
(«ὤρ»)
(«σούς»)
(«γκέβ»)

ἔγραψε
Ἡσαῦ
κεφάλι, κεφάλαιο, ἀρχή, ἀρχηγός
δημιουργός
φωνή
Μωυσῆς
ἐχθρός
πνεῦμα, ἄνεμος
Δαυίδ
φῶς
ἵππος
μέσον, πλάτη

Ἄσκηση
Προφέρετε τίς παρακάτω λέξεις5 καί βρεῖτε ποιά γράμματα εἶναι φωνηεντικά:
yIm
tae
l[

b/f
r<a,
v,j

yImv;
yBe
br<[,

/y
yKi
rq,bo

3. Προσοχή! Τό χῶλεμ, ἐνῶ τοποθετεῖται ἐπάνω στό βάβ, ἀνήκει στό ἆλεφ καί ὄχι στό βάβ.
4. Στά μαθήματά μας, γιά νά μήν ὑπάρξει σύγχυση, θά μεταγραμματίζουμε τό τσαῖραι μέ ε καί ὄχι μέ η.
5. Οἱ λέξεις αὐτές ἀπαντοῦν στό Γεν. 1,1-6.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 50ο

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο μάθημα 49)

Συνεχίζουμε μέ τήν κλίση μερικῶν ἀκόμη ἀπό τά ἀνώμαλα οὐσιαστικά

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

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
τό
οὖς
τό ὄναρ
ὁ
σῖτος
τοῦ ὠτός
τοῦ ὀνείρατος
τοῦ σίτου
τῷ ὠτί
τῷ ὀνείρατι
τῷ σίτῳ
τό
οὖς
τό ὄναρ
τόν σῖτον
ὦ
οὖς
ὦ
ὄναρ
ὦ
σῖτε
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
τά ὦτα
τά ὀνείρατα
τά σῖτα
τῶν ὤτων
τῶν ὀνειράτων
τῶν σίτων
τοῖς ὠσί
τοῖς ὀνείρασι
τοῖς σίτοις
τά ὦτα
τά ὀνείρατα
τά σῖτα
ὦ
ὦτα
ὦ
ὀνείρατα
ὦ
σῖτα

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

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ὁ
μάρτυς
ὁ
Ἀπόλλων
ἡ
κλείς
τοῦ μάρτυρος
τοῦ Ἀπόλλωνος
τῆς κλειδός
τῷ μάρτυρι
τῷ Ἀπόλλωνι
τῇ κλειδί
τόν μάρτυρα
τόν Ἀπόλλωνα
τήν κλεῖδα
(Ἀπόλλω)
(ἤ κλεῖν)
ὦ
μάρτυς
ὦ
Ἄπολλον
ὦ
κλείς
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
οἱ
μάρτυρες
αἱ
κλεῖδες
τῶν μαρτύρων
τῶν κλειδῶν
τοῖς μάρτυσι
ταῖς κλεισί
τούς μάρτυρας
τάς κλεῖδας
(ἤ κλεῖς)
ὦ
μάρτυρες
ὦ
κλεῖδες
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τό
τοῦ
τῷ
τό
ὦ

στάδιον
σταδίου
σταδίῳ
στάδιον
στάδιον

οἱ στάδιοι
τῶν σταδίων
τοῖς σταδίοις
τούς σταδίους
ὦ στάδιοι

Παρατηρήσεις
Τά ἀνώμαλα οὐσιαστικά ἀνάλογα μέ τήν ἰδιαιτερότητα πού παρουσιάζουν διακρίνονται σέ:
1. Ἑτερογενῆ· ὅσα ἔχουν διαφορετικό γένος στόν πληθυντικό ἀπό ὅ,τι ἔχουν στόν ἑνικό ἤ
ἔχουν παράλληλα καί τό ἴδιο γένος καί διαφορετικό.
πληθυντ. οἱ σταθμοί καί τά σταθμά
π.χ. ὁ σταθμός
ὁ δεσμός
οἱ δεσμοί καί τά δεσμά
τό στάδιον
τά στάδια καί οἱ στάδιοι
2. Διπλογενῆ· αὐτά πού μόνο στόν ἑνικό ἔχουν δύο γένη
πληθυντ. τά ζυγά
π.χ. ὁ ζυγός καί τό ζυγόν
ὁ νῶτος καί τό νῶτον
τά νῶτα
3. Ἑτερόκλιτα· ὅσα κλίνονται σύμφωνα μέ μία κλίση στόν ἕνα ἀριθμό καί σύμφωνα μέ ἄλλη
στόν ἄλλο ἤ σέ μερικές πτώσεις σύμφωνα μέ μία κλίση καί σέ ἄλλες σύμφωνα μέ ἄλλη κλίση.
π.χ. τό πῦρ, τοῦ πυρός, τῷ πυρί, τό πῦρ, ὦ πῦρ (κατά τήν γ´ κλίση)
τά πυρά, τῶν πυρῶν, τοῖς πυροῖς, τά πυρά, ὦ πυρά (κατά τήν β´ κλίση)
ὁ υἱός, τοῦ υἱοῦ κ.λπ. (κατά τήν β´ κλίση), τοῦ υἱέος, τῷ υἱεῖ, οἱ υἱεῖς... (κατά τήν γ´
κλίση).
4. Μεταπλαστά· ὅσα κλίνονται μέν σύμφωνα μέ μία κλίση σέ ὅλες τίς πτώσεις ἀλλά τό θέμα
τους μεταβάλλεται σέ ὡρισμένες πτώσεις
π.χ. ὁ κύων, τοῦ κυνός, τῷ κυνί, τόν κύνα, ὦ κύον (θέμα· κυων, κυν, κυον).
5. Ἄκλιτα· ὅσα ἔχουν τόν ἴδιο τύπο σέ ὅλες τίς πτώσεις, δηλ. δέν κλίνονται. Οἱ πτώσεις διακρίνονται ἀπό τό ἄρθρο π.χ. ὁ Ἀδάμ, τοῦ Ἀδάμ κ.ἄ.
Ἄκλιτα εἶναι:
– Πολλά ὀνόματα παρμένα ἀπό ξένες γλῶσσες, ὅπως τά ἑβραϊκά ὁ Δαβίδ, τοῦ Δαβίδ, ὁ Ἰώβ,
τοῦ Ἰώβ, ὁ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωσήφ, τό Πάσχα, τοῦ Πάσχα κ.λπ.
– Τό ἀπαρέμφατο μέ τό τό ἄρθρο τό σέ ὅλες τίς πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ· οἱ πτώσεις τῶν ἀκλίτων
διακρίνονται ἀπό τό ἄρθρο π.χ. Κρεῖττον τό σιγᾶν τοῦ λαλεῖν μάτην.
– Ὁποιαδήποτε λέξη (κλιτή ἤ ἄκλιτη) καί φράση ἀκόμη, ὅταν παίρνει μπροστά τό ἄρθρο τό
π.χ. τό ἄνθρωπος εἶναι ὄνομα τό κελεύω εἶναι ρῆμα
6. Ἐλλειπτικά· ὅσα δέν ἀπαντοῦν καί στούς δύο ἀριθμούς ἤ σέ ὅλες τίς πτώσεις. Ἐλλειπτικά
κατά τόν ἀριθμό εἶναι· τά κύρια ὀνόματα πού ἀπαντοῦν μόνο στόν ἑνικό ἤ μόνο στόν πληθυντικό
π.χ. ὁ Ἀχιλλεύς, ὁ Πειραιεύς, ἡ Δῆλος, ἡ Κόρινθος, οἱ Δελφοί, τά Μέγαρα κ.ἄ.
Τά ὀνόματα τῶν ἑορτῶν: Τά Παναθήναια, τά Ἴσθμια, τά Ὀλύμπια κ.ἄ.
Τά ὀνόματα τῶν μετάλλων ἤ φυσικῶν σωμάτων ἤ φυσικῶν φαινομένων π.χ. ὁ ἄργυρος, ὁ χρυσός, ὁ σίδηρος, ἡ γῆ, ὁ ἀήρ, τό ἔαρ, ἡ νεότης κ.ἄ.
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