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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

a
† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ».
 

Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του πραγματώνει, σήμερα, τὸ θεϊκὸ 
σχέδιο γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ 
ὁμοίωσιν» Αὐτοῦ. Γίνεται ὁ πραγματικὸς ἄνθρωπος, τὸ πρότυπο, 

σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μεταμορφώσει κι ἐμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὴ Δευτέρα 
Παρουσία, κάμνοντάς μας  «συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ» 
(Ρωμ.8,29). Ἑνώνοντας ὁ Χριστὸς στὸ πρόσωπό Του τὴ θεία καὶ ἀνθρώπινη 
φύση, εἰσάγει τὸν ἄνθρωπο στοὺς κόλπους τῆς ἴδιας της θεότητος. Γίνεται 
Ἐκεῖνος σαρκοφόρος γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι θεοφόροι.

«Διέλθωμεν»,  λοιπόν, καὶ ἐμεῖς «ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο 
τὸ γεγονός»: (Λουκ. 2,15). 

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ δὲν εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα γεγονότα τοῦ 
κόσμου, ἀλλὰ τὸ μέγιστο γεγονὸς ποὺ δίχασε τὴν Ἱστορία, ἀφοῦ «εἰς κεφαλὴν 
γωνίας» τῆς μοναδικῆς της καμπῆς, ἐτέθη ὁ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς Θεός. Εἶναι 
τὸ γεγονὸς ποὺ ἔδωσε νόημα στὸ παρελθὸν καὶ σκοπὸ στὸ μέλλον.

Μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ ἄνθρωπος, ἐξωτερικεύοντας τοὺς φόβους του 
καὶ ἀναζητώντας ἐναγωνίως προστασία, θεοποίησε τὰ εἴδωλα, τὰ προϊόντα 
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τῶν χειρῶν καὶ τῆς νόησής του, ἀκόμα καὶ τὰ πάθη του. « Ἤλλαξε τὴν δόξαν 
τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν 
καὶ   τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν» (Ρωμ.1,23). Σήμερα, ὅμως, ἡ ἀνθρωπότητα δὲν 
κατασκευάζει διὰ χειρῶν, ἢ λογισμῶν, θνητῶν, ὁμοίωμα θεότητος. Ἡ Παρθένος 
τίκτει διὰ Πνεύματος Ἁγίου Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα.

Στὴν πρὸ Χριστοῦ κοινὴ ἱστορικὴ μνήμη τῆς ἀνθρωπότητας ὑπῆρχε ἡ 
συνείδηση τῆς ἔχθρας μεταξὺ  Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀπόηχος τῆς  παρακοῆς 
τῶν πρωτοπλάστων καὶ τῆς ἐκδίωξής τους ἀπὸ τὸν παράδεισο καθώς καὶ τῆς 
συνεχοῦς ἀπομάκρυνσής τους ἀπὸ τὸ θεϊκὸ θέλημα. Ἔρχεται, ὅμως, ὁ Χριστὸς 
καὶ ἀποκαθιστᾶ τὶς σχέσεις Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Δὲν εἴμαστε πιὰ ἀπόβλητοι τῆς 
Ἐδὲμ ἀλλὰ τέκνα Θεοῦ κατὰ χάριν, υἱοὶ καὶ θυγατέρες φωτὸς καὶ κληρονόμοι 
τῆς ἐπουρανίου βασιλείας. 

Ἡ ἀποξένωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸ δὲν ἦταν τὸ μόνο χαρακτηριστικὸ 
τῶν προχριστιανικῶν χρόνων. Ἡ ἀποξένωση αὐτὴ  εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα καὶ 
τὶς διαμάχες μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.  Ὁ Χριστός, ὅμως, «ἐλθὼν εὐηγγελίσατο 
εἰρήνην ἡμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγὺς» ( Ἐφ. 2,17).  Ὡς  «ἄρχων εἰρήνης» 
( Ἡσ.8,6) καὶ  «Θεὸς τῆς εἰρήνης» (Ρωμ. 15,33) εἶναι καὶ «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» ( Ἐφ, 
2,14).

Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου, τὴν ὁποία συνάπτουν μεταξύ τους οἱ ἄνθρωποι, 
ὕστερα ἀπὸ φιλονικίες καὶ πολέμους, καὶ ἡ ὁποία εἶναι μᾶλλον ἀνακωχὴ  
χάριν προετοιμασίας γιὰ νέο πόλεμο, διαφέρει ἀπὸ τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ.  
Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι διαρκὴς καὶ αἰώνια, ἑδράζεται ἐπὶ τῆς δικαιοσύνης 
καὶ τῆς καταλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό του. 
Αὐτὴ τὴν αἰώνια ψυχικὴ γαλήνη εὐαγγελίστηκαν οἱ ἄγγελοι ἐκείνη τὴν 
ἀνεπανάληπτη νύχτα στὴ Βηθλεέμ, μὲ τὸν ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ 
ἐπὶ γῆς εἰρήνη».

Ἡ πρόσληψη ἀπὸ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τῆς κοινῆς σὲ 
ὅλους τους ἀνθρώπους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φύλο, φυλὴ καὶ γλώσσα, ἀνθρώπινης 
φύσης, δίνει καὶ τὸ μήνυμα τῆς ἑνότητας ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ καὶ 
οἱ ἄγγελοι διαμηνύουν ὅτι ἡ μεγάλη χαρὰ ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
«χαρὰ παντὶ τῷ λαῷ» ( Λουκ.  2,10).  Κι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμπληρώνει 
ὅτι «ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τιτ. 2,11). Στὸ 
θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκει τὴν ὕψιστη 
μορφὴ ἑνότητάς της καὶ τὰ Χριστούγεννα στέλλουν τὸ μήνυμα ἐναντίον κάθε 
εἴδους ρατσισμοῦ.
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  Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Οὔτε καὶ μετὰ τὴ μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη νύχτα τῆς Βηθλεέμ, 
ἐξέλιπαν, δυστυχῶς, οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ ταλαιπωρίες τοῦ κόσμου. Ἡ εἰρήνη 
ποὺ ἐξήγγειλαν οἱ ἄγγελοι δὲν ἐπεκράτησε στὴ γῆ. Ἡ ἀδελφοσύνη καὶ ἀγάπη 
δὲν ἐβασίλευσαν ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Κι ὁ λόγος;  Ἡ ἀδυναμία καὶ ἡ 
ἄρνηση τῶν ἀνθρώπων νὰ δεχτοῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴ διδασκαλία Του.  «Εἰς τὰ 
ἴδια ἦλθε καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» ( Ἰω.1,11).

Ἰδιαίτερα, ἐμεῖς στὴν Κύπρο, βιώνουμε ἐδῶ καὶ σαρανταπέντε χρόνια τὴν 
ὀδύνη τῆς κατοχῆς τῆς μισῆς πατρίδας μας καὶ μίαν κλιμακούμενη ἀνασφάλεια, 
ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὶς ἀκόρεστες κατακτητικὲς βλέψεις τῆς Τουρκίας 
πάνω σὲ ὅλη τὴν Κύπρο. Τὸν τελευταῖο καιρὸ νιώθουμε ἀκόμα πιὸ βαριὰ τὴν 
ἀτμόσφαιρα γύρω ἀπὸ τὸ ἐθνικό μας θέμα. Δικοί μας καὶ ξένοι πιέζουν τὴν 
πλευρά μας γιὰ νέες ὑποχωρήσεις προκειμένου νὰ συγκατανεύσει ἡ κατοχικὴ 
δύναμη στὴν ἐπανέναρξη τῶν συνομιλιῶν.   

Ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ συνομιλίες, ἔστω κι ἂν γίνονται χωρὶς καμιὰν προοπτικὴ 
ἐπιτυχίας, ἀποτελοῦν ὀμπρέλα προστασίας ἀπὸ χειρότερες καταστάσεις, εἶναι 
πέρα γιὰ πέρα λανθασμένη. Δὲν συνομιλούσαμε, μήπως, ὅταν ξεκίνησε ἡ 
δεύτερη φάση τῆς εἰσβολῆς; Ἢ ὅταν ἀνακήρυσσαν τὸ ψευδοκράτος; Ἢ μήπως 
σταμάτησαν καμιὰ φορὰ οἱ παραβιάσεις στὸν ἐναέριο χῶρο μας, ἢ στὴν ΑΟΖ 
μας, μὲ τὶς συνομιλίες; Δὲν εἶναι πανάκεια οἱ συνομιλίες. Οὔτε καὶ θὰ πρέπει 
νὰ ἐπιδιωχθεῖ ἡ ἐπανέναρξή τους μὲ κάθε θυσία. Καὶ ἀκόμα, δὲν θὰ πρέπει 
νὰ ξεχνοῦμε τόσο εὔκολα τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐργάζεται ἡ Τουρκία καὶ 
προωθεῖ τὰ σχέδιά της, οὔτε καὶ νὰ μᾶς διαφεύγει ὁ τελικὸς στόχος της. 

Ἔχουμε τὴ γνώμη πὼς ἡ διακοπὴ τῶν συνομιλιῶν, ποὺ ἔγινε ἐξ 
ὑπαιτιότητος τῆς Τουρκίας καὶ μόνο, θὰ πρέπει νὰ  μᾶς  ὁδηγήσει σὲ ἀποτίμηση 
τῆς μέχρι τώρα πορείας μας καὶ σὲ λήψη ὀρθῆς ἀπόφασης γιὰ τὸ μέλλον, μὲ 
τὴν  ἐπανατοποθέτηση τοῦ προβλήματός μας στὶς ὀρθές του διαστάσεις, ὡς 
προβλήματος εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς.

Κάναμε μέχρι σήμερα πολλὲς ὑποχωρήσεις· κι ὅμως δὲν βρήκαμε καμιὰ 
ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά. Θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε καταλάβει πιά ὅτι 
καμιὰ ὑποχώρηση δὲν ἀποτελεῖ ἀνασχετικὸ φραγμὸ γιὰ τὸν τελικὸ στόχο τῆς 
Τουρκίας. Οὔτε κι ἂν  παραδώσουμε τώρα τὸν ὑποθαλάσσιο πλοῦτο μας θὰ 
πετύχουμε κάτι.  

Λύση ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα βίας καὶ ἀδικίας δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει 
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στὸν χρόνο. Ὁτιδήποτε κι ἂν δεχθοῦμε ὡς συμβιβασμό, κάτω ἀπὸ συνθῆκες 
πανικοῦ καὶ ἔκδηλης ἀδυναμίας, θὰ τὸ χάσουμε ὁριστικά, χωρὶς δυνατότητα 
ἐπιστροφῆς στὴν προηγούμενη κατάσταση. 

Ἡ ἀπαγκίστρωση ἀπὸ τὴν ἐπιδίωξη τῆς ρατσιστικῆς, διαιρετικῆς λύσης 
τῆς Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας, τὴν ὁποία φαίνεται νὰ ἐγκαταλείπει 
καὶ ἡ Τουρκία χάριν ἄλλων, πιὸ προχωρημένων στόχων της, δὲν θὰ πρέπει νὰ 
μᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀποδοχὴ ἄλλης χειρότερης λύσης, μιᾶς συγκαλυμμένης 
συνομοσπονδίας, ποὺ κι αὐτή, ἂς μὴν ἔχουμε ψευδαισθήσεις, δὲν θὰ ἀποτελεῖ 
τὸν τελικὸ  στόχο τῆς Τουρκίας. Πιστεύουμε ὅτι θὰ πρέπει νὰ τολμήσουμε 
ἐκεῖνο ποὺ δὲν τολμήσαμε τὸ 1983, μὲ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ ψευδοκράτους, καὶ 
τὸ 2004, μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος, τὴν ἀπόσειση δηλαδὴ ὅλων 
τῶν μονομερῶν ὑποχωρήσεων καὶ δεσμεύσεών μας.

Λύση δύο κρατῶν, ἔστω καὶ ἐνταγμένων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνέχει, 
κατὰ τὴ γνώμη μας, θανάσιμους κινδύνους. Ποιὸς θὰ ἐμποδίσει τὴ ροὴ 
ἑκατομμυρίων Τούρκων στὸ τουρκοκυπριακὸ κράτος; Καὶ ποιὸς ὕστερα θὰ 
τοὺς ἐμποδίσει, ἀφοῦ τοὺς δώσουν καὶ τὴν ὑπηκοότητα, καὶ τοὺς κάμουν 
Εὐρωπαίους πολίτες, νὰ περάσουν στὸ Ἑλληνοκυπριακὸ κράτος καὶ νὰ μᾶς 
καταλάβουν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο;

Μὰ κι ἡ συνομοσπονδία κρύβει ἀκόμη πιὸ θανάσιμο κίνδυνο γιά μᾶς. 
Ἡ Τουρκία θὰ ἐλέγχει καὶ τὸ δικό μας συνιστῶν κράτος. Θὰ πρέπει, 
κατοχυρώνοντας πρὸς τὸ παρόν, ὅ,τι ἔχουμε, νὰ ἐπιδιώξουμε ἕνα κανονικὸ 
κράτος. Δηλαδὴ ἕνα κράτος  μὲ εὐρωπαϊκά, δημοκρατικὰ χαρακτηριστικά, 
τὸ ὁποῖον νὰ μὴν ἔχει ἐξαρτήσεις ἀπὸ τρίτους καὶ νὰ μὴν ἐξαρτᾶται ἡ 
λειτουργία καὶ τὸ μέλλον του ἀπὸ ἄλλες χῶρες. Ἂν θέλουμε ἀποκατάσταση 
τῆς ἑνότητας τῆς χώρας, αὐτὸ δὲν θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ ρυθμίσεις διαχωρισμοῦ, μὲ 
θετικὲς ψήφους τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης κοινότητας, μακριὰ ἀπὸ τὴ θέληση τῆς 
πλειοψηφίας, μὲ ἐκ περιτροπῆς προεδρίες καὶ ἄλλα.  Κάτι τέτοιο θὰ διαιωνίζει 
τὸν διαχωρισμὸ καὶ θὰ γεννᾶ συγκρούσεις καὶ ἀντιπαραθέσεις. Γι’αὐτὸ καὶ 
θὰ πρέπει νὰ ἐνισχύσουμε ὅλα τὰ ἑνοποιητικὰ στοιχεῖα μιᾶς συμφωνίας καὶ 
νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ὅποια διαχωριστικά. Δὲν εἶναι μόνο ἐμπόδια ἐκεῖνα 
στὰ ὁποῖα ἀκόμα δὲν συμφωνήσαμε, ποὺ εἶναι ὁπωσδήποτε σοβαρά. Καὶ μὲ 
ὅσα δεχτήκαμε μέχρι τώρα, δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει τὸ κράτος.  Ἂς μὴν 
αὐταπατώμαστε. 

Ἡ ἐθνικὴ ἀφύπνιση, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἐθνικὴ αὐτογνωσία καὶ ἑνότητα, 
εἶναι μονόδρομος, ἂν θέλουμε νὰ ἐπιβιώσουμε ὡς Ἑλληνισμὸς στὴν Κύπρο. 
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 Ἡ ἐπιβίωσή μας μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα μόνο τῆς συνεχοῦς ἐγρήγορσης 
τῶν φυσικῶν καὶ ψυχικῶν μας δυνάμεων. Ἡ Ἱστορία τιμωρεῖ σκληρὰ ὅσους 
θεωροῦν ἐξασφαλισμένη τὴν παρουσία τους σ’  αὐτήν. 

Δὲν ἔχουμε ψευδαισθήσεις ὅτι εἶναι εὔκολη ὑπόθεση ἡ ἀλλαγὴ πλεύσης 
τὴν ὁποία προτείνουμε. Δὲν ἔχουμε, ὅμως, ἄλλη λύση. Οἱ εὔκολοι καὶ ἀκίνδυνοι 
τρόποι δὲν μποροῦν νὰ κάμψουν τὴν τουρκικὴ ἀδιαλλαξία.

Ἐν μέσῳ, λοιπόν, ἀδιεξόδων καὶ «ἐν συνοχῇ καρδίας», καλούμαστε νὰ 
ἑορτάσουμε καὶ φέτος τὰ Χριστούγεννα. Νὰ πορευθοῦμε πρὸς τὸ θεοδέγμον 
σπήλαιο γιὰ νὰ ἀντλήσουμε δύναμη, ἀπαραίτητη γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ 
ἐθνικοῦ ἀγώνα μας. Ἐκεῖ θὰ βροῦμε ἐνθάρρυνση γιὰ ὑπερπήδηση ὅλων τῶν 
ἀντιξοοτήτων τῆς ζωῆς.

Αὐτοῦ τοῦ «ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντος»  Θείου Βρέφους, τοῦ τελείου Θεοῦ 
ἡμῶν, τὸ ἄπειρον ἔλεος, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἐπικαλούμαστε σὲ ὅλους, 
ἰδιαίτερα στοὺς ἐμπερίστατους: στοὺς ἀγνοουμένους καὶ στοὺς συγγενεῖς 
τους, στοὺς πρόσφυγες, στοὺς ἐγκλωβισμένους, στοὺς πάσχοντες. Ἐλπίζουμε, 
μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ,  καθώς καὶ τοὺς δικούς μας ἀγῶνες, ἡ νέα χρονιὰ 
στὴν ὁποία σὲ λίγες μέρες θὰ εἰσέλθουμε, νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπελευθέρωση 
τῆς πατρίδας μας.

Διάπυρος ἐν Χριστῷ τεχθέντι εὐχέτης

Ἱερὰ Αρχιεπισκοπὴ Κύπρου
Χριστούγεννα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2018



Ο ΑΛΗΘΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥΤΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ1

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

a
Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  631 ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ 
ΕΚ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ

Ἐάν σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πλήρης, ἀναλλοίωτος καί γνησία 
συνέχεια τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ ὡς διεγράφη ἀνωτέρω, ἐάν ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός παρατεινόμενος εἰς τό διηνεκές, «ὁ χθές καί σήμερον ὁ 
αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» ( Ἑβρ. 13:8), τότε προκύπτουν ἐξ αὐτοῦ σαφεῖς 
εὐθύναι αἵτινες ὑπαγορεύουν τήν ἀκολουθητέαν πορείαν καί προσδιορίζουν 
προγραμματισμούς ποικίλης δράσεως. Σημειώνομεν σταχυολογικῶς καί 
διαγραμματικῶς τέσσαρα σχετικά στοιχεῖα.

1. Τό πρῶτον εἶναι ἡ ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας 
νά εἶναι τό στόμα τοῦ Χριστοῦ ὡς στόμα διακηρύξεως καί μεταδόσεως τῆς 
ἐκ Θεοῦ ἀποκαλυφθείσης ἀπολύτου καί ἀναλλοιώτου ἀληθείας. Ἐπιτρέψατέ 
μοι εἰς τό σημεῖον αὐτό νά τολμήσω μίαν μεταφοράν εἰς τήν ὅλην Ἐκκλησίαν 
σταχυολογημένων φράσεων ἐκ τῶν Στιχηρῶν τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τῶν 

1 Διάλεξις τοῦ Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου ἐνώπιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ 
τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
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Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ ἐπικαιρότης τῆς 
μεταφορᾶς εἶναι προφανής: «Ὅλην συγκροτήσασα τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμην 
καί τῷ θείῳ Πνεύματι συνδιασκεψαμένη», καί «ὅλην εἰσδεξαμένη τήν νοητήν 
λαμπηδόνα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ἔτι δέ «ταῖς τῶν Ἀποστόλων ἑπομένη 
προδήλως διδαχαῖς» ἡ Ἐκκλησία «ὡς Χριστοκῆρυξ» καί ὡς «πάγχρυσον 
στόμα τοῦ Λόγου», «Εὐαγγελικῶν προϊσταμένη δογμάτων ἡ μακαρία, καί τῶν 
εὐσεβῶν παραδόσεων ἄνωθεν λαβοῦσα τήν τούτων ἀποκαλύψιν σαφῶς, καί 
φωτισθεῖσα, θεοπνεύστως ἀπεφθέγξατο» καί «ἐξέθετο ὅρους θεοδιδάκτους».

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὡς σκοπόν νά ὁμιλῇ θεοπνεύστως καταθέτουσα εἰς τόν 
κόσμον τήν θεοδίδακτον ἀλήθειαν τήν ὁποίαν ἔλαβεν ἄνωθεν, ἑπομένη ταῖς 
διδαχαῖς τῶν ἀποστόλων καί προϊσταμένη τῶν εὐσεβῶν παραδόσεων. Καί 
πρέπει νά πραγματοποιῇ τό ἔργον αὐτό ἀφ᾽ ἑνός μέν «ὅλην συγκροτήσασα 
τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμην», δηλαδή προσφέρουσα ἀνθρωπίνως τό μέγιστον 
τῶν διανοητικῶν της δυνάμεων τῆς ἐπιστήμης καί τῆς σοφίας. Ἀφ᾽ἑτέρου δέ 
νά εὑρίσκεται συνεχῶς καί ἀδιακόπως συνδιασκεπτομένη τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι 
καί εἰσδεχομένη ὅλην τήν νοητήν λαμπηδόνα αὐτοῦ, δηλαδή νά εὑρίσκεται 
εἰς κατάστασιν τοῦ μεγίστου τῆς δεκτικότητος ἐν ἀποδοχῇ τῆς διδακτικῆς καί 
φωτιστικῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Παρακλήτου, ὁ ὁποῖος κατά 
τήν διαβεβαίωσιν τοῦ Κυρίου εἶναι «Τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» ὁδηγοῦν «εἰς 
πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» ( Ἰω. 16:13).

Εἴμεθα πιστοί καί ἀδιάλλακτοι εἰς τήν γραμμήν αὐτήν ὡς ἄνθρωποι τῆς 
Ἐκκλησίας καί ὡς ἔχοντες τήν μεγίστην καί ἱερωτάτην εὐθύνην τῆς διαφυλάξεως 
καί μεταδόσεως τῆς ἀπολύτου ἀληθείας τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλυφθείσης; 
Ποῦ ἀκριβῶς εὑρίσκεται τό κήρυγμά μας, ἡ κατήχησίς μας καί ἡ ἀδιάκοπος 
προσφορά ὀρθοδόξου διδαχῆς; Πόσην σημασίαν ἔχομεν ἀποδώσει εἰς τήν 
διάδοσιν τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, μιᾶς μοναδικῆς πίστεως ταυτιζομένης 
μέ τό εὐαγγέλιον καί τήν ἀποστολικήν παράδοσιν, δι᾽ὅλων τῶν σήμερον 
προσφερομένων μέσων καί δυνατοτήτων ἐπικοινωνίας; Τί κάνομεν πρός 
ἀντιμετώπισιν τῶν ποικίλων ἀντιχριστιανικῶν καί ἀντιορθοδόξων εἰσβολέων 
εἰς τόν χῶρον τοῦ διαδικτύου καί τῶν ἱστοσελίδων; Εἰς ποῖον ἐπίπεδον 
ταυτίσεως μέ τήν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου εὑρίσκεται ὁ ἔντυπος λόγος μας;

Τό περασμένο ἔτος πλησίον τῆς πόλεως τοῦ Λός Ἄντζελες ἤρχισε νά 
λειτουργῇ ἕνα τεράστιον πανεπιστημιακόν συγκρότημα μέ ἑκατόν φοιτητάς, 
ἀλλά μέ προοπτικήν δέκα χιλιάδας φοιτητῶν. Ἐκτίσθη ὑπό μιᾶς ὁμάδος κάποιας 
θρησκευτικῆς παραφυάδος ἐξ Ἰαπωνίας, ἐστοίχισε τριακόσια ἑκατομμύρια 
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δολλάρια καί ἑδημιουργήθη μέ ἀποκλειστικόν σκοπόν τήν διάδοσιν τῆς 
«θρησκευτικῆς ἀληθείας» τῆς ὁμάδος αὐτῆς. Ἀνά πᾶσαν ὥραν ἀναφύονται 
ἐν Ἀμερικῇ -διά νά περιορισθῶ εἰς περιοχήν τήν ὁποίαν γνωρίζω- κέντρα 
διαδόσεως τῆς «ἀλήθειας» τοῦ Ἰσλάμ. Ποῖος εἶναι ὁ ἀπολογισμός μας ἀπό 
πλευρᾶς πάθους, ζήλου καί ἐφευρετικότητος εἰς προσπαθείας δημιουργίας 
κέντρων προβολῆς τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως; Τί ἀποτέλεσμα προκύπτει ἀπό 
τήν συγκρισίν μας μέ τούς ποικίλους ἑτεροθρήσκους ἤ καί ἀθρήσκους εἰς τό 
ζήτημα αὐτό;

Πιθανῶς, θεωροῦμεν ὡς δεδομένον καί ἐφησυχάζομεν μέ τήν πεποίθησιν 
ὅτι ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας εἶναι ἀκατανίκητος καί τελικῶς ἐπικρατεῖ. 
Εἶναι ὅμως ἔτσι; Μήπως πρέπει νά ἐνθυμηθῶμεν τό φοβερόν ἐρώτημα τοῦ 
Κυρίου: «Πλήν, ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς 
γῆς;» (Λουκ. 18:8). Τό ἐρώτημα προβάλλει τό τρομακτικόν ἐνδεχόμενον μιᾶς 
πλήρους ἐκλείψεως τῆς πίστεως ἐκ τοῦ πλανήτου γῆ. Οὐαί τοῖς ὑπευθύνοις, 
δι᾽οἱανδήποτε μείωσιν, σχετικοποίησιν, καί, ὅ μή γένοιτο, ἔκλειψιν τῆς 
ἀληθείας τῆς πίστεως ἐκ τοῦ κόσμου μας.

2. Τό δεύτερον στοιχεῖον σχετίζεται μέ τόν σκοπόν τῆς Ἐκκλησίας νά εἶναι 
ἡ ζῶσα συνέχεια τῆς διακονίας τοῦ Κυρίου, τῆς θεραπευτικῆς τῶν ψυχικῶν καί 
σωματικῶν τραυμάτων καί πληγῶν τῶν ἀνθρώπων.

Ἐκεῖνος ὑπῆρξεν ὁ διακονῶν Θεός, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσεν ὅτι «ἐγὼ δὲ ἐν 
μέσῳ εἰμὶ ὡς ὁ διακονῶν» (Λουκ. 22:27) καί «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος» 
(Πράξ. 10:38). Ἀποτελεῖ γεγονός τεραστίας σημασίας διά τήν Ἐκκλησίαν, 
ἀπό πλευρᾶς σκοποῦ καί ἀποστολῆς, ἡ θεμελειώδης καί  διαχρονική ἐντολή 
τοῦ Κυρίου πρός τούς ἀποστόλους: «Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες 
ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς 
ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβατε, δωρεὰν 
δότε» (Ματθ. 10:8). Τό κήρυγμα-ἀναγγελία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν 
συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ἀπό διακονίαν θεραπευτικήν ψυχῶν καί σωμάτων, 
διακονίαν ἡ ὁποία καλύπτει εὐρύτατον φάσμα ἀνθρωπίνων καταστάσεων, 
αἵτινες ἀπαιτοῦν συμπαράστασιν, προστασίαν, ὑποστήριξιν, παράκλησιν, ἴασιν. 
Εἰς τόν σύγχρονον κόσμον ἡ σπουδαιότης τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς 
διακονούσης πραγματικότητος εἶναι τεραστίας, λόγῳ τοῦ τρομακτικοῦ ἀριθμοῦ 
καί τῆς ἀπιθάνου διαφοροποιήσεως περιπτώσεων ἐπειγουσῶν ἀνθρωπίνων 
ἀναγκῶν. Ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται νά κηρύττῃ τό εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ ὡς ὁ Κύριος, ἐάν συγχρόνως δέν ζῇ, πολιτεύεται καί διέρχεται ἐν 
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μέσῳ τοῦ κόσμου εὐεργετοῦσα, ἰωμένη καί διακονοῦσα ὡς Ἐκεῖνος.

Ποῦ εὑρισκόμεθα εἰς τό σημεῖον αὐτό ὡς Ἐκκλησία σήμερον; Ἀσφαλῶς 
γίνονται πολλά καί μάλιστα ἀξιοθαύμαστα εἰς πολλάς περιοχάς. Τό ἐρώτημα 
ὅμως εἶναι: Πόσον δυναμικόν εἶναι τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς πόσον 
βαθμόν συνυφασμένον μέ τό κηρυκτικόν της ἔργον; Ἡ διακονία τοῦ Κυρίου 
συνεδύαζε ἀνά πᾶν βῆμα κήρυγμα καί ἰάσεις, λόγον καί θεραπευτικήν τῶν 
ἀναγκῶν διακονίαν. Ἀποτελεῖ αὐτό συνείδησιν τῶν πιστῶν μας; Καί πῶς 
συμβαίνει εἰς πολλάς περιπτώσεις ἡ Ἐκκλησία ὡς διακονῶν ὀργανισμός νά 
περιορίζεται εἰς τήν λεγομένην φιλανθρωπίαν ὑπό τήν στενήν ἔννοιαν τοῦ 
ὅρου καί δή πραγματοποιουμένην κυρίως ὑπό γυναικῶν διά τῶν φιλοπτώχων 
Ἀδελφοτήτων;

Τό ζήτημα δέν εἶναι ἁπλῶς νά αὐξήσωμεν ὡς σύνολον ἐκκλησιαστικόν 
καί ὡς ἐπί μέρους πιστοί τήν φιλανθρωπικήν μας δραστηριότητα. Τό ζήτημα 
εἶναι νά καταστήσωμεν τήν παντοειδῆ θεραπευτικήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας 
ἀναπόσπαστον καί ζωτικήν συνιστῶσαν τῆς συνειδήσεώς της καί τοῦ ἔργου 
της. Τό ζήτημα εἶναι νά ἐμφυσήσωμεν εἰς τούς πιστούς μας τό πνεῦμα τῆς 
διακονίας ὡς θεμελιώδους χαρακτηριστικοῦ τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους, τῆς 
γνησίας χριστιανικῆς προσωπικότητος καί τῆς ὁλοκληρωμένης χριστιανικῆς 
ζωῆς. Ἐνταῦθα, ἀπαιτεῖται συστηματική ἀγωγή, δημιουργία συναφῶν μορφω-
τικῶν εὐκαιριῶν, καλλιέργεια πνεύματος πρωτοβουλίας δι᾽ ἔργα ἀγάπης καί 
προνοίας.

3. Τό τρίτον στοιχεῖον τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας ὡς πραγματικοῦ 
σώματος Χριστοῦ, εἶναι ἡ βίωσις καί συνεχής προβολή τῆς θεμελιώδους 
χριστολογικῆς πίστεως εἰς Ἰησοῦν Χριστόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα. 
Ἐάν ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας ὡς ζῶσα, 
ψηλαφητή πραγματικότης, τότε ἡ Ἐκκλησία αὐτή πρέπει νά μεταγγίζῃ διά 
παντός τρόπου καί μέσου Σταυρόν καί Ἀνάστασιν. Αὐτό σημαίνει ἔντονον 
συνείδησιν μετοχῆς εἰς τήν λυτρωτικήν διαδικασίαν, τήν ἀπελευθέρωσιν ἀπό 
τήν ἐνοχήν καί τήν ἁμαρτίαν τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῷ Σταυρῷ. Αὐτό 
ἐπίσης σημαίνει συνείδησιν τῆς ὑπερβάσεως τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου διά 
τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ κεντρική καί ἀποφασιστική σημασία τῆς συμβιώσεως καί συμπόρευσεως 
μέ τόν παθόντα καί ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντα Κύριον, ἐμφανίζεται κατά ὑπέροχον 
τρόπον εἰς τήν λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Τό φαινόμενον δέν εἶναι 
τυχαῖον. Δέν ὑπάρχει ἐκκλησιαστική ἀκολουθία εἰς τήν ὁποίαν νά μήν γίνεται 
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ἀναφορά εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν, διά νά μή ἀναφερθῶμεν εἰς 
τόν εἰκονογραφικόν, τόν διακοσμητικόν καί τόν ἀρχιτεκτονικόν χῶρον, 
ἔνθα ὀπτικῶς ἡ κυριαρχία τοῦ Σταυροῦ εἶναι πρόδηλος. Ἡ ἰδία κυριαρχία 
εἶναι ἐπίσης προφανής εἰς τήν συνεχῆ χρῆσιν τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ. 
Καί βεβαίως δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον τό γεγονός ὅτι ἀπό τῶν ἀρχαϊκῶν 
ἁπλῶν συμβόλων πίστεως μέχρι τοῦ ὑπερόχου συμβόλου πίστεως Νικαίας 
- Κωνσταντινουπόλεως ἡ ὁμολογία «Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρωθεὶς 
καὶ ἀναστάς» ἀποτελεῖ θεμελιώδη διακήρυξιν πίστεως. Πέραν ὅμως τούτου, 
τό ἐρώτημα εἶναι κατά πόσον οἱ πιστοί μας ζοῦν ἐκτός τῶν ἀκολουθιῶν 
τήν ἄρρητον χαράν τοῦ γεγονότος τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως. Τό 
ἐρώτημα εἶναι κατά πόσον ἡ προσοχή μας ὡς Ἐκκλησία ἑστιάζεται εἰς τό 
μοναδικόν αὐτό χριστολογικόν γεγονός τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τό κέντρον καί 
τήν οὐσίαν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

Ἐδῶ καί πάλιν πρέπει νά τονισθῇ ἡ ἀνάγκη συστηματικῆς διδαχῆς ἐπί 
τοῦ ζωτικοῦ αὐτοῦ θέματος ὀρθοδόξου πίστεως. Ἴσως, ἐνίοτε, ἤ συχνάκις, νά 
προβάλλεται ἡ ἀντίρρησις ὅτι «αὐτά εἶναι δογματικά θέματα, τά ὁποῖα εἶναι 
μᾶλλον θεωρητικά καί δέν ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονον ἄνθρωπον». Εἶναι 
θεωρητικόν θέμα ἡ ἁμαρτία, ἡ ἐνοχή, ἡ ἀνθρωπίνη ἀποτυχία, ἡ δουλεία τοῦ 
κακοῦ καί τῆς φθορᾶς, ὁ θάνατος; Εἶναι δογματικόν θέμα ἡ ἐλευθερία καί ἡ 
λύτρωσις ἀπό τό ἄγχος τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἐγκοσμίου αἰχμαλωσίας καί ἡ 
βίωσις τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ, τῆς πάντα νοῦν ὑπερεχούσης (Φιλιπ. 4:7), καί 
τῆς ἀφάτου χαρᾶς τῆς μετ᾽αὐτοῦ κοινωνίας καί τῆς τελικῆς ἀναστάσεως; Δέν 
θά ἔπρεπε καί ἐνταῦθα νά ἀκολουθήσωμεν πιστῶς τούς μεγάλους Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι δέν ἔπαυσαν οὐδ᾽ ἐπί στιγμήν νά ὁμιλοῦν καί 
νά ἀναλύουν ἀπό πάσης ἀπόψεως τήν πρωταρχικήν ἀλήθειαν τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως;

4. Τό τέταρτον στοιχεῖον τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας σήμερον, ἀναφέρεται 
εἰς τήν λατρευτικήν προσφοράν. Εἴμεθα ὡς Ἐκκλησία ἡ συνεχής καί ζῶσα 
παρουσία τοῦ Χριστοῦ ὡς τοῦ μεγάλου Ἀρχιερέως. Κατ᾽οὐσίαν εἰς πᾶσαν 
λατρευτικήν σύναξιν Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Λειτουργός, ὁ προσφέρων καί 
προσφερόμενος, ὁ ἀεί μεσιτεύων καί ἡγούμενος τῶν εὐχῶν καί δεήσεων 
ἡμῶν. Ἐντεῦθεν καί ἡ μοναδική σπουδαιότης τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς.

Τό κύριον αἴτημα ἐν προκειμένῳ δέν εἶναι ἁπλῶς νά προσφέρωμεν 
μίαν λογικήν καί εὐάρεστον λατρείαν, προσκυνοῦντες τόν ἐν Τριάδι Θεόν 
ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ ( Ἰω. 4:24). Τό κύριον αἴτημα ἐνταῦθα εἶναι νά 
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ἀναπτύξωμεν καί ἐμπεδώσωμεν τήν συνείδησιν ὅτι ἐν ἑκάστῃ λατρευτικῇ 
εὐκαιρίᾳ λειτουργοῦμεν ὡς συμπαριστάμενοι τῷ μοναδικῷ Ἀρχιερεῖ  Ἰησοῦ 
Χριστῷ, ὅτι τελοῦμεν ἐπί γῆς ὅ,τι ἐκεῖνος τελεῖ ἐν οὐρανῷ μεσιτεύοντες ὑπέρ 
παντός τοῦ κόσμου.

Ἡ ἰσχυρά συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι προσευχομένη καί λειτουργοῦσα 
λειτουργεῖ ἐν κόσμῳ ὡς ὁ Χριστός, θά βοηθήσῃ εἰς λύσιν πολλῶν λειτουργικῶν 
προβλημάτων, διότι θά προσφέρῃ ὄντως ἐξόχους προοπτικάς τῆς λατρείας 
ὡς κέντρου ἀποκαλύψεως τοῦ μυστηρίου τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνητοῦ Θεοῦ 
καί τῆς ἀρρήτου ἑνώσεως μετ᾽αὐτοῦ. Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι τόσον ἐν 
τῇ ἱστορίᾳ ὅσον καί ἐν τῷ παρόντι, πλῆθος μεταστροφῶν καί ἀποδοχῆς τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως συνέβησαν ἐν συναρτήσει πρός ἐμπειρίας συνδεομένας 
μέ παρακολούθησιν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ὁ μοναδικός, 
ὄντως, καί ἱερώτατος Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ 
Πατριαρχείῳ ὑπῆρξε κατ᾽ἐξοχήν ὁ χῶρος ἐντυπωσιακῶν μεταστροφῶν καί 
προσχωρήσεων εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἐπί μακρούς αἰῶνας.

Ἐνταῦθα, δέον νά ὑπογραμμισθοῦν δύο ζωτικά θέματα. Τό πρῶτον εἶναι 
ἡ ἀνάγκη μεθοδικῆς καί ὁλοπλεύρου λειτουργικῆς ἀγωγῆς τόσον διά τά 
παιδιά καί τούς νέους ὅσον καί διά τούς ὡρίμους. Εἶναι καιρός νά παύσωμεν 
νά θεωρῶμεν ὡς δεδομένον ὅτι τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιαζομένων ἔχει τήν 
ἀπαιτουμένην λειτουργικήν γνῶσιν. Ἡ ἐν γνώσει καί συνειδήσει συμμετοχή 
εἰς τήν λειτουργικήν ζωήν ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ συστατικῶν 
τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους καί ἀληθοῦς χριστιανικοῦ φρονήματος. Ἀλλά δέν 
δημιουργεῖται χωρίς ἐπίμονον καί οὐσιαστικήν λειτουργικήν ἀγωγήν.

Τό δεύτερον συναφές ζωτικόν θέμα εἶναι ἡ ἀναγκαιότης δημιουργίας 
καί διατηρήσεως συνθηκῶν λατρείας, αἱ ὁποῖαι βοηθοῦν εἰς τήν ἀνάπτυξιν 
ἀνθηρᾶς λειτουργικῆς ζωῆς. Τό θέμα εἶναι πολυσύνθετον καί περιλαμβάνει 
ζητήματα ἀρχιτεκτονικῆς, εἰκονογραφίας, ἀκουστικῆς, μουσικῆς, γλώσσης, 
χρόνου τελετουργιῶν κ.λπ., καί ἀξίζει νά εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τήν πρώτην 
γραμμήν ἐνδιαφέροντος τῶν ἐνοριῶν μας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τά μέχρι τοῦδε ἐκτεθέντα ὁδηγοῦν εἰς ὡρισμένα συμπεράσματα, βοηθη-
τικά εἰς τόν προγραμματισμόν τοῦ ἀμέσου ἔργου μας. Ἐπιτρέψατέ μοι νά 
ὑπομνήσω ἐν συνόψει τινά ἐξ αὐτῶν.
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1. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, παρά τήν μακράν 
ζωήν καί ἱστορικήν συνέχειαν ἐν τῷ βίῳ τῶν ἐνοριῶν μας, δέν εἶναι πάντοτε 
σαφής οὔτε ἐπαρκῶς γνωστός ἐν τῇ θαυμαστῇ πληρότητί του. Ὑπάρχει ζωτική 
καί ἄμεσος ἀνάγκη κατά Χριστόν παιδείας καί μορφώσεως τῶν πιστῶν μας. 
Ἡ ἐργασία κατηχήσεως μεταξύ τῶν παιδιῶν πρέπει νά ἐπεκταθῇ καί εἰς τούς 
ὡρίμους. Πρέπει νά γίνῃ μέλημα τοῦ ποιμαντικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου 
μας εἰς ἐπίπεδον κατ᾽ἀρχήν ἐνορίας καί περαιτέρω ἐπισκοπῆς.

2. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας τόσον καθ᾽ ἑαυτήν ὅσον καί ὡς πρός τό 
πλήρωμά της εἶναι ἡ βίωσις, συνέχεια καί προβολή τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου (α) 
ὡς τοῦ Διδασκάλου τῆς ἀπολύτου ἀληθείας, (β) ὡς τοῦ διακονοῦντος Θεοῦ, 
τοῦ θεραπεύοντος τάς πληγάς καί τά τραύματα τῶν ἀνθρώπων, (γ) ὡς τοῦ 
μεγάλου Ἀρχιερέως τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἀενάως μεσιτεύοντος ὑπέρ ἡμῶν, καί (δ) 
ὡς τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου Κυρίου. 
Εἶναι φανερόν ὅτι ἐνταῦθα γίνεται ἀναφορά εἰς τήν δογματικήν ἀλήθειαν τῆς 
πίστεως, εἰς τήν ποιμαντικήν δρᾶσιν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν λατρευτικήν πρᾶξιν 
της καί τέλος εἰς τήν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα 
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν χορηγόν τῆς σωτηρίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς συνέβη ἀνά τούς αἰῶνας, ὀφείλει νά καλλιεργῇ ἐν 
ἰσορροπίᾳ τά ἀνωτέρω βασικά δομικά στοιχεῖα τοῦ ἀληθοῦς ὀρθοδόξου 
ἤθους. Μονομερεῖς τονισμοί καί ἀπολυτοποιημέναι ἑστιάσεις εἴτε εἰς 
δογματικά θέματα εἴτε εἰς ποιμαντικάς δραστηριότητας εἴτε εἰς λειτουργικά 
ζητήματα, ὁδηγοῦν εἰς ἀνισορροπίας καί εἰς ἀπώλειαν τοῦ πολυτιμωτάτου 
χαρακτηριστικοῦ τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους, τό ὁποῖον εἶναι ἡ ὁλοκληρία, ἡ 
ἁρμονία τῶν μερῶν, ἡ διατήρησις τῆς ἀκεραιότητος ὅλων τῶν πλευρῶν 
ὥστε, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, νά «παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον 
τέλειον ἐν Χριστῷ» (Κολοσ. 1:28), «ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος 
πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἐξηρτισμένος» (Β´ Τιμοθ. 3:17). Ἐάν δέν γίνῃ αὐτό 
τότε θά ἐξακολουθήσωμεν νά ἔχωμεν τό φαινόμενον τῶν θρησκευτικῶν 
ἀκροτήτων μέ ὑπερτονισμούς ὡρισμένων πλευρῶν καί παραγκωνίσεις ἄλλων, 
μέ φανατισμούς καί ἀνοικείους προσκολλήσεις εἰς πρόσωπα καί ἰδέας ἐπί 
βλάβῃ τῆς ἀκεραιότητος τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους καί σαφεῖ μειώσει τῆς πίστεως.

Ἀποτελεῖ πολύ μεγάλην εὐλογίαν τό γεγονός ὅτι ἀνήκομεν εἰς τό 
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἐπί μακρούς αἰῶνας καί μέχρι σήμερον 
διέδωσε καί ἐπιμελῶς ἐκαλλιέργησε τόν πολυτιμώτατον θησαυρόν τῆς 
δημιουργίας ἑνός προτύπου ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ἤθους. Ἑνός προτύπου 
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τό ὁποῖον ἐμφανίζει ἰσόρροπον ἀνάπτυξιν ὅλων τῶν πλευρῶν, ἀκεραιότητα 
πίστεως καί πράξεως, ἔντονον ἐνδοεκκλησιαστικήν καλλιέργειαν ἀλλά καί 
ἄνοιγμα μαρτυρίας πρός ὁλόκληρον τόν κόσμον.

Αὐτό τό πάνσεπτον Πατριαρχεῖον ἔζησε μετά πρωτοφανοῦς προσηλώσεως 
καί ἐμμονῆς τόν σκοπόν τῆς Ἐκκλησίας καί τήν οὐσίαν τοῦ ὀρθοδόξου 
χριστιανικοῦ ἤθους, ὡς διακηρύξεως τῆς ἀνοθεύτου καί ἀκριβοῦς ἀληθείας 
τῆς ἀποκαλυφθείσης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί σφραγισθείσης διά τοῦ τιμίου αὐτοῦ 
αἵματος.

Αὐτό τό πάνσεπτον Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Βασιλί-
δος τῶν πόλεων, ἐβίωσεν ἐν συγκλονιστικῇ ἀφοσιώσει καί δημιουργικῇ πρωτο-
τυπίᾳ τόν σκοπόν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ὡς θεραπευτικῆς 
τῶν ἀνθρωπίνων πληγῶν καί τραυμάτων διακονίας τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καί 
Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό τό ἱερώτατον καί παγκόσμιον Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Κωνστα-
ντινουπόλει ἐπραγματοποίησε κατά ἀριστουργηματικόν τρόπον τόν σκοπόν 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς λειτουργούσης ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ μετά τοῦ μεγάλου 
ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὕτως ἐδημιούργησε μίαν ἔξοχον λειτουριγκήν 
παράδοσιν εἰς λατρείαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνητοῦ Θεοῦ καί εἰς οὐσιαστικήν 
λειτουργικήν οἰκοδομήν τῶν πιστῶν.

Αὐτό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐβίωσε διά τῆς συνεχοῦς προσφορᾶς, 
κόπου, πόνου καί θυσιῶν τόν σκοπόν τῆς Ἐκκλησίας ὡς παγκοσμίου μαρτυρίας 
τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως καί ὡς κιβωτοῦ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας 
δι᾽ὁλόκληρον τόν κόσμον, διά τήν κτίσιν πᾶσαν.

Τό σπουδαῖον εἶναι ὅτι τό Πατριαρχεῖον συνεδύασε τά ἀνωτέρω τέσσαρα 
στοιχεῖα, ὡς ἐν ἁρμονίᾳ συνιστώσας τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ 
προτύπου καί γνησίου ὀρθοδόξου ἤθους. Μέ τόν τρόπον αὐτόν κατέθεσεν 
εἰς τήν παγκόσμιον ὀρθόδοξον κοινότητα ἕνα ὄντως πολυτιμώτατον καί 
ἀναντικατάστατον γνώμονα διακριβώσεως καί ἐκτιμήσεως τοῦ βαθμοῦ 
προσεγγίσεως τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους καί τῆς χριστιανικῆς ἐν γένει ζωῆς πρός 
τό ἀπόλυτον πρότυπον καί μέτρον, δηλαδή πρός τό «μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4:13).

3. Τρίτον, δέον ὅπως κατανοηθῇ ὅτι σκοπός τῆς Ἐκκλησίας ὡς συνεχοῦς 
παρουσίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά ἀποτελῇ κέντρον μεταμορφώσεως. 
Κατ᾽οὐσίαν τό εὐαγγέλιον εἶναι παράγων συνεχοῦς ἀλλαγῆς: «Μετανοεῖτε» 
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εἶναι ἡ ἔννοια η ἐκφράζουσα τήν οὐσίαν τῆς ἀνθρωπίνης στάσεως ἔναντι τοῦ 
εὐαγγελίου. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι χῶρος ἀδρανείας καί στασιμότητος. Ἡ οὐσία 
της καί ἡ παράδοσίς της εἶναι συνεχής ζωή δυναμισμοῦ καί μεταμορφώσεως. 
Ὁ σκοπός αὐτός ἦτο, εἶναι καί θά παραμείνῃ εἰς τό κέντρο τῆς ζωῆς της καί 
τῆς δράσεώς της. Ὁ σκοπός αὐτός θά πρέπει νά διαμορφώνῃ τά προγράμματα 
ζωῆς καί δράσεως τῆς Ἐκκλησίας.

4. Τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας μας, τόσον τοπικῶς ὅσον καί παγκοσμίως 
ὑπό τήν σοφήν καί πνευματέμφορον ἡγεσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν 
Πατριαρχείου, ὑπῆρξε ἀνέκαθεν, ἀλλά εἶναι πολύ περισσότερον σήμερον, ἔργον 
ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος, ἰδίως ἀπό πλευρᾶς μαρτυρίας τῆς ὀρθοδόξου 
πίστεως. Ἡ σπουδαιότης καί ἱερότης τοῦ ἔργου αὐτοῦ καί ἡ ἀναγκαιότης τῆς 
μεταδόσεως «τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν» τοῦ χαρισθέντος ἡμῖν θησαυροῦ, δέν 
ἐπιτρέπουν φθοροποιούς ἐνδο-ορθοδόξους ἔριδας, νοσηρᾶς ἐνδοστρεφείας ἤ 
ἀρνήσεις τῆς κηρυκτικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας, λόγῳ ἀπομονωτισμῶν μή 
συμβατῶν μέ τό εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ «ὅς πάντας ἀνθρώποις θέλει σωθῆναι 
καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α´ Τιμ. 2:4).

Ἔχομεν τήν ὄντως ἔξοχον καί ἱερωτάτην τιμήν νά εἴμεθα οἱ Ἱεράρχαι 
τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἡ ἱστορία, τό παρόν καί τό μέλλον 
τοῦ Θρόνου αὐτοῦ μᾶς προσφέρουν μίαν ὑπέροχον προοπτικήν μαρτυρίας 
τοῦ εὐαγγελίου καί συμβολῆς εἰς τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
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ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ:

 ΚΥΠΡΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

a
Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί μου Σύνεδροι, 
Με τα αισθήματα της εν Κυρίω πατρικής μου αγάπης χαιρετίζω το εφετινό 

σας συνέδριο  το οποίο  έχει τίτλο: 

«ΚΥΠΡΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Αισθανόμεθα εσωτερική εγκαύχηση και ιστορική υπερηφάνεια διότι, 
δια μέσου των αιώνων, η Κύπρος μας υπήρξε, από τα ομηρικά χρόνια, 
μια αείρροος πηγή του ελληνικού  μας πολιτισμού και από το 45 μ.Χ. ένα 
ζείδωρο φυτώριο του χριστιανικού μας πολιτισμού.   Κατά τη διαχρονική 
τους πορεία οι δύο μεγαλόπνοες αυτές αξίες ενώθηκαν σε μία περίλαμπρη 
και «ΘΕΟΚΕΛΕΥΣΤΗ ΣΥΖΥΓΙΑ», κατά τον εμβριθέστατο βυζαντινολόγο 
Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο. Ήταν μια «Συνθήκη κοσμοσωτήριος Ἑλλάδος καὶ 
Χριστιανισμοῦ. Μιὰ Θεοκέλευστος συζυγία, τὸ μέλλον ἀμφοτέρων εἰς τοὺς 
αἰῶνας ἑξασφαλίζουσα»1.

1  Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Βυζαντιναὶ μελέται, ’Εν Ἀθήναις 1857, σσ. 40-44.
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Και όντως η Κύπρος, κατά τη μακραίωνη ιστορική της διαδρομή όχι μόνο 
διακρίθηκε με τους αγώνες της για την περιφρούρηση της διφυούς αυτής 
υποστάσεώς της, αλλά και διέλαμψε με τη δημιουργία και την παράδοση ενός 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ο οποίος εκπέμπει  τον ζωογόνο πλούτο του 
στα πέρατα της οικουμένης, και  ο οποίος φωτίζει και καθοδηγεί τις σκέψεις 
και τις πράξεις μας.

 Τα αρχαία μας μνημεία και οι δέκα βυζαντινοί μας ναοί  της οροσειράς 
του Τροόδους, που η UNESCO, μετά την αυστηρή αξιολόγηση, της κατέταξε  
ως «μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», επικυρώνουν, 
ιστορικώς,  τις πιο πάνω θέσεις. 

Η Εκκλησία Κύπρου, ως «τιθηνοῦσα Μήτηρ» του λαού μας, διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στους αγώνες αυτούς και αναδείχθηκε στη συνείδηση 
του λαού μας ως η «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ».

Την ιστορική αυτή αλήθεια μαρτυρεί ο Άγγλος ιστορικός John Hackett, 
στο περίφημο και εμβριθές έργο του ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: «Ἡ Ἐκκλησία συνετήρησεν τὴν λυχνίαν τῆς 
Πατρίδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας σταθερῶς ἀκοίμητον, ἐν χρόνοις καθ’ οὓς 
ἄνευ αὐτῆς ἡ λυχνία αὕτη θὰ εἶχε σβεσθῇ πρὸ πολλῶν αἰώνων.»2

Άρα, πάρα πολύ δικαιολογημένα ο Νομπελίστας Ποιητής μας Γιώργος 
Σεφέρης έγραψε: 

«[…] Το φθινόπωρο τού ’53, ταξίδεψα πρώτη φορά στην Κύπρο. Ήταν η 
αποκάλυψη ενός κόσμου και ήταν ακόμη  η εμπειρία ενός ανθρώπινου δράματος 
που, όποιες και νά ’ναι οι σκοπιμότητες τής καθημερινής συναλλαγής, μετρά 
και κρίνει την ανθρωπιά μας [...].

Και συλλογίζομαι πως, αν έτυχε να βρω στην Κύπρο τόση χάρη, είναι 
ίσως γιατί το Νησί αυτό μού έδωσε ό,τι είχε να μού δώσει για να χωρέσει το 
ΘΑΥΜΑ. Είναι περίεργο να το λέει κανείς σήμερα.

Η Κύπρος είναι ένας τόπος,
όπου το ΘΑΥΜΑ λειτουργεί ακόμη [...].»3

2   ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΚΚΕΤ,  Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κατὰ μετάφρασιν 
καὶ συμπλήρωσιν Χαριλάου Ι. Παπαϊωάννου, Τόμος Α΄, σελ. ιβ΄,  ἐν Ἀθήναις 1923,
3   Γεωργίου Σεφέρη, Ἡμερολόγιο Καταστρώματος, Γ΄,  1955, σελ.336.      
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Και, όντως, το θαύμα αυτό ανέτειλε ολόλαμπρο κατά την επική περίοδο 
του 1955-59, όταν ο κυπριακός λαός σύσσωμος κατέθεσε το αίμα του στα 
βουνά και στις «μνησιπήμονες» φυλακές,

«ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΕΟΔΜΗΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

 

Συνεπώς, πολύ δικαίως

ΕΔΟΞΕ ΤΗι ΑΚΑΔΗΜΙΑι ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΝ ΑΘΛΟΦΟΡΟΝ ΜΕΓΑΛΟΣΘΕΝΕΤΗΝ ΕΥΗΝΟΡΑ ΤΕ

ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΗΜΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΑΟΝ
ΤΩι ΧΡΥΣΩι ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΩι ΤΙΜΗΣΑΙ [...] 

ΚΑΙ ΕΥΞΑΣΘΑΙ ΑΥΤΩι ΤΑΧΙΣΤΗΝ ΓΛΥΚΕΙΑΝ
ΤΩΝ ΜΟΧΘΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΜΟΙΒΗΝ

«ΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΓΛΑΟΝ ΕΥΧΟΣ ΑΡΕΣΘΑΙ».

Είμαι βέβαιος ότι καταξιωμένοι εισηγητές από την Κύπρο και την 
Ελλάδα θα καταθέσουν πρωτότυπες εισηγήσεις, με τις οποίες θα προβάλουν 
ποικίλες πτυχές της ιστορίας μας, η οποία βυθίζεται στην αχλύ του χρόνου 
και του ιστορικού της γίγνεσθαι, καθώς και του βαθύπλουτου πολιτισμού της, 
παλαιόθεν έως σήμερα. Οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία εντός του τριημέρου 
να γνωρίσουν, να στοχαστούν και να συζητήσουν επί ποικίλων θεμάτων, που 
άπτονται της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Πολιτικής, της Θρησκείας, της 
Εκπαίδευση, της Λογοτεχνίας και των Τεχνών της νήσου Κύπρου.

Σήμερα, που η πατρίδα μας διέρχεται την πιο δύσκολη ιστορική της καμπή, 
οδυνωμένη κάτω από το πέλμα του γνήσιου διαδόχου του  ουννικού Αττίλα, 
συνειδητοποιούμε για άλλη μια φορά το ιστορικό μας χρέος, να παραμείνουμε, 
ως Εθναρχούσα Εκκλησία, στην εμπροσθοφυλακή αυτού του αγώνα για την 
απελευθέρωση της κατεχόμενης Γης μας. Και δηλώνουμε, πάση δυνάμει, 
σ’ όλους Εσάς που αποτελείτε τη «ΖΥΜΗ» των πνευματικών ανθρώπων της 
κοινωνίας ότι η Εκκλησία Κύπρου θα παραμείνει απτόητη στις επάλξεις του 
χρέους και των ιστορικών της παραδόσεων.

Επιθυμώ να διευκρινίσω ότι την Εκκλησία δεν την αποτελούμε εμείς οι 
ολίγοι αξιωματούχοι και κληρικοί αλλά και όλοι Εσείς, οι πνευματικοί ταγοί 
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και διαμορφωτές των ψυχών των νέων μας, καθώς και όλος ο λαός μας. 

Συνεπώς όλοι μαζί, Κλήρος και Λαός, έχουμε χρέος ιερό να συνεχίσουμε 
τον αγώνα μας μέχρις ότου η χρυσόπτερος Ίρις αναγγείλει το φέγγος της 
ποθεινής ημέρας, κατά την οποία θα διαλάμψουν και στην τλήμονα Πατρίδα 
μας οι αρχές της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης.  Το πλούσιο ιστορικό μας 
παρελθόν και η μακραίωνη ιστορία μας μάς επιτάσσουν να αγωνιζόμαστε 
αδιαλείπτως και να αισιοδοξούμε. «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς 
δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν 
καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν» (Ψαλμ.19, 8-9). Είθε ο 
Θεός να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί στις υψηλόφρονες κορυφές του 
ιστορικού μας καθήκοντος.

Ολόθερμες ευχές εκφράζω προς τους διακεκριμένους εισηγητές του 
Συνεδρίου, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι θα φέρουν στο φως άγνωστες πτυχές, 
τόσο της ιστορίας μας όσο και του πολιτισμού της Κύπρου, για τις οποίες θα 
νιώσουμε πολύ υπερήφανοι.

Ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου εκφράζω στην ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ τα ενδόμυχά μου συγχαρητήρια για το 
επιτελούμενο επιστημονικό της έργο και τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου για 
την ποικιλόμορφη συμπαράστασή της στον αγώνα που διεξάγουμε για την 
επιδιωκόμενη εθνική δικαίωση, η οποία επιβάλλεται να είναι σύμφωνη με τις 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ηθικής.

    
    Διάπυρος προς Κύριο ευχέτης

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 12.12.2018

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήλωσα κι άλλες φορές ότι δεν έχω καμιάν ειδικότητα, ούτε και 
ιδιαίτερες σπουδές στην πολιτική. Η παρουσία μου σε συγκεντρώσεις 
που εκφράζουν αγωνία για το μέλλον του τόπου μας τονίζει, λόγω 

της θέσης και του σχήματός μου, και την ταυτόχρονη αγωνία της Εκκλησίας 
για το ίδιο θέμα και δηλώνει την πρόθεσή της να αγωνιστεί  για τη σωτηρία 
του τόπου. Όσα θα πω, συνιστούν τις σκέψεις ενός μέσου σκεπτόμενου 
ανθρώπου και εκφράζουν τη θέλησή μου, που ταυτίζεται με τη δική σας, για 
αλλαγή της κατάστασης.

Βαριά η ατμόσφαιρα για όσους σκέπτονται υπεύθυνα γύρω από το εθνικό 
μας θέμα, το τελευταίο διάστημα. Δικοί μας και ξένοι πιέζουν τη δική μας 
πλευρά για επανέναρξη, έναντι οποιουδήποτε κόστους, των συνομιλιών για 
το Κυπριακό, επισείοντας τον κίνδυνο παγίωσης της σημερινής κατάστασης, 
ή δημιουργίας νέων τετελεσμένων, αν συνεχιστεί η αδράνεια και η ακινησία 
γύρω από το θέμα. 

Το πήγαινε-έλα απεσταλμένων, τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και 
άλλων ενδιαφερομένων, οι κομματικοί διαξιφισμοί, η τάση κάποιων της 
αντιπολίτευσης να πλειοδοτούν σε παραχωρήσεις και να κατηγορούν τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν υποχωρεί κι άλλο, μαζί με την πλήρη 
εκτράχυνση της κατοχικής δύναμης και των οργάνων της στα κατεχόμενα, 
δημιουργούν μιαν αίσθηση επικείμενης συμφοράς.
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Η εντύπωση ότι οι συνομιλίες, οι οποιεσδήποτε συνομιλίες, κι όταν 
αυτές απλώς γίνονται χωρίς καμιάν προοπτική επιτυχίας, αποτελούν ομπρέλα 
προστασίας από χειρότερες καταστάσεις, είναι πέρα για πέρα λανθασμένη. 
Δεν συνομιλούσαμε, μήπως, όταν ξεκίνησε η δεύτερη φάση της εισβολής; 
Ή όταν ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος; Ή όταν κατασκεύαζαν τον αγωγό που 
μεταφέρει νερό από την Τουρκία; Κι από την άλλη· σταμάτησαν καμιά φορά 
οι παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας ή στην ΑΟΖ  μας με τις συνομιλίες; 
Δεν θέλω να πω πως δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί διάσπαση του αδιεξόδου. 
Δεν είναι όμως πανάκεια οι συνομιλίες. Ούτε και θα πρέπει να επιδιωχθεί η 
επανέναρξή τους με κάθε θυσία. Και ακόμα δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τόσο 
εύκολα τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Τουρκία και προωθεί τα σχέδιά 
της, ούτε και να μας διαφεύγει ο τελικός στόχος της.

Έχω τη γνώμη πως η διακοπή των συνομιλιών, που έγινε εξ υπαιτιότητας 
της Τουρκίας, -μόνο μερικοί δικοί μας δικαιολογούν την Τουρκία και 
αποδίδουν την ευθύνη στη δική μας πλευρά- θα’ πρεπε να μας οδηγήσει σε 
αποτίμησή της μέχρι τώρα πορείας μας και τη λήψη ορθής απόφασης για το 
μέλλον. 

Το πρόβλημά μας είναι ξεκάθαρα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Η ίδια 
η Τουρκία το ξέρει πολύ καλά, γι’ αυτό και επεζήτησε και κατάφερε να κερδίσει 
χρόνο, ώστε να ξεχασθεί από τη διεθνή κοινότητά η υφή του προβλήματος 
και να επέλθει κόπωση στον λαό μας. Τελικά, κάτω από την πίεση των 
γεγονότων αλλά και τις υποσχέσεις των τρίτων ότι θα πίεζαν την Τουρκία για 
μια διευθέτηση, πέσαμε στην παγίδα της κατοχικής δύναμης. Κι ενώ είχαμε 
την ακράδαντη πεποίθηση πως μόνο με τη διεθνοποίηση του προβλήματός 
μας θα εξαναγκαζόταν η Τουρκία να συγκατανεύσει σε μιαν υποφερτή για 
μας λύση, αποδεχόμενοι εμείς τις διακοινοτικές συνομιλίες, ανατρέψαμε την 
πολιτική της διεθνοποίησης. Οι διακοινοτικές συνομιλίες, ως εκ της φύσεώς 
τους, περιορίζουν τη διαφορά στο επίπεδο των δύο κοινοτήτων -παρόλο που 
πίσω από τους Τουρκοκύπριους βρίσκεται η Τουρκία- και ανατρέπουν τον 
διακρατικό χαρακτήρα που έχει η διεθνοποίηση. Την Κύπρο δεν την κατέχει 
η άλλη κοινότητα του νησιού. Με τις διακοινοτικές συνομιλίες η Τουρκία 
εμφανίζεται αποστασιοποιημένη από το πρόβλημα. Δέχεται μάλιστα τα εύσημα 
από τη διεθνή κοινότητα γιατί θέλει, δήθεν, και προωθεί διακαώς λύση.

Η εμπλοκή της πλευράς μας στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, 
έστω και με διαλείμματα, αλλά συνεχίζονται ό,τι και να συμβεί, είχε, κατά τη 
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γνώμη μου, δύο κακά αποτελέσματα για μας: Πρώτα  τη σταδιακή αποδοχή 
όλων των κατά καιρούς διεκδικήσεων των Τούρκων, χωρίς καμιά δική τους 
υποχώρηση. Αντίθετα, κάθε αποδοχή, εκ μέρους μας, μιας διεκδίκησής τους, 
για να συνεχιστούν οι συνομιλίες και να αποφύγουμε τα χειρότερα, οδηγούσε 
σε προβολή νέων διεκδικήσεων. Από 1974 και εδώ, η Τουρκία  κερδίζει με το 
να μας εκφοβίζει, παρά με το να μας πολεμά. Και δεν είναι δύσκολο πια σε 
κανένα, να διακρίνει τον τελικό και αμετάθετο στόχο της : Την κατάκτηση 
και Τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου.

Έδωσε, όμως, αυτή η άγονη, μακροχρόνια εμπλοκή μας στον διακοινοτικό 
διάλογο και το καλύτερο άλλοθι στους τρίτους, τα Ηνωμένα Έθνη, τις 
Μεγάλες Δυνάμεις τον διεθνή, γενικώς παράγοντα, για να δικαιολογήσουν 
την αδράνειά τους. Αφού τα πράγματα θα οδηγηθούν κάποτε σε κάποια 
λύση -αυτή είναι η εντύπωση από τις συνομιλίες- χωρίς να υπάρξουν 
μεγάλες αντιδράσεις, μέσω υποχωρήσεων της πλευράς εκείνης που δείχνει 
διατεθειμένη να "συμβιβαστεί", γιατί αυτοί να πιέσουν ή να εμπλακούν;

Οι ισχυροί, οι Μεγάλες Δυνάμεις, δεν ενδιαφέρονται για την επικράτηση 
του Δικαίου αλλά για την ισορροπία στην περιοχή. Θα επενέβαιναν, αν 
θίγονταν τα δικά τους συμφέροντα. Γι’ αυτό κι όλοι κρατούν ίσες αποστάσεις 
από τον θύτη και το θύμα. Η διεθνής κοινότητα, όσες φορές αναφύεται ένα 
πρόβλημα προτρέπει: Συνομιλήστε (Do not fight! Talk!) Η ειρήνη ανάγεται 
σε αυτοτελή αξία κεχωρισμένη του Δικαίου. Εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συμφωνήσουν για την τελική λύση, δεν υπάρχει πρόβλημα για τους τρίτους.

Παρόλο που η ανθρωπότητα πίστεψε πως, μετά τους δύο παγκόσμιους 
πολέμους του 20ού αιώνα, το Δίκαιο και η Ελευθερία θα επικρατούσαν 
παντού, γι’αυτό και προνοήθηκαν όργανα και θεσμοί για επιτήρηση και 
επιβολή του Δικαίου, της Ειρήνης και της Ελευθερίας. Δυστυχώς, η πείρα μάς 
έπεισε ότι όλοι αυτοί οι θεσμοί έχουν φθαρεί. ΟΗΕ, Συμβούλιο Ασφαλείας, 
Διεθνή Δικαστήρια, Ευρωπαϊκή Ένωση, υπακούουν και λιβανίζουν τους 
ισχυρούς, παραβλέποντας τους αδύναμους και καταπατώντας το Δίκαιό 
τους. Όταν νίπτει κανείς τας χείρας του σε μια σύγκρουση μεταξύ ισχυρού 
και αδυνάτου, δεν σημαίνει ότι μένει ουδέτερος. Σημαίνει ότι παίρνει το μέρος 
του ισχυρού.

Εγκαταλελειμμένοι, λοιπόν, στη μοναξιά μας, ίσως και εξ υπαιτιότητός 
μας, γιατί δεν διεκδικήσαμε το Δίκαιό μας με τρόπο πειστικό, διαπιστώνουμε 
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σήμερα, ύστερα από σαράντα πέντε χρόνια κατοχής, ότι όλες οι παραχωρήσεις 
μας εκλαμβάνονται από την Τουρκία ως αδυναμία, γι’αυτό και επανέρχεται 
κάθε φορά με νέες διεκδικήσεις. Και έτσι ο φαύλος κύκλος διεκδικήσεων- 
παραχωρήσεων διαιωνίζεται. Η πράξη έχει δείξει ότι, η Τουρκία θέλει τον 
διάλογο για να θέτει, μέσω των εδώ εγκάθετών της, νέες διεκδικήσεις. 
Προσπαθεί να δώσει προς τα έξω την εντύπωση ότι οι μονομερείς απαιτήσεις 
της, αποτελούν διμερείς διαφορές μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ότι η 
επίλυσή τους απαιτεί διαπραγμάτευση· δηλ. απαιτεί την υποχώρησή μας για 
να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Θα πρέπει όμως, να έχουμε μάθει από όσα μέχρι σήμερα πάθαμε, ότι 
καμιά υποχώρηση δεν αποτελεί ανασχετικό φραγμό για τον τελικό στόχο της 
Τουρκίας. Ούτε κι αν παραδώσουμε τώρα τον υποθαλάσσιο πλούτο μας θα 
πετύχουμε κάτι. Με τις συνεχείς υποχωρήσεις δεν μπορούμε να φτάσουμε 
σε λύση. Το είπε, πριν λίγες μέρες και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως 
απόσταγμα εμπειρίας πολυετούς. 

Είναι λυπηρό, αλλά άξιο ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης, το ότι η φιλο-
πατρία του λαού μας, παρόλο ότι παρουσιάζει, κατά καιρούς, μεγαλειώδεις 
εξάρσεις, δεν εμπνέει την καθημερινότητά του. Ο πατριωτισμός σπανίως 
υπήρξε το σύνηθες δεδομένο ή το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του. Μάλλον 
η αμέλεια, η αδιαφορία, η ιδιοτέλεια και κυρίως ο διχασμός χαρακτηρίζουν 
την καθημερινότητά μας. Οι Έλληνες αμελούν, καταχρώνται και μαλώνουν. 
Και αφυπνίζονται εκ των υστέρων, κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες που 
παράγει αυτή η συμπεριφορά. Έτσι και σήμερα κάποιοι βλέπουν με ανοχή 
και κατανόηση τις Τουρκικές επιβουλές, κάποιες φορές τις συμμερίζονται, 
αμφισβητώντας τα δίκαια και παραβλέποντας τις ανησυχίες της δικής μας 
πλευράς.

Από το 1974 δεχτήκαμε και δεχόμαστε καθημερινά πολλές ταπεινώσεις. 
Κι όμως, πολλοί αντιμετωπίζουν την κατάσταση χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς 
την ελληνική περηφάνια. Οι καθημερινές ανακοινώσεις για τον αριθμό των 
Ελλήνων Κυπρίων που επισκέπτονται τα κατεχόμενα, τα ποσά που ξοδεύουν 
εκεί, οι αναχωρήσεις από το παράνομο αεροδρόμιο, οι φωνές για διάνοιξη και 
άλλων οδοφραγμάτων, για να εξοικειωθούμε κι άλλο με την κατοχή, δίνουν 
μιαν αίσθηση της εθνικής αφασίας στην οποία ένα μεγάλο μέρος του λαού 
μας έχει περιέλθει.



765ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες δεν είναι ανεξήγητο το ότι ο διεθνής 
παράγοντας, ο οποίος παρακολουθεί αυτή την κάμψη του ηθικού μας, πιέζει 
κι άλλο την πλευρά μας, αφού μάλιστα βρίσκει και σε μερίδα της ηγεσίας μας 
πρωτοπόρους στην άτακτη υποχώρηση. Κι η Τουρκία περισσότερο να αυξάνει 
τις προκλήσεις της. Αυτά, όλα όμως, θα πρέπει να μας αφυπνίσουν από τον 
λήθαργο. Οφείλουμε, εμείς τουλάχιστον που μέχρι σήμερα εξακολουθούμε 
να αγωνιούμε για το μέλλον του τόπου μας, να πρωτοστατήσουμε στη 
συνειδητοποίηση εκ μέρους όλου του λαού μας των θανάσιμων κινδύνων 
που διατρέχουμε και στη λήψη ανασχετικών μέτρων, με απώτερο στόχο την 
αλλαγή πλεύσης, την απαλλαγή από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό με τις 
συνομιλίες που γίνονται, με τον τρόπο που γίνονται,  εδώ και σαράντα πέντε 
χρόνια.

Το γεγονός ότι η Άγκυρα αμφισβητεί έμπρακτα -και το δείχνει καθη-
μερινά,-  τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου σε αέρα και θάλασσα 
και κάθε μέρα ανακοινώνει και νέες απαιτήσεις σε βάρος μας, επισείοντας 
ταυτόχρονα την απειλή του casus belli, δεν μας συνετίζει, δυστυχώς. 
Η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας δεν σημαίνει ότι αυτή είναι παντοδύναμη 
κα ότι εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, δεν είμαστε σε θέση να υπερασπίσουμε 
τα δίκαιά μας. Η Τουρκία αντιμετωπίζει σήμερα πολλά προβλήματα, η δε 
επεκτατική, ιμπεριαλιστική πολιτική της στην Κύπρο, στη Συρία και εναντίον 
των Κούρδων τα εντείνει και τα επαυξάνει. Θα πρέπει η συνεκτίμηση όλων 
αυτών, να μας οδηγήσει σε συστράτευση όλων των δυνάμεων μας και στη 
χάραξη μιας αξιόπιστης, αποτρεπτικής και αποτελεσματικής πολιτικής.

Για τη λήψη σωστής απόφασης σε ένα τέτοιο  κρίσιμο θέμα, ζήτημα ζωής 
ή θανάτου για μας, χρειάζεται, ασφαλώς, ορθή διάγνωση. Θα φτάσουμε 
στην ορθή διάγνωση, εξετάζοντας με νηφαλιότητα  τα γεγονότα δίπλα 
και γύρω μας. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν κηδεύουμε 
"γεγυμνωμένα" οστά, μισόν αιώνα, σχεδόν, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση 
των ανθρώπων, -και άλλοι δεν θα κηδευτούν ποτέ- τότε η ανθρωπότητα έχει 
αποδομήσει αξίες και ιδανικά, την ίδια την ανθρωπιά της. Η βία εξακολουθεί 
να είναι ισχυρότερη από το δίκαιο· και τα συλλογικά όργανα ασφάλειας 
που διαθέτει η διεθνής κοινότητα διακρίνονται από ανεπάρκεια, βραδύτητα, 
έλλειψη δυνατότητας εκτέλεσης.

Στηρίξαμε, τις ελπίδες μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και 
απογοητευόμαστε. Όταν αυτός περιορίζεται μόνο σε ευχές και σε υποδείξεις, 
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πολλές φορές αντίθετες του Δικαίου, τούτο αποτελεί στίγμα για την ανθρω-
πότητα αλλά και θλιβερό, αποκαρδιωτικό, σύμπτωμα, για το μέλλον του 
κόσμου.

Αυτή η διάγνωση θα πρέπει να μας προσγειώσει. Να μας οδηγήσει μακριά 
από ψευδαισθήσεις και απατηλές προσδοκίες. Στις δικές μας δυνάμεις και στο 
Δίκαιό μας θα πρέπει κυρίως να στηριχτούμε. Θα πρέπει να θωρακιστούμε  
με τις αιώνιες αξίες της φυλής μας, να επιδιώξουμε σύμπτωση συμφερόντων 
με άλλες χώρες της περιοχής ή που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, να 
αποδεσμευτούμε από δεσμεύσεις που μας επεσώρευσαν οι διαδικασίες 
σαρανταπέντε ετών και που ισχύουν τελικώς, μόνο για μας και όχι για τους 
Τούρκους. Και ομονοούντες να συμφωνήσουμε στον στόχο.

Λύση που είναι αποτέλεσμα βίας και αδικίας δεν μπορεί να επιβιώσει. 
Οτιδήποτε κι αν δεχθούμε ως συμβιβασμό, κάτω από συνθήκες πανικού και 
έκδηλης αδυναμίας, θα το χάσουμε οριστικά, χωρίς δυνατότητα επιστροφής 
στην προηγούμενη κατάσταση. Οι πανικόβλητες υποχωρήσεις ποτέ δεν 
περιορίζουν τη θρασύτητα του εχθρού, αλλά αντίθετα την ενισχύουν. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνωρίζει τελευταία, κι είναι προς τιμήν 
του αυτό, ότι η πορεία που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα δεν οδηγεί πουθενά. 
Έρχεται, μάλιστα, και σε λεκτική, τουλάχιστον, αντιπαράθεση με ανθρώπους 
και κόμματα με τους οποίους για χρόνια συνέπλευσαν στην επιδίωξη 
συγκεκριμένης λύσης. Έχω την εντύπωση όμως, πως η απαγκίστρωση από 
την επιδίωξη της ρατσιστικής, διαιρετικής λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας την οποία φαίνεται να εγκαταλείπει η Τουρκία χάριν άλλων 
πιο προχωρημένων της στόχων, δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην 
αποδοχή άλλης, χειρότερης λύσης, είτε λύσης δύο κρατών, είτε λύσης μιας 
συγκαλυμμένης συνομοσπονδίας, που κι αυτή, ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις, 
δεν θα αποτελεί τον τελικό  στόχο της Τουρκίας. Λύση δύο κρατών, έστω και 
εντεταγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέχει θανάσιμους κινδύνους. Ποιος 
θα εμποδίσει τη ροή εκατομμυρίων Τούρκων στο Τουρκοκυπριακό κράτος; 
Και ποιος, ύστερα, θα τους εμποδίσει, αφού τους δώσουν και την υπηκοότητα 
και τους κάμουν Ευρωπαίους πολίτες, να περάσουν στο Ελληνοκυπριακό 
κράτος και να μας καταλάβουν με αυτόν τον τρόπο; Μα και η συνομοσπονδία 
κρύβει θανάσιμους κινδύνους για μας. Η Τουρκία θα ελέγχει και το δικό μας 
συνιστών κράτος.  Νομίζω πως απηχώ και τις δικές σας απόψεις, αν πω ότι 
εκείνο που δεν τολμήσαμε το 1983, με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, και 
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το 2004, με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, την απόσειση δηλ. όλων των 
μονομερών υποχωρήσεων και δεσμεύσεών μας, θα πρέπει να το τολμήσουμε 
τώρα. Κι έχω την εντύπωση πως οι θέσεις που πρόβαλε πρόσφατα ο Πρόεδρος 
Παυλόπουλος, στο μνημόσυνο του ήρωα Κυριάκου Μάτση, θα πρέπει να μας 
καθοδηγούν.

Λέμε πως θέλουμε και πρέπει να επιδιώξουμε ένα κανονικό κράτος. 
Αυτό σημαίνει πως το κράτος πρέπει να έχει ευρωπαϊκά, δημοκρατικά 
χαρακτηριστικά. Να λειτουργεί όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της 
Ευρώπης. Πρωτίστως να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα και δημοκρατικά 
δικαιώματα όλων των πολιτών. Να μην έχει, το κράτος αυτό, εξαρτήσεις 
από τρίτους και να μην εξαρτάται η λειτουργία και το μέλλον του από 
άλλες χώρες. Αν θέλουμε αποκατάσταση της ενότητας της χώρας, αυτή δεν 
θα επιτευχθεί με ρυθμίσεις διαχωρισμού, με θετικές ψήφους της μιας ή της 
άλλης κοινότητας μακριά από τη θέληση της πλειοψηφίας, με εκ περιτροπής 
προεδρίες και άλλα.  Κάτι τέτοιο θα διαιωνίζει τον διαχωρισμό και θα γεννά 
συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.  Γι’ αυτό και θα πρέπει να ενισχυθούν όλα 
τα ενοποιητικά στοιχεία μιας συμφωνίας και να απαλλαγούμε από τα όποια 
διαχωριστικά. Δεν είναι μόνο εμπόδια όσα ακόμα δεν συμφωνήσαμε, που 
είναι οπωσδήποτε σοβαρά, σοβαρότατα. Και με όσα δεχτήκαμε μέχρι τώρα, 
δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Ας μην αυταπατόμαστε.

Διακηρύττουμε ότι θέλουμε μια συμφωνία που θα αντέξει στον χρόνο. 
Αυτό σημαίνει πως οι πρόνοιές της πρέπει να οδηγούν σε λειτουργική λύση. 
Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί από την αρχή. Και απορούμε, γιατί αυτό να 
μην το αντιλαμβάνονται όλοι; Γιατί αν το αντιλαμβανόμασταν όλοι, δεν 
θα υπήρχαν οι καθημερινές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό μας μέτωπο. 
Ακόμα κι οι Τούρκοι αν θέλουν λύση, που να αντέξει στον χρόνο και να μην 
καταρρεύσει αμέσως -εδώ θα κριθεί και η ειλικρίνεια των προθέσεών τους- θα 
πρέπει να συναινέσουν στην απαλλαγή από τα βαρίδια, τις στρεβλώσεις και 
τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Φυσικά σ’ αυτή την προσπάθειά μας, και σε κάθε στάδιο, θα πρέπει να 
καταστήσουμε σαφές ότι ουδέποτε θα συναινέσουμε στην κατάργηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που απεδείχθη η μοναδική προστασία μας μέχρι 
τώρα, αυτή που άντεξε και στη λαίλαπα της Τουρκοανταρσίας, και στον 
σεισμό της εισβολής, και στη θεομηνία της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, 
και σε όλες τις λυσσώδεις προσπάθειες της Τουρκίας να την αποδείξει ως 
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εκλιπούσα. Αν συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα της κατάστασης, κι αν 
καταλάβουμε ότι διακυβεύεται η εθνική αλλά και η φυσική επιβίωσή μας στη 
γη τούτη των πατέρων μας, εύκολα θα οδηγηθούμε στη συσπείρωσή μας 
γύρω από τον κοινό αυτό στόχο.    

Στην ομιλία του, όταν παραλάμβανε το βραβείο Νόμπελ, ο μεγάλος μας 
ποιητής Γιώργος Σεφέρης, είχε πει ανάμεσα στ’ άλλα και τα εξής: " Οι Έλληνες 
περάσαμε βάσανα πολλά. Στο διάβα των αιώνων πολλοί μηδίσανε, πολλοί 
κατάντησαν γραικύλοι, πολλοί εξισλαμίστηκαν και γίνηκαν γενίτσαροι, 
αρκετοί συνεργάστηκαν με τους Φράγκους, μπολιάστηκαν με τη νοοτροπία 
τους και αφομοιώθηκαν από αυτούς. Όμως, πάντα υπήρχαν οι Έλληνες που 
διατηρούσαν τη συνέχεια και την παρέδιδαν στην επόμενη γενιά! Κι αυτοί 
οι Έλληνες,- τολμώ να πω ότι σ’ αυτούς συγκαταλεγόμαστε κι εμείς όλοι, που 
βρισκόμαστε απόψε εδώ και που αγωνιούμε για το μέλλον της πατρίδας μας,-
πρέπει να προγραμματιστούμε. 

Ποτέ άλλοτε, ακόμα και χωρίς ανεξάρτητο κράτος, δεν κινδυνεύαμε όσο 
σήμερα. Στις σατανικές πλεκτάνες της Τουρκίας έρχονται να προστεθούν κι 
άλλα πολλά: Η δημογραφική κατάρρευση, η φυγή των νέων, η παραγωγική 
αποσάθρωση, η πολιτισμική παρακμή, ο δεκασμός σε όλους τους τομείς 
της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής ζωής, η απειλή αλλοίωσης της εθνικής 
φυσιογνωμίας και των ελεύθερων περιοχών, λόγω της ανεξέλεγκτης εισροής 
λαθρομεταναστών, που πιστεύω πως κι αυτοί στέλλονται με σχέδιο της 
Τουρκίας. Είναι καιρός, πιστεύω, να υπάρξει μια οργανωμένη καθολική 
αντίδραση σ’ αυτό το θέμα. Δεν είμαστε ρατσιστές, ούτε ανάλγητοι στον 
πόνο των προσφύγων. Στην περίπτωσή μας, όμως, δεν έχουμε ανθρωπιστικό 
πρόβλημα. Έχουμε εποικισμό των ελεύθερων περιοχών με Μουσουλμάνους 
που στέλλονται από την Τουρκία. Δεν έρχονται από τη Συρία ούτε από άλλη 
εμπόλεμη χώρα. Έρχονται μέσω Τουρκίας και κατεχομένων.

Να σας θυμίσω κάτι από την Αγία Γραφή: Όταν ο Φαραώ άρχισε να 
καταπιέζει τους Εβραίους στην Αίγυπτο, δικαιολόγησε την πράξη του 
λέγοντας: «καὶ ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος, προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς 
τοὺς ὑπεναντίους» (  Ἔξοδ. Α΄ 10).  Σε περίπτωση πολέμου, θα συμμαχήσουν 
με τους εχθρούς.

Το ίδιο κι αυτοί οι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Δεν μας απομυζούν 
μόνον οικονομικά με τα παχυλά βοηθήματα που τους προσφέρουμε, ούτε και 
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ρίχνουν απλώς τα επίπεδα σπουδών στα σχολεία μας  με την παρουσία τους, 
ούτε, κι ακόμα, βοηθούν μόνον στην αύξηση του εγκλήματος. Ο κίνδυνος 
είναι στην αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα και των ελεύθερων 
περιοχών και στη δημιουργία πέμπτης φάλαγγας μέσα στις τάξεις μας.

Είμαστε κολλημένοι στον τοίχο από την Ιστορία, χωρίς περιθώρια για 
νέα σφάλματα. Πρέπει να προγραμματιστούμε αποτελεσματικά.

Η εθνική αφύπνιση, που οδηγεί σε εθνική αυτογνωσία και ενότητα, είναι 
μονόδρομος, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως Ελληνισμός στην Κύπρο. Η 
επιβίωσή μας μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο της συνεχούς εγρήγορσης των 
φυσικών και ψυχικών μας δυνάμεων. Μόνο η αγωνία και η συνεχής μέριμνά 
μας για τη συνέχιση της ιστορικής διαδρομής μας και ο πόθος μας για εθνική 
προκοπή μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για το μέλλον μας. Η Ιστορία 
τιμωρεί σκληρά όσους θεωρούν εξασφαλισμένη την παρουσία τους   σ’  αυτήν.

Αυτή η εγρήγορση θα πρέπει να μας οδηγήσει και στη λήψη κάποιων 
στοιχειωδών, τουλάχιστον, προστατευτικών μέτρων. Ένα κράτος που αυτο-
περιορίζεται σε παθητική άμυνα, που εν μέσω πρωτόγνωρων εθνικών 
κινδύνων περιορίζει τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας και εκμηδενίζει τις 
στρατιωτικές-αμυντικές δαπάνες του, είναι αδύνατο να πειθαναγκάσει έναν 
επιθετικό αντίπαλο σε παραίτηση από τους στόχους και τις επιδιώξεις του. 

Είναι, ασφαλώς αναγκαίο και το ηθικό αγωνιστικό φρόνημα του λαού που 
πρέπει να σφυρηλατηθεί στις πνευματικές, ηθικές και πολιτιστικές μας αξίες, 
αλλά είναι απαραίτητη και μια αμυντική υποδομή στην οποία θα στηριχτεί 
αυτό το φρόνημα, για να καταστεί αποτελεσματικό και να μεγαλουργήσει.

Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι είναι εύκολη υπόθεση η αλλαγή πλεύσης 
την οποία προτείνουμε. Δεν έχουμε, όμως άλλη λύση. Όποιος υπόσχεται 
εύκολες νίκες και άμεσα αποτελέσματα εξαπατά τον λαό. Για να καταστήσουμε 
σαφές στη διεθνή κοινότητα, ένα γεγονός που αφέθηκε από το 1974 να 
ξεχασθεί, ότι δηλ. στην Κύπρο έγινε εισβολή ενός ξένου κράτους που 
εξακολουθεί να  κατακρατεί με τη βία το 40% του εδάφους μιας άλλης χώρας 
εδώ και 45 χρόνια, χρειάζονται αγώνες. Οι εύκολοι και ακίνδυνοι τρόποι, 
όμως, δεν μπορούν να κάμψουν την τουρκική αδιαλλαξία.

Σ’ αυτούς που για να πείσουν, τάχα, την Τουρκία να επανέλθει στις 
συνομιλίες εξαγγέλλουν νέες υποχωρήσεις, αξίζει να επισημάνουμε τα 
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αυτονόητα. Ότι, δηλαδή, η δημοσιοποίηση προθέσεων υποχώρησης πριν 
αρχίσουν, ή ενώ διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, υπονομεύει τη διαπραγμα-
τευτική μας θέση.

Και σ’ αυτούς που, όποτε παρουσιαστεί μια έξαρση των Τουρκικών 
διεκδικήσεων, μας προτρέπουν για ρεαλισμό, μια θα πρέπει  να είναι η  
απάντηση : Όταν ο αγώνας είναι για τα υπέρτατα, για τη θρησκευτική και 
εθνική επιβίωση, για το μέλλον σου και τα παιδιά σου, για την αξιοπρέπεια 
και την τιμή σου, ο ρεαλισμός τότε μόνο έχει τη θέση του, όταν χρειάζεται για 
να κερδίσεις χρόνο με την ελπίδα καλύτερων οιωνών στη διεξαγωγή αυτού 
του αγώνα. Όταν, όμως, ο ρεαλισμός οδηγεί- όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
μας- προσωρινά μεν στην ψευδαίσθηση της επίτευξης κάποιας λύσης, αλλά 
στο μέλλον και με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή και στον θάνατο, 
τότε αυτό δεν είναι ρεαλισμός. Είναι αφροσύνη κα παραλογισμός.

Κι ας μη ξεχνούμε ότι και οι ξένοι, οι Μεγάλες Δυνάμεις και τα Ηνωμένα 
Έθνη, οι Εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάγουν συμπεράσματα για 
την πολιτική τους έναντί μας όχι με κριτήριο την ετοιμότητα υποχωρήσεων 
και υποκλίσεών μας προς τον κατακτητή, αλλά με κριτήριο την αποφα-
σιστικότητά μας για αγώνα και την ικανότητα για υπεράσπιση των εθνικών 
μας συμφερόντων. 

Τελειώνω αναφέροντας επιγραμματικά ότι είναι μύθος να νομίζουμε 
ότι υποχωρώντας κι άλλο θα πείσουμε την Τουρκία να προχωρήσει σε μια 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Η πραγματικότητα είναι ότι με τα συνεχή 
"δώσε" δεν φτάνεις σε λύση, πράγμα το οποίο ομολόγησε κι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας πρόσφατα, ένας άνθρωπος που επιδιώκει διακαώς τη λύση και 
που στο παρελθόν πίστεψε πως με τη δική μας καλή θέληση  θα ήταν δυνατό 
να φτάσουμε σε λύση. Μόνο ανασύνταξη δυνάμεων και επανατοποθέτηση 
του προβλήματός μας στις σωστές του διαστάσεις υπόσχονται έξοδο, έστω 
και με πολλές θυσίες, από το αδιέξοδο. Και το ξαναείπαμε κι άλλη φορά. 
Να είμαστε έτοιμοι. Αν, μη γένοιτο, γονατίσει η Ηγεσία, την Ιστορία θα πρέπει 
να τη σηκώσουμε στους ώμους μας εμείς, Ο ΛΑΟΣ! 
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ΚΑΘΕΔΡΙΚOΣ ΝΑOΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

a
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

«Ὁ θησαυρὸς ποὺ δὲν φθείρεται καὶ ἡ ἐλπὶς ποὺ δὲν καταισχύνει, εἶναι ἡ 
θεία Ἀγάπη· ἡ συνεκτικὴ τῶν πάντων Δύναμις. Εἶναι ὁ σαρκωθεὶς Θεὸς Λόγος, 
ποὺ μένει μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 

Δι’ αὐτό, ὅταν ἡ καρδία καὶ ἡ ἀγάπη μας εἶναι ἐστραμμέναι εἰς τὸν 
Θεάνθρωπον Κύριον, τὸν καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχοντα, τότε 
ὅλα φωτίζονται καὶ μεταμορφώνονται»1.

Τελούμε σήμερα το ενδέκατο ετήσιο μνημόσυνο του αοίδιμου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄. Η παρέλευση ένδεκα ετών από 
την ημέρα εκδημίας του, στις 22 Δεκεμβρίου 2007, μάς βοηθά όλους, να 
αναδείξουμε τον κύκλο της πορείας του προς τον Αποστολικό θρόνο της 
καθ’ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου. Να αποτιμήσουμε ακροθιγώς το 
έργο του, σκεπτόμενοι το παρόν και διαβλέποντας το μέλλον της Εκκλησίας 
και της πατρίδας μας στο σύγχρονο κόσμο.

Από της ενθρονίσεώς του, ο Χρυσόστομος Α΄, εις διαδοχήν του μεγάλου 
Εθνάρχου, Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, μέχρι την τιμητική κατάταξή 

1  Βαρθολομαίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς 
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ σωτηρίου ἔτους 2009.
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του ως σχολάζοντος για λόγους υγείας, και την ανάληψη της ευθύνης από την 
Υμετέραν σεπτή Μακαριότητα, κατόπιν της εν Αγίω Πνεύματι εκλογής και 
ανάρρησής σας στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα, εις 
διαδοχήν του Χρυσοστόμου Α΄, είναι μια πορεία συνδεδεμένη με τα πάθη του 
λαού του Θεού. Και τούτο ένεκα της εισβολής, της συνεχιζόμενης κατοχής, 
της διαποίμανσης του λαού και με το άνοιγμα της κοινωνίας στις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα. 

Η απόσταση από τα γεγονότα και τα προβλήματα που διαμόρφωσαν 
την Εκκλησιαστική ιστορία και ευρύτερα ως ιστορία της Κύπρου, βοηθά το 
σύγχρονο μελετητή με υπομονή, σύνεση, αγάπη και σεβασμό να ψηλαφήσει 
τα δεδομένα και να περιγράψει τις σκέψεις του. Επιδίωξή μας από αυτά που 
επισημαίνονται στη συνέχεια είναι η πνευματική ωφέλεια, ο παραδειγματισμός 
για την πορεία προς το μέλλον, το οποίο διαμορφώνεται από τους επιγόνους, 
χάριν του λογικού ποιμνίου της κατά Κύπρον Παλαιφάτου Εκκλησίας.

Ίσταμαι ενώπιόν σας αυτή την ιερή στιγμή, με επίγνωση ότι η τιμή και 
ο σεβασμός προς τους προαπελθόντες ευεργέτες μας είναι απαύγασμα του 
σεβασμού και της ευγνωμοσύνης μας προς τους εν ζωή ευεργέτες μας2.

Ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ ανέλαβε σε χαλεπούς 
καιρούς την πηδαλιουχία της εν Κύπρω Εκκλησίας και αγωνίστηκε με σθένος, 
για να παρηγορήσει και να στηρίξει το ξεριζωμένο ποίμνιο και να ανορθώσει 
το φρόνημα του λαού. Πιστός στην ιερή αποστολή του, με τα φλογερά 
κηρύγματά του αφύπνιζε τις συνειδήσεις και στα θέματα της απαρασαλεύτου 
Πίστεως, αλλά και στα θέματα δικαίωσης της σκλαβωμένης νήσου μας. 
Αταλάντευτος στόχος του ήταν η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων 
και των εποίκων, η ανεύρεση των αγνοουμένων, η απελευθέρωση της πατρί-
δας και η επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους, σε συνθήκες 
ελευθερίας και αποκατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι αγωνίστηκε με ζήλο για το κύρος της Εκκλησίας και τη 
δικαίωση της πατρίδας και αντιμαχόμενος σε βέλη προερχόμενα πανταχόθεν, 
άλλοτε ορατά και άλλοτε αόρατα.

2  Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου, Επιμνημόσυνος λόγος στο 7ο ετήσιο Μνημόσυνο του 
αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄, Περιοδικό Ἀπόστολος Βαρνάβας 75 
(2014) 648-651.
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Ο Χριστοφόρος3 γεννήθηκε στην κοινότητα Στατός της Πάφου στις 
27 Σεπτεμβρίου 1927. Μέλος πολυμελούς οικογενείας, είχε γονείς τον 
Αριστόδημο και την Ελένη. Έλαβε σωστή ανατροφή από τα παιδικά του 
χρόνια. Έμαθε να αγαπά το Θεό και την Εκκλησία, τα ελληνικά γράμματα 
και τον Ελληνικό πολιτισμό. Να είναι δίκαιος και ενάρετος. Ο νεαρός 
Χριστοφόρος αναδεικνύεται, ένεκα των χαρισμάτων του, ως δωρεών του 
Θεού, και της καλής ανατροφής του, σε ικανή προσωπικότητα. Διακρίνεται 
ανάμεσα στα αδέλφια του και τους συμμαθητές του. Τότε η μόνη λύση 
για έξοδο από το στενό πλαίσιο της κοινότητας ήταν η μετάβασή του στη 
Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του Κύκκου. Εκεί υπηρετούσε ο θείος 
του, ο Αρχιμ. Χριστοφόρος, και μόλις είχε εισαχθεί ως δόκιμος μοναχός ο 
εξάδελφός του Γεώργιος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κυρηνείας Γρηγόριος.

Η Εκκλησία μας και τα Μοναστήρια της πατρίδας μας κράτησαν, μέσα 
στους αιώνες δουλείας, την παιδεία και τη μόρφωση των νέων και προσέφεραν 
ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους τους τομείς στον υπόδουλο Κυπριακό λαό.

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος αξιοποίησε την ευκαιρία που του προσέ-
φερε ο Θεός. Διεύρυνε τους ορίζοντές του, έκανε όνειρα και σχέδια για το 
μέλλον το δικό του και της τυραννισμένης πατρίδας του. Προχώρησε, καλ-
λιεργώντας τα χαρίσματα και τις ευκαιρίες. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές 
σπουδές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Εισήλθε στον Κλήρο και ως Διάκονος 
έλαβε το όνομα Χρυσόστομος Κυκκώτης. Σπούδασε τη θεολογική και τη 
θύραθεν φιλοσοφία στο Κλεινόν Άστυ. 

Τεκμήρια της προσφοράς του στην Εκκλησία και την πατρίδα επι-
σημαίνονται από τα μαθητικά και τα φοιτητικά του χρόνια. Αναδείχθηκε 
συνεργάτης του Εθνάρχη Μακαρίου με τη συμβολή του στο έργο του 
Γραφείου της Εθναρχίας στην Αθήνα τη δεκαετία του 1950.

Επιστρέφει, το 1961, από την Αθήνα στην Κύπρο, χειροθετείται Αρχι-
μανδρίτης, ορίζεται Ιεροκήρυκας και διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση και 
την Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας». Το 1966 μεταβαίνει στη Γηραιά 
Αλβιόνα για ευρύτερες σπουδές. Ακολούθως, ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, βλέποντας το ζήλο και την προσφορά του στην Εκκλησία και τα 
εν γένει προσόντα του, τον προτείνει στην Ιερά Σύνοδο και έτσι εκλέγεται 
Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας. 

3  Το όνομα Χριστοφόρος ήταν το κατά κόσμον όνομα του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄.
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Ως Επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, πλαισιώνει τον μεγάλο Ηγέτη, 
ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις παρέμεινε μόνος, με συμπαραστάτη τον 
Κυπριακό λαό στον αγώνα του για τη σωτηρία της Κύπρου από όλους 
τους σφετεριστές της ακεραιότητας της νήσου μας. Ο ελεύθερος βίος της 
Κύπρου μετά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, η γέννηση 
και διαμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αγώνες του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄ και προς τα έσω και προς τα έξω έδωσαν την ευκαιρία στο 
Χωρεπίσκοπο Κωνσταντίας (1968) και κατόπιν Μητροπολίτη Πάφου 
Χρυσόστομο (1973) να προσφέρει όλο τον καλό του εαυτό στην υπηρεσία της 
Εκκλησίας και της πατρίδας, στηρίζοντας τον Εθνάρχη και φρονηματίζοντας 
το λαό, χωρίς να παραλείπει να ενισχύει τους κληρικούς στην αποστολή 
τους. Η όλη του παρουσία και προσφορά τον ανέδειξαν ως άξιο διάδοχο 
του Μακαρίου Γ΄, αφού ο Αρχιεπίσκοπος εγκατέλειψε το μάταιο βίο στις 3 
Αυγούστου το 1977, με πόνο και οδύνη να βλέπει τα θλιβερά αποτελέσματα 
της συμφοράς, για τα οποία πολλές φορές και μάλιστα δημόσια ομιλούσε, 
αναφερόμενος σε κινήσεις μωρίας αντί φιλοπατρίας όλων εκείνων που 
προωθούσαν την καταστροφή της Κύπρου, η οποία εν τελευταία αναλύσει 
ήταν ο μέγας ηττημένος. 

Ο Πάφου Χρυσόστομος Α΄ κλήθηκε να αναλάβει το πηδάλιο της Εκκλη- 
σίας της Κύπρου στις 12 Νοεμβρίου το 1977, την περίοδο των δεινών που 
επέφεραν το πραξικόπημα κατά της νόμιμης Κυβέρνησης και η τουρκική 
εισβολή: κατοχή, προσφυγοποίηση, αγνοούμενοι, φονευθέντες, εγκλω-
βισμένοι και τόσα άλλα. Δεινά που δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 

Συνεπώς, μπορεί να λεχθεί ότι ο Κύπρου Χρυσόστομος Α΄, όταν η 
Εκκλησία τον κάλεσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της ιερής ολκάδας, ήταν 
έτοιμος και ώριμος για το υψηλό αυτό υπούργημα4.

Έλεγε στον Ενθρονιστήριο του λόγο με ρεαλισμό απέναντι στην 
πραγματικότητα: «Κλίνω εὐλαβῶς τὸν αὐχένα καὶ ἀναλαμβάνω τὸν βαρὺν 
τῆς ἀποστολῆς μου κλῆρον ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τῶν ἀδυναμιῶν μου καὶ ἐν 
τῇ συνειδήσει ὅτι ὁ Ἀρχιεπισκοπικὸς οὗτος θρόνος οὐχὶ δόξης καὶ μεγαλείου 
καθέδρα, ἀλλὰ Γολγοθᾶς μαρτυρίου γενήσεταί μοι»5.

4  Πρβλ. Ηγουμένου Κύκκου Νικηφόρου (νυν Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας), 
Πρόλογος στον Τιμητικό Τόμο «Αντιπελάργησις», Λευκωσία 1993, σ.10-11.
5   Βλ. Περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας 38 (1977) 475.
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Αναδείχθηκε ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος ακάματος εργάτης του Αμπελώ-
νος του Κυρίου και ανυποχώρητος αγωνιστής υπέρ των εθνικών δικαίων του 
λαού στα σχεδόν τριάντα έτη της Αρχιεπισκοπικής του πορείας και διακονίας, 
με πίστη στον Μέγα Αρχιερέα Χριστό και αγάπη για τον άνθρωπο. Και τούτο 
διότι ήταν συνειδητοποιημένος ότι ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της 
Κύπρου, η οποία είναι μέσα στο λαό ως στοργική μητέρα και κιβωτός της 
σωτηρίας, όφειλε να αντισταθεί, να νουθετήσει, να μεριμνήσει για την ηθική, 
οικονομική και πνευματική στήριξη του λαού, καθώς και την επιβίωσή του στη 
γη των πατέρων του6. Τον πλήγωνε, ως πνευματικό πατέρα και ασυμβίβαστο 
πατριώτη, η λεγόμενη «ευελιξία» στο εθνικό μας θέμα, η οποία έφθανε στα 
όρια των υποχωρήσεων και των μονομερών παραχωρήσεων προς την άλλη 
πλευρά7, η οποία εισέβαλε βίαια και αδικαιολόγητα και κρατά παράνομα το 
βόρειο τμήμα της πατρίδας μας έως τις ημέρες μας8.

Για τριάντα έτη διακόνησε το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανεβαίνοντας 
το ικρίωμα της συνειδήσεως και αντιπαλεύοντας με θύελλες και τρικυμίες. 
Ανέπτυξε όλους τους τομείς ποιμαντικής οργάνωσης της Εκκλησίας και 
τα έφερε ως εκεί που οι συνθήκες επέτρεπαν, για να συνεχίσετε εσείς, 
Μακαριώτατε, το οποίο πράξατε ήδη και αυτή την αγωνιστική ανοδική 
πορεία συνεχίζετε, με αγάπη για ολόκληρη της Εκκλησία της Κύπρου, ως 
προνοητικός ηγέτης και Πρωθιεράρχης άξιος των προκατόχων σας. 

Το ιεραποστολικό έργο και η εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας 
είναι δυνατό να μεταβληθούν από θεωρία σε πράξη με την ορατή οργάνωσή 
της εντός του κοινωνικού γίγνεσθαι.  Για το λόγο αυτό, ο Χρυσόστομος Α΄ 
μερίμνησε για τη μόρφωση και την παντοιοτρόπως ενίσχυση του κλήρου και 
λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας. Για τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη 
οργάνωση του πνευματικού έργου των Ενοριών, ίδρυσε Συνδέσμους 
Γυναικών, Φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Αναδιοργάνωσε 

6  Πρβλ. Ιωάννη Γ. Χατζηουρανίου (νυν Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου), Χρυσόστομος 
Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2 Ιουνίου 1998), Αθήνα 
1998, σ. 30-31.
7 Πρβλ. Μητροπολίτου Κυρηνείας Παύλου, Επιμνημόσυνος λόγος κατά το 3ο ετήσιο 
Μνημόσυνο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α΄, Περιοδικό 
Απόστολος Βαρνάβας 71 (2010) 719.
8   Έχουν παρέλθει σχεδόν 45 χρόνια 1974-2019.
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το κηρυκτικό και μορφωτικό έργο στις Ενορίες, τα Κατηχητικά Σχολεία και 
τις θερινές κατασκηνώσεις. Με δική του πρόνοια εκδόθηκαν τα «Κύπρια 
Μηναία», η Ιστορία της Κύπρου και τα Άπαντα  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. 
Ιδρύθηκαν ο «Λόγος» και το Λογοδιαδίκτυο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την επιτυχία του πολύπλευρου 
έργου της αποστολής της Εκκλησίας «ἐν τῷ κόσμῳ», υλοποίησε στο ακέραιο 
τη διακήρυξή του κατά την ημέρα της ενθρονίσεώς του: «τὴν λελογισμένην 
διαχείρισιν, ἀνάπτυξιν καὶ ἀξιοποίησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας», και 
τούτο γιατί, όπως εξήγησε, «ἄνευ τῶν ἐπαρκῶν πόρων τῆς ὁποίας δύσκολος ἂν 
μὴ ἀδύνατος καθίσταται ἡ τελετουργική, ἡ πνευματική, ἡ ἐθνική, ἡ κοινωνική, 
ἡ φιλανθρωπικὴ καὶ ἄλλη πολύμορφος ἀποστολὴ καὶ δρᾶσις τῆς Ἐκκλησίας ἐν 
τῷ κόσμῳ»9. 

 Έχει ήδη επισημανθεί ότι «ἔχουμε καθῆκον νὰ τονίσουμε αὐτὸ τὸ σημεῖο 
καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν ἀλήθεια, γιατὶ οἱ οἰκονομικὲς καταστάσεις τῶν 
τελευταίων χρόνων τῆς ἀρχιερατείας του δὲν βαρύνουν τὸν ἴδιο, λόγω τῆς 
ἀσθένειας ποὺ τὸν ταλάνιζε ἐπὶ μακρόν»10. Και τούτο προς παραδειγματισμό 
και ασφάλεια ενός εκάστου των επιγόνων.

Στον επικήδειο λόγο, που εκφωνήσατε, Μακαριώτατε, ενώπιον του 
ιερού σκηνώματος του μακαριστού Πρωθιεράρχου, στις 24 Δεκεμβρίου 
2007,  επισημαίνατε εν καταλείδι, απευθυνόμενος στον Προκάτοχό σας και 
ταυτόχρονα αφήσατε σε εμάς τους νεότερους ηθικό υπόδειγμα: «Καί σύ μέν, 
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τόν δρόμον τελέσας 
καί τήν πίστιν τηρήσας, μεταβαίνεις νῦν ἀπό τοῦ μόχθου καί τοῦ καμάτου εἰς 
τήν ἀνάπαυσιν καί ἀπό τῆς ταλαιπωρίας εἰς τήν ἄνεσιν· μετατίθεσαι ἀπό τῆς 
προσκαίρου ζωῆς εἰς τήν ἀτελεύτητον, ἀπό τοῦ τρικυμιώδους πελάγους τῆς 
ἐπιγείου βιοτῆς εἰς τόν εὔδιον ὅρμον τῆς αἰωνιότητος. Δέου τῷ Πανοικτίρμονι 
Θεῷ, ἵνα σκέπῃ καί προστατεύῃ ἐς ἀεί τά τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος ἡμῶν 
σκάφη καί κατευθύνῃ ταῦτα εἰς λιμένας γαληνούς καὶ σωτηρίους»11.

9   Βλ. Περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας 38 (1977) 479.
10 Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, Επιμνημόσυνος λόγος κατά το 1ο ετήσιο 
Μνημόσυνο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α΄, βλ. Περιοδικό 
Πνευματική Διακονία, τεύχος 3 (2009) 56.
11 Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄, Επικήδειος λόγος κατά την Εξόδιο Ακολουθία 
του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α΄, Αρχείο Ιστοσελίδας της 
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Όλοι εμείς οι επίγονοι Ιεράρχες, κλήρος και λαός, έχουμε συνείδηση 
ότι «αὐτὸ ποὺ στερήθηκε κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τοῦ ἐπίγειου βίου του, τὴν 
τελετουργία δηλαδὴ ἐνώπιον τοῦ ἐπίγειου θυσιαστηρίου, ποὺ τόσο ἀγαποῦσε 
καὶ μὲ βαθιὰ πίστη καὶ φόβο Θεοῦ προσήγγιζε ὁσάκις λειτουργοῦσε, εἴμαστε 
βέβαιοι, ὅτι τὸ βρῆκε καὶ συνεχίζει νὰ τελετουργεῖ ἐνώπιον τοῦ οὐράνιου 
θυσιαστηρίου καὶ ἀπολαμβάνει τῶν ἄφθαρτων καὶ αἰώνιων καρπῶν τῆς θείας 
θεωρίας»12.

Ευχόμαστε, ολοψύχως, όπως ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο δίκαιος 
Κριτής, το «Παιδίον το νέον» που εφανερώθη εν σαρκί για να θεοποιήσει τον 
άνθρωπο, κατατάξει την ψυχή του μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου εν σκηναίς 
δικαίων. Εἴη ἄληστος, ἄφθιτος καί ἀγήρως ἡ μνήμη Αὐτοῦ.!.

Εκκλησίας της Κύπρου (http://churchofcyprus.org.cy).
12  Πρβλ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, Επιμνημόσυνος λόγος κατά το 1ο ετήσιο 
Μνημόσυνο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α΄, βλ. Περιοδικό 
Πνευματική Διακονία, τεύχος 3 (2009) 57.



ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ ΠΑΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΚΥΘΡΕΑΣ 

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σαράντα τέσσερα ακριβώς χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του, 
μαζευτήκαμε σήμερα, μακριά από την αγαπημένη γενέθλια γη του, να 
κηδεύσουμε τον Γιαννακό Νικόλα, τον γνωστό σ’ εμάς τους Παφίτες,  

μέσω των παιδιών και των εγγονιών του. Κι ενώ σ’ άλλες περιπτώσεις, ύστερα 
από τόσα χρόνια  ο πόνος θα επουλωνόταν και θα’ μενε μια ανάμνηση των 
καλών στιγμών του μεταστάντος, σήμερα ξανακορυφώνεται η οδύνη γιατί 
ζούμε εκ νέου το δράμα της εποχής εκείνης.

Στην Παλαιά Διαθήκη η χρονική περίοδος των σαράντα ετών έπαιρνε 
έναν εξιλαστικό χαρακτήρα. Κι ο αριθμός σαράντα  είχε γενικά ένα 
μυστηριώδη χαρακτήρα.

Σαράντα  τα χρόνια της ταλαιπωρίας των Εβραίων στην έρημο.
Σαράντα  οι τιμωρητικοί ραβδισμοί για αξιόποινα αδικήματα.
Σαράντα  οι μέρες του πένθους για οικεία, ή επιφανή πρόσωπα.
Σαράντα  ήσαν και οι επιβαλλόμενες μέρες της νηστείας.

Ο αρχαίος Ισραήλ στεκόταν με δέος μπροστά στις χρονικές αυτές 
περιόδους. Κι όταν συμπληρώνονταν, ένιωθε μιαν ανακούφιση. Αισθανόταν 
ότι απέδιδε το οφειλόμενο. Ξοφλούσε την υποχρέωση. Μπορούσε να 
προσβλέψει με αισιοδοξία στο μέλλον, αφήνοντας πίσω το παρελθόν.
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Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο μ’ εμάς. Μετρούμε αυτές τις μέρες όχι 
σαράντα, αλλά σαράντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια από τη μεγάλη προδοσία 
της Χούντας και τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Κι ενώ θα θέλαμε να 
αφήσουμε πίσω μας, για πάντα, το παρελθόν, αφού υπεραρκετά πληρώσαμε 
γι’ αυτό, και να προχωρήσουμε μπροστά, δεν μπορούμε να το πράξουμε. 

Σαράντα τέσσερα χρόνια κι ακόμα θάβουμε τους νεκρούς μας. Ζούμε 
ξανά την τραγικότητα των ημερών εκείνων και μάλιστα επαυξημένη. Είναι η 
νοσταλγία τόσων χρόνων της πατρικής γης, η θλίψη γι’ αυτούς που έφυγαν 
αναμένοντας της επιστροφή των οικείων τους, το διαγραφόμενο ζοφερό 
μέλλον του τόπου μας, που επαυξάνουν τη θλίψη μας.

Τότε, δεν ήταν ακόμη αντιληπτό στους πολλούς το πόσο μεγάλη ήταν 
η συμφορά από την εισβολή. Σήμερα, κατανοούμε ότι η προδοσία και η 
αφροσύνη μερικών, έφεραν τη μεγαλύτερη συμφορά στον τόπο, απ’ όσες τον 
έπληξαν στα τελευταία τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια της Ιστορίας του. 

Γι’ αυτό και ο θρήνος για τον Γιαννακό Νικόλα, τον 78χρονο, τότε, ιερο-
ψάλτη του Νέου Χωριού Κυθρέας, δεν είναι καθόλου μειωμένος, έστω κι αν 
πέρασαν σαράντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία 
του από τους Τούρκους εισβολείς. Θρηνούμε, σήμερα, και για τον Νίκανδρο, 
το ένα από τα τρία παιδιά του, που έφυγε κι αυτός πριν από την επιστροφή 
των λειψάνων του πατέρα του. Θρηνούμε, ενθυμούμενοι και τη γυναίκα του 
Μαρίτσα, που κηδεύσαμε λίγα χρόνια πριν, στην Πάφο, μακριά τόσο από το 
Νέο Χωριό Κυθρέας όσο και από τη γενέτειρά της, την Πυργά Αμμοχώστου. 
Κατανοούμε το βουβό κλάμα των άλλων παιδιών του και του Π" Αντώνη και 
της Ελένης, των εγγονών και των δισέγγονών του.

Πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα που μας βασανίζουν τόσα χρόνια 
για τον Γιαννακό Νικόλα. Τι κίνδυνο συνιστούσε για τους εισβολείς ένας 
φιλήσυχος ηλικιωμένος; Δεν εκινείτο ύποπτα. Ήταν στο κρεβάτι του και 
δολοφονήθηκε άνανδρα. Και δεν ήταν ώρα συγκρούσεων, ώστε να θεωρηθεί 
παράπλευρη απώλεια. Βρισκόμασταν σε ανακωχή από τις 17 Αυγούστου. 
Είχαν ήδη, οι βάρβαροι,  καταλάβει το χωριό και τη γύρω περιοχή. Ήταν 22 
Αυγούστου, αρκετές μέρες μετά την κατάληψη του χωριού. Στο Νέο Χωριό 
είχαν μείνει ανήμποροι, ή  φιλήσυχοι άνθρωποι, που δεν απειλούσαν κανένα. 
Αυτοί που αγάπησαν τη γη τους, που έγιναν ένα μ’ αυτή και δεν μπορούσαν 
εύκολα, χωρίς τύψεις, να την εγκαταλείψουν. Στη δολοφονία του Γιαννακού 
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Νικόλα βρίσκει πλήρη εφαρμογή η ρήση του Ταλλεϋράνδου: " Τούτο υπήρξε 
κάτι περισσότερον του εγκλήματος. Υπήρξεν ηλιθιότης"  

Από το 1923, που επέστρεψε από την Αμερική, όπου είχε μεταβεί 
και εργαστεί για έξι χρόνια, ο Γιαννακός, παράλληλα με την εργασία του 
πελεκάνου ασχολείτο και με τα χωράφια του, τη γη του. Κι επαληθεύτηκε  
σ’ αυτόν εκείνο που από την αρχαιότητα μας λέει ο Ησίοδος. Ότι όσοι 
ασχολούνται με τη γη είναι και οι πιο φιλοπάτριδες. Ένας εργάτης μπορεί να 
βρει άλλη δουλειά. Ο γεωργός, αν χάσει τη γη του, μένει χωρίς δουλειά, χωρίς 
το αντικείμενο της αγάπης του.

Δεν ήταν, όμως, μόνον η αγάπη της γης του που τον ώθησε να μην 
ακολουθήσει τους άλλους, τους πολλούς, στη φυγή. Εξήντα χρόνια στο 
δεξιό αναλόγιο του ναού του Αγίου Χαραλάμπους, τον έφεραν σε επαφή με 
τα θρησκευτικά μας κείμενα, τα οποία του δημιούργησαν την πεποίθηση πως 
δεν θα ’ταν δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει εκτουρκισμό της περιοχής. Του ήταν 
αδιανόητο ότι θα μπορούσαν να αντικατασταθούν οι βυζαντινές μελωδίες 
της λατρείας του αληθινού Θεού με τις θλιβερές κραυγές του μουεζίνη. 
Ήλπιζε ότι την τελευταία στιγμή θα αποτρεπόταν η κατάληψη της περιοχής. 
Ενθυμείτο εκείνο που πολλάκις ομολογούμε στις ακολουθίες μας: «Σοὶ μόνῳ 
ἁμαρτάνομεν, ἀλλά καὶ σοὶ μόνῳ λατρεύομεν». Και ήλπιζε…     

Κι ήταν φυσικό, στις μέρες που μεσολάβησαν από την επέλαση των 
βαρβάρων μέχρι τον φρικτό θάνατό του, να διερωτάτο∙ «Άραγε Χριστός 
καθεύδει;». Μήπως κοιμάται ο Χριστός και δεν αντελήφθη τον κίνδυνο στον 
οποίο βρισκόμαστε;  όπως έλεγαν και οι Απόστολοι, διαπλέοντας κάποτε 
τη θάλασσα της Τιβεριάδος μέσα στη θαλασσοταραχή. Μήπως δοκίμαζε 
την πίστη μας και την υπομονή μας, ή απέστρεψε το πρόσωπό Του και 
«παρεδόθημεν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, ἀπίστων, ἀποστατῶν;»  

Αυτά σκεφτόμαστε κι εμείς τώρα, ζώντας την αγωνία εκείνου, σαράντα 
τέσσερα χρόνια μετά, συνειδητοποιώντας μάλιστα τους τελικούς σχεδιασμούς 
των Τούρκων, τη δική τους δύναμη και τις δικές μας αδυναμίες, τη σταθερή 
επιδίωξη της τουρκοποίησης της Κύπρου.

Είναι γεγονός πως τα συγκριτικά υλικά μεγέθη, με αντίπαλο την 
Τουρκία, είναι συντριπτικά σε βάρος μας, όπως, εξ άλλου, ήταν πάντα στην 
ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού. Είναι, όμως, επιλογή η παράδοση γιατί ο 
αντίπαλος είναι ισχυρός; Στην Ιστορία μας, αποδείχτηκε πολλές φορές, ότι το 



781ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

ψυχικό σθένος καταβάλλει τον αριθμό. 

Όπως, όμως η ελευθερία δεν δωρίζεται αλλά κατακτάται, έτσι και το 
μέλλον δεν διαγράφεται παθητικά, από την τύχη, αλλά διαμορφώνεται 
δυναμικά από κάθε λαό. Κι οι Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν τόσον αφελείς 
ώστε να αυταπατώνται και να περιμένουν την ελευθερία τους από ξένα χέρια. 
Ξέρουν, όμως, να λαμβάνουν τα μηνύματα των καιρών, συνειδητοποιούν ότι 
όπως και η πρόσφατη Ιστορία, που εξελίσσεται στην περιοχή μας, διδάσκει, 
ουδείς είναι τόσο μεγάλος για να αδιαφορεί, για πάντα, έναντι των μικρών.

Όπως ορθά επισημαίνει, ήδη από την αρχαιότητα, ο Θουκυδίδης, οι 
πόλεμοι, συνήθως, δεν εξελίσσονται όπως ήταν η πρόβλεψη των εμπνευστών 
τους. Απρόοπτοι και αστάθμητοι παράγοντες αναδεικνύουν αδυναμίες, 
για τους μεγάλους, και ευκαιρίες για τους μικρούς. Στο χέρι μας είναι να 
μεταβάλουμε την κατάσταση. Φτάνει να εργαστούμε με σύνεση και μ’ όλη 
τη δύναμη της ψυχής μας και να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα, όπως 
διαγράφονται σήμερα, προς τον σκοπό αυτό. Να πιστέψουμε ότι τα εθνικά 
μας δίκαια δεν παραγράφονται, όσος χρόνος κι αν περάσει.

Οφείλουμε, λοιπόν, ως Εκκλησία και ως Πολιτεία, ως οργανωμένοι 
φορείς, αλλά και ως μεμονωμένα άτομα, να κατανοήσουμε ότι όπως δικαιούται 
ο καθένας να καυχάται για το παρελθόν, και όπως πρέπει να οδυνάται για το 
παρόν, οφείλει να ελπίζει και να ετοιμάζει το μέλλον.

Είναι παρήγορο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιστέκεται στις 
πολλαπλές πιέσεις, που του ασκούνται από παντού, για επανέναρξη των 
συνομιλιών με τις προϋποθέσεις που θέτει ο κατακτητής. Ελπίζουμε να 
κρατήσει μέχρι το τέλος αυτή τη γραμμή. Οι συνομιλίες, όπως γίνονταν 
και με τη μορφή που γίνονται μέχρι τώρα, δεν οδηγούν πουθενά. Ήταν ο 
σχεδιασμός της κατοχικής δύναμης για αποτελμάτωση του θέματος μας, για 
αποπροσανατολισμό και ημών των ιδίων, και των ξένων.

Κάτω από την πίεση των τετελεσμένων της εισβολής δεχθήκαμε να 
συνομιλήσουμε για την εξεύρεση ενός συμβιβασμού με την αδικία. Αυτό 
έδωσε  τη λανθασμένη εντύπωση ότι το πρόβλημά μας δεν ήταν πρόβλημα 
εισβολής και κατοχής, αλλά πρόβλημα δικοινοτικής διαφοράς. Βάλαμε έτσι 
την Τουρκία στο απυρόβλητο και  παρουσιάζεται διεθνώς να μας επικρίνει 
ότι δεν επιθυμούμε λύση. Κι ας δεχτήκαμε σταδιακά όλες τις απαιτήσεις της. 
Κάθε υποχώρησή μας, οδηγεί σε νέες διεκδικήσεις των Τούρκων. 
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Με την απλή λογική ενός μέσου πολίτη θα πρότεινα τη σταθερή επιδίωξη 
και για τον λαό μας όλων όσων απολαμβάνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες. 
Έχουν εκείνοι το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης σε όλη την Ευρώπη. 
Γιατί όχι κι εμείς στον  τόπο μας; Δικαιούνται εκείνοι να εγκαθίστανται 
όπου θέλουν σε όλη την Ευρώπη; Γιατί όχι κι εμείς στα δικά μας χωριά και 
στα δικά μας σπίτια; Θα έπρεπε την επιθυμία του για παραμονή στο σπίτι 
του ο μακαριστός Γιαννακός να την πληρώσει με τη ζωή του; Έχουν εκείνοι 
το δικαίωμα απόκτησης περιουσίας παντού, σ’ όλη την Ευρώπη; Γιατί εμείς 
να μη δικαιούμαστε τις δικές μας, κατεχόμενες περιουσίες; Μπορούν οι 
Ευρωπαίοι εταίροι μας να αντιταχθούν σε μιαν τέτοια διεκδίκησή μας, που 
θα τεκμηριώνεται πλήρως, αφού είναι τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν 
κι εκείνοι που ζητούμε για μας; Όταν, όμως, εμείς συμβιβαζόμαστε με όλο και 
λιγότερα, ποιος ο λόγος να μεριμνούν εκείνοι; 

Οφείλουμε να πολιτευτούμε μ’ αυτό τον τρόπο και να δείξουμε αντοχή 
στον χρόνο και τις δοκιμασίες, ως ελάχιστη υποχρέωση σ’ αυτούς του 
έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και σ’ αυτούς που πότισαν με το αίμα 
τους την κατεχόμενη γη μας, όπως είναι κι ο Γιαννακός Νικόλα που τόσο 
καθυστερημένα, κηδεύουμε σήμερα. 

Όταν ο πατριάρχης των Εβραίων Ιωσήφ βρισκόταν στην επιθανάτια κλίνη, 
κάλεσε τα παιδιά του και τους έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες, εκφράζοντας 
παράλληλα και την τελευταία επιθυμία του. Τους είπε συγκεκριμένα:  
«Ἐν τῇ ἐπισκοπῇ ᾗ ἐπισκέψηται ὁ Θεὸς ὑμᾶς, …συνανοίσετε τὰ ὀστᾶ μου 
ἐντεῦθεν μεθ’ ὑμῶν». Όταν δηλαδή ο Θεός θα σας οδηγήσει πίσω στην 
πατρίδα μας, να μεταφέρετε τα οστά μου μαζί σας εκεί.

Σήμερα, μεταφέραμε εδώ τα οστά του μακαριστού Γιαννακού από την 
πατρική του γη για να του αποδώσουμε τις πρέπουσες τιμές και να τον 
κηδεύσουμε κατά τα επιβαλλόμενα από τη θρησκεία μας. Και για να τον 
τοποθετήσουμε δίπλα  στην μακαριστή σύζυγό του. Υποσχόμαστε, όμως, να 
τα μεταφέρουμε και πάλιν στο Νέο Χωρίο Κυθρέας, όταν αυτό ελευθερωθεί 
για να αναπαυθεί για πάντα εκεί, σε χώρο αγαπημένο, σε χώρο Ελληνικό. 

Αιωνία ας είναι η μνήμη του. Οι δικοί του που θα νιώθουν περήφανοι 
γι’ αυτόν, αλλά και όλοι εμείς θα τον μνημονεύουμε μέχρι την ημέρα της 
επιστροφής.
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«Τὴν  σοφίαν ἐξ ὕψους καταμαθών,... τοῖς πᾶσιν ἐξέλαμψας, 
ὡς χρυσὸς ἐν καμίνῳ,... Ἰωάννη Χρυσόστομε»

           (Κάθισμα του Ὄρθρου)

Σχεδόν δέκα χρό νια χρημάτισεν  Ἀρ χι ε πί σκο πος Κωνσταντινουπόλεως, 
Μακαριώτατε, Ἅγι οι Ἀρχι ερεῖς, ἔντιμοι ἄρχοντες, σεβα στοί πατέ ρες, 
ἀγαπητοί χρι στιανοί, ὁ γιός τοῦ Σεκούνδου καί τῆς Ἀνθούσας, «ὁ 

εὐτελής μειρακίσκος», ὅπως ἀποκαλοῦσε τόν ἑαυτό του, στό ξεκίνημα τῆς δια - 
κονίας του, ὁ ἱερός Χρυσόστομος, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα. 
Κι ἀπ᾽ αὐτά πάλι τά 3 χρόνια καί τούς 3 μῆ νες τά πέρασε στήν ἐ ξο ρί α. Τό 
μαρτύριό του ὅμως, πού θά κρατήσει πέντε χρόνια,  ξεκινᾶ τό ἔτος 402, τότε 
πού ὁ αὐτοκρά τορας ὑπογράφει τό διάταγμα τῆς πρώτης ἐξο ρίας του, ἡ ὁποία 
γιὰ λόγους συγκυρίας ἦταν πο λύ σύντομη. Καί θά λάμψει, ὅπως ὁ χρυσός στό 
χωνευτήρι καί θά γεμίσει φῶς τήν οἰκουμένη καί τούς αἰῶνες. Καί θά εἶναι 
τό φῶς αὐτό πιό γλυκό καί πιό ἔνδοξο, διότι ἔχει στή λάμψη του μέρος ἀπό 
τίς ἀνταύγειες τοῦ αἵματος τῶν Μαρτύρων. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης του, πού 
ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος Μάρτυρας τῆς Ἀλήθειας, θέλησε νά τόν περιβάλει μέ τήν 
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ἁλουργίδα πού φόρεσε κι Ἐκεῖνος: τήν ἁλουργίδα τῆς συκοφαντίας καί τῆς 
παράνομης καταδίκης, πρίν τοῦ φορέσει τόν στεφάνο τοῦ μαρτυρίου. Πόσο 
ἀκριβά, ἀλήθεια, ἀμείβει ὁ Θεός ὅσους τόν ἀγαποῦν! 

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναδείχθηκεν ἄξιος τοῦ Θεοῦ στήν ἔρημο, ἄξιος 
στόν στίβο τῆς ἀγάπης, ἄξιος στόν ἄμβωνα, ἄξιος καί στόν θρόνο. Ἀπό 
τό στέμμα, πού ἤδη λαμπρύνει τό ἅγιο μέτωπό του, λείπει τό πιό λαμπερό 
διαμάντι· τό μαρτύριο. Καί ἐπειδή εἶναι ἄξιος, γι᾽αὐτό πρέπει τό διαμάντι του 
νά εἶναι μεγάλο· αὐτοκρατορικό.

«Ὁ αὐτοκράτωρ δέν θέλει πλέον νά ἐπιβρα δύνεις· τό πλοῖο εἶναι ἕτοιμο 
νά σέ ὁδηγήσει στόν ὁρισμένο τόπο τῆς ἐξορίας σου», τοῦ λέγει ὁ αὐ-
τοκρατορικός ἀπεσταλμένος. «Ἐάν  εἰς τό μι κρόν ἀντιστῇς, ἔχω διαταγήν νά 
σέ ἀπαγάγω διά τῶν στρατιωτῶν». «Ἰδού ἐγώ. Ὁδηγήσατέ με, ὅπου θέλετε» 
παίρνει σταθερή τήν ἀπάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ἀπ΄ ἐδῶ ἀρχίζει τό μαρτύριο. Ὁ ἱερός ἄνδρας θά πολεμήσει ἀπό τά 
κατάβαθα τῆς ὕπαρξής του μέ τά στοιχεῖα τῆς φύσης, μέ τίς ἀφάνταστες 
ταλαιπωρίες τῆς ὁδοιπορίας ἀνάμεσα ἀπό τίς σταχτιές ἐρημιές τῆς Μ.Ἀσίας, 
γιά νά φθάσει στόν τόπο τῆς ἐξορίας του∙ ἀνάμεσα ἀπό γκρεμούς καί 
χαράδρες, ἀπό ἄγρια βουνά καί σκοτεινά δάση καί βαθιά ποτάμια, μέσα στή 
βροχή καί τό χιόνι καί πάλι στήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ... Καί θά πολεμήσει 
μέ ἀχώριστη συντρόφισσά του τήν ἀρρώστεια, πού τοῦ ἔμεινε μόνη «πιστή» 
στήν πεζοπορία του, - ἀφόρητοι πόνοι στομαχικοί μέ κρίσεις πυρετοῦ, γιά τούς 
ὁποίους τὸ μόνο φάρμακο ἦταν, νά προλάβει κατά τίς συνεχεῖς μετακινήσεις 
πρός τόν τόπο τῆς ἐξορίας, νά πάρει ἕνα λουτρό ὅπως- ὅπως, ἔστω καί μέσα 
σ᾽ ἕνα σπασμένο πυθάρι ἀκόμη∙ καί ἐπί πλέον, χαλασμένοι νεφροί καί ἀδύνατα 
πόδια. Θά πολεμήσει μέ τή μοναξιά, τόν ἀπαίσιο δυνάστη τῶν εὐαίσθητων 
πνευμά των, θά πολεμήσει μέ τήν κακότητα τῶν δεύτε ρων φρουρῶν του καί 
τίς ἐπιδρομές τῶν Ἰσαύ ρων. Ἕναν ὁλόκληρο χειμώνα, τόν χειμώνα τοῦ 405 
μ.Χ. τόν βγάζει σ᾽ἕνα δωμάτιο, ὅπου ὁ κα πνός ἀπό τή φωτιά σταματᾶ τήν 
ἀναπνοή. Ἄν δέν πνιγόταν ἀπό τόν βήχα, ἄν δέν συσποῦσε τό πρόσωπο  ἀπό 
τό σφυροκόπημα ἀνηλεῶν πονο κεφάλων, ἐάν ἡ ναυτία τόν ἄφηνεν ἥσυχο, θά 
τόν νόμιζες νεκρό. Ριγεῖ ἀπό τό κρύο καί λυώνει. Ἀλλὰ συνεχῶς  τὰ χείλη του 
ψιθυρίζουν: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». 

a
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Λόγος πού μαρτυρεῖ τό πῶς ἀντιλαμβάνεται ὁ μαρτυρικός Πρωθιεράρχης 
τό νόημα τῶν θλίψε ων καί πῶς βιώνει ἡ θεοφιλής ψυχή του τό μεγά λο αὐτό 
ἀγώνισμα.  Ἄς τό παρακολουθή σουμε  στό ξεδίπλωμα τῆς σκέψης του, πού 
εἶναι καί τό ἀπαύγασμα τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς του.

 Ὅταν ἐπιστρέφει ἀπό τήν πρώτη ἐξορία, στήν Κωνσταντινούπολη καί 
οἱ πιστοί σηκώνοντάς τον στά χέρια τόν ἀνεβάζουν στόν Ἀρχιεπισκοπικό 
θρόνο, ἀναφωνεῖ:  «τί εἴπω καί τί λαλήσω;  εὐλο γητός ὁ Θεός... ἐλαυνόμενος 
ηύλόγουν, ἐπανε λ θών εὐλογῶ... εὐλογητός ὁ Θεός ὁ συγχωρήσας ἐξελθεῖν, 
εὐλογητός πάλιν ὁ καλέσας ἐπανελ θεῖν... Μηδέποτε φοβηθῇς πειρασμόν, ἐάν 
γεν ναίαν ἔχῃς ψυχήν... Εὐχαριστοῦμεν ἐπί πᾶσι τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ».

Στήν πιστή καί  ἀφοσιωμένη διακόνισσα τήν Ὀλυμπιάδα γράφει: «ἡ θλίψη 
ἔχει καί αὐτό τό γνώρισμα: ἐκείνους πού τήν ὑποφέρουν μέ γεν ναιότητα καί 
πραότητα, τούς ἀνεβάζει ψηλότερα ἀπό τίς θλιβερές καταστάσεις, ὥστε νά μή 
τούς φθάνουν τοῦ διαβόλου τά βέλη∙ ἀλλά τούς ἐκπαι δεύει νά περιφρονοῦν 
τίς δολοπλοκίες του». Ἡ θλίψη εἶναι ἡ πραγματικότητα τῶν δύο ἐπιπέδων, 
πού ἀνάμεσά τους ὁ ἄνθρωπος συμπιέζεται – συνθλίβεται- ὅπως ἡ ἐλιά στό 
ἐλαιοτριβεῖο.

Ἔτσι ὅμως  ἡ θλίψη καθίσταται «τεκμήριον» (ἀπόδειξη) τῆς «πολλῆς 
κηδεμονίας τοῦ φιλαν θρώπου Θεοῦ πρός ἡμᾶς» (ΕΠΕ 4, 692). Κανείς δέν 
ἑνώνεται μέ τόν Χριστό, δι δάσκει ὁ ἱερός ἄνδρας, «τρυφῶν καί καθεύδων... 
ἀλλ᾽ ὁ ἐν θλί ψει καί πειρασμῷ» (ΕΠΕ 19,26). Κανείς δέν ἐνώ νεται μέ τόν 
Χριστό καλοπερνώντας καί κοιμώ μενος, παρά μόνο ἐκεῖνος πού περνᾶ μέσα 
ἀπό τό καμίνι τῆς θλίψης καί τῶν πειρασμῶν. Κι ἔτσι ἡ θλίψη γίνεται ἕνα 
ἀκόμη διυλιστήριο τοῦ βίου.   

Σ᾽ ἕναν κόσμο «πεπτωκότα», ἡ θλίψη ἀποδει κνύεται ἡ δύναμη πού 
διαλέγει ὁ Θεός γιά νά ἀποκαλύψει στούς ἑαυτούς μας τόν ἑαυτό μας. Ἡ θλίψη 
περιορίζει τίς ἐπιφάνειες, γι᾽αὐτό κρατάει τήν ψυχή σέ μιά ἐνδοστρέφεια 
γόνιμη γιά τή σύλληψη τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, πού εἶναι ἡ καρτερία καί ἡ 
ἀποδέσμευση ἀπό τίς ἐφήμερες ἀνάγκες καί τά θνητά πάθη.

Καί προβάλλουν, ἔτσι, στό δένδρο τῆς ζωῆς ἡ περισυλλογή, ἡ αὐτογνωσία, 
ἡ μετάνοια ἡ προσ ευχή, ἡ ἐμπιστοσύνη στή Θεία Πρόνοια, ἡ ἐλπίδα τῆς 
σωτηρίας. Μέ τή θλίψη γινόμαστε πιό εὐαί σθητοι στόν πόνο τοῦ πλησίον, 
καταλαβαίνουμε καλύτερα τούς ἄλλους καί ἀποκτοῦμε χαρακτη ριστικά 
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πού δέν τά εἴχαμε προηγουμένως. Γινό μαστε  πιό ἀνθεκτικοί, ἀνεξίκακοι. Τά 
καταλαβαί νουμε ὅλα καί τά συγχωροῦμε ὅλα.

 Ἀκόμη, στόν καιρό τῶν θλίψεων ὁ Θεός «πο θεινότερος φαίνεται». 
Τόν ποθεῖ πιό πολύ ἡ εὐ σεβής ψυχή πού ὑποφέρει. Τρέχει νά τόν συναν-
τήσει καί πέφτοντας στή θεϊκή ἀγκαλιά νιώθει πώς βρίσκεται σέ καταφύγιο 
ἀπροσπέλαστο ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ (ΕΠΕ 16 Β, 116). 

Στοιχώντας στόν λόγο τῆς Γραφῆς «διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βα σιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ιδ΄2),  διδάσκει ὁ ἅγιος πώς 
εἶναι  ἀδύνατο «θλίψεως χωρίς... τόν παρόντα βί ον διελθεῖν» (ΕΠΕ 22, 68).  
Μέ τίς θλίψεις, συμ πληρώνει, «ἀφανίζονται καί κατακαίονται ραδί ως» οἱ 
ἁμαρτίες μας καί λαμπρύνεται περισσό τε ρο ἡ ἀρετή μας.

 Ὁ «ἰσχυρός» γίνεται «ἰσχυρότερος» (ΕΠΕ 32, 66-70). Ἡ θλίψη εἶναι τό 
«ἄριστον φάρμακον τῆς ταπεινοφροσύνης» (ΕΠΕ 33,214). Βοηθεῖ τήν ψυχή 
μας νά ταπεινοφρονεῖ καί τήν ἑτοιμάζει γιά τήν αἰώνια δόξα τοῦ οὐρανοῦ, τή 
«διηνεκῆ καί μεγάλην» (ΕΠΕ 36,114).

a
Τήν σοφίαν ἐξ ὕψους καταμαθών,... τοῖς πᾶσιν ἐξέλαμψας, ὡς χρυσός 

ἐν καμίνῳ,... Ἰωάννη Χρυσόστομε»

Οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πού μυήθηκαν στά μυ στικά τοῦ μυστηρίου τῆς 
θλίψεως καί γνωρίζουν τόν πλοῦτο πού αὐτή προσπορίζει στήν ψυχή, μαζί μέ 
τόν Ἀπόστολο Παῦλο «εὐδοκοῦν ἐν ἀσθε νείαις»  ἀποδέχονται τίς ἀσθένειες, 
τίς θλίψεις καί τίς περιπέτειες μέ ὑπομονή, γιατί τότε «ἐπισκηνώνει» μέσα 
τους «ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ»∙  καί τότε  νιώ θουν δυνατοί (Β΄Κορ. ιβ΄9), 
«καυχώμενοι ἐν ταῖς θλίψεσιν» (Ρωμ. ε΄3). 

Δύσκολο τό μάθημα, Μακαριώτατε∙ ὅμως, κα θώς σᾶς βλέπουμε νά 
ἀκολουθεῖτε τά ἴχνη τοῦ Προστάτου Σας ἁγίου, ἀντιμετωπίζοντας μέ γεν-
ναιότητα ψυχῆς τήν πρόσφατη δοκιμασία τῆς ὑγείας σας, καί μέ τελεία 
ἐμπιστοσύνη  στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, διδασκόμαστε καί παραδειγματιζόμαστε 
ὅ λοι· οἱ ἐγγύς καί οἱ μακράν. Οἱ ἐγγύς, διότι αὐτή κοοι τυγχάνομεν τῆς 
ὁμολογίας σας: «εὐχα ριστῶ τόν Θεό, δοξάζω τόν Θεό, πού μοῦ ἔδωσε 
αὐτή τήν εὐκαιρία νά δῶ τόν ἑαυτό μου».  Καί πάλιν «ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ 
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περισσότερο τοῦ κανονικοῦ»∙ καί οἱ μακράν ἀπό τίς δηλώσεις σας καί τούς 
παρηγορητικούς σας λόγους πρός τούς πά σχοντες ἀδελφούς μας. 

 Ἐμεῖς, Μακαριώτατε,  υἱικῶς εὐχόμεθα,  ὅπως ὁ Κύριος, τόν Ὁποῖο ἀγα-
πᾶτε καί στόν Ὁποῖο ἔχετε παραδοθεῖ ὁλοκληρωτικά, σᾶς χαρίζει πλή ρη καί 
ἀμφιλαφῆ ὑγεία, ἔτη πολλά καί εὐλογη μέ να, ὥστε νά ποιμαίνετε τόν λαό τοῦ 
πονεμένου νησιοῦ μας θεοφιλῶς. Προσευχόμεθα ἀκόμη, νά σᾶς ἀξιώσει ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,  νά δεῖτε τήν Κύ προ ἐλεύθερη, ὅπως τήν ὀνειρεύεσθε καί τόν 
λαό της ἑνωμένο νά βαδίζει μέ πίστη τόν δρόμο τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ.

 Πολλά καί καρποφόρα τά ἔτη Σας, Μακα ριώτατε.



ΖΩΗΝ ΗΛΘΕΣ ΠΑΡΑΣΧΕΙΝ 
ΚΑΙ ΟΥ ΘΑΝΑΤΟΝ

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ

Ἀκοῦς συχνὰ νὰ μιλοῦν γιὰ αἰωνιότητα τῆς κολάσεως. Ἀντιδρᾶς μέσα 
σου καὶ λές: Θέλω νὰ ἀκούσω καὶ νὰ μιλήσω γιὰ τὴν αἰωνιότητα τοῦ 

Παραδείσου. «Ζωὴν ἦλθες παρασχεῖν καὶ οὐ θάνατον»1.

Ναί, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν Κύριο στὸ Εὐαγγέλιο 
γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ γιὰ τὴν αἰώνια κόλασι; Δὲν τὸ ἐπικυρώνουν αὐτὸ οἱ 
μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας; Ἔτσι εἶναι, καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ 
ἀρνηθῆ. Ἀλλὰ μέσα στὸ κλίμα καὶ στὸ Πνεῦμα ποὺ «ὅλον συγκροτεῖ τὸν 
θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας»2, ὅλα ἑρμηνεύονται ἀναστάσιμα καὶ σωτήρια. Καὶ 
αὐτὴ τὴ σωτηρία τῆς Ἀναστάσεως ἔχομε ἀνάγκη ὅλοι.

Πρὶν ὅμως καταφύγης ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀλήθεια, ἕνα σμῆνος σοφῶν καὶ 
συνετῶν σπεύδουν νὰ σοῦ δώσουν ἀπαντήσεις.

Οἱ μὲν σοφοὶ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους τολμηρὸ καὶ προοδευτικό. Ἡ γε-
νικὴ τάσι καὶ ἡ ἑρμηνεία τους –χωρὶς νὰ τοὺς στοιχίζη– εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς τῆς 
ἀγάπης δὲν μπορεῖ νὰ καταδικάση σὲ αἰώνια κόλασι κάποιον ἁμαρτωλό...

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, περιμένουν «οἱ συνετοὶ ... καὶ ἐνώπιον αὐτῶν 
ἐπιστήμονες»3 νὰ διορθώσουν τὴν ἐκτροπὴ τῶν σοφῶν. Θέλουν νὰ ποῦν 
κατὰ τὸν λογισμό τους τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴν ἀλλοιώσουν τὸν λόγο τοῦ 
Εὐαγγελίου. Αὐτοὶ μιλοῦν ξεκάθαρα καὶ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν 
αἰωνιότητα τῆς κολάσεως, σὰν νὰ ἐπιχαίρουν γι' αὐτό.

1  Τριώδιον, Μ. Παρασκευή, Ὄρθρος, Δοξαστικὸν Ἀποστίχων.
2  Πεντηκοστάριον, Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, Μ. Ἑσπερινός, στιχηρόν ἰδιόμελον.
3  Ἡσ. 5, 21.
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Ἐσὺ ἀντιδρᾶς. Δὲν ἀναπαύεσαι οὔτε μὲ τοὺς σοφούς, οὔτε μὲ τοὺς συνε-
τούς. Κάπου φαίνεται νὰ διαφέρουν οἱ τοποθετήσεις τους ἐξωτερικά. Ὅμως, 
οὐσιαστικὰ συμφωνοῦν: Ἀπολυτοποιοῦν τὶς πολὺ ἀνίσχυρες ἀπόψεις τους.

Οὔτε ἡ τόλμη τῶν σοφῶν σὲ ἐλευθερώνει. Οὔτε ἡ σύνεσι τῶν 
συντηρητικῶν σὲ σώζει. Καὶ ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ 
ἐπικυρώνει τὴν πεποίθησι τοῦ προφήτου Ἡσαΐου: «Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν 
σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω»4. Ἀπορρίπτω καὶ τὴ μία θέσι 
καὶ τὴν ἄλλη.

Καὶ καταλήγεις ἐκεῖ ποὺ ἀναπαύεσαι, στὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι ὁ 
Θεάνθρωπος. «Ὅπου ἂν ᾖ Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία»5.

Ἡ παρουσία τοῦ Θεανθρώπου εἶναι θεοφάνεια, ὄχι διατύπωσι ἀπόψεων. 
Δὲν ἔρχεται νὰ ἐπιβάλη τὴ γνώμη Του, ἀλλὰ νὰ θυσιάση τὴν ψυχή Του. Δὲν 
ἔρχεται νὰ κρίνη καὶ νὰ ὑποτάξη, ἀλλὰ νὰ σώση καὶ νὰ ἐλευθερώση. Ἔρχεται 
νὰ φανερώση τὴν ἄφατη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο.

Μὲ τὴν παρουσία Του ἀνατέλλει φῶς παρακλήσεως, ποὺ ἀποκαλύπτει 
ὅτι ἡ αἰτία καὶ ὁ τρόπος τῆς ὑπάρξεως τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ τῆς 
δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου βρίσκονται σὲ μιὰ ἄναρχη ἀρχή, σὲ μιὰ ἀπερινόητη 
Θεότητα ποὺ εἶναι κάλλος ἀμήχανον, ἀγάπη Τριαδικὴ καὶ μοναδική· ἐν Τριάδι 
προσώπων καὶ μονάδι οὐσίας «διαιρέσει τὴν ἕνωσιν καὶ ἔμπαλιν ἔχουσα»6.

Καὶ ὁ Κύριος γνωρίζεται ὡς ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Πατρός. «Ἐκ τοῦ Θεοῦ 
ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλε»7. 
Κάνει ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Πατρός.

Ἔρχεται νὰ μᾶς φανερώση τὸ πλήρωμα τῆς ἀλήθειας ὡς κοινωνία ζωῆς 
καὶ ἀγάπης. Νὰ ἐγκεντρίση τὴν ὕπαρξί μας στὸ Τριαδικὸ καθώς. «Καθὼς 
ἠγάπησέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ»8. 
«Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα»9. Ἦλθε «ἵνα ζωὴν ἔχωμεν καὶ 

4  Α΄ Κορ. 1, 19.
5  Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Πρὸς Σμυρναίους 8, PG 5, 713B
6  Τριώδιον, Σάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω, Ὄρθρος, ὠδὴ ε΄ τοῦ κανόνος.
7   Ἰω. 8, 42.
8   Ἰω. 15, 9.
9   Ἰω. 15, 5.
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περισσὸν ἔχωμεν»10. Τὸ περισσὸν τῆς ζωῆς εἶναι ἡ καινὴ κτίσις καὶ πολιτεία 
τῶν ἐσχάτων.

Ἦλθε καὶ μᾶς ἔσωσε. Ἔφυγε, γιὰ νὰ μείνη μαζί μας διὰ Πνεύματος Ἁγίου.

Λύνει τὰ προβλήματα, ἐνῶ φαίνονται ἄλυτα. Δὲν ἐπεμβαίνει βιαίως γιὰ 
νὰ ἐπιβάλη τάξι. Δὲν καταργεῖται ἡ κόλασι μὲ ἄλλη κόλασι. Δὲν ἐμποδίζει 
τοὺς σοφοὺς καὶ τοὺς συνετοὺς νὰ κηρύττουν τὴ σοφία καὶ τὴ σύνεσί τους.

Δὲν σὲ ξεδιψᾶ μὲ ἕνα ποτήρι νερό, ἀλλὰ σὲ κάνει πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου 
εἰς ζωὴν αἰώνιον11.

Δὲν σὲ βλέπει ὡς ἀντικείμενο, ἀλλὰ σὲ βαπτίζει στὴν καινὴ κτίσι 
χαρίζοντάς σου ἴδιον ὄνομα.

Ἦλθε νὰ μᾶς κάνη κατὰ χάριν κοινωνοὺς τῆς θείας καὶ Τριαδικῆς ζωῆς. 
Νὰ ἀποκτήσωμε τὸ χάρισμα τῆς υἱοθεσίας. Νὰ πολιτευώμεθα ἐν καινότητι 
ζωῆς: ὄχι «φόβῳ τῶν ἠπειλημένων, οὔτε πόθῳ τῶν ἐπηγγελμένων»12, ἀλλὰ 
τρόπῳ τῆς Τριαδικῆς πολιτείας. Νὰ φτάσωμε στὴν Ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων: 
ὅλοι ἰσοστάσιοι, ὅλοι πρωτότοκοι, ὅλοι θεοὶ κατὰ χάριν. Νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι 
καθὼς ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Καὶ γιὰ νὰ τὰ φτάσωμε ὅλα αὐτά, Ἐκεῖνος θυσιάζεται. «Καὶ πάντα ὑπο-
μείνας ἅπαντας ἔσωσε»13.

Εἶναι ἀληθινὴ ἡ σωτηρία, ἐπειδὴ σώζει τοὺς πάντας. Ἐὰν δὲν δοθῆ 
ἡ δυνατότητα νὰ σωθοῦν ὅλοι, δὲν σώζεται κανείς. Ἡ τελικὴ αἴτησι τοῦ 
Κυρίου εἶναι: «ἵνα πάντες ἓν ὦσι»14.

Εἶναι ἀληθινὴ ἡ σωτηρία γιατὶ δὲν ἐπιβάλλεται σὲ κανένα. Ὅλοι μποροῦν 
νὰ τὴν δεχθοῦν, ἐὰν θέλουν. Καὶ ὅλοι μποροῦν νὰ τὴν ἀρνηθοῦν.

Τὸ θεϊκὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας χαρίζει τὴ δυνατότητα νὰ γευθῆς 
προσωπικὰ τί εἶναι Παράδεισος: ζωὴ ἐν τῷ Θεῷ. Καὶ τί εἶναι κόλασι: θάνατος, 
μὲ τὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τὸν Θεό.

Τὸ ἐπικίνδυνο τῆς ἐλευθερίας σώζει τὴ χάρι τῆς ζωῆς καὶ τῆς δημιουργίας. 

10  Πρβλ. Ἰω. 10, 10.
11  Βλ. Ἰω. 4, 14.
12  Πρβλ. ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία 24, PG 91, 709D.
13  Τριώδιον, Μ. Παρασκευή, Ὄρθρος, ὠδὴ θ΄ τοῦ κανόνος.
14   Ἰω. 17, 21.
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Τὸ μηχανικὰ ἐξασφαλισμένο καταδικάζει σὲ μαρασμὸ θανάτου ἐκεῖνον ποὺ 
τὸ δέχεται.

Εἶναι ὁ Ποιμὴν ὁ καλὸς ποὺ θυσιάζει τὴν ψυχή Του ὑπὲρ τῶν προβάτων. 
Καλεῖ τὰ ἴδια πρόβατα κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.15

Ἡ κατ' ὄνομα κλῆσι στοιχίζει τὴ θυσία τοῦ καλοῦ ποιμένος. Καὶ χαρίζει 
τὴν προσωπικὴ ὑπόστασι καὶ ἐλευθερία στὰ λογικὰ πρόβατα. Βαπτίζονται 
στὴ νέα ζωή. Ἀποκτοῦν ὄνομα δικό τους. Καὶ γλῶσσα καινή: «Οἱ πιστεύοντες 
γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς»16. Ντύνονται μὲ ἄλλη δύναμι: «Κἂν θανάσιμόν 
τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει»17. Παίρνουν τὸν δρόμο γιὰ τὴ θέωσι.

Ὁ μισθωτὸς (τῆς ὅποιας μισθώσεως) καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, βλέπει τὸν λύκον 
ἐρχόμενον καὶ φεύγει18. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν τὰ πρόβατα ἀλλὰ ὁ ἑαυτός του. 
Δὲν τὰ καλεῖ κατ' ὄνομα, ἀλλὰ μαζικά. Δὲν θυσιάζει τὴν ψυχή του ὑπὲρ τῶν 
προβάτων, ἀλλὰ τὰ πρόβατα γιὰ τὸν μισθὸ καὶ τὴ δοξασία του.

Θὰ μποροῦσε ὁ Θεὸς νὰ δημιουργήση τὸν ἄνθρωπο ὡς πλάσμα ἀναντίρ-
ρητα πειθήνιο καὶ ὑπάκουο, βάζοντάς τον μέσα σὲ μιὰ ἄψογη κοινωνία. 
Αὐτὸ θὰ ἦταν γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀποπνικτικὴ φυλακὴ καὶ κόλασι, προφάσει 
παραδείσου: ἀκύρωσι τοῦ μεγαλείου τοῦ κατ' εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντος.

Αὐτὸ δὲν τὸ κάνει ὁ Θεὸς ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν στὴν ἄποψί 
τους. Καὶ θέλουν νὰ τὴν ἐπιβάλουν στοὺς ἄλλους ὡς σωτηρία.

Ὅταν κάποιος πιστέψη ὅτι συνέλαβε μὲ τὴ θεωρία του ὅλη τὴ ἀλήθεια, 
ἁπλοποιεῖ τὰ πράγματα. Διοργανώνει τὰ πάντα, χωρὶς καθυστέρησι. 
Ἐπιβάλλει τὴν τάξι. Ἀπαλλάσσει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν ὑποχρέωσι τοῦ 
σταυροῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὸ “βάσανο” τῆς ἐλευθερίας. Δημιουργεῖ 
τὸν ἐπίγειο παράδεισο, ποὺ εἶναι πραγματικὴ κόλασι, χωρὶς σταυροὺς καὶ 
βάσανα. Δὲν χρειάζεται νὰ πεθαίνη ὁ σπόρος στὴ γῆ γιὰ νὰ βλαστήση τὸ νέο 
δέντρο. Ὅλα εἶναι ἐξασφαλισμένα, ὅλα εἶναι πλαστὰ καὶ πλαστικά: τὰ δέντρα, 
οἱ καρποὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι.

Ὁ ὁλοκληρωτισμός, ἐν ὀνόματι τοῦ ὅποιου θεϊσμοῦ ἢ ἀθεϊσμοῦ, εἶναι ἐξ 
ἴσου κατάρα γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἐνῶ νομίζουν ὅτι τοῦ λύνουν τὰ προβλήματα, 

15  Βλ. Ἰω. 10, 3.
16  Βλ. Μάρκ. 16, 17.
17  Μάρκ. 16, 18.
18  Βλ. Ἰω. 10, 12. 
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ὁ κόσμος πάντοτε ἀντιδρᾶ καὶ διαλύει τοὺς προκατασκευασμένους παρα-
δείσους.

Ἡ ἐλευθερία στοιχίζει καὶ ἀξίζει. Αὐτὴ μᾶς κρίνει καὶ μᾶς σώζει. Δι' αὐτῆς 
μπορεῖ νὰ καταστραφοῦμε καὶ δι' αὐτῆς μόνον μποροῦμε νὰ φτάσωμε στὴ 
θέωσι.

Ἡ ἐλευθερία μᾶς δόθηκε γιὰ νὰ τὴν ὑποτάξωμε ἑκούσια στὸ θεῖο θέλημα. 
Ὅπως ὁ Κύριος οὐκ ἦλθεν ἵνα ποιῆ τὸ ἰδικόν του θέλημα, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ 
πέμψαντος Aὐτὸν Πατρός19.

Ἕνας σπόρος ζῆ γιὰ νὰ πεθάνη. Ἐὰν δὲν ἀποθάνη, αὐτὸς μόνος μένει. 
Ἐὰν ἀποθάνη, φέρει καρπὸν πολύν20.

Ἡ ζωὴ γεννᾶται “αὐτομάτη”21, ἀπὸ ἕνα θάνατο, μιὰ θυσία.

Ὁ Κύριος ἦλθε καὶ θυσιάστηκε γιὰ νὰ μᾶς σώση. Ὅλη Του ἡ ζωὴ εἶναι 
προσφορὰ ἀγάπης καὶ ἄγρυπνη μέριμνα:

Ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ σπίτι γιὰ νὰ δεχθῆ τὸν ἄσωτο υἱὸ ποὺ ἐπιστρέφει22.

Ἀφήνει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα πρόβατα καὶ ζητᾶ τὸ ἀπολωλός23.

Κυκλοφορεῖ ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ24 στὸν ἀγρὸ τῆς ἱστορίας συμπορευόμενος 
μὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν τὴν ἀλήθεια.

Καλεῖ ἐξ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλίνονται μετὰ Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ 
καὶ Ἰακὼβ εἰς τὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας, καὶ οἱ (κατὰ φαντασία) υἱοὶ ἐκβάλ-
λονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον25. Δὲν ἀγνοεῖ οὔτε λησμονεῖ κανένα ξένο 
καὶ περιφρονημένο. «Οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ»26.

Μεροληπτεῖ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων. Γυρεύει ἀφορμὴ νὰ 
δικαιολογήση τὰ ἀδικαιολόγητα. Ξεπερνᾶ τὴ δικαιοσύνη ἡ φιλανθρωπία Του. 
Ζητᾶ νὰ συγχωρηθοῦν οἱ σταυρωτές Του, ὄχι γιατὶ μετανοοῦν ἀλλὰ γιατὶ 

19  Βλ. Ἰω. 6, 38.
20  Βλ. Ἰω. 12, 25.
21  Βλ. Μάρκ. 4, 28.
22  Βλ. Λουκ. 15, 20.
23  Βλ. Ματθ. 18, 11-12, Λουκ. 15,4.
24  Βλ. Μάρκ. 16, 12.
25  Βλ. Ματθ. 8,12, 22,13, 25,30.
26  Ρωμ. 2, 11.
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δὲν ξέρουν τί κάνουν27.

Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι –ἐφόσον βρισκόμαστε σὲ τούτη τὴ ζωὴ– γιατί ὁ Θεὸς 
δὲν καταργεῖ τὴν αἰωνιότητα τῆς κολάσεως, ἀλλὰ γιατί οἱ ἄνθρωποι αἰωνίως 
ἐπιμένομε νὰ τὴ δημιουργοῦμε καὶ νὰ τὴν ἐπιβάλλωμε, ἀποστρεφόμενοι τὴ 
ζωὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλευθερίας.

Δημιουργοῦμε κόμματα, θρησκεῖες καὶ θεωρίες. Θέλομε νὰ εὐτελίσωμε 
τὸν ἄνθρωπο. Νὰ παραποιήσωμε τὸ θεόπλαστο εἶναι του. Νὰ τοῦ ἐπιβάλωμε 
τὸν παράδεισό μας. Νὰ κλείσωμε τὸν ἀετὸ τοῦ Πνεύματος σὲ κοτέτσια 
συστημάτων.

Ἐκεῖνος ἀγωνίζεται νὰ μᾶς βάλη στὸν Παράδεισο τῆς ἀγάπης. Καὶ ἐμεῖς 
ἐπιζητοῦμε τὴν κόλασι τοῦ μίσους. Αὐτός, ἀναλλοίωτη ἀνοχὴ καὶ συγχώρησι. 
Ἐμεῖς, ἀλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, ἐχθρικὴ πρὸς τὸν ἑαυτό μας καὶ τοὺς 
ἄλλους.

Στὴν προτροπὴ πρὸς τὸν πρεσβύτερο υἱὸ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου: 
«εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ 
ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη»28 ἐμεῖς ἀπαντοῦμε: Ἐσὺ εἶσαι αἴτιος, 
ποὺ δέχεσαι τὸν γιό σου ποὺ ἔφαγε τὴν περιουσία σου μετὰ πορνῶν.

Δὲν ζοῦμε τὴ χαρὰ τῆς ἐπιστροφῆς καὶ τῆς μετανοίας τοῦ ἀσώτου (καὶ 
ποιὸς δὲν εἶναι ἄσωτος;) ἀλλὰ ἀντιπαραθέτομε οἰκονομικὴ ζημιὰ καὶ ἠθικὴ 
ἐκτροπή, ὡς δίκαιοι οἰκονομολόγοι καὶ ἠθικολόγοι.

Στὴν Ἐκκλησία γνωρίζεις τὴν ἀλήθεια ὡς ἀγάπη σεσαρκωμένη.

Δὲν ὑπάρχουν ἐδῶ ἀναπόδεικτες ὑποσχέσεις οὔτε ἄσαρκες θεωρίες. Τὰ 
πάντα εἶναι ἀθρόως παρόντα. Μὲ ἕνα «χαίρετε» τοῦ Κυρίου, «ἐγώ εἰμι, μὴ 
φοβεῖσθε»29, γαληνεύει ἡ τρικυμία γύρω καὶ μέσα σου.

Κανεὶς πόνος δὲν μένει χωρὶς ἀνταμοιβή. Καὶ καμμιὰ χαρὰ χωρὶς συνέχεια. 
Περιβαλλόμεθα ἀπὸ πλῆθος εὐεργεσιῶν ποὺ γνωρίζομε καὶ ἀγνοοῦμε. Τὰ 
γνωστὰ ἔχουν ἄγνωστα βάθη. Καὶ τὰ ὁρατά, ἀόρατο περιεχόμενο. Ὅλα εἶναι 

27  Βλ. Λουκ. 23, 34.
28  Λουκ. 15, 32. 
29  Μάρκ. 6, 50.
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ζωὴ καὶ εὐεργεσία. Ὅταν ἀπ' Αὐτὸν ἀκοῦς αἰώνια ζωὴ ἢ αἰώνια κόλασι, τὸ 
δέχεσαι ὡς φανέρωσι τῆς ἀφάτου ἀγάπης καὶ φροντίδος Του.

Ὅταν μιλᾶ αὐστηρά, σὲ ἠρεμεῖ. Ὅταν σοῦ δείχνη ἀγάπη, σὲ κρίνει. 
Γιατὶ δὲν ἦλθε νὰ κρίνη ἀλλὰ νὰ σώση30. Ἐκπλήττεσαι. Καὶ δὲν καλεῖσαι νὰ 
ἑρμηνεύσης τὸν λόγο Του, ἀλλὰ νὰ διορθώσης τὸν ἑαυτό σου κατὰ τὸ θέλημά 
Του.

Ζητᾶ ἀπὸ ἐμᾶς ἕνα πρᾶγμα: νὰ μετανοήσωμε. Νὰ ἀποκτήσωμε νοῦν 
Χριστοῦ31. Τότε ὅλα τὰ βλέπομε ἄλλως καὶ εὐκρινῶς.

Ἕνας Ἅγιος ποὺ ἔχει νοῦν Χριστοῦ ἡσυχάζει καὶ ἐκπέμπει εὐωδία 
παραδείσου.

Στὴν καρδιὰ τῆς ζωῆς καὶ τῆς πίστεώς μας βρίσκεται ἡ Ἀνάστασι τοῦ 
Χριστοῦ, ὡς κατάργησι τοῦ θανάτου, ποὺ γεμίζει οὐρανό, γῆ καὶ καταχθόνια 
μὲ ἄχρονο φῶς32. Αὐτὴ τὴν ἔκπληξι μεταφέρουν οἱ Ἅγιοι. Ἔχουν μείνει 
ἄναυδοι, καὶ Ἄλλος μιλᾶ ἀντ' αὐτῶν.

Αἱ μυροφόροι «οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον»33. Καὶ τὰ εἶπαν ὅλα σὲ ὅλους μὲ τὸν 
κραδασμὸ τῆς παρουσίας των.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἤκουσε καὶ θέλει νὰ μεταφέρει «ἄρρητα ῥήματα, 
ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι»34.

Αὐτὸ ποὺ προσφέρεται μὲ τὴ λάλο σιγὴ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου, 
ξεπερνᾶ τὶς ἀντεγκλήσεις καὶ παρηγορεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ποτίζει τὴ ρίζα τῆς 
ὑπάρξεώς μας. Σκλαβώνει ὅλους μὲ τὴν παροχὴ θεϊκῆς ἐλευθερίας.

Οἱ ἄλλοι, οἱ μὴ τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότες35, εἴτε εἶναι 
φιλελεύθεροι, εἴτε συντηρητικοί, εἴτε μιλοῦν γιὰ τὸν παράδεισο, εἴτε γιὰ τὴν 
κόλασι· σὲ ἀφήνουν νηστικὸ ἀπὸ τὴ χάρι τῆς ζωῆς, ὅπως οἱ ἴδιοι εἶναι. Δὲν 
ξεκινοῦν οὔτε παραπέμπουν στὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ στὴν αὐθεντία τους.

Δὲν αἰσθάνονται ἀνάγκη νὰ μετανοήσουν γιὰ νὰ βροῦν τὸν ἑαυτό τους. 

30  Βλ. Ἰω. 12, 47.
31  Βλ. Α΄ Κορ. 2, 16.
32  Βλ. Πεντηκοστάριον, Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, Ὄρθρος, ὠδὴ γ΄ τοῦ κανόνος.
33  Μάρκ. 16, 8.
34  Β΄ Κορ. 12, 4.
35  Παρακλητική, ἦχος γ΄, Κυριακή, Ὄρθρος, στιχηρὸν τῶν Αἴνων.
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Ἀλλὰ νοιώθουν προσωπικό τους χρέος νὰ φωτίσουν τὸν κόσμο ποὺ βρίσκεται 
στὸ σκοτάδι.

Ἔτσι, ἐπεκτείνουν τὴν κόλασι αὐτοὶ πού, μὲ τὸν λογισμό τους, 
ἀντιπροσωπεύουν τὸν παράδεισο.

Μέσα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ὁ Θεάνθρωπος, ὅλα εἶναι κοινωνία ζωῆς 
καὶ ἀγάπης. Ὁ ἄνθρωπος λυγίζει μπροστὰ στὴ χάρι τῆς ταπεινώσεως καὶ 
τὴ θυσία τοῦ Θεανθρώπου. Σιωπᾶ καὶ ἀκούει Αὐτὸν ποὺ κάνει φανερὰ τὰ 
ἀφανῆ καὶ παρόντα τὰ μέλλοντα. Οὔτε ἡ ζωὴ χωρὶς Αὐτὸν ἔχει νόημα. Οὔτε 
ὁ θάνατος μὲ Αὐτὸν εἶναι ἀπειλή. Δι' Αὐτοῦ ἡ ζωὴ ἁγιάζεται καὶ ὁ θάνατος 
«τεθανάτωται»36.

Αὐτὸς δὲν ὁμολογεῖ μόνον «ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ», ἀλλὰ 
προσθέτει: «Κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται»37. Τὸν τελικὸ λόγο δὲν τὸν ἔχει ὁ θάνατος 
ἀλλὰ ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος. Γι' αὐτό, μνημονεύομε ζῶντες καὶ κεκοιμημένους στὴ 
θεία Λειτουργία.

Ὑπάρχει μιὰ σχέσι ζωῆς διὰ τῆς πίστεως μὲ τὸν Θεάνθρωπο καὶ μεταξὺ 
τῶν πιστῶν: «Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι»38.

Καὶ ἰδὼν τὴν πίστι τοῦ τυφλοῦ λέει: «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε»39.

Καὶ ἰδὼν τὴν πίστι αὐτῶν ποὺ μεταφέρουν τὸν παραλυτικὸ λέει: «Ἄνθρω-
πε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου»40. Ἡ πίστι χαρίζει τὴ σωτηρία.

Ζοῦμε γιὰ μιὰ στιγμὴ ποὺ εἶναι αἰωνιότης. Ἢ ζοῦμε γιὰ τὴν αἰωνιότητα 
ποὺ σαρκώνεται σὲ μιὰ στιγμή, μιὰ ἁφή, μιὰ γεῦσι.

Μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν πλησιάζεις διανοητικὰ τὸ εἴδωλο κάποιας 
ἀλήθειας, ἀλλὰ συναντᾶς μὲ ὅλη σου τὴν ὕπαρξι τὴ δύναμι τῆς Ζωῆς. Μποροῦν 
ὅλοι, διὰ τῆς ὑπομονῆς, συντριβῆς καὶ μετανοίας, νὰ γίνουν κοινωνοὶ αὐτῆς 
τῆς χάριτος:

36  Παρακλητική, Κυριακή, θεοτοκίον τῶν Αἴνων.
37  Ἰω. 11, 25.
38  Μάρκ. 9, 23.
39  Ματθ. 9, 22 καὶ Λουκ. 18, 42.
40  Μάρκ. 2, 5. Πρβλ. καὶ Λουκ. 5, 20.
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Νὰ δεχθοῦν μὲ μιὰ ἁφὴ ὅλη τὴν ὑγεία καὶ τὴ σωτηρία σὰν τὴν αἱμορ-
ροοῦσα41.

Μὲ μιὰ γεῦσι, ὅλη τὴ χρηστότητα. «Γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ 
Κύριος»42.

Μὲ ἕνα ἅγιο Μαργαρίτη (Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ), ὅλο τὸν παράδεισο.

«Μιᾷ ῥοπῇ» συντριβῆς, ὅλη τὴ θεολογία: «Χαίροις Σταυρέ, δι' οὗ 
ἀνεγνωρίσθη μιᾷ ῥοπῇ Λῃστὴς θεολόγος κραυγάζων· μνήσθητί μου, Κύριε, 
ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου»43.

Καὶ τὰ δέχονται ὅλα αὐτὰ μυστικῶς οἱ ταπεινοί, ἀνώνυμοι καὶ συντε-
τριμμένοι.

«Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἐξομο-
λογοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα 
ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι 
οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου»44.

Ὅλα τέλειωσαν καὶ ὅλα ἀρχίζουν. Φτάσαμε στὸ σημεῖο ποὺ εἶναι τέλος 
καὶ ἀρχή.

Ὅλα λειτουργοῦν θεοπρεπῶς μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅπου βασιλεύει ἡ 
ἀγάπη, «ὁ Θεός, ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος»45.

Οἱ Ἅγιοι ἀναπαύουν τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Ζῶντας μέσα στὴν 
κοινωνία τῶν Ἁγίων, βρίσκεσαι μέσα στὴν πυρένδροσο κάμινο τοῦ Πνεύματος 
ποὺ σὲ πλάθει θεουργικῶς.

Ἐνῶ οἱ σοφοὶ καὶ οἱ συνετοὶ διατυπώνουν ἀπόψεις· οἱ Ἅγιοι σοῦ 
μεταδίδουν τὴ χάρι ποὺ καταργεῖ τὸν θάνατο. Καὶ σὲ μεταφέρουν ὁλόκληρο, 
ἔστω παράλυτο καὶ νεκρό, σ' Αὐτὸν ποὺ εἶναι ζωὴ καὶ Ἀνάστασι.

Μέσα στὴ φωτοχυσία τῆς Ἀναστάσεως συνέρχεσαι καὶ ὁμολογεῖς: Δὲν 

41  Βλ. Ματθ. 9, 20-22.
42  Ψαλμ. 33, 9.
43  Τριώδιον, Τετάρτη Β΄ Ἑβδομάδος, Ὄρθρος, ὠδὴ η΄ τοῦ κανόνος.
44  Λουκ. 10, 21.
45  Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εὐχὴ τοῦ Τρισαγίου Ὕμνου.
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γνωρίζω τίποτε χωρὶς Ἐσένα. Δὲν βλέπω, δὲν κατανοῶ, δὲν ἑρμηνεύω. Ἐσὺ 
εἶσαι τὸ φῶς, ὁ νοῦς καὶ ἡ ἀσφάλειά μου· τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον μου.

Δὲν θέλω νὰ βαττολογῶ περὶ τῶν ἐσχάτων, κάνοντας θεολογία μὲ τὴν 
ἀντοχὴ τῆς διανοίας μου ἢ προφητεῖες μὲ τὴ φαντασία τῆς ἀρετῆς μου. Ἡ 
τόλμη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης αὐγάζουν φῶς ἀνέσπερο.

Σοῦ παραδίδω ὅλη μου τὴ ζωὴ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς –ζῶντες καὶ κεκοι-
μημένους– ποὺ μοῦ χάρισες. Καταλήγω σὲ μιὰ αἴτησι: «Μὴ τὸ θέλημά μου, 
ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω»46. Καὶ δὲν ζητῶ νὰ μάθω τί θὰ γίνη. Ζητῶ νὰ κάνης 
ὅ,τι θέλεις. Ἐσὺ εἶσαι ὁ Παράδεισος: ἡ παροχὴ τῆς ζωῆς καὶ ἡ κατάργησι τοῦ 
θανάτου.

Ἔτσι, ἡ λειτουργικὴ κατάληξι ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος εἶναι μία: «Τῆς 
Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»47.

Τὸν τελικὸ λόγο τὸν ἀφήνομε, χωρὶς ἑρμηνεῖες δικές μας, στὸν ἐν ἀρχῇ 
Λόγον. Καὶ ἀναπαυόμαστε ὅλοι, ζῶντες μιὰ νέα ἀρχή.

Ναί. Γένοιτο τὸ θέλημά σου, Κύριε Ἰησοῦ. Ἀμήν. 

46  Λουκ. 22, 42.
47  Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
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a
Δρος ΛΟΥΗ Δ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η έννοια της παιδείας μέσα στους αιώνες διαφοροποιήθηκε όχι μόνο 
ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τους στόχους και σκοπούς 
της και φυσικά ως προς τον τρόπο μετάδοσης του πνευματικού 

αυτού αγαθού. Οπωσδήποτε εκείνο που παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο 
είναι η πίστη πως ό,τι πέτυχε ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες, το πέτυχε χάρη 
στην παιδεία. 

Στα νεότερα χρόνια ο όρος «Παιδεία» μπερδεύτηκε πολύ με τον όρο 
«εκπαίδευση» και χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο αυτοί όροι αδιακρίτως, με 
αποτέλεσμα το ανακάτωμα αυτό να μην είναι μόνο «ονοματικό» αλλά και 
ουσιαστικό, με πολλές συνέπειες για τους παιδευόμενους. 

Έτσι, ενώ η έννοια της παιδείας έχει σχέση με την καλλιέργεια του 
μυαλού και τη μόρφωση του χαρακτήρα και αφορά την προσωπικότητα στο 
σύνολό της την πνευματική και ηθική ολοκλήρωσή της και την ανάπτυξη των 
χαρισμάτων της , έφτασε στις μέρες μας να ταυτίζεται με την επαγγελματική 
κατάρτιση ή σταδιοδρομία του νέου. Εύλογο ερώτημα γεννιέται σχετικά 
για το ποια είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Παιδείας και Εκπαίδευσης. Η 
Παιδεία αναφέρεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η Εκπαίδευση αποκτά μια 
περισσότερο συγκεκριμένη διάσταση, καθώς η Εκπαίδευση διακρίνεται για 
τη συστηματικότητα, την οργάνωση (το γίγνεσθαι) και τη στοχοθεσία (το 
δέον). Συνεπώς, με τον όρο Εκπαίδευση εννοείται κυρίως μια οργανωμένη και 
συστηματική διαδικασία αγωγής, η οποία διακατέχεται από συγκεκριμένους, 
ρητούς ή και άρρητους, στόχους, από θεσμικά προσδιορισμένους φορείς.

1  ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ, ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
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 Η έννοια της παιδείας έχει σχέση ή καλύτερα ταυτίζεται με την έννοια 
της αρετής. Η παιδεία δεν είναι η γνώση ή η επιστήμη αλλά η μεταποίηση 
της γνώσης σε ήθος , η μεταβολή, ο μετασχηματισμός των ερεθισμάτων του 
εγκεφάλου σε καλλιέργεια ψυχής, σε πράξη ηθικής ζωής. Δεν στοχεύει στην 
ανάπτυξη μόνο της λογικής αλλά και των άλλων ψυχικών δυνάμεων: της 
αγάπης, της φιλαλληλίας, του συναισθήματος. Σκοπός δεν είναι η πολυμάθεια 
σε κάποιον τομέα, μα η ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ακριβώς αυτό το είδος 
της παιδείας ταυτίζεται με την έννοια της μόρφωσης που ιεραρχικά ακολουθεί 
την παιδεία, είναι δηλαδή το αποτέλεσμα της παιδείας, ο μετασχηματισμός 
του «οίδα» σε «ζω», της γνώσης σε βίωμα. Με τη μόρφωση αναπτύσσεται ο 
άνθρωπος, γίνεται επεξεργασία και οικείωση, μετασχηματισμός και διάπλαση 
των αγαθών της παιδείας. Μορφωμένος δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που 
γνωρίζει το ένα ή το άλλο αλλά όποιος μεταποιεί τη γνώση σε ήθος, την 
επιστήμη σε ηθική, όποιος μετατρέπει το ερέθισμα το γνωστικό σε προϊόν 
συνειδησιακό, με αποτέλεσμα το άτομο να βρίσκεται σε ορθή σχέση με τον 
εαυτό του, με το θείο, με το συνάνθρωπο, με τη φύση.

Για να συντελεστεί αυτή η μεταβολή και για να γίνει αυτός ο μετα-
σχηματισμός χρειάζεται μια άλλη λειτουργία, η αγωγή. 

Πρώτος χώρος μόρφωσης του ανθρώπου είναι η οικογένεια. Η οικο-
γένεια αποτελεί πρωταρχικό κύτταρο και οργανικό μέλος της κοινωνίας. Η 
οικογένεια μεταδίδει τον πολιτισμό, τη μόρφωση, τη γλώσσα, διαμορφώνει τη 
συμπεριφορά, καταστέλλει τα ένστικτα, γι' αυτό κάθε αλλαγή στα κοινωνικά 
δεδομένα, επηρεάζει τους κόλπους της οικογένειας.

Mε τα βιώματά του στην οικογένεια ο νέος άνθρωπος διαμορφώνει 
ανάλογα την προσωπικότητά του. Στην οικογενειακή εστία μαθαίνει να 
χαίρεται την παρουσία του άλλου, να μοιράζεται και να προσφέρει, να διακρίνει 
το αληθινό από το φανταστικό. Το χρέος που πρέπει να εκπληρώσουν οι 
γονείς είναι τριπλό: α) να φροντίσουν για την καλή υγεία των παιδιών τους, 
β) να μορφώσουν τα παιδιά τους με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά και με 
γνώσεις που προέρχονται από την εμπειρία και τα βιώματα της ζωής και γ) να 
τα διαπαιδαγωγήσουν με τον πιο συμφέροντα τρόπο για τα ίδια τα παιδιά και 
να τα κοινωνικοποιήσουν από μικρή ηλικία.

Όσο περισσότερο μια οικογένεια λειτουργεί αρμονικά, τόσο περισσότερο 
τα παιδιά ωριμάζουν και γίνονται ελεύθεροι και υπεύθυνοι άνθρωποι. 
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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.

Δεύτερος χώρος μόρφωσης του ανθρώπου είναι το σχολείο. Στο 
σχολείο τα παιδιά καλούνται να πειθαρχήσουν σε συλλογικούς κανόνες, να 
αναπτύξουν ακόμη πιο πολύ τις ικανότητες και τα χαρίσματά τους.

Στο σχολείο η χαρά της παρουσίας του άλλου, το μοίρασμα και η 
προσφορά μπαίνουν σε μια νέα διάσταση. Δοκιμάζονται εδώ και ενισχύονται 
οι βάσεις πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η προσωπικότητα. Το χρέος που 
καλείται να εκπληρώνει το σχολείο κατ’ αναλογία αφορά: α) την ασφαλή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, β) τη μόρφωσή τους με δομημένες 
γνώσεις και δεξιότητες που να τους προετοιμάζουν για την πορεία τους 
προς το εργασιακό περιβάλλον καθώς και γ) διαπαιδαγώγηση τους για να 
αποτελέσουν τους χρηστούς πολίτες που θα κρατήσουν στα χέρια και στους 
ώμους τους το μέλλον της πατρίδας.

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.

Οικογένεια, σχολείο, πολιτεία, είναι κύριοι παράγοντες μόρφωσης 
και μεταμόρφωσης του ανθρώπου. Συνεπώς για μια αγωγή συνέχειας 
και συνέπειας, είναι αναγκαία η αρμονική συνεργασία των τριών αυτών 
παραγόντων. Οικογένεια, σχολείο και πολιτεία, οφείλουν να συμπίπτουν 
στη μορφωτική στοχοθεσία, να συνεισφέρουν στην καταξίωση της ζωής. Σε 
διαφορετική περίπτωση ο άνθρωπος θα υπόκειται σε αντιφατικές επιδράσεις, 
με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Αυτά που θα διδάσκεται στον ένα φορέα 
αγωγής θα εξουδετερώνονται από τον άλλο. Συνεκτικό κρίκο των τριών 
αυτών παραγόντων μόρφωσης έχουν αποτελέσει διαμέσου των αιώνων και 
διαμέσου των πολιτισμών τα συστήματα ηθικών αξιών που συνέχουν τις 
κοινωνίες, τα οποία εκφράζονται ή καθοδηγούνται μέσα από το θρησκευτικό 
υπόβαθρο και τις υπαρξιακές αναζητήσεις της κάθε κοινωνίας.

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

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι ανάλογα με το κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό υπόβαθρο μίας οικογένειας προκύπτουν προβλήματα στον 
τομέα συνεργασίας γονέα – εκπαιδευτικού. Λόγου χάρη οι γονείς που 
προέρχονται από μεσοαστικά στρώματα ενδιαφέρονται περισσότερο για την 
πρόοδο του παιδιού. Έτσι επισκέπτονται συχνά το σχολείο, συζητούν με τον 
εκπαιδευτικό για προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί. Η όλη 
αυτή συμπεριφορά τους λειτουργεί καταλυτικά στη στάση των εκπαιδευτικών 
προς το παιδί. Αντίθετα, όταν οι γονείς των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, 
δεν εκδηλώνουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν έμπρακτα το 
ενδιαφέρον τους για να ενημερωθούν για το σχολείο ή να ενημερώσουν το 
σχολείο για πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί, αυτό λειτουργεί 
ως εμπόδιο στην αγαστή συνεργασία γονέα –εκπαιδευτικού. Έτσι το παιδί 
δεν μπορεί να αποκομίσει αρκετό όφελος, εξαιτίας της απουσίας συνεργασίας 
σχολείου – οικογένειας.

Γενικότερα μελέτες έχουν δείξει ότι η συνεργασία μεταξύ σχολείου 
και οικογένειας δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στις μέρες μας. Συνήθως οι 
προσεγγίσεις των δυο φορέων παίρνουν τη μορφή τυπικών σχέσεων στα 
πλαίσια συγκεκριμένων υποχρεώσεων (ενημέρωση γονέων, η συμμετοχή 
τους σε εκδηλώσεις του σχολείου). Η έλλειψη χρόνου είναι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για την ενεργότερη ανάμειξη της οικογένειας στην εκπαίδευση των 
παιδιών. Η αύξηση του αριθμού των οικογενειών στις οποίες είτε υπάρχει 
μόνο ένας γονέας, είτε και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι, είτε οι γονείς 
εξασκούν περισσότερα από ένα επαγγέλματα οδηγεί αναπόφευκτα στη 
μείωση του χρόνου, που αφιερώνεται στο σπίτι για τα παιδιά και τις σχολικές 
τους υποχρεώσεις. 

Η συνεργασία, λοιπόν γονέων –εκπαιδευτικών βρίσκει σημαντικά 
εμπόδια, τα οποία, όμως, εάν υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, 
μπορούν να ξεπεραστούν. Κάποια από τα προβλήματα αυτά είναι: α) η 
έλλειψη χρόνου κυρίως από τους γονείς, β) η διαφορετική πολιτισμική 
και εκπαιδευτική ταυτότητα της οικογένειας, γ) η έλλειψη αμφίπλευρης 
εμπιστοσύνης και δ) ο αμετροεπής εγωισμός κάποιων γονέων, που θεωρούν 
ότι είναι ειδικοί σε όλα όσα αφορούν το παιδί τους. Δεν είναι διατεθειμένοι να 
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έχουν έναν καρποφόρο διάλογο με το δάσκαλο, αλλά κάνουν ένα μονόλογο, 
χωρίς να θέλουν πραγματικά να συμμετέχουν στη λύση οποιουδήποτε 
προβλήματος, αφού εκούσια έχουν καταστήσει τους εαυτούς τους κωφούς 
και τυφλούς σε προβλήματα που υπάρχουν είτε στη συμπεριφορά του παιδιού 
τους είτε στην πρόοδο του στα μαθήματα.

Πολλές φορές οι γονείς αναφέρουν ότι το σχολείο δε διαθέτει αποτε-
λεσματικούς μηχανισμούς για τη συστηματική ενημέρωση της επίδοσης των 
παιδιών τους, τις σχολικές δραστηριότητες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
που υλοποιούνται σε αυτό, τους τρόπους βοήθειας των μαθητών στο 
σπίτι, τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τους μαθητές, τους στόχους 
του σχολείου ή τις δυνατότητες ενεργού εμπλοκής τους σε αυτό. Από τη 
σκοπιά τους οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν οι γονείς να κοινωνικοποιούν τα 
παιδιά τους ερχόμενα στο σχολείο με τους ακόλουθους τρόπους: α) με το 
να τους μεταβιβάζουν την αξία της εκπαίδευσης, β) υποστηρίζοντας τους 
εκπαιδευτικούς, με το να παρακολουθούν τις εργασίες των μαθητών στο 
σπίτι και θέτοντας καλούς βαθμούς ως προτεραιότητα για τα παιδιά τους και 
γ) με το να είναι οι γονείς πρόθυμοι να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
του σχολείου.  Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, θεωρούν συχνά πως αρκετοί είναι 
εκείνοι οι γονείς, που δεν ενδιαφέρονται για την πορεία των παιδιών τους στο 
σχολείο, μιας και δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις συναντήσεις μαζί τους.

Πώς, όμως, θα γίνει ουσιαστικός ο ρόλος των γονέων στη σύγχρονη 
σχολική πραγματικότητα; Α) Με την ενεργητική τους συμμετοχή στο 
σχολείο μέσα από συχνές συναντήσεις γονέων και σχολείου (κύκλους 
συναντήσεων). Μέσα από αυτές τις συναντήσεις δημιουργούνται κοινά 
αξιακά και γνωστικά συστήματα, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
του σχολείου. Β) Οι γονείς εκμεταλλεύονται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο 
που προβλέπει συμμετοχή τους, ώστε να   συμβάλλουν εποικοδομητικά στη 
δημιουργία καλών συνθηκών μάθησης. Γ) Συνεργάζονται στενά ατομικά με 
τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους. Θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά 
και ατομικά, ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε είδους πρόβλημα, ψυχολογικό – 
γνωστικό. Δ) Συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφής επιμόρφωσης (σχολές 
Γονέων κ.λπ.), που σκοπό έχει να τους κάνει ικανούς να αντιμετωπίζουν το 
παιδί τους σήμερα σε μία απαιτητική εκπαιδευτική και κοινωνική πραγμα- 
τικότητα.

Χωρίς την πολύπλευρη συμβολή των γονέων στη σχολική πραγματι-
κότητα δε θα πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύεται 
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από την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, τις επιστη-μονικές και  
δημοσιογραφικές έρευνες.

Η γόνιμη συνεργασία οικογένειας και σχολείου έχει άμεσα και ορατά 
αποτελέσματα στην επίδοση και τη συμπεριφορά του μαθητή, τα οποία 
είναι τα εξής: α) υψηλότεροι βαθμοί στα τεστ αξιολόγησης των μαθημάτων 
αλλά και στους βαθμούς των τετραμήνων, β) Καλύτερη παρακολούθηση του 
σχολείου και κανονική συμπλήρωση των εργασιών στο σπίτι, γ) θετικότερη 
στάση απέναντι στο σχολείο, δ) υψηλότεροι βαθμοί κατά την αποφοίτηση, 
και ε) περισσότερες εγγραφές στα πανεπιστήμια μετά την αποφοίτηση από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο σύγχρονο σχολείο ο μαθητής θεωρείται ως ο βασικότερος παράγοντας 
τής παιδαγωγικής – εκπαιδευτικής διαδικασίας, με αναγνωρισμένο το δικαίω- 
μα της ενεργής συμμετοχής του σε όλες τις δραστηριότητές της. Η ένταξη 
του παιδιού στη νέα κοινωνική ομάδα του σχολείου καθορίζει και τον ρόλο 
του, τόσο στο πλαίσιο του σχολείου, όσο και στο πλαίσιο του κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Ο ρόλος αυτός προσδιορίζεται από μια σειρά προσδοκιών 
και αξιώσεων, που εκδηλώνονται από το σχολείο, την οικογένεια, την 
πολιτεία, αλλά και από τις επιθυμίες, τους στόχους, τις προσδοκίες του ίδιου 
του μαθητή. Όταν οι εξωτερικές προσδοκίες συγκλίνουν ή και ταυτίζονται με 
τις προσδοκίες του παιδιού, τότε το παιδί ταυτίζεται με τον ρόλο του μαθητή 
και αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά που βρίσκεται στο σχολείο. Στην αντίθετη 
περίπτωση αισθάνεται πίεση και αποστρέφεται τον μαθητικό του ρόλο. 

Στη σύγχρονη εποχή ο μαθητής, πέραν των όποιων γνώσεων, προσδοκά 
από το σχολείο την ικανοποίησή των επικοινωνιακών αναγκών του κυρίως 
με τους συμμαθητές του, αλλά και με τους δασκάλους του, καθώς και την 
αναγνώρισή του ως ατόμου και ως προσωπικότητας. Η ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών σχέσεων του μαθητή και η αρμονική ένταξή του στη σχολική 
ζωή διευκολύνονται κυρίως, όταν το σχολείο αντιμετωπίζει τον μαθητή ως 
αυτοτελή και ανεξάρτητη προσωπικότητα. Γι’ αυτό πρέπει το σχολείο να 
ασχολείται με την ιδιαίτερη φύση και ατομικότητα του κάθε μαθητή. Πολύ 
περισσότερο μάλιστα αυτό επιβάλλεται, αφού κάθε άτομο συγκροτεί μία 
μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Μήπως η καθολική συμμετοχή 
των μαθητών και όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί στην 
ουσία μια αναζήτηση επικοινωνιακών σχέσεων και μια δήλωση των ορίων της 
ατομικότητας και της προσωπικότητας των χρηστών; 
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Μπορεί σήμερα να περνά απαρατήρητη η επίδραση της σύγχρονης 
τεχνολογίας στην ψυχοσύνθεση των μαθητών; Οι σύγχρονοι μαθητές, 
πριν προσέλθουν στα θρανία, έχουν αποκτήσει δεξιότητες, που άλλοτε θα 
φάνταζαν εξωπραγματικές. Οι πηγές των γνώσεων και των δεξιοτήτων είναι, 
πλέον, τόσες πολλές και ποικίλες, που εγείρεται το ζήτημα της διαχείρισής 
τους. Τα ερεθίσματα, από την ημέρα της γέννησης, προέρχονται από 
απειράριθμες κατευθύνσεις και απαιτούν διαρκή εγρήγορση από τις αισθήσεις 
και τον εγκέφαλο. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα παιδιά σήμερα τις 
έννοιες παιχνίδι, γνώση, επαφή, κρίση, δράση, εφαρμογή, δεν έχουν καμία 
σχέση με τον τρόπο αντίληψης των προηγούμενων γενεών. Ένας τέτοιος 
μαθητής, είναι αναμενόμενο να έχει μεγάλες απαιτήσεις και προσδοκίες από 
τους εκπαιδευτές του.

Και τι πρέπει να προσφερθεί σε αυτόν τον μαθητή; Δυνατότητα επίλυσης 
σύνθετων προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο, με χρήση ορθά σχεδιασμένων 
πρακτικών, σε ψηφιακό και μη περιβάλλον, προληπτικές ικανότητες, ανάληψη 
πρωτοβουλιών, αναλυτική και συνθετική σκέψη,  συνεργατικότητα, αποδοχή 
της κριτικής και η διάθεση για βελτίωση και αυτοκριτική, προσαρμοστικότητα, 
κοινωνική και προσωπική ευθύνη, περιβαλλοντική συνείδηση, ενσυναίσθηση, 
ανοχή και συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας.

Ο εκπαιδευτικός έχει επιφορτισθεί από την κοινωνία και από την 
πολιτεία με την ευθύνη της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, καθώς και της 
κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς. Το πλαίσιο της εκπαίδευσης καθορίζεται 
από το Σύνταγμα, καθώς και από τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς, 
που διαμορφώνει η Πολιτεία. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στους μαθητές 
του ένα συγκεκριμένο σύστημα γνώσεων και ταυτόχρονα τους βοηθά 
να οικειοποιηθούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, που ἡ κοινωνία 
θεωρεί απαραίτητες για την συνοχή της και τη συνέχειά της.  Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι πολυσύνθετος. Είναι παιδαγωγός, σύμβουλος, ειδικός 
επιστήμονας, κοινωνικός λειτουργός, πρότυπο για τους μαθητές του. Γι’ αυτό 
είναι αναγκαία τόσο η άρτια παιδαγωγική του κατάρτιση, όσο και η επαρκής 
διδακτική του εμπειρία. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναζητεί συνεχώς τρόπους 
για να γνωρίσει τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, για να τον 
προσεγγίσει περισσότερο και να ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες και 
τις ανάγκες του. Οφείλει να εναρμονίζει κάθε παιδαγωγική του προσπάθεια 
στις ιδιαιτερότητες της βιολογικής εξέλιξης και ψυχοσύνθεσης του μαθητή.



805ΠΑΙΔEΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων προϋποθέτουν 
την  προσωπική επαφή και τη συναισθηματική και ψυχική επικοινωνία 
μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Έχει ιδιαίτερη σημασία η άποψη του μαθητή 
για τον δάσκαλό του. Οι προσδοκίες των μαθητών ενισχύονται με την 
ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, που είναι βασική προϋπόθεση για στενή 
και ουσιαστική συνεργασία. Ο εκπαιδευτικός ενεργεί για το δικό τους 
συμφέρον, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης, της εκτίμησης, του σεβασμού, και 
τους αντιμετωπίζει πάντοτε έντιμα, με κατανόηση και αγάπη. Οι σχέσεις που 
διαμορφώνονται με αυτόν τον τρόπο, ασκούν θετική ψυχολογική επίδρασή 
στον μαθητή και συντελούν αποφασιστικά στην αύξησή της σχολικής 
επίδοσης. Η ειλικρινής «συνάντηση» του μαθητή με τον εκπαιδευτικό 
αποδεικνύεται καθοριστική για τη γενικότερη πορεία της ζωής του, έτσι 
ώστε ο μαθητής να τον αναγνωρίζει παντοτινά και αβίαστα ως «δάσκαλό» 
του. Θυμόμαστε όλοι με σεβασμό και τιμούμε ως «δασκάλους» μας εκείνους 
τους εκπαιδευτικούς που μάς έδωσαν όλο τον καλό εαυτό τους. Η ειλικρινής 
παιδαγωγική σχέση στηρίζεται στην αμοιβαία αγάπη και σεβασμό, στη 
διάθεση και προθυμία του δασκάλου να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια 
στο αναπτυσσόμενό άτομο για την ολόπλευρη σωματική, πνευματική, 
συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Ο τόπος χρειάζεται αγωγή ζωής, παιδεία καθολική, διά βίου εκπαίδευση. 
Μια τέτοια αγωγή προάγει την αρμονική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό 
του. Τούτο σημαίνει ότι ο εσωτερικός του κόσμος βρίσκεται σε απόλυτη 
σύμπνοια και συμπόρευση. Παιδεία, αγωγή και εκπαίδευση που δεν λαμβάνουν 
υπόψη το σύνολο του δυναμισμού του ανθρώπου και που παραμελούν την 
καλλιέργεια ενός από τα τρία στοιχεία που συνθέτουν τον εσωτερικό του 
κόσμο, που είναι η σκέψη, το συναίσθημα και η βούληση, οδηγούν στην 
ασύμμετρη και δυσανάλογη ανάπτυξή του ψυχικού του κόσμου και, κατά 
συνέπεια, στην παραμόρφωση και αλλοτρίωσή του. Μια αγωγή που δεν 
καλλιεργεί τη λογική άγει στον επιστημονισμό, μια αγωγή που δεν καλλιεργεί 
το συναίσθημα οδηγεί στη δεισιδαιμονία και μια αγωγή που δεν καλλιεργεί 
τη βούληση καταλήγει στη μοιρολατρία. Μια αγωγή ζωής προάγει, επίσης, 
την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο του, στοχεύει 
στη δημιουργία μιας παγκόσμιας αδελφικής κοινότητας. Την πρόταση αυτή 
υπηρετεί η Χριστιανική αγωγή. Υπαρξιακή στοχοθεσία της Χριστιανικής 
αγωγής είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αρμονική σχέση και  κοινωνία με 
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τον Θεό και, κατ’ επέκταση με τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη 
φύση. Η Χριστιανική αγωγή  θεωρεί τον συνάνθρωπο ως αδελφό και φίλο 
ανεξάρτητα από θρησκεία, γλώσσα, φυλή, έθνος, φύλο, χαρακτηριστικά.

Η αυτοπροσφορά και η αυτοθυσία χαρακτηρίζουν τον μορφωμένο 
άνθρωπο, εκείνον δηλαδή που δωρίζεται σε όλους, με τον κατάλληλο 
κάθε φορά τρόπο. «Ο Θεός δεν θέλει να βοηθούμε όσους έχουν ανάγκη 
μόνο με χρήματα αλλά και με λόγια και με πράξεις και με την παρουσία 
μας και όλα τα άλλα» τονίζει σχετικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κατά 
συνέπεια κοινωνικός στόχος της Χριστιανικής αγωγής είναι μια παγκόσμια 
αδελφική κοινωνία, όπου «οι πολλοί είναι ένας και ο ένας δεν είναι μόνος 
αλλά με πολλούς» διαμηνύει ο Μέγας Βασίλειος. Μιλάμε για μια κοινωνία 
αλληλεγγύης ενεργών πολιτών, της οποίας πρώτιστες ανάγκες είναι η ψυχική 
μέθεξη και η πνευματική πληρότητα, η αυθυπέρβαση και η αυτοπροσφορά. 
Αναφερόμαστε σε μια κοινωνία στην οποία το σχολείο και το κράτος δεν 
είναι απλοί συμβατικοί θεσμοί αλλά εκφράζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 
των ανθρώπων, φανερώνουν τη μετάβαση από τη νομαδική στην αστική ζωή, 
στην πολιτότητα, στον πολιτισμό.

Με την καθολική αυτή θεώρηση του συνανθρώπου η χριστιανική 
αγωγή απορρίπτει τόσο τον ατομικισμό όσο και τη μαζοποίηση. Κάθε τυπο-
λογία, κάθε χρηστική υποδιαίρεση των ανθρώπων απορρίπτεται. Διότι 
κάθε κατηγοριοποίηση σημαίνει την παραγνώριση της μοναδικότητας 
του προσώπου και την ομογενοποίησή του με άλλους βάσει ενός κοινού 
χαρακτηριστικού. Κάθε τυποποίηση όμως εξαφανίζει ακριβώς ό,τι πιο 
προσωπικό, δηλαδή ό,τι πιο μοναδικό. Ο άνθρωπος είναι μέρος του όλου: 
της οικογένειας και της πολιτείας. Ο πεπαιδευμένος άνθρωπος έχει καθολική 
συνείδηση, είναι υπεύθυνος για όλους και όλα. Συνεπώς η Χριστιανική αγωγή 
διαπλάθει πρόσωπα, μορφώνει ανθρώπους που χαρίζονται στους άλλους. 
Άλλωστε η αγωγή οφείλει να επισημαίνει τα χαρίσματα κάθε ανθρώπου, να 
τα αναδεικνύει και να τα καλλιεργεί. Κάθε χάρισμα έχει τη δική του σημασία 
για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, κάθε χάρισμα συνεισφέρει, με τον 
δικό τρόπο στο κοινό καλό.  Η χ ριστιανική αγωγή προετοιμάζει, ακόμη, τον 
άνθρωπο για όλες τις πτυχές του βίου, τον βοηθά να καταξιώσει  την ύπαρξή 
του συνολικά. Τον ικανώνει να βιώνει την οικονομία ως φιλανθρωπία, την 
εργασία ως δημιουργία, την πολιτική ως διακονία, τον έρωτα ως μέθεξη 
ψυχών και σωμάτων. Ως εκ τούτου για τη Χριστιανική αγωγή δεν υπάρχουν 



807ΠΑΙΔEΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μαθήματα. Όλα σκοπεύουν στην αρμονική 
συνύπαρξη των ανθρώπων, ταυτόχρονα όμως, σε σχέση απόλυτης ισοτιμίας, 
κάθε μάθημα συνεισφέρει στον κοινό αυτό σκοπό με τον δικό του τρόπο.

   Κάθε ον έχει τη δική του αξία και το δικό του ρόλο να επιτελέσει μέσα 
στη μεγάλη κοσμική λειτουργία που λέγεται ζωή. Τότε, όταν επιτελείται 
ο ρόλος αυτός δημιουργικά, αναδεικνύεται η κρυμμένη ομορφιά των 
πλασμάτων, η ωραιότητα της δημιουργίας. Μια αγωγή ζωής δεν αρχίζει και 
πολύ περισσότερο δεν τελειώνει στο σχολείο, πράγμα που σημαίνει ότι η 
πολιτεία, που την παρέχει, λειτουργεί αποβλέποντας στις ίδιες υπαρξιακές 
κατακτήσεις. Μια αγωγή ζωής μαθαίνει τους ανθρώπους να ευφραίνονται την 
παιδική αθωότητα, την ώριμη δημιουργικότητα, τη γεροντική σοφία. Κάνει 
τα παιδιά μεγάλους και τους μεγάλους παιδιά. Ενώνει το εγκόσμιο με το 
υπερκόσμιο και οδηγεί σε μια προσωπική αναζήτηση και κοινωνία του πιστού 
με τον Θεό.

Σας ευχαριστώ.



Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

a
ΠΡΩΤ.  ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Τὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου ἀναφέρεται στὸ 
κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ. Προτοῦ, ὅμως, ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 

μᾶς περιγράψει τὸ γεγονὸς αὐτό, παραθέτει τὴ γενεαλογία, τὸν γενεαλογικὸ 
κατάλογο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ γενεαλογία τοῦ Κυρίου 
παρατίθεται στοὺς δεκαεπτὰ πρώτους στίχους τοῦ ἐν λόγῳ κεφαλαίου, ἐνῶ 
στοὺς ὑπολοίπους ὀκτὼ στίχους τοῦ ἰδίου κεφαλαίου (18-25) γίνεται ἀναφορὰ 
στὴ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία. Στὸ δεύτερο 
κεφάλαιο γίνεται ἀναφορὰ στὴν προσκύνηση τῶν ἐξ Ἀνατολῶν Μάγων, στὴ 
φυγὴ στὴν Αἴγυπτο τοῦ Μνήστορος Ἰωσήφ, τῆς Παρθένου Μαρίας καὶ τοῦ 
θείου βρέφους, στὴ σφαγὴ τῶν νηπίων ἀπὸ τὸν αἱμοβόρο βασιλιὰ Ἡρώδη 
καὶ στὴν ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἡρώδη καὶ τὴν 
ἐγκατάσταση στὴ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας. 

Οἱ πρῶτοι δεκαεπτὰ στίχοι τοῦ πρώτου κεφαλαίου τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 
Εὐαγγελίου ὡς ἄκουσμα μᾶς εἶναι ἀρκούντως γνωστοί, ἀφοῦ τοὺς ἀκοῦμε κάθε 
χρόνο στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Χριστουγέννων. 
Ὅταν ἀκοῦμε ἐπ’ ἐκκλησίας τὸ συγκεκριμένο εὐγγελικὸ ἀνάγνωσμα μᾶς 
φαίνεται, ἴσως, ἀνιαρὴ ἡ παράθεση τόσων ὀνομάτων μαζί. Δὲν εἶναι, ὅμως, 
ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἐπέλεξε ν’ 
ἀρχίσει τὸ Εὐαγγελιό του μ᾿ αὐτὸν τὸν γεγεαλογικὸ κατάλογο, οὔτε βεβαίως 
καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἐπέλεξε κάθε χρόνο λίγες μέρες πρὶν τὰ 
Χριστούγεννα ν᾿ ἀκούγεται στοὺς ναούς μας τὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ κατὰ 
Ματθαῖον Εὐαγγελίου, ποὺ περιλαμβάνει αὐτὸν τὸν γενεαλογικὸ κατάλογο.
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Αὐτοὶ οἱ δεκαεπτὰ στίχοι εἶναι ἡ «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ 
Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ», εἶναι δηλαδὴ ἡ γενεαλογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι κατὰ σάρκα ἀπόγονος τοῦ Προφητάνακτος Δαυὶδ 
καὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ 
δεύτερο πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδος, ὁ φύσει Θεὸς ὑπάρχων, κατεδέχθη 
νὰ γίνει υἱὸς ἀνθρώπου καὶ νὰ ὀνομαστεῖ υἱὸς Ἀβραὰμ καὶ υἱὸς Δαυίδ. Κι ὅλ᾿ 
αὐτά, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀνάξιοι νὰ γίνουμε κατὰ 
χάριν υἱοὶ Θεοῦ, κατὰ χάριν τέκνα Θεοῦ. Ὁ ἀπροσπέλαστος καὶ ἀνέκφραστος 
καὶ ἀπερινόητος Θεός, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ποὺ εἶναι 
ἴσος μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα, κατεδέχθη νὰ περάσει ἀπὸ παρθενικὰ σπλάχνα 
καὶ νὰ γεννηθεῖ ἀπὸ γυναίκα καὶ νὰ λάβει ὡς προγόνους του τὸν Δαυὶδ καὶ 
τὸν Ἀβραάμ. Κατεδέχθη νὰ ὀνομαστεῖ υἱὸς Δαυίδ, γιὰ νὰ κάμει ἐσένα υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ. Κατεδέχθη νὰ κάμει πατέρα του δοῦλο, γιὰ νὰ κάμει σ᾿ ἐσένα τὸν 
δοῦλο πατέρα τὸν Κύριο1. Αὐτὴ εἶναι ἡ χαρμόσυνη, ἡ καλὴ ἀγγελία, μὲ τὴν 
ὁποία ἀρχίζει τὸ Εὐαγγέλιό του ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος.  

Ὁ σαρκωθεὶς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεται Ἰησοῦς Χριστός. 
Ἡ λέξη Ἰησοῦς εἶναι μιὰ ἑβραϊκὴ λέξη, ἡ ὁποία σημαίνει σωτήρας, δηλώνει 
δηλαδὴ αὐτὸν ποὺ σώζει τὸν λαό του. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀναφέρεται 
μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, αὐτὸς ποὺ διαδέχθηκε τὸν Προφήτη 
Μωϋσῆ στὴν ἡγεσία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ καὶ ἡγήθηκε τῆς εἰσόδου τῶν Ἑβραίων 
στὴ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ φέρει καὶ τὸ ἕκτο 
Βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀναφέρεται μὲ αὐτὸ τὸ 
ὄνομα ὁ συνεργάτης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἰησοῦς ἢ Ἰοῦστος, γιὰ τὸν ὁποῖο 
ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολή του (δ’ 11). 
Ἡ λέξη Χριστὸς εἶναι μιὰ ἑλληνικὴ λέξη, ἡ ὁποία σημαίνει κεχρισμένος, ἀφοῦ 
προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα χρίω. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη χριστοὶ ὀνομάζονταν 
οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, γιατὶ χρίονταν μὲ ἅγιο ἔλαιο. Ὁ Κύριος λέγεται 
Χριστὸς ὡς βασιλεὺς καὶ ἀρχιερεύς, ὁ ὁποῖος, ὅμως, χρίστηκε ὄχι μὲ ἅγιο 
ἔλαιο, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀφοῦ εἶναι φύσει Θεός, ὁμοούσιος 
μὲ τὸν Πατέρα καὶ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ λέξη Χριστὸς 

1  «... ὁ Θεὸς ὁ ἀπόῤῥητος καὶ ἀνέκφραστος καὶ ἀπερινόητος καὶ τῷ Πατρὶ ἴσος διὰ μήτρας ἦλθε 
παρθενικῆς, καὶ γενέσθαι ἐκ γυναικὸς κατεδέξατο, καὶ σχεῖν προγόνους τὸν Δαυὶδ καὶ τὸν Ἀβραὰμ 
... ἠνέσχετο ἀκοῦσαι καὶ Δαυὶδ υἱός, ἵνα σὲ ποιήσῃ υἱὸν Θεοῦ· ἠνέσχετο πατέρα αὐτῷ γενέσθαι 
δοῦλον, ἵνα σοὶ τῷ δούλῳ Πατέρα ποιήσῃ τὸν Δεσπότην» (ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 
Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία Β’ 2, ΕΠΕ 9,56).
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χρησιμοποιεῖται ὡς ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς ἑβραϊκῆς λέξης Μεσσίας καί, 
ἐνῶ ἀρχικὰ ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς ἐπίθετο (κεχρισμένος δηλαδή), τελικὰ ἀπέβη 
κύριο ὄνομα. Ἀπὸ αὐτὴν τὴ λέξη πήραμε ὅλοι ἐμεῖς τὴν ὀνομασία Χριστιανοί, 
καθὼς καὶ ἡ πίστη μας τὴν ὀνομασία Χριστιανισμός. 

Ἡ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Δαυίδ, ποὺ γίνεται στὸν 
πρῶτο στίχο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου, γίνεται ὄχι μόνο γιατὶ ὑπῆρξαν 
μεγάλες μορφὲς τῆς ἐποχῆς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ 
σ᾿ αὐτοὺς δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ἡ ὑπόσχεση, ὅτι ἀπὸ τὸ σπέρμα τους, ἀπὸ 
τοὺς ἀπογόνους τους δηλαδή, θὰ γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός. Κι ἐπειδὴ 
ἀκριβῶς ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς ἐξ Ἰουδαίων 
Χριστιανούς, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Μεσσίας θὰ ἦταν ἀπόγονος τοῦ Δαυὶδ καὶ 
τοῦ Ἀβραάμ, ἀρκεῖται στὴν ἀναφορὰ τῶν κατὰ σάρκα προγόνων τοῦ Χριστοῦ 
μόνο μέχρι τὸν Πατριάρχη Ἀβραάμ. Ἀντιθέτως, ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, 
ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους τοὺς πιστούς, ὁλοκληρώνει τὴ γενεαλογία τοῦ 
Κυρίου φθάνοντας μέχρι καὶ τὸν πρωτόπλαστο Ἀδάμ. 

Ἡ ἀναφορὰ ὅλου αὐτοῦ τοῦ πλήθους ὀνομάτων ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη 
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἀληθινὸς ἄνθρωπος. Ὅλα 
αὐτὰ τὰ ὀνόματα εἶναι οἱ κατὰ σάρκα πρόγονοί του. Ἐπίσης, ἡ ἀναφορὰ 
ὅλου αὐτοῦ τοῦ πλήθους ὀνομάτων ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη συνδέει τὶς 
δύο Διαθῆκες, τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινή. Δὲν θ᾿ ἀναφερθοῦμε φυσικὰ σὲ 
κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ ὀνόματα αὐτά. Δὲν θὰ εἶχε, ἐξάλλου, νόημα κάτι τέτοιο. Θὰ 
σχολιάσουμε, ὅμως, ὁρισμένα σημεῖα, ποὺ ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερο σχολιασμό. 

Μέσα ἀπὸ τὴν παράθεση τῶν ὀνομάτων τῆς γενεαλογίας τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ προκύπτουν διάφορα ἐρωτήματα. Τὸ πρῶτο καὶ σπουδαιότερο 
εἶναι τὸ ἐρώτημα, γιατὶ δὲν παρατίθεται ἡ γενεαλογία τῆς Παρθένου Μαρίας, 
ποὺ εἶναι ἡ κατὰ σάρκα Μητέρα τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ ἀναφέρεται ἡ γενεαλογία 
τοῦ Μνήστορος Ἰωσήφ, ποὺ δὲν συμμετεῖχε καθόλου στὴ γέννηση τοῦ Κυρίου, 
ἀφοῦ ὁ Κύριος γεννήθηκε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου 
χωρὶς τὴ μεσολάβηση ἀνδρός. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δίνουν 
ὁμόφωνα τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: Δὲν ὑπῆρχε συνήθεια μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων νὰ 
γενεαλογοῦνται γυναῖκες. Στοὺς γενεαλογικοὺς καταλόγους παρετίθεντο 
μόνο ὀνόματα ἀνδρῶν. Ἔτσι βλέπουμε καὶ στὸν παρόντα κατάλογο νὰ 
παρατίθενται μόνο ὀνόματα ἀνδρῶν, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, στὶς ὁποῖες 
ἐκτὸς τοῦ ὀνόματος τοῦ ἄντρα ἀναφέρεται καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναίκας. 
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Ἡ παράθεση, ὡστόσο, τοῦ γενεαλογικοῦ καταλόγου τοῦ Μνήστορος 
Ἰωσὴφ δὲν μᾶς δημιουργεῖ κανένα οὐσιαστικὸ πρόβλημα. Σκοπὸς τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου εἶναι ν᾿ ἀποδείξει μὲ τὴ γενεαλογία αὐτὴ ὅτι ὁ 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Δαυίδ, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
θὰ κατήγετο ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Αὐτὸ ὄντως ἀποδεικνύεται, λόγῳ τοῦ 
γεγονότος ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία καὶ ὁ Ἰωσὴφ κατήγοντο ἀπὸ τὴν ἴδια φυλὴ 
καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια πατριά, δηλ. ἀπὸ τὸ ἴδιο γένος. Μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων δὲν 
ἐπετρέπετο ὁ γάμος ἀνάμεσα σὲ ἄτομα ἄλλης φυλῆς ἢ ἔστω ἄλλης πατριᾶς. 
Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, λοιπόν, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ παραβεῖ αὐτὴν τὴν ἀρχή. 
Μὲ βάση αὐτὰ τὰ δεδομένα, συνεπῶς, ὁ γεγεαλογικὸς κατάλογος τοῦ Ἰωσὴφ 
καὶ τῆς Μαρίας ἦταν κοινὸς μέχρι κάποιον παλαιότερο πρόγονο. Ὅλ᾿ αὐτὰ 
ἀποδεικνύονται καὶ ἀπὸ τὸ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, στὸ πρῶτο κεφάλαιο 
τοῦ ὁποίου μιλώντας ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς γιὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου μᾶς λέει, ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἀπεστάλη «πρὸς 
παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυὶδ» (α’ 27). 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος παραθέτει ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰτία 
καὶ μιὰν ἄλλη περισσότερο μυστικὴ καὶ ἀπόρρητη, ὅπως τὴν χαρακτηρίζει. Δὲν 
ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν οἱ Ἰουδαῖοι, μᾶς λέει, κατὰ τὸν χρόνο τῆς Γεννήσεως, ὅτι 
ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε ἀπὸ Παρθένο. Κι αὐτὸ γιὰ νὰ προστατευθεῖ ἡ Παρθένος 
ἀπὸ τὴν ἀναισχυντία τους. Ἂν οἱ Ἰουδαῖοι γνώριζαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι 
υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ, εὔκολα θὰ μποροῦσαν νὰ καταδικάσουν τὴν Παρθένο 
Μαρία γιὰ μοιχεία καὶ νὰ τὴ θανατώσουν μὲ λιθοβολισμό, ὅπως προέβλεπε ὁ 
Νόμος σὲ τέτοιες περιπτώσεις. Δὲν εἶναι λίγα τὰ παραδείγματα ἀναίσχυντης 
συμπεριφορᾶς τῶν Ἰουδαίων ἀπέναντι στὸν Κύριο, ἡ ὁποία Τὸν ὁδήγησε 
τελικὰ στὴ σταυρική Του θυσία. Τὸν χαρακτήριζαν δαιμονισμένο, γιατὶ ἔδιωχνε 
δαιμόνια, τὸν θεωροῦσαν ἐχθρὸ τοῦ Θεοῦ, γιατὶ θεράπευε ἀσθενεῖς κατὰ τὴν 
ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, ἔκαναν ἀπόπειρα φόνου ἐναντίον του προσπαθώντας 
νὰ τὸν ρίξουν στὸν γκρεμὸ ἀμέσως μετὰ τὸ πρῶτο Του κήρυγμα στὴ Ναζαρέτ, 
στὸ ὁποῖο τοὺς μίλησε γιὰ τὴν ἀποστολή Του μὲ βάση σχετικὴ προφητεία τοῦ 
Προφήτη Ἡσαΐα. Μετὰ ἀπὸ πλῆθος θαυμάτων ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος, συνέχιζαν 
οἱ Ἰουδαῖοι νὰ τὸν θεωροῦν υἱὸ τοῦ Ἰωσήφ. Πῶς θὰ μποροῦσαν, λοιπόν, πρὶν 
ἀπὸ τὰ θαύματα νὰ πιστέψουν ὅτι ἦταν υἱὸς τῆς Παρθένου, ὅταν ἀκόμη καὶ 
αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Ἰωσὴφ σκανδαλίστηκε, ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἡ μνηστή του ἡ 
Μαρία ἦταν ἔγκυος; Γι᾿ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἀλλὰ 
οὔτε καὶ οἱ Ἀπόστολοί Του μετὰ τὴν Ἀνάσταση, δίνουν ἰδιαίτερη ἔμφαση σ᾿ 
αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ὅταν διδάσκουν, γιὰ νὰ μὴ σκανδαλίσουν τοὺς ἀσθενεῖς 
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στὴν πίστη ἀνθρώπους. Ὅταν γεννήθηκε ὁ Σωτήρας Χριστός, ἡ ἀλήθεια 
αὐτὴ ἀποκαλύφθηκε μόνο στὴν Παρθένο Μαρία καὶ στὸν Ἰωσήφ. Καὶ ὁ ἕνας 
καὶ ὁ ἄλλος προσπάθησαν νὰ μὴν τὴν ἀποκαλύψουν στοὺς πολλούς. Εἶναι 
χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση, κατὰ τὴν ὁποία, ὅταν ἡ Παναγία ἀναζητοῦσε 
τὸν δωδεκαετῆ Ἰησοῦ μετὰ τὴν ἐπίσκεψή τους στὰ Ἱεροσόλυμα, εἶπε 
σ᾿ Αὐτόν: «ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε» (Λουκ. β’ 48). 
Ο πατέρας σου, δηλαδή, καὶ ἐγὼ Σὲ ἀναζητούσαμε μὲ πολλὴ ἀγωνία. 

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος χωρίζει τὶς γενεὲς ποὺ ἀναφέρει στὸν γεγεα-
λογικὸ κατάλογο τοῦ Κυρίου σὲ τρεῖς ὁμάδες. Ἡ πρώτη ὁμάδα περιλαμβάνει 
τὶς γενεὲς ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ μέχρι τὸν Δαυὶδ καὶ εἶναι ἡ περίοδος τῶν 
Πατριαρχῶν, δηλαδὴ τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ, καὶ ἡ περίοδος 
τῶν Κριτῶν, ἀφοῦ μετὰ τὴν ἔξοδο τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ὑπὸ τὴν 
ἡγεσία τοῦ Προφήτου Μωϋσέως καὶ τὴν εἴσοδό τους στὴ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας 
ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, κυβερνήθηκαν ἀπὸ τοὺς λεγομένους 
Κριτές. Ἡ δεύτερη ὁμάδα περιλαμβάνει τὶς γενεὲς ἀπὸ τὸν Δαυίδ, ποὺ ἦταν 
ὁ δεύτερος Βασιλιὰς τῶν Ἰουδαίων μετὰ τὸν Σαούλ, ὁ πρῶτος, ὅμως, ἀπὸ 
τοὺς κατὰ σάρκα προγόνους τοῦ Κυρίου, μέχρι καὶ τὴ μετοικεσία Βαβυλῶνος, 
ποὺ δηλώνει τὴ Βαβυλώνια αἰχμαλωσία, ὅταν δηλαδὴ μετὰ τὴν καταστροφὴ 
τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τοὺς Βαβυλωνίους ὑπὸ τὸν Ναβουχοδονόσορα, 
ὁδηγήθηκαν οἱ Ἰουδαῖοι αἰχμάλωτοι στὴ Βαβυλώνα. Κατ᾿ αὐτὴν τὴν περίοδο 
ἐκυβερνῶντο ἀπὸ Βασιλεῖς. Ἡ τρίτη ὁμάδα περιλαμβάνει τὶς γενεὲς ἀπὸ τὴ 
Βαβυλώνια αἰχμαλωσία μέχρι καὶ τὸν Ἰωσήφ, τὸν ἄντρα τῆς Μαρίας, ἀπὸ τὴν 
ὁποία γεννήθηκε ὁ Χριστός. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ καταργήθηκε ἡ βασιλεία 
καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἐκυβερνῶντο ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς. Κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς 
αὐτὲς ὁμάδες περιλαμβάνει, κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο, δεκατέσσερεις 
γενεές. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς βέβαια εἶναι συμβολικός, ἀφοῦ εἶναι τὸ διπλάσιο 
τοῦ ἱεροῦ ἀριθμοῦ ἑπτά, καὶ δεικνύει πιθανῶς τὸν τεχνητὸ χαρακτήρα τοῦ 
γενεαλογικοῦ καταλόγου, ὁ ὁποῖος ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβής, ἀλλὰ 
νὰ παρουσιάζει ἐλλείψεις καὶ ἀδυναμίες. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὡστόσο, δὲν ἔχει 
ἰδιαίτερη σημασία, γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν πρόκειται καθόλου νὰ μᾶς ἀπασχολήσει 
ἐν προκειμένῳ. 

Εἴχαμε σημειώσει πιὸ πάνω, ὅτι δὲν ὑπῆρχε συνήθεια μεταξὺ τῶν 
Ἰουδαίων νὰ γενεαλογοῦνται γυναῖκες καὶ ὅτι στοὺς γενεαλογικοὺς κατα-
λόγους τους παρετίθεντο μόνο ὀνόματα ἀνδρῶν. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὸν 
παρόντα κατάλογο, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, στὶς ὁποῖες ἐκτὸς τοῦ 
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ὀνόματος τοῦ ἄντρα ἀναφέρεται καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναίκας. Πραγματικά, 
μεταξὺ τῶν δεκάδων ἀνδρικῶν ὀνομάτων ποὺ παρατίθενται στὸ πρῶτο 
κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου, ἀναφέρονται καὶ τὰ ὀνόματα 
τεσσάρων γυναικῶν. Πρόκειται γιὰ τὴ Θάμαρ, τὴ Ραχάβ, τὴ Ροὺθ καὶ τὴ 
γυναίκα τοῦ Οὐρίου, δηλαδὴ τὴ Βηρσαβεέ. Τὸ ἐντυπωσιακό, βεβαίως, δὲν 
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μεταξὺ τόσων ἀνδρῶν ἀναφέρονται καὶ κάποιες γυναῖκες, 
ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τὶς τέσσερεις γυναῖκες ποὺ ἀναφέρονται ἡ μία ἦταν 
ἀλλόφυλη (πρόκειται γιὰ τὴ Ρούθ, ποὺ δὲν ἦταν Ἰουδαία, ἀλλὰ Μωαβίτισσα), 
ἐνῶ οἱ ἄλλες τρεῖς διέπραξαν βαριὰ ἁμαρτήματα. Κι ἐνῶ ἀναφέρονται αὐτὲς 
οἱ τέσσερεις γυναῖκες, καμιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς γνωστὲς γυναῖκες τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης (ὅπως π.χ. ἡ Σάρρα ἢ ἡ Ρεβέκκα ἢ ἡ Ραχὴλ) δὲν ἀναφέρεται. Ἡ 
παράθεση τῶν συγκεκριμένων τεσσάρων ὀνομάτων δὲν γίνεται καθόλου 
τυχαία, ὅπως τονίζει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος. Θέλει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 
νὰ μᾶς δείξει ὅτι οἱ πρόγονοι τοῦ Κυρίου δὲν ἦσαν ὅλοι δίκαιοι ἄνθρωποι, 
ἀλλὰ μεταξὺ αὐτῶν ὑπῆρξαν καὶ πολλοὶ ποὺ διέπραξαν σοβαρὲς ἁμαρτίες. 
Παρὰ ταῦτα, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατεδέχθη ὄχι μόνο νὰ σαρκωθεῖ 
καὶ νὰ λάβει ἀνθρώπινη μορφή, ἀλλὰ κατεδέχθη νὰ κάμει καὶ συγγενεῖς 
Του ἀνθρώπους ἁμαρτωλούς, ὅπως ὅλοι ἐμεῖς, χωρὶς νὰ ντρέπεται γιὰ τὶς 
κακίες μας. Θέλει μ᾿ αὐτὸ νὰ μᾶς διδάξει ὅτι οὔτε νὰ ντρεπόμαστε πρέπει 
γιὰ τὴν ταπεινὴ καταγωγὴ ἢ τὶς ἁμαρτίες τῶν προγόνων μας, ἀλλὰ οὔτε καὶ 
νὰ καυχόμαστε γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ κατορθώματά τους, ὅπως ἔπρατταν 
οἱ Ἰουδαῖοι2. Μᾶς εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Κυρίου ἐπαναπαύονταν στὸ γεγονὸς ὅτι εἶχαν πατέρα τους τὸν 
Ἀβραὰμ καὶ προγόνους τους τοὺς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κάτι ποὺ 
ἀναγκάστηκε νὰ καυτηριάσει μὲ ἰδιαίτερα ἔντονο τρόπο ὁ Κύριος3. Ὁ κάθε 
ἄνθρωπος καταξιώνεται ἀπὸ τὴ δική του ἀρετὴ καὶ τὰ δικά του κατορθώματα 
καὶ ὄχι ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν προγόνων του. 

Ἡ ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἱστορίες διάπραξης 
σοβαρῶν ἁμαρτιῶν. Ἀκόμη καὶ οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὑπέπεσαν 
σὲ σοβαρὲς ἁμαρτίες. Ἔχουμε π.χ. τὴν πολὺ χαρακτηριστικὴ καὶ διδακτικὴ 

2  «Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν οὔτε ἐξ ἀρετῆς οὔτε ἀπὸ κακίας προγόνων εἶναι σπουδαῖον ἢ 
φαῦλον ἢ ἄσημον ἢ λαμπρόν· ἀλλ’ εἰ χρή τι καὶ παράδοξον εἰπεῖν, ἐκεῖνος ἐκλάμπει μειζόνως, 
ὁ μὴ τῶν σπουδαίων προγόνων ὤν, γενόμενος δὲ ἀγαθὸς» (Ἔνθ’ ἀνωτ., Ὁμιλία Γ’ 4, ΕΠΕ 9,94).
3  «Καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ 
Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραὰμ» (Ματθ. γ’ 9).
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περίπτωση τοῦ Προφητάνακτος Δαυίδ, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσε στὸ διπλὸ ἁμάρτημα 
τοῦ φόνου καὶ τῆς μοιχείας, ἕνα ἁμάρτημα γιὰ τὸ ὁποῖο θρηνοῦσε καθ᾿ ὅλη 
τὴν ὑπόλοιπη ζωή του. Ὁ θρῆνος του καὶ ἡ μετάνοιά του ἀποτυπώνονται μὲ 
ποιητικὸ τρόπο στοὺς Ψαλμούς του, ἰδιαιτέρως δὲ στὸν περίφημο πεντηκοστὸ 
ψαλμό. Ὅλ᾿ αὐτὰ μᾶς φανερώνουν μὲ τὸν πλέον σαφῆ τρόπο, γιατὶ ἔπρεπε 
νὰ γίνει ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Χωρὶς τὸν Σωτήρα Χριστὸ 
ἦταν ἀδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ νικήσει τὴν ἁμαρτία. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ, βεβαίως, ἐνηνθρώπησε καὶ ἦλθε στὴ γῆ, ὅπως τονίζει καὶ πάλιν ὁ Ἱερὸς 
Χρυσόστομος, ὄχι ὡς δικαστής, ἀλλὰ ὡς ἰατρός. Ὄχι γιὰ νὰ κρίνει καὶ νὰ 
καταδικάσει τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ γιὰ νὰ θεραπεύσει τὴν ἀνθρωπότητα 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. «Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον 
ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ» (Ἰω. γ’ 17). Κι ὅπως 
οἱ πρόγονοί Του ἔλαβαν γιὰ γυναῖκες τους πόρνες καὶ ἀνήθικες γυναῖκες, ἔτσι 
καὶ ὁ Ἴδιος ἔλαβε τὴν ἀνθρωπίνη φύση, ἔλαβε τὴν ἀνθρωπότητα, ποὺ εἶχε 
καταντήσει πόρνη καὶ ἀνήθικη, γιὰ νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ 
τὴ σώσει. 
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a
ΠΡΩΤ.  ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ως γνωστόν η εργογραφία του αειμνήστου καθηγητή Νίκου 
Ματσούκα, επιφανούς καθηγητή δογματικής θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, πολυ- 

διάστατη και πολυποίκιλη. Τα ενδιαφέροντά του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
με θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, φιλοσοφικά, θεολογικά, ακόμη και 
πολιτικά. Τα σπουδαία του έργα δεν είναι μόνο στο χώρο της δογματικής 
θεολογίας, της πατερικής ερμηνευτικής και της φιλοσοφίας. Το ιδιαίτερο 
χάρισμα του τον ανέδειξε άριστο λογοτέχνη και καλλιτέχνη της ποίησης1. 
Το βιβλικό υπόβαθρο ήταν γι’ αυτόν η αυθεντική πηγή κάθε είδους 
ερμηνείας και συζήτησης. Τα περί οικουμενικού διαλόγου και οικουμενικής 
κίνησης συγγράμματά του είναι προϊόν προσωπικής εμπειρίας και δράσης, 
ως μια προσπάθεια να γνωστοποιήσει τα άγνωστα  έως τότε για μας 
κεκτημένα μεταξύ των σχέσεων των διαφόρων εκκλησιών. Πιστεύουμε πως 
η επιστημονική τους αξία είναι αδιαμφισβήτητη και η αντικειμενική τους 
εγκυρότητα καθόλα αντιπροσωπευτική της σοβαρής και υπεύθυνης αυτής 
προσωπικότητας.

1  Ενδιαφέρουσα αναφορά για το λογοτεχνικό έργο του Νίκου Ματσούκα είναι η εισήγηση του 
Ντίνου Χριστιανόπουλου στα πλαίσια της ημερίδας του Μαΐου 2002 προς τιμήν του. Σχετικά 
βλ. Μισού αιώνα έργα και όνειρα στο αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σσ. 282-292.
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Μέσα από τη μελέτη της εργογραφίας του αειμνήστου καθηγητή Νίκου 
Ματσούκα, θέλησα να σφυγμομετρήσω την «καλή ανησυχία» του θεολογικού 
του στοχασμού ως αυθεντικού εκφραστή της γνήσιας Ελληνορθόδοξης 
Παράδοσης, όσον αφορά στο θέμα της Οικουμενικής ειρήνης και συνύπαρξης 
των ανθρώπων και των λαών, αλλά και αυτού του νεοελληνικού πολιτισμού. 
Είναι πολύ φανερή η αγωνία του να φέρει πιο κοντά τους Χριστιανούς, όπως 
ήταν την πρώτη χιλιετία, παρέχοντας νέες λειτουργικές πρακτικές για ένα 
γόνιμο οικουμενικό διάλογο. και από την άλλη να καταγγείλει τον φανατικό 
νεοελληνικό εθνικισμό, ο οποίος με βουλιμία και καιροσκοπικά οικειοποιείται 
τον θησαυρό της ελληνορθόδοξης παράδοσης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο 
ελληνικός πολιτισμός είναι ένα κομμάτι απ’ αυτόν. 

Είναι μάλλον απαραίτητο να αναφέρουμε ότι αυτές οι ανησυχίες δεν είναι 
ξαφνικές σκέψεις της δεκαετίας του 80΄ ή του 90΄. Από πολύ νωρίς τόνιζε 
την αναγκαιότητα να υπάρχει μεταξύ των εκκλησιών γόνιμος και ουσιαστικός 
διάλογος και προσπάθεια θεολογικής εμβάθυνσης στη διδασκαλία του 
Ευαγγελίου και της Παράδοσης, ώστε να επικρατήσει πνεύμα συναδέλφωσης 
και αγάπης2. Εξάλλου και ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός είναι το χωρο-
χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ανδρώθηκε και ξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός. 

Καταρχήν θα σταθούμε πολύ επιγραμματικά στα δύο του βιβλία που 
διαπνέονται από οικουμενικό πνεύμα και ενδιαφέρον. Πρόκειται για το βιβλίο 
της «Οικουμενικής κίνησης», ως δυναμική απαρχή αυτού του σταθμού, η 
οποία κορυφώνεται στο εξαίρετο βιβλίο του περί «Οικουμενικής Θεολογίας»3. 

2 «Η θεολογική και ιστορική σημασία της Δευτέρας συνόδου του Βατικανού», σελ.186. 
βλ. επίσης. Οικουμενική κίνηση, ιστορία–θεολογία. σσ.11-15., όπου επισημαίνει βασικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία για ένα σύγχρονο, ειρηνικό και αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ 
των εκκλησιών.
3 Για μια πληρέστερη θεώρηση του θέματος παραπέμπουμε στα δύο πολύ αξιόλογα και 
σπουδαία άρθρα, του Στυλιανού Τσομπανίδη: «Βασικές θεολογικές αρχές και προϋποθέσεις 
ενός ‘‘Οικουμενικού Διαλόγου’’ κατά τον Ν. Ματσούκα», ΕΕΘΣΑΠΘ, Νέα Σειρά, 14/2004, 
σελ. 281-294 και του Ιωάννη Κουρεμπελέ: «Δόγμα και οικουμένη στη θεολογική έκφραση 
του Νίκου Ματσούκα», ΕΕΘΣΑΠΘ, Νέα Σειρά, 14/2004, σσ.115-149.. Και τα δύο καλύπτουν 
εμπεριστατωμένα τον οικουμενικό θεολογικό προβληματισμό του Νίκου Ματσούκα. Το πρώτο 
αναλύει τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις του Νίκου Ματσούκα για έναν υγιή και σοβαρό 
διάλογο μεταξύ των εκκλησιών και των θρησκειών. ενώ το δεύτερο εξαίρει την συμβολή του 
Νίκου Ματσούκα στην προσπάθειά του να αποειδωλοποιήσει κάθε διαιρετική αντίληψη, και 
να ξεκαθαρίζοντας ότι το περιεχόμενο του δόγματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μια αλήθεια 
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Οικουμενική κίνηση για τον Νίκο Ματσούκα «είναι το φαινόμενο μιας 
προσπάθειας και ενός αγώνα των εκκλησιών να αποκαταστήσουν τη διαίρεση 
και να βρουν τη μεταξύ τους ενότητα στο πεδίο της δογματικής διδασκαλίας 
και της εκκλησιαστικής ζωής»4. Στόχος όμως του διαλόγου δεν είναι μόνο 
να ενώσει τις εκκλησίες, αλλά κυρίως να σώσει τον κόσμο διακονώντας 
τον άνθρωπο και τα προβλήματά του5. Η στάση έναντι του οικουμενικού 
διαλόγου πρέπει να είναι στάση μαρτυρίας και διαλεκτικής, αλλά ταυτόχρονα 
και περιφρούρησης της πίστεως6. Κατά τον Νίκο Ματσούκα ο διάλογος δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά σχέση αγάπης προς τον κόσμο και τα διασπαστικά 
στοιχεία της Εκκλησίας στην προσπάθεια ανεύρεσης της αλήθειας7. 

Μέσα από τα κείμενά του προσπαθεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει 
εποπτικά τα διάφορα γεγονότα, καταστάσεις και συγκυρίες που σχετίζονται 
με την πορεία του οικουμενικού διαλόγου και της προσπάθειας των πλείστων 
εκκλησιών να βρουν κοινές συνισταμένες τόσο σε επίπεδο διαλόγου, όσο και 
σε επίπεδο πρακτικής. Στο πρώτο του βιβλίο συνδυάζει άριστα ιστορία και 
θεολογία, και δίνει αξιόλογες πληροφορίες που διαφωτίζουν πιο σφαιρικά τα 
τεκταινόμενα στην οικουμενική κίνηση των εκκλησιών.      

Το βιβλίο του «Οικουμενική Θεολογία» θα μπορούσαμε, χωρίς υπερβολή, 
να το χαρακτηρίσουμε και σαν μια οικουμενική δογματική, άσχετα εάν ο 
ίδιος το αποφεύγει. Είναι ένα περιεκτικό θεολογικό πόνημα που στηρίζεται 
στο περιεχόμενο της πίστεως της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας8 και 
συνδυάζει άριστα την δογματική διδασκαλία των διαφόρων ομολογιών με μια 
ριζοσπαστική «νέα» μεθοδολογία περί της οικουμενικής συνδιαλλαγής των 
εκκλησιών9.     

της εν Χριστώ σωτηρίας και η οποία χαρίστηκε απλόχερα σ’ όλη την οικουμένη. 
4  Οικουμενική κίνηση, ιστορία – θεολογία, σελ.5.
5  Οικουμενική κίνηση, ιστορία–θεολογία,σελ.22. βλ. επίσης Οικουμενική θεολογία. σσ. 18,19. 
6  «Ολίγαι απόψεις περί του οικουμενικού διαλόγου» σελ.293. Οικουμενική κίνηση, ιστορία – 
θεολογία, σελ.244.
7  «Ολίγαι απόψεις περί του οικουμενικού διαλόγου», σελ. 292. 
8 Από την πρώτη στιγμή τονίζει τον οικουμενικό χαρακτήρα της ορθοδόξου θεολογίας. 
Βλ. Θεολογία, Κτισιολογία, Εκκλησιολογία κατά τον Μέγαν Αθανάσιον. Σημεία πατερικής 
και οικουμενικής θεολογίας., σελ.164. Οικουμενική κίνηση, ιστορία – θεολογία, σελ. 327. 
Νεοελληνικός πολιτισμός και διανόηση, σελ.16. Οικουμενική θεολογία, σσ. 12, 17.
9  «Η συνύπαρξη του εκκλησιαστικού σώματος με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους 



818 ΠΡΩΤ.  ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

Πέρα από τη συνδυαστική θεολογική επισκόπηση των δογματικών 
παραμέτρων στην Θεολογία και την Οικονομία, προτείνει μια συγκεκριμένη 
μεθοδολογία –και αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, που πρέπει να ακολουθήσει 
ο οικουμενικός διάλογος ώστε να γίνει πιο γόνιμος και παραγωγικός10. 
Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι «οι δογματικές διαφορές μπορούν από το 
κέντρο να μετατεθούν στην περιφέρεια, χωρίς να παύσουν να συζητούνται σε 
οικουμενικές συναντήσεις και σε επιστημονικές έρευνες»11. Χωρίς να αγνοεί 
τις επιμέρους διαφορές μεταξύ των εκκλησιών, βασική του έγνοια είναι 
να επισημάνει τους κοινούς άξονες με τους οποίους συνδέονται Δυτική 
Χριστιανοσύνη και ορθόδοξη πνευματικότητα. έχοντας ταυτόχρονα βαθιά 
συναίσθηση του γεγονότος ότι ο δρόμος για την ένωση δεν τίποτα άλλο 
παρά ένας σταυρός μαρτυρίου, διακονίας12.            

Παραταύτα όμως, στο θέμα των επιμέρους διαφορών των εκκλησιών, 
μας διαβεβαιώνει ότι «δεν μπορούμε να συζητούμε πάνω σε διαφορετική βάση 
και να πιστεύουμε πως τα πάντα εξαρτιούνται από μια συμφωνία σε επίπεδο 
συνεδρίων, δηλώσεων και συνεντεύξεων. Οι οικουμενικές επαφές καταρχήν 
πρέπει να δημιουργήσουν τη συνείδηση στους λαούς ότι το δόγμα είναι ένας 
τρόπος ζωής»13. 

Για να το πετύχει όμως αυτό στηρίζεται στις ακλόνητες πηγές της εκκλη- 
σιαστικής ζωής, βιβλικές, πατερικές, λειτουργικές κλπ. Πιστεύει ότι για 
να υπάρξει μια κοινή βάση συζητήσεων, πρέπει να γίνουν κοινά αποδεκτές 

οργανισμούς, τελικά με σύμπασα την κτίση και την ιστορία είναι το μεγάλο μυστήριο της 
αποκάλυψης και της αγάπης του θεού»(Οικουμενική Θεολογία. σελ.49). Αυτός είναι άλλωστε 
και ο μεγάλος του καημός.
10  α) Κάθε μεθοδολογία που στηρίζεται σε πρότυπα και μεθόδους πολιτικής διπλωματίας δεν 
έχει καμία θέση στην όλη πορεία του οικουμενικού διαλόγου (σελ.346).  β) Ο οικουμενικός 
διάλογος πρέπει να στραφεί προς τη συνοδική ζωή της αρχαίας εκκλησίας, όπου η συνύπαρξης 
είναι πράξη διακονίας και αλληλογνωριμίας. Ως θεμελιακή βάση εμπειρίας να είναι καταρχήν 
το σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, βάση του οποίου έπειτα θα μπορούν να 
συζητηθούν και οι δογματικές διαφορές και τα ερμηνευτικά προβλήματα (σελ.348). γ) Οι 
εκκλησίες οφείλουν να δείχνουν ταπεινότητα, αγάπη, και λόγο έμπρακτο και δυναμικό. Να 
μετανοούν για τυχόν ιστορικά λάθη, και να δέχονται τον θεραπευτικό και ανακαινιστικό έργο 
της εν Χριστώ σωτηρίας (σελ350).     
11  Οικουμενική θεολογία, σελ.12. 
12  Οικουμενική κίνηση, ιστορία – θεολογία, σελ. 304. 
13  Ο.π, σελ. 304.
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βασικές θεολογικές αρχές που συνδέουν φύση και υπερφύση: α) διάκριση 
ομολογίας και αντιλογίας, β) Διάκριση χαρισματικής και επιστημονικής 
θεολογίας, και γ) διάκριση κτιστού ακτίστου. «Οι ερμηνευτικές διαφορο-
ποιήσεις» όπως χαρακτηριστικά τονίζει «είναι θεμιτές και αυτονόητες, και 
μπορούν να συνυπάρχουν στο σώμα της εκκλησίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θίγουν τους κοινούς άξονες της χαρισματικής θεολογίας και δεν προξενούν 
εντάσεις και διασπάσεις»14. 

Πως θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει μ’ όλα αυτά όταν επιθυμεί με 
τόσο πόθο να βιώσει με όλους τους ανθρώπους αυτό που κάθε Κυριακή 
ομολογεί στο σύμβολο της πίστεως; Καμία μισαλλόδοξη σκοπιμότητα 
και κανένας ιδεολογικός φανατισμός δεν πρέπει να διέπει τις σχέσεις των 
ανθρώπων, αυτών τουλάχιστον που αγαπούν και σέβονται την ζωή και τους 
συνανθρώπους τους. Αυτά τα λόγια αγάπης, κοινωνίας και ελπίδας εκφράζει 
ο καταξιωμένος Νίκος Ματσούκας, στην προσπάθειά του να απομυθοποιήσει 
την αλήθεια, και να της δώσει σάρκα, ψυχή και πνεύμα. Αυτό το κάνει γιατί 
η αλήθεια είναι η ίδια  η ζωή, και η ζωή χωρίς αλήθεια είναι μηδενισμός, 
ανυπαρξία.  

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αναπτύσσεται και νοείται ο κάθε ανθρώπινος 
πολιτισμός. Τα έργα και η συμπεριφορά του ανθρώπου, απαραίτητα στα 
πλαίσια μιας κοινότητας, όπου προάγεται η ζωή σε συνεχή εξελικτικά στάδια 
χαρακτηρίζουν αυτό που εμείς αποκαλούμε πολιτισμό15. Μ’ αυτό τον τρόπο 
πιστεύουμε συνδυάζει ο Νίκος Ματσούκας, κυρίως αυτή την περίοδο την 
οικουμενική του προβληματική με την ‘πολιτισμική θεολογία’. Άλλωστε 
δεν είναι τυχαία αυτή την περίοδο και η καλλιτεχνική στροφή του προς τη 
λογοτεχνία.16. 

Από τη μια ο ελληνορθόδοξος βυζαντινός πολιτισμός με τις οικουμενικές 
και πανανθρώπινες του διαστάσεις, και από την άλλη ο νεοελληνικός 
πολιτισμός, ως νεοεμφανιζόμενο πολιτικά μέγεθος, άρρηκτα όμως  συνδε-
δεμένο πνευματικά με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ορθόδοξη 

14  Ο.π, σελ. 38.
15  Νεοελληνικός πολιτισμός και διανόηση, σσ. 10, 86. βλ. επίσης Πολιτισμός αύρας λεπτής 
σελ. 6,
16 Παντελή Καλαϊτζίδη, Ελληνικότητα και Αντιδυτικισμός στη «Θεολογία του ’60», Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2008.
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παράδοση και την Βυζαντινή πνευματικότητα.   

Ο Νίκος Ματσούκας ξεκαθαρίζει απόλυτα την αγαστή σχέση μεταξύ των 
δύο πολιτισμών. Ο Ελληνικός πολιτισμός παρά τις ανόδους και τις πτώσεις 
του, παραμένει ζωντανός και διασώζει στην πορεία του μια αδιάσπαστη 
κοινωνική συνοχή. Ρίζα αυτής της συνοχής του ελληνικού πολιτισμού είναι 
η ορθόδοξη εκκλησία17.  «Ο Ελληνισμός έζησε στο μακραίωνα και αρραγούς 
διαχρονικής πορείας βυζαντινό ελληνορθόδοξο πολιτισμό, που δεν ήταν μια 
απομίμηση ελληνικών στοιχείων, αλλά πρωτότυπα και δημιουργικά έργα. 
Έτσι οι οικουμενικές αξίες του Ελληνισμού με ποικίλα πολιτιστικά μνημεία 
αφομοιώθηκαν οργανικά από ένα διαχρονικά ρέοντα πολιτισμό, που λέγεται 
βυζαντινός ελληνορθόδοξος πολιτισμός»18. 

Κατά τον Νίκο Ματσούκα «στον πρωτότυπο βυζαντινό πολιτισμό δεν 
υφίσταται συγκόλληση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας,…, αλλά πρόκειται για μια 
εξαρχής νέα δημιουργία ενός ρωμαλέου πολιτισμού»19. Απαρχής ήταν δεμένος 
με τις πολιτιστικές ρίζες της αρχαιότητας, διαμορφώνοντας μια μεστή 
θεολογία λειτουργικά δεμένη με τη φιλοσοφία και την επιστήμη στην ενιαία 
θεώρηση φυσικού και υπερφυσικού20. Οι άγιοι δεν είναι οι μόνοι μάρτυρες 
αυτής της εναρμόνιας πανδαισίας φύσης και υπερφύσης. Τα τραγούδια, οι 
στίχοι, τα ποιήματα, η ζωγραφική είναι μορφές αισθητικής έκφρασης του 
λαϊκού ελληνικού βυζαντινού πολιτισμού και ρίζες της ορθοδοξίας21. Αυτό 

17   Νεοελληνικός πολιτισμός και διανόηση, σελ.15
18 «Αφομοίωση και διάδοση πολιτισμού μέσω της Ορθοδοξίας», σελ. 253.  βλ. επίσης. 
Οικουμενική θεολογία σελ. 17.  Η νεοελληνική λογοτεχνία καθώς και οι τέχνες σε μεγάλο 
μέρος απηχούν την ελληνορθόδοξη παράδοση. Βλ. Επιστήμη, φιλοσοφία και θεολογία στην 
εξαήμερο του Μ. Βασιλείου σελ. 20.  
19  «Για τον Ιουλιανό τον παραβάτη εφτά ποιήματα του Καβάφη». σελ. 302. «Ελληνορθόδοξη 
παράδοση και δυτικός πολιτισμός – Στα πλαίσια του Νέου Ελληνισμού». σελ.175, όπου 
χαρακτηριστικά λέει: «Στο βυζαντινό πολιτισμό δεν υπήρχε ανεξάρτητο ελληνικό στοιχείο. 
Αυτό ήταν οργανικά αφομοιωμένο από τη δημιουργική ρωμαλεότητα του Βυζαντινού 
πολιτισμού».
20  «Ελληνορθόδοξη παράδοση και δυτικός πολιτισμός – Στα πλαίσια του Νέου Ελληνισμού», 
σελ. 204.  
21  «Ελληνορθόδοξη παράδοση και δυτικός πολιτισμός – Στα πλαίσια του Νέου Ελληνισμού», 
σσ. 206, 225. Είναι αναγκαίο πάντως να αναφέρουμε ότι κατά τον Νίκο Ματσούκα η αισθητική 
έκφραση μέσα από τις τέχνες αποτελεί ελεύθερη δημιουργία και πράξη που πηγάζει από 
την ελεύθερη προσωπική ζωή, συντρίβοντας το απολιθωμένο και στατικό κατεστημένο του 
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το οργανικό σμίξιμο φύσης και υπερφύσης, αισθητού και νοητού, πράξης 
και θεωρίας είναι που καταξιώνει την οικουμενικότητα του βυζαντινού 
πολιτισμού 22.  

Η οξεία κριτική γλώσσα κατά του δυτικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού 
δεν βρίσκει σύμμαχο τον Νίκο Ματσούκα. Πιστεύει ότι ο Νεοελληνικός 
πολιτισμός θα μπορούσε να πάρει αρκετά δημιουργικά στοιχεία από τον 
δυτικό πολιτισμό, αρκεί να είχε συνειδητή εθνική και πολιτιστική ταυτότητα. 
Η αδυναμία του ν’ αφομοιώσει δημιουργικά τα νέα στοιχεία δημιούργησαν 
κακέκτυπα απομίμησης του ξένου πολιτισμού23. Επιπλέον δεν μπορεί να 
υιοθετήσει τον όρο ‘Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός’ διότι, όπως λέει, είναι 
ένα πολιτικό προπαγανδιστικό κατασκεύασμα όσων ήθελαν να φέρουν τα 
δυτικά πρότυπα στην Ελλάδα, και, όπως πιστεύει, αδικεί την ιστορικότητα 
και τη γνησιότητα της ελληνορθόδοξης παράδοσης24. «Ο νεοελληνικός 
πολιτισμός έχει δέσει, στη θεμελιακή του υποδομή, γερά ελληνορθόδοξα και 
δυτικά στοιχεία»25. Σμίγει δημιουργικά τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του 
αρχαίου πολιτισμού με τα δυναμικά στοιχεία της ορθοδοξίας26. Όπως για 
παράδειγμα  η λειτουργική σχέση αισθητών και νοητών πραγμάτων. 

Πάντως, όπως πολύ σωστά παρατηρεί, στη σύγχρονη ιστορία του 
νεοελληνικού πολιτισμού, η μοιραία διαμάχη δύο παρατάξεων, είναι 
γεγονός. Από τη μια ο γνήσιος παραδοσιακός κόσμος της ορθοδοξίας που 
έβλεπε με καχυποψία κάθε ξενόφερτη και αλλότρια επιρροή, και από την 

μηδενός. Βλ. Το πρόβλημα του κακού - Δοκίμιο πατερικής θεολογίας. σελ. 229. Για τον Χρ. 
Σταμουλη, ο Νίκος Ματσούκας «ήταν η απαρχή του προβλήματος σχετικά με την ύπαρξη ή 
ανυπαρξία μιας θεολογίας αισθητικής στα όρια της ορθόδοξης δογματικής διδασκαλίας». 
Σταμούλη Χρυσοστόμου, «Η αισθητική είναι μια διαρκής νίκη κατά του μετεωρισμού και του 
κατακερματισμού. Το παράδειγμα του Νίκου Ματσούκα», Κάλλος το Άγιον, σελ. 103. 
22  «Για τον Ιουλιανό τον παραβάτη εφτά ποιήματα του Καβάφη» σελ.304. πρβλ επίσης 
Ιωάννου Δαμασκηνού, Κατά Μανιχαίων Διάλογος…εισαγωγή., σσ. 29, 30.
23  «Ελληνορθόδοξη παράδοση και δυτικός πολιτισμός – Στα πλαίσια του Νέου Ελληνισμού»,  
σσ. 176, 177, 186, 201.
24  Ο.π., σελ. 198.
25  Νεοελληνικός πολιτισμός και διανόηση, σελ.47.
26  Ο.π., σελ. 65. «Χωρίς πολιτισμό εξάπαντος χάνουμε τον ιστορικό χαρακτήρα της 
αποκάλυψης του Θεού…, η ίδια η ζωή της εκκλησίας παράγει πολιτισμό παρέχοντας 
μεταμορφωτικές δυνάμεις στον πολιτισμό της ανθρωπότητας» βλ. Νεοελληνικός πολιτισμός 
και διανόηση, σελ. 94.
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άλλη η προοδευτική μερίδα ορισμένων ελλήνων διαφωτιστών που είχαν 
πνεύμα ελευθερίας για να προσαρμόσουν και να προσανατολίσουν τον 
ελληνικό πολιτισμό στα ιδεώδη του ευρωπαϊκού πολιτισμού27. Το γεγονός 
αυτό βέβαια δεν αποσόβησε τον κίνδυνο του ακραίου εθνικισμού που 
ως νέο σχετικά φαινόμενο εκφράζει μια δύναμη ακόρεστης κυριαρχίας28. 
Τονίζει ότι δεν πρέπει να παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια δική μας 
αρρωστημένη «αποκλειστικότητα» με αυστηρά περιχαρακωμένα όρια, αλλά 
ν’ ακολουθήσουμε τους πατέρες οι οποίοι, παρά τις διάφορες προκλήσεις, 
δεν δίσταζαν να τονίζουν την οικουμενικότητα, την καθολικότητα και την 
παγκοσμιότητα του Χριστιανισμού29.  

Η στάση του Νίκου Ματσούκα είναι πολύ ξεκάθαρη και αληθινή. Ο ρω-
μαλέος νεοελληνικός πολιτισμός τίποτα δεν έχει να φοβηθεί. Η πολιτιστική 
του ταυτότητα και η ιστορική του πορεία τον καταξιώνουν μέσα στην 
πολιτισμική συνύπαρξη, αρκεί να αξιολογήσει θετικά το παρελθόν του και να 
συνεχίσει τα οικουμενικά του ‘ανοίγματα’ όπως ακριβώς και ο πολιτισμός της 
ορθοδοξίας30.

27  «Ελληνορθόδοξη παράδοση και δυτικός πολιτισμός – Στα πλαίσια του Νέου Ελληνισμού», 
σσ. 187, 192.   
28  Νεοελληνικός πολιτισμός και διανόηση, σελ. 25.
29  Ορθοδοξία και αίρεση κατά τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του τέταρτου, πέμπτου και 
έκτου αιώνα., σελ. 90.
30  «Οφείλουμε να ξεπεράσουμε δύο ελαττώματα: α) να μη φοβόμαστε την οικουμενικότητα 
και τον κοσμοπολιτισμό, γιατί αυτά είναι τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της ορθοδοξίας. 
Αρκεί βέβαια πάντοτε να υπάρχει ζωντανή η αληθινή ταυτότητα. Έτσι μόνο η παιδεία μας θα 
συνδυάσει το δημιουργικά παραδοσιακό της ταυτότητάς μας με το οικουμενικό. Και β) να μη 
φοβόμαστε τις ξένες επιθέσεις, έτσι ώστε να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και οι αντιδράσεις να 
είναι σπασμωδικές». Βλ. «Ελληνορθόδοξη παράδοση και δυτικός πολιτισμός – Στα πλαίσια 
του Νέου Ελληνισμού», σελ. 232.

 



Ο ΜΕΓΑΛΟΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ

a
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

«Ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ 
τῷ λαῷ,  ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. 2,10)

Αιώνες πολλούς περίμεναν οι άνθρωποι της μεταπτωτικής προχριστια-
νικής περιόδου να ακούσουν αυτό το Ευαγγέλιο, αυτό το ευχάριστο 
μήνυμα, που έφερε ο άγγελος στους ταπεινούς ποιμένες της Βηθλεέμ. 

Η παλιά περίοδος του Πρωτευαγγελίου, της αναμονής, τελείωσε. Αρχίζει μια 
νέα περίοδος, αυτή του Ευαγγελίου, της πραγματικότητας, του ερχομού του 
Λυτρωτή.

Στο άρθρο αυτό θα δούμε ποιά ήταν η κατάσταση του προχριστιανικού 
κόσμου, ποιό το Πρωτευαγγέλιο, ποιά  η προετοιμασία των Εθνικών και των 
Εβραίων, πότε και πώς ήλθε ο Χριστός, πώς Τον δέχθηκαν τότε οι άνθρωποι 
και πώς πρέπει να Τον δεχθούμε εμείς οι σημερινοί  χριστιανοί του εικοστού 
πρώτου αιώνα.

1. Προχριστιανική κατάσταση

Μετά την εξορία τους από Παράδεισο πέρασαν χρόνια δύσκολα οι 
πρωτόπλαστοι, αλλά  μαζί μ’ αυτούς και όλοι οι προσβεβλημένοι από το 
μικρόβιο  της παρακοής και της ανταρσίας απόγονοι τους.
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Φεύγοντας μακριά από τον Θεό, που  είναι το φώς του κόσμου, βυθίστη-
καν οι προχριστιανοί άνθρωποι  σ’ ένα  διπλό σκοτάδι, δογματικό  και  ηθικό.  
Από πλευράς δογματικής έφυγαν μακριά από την πίστη και την λατρεία 
του μόνου αληθινού Θεού. « Ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν 
ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ 
ἑρπετῶν» (Ρωμ.10, 23). Εθεοποίησαν οι άνθρωποι στοιχεία του ουρανού, 
της στεριάς, της θάλασσας  και αυτά  ελάτρευσαν  για  θεούς τους. Έγιναν 
ειδωλολάτρες.

Από πλευράς ηθικής, έφυγαν  μακριά από τις εντολές του Θεού. Δεν 
έζησαν σύμφωνα  με το άγιο θέλημά Του, αλλά σύμφωνα με το δικό τους 
αμαρτωλό, ικανοποιώντας τα κατώτερα ένστικτα, τις φυσικές ορμές και 
αμαρτωλές επιθυμίες τους. «Ὁ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῇκεν  παρα- 
συνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48, 13). 
Ο άνθρωπος αν και ήταν τιμημένο παιδί του Θεού,  δεν κατάλαβε την μεγάλη 
τιμή  που του έκαμε ο Θεός, αλλά  έγινε συνέταιρος με τα ζώα  και ομοιώθηκε 
με αυτά. Η ζωή του έπαψε να είναι ανθρώπινη, να θρώσκει  άνω, να βλέπει  
ψηλά, να ατενίζει τα ουράνια, τα θεία. Εβλεπε  κάτω, τα γήινα, τα χαμηλά, τά 
ζωώδη και βορβορώδη.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν να αυξάνεται το άγχος του 
προχριστιανού ανθρώπου, να  μεγαλώνει η δυστυχία του, να πληθαίνουν τα 
βάσανά του. Ο κόσμος είχε γίνει, για όλο το ανθρώπινο γένος, ένας απέραντος 
τόπος δακρύων, μια  ατέλειωτη  «κοιλάδα  κλαυθμῶνος».

2. Πρωτευαγγέλιο  σωτηρίας

Τον μαύρο όμως ουρανό και  το μουντό σκοτάδι της απελπισίας, που 
τύλιγε τους  πρωτόπλαστους  και καθόταν βαρύ στην καρδιά τους, άφησε 
η παιδαγωγούσα αγάπη του Πανάγαθου Θεού να φωτίσει, πολύ θαμπά 
και αμυδρά στην αρχή, πιο έντονα ύστερα, μια φωτεινή ακτίνα ελπίδας, 
που συνιστά και το Πρωτευαγγέλιο της σωτηρίας, την πρώτη μεσσιανική 
προφητεία. Απευθυνόμενος ο Θεός στον όφιν-διάβολο προφητεύει: «Ἔχθραν  
θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ  μέσον τῆς γυναικός, ἀνὰ μέσον τοῦ  σπέρματός 
σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς. Αὐτὸς σοῦ τηρήσει κεφαλὴν καὶ σὺ 
τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν» (Γεν. 3,15). ΄Ενας απόγονος  της γυναίκας, δηλαδή 
της Εύας, που θα είναι το σπέρμα της γυναίκας, της Παναγίας μας, δηλαδή 
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ο Χριστός, που θα γεννηθεί «ἐξ ἀσπόρου συλλήψεως», θα συντρίψει την 
κεφαλή του διαβόλου και θα φέρει την λύτρωση και τη σωτηρία  σε όλο το 
ανθρώπινο γένος.

Τα πιο πάνω λόγια τα είπε ο ίδιος ο Θεός στο φίδι-διάβολο ανήμερα της 
εξορίας των πρωτοπλάστων, ώστε να τους δώσει μια δυνατή ελπίδα, για να 
μην απελπιστούν και κάνουν κακό στη ζωή τους.

3. Προετοιμασία  Εθνικών

Με την προσδοκία αυτή του Μεγάλου Αναμενόμενου, σαν διακαή λυτρω-
τική νοσταλγία, πέρασε η ανθρωπότητα όλη τη μεταπτωτική προχριστιανική 
της περίοδο. Στο χρονικό αυτό διάστημα  φάνηκαν  στους ειδωλολατρικούς 
λαούς πολλοί μεγάλοι, που τους υπόσχονταν σωτηρία και λύτρωση. Οι 
επαγγελίες τους όμως παρέμεναν πάντα νοσταλγίες λυτρωτικές, χωρίς  να 
προσφέρουν πραγματική λύτρωση. Οι πολυθεϊκοί αυτοί λαοί δεν έπαψαν, 
κατά τον αείμνηστο καθηγητή της θρησκειολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Λεωνίδα Φιλιππίδη, «από διαίσθηση και από μια κληρονομική ανάμνηση της 
πρώτης αποκάλυψης του αφετηριακού μονοθεϊσμού»1, να πιστεύουν έμφυτα 
και να ελπίζουν θετικά στη σωτηρία τους από κάποιο Θεάνθρωπο Λυτρωτή.

Χαρακτηριστικά είναι τα προφητικά λόγια, που ο μεγάλος αρχαίος 
Έλληνας τραγικός ποιητής Αισχύλος βάζει στο στόμα του θεού Ερμή. 
Σε διάλογο του Ερμή με τον Προμηθέα, που είναι αλυσοδεμένος στον 
Καύκασο, ο πρώτος λέγει προφητικά στον δεύτερο: «Τοιοῦδε μόχθου τέρμα 
μή τι προσδόκα, πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων φανῇ, θελήσῃ  
τ’ εἰς ἀναύγητον μολεῖν  Ἅδην, κνεφαῖα τ’ ἀμφὶ Ταρτάρου βάθη»2. Τέλος αυτού 
του μαρτυρίου σου μην περιμένεις, προτού κάποιος θεός θελήσει να πάρει 
επάνω του τα πάθη τα δικά σου αντί για σένα, και στον σκοτεινό να πάει Άδη 
και στ’ ανήλιαγα βάθη του Ταρτάρου.

Αλλά και ο σοφώτατος «ἀνδρῶν ἁπάντων» Σωκράτης, πού καταδικάστη-
κε σε θάνατο για τις «παράδοξες» πεποιθήσεις του, πριν ακόμη να πάρει το 

1  Λεωνίδου Ιω. Φιλιππίδου, Ιστορία της Εποχής της Καινής Διαθήκης, Αθήναι 1958, σελ. 765.
2  Αισχύλου, Προμηθεύς  Δεσμώτης, στίχοι 1026 – 1029, στο ορθ. χριστ. Περιοδικό «Ο Σωτήρ», 
τόμος  2018, σελ.482.
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κώνειο, κάνοντας την απολογία του μπροστά στό δικαστήριο των Αθηναίων 
είπε τα περίφημα εκείνα προφητικά λόγια: «Τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες 
διατελεῖτε ἄν, εἰ μή τινα ἄλλον ὁ Θεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειε κηδόμενος ὑμῶν»3. 
Την υπόλοιπη ζωή σας σ’ αυτόν τον λήθαργο θα την περάσετε, εάν ο Θεός 
φροντίζοντας για σας δεν σας αποστείλει κάποιον άλλον να σας σώσει.

Βέβαια και ο Αισχύλος και ο Σωκράτης και οι άλλοι αρχαίοι σοφοί είχαν 
μόνο σπέρματα της αλήθειας από τον Σπερματικό Λόγο. Το πλήρωμα της 
αλήθειας το έφερε στον κόσμο μόνο ο Χριστός.

Όπως λέγει  και  ο χριστιανός ποιητής, ο Γ. Βερίτης, αυτοί οι ειδωλολάτρες 
σοφοί «ήσαν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το φως». Τα φώτα των 
ειδωλατρών ήταν πυγολαμπίδες. Μόνο  ο Χριστός είναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,  
ὃ φωτίζει  πάντα ἄνθρωπον  ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον»  (Ιωάν. 1, 9). Μόνο ο 
Μεσσίας έφερε το πλήρωμα της αλήθειας.

4. Προετοιμασία  Εβραίων 

Από την πλευρά των μονοθεϊστών Εβραίων, ο Θεός δεν έπαυσε ποτέ να τους 
υπενθυμίζει την υπόσχεση  της σωτηρίας «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως», με τη 
διαθήκη που έκαμε με τον Αβραάμ, που ανανέωσε με τους άλλους Πατριάρχες, 
πού  συνέχισε με τους βασιλείς και που ξαναζωντάνεψε με τους Προφήτες.

5. Το πλήρωμα  του χρόνου

Κι έτσι «ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου», δηλαδή α) Όταν συμπλη-
ρώθηκε ο χρόνος, που όρισε η πανσοφία του Θεού, πάνω στη γη, ως 
αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους, γεννήθηκε η Παρθένος Μαρία από 
τους άτεκνους γονείς της, ως  καρπός θαύματος, για να γίνει το σώμα της 
 «ὁ καθαρώτατος ναός» του Σωτήρος Χριστού.

Την αλήθεια αυτή της αντιπροσώπευσης του ανθρωπίνου γένους από 
την Παρθένο Μαρία, τονίζει  πολύ ωραία και η Ορθόδοξη Υμνολογία μας: 
«ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι 

3  Αρχ.  Χαρίτωνος  Πνευματικάκι, Οι Καμπάνες των Χριστουγέννων, Εκδοση Αδελφ.Θεολ. 
«Ο Σωτήρ», Αθήναι  1996, σελ..51.
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προσάγει, οἱ  Ἄγγελοι τὸν ὕμνον,  οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ 
ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην, ἡμεῖς δὲ  Μητέρα 
Παρθένον»4. 

β) Οι Εθνικοί είχαν προετοιμαστεί για τη μονοθεϊκή θρησκεία από την 
υγιή Ελληνική λογοτεχνία και φιλοσοφία και οι Εβραίοι είχαν παιδαγωγηθεί 
από το Μωσαϊκό Νόμο και τους Προφήτες.  Όταν η Πανσοφία του Θεού έφερε 
έτσι τα πράγματα, ώστε να υπάρχουν:  γ) μια ενιαία  αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή, 
χωρίς  σύνορα, που θα ήσαν εμπόδιο για τους κήρυκες του Ευαγγελίου, δ) 
μια παγκόσμια γλώσσα, η  Ελληνική, με την οποία θα καταλάβαιναν όλοι το 
κήρυγμα του Ευαγγελίου, το κήρυγμα της Εκκλησίας του Χριστού και ε) μια  
γενική παραδοχή για αδυναμία λύτρωσης εκ των κάτω, από τους ίδιους τους 
ανθρώπους. Αργότερα ο Απόστολος  Παύλος θα πει θεόπνευστα:  «ἀδύνατόν 
ἐστιν αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας».  (Εβρ. 10, 4).

Δια τούτο και  «ἐξαπέστειλεν  ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναι-
κός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράση, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν 
ἀπολάβωμεν»  (Γαλ.4, 4–5). Τότε έστειλε ο Θεός στον κόσμο τον Υιόν Του, ο 
οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και υποτάχθηκε στον Μωσαϊκό Νόμο, 
προκειμένου να εξαγοράσει εκείνους που ήταν  υποδουλωμένοι στην κατάρα 
του Μωσαϊκού Νόμου, για να λάβουμε την υιοθεσία που ο  Θεός μας είχε 
υποσχεθεί. 

6. Αναγκαιότητα  ανθρώπου  Λυτρωτή

΄Ηλθεν ο Μεγάλος Αναμενόμενος, «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη». Δεν 
ήλθε σαν  άγγελος, «οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος 
Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται»  (Εβρ.3, 16), γιατί δεν επρόκειτο να σώσει  αγγέλους, 
αλλά αμαρτωλούς ανθρώπους, γι’ αυτό και ήλθε ως άνθρωπος «γενόμενος 
ἐκ γυναικός» και πήρε «δούλου μορφήν». ΄Όπως βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (Ιω. 1, 14), Ο Λόγος, 
το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Χριστός, έγινε μέσα στον 
χρόνο άνθρωπος. Και έχοντας ως σκηνή και ως ναό άγιο την ανθρώπινη 
φύση, παρέμεινε με πολλή οικειότητα μεταξύ μας σαν ένας από εμάς.

4  Τέταρτο Ιδιόμελο των στιχηρών του Εσπερινού των Χριστουγέννων.
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7. Η Γέννηση του Χριστού

Την εποχή της Γέννησης του Χριστού κυβερνούσαν την Παλαιστίνη οι 
Ρωμαίοι. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αύγουστος εξέδωσε διαταγή να πάνε όλοι 
οι υπήκοοι του να γραφτούν στους φορολογικούς καταλόγους του ρωμαϊκού  
κράτους. «Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν 
τὴν οἰκουμένην»  (Λουκά 2, 1).

 Μεταξύ των Ρωμαίων υπηκόων ήταν και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, οι οποίοι 
πήγαν να γραφτούν στα βιβλία της πόλης Βηθλεέμ, πού ήταν η  πόλη του 
Δαυίδ, ως  απόγονοι του, «διὰ τὸ εἶναι αὐτούς ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ» 
(Λουκᾶ  2, 4).

Τρείς μέρες  δρόμο διάνυσε η ετοιμόγεννη Μαριάμ πάνω στο γαϊδούρι. 
Ως γυναίκα δικαιούταν να βρει ένα κρεβάτι να ξεκουραστεί. Δυστυχώς δεν το 
βρήκε.

8. Πώς  δέχθηκαν τότε οι άνθρωποι τον Χριστό   

Λέγει με παράπονο ο ευαγγελιστής Λουκάς: «Οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος 
ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκᾶ 2, 7). Για όλους τους άλλους, που ήλθαν για να 
απογραφούν στη Βηθλεέμ, βρέθηκε τόπος να καταλύσουν. Μόνο για το Θείο 
Βρέφος δεν βρέθηκε τόπος σε κάποιο σπίτι ή πανδοχείο να καταλύσει. Του 
συμπεριφέρθηκαν με σκληρότητα και έλλειψη  φιλοξενίας οι Βηθλεεμίτες. 
Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, είχαν ένα ελαφρυντικό οι Βηθλεεμίτες. Δεν 
ήξεραν ότι η Μαριάμ  κυοφορούσε μέσα της τον Σωτήρα του κόσμου. Αν το 
ήξεραν, ίσως να συμπεριφέρονταν  διαφορετικά.

Τελικά, ο Ιωσήφ και η Μαριάμ κατέληξαν στο φτωχικό σπήλαιο. Ο 
σταύλος, που είναι ζωγραφισμένος πάνω στις  χριστουγεννιάτικες κάρτες, 
είναι ωραίος. Εκείνος όμως του  σπηλαίου της Γέννησης του Χριστού σίγουρα 
δεν ήταν καθαρός. Ας μεταφερθούμε νοερά σ’ εκείνο τον σταύλο, όπου ο 
προστάτης  Ιωσήφ παραμερίζει  τις ακαθαρσίες των ζώων, για να καθήσει 
κάτω στο έδαφος η ετοιμόγεννη  Μαριάμ, αφού δεν βρήκε ούτε κρεβάτι, ούτε 
καναπέ, ούτε καρέκλα.

Τη νύχτα εκείνη που ήταν εκεί στον σταύλο, συμπληρώθηκαν οι ημέρες 
της Παρθένου για να γεννήσει. Και γέννησε τον πρώτο και μονογενή υιό της 
και τον περιτύλιξε  με σπάργανα και τον έβαλε μέσα στο πιο καθαρό μέρος του 
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σταύλου που ήταν η φάτνη. «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν 
αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτὴν καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, 
ἐσπαργάνωσεν  αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ» (Λουκᾶ 2, 6-7).

Αν όμως οι Βηθλεεμίτες φάνηκαν σκληροί και αφιλόξενοι, οι ταπεινοί 
ποιμένες, αφού άκουσαν την ευχάριστη αγγελία από τον άγγελο, «ἦλθον 
σπεύσαντες», ήλθαν τρεχάτοι, και με απλή καρδιά επρόσφεραν στο Θείο 
Βρέφος τα φτωχικά ποιμενικά τους δώρα. Αργότερα ήλθαν και οι σοφοί 
Μάγοι της Ανατολής, αφού με σταθερή πίστη νίκησαν όλα τα εμπόδια του 
μακρινού ταξιδιού, οδηγούμενοι από το φωτεινό αστέρι και μπροστά στο 
Θείο Παιδί απόθεσαν τα δικά τους ακριβά δώρα, «χρυσόν και λίβανον και 
σμύρναν» (Ματθ. 2, 11 ).

9. Η  σημασία της  Γέννησης του Χριστού

Το βαθύ νόημα της Γέννησης είναι ότι ο Θεός Λόγος προσέλαβε την 
ταπεινωμένη, τη φθαρτή και θνητή ανθρώπινη φύση και ενώθηκε με αυτή 
για να την αναστήσει. Πήρε την πεσμένη φύση μας  για την ανεβάσει από 
το σκοτεινό καταγώγιο του Άδη στα ύψη του Ουρανού, στον θρόνο της 
Θεότητος5. Την αλήθεια αυτή την διετύπωσεν λακωνικά και ο Μέγας 
Αθανάσιος: «Αὐτός ἐνηθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθώμεν». Ο Χριστός έγινεν 
άνθρωπος, για να κάνει εμάς τους ανθρώπους  κατά χάριν  θεούς .  

Τη μεγάλη σημασία της ενανθρώπησης του Θεού τονίζει και ο άλλος 
μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας  Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Ὁ ὤν γίνεται, καὶ ὁ 
ἄκτιστος κτίζεται, καὶ ὁ πλουτίζων  πτωχεύει.  Πτωχεύει  γὰρ τὴν ἐμὴν σάρκα, 
ἵνα ἐγὼ πλουτήσω τὴν αὐτοῦ θεότητα.  Καὶ ὁ πλήρης  κενοῦται. Κενοῦται γὰρ 
τῆς ἑαυτοῦ δόξῃς ἐπὶ μικρόν, ἵνα ἐγὼ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως»6. 
Ο αιώνιος Θεός γίνεται άνθρωπος, και Αυτός που δεν δημιουργήθηκε, 
δημιουργείται. Και Εκείνος που κάνει τους άλλους πλούσιους γίνεται φτωχός. 
Παίρνει τη φτώχεια  του ανθρώπινου σώματος μου, για να πάρω εγώ τον 
πλούτο της Θεότητος Του. Και αυτός που είναι γεμάτος (από τα αγαθά της 
θείας φύσεως), αποβάλλει το Θείο μεγαλείο Του, αφού αποξενώνεται για λίγο 

5  Ορθόδοξο χριστιανικό περιοδικό «Ο Σωτήρ», τόμος  2018 , σελ.506.
6  Ευάγγελου Θεοδώρου, Ανθολόγιο πατερικών κειμένων, έκδοση Οργανισμού εκδόσεως 
διδακτικών βιβλίων, Αθήναι 1984, σελ. 80.
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χρόνο από την δόξα Του, για πάρω και εγώ μέρος  στο πλούτο των θείων Του 
αγαθών.

10.   Πώς πρέπει να δεχθούμε εμείς τον Χριστό

Εμείς  οι σημερινοί Χριστιανοί πρέπει να δεχθούμε τον Ουράνιο  Λυτρωτή  
και Σωτήρα μας όχι με τη σκληροκαρδία  των Βηθλεεμιτών, που είχαν και το 
ελαφρυντικό της άγνοιας, αλλά με την απλή καρδιά  των ταπεινών ποιμένων 
και τη βαθιά πίστη των σοφών Μάγων.

Εμείς, μετά από είκοσι αιώνες χριστιανικής γνώσης και εμπειρίας, που   
κολυμπούμε μέσα στο έλεος και τη Χάριν του Σωτήρα Χριστού, δεν έχουμε 
καμιά δικαιολογία  να είμαστε αχάριστοι  και αφιλόξενοι.

Βέβαια,  ο ακάθαρτος σταύλος  δεν ήταν επιλογή του Χριστού, αλλά των 
ανθρώπων.  Εμείς Τον πήραμε να γεννηθεί εκεί.  Όμως, μέσα στον ακάθαρτο 
σταύλο, το πιο καθαρό μέρος είναι η φάτνη των ζώων, όπου ο χωρικός θέτει 
το φαγητό τους. Εκεί στην καθαρή φάτνη τοποθέτησε το Θείο Βρέφος η 
Θεοτόκος Μαρία.

Ο διάσημος Ιταλός συγγραφέας Τζιοβάννι Παπίνι, στο κλασσικό βιβλίο 
του «Ιστορία του Χριστού», σημειώνει για τον σταύλο: «Ο Χριστός δεν 
γεννήθηκε τυχαία σ’ ένα σταύλο. Τάχα ο κόσμος δεν είναι ένας απέραντος 
σταύλος, όπου οι άνθρωποι τρώνε και κοπρίζουν; Τα πιο όμορφα, τα πιο αγνά, 
τα πιο θεία πράγματα δεν τα μεταβάλλουν άρα, με διαβολική  αλχημία, σε 
κοπριά; […] Πάνω στη γη, εφήμερο σταύλο χοίρων, όπου όλες οι διακοσμήσεις 
και τα μυρωδικά δεν μπορούν να σκεπάσουν την κοπριά, πρόβαλε μία νύκτα 
ο Ιησούς, γεννημένος από μια Παρθένο άσπιλη, με μοναδικό του όπλο την 
Αθωότητα7.

Εμείς, οι  ορθόδοξοι  Χριστιανοί, που έχουμε την ύψιστη τιμή να γιορτά- 
ζουμε  τη μεγάλη γιορτή της Γέννησης του Χριστού, ας μην είμαστε σκληροί 
και αφιλόξενοι. Ας έχουμε κλασσικά πρότυπα  μας τους ταπεινούς ποιμένες 
με την απλή καρδιά και τους σοφούς Μάγους με τη μεγάλη πίστη. Ας 
καθαρίσουμε επιμελώς τις καρδιές μας με το χαριτόβρυτο Μυστήριο της 
Ιεράς Εξομολογήσεως, ώστε  να τις κάνουμε καθαρές φάτνες, για να έλθει 

7  Τζιοβάννι  Παπίνι, Ιστορία του Χριστού, έκδοση Αστέρος, Αθήναι, σελ.8.
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να γεννηθεί μέσα σ’ αυτές ο Χριστός και να γίνει ο παντοτεινός Βασιλιάς και 
Λυτρωτής μας.

Ως προς τον πρέποντα εορτασμό της μεγάλης γιορτής των Χριστου- 
γέννων, που κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είναι «ἡ Μητρό- 
πολις τῶν ἑορτῶν», ο ΄Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εισηγείται πατρικά: 
«Τοιγαροῦν ἑορτάζομεν μὴ πανηγυρικῶς, ἀλλὰ Θεϊκῶς, μὴ κοσμικῶς, 
ἀλλ’ ὑπερκοσμίως. Μὴ τὰ ἡμέτερα ἀλλὰ τά τοῦ ἡμετέρου, μᾶλλον δὲ τά 
τοῦ Δεσπότου»8. Λοιπόν ας εορτάζουμε όχι με πανηγύρια, αλλά όπως 
ταιριάζει  στο Θεό. Όχι κατά τρόπο κοσμικό, αλλά κατά τρόπο υπερκόσμιο. 
Ας εορτάζουμε επιδιώκοντας όχι τα δικά μας πράγματα, αλλά εκείνα που είναι 
ευάρεστα στον Κύριο.

8 Ευάγγελου Θεοδώρου, Ανθολόγιο πατερικών κειμένων, έκδοση Οργανισμού εκδόσεως 
διδακτικών βιβλίων, Αθήναι 1984, σελ.98.
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Α.  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ

Συνεχίζοντας τήν παρουσίαση στοιχείων ἀπό τήν Ἀποστολική ἐποχή 
θά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας σέ κάποια δεδομένα τοῦ χώρου τῆς 
Ἐκκλησίας πού σήμερα ἔχουν μεταβληθεῖ, χωρίς βέβαια αὐτή ἡ μεταβολή νά 
σημαίνει ὅτι ἄλλαξε ἡ Ἐκκλησία ἤ ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἤ ἡ πίστη μας.

Συνεχίζοντας τήν παρουσίαση στοιχείων ἀπό τήν Ἀποστολική ἐποχή 
θά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας σέ κάποια δεδομένα τοῦ χώρου τῆς 
Ἐκκλησίας πού σήμερα ἔχουν μεταβληθεῖ, χωρίς βέβαια αὐτή ἡ μεταβολή νά 
σημαίνει ὅτι ἄλλαξε ἡ Ἐκκλησία ἤ ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἤ ἡ πίστη μας.

Αὐτές οἱ διαφοροποιήσεις ὀφείλονται στήν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας 
στόν κόσμο, στή διαμόρφωση τῶν δομῶν της, στήν ὀργάνωση τῆς λατρείας 
της, στήν καταγραφή τοῦ λόγου γιά τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, σέ ἀλλαγές 
τῶν ἱστορικῶν συνθηκῶν, στήν ἐναλλαγή ἐλευθερίας καί διωγμῶν, στήν 
ὑποστήριξη (ἀκόμη καί ἐπιφανειακή κάποτε) ἀπό τήν ἑκάστοτε κρατική 
ἐξουσία, στήν ἀνάδειξη πλήθους ἁγίων καί σέ πολλές ἄλλες αἰτίες. Σκοπός 
μας δέν εἶναι ἡ ἐξαντλητική καταγραφή αὐτῶν τῶν διαφοροποιήσεων, ἀλλά 
ἡ συνοπτική ἀναφορά κάποιων ἀπό αὐτές οὗτως ὥστε νά βοηθηθοῦμε στή 
μελέτη καί ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς (κυρίως τῆς Καινῆς Διαθήκης) καί νά 
ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία προχωρᾶ μέ ἁπλά, σταθερά, μά ἀποφασιστικά 
βήματα μέσα στόν κόσμο μας δίχως νά διστάζει καί δίχως νά ἐξαρτᾶ τήν πορεία 
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της ἀπό ἀλλαγές ὅπως αὐτές πού θά ἀναφέρουμε στή συνέχεια. Πορεύεται, 
ὅμως, ἔχοντας πλήρη συνείδηση ὅτι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ξεκινᾶ ἀπό 
τοῦτον ἐδῶ τόν Κόσμο, τήν, ἔστω καί πεπτωκυῖα, Πλάση τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία 
μεταμορφώνει καί ἀνακαινίζει μέ τό ἁγιαστικό της ἔργο.

1) Τήν ἀποστολική ἐποχή, τουλάχιστον κατά τά πρῶτα χρόνια της, 
δέν εἶχαν καταγραφεῖ ἀκόμη τά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης καί πολύ 
περισσότερο δέν εἶχαν συγκεντρωθεῖ σέ ἕνα σύνολο, σέ ἕνα corpus (= σῶμα), 
τόν Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀφοῦ αὐτό συνέβη τόν 4ο αἰῶνα.

Ἡ καταγραφή τῶν θεοπνεύστων αὐτῶν κειμένων ξεκίνησε δέκα μέ 
δεκαπέντε χρόνια μετά τήν Ἀνάσταση (δηλαδή μετά τό 44 μ.Χ. περίπου) καί 
ὁλοκληρώθηκε γύρω στό 95 μ.Χ. Σύμφωνα μέ κάποιους ἐπιστήμονες, ὅπως 
π.χ. ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Καινῆς Διαθήκης κ. Χρῆστος Βούλγαρης, ἡ 
συγγραφή ὅλων τῶν βιβλίων, ἀκόμη καί τῆς Ἀποκαλύψεως, πού θεωρεῖται τό 
τελευταῖο, εἶχε γίνει πρίν ἀπό τήν κατάληψη, τό ἔτος 70 μ.Χ., τῶν Ἱεροσολύμων 
ἀπό τά στρατεύματα τοῦ Τίτου, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τέλος στή μεγάλη ἰουδαϊκή 
ἐπανάσταση πού εἶχε ξεκινήσει τό 66 μ.Χ. Ἡ συγκέντρωσή τους σέ μία ἑνιαία 
συλλογή, τόν Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει 27 βιβλία, 
ἀπαίτησε πολύ περισσότερο χρόνο. Ἡ διαδικασία συγκροτήσεως τοῦ Κανόνα 
διήρκεσε σχεδόν μέχρι τά τέλη τοῦ 4ου αἰῶνα.

Στήν Καινή Διαθήκη καί στά κείμενα τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων 
σέ ὅποιο σημεῖο γίνεται ἀναφορά σέ Γραφές (π.χ. «κατά τάς Γραφάς», 
«γέγραπται» κ.λπ.) παραπέμπουν στήν Παλαιά Διαθήκη (κατ᾿ ἀκρίβεια στίς 
ἑβραϊκές γραφές, καθώς ὁ Κανόνας καί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παγιώθηκε 
ἀργότερα), ἡ ὁποία ἦταν ἡ βασική συλλογή κειμένων τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Τά 
περισσότερα ἀπό τά κείμενα πού τήν συγκροτοῦσαν εἶχαν γραφεῖ στήν 
ἑβραϊκή γλῶσσα καί ἐπειδή ἡ γλῶσσα αὐτή εἶχε λησμονηθεῖ, σέ μεγάλο 
βαθμό καί δέν χρησιμοποιοῦνταν παρά μόνο ἀπό τούς λίγους σοφούς πού 
τήν γνώριζαν, γιά νά γίνεται κατανοητή καί νά διαβάζονται τά ἱερά κείμενα 
ἀπό ὅλους τούς Ἰουδαίους, ἤδη ἀπό τόν 6ο π.Χ. αἰῶνα εἶχαν κυκλοφορήσει 
διαφόρες μεταφράσεις (π.χ. Συμμάχου, Ἀκύλλα, Θεοδοτίωνος) μέ 
ἐπικρατοῦσα αὐτή τῶν Ἑβδομήκοντα σοφῶν, ἡ ὁποία ἔγινε κατά τά μέσα 
τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνα στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου γιά χρήση ἀπό τήν ἐκεῖ 
πολυπληθῆ ἰουδαϊκή κοινότητα, ἡ ὁποία κατά τίς, συνήθως ὑπερβολικές, 
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πηγές τῆς ἐποχῆς εἶχε ἕνα ἑκατομμύριο μέλη. Τή σπουδαία αὐτή μετάφραση 
παρήγγειλε, ἐνίσχυσε καί προώθησε ὁ Πτολεμαῖος Β΄ Φιλάδελφος, πού εἶχε 
γεννηθεῖ στήν Κῶ τό 309 π.Χ. καί βασίλευσε ἀπό τό 285/3 μέχρι τό 247, καί 
τήν κατέθεσε, μαζί μέ πλῆθος ἄλλων ἔργων, πρός φύλαξη στήν περιώνυμη 
Βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας.

Ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς καί Πατέρες, 
ἤδη ἀπό τά πρῶτα χρόνια, χρησιμοποιοῦσαν κατά τή λατρεία, τή μελέτη καί 
τήν ἀτομική προσευχή τή θεόπνευστη μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα, ὅπως 
συνεχίζει νά πράττει μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία.

Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν ἡ Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε στή μετάφραση 
τῶν Ἑβδομήκοντα σοφῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας, συγκροτήθηκε σέ ἕνα σῶμα, 
δηλαδή συγκεντρώθηκαν ὅλα μαζί τά 49 βιβλία της, καί ἐπεκράτησε σέ 

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Σιναϊτικό Κώδικα (¥) ἕνα ἀπό τά παλαιότερα πλήρη 
χειρόγραφα τῆς Καινῆς Διαθήκης (4ος αἰώνας μ.Χ.). Τό μεγαλύτερο μέρος του 

βρίσκεται στό Βρετανικό Μουσεῖο.
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ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία, ἐνῶ ὁ ἰουδαϊσμός σιγά σιγά στράφηκε στή χρήση 
παραφράσεων, ραββινικῶν ἑρμηνειῶν τῶν Γραφῶν καί, ἀργότερα, μέ τούς 
μασωρίτες (τούς παραδοσιακούς διδασκάλους) στή μελέτη καί καλλιέργεια τῶν 
βιβλικῶν ἑβραϊκῶν μέ τήν προσθήκη φωνηέντων πού ἦταν πολύ εὐκολότερο 
νά διδαχθοῦν στούς νέους Ἑβραίους τῆς Διασπορᾶς, καθώς ἡ Παλαιστίνη 
παρέμενε ἀπαγορευμένος τόπος γι᾿ αὐτούς. Τό χάσμα μεγάλωσε καί

· ἡ μέν Παλαιά Διαθήκη ἐχρησιμοποιεῖτο ἀπό τήν Ἐκκλησία στή 
μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα σοφῶν, ἡ ὁποία μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν 
καί τήν αὔξηση τῶν ἀναγκῶν μεταφράστηκε καί σέ ἀλλές γλῶσσες 
(λατινικά, ἀρμενικά, συριακά κ.λπ.),

· οἱ δέ Ἑβραϊκές Γραφές, στή μορφή τοῦ μασωριτικοῦ κειμένου μέ τήν 
προσθήκη φωνηέντων, καθιερώθηκαν ὡς τό ἱερό κείμενο τοῦ παγκόσμιου 
ἰουδαϊσμοῦ.

Ὁ Ρ52 ὁ παλαιότερος σωζώμενος πάπυρος πού περιέχει ἀπόσπασμα ἀπό 
τήν Καινή Διαθήκη (τούς στίχους 18:31-33, 37-38 τοῦ κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου) 
ἀρχές τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνα. Σήμερα βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου 

John Rylands στό Manchester.
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Ἀπό τά παραπάνω γίνεται ἀπολύτως σαφές ὅτι ἡ Ἐκκλησία δημιούργησε 
τά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τά ἕνωσε σέ ἕνα σῶμα πρός συνεχῆ χρήση 
ἀπό τούς πιστούς. Μάλιστα, ὁ Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, στηριγμένος 
στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, γράφει ὅτι ἀκόμη καί ἐάν χανόταν 
ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως τή γνωρίζουμε σήμερα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι σέ θέση νά 
δημιουργήσει μιά νέα ἐξίσου Θεόπνευστη καί Ἁγία.

Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά πορευθεῖ δίχως τήν Ἁγία Γραφή, κάτι πού 
ἔγινε κατά τά πρῶτα χρόνια τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς, ἀλλά ἡ Ἁγία Γραφή 
δέν μπορεῖ νά σταθεῖ μόνη της ἐκτός τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτό, 
κάθε προσπάθεια νά ἑρμηνευθεῖ αὐτονομημένη ἀπό τήν Ἐκκλησία εἶναι 
καταδικασμένη σέ ἀποτυχία.

2) Κατά τήν ἀποστολική ἐποχή δέν ὑπῆρχαν χριστιανικοί ναοί ὅπως 
τούς γνωρίζουμε καί τούς χρησιμοποιοῦμε σήμερα.

Σήμερα, τουλάχιστον στήν Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο πού σέ κάθε 
γειτονιά, σέ πόλεις καί χωριά, ὑπάρχει ἕνας ἐνοριακός ναός καί ἑκατοντάδες 
παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, τά θεωροῦμε μέρος τῆς καθημερινότητάς μας, 
κάτι πού δέν ἴσχυε γιά πολλούς αἰῶνες.

Οἱ πρῶτες συγκεντρώσεις τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας γίνονταν σέ μεγάλα 
σπίτια εὐκατάστατων πιστῶν. Ἰδιαίτερη περίπτωση ἦταν τά Ἱεροσόλυμα, 
ὅπου μέχρι τό 70 μ.Χ. ὑπῆρχε ὁ Ναός πού εἶχε φτιάξει ὁ Ἡρώδης ὁ Μέγας (ὁ 
τρίτος μετά τόν Ναό τοῦ Σολομώντα καί τοῦ Ζοροβάβελ) καί οἱ χριστιανοί 
προσεύχονταν σέ αὐτόν «ὁμοθυμαδόν», δηλαδή ὅλοι μαζί. Ὁ Ναός αὐτός, πού 
οἱ Ἰουδαῖοι τόν δέχονταν ὡς τόπο κατοικίας τοῦ Θεοῦ, ἀποτελοῦσε τό κέντρο 
τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας. Σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ οἱ Ἰσραηλῖτες 
δέν ἔπρεπε νά οἰκοδομήσουν ἄλλους ναούς, κάτι πού τελικά δέν τηρήθηκε 
ἀπολύτως, καθώς ἄλλοι ναοί ἱδρύθηκαν στήν ἰουδαϊκή διασπορά (π.χ. στήν 
Αἴγυπτο στήν ἰουδαϊκή κοινότητα τῆς Ἐλεφαντίνης).

Οὔτε οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἀρχικά εἶχαν πολλούς ναούς. Τά πρῶτα χρόνια 
πῆγαν στόν Ναό τῆς Ἰερουσαλήμ. Σιγά σιγά δημιούργησαν τή δική τους 
ἰδιαίτερη ναοδομία μέ ὅλα τά χαρακτηριστικά πού ἐμεῖς σήμερα γνωρίζουμε 
καί ἀπολαμβάνουμε.

Βέβαια, ὀφείλουμε νά τονίσουμε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή τελοῦσαν  
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τά Μυστήρια, μέ κέντρο τή Θεία Εὐχαριστία, σέ ἰδιαίτερους δικούς τους 
χώρους, οἱ ὁποῖοι μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν πολλαπλασιάστηκαν, μεγάλωσαν, 
ἔγιναν ξεχωριστά κτήρια καί ἀπέκτησαν τά χαρακτηριστικά πού καί σήμερα 
διακρίνουμε. Ὁ πρῶτος τέτοιος χῶρος ἦταν τό «ὑπερῶο» τῆς Ἱερουσαλήμ, στό 
ὁποῖο τελέστηκε ὁ Μυστικός Δεῖπνος καί στό ὁποῖο ἔγινε ὁ φωτισμός τῶν 
ἀποστόλων κατά τήν Πεντηκοστή. Χρησιμοποιήθηκε, ὅπως στή Δαμασκό τό 
σπίτι τοῦ Ἀνανία, ὡς κέντρο τῆς χριστιανικῆς λατρείας στήν πόλη καί ἐκεῖ 
εἶναι πιθανό νά συνῆλθε ἡ Ἀποστολική Σύνοδος (49 μ.Χ.).

3) Τά μυστήρια καί ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, γενικότερα, τότε εἶχαν 
διαφορετική δομή ἀπό αὐτή πού γνωρίζουμε σήμερα.

Τά βασικά στοιχεῖα τῆς Θείας Εὐχαριστίας (π.χ. ἡ προσευχή, ἡ ἀνάγνωση 
κειμένων, ἡ Ἁγία Ἀναφορά) ἦταν τά ἴδια ὡς πρός τήν οὐσία τους, ἀλλά ἡ 
μορφή διέφερε σημαντικά ἀπό αὐτή πού γνωρίζουμε καί χρησιμοποιοῦμε 
σήμερα.

Ἡ κοινή εὐχαριστιακή σύναξη περιελάμβανε τήν προσφορά καί εὐλογία 

Μακέτα τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἡρώδη πού βρίσκεται στά Ἱεροσόλυμα. 
Ἡ λήψη τῆς φωτογραφίας ἔχει γίνει ἀπό τά ἀνατολικά πρός τά δυτικά. 

Ἡ θέση μας εἶναι σάν νά κοιτάζουμε τήν πόλη ἀπό τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
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τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου, κήρυγμα ἀπό ἀπόστολο ἤ μαθητή ἀποστόλου, 
ἀνάγνωση εὐαγγελικῆς περικοπῆς (ἀπό τό 60-70 μ.Χ. καί ἔπειτα) καί κάποιου 
ἀποστολικοῦ κειμένου. Ὅπως γνωρίζουμε οἱ πιστοί φύλασσαν τίς ἐπιστολές 
πού ἔστελναν οἱ Ἀπόστολοι, γιά νά ἀντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα ἤ 
νά διδάξουν, καί ἡ τοπική Ἐκκλησία πού τίς εἶχε λάβει τίς ἔστελνε στίς γύρω 
της γιά νά ὠφεληθοῦν ὅλοι. Ὅταν κάποιος πιστός ἐπρόκειτο νά ἐπισκεφθεῖ 
κάποια ἄλλη πόλη ἔπαιρνε ἀντίγραφα αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν μαζί του καί 
τά παρέδιδε στούς ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας της. Ὅλα αὐτά τά ἐμπλούτιζαν μέ 
προσευχές, πού ἀνέπεμπαν μέ μία σχετική ἐλευθερία κατά τήν κρίση τοῦ 
προεστῶτος τῆς συνάξεως, καί κείμενα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη πού τά 
διάβαζαν καί τά ἔψαλλαν, ὅπως κάνουμε σήμερα μέ τούς Ψαλμούς. Σιγά σιγά 
αὐτά τά στοιχεῖα ἄρχισαν νά ἐμπλουτίζονται καί νά παγιώνονται, καθώς 
γράφονταν οἱ πρῶτοι ὕμνοι, οἱ πρῶτες εὐχές κ.λπ. μέχρι πού τό πρόγραμμα 
τῶν ἡμερησίων καί ἐτησίων ἀκολουθιῶν διαμορφώθηκε λαμβάνοντας τή 
σημερινή του μορφή.

Οἱ αἰτίες γιά τήν προσθήκη καί καθιέρωση μίας ἀκολουθίας ἦταν πολλές: 
θεολογικές, δογματικές, ἱστορικές κ.λπ. Παραδείγματος χάριν, ἡ Ἀκολουθία 
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ξεκίνησε ἀπό τόν 7ο αἰῶνα καί εἶχε ὡς ἀφορμή ἐπίθεση 
καί πολιορκία βαρβάρων λαῶν στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος, ὅταν κάποτε διεπίστωσε, ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου ἦταν πολύ μεγάλη γιά καθημερινή χρήση περιόρισε τήν ἔκταση 
τῶν εὐχῶν της ὥστε νά διευκολύνονται οἱ πιστοί. Μέχρι τόν 10ο αἰῶνα τό 
μυστήριο τοῦ γάμου δέν ὑπῆρχε μέ τή μορφή πού τό γνωρίζουμε σήμερα. 
Οὐσιαστικά ἀπαραίτητη ἦταν ἡ εὐλογία τοῦ ἐπισκόπου πρός δύο ἀνθρώπους 
πού ἀποφάσιζαν νά ζήσουν μαζί. Τότε πήγαιναν σέ αὐτόν ἐπιζητώντας 
τήν εὐχή του γιά νά τό πράξουν. Ἐκεῖνος τούς τήν ἔδινε, κοινωνοῦσαν 
μαζί καί ξεκινοῦσαν τή νέα τους ζωή. Σιγά σιγά, τό κοσμικό τυπικό πού 
χρησιμοποιοῦνταν στίς ἐνορίες ὑποχώρησε πρός χάριν τοῦ μοναστικοῦ, τό 
ὁποῖο τελικά καθιερώθηκε καί τό χρησιμοποιοῦμε μέχρι σήμερα. Μετά ἀπό τή 
σύγκληση κάθε Οἰκουμενικῆς Συνόδου εἰσαγόταν στό ἑορτολόγιο ἡ σχετική 
ἑορτή κ.λπ.

Σήμερα, ὀρθῶς, ἀνησυχοῦμε μήπως κάνουμε λάθος στό τυπικό κατά 
τήν τέλεση μυστηρίων καί ἀκολουθιῶν καί μᾶς εἶναι μᾶλλον δύσκολο νά 
καταλάβουμε τήν προτροπή τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν «τοῖς δὲ προφήταις 
ἐπιτρέπεται εὐχαριστεῖν ὅσα θέλουσιν». Κάτι τέτοιο δέν θά μποροῦσε νά 
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γίνει σήμερα, διότι πλέον ἔχει παγιωθεῖ ἡ τάξη, ἡ δομή καί τό κείμενο τῶν 
μυστηρίων καί τῶν ἀκολουθιῶν. Ἡ φράση αὐτή ὅμως μᾶς μεταφέρει νοερά 
σέ μία ἐντελῶς ἄλλη κατάσταση καί μᾶς δείχνει τή διαφορά τοῦ τότε ἀπό τό 
σήμερα στή θεία λατρεία.

4) Σχεδόν τό σύνολο τῶν πιστῶν εἶχε βαπτιστεῖ σέ μεγάλη ἡλικία.

Στήν ἐποχή μας (τουλάχιστον μέχρι πρίν ἀπό λίγα χρόνια) θεωροῦμε 
δεδομένο ὅτι κάθε παιδί πού γεννιέται σέ μία ὀρθόδοξη οἰκογένεια 
βαπτίζεται καί λαμβάνει τήν κατάλληλη κατήχηση. Γιά τούς πρώτους αἰῶνες 
αὐτό δέν ἴσχυε. Τό ἀντίθετο! Κάθε πιστός βαπτιζόταν ἀνάλογα μέ τό πότε 
ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, πότε ἄκουσε γιά τόν Χριστό 
πότε πίστεψε καί πότε πῆρε τήν ἀπόφαση νά κατηχηθεῖ καί νά προσέλθει στό 
βάπτισμα.

Αὐτή ἡ πρακτική εἶχε σημαντικά πλεονεκτήματα, ὅπως τό ὅτι οἱ 
προσερχόμενοι ἐπέλεγαν μέ πλήρη συνείδηση τῆς πράξεώς τους τήν 
εἴσοδο στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί σοβαρά μειονεκτήματα, καθώς, παρά τήν 
προσεκτική κατήχηση, οἱ νεόφυτοι, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, διατηροῦσαν 
κάποιες συνήθειες καί ἀντιλήψεις τῆς προχριστιανικῆς ζωῆς τους, καθώς δέν 
ἦταν πάντοτε εὔκολη ἡ ταχεία καί ριζική ἀλλαγή καί ἡ πλήρης ἀπαλλαγή ἀπό 
αὐτές.

5) Τό σῶμα τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶχε, ἀκόμη, λάβει τή δομή 
πού ἔχει σήμερα.

Πολύτιμες πληροφορίες σχετικά ἀντλοῦμε ἀπό τίς Πράξεις Ἀποστόλων. 
Παραδείγματος χάριν, στό 6ο κεφάλαιο μαθαίνουμε ὅτι οἱ ἐξ Ἰουδαίων 
ἑλληνιστές Χριστιανοί διαμαρτυρήθηκαν διότι οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά τους 
δέν λάμβαναν τή φροντίδα πού ἔπρεπε. Τότε οἱ Ἀπόστολοι ξεκαθάρισαν ὅτι τό 
ἔργο πού τούς εἶχε παραδώσει ὁ Χριστός δέν ἦταν νά τακτοποιοῦν τραπέζια 
καί νά μοιράζουν μερίδες φαγητοῦ κατά τά γεύματα. Γι᾿ αὐτό μέ προσευχή 
καί ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἐπέλεξαν ἑπτά ἱκανούς ἄνδρες, τούς 
Διακόνους, γιά νά καλύπτουν μέ δικαιοσύνη καί σοβαρότητα τίς ἐπισιτιστικές 
ἀνάγκες τῶν μελῶν τῆς κοινότητας. Ἀπό τά παραπάνω διαπιστώνουμε 
δηλαδή, ὅτι ἀρχικά, οἱ διάκονοι, ἦταν ἕνα εἶδος φροντιστῶν/ἐπιμελητῶν 
γευμάτων. Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν αὐτά τά πρακτικά καθήκοντα ἔλαβαν καί 
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τελετουργικό-λειτουργικό χαρακτῆρα ὅπως τόν γνωρίζουμε σήμερα. Στήν 
Καινή Διαθήκη ἔντονη εἶναι ἡ παρουσία τοῦ σώματος τῶν πρεσβυτέρων, 
οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν στήν Ἀποστολική Σύνοδο, καί ἔχουν περισσότερες 
ἁρμοδιότητες ἀπό ὅσες σήμερα.

6) Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ἐπιφορτισμένοι μέ ἱεραποστολικό ἔργο.

Γιά νά πετύχουν τόν στόχο τους ἔπρεπε νά μετακινοῦνται συνεχῶς. Ὁ 
ἀπ. Παῦλος γιά παράδειγμα, τίς ἱεραποστολικές ἐξορμήσεις τοῦ ὁποίου 
γνωρίζουμε λίγο καλύτερα ἀπό τῶν ἄλλων ἀποστόλων, σπανίως ἔμεινε 
μεγάλο χρονικό διάστημα σέ μία πόλη (π.χ. στήν Κόρινθο παρέμεινε γιά 
δεκαοκτώ μῆνες, στήν Ἔφεσο πού φυλακίστηκε γιά τρία χρόνια καί στή 
Ρώμη ὑπό ἐπιτήρηση γιά δύο περίπου ἔτη) γιά νά διδάξει καί νά κατηχήσει. 
Γι᾿ αὐτό φρόντιζε νά ἐπισκέπτεται καί πάλι τίς Ἐκκλησίες πού εἶχε ἱδρύσει 
στερεώνοντας τούς πιστούς καί ἀντιμετωπίζοντας τά διάφορα προβλήματα. 
Σιγά σιγά οἱ Ἀπόστολοι τοποθέτησαν μαθητές τους, ὡς ποιμένες καί 
διδασκάλους, σέ τοπικές Ἐκκλησίες καί αὐτοί μέ τή σειρά τους χειροτόνησαν 
κληρικούς γιά νά διακονοῦν μόνιμα σέ αὐτές. Ἔτσι, μετά ἀπό τό 70 μ.Χ. 
ἄρχισε νά διαμορφώνεται μία δομή τοῦ κλήρου στίς πόλεις καί τά χωριά τῆς 
Αὐτοκρατορίας πού μοιάζει μέ αὐτή τῆς ἐποχῆς μας καί σύντομα κάποιες 
ἐπισκοπές ξεχώρισαν καί ἔγιναν τά πέντε (μέ πρῶτο τῆς Ρώμης) παλαιά 
Πατριαρχεῖα δημιουργώντας τόν θεσμό τῆς πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν.

Τά πρῶτα ἐκεῖνα χρόνια ὑπῆρχε καί ἕνας ἄλλος θεσμός, ὁ ὁποῖος 
πλέον ἔχει ἐκλείψει, αὐτός τῶν χωρεπισκόπων, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο 
Ἐπισκόπων πού δροῦσαν ἔξω ἀπό τίς πόλεις. Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν μέ τίς 
ἐπισκοπές πού ξεχώρισαν, συνήθως τῶν μεγαλυτέρων πόλεων, συνδέθηκαν 
ἄλλες μικρότερες δημιουργώντας περιφερειακές συνόδους ἐπισκόπων, πού 
ἀντιμετώπιζαν ποικίλα τοπικά προβλήματα. Οἱ ἐπισκοπές τῶν μεγαλυτέρων 
πόλεων χαρακτηρίστηκαν μητέρες-πόλεις, «Μητροπόλεις», καί ἀνάλογο 
τίτλο ἔλαβαν οἱ Ἐπίσκοποί τους.

7) Ὑπῆρχαν ἐκκλησιαστικά διακονήματα, τά ὁποῖα πλέον ἔχουν χαθεῖ.

Στήν Καινή Διαθήκη διαβάζουμε γιά χαρίσματα πού πλέον δέν ὑφίστανται, 
ἤ πλέον καλοῦνται διαφορετικά, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν μποροῦμε νά τά 
ταυτίσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου χαρίσματος-διακονήματος 
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εἶναι τοῦ «προφήτη». Τό χάρισμα αὐτό δέν εἶχε σχέση μέ τούς «νεβιείμ», ὅπως 
ὀνομάζονταν οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στά ἑβραϊκά. Ἄν καί δέν 
εἴμαστε βέβαιοι γιά τό ἀκριβές περιεχόμενό του, ἐπρόκειτο γιά ἕνα σύνθετο 
διακόνημα, τό ὁποῖο περιελάμβανε διδακτικά, λειτουργικά καί ἱεραποστολικά 
καθήκοντα. Προφῆτες χαρακτηρίζονται καί οἱ κορυφαῖοι ἀπόστολοι Βαρνάβας 
καί Σαῦλος (= Παῦλος) στήν Ἀντιόχεια μαζί μέ ἄλλους τρεῖς: τόν Συμεών, πού 
τόν ἔλεγαν καί Νίγηρα, τόν Λούκιο ἀπό τήν Κυρήνη καί τόν Μαναήν, πού 
εἶχε μεγαλώσει μαζί μέ τόν Ἡρῴδη τόν τετράρχη (Πρ.13:1). Μάλιστα, αὐτό 
τό διακόνημα συνοδεύεται καί ἀπό τόν προσδιορισμό «διδάσκαλος», πού 
προφανῶς ὑποδεικνύει διδακτικά, κατηχητικά καί ἱεραποστολικά καθήκοντα. 
Φαίνεται ὅτι ἡ ὁμάδα τῶν «προφητῶν» ἀποτελοῦσε τόν κρίκο ἀνάμεσα στούς 
ἀποστόλους καί στούς μονίμως ἐγκατεστημένους ποιμένες σέ κάθε πόλη. Γι᾿ 
αὐτό ὁ ἀπ. Παῦλος, πού γνώριζε καλά αὐτό τό σύστημα, καθώς καί ὁ ἴδιος 
ἦταν μέλος του, τό περιγράφει ἐμμέσως στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή 
του ὡς ἑξῆς «Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, 
δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα 
ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν μὴ πάντες ἀπόστολοι; 
μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες 
χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες 
διερμηνεύουσιν;» (Α΄ Κορ. 12:28-30).

Ὅπως διαπιστώνουμε ὑπάρχουν καί ἄλλα χαρίσματα: οἱ «δυνάμεις», 
τά «χαρίσματα ἰαμάτων», οἱ «ἀντιλήμψεις», οἱ «κυβερνήσεις» καί τά «γένη 
γλωσσῶν». Δυστυχῶς, δέν μποροῦμε μέ ἀκρίβεια νά προσδιορίσουμε τό ἔργο 
καί τήν ἀποστολή τους, καθώς ἔχουν ἐκλείψει, ἀφοῦ ἀπό κάποια στιγμή καί 
ἔπειτα δέν εἶχαν λόγο ὑπάρξεως. Αὐτή ἡ ἀλλαγή στά χαρίσματα μᾶς δίνει μία 
ἀνάγλυφη εἰκόνα τοῦ πόσο διαφορετική ἦταν ἡ καθημερινότητα, ἡ λατρεία 
καί ἡ διδασκαλία στήν ἀρχέγονη Ἐκκλησία. Οἱ διαφορές σέ ἐπιμέρους 
ζητήματα ἦταν τόσο μεγάλες πού δέν μποροῦμε νά τίς συλλάβουμε σέ ὅλη 
τους τήν ἔκταση.

8) Οἱ πιστοί, στίς περισσότερες πόλεις, ἰδιαίτερα στίς ἀνατολικές 
περιοχές τῆς Αὐτοκρατορίας, ζοῦσαν μεταξύ «σφύρας καί ἄκμονος».

Ἀπό τή μία πλευρά ἀντιμετώπιζαν τήν ἐχθρότητα, τό μῖσος καί τό διαρκές 
κυνηγητό ἐκ μέρους τοῦ ἰουδαϊσμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδίωκε τήν Ἐκκλησία καί 
τούς Ἀποστόλους. Ἰδιαιτέρως δέ ἐχθρευόταν τόν ἀπ. Παῦλο, τόν κορυφαῖο 
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ἱεραπόστολο, σέ κάθε βῆμα, σέ κάθε ἄνοιγμα πού ἔκανε πρός τούς ἐκτός. 
Ἀπό τήν ἄλλη συναντοῦσαν τή δυσπιστία, τήν ἀδιαφορία ἤ, συνηθέστερα, 
τόν ἀπροκάλυπτο διωγμό ἐκ μέρους τῆς ρωμαϊκῆς διοίκησης. Σέ αὐτό τό 
ἐχθρικό περιβάλλον ἔπρεπε νά ἀναπτυχθοῦν, νά ἐργασθοῦν, νά μορφωθοῦν 
καί νά ζήσουν ἰσορροπώντας βάσει τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου : «Ἀπόδοτε οὖν 
τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ» (Ματθ. 22:21). Σέ αὐτό τό 
περιβάλλον, μέ τή φώτιση καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Κυρίου, ἐξάπλωσαν τήν 
Ἐκκλησία σέ ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο καί τήν ἔφτασαν στήν πρωτεύουσα 
τῆς Αὐτοκρατορίας, τή Ρώμη, καί στά ὅρια τῆς οἰκουμένης.

Αὐτά καί πολλά ἄλλα πρέπει νά ἔχουμε στό μυαλό μας, ὅταν ἀναφερό-
μαστε στήν Ἀποστολική ἐποχή πού ἦταν μία ἐποχή σκληρή, δύσκολη, μέ 
προβλήματα ἀλλά καί τή Χάρι τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος στήριζε τόν Λαό Του 
καί τόν ὁδηγοῦσε μέσα ἀπό τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα τοῦ αἰῶνος 
τούτου πρός νέα κατάπαυση, ὅπως τονίζει ὁ ἀπ. Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους 
ἐπιστολή του (Ἑβρ. 3:1-4:13).

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε παροῦσα καί δέν μᾶς ἐγκαταλείπει 
ποτέ. Μᾶς στηρίζει, μᾶς ἀνακαινίζει, μᾶς ἁγιάζει, μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία 
μέσα ἀπό καθημερινά προβλήματα, ἀνθρώπινες διαφωνίες καί, μικρότερες 
ἤ μεγαλύτερες, ἀναπόφευκτες ἀντιπαραθέσεις πού ὄχι μόνο δέν μειώνουν 
τήν ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τήν κάνουν πιό οἰκεία, πιό ἀνθρώπινη, 
πιό ζεστή, πιό δική μας.

Β. HΤΑΝ ΚΑΤA ΤΉΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚH EΠΟΧH OΛΑ ΤEΛΕΙΑ;

Ἐν συνεχείᾳ, θά δοῦμε ἐπιλεκτικά καί πολύ σύντομα κάποια σημεῖα 
ἐντάσεων, μικρά προβλήματα καί δυσκολίες πού ὑπῆρχαν καί ἀποδίδουν 
μέ ἀκρίβεια τήν πραγματική, καί ὄχι ὡραιοποιημένη, εἰκόνα ἑνός ζωντανοῦ 
ὀργανισμοῦ πού ἔκανε τά πρῶτα του βήματα στόν σκληρό ἑλληνιστικό-
ἑλληνορωμαϊκό κόσμο.

Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή πού ὁ Χριστός ἦταν μαζί μέ τούς δώδεκα Ἀποστόλους 
ἐμφανίστηκαν δευτερεύουσας σημασίας προβλήματα μά καί ἀστοχίες τῶν 
μαθητῶν πού οἱ εὐαγγελιστές, δίχως δισταγμό, παρουσιάζουν στά κείμενά 
τους.

Δειγματοληπτικά μποροῦμε νά ἀναφέρουμε τήν τριπλή ἄρνηση τοῦ 
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Ἀποστόλου Πέτρου ὅταν ὁ Διδάσκαλος ἦταν μόνος, ἀπροστάτευτος, 
ἐξουθενωμένος καί βάδιζε πρός τό μαρτύριο (Ματθ. 26:69-75 καί τά 
παράλληλα χωρία), τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα, ἑνός ἐκ τῶν Δώδεκα (Λουκᾶ 
κεφάλαιο 22), ὁ ὁποῖος εἶχε ζήσει τόν Κύριο ἀπό κοντά, εἶχε δεῖ καί ἀκούσει 
πολλά καί σημαντικά, χωρίς ὅμως ὅλα αὐτά νά τόν ἀποτρέψουν. Αὐτά, τά 
περιστατικά πού ἴσως εἶναι τά πιό σημαντικά, τά συνοδεύουν καί μιά σειρά 
ἄλλα ὅπως ἡ ἀδυναμία τοῦ Πέτρου καί τῶν ἄλλων μαθητῶν νά μείνουν 
ξάγρυπνοι κατά τήν ἀγωνιώδη προσευχή τοῦ Κυρίου στή Γεθσημανή λίγες 
στιγμές πρίν ἀπό τή σύλληψή του (Μαρκ. 14:32-42), τήν ἀδυναμία τους νά 
θεραπεύσουν ἀσθενεῖς (Μαρκ. 9:14-29), τίς διαφωνίες ἀνάμεσά τους γιά τό 
πρωτεῖο στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τήν ἐμπλοκή τῆς μητέρας τοῦ Ἰακώβου 
καί τοῦ Ἰωάννου (Ματθ. 20:20-23), τήν ἀγανάκτηση τῶν ὑπολοίπων μπροστά 
σέ αὐτές τίς ἀπαιτήσεις (Ματθ. 20:24-28, Λουκ. 22:24-27) κ.λπ.

Ὅλα αὐτά, καί ὅποια ἄλλα συναφῆ ὑπάρχουν, δέν ἀπαλείφθηκαν ἀπό 
τήν Καινή Διαθήκη παρά τόν κίνδυνο νά θεωρήσει κάποιος ὅτι ἐκφράζουν 
ἀποτυχίες στό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, κατάλαβε 
ὅτι τό ἔργο αὐτό δέν παραμερίζει τά προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε 
ἀνθρώπου, δέν διαγράφει τίς ἀδυναμίες του, δέν ἀκυρώνει τά λάθη του. 
Ἀντιθέτως! Ὁ καθένας πορεύεται μέ αὐτά προσπαθώντας νά τά ξεπεράσει!

Τό σημαντικότερο ἀπό τά περιστατικά, πού θά μπορούσαμε νά ποῦμε 
μᾶς δημιουργοῦν ἀμηχανία, εἶναι ἡ ἀντιπαράθεση τοῦ ἀπ. Παύλου μέ τόν 
ἀπ. Πέτρο στήν Ἀντιόχεια πού συνέβη λίγο μετά τήν Ἀποστολική Σύνοδο 
(Γαλ. 2:11-14). Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή ὁ ἀπ. Πέτρος παρασύρθηκε 
καί, ἀκολουθώντας τίς διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ Νόμου, ζήτησε οἱ ἐξ ἐθνῶν 
χριστιανοί νά τρῶνε σέ χωριστά τραπέζια ἀπό τούς ἐξ Ἰουδαίων πιστούς. Ὁ 
ἀπ. Παῦλος, μόλις τό ἀντελήφθη, ἀντέδρασε πολύ δυναμικά τονίζοντας ὅτι ἡ 
στάση τοῦ ἀπ. Πέτρου ὁδηγεῖ σέ ἀλλοίωση τῆς «ἀλήθειας τοῦ εὐαγγελίου». 
Ἡ ἱστορία δικαίωσε τόν ἀπ. Παῦλο, καθώς ἡ πρακτική τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν 
πιστῶν δέν υἱοθετήθηκε, ἀλλά καί τόν ἀπ. Πέτρο, ὁ ὁποῖος, ἀντιλαμβανόμενος 
τήν ὀρθότητα τοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀπ. Παύλου, ἄλλαξε στάση, μέ διάκριση καί 
πλήρη ἀπουσία ἐγωισμοῦ, καί διέσωσε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν 
ἀνεξαρτησία της ἀπό τόν ἰουδαϊσμό.

Τό δεύτερο γνωστό «ἐνοχλητικό» περιστατικό εἶναι ὁ «παροξυσμός» 
ἀνάμεσα στόν ἀπ. Παῦλο καί στόν ἀπ. Βαρνάβα σχετικά μέ τό ἄν θά ἔπαιρναν 
μαζί τους στή δεύτερη ἀποστολική τους περιοδεία τόν Ἰωάννη Μᾶρκο (Πρ. 
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15:37-41). Ὁ ἀπ. Παῦλος προέβαλε ἐνστάσεις καί, τελικά, οἱ δύο ἀπόστολοι 
ἀκολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους: ὁ μέν Βαρνάβας μαζί μέ τόν Ἰωάννη 
Μᾶρκο, ὁ δέ Παῦλος μέ τόν Σίλα.

Στήν Ἐκκλησία τῆς Ἰερουσαλήμ ἐμφανίστηκαν προβλήματα πολύ νωρίς 
ὅταν οἱ ἑλληνιστές Ἰουδαῖοι χριστιανοί διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα ὅτι οἱ χῆρες 
τους δέν ἐλάμβαναν τήν προσοχή καί τή φροντίδα πού τούς ἄξιζε (Πρ. 6:1-
7). Τό ζήτημα αὐτό πού ἦταν καθαρά πρακτικό, ἀλλά ταυτόχρονα ἔκρυβε 
καί μία ὑποβόσκουσα ἀντιπαλότητα, ἤ ἔστω ἀδυναμίες στήν ὀργάνωση, 
ἀντιμετωπίστηκε ἄμεσα μέ τήν ἐκλογή τῶν ἑπτά διακόνων. Οἱ διάκονοι 
ἀνῆκαν στίς τάξεις τῶν ἑλληνιστῶν γεγονός πού δείχνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία, καί 
ἰδιαιτέρως οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι, προτίμησαν νά ἀποφύγουν νά ἀναμείξουν 
τούς πρώην ἑλληνιστές Ἰουδαίους καί τούς ἐξ ἑβραιοφώνων Ἰουδαίους 
χριστιανούς, καθώς φαίνεται ὅτι, σέ αὐτή τήν πολύ πρώιμη ἐποχή, ὑπῆρχε μία 
ἤπια ἔνταση καί ἴσως ἀμοιβαία δυσπιστία.

Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἔνιωθαν ἔντονο φόβο γιά τόν 
πρώην διώκτη Σαῦλο μέ ἀποτέλεσμα νά μήν τολμοῦν νά ἐπικοινωνήσουν μαζί 
του. Γι᾿ αὐτό τόν ὁδήγησε πρός αὐτούς ὁ ἀπ. Βαρνάβας, ὥστε νά τόν γνωρίσουν, 
νά διαπιστώσουν μέ τά μάτια τους τήν αὐθεντικότητα τῆς μεταστροφῆς του καί 
νά μπορέσουν, ἐν τέλει, νά τόν ἐμπιστευθοῦν (Πρ. 9:26-28).

Τά δύο τελευταῖα περιστατικά παρουσιάζουν μία ἀπολύτως εἰλικρινῆ 
καί ἐνελῶς ἀληθινή εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας: οἱ χριστιανοί ἦταν βαπτισμένοι, 
ἀναγεννημένοι ἐν Χριστῷ, ἀλλά ταυτόχρονα οἱ ἀνθρώπινες συμπάθειες καί 
ἀντιπάθειες ἤ ὁ φόβος γιά τόν πρώην ἐχθρό, τόν πρό ὀλίγου διώκτη, δέν ἦταν 
δυνατό νά «κοποῦν μέ τό μαχαίρι».

Οἱ ἀπόστολοι στήν περίπτωση τοῦ γογγυσμοῦ τῶν ἑλληνιστῶν 
ἀπέφυγαν μέ τή στάση τους τή σύγκρουση, τοποθέτησαν τούς διακόνους καί 
ἄφησαν τόν χρόνο νά λειτουργήσει εὐεργετικά πρός ὄφελος τῆς ἀμοιβαίας 
γνωριμίας καί ἑνότητας. Εὔκολα φαντάζεται κανείς πόσο σημαντικές ἦταν 
αὐτές οἱ ἀποφάσεις, στό περιβάλλον τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅταν, 
ὅπως ἤδη ἔχουμε ἀναφέρει, δέν εἶχαν διαμορφωθεῖ πλήρως οὔτε τά θεσμικά 
ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας οὔτε τό σῶμα τοῦ κλήρου οὔτε ἡ λατρεία. Τό γεῦμα 
ἀποτελοῦσε τόν κύριο τόπο συνάντησης καί ἐπικοινωνίας τῶν πιστῶν. 
Γι᾿ αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι καί στήν Ἀντιόχεια κατά τή διαφωνία Πέτρου 
καί Παύλου τό πρόβλημα προέκυψε καί πάλι γύρω ἀπό τή διαδικασία τῶν 
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γευμάτων. Μάλιστα, εἶναι σαφές ὅτι ὁ ἀπ. Παῦλος, ἐξ ἀρχῆς, τό ἀντιμετώπισε 
ὡς θέμα οὐσίας καί ὄχι ὡς μία συνήθεια κατά τήν ὁποία ἀλλοῦ (π.χ. στήν 
Ἰερουσαλήμ ἤ σέ περιοχές μέ αὐξημένο ἰουδαϊκό πληθυσμό) μποροῦσαν νά 
τηροῦν τόν μωσαϊκό Νόμο καί ἀλλοῦ (π.χ. στήν Ἀντιόχεια ἤ στίς περιοχές μέ 
ἐθνικό πληθυσμό) νά τόν παρακάμπτουν. Αὐτή ἦταν καί ἡ διαφορά του μέ 
τόν ἀπ. Πέτρο, ὁ ὁποῖος ὑποχώρησε γιά νά ἀποφευχθεῖ τό πρόβλημα, ἀλλά μέ 
αὐτή του τή στάση παρ᾿ ὀλίγον νά δημιουργηθεῖ προηγούμενο καί τελικά νά 
συρθεῖ ἡ Ἐκκλησία στήν τήρηση τοῦ Νόμου παρά τή σαφέστατη διδασκαλία 
τοῦ Χριστοῦ γιά ὑπέρβασή του καί τήν ξεκάθαρη ἀπόφαση τῆς Ἀποστολικῆς 
Συνόδου νά μήν θέτουν στούς ὤμους τῶν πιστῶν περιττά βάρη.

Τά προβλήματα αὐτά, πού μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν ἔγιναν λιγότερο 
ἔντονα, ἀπαιτοῦσαν χρόνο καί καλή διάθεση ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν γιά 
νά ξεπεραστοῦν. Πολλά ἀπό αὐτά μάλιστα ἐπιβιώνουν, παραλλαγμένα ἤ ὄχι, 
μέχρι τίς μέρες μας.

Ἡ γνωριμία τῶν διαφορετικῆς προελεύσεως πιστῶν, ἡ ζύμωση μέσα 
στόν πνευματικό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, ἡ 
ὑπακοή στό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων καί ἡ προσήλωση στήν «ἀλήθειαν τοῦ 
Εὐαγγελίου» δημιούργησαν τίς κατάλληλες συνθῆκες γιά νά παραμεριστοῦν 
οἱ ἀντιθέσεις καί νά προχωρήσει ἡ Ἐκκλησία.

Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση, ὅπως καί ἐάν 
ἐκφράζεται, ἐπέλεξε συνειδητά νά περιλάβει αὐτά τά θέματα στό ὑλικό πού 
ἔφτασε σέ μας. Ἡ ἐπιλογή αὐτή, πού δέν εἶναι ἀπόφαση κάποιου συγγραφέα 
ἤ μιᾶς ὁμάδας ἀνθρώπων ἀλλά ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας, δείχνει ὅτι τελικά, 
καί αὐτά, συμβάλουν στή διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας. 
Ἡ Ἐκκλησία δέν φοβᾶται μήπως «κακοχαρακτηριστεῖ» ἀπό τέτοιου εἴδους 
περιστατικά πού φανερώνουν τή ζωντάνια της καί τήν προσπάθειά της νά 
προχωρήσει μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι.

Στήν Καινή Διαθήκη ἐντοπίζονται καί ἄλλα «δύσκολα» περιστατικά, 
ὅπως ἡ ἀπόφαση τοῦ συνεργάτη τοῦ ἀπ. Παύλου, Δημᾶ (Κολ. 4:14, Φιλήμ. 
1:24), νά τόν ἐγκαταλείψει «ἀγαπήσας τόν νῦν αἰῶνα» καί νά πορευτεῖ στή 
Θεσσαλονίκη (Β΄ Τιμ. 4:10). Ἀπό τήν ἄλλη, στόν ἑπόμενο στίχο, ὁ ἀπ. Παῦλος 
ζητᾶ ἀπό τόν ἀπ. Τιμόθεο νά τόν ἐπισκεφθεῖ μαζί μέ τόν ἀπ. Μᾶρκο πού εἶναι 
«εὔχρηστος εἰς διακονίαν» (Β΄ Τιμ. 4:11). Προφανῶς πρόκειται γιά τόν Ἰωάννη 
Μᾶρκο τῶν Πράξεων, ὁ ὁποῖος ἐν τέλει, σχεδόν εἴκοσι χρόνια μετά τόν 
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«παροξυσμό» Βαρνάβα καί Παύλου γιά χάρη του, κέρδισε τήν ἐμπιστοσύνη 
τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν. Ἡ Β΄ πρός Τιμόθεον ἐγράφη πρός τό τέλος τοῦ 
ἔτους 66 μέ ἀρχές τοῦ 67 μ.Χ., λίγο πρίν τό μαρτύριο τοῦ ἀποστόλου.

Ἄλλα θλιβερά, ἀλλά ἀναπόφευκτα, περιστατικά εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ 
ἐκ συγγενείας αἱμομείκτη τῆς Κορίνθου, ὁ ὁποῖος εἶχε συνάψει σχέσεις μέ 
τή γυναῖκα τοῦ πατέρα του (Α΄ Κορ. 5:1 κ.ἕ.). Χαρακτηρίζω τό περιστατικό 
«ἀναπόφευκτο» ὑπό τήν ἔννοια ὅτι στήν ἑλληνιστική καί στή ρωμαϊκή 
κοινωνική ἠθική τέτοιες περιπτώσεις, ἤ ἀκόμη καί κανονικῆς αἱμομειξίας, 
δέν ἦταν σπάνιες (ὅπως οἱ περιπτώσεις βασιλέων τοῦ οἴκου τῶν Πτολεμαίων, 
πού κατά τήν αἰγυπτιακή πρακτική ἀνέβαζαν στόν θρόνο, ὡς συζύγους 
καί βασίλισσες τίς ἀδελφές τους). Βέβαια, ὁ ἀπόστολος τονίζει ὅτι τέτοια 
διαφθορά «οὐδέ ἐν τοῖς ἔθνεσιν», ἀλλά ἴσως ὁ αἱμομείκτης, ζώντας στήν 
Κόρινθο πού ἦταν διαβόητη γιά τή χαλαρότητα τῶν ἠθῶν, θεώρησε ὅτι 
ἐπιτρεπόταν νά τό κάνει. Ἴσως, μάλιστα, εἶχε προχωρήσει σέ αὐτή τήν 
ἀνάρμοστη σχέση πρό τῆς εἰσόδου του στήν Ἐκκλησία, ἴσως μετενόησε 
καί τήν ἐγκατέλειψε πρός στιγμήν, ἀλλά τελικά ἐπανῆλθε. Εἶναι πιθανό νά 
ἔπαιξε ρόλο τό ὅτι, καθώς τό βάπτισμα γινόταν σέ μεγάλη ἡλικία, γιά ἕναν 
ἐνήλικα πού εἶχε ἀποκτήσει κάποιες συνήθειες, καί εἶχε ζήσει μέ αὐτές, ἦταν 
πολύ δύσκολο νά τίς ἐγκαταλείψει καί νά συμμορφωθεῖ μέ τήν ἠθική τοῦ 
Εὐαγγελίου.

Χαρακτηριστικό τῶν προβλημάτων τῆς νεόφυτης Ἐκκλησίας εἶναι τό 
περιστατικό μέ τό ψεῦδος τοῦ Ἀνανία καί τῆς Σαπφείρας, πού, χωρίς κανείς 
νά τούς ὑποχρεώσει νά παραδώσουν τά χρήματα στούς ἀποστόλους, εἶπαν 
ψέματα γιά τό ποσό πού ἔλαβαν ἀπό τήν πώληση κτήματός τους, καί τίς 
φοβερές συνέπειες πού αὐτό τό ψέμα ἐπέσυρε, καθώς ἀμέσως πέθαναν (Πρ. 
5:1-11). Ὁ εὐαγγ. Λουκᾶς κατέγραψε καί αὐτό τό συμβάν ἄν καί θά μποροῦσε 
νά λειτουργήσει ἀρνητικά δημιουργώντας φόβο ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, 
ἡ ὁποία παρουσιάζει στόν κόσμο πάντοτε τήν ἀλήθεια, ἀκόμη καί ἄν αὐτή 
ἐνοχλεῖ.

Μία ἄλλη «δυσάρεστη» περίπτωση εἶναι αὐτή πού ἀναφέρει ὁ Εὐαγ-
γελιστής Ἰωάννης στήν τρίτη ἐπιστολή του: «ὁ φιλοπρωτεύων Διοτρεφής 
οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς» (Γ΄ Ἰω. 1:9). Ἀπό αὐτά πού γράφει στή συνέχεια εὔκολα 
διαπιστώνουμε ὅτι μέ τή διδασκαλία του ἔκανε μεγάλη ζημιά στίς τάξεις τῶν 
πιστῶν. Ἀνάλογη ζημιά ἔκαναν καί αὐτοί πού προκαλοῦσαν σχίσματα στήν 
Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου (Α΄ Κορ. 1:10-17) καί τήν διασποῦσαν σέ ὁμάδες μέ 
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διάφορους ἀρχηγούς, ὅπως καί αὐτοί πού κατηγοροῦσαν τούς κορυφαίους 
ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο νά μήν ἔχουν μαζί τους χριστιανή γυναῖκα ὡς 
σύζυγο ἤ ὅτι ὁ ἀπ. Παῦλος καί ὁ ἀπ. Βαρνάβας ἦταν οἱ μόνοι πού κατά τήν 
ἱεραποστολική δράση δέν εἶχαν τό δικαίωμα νά ζοῦν δίχως νά ἐργάζονται 
συνεχῶς (Α΄ Κορ. 9:4-12).

Ὅλα αὐτά τά περιστατικά κρύβουν δυσάρεστες ἀλλά ἀναμενόμενες 
καταστάσεις καί ἔχουν τήν ἀξία τους. Ἡ Καινή Διαθήκη βοηθᾶ νά πατᾶμε 
στά πόδια μας καί νά μήν ἔχουμε αὐτό πού καμμιά φορά λέμε «ἀγγελικό 
σύνδρομο»: ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὡς κεφαλή τόν Χριστό ἀλλά συγκροτεῖται 
ἀπό ἀνθρώπους καί ἡ πνευματική ζωή δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀνέπαφη καί 
ἀνεπηρέαστη ἀπό τά στοιχεῖα καί τίς καταστάσεις πού ταλαιπωροῦν τόν 
ἄνθρωπο μετά τήν Πτώση.

Οἱ Δώδεκα φοβοῦνται ἕναν ἄλλο ἀπόστολο, δύο Ἀπόστολοι διαφωνοῦν 
γιά ἕνα σημαντικό ζήτημα, δύο πιστοί πού ξεκινοῦν μέ τήν πρόθεση νά 
βοηθήσουν τόν συνάνθρωπο καταλήγουν νεκροί ἐπειδή ἐκπειράζουν τό 
Ἅγιο Πνεῦμα. Καυγάδες γιά τό ποιός θά ἐπικρατήσει, ἔντονες διαφωνίες γιά 
τούς συνεργάτες, ἀπομακρύνσεις στελεχῶν, παραθεώρηση χηρῶν ἐπειδή δέν 
ἀνῆκαν στήν ἴδια ὁμάδα κ.ἄ.

Κι ὅμως ὅλα αὐτά δέν μειώνουν τήν σπουδαιότητα τῆς Ἐκκλησίας καί δέν 
ἀκυρώνουν τήν προσφορά της στόν κόσμο μας! Ἀντιθέτως, μᾶς πείθουν μέ 
τόν πλέον εἰλικρινῆ καί σαφῆ τρόπο ὅτι μποροῦμε νά ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή 
μέσα στήν Ἐκκλησία, παρά τά προβλήματα καί τίς, δικές μας καί τῶν ἄλλων, 
ἀδυναμίες! Τελικά, φαίνεται ὅτι μέσα ἀπό τίς ἀδυναμίες αὐτές θά μπορέσουμε 
νά ξεπεράσουμε τά λάθη καί τά σφάλματά μας καί νά σωθοῦμε.

Πολλές φορές ἀναρωτιέμαι πῶς θά νιώθαμε ἐάν ἡ Ἁγία Γραφή διέσωζε μία 
ἰδανική, εἰδυλλιακή, ἀψεγάδιαστη καί ἰδεώδη εἰκόνα γιά τήν Ἐκκλησία τῶν 
Ἀποστολικῶν χρόνων. Θά τολμούσαμε ἄραγε νά ἀρχίσουμε τόν ἀγώνα μας 
γιά τή σωτηρία ἤ θά καταθέταμε τά ὅπλα πρίν ἀκόμη ξεκινήσουμε; Θά εἴχαμε 
τό κουράγιο νά προσπαθήσουμε; Μία ἀλάνθαστη ἐκκλησιαστική κοινότητα 
θά ἔδειχνε ὅτι δέν ἔχει ἀνάγκη τή Χάρι τοῦ Κυρίου καί τήν ἀνακαινιστική 
δράση τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας! Ἀντιθέτως, ἀπορρίπτοντας κάθε 
βοήθεια, θά προχωροῦσε τραγικά ἔρημη, μόνη, ἐγωιστικά ἀπομονωμένη στήν 
τελειότητά της καί οὐσιαστικά ἀνίκανη νά σώσει τόν ἄνθρωπο.



  ΤΟ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΝ» 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ  

 ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ1

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΙΩΤΗ

Εἰσαγωγή

Θά πάρουμε ὡς ἀφετηρία ἕνα κείμενο τῆς νεοτερικότητας καί ἕνα 
κείμενο τῆς παραδοσιακῆς χριστιανικῆς Παιδείας ἀπό τά Συγγράμματα 
τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου. Θά τὰ διερευνήσουμε γιά νά δοῦμε τί μπορεῖ νά μᾶς 
ἀποφέρει ἡ σύγκριση τῶν δύο κειμένων, γιά νά βοηθήσει στήν κατανόηση 
τῆς γεωπολιτικῆς κρίσης στό χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, πού βιώνεται τόσο 
ἐπώδυνα στήν ἐποχή μας. 

1  Περιληπτική ἀπόδοση διάλεξης πού δόθηκε στό Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» Πάφου, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους. 
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Τό κείμενο ἀπό τόν χῶρο τῆς νεοτερικότητας ἀνήκει στόν Ὀλιβιέ Ρουά, 
ἕναν ἀπό τούς καλύτερους σύγχρονους ἀναλυτές τοῦ Ἰσλάμ τῆς Ἐγγύς καί 
Μέσης Ἀνατολῆς, εἰδικοῦ στό τουρκικό σουννιτικό Ἰσλάμ. Στό κείμενό 
του περιγράφει τή Μέση Ἀνατολή, ὡς ἕνα τόπο προβολῆς τῶν ἐσωτερικῶν 
φαντασιακῶν ἀναπαραστάσεων τῶν Δυτικῶν κοινωνιῶν πάνω στίς κοινωνίες 
τοῦ Ἰσλάμ. 

Τό κείμενο τοῦ Ὀλιβιέ Ρουά θά τό συγκρίνουμε καί θά τό συσχετίσουμε 
μέ ἕνα κείμενο τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου πού ἀναφέρεται στό ἔνθεο σκοπευτήριο, 
ὅπως ὀνόμασε τήν Ἀνωτέρα Ἐγκλείστρα, ὅταν ὁλοκλήρωσε τή λάξευσή της 
στόν τέταρτο ὄροφο τοῦ συστήματος σπηλαίων τῆς Μονῆς του. 

Ἡ δυνατότητα σύγκρισης τῶν κειμένων τῶν Ὀλιβιέ Ρουά καί Ἁγίου 
Νεοφύτου, θεμελιώνεται στο γεγονός  ὅτι οἱ δύο ἱστορικές περίοδοι τοῦ 12ου 
καί τοῦ 21ου αἰώνα παρουσιάζουν ἕνα βασικό παρόμοιο χαρακτηριστικό. Ὁ 
Ἅγιος Νεόφυτος ζεῖ κατά τήν ἐποχή τῶν σταυροφοριῶν, ἐνῶ στήν ἐποχή μας 
ὁ Ὀλιβιέ Ρουά βιώνει, ὅπως καί ὅλοι μας, τίς ἐπιπτώσεις τής σταυροφορικῆς 
διαχείρισης τῶν πολέμων κατά τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, ἀρχῆς γενομένης 
ἀπό τόν πρόεδρο Μπούς τόν νεότερο. Μήν ξεχνᾶμε πώς σέ μιά συνέντευξη 
Τύπου πέντε μέρες μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου τοῦ 2001, ὁ ἀμερικανός 
πρόεδρος χρησιμοποίησε μέ κάθε σοβαρότητα καί ἐπισημότητα ἀκριβῶς αὐτή 
τή λέξη ἐναντι τῶν ἰσλαμιστῶν ἀντιπάλων του, δίνοντας ἰδεολογικό στίγμα 
στήν πολιτική πρακτική του μπροστά στή γεωπολιτική τῆς Ἐγγύς καί Μέσης 
Ἀνατολῆς. Τό στίγμα ἦταν: σύγκρουση πολιτισμῶν.2

«Αὐτό εἶναι ἕνα νέο εἶδος κακοῦ (evil). Καί καταλαβαίνουμε.  
Ὁ ἀμερικανικός λαός ἀρχίζει νά καταλαβαίνει. Αὐτή ἡ σταυροφορία, 
αὐτός ὁ πόλεμος κατά τῆς τρομοκρατίας θά πάρει πολύ χρόνο».

Ἡ σύγκριση τῶν δύο κειμένων μπορεῖ στήν ἀρχή νά ξαφνιάζει, ἀλλά 
μᾶς παρέχει τή δυνατότητα νά ἀποστασιοποιηθοῦμε ἀπό τίς ἐπί μέρους 
λεπτομέρειες καί νά ἐπικεντρωθοῦμε στό οὐσιῶδες.

2  Γιάλλη Λούλη, No happy end. Ἡ πολιτική Bush, σύμμαχος τοῦ Bin Laden, Ἐκδόσεις Λιβάνη, 
Ἀθήνα 2005, σελ. 148, ὅπου παραπέμπει στό κείμενο τοῦ Ron Syskind, «God’s President», 
μελέτη στόν Observer, 31.10.2004.
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Τό κείμενο τοῦ Ὀλιβιέ Ρουά.

Τό κείμενο τοῦ Ὀλιβιέ Ρουά ἀπό τό βιβλίο του «Ἡ ἡμισέληνος καί τό 
χάος», δέν ὑπάρχει ἀκόμη στά ἑλληνικά. Ἐπιχείρησα μιά μετάφραση τοῦ 
ἀποσπάσματος. Ἰδού τί  ἀπέδωσε:3 

«Ἡ Μέση Ἀνατολή καταλήγει νά εἶναι ἡ σκηνή ὅπου τυγχάνουν 
μιᾶς φαντασιακῆς ψυχολογικῆς προβολῆς οἱ μεταξύ τους 
διαφορετικές κοινότητες πολιτῶν, πού ἀπαρτίζουν τή γαλλική 
κοινωνία, καί ὅπου οἱ ἀγωνίες τους ἀντικαθρεφτίζονται («les 
communautarismes français se fantasment et où leurs angoisses se 
jouent en miroir»). Δέν μποροῦμε νά ἀπομονώσουμε τήν ἀνάλυση 
τῆς ἐξέλιξης τῶν κρίσεων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀπό τή συζήτηση 
γιά τίς μεγάλες ἀρχές καί ἀξίες πού θεμελιώνουν τίς κοινωνίες 
καί πού διακυβεύονται σήμερα, ἀπό τόν Ἰσλαμισμό  μέχρι τήν 
τρομοκρατία, περνώντας ἀπό τή δημοκρατία, τήν κοινωνία τῶν 
πολιτῶν πού δέν ἔχει τήν ἀναφορά της στη θρησκευτική σφαῖρα, 
τήν πολυπολιτισμικότητα κ.λπ.  Ὁ σκοπός αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι 
νά τοποθετήσει τίς συγκρούσεις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μέσα στίς 
δικές τους λογικές, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα νά κατανοήσει τή 
διάρθρωσή τους μέ τά μεγάλα διακυβεύματα τῶν κοινωνιῶν μας. 
Μέ συντομία, πρόκειται νά καταδείξουμε τήν ἰδέα σύμφωνα μέ τήν 
ὁποία ὑπάρχει μιά γεωστρατηγική τοῦ Ἰσλάμ, πού θά ἐξηγοῦσε ὅλες 
τίς σημερινές συγκρούσεις, ἀπό τήν Παλαιστίνη μέχρι τόν Μπίν 
Λάντεν, περνώντας ἀπό τά προάστεια τοῦ Παρισιοῦ». 

Ὁ Ὀλιβιέ Ρουά μᾶς λέει ὅτι Ἀνατολικός κόσμος (γιά τούς Δυτικούς 
πολιτικούς Ἀνατολή εἶναι ὁ κόσμος τοῦ Ἰσλάμ), ἀξιοποιεῖται ἀπό τόν Δυτικό 
κόσμο ὡς ὁ χῶρος προβολῆς συλλογικῶν φαντασιώσεων. Εἶναι ὁ χῶρος ὅπου 
καθρεφτίζονται οἱ ἀγωνίες τοῦ Δυτικοῦ κόσμου. Ὁ χῶρος τοῦ Ἰσλάμ ἐπιτρέπει 
νά ἀναπαραστήσουμε τά διακυβευόμενα, δηλαδή τίς μεγάλες ἀρχές καί ἀξίες 
πού θεμελιώνουν τίς κοινωνίες τῆς Δύσεως και ὑφίστανται συνεχεῖς ζυμώσεις 
στόν Δυτικό κόσμο. Δηλαδή, ἀντί νά ἀναγνωρίζεται καί νά μελετᾶται ἡ 
πραγματικότητα τοῦ Ἰσλαμικοῦ κόσμου, στήν πράξη αὐτό πού γίνεται εἶναι τό 

3  Olivier Roy, Le Croissant et le Chaos, Éditions Hachette, Paris 2007, σελ. 13-14.
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ἑξῆς: ὅλα τά εὐαίσθητα γιά τίς Δυτικές κοινωνίες θέματα ὑποβάλλονται σέ μιά 
ψυχολογική προβολή στόν χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Θά λέγαμε, δηλαδή, 
ὅτι προβάλλονται ὡς ζητήματα καταπάτησης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ἐλευθερίας κ.λπ. 

Γιά παράδειγμα, τό ζήτημα τῆς μαντήλας στόν Ἰσλαμικό κόσμο δέν 
τίθεται μέ τούς ἴδιους ὅρους μέ τούς ὁποίους τίθεται στόν Δυτικό κόσμο. Γιά 
τίς μουσουλμάνες, τό νά φοροῦν τή μαντήλα δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα. Εἶναι 
ἕνας τρόπος γιά νά τονίζουν ἀλλά καί νά προστατεύουν τή θηλυκότητά τους! 
Ὁ Μωάμεθ, ὅταν ὥριζε πώς οἱ γυναῖκες ὀφείλουν νά σκεπάζουν τό πρόσωπό 
τους, τό ἔκανε γιά νά ἀντιμετωπίσει προβλήματα, ὅπως ἡ ἀπόδοση σεβασμοῦ 
πρός τίς γυναῖκες καί  τίς θυγατέρες του.4 Αὐτή ἡ διάσταση τοῦ ζητήματος 
εἶναι ἄγνωστη στόν Δυτικό κόσμο. Ἐκεῖ, ἡ μαντήλα τίθεται ὡς κοινωνικό 
διακυβευόμενο, καί, ἐσχάτως, ὡς ζήτημα προστασίας ἀπό τρομοκρατικές 
πράξεις. Ἀντιμετωπίζεται ὡς κοινωνικό πρόβλημα, ἀνάγεται σέ ζήτημα ἀξιῶν 
καί μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἔνταση μεταξύ τῆς ἀρχῆς τῶν ἴσων εὐκαιριῶν καί τῆς 
ἀρχῆς τῆς ἐλευθερίας σέ μιά δημοκρατική Δυτική κοινωνία. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι τά ἐρωτήματα πού τίθενται στή Μέση Ἀνατολή, 
ὁδηγοῦν σέ ἕναν προβληματισμό καί συζήτηση πάνω στίς ἀξίες τῶν Δυτικῶν 
κοινωνιῶν. Οἱ πολιτικές ὅμως λογικές στή Μέση Ἀνατολή, δέν ἔχουν, σέ 
μεγάλο ποσοστό, σχέση μέ τίς πολιτικές λογικές τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, 
ὅταν αὐτός προβληματίζεται πάνω στά ζητήματα τῆς περιοχῆς, ἤ καλεῖται 
νά ἀντιμετωπίσει τά προβλήματα πού ταλανίζουν τήν περιοχή. Ἀπό τή μιά 
ἔχουμε τό γεωπολιτικό πρόβλημα τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας καί ἀπό τήν 
ἄλλη τή μόνιμη συγκρουσιακή σχέση μεταξύ σουννιτῶν καί σιιτῶν στήν 
Μέση Ἀνατολή γιά τήν ἀνάληψη τῆς ἡγεσίας τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου. 
Πρόκειται γιά ζητήματα πού στηρίζονται στή δική τους λογική καί δέν 
μποροῦν νά γίνουν ἀντιληπτά μέ ἀκρίβεια ἀπό τή Δυτική σκέψη, ἐπειδή αὐτή 
ἀρκεῖται ἁπλῶς σέ μιά ψυχολογική προβολή τῶν δικῶν της ἀγωνιῶν πάνω 
στόν Ἰσλαμικό κόσμο. 

4  The Quranic Arabic Corpus: ἐν http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=33&verse=59. 
Ἡ ἑλληνική μετάφραση τοῦ Κορανίου ἀποδίδει μέ οὐδέτερη διατύπωση τό κείμενο: «Κεφ. 
33.59. Προφήτη, παράγγειλε στίς γυναῖκες σου, στίς κόρες σου καί στίς γυναῖκες τῶν πιστῶν, 
νά ἀφήνουν τήν καλύπτρα τους νά κρέμεται μέχρι τά πόδια. Ἔτσι, δέν θά τίς ἀναγνωρίζουν 
εὔκολα καί δέν θά τίς συκοφαντοῦν. Ὁ Κύριος εἶναι ἐπιεικής καί σπλαχνικός»,  Τό Ἱερό Κοράνιο, 
Ἐκδόσεις Κάκτος, Ἀθήνα 2002, σελ. 642-643.
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Τό κείμενο τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου.

Ἄς περάσουμε τώρα στή διαχείριση τῆς γεωπολιτικῆς κρίσης ἀπό τόν 
Ἅγιο Νεόφυτο. Ἡ γεωπολιτική ἀνάλυση πού ἐπιχειρεῖ ὁ Ἅγιος Νεόφυτος καί 
ἡ λύση πού προτείνει γιά τήν κρίση, μέσῳ τῆς ἀξιοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς 
Παιδείας, συνιστοῦν ἕνα κληροδότημα πού ἀναμένει τήν ἀξιοποίησή του 
ἀπό τήν Ἐκκλησία, τήν Πολιτεία, τόν ἀκαδημαϊκό κόσμο, ἀκόμη καί ἀπό τίς 
τοπικές κοινωνίες. 

Πῶς διαχειρίστηκε τή γεωπολιτική κρίση τῶν ἡμερῶν του ὁ Ἔγκλειστος 
τῆς Πάφου; Ἰδού πῶς: Δημιούργησε ἕνα «σκοπευτήριον». Γράφει στήν 
ἀρχή τῆς «Τυπικῆς Διαθήκης», πού συνιστᾶ ἕνα αὐτοβιογραφικό κείμενο 
καί ταυτόχρονα τόν ἐσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τῆς μονῆς τῆς 
Ἐγκλείστρας:5 

«Νεοφύτου πρεσβυτέρου, μοναχοῦ καί ἐγκλείστου, μέ τή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ, ἡ Τυπική Διαθήκη πού ἀναφέρεται στήν δική μου 
Ἐγκλείστρα, τῆς νήσου Κύπρου τῆς ἐπαρχίας τῶν Παφίων, πού 
πῆρε τό ἐπιπλέον ὄνομα Νέα Σιών, καί ἡ ὁποία μέ τό ἀγαθό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ ὡς ἔνθεον σκοπευτήριον».

Ἡ λέξη «σκοπευτήριον»,6 δηλαδή παρατηρητήριο, παραπέμπει στήν 
ἔννοια, σήμερα, τῆς δεξαμενῆς σκέψης.7 Δέν χρειάζεται ἄλλη περαιτέρω 

5  Τυπική Διαθήκη, Ἐπικεφαλίδα,  Συγγράμματα, τόμος Β΄, Πάφος 1998, σελ. 27: «Νεοφύτου 
πρεσβυτέρου μοναχοῦ καί ἐγκλείστου Τυπική σύν Θεῷ Διαθήκη περί τῆς ἰδίας ἐγκλείστρας, 
νήσου Κύπρου τῆς Παφηνῶν ἐπαρχίας, τῆς καί Νέας Σιών ἐπονομασθείσης, ἤτοι ἐξ’ εὐδοκίας 
Θεοῦ σκοπευτήριον ἔνθεον». 
6  Τυπική Διαθήκη 1,  Συγγράμματα, τόμος Β΄, Πάφος 1998, σελ. 27: Τό κριτικό ὑπόμνημα 
παραθέτει μιά πιθανή πηγή ἔμπνευσης τοῦ Ἐγκλείστου, ὅσον ἀφορᾷ στή χρήση τοῦ ὅρου 
σκοπευτήριον: Ὡριγένους, Εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν, 13, 13 ἐν Patrologia 
Graeca 14, 417D (= Origène, Commentaire sur Saint Jean, tome III, Livre 13, § 81, Sources 
Chrétiennes 222, σελ. 74). Τό ὑπόμνημα στήν Patrologia Graeca, σημ. 28, παραπέμπει 
στό Hieronymus De nom. Hebr., ὅπου ἀναφέρεται πῶς τό ὄνομα «Σιών» ἑρμηνεύεται ὡς 
Σκοπευτήριον. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, ὀνομάζοντας τήν Ἀνωτέραν Ἐγκλείστραν ὡς 
«Νέαν Σιών» προσθέτει «ἤτοι, Σκοπευτήριον ἔνθεον».
7  Δεξαμενή σκέψης εἶναι ἕνα ἵδρυμα πού συγκεντρώνει μελετητές γιά εἰδικά θέματα μέ σκοπό 
νά συμβουλεύουν ἐνδιαφερόμενους θεσμούς ἤ κυβερνήσεις. Πρβλ., ἐντελῶς δειγματοληπτικά: 
Παρατηρητήριο Μέσης Ἀνατολῆς ἐν http://www.disy.org.cy/default.asp?id=449, ἤ τό Human 
Rights Watch ἐν http://www.hrw.org. 
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λεξικογραφική ἀνάλυση. Μέσα στήν Ἀνωτέραν Ἐγκλείστραν, ἤ ἄλλως, στή 
Νέαν Σιών, δηλαδή τό σκοπευτήριο-παρατηρητήριό του στόν τέταρτο ὄροφο 
τῶν σπηλαίων, ὁ Ἔγκλειστος Γέροντας τῆς Πάφου παράγει μιά πολιτική 
ἀνάλυση ενδεδυμένη μέ συμβολισμούς. 

Ἕνα ἀπό τά ἄμεσα παράγωγα τῆς λειτουργίας αὐτοῦ τοῦ παρατηρητηρίου 
εἶναι ἡ ἐπιστολή μέ τίτλο «Περί τῶν κατά χώραν Κύπρον σκαιῶν»8, δηλαδή 
Σχετικά μέ τά ἀπάνθρωπα δεινά πού ὑπέφερε ἡ Κύπρος. Ἀπευθύνεται 
ὁ Ἔγκλειστος πρός ἕνα πνευματικό του τέκνο, προσωπικό φίλο τοῦ 
αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Γ΄ τοῦ Ἀγγέλου (1195-1203) στήν Κωνσταντινούπολη.9 
Στήν ἐπιστολή καταγράφει τήν πολιτική καί κοινωνική κατάσταση στήν 
Κύπρο καί τή Μέση Ἀνατολή.10 Ἀναφέρει τά βάσανα τῆς Κύπρου, πρῶτα μέ τήν 
ἀποκοπή της ἀπό τό σῶμα τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τό 1185 
ἀπό μέρους τοῦ σφετεριστῆ Ἰσαακίου Κομνηνοῦ, καί κατόπιν τήν κατάκτησή 
της ἀπό τόν Ριχάρδο τῆς Ἀγγλίας τό 1191. Σχολιάζονται ἐκ παραλλήλου ἡ 
κατάληψη τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τόν Σαλαδῖνο, ἤδη ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 
1187, καί ὁ ἀγώνας τῶν συμμετεχόντων στήν Τρίτη Σταυροφορία νά τήν 
ἀνακαταλάβουν.11 Ἀποτελεῖ λοιπόν μιά ἀσφαλῆ περιγραφή τῶν αἰσθημάτων 
καί τῆς ψυχοκοινωνικῆς θεώρησης τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου στή συγκεκριμένη 

8  Περί τῶν κατὰ χώραν Κύπρον σκαιῶν, Συγγράμματα, τόμος Ε΄, Πάφος 2005, σελ. 405, στίχοι 
6-19.
9   Ἡ ἐπιστολή πού σώζεται ἀποτελεῖ, κατά τά λεγόμενα τοῦ ἴδιου τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, διασκευή 
καί συμπλήρωση προηγούμενης ἐπιστολῆς του πρός πνευματικό του τέκνο, Κύπριο ἀρχοντικῆς 
καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος διαφεύγοντας τήν τυραννία τοῦ Ἰσαακίου Κομνηνοῦ, ἔγινε δεκτός ἀπό 
τόν αὐτοκράτορα στήν Κωνσταντινούπολη καί τιμήθηκε μέ τόν τίτλο τοῦ σεβαστοῦ. Βλέπε, 
Περί τῶν κατὰ χώραν Κύπρον σκαιῶν, ἐν Συγγράμματα, τόμος Ε΄, Πάφος 2005, σελ. 405-6, 
στίχοι 20-31. Ὅπως συμπεραίνει ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ἐγγλεζάκης, τό παρόν 
κείμενο ἀποτελεῖ «ἱστορικό-θρηνητική μετασκευή αὐτῆς τῆς παλαιότερης ἐπιστολῆς καί εἶναι 
δύσκολο νά προσδιοριστεῖ χρονολογικά». Βλέπε, Ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, Εἰσαγωγή,  
Συγγράμματα, τόμος Ε΄, Πάφος 2005, σελ. 401. Πρβλ., Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ἐγγλεζάκη, 
Εἴκοσι μελέται διά τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου, Ἔκδοση Ἵδρυμα Α.Γ. Λεβέντη/Μορφωτικόν Ἵδρυμα 
Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1996, σελ. 245.
10 Τό γεωπολιτικό του ἐνδιαφέρον στρέφεται διαρκῶς πρός τίς ἀνατολικές περιοχές τῆς 
Μέσογείου. Τά «γεωγραφικά καί νοητικά πλαίσια τοῦ Ἐγκλείστου δέν ἐκτείνονται πέραν 
τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς αὐτοκρατορίας (δέν μνημονεύει κἄν τόν Ἄθωνα)». Βλέπε: 
Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ἐγγλεζάκη, Εἴκοσι μελέται διά τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου, Ἔκδοση Ἵδρυμα 
Α. Γ. Λεβέντη/Μορφωτικόν Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1996, Εἰσαγωγή, σελ. 43.
11 Παρόμοια: Πανηγυρική Α΄, Λόγος 5ος,  Συγγράμματα, τόμος Γ΄, Πάφος 1999, σσ. 154-155, 
στίχοι 368-387.



854 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΙΩΤΗ

χρονική συγκυρία. Ἡ ἐπιστολή εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ὅσων παρατήρησε στήν 
πολιτική ἀρένα τῆς Κύπρου καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Μεταφράζουμε ἀπό 
τήν ἐπιστολή τοῦ Ἐγκλείστου τοῦ ἔτους 1197: 12

«Ἀφοῦ ἡ Ἱερουσαλήμ ἀπόκτησε νέο κυρίαρχο τόν ἄθεο Σαλαχαντί 
[Σαλαδῖνο], καί ἡ Κύπρος τόν Ἰσαάκιο Κομνηνό, οἱ μάχες, οἱ 
πόλεμοι, οἱ ταραχές καί ἀκαταστασίες, οἱ λαφυραγωγίες καί τά 
ὅσα τρομερά ξεσποῦσαν ἀπότομα, κάλυψαν περισσότερο καί 
ἀπό σύννεφο καί ὁμίχλη τή γῆ ὅπου κυβερνοῦσαν αὐτοί πού 
ἀναφέραμε. Ἤδη ὁ ζωηφόρος τάφος τοῦ Κυρίου μας καί τά ἄλλα 
ἅγια [μέρη] παραδόθηκαν στούς σκύλους Μουσουλμάνους γιά τίς 
ἁμαρτίες μας, καί δακρύζει γι αὐτή τή συμφορά κάθε φιλόθεη ψυχή. 
Συγκλονίστηκαν τά ἔθνη καί ἀνατράπηκαν βασιλεῖες, σύμφωνα μέ 
αὐτό πού γράφει [στή Βίβλο], ἐννοῶ τόν [βασιλέα] Γερμανίας καί 
τόν Ἀγγλίας καί κάθε ἔθνος σχεδόν, καί ἐξεστράτευσαν ὑπέρ τῆς 
Ἱερουσαλήμ ἀλλά δέν κατώρθωσαν τίποτα∙ διότι δέν εὐδόκησε ἡ 
[Θεία] Πρόνοια νά ἐκδιώξει τούς σκύλους καί νά ἀντεισάξει τούς 
λύκους. Καί δώδεκα χρόνια τώρα τά κύματα χειροτερεύουν ὅλο καί 
περισσότερο».

Μέ τήν ἔκφραση, δέν εὐδόκησε (=δέν ἔκρινε κατάλληλο γιά τό σχέδιό 
της) ἡ [Θεία] Πρόνοια νά ἐκδιώξει τούς σκύλους καί νά ἀντεισάξει τούς λύκους, 
ὁ Ἔγκλειστος ἀποδίδει τήν ἀποτυχημένη προσπάθεια τῶν σταυροφόρων τῆς 
Τρίτης Σταυροφορίας νά ἐκδιώξουν τούς μουσουλμάνους ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ 
τό 1192. Ὁ Ἔγκλειστος βρίσκεται μπροστά σέ συνθῆκες γεωπολιτικῆς 
κρίσης. Ἡ ὁρολογία δέν εἶναι παράξενη, ἀλλά ξαφνιάζει, γιατί παραπέμπει 
σέ περιγραφή τῆς παθολογίας τῆς ψυχῆς. Προβληματίζεται πάνω στή δομή 

12  Περί τῶν κατὰ χώραν Κύπρον σκαιῶν,   Συγγράμματα, τόμος Ε΄, Πάφος 2005, σελ. 405, στίχοι 
6-19: «Κρατηθείσης μὲν γὰρ τῆς Ἱερουσαλήμ ὑπὸ τοῦ ἀθέου Σαλαχαντί, τῆς δὲ Κύπρου ὑπὸ 
Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ, μάχαι λοιπὸν καὶ πόλεμοι, ταραχαὶ καὶ ἀκαταστασίαι, λαφυραγωγίαι 
καὶ δειναὶ συναντήσεις, τὴν γῆν, ἐν ᾗ οἱ δηλωθέντες ἦρξαν, κατεκάλυψαν νεφέλης καί 
ὁμίχλης πλέον. Ἰδοὺ γὰρ ὁ ζωηφόρος τοῦ Κυρίου ἡμῶν τάφος καὶ τὰ λοιπὰ ἅγια ἐδόθησαν 
τοῖς κυσί Μουσουλμάνοις διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ δακρύει ἐν τῇ τοιαύτῃ συμφορᾷ πᾶσα 
ψυχὴ φιλόθεος. Ταραχθέντα δὲ καὶ τὰ ἔθνη καὶ βασιλεῖαι κλιθεῖσαι, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὁ 
Ἀλαμανίας φημὶ καὶ ὁ Ἐγκλινίας καὶ πᾶν ἔθνος σχεδόν, κεκίνηνται ὑπὲρ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ 
ἤνυσαν οὐδὲν∙ οὐδὲ γὰρ ηὐδόκησεν ἡ Πρόνοια κύνας ἐξεῶσαι καὶ λύκους ἀντεισάξαι. Καὶ ἰδοὺ 
ιβ΄ χρόνους ἐπὶ τὸ χεῖρον τὰ κύματα κορυφοῦνται».
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τῆς ψυχῆς, τούς μηχανισμούς της, χρησιμοποιώντας τή συμβολική γλώσσα 
τοῦ ζωώδους, τοῦ θηριώδους, καί μιλᾶ μεταφορικά μέ τίς λέξεις «σκύλος» καί 
«λύκος». 

Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαιοελληνική καί τήν Ὀρθόδοξη Πατερική κατανόηση 
τῆς δομῆς τῆς ψυχῆς, ὁ λύκος ἀντιστοιχεῖ στόν θυμό13, τό θυμικό μέρος τῆς 
ψυχῆς, ἐνῶ ὁ σκύλος ἀντιστοιχεῖ στήν ἐπιθυμία, τό ἐπιθυμητικό μέρος τῆς 
ψυχῆς.14 Ἐπιπρόσθετα, ἡ μακρά παράδοση τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκέψης 
θέλει νά συζητοῦνται τά προβλήματα τῆς ψυχῆς μέσα στόν χῶρο τοῦ 
πολιτικοῦ καί τά προβλήματα τοῦ πολιτικοῦ νά περιγράφονται μέ ὅρους 
ψυχολογικούς.15  Ἀκόμα καί σήμερα μιλοῦμε γιά τά πολιτικά πάθη. Τήν ἴδια 
προσέγγιση φαίνεται πολύ καθαρά νά ἀκολουθεῖ καί ὁ Ἔγκλειστος, ὅταν 
γράφει γιά τίς αἰσθήσεις τοῦ σώματος στό βιβλίο του Δέκα Λόγοι περί τοῦ 
Χριστοῦ Ἐντολῶν. Περιγράφει τίς αἰσθήσεις ὡς θυρίδες16, δηλαδή πόρτες καί 
παράθυρα καί πολεμίστρες, ἀπό τίς ὁποῖες ὁ ἐχθρός διάβολος ἐκτοξεύει τά 
βέλη του πληγώνοντας καί αἰχμαλωτίζοντας τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.17 

Ἄς κρατήσουμε στή σκέψη μας αὐτή τήν ἀνάλυση πού κάνει ὁ Ἅγιος 
Νεόφυτος, τό τί σημαίνει νά σχολιάζει κάποιος μιά γεωπολιτική κατάσταση 
χρησιμοποιώντας τό λεξιλόγιο τοῦ ζωώδους καί θηριώδους! Ξαφνικά 
συνειδητοποιοῦμε ὅτι, ἡ λογική τοῦ Ἔγκλειστου Γέροντος τῆς Πάφου νά 
μιλήσει μέ συμβολικούς ὅρους περί τῶν Μουσουλμάνων καί τῶν Λατίνων, 
νά ταυτίσει τούς Λατίνους μέ τούς λύκους καί τούς Μουσουλμάνους μέ 

13  Γιά παράδειγμα, ἡ ἀπάντηση τῆς Ἠλέκτρας: «λύκος γάρ ὥστ’ ὠμόφρων ἄσαντος ἐκ ματρός 
ἐστι θυμός», ἐν Αἰσχύλου, Χοηφόροι, 421-422 (=Διότι σάν λύκου ἄγριου ἀμαλάκωτη ἐξαιτίας 
τῆς μάνας μου εἶναι ἡ ψυχή μου), στίς Ἐκδόσεις Ζήτρος, Ἀθήνα 2007, Μετφρ., Θεόδωρος Γ. 
Μαυρόπουλος, σελ. 71 (ὁ θυμός ἀποδίδεδαι ὡς σύνολη ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου κατά μίμηση 
τῆς Ἰλιάδας τοῦ Ὁμήρου). Πρβλ.: http://en.calameo.com/read/001132284789db7c1a4b7. 
14  Ὁ Ὅμηρος ὀνομάζει τήν Ἑλένη τῆς Τροίας σκύλα διότι μέ τό ἐρωτικό της πάθος ὁδήγησε 
τούς Ἀχαιούς στήν ἀλληλοσφαγή κάτω ἀπό τά τείχη της Τροίας. Βλέπε: Ὅμήρου, Ἰλιάς, Ζ΄ 
344: «δᾶερ ἐμεῖο κυνός κακομηχάνου ἀκρυοέσσης».
15 Nicole Loraux, Ἡ διχασμένη Πόλη. Ἡ λήθη στή μνήμη τῆς Ἀθήνας (Σειρά: Ἀνθρωπολογία τῆς 
Ἀρχαίας Ἑλλάδας), Ἐκδόσεις Πατάκη, Ἀθήνα 2001, ἰδιαίτερα ἀπό τή σελ. 102 καί ἑξῆς. Πρβλ., 
Pierre Hadot, La Citadelle Intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, Éditions Fayard, 
Paris 1997.
16 Α. Bailly, Dictionnaire Grec-Français, Éditions Hachette, Paris 1990, «θυρίς-ίδος».
17 Δέκα Λόγοι περί τοῦ Χριστοῦ Ἐντολῶν, 5, 2-3,  Συγγράμματα, τόμος Α΄, Πάφος 1996, σελ. 
67, στίχοι 19-23 καί σελ. 68, στίχοι 1-5. 
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τούς σκύλους, ἐπιτρέπει τή νοητική ἀναπαράσταση τῶν γεωπολιτικῶν 
προβλημάτων μέ βάση τά προβλήματα τῆς ψυχῆς καί εἰσάγει τά προβλήματα 
τῆς ψυχὴς στό χῶρο τῆς πολιτικῆς. Πρόκειται γιά ἕνα πολιτικό παραλληλισμό. 
Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος μοιάζει νά μιλᾶ πολιτικά, ἀλλά δέν κάνει τίποτα ἄλλο ἀπό 
τό νά συζητᾶ τά προβλήματα τῆς παθολογίας τῆς ψυχῆς. Εἶναι ἐνδιαφέρον 
νά ἀκολουθεῖται αὐτός ὁ δρόμος, διότι περιγράφοντας τή γεωπολιτική 
ἀντιπαράθεση μέ ὅρους τῆς ψυχολογίας, μπορεῖ νά προχωρήσει σ’ ἕνα 
σημαντικό βῆμα: νά προτείνει λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν του. Ἐάν ὅμως 
ἡ λύση πού θά πρότεινε ἀναφερόταν στά γεωπολιτικά προβλήματα, αὐτό θά 
τόν ἔπαιρνε μακριά ἀπό τίς λύσεις στά ψυχικά προβλήματα. Ἀλλά ἔχοντας 
συνείδηση πώς πρόκειται γιά μιά ἀναπαράσταση στό φαντασιακό, ξέρει πώς 
δέν θά ἀναζητήσει λύσεις πολιτικές. Ἐργάζεται πάνω στόν ψυχικό κόσμο. Δέν 
κάνει ὅπως κάνουν σήμερα οἱ πολιτικοί καί οἱ διανοούμενοι στή Δύση, πού 
προβάλλουν τά διακυβευόμενα τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν πάνω στό σῶμα τῶν 
ἀξιῶν τῶν κοινωνιῶν τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς καί ἀπαγορεύουν ἔτσι στόν ἑαυτό 
τους νά βρεῖ πράγματι τίς πρακτικές, πραγματιστικές γεωπολιτικές λύσεις 
τῶν προβλημάτων πού ἀπαιτοῦνται. 

Ἡ λύση πού προτείνει ὁ Ἅγιος Νεόφυτος.

Ποιά λύση προτείνει ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, τή στιγμή πού ὁ πολύς Ὀλιβιέ 
Ρουά δέν δίνει καμμία; Διότι, ὁ Ὀλιβιέ Ρουά σταματᾶ στόν ἀπολογισμό καί 
δέν πηγαίνει παραπέρα στήν κριτική του τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ἔναντι 
τοῦ Ἰσλάμ. Ἐνῶ ὁ Ἅγιος Νεόφυτος συνεχίζει γράφοντας γιά τίς δυνατότητες 
τοῦ ἀνθρώπου νά ἀναπαραστήσει μέσα στό φαντασιακό του τά δεδομένα τῆς 
γεωπολιτικῆς κατάστασης.  Αὐτό εἶναι παιδεία. Παιδεία εἶναι ἡ διαχείριση τοῦ 
ζωώδους, τοῦ θηριώδους πού ἐνυπάρχει μέσα μας. Παιδεία, μιλώντας γενικά, 
εἶναι αὐτό πού ὀνομάζουμε πνευματική καλλιέργεια.18 Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος 
φέρει στό προσκήνιο τοῦ προβληματισμοῦ τό ζήτημα τῆς δυνατότητας 
πού ἔχουμε νά διαχειριζόμαστε τούς μηχανισμούς τῆς ψυχῆς μας. Δηλαδή 
τό σκοπευτήριο, τό παρατηρητήριο τοῦ Ἔγκλειστου Γέροντος τῆς Πάφου 
ἀνοίγεται πρός μία ψυχολογία. Μόνο τότε  ἔχει νόημα γιά τόν Ἅγιο Νεόφυτο.

18 Νικόλας Βερνίκος/Σοφία Δασκαλοπούλου, Πολυπολιτισμικότητα. Οἱ διαστάσεις τῆς 
πολιτισμικῆς ταυτότητας, Ἐκδόσεις Κριτική, Ἀθήνα 20 02, σελ. 21-25.
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Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος δέν μένει στήν πολιτική διαχείριση ὅπως κάνουν 
πολλοί ἀπό τούς ἡγέτες δυτικῶν χωρῶν. Ὁ Ἔγκλειστος τῆς Πάφου επιτυγχάνει 
μιά πλήρη ἀνατροπή. Προσδιορίζει τούς ἐχθρούς, καὶ παράλληλα εἰσηγεῖται: 
ἀντί νά προβάλλεις στούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς σου τόν λύκο καί τόν σκύλο, 
θυμήσου ὅτι ὁ λύκος καί ὁ σκύλος εἶναι καταρχήν μέσα στήν ψυχή σου, μέ τή 
μορφή τοῦ θυμικοῦ καί τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς. Ἀπό τή στιγμή 
πού βρίσκονται μέσα σου, δέν μπορεῖς νά χρησιμοποιήσεις τά ἀεροπλάνα καί 
τά τάνκς. Ἡ κρίση, δηλαδή ἡ διαχείριση τοῦ λύκου καί τοῦ σκύλου μέσα στήν 
ἴδια σου τήν ψυχή, μπορεῖ νά δεχθεῖ ὡς λύση ὄχι τά τάνκς, ἀλλά μόνο τήν 
Παιδεία τοῦ λόγου,  μέσω τοῦ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ διαλόγου. 

Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος διέγνωσε ὅτι ἡ Ἑλληνική Παιδεία στό ζήτημα τῆς πάλης 
κατά τῶν παθῶν, προσφέρει τόν ἴδιο τρόπο προσέγγισης τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς, ὅπως αὐτός καλλιεργεῖται στήν Ἐκκλησία, καί ἐπανασυνδέει τά δύο, 
μέσῳ τῶν μηχανισμῶν τοῦ ἀρχαίου λεξιλογίου, τοῦ ὁποίου ὑπενθυμίζει τή 
διαχρονική σημασία. Τήν Ἑλληνική Παιδεία τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπό τά πάθη 
μελετοῦσε καί διαχειριζόταν, ψηλά στό κεκλεισμένο «σκοπευτήριόν» του. 
Γιὰ τὸν Ἅγιο Νεόφυτο ἦταν μιὰ ἐνδοσκόπηση πού τοῦ ἐπέτρεπε νά κατανοεῖ 
ὅλα ὅσα γίνονταν στήν καρδιά του, νά διαισθάνεται τούς λογισμούς  τῶν 
καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων καί ταυτόχρονα τήν πολιτεία τῶν ἀνθρώπων καί τή 
γεωπολιτική τῆς περιοχῆς.

Ἐπίλογος

Ὁ Ὀλιβιέ Ρουά ἀρκεῖται στό νά ἐπικρίνει τήν πολιτική τῶν Δυτικῶν 
κυβερνήσεων, πού χειρίζονται τόν ψυχολογικό μηχανισμό προβολῆς τῶν 
δικῶν τους κοινωνικῶν ζητημάτων πάνω στίς Μεσανατολικές κοινωνίες, μέ 
προφανῆ στόχο τήν ἀνάδυση τῆς σταυροφορικῆς συνείδησης τῶν λαῶν τῆς 
Δύσης.

 Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος εἰσηγεῖται τήν ὑπέρβαση τῆς γεωπολιτικῆς κρίσης 
μέσω τῆς παιδείας, δηλαδή καταδεικνύει ότι κάθε σύγκρουση σέ πλανητικό 
ἐπίπεδο, ἔχει αἰτία καί ἀφετηρία τίς συγκρούσεις στό ἐσωτερικό τοῦ 
ἀνθρώπινου ψυχισμοῦ καί ἐκεῖ τελικά πρέπει νά δίνεται ἡ μάχη. 

 



ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄
EΝΑΣ «AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚOΣ» AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

a
ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,

 ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,
ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΚΤΗ»

Καθὼς ὅλοι ἐμεῖς, ἡ γενιὰ τῶν ἔκπαιδευτικῶν ποὺ ἀναλάβαμε τὸ ἔργο τῆς 
παιδείας λίγο πρὶν καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν εἰσβολή, ἔχουμε πιὰ ἀπέλθει ἀπὸ 

τὸν τόπο τῆς λεγόμενης μαχόμενης καὶ κατὰ τοῦτο ἐπώδυνης παιδαγωγικῆς 
δράσης, παραμένει νὰ συνεχίζει μιὰ ἄλλη γενιά, σὲ ἐξίσου καιροὺς σκληροὺς 
καὶ ἄγριους. Κι ἀκόμη σὲ χειρότερους χρόνους. Σὲ χρόνια, θὰ λέγαμε, μιᾶς 
συλλογικῆς ἀθλιότητος, καθὼς πιὰ τὸ ἔργο τῆς παιδείας κατέστη ἐξόχως 
ἐπώδυνο. Κι ὅμως, παραμένει ἀποστολικὸ καὶ συνακόλουθα μαρτυρικό. 
Αὐτὴν τὴν αἴσθηση ἔχω σὲ καιροὺς ἀποσύνθεσης τῆς κοινότητος καὶ τῆς 
εὐρύτερης κοινωνίας τῆς Κύπρου. Ἀλλὰ καὶ σὲ καιροὺς ἐλπίδος καὶ γιατί ὄχι, 
προσδοκώμενης ἀναστάσεως, γιὰ νὰ μιλήσουμε μὲ ἄλλους ὅρους. 

Ἡ ἀπελθούσα δική μου γενιά, ἀγάπησε μὲ πάθος καὶ ἐργάστηκε 
συλλογικὰ καὶ κράτησε τὴν παιδεία τοῦ τόπου μας, σὲ καιροὺς ἱστορικὰ 
τραγικούς. Τὴν ἀγάπησε καὶ τὴ στήριξε. Κι ὅσα ἔχουμε κάνει καὶ ὅσα ἔχουμε 
ἀφήσει καὶ ἀναδείξει παιδαγωγικῶς, καὶ ὅσα ἔχουμε καταθέσει μὲ τὰ ὅποια 
κείμενά μας, ἀρκετοὶ ἐξ ἡμῶν, κι ὅσα ἔχουμε προτείνει καὶ εἰσηγηθεῖ κατὰ 
καιροὺς στὰ μέτρα τῶν ὅποιων μεταρρυθμίσων καὶ ἀλλαγῶν στὴν παιδεία, 
δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα ὀφειλόμενο χρέος. Μιὰ κατάθεση ἀγάπης 
στὴν πατρίδα μας καὶ στὴν παιδεία ἦταν.

Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ὑπερασπίστηκε ἡ γενιά μου ἢ μιὰ μεγάλη μερίδα ἀπὸ 
αὐτὴν μὲ τὸν τρόπο της αὐτὰ ποὺ ἀγάπησε. Ὅσα μᾶς πόνεσαν ὡς Ἑλληνισμὸ 



859ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄

στὸν κόσμο καὶ τὸν τόπο τοῦτο τῆς δοκιμασίας. Καὶ τῆς χαρᾶς. Τὴν ἀθέατη κι 
ὅμως λαμπερὴ ὄψη τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας του. Αὐτὸ θελήσαμε οἱ 
περισσότεροι ἐκπαιδευτικοὶ τῆς γενιᾶς μου νὰ ἀναδείξουμε διὰ τῆς παιδείας 
εἰς πεῖσμα τῆς λεγόμενης προοδευτικῆς νεοτερικότητας ποὺ εἰσήλασε καὶ 
ἐπέλασε βιαίως. Τὸ Ἑλληνικό μας πρόσωπο. Τὴ παιδεία τοῦ διαχρονικοῦ 
οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ ἀνθρώπινο Πρόσωπο. Έτσι όπως το διαμόρφωσε 
η κλασική μας αρχαιότητα και, ιδεατά, το ολοκλήρωσε ο χριστιανικός μας 
πολιτισμός. Κι ἀκόμα, θελήσαμε νὰ ἀναδείξουμε καὶ νὰ φωτίσουμε ὅλα ἐκεῖνα 
ποὺ μᾶς ἑνώνουν. Πρωτίστως! Ἔξω ἀπὸ περιχαρακώσεις καὶ ἰδεολογικὲς καὶ 
ἄλλες ἐμμονὲς καὶ στρεβλώσεις σὲ καιροὺς λυσσώδους στρατωνισμοῦ καὶ 
περιχαρακώσεων, ποὺ τοὺς ζήσαμε δυστυχῶς καὶ αὐτούς, «ὡς μὴ ὤφειλε.» 

Ὑπηρετήσαμε ἐν πολλοῖς, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, καὶ πονέσαμε γιὰ ὅσα 
ἀγαπήσαμε κι ἀκόμα γιὰ ὅσα ἀγαποῦμε. Γιὰ ὅσα μᾶς πόνεσαν στὸν κόσμο 
καὶ τὸν τόπο τοῦτο τῆς δοκιμασίας. Καὶ τῆς χαρᾶς. Τίποτε περισσότερο. 
Ὅλη σχεδὸν ἡ κατάθεση τῆς γενιᾶς μου στὸν τόπο τῆς Παιδείας ὑπῆρξε μιὰ 
κατάθεση τοῦ ἔρωτος καὶ τοῦ καημοῦ γιὰ τὸν τόπο μας. Οὐρανοδρομώντας, 
πολλὲς φορές, ἢ πλέοντες ἐπὶ τῶν κυμάτων συνεχῶς ἢ ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων. 
Ὅλα μαζὶ συνθέτουν, ἐντέλει, ἕνα συλλογικὸ αὐτοβιογραφικὸ ὁδοιπορικό. 
Τοὺς τόσους ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους συχνὰ ἀγῶνες τῶν μαχόμενων 
ἐκπαιδευτικῶν. Σ’ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ νὰ ἐπιμείνουμε. Στὰ τόσα πολλὰ ποὺ μᾶς 
ἑνώνουν. Σ’ αὐτὸ ποὺ συνθέτει τὸ Ἑλληνικὸ καὶ Ὀρθόδοξό μας Πρόσωπο.



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ,  ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ.

Η εκκλησία της Παναγίας βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της οροσειράς 
του Τροόδους, μέσα στην κοιλάδα της Μαραθάσας. Είναι κτισμένη σ' ένα λόφο 
πάνω από το χωριό Μουτουλλάς. Από το 1985 περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή στο βόρειο τοίχο του Ιερού Βήματος, 
ο ναός κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε στα 1280 με δαπάνη του «Ιωάννη του 
Μουτουλλά» και της συζύγου του Ειρήνης.

Η εκκλησία ανήκει στο γνωστό αρχιτεκτονικό τύπο των ξυλόστεγων 
μονόχωρων ναών της οροσειράς του Τροόδους.

Όσον αφορά το ζωγραφικό διάκοσμο του ναού, αξίζει να αναφερθεί ότι 
πρόκειται για τις μόνες ακριβώς χρονολογημένες τοιχογραφίες του 13ου αιώνα 
(1280) που σώζονται στην Κύπρο.


