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 ἅγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος)
 Ἡ καρδιά τοῦ σύγχρονου ὀρθοδόξου Ἕλληνα λέγει: «Ὅπως δέν δεχθήκαμε
νά τουρκέψουμε, ἔτσι δέν θά δεχθοῦμε καί νά φραγκέψουμε»!
Ὁ
ὀρθόδοξος
χριστιανός
γνωρίζει ὅτι: «Ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ οἰκουμενισμός παναίρεση»!

 Γιά τίς συμπροσευχές: «Γιά νά συμπροσευχηθοῦμε μέ κάποιον πρέπει νά ἔχουμε
τήν ἴδια πίστη μ᾽ αὐτόν» (Ὁ ἅγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος).
 Ὁ ἅγιος πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔγραψε: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδιαίρετος,
ὅπως καί τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου» (Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος4, σελ. 55)
 Ἡ ἀξία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης: «Πᾶς ἄνθρωπος ἁγιάζεται διά τῆς ἀκριβοῦς
ὁμολογίας τῆς πίστεως (Μάξιμος Ὁμολογητής, MPG 90,163A)
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

Ο ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
OI IEΡΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
1. Ἐπιμένω, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας «Ἑρμηνεία στούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας» καί εὐχαριστῶ τόν Κύριό μας
Ἰησοῦ Χριστό, γιατί μέ φώτισε νά ἀρχίσω μία τέτοια σοβαρή κατηχητική διδασκαλία, πού ἔχει ὅλη τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Παρακαλῶ νά προσέχετε τίς ἑρμηνεῖες ἐπί τῶν Ἱερῶν Κανόνων πού σᾶς δίδω, γιατί δέν εἶναι δικές μου. Εἶναι τοῦ
ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, μεγάλου πατέρα τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας μας,
γιατί εἶναι «ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν ἁγίων Πατέρων» τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὅσοι διαβάζουν τά βιβλία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου, πού ἐκτείνονται
σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς θεολογίας μας, μαθητεύονται σέ σωστή θεολογία, σέ
διδασκαλία καθαρή ἀπό τά καυσαέρια τῆς παπικῆς καί προτεσταντικῆς Δύσης.
Τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, λοιπόν, σᾶς ἑρμηνεύω στά Κυριακάτικα κηρύγματά μου, ἀδελφοί χριστιανοί. Ὅταν ὅμως παρεμβάλλονται μεγάλες

ἑορτές ἤ σημαντικά γεγονότα, στά ὁποῖα πρέπει νά ἀκούγεται ὁ λόγος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας, θά διακόπτω τόν λόγο περί τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί
θά ἀναφέρομαι στά γεγονότα αὐτά.
2. Σήμερα θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν ἕκτο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ Κανόνας αὐτός
λέγει ὅτι οἱ ἱερωμένοι, δηλαδή οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι, νά μήν
ἀσχολοῦνται μέ κοσμικά πράγματα, ἀλλά νά καταγίνονται μέ τήν θεία τους ὑπηρεσία, μέ τήν ἱερή τους διακονία στήν Ἐκκλησία. Ἡ ἱερή διακονία τῶν ἱερωμένων
εἶναι νά συνεχίζουν τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ἀγαπητοί μου, ἔκανε αὐτά τά δύο: Κήρυξε ἅγια λογάκια, πού εἶναι γραμμένα στό
ἅγιο Εὐαγγέλιο καί ἔχυσε τό πανάγιό Του Αἷμα στόν Γολγοθᾶ, γιά τήν ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Πρεσβύτεροι, μέ βοηθούς τούς
Διακόνους, τό ἔργο πού πρέπει νά κάνουμε σέ σᾶς τόν λαό τοῦ Θεοῦ εἶναι νά συνεχίζουμε αὐτό τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά σᾶς κηρύττουμε δηλαδή τό ἅγιο
Εὐαγγέλιο, ἑρμηνεύοντας τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας, καί νά σᾶς κράζουμε νά
ἔρχεστε στήν θεία λειτουργία, γιά νά πίνετε τό Αἷμα, τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα, πού
εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο. Εἶναι τό ἴδιο Αἷμα, πού ἔχυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν
Γολγοθᾶ γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐπειδή ὅμως, γιά νά ἔχει τά σωστικά
της ἀποτελέσματα ἡ θεία Κοινωνία πού λαμβάνετε, πρέπει νά καθαρεύει ἡ καρδιά
ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, γι᾽ αὐτό οἱ Ἱερεῖς πρέπει νά σᾶς διδάσκουμε τήν μέθοδο
πῶς καθαρίζεται ἡ ψυχή μας ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά κατοικήσει ὁ Χριστός σ᾽
αὐτήν. Γιατί εἶναι ἀδύνατο γιά τόν πεντακάθαρο Ἰησοῦ Χριστό νά κατοικήσει σέ
ἀκάθαρτη καρδιά. «Οἱ καθαροί στήν καρδιά θά δοῦν τόν Θεό», εἶπε ὁ Χριστός
(Ματθ. 5,8).
3. Αὐτό λοιπόν εἶναι τό ἱερό ἔργο ἡμῶν τῶν ἱερωμένων, ἀγαπητοί μου, καί σ᾽
αὐτό τό ἔργο πρέπει νά λειώνουμε. Μακρυά ἀπό μᾶς τά κοσμικά ἀξιώματα καί
οἱ φροντίδες πού θά μᾶς ἀποσποῦν ἀπό τό θεῖο αὐτό ἔργο μας. Ἔτσι μᾶς λέγει ὁ
ἕκτος Κανόνας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πού ἑρμηνεύουμε. Τόν ἀναφέρω ἐπί λέξει:
«Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος κοσμικάς φροντίδας μή ἀντιλαμβανέτω.
Εἰ δέ μή καθαιρείσθω». Κατά τόν Κανόνα αὐτόν δέν ἐπιτρέπεται ἕνας Ἐπίσκοπος
ἤ ἕνας ἱερωμένος γενικά νά γίνει πολιτικός ἡγέτης. Καθαιρεῖται. Καί ὅμως παλαιότερα ἀρχιεπίσκοπος ἔγινε παραβάτης τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Κανόνα καί ἔγινε ἀντιβασιλέας. Εἶναι τόσο σημαντικό αὐτό, ἀγαπητοί μου, τό νά μήν καταγίνεται
δηλαδή ὁ ἱερωμένος μέ κοσμικά ἔργα καί φροντίδες, ὥστε ὄχι μόνο ὁ Κανόνας
αὐτός πού ἑρμηνεύουμε, ἀλλά στήν συνέχεια τῆς σειρᾶς αὐτῆς τῶν κηρυγμάτων
μας θά δοῦμε καί ἄλλους ἱερούς Κανόνες νά ἐπαναλαμβάνουν τήν ἴδια ἐντολή, νά
ἐμποδίζουν δηλαδή τίς κοσμικές φροντίδες ἀπό τούς κληρικούς. Καί γιά νά ὑπάρ250

χει συμφωνία πολλῶν Κανόνων στό ἴδιο θέμα σημαίνει ὅτι εἶναι σοβαρό τό θέμα
αὐτό, γι᾽ αὐτό καί θίγεται ἀπό πολλούς ἱερούς Κανόνες. Ἔτσι εἶναι! Οἱ ἱερωμένοι
πρέπει νά ἀσχολοῦνται μέ τά ἱερά τους καθήκοντα καί ὄχι μέ τά κοσμικά πράγματα. Ὁ λαός μας τό ἐκφράζει αὐτό πολύ καλά μέ μία σοφή του παροιμία: «Ἤ
παπᾶς- παπᾶς, ἤ ζευγᾶς - ζευγᾶς»!
4. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά νά καταγινόμαστε δηλαδή
ἐμεῖς οἱ κληρικοί ἱερεῖς ἀποκλειστικά μέ τά ἱερά μας καθήκοντα, θά πρέπει
ἐννοεῖται νά ἔχουμε ζῆλο καί θερμή ἀγάπη πρός αὐτά. Θά πρέπει ἐμεῖς πρῶτα
νά ἔχουμε θερμή ἀγάπη πρός τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
καί αὐτό θά μᾶς φέρει τήν σφοδρή ἐπιθυμία νά τά δώσουμε αὐτά τά δύο σέ σᾶς
τούς χριστιανούς, νά κάνουμε καί σᾶς νά ἀγαπήσετε τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό θά μᾶς κάνει ἀκριβεῖς τηρητές τοῦ ἕκτου ἀποστολικοῦ Κανόνα πού ἑρμηνεύουμε. Ἀλλά βοηθῆστε μας καί σεῖς σ᾽ αὐτό.
Θέλουμε ἀπό σᾶς, ὅταν μᾶς συναντᾶται, νά μᾶς λέτε γιά πνευματικά καί σωτηριώδη πράγματα. Νά μᾶς λέτε δηλαδή τό τί πρέπει νά κάνετε γιά νά γνωρίσετε
τόν Θεό, πῶς θά νικήσετε τά ἁμαρτωλά πάθη πού σᾶς ταλαιπωροῦν, τί σημαίνει
ἐκεῖνο τό λογάκι πού διαβάσατε χθές στόν προφήτη Ἠσαΐα ἤ στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί ἄλλα καί τόσα ἄλλα σπουδαῖα πνευματικά θέματα. Ἔτσι σᾶς θέλουμε νά εἶστε. Κάπου ὁ προφήτης Μαλαχίας λέγει
ὅτι «ὁ λαός κρεμιέται ἀπό τά χείλη τοῦ ἱερέα ζητῶντας ἀπ᾽ αὐτόν λόγο», τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ (2,7). Τότε καί μεῖς θά νοήσουμε ὅτι ἔχουμε πολύ μεγάλη δουλειά
νά κάνουμε μέ τέτοιο καλό λαό, πού ἔχει πόθο γιά τόν Θεό, καί δέν ἔχουμε λοιπόν
περιθώριο νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἄλλα δευτερεύοντα καί ξένα πρός τήν ἀποστολή
μας πράγματα. – Ἄς δώσει ἡ Παναγιά τήν Εὐχή Της, ὥστε καί σεῖς οἱ λαϊκοί
καί μεῖς οἱ κληρικοί νά γίνουμε καλοί, ὅπως πρέπει, γιά νά ἀρέσουμε στόν Κύριο
τόν Θεό μας, τόν Εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
1. Ἑρμηνεύοντες, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μέ τήν σειρά τούς ἱερούς Κανόνες
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, σήμερα θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν ἕβδομο Κανόνα. Ὁ Κανόνας αὐτός λέει ὅτι δέν πρέπει ἐμεῖς οἱ χριστιανοί νά ἑορτάζουμε τήν ἑορτή τοῦ
Πάσχα μαζί μέ τούς Ἰουδαίους. Γιατί, ὅπως ξέρουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη,
καί οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν τό δικό τους Πάσχα, στό ὁποῖο ἑόρταζαν τήν ἔξοδό τους
ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τήν θαυμαστή διάβασή τους ἀπό τήν Ἐρυθρά θάλασσα. Τό
δικό μας ὅμως Πάσχα εἶναι ἑορτή γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, γεγονός πού ἀποδεικνύει περίτρανα τήν θεότητά Του.
2. Οἱ Ἰουδαῖοι ἑόρταζαν τό Πάσχα τους πρίν ἀπό τήν ἐαρινή ἰσημερία. «Ἰσημερία», ὅπως τό καταλαβαίνετε, σημαίνει ἡ ἡμέρα νά ἔχει τήν ἴδια διάρκεια μέ
τήν νύχτα. Ὁ ἥλιος κάνει δύο ἰσημερίες τῶν χρόνο. Τήν μία τήν ἄνοιξη καί λέγεται «ἐαρινή ἰσημερία» καί τήν ἄλλη τό φθινόπωρο, ἡ ὁποία λέγεται «φθινοπωρινή ἰσημερία». Τό Πάσχα τους οἱ Ἰουδαῖοι, εἴπαμε, τό ἑόρταζαν πρίν ἀπό τήν
ἐαρινή ἰσημερία. Καί ὁ Κανόνας μας, πού ἑρμηνεύουμε, λέγει: «Ὅποιος Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος τελέσει τό Πάσχα μαζί μέ τούς Ἰουδαίους,
πρίν ἀπό τήν ἐαρινή ἰσημερία, νά καθαιρεθεῖ».
Οἱ χριστιανοί, ὅπως μᾶς λέγουν οἱ Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
πρέπει νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα μετά τήν ἰσημερία τῆς ἀνοίξεως. Ὅμως, ὄχι
γενικά καί ἀόριστα μετά τήν ἰσημερία τῆς ἀνοίξεως, ἀλλά τήν πρώτη Κυριακή
πού θά τύχει μετά τήν πρώτη πανσέληνο τῆς ἰσημερίας.
3. Κάθε τριακόσια χρόνια ὅμως, ἐπειδή ἡ σελήνη κινεῖται ἀνωμάλως, τήν Κυριακή αὐτή, πού πρέπει νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα μας, πέφτει τό Πάσχα τῶν
Ἰουδαίων. Τότε δηλαδή, γιά τήν ἀνωμαλία τῆς σελήνης, ξαναλέμε, οἱ Ἰουδαῖοι
ἑορτάζουν τό Πάσχα τους μετά τήν ἐαρινή ἰσημερία καί μάλιστα τήν Κυριακή
κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε ἐμεῖς τό δικό μας Πάσχα. Ἀλλά ἐπειδή δέν πρέπει
νά ἑορτάζουμε μαζί μέ τούς Ἰουδαίους, γι᾽ αὐτό, αὐτήν τήν Κυριακή ἐμεῖς οἱ
χριστιανοί, πού ἔπρεπε νά ἑορτάσουμε τό Πάσχα, ἑορτάζουμε τά Βάγια καί τό
Πάσχα τό ἑορτάζουμε τήν ἑπόμενη Κυριακή. Αὐτό βέβαια πού κάνουμε εἶναι,
χριστιανοί μου, μία παράβαση τῆς ἐντολῆς τῶν Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς
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Συνόδου, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὅρισαν νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα τήν πρώτη Κυριακή μετά
τήν Πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. Ἀλλά ἡ παράβαση αὐτή γίνεται γιά νά
μήν γίνει ἡ ἄλλη μεγαλύτερη παράβαση, τό νά συνεορτάσουμε δηλαδή τό Πάσχα
μέ τούς Ἰουδαίους. Βέβαια, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ δέν προσέχει τήν ἀκρίβεια τῶν χρόνων καί τήν παρατήρηση τῶν ἡμερῶν.
Γιατί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅσες φορές τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία καί κοινωνοῦμε
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τότε ἔχουμε Πάσχα, πραγματικό Πάσχα
(Α´ Κορ. 11,26).
4. Κάτι ἄλλο θέλω τώρα νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἀφοῦ οἱ ἅγιοι
Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καθόρισαν ἡμερομηνία τελέσεως τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, δέν ἔπρεπε ὅλοι οἱ χριστιανοί νά ὑπακούσουμε σ᾽ αὐτό; Καί
βέβαια ἔπρεπε, γιά τήν ἑνότητά μας. Οἱ Παπικοί ὅμως, ὅπως καί σέ ἄλλα σοβαρά
θέματα, ἔτσι καί στό θέμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα παρήκουσαν στούς Πατέρες
τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἑορτάζουν τό Πάσχα σέ δική τους ἡμερομηνία.
Ἔτσι καί σ᾽ αὐτό αὐτοί κόπηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Βέβαια, γιά νά δικαιολογηθοῦν φέρουν ἀστρολογικά καί ἄλλα ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα, σάν νά μᾶς
λέγουν ὅτι ἦταν ἀνόητοι οἱ ἅγιοι θεοφόροι Πατέρες πού ἐθέσπισαν αὐτήν τήν ἡμερομηνία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὅτι ἔσφαλε ἡ Ἐκκλησία σ᾽ αὐτό. Ἀλλά ὁ δικός
μας ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης λέγει γιά τό θέμα αὐτό στούς Παπικούς ἕνα
ὡραῖο λόγο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού ἀπηύθυνε στούς Ἰουδαΐζοντας
τῆς ἐποχῆς του: «Ἄν καί ἔσφαλε ἡ Ἐκκλησία – λέγει ὁ ἱερός Πατέρας – δέν
ἤθελε κατορθωθεῖ τόσο μεγάλο καλό ἀπό τήν ἀκριβῆ τήρηση τοῦ καιροῦ, ὅσο
μεγάλο κακό προξενήθηκε ἀπό τήν διαίρεση αὐτή, ἀπό τό σχῖσμα αὐτό τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας. Δέν φροντίζει ὁ Θεός καί ἡ Ἐκκλησία γιά τέτοια παρατήρηση τῶν χρόνων καί τῶν ἡμερῶν, ἀλλά γιά τήν ὁμόνοια καί τήν εἰρήνη. Τό νά
σχίσει κάποιος τήν Ἐκκλησία καί νά ἀντιστέκεται καί νά κάνει διχοστασίες καί
διαιρέσεις καί νά χωρίζει τόν ἑαυτό του ἀπό τήν κοινή σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας,
αὐτό εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητο, ἁμάρτημα ἄξιο μεγάλης κατηγορίας, πού ἔχει
πολλή τήν κόλαση καί τήν τιμωρία». Σ᾽ αὐτό τό ἁμάρτημα εἶναι ἔνοχοι βεβαίως
οἱ Παπικοί, ἀλλά καί οἱ δικοί μας Παλαιοημερολογῖτες, πού χωρίστηκαν ἀπό
τήν Ἐκκλησία γιά παρατήρηση 13 ἡμερῶν.
Χριστιανοί μου, πάντοτε πιστοί καί ὑπάκουοι στήν Ἐκκλησία μας, κατά τήν
διδασκαλία τῶν ἁγίων θεοπνεύστων Πατέρων μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

Ο ΟΓΔΟΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
1. Στό κήρυγμά μου αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τόν ὄγδοο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ Κανόνας αὐτός μιλάει γιά τόν Ἐπίσκοπο, τόν Ἱερέα ἤ τόν Διάκονο,
ἀλλά καί γιά τούς κατώτερους κληρικούς, καί λέγει ὅτι πρέπει νά ἀφορίζονται, ἄν παρευρίσκονται στήν θεία Λειτουργία καί δέν κοινωνήσουν τά Ἄχραντα Μυστήρια, τό
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν τόν Κανόνα θά ἐξηγήσω σήμερα καί παρακαλῶ
προσέξετε τό θεῖο κήρυγμα.
2. Ἡ θεία Λειτουργία, χριστιανοί μου, γίνεται γιά τήν θεία Κοινωνία. Αὐτό πρέπει
πολύ καλά νά τό καταλάβουμε. Ὅλα στήν θεία Λειτουργία γίνονται γιά νά βγεῖ ὁ Ἱερεύς
στό τέλος μέ τό ἅγιο Ποτήριο στά χέρια του καί νά καλέσει τόν λαό νά κοινωνήσει, λέγοντας: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος
σέ κάποια του ὁμιλία λέγει: «Γιά σένα σφάχτηκε ὁ Ἀμνός καί σύ τόν ἀφήνεις;»! Βέβαια,
μπορεῖ νά ὑπάρξει λόγος καί νά μή μπορεῖ ἕνας χριστιανός ἤ μία χριστιανή νά κοινωνήσει
στήν θεία Λειτουργία. Ἀλλά, τό νά μπορεῖ κάποιος ἤ κάποια νά κοινωνήσει καί νά μήν
κοινωνεῖ, αὐτό σημαίνει ἀδιαφορία· σημαίνει ὅτι δέν ἔχει πόθο γιά θεία Κοινωνία. Πάντως,
ἄς γνωρίζουμε ὅτι προοδευμένος χριστιανός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ καί λαχταρᾶ
αὐτά τά τέσσερα: Τήν προσευχή, τήν θεία Κοινωνία, τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
καί τήν ἀγάπη μέ ὅλους (βλ. Πράξ. 2,42).
3. Ὁ ὄγδοος Κανόνας, πού σᾶς ἑρμηνεύω, ἀδελφοί, μιλάει εἰδικά γιά τόν κληρικό
ἐκεῖνο, ἀνώτερο ἤ κατώτερο, πού παρευρέθηκε σέ μία θεία Λειτουργία καί δέν κοινώνησε.
Ὁ κληρικός αὐτός θά πρέπει νά πεῖ τήν αἰτία πού δέν κοινώνησε, λέγει ὁ Κανόνας. Καί
ἄν μέν ἡ αἰτία εἶναι «εὔλογος», καλῶς. Γιατί καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς σας, χριστιανοί μου,
συμβαίνει νά μήν εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι πνευματικά νά κοινωνοῦμε σέ κάθε θεία Λειτουργία. Ἀλλά, λέγει ὁ Κανόνας μας ἐδῶ, ἄν ἕνας ἱερέας, χωρίς νά ἔχει λόγο, παρευρέθηκε σέ θεία Λειτουργία καί δέν κοινώνησε, αὐτός ὁ ἱερέας πρέπει νά ἀφορίζεται. Καί
ἀκοῦστε τό γιατί: Γιατί μέ τό νά μήν κοινωνήσει ὁ ἱερεύς αὐτός σκανδάλισε τόν λαό, ὁ
ὁποῖος θά σκέφτηκε γιά τόν ἱερέα πού λειτούργησε ὅτι δέν τέλεσε σωστά τήν θεία Λειτουργία. Αὐτό θά εἶδε ὁ ἄλλος ὁ ἱερέας στόν λειτουργοῦντα ἱερέα καί γι᾽ αὐτό δέν κοινώνησε ἀπό τήν θεία Λειτουργία πού τέλεσε. Ἔτσι θά σκέφθηκε ὁ λαός καί
σκανδαλίστηκε καί κατηγόρησε ἀδίκως τόν λειτουργό ἱερέα. Ἀλλά αἰτία γι᾽ αὐτό του
τόν σκανδαλισμό ἔγινε ὁ ἄλλος ἱερέας πού χωρίς νά ὑπάρχει λόγος δέν κοινώνησε. Αὐτός
ξαναλέμε ἔγινε αἴτιος ὁ λαός νά κακολογήσει ἕνα λειτουργό ἱερέα καί γι᾽ αὐτό πρέπει νά
ἀφορισθεῖ, λέγει ὁ Κανόνας. Νά ἀφοριστεῖ γιατί – γιά νά ἀναφέρω ἀκριβῶς τήν φράση
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τοῦ Κανόνα – ἔγινε «αἴτιος βλάβης» στόν λαό καί δημιούργησε ὑπόνοια «κατά τοῦ προσενέγκαντος ὡς μή ὑγιῶς προσενέγκαντος». Τό ἁμάρτημά του θεωρεῖται σοβαρό, καί
γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς τιμωρεῖται μέ μεγάλη ποινή, τήν ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ.
4. Ὁ Κανόνας αὐτός, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἔχει δύο ὡραῖα διδάγματα γιά μᾶς
τούς ἱερωμένους: (α) Τό πρῶτο δίδαγμα εἶναι ὅτι, ὅπως σεῖς οἱ λαϊκοί πρέπει νά εἶστε
πολύ προσεκτικοί στήν ζωή σας, ὥστε νά μπορεῖτε νά κοινωνεῖτε σέ κάθε θεία Λειτουργία, ἔτσι, καί πολύ-πολύ περισσότερο, καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς σας, πρέπει νά προσέχουμε τήν
καθαρότητά μας, τήν ἁγιότητά μας, ὥστε νά μποροῦμε νά λειτουργοῦμε συχνά· ἤ, νά
μποροῦμε νά κοινωνοῦμε κατά τήν θεία Λειτουργία πού λειτουργηθήκαμε κάποια ἡμέρα.
(β) Τό ἄλλο δίδαγμα ἀπό τόν Κανόνα εἶναι ὅτι πρέπει νά προσέχουμε οἱ ἱερεῖς νά μήν δίνουμε αἰτία, μέ λόγια καί τίς ἐνέργειές μας, νά κατηγορεῖται ὁ ἄλλος ἀδελφός μας ἱερεύς
καί νά ὑποτιμᾶται ἀπό τόν λαό καί μάλιστα, ὅταν ὁ λαός αὐτός εἶναι τό ποίμνιό του. Νά
προσέχουμε δηλαδή οἱ ἱερωμένοι στίς ἐνέργειές μας καί τά λόγια μας περί τῶν ἄλλων
ἱερέων, νά μήν δημιουργεῖται στήν ψυχή τοῦ πιστοῦ λαοῦ κακή ἐντύπωση περί αὐτῶν,
ὅτι τάχα αὐτοί εἶναι ἀνάξιοι ἤ ὅτι δέν ἱερουργοῦν σωστά. Ἀλλά ἄς μᾶς συγχωρέσει ὁ
Θέος – καί ἐμένα πρῶτον – ὅπου μέ τό θέλημά μας ἤ χωρίς τό θέλημά μας διαπράξαμε
αὐτό τό ἁμάρτημα καί γίναμε ἔνοχοι στό πνεῦμα τοῦ ἐδῶ Κανόνα.
5. Ἀλλά καί σεῖς οἱ λαϊκοί, ἀδελφοί, πρέπει νά προσέχετε νά μήν κατηγορεῖτε τούς
ἱερεῖς σας, ὅπως ἔτσι συμβούλευε στά κηρύγματά του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Νά
μήν γίνεστε αἰτία μέ τήν ἱεροκατηγορία νά δυσφημοῦνται οἱ ἱερεῖς μας καί νά σκανδαλίζονται ψυχές χριστιανῶν, γιά τίς ὁποῖες χύθηκε τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί νά ὑβρίζεται
ἔπειτα ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι μεγάλο ἁμάρτημα αὐτό. Ἄν δεῖτε σέ ἕνα ἱερέα κάτι σοβαρό
καί ἄπρεπο – καί θά δεῖτε –, ἔχετε τήν ὑποχρέωση ἀπό ἀγάπη στήν Ἐκκλησία νά τό
ἀναφέρετε στόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος, ὡς ὑπεύθυνος, μέ βάση τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας καί μέ τήν ποιμαντική τέχνη, πού θά τόν φωτίσει ὁ Θεός νά ἀσκήσει, θά
διορθώσει τόν Ἱερέα καί θά παύσει τό σκάνδαλο. Κάθε ἄλλη ἐνέργεια ἐκτός ἀπό αὐτή
εἶναι ἁμαρτία καί κάνει ζημιά στήν Ἐκκλησία. Τό «κουτσομπολιό» γενικά εἶναι μεγάλο
ἁμάρτημα. Τό «κουτσομπολιό» ὅμως ἐναντίον τῶν ἱερέων εἶναι πολύ-πολύ μεγαλύτερο
ἁμάρτημα, γιατί ζημιώνονται ψυχές, γιά τίς ὁποῖες σταυρώθηκε ὁ Χριστός, καί γιατί
βλασφημεῖται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
6. Ἄς μᾶς φωτίσει καί ἄς μᾶς βοηθήσει μέ τήν Χάρη του ὁ Θεός, νά ζοῦμε ὅλοι μας
ἀσκανδάλιστο βίο· οὔτε ἐμεῖς οἱ ἱερωμένοι νά σκανδαλίζουμε ἐσᾶς, οὔτε ἐσεῖς οἱ λαϊκοί
να παραπικραίνετε ἐμᾶς, γιά νά ζοῦμε ὅλοι ἐν ἀγάπῃ, ὥστε νά μποροῦμε νά κοινωνοῦμε
ὅλοι μας σέ κάθε θεία Λειτουργία, ὅπως τό θέλει ὁ ὄγδοος Ἀποστολικός Κανόνας πού
ἑρμηνεύσαμε, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

Ο ΕΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν σειρά τῶν ὁμιλιῶν πού
κάνω, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν ἔνατο ἀποστολικό κανόνα. Τό μήνυμα τοῦ κανόνα
αὐτοῦ εἶναι ὅτι οἱ χριστιανοί πρέπει νά κοινωνοῦν συχνά τά Ἄχραντα Μυστήρια.
Νά κοινωνοῦν πολύ συχνά! Ὁ χριστιανός πρέπει νά εἶναι τόσο πολύ προσεκτικός
στήν ζωή του, ὥστε νά μπορεῖ νά κοινωνεῖ σέ κάθε θεία Λειτουργία πού θά εὑρεθεῖ.
Οἱ χριστιανοί μας πρέπει νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ἁπλῆ
προσευχή, πού μπορεῖ νά τήν κάνουν καί στό σπίτι τους, ἀλλά εἶναι Τραπέζι!
Πραγματικά! Χωρίς Ἁγία Τράπεζα δέν γίνεται θεία Λειτουργία. Καί τό τραπέζι
σημαίνει τροφή. Ποιά εἶναι ἡ τροφή στήν θεία Λειτουργία; Εἶναι τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Φωνάζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες στά κηρύγματά τους καί φωνάζουν οἱ ἅγιοι Κανόνες γιά συχνή Θεία Κοινωνία. Ἀλλά καί ὅποιος δώσει προσοχή
στίς εὐχές τῆς θείας Λειτουργίας, θά ἐννοήσει ὅτι οἱ εὐχές προϋποθέτουν τήν
Θεία Κοινωνία ὅλων τῶν συναχθέντων πιστῶν χριστιανῶν. Γι᾽ αὐτό και παρακαλοῦντες ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς πρίν ἀπό τήν Θεία Κοινωνία νά κοινωνήσουμε ἀπό τήν
κραταιά χεῖρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγουμε στήν συνέχεια «καί δι᾽
ἡμῶν (τῶν ἱερέων δηλαδή) παντί τῷ λαῷ».
Ἀλλά εἶναι λυπηρό, εἶναι πολύ λυπηρό τό θέαμα πού παρατηρεῖται σέ μερικές
ἐνορίες. Ποιό θέαμα; Τό νά γίνεται τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές θεία Λειτουργία
καί νά μήν προσέρχεται κανείς νά κοινωνήσει. Καί οἱ μέν μεγάλοι δυνατόν νά
ἔχουν κωλύματα καί νά μήν ἔχουν τήν ἄδεια ἀπό τόν Πνευματικό γιά συχνή
Θεία Κοινωνία. Ἀλλά τά παιδιά, τά ἀθῶα παιδιά, γιατί νά στεροῦνται τήν χάρη
καί τήν χαρά νά κοινωνοῦν συνεχῶς τά Ἄχραντα Μυστήρια; Τό θέμα τῆς νηστείας ρυθμίζεται ἀπό τόν Πνευματικό ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία, τήν ὑγεία καί
ἰδιαίτερα ἀπό τόν πόθο γιά τήν θεία Κοινωνία.
2. Συγκεκριμένα, ἀγαπητοί μου, ὁ ἔνατος Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
πού θέλω νά σᾶς ἑρμηνεύσω, λέγει γιά τούς χριστιανούς ἐκείνους, πού ἔρχονται
στήν Ἐκκλησία καί ἀρκοῦνται μόνο στό νά ἀκούσουν τά ἀναγνώσματα ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή, ἀλλά ἔπειτα φεύγουν καί δέν παραμένουν στό ὑπόλοιπο μέρος τῆς
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θείας Λειτουργίας. Αὐτοί, λέγει ὁ Κανόνας, πρέπει νά ἀφορίζονται. – Ἐδῶ, χριστιανοί μου, πρέπει νά σταθῶ καί νά σᾶς κάνω μία διευκρίνηση. Ἡ θεία Λειτουργία, ὅπως ξέρετε, ἀρχίζει μέ τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» καί τελειώνει μέ
τό «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν». Ὅλο αὐτό τό τμῆμα χωρίζεται σέ
δυό μεγάλα μέρη: Τό πρῶτο μέρος τελειώνει μετά τό Εὐαγγέλιο καί λέγεται «διδακτικό». Τό δεύτερο μέρος ἀρχίζει μετά τό Εὐαγγέλιο καί φθάνει μέχρι τό τέλος.
Τό τμῆμα αὐτό λέγεται «τελετουργικό». Στό πρῶτο μέρος, τό «διδακτικό», μπορεῖ νά συμμετέχουν καί οἱ κατηχούμενοι, οἱ ἀβάπτιστοι δηλαδή, οἱ ὁποῖοι ὅμως
ἤθελαν νά βαπτιστοῦν. Γι᾽ αὐτό καί αὐτό τό τμῆμα τό εἶπαν «Λειτουργία τῶν
κατηχουμένων». Μετά ὅμως ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου ὁ Διάκονος
ἔλεγε τρίς φορές: «Οἱ κατηχούμενοι προέλθετε», δηλαδή φύγετε. Καί ἔμεναν
στόν Ἱερό Ναό μόνο οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί καί αὐτοί μόνο συμμετεῖχαν στό
δεύτερο μέρος τῆς θείας Λειτουργίας. Γι᾽ αὐτό καί τό τμῆμα αὐτό λεγόταν «Λειτουργία τῶν πιστῶν», τῶν βαπτισμένων χριστιανῶν δηλαδή. Σ᾽ αὐτό τό τμῆμα,
ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γίνεται τό θεῖο Μυστήριο, ἡ θεία Εὐχαριστία· γίνεται
τό θαῦμα τῆς μεταβολῆς τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ
καί κοινωνοῦν οἱ πιστοί.
3. Ἡ τάξη εἶναι οἱ χριστιανοί στήν θεία Λειτουργία νά ἀκοῦν πρῶτα τά ἱερά
ἀναγνώσματα, τόν Ἀπόστολο καί τό Εὐαγγέλιο, καί, προετοιμαζόμενοι ἀπό αὐτά,
νά μένουν ἔπειτα καί στό δεύτερο τμῆμα τῆς θείας Λειτουργίας, γιά νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά μερικοί χριστιανοί, ἀπό τά παλαιά
ἀκόμη χρόνια, ἔκαναν τήν ἀταξία, ἡ ὁποία ἦταν μεγάλη ἁμαρτία, καί γι᾽ αὐτό ὁ
Κανόνας μας ἐδῶ τήν τιμωρεῖ μέ ἀφορισμό. Ἔφευγαν δηλαδή ἀπό τήν θεία Λειτουργία μετά τό Εὐαγγέλιο καί δέν ἔμεναν γιά τήν Ἁγία Μετάληψη. Αὐτούς,
λέγει ὁ Κανόνας πού ἑρμηνεύουμε, «ὡς ἀταξίαν ἐμποιοῦντας τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφορίζεσθαι χρή».
4. Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, τό ἔκαναν αὐτό, ὅσοι δηλαδή ἔφευγαν ἀπό τήν θεία
Λειτουργία μετά τό Εὐαγγέλιο, εἶχαν νοήσει καλά ὅτι τό μετά τό Εὐαγγέλιο
τμῆμα τῆς Λειτουργίας εἶναι γιά τήν Θεία Κοινωνία. Καί ἀφοῦ λοιπόν αὐτοί δέν
θά κοινωνοῦσαν, γι᾽ αὐτό θεωροῦσαν περιττόν καί νά μείνουν μέχρι τό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας. Σ᾽ αὐτό ἔχω νά πῶ τά ἑξῆς σύντομα καί τελειώνω τόν λόγο:
(α) Πρῶτον, ὅπως εἴπαμε καί στήν ἀρχή τοῦ κηρύγματός μας, εἶναι κατακριτέο τό ὅτι οἱ χριστιανοί μας δέν ἔχουν τήν ἐπιθυμία νά κοινωνοῦν συχνά καί κοινωνοῦν μόνο σέ μεγάλες γιορτές. Πολλές φορές τό εἴπαμε ὅτι ὁ καλός χριστιανός
διακρίνεται ἀπό τήν θερμή του ἐπιθυμία γιά τήν συχνή Θεία Κοινωνία. Καί ἔτσι
ἦταν οἱ πρῶτοι χριστιανοί. Κοινωνοῦσαν ὁπωσδήποτε σέ κάθε θεία Λειτουργία.
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Ἐμεῖς ὅμως σήμερα, στήν ξεπεσμένη πνευματικά ἐποχή πού εἴμαστε, τό θεωροῦμε σάν περίεργο καί σάν ἀπίστευτο αὐτό. Ἀλλά θέλω ἐδῶ νά σᾶς ἀναφέρω
μία θρηνώδη περικοπή τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη, τήν ὁποία παραθέτει ὁ ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό Πηδάλιό του, στήν ἑρμηνεία τοῦ Κανόνα μας. «Οἱ
παλαιοί χριστιανοί – λέγει ὁ Βλάσταρης – καθώς ἐσπούδαζον νά πιστεύουν ὀρθά,
παρομοίως ἐσπούδαζον καί νά πολιτεύονται ὀρθά. Διά τοῦτο καί πολλά καλά
ἔθιμα, ὅπου ἀναφέρουν οἱ θεῖοι Κανόνες, συνηθιζόμενα εἰς τούς τότε καιρούς, αὐτά
τώρα εἰς τούς ἰδικούς μας καιρούς εἶναι ἀλλοιώτικα καί διαφορετικά. Τόσον μᾶς
ἐκατέστησεν ἡ διεστραμμένη καί ἀμελημένη ζωή, ὅπου ζῶμεν, ὥστε δέν πιστεύουμε κἄν ὅτι κάποτε οἱ χριστιανοί ἔφτασαν εἰς τόσην ἀρετήν, ὥστε μετελάμβανον συνεχῶς εἰς κάθε θείαν Λειτουργίαν ὅπου ἐγίνετο».
(β) Δεύτερον, ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι κακῶς, πολύ κακῶς ἔκαναν οἱ χριστιανοί
νά φεύγουν ἀπό τήν θεία Λειτουργία μετά τό Εὐαγγέλιο, ἐπειδή τό τμῆμα αὐτό
εἶναι γιά τήν θεία Κοινωνία καί αὐτοί δέν θά μετελάμβαναν. Ἄς μή μεταλάμβαναν,
ἔπρεπε νά μένουν μέχρι τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας. Γιατί αὐτό ἰδιαίτερα τό
τμῆμα στήν Λειτουργία, τό μετά τό Εὐαγγέλιο, εἶναι τό πλέον ἱερό καί ἅγιο,
εἶναι μία θεοφάνεια. Καί οἱ χριστιανοί, καί αὐτοί ἀκόμη πού δέν θά κοινωνήσουν,
νοιώθουν κάποια γεύση ἱερή τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί θερμαίνεται ἡ ἀγάπη
τους καί ἡ πίστη τους στόν Θεό. Ἀλλά καί ὅταν βλέπουν τούς ἄλλους χριστιανούς
νά κοινωνοῦν, ἐλέγχονται ἐσωτερικά γιατί αὐτοί δέν κοινωνοῦν καί ἀνάβει μέσα
τους μιά ἱερή «ζήλια», νά προοδεύσουν καί αὐτοί καί νά ἀξιώνονται καί αὐτοί,
ὅπως καί οἱ ἄλλοι ἀδελφοί τους, νά κοινωνοῦν συχνά, κάθε Κυριακή, τό Σῶμα
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
5. Ἀδελφοί μου, θά μᾶς σώσει ἡ Θεία Κοινωνία. Τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, γιά
νά δείξουμε στόν Κριτή Χριστό ὅτι εἴμαστε δικοί Του καί νά μᾶς πάρει λοιπόν
μαζί Του στήν Βασιλεία Του, θά τοῦ δείξουμε τά χείλη μας. Θά τοῦ ποῦμε: «Χριστέ, κοίτα τά χείλη μου, εἶναι κόκκινα. Ἔπινα συχνά τό δικό Σου Αἷμα, γιά
ἄφεσή μου ἁμαρτιῶν καί γιά ζωή αἰώνια. Πᾶρε με στήν Βασιλεία Σου»!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

O ΔΕΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
ΟΧΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ»
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω δύο
ἱερούς Κανόνες. Τόν δέκατο καί τόν ἑνδέκατο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ δέκατος
Κανών λέει ὅτι ἄν ἕνας χριστιανός προσευχηθεῖ, ἔστω καί σέ ἕνα σπίτι, μέ κάποιον «ἀκοινώνητο», αὐτός νά ἀφορίζεται. «Ἀκοινώνητο» λέγουμε ἐκεῖνον πού
ἡ Ἐκκλησία, γιά παιδαγωγικό λόγο, ἀπέκοψε ἀπό τήν σύναξη τῶν πιστῶν γιά
τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι «ἀκοινώνητος» αὐτός, γιατί δέν μπορεῖ νά λάβει τήν
Θεία Κοινωνία. Ὁ «ἀκοινώνητος» λέγεται καί «ἀφορισμένος», χωρισμένος δηλαδή ἀπό τό σῶμα τῶν πιστῶν, πού μετέχουν στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Θεοῦ γιά
τήν Θεία Κοινωνία. Μέ αὐτόν τόν «ἀκοινώνητο» δέν ἐπιτρέπεται κανείς χριστιανός νά προσευχηθεῖ μαζί του. Ἄν τό κάνει αὐτό, ὄχι μόνο σέ Ἱερό Ναό,
ἀλλά καί σέ ἕνα ἰδιωτικό σπίτι, αὐτός πρέπει νά ἀφοριστεῖ, λέγει ὁ Κανόνας
μας ἐδῶ.
2. Ἄς προσέχουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μήπως ἀπό καλή διάθεση γίνουμε
παραβάτες τοῦ ἐδῶ Κανόνα μας. Γιατί μπορεῖ κάποιος νά πεῖ: Ἡ προσευχή εἶναι
καλό πράγμα. Ἄς κάνω λοιπόν μιά προσευχή μέ αὐτόν τόν ἀφορισμένο, πού βρέθηκε στό σπίτι μου. Μπορεῖ ἔτσι νά τόν προσελκύσω καί νά μετανοήσει. Ὅποιος
τό κάνει αὐτό εἶναι παραβάτης τοῦ Κανόνα μας ἐδῶ καί πρέπει νά ἀφοριστεῖ καί
αὐτός, γιατί, ὅποιος προσευχηθεῖ μέ ἀφορισμένο – γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἀφορισμένος – καταφρονεῖ τήν Ἐκκλησία πού τόν ἀφόρισε, ὅτι δῆθεν ἄδικα ἔπραξε (ἡ
Ἐκκλησία). Τό νόημα τοῦ Κανόνας μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ὅτι πρέπει
νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία καί κοινωνία μέ αὐτήν. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία
διακόπτει τήν κοινωνία της μέ κάποιον, πρέπει καί ὁ πιστός χριστιανός νά διακόπτει τήν κοινωνία του μ᾽ αὐτόν, γιατί ἔτσι ἔπραξε ἡ Μητέρα του Ἐκκλησία.
Ὅταν ὅμως λέμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία μέ ἕναν «ἀκοινώτητο», μέ ἕναν
δηλαδή ἀφορισμένο, ἐννοοῦμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία προσευχῆς μόνο μαζί
του καί δέν ἐννοοῦμε ὅτι ἀπαγορεύεται νά συνομιλοῦμε ἤ νά ἐπικοινωνοῦμε ἐπαγγελματικά μαζί του.
3. Κατά τόν Κανόνα μας ἐδῶ καταδικάζεται καί ἡ συμπροσευχή μέ τούς αἱρετικούς, γιατί οἱ αἱρετικοί, ἀφοῦ προσεχώρησαν σέ αἵρεση, ἔπαυσαν νά ἔχουν κοι259

νωνία μέ τήν πραγματική Ἐκκλησία, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ αἱρετικοί εἶναι «ἀκοινώνητοι», γιατί δέν μπορεῖ νά λάβουν τήν Θεία Κοινωνία. Καί
ὁ δέκατος λοιπόν Ἀποστολικός Κανόνας πού μελετᾶμε μᾶς ἀπαγορεύει νά συμπροσευχόμαστε μέ ἀκοινωνήτους, ἔστω καί σέ ἰδιωτικό σπίτι ἀκόμη, πολύ περισσότερο μᾶς τό ἀπαγορεύει αὐτό σέ Ἱερό Ναό. Πονοῦμε πραγματικά ὅταν
ἀκοῦμε, ὄχι μόνο, ἀλλά καί βλέπουμε, συμπροσευχές μεγαλοσχήμων ρασοφόρων
μέ τούς αἱρετικούς Παπικούς, ἀκόμη καί μέ αὐτόν τόν ἴδιο αἱρετικό Πάπα. Ὁ
ἁγιασμένος Γέροντας Πατήρ Παΐσιος μᾶς λέγει ὅτι γιά νά προσευχηθοῦμε μέ
κάποιον πρέπει νά ἔχουμε τήν ἴδια πίστη μέ αὐτόν. Ἀλλά ὁ Πάπας καί οἱ Παπικοί,
ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί τόσοι ἄλλοι ἅγιοι Πατέρες
καί Οἰκουμενικές Σύνοδοι, εἶναι αἱρετικοί. Ὅσοι κληρικοί καί λαϊκοί συμμετέχουν
στίς συμπροσευχές μέ τούς ἀκοινωνήτους Παπικούς ἤ ἄλλους αἱρετικούς, πρέπει
νά ἀφορίζονται κατά τόν δέκατο Ἀποστολικό Κανόνα. – Πῶς ἐγίναμε ἔτσι, ἀδελφοί χριστιανοί; Ἄς μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός γι᾽ αὐτές τίς ὠμές παραβάσεις τῶν Ἱερῶν
Κανόνων, πού βλέπουμε νά γίνονται στίς μέρες μας.
4. Στό ἴδιο πνεῦμα τοῦ δεκάτου Ἀποστολικοῦ Κανόνος εἶναι καί ὁ ἑπόμενος
ἑνδέκατος Ἀποστολικός Κανόνας, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ὅποιος κληρικός, ἕνας ἱερέας,
«συνεύξηται», προσευχηθεῖ δηλαδή μέ ἕναν ἄλλο καθηρημένο ἱερέα, νά καθαιρεθεῖ
καί αὐτός. Ἀλλά γεννᾶται τό ἐρώτημα: Γιατί εἶναι ἁμαρτία νά συμπροσευχηθεῖ
ἕνας κληρικός μέ ἕνα ἄλλο καθηρημένο κληρικό; Ὁ καθηρημένος κληρικός ἀνήκει πλέον στήν τάξη τῶν λαϊκῶν καί σάν λαϊκός – βιώνοντας τήν μετάνοια βέβαια γιά τήν ἁμαρτία πού διέπραξε καί καθαιρέθηκε – μπορεῖ, σάν λαϊκός,
λέγω,νά συμμετέχει καί στήν Θεία Λειτουργία καί στήν Θεία Κοινωνία. Ἐπιτρέπεται λοιπόν ἕνας Ἱερεύς νά συμπροσευχηθεῖ με ἕναν καθηρημένο κληρικό
στήν τάξη τῶν λαϊκῶν εὑρισκόμενο. Γι᾽ αὐτό, ἐκεῖνο τό «συνεύξηται» πού λέγει
ὁ Κανόνας, δέν πρέπει νά τό ἑρμηνεύσουμε ὡς νά «συμπροσεύχεται», ἀλλά ὡς
νά «συλλειτουργήσει». Ἕνας λοιπόν κληρικός ἀπαγορεύεται ὄχι νά προσευχηθεῖ
μέ ἕναν καθηρημένο κληρικό, ἀλλά νά συλλειτουργήσει μαζί του. Ἄν ὅμως ἐπιμένουμε καί θέλουμε νά ἑρμηνεύσουμε τόν Κανόνα μας ὅτι ἀπαγορεύει στό κληρικό νά συμπροσευχηθεῖ μέ ἕνα καθηρημένο κληρικό, τότε πρέπει νά ὑποθέσουμε
ὅτι ὁ κληρικός αὐτός εἶναι ὄχι μόνο καθηρημένος ἀλλά καί ἀφορισμένος ἀπό τήν
Ἐκκλησία. Ἔτσι ἐρχόμαστε στήν περίπτωση τοῦ προηγουμένου δεκάτου Κανόνα. Ἐάν λοιπόν κατά τόν προηγούμενο δέκατο Ἀποστολικό Κανόνα ὁ λαϊκός
ἀφορίζεται, ἄν συμπροσευχηθεῖ μέ ἀφορισμένο, τότε ὁ κληρικός ὄχι μόνο ἀφορίζεται, ἀλλά καί καθαιρεῖται, ἄν συμπροσευχηθεῖ μέ ἕναν καθηρημένο καί συνάμα
ἀφορισμένο κληρικό. Οἱ παπικοί καί οἱ ἄλλοι αἱρετικοί εἶναι, ξαναλέγουμε, «ἀκοι260

νώνητοι», ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τους τήν Θεία Λειτουργία καί
νά κοινωνήσουμε μαζί τους ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο. Γι᾽ αὐτό λέγονται «ἀκοινώνητοι»· ἐπειδή δέν μποροῦν νά μετέχουν στήν Τράπεζα τοῦ Θεοῦ καί νά κοινωνήσουν μαζί μας. Πῶς λοιπόν συμπροσεύχονται μέ τούς ἀκοινωνήτους παπικούς
δικοί μας μεγαλοσχήμονες κληρικοί; Εἶναι δυνατόν νά ἀκουστεῖ ἀπό τόν Θεό μας
αὐτή τους ἡ προσευχή; Συγχωρήσατέ μας ῞Αγιοι Πατέρες, γιατί εἴμαστε ἀδιάφοροι σέ τέτοιες ὠμές παραβάσεις τῶν Ἱερῶν σας Κανόνων καί ἱκετεύσατε τόν
Κύριο νά μήν μᾶς τιμωρήσει καί μᾶς πάρει τήν Χάρη Του γιά τήν ἀδιαφορία μας
αὐτή. Σεῖς ὅμως, ἀδελφοί χριστιανοί, μή βλέπετε τό δικό μας κακό παράδειγμα,
ἀλλά νά εἶστε ἀγωνιστές καί θερμοί ὑπερασπιστές τῶν ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας. Βλέποντας ἐμεῖς οἱ κληρικοί σας τόν δικό
σας θερμό ζῆλο γιά τήν πίστη καί τήν διαμαρτυρία σας καί τόν ἀγώνα σας γιά
τίς συμπροσευχές δικῶν μας μεγαλοσχήμων κληρικῶν μέ τούς ἀκοινωνήτους
Παπικούς καί ἄλλους αἱρετικούς, ξυπνᾶμε ἀπό τήν ἀδιαφορία μας καί ξεχυνόμαστε καί ἐμεῖς μαζί σας σέ ἱερό ἀγώνα γιά τίς παρατηρούμενες καταπατήσεις τῶν
ἱερῶν Κανόνων.
Κάτω ὁ Παπισμός καί ὁ Οἰκουμενισμός καί ψηλά τά λάβαρα, τῆς ἀμωμήτου
πίστης μας τά λάβαρα!
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ
1. Xθές, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 6 τοῦ μηνός
Δεκεμβρίου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν
μνήμη ἑνός μεγάλου καί πολύ ἀγαπητοῦ ἁγίου,
τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς
Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ. Πραγματικά, ὁ ἅγιος
Νικόλαος, μαζί μέ τόν ἅγιο Γεώργιο, εἶναι οἱ πιό
ἀγαπητοί ἅγιοι στόν ὀρθόδοξο ἑλληνικό λαό μας.
Ὁ εὐσεβής λαός μας ἐπικαλεῖται συχνά τόν ἅγιο
Νικόλαο στίς προσευχές του, γιατί τόν πιστεύει,
ὅπως καί εἶναι, θαυματουργός ἅγιος. Ἰδιαίτερα
τόν ἐπικαλοῦνται οἱ ναυτικοί μας. Στήν Πάρο τόν
ἅγιο Νικόλαο τόν λένε «θαλασσίτη». Στά νησιά
μας ἰδιαίτερα, σέ κάθε πλοῖο, εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου. Καί ὅταν τό
πλοῖο πρόκειται νά ταξιδέψει, λέγουν οἱ ναυτικοί, ἀλλά καί ὅλο τό πλήρωμα, προσευχές στόν ἅγιο, σάν κι αὐτές: «Ἅη Νικόλα, βοήθα μας» ἤ «Ἅη μου Νικόλα,
στό τιμόνι» καί «Ἅη Νικόλα στήν πλώρη μας». Ἡ πίστη αὐτή ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι προστάτης αὐτῶν πού ταξιδεύουν στήν θάλασσα προέρχεται ἀπό
πολλά θαύματα τοῦ ἁγίου, ἀλλά καί ἀπό τό πρῶτο ἐκεῖνο θαῦμα πού συνέβηκε
στό αἰγυπτιακό πλοῖο, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος πήγαινε στά Ἰεροσόλυμα, γιά νά προσκυνήσει τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ. Τότε, ἐνῶ ὅλοι στό πλοῖο περίμεναν
τόν πνιγμό τους γιά τήν μεγάλη θαλασσοταραχή πού συνέβηκε, ὅμως μέ τήν
προσευχή τοῦ ἁγίου κατέπαυσε ὁ ἄνεμος καί ἡ θάλασσα ἡσύχασε καί ὅλοι στό
πλοῖο σώθηκαν καί χάρηκαν.
Ἀλλά καί ἡ ζωή μας, χριστιανοί μου, καί ἡ ζωή μας, λέγω, δέν εἶναι καί αὐτή
μιά θάλασσα; Κάθε οἰκογένεια εἶναι ἕνα καραβάκι καί ταξιδεύουμε ὅλοι μας στό
πέλαγος αὐτῆς τῆς ζωῆς. Ἀλλά ἡ θάλασσα τῆς ζωῆς δέν εἶναι ὅλο γαλήνη. Φυσοῦν ἀγέρηδες καί ὑψώνουν τά κύματα καί αὐτά χτυποῦν τά καραβάκια μας καί
ἐμεῖς βουλιάζουμε. Ἔτσι, ὁ κάθε καραβοκύρης οἰκογενειάρχης φωνάζει καί λέει:
«Ἅγιε Νικόλα, σῶσε τήν οἰκογένειά μου ἀπό τόν καταποντισμό». Καί γιά τήν
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πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, πού βουλιάζει καί αὐτή στά
σημερινά τά χρόνια, ὅλοι μας ὑψώνουμε φωνή προσευχῆς στόν ἅγιο Νικόλαο καί
τόν παρακαλοῦμε νά τήν σώσει, βλέποντας ὁ ἅγιος τίς τόσες Ἐκκλησίες, σέ πόλεις καί χωριά, πού τοῦ ἔχουμε ἀνεγείρει.
2. Τί νά σᾶς πῶ ἄλλο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τόν ἅγιο Νικόλαο; Θυμᾶμαι
ὅτι παλαιότερα σᾶς ἔγραψα ἄλλο εἰδικό κήρυγμα γιά τόν ἅγιο Νικόλαο καί σᾶς
εἶπα τότε γι᾽ αὐτόν περισσότερα. Τελειώνοντας θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ ἅγιος εἶχε
στήν ζωή του τρεῖς βασικές ἀρετές, πού πρέπει καί ᾽μεῖς νά τίς ἀποκτήσουμε
γιά ν᾽ ἁγίασουμε, μιμούμενοι τόν ἅγιο. Γιατί «ἑορτή ἁγίου εἶναι μίμησις ἁγίου»,
λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ζητᾶμε γι᾽ αὐτό τήν βοήθεια καί τήν
εὐχή καί τήν προσευχή τοῦ ἁγίου Νικολάου.
(α) Ἡ πρώτη ἀρετή τοῦ ἁγίου, ἀδελφοί, ἦταν ἡ σωστή καί δυνατή του πίστη
στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τόν πίστευε ὡς Θεό, ὡς τόν Μονογενῆ Υἱό τοῦ
Θεοῦ, ἴσο μέ τόν Θεό Πατέρα. Καί τήν πίστη αὐτή τήν ἔλεγε συχνά στήν προσευχή του καί στά κηρύγματά του. Ἦταν δέ ἀνάγκη τότε, στά χρόνια ἐκεῖνα, νά
τονίζει ὁ ἅγιος Νικόλαος τήν πίστη αὐτή. Γιατί παρουσιάστηκε κάποιος μορφωμένος καί ἦταν μάλιστα καί ἱερωμένος, πού ἔλεγε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι
Θεός ἴσος μέ τόν Πατέρα, ἀλλά εἶναι κατώτερος ἀπό Αὐτόν. Ἄρειος λεγόταν ὁ
ἱερωμένος αὐτός. Ἐπειδή ὅμως ἦταν μορφωμένος, ὅπως σᾶς εἶπα, παρουσίαζε μέ
τέχνη τήν αἵρεσή του καί τήν πλάνη του καί γι᾽ αὐτό ἔκανε μεγάλη ζημιά. Γιά
τήν πολεμική κατά τῆς πλάνης καί γιά τήν διόρθωση τοῦ κακοῦ πού γινόταν, οἱ
ἅγιοι Πατέρες συγκρότησαν τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο, τό ἔτος 325 μ.Χ., στήν
Νίκαια Βιθυνίας. Σ᾽ αὐτήν τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο ἔλαβε μέρος καί ὁ ἅγιος
Νικόλαος. Ἡ παράδοση πού εἶναι γραμμένη στά βιβλία μας λέγει ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλαος, μή ἀνεχόμενος νά ἀκούει τόν Ἄρειο νά λέει καί νά ὑπερασπίζει τήν βλάσφημο πλάνη του, τοῦ ἔδωσε ἕνα ράπισμα, ἕνα χαστούκι. Τό πράγμα ὅμως κρίθηκε
ὡς ἀπρέπεια, γιατί στήν Σύνοδο ἦταν καί ὁ βασιλιᾶς, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.
Γι᾽ αὐτό καί ἀποφασίστηκε ὁ ἅγιος Νικόλαος νά πάει φυλακή. Ἐκεῖ στήν φυλακή
ὅμως – ὦ ἁγιασμένη φυλακή! – ἐπισκέφτηκε τόν ἅγιο ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία
καί τόν ἐρώτησαν: «Γιατί εἶσαι ἐδῶ, Νικόλαε;». Καί ὁ ἅγιος ἀπήντησε: «Γιά τήν
ἀγάπη Σας»! Ἡ Παναγία τότε δώρησε στόν ἅγιο ἕνα ὡμοφόριο, δεῖγμα ὅτι ἦταν
ἄξιος ἀρχιερέας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παράσταση δέ αὐτή, ἡ Παναγία νά προσφέρει τό
ἀρχιερατικό ὠμοφόριο στόν φυλακισμένο ἅγιο, ἀπεικονίζεται καί στήν εἰκόνα του.
Ὁ ἅγιος λοιπόν, χριστιανοί μου, εἶχε δυνατή πίστη στόν Χριστό. Καί αὐτή τήν
πίστη τήν ἐξέφρασε δυνατά καί μάλιστα πῆγε καί φυλακή γιά τήν πίστη του.
Εἶναι «κανών πίστεως», ὅπως τό λέγει τό Ἀπολυτίκιό του.
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(β) Τό ἄλλο πού μᾶς διδάσκει ὁ βίος τοῦ ἁγίου εἶναι ἡ ἀσκητικότητά του, ἡ
νηστεία του καί ἀπό τήν βρεφική του ἀκόμη ἡλικία. Τό Συναξάριό του μᾶς λέγει
ὅτι κοιμόταν ὅλη τήν ἡμέρα τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές, γιά νά μή θηλάσει
γάλα ἀπό τήν μάνα του. Δηλαδή, προγινώσκοντας ὁ Κύριος τί θά γινόταν, τοῦ
παρουσίασε τό θαυματουργικό αὐτό σημεῖο ἀπό τήν βρεφική του ἡλικία. Μαζί
λοιπόν μέ τήν σωστή καί δυνατή του πίστη ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶχε στήν ζωή του
καί ἀσκητικότητα, πού ἐκφραζόταν μέ τήν αὐστηρή του νηστεία, ἀπό παιδί μάλιστα.
(γ) Καί ἡ ἄλλη μεγάλη ἀρετή πού κόσμησε τόν ἅγιο στήν ἀρχιερατική του
πολιτεία ἦταν ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη. Ἔτρεφε πεινασμένους, προστάτευε χῆρες
καί ὀρφανά, προίκιωνε φτωχές κοπέλλες, ἔγινε λιμάνι, στό ὁποῖο κατέφυγε κάθε
χτυπημένο καράβι, κάθε πονεμένη ψυχή.
Χριστιανοί μου, γιά νά ἁγιάσουμε αὐτά τά τρία τοῦ ἁγίου Νικολάου νά προσπαθοῦμε νά ἔχουμε. Νά πιστεύουμε στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί σ᾽ ὅλα
τά δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Καί ὄχι μόνο νά τά πιστεύουμε,
ἀλλά σ᾽ αὐτόν τόν αἰώνα, τόν ἀπατεώνα, πού ζοῦμε, πού ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας
χτυπιέται ἀπό παντοῦ, ἐμεῖς νά λαλοῦμε τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Νά διαλαλοῦμε
τά δόγματα τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στήν ὁποία συμμετεῖχε καί
ὁ ἅγιος Νικόλαος. Καί ἄν τό καλέσουν οἱ καιροί νά εἴμαστε πρόθυμοι νά πάθουμε
γι᾽ αὐτή μας τήν πίστη καί φυλακή ἀκόμη νά πᾶμε, ἀλλά τί γλυκειά φυλακή,
μαζί μέ τόν ἅγιο Νικόλαο! Δέν φτάνει ὅμως αὐτό: Γιά νά σωθοῦμε πρέπει νά
πλανίζουμε τά πάθη τῆς ψυχῆς μας μέ τήν νηστεία καί ὅλα τά ἀσκητικά παλαίσματα, πού ἔχει ἡ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτή τήν περίοδο ἡ
Ἐκκλησία μας ἔχει νηστεία γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἀφοῦ,
ἄνθρωπε, ὁ Θεός σοῦ ἔδωσε ὑγεία καί μπορεῖς νά νηστέψεις, γιατί δέν νηστεύεις;
Καί τέλος, γιά νά σωθοῦμε χριστιανοί μου, νά ἔχουμε ἀγάπη σέ ὅλους. Καί ἡ
ἀγάπη μας στούς ἄλλους ἐκφράζεται μέ τό νά προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς, μέ τό
νά μήν τούς κατηγοροῦμε καί νά τούς βοηθοῦμε στήν ἀνάγκη τους, ἀπό τό ὑστέρημά μας καί ἐμεῖς, ἀπό αὐτό τό λίγο πού ἔχουμε. Αὐτά τά τρία, χριστιανοί μου,
μᾶς διδάσκει ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Νικολάου: Νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στόν
Ἰησοῦ Χριστό πρῶτον, νά ζοῦμε ἀσκητικά μέ νηστεία καί προσευχή δεύτερον
καί νά ἐλεοῦμε τούς πτωχούς τρίτον.
Δός μας τήν εὐχή σου, ἅγιε Νικόλαε, νά μιμηθοῦμε αὐτές τίς ἀρετές σου,
ΑΜΗΝ.
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΓΓΑΙΟΣ
ΜΗΝ ΑΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ
1. Tήν ἐρχόμενη Τρίτη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 16 τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία θά ἑορτάσει τήν μνήμη τοῦ προφήτου Ἀγγαίου. Θά ἔχετε παρατηρήσει, ἀγαπητοί μου, ὅτι τό μήνα Δεκέμβριο ἑορτάζουμε τήν μνήμη πολλῶν
ἁγίων Προφητῶν. Ἤδη τήν 1η Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε τήν μνήμη τοῦ προφήτη
Ναούμ. Τήν 2α Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε τόν προφήτη Ἀββακούμ καί στίς 3 Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε τόν προφήτη Σοφονία. Τήν προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θά
ἑορτάσουμε τόν προφήτη Δανιήλ καί τήν Τρίτη, στίς 16 τοῦ μηνός, θά ἑορτάσουμε
τόν προφήτη Ἀγγαῖο. Γιατί αὐτό τό φαινόμενο τόν μήνα Δεκέμβριο; Αὐτό, ἀγαπητοί
μου, συμβαίνει γιατί τό μήνα αὐτό θά ἑορτάσουμε τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Καί ἐπειδή οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προφήτευσαν γιά τήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς Γέννησης τοῦ
Χριστοῦ ἑορτάζουμε τούς Προφῆτες.
Θά ἔπρεπε, ἀδελφοί χριστιανοί, νά εἶχα χρόνο πολύ νά σᾶς μιλήσω γιά ὅλη τήν
διδασκαλία τοῦ προφήτη Ἀγγαίου, πού θά ἑορτάσουμε τήν ἐρχόμενη Τρίτη. Λίγα
λόγια ὅμως θά σᾶς πῶ σέ ἕνα σύντομο λειτουργικό κήρυγμα: Γνωρίζουμε, ἀγαπητοί
μου, ὅτι ὁ ἰουδαϊκός λαός γιά τά ἁμαρτήματά του, πού τοῦ τά κατήγγειλαν οἱ
προφῆτες, ἀλλά δέν ἄκουγε, τό 586 π.Χ. ὁδηγήθηκε αἰχμάλωτος στήν Βαβυλώνα
στά χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ναβουχοδονόσορα. Ἀφοῦ ὅμως στήν ἐξορία τους οἱ Ἰουδαῖοι
μετενόησαν γιά τά ἁμαρτήματά τους, ἔδωσε ὁ Θεός καί τό 538 π.Χ., μέ τό διάταγμα τοῦ βασιλιᾶ τῆς Περσίας Κύρου, ἕνα τμῆμα τῶν αἰχμαλώτων Ἰουδαίων
ἔφυγαν ἀπό τήν Βαβυλώνα καί ἐπέστρεψαν στήν πάτρια γῆ, τήν Ἰουδαία. Μεταξύ
αὐτῶν ἦταν καί ὁ προφήτης Ἀγγαῖος.
2. Ἀπό εὐγνωμοσύνη τους στόν Θεό γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους οἱ Ἰουδαῖοι,
ἀλλά καί γιά νά συσπειρωθοῦν γύρω ἀπό τήν πίστη τους, ἀπεφάσισαν, στήν πατρίδα
τους πού ἦλθαν, ὡς πρῶτο τους ἔργο νά κτίσουν Ναό, ἕνα μεγάλο Ναό στά Ἱεροσόλυμα, ἀνάλογο μέ ἐκεῖνον, πού πυρπολήθηκε καί καταστράφηκε ἀπό τόν Ναβουχοδονόσορα. Ἀλλά περνοῦσαν τά χρόνια καί Ναός δέν κτιζόταν, οὔτε τά θεμέλιά
του κἄν κατατέθηκαν. Οἱ οἰκονομικές δυσκολίες στήν νεοσύστατη Ἰουδαϊκή κοινότητα, σάν μιά ψυχρή πλάκα, πάγωναν τίς καρδιές τους γιά νά προχωρήσουν στήν
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ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ. Ἀλλά ὁ προφήτης Ἀγγαῖος, ἀγαπητοί μου, περιερχόταν ὅλη
τήν χώρα καί μέ ὅλη τήν προφητική του δύναμη ἐνθάρρυνε τόν ἀπελπισμένο λαό
καί τόν προέτρεπε νά ἀποφασίσει ἐπιτέλους τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ. Τήν μεγάλη οἰκονομική κρίση πού ἀντιμετώπιζε ὁ λαός, τήν ἑρμήνευε ὁ προφήτης ἀκριβῶς
ἀπό τήν ἀδιαφορία του νά ἀνεγείρει τόν Ναό, ἐνῶ ἔκτιζαν δικά τους μεγαλόσπιτα.
Τούς ἔλεγε συγκεκριμένα:

«...Ὥστε ἐσεῖς κατοικεῖτε σέ σπίτια μέ ξύλινη ἐπένδυση καί ὁ Ναός τοῦ
Κυρίου εἶναι ἀνοικοδόμητος; Καί τώρα τά ἑξῆς λέγει ὁ Γιαχβέ Σαβαώθ:
“Προσέξτε τί σᾶς συμβαίνει: Σπέρνετε πολλά, ἀλλά θερίζετε λίγα, τρῶτε
ἀλλά δέν χορταίνετε...Ἐπιδιώκετε πολλά, ἀλλά λίγα γίνονται. Τά φέρνετε
αὐτά στό σπίτι σας καί ἐγώ μέ ἕνα φύσημα τά διασκορπίζω. Καί αὐτά
γιατί; Λόγω τοῦ Ναοῦ Μου – λέγει ὁ Θεός – γιατί εἶναι ἀκόμη ἀνοικοδόμητος, ἐνῶ ἐσεῖς φροντίζετε ὁ καθένας γιά τό σπίτι του. Γι᾽ αὐτό ὁ οὐρανός
κράτησε τήν βροχή καί ἡ γῆ κράτησε τά προϊόντα της. Ἀνεβεῖτε λοιπόν
στά βουνά, κόψτε ξύλα καί φτιάξτε τό Ναό Μου, γιά νά δοξασθῶ σ᾽ αὐτόν,
λέγει ὁ Γιαχβέ» (Ἀγγ. 1,2-8).
Ἀπό τήν περικοπή αὐτή τοῦ Ἀγγαίου αὐτό πού πρέπει νά προσέξουμε καί νά μᾶς
φοβίσει εἶναι ὅτι ὁ προφήτης συνδέει τήν οἰκονομική κρίση τῆς ἐποχῆς του μέ τό
ἁμάρτημα τῶν πατριωτῶν του ὅτι δέν ἔκτισαν ἀκόμη τόν Ναό τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐχαριστήριό τους σ᾽ Αὐτόν γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τήν δυναστεία τῶν Βαβυλωνίων καί τῶν Περσῶν.
2. Ἔχω εἰδικό λόγο πού λέγω τά παραπάνω, ἀδελφοί χριστιανοί. Τά λέω γιατί
καί τό ἑλληνικό μας ἔθνος τό βαρύνει τό ἁμάρτημα αὐτό, γιατί δέν ἔκτισε ἀκόμη
τόν Ναό. Ποιόν Ναό; Ὅταν πιά ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τόν τούρκικο ζυγό, στήν Δ´
Ἐθνοσυνέλευση στό Ναύπλιο τό 1829, δώσαμε Τάμα στόν Χριστό ὅτι: Ἡ ῾Ελλάδα
εὐγνωμονοῦσα γιά τήν ἀπελευθέρωσή της, θά Τοῦ κτίσει στήν νέα πρωτεύουσά
της, τήν Ἀθήνα, ἕνα μεγάλο Ναό. Πέρασαν χρόνια, πολλά χρόνια. Κτίσαμε πολυκατοικίες καί μεγαλόσπιτα. Κτίσαμε ξενοδοχεῖα «λούξ», ἑτοιμάζουμε νά κτίσουμε
καί ξένα τεμένη, ἀλλά τό Τάμα μας γιά τόν Ναό στόν Εὐεργέτη Σωτῆρα Χριστό
δέν τό κάναμε ἀκόμη. Καί ἔπειτα ἀποροῦμε γιά τήν οἰκονομική κρίση τῆς πατρίδας
μας!... Ὁ προφήτης Ἀγγαῖος στήν παραπάνω περικοπή του μᾶς εἶπε ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση τῆς πατρίδας του Ἰουδαίας προερχόταν ἀπό τό ἁμάρτημα τῶν Ἰουδαίων
γιατί παραμελοῦσαν τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ. Ὁ λόγος του εἶναι θεόπνευστος. Ἔτσι
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καί ᾽μεῖς, μέ βάση τά λόγια αὐτά τοῦ προφήτου, τήν οἰκονομική κρίση πού ταλαιπωρεῖ τήν χώρα μας πρέπει νά τήν ἑρμηνεύουμε ἁγιογραφικά. Νά τήν ἑρμηνεύσουμε
ἀπό τό ἁμάρτημά μας ὅτι ἀκόμη δέν ἐκπληρώσαμε τό Τάμα μας, τήν ἀνέγερση
δηλαδή τοῦ Ναοῦ ὡς εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τήν τούρκικη σκλαβιά.
3. Γιά τό ἁμάρτημά μας αὐτό, ἀδελφοί, δέν δικαιολογούμαστε. Οἱ ἔνδοξοι ἀγωνιστές τῆς πατρίδας μας μᾶς ἔδωσαν ὡραῖα διδάγματα καί μᾶς ἄφησαν ζωντανά
παραδείγματα ὅτι πρέπει νά εἴμαστε εὐγνώμονες στόν Θεό καί νά ἐκπληρώνουμε
τίς ὑποσχέσεις μας σ᾽ Αὐτόν. Γιά νά παραλείψω ἄλλα παραδείγματα τῶν εὐσεβῶν
ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21, ἀναφέρω μόνο τό συγκινητικό παράδειγμα τοῦ φημισμένου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Ἀκοῦστε: Στήν Μεγαλόπολη εἶναι τό χωριό «Ἐκκλησούλα». Μικρό χωριό, ἀλλά αὐτό τό μικρό χωριό γέννησε ἕναν ἅγιο πραγματικά
Ἱεράρχη, σύγχρονό μας, τόν μακαριστό ποιμενάρχη τῆς Ὕδρας, Κυρό Ἱερόθεο
Τσαντίλη, τοῦ Ὁποίου ἀξιώθηκα νά ἀσπαστῶ τήν χεῖρα καί νά λάβω τήν εὐχή Του.
Στό χωριό αὐτό λοιπόν βρέθηκε ὁ Κολοκοτρώνης, μόνος, κυνηγημένος ἀπό τούς
Τούρκους. Ἄλλη βοήθεια δέν εἶχε παρά μόνο τήν προσευχή στήν Παναγία. Κρύφτηκε σέ μιά κουφάλα δέντρου καί ἐκεῖ μέσα κρυμμένος προσευχόταν στήν Θεοτόκο
παρακαλώντας Την νά μήν πέσει στά χέρια τῶν Τούρκων. Τῆς ὑποσχέθηκε μάλιστα
ὅτι, ἄν τόν σώσει, θά Τῆς κάνει στόν τόπο ἐκεῖνο μία Ἐκκλησιά. Οἱ Τοῦρκοι κυνηγώντας τον γύριζαν γύρω-γύρω ἀπό τό δέντρο, ἀλλά – στραβωμάρα τους! – δέν
εἶδαν τόν Κολοκοτρώνη, πού ἦταν στήν κουφάλα. Ἡ καρδιά τοῦ Κολοκοτρώνη
χτυποῦσε δυνατά ἀπό τόν φόβο καί προσευχόταν λέγοντας «Παναγία μου, σῶσε
με»! Δέν τόν βρῆκαν οἱ Τοῦρκοι καί ἔφυγαν. Ὁ Κολοκοτρώνης γλύτωσε ἀπό βέβαιο
κίνδυνο. Εὐχαρίστησε τήν Παναγία καί ἀμέσως ξεκίνησε τήν ἐκπλήρωση τοῦ τάματός του. Φτωχός ἦταν, ἀλλά γρήγορα ἔκανε τό τάμα του καί ἔχτισε ἕνα μικρό
Ναό, ἀφιερωμένο στήν Παναγιά, ὅπως ὑποσχέθηκε. Τόν Ναό τόν εἶπε «Ἐκκλησούλα», πού σώζεται μέχρι σήμερα καί τήν προσκυνᾶμε εὐλαβικά.
Ἀδελφοί! Μικρός καί ταπεινός ἐγώ, ἀλλά ἐπαναλαμβάνω σήμερα τό κήρυγμα
τοῦ προφήτου Ἀγγαίου καί λέγω: Ἡ πατρίδα μας Ἑλλάδα πρέπει γρήγορα νά
ἐκπληρώσει τόν Τάμα της στόν Σωτῆρα Χριστό καί νά Τοῦ κτίσει Ναό, ὡς εὐγνωμοσύνη γιά τήν ἀπελευθέρωσή της. Ἀλλοίμονό της δέ, ἄν δέν ἐκπληρώσει τό Τάμα
της καί δέν ἐκπληρώσει τόν Ναό. Μᾶς περιμένουν τότε νέα δεινά καί δέν ἀντέχουμε.
Ἄς τό ἐννοήσουν αὐτό ἰδιαίτερα οἱ κυβερνῶντες ἄρχοντές μας.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014
Ἀδελφοί μου φιλέορτοι χριστιανοί,
1. Μεγάλη καί ὕψιστη ἑορτή ἑορτάζουμε σήμερα. Ἑορτάζουμε τά Χριστούγεννα, τήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Πολύ μεγάλο πραγματικά καί ἀκατάληπτο στήν ἀνθρώπινη διάνοια τό
νά γίνει ὁ Θεός ἄνθρωπος, χωρίς παρά ταῦτα νά πάψει νά εἶναι Θεός. Καί γιά νά
μήν ξαφνιαστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα γι᾽ αὐτό τό περίεργο γεγονός, τῆς Σάρκωσης δηλαδή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός ἔστειλε ἀπό παλαιά τούς Προφῆτες,
γιά νά προετοιμάζονται οἱ ψυχές νά δεχθοῦν πρόσχαρα τόν ἐρχομό Του.
Ἦταν πολύ ὡραῖοι, ἀδελφοί μου, οἱ ὕμνοι τῶν Καταβασιῶν, πού ἀκούσαμε σήμερα στήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Στήν ἐφετεινή μου ἐγκύκλιο
τῶν Χριστουγένων θέλω νά πῶ μερικά νοήματα ἀπό αὐτούς τούς ὕμνους, παραθέτοντας καί τά λόγια τῶν ὕμνων, ὅπως τούς ἀκούσαμε:
(α) Οἱ Καταβασίες ἄρχισαν λέγοντάς μας ὅτι ὁ Χριστός κατέβηκε ἀπό τόν
οὐρανό καί ἦλθε κάτω στήν γῆ, γιά νά ὑψωθοῦμε ἐμεῖς ψηλά στόν οὐρανό. Κατέβηκε γιά νά ἀνέβουμε! Γι᾽ αὐτό ἄς δοξάσουμε τόν Χριστό πού γεννήθηκε γιά
μᾶς: «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε. Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε· Χριστός
ἐπί γῆς ὑψώθητε»!
(β) Αὐτός ὁ Χριστός πού γεννήθηκε καί σήμερα γιορτάζουμε τήν γέννησή Του
δέν ἄρχισε νά ὑπάρχει ἀπό τότε πού γεννήθηκε, ἀλλά ὑπῆρχε πρό πάντων τῶν
αἰώνων. Εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού γεννήθηκε παρθενικά ἀπό τόν Θεό Πατέρα:
«Τῷ πρό τῶν αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντι ἀρρεύστως Υἱῷ». Αὐτός λοιπόν, πού
γεννήθηκε προαιώνια, τόν βλέπουμε τώρα «ἐπ᾽ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου σαρκωθέντι
ἀσπόρως». Ὅπως ὁ Παρθένος Πατήρ Θεός ἐγέννησεν «ἀρρεύστως», δηλαδή
παρθενικά, τόν Υἱό Του, ἔτσι καί ἡ Παρθένος Μαρία ἐγέννησε παρθενικά τόν Χριστό, Αὐτόν τόν προαιώνιο Υἱό τοῦ Θεοῦ.
(γ) Ἡ Παναγία καταγόταν ἀπό τήν γενιά τοῦ Δαυίδ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰεσσαί. Ὁ
Χριστός λοιπόν βλάστησε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, ἀπό τήν ρίζα τοῦ Ἰεσσαί.
Ἔτσι ἔψαλε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας: «Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί καί ἄνθος
ἐξ αὐτῆς, Χριστέ, ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας». Ἀλλά ἡ Παναγία γιά τήν
παρθενία Της παρομοιάζεται μέ ὄρος, μέ βουνό, μέ «κατάσκιο δάσος». Γιατί,
ὅπως τό βουνό, χωρίς νά τό σπέρνουμε καί νά τό καλλιεργοῦμε οἱ ἄνθρωποι, βλαστάνει τά ψηλά δένδρα, τό ἴδιο καί ἡ Θεοτόκος Παναγία μας, «ἀσπόρως» καί
«ἀγεωργήτως» ἐγέννησε τόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἔτσι λοιπόν ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ, ὁ «αἰνετός» Θεός μας, γεννήθηκε «ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος».
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«Ἦλθε σαρκωθείς ἐξ ἀπειράνδρου ὁ ἄϋλος καί Θεός». Δόξα, χίλιες δόξες νἄχει
ὁ παντοδύναμος Κύριος: «Δόξα τῇ δυνάμει Σου, Κύριε»!
2. (δ) Θαῦμα αὐτό, χριστιανοί μου, μεγάλο θαῦμα ἡ παρθενική γέννηση τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτό τό θαῦμα, ὅπως τό ἔψαλε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας,
προφητεύθηκε στήν Παλαιά Διαθήκη ἀπό τό θαυμαστό πού συνέβηκε στόν προφήτη Ἰωνᾶ. Ὅλοι γνωρίζουμε τήν ἱστορία αὐτή ἀπό τά παιδικά μας χρόνια: Τό
θαλάσσιο ἐκεῖνο κῆτος ἔβγαλε ἀπό τήν κοιλιά του σάν ἔμβρυο τόν προφήτη Ἰωνᾶ·
τόν ἔβγαλε ὅπως τόν δέχτηκε: «Σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔμβρυον ἀπήμεσεν ἐνάλιος
θήρ οἷον ἐδέξατο». Ἀλλά καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώθηκε στήν ἁγιασμένη
Κοιλία τῆς Παναγίας μας καί ἔλαβε σῶμα ἀπ᾽ Αὐτήν, πέρασε ἀπό μέσα της καί
τήν διατήρησε ἄθικτη. Ὅπως Αὐτός γεννήθηκε χωρίς ρεύση ἀνδρός, ἔτσι διαφύλαξε ἀβλαβῆ καί Αὐτήν πού Τόν γέννησε. Ἔψαλαν λοιπόν σήμερα οἱ ψάλτες μας
στήν Ἐκκλησία μας: «Τῇ Παρθένῳ δέ ἐνοικήσας ὁ Λόγος καί σάρκα λαβών διελήλυθε φυλάξας ἀδιάφθορον· ἧς γάρ οὐχ ὑπέστη ρεύσεως τήν τεκοῦσαν κατέσχεν
ἀπήμαντον».
(ε) Ἀλλά λέγουν καί κάτι ἄλλο ὡραῖο γιά τόν προφήτη Ἰωνᾶ οἱ Ἰαμβικές Καταβασίες. Λέγουν ὅτι ὅταν ὁ Ἰωνᾶς ἦταν στήν κοιλιά τοῦ κήτους στά βάθη τῆς
θαλάσσης, ἐκεῖ, γιά νά ἀποκρούσει τήν τρικυμία στήν ὁποία βρισκόταν, προσευχόταν στόν Χριστό καί τόν παρακαλοῦσε νά τόν δεχθεῖ πάει κοντά Του: «Ναίων
Ἰωνᾶς ἐν μυχοῖς θαλαττίοις ἐλθεῖν ἐδεῖτο καί ζάλην ἀπαρκέσαι». Ὅμως, λέγει
παρακάτω ὁ ποιητής τοῦ ὕμνου γιά τόν ἑαυτό του ὅτι πληγώθηκε ἀπό τά βέλη
τοῦ διαβόλου, αὐτοῦ πού μᾶς τυραννεῖ καί μᾶς βασανίζει· γι᾽ αὐτό λοιπόν, σάν
πληγωμένος πού εἶναι, δέν ἔχει τήν δύναμη νά πάει στόν Χριστό, ὅπως παρακαλοῦσε ὁ Ἰωνᾶς, ἀλλά παρακαλεῖ τόν Χριστό νά ἔλθει Αὐτός κοντά του. Καί μάλιστα τόν παρακαλεῖ νά πάει γρήγορα, γιά νά τόν θεραπεύσει καί νά τόν σώσει,
γιατί Αὐτός μόνο εἶναι ὁ «ἀναιρέτης τῶν κακῶν»: Εἶπε ὁ ὕμνος: «Νυγείς ἐγώ
δέ τῷ τυραννοῦντος βέλει, Χριστέ, προσαυδῶ τῶν κακῶν ἀναιρέτην· θᾶττον μολεῖν σε τῆς ἐμῆς ραθυμίας».
3. (ς) Εἶναι πολλά, εἶναι πάρα πολλά καί ὡραῖα, χριστιανοί μου, αὐτά πού μᾶς
εἶπαν οἱ ὕμνοι τῶν Καταβασιῶν σήμερα στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Τά παραλείπω ὅμως καί λέγω τελευταῖα γιά τόν σκοπό τῆς Σάρκωσης τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός Πατέρας, μᾶς λέγει ἕνα τροπάριο, πού εἶναι «Θεός τῆς εἰρήνης»,
ἔστειλε τόν Υἱόν Του κάτω στήν γῆ. Ἔστειλε τόν «μεγάλης βουλῆς ἄγγελον»,
ὅπως τόν εἶπε ὁ προφήτης Ἠσαΐας (9,6), γιά νά μᾶς φέρει τήν εἰρήνη, τήν ὁποία,
φεῦ!, χάσαμε μέ τίς ἁμαρτίες μας. Μέ τίς ἁμαρτίες μας, χριστιανοί μου, χάσαμε
πρῶτα-πρῶτα τήν εἰρήνη μέ τόν Θεό. Καί ἀφοῦ χάσαμε τήν εἰρήνη μέ τόν Θεό
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Πατέρα μας, χάσαμε ἔπειτα τήν εἰρήνη μέ τόν ἑαυτό μας καί χάσαμε τρίτον καί
τήν εἰρήνη μέ τούς ἄλλους. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι ζούσαμε σέ «νύκτα» ταραχῆς καί
δέν ξέραμε τί κάναμε. Ἀλλά, χαρεῖτε, χριστιανοί μου! Γιατί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε
ἄνθρωπος καί μᾶς δίδαξε τήν «θεογνωσία». Ναί, ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως», ὅπως τό ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιο
τῆς ἑορτῆς. Ἄς φύγουμε λοιπόν, ἀδελφοί, ἀπό τήν νύχτα τῆς ἁμαρτίας καί ἄς
«ὀρθρίσουμε», γιά νά δοῦμε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς φωτίζει καί μᾶς σώζει.
Λέγει λοιπόν τό τελευταῖο τροπάριο πού σᾶς ἀνέλυσα: «Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ
οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς Σου τόν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεογνωσίας πρός φῶς ὁδηγηθέντες, ἐκ νυκτός ὀρθρίζοντες δοξολογοῦμέν Σε, Φιλάνθρωπε».
Χρόνια Σας πολλά, ἀδελφοί.
Εὐλογημένο τό Νέο Ἔτος
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
KATA THΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ
Ἀγαπητοί συνάδελφοι φοιτητές
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Χαίρετε καί εὐφραίνεσθε καί ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ.
Λυπᾶμαι, γιατί οἱ ποιμαντικές μου ἀνάγκες δέν μοῦ τό ἐπέτρεψαν, ἀφοῦ πρῶτα
ἔπαιρνα τήν ἄδεια τοῦ πολυσεβάστου μου Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, νά εὑρεθῶ κοντά σας γιά νά χαρῶ τήν πάλλουσα ἀπό ὀρθόδοξο
ἐνθουσιασμό θεολογική σας καρδιά, καί νά ἑνώσω καί ἐγώ τήν διαμαρτυρία μου
μαζί σας, γιά νά φωνάξω καί νά πῶ: Ὄχι στήν ἔνδοξη καί φημισμένη ἀπό παλαιά
ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης, πού μοσχοβολοῦσε ἀπό τό ἄρωμα τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ὄχι, ποτέ, τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν σ᾽ αὐτήν. Ὁ χῶρος τῶν
Θεολογικῶν μας Σχολῶν εἶναι ἅγιος ναός, εἶναι ἱερό βῆμα καί λειτουργοῦνται σ᾽
αὐτές τό μυστήριο τῆς παναρέτου Θεολογίας.
Τό ἀκούσαμε ὡς περίεργο καί ὡς ἀλλόκοτο ἄκουσμα αὐτό. Τό θεωρήσαμε ὡς
ἀπίστευτο στήν ἀρχή, ὡς μία κωμική σκέψη καί δέν περιμέναμε ποτέ ὅτι σοφοί
καί σεβαστοί μας Καθηγηταί θά δώσουν τήν ψήφο τους γιά νά γίνει αὐτό πραγματικότητα, τό νά διδάσκεται δηλαδή ἡ Ἰσλαμική ἰδεολογία στόν ἱερό χῶρο τῶν
θεολογικῶν ἀκουσμάτων. Δέν εἶναι ἡ ὥρα αὐτή γιά μένα νά πῶ ἐπιχειρήματα
ὅτι δέν πρέπει αὐτό νά γίνει. Ἀπό ἰσχυρούς θεολόγους καί ἀγωνιστές τῆς πίστης
μας, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀκούσαμε τοιαῦτα δυναμικά ἐπιχειρήματα καί δοξάσαμε τόν Θεό γι᾽ αὐτούς, γιατί δέν ἐξέλιπαν οἱ ἀγωνιστές τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀλλά ἴσως, εἰδικά γιά τό θέμα αὐτό δέν χρειάζονται ἐπιχειρήματα, γιατί καί μόνο
ἡ σκέψη καί μόνο τό ἄκουσμα διδασκαλίας τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στήν ἁγιασμένη Θεολογική Σχολή τῆς πρωτεύουσας τοῦ βορρᾶ, ἀπό τήν ὁποία ἐξῆλθαν παλαιότεροι
καί σύγχρονοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοί καί λαϊκοί,
καί μόνο τό ἄκουσμα, λέγω, τῆς φοιτήσεως σ᾽ αὐτήν Ἰσλαμιστῶν, γιά νά διδάσκονται σ᾽ αὐτούς μαθήματα τῆς δικῆς τους πίστης, εἶναι τῷ ὄντι περίεργο καί
ἀποτροπιαστικό. Ἡ μόνη ἀληθινή πίστη εἶναι ἡ Πίστη τῶν Ὀρθοδόξων, ὅλες οἱ
ἄλλες πίστεις καί τά θρησκεύματα εἶναι ψεύτικα. Ἔτσι μᾶς ἔλεγε, ὅταν ἀκόμη
εἴμαστε σκλάβοι στήν Τουρκιά, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού ὄργωσε τήν
Ἑλληνική μας Μακεδονία. Δέν θέλουμε λοιπόν καί φωνάζουμε δυνατά ὅτι, ὄχι!,
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δέν θέλουμε, στόν χῶρο τῆς παρθένου μας Θεολογίας, νά ἀκούγεται διδασκαλία
γιά ἄλλη πίστη καί γιά ἄλλο θρήσκευμα, πέρα ἀπό τήν ὀρθόδοξο πίστη.
Ἀπό τήν ἡρωϊκή Δημητσάνα, τήν πατρίδα τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´, πού
ἀπαγχονίστηκε γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα, σᾶς ἀπευθύνω, ὦ ἀγαπητοί φερέλπιδες φοιτητές τῆς Θεολογίας, ἀπό ὅλο τόν κλῆρο, τούς μοναχούς καί τόν
εὐσεβῆ λαό, θερμό καί ἐγκάρδιο ἀγωνιστικό χαιρετισμό. Θεωρήσατέ με Ὑμέτερον.
Τά βαθύτατα προσκυνήματά μου στόν Παναγιώτατο ἀγωνιστή Ποιμενάρχη
σας κ.κ. Ἄνθιμον.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 12ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ζ. Ἀρσενικά ὀνόματα μέ μεταβαλλόμενα φωνήεντα
(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

(δ) Ἀρσενικά ὀνόματα μέ δίπλωση τοῦ δευτέρου ριζικοῦ γράμματος
Στήν κατηγορία αὐτή ὑπάγονται ὀνόματα, τά ὁποῖα ἀρχικῶς εἶχαν τά δύο τελευταῖα
γράμματα ὅμοια. Γι᾽ αὐτό στόν πληθ. καί δυϊκό ἀριθμό καί σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθήματα τό 2ο ριζικό γράμμα προσλαμβάνει νταγαίς διπλωτικόν. Στήν ἀπόλυτη κατάσταση τοῦ ἑνικοῦ τό ἀρχικό φωνῆεν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν – ἐκτείνεται εἰς –; , τά
δέ –i, –u ἐκτείνονται σέ –e καί –o. Στήν συνεζ. κατ. τό –; ἄλλοτε μεταβάλλεται σέ
πάθαχ καί ἄλλοτε διατηρεῖται, ἐνῶ τό –e καί τό –o διατηροῦνται. Σέ ὅλες τίς ἄλλες
περιπτώσεις παρουσιάζονται τά ἀρχικά φωνήεντα –, –i, –u.
Ὅταν τό 2ο ριζικό γράμμα εἶναι λαρυγγόφωνο ἤ r, τότε ἡ δίπλωσις ἤ αἴρεται (καί
ἐκτείνεται τό προηγούμενο φωνῆεν) ἤ εἶναι ἀφανής, π.χ. rm yrIm; («μαρ - μαρίμ»),
jP yjiP («πάχ - παχίμ»).
Ἄς δοῦμε τρία παραδείγματα: Τά οὐσιαστικά y: («γιάμ»), «θάλασσα»· ae («ἔμ»),
«μητέρα»· καί qjo («χώκ»), «νόμος».

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

y:
y:, y
yMiy
k,M]y

Ἑνικός Ἀριθμός
(«γιάμ»)
(«γιάμ», «γιάμ»)
(«γιαμμ-ί»)
(«γιαμμε-χέμ»)
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θάλασσα
θάλασσα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
θάλασσά μου
θάλασσά σας (ὑμῶν)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

yMiy
yM,y
yMy
k,yMey

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«γιαμμίμ»)
(«γιαμμέ»)
(«γιαμμά-ϊ»)
(«γιαμμε-χέμ»)

θάλασσες
θάλασσες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
θάλασσές μου
θάλασσές σας (ὑμῶν)

ae
ae
yMiai
k,M]ai

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἔμ»)
(«ἔμ»)
(«ἰμμί»)
(«ἰμμεχέμ»)

μητέρα
μητέρα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
μητέρα μου
μητέρα σας (ὑμῶν)

t/Mai
t/Mai
yti/Mai
k,yte/Mai

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἰμμώθ»)
(«ἰμμώθ»)
(«ἰμμωθ-ί»)
(«ἰμμωθε-χέμ»)

μητέρες
μητέρες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
μητέρες μου
μητέρες σας (ὑμῶν)

qjo
qjo
yQiju
k,q]j;

Ἑνικός Ἀριθμός
(«χώκ»)
(«χώκ»)
(«χουκκ-ί»)
(«χοκ-χέμ»)

νόμος
νόμος (τοῦ/τῆς/τῶν...)
νόμος μου
νόμος σας (ὑμῶν)

yQiju
yQeju
yQju
k,yQeju

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«χουκκίμ»)
(«χουκκέ»)
(«χουκκα-ί»)
(«χουκκε-χέμ»)

νόμοι
νόμοι (τοῦ/τῆς/τῶν...)
νόμοι μου
νόμοι σας (ὑμῶν)

η. Σεγωλικά ὀνόματα
Σεγωλικά ὀνομάζουμε τά ὀνόματα πού προέρχονται ἀπό τρισύμφωνη ρίζα καί ἀναπτύσσουν μεταξύ τῶν δύο τελευταίων συμφώνων βοηθητικό φωνῆεν, ὡς ἐπί τό
πλεῖστον σεγώλ ( ,).
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Τά ὀνόματα αὐτά μποροῦν νά διαιρεθοῦν σέ τρεῖς κατηγορίες: α) Σέ ὀνόματα τρισυμφώνου ἰσχυρᾶς ρίζης (ἀπό ρίζα δηλαδή στήν ὁποία κανένα σύμφωνο δέν πάσχει
μεταβολή), β) σέ ὀνόματα πού ἔχουν μέσο ριζικό γράμμα w ἤ y (τά ὁποῖα ὡς ἀσθενῆ
πάσχουν μεταβολή) καί γ) σέ ὀνόματα πού ἔχουν τό τρίτο ριζικό γράμμα w ἤ y.
α) Σεγωλικά ὀνόματα ἐκ τρισυμφώνου ἰσχυρᾶς ρίζης
Στήν κατηγορία αὐτή ὑπάγονται ὀνόματα τρισύμφωνα πού προσλαμβάνουν βοηθητικό φωνῆεν σεγώλ. Ἀρχικῶς τά ὀνόματα αὐτά εἶχαν πάθαχ ἤ χεῖρεκ ἤ κιμπούτς.
Μέ τήν βοήθεια τοῦ σεγώλ: α) Ὅσα εἶχαν πάθαχ διεμορφώθησαν σέ δύο σεγώλ· β)
ὅσα εἶχαν χεῖρεκ διεμορφώθησαν σέ τσαῖραι καί σεγώλ· καί γ) ὅσα εἶχαν κιμπούτς
διεμορφώθησαν σέ χῶλεμ καί σεγώλ.
Ἔτσι ἔχουμε:
l,m, («μέλεχ») ἀπό ἀρχικό l]m («μάλχ»), «βασιλεύς»
rp,se («σέφερ») ἀπό ἀρχικό r“p]si («σίφρ»), «βιβλίον»
vd<qo («κῶδες») ἀπό ἀρχικό v]d“qu («κούδς»), «ἅγιον»
 Ἡ συνεζ. κατάσταση τῶν ὀνομάτων αὐτῶν εἶναι ἡ ἴδια πρός τήν ἀπόλυτη.
 Τά ἀντων. ἐπιθ. τοῦ ἑν. ἀριθμοῦ προσαρτῶνται στήν ἀρχική κατάσταση (l]m,
r“p]si, v]d“q)u .
 Ἡ ἀπόλ. κατ. πληθ. καί τῶν τριῶν τύπων ἔχει ὑπό τό 1ο σύμφωνο σιεβά, ὑπό
δέ τό 2ο κᾶμετς.
 Ἡ συνεζ. κατ. πληθ. ἔχει ὑπό τό 1ο σύμφωνο τό ἀρχικό φωνῆεν, ὑπό δέ τό 2ο
σιεβά, λόγω καταβιβασμοῦ τοῦ τόνου.
 Τά ἐλαφρά ἀντων. ἐπιθ. τοῦ πληθ. ἀριθμ. προσαρτῶνται στόν τύπο τῆς ἀπολ.
κατ., ἀφαιρουμένης τῆς καταλήξεως y–i («ίμ»), τά δέ βαρέα ἀντων. ἐπιθ. προσαρτῶνται στήν συν. κατ.
 Ὅσα ὀνόματα προέρχονται ἀπό ἀρχικό φωνῆεν κιμπούτς ( u ) στόν πληθ. καί μέ
ἀντων. ἐπιθ. παρουσιάζουν σχεδόν πάντοτε κᾶμετς χατούφ.
Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
ἀπόλ. κατ.
l,m,
(«μέλεχ»)
βασιλεύς
συνεζ. κατ.
l,m,
(«μέλεχ»)
βασιλεύς (τοῦ/τῆς/τῶν...)
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ. yKil]m
(«μαλκ-ί»)
βασιλεύς μου
μέ βαρ. ἐπιθ.
k,k]l]m
(«μαλχε-χέμ»)
βασιλεύς σας (ὑμῶν)
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ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ykil;m]
ykel]m
ykl;m]
k,ykel]m

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«μελαχίμ»)
(«μαλχέ»)
(«μελαχά-ϊ»)
(«μαλχε-χέμ»)

βασιλεῖς
βασιλεῖς (τοῦ/τῆς/τῶν...)
βασιλεῖς μου
βασιλεῖς σας (ὑμῶν)

rp,se
rp,se
yrIp]si
k,r“p]si

Ἑνικός Ἀριθμός
(«σέφερ»)
(«σέφερ»)
(«σιφρ-ί»)
(«σιφρε-χέμ»)

βιβλίο
βιβλίο (τοῦ/τῆς/τῶν...)
βιβλίο μου
βιβλίο σας (ὑμῶν)

yrIp;s]
yrEp]si
yrp;s]
k,yrEp]si

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«σεφαρίμ»)
(«σιφρέ»)
(«σεφαρά-ϊ»)
(«σιφρε-χέμ»)

βιβλία
βιβλία (τοῦ/τῆς/τῶν...)
βιβλία μου
βιβλία σας (ὑμῶν)

vd<qo
vd<qo
yvid“q;
k,v]d“q;

Ἑνικός Ἀριθμός
(«κῶδες»)
(«κῶδες»)
(«κοδσ-ί»)
(«κοδσε-χέμ»)

ἅγιον
ἅγιον (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἅγιόν μου
ἅγιόν σας (ὑμῶν)

yvid:q
yved“q;
yvd“q;
k,yved“q;

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«κοδασίμ»)
(«κοδσέ»)
(«κοδσά-ϊ»)
(«κοδσε-χέμ»)

ἅγια
ἅγια (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἅγιά μου
ἅγιά σας (ὑμῶν)

 Ὁ δυϊκός τῶν ὀνομάτων αὐτῶν σχηματίζεται ἀπό τήν ἀρχική μορφή, π.χ. lg<r<
(«ρέγελ»), «πόδι» – yIlg“r («ραγλάγιμ»), «δύο πόδια».
 Ὅταν τό 2ο ριζικό γράμμα εἶναι λαρυγγόφωνο καί ἡ παραλήγουσα ἔχει πάθαχ ἤ
χῶλεμ καί ἡ λήγουσα πάθαχ, ἰσχύουν οἱ παραπάνω κανόνες. Ὑπό τό λαρυγγόφωνο
ὅμως ἀντί ἁπλοῦ σιεβά θά ἔχουμε ὡς ἐπί τό πλεῖστον σύνθετο σιεβά.
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Ἔτσι ἔχουμε:
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

r[n
r[n
yrI[n
k,r“[n

Ἑνικός Ἀριθμός
(«νά῾αρ»)
(«νά῾αρ»)
(«να῾αρί»)
(«να῾αρ-χέμ»)

παιδί
παιδί (τοῦ/τῆς/τῶν...)
παιδί μου
παιδί σας (ὑμῶν)

yrI[;n“
yrE[n
yr[;n“
k,yrE[n

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«νε῾αρίμ»)
(«να῾αρέ»)
(«νε῾αρά-ϊ»)
(«να῾αρε-χέμ»)

παιδιά
παιδιά (τοῦ/τῆς/τῶν...)
παιδιά μου
παιδιά σας (ὑμῶν)

l[Po
l[Po
yli[P;
k,l][;P;

Ἑνικός Ἀριθμός
(«πώ῾αλ»)
(«πώ῾αλ»)
(«πα῾αλί»)
(«πα῾ολχέμ»)

ἔργο
ἔργο (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἔργο μου
ἔργο σας (ὑμῶν)

yli[;p]
yle[P;
yl[;P]
k,yle[P;

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«πε῾αλίμ»)
(«πα῾ολέ»)
(«πε῾αλά-ϊ»)
(«πα῾ολε-χέμ»)

ἔργα
ἔργα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἔργα μου
ἔργα σας (ὑμῶν)

β) Ὀνόματα σεγωλικά πού ἔχουν ὡς μέσον ριζικόν γράμμα w ἤ y
 Tά ὀνόματα πού ἔχουν στό μέσο ριζικό γράμμα τό w, ἔχουν ὑπό τό 1ο γράμμα
κᾶμετς, ὑπό δέ τό 2ο σεγώλ, π.χ. tw<m; («μάβεθ»), «θάνατος». Ὁ τύπος αὐτός ἀπαντᾶ
μόνο στήν ἀπόλ. κατ. τοῦ ἑνικοῦ, ἐνῶ στούς λοιπούς τύπους καί σέ σύνδεση μέ ἀντων.
ἐπιθ. τά φωνήεντα συναιροῦνται εἰς /.
Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.

tw<m;
t/m

(«μάβεθ»)
(«μώθ»)
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θάνατος
θάνατος (τοῦ/τῆς/τῶν...)

μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

yti/m
k,t]/m

(«μωθί»)
(«μωθεχέμ»)

θάνατός μου
θάνατός σας (ὑμῶν)

yti/m
yte/m
yt/m
k,yte/m

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«μωθίμ»)
(«μωθέ»)
(«μωθά-ϊ»)
(«μωθε-χέμ»)

θάνατοι
θάνατοι (τοῦ/τῆς/τῶν...)
θάνατοί μου
θάνατοί σας (ὑμῶν)

 Τά ὀνόματα πού ἔχουν ὡς μέσο ριζικό γράμμα τό y, ἔχουν ὑπό τό 1ο ριζικό γράμμα
πάθαχ, ὑπό δέ τό 2ο χεῖρεκ. Ἡ μορφή αὐτή ἀπαντᾶ μόνο στήν ἀπόλ. κατ. τοῦ ἑνικοῦ.
Στούς λοιπούς τύπους καί σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ. τά φωνήεντα συναιροῦνται σέ
τσαῖραι.
Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

lyIa
lyae
yliyae
k,l]yae

(«ἄγιλ»)
(«ἔλ»)
(«ἐλ-ί»)
(«ἐλε-χέμ»)

κριός
κριός (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κριός μου
κριός σας (ὑμῶν)

yliyae
yleyae
ylyae
k,yleyae

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἐλίμ»)
(«ἐλέ»)
(«ἐλά-ϊ»)
(«ἐλε-χέμ»)

κριοί
κριοί (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κριοί μου
κριοί σας (ὑμῶν)

 Μερικά ὀνόματα τῆς κατηγορίας αὐτῆς μέ 2ο ριζικό w ἤ y παρουσιάζουν ἤδη στήν
ἀπόλ. κατ. τοῦ ἑνικοῦ τήν συναίρεση τῶν φωνηέντων, π.χ. l/q («κώλ»), «φωνή»,
qyje («χέκ»), «κόλπος», ἐνῶ ἄλλα ὀνόματα παρουσιάζουν στήν ἀπόλ. κατ. συνῃρημένη
καί ἀσυναίρετη μορφή, π.χ. lyIl («λάγιλ») καί lyle («λέλ»), «νύχτα», κ.ἄ.
γ) Ὀνόματα σεγωλικά πού ἔχουν ὡς τρίτο ριζικό γράμμα w ἤ y
 Tά ὀνόματα πού ἔχουν ὡς τρίτο ριζικό γράμμα τό y ἀρχικῶς εἶχαν ὑπό τό πρῶτο
ριζικό γράμμα πάθαχ ἤ κιμπούτς, προσέλαβαν δέ ὡς βοηθητικό τό χεῖρεκ καί τά
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ἀρχικά πάθαχ ἤ κιμπούτς μετεβλήθησαν σέ σιεβά, π.χ. yrIP] («περί»), «καρπός», ἀπό
ἀρχικό y“r“P («πάργ»), ylij («χολί»), «ἀσθένεια», ἀπό ἀρχικό y“l]ju («χούλγ»).
 Στά ὀνόματα αὐτά ἡ συνεζ. κατ. τοῦ ἑνικοῦ εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν ἀπόλ.
 Στόν πληθ. καί στόν δυϊκό τά ὀνόματα αὐτά ἔχουν ὑπό τό 1ο ριζικό σύμφωνο
σιεβά καί ὑπό τό 2ο κᾶμετς.
 Τά ἀντων. ἐπιθ. τοῦ ἑν. προσαρτῶνται στόν ἀρχικό τύπο, ὁπότε τό πάθαχ μεταβάλλεται σέ χεῖρεκ καί πρό τῶν βαρέων σέ σεγώλ, τό δέ κιμπούτς σέ κᾶμετς χατούφ.
 Τά ὀνόματα μέ τρίτο ριζικό γράμμα w, ἐλάχιστα στόν ἀριθμό, μόνο στήν ἀπόλ.
κατ. τοῦ ἑνικοῦ συναιροῦν τό w εἰς W. Ὁπουδήποτε ἀλλοῦ τό w παρουσιάζεται ὡς σύμφωνο, π.χ. WjBo («μπώχου»), «κενότητα», ywIl]v («σαλβ-ί»), «ἡ ἡσυχία μου».
Ἔτσι ἔχουμε
Ἑνικός Ἀριθμός
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

yrIP]
yrIP]
yyIr“Pi
k,yyEr“P,

(«περί»)
(«περί»)
(«πιργί»)
(«περγε-χέμ»)

καρπός
καρπός (τοῦ/τῆς/τῶν...)
καρπός μου
καρπός σας (ὑμῶν)

yyId:G“
yyEd:G“
yyd:G“
k,yyEd:G“

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«γκεδαγίμ»)
(«γκεδαγιέ»)
(«γκεδαγά-ϊ»)
(«γκεδαγε-χέμ»)

ἐρίφια
ἐρίφια (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἐριφιά μου
ἐρίφιά σας (ὑμῶν)

Ἑνικός Ἀριθμός
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ylij
ylij
yyIl]j;
k,yyEl]j;

(«χολί»)
(«χολί»)
(«χολγί»)
(«χολγε-χέμ»)

ἀσθένεια
ἀσθένεια (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἀσθένειά μου
ἀσθένειά σας (ὑμῶν)

yyIl;j
yyEl;j
yyl;j
k,yyEl;j

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«χολαγίμ»)
(«χολαγιέ»)
(«χολαγά-ϊ»)
(«χολαγε-χέμ»)

ἀσθένειες
ἀσθένειες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἀσθένειές μου
ἀσθένειές σας (ὑμῶν)
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 55ο

Λίγα λόγια γιά τήν δοτική πτώση
Ἡ δοτική πτώση στήν ἁπλῆ καθαρεύουσα σχεδόν δέν ὑπάρχει, στήν δέ δημοτική λείπει
τελείως. Διατηροῦνται ὅμως ἀπό τήν λόγια παράδοση στερεότυπες λέξεις καί φράσεις σέ
πτώση δοτική, ὅπως φαίνεται ἀπό τά κατωτέρω.
α) Μετά τήν πρόθεση ἐν ἀκολουθεῖ πάντοτε δοτική. Οἱ συνηθέστερες λέξεις καί φράσεις
εἶναι οἱ ἑξῆς: Ἐν τούτοις, ἐν πρώτοις, ἐν ὅσῳ, ἐν τάξει, ἐν παρόδῳ, ἐν συντομίᾳ, ἐν ἀντιθέσει,
ἐν ὅλῳ, ἐν μέρει, ἐν γένει, ἐν καιρῷ, ἐν ἐξελίξει, ἐν ψυχρῷ, ἐν θερμῷ, ἐν πλῷ, ἐν ὀνόματι,
ἐν περιλήψει, ἐν ἐκτάσει, ἐλλείψει, ἐν χρήσει, ἐν στάσει, ἐν κινήσει, ἐν γνώσει, ἐν ἀγνοίᾳ,
ἐν πλάτει, ἐν ὄψει, ἐν τέλει, ἐν καταδύσει, ἐν ἀναδύσει, ἐν θυμῷ, ἐν συνεχείᾳ, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, ἐν ἀνάγκῃ, ἔν τινι μέτρῳ, ἐν μέσῳ,
ἐν ἀπαρτίᾳ, ἐν Ἀθήναις, ἐν Τριπόλει, ἐν Ἄργει, ἐν Μεγάροις, ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, ἐν σχέσει,
ἐν συγκρίσει κ.λπ. π.χ. ἐν μέρει ἔχεις δίκιο, ἐν συγκρίσει μέ πέρυσι οἱ βαθμοί σου εἶναι
καλύτεροι, ἐλλείψει χρόνου δέν θά ἔρθω, κ.ἄ.
β) Μέ τήν πρόθεση ἐπί: Ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ, ἐπί συνεντεύξει, ἐπί συστάσει, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ, ἐπί
ζημίᾳ, ἐπ᾽ ἀνδραγαθία, ἐπ᾽ ὀνόματι, ἐπί καλῷ, ἐπί κακῷ, ἐπ᾽ ἀγαθῷ, ἐπ᾽ ἀνταλλαγῇ, ἐπί
ἑορτῇ, ἐπί ἀποδείξει, ἐπί πιστώσει, ἐπί ἐγγυήσει, ἐπ᾽ οὐδενί λόγῳ, κ.λπ. π.χ. Συνελήφθη
ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ νά κλέβει, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν θά πᾶμε στό χωριό.
γ) Μέ τίς προθέσεις σύν καί πρός: Σύν τοῖς ἄλλοις, σύν Θεῷ, σύν τῷ χρόνῳ, πρός
τούτοις κ.λπ. π.χ. Σύν Θεῷ θά τά καταφέρω, σύν τῷ χρόνῳ βελτιώνονται οἱ βαθμοί σου.
δ) Ἁπλές δοτικές: Τῷ ὄντι, φύσει, θέσει, δυνάμει, λόγῳ, βάσει, τοῖς μετρητοῖς, καλῇ
τῇ πίστει, πάσῃ θυσίᾳ κ.λπ. π.χ. Θά ἔρθω πάσῃ θυσίᾳ, Τόν δάνεισα καλῇ τῇ πίστει. Μήν
τά παίρνεις τοῖς μετρητοῖς. Ἔμεινα στήν ἴδια τάξη λόγῳ ἀπουσιῶν κ.ἄ.
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