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 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ
1. Αὔριο, μεθαύριο, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν
πρώτη θεομητορική ἑορτή. Τό εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι ὁ μήνας Σεπτέμβριος εἶναι ὁ
πρῶτος μήνας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί ἔτσι λοιπόν ἡ ἑορτή τῆς Παναγιᾶς μας
τήν ἐρχόμενη Τρίτη, τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἶναι ἡ πρώτη θεομητορική ἑορτή. Εἶναι μεγάλη ἑορτή αὐτή, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Γλυκοχαράζει! Φεύγουν τά σκοτάδια καί ἔρχεται τό φῶς. Γιατί ἡ γέννηση τῆς Παναγιᾶς μας προμηνύει
τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. Τήν λύτρωση στήν ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἁμαρτία τήν ἔφερε μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἔπρεπε νά
γεννηθεῖ πρῶτα ἡ γυναίκα ἐκείνη, ἡ Ὁποία θά γινόταν ἡ κατάλληλη μητέρα, γιά νά
δώσει σάρκα καί αἷμα στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ πού θά σαρκωνόταν. Ὅλη ἡ παλαιά ἐποχή,
ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη ἐργαζόταν γιά νά γεννηθεῖ ἡ γυναίκα Αὐτή, ἡ ὁποία θά γινόταν
ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία. Καί γεννήθηκε τόν κατάλληλο καιρό, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα
τοῦ χρόνου», ὅπως τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. 4,4). Γεννήθηκε τότε πού ἡ

ἁμαρτία εἶχε γίνει πολύ ἁμαρτία, «ἔτι ἁμαρτωλός», ὅπως τό λέγει πάλι ὁ ἀπόστολος,
ἀλλά καί τότε πού ἡ ἀρετή τῶν ἀνθρώπων ἔφτασε στό κατακόρυφο, μέ τόν καλύτερο
καρπό, Αὐτήν τήν Παναγία Γυναίκα.
2. Αὐτό τό μήνα πάλι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σέ λίγες μέρες, στίς 14 τοῦ μηνός,
θά ἑορτάσουμε τήν ἑορτή τοῦ Σταυροῦ. Αὐτά τά δύο εἶναι τά πιό σημαντικά δόγματα
τῆς πίστεώς μας: Ἡ Θεοτοκολογία, ὁ λόγος δηλαδή γιά τήν Παναγία μας, καί ὁ
Σταυρός τοῦ Κυρίου, ὁ σταυρικός δηλαδή θάνατος τοῦ Χριστοῦ, πού δέν χωρίζεται
βέβαια ἀπό τήν Ἀνάστασή Του. Παναγία καί Σταυρός, Σταυρός καί Παναγία, αὐτά
τά δύο, ξαναλέγω, εἶναι τά πιό ἐκφραστικά τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Ἄν ἕνας ἔχει
πάνω του τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, αὐτό καί μόνο δέν εἶναι δεῖγμα ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος χριστιανός, γιατί μπορεῖ νά εἶναι καί Προτεστάντης. Ἄν ὅμως πάνω του, στήν τσέπη
του, ἔχει μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, αὐτό καί μόνον εἶναι δεῖγμα ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος
χριστιανός. Ἀλλά θά ποῦν μερικοί ἐδῶ ὅτι καί οἱ Καθολικοί πιστεύουν τήν Παναγία,
καί μάλιστα τήν εὐλαβοῦνται πολύ. Χριστιανοί μου, Ὀρθόδοξοι χριστιανοί μου, ἡ «Παναγία», πού δέχονται οἱ Παπικοί, εἶναι «φραγκοπαναγιά», δέν εἶναι ἡ Παναγία, πού
τιμᾶμε καί ὑμνοῦμε ἐμεῖς στήν Ἐκκλησία μας. Οἱ Καθολικοί πιστεύουν τήν Παναγία
μας ὡς μή κανονική ἄνθρωπο, ὡς μή ἔχουσα κανονικό ἀνθρώπινο σῶμα, σάν τό δικό
μας. Ἀλλά ἄν, κύριοι Παπικοί, ἡ Παναγία δέν ἔχει πραγματική ἀνθρώπινη φύση, τότε
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώθηκε στήν Παναγία, δέν ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος,
δέν ἔλαβε τήν φύση μας καί ἄρα δέν τήν θεράπευσε. Γιατί «τό ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
3. Ἀφοῦ λοιπόν, χριστιανοί μου, ἡ Παναγία καί ὁ Σταυρός εἶναι ἐκφραστικά τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης μας, σᾶς συνιστῶ αὐτά τά δύο νά τά ἔχετε πάνω σας, σάν ὁμολογία
πίστεως, σάν ἱερά φυλακτά. Πάνω σας νά ἔχετε ἕναν Σταυρό κρεμασμένο στόν λαιμό
καί μία εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς στήν τσέπη σας. Θά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, καί ἕνα ἄλλο μυστικό, πού παρατηρεῖται στήν ὀρθόδοξη λατρεία μας. Ἐπειδή ἀκριβῶς αὐτά τά δύο,
ὁ Σταυρός καί ἡ Παναγία, εἶναι τά πιό σημαντικά καί ἐκφραστικά τῆς πίστης μας,
γι᾽ αὐτό ὅ,τι λέγεται γιά τήν Παναγία, λέγεται καί γιά τόν Σταυρό. Καί ὅ,τι λέγεται
γιά τόν Σταυρό, λέγεται καί γιά τήν Παναγία. Κρατῆστε το αὐτό πού σᾶς λέγω καί
θά τό δεῖτε σέ πολλές ἐκφράσεις στήν θεία μας λατρεία. Ἔτσι, ὅπως ὁ Σταυρός εἶναι
τό δένδρο τοῦ Χριστοῦ, πού ποτίστηκε μέ τό Αἷμα Του, καί γιά τήν Παναγία μας
λέμε, «χαῖρε δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί». – Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, νά εἶστε στόν κόρφο τῆς Παναγιᾶς, ὅπως τό ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, καί νά εἶστε κάτω ἀπό τήν σκιά τοῦ δένδρου τοῦ Σταυροῦ καί νά τρέφεστε
ἀπό τόν γλυκό καρπό τοῦ δένδρου αὐτοῦ, πού εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ
1. Αὔριο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μεγάλη
ἑορτή τοῦ Σταυροῦ. Μέ τήν ἑορτή αὐτή θυμούμαστε τόν σταυρικό θάνατο τοῦ
Χριστοῦ μας· γι᾽ αὐτό τήν θεωροῦμε σάν μία Μεγάλη Παρασκευή καί τήν τιμοῦμε μέ νηστεία. Ἄλαδο τό φαγητό τήν ἡμέρα τοῦ Σταυροῦ.
Ὁ Σταυρός, χριστιανοί μου, κηρύττει τήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο. Τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, ὥστε παρέδωσε τόν Υἱό Του
σέ σταυρικό θάνατο γιά τήν δική μας σωτηρία. Γιατί, ἄν δέν σταυρωνόταν ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, δέν θά ὑπῆρχε σωτηρία γιά μᾶς. Δέν θά σωζόμασταν, ἄν δέν
σταυρωνόταν ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλά θά εἴμασταν αἰώνια κολασμένοι.
2. Ὁ Σταυρός εἶναι τό ἰδιαίτερο σημεῖο ἡμῶν τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς
χαρακτηρίζει ὅτι ἀνήκουμε σ᾽ Αὐτόν. Αὐτό εἶναι τό σημεῖο «ΤΑΒ», γιά τό ὀποῖο
γράφει τό 9ο κεφάλαιο τοῦ προφήτη Ἱεζεκιήλ, ὅτι ὁ ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό
ἔβαλε στά μέτωπα τῶν δυναστευομένων καί σώθηκαν ἀπό τήν καταστροφή.
Γι᾽ αὐτο καί ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, πρέπει πάντοτε πάνω μας νά ἔχουμε τόν
Σταυρό μας. Εἶναι μεγάλη ἁμαρτία καί προδοσία τό ὅτι ἐδῶ καί χρόνια μερικοί
ἔβγαλαν τόν Σταυρό ἀπό πάνω τους καί ἀντί γι᾽ αὐτόν φόρεσαν κάτι περίεργα
σύμβολα, ἀκόμη καί «κάτι κέρατα», ὅπως μοῦ τό εἶπε κάποια εὐλαβής γιαγιά.
Ἀλλά καί πρέπει νά κάνουμε σωστά καί εὐλαβικά τόν Σταυρό μας. Κάνοντας,
δηλαδή, τό Σταυρό μας νά σχηματίζουμε τά δύο σταυρωμένα ξύλα, πάνω στά
ὁποῖα θυσιάστηκε ὁ Χριστός μας. Καί τό κατακόρυφο καί τό ὁριζόντιο ξύλο.
Αὐτό τό πετυχαίνουμε ἐφαρμόζοντας τό παλαιό ποίημα, τό πρῶτο ποίημα πού
μάθαιναν παλιά τά μαθητούδια στήν Α´ τάξη Δημοτικοῦ: Μάθαιναν τότε τά
παιδάκια, ὅλα μαζί, νά κάνουν τόν Σταυρό τους μέ τό δεξί τους χέρι, ἑνωμένα
τά τρία δάκτυλα, καί βάζοντάς το «στό κεφάλι, στήν κοιλιά, δεξιά καί ἀριστερά»!
Πολλοί, ἀπό ἐντροπή βέβαια – γιά νά μήν τούς ποῦν θρήσκους– δέν κάνουν
σωστά καί κανονικά τόν Σταυρό τους. Σκεφθεῖτε, χριστιανοί μου! Ὁ Χριστός
δέν ἐντράπηκε νά σταυρωθεῖ γιά μᾶς καί ἐμεῖς γι᾽ Αὐτόν νά ἐντρεπόμαστε νά
κάνουμε τόν Σταυρό μας!..
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3. Θά σᾶς πῶ καί κάτι ἄλλο, ἀλλά μήν τό γελάσετε, γιατί τό ἔλεγε ἅγιος πατέρας, ὁ ἀπό μᾶς καταγόμενος, ὁ πατήρ Γερβάσιος ὁ Παρασκευόπουλος ἀπό τήν
Νυμφασία τῆς Γορτυνίας. Αὐτός, ὁ μαθητῆς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἀπό τόν ὁποῖον
ἔλαβε καί εἰδική εὐλογία, συμβούλευε τούς χριστιανούς ὅ,τι ψωνίζουν ἀπό τήν
ἀγορά νά τό σταυρώνουν πρῶτα μέ τό χέρι τους καί ἔπειτα νά τό βάζουν σπίτι
τους. Καί συνέβηκε – πιστεύσατέ το παρακαλῶ – κάποιος εὐλαβής χριστιανός,
πού ἀγόρασε μία στάμνα γιά νερό, τήν σταύρωσε καί αὐτή ἀμέσως ἔσκασε! Εἶχε
κρυφτεῖ μέσα της σατανικό πνεῦμα, γιά νά κάνει ζημιά στό σπίτι τοῦ χριστιανοῦ.
Αὐτό τό συμβάν τό ἄκουσα νά τό διηγεῖται μέ δέος ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Φλώρινας
ὁ πατήρ Αὐγουστίνος. Βλέπετε, αὐτοί οἱ παλαιοί πατέρες καί ὁμολογητές τῆς
πίστης μας τά πίστευαν καί τά κήρυτταν αὐτά τά θαυμαστά σημεῖα· ἐνῶ μερικοί
σημερινοί «θεολόγοι», πού τά κρανία τους ἔχουν δυτικό κολοκυνθόσπορο, τά
ἐμπαίζουν αὐτά. Θεωροῦν ὡς «μωρία» τό περί Σταυροῦ ὀρθόδοξο κήρυγμα, ὅπως
τό γράφουν μέ θαυμαστά σημεῖα τά ἱερά μας Συναξάρια.
4. Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ σέ σᾶς
καί τίς οἰκογένειές σας. Τά καλά σας παιδιά, τώρα πού τά ἔχετε στά χέρια σας,
διδάξτε τα, προτοῦ νά κοιμηθοῦν τό βράδυ, νά σταυρώνουν τρεῖς φορές τό μαξιλάρι
τους λέγοντας: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
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ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ!
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή μετά τήν
Ὕψωση» τοῦ Σταυροῦ. Εἶναι μεγάλη λοιπόν ἡ ἑορτή αὐτή, γι᾽ αὐτό καί ἔχει καί
προεόρτια καί μεθεόρτια. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ στό σημερινό καί ἁπλό κήρυγμά μου
θά ὁμιλήσω πάλι γιά τόν τίμιο Σταυρό. Ἔπειτα, σήμερα ἑορτάζουμε τόν ἅγιο
μεγαλομάρτυρα Εὐστάθιο, ὁ ὁποῖος ἔγινε χριστιανός ἀπό μία θεοπτία τοῦ Σταυροῦ. Γιατί εἶδε μία ἔλαφο, ἡ ὁποῖα καί τοῦ μίλησε μέ ἀνθρώπινη φωνή, καί στήν
κεφαλή της ἡ ἔλαφος εἶχε τόν τίμιο Σταυρό!
2. Στό σημερινό μου κήρυγμα, συμπληρωματικό τῆς προηγούμενης Κυριακῆς,
ἔχω νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς σύντομα: ῎Ολοι τιμοῦν καί σέβονται τόν τίμιο Σταυρό.
Στήν ἰστορία μάλιστα τοῦ Θεοφάνους διαβάζουμε ὅτι καί οἱ Τοῦρκοι ἀκόμη εἶχαν
χαραγμένο στό μέτωπό τους τόν Σταυρό, γιατί, ἀπό ἔνα θανατικό πού τούς συνέβηκε, εἶδαν τήν θεραπεία τους ἀπό τό ἱερό αὐτό σημεῖο τῶν χριστιανῶν, καί ἔκτοτε
σταυροκοπιοῦνταν καί αὐτοί. Πολύ - πολύ δέ περισσότερο, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τιμοῦμε καί προσκυνοῦμε τόν πανάγιο Σταυρό, πάνω στόν ὁποῖο ὁ Χριστός μας πρόσφερε τόν ἐαυτό Του θυσία γιά μᾶς.Ὄταν, Χριστιανοί μου, στόν ἱερό Ναό βλέπετε
νά ἐκτίθενται ἱερά ἀντικείμενα πρός προσκύνηση, καί ἐδῶ ὁ Σταυρός ἔχει ἔνα πρωτεύοντα ρόλο. Ἡ τάξη εἶναι πρῶτα νά προσκυνοῦμε τό Εὐαγγέλιο, ἔπειτα τόν τίμιο
Σταυρό, μετά τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας καί ἔπειτα τίς εἰκόνες
τῶν ἁγίων. Ὅταν δέ παλιώσουν τά ξύλα ἀπό τόν Σταυρό ἤ καί ἀπό τίς εἰκόνες, δέν
πρέπει νά τά πετᾶμε στά σκουπίδια, ἀλλά νά τά καίουμε· καί τήν στάχτη νά τήν
πετᾶμε σέ ποτάμι. Μερικοί, ἀπό εὐλάβεια πάλι, προτείνουν νά τά θάβουμε.
Σχετικά μέ τήν τιμή μας πρός τόν τίμιο Σταυρό μᾶς λέγει, Χριστιανοί μου, ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης «καμμιά δουλειά νά μήν ἀρχίζουμε χωρίς νά κάνουμε πρῶτα τόν Σταυρό μας, τόσον εἰς τόν οἷκον μας μέσα, ὅσον καί εἰς τόν
δρόμον ἔξω, καί εἰς κάθε τόπον καί νύκτα καί ἡμέραν» (στήν ἐρμηνεία τοῦ 91ου
Κανόνος τοῦ ἁγίου Βασιλείου).
3. Ἀλλά ὑπάρχουν καί οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ, οἱ ὁποῖοι ταράσσονται βλέποντας
καί μέ τό σχῆμα του ἀκόμη. Αὐτοί κυρίως εἶναι οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ,
οἱ χιλιαστές. Οἱ χιλιαστές, θέλοντες οἱ χριστιανοί νά πατοῦν τό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ, τό σημειώνουν κάτω στό ἔδαφος ἤ καί σέ ἄλλους ἔγκλειστους χώρους καί
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ἄθελά τους οἱ χριστιανοί πατοῦν τό ἱερό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ. Ὁ τσαγκάρης χιλιαστής στίς σόλες τῶν παπουτσιῶν τῶν πελατῶν του, σημειώνει πάλι τόν
Σταυρό γιά νά τόν πατοῦν.
Ἀλλά μήν παραξενεύεστε, Χριστιανοί μου, ἀπό αὐτήν τήν ἐνέργεια τῶν ἀντιχρίστων χιλιαστῶν, ἄν σκεφθεῖτε ὅτι ἕνας πάπας τῆς Ρώμης, ὁ Δίκερως, εἶχε
τυπώσει κάτω στό πόδι του (!...) τόν Ζωοποιό Σταυρό καί τό πρότεινε (τό πόδι
του) στούς προσερχομένους σ᾽ αὐτόν νά τό ἀσπάζονται (ἐπειδή πάνω σ᾽ αὐτό εἶχε
σημειώσει τόν Σταυρό). Τήν ἐνέργεια αὐτή τοῦ ἐν λόγω πάπα ὁ ἅγιος Νικόδημος
ὁ Ἁγιορείτης τήν χαρακτηρίζει ὡς ἀντίχριστο.
Ἀλλά ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τιμοῦμε καί δοξάζουμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας, δεχόμενοι τήν ὑψηλή του θεολογία, ὅπως αὐτήν τήν διατύπωσαν στά
ἱερά τους βιβλία οἱ ἅγιοι Πατέρες.
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ΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ
1. Στό σημερινό μου σύντομο κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά
τό Ἀντίδωρο, πού παίρνουμε στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας. Λέγεται «Ἀντίδωρο», γιατί τό παίρνουμε ἀντί τῶν «Δώρων». «Δῶρα», «τίμια Δῶρα», καλοῦμε
τήν θεία Κοινωνία. «Δωρεάν» μᾶς δίνει ὁ Χριστός τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα
Του στήν θεία Κοινωνία, «δωρεάν» χωρίς νά μᾶς ἀξίζει, γι᾽ αὐτό καί τά λέμε
«Δῶρα». Τό Ἀντίδωρο, λοιπόν, οἰκονομήθηκε γι᾽ αὐτούς, πού γιά διάφορους λόγους
δέν μπορεῖ νά κοινωνήσουν καί ἔτσι, ἀντί τῆς θείας Κοινωνίας, ἀντί τῶν Τιμίων
Δώρων, παίρνουν γιά εὐλογία τό Ἀντίδωρο.
2. Πραγματικά, χριστιανοί μου, εἶναι μεγάλη εὐλογία τό Ἀντίδωρο. Εἶναι εὐλογία γιατί «περνάει» πρῶτα ἀπό ὀλόκληρη ἱερή Ἀκολουθία, τήν Ἀκολουθία τῆς
Προσκομιδῆς. Κατά τήν Ἀκολουθία αὐτή, ἀπό τό πρόσφορο, πού ἐτοιμάζουν τά
εὐλογημένα χέρια τῶν εὐσεβῶν γυναικῶν, ὁ ἱερεύς ἀποχωρίζει τήν κεντρική μερίδα
πού γράφει
(ΙΗΣΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, ΝΙΚΑ), τήν βάζει πάνω στό ἅγιο Δισκάριο, καί τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ προσφόρου, ξέρετε, χριστιανοί μου τί συμβολίζει;
Συμβολίζει τήν Κοιλία τῆς Παναγίας! Ἔτσι λέγει ὁ ἅγιος Γερμανός, ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Γιατί, ὅπως ἀπό τήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας
βγῆκε ὁ Χριστός, ἔτσι καί ἀπό τήν «κοιλία» τοῦ προσφόρου βγαίνει ἀπό τόν ἱερέα
στήν Προσκομιδή ἡ κεντρική μερίδα
(ΙΗΣΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, ΝΙΚΑ). Αὐτή
ἡ μερίδα στήν θεία Λειτουργία μέ τήν εὐχή πάλι τοῦ ἱερέα, ὦ μέγιστο θαῦμα!, θά
γίνει Χριστός, θά γίνει τό Σῶμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!
3. Τό ὑπόλοιπο, λοιπόν, πρόσφορο, πού εἴπαμε ὅτι συμβολίζει τήν Παναγία μας,
κόπτεται γιά Ἀντίδωρο. Πραγματικά, δέν εἶναι μεγάλη εὐλογία τό νά πάρετε μερίδα καί νά φᾶτε ἀπό αὐτό τό πρόσφορο; Οἱ παλαιοί ἔλεγαν τό Ἀντίδωρο «Ὕψωμα
τῆς Παναγίας»! Τό ἔλεγαν «ὕψωμα», γιατί πραγματικά ὁ ἱερέας ὑψώνει τό πρόσφορο, μέχρι τό μέτωπό του, ὅταν ἀρχίζει τήν Προσκομιδή λέγοντας μάλιστα
καί ἕνα εἰδικό τροπάριο (τό «ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Νόμου...»).
Καί τό λέμε «τῆς Παναγίας» ὕψωμα, γιατί εἴπαμε ὅτι τό πρόσφορο συμβολίζει
τήν Κοιλία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ὅπως τό καταλαβαίνετε, χριστιανοί μου, γιά νά φᾶτε τό Ἀντίδωρο πρέπει νά
εἶστε νηστικοί. Γιατί τό Ἀντίδωρο «πέρασε» ἀπό τήν Ἀκολουθία τῆς Προσκο159

μιδῆς, ἡ ὁποία δέν εἶναι ὅπως ἡ Ἀρτοκλασία, πού τρῶμε τούς ἄρτους καί ἄς
ἔχουμε φάει προηγουμένως· ἀλλά ἡ Προσκομιδή λέγω, εἶναι Ἀκολουθία πού συνδέεται μέ τήν θεία Λειτουργία. Καί τήν λέγουν μάλιστα τήν Προσκομιδή «λειτουργία ἐν ἐμβρύῳ»!
4. Μέ τό Ἀντίδωρο, χριστιανοί, παίρνετε καί μία ἄλλη εἰδική εὐλογία. Ἀκοῦστε:
Πόσο θά τό θέλατε να μπεῖτε μέσα στό Ἱερό καί νά προσκυνήσετε τήν Ἁγία Τράπεζα!... Δέν ἐπιτρέπεται ὅμως αὐτό γιά σᾶς τούς λαϊκούς καί γιά σᾶς τίς γυναίκες ἰδιαίτερα. Ἀλλά, ἐνῶ δέν ἐπιτρέπεται ἐσεῖς οἱ λαϊκοί νά μπεῖτε στό Ἱερό,
γιά νά ἀσπαστεῖτε τήν Ἁγία Τράπεζα, παίρνοντας τό Ἀντίδωρο, ἀσπάζεσθε τό
χέρι τοῦ ἱερέα, πού ἀγγίζει τήν Ἁγία Τράπεζα. Ἀλλά θά πεῖτε, μπορῶ καί στό
δρόμο νά ἀσπαστῶ τό χέρι τοῦ ἱερέα καί νά πάρω τήν εὐλογία αὐτή. Ὄχι, προσέχετε! Τήν ὤρα πού παίρνετε τό Ἀντίδωρο εἶναι μιά εἰδική εὐλογία ἀπό τό χέρι
τοῦ ἱερέα. Γιατί εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὥρα μετά τήν θεία Λειτουργία, πού τό χέρι τοῦ
ἱερέα ἄγγιξε πρίν ἀπό λίγο τά ἅγια, καί στάζει Αἷμα, τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα, εἶναι
χέρι «αἱμοσταγές»! Ἔτσι, ἀσπαζόμενοι τό χέρι τοῦ ἱερέα, ὄταν παίρνετε τό Ἀντίδωρο αὐτή τήν στιγμή, εἶναι σάν νά ἀσπάζεστε τήν ἴδια τήν Ἁγία Τράπεζα, γιά
νά μήν πῶ ὅτι εἶναι καί ἀκόμη περισσότερο.
Γι᾽ αὐτήν ὅμως τήν τελευταία εὐλογία πού εἶπα ὅτι λαμβάνετε παίρνοντας τό
Ἀντίδωρο, ἐννοεῖται ὅτι πρέπει νά παίρνετε τό Ἀντίδωρο ἀπό τόν λειτουργοῦντα
ἱερέα καί ὄχι νά τό παίρνετε μόνοι σας ἀπό τό παγκάρι.
5. Τέλος, σᾶς συνιστῶ τό Ἀντίδωρο πού λαμβάνετε ἀπό τόν ἱερέα τήν Κυριακή,
μήν τό τρῶτε ὄλο (ἤ ζητῆστε καί διπλό)· ἀλλά κρατᾶτε λίγο, γιά νά τρῶτε μόνοι
σας κάθε μέρα στό σπίτι σας ἔνα μικρό θρύμμα κάθε πρωί (νηστικοί), μέ τόν
ἁγιασμό τοῦ μηνός μαζί. Ἀλλά πρῶτα θά τρῶτε τό Ἀντίδωρο καί μετά θά πίνετε
τόν Ἁγιασμό, γιατί τό Ἀντίδωρο συνδέεται μέ τήν Θεία Λειτουργία. Ξαναλέγω
ὅμως ὅτι κανονικό Ἀντίδωρο εἶναι αὐτό πού κόβεται ἀπό τό πρόσφορο πού προσκομίστηκε ἀπό τόν ἱερέα. Αὐτό ἀπό τό ὁποῖο βγῆκε ἡ μερίδα
(ΙΗΣΟΥΣ,
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΝΙΚΑ) καί τέθηκε στό Ἅγιο Δισκάριο καί ὄχι αὐτό που κόβεται
ἀπό ἄλλο πρόσφορο.
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ΚΑΤΗΧΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΠΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θα σᾶς μιλήσω γιά τήν λαμπάδα τοῦ βαπτίσματος. Γιά τήν ἀναμμένη, δηλαδή, λαμπάδα, πού κρατεῖ κάποιος
ὅταν γίνονται οἱ κύκλοι γύρω ἀπό τήν κολυμβήθρα μετά τήν βάπτιση.
Σᾶς εἶναι γνωστό ὅτι πρῶτα οἱ χριστιανοί βαπτίζονταν σέ μεγάλη ἡλικία, ἀφοῦ
προηγουμένως κατηχοῦνταν. Τούς βάπτιζαν οἱ ἱερεῖς, τούς ἔχριε ἔπειτα ὁ Ἐπίσκοπος, τούς ἔντυναν λευκά ἐνδύματα καί μετά τούς ἔδιναν ἀπό μία λαμπάδα.
Ἔτσι, μέ τήν λαμπάδα ἀναμμένη ἔμπαιναν πανηγυρικά στόν Ναό γιά νά μετέχουν στήν πρώτη θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουν γιά πρώτη φορά τά
Ἄχραντα Μυστήρια. Ἡ λαμπάδα πού ἔπαιρναν ἦταν σύμβολο ὅτι πῆραν τήν
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἦρθε στούς Μαθητές κατά τήν Πεντηκοστή
ἐν εἴδει «πυρίνων γλωσσῶν» (Πραξ. 2,3). Καί ἡ γιαγιά ὅταν βαπτίζεται τό ἐγγονάκι της τοῦ λέγει: «Φωτίστηκες παιδάκι μου»! Στόν βαπτισθέντα λοιπόν δίδεται
ἡ λαμπάδα τοῦ βαπτίσματος, ὅπως στήν κουρά τοῦ Μοναχοῦ, σ᾽ αὐτόν δίδεται
ἀναμμένη λαμπάδα, μέ τήν φράση, «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν...». Καί στό
βάπτισμα, κατά ἕνα παλαιό τυπικό, ὅταν ὁ ἱερεύς ἔδινε τήν ἀναμμένη λαμπάδα
στόν βαπτισθέντα, τοῦ ἔλεγε: «Λάβε τήν λαμπάδα ταύτην καί τήρησον αὐτήν
ἄσβεστον, ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ Κύριος ἐν παρθενικῷ γάμῳ, δυνηθῇς αὐτῷ ὑπαντῆσαι
μετά τῶν φρονίμων παρθένων...»!
2. Ἀφοῦ λοιπόν, χριστιανοί μου, ἡ λαμπάδα διδόταν στόν βαπτισθέντα, αὐτός
πρέπει νά τήν κρατεῖ στούς τρεῖς κύκλους γύρω ἀπό τήν ἁγία κολυμβήθρα μετά
τό βάπτισμά του, ὅταν ψάλλεται τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...». Τώρα
ὅμως, στά μετέπειτα χρόνια, ἔχουμε τόν νηπιοβαπτισμό καί δέν μπορεῖ λοιπόν τό
νήπιο νά κρατήσει τήν λαμπάδα. Ἀλλά τό βαπτιζόμενο νήπιο τό «ἀναδέχεται»,
δηλαδή, τό ἀναλαμβάνει ὁ «Ἀνάδοχος» (ὁ νονός). Καί αὐτός, ἀντί τοῦ νηπίου πού
βαπτίζεται, λέει τό «ἀποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ» καί «συντάσσομαι τῷ Χριστῷ».
Ἔτσι καί τήν ἀναμμένη λαμπάδα τοῦ βαπτισθέντος νηπίου πρέπει νά τήν πάρει
ὁ νονός καί αὐτός, καί ὄχι ἄλλος, νά τήν κρατάει στούς τρεῖς κύκλους γύρω ἀπό
τήν ἁγία κολυμβήθρα, ὅταν ψάλλεται τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...».
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3. Ὅταν ὅμως ὁ βαπτισθείς (ἤ ὁ ἀνάδοχος σήμερα στήν περίπτωση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ) κρατεῖ τήν ἀναμμένη λαμπάδα καί κάνει τρεῖς κύκλους γύρω ἀπό
τήν ἁγία κολυμβήθρα, γιά συμμετοχή στήν χαρά γιά τό βάπτισμά του, κρατοῦν
καί ἄλλοι λαμπάδες ἀπό τό ἐκκλησίασμα. Ἔτσι βλέπουμε καί σήμερα, κατά τόν
»χορό» γύρω ἀπό τήν κολυμβήθρα, εἶναι καί ἄλλοι, συγγενεῖς καί μάλιστα παιδάκια, πού κρατοῦν καί αὐτοί ἀναμμένες λαμπάδες. Αὐτό δέν εἶναι κακό νά γίνεται, ἀντίθετα εἶναι καλό. Ἄλλη ὅμως ἔννοια ἔχει ἡ κύρια λαμπάδα πού κρατεῖ
ὁ βαπτιζόμενος (ἤ ὁ νονός) καί ἄλλη ἔννοια ἔχουν οἱ λαμπάδες τῶν ἄλλων.
4. Ἀπό τά παραπάνω, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἄς σκεφτοῦμε ὅτι καί ἐμεῖς, σάν
βαπτισμένοι, πήραμε τήν ἀναμμένη λαμπάδα, πήραμε, δηλαδή, τήν Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Τό κακό ὅμως πού πάθαμε εἶναι ὅτι δέν φυλαχθήκαμε ἀπό
σατανικούς ἀγέριδες καί ἀνεμοστρόβιλους, πού φυσοῦν γύρω μας, καί μᾶς ἔσβησε
ἡ ἀναμμένη λαμπάδα. Χάσαμε, δηλαδή, τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλά
μέ τήν μετάνοιά μας – αὐτή εἶναι τό δεύτερο βάπτισμά μας – ξαναπαίρνουμε τήν
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας λέγουμε μέ
περισσή χαρά: «Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον»!
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
1.Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται « Δ´ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ».
Τήν Κυριακή αὐτή τιμοῦμε τήν Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συγκροτήθηκε στήν
Νίκαια τῆς Βιθυνίας, τό ἔτος 787 μ.Χ., ἔλαβαν δέ μέρος σ᾽ αὐτήν 367 ὀρθόδοξοι
Πατέρες. Στήν Σύνοδο αὐτή εἶχαν πολλή δύναμη οἱ Μοναχοί, γιατί ἦταν παρόντες
σ᾽ αὐτήν 136 Ἀρχιμανδρίτες Μοναστηρίων. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Συνόδου αὐτῆς
κατεδίκασαν τήν εἰκονομαχία καί κήρυξαν τήν τιμή τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἔτσι, λοιπόν, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί στούς ἱερούς μας ναούς καί στά σπίτια μας ἔχουμε
ἱερά εἰκονίσματα· καί πιστεύουμε καί σεβόμαστε καί ἐπικαλούμαστε τήν πρεσβεία
τῶν ἁγίων πού εἰκονίζονται σ᾽ αὐτά.
2. Νά ἔχετε εἰκονίσματα στά σπίτια σας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί πρό παντός νά ἔχετε εἰκόνα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. ᾽
Αφοῦ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος, ἀσφαλῶς πρέπει νά εἰκονίζεται καί νά ἁγιογραφεῖται. Καί ἀκόμη, χριστιανοί μου, στά σπίτια σας νά ἔχετε
εἰκόνες τῶν ἁγίων πού ἔχουν τά μέλη τῆς οἰκογενείας σας. Ἔτσι, τά παιδάκια
σας καί τά ἐγγονάκια σας θά σκέπτονται συχνά τόν ἅγιό τους βλέποντας τήν
εἰκόνα του καί θά τόν ἀγαποῦν περισσότερο.
3. Οἱ παλαιοί εἰκονομάχοι, ἀλλά καί τά σημερινά τους ἐγγόνια, οἱ χιλιαστές
καί οἱ προτεστάντες, κατηγοροῦν ἐμᾶς τούς ὀρθόδοξους ὅτι γινόμαστε εἰδωλολάτρες μέ τό νά προσκυνοῦμε τά εἰκονίσματα. Ὄχι, χριστιανοί μου, ὄχι! Γιατί ὅταν
προσκυνοῦμε καί ἀσπαζόμαστε μία εἰκόνα, δέν προσκυνᾶμε τό ξύλο καί τά χρώματα τῆς εἰκόνας, ἀλλά τιμᾶμε τό πρόσωπο, πού εἰκονίζει ἡ εἰκόνα· τιμᾶμε τό
πρόσωπο ἐκεῖνο, πού μέ τούς ἀσκητικούς του ἀγῶνες καθάρισε τήν ψυχή του
ἀπό τίς κακίες καί τά πάθη καί ἔλαβε πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔγινε
ἅγιος. Οἱ εἰκόνες μας δέν εἶναι οἱ ἀνδριάντες καί τά ἀγάλματα τῶν παλαιῶν εἰδωλολατρῶν καί σημερινῶν παπικῶν, μέ τά ὁποῖα φαίνεται ὅτι αὐτά εἶναι σάν τά
πρωτότυπα πρόσωπα, ἀλλά εἶναι «εἰκόνες», ὅπως τό λέει ἡ λέξη. Λέγεται
«εἰκόνα» ἀπό τό «εἰκάζω», γιά τήν ὁμοιότητα πού ἔχει μέ τό πρωτότυπο, ἀλλά
δέν εἶναι αὐτή ἡ εἰκόνα τό ἴδιο τό πρωτότυπο. Ἡ τιμή μας, λοιπόν, καί ἡ προσκύνηση σέ μία εἰκόνα μεταβαίνει στό πρόσωπο πού εἰκονίζει ἡ εἰκόνα καί δέν
εἶναι προσκύνηση στό ξύλο καί στά χρώματα τῆς εἰκόνας. Γι᾽ αὐτό καί δέν δε163

χόμαστε τήν κατηγορία καί τήν ὕβρη τῶν χιλιαστῶν, ὅτι γινόμαστε εἰδωλολάτρες, μέ τό νά προσκυνοῦμε τά εἰκονίσματά μας.
4.Ὄχι δέ μόνον ἡ Παναγία μας καί οἱ ἅγιοί μας, πού ἦταν κανονικοί ἄνθρωποι,
πρέπει νά ἁγιογραφοῦνται καί νά γίνονται εἰκόνες, ἀλλά εἰκονίζεται καί Αὐτός ὁ
Θεός, ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Υἱός εἰκονίζεται,
γιατί σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος, ὅπως εἴπαμε. Ὁ Πατέρας ζωγραφίζεται ὅπως
φάνηκε στόν προφήτη Δανιήλ, ὡς παλαιός τῶν ἡμερῶν. Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἰκονίζεται ὡς περιστερά, ὅπως φάνηκε στόν Ἰορδάνη ποταμό κατά τήν βάπτιση τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας εἰκονιζονται μαζί ὡς τρεῖς Ἄγγελοι, ὅπως φάνηκαν στόν Ἀβραάμ. Καί οἱ ἄγγελοι πάλι
ζωγραφίζονται καί γίνονται εἰκόνες, ὅπως τό ἀπέδειξε ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος,
πού ἑορτάζουμε σήμερα· γιατί οἱ ἄγγελοι εἶναι περιγραπτοί καί φάνηκαν καί ὡς
ἄνθρωποι σέ πολλούς.Ἔπειτα οἱ ἄγγελοι εἰκονίζονται, γιατί δέν εἶναι παντελῶς
ἀσώματοι, ὅπως ὁ Θεός, ἀλλά εἶναι κάπως «λεπτοσώματοι» ὅπως λέγονται.
5. Χριστιανοί μου, ὄχι μόνο στά σπίτια μας, καί ἐπάνω μας ἀκόμη πρέπει νά
ἔχουμε εἰκονίσματα. Σᾶς ἔχω τυπώσει καί πλαστικοποιήσει μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, γιά νά τήν ἔχετε πάνω σας Ὅσοι δέν τήν πήρατε, νά μοῦ τήν ζητᾶτε,
ὅταν μέ συναντᾶτε. Καί νά διαβάζετε αὐτά πού σᾶς γράφω πίσω ἀπό τήν εἰκόνα.
Προσέχετε ὅμως νά μήν ἔχετε στά σπίτια σας εἰκόνες πού ἔχουν τήν δυτικήπαπική ἔκφραση, τίς «φραγκο-παναγιές», ὅπως τίς λέει περιφρονητικά ὁ ὀρθόδοξος λαός μας.
Εὔχομαι τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας στήν οἰκογένειά Σας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου 2015

ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά
τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, πού ἑορτάζουμε σήμερα 18 τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου.
Ὑπάρχει καί ἄλλος λόγος, πού μοῦ τό ἐπιβάλλει νά σᾶς μιλήσω γιά τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Καί ὁ λόγος αὐτός εἶναι ὅτι τήν περίοδο αὐτή τά κυριακάτικα
εὐαγγελικά ἀναγνώσματα εἶναι ἀπό τό κατά Λουκᾶν ἅγιο Εὐαγγέλιο. Γιά πολύ
καιρό θά ἀκοῦμε τίς Κυριακές περικοπές ἀπό τό κατά Λουκᾶ Εὐαγγέλιο. Γι᾽
αὐτό καί πρέπει νά μιλήσουμε, ἔστω καί μέ λίγα λόγια, γιά τόν συγγραφέα τοῦ
Εὐαγγελίου αὐτοῦ.
2. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἀδελφοί μου, ἦταν ἰατρός τήν ἰδιότητα. Ὅτι ἦταν
ἰατρός τό λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σέ μιά του ἐπιστολή (βλ. Κολ. 4,14), ἀλλά
τό λέγουν καί ἄλλα κείμενα ἔξω ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. Ἐξάλλου ἀπό τό ἴδιο
τό Εὐαγγέλιο φαίνεται ὅτι ὁ συγγραφέας του ἦταν ἰατρός. Γιατί στό κατά Λουκᾶν
Εὐαγγέλιο παρατηροῦμε μία ἰδιαίτερη φροντίδα γιά τόν καθορισμό τῶν ἀσθενειῶν:
Τῆς πεθερᾶς τοῦ Πέτρου γιά παράδειγμα, τῆς αἱμορροούσης, τῆς συγκυπτούσης
καί ἄλλων. Ἀλλά καί ἄλλες ἰδιαίτερες ἐκφράσεις στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο
φαίνονται ὡς ἰατρικές. Μόνον ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, γιά παράδειγμα, λέγει
ὅτι στήν ἀγωνία τοῦ Ἰησοῦ στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ ὁ ἱδρώτας Του ἦταν «ὡσεί
θρόμβοι αἵματος» (22,44).
3. Τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου, εἶναι ὡραῖο καί στήν ἔκφρασή
του ἀκόμη, γιατί ὁ συγγραφέας του ἦταν Ἕλληνας καί στήν καταγωγή καί στήν
μόρφωση. Ἦταν δέ καί μαθητής καί ἀκόλουθος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί εἶχε
καί αὐτός τόν εὐρύ ὁρίζοντα τῶν θεολογικῶν ἰδεῶν τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου. Ὁ
ἀπόστολος Παῦλος τονίζει στίς ἐπιστολές του τήν καθολικότητα τῆς σωτηρίας,
πού ἔφερε ὁ Χριστός (Τίτ. 3,4)· ὁμιλεῖ γιά τήν ταπείνωση καί τήν φτώχεια, γιά
τήν χαρά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί γιά ἄλλα παρόμοια χαρακτηριστικά. (α)
Τό ἴδιο καί ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Τό Εὐαγγέλιό του τό ἀπευθύνει βέβαια σέ
κάποιον Ἕλληνα Θεόφιλο, ἀλλά γενικά τό ἀπευθύνει σέ ὅλους τούς ἐθνικούς, γιά
νά καλέσει καί αὐτούς στήν σωτηρία τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τόν γενεαλογικό
κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν τόν φτάνει μέχρι τόν Ἀβραάμ, τόν γενάρχη
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τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ὅπως τό κάνει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀλλά μέχρι τόν
Ἀδάμ, τόν γενάρχη ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. (β) Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς πάλιν
ἔχει συμπάθεια στούς φτωχούς. Ἔτσι, τόν μακαρισμό τοῦ Χριστοῦ «μακάριοι οἱ
πτωχοί τῷ πνεύματι» ὁ Λουκᾶς τόν γράφει «μακάριοι οἱ πτωχοί» μόνο. Μόνον
ὁ Λουκᾶς μιλάει γιά τήν φτωχική γέννηση τοῦ Ἰησοῦ στήν Βηθλεέμ καί μόνον
αὐτός λέει γιά τήν πτωχική προσφορά τῆς Μητέρας του στόν Ναό (2,24). Μόνον
ὁ Λουκᾶς πάλι λέει γιά τό ὅτι μερικές εὐκατάστατες γυναῖκες ἔδιναν τά ἀναγκαῖα
«ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς» (8,3). Ἔτσι τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο εἶναι τό
«Εὐαγγέλιον τῶν πτωχῶν»!
4. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ τιμή στήν
γυναίκα. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί παλαιά ἡ γυναίκα ὑβριζόταν καί δέν
ὑπολογιζόταν γιά ἄνθρωπος. Ὁ Σενέκας μάλιστα ἔγραψε καί εἶπε ὅτι ἡ «γυναίκα
εἶναι ζῶον ἀναιδές καί θηρίο ἀκόλαστο ἐπιθυμιῶν». Ἀντίθετα ὅμως στό κατά
Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καί στήν Ἐκκλησία μας γενικά, ἡ γυναίκα ἔχει μεγάλη τιμή.
Ὁ Λουκᾶς, καί μόνον αὐτός, μιλάει στό Εὐαγγέλιό του γιά τήν Ἐλισάβετ, τήν
μητέρα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ· μόνον αὐτός μιλάει γιά τήν προφήτιδα
Ἄννα, γιά τήν χήρα τῆς Ναΐν, γιά τήν ἀνώνυμο ἁμαρτωλό, γιά τήν συγκύπτουσα,
γιά τήν διακονοῦσα Μάρθα, γιά τίς γυναῖκες τῆς ὁδοῦ τοῦ μαρτυρίου, κ.ἄ.
Ἰδιαίτερα ὅμως ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μιλάει στό Εὐαγγέλιό του γιά τήν
Παναγία Γυναίκα, τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί
τόν ἀγαπᾶμε ἰδιαίτερα, αὐτόν καί τό Εὐαγγέλιό του, ἐπειδή μόνον αὐτός κάνει
ἰδιαίτερο λόγο γιά τήν Παναγία μας. Καί ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ἔχουμε θεομητορική ἑορτή, τά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, πού διαβάζουμε, εἶναι ἐκ τοῦ κατά
Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 10ος Ψαλμός
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 10ο ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου
καί παρακαλῶ νά προσέξετε τήν ἑρμηνεία του. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ καταδιώκεται ἀπό ἐχθρούς, ἀλλά ἔχει δυνατή πίστη καί πεποίθηση στό Θεό καί ἀπό τήν ἀρχή
λέγει: «Ἐπί τῷ Κυρίῳ πέποιθα» (στίχ. 1)! Οἱ φίλοι ὅμως τοῦ ποιητοῦ μας τόν συμβουλεύουν, γιά νά ἀποφύγει τήν καταδίωξη τῶν ἐχθρῶν του, νά φύγει, νά πάει νά κρυφτεῖ
στά βουνά, σάν πουλάκι («μεταναστεύου εἰς τά ὄρη ὡς στρουθίον», στίχ. 1). Γιατί οἱ
ἐχθροί του, τοῦ λέγουν, εἶναι δυνατότεροι ἀπ᾽ αὐτόν. Εἶναι ὁπλισμένοι ἐναντίον του («ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν», στίχ. 2). Ἤδη τοῦ τά γκρέμισαν ὅλα, ὅλα
ὅσα ἔκανε, καί τώρα τί ἄλλο μπορεῖ νά κάνει αὐτός, ἀπό τό νά φύγει («ὅτι ἅ σύ κατηρτίσω καθεῖλον, ὁ δέ δίκαιος τί ἐποίησε;», στίχ. 3);
2. Σ᾽ αὐτά τά μικρόψυχα λόγια τῶν φίλων του ὁ ποιητής ἀπαντᾶ ὅτι ἔχει πίστη στόν
Θεό, ὁ Ὁποῖος δέν εἶναι μόνο ψηλά καί μακρυά, πάνω στόν οὐρανό («Κύριος ἐν τῷ
οὐρανῷ ὁ θρόνος αὐτοῦ», στίχ. 4), ἀλλά εἶναι καί πολύ κοντά μας: Κατοικεῖ στόν ἅγιο
Ναό του· «Κύριος ἐν τῷ ναῷ τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ» (στίχ. 4)! Ἑπομένως θά καταφύγει στόν
Ναό, θά προσευχηθεῖ καί θά τόν βοηθήσει ὁ Θεός. Πιστεύει δέ ἀπόλυτα ὁ ποιητής μας
στήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ Θεός ἐπιβλέπει μέ εὐμένεια στόν «πένητα», στόν καταδιωκόμενο δηλαδή, καί στόν ταπεινό ἄνθρωπο («οἱ ὀφθαλμοί αὐτοῦ εἰς τόν πένητα ἀποβλέπουσι», στίχ. 4). Καί τέτοιος εἶναι ὁ ποιητής μας. Ὁ Θεός εἶναι ἀπόλυτα δίκαιος
καί θά ἀποδώσει δικαιοσύνη μεταξύ τοῦ εὐσεβοῦς ποιητοῦ μας καί τῶν ἀσεβῶν καταδιωκτῶν του («Κύριος ἐξετάζει τόν δίκαιον καί τόν ἀσεβῆ», στίχ. 5· «ὅτι δίκαιος Κύριος
καί δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητα εἶδε τό πρόσωπον αὐτοῦ», στίχ. 7). Ὁπωσδήποτε
θά τιμωρηθοῦν οἱ ἁμαρτωλοί. Ὁ Θεός θά ἐκσπάσει κρίση ἐναντίον τους. Καί ἡ κρίση
αὐτή, γιά νά φανεῖ ὅτι θά εἶναι δυνατή, παριστάνεται ὅτι θά συνοδεύεται ἀπό φοβερά σημεῖα. Θά εἶναι σάν νά ἐκρήγνυται ἡφαίστειο: «Ἐπιβρέξει ἐπί ἁμαρτωλούς ἄνθρακας (ἀντί
“παγίδας”, πού ἔχει λανθασμένως τό κείμενο), πῦρ καί θεῖον καί πνεῦμα καταιγίδος»
(στίχ. 6). «Πνεῦμα καταιγίδος», πού λέγει ἐδῶ τό χωρίο μας, εἶναι ὁ ἄνεμος πού ἔρχεται
μετά τήν ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου, ὁ ὁποῖος ὅλα τά μαραίνει καί τά καταστρέφει.
3. Τό μήνυμα καί τό δίδαγμα τοῦ ψαλμοῦ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι, ὅταν μᾶς συμβαίνει μία κρίση, μιά συκοφαντία καί καταδίωξη ἐχθρῶν, ἤ κάποιο ἄλλο κακό, νά μήν τά
«χάνουμε», πού λέμε· νά μήν λιποψυχοῦμε, ἀλλά, μέ σταθερή πίστη, νά καταφεύγουμε
στόν Θεό μας καί νά ζητοῦμε ἀπ᾽ Αὐτόν τήν βοήθειά Του καί τήν δικαιωσή μας.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ἀγαπητά μας παιδιά, Μαθητές καί μαθήτριες
τῶν ἐπαρχιῶν Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
1. Ξεκινάει ἀπό σήμερα, μέ τόν Ἁγιασμό πού ἔγινε, ἡ νέα Σας σχολική χρονιά. Νά τό
ἔχετε χαρά καί τιμή, ὦ παιδιά, γιατί εἶστε μαθητές καί μαθήτριες καί ἀπολαμβάνετε μέ
τά μαθήματά σας τούς γλυκεῖς καρπούς τῆς παιδείας. Ἀπό ὅλα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο ἡ παιδεία εἶναι τό πρῶτον. «Παίδευσις παρ᾽ ἡμῖν εἶναι πρῶτον», λέγει ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ θεολόγος. Ἐμεῖς δέ, πού κατοικοῦμε τήν ἔνδοξη αὐτή χώρα, πού λέγεται
Ἑλλάδα, καλλιεργήσαμε ἰδιαίτερα τήν παιδεία, γιατί ἐμεῖς γεννήσαμε Σωκράτη καί Πλάτωνα, Εὐκλείδη, Πυθαγόρα καί Διόφαντο καί ἄλλους λαμπρούς ἐπιστήμονες καί ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες δώσαμε τά φῶτα σ᾽ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Γι᾽ αὐτό, Ἑλληνόπουλα σεῖς, μακροί
ἀπόγονοι τῶν φωτεινῶν αὐτῶν πνευμάτων, σκῦψτε μέ ζῆλο καί πάθος στά μαθήματά σας,
ἀκονίστε τά ζωηρά σας πνεύματα, μάθετε ἀπό τούς καλούς Διδασκάλους σας τήν ἐπιστημονική μέθοδο τῆς ἔρευνας, γιά νά ἀναδειχθεῖτε καλοί ἐπιστημόνες στό χῶρο τῆς παιδείας.
2. Ἡ μόρφωση ὅμως, ἀγαπητά παιδιά, πού δώσαμε καί δίνουμε ἐμεῖς σάν Ἕλληνες στόν
κόσμο εἶναι ἡ σωστή, εἶναι ὁλοκληρωτική, γιατί μαζί μέ τήν λογική μορφώνουμε καί τήν
καρδιά. Ἀκοῦστε το, ἀγαπητά παιδιά: Ἄνθρωπος, πού ἔχει φορτωμένο μέ γνώσεις μέν τό
μυαλό του, ἀλλά ἔχει σκληρότητα στήν καρδιά του, αὐτός ὁ ἄνθρωπος θά γίνει ἀπάνθρωπος
καί θά κάνει κακό στούς ἄλλους. Καί μάλιστα τό κακό θά τό κάνει μέ ἐπιστήμη. Γι᾽ αὐτό
καί ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅτι «τό κακό θά ἔρθει ἀπό τούς διαβασμένους»!
3. Σᾶς εὐχόμαστε, ἀγαπητά μας παιδιά, νά μορφωθεῖτε σωστά καί στόν νοῦ καί στήν
καρδιά. Καί ὁ νοῦς σας νά γεμίσει μέ γνώσεις πολλές καί ἡ καρδιά σας νά πλημμυρίσει
ἀπό ἀγάπη στόν πονεμένο σημερινό ἄνθρωπο καί στήν ταλαιπωρημένη σημερινή ἀνθρωπότητα. Δηλαδή, σᾶς εὐχόμαστε νά γίνετε σωστοί ἄνθρωποι. Καί γιά νά γίνετε σωστοί καί
ὁλοκληρωμένοι ἄνθρωποι ἐλᾶτε νά πλησιάσετε καί νά ἀγαπήσετε τόν ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, στόν Ὄνομα τοῦ Ὁποίου εἶστε βαπτισμένοι καί στήν Οἰκογένεια τοῦ
Ὁποίου ἀνήκετε σάν χριστιανόπουλα Ὀρθόδοξα.
Ὦ παιδιά, καλά παιδιά, τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς Πατρίδας μας χρυσᾶ παιδιά! Νά
ἀγαπᾶτε τόν Ἰησοῦ Χριστό, νά προσεύχεστε στήν Παναγία καί νά γλυκαίνεστε ἀπό τήν
ἐπιστημονική ἔρευνα τῶν μαθημάτων σας καί σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι θά νοιώθετε μιά ὄμορφη
καί νόστιμη ζωή, ζωή μέ νόημα καί περιεχόμενο. Καλή Σας πρόοδο.

168

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ,
ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΕΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ὁσιώτατοι Πατέρες καί Μητέρες,
Ἱερομόναχοι, Μοναχοί καί Μοναχές
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,
Εὐλογεῖτε!
Ἐπεθύμησα νά σᾶς γράψω τήν παρούσα σύντομη ἐπιστολή, γιά νά ἐπικοινωνήσω μέ τήν ὁσιότητά σας καί νά σᾶς πῶ, ὡς Μοναχός καί ἐγώ καί Ἐπίσκοπος,
ὀλίγα λόγια.
1. Κατά πρῶτον, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι πρέπει νά νοιώθουμε εὐγνώμονες στόν
Κύριό μας, γιατί μᾶς κάλεσε στήν παρθενική ζωή καί πολιτεία καί μᾶς ἔδωσε
τόν πόθο νά γίνουμε Μοναχοί. Θυμᾶμαι τόν λόγο μιᾶς καλῆς καλογριᾶς, πρίν
ἀπό πολλά χρόνια, πού μοῦ εἶπε, ὅτι «ἔχω μετανοιώσει γιά πολλά πράγματα
στήν ζωή μου. Γιά ἕνα ὅμως μόνο δέν ἔχω μετανοιώσει· γιά τό ὅτι ἔγινα καλογριά»! Ἄς ἔχουμε ὅμως ὑπ᾽ ὄψιν, Πατέρες καί Μητέρες, ὅτι ἡ παρθενική ζωή
εἶναι ὑπερφυσική ζωή, γιατί οἱ ἄγγελοι μόνο δέν παντρεύονται, οἱ ὁποῖοι ὅμως δέν
ἔχουν σῶμα. Ἀφοῦ λοιπόν ἐμεῖς θελήσαμε νά ζήσουμε τήν ὑπερφυσική ζωή τῶν
ἀγγέλων, γιά νά μπορέσουμε «νά σταθοῦμε στά πόδια» μας καί νά μήν ἔχουμε
πτώσεις, πρέπει νά ἔχουμε συχνή ἐπικοινωνία μέ τόν ὑπέρ φύσιν Θεόν. Ἔτσι
λέγει κάπου ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: Ὅπου νικᾶται τό φυσικό, ἐκεῖ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ὑπερφυσικοῦ, τοῦ Θεοῦ δηλαδή. «Ὅπου φύσεως
ἧττα ἔγνωσται, ἐκεῖ τοῦ ὑπέρ φύσιν παρουσία ἐπέγνωσται»!
2. Τό πρῶτο, πού εἶναι ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τοῦ Ἱερομονάχου, τοῦ Μοναχοῦ καί τῆς Μοναχῆς, εἶναι νά κλίνει τόν νοῦ του σταθερά στόν Κύριο ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ὁποῖο νά σκέπτεται συνεχῶς μέ πολλή ἀγάπη, ὡς γλυκό
του ἔρωτα. «Ἔθελξας πόθῳ με, Χριστέ, καί ἠλλοίωσας τῷ θείῳ Σου ἔρωτι»!
Τό ἄν ἀγαπᾶμε πολύ τόν Χριστό, περισσότερο ἀπό κάθε τί ἄλλο, φαίνεται ἀπό
τά λόγια πού λέμε ὅταν συναντιώμαστε μέ ἄλλους. Ἄν ἀγαπᾶμε τόν Ἰησοῦ Χριστό περισσότερο ἀπό κάθε τί ἄλλο, θά πρέπει νά λαχταρᾶμε νά μιλᾶμε συνέχεια
μ᾽ Αὐτόν, ἀκόμη καί στόν δρόμο περπατώντας καί στό κρεββάτι ξαπλωμένοι.
«Προσευχή» λέγεται ἡ συνομιλία αὐτή μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Τό πρῶτο λοιπόν
χαρακτηριστικό τοῦ Μοναχοῦ εἶναι ἡ ὄρεξή του γιά προσευχή. Καί ὅταν λέγω
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προσευχή ἐννοῶ βέβαια, κατά πρῶτο λόγο, τίς ἱερές Ἀκολουθίες. Δέν νοεῖται
Ἱερομόναχος, Μοναχός ἤ Μοναχή, ἄν δέν κάνει τίς ἱερές Ἀκολουθίες, τίς στοιχειώδεις τουλάχιστον, καί κομποσχοίνι μέ τήν πεντάλογο προσευχή στόν Ἰησοῦ
Χριστό («εὐχή»).
Ἀλλά ὅταν λέγω «προσευχή», δέν ἐννοῶ μόνο τήν προσευχή τῶν Ἀκολουθιῶν.
Ἐννοῶ καί τό νά στεκόμεθα κατά μόνας μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς
καί νά ἀφήνουμε τήν καρδιά νά μιλάει γλυκά σ᾽ Αὐτήν καί νά λέμε καί νά λέμε
τά διάφορα αἰτήματά μας, τά γύρω ἀπό τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας πρωτίστως.
Τήν Παναγία, πού ἔχει τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά Της, Αὐτήν νά παρακαλοῦμε
νά Τόν βάλει καί στήν καρδιά μας. Γιά νά νοιώθουμε τά γλυκά χτυποκάρδια τῆς
παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μέσα μας.
3. Τό ἄλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ Ἱερομονάχου καί τῆς Μοναχῆς εἶναι
ἡ ἄσκηση. Ὅλοι οἱ χριστιανοί πρέπει νά ζοῦν ἀσκητικά, γιατί χωρίς τήν ἄσκηση,
πού ὁ Κύριός μας τήν εἶπε «στενή καί τεθλιμμένη ὁδό», δέν θά πᾶμε στόν Παράδεισο. Οἱ ἀθλητές κάνουν ἀσκήσεις γιά γερό σῶμα καί τά παιδιά τῶν σχολείων μας
κάνουν καί αὐτά ἀσκήσεις, γιά νά μάθουν τά μαθηματικά καί τίς ξένες γλῶσσες.
Καί οἱ χριστιανοί, μά ἰδιαίτερα οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές, πρέπει νά ζοῦν ἀσκητικά,
γιά νά φτιάξουμε ὡραία τήν ψυχή μας, γιά τόν ὡραῖο Νυμφίο Χριστό. Ἔτσι, γιά
τήν ἀσκητικότητά μας ἔχουμε τίς νηστεῖες καί τίς γονυκλισίες καί τά διάφορα
ἄλλα ἀσκητικά παλαίσματα. Πατέρες μου καί μητέρες μου, ἄς προσέξουμε ἰδιαίτερα
τό ἀσκητικό, πού πρέπει νά χαρακτηρίζει τόν Ἱερομόναχο καί τήν Μοναχή. Νά
ἀποφεύγουμε τήν πολυφαγία καί τά ἡδονικά φαγητά. Ἐγώ ἐξομολόγησα γυναίκα,
ἡ ὁποία μοῦ εἶπε ὅτι γιά μιά ἁμαρτία πού ἔκανε, ἔβαλε κανόνα στόν ἑαυτό της νά
μή φάει ποτέ γλυκό. Ἐξομολογῶ ἄλλον ἄνδρα, οἰκογενειάρχη, πού σηκώνεται καθημερινά 3 ἡ ὥρα τήν νύχτα καί κάνει μακρά προσευχή στήν Θεοτόκο καί διαβάζει
ἔπειτα πατερικά βιβλία. Ἐγνώρισα λαϊκούς χριστιανούς στήν Ἀθήνα, πού γιά
ἄσκηση, περπατοῦν μέ τά πόδια μεγάλη ἀπόσταση (ἀπό τόν Πειραιά μέχρι τόν
Χολαργό, γιά παράδειγμα) λέγοντας συγχρόνως Χαιρετισμούς, Παράκληση, Ἀπόδειπνο καί ἄλλες προσευχές περπατώντας. Καί ἄν τέτοια ἀσκητικά ἀθλήματα κάνουν οἱ λαϊκοί, γιά πόσο πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε τήν ἀσκητικότητά μας ἐμεῖς
οἱ Μοναχοί; Ὁ καθένας, πού ξέρει τά πάθη του καί τήν ἀντοχή του, ἄς καθυποτάξει
τόν ἑαυτό του («ἐδῶ τομάριον», νά ποῦμε στόν ἑαυτό μας!) σέ κάποιο ἀσκητικό
ἐπιτίμιο. Στήν ἀρχή θά μᾶς φανεῖ δύσκολο αὐτό, ἀλλά ἔπειτα, θά μᾶς ἔλθει πλούσια
ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί θά νοιώθουμε ὡραῖα.
4. Τό ἄλλο, πού θέλω νά πῶ καί μάλιστα νά τό τονίσω, εἶναι ὅτι ὁ Μοναχός καί
ἡ Μοναχή πρέπει νά διαβάζουν τά ἱερά κείμενα τῆς πίστης μας. Ἡ πίστη μας
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δέν εἶναι ὅπως τά ἀνατολίτικα θρησκεύματα, πού εἶναι ὅλο «μπουρπουρίσματα»
πρός μιά ὑπέρπέραν δύναμη, ἀλλά ἡ πίστη μας, Πατέρες καί Μητέρες, ἔχει κείμενα πού πρέπει νά τά μελετοῦμε. Καί μάλιστα πρέπει νά ξέρουμε ὅτι τά κείμενα
αὐτά εἶναι τῶν μοναχῶν δημιουργήματα. Καί γενικά ὅ,τι ὡραῖο ἔχει ἡ πίστη μας
τό ἔγραψαν καί μᾶς τό παρέδωσαν μοναστικοί πατέρες. Ἀνεπίτρεπτο λοιπόν ἐμεῖς
σήμερα νά περιφρονοῦμε τά ἱερά τους δημιουργήματα καί νά μήν τά μελετοῦμε.
Κατά πρῶτον λόγο Σᾶς παρακαλῶ, Πατέρες καί Μητέρες, νά ἀρχίσετε νά
διαβάζετε τήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Δέν τήν ἔχουμε
διαβάσει οὔτε μία φορά! Τό σωστό εἶναι νά διαβάζουμε κάθε χρόνο ὅλη τήν Ἁγία
Γραφή. Ἔχουν καταρτήσει καθημερινούς ὑπολογισμούς περικοπῶν γιά νά συμπληρωθεῖ ἡ ἀνάγνωση ὅλης τῆς Ἁγίας Γραφῆς σέ ἕνα ἔτος. Ἀλλά τό καλύτερο,
Πατέρες καί Μητέρες, εἶναι μόνοι σας, μέ δικό σας πρόγραμμα, πού τό ρυθμίζουν
τά διακονήματά σας, μόνοι σας, λέγω, νά ὑπολογίσετε τό καθημερινό σας ἀνάγνωσμα στήν Ἁγία Γραφή. Ἡ μέθοδος εἶναι νά ἀρχίσετε ἀπό τήν Καινή Διαθήκη,
ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο πρῶτα καί ἔπειτα μέ τήν σειρά τά ἄλλα Εὐαγγέλια καί τά ἄλλα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Μετά τήν Καινή Διαθήκη νά
διαβάσετε τήν Παλαιά Διαθήκη ἀρχίζοντας ἀπό τό Ψαλτήριο, ἔπειτα τούς
Προφῆτες καί ἔπειτα τά ἄλλα ἱστορικά καί σοφιολογικά της βιβλία. Καί μετά
ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη πάλι στήν Καινή Διαθήκη, γιά νά τήν κατανοήσετε
καλύτερα μέ τήν δεύτερη αὐτή ἀνάγνωση.
Πάντως, ἄν τό σκεφτοῦμε σοβαρά αὐτό πού συμβαίνει, τό ὅτι, δηλαδή, ὑπάρχουν
Μοναχοί καί Μοναχές, πού δέν διαβάσαμε οὔτε μία φορά τήν Ἁγία Γραφή εἶναι
πρός ἐντροπή μας!... Τό λιγώτερο πού ἔχω νά πῶ. Ναί, εἶναι πρός ἐντροπή μας!...
5. Παρά τήν πολλή διακονία μου, ἐπιθυμῶ νά εὑρίσκω χρόνο καί νά ἔρχομαι
ἅπαξ τοῦ μηνός στήν Ἱερά Σας Μονή, διά νά κάνω σειρά βιβλικῶν μαθημάτων,
πρός γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τά μαθήματα θά εἶναι θεολογικά, ἀλλά θά λέγονται μέ ἁπλότητα. Ἄν σεῖς θέλετε τά μαθήματα αὐτά νά τά ἀκροῶνται καί
κάποια ἄλλα πρόσωπα, συνδεόμενα στενά μέ τήν ἱερά Σας Μονή, πρόσωπα
ἔχοντα πνευματικά καί θεολογικά ἐνδιαφέροντα, δύνασθε νά τά καλεῖτε. Μήν καταλήξει ὅμως καί γίνει λαϊκό τό ἀκροατήριο.
Παρακαλῶ εὔχεσθε δι᾽ ἐμέ τόν ἀνάξιο Ἐπίσκοπό Σας, νά μοῦ δίδει ὁ Κύριος
μετάνοια, νά Τόν ἀγαπῶ θερμά, Αὐτόν καί τόν ἅγιό Του λόγο, καί νά Τόν ὑπηρετῶ
μέ καθαρότητα καρδιᾶς. Καλό Παράδεισο!
Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Υ.Γ.: Εἶμαι πολύ ἐνοχλημένος καί στενοχωρημένος μέ μερικούς Ἱερομονάχους
γιά τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, πού ζητοῦν. Ἔχουν κοσμική τοποθέτηση στό
θέμα, γιατί τό θεωροῦν ὡς ἀφορμή προβολῆς, γιά νά προΐστανται τῶν ἄλλων Ἱερέων
καί μάλιστα καί γερόντων Ἱερέων, «γιατί αὐτή εἶναι ἡ τάξη», λένε. Ἡ «τάξη»
ὅμως – λέω καί ἐγώ – εἶναι Ἀρχιμανδρίτης νά γίνεται ὁ Ἱερομόναχος σέ μεγάλη
ἡλικία, ὅταν ἔχει ἀποδείξει τήν ὁσιακή του ζωή μέ ἀσκήσεις καί ἀρετές καί μέ ταπεινή καί εὐάρεστη στόν Θεό διακονία καί ἔχοντας θεολογική μόρφωση. Δηλῶ ὅτι
θά τηρῶ αὐτήν τήν γραμμή γιά τήν χειροθεσία σέ Ἀρχιμανδρίτη, ὅπως ἔτσι μέ συνεβούλευσαν καί οἱ ἀνώτεροί μου νά κάνω. Ἔπειτα, ὅποιος Ἱερομόναχος τό ζητάει
μόνος του νά γίνει Ἀρχιμανδρίτης, αὐτό καί μόνον εἶναι δεῖγμα ὅτι δέν πρέπει νά
γίνει. Δηλῶ πάλι γιά τούς λίγους Ἀρχιμανδρίτες πού χειροθέτησα, ὅτι, ἄν διαπιστώσω ἔπαρση γιά τήν τιμή πού τούς δόθηκε, θά τούς ἄρω τό ὀφφίκιο. Ἄκουσε, καλογερόπαπα: Τό πᾶν εἶναι νά προσέχεις τήν ἁγνότητά σου, νά ζεῖς ὁσιακό βίο καί νά
γεύεσαι τήν θεία Λειτουργία. Ἄν ἔτσι ζεῖς, οἱ ἄγγελοι σέ ντύνουν μέ μανδύα καί
εἶσαι Πατριάρχης! Δέν προτίμησες, Ἱερομόναχε, τόν ἄγαμο βίο, γιά νά γίνεις Ἀρχιμανδρίτης!... Ἔπειτα, γιά νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, ἀφοῦ, ὦ καλογερόπαπα, δέν μένεις
στήν «Μάνδρα», δηλαδή στό Μοναστήρι, πῶς νά σέ κάνω καί ἀρχηγό Μάνδρας,
καί νά σέ λέμε «Ἀρχιμανδρίτη»! Πολύ ἀνώτερη εἶναι ἡ προσφώνηση «ἱερομόναχος»
καί «καλογερόπαπας»! Τί μεγαλεῖο κρύβει, πραγματικά, ἡ ὑπογραφή τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στίς ἐπιστολές του: «Κοσμᾶς ἱερομόναχος»!!! – Ἐπίσης, ἀναφέρω ὅτι ἀπό τούς Ἱερομονάχους ἐπανωκαλύμμαυχο θά φέρουν ΜΟΝΟΝ ὅσοι ἔχουν
καρεῖ ὡς Μοναχοί καί ὄχι ἁπλῶς ὅσοι εἶναι ἄγαμοι. Γιατί τό ἐπανωκαλύμμαυχο
εἶναι δηλωτικό τοῦ Μοναχοῦ μόνο.
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EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 5 Ὀκτωβρίου 2015

Σεβαστοί καί ἀγαπητοί συλλειτουργοί πατέρες καί ἀδελφοί,
Παρακαλῶ νά ἀνταποκριθεῖτε στά παρακάτω πού Σᾶς γράφω:
1. Τήν 12η τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, ἡμέρα Δευτέρα τό πρωί, στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου
Γεωργίου Στεμνίτσης, θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία καί μετά τό πέρας τῆς θείας
Λειτουργίας (περίπου 9:30) θά ἔχουμε κοινή Ἱερατική Σύναξη καί τῶν δύο περιφερειῶν (Γορτυνίας καί Μεγαλοπόλεως) μέ ὁμιλητή τόν ἰδικό μας (Γορτύνιο)
Πρωτοπρεσβύτερο Ἱερέα, Καθηγητή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ,
πατέρα Χρῖστον Κυριακόπουλον. Τό θέμα του θά εἶναι λίαν πνευματικό καί ἐνδιαφέρον γιά μᾶς τούς Ἱερεῖς. Παρακαλῶ νά ρυθμίσετε ἔτσι τίς ἐργασίες σας, ὥστε
νά ἀνταποκριθεῖτε ὁπωσδήποτε στήν Σύναξή μας αὐτή. Μετά τήν ὁμιλία καί
τόν διάλογο ἐπ᾽ αὐτῆς θά ἔχουμε κοινή τράπεζα.
2. Περιμένω ἀπαντήσεις σέ παλαιά ἐγκύκλιό μου πρός σᾶς, νά διοργανώσετε
ἑβδομαδιαῖες Συνάξεις τῶν Χριστιανῶν μέ κάποια ἱερή Ἀκολουθία καί διδασκαλία.
Εἶχα ἐπιμείνει διά πολλῶν στήν ποιμαντική αὐτή πρόταση καί μάλιστα σᾶς
ἔγραψα ὅτι, ἄν δέν δύνασθε νά τελεῖτε σεῖς τήν Σύναξη αὐτή τῶν χριστιανῶν
σας, νά μᾶς τό ἀναφέρετε, ὥστε νά ἀποστείλουμε ἄλλον ἱερέα, γιά νά τελεῖ τήν
Ἀκολουθία καί τό σύντομο κήρυγμα. Ἐκ τῶν ἱερέων μόνον τέσσερις (4) ἐδήλωσαν
ἀδυναμία, λόγω γήρατος. Ἐννοεῖται λοιπόν ὅτι οἱ ἄλλοι ἱερεῖς τήν θερινή περίοδο
καί μέχρι τώρα τελεῖτε ἀνελλιπῶς τήν προταθεῖσα αὐτή διακονία. Σᾶς ἔγραψα,
ἀνά τρίμηνον νά μοῦ ἀναφέρετε τά ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν σας. Τό τρίμηνο
παρῆλθε. Περιμένω, λοιπόν, τήν ἀπάντησή σας. Νά ξέρετε ὅμως, Πατέρες μου,
ὅτι, ἄν μερικοί ἱερεῖς εἶναι ἀδιαφοροι, ἐγώ δέν πρέπει νά εἶμαι ἀδιάφορος σέ θέματα
πού ἀφοροῦν τήν πνευματική τόνωση καί τήν κατήχηση τοῦ λαοῦ μας. .
3. Σᾶς εἶπα καί σᾶς παρακάλεσα νά μάθετε καλά τά τροπάρια τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας, γιατί στίς Κηδεῖες ἔρχονται καί πιστοί ἀπό ἄλλες πόλεις, οἱ ὁποῖοι
γνωρίζουν τήν ψαλμωδία τῶν νεκρωσίμων τροπαρίων. Σᾶς ἔδωσα μάλιστα καί
CD τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας. Φροντίστε, παρακαλῶ, νά μάθετε τά τροπάριά
της. Ἔχετε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι δέν πρέπει νά λέγουμε δύο τροπάρια ἀπό τόν ἴδιο ἦχο.
Γιατί συμβαίνει, γιά παράδειγμα, ἕνας ἱερεύς, νά λέγει τό «Ἀνάπαυσον Σωτήρ
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ἡμῶν Ζωοδότα...» (τοῦ Βαρέως ἤχου), ἐνῶ ὁ προηγούμενος ἱερεύς εἶπε τό «Κατ᾽
εἰκόνα Σήν καί ὁμοίωσιν πλαστουργήσας...», πού εἶναι τοῦ ἰδίου ἤχου.
4. Ὅλα, Πατέρες μου, θά πᾶνε καλά, καί τά οἰκογενειακά σας θέματα θά τακτοποιηθοῦν πολύ καλά, ὅταν πηγαίνετε καλά πρῶτα στήν πνευματική σας ζωή.
Γι᾽ αὐτό μήν παραλείπετε στήν προσευχή (καί κομποσχοῖνι μέ τό ΚΥΡΙΕ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ), τήν ἐξομολόγηση καί νά διαβάζετε πνευματικά ἀναγνώσματα. Ὅταν λυπεῖτε κάποιον, ὁποιονδήποτε, νά τοῦ ζητεῖτε συγγνώμην.
Εὔχεσθε καί ὑπέρ ἐμοῦ καί συγχωρέστε με, ὅπου σᾶς ἔχω λυπήσει.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,
† Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 17ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
3. ΡΗΜΑ
β. Η κλίση τοῦ ἰσχυροῦ μή λαρυγγοφώνου ρήματος
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Ἡ διάθεση Πιαίλ
Ἡ 3η κατά σειρά διάθεση σχηματίζεται ἐκ τῶν τρίων ριζικῶν γραμμάτων, ἐκ τῶν
ὁποίων τό 1ο ἔχει κάτω ἀπό αὐτό χεῖρεκ καί τό 2ο τσαῖραι, ἤ σπανιώτερα πάθαχ,
καί δίπλωση. Ἔτσι ἀπό τήν ρίζα l[p προῆλθε ἡ μορφή l[ePi («πιαίλ»). Ἀπό τήν
μορφή αὐτή προῆλθε ἡ ὀνομασία Πιαίλ γιά τήν 3η διάθεση. Ἡ διάθεση αὐτή εἶναι
ἐνεργητική, ἀποδίδουσα ἐντονώτερα τήν ἔννοια τοῦ ρήματος.
 Ὁ τετελεσμένος κλίνεται μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεων τοῦ τετελεσμένου. Τό τσαῖραι τῆς ληγούσης μεταβάλλεται σέ σιεβά, ὅταν προστεθεῖ κατάληξη
πού ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν, μεταβάλλεται δέ εἰς πάθαχ, ὅταν προστεθεῖ κατάληξη πού
ἀρχίζει ἀπό σύμφωνο.
 Τά ἀπαρέμφατα διατηροῦν τήν δίπλωση τοῦ μέσου ριζικοῦ γράμματος, φωνηεντίζονται δέ ὡς ἑξῆς: (α) Τό ἀπόλυτο ἀπαρ. μέ πάθαχ κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα
καί χῶλεμ ἤ σπανιότερα τσαῖραι κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό, π.χ. lFoq («καττώλ», φονεύειν, φονεῦσαι)· (β) τό συνεζ. ἀπαρ. ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα πάθαχ καί
κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό τσαῖραι, π.χ. lFeq («καττέλ», φονεύειν, φονεῦσαι).
 Στήν προστατική τό β´ ἀρσ. ἑν. ἔχει τήν μορφή τοῦ συνεζ. ἀπαρ. καί τά ὑπόλοιπα
πρόσωπα σχηματίζονται μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεων τῆς προστακτικῆς. Τό τσαῖραι τῆς ληγούσης: (α) Ὅταν προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν
ἀπό φωνῆεν μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ (β) ὅταν προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο, τότε διατηρεῖται ὡς ἔχει.
 Ὁ μή τετελεσμένος ἔχει τήν μορφή τοῦ συνεζ. ἀπαρ., στήν ὁποία προστίθενται
οἱ γνωστές καταλήξεις καί τά γνωστά προθήματα τοῦ μή τετελ., φωνεηντιζόμενα
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ὅμως τώρα μέ σιεβά, πλήν τοῦ α´ ἑνικοῦ, τό ὁποῖο φωνηεντίζεται μέ χαταίφ πάθαχ
λόγω τοῦ λαρυγγόφωνου a. Tό τσαῖραι τῆς ληγούσης, ὅπως στήν προστακτική: (α)
Ὅταν προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ
(β) ὅταν προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο, τότε διατηρεῖται ὡς
ἔχει.
 Ἡ μετοχή ἔχει τήν μορφή τοῦ συνεζ. ἀπαρ., προτασσομένου τοῦ προθήματος m]
(«με-»), π.χ. lFeqm] («μεκαττέλ», φονεύων)

Γνώρισμα τῆς Πιαίλ διαθέσεως εἶναι ἡ δίπλωση τοῦ μέσου ριζικοῦ γράμματος.
TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΙΑΙΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lFqi,
lFeqi
hl;F]qi
T;l]Fqi
T]l]Fqi
yTil]Fqi

(«κιττάλ»)
(«κιττέλ»)
(«κιττελά»)
(«κιττάλτα»)
(«κιττάλτ»)
(«κιττάλτι»)

ἐφόνευε, ἐφόνευσε (αὐτός)
ἐφόνευε, ἐφόνευσε (αὐτός)
ἐφόνευε, ἐφόνευσε (αὐτή)
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά ἀρσ.)
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά θηλ.)
ἐφόνευα, ἐφόνευσα

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ κοινό
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

WlF]qi
µT,l]Fqi
T,l]Fqi
Wnl]Fqi

(«κιττελού»)
(«κιτταλτέμ»)
(«κιτταλτέν»)
(«κιττάλνου»)

ἐφόνευαν, ἐφόνευσαν
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά ἀρσ.)
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά θηλ.)
ἐφονεύαμε, ἐφονεύσαμε

Ἀπαρέμφατα
Ἀπόλ.
Συνεζ.

lFoq
lFeq

(«καττώλ»)
(«καττέλ»)

φονεύειν, φονεῦσαι
φονεύειν, φονεῦσαι
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Προστακτική
Ἑνικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

lFeq
yliF]q

(«καττέλ»)
(«καττελί»)

νά φονεύεις, νά φονεύσεις (γιά ἀρσ.)
νά φονεύεις, νά φονεύσεις (γιά θηλ.)

Πληθυντικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

WlF]q
hn:l]Feq

(«καττελού»)
(«καττέλενα»)

νά φονεύετε, νά φονεύσετε (γιά ἀρσ.),
νά φονεύετε, νά φονεύσετε (γιά θηλ.)

ΜΗ TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΙΑΙΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lFeqy“
lFeqT]
lFeqT]
yliF]qT]
lFeqa

(«γεκαττέλ»)
(«τεκαττέλ»)
(«τεκαττέλ»)
(«τεκαττελί»)
(«ἀκαττέλ»)

φονεύει (αὐτός)
φονεύει (αὐτή)
φονεύεις (γιά ἀρσ.)
φονεύεις (γιά θηλ.)
φονεύω

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

WlF]qy“
hn:l]FeqT]
WlF]qT]
hn:l]FeqT]
lFeqn“

(«γεκαττελού»)
(«τεκαττέλενα»)
(«τεκαττελού»)
(«τεκαττέλενα»)
(«νεκαττέλ»)

φονεύουν (αὐτοί)
φονεύουν (αὐτές)
φονεύετε (γιά ἀρσ.)
φονεύετε (γιά θηλ.)
φονεύουμε

Μετοχή
Ἐνεργ.

lFeqm]
hl;F]qm]

(«μεκαττέλ») φονεύων
(«μεκαττελά») φονεύουσα
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Ἡ διάθεση Πουάλ
Ἡ τέταρτη κατά σειρά διάθεση τοῦ ρήματος σχηματίζεται ἐκ τῶν τριῶν ριζικῶν
γραμμάτων, ἐκ τῶν ὁποίων τό 1ο ἔχει ὑφ᾽ ἑαυτό κιμπούτς καί σπανιώτερα κᾶμετς
χατούφ καί τό 2ο πάθαχ καί διπλωτικό νταγαίς. Ἔτσι ἀπό τήν ρίζα l[p προῆλθε ἡ
μορφή l[Pu («που῾άλ»). Ἀπό τήν ὀνομασία αὐτή προῆλθε ἡ ὀνομασία Πουάλ τῆς διαθέσεως αὐτῆς. Αὐτή ἡ διάθεση εἶναι παθητική τῆς Πιαίλ.
 Ὁ τετελεσμένος κλίνεται μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεων τοῦ τετελ.
Τό πάθαχ τῆς ληγούσης: (α) Ὅταν προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν
μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ (β) ὅταν προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο, τότε διατηρεῖται ὡς ἔχει.
 Ἡ διάθεση αὐτή ἔχει μόνον ἀπόλυτο ἀπαρέμφατο, τό ὁποῖο ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο
ριζικό γράμμα κιμπούτς καί κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό γράμμα, τό ὁποῖο διατηρεῖ τήν
δίπλωση, χῶλεμ.
 Ὁ μή τετελεσμένος γίνεται ἀπό τήν μορφή τοῦ τετελ. lFqu («κουττάλ»), στήν
ὁποία προστίθενται οἱ γνωστές καταλήξεις καί τά γνωστά προθήματα τοῦ μή τετελ.,
τά ὁποῖα, ὅπως καί στήν διάθεση Πιαίλ, φωνηεντίζονται μέ σιεβά, πλήν τοῦ α´ ἑνικ.,
τό ὁποῖο λαμβάνει χαταίφ πάθαχ, λόγω τοῦ a. Τό πάθαχ τῆς ληγούσης: (α) Ὅταν
προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ (β)
ὅταν προστίθενται καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο, τότε διατηρεῖται ὡς ἔχει.
 Ἡ μετοχή γίνεται ἀπό τό γ´ ἀρσ. ἑνικ. τοῦ τετελ. μέ τήν διαφορά ὅτι στήν λήγουσα ἔχουμε κᾶμετς ἀντί τοῦ πάθαχ καί ὅτι προτάσσεται τό πρόθημα m] («με-»),
π.χ. lF;qum] («μεκουττάλ»), τό ὁποῖο μερικές φορές ἐκπίπτει, π.χ. lK;au («οὐχιάλ»),
ἀντί lK;aum] («μεουχιάλ»).

Γνώρισμα τῆς διαθέσεως αὐτῆς εἶναι ἡ δίπλωση τοῦ μέσου ριζικοῦ γράμματος
καί ὁ φωνηεντισμός τοῦ 1ου ριζικοῦ γράμματος μέ κιμπούτς.
TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.

lFqu,
hl;F]qu
T;l]Fqu

(«κουττάλ»)
(«κουττελά»)
(«κουττάλτα»)

ἐφονεύετο, ἐφονεύθη (αὐτός)
ἐφονεύθη (αὐτή)
ἐφονεύθης (γιά ἀρσ.)
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β´ θηλ.
α´ κοινό

T]l]Fqu
yTil]Fqu

(«κουττάλτ»)
(«κουττάλτι»)

ἐφονεύθης (γιά θηλ.)
ἐφονεύθην

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ κοινό
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

WlF]qu
µT,l]Fqu
T,l]Fqu
Wnl]Fqu

(«κουττελού»)
(«κουτταλτέμ»)
(«κουτταλτέν»)
(«κουττάλνου»)

ἐφονεύοντο, ἐφονεύθησαν
ἐφονεύεσθε, ἐφονεύθητε (γιά ἀρσ.)
ἐφονεύεσθε, ἐφονεύθητε (γιά θηλ.)
ἐφονεύομασταν, ἐφονεύθημεν

Ἀπαρέμφατα
Ἀπόλ.
Συνεζ.

lFoqu
(ἐλλείπει)

(«κουττώλ»)

φονεύεσθαι, φονευθῆναι

Προστακτική
Ἑνικός Ἀριθμός
(ἐλλείπει)
ΜΗ TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lFquy“
lFquT]
lFquT]
yliF]quT]
lFqua

(«γεκουττάλ»)
(«τεκουττάλ»)
(«τεκουττάλ»)
(«τεκουττελί»)
(«ἀκουττάλ»)

φονεύεται (αὐτός)
φονεύεται (αὐτή)
φονεύεσαι (γιά ἀρσ.)
φονεύεσαι (γιά θηλ.)
φονεύομαι

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.

WlF]quy“
(«γεκουττελού») φονεύονται (αὐτοί)
hn:l]FquT] («τεκουττάλνα») φονεύονται (αὐτές)
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β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

WlF]quT] («τεκουττελού») φονεύεσθε (γιά ἀρσ.)
hn:l]FquT] («τεκουττάλνα») φονεύεσθε (γιά θηλ.)
lFqun“
(«νεκουττάλ») φονευόμαστε
Μετοχή

Παθητ.

lF;qum]
hl;F;qum]

(«μεκουττάλ») φονευόμενος
(«μεκουτταλά») φονευομένη

Ἡ διάθεση Ἱφείλ
Ἡ πέμπτη κατά σειρά διάθεση σχηματίζεται ἐκ τῶν τριῶν ριζικῶν γραμμάτων,
προτιθεμένου τοῦ προθήματος h, τό ὁποῖο παίρνει ὑφ᾽ ἑαυτό χεῖρεκ βραχύ. Ἐκ τῶν
τριῶν ριζικῶν γραμμάτων τό 1ο ἔχει ὑφ᾽ ἑαυτό σιεβά, τό δέ 2ο χεῖρεκ, συνοδευόμενο
ἀπό τό γιώδ, τό ὁποῖο ὡς φωνηεντικό γράμμα δύναται νά παραλειφθεῖ. Ἔτσι ἀπό τήν
ρίζα l[p προῆλθε ἡ μορφή ly[ip]hi («χιφείλ»), ἀπό τήν ὁποία προῆλθε ἡ ὀνομασία τῆς
διαθέσεως αὐτῆς Ἱφείλ. Ἡ Ἱφείλ εἶναι ἐνεργητική διάθεση καί δηλώνει ὅτι τήν ὑπό
τοῦ ρήματος ἐκφραζομένη ἐνέργεια ἐπιτελεῖ τό ὑποκείμενο τοῦ ρήματος δι᾽ ἄλλου
τινός.
 Ὁ τετελεσμένος κλίνεται μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεών του. Τό
χεῖρεκ (μέ τό γιώδ ἤ χωρίς αὐτό) πρίν ἀπό κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν διατηρεῖται καί μάλιστα τονίζεται, πρίν δέ ἀπό κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό σύμφωνο μεταβάλλεται σέ πάθαχ.
 Τά ἀπαρέμφατα σχηματίζονται ἐκ τῶν ριζικῶν γραμμάτων, προστιθεμένου τοῦ
προθήματος h, τό ὁποῖο ἐδῶ παίρνει πάθαχ. Καί τά δύο ἀπαρ. ἔχουν κάτω ἀπό τό 1ο
ριζ. γράμμα σιεβά καί κάτω ἀπό τό 2ο ριζ. γράμμα τό μέν ἀπόλ. ἀπαρ. ἔχει τσαῖραι,
τό δέ συνεζ. ἀπαρ. ἔχει χεῖρεκ, ἀκολουθούμενο ἀπό γιώδ ὡς φωνηεντ. γράμμα.
 Στήν προστακτική τό β´ ἀρσ. ἑν. ἔχει τήν μορφή τοῦ ἀπολ. ἀπαρ., τά δέ λοιπά
πρόσωπα ἔχουν τήν μορφή τοῦ συνεζ. ἀπαρ., στήν ὁποία προστίθενται οἱ γνωστές καταλήξεις τῆς προστακτικῆς. Τό χεῖρεκ τῆς ληγούσης πρίν ἀπό καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν διατηρεῖται καί μάλιστα ἔχει καί τόν τόνο, πρίν δέ ἀπό καταλήξεις
πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο μεταβάλλεται σέ τσαῖραι.
 Ὁ μή τετελεσμένος σχηματίζεται ἐκ τῶν τριῶν ριζικῶν γραμμάτων, ἐκ τῶν
ὁποίων τό μέν 1ο ἔχει ὑφ᾽ ἑαυτό σιεβά, τό δέ 2ο χεῖρεκ, συνοδευόμενο ἤ μή ὑπό τοῦ
γιώδ. Στόν τύπο αὐτό προστίθενται οἱ γνωστές καταλήξεις καί προτίθενται τά γνωστά
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προθήματα τοῦ μή τετελ., φωνηεντιζόμενα μέ πάθαχ. Τό χεῖρεκ τῆς ληγούσης, ὅπως
καί στήν προστακτική, πρό τῶν ἀπό φωνήεντος ἀρχομένων καταλήξεων διατηρεῖται
καί ἔχει καί τόν τόνο καί πρό τῶν ἀπό συμφώνου μεταβάλλεται σέ τσαῖραι.
 Ἡ μετοχή ἔχει τήν μορφή lyfiq]m («μακτίλ»).
 Ὁ ἀνεπτυγμένος τύπος τῆς προστακτικῆς εἶναι hl;yfiq]h («χακτίλα»), ὁ δέ συντετμημένος τοῦ μή τετελ. lfeq]y («γιακτέλ»).
 Ὅταν τό συνεζ. ἀπαρ. συνδέεται μέ πρόθεση τήν θέση τοῦ προθήματος h καταλαμβάνει ἐνίοτε ἡ πρόθεση, ἡ ὁποία διατηρεῖ τό φωνῆεν τοῦ ἐκτοπισθέντος προθήματος, π.χ. [ymiv]l («λασμί῾α», «εἰς τό ἀκοῦσαι»), ἀντί [ymiv]hl ] («λεχασμί῾α»).
TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΙΦΕΙΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.

lyfiq]hi

(«χικτίλ»)

ἐφόνευε, ἐφόνευσε (αὐτός) (ἐνν. μέσω κάποιου ἄλλου)

γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

hl;yfiq]hi
T;l]fq]hi
T]l]fq]hi
yTil]Fq]hi

(«χικτίλα»)
(«χικτάλτα»)
(«χικτάλτ»)
(«χικτάλτι»)

ἐφόνευε, ἐφόνευσε (αὐτή)
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά ἀρσ.)
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά θηλ.)
ἐφόνευα, ἐφόνευσα

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ κοινό
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wlyfiq]hi
µT,l]fq]hi
T,l]fq]hi
Wnl]fq]hi

(«χικτίλου»)
(«χικταλτέμ»)
(«χικταλτέν»)
(«χικτάλνου»)

ἐφόνευαν, ἐφόνευσαν
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά ἀρσ.)
ἐφόνευες, ἐφόνευσες (γιά θηλ.)
ἐφονεύαμε, ἐφονεύσαμε

Ἀπαρέμφατα
Ἀπόλ.
Συνεζ.

lfeq]h
lyfiq]h

(«χακτέλ»)
(«χακτίλ»)

φονεύειν, φονεῦσαι
φονεύειν, φονεῦσαι
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Προστακτική
Ἑνικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

lfeq]h
yliyfiq]h

(«χακτέλ»)
(«χακτίλι»)

φόνευε, φόνευσε (γιά ἀρσ.)
φόνευε, φόνευσε (γιά θηλ.)

Πληθυντικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

Wlyfiq]h
hn:l]feq]h

(«χακτίλου»)
(«χακτέλενα»)

(νά) φονεύετε, (νά) φονεύσετε (γιά ἀρσ.),
(νά) φονεύετε, (νά) φονεύσετε (γιά θηλ.)

ΜΗ TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΙΑΙΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lyfiqy] 
lyfiq]T
lyfiq]T
yliyfiq]T
lyfiq]a

(«γιακτίλ»)
(«τακτίλ»)
(«τακτίλ»)
(«τακτίλι»)
(«ἀκτίλ»)

φονεύει (αὐτός)
φονεύει (αὐτή)
φονεύεις (γιά ἀρσ.)
φονεύεις (γιά θηλ.)
φονεύω

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wlyfiq]y
hn:l]feq]T
Wlyfiq]T
hn:l]feq]T
lyfiq]n

(«γιακτίλου»)
(«τακτέλενα»)
(«τακτίλου»)
(«τακτέλενα»)
(«νακτίλ»)

φονεύουν (αὐτοί)
φονεύουν (αὐτές)
φονεύετε (γιά ἀρσ.)
φονεύετε (γιά θηλ.)
φονεύουμε
Μετοχή

Ἐνεργ.

lyfiq]m («μακτίλ»)
h;lyfiq]m («μακτίλα»)

φονεύων
φονεύουσα
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(ἐνν. μέσω κάποιου ἄλλου)

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 59ο

Β ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Δικατάληκτα μέ τρία γένη
Ἐκτός ἀπό τά ἀφωνόληκτα τρικατάληκτα ἐπίθετα ὑπάρχουν καί λίγα δικατάληκτα μέ τρία
γένη (ἔχουν δηλαδή, δύο καταλήξεις, μία γιά τό ἀρσενικό καί θηλυκό καί ἄλλη γιά τό οὐδέτερο).
Αὐτά εἶναι σύνθετα μέ β´ συνθετικό οὐσιαστικό τριτόκλιτο ἀφωνόληκτο, ὅπως χάρις, ἐλπίς,
πούς, ὀδούς (ὁ, ἡ εὐέλπις, τό εὔελπι, ὁ, ἡ ἄχαρις, τό ἄχαρι, ὁ, ἡ δίπους, τό δίπουν, ὁ, ἡ μονόδους,
τό μονόδουν κ.ἄ.).
Τά ἐπίθετα αὐτά κλίνονται συνήθως ὅπως τό β´ συνθετικό τους.
Παραδείγματα
 Οἱ ἐν Μαραθῶνι Ἀθηναῖοι εὐέλπιδες ἦσαν (= εἶχαν καλές ἐλπίδες) κρατήσειν τῶν ἐναντίων
(= ὅτι θά νικήσουν τούς ἐχθρούς).
 Εὔχαρις ἦν ἐν ταῖς ὁμιλίαις (= χαρωπός, πρόσχαρος ἦταν στίς συναναστροφές του).
Παραδείγματα κλίσεως δικαταλήκτων ἐπιθέτων
ἡ
τῆς
τῇ
τήν

φέρελπις
φερέλπιδος
φερέλπιδι
φέρελπιν

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
τό φέρελπι
ὁ
τοῦ φερέλπιδος τοῦ
τῷ φερέλπιδι
τῷ
τό φέρελπι
τόν

φέρελπις

ὦ

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν

Κλητ.

ὦ

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
οἱ αἱ
φερέλπιδες τά φερέλπιδα
οἱ αἱ
τῶν
φερέλπιδων τῶν φερέλπιδων τῶν
τοῖς ταῖς φερέλπισι
τοῖς φερέλπισι
τοῖς ταῖς
τούς τάς φερέλπιδας τά φερέλπιδα
τούς τάς
ὦ
φερέλπιδες ὦ φερέλπιδα
ὦ

φέρελπι

ἡ
τῆς
τῇ
τήν
καί

ὦ

δίπους
δίποδος
δίποδι
δίποδα
δίπουν
δίπους

τό
τοῦ
τῷ
τό

δίπουν
δίποδος
δίποδι
δίπουν

ὦ

δίπουν

δίποδες
διπόδων
δίποσι
δίποδας
δίποδες

τά
τῶν
τοῖς
τά
ὦ

δίποδα
διπόδων
δίποσι
δίποδα
δίποδα

Ὅπως τά ἀνωτέρω κλίνονται καί τά:
ὁ, ἡ εὔχαρις, τό εὔχαρι, ὁ, ἡ ἄχαρις, τό ἄχαρι (πού δέν ἔχει χάρι, ἀνιαρός)
ὁ, ἡ ἐπίχαρις, τό ἐπίχαρι (= ὁ γεμᾶτος χάρι, θελκτικός)
ὁ, ἡ ἄπελπις, τό ἄπελπι (= ἀπελπισμένος),
ὁ, ἡ μονόπους, τό μονόπουν,
ὁ, ἡ τρίπους, τό τρίπουν κ.ἄ.
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 Μερικά ἀφωνόκλητα ἐπίθετα τῆς γ´ κλίσεως, ἁπλά ἤ σύνθετα, εἶναι μονοκατάληκτα μέ δύο
γένη. Αὐτά κλίνονται ὅπως τά ἀντίστοιχα οὐσιαστικά τῆς γ´ κλίσεως.
Μερικά ἀπό τά ἐπίθετα αὐτά εἶναι ἅρπαξ, κόλαξ, πένης, μιγάς, φυγάς, ἅπας κ.ἄ.
Παραδείγματα:
1 Ψευδές ἐστι πᾶν τό τῶν κολάκων γένος.
2 Ὁ δύτης ἐξῆλθε τῆς θαλάσσης ἡμιθνής (μισοπεθαμένος).
3 Οὐ δεῖ ἡμᾶς ἅρπαγας εἶναι.
4 Σωκράτης ἦν ἀχίτων καί ἀνυπόδητος.
5 Ἀρταξέρξην τόν Ξέρξου οἱ Ἕλληνες Μακρόχειρα προσηγόρευον.
6 Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος φυγάς ἦν.
7 Τό πτηνόν τοῦτο μακραύχην ἐστί (= τό πτηνό αὐτό εἶναι μακρόλαιμο).
8 Ὁ Ἡσίοδος ὁ ποιητής υἱός πενήτων γονέων ἦν.
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