Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η
 «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος.
Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ)
 «Ὁ διάβολος πολεμᾶ τούς πιστούς μέ τόν Οἰκουμενισμό, τούς πλούσιους μέ τόν Μασονισμό
καί τούς φτωχούς μέ τόν Κομμουνισμό» (Ὁ ἁγιορείτης ἁγιασμένος Γέροντας πατήρ Παΐσιος)
 Ἡ καρδιά τοῦ σύγχρονου ὀρθοδόξου Ἕλληνα λέγει: «Ὅπως δέν δεχθήκαμε
νά τουρκέψουμε, ἔτσι δέν θά δεχθοῦμε καί νά φραγκέψουμε»!
Ὁ
ὀρθόξοδος
χριστιανός
γνωρίζει ὅτι: «Ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ οἰκουμενισμός παναίρεση»!
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EOΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιορτάζει ἡ Παναγιά! Σήμερα εἶναι τό Πάσχα
τοῦ καλοκαιριοῦ! Ἄς εὐχαριστήσουμε τήν Παναγιά τήν Δέσποινα, γιατί μᾶς ἀξίωσε
καί πάλι ἐφέτος νά γιορτάσουμε τήν μεγάλη Της γιορτή. Ἑορτάζουμε, χριστιανοί
μου, σήμερα τήν Kοίμηση τῆς Θεοτόκου. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά ἤθελα νά
σᾶς πῶ λίγα λόγια γι᾽ αὐτήν τήν ἑορτή. Τά ἱερά Εὐαγγέλια λέγουν γιά τήν Παναγία
μας ὅτι ἦταν κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ στόν Γολγοθᾶ, ὅτι τήν παρέλαβε
ἔπειτα στό σπίτι του ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης, ὅτι εἶδε πρώτη
τόν ἀναστάντα Κύριο καί ὅτι ἦταν προσευχομένη μαζί μέ τούς Μαθητές καί τούς
πρώτους πιστούς στό ὑπερῶο. Τά ὅσα γνωρίζουμε στήν συνέχεια γιά τήν Παναγία
μας, τά γνωρίζουμε ἀπό τήν Ἱερή Παράδοση. Γιατί γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους πηγή
τῆς πίστεώς μας δέν εἶναι μόνον ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί ἡ Ἱερή Παράδοση.
2. Κατά τήν Ἱερή Παράδοση λοιπόν ἡ Παναγία μας μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ Της, πήγαινε στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ κάθε ἡμέρα καί
ἔκανε ἐκεῖ τήν προσευχή Της. Μία ἡμέρα, Παρασκευή ἡμέρα, πού ἡ Παναγία προσευχόταν στόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ, ἐμφανίστηκε ὁ ἄγγελός Της, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ,
καί τῆς ἀνήγγειλε ὅτι θά ἀφήσει τόν κόσμο καί θά πάει στά οὐράνια πλησίον τοῦ Υἱοῦ
Της. Ἡ Παναγία χάρηκε πολύ γιά τό μήνυμα καί ἐπέστρεψε στήν οἰκία Της καί
ἄρχισε νά τήν εὐπρεπίζει, νά τήν ἑτοιμάζει δηλαδή γιά τήν κηδεία Της. Ὅπως λέγει
χαρακτηριστικά τό Συναξάριο «ἐσάρωσε» τήν οἰκία Της! Δύο χιτῶνες πού εἶχε τούς

ἔδωσε σέ δυό φτωχές γειτόνισσες χῆρες γυναῖκες. Ἔπειτα ἀνακοινώνει τό μήνυμα
πού τῆς εἶπε ὁ ἄγγελος, ὅτι δηλαδή θά ἀπέλθει ἀπό τόν κόσμο αὐτόν στόν Υἱό Της.
3. Ἦταν τότε, χριστιανοί μου, ἡ Παναγία μας πενήντα ἐννιά (59) ἐτῶν. Ἄς ὑπολογίσουμε λεπτομερέστερα τήν ἡλικία Της: Ὅταν ἦταν τριῶν ἐτῶν ἔκανε τά εἰσόδιά
Της στόν Ναό, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἐκεῖ ἔμεινε ἕντεκα ἔτη. Ὕστερα δόθηκε ἀπό
τά χέρια τῶν ἱερέων στόν Ἰωσήφ. Μετά ἀπό τέσσερις μῆνες στήν οἰκία τοῦ Ἰωσήφ
δέχτηκε τόν Εὐαγγελισμό ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ. Ἐγέννησε τόν Ἰησοῦ Χριστό
σέ ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν. Μετά ἀπό τριάντα τρία ἔτη, ὅσα ἦταν ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τήν παρέλαβε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν οἰκία του. Στήν οἰκία τοῦ
Ἰωάννου ἔμεινε ἕντεκα χρόνια καί μετά ἔχουμε τήν Κοίμησή Της, πού ἑορτάζουμε
σήμερα. Ὅλα αὐτά τά χρόνια ὑπολογιζόμενα δίνουν, ἀγαπητοί μου, τήν ἡλικία τῶν
πενήντα ἐννιά ἐτῶν, ὡς ἡλικία Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας.1
4. Ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἐκοιμήθη ἡ Παναγία μας ἦταν ἡμέρα Κυριακή. Εἶναι
ἱερή αὐτή ἡ ἡμέρα. Tήν Κυριακή ἡμέρα ἔγινε ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου. Κυριακή
ἡμέρα ἔγινε καί ἡ ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου. Γιατί αὐτήν τήν ἡμέρα ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Παναγίας, καί αὐτήν τήν ἡμέρα, τήν Κυριακή, γεννήθηκε ὁ Χριστός
μας στήν Βηθλεέμ. Τήν Κυριακή ἡμέρα τά τέκνα τῆς Ἰερουσαλήμ βγῆκαν μέ κλάδους
νά ἀπαντήσουν τόν Χριστό. Τήν Κυριακή ἡμέρα ἀναστήθηκε ὁ Χριστός ἐκ νεκρῶν.
Τήν Κυριακή ἡμέρα ἔγινε ἡ Πεντηκοστή καί ἡμέρα Κυριακή θά γίνει ἡ Δευτέρα τοῦ
Κυρίου Παρουσία. Τήν Κυριακή ἡμέρα, σᾶς εἶπα σήμερα, ἀδελφοί μου, ὅπως τό διάβασα στά ἱερά μας βιβλία, τήν Κυριακή ἡμέρα, λέγω, ἔγινε ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου πού ἑορτάζουμε σήμερα. Τά εἶπα αὐτά γιά νά δηλώσουμε γιά ἄλλη μιά φορά
τήν λύπη μας, ἀκόμη καί τήν ἀγανάκτησή μας, πρός τούς πολιτικούς ἀφεντάδες μας,
πού θέλησαν νά βεβηλώσουν τήν ἱερότητα τῆς Κυριακῆς ἡμέρας μέ τήν κατάργηση
τῆς ἀργίας της, ὅπως ἦταν ἀπό παλαιά θεσπισμένο στό ὀρθόδοξο κράτος μας.
5. Ἡ Παναγία βρίσκεται στό φέρετρο νεκρή. Ποιός θά τήν κηδέψει; Τέκνα δέν
εἶχε, παρά μόνο τόν Μονογενῆ Της Υἱό. Ἀλλά εἶχε ἡ Παναγία πνευματικά τέκνα, καί
αὐτά ἦταν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ὅμως, ὑπήκοοι στήν ἐντολή τοῦ
Χριστοῦ, εἶχαν πορευθεῖ σ᾽ ὅλα τά ἔθνη γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο. Αὐτοί, ἐκεῖ
ὅπου βρισκόταν ὁ καθένας, πληροφορήθηκαν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά τήν Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου καί μία νεφέλη ἅρπαξε τόν καθένα ἀπό τόν τόπο πού βρισκόταν καί
τόν ἔφερε στά Ἰεροσόλυμα, ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν τό σκῆνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Αὐτό σημαίνει ἐκεῖνο τό ὡραῖο Ἐξαποστειλάριο, τό ὁποῖο παριστάνει τήν Παναγία
μας νά λέγει: «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ,
κηδεύσατέ μου τό σῶμα καί Σύ Υἱέ καί Θεέ μου παράλαβέ μου τό πνεῦμα».

1. Νικηφ. Καλλίστου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Β, 3. ΜPG 145,757.
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6. Ἔγινε ἡ νεκρώσιμη Ἀκολουθία στήν Θεομήτορα Παναγία μας. Ποιός Ἀπόστολος
προέστη σ᾽ αὐτήν; Ἕνα πατερικό κείμενο2 μᾶς παρουσιάζει τόν ἕνα Ἀπόστολο νά
λέγει στόν ἄλλο νά προστῆ αὐτός. Τελικά προέστη ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἀλλά αὐτήν
τήν πληροφορία δυνατοί θεολόγοι τήν θεωροῦν ὡς μή ἀληθινή, γιατί δέχονται ὅτι ἐδῶ
ἔχουμε παπικό δάκτυλο πού ἐνόθευσε τό πατερικό κείμενο. Οἱ Παπικοί θέλησαν νά
παρουσιάσουν τόν Πέτρο, τόν ὁποῖο θεωροῦν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τους, ὅτι προέστη
στήν κηδεία τῆς Παναγίας μας. Στήν κηδεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρέπει νά
προέστη ὁ Ἰωάννης ἤ ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος ἤ ὁ Παῦλος ὁ ἀπόστολος, ὄχι πάντως
ὁ Πέτρος.
Ἐνῶ ὅμως ὅλοι ἔψαλαν ὕμνους καί ὠδές στήν Ἐξόδιο τῆς Παναγίας, ἕνας Ἑβραῖος,
Ἰεφωνίας τό ὄνομα, ὅρμησε ἐναντίον τοῦ παναγίου Σκήνους, γιά νά τό βεβηλώσει.
Ἀλλά τότε, χριστιανοί μου, ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ μέ ξίφος πυρός τοῦ ἔκοψε τά χέρια
καί κρεμάστηκαν στήν κλίνη τῆς Θεοτόκου. Καί ὁ βέβηλος Ἰουδαῖος φώναζε μετανοημένος γιά τήν πράξη του, δήλωσε πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό καί παρακαλοῦσε τήν
Παναγία νά τόν συγχωρέσει. Θαῦμα τῆς Παναγίας ἔγινε τότε καί τά χέρια τοῦ μετανοήσαντος Ἰουδαίου κολλήθηκαν αὐτομάτως στήν θέση τους καί αὐτός θεραπεύτηκε
καί ἔγινε Ἀπόστολος.
7. Ἡ Παναγία μας ἐνταφιάστηκε στό χωρίο Γεθσημανῆ. Τρεῖς μέρες ἀκουγόταν στό
μνῆμα Της ὑμνωδία ἀγγέλων. Μετά τήν τρίτη ἡμέρα ἦλθε ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς καί θέλησε νά προσκυνήσει τό ἅγιο Σῶμα τῆς Θεοτόκου. Τότε παρόντες οἱ Ἀπόστολοι ἄνοιξαν
τόν Τάφο τῆς Παναγίας καί εἶδαν ὅλοι ὅτι δέν ὑπῆρχε ἐκεῖ τό θεοδόχο Σῶμα Της, μόνο
τά ἐντάφιά Της, τά ὁποῖα ἀνέδιδαν μιά ὑπέροχη εὐωδία. Τό Σῶμα τῆς Παναγίας μας
μετέστη στούς οὐρανούς. Ἐκεῖ εἶναι ἡ θέση Του! Καί ἡ ἑορτή σήμερα, ἀδελφοί, λέγεται
ὄχι μόνο «Κοίμηση τῆς Θεοτόκου», ἀλλά καί «Μετάσταση» τοῦ Παναγίου Σώματός
Της στούς οὐρανούς. Ἀπό ᾽κεῖ στούς οὐρανούς, ἀδελφοί μου, ἡ Παναγία μᾶς εὐλογεῖ καί
μᾶς προστατεύει. Τήν παρακαλοῦμε νά μή μᾶς ἐγκαταλείψει ποτέ!

2. Γερμανοῦ Πατριάρχου, λόγος Γ´ εἰς τήν κοίμησιν, ΜPG 98,368.
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Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΩΣ ΜΙΜΗΤΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
(Ὁμιλία εἰς Φλώρινα τήν 25η Αὐγούστου εἰς Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στήν σεπτή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Φλωρίνης πατρός Αὐγουστίνου)

Κατά πρῶτον ἐκφράζω τήν εὐχαριστία μου στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ, διότι, μεταξύ τῶν ἄλλων τετιμημένων Ἱεραρχῶν, ἐκάλεσε καί τήν ταπεινοτητά μου νά ὁμιλήσω στό πνευματικό
αὐτό συμπόσιο, ἀφιερωμένο στόν κοινό ἡμῶν πνευματικό πατέρα καί διδάσκαλο, μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης πατέρα Αὐγουστῖνο. Λυπᾶμαι ὅμως γιατί τό θέμα
τό ὁποῖο μοῦ ἀνετέθη νά ἀναπτύξω εἶναι βαθύ καί εὐρύ, ὁ δέ χρόνος ἑκάστου ὁμιλητοῦ
εἶναι περιορισμένος καί δέν θά μπορέσω λοιπόν νά ἀναπτύξω ἐπαρκῶς τό θέμα, ὅπως
θά ἤθελα.
1. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας μου εἶναι: «Ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος ὡς μιμητής τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης». Εἰσέρχομαι κατ᾽ εὐθεῖαν στό θέμα λόγω
στενότητος τοῦ χρόνου. Ἡ ἐμφάνιση τῶν προφητῶν
στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι πολύ παλαιά. Κατά τόν
11ο αἰ. π.Χ. (ἐποχή τοῦ Σαμουήλ) ἔχουμε χωρίο κατά
τό ὁποῖο βλέπουμε τούς προφῆτες νά εἶναι ὁμαδικά συγκεντρωμένοι. Ἀλλά ἐάν κατά τήν ἐποχή αὐτή οἱ
προφῆτες εἶναι ὁμαδικά συγκεντρωμένοι, θά πρέπει τήν
ἐμφάνιση μεμονωμένων προφητῶν νά τήν ἀποδώσουμε
πολύ παλαιότερα, ὥστε νά ὑπάρξει χρόνος, κατά τόν
ὁποῖο οἱ μεμονωμένοι προφῆτες συγκεντρώθηκαν καί
συγκρότησαν ὁμάδες. Γι᾽ αὐτό καί εἶπα ὅτι ἡ ἐμφάνιση
τῶν προφητῶν εἶναι πολύ παλαιά. Εἶναι σημαντικό γιά τό θέμα μας νά γνωρίσουμε
τήν αἰτία ἐμφανίσεως τῶν προφητῶν. Τήν ἀναφέρω μέ λίγα λόγια: Ἡ καθαρή θρησκεία
τοῦ Γιαχβέ, ὅπως τήν παρέλαβε ὁ Μωυσῆς στό ὄρος Σινᾶ, ὅταν οἱ Ἰσραηλῖτες
εἰσῆλθαν στήν γῆ Χαναάν, κατέπεσε, διότι αὐτοί τήν ἀνέμειξαν μέ χαναανιτικά στοιχεῖα καί λάτρευαν τόν Γιαχβέ κατά τόν τρόπο λατρείας τῶν χαναανιτικῶν θεῶν. Ἔτσι
ἔχουμε μία, λεγομένη ἀπό τούς ἑρμηνευτές, «λαϊκή θρησκεία», πού περιεῖχε στοιχεῖα
καί ἀπό τήν μωσαϊκή θρησκεία καί ἀπό τό χαναανιτικό πάνθεο. Τό σοβαρό αὐτό γεγονός προκάλεσε τήν ἀντίδραση τῶν ζηλωτῶν Ἰσραηλιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν τήν μωσαϊκή θρησκεία ἁγνή καί καθαρή, ἀνέπαφη ἀπό ξένα στοιχεῖα. Αὐτοί εἶναι οἱ προφῆτες.
Ἐδῶ ἔχουμε τήν ἐμφάνιση τῶν προφητῶν. Οἱ προφῆτες λοιπόν, κατά τήν προέλευσή
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τους, εἶναι οἱ ἀντιδρῶντες κατά τῆς ἀλλοιώσεως τῆς καθαρῆς θρησκείας, τῆς θρησκείας τῶν πατέρων καί τῆς ἐπαναφορᾶς της στήν ὑψηλή της κορυφή, ἔτσι ἀκριβῶς
ὅπως τήν παρέδωσε ὁ Θεός στό Σινᾶ. Αὐτός εἶναι ὅλος ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, τοῦ
ὁποίου τήν μνήμη ἤρθαμε ἀπόψε ἐδῶ στήν ἕδρα δράσεώς του νά τιμήσουμε. Ὁ ἐπίσκοπος πατήρ Αὐγουστῖνος εἶχε ἐκ τῶν πατέρων αὐτοῦ τήν ψυχή του ζυμωμένη μέ
τό πνεῦμα τῆς καθαρῆς θρησκείας, ὅπως αὐτή τήν δίδει ἡ Ἁγία Γραφή καί τήν βίωσαν
καί δίδαξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες· καί ὡς γνήσιος λοιπόν προφήτης ἐπαναστατοῦσε, διεμαρτύρετο καί φώναζε, ὅταν ἔβλεπε ἀλλοίωση τοῦ πνεύματος τῆς θρησκείας τῶν πατέρων, ὄχι μόνον κατά τήν οὐσία της ἀλλοίωση, ἀλλά καί κατά τήν ἐξωτερική
ἐκδήλωση, γιά τά κοντομάνικα τῶν γυναικῶν, ἐπί παραδείγματι, τούς θερινούς μῆνες
στούς τόπους τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ.
2. Μετά ἀπό αὐτόν τόν γενικό χαρακτηρισμό τοῦ πατρός Αὐγουστίνου ὡς προφήτου
ἔρχομαι σέ εἰδικώτερες πτυχές τοῦ θέματος, παρουσιάζοντας τόν Σεβασμιώτατο Γέροντα ὡς πιστό μιμητή τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Κατά πρῶτον θέλω
νά κάνω μία διαλεύκανση τοῦ ὅρου «προφήτης». Μᾶλλον ἔχουμε λανθασμένη ἀντίληψη
περί τῆς σημασίας τῆς λέξεως προφήτης. Οἱ πολλοί νομίζουν ὅτι οἱ προφῆτες λέγονται
ἔτσι ἐπειδή προλέγουν τά μέλλοντα. Δέν εἶναι ὅμως αὐτή ἡ κυρία ἔννοια τῆς λέξεως
προφήτης. Ἡ πρόθεση «πρό» ἐδῶ δέν ἔχει τήν σημασία τοῦ «προηγουμένως» (λέγω
κάτι ἐκ τῶν προτέρων), ἀλλά ἔχει τήν σημασία τοῦ «ἀντί». Ὁμιλῶ («φημί») ἀντί κάποιου ἄλλου, ἀντί τοῦ Θεοῦ. Ὁ προφήτης λοιπόν, κατά τήν πρώτη σημασία τῆς λέξεως,
εἶναι τό στόμα τοῦ Θεοῦ στίς μάζες τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι αὐτός πού προλέγει τά
μέλλοντα. Γι᾽ αὐτό καί ἡ κύρια ὀνομασία τῶν προφητῶν εἶναι «ναμπί» ἀπό ρῆμα «ναμπού», πού σημαίνει λέγω, ὁμιλῶ. Ὡς ἔχων ὅμως τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ προφήτης προλέγει καί τά μέλλοντα, γι᾽ αὐτό ἔχει καί δεύτερη ὀνομασία· λέγεται καί «ρωέ», ἀπό
ρῆμα «ραά», πού σημαίνει βλέπω. Γι᾽ αὐτό καί οἱ προφῆτες λέγονται «ὁρῶντες» (βλ.
Α´ Βασ. 9,9)· εἶναι οἱ βλέποντες. Ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος εἶναι προφήτης μέ τήν ἔννοια
τοῦ «ναμπί», γιατί δαπάνησε ὁλόκληρο τόν βίο του, ἀπό τήν μικρή του ἡλικία, στήν
ἐξαγγελία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου Σαβαώθ. Καί γραπτῶς καί προφορικῶς
ἐκήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτόν τόν ἐλάμβανε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν
ἑρμηνεία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά θέλω νά ἀποδείξω τώρα ὅτι
ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ἦταν προφήτης καί μέ τήν ἔννοια τοῦ «ρωέ», τήν ἔννοια τοῦ βλέποντος. Ναί, ἦταν «Βλέπων»! Δέν ἔβλεπε ὁράματα, ὅπως ἰσχυρίζονταν ὅτι ἔβλεπαν οἱ
ψευδοπροφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά ἦταν «βλέπων» μέ τήν ἄλλη, τήν θεολογική καί τήν πατερική ἔννοια τοῦ ὅρου. Μ᾽ αὐτήν τήν ἔννοια ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος
ἔβλεπε τό κακό τῆς κοινωνίας τῆς ἐποχῆς του, ἔβλεπε ἀπό τί πάσχει αὐτή καί, σάν
φωτισμένος πού ἦταν, πρόσφερε ὡς φάρμακο θεραπείας της τήν μετάνοια. Σ᾽ αὐτό ὁ
πατήρ Αὐγουστῖνος ἦταν πολύ καλός μαθητής τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
οἱ ὁποῖοι ὡς αἰτία τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ τῆς ἐποχῆς τους θεωροῦσαν τήν ἁμαρτία, τήν
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ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό (βλ. Ἠσ. κεφ. 1). Γι᾽ αὐτό καί ὡς διόρθωση
τῶν πραγμάτων κήρυτταν τήν ἐπιστροφή στόν Θεό, κήρυτταν τήν μετάνοια. Μάλιστα
οἱ προφῆτες, καί ἰδιαίτερα ὁ προφήτης Ἰερεμίας, κήρυτταν μετάνοια μέ τό δυνατό ρῆμα
«σούμπ», τό ὁποῖο σημαίνει ὁλοκάρδια ἐπιστροφή στόν Θεό. Ἔτσι καί ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος συχνά στά κηρύγματά του ἔλεγε γιά στροφή στόν Θεό, γιά «ἑκατόν
ὀγδόντα μοιρῶν» στροφή! Αὐτό τό «ἑκατόν ὀγδόντα μοιρῶν» στροφή εἶναι τό ρῆμα
«σούμπ» τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
3. Οἱ προφῆτες, πρίν ἀκόμη ἀπό τήν κλήση τους στό προφητικό ἀξίωμα, εἶχαν
γλυκαθεῖ ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐθέλγοντο καί ἐτρέφοντο ἀπό αὐτόν καί ἤθελαν νά
τόν κηρύξουν στήν κοινωνία, γιά νά κάνουν καί ἄλλους μετόχους τῆς δικῆς τους
χαρᾶς. Ἀναφερόμενος ὁ προφήτης Ἰερεμίας στήν εὐφροσύνη πού ἔνοιωθε ἀπό τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ, λέγει κάπου, ἀποτεινόμενος στόν Θεό: «Οἱ λόγοι Σου μοῦ εἶναι τροφή, οἱ
λόγοι Σου μοῦ προξενοῦν χαρά» (15,16). Μέρα δέ μέ τήν ἡμέρα οἱ προφῆτες γοητεύονταν δυνατώτερα ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἐπιθυμοῦσαν περισσότερο νά τόν
κηρύξουν στήν κοινωνία. Ἐνῶ εὑρίσκοντο σέ αὐτήν τήν κατάσταση τούς ἐρχόταν ἡ
κλήση ἀπό τόν Θεό γιά τό προφητικό τους ἔργο. Ἡ κλήση γιά τό κήρυγμα τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων τούς ἦταν γλυκειά, γιατί θά ἔκαναν αὐτό πού
ἐπιθυμοῦσαν, νά φυτέψουν δηλαδή τόν δικό τους ὄμορφο πνευματικό κόσμο στίς καρδιές
τῶν ἀνθρώπων. Ὁ προφήτης Ἰερεμίας ἀναφερόμενος σέ ἕνα προχωρημένο στάδιο τοῦ
προφητικοῦ του βίου σ᾽ αὐτήν τήν ὥρα τῆς κλήσεως, λέγει γι᾽ αὐτήν: «Μέ μάγεψες,
Θεέ μου, κι ἄφησα τόν ἑαυτό μου νά μαγευθεῖ» (20,7)!
Ἀλλά στήν κοινωνία ἐρχόμενοι οἱ προφῆτες νά κηρύξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀντιμετώπιζαν ἕναν ἄκρως ἀντίθετο κόσμο πρός τόν ἰδικόν τους. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού
ἔθελγε αὐτούς, ἦταν ἀντικείμενο χλευασμοῦ ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἡ σύγκρουση αὐτή
τῶν δύο κόσμων, τοῦ δικοῦ τους πνευματικοῦ κόσμου καί τῶν χλευαστῶν τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ, ἔφερε στούς προφῆτες μία κρίση, ἡ ὁποία ἐξηγεῖται φυσικά καί ψυχολογικά.
Τήν κρίση αὐτή τήν ἐκφράζει περισσότερο ἀπό ὅλους στήν νεαρά του ἡλικία ὁ προφήτης
Ἰερεμίας. Αὐτός, συνεπαρμένος ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀφ᾽ ἑνός καί ἀντιμετωπίζοντας
τήν διαφθορά τῆς κοινωνίας ἀφ᾽ ἑτέρου, συγκλονίζεται καί πάσχει μία κρίση, ὅπως τήν
εἶπα. Λέγει ὁ προφήτης σέ ἕνα του μονόλογο: «Ἡ καρδιά μου σπαράσσεται μέσα μου·
ὅλα τά κόκκαλά μου τρέμουν. Εἶμαι σάν ἕνας μεθυσμένος, ἀπό τό κρασί κυριευμένος
πρό τοῦ Θεοῦ, πρό τῶν ἁγίων Του λόγων....... Ἡ χώρα εἶναι γεμάτη ἀπό μοιχούς, προσπάθειά τους εἶναι τό κακό καί δύναμή τους ἡ κακία» (23,9-10).
Ἐρχόμαστε τώρα στόν ὑμνούμενο ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα, τόν ἐπίσκοπο πατέρα
Αὐγουστῖνο. Ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος δέν ἐξῆλθε ἐπιπόλαια στό κήρυγμα μέ τό ἐφόδιο
μόνο τοῦ πτυχίου τοῦ θεολόγου. Μετά ἀπό τήν λήψη τοῦ πτυχίου ἔθρεψε πολύ τήν
ψυχή του μέ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ σέ περισυλλογή στόν ἡσυχαστικό τόπο τῆς
πατρίδος του. Μελέτησε τήν Ἁγία Γραφή, τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί πολλά
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ἄλλα θεολογικά βιβλία. Ὅλα αὐτά τόν ἔτρεφαν πνευματικά καί τοῦ δημιούργησαν
μέσα του ἕναν ὄμοφρο πνευματικό κόσμο καί τόν σφοδρό πόθο νά τόν μεταδώσει μέ
τό κήρυγμα στόν λαό τοῦ Θεοῦ. Σ᾽ αὐτήν τήν κατάστασή του εὑρισκόμενος δέχτηκε
τήν κλήση τοῦ Θεοῦ διά τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Μητροπολίτου Ἀκαρνανίας κυροῦ
Ἱεροθέου. Στά κηρύγματά του ὅμως ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος πάσχει καί εἶναι φανερή ἡ
κρίση πού διέρχεται· ἐκφράζει δέ τήν κρίση αὐτή μέ ἔντονες φωνές, πού στούς ἄγευστους ἀπό τά προφητικά κείμενα προκαλοῦν τήν ἀπορία. Παρατηρεῖται καί σ᾽ αὐτόν
τό φαινόμενο πού δημιουργεῖται στήν ψυχή τοῦ προφήτου ἀπό τήν σύγκρουση τῶν
δύο κόσμων, πού εἴπαμε παραπάνω, τοῦ δικοῦ του πνευματικοῦ κόσμου καί τῆς διαφθορᾶς τῆς κοινωνίας. Πολλοί Ἱεροκήρυκες, οἱ ὁποῖοι ἐκφέρουν τό κήρυγμά τους ἔτσι
ψυχρά καί ἄκαρδα καί δέν ἔχουν μελετήσει τούς προφῆτες, δέν μποροῦν νά ἑρμηνεύσουν
τό φαινόμενο αὐτό τῆς ἐκρήξεως τῆς ψυχῆς τοῦ θρυλικοῦ Καντιώτη κατά τό κήρυγμα, στούς δέ κοσμικούς τό φαινόμενο αὐτό θεωρεῖται καί ὡς ἐκνευρισμός καί ὡς
ἐκφράζον ταραγμένο ψυχικό κόσμο. Τά ἴδια θά ἔλεγαν αὐτοί οἱ χλευαστές, ἄν ἄκουγαν
καί τόν θεόπνευστο Ἀμώς καί τόν θεοφόρο Ἠσαΐα.
4. Παρά τήν ταραχή ὅμως καί τήν κρίση αὐτή πού ἔπασχαν οἱ προφῆτες ἀπό τήν
ἐπαφή τῶν δύο κόσμων, τοῦ δικοῦ τους κόσμου καί τοῦ κόσμου τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων
τῆς κοινωνίας, στήν ὁποία ἔρχονταν νά κηρύξουν, αὐτοί δέν ἐγκατέλειπαν τό ἔργο τους
πού ἄρχισαν, ἀλλά συνέχιζαν νά ἐργάζονται, ἐλέγχοντες τήν παρατηρουμένη ἀποστασία
τῶν ἀνθρώπων καί ἐξαγγέλλοντες τόν λόγο τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς. Ἔτσι καί ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος: Δέν ἀποδείχθηκε ποτέ ἀδύνατος καί δειλός, ὥστε νά ἐγκαταλείψει τό ἔργο
του καί νά τό ἀφήσει ἡμιτελές, ἀλλά, παρ᾽ ὅλη τήν παρουσιαζομένη διαφθορά τῆς κοινωνίας, αὐτός ἐργαζόταν συνεχῶς σ᾽ αὐτήν, κηρύττοντας ἀκατάπαυστα καί μέ θαυμαστό
ζῆλο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Τό ἔργο τους οἱ προφῆτες στήν κοινωνία τό αἰσθάνονταν διπλό. Ἀρνητικό καί θετικό
καί μάλιστα ἀρνητικό πρῶτα. Δηλαδή, οἱ προφῆτες ἄρχιζαν κατά πρῶτον νά κατακρημνίζουν ἁμαρτωλούς κόσμους καί νά ἐκριζώνουν εἴδωλα, πού ἦταν βαθιά ριζωμένα, γιά
νά φυτέψουν στήν κοινωνία τόν δικό τους πνευματικό κόσμο. Αὐτό τό ἐκφράζει ὁ Θεός
στόν προφήτη Ἰερεμία ὅταν, ἀποστέλλοντάς τον στό κήρυγμα, τοῦ εἶπε: «Ἰδού, σήμερα
προφήτη στά ἔθνη καί στά βασίλεια σέ κατέστησα, νά ἐκριζώνεις καί νά καταστρέφεις,
νά ἀνοικοδομεῖς καί νά φυτεύεις» (1,10). Ἔτσι, κατά τήν προφητική αὐτή ἀρχή, διπλό
ἦταν τό ἔργο καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Γέροντος πατρός Αὐγουστίνου κατά τήν μακρά
του προφητική δράση. Κατά πρῶτο λόγο ἦταν ἔργο ἀρνητικό, γιατί ἤθελε νά καταστρέψει τά κατασκευάσματα τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου καί νά φυτέψει σ᾽ αὐτόν τόν δικό
του κόσμο, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν δικός του, ἀλλά τοῦ Θεοῦ, ὅπως τόν ἐμελέτησε ὁ πολυθρύλητος Γέροντας στήν Ἁγία Γραφή καί στά βιβλία τῶν ἁγίων Πατέρων. Γι᾽ αὐτό, γιά
τήν ἐκρίζωση δηλαδή τῶν ἁμαρτωλῶν ἐθίμων τῆς ἀποστάτου ἀπό τόν Θεό κοινωνίας,
ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος φώναζε, φώναζε δυνατά διαμαρτυρόμενος γιά τήν ἀποστασία ἀπό
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τόν Θεό καί ἐλέγχοντας τούς ὑπεύθυνους γιά τά παρατηρούμενα κακά. Στήν πολεμική
του αὐτή ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ἦταν ἀτρόμητος. Πρέπει νά ποῦμε ὅμως, καί μάλιστα
νά τονίσουμε, ὅτι ἡ πολεμική αὐτή τοῦ πατρός Αὐγουστίνου, ὅπως βεβαίως καί τῶν
προφητῶν, δέν προερχόταν ἀπό ἐχθρότητα, ἀλλά ἀπό τήν ἀγάπη του στήν κοινωνία τῶν
ἀνθρώπων, γιά νά γκρεμιστοῦν ἀπό αὐτήν τά τείχη τῆς ἁμαρτίας καί νά φυτευτοῦν σ᾽
αὐτήν οἱ λαμπροί πύργοι τῆς ἀρετῆς. Μάλιστα, ὅπως τό λέγει ὁ μακαριστός Καθηγητής
Βασίλειος Βέλλας, «ὅσο ἡ πίστις τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν ἀλήθειαν τοῦ ὑπ᾽
αὐτοῦ πρεσβευομένου κόσμου εἶναι βαθυτέρα, τόσον καί ὁ πόλεμος κατά τοῦ ψευδοῦς
κόσμου εἶναι βιαιότερος» (στό βιβλίο του Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος κατά τούς Προφήτας
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Ἀθῆναι 1959, σ. 28). Ἄρα, κατά τόν ἀδαμάντινο λόγο αὐτόν
τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου, τά δυνατά ἐλεγκτικά κηρύγματα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου
προέρχονται ἀπό τήν βαθειά του πίστη στόν Θεό καί στόν ἅγιό Του λόγο.
5. Ὁ πόλεμος αὐτός τῶν προφητῶν, ὁ ὁποῖος ἔθιγε ὑψηλά πρόσωπα τῆς κοινωνίας,
θρησκευτικά καί πολιτικά πρόσωπα, ἀλλά καί αὐτόν τόν λαό, ἐγέννησε, ὅπως ἦταν
φυσικό, καί τήν σφοδρή ἀντίδραση τοῦ κόσμου κατά τῶν προφητῶν. Ἡ ἀντίδραση
αὐτή ἐκφραζόταν στήν ἀρχή μέ μία ψυχρή ἀδιαφορία πρός τό κήρυγμά τους, ἀλλά
μετά ἡ ἀδιαφορία αὐτή γινόταν εἰρωνεία καί ὕβρις καί πολεμική ἐναντίον τους. Τόν
προφήτη Ὠσηέ, γιά παράδειγμα, οἱ σύγχρονοί του τόν ἀποκαλοῦσαν τρελλό. Ἔλεγαν:
«Ἀνόητος εἶναι ὁ προφήτης, τρελλός εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος» (Ὠσ. 9,7).
Καί ὄχι μόνον αὐτό ἀλλά: «Ὁ Ἐφραίμ παραμένει παρά τήν σκηνήν τοῦ προφήτου,
παγίδες στήνει σέ ὅλους τούς δρόμους του» (Ὠσ. 9,8 ἑξ.). Ἡ μεγαλύτερη ὅμως πολεμική, ὅπως φαίνεται ἀπό τά κείμενά μας, ἔγινε κατά τοῦ προφήτου Ἰερεμίου. Ὁ
προφήτης ἔγινε «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἔριδος καί τῆς διαμάχης σέ ὅλη τήν χώρα» (Ἰερ.
15,16). Τό κήρυγμά του γινόταν ἀντικείμενο γέλωτος καί ὀνειδισμοῦ (Ἰερ. 15,15).
Ὅλοι τόν καταρῶνται, ὅλοι τόν ἔχουν ἐγκαταλείψει (Ἰερ. 15,10.11.17). Καί ἀκόμη,
περισσότερο, αὐτοί οἱ πατριῶτες του εἶχαν ἀποφασίσει τόν θάνατό του καί ἔκαναν μάλιστα δολοφονική ἀπόπειρα ἐναντίον του (βλ. Ἰερ. 18,12-22. 17,18. 11,18-19).
Ἐδῶ πιά ὁ μακαριστός διδάσκαλος ἐπίσκοπος πατήρ Αὐγουστῖνος ἀποδεικνύεται
κατά πολύ γνήσιος μιμητής τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στά ὁρμητικά
ἐλεγκτικά του κηρύγματα οἱ ἀρνητές ἀπαντοῦσαν μέ ὕβρεις καί εἰρωνεῖες καί, ἀκριβῶςἀκριβέστατα, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ προφήτου Ὠσηέ, τόν ἀποκαλοῦσαν καί αὐτόν
τρελλό. Σέ κάποια παλαιά του Σπίθα, θυμᾶμαι, ὁ ἴδιος ἀνέφερε ὅτι ἐλάμβανε γράμματα
στά ὁποῖα τόν ἀποκαλοῦσαν «τρελλλλλό» (μέ 5 λάμδα). Θυμούμεθα καλῶς καί τόν
ἐρχομό ἐδῶ στήν Φλώρινα ἰατρῶν, ἀπεσταλμένων ἀπό τήν δικτατορία, μέ τήν ἐντολή
νά τόν χαρακτηρίσουν, μετά ἀπό ἐξέταση, ὡς τρελλό, γιά νά τόν ἐκτοπίσουν ἀπό τόν
θρόνο Του. Ἀλλά εὐφυέστατος ὁ «τρελλός» τους δέν δέχτηκε τήν ἐμπαικτική αὐτή ἐξέταση! Ἄγευστοι τῶν προφητικῶν κειμένων καί τῶν ἀγώνων καί τῶν ἀγωνιῶν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας πολλοί ἔκριναν τίς φωνές τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ὡς
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νευρικότητες, ὡς ξεσπάσματα ταραγμένης ψυχικῆς καταστάσεως. Ἀλλά ἐδώσαμε ἤδη
τήν ἑρμηνεία αὐτῶν. Εἶναι ὁ κρότος ἀπό τήν σύγκρουση τῶν δύο ἄκρως ἀντιθέτων κόσμων, τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τοῦ προφήτου καί τοῦ κόσμου τῶν ἀσεβῶν. Ἐπαναλαμβάνω τόν μονόλογο τοῦ προφήτου Ἰερεμίου, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τήν κρίση αὐτή: «Εἶμαι
σάν ἕνας μεθυσμένος, ἀπό τό κρασί κυριευμένος πρό τοῦ Γιαχβέ, πρό τῶν ἁγίων λόγων
Του» (Ἰερ. 23,9-10). Καί ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, ἐνθυμοῦμαι, σέ κάποια του τέτοια προφητική κρίση εἶπε σέ κήρυγμα: «Ζαλίζομαι, ζαλίζομαι. Τί ἔπαθα; Τρελλάθηκα; Ποῦ ζῶ;
Ποῦ βρίσκομαι;». Πλήρης ταύτιση μέ τίς κρίσεις τῶν προφητῶν καί κατ᾽ ἔκφραση!
6. Ἡ πολεμική τοῦ κόσμου ἀπέβαινε γιά τούς προφῆτες καί γιά τόν πατέρα
Αὐγουστῖνο ὁμοίως ἕνα ἀληθινό μαρτύριο. Δυνατοί ὅμως στήν πίστη οἱ προφῆτες δέν
κλονίζονταν ἀπό τήν πολεμική τοῦ κόσμου, δέν ἀποδεικνύονταν δειλοί, ἀλλά παρέμεναν
πιστοί στήν ἀποστολή τους καί συνέχιζαν τό ἔργο τους. Εἶναι ὡραῖος ὁ λόγος τοῦ
προφήτου Μιχαία, ὁ ὁποῖος, ἀπαντώντας στούς πολεμοῦντες τό προφητικό του ἔργο,
ἔλεγε: «Τοὐναντίον ἐγώ εἶμαι πλήρης δυνάμεως, γιά νά ἐξαγγέλλω τήν ἀσέβεια τοῦ
Ἰακώβ καί τήν ἁμαρτία τοῦ Ἰσραήλ» (Μιχ. 3,8). Τέτοιους παρομοίους λόγους ἔχουμε
ἀκούσει πολλούς ἀπό τό στόμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου. Ἐνῶ ἐμαίνετο ὁ κατ᾽ αὐτοῦ
πόλεμος, μέ ἀρχηγέτες ἐκκλησιαστικούς καί πολιτικούς ἄρχοντες, αὐτός παρέμενε
σταθερός στίς θέσεις του, ἀκλόνητος στίς ἀρχές του. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά ἐνέτεινε περισσότερο τόν ἔλεγχό του κατά τοῦ κακοῦ καί τῶν κακῶν ἀνθρώπων.
7. Ἀλλά εἶναι καί τό ἄλλο: Ἔχουμε περιπτώσεις, στίς ὁποῖες οἱ προφῆτες αἰσθάνονται κουρασμένοι ἀπό τήν πολεμική τοῦ κόσμου· ὁ δέ πολυπαθής Ἰερεμίας κλαυθμυρίζει καί παραπονεῖται ἀκόμη καί κατά τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἰερ. 15,10 ἑξ. 20,7-18),
γιατί σάν νά μή βλέπει τήν συμπαράστασή Του. Ἀλλά καί μετά τήν ἀνθρώπινη αὐτή
κρίση οἱ προφῆτες ἐμφανίζονται καί πάλι δυνατοί καί προσκολλημένοι στήν προφητική
τους ἀποστολή. Αὐτό συνέβαινε γιατί ἀγαποῦσαν δυνατά τό κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ. Εἶχαν ταυτιστεῖ μέ τό ἔργο τους αὐτό. Καί ὅταν ἀναπηδοῦσε ἀπό μέσα τους ἡ
ἀπογοητευτική σκέψη νά ἐγκαταλείψουν τό κήρυγμα, μιά δύναμη ἀναπηδοῦσε ἀπό
τήν ψυχή τους, πού τούς καθήλωνε στό ἔργο τους, γιατί δέν μποροῦσαν νά τά βάλουν
μέ αὐτό πού ἐρωτεύτηκαν! Τήν δύναμη αὐτή ὁ προφήτης Ἰερεμίας τήν παριστάνει
ὡς καυστική φωτιά. Λέγει σέ κάποιον ὡραῖο του μονόλογο: «Ὁσάκις σκέφτομαι νά
μήν θυμηθῶ τόν Θεό, νά μήν μιλήσω πλέον στό ὄνομά Του, τότε νοιώθω μέσα μου
μία καυστική φωτιά, μιά φλόγα στά κόκκαλά μου. Προσπαθῶ νά ὑποφέρω (αὐτό τό
πῦρ), ἀλλά δέν μπορῶ» (Ἰερ. 20,8). Ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, τοῦ ὁποίου ὁ ἔπαινος
εἶναι λαμπρός στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶχε ἐρωτευθεῖ τό κήρυγμα. Δέν μποροῦσε
νά ζήσει χωρίς τό κήρυγμα. Ἐνθυμοῦμαι, μόλις κατά τήν ἔξοδό του ἀπό τό Νοσοκομεῖο Εὐαγγελισμός, ὅπου εἶχε νοσηλευθεῖ γιά ἐπικίνδυνη ἀσθένεια, ἀσθένεια πρός θάνατον, εἶπε στόν γιατρό του: «Δηλαδή τώρα μπορῶ νά κηρύττω»! Μοῦ ἔκανε
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ἐντύπωση ὁ λόγος του αὐτός σέ μένα τόν νεαρό τότε, γιατί διέγνωσα ἀπό αὐτόν τήν
θερμή ἀγάπη του στό κήρυγμα. Ἄν καί εἶχε κάνει χιλιάδες-χιλιάδες κηρύγματα μέχρι
τότε, ἄν καί παρ᾽ ὀλίγον νά πέθαινε στό Νοσοκομεῖο καί ἄν καί τόσο ὑπέφερε ἀπό τήν
πολεμική τοῦ κόσμου γιά τά κηρύγματά του, ὅμως ἡ καρδιά του ἦταν στό κήρυγμα.
8. Τό κήρυγμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου ἦταν κήρυγμα εὐαγγελικό, πατερικό, ἀπερίτμητο (ἀκουτσούρευτο), πέρα γιά πέρα ὀρθόδοξο. Ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος, δέν κατέβαζε
τά μέτρα: «Ὁ Ὄλυμπος ἔχει τόσα μέτρα»! Δέν ἀλλοίωνε τό κήρυγμά του, δέν νόθευε
τόν εὐαγγελικό λόγο, γιά νά προσφέρει κήρυγμα εὐχάριστο στούς ἀνθρώπους καί γιά
νά κερδίσει ὀπαδούς. Ἀσφαλῶς, ἄν κηρύττουμε φιλοπαπικά καί οἰκουμενιστικά κηρύγματα, θά εἴμαστε εὐχάριστοι στούς πολλούς καί θά ἔχουμε ὑποστηρικτές. Τέτοια
ὅμως τακτική ἦταν ξένη στόν πατέρα Αὐγουστῖνο. Ἐδῶ πάλι ἐνθυμούμεθα τούς
προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀπό τούς ὁποίους ὁ ὑμνούμενος Γέροντας ἐνεπνέετο
καί κατευθύνετο. Οἱ προφῆτες πράγματι κρατοῦσαν ψηλά τόν λόγο τους καί ἔκαναν
ἀγώνα νά ἀνεβάσουν ἐκεῖ ψηλά τόν λαό καί ὄχι νά κατεβάσουν τόν θεῖο λόγο στό χαμηλό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ. Λέγει ὁ Θεός στόν προφήτη Ἰερεμία: «Αὐτοί (οἱ ἄνθρωποι)
ὀφείλουν νά ἐπιστρέψουν σέ σένα καί ὄχι ἐσύ σ᾽ αὐτούς» (Ἰερ. 15,19). Κατά τόν πατέρα Αὐγουστῖνο ὁ ἱεροκήρυκας ἐκεῖνος πού, λόγω τοῦ διωγμοῦ του, προδίδει τήν
γραμμή του καί κηρύττει κατά τήν ἐπιθυμία τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἐξουδετερώσει
τήν ἐναντίον του πολεμική, αὐτός ὁ ἱεροκήρυκας, κατά τόν μακαριστό Γέροντα, εἶναι
ψευδοπροφήτης. Διότι, ὅπως λέγει ὁ προφήτης Μαλαχίας, «ἡ ἀλήθεια ὀφείλει νά εἶναι
πάντα στό στόμα τοῦ ἱερέως καί δόλος νά μήν ὑπάρχει στά χείλη του» (Μαλ. 2,6).
Οἱ ἄνθρωποι βέβαια, εἶναι γνωστόν ὅτι θέλουν κήρυγμα εὐχάριστο, κήρυγμα κολακευτικό τῶν ἀδυναμιῶν τους. Ἀλλά τέτοιο κήρυγμα εἶναι ἀπάτη καί ψέμα: «Ἐάν
ἐγώ ἐπεδίωκα μάταια καί ἀπατηλά καί προφήτευα ψεύδη ἀπό μέθη καί κραιπάλη,
τότε θά ἤμουνα προφήτης τοῦ λαοῦ αὐτοῦ», λέγει ὁ προφήτης Μιχαίας (2,11).
9. Οἱ προφῆτες μᾶς παρουσιάζονται στά ἱερά μας κείμενα ὡς ἀπογοητευμένοι γιά
τά μικρά καί μηδαμινά ἀκόμη ἀποτελέσματα τῶν κόπων τους. Ἀκοῦστε μιά τέτοια
πονετική φωνή: «Ἀλλοίμονο σέ μένα, γιατί μοιάζω μέ αὐτόν πού μαζεύει ὀπῶρες μετά
τήν συγκομιδή. Κανένα σταφύλι δέν ὑπάρχει γιά φάγωμα, κανένα πρωτόβλαστο σύκο
νά τό ἐπιθυμήσει ἡ ψυχή μου» (Μιχ. 7,1). Ὁ δέ προφήτης Ἠσαΐας παρουσιάζει καί
αὐτόν τόν Μεσσία ἀπογοητευμένον ἀπό τά πενιχρά ἀποτελέσματα τῆς ἐργασίας του:
«Ἐγώ δέ – λέγει ὁ Μεσσίας – εἰς μάτην καί γιά τό τίποτε ἐκοπίασα. Εἰς μάτην ἐδαπάνησα τήν ζωή μου» (Ἠσ. 49,4). Πολλές φορές εἴχαμε ἀκούσει ἀπό τό στόμα τοῦ
μακαριστοῦ Γέροντος τόν ἀπογοητευτικό αὐτό λόγο. «Καί τί κάναμε μέ τά τόσα κηρύγματα;», ἔλεγε μονολογώντας. «Τί βγῆκε ἀπό τόσους κόπους καί ἀγῶνες; Ἀλλά
ἐργαζόμαστε γιά τόν ἕνα, γιά τόν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου». Ἀπογοητευμένοι οἱ
προφῆτες ἀπό τά πενιχρά ἀποτελέσματα στόν λαό ἀναπαύονται στόν μικρό κύκλο
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τῶν μαθητῶν τους, στούς ὁποίους παραδίδουν καί τήν διδασκαλία τους, γιά νά γίνουν
αὐτοί συνεχιστές τοῦ ἔργου τους. «Θέλω νά δέσω, θέλω νά σφραγίσω τήν διδασκαλία
μου διά τούς μαθητάς μου», λέγει ὁ προφήτης Ἠσαΐας (8,16), ἀπαντώντας στούς
περιφρονητές τοῦ λόγου του. Αὐτός ὁ κύκλος τῶν μαθητῶν ἀποτελοῦσε τήν πλέον
γλυκειά παρηγορία καί τήν ἐλπίδα τῶν προφητῶν. «Ἰδού ἐγώ καί τά παιδία, ἅ μοι
ἔδωκεν ὁ Θεός», λέγει μέ καύχηση ὁ προφήτης Ἠσαΐα (8,18). Ἦταν ἡ Ἠσαΐειος
σχολή του, στήν ὁποία ἐνεπιστεύθη κυρίως τό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου του ὁ προφήτης. Αὐτός εἶναι ὁ λεγόμενος «Δευτερο-Ησαΐας», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἠσαΐας
τοῦ πρώτου μέρους τοῦ βιβλίου μέ ὑπομνηματισμό τῶν μαθητῶν του κατά τά γεγονότα τῆς ἐποχῆς.
Καί τοῦ πατρός Αὐγουστίνου πόθος - θερμός πόθος ἦταν ἡ δημιουργία σχολῆς ἐκ
τῶν στενῶν μαθητῶν του, τῶν πιστῶν πνευματικῶν του τέκνων, μέ μόνο καί μοναδικό
σκοπό νά γίνουν πιστοί ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου. Νά γίνουν θερμοί κήρυκες τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ, κηρύττοντες ὀρθόδοξα τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν πατερική
γραμμή. Νά πεθάνουν στήν ἐξορία καί στίς φυλακές γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἐπανειλημμένως ἔλεγε: «Ἐάν ἐμεῖς οἱ ἱεροκήρυκες καί οἱ ἐπίσκοποι δέν πεθάνουμε στίς
φυλακές, εἴμαστε ψεῦτες καί ψευδοπροφῆτες»!
Ἀσφαλῶς οἱ κόποι Του δέν πῆγαν χαμένοι. Οἱ λόγοι Του καί ὅλη ἡ προσωπικότητά
Του μᾶς ὑπενθύμιζαν ζωηρά τήν παρουσία τῶν προφητῶν στήν ἐποχή μας. Ὅταν τόν
ἄκουγα νά κηρύττει μέ ὑψωμένη τήν φωνή, ἔλεγα: «Ἐδῶ ἀκούω τόν προφήτη Ἠσαΐα
νά ἐλέγχει τήν ἀποστασία τοῦ λαοῦ». Καί ὅταν παρακάτω τόν ἄκουγα νά ὁμιλεῖ πονετικά γιά τά συμβαίνοντα, ἔλεγα πάλι: «Ἐδῶ ἀκούω τόν προφήτη Ἰερεμία, ὁ ὁποῖος
διά τοῦ θρήνου δίδει διέξοδο στά συνέχοντα συναισθήματά του».
Ἀνῆκα καί ἐγώ στόν κύκλο τῶν μαθητῶν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος. Δέν ἐφάνηκα
πιστός Του μαθητής. Ἔφυγα ἀπό κοντά Του. Ἔφυγα μόνος μου, δέν μέ ἔδιωξε.
Ἔφυγα, γιατί ἤμουν καί εἶμαι ἀκόμη ἀδύναμος. Δέν εἶχα οὔτε καί ἔχω ἀκόμη τήν
δύναμη νά ἀνέλθω στό ὕψος πού αὐτός ἤθελε τά πνευματικά Του τέκνα. Τοῦ ζητῶ
συγγνώμη γιά τήν πικρία πού τοῦ προκάλεσα μέ τήν φυγή μου αὐτή, ἀλλά ἐνώπιον
τοῦ διαδόχου Του, προσκυνητοῦ μοι Ἀρχιερέως, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεκλήτου, καί ἐνώπιον τῶν λοιπῶν ἁγίων Σεβασμιωτάτων πατέρων, καί
ἐνώπιόν Σας, ὦ λαέ τοῦ Θεοῦ, δηλώνω ὅτι ὅλη ἡ μορφή τοῦ Σεβασμιωτάτου Αὐτοῦ
Διδασκάλου μας ἐνθρονίστηκε βαθιά στήν καρδιά μου, καί ἀκόμη δηλώνω ὅτι «τό
αἷμα νερό δέν γίνεται»!
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KYΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 7 Ἰουλίου 2013

Η ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τήν
Πρός Διόγνητον Ἐπιστολή. Εἶναι καί αὐτό ἕνα ὡραῖο πατερικό κείμενο, πού
ὅμως δέν ξέρουμε ποιός τό ἔγραψε. Τό κείμενο αὐτό τό χρονολογοῦν τόν 2ο αἰ.
καί πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου, τοῦ μάρτυρα καί φιλοσόφου, γιά τόν ὁποῖο σᾶς ἔχω μιλήσει. Εἶναι μιά ἀπολογητική ὁμιλία ὑπέρ τοῦ
χριστιανισμοῦ. Ἡ ἐπιστολή αὐτή, πού ἔχει μεγάλη ἀξία, χρόνια καί χρόνια ἦταν
θαμμένη, ἀλλά βρέθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, πρίν ἀπό τήν ἅλωσή της, ἀπό
ἕναν λατίνο κληρικό σέ ἕνα ἰχθυοπωλεῖο. Αὐτή ἡ φήμη κυκλοφόρησε γιά τήν
ἀνεύρεση τῆς Πρός Διόγνητον Ἐπιστολῆς. Τό πιστεύετε αὐτό ἐσεῖς, χριστιανοί
μου; Ἐγώ δέν πιστεύω αὐτή τήν φήμη, γιατί διαφορετικά ἔχει τό πράγμα. Ἡ
ἀλήθεια, ὅπως λέγουν ἐπιστήμονες Πατρολόγοι, πρέπει νά εἶναι ὅτι ἕνας παπικός
κληρικός ἔκλεψε ἀπό μιά βιβλιοθήκη ὀρθοδόξου Μοναστηριοῦ τήν ἐπιστολή αὐτή
καί κατέφυγε στό ψέμα ὅτι τήν βρῆκε πεταμένη σέ ἕνα ἰχθυοπωλεῖο. Τό εἶχαν
συνήθεια αὐτό τότε νά τό κάνουν οἱ παπικοί κληρικοί.
Ἡ ἐπιστολή αὐτή, ἀγαπητοί μου, ἀπευθύνεται ἀπό ἕναν ἄγνωστο συγγραφέα,
ὅπως εἴπαμε, σέ ἕναν ἐπίσημο εἰδωλολάτρη ὀνόματι Διόγνητο. Γενικά τό κείμενο
λέγει ποιόν Θεό πιστεύουν καί λατρεύουν οἱ χριστιανοί, ὥστε νά περιφρονοῦν τόν
κόσμο, ἀκόμη δέ καί τόν θάνατο γιά τόν Θεό τους. Ποιόν Θεό πιστεύουν αὐτοί,
ὥστε ἀπορρίπτουν τούς θεούς τῶν Ἑλλήνων καί τήν λατρεία τῶν Ἰουδαίων; Ἡ
ἐπιστολή αὐτή ὁμιλεῖ ἀκόμη γιά τήν ἀγάπη πού ἔχουν οἱ χριστιανοί μεταξύ τους
καί θέτει τό ἐρώτημα, γιατί ἡ πίστη αὐτή τῶν χριστιανῶν ἦρθε τόσο ἀργά στόν
κόσμο.
2. Ὁ συγγραφέας τοῦ κειμένου αὐτοῦ, κατά πρῶτον, μιλάει γιά τό τιποτένιο
τῆς θρησκείας τῶν Ἑλλήνων, γιατί ἡ θρησκεία αὐτή τῶν εἰδωλολατρῶν πιστεύει
γιά θεούς τά τυφλά καί ἀναίσθητα καί φθαρτά κατασκευάσματα, γιά τά ὁποῖα
καί οἱ ἴδιοι οἱ ἐθνικοί δέν αἰσθάνονται καθόλου ὑπερήφανοι. Στήν συνέχεια τό κείμενο λέγει ὅτι καί οἱ Ἰουδαῖοι, ἄν καί τυπικά πιστεύουν σέ ἕνα Θεό, ὅμως τόν
λατρεύουν κατά τόν ἴδιο τρόπο, ὅπως καί οἱ ἐθνικοί, γιατί τόν λατρεύουν μέ δεισιδαιμονίες.
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Μετά ὁ συγγραφέας μιλάει, μέ ποιητική γλώσσα καί ρυθμό καί ἀντιθέσεις, γιά
τήν ζωή τῶν χριστιανῶν:

«Οἱ χριστιανοί – λέγει – ἔχουν πατρίδες,
ἀλλά ζοῦν σάν πάροικοι·
μετέχουν σέ ὅλα ὡς πολῖτες,
ἀλλά ὑπομένουν τά πάντα σάν ξένοι·
κάθε ξένη χώρα εἶναι πατρίδα γι᾽ αὐτούς
καί κάθε πατρίδα τούς εἶναι ξένη.
Κάνουν γάμους ὅπως ὅλοι, γεννοῦν,
ἀλλά δέν ρίχνουν τά γεννώμενα·
παραθέτουν τράπεζα γιά ὅλους,
ἀλλά δέν κάνουν κραιπάλες.
Ζοῦν σάν ἄνθρωποι μέ σάρκα,
ἀλλά δέν ζοῦν κατά σάρκα.
Ζοῦν στήν γῆ,
ἀλλά εἶναι πολῖτες τοῦ οὐρανοῦ.
Ὑπακούουν στούς καθορισμένους νόμους,
ἀλλά μέ τήν ζωή τους ὑπερβαίνουν τούς νόμους»!
Μέ τήν ζωή τους αὐτή οἱ χριστιανοί σάν νά φαίνονται ὅτι ἔρχονται ἀπό ἄλλον
κόσμο. Μέ τήν ζωή τους αὐτή τήν θαυμαστή συγκρατοῦν τόν κόσμο ἀπό τήν
σαπίλα. Χωρίς τήν ψυχή τό σῶμα εἶναι νεκρό. Οἱ χριστιανοί εἶναι ἡ ψυχή τοῦ
κόσμου! Χωρίς αὐτούς ὁ κόσμος εἶναι νεκρός καί βρωμάει ἀπό πτωμαΐνη. Ὁ
χριστιανισμός, κατά τό κείμενο πού ἀναλύουμε, εἶναι «ἄλλο» γένος, ἀπό ἄλλον
κόσμο προερχόμενο.
3. Γιά τήν πίστη στόν Θεό τους οἱ χριστιανοί φτάνουν καί στήν περιφρόνηση
τοῦ θανάτου ἐνώπιον τῶν θηρίων καί τῶν φρικτῶν μαρτυρίων. Αὐτή ἡ περιφρόνηση τοῦ θανάτου εἶναι ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς «ἀλλόκοσμης» διαγωγῆς τῶν
χριστιανῶν καί εἶναι βεβαίωση ὅτι μέσα στήν ψυχή τους ἔχουν τήν θεία δύναμη.
«Αὐτά – λέγει τό κείμενό μας (τό νά ζοῦν δηλαδή οἱ χριστιανοί αὐτήν τήν τέλεια
πολιτεία καί τό νά πεθαίνουν γιά τήν πίστη τους) – δέν εἶναι ἔργα ἀνθρώπου,
ἀλλά αὐτά εἶναι δύναμη τοῦ Θεοῦ. Αὐτά εἶναι δείγματα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
μέσα τους»!
Ὅπως ὁ βίος τῶν χριστιανῶν εἶναι μυστηριώδης, ἔτσι καί ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν ἔχει μέσα της κάτι τό μυστηριῶδες, γιατί ἔχει ὑπερανθρώπινη προ125

έλευση. Εἶναι μυστήριο ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν καί δέν ἑρμηνεύεται μέ ἀνθρώπινους συλλογισμούς. «Τό μυστήριο τῆς θεοσέβειας – λέγει ὁ συγγραφέας στόν
Διόγνητο – μήν περιμένεις νά σοῦ τό ἐξηγήσει ἄνθρωπος» (4,6).
5. Γεννᾶται ὅμως ἡ ἀπορία: Μιά τόσο ὑψηλή πίστη, πού ἱκανοποιεῖ πλήρως
τόν ἄνθρωπο, γιατί ἐμφανίστηκε τόσο ἀργά; Σ᾽ αὐτό εἶχαν ἀπαντήσει προηγουμένως οἱ Ἀπολογητές μέ ὡραία ἀπάντηση, ὅτι ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν εἶναι
ἀρχαιοτάτη, γιατί προέρχεται ἀπό τόν Μωυσέα. Σ᾽ αὐτήν τήν βάση τῶν Ἀπολογητῶν ὁ συγγραφέας τῆς Πρός Διόγνητον Ἐπιστολῆς λέγει καί αὐτός ὅτι ἡ
πίστη τῶν χριστιανῶν εἶναι παλαιά, γιατί εἶναι γραμμένη στήν Παλαιά Διαθήκη.
Ἡ ἐνέργεια ὅμως τῆς πίστεως αὐτῆς φανερώθηκε ἀργότερα, γιατί ὁ Θεός ἤθελε
οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι νά νοιώσουν τήν ἁμαρτία τους καί τήν ἀδυναμία τους, ὥστε
νά δεχθοῦν πρόθυμα τήν σωτηρία, ὅταν θά τούς τήν δώσει ὁ Θεός. Ἡ λύτρωση
τοῦ κόσμου, δηλαδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἦρθε στόν κατάλληλο καιρό, ὅταν «ἦρθε
τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», ὅπως ὡραῖα τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. 4,4).
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KYΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 14 Ἰουλίου 2013

Η YMΝΩΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β´ ΑΙΩΝΑ
1. Μελετοῦμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τούς ἁγίους Πατέρες καί βρισκόμαστε
μέ τήν μελέτη μας αὐτή στόν 2ο αἰ. Στήν διάρκεια τοῦ αἰώνα αὐτοῦ παρατηροῦμε
καί μερικά ποιητικά δημιουργήματα, τά ὁποῖα μπῆκαν στήν θεία λατρεία καί
χρησιμοποιήθηκαν ὡς ψαλμωδίες. Γι᾽ αὐτά θά ἤθελα νά σᾶς μιλήσω σήμερα.
Ἀπό τήν ἀρχή οἱ χριστιανοί στίς ἱερές συνάξεις ὑμνοῦσαν τόν Θεό μέ τήν ψαλμωδία. Αὐτό βέβαια εἶναι παρμένο ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη. Οἱ Ἰουδαῖοι ἦταν
φημισμένοι γιά τήν μουσική τους, γιά τήν ψαλμωδία τους. Εἶναι πολύ ὡραία ἡ
πληροφορία πού μᾶς δίνει ὁ 136ος Ψαλμός, κατά τήν ὁποία ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι πήγαιναν αἰχμάλωτοι στήν Βαβυλώνα μαζί τους εἶχαν καί τά μουσικά τους ὄργανα.
Φθάνοντας στούς ποταμούς τῆς Βαβυλῶνος, ἐκεῖ στίς Ἰτιές κρέμασαν τά ὄργανά
τους. Οἱ Βαβυλώνιοι, πού εἶχαν ἀκούσει γιά τήν φημισμένη μουσική τῶν Ἰουδαίων, εἶπαν σ᾽ αὐτούς: «Ψάλτε μας ἀπό τούς ὕμνους σας, πού λέτε στήν πατρίδα
σας». «Ὕμνους ᾄσατε ὑμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιών»! Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως, πού θεωροῦσαν ὡς ἱερά τά ἄσματά τους, δέν ἤθελαν νά τά ψάλουν στήν μολυσμένη γῆ
τῆς Βαβυλώνας. «Πῶς ᾄσωμεν τήν ᾠδήν Κυρίου ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;», εἶπαν.
Ἄν ἔκαναν κάτι τέτοιο, αὐτό θά σήμαινε ὅτι λησμόνησαν τήν Ἰερουσαλήμ, τήν
ἀγαπημένη τους πατρίδα. Καί λέγει ὁ ποιητής τοῦ Ψαλμοῦ: «Ἄν σέ λησμονήσω,
Ἰερουσαλήμ, ἄς λησμονήσει τό δεξί μου χέρι (νά κρούει τήν κιθάρα)». «Ἄς κολληθεῖ ἡ γλώσσα μου στόν λάρυγγά μου, ἄν δέν σέ θυμηθῶ, Ἰερουσαλήμ, ἄν δέν
βάλω ἐσένα ὡς τήν πρώτη χαρά μου» (στίχ. 1-6)!
2. Ὅπως λοιπόν οἱ Ἰουδαῖοι στήν Παλαιά Διαθήκη ὑμνοῦσαν τόν Θεό μέ ψαλμωδίες, ἔτσι καί οἱ πρῶτοι χριστιανοί καί ἐμεῖς σήμερα σέ συνέχεια ἐκείνων
ἔχουμε ψαλμωδία στήν λατρεία μας. Καί ὡς πρῶτο βιβλίο γιά τήν ψαλμωδία οἱ
χριστιανοί χρησιμοποίησαν τό Ψαλτήριο. Τό Ψαλτήριο εἶναι μουσικό κείμενο. Δέν
διαβαζόταν ἁπλῶς, ἀλλά ψαλλόταν. Καί μάλιστα ψαλλόταν μέ συνοδεία ὀργάνου.
Γι᾽ αὐτό καί λέγεται «Ψαλτήριο» ἀπό τό «ψαύω» (= ἐγγίζω, χτυπάω) τό ὄργανο.
Λέγουν ὅτι τό ὄργανο ἐκεῖνο πού χρησιμοποιοῦσε ὁ προφητάνακτας Δαυίδ γιά
τούς Ψαλμούς του ἦταν σάν τό σημερινό κανονάκι. Ὑπῆρχε ὅμως καί ἕνας ἄλλος
λόγος, γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας χρησιμοποίησε τόν ὕμνο, τήν ψαλμωδία
δηλαδή, στήν λατρεία. Ἦταν ὁ ἑξῆς: Οἱ αἱρετικοί Γνωστικοί κυκλοφοροῦσαν τίς
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πλάνες τους μέ ὕμνους, μέ ἄσματα· καί τά εἶχαν ἔτσι τεχνουργήσει τά ἄσματα
αὐτά, ὥστε νά εἶναι εὐφρόσυνα, γιά νά εἶναι ἑλκυστικά καί νά διαδίδουν μέ αὐτά
τήν αἵρεσή τους. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ἀρχή, γιά νά μήν παρασύρονται οἱ χριστιανοί μέ τά ἑλκυστικά ἄσματα τῶν Γνωστικῶν, χρησιμοποίησε
καί αὐτή πολύ τήν ψαλμωδία στήν λατρεία. Βέβαια στήν περίοδο τῶν διωγμῶν
δέν χρησιμοποιεῖτο πολύ ἡ ψαλμωδία, γιά νά μήν ἀκούγονται οἱ χριστιανοί ἀπό
τούς διῶκτες τους.
3. Ἐκτός ἀπό τό Ψαλτήριο ὡς ψαλμικούς ὕμνους ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ἀρχή
χρησιμοποίησε αὐτούς πού βρίσκονται ἤδη στήν Καινή Διαθήκη καί μάλιστα στό
κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. Ἀναφέρω μερικούς: Ὁ χαιρετισμός τῆς Ἐλισάβετ στήν
Παναγία μας. Ὅταν Τήν εἶδε εἶπε: «Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος
ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου». Αὐτή ἡ προσφώνηση τῆς Ἐλισάβετ εἶναι θεόπνευστη,
γιατί ὁ Εὐαγγελιστής λέγει: «Ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καί ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καί εἶπε» τόν χαιρετισμό αὐτόν (Λουκ. 1,42). Καί ἀφοῦ
εἶναι θεόπνευστος ὁ λόγος αὐτός τῆς Ἐλισάβετ, νά τό λέμε καί ἐμεῖς τακτικά
στήν Παναγία μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἡ Ἐκκλησία τόν ἔβαλε σέ ἐκεῖνον
τόν σύντομο ὕμνο στήν Παναγία μας, πού εἶναι ὁ καλύτερος ἀπό ὅλους: «Θεοτόκε
Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ· εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν
ἡμῶν». Νά λέτε, χριστιανοί μου, κάθε μέρα καί πολλές φορές τήν ἡμέρα τό ὡραῖο
αὐτό τροπάριο στήν Παναγία μας. Ἐπίσης, ἀγαπημένον ὕμνο στήν λατρεία μας
ἔχουμε τήν ἀντιφώνηση τῆς Παναγίας μας στόν χαιρετισμό τῆς Ἐλισάβετ. Εἶναι
ὁ πασίγνωστος ὕμνος: «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί ἠγαλλίασε τό
πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς
δούλης αὐτοῦ» καί συνέχεια (Λουκ. 1,46-55). Ὅπως ξέρετε σέ κάθε στίχο τοῦ
ὕμνου αὐτοῦ τῆς Παναγίας μας παρεμβάλλεται ὡς «ἐφύμνιο» δικό μας τό «Τήν
τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ...». Ἄλλος
ὕμνος πού μπῆκε στήν λατρεία μας, ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καί αὐτός,
εἶναι ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων τήν ἅγια ἐκείνη νύχτα τῆς Γέννησης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ.
2,14). Ἀλλά καί στά ἄλλα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουμε ρυθμικές περικοπές, πού ἔγιναν ὕμνοι στήν λατρεία μας. Μιά τέτοια περικοπή εἶναι τοῦ ἀποστόλου Παύλου στήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολή, στό κεφ. 2, στίχ. 5-11. Θά
ἤθελα καί θά παρακαλοῦσα, ἀγαπητοί μου, νά μαθαίνατε ἀπ᾽ ἔξω στό κείμενό
της, τήν ὡραία αὐτή περικοπή, πού εἶναι μιά ὁμολογία πίστεως. Σᾶς τήν παραλείπω ἐδῶ γιά νά μή σᾶς κουράσω.
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4. Τέλος, ἤθελα νά σᾶς ἀναφέρω ἕναν παλαιό-παλαιό ὕμνο, πού τόν ψάλλουμε
καί σήμερα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Εἶναι τό «Φῶς ἱλαρόν». Αὐτόν τόν
ὕμνο ὁ ἅγιος Βασίλειος, πατέρας τοῦ 4ου αἰ., τόν λέει «ἀρχαία φωνή». Φανταστεῖτε λοιπόν πόσο παλαιός εἶναι! Ἡ ἀρχή τοῦ ὕμνου αὐτοῦ «Φῶς ἱλαρόν ἁγίας
δόξης...», λεγόταν ἀπό ἕναν, ἀπό τόν ψάλτη. Τήν συνέχεια ὅμως, τό «Ἐλθόντες
ἐπί τήν ἡλίου δύσιν...», τό ἔψαλλε ὅλος ὁ λαός, γι᾽ αὐτό καί ἐδῶ ἔχουμε πληθυντικό ἀριθμό. Ἀλλά καί κάπου σταματοῦσε ὁ λαός καί ἄρχιζε πάλι ὁ ψάλτης νά
λέγει «Ἄξιόν Σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι...». Ὁ λαός ἔψαλλε τόν στίχο ἐκεῖνο
πού ἔχει τήν Τριαδική ὁμολογία, τό «Ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα,
Θεόν». Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι σπουδαῖος αὐτός ὁ ὕμνος, γιατί,
πρίν ἀπό τήν Α´ καί τήν Β´ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἔχουμε μέ τόν ὕμνο αὐτόν καθαρή διατύπωση τοῦ δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Τελειώσαμε μέ τό κήρυγμά μας αὐτό τήν μελέτη στούς ἁγίους Πατέρες τοῦ
Β´ αἰ. καί ἀρχίζουμε μέ τό ἑπόμενό μας κήρυγμα τήν ἐποχή τοῦ Γ´ αἰῶνος.
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KYΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
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Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
1. Τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τό ἔγραψα μέ πόνο γιά
ὅσα τόν τελευταῖο καιρό συμβαίνουν στήν πατρίδα μας. Θυμᾶστε, ὅταν ἤμασταν
μικροί, πηγαίναμε στό σχολειό καί τραγουδάγαμε μέ ἐνθουσιασμό ἐκεῖνο τό τραγούδι
πού λέει «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει»!... Σ᾽ αὐτά τά χρόνια ὅμως πού ζοῦμε βουλιάζει ἡ ἀγαπημένη μας πατρίδα ἡ Ἑλλάδα καί ἀργοπεθαίνει. Καί τό κακό ἔρχεται
ἀπό πάνω, ἀπό τούς πολιτικούς μας ἄρχοντες, τούς ὁποίους ἐμεῖς, μέ τήν ψῆφο
μας τούς ἀναδείξαμε ἄρχοντες, γιά νά ὑπερασπίζουν τίς παραδόσεις τῆς πίστης μας
καί τῆς φυλῆς μας. Ἀλλά αὐτοί νομοθετοῦν ἐνάντια μέ τήν ἔνδοξη ἑλληνορθόδοξη
παράδοσή μας. Καί τήν εὐθύνη ἐδῶ τήν ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι δέν
τούς ἐλέγχουμε, ὅπως ἤλεγχαν οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἅγιοι Ἱεράρχες Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας τά ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς τους.
Τό ἀκούσατε; Τό μάθατε; Οἱ ἄρχοντές μας θέλουν νά καταργήσουν διά νόμου τήν
ἀργία τῆς Κυριακῆς καί νά τήν κάνουν μία κοινή ἡμέρα σάν τίς ἄλλες. Μά ἡ
Ἐκκλησία μας γι᾽ αὐτό τήν εἶπε «Κυριακή», γιατί πρέπει νά εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα δηλαδή ἀφιερωμένη κατ᾽ ἐξοχήν στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι
ἀπό παλαιά στό Βυζάντιο ἡ Κυριακή ἡμέρα εἶχε θεσπιστεῖ διά νόμου ὡς κατ᾽ ἐξοχήν
ἡμέρα λατρείας τοῦ Θεοῦ καί ἡμέρα ἀναπαύσεως ἀπό τόν κόπο τῆς ἑβδομάδας.
Τήν ἡμέρα αὐτή ἔπρεπε νά μή λειτουργοῦν τά δικαστήρια, οὔτε νά γίνονται στρατιωτικά γυμνάσια καί ἰδιωτικές καί δημόσιες συναλλαγές τῶν πολιτῶν. Ἀπαγορεύονταν ἀκόμη στό Βυζάντιο καί οἱ θεατρικές παραστάσεις τήν ἡμέρα τῆς
Κυριακῆς. Τήν Κυριακή ὅλοι στήν Ἐκκλησία, γιά τήν θεία Λειτουργία.
2. Καί ἔτσι πρέπει νά γίνεται, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιατί ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡμέρα ἱερή. Ὅπως μᾶς λέγουν τά ἱερά μας κείμενα, ἡ Ἁγία Γραφή καί
οἱ ἱερές μας παραδόσεις, τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ἔγινε ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου.
Μιλώντας γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ
Γένεση, λέγει: «Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί, ἡμέρα ΜΙΑ» (Γεν. 1,5).
Ἀλλά χάλασε ὁ ὄμορφος κόσμος πού ἔκανε ὁ Θεός. Τόν χάλασε ἡ ἁμαρτία. Ἡ
ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων καί τῶν ἀπογόνων τους. Ἡ ἀγάπη ὅμως τοῦ Θεοῦ
ἀνακαίνισε, ξαναδημιούργησε τόν χαλασμένο ἀπό τήν ἁμαρτία κόσμο καί ἔγινε ὁ
Εὐαγγελισμός τῆς Παναγίας μας, μέ τόν ὁποῖο ἀρχίζει ἡ ἀνόρθωση τῆς πεσμένης
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ἀνθρωπότητας. Πότε ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός; Ἔγινε ἡμέρα Κυριακή. Καί Κυριακή
πάλι ἡμέρα, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός
μας. Καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἡμέρα Κυριακή. Αὐτή
εἶναι ἡ «μία τῶν σαββάτων», πού λέγουν τά Εὐαγγέλια (Μάρκ. 16,2), ἡ πρώτη
δηλαδή ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας. Κυριακή πάλι ἡμέρα ἔγινε ἡ ἁγία Πεντηκοστή καί
τήν Κυριακή ἡμέρα στήν Πάτμο ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶδε τό
φοβερό ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ. 1,10), τό ὁποῖο παραστατικά μᾶς παραθέτει στό δυσερμήνευτο βιβλίο του. Ἀλλά καί ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία θά
γίνει ἡμέρα Κυριακή. Καί αὐτή ἡ ἡμέρα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, δέν θά ἔχει ἑσπέρα,
δέν θά ἔχει νύχτα. Θά εἶναι ἀβράδιαστη Κυριακή! Ὥστε ὅλη ἡ αἰώνια ζωή, ἀδελφοί
χριστιανοί, θά εἶναι μιά αἰώνια Κυριακή!
3. Τόσο πολύ ἱερή καί ἅγια εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ὦ εὐσεβεῖς χριστιανοί.
Γι᾽ αὐτό, σάν χριστιανοί βαπτισμένοι καί μυρωμένοι, πρέπει νά τιμοῦμε ἰδιαίτερα
τήν ἡμέρα αὐτή. Τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ὅλοι στήν Ἐκκλησία, στήν θεία Λειτουργία, γιά νά παίρνουμε ἀπ᾽ αὐτήν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, λέγοντας στό τέλος:
«Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». Τήν Κυριακή νά τήν
τιμοῦμε ἰδιαίτερα μελετώντας περισσότερο τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί κάνοντας περισσότερες ἀγαθοεργίες τήν ἡμέρα αὐτή.
Τί συμβαίνει ὅμως, χριστιανοί μου, στήν πατρίδα μας τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς
ἀπό τούς περισσότερους Ἕλληνες; Γιά νά μή σᾶς λέγω πολλά, ὅπως εἶπε κάποτε
θρηνώντας ὁ ἀείμνηστος στάρετς τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστῖνος, γιά πολλούς
Ἕλληνες ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι «σατανική» καί ὄχι Κυριακή ἡμέρα. Γιά νά φθάσουμε
στό σημερινό κατάντημα καί τήν βλασφημία πού θέλουν νά πράξουν οἱ πολιτικοί
μας ἄρχοντες μέ τό νά καταργήσουν διά νόμου τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας.
4. Κατά πρῶτον, ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι στούς εὐσεβεῖς χριστιανούς δέν περνοῦν
διατάξεις ἐνάντιες μέ τήν πίστη τους καί τίς ἱερές παραδόσεις τους. Ὅσοι εἶναι
πραγματικά πιστοί χριστιανοί, γι᾽ αὐτούς, ὅσοι ἀντίχριστοι νόμοι καί νά ἐκδοθοῦν,
πάνω απ᾽ ὅλα εἶναι ἡ πίστη τῶν Πατέρων τους. Μέ τούς ἀντίχριστους νόμους ἔρχεται ἡ ὥρα νά ἀποδείξει ὁ καθένας πόσο μέσα του ἔχει δυνατή τήν πίστη του καί
τήν ἀγάπη του στόν Χριστό. Γιά τόν πιστό χριστιανό ἡ Κυριακή εἶναι Κυριακή.
Ὁ πιστός χριστιανός τήν Κυριακή ἡμέρα ὁπωσδήποτε θά πάει στήν Ἐκκλησία
του, γιά νά πάρει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ἦρθε ἡ ὥρα μέ τούς ἀντίχριστους νόμους καί διατάξεις οἱ πιστοί χριστιανοί νά δώσουν μαρτυρία γιά τήν πίστη τους, ἔστω καί ἄν αὐτή ἡ μαρτυρία φέρει καί τό μαρτύριό τους. Ὅ,τι λοιπόν καί ἄν συμβεῖ καί ὅ,τι καί ἄν ἀποφασιστεῖ ἀπό ψηλά, ἡ
πίστη καί τά ἱερά θέσμια δέν θά χαθοῦν ἀπό τά ἐκλεκτά παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί ἄς
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εἶναι λίγα. Ἀλλά, μιλᾶμε γενικώτερα γιά τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα τήν Ἑλλάδα.
Τί συμβαίνει ἐπιτέλους; Βάλθηκαν, χριστιανοί μου, μερικοί, μέ διάφορες προφάσεις,
νά βγάλουν ἀπό τήν πατρίδα μας τό ὡραῖο ἔνδυμα τῶν ἱερῶν της παραδόσεων καί
νά τήν παραδώσουν γυμνή ἀπό τόν πατρῶο στολισμό της. Νά τήν κάνουν δηλαδή,
ὅπως τά ἄλλα ἔθνη, μία ἀνεξίθρησκη καί ἄθεη χώρα.
5. Κατά πρῶτον, παρακαλοῦμε τούς κυρίους πολιτικούς μας νά σκεφθοῦν ὅτι
εἶναι ἄρχοντες χώρας ὀρθοδόξου καί νά μήν ψηφίσουν τόν ἀντίχριστο νόμο περί καταργήσεως τῆς Κυριακῆς. Δεύτερον, τούς ἀπειλοῦμε ὅτι ἄν πράξουν κάτι τέτοιο,
θά ἔχουν ζωηρά ἀντίδραση καί τόν ἔλεγχο καί τήν πολεμική τοῦ κλήρου καί τοῦ
πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι φύλακας τῶν ἱερῶν του παραδόσεων. Προσωπικά δηλώνω ὅτι στήν ἐπαρχία Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ὅπου μέ ἐλέησε ὁ Κύριος νά
διακονῶ, θά ὁμιλῶ συχνά καί μέ δύναμη γιά τό ἀνοσιούργημα αὐτό τῆς βεβηλώσεως
τῆς Κυριακῆς ἡμέρας. Καί δηλώνω ἐπίσης προκαταβολικῶς δέν θέλω νά δῶ στά
μάτια μου ὑπουργό τῆς Ἐπαρχίας πού διακονῶ, ὁ ὁποῖος συγκατατέθηκε νά ψηφίσει
αὐτόν τόν ἀντίχριστο νόμο τῆς βεβηλώσεως τῆς Κυριακῆς. Θά κόψω τήν καλή
κοινωνία μαζί του πού ἔχω ἕως τώρα. Θά χαιρετῶ μέ ἀγάπη καί μέ σεβασμό ἕναν
χριστιανό γύφτο καί μιά γύφτισσα, ἀλλά θά ἀποστρέφομαι τόν βουλευτή καί τόν
ὑπουργό ἐκεῖνο, πού ψήφισε νόμο γιά τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἡμέρας. Τά
ὑπόλοιπα θά τά βρεῖ ἀπό τόν Θεό! Θά μάθουν ἀπό τά πράγματα ὅλοι ὅσοι πᾶνε
κόντρα μέ τό νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅτι «εἶναι σκληρό πράγμα νά χτυπάει κανείς τά καρφιά
μέ γυμνά τά πόδια» (Πράξ. 26,14)!
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Ο ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ
1. Στήν μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων μας μέ τό σημερινό κήρυγμα, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, μπαίνουμε στόν Γ´ αἰώνα μ.Χ. Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν
δική σας προθυμία θά συνεχίσουμε τήν ἁπλή μας αὐτή μελέτη στήν διδασκαλία
τῶν ἁγίων μας Πατέρων. Ἡ τράτα μας, καί ἄς εἶναι μπαλωμένη, θά βγάλει
πολλά «ψάρια» ἀπό τήν θάλασσα τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἔχουμε ἀνάγκη ΜΟΝΟ
ἀπό τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, τήν ὁποία ὅμως, ἄς τό ποῦμε μέ ταπείνωση, καί ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί ἐσεῖς οἱ λαϊκοί, δέν τήν γνωρίζουμε. Τόν αἰώνα
πού μελετᾶμε συνεχίζονται οἱ προηγούμενες αἱρέσεις στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί
ἐμφανίζονται καί νεώτερες. Πάντοτε ὅμως ὁ Θεός παρουσίαζε στήν Ἐκκλησία
Του ἁγίους Πατέρες, γιά νά περιφρουροῦν τήν πίστη καί νά διαφυλάττουν τούς
χριστιανούς ἀπό τήν πλάνη. Στήν μελέτη πού κάνουμε δέν θά μιλᾶμε γιά πρόσωπα καί συγγραφεῖς πού εἶχαν ἐπηρεαστεῖ ἀπό αἱρέσεις, ἀλλά μόνο γιά τούς
ἁγίους Πατέρες καί μέ ὀρθή πίστη Ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς. Ἔτσι, στόν
Γ´ αἰώνα πού βρισκόμαστε, στήν μελέτη μας δέν θά μιλήσω γιά τόν Κλήμεντα
τόν Ἀλεξανδρέα καί ἄς ἦταν μεγάλος στήν μόρφωσή του καί στήν συγγραφή του,
γιατί αὐτός δέν ἐκθέτει σωστά τήν ὀρθή πίστη. Καί αὐτό συνέβηκε γιατί εἶχε
ἐπηρεαστεῖ ἀπό τήν φιλοσοφία. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μας, ἀδελφοί μου, εἶναι
παρθένα καί δέν ζευγνύεται μέ τά πνεύματα τῶν φιλοσόφων. Μπορεῖ νά παίρνει
ἡ θεολογία μας ἀπό τήν φιλοσοφία, ἐκλεκτικά μόνο, τήν μέθοδο καί τήν ὁρολογία,
ἀλλά ὄχι ὅπως τό παράκανε ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὁ ὁποῖος μέ τήν φιλοσοφία
παραποίησε πολλά κεφάλαια τῆς θεολογίας μας καί τά ἔκανε ἀλλόκοτα. Στήν
σειρά λοιπόν τῶν πατερικῶν μας κηρυγμάτων θά μιλάω μόνο γιά τούς ἁγίους
Πατέρες καί ὀρθοδόξους Ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς.
2. Σήμερα θά σᾶς μιλήσω μέ λίγα μόνο λόγια γιά τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης ἅγιο
Ἱππόλυτο. Μή φοβηθεῖτε πού ἀκούσατε «Ἐπίσκοπο Ρώμης», γιατί εἴμαστε στόν
Γ´ αἰώνα, πού δέν εἶχαν ἀποσχιστεῖ ἀκόμη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας οἱ Δυτικοί.
Ὅμως ἡ Δύση, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω, εἶχε ἀπό τότε τά «κουσούρια» της.
Γιά τόν Ἱππόλυτο λοιπόν θά σᾶς μιλήσω σήμερα, ἀδελφοί μου, τόν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία μας τόν ἑορτάζει ὡς ἅγιο στίς 13 Αὐγούστου.
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Τί πρῶτο καί τί δεύτερο νά σᾶς πῶ γιά τόν ἅγιο Ἱππόλυτο; Θά ἔπρεπε νά
ἔχουμε ὥρα πολλή γιά νά σᾶς πῶ πολλά. Γιά νά σᾶς τόν χαρακτηρίσω γενικά
φανταστεῖτε ἕναν Ἐπίσκοπο σάν τόν πατέρα Αὐγουστῖνο τῆς Φλώρινας καί φανταστεῖτε ἕναν καθηγητή σάν τόν δικό μας τόν Γορτύνιο, τόν μακαριστό Παναγιώτη Τρεμπέλα. Ὁ Ἱππόλυτος ἀντιμετώπισε τά προβλήματα πού εἶχε ἡ
χριστιανική Δύση μέ ὀρθό φρόνημα, ἀλλά καί μέ ὀξύτητα ἐπικίνδυνη γιά τήν
εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτό σᾶς εἶπα ὅτι ἦταν ἕνας πάτερ Αὐγουστῖνος. Ἡ
διδασκαλία καί τό κήρυγμα τοῦ Ἱππολύτου ἦταν ἀντίδραση στήν Ρωμαϊκή τότε
Ἐκκλησία, γιατί ἤθελε νά συμβιβαστεῖ μέ τόν κόσμο, γιατί ἤθελε νά ἔχει καλές
σχέσεις μέ τήν ἐξουσία, γιατί εἶχε πολλή ἐπιείκεια πρός τούς ἁμαρτάνοντες, γιατί
ἐγκατέλειψε τήν πρώτη της ἀγωνιστικότητα καί τό ἐνθουσιαστικό της στοιχεῖο.
Πάτερ Αὐγουστῖνος πάλι ἐδῶ!
3. Ἀκόμη ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος ἤλεγχε τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης Ζεφυρῖνο μέ τόν
ἔμπιστό του πρεσβύτερο, τόν Κάλλιστο, γιατί αὐτοί οἱ δυό, συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, κήρυτταν τόν «μοναρχιανισμό». Αὐτό, χριστιανοί μου, εἶναι μία τριαδική
αἵρεση, ἡ ὁποία ἐξαίρει τόν Πατέρα, παραπάνω ἀπό τόν Υἱό, τόν ὁποῖο δέν θεωρεῖ
κἄν Πρόσωπο, ἀλλά δύναμη τοῦ Πατέρα. Καί οἱ σημερινοί Παπικοί ἐξαίρουν τόν
Πάπα τους πάνω ἀπό ὅλους καί τόν πιστεύουν ὡς ἀλάθητο. Βλέπετε λοιπόν,
χριστιανοί μου, ὅτι ἡ σημερινή αἵρεση τῶν Παπικῶν ἔχει ἀπό μακρυά-μακρυά
τήν ρίζα της, γιατί ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Γ´ αἰ. κήρυτταν τόν «μοναρχιανισμό».
Ὅμως σήμερα κατηγοροῦμε τούς Δυτικούς Παπικούς ὅτι εἶναι ἀσυνεπεῖς καί
ἀντιφατικοί στήν σκέψη τους. Γιατί, ἐνῶ ἔχουν μοναρχία στήν διοίκηση καί πιστεύουν τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα, ἔχουν διαρχία στήν Ἁγία Τριάδα, γιατί ἔβαλαν τό
«Φιλιόκβε». «Φιλιόκβε» σημαίνει δύο ἀρχές στήν θεότητα, ὁ Πατέρας καί ὁ Υἱός,
ἀπό τίς ὁποῖες, κατά τήν πλάνη τους, ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ ἅγιος
Ἱππόλυτος λοιπόν, γιά τόν ὁποῖο μιλᾶμε, ἁπλός παπᾶς αὐτός, ἤλεγχε τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης καί τούς αὐλικούς του, τούς ὁποίους εἶχε γιά τετιμημένους πρεσβυτέρους, τούς ἤλεγχε ὡς αἱρετικούς. Αὐτό ἔκανε νά στραφοῦν καί αὐτοί οἱ
ἀπαίδευτοι καί ἀθεολόγητοι, νά στραφοῦν ἐναντίον τοῦ ὑψιπέτη θεολόγου ἁγίου
Ἱππολύτου καί νά ποῦν καί αὐτοί αὐτόν ὡς αἱρετικόν.
4. Ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος ἔγραψε πολυάριθμα ἔργα, προπαντός ἑρμηνευτικά στήν
Ἁγία Γραφή ἔργα. Ἐδῶ ἔχουμε τόν δικό μας λαμπρό καθηγητή Παναγιώτη
Τρεμπέλα μέ τά πάμπολλα ἔργα του, τά ὁποῖα ἀγκαλιάζουν ὅλες τίς πτυχές
τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης. Ὅμως μέ μεγάλη μας λύπη λέγουμε ὅτι πολλά ἔργα
τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου ἔχουν χαθεῖ. Ξέρετε, χριστιανοί μου, γιατί; Γιατί ἡ
Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης δηλαδή, δέν ἔδωσε ση134

μασία στά ἔργα του, γιά νά μήν πῶ ὅτι φρόντισε νά τά ἐξαφανίσει, καί ξέρετε
γιατί; ἐπαναλαμβάνω. Γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης παραμέλησε τήν Ἑλληνική γλώσσα καί οἱ συγγραφεῖς της ἔγραφαν καί μιλοῦσαν μόνο στήν Λατινική.
Ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος πῆγε καί σ᾽ αὐτό κόντρα μέ τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς
τῆς Ρώμης καί ἔγραφε μόνο στήν Ἑλληνική. Τόν εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ καί
γι᾽ αὐτό!
5. Ἀπό τά ἔργα τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου θά ἤθελα νά διαβάσω ἐκεῖνο τό ὡραῖο
πού ἐπιγράφεται «Περί Χριστοῦ καί περί Ἀντιχρίστου». Τό ἔργο αὐτό ἔχει τήν
ἐπίδραση τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου καί μιλάει γιά τό τέλος τοῦ κόσμου. Θά ἤθελα
πάλι νά διαβάσω τό ὑπόμνημά του στόν Δανιήλ, τό ὁποῖο εἶναι τό ἀρχαιότερο
ἐξηγητικό ὑπόμνημα σέ βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού σώζεται στά ἑλληνικά.
Καί ἀκόμη περισσότερο θά ἤθελα νά διαβάσω τό ἄλλο του ἔργο, πού ἐπιγράφεται
«Περί χαρισμάτων, ἀποστολική παράδοση». Καί τί δέν λέει τό ἔργο αὐτό! Λέει
γιά ὅλα τά ὡραῖα τῆς πίστης μας καί τῆς λατρείας μας.
Τέλος, γιά νά μήν τά πολυλέω, τά πολλά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου,
Ἐπισκόπου Ρώμης, ἐκφράζουν τά πολυειδῆ του ἐνδιαφέροντα πού ἀντιμετώπισε
στήν πολεμική του κατά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος τῆς Ρώμης καί στήν
δική του ποιμαντική μέριμνα. Γενικά τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου ἔχουν
τό ἑξῆς περιεχόμενο: Πολεμοῦν τούς ἐχθρούς τῆς πίστης, καθορίζουν τό περιεχόμενο τῆς πίστης, καταρτίζουν τούς πιστούς, καί ὀργανώνουν τόν βίο καί τήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτά καί μόνον αὐτά εἶναι τά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου.
Ἡ φήμη του ἔγινε μεγάλη. Βγῆκε ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς Ρώμης καί αὐτή ἡ φήμη
ἔφερε στήν Ρώμη καί αὐτόν τόν μεγάλο Ὠριγένη, γιά νά τόν ἀκούσει.
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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ
1. Κάθε μέρα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑορτάζουμε ἁγίους. Τά ὀνόματά μας
εἶναι ὀνόματα ἁγίων. Στά σπίτια μας ἔχουμε εἰκονίσματα ἁγίων. Δέν ὠφελεῖ
ὅμως νά ἑορτάζουμε ἁπλῶς τούς ἁγίους καί νά ἀσπαζόμαστε τά εἰκονίσματά
τους, ἀλλά πρέπει καί νά τούς μιμούμαστε στήν ζωή μας. Πρέπει νά γίνουμε καί
ἐμεῖς ἅγιοι. Ναί, ἀγαπητοί μου, ναί! Ὁ σκοπός μας εἶναι νά ἁγιάσουμε, νά μποῦμε
στήν δόξα τοῦ Θεοῦ, νά λουστοῦμε ἀπό τό Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως. Στόν
κόσμο αὐτό ἤρθαμε νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί του. «Θέωση» τό
λέμε αὐτό. Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα λένε ἐμπαικτικά: «Τρέχα, γύρευε νά βρεῖς
τόν Θεό». Καί ὅμως ἕνα μικρό παιδάκι, πού ἄκουσε τόν λόγο αὐτό ἀπό ἕναν ἄθεο,
εἶπε αὐθόρμητα: «Ἐγώ, ὅταν θά μεγαλώσω, θά τρέξω, θά γυρέψω καί θά βρῶ
τόν Θεό»! Τό εἶπε καί τό ἔκανε! Ἔγινε ἅγιος. Εἶναι ἕνας ἐκ τῶν μεγάλων τελευταίων ἁγίων, εἶναι ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης.
2. Ὁ σκοπός μας λοιπόν, ἀδελφοί μου, εἶναι νά ἁγιάσουμε. «Ν᾽ ἁγιάσεις» ἔλεγαν παλαιότερα οἱ ἄνθρωποι σέ κάποιον σάν εὐχή τους. Καί ἰδιαίτερα στόν Ἱερέα
ἔλεγαν: «Ν᾽ ἁγιάσεις, παπᾶ μου»! Ἀφοῦ λοιπόν ἡ ἁγιότητα εἶναι ὁ κύριος σκοπός
τοῦ ἀνθρώπου, θά ἤθελα σήμερα στό ταπεινό μου κήρυγμα νά σᾶς μιλήσω μέ
ἁπλᾶ λόγια τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά γίνουμε ἅγιοι, ποιός εἶναι ὁ τρόπος καί
ἡ μέθοδος, γιά νά ἁγιάσουμε. Τόν τρόπο αὐτόν καί τήν μέθοδο αὐτή, ἀγαπητοί
μου, τήν ξέρουν μόνο οἱ ἅγιοι καί τήν γράφουν τά ἱερά Συναξάρια, πού ἔχουν τούς
βίους καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων. Σᾶς συνιστῶ νά διαβάζετε τά βιβλία αὐτά,
τούς βίους τῶν ἁγίων. Εἶναι τά καλύτερα βιβλία μετά τό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἐγώ
σήμερα στό κήρυγμά μου θά σᾶς πῶ γενικά πράγματα γιά τό θέμα τῆς ἁγιότητας
καί παρακαλῶ πολύ νά τά προσέξετε.
3. Τό πρῶτο πού πρέπει νά κάνουμε καί νά ἀγωνιστοῦμε νά τό πετύχουμε εἶναι
ὁ νοῦς μας νά στραφεῖ πρός τόν Θεό, νά σκέπτεται τόν Θεό. Ὁ νοῦς μας, σάν μιά
βελόνα, νά «παίζει» γύρω ἀπό τόν Θεό. Εἶναι βασικό αὐτό, χριστιανοί μου. Ὁ
νοῦς μας σάν βδέλλα ἔχει κολλήσει σέ γήινα πράγματα καί ὅλο αὐτά σκέπτεται
καί ὅλο γι᾽ αὐτά νοιάζεται. Ἄς τόν στρέψουμε καί πρός τόν Θεό. Καί γιά νά πᾶνε
καλά ὅλα μας τά βιοτικά πράγματα, πρέπει ὁ νοῦς μας, κατά πρῶτο λόγο, νά
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εἶναι στραμμένος στόν Θεό. Στήν καρδιά μας νά μπεῖ ἡ γλυκειά ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό, χριστιανοί μου, νά εἶναι τό πρῶτο πού πρέπει νά ζητᾶμε στήν προσευχή μας. Στήν προσευχή μας νά λέμε: «Χριστέ μου, κάνε με νά Σ᾽ ἀγαπῶ»!
«Χριστέ μου, δός μου τήν ἀγάπη σου καί πάρε τήν καρδιά μου»!
4. Ἀλλά ἡ ἀγάπη στόν Χριστό, τό λουλούδι αὐτό τό μοσχοβολητό, φυτρώνει
καί ἀνθεῖ μόνο σέ καθαρή καρδιά. Γι᾽ αὐτό, γιά νά ἔλθει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
μέσα στήν καρδιά μας, πρέπει νά καθαρίσουμε τήν καρδιά ἀπό τά πάθη μας. Ὤ,
τά ἁμαρτωλά μας πάθη, ἀδελφοί μου χριστιανοί!... Αὐτές οἱ βομπεριές μας, οἱ
κακίες καί τά μίση μας, αὐτές οἱ ροπές καί οἱ ὁρμές μας πρός τήν ἁμαρτία, αὐτά
ὅλα δέν ἀφήνουν τήν ψυχή μας νά ἀναπνεύσει τόν Χριστό, γιατί ὁ ἅγιος Ἀντώνιος
μᾶς λέγει «Χριστόν ἀναπνέετε»! Γιά νά ἁγιάσουμε λοιπόν χρειάζεται νά ξεριζώσουμε πρῶτα ἀπό τήν ψυχή μας τά πάθη, τίς κακίες καί τά ἐλαττώματα. Ἀλλά
αὐτά τά πάθη ἔχουν ριζώσει βαθιά μέσα μας, μᾶς ἔχουν γίνει γέρικα πλατάνια.
Δέν εἶναι εὔκολο λοιπόν νά τά ξεριζώσουμε, γιά νά μήν πῶ ὅτι εἶναι ἀδύνατον.
Μόνοι μας δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε. Γι᾽ αὐτό, στόν ἀγώνα μας τόν πνευματικό νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας, πρέπει νά ζητᾶμε πάντα τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ. Μόνο μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά μποροῦμε νά πετύχουμε τόν
καθαρμό τῆς ψυχῆς μας. Γι᾽ αὐτό πρέπει νά λέμε τήν προσευχή στό Ἅγιο
Πνεῦμα, τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε...», στό ὁποῖο Τό παρακαλοῦμε καί λέγουμε:
«Ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος». Ἄς ἀρχίσουμε λοιπόν νά προσευχόμαστε στόν Ἰησοῦ Χριστό, παρακαλώντας Τον νά μᾶς
δώσει τήν θεία Του βοήθεια γιά νά νικήσουμε τά ἁμαρτωλά μας πάθη καί συγχρόνως νά κάνουμε καί ἐμεῖς τόν ἀγώνα μας γι᾽ αὐτό καί τότε, χριστιανοί μου,
θά γίνει τό θαῦμα. Ποιό θαῦμα; Ἐμεῖς, πού ἤμασταν πρῶτα ὀργίλοι καί γκρινιάρηδες καί σκεπτόμασταν ὅλο τό κακό καί τήν ἁμαρτία, τώρα μέ τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἐγίναμε ταπεινοί καί πρᾶοι, μέ ἀγάπη καί
στόν ἐχθρό μας ἀκόμη.
5. Μαζί μέ τά παραπάνω πού εἴπαμε, τό νά στρέψουμε δηλαδή τόν νοῦ μας
στόν Θεό, τό νά παρακαλᾶμε τόν Χριστό νά μᾶς δώσει τήν ἀγάπη Του καί τήν
Χάρη Του, γιά νά νικήσουμε τά πάθη μας, μαζί μέ αὐτά, λέγω, πρέπει νά διαβάζουμε καί πνευματικά βιβλία καί νά ἀκοῦμε τό θεῖο κήρυγμα. Ἀλλά, προσοχή,
χριστιανοί μου! Προσοχή, στά βιβλία πού διαβάζετε καί στά κηρύγματα πού
ἀκοῦτε. Δέν εἶναι ὅλα τά θρησκευτικά βιβλία πού κυκλοφοροῦν καλά, οὔτε καί
τά κηρύγματα πού ἀκούγονται εἶναι ὅλα καλά. Καί ὅταν λέω ὅτι δέν εἶναι
«καλά», ἐννοῶ ὅτι δέν εἶναι ὅπως τά βιβλία καί τά κηρύγματα τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Καλά βιβλία, ἀναγκαῖα γιά τήν πρόοδο τοῦ χριστιανοῦ, εἶναι πρῶτον
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ἡ Ἁγία Γραφή καί ἔπειτα οἱ βίοι τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ διδασκαλία
τους. Αὐτή ἡ διδασκαλία εἶναι τά πατερικά βιβλία. Εἶναι ἡ θεολογία τῶν ἁγίων
Πατέρων μας, πού ἔχει ὅλη τήν πίστη μας καί λέει γιά τόν τρόπο καί τήν μέθοδο
πῶς νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας, γιά νά δοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό μέ καθαρότητα τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Σᾶς συνιστῶ, χριστιανοί μου, αὐτά τά πατερικά
βιβλία νά διαβάζετε. «Τό παλιό κρασί» νά πίνετε! Τά παλιά βιβλία, τῶν ἁγίων
Πατέρων τά βιβλία νά διαβάζετε. Τό ἴδιο καί γιά τά κηρύγματα πού σᾶς εἶπα,
δέν εἶναι ὅλα καλά. «Καλά» κηρύγματα εἶναι αὐτά πού μιλᾶνε γιά τήν μετάνοια
καί γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Εἶναι τά κηρύγματα ἐκεῖνα πού μιλᾶνε γιά τήν
ζωή τῶν Ἁγίων μας, πῶς νά τούς μοιάσουμε, καί ἐκεῖνα τά κηρύγματα πού λένε
γιά τήν λανθασμένη, γιά τήν αἱρετική διδασκαλία πού κυκλοφορεῖ γύρω μας, γιά
νά προφυλάξουν τούς χριστιανούς ἀπό αὐτήν. Καί τό εἴπαμε καί πάλι τό ξαναλέμε
καί θά τό ξαναλέμε ὅτι οἱ χειρότερες αἱρέσεις σήμερα εἶναι ὁ Παπισμός καί ὁ
Οἰκουμενισμός.
6. Σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιά τήν πνευματική πορεία τοῦ χριστιανοῦ
πρός τήν ἁγιότητα, εἶναι, χριστιανοί μου, νά ἔχει πνευματικό Πατέρα. Ἀλλά καί
ἐδῶ τό θέμα θέλει πολλή προσοχή. «Πνευματικός Πατέρας» λέγεται ἐκεῖνος πού
ξέρει τήν ἐπιστήμη νά «ξεμπλοκάρει» τόν θολωμένο νοῦ τοῦ χριστιανοῦ ἀπό τά
πάθη καί νά τόν στρέψει στόν Θεό. Καί ξέρει τήν ἐπιστήμη αὐτή ὁ πνευματικός
αὐτός ἀπό τήν δική του πείρα, γιατί αὐτός, ἐννοεῖται, εἶναι κεκαθαρμένος ἀπό
τά ἁμαρτωλά πάθη. Ἄλλοι Ἐξομολόγοι στόν χῶρο μας εἶναι πολύ ἐπιεικεῖς καί
ἄλλοι, ἀντίθετα, εἶναι πολύ αὐστηροί, γι᾽ αὐτό καί οἱ δυό τους δέν θεραπεύουν,
ἀλλά δολοφονοῦν τίς ψυχές. Σᾶς εὔχομαι, χριστιανοί μου, νά βρεῖτε ἕνα σωστό
πνευματικό Πατέρα, πού νά ἀναπαύει τήν ψυχή σας καί νά τήν βοηθάει νά κάνει
σωστή πορεία πρός τόν Θεό, δηλαδή πρός τήν ἁγιότητα.
7. Τέλος, ἔχω νά σᾶς πῶ ὅτι ἡ ἁγιότητα πετυχαίνεται μόνο στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, γιατί μόνο τά ὀρθόδοξα δόγματα δίνουν τόν σωστό τρόπο καί τήν
σωστή μέθοδο νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπό τά πάθη. Ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ πλάνη καί ἡ αἵρεση. Ὁ αἱρετικός δέν μπορεῖ νά γίνει
ἅγιος. Αὐτό εἶναι ἀπό ἐκεῖνα πού δέν γίνονται. Ἀπό αὐτό θά καταλάβετε τώρα
πόσο ἀθεολόγητο καί πόσο ἄσχετο πρός τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα εἶναι τό
νά ὀνομάζουμε τόν Πάπα «ἁγιώτατο». Ναί, ἡ φράση αὐτή εἶναι ἐντελῶς ἀθεολόγητη καί ἀνεπίτρεπτο νά τό λέγει αὐτό ὁ ὀρθόδοξος καί μάλιστα κληρικός.
Εὔχομαι, χριστιανοί μου, νά ἁγιάσετε. Τό ἴδιο, παρακαλῶ, νά εὔχεστε καί νά
προσεύχεστε καί γιά μένα, τόν ἀνάξιο Ἐπίσκοπό σας.
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 18 Αὐγούστου 2013

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
1. Σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω περί τῶν ἁγίων Μαρτύρων
γενικά. Κάθε ἡμέρα ἑορτάζουμε κάποιον ἅγιο Μάρτυρα. Καί στήν Ἐκκλησία
μας ἀκοῦτε τόν Ἱερέα νά μνημονεύει συχνά ὀνόματα ἁγίων Μαρτύρων. Ὅλοι δέ
οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ἔχουν ἕνα κοινό Ἀπολυτίκιο, πού πρέπει νά τό λέγουμε κάθε
ἡμέρα, γιατί κάθε ἡμέρα, ξαναλέγω, ἔχουμε μνήμη ἁγίων Μαρτύρων. Τό Ἀπολυτίκιο εἶναι: «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ Σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν...». Τί ὑπέφεραν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες,
ἀδελφοί μου!... Ὑπέφεραν φρικτά βασανιστήρια. Τούς ἔβγαζαν μέ τανάλιες τά
δόντια καί μέ πιρούνια τά μάτια. Τούς ἄλειφαν μέ πίσσα καί τούς ἔβαζαν φωτιά
γιά νά καοῦν στά συμπόσιά τους οἱ ἄθεοι διῶκτες τους. Ἀλλά οὔτε τά σπαθιά,
οὔτε τά δόντια τῶν θηρίων, οὔτε κανένα ἄλλο βασανιστήριο τούς ἔκανε νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό καί νά προδώσουν τήν πίστη τους σ᾽ Αὐτόν. Γι᾽ αὐτό οἱ Μάρτυρες
ἔχουν ἰδιαίτερα τιμητική θέση στήν Ἐκκλησία μας. Ἡ θέση τους εἶναι στήν
ἁγία Τράπεζα! Γιά νά γίνει θεία Λειτουργία ἡ ἁγία Τράπεζα ἤ τό ἱερό Ἀντιμήνσιο
πρέπει νά ἔχει λείψανα ὄχι ὁποιουδήποτε ἁγίου, ἀλλά Μάρτυρος ἁγίου. Ἔτσι
πρέπει: Πάνω στήν ἁγία Τράπεζα εἶναι τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί κάτω ἀπό αὐτό
τά αἵματα τῶν ἁγίων Μαρτύρων! Τό ἔνδυμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας,
μέ τό ὁποῖο στολίζεται, εἶναι κόκκινο. Γιατί κόκκινο; Γιά τά αἵματα τῶν Μαρτύρων! «Ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵματα ἡ Ἐκκλησία Σου στολισαμένη...».
2. Πῶς ἄντεξαν, χριστιανοί μου, οἱ ἅγιοι Μάρτυρες τά τόσα φρικτά βασανιστήριά
τους; Ἐμεῖς δέν ἀνεχόμαστε οὔτε μιά μικρή βελόνα, οὔτε μιά καρφίτσα νά μᾶς
κεντήσει. Αὐτοί οἱ Μάρτυρες πῶς ἄντεξαν τά πιρουνιάσματα καί τά παλουκώματα;
Ἀκοῦστε, χριστιανοί μου, νά σᾶς πῶ ἕνα βασικό, πού εἶναι δόγμα πίστεως αὐτό γιά
νά ἑρμηνεύσουμε τά Μαρτυρολόγια. Ἡ ἀντοχή στό μαρτύριο δέν εἶναι θέμα παλληκαριᾶς, ἀλλά εἶναι θέμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού εἶχαν μέσα τους οἱ Μάρτυρες.
Καί ὅταν ὁ χριστιανός ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα του, αὐτό τοῦ δίνει τήν δύναμη
νά ὑπερβεῖ τά φυσικά καί τά ἀνθρώπινα καί νά φθάσει στά ὑπερφυσικά. Ἔτσι διαβάζουμε καί γιά τούς ἀσκητές ἁγίους ὅτι ἔκαναν μεγάλα ἀσκητικά παλαίσματα,
πού φαίνονται ἀπίστευτα σέ μᾶς. Γιά παράδειγμα: Ὁ στυλίτης ἅγιος ἀνέβαινε ψηλά
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σέ ἕνα δένδρο καί ἔκανε ἐκεῖ τήν φωλιά του, τό «ὄρνεο» αὐτό τοῦ Θεοῦ! Καί ἔμενε
ἐκεῖ γιά χρόνια. Ἀλλά, τί; Δέν εἶχε ἀνάγκες; Δέν πεινοῦσε; Δέν διψοῦσε; Δέν ἤθελε
νά κοιμηθεῖ; Ὄχι! Ἦταν ὑπεράνω αὐτῶν τῶν φυσικῶν ἀναγκῶν, γιατί ἦταν θεοφόρος. Καί ἡ ἐνοικοῦσα σ᾽ αὐτόν θεία Χάρις τοῦ ἔδινε τήν δύναμη νά ὑπερβεῖ τά
ἀνθρώπινα καί τά φυσικά. Ἔτσι διαβάζουμε γιά τόν ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὅτι
στήν παγωμένη ἀπό τά χιόνια Ρωσία ἔκανε πάνω σέ μία πέτρα τήν προσευχή του
γιά χίλιες μέρες καί γιά χίλιες νύχτες! Δέν κρύωνε, γιατί τόν ἔλουζε τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ, πού τόν θέρμαινε στήν ψυχή καί στό σῶμα.
3. Ἔτσι λοιπόν καί οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ἄντεχαν στά φρικτά τους βασανιστήρια,
γιατί εἶχαν μέσα τους δυνατή τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τούς δυνάμωνε νά ἀντέχουν καί νά μήν προδώσουν τήν πίστη τους. Συνέβαινε μερικοί – καί ἦταν αὐτοί
καί ρασοφόροι μέ καλό ὄνομα –, τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου τους νά ἀρνηθοῦν τήν
πίστη καί νά προδώσουν τόν Χριστό. Αὐτό ἦταν δεῖγμα ὅτι δέν εἶχαν μέσα τους
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἦταν ψεύτικη καί ὑποκριτική ἡ εὐσέβειά τους. Ἐρχόμαστε λοιπόν, χριστιανοί μου, νά ποῦμε τώρα ὅτι οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ἀναδείχθηκαν
Μάρτυρες, γιατί ὅλη τους ἡ ζωή ἦταν ὅπως τήν ἤθελε ὁ Χριστός. Ἔκαναν θερμή
τήν προσευχή τους στόν Χριστό, ζοῦσαν ἀσκητικά, ζοῦσαν καθαρή ζωή, μακρυά
ἀπό τούς μολυσμούς τῆς ἁμαρτίας. Γι᾽ αὐτό καί σκήνωσε μέσα τους ἡ Χάρις
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἄντεξαν στήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου τους. Γιατί ἡ Χάρις
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔρχεται σέ καθαρή καρδιά. Ὅταν ἡ καρδιά τοῦ χριστιανοῦ
εἶναι λερωμένη μέ ἁμαρτήματα, χωρίς νά ἔχει κλάψει γι᾽ αὐτά καί νά τά σβήσει
μέ τήν μετάνοιά του, σέ τέτοια καρδιά δέν ἔρχεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἕνας τέτοιος χριστιανός θά προδώσει τόν Χριστό, ἄν τοῦ τύχει μαρτύριο. Ἔτσι, ὁ σοφός
καί ἅγιος πνευματικός Πατέρας, ὁ δικός μας Δημητσανίτης ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Ε´, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἔστειλε τόν ἀνιψιό του, πού ἤθελε νά
μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, τόν ἔστειλε στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἱερά Μονή τῶν
Ἰβήρων. Ἐκεῖ ἦταν ἐπιστήμονες πνευματικοί πατέρες, πού γνώριζαν τήν μέθοδο
πῶς καθαρίζεται ἡ καρδιά ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη. Καί ἐκεῖ ὁ νεαρός Εὐθύμιος
ἀσκήθηκε πολύ ἀπό τούς ἁγίους Γεροντάδες, ἔγινε δοχεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ
καί τότε τόν ἔστειλαν αὐτοί γιά τό μαρτύριο, γιατί ἤξεραν καλά ὅτι θά τό ἀντέξει,
σάν θεοφόρος πού ἔγινε, ἄν καί ἦταν νεαρός. Καί πραγματικά ἔτσι καί ἔγινε.
Ὅταν οἱ Τοῦρκοι τοῦ ἔβαλαν τό μαχαίρι στόν λαιμό, γιά νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό
καί τό αἷμά του κύλαγε κάτω στήν γῆ, αὐτός τούς ἔλεγε: «Πιό βαθιά τό μαχαίρι,
πιό βαθιά! Τόν Χριστό δέν τόν ἀρνοῦμαι»!
4. Καί τώρα τί θά γίνει μέ μᾶς, χριστιανοί μου; Ἄν μᾶς ἔλθει μαρτύριο, εἴμαστε
ἕτοιμοι γι᾽ αὐτό; Θά γίνουμε ὁμολογητές ἤ θά γίνουμε προδότες; Αὐτό, ὅπως σᾶς
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τά εἶπα παραπάνω, ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ζωή πού κάνουμε. Γιά νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ἄς τό ὁμολογήσουμε ταπεινά: Δέν ζοῦμε ὅπως μᾶς θέλει ὁ Χριστός μας.
Δέν Τόν ἀγαπᾶμε θερμά, πάνω ἀπό ὅλες τίς ἀγάπες. Δέν ζοῦμε ἀσκητικά, οὔτε
ἐσεῖς, ἀλλά οὔτε ἐμεῖς, οἱ Παπάδες καί οἱ Δεσποτάδες, πού ἔπρεπε νά σᾶς δίνουμε
καλό παράδειγμα ἀσκητικῆς ζωῆς. Μιλώντας τώρα γιά τόν ἑαυτό μου, ἀδελφοί,
σᾶς λέγω μέ εἰλικρίνεια ὅτι φοβᾶμαι, γιατί νοιώθω ἀδύναμη τήν ψυχή μου. Ἀλλά
ἡ προσευχή μου εἶναι: «Χριστέ μου, ἄν μοῦ ἔρθει μαρτύριο, δός μου τήν Χάρη
Σου νά τό ὑποστῶ μέ καρτερία καί νά μήν προδώσω τήν πίστη μου καί τήν
ἀγάπη μου σέ Σένα». Τό ἴδιο, χριστιανοί μου, σᾶς παρακαλῶ, νά λέτε καί ἐσεῖς
στήν προσευχή σας, γιατί πρέπει νά ἑτοιμαζόμαστε γιά μαρτύριο. Δέν ξέρουμε
τά πράγματα ποῦ πᾶνε.Δέν τά βλέπετε; Οἱ μεγάλες αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πῆραν πολύ «φόρα», γιατί δέν ὑπάρχει δυναμική πολεμική
ἐναντίον τους, οὔτε ἀπό μᾶς τούς Ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς, οὔτε ἀπό σᾶς τούς λαϊκούς. Ἡ ἀθεΐα ἔγινε ἀναιδής καί θέλει νά μᾶς κυβερνήσει. Δέν πᾶμε καλά, χριστιανοί μου. Καί ἀκόμη ποιός τό ξέρει τά ἄλλα χρόνια τί θά φέρουν!... Πρέπει νά
ἑτοιμαζόμαστε γιά μαρτύριο, ξαναλέγω. Καί ἡ προετοιμασία γιά τό μαρτύριο
εἶναι ἡ πνευματική ζωή. Πιό συγκεκριμένα, εἶναι ἡ ἀσκητική ζωή καί ἡ προσευχή
μας: «Χριστέ μου, μή σέ ἀρνηθῶ τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου. Παναγία μου, νά μοῦ
παραστέκεσαι ἐκείνη τήν ὥρα μέ τήν Χάρη Σου».
5. Χριστιανοί μου, στήν καθημερινή μας ζωή μᾶς ἔρχονται περιστατικά καί
γεγονότα πού μᾶς ἐπιβάλλουν νά ὁμολογοῦμε τόν Χριστό. Ὥστε κάθε ἡμέρα εἶναι
ἀνοιχτή ἡ παλαίστρα γιά ἕνα μικρό μαρτύριο καί αὐτό μᾶς προετοιμάζει γιά τό
μεγάλο μαρτύριο τοῦ αἵματος. Σ᾽ αὐτό τό μεγάλο μαρτύριο, τοῦ αἵματος τό μαρτύριο, θά συμβοῦν πολλά καί περίεργα. Τότε, καί ἄν δεῖτε μερικούς ἀπό μᾶς, Παπάδες καί Δεσποτάδες, νά ἀρνούμαστε τόν Χριστό – μή γένοιτο, Χριστέ καί
Παναγιά! –, σεῖς ὁ θεοφόρος λαός νά μήν Τόν ἀρνηθεῖτε.
Τά παλληκάρια τοῦ Κολοκοτρώνη, ὅταν πηγαίνανε στόν πόλεμο, ἔλεγαν:
«Καλό βόλι, γιά τήν λευτεριά τῆς πατρίδας»! Καί οἱ χριστιανοί λοιπόν ἄς θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας ὑποψήφιο μάρτυρα καί νά λέμε: «Καλό μαρτύριο, γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά τόν γλυκό παράδεισο», ΑΜΗΝ.

zyyyyx
141

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Αὐγούστου 2013

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
1. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σᾶς μίλησα γιά τούς
μάρτυρες καί τό μαρτύριο. Καί κατέληξα νά σᾶς πῶ ὅτι πρέπει καί ἐμεῖς νά προετοιμάζουμε τόν ἑαυτό μας μέ προσευχή καί μέ ἄσκηση, γιά νά εἴμαστε ἕτοιμοι
γιά μαρτύριο. Τά πράγματα πού συμβαίνουν γύρω μας ἐκεῖ μᾶς πᾶνε. Οἱ χριστιανοί πάντως, ἀδελφοί μου, πάντοτε εἶναι μάρτυρες, γιατί ἡ Ἐκκλησία μας
«ἀεί – πάντοτε – διώκεται», λέγει κάπου ὁ Χρυσόστομος. Καί ὅταν σταμάτησε
ἡ ἐποχή τῶν διωγμῶν ἔχουμε ὡς συνέχεια στήν Ἐκκλησία τόν μοναχισμό, πού
ἀποτελεῖ ἄλλο εἶδος μαρτυρίου. Ναί, χριστιανοί μου! Ὡς μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ
πρέπει νά βλέπουμε τόν μοναχό καί τήν μοναχή. Τό λέγει ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος
αὐτό, ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, γιά τόν διδάσκαλό του τόν ἅγιο Ἀντώνιο. Στήν
βιογραφία του γι᾽ αὐτόν λέγει ὅτι ὁ μέγας Ἀντώνιος «ἦν ἐκεῖ (στήν ἔρημο δηλαδή)
καθ᾽ ἑκάστην μαρτυρῶν τῇ συνειδήσει». Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ μέγας Ἀντώνιος
στήν ἔρημο ἀνέκρινε συχνά τόν ἑαυτό του, τούς λογισμούς του καί τά ἔργα του
καί βίωνε τό μαρτύριο τῆς πτώσεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.
2. Γιά τόν μοναχισμό λοιπόν θά σᾶς μιλήσω σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
μέ λίγα λόγια, ὅσο μπορῶ σέ ἕνα σύντομο λειτουργικό κήρυγμα. Κατά πρῶτον,
θέλω νά σᾶς πῶ αὐτό πού ξέρετε, ὅτι οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές ζοῦν παρθενικά,
δέν παντρεύονται δηλαδή. Αὐτό, χριστιανοί μου, γιά νά σᾶς τό πῶ καθαρά, δέν
εἶναι φυσικό, ἀλλά εἶναι ὑπέρ-φυσικό. Τό φυσικό τοῦ ἀνθρώπου, μετά τήν πτώση
του, εἶναι ὁ γάμος. Ἡ παρθενία εἶναι μιά παραδείσια κατάσταση· γιατί λέγουν οἱ
ἅγιοι Πατέρες ὅτι στόν Παράδεισο οἱ πρωτόπλαστοι ζοῦσαν παρθενικά. Καί ἄν
δέν ἁμάρταναν, θά πολλαπλασιάζονταν μέν, ἀλλά κατ᾽ ἄλλον τρόπο, μέ παρθενικό
τρόπο, τόν ὁποῖο θά ὑπεδείκνυε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου
ἔχουμε τόν γάμο μέ τήν σημερινή του ἔννοια. Τό νά παρθενεύει κανείς μετά τήν
πτώση, αὐτό σημαίνει ὅτι κάνει ἕνα ἅλμα εἰς ὕψος, πηδάει τό φράγμα τῆς πτώσης
καί ἐπανέρχεται στήν παραδείσια κατάσταση ἤδη ἀπό αὐτήν τήν ζωή. Ἀλλά τό
φυσικό τοῦ ἀνθρώπου στήν πεπτωκυῖα κατάστασή του, ξαναλέγω, εἶναι νά παντρεύεται. Τό νά μήν παντρεύεται, ἐπαναλαμβάνω, εἶναι ὑπερφυσικό. Γι᾽ αὐτό καί
αὐτοί πού παρθενεύουν πρέπει νά εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν ὑπέρ φύσιν Θεό, νά ζοῦν
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ἀσκητικά, ὥστε νά ζοῦν συνεχῶς τήν ὑπέρ φύσιν παρθενική ζωή πού προτίμησαν.
Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὅτι «ὅπου φύσεως ἧττα ἔγνωσται, ἐκεῖ τοῦ ὑπέρ φύσιν παρουσία ἐπέγνωσται»! Ἐπειδή λοιπόν ὁ μοναχός πρέπει νά ζῆ «στόν θεῖο κόσμο του», γι᾽ αὐτό καί ἐσεῖς οἱ λαϊκοί, χριστιανοί μου,
ὅταν πηγαίνετε σέ μοναστήρια, νά μή μιλᾶτε μέ τούς μοναχούς καί τίς μοναχές
γιά «φτηνά» πράγματα, ὅλο δηλαδή γιά τά ὑλικά, γιατί τούς βγάζετε ἀπό τόν
κόσμο τους, τούς βγάζετε ἀπό τά νερά τους. Μέ τούς μοναχούς θά μιλᾶτε γιά
θεϊκά πράγματα, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τόν γλυκό Παράδεισο.
3. Θά ἤθελα τώρα νά σᾶς πῶ πῶς ἱστορικά ἐμφανίστηκε ὁ μοναχισμός μέ τήν
σημερινή του μορφή. Ἡ παρθενία βέβαια καί ἡ ἄσκηση ἦταν πάντοτε στήν
Ἐκκλησία. Ἔχει ὅμως ἕνα ὡραῖο ἐνδιαφέρον ἡ ἱστορία τῆς ἐμφανίσεως τοῦ μοναχισμοῦ. Σᾶς τήν λέγω μέ λίγα λόγια: Μέχρι τόν ἅγιο Κωνσταντῖνο ἡ Ἐκκλησία ἦταν διωκόμενη. Μέ τόν ἅγιο Κωνσταντῖνο ἔπαυσαν οἱ διωγμοί. Θά σᾶς πῶ
τώρα, χριστιανοί μου, μιά δυνατή καί σπουδαία ἀλήθεια: Ὅταν ἡ Ἐκκλησία διώκεται, γίνεται ἡρωική, γιατί γίνεται μαρτυρική. Ὅταν παύει νά διώκεται, χάνει
κάτι ἀπό τήν δόξα της. Ὁ διωγμός κάνει καλό στήν Ἐκκλησία. Ἔτσι λοιπόν,
ἐπί μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐπειδή ἔπαυσαν οἱ διωγμοί καί ἐπειδή καί ὁ ἄρχοντας
ἦταν χριστιανός, ὅλοι ἔγιναν χριστιανοί. Μέ τό «ὅλοι» μπῆκε «μπουλούκι» στήν
Ἐκκλησία μέ τό κοσμικό τους φρόνημα. Ἡ Ἐκκλησία τότε, τόν 4ο αἰ., ἄρχισε
νά ἐκκοσμικεύεται. Μερικοί τώρα εὐσεβεῖς καί ζηλωτές, πού ζοῦσαν τήν προηγούμενη κατάσταση τοῦ αἵματος καί τοῦ μαρτυρίου, διαμαρτυρήθηκαν γι᾽ αὐτήν
τήν ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας καί εἶπαν: «Μπρός! Πᾶμε στά βουνά, πᾶμε
ἔξω ἀπό τόν κόσμο, γιά νά ζήσουμε αὐτό πού εἴχαμε πρῶτα. Στόν κόσμο ἡ
Ἐκκλησία πῆρε πολύ κοσμικό φρόνημα». Ἔτσι, χριστιανοί μου, ἄρχισαν νά συγκροτοῦνται μοναστήρια μέ τήν σημερινή ἔννοια. Ἀπό αὐτήν τήν ἱστορική ἔρευνα
τῆς ἀρχῆς τῶν μοναστηρίων μας βγαίνει τό συμπέρασμα καί τό δίδαγμα ὅτι ὁ
μοναχισμός ἀποτελεῖ μιά ἀντίδραση, μιά διαμαρτυρία γιά τήν κοσμικότητα στήν
Ἐκκλησία. Τό φρικτό ὅμως εἶναι αὐτή ἡ κοσμικότητα νά μπαίνει καί στά μοναστήρια, τό νά θέλουν δηλαδή οἱ μοναχοί νά ζοῦν κοσμικά. Αὐτό δέν εἶναι μοναχισμός! Κρίμα τό σχῆμα πού φόρεσαν τέτοιοι μοναχοί. Ἀλλά καί σεῖς, χριστιανοί
μου, προσοχή! Ὅταν πηγαίνετε στά μοναστήρια, νά πηγαίνετε μέ σεμνότητα
καί σεβασμό, σάν κι ἐσεῖς οἱ ἴδιοι νά εἶστε μοναχοί. Τήν σεμνότητα τήν ἐννοῶ
καί στήν ἐνδυμασία σας, ὦ γυναῖκες! Ὁ λεγόμενος «τουρισμός» γιά τά μοναστήρια ἀποτελεῖ βεβήλωση τοῦ ἱεροῦ τους χώρου. Ὅσοι μοναχοί καί μοναχές τόν
δέχονται, ἀπ᾽ αὐτό καί μόνο δείχνουν ὅτι δέν ζοῦν σωστά τήν ἀφιέρωσή τους στόν
Χριστό. Ἐδῶ, στό σημεῖο αὐτό, ἔχω νά σᾶς πῶ μέ χαρά καί ἱερή καύχηση τό
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ἑξῆς: Πρό καιροῦ στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἔγινε μία ἡμερίδα γιά τά μοναστήρια
τῆς Ἀρκαδίας. Ὁ λόγος πῆγε στόν τουρισμό τῶν μοναστηρίων. Τότε ἐγέρθηκε
ἀπό τήν θέση του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας
κ. Ἀλέξανδρος καί ἐτάχθη μέ σφοδρότητα ἐναντίον τοῦ τουρισμοῦ στά μοναστήρια.
Τήν τόλμη αὐτή τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἀλεξάνδρου μιμήθηκα στήν συνέχεια
καί ἐγώ, μιλώντας κατά τῆς βεβηλώσεως τῶν μοναστηρίων μας μέ τόν τουρισμό
καί ὅτι πρέπει νά ἀποβληθεῖ ἀπό τά ἱερά αὐτά καί ἀγαπητά σκηνώματα τοῦ Κυρίου. Ὥστε λοιπόν καί οἱ δύο Ἐπίσκοποι τῆς Ἀρκαδίας ταχθήκαμε ἐναντίον τοῦ
τουρισμοῦ στά μοναστήρια. Πρῶτος ὅμως ὁ Σεβασμιώτατος Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος!
4. Πολλά, ἀγαπητοί μου, θέλω νά σᾶς γράψω γιά τόν μοναχισμό, ἀλλά δέν
ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος. Τελειώνοντας σᾶς λέγω ὅτι καί ἐσεῖς οἱ λαϊκοί πρέπει νά ζῆτε
σάν μοναχοί καί μοναχές. Καί βέβαια ἔτσι εἶναι! Δέν ἔκανε δυό Εὐαγγέλια ὁ Χριστός, ἕνα γιά τόν μοναχό καί ἕνα γιά τόν λαϊκό. Τό ἴδιο Εὐαγγέλιο εἶναι γιά
ὅλους, μοναχούς καί λαϊκούς. Ὅλοι πρέπει νά πᾶμε πρός τήν θέωση καί ὅλοι
σκοπό ἔχουμε νά ἁγιάσουμε. Ὅλοι λοιπόν πρέπει νά ζοῦμε σάν μοναχοί. Καί τό
ἐξηγῶ καλύτερα: Ὁ μοναχισμός εἶναι κυρίως οἱ τρεῖς αὐτές ἀρετές: ἡ ΥΠΑΚΟΗ,
ἡ ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ καί ἡ ΠΑΡΘΕΝΙΑ. Σᾶς λέγω τώρα: Τό «Πάτερ ἡμῶν...»
εἶναι προσευχή γιά ὅλους καί ὄχι μόνο γιά τούς μοναχούς. Τό «Πάτερ ἡμῶν...»
ὅμως λέει στήν ἀρχή «γενηθήτω τό θέλημά Σου». Αὐτό εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ὑπακοῆς. Λέμε, Θεέ μου, νά γίνει τό δικό Σου θέλημα καί ὄχι τό δικό μου. Παρακάτω
στό «Πάτερ ἡμῶν...» λέμε «τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον».
Μ᾽ αὐτό τό αἴτημα δέν ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό χρήματα καί πλούτη, ἀλλά ζητᾶμε
τό καθημερινό μας ψωμί. Αὐτό εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ἀκτημοσύνης. Καί τελευταῖα
στό «Πάτερ ἡμῶν...» παρακαλᾶμε τόν Θεό
«ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ». Αὐτό εἶναι
εὐχή παρθενίας. Ὅλοι μας λοιπόν πρέπει νά
ζοῦμε μοναχικά, γιατί, γιά νά πᾶμε στόν
γλυκό Παράδεισο, πρέπει νά περάσουμε ἀπό
τήν «στενήν καί τεθλιμμένην ὁδόν». Αὐτή
ἡ στενή ὁδός εἶναι τό μοναστικό βίωμα.
Στήν πορεία μας ὅμως αὐτή δάσκαλοί μας
καί πρότυπά μας θά εἶναι οἱ μοναχοί καί οἱ
μοναχές, γιατί λέγουν οἱ Πατέρες ὅτι «φῶς
γιά τούς λαϊκούς εἶναι οἱ μοναχοί», ὅπως
«φῶς γιά τούς μοναχούς εἶναι οἱ ἄγγελοι».
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Μέ τήν δημοσιογράφο Στέλλα Μεϊμάρη
Ἐρώτηση 1: Οἰκονομική κρίση, αὐτοκτονίες συνανθρώπων μας καθημερινά, ἀνέχεια καί ἀπελπισία. Ποιά θεωρεῖτε, Σεβασμιώτατε, ὅτι εἶναι
τά πραγματικά αἴτια τῆς κρίσης πού βιώνουμε σήμερα καί τί θά πρέπει νά
γίνει ὥστε νά ἀλλάξουν τά πράγματα;
Ἀπάντηση: Κατά τήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, αἰτία
ὅλων τῶν κακῶν πού συμβαίνουν στήν ἀνθρωπότητα εἶναι ἡ ἁμαρτία. Φώναζαν
οἱ Προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τήν ἀποστασία τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ
καί τόν ἀπειλοῦσαν ὅτι αὐτή του ἡ ἀποστασία θά τοῦ φέρει μεγάλα δεινά στό
ἔθνος του. Δέν ἄκουε ὅμως ὁ λαός τήν φωνή τῶν Προφητῶν, γιατί παρασυρόταν
ἀπό τά κηρύγματα τῶν ψευδοπροφητῶν, οἱ ὁποῖοι μέ τούς λόγους τους θώπευαν
τόν λαό ὅτι εἶναι καλός καί ὅτι θά ἔχει πάντα εἰρήνη. «Εἰρήνη, εἰρήνη καί ποῦ
ἐστίν εἰρήνη;», λέγει ὁ προφήτης Ἰερεμίας (Ἰερ. 6,14). Καί ὅταν συνέβηκε ἡ
δική μας ὑποδούλωση στόν Τούρκικο ζυγό, πάλι οἱ τότε ἅγιοι Πατέρες ὡς αἰτία
τῆς ὑποδουλώσεώς μας αὐτῆς εὕρισκαν τήν ἁμαρτία καί μάλιστα τήν μεγάλημεγάλη ἁμαρτία, τήν προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπό τόν Πατριάρχη καί
τόν Αὐτοκράτορα καί τούς Ἱεράρχες – πλήν τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ –
μέ τό νά ὑπογράψουν τήν ἕνωση μέ τούς αἱρετικούς Παπικούς. Ἐπειδή λοιπόν
ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν, γι᾽ αὐτό καί οἱ Προφῆτες ἀπό παλαιά,
γιά τήν ἀπαλλαγή καί τήν σωτηρία ἀπό τά δεινά κήρυτταν τήν μετάνοια. Στήν
γραμμή αὐτή τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί οἱ Πατέρες τοῦ ὑποδούλου ἔθνους μας, μεταξύ τῶν ὁποίων πρῶτος καί ἀνώτερος ὁ Δημητσανίτης
ἐθνομάρτυρας Γρηγόριος Ε´, κήρυτταν καί αὐτοί τήν μετάνοια, γιά νά χαράξει ἡ
λευτεριά στόν τόπο. Δέν ἐνέκρινε ὁ Πατριάρχης τά πρόωρα ἐπαναστατικά κινήματα τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων κατά τῶν Τούρκων, ὄχι μόνο γιατί αὐτά ἦταν
ἀσύνετα, ἀλλά κυρίως, διότι διεπίστωνε, σάν πνευματοφόρος ἅγιος Πατέρας
αὐτός, ὅτι ὁ λαός δέν μετανόησε ἀκόμη γιά τίς ἁμαρτίες του, δέν ἔκλαψε γι᾽
αὐτές, καί δέν θά ἔχει λοιπόν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ὁ ἀγώνας του. Γι᾽ αὐτό, ὅπως
τό βλέπουμε φανερά στόν παρακλητικό κανόνα τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης,
συντεθειμένον στήν ἐποχή τῆς δουλείας, ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας προέτρεπε τούς πιστούς σέ μετάνοια, σέ ὀδύνη γιά τά διαπραχθέντα
ἁμαρτήματα, γιά νά ἔρθει ἡ ποθητή ἐλευθερία στήν πατρίδα μας.
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Καί γιά νά ἔρθουμε στήν σημερινή κρίση τῆς πατρίδας μας, σύμφωνα μέ τά
παραπάνω, αἰτία τῆς κρίσεως αὐτῆς εἶναι τά ἁμαρτήματα τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλά
γιά νά μήν τά βάζουμε μέ τόν φτωχό λαό, ἐννοῶ ἐδῶ πρῶτα τά ἁμαρτήματα
τῶν ἀρχόντων, τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν ἀρχόντων, καί ἔπειτα τοῦ
λαοῦ. Ἔτσι, γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν κρίση αὐτή ὡς μόνο φάρμακο καί σωτήρια ὁδό θεωροῦμε τήν μετάνοια. Δέν ἀκούγεται ὅμως δυνατός ὁ λόγος περί μετανοίας ἀπό τούς ἄμβωνες τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἁρμόζει νά ἀκούγεται γιά τά
κακά πού μᾶς συμβαίνουν. Γι᾽ αὐτό, ὡς Ἐπίσκοπος, ἁγιογραφικά καί πατερικά
κρίνων τά πράγματα, δέν βλέπω ἀπαλλαγή ἀπό τήν κρίση, γιατί δέν χτυπήσαμε
ἀκόμη τά στήθη μας, ἀλλά ἀντίθετα συνεχίζουμε μέ μεγαλύτερη μάλιστα «φόρα»
τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό. Καί πάλι πορνεῖες, καί πάλι μοιχεῖες, καί πάλι
καρναβαλικά ὄργια, καί πάλι περιπαιγμός τῶν θείων, μέχρι νά φτάσουμε στό μεγάλο καί φρικτό ἁμάρτημα – ὦ Χριστέ!, πῶς δέν ἄνοιξε ἡ γῆ νά μᾶς καταπιεῖ! –
τῆς φρικτῆς βλασφημίας τοῦ τιμίου Προσώπου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
χωρίς νά συγκλονιστοῦν οἱ συνειδήσεις μας γι᾽ αὐτό καί χωρίς νά χτυπήσουν πένθιμα οἱ καμπάνες τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας γι᾽ αὐτό.
Ἐρώτηση 2: Ποιά εἶναι ἡ γνώμη σας γιά ὅσα ἀκούγονται κατά καιρούς
ἀπό ὁρισμένους πολιτικούς, τύπου Ρεπούση, τά ὁποῖα ἐπιχειροῦν νά διαστρεβλώσουν τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας;
Ἀπάντηση: Γι᾽ αὐτούς πού τολμοῦν νά διαστρεβλώσουν τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους
μας ἔχω νά πῶ ὅτι εἶναι ἀγράμματοι καί εἶναι ἀπολίτιστοι. Ἡ ἱστορία, πού παράγεται ἀπό τό ρῆμα «οἶδα» (= γνωρίζω), γι᾽ αὐτό καί σημαίνει γνώση, ἔχει πηγές,
στίς ὁποῖες στηρίζει τήν γνώση της. Οἱ δέ πηγές τῆς ἱστορίας τῆς ἀπελευθερώσεως
τοῦ ἔθνους μας εἶναι σχετικά νεώτερες καί δέν εἶναι μόνο κείμενα, ἀλλά καί προσωπικές μαρτυρίες, φυλαχθεῖσες ὡς ἱερές παραδόσεις ἀπό τόν λαό μας. Στήν ἔνδοξη
ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους μας ἔχουν ζυμωθεῖ οἱ καρδιές μας καί αὐτήν ἔχουμε
ὡς πλοῦτο καί περιουσία μας πνευματική καί ἀπό αὐτήν ἁρπαζόμαστε γιά νά συνεχίσουμε τήν πορεία μας σάν ἔνδοξη φυλή. Τήν ἐθαύμασαν δέ τήν ἱστορία μας ὅλα
τά ἔθνη τῆς γῆς. Ὅταν συνέβηκε τό ἡρωικό Ζάλογγο, συγκινήθηκε ὅλη ἡ Εὐρώπη,
ἀκούγοντας ὅτι σέ μιά γωνιά τῆς Ἑλλάδος κοπέλλες χαιρέτισαν τόν θάνατο μέ
χορό καί μέ τραγούδια. Καί ἔρχονται τώρα ἀγράμματοι, ἔτσι γιατί τό σκέφτηκαν
οἱ κομπλεξικοί, καί χωρίς πηγές καί ἐπιστημονικούς στηριγμούς μᾶς λέγουν ἀνοησίες καί καθαρά βλακεῖες, νομίζοντες τόν ἑλληνικό λαό, πού γέννησε Πλάτωνα καί
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Ἀριστοτέλη, ὅτι εἶναι καί αὐτός ἀνόητος καί βλάκας σάν κι αὐτούς καί θά τούς πιστέψει. Τούς εἶπα καί ἀπολίτιστους, γιατί ὁ πολιτισμός ἐπιβάλλει ὁ ἕνας νά μήν
προσβάλλει αὐτό πού σέβεται ὁ ἄλλος. Ἡ πατρίδα μας μέ βιβλία ἰσχυρῶν ἐπιστημόνων, μέ ἀνδριάντες καί ἀγάλματα, μέ τά ἀθάνατα δημοτικά της τραγούδια,
ὕμνησε τά κατορθώματα τῶν ἡρώων της καί ἔκανε ἔτσι τήν ἱστορία της, γραπτή
καί προφορική (ἱερές παραδόσεις). Καί ἔρχεται τώρα ἡ κυρία Τάδε καί ὁ κύριος
Τάδε νά βάλουν ἐρωτηματικό στό μεγαλεῖο τῆς ἱστορίας μας. Ἔ, βέβαια! Ἄλλοι
ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν λευτεριά τοῦ τόπου μας καί ἔρχονται αὐτοί καί τήν
ἀπολαμβάνουν, χωρίς νά λέγουν οὔτε ἕνα «εὐχαριστῶ», οἱ ἀγνώμονες! Ὄχι μόνον,
ἀλλά καί νά ὑβρίζουν τούς εὐεργέτες τους καί νά ἀμφισβητοῦν ἀκόμη καί τήν ὕπαρξή
τους. Στούς παραχαράκτες αὐτούς τῆς ἱστορίας μας καί τούς ὑβριστές τῶν ἡρώων
μας καί τῶν πατρίων μας, τούς συνιστῶ νά μήν τολμήσουν ποτέ νά ᾽ρθοῦν στήν
Δημητσάνα ἤ στήν Μεγαλόπολη καί ποῦν τίς βλακεῖες τους, γιατί δέν τούς
ἐγγυῶμαι τήν ἀσφάλειά τους!
Ἐρώτηση 3: Πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει σχέδιο γιά χειραγώγηση τοῦ λαοῦ
ἀπό διάφορα λόμπι πού ἐπιθυμοῦν τήν πλήρη ἀπαξίωση τῆς Ἐκκλησίας;
Ἀπάντηση: Ναί, τό νομίζω καί τό πιστεύω. Καταχθόνιες δυνάμεις, τοῦ Ἀντιχρίστου δυνάμεις, ἐνεργοῦν καί δροῦν μέ καταστρωμένο σχέδιο καί σύστημα γιά
νά ἀποσπάσουν τόν Ἑλληνικό λαό ἀπό τίς ἱερές του παραδόσεις, γιά νά τόν ἀποκόψουν ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά τόν κάνουν ἀπάτριδα καί ἄθεο. Καί τό σχέδιό
τους αὐτό κινεῖται ὕπουλα. Ποιός τώρα ἀπό μᾶς τούς Ἱεράρχες εἶναι Προφήτης,
μέ τήν ἔννοια τοῦ «ρωέ» (= ὁ βλέπων) τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιά νά μπορεῖ νά
διαγνώσει τά κινήματα τοῦ σχεδίου αὐτοῦ καί νά δώσει φάρμακο στόν λαό γιά
νά μείνει ἀνεπηρέαστος ἀπό τά ἀντιχριστιανικά καί ἀντεθνικά διαβούλια τῶν μυστικῶν δυνάμεων τοῦ Ἀντιχρίστου;
Ἐρώτηση 4: Πῶς κρίνετε τήν ὁλοένα καί ἀνοδική πορεία τῆς Χρυσῆς
Αὐγῆς;
Ἀπάντηση: Ὡς Ἐπίσκοπος θέλω νά μένω ὑπεράνω πολιτικῶν κομμάτων καί
πολιτικῶν ἀποχρώσεων. Ὅλα τά πολιτικά κόμματα τά θεωρῶ ἐλλιπῆ, γιατί εἶναι
ἀνθρώπινα κατασκευάσματα. Ὅλα τά πολιτικά κόμματα τά θεωρῶ ὡς ἰδεολογίες,
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πού προσπαθεῖ ἡ καθεμιά νά βελτιώσει τά πράγματα τῆς κοινωνίας. Ἔτσι, ὅλα
τά κόμματα θέλω νά τά σέβομαι. Πολεμῶ ὅμως, μέ ὅλη τήν δύναμη τῶν πνευμόνων μου, τό κόμμα ἐκεῖνο πού ἔχει αὐτά τά δύο: Ἀθεΐα καί βία. Ἡ «ἄνοδος»
τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως λέτε, ἑρμηνεύεται πολύ φυσικά. Ἀπογοητευμένος ὁ
λαός ἀπό προηγούμενα κόμματα, χαιρέτισε μέ ἐνθουσιασμό ἕνα νέο κόμμα, γιά
νά ἀπογοητευθεῖ ἴσως ἀργότερα ἀπό αὐτό καί νά στραφεῖ σέ ἄλλο κόμμα, πού θά
τοῦ ὑποσχεθεῖ καλύτερο μέλλον. Αὐτή ἡ παλίρροια τοῦ λαοῦ θά συμβαίνει πάντα,
μέχρις ὅτου καταλάβουμε ὅλοι ὅτι τό καλύτερο πολίτευμα γιά νά πάει μπροστά
ἡ κοινωνία μας εἶναι ἡ ΧΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. Τό Εὐαγγέλιο, αὐτό πρέπει νά κυβερνήσει τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὅλο. Γι᾽ αὐτό ἔχουμε ἀνάγκη ὄχι ἀπό
πολιτικούς, ἀλλά ἀπό Κοσμᾶδες Αἰτωλούς, ἁγίους Ἱεράρχες καί Ἱεροκήρυκες,
πού νά πάρουν στό ἕνα χέρι τόν Σταυρό καί στό ἄλλο τό Εὐαγγέλιο καί νά κηρύττουν τό μήνυμα ἐπιστροφῆς στόν Χριστό καί στήν ἁγία Του Ἐκκλησία.
Ἐρώτηση 5: Τί θεωρεῖτε ὅτι θά ἔπρεπε νά γίνει γιά τήν ὅσο τό δυνατόν
καλύτερη ἀξιόποιηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας;
Ἀπάντηση: Δύσκολο ἐρώτημα. Ἀλλά καί εὔκολο! Γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία, ἀφοῦ αὐτή ἀνήκει στήν Ἐκκλησία, φρονῶ ὅτι πρέπει βέβαια νά δοθεῖ
στόν λαό, ἀλλά νά δοθεῖ ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί
τούς κατά τόπους Ἐπισκόπους καί ὄχι νά παρέχεται στό κράτος. Στούς πολιτικούς δέν δίνουμε ἐμπιστοσύνη νά τούς παραδώσουμε τήν ἐκκλησιαστική περιουσία. Τό κράτος νά κάνει προτάσεις στήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία θά
κατατέμνει καί θά παραχωρεῖ τήν περιουσία της μέ τό ἀποστολικό πνεῦμα «κατά
τήν χρείαν ἑκάστου» (πρβλ. Πράξ. 2,45).

Ἐρώτηση 6: Πῶς κρίνετε τήν ἐπιχειρούμενη κατάργηση τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν ἀπό τά σχολεῖα, καθώς καί τήν κατάργηση τῆς ἀργίας
τῆς Κυριακῆς;
Ἀπάντηση: Τό κρίνω ὡς φυσικό ἐπακόλουθο τῆς πολιτικῆς μερικῶν κυβερνώντων, πού θέλουν νά κάνουν ἄθεη τήν παιδεία μας καί τήν πατρίδα μας. Δέν
πρόκειται ὅμως νά πετύχουν τίποτε, ὅπως τό ἀποδεικνύει ἡ ἔνδοξη ἱστορία μας.
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Τό ἑλληνικό ἔθνος πέρασε ἀπό Τουρκιά· καί τότε δέν εἴχαμε σχολεῖα καί δέν
χτυποῦσε ἡ καμπάνα γιά τόν ἐκκλησιασμό τῆς Κυριακῆς. Καί ὅμως! Καί τότε
τά Ἑλληνόπουλα μάθαιναν γράμματα, «τοῦ Θεοῦ τά πράματα», στά Κρυφά
Σχολειά, καί τότε πάλι οἱ Ἕλληνες πηγαίνανε στήν Ἐκκλησία τήν Κυριακή
σέ κρυφούς τόπους. Ἰδιαίτερα ὅμως γιά τήν κατάργηση τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος, παρά τήν ἀντίδρασή μου μέ ὅλους τούς Ἱεράρχες γι᾽ αὐτό, κάπως
βλέπω προσωπικά τό πράγμα – ἴσως καί λανθασμένα – ὅτι εἶναι ἀποδοκιμασία
ἀπό τόν Θεό γιά μερικούς ἤ πολλούς θεολόγους καθηγητές καί καθηγήτριες,
πού παρουσιάζονται ἀθεολόγητοι, ἀκόμη δέ καί ἀσεβεῖς στούς μαθητές, ἐμπαίζοντες μάλιστα μερικοί ἀπ᾽ αὐτούς τίς ἱερές παραδόσεις μας· ἐνῶ οἱ φιλόλογοι
καί οἱ μαθηματικοί ὁμιλοῦν μέ ἐνθουσιασμό γιά τό ἀντικείμενο τοῦ μαθήματός
τους. Ναί, μέ πολύ πόνο καί ὀδύνη τό λέγω: Ὑπάρχουν μερικοί ἀκατάρτιστοι
στά Ἱερά Γράμματα θεολόγοι καί δέν λέγουν ἀπό τήν ἕδρα τους ἕνα γλυκό λόγο
γιά τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας στούς μαθητές τους. Ἀγωνιζόμαστε μέ
ἀγώνα πολύ οἱ Ἱεράρχες νά μήν καταργηθεῖ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά
σχολεῖα. Ἀλλά καί ἄν συμβεῖ κάτι τέτοιο, καί πάλι δέν φοβούμαστε, γιατί ἡ
Ἐκκλησία θά στραφεῖ δυναμικώτερα στήν Κατήχηση. Καί τήν διδασκαλία τῶν
ἱερῶν μας παραδόσεων θά τήν ἀναλάβει ἡ γιαγιά! Αὐτή μάλιστα θά μιλήσει πιό
καλά ἀπό τόν θεολόγο καθηγητή στό σχολεῖο. Γιατί ἡ γιαγιά θά πεῖ στό ἐγγονάκι γιά νηστεία τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή· θά πεῖ γιά καντήλι, γιά λιβάνι, γιά μετάνοιες, πράγματα πού δέν τά λέγουν στά παιδιά οἱ κύριοι θεολόγοι
Καθηγητές τῶν Γυμνασίων μας.
Ἐρώτηση 7: Τί πιστεύετε γιά ὅλα αὐτά πού ἀκούγονται γιά τόν θάνατο
τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου καί γιά τήν διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομῆς;
Ἀπάντηση: Δέν γνωρίζω τίποτε γι᾽ αὐτό. Τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπό μας
Χριστόδουλο, ἀπό τά τίμια χέρια τοῦ ὁποίου ἔλαβα τήν Ἀρχιερωσύνη, ὅπως ὅλοι,
ἔτσι καί ἐγώ, τόν παραδεχόμαστε γιά δυναμικό ἐκκλησιαστικό ἄνδρα, πού ἔγραψε
ἱστορία. Εἶχε δυναμικό λόγο. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τέτοιοι δυναμικοί ἄνδρες μπαίνουν
στό στόχαστρο τῶν ἀντιφρονούντων πού μηχανεύονται τρόπους, πονηρούς τρόπους, γιά τήν ἐξαφάνισή τους. Στό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἰερεμίου διαβάζουμε ἕνα
τέτοιο περιστατικό, πού συνέβηκε ἐναντίον τοῦ προφήτου ἀπό δικούς του μάλιστα
ἀνθρώπους, ἀπό τούς «ἄνδρες Ἀναθώθ», τούς πατριῶτες δηλαδή τοῦ προφήτου.
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Αὐτοί διοργάνωσαν μία ἀπόπειρα δολοφονίας ἐναντίον τοῦ προφήτου. Τόν ἐκάλεσαν
σέ τραπέζι καί συνεφώνησαν νά βάλουν δηλητηριῶδες φυτό στό ψωμί του, γιά νά
τόν ἐξαφανίσουν (Ἰερ. 11,18-23). Καί πολλά-πολλά τέτοια παραδείγματα δολοφονικῶν ἐνεργειῶν ἔχουμε νά παρουσιάσουμε ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική μας
Ἱστορία ἐναντίον τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἐάν τοιοῦτόν τι συνέβη καί στόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπό μας, τότε θά καυχᾶται περισσότερο ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία
γι᾽ αὐτόν, γιατί πρόκειται περί μάρτυρος. Ἡ ἀλήθεια πάντως εἶναι ὅτι ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὑπέμεινε μέ θαυμαστή καρτερικότητα τήν
βάσανο τῆς ἀσθενείας του, χωρίς νά ἐκφέρει γογγυσμόν τινα. Ἅγιασε μέ τήν θαυμαστή ὑπομονή του καί τήν προσευχή του στήν κλίνη τῆς ἀσθενείας του.
Ἐρώτηση 8: Πῶς σχολιάζετε τόν πολύχρονο ἐγκλεισμό τοῦ πρώην πατριάρχη Ἰεροσολύμων κ. Εἰρηναίου;
Ἀπάντηση: Δέν γνωρίζω καλά τό θέμα καί γι᾽ αὐτό δέν μπορῶ νά τό σχολιάσω.
Προσωπικά ὅμως λέγω ὅτι μοῦ προκαλεῖ τήν συμπάθεια κάποιος πού πάσχει καί
ὑποφέρει, ἐνῶ πρῶτα ἦταν στά μεγαλεῖα του.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ TΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ἀγαπητοί μου Συλλειτουργοί Ἀδελφοί,
Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Εὐλογεῖτε!
1. Τό λειτουργικό καί φωτιστικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γίνεται ἀπό Σᾶς, τούς
Ἱερεῖς, γιατί ἐσεῖς οἱ Ἱερεῖς ἔχετε τήν Ἐνορία στά χέρια σας. Ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος, πού κάποτε πότε ἔρχομαι στήν Ἐνορία σας, δέν μπορῶ νά κάνω τίποτε. Ἔρχομαι καί φεύγω. Οἱ ψυχές τῶν
χριστιανῶν μας θέλουν νά βλέπουν μόνιμα τόν Ποιμένα κοντά τους καί αὐτό μόνο ὁ Παπᾶς
τῆς Ἐνορίας μπορεῖ νά τό πετύχει. Δέν συμφωνῶ καθόλου, μά καθόλου δέν συμφωνῶ, μέ τό
φαινόμενο τῶν Ἱερέων, ἄλλοι νά μένουν στήν Καλαμάτα, ἄλλοι στήν Τρίπολη, ἄλλοι στόν Πύργο
καί ἄλλοι πολύ περισσότερο στήν Πάτρα καί τήν Ἀθήνα καί νά ἐμφανίζονται τό Σαββατοκύριακο
στήν ἐνορία τους. Δέν εἶναι ποιμαντική αὐτή! Σᾶς τό εἶπα καί ἄλλοτε ὅτι καλύτερη ποιμαντική
τοῦ Ἱερέα εἶναι νά χτυπᾶ τήν καμπάνα καθημερινῶς, πρωί καί βράδυ, καί νά τελεῖ τήν ὀρθρινή
καί ἑσπερινή Ἀκολουθία. Ἀλλά μήπως καί ὅσοι μένετε μονίμως στήν Ἐνορία τό κάνετε αὐτό;
Δέν τό κάνετε! Οἱ παλαιοί Ἱερεῖς, ἄν καί ὄχι πτυχιοῦχοι καί μεγαλόσταυροι καί μέ σιδερωμένα
ἐπανωκαλύμμαυχα, τό ἔκαναν. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή Τους καί τήν ταπείνωση ὅτι δέν μποροῦμε
νά τούς φτάσουμε.
2. Παρακαλῶ, Ἱερεῖς μου, νά ἔχετε τήν ἀγωνία γιά τήν κατήχηση τῶν χριστιανῶν τοῦ ποιμνίου σας, ἀλλά καί γιά τήν δική σας θεολογική κατάρτιση. Ἡ θεολογική κατάρτιση τῶν Ἱερέων
ἐθίγετο ἐπανειλημμένως ἐφέτος στίς Συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ὅλοι οἱ Σεβασμιώτατοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν τήν μέριμνα γιά τήν ἐπιμόρφωση τοῦ κλήρου τους.
Ἐγώ, σεβόμενος τόν κόπο σας καί τήν δυσκολία σας, δέν σᾶς διοργανώνω θεολογικά Σεμινάρια
ἐπιμορφώσεώς σας, μέ τήν ὑποχρέωση νά τά παρακολουθεῖτε ἑβδομαδιαίως, ἀλλά ἀρκοῦμαι
στό νά σᾶς ἀποστέλλω ἑβδομαδιαῖα κηρύγματα θεολογικοῦ περιεχομένου, γιά νά καταρτίσουμε
τέλος πάντων τόν λαό θεολογικά μαθαίνοντας τήν πίστη του, ὅπως τήν ἐκθέτουν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ βαθύτερος ὅμως λόγος τῶν κηρυγμάτων μου πού σᾶς ἀποστέλλω,
ὦ Ἱερεῖς, εἶναι ἡ δική σας κατάρτιση, γιά νά μάθετε τήν πατερική διδασκαλία, γιά νά μάθετε
Πατρολογία. Ἀλλά ὅπως καταλαβαίνω οὔτε καί αὐτό τό ἐκτιμᾶτε θεωρώντας το ὡς μία καλή
εὐκαιρία γιά νά μάθετε πράγματα πού – μέ λύπη μου λέγω – δέν τά γνωρίζετε, γιατί δέν διαβάζετε θεολογικά βιβλία. Ξέρω ὅτι τίς τοπικές ἐφημερίδες τίς διαβάζετε καί τίς ξεκοκκαλίζετε.
Τόν Ἠσαΐα ὅμως καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο δέν τούς διαβάζετε. Δέν τό θεωρεῖτε
ἁμαρτία σας αὐτό; Συγγνώμη, ἀλλά προσωπικά, ναί, τό θεωρῶ μεγάλη μου ἁμαρτία νά διαβάσω
ἐφημερίδα ἤ καί θρησκευτικά ἀκόμη περιοδικά, ἄν δέν ἔχω διαβάσει πρῶτα τήν Βίβλο καί τούς
Πατέρες.
3. Μέ συνέχει, σεβαστοί μου Πατέρες, ἡ ἀγωνία νά μάθει ὁ λαός μας τήν Ἁγία Γραφή, τήν
Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Πιεζόμουν νά βρῶ τρόπο γιά νά δώσω τήν Ἁγία Γραφή νά εἶναι
καταληπτή στό νόημά της ἀπό τόν λαό, ἀλλά καί νά ἱκανοποιεῖ τήν μερίδα ἐκείνων τῶν κληρικῶν
καί τῶν θεολογούντων πού θέλουν κάτι περισσότερο καί βαθύτερο στήν μελέτη της. Μετά ἀπό
πολλή σκέψη κατέληξα στήν ἑξῆς ἀπόφαση, τήν ὁποία καί κάνω πράξη: Ἀπό μηνῶν κλέβω χρόνο
καί γράφω τό ἡμερολόγιο τοῦ 2014. Τό ἡμερολόγιο θά εἶναι βιβλίο. Θά περιέχει τά πέντε βιβλία
τῆς Πεντατεύχου, τήν Γένεση, τήν Ἔξοδο, τό Λευιτικό, τούς Ἀριθμούς καί τό Δευτερονόμιο.
Δέν θά ἔχει τό κείμενο καί τήν ἑρμηνεία τῶν βιβλίων αὐτῶν (αὐτό ὑπάρχει καί εἶναι εὔκολο νά
τό βρεῖ κανείς), ἀλλά παίρνω ἕνα-ἕνα ἀπό τά ἱερά βιβλία, ἕνα-ἕνα κεφάλαιο ἀπό αὐτά, τό χωρίζω
σέ περικοπές καί γράφω μέ ἁπλά λόγια τί περιέχει κάθε περικοπή. Στό «πόδι» τῶν περικοπῶν
γράφω ἑρμηνευτικά σχόλια πού θά βοηθοῦν ἐκείνους πού θέλουν μιά βαθύτερη μελέτη στήν
περικοπή αὐτή. Δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ ἀκριβῶς, γιά νά τό ἐννοήσετε καλά, πῶς θά εἶναι τό βιβλίο
αὐτό. Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅπως μοῦ τό εἶπαν ἄλλοι θεολόγοι, κληρικοί καί λαϊκοί, πού τούς
τό ἐξέθεσα, θά εἶναι ἕνα πολύ ὡραῖο βιβλίο αὐτό καί πρωτότυπο στήν σύνθεσή του. Θά εἶναι
καλό βοήθημα γιά τόν ἱεροκήρυκα σέ μία σειρά κηρυγμάτων του στήν Ἁγία Γραφή. Ἕτοιμη
δουλειά! Θά γράφω δέ στόν πρόλογο καί θά παρακαλῶ οἱ Ἱερεῖς καί οἱ χριστιανοί τῆς Μητροπόλεως πού διακονῶ, νά διαβάσουν τό βιβλίο αὐτό ὅλη τήν χρονιά. Ἄν τό διαβάσουν – καί θά
εἶναι ἁπλό στήν ἀνάγνωσή του – ἔμαθαν πέντε βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τήν ἄλλη χρονιά, τό
2015, τό ἡμερολόγιο θά περιέχει τά ὑπόλοιπα ἱστορικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Ἰησοῦς
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τοῦ Ναυῆ, Κριταί, Ρούθ, Α´-Δ´ Βασιλειῶν, Α´-Β´ Παραλειπομένων, Α´-Β´ Ἔσδρας, Νεεμίας, Τωβίτ
κ.λπ.), ἐκτιθέμενα κατά τόν ἴδιο τρόπο. Τό 2016 τό ἡμερολόγιο θά περιέχει τά διδακτικά καί ποιητικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Ἰώβ, Ψαλμοί, Παροιμίες, Σοφία Σολομῶντος κ.λπ.) καί τό
ἡμερολόγιο τοῦ 2017 θά περιέχει τά Προφητικά βιβλία. Τελείωσε ἡ Παλαιά Διαθήκη! Σέ τρία
χρόνια δόθηκε ἡ Παλαιά Διαθήκη μέ ἁπλό καί ἑρμηνευτικό μάλιστα τρόπο. Ὅποιος τά διαβάσει
τά βιβλία αὐτά, ἔμαθε ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη καί μάλιστα τήν ἔμαθε ἑρμηνευτικῶς. Δέν εἶναι
δέ τίποτε νά πεῖ κανείς ὅτι σέ ἕνα χρόνο θά διαβάσω αὐτό τό βιβλίο πού ἔγραψε ὁ Ἐπίσκοπος
τῆς Μητροπόλεώς μου γιά μένα τόν Ἱερέα καί γιά μένα τόν χριστιανό. Γι᾽ αὐτόν τόν λόγο συνοδεύω τά βιβλία τῆς μελέτης αὐτῆς μέ τό ἡμερολόγιο, γιά νά εἶναι τό ἀνάγνωσμα τῆς χρονιᾶς.
Ἔπειτα, τά ἔτη 2018-2019, θά δοθεῖ μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ Καινή Διαθήκη. Τελείωσε ὅλη ἡ
Ἁγία Γραφή! Αὐτό τό ἔργο, ἄν τό εἶχα σκεφτεῖ ἐνωρίτερα, ἀπό τήν πρώτη χρονιά τοῦ ἐρχομοῦ
μου κοντά σας, θά εἶχε τελειώσει μέχρι τώρα.
4. Γιατί σᾶς τά γράφω αὐτά, σεβαστοί Πατέρες; Σᾶς τά γράφω γιά δύο λόγους: (α) Πρῶτον,
γιά νά κάνετε προσευχή γιά τήν ταπεινότητά μου, νά μοῦ δίνει ὁ Θεός τήν Χάρη Του καί τόν
φωτισμό Του, νά μοῦ δίνει ζῆλο καί ὑγεία γιά τό 6ἐτές αὐτό ἔργο, ὅπως καί γιά τά ἄλλα ἔργα
στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τό οὐσιαστικό γιά τόν Ἐπίσκοπο εἶναι νά ἀγωνιᾶ καί νά φροντίζει νά τρέφεται ὁ λαός του μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι στήν Ἁγία Γραφή καί στά βιβλία τῶν ἁγίων
Πατέρων. Αὐτό εἶναι τό πρωταρχικό του ἔργο καί εὐχαριστῶ τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό,
διότι ἔκλινε τήν καρδιά μου στήν ἐπιθυμία αὐτή. Δέν θέλω νά πεθάνω, σεβαστοί μου Πατέρες,
χωρίς νά ἐκπληρώσω τίς ἐπιθυμίες μου, ἄν καί εἶμαι μεγάλος στήν ἡλικία (72 ἐτῶν) καί μέ τρία
«μπαλονάκια». Ὅμως νιώθω ψυχικό κουράγιο καί εὐχαριστῶ τήν λατρευτή μου Κυρία Θεοτόκο,
γιά τήν Χάρη Της αὐτή. Θέλω τήν ζωή μου γι᾽ αὐτά τά δύο: Γιά νά βιώσω τήν μετάνοιά μου μέ
δάκρυα γιά τά ἁμαρτήματα πού ἔκανα καί γιά νά δουλέψω στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Εὐχηθεῖτε στόν
Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Παναγία μας γι᾽ αὐτό. Θέλω νά ζήσω μαζί σας πολλά χρόνια. Σᾶς ζητῶ
πολλές φορές συγγνώμη καί σᾶς φιλῶ τά χέρια σας γιά ὅ,τι σᾶς ἔχω λυπήσει. Σᾶς ἀγαπῶ πραγματικά καί εὐχαριστῶ τόν Θεό πού σᾶς γνώρισα.
(β) Ὁ δεύτερος λόγος γιά τόν ὁποῖο σᾶς ἔγραψα γιά τό ἡμερολόγιο τοῦ ἑπομένου ἔτους
εἶναι νά μέ βοηθήσετε οἰκονομικῶς. Πῶς θά βγεῖ τό ἡμερολόγιο τοῦ 2014, ἀφοῦ χρήματα δέν
ὑπάρχουν; Ἡ Μητρόπολή μας εἶναι πτωχοτάτη καί οἱ μισθοί μας ἔχουν περικοπεῖ κατά πολύ.
Λοιπόν: Ὑπολογίζω, στήν χαμηλότερη τιμή, τό ἡμερολόγιο τοῦ 2014 σέ 10 Ευρώ. Εἴμαστε περίπου 90 Ἱερεῖς! Παρακαλῶ ἀπό τώρα νά ὑπολογίζει ὁ κάθε Ἱερεύς ὅτι θά πάρει τουλάχιστον
δέκα βιβλία (10 Χ 10 = 100 Εὐρώ). Τά βιβλία αὐτά θά τά πουλήσετε στούς χριστιανούς τοῦ ποιμνίου σας. Ξέρω ὅτι δέν ἔχουν χρήματα σήμερα οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά γι᾽ αὐτό τό ἀναγγέλλω ἀπό
τώρα, τώρα τό καλοκαίρι, πού ἔχετε καί τούς χριστιανούς τῶν Ἀθηνῶν στήν Ἐνορία σας, γιά
νά βρεῖτε δέκα πρόσωπα, πού θά δώσουν, τέλος πάντων, δέκα εὐρώ ὁ καθένας, γιά νά πάρουν
τό ἡμερολόγιο τοῦ 2014. Εἶναι πολύ εὔκολο αὐτό, ἄν θέλετε νά βοηθήσετε στό ἔργο τῆς κατηχήσεως τοῦ λαοῦ μας. Θά εἶναι δέ ἡ βοήθειά σας πολύ σημαντική. Γιατί, 90 Ἱερεῖς, ἀπό δέκα
βιβλία ὁ καθένας, εἶναι 900 ἡμερολόγια. Καί αὐτά στήν πώλησή τους δίνουν τό ποσό τῶν 9000
εὐρώ. Σημαντική πράγματι βοήθεια. Γιά νά μήν πῶ καί τό ἄλλο, ὅτι περιμένω μερικοί ἀπό σᾶς
θά πάρετε καί περισσότερα ἀπό δέκα βιβλία. Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν βοήθειά
σας. Νά ζήσετε!
5. Σᾶς ζητῶ συγγνώμη γι᾽ αὐτό πού θά σᾶς γράψω τώρα, πατέρες μου, ἀλλά ἀπαιτῶ τήν ἐφαρμογή του. Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει Ἱερές Μονές. Ἡ παλαιά της δόξα, γιά τήν ὁποία ἡ Μητρόπολή
μας ὀνομάστηκε «τό Ἅγιον Ὄρος τῆς Πελοποννήσου», εἶναι τά Μοναστήρια της. Λίγα ὅμως
εἶναι τά μέλη τῶν Μοναστηρίων μας τήν σήμερον ἡμέρα καί ἄλλες Μονές εἶναι ἐσβεσμένες. Σ᾽
αὐτό μαζί μέ τά ἄλλα φταίει καί τό κήρυγμα. Γιατί ὅταν γιορτάζει ἡ ἁγία Παρασκευή καί ἡ ἁγία
Αἰκατερίνη, γιά παράδειγμα, δέν λέμε στό κήρυγμά μας ὅτι αὐτές οἱ ἅγιες ἀφιερώθηκαν στόν
Θεό, ὅτι τούς ἔφερναν τούς γαμπρούς οἱ γονεῖς τους καί ἔλεγαν ὄχι!, θέλω νά φυλάξω παρθενία, θέλω νά γίνω νύμφη Χριστοῦ! Δέν λέμε στά κηρύγματά μας, καθόλου μά καθόλου δέν
λέμε, γιά παρθενική ζωή, ὅτι ἡ ζωή αὐτή εἶναι ἀνώτερη ἀπό τόν γάμο, καί ὅτι ἡ παρθενία εἶναι
καί αὐτή γάμος μέ τόν Θεό. Τέτοια λόγια, πού τά ἔλεγαν οἱ ἅγιοι πατέρες, δέν τά λένε οἱ σημερινοί ἱεροκήρυκες στά κηρύγματά τους. Ντρέπονται οἱ σημερινοί ἱεροκήρυκες νά εὐχηθοῦν
σέ γιορτή παρθένου ἁγίας, τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, γιά παράδειγμα, νά εὐχηθοῦν κάποια κοπέλλα ἀπό τό χωριό νά μιμηθεῖ τό παράδειγμα τῆς ἁγίας καί νά γίνει καλογριά. Γιατί «ἑορτή
ἁγίου εἶναι μίμησις ἁγίου». Τό θεωρεῖ ὑποτιμητικό ὁ παπᾶς σήμερα, ἀλλά καί ὁ ἱερομόναχος
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νά κάνει τέτοιο κήρυγμα. Σάν δέν ντρεπόμαστε καί σάν δέν φοβούμαστε τόν Θεό!...Θυμᾶμαι
ἐδῶ ἕνα παπᾶ, ἐφημέριο ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς κάποιας πόλης, πού εἶπε σέ ἕναν εὐλαβῆ
νέο, πού ἔκλινε στόν Μοναχισμό: «Πρόσεξε μήν γίνεις καλόγερος». Ἀλλά ὁ νέος τόν διόρθωσε
γιά τά καλά καί μπράβο του. «Ἡ ἁγία Παρασκευή .– ἀπήντησε στόν παπᾶ– γιατί ἔγινε καλογριά;
Γιά νά τρῶς ἐσύ τά πρόσφορα;»! Ἄν μιλᾶμε ἔτσι, σάν τόν παλιό-παπα αὐτόν, μᾶς παίρνει ὁ Χριστός τήν Χάρη Του καί χάνουμε τό μεγαλεῖο καί τήν ἀρχοντιά τῆς ἱερωσύνης μας καί ἀντί γιά
κεφαλή πού πρέπει νά εἴμαστε, γινόμαστε οὐρά καί μᾶς περιπαίζει ὁ κόσμος.
Λοιπόν, στό θέμα μας: Σκεφτήκατε ποτέ, Πατέρες μου, πῶς συντηροῦνται τά Μοναστήρια
μας; Δέν ἔχουν πόρους καί ὁ καθένας μάλιστα πού πηγαίνει ἐκεῖ θέλει καί τήν φιλοξενία του,
τό κέρασμά του καί τήν περιποίησή του. Ἐγώ τίς Ἱερές Μονές μας τίς εὐλαβοῦμαι, ἀλλά
λυπᾶμαι γιατί δέν μπορῶ νά τίς βοηθήσω χρηματικά. Λυπᾶμαι πραγματικά γι᾽ αὐτό. Ἔχω ὅμως
πεῖ καί ἔχω τονίσει στούς Γέροντες καί τίς Γερόντισσες: «Πατέρες μου καί Μητέρες μου, δέν
ἔχω νά σᾶς προσφέρω τίποτε, ἀλλά οὔτε καί θέλω ἐσεῖς νά μοῦ προσφέρετε τίποτε, οὔτε στήν
Μητρόπολη οὔτε σέ μένα προσωπικά».
Θά παρακαλέσω γιά σᾶς, Πατέρες μου, τό ἑξῆς: Ὅσοι πηγαίνετε νά λειτουργήσετε σέ Μοναστήρι τῆς Μητροπόλεώς μας, δέν θά παίρνετε καθόλου «τυχερά» ἐκεῖ. Ὅ,τι σᾶς φέρνουν
στήν Πρόθεση μέ τά ὀνόματα ἤ σᾶς δίνουν προσωπικά στό χέρι (ἀπό Μνημόσυνα ἤ ἄλλη ἀκολουθία), θά τά δίνετε στήν Γερόντισσα τῆς Μονῆς. Ἄν δέν μπορεῖτε νά ἀντέξετε σ᾽ αὐτό πού
σᾶς ζητῶ, ἁπλούστατα, δέν θά πηγαίνετε σέ Μοναστήρια νά λειτουργήσετε καί ἐγώ θά στείλω
ἄλλον λειτουργό τοῦ Μοναστηρίου, πού θά τελεῖ πρόθυμα αὐτό πού ἀπαιτῶ. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα
λεπτό σημεῖο, πού παρακαλῶ νά τό προσέξετε: Σέ ἕνα Μνημόσυνο, γιά παράδειγμα, ἡ χριστιανή
πού τελεῖ τό Μνημόσυνο, θά δώσει κάτι στόν Ἱερέα καί θά προσφέρει καί κάτι στό Μοναστήρι.
(Μεταξύ μας, τά πιό πολλά τά δίνει στόν Ἱερέα καί τά λιγώτερα στό Μοναστήρι.) Ὅταν σᾶς
προσφέρει τήν ἀμοιβή καί ἐσεῖς πεῖτε, κατά τά παραπάνω πού σᾶς εἶπα, «δέν θέλω, ἀλλά δῶστε
τα στό Μοναστήρι», τότε αὐτή ἡ χριστιανή, θά δώσει μέν τήν δική σας ἀμοιβή στό Μοναστήρι,
ἀλλά δέν θά δώσει καί αὐτά πού εἶχε ὑπ᾽ ὄψιν νά δώσει στήν Γερόντισσα. Γι᾽ αὐτό, σεβαστοί
μου Πατέρες, παρακαλῶ, ὅταν σέ Μοναστήρι μία χριστιανή σᾶς δίνει κάποια ἀμοιβή, θά τήν
παίρνετε, θά λέτε «εὐχαριστῶ» καί «εὐλογία στήν οἰκογένειά σας», καί τά χρήματα θά τά δίνετε
ἐσεῖς στήν Γερόντισσα. Ἔτσι τό Μοναστήρι θά ἔχει διπλῆ προσφορά, γιατί θά παίρνει καί ἀπό
τήν χριστιανή κάτι γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου (ἄν παίρνει, γιατί πολλοί καί πολλές δέν προσφέρουν). Θά τό βρεῖτε ἀπό τόν Θεό, Πατέρες, στήν οἰκογένειά σας, ἄν ὑπακούσετε σ᾽ αὐτό
πού σᾶς παρακαλῶ. Ἄλλο ὅμως εἶναι τό θέμα, ἄν ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας ἤ ἡ Γερόντισσα τῆς Μονῆς
προσφέρουν αὐτοί κάτι ὡς ἀμοιβή σέ σᾶς.
6. Σχετικά μέ τόν ἑαυτό μου, πέρα ἀπό τά ὅσα σᾶς εἶπα στήν παρούσα μου ἐπιστολή, ἐπιθυμῶ
νά μοῦ δίνει ὁ Κύριος τήν Χάρη Του νά κρατῶ αὐτό πού εὔχεσθε γιά μένα σέ κάθε θεία Λειτουργία. Νά εἶμαι δηλαδή «ἔντιμος» καί νά «ὀρθοτομῶ τόν λόγον τῆς Ἀληθείας» τῆς Ἐκκλησίας
μας. Θέλω νά φυλάττω καί νά κηρύττω τήν πίστη, ὅπως τήν κήρυξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Θέλω
νά κηρύττω πατερική καί ὄχι «μεταπατερική» θεολογία. Θέλω νά εἶμαι ἀγωνιστής γιά τήν πίστη
τῶν Πατέρων μας, γιά τά πατρῶα δόγματα. Θέλω νά κηρύττω ἐναντίον τῶν αἱρέσεων καί μάλιστα τῶν δύο κυριωτέρων καί ἐπικινδύνων αἱρέσεων τῆς ἐποχῆς μας: Τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Ἐπιθυμῶ ὅλοι σας καί ὅλο τό ποίμνιό μας νά μάθουν τήν ἀλήθεια ὅτι «ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση».
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε, Πατέρες μου καί Ἀδελφοί.
Σᾶς ζητῶ πολλές φορές συγγνώμη σέ ὅ,τι σᾶς ἐλύπησα. Σᾶς ἀγαπῶ.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 4ο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟ
4. ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΙΕΒΑ*
Ἐκτός ἀπό τά μακρά καί βραχέα φωνήεντα, πού εἴδαμε στό προηγούμενο μάθημα,
στήν Ἑβραϊκή γλώσσα ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο ὑπερβραχύ φωνῆεν, τό σιεβά, τό ὁποῖο
συμβολίζεται μέ δύο ὑπάλληλες στιγμές, τιθέμενες κάτω ἀπό τό σύμφωνο ( ]), καί
προφέρεται ὡς βραχύτατο ε. Τό σιεβά αὐτό τίθεται κάτω ἀπό ἕνα σύμφωνο, ὅταν αὐτό
στερεῖται φωνήεντος.
Ἐξαίρεση: Δέν λαμβάνουν σιεβά τά φωνηεντικά γράμματα καί τά σύμφωνα στό τέλος
τῶν λέξεων, πλήν τοῦ τελικοῦ  καί τῶν τύπων πού λήγουν σέ δύο σιεβά ἤ σέ ἕνα σύμφωνο μέ διπλωτικό νταγαίς, π.χ. WrB; («μπαρούχ»), T]rm a ; («ἀμάρτ»), T]a («ἄτ»).
Αὐτό τό σιεβά, γιά τό ὁποῖο μιλήσαμε παραπάνω, ὀνομάζεται ἁπλό σιεβά. Ὅταν
προφέρεται ὀνομάζεται ἔμφθογγο καί ὅταν δέν προφέρεται ὀνομάζεται ἄφθογγο.
Τό ἁπλό σιεβά εἶναι ἔμφθογγο, δηλαδή προφέρεται ὡς βραχύτατο ε, στίς ἑξῆς περιπτώσεις:
α) Ὅταν βρίσκεται κάτω ἀπό τό πρῶτο γράμμα τῆς λέξεως, π.χ. ymiv] («σεμί»).
β) Ὅταν βρίσκεται στό μέσον τῆς λέξεως κάτω ἀπό γράμμα πού ἔχει διπλωτικό
νταγαίς (βλ. κατωτ.), π.χ. WlF]q; («καττελού»).
γ) Ὅταν βρίσκεται στό μέσον τῆς λέξεως καί προηγεῖται αὐτοῦ μακρά συλλαβή,
π.χ. Wlf]q; («κατελού»).
δ) Ὅταν βρίσκεται στό μέσον τῆς λέξεως καί προηγεῖται αὐτοῦ ἄλλο ἁπλό σιεβά,
π.χ. Wlf]q]yI («γικτελού»). Τό πρῶτο σιεβά μένει ἄφωνο.
*Πρίν προχωρήσει κανείς στό μάθημα αὐτό, καλό εἶναι νά ἐπαναλάβει ὅσα ἔμαθε στό προηγούμενο
μάθημα περί τῶν φωνηέντων.
154

Τό ἁπλό σιεβά εἶναι ἄφθογγο, δηλαδή δέν προφέρεται, στίς ἑξῆς περιπτώσεις:
α) Ὅταν προηγεῖται αὐτοῦ βραχύ φωνῆεν, π.χ. ykel]m («μαλχέ»).
β) Ἕνα ἤ δύο σιεβά στό τέλος τῆς λέξεως εἶναι ἄφωνα, π.χ. T]l]fq; («κατάλτ»).
Ἀντιθέτως, ὅταν βρίσκονται στό μέσον τῆς λέξεως, ὅπως εἴδαμε παραπάνω, ἄφωνο
μένει τό πρῶτο ἐκ τῶν δύο.
Παρατήρηση: Δύο σιεβά στήν ἀρχή λέξεως δέν μποροῦν νά σταθοῦν. Γι᾽ αὐτό, ἄν
συναντηθοῦν, συνήθως γίνεται μετατροπή τοῦ πρώτου σιεβά σέ χεῖρεκ (βραχύ), π.χ.
lfoq]li («λικτώλ») ἀντί lfoq]l] («λεκετώλ»).1
Ἐκτός ἀπό τό ἁπλό σιεβά ὑπάρχει καί τό σύνθετο σιεβά. Σύνθετο σιεβά ἔχουμε
ὅταν τό ἁπλό σιεβά ἑνώνεται μέ τά φωνήεντα κάμετς ( ;), πάθαχ ( ) καί σεγώλ ( ,),
γραφόμενο δεξιά αὐτῶν, ὁπότε καλεῖται χαταίφ καί χρησιμεύει γιά νά βραχύνει ἀκόμη
περισσότερο τά φωνήεντα αὐτά.
Ἔτσι ἔχουμε:
Τό χαταίφ πάθαχ ( ) , τό ὁποῖο ἰσοδυναμεῖ μέ ὑπερβραχύ α.
Τό χαταίφ σεγώλ ( ), τό ὁποῖο ἰσοδυναμεῖ μέ ὑπερβραχύ ε.
Τό χαταίφ κάμετς ( ), τό ὁποῖο ἰσοδυναμεῖ μέ ὑπερβραχύ ο.
Τά χαταίφ τίθενται συνήθως ὑπό τά λαρυγγόφωνα γράμματα.
5. ΤΟ ΔΙΠΛΩΤΙΚΟ ΝΤΑΓΑΙΣ
Ἤδη στό 2ο μάθημα ἀναφερθήκαμε στό τραχυντικό νταγαίς, δηλαδή τήν τελεία
στιγμή, τήν ὁποία λαμβάνουν τά γράμματα «μπεγαδκιεφάθ» γιά νά δηλώσουν τήν
τράχυνση τῆς προφορᾶς τους.
Ἐκτός ὅμως ἀπό αὐτό τό τραχυντικό νταγαίς ὑπάρχει καί τό λεγόμενο διπλωτικό
1. Προσοχή: Στήν Ἑβραϊκή γλώσσα δύο ἤ τρεῖς λέξεις μποροῦν νά συνενωθοῦν σέ μία. Ἐδῶ ἡ λέξη
lfoq]li («λικτώλ»), τήν ὁποία χρησιμοποιήσαμε ὡς παράδειγμα, στήν πραγματικότητα εἶναι δύο λέξεις:
Εἶναι ἡ πρόθεση l] («λέ»), πού σημαίνει «εἰς» καί ἡ λέξη lfoq] («κετώλ»), πού σημαίνει «φονεύειν».
Ὅταν ὅμως οἱ δύο αὐτές λέξεις ἑνώνονται, λόγω τοῦ γραμματικοῦ κανόνος τά δύο σιεβά δέν μποροῦν νά
σταθοῦν καί γι᾽ αὐτό τό πρῶτο σιεβά μετατρέπεται σέ χεῖρεκ καί ἑπομένως τό lfoq]l] («λεκετώλ») μετατρέπεται σέ lfoq]li («λικτώλ») καί σημαίνει «εἰς τό φονεύειν».
Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν περίπτωση τῆς μετατροπῆς τοῦ ἑνός σιεβά σέ χεῖρεκ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ συνηθέστερη, ὑπάρχει καί ἡ περίπτωση τῆς συναιρέσεως, στήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε σέ ἑπόμενα μαθήματα.
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νταγαίς, δηλαδή μία τελεία στιγμή, τήν ὁποία λαμβάνουν ὅλα τά γράμματα στό μέσον
τους, συμπεριλαμβανομένων τῶν «μπεγαδκιεφάθ», πλήν τῶν λαρυγγοφώνων, γιά νά
δηλώσουν τήν δίπλωσή τους, π.χ. lFeqi («κιττέλ»).
Τό διπλωτικό νταγαίς διαιρεῖται σέ ἀναγκαῖο καί εὐφωνικό.

Ἀναγκαῖο εἶναι: α) ὅταν συγχωνεύονται δύο ὅμοια γράμματα, ἀπό τά ὁποῖα τό πρῶτο
στερεῖται φωνήεντος», π.χ. yMiy («γιαμμίμ») ἀντί ymim]y («γιαμμίμ»).
β) ὅταν ἐπέρχεται ἀφομοίωση ἄλλου γράμματος, π.χ. T;tn: («ναθατά») ἀντί T;n]tn:
(«ναθαντά»).
γ) ὅταν ὁ γραμματικός τύπος ἀπαιτεῖ δίπλωση τοῦ συμφώνου, π.χ. lFeqi («κιττέλ»).
Εὐφωνικό εἶναι σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις.
Σέ ὅλα τά γράμματα πλήν τῶν «μπεγαδκιεφάθ» τό νταγαίς εἶναι πάντοτε διπλωτικό. Στά «μπεγαδκιεφάθ» τό νταγαίς μπορεῖ νά εἶναι εἴτε τραχυντικό εἴτε διπλωτικό.
Τραχυντικό εἶναι:
α) Στήν ἀρχή λόγου (βιβλίων, κεφαλαίων, προτάσεων), π.χ. tyviarEB] («μπερεσίθ»),
«ἐν ἀρχῇ» (Γεν. 1,1).
β) στήν ἀρχή λέξεως, ὅταν ἡ προηγούμενη λέξη λήγει σέ σύμφωνο ἤ πάθαχ ὑπείσακτον, π.χ. ar:B; tyviarEB] («μπερεσίθ μπαρά᾽»), «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν» (Γεν. 1,1), WnBi
[Wv/hy («γιεχωσούα῾ μπίν-νούν»), «Ἰησοῦς υἱός τοῦ Νούν».
γ) Στό μέσον τῆς λέξεως ὅταν προηγεῖται συμφωνόληκτη συλλαβή, π.χ. T;l]fq;
(«καταλτά»). Ὅταν ὅμως προηγεῖται φωνηεντόληκτος συλλαβή, τότε τό νταγαίς
εἶναι διπλωτικό, π.χ. WrB]D («νταββερού»· θα διαβαστεῖ ὅμως «νταμπερού», γιατί τό
διπλωτικό νταγαίς στά «μπεγαδκιεφάθ» εἶναι συγχρόνως καί τραχυντικό. Ἀντιθέτως,
τό τραχυντικό ποτέ δέν εἶναι καί διπλωτικό. Δηλαδή ἐδῶ, γιά παράδειγμα, ἡ πρώτη
συλλαβή (τό D) τραχύνει τήν προφορά, ἀλλά δέν ἐπιφέρει καμμία δίπλωση).
Tό διπλωτικό νταγαίς παραλείπεται:
α) Στά λαρυγγόφωνα ([, j, h, a) καί τό r (ραίς).
β) Στά q, n, m, l, y (μνημονική λέξη «γιλμάνεκ»), ὅταν ἔχουν κάτω ἀπό αὐτά
ἔμφθογγο σιεβά.
γ) Στό τέλος τῆς λέξεως.
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Λέξεις τοῦ μαθήματος
WrB;
rma;
T]a
ve
lfq;
l]
l,m,
y:
tn:
tyviarE
B]
ar:B;
[Wv/hy
rbD:

(«μπαρούχ»)
(«ἀμάρ»)
(«ἄτ»)
(«σέμ»)
(«κατάλ»)
(«λέ»)
(«μέλεχ»)
(«γιάμ»)
(«ναθάν»)
(«ρεσίθ»)
(«μπέ»)
(«μπαρά᾽»)
(«γιεχωσού῾α»)
(«νταβάρ»)

εὐλογημένος
λέω2
σύ (προσ. ἀντων. β´ θηλ. ἑν.)
ὄνομα3
φονεύω4
εἰς
βασιλεύς (ykel]m, «μαλχέ», βασιλεῖς5)
θάλασσα (yMiy, «γιαμμίμ», θάλασσες)
δίνω
ἀρχή
ἐν
δημιουργῶ
Ἰησοῦς6
λέω, ὁμιλῶ

Ἀσκήσεις
1. Προφέρετε σωστά τίς παρακάτω λέξεις:
yhi Ola
yhiy

/ht]
lDEb]Yw

ynEP]
/tB]

tp,j,rm]
rv,a

2. Διακρίνετε ποῦ τό νταγαίς εἶναι διπλωτικό καί ποῦ τραχυντικό καί προφέρετε
τίς λέξεις:
WwQ;yI
yrIP]

yIM;h
yImV;h

/tB]
tjTmi

yBe
hl;yL;h

2. Περί τῆς κλίσεως τῶν ρημάτων θά γράψουμε σέ ἑπόμενο μάθημα.
3. ymiv] («σεμί») σημαίνει «τό ὄνομά μου».
 ,;
4. Σέ αὐτό τό ρῆμα ἀνήκουν οἱ τύποι WlF]q,; «καττελού», Wlf]q,; «κατελού», Wlf]qy] ,I «γικτελού», T]lf] q
«κατάλτ», lfoq]li, «λικτώλ», lFeqi, «κιττέλ», T;l]fq,; «καταλτά», γιά τούς ὁποίους θά μιλήσουμε σέ
ἑπόμενο μάθημα.
5. Τύπος συνεζευγμένης καταστάσεως, γιά τήν ὁποία θά γράψουμε σέ ἑπόμενο μάθημα.
6. WnBi [Wv/hy («γιεχωσούα῾ μπίν-νούν») σημαίνει «Ἰησοῦς υἱός τοῦ Νούν».
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Ἀπάντηση τῆς ἄσκησης τοῦ προηγουμένου μαθήματος
Ἡ προφορά τῶν λέξεων τῆς ἄσκησης τοῦ προηγούμενου μαθήματος (καί ἡ σημασία
τους).
yIm
b/f
yImv;
/y
tae
r<a,
yBe
yKi
l[
v,j
br<[,
rq,Bo

«μάγιμ»
«τώβ»
«σαμάγιμ»
«γιώμ»
«ἔθ»
«ἔρετς»
«μπέν»
«κί»
«ἅλ»
«χώσεχ»
«ἕρεβ»
«μπώκερ»

νερό
καλός
οὐρανός
ἡμέρα
ὁμοῦ (πρόθ.)7
γῆ
μεταξύ
ὅτι, διότι
ἐπί
σκοτάδι
ἑσπέρα
πρωί

Ὄστρακα Σαμαρείας

7. Ἡ λέξη αὐτή ἔχει καί ἄλλες σημασίες, τίς ὁποῖες θά δοῦμε στήν συνέχεια.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 51ο

ΕΠΙΘΕΤΑ
Ὁρισμός-γένη-καταλήξεις

Ἕνα ἀπό τά μέρη τοῦ λόγου, πού εἴδαμε σέ προηγούμενα μαθήματα, εἶναι τά ἐπίθετα.
Γενικά περί ἐπιθέτων
Ἐπίθετα λέγονται οἱ λέξεις πού φανερώνουν κάποια ἰδιότητα ἤ ποιότητα τοῦ οὐσιαστικοῦ πού προσδιορίζουν π.χ. ὁ ὑψηλός κίνδυνος, ἡ λιθίνη οἰκία, τό ὑψηλόν
δένδρον, ὁ πλούσιος νεανίας, ἡ δικαία κρίσις, ἡ σώφρων γυνή, τό βαθύ φρέαρ κ.ἄ.
Τά ἐπίθετα διακρίνονται σέ:
1. τριγενῆ καί τρικατάληκτα:
Ὅσα ἔχουν τρία γένη, ἀρσενικό, θηλυκό καί οὐδέτερο καί τρεῖς καταλήξεις, μία
γιά κάθε γένος,
π.χ. ὁ καλός Σαμαρείτης, ἡ καλή φήμη, τό καλόν ἔργον.
Ὁ βαθύς ποταμός, ἡ βαθεῖα τάφρος, τό βαθύ φρέαρ. κ.ἄ.
2. τριγενῆ καί δικατάληκτα: Ὅσα ἔχουν τρία γένη, ἀλλά μόνον δύο καταλήξεις, μία
γιά τό ἀρσενικό καί θηλυκό καί ἄλλη γιά τό οὐδέτερο.
π.χ. ὁ ἔνδοξος στρατηγός, ἡ ἔνδοξος μάχη, τό ἔνδοξον παρελθόν·
ὁ σώφρων, ἡ σώφρον, τό σῶφρον
ὁ ἐπιμελής ἡ ἐπιμελής, τό ἐπιμελές
3. διγενῆ καί μονοκατάληκτα: ὅσα ἔχουν μόνον δύο γένη, τό ἀρσενικό καί τό θηλυκό καί μία κοινή κατάληξη, ὅπως ὁ πένης, ἡ πένης, ὁ φυγάς, ἡ φυγάς, ὁ ἅρπαξ, ἡ
ἅρπαξ, ὁ μιγάς, ἡ μιγάς. Τά διγενῆ ἐπίθετα κλίνονται κατά τήν γ´ κλίση.

Κλίσις τῶν ἐπιθέτων
Ἡ α´ κλίσις δέν ἔχει ἐπίθετα, κλίνεται ὅμως κατά τήν α´ κλίσι τό θηλυκό τῶν τρικαταλήκτων ἐπιθέτων τῆς β´ καί γ´ κλίσεως
ἡ σοφή, ἡ καλή, ἡ ὑψηλή, ἡ ὡραία, ἡ πλουσία, ἡ δικαία, ἡ νέα κ.ἄ.
Β´ κλίσεως ἐπίθετα εἶναι ἐκεῖνα τῶν ὁποίων τό ἀρσενικό καί τό οὐδέτερο κλίνονται
κατά τήν β´ κλίση καί λέγονται δευτερόκλιτα.
ὅπως
ὁ σοφός
τοῦ σοφοῦ
τό σοφόν
τοῦ σοφοῦ
ὁ καλός
τοῦ καλοῦ
τό καλόν
τοῦ καλοῦ
ὁ πιστός
τοῦ πιστοῦ
τό πιστόν
τοῦ πιστοῦ
ὁ δίκαιος
τοῦ δικαίου
τό δίκαιον τοῦ δικαίου
Γ´ κλίσεως ἐπίθετα εἶναι ἐκεῖνα τῶν ὁποίων τό ἀρσενικόν καί τό οὐδέτερον κλίνονται κατά τήν γ´ κλίσι καί λέγονται τριτόκλιτα
ὅπως
ὁ βαθύς
τοῦ βαθέος
τό βαθύ
τοῦ βαθέος
ὁ εὐρύς
τοῦ εὐρέος
τό εὐρύ
τοῦ εὐρέος
ὁ ταχύς
τοῦ ταχέος
τό ταχύ
τοῦ ταχέος
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Α´ Δευτερόκλιτα ἐπίθετα
1. Ἀσυναίρετα
Παραδείγματα δευτεροκλίτων ἀσυναιρέτων ἐπιθέτων
α) Τρικατάληκτα
Ἑνικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

σοφός
σοφοῦ
σοφῷ
σοφόν
σοφέ

σοφή
σοφῆς
σοφῇ
σοφήν
σοφή

σοφόν
σοφοῦ
σοφῷ
σοφόν
σοφόν

πλούσιος
πλουσίου
πλουσίῳ
πλούσιον
πλούσιε

πλουσία
πλουσίας
πλουσίᾳ
πλουσίαν
πλουσία

πλούσιον
πλουσίου
πλουσίῳ
πλούσιον
πλούσιον

Πληθυντικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

σοφοί
σοφῶν
σοφοῖς
σοφούς
σοφοί

σοφαί
σοφῶν
σοφαῖς
σοφάς
σοφαί

σοφά
σοφῶν
σοφοῖς
σοφά
σοφά

πλούσιοι πλούσιαι πλούσια
πλουσίων πλουσίων πλουσίων
πλουσίοις πλουσίαις πλουσίοις
πλουσίουςπλουσίας πλούσια
πλούσιοι πλούσιαι πλούσια

Παρατηρήσεις
1. Τῶν τρικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -ος τό θηλυκό κανονικά λήγει σέ -η (πιστός,
πιστή, συχνός, συχνή κ.ἄ.) ἀλλά ὅταν πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος τοῦ ἀρσενικοῦ ὑπάρχει φωνῆεν ἤ ρ, τότε τό θηλυκό λήγει σέ -α μακρόν π.χ. νέος, νέα, ὡραῖος, ὡραία, καθαρός, καθαρά (ἐξαιρεῖται τό ὄγδοος, ὀγδόη).
2. Στήν ὀνομαστική καί γενική πληθυντικοῦ τό θηλυκό τονίζεται ὅπως καί ὅπου οἱ
ἴδιες πτώσεις τοῦ ἀρσενικοῦ* π.χ. αἱ ἀρχαῖαι, τῶν ἀρχαίων (οἱ ἀρχαῖοι, τῶν ἀρχαίων),
αἱ πλούσιαι, τῶν πλουσίων (ὅπου καί ὅπως τό ἀρσ. οἱ πλούσιοι, τῶν πλουσίων).
* Σημείωση: Τό θηλυκό τοῦ ἐπιθέτου κύριος ὅταν λαμβάνεται ὡς οὐσιαστικό ἡ
κυρία τονίζεται στήν ὀνομαστική καί γενική πληθυντικοῦ σάν οὐσιαστικό π.χ. αἱ κυρίαι
νά ἐξέλθουν ἐκ τῆς βορείας θύρας. Κάθε Πέμπτη θά γίνεται κύκλος κυριῶν. Ὡς ἐπίθετο ὅμως τονίζεται ὅπου καί ὅπως τό ἀρσενικό, οἱ κύριοι, αἱ κύριαι, τῶν κυρίων, τῶν
κυρίων, π.χ. αἱ κύριαι ὑποθέσεις θά ἐξετασθοῦν ἐντός τῆς ἑβδομάδος.
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