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Περί τῆ̋ κατ’ εἰκόνα
καί καθ’ ὁµοίωσιν δηµιουργία̋
Ναύπακτο̋,
Πέµπτη τῆ̋ Θεία̋ Ἀναλήψεω̋ 2006
Λίαν ἀγαπητέ µοι Γέροντα π. Συµεών!
Χριστό̋ Ἀνέστη!
Σᾶ̋ στέλνω σύντοµη ἀπάντηση
σχετικά µέ τό µέγα µυστήριο τῆ̋
ἐνανθρωπήσεω̋ τοῦ Χριστοῦ µα̋, πού
ἀπησχόλησε τού̋ Πατέρε̋ τῆ̋ Ἁγία̋ Ἄννη̋.
Εἰσαγωγικά
1. Ἐάν ὁ πρωτόπλαστο̋ δέν
ἁµάρτανε κατά τόν Μέγαν Βασίλειον θά
προσήγετο εἰ̋ τό ξύλον τῆ̋ ζωῆ̋ ἀπό τό
ὁποῖο
θά
µετελάµβανε
καί
θά
ἀπεθανατίζετο, θεούµενο̋ κατά Χάριν καί
µετοχήν.1
«Εἰ µέν οὖν», λέγει καί ὁ Ἅγιο̋
Γρηγόριο̋ ὁ Θεολόγο̋, «ἐµείναµεν ὅπερ
ἦµεν (ἀναµάρτητοι) καί τήν ἐντολήν
ἐφυλάξαµεν, ἐγενόµεθα ἄν (θά ἐγενόµεθα),
ὅπερ οὐκ ἦµεν, τῷ ξύλῳ τῆ̋ ζωῆ̋
προσελθόντε̋, µετά τό ξύλον τῆ̋ γνώσεω̋.
Καί τί γεγονότε̋; (τί θά εἴχαµε γίνει;).
Ἀπαθανατισθέντε̋ καί Θεῷ πλησιάσαντε̋»2.
Tό ξύλον τῆ̋ ζωῆ̋ ὑπῆρχε ἐν µέσῳ
τοῦ Παραδείσου.
Τό ξύλον τῆ̋ ζωῆ̋ ἦν ὁ Χριστό̋!
Ἀπό ποῦ τό συµπεραίνουµε αὐτό;
Τό ἑρµηνεύουν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέ1
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ρε̋.
Τό ὑπερτονίζει ἡ Ἁγία µα̋ Ἐκκλησία
συνεχῶ̋ µέ τήν ὑµνογραφία τη̋ καί
ἰδιαίτερα στήν ὑµνολογία τῶν Χριστουγέννων.
Ἀλλά
καί
κάθε
ἱερεύ̋
προετοιµάζοντα̋ τήν Προσκοµιδήν κάθε
φορά πρίν τελέσει τήν ἀναίµακτον λατρείαν
λέγει:
«Ἑτοιµάζου Βηθλεέµ ἤνοικται πᾶσιν
ἡ Ἑδέµ, εὐτρεπίζου Εὐφραθᾶ ὅτι τό ξύλον
τῆ̋ ζωῆ̋ ἐν τῷ σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆ̋
Παρθένου. Παράδεισο̋ καί γάρ ἡ ἐκείνη̋
γαστήρ ἐδείχθη νοητό̋, ἐξ ἧ̋ τό θεῖον
φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντε̋ ζήσοµεν, οὐχί δέ ὥ̋
ὁ Ἀδάµ τεθνηξόµεθα. Χριστό̋ γεννᾶται τήν
πρίν πε-σοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα.»
Τό ξύλον τῆ̋ ζωῆ̋ ἦταν ἐδώδιµο
µόνον τοῖ̋ τῷ θανάτῳ µή ὑποκειµένοι̋
κατά τον Ἅγιον Ἰωάννην τόν ∆αµασκηνόν.
Τότε, ἐάν οἱ πρωτόπλαστοι δέν
ἁµάρταναν, θά ἐπλησίαζαν τόν Θεόν κατά
τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον, θά
ἐθεοῦντο κατά Χάριν καί µετοχήν, καί θα
ἐκληρονόµουν τήν αἰώνιον ζωήν, τήν
ἡτοιµασµένην ἀπό καταβολῆ̋ κόσµου διά
τού̋ ἀξίου̋.
Ἐπί τοῦ θέµατο̋
2. Ὅσον ἀφορᾶ τά γραφόµενα ἀπό
τόν κ. Καλλίνικον ἔχω νά Σᾶ̋ παρατηρήσω
τά ἑξῆ̋:
Ἀκόµη καί ὁ καθηγητή̋ τῆ̋
Θεολογία̋ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καί
Κοσµήτωρ π. Γεώργιο̋ Μεταλληνό̋ διακριτικά τοῦ ἀπάντησε, ὅτι εἶναι ἄνευ
σηµασία̋ γιά τήν πνευµατική µα̋ ζωή τά
γραφόµενά του.
Ἡ αἵρεση πολεµήθηκε ἀπό τού̋
Ἁγίου̋ Πατέρε̋, γιατί ἡ ἀλλοίωση τοῦ
δόγµατο̋ καί τῆ̋ Πίστεω̋ εἶχε συνέπειε̋
στήν πνευµατική µα̋ ζωή καί ἦταν ὀλέθρια
γιά τήν σωτηρία µα̋.
Ὁ κ. Καλλίνικο̋ ἐπιµένει νά
ἀσχολεῖται µέ καθ’ ὑπόθεσιν διατυπωθεῖσε̋
προτάσει̋ (µέ ὑποθετικήν θεολογίαν), πού
δέν ἔχουν καµµία συνέπεια στήν Πίστη µα̋,
ἀφοῦ ὅλοι ὁµολογοῦµε στό Σύµβολο τῆ̋
Πίστεω̋ ὅτι «Πιστεύουµε εἰ̋ ἕνα Κύριον

3.
Καί
οἱ
Ἅγιοι
Πατέρε̋
χρησιµοποίησαν
τόν
καθ’
ὑπόθεσιν
συλλογισµόν, γιά νά µᾶ̋ κάνουν νά
νοσταλγήσουµε τήν αἰώνια Πατρίδα µα̋,
ἀλλά καί καταφατικά γιά νά προσεγγίσουν
τό µέγα µυστήριο τῆ̋ Θεία̋ ἐνανθρωπήσεω̋,
ἐλλαµπόµενοι ὅµω̋ ἀπό τί̋ ἀκτῖνε̋ τοῦ
Παναγίου Πνεύµατο̋, ὅπω̋ θά δοῦµε στή
συνέχεια.
Τώρα, ἀφοῦ οἱ Πρωτόπλαστοι
ἔπεσαν, καί ὁ Κύριο̋ ἐνηνθρώπησε δι’ ἡµᾶ̋
τού̋ ἀνθρώπου̋ καί διά τήν ἡµετέραν
σωτηρίαν, αὐτή εἶναι ἡ Πίστι̋ µα̋ καί
αὐτήν ὁµολογοῦµε στό Σύµβολο τῆ̋
Πίστεώ̋ µα̋!
Καί οὐδεί̋ τό ἀµφισβητεῖ!
Ὅλοι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ἔχουµε
τήν αὐτήν Πίστιν τήν ἅπαξ τοῖ̋ Ἁγίοι̋
παραδοθεῖσαν!

Ἰησοῦν Χριστόν ... δι’ ἡµᾶ̋ τού̋ ἀνθρώπου̋
καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ
Πνεύµατο̋ Ἁγίου και Μαρία̋ τῆ̋
Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».
Αἵρεση ἀποτελεῖ ἡ ἀλλοίωση ἤ ἡ
ἀπόρριψη τῆ̋ Πίστεω̋ στην Ἁγία Τριάδα,
στήν Θεότητα τοῦ Κυρίου µα̋ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, στήν Ὁµοουσιότητα τοῦ Υἱοῦ
πρό̋ τόν Πατέρα, στήν Θεότητα τοῦ
Παναγίου Πνεύµατο̋, στί̋ δύο φύσει̋ τοῦ
Χριστοῦ µα̋ καί στί̋ δύο θελήσει̋ καί
ἐνέργειε̋, στήν ἀειπαρθενία τῆ̋ Ὑπεραγία̋
Θεοτόκου µα̋, ἡ ἀπόρριψη τῶν Ἁγίων
Εἰκόνων, στί̋ ὁποῖε̋ προσκυνοῦµε σχετικῶ̋
καί ὄχι λατρευτικῶ̋ τόν Κύριόν µα̋ Ἰησοῦν
Χριστόν, τήν Παναγία µα̋, τού̋ Ἁγίου̋ µα̋
καί τιµᾶµε τά ζωοποιά γεγονότα πού
συνδέονται µέ τήν σωτηρία µα̋, ἀφοῦ ἡ τιµή
ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει.
Αἵρεση ἀποτελεῖ ὁ Οἰκουµενισµό̋
πού ἀνατρέπει τό ἔργο τοῦ Παναγίου
Πνεύµατο̋ τά θεµέλια τῆ̋ Μιᾶ̋ Ἐκκλησία̋,
τῆ̋ Ὀρθοδόξου καί τήν ὀρθόδοξον
ἐκκλησιολογίαν, µιά καί διδάσκει ὅτι
σώζουν καί οἱ Λατῖνοι καί οἱ Προτεστάντε̋
καί οἱ Μονοφυσίτε̋, ἀλλά καί ὁ "θεό̋" τῶν
ἑτεροθρήσκων, τῶν Μωαµεθανῶν, τῶν
Ἰνδουιστῶν, τῶν Βουδιστῶν καί ὅλου τοῦ
συνονθυλεύµατο̋ τοῦ σατανᾶ...
Ὁ Οἰκουµενισµό̋ ἀποτελεῖ ἀνατροπήν τοῦ Μυστηρίου τῆ̋ Θεία̋
Οἰκονοµία̋!

Ὡστόσο, ἐκτό̋ ἀπό τόν Ἅγιον
Μάξιµον, καί ὁ Ἅγιο̋ Μέγα̋ Βασίλειο̋
θεολογεῖ καί διδάσκει -(χωρί̋ νά µπορεῖ νά
διανοηθεῖ κανεί̋ τον κατηγορήσει γιά ...
αἱρετικό…!) τά ἑξῆ̋ ἀναφερόµενο̋ στήν κατ’
εἰκόνα δηµιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου: «Υἱοῦ µέν καί Πατρό̋ πᾶσα ἀνάγκη
τήν αὐτήν εἶναι µορφήν, θεοπρεπῶ̋ δῆλον
ὅτι τῆ̋ µορφῆ̋ νοουµένη̋, οὐκ ἐν σχήµατι
σωµατικῷ, ἀλλ’ ἐν ἰδιώµατι τῆ̋ Θεότητο̋.
Ἄκουε καί σύ ὁ ἐκ τῆ̋ νέα̋
κατατοµῆ̋, ὁ τόν Ἰουδἀσµόν πρεσβεύων
ἐν Χριστιανισµοῦ προσποιήσει.
Τίνι λέγει «κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν»;
Τίνι ἄλλῳ γε, ἤ τῷ ἀπαυγάσµατι τῆ̋ δόξη̋,
καί χαρακτῆρι τῆ̋ ὑποστάσεω̋ αὐτοῦ, ὅ̋
ἐστιν εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου;
Τῇ ἰδίᾳ τοίνυν εἰκόνι, τῆ ζώση, τῇ εἰπούσῃ
«ἐγώ καί ὁ πατήρ ἕν ἐσµέν» καί «ὁ
ἑωρακώ̋ ἐµέ ἑώρακε τόν πατέρα», ταύτῃ
λέγει ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα
ἡµετέραν».
Μέ ἄλλου̋ λόγου̋ ὁ Μ. Βασίλειο̋,
ἀναφερόµενο̋ καί στό Φιλιπ., 2, 5-11
συσχετίζει τήν κατ’ εἰκόνα καί ὁµοίωσιν Θεοῦ κατασκευήν τοῦ ἀνθρώπου
πρό̋ τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ,
ὡ̋ εἰκόνα αὐτοῦ (πρό τῆ̋ Θεία̋
ἐνανθρωπήσεω̋).
Τοῦτο ἐκφράζεται σαφέστερα στόν
κατά Εὐνοµίου λόγον Β΄ § 16 τοῦ Μ.
Βασιλείου, ὅπου λέγονται τά ἀκόλουθα:

Ποιά ἦταν ἡ βούληση τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέν
ἁµάρτανε ὁ Ἀδάµ καί ἄν θά σαρκωνόταν ὁ
Χριστό̋ µα̋, τοῦ Ἀδάµ µή ἀποστατήσαντο̋,
τό θέµα αὐτό ἀποτελεῖ πρόβληµα καθ’
ὑπόθεσιν, µή σωτηριολογικό.
Ἀφοῦ ὁ Ἀδάµ ἁµάρτησε, καί ὁ
Χριστό̋ µα̋ ἐνηνθρώπησε δι’ ἡµᾶ̋ τού̋
ἀνθρώπου̋ καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν,
ἐκ Πνεύµατο̋ Ἁγίου καί Μαρία̋ τῆ̋ Παρθένου, θέµα πλέον ὑποθετικῆ̋ θεολογία̋,
ἐσφαλµένα ὅπω̋ τό ἀντι-λαµβάνεται ὁ κ.
Καλλίνικο̋, δέν τίθεται.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρε̋ γιά τήν Θεία
ἐνανθρώπηση
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Καλεῖται ὁ Ἀδάµ κατά τήν στιγµήν
τῆ̋ δηµιουργία̋ ἀπό τόν Τριαδικόν Θεόν
νά ὁµοιάσει πρό̋ τόν Θεάνθρωπον,
πού θά σαρκωθεῖ µελλοντικά
ἐν χρόνῳ
ἐκ τῆ̋ Ὑπεραγία̋ ∆εσποίνη̋ ἡµῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρία̋,
(πρίν ἀκόµη δηµιουργηθεῖ ὁ Ἀδάµ
καί πρίν ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεόν)!
Ὁ Θεάνθρωπο̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ µα̋
εἶναι «εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου» καί
ἀπεκάλυψεν ἡµῖν τό πλήρωµα τῆ̋
Θεότητο̋ σωµατικῶ̋ (Κολ. 2, 9, πρβλ. καί
Ἰω. 1, 9).

«Νοεῖν δέ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
οὐ κατά τά̋ τεχνιτά̋ ταύτα̋ ὕστερον
ἀπεργασθεῖσαν πρό̋ τό ἀρχέτυπον, ἀλλά
συνυπάρχουσαν καί παρυφεστη-κυίαν τῷ
πρωτοτύπῳ ὑποστήσαντι, τό εἶναι τό
ἀρχέτυπον, οὖσαν, οὐκ ἐκτυπωθεῖσαν διά
µιµήσεω̋, ὥσπερ ἐν σφραγίδί τινι τῆ̋ ὅλη̋
φύσεω̋ τοῦ Πατρό̋ ἐναποσηµανθείση̋ τῶ
Υἱῷ».
Ὅλα αὐτά ἄν τά συνοψίσουµε
σηµαίνουν ὅτι ὁ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ, ἡ
τελεία Αὐτοῦ εἰκών καί τό ἀπαύγασµα τῆ̋
Θεία̋ δόξη̋, ἔλαβε διά τῆ̋ Θεία̋
ἐνσαρκώσεω̋ µορφήν καί σχῆµα ἀνθρώπου
(Φιλιπ. 2, 7), ἀκριβῶ̋ διότι ὁ ἄνθρωπο̋
ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, καί διότι τοῦτο
ἀµαυρώθηκε µέ τήν παράβαση τῶν
Πρωτοπλάστων.
Οὕτω νοεῖται ἡ ἐνσάρκωσι̋ τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ κατά πάντα
τελεία εἰκών Αὐτοῦ, ὡ̋ ἔχουσα σκοπόν, τήν
ἀποκατάστασιν τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ τῆ̋
ἀνθρωπίνη̋ ὑποστάσεω̋.

Τά αὐτά διδάσκει καί ὁ Ἅγιο̋
Εἰρηναῖο̋:
«Ἐν τοῖ̋ πρόσθεν χρόνοι̋ ἐλέγετο
µέν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γεγονέναι τόν
ἄνθρωπον, οὐκ ἐδείκνυτο δέ. Ἔτι γάρ
ἀόρατο̋ ἦν ὁ Λόγο̋, οὗ κατ’ εἰκόνα ὁ
ἄνθρωπο̋ ἐγεγόνει. ∆ιά τοῦτο δή καί τήν
ὁµοίωσιν ῥαδίω̋ ἀπέβαλεν. Ὁπότε δέ σάρξ
ἐγένετο ὁ Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ, τ’ ἀµφότερα
ἐπεκύρωσε. Καί γάρ καί τήν εἰκόνα ἔδειξεν
ἀληθῶ̋, αὐτό̋ τοῦτο γενόµενο̋, ὅπερ ἦν ἡ
εἰκών αὐτοῦ, καί τήν ὁµοίωσιν βεβαίω̋
κατέστησεν, συνεξοµοιώσα̋ τόν ἄνθρωπον
τῷ ἀοράτῳ Θεῷ».3
Ὁ Μ. Βασίλειο̋, ὅπω̋ καί ὁ Ἅγιο̋
Γρηγόριο̋ ὁ Θεολόγο̋ καί ὁ Ἅγιο̋
Εἰρηναῖο̋ καί ὁ Μέγα̋ Ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ ὁ
∆αµασκηνό̋, ἀντιλαµβάνονται τήν στενή
σχέση µεταξύ τῆ̋ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ
ὑποστάσεω̋ τοῦ ἀνθρώπου και τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, πρό καί µετά τήν Θείαν ἐνσάρκωσίν Του, ὡ̋ εἰκόνο̋ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ.
«Ἡ
ἀπαράλλακτο̋
εἰκών
τοῦ
Πατρό̋, ὁ συµφυή̋ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ
Θεοῦ, γενόµενο̋ ἄνθρωπο̋, ἔδειξε καί τήν
εἰκόνα καί τό πρωτότυπον καί καθ’ ἥν
εἰκόνα ὁ Ἀδάµ εἰ̋ ἀνθρώπου φύσιν
διεµορφώθη.»4
Ἀλλά καί τήν ὁδόν καί τήν ἀλήθειαν
τῆ̋ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ
µακαρία̋ ζωῆ̋ παντό̋ ἀνθρώπου, διψῶντο̋
τήν σωτηρίαν.

Πῶ̋, λοιπόν, ὁ Μέγα̋ Βασίλειο̋
ὑπολαµβάνει τό ὅτι ὁ Ἀδάµ δηµιουργήθηκε
κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πρίν
σαρκωθεῖ ὁ Χριστό̋ µα̋;
Πῶ̋ ἐξηγεῖ τό «Ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν καί καθ’
ὁµοίωσιν;»
Κατ’ εἰκόνα τίνο̋;
Τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ µα̋!
Θεολογεῖ ὁ Μέγα̋ Φωστήρ τῆ̋
Καισαρεία̋!
Πῶ̋, λοιπόν, δηµιουργεῖ τόν Ἀδάµ,
πρό τῆ̋ ἐνανθρωπήσεω̋ τοῦ Χριστοῦ µα̋
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁµοίωσιν τοῦ
Θεανθρώπου πρίν ὁ Κύριο̋ προσλάβει τό
ἡµέτερον
φύραµα,
κατά
τόν
Οὐρανοφάντορα;
Ἡ Παναγία Τριά̋, ἑποµένω̋, δηµιουργεῖ τόν ἀνθρωπον, ὅπω̋ ἀποκαλύπτει ἡ
Ἁγία Γραφή, ὅταν εἶπεν ὁ Θεό̋, ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν καί καθ’
ὁµοίωσιν, πρίν σαρκωθεῖ ὁ Υἱό̋.
Κατ’ εἰκόνα τίνο̋;
Τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ µα̋,
ἑρµηνεύει ὁ Μέγα̋ Βασίλειο̋!
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ἑρµηνεύοντα̋ λανθασµένω̋ τήν πρότασιν
τοῦ Ἁγίου Μαξίµου». Ἄν εἶναι δυνατόν!
Ἑρµήνευσε ὁ Ἅγιο̋ Νικόδηµο̋ ἐσφαλµένα
τόν Ἅγιον Μάξιµον καί τόν κατενόησε
σωστά ... ὁ κ. Καλλίνικο̋!!!

4. Ἄν ἐδέετο «σωτηρία̋», τελειώσεω̋
µᾶλλον, ὁ Πρωτόπλαστο̋ Ἀδάµ, οἱ Πατέρε̋
δέν τό ἀφήνουν ἐπίση̋ ἀναπάντητο:
Ὁ Θεό̋ ἔκτισε τόν ἄνθρωπο «κατ’
εἰκόνα καί ἐποίησε δι’ αὐτόν κατορθωτόν
τό καθ’ ὁµοίωσιν. Τό µέν ἐδώρισεν ὡ̋
χάρισµα, τό δέ ἐζήτησεν ὡ̋ κατόρθωµα. Τό
µέν ἐδόθη, τό δέ ἀτελέ̋ κατελήφθη, ἵνα,
κατορθώσα̋ τοῦτο ὁ ἄνθρωπο̋, ἄξιο̋ γίνῃ
τῆ̋ παρά τοῦ Θεοῦ µισθαποδοσία̋.5 Ἀφῆκε
τό καθ’ ὁµοίωσιν ἀτελέ̋ ὁ κτίσα̋ ἐπίτηδε̋,
ἵνα παρ’ ἡµῶν ἡ ἐργασία τοῦ καλοῦ
ἀποτελεσθῇ καί ἡµέτερον δόξῃ (νά φανεῖ)
τό ἀγαθόν, ὥστε καί µισθόν ἡµᾶ̋ ἐντεῦθεν
ὀφειλόµενον σχεῖν» (νά ἔχουµε).6
Τί ἐστίν τό καθ’ ὁµοίωσιν;
«Τό εἰ̋ δύναµιν ἐξοµοιοῦσθαι τῷ
Θεῷ, κατά τόν τῆ̋ ἀρετῆ̋ λόγον.»7 ∆ιά τῆ̋
ἀρετῆ̋ ὁµοιοῦται ὁ ἄνθρωπο̋ µέ τόν Θεόν.
«Τέλο̋ τοῦ κατ’ ἀρετήν βίου ἐστίν ἡ πρό̋ τό
Θεῖον ὁµοίωσι̋, καί τῶν ἀρετῶν ἡ περιβολή
τήν θείαν µιµεῖται µακαριότητα8, ἐν ᾗ πᾶσα
ἀρετή καί ἀγαθόν. Ἕν τῶν ἀγαθῶν ἐστι καί
τό ἐλεύθερον ἀνάγκη̋ εἶναι (τό νά εἶναι
κάποιο̋) καί φυσικῆ̋ δυναστεία̋ καί
αὐτεξούσιον πρό̋ τό δοκοῦν ἔχειν (νά ἔχει)
τήν γνώµην. Τούτου ἐλλείποντο̋ πάντα τά
ἀγαθά τῆ̋ Θεία̋ µακαριότητο̋ γίνονται
ἀπρόσιτα, καθ’ ὅτι καί ἡ ἀρετή ἀδύνατο̋.
Ἀδέσποτον γάρ τι χρῆµα (πρᾶγµά ἐστιν) ἡ
ἀρετή καί ἑκούσιον, τό δέ κατηναγκασµένον καί βεβιασµένον ἀρετή εἶναι οὐ
δύναται».9

Αὐτά ἀρκοῦν πρό̋ τό παρόν.
Ἄν µελλοντικά ἔχω τό χρόνο θά Σᾶ̋
γράψω καί γιά τί̋ γνῶµε̋ τῶν µεγάλων
Ἁγίων, Μαξίµου, Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ
καί Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτη̋, ὅπου θαυµάζει
κανεί̋ τήν Θείαν ἔλλαµψιν τῶν µεγίστων
Θεολόγων τῆ̋ Ἐκκλησία̋ στό θέµα τῆ̋
Θεία̋ ἐνανθρωπήσεω̋.
Ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ,
αἰτούµενο̋ τί̋ εὐχέ̋ Σα̋,
π. Νικόλαο̋ ∆ηµαρᾶ̋

4. Περί δέ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου
γράφει πράγµατα τά ὁποῖα προσβάλλουν
τόν νέον αὐτόν Χρυσόστοµον τῆ̋
Ἐκκλησία̋ µα̋.
Συνεχῶ̋ γράφει ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει
«ἐσφαλµένη διατύπωσι̋» ... τοῦ Ἁγίου! ἐκεῖ
ἔχει «ἐσφαλµένα̋ δοξασία̋» ἤ «εἰ̋ αὐτό τό
λάθο̋ παρεσύρθη ὁ Ἅγιο̋ µᾶλλον
5
6
7
8
9
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