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Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ
...   ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

a
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β' 

Ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάμ «ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, 
ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων»1. Ἔδωσε στή γυναίκα του τό 

ὄνομα Ζωή, «διότι αὐτή θά ἦταν ἡ ἀρχή ὅλων, ὅσοι ἐπρόκειτο νά προέλθουν 
ἀπὸ αὐτήν· ἡ μητέρα, ἡ ρίζα, τό θεμέλιο ὅλων τῶν μετέπειτα γενεῶν τῶν 
ἀνθρώπων»2. Καί ἡ Εὔα-Ζωή, ὅταν πῆρε στήν ἀγκαλιά της τό πρῶτο της παιδί, 
τόν Καϊν, καρπό τῆς ἀγάπης της μέ τόν ἄνδρα της, ἀναφώνησε: «ἐκτησάμην 
ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ»3. «Γεμάτη χαρά καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό 
εἶπε μέ φρόνημα ταπεινό· «ἀπέκτησα ἄνθρωπον, υἱόν ὅμοιον μέ ἐμέ καί τόν 
πατέρα του, μέ τήν δύναμιν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ»4.

Εἶναι ἐξαιρετική ἡ τιμή τήν ὁποία ἔδωκεν ὁ Θεός στούς συζύγους, νά 
γίνονται δικοί Του συνδημιουργοί καί νά συνεργάζονται μαζί Του, γιά νά 
ἔρχονται παιδιά στόν κόσμο καί νά συνεχίζεται τό ἔργο τῆς δημιουργίας. 
Ὁ Θεός, ὅρισε στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου τό «αὐξάνεσθε καὶ 
πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τῆν γῆν»5, Αὐτός ὁ Ἴδιος ἐπροίκισε μέ δύναμη 
δημιουργική τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, ὥστε, μέ τή συνέργεια τοῦ Κυρίου, νά 
δημιουργοῦνται νέοι ἄνθρωποι, νά ἀνανεώνονται οἱ κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, 
νά συνεχίζεται ἡ ζωή καί νά καταρτίζονται πολίτες γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄλλωστε, ὁ μόνος τρόπος μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά ἀντιπαραταχθοῦμε 
πρός τόν «ἀκολάκευτον δήμιον», ὅπως χαρακτηρίζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος 
τόν θάνατο, ὁ ὁποῖος ξεπηδᾶ μπροστά μας ἀπρόσκλητος καί κόβει τό νῆμα 
τῆς ζωῆς μας καί κατεβάζει τήν αὐλαία καί μᾶς ὁδηγεῖ μακριά ἀπό τή σκηνή 

1  Γεν. γ' 20
2  Ἡ Παλαιά Διαθήκη τόμος 1ος σ. 39, ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ».
3  Γεν. δ' 1
4   Ἡ Παλαιά Διαθήκη ὅ.π. σ. 42
5  Γεν. α' 28
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τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ γέννηση νέων ἀνθρώπων. Καί τή ζωή τήν κυοφορεῖ στά 
σπλάγχνα της ἡ γυναίκα. 

Αὐτή ὡς μητέρα ζεῖ καί γεύεται καί χαίρεται εὐλογίες, πού ποτέ της δέν εἶχε 
φαντασθεῖ πρίν ἀπό τήν κυοφορία καί τή γέννηση. «Ἡ στιγμή πού γεννιέται ἕνα 
παιδί, γράφει ἡ Καθηγήτρια Μαγδαληνή Κώστα-Τσολάκη, εἶναι ἡ στιγμή τῆς 
μεγαλύτερης χαρᾶς στή γυναίκα, ἡ μεγαλύτερη συγκίνηση, μιά ἀγαλλίαση μέ 
τήν ὁποία καμμιά ἄλλη δέν συγκρίνεται: Εἶναι ἡ ἴδια ἡ χαρά τῆς δημιουργίας»6. 

Αὐτή τή χαρά δυστυχῶς ἔρχεται νά στερήσει ἀπό τή γυναίκα ἡ πράξη τῆς 
ἔκτρωσης.  Ἐπιβάλλεται, ὅμως, νά τονίσουμε ὅτι ἡ γυναίκα  «πού ἀρνιέται τή 
μητρότητα, ἀρνιέται τή χαρά τῆς δημιουργίας, ξεφεύγει ἀπό τήν ἀποστολή 
της, προδίδει τό ἔργο της καί παραιτεῖται ἀπό τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά 
γίνει συνδημιουργός Του»· τότε ἡ γυναίκα πού «ἀρνιέται τή μητρότητα ἐνῶ 
περιμένει ἕνα παιδί, διαπράττει διπλό ἔγκλημα. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι σκοτώνει 
μέ τόν χειρότερο τρόπο ὅ,τι πιό πολύ ἀγαπάει στόν κόσμο, τό παιδί της, καί 
δεύτερο ἐξαφανίζει ὅ,τι πιό μεγάλο καί πραγματικά ὡραῖο ἔχει νά παρουσιάσει 
ἡ ἀνθρώπινη ψυχή. Τήν ἀληθινή μάνα»7.

Ἡ γυναίκα λοιπόν πού καλεῖται νά προσφέρει τόν ἑαυτό της ὡς μάνα 
καί μέ τή στοργή, τήν τρυφερότητα, τό ἀγκάλιασμα νά δεθεῖ μέ τό παιδί 
της καταφεύγοντας στήν ἔκτρωση στραγγίζει τήν τόσο ἀξιοζήλευτη, 
ἀνεξάντλητη πηγή της. Διότι τό ὠάριο πού γονιμοποιήθηκε, εἶναι ἀπό τήν 
ὥρα τῆς γονιμοποίησης τέλεια ψυχοσωματική ὀντότητα, γι᾽ αὐτό ἔχει ὅλα 
τά πολιτικά δικαιώματα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης8. Σύμφωνα δέ μέ  τήν 
περιγραφή τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὁποία κάμνει ὁ 
Claude Edelman: «Ἕξι ὧρες μετά τή γονιμοποίηση μιά θαυμάσια, μιά τρομερή 
<ἔκρηξη> ζωῆς ἐκδηλώνεται. Τό ἀρχικό κύτταρο δίνει δυό κύτταρα, ἀπό τά 
ὁποῖα παράγονται 4 τά ὁποῖα διαιροῦνται σέ 8,16.... μέχρι ἑξῆντα χιλιάδες 
δισεκατομμύρια κύτταρα, πού ἀποτελοῦν ἕνα παιδάκι στή γέννησή του»9.  
Ὁ δέ ἰατρός Ἠλίας Πετρίδης Γράφει: ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς σύλληψης 
ἔχει κανείς τήν ἐντύπωση πώς τὸ ζυγωτό «ἀπογειώνεται». Δείχνει νά ἔχει ἕνα 

6  Ἐφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 20.5.1986, σ.7
7  Μαγδαληνῆς Τσολάκη, ὅ.π.
8  Περιοδικό «Time», 10.9.1984 παρά Ν.Βασιλειάδη, Πότε ἐμψυχοῦται τό ἀνθρώπινο ἔμβρυο, ἐκδόσεις 
«ΣΩΤΗΡ» σ. 47 
9  Ν.Βασιλειάδη, ὅ.π. σ.53-54
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προγραμματισμό κεντρικό καί σαφῆ, νά ξέρει τί θέλει. Κινεῖται καί ξέρει ποῦ 
κατευθύνεται. Μπορεῖ νά διαιρεῖται σωστά, μέσῳ ἐξαιρετικῶν καί πολύπλοκων 
μηχανισμῶν, ἐκκρίνει ἔνζυμα, ἐκφράζει σημάδια διαφοροποιήσεως καί 
ὀργανώσεως, δείχνει δηλαδή, ὅτι μπορεῖ καί θέλει τόσο πολύ νά ζήσει. Τί 
ἄλλο θά μποροῦσε ἐπιτέλους νά κάνει γιά νά μᾶς πείσει ὅτι ὑπάρχει;  Ὅτι εἶναι 
μιά ζωή  πού τρέχει ἰλιγγιωδῶς τόν δρόμο τῆς ἀνάπτυξης;»10.

Ἡ ἐπιμονή ἐκείνων πού ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἔκτρωση ἐπιτρέπεται μέχρι 
τή 12η ἑβδομάδα τῆς κυοφορίας κάμνουν μεγάλο λάθος καί προσπαθοῦν 
νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα. Τό ἔμβρυο εἶναι δυνάμει ἄνθρωπος, 
αὐτόνομος, ἀνεξάρτητος, μέ δικό του γενετικό δυναμικό «ἐξ ἄκρας συλ-
λήψεως», ἀπό τή στιγμή τῆς γονιμοποιήσεως τοῦ ὠαρίου τῆς γυναίκας. Τό 
ἔμβρυο εἶναι ξεχωριστή, ἀνεξάρτητη ὕπαρξη, σέ ὁποιαδήποτε περίοδο τῆς 
ἐμβρυϊκῆς ζωῆς κι ἄν εὑρίσκεται. Αὐτό σημαίνει πώς ἡ γυναίκα ἡ ὁποία τό 
φιλοξενεῖ, πρέπει νά γνωρίζει ὅτι φιλοξενεῖ μιά νέα ὕπαρξη, ξεχωριστή 
ἀπό τόν ἑαυτό της, καί ἑπομένως δέν εἶναι καθόλου σωστή ἡ ἄποψη πού 
διατυμπανίζεται ὅτι τό ἔμβρυο εἶναι σῶμα τῆς γυναίκας, πού μπορεῖ νά τό 
κάμει ὅ,τι θέλει· ἤ νά τό κρατήσει ἤ νά τό ἀπορρίψει μέ τήν ἔκτρωση.

Ὅσοι ὑποστηρίζουν τή νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων, στήν ὁποία 
προέβη, δυστυχῶς, καί τό δικό μας Κράτος, «ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας» τοῦ 
ἀνθρώπου καί συγκεκριμένα τῆς γυναίκας,  διαπράττουν ἀνοσιούργημα. Καί 
τοῦτο διότι ἡ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων εἶναι οὐσιαστικά καταπάτηση 
ἤ «ἡ ἔσχατη περιφρόνηση τῆς ἐλευθερίας καί πανηγυρική ἐπιβράβευση 
τοῦ ἀπαίσιου ἐγωϊσμοῦ μας. Γιατί ἡ ἐλευθερία δέ βρίσκεται καθόλου στήν 
ἐγωϊστική ἱκανοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀλλά στήν ὁλόψυχη ὑπακοή μας στό 
ἅγιο καί σωτήριο θέλημα τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ. Εἶμαι ἐλεύθερος, ὄχι ὅταν 
κάνω αὐτό πού ἀπαιτοῦν ὁ ἐγωϊσμός, ἡ φιλαυτία, ἡ ἀπληστία κι ἡ φιληδονία 
μου, ἀλλά ὅταν κάνω αὐτό πού ἐπιβάλλει ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν 
συνάνθρωπό μου. Καί ὁ συνάνθρωπός μου στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι 
τό ἀθῶο καί ἀνυπεράσπιστο πλάσμα, πού κυοφορεῖται γιά νά ᾽ρθει στή ζωή11.

Τό θέμα ἔκτρωση εἶναι πολύ σοβαρό. Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἔγκλημα, 
καί μάλιστα ἔγκλημα ἐν ψυχρῷ. Τό ἔμβρυο εἶναι ζωντανή ὕπαρξη καί 

10  Ἠλ.Πετρίδη, Χειρουργοῦ Ὀφθαλμιάτρου, Ποία ἡ ἠθική ἀξία τοῦ ἐμβρύου στά ἀρχικά του στάδια; 
Περιοδικό Ἡ Δράση μας,τεῦχος 417, Μάρτιος 2004, σ. 102
11  Ν.Βασιλειάδη ὅ.π. σελ. 48-49
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κατά συνέπεια κάθε ἐπέμβαση γιά βίαιη ἀποβολή του ἀπό τά μητρικά 
σπλάγχνα εἶναι φόνος. Φόνος ἐκ προμελέτης ἑνός ἀθώου, ἀπροστάτευτου, 
ἀναπολόγητου, ἀγέννητου παιδιοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης διακηρύσσει 
ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι ἀπερίσκεπτη σπουδή φόνου καί οὔτε ἐνδιαφέρει, ἐάν 
κάποιος ἀφαιρεῖ τή ζωή, ὅταν αὐτή σχηματίζεται ἤ τήν σταματᾶ, ἐνῶ αὐτή 
σχηματίζεται, διότι αὐτός εἶναι ἐπίσης ἕνας μοναδικός ἄνθρωπος12.

Οἱ συνέπειες τώρα τῆς ἀμβλώσεως στίς γυναῖκες οἱ ὁποῖες συγκατατί-
θενται σέ ἕνα τέτοιο φόνο εἶναι τρομακτικές, σωματικές καί ψυχικές· δέν θά τίς 
ἀναλύσουμε ἐδῶ. Ἐκεῖνο πού θά σημειώσουμε κλείνοντας τό ἄρθρο μας αὐτό 
εἶναι: πρός μέν τίς ὕπανδρες γυναῖκες νά μή ἐπιτρέψουν ποτέ στόν ἑαυτό τους 
ἕνα τέτοιο ἁμάρτημα ὑποκύπτοντας σέ πιέσεις καί ἐκβιασμούς. Γιά δέ τά νεαρά 
κορίτσια: νά ἀντιμετωπίσουν μέ ὑπευθυνότητα τό μέλλον τους καί τή δημιουργία 
σωστῆς, χριστιανικῆς οἰκογένειας πού θά εἶναι «κατ᾽οἶκον Ἐκκλησία». Νά 
φρουροῦν τό θησαυρό τῆς ἁγνότητάς τους τους μέ πολλή προσοχή. Ἄλλωστε 
αὐτό συνιστᾶ ὁ λόγος  τοῦ Θεοῦ: «πάσῃ φυλακῇ τήρει σήν καρδίαν». 

Γυναῖκες! ὑποψήφιες μητέρες, νέες μου πού καλεῖσθε νά κυοφορήσετε 
τή ζωή καί νά δώσετε στήν Ἐκκλησία, στήν Κοινωνία, καί στήν πατρίδα μας 
τή συνέχεια τῆς ζωῆς, μή ἀποφασίσετε ποτέ νά προβεῖτε στό ἔγκλημα τῆς 
ἐκτρώσεως, γιατί ἡ ἔκτρωση εἶναι φόνος ἐκ προμελέτης.

Καί σεῖς οἱ ἄνδρες, ὥριμοι οἰκογενειάρχες καὶ νέοι, πού τώρα νιώθετε 
τή ζωή νά πυρπολεῖ τήν ὕπαρξή σας, σεβαστεῖτε τόν ἑαυτό σας, κατανοήστε 
ὅσο τό δυνατό βαθύτερα τήν ἱερότητα τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου, 
συνειδητοποιήστε τήν κλίση καί τήν εὐθύνη σας νά γίνετε σύζυγοι καί 
πατέρες, σεβαστεῖτε τήν ὅποια γυναίκα ἔχετε ἀπέναντί σας· εἶναι πρόσωπο 
ἱερὸ μὲ ὕψιστη ἀποστολὴ, τὴν κυροφορία τῆς ζωῆς· 

Καί σεῖς οἱ γιατροί, πού δώσατε ὅρκο νά ὑπηρετεῖτε τή ζωή, μή βάψετε 
τά χέρια σας στό αἷμα ἀθώων, ἀνυπεράσπιστων ὑπάρξεων. Θά δώσετε λόγο 
σ᾽Ἐκεῖνον πού δημιούργησε τή ζωή καί παραμένει αἰώνια ὁ Κύριος τῆς ζωῆς 
καί τοῦ θανάτου.

Καὶ ὅλοι μαζὶ, κλῆρος καὶ λαὸς, μὲ κάθε τρόπο, μέ ὅλη μας τὴ δύναμη, 
μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση ἄς ὑπηρετοῦμε μὲ βαθιὰ συναίσθηση καί μέ φόβο 
Θεοῦ τὸ μεγάλο δῶρο ποὺ μᾶς χάρισε, τὴ ζωὴ.

12  Ἁγ.Γρηγορίου Νύσσης, Ἀπολογία, 9
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Ζ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οἱ σκέψεις πού ἀκολουθοῦν ἀναφέρονται στή θεολογική μας ἐργασία 
μέσα στό σύγχρονο κόσμο. Προσπαθοῦν νά ἑστιαθοῦν σέ μερικά 

σημαντικά σημεῖα πού ἔχουν σχέση τόσο μέ τό παρόν ὅσο καί μέ τό μέλλον. 
Ἔχουν διαμορφωθεῖ μέ τό λιγότερο πολύπλοκο τρόπο, σέ μιά γλώσσα ἡ ὁποία 
ὑπηρετεῖ τή σαφήνεια μᾶλλον παρά τήν κομψότητα καί τή ρητορική.

Ἡ εἰσήγησή μου διαιρεῖται σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο παρουσιάζεται 
τό θεολογικό μας ἔργο ὡς ἀπάντηση σέ τρεῖς σύγχρονες προκλήσεις. Στό 
δεύτερο μέρος θά προσπαθήσω νά ἀπεικονίσω τρεῖς ἀκόμα μεγάλες περιοχές 
τῶν θεολογικῶν μας προσπαθειῶν.

Α΄.
 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Σήμερα ἡ θεολογία ἀντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις. Αὐτές ἐγείρουν 
ἐρωτήματα, δημιουργοῦν προβλήματα ἤ ἁπλῶς συνιστοῦν πρόκληση. Διάλεξα 
τρεῖς οἱ ὁποῖες φαίνονται νά εἶναι σημαντικές καί ἐνδεικτικές γενικότερων 
τάσεων.

1.  Ἡ πρόκληση τῆς γλώσσας.

Ἡ πρώτη πρόκληση εἶναι αὐτή τῆς γλώσσας. Ἐδῶ συναντοῦμε ἕνα πολύ 
σύγχρονο καί πολύ ὀξύ πρόβλημα. Θά μπορούσαμε νά τό καθορίσουμε 
μέ τή φράση «γλωσσικός πληθωρισμός» ἤ «πληρωθισμός τῶν λέξεων». 
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Πλημμυρίζουμε καθημερινά ἀπό κάθε εἶδος λόγων, ἀπό μεγάλα βιβλία 
μέχρι φυλλάδια, ἀπό ποικίλα περιοδικά μέχρι διασκεδαστικά αὐτοκόλλητα. 
Τά τυπωμένα λόγια συνοδεύουν τό καθετί. Ἐμφανίζονται σέ κάθε πιθανή ἤ 
ἀπίθανη ἐπιφάνεια.  Ὅπου καί ἄν στρέψουμε τό βλέμμα, προσκρούουμε σέ 
τυπωμένες λέξεις. Τά ὀπτικά μας νεῦρα καί, κατά συνέπεια τό μυαλό μας, 
δέχονται ἐπίθεση ἀπό γραπτά μηνύματα ἀνελέητα καί χωρίς διακοπή.

Ταυτόχρονα εἴμαστε στό ἔλεος ἀκουστικῶν μηνυμάτων τῆς γλώσσας ὡς 
ἤχου: ραδιόφωνο, στέρεο, τηλεόραση, συνεχεῖς ἀνακοινώσεις σέ δημόσιους 
χώρους κ.λπ. Αὐτή ἡ ἀκουστική καί ὀπτική παρουσία τῆς γλώσσας, αὐτή ἡ 
κατάσταση ὅπου πολιορκεῖσαι καί βομβαρδίζεσαι ἀπό ἀναρίθμητες λέξεις, 
γίνεται πράγματι συντριπτική. Δημιουργεῖ συνάμα ἕνα αἴσθημα ἀβάσταχτης 
πίεσης καί πληθωρισμοῦ λέξεων, ὑποτίμησης τῆς γλώσσας. Οἱ ἄνθρωποι 
πείθονται ὅλο καί περισσότερο ὅτι οἱ λέξεις εἶναι ἐξαιρετικά φτηνές, 
ἀπελπιστικά ἀνέξοδες καί χωρίς ἀξία. Ἡ γλώσσα ὅλο καί πιό πολύ χάνει τή 
λειτουργία της ὡς φορέως νοημάτων, ὡς μέσου ἐπικοινωνίας καί καταντᾶ 
ἕνας οὐδέτερος ἤ ἐρεθιστικός θόρυβος, κάτι σάν βόμβος, σάν θανάσιμο 
νανούρισμα πού ὁδηγεῖ σέ πνευματική νάρκωση.

Αὐτή ἡ κατάσταση ἀποτελεῖ κάτι περισσότερο ἀπό πρόκληση γιά τή 
θεολογία καί τήν Ἐκκλησία. Τί θά μπορούσαμε νά προσφέρουμε ὡς ἀπάντηση; 
Ἀπό ἕνα ἀριθμό δυνατῶν ἀπαντήσεων, ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφέρω δύο μόνο 
γιά παραπέρα προβληματισμό.

Ἡ πρώτη εἶναι ἁπλῶς ἡ σιωπή. Ἡ προσπάθειά μας ἀπέναντι στό γλωσσικό 
πληθωρισμό εἶναι ν᾽ ἀρχίσουμε νά καλλιεργοῦμε μιά γνώση καί μιά διάθεση 
γιά σιωπή, μιά ἀνάγκη γιά δημιουργία ζωνῶν καί χώρων ἡσυχίας στή ζωή μας. 
Ἡ θεολογία θά ἔπρεπε νά ὁδηγεῖ στήν ἀλάνθαστη ὀμορφιά τοῦ κόσμου τῆς 
σιωπῆς. Εἶναι καιρός νά τονίσουμε ἐκ νέου τίς πολλές ὄψεις καί πλευρές τῆς 
ἐν Χριστῷ σιωπῆς, ν᾽ἀνακαλύψουμε ἐκ νέου τόν πλοῦτο καί τή λειτουργία 
μιᾶς γλωσσικῆς ἀποχῆς, ὅπως αὐτή ἐκδηλώνεται στή ζωή τῶν ἁγίων καί 
ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ θεολογία θά ἔπρεπε μεταξύ ἄλλων νά γίνει 
ἄσκηση γιά σιωπή καί ἡσυχία, φορέων τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, παιδεία γιά 
μιά γεμάτη νόημα σιωπή διά μέσου τῆς ὁποίας θά μπορούσαμε νά ἔρθουμε σ’ 
ἐπαφή μέ τό λόγο καί τόν κόσμο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ δεύτερη ἀπάντηση στήν πρόκληση τοῦ σύγχρονου γλωσσικοῦ 
ἐκφυλισμοῦ εἶναι ἡ ἐκ νέου ἐπικέντρωση στή θεολογική πραγματικότητα τῆς 
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ἱερότητας τῆς γλώσσας. Γιά τή θεολογία ἡ γλώσσα εἶναι ἱερή, ἐπειδή σχετίζεται 
ἄμεσα μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ – τόν λόγο πού ἔφερε στήν ὕπαρξη τό γιγάντιο 
σύμπαν, τόν λόγο ὁ ὁποῖος εἶναι τό κατεξοχήν ὄχημα τῆς ἀποκάλυψης τοῦ 
Θεοῦ, τῆς θείας ἀλήθειας σέ μᾶς. Ἡ ἱερότητα τῆς γλώσσας καί ἡ μοναδικότητά 
της εἶναι τό ἐπίκεντρο τῆς θεολογικῆς ἐπεξεργασίας λόγω τῆς ἄμεσης καί 
ἀποφασιστικῆς σύνδεσης τῆς σωτηριολογίας μέ τήν ἐσχατολογία. Ἡ θέση 
μας στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὁμολογία ἐκ μέρους μας τῆς 
πίστης, δηλαδή ἀπό μιά λεκτική ὁμολογία (βλ. Ματθ. 10:32-33· Ρωμ. 10:9-10). 
Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ἡ καρδιά τῆς βασικῆς πράξης ἑνός μάρτυρα 
εἶναι γλωσσική, δηλαδή ἕνα λεκτικό γεγονός, μιά προφορική δήλωση τῆς 
πίστεως στόν Χριστό, τόν Κύριο. Ἐδῶ ἡ γλώσσα φθάνει στήν ὕψιστή της 
κατάσταση. Ἴσως ἀσχολούμενοι μέ τόν γλωσσικό πληθωρισμό, εἶναι ἐπίκαιρο 
νά μελετήσουμε σοβαρά καί μέ τιμιότητα τήν προειδοποίηση τοῦ Ἰησοῦ 
στό κατά Ματθαῖο εὐαγγέλιο: «Λέγω δέ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργόν ὅ ἐάν 
λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περί αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
ἐκ γάρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καί ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ» 
(Ματθ. 12:36-37).

2.  Ἡ πρόκληση τῆς βιοϊατρικῆς τεχνολογίας.

Ἡ δεύτερη μεγάλη πρόκληση ἡ ὁποία ἑλκύει τήν προσοχή μας εἶναι 
αὐτή πού δημιουργεῖται μέ τή λεγόμενη βιοϊατρική τεχνολογία. Στήν 
πραγματικότητα σ᾽αὐτή τήν περίπτωση συναντοῦμε ὄχι μιά ἀλλά διάφορες 
σοβαρές προκλήσεις, οἱ ὀποῖες προέρχονται ἀπό τήν βιοχημεία, τήν βιολογία, 
τήν βιοϊατρική καί τήν βιοτεχνολογία.

Ποιά εἰδικά εἶναι τά προβλήματα στήν περίπτωση αὐτή; Ἐδῶ ἔχουμε νά 
κάνουμε μέ πολύ προωθημένες τεχνικές στή γενετική μηχανική. Οἱ σκοποί 
τῶν ἐπιστημόνων πού συμμετέχουν στά πειράματα καί τά διάφορα σχέδια 
εἶναι πολλαπλοί καί ποικίλλουν. Ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφέρω μερικούς:

(α) Ἡ τροποποίηση τῶν κληρονομικῶν μηχανισμῶν τῶν μικροοργα-
νισμῶν ἤ κυττάρων. (β) Ἡ συγχώνευση κυττάρων διαφόρων ζωντανῶν 
ὀργανισμῶν. (γ) Ἡ σύνθεση καί παραποίηση τοῦ DNA (ἀρχικά τοῦ 
δεσοξυριβοζονουκλεϊνικοῦ ὀξέως), τό ὁποῖο συχνά χαρακτηρίζεται ὡς 
τό κύριο μόριο τῆς ζωής, καί (δ) τό ὁποῖο εἶναι καί τό πιό σημαντικό, ἡ 
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συμπλοκή γονιδίων ἤ ἐπανασυνδυασμένου DNA, ἕνα τρομερό ἐπίτευγμα, 
πού συγκρίνεται μόνο μέ τή διάσπαση τοῦ ἀτόμου καί τήν ἐπακόλουθη 
ἀπελευθέρωση πυρηνικῆς ἐνέργειας. Τό τελικό ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς 
ἐπιστημονικῆς δραστηριότητας εἶναι ἡ δυνατότητα γιά δραστική παρέμβαση 
στίς βασικές κληρονομικές διαδικασίες.

Ἡ πρόκληση γιά τή θεολογία εἶναι καταφανής, παρά τό ὅτι τά εἴδη 
πού μνημονεύθηκαν πιό πάνω εἶναι μερικά μόνο παραδείγματα. Πῶς 
ἀντιμετωπίζουμε αὐτό τό φοβερό ἐγχείρημα; Μπορεῖ ἡ θεολογία νά μένει 
οὐδέτερη καί ἄφωνη; Πρόκειται νά συμμετέχουμε ὡς ὑπνωτισμενοι ἤ ἀφελεῖς 
θεατές, παρακολουθώντας μιά διαδικασία ἡ ὁποία ἴσως παράγει σωτήρια 
φάρμακα ἀλλά καί θανατηφόρους ἰούς καί, γιατί ὄχι, τέρατα; Στήν περίπτωση 
αὐτή, πού εἶναι ἐξαιρετικά λεπτή καί πολύπλοκη, τό καθῆκον τῆς θεολογίας 
θά ἔπρεπε, ἴσως, ν᾽ἀρχίσει μέ μιά νέα ὑπογράμμιση τῆς ἱερότητας τῆς ζωῆς, 
μέ πάρα πέρα καλλιέργεια τοῦ σεβασμοῦ γιά κάθε ζωντανό πλάσμα. Τό 
φαινόμενο τῆς ζωῆς, τό ἐκπληκτικό αὐτό φαινόμενο πού προκαλεῖ δέος, 
ἀπαιτεῖ μεθοδική, φιλόπονη καί ἐκτεταμένη θεολογική ἐργασία στά χρόνια 
πού μᾶς ἔρχονται. Ἐπιπλέον, αὐτή εἶναι μιά περίπτωση καί μιά περιοχή, 
ὅπως ἡ ἀλήθεια τῆς δημιουργίας τῆς ζωῆς ἀπό τόν Θεό καί τῆς δημιουργίας 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, πού θά ἔπρεπε νά ὑπογραμμισθεῖ μέ ἔμφαση. 
Τό γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιουργημένος καί ὄχι αὐτόνομος καί 
στηριζόμενος στόν ἑαυτό του εἶναι ὑπέρτατης ἀξίας γιά ὅλα τά πειράματα 
καί τίς προσπάθειες πού ἔχουν σχέση μέ τήν βιοϊατρική τεχνολογία. Πρέπει 
νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἔχουμε ὅρια ὡς ἄνθρωποι, ὅτι ἡ φύση μας εἶναι 
πεπερασμένη. Δέν εἴμαστε ἀνεξάρτητοι καί ἄς ἀφήσουμε κατά μέρος τί 
προσποιούμαστε ὅτι εἴμαστε. Δέν εἴμαστε οἱ κύριοι τῆς ζωῆς στό σύμπαν. 
Ὑπάρχει μιά ἀμοιβαιότητα σχέσεων μεταξύ Θεοῦ, ἀνθρώπου καί ζωντανῶν 
ὀργανισμῶν. Ὑπάρχει ἕνα δίκτυο διασυνδέσεων πού προέρχονται ἀπό τό 
ἀρχικό γεγονός τῆς δημιουργίας. Ἡ θεολογία θά μποροῦσε καί θά ἔπρεπε νά 
παρουσιάσει τίς ἀλήθειες αὐτές στόν κόσμο ὄχι ὡς ἀρνητικό δόγμα ἀλλά ὡς 
θετική καί ὑψοποιό διδασκαλία, διδασκαλία πού ἀποκαθιστᾶ τήν ἰδέα τῆς 
ἱερότητας τῆς ζωῆς καί διευκρινίζει τό ρόλο τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐξερευνητῆ 
μέσα στό δημιουργημένο κόσμο, τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος, 
ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος εἶναι ἕνα δημιουργημένο ὄν.
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3.  Ἡ πρόκληση τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.

Ἡ τρίτη πρόκληση ἐμφανίζεται στόν ἐκπληκτικά περίπλοκο κόσμο τῶν 
ἀνθρωπίνων σχέσεων. Αὐτό πού βιώνουμε σήμερα καί ἐκεῖνο πού θά γίνει πιό 
ἔντονο στά χρόνια πού ἔρχονται εἶναι μιά βαθιά καί ριζική ἀλλαγή ἤ κλονισμός 
στίς σχέσεις αὐτές. Βασικοί θεσμοί, ὅπως ὁ γάμος, βρίσκονται ὑπό συνεχή 
συζήτηση καί ἐξονυχιστική ἔρευνα καί ἀναθεώρηση. Οἱ ἐνδοοικογενειακές 
σχέσεις καί δυναμική ἀποσταθεροποιοῦνται μέ αὐξανόμενο ρυθμό. Ἡ χωρίς 
ἀναπνοή κινητικότητας, ὁ τρόπος ζωῆς στά μεγάλα ἀστικά κέντρα μεταβάλ-
λονται ἀδιάκοπα σέ παράγοντες πού ἐμποδίζουν τίς οὐσιαστικές καί μόνιμες 
σχέσεις. Ἡ ἀνάγκη γιά βίωση δίδει ὤθηση στό νά ὑπεραναπτυχθοῦν ἰσχυρά 
ἀτομικιστικά καί ζωώδη στοιχεῖα στούς ἀνθρώπους. Μεγάλες περιοχές 
ὑπηρεσιῶν, εἰδικά οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, περιέρχονται σταθερά στήν 
κυριαρχία τῆς τεχνολογίας τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ 
σέ πάρα πέρα δραματική μείωση τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. 
Ἡ ἀπο-προσωποποίηση καί ἡ ἀπ-ανθρωποποίηση καταβροχθίζει ἀδυσώπητα 
μεγάλο μέρος τῆς καθημνερινῆς ζωῆς. Εὐρεῖες καί ζωτικές περιοχές τῶν 
διαπροσωπικῶν σχέσεων, ὅπως ἡ ἀνθρωπινη σεξουαλικότητα, δέχονται 
ἀδιάλειπτα ἐπιδράσεις καί τροποποιοῦνται ἀπό καταστροφικούς παράγοντες. 
Τό σπάσιμο τῶν σχέσεων, ἡ αὐξανόμενη δυσκολία γιά πραγματική σέ βάθος 
ἐπικοινωνία καί ἡ ἐπακόλουθη μοναξιά καί ἀπομόνωση στό σύγχρονο κόσμο, 
ἀποτελοῦν μιά πρόκληση κολοσσιαίων διαστάσεων γιά τή θεολογία καί τήν 
Ἐκκλησία μας.

Ἐδῶ ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ἔχει τό ὑψηλό καί ἐπεῖγον καθῆκον νά 
μεταφέρει στούς ἀνθρώπους τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῶν ἀνθρωπολογικῶν 
καί σωτηριολογικῶν ἀληθειῶν καί ἐμπειριῶν τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἀλήθειες 
αὐτές θά μποροῦσαν καί θά ἔπρεπε νά παρουσιαστοῦν, ἑρμηνευθοῦν ἐκ 
νέου καί ἀναλυθοῦν. Θά ἔπρεπε νά ἐφαρμοσθοῦν μέ ἀγάπη καί φροντίδα 
στά σχετικά προβλήματα. Ἡ ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἑνός 
προσώπου λυτρωμένου ἐν Χριστῷ, θά ἔπρεπε νά ἔρθει ξανά στό ἐπίκεντρο. 
Ταυτόχρονα τό φοβερό καί μεγαλειῶδες μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας, ὡς 
ἀποκάλυψης τῶν ὑπέρτατων καί τέλειων διαπροσωπικῶν σχέσεων, δίδει 
μιά μοναδική ἀπάντηση σ᾽ ἕνα ἀριθμό δύσκολων ἐρωτημάτων. Ἐπιπλέον, 
τό γεγονός τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ χώρου τῆς ἀποκάλυψης τῆς 
θείας ἀλήθειας, τό γεγονός ὅτι αὐτή ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή πού τή συνοδεύει 
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ἔχουν δοθεῖ ὄχι σέ ἄτομα ὡς τέτοια ἀλλά στήν Ἐκλκλησία ὡς σῶμα, σ᾽ἕνα 
ὀργανισμό καθορισμένο μέ μοναδικό τρόπο ἀπό σχέσεις, δίδει στή θεολογία 
τεράστιες δυνατότητες. Ἡ ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί ἡ 
ἱερότητα καί ἀπόλυτη προτεραιότητα τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, μέ τήν 
τελική ἀναφορά τους στήν Ἁγία Τριάδα καί ἡ ἄμεση φανέρωσή τους στή ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας διά μέσου τῶν αἰώνων, ἀποκαλύπτει μιά γοητευτική προοπτική 
γιά μᾶς. Πρέπει μέ κάθε ταπεινοφροσύνη ν᾽ἀποδεχτοῦμε τήν πρόκληση ὡς 
δῶρο τοῦ Θεοῦ καί νά ἐργασθοῦμε μέ πάθος γιά τήν καθιέρωση τῶν σωστῶν 
διαπροσωπικῶν σχέσεων.

Β΄.
ΤΑ ΤΡΙΑ «ΠΕΡΑ ΑΠΟ»

Τό νά ἀπαντᾶ σέ προκλήσεις εἶναι μιά ἀπό τίς θεμελιώδεις ἀποστολές τῆς 
θεολογίας. Ἐντούτοις ἡ θεολογία μας δέν θά ἔπρεπε νά περιοριστεῖ στό ρόλο 
αὐτό. Ἄν ἀπαντοῦμε πάντοτε σέ προκλήσεις ἤ ἀποκρινόμαστε σέ ἐρωτήματα, 
τότε περιοριζόμαστε μέσα στό χῶρο τῆς τρέχουσας προβληματικῆς· 
γινόμαστε αἰχμάλωτοι τῶν σχεδίων πού μᾶς ἐπιβάλλονται. Ἀκολουθοῦμε, 
προσαρμοζόμαστε.  Ἴσως μιά ἀποφασιστικά σημαντική λειτουργία τῆς 
θεολογίας σήμερα εἶναι νά προχωρήσει πέραν τῶν προκλήσεων καί μπροστά 
ἀπό τά ἐρωτήματα. Ν᾽ἀνοίξει ὁρίζοντες, νά ρίξει φῶς σέ σημαντικά 
ζητήματα, νά καθοδηγήσει καί νά ὑποδείξει τά οὐσιαστικά προβλήματα. 
Χρειάζεται ν᾽ἀλλάξουμε λανθασμένους προσανατολισμούς, νά εἰσηγηθοῦμε 
προτεραιότητες, νά ἐπανεκτιμήσουμε κριτήρια καί νά ἀποκαλύψουμε τήν 
ἀληθινή φύση τῶν πραγμάτων ἤ τῶν καταστάσεων.

Σ᾽αὐτή τή συνάφεια, μέσω παραδειγμάτων ἤ μοντέλων, θά ἤθελα νά 
εἰσηγηθῶ τρεῖς τέτοιες περιπτώσεις. Τίς ὀνομάζω, συμβολικά, τά τρία «πέρα 
ἀπό».

1. Πέρα ἀπό τήν αἰσιοδοξία καί τήν ἀπαισιοδοξία.

Στήν περίπτωση αὐτή ἀναφερόμαστε στίς ἐπικρατοῦσες νοοτροπίες 
τῆς ἀπαισιοδοξίας καί αἰσιοδοξίας ἀναφορικά μέ τή θέση καί τή μοίρα τοῦ 
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ἀνθρώπου. Ὑπάρχει πληθώρα ἀπαισιοδόξων σ᾽ὅλες τίς ἀκαδημαϊκές τάξεις, οἱ 
ὁποῖοι μιλοῦν μιά γλώσσα θρήνων καί πένθους ὅσο ἀφορᾶ τήν ἀνθρωπότητα. 
Περιγράφουν τόν ἄνθρωπο σάν χειρότερο ἀπό ζῶο, σάν ἕνα μεῖγμα λάσπης, 
ἀπόγνωσης, κτηνωδίας καί πόνων, πού δέν ἔχει νόημα. Δέν βλέπουν κανένα 
λαμπρό μέλλον. Προφητεύουν ἐπικείμενη καταστροφή, ἀναπόφευκτη 
παρακμή, ἀποσύνθεση καί τελικό χάος γιά τήν ἀνθρώπινη φυλή.

Διαμετρικά ἀντίθετη στάση εἶναι αὐτή τῶν αἰσιοδόξων οἱ ὁποῖοι 
ἐκθειάζουν τά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπου καί τό λαμπρό του μέλλον μέ τή 
βαθμιαία, αὐτόματη ἤ βίαιη ἐξάλειψη τοῦ πόνου, τῆς ἐνοχῆς καί τῆς ἀδικίας· 
μέ τή χαραυγή μιᾶς οὐτοπίας, ὅπου ἡ ζωή θά εἶναι μιά ἐναλλαγή μεταξύ 
εὐχαρίστησης καί ξεκούρασης.

Ἡ θεολογία προχωρεῖ πέρα ἀπό τέτοιες αἰσιοδοξίες καί ἀπαισιοδοξίες, 
πέρα ἀπό μιά ὀνειροπόλα ἀφέλεια ἤ μιά ὀδυρομένη κατάθλιψη ὅσο ἀφορᾶ τόν 
ἄνθρωπο. Ἐδῶ ἡ θεολογία προσφέρει τό ἀνεκτίμητο γεγονός τῆς ἐνσάρκωσης, 
τό βασικό γεγονός τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος: τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Αὐτό τό γεγονός ἐγκαθιδρύει γιά πάντα, καί πέρα ἀπό ὅποιες προβλεπτές ἤ 
ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις καί περιστάσεις, τή μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπου, τή 
μοναδικότητα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης πάνω στή γῆ, τήν αἰωνιότητα τοῦ 
ἀνθρώπου. Μέσα ἀπό ἑκατομμύρια δυνατότητες γιά σωτηρία, ὁ Θεός διάλεξε 
τόν τρόπο τῆς ἐνσάρκωσης.  Ἔγινε ἄνθρωπος καί τό γεγονός αὐτό τοποθετεῖ 
τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀνθρωπότητα πέρα ἀπό τίς στενές καί παραμορφωμένες 
ἀντιλήψεις τόσο τῶν αἰσιοδόξων ὅσο καί τῶν ἀπαισιοδόξων. Τό μυστήριο τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης καί προορισμοῦ θεωρούμενο ἐν Χριστῷ μεταμορφώνει 
ριζικά καί ὑπερβαίνει ὁποιαδήποτε κοσμική ἀνθρωπολογική κατανόηση.

Σ᾽ αὐτή τήν καυτή περίπτωση, ἡ ὀρθόδοξη θεολογία πρέπει νά δώσει 
στούς ἀνθρώπους τόν ἀληθινό ἄρτο τῆς ζωῆς. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ γοητευτικοῦ 
γεγονότος τῆς ἐνσάρκωσης θά μποροῦσε ν᾽ἀνοίξει ἐντελῶς νέους δρόμους 
γιά τήν κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου.  Ἡ Χριστολογία γιά μιά ἀκόμη φορά θά 
ἔπρεπε νά ἐνημερώσει τήν ἀνθρωπολογία μέ τρόπο οὐσιαστικό. Θά ἔπρεπε 
ν᾽ ἀπελευθερώσει τό ἀνθρώπινο μυαλό ἀπό τή δουλεία σέ μιά ἀνθρωπολογία 
πού ἀγνοεῖ τόν Θεό ὡς Θεό καί ἄνθρωπο.  Ἐν Χριστῷ ὁ ἄνθρωπος, τό 
μέλλον τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι μόνο ὁ Θεός. Ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου, ὡς 
ἀδελφοῦ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ Θεός. Ἡ ἀνακοίνωση ἑνός τέτοιου ὁράματος θά 
μποροῦσε νά δώσει ὤθηση σέ μιά λαμπρή θεολογική δημιουργία.
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2. Πέρα ἀπό τό στατιστικά μετρούμενο ἐδῶ καί τώρα.

Αὐτό εἶναι ἕνα ἀκόμη παράδειγμα τῆς θεολογίας πού προχωρεῖ πέρα 
καί πάνω ἀπό τίς τρέχουσες ἰδέες καί τίς ἐπικρατοῦσες ἀντιλήψεις. Ὁ 
σύγχρονος κόσμος φαίνεται νά εἶναι αἰχμάλωτος μιᾶς φιλοσοφίας ἡ ὁποία 
καθορίζει καί περιορίζει τήν πραγματικότητα σ᾽ὅ,τι μπορεῖ νά μετρηθεῖ καί 
νά ψηλαφηθεῖ. Μερικές φορές τρόποι ὕπαρξης, τύποι βιωμάτων, ἀξίες τῆς 
ζωῆς καί προσωπικές ἰδιότητες πρέπει νά εἶναι εὐαίσθητες στίς στατιστικές 
προσεγγίσεις καί ἀναλύσεις τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν προκειμένου νά 
θεωροῦντα ἀποδεκτές καί νόμιμες.

Ἡ κατάσταση ὅμως αὐτή εἶναι ἀποπνικτική. Οἱ ἄνθρωποι νιώθουν τήν 
πίεση ἀπό τά ἀόρατα τείχη τά ὁποῖα ὑψώνονται γύρω τους καί κλείνουν 
πολλές λεωφόρους. Ἐξαιτίας αὐτοῦ, ἕνας ἐντυπωσιακός ἀριθμός ἀνδρῶν καί 
γυναικῶν στρέφονται σέ ἐξωτερικές θρησκείες, ἀναζητώντας πνευματικές 
ἐμπειρίες, γίνονται θυματα τῆς μαγείας καί τῆς ἀστρολογίας, τῶν μέντιουμ 
καί τοῦ μυστικισμοῦ. Σέ μιά τέτοια κρίση, ἡ θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας ἔχει μιά ἐλπιδοφόρα δυναμική καί καθῆκον. Πρέπει νά ἀποκαλύψει 
τόν πνευματικό κόσμο, τήν πραγματικότητα πού διανοίγεται στήν πίστη καί 
διά μέσου αὐτῆς. Ἐδῶ ἡ θεολογία ἔχει ἀποστολή καί καθῆκον νά διανοίξει 
τά μονοπάτια γιά μιά ζωή μέ τόν Θεό, γιά τήν καταπληκτική ἐμπειρία τῆς 
ἐνοίκησης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν ἡμῖν. Ἐδῶ ἡ θεολογία θά μποροῦσε νά 
γίνει ἕνας γενναιόδωρος καί σοφός μύστης στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, 
στή λατρεία ὡς ἕνα ἄνοιγμα στό μή μετρητό, τό ἀόρατο, τό ὑπερβατικό, τό 
ἔσχατο. Οἱ δυνατότητες εἶναι ἀπεριόριστες καί ἡ ἀναγκαιότητα καί ἀξία τῆς 
προσπάθειας καταφανεῖς. Πρέπει νά δείξουμε στούς ἀνθρώπους ὅτι ὁ homo 
adorans, ὁ λειτουργικός, ὁ λατρεύων ἄνθρωπος, εἶναι μιά πραγματικότητα 
τήν ὁποία δέν θά μποροῦσαν νά προσεγγίσουν ἤ νά περιγράψουν μέ 
ὁποιοδήποτε τρόπο οὔτε οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές οὔτε οἱ στατιστικές 
οὔτε τά ἀριθμητικά δεδομένα.

Πρέπει νά ἑρμηνεύσουμε καί ἀναλύσουμε, ὡς θεολόγοι, τίς πολλές ὄψεις 
τῆς ζωῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, τήν ἐλευθερώνουσα καί ἀναγεννῶσα λειτουργική 
ἐμπειρία, μιά ζωή καί μιά ἐμπειρία ἡ ὁποία ὁδηγεῖ πέρα ἀπό τό στατιστικά 
μετρήσιμο ἐδῶ καί τώρα στό πνευματικά χειροπιαστό, στό αἰώνια ἐκλεκτό 
ἐδῶ καί τώρα τοῦ Θεοῦ, ἑνός Θεοῦ πού βρίσκεται ἀνάμεσά μας.
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3. Πέρα ἀπό τή διαίρεση, τό διαχωρισμό καί τή διάκριση.

Θά τελειώσω μέ μιά ἀκόμα βασική περίπτωση. Πρόκειται γιά τό ὀδυνηρό 
θέμα τῆς διαίρεσης, τοῦ διαχωρισμοῦ καί τῆς διάκρισης. Ζώντας σ᾽αὐτή τή 
χώρα, ἔχουμε καλύτερη γνώση τοῦ ἐξαιρετικά λεπτοῦ καί εὐαίσθητου θέματος 
τῶν φυλετικῶν ἐντάσεων καί προστριβῶν μεταξύ μειονοτήτων.  Ἐπίσης, ὡς 
Ὀρθόδοξοι, ἔχουμε συνείδηση τῶν δυσκολιῶν πού μερικές φορές ἀναφύονται 
μεταξύ μας καί προκαλοῦν θλίψη καί πόνο ἤ ἀκόμα ἐμποδίζουν τή διακονία 
μας.

Σέ τέτοιες περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι πολλές τόσο στό ἐσωτερικό ὅσο 
καί διεθνῶς, δέν μποροῦμε νά περιμένουμε καί νά ἀπαντοῦμε ἁπλῶς στίς 
προκλήσεις καί τά ἐρωτήματα. Πρέπει νά προχωρήσουμε πέρα καί μπροστά 
καί νά προσφέρουμε τή διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου μέ θετικό τρόπο: τήν 
ἀλήθεια τῆς μή διάκρισης μεταξύ Ἰουδαίου καί  Ἕλληνα, ἐλεύθερου καί 
δούλου, ἄνδρα καί γυναίκας, γιά νά χρησιμοποιήσω τήν ὁρολογία τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου (βλ. Γαλ. 3:28).  Ἕνα θεμελιῶδες θεολογικό  καθῆκον 
εἶναι νά μορφώσουμε καί νά καταρτίσουμε τούς ἀνθρώπους μας στό νά 
ἔχουν νοῦ Χριστοῦ καί νά τούς βοηθήσουμε νά βλέπουν κάθε ἀνθρώπινο 
πρόσωπο ὡς τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ὁποιαδήποτε φυλετική, ἐθνική ἤ 
πολιτιστική διαφορά ὡς πλουσιμό γιά ὅλους, ὡς πολλαπλότητα δώρων, ὡς 
ποικιλία δυνατοτήτων μᾶλλον, παρά ὡς αἰτία ἐχθρότητας καί ἀνταγωνισμοῦ.  
Ἡ θεολογία τῆς  Ἐκκλησίας προχωρεῖ πολύ μακρύτερα ἀπό τήν ὑπέρβαση 
τῶν διαιρέσεων καί ἀμφισβητήσεων στά φυλετικά, πολιτικά, ἐθνικά καί 
πολιτισμικά ἐπίπεδα. Προσφέρει κάτι καταπληκτικό ἐκ πρώτης ὄψεως καί 
ἀκοῆς: τό ξεπέρασμα τῶν διαιρέσεων καί κενῶν, ἀκόμα καί στίς διαστάσεις 
τοῦ χρόνου.  Ὅσοι ἀπεβίωσαν, οἱ ἄνθρωποι τῶν προηγουμένων γενεῶν, καί οἱ 
πιστοί πού ζοῦν ἀκόμα στή γῆ, ἑνώνονται μέ τήν κοινωνία τῶν ἁγίων. Εἴμαστε 
ἑνωμένοι μέσω τῆς λατρείας, μέσω τῆς συνεχιζόμενης λειτουργικῆς ζωῆς. 
Οἱ διαιρέσεις τοῦ χρόνου καί τῆς κατάστασης μεταξύ νεκρῶν καί ζωντανῶν 
καταργοῦνται. Πολύ περισσότερο καταργήθηκαν ὅλες οἱ ἄλλες διαιρέσεις! 
Στήν περιοχή αὐτή δέν ὑπάρχει περιορισμός γιά μιά οὐσιαστική θεολογική 
προσφορά ἡ ὁποία νά στοχεύει στήν ἐξεύρεση τῆς λύσης γιά ἕνα καυτό καί 
ἄμεσο πρόβλημα.

Συμπερασματικά, προσπάθησα νά εἰσηγηθῶ βασικούς στόχους γιά 
τό θεολογικό μας ἔργο, στόχους πού σχετίζονται μέ τίς τρεῖς σύγχρονες 
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προκλήσεις: τήν πρόκληση τῆς γλώσσας, τήν πρόκληση τῆς βιοϊατρικῆς 
τεχνολογίας καί τήν πρόκληση τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.  Ἔκανα ἐπίσης 
μιά προσπάθεια νά δείξω τήν ἀναγκαιότητα νά προχωρήσουμε πέρα ἀπό 
τίς προκλήσεις καί εἰδικότερα πέρα ἀπό τήν ἀνθρωπολογική αἰσιοδοξία καί 
ἀπαισιοδοξία, πέρα ἀπό τό στατιστικά μετρούμενο ἐδῶ καί τώρα, πέρα ἀπό 
διαιρέσεις, διαχωρισμούς, διακρίσεις καί ἐπιβλαβεῖς ἀνταγωνισμούς.

Προσφέρω τίς εἰσηγήσεις μου μέ πολλή ταπεινοφροσύνη καί ἀγάπη. Τίς 
προσφέρω μέ πνεῦμα βαθιᾶς καί θερμῆς προσευχῆς και εὐχαριστίας στόν 
Θεό. Ζητοῦμε πολλά;  Ὄχι!  Ὄχι, διότι πιστεύουμε σ᾽ Αὐτόν, γιά τόν ὁποῖο ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε στούς Ἐφεσίους: «Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπέρ πάντα 
ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἤ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν 
ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ εἰς 
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων ἀμήν» (Ἐφ. 3:20-21).



 Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
a

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατ’ ἀρχάς, θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴ χαρά μου ποὺ γιὰ μιὰ ἀκόμη 
φορὰ μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ βρεθῶ ἐδῶ στὴν τόσο ἀγάπημένη μου 
Κύπρο. Ἡ εὐγνωμοσύνη μου στοὺς ἐμπνευστὲς τῆς προσκλήσεώς μου εἶναι 
ἀπροσμέτρητη. 

Χαίρω, ἐπίσης, ποὺ στὴν οὐσία ἀντικείμενο τῆς ὁμιλίας μου εἶναι τὸ 
δῶρο τῆς ζωῆς καὶ ὁ ἄνθρωπος, μάλιστα στὴ φάση ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ  
ξεκινάει νὰ οἰκοδομεῖται καί, ἐπειδὴ φαίνεται ἐλλιπής, γιὰ κάποιους λόγους 
ἀμφισβητεῖται ἡ ἀνθρώπινη ταυτότητα. 

Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ ἀμφισβήτηση τελικὰ ὁδηγεῖ στὸ φοβερὸ ἀποτέλεσμα 
οἱ δηλωμένες κατ’ ἔτος νόμιμες ἀμβλώσεις, παγκοσμίως, νὰ πλησιάζουν 
τὸν ἀριθμὸ τῶν 53.000.0001, περίπου ὅσοι καὶ οἱ θάνατοι2. Ἂν σὲ αὐτὸν τὸν 
ἀριθμὸ προσθέσουμε καὶ τὰ προεμφυτευτικὰ ἔμβρυα ποὺ καταστρέφονται, 
τότε ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι, πρὶν νὰ δεῖ τὸ φῶς τῆς ζωῆς, καταστρέφεται 
ἐτησίως νόμιμα ἕνας πληθυσμὸς ἀνάλογος μὲ αὐτὸν τῆς Ἰταλίας ἢ τῆς 
Γαλλίας3. Τὸ χειρότερο δὲ εἶναι ὅτι ὅλο αὐτὸ πλέον δικαιολογεῖται καὶ 

1  ΤΙΜΕ, August 10, 1998, σ. 16.
2  http://www.worldometers.info/gr/ Μέχρι χθὲς το βράδυ, 28 Σεπτεμβρίου 2016, στἰς 23:30, ὁ ἐπίσημος 
ἀριθμὸς τοῦ ἐννεαμήνου τοῦ ἔτους ἦταν 31.300.000 (περίπου 120.000 τὴ μέρα)
3  https://el.wikipedia.org/wiki/Κατάλογος_χωρών_ανά_πληθυσμό
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ἠθικά, μάλιστα δὲ ἐπιχειρεῖται τέτοια ἀλλοίωση τῆς ἠθικῆς, ὥστε ἐπίσημα 
νὰ ὑποστηρίζεται καὶ ἡ ἄποψη ὅτι γιὰ περιπτώσεις παθολογικῶν ἐμβρύων, ἡ 
ἄρνηση διακοπῆς τῆς κυήσεως «κατὰ κανόνα ἐλέγχεται ἠθικά»4! 

Κατὰ βάσιν ἡ ἠθικὴ θεώρηση τῶν ἀμβλώσεων ἀναφέρεται σὲ τέσσερεις 
περιπτώσεις:

1) Περιπτώσεις, ποὺ ἡ κύηση θεωρεῖται ἀνεπιθύμητη,

2) Περιπτώσεις, ποὺ τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυο, ὕστερα ἀπὸ προγεννητικὸ 
ἔλεγχο, ἐκτιμᾶται πὼς εἶναι παθολογικό,

3) Περιπτώσεις, ποὺ ἡ κυοφορία προῆλθε βίαια (π.χ. ἀπὸ βιασμό, 
αἱμομειξία κ.λπ.) καὶ

4) Περιπτώσεις, ποὺ ἡ συνεχιζόμενη κύηση ἢ ὁ ἐνδεχόμενος τοκετὸς 
ἀπειλεῖ τὴ ζωὴ τῆς μητέρας.

Ὁ δικός μου λόγος δὲν θὰ εἶναι ἐπιστημονικός, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιατὶ 
ἄλλοι εἰδικοὶ ὁμίλησαν περὶ τοῦ θέματος, ἀφ’ ἑτέρου δὲ διότι ἀποστολὴ 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι, σεβόμενη τὴν ἐπιστήμη, νὰ ἀποκαλύπτει τὸ μυστήριο. 
Καὶ αὐτὸ θὰ προσπαθήσω νὰ κάνω. Οὔτε πάλι θὰ ἀναφερθῶ σὲ εἰδικὲς 
περιπτώσεις, ἀφήνοντας τυχὸν σχετικὰ σχόλια γιὰ τὴ συζήτηση, ἀλλὰ θὰ 
ἐπικεντρωθῶ στὶς βασικὲς ἀρχὲς ποὺ προσδιορίζουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
θεώρηση τοῦ ἐμβρύου, προκειμένου νὰ δικαιολογήσω τὴ στάση καὶ τὸ 
φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν ἀμβλώσεων ἐν γένει.

Ἀναπόφευκτα θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ στὴν ἐμβρυϊκή της 
φάση, ὄχι ὅμως ἀποσπασματικά, ἀλλὰ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία∙ 
τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ποιές οἱ δυνατότητές του, ποιός ὁ προορισμός καὶ οἱ 
προοπτικές του, ἀπὸ πότε θεωροῦμε ὅτι ἀρχίζει ἡ ἀνθρώπινη φύση νὰ ἀποκτᾶ 
ὀντότητα καὶ ἀνθρώπινη ταυτότητα.  

Β. ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Α. Σύμφωνα μὲ παλαιότερους δυτικοὺς συγγραφεῖς καὶ φιλοσόφους 
(Fienus, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Louverin, 1620), ἡ ψυχὴ εἰσέρχεται στὸ 

4  Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς Ἑλλάδος, ΓΝΩΜΗ γιὰ τὴν Προγεννητικὴ καὶ Προεμφυτευτικὴ 
Διάγνωση καὶ τὴ μεταχείριση τοῦ ἐμβρύου, 9.3.2007.
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ἔμβρυο τρεῖς μέρες μετὰ τὴ σύλληψη5.  Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, αὐτὸ συμβαίνει 
40 μέρες μετὰ τὴ σύλληψη.  Τὴν ἄποψη αὐτὴ φαίνεται νὰ συμμερίζεται καὶ 
ὁ Γεώργιος Γεννάδιος Σχολάριος6, ἐπειδὴ τότε ὁλοκληρώνεται ἡ δημιουργία 
ὅλων τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος.  Οἱ Ἀριστοτελικοὶ φιλόσοφοι ταυτίζουν τὴν 
παρουσία τῆς ψυχῆς μὲ τὴν πρώτη κίνηση τοῦ ἐμβρύου, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται 
κατὰ τὴν 40ή μέρα στὰ ἀγόρια καὶ κατὰ τὴν 80ή στὰ κορίτσια. Μάλιστα, 
κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ φυσικὴ ψυχὴ «εἰσέρχεται» στὸ ἔμβρυο κατὰ τὴν 
κύηση, ἡ λογικὴ κατὰ τὸν τοκετὸ καὶ ἡ πνευματικὴ στὰ πρῶτα στάδια τῆς 
ζωῆς7.  Ὁ Thomas Acquinas (Θωμᾶς Ἀκινάτης), πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς δημιουργεῖ 
τὶς ψυχὲς τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τὶς ἑνώνει μὲ τὴν ὕλη ποὺ θὰ διαμορφώσουν8. 

Ἐνῶ, ὅμως, κατὰ βάσιν αὐτὲς οἱ θεωρίες περιγράφουν τὶς διάφορες τάσεις 
καὶ ἀντιλήψεις περὶ τοῦ θέματος, ἡ Ἐκκλησία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὲ συνέπεια καὶ 
σαφήνεια ἀντικρύζει τὸν ἄνθρωπο ὡς κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένον «ἐξ ἄκρας 
συλλήψεως». Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ συνείδηση καὶ διδασκαλία της. 

Ἡ πατερικὴ διδασκαλία περὶ ἐμβρύου ἀντλεῖται κατὰ βάσιν μέσα ἀπὸ 
τὰ ὅσα περιλαμβάνει περὶ τοῦ συνδέσμου ψυχῆς καὶ σώματος. Ἔτσι ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος Νύσσης ὁμιλεῖ διεξοδικὰ γιὰ τὸ ταυτόχρονο τῆς ἀρχῆς ψυχῆς 
καὶ σώματος,9 ὅπως καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, τονίζοντας ὅτι 

5  Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Εἰσαγωγὴ στὰ Δογματικὰ τοῦ Γρηγορίου Νύσσης, ΕΠΕ 1.85.
6  Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου, Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα, Ρὰἶἂὖ, 1928, Maison de la Bonne Presse, Paris, 
1928, pp. 461-480.
7  Troianos, S.: The embryo in Byzantine Canon Law, in Bio-politics – The Bio-environment, Vol. III, 
ed. by Vlavianou-Arvaniti A., pp. 179-184, International Organization of Bio-Politics, Athens, 1991.
8  Parker, T.L. and Parker S.A.(trsl): A Manual of Modern Scholastic Philosophy, vol. I, 2nd ed., London, 
1921. Rev. William Reany, D.D.: The Creation of the Human Soul, Benziger Brothers, New York, 1932, p. 88. 
9  «Ἀλλ᾿ ἑνὸς ὄντος τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ διὰ ψυχῆς τε καὶ σώματος συνεστηκότος, μίαν αὐτοῦ καὶ κοινὴν 
τῆς συστάσεως τὴν ἀρχὴν ὑποτίθεσθαι, ὡς ἂν μὴ αὐτὸς ἑαυτοῦ προγενέστερός τε καὶ νεώτερος γένοιτο, 
τοῦ μὲν σωματικοῦ προτερεύοντος ἐν αὐτῷ, τοῦ δὲ ἑτέρου ἐφυστερίζοντος... Ἐν δὲ τῇ καθ᾿ ἕκαστον 
δημιουργίᾳ μὴ προτιθέναι τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον, μήτε πρὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, μήτε τὸ ἔμπαλιν... 
Μήτε ψυχὴν πρὸ τοῦ σώματος, μήτε χωρὶς ψυχῆς τὸ σῶμα ἀληθὲς εἶναι λέγειν, ἀλλὰ μίαν ἀμφοτέρων 
ἀρχήν» («Περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου», ΕΠΕ 5, 206).
     Στὴ συνέχεια δὲ τὸ ἀναλύει ὡς ἑξῆς: «Ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐν τῷ σίτῳ φαμὲν ἢ ἐν ἑτέρῳ τινὶ τῶν σπερμάτων, 
ἅπαν ἐμπεριειλῆφθαι τῇ δυνάμει τὸ κατὰ τὸ στάχυν εἶδος, τὸν χόρτον, τὴν καλάμην, τὰς διὰ μέσου ζώνας, 
τὸν καρπόν, τοὺς ἀνθέρικας, καὶ οὐδὲν τούτων ἐν τῷ τῆς φύσεως λόγῳ προϋπάρχειν ἢ προσγίνεσθαί φαμεν 
τῇ φύσει τοῦ σπέρματος, ἀλλὰ τάξει μέν τινι φυσικῇ τὴν ἐγκειμένην τῷ σπέρματι δύναμιν φανεροῦσθαι, 
οὐ μὴν ἑτέραν ἐπεισκρίνεσθαι φύσιν, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὴν ἀνθρωπίνην σπορὰν ὑπειλήφαμεν 
ἔχειν ἐν τῇ πρώτῃ τῆς συστάσεως ἀφορμῇ συνεσπαρμένην τὴν τῆς φύσεως δύναμιν, ἐξαπλοῦσθαι δὲ καὶ 
φανεροῦσθαι διά τινος φυσικῆς ἀκολουθίας πρός τὸ τέλειον προϊοῦσαν, οὐ προσλαμβάνουσάν τι τῶν 
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«ἅμα δὲ τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ πέπλασται, οὐ τὸ μὲν πρότερον τὸ δὲ ὕστερον»10, 
καὶ «τὴν ψυχὴν... οὐ πρότερον προϋπάρξασαν ἐμπεδήσας (ὁ Θεός), ἀλλ᾿ ἐν τῇ 
συνθέτῳ διαπλάσει ἐκ τοῦ μὴ ὄντος αὐτὴν συστησάμενος»11.

Στὴ διατύπωση αὐτήν, ξεκάθαρα φαίνεται ἡ πίστη στὸ ταυτόχρονο τῆς 
ἀρχῆς ψυχῆς καὶ σώματος καὶ στὴ σημασία τῆς συνύπαρξής τους, μὲ ἄλλα 
λόγια ὅτι ἡ βιολογικὴ ἀρχὴ σηματοδοτεῖ τὴν ψυχοσωματικὴ γέννηση τοῦ 
ἀνθρώπου. Εἶναι μάλιστα ἐνδιαφέρον ὅτι οἱ Πατέρες δὲν σχετίζουν καθόλου 
τὴ σχέση τῆς ψυχῆς τοῦ ἐμβρύου μὲ τὸ σῶμα τῆς μητέρας ἀλλὰ μὲ τἠ δική 
του βιολογικὴ ὑποστασιοποίηση. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μὲ τὸν ὅρο «σύλληψη» 
δὲν ἐννοοῦμε τὴν ἐμφύτευση, δηλαδὴ τὸν ὀργανικὸ σύνδεσμο ἐμβρύου καὶ 
μητέρας, ἀλλὰ τὴ γονιμοποίηση, δηλαδὴ τὴν ἔναρξη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς12.

Ἀνάλογα καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὑποστηρίζει ὅτι δὲν 
μποροῦν νὰ ὑπάρξουν χωριστά ψυχὴ καὶ σῶμα13, ἀλλὰ ἡ σχέση τους εἶναι 

ἔξωθεν εἰς ἀφορμὴν τελειώσεως, ἀλλ᾿ ἑαυτὴν εἰς τὸ τέλειον δι᾿ ἀκολουθίας προάγουσαν, ὡς μήτε ψυχὴν 
πρὸ τοῦ σώματος, μήτε χωρὶς ψυχῆς τὸ σῶμα ἀληθὲς εἶναι λέγειν, ἀλλὰ μίαν ἀμφοτέρων ἀρχήν, κατὰ μὲν 
τὸν ὑψηλότερον λόγον, ἐν τῷ πρώτῳ τοῦ Θεοῦ βουλήματι καταβληθεῖσαν, κατὰ δὲ τὸν ἕτερον, ἐν ταῖς τῆς 
γενέσεως ἀφορμαῖς συνισταμένην.
 Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι τὴν κατὰ μέλη διόρθωσιν ἐνιδεῖν τῷ πρὸς τὴν σύλληψιν τοῦ σώματος ἐντιθεμένῳ πρὸ 
τῆς διαπλάσεως, οὕτως οὐδὲ τὰς τῆς ψυχῆς ἰδιότητας ἐν τῷ αὐτῷ δυνατόν ἐστι κατανοῆσαι πρὶν προελθεῖν 
εἰς ἐνέργειαν.  Καὶ ὥσπερ οὐκ ἄν τις ἀμφιβάλοι πρὸς τὰς τῶν ἄρθρων τε καὶ σπλάγχνων διαφορὰς ἐκεῖνο 
τὸ ἐντεθὲν σχηματίζεσθαι, οὐκ ἄλλης τινὸς δυνάμεως ἐπεισερχομένης, ἀλλὰ τῆς ἐγκειμένης φυσικῶς πρὸς 
τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς μεθισταμένης, οὕτω καὶ περὶ ψυχῆς ἀναλόγως ἔστι τὸ ἶσον ὑπονοῆσαι, ὅτι κἂν μὴ διά 
τινων ἐνεργειῶν ἐν τῷ φαινομένῳ γνωρίζηται, οὐδὲν ἧττόν ἐστιν ἐν ἐκείνῳ.
 Καὶ γὰρ καὶ τὸ εἶδος τοῦ μέλλοντος συνίστασθαι ἀνθρώπου ἐν ἐκείνῳ ἐστὶ τῇ δυνάμει, λανθάνει δὲ διὰ 
τὸ μὴ εἶναι δυνατὸν πρὸς τῆς ἀναγκαίας ἀκολουθίας ἀναφανῆναι.  Οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ ἔστι μὲν ἐν ἐκείνῳ 
καὶ μὴ φαινομένη, φανήσεται δὲ διὰ τῆς οἰκείας ἑαυτῆς καὶ κατὰ φύσιν ἐνεργείας, τῇ σωματικῇ αὐξήσει 
συμπροϊοῦσα.  Ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἀπὸ νεκροῦ σώματος ἡ πρὸς τὴν σύλληψιν δύναμις ἀποκρίνεται, ἀλλ᾿ ἐξ 
ἐμψύχου καὶ ζῶντος, διὰ τοῦτό φαμεν εὔλογον εἶναι μὴ νεκρὸν καὶ ἄψυχον οἴεσθαι τὸ ἀπὸ ζῶντος εἰς ζωῆς 
ἀφορμὴν προϊέμενον.
10  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 2, 12, Περὶ ἀνθρώπου, ΡG 94.922, 
ΕΠΕ 1.210.
11  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος εἰς το ἅγιον Σάββατον 6, ΡG 96.608.
12 Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια διατυπώνει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, λέγοντας: «ὁ ἄνθρωπος ἐκ ψυχῆς νοητῆς καὶ 
σώματος αἰσθητοῦ ζῶον γνωρίζεται εἰκότως, διὰ τὸ μηδέτερον χωρὶς τοῦ ἑτέρου προάγουσαν ἔχειν 
ὑπόστασιν, μηδὲ σῴζειν τὸν ὅρον τῆς φύσεως, κατὰ τοῦτο μὲν ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβόντα ἐκ γαστρὸς καὶ 
οὕτως εἰς τὸν βίον ἐρχόμενα, ἑνὸς δὲ σύστασιν ἔχοντα» (Μέγας Ἀθανάσιος, ΡG 26.1233).
13 «ψυχὴν καὶ σῶμα, ὡς μέρη ἀνθρώπου, ἀλλήλων προϋπάρχειν χρονικῶς ἢ μεθυπάρχειν ἀμήχανον», 
καὶ «Οὐκ ἔστιν οὖν ὅλως σῶμα δυνατὸν ἢ ψυχὴν εὑρεῖν ἢ λέγειν ἄσχετον», Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Πρὸς 
Ἰωάννην Ἀρχιεπίσκοπον Κυζίκου, ΡG 91.1100D, ΕΠΕ Φιλοκαλία 14Δ, σ. 108, 112.
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μόνιμη καὶ ὑπάρχει πάντοτε14, μάλιστα δέ, δὲν εἶναι προαιρετικὴ ἀλλὰ 
ἀναγκαστική15, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ συνδέσμου τῶν δύο φύσεων τοῦ Κυρίου. 
Δὲν δέχεται «προΰπαρξιν» οὔτε «μεθύπαρξιν» στὴ σχέση ψυχῆς καὶ σώματος 
ἀλλὰ «συνύπαρξιν»16.

Συνεπῶς κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη πατερικὴ διδασκαλία ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
ψυχοσωματικός, ἔχει ἀρχὴ ἀλλὰ ὄχι τέλος, ἡ δὲ ἀρχή του λαμβάνει χώραν 
«ἐξ ἄκρας συλλήψεως».

Β. Οἱ βασικὲς πηγὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ἀντλεῖ τὸν σεβασμό 
της ἀπέναντι στὴν ἐμβρυϊκὴ ζωὴ καὶ τὴν πεποίθησή της ὅτι ἡ ἐμβρυϊκὴ 
κατάσταση ἀποτελεῖ φάση τῆς ἀνθρώπινης ἐξέλιξης κατὰ τὴν ὁποία ἡ Χάρις 
τοῦ Θεοῦ ἐπενεργεῖ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀναφορὲς τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς 
Διαθήκης (συνάντηση Παναγίας μὲ τὴν Ἐλισάβετ17, κλήση τῶν προφητῶν, 
ψαλμικὲς διατυπώσεις18 κ.λπ.), ἐκφράσεις δὲ αὐτοῦ τοῦ σεβασμοῦ της εἶναι οἱ 

14  «Ἡ γὰρ σχέσις ἀκίνητος», Αὐτόθι ΡG 91.1101C
15  «Τῆς ψυχῆς ἀκουσίως τε κρατούσης τὸ σῶμα καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ κρατουμένης», Ἐπιστολὴ 12, ΡG 91,488D.
16 Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Πρὸς τοὺς λέγοντας προϋπάρχειν τῶν σωμάτων τὰς ψυχάς, ΡG 91.1325D. 
Ἐπίσης, Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ὁδηγός..., ἐρώτ. 91, ΡG 89.724D, καὶ Μελέτιος Ἀντιοχείας, ΡG 64.1081Β, 
1089Β.
17  Στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου συναντοῦμε τὴν Θεοτόκο νὰ «πορεύεται μετὰ 
σπουδῆς» (στ. 39), ἀμέσως μετὰ τὸ γεγονὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, δηλαδὴ τῆς συλλήψεώς της, στὴν 
Ἐλισάβετ, ἔγκυο μητέρα τοῦ τιμίου Προδρόμου. Κατὰ τὴν ἀποκαλυπικὴ αὐτὴ συνάντηση, ποὺ ὄχι 
ἄσκοπα ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστής, βλέπουμε τὸ ἔμβρυο Πρόδρομος νά «ἀκούῃ τὸν ἀσπασμόν» (στ. 41), 
νὰ «σκιρτᾷ ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς», καὶ μάλιστα «ἐν ἀγαλλιάσει» (στ. 41, 44), νὰ «πληροῖ πνεύματος ἁγίου» 
τὴ μητέρα του (στ. 41) καὶ νὰ ἀποκαλεῖται σαφῶς «βρέφος» (στ. 41, 44).
   Τὸ σκίρτημα αὐτὸ τοῦ Προδρόμου ἦταν ἀναγνώριση τοῦ ἐμβρύου Ἰησοῦ ὡς Κυρίου, καὶ καταδεικνύει 
μὲ σαφήνεια ὅτι ἡ ἐμβρυϊκὴ κατάσταση μὲ κανένα τρόπο δὲν παρεμποδίζει τὴν τέλεια ἐκδήλωση τοῦ 
προσώπου τοῦ Προδρόμου οὔτε περιορίζει τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου, παρὰ τὸ γεγονὸς μάλιστα ὅτι ὁ 
Κύριος εἶναι ἔμβρυο ὀλίγων μόνον ἡμερῶν. 
   Ἡ θεανθρώπινη ζωὴ τοῦ Κυρίου δὲν ἀρχίζει μὲ τὴν ἐνηλικίωσή Του, οὔτε μὲ τὴ Γέννησή Του, ἀλλὰ 
ταπεινὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψής Του. Γιὰ νὰ εἶναι κανείς, δὲν χρειάζεται νὰ φαίνεται ἢ νὰ τὸ δείχνει. 
Ὁ Κύριος ἦταν τόσο θεάνθρωπος τὴ στιγμὴ τῆς Μεταμορφώσεως, ὅσο καὶ ὡς βρέφος στὴ Βηθλεέμ, ὅσο 
καὶ κατὰ τὴν «ἐν γαστρὶ τῆς Παρθένου» κατάστασή Του. Κατὰ ἀνάλογο τρόπο, ὁ ἄνθρωπος σὲ ὅλες τὶς 
φάσεις τῆς βιολογικῆς ἔκφρασής του, καὶ ὡς ἐνήλικας καὶ ὡς νέος καὶ ὡς βρέφος καὶ ὡς ἔμβρυο ὀλίγων 
μόνον στιγμῶν εἶναι τὸ ἴδιο ἄνθρωπος. 
18  Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ὁ Ἡσαΐας ὁμολογεῖ ὅτι ἀπέκτησε ὁ ἴδιος τέλειο πρόσωπο μὲ ὄνομα ἀπὸ τὰ 
σπλάγχνα τῆς μητέρας του:  «Κύριος ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλεσεν τὸ ὄνομά μου... καὶ νῦν οὕτως λέγει 
Κύριος, ὁ πλάσας με ἐκ κοιλίας δοῦλον ἑαυτῷ τοῦ συναγαγεῖν τὸν Ἰακώβ καὶ Ἰσραὴλ πρὸς Αὐτόν...» (Ἡσ. 
μθ΄ 1, 5).
Ἀνάλογα καὶ ὁ Ἱερεμίας γίνεται ἀποδέκτης τῆς ἁγιαστικῆς προφητικῆς κλήσης ἀπὸ τὴν ἐμβρυϊκή του 
ἡλικία:  «Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καὶ πρὸ τοῦ σὲ ἐξελθεῖν ἐκ μητρὸς ἡγίακά σε, 
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ἱεροὶ κανόνες19, τὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων20. 

Ἡ Ἐκκλησία ὑπογραμμίζει αὐτήν της τὴν πίστη στὴν ἱερότητα καὶ 
σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος τῆς συλλήψεως μὲ τὸ ὅτι τιμᾶ τὶς συλλήψεις 
τῶν προσώπων τῆς Θείας Οἰκονομίας. Κατ᾿ ἀρχὴν μὲν ἑορτάζει τὸ ἀπόρρητον 
μυστήριον τῆς συλλήψεως τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου, στὶς 25 Μαρτίου, ἔπειτα τὴ σύλληψη τῆς Θεοτόκου, στὶς 9 
Δεκεμβρίου, καὶ τέλος τὴ σύλληψη τοῦ Προδρόμου, στὶς 23 Σεπτεμβρίου.

Γ. Ἡ προσπάθεια προσδιορισμοῦ τῆς ταυτότητος καὶ φύσεως τοῦ 
ἐμβρύου στηρίζεται στὴν αἴσθηση τῆς δυναμικῆς του διαστάσεως, δηλαδὴ στὸ 
γεγονὸς ὅτι εἶναι ἄνθρωπος ἐν ἐξελίξει. Τὴν ἄποψη αὐτὴν τὴν ἐπεξεργάζεται 
πρωτίστως ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης21 καὶ τὴν ὑποστηρίζει ὁ ἅγιος 

προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε» (Ἱερ. α΄ 5).
Μάλιστα στὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν, ὁ ψαλμωδὸς ὁμιλεῖ γιὰ τὴν εἰδικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε 
ἄνθρωπο, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τῆς σύλληψής του:  «Σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου, Κύριε, ἀντελάβου 
μου ἐκ γαστρὸς μητρός μου. Ἐξομολογήσομαί Σοι, ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην· θαυμάσια τὰ ἔργα Σου 
καὶ ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα» (Ψαλμ. ρλη΄ 13). Καὶ προχωρεῖ ἔτι περισσότερο: «Ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην 
ἐκ μήτρας, ἀπὸ γαστρὸς μητρός μου θεός μου εἶ σύ» (Ψαλμ. κα΄ 11). Ἐφόσον τὸ ἔμβρυο ἔχει Θεό, ἔχει 
καὶ ψυχή!
Παρόμοιο φρόνημα ἐκφράζει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του, ὅπου 
ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ κλήση του χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς κυοφορίας του: «ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ 
Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ» (Γαλ. α΄ 15). 
19  Στὴ βάση αὐτὴν ἔχει στηρίξει καὶ τὶς διατυπώσεις τῶν ἱερῶν κανόνων της ποὺ ἀναφέρονται σὲ 
προκλητὴ ἢ μὴ ἠθελημένη ἀποβολὴ ἐμβρύου.  Ἔτσι ἐπὶ παραδείγματι, ὁ Μ. Βασίλειος στὸν Η΄ κανόνα 
του γράφει: «καὶ αἱ τοίνυν τὰ ἀμβλωθρίδια διδοῦσαι φάρμακα φονεύτριαί εἰσι καὶ αὐταὶ καὶ αἱ δεχόμεναι 
τὰ ἐμβρυοκτόνα δηλητήρια» (Μεγ. Βασιλείου, Ἐπιστ. ρπη΄, Κανονικὴ Α΄ Ἀμφιλοχίῳ περὶ Κανόνων 2, 
Ρὒ 32.677Α).  Ἀναλόγου περιεχομένου εἶναι καὶ οἱ κανόνες 63ος καὶ 68ος τῆς ἐν Ἐλβίρᾳ Συνόδου (306 
μ.Χ.), ὅπως καὶ ὁ 21ος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ (314 μ.Χ.), οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἐπιβάλλουν αὐστηρότατα ἐπιτίμια 
στὶς γυναῖκες ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ ἔκτρωση. Οἱ κανόνες τῆς ἐν Ἐλβίρᾳ Συνόδου στεροῦν τὴ θεία κοινωνία 
ἀκόμη καὶ ἂν ἡ γυναῖκα βρίσκεται ἐπὶ τῆς ἐπιθανατίου κλίνης, ἐπιτρέπουν δὲ τὸ βάπτισμα μόνον ὀλίγον 
πρὸ τοῦ θανάτου.  Ὁ 21ος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Συνόδου ἐπιτιμᾶ τὴν ἁμαρτήσασα γυναῖκα μὲ δέκα ἐτῶν 
στέρηση τῆς θείας κοινωνίας.  
20  Εἶναι ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναφορὰ τοῦ Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας: «τῇ γενέσει ἐφεστώτων 
ἀγγέλων προγινώσκοντος τὸν καιρὸν τῆς συλλήψεως κινεῖν πρὸς συνουσίαν τὴν γυναῖκα, καταβληθέντος 
διὰ τοῦ σπέρματος ὡς εἰπεῖν ἐξοικειοῦσθαι τὸ ἐν τῷ σπέρματι πνεῦμα καὶ οὑτως συλλαμβάνεσθαι τῇ 
πλάσει» (Ἐκ τῶν προφητικῶν ἐκλογαί, ΒΕΠΕΣ 8.346-7). 
21  Γρηγορίου Νύσσης: «Περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου», Κεφ. 29, Κατασκευὴ τοῦ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν 
ψυχῇ τε καὶ σώματι τὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως εἶναι, ΕΠΕ 5, 208.  Παρακάτω τὸ καθιστᾶ σαφέστερο: 
«ἐπειδὴ τοίνυν ἔνθερμόν τε καὶ ἐνεργὸν θεωροῦμεν τοῦτο, περὶ οὗ τὸν λόγον ποιούμεθα (τοῦ ἐμβρύου), 
τὸ μηδὲ ἄψυχον εἶναι διὰ τούτων συντεκμαιρόμεθα.  Ἀλλ᾿ ὥσπερ  κατὰ τὸ σωματικὸν αὐτοῦ μέρος οὐ 
σάρκα φαμὲν αὐτὸ καὶ ὀστέα καὶ τρίχας καὶ ὅσα περὶ τὸ ἀνθρώπινον καθορᾶται, ἀλλὰ τῇ δυνάμει μὲν 
τούτων ἕκαστον εἶναι, οὔπω δὲ κατὰ τὸ ὁρώμενον φαίνεσθαι· οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ψυχικοῦ μέρους οὔπω μὲν 
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Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, σχολιάζοντας τὸν 2ο Κανόνα τοῦ Μεγ. Βασιλείου: 
τὸ ἔμβρυο «ἂν καὶ τότε δὲν ἦτον τέλειος ἄνθρωπος, ἔμελλεν ὅμως ἀναγκαίως 
κατὰ τὴν ἀπαραίτητον ἀκολουθίαν τῶν νόμων τῆς φύσεως νὰ τελειωθῇ»22. 
Τὸ ἔμβρυο εἶναι τέλειος ἄνθρωπος κατὰ τὴν ταυτότητα, ἂν καὶ ἀτελὴς καὶ 
διαρκῶς τελειούμενος κατὰ τὴ φαινοτυπικὴ ἔκφραση καὶ τὴν ὀργάνωση23.

Τὸ ἔμβρυο δὲν εἶναι «δυνάμει ἄνθρωπος», ὅπως ὑποστηρίζουν κάποιοι· 
εἶναι ἄνθρωπος. Ὅπως ὁ Κύριος ὡς ἔμβρυο δὲν ἦταν «δυνάμει θεάνθρωπος»,  
ἀλλὰ «ὁ Κύριος» τῆς Ἐλισάβετ24 καὶ ὡς βρέφος, «Χριστὸς Κύριος»25, «Θεὸς 
ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»26, ὁ 
Θεάνθρωπος Κύριος.  

Τὸ ἔμβρυο ἀγωνίζεται νὰ ἀποκτήσει μορφή, λόγο, σκέψη καὶ λογική, 
βούληση καὶ αὐτεξούσιο, προσωπικὴ ἔκφραση, τὰ ἰδιώματα τῆς ἀνθρώπινης 
φύσης, αὐτὰ ποὺ ἐτίμησαν οἱ ἅγιοι, αὐτὰ ποὺ καθαγίασε ὁ ἐνανθρωπήσας 
Κύριος «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος»27 καὶ τὴν ἔκφραση τῆς δικῆς 
του διαφορετικότητος. Αὐτὰ συνθέτουν τὴν ἔννοια τοῦ «καθ᾿ ὁμοίωσιν». 
Ἡ διακοπὴ τῆς ἔκφρασης τοῦ «καθ᾿ὁμοίωσιν» ἀποτελεῖ προσβολὴ τοῦ 
δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου ὕβριν.

Τὸ ἔμβρυο εἴτε εἶναι ἐξεικονισμένο, δηλαδή μὲ διαμορφωμένη εἰκόνα 
ἀνθρώπου, εἴτε ὄχι, πάντα ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ πάντα κρύβει τὴ 
δυνατότητα ἐλευθέρως νὰ ὁμοιάσει πρὸς Αὐτὸν∙ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία 
ἔτσι τὸ ἀγκαλιάζει.

Δ. Ἐπίσης, ὅπως ἡ σωματικὴ ὁλοκλήρωση ἑνὸς ἀνθρώπου ἀπαιτεῖ μιὰ 
πολύμηνη βιολογικὴ προετοιμασία, τὴν κύηση, κατ᾿ ἀνάλογο τρόπο καὶ ἡ 

τὸ λογικὸν καὶ ἐπιθυμητικὸν καὶ θυμοειδὲς καὶ ὅσα περὶ ψυχὴν καθορᾶται καὶ ἐν ἐκείν÷ω χώραν ἔχειν 
φαμέν, ἀναλόγως δὲ τῆς τοῦ σώματος κατασκευῆς τε καὶ τελειώσεως καὶ τὰς τῆς ψυχῆς ἐνεργείας τῷ 
ὑποκειμένῳ συναύξεσθαι».
22  Ἀγαπίου ἱερομονάχου καὶ Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον, Ἀθῆναι, 1841, σ. 351.
23  Ἀρχιμ. Νικολάου Χατζηνικολάου: Ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸ γονιδίωμα, Ἀθήνα, 2002, σ. 180.
24  Λουκ. α΄, 43.
25  Λουκ. β΄, 11.
26  «Ὅτι παιδὶον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἠ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται 
τὸ ἔνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων 
εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» ( Ἡσ. θ΄, 6).
27  Φιλιπ. β΄, 7.
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διαδικασία ἐκδήλωσης τῆς ψυχῆς του ἔχει διάρκεια· ἀρχίζει μὲ τὴ σύλληψη 
γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ στὴ συνέχεια. Ὅσο προχωρεῖ ἡ βιολογικὴ ὁλοκλήρωση 
τοῦ ἀνθρώπου, τόσο αὐξάνει καὶ ὁ βαθμὸς φανέρωσης τῶν λειτουργιῶν τῆς 
ψυχῆς. Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, καθὼς τὸ σῶμα αὐξάνει καὶ 
τελειοποιεῖται, ὅλο καὶ περισσότερο ξεχύνεται ἡ σοφία, ἡ σύνεση καὶ ἡ ἀρετὴ 
τῆς ψυχῆς28.

Ε.  Ὁ μυστηριακὸς χαρακτήρας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐπιτρέπει 
οὔτε σχολαστικὰ ἢ σοφιστικὰ τεχνάσματα γύρω ἀπὸ τὴν φύση τοῦ ἐμβρύου 
καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς οὔτε καὶ ἀμφιβολίες, ἀλλὰ ἐπιβάλλει σεβασμό. Τὸ 
ἐνδεχόμενο τῆς ἀσέβειας στὸ δῶρο ποὺ δὲν μᾶς ἀνήκει, ἀλλὰ μᾶς ἔχει δοθεῖ 
ἀπὸ τὸν Θεό, μᾶς κάνει συνεσταλμένους μπροστὰ στὸ μή βέβαιο. Προτιμοῦμε 
ἡ ἐπιστήμη μας νὰ βρεῖ ἄλλους δρόμους γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν ὑγεία, τὸ σῶμα, 
τὴ ζωή μας, πιὸ βέβαιους καὶ καθαρούς. «Καὶ μόνον τὸ ἁπλὸ ἐνδεχόμενο στὰ 
πειράματα νὰ περιλαμβάνεται ἕνα ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι ἀρκετὸ νὰ 
δικαιολογήσει μία ἀπόλυτα ξεκάθαρη ἀπαγόρευση κάθε ἐπεμβάσεως ποὺ 
ἀποσκοπεῖ στὴ θανάτωση ἑνὸς ἀνθρώπινου ἐμβρύου»29.

Στ. Ὅσο πιὸ καλυμμένη ἢ ἀβέβαιη εἶναι ἡ ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου, 
ὅσο πιὸ ἀπροστάτευτος εἶναι, τόσο περισσότερο ἀπαιτεῖ τὸν σεβασμό καὶ 
τὴ φροντίδα μας, μιὰ ποὺ τότε ὁ ἀγώνας γιὰ ὑποστασιοποίηση (ἔμβρυο) ἢ 
ἐπιβίωση (φυτὸ ἢ Alzheimer) εἶναι μεγαλύτερος.  Προτιμοῦμε νὰ θυσιάσουμε 
τὴ γνώση καὶ τὶς δυνατότητές μας μπροστὰ στὸν βωμὸ τοῦ ἱεροῦ ἀγνώστου, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ὑγεία ἢ πρόοδο τῶν ζώντων μπροστὰ στὴν ἀνάγκη νὰ ζήσουν 
αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀμφισβητοῦμε. Ἡ προστασία τῆς ζωῆς τοῦ ἄλλου καὶ 
περισσότερο αὐτοῦ ποὺ τοῦ ἀμφισβητεῖται εἶναι μεγαλύτερη πράξη σεβασμοῦ 
πρὸς τὴ ζωὴ ἀπὸ ὅσο ἡ φίλαυτη βελτίωση τῆς δικῆς μας.   

Ἡ ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀπαιτεῖ τὴν ἀποδοχὴ τῆς λύσης, ποὺ περιορίζει 
κατὰ τὸ δυνατὸν τὶς ἀμφιβολίες.

28  «Ὡς δ᾿ ἐνὶ τυτθοῖς
πνεῦμα μέγα στεινόν τε καὶ ἔκτροπον ἴαχεν αὐλοῖς,
καὶ μάλα ἴδριος ἀνδρός, ἐπὴν δ᾿ εἰς χεῖρας ἵκωνται
εὐρύποροι, τημόσδε τελειοτέρην χέον ἠχήν,
ὣς ἥγ᾿ ἀδρανέεσιν ἐν ἅψεσιν ἀδρανέουσα,
πηγνυμένοις συνέλαμψε, νόον δέ τε πάντ᾿ ἀνέφηνεν».
(Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη Θεολογικά, Βιβλ. Α΄ Τόμ. Α΄, Ἔπη Δογματικά, Η΄ Περὶ ψυχῆς, ΡG 37, 453-454).
29  Pope John Paul II, Encyclical Letter, Evangelium Vitae, March 1995, 60: AAS 87 91995), 469.
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Γ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὰ ὅλα τὰ παραπάνω, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ δοῦμε 
τὴν ἀνθρωπολογία τῆς Ἐκκλησίας σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα κοσμικὴ 
ἀνθρωπολογία, τί εἶναι δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος. Εἶναι ἕνα ἀνώτερο ζῶο, τὸ 
ὁποῖο λειτουργεῖ βιολογικὰ καὶ ἐπὶ πλέον παράγει σκέψεις, συναισθήματα, 
βουλητικὲς κινήσεις, τεχνολογία, πολιτισμό; Ποιά ἡ σχέση του μὲ τὸν χρόνο; 
Προϋπάρχει τῆς γεννήσεώς του; Συνεχίζει μετὰ τὸν θάνατό  του; Ἡ συνείδηση, 
τὸ ἠθικὸ αἰσθητήριο, τί ἀκριβῶς σχέση ἔχει μὲ τὸν ἄνθρωπο; Ἐνυπάρχει μέσα 
του ἢ κατασκευάζεται; Ἡ ψυχὴ τί εἶναι; Πέραν τῶν φυσικῶν της ἐκδηλώσεων, 
ἔχει καὶ μία ἄλλη διάσταση; Καὶ ἂν ὑπάρχει Θεός, ποιά ἡ σχέση μας μαζί 
Του; Καὶ γιατί δὲν εἶναι εὔκολη ἡ εἰκόνα Του; Γιατί μᾶς εἶναι ἐρώτημα καὶ ὄχι 
ἀποδεδειγμένη βεβαιότητα ἡ ὕπαρξή Του;

Χωρὶς ἀμφιβολία, ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται σχετικὰ τυχαῖα ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία 
στὴν ὕπαρξη, θὰ ζήσει ἄγνωστο γιὰ πόσα χρόνια, ἄγνωστο μὲ ποιοὺς ὅρους 
καὶ τελικῶς ἄγνωστο μὲ ποιὸν τρόπο, πάντως σίγουρα, ὡς ὀργανισμὸς καὶ 
βιολογικὸ ὄν, μετὰ ἀπὸ βραχεῖα διάρκεια βιολογικῆς διαδρομῆς, θὰ πεθάνει. 

Ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τυχαιότητα καὶ τραγικότητα. 
Τυχαιότητα, γιατὶ εἶναι ἐντελῶς ἀπρόβλεπτη ὡς πρὸς τὴν ἀρχή της, τὰ 
χαρακτηριστικά, τὴ διάρκεια, τὶς ἐκφράσεις της. Καὶ τραγικότητα γιατὶ 
κυριαρχεῖται ἀπὸ ἐλαχιστότητα διάρκειας καὶ συντομία, ἀπὸ μεγάλη 
πιθανότητα δυστυχῶν συγκυριῶν καὶ γεγονότων καὶ ἀπὸ τὴ βεβαιότητα τοῦ 
θανάτου, ξαφνικοῦ ἢ βασανιστικοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωή.  

Καὶ τότε τί εἶναι ὁ θάνατος; Εἶναι ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητη ἐπιστροφὴ 
στὴν ἀχανῆ ἄβυσσο τῆς ἀνυπαρξίας; Ἤ πέρασμα σὲ κάποια ἄλλη σχετικὴ ἢ 
ἄσχετη μὲ τὴν ἐδῶ ζωὴ κατάσταση;  Ὁπωσδήποτε ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα 
αὐτὸ προσδιορίζει καὶ τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. 

Ἂν ἐπὶ παραδείγματι τὸ ὅ,τι εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἀξία του, ἐμπερικλείεται 
στὸ βιολογικό του πέρασμα καὶ μόνον, στὴ διάρκεια τοῦ ἐλάχιστου φυσικοῦ 
χρόνου τῆς ζωῆς του, στὸ ἀπειροελάχιστο διάστημα ποὺ περικλείεται 
ἀνάμεσα σέ δύο φάσεις πλήρους ἀνυπαρξίας, τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι 
τίποτα περισσότερο ἀπὸ μία σκεπτόμενη βιολογικὴ μηχανή, ἀπὸ ἕνα ζῶο 
ποὺ δυστυχῶς ἡ σκέψη του δὲν ἀποτελεῖ προνόμιο, ἀλλὰ μᾶλλον αἰτία τῆς 
τραγικότητάς του. Καὶ τοῦτο διότι εἶναι διαρκῶς ἀντιμέτωπος μὲ βασανιστικὰ 
ἐρωτήματα ὅπως: Γιατὶ νὰ εἶμαι τόσο μικρὸς σὲ ἕνα ἀχανὲς σύμπαν; Γιατὶ ἡ 
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ζωή μου νὰ εἶναι τόσο σύντομη; Γιατὶ νὰ ὑπάρχει ὁ θάνατος; Ποιά τελικὰ ἡ 
ἀξία τῆς ζωῆς μου; Ποιός ὁ προορισμός μου; Ποιός ὁ λόγος τῆς ὕπαρξής μου; 
Γιατὶ νὰ κυριαρχοῦμαι ἀπὸ περιορισμένη γνώση καὶ ἀπὸ σωρεία ἀναπάντητων 
ἐρωτημάτων; Γιατί, προκειμένου νὰ ἀντέξω τὴ ζωή, ἡ μόνη μου ἄμυνα νὰ εἶναι 
ἕνας συμβιβαστικὸς ἀγνωστικισμός καὶ ἡ ἀπώθηση τῶν ἐρωτημάτων μου; Σὲ 
τελικὴ ἀνάλυση τί ἀξία ἔχει μιὰ τέτοια ζωή; 

Ἂν, ὅμως, αὐτὸ πιστεύω ὅτι ἀποτελεῖ τὴν τραγικὴ ἔστω ἀλήθεια μου, τότε 
ἡ μόνη λογικὴ ἠθικὴ εἶναι τὸ νὰ περάσω καλὰ σὲ αὐτὴ τὴν πολὺ σύντομη ζωή 
μου. Ἀκόμη καὶ οἱ σχέσεις μου μὲ τοὺς ἄλλους πρέπει νὰ καθορίζονται ἀπὸ 
τὸ πῶς ἐγὼ ἐξασφαλίζω αὐτὴν τὴν προσωρινὴ καλοπέραση μου, τὴ βραχύβια 
εὐημερία μου, χωρὶς ὅμως καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ ἔχουν κάποια ἀξία. 

Προφανῶς, μιὰ τέτοια προσέγγιση δικαιολογεῖ τὴν ἄμβλωση ἑνὸς 
μὴ ἐπιθυμητοῦ ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἐμβρύου ἢ ἑνὸς παθολογικοῦ ἐμβρύου. 
Στὴν πρώτη περίπτωση ἐξασφαλίζεται ἡ ἐπιθυμία καὶ ἡ ἱκανοποίηση τῶν 
γονέων, ἐνῶ στὴ δεύτερη προστατεύεται τὸ δικαίωμα τοῦ ἐμβρύου νὰ μὴν 
ταλαιπωρηθεῖ σὲ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ τῆς κοινωνίας νὰ μὴν ταλαιπωρεῖται ἀπὸ 
ἀσθένειες καὶ προβλήματα καὶ νὰ ξοδεύει γιὰ ἐλαττωματικοὺς ἀνθρώπους 
τοὺς πόρους της. Ἕνα παθολογικὸ ἔμβρυο χαλάει τὴν ψευδαίσθηση τῆς 
ἐπίπεδης καλοπέρασής μας. Ἡ ἔκτρωση εἶναι καὶ ἐπιθυμητὴ καὶ μονόδρομος.

Αὐτὸ βέβαια, γεννᾶ ἄλλα ἐρωτήματα, ὅπως τί διαφέρει ἡ διακοπὴ 
κυήσεως ἀπὸ τὴ θανάτωση ἑνὸς ἀρτιγέννητου βρέφους; Ἂν ἡ πρώτη πράξη 
εἶναι ἠθικὰ ἀποδεκτή, γιατί δὲν εἶναι ἡ δεύτερη; Ἢ τί ἀξία ἔχει μιὰ τέτοια 
«καλή» ἀλλὰ χωρὶς διάρκεια καὶ προοπτικὴ ζωή; Πόσο ταιριάζει αὐτὸ τὸ τόσο 
λίγο τοῦ λόγου τῆς ὕπαρξης ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ τὸ τόσο πολὺ τῆς σοφίας τῆς 
ὑλικῆς δημιουργίας καὶ τὸ τόσο μεγάλο τῆς ἀνθρώπινης σκέψης; 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀντίληψη, ἀδυνατεῖ νὰ 
συμβιβασθεῖ μὲ μιὰ τόσο μονοδιάστατη κατανόηση τῆς ζωῆς. Αὐτὸ ποὺ 
ἀντιπροτείνει εἶναι μιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀνθρωπολογία. Ἀποκλείεται ὁ 
ἄνθρωπος νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ ἀπογοητευτικὸ τίποτα: λίγες μέρες ζωῆς, πολλὰ 
βάσανα, μεγάλη δυστυχία, τυραννικὴ εὐφυΐα καὶ πλῆθος αὐταπάτες. Τί 
ἀντιπροτείνει; 

Πρῶτον∙ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι αἰώνιος. Μὲ ἄλλα λόγια ὅτι ἔχει ἀρχὴ 
ἀλλὰ ὄχι τέλος καὶ συνεπῶς δὲν πνίγεται ἀπὸ τὸν χρόνο, ὁ δὲ θάνατός του 
δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ ὑπαρκτικό του τέλος, τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἀχανὲς τίποτα 
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τῆς αἰώνιας ἀνυπαρξίας, ἀλλὰ ἀποτελεῖ πέρασμα σὲ ἀνώτερη ζωή, ἄμεσα 
σχετιζόμενη μὲ τὴν παροῦσα, σὲ κατάσταση «ἔνθα οὔκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ 
στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

Δεύτερον∙ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πολὺ περισσότερο ἀπὸ μία ἁπλῆ σκεπτόμενη 
βιολογικὴ μηχανή. Ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς του, ὁ βαθύτερος προορισμός του, 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι νὰ ἀναπνεύσει γιὰ λίγο τὸν φυσικὸ ἀέρα καὶ νὰ σχετισθεῖ 
μὲ κάποιους ἐπίσης ἐφήμερους καὶ θνητοὺς ἀνθρώπους, μὲ τοὺς ὁποίους σὲ 
λίγο θὰ γευθεῖ τὸν ἀμοιβαῖο χωρισμὸ γιὰ πάντα. Ὁ λόγος τῆς ὕπαρξης τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι ἡ κοινωνία του μετὰ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς εἶναι ὑπαρκτός, 
εἶναι ἀληθινός, εἶναι καὶ μεθεκτός. Ὁ Θεὸς δὲν ὑπάρχει γιὰ νὰ μᾶς ἀφήσει 
μόνους μας σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ δημιούργησε. Οὔτε γιὰ νὰ παραμείνει 
ὁ ἀπόμακρος ἄγνωστος, τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα, ἀλλὰ προσφέρεται σὲ 
κοινωνία μὲ τὸν ἄνθρωπο. Ἄρα ὁ Θεὸς κοινωνεῖται καὶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ 
νὰ μετέχει τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἐρώτημα τῆς ὕπαρξής Του ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν 
ἐμπειρία τῆς παρουσίας Του.

Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία ἀναγνωρίζει ὅτι προσδίδει 
ἀξία στὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἀθανασία καὶ ἡ θέωση, δηλαδὴ ἡ ὑπέρβαση τοῦ 
θανάτου καὶ ἡ προοπτική τῆς ἑνώσεώς του μὲ τὸν Θεό, μὲ ἄλλα λόγια ἡ 
δυνατότητά του νὰ μπολιάσει τὴν ὕπαρξή του μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς 
εἶναι καὶ ὁ λόγος τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.

Αὐτὸ δὲν τὸ διδάσκει ἁπλᾶ ἡ Ἐκκλησία, ὡς θεωρία, ἀλλὰ τὸ ζεῖ στὰ 
πρόσωπα τῶν ἁγίων της καὶ γι’ αὐτὸ τὸ διδάσκει ὡς ἐμπειρία καὶ προοπτική 
ζωῆς. Κάτω  ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα βλέπει τὴ γέννηση τοῦ ἀνθρώπου, τὸ σῶμα, 
τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσθένεια, τὸν πόνο, τὶς ψυχικὲς παθήσεις, τὶς ἀναπηρίες, 
τὸν βιολογικὸ θάνατο, τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες τῆς ζωῆς. Ἔτσι ἀντικρίζει τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ βρίσκεται σὲ κωματώδη κατάσταση καὶ δὲν ἐπικοινωνεῖ, ἢ 
αὐτὸν ποὺ πάσχει ἀπὸ ἄνοια ἢ σχιζοφρένεια καὶ δὲν ἐλέγχει τὸν ἑαυτό του, 
ἢ τὸ νοητικὰ καθυστερημένο ἄτομο ἢ τὸ αὐτιστικό. Τὸ ἴδιο τὸν γέροντα ποὺ 
σβήνει ἢ τὸν νέο ποὺ ξεκινᾶ τὴν πορεία του. Ἔτσι τιμᾶ τὸν δίκαιο ἢ ἀγκαλιάζει 
τὸν ἁμαρτωλό, ἔτσι σέβεται τὸ κάθε παιδί, ἔξυπνο ἢ ὄχι, τὸ κάθε βρέφος ἢ 
νήπιο. 

Ἔτσι τιμᾶ καὶ τὸ κάθε ἔμβρυο, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ὕπαρξής του, 
διότι περικρύπτει μιὰ μοναδικὴ ἱερότητα καὶ ἀποτελεῖ ἕνα μοναδικὸ μυστήριο, 
τὸ μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου στεκόμαστε μὲ δέος, ὄχι 
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γιατὶ τὸ κατανοοῦμε, ἀλλὰ γιατὶ μᾶς ὑπερβαίνει. Ἀκόμη καὶ τὸ παθολογικὸ 
ἔμβρυο μὲ τὶς ὅποιες ἐνδεχομένως «ἀνεπιθύμητες» γενετικὲς καταβολές. 
Μάλιστα, ἡ παρουσία ἑνὸς τέτοιου παιδιοῦ στὴ ζωή μας μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ 
πιὸ ἐπωφελὴς πνευματικὰ ἀπὸ αὐτὴν ἑνὸς ὑγιοῦς. Ἕνα παιδάκι ἢ ἐνήλικας μὲ 
προβλήματα προκαλεῖ τὴν ἀγάπη μας καὶ στηρίζεται ἀπὸ τὸν σεβασμὸ καὶ τὸ 
ἐνδιαφέρον μας. Καλλιεργεῖ ἀρετές, ὅπως ταπείνωση, ὑπομονή, ἐγκαρτέρηση, 
ἀρετὲς ποὺ διευκολύνουν τὴν κοινωνία μας μὲ τὸν Θεό, δηλαδὴ τὸν λόγο 
τῆς ὕπαρξής μας. Θὰ μποροῦσε νὰ δέσει γύρω του μία οἰκογένεια καὶ μία 
κοινωνία. Θα μποροῦσε νὰ ἀναστήσει κοιμισμένα αἰσθήματα καὶ τεχνολογίες 
ἀγάπης. Ἡ γενετικὴ ἀνωμαλία, τὸ γενετικὸ λάθος δὲν εἶναι τόσο κακό, οὔτε 
τόσο λάθος... Εἶναι καὶ σοφό.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἁγίους, ποὺ ἦταν ἀνάπηροι, ἀσθενεῖς, 
παράλυτοι, ἄτομα γιὰ τὰ ὁποῖα ἂν γνωρίζαμε τὰ προβλήματά τους, κατὰ 
πᾶσαν πιθανότητα θὰ ἀποτρέπαμε τὴ γέννησή τους, ἄτομα ποὺ δυσκολεύτηκε 
τὸ σῶμα τους καὶ πόνεσε ἡ ψυχή τους στὴ στενὴ ζώνη τῆς βιολογικῆς καὶ 
χρονικῆς ζωῆς, ἀλλὰ ἐλευθερώθηκε τὸ πνεῦμα τους στὸ ἄπειρο μεγαλεῖο τοῦ 
Θεοῦ! Ἀδύναμα καὶ ἀσθενικὰ σώματα μὲ τεράστιες πνευματικὲς δυνάμεις. 
Αὐτὸ τὸ ὑποστηρίζει ἡ Ἐκκλησία γιατὶ τὸ ζεῖ. Τὸ ἀρνεῖται ἡ κοινωνία γιατὶ 
τὸ ἀγνοεῖ.

Τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ σοβαρὸ ὡς πρὸς τὴ φύση του ἀλλὰ ἁπλὸ στὴν 
ἀπάντησή του: Ἤ πιστεύουμε στὸν ἐπίπεδο, ὑλικό, βιολογικὸ ἄνθρωπο τοῦ 
λίγου χρόνου, τῶν πολλῶν δυσκολιῶν καὶ τοῦ μηδενιστικοῦ προορισμοῦ, 
ὁπότε ψηφίζουμε νόμους γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ ἐκφραζόμαστε ἀντιφατικὰ 
ψηφίζοντας ἀντιρατσιστικοὺς νόμους μὲ εὐγονικὴ ἀντίληψη ἢ πιστεύουμε 
στὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ἑτερότητά του, στὴν αἰώνια προοπτική 
του καὶ στὸν θεϊκὸ προορισμό, ὁπότε καταργοῦμε τὸν θάνατο ὡς ἀμετάκλητο 
τέλος καὶ ἀρνούμαστε μὲ κάθε τρόπο ἐμεῖς νὰ τὸν προκαλέσουμε. Προφανῶς 
τὸ πρῶτο δὲν εἶναι μόνο ἀσύμβατο μὲ τὴν ἠθική, ἀλλά, ὅταν ὑπάρχει ἡ 
δεύτερη ἐπιλογή, εἶναι ἀσύμβατο καὶ μὲ τὴ λογική. 

Ὡς Ἐκκλησία οὔτε μὲ τὴν εὐγονικὴ μποροῦμε νὰ συμβιβασθοῦμε οὔτε 
τὴν εὐθανασία νὰ δεχθοῦμε.



O ΜEΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΛΑΣΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

Φώτιος, τό μέγα ὄνομα, καί τοῦ τε κατ’ αὐτόν καί τῶν μετ’ αὐτόν αἰώνων 
τό θαῦμα· οὗτινος μεσταί πᾶσαι μέν βιβλιοθῆκαι, πᾶσαι δέ σελίδες τῆς 

Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας· ὁ... μεγαλοφυΐᾳ καί σοφίᾳ, καί ἀρετῇ καί εὐσεβείᾳ 
περικλεέστατος... ὁποῖον πολυμαθείας πελάγιον χεῦμα!...πάμμουσον ὁρᾷς 
παιδείας ἐνδιαίτημα...».

Αἰσθάνεται κανείς ζωηρή περιέργεια, ἀνάμεικτη μέ κάποιο δέος, 
πλησιάζοντας αὐτή τή μορφή, μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες τῆς ἱστορίας τοῦ 
Βυζαντίου, καί ἴσως τήν πιό ἀντιπροσωπευτική τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ. 
Ἡ προσωπικότητα του εἶναι πολυσύνθετη, καί ἡ ἀνεπάρκεια τῶν πηγῶν 
μας, καθώς καί ὁ χαρακτήρας τῶν ἐργασιῶν πού τοῦ ἀφιερώθηκαν δέν μᾶς 
βοηθοῦν νά τόν γνωρίσουμε καλύτερα. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶχε τόση ἰδιοφυΐα, 
μεγαλοφυΐα ἴσως, καί μιά τόσο ἐκπληκτική δραστηριότητα στή διάθεση μιᾶς 
τόσο ζωηρῆς περιέργειας, ὥστε ἡ σημασία του εἶναι ἀνάλογη μέ τό μέγεθος 
τῶν ἐξαιρετικῶν του προσόντων. Ἡ μορφή του δεσπόζει στόν μεγάλο 9ο 
βυζαντινό αἰώνα, πού μέ τίς βασιλεῖες τοῦ Θεοφίλου, τοῦ Μιχαήλ Γ' καί τοῦ 
Βασιλείου Α' περιέχει ἤδη σέ σπέρμα τό λαμπρό κορύφωμα τοῦ ἑπομένου 
αἰώνα. 

Στά σύνορα οἱ ἐκστρατεῖες τοῦ Πετρωνᾶ καί τοῦ Βάρδα σημειώνουν 
ἀποφασιστική καμπή στόν ἀγώνα ἐπιβίωσης πού διεξάγει τό Βυζάντιο 
ἐναντίον τοῦ ἐπεκτατισμοῦ τοῦ Ἰσλάμ, ἐνῶ στό ἐσωτερικό ἡ εἰκονομαχική 
κρίση ὁδηγεῖται στή λύση της. Ἡ κρίση ἔληξε μέ τή νίκη κάποιας μορφῆς 
ἑλληνισμοῦ, κάποιας μορφῆς οὑμανισμοῦ. Ἡ νίκη αὐτή ἀποτελεῖ ταυτόχρονα 
μιά μεγάλη ὕφεση στήν ἔνταση πού ὑπῆρχε καί ἕνα εἶδος ἐπιστροφῆς στίς 
πηγές τοῦ ἑλληνίζοντος χριστιανισμοῦ. Βέβαια, πολλά χάθηκαν στό δρόμο, 
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ἤ ἀποβλήθηκαν. Ἀλλά ὅσα διατηρήθηκαν ἀντιμετωπίζονται ἔκτοτε χωρίς 
δυσπιστία. Ὁ Φώτιος εἶναι, νομίζω, ἡ προσωπικότητα πού ἐνσαρκώνει 
καλύτερα αὐτή τή συμφιλίωση, ἤ τήν ἐπανασυμφιλίωση, πού ἀποτελεῖ τήν 
ἀφετηρία μιᾶς μακρόχρονης καί λαμπρῆς περιόδου τοῦ ἑλληνοβυζαντινοῦ 
πολιτισμοῦ.

Ὁ Φώτιος, τό θησαυροφυλάκιον τῶν θεϊκῶν δωρεῶν, συγκέντρωνε στόν 
ἑαυτό του ὅλα τά ἐξαίσια προτερήματα, πού ὁ Θεός ἐδώρησε στόν ἄνθρωπο· 
ἡ ὑψίνοια, ἡ ζωηρότητα τοῦ πνεύματος, ἡ δραστηριότητα ἡ ἀκατάβλητη, 
ἡ εὔκαμπτη, συνάμα καί ἄκαμπτη θέληση, ἦσαν πλεονεκτήματα, γιά τά 
ὁποῖα ἐξόχως διεκρίνετο· εἶχε κλίση ζωηρή πρός τά γράμματα, μέ τά ὁποῖα 
ἠσχολεῖτο συνεχῶς· ἦταν ἐπιτηδειότατος ῥήτορας, συγγραφέας ἔξοχος, καί 
στόν πεζό καί στόν ἐπικό λόγο, κατεῖχε ὅλες τίς ἐπιστῆμες τοῦ καιροῦ του 
καί τῶν προηγουμένων αἰώνων· ὑπερεῖχε σέ ὅλα, χωρίς νά μπορεῖ κανείς 
νά παραβληθεῖ μέ αὐτόν. Στά πλεονεκτήματα αὐτά προστίθεται καταγωγή 
περιφανής, τρόποι γλυκεῖς καί συμπεριφορά ἀρίστη.

Διδάσκαλοί του ὑπῆρξαν οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας καί οἱ θεῖοι Πατέρες 
τοῦ χριστιανισμοῦ· πανεπιστήμιο εὐρύτατο γι’ αὐτόν ἦταν ἡ ἱστορία τῆς 
Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους του. Τίνος μόνο εἶχε τήν ἀνάγκη, γιά νά ἀναπτυχθεῖ 
ὁ γόνιμος αὐτοῦ νοῦς; Εἶχε ἀνάγκη τῶν προσόντων ἐκείνων, τά ὁποῖα ἄριστα 
μνημονεύει ἕνας ἀπό τούς ἀδυσώπητους ἐπικριτές του·  «Πάντα συνέτρεχεν 
ἐπ’ αὐτῷ (γράφει Νικήτας Δαβίδ ὁ Παφλαγών), ἡ ἐπιτηδειότης τῆς φύσεως, ἡ 
σπουδή, ὁ πλοῦτος, δι’ ὅ καί βίβλος ἐπ’ αὐτόν ἔρρει πᾶσα· πλέον δέ πάντων ὁ 
τῆς δόξης ἔρως, δι’ ὅν αὐτῷ καί νύκτες ἄυπνοι περί τήν ἀνάγνωσιν ἐμμελῶς 
ἐσχολακότι».

Ἡ ἐπιτηδειότητα τῆς φύσεως, ἡ σπουδή, ἡ μελέτη, οἱ νύκτες, πού διήρχετο 
ἄυπνος γιά τήν ἐμμελῆ ἀνάγνωση τῶν συγγραφέων, καί πρό πάντων ὁ ἔρωτας 
τῆς δόξας, ὄχι τῆς ματαίας καί ἀμφιβόλου, τήν ὁποία ἐννοεῖ ὁ Νικήτας, ἀλλά 
τῆς ἀληθινῆς δόξας συγκρότησαν μέ τόν καλύτερο τρόπο τόν μεγάλο στήν 
ἀρχή καί μεγαλύτερο ἀργότερα ἀναδειχθέντα Φώτιο.

Ὁ πολύσοφος Φώτιος ὑπῆρξε μία ἐκρηκτική προσωπικότητα, μέσα στήν 
ποικιλία τῶν χαρισμάτων, καί προπαντός ἄλλου, καταρχήν καί κατεξοχήν, ἦταν 
μία θεολογική φυσιογνωμία· εἶχε βαθύτατη θεολογική κατάρτιση μέ ὀρθόδοξη 
σκέψη, καί συνάμα ἀπετέλεσε μία δυναμική καί ἰδιοφυῆ ἐκκλησιαστική, 
θεολογική, ἐκπαιδευτική, ἐπιστημονική καί πολιτική προσωπικότητα, παρά- 
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γοντα ἀκμῆς καί μάλιστα ἀπό τούς πρώτους. Κάτοχος παιδείας ἀπαρά-
μιλλης «ἔν τε τοῖς θεολογικοῖς καί τοῖς θύραθεν γράμμασι» προέβαλε τόν 
βυζαντινό πολιτισμό καί ἐξῆρε τό ἰδεῶδες τῆς ἀληθοῦς παιδείας. Δόκιμος 
συγγραφέας καί νοῦς πολυμερής, ἐκαλλιέργησε τή θεολογία καί ἀναβίωσε 
τά ἑλληνικά γράμματα. Θεολόγος, φιλόσοφος, ἱστορικός, πολιτικός, 
ἐκκλησιαστικός ἡγέτης δίνει τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς βυζαντινῆς 
ἰδιοφυίας καί ζωτικότητας. Τά ἐπιστημονικά προσόντα τοῦ Φωτίου, ἡ 
θεολογική του συγκρότηση καί ἡ πολιτική του βρίσκονται σέ μία ἀξιοζήλευτη 
ἰσορροπία, ὅπως φαίνεται καθαρά ἀπό τήν ἐκτίμηση τῶν συγγραμμάτων του 
καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς. Ὅποιος μελετᾶ μέ προσοχή τά δυό αὐτά 
δεδομένα πολύ δύσκολα μπορεῖ νά ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Φώτιος εἶναι φιλόσοφος 
καί ὄχι θεολόγος. Ἀπεναντίας ὁ ἐν λόγῳ σοφός στηρίζεται μέ πολλή συνέπεια 
καί ἐπιμονή τόσο στή θεολογική, ὅσο καί στή φιλοσοφική παράδοση τῶν 
προηγούμενων αἰώνων. Ἡ μέγιστη συμβολή τοῦ Φωτίου στή διοργάνωση τοῦ 
πανεπιστημίου καί στήν προσέλκυση ἱκανῶν μαθητῶν καί σοφῶν δασκάλων 
στίς τάξεις τῆς ἐπιστήμης δέν συντελεῖται σέ βάρος ἤ σέ ἀντίθεση πρός τή 
θεολογία τῆς παράδοσης. Ἀπεναντίας τά συγγράμματα τοῦ Φωτίου πείθουν 
ὅτι καί τή θεολογία ἐλάμπρυνε στό ἔπακρo. Ἑπομένως δέν ὑφίσταται καμιά 
διαλεκτική μεταξύ θεολογίας καί ἑλληνικῶν γραμμάτων.

Ἀντί λοιπόν νά ἀνέβει ἀμέσως στή μεγάλη σκηνή τοῦ βίου, ἐνδεδυμένος 
τήν ἀριστοκρατική τήβεννο, ἐκλείσθη στή βιβλιοθήκη του, χωρίς νά 
προσπελάζει κανένα ἄλλο εἰμή τούς ἀθανάτους νεκρούς μέ τούς ὁποίους 
συνανεστρέφετο. Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Φωτίου ὑπῆρξε ἡ ἀφετηρία τοῦ εὐρύτατου 
σταδίου του. Ἀπό τό ἀφανές αὐτό θεωρεῖο ἔβλεπε τίς πληγές τῆς κοινωνίας, 
στήν ὁποία ζοῦσε, ἄκουε τούς βαρεῖς στεναγμούς τῶν καταδυναστευομένων. 
Ἔβλεπε, ἄκουε, θρηνοῦσε, καί μελετοῦσε. Ἐκεῖ διῆλθε  «ἐν μελέτῃ καί 
θεωρίᾳ» ὅλη τήν νεότητά του, ἀποφασίζοντας νά ἀφιερώσει τό ὑπόλοιπο τῆς 
ζωῆς του στήν ἔρευνα τῶν θείων καί ἀνθρωπίνων, προσφέροντας διαρκῶς 
θυμίαμα λατρείας ἐνώπιον τῆς θρησκείας καί τῆς σοφίας. Οἱ διηνεκεῖς 
ἀσκήσεις του γι’ αὐτά, οἱ ὁλονύχτιες μελέτες, καί τά εὐσεβῆ προγυμνάσματα, 
ἀνεβίβασαν τόν ἀξιάγαστο αὐτό ἄνδρα, μ’ ὅλη τήν δυσμένεια τῶν καιρῶν, 
μ’ ὅλο τόν μαρασμό ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων γνώσεων, στήν ὑψίστη περιωπή 
τῆς ἐπιστήμης καί τῆς κοινωνίας.

Ἔγκλειστος στή βιβλιοθήκῃ του ὁ Φώτιος δέν ὁμοίαζε μέ τούς ἰδιό- 
τροπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀπομονοῦνται, ἀποσυρόμενοι στά ἴδια γιά νά μή 
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ἐξέλθουν ποτέ στόν κόσμο καί δαπανοῦν ὁλόκληρη τήν ζωή τους σέ μελέτες 
χωρίς μέθοδο, χωρίς ποτέ ἡ κοινωνία ἤ ἡ πατρίδα νά ὠφεληθεῖ ἀπό αὐτούς. Ὁ 
Φώτιος, ἀποταμίευε καθημερινῶς ἄπειρο πλοῦτο ποικίλων γνώσεων ἀπό τή 
μελέτη, αἰσθανόταν τήν ἀνάγκη νά τόν διασκορπίζει παντοῦ, μερίζοντας τόν 
καιρό στήν ἀνάγνωση καί τή συγγραφή. Ἔσπευδε, ὡς ὁ πιστός δοῦλος τοῦ 
Εὐαγγελίου, νά πολλαπλασιάσει τό τάλαντο, μεταδίδοντας στούς δύο του 
ἀδελφούς, στούς οἰκείους, στούς φίλους, ὅ,τι ἐγνώριζε ἤ ὅ,τι ἀπό τή μελέτη 
συνέλεγε.

Ὁ Φώτιος δέν θά μποροῦσε ν' ἀνατρέψει παράδοση αἰώνων, μήτε 
ἐξαρχῆς καί ἐκ τοῦ μή ὄντος χάρη στίς ὅποιες ἀνθρωπιστικές ἀντιλήψεις νά 
δημιουργήσει κάτι ριζικά τό νέο. Μένοντας στήν σχέση του μέ τά κλασσικά 
γράμματα, γιά νά δείξουμε ἀφ’ ἑνός ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ Κιβωτός πού 
διέσωσε τήν Κλασσική Παιδεία ἕως τίς μέρες μας καί νά ἐπισημάνουμε 
ἀφ’ ἑτέρου τίς συνιστῶσες, Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμό, τῆς ἐθνικῆς μας 
ἰδιοπροσωπείας, θά ξεχωρίζαμε ὡς ἀντιπροσωπευτικά του ἔργα τά ἑξῆς: 
α)  Ἡ Βιβλιοθήκη  τοῦ Φωτίου, ἡ περιώνυμη  Μυριόβιβλος, τό σύμβολο τῆς 
πνευματικῆς ἀνθήσεως τοῦ 9ου αἰ., χάρη στήν ὁποία ξέρουμε πολλά ἀπό 
ἀπολεσθέντα ἔργα. Εἶναι καρπός μακρῶν μελετῶν στίς ὁποῖες ὁ Φώτιος 
ἀφοσιώθηκε μόνος του στά χρόνια τῆς νεότητάς του, χωρίς πρόθεση, 
τουλάχιστον τόν πρῶτο καιρό, νά τά δημοσιεύσει, καί πάντως ἀνεξάρτητα 
ἀπό ὁποιαδήποτε διδακτική δραστηριότητα. Αὐτός πού ἀναγιγνώσκει τό 
ἔργο ἐξίσταται βλέποντας ἄνδρα ταμιοῦχο ἀχανεστάτου γνώσεως, πού 
διατηρεῖ τό πρέπον τοῦ λόγου καί συνάπτει εὐφυῶς τήν ἀκρίβειαν τῆς 
ἀττικῆς μούσας πρός τίς νεότερες χάριτες τῆς ἀλεξανδρινῆς εὐγλωττίας. 
β) Λεξικόν: Ὁ Φώτιος ἔχει δίπλα του μιά φιλολογική συντροφιά καί προσπαθεῖ 
νά ἐμφυσήσει στούς νέους τήν ἀγάπη γιά τή μάθηση. Γιά νά κατανοηθοῦν 
ὅμως σωστά τά κείμενα τῶ ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων χρειάζεται ἕνα 
ἑρμηνευτικό λεξικό. Γιά νά δώσουμε μιά ὀρθή ἀπάντηση στό ἐρώτημα γιατί 
ὁ Πατριάρχης Φώτιος συνέγραψε τό Λεξικό του θά πρέπει νά ἐξετάσουμε μέ 
προσοχή τήν ἀφιερωματική του ἐπιστολή, ἡ ὁποία τό συνοδεύει. Ὁ Θωμάς, 
στόν ὁποῖο ἀφιερώνεται, ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς, ἡ ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ, 
χαρακτηρίζεται σέ σχέση μέ τόν Φώτιο οἰκεῖος μαθητής. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό 
χαρακτηρισμό αὐτόν τόν βρίσκουμε σέ ἕναν τίτλο ὁ ὁποῖος, στή μορφή πού 
μᾶς σώζεται, δέν γράφτηκε ἀπό τόν Φώτιο, καί οὔτε τή λέξη, οὔτε τήν ἰδέα 
τῆς μαθητείας τήν ξαναβρίσκουμε στήν ἀφιερωτική ἐπιστολή, ὅπου γίνεται 
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λόγος μόνο γιά τή φιλία πού ἕνωνε τόν Φώτιο μέ τόν Θωμᾶ καί γιά τήν κλίση 
τοῦ τελευταίου στά γράμματα. Παραμένει ὅμως γεγονός ὅτι ἀρκετά νωρίς, 
ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσε ὁ Φώτιος, εἶχε δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση πώς μποροῦσε νά 
ἔχει μαθητές.

Καί πρῶτα ἀπό ὅλα ἄς δοῦμε τόν τίτλο τοῦ Λεξικοῦ: «Λέξεων συναγωγή 
κατά στοιχεῖον δι’ ὧν ῥητόρων τε πόνοι καί συγγραφέων ἐξωραΐζονται 
μάλιστα».  Αὐτός μᾶς λέει ὅτι τό βιβλίο εἶναι μιά συλλογή λέξεων σέ 
ἀλφαβητική σειρά, μέ τίς ὁποῖες γίνονται ὡραῖες (κομψές θά λέγαμε σήμερα) 
οἱ συγγραφικές προσπάθειες τῶν ρητόρων καί τῶν συγγραφέων. Ὁ Φώτιος 
θέλει νά βοηθήσει τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του νά γράφουν ὡραῖα 
ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ὅπως γράφει ὁ ἴδιος στούς λόγους του, τίς ἐπιστολές 
του, τή Βιβλιοθήκη καί τά θεολογικά του συγγράμματα. Ὁ Φώτιος δέν 
γράφει μόνο ἄψογο Ἀττικό πεζό λόγο, ἀλλά εἶναι σέ θέση ἐξ αἰτίας τῆς 
ἄριστης φιλολογικῆς του κατάρτισης νά κρίνει, ἄν τά γραπτά μνημεῖα τῶν 
συγγραφέων πού ἐξετάζει στήν Βιβλιοθήκη του τηροῦν τούς κανόνες τοῦ 
ὀρθοῦ Ἀττικοῦ λόγου, ἔτσι ὅπως τούς εἶχαν ὁρίσει οἱ κριτικοί τῆς ὕστερης 
ἀρχαιότητας. Γι’ αὐτό καί τήν περιγραφή κάθε ἑνός ἔργου στή Βιβλιοθήκη του 
τήν ἀκολουθεῖ μία ἀποτίμηση τῆς λογοτεχνικῆς ἀξίας του, πού ἀναδεικνύει 
τόν Φώτιο ἄριστο κριτικό τοῦ Ἀττικοῦ πεζοῦ λόγου.

Ἡ πρόθεση τοῦ Φωτίου πού διαφάνηκε κατά τήν ἐξέταση τοῦ τίτλου 
τοῦ Λεξικοῦ του γίνεται σαφέστερη, ὅταν ἐξετάσουμε τήν ἀφιερωτική 
ἐπιστολή:  «Ὅσαι δέ ῥητόρων τε καί λογογράφων ἀττικίζουσι γλῶσσαν καί 
ἁπλῶς εἰς τόν οὐκ ἐθέλοντα λόγον ἐποχεῖσθαι μέτρῳ συντελεῖν εἰσιν εὖ 
πεφυκυῖαι, ναί δή καί τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσοφίας ὅσαι δέονται σαφηνείας, 
ταύτας δέ ἄρα εἰ καί μή πάσας - οὔτε γάρ ῥάδιον οὔτε ἀλαζονείας ἡ ὑπόσχεσις 
πόρρω, ἅμα δέ καί μείζονος ἤ καθ’ ἡμᾶς σχολῆς - ἀλλ’ οὖν ἅς μάλιστά γε 
εἰδέναι προσήκει καί ἀναγκαῖον κεχρῆσθαι συναγωγῶν τήν ἀναγραφήν σοι 
κατά στοιχεῖον ἐποιησάμην, οὐδέ τῶν ποιητικῶν παντελῶς ἀποστάς».

Στό μέρος αὐτό τῆς ἐπιστολῆς δηλώνεται μέ μεγάλη σαφήνεια ὁ σκοπός 
πού ἐπιδιώκει ὁ Φώτιος. Συγκεντρώνει λέξεις ρητόρων καί λογογράφων οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν γράψει σέ Ἀττική διάλεκτο, λέξεις πού εἶναι κατάλληλες,  «εὖ 
εἰσιν πεφυκυῖαι», νά χρησιμοποιηθοῦν κατά τή συγγραφή πεζῶν λόγων.

Θά ἤθελα νά σταθοῦμε λίγο στή φράση τῆς ἀφιερωτικῆς ἐπιστολῆς πού 
παρέθεσα παραπάνω,  «ναί δή καί τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσοφίας ὅσαι δέονται 
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σα-φηνείας», καί νά τονίσω ὅτι τό Λεξικό δέν εἶναι μόνο ὑφολογικό, ἀλλά καί 
ἑρμηνευτικό, ἀφοῦ σ’ αὐτό ἔχουν συμπεριληφθεῖ καί δυσκολονόητες λέξεις τῆς 
Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης καθώς καί λέξεις ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς 
συγγραφεῖς, ὅπως εἶναι ἐκεῖνες τοῦ Κλήμεντος, τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, 
τοῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας.

Ἡ κατοικία τοῦ Φωτίου δέν ἔπαψε, οὔτε ὅταν αὐτός ἔγινε Πατριάρχης, νά 
εἶναι κέντρο ὑψηλῆς παιδείας· ἐκεῖ σπούδαζε, μέ τήν καθοδήγησή του, ἕνας 
μεγάλος ἀριθμός φιλοπόνων νέων πού διψοῦσαν γιά μάθηση.

«Ὅταν ἔμενα στό σπίτι μου, κολυμποῦσα μέσα στήν πιό τερπνή εὐχα-
ρίστηση, βλέποντας τό ζῆλο ἐκείνων πού σπούδαζαν (τῶν μανθανόντων), τή 
ζέση ἐκείνων πού ἔθεταν ἐρωτήσεις, τήν προθυμία ἐκείνων πού ἀπαντοῦσαν: 
ἔτσι διαμορφώνεται καί ἑδραιώνεται ἡ κρίση σ' αὐτούς πού οἱ μαθηματικές 
σχολές ἀκονίζουν τήν ἐξυπνάδα τους, καί οἱ λογικές μέθοδοι τούς ὁδηγοῦν 
στό δρόμο τῆς ἀλήθειας, αὐτούς πού οἱ ἱερές γραφές κατευθύνουν τό πνεῦμα 
τους πρός τήν εὐσέβεια, ὑπέρτατο καρπό ὅλων τῶν ἄλλων μελετῶν. Γιατί 
τέτοιος ἦταν ὁ χορός πού σύχναζε στό σπίτι μου. Καί ὅταν ἔβγαινα γιά νά 
πάω στήν αὐτοκρατορική αὐλή, ὅπως γινόταν συχνά, μέ ἀποχαιρετοῦσαν μέ 
τρόπο συγκινητικό καί μέ παρακαλοῦσαν νά μήν ἀργήσω: γιατί εἶχα αὐτό 
τό ξεχωριστό προνόμιο, νά ἐξαρτᾶται ἀπό μένα καί μόνο ἡ διάρκεια τῆς 
παρουσίας μου στό Παλάτι. Καί ὅταν ἐπέστρεφα, ὁ σοφός χορός, πού περίμενε 
μπροστά στήν πόρτα μου, ἐρχόταν νά μέ προϋπαντήσει. Ἄλλοι, αὐτοί πού ἡ 
ξεχωριστή ἀξία τους τούς ἔδινε περισσότερη σιγουριά, μέ μάλωναν πού εἶχα 
τόσο ἀργήσει ἄλλοι περιορίζονταν νά μέ χαιρετήσουν ἄλλοι πάλι ἄφηναν νά 
φανεῖ ὅτι μέ περίμεναν μέ ἀνυπομονησία. Καί ὅλα αὐτά μέ εἰλικρίνεια».

Μέ τήν πολυμερή μόρφωσή του (θεολογία, φιλοσοφία, γραμματική, 
δίκαιο, φυσικές ἐπιστῆμες, ἰατρική) μποροῦσε νά ἀνταποκρίνεται θαυμάσια 
στή δίψα τῶν νέων. Ἡ διδασκαλία στάθηκε γιά αὐτόν μία ἀποστολή, πού τῆς 
ἀφιερώθηκε μέ ζῆλο, ὅπως μαρτυροῦν ἡ περίφημη Βιβλιοθήκη του, ἡ ὁποία 
περιέχει τίς περιλήψεις τῶν βιβλίων πού διαβάστηκαν στό σπουδαστήριό 
του, καθώς καί οἱ ἐπιστολές του. Καθολικότητα γνώσεων, προσήλωση στήν 
κλασσική ἀρχαιότητα, προσπάθεια γιά δημιουργία πιό στενῶν σχέσεων 
ἀνάμεσα στή θύραθεν σοφία καί στή θεολογία, αὐτά εἶναι τά κυριότερα 
χαρακτηριστικά τῆς πνευματικῆς του δραστηριότητας, τά ὁποῖα τόν 
καθιστοῦν ἀνακαινιστή τῆς κλασικῆς παιδείας στό Βυζάντιο. Ἀπό τόν Φώτιο 
καί ὕστερα, ἡ μελέτη τῶν κλασσικῶν ἀρχίζει νά θυμίζει στούς Βυζαντινούς ὅτι 
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ἀνήκουν στό τίμιον γένος τῶν Ἑλλήνων. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὁ ἀνθρωπισμός 
ἔρχεται νά προστεθεῖ στήν ὀρθοδοξία ὡς συστατικό στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς 
συνειδήσεως τῶν Βυζαντινῶν. Ἐπειδή ἀκριβῶς εἶχε συλλάβει τίς ἀπαιτήσεις 
αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, ὁ Φώτιος ἐμφανίστηκε ὡς ὑπερασπιστής τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί τῆς πνευματικῆς ἀνεξαρτησίας του στή διαμάχη μέ τή 
Δυτική Ἐκκλησία. Ἡ εὐρύτητα τῶν ἀπόψεων στίς σχέσεις του μέ τούς ἄλλους 
μαρτυρεῖται ἀπό τήν ἐπιστολή πού ὁ μαθητής του Νικόλαος ὁ Μυστικός 
ἀπηύθυνε στό γιό του καί διάδοχο τοῦ Ἐμίρη τῆς Κρήτης, φίλο τοῦ Φωτίου, 
καί ὅπου ἀναφέρεται μεταξύ ἄλλων ὅτι  «ἤδει, ὅτι κἄν τό τοῦ σεβάσματος 
διίστη διατείχισμα, ἀλλά τό γέ τῆς φρονήσεως, τῆς ἀγχινοίας, τοῦ τρόπου 
εὐσταθές, τό τῆς φιλανθρωπίας, τά λοιπά ὅσα κοσμεῖ καί σεμνύνει τήν 
ἀνθρωπίνην φύσιν προσόντα, πόθον ἀναφλέγει τοῖς τά καλά φιλοῦσι τῶν οἷς 
πρόσεστι τά φιλούμενα. Διά τοῦτο κἀκεῖνος ἐφίλει τόν σόν πατέρα οἷς εἶπον 
κοσμούμενον».

Ὁ Φώτιος “ὁ σοφίᾳ εὐδοκιμώτατος” προσέδωσε στήν πνευματική κίνηση 
τοῦ Βυζαντίου τόσο μέ τήν προσωπικότητα ὅσο καί μέ τήν δράση του στοιχεῖα 
καθοριστικά.

Ὁ Φώτιος, τό δυσαντίβλεπτον ὕψος τῆς ἀμφιλαφοῦς γνώσεως, εἶναι ὁ 
κατ’ ἐξοχήν λόγιος: μένει κανείς ἔκπληκτος ἀπό τήν ὀξύτητα, τήν ἀνεξαρτησία 
καί τήν ἀσφάλεια τῶν κρίσεών του, παρ’ ὅτι ἀναφέρονται σέ μιά ἐκπληκτική 
ποικιλία θεμάτων. Οἱ κρίσεις του πού εἶναι πάντοτε καρποί βαθιᾶς μελέτης, 
δίνουν τό οὐσιῶδες μέσα σέ λίγες φράσεις. Ὡς λόγιος εἶναι ὁ μόνος Βυζαντινός 
πού μπορεῖ γιά τίς ἀρετές του νά συγκριθεῖ μέ τόν Ἀριστοτέλη. Ἐκτός αὐτοῦ, ὁ 
Φώτιος τρέφει ζωηρό ἐνδιαφέρον γιά τή φιλοσοφία καθαυτή χαρακτηριστικό 
τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τοῦ 9ου αἰώνα, πού εἰσάγεται στήν πνευματική ζωή τοῦ 
Βυζαντίου. Στό εὐρύ πνεῦμα τοῦ Φωτίου ὀφείλουμε τό ὅτι ἔκρινε χρήσιμο νά 
διασώσει στή Βιβλιοθήκη του μιά οὐσιαστική περίληψη τῶν  «Πυρρωνείων 
λόγων» τοῦ Αἰνεσιδήμου, περίληψη πού ἀποτελεῖ τή μοναδική πηγή γιά τό 
ἔργο αὐτοῦ τοῦ φιλοσόφου. Ὁ Φώτιος βρίσκει τούς λόγους τοῦ Αἰνεσιδήμου 
χρήσιμους, μέ ὁρισμένες ἀσφαλῶς ἐπιφυλάξεις, γιά ὅσους ἐπιδίδονται σέ 
διαλεκτικές σπουδές. Παρά τήν εὐρύτητα τοῦ Πνεύματός του, ἄν κρίνει 
κανείς ἀπό τίς φιλοσοφικές πραγματεῖες πού μᾶς σώθηκαν - γιατί ἕνας ἀρκετά 
μεγάλος ἀριθμός ἔχει χαθεῖ, - αὐτό πού ἐνδιαφέρει πρίν ἀπ’ ὅλα τόν Φώτιο 
στό θέμα τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ διαλεκτική καί ἡ λογική, πού βρίσκονται 
πάντα στόν προθάλαμο τῆς θεολογίας. Ἔτσι ἑρμήνευσε τόν Ἀριστοτέλη καί 
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ἀσχολήθηκε κυρίως μέ τίς κατηγορίες, τό γένος καί τό εἶδος καί τά Τοπικά, 
ἀκολουθώντας ἀπό κοντά τόν Πορφύριο, τόν Ἀμμώνιο καί τόν Δαμασκηνό. Οἱ 
διαλεκτικές του πραγματεῖες συντάχτηκαν με σκοπό νά χρησιμεύσουν στούς 
μαθητές τους γιά τή διευκρίνιση τῶν δύσκολων σημείων καί τή λύση ὁρισμένων 
ἀποριῶν. Θέλοντας νά διδάξει τίς δέκα κατηγορίες, θεωρεῖ τόν ἐαυτό του 
ὑποχρεωμένο νά τίς πραγματευτεῖ ὅλες κατά τρόπο πιό λεπτομερειακό ἀπό 
τόν Ἀριστοτέλη, ἐπιμένοντας ἰδιαίτερα στήν ἔννοια τῆς οὐσίας, στήν ὁποία 
δέν ἀκολουθεῖ τόν Ἀριστοτέλη, ἀλλά τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσο γιά 
τίς ἀπορίες, τίς ὁποῖες συνεπάγεται ἡ θέση γιά τό γένος καί τό εἶδος, αὐτές 
ἔχουν ἐκτεθεῖ κατά τρόπο μεθοδικό, πού ἀφήνει νά φανεῖ ὅτι ὁ νομιναλισμός 
καί ὁ ρεαλισμός ὑπῆρξαν πρόβλημα πού πολύ ἀπασχόλησε αὐτήν τήν ἐποχή. 
Ὁ Φώτιος φροντίζει νά δείξει τίς ἀσυνέπειες στίς ὁποῖες καταλήγει καθεμιά 
ἀπό τίς δύο θέσεις, καί τήν ἀδυναμία τους νά εἶναι ἀληθινές. Μέ τή σειρά 
του ὑποστηρίζει μιά λύση, ἡ ὁποία κατ' αὐτόν δέν ἐπιδέχεται ἀντίρρηση. 
Γένος καί εἶδος, λέει, εἶναι σωματικά, ἀλλά δέν εἶναι σώματα· καθορίζουν τήν 
οὐσία τῶν ὑποκειμένων, χωρίς ὅμως νά καθορίζονται τά ἴδια. Ἀναπτύσσουν 
τήν οὐσία τῶν ὑποκειμένων, ἀλλά δέν τή συνιστοῦν, εἶναι ὀνόματα, ἔννοιες 
κατάλληλες νά δηλώσουν τήν ὑπόσταση τῶν ὑποκειμένων, ἀλλά ὄχι νά 
δώσουν σέ ὄντα πού δέν τούς λείπει τίποτα (ἀφοῦ ἔχουν τήν οὐσία τους) 
κάτι πού δέν τούς χρειάζεται. Ἐπίσης οἱ πλατωνικές ἰδέες ἀπορρίπτονται. 
Ἡ προΰπαρξη τῶν ἰδεῶν-προτύπων προσδιορίζει ἕνα ἀδύνατο δημιουργό, 
ἕναν τεχνίτη. Ἔπειτα δέν ὑπάρχει ἀποχρῶν λόγος νά ἀποδώσουμε τίς ἰδέες-
πρότυπα, τίς ἀμετάβλητες καί ἀναλλοίωτες μέσα στό νοῦ τοῦ Θεοῦ, σέ ὄντα 
πού βρίσκονται σέ ἀδιάκοπο γίγνεσθαι. Παραμερίζοντας αὐτόν τό διπλό 
ρεαλισμό, τοῦ Πλάτωνος καί τῶν ρεαλιστῶν, ὁ Φώτιος κατορθώνει ἀπό τή μιά 
μεριά νά κρατήσει ἄθικτη τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀξεπέραστη 
ἀπόσταση ἀνάμεσα στό Δημιουργό καί τό δημιούργημα, καί ἀπό τήν ἄλλη 
μεριά νά ἐπιτύχει ἕνα συμβιβασμό μεταξύ νομιναλισμοῦ καί ρεαλισμοῦ. Γένος 
καί εἶδος ὑπάρχουν, εἶναι σωματικά, ἀλλά δέν εἶναι σώματα.

Ὁ χρυσόγλωσσος καί γλυκύστομος Φώτιος, ἐξέχων Ἱεράρχης πού συν-
δύαζε τήν θεολογικήν γνῶσιν μέ τήν φιλοσοφικήν ὀξύνοιαν ἐκφράζεται, πολύ 
συχνά, σέ σχέση μέ τόν Ἀριστοτέλη κατά τρόπο πού φαίνεται νά δείχνει ὅτι 
τόν προτιμᾶ ἀπό τόν Πλάτωνα. Ἀποκαλεῖ τή φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη 
περισσότερο θεϊκή, πού βασίζεται στή λογική ἀναγκαιότητα καί προσπαθεῖ 
νά εἶναι μεθοδική. Στόν Πλάτωνα βλέπει μᾶλλον τόν φιλόσοφο τῶν μύθων, 
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τοῦ Τιμαίου, τόν Πλάτωνα ὁλόκληρου σχεδόν τοῦ Μεσαίωνα, τόν Πλάτωνα 
τῶν νεοπλατωνικῶν, ὄχι τόν Πλάτωνα τῆς διαλεκτικῆς.

Αὐτό εἶναι ἕνα σημεῖο πού πρέπει πάντα νά ἔχουμε κατά νοῦ προκειμένου 
νά συλλάβουμε σωστά τήν ἔννοια τῆς προτίμησής του γιά τόν Ἀριστοτέλη. 
Ὁ Φώτιος, πνεῦμα πρακτικό, δέν ἀνέχεται τήν ποιητική γλώσσα τοῦ Πλάτωνος, 
τό βάθος τῆς πλατωνικῆς διαλεκτικῆς. Ἡ μεθοδική κάι λογική ἀναζήτηση τοῦ 
Ἀριστοτέλη ταίριαζε καλύτερα στό θεολογικό ρεαλισμό τῆς ἐποχῆς.

Ὁ Φώτιος ἦταν ὁ μοχλός ὅλης αὐτῆς τῆς ἠθικῆς ἀναπλάσεως. Ἡ πολυ-
μάθειά του καί ὁ ζῆλος καί ἡ ἀπαράμιλλη αὐταπάρνηση, τό ἐνεργητικό μέρος 
πού ἐλάμβανε διδάσκοντας ὁ ἴδιος στό Πανεπιστήμιον τῆς Μαγναύρας, 
οἱ σοφοί σύλλογοι, τούς ὁποίους ἐσχημάτιζε, τά συγγράμματα τά ὁποῖα 
συνέγραφε καί μέσῳ τῶν ἀντιγραφέων διέδιδε, ἐπί πλέον ἡ νευρώδης ἐκείνη 
εὐγλωττία καί ἡ ἰδιάζουσα ἐπιτηδειότητα, νά ἀποκτᾶ φίλους, τόν ἔθεταν 
πάνω ἀπό ὅλους, τόν ἀνεδείκνυαν κέντρο ἰσχυρό καί ἀκράδαντο, γύρω 
ἀπό τόν ὁποῖον συνερχόταν ἡ ἀριστοκρατική τάξη, ὅλη ἡ ἐκλεκτή νεότητα 
τοῦ Βυζαντίου, ὅλοι ὅσοι ἥθελαν ν' ἀκούσουν ἤ νά μάθουν λόγο σοφό, ἤ 
νά λύσουν κάποια ἀπορία. Ἡ οἰκία του ἦταν ἀκαδημία, ἦταν σύλλογος τῶν 
πεπαιδευμένων, ἀπό τούς ὁποίους ὁ Φώτιος ἦταν ὁ κορυφαῖος καί ὁ ὕπατος.

Ἔτσι δημιουργικά ὁ Φώτιος μέ τό ὑπέροχο καί ἄφθιτο μεγαλεῖο του 
βρίσκεται στήν πινακοθήκη τῶν διασήμων καί ἐναρέτων ἀνδρῶν τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ, καί ἀνταποκρί-
νεται στίς ἱστορικές προκλήσεις τῶν καιρῶν του, πού εἶχαν ὡς στόχο 
τήν γεωγραφική καί πνευματική συρρίκνωση τῆς αὐτοκρατορίας· μέ τό 
ἱεραποστολικό του ἔργο διεύρυνε τά ὅρια ἐπιρροῆς τοῦ Βυζαντίου, ἐνῶ μέ 
τό θεολογικό καί ἀνθρωπιστικό ἐνίσχυσε τά πνευματικά θεμέλια καί τήν 
ἀκτινοβολία τοῦ ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ. Ὡδήγησε ἔτσι μέ τό τρισδιάστατο 
μεγαλεῖο του τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος στήν ἐνδοξότερή της ἐποχή μέσα 
σέ ἕνα ἀκμαῖο καί ἰσχυρό χριστιανικό κράτος. Αὐτός ὁ μέγας ὡς θεολόγος, 
μέγας ὡς ἐκκλησιαστικός πολιτικός καί μέγας ὡς ἀνθρωπιστής.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπειδὴ ζεῖ τὸ πλήρωμα τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστά-
σεως, παρουσιάζει τὸν Χριστὸ ὡς Βασιλέα τῆς Δόξης στὴ Σταύρωσι, 

καὶ στὸν Ἐπιτάφιο ὕπτιο νεκρό. Αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶναι μιὰ ὁμολογία πίστεως 
καὶ φανέρωσι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Τὰ λέει ὅλα ἐν σιγῇ. Πιστοποιεῖ τὴ 
νίκη κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τὴν μεθ' ἡμῶν παρουσία τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δὲν 
μᾶς ἐπισκέπτεται, οὔτε μᾶς χαροποιεῖ πρόσκαιρα, ἀλλὰ μᾶς συνοδεύει εἰς 
ζωὴν αἰώνιον. «Ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν»1. 

Τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου δὲν γνωρίζεται ὡς 
ἁπλὸ κεφάλαιο τῆς πίστεως ἀλλὰ βιοῦται ὡς ἡ μεγίστη φανέρωσι τῆς 
θείας ἀγάπης, ποὺ προσλαμβάνει καὶ θεώνει τὴν ἀνθρώπινη φύσι. Ζώντας 
ἐν Χριστῷ εἰρηνεύεις ἐν Πνεύματι. Καὶ κυκλοφορεῖς μὲ ἄκρα ἀπάθεια καὶ 
εὐαισθησία. Παρ' ὅλο ποὺ βρίσκεσαι μέσα στὸν παρόντα αἰῶνα τῶν ταραχῶν 
καὶ κινδύνων, καλύπτεσαι ἀπὸ τὴ θεία εὐλογία: «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους 
ὁ Σωτὴρ ἡμῶν»2. Ἀπὸ παντοῦ δέχεσαι ἀφορμὲς εὐφροσύνης. Καὶ ἀπὸ ὅλα 
τὰ ἐντός σου ἐκπορεύεται πνεῦμα εὐγνωμοσύνης. Αὐτὸ λειτουργεῖ ὡς μία 
ἀναπνοὴ τῆς ψυχῆς σου. Γνωρίζεις τὰ πάντα διὰ Πνεύματος Ἁγίου: «Εἰ δὲ καὶ 
ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν»3. Τὰ πάντα 

1  Ρωμ. 14, 8
2  Μηναῖον Δεκεμβρίου, 25η, Ὄρθρος, Ἐξαποστειλάριον.
3  Β΄ Κορ. 5, 16.
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«γέγονε καινά»4. Τὰ πάντα ὑπάρχουν θεανθρώπινα. Ὁ Χριστὸς ἀνελήφθη ἐν 
δόξῃ καὶ μένει διὰ Πνεύματος Ἁγίου.

Οἱ πιστοὶ ζοῦν τὴ λειτουργικὴ χαρὰ τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου καὶ τὴν 
μεθ' ἡμῶν παρουσία τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ γεμίζει τὰ πάντα μὲ τὴ βεβαιότητα τῆς 
σωτηρίας. Καὶ ὁδηγεῖ στὸ «δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Ἐὰν δὲν φτάνης 
σ' αὐτὴ τὴ δοξολογία, σημαίνει ὅτι εἶσαι δοῦλος στὴ φθορά. Καὶ συνέχεια 
κλαίγεσαι καὶ παραπονεῖσαι, πάντων ἕνεκεν. Ἢ ὅλα γίνονται ἀφορμὴ χαρᾶς 
καὶ δοξολογίας ἢ ὅλα γίνονται αἰτία μουρμούρας καὶ παραπόνων. Ἐδῶ 
καταλήγομε στὸ «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Ὁ θάνατος τεθανάτωται. 
Καὶ ὁ ἄνθρωπος κινεῖται ἐλεύθερα στὸν πόνο καὶ στὴ χαρά, σὲ τούτη τὴ ζωὴ 
καὶ στὴν ἄλλη, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστημένος Χριστός.

Ἐπειδὴ γίνεται ἡ ἐπίσκεψις τῆς Χάριτος ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς καὶ ἡ ἀνάληψις 
τῶν πάντων ἐν τοῖς ὑψίστοις, γι' αὐτὸ στὸ τέλος ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς καινῆς 
Πολιτείας, εὐχαριστεῖς γιὰ ὅλα, καὶ εἶσαι εὐγνώμων γιὰ τὰ βάσανα καὶ αὐτοὺς 
ποὺ θέλησαν νὰ σὲ διαλύσουν. Καὶ σὲ ἔκαναν νὰ καταλάβης τὴν ἀήττητη 
δύναμι ποὺ κρύβεις μέσα σου ὡς δῶρο Θεοῦ.  Γι' αὐτό, Βασιλεὺς τῆς Δόξης 
δὲν παρουσιάζεται ὁ Κύριος στὴν Ἀνάστασι ἀλλὰ στὴ Σταύρωσι. Καὶ αὐτὸ 
ἀενάως διακηρύττει τό: Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος, καὶ μένει μεθ' ἡμῶν εἰς τὸν 
αἰῶνα. Στὴν ἐρώτησι: ποιὸς τὰ καταλαβαίνει ὅλα αὐτά; ἡ ἀπάντησι εἶναι: δὲν 
τὰ καταλαβαίνει ἀλλὰ τὰ ζῆ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶ, πονᾶ καὶ περιμένει.

                                                             * * *

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ καὶ εὔκολο πλάσμα, ὅπως μπορεῖ νὰ 
φανῆ μὲ μιὰ ἐξωτερικὴ ματιά. Κρύβει μέσα του τὴ θεία πνοὴ ποὺ τοῦ χαρίζει 
ἀπεριόριστες δυνατότητες καὶ ἀπαιτήσεις. Τὸν φορτώνει μὲ χρέη ἐλευθερίας 
καὶ εὐθύνης γιὰ ὅλη τὴ δημιουργία. Ὁ κόσμος ποὺ χωρᾶ τὸν ἄνθρωπο, ὅπου 
μπορεῖ νὰ κινηθῆ ἄνετα, νὰ βρῆ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ γνωρίση τὸ μυστήριο 
ποὺ τὸν περιβάλλει, δὲν εἶναι ἡ δημιουργία ἀλλὰ ὁ Δημιουργός. «Ἐν αὐτῷ 
γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καί ἐσμεν»5.

Αὐτὸν βρίσκει στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπ' Αὐτὸν τρέφεται. Ἡ Ἐκκλησία 
γνωρίζει τὸν ἄνθρωπο. Δὲν περιφρονεῖ τὴν κτιστή του φύσι καὶ τὶς ἀνάγκες 

4  Β΄ Κορ. 5, 17.
5  Πράξ. 17, 28.
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της. Οὔτε ἀγνοεῖ τὴν ἔμφυτη δίψα του γιὰ τὸ ξεπέρασμα τῶν πάντων. Γι' 
αὐτὴ τὴν ἐλευθερία πλάσθηκε. Καὶ αὐτὸ περιμένει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὅλη ἡ 
δημιουργία. Ἔχοντας τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ μέσα του, ἀκολουθεῖ τὴν πορεία του. 
Νοιώθει ὅτι ὅλος ψυχοσωματικὰ εἶναι δημιούργημα μιᾶς πάνσοφης ἀγάπης 
ποὺ τὸν γνωρίζει καὶ τὸν συνοδεύει. Ἡ παρουσία της φανερώνεται ὄχι ὡς 
ὑπεροχὴ ἰσχύος ποὺ συνθλίβει τὸν ἀδύνατο ἀλλὰ ὡς πλῆθος οἰκτιρμῶν καὶ 
ἐλέους ποὺ παρηγορεῖ καὶ σώζει τὸν ἄνθρωπο. Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ζοῦν στὸν 
πρόσκαιρο κόσμο, δέχονται τὸν ἀρραβῶνα καὶ τὴν τροφὴ τῆς μελλούσης 
ζωῆς καὶ βασιλείας μέσα στὴ θεία Λειτουργία. Μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ 
προσφορὰ τῶν πιστῶν καὶ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅλα ἁγιάζονται 
καὶ μεταμορφώνονται.

Ἡ στιγμὴ διαστέλλεται σὲ αἰωνιότητα. Σὲ ἕνα ἅγιο μαργαρίτη –σῶμα καὶ 
αἷμα Χριστοῦ– βρίσκεται τὸ πλήρωμα τῆς Ἀγάπης ποὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἔφερε 
τὰ πάντα στὴν ὕπαρξι. Ἁγιάστηκε ἡ ὕλη. Καταργήθηκε ὁ θάνατος. Νίκησε ἡ 
ἀγάπη. Πολιτεύεται ἡ ζωή. Ὅλα ἔχουν γίνει εὐλογία γιὰ τὸν πιστό. Καὶ γιὰ 
ὅλους γίνεται εὐλογία ὁ πιστός, ὁ τῆς ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφώς6.

Τὸ φῶς τοῦ προσώπου Του δὲν ἔρχεται νὰ μᾶς ἐξουθενώση μὲ τὴν ὑπεροχὴ 
τῆς φανότητος ἀλλὰ νὰ μᾶς παρηγορήση μὲ τὴν ἀνερμήνευτη συγκατάβασι 
τῆς ἀγάπης Του. Μένεις ἄφωνος μὲ τὴ διαπίστωσι ποὺ σὲ συγκλονίζει: Σοῦ 
χάρισε τὴ ζωὴ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρχες. Σὲ φροντίζει μὲ ἄκρα διάκρισι ἐκεῖ ποὺ 
δὲν τὸ ἀξίζεις.

Αὐτὴ τὴν ἔκπληξι τῆς Χάριτος δὲν θέλομε νὰ κρύψωμε ἀπὸ κανένα. Ὅλοι 
ἐπιθυμοῦν τὴ ζωή. Αὐτὴ βρίσκεται μέσα στὴ δωρεὰ τῆς ἀγάπης καὶ τὸ κάλλος 
τῆς εἰρήνης. Ἐὰν ἐμεῖς σιωπήσωμε, κράζουν τὰ ὀστᾶ τῶν ἐσφαγμένων.  Ζωὴ 
εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ μᾶς γέννησε. Ἐκτροπὴ εἶναι τὸ μῖσος ποὺ μᾶς καταστρέφει. 
Μέσα στὴν Ἐκκλησία ζῆς καὶ γνωρίζεις τὴν ἀλήθεια τῆς ἀγάπης ὡς παροχὴ 
ζωῆς καὶ ἐλευθερίας στὸν ἄνθρωπο, ποὺ εἶναι ἀκατανόητος καὶ ἀνυπόφορος 
γιὰ τὰ ἀνθρώπινα συστήματα καὶ τὶς θεωρίες. Εἶναι γνωστὸς καὶ ἀγαπητὸς 
ἀπ' Αὐτὸν ποὺ τὸν ἔπλασε καὶ τὸν πλούτισε μὲ τὴν πνοὴ τῆς ζωῆς Του. Εἶναι 
ἀδιάρρηκτη ἡ σχέσι τοῦ Πλάστου μὲ τὸ πλάσμα Του.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία καὶ πλοῦτος οὐράνιος νὰ φωτισθῆς ἀπὸ τὴν 
ἀστραπὴ τῆς Θεότητος. Νὰ ἀγαπήσης τὸν Χριστὸ ὡς πηγὴ ζωῆς καὶ 

6  Πρβλ. Παρακλητική, ἦχος γ΄, Κυριακή, Ὄρθρος, στιχηρὸν τῶν Αἴνων. 
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Ἐλευθερωτὴ τῶν ἀνθρώπων. Τότε τὰ θυσιάζεις ὅλα γι' αὐτόν. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος 
ὁ θεοφόρος ζῆ καὶ διακηρύττει τὸ γεγονός: «ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται καὶ οὐκ 
ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόϋλον»7 καὶ γίνεται φῶς παρακλήσεως ὅλων.

Ὁ  «ἁμαρτωλὸς» Ντοστογιέφσκι ὁμολογεῖ ὅτι θέλει τὸν Χριστὸ καὶ ὄχι τὴν 
ἀλήθεια. Καὶ ἡ συγκλονιστικὴ μαρτυρία του λειτουργεῖ ὡς σεισμικὴ δόνησι 
μὲ ἑστιακὸ βάθος τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ Ντοστογιέφσκι. 
Ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν 
καὶ γεμίζει τὸν κόσμον ὅλο μὲ τὸ πλήρωμα τῆς θεϊκῆς χαρᾶς. Λέει: Πρέπει νὰ 
φύγω, νὰ χαθῶ, νὰ μὴν ὑπάρχω8. Καὶ ὅταν θὰ φύγω, θὰ εἶμαι πιὸ πολὺ μαζί 
σας.  Ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα9. Δὲν θέλει βελτίωσι τῶν 
ὅρων τῆς καταδίκης ἀλλὰ κατάργησι τοῦ θανάτου.

Δὲν ἀνέχεται τὴν ὁποιαδήποτε ἀπασχόλησι, ὡς ναρκωτικό, γιὰ νὰ ξεχάση 
τὸ πρόβλημα τῆς ζωῆς. Τὸ αἴτημα μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶναι: «Τὰς αἰσθήσεις 
ὅλας διατήρησον»10. Νὰ μὴν κάψη κανεὶς τὶς αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ 
νὰ τὸν βοηθήση νὰ γίνη ὅλος μιὰ αἴσθησι.Ἡ πεπλανημένη ἀγωγὴ καίει τὶς 
αἰσθήσεις καὶ μαραζώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν κλείνει σὲ ἀσφυκτικὰ πλαίσια 
ποὺ πνίγουν τὴ ζωή του. Ἡ κάθε θεωρία προσπαθεῖ νὰ δαμάση τὸν ἄνθρωπο. 
Νὰ τὸν διαμορφώση ὅπως τὴν ἐξυπηρετεῖ. Ὄχι νὰ τὸν σεβαστῆ ὅπως εἶναι. 
Ἀλλὰ αὐτὸ τελικὰ δὲν τελεσφορεῖ. Ὅλα τὰ ἀπολυταρχικὰ συστήματα ποὺ 
προσπάθησαν νὰ καθάρουν δυναμικὰ τὴν κοινωνία κατακαίοντας

–τὰ ζιζάνια τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀπίστων

–τὰ μιάσματα τῶν ἀνθρώπων κατωτέρας φύσεως

–τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ, 

 διαλύθηκαν. Ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ δὲν ἀνέχεται τὴ διαστροφὴ καὶ 
καταπάτησι τῆς φύσεώς της.  Κανεὶς ὁλοκληρωτισμὸς δὲν ἐπικρατεῖ γιὰ 
πάντα. 

Προτείνεται ὡς λύσι τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα· ὄχι ἡ ἀπολυταρχία τοῦ 
ἑνὸς ἀλλὰ ἡ κοινὴ συνεννόησι γιὰ τὴν εὕρεσι τοῦ πρακτέου. Ὅμως, οὔτε 

7  Πρὸς Ῥωμαίους 7, PG 5, 813B.
8 Πρβλ. ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καὶ Λόγοι, Χανιὰ 132015, σ. 106.
9  Βλ. Α΄ Κορ. 12, 31.
10  Ἱερατικόν, εὐχὴ ιβ΄, ἀναγινωσκομένη ὑπὸ τοῦ ἱερέως λεγομένου τοῦ Ἑξαψάλμου.
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αὐτὸ λύνει τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου. Πάνω στὰ πράγματα ἐπικρατεῖ ὁ πιὸ 
δυνατός. Αὐτὸς ἐπιβάλλεται. Καὶ κυριαρχεῖ, χωρὶς συζήτησι, τὸ δίκαιο τοῦ 
ἰσχυροτέρου, ὡς ἠπιώτερη μορφὴ ὁλοκληρωτισμοῦ.

Ἐὰν διαθέτης ὑπεροπλία, νικᾶς τὸν ἄλλο. Ἐξαφανίζεις τὸν ἀντίπαλό 
σου καὶ ἐπικρατεῖς. Αὐτὸ ὅμως δὲν λύνει τὸ πρόβλημα, ἁπλῶς τὸ ἀγνοεῖ. Καὶ 
ἀναβάλλει τὸ θέμα γιὰ τὴν ἑπόμενη ἀναμέτρησι τῶν ἀντιμαχομένων, μὲ νέα 
θύματα καὶ ἐλπίδες. Ἔτσι, συνεχίζεται ἀσταμάτητα ἡ σισύφεια κίνησι ἑνὸς 
φαύλου κύκλου. 

Μέσα στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ζοῦμε τὴ λύσι τοῦ 
προβλήματος. Βρίσκομε ὅτι ἡ τελικὴ νίκη ποὺ σώζει ὅλους δὲν κατορθώνεται 
ἀπὸ κάποιο ἰσχυρὸ ἄνθρωπο, ἀλλὰ δωρίζεται ἀπὸ ἕναν ἄνωθεν ἐρχόμενο 
Θεάνθρωπο.

Αὐτὸς δὲν φροντίζει ἕνα μέρος τῶν ἀνθρώπων –πλειονότητα ἢ 
μειονότητα– ἀλλὰ τὸ σύνολο. Δὲν χύνει τὸ αἷμα τοῦ ἄλλου γιὰ νὰ ἐπιβληθῆ, 
ἀλλὰ χύνει τὸ δικό Του αἷμα καὶ θυσιάζει τὴν ψυχή Του γιὰ νὰ σώση ὅλους· 
καὶ αὐτοὺς ποὺ Τὸν σταυρώνουν. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἐξάρθρωσι τῆς κακότητος καὶ ἡ 
νίκη τῆς ζωῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ Παντοκράτωρ τῆς ἀγάπης καὶ δημιουργὸς ὅλων, 
ποὺ σέβεται τὸ πλάσμα του καὶ θέλει νὰ ἀναπτυχθῆ.

*  *  *

Τὸ θέμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως δὲν εἶναι μιὰ ἄποψι ποὺ μπορεῖς χωρὶς 
συνέπειες νὰ ἀντιπαρέλθης ἀλλὰ τὸ ἕνα γεγονὸς τῆς ζωῆς ποὺ ἐπαληθεύεται 
πάνω στὰ πράγματα, γιατὶ φανερώνει τὴ θέλησι τοῦ Ἑνὸς «δι' οὗ τὰ πάντα 
ἐγένετο»11.

Αὐτὸ δὲν ἐπιβάλλεται διὰ τῆς βίας, ἀλλὰ γίνεται ἀποδεκτὸ διὰ τῆς 
ἐμπειρίας. Εἶσαι ἐλεύθερος νὰ δράσης ὅπως θέλεις, ἀλλὰ εἶσαι ὑπεύθυνος 
τῆς ἐπιλογῆς σου. Δὲν μπορεῖς νὰ ἀλλάξης τὸν τρόπο τῆς ὑπάρξεως τοῦ 
σύμπαντος.

Ἡ ἀγάπη ποὺ δημιουργεῖ τὸν κόσμο, καθορίζει τὸν τρόπο τῆς λειτουργίας 
καὶ τῆς ζωῆς του. Δὲν βρίσκεσαι σὲ περιβάλλον ἐχθρικὸ ποὺ πρέπει νὰ 
ἀμύνεσαι γιὰ νὰ σωθῆς, ἀλλὰ σὲ κλίμα φιλικὸ ποὺ σὲ βοηθᾶ νὰ ἀναπτυχθῆς. 
Αὐτὴ ἡ αἴσθησι διαμορφώνει τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴ συμπεριφορά σου. 

11 Πρβλ. Ἰω. 1, 2.
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Κινεῖσαι ἐλεύθερα καὶ φυσιολογικά. Κάνεις τὸν ἀγῶνα σου. Λὲς τὸν λογισμό 
σου. Ἐκφράζεις τὴν ἐπιθυμία σου. Καὶ καταλήγεις τὴν προσευχή σου, ὅπως ὁ 
Κύριος: «Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σύ»12.

Βρίσκεσαι σὲ μιὰ εὐρύχωρη μήτρα ποὺ σὲ πλάθει καὶ σὲ κυοφορεῖ γιὰ 
ἕνα καινούργιο τοκετὸ σὲ ἄλλο κόσμο. Ὅταν ἔχης αὐτὴ τὴ συνείδησι καὶ 
τὴν πολιτεία, ἀνοίγουν δρόμοι ζωῆς καὶ ἐλευθερίας. Ὅταν ζητᾶς νὰ γίνη τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τὸ δικό σου, δυναμώνεις καὶ φωτίζεσαι. Ἀνοίγονται 
μπροστά σου νέοι δρόμοι καὶ ὁρίζοντες. Καὶ ἂν ἔλθουν ἐμπόδια καὶ πειρασμοὶ 
–ποὺ σίγουρα θὰ ἔλθουν– καὶ θέλουν νὰ σὲ ἀκινητοποιήσουν καὶ νὰ σὲ 
ἐξαφανίσουν, τότε αὐτενεργοῦν κεκρυμμένες δυνάμεις. «Ἀλλάζεις ἰσχύν»13. 
Καὶ τὰ βγάζεις πέρα ὅλα ἀκόπως.

Τὰ ἐμπόδια βοηθοῦν νὰ πετύχης τὰ ἀκατόρθωτα. Καταλαβαίνεις ὅτι 
δὲν ὑπάρχουν πολλὲς λύσεις στὸ πρόβλημα τῆς ζωῆς ἀλλὰ Ἕνας εἶναι ὁ 
Σωτήρας καὶ Δημιουργὸς ὅλων. Καὶ εἶσαι εὐγνώμων γι' αὐτοὺς ποὺ θέλησαν 
νὰ σὲ ἐξαφανίσουν. Καταλαβαίνεις ὅτι ἡ Ἀγάπη δημιούργησε τὰ πάντα γιὰ 
νὰ νικήση ἡ ζωὴ ποὺ δὲν τελειώνει ποτέ. Ἡ νίκη ποὺ ἀπολαμβάνεις δὲν εἶναι 
κατόρθωμα τῶν ἱκανοτήτων σου, ἀλλὰ δωρεὰ τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ ποὺ σὲ 
γέννησε καὶ σὲ ἀλλοίωσε, ὡς εὐλογία γιὰ ὅλους. Δὲν ὑπερηφανεύεσαι, μόνο 
ταπεινώνεσαι καὶ δέχεσαι τὴ Χάρι. 

Δὲν μπορεῖ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος μέσα στὴν κόλασι τῶν ἀτελευτήτων 
διαπληκτισμῶν γιὰ τιποτένιες ἐπιδιώξεις. Ζητᾶ τὰ μεγάλα καὶ ἀείζωα. Ζητᾶ 
τὸν Παράδεισο τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς συναδελφώσεως τῶν πάντων. Μᾶς 
δημιουργεῖ ὁ Πλάστης τοῦ παντὸς ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ χαροῦμε τὴ ζωὴ ποὺ 
δὲν ἔχει τέλος. Ἔρχεται καὶ μᾶς ἐπισκέπτεται. Δὲν γίνεται σύστημα ἢ θεσμὸς 
ἐξουσίας γιὰ νὰ μᾶς συνθλίψη ἀλλὰ γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς θεώση.

Δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ἄνθρωπο μόνο του μέσα στὸ χάος, χωρὶς 
συμπαράστασι, γιὰ νὰ τὰ χάση καὶ νὰ χαθῆ. Οὔτε κάνει τὰ πάντα μόνος του 
ὁ Δημιουργός, καταδικάζοντας τὸν ἄνθρωπο σὲ πνευματικὴ ἀτροφία ποὺ 
ὁδηγεῖ σὲ μαρασμὸ ἀπραξίας καὶ τελικὴ ἐξαφάνισι. Ὁ ἄνθρωπος πλάθεται ὡς 
«συνεργὸς Θεοῦ»14.

12 Ματθ. 26, 39.
13  Βλ. Ἠσ. 40, 31.
14  Βλ. Α΄ Κορ. 3, 9.
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Φεύγει γιὰ νὰ Τὸν γνωρίσωμε. «Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω»15. 
Βγαίνομε στὸν δρόμο τῆς ἀναζητήσεως. Καὶ Τὸν βρίσκομε ὡς ὁδό, ἀλήθεια 
καὶ ζωή16. Ὅταν Τὸν ζητοῦμε, μᾶς συνοδεύει χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνωμε. 
Μόλις Τὸν γνωρίσωμε στὴν κλάσι τοῦ Ἄρτου17 καὶ στὸ σπάσιμο τῆς ἀντοχῆς 
μας, γίνεται ἄφαντος γιὰ νὰ μὴν Τὸν χάσωμε, περιορίζοντάς Τον μὲ τὴ δική 
μας λογικὴ στὸν τόπο ποὺ Τὸν βλέπομε. Αὐτὸς εἶναι πανταχοῦ καὶ οὐδαμοῦ18.

Παίρνει ἄλλες διαστάσεις, περιεχόμενο καὶ χάρι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. 
Καταλαβαίνομε ὅτι δὲν εἶναι ἄλλο ἡ ἀναζήτησι καὶ ἄλλο ἡ εὕρεσι. Ἀλλὰ ἡ 
πορεία πρὸς Αὐτὸν εἶναι ἡ θέα τοῦ προσώπου του19. Δὲν εἶναι ἄλλο ἡ ἀπώλεια 
καὶ ἄλλο ἡ σωτηρία ζῶντας ἐν Χριστῷ. Ἔτσι, καμμιὰ δοκιμασία δὲν μπορεῖ 
νὰ μᾶς κόψη τὸν δρόμο τῆς ζωῆς. Ἀλλὰ ὅλα τὰ ἐμπόδια μᾶς βοηθοῦν νὰ 
πετύχωμε τὸ ἀνέφικτο. Συχνὰ ἡ ἔσχατη δοκιμασία φανερώνει τὴν ἀκατάλυτη 
δύναμι τῆς ζωῆς.

Ἡ αἱμορροοῦσα τοῦ Εὐαγγελίου κατέληξε νὰ εἶναι ἕνα φορτίο 
ἀβάστακτου πόνου. Φτάνει στὸ ἀπροχώρητο. Ζητᾶ καὶ ἀκουμπᾶ τὸ ἄκρο τοῦ 
ἱματίου τοῦ Κυρίου. Ἀφήνει νὰ χυθῆ ὅλος ὁ πόνος της. Βρίσκει παραχρῆμα 
ἀνταπόκρισι καὶ θεραπεύεται. Ὁ Κύριος ὁμολογεῖ: «Ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν 
ἐξελθοῦσαν ἀπ' ἐμοῦ»20. Κανεὶς δὲν παίρνει εἴδησι τοῦ τί συνέβη. Ἀλλὰ αὐτὸ 
ἦταν τὸ γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο σταματᾶ ἡ πορεία ὅλου τοῦ κόσμου. Σταματᾶ ἡ 
πορεία τῆς ἱστορίας.

Αὐτὸ μιλᾶ γιὰ τὴ σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τὴ δύναμι τῆς παρουσίας 
Του· ποιὲς εἶναι οἱ προϋποθέσεις καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς πραγματικῆς γνώσεώς 
Του. Σπρώχνουν τὸν Θεάνθρωπο οἱ ἐπίσημοι, τιτλοῦχοι καὶ βαθμοφόροι τῆς 
κοινωνίας... καὶ δὲν καταλαβαίνουν τίποτε.

Ἄλλοι γράφουν βιβλία ὀγκώδη περὶ Ἰησοῦ, μὲ ἀτέλειωτες σελίδες, 
παραπομπές... καὶ δὲν λένε τίποτε. Ἀλλὰ ὅλα εἶναι καλά. Ὅλα βοηθοῦν ὅλους. 
Καὶ ἡ ἱστορία συνεχίζεται. Αὐτὸ εἶναι ἡ ὀμορφιὰ καὶ τὸ ἐπικίνδυνο τῆς ζωῆς. 

15  Ἰω. 16, 7.
16  Βλ. Ἰω. 14, 6.
17  Βλ. Λουκ. 24, 35.
18  Πρβλ. Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Ἔργα (ἔκδ. Κ. Φραντζολᾶ), τόμ. 7, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 119.
19  Βλ. ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, Εἰς τὸν βίον Μωυσέως, PG 44, 377Α.
20  Λουκ. 8, 46.
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Ἐδῶ ἀκούγεται ἀφώνως ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ 
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί»21.

Ἡ αἱμορροοῦσα, μιὰ διαλυμένη ὕπαρξι, ζῆ τὸ ἕνα γεγονός· τὴ μεγάλη 
ἔκρηξι ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ. Δίδει κουράγιο σὲ ὅλους. Φανερώνει τὴ δύναμι τῆς 
πίστεως. Καὶ ἀκούει ἀπὸ τὸν Κύριο: «Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε 
εἰς εἰρήνην»22.

Τὸ θαῦμα τῆς πίστεως χαρίζει τὴν εἰρήνη καὶ τὴ σωτηρία. Αὐτὸ συμβαίνει 
παντοῦ καὶ πάντοτε, ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι πονεμένοι καὶ εὐαίσθητοι. 
Αὐτὸ διαβεβαιώνει ὁ Θεάνθρωπος ὅταν ὁμολογῆ γιὰ τὸν ἑκατόνταρχο: «Οὐδὲ 
ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον»23.

Τὰ ὅρια τῆς παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου δὲν ὁρίζονται οὔτε περιορίζονται 
ἀπὸ κτιστὲς ἀντιλήψεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κάμινο τῶν τριῶν Παίδων, τὴν 
αἱμορροοῦσα, τὸν ἅγιο Ἰγνάτιο καὶ τὴ σειρὰ τῶν γνωστῶν Ἁγίων, ὑπάρχουν 
κάποιοι ἰσάξιοι καὶ πάναγνοι, διαλυμένοι καὶ ἄγνωστοι, ποὺ πέρασαν 
βάσανα. Κάνανε ὑπομονή. Δέχθηκαν τὴ Χάρι ποὺ τοὺς ἀνέβασε στὰ ὕψη 
τῆς παρακλήσεως. Καὶ τοὺς ἔφερε ὡς παρηγοριὰ ὅλων τῶν πονεμένων. Δὲν 
παραπονιοῦνται γιὰ τὴ σκληρότητα τῶν βασανιστῶν τους. Μόνο λυποῦνται 
γιὰ τὸν δρόμο τῆς καταστροφῆς ποὺ πῆραν γιὰ τὸν ἑαυτό τους.

Μιὰ τέτοια περίπτωσι ἀναφέρει ὁ Βιεννέζος ψυχίατρος Βίκτωρ Φράνκλ, 
ὡς ἔγκλειστος στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τοῦ Ἄουσβιτς. Περιγράφει 
στὸ βιβλίο του τὴ ζωὴ καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν κρατουμένων. Καὶ ἐνῶ 
δὲν ἦταν σπάνιο νὰ αὐτοκτονοῦν πολλοὶ πέφτοντας στὰ ἠλεκτροφόρα 
συρματοπλέγματα τῆς περιφράξεως, παρουσιάζει μὲ ἔκπληξι μιὰ τελείως 
διαφορετικὴ περίπτωσι:

«Μιὰ νέα γυναίκα ἤξερε ὅτι θὰ πέθαινε σὲ λίγες μέρες. Καὶ ὅμως, παρὰ 
τὸ γεγονὸς αὐτό, δὲν εἶχε χάσει τὰ κέφια της. “Εἶμαι εὐγνώμων γιατὶ ἡ ζωὴ 
μὲ κτύπησε τόσο σκληρὰ”, μοῦ εἶπε. “Στὴν ὡς τώρα ζωή μου, ἤμουνα πολὺ 
χαϊδεμένη, καὶ ὅσο γιὰ τὶς πνευματικές μου φιλοδοξίες δὲν τὶς ἔπαιρνα ποτέ 
μου στὰ σοβαρά”. Καὶ δείχνοντας ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς παράγκας εἶπε: “Αὐτὸ 

21 Ματθ. 11, 6.
22  Μάρκ. 5, 34.
23  Λουκ. 7, 9.
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ἐκεῖ τὸ δένδρο εἶναι ὁ μόνος φίλος ποὺ ἔχω στὴ μοναξιά μου”. Ἔξω ὑπῆρχε μιὰ 
ἀνθισμένη καστανιά· ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ μποροῦσες νὰ διακρίνης μονάχα 
ἕνα κλωνάρι της. “Συχνὰ μιλῶ σ' αὐτὸ τὸ δένδρο”, μοῦ εἶπε. Ξαφνιάστηκα 
καὶ δὲν ἤξερα πῶς νὰ ἑρμηνεύσω τὰ λόγια της. Μήπως παραληροῦσε; Μήπως 
εἶχε κάπου κάπου ψευδαισθήσεις; Περίεργος, τὴ ρώτησα ἂν τὸ δένδρο τῆς 
ἀπαντοῦσε. “Μάλιστα”, μοῦ ἀπάντησε. Καὶ τί τῆς ἔλεγε; Καὶ μοῦ ἀπάντησε: 
“Μοῦ λέει, εἶμαι ἐδῶ –εἶμαι ἐδῶ – εἶμαι ἡ ζωή, ἡ αἰώνια ζωή...”»24.

Ὁ Φράνκλ δὲν προσθέτει κανένα σχόλιο. Ἀλλὰ ἐδῶ ἔχομε μιὰ μνημειώδη 
φανέρωσι τῆς κεκρυμμένης δυνάμεως τοῦ ἀνθρώπου.

Καμμιὰ εὐτυχία τῆς πρόσκαιρης ζωῆς δὲν μπορεῖ νὰ σβήση τὴ δίψα γιὰ 
τὴν αἰωνιότητα. Καὶ καμμιὰ καταδίκη δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώση τὴ δύναμι ποὺ 
κρύβει μέσα του ὁ ἄνθρωπος.

Αὐτὴ ἡ δύναμι ἐπαναστατεῖ τὴ δύσκολη στιγμή. Καὶ ὄχι μόνο σώζει 
τὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ τὸν κάνει εὐγνώμονα γι' αὐτοὺς ποὺ θέλησαν νὰ 
τὸν ἐξοντώσουν. Στὴν ἔσχατη δοκιμασία λάμπει μιὰ ἀνθρωποφάνεια ὡς 
θεοφάνεια· φανέρωσι τοῦ θησαυροῦ ποὺ κρύβει μέσα του ὁ ἄνθρωπος.

Ὅλοι φωτίζονται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἥρωες ποὺ ἔλαμψαν μὲ τὴν τόλμη 
τῆς πίστεως καὶ τὴ δύναμι τῆς ὑπομονῆς. Τανύσθηκαν στὴ βία τοῦ πόνου. 
Συντονίσθηκαν σὲ ρυθμοὺς ὑψηλῶν συχνοτήτων. Καὶ δίδουν μηνύματα 
ἐλπίδος σ' ὅλους ποὺ παλεύουν στὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Ἡ δίψα γιὰ τὸ ἀπόλυτο 
καὶ ἡ ἀδάμαστη δύναμι τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἀνέχονται ἀπειλές. 
Ἀλλὰ μπορεῖ αὐτὴ ἡ δύναμι, στὴν ἔσχατη στιγμὴ τῆς καταπιέσεως, νὰ 
πολλαπλασιασθῆ στὸ ἔπακρο καὶ νὰ ἐκραγῆ. Νὰ τὰ κάνη ὅλα στάχτη. Νὰ 
τὰ τινάξη σὰν σκόνη καὶ νὰ ἐλευθερώση τὸν ἄνθρωπο –«...τὴν φθορὰν τοῦ 
θανάτου ἐκτινάξαντες»25. 

Σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ φτάση στὴν τελικὴ ἀπελευθέ-
ρωσι. Ὅλα νὰ τὰ περάση, νὰ τὰ ξεπεράση καὶ νὰ τὰ ἀφήση γιὰ νὰ φτάση τὸν 
Ἄφθαστο. Δὲν μένει ἕνα ἀεροσκάφος στὸν διάδρομο ἀπογειώσεως. Τοῦ εἶναι 
ἀπαραίτητος γιὰ νὰ τὸν διατρέξη καὶ νὰ τὸν ἀφήση, νὰ ἀπογειωθῆ καὶ νὰ πάη 
στὸν προορισμό του. Τὸ μέγεθος, τὸ σχῆμα καὶ ἡ δύναμί του τὸ προορίζουν 
γιὰ ἄλλη ἀποστολὴ καὶ μετεωροπορία. Τὸ μεγαλεῖο καὶ τὸ ξεδίψασμα τοῦ 

24   Ἀναζητώντας νόημα ζωῆς καὶ ἐλευθερίας σὲ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, Ἀθήνα 1972, σσ. 98-99.
25 Παρακλητική, ἦχος πλ. β΄, Σάββατον, Ὄρθρος, κανὼν εἰς κοιμηθέντας, ὠδὴ Στ΄.
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ἀνθρώπου βρίσκεται στὸ ξεπέρασμα τῶν πάντων. Αὐτὸ εἶναι δῶρο τοῦ 
Λυτρωτοῦ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, «ὃς οὐκ ἀπέστη πάντα ποιῶν ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἀνήγαγε»26.

Νὰ φτάση ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος. Νὰ γίνη Χριστὸς κατὰ χάριν. Νὰ τοῦ κάνουν 
ὅλα –τὰ θετικὰ καὶ τὰ ἀρνητικὰ – καλό. Νὰ βγαίνη ἀπὸ μέσα του, ὡς καθολικὴ 
δοξολογία, τὸ “Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν”. Νὰ γίνη ἡ ὕπαρξί του εὐλογία 
γιὰ ὅλους: ἐχθροὺς καὶ φίλους. Καὶ νὰ δέχεται ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς του 
ὡς ἀφορμὲς βοηθείας γιὰ τὴν ἐπιτέλεσι τοῦ ἑνὸς σκοποῦ.

Νὰ μπῆ στὴν πορεία ποὺ δὲν τελειώνει, μόνο ἐπεκτείνεται καὶ 
μεταμορφώνεται. Νὰ δεχθῆ τὴ μικρὰ ζύμη ποὺ ζυμοῖ ὅλο τὸ φύραμα27. Νὰ 
ἀρχίση ἡ ζωὴ ποὺ «αὐτομάτη καρποφορεῖ»28. Νὰ ταυτιστῆ ἡ ζωὴ καὶ ἡ ὕπαρξι 
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ὁρμὴ καὶ τὴν κίνησι «ἐπὶ τὸ ἄπειρόν τε καὶ ἀόριστον»29.

Νὰ χαίρη ἐν τοῖς παθήμασι30. Νὰ δυναμώνη ὅταν ἀσθενῆ31. Νὰ ἐναγκα-
λίζεται αὐτοὺς ποὺ θέλησαν νὰ τὸν ἀφανίσουν ἀπὸ προσώπου γῆς... Ὅλα αὐτά, 
ὡς ὑπὲρ φύσιν καὶ αἴσθησιν γεγονότα, δὲν εἶναι ἀνθρώπινα κατορθώματα 
ἀλλὰ εὐλογία Θεοῦ ποὺ ἀπολαμβάνουν κάποιοι διαλυμένοι καὶ ταπεινοί, ποὺ 
ἔκαναν ὑπομονὴ στοὺς πειρασμούς. Καί, εἰς πεῖσμα τῆς μανίας ποὺ θέλησε νὰ 
τοὺς ἐξαφανίση, τοὺς ἐπισκέφθηκε ἡ Χάρις. Τράφηκαν ἀπὸ τὶς ἀείρροες πηγὲς 
τοῦ Πνεύματος. Καὶ εἶναι παράκλησι γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Δὲν τοὺς παίρνουν 
εἴδησι οἱ πολλοί. Ὅμως, αὐτοὶ εἶναι οἱ συμπαραστάτες ποὺ μᾶς συνοδεύουν 
στὶς δύσκολες στιγμές.

Ὅταν ἀγνοῆς τὴν κεκρυμμένη καὶ ἀκατανίκητη δύναμι τοῦ ἀνθρώπου, 
δὲν μπορεῖς νὰ κάνης τὸν παιδαγωγὸ σὲ νέους ἀνθρώπους ποὺ ζητοῦν τὴν 
ἀδέσμευτη ἐλευθερία· μόνο τὸν ἰνστρούκτορα σὲ κόμμα ποὺ κομματιάζει τὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὸν φέρνει σὲ κῶμα.

Ὅταν στὸν ἀετὸ κόψης τὰ φτερά, νομίζεις ὅτι τὸν ἔκαμες κότα. Ἐνῶ ἡ 
καρδιά του κτυπᾶ γιὰ τὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ. Παραξενεύεται μόνον ὅταν τοῦ 

26  Πρβλ. Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου.
27  Βλ. Α΄ Κορ. 5, 6.
28  Πρβλ. Μάρκ. 4, 28.
29  Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, Εἰς τὸν βίον Μωϋσέως, PG 44, 405Β.
30 Βλ. Κολ. 1, 24.
31 Βλ. Β΄ Κορ. 12, 10.
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παριστάνης τὸν ἡγέτη καὶ τὸν ἐλευθερωτή, ἐνῶ ἔχεις ὑποταχθῆ στὸ καθεστὼς 
τῆς ὑποτέλειας καὶ στὸν ἐχθρὸ τοῦ ἀνθρώπου. «Ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται 
ὁ θάνατος»32.

Σὰν νὰ πονᾶ ἡ καρδιὰ κάποιου, ἔχει ἀνάγκη θεραπείας, περιμένει τὸν 
καρδιολόγο. Καὶ ἔρχεται ἕνας ράφτης ποὺ τοῦ μιλᾶ γιὰ τὰ ροῦχα ποὺ φορᾶ 
καὶ πῶς μπορεῖ νὰ τοῦ ἐξασφαλίση φθηνότερα. Ἔχει ἕνα θέμα ζωῆς. Καὶ 
ἔρχεται ἕνας καρδιολόγος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ διαβάση τὸ καρδιογράφημα ποὺ 
καταγράφεται ἀφοῦ σταματήσει ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου...

Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ἀρχῆς μέχρι τέλους, μὲ τὶς γνω-
στὲς καὶ ἄγνωστες ἀπαιτήσεις καὶ προεκτάσεις του. Δὲν ζητᾶς ἀπὸ ἕνα ράφτη 
νὰ εἶναι καρδιολόγος. Οὔτε ἀπὸ ἕνα καρδιολόγο νὰ εἶναι ψυχίατρος. Ἀλλὰ 
δὲν μπορεῖ ἕνας ποὺ θέλει νὰ δώση ἀγωγὴ νὰ μὴν ὑποψιάζεται τὸ τί ζητᾶ ἡ 
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τί δύναμι κρύβει μέσα της, ποὺ τὴ δύσκολη στιγμὴ 
ἐπαναστατεῖ. Κάνει σκουπίδια τὶς ἀποφάσεις τῆς βίας καὶ φεύγει ἐλεύθερη καὶ 
ἀκήρατη, πάνω ἀπὸ ἀπειλὲς καὶ θανάτους. Ἐκμηδενίζει τὶς αὐτοκρατορίες τῆς 
βίας, χωρὶς κανένα σχόλιο, μία μόνη ψυχή.

Ἐρχόμενος ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἀναστάσεως, δὲν δεσμεύεις τὰ παιδιὰ 
μὲ ἀπόψεις τῶν ὑποτονικῶν. Οὔτε τὰ ζαλίζεις μὲ θεωρίες τῶν νυσταλέων. 
Ξέρεις τὶς δυνατότητες ποὺ διαθέτουν καὶ τὶς ἐφέσεις ποὺ κρύβουν στὴν 
καρδιά τους. Τὰ σέβεσαι. Δουλεύεις καὶ θυσιάζεσαι, γιὰ νὰ μποῦν στὸν χῶρο 
τῆς ἐλευθερίας. Νὰ ἀπολαύσουν τὴν ἀκήρατη ζωὴ τοῦ Πνεύματος.

Ἡ ἀγωγὴ μοχθεῖ ὄχι γιὰ νὰ δαμάση καὶ νὰ ἐκμεταλλευθῆ τὰ παιδιά, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ δώση στὸ καθένα τὴ δυνατότητα νὰ ἀκολουθήση τὸν δρόμο του. Νὰ 
βρῆ τὸν βηματισμό του. Νὰ μιλήση τὴ γλῶσσα του. Νὰ ἀναχθῆ στὸν οὐρανὸ 
τῶν ἐλπίδων του. Ἕνας Ἅγιος, τολμηρὸς καὶ ἀπελεύθερος τοῦ Πνεύματος, 
εἶναι μιὰ εὐλογία γιὰ ὅλους. Νὰ νοιώσουν τὰ παιδιὰ ὅτι δὲν εἶναι μόνα τους, 
ἀλλὰ Κάποιος ἀπὸ ἀγάπη θυσιάζεται γιὰ νὰ χαροῦν τὴ ζωή τους. Νὰ γεννηθῆ 
μέσα τους ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τῆς χαρᾶς. Νὰ γαληνέψη ἡ ψυχή τους καὶ νὰ 
γελάση τὸ πρόσωπο καὶ ἡ καρδιά τους.

Ὅταν ζητᾶς νὰ γίνη τὸ θέλημα τοῦ Ἑνὸς ποὺ τὰ πάντα ὑπομένει γιὰ 
νὰ σώση ὅλους, μπαίνει σὲ λειτουργία ὁ ὀργανισμὸς τοῦ σύμπαντος ποὺ 

32  Α΄ Κορ. 15, 26.
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σὲ προστατεύει. Δὲν ἀνήκεις στὸν ἐλάχιστο ἑαυτό σου. Παίρνει ἄλλες 
διαστάσεις, χάρι καὶ δύναμι ἡ ζωή σου. Τὸ ὕπαιθρο τῆς ἐλευθερίας γίνεται ἡ 
ζεστὴ φωλιὰ ποὺ σὲ ἀναπαύει καὶ σὲ τρέφει. Καὶ ὅλοι ποὺ ἦλθαν ἐναντίον σου 
τελικὰ γίνονται εὐεργέτες σου.

Ἀντίθετα, ἐὰν ζητᾶς νὰ κάνης τὸ θέλημά σου γιὰ νὰ ἐπιτύχης, νὰ δοξασθῆς 
καὶ νὰ θαυμασθῆς, πῆρες στραβὸ δρόμο. Αὐτοκαταδικάζεσαι στὴ φυλακὴ τῆς 
φιλαυτίας. Τὰ βραβεῖα καὶ οἱ τίτλοι ποὺ συγκέντρωσες σὲ ἀφήνουν ἀκάλυπτο 
καὶ ἐνδεῆ. Γιατὶ ἀγνόησες τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς ποὺ δὲν σώζεται μὲ τὴν 
ἐπίδειξι τίτλων πολλῶν ἀλλὰ μὲ τὴν ἀπώλεια χάριν τοῦ Ἑνός.

Κάποιοι ἄλλοι ἄνθρωποι εὔκολα ζαλίζονται καὶ ὑποκύπτουν στὰ 
θέλγητρα τῆς φθορᾶς. Συνθηκολογοῦν μὲ τὸν θάνατο. Μειώνεται ἡ 
ὅρασί τους. Φτάνουν στὴν τύφλωσι. Δὲν τοὺς χρειάζονται μάτια. Ζοῦν 
σὰν τυφλοπόντικες στὸ σκοτάδι. Στὰ ὑπόγεια ὀρύγματα ποὺ κινοῦνται, 
κάνουν ἐπαναστάσεις καὶ κινήματα διαφωτισμοῦ. Στὰ παιδιὰ προτείνουν 
μιὰ παρόμοια ἐλευθερία, μέσα σὲ ἀποπνικτικὲς συνθῆκες φυλακῆς καὶ τὴν 
ἀποδοχὴ τοῦ θανάτου. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως, δὲν ζητᾶ νὰ σταδιοδρομήση μέσα 
στὸ σκοτάδι τῆς φθορᾶς. Οὔτε νὰ νικήση σκοτώνοντας τὸν ἄλλον. Ζητᾶ 
τὸν Παράδεισο τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς συναδελφώσεως τῶν πάντων. Οἱ 
σφαγεῖς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καταδικάζουν τὸν ἑαυτό τους. Καὶ ὅταν εἶναι 
ἐλεύθεροι, παραμένουν σκλάβοι.

Οἱ λαοὶ ποὺ ζοῦν μὲ τὶς γενοκτονίες τῶν ἀδυνάτων γειτόνων τους, γιὰ 
νὰ λεηλατοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς ζωῆς τῶν ἐσφαγμένων, παραμένουν 
ὡς φανέρωσι τῆς διαστροφῆς τῆς ἁμαρτίας. Ἡ Ἐκκλησία βλέπει ὅτι ὅλοι – 
τὰ θύματα καὶ οἱ σφαγεῖς – εἴμαστε ἄνθρωποι. Ὅλοι μετέχομε στὴν εὐθύνη 
τῶν ἐγκλημάτων καὶ ὅλοι εἴμαστε θύματα ἐκτροπῆς. «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 
ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός»33.

Ὅλοι ἔχομε ἀνάγκη μετανοίας καὶ στοργῆς, ὄχι ἀνθρωπίνης σκληρότητος 
καὶ ὀργῆς. Αὐτὸ βρίσκομε μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἐσταυρωμένου 
καὶ Ἀναστημένου Χριστοῦ. Οἱ παρελάσεις μὲ τὸ βῆμα τῆς χήνας τῶν 
στρατευμάτων τοῦ Χίτλερ ἤθελαν νὰ μεταδώσουν τὸν κρότο καὶ τὸν τρόμο 
τῆς δυνάμεως ποὺ ἀπεφάσισε νὰ καθάρη τὸν κόσμο...

33  Ρωμ. 3, 12.
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Οἱ παρελάσεις τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν σοβιετικῶν δημοκρατιῶν στὴν 
Κόκκινη Πλατεία προχωροῦσαν μὲ ἀλαλαγμοὺς βεβαιότητος ὅτι γύρισε 
τελεσίδικα ἡ σελίδα τῆς ἱστορίας... Οἱ ἐκκλησίες γίνονταν μουσεῖα ἀθεΐας. Καὶ 
ὁ Λένιν ἔλεγε: Δὲν ἔχω χρόνο νὰ χάνω μὲ τὰ σκουπίδια τοῦ Ντοστογιέφσκι. 
Ὅλα τέλειωσαν πιὸ σύντομα ἀπ' ὅ,τι περίμεναν.

Μένει εἰς τὸν αἰῶνα Αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴ θέλησι καὶ τὴ δύναμι ὄχι νὰ 
κτυπήση ἐχθροὺς ἀλλὰ νὰ σώση φίλους, νὰ θεραπεύση ἀσθενεῖς καὶ νὰ 
ἀναστήση νεκρούς.

Ὅταν αὐτὴ τὴν ἀγωγὴ παίρνης· ὅταν μπαίνη μέσα σου ἡ βεβαιότητα ὅτι 
νικήθηκε ὁ θάνατος διὰ τοῦ θανάτου, ἀλλάζει ἡ ζωή σου. Ζῆς στὴν καινὴ 
πολιτεία τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ γερμανόφωνος Ἑλβετὸς πάστορας Ἐδουάρδος Τουρνέιζεν, πλησιά-
ζοντας τὰ ἔργα τοῦ Ντοστογιέφσκι, ταράχθηκε καὶ στὴ συνέχεια ἠρέμησε34. 
Ἔνοιωσε σὰν τὸν ἄνθρωπο πού, ἐνῶ βρισκόταν σὲ εἰρηνικὴ συμβίωσι μὲ τὰ 
κατοικίδια ζῶα του, μιὰ στιγμὴ ὅλα ἀγρίεψαν. Ἀπὸ σκυλιά, γάτες καὶ κότες, 
ἔγιναν λύκοι, τίγρεις καὶ γῦπες.

Παρόμοια, διαβάζοντας ἔργα τοῦ Ντοστογιέφσκι, τρομάζει συναντώντας 
τοὺς ἀκραίους τύπους τῶν ἐγκληματιῶν, παραφρόνων καὶ μανιακῶν. 
Ἐκπλήσσεται ὅμως καὶ εἰρηνεύει ὅταν βλέπη ὅτι ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὁδηγεῖ 
στὴν Ἀνάστασι καὶ σὲ μιὰ εὐαισθησία ἀγγελικὰ παιδική. Ἀπὸ τὴ γνωστὴ 
ταραχὴ καὶ τὸν ἔσχατο προβληματισμὸ σὲ ὁδηγεῖ σὲ ἕνα ἀγαθὸν τέλος. Ἀπὸ 
τὸ “Ὑπόγειο” τῶν ὑποχθονίων συγκρούσεων καὶ περιπλοκῶν ὁδηγεῖσαι σὲ 
μιὰ οὐράνια ἄνεσι καὶ αἴγλη. Ἀπὸ τὴν ἔκρηξι τοῦ ἡφαιστείου ποὺ γεμίζει τὰ 
πάντα μὲ τὸν τρόμο τοῦ σεισμοῦ, τοῦ καπνοῦ καὶ τῆς λάβας, φτάνεις στὴν 
ὥρα τῆς ἤρεμης χαρᾶς.

Περνᾶ ὁ χρόνος, στεγνώνει ἡ λάβα. Καὶ δημιουργεῖται τὸ γόνιμο χωράφι 
ὅπου βλαστάνουν τὰ φυτὰ ποὺ παράγουν τοὺς πιὸ γλυκεῖς καρπούς.  Σὲ 
τρομάζει ὁ κόσμος τοῦ προβληματισμοῦ τοῦ “Ὑπογείου”, ἡ ἀποκάλυψι τῶν 
κεκρυμμένων καὶ συνωθουμένων δυνάμεων καὶ τάσεων τοῦ ὑποσυνειδήτου. 
Καὶ ὅλα καταλήγουν στὴν ἠρεμία τῆς δοξολογίας καὶ τὴν εὐαισθησία τῆς 
ψυχῆς τοῦ μικροῦ παιδιοῦ ἢ τῆς πληγωμένης καρδιᾶς ἑνὸς μεθύστακα.

34 Βλ. Eduard Thurneysen, Ντοστογιέφσκι. Τὰ ὕστατα ὅρια τοῦ ἀνθρώπου (μετ. Μ. Πιράρ), Ἀθήνα 2016.
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Στὶς μυροφόρες γυναῖκες ὁ λευκοφορεμένος ἄγγελος εἶπε: «Τί τὸ ἀκένω-
τον μῦρον ζητεῖτε; Ἐξεγήγερται τὴν ὑφήλιον πληρώσας νοητῆς εὐωδίας»35.  
Ὅλα φεύγουν, καὶ μένει ἡ νοητὴ εὐωδία τῆς Ἀναστάσεως. Ὅταν ζῆς καὶ 
πολιτεύεσαι στὸν χῶρο τῶν ἐσχάτων μετὰ τὴν κατάργησι τοῦ θανάτου· τότε 
κυκλοφορεῖς ὡς παρὼν καὶ ἀπών. Διὰ τῶν λόγων σου εἰρηνεύεις τὸν κόσμο. 
Καὶ διὰ τῆς σιωπῆς φωτίζεις τὰ πάντα ποὺ συλλειτουργοῦν μόνα τους.

*  *  *

Νὰ ἀκολουθῆς τὸ Ἀρνίον ὡς καλὸν Ποιμένα, ὅπου ἂν ὑπάγῃ36. Αὐτὸς 
ὑπομένει τὰ πάντα γιὰ νὰ σώση ὅλους. Ζητᾶ ἀπὸ τὸν Πατέρα του νὰ τὸν 
ἀναστήση γιὰ νὰ ἀνταποδώση σ' αὐτοὺς ποὺ Τὸν θανατώνουν37. Δηλαδή, νὰ 
τοὺς προσφέρη ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Δὲν θεωρεῖ τελεσίδικο κανένα ἔγκλημα, καμμιὰ κακία, κανένα μῖσος. 
Ἀφήνει πάντοτε τὸ περιθώριο τῆς μετανοίας καὶ τοῦ κλάματος. Περιμένει 
τὴν ἐπιστροφή. Βοηθᾶ καὶ ἐνθαρρύνει ὅλους. Εἶναι ἡ τελικὴ ἐλπίδα ὅλων· 
καὶ τῆς πόρνης καὶ τοῦ ληστῆ. Ἐνῶ ὁ Πέτρος λέει μεγάλα λόγια: καὶ ἂν ὅλοι 
σε ἐγκαταλείψουν ἐγὼ δὲν πρόκεται ποτὲ νὰ κάμω κάτι τέτοιο· εἶναι αὐτὸς 
ποὺ Τὸν ἀρνεῖται. Ἀλλὰ σώζεται μὲ τὸ κλάμα τῆς μετανοίας. Ἐνῶ εἶναι 
σταυρωμένος ἐκ δεξιῶν Του ἕνας ληστής, μπαίνει πρῶτος στὸν Παράδεισο μὲ 
τὸ νὰ πῆ τὴν τελευταία στιγμὴ τὸ «μνήσθητί μου, Κύριε»38.

Ἐνῶ συμπάσχουν τὰ πάντα· σχίζεται τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ· σεισμὸς 
μέγας συγκλονίζει τὴ γῆ· πέφτει σκοτάδι παντοῦ39. Ὅλα αὐτὰ δὲν λένε τίποτε 
στὶς καρδιὲς τῶν σταυρωτῶν. «Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου»40. Ἂν εἶσαι μακρυὰ 
καὶ πονεμένος, μὴν ἀπογοητεύεσαι. Ἂν θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου ἀπόστολο καὶ 
μαθητὴ τοῦ Ἰησοῦ, μὴν ἀναπαύεσαι εὔκολα σ' αὐτό. Ἂν αἰσθάνεσαι δυνατὸς καὶ 
στέκης σταθερά, μὴν εἶσαι σίγουρος ὅτι ἔτσι θὰ προχωρήσουν τὰ πράγματα.

35  Πεντηκοστάριον, Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, Ὄρθρος, ὠδὴ δ΄ τοῦ κανόνος.
36  Βλ. Ἀποκ. 14, 4.
37  Βλ. Τριώδιον, Μ. Παρασκευή, Ὄρθρος, Ἀντίφωνον θ΄.
38 Λουκ. 23, 42.
39  Βλ. Ματθ. 27, 51, Μάρκ. 15, 33, Λουκ. 23, 44-45.
40  Ἰω. 12, 31.



560 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ

Ὅλα δοκιμάζονται. Καὶ ὅλοι κρινόμαστε μὲ τὸ νὰ μὴν μᾶς κρίνη. «Ἐάν 
τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν»41. 
Ταυτόχρονα, ἡ κρίσις Του ἁπλώνεται ἀδιόρατα μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος. 
«Ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ ὑμᾶς ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ»42.

Ὅλα εἶναι σίγουρα καὶ ὅλα διακυβεύονται. Ἢ τίποτε δὲν εἶναι σίγουρο, 
ἐκτὸς Ἐκείνου ποὺ εἶναι ἄφατη ἀγάπη. Φανερώνεται μὲ τὸ νὰ γίνεται 
ἄφαντος καὶ κρίνει ὅλους μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀφήνη ἐλεύθερους νὰ κινηθοῦμε κατὰ 
τὸν λογισμό μας.

Ὅλα εἶναι σαφῆ καὶ ἔχουν νόημα, ὄχι ὅπως νομίζομε μὲ τὴ δική μας 
λογικὴ καὶ καλωσύνη. Εἶναι σίγουρα μὲ ἄλλο τρόπο γιὰ ὅλους, ὄχι μόνο γιὰ 
κάποιους λίγους. Δίδει τὴν καινὴ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης σὲ ὅλους. Χαρίζει εἰρήνη 
ἐσωτερικὴ καὶ βεβαιότητα· καὶ τονίζει: «Οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ 
δίδωμι ὑμῖν»43. Εἶναι δικός μου ὁ Θεάνθρωπος, ὄχι ὅπως νόμισε μιὰ στιγμὴ 
ὁ Πέτρος καὶ ἔβγαλε τὸ μαχαίρι νὰ Τὸν ὑπερασπισθῆ. Εἶναι δικός μου ὅταν 
στηρίζωμαι στὴν ἀγάπη Του, συσταυροῦμαι μαζί Του καὶ ἔχω ἀπογοητευθῆ 
ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Εἶναι δικός μου ὅταν εἶμαι δικός Του. Ἔχω τὴ δική Του 
λογικὴ καὶ τὴ διάθεσι τῆς θυσίας. Εἶναι δικός μου ὅταν ἔχω ἀρνηθῆ τὸν 
ἑαυτό μου καὶ τὰ σχέδιά μου. Ἔχω κάψει τὴν καλύβα μου καὶ βρίσκομαι στὸ 
ὕπαιθρο. Δὲν ἔχω «ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι»44, ὅπως Αὐτὸς ποὺ εἶναι ξένος 
καὶ ξενίζει (φιλοξενεῖ) τοὺς ξένους. Παρηγορεῖ τοὺς ἀδικημένους. Ἀνορθοῖ 
τοὺς κατερραγμένους45.

Βρίσκεσαι μπροστὰ σὲ μιὰ θεοφάνεια. σὲ ἕνα μυστήριο ποὺ σοῦ εἶναι 
οἰκεῖο καὶ ἀγαπητό. Ταυτόχρονα, ξένο καὶ μακρινό, μὲ ἄλλη ἱερόπρεπη δύναμι 
καὶ λογική. Τὸ κατέχεις καὶ ὀφείλεις νὰ τὸ ἀποκτήσης. Τὸ καταλαβαίνεις καὶ 
σοῦ μένει ἄγνωστο. Σὲ ξεπερνᾶ καὶ σὲ περιβάλλει. Εἶναι ἕνα ἀέναο ποτάμι 
ζωῆς. Πηγάζει ἀπὸ βάθη ἀνάρχου ἀρχῆς. Ἀρδεύει τὴν οἰκουμένη. Καὶ ἐκβάλλει 
στὰ ἔσχατα ἀνεσπέρου φωτός. Ὅλα βρίσκονται μπροστά σου. Βλέπεις τὰ 
ἀόρατα. Κοινωνεῖς μὲ τὰ ξένα. Ξεκαθαρίζουν τὰ μπλεγμένα. Νοιώθεις ὅτι 

41  Ἰω. 12, 47.
42  Πρβλ. Ἰω. 12, 48.
43  Ἰω. 14, 27.
44  Πρβλ. Ματθ. 8, 20, Λουκ. 9, 58.
45  Βλ. Ψαλμ. 145, 8.
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ἀνατέλλει ἀκαταίσχυντη ἐλπίδα γιὰ τὴν οἰκουμένη. Τὰ πάντα καταλήγουν, 
τελειώνουν. Καὶ ἀνασταίνονται καινούργια.

Ὅλες οἱ μεγάλες παραδόσεις ποὺ προηγήθηκαν παραδίδουν τὴ σκυτάλη 
σ' αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖ: πεθαίνουν καὶ ἀνασταίνονται μεταμορφωμένες καὶ 
ἑνωμένες. Ὅλα τὰ μεγάλα ποτάμια τῶν ἀνθρωπίνων παραδόσεων ἐκβάλλουν 
στὴν εὐρύχωρη θάλασσα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης μέσα στὴν καινὴ 
κτίσι καὶ πολιτεία. «Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε 
ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι, ἀγάπης ἐνεργουμένη»46.

Βρίσκεται μεταμορφωμένη ὅλη ἡ παράδοσι τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν 
ἐθνικῶν. Βρίσκεται δυνάμει ἡ ἀνθρωπότης ὁλόκληρη μὲ τὴν κλῆσι καὶ τὴ 
δυνατότητα νὰ γίνη κοινωνὸς τῆς Χάριτος ποὺ εἶναι δωρεὰ οὐράνια. Δὲν 
καυχιέται κανεὶς  σαρκικά: «Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι... ἵνα μή τις 
καυχήσηται»47. Μένεις ἔκπληκτος. Βρίσκεσαι μπροστὰ στὴν πραγματικότητα 
ποὺ τιμᾶ καὶ καθοδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο.

Ἐὰν σᾶς ποῦν «ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, 
μὴ πιστεύσητε»48. Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου θὰ εἶναι (καὶ εἶναι) σὰν τὴν ἀστραπὴ 
ποὺ φωτίζει τὴν ὑπ' οὐρανὸν καὶ πείθει ὁλόκληρο τὸν ἄνθρωπο. Ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχεται μετὰ παρατηρήσεως49. Δὲν εἶναι κάτι ἐξωτερικὸ καὶ ἐπὶ 
μέρους. Εἶναι κάτι ποὺ λάμπει μέσα σου καὶ φωτίζει τὰ σύμπαντα. Σὲ ἀναπαύει 
ὁλόκληρο καὶ ἀναλαμβάνει τὴν οἰκουμένη ὁ Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ 
ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν.

46  Γαλ. 5, 6.
47  Ἐφεσ. 2, 8-9.
48  Ματθ. 24, 27.
49  Βλ. Λουκ. 17, 20.
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ 
ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ, ΙΕΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018          

a
Με ιερή συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια μνημονεύουμε σήμερα και 

τιμούμε τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους συν αυτώ μαρτυ-
ρήσαντες και σφαγιασθέντες Αρχιερείς, Ιερείς και Λαϊκούς κατά τα ιστορικά 
γεγονότα της 9ης Ιουλίου του 1821.

Η θυσία και το μαρτύριο των αρχιερέων, ιερέων αλλά και λαϊκών 
αποτέλεσε τον βαμμένο με αίμα οβολό που κατέθεσε η Κύπρος μας, με 
την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, για την αποτίναξη του 
τουρκικού ζυγού και για τη διαφύλαξη του «Χριστού την πίστη την Αγία». 

Είναι ιστορικά γνωστό ότι η συμβολή του κυπριακού ελληνισμού 
στην εθνεγερσία ήταν σημαντική, αλλά και διακριτική, λόγω της μεγάλης 
απόστασης της Κύπρου από τις περιοχές της επικείμενης εξέγερσης και 
ειδικά λόγω της γειτνίασης με τη Συρία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, όπου 
υπήρχαν συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί και μεγάλη συγκέντρωση 
τουρκικών στρατευμάτων. Παρόλο που η Κύπρος δεν συμπεριλήφθηκε στον 
κεντρικό επαναστατικό σχεδιασμό, η αντίδραση των υπόδουλων Κυπρίων 
ήταν άμεση και ουσιαστική, μένοντας αφοσιωμένοι στις πανανθρώπινες αξίες, 
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στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και στην υπερήφανη καταγωγή τους. 
Εκδηλώθηκε τόσο με οικονομική αρωγή όσο και με τη συμμετοχή μεγάλου 
αριθμού εθελοντών που θυσιάστηκαν στον βωμό του κοινού εθνικού σκοπού. 

Με άλλοθι, βέβαια, αυτήν τη συμμετοχή των αγνών Κυπρίων εθελοντών 
στον αγώνα του Έθνους, η εκδίκηση των Τούρκων στο νησί μας υπήρξε βίαιη 
και τα γεγονότα των ημερών σημάδεψαν ανεξίτηλα την κυπριακή ιστορία. 

Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι εφυσούσαν

Τζι αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυννεφκιάζει…

…Τζι ούλλα ξηλαμπρατζιάσασιν τζιαι θάλασσα τζιαι ξέρη

Εiσιεν σγοιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζύπρου τα κακά της…

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ
ΕΚΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΗΝ 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
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Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός διαβλέποντας το μίσος, τα άνομα σχέδια 
και τις αιμοδιψείς διαθέσεις του τότε Τούρκου διοικητή της Κύπρου, καλεί τον 
λαό να συμμορφωθεί με τη διαταγή για αφοπλισμό, ώστε να αποφευχθούν τα 
χειρότερα. Ωστόσο, παρά τη συνετή στάση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, 
ο Κουτσιούκ Μεχμέτ, με άδεια του Σουλτάνου, οργάνωσε την εξόντωση 486 
κληρικών και λαϊκών προκρίτων του νησιού. Την 9η Ιουλίου 1821 στην πλατεία 
Σεραγίου, στο κατεχόμενο σήμερα τμήμα της Λευκωσίας, απαγχονίζεται ο 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται οι Μητροπολίτες Πάφου 
Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος και Κυρηνείας Λαυρέντιος. 

Η θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού δεν ήταν παρά το επισφράγισμα 
της προσφοράς της Εθναρχούσας Εκκλησίας κατά τα μαύρα και δίσεκτα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, στην προσπάθεια της βαθειά δοκιμαζόμενης 
Κύπρου μας να κρατήσει άσβεστη την εθνική αυτοσυνειδησία της μέσω της 
διάδοσης της ελληνικής παιδείας. Χάριν της ιστορίας, να σημειωθεί ότι την 
εποχή που -κατά τον Διονύσιο Σολωμό- «ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα ’σκιαζε 
η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», η ίδρυση από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό, το 1812, της «Ελληνικής Σχολής» στη Λευκωσία, που μετεξελίχθηκε 
αργότερα στο «Παγκύπριο Γυμνάσιο», ήταν καθοριστικής σημασίας.

Μέσα από την ιστορική καταγραφή των γεγονότων της 9ης Ιουλίου 1821, 
αλλά και μέσα από την ποιητική τους απεικόνιση, κυρίως στο έργο του Βασίλη 
Μιχαηλίδη, τονίζεται το μέγεθος της τουρκικής θηριωδίας και βαναυσότητας, 
αλλά και η ηρωική και καθ’ όλα πατριωτική στάση του προκαθήμενου της 
Κυπριακής Εκκλησίας, εθνομάρτυρα Κυπριανού, ο οποίος αντιμετώπισε το 
επερχόμενο και προδιαγεγραμμένο τέλος του, με θάρρος, τόλμη, ψυχραιμία 
και εθνική αξιοπρέπεια. Μάλιστα, στις απεγνωσμένες προτροπές του 
Κκιόρογλου, Τουρκοκύπριου φίλου του Αρχιεπισκόπου, να εγκαταλείψει με 
ασφάλεια την Κύπρο, ο Βασίλης Μιχαηλίδης, στο μεγαλόπνοο ποίημά του, 
δίνει το στίγμα της αμετάθετης απόφασης του προκαθημένου, μέσα από 
λόγια που συγκλονίζουν:

Δεν φεύκω, Κκιόρογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου

εν΄ να γενή θανατικόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.

Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον λαιμόν του κόσμου;

Παρά το γαίμαν των πολλών εν΄ κάλλιον του Πισκόπου.



565ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Την ώρα του ψυχικού διλήμματος, ο Κυπριανός, ως γνήσιος Πρωθιεράρχης 
της Εκκλησίας της Κύπρου, δηλώνει «παρά το γαίμαν των πολλών εν κάλλιον 
του πισκόπου». Κι αυτό, γιατί γνωρίζει ότι η υπέρτατη θυσία δεν είναι ορμή 
προς τον θάνατο, αλλά ορμή προς το φως, τη ζωή και την ελευθερία. Έχοντας 
πίστη στον Θεό και στα υψηλά ιδανικά, δεν λιποψύχησε μπροστά στις απειλές 
και τις πιέσεις του Τούρκου Διοικητή Κουτσιούκ Μεχμέτ. Αντιθέτως, λίγο 
πριν πορευτεί αγέρωχος προς την αγχόνη, προσφέροντας εκούσια θυσία τον 
εαυτό του προς το Γένος και προς το ποίμνιό του, με αρετή και τόλμη δίνει τη 
μεγαλειώδη απάντηση στον Τούρκο Διοικητή: 

Η Ρωμιοσύνη έν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,

Κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ηξηλείψει,

Κανένας γιατί σσιέπει την που τα’ ψη ο Θεός μου.

Η Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσμος λείψει…

Μέσα από την περήφανη απάντησή του, αλλά και μέσα από τα γεγονότα 
του Ιουλίου του 1821, συμπυκνώνονται οι διαχρονικές αξίες, οι αρχές και τα 
ιδεώδη του Γένους μας.

Κυρίες και Κύριοι,

Η θυσία αρχιερέων, κληρικών και λαϊκών για την πατρίδα και την πίστη 
μας αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε δύσκολη στιγμή της μακραίωνης και 
πολυκύμαντης Ελληνικής Ιστορίας. Την ίδια στιγμή,  η θυσία αυτή μπορεί 
να αποτελέσει φάρο φωτοδότη και αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό 
αναφορικά με το μέλλον της πατρίδας μας.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε την ιστορική υποχρέωση να πορευτού-
με, αδιαίρετοι και μονιασμένοι, ώστε να αποδείξουμε πως είμαστε άξιοι 
συνεχιστές του οράματος και της θυσίας των ηρώων μας, δικαιώνοντας 
τους αγώνες τους και ενισχύοντας την ενότητά μας, σε κοινούς στόχους και 
σκοπούς. Το έθνος καλείται να μορφώσει ανθρώπους και να διαμορφώσει 
προσωπικότητες με εσωτερική πίστη, αρετή, αυτοσυνειδησία, αλλά και 
με κριτική σκέψη∙ ανθρώπους που να ξέρουν το χρέος τους προς τον τόπο 
τούτο, αλλά και πολίτες καλλιεργημένους και προσηλωμένους στο συμφέρον 
της πατρίδας και σε αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η 
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αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός και η αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Το μήνυμα της 9ης Ιουλίου και των ηρωομαρτύρων που τιμούμε και 
μνημονεύουμε σήμερα θα πρέπει να είναι μήνυμα ενότητας, αγωνιστικής 
σύνεσης και επίμονης διεκδίκησης των δικαίων του κυπριακού λαού. Με 
πλήρη επίγνωση των τραγικών δεδομένων που προκάλεσαν στον τόπο μας το 
πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή, με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια και 
με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας απέναντι στις επερχόμενες γενιές, οι 
οποίες αναπόφευκτα θα μας κρίνουν, οφείλουμε να πάρουμε σήμερα ιστορικές 
αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας. Διαφυλάσσοντας 
την εθνική και ιστορική μας ταυτότητα, όχι μόνο θα ξεπεράσουμε την 
παρούσα δύσκολη φάση, αλλά θα ανακάμψουμε οριστικά. Η απελευθέρωση 
και επανένωση της Κύπρου είναι το στοίχημά μας.

Η σημερινή μέρα είναι ημέρα τιμής για τους εθνομάρτυρες, αλλά 
προπάντων είναι ημέρα σκέψης, περισυλλογής και διαρκούς εγρήγορσης: για 
αντίσταση στις ποικίλες πιέσεις και εκβιασμούς∙ για υπεράσπιση του Δίκαιου, 
της Ιστορίας  και της αξιοπρέπειάς μας.

Είναι αλήθεια πως στον δύσκολο αγώνα για δικαίωση και αντιμετώπιση 
των προκλήσεων, η Ελληνική Παιδεία αποτελεί το ισχυρότερο στήριγμά 
μας. Με θεμέλιο την πολιτισμική και ιστορική μας συνέχεια, αλλά και τη 
διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, η παιδεία μας οφείλει σήμερα να 
προάγει παράλληλα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Σε 
μια εποχή οικονομικής κρίσης, αλλά και κρίσης ηθικών και κοινωνικών αξιών, 
επένδυση στην παιδεία σημαίνει πρωτίστως επένδυση στον άνθρωπο.

Αποτελεί ιστορική αλήθεια πως τη σημαντική και διαχρονική σημασία 
της παιδείας για το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού είχε αντιληφθεί 
η Εθναρχούσα Εκκλησία και, ιδιαίτερα, ο εθνομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος 
Κυπριανός. Με οδηγό, λοιπόν, το πνεύμα της θυσίας των ηρώων μας, 
αποτελεί δικό μας χρέος να χαλυβδώνουμε σήμερα τη θέληση και την 
αποφασιστικότητά μας για επανένωση της πατρίδας μας. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
προχωρήσουμε και να αγωνιστούμε με σύνεση και ενότητα δυνάμεων, ώστε 
να διατηρήσουμε αναλλοίωτη την εθνική μας ύπαρξη και τον φυσικό μας 
χώρο. Την κληρονομιά των προγόνων μας, οφείλουμε να την παραδώσουμε 
και εμείς με τη σειρά μας στη νεότερη γενιά.  

Η Κυβέρνηση επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και του 
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διαλόγου, προκειμένου να επιτύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο εθνικό 
μας πρόβλημα, που να διασφαλίζει την ιστορική συνέχεια του λαού μας στη 
γη των προγόνων του. Η ουσιαστική εμπλοκή της ΕΕ και η αποδοχή από όλες 
τις πλευρές ότι η λύση πρέπει να εδράζεται στις Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες, 
αποτελούν παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην προσπάθειά 
μας να φτάσουμε σε μια σωστή λύση. 

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ανάπτυξη από μέρους της 
κυβέρνησης στρατηγικών συμμαχιών σε διάφορους τομείς, αναδεικνύοντας 
τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 
Κύπρος και το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας 
και ανάπτυξης στην ευαίσθητη, αλλά και ταλαιπωρημένη από τις συνεχείς 
διαμάχες ευρύτερη περιοχή. Μέσα από αυτές μας τις προσπάθειες, καθώς και 
τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για εκσυγχρονισμό του κράτους μας και 
έξοδο από τις οικονομικές περιπέτειες των τελευταίων χρόνων, επιδιώκουμε 
να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων γενεών σε 
συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και προόδου.

Προσευχόμαστε σήμερα στον Ύψιστο με πνεύμα ταπείνωσης, να 
σταθούμε αντάξιοι∙ να αναπνεύσουμε ξανά και σύντομα τον αέρα της 
ελευθερίας∙ και να φωνάξουμε, μαζί με τον Βασίλη Μιχαηλίδη, στον μάρτυρα 
της πατρίδας και της πίστεως, αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό:

Συ που σκοτώθης για το φως,

σήκου να δεις τον ήλιο·

ξύπνα να δεις το αίμα σου

πως έγινε βασίλειο

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τους ηρωικούς νεκρούς όλων των 
αγώνων του Έθνους μας και ας αποτελεί το παράδειγμά τους γνώμονα και 
παρακαταθήκη των δικών μας ενεργειών και αγώνων.



ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ -
«ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ»  

 a
ΠΡΩΤ.  ΜΙΧΑΗΛ  ΒΟΣΚΟΥ

Ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας, ποὺ κράτησε σχεδὸν τέσσερεις αἰῶνες, 
ἦταν γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ μιὰ ἰδιαίτερα δύσκολη ἱστορικὴ περίοδος. Σ’ 

ἐκεῖνα τὰ μαῦρα χρόνια, ποὺ ὅλα «τὰ ’σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ 
σκλαβιά», κατὰ τὴ διατύπωση τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Διονυσίου Σολωμοῦ, 
οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες – Ρωμιοὶ βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μὲ τὸν πειρασμὸ 
τοῦ ἐξισλαμισμοῦ, μὲ τοὺς διωγμούς, τὴν καταπίεση καὶ τὸ μαρτύριο, μὲ 
τὴν ἔλλειψη παιδείας, τὴν ἀγραμματοσύνη, τὴν ἄγνοια. Ἡ Ἐκκλησία σὰν 
φιλόστοργη μάνα, ποὺ ἀγκαλιάζει προστατευτικὰ τὰ παιδιά της, καὶ ἡ 
ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωὴ ἦταν ἐκεῖνοι οἱ παράγοντες ποὺ κράτησαν ὄρθιο 
τὸν Ἑλληνισμὸ σ’ αὐτὴ τὴ μακραίωνη τραγικὴ ἱστορικὴ περίοδο, ὅσο κι 
ἂν διάφοροι στρατευμένοι «διανοούμενοι» ἐνοχλοῦνται ἀπὸ αὐτὴ τὴν 
ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴ διαγράψουν.

Ὁ Πανάγαθος Θεὸς δὲν ἄφησε οὔτε τότε τὰ παιδιά του στὸ ἔλεος τῶν 
βαρβάρων κατακτητῶν. Τὰ προστάτευσε ποικιλοτρόπως μὲ τὴ χάρη καὶ τὸ 
ἔλεός Του. Τὸ πλῆθος τῶν νεομαρτύρων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας 
ἦταν μιὰ συνεχὴς τρανὴ ἀπόδειξη, ὅτι οἱ ἀλλόθρησκοι κατακτητὲς δὲν 
μποροῦσαν μὲ κανένα βίαιο μέσο νὰ ὑποτάξουν τὶς ψυχὲς τῶν ὑποδούλων 
Ρωμιῶν. Δὲν ἦταν, ὅμως, μόνο τὸ πλῆθος τῶν νεομαρτύρων. Ἕνας μεγάλος 
ἀριθμὸς φωτισμένων Διδασκάλων τοῦ Γένους ἔδρασαν σ’ αὐτὰ τὰ δύσκολα 
χρόνια, γιὰ νὰ κρατήσουν ζωντανὴ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή, ἀλλὰ καὶ 
τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ Ἱστορία. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς τοὺς Διδασκάλους τοῦ 
Γένους ξεχωρίζουν οἱ φιλοκαλικοὶ Πατέρες τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας, 
οἱ λεγόμενοι Κολλυβάδες, ποὺ κράτησαν ζωντανὴ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς 
σκλαβιᾶς τὴν ἡσυχαστικὴ Παράδοση τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῶν 
λοιπῶν ἡσυχαστῶν Πατέρων τοῦ 14ου αἰῶνος. Νὰ ὑπενθυμίσουμε μονάχα 

ι
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μερικὰ χαρακτηριστικὰ ὀνόματα: Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Ἅγ. Μακάριος 
Νοταρᾶς, Ἅγ. Ἀθανάσιος ὁ Πάριος καὶ τόσοι ἄλλοι.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη ἑορτάζουμε στὶς 24 τοῦ 
Αὐγούστου, ἀνήκει τόσο στὴ χορεία τῶν νεομαρτύρων, ὅσο καὶ στὴ χορεία 
τῶν φιλοκαλικῶν Πατέρων, τῶν φωτισμένων Διδασκάλων τοῦ Γένους. Ἡ 
Ἐκκλησία μας τὸν τιμᾶ ὡς Ἰσαπόστολο καὶ ὡς Ἱερομάρτυρα. Ὑπῆρξε ὄντως 
μιὰ φωτεινὴ ἀποστολικὴ φυσιογνωμία τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, 
ἱεραπόστολος καὶ ἐθναπόστολος, ὁ ὁποῖος σφράγισε τὸ ἀσύλληπτο σὲ 
ἔκταση καὶ ποιότητα ἀποστολικό του ἔργο μὲ τὴν ἴδια τὴ ζωή του. Ὑπῆρξε 
ἀκόμη θεοφώτιστος Προφήτης τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ θαυματουργὸς Ἅγιος. 
Κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἔθνῶν Παύλου γιὰ εἴκοσι ὁλόκληρα 
χρόνια περιόδευε ἀνάμεσα στοὺς ὑπόδουλους ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς 
(τουρκοκρατούμενους, ἀλλὰ καὶ φραγκοκρατούμενους) καὶ δίδασκε, 
νουθετοῦσε, στήριζε, παρηγοροῦσε. Ὁ σκοπός του, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ στὴ 
συνέχεια, δὲν ἦταν νὰ ξεσηκώσει τοὺς ὑπόδουλους Ἕλληνες ἐναντίον τοῦ 
κατακτητῆ, γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν ἐθνική τους ἐλευθερία, ἀλλὰ νὰ τοὺς 
ὁδηγήσει στὴν κατὰ Χριστὸν ζωή, νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ γίνουν ζωντανὰ μέλη 
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ νὰ κερδίσουν τὴν ἀληθινὴ 
ἐλευθερία, τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες.

Τὸ κήρυγμα τοῦ Πατροκοσμᾶ, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἦταν ἀπαύγασμα τοῦ 
φωτισμοῦ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, δὲν ἀφοροῦσε μόνο στὰ δεδομένα τῆς 
ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας. Ἦταν καὶ παραμένει πάντοτε ἐπίκαιρο. Ἰδιαίτερα 
στὴν τόσο δύσκολη καὶ μπερδεμένη ἐποχή μας ὁ λόγος του εἶναι ἄκρως 
ἐπίκαιρος. Μπορεῖ νὰ μὴν ζοῦμε σήμερα σὲ δεδομένα Τουρκοκρατίας ἢ 
Φραγκοκρατίας, μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει σήμερα ἡ ἔλλειψη κοσμικῆς παιδείας 
ποὺ ὑπῆρχε τότε, ζοῦμε ὅμως στὰ δεδομένα μιᾶς ἄλλης μεταμοντέρνας 
σκλαβιᾶς καὶ ὑποδούλωσης, χειρότερης ἴσως ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία καὶ 
τὴ Φραγκοκρατία, καὶ πάσχουμε ἀπὸ φοβερὴ ἔλλειψη ἀληθινῆς παιδείας, 
ἐκκλησιαστικῆς παιδείας. Ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ ἀθεΐα, οἱ λογιῶν λογιῶν αἱρέσεις καὶ 
οἱ λοιπὲς παραχαράξεις τῆς χριστιανικῆς πίστης, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ κοσμικό, 
ὑλιστικό, καταναλωτικὸ - εἰδωλολατρικὸ πνεῦμα, ποὺ ἔχει ἁλώσει τὰ πάντα· 
τὸ φοβερὸ σαράκι τῆς ἐκκοσμίκευσης, ποὺ ἀπειλεῖ ἐν πολλοῖς καὶ τὴν ἴδια τὴ 
ζωὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἰτωλία, γι’ αὐτὸ καὶ ἀποκαλεῖται 
Αἰτωλός. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Μέγα Δένδρο τῆς Αἰτωλοακαρνανίας τὸ ἔτος 
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1714 μ.Χ. καὶ τὸ κοσμικό του ὄνομα ἦταν Κώνστας. Σὲ ἡλικία 35 χρόνων 
(1749) μετέβη γιὰ σπουδὲς στὴ Μονὴ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου 
λειτουργοῦσε τότε ἡ περίφημη Ἀθωνιάδα Σχολή. Ἀπόδειξη τῆς ἰδιαίτερης 
ἀκμῆς τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι 
ἀπὸ τὸ 1952 τὴ διηύθηνε καὶ δίδασκε σ’ αὐτὴν ὁ πολὺς Εὐγένιος Βούλγαρης. 
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν του (1759), ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς μεταβαίνει 
στὴ Μονὴ Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου κείρεται μοναχὸς καὶ λαμβάνει 
τὸ ὄνομα Κοσμᾶς. Σύντομα γίνεται ἱερομόναχος, ἡ καρδιά του ὅμως φλέγεται 
κυριολεκτικὰ γιὰ τὴν ἱεραποστολή. Ἡ βαθειὰ ταπείνωσή του, ὡστόσο, δὲν 
τοῦ ἐπιτρέπει νὰ κάνει ἀπὸ μόνος του κάποιο βῆμα, ὅσο κι ἂν ἡ φωνὴ τῆς 
συνειδήσεώς του βοᾶ. Ἀρχίζει τὴν ἱεραποστολική του δράση μόνο ἀφοῦ 
ἐξασφαλίζει τὴν εὐλογία τῶν πνευματικῶν του πατέρων στὸ Ἅγιον Ὄρος, 
ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀρχιερέων καὶ Διδασκάλων τῆς Κων/πόλεως. Ἔλαβε μάλιστα 
ἔγγραφη ἄδεια γιὰ τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο ἀπὸ τὸν τότε Πατριαρχεύοντα 
Σεραφεὶμ τὸν ἐκ Δελβίνου, ἐνῶ ἀργότερα ἔλαβε νέα ἄδεια καὶ εὐλογία ἀπὸ 
τὸν Πατριάρχη Σωφρόνιο.

Μὲ ἐπίσημη, λοιπόν, ἄδεια καὶ εὐλογία ἀρχίζει τὸ ἱεραποστολικό του 
ἔργο, ποὺ διήρκεσε, ὅπως ἀναφέραμε, εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια. Ἔκανε τρεῖς 
ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες σὲ ὅλη τὴν ὑπόδουλη Ἑλλάδα (τουρκοκρατούμενη 
καὶ φραγκοκρατούμενη), ἀλλὰ καὶ στὴ Βόρεια Ἥπειρο (τὴν ἀρχαία Ἰλλυρία), 
ὅπου τελικὰ μαρτύρησε. Πῶς κατάφερε νὰ ἐπιβιώσει διεξάγοντας τέτοιο 
κοσμογονικὸ ἔργο γιὰ δύο ὁλόκληρες δεκαετίες; Ἐπιδεικνύοντας μεγάλο 
σεβασμὸ ἀπέναντι στὶς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες τῆς ἐποχῆς τους, τόσο τῆς 
ἐκκλησιαστικὲς (Πατριάρχες, Ἀρχιερεῖς) ὅσο καὶ τὶς κοσμικὲς (ὀθωμανικὲς 
καὶ φραγκικές).

Λόγῳ τοῦ πλήθους τοῦ λαοῦ, ποὺ προσέτρεχε ν’ ἀκούσει τὸ κήρυγμά 
του, δίδασκε πάντοτε σὲ ὑπαίθριους χώρους Κατασκεύαζε πρώτα ἕναν 
μεγάλο ξύλινο σταυρό, τὸν ὁποῖο ἔστηνε ἐκεῖ ὅπου θὰ γινόταν ἡ διδασκαλία. 
Τοποθετοῦσε ἐπίσης ἕνα σκαμνί, πάνω στὸ ὁποῖο ἀνέβαινε καὶ δίδασκε. Τὸ 
σκαμνὶ τὸ ἔπερνε μαζί του ἀπὸ τὸν ἕνα τόπο στὸν ἄλλο, τὸν ξύλινο σταυρὸ 
ὅμως τὸν ἄφηνε γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ ἐκεῖ Χριστιανοὶ τὸ κήρυγμά του. Ἡ 
διδασκαλία του ἦταν ἔκφραση καὶ ξεχείλισμα ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ βαθειᾶς 
ταπείνωσης. «Διδάσκω τοὺς ἀδελφούς μου τὸ κατὰ δύναμιν», συνήθιζε νὰ 
λέει, «ὄχι ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς ἀδελφός· διδάσκαλος μόνον ὁ Χριστός μας 
εἶνε» (Διδαχὴ Α’)
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Ὁλόκληρη ἡ ζωή του καὶ ἡ διδασκαλία του κινεῖται σαφέστατα στὴ 
λογικὴ τοῦ σταυροῦ, στὴ λογικὴ δηλαδὴ τῆς θυσίας καὶ τοῦ μαρτυρίου. Ὁ 
σταυρὸς ποὺ ἔστηνε σὲ κάθε τόπο ὅπου δίδασκε ἦταν μιὰ συνεχὴς ὑπενθύμιση 
τοῦ θανάτου, ἦταν μιὰ ἀδιάκοπη αἴσθηση τοῦ μαρτυρίου. Τονίζοντας στοὺς 
Χριστιανοὺς ὅτι δὲν εἶχε ἀπολύτως τίποτα δικό του, προσέθετε ὅτι καὶ τὸ 
σκαμνὶ ποὺ κουβαλοῦσε μαζί του δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ εἰκόνα τοῦ 
τάφου του. «Καὶ τὸ σκαμνὶ ὁποὺ ἔχω ἰδικόν σας εἶνε, τὸ ὁποῖον εἰκονίζει τὸν 
τάφον μου» (Διδαχὴ Α’). Ἡ αἴσθηση καὶ ὁ πόθος τοῦ μαρτυρίου εἶχαν τέτοια 
δύναμη μέσα του, ὥστε ἔλεγε: «Τὸν Χριστό μας παρακαλῶ νὰ μὲ ἀξιώση νὰ 
χύσω καὶ ἐγὼ τὸ αἷμα μου διὰ τὴν ἀγάπην του, καθὼς τὸ ἔχυσε καὶ Ἐκεῖνος 
διὰ τὴν ἀγάπην μου» (Διδαχὴ Α').

Μιὰ βασικὴ παράμετρος τοῦ ὅλου ἀναγεννητικοῦ του ἔργου ἦταν ἡ 
μεγάλη σημασία ποὺ ἀπέδιδε στὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ στὴν ἐν γένει 
μόρφωση, ἀλλὰ καὶ στὴ δημιουργία σὲ κάθε τόπο ποὺ ἐπισκεπτόταν ἑλληνικῶν 
σχολείων. Μὲ δικές του ἐνέργειες κτίστηκαν 210 ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ ἄλλα 
1100 κατώτερα σχολεῖα. «Ἕνας αὐτὸς ἀνεπλήρωσε τὴν ἔλλειψιν Ὑπουργείου 
Παιδείας κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους τῆς Τουρκοκρατίας», σημειώνει ὁ 
μακαριστὸς Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος στὸ μνημειῶδες βιβλίο 
του γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. «Χωρὶς τὸ σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς 
τὸ σκότος» (Διδαχὴ Α’), ἔλεγε ὁ Ἅγιος μὲ νόημα. «Δὲν βλέπετε ὅτι ἀγρίωσε 
τὸ γένος μας ἀπὸ τὴν ἀμάθειαν καὶ ἐγίναμεν ὡσὰν θηρία;» (Διδαχὴ Β'). 
«Καλύτερον, ἀδελφέ μου, νὰ ἔχῃς ἑλληνικὸν σχολεῖον εἰς τὴν χώραν σου, 
παρὰ νὰ ἔχῃς βρύσες καὶ ποτάμια· καὶ ὡσὰν μάθῃς τὸ παιδί σου γράμματα, 
τότε λέγεται ἄνθρωπος» (Διδαχὴ Ε').

Μὴ διανοηθεῖ κανεὶς νὰ σκεφθεῖ, βεβαίως, ὅτι στόχος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
ἦταν ἁπλῶς ν’ ἀνοίγουν σχολεῖα, γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ Ἕλληνες κοσμικὰ 
μονάχα γράμματα. Στόχος του ἦταν νὰ μαθαίνουν οἱ Ἕλληνες γράμματα 
ποὺ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν κατὰ Χριστὸν ζωή, γράμματα 
ποὺ νὰ ἀποβλέπουν στὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. «Τὸ σχολεῖον ἀνοίγει τὰς 
ἐκκλησίας· τὸ σχολεῖον ἀνοίγει τὰ μοναστήρια» (Διδαχὴ Ε'), τόνιζε μὲ ἔμφαση. 
«Διότι ἀπὸ τὸ σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε Ἁγία Τριάς, τί εἶνε 
Ἄγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία· τί εἶνε ψυχή, σῶμα 
…» (Διδαχὴ Α'). Πόσο ἐπίκαιρος εἶναι σήμερα ὁ λόγος τοῦ Πατροκοσμᾶ! Σὲ 
μιὰ ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία πασχίζουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια 
κάποιοι δῆθεν «φωτισμένοι» καὶ κάποιοι δῆθεν «εἰδήμονες» νὰ βγάλουν ἔξω 
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ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας ὅ,τι θυμίζει Ἐκκλησία, ὅ,τι θυμίζει Χριστό, ὅ,τι θυμίζει 
ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή. 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς προέτρεπε τοὺς Χριστιανοὺς νὰ ἐξομολογοῦνται καὶ 
νὰ κοινωνοῦν συχνά, νὰ νηστεύον καὶ νὰ προσεύχονται. «Ὅσον ἐξομολογεῖ-
ται ὁ ἄνθρωπος, νηστεύει καὶ προσεύχεται, τόσον κατακαίεται καὶ φεύγει ὁ 
διαβολος» (Διδαχὴ Α'). Συμβούλευε τοὺς ἱερεῖς νὰ λειτουργοῦν, ἂν ἦταν 
δυνατόν, καθημερινά. «Νὰ βάνητε τοὺς ἱερεῖς νὰ λειτουργοῦν εἰς τὴν ἐκ-
κλησίαν κάθε ἡμέραν, διὰ νὰ εὐλογῆται ἡ χώρα σας» (Διδαχὴ Η'). Συνι-
στοῦσε στὸν λαὸ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ: «Σᾶς συμβουλεύω νὰ κάμετε ἀπὸ ἕνα 
κομβολόγι μικροὶ καὶ μεγάλοι καὶ νὰ τὸ κρατῆτε μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι, καὶ μὲ τὸ 
δεξιὸ νὰ κάμνετε τὸν σταυρόν σας καὶ νὰ λέγετε: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ 
Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων ἐλέησόν 
με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλον σου» (Διδαχὴ Γ'). Φρόντισε ἀκόμη νὰ 
φτιαχτοῦν κολυμβῆθρες καὶ νὰ σταλοῦν σὲ ὅλα τὰ χωριὰ ποὺ δὲν εἶχαν, γιὰ νὰ 
μπορεῖ νὰ τελεῖται σωστὰ τὸ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως. 

Ἡ ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ, 
ἡ ἐποχὴ ποὺ στὴν Εὐρώπη κυκλοφοροῦσαν διάφορες ἀθεϊστικὲς θεωρίες, ποὺ 
ἀποτελοῦσαν θανάσιμο κίνδυνο καὶ γιὰ τοὺς ὑπόδουλους Ρωμιούς. Ὁ Ἅγιος 
Κοσμᾶς δὲν ἦταν σὲ καμιὰ περίπτωση ἕνας λόγιος Διαφωτιστής. Ἦταν ἕνας 
ἀληθινὸς Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ στὴ δύσκολη ἐποχή του, ἕνας αὐθεντικὸς 
κρίκος στὴν ἀδιάσπαστη ἁλυσίδα τῆς ζωντανῆς προφητικῆς, ἀποστολικῆς  
καὶ πατερικῆς Παραδόσεως. Ὁ λόγος του ἐπ’ αὐτοῦ ἦταν σαφέστατος: 
«Ἀφήνομεν λοιπόν, ἀδελφοί μου, τὰς φλυαρίας τῶν ἀσεβῶν, τῶν αἱρετικῶν, 
τῶν ἀθέων, καὶ λέγομεν μόνον ὅσα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐφώτισε τοὺς ἁγίους 
Προφήτας, Ἀποστόλους καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μᾶς ἔγραψαν …» 
(Διδαχὴ Α').

Μιὰ ἄλλη βασικὴ παράμετρος τοῦ ἱεραποστολικοῦ του ἔργου, ἐξίσου 
ἐπίκαιρη στὴν ἐκκοσμικευμένη ἐποχή μας ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὸ πνεῦμα 
τοῦ μαμωνᾶ, ἦταν ἡ προσπάθειά του νὰ καταργήσει τὰ παζάρια τῆς 
Κυριακῆς καὶ νὰ τὰ μεταφέρει στὸ Σάββατο. Μὲ προφητικὸ ζῆλο ἔλεγε στοὺς 
Χριστιανούς: «Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶνε ἀφωρισμένο 
καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι 
εὐλογίαν » (Διδαχὴ Δ'). Αὐτὴ ἡ προσπάθεια τοῦ Ἁγίου, ὅπως ἦταν φυσικὸ 
καὶ ἀναμενόμενο, προκάλεσε τὸ μίσος τῶν Ἑβραίων, ποὺ ἔπαθαν ἐξαιτίας 
αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς οἰκονομικὴ καταστροφή. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ἐνῶ μέχρις 
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ἑνὸς σημείου τῆς ἱεραποστολικῆς του δράσεως ποτὲ δὲν εἶπε ἀρνητικὸ λόγο 
γιὰ τοὺς Ἑβραίους, ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ ἄρχισε νὰ τοὺς κατηγορεῖ γιὰ τὸ 
μίσος τους ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ ἀπαρχὴ τοῦ τέλους γιὰ 
τὸν Ἅγιο.

Οἱ ῾Εβραῖοι δωροδόκησαν τὸν Κοὺρτ Πασᾶ, ποὺ εἶχε τὴν ἕδρα του στὸ 
Μπεράτι τῆς Βορείου Ἡπείρου, μὲ σκοπὸ νὰ θανατώσει τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, ὅπως 
καὶ πράγματι ἔγινε. Ὁ Ἅγιος προεῖδε τὸ μαρτυρικό του τέλος καὶ δέχθηκε μὲ 
χαρὰ τὴν ἀπόφαση γιὰ θανάτωσή του, ἀφοῦ ὅλη ἡ ζωή του, ὅπως εἴδαμε, ἦταν 
μιὰ πορεία πρὸς τὸ μαρτύριο, τὸ ὁποῖο τόσο ποθοῦσε. Ὅταν οἱ δήμιοι τὸν 
ὁδήγησαν στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, στὸ χωριὸ Κολικόντασι τῆς Βορείου 
Ἡπείρου, γονάτισε, προσευχήθηκε θερμά, σηκώθηκε καὶ εὐλόγησε τὰ τέσσερα 
σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα καὶ παραδόθηκε χωρὶς καμιὰ ἀντίσταση. Ἦταν ἡ 24η 
Αὐγούστου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1779 καὶ ὁ Ἅγιος ἦταν μόλις 65 χρόνων. Τὸ 
Τίμιο Λείψανό του τὸ ἔριξαν οἱ δήμιοί του σ’ ἕνα ποτάμι μὲ μιὰ μεγάλη πέτρα 
στὸν λαιμό. Τρεῖς μέρες ἀργότερα τὸ βρῆκε ἕνας εὐλαβὴς ἱερέας νὰ στέκεται 
πάνω στὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ σὰν νὰ ἦταν ζωντανό. Ὁ Κοὺρτ Πασᾶς μετανόησε, 
βεβαίως, γιὰ τὴν ἄδικη καὶ βάρβαρη πράξη του, ἦταν ὅμως πλέον ἀργά. 

Σὲ μεταγενέστερο στάδιο, μὲ προσταγὴ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, ὁ ὁποῖος 
ἰδιαιτέρως τὸν εὐλαβεῖτο καὶ τὸν τιμοῦσε ὡς Ἅγιο, ἔγινε ἀνακομιδὴ τοῦ 
Τιμίου Λειψάνου του καὶ κτίστηκε Μοναστήρι ἐπ’ ὀνόματί του. Ἡ Τιμία Κάρα 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εὑρισκόταν μέχρι τὸν θάνατο τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ στὸ σαράι 
του στὰ Ἰωάννινα ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῆς συζύγου του Βασιλικῆς, ἡ ὁποία, 
νὰ ὑπενθυμίσουμε ἐν προκειμένῳ, παρέμεινε μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς της 
Ὀρθόδοξη Χριστιανή. Ὁ Ἀλῆ Πασᾶς, μάλιστα, ὅταν βρέθηκε σὲ ὥρα μεγάλης 
ἀνάγκης, ὅταν ἦταν δηλαδὴ πολιορκημένος ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Χουρσὶτ 
Πασᾶ, διέταξε καὶ λιτανεύτηκε ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου. 

Θὰ κλείσουμε αὐτὴ τὴν ἀναφορά μας στὸν Ἱερομάρτυρα καὶ Ἰσαπόστολο 
Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, τὸν φωτισμένο Διδάσκαλο καὶ τὸν θεοφώτιστο Προφήτη 
τοῦ Γένους, μὲ ἕνα λόγο του διαχρονικὸ καὶ ἄκρως ἐπίκαιρο: «Τὸ κορμί σας 
ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς 
μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. 
Αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ, ἐκτὸς καὶ 
τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας» (Διδαχὴ Δ').



ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΣΤΟN ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

 a
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ  - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

Ὑπάρχουν μορφὲς ποὺ δεσπόζουν σ’ ἕναν τόπο, ὥστε εἶναι ἀδύνατο νὰ 
φαντασθεῖ κανεὶς τὸν τόπο χωρὶς αὐτές. Μιὰ τέτοια μορφὴ εἶναι καὶ 

ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης. Ὡς ὑπόσταση νοεῖται ἡ ζωή, ὅταν τὸ ὑποκείμενο, 
ἀτομικὸ καὶ συλλογικό, ἔχει συνείδηση τῆς μοναδικότητας καὶ ἱστορικότητάς 
του. Ἄν αὐτό, κατορθώσει νὰ ὑψωθεῖ ἐκεῖ ὅπου ἀκούγεται ὁ διαλεκτικὸς ρυθμὸς 
τῆς ζωῆς, νὰ ἀγγίξει τὸν παλμὸ τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς, ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη, 
καὶ ἀξιοποιώντας τὸ δικὸ του ὁπλοστάσιο, εἶναι δυνατὸ νὰ μεταγγίσει θετικὴ 
ἐνέργεια, νὰ ἐξάψει καὶ νὰ συντηρήσει τὸ πατριωτικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ, 
ὅπως στ’ ἀλήθεια ἔπραξε ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης «λόγῳ τε καὶ ἔργῳ». Ὁ λόγος 
δὲν εἶναι ἐλευθερία, ἀλλὰ ὁδηγεῖ στὴν ἐλευθερία. Ἐλευθερία δέ, ὑπάρχει μέσα 
στὴν ὑπόσταση. Ὁ ἑλληνισμός, ἡ ρωμιοσύνη, εἶναι τὸ κύριο γνώρισμα στὴν 
ποίηση τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη, ποὺ μὲ τὴ στέρεη πίστη του στὶς διαιώνιες 
αὐτὲς ἐθνικὲς ἀξίες, μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν πολύτιμα διδάγματα. Ἡ ὀρθὴ 
καὶ ἐπιτυχὴς χρήση τῶν λέξεων, σὲ συνάρτηση μὲ τὸ πνεῦμα τῆς παράδοσης, 
γίνονται φορεῖς πλούσιων μηνυμάτων, γιατὶ ἔχουν τὴν ἱστορία τους, τὸ 
βάθος τους, τὶς πνευματικὲς τους συντεταγμένες στὸν κόσμο τῶν νοημάτων. 
Χωρὶς αὐτὰ παραμένουν κύμβαλα ἀλαλάζοντα, ποὺ δὲν μποροῦν ὅμως νὰ 
προκαλέσουν  παιδαγωγικὴ ἐπίδραση στὸ πνεῦμα καὶ στὴν ψυχή. 

Μὲ τὴν ἐσωτερικὴ συνάντηση καὶ διαλεκτικὴ μὲ τὸν ἑαυτὸ του, κοινω-
νώντας μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό, ὁ Β. Μιχαηλίδης ἀπέκτησε τὸ 
αὐτεξούσιο, τὸ δικαίωμα ἐπιλογῆς μὲ βάση τὴν προσωπικὴ βούληση καὶ σκέψη 
του. Μιὰ πάγια ἐθνικὴ συνείδηση θὰ βρίσκεται σὲ ἐγρήγορση, μὲ ἐκφράσεις της 
τόσο στὸ θεωρητικό, μὲ τὴ λογοτεχνικὴ - πατριωτικὴ του παρουσία ὅσο καὶ 
στὸ πρακτικὸ πεδίο, μὲ τὴν ἐθελοντικὴ του συμμετοχὴ στὸ πεδίο τῆς μάχης, μὲ 
ἑλληνοκεντρικὲς ἰδέες, προσηλωμένος στὸ ἑνωτικὸ ἰδεῶδες.
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Κάθε κοινωνικὸ ἄτομο παύει νὰ ψηλαφᾶ τὸν ἑαυτὸ του μέσα στὸ 
πνευματικὸ σκοτάδι, στὸ λυκόφως τῆς συνείδησής του, ὅταν ἀποκτήσει 
πνευματικούς φανοὺς γιὰ νὰ καταυγάσει αὐτὰ τὰ σκοτάδια, νὰ ἀποκτήσει 
συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του, μέσα στὸν κοινωνικὸ του περίγυρο, καὶ μὲ τὴ 
διαλεκτικὴ σχέση τῶν δύο νὰ προκύψει ἡ ἐθνικὴ συνείδηση.

Τὶ εἶναι ἐθνικὸ καὶ τὶ συνείδηση; Καὶ ποιοὶ ἦταν οἱ πνευματικοὶ φανοὶ γιὰ 
τὸν Βασίλη Μιχαηλίδη;

Ὡς πρὸς τὸν πρῶτο ὅρο θὰ περιοριστῶ σὲ δύο σημασίες: στὴν πρώτη, ἡ 
ὁποία ἀναφέρεται στὸ ἔθνος, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ πατέρας τῆς ἱστορίας Ἡρόδοτος1 
τῆς δίνει τὸν πρώτο στὸν κόσμο ὁρισμό, ὡς «ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον καὶ 
ὁμότροπον», καὶ στὴ δεύτερη σημασία, ποὺ σημαίνει «διαλεκτικός» κατὰ 
τὸν Ἀπολλώνιο Δύσκολο2, «ἐθνικὸν ἔθος», τὸ διαλεκτικὸς ἀναφέρεται σὲ 
διάλεκτο, γλωσσικὸ ἰδίωμα, ἄρα, ἡ φράση ἐθνικὸν ἔθος, εἶναι ἡ διαλεκτικὴ 
συνήθεια. Αὐτὴ τὴ διαλεκτικὴ συνήθεια συντηρημένη μέσα στοὺς αἰῶνες 
ἀκολούθησε καὶ ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης, μὲ τὸ ποιητικὸ του ἔργο, μὲ τὶς 
μοναδικὲς συλλήψεις στὴ γενέθλια γλώσσα. Τὶ ποιὸ γνήσιο καὶ ἀληθινό! 
Ἐθνικὸ εἶναι ὅ,τι εἶναι ἀληθινὸ κατὰ τὸν Διονύσιο Σολωμό. Κατὰ συναγωγὴ 
λοιπόν, ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης εἶναι ὁ ἐθνικὸς ποιητὴς τῆς Κύπρου∙ ἔτσι ἔχει 
καταγραφεῖ στὴ συνείδηση τῶν συμπολιτῶν του, τῶν κατοίκων ὅλου τοῦ 
νησιοῦ, γιατὶ μὲ τὸν ποιητικὸ του λόγο κρατοῦσε ἄσβεστη τὴν πατριωτικὴ 
φλόγα καὶ ἀναπεπταμένη τὴ σημαία τῆς ἐπανάστασης. Ἡ μεγάλη ποίηση 
ὑποβαστάζεται ἀπὸ μεγάλα ἱστορικὰ γεγονότα. Αὐτά, ὅπως θὰ δοῦμε, ἄγγιξαν 
τὸ εἶναι καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη. 

Ὁ δεύτερος ὅρος εἶναι ἡ συνείδηση. Μία ἀπὸ τὶς σημασίες, ἀναφέρεται 
στὸ προσωπικὸ σύστημα ἀξιῶν, ποὺ ρυθμίζει τὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀτόμου. 
Κι ἂν στὸν κύκλο τῆς ζωῆς του καθένας, ἐξ ἀρχῆς, κατὰ τὴ φυσιολογικὴ 
πορεία τῶν πραγμάτων, θέτει στόχους, ἔχει φιλόδοξα σχέδια, αὐτὴ εἶναι 
καὶ ἡ ἐντελέχεια ἀτόμου, κοινωνίας ποὺ μέσα στὴ διαλεκτικὴ σχέση τῶν 
δύο παράγεται τὸ πολιτιστικὸ προαπαιτούμενο. Χωρὶς ὅμως τὴ γλώσσα, τὸ 

1  Ἡρόδοτος: Ἀρχαῖος Ἕλληνας ἱστορικός, περιηγητὴς καὶ γεωγράφος τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ. Η΄, 144:   
«Τὸ ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε 
ὁμότροπα».
2 Ἀπολλώνιος Δύσκολος: Γραμματικὸς τοῦ 2ου αἰῶνος μ. Χ. «Περί συντάξεως 46,1».   
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τελευταῖο αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ὑπόσταση. Τὸ ἕνα, λοιπόν, προϋποθέτει τὸ 
ἄλλο. Λέγοντας γλώσσα, δὲν ἐννοοῦμε τοὺς ἐξωτερικοὺς τύπους της μόνο, μὰ 
τὴν ἐσωτερικὴ οὐσία της, τὰ νοήματά της. Αὐτὴ χαρακτηρίζει τὸ ἀνθρώπινο 
ὂν καὶ συνιστᾶ τὴν οὐσία του. Γιὰ νὰ δημιουργήσει ἕνας λαός πολιτισμό, 
πρέπει νὰ κατακτήσει μὲ τὴ γλώσσα τὴ φύση του, τὴν ψυχὴ του, τὴν ἱστορία 
του, τὴν ἐποχὴ του.

*    *    *

Ἡ κυπριακὴ διάλεκτος συντηρήθηκε ἀτόφια στὶς μικρὲς κοινωνίες, στὰ 
χωριὰ ἀλλὰ καὶ στὶς πόλεις. Αὐτὸν τὸν γλωσσικὸ πυρήνα χρησιμοποίησε 
ὁ ποιητὴς Βασίλης Μιχαηλίδης μὲ τὶς συνιστώσες ἐκεῖνες, ποὺ ὑπήρξαν 
τὰ νάματα ποὺ ἄρδευσαν τὸ πνεῦμα του, ποὺ ἔδωσαν τόσους καρποὺς καὶ 
διαμόρφωσαν τὴν ἐθνικὴ συνείδησή του. 

  Ἀρυόμενος ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης ἀπό τὴν πλούσια ποιητικὴ του 
φλέβα, ἔδωσε τὸ ἀπόσταγμα τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς του ποὺ τὸ 
μετουσίωσε σὲ πατριωτικὴ πράξη. Αὐτὴ εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς πρακτικῆς 
ἠθικῆς. Ἀποτυπώματα καὶ στὸν λόγο καὶ στὴν πράξη.

Οἱ λέξεις   «ἦθος» καὶ «ἀγών» εἶχαν καταλυτικὴ ἐπίδραση στὸν ψυχισμὸ 
καὶ στὴ συνείδηση τοῦ Β.Μιχαηλίδη, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ὡς ἔννοιες, συμπυκνώνουν πλούσιο πολιτισμικὸ 
περιεχόμενο, συναπτόμενες μὲ τὰ ἤθη, ἔθιμα, τὰ γενικότερα στοιχεῖα τοῦ 
πολιτισμοῦ, αὐτὰ ποὺ διαμορφώνουν ἀτομικὲς καὶ συλλογικὲς συνειδήσεις, 
τὴν ἅμιλλα γιὰ βραβεῖο καὶ κάθε σπουδαία καὶ   ἡρωικὴ προσπάθεια. Αὐτά 
ἦταν τὰ ἀρχέτυπα, τὰ πρότυπα, ποὺ ἐπηρέασαν καὶ σφράγισαν καὶ τὴν ἐθνικὴ 
συνείδηση τοῦ Β. Μιχαηλίδη. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, συνιστοῦν οἱ λέξεις  αὐτὲς 
μὲ ὅ,τι κουβαλοῦν μέσα τους, ἀψευδείς μάρτυρες τοῦ τόπου προέλευσης, 
τῆς ἑλληνικότητας, ἀφοῦ ἄνθρωποι καὶ τόποι εἶναι μαζί. Τὸ ὑλικὸ αὐτό, ὁ 
Β. Μιχαηλίδης τὸ ἀξιοποίησε μὲ τὸν δικὸ του τρόπο, ποιητικὸ καὶ πρακτικό, 
ὅπως εἶπα πιὸ πάνω. 

Τὸ περιεχόμενο τοῦ ὑποσυνείδητου ἀπέκτησε συνειδησιακὴ μορφὴ ποὺ 
ἀποτυπώθηκε στὰ ἐπικὰ καὶ ἐπικολυρικὰ ποιήματά του:
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 «Ἡ 9η  Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ ἤ τὸ τραούδιν τοῦ Κυπριανοῦ»3, 
 «Ἡ Χιώτισσα»4, 

 «Ἡ Κύπρος στὴν μάναν της»5, 
 «Ἡ Κύπρος (πρὸς τοὺς λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι Ἑλληνική), 

 «Εἰς τὴν εἰκοστήν πέμπτην Μαρτίου», 
 «Ὁ Κωνσταντῖνος»6, 

 «Τὸ ὅρομαν τοῦ Ρωμιοῦ»7.

Προσηλωμένος στὸ ἑνωτικὸ ἰδεώδες, διαχέει σὲ ὅλο του τὸ ἔργο τὴν 
ἀπόλυτη πίστη στὴν ἑλληνικότητα τοῦ νησιοῦ, βλέποντας ὡς μοναδικὴ λύση 
τὴν ἕνωση μὲ τὴν μητέρα πατρίδα. Ταξιδεύει μὲ τὴν ποίηση του ἀνάπλωρα, 
ἀδιαφορώντας γιὰ τοὺς ποικίλους ἀνέμους. Εἶναι χαρακτηριστικοὶ οἱ στίχοι 
ἀπὸ τὸ ποίημα του:

ΤΩι ΕΛΛΗΝΙΚΩι ΕΥΔΡΟΜΩι
«Ν.ΜΙΑΟΥΛΗ»

«Ἦλθες, ἀδέλφι, καὶ σ’ ἐμᾶς ἀπ’ τὸ λαμπρὸ βασίλειο,

……………………………………………………….

εἶθε νὰ δώσει ὁ Θεὸς ποὺ βλέπει τὴν καρδιὰ μας,
να  ’λθῇ ἡ μέρα γρήγορα αὐτὴ ποὺ καρτεροῦμεν,

ἡ μέρα τῆς Ἑνώσεως, ὅπου θὰ ἑνωθοῦμεν».

3 Τὸ ποίημα ἀναφέρεται στα γεγονότα τῆς 9ης Ἰουλίου 1821, ὅταν οἱ Τοῦρκοι κρέμασαν τὸν 
ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ ἄλλους κληρικούς, ὡς ἀντίποινα γιὰ τὴν παρεχόμενη βοήθεια στην 
ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα.
4 Μία συγκλονιστικὴ ποιητικὴ κατάθεση στὸν βωμὸ τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὸν Β. Μιχαηλίδη, για τὸν 
σφαγιασμὸ δεκάδων χιλιάδων κατοίκων τῆς Χίου. Ἀναφέρεται σὲ μία σκλάβα Χιώτισσα στο χαρέμι ἑνὸς 
πασά στὴ Λεμεσό.  
5   Ἔμμεση ἀναφορὰ στὴν ἑλληνικότητα τῆς Κύπρου. Ὡς Μάνα, νοείται η μητέρα Ελλάδα. 
6 Στὸ ποίημα αὐτό, μὲ τὴν ἀντικειμενικὴ συστοιχία καὶ μὲ δημοτικότροπη δομή, ἀποτυπώνει τὸν   
μεγαλοϊδεατισμό του. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ σύμβολά του: Κωνσταντῖνος, ἀ{ϊ}τός δικέφαλος, Ἁγιὰ 
Σοφκιά, Πόλη.
7  Στὸ ποίημα αὐτό, εἶναι ἀνάγλυφη μιὰ φαντασιακὴ συναισθηματικὴ κάρπωση, τόσο γιὰ τὸν ἴδιο ὅσο 
καὶ γιὰ τὸν ἀναγνώστη, ὡς τὸ ἐπιστέγασμα τῆς ποιητικῆς αὐτῆς ἐπαλληλίας. Τὸ αἰσθητικὸ ἀντικείμενο 
ὑπάρχει σὲ σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, τὸ βλέπει ἤ τὸ ἀκούει καὶ ἔτσι ἀπολαμβάνει καὶ χαίρεται τὴν ὀμορφιά, 
τὴν ἀξία του, μὲ τὶς αἰσθήσεις, καὶ γι’ αὐτὸ ὀνομάζεται αἰσθητικό. Μέτρο καὶ ἁρμονία, καθαρότητα καὶ 
τελειότητα εἶναι κατά τὸν Πλάτωνα τὰ γνωρίσματα τοῦ αἰσθητικοῦ φαινομένου. Ἡ φαντασία εἶναι ἡ 
πηγὴ τῆς πνευματικῆς ἐνέργειας, ἡ ὁποία καὶ δημιουργεῖ τὸ ἔργο τέχνης,  ἀφοῦ κυριευθεῖ ἀπὸ θεία 
μανία. Ἡ αἰσθητικὴ συνείδηση θραύει συχνὰ τοὺς κανόνες καὶ πλουτίζει τὴ γλώσσα, ἔργο κυρίως τῶν 
λογοτεχνῶν, οἱ ὁποῑοι προσδιορίζουν τόσο τὴν ἐσωτερικὴ ὑφή ὅσο καὶ τὴν ἐξωτερικὴ μορφὴ της.
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Τὸ ἐπίγραμμα στὸν ἐθνομάρτυρα τῆς Κύπρου Κυπριανό, ἀξεπέραστο, 
ἰσότιμο τῶν κλασσικῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Σιμωνίδη. 

«Σὺ ποὺ σκοτώθης γιὰ τὸ φῶς
σήκου νὰ δῇς τὸν ἥλιο·

ξύπνα νὰ δῇς τὸ αἷμά σου
πὼς ἔγινε βασίλειο».

Αὐτὴ τὴν πύκνωση λόγου καὶ συναισθήματος δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τὴν 
ἀποδώσει κάποιος ἐγκλωβισμένος στὸ καθαρὰ πρακτικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, 
ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ κάτω. 

«Ἡ προαίρεσις οἰκειότατον εἶναι δοκεῖ τῇ ἀρετῇ καὶ μᾶλλον τὰ ἤθη 
κρίνειν τῶν πράξεων»8. Τὸ ἠθικὸ χρέος εἶναι ἐντελέχεια. Αὐτὸ καλεῖ τὸν 
ἄνθρωπο νὰ πράξει ἐκεῖνο ποὺ ἡ ἐλεύθερη συνείδηση τοῦ ὑπαγορεύει. Τὰ 
ἐλατήρια ποὺ δραστηριοποιοῦν τὸ ἄτομο σὲ ὅποιο τομέα, αὐτὰ ἀποτελοῦν 
καὶ τὸ ἠθικὸ κριτήριο του. Ἀπὸ ἐδῶ προκύπτει καὶ ἡ ἔννοια τῆς αὐτονομίας. 
Ὁ Ζήνων ὁ Κιτιεὺς πρῶτος χρησιμοποίησε τὸν ὅρο καθῆκον. Αὐτὴ ἡ ἔννοια 
τοῦ καθήκοντος, ὑπῆρξε θεμελιακός, οὐσιαστικὸς συνεκτικὸς κρίκος μαζὶ μὲ 
τὶς ἔννοιες ποὺ εἴδαμε πιὸ πρίν, ποὺ συνδιαμόρφωσαν τὴν ἐθνικὴ συνείδηση 
τοῦ Β. Μιχαηλίδη καὶ τοῦ συνυπαγόρευαν τὰ δέοντα. «Εἷς  οἰωνὸς ἄριστος 
ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»9. Παραινετικὴ φράση τοῦ Ὁμήρου στὴν Ἰλιάδα 
9, ποὺ ἔχει  ἀναχθεῖ σε σπουδαῖο ἀπόφθεγμα φιλοπατρίας. Αὐτὴ ἡ ταύτιση 
τῆς ὕπαρξης μὲ τὶς ὑψηλὲς ἀξίες λειτούργησε γιὰ τοὺς Ἕλληνες, μέσα 
στοὺς αἰῶνες, ἀποτρεπτικὰ γιὰ τὴ νομοτέλεια. Τὸ ἱστορικὸ Μεσολόγγι 
εἶναι συνυφασμένο μὲ τὸν ἐθνικὸ ποιητὴ Διονύσιο Σολωμὸ μὲ τὸ ποίημα 
του «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι». Τὸ ἴδιο σκηνικὸ καὶ στὴν Κύπρο, ὅταν ὁ 
Βασίλης Μιχαηλίδης, ὁ ἐθνικὸς ποιητὴς τῆς Κύπρου ἔγραψε τοὺς δικοὺς του 
ἐλεύθερους πολιορκημένους.

Ἡ Ῥωμιοσύνη, εἶναι ἡ  ἐννοια ποὺ δηλώνει τὸ συναίσθημα, τὸ ὁποῖο 
θέλει νὰ ἀναδείξει ὁ Ποιητὴς ὡς κεντρικὸ ἄξονα ὅλου τοῦ ἔργου.  Ἡ   ἔννοια 
Ρωμιοσύνη ἀπὸ μόνη της ἔχει τέτοια πύκνωση χωροχρονική, μὲ νοηματικὲς 
συνάψεις πολύκλωνες, ποὺ ὡς ἐκ τούτου, ὅλοι οἱ μεγάλοι ἕλληνες ποιητὲς 

8  Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1111b 5-6.
9  Ὁμήρου Ἰλιάδα, ραψωδία Μ΄ 243.
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καὶ πεζογράφοι, προκειμένου νὰ ἐκφράσουν, ὅπως θὰ δοῦμε προσωπικὲς τους 
ἀνάγκες, ἐθνικοσυναισθηματικοῦ περιεχομένου, τὴν ἀξιοποίησαν· κομβικὸ 
στὴν ποίηση τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη, εἶναι ἡ πεμπτουσία, τὸ ἀπόσταγμα τῆς 
ὑπόστασής του, τοῦ εἶναι του:

« Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν’ φυλὴ συνότζιαιρη τοῦ κόσμου,
κανένας ἔν ἐβρέθηκεν γιὰ νὰ τὴν ἰ-ξηλείψη»

…....................................................................

«Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νὰ χαθῇ, ὅντας ὁ κόσμος λείψη!»

Τὶ σαγήνη, καὶ τὶ κυματισμὸ συναισθημάτων δημιουργεῖ ἡ ἁρμονία 
στὸν λόγο, ἡ ἁρμονικὴ καὶ σκόπιμη συντροφιὰ τῶν λέξεων σ’ αὐτὸ τὸν 
ποιητικὸ λόγο!  Ἕνα πλατὺ καὶ βαθὺ ἔργο-ὕμνος στὴ Ρωμιοσύνη, συνυ-
φασμένη μὲ τὴν ἐλευθερία καὶ μὲ τὴν προσδοκία μιᾶς ἀναστάσιμης πορείας. 
Μιὰ γλώσσα ποὺ σοφιλιάζεται μὲ ἀξιοθαύμαστη ἄνεση στὶς πιὸ βαθιὲς 
συναισθηματικὲς πτυχές, ἡ γλώσσα μὲ τὴ βαθύτερη ζωὴ μας, κατὰ τὸν 
Γ. Σεφέρη. 

Στὴ φράση,  «συνότζιαιρη φυλὴ τοῦ κόσμου», ὁ ποιητὴς δίνει τὴν ἔννοια 
τοῦ σύμπαντος, μὲ κοσμογονικὴ πρόσληψη, τὸ ὁποῖο προκύπτει ἀπὸ τὸν ἄλλο 
στίχο: 

« Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νὰ χαθῇ, ὅντας ὁ κόσμος λείψῃ»,

ἐννοώντας τὴ διαρκὴ παρουσία της μέσα στοὺς αἰῶνες. Ἀνέφερα λίγο πιὸ 
πάνω πολύκλωνες συνάψεις, καὶ εἶναι στ’ ἀλήθεια, ἐξάλματα θρησκευτικά, 
ἐθνικά, ἠθικά, ἀγωνιστικά:

«Θεέ, ποὺ νάκραν δὲν ἔσ΄εις ποττὲ στὴν καλωσύνην,
λυπήθου μας  τζιαὶ δῶσε πκιὸν χαρὰν στὴν Ρωμιοσύνην».

Στὸ ἴδιο αὐτὸ ποιητικὸ ἀριστούργημα, σ’ αὐτὸ τὸ ἡρωικὸ ἔπος τῆς 9ης  
Ἰουλίου 1821, ποὺ καμινεύεται ἀπὸ τὴν ἀπέραντη μνήμη, ὡς ζείδωρη αὔρα 
εἶναι οἱ στίχοι: 

«Το ’νίν ἀντάν νὰ τρώ’ τὴν γῆν τρώει τὴν γῆν θαρκέται,
μὰ πάντα τζιεῖνον τρώεται τζιαὶ  τζιεῖνον καταλυέται».

Ἡ ἀποκορύφωση τοῦ πατριωτικοῦ συναισθήματος τοῦ ἐθνικοῦ μας 
ποιητῆ σφυρηλατημένη στὴ διαιώνια της αὐτὴ διατύπωση, εἶναι δεμένη μὲ 
τὴν ἀκράδαντη πίστη στὴ Ρωμιοσύνη.
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Μέσα στοὺς αἰῶνες, ὁ ὅποιος εἰσβολέας – κατακτητὴς χρησιμοποίησε 
τὸ αἰχμηρὸ ἀντικείμενο, (ἐδῶ τὸ ὑνὶ(ον) ἔχει μεταφορικὴ σημασία), γιὰ νὰ 
πληγώσει τὸ ἑλληνικὸ σῶμα, τὴ γῆ τῶν προγόνων μας∙ ἱερόσυλη πράξη αὐτή, 
ἀφοῦ «Γῆ θεὸς οὖσα», κατὰ τὸν Ξενοφώντα, «Δία χθών», κατὰ τὸν  Ἡσίοδο, 
«ἱερὰ χθών» κατὰ τὸν Ἀριστοφάνη, κ.ά., νομοτελειακά, σ’αὐτὴ τὴ γῆ τὴν 
ποτισμένη μὲ τὸν ἱδρώτα καὶ τὰ δάκρυα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων της, ὀξειδώνεται 
καὶ καταλυέται αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο, ποὺ πάει νὰ πεῖ ὁ ἴδιος ὁ κατακτητὴς 
μέσα στὸν χωροχρόνο. Αὐτὸ ἦταν τὸ ὑνί, στὴ μοναδικὴ σὲ σύλληψη ποιητικὴ 
δημιουργία τοῦ ἐθνικοῦ ποιητῆ τῆς Κύπρου. Μὲ τὰ νάματα τῆς ψυχῆς του 
ἀρδεύει τὸ αὐχμηρὸ τῆς παρίδας του τοπίο. Καὶ ὅταν ἀστρατήγητο βρῆκαν τὸν 
λαό, Ὀνήσιλος10, Ρὲ Ἀλέξης11, Μαρία ἡ Συγκλητική12, Κυπριανός13, Καρατζάς14, 
Θησεύς15, Μιχαὴλ Κύπριος16, Ἰωάννης Σταυριανός17, ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης, οἱ 
ἀγωνιστὲς τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα 1955-59, καὶ τόσοι ἄλλοι, «ὧν οὔκ 
ἔστιν ἀριθμός», θὰ ὑπάρχουν πάντοτε ὡς θεματοφύλακες τῆς ἐθνικῆς μας 
ὑπόστασης, περηφάνειας καὶ ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας. Αὐτὰ τροφοδότησαν 
τὴ φαντασία, τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα∙ τὰ γενόμενα μέχρι τὶς μέρες του 
ἀποτέλεσαν τὸ ὑπόβαθρο, τὸ κινοῦν αἴτιο, ὅπως εἶπα,γιὰ νὰ τανύσουν τὶς 
χορδὲς τῆς ποιητικῆς του λύρας μὲ διπλὸ ἀποτέλεσμα∙

τὴ μοναδικὴ αἰσθητικὴ ἀπόλαυση καὶ συνάμα τὴν ἐθνικὴ ἀφύπνιση.  
 Ὁ Ἀριστοτέλης στὸ περὶ Ποιητικῆς ἔργο του, λέγει: 

 «Φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν».

10   Ὀνήσιλος: Βασιλιάς τῆς Σαλαμίνας τῆς Κύπρου, τέλη 6ου καὶ ἀρχὲς 5ου αἰῶνος π.Χ.
11  Ρὲ Ἀλέξης: Ὁ χωρικὸς ἀπὸ τὸ Λευκόνοικο ποὺ τὸν ἀποκαλούσαν Ρὲ Ἀλέξη (ἀπὸ τὸ rex/re=ρήγας) 
καὶ ξεσήκωσε τὸ λαὸ σὲ ἐπανάσταση κατὰ τῶν Φράγκων τὸν 15ο αἰώνα οἱ ὁποίοι καὶ τὸν ἀπαγχόνισαν.
12  Μαρία ἡ Συγκλητική: Ἡ Κύπρια ἡρωίδα ποὺ ὑπερέβη τὸν θάνατο γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς ζωής 
1571. Ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης τὴν ἀναφέρει στὸ ποίημα τοῦ «Ἡ Ἀρνάλδα ἤ Βελεσσάνδρα ἐπὶ τοῦ 
πλοίου».
13  Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός: Ἀπαγχονίσθηκε τὴν 9η  Ἰουλίου 1821 
14   Ἰωάννης Καρατζάς: Θανατώθηκε μὲ στραγγαλισμὸ μαζί μὲ τὸ Ρήγα Βελεστινλὴ καὶ ἄλλα ἕξι 
παλικάρια τὸ 1798.
15  Νικόλαος Θησέας: Ξεχωριστὴ προσωπικότητα μὲ πλούσια δράση καὶ τὸ 1821 στὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση καὶ τὸ 1833 στὴν Κύπρο.
16  Μιχαὴλ Κύπριος: Τὸν ἀναφέρει ὁ Μακρυγιάννης στὰ Ἀπομνημονεύματά του, ἔπεσε μαχόμενος.
17  Ἰωάννης Σταυριανός: Ἀξιωματικὸς ποὺ ὑπηρέτησε ὑπὸ τὸν Κολοκοτρώνη.
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Ὁ Ὅμηρος, ὁ Στασίνος18 μὲ τὰ «Κύπρια  Ἔπη», ὁ Κινύρας19 μὲ τὰ 
λυρικὰ ποιήματα πρὸς τιμὴ τῆς θεὰς Ἀφροδίτης, ὁ Εὔκλος20, ὁ Κλέων21 καὶ 
ὁ  Ἑρμείας22 ἀπὸ τὸ Κούριο, ὁ πρῶτος μὲ τὰ «Ἀργοναυτικά» καὶ ὁ δεύτερος 
μὲ ἰαμβικὰ ποιήματα, κατὰ τὸν Μεσαίωνα λαϊκὰ δημιουργήματα, ἐκφράζουν 
τοὺς πόθους καὶ τὰ ὄνειρα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Ἀπὸ τὸν 8ο αἰώνα ὁ 
Διγενής23 ἐνσαρκώνει τὴν ἑλληνικὴ ρώμη καὶ τὴν ψυχικὴ ἀρετή. Εἶναι 
γνωστὲς οἱ «πέτρες τοῦ Διγενῆ» καὶ ἡ πάλη τοῦ Διγενῆ μὲ τὸν Χάροντα.24 
Ἡ μεσαιωνικὴ μπαλάντα25 τῆς Ἀροδαφνούσας,26 ἐρωτικοῦ περιεχομένου, οἱ 
χρονογράφοι Λεόντιος Μαχαιρᾶς27 καὶ Γεώργιος Βουστρώνιος28, τὰ ἐρωτικὰ 

18   Στασίνος:  Ἦταν  Ἕλληνας ἀρχαῖος ἐπικὸς ποιητὴς ἀπὸ τὴν Κύπρο. Τοῦ ἀποδίδεται ἡ συγγραφὴ τοῦ 
βιβλίου Κύπρια Ἔπη, τοῦ ὁποίου σώζονται ἐλάχιστα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Φώτιο στὴ Μυριόβιβλὸ 
του[1]. Τὸ βιβλίο ἀναφέρει τὰ γεγονότα πρὶν τὸν Τρωικὸ πόλεμο μέχρι τὴν Ἰλιάδα τοῦ  Ὁμήρου.
19  Κινύρας: Στὴν ἑλληνικὴ μυθολογία ὁ Κινύρας ἦταν ἱερέας καὶ βασιλιὰς στὴν Κύπρο. Τὸν 
θεωροῦσαν γενάρχη τοῦ ὁμώνυμου γένους τῶν Κινυραδῶν, ἱερέων τῆς Ἀφροδίτης.
20  Εὖκλος. Προομηρικὸς ποιητὴς καὶ χρησμολόγος ἀπὸ τὴ Σαλαμίνα (τῆς Κύπρου). Προφήτεψε τὴ 
γέννηση τοῦ Ὁμήρου στὴ Σαλαμίνα τῆς Κύπρου.
21 Κλέων ὁ Κουριεὺς (4ος – 3ος αἰ. π.Χ.). Ποιητὴς ἀπὸ τὸ Κούριο ὁ ὁποῖος ἔγραψε τὸ ἔπος 
«Ἀργοναυτικά», τὸ ὁποῖο χρησίμεψε ὡς πρότυπο στὸν Ἀπολλώνιο τὸν Ρόδιο.
22   Ἑρμείας ὁ Κουριεὺς (3ος αἰ. π.Χ.). Ποιητὴς (ἰαμβογράφος) ἀπὸ τὸ Κούριο. Σώζονται 5 στίχοι του 
ἀπὸ τοὺς «Ἰάμβους» του. Τὸν ἀναφέρει ὁ Ἀθήναιος.
23 Ὁ Βασίλειος Διγενὴς Ἀκρίτας εἶναι ὁ γνωστότερος ἀπὸ τοὺς ἥρωες τῶν ἀκριτικῶν τραγουδιῶν καὶ 
πρωταγωνιστὴς ἑνός ἔμμετρου ἀφηγηματικοῦ βιβλίου τοῦ 11ου-12ου αἰ., τὸ ὁποίο εἶναι γνωστὸ ὡς 
Διγενὴς Ἀκρίτης ἢ  Ἔπος τοῦ Διγενὴ Ἀκρίτη. 
24  Κατά τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ., μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῶν δημοτικῶν ἀκριτικῶν τραγουδιῶν καὶ τῶν 
χειρογράφων τοῦ ἔπους, ἡ μορφὴ τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα ἄρχισε νὰ ἑρμηνεύεται ὡς ἐθνικὸ σύμβολο: 
 ὁ Νικόλαος Πολίτης θεωροῦσε τὸν Διγενὴ σύμβολο τῆς «μακραίωνος καὶ ἀλήκτου πάλης τοῦ 
ἑλληνικοῦ πρὸς τὸν μουσουλμανικὸν κόσμον».
25   Ὁ ὅρος μπαλάντα ἀναφέρεται σὲ δύο διαφορετικὲς ποιητικὲς μορφές: στὴν παραδοσιακὴ μπαλάντα 
(στὰ ἀγγλικὰ ballad), ποὺ εἶναι ἀφηγηματικὸ ποίημα λαϊκῆς προέλευσης καὶ στὴ σταθερὴ μορφὴ ἑνός 
ποιητικοῦ εἴδους (ballade) ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν παλαιογαλλικὴ ποίηση.
26  Ἡ Ἀροδαφνούσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτραγουδισμένα δημοτικὰ τραγούδια τῆς Κύπρου, τὸ ὁποίο 
διασώθηκε μέχρι τίς μέρες μας ἀπὸ στόμα σὲ στόμα. Τὸ τραγούδι ἀναφέρεται στὸν ἔρωτα τοῦ Λουζινιανοῦ 
βασιλιά Πέτρου Α΄μὲ τὴν Κύπρια Ἀροδαφνούσα καὶ στὴν τραγικὴ δολοφονία τῆς τελευταίας ἀπὸ τὴ 
ζηλόφθονη βασίλισσα. Μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι διατηρεῖ στοιχεῖα ἀρχαίας ἑλληνικῆς τραγωδίας. 
27  Ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς ἦταν  Ἕλληνας Κύπριος χρονικογράφος, ποὺ ἔζησε τὸ 15ο αἰώνα. Γνωστὸ του 
ἔργο εἶναι ἡ «Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώρας Κύπρου, ἡ ὁποία λέγεται Κρόνηκα τουτέστιν Χρονικόν», 
γνωστότερη μὲ τὸν τίτλο «Κρόνηκα». Πρόκειται γιὰ ἕνα χρονικό, τὸ ὁποῖο ξεκινάει ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς 
βασιλείας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἕως καὶ τὸ θάνατο τοῦ βασιλιά τῆς Κύπρου,  Ἰωάννη Β΄ τὸ 1458
28  Ἡ «Διήγησις Κρόνικας Κύπρου» εἶναι ἕνα κυπριακὸ ἀναγεννησιακὸ χρονικὸ ποὺ ἀποδίδεται στὸν 
Γεώργιο Βουστρώνιο. Ἀναφέρεται στὰ ἱστορικά γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν στὴν Κύπρο τὸ 
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κυπριακὰ ποιήματα μὲ πρωτογνώριστα τὸ σονέτο καὶ τὴν ὁμοιοκαταληξία, 
ὁ Σολομὼν Ροδινός29 μὲ τὸ ἔργο του «Ὁ Θρῆνος τῆς Κύπρου», ὁ Ρα- 
φαήλ Βερνάτσα30 μὲ τὸ στιχούργημα του «Παῦσε, Κύπρε…» (1751),  καὶ ὁ 
ποιητάρης Κωνσταντῖνος Διάκονος31 μὲ τὸ ποίημά του σὲ κυπριακὴ διάλεκτο 
«Τοῦ Μαρκουλῆ», ἡ Μασσαλιώτιδα32 τῶν Γάλλων, ὁ Ἱερὸς Λόχος τοῦ 
Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821, ὅπως ἐπίσης ἡ μεγάλη προσωπικότητα καὶ δράση τοῦ Ρήγα Βελεστινλή33, 
καὶ βέβαια, ὁ μαρμαρωμένος βασιλιάς, ἡ ἡρωικὴ ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου στὸν Μωάμεθ, καὶ ὅλοι οἱ ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων στὴ μακραίωνα 
ἱστορία, ἀνατροφοδοτοῦσαν τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τοῦ Β. Μιχαηλίδη. 

 Ὅλα αὐτὰ σὲ βάθος χρόνου, ἀλαργινά σὲ αἰῶνες, πρὶν ἀπὸ 
τὸν Βασίλη Μιχαηλίδη, ἀλλὰ καὶ σιμοτινά. «Ἐκόμισε βάθος χρόνου, 
ὁράματος, σκέψης, βάθος συγκίνησης». Ἡ λογοτεχνικὴ καὶ πνευματικὴ 
ζωὴ τῆς ἐλεύθερης πιὰ Ἑλλάδας θὰ ἐπηρεάσει καὶ τὸν Βασίλη Μιχαηλίδη 
καὶ ἄλλους Ἑλληνο-Κυπρίους, ὁπότε σταδιακὰ καὶ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα 
ἀφομοιώνεται μὲ ἐκεῖνο τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδας. Τύχη ἀγαθὴ γι’ αὐτὸν 
ἡ γνωριμία του μὲ προσωπικότητες, ὅπως ὁ Γεώργιος Βιζυηνός34,  
ὁ πολύς Στυλιανὸς Χουρμούζιος35, μύστης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, 
ἱδρυτής καὶ Διευθυντής τῆς  Ἐφημερίδας τῆς Λεμεσοῦ «Σάλπιγξ» τὸ 1911, 

δεύτερο μισὸ τοῦ 15ου αἰώνα. Εἶναι γραμμένο στὸ κυπριακὸ ιδίωμα τῆς ἐποχῆς του. Ὁ συγγραφέας του, 
ἐξελληνισμένος Γάλλος, γεννήθηκε γύρω στὰ 1435 – 1440, καὶ πέθανε γύρω στὰ 1501 ἢ λίγο ἀργότερα.
29   Ὁ γνωστὸς «Θρῆνος τῆς Κύπρου» (777 δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι) γιὰ τὴν ἅλωσή της ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους τὸ 1570, ἀποδίδεται στὸν Σολομώντα Ροδινό ὅπως  εἰκάζει ὁ Σίμος Μενάρδος, πατέρας τοῦ 
Νεοφύτου Ροδινοῦ ἀπὸ τὴν Ποταμιοῦ τῆς Λεμεσοῦ.
30  Στίχοι τοῦ Χίου Ραφαήλ Βερνάτσα γιὰ τὴν Κύπρο. (Βλ. Μ.Vitti, περ. «Παρνασσός», τ. Β΄, αρ. 4, 1960, 
σ. 577).
31  Ὁ Κωνσταντῖνος Διάκονος, ποιητάρης, ἔγραψε σὲ κυπριακὴ διάλεκτο τὸ ποίημα «Τοῦ Μαρκουλῆ» 
ποὺ δίνει μιὰ καλὴ εἰκόνα τοῦ ἑλληνικοῦ τρόπου ζωῆς τῆς Κύπρου, κατά τὸν 17ο αἰώνα.
32  Πολεμικὸ ἐπαναστατικὸ ἄσμα καὶ ὕμνος στὴν ἐλευθερία ἀρχικά, υἱοθετήθηκε προοδευτικὰ ὡς 
ἐθνικός ὕμνος τῆς Γαλλίας τὸ 1795.
33  Ὁ Ρήγας Βελεστινλής ἢ Ρήγας Φεραῖος (1757 – δολοφονήθηκε 24 Ἰουνίου 1798) ἦταν  Ἕλληνας 
συγγραφέας, πολιτικὸς στοχαστὴς καὶ ἐπαναστάτης. Εἶναι ἐθνομάρτυρας καὶ πρόδρομος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
34   Ὁ Γεώργιος Βιζυηνός, 1849-1896, ἦταν  Ἕλληνας πεζογράφος, ποιητὴς καὶ λόγιος. Θεωρεῖται ἕνας 
ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐκπροσώπους τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας.
35  Ὁ Στυλιανὸς Χουρμούζιος γεννήθηκε στὸ Ὄμοδος τὸ 1848 καὶ πέθανε στὴ Λευκωσία τὸ 1936.  
Σὲ ἡλικία μόλις 24 χρόνων, διορίστηκε Πρωτοψάλτης στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
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στὴν ὁποία δημοσιεύθηκαν ποιήματα τοῦ Β. Μιχαηλίδη, ἡ γνωριμία του μὲ 
τὸν Γάλλο-Κυπριώτη ποιητὴ Γουσταύο Λαφφών36, ὁ ὁποῖος μετέφρασε στὰ 
Γαλλικὰ τὸν  Ὕμνο στὴν  Ἐλευθερία τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ, καὶ μιὰ πλειάδα 
ποιητῶν, ποὺ εἴτε τοὺς διάβασε, ἢ εἶχε ἀκούσει γι’ αὐτούς, ὁ Λορέντζος Μαβίλης 
(1860-1912) ποὺ τὸ 1897 πολέμησε στὴν  Ἤπειρο, ὅπως καὶ ὁ Β. Μιχαηλίδης, 
ὁ Γεώργιος Σουρὴς (1853-1919) μὲ τὴ δικὴ του σατιρικὴ ἐφημερίδα, τὸν 
«Ρωμηό», ὁ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879), ὁ Ἀλέξανδρος Ρ. Ραγκαβῆς 
(1809-1892), ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς (1859-1943), ὁ Γεώργιος Δροσίνης (1859-
1951), μὲ τὴν πανελλήνια χιλιοτραγουδισμένη «ἀνθισμένη ἀμυγδαλιά», 
ὁ Κώστας Κρυστάλλης (1868-1894), ὁ Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-
1933), κ.ἄ. Ἰδού, λοιπόν, οἱ πνευματικοὶ φανοὶ ποὺ ἀνέφερα στὴν ἀρχή, 
πῶς ὅλοι αὐτοὶ φώτισαν τὸ πνεῦμα καὶ τὴ συνείδηση τοῦ Β. Μιχαηλίδη καὶ 
διαμόρφωσαν τὸ συγκεκριμένο ποιητικὸ του πρόσημο. 

Ἕνα σπονδυλωτό, κατὰ τὸ πλεῖστον, ἔργο, μὲ τὸν μεγαλοϊδεατισμὸ τοῦ 
Ποιητῆ ἐπὶ σκηνῆς, προϊὸν συναρθρωμένο, ἀπὸ μιὰ προσωπικότητα στὴ 
συνάρμοσή της μὲ τὶς ἔννοιες ἀρχέτυπα, ποὺ εἴδαμε ὡς τώρα, καὶ ποὺ τὸν 
ἐλευθέρωσαν νὰ πεῖ τὰ διάφορα «ΟΧΙ», λόγῳ τε καὶ ἔργῳ. 

Ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης ἄφησε τοὺς πόρους του ἀνοιχτοὺς σ’ ὅλες τίς αὔρες, 
αὐτὲς ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχαία ζωὴ γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὴν παράδοση ὡς 
τὶς μέρες μας, κι αὐτὲς ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὰ προσωπικὰ του σκιρτήματα γιὰ νὰ 
γενικευθοῦν στὰ ὄνειρα ὅλων τῶν εὐσυγκίνητων καὶ εὐαίσθητων. Μὲ διαυγὴ 
περιγράμματα στὶς εἰκόνες του, λυρικὸς μὲ εὐφράδεια στὸ πάθος του, ὅταν 
μετουσίωνε ἀγωνίες, ἀποτύπωνε ἀνάγλυφα σημαντικὲς πτυχὲς τοῦ ἐθνικοῦ 
μας βίου∙ καὶ ὅταν μετάγγιζε τὸ καταστάλαγμα τῆς αἰσθητικῆς του ὡριμότητας, 
τὸ ἐνούσιον, ποὺ ἔχει συγκεκριμένη ὕπαρξη, ἐνυπόστατο, πραγματικό,  «οὐκ 
ἔστιν ἀνυπόστατος ὥσπερ ὁ ἀνθρώπινος λόγος, ἀλλ᾽ ἐνούσιός τε καὶ ζῶν». 37 

 Κάθε λέξη, κατὰ τὸν Οὐγκώ38, εἶναι ἕνα ὄν ζωντανό, ἔχει μνήμη. Κάθε 

36 Ὁ γαλλικῆς καταγωγῆς ποιητής Γουσταῦος Λαφφὼν γεννήθηκε στὴ Λάρνακα τὸ 1835 καὶ 
πέθανε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1906.  Ὁ Λαφφὼν ἔγραψε στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὸ ἔργο του 
ἐκδηλώνεται ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Κύπρο, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνικὸ κόσμο. Τὸ 1880 ἐξέδωσε 
σὲ γαλλικὴ μετάφραση ὁλόκληρο τὸν  Ὕμνο εἰς τὴν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ.  
Ὡς ἐπίγραμμα στὸν τάφο του εἶχε ζητήσει νὰ γράψουν: Ἐδῶ κοιμᾶται ὁ Λαφφών/ τὸ γένος ἦτο Γάλλος./ 
Πλὴν τῆς Ἑλλάδος ἐραστὴς/ καὶ θαυμαστὴς μεγάλος!
37  Συνέσιος, 318 Α «οὐκ ἔστιν ἀνυπόστατος ὥσπερ ὁ ἀνθρώπινος λόγος, ἀλλ’ ἐνούσιός τε καὶ ζῶν».
38  Βίκτωρ Οὑγκώ,  (1802-1885), Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητὴς καὶ δραματουργός, ἐκπρόσωπος 
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γλώσσα εἶναι φορτωμένη μὲ τὸν πολιτισμὸ ἑνὸς λαοῦ.  Ὑπάρχει γλωσσικὴ 
δύναμη καὶ αἴγλη, καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἐμεῖς πρῶτοι νὰ ὀβελίσουμε39 τὶς μορφὲς 
ἐκεῖνες, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιβεβαιώνεται ἡ πνευματικὴ παρουσία καὶ ταυτότητα 
τοῦ ἑλληνισμοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν σύγχρονο κόσμο, διότι ὅπως πολύ εὔστοχα 
επισημαίνει νεοέλληνας λογοτέχνης: «Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀφέντες, τὸ ἀμπέλι 
τοῦτο τῆς γῆς εἶναι δικὸ μας, σάρκα μας καὶ αἷμα μας».

  Ὡς ἑλληνικός λαὸς ποὺ πιστεύουμε στὶς διαχρονικές ἀξίες τῆς ζωῆς καὶ 
ἰδιαίτερα στὶς χριστιανικές, ἐπιβάλλεται νὰ προσέξουμε ἰδιαίτερα  αὐτὸ ποὺ 
ὁ  θεῖος ἀπόστολος  τῶν Ἐθνῶν, Παῦλος δικηρύττει: «ὁ σπείρων φειδομένως 
φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ 
θερίσει» (2 Κορ. 9, 6).  

Ὁ Β. Μιχαηλίδης σελαγίζει μὲς στ’ ἄδυτα τῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης 
μὲ τὴν αἴγλη τοῦ  Ἐθνικοῦ Ποιητῆ, διαμορφώνει ἐθνικὲς συνειδήσεις καὶ 
μᾶς ἀνάγει, μὲ τὶς ὑψιπέτιδες ποιητικὲς του πτήσεις, στὶς κορυφὲς τῶν 
πνευματικῶν καὶ πατριωτικῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς μας. Μᾶς ἀνάγει μὲ τὸν 
γλαφυρὸ καὶ θελκτικὸ ποιητικὸ του λόγο στοὺς δρόμους τῆς τιμῆς καὶ τοῦ 
χρέους πρὸς τὴν τλήμονα Πατρίδα μας. Ἄλλωστε, κατὰ τὸν καλλιρήμονα 
Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο «οὐδὲν γλυκύτερον Πατρίδος». Ὁ Βασίλης 
Μιχαηλίδης μὲ τὴν καθόλου ποίησή Του ταύτισε τὸν ἑαυτὸ του μὲ τὶς 
ἡδύπνοες καὶ ζωογόνες ἔννοιες τῆς Πατρίδος, τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ 
Χρέους. 

 Ἐὰν, πράγματι, τιμοῦμε τὸν μεγαλόπνοο καὶ πατριδολάτρη  αὐτὸν 
Ποιητή, ποὺ γέννησε «ἡ νῆσος τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων», τότε 
ὀφείλουμε νὰ τὸν μιμηθοῦμε!  Ἰδοὺ τὸ Χρέος μας! 

τοῦ γαλλικοῦ  ρομαντισμοῦ. Ἀναδείχθηκε μεγάλος καὶ ἀγαπήθηκε όσο πολύ λίγοι μὲ τὸ μυθιστόρημά 
του «ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ».
39 Πρόσφατα εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἕνα βιβλίο, καί, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, κάνει σύγκριση 
ἀνάμεσα στὸ ἐπίγραμμα τοῦ Σιμωνίδη τοῦ Κείου: «Ὦ ξεῖν ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις// ὅτι τῇδε κείμεθα 
τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι», καὶ σ’ ἐκεῖνο τοῦ Ἄγγλου ποιητὴ John Maxwell Edmonds, μιλώντας 
μὲ τὸν πιὸ κολακευτικὸ λόγο γιὰ  τὸν Ἄγγλο. Ἀντί νὰ σταθεῖ στὴ νοηματικὴ καὶ συναισθηματικὴ 
συμπύκνωση, περιόρισε τὸν ὁρίζοντα του μόνο στὸν ἀριθμὸ τῶν λέξεων, ποὺ καὶ αὐτὸ ἀκόμα ἦταν 
λάθος, λέγοντας ὅτι τοῦ Σιμωνίδη ἀποτελεῖται ἀπό ἕντεκα λέξεις, ἔναντι τῶν ἑπτά τοῦ Ἄγγλου. 
Γιὰ ὅσους, βέβαια, γνωρίζουν τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἄγγλου, αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκαεπτὰ λέξεις.   
(When you go home, tell them of us and say: For your tomorrow we gave our today).
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΙΣ

a
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ,  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο διάβασα προσφάτως, μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση 
και θά ἤθελα νά τό συζητήσω μαζί σας, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Ἔχει τίτλο 
«Ἀγαπᾶμε τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά» καί ἐξεδόθη ἀπό τίς ἐκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ. 
Ὡς συγγραφεῖς-ἐπιμελητές ἀναφέρονται ἡ γνωστή Γαλλίδα ἑλληνίστρια 
Ζακλίν ντε Ρομιγύ, ἡ ὁποία ἐκοιμήθη τελευταίως, καί ὁ συνάδελφός της Ζάν 
Πιέρ Βερνάν, οἱ ὁποῖοι συνέλεξαν κείμενα διαφόρων συγγραφέων σ’αὐτό τό 
συλλογικό ἔργο. Συγκεκριμένα, οἱ συντάκτες τῶν κειμένων εἶναι ἐπιστήμονες, 
καλλιτέχνες, ἀκαδημαϊκοί ἀλλά καί φοιτητές διαφόρων ἐπιστημῶν καί εἰδι- 
κοτήτων. Κοινό σημεῖο ὅλων εἶναι τό γεγονός ὅτι στό Λύκειο εἶχαν τήν 
εὐκαιρία νά μελετήσουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά κείμενα ἀπό τό πρωτότυπο. 
Παρουσιάζει ὁ καθένας τό ἀρχαῖο κείμενο πού τόν ἐντυπωσίασε περισσότερο 
καί τό σχολιάζει μέσα σε δύο τρεῖς σελίδες. Ὁ ἐπιμελητής  τῆς ἑλληνικῆς 
ἐκδόσεως Ἀθανάσιος Στέφος φρόντισε νά παραθέσει μαζί μέ τά πρωτότυπα 
ἀρχαῖα κείμενα καί μία δόκιμη νεοελληνική ἀπόδοση.

 Ὁ Ἐτιέν-Ἐμίλ Μπωλιέ, καθηγητής στό Ἐθνικό Ἰνστιτοῦτο Ἰατρικῶν 
Ἐπιστημῶν καί Ἐρευνῶν παραθέτει καί σχολιάζει τόν Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτους. 
Αὐτόν τόν ὁποῖο δίδουν ἤ μᾶλλον θά ἔπρεπε νά δίδουν χωρίς περικοπές 
καί παραλείψεις, ὅλοι οἰ ἰατροί τοῦ κόσμου. Ὑπογραμμίζω δύο φράσεις πού 
ἀναφέρονται στήν εὐθανασία καί τήν ἔκτρωση:

«Οὐ δώσω δέ οὐδέ φάρμακον οὐδενί αἰτηθείς θανάσιμον οὐδέ ὑφηγή-
σομαι συμβουλίην τοιήνδε. ὁμοίως δέ οὐδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω».

Δηλαδή: Καί νά μοῦ τό ζητήσουν, φάρμακο θανατηφόρο σέ κανέναν 
δέν θά δώσω, κι οὔτε θά βγεῖ ἀπό μένα μία τέτοια συμβουλή. Οὔτε θά δώσω 
σέ γυναῖκα φάρμακο νά καταστρέψει τόν βλαστό της. (σελ. 47, μετάφραση 
Δημήτρη Λυπουρλῆ).
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Χρήσιμη ὑπενθύμιση τῆς ἰατρικῆς δεοντολογίας καί τῆς ἐπιστημονικῆς 
ἠθικῆς, ὅπως αὐτές οἱ ἀξίες εἶχαν καθιερωθεῖ ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀρχαίων 
Ἑλλήνων. Δυστυχῶς σήμερα ὁ ὅρκος αὐτός παραβιάζεται καί οἱ ἐκτρώσεις 
εἶναι σύνηθες φαινόμενο.

Ὁ Ζάκ Μπλαμόν, μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν, ἐπέλεξε ἕνα Χορικό 
ἀπό τήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους. Στό δοκίμιό του μέ τίτλο «Ἀθήνα, πατρίδα 
μου!» τονίζει πόσο τόν βοήθησαν τά Αρχαῖα Ἑλληνικά κείμενα νά παραμείνει 
ὑπερήφανος, ἀγωνιστικός καί ἀξιοπρεπής κατά τή διάρκεια τῆς γερμανικῆς 
ναζιστικῆς κατοχῆς στή Γαλλία. Ἐξηγεῖ ὅτι ὅταν στή χώρα του λειτουργοῦσαν 
οἱ κατοχικοί θεσμοί καί τά παράνομα δικαστήρια ἐκεῖνος καί οἱ συμμαθητές 
του ἔπαιρναν θάρρος ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ Σωκράτους μπροστά στούς 
δικαστές του καί ἀπό τήν ἐπιμονή τῆς Ἀντιγόνης νά προτάσσει τούς ἄγραφους 
ἠθικούς νόμους ἔναντι τῶν ἄδικων γραπτῶν νόμων τοῦ Κρέοντος. Γράφει 
χαρακτηριστικά γιά τά διδάγματα πού ἔλαβε, ἀλλά καί γιά τή μείωση τῶν  
τμημάτων διδασκαλίας Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στά σύγχρονα γαλλικά Λύκεια:

«Ἄν μπόρεσα νά κάνω κάτι καλό πού ἐλπίζω νά διατηρηθεῖ στό μέλλον, 
τό ὀφείλω στή δύναμη ψυχῆς πού ἄντλησα ἀπό τό ζωντανό παράδειγμα 
τοῦ Σωκράτους, τοῦ Σοφοκλέους, τοῦ Δημοσθένους. Σ’ αυτούς ὀφείλω τήν 
εὐθυτένεια τῆς σπονδυλικῆς μου στήλης. Τό ὅτι οἱ σημερινοί νέοι δέν βλέπουν 
πλέον νά τούς προσφέρεται ἡ δυνατότητα νά διαλέγονται στή γλῶσσα 
τους μέ τούς θεμελιωτές τῆς εὐρωπαϊκῆς σκέψης, μοῦ φαίνεται σάν τραγική 
ἀπώλεια, σάν ἔγκλημα ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ πνεύματος τῆς Γαλλίας, 
πού διαπλάστηκε σέ διάστημα τριῶν αἰώνων μέ τή διδασκαλία τῆς ἀρχαίας 
κληρονομιᾶς καί ἀπειλεῖται σήμερα ἀπό τήν πανταχοῦ παροῦσα ἐπίθεση τῆς 
εἰκόνας». ( σελ. 63-64).

Ὁ Βενσάν Μαχέ, Δικαστής στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἐπέλεξε ἕνα 
κείμενο ἀπό τό φιλοσοφικό ἔργο «Τά εἰς Ἑαυτόν» τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορος 
Μάρκου Αὐρηλίου, ὁ ὁποῖος ἔγραφε στά ἑλληνικά. Θυμίζοντας πῶς ἡ 
ἑλληνική γλῶσσα καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός κατέκτησαν τούς τραχεῖς 
καί πολεμοχαρεῖς Ρωμαίους ὁ συγγραφεύς σχολιάζει:  «Πρώτη ἔκπληξη 
ἀνοίγοντας τό βιβλίο τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου: εἶναι γραμμένο στά ἀρχαῖα 
ἑλληνικά. Περισσότερο ἀπό τριακόσια χρόνια, μετά τήν πολιτική ἐξαφάνιση 
τῆς Ἑλλάδας, ἕνας Ρωμαῖος αὐτοκράτορας διαβάζει, σπουδάζει καί γράφει  
σ’ αὐτή τή γλῶσσα. Τό νά μιλᾶς ἀρχαῖα ἑλληνικά εἶναι παντελῶς ἄχρηστο 
στό μέτωπο τῆς Μοραβίας, δέν χρησιμεύει στή διακυβέρνηση τῆς Ρώμης... 
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Τό νά μιλᾶς ἀρχαῖα ἑλληνικά σημαίνει νά ἀνακαλύψεις πώς ἡ πιό τολμηρή 
πλοηγία εἶναι ἐκείνη τοῦ πνεύματος... σημαίνει  νά μεταχειρίζεσαι μιά 
γλῶσσα πού χρησιμεύει γιά νά μιλᾶς στόν ἑαυτό σου».

Ἀπό τό σχόλιο τοῦ Γάλλου νομικοῦ κρατῶ δύο σημεῖα. Πρῶτο ὅτι ὁ 
Ἑλληνισμός εἶναι πνεῦμα καί πολιτισμός πού ἐπιἐπιζεῖ ἀκόμη καί ὅταν 
ἡ κρατική του ὑπόσταση καταλύεται. Τό εἴδαμε στή Ρωμαιοκρατία, στή 
Φραγκοκρατία, στήν Τουρκοκρατία. Πόσο μᾶλλον ὅταν ἐδῶ καί δύο χιλιάδες 
χρόνια ἡ ἑλληνική ταυτότητα εἶναι πλέον ἑλληνορθόδοξη, ἐμβαπτισμένη στήν 
Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί μεταμορφωμένη σέ Χριστιανικό Ἑλληνισμό, ὅπως 
παρατηρεῖ καί ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Φλωρόφσκι. Μέ αὐτά τά πνευμα- 
τικά ἐφόδια μποροῦμε νά ξεπεράσουμε και τή σημερινή πολύμορφη κρίση. 
Ἡ ἑλληνική παιδεία κατέκτησε ξένους λαούς, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νά 
κατακτήσουν διά τῶν ὅπλων τούς προγόνους μας. Ἄς τήν διαφυλάξουμε 
ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καί ἄς τήν μεταδώσουμε στά παιδιά μας μαζί μέ τήν 
Ὀρθόδοξη Πίστη γιά νά ἔχουν ἀλάνθαστο ὁδηγό πλεύσης στίς δυσκολίες τῆς 
ἐποχῆς μας.

Δεύτερον, τό σχόλιο τοῦ Γάλλου δικαστῆ ἀπαντᾶ στό ἐρώτημα πολ-
λῶν νέων καί γονέων: Ποιά ἡ πρακτική ἀξία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν 
πού διδασκόμαστε στά σχολεῖα; Θά κερδίσουμε περισσότερα χρήματα μέ 
αὐτή τή «νεκρή» γλῶσσα; Δυστυχώς, ἀκούονται καί τέτοια ἐρωτήματα. 
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἶναι ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιά νά 
ἀνέβει κάποιος σέ ἀνώτερες πνευματικές βαθμίδες. Αὐτό γνώριζαν καλῶς οἱ 
Πατέρες πού συνέταξαν τή Θεία Λειτουργία καί κατέγραψαν τά ὀρθά Δόγματα 
στό Σύμβολον τῆς Πίστεως. Γιά κάθε Χριστιανό καί  Ἕλληνα ἡ γνώση τῶν 
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν εἶναι «κτῆμα ἐς ἀεί», ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιά τή μέθεξη 
στήν Πίστη και τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας και γιά τή διαφύλαξη τῆς 
συνέχειας τοῦ Γένους μας. Γιά νά ἔχουν οἱ νέοι μας ἀξίες καί ἰδανικά. Γιά νά ζήσει 
αὐτός ὁ λαός ἐλεύθερος ἀπό κάθε δουλεία, ὑλική, στρατιωτική, πολιτιστική. 
Γιά νά παραμείνει ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση φάρος οἰκουμενικός καί 
πανανθρώπινος πού θά διδάσκει καί τήν Εὐρώπη καί ἐμᾶς.

Τό βιβλίο πού παρουσίασα καταδεικνύει τή δίψα πολλῶν Εὐρωπαίων 
γιά παιδεία ἑλληνική καί γιά ἀναβάσεις πνευματικές. Ἄς δώσουμε στους 
Εὐρωπαίους Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνικό πνεῦμα. Ἀρκεῖ πρῶτοι ἐμεῖς νά τά 
πιστέψουμε καί νά τά ἐνστερνισθοῦμε! 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ

a
ΣΤΑΥΡΟΥ Σ. ΦΩΤΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Πρώτος χώρος μόρφωσης του ανθρώπου είναι η οικογένεια. Αυτή δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά η ποιότητα των σχέσεων των μελών της. Έτσι, 

κατά αρχήν, οι δύο σύζυγοι καλούνται να αθληθούν στην πλήρη μέθεξη του 
ενός με τον άλλο, στην ψυχοσωματική ενότητα, στην αυθυπέρβαση και την 
αυτοπροσφορά. Πρόκειται για ένα άθλημα ζωής, για ένα διά βίου ταξίδι, για 
το οποίο χρειάζεται να καταβληθεί ανάλογο τίμημα: η συνεχής μείωση του 
εγωκεντρισμού. Στη συνέχεια, προέκταση της αγάπης των συζύγων είναι τα 
παιδιά. Οι σύζυγοι φέρνουν παιδιά στον κόσμο για να μετάσχουν στην Αγάπη. 
Στην οικογένεια το εγώ, το εσύ, ο άλλος, συγκατοικούν στο εμείς. O ένας με 
τον άλλο, διά του άλλου, για τον άλλο: ιδού τι πρέπει να είναι μια οικογένεια 
–όπως και κάθε άλλη διαπροσωπική σχέση. 

Mε τα βιώματά του στην οικογένεια ο νέος άνθρωπος διαμορφώνει ανά- 
λογα την προσωπικότητά του. Eπειδή αγαπιέται και αγαπά, γίνεται πρόσωπο 
μοναδικό και ανεπανάληπτο, απαρομοίαστο και αναντικατάστατο. Στην 
οικογενειακή εστία μαθαίνει να χαίρεται την παρουσία του άλλου, να 
μοιράζεται και να προσφέρει, να διακρίνει το αληθινό από το φανταστικό. 
Όσο περισσότερο μια οικογένεια λειτουργεί αρμονικά, τόσο περισσότερο τα 
παιδιά ωριμάζουν και γίνονται ελεύθεροι και υπεύθυνοι άνθρωποι. Aντίθετα, 
όταν μια οικογένεια δεν λειτουργεί αρμονικά, όταν οι σχέσεις των μελών 
της είναι δυσλειτουργικές, τότε γίνεται τόπος εντάσεων και συγκρούσεων, 
πηγή φοβίας και δυστυχίας, εσωτερικής και εξωτερικής κακοποίησης. Με 
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αποτέλεσμα, σε αυτήν την περίπτωση, κάποιοι άνθρωποι να γεύονται την 
πρώτη υπαρξιακή ανισότητα: τα αρνητικά παιδικά βιώματα. 

Δεύτερος χώρος μόρφωσης του ανθρώπου είναι το σχολείο. Πρόκειται 
για χώρο που προσφέρει απαγαλακτισμό από τον στενό κύκλο της 
οικογένειας. Eδώ τα παιδιά θα μάθουν ότι πέρα από τη μικρή βιολογική τους 
οικογένεια, υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κοινωνική οικογένεια, στην οποία 
πρέπει να ενταχθούν. Στο σχολείο τα παιδιά καλούνται να πειθαρχήσουν σε 
συλλογικούς κανόνες, να αναπτύξουν ακόμη πιο πολύ τις ικανότητες και 
τα χαρίσματά τους. Ταυτόχρονα, στο σχολείο θα γεωργήσουν την οικεία 
ταυτότητα και, συνάμα, τη διαλογική ετοιμότητα προς την ετερότητα. 
Επιπλέον θα κληθούν να αναμετρηθούν με τα καίρια υπαρξιακά ερωτήματα: 
τι είναι ο Θεός, ο άνθρωπος, ο κόσμος· τι είναι η ζωή, ο έρωτας, ο θάνατος· τι 
είναι η ελευθερία, η αγάπη, η αδελφοσύνη; Aντίθετα, όταν ένα σχολείο δεν 
λειτουργεί παιδευτικά, όταν εκπέσει σε απρόσωπο οργανισμό μεταβίβασης 
πληροφοριών, τότε καθίσταται τόπος ψυχολογικής πίεσης και μαθησιακής 
αποτυχίας. Ακόμη χειρότερα, δεν προσφέρει δείκτες ζωής και δεν καλλιεργεί 
υπαρξιακές δεξιότητες. Με αποτέλεσμα, στην περίπτωση αυτή, κάποιοι 
άνθρωποι να γεύονται μια άλλη υπαρξιακή ανισότητα: τα αρνητικά μαθητικά 
βιώματα. 

Tρίτος χώρος μόρφωσης του ανθρώπου είναι η πολιτεία. Πρόκειται για 
χώρο στον οποίο ο άνθρωπος θα εργαστεί, θα δημιουργήσει, θα πολιτευθεί. 
Eδώ καλείται να γίνει έντιμος συνεργάτης, εμπνευσμένος τεχνίτης, υπεύθυνος 
συνάνθρωπος. Όσο μια πολιτεία λειτουργεί αρμονικά, όσο η αξιοκρατία και η 
ισονομία, η ποίηση και η τέχνη, αποτελούν θεμελιώδη γνωρίσματά της, τόσο 
θα προάγονται αντίστοιχες συμπεριφορές. Aντίθετα, όταν μια πολιτεία τείνει 
προς την ανομία και τον αμοραλισμό, όταν υπονομεύει τους συνεκτικούς 
της δεσμούς και απορρίπτει κάθε συλλογικό όραμα, τότε καθίσταται τόπος 
απογοήτευσης και διάψευσης ευγενών προσδοκιών. Με αποτέλεσμα, 
στην περίπτωση αυτή, κάποιοι άνθρωποι να γεύονται μια τρίτη υπαρξιακή 
ανισότητα: τα αρνητικά πολιτικά βιώματα. 

Oικογένεια, σχολείο, πολιτεία, είναι κύριοι παράγοντες μόρφωσης και 
μεταμόρφωσης του ανθρώπου. Συνεπώς για μια αγωγή συνέχειας και συνέ-
πειας, είναι αναγκαία η αρμονική συνεργασία των τριών αυτών παραγόντων. 
Oικογένεια, σχολείο και πολιτεία, οφείλουν να συμπίπτουν στη μορφωτική 
στοχοθεσία, να συνεισφέρουν στην καταξίωση της ζωής. Σε διαφορετική 
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περίπτωση ο άνθρωπος θα υπόκειται σε αντιφατικές επιδράσεις, με ό,τι αρνη-
τικό αυτό συνεπάγεται. Αυτά που θα διδάσκεται στον ένα φορέα αγωγής θα 
εξουδετερώνονται από τον άλλο. 

Συνεπώς, για να καρπίσει πλούσια μια εκπαιδευτική πολιτική είναι ση- 
μαντικό οικογένεια, σχολείο και πολιτεία να την υποστηρίζουν με έμπρακτο 
λόγο και έλλογη πράξη. Η εκπαίδευση χρειάζεται την αρωγή μιας παιδα-
γωγούσας πολιτείας.

            Τα πρώτα βήματα, Γεώργιου Ιακωβίδη, 1893, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη



Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a
Δρ ΕΡΙΚ ΣΕΡΓΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»

 

Τον τίτλο του Εξάρχου συναντούμε ευρέως στην ορθόδοξη εκκλησιαστική 
παράδοση υπό διάφορες μορφές1. Εννοιολογικά ο όρος σημαίνει τον 

αρχηγό μιας ομάδας. Οι παλαιότερες μαρτυρίες που αναφέρονται στον θεσμό 
χρονολογούνται από τον 5ο αι. Ο τίτλος αυτός δινόταν, καταρχήν, σε ιεράρχες 
και σήμαινε τον προϊστάμενο των Επισκόπων μιας ευρύτερης εκκλησιαστικής 
περιοχής, ο οποίος υπερείχε έναντι των υπολοίπων, λόγω της μεγάλης ιστορικής 
σημασίας που είχε η πόλη, στην οποία  ήταν εγκατεστημένος. Οι Κανόνες 9 και 
17 της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (451) παραχώρησαν στους Επισκόπους που 
ήταν υποκείμενοι στον πρώτο μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας, το δικαίωμα 
της έφεσης προς τον Έξαρχο της διοικήσεως2 .

Πέραν από την πιο πάνω σημασία, ο Έξαρχος στην εκκλησιαστική πράξη 
σήμαινε και τον γενικό επόπτη επί των μονών μιας  επαρχίας, τον οποίο διόριζε 
ο Επίσκοπος3. Στη Νεαρά 133.4 του Ιουστινιανού συναντούμε χρήσιμες 
πληροφορίες για τα διοικητικής υφής καθήκοντά του. Αυτά φέρεται να ήταν 
να ελέγχει για τις ετήσιες εισφορές των μονών, να διδάσκει τον κλήρο και λαό, 
να αποφασίζει περί της κανονικής και εκκλησιαστικής φύσης ζητημάτων και η 

1  Βλ. σχετικά με τον τίτλο  στο έργο:  Βασιλική Λεονταρίτου, Εκκλησιαστικά αξιώματα και υπηρεσίες 
στην  πρώιμη και μέση Βυζαντινή περίοδο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, σσ. 226-235.
2  Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των Θείων και Ιερών Κανόνων, Αθήνα, 1852-9, ανατύπωση Αθήνα 
1966, τ. 2, σσ. 237, 258-259.
3   Βασιλική Λεονταρίτου, Εκκλησιαστικά αξιώματα, ό.π., σ. 226
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καθιέρωση ναών4 . Σε άλλες των περιπτώσεων ο Έξαρχος φέρεται ως επόπτης 
των κληρικών των γειτονικών πόλεων5. 

Στους νεότερους χρόνους ο τίτλος συνηθίζεται να δίνεται από τον 
Πατριάρχη σε κληρικούς ή και λαϊκούς με ειδική αποστολή την άσκηση 
εκκλησιαστικών και πατριαρχικών δικαίων ως αντιπροσώπων αυτού. 
(πατριαρχικοί έξαρχοι).

Στην Εκκλησία της Κύπρου οι παλαιότερες αναφορές για την παρουσία 
Έξάρχου αφορούν την περίοδο της λατινοκρατίας (1192-1571) χωρίς να 
δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές 
του: «Ὀ ἐπίσκοπος Καρπασέων και ἐνορίας Ἀμοχούστου μητροπόλεως 
Κωνσταντίας καί ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου… ἒχων δε οἰκονόμους καί κληρικούς 
ἐν ταῖς ἐπαρχίαις αὐτοῦ καί μέγαν ἀρχιδιάκονον και τον τούτου δευτερεύοντα 
καί μέγαν πρωτοπαπᾶν και τον τούτου δευτερεύοντα καί μέγαν ἒξαρχον…»6. 
Έξαρχος υπήρχε και στις επαρχίες «Σωλέων» και «Ἀμαθούντων»  όχι, όμως και 
σε αυτές της «Ἀρσινόης και Πάμφου (sic)».

Κατά την περίοδο της αρχιεπισκοπείας του Σωφρονίου (1865-1900) 
γνωρίζουμε για τον Έξαρχο της Αρχιεπισκοπής Φιλόθεο7, ο οποίος συμμετείχε 
στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου μαζί με τους Αρχιερείς, τους Ηγουμένους 
των Μονών Κύκκου Σωφρόνιο και Μαχαιρά Χριστοφόρο και τον Αρχιμανδρίτη 
Μελέτιο8. Μετά την προχείριση του Φιλόθεου σε Αρχιμανδρίτη του θρόνου 
συναντούμε την περίπτωση του Εξάρχου της Αρχιεπισκοπής Ιωσήφ. 
Ο  Έξαρχος Ιωσήφ μετείχε στην εκλογική συνέλευση που εξέλεξε, στις 8 
Απριλίου του 1890, ως Μητροπολίτη Πάφου τον Επιφάνιο Κυκκώτη9. Μέχρι και 

4   Βασιλικά,  έκδ. υπό Ιωάννου Δ. Ζέπου, τ. α΄, Αθήνα, 1896,  4.1.21, σ. 175.
5   Βασιλική Λεονταρίτου, Εκκλησιαστικά αξιώματα, ό.π., σ. 231.
6  Darrouzes Jean, Textes synodaux chypriotes Revue des etydes byzantines, τ. 37, 1979, σσ. 87-88
7 Για βιογραφικό σημείωμα βλ. Αριστείδη Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων (1880-1920), έκδ. 
στ΄, Λευκωσία, 2010, σ. 446.
8  Βλ. τον Κώδικα Α΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, σσ. 348-350. Ο Μελέτιος Μεταξάκης στην εισαγωγική 
έκθεσή που συνόδευε το προσχέδιο του 1911 του Καταστατικού Χάρτη του1914 ανέφερε ότι η πρακτική 
της συμμετοχής  αξιωματούχων κληρικών στην Ιερά Σύνοδο ξεκίνησε επί αρχιεπισκοπείας Σωφρονίου 
Γ΄. Μεταξάκη Μελέτιου, Μητροπολίτη Κιτίου, «Προς τα αγαπητά και έντιμα μέλη της συντακτικής του 
Καταστατικού Νόμου της Εκκλησίας Επιτροπής», Εκκλησιαστικός Κήρυξ 1 (1911) 10.  
9  Βλ. τον Κώδικα Α΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, σ. 359. Η Το πρακτικό εκλογής έχει δημοσιευτεί από τον 
Κωστή Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1878-1911), έκδ. Κέντρου 



593Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

τον Οκτώβριο του 1900 που απεβίωσε, τα πρακτικά ορισμένων συνεδριάσεων 
της Συνόδου έφεραν την υπογραφή του, ενώ ήταν παράλληλα υπεύθυνος για 
τα κτήματα της Αρχιεπισκοπής στην περιοχή Καρπασίας10.

Μαρτυρίες για το αξίωμα του Εξάρχου συναντούμε και σε μοναστήρια, 
όπως η Ιερά Μονή Κύκκου. Όπως προκύπτει από επιστολή του Ηγουμένου 
Κύκκου Σωφρονίου Γ (1862-1890)  προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου  υφίστατο 
το διακόνημα του Εξάρχου χωρίς να γίνεται αναφορά στα καθήκοντα που 
σχετίζονταν με αυτό11 . Για το διακόνημα αυτό δεν υπάρχει καμιά διάταξη σε 
Εσωτερικούς Κανονισμούς της Μονής που διασώζονται, όπως είναι αυτοί 
των ετών 188012, 189413, 1911, 1919 και 195114. Το ίδιο ισχύει και για τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς άλλων Μονών, που διασώζονται, όπως του Αγίου 
Νεοφύτου του 1918 και Αγίου Παντελεήμονος του 192515.  Όσον αφορά τον 
Έξαρχο στην Ιερά Μονή Κύκκου μπορεί να υποτεθεί ότι αποτελούσε τον 
γενικό επόπτη της κτηματικής περιουσίας της Μονής που υπήρχε σε όλη την 
Κύπρο16. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι, όταν ο μετέπειτα 
Ηγούμενος Κύκκου Σωφρόνιος επέστρεψε, το 1851, μετά από σπουδές, 
διορίστηκε  Έξαρχος των Μετοχίων της Μονής στην Πάφο17.

Οι πρώτες σχετικές μαρτυρίες που ξεκαθαρίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του Εξάρχου ως αξιωματούχου κληρικού που ανήκει στο 

Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 2014, σ. 238
10  Κωστή Κοκκινόφτα Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο, ό.π., σ. 66. Βλ. του ιδίου, Η Ιερά Μονή Κύκκου στον 
κυπριακό τύπο (1900-1911), έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Πηγές της Ιστορίας  της 
Ιεράς Μονής Κύκκου V, Λευκωσία, 2002, σσ. 44, 46, 49, 182 όπου γίνεται αναφορά στον Έξαρχο Ιωσήφ.
11  Κωστή Κοκκινόφτα Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο, ό.π., σ. 99
12  Κανονισμός της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Κύκκου, 1880, Ιωάννη Θεοχαρίδη, 
Ο Κώδικας 53 της Ιεράς Μονής Κύκκου, έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 2004, 
σσ. 215-222. 
13 Κανονισμός της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Κύκκου, 1894, Μακάριου Τηλλυρίδη, 
Μητροπολίτη Κένυας και Ειρηνουπόλεως, Ιστορικά Ανάλεκτα Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής, τ. Α΄, έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 2002, σσ. 311-324
14  Για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Μονής Κύκκου του 1911, 1919 και 1951 βλ. σχετικές 
πληροφορίες στο έργο: Έρικ Σεργίου, Οργανωτικά ζητήματα στην Εκκλησία της Κύπρου επί 
Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ (1916-1933), διδακτορική διατριβή, Λευκωσία, 2017, σσ. 188-205.
15  Ό.π., σσ. 211 και 216.
16  Κωστή Κοκκινόφτα Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο, ό.π., σ. 99.
17  Ό.π.
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προσωπικό ενός θρόνου, προέρχονται από την περίοδο της αρχιεπισκοπείας 
του Κυρίλλου Γ΄ (1916-1933).  

Στον πρώτο Καταστατικό Χάρτη του 1914 δεν υπάρχει καμία αναφορά 
για αξιωματούχους κληρικούς του θρόνου που έφεραν τον τίτλο του Εξάρχου.  
Σχετικές πρόνοιες για την παρουσία Εξάρχων στους θρόνους  υπάρχουν 
στον Καταστατικό Χάρτη του 1929, ο οποίος αν και ψηφίστηκε από την 
Ιερά Σύνοδο δεν εφαρμόστηκε ποτέ18. Τα άρθρα 60, 62 και 63, προνοούν για 
κάθε θρόνο, πέρα από την παρουσία Αρχιμανδρίτη και Αρχιδιακόνου και την 
παρουσία Εξάρχου, για την αρχιεπισκοπική περιφέρεια, στο Βαρώσι και για τις 
μητροπολιτικές περιφέρειες Κιτίου, στη Λεμεσό και Κυρηνείας, στη Μόρφου. 

Στο άρθρο 65 του Καταστατικού Χάρτη του 1929 κατοχυρώνεται ως 
υποχρεωτική η απόκτηση πτυχίου θεολογικής σχολής για τον Έξαρχο του 
θρόνου, κάτι το οποίο ως τότε ίσχυε, διά του άρθρου 40 του Καταστατικού 
Χάρτη  για τον Αρχιμανδρίτη και τον Αρχιδιάκονο του θρόνου19. 

O Έξαρχος, σύμφωνα με την  εγκύκλιο «περί ιερουργιών και αξιωματούχων 
κληρικών»20, που είχε εκδώσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄, το 1930,  
προερχόταν από τις τάξεις του άγαμου κλήρου και ήταν ο δεύτερος στην τάξη 
αξιωματούχος κληρικός του θρόνου μετά τον Αρχιμανδρίτη, ενώ προηγείτο 
των άγαμων Οικονόμων.

Ο Έξαρχος, όπως προκύπτει από την εκκλησιαστική πράξη, εξασκούσε τα 
καθήκοντά του, περιοδεύοντας στην επαρχία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όπου οι ποιμαντικές ανάγκες το απαιτούσαν, διέμενε μόνιμα σε άλλη πόλη, 
εκτός της έδρας  της αρχιερατικής περιφέρειας.

Στην αρχιεπισκοπική περιφέρεια, για πρώτη φορά μετά τον θάνατο 
του Εξάρχου Ιωσήφ, τον Οκτώβριο του 1900, ανέλαβε καθήκοντα Εξάρχου, 

18  Βλ. σχετικά  Έρικ Σεργίου, Η Καταστατική Νομοθεσία της Εκκλησίας της Κύπρου μέχρι και τη 
ψήφιση του Καταστατικού Χάρτη του 1979, έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 
2007, σσ. 83, 84. Ο Καταστατικός Χάρτης του 1929 έχει δημοσιευτεί στο έργο: Βαρνάβα Δ. Τζωρτζάτου, 
Μητροπολίτη Κίτρους, Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου, Αθήνα, 
1974, σσ. 34-61.
19 Στην πράξη αυτό δεν ίσχυσε αφού κανένας από τους Εξάρχους, στους οποίους θα αναφερθούμε πιο 
κάτω δεν ήταν απόφοιτος θεολογικής σχολής.
20 Κυρίλλου Γ΄, Αρχιεπισκόπου Κύπρου, «Εγκύκλιος περί ιερουργιών και αξιωματούχων κληρικών», 
Απόστολος Βαρνάβας, περ. β΄, 2 (1930) 388-389.
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αφού χειροτονήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄ σε πρεσβύτερο, τον 
Ιανουάριο του 1920, ο Ιερώνυμος Χριστοδούλου21. Οι πολλές υποχρεώσεις 
που είχε στην αρχιεπισκοπική περιφέρεια, αφού δεν υπήρχε μέχρι το 1926 
διορισμένος Αρχιμανδρίτης του θρόνου, δεν του επέτρεψαν να διαμένει 
μόνιμα στο Βαρώσι, αλλά να ασκεί τα καθήκοντα του διαμένοντας στην 
Ιερά Αρχιεπισκοπή και περιοδεύοντας τακτικά σε όλη την επαρχία22. Την ίδια 
περίοδο συναντήσαμε την περίπτωση του Εξάρχου της Μητρόπολης Κιτίου, ο 
οποίος διέμενε το μεγαλύτερο διάστημα στη Λεμεσό, ασκώντας διευρυμένες 
διοικητικές αρμοδιότητες ως αντιπρόσωπος του οικείου Επισκόπου στην 
περιοχή. Στη θέση αυτή είχαν διοριστεί διαδοχικά ο Ιεζεκιήλ Χριστοφίδης 
(1914-1917)23 και ο Νικόδημος Παπαδόπουλος (1918-1949). Λόγω των αυξη- 
μένων πνευματικών αναγκών, από τον Ιούνιο του 1930, είχε αναλάβει ο 
Έξαρχος Σολομών Παναγίδης ως δεύτερος αρχιερατικός επίτροπος για την 
ανατολική και κεντρική Λεμεσό, έχοντας υπό τη δικαιοδοσία του 38 χωριά, με 
τα καθήκοντα του Έξαρχου Νικοδήμου να περιορίζονται στις κοινότητες της 
Δυτικής  Λεμεσού24.

 Κληρικός με το αξίωμα του Εξάρχου υπήρχε και στη Μητρόπολη Πάφου, 
όταν, τον Δεκέμβρη του 1931, ο αρμόδιος Μητροπολίτης Λεόντιος διόρισε στη 
συγκεκριμένη θέση τον Οικονόμο Παγκράτιο Οικονομίδη, που προερχόταν 
από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας25.

Οι πιο πάνω περιπτώσεις κληρικών που έφεραν το αξίωμα του Εξάρχου 
ήταν και οι τελευταίες που συναντούμε στις πηγές. 

Την τακτική του διορισμού Εξάρχων στους θρόνους ως βοηθών των 
κατά τόπους Αρχιερέων, εικάζουμε ότι ευνόησε το γεγονός ότι η Ιερά 
Σύνοδος μετά την εκλογή του Χωρεπισκόπου Σαλαμίνος Νικόδημου Μυλωνά 

21 «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας, περ. α΄, 2 (1920) 223.
22 Το 1926  επέστρεφε στην Κύπρο μετά από πολυετείς σπουδές στην Αθήνα και στην Οξφόρδη και 
προχειρίστηκε Αρχιμανδρίτης του θρόνου ο Φιλόθεος Ιερείδης  (1926-1935). Βλ. περισσότερα στο έργο 
του Αριστείδη Δ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν, ό.π., σ. 189.
23 Κωστή Κοκκινόφτα, «Ταπεινοί κληρικοί των χρόνων της Αγγλοκρατίας» Ανάτυπο της Επετηρίδας 
Κυπριακής Εταιρίας Ιστορικών Σπουδών, τ. Ζ΄, Λευκωσία, 2005, σσ. 166-172. Βλ. επίσης εκτενώς για το 
βίο του στο έργο: Σωφρόνιου Μιχαηλίδη, Ιερομονάχου, Ιστορία της κατά Κίτιον Εκκλησίας, Λάρνακα,  
1992, σ. 609
24 «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας, περ. β΄, 2 (1930) 96.
25 «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας, περ β΄, 2 (1931) 93.
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σε Μητροπολίτη Κιτίου, τον Ιούνιο του 1918, δεν προέβη στην εκλογή 
Χωρεπισκόπου για μια περίπου τριακονταετία26. 

Η τακτική χορήγησης του αξιώματος του Εξάρχου ατόνησε στην πράξη 
επί αρχιεπισκοπείας των Μακαρίου Β΄ (1948-1950) και Μακαρίου Γ΄ (1950-
1977), λόγω της εφαρμογής, βάσει των διατάξεων του, τότε, ισχύοντος 
Καταστατικού Χάρτη του 1914, του θεσμού του Χωρεπισκόπου. 

Πιο συγκεκριμένα το 1948 χειροτονήθηκε από το Μακάριο Β΄ Χωρεπί-
σκοπος Σαλαμίνος ο Αρχιμανδρίτης Γεννάδιος μετέπειτα Μητροπολίτης 
Πάφου (1959-1973). Ακολούθησαν επί Μακαρίου Γ΄ οι χειροτονίες των 
Τριμυθούντος Γεωργίου (1959-1967) μετέπειτα Μητροπολίτη Νικαίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, Κωνσταντίας Χρυσοστόμου (1969-1973) μετέπειτα 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1977-2006), Λήδρας Χρυσάνθου (1973) μετέπειτα 
Μητροπολίτη Μόρφου (1973-1997) και  Σαλαμίνος Βαρνάβα (1973 κ.ε.).

Σημαντικά στοιχεία για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ασκούσε ο 
Έξαρχος αντλούμε από τη σχετική αλληλογραφία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ 
του Εξάρχου Ιερωνύμου και του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ (1916-1933).

Οι αρμοδιότητες που εξασκούσε ο Έξαρχος του θρόνου ήταν οι εξής: 

α) Βοηθούσε στη διαχείριση της διοίκησης του θρόνου, κυρίως, κατά τις 
περιόδους που απουσίαζε ο Επίσκοπος27.

β) Αναλάμβανε τη διοίκηση θρόνων, όταν αυτοί βρίσκονταν σε χηρεία28.

γ) Επόπτευε, ως απεσταλμένος του οικείου Επισκόπου, τη διαδικασία των 

26 Αυτό οφειλόταν στην οικονομική κατάσταση των θρόνων, η οποία δεν ευνοούσε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο ή ακόμη και στην έλλειψη κληρικών που να πληρούν τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τους  
οικείους Αρχιερείς. Βλ. σχετικά  Έρικ Σεργίου, Οργανωτικά ζητήματα, ό.π., σσ. 97-101
27  Κατά την περίοδο της απουσίας του Κυρίλλου Γ΄, ως μέλους της πρεσβείας που είχε μεταβεί στη Μ. 
Βρετανία για εθνικούς λόγους, εντός του 1920, είχε οριστεί με βάση αρχιεπισκοπική εγκύκλιο, όπως  τη 
διοίκηση του θρόνου ασκεί ο Μητροπολίτης Πάφου Ιάκωβος έχοντας ως άμεσο βοηθό του τον Έξαρχο 
Ιερώνυμο. Κυρίλλου Γ΄, Αρχιεπισκόπου Κύπρου, «Εγκύκλιος προς το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας 
της νήσου», Απόστολος Βαρνάβας, περ. α΄, 2 (1920) 257-260.
28  Βλ. την επιστολή που απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄ προς τον κυβερνήτη, στις 28 
Δεκεμβρίου του 1929, με την οποία διόρισε τον Έξαρχο της Αρχιεπισκοπής Ιερώνυμο ως τον εκπρόσωπό 
του στη διοίκηση της μητροπολιτικής επαρχίας της  Πάφου. Αρχείο Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου 
Γ΄, φάκ. Β΄, έγγρ. 33.
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εκλογών των ενοριακών επιτροπών29. 

δ) Είχε τη γενικότερη εποπτεία των γραφείων έκδοσης αδειών γάμου30.

ε) Προήδρευε του εκκλησιαστικού δικαστηρίου31.

στ) Συμμετείχε στη θρονική επιτροπή32.

ζ) Υπηρετούσε ως ταμίας του θρόνου33.

η) Επόπτευε για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού 
του θρόνου34.

θ) Διενεργούσε τις ανακρίσεις για περιπτώσεις τέλεσης κανονικών 
παραπτωμάτων από μέλη του ενοριακού κλήρου συντάσσοντας ειδικές 
εκθέσεις, τις οποίες παρέδιδε  στον Επίσκοπο του θρόνου35.

ι) Είχε την εξουσία να επιβάλλει μέχρι και την ποινή της αργίας σε 
κληρικούς36.

ια) Εισέπραττε τις οικονομικές εισφορές για το Ιεροδιδασκαλείο37.

29 Βλ. τη διεξαγωγή της εκλογής των Ενοριακών Επιτρόπων της κοινότητας Πελλαπαϊσίου, που 
διεξήχθησαν, στις 26 Μαρτίου 1924, υπό την προεδρία του Εξάρχου Ιερώνυμου. Έκτακτη συνεδρία Β΄, 
25 Νοεμβρίου 1925, Κώδικας Πρακτικών Ιεράς Συνόδου Θ΄, σ. 198. Βλ. επίσης και την περίπτωση της 
εκλογής των Ενοριακών Επιτρόπων Γερόλακκου τον Αύγουστο του 1926, όπου προήδρευσε, επίσης ο 
Έξαρχος της Αρχιεπισκοπής. Αρχείο Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ΄, φάκ. Κ΄, έγγρ. 60.
30  Βλ. τις σχετικές υπογραφές παροχής αδειών γάμου του Εξάρχου Ιερώνυμου: Κώδικας Αδειών Γάμου 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, τ. Α΄, περ. (1920-1930).
31 Αρχιεπισκοπή Κύπρου, «Κλήσις», Απόστολος Βάρνάβας, περ. α΄, 3 (1921) 160 και 4 (1922) 8. 
32 Βλ. για τον διορισμό του σε αυτή: «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας, περ. β΄, 2 (1930) 790.
33 Βλ. την περίπτωση του Εξάρχου της Μητροπόλεως Πάφου Παγκράτιου, που διορίστηκε από τον 
Μητροπολίτη Λεόντιο γενικός ταμίας του θρόνου. «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας, περ. β΄, 3 (1931) 74.
34 Βλ. την επιστολή που απέστειλε ο Έξαρχος Ιερώνυμος στον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, στις 12 Μαΐου 
1920, με την οποία του έδωσε αναφορά για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του 
προσωπικού της Αρχιεπισκοπής. Αρχείο Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ΄, φάκ. Κ΄, έγγρ. 51.
35 Βλ. την αποστολή του Εξάρχου Ιερώνυμου στην κοινότητα Λυθροδόντα, για να διεξάγει ανακρίσεις 
για την υπόθεση του μοναχού Δαμιανού, που κατηγορήθηκε για ανάμιξη στις βουλευτικές εκλογές. 
Τακτική συνεδρία Η΄, 3 Απριλίου 1926, Κώδικας Πρακτικών Ιεράς Συνόδου  Ι΄, σ. 61.
36 Βλ. την περίπτωση του Εξάρχου της Μητρόπολης Κιτίου που επέβαλε την ποινή της αργίας σε 
κληρικούς. Τακτική Συνεδρία Ζ΄, 18 Μαρτίου 1925,  Κώδικας Πρακτικών Ιεράς Συνόδου Θ΄,σ. 180.
37 Βλ. την περίπτωση του Εξάρχου Ιερωνύμου που εισέπραττε τις εισφορές για το Ιεροδιδασκαλείο 
και την κυπριακή πρεσβεία στην περιοχή των κοινοτήτων της Ορεινής. Βλ. τη σχετική επιστολή που 
απέστειλε ο Έξαρχος Ιερώνυμος προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, στις 13/26 Ιουνίου 1920. Αρχείο 
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ιβ) Εισέπραττε τα έσοδα εράνων που πραγματοποιούνταν για σκοπούς 
φιλανθρωπικούς, εθνικούς κ.λπ.38.

ιγ) Ήταν υπεύθυνος για την επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν τον 
ενοριακό κλήρο39.

ιδ) Επέβλεπε τις επιδιορθώσεις κτιρίων και μονών40.

ιε) Εισέπραττε ενοίκια θρονικών μονών και κτημάτων41.

ιστ) Ήταν υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Αρχιεπισκόπου42.

ιζ) Είχε την ευθύνη της αποστολής διαφόρων ανακοινώσεων στους 
υπόλοιπους Αρχιερείς43.

ιη) Εκπροσωπούσε τον Επίσκοπο έναντι των αρχών του κράτους44.

Με βάση τα πιο πάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Έξαρχος 
διακονούσε, κυρίως, ως απεσταλμένος του Επισκόπου, εκτελώντας συγκεκρι-
μένα καθήκοντα, όπως ήταν η ανάληψη της τοποτηρητείας χηρεύοντος 
θρόνου, η εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής ενοριακών εκλογών σε κοινό-

Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ΄, φάκ. Κ΄, έγγρ. 52.
38 Βλ. την είσπραξη από μέρους του Εξάρχου Ιερώνυμου των εισφορών για τον έρανο υπέρ των 
ορφανών του πολέμου, που διεξήχθη τον Ιούνιο του 1920.  Ό.π.
39 Ο Έξαρχος Ιερώνυμος ανέλαβε την υπόθεση που αφορούσε την εγχείριση κληρικού της Αρχιεπι-
σκοπής. Ό.π. Βλ και την επιστολή που απέστειλε, στις 4 Αυγούστου 1922, διά της οποίας ενημέρωνε 
τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄ για την κατάσταση της ασθένειας του Διακόνου της Αρχιεπισκοπής, 
Παρθένιου.  Ό.π., έγγρ. 73.
40  Ο Έξαρχος Ιερώνυμος ανέλαβε το ζήτημα των επιδιορθώσεων της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου. Βλ και 
την περίπτωση επιδιόρθωσης της  τραπεζαρίας του αρχιεπισκοπικού μεγάρου. Ό.π.
41 Βλ. την επιστολή που απέστειλε ο Έξαρχος Ιερώνυμος προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, τον 
Οκτώβρη του 1923, διά της οποίας τον ενημέρωνε ότι, κατά την τακτική περιοδεία του, είχε προβεί 
στην είσπραξη ενοικίων από ενοικιαστές μονών της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Ό.π. έγγρ. 85
42 Βλ. την επιστολή που απέστειλε ο Έξαρχος Ιερώνυμος προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄ , στις 1 
Αυγούστου 1922. Ό.π., έγγρ. 72.
43 Βλ. την επιστολή που απέστειλε ο Έξαρχος Ιερώνυμος προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, στις 19 
Αυγούστου 1922. Ό.π., έγγρ. 74.
44  Βλ. την επιστολή που απέστειλε ο Έξαρχος Ιερώνυμος προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, στις 13/26 
Ιουνίου 1920, διά της οποίας τον ενημερώνει ότι μετέβηκε στο Γραφείο Παιδείας για να διευθετήσει το 
ζήτημα της αναγνώρισης του σχολείου της κοινότητας Πραστειού Μεσαορίας σε διδασκαλείο. Ό.π., 
έγγρ 52.
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τητες της υπαίθρου, η διεξαγωγή της προανάκρισης για περιπτώσεις που 
αφορούσαν κανονικά παραπτώματα κληρικών, η είσπραξη των κανονικών και 
άλλων εσόδων κ.ά.. Τις αρμοδιότητες αυτές εκτελούσε ως απεσταλμένος του 
Επισκόπου ή συνοδεύοντάς τον στις περιοδείες του451. Επρόκειτο, δηλαδή, 
για αξιωματούχο κληρικό που δρούσε υπό την ιδιότητα του περιοδευτή σε 
αντίθεση με τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στην έδρα του 
θρόνου.

Ωστόσο, όσον αφορά τον Έξαρχο της Αρχιεπισκοπής παρατηρούμε 
ότι, λόγω έκτακτων ποιμαντικών και διοικητικών αναγκών του θρόνου, 
επιλαμβανόταν και υποθέσεων που αφορούσαν και εσωτερικά ζητήματα του 
θρόνου, όπως, η εποπτεία του προσωπικού, η φροντίδα για τον ενοριακό κλήρο 
της πρωτεύουσας, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Επισκόπου, τα 
οποία αποτελούσαν μέρος των γενικότερων καθηκόντων του Αρχιμανδρίτη. 

Σε άλλη περίπτωση, όπως ήταν αυτή του Εξάρχου της Μητρόπολης 
Κιτίου, παρατηρούμε ότι λόγω των αυξημένων πνευματικών αναγκών που 
υπήρχαν διέμενε σε μόνιμη βάση στη Λεμεσό, ασκώντας κατ’ εντολή του 
οικείου Επισκόπου διευρυμένες διοικητικές αρμοδιότητες και περιοδεύοντας 
στην πόλη και στα περίχωρα της Λεμεσού. 

45 Αραούζου Κ. Γεωργίου, Ενθυμήσεις Στοιχεία Τελετουργικής τάξεως, Λευκωσία, 2006, σ. 99.
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΝΑ»

Μας αξιώνει η Χάρη του Θεού, πάλιν και πολλάκις, να συμμετέχουμε στις 
Ακολουθίες του Μικρού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, κατά 

την Περίοδο αυτή των αγίων ημερών της Νηστείας του Δεκαπενταυγούστου 
και να ψάλλουμε ευφραινόμενοι και κατανυγόμενοι πνευματικά, με τα 
μοναδικά και μεστά θεολογικού περιεχομένου και νοημάτων τροπάρια των 
Παρακλητικών αυτών Κανόνων προς Τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα 
από αυτά, ο ιερός υμνωδός προβαίνει στην ακόλουθη εξαίσια και απαράμιλλης 
ωραιότητος μεταφορά και παρομοίωση: «Τά νέφη, τῶν λυπηρῶν ἐκάλυψαν, 
τήν ἀθλίαν μου ψυχήν καί καρδίαν, καί σκοτασμόν ἐμποιοῦσί μοι, Κόρη· 
ἀλλ’ ἡ γεννήσασα φῶς τό ἀπρόσιτον, ἀπέλασον ταῦτα μακράν, τῇ ἐμπνεύσει 
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τῆς θείας πρεσβείας σου»1. Τα σύννεφα αναφέρει, όχι βέβαια σαν και αυτά 
που ολοένα και πιο συχνά ατενίζουμε τα τελευταία χρόνια και δη  κατά τη 
διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, στον θερινό ουρανό, αλλά νοητά νέφη που 
αντιπροσωπεύουν πολυποίκιλες δοκιμασίες και δυσάρεστες καταστάσεις του 
ανθρωπίνου βίου, φαντάζουν για όλους εμάς που δεν κατορθώσαμε ακόμα 
να αποφοιτήσουμε από το νηπιαγωγείο της πνευματικής ζωής2, ως “λυπηρά”. 
Οι θλίψεις, η λεγόμενη και νομιζόμενη ως οικονομική κρίση, μία προσωπική 
αποτυχία και απογοήτευση, η απόρριψη από τους συνανθρώπους του 
περιβάλλοντος μας και η μοναξιά, το πένθος, η ασθένεια και η κατάθλιψη, οι 
ψυχολογικές συγκρούσεις και τα συναφή ψυχολογικά προβλήματα, μία λάθος 
επιλογή συντρόφου στα πλαίσια της συζυγίας, μία επαγγελματική απαξίωση, 
ποικιλότροποι εθισμοί και εξαρτήσεις, συνιστούν, συνθέτουν και απαρτίζουν 
τον μακροσκελή κατάλογο των “λυπηρών”, καταστάσεις οι οποίες, αντιθέτως 
με όλους εμάς, για τους αποφοίτους του πνευματικού πανεπιστημίου, όλα 
τα ανωτέρω, κάθε άλλο παρά ως δυσάρεστα εκλαμβάνονται, αλλά μάλλον 
ως ευκαιρίες και πρόσφορον πεδίον πνευματικού αγώνος,  ως ευλογίες και 
αφορμές Δοξολογίας του Τριαδικού Θεού.

Ως αιτία του σκοτασμού της ψυχής3 και της καρδίας4, προσδιορίζεται η 

1 Βλ.σχ.: “Ωρολόγιον το Μέγα”, υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου, “Ο Μέγας Παρα-
κλητικός Κανών”, σελ. 429, εκδ.  “Φοίνικος”, εν Βενετία, 71851.
2  Ως “πνευματική ζωή”, λογίζεται το σύνολο των αγώνων και κόπων, των προσπαθειών καθώς και όλων 
όσων άλλων πράττουμε συνεργαζόμενοι με την Χάρη του Τριαδικού Θεού, για την επίτευξη  του σκοπού 
της υπάρξεως μας, που είναι η θέωση. Η πνευματική ζωή, είναι αναμφίβολα μία δυναμική πορεία η οποία 
αρχίζει με το Άγιο Βάπτισμα και συνεχίζεται με την βίωση της ασκητικής ζωής που τη διέπει η συνέπεια, 
προκειμένου να φθάσει ο άνθρωπος στο “καθ’ ομοίωσιν”,  στην θέωση δηλ. και αγιότητα.
3  Η λέξη “ψυχή”, είναι ένας πολυσήμαντος όρος ως προς τη σημασία που αυτή αντιπροσωπεύει, τόσο 
σε ολόκληρη την Αγία Γραφή όσο και στην υπόλοιπη Χριστιανική Γραμματεία και Πατερική Παράδοση, 
αφορώντας εννοιολογικά σε κάθε τι έμβιο, σε κάθε ζώο. Στην Αγία Γραφή, χρησιμοποιείται όμως και για 
να δηλώσει τον άνθρωπο, προσδιορίζοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο η ζωή φανερώνεται σε αυτόν και 
δε σχετίζεται με ένα τμήμα μόνο της ανθρώπινης ύπαρξης, το πνευματικό δηλ., για να το αντιδιαστείλει  
ως προς το υλικό, αλλά αφορά τον όλο άνθρωπο, ως ενιαία ζώσα υπόσταση. Αναντίρρητα  όμως,  ο όρος 
“ψυχή”, χρησιμοποιείται σε πολλές των περιπτώσεων για να αποδώσει και το πνευματικό αποκλειστικά 
στοιχείο της υπάρξεώς του ανθρώπου. 
4  Όταν η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν για “καρδία”, αναφέρονται πρωτίστως στην 
πνευματική καρδιά, την “μεταφυσική”, όπως αλλιώς την αποκαλούν, ως κέντρο της ανθρώπινης 
υπάρξεως, μέσα στο οποίο γίνεται η κοινωνία και η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό αλλά και τη 
σαρκική καρδιά ως το συγκεκριμένο αυτό όργανο και μυ του ανθρωπίνου σώματος. Πολλές φορές, σε 
κάποια συνάφεια συναντώνται οι δυο αυτές έννοιες της καρδιάς, αλλά και συνάμα διαφοροποιούνται. 
Η καρδία, είναι ο χώρος όπου κατοικεί ο Θεός: «Κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις 
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ίδια η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, η αθλιότητα δηλ. με την οποία έχει 
ενδυθεί και είναι συνυφασμένη και που την χαρακτηρίζει πλέον ως μία επίκτητη 
μεν αλλά δυσαπόβλητη συνάμα ιδιότητα η οποία συνιστά και τη γενεσιουργό 
αιτία του πλήθους των δεινών που ταλανίζουν τον όλο άνθρωπο. Η αθλιότητα 

ὑμῶν» (Εφεσ. 3,17). Η καρδία, είναι επιπλέον και ο χώρος εκείνος όπου αναπτύσσεται όλη η πνευματική 
ζωή, εκεί όπου ενεργεί η Άκτιστη Ενέργεια του Θεού. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης τονίζει πολύ 
χαρακτηριστικά, ότι «πεδίον του πνευματικού αγώνος δι’ έκαστον άνθρωπον είναι πρωτίστως η εαυτού 
καρδία, (Βλ. περισ. “Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης”, Μετάφρασις εκ του Ρωσικού υπό του συγγραφέως 
και υπό του Ιερομονάχου Ζαχαρίου, σελ. 4, εκδ. “Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου”, Έσσεξ Αγγλίας, 81999). 
Ο Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, επισημαίνει πολύ εύστοχα με τη σειρά του, ότι «Νους λέγεται και η ουσία 
της ψυχής, δηλαδή η καρδιά», (Βλ.σχ.: Αρχιμ. Σωφρονίου, “Γέρων Σιλουανός”, σελ 241, εκδ. Ορθόδοξος 
Κυψέλη). Σε πολλά ωστόσο χωρία της Αγίας Γραφής και των αγίων Πατέρων, υφίσταται αυτή η ταύτιση 
μεταξύ νου και καρδίας, αφού εναλλάσσονται οι όροι καρδία και νους. Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Γεώργιος Μεταλληνός ομιλώντας για το τι είναι Ορθοδοξία, ότι η εμπειρία των Αγίων, γνωρίζει ένα 
ακόμη μνημονικό σύστημα, την καρδιακή ή νοερά μνήμη, που λειτουργεί μέσα στην καρδιά. Η καρδία, 
στην Ορθόδοξη Παράδοση, δεν λειτουργεί μόνο ως μία φυσική αντλία κυκλοφορίας του αίματος, αλλά 
έχει ένα διττό χαρακτήρα, εκτός από την φυσική λειτουργία να λειτουργεί και υπερφυσικά. Ακόμη κατά 
την πατερική διδασκαλία, δεν είναι ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα το κέντρο της αυτοσυνειδησίας 
του ανθρώπου, αλλά η καρδία. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις γίνεται χώρος κοινωνίας με τον Θεό, με 
την Άκτιστη δηλ. Ενέργειά Του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ανακεφαλαιώνοντας στο έργο του, 
«Συμβουλευτικόν Εγχειρίδιον», όλη την Πατερική Παράδοση, ονομάζει την καρδιά κέντρο φυσικό, 
υπερφυσικό, αλλά και παραφυσικό, όταν η υπερφυσική λειτουργία αδρανεί, επειδή ακριβώς η καρδία 
κυριαρχείται από τα πάθη. (Για το θέμα αυτό βλ. περισ. Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, “ Ἐγχειρίδιον 
Συμβουλευτικόν, περί φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων, τῆς τε Φαντασίας, καί τῆς τοῠ Νοός, καί Καρδίας. 
Καί περί τοῠ, ποῖαί εἰσίν αἱ πνευματικαί, καί οἰκεῖαι τοῠ Νοός ἡδοναί ”, σελ. 150-157, 1801). Η υπερφυσική 
λειτουργία της καρδιάς είναι η απόλυτη προϋπόθεση για την εν Χριστώ Τελείωση του ανθρώπου, την 
θέωση του δηλ. Στην υπερφυσική της επιπλέον λειτουργία, η καρδιά γίνεται χώρος ενεργοποίησης 
του νου. Στον γλωσσικό κώδικα της Ορθοδοξίας, ο νους ο οποίος στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται 
«πνεύμα» του ανθρώπου και «οφθαλμός της ψυχής», είναι ενέργεια της ψυχής, με την οποία ο άνθρωπος 
γνωρίζει τον Θεό, φθάνοντας στην θέα του Θεού, τη λεγόμενη θεοπτία. Εξάλλου, ο Κύριος μακαρίζει 
τους καθαρούς στην καρδία: «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται», (Ματθ. 5,8). 
Στην καρδία άλλωστε, αποκαλύπτεται ο Θεός και εκεί Τον γνωρίζει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος 
γράφει ότι εκεί πραγματώνεται ο Φωτισμός του Θεού: «Ὃτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, 
ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ», (Β’ Κορ. 4,6), ευχόμενος σε άλλη Επιστολή του, «ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, πεφωτισμένους τοὺς 
ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ πλοῦτος 
τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις», Εφεσ. (1, 17-18).
     Στα κείμενα επομένως της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, υφίσταται μια σύγχυση αλλά και 
διάκριση ταυτόχρονα μεταξύ των όρων “ψυχή”, “νους’’, “καρδία’’ αλλά και του όρου “διάνοια’’. Η ψυχή 
ταυτίζεται με τον νου και κατα συνέπεια οι όροι “νους’’ και “ψυχή” εναλλάσσονται. Ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Παλαμάς, αναλύοντας και ερμηνεύοντας με τον Φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την πραγματικότητα 
αυτή, τονίζει ότι ουσία της ψυχής είναι η καρδία και ενέργεια της ψυχής καθώς επίσης “νους” καλείται και 
η ενέργεια του, η «ἐν λογισμοῖς συνισταμένη καί νοήμασι». Για το θέμα αυτό, βλ. περισ.: Αγίου Γρηγορίου 
Παλαμά, “Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών”, τμ. Δ’,  σελ. 133,  εκδ. “Αστήρ,  Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου”,  
1961.
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της ψυχής, επέρχεται από τη διάβρωση που προξενεί η λιμνάζουσα σε αυτήν 
αμαρτία που κατασταλάζει στο είναι και στα μύχια της ύπαρξης του ανθρώπου, 
κατατρώγοντας μεθοδικά και αδιόρατα, αποσαθρώνοντας το οικοδόμημα της 
ψυχής με τη σταδιακή σήψη των δομικών του συστατικών και στοιχείων, με 
απώτερο σκοπό και στόχο τον παντελή κατακρημνισμό και αφανισμό του.  

Οι καταστάσεις αυτές, επισυμβαίνουν και εκτείνονται πάνω από το 
νοητό ουρανό της προσωπικής ζωής του καθενός από εμάς ξεχωριστά και 
συνωστίζονται ως νέφη απειλητικά με βαρύ φορτίο, έτοιμα να αποθέσουν με 
βίαιο τρόπο το περιεχόμενο τους στα γεώργια των ψυχών και των καρδιών  
εκάστου ημών και να επιφέρουν καταστροφικές πλημυρικές καταστάσεις, 
δίχως να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι το σκοτείνιασμα που προκαλούν, από 
μόνο του είναι ικανό να βασανίσει και να εξουθενώσει τις ταλαιπωρημένες 
από τις δοκιμασίες, τα δεινά και την αμαρτία, υπάρξεις. Ο σκοτασμός5 αυτός, 
περιγράφει ουσιαστικά τον ατροφικά εξασθενημένο και χαλασμένο από την 
αμαρτία και αποστασία λογισμό του ανθρώπου, που αδυνατεί να ελέγξει και 
να διαχειριστεί την έλλειψη εμιστοσύνης του προς την Πρόνοια του Θεού, 
βασιζόμενος αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις και θωρώντας τα πάντα 
μέσα από το σκοτεινό πρίσμα της απαισιοδοξίας και της παραίτησης που 
συννεφιάζει, σουρουπώνοντας τη λιακάδα της ζωής των ανθρώπων.

Ο ιερός συνθέτης6 του ύμνου, πολύ εύστοχα χρησιμοποιεί το ουσιαστικό 
“ νέφη’’, θέλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει το μέγεθος και την 
έκταση του προβλήματος, της πνευματικής αυτής παθογένειας που εκτείνεται 
και επισκιάζει τον προσωπικό ουρανό της ψυχής του κάθε ανθρώπου και είναι 
δηλωτικό του απρόβλεπτου, αφού ένα νέφος μπορεί απλώς να δώσει μία 
ψιχάλα, μία δυνατή μπόρα αλλά και μία άκρως καταστρεπτική χαλαζόπτωση. 

5  Ο Χριστός στην επί του Όρους Ομιλία Του, (Μτ 6,23), τονίζει αναφορικά με το νοητό φως και σκότος, 
τα εξής: «Ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ 
σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;».
6  H Μεγάλη και Μικρή Παράκληση στην Ύπεραγία Θεοτόκο, είναι από τις πιο λαοφιλείς Ακολουθίες 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αποτελώντας υμνολογικά ποιήματα του 13ου αιώνος, που μας κληροδότησε 
η Αυτοκρατορία της Νικαίας και της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως αντίστοιχα. Ο 
Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας είναι ποίημα του Αυτοκράτορα της Νικαίας Θεοδώρου Β' Δούκα 
του Λασκάρεως. Ο μοναχός Θεοστήρικτος, χρησιμοποιώντας τον ήδη γνωστό Κανόνα προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο του Θεοφάνους Γραπτού καθώς επίσης και άλλα λειτουργικά στοιχεία και βιβλικά 
αναγνώσματα από Παλαιά και Καινή Διαθήκη, συνέθεσε την Ακολουθία τού Μικρού Παρακλητικού 
Κανόνος.
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Ωστόσο, χωρίς να εμμένει μόνο στην συνέπεια του σκοτισμού που προκαλούν 
τα αρνητικά φορτισμένα νέφη, προχωράει ακόμη ένα βήμα παραπάνω, 
διευκρινίζοντας την πλέον δυσμενή επίπτωση που μπορούν αυτά τα νέφη 
να επιφέρουν· η επικάλυψη της ψυχής και της καρδίας του ανθρώπου με την 
καταχνιά της ομίχλης που προκαλούν τα σύννεφα αυτά, δεν αφήνουν καμία 
ελπίδα διαφυγής και ασφαλούς διεξόδου από την αγωνιώδη και επικίνδυνη 
αυτή κατάσταση. Η ομίχλη όταν καταλάβει ένα τοπίο, σαν ένα άλλο λευκό 
σάββανο, περιτριγυρίζει αγκαλιάζοντας ασφυκτικά ό,τι υφίσταται υπό την 
εξουσία και κατοχή της, καθιστώντας το σκηνικό μη προσπελάσιμο, αφιλόξενο 
και αποκρουστικά τρομακτικό. Τηρουμένων των αναλογιών, κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει πνευματικώ τω τρόπω και στην ψυχή των ανθρώπων που πλήττονται 
δεινώς από το πνευματικό αυτό φαινόμενο του σκοτασμού, όταν δηλ. η ψυχή 
περιέλθει σε κατάσταση σύγχυσης και αδυναμίας και απωλέσει την ικανότητα 
της πνευματικής ορατότητας, παραπαίοντας αποπροσανατολισμένη δώθε  
κακείθεν.

 Όσο όμως και εάν φαντάζουν όλα αυτά δυσεπίλυτα και μη αναστρέψιμα, 
υπάρχει εντούτοις ένα καταλυτικό “αλλά” στην όλη υπόθεση, το οποίο 
και καθίσταται σωτηριώδες. Αυτό το “αλλά”, συνιστά και συνεπάγεται τη 
“Λύση” και την με άριστο τρόπο διευθέτηση και τακτοποίηση όλων των 
προβληματικών καταστάσεων στην πορεία της ζωής του ανθρώπου και 
αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκο που δύναται να ανατρέψει, να αναστρέψει 
επ’αγαθώ και να διαγράψει μονομιάς και να εκμηδενίσει το επαχθές κατάστιχο  
των “λυπηρών” που καταδυναστευτικά περιστοιχίζουν τη ζωή των ανθρώπων, 
επειδή ακριβώς είναι Εκείνη που γέννησε το Φως το Απρόσιτον. 

Το “Αντίδοτο” στις ποικιλόμορφες πειρασμικές καταστάσεις που ταλα-
νίζουν τη βιωτή των ανθρώπων, δεν είναι άλλο από τον Διαλύτη7 του σκότους, 
το Φως δηλ. Του Οποίου Εκείνη αξιώθηκε να γίνει η Μητέρα, η Γέφυρα και 
ο Αγωγός που το μετέφερε στον κόσμο. Το Φως αυτό, είναι από την φύση 
του Απρόσιτο8, δεν μπορεί δηλ. η ανθρώπινη και πεπερασμένη φύση να το 

7  Θέτει προς του Κορίνθιους ο Απόστολος Παύλος το εξής ρητορικό ερώτημα το οποίο και αφορά τον 
καθένα από εμάς προσωπικά, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα ως χριστιανοί να υπερβούμε εν Κυρίω την 
κατάσταση αυτή που περιγράφει πολύ συνοπτικά και εύγλωττα συνάμα: «Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς 
σκότος;» (Β΄ Κορ. 6,14).
8 Η ουσία του Τριαδικού Θεού είναι αμέθεκτη και κανείς απολύτως δεν μπορεί να μεθέξει αυτής στον 
παραμικρό βαθμό, ούτε καν οι Άγιες Επουράνιες Αγγελικές Δυνάμεις. Επιτρέπει όμως η Παναγάπη του 
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προσεγγίσει και να μεθέξει αυτοδικαίως του Φωτός αυτού, παρά μόνο δια της 
Παναγίας η Οποία αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο μεταξύ Θεού και ανθρώπων. 
Το μοναδικό εμπόδιο που είναι ικανό να σταθεί πρόσκομμα και εμπόδιο στην 
όλη πνευματική αυτή διεργασία, είναι η πνευματική υποτέλεια των παθών 
στην οποία άπαν το γένος των βροτών είναι δέσμιο.  

Όπως το φως9 άλλωστε το υλικό, από την φύση του, διαλύει πάραυτα 
και αποδιώκει κάθε ίχνος καταχνιάς και σκοτεινιάς, έτσι και το Φως10 αυτό 
για το οποίο κάνει λόγο ο συντάκτης του ύμνου, δεν ομοιάζει με κανενός 
άλλου είδους φως, επειδή ακριβώς είναι το Φως της Θεότητος, το Άκτιστο11, 

Θεού, να μετέχουν αφειδώλευτα όλοι οι άνθρωποι στις Ενέργειες Του, οι Οποίες είναι καθόλα μεθεκτές 
από όλους ανεξαιρέτως. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί όλως ιδιαιτέρως, ότι η διάκριση 
μεταξύ Ουσίας και Ενέργειας στον Τριαδικό Θεό, στην οποία προβαίνει η Ορθοδοξία, συνιστά και την 
ουσιαστική διαφορά της Ορθοδοξίας από κάθε άλλη κίβδηλη εκδοχή και παραχάραξη του Χριστιανισμού. 
Οι Πατέρες της Εκκλησίας, χρησιμοποιούν ένα πολύ εύγλωττο παράδειγμα για να γίνει πληρέστερα 
κατανοητό αυτό το γεγονός: Όπως ο ήλιος δεν μπορεί να εξερευνηθεί στην ουσία του από κανέναν γιατί 
δε δύναται να πλησιάσει οποιοσδήποτε εγγύς του και να εξακολουθεί να διατηρείται στην ύπαρξη χωρίς 
να εξαϋλωθεί, τις ενέργειες όμως και τις ιδιότητες του, όλοι οι άνθρωποι τις απολαμβάνουν με ασφάλεια, 
το φως δηλ., την θερμότητα, την επίδραση στη ζωογόνηση της κτίσεως, την αλλαγή των εποχών κλπ., 
έτσι και κανείς δεν μπορεί να υπεισέλθει είτε νοερώς είτε καθοιονδήποτε άλλο τρόπο στα Άδυτα της 
Ουσίας του Τριαδικού Θεού, παρά μόνο του εκχωρείται άνωθεν η δυνατότητα να φηλαφίσει και να 
καταστεί κοινωνός του Τριαδικού Θεού, γευόμενος  των Ενεργειών Του.
9  Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τον Λόγο του Κυρίου αναφορικά με τη διαλεκτική φωτός και 
σκότους, σε σχέση πάντοτε με την ηθική του διάσταση, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται και εκφράζεται 
με την εσωτερική διάθεση και επιλογή ή μη της πονηρίας, από την πλευρά του ανθρώπου: «Οὐδεὶς δὲ 
λύχνον ἅψας εἰς κρυπτὴν τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ 
φέγγος βλέπωσιν. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ὅταν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον 
τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν 
σοὶ σκότος ἐστίν. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς 
ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε» (Λκ 11,33-36).
10  Ο Απόστολος Παύλος βοά προς τους Εφεσίους και κατ΄ επέκταση προς όλους εμάς, «ἦτε γάρ ποτε 
σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε» (Εφ. 5,8).  
11  Στην θεολογική γλώσσα, ομιλούμε για το “κτιστό’’ και το “Άκτιστο’’. Το “Άκτιστο’’ αναφέρεται 
αποκλειστικά και μόνο στον Πανάγιο Τριαδικό Θεό και στην Ουσία Του που είναι Απρόσιτη και 
Απροσπέλαστη και δεν υπόκειται σε κανενός είδους έρευνα, έλεγχο και προσέγγιση, ενώ το “κτιστό’’ 
αναφέρεται σε όλη την υπόλοιπη Δημιουργία, Άγγελικές Δυνάμεις, Σύμπαν, άνθρωποι, ζώα, φυτά, 
βουνά κλπ. Ο Χριστός με την Ενανθρώπηση Του έλαβε μεν κτιστό Σώμα αλλά ενώθηκε υποστατικά 
με την Θεία Φύση Του στο Ένα Πρόσωπο του Θεού Λόγου και με την Ανάσταση Του αφθαρτοποίησε 
αυτό το υλικό πρώην Σώμα: «Διὰ θανάτου τὸ θνητόν, διὰ ταφῆς τὸ φθαρτὸν μεταβάλλεις, ἀφθαρτίζεις 
γὰρ θεοπρεπέστατα, ἀπαθανατίζων τὸ πρόσλημμα, ἡ γὰρ σάρξ σου διαφθορὰν οὐκ εἶδε Δέσποτα, οὐδὲ 
ἡ ψυχή σου εἰς ᾅδου, ξενοπρεπῶς ἐγκαταλέλειπται», ψάλλουμε στο “Δόξα’’ της Ε΄ Ωδής του Όρθρου 
του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ με την Ανάληψη Του, χάρισε σε Αυτό τη μεγίστη Τιμή να βρίσκεται 
εσσαεί πλέον δεξιά της Δόξης του Πατρός, αναμένοντας και όλους εμάς να μας αξιώσει εάν και εμείς το 
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το Αδημιούργητο δηλ. Φως12 και αποτελεί και ένα από τα Ζητούμενα της 
πνευματικής Ζωής, η μέθεξη του Οποίου εξαρτάται από το στάδιο πνευματικής 
ωρίμανσης13 του ανθρώπου και εφόσον βέβαια έχει πρώτα διέλθει επιτυχώς  από 
το προαπαιτούμενο στάδιο της καθάρσεως. Πρόκειται για το Θαβώρειο εκείνο 
Φως της Μεταμορφώσεως14 του Σωτήρος Χριστού, απειράκις φωτεινότερο 
του ηλίου το οποίο γεύονται όσοι έφθασαν στο στάδιο του Φωτισμού15, στην 
Θέωση δηλ. και Αγιότητα, στην εν Χριστώ Τελειότητα και στην επίτευξη του 
σκοπού της ζωής του ανθρώπου, που είναι το “καθ΄ομοίωσιν”. 

Τα πήλινα και χοϊκά όμματα, αδυνατούν να συλλάβουν το υπερκόσμιο 
μήκος κύματος του Ακτίστου Φωτός, διότι προέρχεται από από το αόρατο 
πνευματικό Φάσμα της Θεϊκής Ακτινοβολίας και αναπόδραστα δεν είναι 
σε θέση τα σωματικά αυτά όργανα να προσεγγίσουν και να ανθέξουν την 
Υπέρτατη αυτή Θέα16 του Ακτίστου Φωτός και μόνο κατά παραχώρηση της 

θελήσουμε, της αυτής Δόξας. Επιπλέον, είναι ορθότερο, ο Ορθόδοξος Χριστιανός όταν κάνει λόγο για 
τα Δημιουργήματα του Θεού, να χρησιμοποιεί τον όρο “κτίση” αντί του όρου “φύση” που συνηθίζουν οι 
περισσότεροι σήμερα, επειδή ακριβώς η Κτίση προϋποθέτει τον Κτίστη, τον Δημιουργό δηλ. Κύριο και 
Θεό, ενώ όπισθεν του όρου “φύση’’, εμφωλεύει, υπολανθάνει συχνά και υποννοείται η πλάνη στη σκέψη 
μίας μερίδος ορθολογιστών, ότι όλα τάχα έγιναν από μόνα τους, μέσα από φυσικές δήθεν διεργασίες.
12 Εντούτοις, όπως μας διαβεβαιώνει, ο Απόστολος, Ευαγγελιστής και Προφήτης Ιωάννης,  «αὕτη δέ 
ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, 
ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα», ( Ιω 3,19).
13 Σύμφωνα με την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, την οποία ο ίδιος την χαρακτηρίζει, ως 
"Κλίμαξ Θείας Ανόδου", οφείλει ο κάθε χριστιανός να διέλθει  τριάντα προηγουμένως σκαλοπάτια πριν 
τελειωθεί πνευματικά και ενωθεί με τον Θεό. Οι τριάντα αυτές βαθμίδες-κεφάλαια, ονομάζονται και 
"Λόγοι" που οδηγούν από τα γήινα στα επουράνια. Η οικείωση των επιμέρους αρετών, πραγματώνεται, 
αρχής γενομένης από τα χαμηλότερα, με κλιμακωτή πορεία προς τα υψηλότερα. Κάθε κεφάλαιο-Λόγος 
συνιστά μία βαθμίδα, ένα σκαλοπάτι δηλ. το οποίο ανεβάζει βαθμηδόν τον Χριστιανό, ολοένα και πιο 
υψηλά στην κλίμακα των αρετών, εωσότου ενωθεί με το Όντως Εφετόν, τον Χριστό δηλ.
14  Βλ.σχ.: Μτ 17, 2.
15 Στάδια της πνευματικής ζωής, συνιστούν πρώτον η Κάθαρση, με τον Φωτισμό να έπεται για να 
επακολουθήσει εν συνεχεία η θέωση, η πραγμάτωση δηλ. του “καθ΄ομοίωσιν’’ που καθιστά τον άνθρωπο 
κατά χάρη θεό. Ό άγιος Μάξιμος ό Ομολογητής, ομιλώντας για τις τρεις αυτές βαθμίδες της πνευματικής 
ζωής, τις ονομάζει «πρακτική φιλοσοφία» ή πράξη, «φυσική θεωρία» η απλώς θεωρία και «μυστική 
Θεολογία» ή απλώς Θεολογία. Ο ασκητής, αλλά και ο κάθε συνειδητοποιημένος χριστιανός, οφείλει 
να επιδιώξει ως σκοπό της ζωής του, τη διέλευση των τριών αυτών σταδίων της πνευματικής ζωής, 
προκειμένου να  καταστεί γνήσιο τέκνον της Δόξης του Θεού, ώστε και «αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ 
τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ», (Ρωμ. 8,16). 
16  Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, αξιώθηκε αυτής της Θέας και Συνάντησης και κατόπιν, ως συνέπεια της 
προσωπικής αυτής Αποκάλυψης που δέχθηκε, το λαμπρό φως του καλοκαιριάτικου μεσημβρινού ηλίου 
που αντίκρισε, φάνταζε στα μάτια του, συγκρινόμενο με το Άκτιστο Φως, τόσο αμυδρό και αδύναμο, 
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Θείας Χάριτος, ικανώνονται προς στιγμήν και καθίστανται μέτοχοι της Θέας 
του Θείου και Ακτίστου Φωτός, όπως ακριβώς δηλ. συνέβη και με τους 
Μαθητές του Χριστού την Ημέρα της Μεταμορφώσεως Του, αλλά και σε 
πλήθος κατόπιν Αγίων, γεγονός που επαναλαμβάνεται  έως της σήμερον.

Ο ιερός μελωδός παρακαλεί την Παναγία να μεσολαβήσει17 και να εκδιώξει 
μακράν  νέφη και σκοτάδια με την θεία μεσολάβηση Της προς τον Υιό και Θεό 
Της παρομοιάζοντας με πολύ γλαφυρό και παραστατικό τρόπο, το μοναδικό 
και ξεχωριστό αυτό Προνόμιο που Της δόθηκε από Εκείνον, “το πρεσβεύειν’’18 

αναιμικό και εξασθενημένο, που θα μπορούσε να παραλληλιστεί, προσομοιάζοντας  περισσότερο με το 
φως της σελήνης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, υποστηρίζει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του φωτός 
και του ηλίου. Ο Θεός, όπως άλλωστε γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, την πρώτη ημέρα της 
Δημιουργίας Του δημιούργησε το φως, ενώ την τέταρτη ημέρα έκτισε τον ήλιο και του προσέδωσε το φως. 
Έτσι το φως προηγείται σε σχέση με τον ήλιο, επειδή ακριβώς το φως στη μάζα του ηλίου δημιουργήθηκε 
την τέταρτη ημέρα. Κάτι αντίστοιχο, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, συναντούμε και στον Χριστό. 
Το Φως του Θεού είναι Άναρχο, δεν υπήρξε δηλ. “διάστημα” κατά το οποίο να μην υφίσταται αυτό το 
Φως. Αργότερα όμως, κατά την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, έλαμψε και το πρόσλημμα της Σαρκός, 
η Ανθρώπινη δηλ. Φύση που έγινε Φορέας ολόκληρου του Πληρώματος της Θεότητος. Έτσι, ενώ ο 
Θεός ήταν πάντοτε Φως, κατά την Ενανθρώπηση Του και το Σώμα που προσέλαβε, κατέστη Πηγή του 
Ακτίστου Φωτός. Βλ. περισ., Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιεροθέου, "Οι Δεσποτικές Εορτές",  
Κεφ. Α7,  παρ. ζ΄, εκδ. “Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας)”,  2008.
17   Ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης, ο και επονομαζόμενος  Άγιος  Ιωάννης της Κλίμακος, αναφέρει κάτι 
πολύ χαρακτηριστικό για το ζήτημα της προς τον Θεόν Μεσιτείας, το οποίο βρίσκει φρονούμε, εκτός 
του προσώπου του πνευματικού πατρός ως καθοδηγητού, την τέλεια εφαρμογή του, σκιαγραφώντας με 
ακρίβεια το Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου η Οποία είναι η κατεξοχήν Μεσίτρια του ανθρωπίνου 
γένους προς τον Θεό: «Ὅσοι θέλομε νὰ φύγωμε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὴν 
τυραννία τοῦ Φαραώ, ἔχομε ὁπωσδήποτε καὶ ἐμεῖς ἀνάγκη ἑνὸς Μωϋσέως, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι μεσίτης μας 
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ὁδηγός μας μετὰ τὸν Θεόν. Αὐτὸς θὰ ἵσταται μεταξὺ τῆς πράξεως καὶ τῆς θεωρίας καὶ 
θὰ ὑψώνη πρὸς χάριν μας τὰ χέρια του πρὸς τὸν Θεόν». Ἔτσι καθοδηγούμενοι ἀπὸ αὐτὸν θὰ ἐπιτύχωμε 
νὰ διαβοῦμε τὴν θάλασσα τῶν ἁμαρτημάτων καὶ θὰ κατατροπώσωμε τὸν Ἀμαλὴκ τῶν παθῶν. Βλ.σχ. 
Αββά Ιωάννου, Καθηγουμένου των Μοναχών του Όρους Σινά, «Λόγος Ασκητικός, επονομαζόμενος 
"Πλάκες Πνευματικαί", Κλίμαξ, Λόγος Πρώτος, "Περὶ ἀποταγῆς"», σελ. 34-35, παρ. 14, εκδ. “Ιεράς Μονής 
Παρακλήτου’’, Ωρρωπός Αττικής, 91995.
18  Ψάλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, στα Αντίφωνα, “ταῖς Πρεσβίαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον 
ἡμᾶς” καθώς επίσης “’Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς”, έπειτα από την Αίτηση προς τιμήν της Υπεραγίας 
Θεοτόκου και όχι “πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν”όπως κάποιοι  μικρόνοες, ημιμαθείς ευσεβιστές, ορθολογικά 
σκεπτόμενοι, εξακολουθούν να λένε, εμμένοντας εκόντες άκοντες, στην απαξιωτική τρόπον τινά 
αντίληψη τους για το Μεσιτευτικό Έργο της Παναγίας, κινούμενοι στα όρια της δογματικής απόκλισης, 
εάν δεν τα έχουν ήδη κιόλας ξεπεράσει,  εξισώνοντας Την με αυτόν τον τρόπο με τους υπόλοιπους Αγίους 
οι Οποίοι όσο μεγάλα πνευματικά αναστήματα κι εάν αναδείχθηκαν με τους Άθλους και τα Μαρτύρια 
τους, τους ασκητικούς Αγώνες και Ιδρώτες τους, υστερούνται, ωστόσο,  κατά πολύ τόσο της Χάριτος και 
Αγιότητος όσο και της Μεσιτευτικής Δυνάμεως και Παρρησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου προς τον Υιό 
και Θεό Της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σαφώς και αναγνωρίζει ως Μοναδική Πηγή Σωτηρίας, τον Χριστό, 
αλλά αναγνωρίζει ταυτόχρονα και στην Υπεραγία Θεοτόκο την Αποστολή που ο Ίδιος ο Κύριος της 
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δηλ., με τη σαρωτική δύναμη του ανέμου19 που συμπαρασύρει στο διάβα του 
κάθε σύννεφο και ξαστερώνει τον ορίζοντα ευθύς αμέσως, αφήνοντας μετά 
από λίγο να λάμψει το φως του ηλίου, δεσπόζοντας στον καταγάλανο ουρανό 
και αφήνοντας πίσω ως πικρά πλέον ενθύμηση και παρελθοντικό γεγονός, 
αυτά τα οποία κυριαρχούσαν προ ολίγου ολοκληρωτικά και με βάναυσα 
τυραννικό τρόπο στο προσκήνιο, υποκλέπτοντας την χαρά κι ευτυχία, 
δουλαγωγώντας το νου συνάμα και επιμελλώς τηρώντας σιδηροδέσμια την 
προσωπική ζωή του ανθρώπου, αξιώνοντας απαιτητικά εν τέλει, την οριστική 
παγίωση της απεχθούς αυτής καταστάσεως.  

Η Πρεσβεία της Υπεραγίας Θεοτόκου χαρακτηρίζεται ως “ θεία’’, θεϊκή δηλ., 
επειδή είναι η Μητέρα του Θεού αφενός και αφετέρου επειδή είναι η ανώτερη 
δυνατή εκπροσώπηση που θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει το ανθρώπινο γένος 
έναντι του Θεού και δεν ομοιάζει με κανενός είδους κατ΄άνθρωπον μεσιτία 
και μεσολάβηση, υπερβαίνοντας και αυτή ακόμη του συνόλου των Αγίων, 
διότι ως Μητέρα του Θεού έχει Μεγίστη Παρρησία20 προς τον Υιό και Κύριο 
Της, με την οποία απεργάζεται και μας χαρίζει την ομαλή και αίσια έκβαση 
των δυσάρεστων καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνει και απαλάσσει, 
αναπαύοντας και ανακουφίζοντας ταυτόχρονα την ψυχή και την καρδία του 
κάθε ανθρώπου που προσευχητικά και με πίστη θα προστρέξει σε Εκείνη. 
Η Πρεσβεία της Υπεραγίας Θεοτόκου απεκδύει αφενός την ψυχή και την 

ανέθεσε, να οδηγεί δηλ. τους ανθρώπους σε Εκείνον που είναι η Σωτηρία, διαμέσου των Πρεσβειών και 
Ικεσιών Της και να τους σώζει με αυτόν τον τρόπο, όχι Αφεαυτής, αλλά συνεργαζόμενη με τον Υιό Της, 
όχι ως Σωτήρας αλλά ως η Μητέρα του Σωτήρος.  
19  Το στοιχείο του ανέμου, κατέχει ιδιαίτερη θέση στα κείμενα της Αγίας Γραφής και συμμετέχει συχνά 
ως εκτελεστικό όργανο, πραγματοποιώντας τις Βουλές και Αποφάσεις του Θεού, άλλοτε ως μέσον 
παρέμβασης και σωτηρίας του ισραηλιτικού κυρίως λαού, από καταστάσεις και δεινά και άλλοτε ως 
παιδαγωγικό  μέσον τιμωρίας και δοκιμασιών, όπως στην υποχώρηση των υδάτων μετά τον Κατακλυσμό 
(Γεν. 8,1), στην εξάπλωση σε ολόκληρη την Αίγυπτο της πληγής της ακρίδος (Εξ. 10,13-14), στο 
διαχωρισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε δύο μέρη (Εξ. 14,21), στην καταστροφή της οικίας του Ιώβ 
που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των τέκνων του αλλά και την ανάδειξη ταυτόχρονα της απόλυτης 
εμπιστοσύνης του προς τον Θεό που εκφράσθηκε πρακτικά με την αυθόρμητη δοξολογία του προς 
τον Κύριο (Ιώβ, 1,19-21) καθώς και σε πάμπολλες άλλες περιπτώσεις. Εξάλλου, ο Θεός στην Παλαιά 
Διαθήκη, γνωστοποίησε και έκανε αντιληπτή την Παρουσία Του στον Προφήτη Ηλία, υπό τη μορφή 
Αύρας λεπτής και όχι εν είδει πυρός. Βλ. σχ.: Γ΄Βασ. 19,12.
20  Στην γνωστή και προσφιλή Προσευχή “Άσπιλε” του Μικρού και Μεγάλου Αποδείπνου, παρακαλούμε 
την Παναγία λέγοντας, "τῇ μητρικῇ Σου Παῤῥησίᾳ χρωμένη δυσώπησον" και σε άλλο σημείο, σε ένα 
Θεοτοκίον, στην Ακολουθία συγκεκριμένα της ΣΤ΄ Ώρας, αλλά και του Μεγάλου Αποδείπνου, 
διατρανώνει η Ορθόδοξη Εκκλησία την Πεποίθηση Της, ότι «πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς 
εὐμένειαν Δεσπότου».
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καρδία, από το απεχθές φορτίο του συσωρευμένου όγκου των λυπηρών, ενώ 
με την ταυτόχρονη αφετέρου αναγνώριση Της ως Μητέρα του Φωτός, που 
έφερε στον κόσμο για χάρη μας τον Φωτοδότη Χριστό, δύναται να αποδιώκει 
κάθε πειρασμική κατάσταση που λαμβάνει υπόσταση και ανδρώνεται, τρεφό- 
μενη από τα ανθρώπινα πάθη και τις αμαρτίες. Η οριστική Λύση στην πνευμα-
τική αυτή παθογένεια της ανθρώπινης ψυχής και σθεναρή συνάμα Απάντηση 
στο νοερό εχθρό και αντίδικο σατανά που υποκινεί την όλη αυτή πειρασμική 
κατάσταση, καθίσταται εφικτή, με το ασυγκρίτως αποτελεσματικό και ανυ-
περβλήτου πνευματικού βεληνεκούς Υπερόπλο, την επιδαψιλεύουσα δηλ. 
Θεία Πρεσβεία και Μεσιτεία Της, προς τον Αληθινό Θεό και Υιό Της.
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Ο ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

a
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ

  

Η ιστορική εκείνη ημέρα κατά την οποία  «ἐν τῷ ἐγγίζειν {τὸν Παῦλον} 
τῇ Δαμασκῷ,... περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, (Πράξ. 

Θ΄ 3) υπήρξε η απαρχή μιας νέας ελπιδοφόρας φάσης τής ιστορίας∙ όχι μόνο 
στο θέμα τού ευαγγελισμού τής σωτηρίας των ψυχών αλλά και στο θέμα τής 
ισότητας των ανθρώπων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η μεγάλη μορφή τού Παύλου βιώνει  πια τις ουράνιες αλήθειες τού 
Χριστού∙ και με τη Χάριν τού Θεού και την εκπληκτική ιεραποστολική του 
δράση αναδεικνύεται ο «πρῶτος μετά τον Ἓνα», και λαμβάνει τον επίζηλο 
τίτλο: Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Ο σημαντικότερος, μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά, βιογράφος τού 
Αποστόλου Παύλου, ο  HOLZNER  στο περίφημο  και γλαφυρότατο έργο του 
«ΠΑΥΛΟΣ»  επισημαίνει πολύ ορθώς  τα εξής:

« Η Ταρσός φαίνεται σαν να είναι προωρισμένη να γεννήσει τον άνθρωπο 
που θα κληρονομούσε τη διαθήκη τού Μεγάλου Αλεξάνδρου για την ένωση 
τής Ανατολής και της Δύσεως και θα πραγματοποιούσε την προφητεία τού 
Κυρίου: «Πολλοί ἀπό Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται 
μετά Ἀβραάμ καὶ Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 
Η΄11). Ο Παύλος χωρίς αμφιβολία ανήκει στις απόλυτα μεγάλες μορφές και 
στους πιο μεγάλους διαμορφωτές  τής χριστιανικής Δύσεως... Κάθε αληθινά 
μεγάλο επιδρά και στο πιο μακρινό μέλλον.  Σ’ αυτό το σημείο βρίσκεται η 
σημασία τού Αποστόλου Παύλου για την παγκόσμια ιστορία»1.   

1 Holner Joseph,  Παῦλος,  Ἀθῆναι 1978,  Ἐκδόσεις Δαμασκός,  σ. 25
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 Η περίοδος κατά την οποία έζησε και έδρασε ο Απόστολος Παύλος ήταν 
η περίοδος τής μεγίστης ακμής τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν η περίοδος 
κατά την οποία η Ρώμη, ως κοσμοκράτειρα, επέβαλε το Ρωμαϊκό Δίκαιο 
δυναμικά καθ’ ότι «Ὃπλοις τε καί νόμοις οἰκουμένης Ρωμαῖοι ἐκράτησαν».  

Ποια όμως ήταν η επικρατούσα κατάσταση, όσον αφορά τα δικαιώματα 
των ανθρώπων;

Κατ’ αρχάς πρέπει να ομολογήσουμε ότι το Ρωμαϊκό Δίκαιο ήταν ένα 
σύστημα Δικαίου πάρα πολύ αξιόλογο. Αποτελούσε ένα επίτευγμα τού 
ανθρώπινου πνεύματος για την εποχή εκείνη. Θεωρείται η κρηπίδα όλων 
των συστημάτων Δικαίου, που αναπτύχθηκαν αργότερα στην ιστορία τής 
ανθρωπότητας. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι «... Η ρωμαϊκή νομική 
σκέψη, όπως σώθηκε στα γραπτά των ρωμαίων νομομαθών, αποτέλεσε 
τη σημαντικότερη συνεισφορά του ρωμαϊκού πνεύματος στο διεθνή 
πολιτισμό»2.     

Η Ευρώπη βρήκε έτοιμο ένα θαυμάσιο και λειτουργικό νομικό στοχασμό, 
ο οποίος διακρίνεται για τις αποσαφηνισμένες νομικές έννοιες και ένα οργα-
νωμένο σύστημα Δικαίου. Εκείνο που είχε να κάνει η κάθε χώρα ήταν να το 
συμπληρώσει σύμφωνα με  το δικό της πολιτιστικό βάθρο και στόχους. Αυτό 
έπραξε και ο Ιουστινιανός με το περίφημο «Corpus Juris Civilis» Σώμα 
Αστικού Δικαίου, την ευθύνη του οποίου ανέθεσε στον περίφημο νομικό 
Τριβωνιανό.   

 Ο διακεκριμένος Γάλλος ιστορικός του Δικαίου Jean Gaudemet διακή-
ρυξε ότι «Αν σήμερα ζούμε σε έναν οργανωμένο κόσμο, αυτό το οφείλουμε 
στο Ρωμαϊκό Δίκαιο»3.

Εν τούτοις με τα σημερινά δεδομένα διακρίνουμε και μεγάλα μειονε-
κτήματα. Είναι ευδιάκριτος ο χωρισμός των ανθρώπων σε κατηγορίες. 
Το Ρωμαϊκό Δίκαιο απέδιδε μεγάλα προνόμια στους «Ρωμαίους πολίτες». 
Αποτελούσε μεγάλο τίτλο τιμής να είναι κανείς Ρωμαίος πολίτης,  γιατί όντως 
περιβαλλόταν με πολλά προνόμια για τη ζωή του, την περιουσία του κ.λ.π. 

Οι υπόδουλοι στους Ρωμαίους λαοί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν 

2 Αθηνά Δημοπούλου-Πηλιούνη,  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 2003
3 Όπ. π. Από την Εισαγωγή της στο Ρωμαϊκό Δίκαιο.
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να έχουν τα δικαιώματα τού Ρωμαίου πολίτη. Έπρεπε να προσφέρουν μεγάλες 
υπηρεσίες προς τη Ρώμη, για να αποκτήσουν αυτόν τον επίζηλο τίτλο. 

Τέλος υπήρχε και η τάξη των δούλων, οι οποίοι θεωρούνταν ως άψυχα 
όντα, ως «res». Οι κύριοι τους είχαν πάνω τους δικαίωμα ζωής και θανάτου.

Οι Ρωμαίοι στήριξαν τη διοίκηση ολόκληρης τής αυτοκρατορίας 
πάνω στην αυστηρότητα και την ακαμψία αυτή τού Ρωμαϊκού Δικαίου.  
Ο Παύλος και ως Ρωμαίος πολίτης (Πράξ. κβ΄ 27-28) και ως νομομαθής το 
γνώριζε αυτό πάρα πολύ καλά. Επομένως για να επιτύχει στην υψηλή του 
αποστολή, να ευαγγελισθεί δηλαδή τον σωτηριώδη λόγο του Χριστού, έπρεπε 
όχι μόνο να αγωνιστεί εναντίον των ειδώλων, τα οποία το Ρωμαϊκό Δίκαιο 
στήριζε, αλλά έπρεπε να θεμελιώσει και έναν αγώνα για την αναθεώρηση τού 
Ρωμαϊκού Δικαίου, το οποίο έπρεπε να μεταρρυθμιστεί. Να διαποτιστεί με 
το πνεύμα τής επιείκειας και της χριστιανικής αγάπης.  Μόνο με αυτό τον 
τρόπο θα μπορούσε ο Παύλος να επιτύχει στην ιεραποστολή του.

   Ο Παύλος ήταν, βέβαια, ένας πολύ μορφωμένος και δυναμικός άνθρωπος. 
Αλλά  πόση δύναμη διέθετε για να υπερνικήσει μία πανίσχυρη αυτοκρατορία, 
ανατρέποντας το Ρωμαϊκό Δίκαιο και προβάλλοντας έναν καινούριο δικαιϊκό  
κώδικα στο γίγνεσθαι τής ιστορίας;

Ασφαλώς πρόκειται για μία πάλη η οποία υπερβαίνει τα ανθρώπινα 
μέτρα και όρια. Όμως πέραν από τα ανθρώπινα και πέραν από τις ανθρώπινες 
δυνατότητες υπάρχει Εκείνος, ο οποίος κατευθύνει τον κόσμο, Εκείνος που 
ήλθε στον κόσμο διότι «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν 
ἀληθείας ἐλθεῖν» (Τιμ. Α΄ 2,4), και  «ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, 
δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις» (Κορινθ. Α. 1, 30).

Η περίφημη φράση τού Παύλου «τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε 
καινά τά πάντα» (Β΄ Κορ. Ε΄ 17) μπορεί να ερμηνευθεί ότι  πέτυχε να υπερβεί  
πια, οτιδήποτε είχε  σχέση με τις τυπικές διατάξεις τού Μωσαϊκού Νόμου, 
με τις οποίες ανατράφηκε, καθώς και με το επικρατούν πανίσχυρο Ρωμαϊκό 
Δίκαιο∙ και θεμελιώνει τη δράση του για τη ζωή πάνω σ’ ένα, εντελώς, νέο 
επίπεδο. Πάνω στην εξ αποκαλύψεως διδασκαλία τού πνεύματος τής Αγάπης  
τού Κυρίου, την οποία ο ίδιος τόσο υπέροχα και παραστατικά εκφράζει στα 
13 χωρία τού  13ου κεφαλαίου τής  Α΄ προς Κορινθίους Επιστολής του, τού 
γνωστού ΥΜΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.  
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Ας δούμε πολύ πολύ συνοπτικά τη στάση τού Παύλου  έναντι τού 
Ρωμαϊκού Δικαίου. 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω το Ρωμαϊκό Δίκαιο αποτελεί για την εποχή 
εκείνη ένα επίτευγμα του ανθρώπινου πνεύματος. Αλλά όσο σπουδαίο και 
να είναι αποτελεί μια πυγολαμπίδα μπροστά στα θεηγόρα και υψηλόφρονα 
μηνύματα τού Χριστιανικού πνεύματος. 

 Προκειμένου να εννοήσουμε την υπεροχή τού πνεύματος τής Δικαιοσύνης 
που επαγγέλλεται ο Παύλος έναντι τής δικαιοσύνης των αρχαίων Ελλήνων 
και των Ρωμαίων,  ας δούμε συγκριτικά τη στάση τους έναντι τού θέματος των 
δούλων. 

Στην αρχαία Ελλάδα, ακόμη και φωτισμένα πνεύματα, όπως τού 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αποδέχονταν το θέμα τής δουλείας πολύ φυ- 
σιολογικά. Ο κατά τα άλλα πολύς και οξύνους Αριστοτέλης γράφει «εἰσὶ 
φύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύθεροι οἱ δὲ δοῦλοι, οἷς καὶ συμφέρει τὸ δουλεύειν καὶ 
δίκαιόν ἐστιν» (Πολιτικά, 1254b39-1255a2) και ονομάζει τον δοῦλον «ἒμψυχον 
ὂργανον» δηλαδή «ἒμψυχον ἐργαλεῖον». «Ὁ μέν γάρ δοῦλος ἒμψυχον ὂργανον, 
τὸ δ’ ὂργανον ἂψυχος δοῦλος» (Ἠθικά Νικομάχεια, 1161b4-5).

Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο ο δούλος δεν αναγνωριζόταν ως πρόσωπο, αλλά 
ήταν ένα άψυχο «res» δηλαδή πράγμα. Ο κύριός του είχε κάθε δικαίωμα να τον 
χρησιμοποιήσει όπως ήθελε. Είχε ακόμη επ’ αυτού δικαίωμα ζωής και θανάτου. 

Ο Παύλος όμως ευαγγελίζεται ένα νέο κόσμο Δικαιοσύνης, ο οποίος 
είναι καρπός τής Αγάπης. Για τον χριστιανικό κόσμο, τον οποίο τόσο επάξια 
εκπροσωπεί το «σκεῦος τῆς ἐκλογῆς» (Πράξ. 9,15) «οὐκ ἔνι  Ἰουδαῖος οὐδὲ  
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ∙ πάντες γὰρ 
ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ» (Γαλ. Γ΄ 28).

Νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ τολμηρό να γράψουμε ότι η διακήρυξη αυτή 
τού Παύλου, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με το χριστιανικό πνεύμα  
τής Δικαιοσύνης και της Αγάπης, αποτελεί τη μεγαλύτερη τομή στην ιστορία 
τής ισότητας και των δικαιωμάτων τού ανθρώπου.  Αποτελεί την πρώτη 
ρηξικέλευθο διακήρυξη των δικαιωμάτων τού Ανθρώπου, η οποία συντρίβει τις 
ανθρώπινες διακρίσεις και επιφέρει τη ισότητα, τουλάχιστο την πνευματική.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία ο Παύλος στις Επιστολές του προτάσσει μια 
υπέροχη και ζεστή κλητική προσφώνηση. «Ἀδελφοί». Αυτή η υψηλή και μεστή 
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περιεχομένου έννοια υπήρχε μονάχα ως βιολογική έννοια στα λεξικά. Ποτέ 
στις σχέσεις των ανθρώπων. Τώρα πια, με το δικαιϊκό  πνεύμα τού Παύλου 
αποβαίνει μια βιωματική κατάσταση που δημιουργεί ένα  νέο εθιμικό Δίκαιο.

Ο γλαφυρός θαυμαστής τού Παύλου Holzner γράφει και πάλιν: «Και ήταν 
ωσάν μια ωραία, εκ των υστέρων ευγνωμοσύνη προς τον Παύλο, το γεγονός 
ότι, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, τα έγγραφα για την απελευθέρωση 
των δούλων, αναφέρονται καθαρά στον Παύλο και στην προαναφερθείσα 
διακήρυξή του: «Ἐπεὶ δὲ ὁ μεγαλοφωνότατος Παῦλος διαφανῶς βοᾷ οὐκ ἒνι 
δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, ἰδοὺ καὶ σὲ τὸν ἀργυρώνητον... ἐλευθεριῶ σε ἀπὸ 
τὴν σήμερον ἡμέραν...»4.

Και συμπληρώνει ευστοχότατα ο εμβριθής Θεολόγος μακαριστός 
Νικόλαος Βασιλειάδης: «Κατ’ αυτόν τὸν τρόπον εἰς τὸ νέον πολίτευμα, το 
χριστιανικὸν, ἐχομεν μίαν ἀδελφικήν ἑνότητα, ὃπου ὃλοι εἶναι ἲσοι καὶ ὃπου 
ὁ κάθε ἂνθρωπος εἶναι ἀδελφός, ἐν Κυρίῳ»5.

Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι οι μεγάλοι σταθμοί στην ιστορία των 
δικαιωμάτων τού ανθρώπου επηρεάστηκαν βαθύτατα από τη μεγάλη δικαιϊκή 
προσωπικότητα τού Αποστόλου των Εθνών Παύλου. 

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ., 
το οποίο αποτελεί τον πρώτο και μεγαλύτερο σταθμό στην ιστορία των 
ανθρώπινων και θρησκευτικών δικαιωμάτων τού ανθρώπου.  

   Η  Magna Charta  το 1215  και το Bill of Rights   το 1689 στην Αγγλία 
άνοιξαν τον δρόμο για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τού ανθρώπου στους 
Ευρωπαϊκούς λαούς.

Ακολουθεί η  Γαλλία με τη  Διακήρυξη των Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου, 
κατά την περίοδο τής Γαλλικής Επαναστάσεως το 1789. 

Τέλος, η  Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου,  
τού ΟΗΕ, στις 10 Δεκεμβρίου το  1948 ολοκληρώνει τη μεγάλη αυτή προ-
σπάθεια για ένα δικαιότερο κόσμο, που τόσο δυναμικά άρχισε και θεμελίωσε 
η αγωνιστική μορφή τού θείου Παύλου.  Φυσικά παραμένει το μέγα άθλημα 
τής έμπρακτης εφαρμογής των διακηρύξεων αυτών. Η επιτυχία αυτή τελικά 

4   ὃπ.π σελ. 503
5  Βασιλειάδη Νικολάου,  Χριστιανισμός καὶ Ἀνθρωπισμός,  Εκδόσεις «ὁ Σωτήρ», Αθῆναι 1981, σελ. 65
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ανάγεται στην πνευματική καλλιέργεια των ατόμων και των λαών. Διότι αυτή 
αγγίζει την ψυχή, η οποία δρα με πνεύμα ελευθερίας και αγάπης! Και είναι 
σε θέση να εφαρμόσει την υπέροχη εκείνη προτροπή του Παύλου «ἕκαστος 
ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν...» (Ρωμ.  15,2)

 Πολλάκις, αναλογίζομαι πόσο καθοριστική υπήρξε για την ιστορία της 
ανθρωπότητας, η ημέρα εκείνη τής μεταστροφής τού διώκτη Παύλου στην 
υπηρεσία του χριστιανικού μηνύματος τής αγάπης και τής ισότητας των 
ανθρώπων.  Και ασφαλώς, η μεταστροφή αυτή δεν αναφέρεται  μόνο στο θέμα 
τής σωτηρίας των ψυχών μας αλλά και στην υψηλή και καθοριστική έννοια 
των Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου!

Σίγουρα, ίσχυσε και ισχύει εκείνο που τόσο εύστοχα επεσήμανε και πάλιν 
ο εμβριθής φιλόσοφος και συγγραφέας Holzner: «Κάθε αληθινά μεγάλο 
επιδρά και στο πιο μακρινό μέλλον. Σ’ αυτό το σημείο βρίσκεται η σημασία 
τού Αποστόλου Παύλου για την παγκόσμια ιστορία»6.   

6  Holner Joseph,  Παῦλος,  Ἀθῆναι, 1978,  Ἐκδόσεις Δαμασκός,  σ. 25
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ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΕΑΣ 
(1838-1898)
a

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΙΝΑΡΙΔΗ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ

Μια λησμονημένη προσωπικότητα του 19ου αιώνα, ο Αρχιμανδρίτης 
Ιερώνυμος Μυριανθέας, ζωντανεύει στον πνευματικό περίγυρο της 

κυπριακής εκκλησιαστικής εργογραφίας με την πρόσφατη έκδοση της 
βιογραφίας του και καταλαμβάνει την πρέπουσα θέση στον ολιγάριθμο 
κατάλογο των Κυπρίων λογίων, οι οποίοι διέπρεψαν στην αλλοδαπή. 
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Η άγνωστη σε πολλούς, ίσως λόγω της δραστηριοποίησής της μακριά από 
την Κύπρο, δημιουργική φυσιογνωμία ενός ταπεινού κληρικού, καταγράφεται 
σε αυτή με περισσή αγάπη. Ο συγγραφέας, Κωστής Κοκκινόφτας, κατιών 
απόγονος αδελφής του Ιερωνύμου, μετά από πολυετείς έρευνες για τη ζωή, 
τη δράση, τις πνευματικές αναζητήσεις και τα επιτεύγματά του, σκιαγραφεί, 
με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, έναν κύκλο ζωής εξήντα χρόνων (1838-1898). 
Για τον λόγο αυτό αντλεί από την παράδοση και τις ζωντανές πληροφορίες, 
που κατέγραψε από τον συγγενικό περίγυρο του Ιερωνύμου, ταξινομεί 
κάθε λεπτομέρεια για το χρονολόγιο του βίου του, συγκεντρώνει την 
πνευματική του εργασία, όπως επιστολές, σημειώματα, κηρύγματα, ομιλίες 
και συγγραφικό έργο, αναδιφεί τον τύπο της εποχής και αποκωδικοποιεί από 
δυσεύρετες και άλλες έντυπες εκδόσεις οτιδήποτε αφορά την πνευματική 
του πορεία και τις αντίξοες συνθήκες, που αντιμετώπισε στη ζωή. Η δε 
τελειομανία του συγγραφέα τον οδήγησε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 
στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) των Αθηνών, στον 
ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου και αλλού, όπου εντόπισε, ύστερα από 
επίπονες έρευνες, πολύτιμα έγγραφα και κατάλοιπα του Ιερωνύμου, τα οποία 
επέτρεψαν, σε συνδυασμό με άλλο αρχειακό υλικό, που συνέλεξε από την 
Κύπρο, να συνθέσει τη βιογραφία του μακρινού προγόνου του.

Το βιβλίο αποτελείται από 566 σελίδες και το περιεχόμενό του 
διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στη ζωή και το έργο 
του Ιερωνύμου, ενώ το δεύτερο αποτελείται από σχετικά έγγραφα, που 
συμβάλλουν στην ιστορική τεκμηρίωση των πνευματικών επιτευγμάτων 
του. Αρχικά, στις πρώτες σελίδες (σ. 9-15) παρατίθεται χαιρετισμός από τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, ο οποίος, 
με το ιδιαίτερα γλαφυρό του ύφος, σκιαγραφεί τη ζωή και το όλο έργο του 
Ιερωνύμου και του αποδίδει την οφειλόμενη τιμή της Εκκλησίας της Κύπρου. 
Τον χαιρετισμό ακολουθεί πρόλογος του συγγραφέα.

Στη συνέχεια, στο πρώτο μέρος του βιβλίου (σ. 19-259) ο συγγραφέας, στις 
ακόλουθες δέκα, με χρονολογική σειρά, ενότητες, καταγράφει το αποτέλεσμα 
της έρευνάς του και παραπέμπει, με 539 υποσημειώσεις, στις πηγές αναφοράς: 
1. Καταγωγή και νεανικά χρόνια (1838-1851), 2. Μετάβαση στα Ιεροσόλυμα 
και φοίτηση στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού (1851-1862), 3. Σπουδές 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (1862-1867), 4. Καθηγητής στη Θεολογική 
Σχολή του Σταυρού (1867-1874), 5. Ιερατικός προϊστάμενος στο Λονδίνο  
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(1874-1886), 6. Ίδρυση της «Ιερωνυμείου Σχολής» στα Καμινάρια (1882), 7. 
Εγκατάσταση στη Γενεύη (1887-1898), 9. Θάνατος (1898), 9. Διαθήκη και 
κληρονομικές αντιπαραθέσεις (1898-1904), και 10. Μεταθανάτιες τιμητικές 
εκδηλώσεις. Η ρέουσα γλώσσα και η απλή γλωσσική διατύπωση, με την οποία  
ο συγγραφέας περιγράφει τα διάφορα γεγονότα ή αξιοποιεί τις ενέργειες και 
αποφάσεις του βιογραφούμενου κληρικού, υποβοηθεί τον αναγνώστη να 
βιώσει, στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, τον χαρακτήρα και τα 
πνευματικά χαρίσματά του. Επίσης, αναδεικνύει, με την παράθεση όλων των 
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επιστητών λεπτομερειών της διαβίωσής του, την ανθρώπινη και πνευματική 
διάσταση της προσωπικότητάς του. Οριοθετεί ακόμη την ταπεινή καταγωγή 
του και τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, και προβάλλει με παραδειγματική 
σαφήνεια την πολυδιάστατη δραστηριότητά του. Καταφέρνει με τον τρόπο 
αυτό, ώστε ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται άνετα και να εκτιμά το εύρος 
της πνευματικής δημιουργίας του Ιερωνύμου, το ηθικό ανάστημα της 
καθόλου ζωής του, που τον κατατάσσει στους μεγάλους Έλληνες λόγιους 
κληρικούς του 19ου αιώνα.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου (σ. 261-470) καταχωρίζονται 153 
έγγραφα, που εντόπισε ο συγγραφέας και είτε φέρουν την υπογραφή του 
Ιερωνύμου, είτε αφορούν σε διάφορες πτυχές της ζωής του. Τα έγγραφα αυτά 
καταλογογραφούνται στη συνέχεια (σ. 471-485), έτσι ώστε ο αναγνώστης 
να διευκολύνεται στην ταχεία αποδελτίωση και μελέτη τους. Στις επόμενες 
σελίδες του βιβλίου καταγράφονται οι συντομογραφίες (σ. 487), οι 
αρχειακές πηγές (σ. 487-491) και ο τύπος της Κύπρου και του ευρύτερου 
Ελληνισμού, που χρησιμοποιήθηκαν (σ. 492-493), η βιβλιογραφία (σ. 495-
513), ο κατάλογος των φωτογραφιών και εγγράφων, που παρατίθενται 
στην έκδοση (σ. 513-516), και λεπτομερές ευρετήριο (σ. 517-540). Τέλος, ο 
συγγραφέας κατηγοριοποιεί και παραθέτει μέρος του δικού του συγγραφικού 
έργου: αυτοτελείς εκδόσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια, επιστημονικές μελέτες, 
επιμέλεια εκδόσεων και δημοσιεύματα σε συλλογικούς τόμους (σ. 541-566).

Ο λησμονημένος αυτός λόγιος κληρικός ευτύχησε τα τελευταία χρόνια, 
μέρος του έργου του, να μελετηθεί και από άλλους ερευνητές. Όλοι τους 
ανέδειξαν το ήθος και το εύρος της πνευματικής του δημιουργίας. Ακόμη, 
η γενέτειρά του, τα Καμινάρια, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποδήμων, 
το 1998, εκατό χρόνια από τον θάνατό του, μερίμνησε για την ανέγερση 
μνημείου με την προτομή του και την τοποθέτησή του στον προαύλιο χώρο 
του σχολείου, το οποίο ο ίδιος ίδρυσε το 1882, αποδίδοντάς του με τον τρόπο 
αυτό την πρέπουσα τιμή.


