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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ 

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
a

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ὁ πολιτισμικός, ἐθνικός, φυλετικός, θρησκευτικός καί τεχνολογικός 
πλουραλισμός ἀποτελεῖ κυρίαρχο φαινόμενο τοῦ σύγχρονου κό-
σμου. Ἐξίσου κυρίαρχο φαινόμενο τοῦ σύγχρονου κόσμου εἶναι 

καί ἡ προϊοῦσα παγκοσμιοποίηση, ἡ ὁποία ἐνῶ ἐξ ὁρισμοῦ τείνει σέ μείωση 
ἤ καί ἐξάλειψη τῆς διαφοροποιήσεως, ἡ ὁποία συνιστᾶ τήν οὐσία τοῦ 
πλουραλισμοῦ, ταυτοχρόνως διευκολύνει τήν ἐξάπλωσή του μέσω τῆς 
εὐρυτάτης χρήσεως τῆς τεχνολογίας.

Λόγω ἀκριβῶς τῆς φύσεώς του καί τοῦ γεγονότος τῆς συμπεριλήψεως 
τῆς θρησκείας μεταξύ τῶν οὐσιαστικῶν συστατικῶν του, ὁ πλουραλισμός 
ἀποτελεῖ φαινόμενο, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρει ἄμεσα τήν σύγχρονη Ὀρθόδοξο 
Ἐκκλησία. Χωρίς δυσκολία θά μπορούσαμε νά διατυπώσουμε τήν ἄποψη ὅτι 
πρόκειται γιά ἕνα φαινόμενο-πρόκληση. Πρόκληση πού σχετίζεται μέ πολλές 
πλευρές τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄς προχωρήσουμε λοιπόν μέ μερικές σκέψεις πού ἀναφέρονται στήν 
πρόκληση τοῦ πλουραλισμοῦ γιά τήν Ὀρθοδοξία σήμερα. Ὅ,τι ἀκολουθεῖ εἶναι 
ἁπλῶς εἰσαγωγικά σχόλια σέ ἕνα μεγάλο καί εὐρύτατο θέμα. Οἱ εἰσαγωγικές 
αὐτές σκέψεις ἀναπτύσσονται στή συνέχεια γύρω ἀπό τρεῖς θεματικές ἑνότητες:

1. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. 

2.  ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ 
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ
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3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ.

1. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Θά πρέπει νά λεχθεῖ εὐθύς ἐξαρχῆς ὅτι τό θέμα τοῦ πλουραλισμοῦ 
συνδέεται οὐσιαστικά καί ὀργανικά μέ τό θέμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως 
καί ὅτι τά δύο αὐτά ἀλληλένδετα θέματα ἀποτελοῦν θέματα ἐξαιρετικοῦ 
ἐνδιαφέροντος ὄχι μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Ἀμερικῆς, 
ἀλλά καί γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐπί 
τοῦ πλουραλισμοῦ εἶναι αἰσθητές παντοῦ λόγω τῆς ἐξαιρετικῆς διαδόσεως 
τῶν μέσων ἐπικοινωνίας, τοῦ διαδικτύου, τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου 
καί τῆς κινητῆς τηλεφωνίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁποιαδήποτε κοινωνία σέ 
ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου δέν μπορεῖ πλέον νά εἶναι μιά πολιτιστικά 
ἀπομονωμένη κοινωνία, ἀλλά μία κοινωνία ἐνήμερη τῆς πολιτιστικῆς 
διαφοροποιήσεως. Δέν ὑπάρχει σήμερα κοινωνία ἡ ὁποία νά εἶναι 
ἀπηλλαγμένη ἀπό πλουραλιστικές πολιτιστικές ἐπιδράσεις πού προέρχονται  
ἀπ᾽ ἔξω.  Ἡ  Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος, ἐπί παραδείγματι, πρέπει 
κατά βάσιν νά ἀντιμετωπίσει τίς ἴδιες ἰδέες, κοινωνικές τάσεις καί πολιτιστικές 
συνθῆκες τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει καί ἡ  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία τῆς  Ἀμερικῆς. 
Μέ τήν ἔλευση τῆς παγκοσμιοποιήσεως κάθε κοινότητα ἀποβαίνει σέ κάποιο 
μικρότερο ἤ μεγαλύτερο βαθμό πλουραλιστική κοινότητα. Γι᾽αὐτό καί ἡ 
πλουραλιστική πραγματικότητα, μέσω τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀποτελεῖ 
κοινό φαινόμενο γιά ὅλες τίς πολιτισμένες κοινωνίες.

Σέ μιά περίοδο ταχείας παγκοσμιοποιήσεως, σ᾽ ἕνα κόσμο πού εἶναι ὅλο 
καί πιό πολύ ἐνήμερος τοῦ πλουραλιστικοῦ του χαρακτήρα, οἱ  Ὀρθόδοξες  
Ἐκκλησίες ἀντιμετωπίζουν μιά μεγάλη πρόκληση. Παρά ταῦτα, ἡ λέξη 
«πρόκληση» δέν πρέπει νά κατανοηθεῖ μέ ἀρνητικό τρόπο ἀλλά μέ θετικό καί 
αἰσιόδοξο.  Ὁ πλουραλιστικός κόσμος δέν εἶναι ἐμπόδιο ἀλλά εὐκαιρία γιά 
τήν Ὀρθοδοξία. Σέ μία πλουραλιστική παγκόσμια κοινωνία ἡ  Ὀρθόδοξος  
Ἐκκλησία καλεῖται νά συνοδεύσει τήν ἔνσαρκη Χριστολογία της μέ τήν 
ἔνσαρκη Ἐκκλησιολογία της.

Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά προσφέρουμε ὡς ἀπαραίτητο στοιχεῖο στή 
συζήτησή μας ἕνα θεμελιῶδες προγραμματικό χωρίο ἀπό τήν Α´ πρός 
Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου. Στό ἔνατο κεφάλαιο τῆς 
ἐπιστολῆς αὐτῆς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ γιά τούς κόπους καί τό ἔργο του 
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ὡς Ἀποστόλου τοῦ Χριστοῦ καί προσδιορίζει τήν ἀποστολική του ἰδιότητα ὄχι 
ἐπί τῇ βάσει προνομίων καί ἐξουσίας ἀλλά διακονίας καί θυσίας. Γράφει:  

«`Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας 
κερδήσω· καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· 
τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω·   τοῖς ἀνόμοις 
ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ, ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους·   
ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι 
γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, 
ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες 
μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. πᾶς 
δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον 
λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.   ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτω 
πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων, ἀλλ᾿ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, 
μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι» (Κορ. Θ΄ 19-27).

Ἐάν θά θέλαμε νά δώσουμε ἕναν τίτλο στήν παραπάνω ἀντίληψη περί 
ἱεραποστολῆς πού προσφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, θά χρησιμοποιούσαμε 
τόν τίτλο προσωπικός πλουραλισμός. Ὁ Ἀπόστολος παίρνει μιά θετική θέση 
ἔναντι τοῦ πλουραλισμοῦ τόν ὁποῖο συναντᾶ στό ρωμαϊκό κόσμο τοῦ πρώτου 
μ.Χ. αἰώνα μέ τό νά ἐκφράζει ἐντός τοῦ μικροκόσμου τῆς προσωπικότητάς 
του τήν πλήρη κλίμακα τῆς ἀνθρωπίνης διαφοροποιήσεως:  Ἰουδαῖοι, ἐθνικοί, 
ὑπό τόν νόμο, ἐκτός νόμου, ἀσθενεῖς, ἰσχυροί.

Ὁ προσωπικός πλουραλισμός τοῦ Παύλου ἐκφράζεται στή φράση του 
«τοῖς πᾶσι γέγονα τά πάντα». Ὁ λόγος γιά μιά τέτοια διατύπωση εἶναι σαφής, 
ἄν κατανοήσουμε σωστά τή Χριστολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τό νά 
γίνεται κάποιος τά πάντα τοῖς πᾶσι ἀπαιτεῖ μιά πράξη κενωτικῆς προσωπικῆς 
ταπεινώσεως πού πραγματοποιεῖται γιά νά καλύψει τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων.  
Ἔχοντας ἀνακαλύψει ἐντός του τή δυνατότητα νά γίνει τά πάντα τοῖς πᾶσι 
καί ἔχοντας τήν ἀληθινή ἀποστολική ἐλευθερία νά πραγματοποιήσει κάτι 
τέτοιο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀποδεικνύεται «μιμητὴς Χριστοῦ» (Α´ Κορ. 
11:1), ὁ ὁποῖος «ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλ. 2:7), ὥστε 
νά λυτρώσει τούς πάντες, καί νά καταστήσει προσιτό τό εὐαγγέλιο εἰς ἅπαν 
τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Γιά τόν Παῦλο, ἑπομένως, οἱ πλουραλιστικές 
συναντήσεις τῆς ἀποστολικῆς διακονίας του ἀπέβησαν μέσα γιά μιά συνεχῶς 
αὐξανόμενη μίμηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν ἴδιο.
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Αὐτή, ἑπομένως, εἶναι ἡ πρόκληση τήν ὁποία ἡ πλουραλιστική κοινωνία 
μας δημιουργεῖ στήν Ὀρθόδοξο  Ἐκκλησία μας: τό νά συναντήσουμε τόν 
σύγχρονο κόσμο, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, δηλαδή μιμούμενοι τόν Χριστό, 
τόν Θεό πού ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά προσλάβει ὅλους τούς ἀνθρώπους.  
Ὅσο πιό πολλές πλουραλιστικές συναντήσεις πραγματοποιοῦμε χάριν τοῦ 
εὐαγγελίου, τόσο πιό πολλές εὐκαιρίες ἔχουμε γιά νά γίνουμε τά πάντα τοῖς 
πᾶσι, ὑπό τήν παύλειο ἔννοια, ὥστε νά ἐφαρμοσθεῖ καί σ᾽ἐμᾶς αὐτό πού ὁ 
μεγάλος Ἀπόστολος ἔγραψε στό ἴδιο ἀκριβῶς χωρίο: «Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ 
εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι» (Α´ Κορ. 9:23).

2. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ

Στήν ἀφετηρία τῆς συζητήσεώς μας περί πλουραλισμοῦ ἀξίζει νά 
θεωρήσουμε τή χρονική, τοπική καί πολιτιστική συνάφεια μέσα στήν ὁποία 
ζοῦμε.

Μεταξύ τῶν συγχρόνων Ἀμερικανῶν ὑπάρχει ἡ πεποίθηση ὅτι ζοῦμε σέ 
μιά ἀναπτυσσόμενη πλουραλιστική κοινωνία καί σ᾽ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος 
ἐξελίσσεται σέ συνεχῶς μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Ἀντικειμενικά, ὅμως, 
ἐκεῖνο πού συμβαίνει εἶναι πιθανῶς τό ἀντίθετο. Ἄν χρησιμοποιήσουμε ὡς 
παράδειγμα τούς σταθερούς πολιτισμικούς δεῖκτες, θά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ 
κόσμος μας ἀναπτύσσεται ταχύτατα πρός μία αὐξανόμενη ὁμογενοποίηση. Ἡ 
γλώσσα εἶναι ἐν προκειμένῳ ἕνας χαρακτηριστικός δείκτης.  Ἔχει παρατηρηθεῖ, 
λ.χ., ὅτι ζοῦμε σέ μιά αὐξανόμενη ἐξαφάνιση πολλῶν τοπικῶν γλωσσῶν σέ 
ὅλο τόν κόσμο. Οἱ γλωσσολόγοι προβλέπουν ὅτι περί τό τέλος τοῦ εἰκοστοῦ 
πρώτου αἰώνα οἱ σήμερα ὑπάρχουσες ἕξι χιλιάδες περίπου γλῶσσες θά εἶναι 
μόνο τρεῖς χιλιάδες, ἐφόσον ἔχουμε μιά σταθερή ἐξαφάνιση τριάντα περίπου 
γλωσσῶν κατ᾽ ἔτος. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα φαινόμενο σαφοῦς ὁμογενοποιήσεως 
γλωσσικῆς καί κατ᾽ ἐπέκταση πολιτισμικῆς.

Σέ συνάρτηση μέ τήν παραπάνω τάση παρατηροῦμε ἐπίσης τήν αὐξανόμενη 
ἀπώλεια βιο-διαφοροποιήσεως στήν οἰκολογική σφαίρα, μέ συνεπακόλουθο 
τήν ἀλλαγή στόν τρόπο ζωῆς τῶν κατά τόπους λαῶν. Κοινότητες τῆς ἐρήμου 
μεταβάλλονται σέ κοινότητες τόπων παραθερισμοῦ μέ τήν ἀναδιαμόρφωση τῆς 
κοίτης τῶν ποταμῶν, ἕλη καί λίμνες ἀποξηραίνονται καί μεταμορφώνονται σέ 
περιοχές ἀνοικοδομήσεως νέων πόλεων καί ἐκτεταμένα δάση μετατρέπονται 
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σέ βοσκοτόπους. Οἱ τάσεις αὐτές συνοδεύονται μέ μιά παγκόσμια διάδοση 
ποικίλων ἐκφάνσεων τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ μουσική, ἡ 
ψυχαγωγία, τό φαγητό, ἡ ἐνδυμασία καί κυρίως ἡ ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία 
μέσω τοῦ διαδικτύου. Καί ἐδῶ ἡ ὁμογενοποίηση εἶναι εὐδιάκριτη.

Πρέπει στό σημεῖο αὐτό νά τονισθεῖ ὅτι συναντοῦμε σήμερα στίς ἀνθρώ- 
πινες κοινωνίες δύο παράλληλες μέν ἀλλά ἀντίρροπες γραμμές: ἡ μία 
εἶναι ἡ γραμμή τῆς διαφοροποιήσεως πού συνδέεται μέ τόν πλουραλισμό 
καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ γραμμή τῆς ὁμογενοποιήσεως πού δυνδέεται μέ τήν 
παγκοσμιοποίηση. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά εἴμεθα προσεκτικοί στό 
χειρισμό φαινομένων, ὅπως ἡ παγκοσμιοποίηση καί ὁ πλουραλισμός. Ὁ J. 
D. Hunter  ὑπογραμμίζει, μέ βάση ἀντικειμενικά στοιχεῖα, ὅτι οἱ σύγχρονες 
πάσης φύσεως πολιτιστικές μάχες δέν ἀκολουθοῦν τά παλιά κοινωνικά 
δεδομένα, ὅπως εἶναι ἡ φυλή, ἡ ἐθνικότητα καί ἡ θρησκεία, ἀλλά τά τέμνουν 
καί τά διασταυρώνουν. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ὅτι σήμερα στήν Ἀμερική 
συναντοῦμε Ρωμαιοκαθολικούς πού ἀντιτίθενται σέ Ρωμαιοκαθολικούς σέ 
θέματα λ.χ. ἐλέγχου τῶν γεννήσεων, Ἰουδαίους πού μάχονται Ἰουδαίους σέ 
συζητήσεις στά διάφορα μέσα ἐνημερώσεως καί Προτεστάντες πού διαφωνοῦν 
ριζικά μέ Προτεστάντες σέ δημόσιες συγκεντρώσεις. Στήν περίπτωση αὐτή ὁ 
πλουραλισμός τῆς σύγχρονης  Ἀμερικῆς ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων συγχρόνων 
κοινωνιῶν διαφέρει ἀπό τίς πολιτιστικές διαφοροποιήσεις τοῦ παρελθόντος.

Αὐτό σημαίνει ὅτι στή συζήτησή μας πρέπει νά εἴμεθα εὐαίσθητοι στό 
γεγονός ὅτι ὁ πλουραλισμός συχνά κρύβεται πίσω ἀπό ὅμοιες καί κοινές 
ἐκφράσεις. Παλαιότερα, ὁ πλουραλισμός τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας ἦταν 
κάτι τό ὁρατό καί ψηλαφητό, εὔκολα παρατηρούμενο στό χρῶμα τοῦ δέρματος 
καί στή γλωσσική διαφορά. Σήμερα ἡ γενικότερη μορφή πλουραλισμοῦ εἶναι 
ἰδεολογική παρά φυλετική, γι᾽ αὐτό καί ὁ πλουραλισμός αὐτός εἶναι συνήθως 
ἀόρατος καί δύσκολος σέ ἐπισήμανση διότι χρησιμοποιεῖ ὅμοια γλώσσα. 
Ἡ πρόκληση, συνεπῶς, γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς εἶναι τό 
νά εἴμεθα ἐξαιρετικά προσεκτικοί στή χρήση τοῦ βασικοῦ παράγοντα 
στήν ἀντιμετώπιση τοῦ πλουραλισμοῦ, δηλαδή τῆς γλώσσας. Εἴμεθα 
ἀναγκασμένοι νά ἐπανεξετάσουμε καί ν᾽ ἀναθεωρήσουμε τό τί ἀκριβῶς 
θέλουμε νά ἐκφράσουμε μέ τή θεολογική μας γλώσσα καί πόσο αὐτή ἡ γλώσσα 
ἔχει πιθανότητα νά γίνει κατανοητή ἀπό τούς συμπολῖτες μας στή σύγχρονη 
κοινωνία καί νά ἐκφράσει τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ μηνύματός μας. Δέν ἀρκεῖ τό 
νά διατυπώσουμε κατά τή γνώμη μας ἀντικειμενικά τό μήνυμά μας. Σέ πολλές 
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περιπτώσεις θά ὑπάρξει ἀνάγκη νά ἐγκαταλείψουμε τετριμμένες μορφές 
ἐκφράσεων καί ν᾽ ἀνακαλύψουμε νέες χρήσεις τοῦ λόγου καί νέες γλωσσικές 
μορφές πού νά ἐκφράζουν μέ πληρότητα ἀκρίβεια καί δυνατότητα κατανοήσεως 
τήν πίστη μας ἐντός μιᾶς πλουραλιστικῆς κοινωνίας. Ἡ παραβολική εἰκόνα τοῦ 
εὐαγγελίου εἶναι πολύ σαφής: Στό ὅλο θέμα τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆ γλώσσας 
ἐντός μιᾶς πλουραλιστικῆς παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, χρειαζόμεθα 
«ἀσκούς καινούς», γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν εἰκόνα ἀπό τό εὐαγγέλιο 
(Ματθ. 9:17), καινούργιους ἀσκούς, γιά τό καινούργιο κρασί τῆς ὀρθοδόξου 
πίστεώς μας στήν Ἀμερική.

Αὐτή εἶναι ἐν συντομίᾳ μιά ὑπεραπλουστευμένη εἰκόνα τῆς πολιτιστικῆς, 
ἰδεολογικῆς καί θρησκευτικῆς συναφείας ἐντός τῆς ὁποίας διεξάγουμε τίς 
συζητήσεις μας ἀναφορικά μέ τήν παγκοσμιοποίηση καί τόν πλουραλισμό. Θά 
διαπράξουμε ὅμως ἕνα σοβαρό μεθοδολογικό λάθος, ἐάν σκεφθοῦμε ὅτι ζοῦμε  
σ᾽ ἕνα τελείως καινούργιο πολιτιστικό περιβάλλον, τό ὁποῖο δέν ἔχει παρου-
σιασθεῖ ποτέ στό παρελθόν. Μιά σύντομη ματιά στά πολιτιστικά δεδομένα τῆς 
Παλαιστίνης τοῦ πρώτου μ.Χ. αἰώνα ἀποκαλύπτει πολλές ὁμοιότητες μέ τήν 
ἐποχή μας. Ὁ Κύριος  Ἰησοῦς Χριστός γεννήθηκε ἐντός μιᾶς κοινωνίας πού 
ἀγωνιζόταν νά προσαρμοσθεῖ πρός ἕναν προβληματικό πλουραλισμό.  Ἕνα 
πλουραλισμό στόν ὁποῖο ὑπῆρχαν ἀνάμεικτα στοιχεῖα.  Ἐδῶ εἴχαμε  Ἑλληνιστές  
Ἰουδαίους, συντηρητικούς Σαδουκαίους, προοδευτικούς Φαρισαίους, 
ἀπομονωτικούς  Ἐσσαίους, Σαμαρείτες,  Ἐθνικούς καί Ρωμαίους κατακτητές. 
Κανένας δέν θά μποροῦσε νά προβλέψει ὅτι μέσα ἀπ᾽ τό πολιτιστικό χάος καί 
τήν ἰδεολογική καί θρησκευτική διαφοροποίηση θά προέκυπτε ἕνας τρόπος 
ζωῆς, ὁ ὁποῖος θά ὁδηγοῦσε σέ ἑνότητα ἄνδρες καί γυναῖκες κάθε κοινωνικῆς 
τάξεως, ἔθνους, φυλῆς καί γλώσσας, καί ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει θά ἑνοποιοῦσε 
τήν ἴδια τήν ἀνομοιογενῆ Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Καί ὅμως, αὐτό ἀκριβῶς 
συνέβη μέ τή δύναμη τοῦ εὐαγγελίου σέ μιά ἰδιότυπα πλουραλιστική κοινωνία 
τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά γίνει τό ἴδιο καί στό 
σύγχρονο κόσμο, γιατί ἔχουμε στή διάθεσή μας τά μεγάλα δῶρα τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ τοῦ ἰδίου Εὐαγγελίου.

3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: 
ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τί μποροῦμε ὡς Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά προσφέρουμε σήμερα μέσα 
σ᾽αὐτή τήν πολιτιστική καί ἰδεολογική διαφοροποίηση, μέσα σ᾽αὐτή τήν 
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πλουραλιστική καί παγκοσμιοποιημένη συνάφεια; Τρεῖς προτάσεις στήν 
περίπτωση αὐτή ἐπιλεγμένες ἀπό πολλές ἄλλες θά ἦταν, ἴσως, χρήσιμες:

1. Ἡ πρώτη πρόταση ἀναφέρεται στό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς καί στήν 
πράξη τῆς ἀρχαίας  Ἐκκλησίας. Τό κεντρικό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς ἦταν τό 
ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἐνδυναμούμενοι ἀπό το  Ἅγιο Πεῦμα ἐκήρυξαν τό εὐαγγέλιο 
σέ ὅλες τίς γλῶσσες στό μεγάλο πλῆθος πού εἶχε συγκεντρωθεῖ τήν ἡμέρα 
ἐκείνη στά Ἱεροσόλυμα.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τό θαῦμα τῆς Πεντηκοστῆς δέν ἔγκειται στό ὅτι 
στό συγκεντρωμένο πλῆθος ἐδόθη ἡ δυνατότητα νά κατανοήσει τήν ὁμιλία 
ἑνός ἀνθρώπου σέ μία μόνο γλώσσα ἀσχέτως τῆς γλώσσης τῶν ἀκροατῶν. 
Μᾶλλον τό θαῦμα ἔγκειται στό ὅτι τό ἕνα καί μόνο εὐαγγέλιο ἐκφράσθηκε σέ 
μία εὐρεία ποικιλία γλωσσῶν. Κάθε στοχαστής πού ἀναγνωρίζει τόν ἐσώτατο 
δεσμό γλώσσας καί πολιτισμοῦ πρέπει νά ἀναγνωρίσει τήν τολμηρή διακήρυξη 
τήν ὁποία κάνει τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς, δηλαδή ὅτι ἡ ἀλήθεια τοῦ 
Χριστοῦ μπορεῖ νά ἐνσωματωθεῖ καί νά ἐκφρασθεῖ σέ περισσότερα ἀπό 
ἕνα πολιτιστικό-γλωσσικά συστήματα. Τό ἔργο τῆς  Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἡ 
προσπάθεια δημιουργίας ἑνός μόνο καί ἀποκλειστικοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ. 
Τοὐναντίον, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ δημιουργηθεῖσα ἀπό τό ἕνα Ἅγιο Πνεῦμα, 
περιλαμβάνει πολλές γλῶσσες καί πολλούς πολιτισμούς. Σύμφωνα μέ τή 
διατύπωση τοῦ π. Ἐμμανουήλ Κλάψη, ἡ Πεντηκοστή μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν 
«ἐνεργό παρουσία τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους τούς πολιτισμούς».  Ἐδῶ πρόκειται, 
γιά μιά ἰσχυρή ὀρθόδοξη ἄποψη περί Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν ἄποψη 
αὐτή ἔχουμε μιά μακρά παράδοση σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ χριστιανική πίστη 
πρέπει νά ἐνσαρκωθεῖ, ὥστε νά παραγάγει γνήσιους καρπούς τῆς δυναμικῆς 
ἀνθρώπινης συνεργασίας μέ τόν Θεό.

Σ᾽ αὐτή τήν περίπτωση ἄς ξανακοιτάξουμε, λ.χ. τήν πράξη τῆς ἀρχαίας 
Ἐκκλησίας. Πῶς χειρίσθηκε τό θέμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς;  Ἡ ἑλληνική γλώσσα 
ἦταν ἡ κυρίαρχη γλώσσα τοῦ ρωμαϊκοῦ κόσμου, ἀκόμη καί στήν ἐποχή τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Παρά ταῦτα, πολύ ἐνωρίς στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
συναντοῦμε σημαντικές προσπάθειες μεταφράσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς σέ 
διάφορες γλῶσσες: Συριακή, αἰθιοπική, γεωργιανή, ἀρμενική, Vulgata, Itala, 
κοπτική. Τί σημαίνει αὐτή ἡ πληθώρα μεταφράσεων, ἄν ὄχι τήν ἰσχυρή 
αἴσθηση μεταξύ τῶν ἀρχαίων χριστιανῶν πατέρων ὅτι ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ 
πρέπει νά γίνει προσιτή καί νά ἐνσωματωθεῖ σέ κάθε τοπική πολιτιστική 
πραγματικότητα;
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Γνωρίζουμε ὅτι ἡ μετάφραση δέν ἀποτελεῖ ἐπιστήμη ἀπολύτου ἀκριβείας, 
ὅτι ἡ δυσκολία ν᾽ ἀποδώσουμε σωστά μιά γλώσσα σέ μιά ἄλλη ἐνδέχεται νά 
εἰσαγάγει ἀλλότρια νοήματα στό κείμενο ἤ νά περιορίσει τίς δυνατότητες 
πολλαπλῶν νοημάτων. Ἐντούτοις, παρά τούς κινδύνους οἱ ὁποῖοι συνοδεύουν 
τό μεταφραστικό ἔργο, ἡ ἀρχαία  Ἐκκλησία ἀπήντησε στήν πρόκληση τῆς 
ἀποστολῆς της ἐντός ἑνός πλουραλιστικοῦ κόσμου μέ τό νά προωθήσει 
συνειδητά τό δικό της γλωσσικό πλουραλισμό μέσω τῆς μεταφράσεως τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς. Ἀκόμη καί ἐντός τοῦ παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος 
τοῦ ἀρχαίου ρωμαϊκοῦ κόσμου ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν παρέβλεψε τά εἰδικά 
πολιτιστικά στοιχεῖα τῶν τοπικῶν κοινοτήτων, ποτέ δέν ἀγνόησε τόν 
κοινωνικοπολιτικό ἤ τόν ἐθνικό πλουραλισμό.

2. Ἡ δευτέρα πρόταση ἀναφέρεται στήν ὀρθόδοξο ἀντίληψη γιά τό 
πρόσωπο καί τή σημασία πού ἔχει αὐτή ἡ ἰδέα στήν ἀντιμετώπιση τῆς 
προκλήσεως τοῦ πλουραλισμοῦ. Μέ τό θεολογικό ὅρο «πρόσωπο» ἐκφρά-
ζουμε μιά σύνθεση ἰδεῶν καί ἀξιῶν. Μεταξύ προσώπων ὑπάρχει κοινότητα 
ἀπό πλευρᾶς οὐσίας, ἐνῶ ταυτοχρόνως ὑπάρχει μία σαφέστατη διάκριση 
μοναδικότητας. Τό «πρόσωπο» ὑπονοεῖ τήν ὕπαρξη τοῦ ἄλλου μέσω τῆς 
κοινῆς φύσεως, ἐνῶ ταυτοχρόνως τονίζει τή σημασία τῆς ἑτερότητας τοῦ 
συγκεκριμένου ἀτόμου.

Ἡ σύγχρονη κοινωνία ἔχει τήν τάση νά περιορίζει τό πρόσωπο στήν 
περιγραφή ἐξωτερικῶν χαρακτηριστικῶν.  Ἐπί παραδείγματι, συχνά ἀκοῦμε 
στά μέσα ἐνημερώσεως νά γίνεται ἀναφορά ἀποκλειστικά καί μόνο στίς 
κατηγορίες τῆς φυλῆς, τοῦ γένους, τῆς κοινωνικῆς τάξεως, τοῦ χρώματος, τῆς 
ἡλικίας ἤ τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀπασχολήσεως. Ἡ ἀναφορά τοῦ εἴδους αὐτοῦ 
μειώνει σέ ἀποφασιστικό βαθμό τήν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου.  
Ὅπως ἔχει γράψει χαρακτηριστικά ὁ Μητροπολίτης Περγάμου  Ἰωάννης, 
ἡ μοναδικότητα εἶναι κάτι ἀπόλυτο γιά τό πρόσωπο. Τό πρόσωπο εἶναι 
τόσο ἀπόλυτο στή μοναδικότητά του, ὥστε δέν ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό του νά 
θεωρηθεῖ ὡς μιά ἀριθμητική ἔννοια ἤ νά τοποθετηθεῖ ἐν σειρᾷ μέ ἄλλα ὄντα ἤ 
νά συνδυασθεῖ μέ ἄλλα ἀντικείμενα ἤ νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς μέσο ἀκόμη καί 
γιά πολύ ἱερούς σκοπούς. Ὁ σκοπός εἶναι τό ἴδιο τό πρόσωπο.

 Ἡ ὀρθόδοξος ἔννοια περί προσώπου διαφέρει ἀπό τήν ἀμερικανική ἰδέα 
τοῦ ἀτομισμοῦ, διότι τό πρόσωπο ὁλοκληρώνεται μόνο ἐντός τῆς κοινότητας, 
μόνο στή σχέση ἀγάπη καί ἀνοίγματος πρός τόν ἄλλο, ὅσο καί ἄν αὐτός ὁ 
ἄλλος διαφέρει. Συνεπῶς, ἀσχέτως τοῦ πόσο προχωρημένο εἶναι τό στάδιο 
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τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί ἀσχέτως τῶν μορφῶν τίς ὁποῖες ὁ πλουραλισμός 
θά ἐμφανίσει στό ἐγγύς ἤ τό ἀπώτερο μέλλον, ἡ ὀρθόδοξος ἄποψη περί 
προσώπου θά ἔχει πάντοτε ὑπέρτατη σημασία καί θά πρέπει νά τονίζεται 
συνεχῶς σέ κάθε πλουραλιστικό ἐπίπεδο.

3.  Ἡ τρίτη καί τελευταία πρόταση συνδέει τήν πρόκληση τοῦ πλουρα-
λισμοῦ μέ τήν εὐχαριστηριακή κοινότητα, δηλαδή τήν ὀρθόδοξο ἐνορία. Ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος ἔκανε πράξη ἕνα προσωπικό πλουραλισμό· οἱ ἐνορίες 
πρέπει νά γίνουν οἱ φορεῖς ἑνός ἐνοριακοῦ πλουραλισμοῦ, δηλαδή νά γίνουν 
«τὰ πάντα τοῖς πᾶσι».  Ἡ πνευματική ἀνοικοδόμηση τῆς τοπικῆς ἐνορίας σέ 
αὐθεντική κοινότητα πίστεως ἀποτελεῖ σήμερα πρόγραμμα προτεραιότητας. 
Ὅταν συζητοῦμε περί πλουραλισμοῦ σ᾽ ἕνα θεωρητικό ἐπίπεδο, ἄς μήν 
ξεχνοῦμε τό πῶς οἱ ἰδέες καί προτάσεις μας μποροῦν νά μεταφρασθοῦν σέ 
συγκεκριμένες πράξεις τῆς ζωῆς τῆς κοινότητας μέ τό νά προσφέρουν ἕνα εἶδος 
ἐνοριακοῦ πλουραλισμοῦ.  Ἕνας τέτοιος ἐνοριακός πλουραλισμός, ὁ ὁποῖος 
διασώζει τή μοναδικότητα καί ἀκεραιότητα τοῦ προσώπου καί τήν ἑνότητα 
καί ζωτικότητα τῆς κοινότητας μπορεῖ νά γίνει ἕνα ἔξοχο ὑπόδειγμα γιά τήν 
παγκοσμιοποιημένη καί πλουραλιστική κοινωνία μας.

Στήν ἀρχή τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφέραμε ὡς ὁδηγητικό κείμενο 
τή διακήρυξη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα 
πάντως τινὰς σώσω» (Α´ Κορ. 9:22). Στό τέλος τῆς σύντομης διαδρομῆς μας 
καταλήγουμε μέ τήν ἴδια ἀκριβῶς προγραμματική φράση.

Μιά ἐπαρκής θεολογία τοῦ πλουραλισμοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς μιά εὐχάριστη 
φιλοσοφική ἄσκηση γιά τίς  Ὀρθόδοξες  Ἐκκλησίες τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου 
αἰώνα. Εἶναι τό ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ ἔργου στό ὁποῖο 
ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ μέ τή μεγάλη ἐντολή «καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ 
πέμπω ὑμᾶς» ( Ἰω. 20:21).  Ἐάν δέν καταλάβουμε πῶς μποροῦμε ὡς  Ἐκκλησία, 
ὡς τοπικές ἐνορίες, ὡς θεολόγοι, ὡς κληρικοί καί λαϊκοί νά γίνουμε «τὰ πάντα 
τοῖς πᾶσι» μέ ἕνα πλήρη καί γνήσιο ὀρθόδοξο τρόπο, ἐάν δέν καταλάβουμε 
πῶς μποροῦμε νά ζοῦμε τόν πλουραλισμό μας, ἐνῶ ταυτοχρόνως νά μένουμε 
προσκολλημένοι στήν ἀλήθεια τῆς πίστεως τοῦ ἑνός Κυρίου  Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί τῆς μιᾶς  Ἁγίας  Ἐκκλησίας του, δέν θά μπορέσουμε νά ἀπαντήσουμε 
σωστά στήν ὑπέρτατη κλήση τοῦ ἑνός καί μόνο Κυρίου τῆς ζωῆς μας, ὁ ὁποῖος 
μᾶς εἶπε: «καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπτω ὑμᾶς» ( Ἰω. 20:21).
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Διάλεξα ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, καὶ 
ἰδιαίτερα τὸ «Πάτερ ἡμῶν», γιατὶ νομίζω εἶναι ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ 
προσευχή, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι «Κυριακὴ» προσευχή, ἡ προσευχὴ ποὺ μᾶς 

ἔδωσε ὁ Κύριος.

Καὶ νομίζω ὅτι ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε τὴν προσευχὴ ποὺ Ἐκεῖνος ἔκανε, μᾶς 
ἔδωσε τὴ ζωὴ ποὺ Ἐκεῖνος ἔζησε καὶ μᾶς δίδαξε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτόν Του· κι 
αὐτὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅπως μᾶς εἶπε ἄλλη φορὰ «Ἐγὼ 
εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα» (Ἰω. ιε΄ 5)· ὅπως ἡ σχέση τοῦ κλήματος 
καὶ τῆς ἀμπέλου εἶναι μιὰ σχέση ὀργανικὴ καὶ ἀθόρυβα προχωρᾶ ὁ χυμὸς 
τῆς ἀμπέλου πρὸς τὰ κλήματα, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε ὅλη τὴν ὕπαρξή 
Του, ὁπότε, μέσα στὴν προσευχὴ αὐτὴ - ἂν τὴν κάνουμε συνειδητὰ καὶ ἂν τὴν 
ζοῦμε - νομίζω ὅτι ζοῦμε ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.

Ἀλλὰ ἂς ἀρχίσουμε νὰ διαβάζουμε τὴν προσευχὴ αὐτὴ καὶ νὰ τὴν 
παρακολουθοῦμε φράση πρὸς φράση.

Ἡ πρώτη φράση λέει:

«Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Νομίζω ὅτι ἡ ἁμαρτία μας ἡ μεγάλη εἶναι μιά· πολλὲς φορὲς ἀπογοη-
τευόμαστε καὶ ξεχνᾶμε ἕνα πρᾶγμα: ὄχι ὅτι εἴμαστε ἀδύνατοι, ἀλλ᾿ ὅτι ὁ Θεὸς 
μᾶς ἀγαπάει. Ἂν ἔχουμε ἕνα κεφάλαιο ἐμεῖς οἱ ἀδύνατοι, εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς 
ἀγαπᾶ καὶ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας μας.

Λέμε ὅτι ὁ πατέρας, ἡ μάνα, ἀγαποῦν τὸ παιδί τους ὄχι γιατὶ εἶναι 
καλό, ἀλλὰ γιατὶ εἶναι παιδί τους· ὁπότε εἶναι μεγάλο πρᾶγμα ἂν αὐτὴ τὴ 
συνείδηση τὴν ἀποκτήσουμε καὶ νοιώσουμε ὅτι μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ποῦμε τὸν 



521«ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»

Θεὸ Πατέρα μας. Γιατὶ αὐτὴ ἡ λέξη τὰ λέει ὅλα. Ἀμέσως μᾶς βάζει μέσα στὸ 
κλίμα τῆς Ἐκκλησίας. Μπορεῖ νὰ εἶναι κανένας ὀρφανός, μπορεῖ νὰ τὸν ἔχουν 
ἐγκαταλείψει οἱ δικοί του, μπορεῖ ὅλα νὰ τὰ ἔχει χάσει καὶ νὰ αἰσθάνεται μόνος· 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας του, νοιώθει μιὰ ἀσφάλεια, μιὰ 
σιγουριὰ καὶ ὅλος ὁ κόσμος γίνεται σπίτι του.

Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ καὶ τὸ ἑξῆς: μήπως δὲν θἆταν καλύτερα νὰ μᾶς ἐγκατα- 
λείψουν ὅλοι, γιὰ νὰ νοιώθουμε αὐτὴ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Θαῤῥῶ πὼς κι αὐτὸ 
μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε. Γι᾿ αὐτό, βλέπετε κι ὁ Κύριος στοὺς μακαρισμούς Του 
λέγει: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, μακάριοι οἱ διψῶντες, μακάριοι οἱ πεινῶντες, 
μακάριοι οἱ κλαίοντες...». Δηλαδή, μακάρι νὰ στερηθοῦμε τὴ στοργὴ τὴν 
ἀνθρώπινη, νὰ τὰ χάσουμε ὅλα, γιὰ νὰ νοιώσουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας μας.

Θυμᾶμαι μιὰ φορὰ ποὺ εἴχαμε ῥωτήσει μιὰ γριὰ στὸ Παρίσι, Ῥωσίδα, τί 
εἶναι μοναχός, καὶ αὐτὴ μᾶς εἶπε αὐθόρμητα ὅτι μοναχὸς εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, 
ὁ ὁποῖος κρέμεται ἀπὸ ἕνα σχοινί, καὶ τὸ σχοινὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Νομίζω ὅτι αὐτὸ τελικὰ μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε γιὰ κάθε ἄνθρωπο: ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος ἔχει μιὰ δύναμη στὴ ζωή του καὶ ἡ δύναμη αὐτὴ εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς 
τὸν ἀγαπᾶ. Ἤλθαμε στὴ ζωὴ καὶ ἐλπίζουμε, γιατὶ κάποιος μᾶς ἀγαπᾶ· κι αὐτὸς 
ὁ κάποιος εἶναι δυνατὸς ἄσχετα ἂν ἐμεῖς εἴμαστε ἀδύνατοι.

«Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Πατέρας μας λοιπὸν δὲν εἶναι ἁπλῶς 
κάποιος ποὺ μπορεῖ νὰ ἐντοπισθεῖ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
οὐράνιος Πατέρας, ὁπότε, ὅλος ὁ κόσμος, ὅλος ὁ οὐρανὸς γίνεται σπίτι μας. 
Ἔτσι, λοιπόν, μποροῦμε νὰ νοιώθουμε ἄνετα κι ἐλεύθερα. Γι᾿ αὐτό, λέγεται, 
ὅτι ὅταν εἶπαν στὸν Εὐάγριο Ποντικό, ἕνα ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀσκητὲς τῆς 
Νιτρίας, ὅτι ὁ πατέρας του πέθανε, αὐτὸς ἀντέδρασε αὐθόρμητα καὶ λέει: «Μὴ 
βλαστημεῖτε· ὁ Πατέρας μου δὲν πέθανε ποτέ»!

Ἔτσι, λοιπόν, μὲ τὴν πρώτη φράση ὁ Κύριος μᾶς δίνει κουράγιο, μᾶς κάνει 
δικούς Του ἀδελφούς, καὶ μᾶς λέει τὸν Πατέρα Του νὰ τὸν λέμε καὶ δικό μας 
Πατέρα. Καὶ κάτι ἄλλο λένε οἱ Πατέρες: Λέμε τὸν Θεὸ «Πάτερ ἡμῶν» - δὲν 
λέμε ἁπλῶς Πατέρα μου - ὁπότε ὁ Θεὸς εἶναι ὅλων Πατέρας μας καί, ἔτσι, ὅλοι 
εἴμαστε μεταξύ μας ἀδελφοί.

Ἡ ἑπόμενη φράση λέει,

«ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου»
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Σ᾿ αὐτὲς τὶς δύο φράσεις οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας βλέπουν τὴν 
παρουσία τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ἔτσι λοιπόν, σ᾿ αὐτὲς τὶς 
τρεῖς φράσεις «Πάτερ ἡμῶν... ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», εἶναι παροῦσα ὅλη ἡ 
Ἁγία Τριάς. Τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. (Ὑπάρχει 
μάλιστα μιὰ γραφὴ τοῦ Εὐαγγελίου παλαιότερη, ποὺ ἀντὶ νὰ λέει «ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία σου» λέει «ἐλθέτω τὸ Πνεῦμα σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ καθαρισάτω 
ἡμᾶς). Ὁπότε ἐδῶ ἔχουμε παροῦσα τὴν Ἁγία Τριάδα. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε: 
«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα..., καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν..., καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον...».

»Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου...». Παρακαλοῦμε ἐμεῖς νὰ ἁγιασθεῖ τὸ 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ, ἂν βλέπουμε αὐτὰ ποὺ λένε οἱ Πατέρες, ὅτι τὸ ὄνομα 
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ τὸ «ἁγιασθήτω τὸ 
ὄνομά σου» μποροῦμε νὰ τὸ συνδέσουμε μὲ ἐκεῖνο ποὺ λέει ὁ Κύριος: «Ἐγὼ 
ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ» (Ἰω. ιζ΄ 19). Καὶ τὸ 
«ἁγιάζω ἑμαυτὸν» τοῦ Κυρίου σημαίνει ὅτι, ἐγὼ θυσιάζω τὸν ἑαυτό μου γιὰ 
νὰ ἁγιασθοῦν ἐν ἀληθείᾳ, στὴν πραγματικότητα, οἱ πιστοί. Ἔτσι λοιπόν, ὅταν 
καὶ ἐμεῖς λέμε «ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου», εἶναι σὰν νὰ λέμε, ἂς ἁγιασθεῖ ἡ 
θυσία τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Κύριος εἶναι ὁ ἁγιασμός, ἡ 
ἀπολύτρωση καὶ ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν. Καί, «ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», νὰ ἔλθει 
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο στὴν Πεντηκοστή· καὶ πάντοτε ἔρχεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 
καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιὰ συνεχὴς Πεντηκοστή.

Μέσα, λοιπόν, σ᾿ αὐτὲς τὶς τρεῖς φράσεις βλέπουμε παροῦσα ὅλη τὴν 
Ἁγία Τριάδα. Ἀλλά, μποροῦμε νὰ δοῦμε σ᾿ αὐτὲς τὶς τρεῖς φράσεις, καὶ τὴν 
πραγματικότητα τῆς ἐπικλήσεως τῆς κεντρικῆς εὐχῆς τῆς Θείας Λειτουργίας: 
Αὐτὸ ποὺ ὁ ἱερεύς, παρακαλεῖ τὸν Οὐράνιο Πατέρα, νὰ στείλει δηλ. τὸ Πνεῦμα 
τὸ πανάγιον καὶ νὰ ποιήσει τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ.

Καὶ φθάνουμε στὴν τέταρτη φράση, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κεντρικὴ φράση 
τοῦ «Πάτερ ἡμῶν», καὶ τὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς 
δικῆς μας ζωῆς: εἶναι τὸ 

«γενηθήτω τὸ θέλημά σου»

Ἴσως αὐτὴ ἡ φράση, «γενηθήτω τὸ θέλημά σου», μπορεῖ νὰ παρομοιασθεῖ 
μὲ τὸ «Ἀμὴν» τῆς ἐπικλήσεως. Καὶ αὐτὸ τὸ «γενηθήτω τὸ θέλημά σου» 



523«ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»

εἶναι ἡ κατάληξη καὶ ἡ ἀνακεφαλαίωση τῶν προηγουμένων φράσεων· στὶς 
προηγούμενες φράσεις λέμε, «ἁγιασθήτω τὸ Ὄνομά σου», «ἐλθέτω ἡ βασιλεία 
σου», «γενηθήτω τὸ θέλημά σου». Ἀναφερόμαστε στὸ Θεό, λέμε τὸ ὄνομά 
Του νὰ ἁγιασθεῖ, ἡ βασιλεία Του νὰ ἔλθει, τὸ θέλημά του νὰ γίνει. Δίνουμε 
τὰ πάντα στὸ Θεό, καὶ αὐτὸ ἐπικυρώνεται καὶ ἀνακεφαλαιώνεται μ᾿ αὐτὴ τὴ 
φράση, «γενηθήτω τὸ θέλημά σου».

Γιὰ νὰ καταλάβουμε καλύτερα τί σημασία ἔχει τὸ «γενηθήτω τὸ θέλημά 
σου», θὰ εἶναι καλὰ νὰ θυμηθοῦμε αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, γιατί κατέβηκε 
ἀπ᾿ τὸν Οὐρανό: «Ἐγὼ καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ 
πέμψαντός με Πατρὸς καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον». Καὶ τὸ ἄλλο πάλι ποὺ 
λέει, ὅτι «ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστί...»· ἡ κρίσις μου εἶναι δίκαιη καὶ σωστή, 
γιατὶ «οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός». 
Καὶ κάτι ἄλλο: θυμᾶστε ποὺ ὁ Κύριος συναντήθηκε μὲ τὴ Σαμαρείτιδα· ὅταν 
ἦλθαν οἱ μαθητές, εἶπαν στὸν Κύριο: «Ῥαββί, φάγε»· κι ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε, 
ὅτι «ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ἡμεῖς οὒκ οἴδατε...». Ἐγὼ ἔχω νὰ φάω ἕνα 
φαγητὸ τὸ ὁποῖο ἐσεῖς δὲν ξέρετε. «Ἐμὸν βρῶμα ἐστὶν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον».

Αὐτό, λέει, ποὺ ἐμένα μὲ τρέφει εἶναι νὰ ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 
με Πατρός. Καὶ νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καθορίζει 
τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου καὶ τὴ ζωὴ τὴ δική μας. Γι᾿ αὐτὸ βλέπουμε τὸν Κύριο στὴ 
συνέχεια, τὴν ὥρα τῆς Γεθσημανῆ, δηλ. τὴν ὥρα τῆς πραγματικῆς ἀγωνίας - 
θἄλεγε κανεὶς τὴν ὥρα ἑνὸς δυνατοῦ σεισμοῦ ποὺ τὰ πάντα δοκιμάζονται, καὶ 
ὁ Κύριος «γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο» - νὰ λέει «Πάτερ 
μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, 
γενηθήτω τὸ θέλημά σου» (Ματθ. κστ΄ 42). Αὐτὸ ποὺ μᾶς εἶπε ὁ Κύριος νὰ 
λέμε, καὶ ἐκεῖνος τὸ εἶπε στὴ δύσκολη στιγμὴ καὶ προχωρεῖ ὁ Κύριος ἤρεμα, 
ἀλλὰ παντοκρατορικὰ πρὸς τὸ πάθος ἀκριβῶς γιατὶ λέγοντας, «ὄχι τὸ δικό 
μου θέλημα, ἀλλὰ τὸ δικό σου νὰ γίνει», ἀμέσως στρέφεται ἐσωτερικά, παίρνει 
ἄλλη δύναμη καὶ προχωρεῖ.

Δὲν θἆταν ἄσχημα νὰ πᾶμε τώρα γιὰ μιὰ στιγμὴ καὶ στὴ δικιά μας ζωή. 
Ἀγωνιζόμαστε στὴ ζωή μας, ἀρχίζουμε, ἔχουμε σχέδια, ἔχουμε προγράμματα, 
προχωρᾶμε καλά, ἀλλὰ σὲ μιὰ στιγμὴ μπορεῖ νὰ περάσουμε δυσκολίες. Νομίζω 
ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν περάσει τὴ Γεθσημανῆ του. Καὶ τὴν ὥρα 
ποὺ τὰ πάντα καταῤῥέουν, τότε μόνο τὰ πάντα ἀνασταίνονται, καὶ τότε μόνο 
καταλαβαίνει κανεὶς αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, ὅτι τὸ νὰ ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ 
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πέμψαντός με Πατρὸς καὶ ὄχι τὸ δικό μου, αὐτὸ εἶναι ποὺ μὲ τρέφει. Ἐκείνη 
τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ πάντα καταστρέφονται καὶ δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἐλπίδα 
πουθενὰ καὶ κανένα φῶς, καὶ τὰ πάντα εἶναι σκεπασμένα μὲ σκοτάδι, ἂν ὁ 
ἄνθρωπος πεῖ - Θεέ μου, νὰ γίνει τὸ θέλημά σου, ἀμέσως παίρνει μιὰ ἄλλη 
δύναμη, ἀνασταίνεται καὶ προχωρεῖ παντοκρατορικὰ καὶ σεμνὰ πρὸς τὴν ὁδό, 
πρὸς τὴ διάβαση, πρὸς τὸ Πάσχα ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, σὲ μιὰ ἐξέλιξη ποὺ δὲν 
σταματᾶ ποτέ. Καὶ τότε, ἐκ τῶν ὑστέρων, θὰ εὐχαριστεῖ κανεὶς τὸ Θεὸ ὄχι γιὰ 
τὶς εὐκολίες, ἀλλὰ γιὰ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς του καὶ γιὰ τὴ Γεθσημανῆ του, ἡ 
ὁποία τὸν ἀνάγκασε, μέσα στὴν ἐξάρθρωση τοῦ ἑαυτοῦ του, νὰ πεῖ τὸ λογισμό 
του ἐλεύθερα, νὰ καταλήξει στό: «Θεέ μου, νὰ γίνει τὸ δικὸ σου θέλημα».

Νομίζω ὅτι αὐτὸ τὸ «γενηθήτω τὸ θέλημά σου» μοιάζει μὲ τὸ «γενηθήτω» 
τὸ δημιουργικὸ (αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Κύριος, «Εἶπε καὶ ἐγενήθησαν, ἐνετείλατο 
καὶ ἐκτίσθησαν»), καὶ μὲ τὸ λειτουργικὸ γενηθήτω (ὅταν ὁ ἱερεὺς ἱερουργεῖ τὸ 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ παρακαλεῖ τὸν Πατέρα νὰ καταπέμψει τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα καὶ νὰ ποιήσει τὸν ἄρτον Σῶμα Χριστοῦ καὶ τὸ ἐν τῷ Ποτηρίῳ 
Αἷμα Χριστοῦ καὶ λέει τὸ Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν, ὁπότε ἤδη ἔγινε τὸ μυστήριο. 
Ὑπάρχει μιὰ σχέση μεταξὺ τοῦ δημιουργικοῦ γενηθήτω καὶ τοῦ λειτουργικοῦ). 
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος συνειδητὰ πεῖ, Θεέ μου, νὰ γίνει τὸ θέλημά σου καὶ σὲ μένα, 
μοιάζει καὶ μὲ αὐτὸ ποὺ εἶπε ἡ Παρθένος στὸν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ: «γένοιτό 
μοι κατὰ τὸ ῥῆμα σου»· νὰ γίνει σὲ μένα, στὴν ὕπαρξή μου, μέσα μου, κατὰ τὸ 
ῥῆμα σου· Θεέ μου, νὰ γίνει κατὰ τὸ θέλημά σου. Ὁπότε ὁ ἄνθρωπος ἁγιάζεται 
καὶ παίρνει μιὰ ἄλλη δύναμη.

Λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ κάπου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ, ὑπακούοντας στὸ 
Θεό, νὰ γίνει Θεὸς κατὰ χάριν, καὶ νὰ δημιουργήσει ἐκ τοῦ μὴ ὄντος νέους 
κόσμους: ὁ ἄνθρωπος γίνεται τελείως νέος, ὁ ἀδύνατος παίρνει ἄλλη δύναμη 
καὶ ὁ νεκρὸς παίρνει νέα ζωὴ καὶ προχωρεῖ. Τότε καταλαβαίνει ὅτι, πράγματι, 
εἶναι τροφὴ πραγματικὴ τὸ νὰ καταλήξει νὰ πεῖ ἤρεμα, «Θεέ μου, νὰ γίνει τὸ 
θέλημά σου καὶ ὄχι τὸ δικό μου».

Γι᾿ αὐτὸ βλέπετε ὅτι ὁ ἀληθινὸς θεολόγος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ πάει στὸ 
πανεπιστήμιο καὶ παίρνει ἄριστα ἐπειδὴ θυμᾶται μερικὲς χρονολογίες καὶ 
μερικὰ ὀνόματα ἢ γράφει μιὰ ἐργασία· ἀλλά, ἀληθινὸς θεολόγος ποὺ γνωρίζει 
ποιά εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου, εἶναι αὐτὸς ὁ 
ὁποῖος στὴ δύσκολη στιγμὴ λέγει: μὴ τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθω θέλημα. 
Τότε ὅλος ὁ Θεὸς μπαίνει μέσα του, τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο τὸν κάνει θεολόγο, 
τὸν κάνει θεὸ κατὰ χάριν καὶ προχωρεῖ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μὲ ἕνα ἄλλο τρόπο 
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μπροστά. Καὶ ὅπως ὁ Κύριος ἀναστημένος προχωροῦσε κεκλεισμένων τῶν 
θυρῶν ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς ὁ ἀδύνατος ἀλλὰ καὶ παντοδύναμος μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ, προχωρεῖ εἴτε τὰ προβλήματα εἶναι λυμένα ἢ ἀνοικτά. Γι᾿ αὐτὸ 
ἂν τυχὸν περνᾶμε δυσκολίες ἂς λέμε τὸ λογισμό μας ἐλεύθερα· ὅπως θέλει 
κανεὶς νὰ ἐκφρασθεῖ, ἂς ἐκφρασθεῖ, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας μας. Ἀλλὰ 
στὴ συνέχεια ἂς ποῦμε, Θεέ μου, ἐγὼ δὲν ξέρω, ἐσὺ ξέρεις, ἐσὺ μὲ ἀγαπᾶς πιὸ 
πολὺ ἀπὸ ὅ,τι τοὺς ἀγαπῶ ἐγὼ καὶ πιὸ πολὺ ἀνήκουν σὲ σένα ὅλοι ἀπ᾿ ὅ,τι 
ἀνήκουν σὲ μένα. Ὁπότε ἂς γίνει τὸ θέλημά σου. Ἂν τυχὸν τὸ θέλημά σου 
ἐξωτερικὰ φαίνεται καταστροφή, νἆναι καταστροφή. Καλύτερα μιὰ θεοθέλητη 
καταστροφὴ παρὰ ὁποιαδήποτε ἐπιτυχία μὲ τὴν ἀνθρώπινη βούληση, ποὺ εἶναι 
ἀληθινὸ χαντάκωμα καὶ ἀληθινὴ καταστροφή. Τότε τὸ «γενηθήτω τὸ θέλημά 
σου» εἶναι ἡ φράση ποὺ μᾶς τρέφει καὶ μᾶς ἀνασταίνει σὲ ἕναv ἄλλο χῶρο.

Ἡ ἄλλη φράση εἶναι, 

«ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

Ἐδῶ πέρα, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Χριστός, βάζει τὸν 
καθένα μας ὑπεύθυνα γιὰ τὴ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου. Δὲν λέει, «Θεέ μου, 
νὰ γίνει τὸ θέλημὰ σου στὴ ζωή μου», ἀλλὰ νὰ γίνει τὸ θέλημά σου ὡς ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, νὰ γίνει σ᾿ ὁλόκληρη τὴ γῆ. Θυμᾶμαι σ᾿ ἕνα νησί, 
στὴν Κῶ, ποὺ εἶχα πάει μιὰ φορὰ εἶχα δεῖ μιὰ γριούλα. Μοῦ λέει, «Ἐγὼ δὲν 
ξέρω γράμματα καὶ δὲν ξέρω νὰ κάνω καμιὰ προσευχή, μὰ οὔτε τὸ Πιστεύω 
μπορῶ νὰ πῶ οὔτε τὸ Πάτερ ἡμῶν. Γι᾿ αὐτό, τὸ βράδυ ὅταν πέσω νὰ κοιμηθῶ, 
κάνω τὸ σταυρό μου καὶ παρακαλῶ ὁ Θεὸς νὰ ξημερώσει μὲ τὸ καλὸ ὅλον τὸν 
κόσμο». Μὲ ῥωτᾶ, «Καλὰ κάνω;» Τῆς λέω, «Καλὰ κάνεις».

Βλέπετε, ἡ γριούλα εἶχε συλλάβει τὸ μυστικὸ τῆς εὐχῆς αὐτῆς· καὶ 
ἐπειδὴ ζοῦσε μέσα στὴν Ἐκκλησία, καὶ ἐπειδὴ εἶχε τὴ Xάρη τοῦ Χριστοῦ 
ποὺ κυκλοφοροῦσε μέσα στὴν ὕπαρξή της ἀθόρυβα, ὅπως πάει ὁ χυμὸς τῆς 
ἀμπέλου πρὸς τὸ κλῆμα, γι᾿ αὐτό, χωρὶς νὰ ξέρει γράμματα, ἔκανε αὐτὸ τὸ 
ἀληθινό: παρακαλοῦσε ὁ Θεὸς νὰ ξημερώσει μὲ τὸ καλὸ ὅλο τὸν κόσμο. Ἔτσι 
λοιπὸν λέμε «ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

Παρακάτω λέμε, 

«τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον…»

Ὅταν φθάσουμε στὸ σημεῖο νὰ περάσουμε τὴ Γεθσημανῆ καὶ νὰ ποῦμε στὴ 
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δύσκολη στιγμή, «Θεέ μου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου» καὶ δὲν δυσανασχετοῦμε, 
δὲν ἀγανακτοῦμε, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ δεχόμαστε μὲ καρτερία καὶ ἠρεμία, τότε νομίζω 
ὅτι εἶναι ἱκανὸ τὸ πνευματικὸ μας στομάχι νὰ χωνέψει τὴν ὄντως τροφή. Καὶ 
ἡ ὄντως τροφὴ πάλιν εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Εἴδατε ὅτι εἶπε: 
«Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου 
τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰω. στ΄ 51). Ἐγὼ εἶμαι ὁ ἀληθινὸς ἄρτος, ὁ 
ζωντανός, ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό· καὶ ἂν κανεὶς φάει ἀπ᾿ αὐτὸν τὸν 
ἄρτο θὰ ζήσει καὶ δὲν πρόκειται νὰ πεθάνει. Δηλαδὴ παίρνει ἀπὸ τώρα μιὰ 
δύναμη καὶ μιὰ χάρη, ἡ ὁποία τὸν βοηθᾶ νὰ ξεπεράσει τὸν θάνατο· ἤδη ἀπὸ 
τώρα, ἐνῶ βρίσκεται ἐν σαρκί, βρίσκεται μέσα στὴν αἰώνια ζωή.

Γι᾿ αὐτὸ ὅταν λέει ὁ Κύριος, «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν 
σήμερον», τί ἀκριβῶς θέλει νὰ πεῖ; Καὶ λένε οἱ Πατέρες ὁ «ἐπιούσιος» σημαίνει 
ὁ ἄρτος ποὺ ἀφορᾶ τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου ἢ ὁ ἄρτος τῆς ἐπιούσης ἡμέρας. 
Ἐπιοῦσα ἡμέρα εἶναι ἡ ἑπόμενη μέρα· καὶ ἑπόμενη μέρα εἶναι ὁ ἑπόμενος αἰών, 
εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἔτσι λοιπόν, παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ Πατέρα νὰ 
μᾶς ἀξιώσει τῆς «ἐπιούσης ἡμέρας», τοῦ οὐρανίου ἄρτου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
νὰ μᾶς Τὸν δώσει σὰν τροφὴ ἀληθινὴ ἀπὸ σήμερα. Καὶ ἐνῶ βρισκόμαστε ἐν 
σαρκί, ἐνῶ βρισκόμαστε σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο, ὁ ἀληθινὸς ἄρτος ποὺ θὰ μᾶς 
τρέφει νἆναι ὁ ἄρτος τῶν ἀγγέλων, ὁ ἄρτος τῆς «ἐπιούσης ἡμέρας», ὁ ἄρτος 
τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας.

«Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».

Ἐδῶ πέρα θυμόμαστε τὴν προσευχὴ τοῦ Κυρίου ποὺ εἶπε γιὰ τοὺς 
σταυρωτές του: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ΄  
34). Ὁ Κύριος τοὺς συγχώρεσε καὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε καμιὰ δικαιολογία γι᾿ 
αὐτό, ὁ Κύριος βρῆκε μιὰ δικαιολογία γι᾿ αὐτούς, ὅτι δὲν ξέρουν τί κάνουν.

»Καὶ ἄφες ἡμῖν..., ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν...». Ἡ φράση αὐτὴ ἔχει κάτι λίγο 
πιὸ ἀπαιτητικό. Δὲν μᾶς λέει ὁ Κύριος νὰ παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ Πατέρα νὰ 
μᾶς βοηθήσει νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ λέμε ὅτι ἐμεῖς ὁπωσδήποτε 
συγχωροῦμε. Καὶ λέει ὁ Γρηγόριος ὁ Νύσσης ὅτι ἐδῶ πέρα, ἐμεῖς σὰν νὰ λέμε 
στὸ Θεὸ Πατέρα νὰ λάβει ἐμᾶς σὰν ὑπόδειγμα καὶ νὰ μᾶς συγχωρήσει καὶ 
ἐμᾶς.

Ἀλλὰ, ἂν τυχὸν, ἐμεῖς δὲν συγχωροῦμε, τότε τίποτε δὲν γίνεται, τὸ εἶπε ὁ 
Κύριος ξεκάθαρα: «Ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
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οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Ματθ. στ΄ 15). Μπορεῖ 
νὰ πηγαίνουμε στὰ Κατηχητικά, μπορεῖ νὰ πηγαίνουμε στὶς ὁμιλίες, στὴν 
ἐκκλησία, νὰ κοινωνοῦμε καὶ νὰ προχωροῦμε στὴν πνευματικὴ ζωή, μπορεῖ 
νὰ κάνουμε θαύματα, καὶ ὅμως νὰ μὴ συγχωροῦμε κάποιον. Ἀλλὰ ἐὰν δὲν 
συγχωροῦμε δὲν γίνεται ἀπολύτως τίποτα.

«ΠΑΤΕΡ ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ» (Λουκ. κγ΄ 34).

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΓΟΥΛ. ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟ 

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΙ (ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ 
ΤΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ.  ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ, 

ΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ,  ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ UNESCO.
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Στὸ σημεῖο αὐτὸ θἄθελα νὰ θυμηθοῦμε κάτι ποὺ ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλὸς στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀπευθυνόταν: «Πονάω γιατὶ δὲν ἔχω χρόνο νὰ 
σᾶς δῶ ὅλους χωριστὰ τὸν καθένα σας καὶ νὰ ἐξομολογηθεῖτε καὶ νὰ μοῦ πεῖτε 
τὰ παράπονά σας καὶ νὰ σᾶς πῶ καὶ ἐγὼ ὅ,τι μὲ φωτίσει ὁ Θεός. Ἀλλὰ ἐπειδὴ 
δὲν μπορῶ νὰ σᾶς δῶ ὅλους, θὰ σᾶς πῶ μερικὰ πράγματα τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ 
ἐφαρμόσετε. Κι ἂν αὐτὰ ἐφαρμόσετε θὰ προχωρήσετε καλά. Τὸ πρῶτο εἶναι νὰ 
συγχωρᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας». Καὶ γιὰ νὰ τοὺς κάνει νὰ καταλάβουν τί ἤθελε 
νὰ πεῖ, τοὺς δίνει ἕνα παράδειγμα: «Ἤλθαν δύο νὰ ἐξομολογηθοῦν, ὁ Πέτρος 
καὶ ὁ Παῦλος. Ὁ Πέτρος μοῦ εἶπε: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, ἐγὼ ἀπὸ μικρὸς πῆρα τὸν 
καλὸ δρόμο. Ζῶ στὴν ἐκκλησία, ἔχω κάνει ὅλα τὰ καλά, προσεύχομαι, κάνω 
ἐλεημοσύνες, ἔχω κτίσει ἐκκλησίες, ἔχω κτίσει μοναστήρια, ἔχω ἕνα μικρὸ 
ἐλαττωματάκι, ὅτι δὲν συγχωρῶ τοὺς ἐχθρούς μου». Καὶ λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
ὅτι, «Ἐγώ, αὐτὸν τὸν ἀποφάσισα γιὰ τὴν κόλαση, κι εἶπα «ὅταν πεθάνει θὰ 
τὸν πετάξουν στὸ δρόμο νὰ τὸν φᾶνε τὰ σκυλιὰ»». Μετὰ ἀπὸ λίγο ἔρχεται 
ὁ Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἐξομολογήθη καὶ μοῦ λέει: «Ἐγὼ ἀπὸ μικρὸς πῆρα τὸ 
στραβὸ δρόμο, ἔχω κλέψει, ἔχω ἀτιμάσει, ἔχω σκοτώσει, ἔχω κάψει ἐκκλησίες, 
μοναστήρια, δηλ. εἶμαι σὰν δαιμονισμένος· μόνο ἕνα καλὸ ἔχω, ὅτι συγχωρῶ 
τὸν ἐχθρό μου». Καὶ λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, «ἐγὼ κατέβηκα, τὸν ἀγκάλιασα, τὸν 
φίλησα καὶ τοῦ εἶπα σὲ τρεῖς μέρες νὰ κοινωνήσει».

Αὐτὸς ποὺ εἶχε ὅλα τὰ καλά, μὲ τὴν κακότητα νὰ μὴ συγχωρεῖ τὸν ἐχθρό 
του, ὅλα αὐτὰ τὰ μόλυνε, ὅπως ἔχουμε 100 ὀκάδες ζυμάρι καὶ βάζουμε λίγο 
προζύμι καὶ κουφίζει ὅλο τὸ ζυμάρι. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ ἄλλος ποὺ ἔχει κάνει 
ὅλα τὰ κακά, συγχωροῦσε τὸν ἐχθρό του· αὐτὸ ἔδρασε μέσα σ᾿ ὅλα αὐτὰ σὰν 
μιὰ φλόγα κεριοῦ καὶ τἄκαψε ὅλα. Νομίζω, ὅτι αὐτὸ εἶναι βασικό. Καὶ πολλὲς 
φορὲς ἡ ζωή μας ὁλόκληρη βγάζει μιὰ ἀποφορὰ ἀντὶ νἄναι ἄρωμα Χριστοῦ, καὶ 
δὲν ξέρουμε γιατί γίνεται αὐτό. Νὰ συγχωροῦμε, λοιπόν. Νὰ μὴν κρατήσουμε 
καμιὰ κακότητα γιὰ κανένα. Τότε ἡ ζωή μας θὰ προχωρήσει μπροστά. Ἂν αὐτὸ 
δὲν κάνουμε, τότε ὅλες οἱ θεολογίες μας κι ὅλες οἱ ἁγιότητές μας πᾶνε χαμένες. 
Γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς λέει ὁ Κύριος, «ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς 
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Ἕνα ἐλάχιστο πρᾶγμα φτάνει γιὰ νὰ σὲ βάλει 
στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ ἕνα ἐλάχιστο πρᾶγμα μπορεῖ νὰ βρωμίσει ὅλη 
τὴ ζωή μας.

«Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ».
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Λέμε, «μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ἅγιος Ἰάκω-
βος ὁ Ἀπόστολος λέει, «Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς 
περιπέσητε ποικίλοις» (Ἰάκ. α΄ 2). Τὴν ἀπορία μᾶς τὴν λύνουν οἱ Πατέρες. 
Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, λέει ὅτι ὑπάρχουν δύο εἰδῶν πειρασμοί: 
ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἔχουμε τοὺς ἡδονικοὺς καὶ προαιρετικοὺς ποὺ γεννοῦν τὴν 
ἁμαρτία· σ᾿ αὐτοὺς παρακαλοῦμε τὸν Κύριον νὰ μὴν ἐπιτρέψει νὰ μποῦμε καὶ νὰ 
παρασυρθοῦμε. Ἀπ᾿ τὴν ἄλλη μεριὰ ὑπάρχουν ἄλλοι πειρασμοὶ καὶ δοκιμασίες, 
οἱ ἀπροαίρετοι καὶ ὀδυνηροὶ πειρασμοί, οἱ ὁποῖοι κολάζουν τὴν φιλαμαρτήμονα 
γνώμη, οἱ ὁποῖοι σταματοῦν τὴν ἁμαρτία. Ἔτσι, λοιπόν, παρακαλοῦμε νὰ μὴν 
πέσουμε στοὺς πρώτους πειρασμούς, τοὺς ἡδονικοὺς καὶ προαιρετικούς, ἀλλὰ 
ἂν τυχὸν πέσουμε στὶς ἄλλες δοκιμασίες πρέπει νὰ τὶς δεχόμαστε μὲ κάθε χαρά, 
γιατὶ αὐτοὶ οἱ πειρασμοὶ φέρνουν τὴν γνώση, τὴν ταπείνωση, τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Καὶ θυμᾶστε αὐτὸ ποὺ λέει στὸ Γεροντικό: «ἔπαρον τοὺς πειρασμοὺς 
καὶ οὐδεὶς ὁ σωζόμενος». Ἂν βγάλεις ἀπὸ τὴ ζωή μας τοὺς πειρασμούς, αὐτὲς τὶς 
δοκιμασίες, κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ σωθεῖ.

«...ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ». Ἡ τελευταία φράση αὐτῆς τῆς 
προσευχῆς εἶναι ὁ πονηρός. Ἡ πρώτη φράση τῆς προσευχῆς εἶναι τὸ «Πάτερ 
ἡμῶν». Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ πρώτη λέξη, ἡ πρώτη πραγματικότητα, τελευταία δὲ 
εἶναι ὁ πονηρός. Ἡ ζωή μας κινεῖται μεταξὺ τοῦ πονηροῦ καὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
πονηρὸς δὲν ἄφησε κανένα ἀπείραστο· οὔτε τὸν πρῶτο Ἀδὰμ στὸν Παράδεισο 
οὔτε τὸ δεύτερο Ἀδάμ, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν βγῆκε στὴν ἔρημο. Καὶ 
λέει ὁ Κύριος πάλι, ὅτι «τὸ γένος τοῦτο ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν 
προσευχῇ καὶ νηστείᾳ» (Μαρκ. θ΄ 29). Δὲν μποροῦμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ 
τὸν πονηρὸ παρὰ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία. Δὲν φεύγει ὁ πονηρὸς μὲ τὴ 
λογικὴ ὅπως δὲν φεύγει τὸ καρκίνωμα μὲ τὶς ἀσπιρίνες. Δὲν φεύγει ὁ διάβολος 
μὲ τὶς ἐξυπνάδες. Λέγει καὶ ἕνας μοναχός, ὅτι ὁ μεγαλύτερος δικηγόρος δὲν 
μπορεῖ νὰ τὰ βγάλει πέρα μὲ τὸ μικρότερο διάβολο. Γι᾿ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ 
ἀρχίζομε συζήτηση μὲ τὸν πονηρό.  Ἂς τὸν ἀφήνουμε καὶ νὰ φεύγουμε.

Τὸ θέμα στὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι νὰ ἀποκτήσουμε τὴ διάκριση τὴν 
πνευματική, νὰ ξεκαθαρίζουμε τὰ πράγματα ἂν κάτι εἶναι ἀπὸ τὸ Θεὸ ἢ ἀπὸ 
τὸ διάβολο. Μὰ θὰ πεῖ κανένας: Ἐγὼ εἶμαι ἀδύνατος ἄνθρωπος· πῶς μπορῶ 
νὰ ἀποκτήσω αὐτὴ τὴ διάκριση; Νομίζω τὰ πράγματα εἶναι ἁπλὰ ἐὰν τυχὸν 
κάνουμε συνειδητὰ αὐτὴ τὴν προσευχὴ ποὺ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος. Μποροῦμε 
τώρα νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ πίσω: ἐὰν συγχωροῦμε τοὺς ἐχθρούς μας ἀσυζητητί· 
ἐὰν τρεφόμεθα μὲ τὸν οὐράνιον ἄρτον· ἐὰν στὴ δύσκολη στιγμὴ λέμε, «Θεέ 
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μου, νὰ γίνει τὸ θέλημά σου» καὶ ἐὰν νοιώθουμε τὸ Θεό, Πατέρα μας, τότε, 
ἐνῶ εἴμαστε πάρα πολὺ ἀδύνατοι, θὰ εἴμαστε ταυτόχρονα καὶ πανίσχυροι. 
Ἐάν, ἀντίθετα, κάνουμε τὸ θέλημὰ μας καὶ δὲν συγχωροῦμε τὸν ἄλλο, τότε 
τὸν διάβολο ἀπὸ μυρμήγκι τὸν κάνουμε λιοντάρι καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὰ 
βγάλουμε πέρα μὲ καμιὰ δύναμη. Ἀντίθετα, ἐὰν λέμε: τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ 
γίνει, ἐγὼ δὲν ξέρω τίποτα· ἂν συγχωροῦμε ἀσυζητητί· ἂν τὴ στιγμὴ ποὺ μᾶς 
ἔχουν σκοτώσει, ἐμεῖς, σκοτωμένοι, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν κρατᾶμε καμιὰ 
κακότητα γι᾿ αὐτὸν ποὺ μᾶς σκότωσε καὶ λέμε ἔχει ὁ Θεός, δὲν πειράζει· τότε 
ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς ὁ ἀδύνατος, εἶναι παντοδύναμος καὶ μπορεῖ νὰ τὰ βγάλει 
πέρα καὶ ὁ διάβολος μπροστὰ του εἶναι μυρμήγκι. Καὶ προχωρεῖ ἐλεύθερα.

«ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ, 
ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ» (Ματθ. κστ΄ 41)

ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ.
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟ ΚΑΡΥΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
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Θυμᾶστε, στὴ Γεθσημανῆ1, ὅταν ὁ Κύριος «γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτε-
νέστερον προσηύχετο» καὶ εἶπε «οὐ τὸ ἐμὸν θέλημα γινέσθω», ἀναφέρεται 
ἐκεῖ στὴν Ἁγία Γραφὴ ὅτι, «ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐνισχύων 
αὐτὸ» (Λουκ. κβ΄ 43). Καὶ ἐπίσης ὅταν στὴν ἔρημο εἶπε, «ὕπαγε ὀπίσω μου, 
σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ 
λατρεύσεις», τότε τὸν ἄφησε ὁ διάβολος «καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ 
διηκόνουν αὐτῷ» (Ματθ. δ΄ 10-11). Ἔτσι, λοιπόν, συμβαίνει καὶ σ᾿ ἐμᾶς· ἂν 
λέμε τὴν προσευχὴ αὐτή, ἂν ζοῦμε τὴ ζωὴ αὐτή, ὁ πονηρὸς φεύγει, ἡ διάκριση 
ἡ πνευματικὴ ἔρχεται μέσα μας καὶ ἄγγελοι μᾶς διακονοῦν. Καὶ μποροῦμε 
νὰ νοιώσουμε αὐτὴ τὴ συντροφιὰ τῶν ἀγγέλων· καὶ μποροῦμε ἀπὸ τώρα 
νὰ ζήσουμε στὸν Οὐρανό· καὶ μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε αὐτὲς τὶς 
φράσεις τὶς κυριακὲς καὶ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ζωή μας γίνεται τότε «ἀγγελόκτιστη», 
«Θεοσκέπαστη». Τότε ὁ ἄνθρωπος ὁ μικρὸς γίνεται μὲ τὴ Χάριν τοῦ Θεοῦ 
παντοδύναμος...

1  Η ΛΕΞΗ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η ένδοξη επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 γιορτάστηκε με μεγαλο-
πρέπεια σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Η κυανόλευκη1  κυμάτιζε ενθουσι-
ωδώς σ’ όλους τους ναούς, τα κυβερνητικά κτήρια, τα σχολεία και 

άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Οι κυματισμοί της συγκινούσαν 
την ευαίσθητη, σε εθνικά θέματα ψυχή του κυπριακού ελληνισμού και η σκέ-
ψη τους μεταφερόταν στις δραματικές εκείνες ημέρες κατά τις οποίες, σύμ-
φωνα με το Reuter: «Εἰς ὁλόκληρον τὴν Κύπρον ἐπικρατεῖ ἀφάνταστος ἐν-
θουσιασμὸς ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἐλήφθη ἡ εἴδησις ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἀπεφάσισε ν’ ἀμυν-
θεῖ διὰ τῶν ὅπλων εἰς τὴν ἰταλικὴν ἐπίθεσιν.

Εἰς ὁλόκληρον τὴν νῆσον ὑψώθησαν ἑλληνικαὶ σημαῖαι, αἱ ὁποῖαι κυμα-
τίζουν παρὰ τὰς ἀγγλικάς. Μέγα πλῆθος συνεκεντρώθη πρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Προξενείου τῆς Λευκωσίας καὶ ἔψαλλεν Ἑλληνικοὺς καὶ  Ἀγγλικοὺς ὕμνους…

1 Στο βιβλίο με τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1821-1997», εκδόσεις ΓΕΣ/ΔΙΣ, ανα-
φέρεται: «Με την επιλογή του κυανού, του χρώματος του ουρανού, υποδηλώνεται η θεότητα 
του Αγώνα, αφού ο Θεός ενέπνευσε στο έθνος τη μεγαλουργό αυτή ιδέα, παρότι αδύνατο και 
άοπλο, να αναλάβει και να φέρει σε αίσιο πέρας τον άνισο εκείνο αγώνα. Με το λευκό υπο-
δηλώνεται ο καθαρός, άμωμος και αγνός σκοπός των Ελλήνων που μοναδική τους επιδίωξη 
ήταν η απελευθέρωση και η ανεξαρτησία του έθνους και η απαλλαγή του από την πολύχρο-
νη σκληρή τυραννία. Εξάλλου, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, οι εννέα κυανόλευκες 
ταινίες αντιπροσωπεύουν τις εννέα συλλαβές της φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», που ήταν 
και ο όρκος των παλικαριών της Επαναστάσεως». Το βέβαιο είναι ότι σε κανένα από τα επί-
σημα κυβερνητικά έγγραφα, μέσω των οποίων καθιερώθηκε η εν λόγω σημαία, δεν υπάρχει η 
αιτιολόγηση για τη συγκεκριμένη χρωματική επιλογή και το σχήμα.
Η ουσία έγκειται στο γεγονός ότι η κυανόλευκος είναι ταυτισμένη στη συνείδηση του ελ-
ληνισμού με τους ηρωικούς του αγώνες για του «Χριστού την πίστιν την αγία και για της 
Πατρίδος την Ελευθερία».
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Εἰς τὸ Προξενεῖον τῆς Λευκωσίας κατὰ πυκνὰς μάζας προσέρχονται 
εὐσταλεῖς Κύπριοι, ζητοῦντες ν’ ἀποσταλοὺν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ὑπηρε-
τήσουν εἰς τὰς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ».

Την προτεραία τελέστηκαν σ’ όλα τα Σχολεία της Πατρίδας μας εορτα-
στικές εκδηλώσεις στις οποίες τονίστηκε η ιστορικότητα των Αγώνων του 
Ελληνισμού για την ανακοπή του Φασισμού και του Ναζισμού και η επικρά-
τηση, εν τέλει, των Δημοκρατικών Συμμαχικών Δυνάμεων και της Ελευθερίας 
των λαών.  Τις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις διάνθισαν τραγούδια, απαγγε-
λίες και εθνικοί χοροί.

Ανήμερα της γιορτής τελέστηκαν σ’ όλους τους ναούς της Μεγαλονήσου 
πανηγυρικές Δοξολογίες, στις οποίες αρμόδιοι ομιλητές εξήραν το πνεύμα του 
ηρωισμού του ελληνικού λαού και τη μεγάλη ιστορική σημασία του «ΟΧΙ».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ  

 ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ «ΟΧΙ». ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
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Επίκεντρο των εορτασμών ήταν η Λευκωσία. Η πανηγυρική Δοξολο-
γία τελέστηκε, κατά τα ειωθότα, στον καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου, χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου  
κ. Γεωργίου.  Στη Δοξολογία παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύ-
ριος Νίκος Αναστασιάδης,  ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Μαλι-
κούρτης και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού 
Συναγερμου κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος έχει ως ακολούθως. 

Κύριε Πρόεδρε, 
Πανιερότατε, 
Κύριε Εκπρόσωπε της Ελληνικής Πρεσβείας,
Ελληνίδες και Έλληνες, 

Την 28η Οκτωβρίου κάθε χρόνο, κορυφαίες αξίες του Έθνους μας ανα-
δεικνύονται ξανά για να εκδηλώσουν τους άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στον 
Ελληνισμό και το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Περισσότερο από οποιαδή-
ποτε άλλη στιγμή του χρόνου, στρέφουμε το νου μας, σε ημέρες τιμής και απα-
ράμιλλου μεγαλείου. Σε κορυφαίες στιγμές αυτοθυσίας αλλά και συναίσθησης 
της ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. 

Οι ιστορικές περίοδοι αλλάζουν και ο χρόνος τρέχει. Γαλλία και Γερμα-
νία, τότε σε αντίπαλα στρατόπεδα και σήμερα πυλώνες σταθερότητας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Προχωράμε μπροστά, κι απομακρυνόμαστε χρονικά από 
ιστορικά γεγονότα, όπως η 28η Οκτωβρίου. Ωστόσο, συχνά επανέρχονται οι 
συνθήκες που θυμίζουν εκείνη την περίοδο, που έδωσαν τη δυνατότητα στον 
ελληνισμό να κάνει τη διαφορά. Μιλώ για περιόδους που τα μαύρα σύννεφα 
της απειλής και του φόβου σκέπασαν την οικουμένη και τον ελληνισμό. 

Αυτά τα μαύρα σύννεφα είχαν κατακλύσει και την Ευρώπη του 1940. Ο 
φόβος του θανάτου και οι βαρβαρότητες του φασισμού είχαν φωλιάσει στην 
ψυχή των ανθρώπων. Ωστόσο, είναι μέσα από τα σύννεφα και μέσα από το 
φόβο που ανέτειλε ο ήλιος της αντίστασης και της ελπίδας στην Ελλάδα, δί-
νοντας κουράγιο σε όλη την Ευρώπη. Εκεί έκανε τη διαφορά ένας λαός αριθ-
μητικά μικρός απέναντι σε δυνάμεις υπέρτερες. Και η τιμή και η υπερηφάνεια 
την οποία όλοι μας νιώθουμε σήμερα, δεν την έφερε η πληθώρα των αριθμών 
αλλά το περιεχόμενο της ψυχής των Ελλήνων.  
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Η ψυχή εκείνη η οποία έβγαλε προς τα έξω το υπέροχο σ’ έννοια Ελλη-
νικό ΟΧΙ, που λέχθηκε με πρωτοφανή αποφασιστικότητα την 3η πρωινή της 
28ης Οκτώβρη του ’40. Και τ’ ακούσανε οι άλλοι λαοί μ’ απέραντη κατάπληξη. 
Αυτό αποτέλεσε τον κρατήρα του Ελληνικού ηφαιστείου, μέσα από τον οποίο 
ξεχύθηκε η λάβα της εκδίκησης, ο Ελληνικός δυναμισμός με τον οποίο η μι-
κρή Ελλάδα αναχαίτισε τους πολυάριθμους Ιταλούς. 

Πανιερότατε,

Οι ξένοι θαμπωμένοι απ’ της φυλής την αντρειά έψαλλαν μεγαλυνάρια 
για της Ελλάδας τα παιδιά και το θάμα που γινόταν. Η Manchester Gardian 
έγραφε τότε πως «του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν 
ήρωες αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Η δε Daily Telegraph έγραφε:  
«Η Ελλάς αναπτέρωσε τις ελπίδες και την πεποίθηση στη τελική νίκη.  Ποτέ 
στην ιστορία δεν υπήρξε εκστρατεία ενδοξοτέρα από αυτήν που διεξήγαγεν ο 
ελληνικός στρατός».

Και πραγματικά!  Άγιοι Σαράντα, Κορυτσά, Ρούπελ και Τεπελένι κι άλλοι 
αγιασμένοι τόποι, γίνηκαν οι σελίδες που πάνω στο λευκό τους χιόνι γράψαν 
την ένδοξη ιστορία της νέας Ελλάδας τα παιδιά. Νέοι, γέροι και γυναίκες ξε-
χύθηκαν με τη γαλανόλευκη στην ψυχή και με την προτροπή να αγωνιστούν 
μέχρι θανάτου για τα δίκαια, τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Η ανθρωπό-
τητα βρήκε ένα αποκούμπι, κάπου να πατήσει. Τη μάχη της Πίνδου που κατά 
πολλούς άλλαξε τον ρουν της ιστορίας. Η κατάθεση ψυχής που έδωσαν οι 
Έλληνες ήταν η απόδειξη ότι η κατακτητική βουλιμία του Ναζισμού μπορεί να 
βρει αντίσταση. Θέριεψε το φρόνημα, και υψώθη, εγιγαντώθη η θέληση. Και 
η πίστη για τη νίκη μετουσιωνόταν σε τραγούδι:

«Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο
και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε
που πιο βαθύ καμιά φυλή δεν είδε ως τώρα,
είναι γιατί με του καιρού το πλήρωμα
όμοια βαθύ εν’ ανέβασμα μας μέλλεται 
σε ύψη ουρανοφόρα!»

Αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου σήμερα, 
ώστε τα λόγια μας να μην είναι κενά περιεχομένου. Αντλούμε από αυτά τα 
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παραδείγματα στην πράξη. Τα μετουσιώνουμε σε βίωμά μας και σε με αυτά 
σαν οδηγό, προκύπτει ένα συμπέρασμα. Πως κάθε λαός, μικρός ή μεγάλος, 
κρατάει ο ίδιος τη μοίρα του στα χέρια του. Στα χέρια αυτά που πρέπει να 
είναι ενωμένα, ώστε να οδηγηθούν οι αγώνες του στη λύτρωση και στην 
ελευθερία.

Ελληνίδες, Έλληνες

Για εμάς τους Έλληνες της Κύπρου, ο αγώνας, η φλόγα, η αντίσταση και 
όλα τα μηνύματα που εμπεριέχονται στην 28η Οκτωβρίου, είναι ιστορική πα-
ρακαταθήκη. Με αυτή την παρακαταθήκη, με αυτές τις αξίες, δίνουμε τον 
αγώνα μας για τη λύτρωση και την ελευθερία από τον Τούρκο κατακτητή. 
Αγώνας που μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του, δεν μας επιτρέπεται να τον 
εγκαταλείψουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν θα το κάνουμε. 

Όπως δεν εγκατέλειψαν οι Έλληνες στιγμή τον αγώνα για ελευθερία, 
έναν αγώνα καθολικό για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους ανθρώπους. Για 
ένα μέλλον απαλλαγμένο από το φόβο. Αυτός είναι ο δρόμος που οδήγησε 
στην ενωμένη Ευρώπη, στην προοπτική και στην ασφάλεια της οποίας είμα-
στε μέλος σήμερα ως Κύπρος.  Κλείνουμε το γόνυ λοιπόν στην παγκοσμιότη-
τα του έπους του 1940 και βλέπουμε και τον εαυτό μας στα μάτια. 

Γιατί, αν η 28η Οκτωβρίου φέρνει στο νου μας αισθήματα λύτρωσης, για 
μας τους Κυπρίους θυμίζει και κάτι άλλο. Θυμίζει τους υπέροχους δικούς μας 
αγώνες, τη θυσία του αίματος των ηρωικών παιδιών μας, που με θάρρος κι 
άπειρη ψυχική αντοχή πήραν τα μονοπάτια να βρουν τη λευτεριά.

Και κει που περιμέναμε και ’μεις τη λευτεριά μας, στάθηκαν πιο δύσκολες 
οι θύρες για ν’ ανοίξουν και ν’ ακούσουν τη θέλησή μας, τον εθνικό μας πόθο.

Χρόνια τώρα – αιώνες ολόκληρους το ίδιο σκηνικό.  Βράχοι πεταμένοι 
στη θάλασσα, δίπλα από στεριές, βαθιά πληγωμένες απ’ το αλμυρό νερό, με 
βραχωμένα κι’ απόκρημνα βουνά πιο πάνω, και λιγοστούς κάμπους χαμηλό-
τερα.  Κι απάνω σε τούτα τα βράχια ένας αδιόρθωτος λαός, ο Ελληνικός, γα-
ντζωμένος με πείσμα να γράφει με πίκρα και πόνο τη δική του ιστορία.

Πανιερότατε,

Πήραμε σαν λαός στο διάβα των αιώνων την ανθρωπότητα από το χέρι 
και της ανοίξαμε το δρόμο να περάσει.
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•  Διδάξαμε την Δημοκρατία και εισπράξαμε φθόνο, ζήλια, εμπαιγμό και 
μίσος, απύθμενα.

• Τους χαρίσαμε την πνευματική κληρονομιά και το Βυζάντιο και μας 
πλήρωσαν με τις σταυροφορίες. 

•  Τους δώσαμε την Αναγέννηση και  μας φόρτωσαν την Ιερή Συμμαχία 
που εχθρευόταν οτιδήποτε ελληνικό. 

•  Τους δώσαμε τις πρώτες νίκες στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μας πλή-
ρωσαν με τη Μικρασιατική καταστροφή και τον Εμφύλιο στη Ελλάδα

•  Σταθήκαμε δίπλα τους στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο η Ελλάδα 
αλλά και πάρα πολλοί Κύπριοι και μας πλήρωσαν με τον Αττίλα στην Κύπρο. 

Φίλες και φίλοι 

Η Κύπρος ζει από το 1974 την κατοχή και την παρουσία στο έδαφος 
της, του Τουρκικού κατοχικού στρατού. Μιας παρουσίας που δεν έχει αφήσει 
μέσα μας σπιθαμή που να μην έχει μαυρίσει. Πενθούμε καθημερινά για τους 
δικούς μας νεκρούς, για τις δικές μας θυσίες απέναντι στη βαρβαρότητα της 
εισβολής.

Η δική μας ιστορική οφειλή θα εκπληρωθεί στην πράξη με μια λύση του 
εθνικού μας προβλήματος λειτουργική, χωρίς πολλαπλά και δυσεπίλυτα αδιέ-
ξοδα, αλλά και μια λύση οικονομικά βιώσιμη. 

Σήμερα, φαίνεται εκ νέου να δημιουργείται ένα παράθυρο για το κυπρι-
ακό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει δηλώσει την ετοιμότητά του για επα-
νεκκίνηση του διαλόγου. Και είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε 
περιθώριο προκειμένου να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια. Στεκόμαστε δίπλα 
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην τεράστια προσπάθεια που κάνει να φτά-
σουμε σε ένα σωστό, βιώσιμο και αξιοπρεπή συμβιβασμό για όλους τους 
Κύπριους. 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι παρά τις συνεχείς προκλήσεις της Άγκυρας, 
παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια για εξεύρεση λύσης. Στόχος 
μας μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με 
τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές και αξίες της ΕΕ και 
το κοινοτικό κεκτημένο. Μια λύση που θα επανενώνει πραγματικά την Κύπρο 
και θα την αποκαθιστά ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με μία και μόνη 
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κυριαρχία, μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μια και μόνη ιθαγένεια. 

Νοουμένου, φυσικά, ότι η Τουρκία θα συμβάλει στη δημιουργία του κα-
τάλληλου κλίματος, τερματίζοντας τις έκνομες ενέργειές της εντός της χωρι-
κής θάλασσας και της ΑΟΖ της Κύπρου, όπως επίσης τους όποιους σχεδια-
σμούς για τη δημιουργία νέων τετελεσμένων, όπως με την περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου. Απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, η 
Κύπρος δεν είναι μόνη. Ακούστηκε δυνατά η φωνή της μέσω της Ευρώπης 
που τάχθηκε σύσσωμη κατά των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από την 
Τουρκία εις βάρος της Κύπρου. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και μέσα σε αυτό 
το σπίτι παράνομες συμπεριφορές όπως της Τουρκίας δεν έχουν θέση.  

Την ίδια ώρα όμως χρειάζεται και κλίμα συναίνεσης. Όπως οι Έλληνες το 
1940 στάθηκαν ενωμένοι σαν μια γροθιά πίστης στον αγώνα για την ελευθε-
ρία, έτσι κι εμείς δεν πρέπει στιγμή να εκφεύγουμε της πορείας και του στόχου 
μας. Για να φτάσουμε όλοι μαζί στον τερματισμό της σημερινής απαράδεχτης 
κατάσταση πραγμάτων. Για να απαλλαγεί η πατρίδα μας από την τουρκική 
δεσποτεία. Για να προχωρήσει η Κύπρος ελεύθερη και ευημερούσα στον ευ-
ρωπαϊκό της δρόμο. 

Το χρωστάμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στις μελλοντικές γενεές. Το 
χρωστάμε στην ιστορία μας αλλά και σε όλους αυτούς τους ήρωες του έπους 
του 1940 που μνημονεύουμε σήμερα. Το χρωστάμε στην πατρίδα μας. Το 
χρωστάμε στις παθιασμένες φωνές της ελευθερίας, όπως ακούστηκαν στην 
Κλεισούρα, στο Τεπελένι, στην Ήπειρο. Αναλογιζόμενοι και το δικό μας χρέ-
ος έναντι της Ιστορίας δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από τον αγώνα μέχρι 
την άγια μέρα της επανένωσης της πατρίδας μας σε συνθήκες ελευθερίας 
και ασφάλειας. Για την Αμμόχωστο, την Κερύνεια, τον Απόστολο Αντρέα, τη 
Μόρφου. Για την ελευθερία της Κύπρου μας. 

Ζήτω ο Ελληνισμός

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου

Ζήτω η Κύπρος



Η ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΕΣΤΙΝ 
Η ΚΛΕΙΣ, Η ΑΝΟΙΓΟΥΣΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ 
ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 
a

ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ,
ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τί ἐννοοῦμε μέ τόν  ὅρο  κατάνυξη; 2 Ποιά εἶναι ἡ ἀξία της μέ βάση τά 
βιώματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας; Πῶς θά τήν ἀποκτήσουμε καί 
ἰδιαίτερα  πῶς θά τήν βιώσουμε στήν προσωπική μας ζωή; 

 Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τό περιεχόμενο τῆς κατανύξε-
ως θά μᾶς βοηθήσει ἕνα περιστατικό ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀπο-
στόλων. Πρόκειται γιά τό γεγονός πού καταγράφεται στό δεύτερο κεφάλαιο 
τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ βιβλίου.

Βρισκόμαστε στα Ἱεροσόλυμα τήν Πεντηκοστή ἡμέρα ἀπό τῆς Ἀναστά-
σεως. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ὡς πνοή βιαία κατέρχεται ἐπί τούς  ἁγίους Ἀπο-

1  Νικηφόρος  Θεοτόκης, ἀπό το βιβλίο «Δίδαξέ μας τήν ἀλήθεια»,  Ἔκδοση «Χριστιανικῶν 
Μαθητικῶν Ὁμάδων», Ἀθήνα 1993, σ. 268. Άπὸ τὸ βιβλίο αὐτό εἶναι καὶ ὅλα τὰ ἐντὸς 
εἰσαγωγικῶν ἀποφθέγματα.
2 κατάνυξη:  συναίσθημα βαθιάς ευλάβειας και ψυχικής ανάτασης, που συνοδεύει τις 
παραστάσεις και τις έννοιες του θείου και του μεταφυσικού κόσμου: Tο εκκλησίασμα 
παρακολούθησε την ακολουθία του Aκαθίστου με μεγάλη ~. || Παρακολούθησαν την τελετή 
/ άκουγαν τον ομιλητή με (θρησκευτική) ~, με πολύ σεβασμό και με μεγάλη προσοχή. ΙΔΕ 
ΛΕΞΙΚO ΤΗΣ ΚΟΙΝHΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
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στόλους καί Μαθητάς τοῦ Κυρίου. Τά πλήθη τοῦ λαοῦ ξεχύνονται στήν πόλη 
νά δοῦν τί γίνεται. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καί θείῳ 
ζήλῳ πυρπολούμενος ὁμιλεῖ στόν συγκεντρωμένο, κάτω ἀπό τό ὑπερῶο, λαό. 
Ἡ ἐμπνευσμένη ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα ὁμιλία τοῦ  θείου Ἀποστόλου ἔφερε 
ἄμεσα καί θαυμαστά ἀποτελέσματα στόν λαό. Πολλοί ἀπό αὐτούς, οἱ ὁποῖοι, 
ἴσως, τή Μεγάλη Παρασκευή  φώναζαν τό «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν», 
τώρα παρακολουθοῦν προσεκτικά τόν ἀπόστολο, μολονότι τούς ἐλέγχει γιά 
τό κακούργημά τους. Καί τό θαυμαστό εἶναι ὅτι «Ἀκούσαντες δὲ κατενύγη-
σαν τῇ καρδίᾳ, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους· 
τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί; Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς· μετανοήσατε, 
καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι  Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος. ὑμῖν γάρ ἐστιν 
ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, ὅσους ἂν προ-
σκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.  ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο 
καὶ παρεκάλει λέγων· σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. οἱ μὲν 
οὖν ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθη-
σαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι».  (Πράξ. 37-41).

Ἄς  ἐμβαθύνουμε στό νόημα τῆς περικοπῆς αὐτῆς.  Στόν στίχο 37 ἄς προ-
σέξουμε τή λέξη «Ἀκούσαντες». Ἀκούω καί καταλαβαίνω αὐτό πού ἀκούω. 
Καί οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ἀκροατές τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἄκουσαν καί 
κατάλαβαν αὐτά πού ἄκουσαν. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἐνέργεια τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ εἰσχώρησε στό βάθος τῆς ψυχῆς τους. Καί τότε συνέβη κάτι τό συγκλο-
νιστικό. «Κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ». Κατανύσσομαι σημαίνει: νιώθω θεϊκά 
σκιρτήματα (νυγμούς) καί συγκίνηση μέσα στήν καρδιά μου, ἡ ὁποία μέ 
ὁδηγεῖ σέ μετάνοια καί στή συνέχεια μέ ἀνάγει στά θεῖα. Πονάει ἡ ψυχή μου 
γιά τήν λανθασμένη τοποθέτηση μου μπροστά στόν Χριστό. Γιά τήν ἀπιστία 
μου, τίς ἁμαρτίες μου, τίς προκαταλήψεις μου. Καί τότε κάνουμε τό πρῶτο μας 
ἀποφαστιστικό βῆμα. Προβληματίζομαστε, ἐνδοσκοποῦμε καί ρωτᾶμε. «Τί 
ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί;». Αὐτό σημαίνει ὅτι θέτω τό ἐρώτημα αὐτό στό 
κατάλληλο πρόσωπο, σέ ἐμπνευσμένους ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ πού μποροῦν 
νά μέ βοηθήσουν, ἤ στόν πνευματικό καθοδηγό μου. 

Στό στίχο 38 μένουμε στό ρῆμα «Μετανοήσατε». Δηλαδή τοποθετηθεῖτε 
διαφορετικά μπροστά στήν ἁμαρτία σας καί μπροστά στόν Κύριο. «Μετανοῶ» 
γνωρίζουμε ὅτι εἶναι λέξη ἀρχαία ἑλληνική καί σημαίνει: ἀλλάζω νοῦ, ἀλλάζω 
σκέψη καί ὁδηγοῦμαι σέ νέα, σώφρονα  πορεία στή ζωή μου. Ἡ καρδιά μου 
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στρέφεται ἀποφασιστικά σάν τό ἡλιοτρόπιο στόν ἥλιο τῆς Ἀγάπης, στή πηγή 
τῆς ἀληθινῆς ζωῆς  καί τῆς Δικαιοσύνης. Γίνεται Χριστοκεντρικός ὁ νοῦς καί ἡ 
καρδιά μου. Στή συνέχεια τούς παραγγέλλει: «Βαπτισθήτω». Τό Βάπτισμα ση-
μαίνει καθαρισμό ἀπ' τήν ἁμαρτία. Ἐξομολόγηση - Θεία Εὐχαριστία. Καί ὅλα 
αὐτά θά γίνουν «Ἐπί τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἐδῶ μέσα ἀπό μιά ἔκφραση 
περιληπτική ὁ Ἀπόστολος δηλώνει τήν πίστη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἐδῶ 
οἱ Πατέρες διακρίνουν διδασκαλία γιά τόν Τριαδικό Θεό μας: Μετανοήσατε 
ἔναντι τοῦ Θεοῦ - Πατέρα. Βαπτισθεῖτε στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Λή-
ψεσθε τήν δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. 
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ). ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗ, ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
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Στό στίχο 39 «ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι 
τοῖς εἰς μακράν, ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν». Μέσα στόν 
στίχο αὐτό εἴμαστε καί ὅλοι ὅσοι πιστέψαμε στήν ἐπαγγελία αὐτή. Ἀπό τόν 
στίχο 40 ὑπογραμμίζουμε τό: «Διεμαρτύρετο». Προέτρεπε ἔντονα. «Σώθητε». 
Ἀπομακρύνατε τόν ἑαυτό σας ἀπό τή γενεά αὐτή τή διεστραμμένη, γιά νά 
σωθεῖτε. Καί στόν στίχο 41 βλέπουμε τά θαυμαστά ἀποτελέσματα τῆς ὁμιλίας 
τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. Ἀποτελέσματα ὄχι μόνο θαυμαστά ἀλλά καί ὄντως  
καταπληκτικά: «Ἐβαπτίσθηκαν... ψυχαί ὡσεί τρισχίλιαι». Πίστεψαν καί βα-
πτίστηκαν τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι.

Ἀπό τό περιστατικό αὐτό μαθαίνουμε τί εἶναι Κατάνυξη. «Κατενύγησαν 
τῇ καρδίᾳ». Τό θαῦμα αὐτό τῆς μεταστροφῆς τῶν 3.000 Ἰουδαίων ἄρχισε νά 
συντελεῖται μέσα τους, ὅταν δοκίμασαν μέσα στήν καρδιά τους πόνο εὐερ-
γετικό, πού τούς ἔφερε κατάνυξη. Κατάνυξη λοιπόν εἶναι τό ρίγος καί ἡ ἱερή 
συγκίνηση πού νιώθει ἡ καρδιά μας, ὅταν συναισθανθεῖ τήν ἁμαρτωλότητά 
της μπροστά στόν ἅγιο Θεό. Κατάνυξη εἶναι τό πνευματικό ἐκεῖνο σφυρί πού 
σπάζει τήν πέτρινη καρδιά μας καί τότε ἀποκτοῦμε «καρδίαν συντετριμμέ-
νην καί τεταπεινωμένην» (Ψαλμ. 50ος). Κατάνυξη εἶναι ἡ φωτιά πού ἀνάβει 
μέσα μας τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί καίει τά ἁμαρτήματά μας κι ὅλα τά σάπια 
καί δυσώδη. Κατάνυξη εἶναι τό κλειδί πού ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ ἐλέους καί 
τῆς εύσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ. Κατάνυξη εἶναι ἡ περισυλλογή, ἡ στροφή τῶν 
αἰσθήσεων καί δυνάμεων μας πρός τόν Θεό, ὅπως γράφει ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος.3  

2.  ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΥΞΗ.

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἀποκαλεῖ τήν κατάνυξη «Βασιλίδα τῶν 
ἀρετῶν, γενέτειρα καὶ πρόξενον αὐτῶν». Γράφει χαρακτηριστικά: «Ἐργασίας 
ἐστὶ καρπὸς ἡ κατάνυξις καὶ καρπῶν πρόξενος, μᾶλλον δὲ ποιητικὴ πασῶν 
τῶν ἀρετῶν καὶ δημιουργὸς αὕτη καθέστηκε, καθὼς πᾶσα Γραφή θεόπνευστος 
μαρτυρεῖ».  

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής θεωρεῖ τόσο σπουδαία τήν κατάνυξη, 
ὥστε μᾶς βεβαιώνει, ὅτι ὅπως οί μέλισσες γυροφέρνουν στά ἄνθη γιά νά ἀπο-
μυζοῦν τό νέκταρ, ἔτσι  καί οἱ ἄγγελοι κυκλώνουν τήν ψυχή, πού ζεῖ μέσα στό 

3  «Δίδαξέ μας τήν ἀλήθεια», Ἔκδοση Χριστιανικῶν Μαθητικῶν Ὁμάδων, Ἀθήνα 1993. Ἐκ τῆς 
ἐν λόγῳ ἐκδόσεως προέρχονται ὅλες οἱ πατερικές παραθέσεις. 
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κλίμα τῆς κατανύξεως καί ποθοῦν νά κάνουν δικές τους τίς ἱερές ἐπιθυμίες τῆς 
κατανενυγμένης ψυχῆς.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος πάλι ἀπευθύνεται σέ κάθε πιστό λέγοντας: 
«Δέν θά μᾶς κρίνει ὁ Θεός, ἀδελφοί, ἄν δέν θαυματουργήσουμε ἤ ἄν δέν ἐμ-
βαθύνουμε σέ θεολογικές μελέτες, ἀλλά ἄν δέν μπορέσαμε νά ταπεινωθοῦμε, 
νά αἰσθανθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας, νά κατανυγοῦμε καί νά ὁδηγηθοῦμε στή 
μετάνοια». 

Καί ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης τονίζει: «Χωρὶς κατάνυξιν οὐκ ἔστι μετάνοια, 
ἄνευ μετανοίας οὐκ ἔστιν ἁμαρτημάτων συγχώρησις, ἄνευ συγχωρήσεως 
ἁμαρτιῶν, ούκ ἔστι σωτηρία». Καί σ' ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του γράφει: «Κα-
τάνυξις ἐστὶν ἡ κλεὶς ἡ ἀνοίγουσα τὴν θύραν τοῦ ἐλέους καὶ τῆς εὐσπλαγ-
χνίας τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ δὲ αὕτη ἐστὶ θυσία τῆς ψυχῆς ἡμῶν, ὑπερέχει πᾶσαν 
ἄλλην θυσίαν καὶ τοσοῦτον εὐπρόσδεκτος ἐστὶν εἰς τὸν Θεόν, ὥστε οὐδέποτε 
μένει ἀργή, ἀλλὰ πάντοτε ἐκπληροῖ τοῦ προσφέροντος αὐτὴν τὸν σκοπόν». 

3. ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΥΞΗ;

Ἡ εὐλογημένη αὐτή ἀτμόσφαιρα τῆς ψυχῆς, ἡ κατάνυξη, δέν εἶναι φυσι-
κά, μιά τεχνητή κατάσταση, οὔτε ἔρχεται κατά παραγγελίαν. Χρειάζεται νά 
προσέξουμε τίς προϋποθέσεις ἐκεῖνες πού θά μᾶς βοηθοῦν νά πετύχουμε τήν 
κατάνυξη. Πῶς λοιπόν θά τήν ἀποκτήσουμε; 

α) Οἱ θεοφόροι Πατέρες  συνιστοῦν τήν αὐτοσυγκέντρωση καί τήν αὐτοεξέ-
ταση, ὡς τόν καταλληλότερο τρόπο γιά τήν ἀπόκτηση καί τήν καλλιέργεια 
τῆς κατανύξεως.

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος  θέτοντας  ἐρωτήσεις αὐτοκριτικῆς 
πάνω στό ἴδιο θέμα, μάς ἐπισημαίνει τό χρέος μας γιά  τήν  ἀπόκτηση τῆς κα- 
τάνυξης: «Πότε γάρ, εἰπὲ μοι, κατανυγήσεται τὴν ψυχήν, ὁ πᾶσαν ἡμέραν σχε-
δόν ὧδε κακεῖσε περιερχόμενος καὶ μήτε σιωπῆς χειλέων, μήτε εὐχῆς, μήτε 
ἀναγνώσεως καί ἡσυχίας ἐπιμελούμενος; ... Πότε κατάνυξιν κτήσεται ὁ πάντα 
περιεργαζόμενος... ἀλλὰ καὶ ἑνὸς ἑκάστου τὸν βίον;».  

Ἀπό τούς λόγους τῶν Πατέρων πού παραθέσαμε γίνεται φανερό ὅτι τό βί-
ωμα τῆς κατανύξεως κατακτᾶται και καλλιεργεῖται, κυρίως,  στό «ταμιεῖον». 
Ὄχι μέσα στούς πολλούς, ἔστω κι ἄν πρόκειται γιά θρησκευτικές πανηγύρεις 
κ.λ.π. Σ' αὐτές τίς περιπτώσεις τονώνεται ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τῆς πνευματικῆς 
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ζωῆς, ὁ ἐνθουσιασμός, ἀλλά αὐτό δέν ὁδηγεῖ στήν κατάνυξη.

β) Ἡ κατάνυξη συνδέεται ἀμεσώτατα μέ τήν ταπεινοφροσύνη.
 

       Ἀφοῦ προέρχεται κυρίως ἀπό τήν ἀληθινή συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότη-
τός  μας. «Τὴν γὰρ κατάνυξιν ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν ταπεινοφροσύνην 
ἡ κατάνυξις, διά τοῦ Ἁγίου ἀπογεννᾶ Πνεύματος». Τήν κατάνυξη τή γεννᾶ ἡ 
ταπεινοφροσύνη καί τήν ταπεινοφροσύνη ἡ κατάνυξη λέγει ὁ ὅσιος Νικήτας ὁ 
Στηθάτος. Οί ταπεινές ψυχές εἶναι ἰδιαίτερα δεκτικές στήν κατάνυξη.

γ) Ἡ ἀγάπη στόν Θεό μᾶς ὁδηγεῖ στήν κατάνυξη. 

Ἐάν  λίγο ἀγαπᾶμε τόν Θεό, τότε λίγο θα νιώθουμε τούς νυγμούς τῆς κατά- 
νυξης στήν ψυχή μας, γράφει ὁ Ἐκκλησιαστικός συγγραφεύς Νικηφόρος Θεο-
τόκης. Τήν ἄποψη αὐτή στηρίζει μέ αγιογραφικά παραδείγματα: 

I. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πού ἀγαποῦσε πολύ τόν Κύριό του, ἔνιωθε κα-
τάνυξη καί «συνοχὴν καρδίας», μέχρι δακρύων καί γιά τά ξένα ἀκόμη ἁμαρτή-
ματα (Β' Κορ. β' 4).

II. Ὁ προφήτης Δαυίδ ὁμολογεῖ σ' ἕνα ὡραῖο ψαλμό του: «Λούσω καθ' 
ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνὴν μου βρέξω» 
(Ψαλμ. 6Ος   στ' 7).  

III.  Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἀπόστολο Πέτρο. Ἦταν ἀρκετό ἕνα στοργικό 
βλέμμα τοῦ Κυρίου, μετά τήν τραγική πτώση του, νά τόν ὁδηγήσει σέ αὐτογνω-
σία, σέ μεγάλη συντριβή καί μετάνοια, ὥστε «ἔκλαυσε πικρῶς» (Λουκ. κβ' 62).

  IV. Ἄν ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα ἔχυσε μαῦρα δάκρυα συντετριμμένη στό πό-
δια τοῦ Κυρίου μας, ὀφείλεται στό «ὅτι ἠγάπησε πολύ», βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριος (Λουκ. ζ' 38).

δ) Μέσα στό κλίμα τῆς προσευχῆς καί τῆς μελέτης τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἐκεῖ ἀνα-
πτύσσεται τό εὐωδιαστό λουλούδι τῆς κατάνυξης: «Τῆς δ' ἀληθοῦς κατανύξε-
ως τότ’ ἐπίτευξις, ὅταν δι' ἐγκρατείας καί ἀγρυπνίας, προσευχῆς τε καὶ μελέτης 
καί ταπεινώσεως... συσταυρωθῇς  τῷ Ἰησοῦ, μηκέτι ζῶν ἐμπαθῶς, ἀλλὰ τῷ 
θείῳ Πνεύματι καὶ ζῶν καὶ στοιχῶν», ὑποδεικύνουν οί μεγάλοι δάσκαλοι τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς. Τότε, λέγει, ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀληθινή κατάνυξη, ὅταν ὁ πι-
στός συσταυρωθεῖ μαζί μέ τόν Χριστό διά τῆς ἐγκρατείας, τῆς ἀγρυπνίας, τῆς 
μελέτης καί τῆς ταπεινώσεως καί δέν ζεῖ πλέον ἐμπαθῶς, ἀλλά ζεῖ καί συμμορ-
φώνει τή ζωή του πρός τίς ἐπιταγές τοῦ Θείου Πνεύματος.
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Συνοψίζοντας ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης τίς ἑρμηνεῖες τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου καθώς καί ἄλλων Πατέρων παρατηρεῖ: «Ὅπως τά ἴδια φάρμακα δέν ἰσχύ-
ουν πάντοτε γιά τίς ἴδιες ἀρρώστιες σέ ὅλους ἀσθενεῖς, ἔτσι συμβαίνει, πολλές 
φορές, μέ διαφορετικό τρόπο καί μέσον νά κατανύσσεται ἡ κάθε ψυχή.  Ἄλλος 
κατανύσσεται, ὅταν στοχάζεται τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἄλλος ὅταν ἀνα-
λογίζεται τή δική του ἀθλιότητα καί ἄλλος τοῦ ληστοῦ τό «μνήσθητί μου» ἤ 
τοῦ τελώνου τό «ἱλάσθητί μοι».  

Ἄς θυμηθοῦμε καί τόν ἀπόστολο Πέτρο, μετά τό θαῦμα «τῆς ἄγρας τῶν 
ἰχθύων»,  πού ὁδηγήθηκε ἀμέσως σέ μιά ἔξαρση εὐλάβειας καί κατανύξεως. Ἡ 
βεβαιότητα ὅτι εἶχε μπροστά του τόν Παντοδύναμο Θεό, τόν ἔφερε στή συ-
ναίσθηση τῆς δικῆς του μικρότητας καί ἀδυναμίας. Γι' αὐτό «προσέπεσε τοῖς 
γόνασι» καί διεκήρυξε μπροστά σέ ὅλους, ὅτι εἶναι «ἀνήρ ἁμαρτωλός», ἀνάξι-
ος νά ἔχει στή βάρκα του τόν Ἀναμάρτητο (Λουκ. ε' 8).

«Μέγα καὶ ὑπερτέλειον χάρισμα ἡ κατάνυξις», διδάσκει ὁ Μέγας Βασίλει-
ος. Μόνον κάνε πέρα τά ἀρνητικά στοιχεῖα, ἄφησε ἀνοιχτές τίς διαβάσεις καί 
τότε σίγουρα θά λάβεις τό «Θεῖο δῶρο», δηλαδή τήν κατάνυξη. 

 *****

Ἀπό ὅλα ὅσα ἐλέχθησαν πιό πάνω, ἄς μήν ἀμφιβάλλει  κανείς ὀρθόδοξος 
χριστιανός, ὅτι ἡ κατάνυξη εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά ζοῦμε σωστά τήν πνευμα-
τική καί χριστιανική μας ζωή. Χρειάζεται, ὅμως, καί  ἕνας ἰδιαίτερος ἀγώνας 
γιά νά γνωρίσει ἡ ψυχή μας τήν κατάνυξη καί νά ζεῖ μέσα σ’ αὐτήν. Ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης τῆς Κλίμακος μᾶς συμβουλεύει σχετικά:  «κατέχων κάτεχε  τὴν μακα-
ρίαν τῆς θείας κατανύξεως χαρμολύπην». Συνάπτει δύο ἀντίθετες λέξεις, τή 
λύπη καί τή χαρά γιά νά μιλήσει γιά τήν κατάνυξη. Παράδοξος φαίνεται ὁ συν-
δυασμός. Ἀπορεῖ καί ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος, πῶς αὐτά τά ἀντίθετα συνταιριάζονται 
ἁρμονικά γιά νά φανερώσουν τήν ποιότητα τῆς κατανύξεως:  «Ἐγώ, λέγει, καὶ 
αὐτὴν τὴν τῆς κατανύξεως ποιότητα ἐννοῶν, ἐξίσταμαι· πῶς πένθος καὶ λύπη 
λεγομένη, τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ἔνδοθεν, ὥσπερ μέλι κηρίον συμπε-
πλεγμένην κέκτηται» (ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου Κλῖμαξ Λόγος Ζ΄, ν´).

Εὔκολα διαπιστώνει κανείς ὅτι αὐτό τό πνεῦμα τῆς κατανύξεως διαποτίζει 
ὅλη τή ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Αὐτό τό πνεῦμα ἀρχιτεκτονεῖ τούς 
ναούς, αὐτό ἱστορεῖ τίς ἅγιες εἰκόνες καί μελοποιεῖ τούς ὕμνους μας, αὐτό 
καθορίζει τήν ὀρθή στάση μας ἀπέναντι στόν Θεό, στόν ἑαυτό μας καί στόν 
συνάνθρωπό μας. 
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Μέ τό αὐτό πνεῦμα τῆς κατανύξεως εἶναι διαποτισμένη ὁλόκληρη ἡ ὑμνο-
λογία τῆς Ἐκκλησίας μας.  Εἶναι ἤρεμη καί ἐνθουσιώδης, ταπεινή καί ἐκφρα-
στική. Και πέραν τούτων κατανυκτικώτατη. Ἀγγίζει  καί νύττει τίς καρδιές μας 
καί τίς ἀνάγει στά θεῖα. Αὐτό μαρτυρεῖ καί τό  βιβλίο-θησαυρός τῆς Ἐκκλησί-
ας, τό ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΤΡΙΩΔΙΟ. Ὀνομάζεται ἔτσι, γιατί περισσότερο ἀπ’ 
ὅλα τά ἐκκλησιαστικά βιβλία ὁδηγεῖ τίς καρδιές τῶν πιστῶν μελῶν της στήν 
κατάνυξη. «Μέ τούς γλυκύτατους ὕμνους του, παίρνει τήν πέτρινη καί σκληρή 
καρδιά μας, πού εἶναι κατάμαυρη ἀπό τά στίγματα τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τή 
φέρνει στή συντριβή, στό στεναγμό, στό δάκρυ τῆς μετανοίας καί ἔτσι τήν 
προετοιμάζει νά γιορτάσει μέ χαρά τό «σταυρώσιμον» καί τό «ἀναστάσιμον» 
Πάσχα». 

Στήν Ὀρθοδοξία ὑπάρχει μιά θαυμαστή ἰσορροπία. Ἡ σωτηρία μας δέν 
εἶναι κάτι τό ἀμφίβολο. Ἀντίθετα, αὐτή ἀποτελεῖ τόν πόθο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτή 
τή σωτηρία ἔστειλε τον Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 
αὐτόν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ιωάν. 3,15). Δέν εἶναι ὅμως 
καί κάτι πού ἔρχεται μαγικά.  Χρειάζεται ἔντονος προσωπικός Ἀγώνας, προ-
σευχή, καί κατάνυξη. Αὐτή ἡ ἀλήθεια ἄς μᾶς ὁδηγεῖ σέ διαρκεῖς προσπάθειες, 
τίς  ὁποῖες πρέπει νά διεξάγωμε μέ ταπεινοφροσύνη. Ὅλα, βέβαια, ἐξαρτῶνται 
ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί ἐμεῖς πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε συνειδητά γιά νά ἑλκύ-
ουμε συνεχῶς τή θεία Χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Νά καλλιεργοῦμε ἔντονα 
μέσα μας τήν κατάνυξη ἀφοῦ αὐτή ἀποτελεῖ τήν θύρα τοῦ ἐλέους καί τῆς 
εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ. 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
(Ἀναφορὰ στὸν Μαρκ. 3,13-15)

ΤΗι ΣΕΠΤΗι ΜΝΗΜΗι ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ 
         Σ Ο Φ Ι Α Σ  Σ Κ Ι Α Δ Α Ρ Ε Σ Η

a
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸν ἐκδοθέντα ἐπετει-
ακὸ τόμο ἐπὶ τῇ ἑκατονταετηρίδι τοῦ ἐπίσημου περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»,  εἴχαμε ἐπιχειρήσει 

νὰ ἀναλύσουμε τὰ χωρία τοῦ Εὐαγγελιστῆ  Μάρκ. 3,13-16α. Μελετήσα-
με, τότε, τὴν ἐκλογή καὶ ἐγκατάσταση ἀπὸ τὸν Χριστὸ τῶν ἀποστόλων, τὸ 
βαθύτερο νόημα τῆς ἐκλογῆς τῶν Δώδεκα καὶ γιατὶ ὀνομάζονται Ἀπόστο- 
λοι. Εἴχαμε, ὅμως, ἀφήσει  πίσω τὴν ἀναφορά μας στὸν σκοπό, γιὰ τὸν ὁποῖο 
ἐξελέγησαν καὶ στὶς προϋποθέσεις ποὺ διέθεταν πρὸ τῆς ἐκλογῆς. Σ’ αὐτὸ 
τὸ σύντομο ἄρθρο θὰ προσπαθήσουμε νὰ διατυπώσουμε τις σκέψεις μας 
γι’ αὐτὰ τὰ δυὸ θέματα.

Ι.   Ἡ ἀποστολὴ τῶν Δώδεκα
  Ἀπὸ τὸ ὕψος στὸ ὁποῖο ἤχθησαν ἀπὸ τὸν Χριστὸ  οἱ ἀπόστολοι εἶχαν νὰ 

ἐπιτελέσουν, κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Μάρκο, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους εὐαγγελι-
στές, ἕνα ὕψιστο ἔργο. Τέθηκαν στὴν πορεία γιὰ σταδιακή ὡρίμαση, αὔξηση 
καὶ πρόοδο. 

Nὰ σκιαγραφήσουμε αὐτὸ τὸ ἔργο, ὅσο γίνεται πιὸ σύντομα: 

Σὲ τρεῖς τελικὲς προτάσεις διατυπώνει ὁ εὐαγγελιστὴς τὸν σκοπό, γιὰ 

ι
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τὸν ὁποῖο ἐκλέχτηκαν καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο ἐγκαταστάθηκαν οἱ ἀπόστολοι: Οἱ 
προτάσεις αὐτὲς εἶναι : α) «ἵνα ὦσιν μετ΄ αὐτοῦ» β) «ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
κηρύσσειν» καὶ γ) «καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν 
τὰ δαιμόνια». 

Ἄς παρακολουθήσουμε τὸν τριπλὸ αὐτὸ σκοπὸ τῶν ἀποστόλων  ἐγγύτερα.

 α. «ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ» 

Τὸν πρῶτο σκοπὸ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸν προσδιορίζαμε ἀρχίζοντας ἀπὸ 
κάτι, ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως,  φαίνεται ἁπλὸ καὶ πολὺ ἀνθρώπινο : 

i). Ἐκλέχτηκαν κατ’ ἀρχὰς νὰ κάνουν συντροφιὰ στὸν Χριστό. Νὰ εἶναι 
μόνιμα μαζί του. Νὰ εἶναι οἱ δικοί του. Ἐκεῖνος μαζί τους καὶ ἐκεῖνοι μαζί του. 
Ὁ Χριστός, ὅπως φαίνεται στὰ εὐαγγέλια, δὲν ἦταν μονήρης τύπος. Ἦταν 
τόσο κοινωνικός, μέχρι σημείου νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸν Πρόδρομο, ποὺ ἦταν 
ἀσκητικὸς καὶ ἐρημίτης1. Τὴν ἔλλειψη συντροφικότητας, τὴν αἴσθηση τῆς 
μοναξιᾶς καὶ τὴν ἀνάγκη ἀνθρώπινης συμπαράστασης στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ 
νιώθουμε ἔντονα ὅταν ἐπὶ παραδείγματι στὸν κῆπο τῆς ἀγωνίας «ἤρξατο… 
ἀδημονεῖν2», ὅταν λέγει ἐκεῖνο τὸ «περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· 
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε3» ἢ ὅταν τρεῖς φορὲς θὰ πεῖ μὲ παράπονο στοὺς 
«καθεύδοντας» μαθητές, ὅτι δὲν μπόρεσαν «μίαν ὥραν γρηγορῆσαι4». Οἱ μα-
θητές, λοιπόν, ἔπρεπε νὰ καλύψουν αὐτὸ τὸ πολὺ ἀνθρώπινο, συνάμα ὅμως 
καὶ πολὺ ἀναγκαῖο: τὴ συντροφικότητα. Μέσα ἀπὸ τὴ συντροφικότητα καὶ 
τὴν ἐπικοινωνία Χριστοῦ-Μαθητῶν καὶ οἱ μεταξύ τους δεσμοὶ ἔπρεπε νὰ συ-
σφιχθοῦν. Καὶ, ὄντως, ἔτσι ἔγινε. Αὐτοὶ ποὺ ξεκίνησαν ὡς μαθητές, ἀποκα-
λοῦνται τὸ βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης φίλοι του5  καὶ εὐθύς, μετὰ τὴν Ἀνάσταση, 
Ἀδελφοί του6. Ἄρα καὶ μεταξὺ τους Ἀδελφοί.

Μιλώντας γιὰ σύσφιξη  σχέσεων ἐννοοῦμε ἀπὸ τὴ μιὰ ὁλοένα σύσφιξη 
στὶς σχέσεις μεταξὺ μαθητῶν καὶ Χριστοῦ κι ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴ σχέση τῶν 
μαθητῶν μεταξύ τους. Ἂς φανταστοῦμε τοὺς μαθητὲς τοποθετημένους στὴν 

1  Λκ 7,33. 34 καὶ παράλ.
2  Μκ 14,33,
3  Μκ 14,34. 
4  Μκ 14,37.
5  Βλ Ιω 15,14.19.   
6  Βλ Ιω 20,17.



549ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

περιφέρεια ἑνὸς κύκλου. Τὸ διαρκὲς πλησίασμά τους στὸ κέντρο, ποὺ εἶναι 
ὁ Χριστός, ἄρα τὸ πλησίασμα σ’ αὐτόν,  τοὺς ἔφερνε, κατὰ συνέπεια, ὁλοένα 
πιὸ κοντὰ καὶ μεταξύ τους. 

ii) Περαιτέρω οἱ μαθητὲς ἐκλέχτηκαν γιὰ νὰ μείνουν συνδεδεμένοι 
μὲ τὸν Χριστό, ὡς πρὸς τὴ μαθητεία. Ἐκεῖνος, σὲ  ἀντίθεση πρὸς τοὺς δα-
σκάλους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ποὺ κήρυτταν παραδόσεις ἀνθρώπων, συχνὰ 
ἀντίθετες στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ7, ἦταν ἡ σαρκωμένη θεία σοφία, μέσω τῆς 
ὁποίας καθίστανται ὅλοι «διδακτοὶ θεοῦ»8. Οἱ δώδεκα, λοιπόν, ἐκλέχτη- 
καν νὰ βρίσκονται μόνιμα σὲ σχέση μύησης στὴ διδασκαλία. Νὰ εἶναι 
μαθητὲς τῆς «Σχολῆς» τοῦ Ιησοῦ, καὶ ἀντίθετα μὲ ὅ,τι ἔκαναν οἱ μα-
θητὲς τῶν μεγάλων δασκάλων τῆς ἀρχαιότητας, ὄφειλαν νὰ φοιτοῦν  
σ΄ αὐτὴ μονίμως. Οἱ μαθητὲς τῶν μεγάλων δασκάλων τῆς ἀρχαιότητας ἢ τῶν 
μεγάλων νομοδιδασκάλων στὸ Ἰσραήλ, ὡς γνωστόν, μετὰ ἀπὸ κάποια μαθη-
τεία κοντά τους, τοὺς ἐγκατέλειπαν δημιουργώντας τὴ δική τους «Σχολή», 
μὲ τὴ δική της γραμμή. Οἱ μαθητές, ὅμως, τοῦ Χριστοῦ συνδέθηκαν μόνιμα 
μὲ μιὰ διδασκαλία, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ διαφοροποιηθεῖ σὲ διαφορετικὲς ἐκδο-
χὲς ἢ σχολές. Μαθήτευσαν σὲ ἕνα δάσκαλο, ποὺ εἶναι ἀξεπέραστος καὶ μο-
ναδικός. Ἡ μοναδικότητα τοῦ Χριστοῦ ὡς διδασκάλου, τὴν ὁποία κανεὶς δὲν 
ἀμφισβήτησε στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ὑποχρέωνε τοὺς μαθητὲς σὲ μιὰ μόνιμη 
μαθητεία κοντά του καὶ ἕνα διαρκὲς βάθαιμα στὴ σκέψη τους. Ἂς θυμηθοῦμε 
κάτι χαρακτηριστικό : ὅταν ὁ Χριστὸς, κάποια φορὰ, ὑπέδειξε στοὺς μαθητὲς 
ἂν θέλουν νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν, ὅπως τὸν ἐγκατέλειψαν ἄλλοι9, ὁ Πέτρος 
ἀντέδρασε λέγοντας: «Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα;  Ρήματα ζωῆς  αἰωνί-
ου ἔχεις10». 

iii) Ἐκλέχθηκαν νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴ θεαν-
θρωπότητά του. Ποὺ θὰ πεῖ, συμμετέχοντας στὴν ἀλήθεια, ποὺ ἐκεῖνος ἦταν 
ὡς πρόσωπο11 καὶ στὴν ἀλήθεια ποὺ ἐκεῖνος κήρυττε, νὰ προάγονται διαρ-
κῶς ἀπὸ τὴν πίστη πρὸς τὴ γνώση τοῦ προσώπου του, κι ἀπό τὴ γνώση του 
προσώπου του στὴν ἐπίγνωσή του ὡς θεανθρώπου. Θὰ πρέπει ἐδῶ νὰ ὑπο-
γραμμίσουμε ὅτι οἱ μαθητές, μετὰ τὴν ἀνάσταση, ἐγκαταλείψαντες ἄλλες 

7  Βλ Μκ 7,1εξ.
8  Ιω 6,45.
9  Ἰω 6, 66.
10 Ιω  6, 68.
11 Βλ. π.χ. Ἰω 14,6.
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προσφωνήσεις που προσδιόριζαν τὸν Χριστὸ ὡς δάσκαλο («Ραββὶ»12, «διδά-
σκαλε»13), τὸν ἀποκαλοῦσαν ἀποκλειστικὰ «Κύριο»14. Ὁμολογοῦσαν δηλαδὴ 
ξεκάθαρα καὶ χωρὶς ἀναστολὲς ἢ ἀμφιβολίες τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ. 

12  Μκ 9,5.11,21κ.ἄ.
13  Μκ 4,38.5,35. 9,38.10,17 κ ἄ.
14  Ιω 20,25.28. 21,7.15.16.17.20 κ.ἀ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΥ ΜΟΣΚΟΥ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: 
" ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΥΜΕΙΣ ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΑ"   (ΙΩΑΝ. ΙΕ, 5)
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iv) Ἐκλέχθηκαν νὰ εἶναι μαζί του γιὰ νὰ μοιραστοῦν τὴ ζωὴ καὶ τὸν προ-
ορισμὸ τοῦ διδασκάλου τους ἐντὸς τῆς ἱστορίας, ποὺ θὰ πεῖ: νὰ σηκώνουν τὸ 
σταυρό του15, νὰ μένουν δίπλα του τὶς ὧρες τῶν πειρασμῶν του16, νὰ πιοῦν τὸ 
ποτήρι του17, να προσαρμόζουν τὴ συμπεριφορά τους μὲ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ 
Χριστοῦ, στὸ ἔλεος καὶ στὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη18 .

v) Ἐκλέχτηκαν, τέλος, γιὰ ἕνα μόνιμο «συνεῖναι» μαζί του. Ἐδῶ ἀπαιτεῖται 
νὰ ἀναζητήσουμε μιὰ βαθύτερη κατανόηση τοῦ «ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ», τὸ 
ὁποῖο καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ἐνεστωτικῆς μορφῆς τοῦ ρήματος «ὦσιν» δὲν μπορεῖ 
νὰ ὑπονοεῖ μιὰ παροντικὴ μόνο σχέση τῶν ἀποστόλων μὲ τὸν Χριστό, ἀλλὰ 
μιὰ μόνιμη σχέση, σχέση στὸ διηνεκές. Συνηχεῖ ἐδῶ ἡ γνωστὴ καὶ ἄκρως πα-
ρήγορη μετααναστάσιμη ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν 
είμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος19», μὲ τὴν ὁποία τε-
λειώνει τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιο ἢ ἡ σύμφωνη μὲ τὴν κατ’ ἐπανάληψη 
ἐκφρασθεῖσα στὸ κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ : «μένειν ἐν 
αὐτῷ» ἢ « μένειν ἐν τῷ λόγῳ» ἢ «μένειν ἐν τῇ ἀγάπῃ» αὐτοῦ20. 

Ἀναγνωρίζουμε, λοιπόν, στὴν ἐκλογὴ τῶν Ἀποστόλων τὸ προνόμιο ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἀνάγκη ὄχι ἁπλὰ νὰ μείνουν ἐν τῇ πίστει συνδεδεμένοι μὲ τὸν Χριστό, 
ἀλλά καὶ τὴ δυνατότητα νὰ γίνονται μέτοχοι τῆς θεανθρώπινης ζωῆς του, διὰ 
τῆς κοινωνίας μὲ τὸ σῶμά του καὶ τοῦ αἵματός του, τοὐτέστιν νὰ γίνονται 
«κοινωνοὶ θείας φύσεως21». Συνεπῶς, τὸ «ἵνα ὦσιν μετ’αὐτοῦ» εἶναι ἰσοδύ-
ναμο μὲ αὐτὸ ποὺ ὁ Χριστὸς τὸ ἑσπέρας τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου εἶπε στὸν 
Πέτρο, ὅταν ἐκεῖνος ἀρνήθηκε νὰ τοῦ πλύνει τὰ πόδια: «ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ 
ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ22». Ἐχω μέρος στὸ Χριστὸ σημαίνει μετέχω στὴ δική του 
θεανθρώπινη ζωή. Ὑπάρχω, κατὰ μέθεξη, σύμφωνα μὲ τὸν τρόπο ὕπαρξης τοῦ 
Χριστοῦ ὄχι μόνο ἐνθαδικά, ἀλλὰ αἰωνίως. Ὄχι μόνο στὴ ζωὴ τοῦ σταυροῦ, 
ἀλλὰ καὶ τῆς δόξας, ποὺ εἶναι κι’ αὐτὴ σταυρός.

Σύμφωνα μὲ τὰ προηγούμενα τὸ «ἵνα ὦσι μετ’ αὐτοῦ» παραπέμπει σὲ 

15  Μκ 8,34 και παράλ.
16  Λκ 22,28)
17  Μκ 10,38.
18  Ιω 17,17.19.
19  Μθ 28,20.
20  Ιω 6,56. 15,4.5.6.7.9.10.
21  2 Πέτ 1,4.
22  Ιω 13,8.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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κάτι πιὸ πέρα καὶ πιὸ ἐσωτερικὸ ἀπὸ τὴ συντροφικότητα, ἀπὸ τὴ μαθητεία, 
ἀπὸ τὴν πίστη, ἀπὸ τὴ συμπόρευση στὸ σταυρὸ καὶ στὰ παθήματα. Παραπέ-
μπει στὴ μετοχὴ στὴν αἰώνια ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, πρᾶγμα ποὺ γιὰ τὸ νῦν τῆς ἐκ-
κλησίας εἶναι ἰσοδύναμο μὲ τὴ μετοχὴ στὰ μυστήριά της, τὰ ὁποῖα κάνουν μό-
νιμη στὸ παρὸν τὴ μετααναστάσιμη παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Παραπέμπει στὴν 
ἐνσωμάτωση στὸ Χριστό (Βάπτισμα), στὴ βρώση τῆς σάρκας του καὶ στὴν 
πόση τοῦ αἵματός του (Εὐχαριστία). Σ’ αὐτὰ δηλαδὴ τὰ μυστήρια (σ’ αὐτοὺς 
τοὺς τρόπους σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου) μὲ τὰ ὁποῖα ἔχει κανείς «μέρος» μετὰ 
τοῦ Χριστοῦ, στὸ διηνεκὲς δηλαδὴ μετοχὴ στὸ σταυρό του, ἄρα στὴ δόξα του.

 β) «ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν»

 Ὁ δεύτερος σκοπὸς τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἀποστόλων σχετίζεται μὲ τὸ κή-
ρυγμα «τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ23» εἰς τὸ διηνεκὲς. Αὐτὸ τὸ κήρυγ-
μα, ὅπως γνωρίζουμε, κέντρο του θὰ εἶχε πάντα τὸ σταυρὸ καὶ τὴν ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ. Δὲν  θὰ γινόταν «ἐν σοφίᾳ λόγου24».  Δὲν θὰ συντονιζόταν μὲ 
«τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου25» καὶ δὲν θὰ προωθοῦσε «τὴν σοφίαν τῶν 
σοφῶν26». Θὰ ἔφερνε στὸν κόσμο τὴν καινὴ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης ἀθόρυβα καὶ 
ἄτεχνα, θὰ προσδιόριζε τὴν ὁδὸ καὶ τὴν πορεία του καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα θὰ κα-
τήγγειλε τὴ μωρία καὶ τὸ σκάνδαλο, ποὺ ἐπιτέλεσε ὁ Θεὸς στὸ πρόσωπο τοῦ 
θεανθρώπου, μέσω τῶν ὁποίων διαχέεται πλούσια ἡ ἀγάπη καὶ ἡ σώζουσα 
Χάρις τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.

 Αὐτὸ τὸ κήρυγμα ἔπρεπε νὰ ἐνεργεῖται διαρκῶς ὄχι μὲ ἄψυχα ἐργαλεῖα, 
ἀλλὰ μὲ ἀνθρώπους ποὺ διέθεταν καρδιά, πνεῦμα καὶ διάθεση εὐαγγελισμοῦ. 
Ὁ Χριστὸς παρομοίασε τοὺς Ἀποστόλους μὲ λύχνο ποὺ ἄναψε ὄχι γιὰ νὰ σβή-
σει, ἀλλὰ γιὰ νὰ συνεχίζει νὰ φωτίζει (βλ. τὸ λόγιον «οὐδὲ καίουσιν λύχνον 
καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ’ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πάσι τοῖς 
ἐν τη οἰκία27». Καὶ τοὺς ἐπιφόρτισε μὲ τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ Ἰουδαίων 
καὶ ἐθνικῶν, τῆς οἰκουμένης28 ὅλης. Οἱ εὐαγγελιστὲς μάλιστα, καὶ μετὰ τὴν 
ἐκλογὴ τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, ἐμφανίζουν τὸν Χριστὸ νὰ θεωρεῖ θέμα 

23  Μκ 1,1.
24  Α΄Κορ 1,17.
25  Α΄Κορ 1,20.
26  Α΄Κορ 1,19.
27  Μθ 5,15 καὶ παράλ.
28  Μθ 28,19.
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προσευχῆς τὴν ἀνάδειξη ἐργατῶν τοῦ εὐαγγελίου29.  Εἶναι δὲ συγκινητικὴ ἡ 
ἄμεση ἀνταπόκριση τῶν Ἀποστόλων στὴν ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ τῆς συνάντησής τους μαζί του, καθὼς ὁ ἕνας μεταδίδει τὴ χαρά 
του, γι’ αὐτὴν τὴ συνάντηση, στὸν ἀδελφό του ἢ τὸν φίλο του30, κάτι ποὺ δεί-
χνει ὅτι γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ μαθητῆ εἶναι νὰ προσάγει καὶ ἄλλους μαθη-
τὲς στὸν διδάσκαλο. Νὰ καλεῖ κι ἄλλους διψασμένους νὰ προστρέξουν στὴν 
πηγή, κι ἄλλους ποὺ ζοῦν στὸ σκοτάδι νὰ πᾶνε στὸ φῶς.

 Ὄντως,  τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων διέτρεξε, κάτω ἀπὸ ἀντίξοες συν-
θῆκες, ὅλη τὴν τότε οἰκουμένη ἀπὸ Ἀνατολῆς μέχρι Δυσμῶν, ἀπὸ Νότου ἕως 
Βορρᾶ, ὅπως θἀ μᾶς δείξει, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο, τὸ βιβλίο τῶν Πρά-
ξεων τῶν Ἀποστόλων31. Καὶ ἡ σαγήνη τους γέμισε μὲ πολλοὺς ἰχθεῖς32 . 

γ) «καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια».

 Ὁ τρίτος σκοπὸς τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀποστολῆς τῶν δώδεκα εἶναι ἡ θερα-
πεία τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ  δαιμόνια. 

Δὲν θὰ ἤθελα ἐδῶ νὰ μποῦμε σὲ ἐκτενὴ συζήτηση γιὰ τὸ μεγάλο θέμα 
τῶν δαιμονίων κατὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Νὰ ποῦμε μόνο ὅτι οἱ ἱεροὶ συγγρα-
φεῖς περιγράφουν τις λογιών – λογιῶν ἀνθρώπινες ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς, τὶς 
ἀντιξοότητες, τὶς δυσκολίες, τὰ ἀμέτρητα βάσανα μὲ βάση τὶς ἀντιλήψεις καὶ 
τὴν ὁρολογία τῆς ἐποχῆς. Καὶ ἡ ἐποχὴ ἐκείνη ὅλες τὶς ἀσθένειες τὶς συνέδεε 
μὲ τὴν κατοχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ δαιμόνιο. Ἐμεῖς νὰ κρατήσουμε γενικὰ 
ὅτι ὅταν ἡ Καινὴ Διαθήκη μιλάει γιὰ θεραπεία ἀσθενῶν ἀπὸ τὸ Χριστὸ,   ἕνα 
μήνυμα θέλει νὰ προβάλλει: ὁ Χριστὸς ἀπελευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ὅ,τι 
τὸν τυραννάει καὶ τὸν ἔχει δέσμιο. Ἀπὸ ὅ,τι τὸν ἀλλοτριώνει ἀπὸ τὶς ὑπέροχες 
καὶ ὑψηλὲς προϋποθέσεις καὶ προδιαγραφές του. Σκοπός, λοιπόν, τῶν Ἀπο-
στόλων εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς ποικίλες ἀσθένειες, ποὺ 
τὸν τυραννοῦν.                          

  Ὁ εὐαγγελιστὴς Μάρκος, λοιπόν, συμπυκνώνει τὸ  σκοπὸ τῆς ἐκλογῆς 
τῶν δώδεκα ἀπὸ τὸ Χριστὸ στὸ ἑξῆς τρίπτυχο : νὰ εἶναι μόνιμα μαζί του καὶ 
δικοί του, νὰ κηρύττουν τὸ εὐγγέλιό του καὶ νὰ ἀπελευθερώνουν τὸ λαό, ἀπὸ 

29  Λκ 10,2.
30  Ιω 1,41.42.45.
31  Βλ Πρ Ἀποσ 1,8.
32  Λκ 5,6. Ιω 21,6.
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τὶς ποικίλες δυνάμεις ποὺ τὸν κρατοῦν δέσμιο.

Καὶ κάτι, κατὰ τὴ γνώμη μου, πιὸ σημαντικό. Τὸ  εἴπαμε μονολεκτικά, 
ἀλλὰ δὲν τὸ τονίσαμε ὅσο ἐπιβάλλεται. Ἡ ἀποστολὴ τῶν μαθητῶν τοῦ Χρι-
στοῦ εἶχε προοπτικὴ. Ἦταν σίγουρα μιὰ ἐφάπαξ ἱστορικὴ ἀποστολὴ, ἀλλὰ 
ταυτόχρονα εἶχε μέσα της δυναμισμὸ ποὺ τῆς ἐπιτρέπει νὰ τὴ βλέπουμε ἀπο-
στολὴ σὲ κάθε διάσταση τῆς ἱστορίας, εἰς τὸ διηνεκές. Σ’αὐτὸ  συμβάλλει καὶ 
ἡ γραμματικὴ της ἐκφορά (ἐνεστὼς διαρκείας). 

 

ΙΙ Οι προϋποθέσεις  τῶν ἐκλεγέντων
Ἀκούγοντας κανεὶς ὅσα προηγήθηκαν σχετικὰ μὲ τὴ βαρύτητα τῆς πρά-

ξης τοῦ Ἰησοῦ  ὑποθέτει ὅτι καὶ οἱ ἐκλεγέντες διέθεταν ἀνάλογο βάρος καὶ 
κοσμικὲς ἀνθρώπινες προϋποθέσεις, πρὶν τὴν ἐκλογή τους. Εἶναι ὅμως ἔτσι; 
Καὶ σὲ κάθε περίπτωση, ἂν ἰσχύει αὐτό, μὲ ποιὰ ἔννοια ἰσχύει; Μὲ ἄλλα λόγια, 
τὶ εἴδους προϋποθέσεις διέθεταν;

Ἂν δούμε συνολικά τὰ πορτραίτα τους, νοητικῶς ἀλλὰ καὶ ἠθικῶς, ὅπως 
ἀκριβῶς τὰ δίνουν οἱ εὐαγγελιστές, χωρὶς νὰ τὰ ἐξωραΐζουν, θὰ ἔλεγα, ὅτι 
πολλὲς φορές, πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, μᾶς ἀπελπίζουν.  Ἂν ψάξουμε δηλαδὴ 
νὰ ἐπισημάνουμε τὶς ἀνθρώπινες προϋποθέσεις, ποὺ εἶχαν οἱ δώδεκα, προκει-
μένου νὰ ἐκλεγοῦν ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ὁρισθοῦν φορεῖς μιᾶς τόσο ὑψηλῆς 
διακονίας, θὰ διαπιστώσουμε κατ’ ἀρχὴν ὅτι δὲν διέθεταν, ἐμφανῶς τοὐλά-
χιστον,  τίποτα παραπάνω ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις τῶν κοινῶν ἀνθρώπων τῆς 
ἐποχῆς. Ἰδιαίτερα οἱ διανοητικές τους ἱκανότητες ἦταν μᾶλλον χαμηλές, ἀφοῦ 
ὁ Χριστὸς πολλὲς φορές ἀναρωτιόταν, ἂν τὸν καταλαβαίνουν στοιχειωδῶς. 
Νὰ θυμηθοῦμε λ.χ. ἐκεῖνο τὸ παράπονό του : «οὔπω νοεῖτε; οὐδὲ συνίετε; Πε-
πωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;»33. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ σχέση Χριστοῦ 
καὶ μαθητῶν δὲν ἦταν πρωταρχικὰ διανοητικῆς φύσεως. Δὲν τέθηκε τοὐλά-
χιστον ὁ ὑψηλὸς βαθμός νοημοσύνης ἐξ ἀρχῆς ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς 
ἐκλογῆς καὶ ἀποστολῆς τῶν δώδεκα. Ἀργότερα, ὕστερα ἀπὸ μιὰ προοδευτι-
κὴ παιδευτικὴ διαδικασία, μιὰ μαθητεία κι ἕνα διαρκὲς «συνεῖναι», ὁ Χριστὸς 
προφανῶς ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τοὺς μαθητὲς κάποια ἀφομοιωτικότητα στὴ νόηση 
καὶ κάποια πρόοδο στὸ «συνιέναι». Ἡ ἀλήθεια, πάντως, εἶναι ὅτι αὺτὸς ποὺ 
τοὺς κάλεσε, χωρὶς προηγουμένως νὰ τοὺς ὑποβάλλει σὲ τέστ νοημοσύνης, 

33  Μκ  8,17.
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αὐτὸς καὶ τοὺς ἀνάδειξε σὲ θεμέλιους καὶ σὲ πυρήνα τῆς Ἐκκλησίας. 

 Θὰ μπορούσε νὰ ἀναγνώριζε κανεὶς στοὺς Ἀποστόλους κάποια ἐμπι-
στοσύνη καὶ ἀφοσίωση πρὸς τὸ πρόσωπό τοῦ Χριστοῦ. Κι αὐτὸ ὅμως ἦταν 
μεταβαλλόμενο34. Ἢ ἴσως νὰ ὁμολογοῦσε κάποια ἁπλότητα στὸν χαρακτή-
ρα τους. Κὶ αὐτὸ πάλι δὲν ἀνῆκε στὰ ἁπολύτως αὐθεντικὰ γνωρίσματά τους. 
Ἀφοῦ κάποιες κρίσιμες στιγμὲς γιὰ τὸ Χριστό ἐκεῖνοι κατατρύχονταν π.χ. ἀπὸ 
τὸ ἐρώτημα «τὶς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων35»;

Δὲν ἦταν βέβαια ἀργόσχολοι. Ὅλοι κλήθηκαν πάνω στὴ δουλειά τους. 
Οἱ περισσότεροι ἦταν ἁλατισμένοι μὲ τὸ θαλάσσιο ἁλάτι. Αὐτὸ ἦταν μιὰ προ-
ϋπόθεση γιὰ νὰ ἁρτυθοῦν ἀπὸ τὸ ἁλάτι τοῦ Χριστοῦ. Δὲν ἦταν ὀνειροπόλοι 
Ἦταν ἔμπειροι «ἐρευνᾶν τὴν θάλασσαν δικτύοις»36.  Κι αὐτὴ ἦταν μιὰ ἐπίσης 
καλὴ προϋπόθεση, ὥστε νὰ ζωγρήσουν τὴν οἰκουμενικὴ ἀνθρωπότητα στὰ 
δείκτια τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα αὐτὰ -ἴσως καὶ ἄλλα- συγκαταλέγονται στὶς θετι-
κὲς προϋποθέσεις τους. Δὲν ἦταν ὅμως αὐτὰ ποὺ βάραιναν στὴν ἐκλογή τους. 
Αὐτὰ πού, κατά τὴν ἐκτίμησή μου,  βάραιναν ἦταν μὲ συντομία τὰ ἑξής:  

 Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς διέθεταν κάτι παραπάνω : εἶχαν προπυρωθεῖ καὶ 
ἦταν μεμορφωμένοι «τῷ Προδρόμῳ φωτί37». Αὐτὴν την προϋπόθεση δὲν τὴν 
ἀξιολογοῦμε ὅσο θὰ ἔπρεπε. Εἶχαν μαθητεύσει στὸν μεγαλύτερο «ἐν γεννη-
τοῖς γυναικῶν»38 προφήτη καὶ διδάσκαλο.

Ὅπως δὲν ἀξιολογούμε καὶ μιὰ ἄλλη οὐσιαστικότερη: Ὁλοι ἢ σχεδόν ὅλοι 
ἀνῆκαν σ’ αὐτοὺς ποὺ «προσεδέχοντο» 39 (ἀνέμεναν) τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Ζοῦσαν σὲ κλίμα προσμονῆς τῆς βασιλείας του καὶ τοῦ Μεσσία του. Ἦταν 
ἐπαρκῶς ἐπιδεικτικοὶ βελτιώσεως. Διέθεταν κάτι ἀπὸ τὸ βαθὺ σχέδιο τοῦ 
Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὐτὸ   ποὺ ὁ Χριστός τὴν κατάλληλη ὥρα 
ἀξιοποίησε. Ἦταν ἐκεῖνο τὸ ἀναμενόμενο ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς, ἡ προσμονή, 
ποὺ κατέστησε δυνατὴ τὴν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στὴν ἱστορία.  

 Ὅπως καὶ Ἐκεῖνος, λοιπὸν, ἔτσι καὶ αὐτοὶ δὲν διέθεταν, ἀπὸ ἄποψη 

34  βλ Μθ 8,19.
35  Λκ 22,24-27. Μθ 20, 25-28.βλ καὶ παράλληλα Μκ 10,42-45., Μθ 20,24-28 κ.λ.π.
36  Ἀπὸ τον κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα..
37  Πρῶτο στιχηρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ του Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα.
38  Μθβ11,11.
39  Μκ 15,43. Λκ 2,25.2,38. 23,51 κ.ἀ.
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κοσμική, ἄλλες περγαμηνές. Αὐτὸ ποὺ διέθεταν ἦταν ἄλλης τάξεως καὶ ὑφῆς. 

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Παῦλος χαρακτήριζε τοὺς ἀποστόλους «μωρὰ 
τοῦ κόσμου» καὶ «ἐξουθενημένα» καὶ «ἀσθενῆ» ποὺ ὁ Θεὸς τὰ ἐξέλεξε «ἵνα  
καταισχύνῃ τοὺς σοφούς» καὶ «τὰ ἰσχυρά»40. Νὰ προωθήσει τὸ μυστήριο τοῦ 
σταυροῦ. Ὅ ἴδιος ἀποκαλοῦσε τοὺς διακόνους τοῦ εὐαγγελίου «ὀστράκινα 
(=εὔθραυστα) σκεύη», μέσα στὰ ὁποῖα τοποθετήθηκε ὁ «θησαυρὸς ἡμῶν»41, 
ὁ Χριστός. 

Τὸ «ἀκολούθει μοι»42, συνεπῶς ποὺ ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε δὲν προϋπέθετε 
καμιὰ κοσμικὴ ἀξιοσύνη ἀπὸ πλευρᾶς Ἀποστόλων. Ἐκεῖνο, πάντως,  ποὺ δι-
έθεταν ὁπωσδήποτε, κι αὐτὸ πρωτίστως θεϊκό, ἦταν ἡ μεσσιανικὴ προσμονή 
καὶ ἡ καραδοκία ποὺ τοὺς τοποθετοῦσε στὸ εὐλαβικὸ ὑπόλοιπο καὶ τὸ φτωχὸ 
λεῖμμα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. 

 

40  Α΄Κορ 1,27.28.
41  Β΄Κορ 4,7.
42  Ματθ. 9,9.  Μαρκ. 2,14.  Λουκ. 5,27.  Ιωάν. 1,44
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ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

a
ΓΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΒΗΡΙΤΙΚΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Όταν ήμουν μικρός, μού άρεσε να διαβάζω και ν’ αποστηθίζω τα 
ρητά που αναγράφονταν στα ειλητάρια που κρατούσαν οι Άγιοι 
και ιδιαίτερα οι Όσιοι στις Βυζαντινές εικόνες. Το πιο ωραίο που με 

εντυπωσίασε και με γέμισε ήταν το εξής:

«ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ,
Ο ΜΗΔΕΝ ΕΧΩΝ ΕΝ ΤΩι ΠΑΡΟΝΤΙ ΒΙΩι,  

ΕΙ ΜΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ» 
 

Νομίζω πως αν μας ζητούσαν να σκιαγραφήσουμε τη μορφή ενός εναρέτου 
και αγίου μοναχού με λίγες μόνο λέξεις, αυτό το ρητό θα χρησιμοποιούσαμε.

 Πράγματι, ο αληθινός μοναχός και δη ο Αγιορείτης δεν έχει τίποτε σε 
αυτόν τον κόσμο. Ανήκει στους «ἀγνοουμένους καὶ στοὺς ἐπιγινωσκομένους» 
στους «μηδὲν ἔχοντας καὶ τὰ πάντα κατέχοντας» (Β΄ Κορινθίους 6, 10). 
Ανήκει σε αυτούς των οποίων «οὐδεὶς ἄλλος κλῆρος, εἰμὴ Χριστὸς Ἰησοῦς καὶ 
αὐτό ἐστι τὸ μόνιμον καὶ αἰώνιον ἀγαθόν» (Διαθήκη κτιτόρων Ἱ. Μ. Βαρλαάμ 
Μετεώρων).

Ο μοναχός με την απόταξη του κόσμου και την ένταξή του στη μοναστική 
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πολιτεία, αφήνει πίσω του για πάντα, την πατρίδα, τον κόσμο, γονείς, συγγενείς 
και φίλους, ενδεχομένως πλούτη, «καριέρα», δόξα και κοσμική ζωή. Αφήνει 
τον ίδιο τον εαυτό του, τον «παλαιό άνθρωπο», τον αμαρτωλό και υπερήφανο, 
για να ζήσει στο εξής με μετάνοια στην ησυχία, στη σιωπή και στην αφάνεια. 
Να ζήσει με πίστη δυνατή, με καθαρότητα, αγνότητα και ευλάβεια. Να ζήσει 
με ταπείνωση και απλότητα, με συντριβή και κατάνυξη, με εκκοπή του ιδίου 
θελήματος, με απόλυτη υπακοή και ολοκληρωτική αυταπάρνηση και απάρνηση 
του ίδιου του εαυτού του. Να ζήσει με εγκράτεια «μόνος μόνῳ Θεῷ».

Στο Γεροντικό αναφέρεται πως κάποτε ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος 
επισκέφτηκε τους μοναχούς της Νιτρίας, οι οποίοι τον παρακάλεσαν να 
τους πει λόγια ωφέλιμα. «Εγώ δεν έχω γίνει ακόμη μοναχός» τους είπε 
ο περίφημος ασκητής «μα ο Θεός με αξίωσε να ιδώ και να συνομιλήσω με 
πραγματικούς μοναχούς». Και διηγήθηκε στη συνέχεια τη συνάντηση που 
είχε με δύο αληθινούς ασκητές στη βαθύτερη έρημο, οι οποίοι είχαν σαράντα 
ολόκληρα χρόνια εκεί χωρίς να δουν άλλον άνθρωπο. Στην παράκλησή του 
να τον διδάξουν πως θα μπορούσε να γίνει πραγματικός μοναχός, εκείνοι 
του είπαν να κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο και θα τα καταφέρει. «Μα εγώ 
είμαι άνθρωπος αδύνατος και δεν μπορώ να τα καταφέρω όπως εσείς» τούς 
αποκρίθηκε ο Μέγας εκείνος Μακάριος. «Τότε μένε στο κελί σου και κλαίγε 
τις αμαρτίες σου», του είπαν. «Η μοναξιά» συνέχισε τη διήγηση του ο Αββά 
Μακάριος, «τούς είχε δώσει κάποια σκληρότητα στην ομιλία. Στο πρόσωπό 
τους όμως ήταν διάχυτη η γλυκύτητα και η οσιότητα. «Πώς αντέχετε στις 
καιρικές μεταβολές;» τους ρώτησε πάλι. Είχε εντυπωσιαστεί από τη γύμνια 
τους. «Ο Θεός», του είπαν, «που προνοεί για όλα Του τα πλάσματα, έκανε 
σε μας τούτη την οικονομία. Ούτε τον χειμώνα κρυώνουμε ούτε η ζέστη του 
καλοκαιριού μάς βλάπτει». Παρατήρησε τότε ο Αββάς Μακάριος πως το σώμα 
τους ήταν προφυλαγμένο με τρίχες μεγάλες, σαν προβιά. Τότε ταλάνισε τον 
εαυτό του και είπε πως «εγώ που έχω το κελί μου και το λίγο παξιμάδι μου και 
συντροφιά τόσων αδελφών, δεν έχω γίνει ακόμη μοναχός».

Αυτό, βεβαίως, ισχύει απόλυτα και σε μας και μάλιστα σε μεγαλύτερο 
βαθμό, όμως δοξάζουμε τον καλό Θεό που μάς αξίωσε να γνωρίσουμε πραγ-
ματικούς μοναχούς «με γλυκύτητα και οσιότητα», με ταπείνωση και απλότητα, 
με φωτισμό και χάρη. Κορυφαίοι ανάμεσα σ’ αυτούς οι ήδη «ἐν Ἁγίοις» 
Πορφύριος και Παΐσιος καθώς και οι λοιποί παπά - Εφραίμ Κατουνακιώτης, 
Διονύσιος Ιερομόναχος της Κολιτσού και άλλοι πολλοί λιγότερο γνωστοί. 
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Άνθρωποι με ήθος και ύφος καλογερικό, όπως λέμε στο Άγιον Όρος. Άνθρωποι 
γεμάτοι  με κατάνυξη και ευλάβεια. Άνθρωποι όντως ουράνιοι και άγγελοι 
επίγειοι «φῶς πάντων ἀνθρώπων» (Αγ. Ιωάννου Σιναΐτου Ρ.Μ. 88 1120) και 
«λύχνοι πανταχοῦ τῆς γῆς λάμποντες» (Ἱερὸς Χρυσ. Ὁμιλία ΟΒ΄ εἰς Ματθαῖον) 
που μόνο τον Χριστό είχαν μέσα στην καρδιά τους σαν το πολυτιμότερο 
απόκτημα και θησαύρισμα.

Πριν αναφερθούμε στο ήθος και το ύφος των ηγιασμένων ανθρώπων, 
σύμφωνα με τον τίτλο αυτής της ομιλίας, επιθυμούμε στο σημείο αυτό να 
επισημάνουμε πως το Άγιον Όρος είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται.  
Οι πολυπληθείς επισκέπτες - προσκυνητές του όρους Άθω, το οποίο ίδια 
η Παναγία στην ομιλία της προς τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη (όπως την 
διέσωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς) το χαρακτηρίζει «ὡς κάλλιστον 
ὁμοῦ καὶ μέγιστον» όρος το οποίον «καὶ ἅγιον του ’ντεῦθεν κεκλήσεται», 
θα θαυμάσουν τις μοναδικές φυσικές καλλονές του, τα σκιερά του δάση, τα 
δροσερά νερά του, την καταγάλανη θάλασσα του Αιγαίου που το περιβάλλει, 
τα όμορφά του μονοπάτια, την δύσβατη κορυφή, τα καλλικέλαδα πουλιά 
και τα μυρίπνοα άνθη. Θα δουν τα είκοσι κυρίαρχα μοναστήρια αυτής της 
ευλογημένης χερσονήσου που ανήκει σε αυτά. Θα δουν τις δώδεκα σκήτες και 
τα εξακόσια περίπου κελιά και ασκητήρια. Θα δουν τους μοναχούς «μοναστὰς 
καὶ μιγάδας» να εργάζονται, να διακονούν, να τρέχουν, να φιλοξενούν και 
να λατρεύουν τον ζώντα Θεόν «μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας» (Ἑβρ. 12, 29). 
Πιθανόν να δουν και ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες. Πιθανόν να βρουν λάθη 
και ελλείψεις. Πάντως θα δουν όσα φαίνονται, και θα βρουν όσα ψάχνουν. 
Έτσι λένε: στο Άγιον Όρος, «ό,τι ψάχνεις, βρίσκεις».

Όμως, όσοι έχουν μάτια πνευματικά, αίσθηση πνευματική και «νοῦν 
Χριστοῦ» θα δουν το άλλο μυστικό Άγιον Όρος. Το Όρος των αδιαλείπτων 
προσευχών, των αειρρύτων δακρύων, των αενάων στεναγμών, της χαρμο-
λύπης, του αοράτου πολέμου προς τον κοσμοκράτορα, της πάλης με τον ίδιο 
τον εαυτό μας, αφού εμείς οι μοναχοί, γιατί όχι και οι κοσμικοί, από αυτόν 
πολεμούμεθα και κινδυνεύουμε περισσότερο. Και εάν οι επισκέπτες είναι 
πιο ανεβασμένοι πνευματικά θα δουν τους «έμπλεους» από θεία Χάριν και 
χαρίσματα που ἐν ἀληθείᾳ έχουν μόνο τον Χριστό σαν περιουσία τους, και σαν 
αναφαίρετο κτήμα τους.

Ας μου επιτραπεί εδώ μια παρένθεση. Σωστά ειπώθηκε πως το Άγιον Όρος 
είναι εργαστήρι αγιότητος. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, πως όσοι ζουν εκεί 
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είναι όλοι ενάρετοι και άγιοι. Και ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες και πτώσεις 
υπάρχουν. Λάθη γίνονται που, ενίοτε, προκαλείται και σκανδαλισμός των 
προσκυνητών. Όμως στην πλειοψηφία τους οι μοναχοί αγωνίζονται να ζήσουν 
«ἐν Χριστῷ» και «διὰ τὸν Χριστόν». Αγωνίζονται να «εκβάλλουν τον εχθρό 
από την καρδιά τους και να βάλουν τον Χριστό» κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. 
Αγωνίζονται να ζήσουν σύμφωνα με τις Άγιες εντολές Του, αφού ο Χριστός 
όπως λέγουν οι πατέρες, είναι κρυμμένος μέσα σε αυτές. Αγωνίζονται δια 
παντός να φυλάξουν τις υποσχέσεις του Αγγελικού σχήματος με ακρίβεια και 
συνέπεια. Κάποιοι προχωρούν καλά και νικούν. Κάποιοι μένουν πίσω. Κάποιοι 
αλλάζουν και κάποιοι γίνονται χειρότεροι από ότι ήσαν πριν μπουν στο στάδιο 
του αγώνος. Μυστήριο η ψυχή του ανθρώπου αλλά και μυστήριο η αγιότης.

Τελικά υπάρχουν άγιοι στο Όρος, ίσως ρωτήσουν κάποιοι, μετά από όσα 
ελέχθησαν; Απαντούμε: ΒΕΒΑΙΑ! Γνωστοί λίγοι και άγνωστοι πολλοί. Λίγοι,  
γιατί υπάρχει πνευματική κρίση σε κλήρο και λαό που κτύπησε, δυστυχώς, και 
το Άγιον Όρος. Η εκκοσμίκευση ως γνωστόν είναι ο μεγάλος πειρασμός της 
Εκκλησίας, η πρόκληση αλλά και η πρόσκληση για τους πιστούς. Δυστυχώς, 
η εκκοσμίκευση  ελλοχεύει και στο περιβόλι της Παναγίας.

Οι νέοι που έρχονται να μονάσουν  δεν είναι πάντα τα  παιδιά που προ-
έρχονται από χριστιανικές οικογένειες. Δεν είναι τέκνα πνευματικών και 
φιλομονάχων γονέων. Είναι παιδιά τής αντιπνευματικής και καταναλωτικής 
κοινωνίας, παιδιά των computers και ας μου επιτραπεί η έκφραση, παιδιά της 
«coca cola». Παιδιά ενός, κάποτε, χριστιανικού κόσμου και δήθεν ορθόδοξης 
κοινωνίας. Χωρίς βεβαίως να είναι απόλυτα αυτά γιατί το «μικρό ποίμνιο», του 
Χριστού πάντα υπάρχει. 

Παρόλα αυτά η αγιότης δεν παύει να είναι ο στόχος∙ και όσοι το πάρουν 
απόφαση μπορούν να γίνουν άγιοι ή «σχεδόν άγιοι» για να δανειστώ τον 
τίτλο του υπέροχου βιβλίου του Επισκόπου Τύχωνος, Ηγουμένου της μονής 
Σρέτενσκι.

Από τους «σχεδόν Αγίους» ακόμη και σήμερα έχει πολλούς «ὁ Ἁγιώνυμος 
Ἄθως ὁ νοητὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ὡραῖος παράδεισος» (Ακολουθία Αγιορειτών 
Πατέρων), όπου ζουν περισσότερο από μία χιλιετία Έλληνες, Ρώσοι, Σέρβοι, 
Ρουμάνοι, Βούλγαροι και άλλοι μοναχοί από άλλες χώρες σαν μία οικογένεια, 
σαν μία ορθόδοξη οικογένεια, που αρδεύεται από τα γάργαρα νερά της 
αληθινής μοναχικής παραδόσεως.
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Αυτοί αποτελούν τα τιμαλφέστερα κειμήλια του Αγίου Όρους, τους 
επισημότερους θησαυρούς και τα ωραιότερα εκθέματα, τα οποία εκθέματα 
όχι μόνο εντυπωσιάζουν αλλά και ωφελούν τους προσερχομένους από 
τον σημερινό ταραγμένο κόσμο. Είναι οι «σιωπῶντες κήρυκες», κατά τον 
απαράμιλλο Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο (Ρ.Μ. 35, 721).

Ρώτησα έναν από αυτούς κάποτε, όταν ήταν στο γήρας του: «Γέροντα, 
μετά από τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος, τι κατάλαβες; Ποιό είναι το νόημα της 
μοναχικής ζωής; Η ταπεινοφροσύνη πάτερ», μού απάντησε. Μια άλλη φορά 
μού είπε πως «όταν ο μοναχός αγωνιστεί φιλότιμα στη νεότητα του, τότε το 
γήρας είναι μία μυσταγωγία» (προηγ. Ευδόκιμος της Ι. Μ. Δοχειαρίου - πρώην 
Ξενοφωντινός). Ενώ ένας άλλος στο ερώτημα μου, όταν ήμουν δόκιμος 
μοναχός, τι να προσέξω περισσότερο, μου απάντησε μονολεκτικά και κοφτά 
«ΟΛΑ!». Αυτό το «όλα» τα λέει όλα. Ο αληθινός μοναχός πρέπει να τα έχει όλα, 
δηλαδή όλες τις αρετές. Να αγωνίζεται  σθεναρώς εναντίο των αδυναμιών του 
για να κάνει τον έσω άνθρωπο μοναχό. Να  μεταστοιχειώσει «ἐπὶ τὸ ἁγιότερον» 
όλες τις αδυναμίες του, όπως λέγουν οι πατέρες, και στη θέση τους, να ενθέσει 
τις αρετές, συνεργούσης βεβαίως και της Θείας Χάριτος. Ο αληθινός μοναχός 
γνωρίζει πως «οὐδὲν οὕτως εὐφραίνει τὸν Θεόν ὡς πολιτεία (= ζωή) ἀρίστη» 
(Ιερός Χρυσόστομος) γι’ αυτό φοβάται περισσότερο και από τα άγρια θηρία 
την αμαρτία, η οποία αμαρτία λυπεί τον Θεό και μας χωρίζει από Αυτόν. 

Περισσότερο, βεβαίως, από τις αμαρτίες, φοβάται ο μοναχός το αμάρτημα 
της υπερηφανίας. Γνωρίζει πως «ὁ Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς 
δὲ δίδωσι χάριν» (Ιακ. 4,6), όπως επίσης γνωρίζει ότι είναι «ἀκάθαρτος 
παρὰ Θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος» (Παροιμίαι 16,5). Γι’ αυτό και αγωνίζεται να 
ταπεινώνεται συνεχώς. Να κόπτει το θέλημα του και να κάνει υπακοή σε 
όλα. Έλεγε ο παπα-Εφραίμ ο Κατουνακιώτης: «Και η θεολογία ακόμη έρχεται 
όχι από την προσευχή αλλά από την υπακοή». Ο Μοναχός με την υπακοή 
αποκτάει την ἐν Χριστῷ ἐλευθερία και με την ταπείνωση τη Θεία Χάρη. Και 
γίνεται και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά χαριτωμένος, πράος, σιωπηλός, 
σοβαρός, ευλαβής και μειλίχιος. «Πολλάκις ἔνδακρυς εἰς ἑαυτὸν προσέχων 
καὶ κάτω νεύων». Γλυκύς στους τρόπους και διακριτικός στη συμπεριφορά 
του. Γίνεται απλούς και άκακος, υπομονετικός και ησύχιος. 

Ας μην μας διαφεύγει, όμως, ότι «κόπῳ πολλῷ καὶ μόχθῳ καὶ ἱδρῶτι, 
κατορθοῦται ἐν ἡμῖν ἦθος χρηστὸν καὶ εὐκατάστατον» κατά τον συγγραφέα 
της Κλίμακος Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη (Λόγος Γ΄ περί ξενιτείας).
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Στο σημείο αυτό θα επισημάνουμε το εξής: Το «ἦθος τὸ χρηστὸν καὶ τὸ 
εὐκατάστατον» είναι καρπός της πολυχρονίου ασκήσεως και προ παντός 
είναι καρπός της ταπεινώσεως και υπακοής. Της υπομονής στις θλίψεις και 
της καρτερίας στις δοκιμασίες και περιφρονήσεις των ανθρώπων. Και βέβαια 
αυτόν τον καρπό μπορούν να τον αποκτήσουν όλοι οι μοναχοί όπου γης και αν 
αγωνίζονται με επιμέλεια, με ζήλο και ακρίβεια στα μοναχικά τους καθήκοντα. 
Στο Άγιον Όρος όμως αυτός ο καρπός είναι διαφορετικός και οι έχοντες αυτόν 
τον καρπό έχουν μία ιδιαίτερη χάρη. 

Το Άγιον Όρος είναι το Περιβόλι της Παναγίας και η Παναγία είναι η μη-
τέρα, η Γερόντισσα, η διδάσκαλος, η τροφός και ο ιατρός των μοναχών. Να γιατί 
οι Αγιορείτες αγαπούν ιδιαζόντως την μητέρα του Θεού! Να γιατί την σέβονται 
«ως Θεόν μετά Θεόν» (Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης) και σε Αυτήν στηρίζουν τις 
ελπίδες τους για να σωθούν! Να γιατί έχουν, όπως προαναφέραμε μία ιδιαίτερη 
χάρη. Είναι παιδιά της Παναγίας που αγωνίζονται να συναντήσουν τον Θεό 
μέσα στον κήπο και το Περιβόλι Της. Γι’ Αυτήν άφησαν τον κόσμο και τα του 
κόσμου και ήλθαν στο Άγιον Όρος που φυλάει η Ίδια άβατο, όχι μόνο από 
τις γυναίκες, αλλά και από την αθεΐα, την αδιαφορία και πνευματική πτωχεία 
του κόσμου. Η Παναγία, βεβαίως, είναι παντού!  Όμως, ας μας επιτραπεί να 
το πούμε, στο  Άγιο Όρος είναι περισσότερο. Ο Άγιος προηγούμενος της 
Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. Αιμιλιανός στον ενθρονιστήριο λόγο του είπε 
πως, ενώ στα Μετέωρα είχαν την Παναγία, όμως πάρα ταύτα τούς έλειπε και 
για αυτόν τον λόγο μαζί με κάποιους άλλους λόγους, άφησε τα Μετέωρα 
και ήλθε με όλη την εκλεκτή συνοδία του στο Άγιον Όρος, στον κατ’ εξοχήν 
τόπον της Παρθένου, τον «μεταξύ ουρανού και γης», η οποία Παρθένος είναι 
«ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν» (Ακάθιστος Ύμνος) και 
την οποία τιμούμε και ευλαβούμεθα όλοι ανεξαιρέτως και υπερβαλλόντως. 
Αν δεν ήταν η Παναγία «οὐδεὶς ὁ σωζόμενος» όπως λέγει σε ένα λόγο του 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Αν δεν 
ήταν η Παναγία «ὁ Λόγος» δεν θα εγένετο «σάρξ». Αν δεν ήταν η Παναγία 
δεν θα είχαμε τον Θεάνθρωπο Χριστό, τη διδασκαλία Του, τη σταυρική Του 
Θυσία, την Ανάσταση Του και κυρίως δεν θα είχαμε το Σώμα και το Αίμα 
Του «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον», το οποίο η Ίδια δάνεισε «τῷ 
παντεχνήμονι Λόγῳ». 

Πόσο ευλογημένοι και ευεργετημένοι από τον Άγιο Θεό πρέπει να 
αισθανόμαστε εμείς οι Αγιορείτες, οι οποίοι αν και ανάξιοι, έχουμε για Μητέρα 
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μας την Κυρία Θεοτόκο και για κατοικία μας τον επίγειό Της παράδεισο, 
και πόσο ευλογημένοι και ευεργετημένοι πρέπει να αισθάνονται επίσης 
όσοι κοσμικοί αξιώνονται να επισκεφτούν αυτόν τον παράδεισο απ’ όπου 
μπορούν να εξέλθουν, αν έχουν καλή διάθεση και προαίρεση, αναβαπτισμένοι, 
μεταμορφωμένοι και ωφελημένοι, όχι μόνο από τα λόγια των μοναχών και το 
ανεπιτήδευτο ήθος και ύφος τους, αλλά και από αυτήν τη σιωπή τους.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε τη διάκριση του ήθους 
από το ύφος. Ήθος είναι ο τρόπος ζωής και διαγωγής των ανθρώπων, είναι ο 
χαρακτήρας το εσωτερικό περιεχόμενο. Ενώ ύφος είναι ο ατομικός τρόπος 
εκφράσεως και εκδηλώσεως, το εξωτερικό παρουσιαστικό, η πνευματική 
κατάσταση και ψυχική διάθεση όπως αποτυπώνεται στο πρόσωπο, στους 
λόγους και γενικά στη συμπεριφορά. Εδώ χρειάζεται διάκριση και προσοχή. 
Σε μοναχούς που ενώ έχουν πνεύμα ασκητικό και ήθος «χρηστόν καὶ 
εὐκατάστατον», μπορεί να δεις ύφος σκληρό και απότομο, που οφείλεται είτε 
στην κοπιώδη άσκηση και στον δυνατό αγώνα τους είτε στην ιδιοσυγκρασία 
τους. Άλλωστε και ο Θεός πολλές φορές αφήνει και στους δικαίους ελαττώματα 
χαρακτήρος για να ταπεινώνονται. 

Και κάτι ακόμη. Υπάρχει πραγματικό αλλά και ψεύτικο ήθος. Υπάρχει 
αληθινό αλλά και υποκριτικό ύφος. Ο Αγιορείτης μοναχός σε καμιά περίπτωση 
δεν επιτρέπει στον εαυτό του να μην έχει ήθος και ύφος αληθινό κατά Χριστόν. 
Ο Αγιορείτης δεν παριστάνει τον άγιο και δεν θέλει να είναι ούτε υποκριτής 
ούτε ευσεβιστής. Δεν φτιάχνει εξωτερικά τον εαυτό του, ούτε τον στολίζει με 
ψεύτικα στολίδια. Θέλει να φαίνεται αυτό που είναι έστω και αν αυτό στοιχίζει 
ή σκανδαλίζει ενίοτε. Δεν κρύβεται και αδιαφορεί αν φαίνεται η γύμνια της 
ψυχής του. Στη συμπεριφορά του, στις σχέσεις του είναι πάντα γνήσιος, 
αληθινός, αυθεντικός και απλός.

Ο Μοναχισμός όσον παραμένει μακράν του «κόσμου τούτου» και κυρίως 
του φρονήματός του, γνήσιος και ανόθευτος, και όσον σαλπίζει εκ της ερήμου 
το ευαγγελικόν φρόνημα αναλλοίωτον συνιστά μέσα στην Εκκλησία το υψη-
λότερο πνευματικό πολίτευμα. Είναι ανά τους αιώνες ο στηριγμός Της και 
η σπονδυλική στήλη Της, εφ’ όσον, βεβαίως, αυτός διατηρεί ανόθευτα και 
απαραχάρακτα τα ευαγγελικά κριτήρια του ορθοδόξου δόγματος και ήθους, 
και τα ομολογεί πάντοτε  σθεναρώς δια βίου και λόγου.

Αυτός, λοιπόν, ο Ορθόδοξος Πατερικός Μοναχισμός, όταν και όπου 
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υπάρχει απαραχάρακτος είναι πραγματική ελπίδα και για τους ἐν τῷ κόσμῳ. 
Ας θυμηθούμε εδώ τον θαυμαστό λόγο του οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου και 
συγγραφέως της «Κλίμακος», ότι «φῶς μὲν μοναχοῖς, Ἄγγελοι· φῶς δὲ πάντων 
ἀνθρώπων, μοναχικὴ πολιτεία (= ο βίος των Μοναχών)».

Όσον, λοιπόν, οι ιλαροί οφθαλμοί των Μοναχών μας θα γεμίζουν δάκρυα, 
ο κόσμος μπορεί να ελπίζει στη μακροθυμία και το έλεος του Θεού. Όσον οι 
μοναχοί μας θα αγρυπνούν και θα φέρουν ενώπιον του Θεού το βάρος της ιδικής 
μας ραθυμίας, ο κόσμος μπορεί να ελπίζει να του δώσει ο Θεός  εγρήγορση 
για να αποτινάξει τον ζυγό της «ακηδίας» του και τα πολύμορφα δεσμά των 
πολυτρόπων παθών. Όσον οι Μοναχοί θα δοκιμάζονται με τα παιδαγωγικά 
«κολαστήρια» της αγάπης του Θεού, οι καρδίες τους κατώδυνες θα αδολεσχούν 
«ἐν διηνεκεῖ μνήμῃ θανάτου» και θα πληγώνονται από αδυσώπητους λογισμούς 
κατανύξεως, αυτομεμψίας και μετανοίας, ο κόσμος μπορεί να ελπίζει να τους 
δώσει ο φιλοικτίρμων Κύριος πόθο επιστροφής και πένθος μετανοίας. Όσον 
οι καρδίες των Μοναχών μας θα «τιτρώσκονται» από τον θείο έρωτα και όσον 
στα ευλογημένα χέρια των Μοναχών μας θα μετριούνται ακατάπαυτα οι κόμβοι 
του κομβοσχοινιού τους και οι καρδιακοί αναστεναγμοί τους θα αναπέμπουν 
διάπυρη ικεσία «ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως», ο κόσμος μπορεί να ελπίζει, ότι ο 
φιλεύσπλαχνος Θεός θα τον ελεήσει. Και όσον οι Μοναχοί μας θα δέονται 
συνεχώς «ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου» και «ὑπέρ τοῦ ρυσθῆναι 
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως», ο κόσμος μπορεί να ελπίζει, ότι ο ειρηνοπάροχος 
Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας θα του δωρίσει ειρήνη, θείο φωτισμό και 
υπομονή στις θλίψεις και δοκιμασίες της παρούσης ζωής». 

Τέλος, σε ερώτηση προς μία  Ηγουμένη, γιατί επέλεξε για πνευματικό 
στην αδελφότητά της, αγιορείτη Ιερομόναχο, απάντησε ανάμεσα σε άλλα 
τα εξής: «...Ο κοσμικός άνθρωπος στη σημερινή εποχή, κορεσμένος από τα 
πάντα, από τον «πολιτισμό» που περιέχει παντός είδους ανέσεις, με κάθε 
ελευθερία χωρίς περιορισμούς στην αμαρτία, γίνεται ένα κουρέλι, νιώθει πάντα 
ανικανοποίητος και ψάχνει από πού να κρατηθεί. Ξαφνικά από μια απρόσμενη 
συγκυρία, βρίσκεται στο Άγιον Όρος ή συναντά έναν Αγιορείτη. Η παρουσία 
του και μόνο τον εντυπωσιάζει και νιώθει την ανάγκη να του μιλήσει, να 
ανοίξει την καρδιά του. Ακούει με προσοχή τις συμβουλές του μοναχού και 
την παρακίνηση ν’ απομακρυνθεί από την αμαρτία που του καταστρέφει την 
ψυχή και τη ζωή του. Αρχίζει να αλλάζει σιγά σιγά τρόπο σκέψεως και ζωής, να 
μετανοεί, να νηστεύει, να προσεύχεται. Ένιωσε πού βρίσκεται η χαρά, η ελπίδα, 
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η γαλήνη και καθετί το οποίο μόνο κοντά στο Χριστό μπορεί ο ταλαίπωρος 
σημερινός άνθρωπος να βρει.

Ο Χριστός είναι η πηγή της αγάπης. Ποτέ δεν θα σε πληγώσει. Αντίθετα, 
θα σε προστατεύει, αρκεί να ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου για να 
κατοικήσει εκεί για πάντα. Γι’ αυτό πρέπει να μετέχεις στα Μυστήρια της 
Εκκλησίας και να γίνεσαι τακτικά ένα ζωντανό και μετακινούμενο αρτοφόριο. 
Τότε βιώνεις την αληθινή χαρά και ειρήνη, όπως την βιώνουν οι πραγματικοί 
μοναχοί!».

ΙΕΡΟ ΙΒΗΡΙΤΙΚΟ ΚΕΛΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
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Ἀμέσως μετὰ τὴ Βάπτισή Του στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἀπὸ τὸν Τίμιο 
Πρόδρομο ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὁδηγεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς πειρασμοὺς τοῦ 

διαβόλου. Στὴν παραμονὴ τοῦ Κυρίου στὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας καὶ στοὺς 
δαιμονικοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἀντιμετώπισε ἐκεῖ ἀναφέρονται ἐκτενῶς ὁ 
Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (δ’ κεφάλαιο) καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (δ’ 
κεφάλαιο), ἐνῶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος κάνει ἁπλῶς μιὰ γενικὴ ἀναφορὰ 
στὸ θέμα: «Καὶ εὐθέως τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἦν ἐκεῖ 
ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν 
μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ» (α’ 12-13). Στὴν ἀνάλυση 
ποὺ ἀκολουθεῖ θὰ βασιστοῦμε, κατὰ κύριο λόγο, στὴ σχετικὴ διήγηση τοῦ 
Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου (δ’ 1-11). 

Ὁ Κύριος εἶναι ἕτοιμος ν’ ἀρχίσει τὴ δημόσιά Του δράση, τὴν ὁποία θὰ 
καταπολεμήσει μέχρι τέλους μὲ φοβερὴ μανία ὁ ἀρχέκακος διάβολος. Πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς δημοσίας δράσεώς Του, λοιπόν, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸν 
ὁδηγεῖ στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου. 
«Ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθεῖναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου» 
(δ’ 1). Ἀφοῦ πρῶτα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Βαπτίσεώς Του στὸν Ἰορδάνη 
ποταμό, κατῆλθε ἐπ᾿ Αὐτὸν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον «ὡσεὶ περιστερὰ» καὶ 
ἀκούστηκε γι᾿ Αὐτὸν ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. γ’ 17), ἔρχεται ἀντιμέτωπος κατὰ μέτωπον 
μὲ τοὺς δαιμονικοὺς πειρασμούς. 
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Ποιός ἦταν, ἄραγε, ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔπρεπε ὁ Κύριος νὰ περάσει 
ἀπὸ αὐτὴν τὴ δοκιμασία; Οὔτε ἀνάγκη νηστείας εἶχε, οὔτε ἀνάγκη νὰ 
ἐνδυναμώσει τὴ θέλησή Του ἀντιμετωπίζοντας τοὺς πειρασμοὺς τοῦ 
διαβόλου, ὅπως ἀκριβῶς οὔτε ἀνάγκη εἶχε νὰ βαπτιστεῖ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου. Ὅλα αὐτὰ γίνονται, γιὰ νὰ δείξει σ᾿ ἐμᾶς πῶς πρέπει νὰ 
διεξάγουμε τὸν πνευματικό μας ἀγώνα, πῶς πρέπει ν᾿ ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον 
τοῦ διαβόλου. Τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὄχι 
τὸ τέρμα, ἀλλὰ τὴν ἀρχή. Εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τῆς ζωῆς 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τοῦ ἀνθρώπου, 
ποὺ συνίσταται στὴν προσπάθειά του νὰ νικήσει τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες 
του καὶ νὰ ἀποκτήσει, κατὰ τὸ δυνατόν, τὶς διάφορες κατὰ Χριστὸν ἀρετές. 
Καὶ ὁ πνευματικὸς αὐτὸς ἀγώνας συνοδεύεται ἀπὸ συνεχεῖς πειρασμοὺς καὶ 
δοκιμασίες. Γιὰ νὰ μᾶς διδάξει, λοιπόν, ὁ Κύριος ὅτι στὴ μετὰ τὸ Βάπτισμα 
ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ θὰ ὑπάρξουν πολλοὶ πειρασμοί, τοὺς ὁποίους ὀφείλει νὰ 
ἀντιμετωπίσει μὲ γενναιότητα, καταδέχεται πρῶτος Αὐτὸς ν᾿ ἀντιμετωπίσει 
ἀνάλογους πειρασμούς. 

Αὐτοὶ οἱ τρεῖς πειρασμοί, τοὺς ὁποίους ἀντιμετώπισε ὁ Κύριος πρὸ τῆς 
ἐνάρξεως τῆς δημοσίας Του δράσεως, δὲν ἦταν, ἀσφαλῶς, καὶ οἱ μόνοι 
πειρασμοὶ ποὺ ἀντιμετώπισε στὴν ἐπίγεια ζωή Του. Ὅλη ἡ ζωή Του ὑπῆρξε μιὰ 
συνεχὴς πάλη μὲ τὸν διάβολο. Αὐτὴ ἡ πάλη μὲ τὸν διάβολο θὰ φθάσει στὸ 
ἀποκορύφωμά της λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος, ὅταν ὁ Κύριος προσευχόταν στὸν 
κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. Ὅπως ὁ Κύριος ἐξῆλθε νικητὴς στὴν πάλη Του μὲ τὸν 
διάβολο κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ δημοσίου ἔργου Του, ἔτσι θὰ ἐξέλθει νικητὴς 
καὶ σ᾿ ὅλους τοὺς ἄλλους πειρασμοὺς μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο πειρασμὸ στὸν 
κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. Ἐκεῖ ὅπου ἀπέτυχε ὁ πρῶτος Ἀδάμ, ὑποκύπτοντας στὸν 
δαιμονικὸ πειρασμὸ νὰ παραβεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πέτυχε ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ 
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Ὅταν στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, κατὰ τὴν ὥρα 
τῆς μεγάλης ἀγωνίας ποὺ ἡ ψυχή του ἦταν «περίλυπος ἕως θανάτου», θὰ πεῖ, 
ἀπευθυνόμενος στὸν Θεὸ Πατέρα, «πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ 
ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο», θὰ προσθέσει ἀμέσως «πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ 
ὡς σὺ» (Ματθ. κστ’ 38-39). Κάνοντας, τοιουτοτρόπως, ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀπαλλάσσει τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὶς συνέπειες 
τῆς παρακοῆς τοῦ πρώτου Ἀδάμ.

Στὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας ὁ Κύριος ἐνήστευσε σαράντα ἡμέρες καὶ σαρά-
ντα νύχτες. «Νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα 
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ὕστερον ἐπείνασε» (δ’ 2). Ἡ νηστεία Του δὲν ἦταν μόνο ἀποχὴ ἀπὸ κάποιες 
τροφές, ὅπως κατανοοῦμε σήμερα τὴν ἔννοια τῆς νηστείας, ἀλλὰ πλήρης 
ἀσιτία, πλήρης ἀποχὴ ἀπὸ φαγητὸ καὶ νερό. Ὅπως τονίζει μὲ σαφήνεια ὁ 
Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις» (δ’ 2). 
Ἀντίστοιχη νηστεία ἔκαναν τόσο ὁ Προφήτης Μωυσῆς στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅταν 
ἐπρόκειτο νὰ λάβει ἀπὸ τὸν Θεὸ τὶς δέκα ἐντολές1, ὅσο καὶ ὁ Προφήτης 
Ἠλίας πορευόμενος πρὸς τὸ ὄρος Χωρήβ, ὅπου ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὸν Θεό2. 
Κατὰ τὸ πρότυπο τῆς τεσσαρακονθήμερης νηστείας τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀντίστοιχης νηστείας τῶν δύο μεγάλων Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
καθορίστηκαν, ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ δύο τεσσαρακονθήμερες νηστεῖες τῆς 
Ἐκκλησίας μας πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα3.

Ὁ Κύριος, ὅπως ἀναφέραμε καὶ προηγουμένως, δὲν εἶχε ἀνάγκη νη-
στείας. Νηστεύει, ὅμως, γιὰ νὰ διδάξει σ᾿ ἐμᾶς τὴ μεγάλη ἀξία τῆς νηστείας 
καὶ νὰ μᾶς δείξει ὅτι εἶναι ἕνα πανίσχυρο ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου· νὰ μᾶς 
δείξει στὴν πράξη ὅτι τὸ δαιμονικὸ γένος «οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ 
καὶ νηστείᾳ» (Ματθ. ιζ’ 21). Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκουν ὅτι ἡ 
πρώτη ἐντολὴ ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς στοὺς Πρωτοπλάστους στὸν Παράδεισο, νὰ 
μὴ φᾶνε «ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν» (Γεν. β’ 17), ἦταν 
ἐντολὴ νηστείας. Μ᾿ αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ὁ Θεὸς νομοθέτησε τὴ νηστεία ἤδη 
ἀπὸ τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς, ὅπου τοποθέτησε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα4. Ὁ 
Κύριος ἀρχίζει τὸ δημόσιό Του ἔργο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν 
τήρηση τῆς νηστείας, γιατὶ ἀκριβῶς ἡ ἀδυναμία τήρησης τῆς νηστείας ἦταν 
ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα ἐξεβλήθησαν τοῦ Παραδείσου τῆς 

1 «Καὶ ἦν ἐκεῖ Μωυσῆς ἐναντίον Κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· 
ἄρτον οὐκ ἔφαγε καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιε· καὶ ἔγραψεν ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ρήματα ταῦτα τῆς 
διαθήκης, τοὺς δέκα λόγους» (Ἔξοδ. λδ’ 28).
2  «... καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε· καὶ ἐπορεύθη ἐν ἰσχύι τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοτνα 
ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἕως ὄρους Χωρὴβ» (Γ’ Βασιλ. ιθ’ 8).
3  Ἡ τεσσαρακονθήμερη νηστεία πρὸ τοῦ Πάσχα ὁλοκληρώνεται τὴν Παρασκευὴ τῆς ἕκτης 
ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν καὶ προστίθεται σ’ αὐτὴν ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἂν 
προσθέσουμε σ’ αὐτὲς τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων ἔχουμε συνολικὰ 
48 ἡμέρες συνεχοῦς νηστείας.  
4  «Δυσωπήθητι τὴν πολιὰν τῆς νηστείας. Συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος· νηστεία ἐν τῷ 
παραδείσῳ ἐνομοθετήθη ... Εἰ ἐνήστευσεν ἀπὸ τοῦ ξύλου ἡ Εὔα, οὔκ ἂν ταύτης νῦν ἐδεόμεθα 
τῆς νηστείας» (ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λόγος Α’ περὶ νηστείας 3, ἐν: ΕΠΕ 6,26).
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τρυφῆς5. 

Ὁ διάβολος προτιμᾶ νὰ ἐπιτίθεται, ὅταν μᾶς εὑρίσκει μόνους μας, παρὰ 
ὅταν εἴμαστε μαζὶ μὲ ἄλλους, καὶ ὅταν εὑρισκόμαστε σὲ δύσκολη θέση. Ἂς 
θυμηθοῦμε τὴν περίπτωση τῆς Εὔας. Τὴν πλησίασε ὄχι σὲ ὥρα ποὺ ἦταν μαζὶ 
μὲ τὸν Ἀδάμ, ἀλλὰ σὲ ὥρα ποὺ ἦταν μόνη της. Γιατὶ ἦταν πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ 
τὴν παρασύρει μόνη της, παρὰ μὲ τὴ συντροφιὰ τοῦ Ἀδάμ. Ὁ Κύριος, λοιπόν, 
τόσο μὲ τὴ μετάβασή Του στὴν ἔρημο, ὅπου παραμένει ἀπομονωμένος ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὅσο καὶ μὲ τὴν πείνα Του, ποὺ ἦταν ἀποτέλεσμα 
τῆς ἐπὶ σαράντα ἡμέρες καὶ σαράντα νύχτες ἀπόλυτης ἀσιτίας, εἶναι σὰν 
νὰ προσελκύει τὸν διάβολο, σὰν νὰ τὸν προκαλεῖ νὰ Τὸν πειράξει. Καὶ 
πραγματικὰ ὁ διάβολος ἐμφανίζεται, ὅταν πλέον ὁ Κύριος εἶναι ἐξαντλημένος 
ἀπὸ τὴν πολυήμερη νηστεία, καὶ Τὸν ὑποβάλλει σὲ τρεῖς πειρασμούς. 

Προτοῦ, ὅμως, ἀναφερθοῦμε στοὺς τρεῖς συγκεκριμένους πειρασμούς, 
θὰ ποῦμε πρῶτα λίγα λόγια γιὰ τὴν ἔννοια τῆς λέξεως «πειρασμὸς» καὶ γιὰ τὰ 
διάφορα εἴδη τῶν πειρασμῶν, ὥστε νὰ κατανοήσουμε σὲ τί εἴδους πειρασμοὺς 
ὑπέβαλε ὁ διάβολος τὸν Κύριο. 

Πειρασμοὶ ὀνομάζονται τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ἢ οἱ καταστάσεις ἐκεῖνες ποὺ 
παρακινοῦν τὸν ἄνθρωπο νὰ ἁμαρτήσει, νὰ παραβεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, νὰ 
διαπράξει κάτι κακό, νὰ παρανομήσει6. Ὁ διάβολος εἶναι ἡ προσωποποίηση 
τοῦ κακοῦ καὶ τῶν πειρασμῶν, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται πονηρός, ἀλλὰ καὶ 
πειράζων. «Προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν», μᾶς λέει χαρακτηριστικὰ ὁ 
Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (δ’ 3).

Οἱ πειρασμοὶ διακρίνονται σὲ δύο βασικὰ εἴδη:  στοὺς ἐσωτερικοὺς καὶ 
στοὺς ἐξωτερικοὺς πειρασμούς. Οἱ ἐσωτερικοὶ πειρασμοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ 
πειρασμοὶ ποὺ  «προκαλοῦνται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴν 
ἀλλοιωμένη μεταπτωτικὴ φύση του, ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς του»7. Σύμφωνα 
μὲ τὸν λόγο τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου «ἐκ τῆς καρδίας (τοῦ ἀνθρώπου) ἐξέρχονται 
διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, 

5 «Ἐξεβλήθη Ἀδὰμ τοῦ Παραδείσου, διὰ τῆς βρώσεως»· Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Ἑσπερινοῦ 
Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω.
6  Ἐπισκόπου Ἀχελώου ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ), Ἀθῶος. Ἀναίρεση τῶν βασικῶν ἐρεισμάτων 
τῆς ἀπιστίας, Ἀθήνα: Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 1988, σ. 234 κ.ἑ.
7  Ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 235.
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βλασφημίαι» (Ματθ. ιε’ 19). Οἱ ἐξωτερικοὶ πειρασμοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ πει-
ρασμοὶ ποὺ  «προέρχονται εἴτε ἀμέσως ἀπὸ τὸν διάβολο εἴτε ἐμμέσως ἀπὸ 
τὸ κακὸ περιβάλλον»8. Οἱ ἐσωτερικοὶ πειρασμοὶ ἄλλοτε προκαλοῦνται ἀπὸ 
μόνοι τους, ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ὑποδουλωμένη στὰ πάθη, καὶ ἄλλοτε εἶναι 
ἀποτέλεσμα παρακίνησης ἐξωτερικῶν παραγόντων· ἔχουν δηλαδὴ τὴν 
ἀρχή τους σὲ ἐξωτερικοὺς πειρασμούς. Σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὁ διάβολος 
ψάχνει νὰ βρεῖ μιὰ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου, ἕνα πάθος τοῦ ἀνθρώπου, τὸ 
ὁποῖο ἐκμεταλλεύεται γιὰ νὰ κάμψει τὴν ἀντίσταση τῆς θελήσεώς του καὶ 
νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν ἁμαρτία. Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι φιλόδοξος τὸν ὑποβάλλει 
σὲ πειρασμοὺς φιλοδοξίας, ἐκεῖνον ποὺ εἶναι φιλάργυρος τὸν ὑποβάλλει σὲ 
πειρασμοὺς φιλαργυρίας, ἐκεῖνον ποὺ εἶναι λαίμαργος τὸν ὑποβάλλει σὲ 
πειρασμοὺς λαιμαργίας κ.ο.κ.

Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ μιὰ ἄλλη διάκριση τῶν πειρασμῶν:  ἡ διάκριση σὲ 
ἑκουσίους καὶ ἀκουσίους πειρασμούς. Οἱ ἐσωτερικοὶ πειρασμοὶ εἶναι πάντοτε 
ἑκούσιοι, ἐνῶ οἱ ἐξωτερικοὶ πειρασμοὶ ἄλλοτε εἶναι ἑκούσιοι, προκαλοῦνται 
δηλαδὴ μὲ τὴ θέληση καὶ τὴ συγκατάθεσή μας, καὶ ἄλλοτε εἶναι ἀκούσιοι, 
προκαλοῦνται δηλαδὴ χωρὶς τὴ θέληση καὶ τὴ συγκατάθεσή μας. Οἱ ἑκούσιοι 
πειρασμοὶ εἶναι πειρασμοὶ ἁμαρτίας, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ ἄνθρωπος ποτὲ δὲν πρέπει 
νὰ τοὺς ἐπιδιώκει. Ὅταν προσευχόμαστε μὲ τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ παρακαλοῦμε 
«καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», ἀναφερόμαστε σ᾿ αὐτοὺς ἀκριβῶς 
τοὺς πειρασμοὺς ἁμαρτίας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μᾶς 
προστατεύει. Οἱ ἀκούσιοι πειρασμοὶ εἶναι πειρασμοὶ θλίψεων, εἶναι δηλαδὴ 
οἱ διάφορες θλίψεις καὶ δοκιμασίες ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, γιὰ νὰ δοκιμάσει 
τὴν πίστη μας, γιὰ νὰ ἐνδυναμώσει τὴ θέλησή μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀσκήσει στὴν 
ὑπομονή. Αὐτοὺς τοὺς πειρασμοὺς ὁ ἄνθρωπος τοὺς δέχεται μὲ χαρά, γιατὶ 
εἶναι ἀπαραίτητοι γιὰ τὴ σωτηρία του. Εἶναι σ᾿ αὐτοὺς τοὺς πειρασμοὺς ποὺ 
ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος στὴν Καθολικὴ Ἐπιστολή του, 
ὅταν λέει «πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε 
ποικίλοις» (α’ 2). Εἶναι σ᾿ αὐτοὺς τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἀναφέρεται καὶ ὁ 
Μέγας Ἀντώνιος στὸ Γεροντικό, ὅταν λέει «ἔπαρον τοὺς πειρασμοὺς καὶ 
οὐδεὶς ὁ σωζόμενος»9. 

8  Αὐτόθι.
9  «Οὐδεὶς ἀπείραστος δυνήσεται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἔπαρον γάρ, φησί, 
τοὺς πειρασμοὺς καὶ οὐδεὶς ὁ σωζόμενος», ἐν: ΕΠΕ: Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 
1,44.
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Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος· τέλειος Θεὸς ὁμοούσιος 
μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τέλειος ἄνθρωπος ὁμοούσιος μὲ 
ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Ἔλαβε τὴν ἀνθρωπίνη φύση τελεία, χωρὶς 
ὅμως τὴν ἁμαρτία. Ὡς ἄνθρωπος, λοιπόν, ἦταν ἀπόλυτα ἀναμάρτητος. Δὲν 
εἶχε κανένα ἁμαρτωλὸ πάθος καὶ καμιὰ ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Μὲ τὴν«ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου» σύλληψή Του ἐπετεύχθη ἡ ἀνάπλαση καὶ ἡ ἀποκατάσταση 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως σ᾿ αὐτὸ ποὺ ἦταν πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τῶν Πρωτο-
πλάστων. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Κύριος δὲν μποροῦσε οὔτε νὰ ἔχει ἐσωτερικοὺς 
πειρασμοὺς οὔτε νὰ ἁμαρτήσει. Οἱ πειρασμοί Του ἦταν ὅλοι ἐξωτερικοὶ 
πειρασμοί. Ὁ διάβολος προσπαθοῦσε μὲ αὐτοὺς νὰ βρεῖ κάποιο πάθος, 
κάποια ἀδυναμία τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ Τὸν ὁδηγήσει στὴν ἁμαρτία, ἀφοῦ δὲν 
εἶχε συνειδητοποιήσει ἀκόμη μὲ ποιόν εἶχε νὰ κάνει. Ὁ Κύριος, ὅμως, ὅπως 
ἀναφέραμε, ἦταν ἀπόλυτα ἀναμάρτητος. Δὲν εἶχε κανένα ἁμαρτωλὸ πάθος 
καὶ καμιὰ ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Εἶχε μόνο τὰ λεγόμενα ἀδιάβλητα ἢ φυσικὰ 
πάθη, τὰ ὁποῖα προσέλαβε ἑκουσίως, καὶ τὰ ὁποῖα δὲν ἦταν ἁμαρτωλὰ πάθη. 

Ὅταν μιλοῦμε γιὰ ἀδιάβλητα πάθη ἐννοοῦμε τὰ πάθη ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα 
δὲν διαβάλλουν τὸν ἄνθρωπο, δὲν συνιστοῦν δηλαδὴ ἁμαρτία. Τέτοια φυσικὰ 
καὶ ἀδιάβλητα πάθη εἶναι, κατὰ τὸν Ἅγ. Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό10, ἡ πείνα 
καὶ ἡ δίψα, ὁ κόπος, ὁ πόνος, ὁ ὕπνος, τὰ δάκρυα, ἡ φθορά, ἡ ἀποφυγὴ τοῦ 
θανάτου, ἡ δειλία, ἡ ἀγωνία (ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχονται οἱ ἰδρῶτες καὶ οἱ 
θρόμβοι τοῦ αἵματος), ἡ βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους λόγῳ τῆς ἀσθενικῆς μας 
φύσεως κ.ο.κ. Ὅλα αὐτὰ τὰ πάθη δὲν ὑπῆρχαν στὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς 
καὶ στὴν ἀρχέγονη κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 
παραβάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων. 
Ὡστόσο, δὲν ἀποτελοῦν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀνήκουν μετὰ τὴν πτώση στὴν 
ἀλλοιωμένη μεταπτωτικὴ ἀνθρώπινη φύση. 

Αὐτὰ τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη τὰ προσέλαβε ἑκουσίως ὁ Κύριος. 
Δὲν ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ τὰ προσλάβει, ἀφοῦ μὲ τὴ Σάρκωσή Του 
ἀποκατέστησε, ὅπως σημειώσαμε, τὴν ἀνθρωπίνη φύση σ᾿ αὐτὸ ποὺ ἦταν 
πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. Δέχθηκε, ὅμως, νὰ τὰ προσλάβει 
μὲ τὴ θέλησή Του γιὰ νὰ ζήσει τὴν τραγωδία τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους σὲ ὅλο της τὸ μέγεθος, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ τὰ ἁγιάσει καὶ 

10   Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Γ’ 20, ΕΠΕ 1,396.
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νὰ δώσει στὴ φύση μας τὴ δύναμη νὰ νικᾶ τὸν διάβολο. Ὁ Κύριος, λοιπόν, 
πεινοῦσε καὶ διψοῦσε, ἀλλὰ μὲ τὴ θέλησή Του, γι᾿ αὐτὸ καὶ μποροῦσε ὅταν 
τὸ ἤθελε νὰ ὑπερβεῖ τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα, γιατὶ κανένα φυσικὸ πάθος 
δὲν προηγεῖτο τῆς θελήσεώς Του. «Οὐδὲν γὰρ ἠναγκασμένον ἐπ’ αὐτοῦ 
θεωρεῖται, ἀλλὰ πάντα ἑκούσια», ἀναφέρει ὁ Ἅγ.Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. 
«Θέλων γὰρ ἐπείνασε, θέλων ἐδίψησε, θέλων ἐδειλίασε, θέλων ἀπέθανε»11. 
Τίποτε δὲν θεωρεῖται σ᾿ Αὐτὸν ἀναγκαστικό, ἀλλὰ ὅλα ἑκούσια.  Κουραζόταν 
καὶ πονοῦσε μὲ τὴ θέλησή Του, δειλίασε καὶ ἔζησε ὅλη ἐκείνη τὴν ἀγωνία πρὸ 
τοῦ θανάτου μὲ τὴ θέλησή Του καὶ στὸ τέλος πέθανε μὲ τὴ θέλησή Του. Αὐτὸς 
ποὺ ὡς ἀπολύτως ἀναμάρτητος δὲν ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ ὑποστεῖ τὸν 
θάνατο, δέχθηκε ἑκουσίως νὰ πεθάνει, γιὰ νὰ νικήσει ὁριστικὰ τὸν θάνατο. 
Ὅταν ὁ Κύριος πεθαίνει ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ δὲν ὑποκύπτει στὸ μοιραῖο, ὅπως 
θὰ συνέβαινε μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἄνθρωπο, ἀλλὰ μὲ τὴ θέλησή Του 
παραδίδει τὸ πνεῦμα Του. «Ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπε, τετέλεσται· 
καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα» (Ἰω. ιθ’ 30). 

Ἡ ἕνωση τῶν δύο φύσεων, τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης, στὸ πρόσωπο 
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ μέγα μυστήριο. Ὁ Κύριος ἄλλοτε 
ἐνεργοῦσε ὡς Θεὸς καὶ ἄλλοτε ὡς ἄνθρωπος. Αὐτὸ τὸ μέγα μυστήριο ἔφερε 
τὸν διάβολο σὲ ἀμηχανία. Λίγες ἑβδομαδες πρὶν εἶδε ὁ διάβολος τὸν Κύριο 
νὰ βαπτίζεται στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἀπὸ τὸν Τίμιο Πρόδρομο. Εἶδε τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα νὰ κατέρχεται ἐπ᾿ Αὐτὸν «ὡσεὶ περιστερὰ» καὶ ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ 
Θεοῦ Πατρὸς νὰ λέει «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». 
Κατάλαβε ὅτι δὲν εἶχε νὰ κάνει μ᾿ ἕναν συνηθισμένο ἄνθρωπο, δὲν ἦταν, 
ὅμως, ἀκόμη βέβαιος ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν ὄντως ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ. Τὸν βλέπει νὰ κινεῖται καὶ νὰ ἐνεργεῖ ὡς ἄνθρωπος ἀληθινός. Τὸν 
βλέπει στὴν ἔρημο νὰ νηστεύει σαράντα ἡμέρες καὶ σαράντα νύχτες καὶ στὸ 
τέλος νὰ πεινᾶ. Ἀδυνατώντας νὰ κατανοήσει τὸ μυστήριο τῆς Σαρκώσεως 
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸ μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας Του γιὰ 
τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, τὸ μυστήριο τῆς ἑνώσεως θείας 
καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως εὑρίσκεται σὲ πλήρη σύγχυση. Πλησιάζει, λοιπόν, 
τὸν Κύριο, γιὰ νὰ Τὸν πειράξει. Πῶς ὅμως νὰ Τὸν πειράξει; Ἔπρεπε νὰ βρεῖ τὸν 
κατάλληλο τρόπο. 

Ἀναφέραμε πιὸ πάνω ὅτι, ὅταν ὁ διάβολος θέλει νὰ πειράξει τὸν ἄνθρωπο, 

11   Αὐτόθι.
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ψάχνει νὰ βρεῖ μιὰ ἀδυναμία του, ἕνα πάθος του, τὸ ὁποῖο ἐκμεταλλεύεται γιὰ 
νὰ κάμψει τὴν ἀντίσταση τῆς θελήσεώς του καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν ἁμαρτία. 
Στὴν περίπτωση τοῦ Κυρίου προσπάθησε νὰ κάνει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πράγμα. 
Προσπάθησε νὰ βρεῖ κάποιο πάθος ἢ κάποια ἀδυναμία τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ 
Τὸν ὁδηγήσει στὴν ἁμαρτία. Ὁ Κύριος, ὅμως, ἦταν ἀπολύτως ἀναμάρτητος. 
Δὲν εἶχε κανένα ἁμαρτωλὸ πάθος καὶ καμιὰ ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Εἶχε μόνο, 
ὅπως εἴπαμε, τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη. Αὐτὰ τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα 
πάθη ἐκμεταλλεύθηκε ὁ διάβολος στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ὑποβάλει τὸν Κύριο σὲ 
πειρασμούς. 

Τὸ πρῶτο ἀδιάβλητο πάθος τοῦ Κυρίου, ποὺ ἐκμεταλλεύθηκε ὁ διάβολος 
γιὰ νὰ Τὸν πειράξει, ἦταν τὸ πάθος τῆς πείνας. Μετὰ ἀπὸ σαράντα ἡμέρες καὶ 
σαράντα νύχτες νηστείας, ποὺ δὲν ἦταν, ὅπως ἀναφέραμε πιὸ πάνω, ἀποχὴ 
μόνο ἀπὸ κάποιες τροφές, ἀλλὰ πλήρης ἀσιτία, ὁ Κύριος, ὅπως θ᾿ ἀνέμενε 
κανείς, πείνασε. Βρῆκε, λοιπόν, τὴν εὐκαιρία ὁ διάβολος νὰ πλησιάσει τὸν 
Κύριο καὶ νὰ Τὸν πειράξει. «Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ», τοῦ λέει, «εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι 
οὗτοι ἄρτοι γένονται» (δ’ 3). Ἂν εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πὲς αὐτὲς οἱ πέτρες νὰ 
γίνουν ψωμιά. Δὲν ἀναφέρεται καθόλου στὴν πείνα τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ μὲ τὸν 
πλέον πονηρὸ τρόπο προσπαθεῖ νὰ Τὸν ὑποβάλει σὲ πειρασμό. «Ἂν εἶσαι 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». Εἶναι σὰν νὰ Τοῦ λέει: δὲν εἶμαι βέβαιος ἀκόμη ὅτι εἶσαι 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· ἄν, ὅμως, κάνεις τὶς πέτρες ψωμιά, θὰ πιστέψω ὅτι ὄντως 
εἶσαι. Ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾶ ἀμέσως: «γέγραπται, οὐκ ἀπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 
ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ» (δ’ 4). 
Ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, δὲν ζεῖ μόνο μὲ τὸ ψωμί, ἀλλὰ μὲ 
κάθε λόγο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ. Ὅσο κι ἂν εἶναι ἀναγκαία ἡ 
τροφὴ γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, δὲν εἶναι ὅμως ἡ τροφὴ ποὺ 
κρατᾶ τὸν ἄνθρωπο στὴ ζωή, ἀλλὰ ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὅσα ἀγαθὰ κι ἂν ἔχει 
ὁ ἄνθρωπος, ἂν δὲν θέλει ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει. Ὅταν, ὅμως, θέλει ὁ 
Θεός, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ζήσει εἴτε μὲ τροφὴ εἴτε χωρὶς τροφή. 

Θὰ μποροῦσε στὴν παροῦσα συνάφεια νὰ θέσει κανεὶς τὸ ἐρώ-
τημα: Ποιό ἦταν τὸ κακὸ νὰ κάμει ὁ Κύριος τὶς πέτρες ψωμιά, ἀφοῦ μάλιστα 
μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀπεδείκνυε στὸν διάβολο τὴ θεότητά Του; Γιὰ ν᾿ 
ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα αὐτὸ πρέπει νὰ δοῦμε πέρα ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη 
πράξη τῆς μετατροπῆς τῶν λίθων σὲ ἄρτους τὸ βαθύτερο νόημά της. Ὁ 
διάβολος ζητᾶ οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ ἱκανοποιήσει τὶς φυσικές Του 
ἀνάγκες χρησιμοποιώντας τὴ θεϊκή Του δύναμη. Καὶ ὁ πειρασμὸς αὐτὸς δὲν 
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εἶναι παρὰ ἡ ἁπαρχὴ πολλῶν ἄλλων ἀναλόγων πειρασμῶν. Πόσες φορὲς καὶ 
στὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς Του δὲν θὰ μποροῦσε ὁ Κύριος νὰ ἀποφύγει τοὺς 
πόνους καὶ τὶς δυσκολίες χρησιμοποιώντας τὴ θεϊκή Του δύναμη; Ἀκόμη 
περισσότερο: δὲν  θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφύγει τὴ σύλληψη καὶ τὸν θάνατο, 
ἂν ἤθελε νὰ χρησιμοποιήσει τὴ θεϊκή Του δύναμη, δὲν θὰ μποροῦσε μ᾿ ἕνα 
θαῦμα νὰ σώσει τὸν Ἑαυτό Του; Αὐτό, ἐξάλλου, εἶπε καὶ ὁ Ἴδιος στὸν Κῆπο 
τῆς Γεθσημανῆ κατὰ τὴν ὥρα τῆς συλλήψεώς Του, ἀπευθυνόμενος στὸν 
Ἀπ. Πέτρο:  «Ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, 
καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων;» (Ματθ. κστ’ 
53). Ὁ Κύριος, ὅμως, δὲν ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ κάνει ἐπίδειξη τῆς θεϊκῆς 
Του δυνάμεως μὲ σκοπὸ νὰ περάσει εὔκολη καὶ ἄνετη ζωή, οὔτε μὲ σκοπὸ 
νὰ ἐντυπωσιάσει καὶ νὰ πείσει γιὰ τὴ θεότητά Του. Ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ 
δοκιμαστεῖ καὶ νὰ πονέσει μαζί μας, ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ πάθει καὶ νὰ 
σταυρωθεῖ γιὰ τὶς δικές μας ἁμαρτίες. 

Ὑπάρχει, ὅμως, ἀκόμη ἕνας σοβαρὸς λόγος ποὺ δὲν ἐπέτρεπε στὸν Κύριο 
νὰ ἱκανοποιήσει τὴ φυσικὴ ἀνάγκη τῆς πείνας μὲ θαυματουργικὸ τρόπο. Καὶ 
ὁ λόγος εἶναι ὅτι Τοῦ τὸ ζητᾶ ὁ διάβολος. Καὶ ὅταν μᾶς ζητᾶ κάτι ὁ διάβολος, 
ὅσο καλὸ κι ἂν φαίνεται, δὲν πρέπει νὰ ὑποκύψουμε στὸ θέλημά του. Μὲ τὸν 
διάβολο ποτὲ δὲν εἰσερχόμαστε σὲ διάλογο. Ἡ Εὔα ἔπεσε στὴν παγίδα τοῦ 
διαβόλου ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δέχθηκε νὰ διαλεχθεῖ μαζί του. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα 
τὸ ἔργο τοῦ διαβόλου ἦταν εὔκολο. Κατάφερε νὰ τὴν πείσει νὰ ὑπακούσει 
στὴν προτροπή του καὶ στὴ συνέχεια νὰ παρασύρει καὶ τὸν Ἀδάμ. Ἐκεῖ, 
λοιπόν, ποὺ ἀπέτυχαν τότε ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα ὑπακούωντας στὴ δαιμονικὴ 
προτροπή, ἐπιτυγχάνει τώρα ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀρνούμενος νὰ 
ὑπακούσει στὴν προτροπὴ τοῦ διαβόλου. 

Ὁ δεύτερος πειρασμὸς τοῦ διαβόλου συνδέεται στενώτατα μὲ τὸν πρῶ-
το πειρασμό. Ἐκμεταλλευόμενος ὁ διάβολος τὴν εὐγενὴ φιλοδοξία ποὺ 
κάθε ἄνθρωπος ἔχει, τὴν ἐπιθυμία τοῦ Κυρίου νὰ ἐπιτύχει στὸ ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔργο Του, Τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἁγία πόλη, δηλαδὴ στὰ Ἱεροσόλυμα, τὸν ἀνεβάζει 
στὸ πτερύγιο - στὸ ὑψηλότερο μέρος δηλαδὴ - τοῦ Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων 
καὶ Τοῦ λέει:  «εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι 
τοὶς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε 
προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου» (δ’ 6). Ἂν εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πέσε 
κάτω· γιατὶ λέει ἡ Ἁγία Γραφή: θὰ δώσει ἐντολὴ γιὰ σένα στοὺς ἀγγέλους Του 
καὶ θὰ σὲ σηκώσουν στὰ χέρια τους, γιὰ νὰ μὴ σκοντάψει σὲ πέτρα τὸ πόδι σου. 
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Εἶναι ἀλήθεια ὅτι θὰ ἦταν ἀνθρωπίνως πολὺ πιὸ εὔκολο τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, 
ἐὰν προσπαθοῦσε μὲ τὰ θαύματά Του νὰ ἐντυπωσιάσει τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ 
διάβολος τὸν ὑποβάλλει στὸν πειρασμὸ τῆς εὔκολης ἐπιτυχίας μέσα ἀπὸ 
τὸν ἐντυπωσιασμό. Ὁ σκοπὸς τοῦ Κυρίου, ὅμως, δὲν ἦταν νὰ ἐντυπωσιάσει 
τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ θαύματά Του, γιὰ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουν ἀναγκαστικά.  
Ὁ σκοπός Του ἦταν νὰ τοὺς ἀποκαλύψει τὴ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς καὶ νὰ τοὺς ἀφήσει ἐλεύθερους ν᾿ ἀποφασίσουν, χωρὶς 
καμιὰ πίεση καὶ κανένα ἐξαναγκασμό, ἂν θὰ Τὸν ἀκολουθήσουν ἢ ὄχι. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ ποτὲ ὁ Κύριος δὲν ἔκανε ὁποιοδήποτε θαῦμα μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ 
δημιουργήσει ἐντυπώσεις, οὔτε κατόπιν ὑποδείξεων, ἔστω κι ἂν πολλὲς φορὲς 
Τοῦ ζήτησαν κάτι τέτοιο. Ἀκόμη καὶ ἐπάνω στὸν Σταυρὸ εὑρισκόμενος, θὰ 
βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μὲ αὐτὴν τὴ λογική: «εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, καταβάτω 
νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ» (Ματθ. κζ’ 42)· ἐὰν εἶναι 
ὁ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραήλ, δηλαδὴ ὁ Μεσσίας, ἂς κατεβεῖ ἀπὸ τὸν Σταυρὸ καὶ 
θὰ πιστέψουμε σ᾿ Αὐτόν. Ὅπως ἦταν φυσικό, ὁ Κύριος ἀπαντᾶ στὸν δεύτερο 
πειρασμὸ τοῦ διαβόλου μὲ ἀνάλογο τρόπο: «πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις 
Κύριον τὸν Θεόν σου» (δ’ 7)· ἡ Γραφή, τὴν ὁποία ἐσὺ ἐπικαλεῖσαι, ἀναφέρει 
καὶ κάτι ἄλλο: ὅτι δὲν πρέπει νὰ βάλεις σὲ δοκιμασία τὸν Κύριο καὶ Θεό σου. 

Ὁ τρίτος πειρασμὸς ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἐξουσία τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς 
γῆς καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. Τὸν ὁδηγεῖ ὁ διάβολος σ᾿ ἕνα ψηλὸ βουνὸ καὶ 
τοῦ δείχνει ὅλα τὰ βασίλεια τοῦ κόσμου καὶ τὴ λαμπρότητά τους. Καὶ τοῦ 
λέει:  «ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι» (δ’ 9). Ὅλα 
αὐτὰ θὰ σοῦ τὰ δώσω, ἂν πέσεις καὶ μὲ προσκυνήσεις. Δὲν τοῦ λέει αὐτὴ τὴ 
φορὰ «ἂν εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». Φαίνεται νὰ ἀναγνωρίζει πλέον ὅτι ἔχει νὰ 
κάνει μὲ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία. Τοῦ ζητᾶ, ὅμως, νὰ 
πέσει καὶ νὰ τὸν προσκυνήσει μὲ ἀντάλλαγμα ὅλα τὰ βασίλεια τοῦ κόσμου. 
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ διάβολος μετὰ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ἔγινε ὁ 
κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶνος καὶ τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτὴν τὴν ἐξουσία καὶ 
τὴν κυριαρχία τοῦ διαβόλου πάνω στὸν κόσμο καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἦρθε 
ἀκριβῶς ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ καταλύσει. Εἶναι, λοιπόν, σὰν 
νὰ ζητᾶ ὁ διάβολος ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ ἀρνηθεῖ τὸν σκοπὸ τῆς ἐπὶ τῆς γῆς 
παρουσίας Του καὶ νὰ συνεργαστεῖ μαζί του, ν᾿ ἀναγνωρίσει ἐκεῖνον ὡς κύριο 
τοῦ κόσμου. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου εἶναι καὶ πάλιν ἀνάλογη: «Ὕπαγε ὀπίσω 
μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ 
μόνῳ λατρεύσεις» (δ’ 10)· φῦγε ἀπὸ μπροστά μου, σατανᾶ, γιατί, ὅπως λέει 
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ἡ Ἁγία Γραφή, μόνο τὸν Κύριο καὶ Θεό σου θὰ προσκυνᾶς καὶ μόνο Αὐτὸν 
θὰ λατρεύεις. Ἡ ἐξουσία καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ διαβόλου εἶναι προσωρινὴ καὶ 
σύντομα πλησιάζει στὸ τέλος της. Ὁ πραγματικὸς κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῶν 
ἀνθρώπων εἶναι ὁ Θεός· Αὐτὸς ποὺ δημιούργησε καὶ κυβερνᾶ τὰ σύμπαντα· 
Αὐτὸς ποὺ δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο καὶ προνοεῖ γι᾿ αὐτόν. 

«Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος» (δ’ 11). Μετὰ ἀπὸ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς 
πειρασμοὺς ὁ διάβολος ἄφησε τὸν Κύριο. Πρόκειται γιὰ μιὰ προσωρινὴ 
ἀνακωχή, γιατὶ εἶδε ὅτι αὐτὴ τὴ στιγμὴ τίποτα δὲν μποροῦσε νὰ καταφέρει. 
Σύντομα, ὅμως, θὰ ἐπανέλθει. Γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς 
σημειώνει ὅτι «ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ» (Λουκ. δ’ 13). 
«Καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ» (δ’ 11). Μόλις ἔφυγε ὁ 
διάβολος Ἄγγελοι Θεοῦ ἦρθαν καὶ Τὸν ὑπηρετοῦσαν. Ὅσο χρόνο διήρκεσαν 
οἱ πειρασμοὶ κανένας Ἄγγελος δὲν Τὸν ὑπηρετοῦσε. Ἤθελε μόνος Του 
 ν᾿ἀντιμετωπίσει τὸν διάβολο καὶ τοὺς πειρασμούς του χωρὶς καμιὰ βοήθεια. 
Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ σ᾿ ὅλες τὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρασμοὺς τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς Του, κυρίως ὅμως στὴν τελευταία δοκιμασία τοῦ Πάθους καὶ τοῦ 
σταυρικοῦ θανάτου. Θ᾿ ἀφεθεῖ τότε ἐντελῶς μόνος Του νὰ πιεῖ τὸ πικρὸ 
ποτήρι τοῦ θανάτου, γι’ αὐτὸ καὶ πάνω στὸ Σταυρὸ «περὶ  τὴν ἐνάτην ὥραν 
ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, 
Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;  (Ματθ. κζ’ 46).
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ΠΑΥΛΟΥ ΚΥΜΙΣΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Όταν συζητά κανείς το θέμα της αγωγής, βρίσκεται αντιμέτωπος 
με πολλές απόψεις και θεωρίες. Μερικοί συνιστούν την απόλυτη 
ελευθερία και τη χωρίς όρια και δεσμεύσεις αντιμετώπιση των 

περιέργων. Άλλοι προτείνουν μια σκληρή και άκαμπτη αγωγή, που επιβάλλει 
στο παιδί όρους δύσκολους και δυσβάστακτους. 

Η σύγχρονη επιστημονική μέθοδος βασίζεται στα επιστημονικά 
δεδομένα και στηρίζεται σε έγκυρες μελέτες, που δείχνουν ποιοί είναι οι πιο 
αποτελεσματικοί τρόποι αγωγής και πώς οι γονείς θα μπορούν να έχουν μια 
σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού. Πολλές φορές, 
ορισμένες προσεγγίσεις φέρνουν ακριβώς το αντίθετο, από το αναμενόμενο, 
αποτέλεσμα. Γι’ αυτό δεν φτάνει απλώς η καλή προαίρεση και διάθεση.

Μπορεί κανείς να έχει άριστη προαίρεση, και για τον σωστό λόγο να 
έχει κάνει λάθος επιλογές. Για παράδειγμα, στην προσπάθεια να προστατέψει 
το παιδί από τυχόν βλαπτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος -που συνιστά 
σωστό λόγο- να του δημιουργήσει προβλήματα στην αυτοεκτίμηση και να 
το εμποδίσει να αναπτύξει μια ανεξάρτητη και ισχυρή προσωπικότητα.  Το 
ζητούμενο είναι πώς, για τον σωστό λόγο, μπορούν να γίνουν σωστές επιλογές.

Στη συνέχεια, θα σταχυολογήσουμε, σε γενικές γραμμές, μερικές από τις 
μεθόδους, που έχουν επιστημονικά αποδειχθεί ότι φέρνουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

Σαν πρώτο παράγοντα θα τονίσουμε την οργάνωση του χρόνου και 
την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Χρειάζεται να εστιάζεται η προσοχή 
σε ένα πράγμα κάθε φορά, και να αποφεύγονται πολύπλοκες απαιτήσεις. Η 
ιεράρχηση των δραστηριοτήτων χρειάζεται να βασίζεται στις ανάγκες και 
ικανότητες του παιδιού, και όχι στις ανάγκες ή τις φιλοδοξίες, του γονιού. 

o
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Η διασπάθιση της προσοχής του παιδιού, που κυμαίνεται από τις ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες στη μουσική, σπορ, ξένες γλώσσες κλπ., μπορεί να προκαλέσει 
περισσότερο σύγχυση, παρά ανάπτυξη χρήσιμων δραστηριοτήτων.

Σαν δεύτερο θέμα, είναι η οργάνωση του συστήματος ανταμοιβής και 
τιμωρίας.

Ο Skinner* περιέγραψε το φαινόμενο των επεμβατικών αντανακλαστικών 
(operant  conditioning). Σύμφωνα με αυτό, η κάθε πράξη ή κίνηση του 
ανθρώπου βασίζεται στο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο Skinner έφτασε στο 
σημείο να εισηγηθεί ότι ολόκληρη η ανθρώπινη συμπεριφορά βασίζεται στα 
επεμβατικά αντανακλαστικά (operant conditioning). Το παιδί χρειάζεται να 
μάθει ότι η κάθε πράξη του έχει και ανάλογες συνέπειες. Με βάση αυτήν τη 
γνώση, θα αναπροσαρμόσει ανάλογα και τη συμπεριφορά του.

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η επιβράβευση είναι πιο αποτελε-
σματική μέθοδος, από την τιμωρία, για την αλλαγή της συμπεριφοράς. 
Ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά η μέθοδος της επιβράβευσης είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική. Δεν είναι ανάγκη να συνοδεύεται από ακριβά μέσα 
ή χρηματικές αμοιβές. Και ο απλός έπαινος μπορεί να έχει σημαντικά 
αποτελέσματα. 

Χρειάζεται, οι γονείς να εκπαιδευτούν στη χρήση της τιμωρίας και της 
επιβράβευσης, για να μπορούν να παίξουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους. 
 Σ’ αυτά τα πλαίσια, βρέθηκε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η συστηματική 
εκπαίδευση των γονιών για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. 
Αυτή, για να γίνει συστηματικά, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
εβδομαδιαίες συναντήσεις για ένα χρονικό διάστημα. Σ’ αυτές τις συνα-
ντήσεις, συζητούνται οι τρόποι να οργανωθεί η ζωή στο σπίτι, η όροι και οι 
κανονισμοί και οι πιθανές συνέπειες της παραβατικότητας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να υπάρχει κοινή στάση και αντίληψη των γονέων, για να έχουν 
και πιο αποτελεσματική επίδραση στα παιδιά. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί 
η προσαρμογή κάθε προγράμματος αγωγής στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
παιδιού. 

Η προσωπικότητα κάθε παιδιού είναι τόσο ιδιαίτερα αποκλειστική όσο και 
τα δακτυλικά αποτυπώματα. Στη διαμόρφωση της προσωπικότητας παίζουν 
ρόλο η κληρονομικότητα, η αγωγή στο σπίτι και οι κοινωνικές επιδράσεις. 
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Χρειάζεται ακόμη να αξιοποιηθούν και οι πιθανές αδυναμίες του παιδιού, 
για να μπορέσει να μετατρέψει τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα σε δύναμη 
και πλεονεκτήματα. Είναι γνωστή η λαϊκή έκφραση ότι,«όταν η ζωή μας 
ρίχνει λεμόνια, εμείς τα μαζεύουμε και κάνουμε λεμονάδες». Τελευταία, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος έλεγε: «Μας πετροβολούν και εμείς 
μαζεύουμε τις πέτρες και χτίζουμε εκκλησίες». 

Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι ο πιο σημαντικός παράγων μάθησης 
είναι η ταύτιση. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο από αυτά που τους λέμε,  
αλλά κυρίως επηρεάζονται από το ποιοί είμαστε.

Τέλος, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα παιδιά έχουν υπαρξιακές ανάγκες. 
Θέλουν να μάθουν τι είναι ο άνθρωπος, ποιό νόημα έχει η ζωή, τι είναι ο 
θάνατος, ποιά είναι η σχέση του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και τον 
Θεό. Ο πατήρ Σωφρόνιος σ’ αυτά τα ερωτήματα έλεγε: «Ποιός είναι ο Θεός, 
ποιός είναι ο άνθρωπος». Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει τη Σωφροσύνη, 
που εκπροσωπούσε την εγκράτεια, τη διάκριση και τη μετριοφροσύνη.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τους γονείς με τα 
εξής: «Δώστε στα παιδιά σας πέραν του πλούτου και των υλικών αγαθών 
Σωφροσύνη, που θα τους ετοιμάσει όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και 
για την αιωνιότητα»!

· BurrhusFrederic Skinner (1904-1990)
    («συντελεστικήμάθηση» -operant conditioning).
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Θεοτόκος αποτελεί το πλέον αγαπητό πρόσωπο της ελληνικής λα-
ϊκής λατρείας. Προς την Παναγία προσβλέπει ο λαός μας και αυτήν 
επικαλείται σε κάθε δυσκολία, προσωπική, οικογενειακή ή  Εθνική.  

 Η Παναγία ως Υπέρμαχος Στρατηγός προΐσταται των αγώνων του Γένους 
από την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι και τον πρόσφατο ελλη-
νοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941, οπότε η οπτασία της Παναγίας οδηγούσε 
και σκέπαζε τους στρατιώτες, κατά τις σχετικές παραδόσεις και αφηγήσεις. 

Το αρχέτυπο της Παναγίας ως μητέρας όλων των ανθρώπων, προερχό-
μενο ασφαλώς από την ιδιότητά της ως μητέρας του Θεανθρώπου Χριστού, 
κυριαρχεί σε όλες τις σχετικές παραδόσεις, τις προσευχές και τις αντιλήψεις 
του λαού μας1. 

1 Δ. Β. Οικονομίδης, «Μαρία. Λαογραφία», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 8 (1966), 
στ. 713-719. Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της 
Σάμου, Αθήνα 1992. Δ. Σ. Λουκάτος, Τα καλοκαιρινά, Αθήνα 1981, σ. 116. Ν. Α. Κεφαλληνιά-
δης, Η λατρεία της Παναγίας στα ελληνικά νησιά 1-2, Αθήνα 1990-1991. Ο ίδιος, Η λατρεία της 
Παναγίας στην στεριανή Ελλάδα, Αθήνα 1993. Α. Σταμούλης, «Επώνυμα Παναγίας εν Θράκη», 
Θρακικά 17 (1942), σ. 222-226. Κ. Σπυριδάκης, «Η Παναγία εις την Κύπρον», Κυπριακαί Σπου-
δαί 8 (1944), σ. 135-137. Χ. Παπαχριστοδούλου, «Η λατρεία της Παναγίας στη Ρόδο», Τέχνη 1 
(1947), σ. 168-169. Αν Βρόντης, Ροδιακά 1, Ρόδος 1939, σ. 53-54. Ξ. Π. Φαρμακίδης, «Αι προ-
σωνυμίαι των εικόνων της Παναγίας εν Κύπρω», Κύπρια λαογραφικά σπουδάσματα, Λευκωσία 
1941, σ. 20-25. Δ. Οικονομόπουλος, Λεριακά, Αθήναι 1888, σ. 97, 116. «Maria», Handwörter-
buch des Deutschen Aberglaubens 10 (1932), στ. 1638 κ. εξ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η Παναγία στις  
δημώδεις θρησκευτικές παραδόσεις της Ρόδου», Δωδεκανησιακά Χρονικά 16 (1998), σ. 21-44.
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Για να δούμε τη θέση της Παναγίας στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική 
και τελετουργική παράδοση, πρέπει να εξετάσουμε τα έθιμα των εορτών της, 
όπως αυτές έχουν κατανεμηθεί στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο, από την 
αρχή του εκκλησιαστικού έτους την 1η Σεπτεμβρίου, ως το τέλος του, στις 31 
Αυγούστου. 

Πρώτη θεομητορική εορτή, στις 8 Σεπτεμβρίου, εκείνη του Γενεθλίου 
της Θεοτόκου, η οποία εορτάζεται με πολλά πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. 
Αυστηρή ήταν παλαιότερα, στις ελληνικές παραδοσιακές κοινότητες, η τήρη-
ση της εθιμικής αργίας την ημέρα εκείνη. 

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της μεικτής λατρευτικής τιμής της Παναγίας 
της Πρεβεζάνας στην Κεφαλονιά, όπως την αναφέρει ο Δ. Σ. Λουκάτος, που 
βρίσκεται μεν σε ρωμαιοκαθολικό ναό, οι ορθόδοξοι όμως έχουν το δικαίωμα 
της τέλεσης παρακλήσεων μπροστά της, από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως την 
εορτή της.

Η εορτή αυτή αποτελεί γεωργικό ορόσημο, σχετιζόμενο με τη συγκομιδή 
ορισμένων χαρακτηριστικών, κατά τόπους, προϊόντων, γεγονός που οδηγεί 
στο σχηματισμό συγκεκριμένων θεοτοκωνυμίων: στην Καστοριά την έλεγαν 
«Καρυδού», γιατί τότε μάζευαν τα καρύδια, στην Αιτωλία «Αποσοδειά» γιατί 
τότε τελείωναν οι σοδειές, στον Πόντο «Σταφυλόψη» γιατί τότε άρχιζαν να 
τρυγούν. Πολλά από τα προϊόντα των σοδειών αυτών πρώτα ευλογούνται ως 
απαρχές στο ναό, και κατόπιν μοιράζονται στους πιστούς και επιτρέπεται η 
κατανάλωσή τους. 

Η εορτή αποτελούσε επίσης ορόσημο έναρξης των μεγάλων εμποροπα-
νηγύρεων του ελληνικού χώρου, δεδομένου ότι και ο Σεπτέμβριος προσφερό-
ταν σχετικά, με τον σχετικό ήπιο καιρό του και τους αγρότες να έχουν ολο-
κληρώσει τις σοδειές τους. Μεγάλη πανήγυρη τελείται στη Λίμνη Ευβοίας, με 
πλειστηριασμό για την μεταφορά της εικόνας της Παναγίας, από τα χρήματα 
του οποίου αγοράζεται ταύρος, που σφάζεται για την κοινή εστίαση των πα-
νηγυριστών. Επίσης, την ημέρα αυτή συνήθιζαν να πωλούν τελετουργικά και 
συμβολικά τα καχεκτικά παιδιά στην Παναγία, να τα κάνουν «σκλάβους» της 
και να τα εξαγοράζουν επίσης τελετουργικά μετά ένα έτος, πιστεύοντας ότι 
έτσι θα θεραπεύονταν με υπερφυσικό τρόπο2. 

2  Δ. Σ. Λουκάτος, Κεφαλονίτικη λατρεία, Αθήναι 1948, σ. 231-244. Θεόδ. Χατζημιχάλης, Ένα 
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Δεδομένου ότι με το παλαιό ημερολόγιο κατά την εορτή αυτή άρχιζαν 
τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου, σε πολλές περιοχές, κυρίως νησιωτικές, η 
εορτάζουσα αυτή την ημέρα Παναγία ονομάζεται «Παναγία Βροντού», σε μια 
ακόμη υπενθύμιση της σύνδεσης της τελετής με την γεωγραφική ζωή και πα-
ραγωγή της ελληνικής υπαίθρου.

Ακολουθεί, καθώς η σειρά των εορτών κατά το εκκλησιαστικό έτος πα-
ρακολουθεί τα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, η εορτή των Εισοδίων της 
Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου, η αναφορά, η εικονογραφία και η υμνολογία 
της οποίας προέρχονται από τα απόκρυφα ευαγγέλια. «Παναγία Μεσοσπο-
ρίτισσα» την ονόμαζαν παλαιότερα οι Έλληνες γεωργοί, καθώς την χρησιμο-
ποιούσαν ως ορόσημο για την ολοκλήρωση του μισού της χειμερινής σποράς 
τους. Γι’ αυτό και στον ελληνικό λαό υπάρχουν πολλά και ποικίλα ονόματα 
για την συγκεκριμένη εορτή, το πλείστον των οποίων σχετίζεται με τη σπορά, 
την πρόοδο και την προκοπή της, αλλά και γενικότερα με τις παραγωγικές 
γεωργικές καλλιέργειες του κάθε τόπου, όπως Αρχισπειρίστρα (Θράκη), Πο-
λυσπορίτισσα (Ευρυτανία, Δυτ. Μακεδονία), Ξεσπορίτισσα (Ρουμλούκι), Πορ-
τοκαλούσα (Άργος) κ.λπ. 

Πρόκειται λοιπόν για μια κατά βάση γεωργική εορτή στην ελληνική λα-
ϊκή παράδοση, και μάλιστα σχετιζόμενη με την σπορά και την καλλιέργεια 
των δημητριακών, γι’ αυτό και έχει ενσωματώσει πολλά στοιχεία από ανάλο-
γες λαϊκές γεωργικές εορτές των προχριστιανικών χρόνων. Σχετική είναι και 
η δοξασία των κατοίκων της Μακεδονίας ότι όσα έχουν σπαρεί μέχρι την εορ-
τή αυτή φυτρώνουν αμέσως, ενώ τα υπόλοιπα χρειάζονται σαράντα μέρες. Ως 
θεομητορική εορτή εξαιρείται της νηστείας των Χριστουγέννων και τιμάται 

πανηγύρι στα χρόνια της σκλαβιάς, Αθήναι 1975. Δ. Λ. Τσιτσιπής, Το Δαδί, Αθήνα 1981. Δ. Σ. 
Λουκάτος, Τα φθινοπωρινά, Αθήνα 1982, σ. 37-39. Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα της 
λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1957, σ. 235-236. Δ. Β. Οικονομίδης, «Μαρία. Λαογραφία», Θρησκευ-
τική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 8 (1966), στ. 713-719. Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και 
θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, Αθήνα 1992. Ν. Α. Κεφαλληνιάδης, Η λα-
τρεία της Παναγίας στα ελληνικά νησιά 1-2, Αθήνα 1990-1991. Ο ίδιος, Η λατρεία της Πανα-
γίας στην στεριανή Ελλάδα, Αθήνα 1993. Γ. Ν. Αικατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. 
Λειτουργία – μορφολογία – τυπολογία, Αθήναι 1979, σ. 93-96. Φ. Ι. Κουκουλές, «Επίθετά τινα 
της Θεοτόκου», Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος (1932), σ. 431-444. Γ. Σωτηρίου, «Αι εικόνες 
της Παναγίας και αι επωνυμίαι των», Ορίζοντες 3 (1944), σ. 724-730. Ν. Β. Τωμαδάκης, «Λα-
ογραφικά επίθετα της Θεοτόκου», Ιόνιος Ανθολογία 5 (1931), σ. 27-30 και 6 (1932), σ. 19-20. 
Ιω. Βογιατζίδης, Γλώσσα και λαογραφία της νήσου Άνδρου 1, Αθήναι 1949, σ. 92-98, 208-209.
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με κατάλυση ιχθύος. 

Σε πολλές γεωργικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η Αιτωλία, παρα-
σκευάζουν και τελετουργικά πολυσπόρια, αφού η εορτή συνδέεται στη λαϊκή 
παράδοση με τη σπορά, και τα διανέμουν σε συγγενείς. Την ίδια μέρα συ-
νήθιζαν μάλιστα να ραίνουν με πολυσπόρια (σιτάρι, καλαμπόκι και όσπρια) 
την βρύση του χωριού, διατυπώνοντας τελετουργικές ευχές για την πρόο-
δο της σποράς, και παίρνοντας μαζί τους στο σπίτι νερό. Την τελετουργική 
αυτή ενέργεια προσδιόριζαν ως «τάισμα» ή «νίψιμο» της βρύσης. Πρόκειται 
για προσφορά απαρχών, η οποία συνήθως συνδυάζεται με την συγκομιδή των 
πρώτων καρπών3. 

Σε κτηνοτροφικές πάλι περιοχές, συνήθιζαν οι βοσκοί να κατεβαίνουν, 
την ημέρα αυτή, στα χειμαδιά. Πίστευαν, επίσης, ότι επειδή στις 21 Νοεμβρί-
ου «βασίλευε η Πούλια», οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα 
αυτή θα επαναλαμβανόταν και τις επόμενες σαράντα ημέρες. Κατά την ελλη-
νική παράδοση, την ημέρα αυτή εορτάζονται συνήθως οι ανύπαντρες Μαρίες 
και Δέσποινες, οι οποίες όταν παντρευτούν συνήθως μεταφέρουν την ονομα-
στική εορτή τους την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). 

3  Γ. Α. Μέγας, «Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας», Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 5 (1945-
1949), σ. 92-93. Δ. Σ. Λουκάτος, Τα φθινοπωρινά, Αθήνα 1982, σ. 130-151. Γ. Ν. Αικατερινίδης, 
««Απαρχές (λατρευτικές και ευετηρίας) στη νεοελληνική εθιμολογία», Λαογραφία 37 (1993-
1994), σ. 61-73. Μ. Γ. Μερακλής, Νεοελληνικός λαϊκός βίος: Όψεις και απόψεις, Αθήνα 2001. 
C. Barraud – J. D. M. Platenkamp, «Rituals and the comparison of societies», στον τόμο C. 
Barraud – J. D. M. Platenkamp (εκδ.), Rituals and Socio-cosmic Order in Eastern Indonesian 
Societies 2, Bijdragen 1990, σ. 23-24. Αθ. Τσακνάκης, «Αγροτικά έθιμα Επανομής», Χρονικά 
Χαλκιδικής 6 (1963), σ. 245. Αν. Καραναστάσης, «Οι ζευγάδες της Κω», Λαογραφία 14 (1952), 
σ. 290. Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα λαϊκής λατρείας, Αθήνα 1957, σ. 30-31. Δ. Πε-
τρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρησκευτική ζωή στην περιφέρεια Ακσεράι – Γκέλβερι, Αθήνα 
1970, σ. 124. Αγγ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι Α1, Αθήνα 1957, σ. ρξα-ρξβ. Α. Χ. Μαμμόπου-
λος, Ήπειρος 1, Αθήνα 1961, σ. 138-142. Δ. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά σύμμεικτα εξ Αιτωλί-
ας», Λαογραφία 12 (1938-1948), σ. 15. Φ. Κουκουλές, Οινουντιακά, εν Χανίοις 1908, σ. 131. Α. 
Σταμούλης, «Επώνυμα Παναγίας εν Θράκη», Θρακικά 17 (1942), σ. 222-226. Κ. Σπυριδάκης, 
«Η Παναγία εις την Κύπρον», Κυπριακαί Σπουδαί 8 (1944), σ. 135-137. Χ. Παπαχριστοδούλου, 
«Η λατρεία της Παναγίας στη Ρόδο», Τέχνη 1 (1947), σ. 168-169. Γ. Ν. Αικατερινίδης, Γιορτές 
και δρώμενα στο νομό Δράμας, Δράμα 1997, σ. 106-109. Δ. Α. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά 
Σκοπέλου - Πέτρας (Αν. Θράκης)», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 
8 (1941-1942), σ. 160. Χρ. Χρηστίδης, «Ήθη και έθιμα του Λαγού», Θρακικά 42 (1968), σ. 242. 
Ελ. Γραμματίκογλου, «Λαϊκή λατρεία εις Πύθιον Διδυμοτείχου», Θρακικά 43 (1969), σ. 197.



584 Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ

Πολλά είναι τα σχετικά πανηγύρια του ελληνικού χώρου, καθώς πανηγυ-
ρίζουν ενοριακοί και μοναστηριακοί ναοί, αλλά και παρεκκλήσια και ξωκλή-
σια της ελληνικής υπαίθρου. Περιέργως, η εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, στις 26 Δεκεμβρίου, κατά την οποία θα έπρεπε να εορτάζονται οι 
φέρουσες το όνομά της γυναίκες δεν έχει ιδιαίτερη προβολή στην ελληνι-
κή παραδοσιακή εθιμοταξία, καθώς άλλωστε χάνεται ανάμεσα στις μεγάλες 
γιορτές του Δωδεκαημέρου, δεδομένου ότι οι περισσότερες Μαρίες εορτά-
ζουν την Κοίμηση.

Η θεομητορική εορτή της Υπαπαντής πάλι, στις 2 Φεβρουαρίου, ονομά-
ζεται από το λαό, κατά τόπους, «Αποπαντή», «Πακού» και «Πακού», με την 
πίστη ότι η Παναγία ακούει την ημέρα εκείνη τις ικεσίες και τις προσευχές 
των πιστών. Κατά την ημέρα αυτή σε πολλές περιοχές, όπου υπάρχουν αντί-
στοιχες πανηγύρεις, τηρείται εθιμική αργία, ιδιαιτέρως δε αργούσαν παλαι-
ότερα οι μυλωνάδες, που είχαν την εορτή ως προστάτιδά τους, γι’ αυτό και 
είναι επίσης γνωστή ως «Παναγία Μυλιαργούσα». Σε πολλές αγροτικές περι-
οχές οι γεωργοί συνδέουν την αργία της εορτής με την υπερφυσική προστα-
σία των καλλιεργειών τους από το χαλάζι, ενώ αλλού με βάση τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν κατά την ημέρα εκείνη προβαίνουν σε αντίστοιχες 
προγνώσεις, πιστεύοντας ότι παρόμοιες συνθήκες θα επικρατήσουν για σα-
ράντα μέρες ή για όλο τον Φεβρουάριο. Από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της 
ημέρας είναι, ως γνωστόν, εκείνο της Καλαμάτας, που εορτάζει την Υπαπαντή 
ως πολιούχο της.

Η επόμενη εορτή της Παναγίας, εκείνη του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρ-
τίου, διακρίνεται τόσο για την θρησκευτικό όσο και για την εθνική λαμπρό-
τητα και ακτινοβολία της, καθώς συμπίπτει με την εθνική επέτειο του εορτα-
σμού της έναρξης της ελληνικής επανάστασης του 1821, και ο διφυής αυτός 
θρησκευτικός και εθνικός εορτασμός έχει βαθύτατα προσδιορίσει τη φυσιο-
γνωμία της εορτής αυτής4. 

4 Δ. Β. Οικονομίδης, «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Λαογραφία)», Θρησκευτική και Ηθική 
Εγκυκλοπαιδεία 5 (1964), στ. 983-985. Β. Πούχνερ, «Θεατρικά στοιχεία στα δρώμενα του βο-
ρειοελλαδικού χώρου», Πρακτικά Δ΄ Συμποσίου Λαογραφία του Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσ-
σαλονίκη 1983, σ. 252. Χρ. Χρηστίδης, «Ήθη και έθιμα του Λαγού», Θρακικά 42 (1968), σ. 242. 
Ελ. Γραμματίκογλου, «Λαϊκή λατρεία εις Πύθιον Διδυμοτείχου», Θρακικά 43 (1969), σ. 197. 
Δ. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Ανατολικής Θράκης», Αρχείον Θρακικού 
Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού (1941-1942), σ. 144-145. Δ. Βραχιόλογλου, Μορφές 
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Σε πολλούς ελληνικούς τόπους θεωρούσαν την εορτή ως ορόσημο για 
την έναρξη της άνοιξης και τη συνακόλουθη επιστροφή των χελιδονιών, γι’ 
αυτό και τα παιδιά έβγαζαν από το χέρι τους τον «μάρτη», δηλαδή την στριμ-
μένη άσπρη και κόκκινη κλωστή που είχαν φορέσει την πρώτη Μαρτίου, και 
την άφηναν σε κλαδιά δένδρων «για να τον πάρουν τα χελιδόνια», τραγου-
δώντας ή απαγγέλλοντας παραλλήλως και στίχους από το τραγούδι του 
χελιδονίσματος. 

Η ιδέα του ορίου, της λειτουργίας δηλαδή της εορτής ως χρονικού ορο-
σήμου για την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου, οδήγησε στην παγίωση μιας 
σειράς αναλόγων διαβατήριων τελετουργιών. Έτσι, για παράδειγμα, στις Κα-
ρυές της περιοχής Καβακλί, στη Βόρεια Θράκη, τα μεσάνυχτα της παραμο-
νής της εορτής χτυπούσαν δυνατά χάλκινα οικιακά σκεύη, για την αποτροπή 
του κακού, ενώ παραλλήλως απήγγειλαν επωδή, και άναβαν τελετουργικές 
πυρές, τις οποίες και υπερπηδούσαν. Στην Κεσσάνη της Ανατολικής Θράκης 
παρόμοια τελετουργία είχε τον χαρακτήρα αγερμού των παιδιών στα σπίτια 
του χωριού, ενώ στον Αυλότοπο του Σουλίου, στην Ήπειρο, συνήθιζαν την 
παραμονή να χτυπούν με ξύλο ένα ταψί στον κήπο κάθε σπιτιού. Σε άλλα μά-
λιστα χωριά της Ηπείρου χτυπούσαν όχι μόνο κουδούνια και χάλκινα, αλλά 
και πήλινα σκεύη με κουτάλια, άναβαν εθιμικές πυρές, αλλά και έκαιγαν την 
κοπριά των ζώων, καπνίζοντάς τα «για να μην αρρωστούν». 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι επωδές που απαγγέλλονταν, αποτελώ-
ντας αναπόσπαστο τμήμα της τελετουργίας, εξόρκιζαν τα φίδια, αλλά και τα 
βλαπτικά ερπετά και έντομα, με προφανή στόχο την προφύλαξη της μελλο-
ντικής σοδειάς και των καλλιεργειών τους. Ο Ν. Γ. Πολίτης αναφέρει μάλιστα 

λαϊκού πολιτισμού στη Θράκη και στον Έβρο, Αλεξανδρούπολη 2000, σ. 52. Άγγ. Δευτεραίος, 
«Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις περιοχάς του νομού Κοζάνης», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης 
Ελληνικής Λαογραφίας 18-19 (1965-1966), σ. 253 και Ελπ. Σταμούλη-Σαραντή, «Παραδόσεις 
της Θράκης», Θρακικά 7 (1936), σ. 309-310 [= Λαογραφία 14 (1952), σ. 170]. Ν. Α. Κεφαλ-
ληνιάδης, Η λατρεία της Παναγίας στα ελληνικά νησιά 2, Αθήνα 1991, σ. 279. Γ. Ν. Αικατερι-
νίδης, «Συνοπτική λαογραφική θεώρηση της Χαλκιδικής», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συμποσίου, 
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 235. Δ. Λουκόπουλος 
- Δ. Πετρόπουλος, Η λαϊκή λατρεία των Φαράσων, Αθήνα 1949, σ. 51. Δ. Σ. Λουκάτος, Πα-
σχαλινά και της άνοιξης, Αθήνα 1980, σ. 34-36. Ν. Σ. Μάργαρης, Λαογραφική οικολογία. Ήθη 
– έθιμα – συμπεριφορά - περιβάλλον, Αθήνα 1991. Δ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρη-
σκευτική ζωή στην περιφέρεια Ακσεράϊ - Γκέλβερι, Αθήνα 1970, σ. 151-152. Αγγ. Χατζημιχάλη, 
Σαρακατσάνοι Α.1, Αθήναι 1957, σ. ρξ΄-ρξα΄.
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ότι στα χωριά της Ηπείρου συνήθιζαν το πρωί της εορτής να περιφέρονται με 
πομπή στα χωράφια, τους κήπους και τα αμπέλια τους, με τραγούδια και χτυ-
πήματα κουδουνιών, πιστεύοντας ότι έτσι θα διώξουν τα βλαπτικά φίδια και 
τα ερπετά, αλλά και ότι αν την ημέρα εκείνη ακουστεί βροντή, την υπόλοιπη 
χρονιά δεν θα εμφανιστούν φίδια στην περιφέρεια του χωριού. Στους Βλά-
χους της Πίνδου ο αγερμός των παιδιών πραγματοποιούνταν μετά το μεσημε-
ριανό φαγητό, με κουδούνια και κυπριά από τα ζώα τους, και με επίκληση για 
την εκδίωξη των φιδιών και των ερπετών από τις καλλιέργειές τους. 

Σε άλλες πάλι περιοχές οι κοπέλες πήγαιναν στα χωράφια, έπιαναν τα 
στάχυα και εύχονταν τελετουργικά «Όσα σιτάρια πιάνω, / τόσα μαλλιά να 
κάνω», σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν τελετουργικά τη θαλερότητα και 
τη ζωντάνια της φύσης. Στην Αλεξανδρούπολη συνήθιζαν να πηγαίνουν στην 
εξοχή, όπου κυλιούνταν τελετουργικά στο χορτάρι, και κατόπιν έτρωγαν εκεί 
πίτες που είχαν πάρει από τα σπίτια τους, ενώ αλλού κατασκεύαζαν κούνιες 
και κουνιούνταν τραγουδώντας ερωτικά και γονιμικού περιεχομένου τραγού-
δια. Με τον τρόπο αυτό πίστευαν ότι συνειρμικά και μαγικά αποκτούσαν τη 
δροσιά και τη δύναμη της φύσης και της βλάστησης. 

Στην Καππαδοκία παρασκεύαζαν μικρές πίτες, σε μία από τις οποίες έβα-
ζαν νόμισμα, και όποιος το έβρισκε θεωρούνταν ο τυχερός της χρονιάς, όπως 
συμβαίνει και με τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς. Επίσης, τηρούσαν αυστηρή 
εθιμική αργία, πιστεύοντας ότι αν εργαστούν θα επισύρουν την τιμωρία τους 
από το Θεό, ενώ στη Κρήτη δεν έλεγαν καν τη λέξη «ψαλίδι», πιστεύοντας 
ότι σε διαφορετική περίπτωση θα γεμίσει το σπίτι ψαλίδες. Αυστηρά επίσης 
απαγορεύονταν και η σαρκική συνεύρεση των ζευγαριών την παραμονή της 
εορτής, με την πίστη ότι μια εγκυμοσύνη εκείνη την ημέρα θα είχε ως συ-
νέπεια τη γέννηση παιδιού δύσμορφου, ανάπηρου και τερατόμορφου, όπως 
θεωρούσαν ότι συνέβαινε με όλα τα «γιορτοπιάσματα». Μάλιστα, στην Αρά-
χωβα πίστευαν ότι ακόμη και το νερό από τη βρύση έπρεπε να το μεταφέ-
ρουν στο σπίτι με τρεις στάσεις, γιατί διαφορετικά θα παρουσιάζονταν φίδια 
στο σπίτι τους. Σε ανάλογες δοξασίες και δεισιδαιμονίες διαφόρων ελληνικών 
περιοχών, όπως της Ύδρας, της Λήμνου και της Πυλίας, κοινή είναι η πίστη 
ότι παραβίαση της εθιμικής αργίας της εορτής είχε ως συνέπεια την εμφάνιση 
βλαπτικών εντόμων μέσα στο σπίτι ή στα κτήματα, με αποτέλεσμα την κατα-
στροφή της σοδειάς ή βασικών περιουσιακών στοιχείων κάθε οικογένειας. 

Στην Κρήτη τελούσαν και μαντεύματα από την τελευταία μπουκιά του 
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ψωμιού του εορταστικού τραπεζιού, την οποία τα κορίτσια τοποθετούσαν 
κάτω από το μαξιλάρι τους, απαγγέλλοντας σχετική επωδή, ώστε να προκα-
λέσουν μαντικά περί γάμου όνειρα. Επίσης ευλαβικά τηρείται η κατάλυση ψα-
ριού κατά την εορτή αυτή, η οποία αποτελεί διάλειμμα και για την αυστηρή 
νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, στη διάρκεια της οποίας εμπίπτει πάντοτε 
η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Συνήθως καταναλώνεται μπακα-
λιάρος με σκορδαλιά, που έχει πλέον επικρατήσει ως το εθιμικά επιβεβλημένο 
έδεσμα της ημέρας. 

Ναοί που εορτάζουν υπάρχουν σε όλες σχεδόν της περιοχές της Ελλά-
δας, με κυριότερο ίσως το προσκύνημα της Ευαγγελίστριας στην Τήνο, που 
καθιερώθηκε μετά την θαυματουργική εύρεση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, 
το 1823. Επίσης η εορτή αυτή αποτελούσε παλαιότερα ορόσημο για τη μετα-
κίνηση των νομάδων κτηνοτρόφων από τα χειμαδιά στα ψηλότερα βοσκοτό-
πια, όπου θα περνούσαν το καλοκαίρι, αλλά και για την μετακίνηση των κυ-
ψελών των μελισσοτρόφων στην ύπαιθρο. Ειδικότερα οι Σαρακατσάνοι την 
ημέρα αυτή έβαζαν («αρμάτωναν») τα «κυπροκούδουνα» στα ζώα τους, ενώ 
τα αγόρια, κρατώντας ένα καλαθάκι με λουλούδια, περιέρχονταν τα κονάκια 
και εύχονταν για τη νέα κτηνοτροφική περίοδο που άρχιζε. 

Την Άνοιξη, συναρτημένη με τον κύκλο των κινητών εορτών του Πάσχα, 
τιμάται ιδιαιτέρως από τον ελληνικό λαό η εορτή της Παναγίας Ζωοδόχου 
Πηγής, που συμπίπτει με την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος, τη 
Νέα ή Λαμπρή Παρασκευή. Ο κυριότερος και αρχετυπικός εορτασμός είναι 
εκείνος στη μονή της Παναγίας της Μπαλουκλιώτισας, στην Κωνσταντινού-
πολη, όπου το αγίασμα κατά την παράδοση φανερώθηκε θαυματουργικά τον 
5ο αιώνα, και συνδέθηκε με την παράδοση των μισοτηγανισμένων ψαριών 
που ζωντάνεψαν, ώστε να βεβαιώσουν το απαίσιο άκουσμα της άλωσης της 
Πόλης του 1453, κατόπιν δε ερημώθηκε και ανακαινίστηκε το 1833, με άδεια 
του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, επί του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντίου5. 

5  Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, 
Αθήνα 1992, σ. 195-196. Ο ίδιος, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανατολική και τη 
Βόρεια Θράκη, Αθήνα 2010. Γ. Α. Μέγας, Ελληνικές εορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, 
Αθήναι 1956, σ. 32-33. Δ. Σ. Λουκάτος, Συμπληρωματικά του χειμώνα και της άνοιξης, Αθήνα 
1985, σ. 18-27. Δ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρησκευτική ζωή στην περιφέρεια 
Ακσεράι - Γκέλβερι, Αθήνα 1970, σ. 124.  Δ. Σ. Λουκάτος, Πασχαλινά και της άνοιξης, Αθήνα 
1980, σ. 52-53. N. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα 2, εν Αθήναις 1975 (β΄ έκδ.), σ. 366-374. 
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Ναοί και παρεκκλήσια της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχουν σε ολόκληρο τον 
ελλαδικό χώρο, τόσο στην ηπειρωτική, όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Ο 
λαός τιμά ιδιαιτέρως την ιαματική Παναγία που απεικονίζεται ως κρήνη της 
ζωής, δίνοντάς της και ιδιαιτέρως προσφυείς επωνυμίες, όπως το «Παναγία 
Χρυσοπηγή». Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από την πασχαλινή 
θεία λειτουργία και την περιφορά της εικόνας, τελούνται την ημέρα εκείνοι 
οι εθιμικά καθιερωμένες πασχαλινές λιτανείες, που καλύπτουν το σύνολο του 
δομημένου χώρου κάθε κοινότητας, συχνά δε και την περιφέρεια του χωριού, 
όπου βρίσκονται τα χωράφια και ο χώρος της οικονομικής εκμετάλλευσης και 
δραστηριότητας των κατοίκων, ώστε να καθαγιαστεί με την περιφορά των ει-
κόνων και των λαβάρων, αλλά και με τον αγιασμό της εορτής το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της κοινότητας. 

Ιδιαιτέρως στη Βόρεια Ελλάδα κατά τη λιτανεία αυτή τοποθετούσαν ευ-
λογημένο λειτουργικό άρτο σε μεγάλα δένδρα, στην περιφέρεια της ζώνης 
οικονομικής εκμετάλλευσης του χωριού, ώστε τα «υψωμένα δένδρα» αυτά να 
προστατεύουν την περιοχή και τους κατοίκους της. Επίσης, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ακολουθεί και ο πάνδημος τελετουργικός πασχαλινός χορός, στο 
προαύλιο του ναού ή στην πλατεία του χωριού, στον οποίο χορεύουν όλοι οι 
κάτοικοι με προφανή σκοπό την επίτευξη της ευετηρίας και ευγονίας. 

Στα Μέγαρα την ημέρα αυτή οι γυναίκες χορεύουν τον χορό της «τρά-
τας», που ανήκει στην ίδια κατηγορία των πασχαλινών τελετουργικών χορών, 
έχει, ωστόσο, συνδεθεί κατά την τοπική παράδοση με ιστορικά γεγονότα της 
περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, όπως συχνά συμβαίνει με πολλά στοι-
χεία της ελληνικής λαϊκής εθιμοταξίας διαφόρων περιοχών, στην έρευνα των 
οποίων ανακαλύπτονται αλλεπάλληλα επιστρώματα. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκει και το δρώμενο του «Ζάμαντα», στην Πεντάπολη Σερρών, όπου η λι-
τανεία και ο χορός πήραν το όνομά τους από έναν νέο, ο οποίος σφαγιάστηκε 

P. Menon - R. Lecotte, Au village de France, Marseille 1978 (β΄ έκδ.), σ. 55-57. Μ. Στεφάνου, 
Συριανές σελίδες 1, Αθήνα 1971, σ. 102-105. Αγγ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι Α, Αθήνα 
1957, σ. ρξα-ρξβ. Δ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρησκευτική ζωή στην περιφέρεια 
Ακσεράι - Γκέλβερι, Αθήνα 1970. Α. Χ. Μαμμόπουλος, Ήπειρος 1, Αθήνα 1961, σ. 138-142. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Νεοελληνικοί εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί, Θεσσαλονίκη 2002, 
σ. 193, 213. Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Εαρινά έθιμα λαϊκής λατρείας από την περιοχή Σερρών», 
Πρακτικά Α΄ Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού Χώρου, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 11-20. Γ. 
Ν. Αικατερινίδης, Γιορτές και δρώμενα στο νομό Δράμας, Δράμα 1997, σ. 106-109.
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από τους οθωμανούς επικυριάρχους, στην προσπάθειά του να προστατεύσει 
τα έθιμα και την πίστη των συγχωριανών του, πάντα κατά την τοπική προ-
φορική ιστορική μνήμη. Η εορτή είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της 
ιαματικής χρήσης του νερού, καθώς συνδέεται με την θαυματουργή πηγή της 
Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη, ιαματικά θαύματα της οποίας 
μαρτυρούνται ήδη από την εποχή της ανακάλυψής της, στα βυζαντινά χρόνια. 
Γι’ αυτό και πολλά είναι τα εορτάζοντα αγιάσματα της Ζωοδόχου Πηγής, ιδι-
αίτερα στον θρακικό χώρο, όπου κυριαρχεί η λαϊκή λατρεία των αγιασμάτων. 

Μέσα στον μεγάλο φόρτο των αγροτικών εργασιών οι παραδοσιακές ελ-
ληνικές αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες εόρταζαν στις 2 Ιουλίου, την κα-
τάθεση της τιμίας εσθήτος της Θεοτόκου στη μονή Βλαχερνών της Κωνστα-
ντινούπολης.  Την ημέρα αυτή δεν αλώνιζαν, τηρώντας αυστηρή εθιμική αρ-
γία, πιστεύοντας μάλιστα πως όσοι παραβούν την εθιμική αυτή απαγόρευση 
θα τιμωρηθούν, είτε με το βούλιαγμα και την καταβαράθρωση του αλωνιού 
και του εργαζομένου σε αυτό είτε με φωτιά υπερφυσικής προέλευσης που θα 
πέσει από τον ουρανό και θα κάψει όλη τη σοδειά. Από τις εθιμικές αυτές 
αντιλήψεις προήλθαν άλλωστε και οι επωνυμίες της εορτής, που κατά τόπους 
ονομαζόταν Παναγία «Καψοχεροβολού», «Καψαλωνού», «Καψοδεματούσα», 
αλλά «Αγιαβλαχέρα».

Η κυριότερη όμως εορτή της Θεοτόκου και η πλέον σημαντική ανάμε-
σα στις θεομητορικές εορτές του ετήσιου εορτολογικού κύκλου για τον ελ-
ληνικό λαό, είναι εκείνη της Κοίμησης της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου6. 

6  Ανδρ. Νομικός, «Έθιμα του Δεκαπενταύγουστου στα χωριά της Σαντορίνης (ο επιτάφιος 
της Παναγίας)», Ελληνική Τέχνη 8 (1972), σ. 169-170. Ν. Γ. Πολίτης, Νεοελληνική Μυθολογία 
2:1, εν Αθήναις 1874, σ. 375-389. Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Τα φιδάκια της Παναγίας στην Κε-
φαλλονιά (η εθιμική διάρκεια ενός λατρευτικού φαινομένου)», Λαογραφία 35 (1987-1989), σ. 
321-331. Γ. Ν. Αικατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. Λειτουργία – μορφολογία – τυ-
πολογία, Αθήναι 1979, σ. 93-96. Φ. Ι. Κουκουλές, «Επίθετά τινα της Θεοτόκου», Ημερολόγιον 
Μεγάλης Ελλάδος (1932), σ. 431-444. Γ. Σωτηρίου, «Αι εικόνες της Παναγίας και αι επωνυμίαι 
των», Ορίζοντες 3 (1944), σ. 724-730. Ν. Β. Τωμαδάκης, «Λαογραφικά επίθετα της Θεοτόκου», 
Ιόνιος Ανθολογία 5 (1931), σ. 27-30 και 6 (1932), σ. 19-20. Ιω. Βογιατζίδης, Γλώσσα και λαο-
γραφία της νήσου Άνδρου 1, Αθήναι 1949, σ. 92-98, 208-209. Δ. Λουκόπουλος – Δ. Πετρόπου-
λος, Η λαϊκή λατρεία των Φαράσων, Αθήναι 1949, σ. 21-22, 128-129. Γ. Α. Μέγας, Ελληνικές 
εορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1956, σ. 32-33. Δ. Σ. Λουκάτος, Συμπληρωματικά 
του χειμώνα και της άνοιξης, Αθήνα 1985, σ. 18-27. Δ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρη-
σκευτική ζωή στην περιφέρεια Ακσεράι – Γκέλβερι, Αθήνα 1970, σ. 124. Δ. Σ. Λουκάτος, Πα-
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Ο φιλόθρησκος λαός μας, που τιμά λατρευτικά την Παναγία ως μητέρα, κα-
ταφυγή και σκέπη του γένους των ανθρώπων, συγκινείται βαθύτατα από την 
κοίμησή της, γι’ αυτό και απεικονίζει το γεγονός σε πλήθος τοιχογραφιών και 
φορητών εικόνων, στις οποίες η Παναγία, εν μέσω των Αποστόλων, παραδί-
δει την ψυχή της στα χέρια του Χριστού. Στην ίδια μάλιστα εικονογραφική 
παράδοση, απεικονίζεται και η τιμωρία του ιερόσυλου Ιεχωνία, του οποίου τα 
βέβηλα χέρια απέκοψε άγγελος Κυρίου, όταν θέλησε να τα απλώσει πάνω στο 
νεκρό σώμα της Παναγίας, η οποία προέρχεται από την παράδοση των από-
κρυφων, που έχει τροφοδοτήσει άλλωστε μεγάλο μέρος όχι μόνο της εικονο-
γραφίας και της υμνολογίας, αλλά και των ανάλογων λαϊκών θρησκευτικών 
παραδόσεων κάθε εορτής.

Έχοντας προετοιμαστεί ψυχολογικά και θρησκευτικά με τη δεκαπενθήμε-
ρη νηστεία και την καθημερινή συμμετοχή στις παρακλήσεις, που ψάλλονται 
σε όλους τους ναούς, ο λαϊκός άνθρωπος φτάνει στην εορτή της Κοιμήσεως 
με αισθήματα χαρμολύπης, που τον κάνουν να την παρομοιάζει με το Πάσχα, 
ονομάζοντάς την μάλιστα «Πάσχα του Καλοκαιριού». Κατά τον πανηγυρικό 
εσπερινό της παραμονής, σε πολλούς ελληνικούς τόπους στολίζουν και επι-
τάφιο της Παναγίας, τον οποίο περιφέρουν, όπως και τον επιτάφιο του Χρι-
στού τη Μεγάλη Παρασκευή, στο τέλος του εσπερινού ή την επομένη, μετά 
την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της κυριώνυμης ημέρας. Έχουν συνταχθεί 
μάλιστα και τρεις στάσεις ειδικών ποιητικών αντιφώνων, που ψάλλονται κατά 
τον «Επιτάφιο της Παναγίας», ως παραλλαγή του επιτάφιου θρήνου της Με-
γάλης Παρασκευής. 

Το έθιμο αυτό, που ξεκίνησε από τους Αγίους Τόπους και στα καθ’ ημάς 
από την ιερή νήσο Πάτμο, που με την περίπυστη μονή του αγίου Ιωάννου του 

σχαλινά και της άνοιξης, Αθήνα 1980, σ. 52-53. Αγγ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι Α1, Αθήνα 
1957, σ. ρξα-ρξβ. Α. Χ. Μαμμόπουλος, Ήπειρος 1, Αθήνα 1961, σ. 138-142. Δ. Πετρόπουλος, 
«Λαογραφικά σύμμεικτα εξ Αιτωλίας», Λαογραφία 12 (1938-1948), σ. 15. Φ. Κουκουλές, Οι-
νουντιακά, εν Χανίοις 1908, σ. 131. Γ. Ν. Αικατερινίδης, Γιορτές και δρώμενα στο νομό Δράμας, 
Δράμα 1997, σ. 106-109. Δ. Α. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά Σκοπέλου-Πέτρας (Αν. Θράκης)», 
Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 8 (1941-1942), σ. 160. Χρ. Χρη-
στίδης, «Ήθη και έθιμα του Λαγού», Θρακικά 42 (1968), σ. 242. Ελ. Γραμματίκογλου, «Λαϊκή 
λατρεία εις Πύθιον Διδυμοτείχου», Θρακικά 43 (1969), σ. 197. Δ. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά 
Σκοπέλου - Πέτρας Ανατολικής Θράκης», Αρχείον Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θη-
σαυρού (1941-1942), σ. 144-145.
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Θεολόγου αποτέλεσε για αιώνες τον πνευματικό φάρο του Αιγαίου, σήμερα 
τελείται σε πολλούς ελληνικούς, νησιωτικούς κυρίως, τόπους (Ικαρία, Σάμος, 
Κίμωλος, Σαντορίνη, Κύθηρα, Ιθάκη, Παξοί, Κέρκυρα κ.ά.), και συνεχώς επε-
κτείνεται και σε άλλες ελληνικές περιοχές. Η διαπιστωμένη αγάπη του λαϊκού 
ανθρώπου για τις τελετουργικές μορφές και η σεβαστική αφοσίωση του λαού 
μας στην Παναγία ευνοούν αυτήν την εξάπλωση, που κάθε χρόνο λαμβάνει 
και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το συναξάρι της εορτής, οι Απόστολοι έθαψαν την Παναγία 
στον κήπο της Γεθσημανή. Αργότερα όμως άνοιξαν τον τάφο για να προσκυ-
νήσει ένας μαθητής που κατέφθασε με καθυστέρηση και είδαν ότι το σώμα 
έλειπε, καθώς είχε μεταστεί στους ουρανούς. Κατά την λαϊκή παράδοση, λίγο 
πριν από τον θάνατό της η Παναγία ζήτησε από τον αρχάγγελο Μιχαήλ να 
της δείξει τις τιμωρίες των αμαρτωλών στον Κάτω Κόσμο. Οι εντυπώσεις της 
περιγράφονται στο λαϊκό έργο «Αποκάλυψις της Θεοτόκου», που γνώρισε με-
γάλη διάδοση, ως λαϊκό ψυχωφελές ανάγνωσμα, στον ελληνικό λαό. 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται σε όλους τους ελληνικούς τόπους, 
ξεχωρίζουν όμως τα αιγαιοπελαγίτικα προσκυνήματα της Παναγίας, ανάμε-
σα στα οποία διακεκριμένη θέση κατέχουν η θαυματουργή Παναγία της Τή-
νου, η Εκατονταπυλιανή της Πάρου, η Παναγία της Αγιάσου και η Παναγία 
της Πέτρας στην Λέσβο, η Παναγία του Κύκκου της Κύπρου και η Παναγία η 
Σπηλιανή στην Νίσυρο. Κοντά σ’ αυτά το παλλάδιο των Ποντίων, η Παναγία 
η Σουμελά στο Βέρμιο, η Εικοσιφοίνισσα του Παγγαίου, αλλά και οι Παναγί-
ες στο Καταφύγι Κοζάνης, στην Σιάτιστα, στην Βλάστη και στην Σαμαρίνα, 
συμπληρώνουν τον αστερισμό της αυγουστιάτικης τιμής στην Μητέρα του 
Θεανθρώπου Χριστού και όλων των ανθρώπων, όπου γής. 

Μόνο στον ελλαδικό χώρο, περίπου εκατόν είκοσι είναι τα μοναστήρια 
τα αφιερωμένα στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ πολλές και ποιητικότατες 
είναι οι επωνυμίες που ο πιστός λαός μας αφιερώνει στην Παναγία. Σε πολλές 
ελληνικές περιοχές μαρτυρούνται τελετουργικές ζωοθυσίες (κουρμπάνια) για 
την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από τα σφάγια των οποίων συχνά 
παρασκευάζεται φαγητό, που διανέμεται στους προσκυνητές και τους πανη-
γυριστές. Στους Λειψούς πάλι, η ζωντανή παρουσία της Παναγίας εκδηλώνε-
ται με το άνθισμα μικρών άσπρων κρίνων, από ξερά κλωνάρια που είναι το-
ποθετημένα μέσα στην εικόνα της, και τα οποία θαυματουργικά ανθίζουν μία 
φορά τον χρόνο, κατά την αυγουστιάτικη πανήγυρη. Όπως σημειώνει ο Γ. Α. 
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Μέγας, την ημέρα αυτή συνήθιζαν να συνάπτουν συμφωνίες οι τσελιγκάδες 
με τους πιστικούς, ενώ εθιμικά καθιερωμένη ήταν η αργία και το «απολυσιό», 
η ελεύθερη δηλαδή είσοδος σε αμπέλια και κήπους. 

Ας δούμε ορισμένα από τα έθιμα της εορτής αυτής από τον ελληνικό 
χώρο: στην Θάσο, πατάτες, ρύζι, μοσχάρι και στιφάδο περιλαμβάνει το γεύ-
μα που παρατίθεται στο μεγάλο τραπέζι που συμμετέχουν όλοι οι πιστοί που 
έχουν συρρεύσει στον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, στο χωριό Πα-
ναγία, που πήρε το όνομά του από τη Θεοτόκο. Μετά τη λιτάνευση της ει-
κόνας, που συνοδεύεται από πολυμελή μπάντα, όλοι μαζεύονται στο προαύ-
λιο της εκκλησίας, και γλεντούν. Στη Σκιάθο το Δεκαπενταύγουστο, χιλιάδες 
προσκυνητών συρρέουν από ολόκληρο το νησί αλλά και τα γειτονικά μέρη 
όπου την παραμονή της γιορτής, το βράδυ, όπου γίνεται η έξοδος του επιτά-
φιου της Παναγίας μέσα σε μια ατμόσφαιρα μοναδικής κατάνυξης, υπό την 
μελωδία των εγκωμίων της Θεοτόκου. 

Στην Αγιάσο της Λέσβου ο Δεκαπενταύγουστος εορτάζεται με επίκεντρο 
το ναό της Παναγίας της Αγιάσου. Η ομώνυμη εικόνα είναι, κατά την πα-
ράδοση, έργο του ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη με κερί και μαστίχα. Πολ-
λοί από τους προσκυνητές, με αφετηρία την πόλη της Μυτιλήνης, περπατούν 
πολλά χιλιόμετρα για να φθάσουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου και 
διανυκτερεύουν. Την ημέρα της γιορτής της Παναγίας, ύστερα απ’ τη καθιε-
ρωμένη λειτουργία, γίνεται η περιφορά της εικόνας γύρω από το ναό, ενώ οι 
εορταστικές εκδηλώσεις φθάνουν στο αποκορύφωμά τους με τις μουσικές και 
χορευτικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού. 

 Επίκεντρα του εορτασμού στον ελληνικό νησιωτικό χώρο αποτελούν η 
Μεγαλόχαρη της Τήνου και η Παναγία η Εκατονταπυλιανή της Πάρου. Το 
προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου είναι, ίσως, το μεγαλύτερο θρησκευτι-
κό προσκύνημα του Ελληνισμού. Στο νησί που είναι απόλυτα ταυτισμένο με 
την Παναγιά του, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί, όχι μόνο από 
την Ελλάδα, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, 
στην Εκκλησία της Μεγαλόχαρης και ν’ αποθέσουν τα τάματά τους. Η εικό-
να των πιστών που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, μέχρι την εικόνα, γονατιστοί 
είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Οι πανηγυρισμοί εδώ διαρκούν έως τις 23 
Αυγούστου, στα εννιάμερα δηλαδή της Παναγίας, ενώ, παράλληλα με τις εκ-
δηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου, στο νησί γιορτάζεται και η επέτειος 
της βύθισης του αντιτορπιλικού Έλλη από τους Ιταλούς, που έγινε λίγο πριν 
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ξεσπάσει ο πόλεμος με τους Ιταλούς, τον Δεκαπενταύγουστο του 1940, σε μια 
επιβεβαίωση και της κυριαρχικής θέσης της Θεοτόκου στη συνολική ζωή του 
Γένους, ακόμη και σε ζητήματα προάσπισης εθνικών συμφερόντων. 

Το πανηγύρι της Κοίμησης της Θεοτόκου, στον Όλυμπο της Καρπάθου 
είναι από τα πιο κατανυκτικά. Αποκορύφωμα του παραδοσιακού εορτασμού 
είναι ο χορός που γίνεται στη μικρή πλατεία, μπρος στην εκκλησιά της Πα-
ναγίας, με τους οργανοπαίκτες να παίζουν τον Κάτω Χορό, αργόσυρτο και 
τελετουργικό. Αρχικά, οι άντρες καθισμένοι στο τραπέζι και με ένα κομμάτι 
βασιλικό στο πέτο, τραγουδούν και πίνουν, με τη συνοδεία λαούτου και λύ-
ρας. Στη συνέχεια, και καθώς πέφτει το σκοτάδι, ξεκινά ο χορός, στον οποίο 
μπαίνουν, σιγά-σιγά, και οι γυναίκες ντυμένες με τις παραδοσιακές γιορτινές 
φορεσιές τους. Ο χορός αργός και πάντα με σταθερό βήμα και κατανυκτική 
διάθεση κρατά για ώρες. 

Ο εορτασμός της Παναγίας στο νησί της Νισύρου είναι από τους πιο τε-
λετουργικούς των Δωδεκανήσων. Εδώ γιορτάζεται το Nιάμερο της Παναγί-
ας, που ξεκινά στις 6 Aυγούστου, γιορτή της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
Tο έθιμο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα, καθώς οι μαυροντυμένες Eννιαμε-
ρίτισσες, γυναίκες ταγμένες στην Παναγία, αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη λατρευτική δράση. Eγκαθίστανται στον χώρο του μοναστηριού της 
Παναγίας της Σπηλιανής προσκυνούν και καθαρίζουν τον χώρο και τα ιερά 
σκεύη. Στην πραγματικότητα, διεξάγονται δύο παράλληλες λατρευτικές τελε-
τουργίες, η επίσημη εκκλησιαστική από τους ιερείς και η ανεπίσημη με ιέρει-
ες τις Eννιαμερίτισσες, που ακολουθούν αυστηρή νηστεία, κάνουν τριακόσιες 
μετάνοιες κάθε εικοσιτετράωρο και ψάλλουν. Tην ημέρα του Δεκαπενταύ-
γουστου, με τη λήξη της λειτουργίας,  οι ιερείς λιτανεύουν την εικόνα της Πα-
ναγίας έως το χωριό για να ευλογήσει το πανηγύρι. Oι Eννιαμερίτισσες, από 
την άλλη πλευρά, κρατούν τους δίσκους με τα κόλλυβα και προπορεύονται, 
ανοίγοντας το δρόμο για την ιερή εικόνα. Το γλέντι ξεκινά τη στιγμή που η 
εικόνα φτάνει στο χωριό, με τον τοπικό χορό της «κούπας», τραγούδια και 
άφθονο κρασί, ενώ οι Εννιαμερίτισσες αποσύρονται. 

Σημαντική είναι, επίσης, η συνδεόμενη με τη Θεοτόκο θαυματουργική 
παράδοση του λαού μας, που για το λαϊκό αισθητήριο αποδεικνύει την υπερ-
φυσική δύναμη της Παναγίας. Για παράδειγμα, στο Μοναστήρι της Παναγίας 
στους Λειψούς, στην εφέστια εικόνα του οποίου η Παναγία δεν κρατάει το 
Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό, τη γνωστή και ως «Παναγία 
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του Χάρου», ο εορτασμός τελείται στις 23 Αυγούστου, δηλαδή στα εννιάμερα 
της Παναγίας. Σύμφωνα με το έθιμο, που τηρείται από το 1943, τοποθετού-
νται την άνοιξη κρινάκια γύρω από την εικόνα, τα οποία στη συνέχεια ξεραί-
νονται και ανθίζουν ξανά, τον Αύγουστο. 

Ακόμη, ανάλογος είναι ο εορτασμός στην αυλή της ιεράς μονής της Πα-
ναγιάς της Φιδούς στην περιοχή Mαρκόπουλου της Kεφαλονιάς για να δουν 
τα «φιδάκια της Παναγίας». Kάθε 15 Aυγούστου τα μικρά φιδάκια εμφανίζο-
νται στο καμπαναριό και η εκκλησιαστική επιτροπή τα μεταφέρει στο προαύ-
λιο του ναού. Σύμφωνα με την παράδοση, τα φιδάκια φέρνουν καλή τύχη στο 
νησί και αν δεν εμφανιστούν, ο οιωνός είναι κακός, όπως έγινε, για παράδειγ-
μα, την χρονιά των μεγάλων σεισμών, στα μέσα του 20ού αιώνα.

Ακολουθούν, στις 23 Αυγούστου, τα λεγόμενα από το λαό «Εννιάμερα 
της Παναγίας»7. Πρόκειται για την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, σχετικά με την οποία ο λαός, μεταφέροντας στα εκκλησιαστικά 
δεδομένα τις ανθρώπινες συνθήκες και περιστάσεις, πιστεύει ότι σχετίζεται 
με το μνημόσυνο των εννέα ημερών μετά την κοίμηση της Παναγίας, ακρι-
βώς όπως συμβαίνει με τρέχοντα τα νεκρικά έθιμα. Πολλοί ναοί και μονές 
αφιερωμένοι στην Κοίμηση της Θεοτόκου πανηγυρίζουν εκ μεταθέσεως την 
ημέρα αυτή, λόγω του συνωστισμού αρκετών πανηγύρων στις 15 Αυγούστου. 
Τελούνται λοιπόν λιτανείες των εικόνων, ζωοθυσίες, αρτοκλασίες, υψώματα 
και πανηγύρεις, ενώ σε πολλές μονές που πανηγυρίζουν επαναλαμβάνεται 
ο στολισμός του επιταφίου της Παναγίας και στον πανηγυρικό εσπερινό της 
παραμονής ψάλλεται η σχετική ακολουθία των εγκωμίων της Θεοτόκου.

Ο «θεομητορικός μήνας» Αύγουστος τελειώνει με την εορτή κατάθεσης 
της Αγίας Ζώνης, στις 31 Αυγούστου, του μόνου υλικού καταλοίπου από τον 
επίγειο βίο της Παναγίας, που σήμερα φυλάσσεται στη μονή Βατοπεδίου του 
Αγίου Όρους8. Ο Αδαμ. Αδαμαντίου επισημαίνει ότι η λατρευτική τιμή της 

7   Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1957, σ. 230. Ο ίδιος, 
«Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας», Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 5 (1945-1949), σ. 83. Δ. 
Σ. Λουκάτος, Τα καλοκαιρινά, Αθήνα 1981, σ. 127-128.
8  Δ. Σ. Λουκάτος, Τα καλοκαιρινά, Αθήνα 1981, σ. 141-142. Αδ. Αδαμαντίου, «Αγνείας πείρα», 
Λαογραφία 2 (1910), σ. 526. Γ. Π. Μαυροχαλυβίδης, Η Αξό Καππαδοκίας 1, Αθήνα 1990, σ. 
297-298. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ζητήματα λαογραφίας και μορφές λαϊκής θρησκευτικής συμπερι-
φοράς των Ελλήνων της Καππαδοκίας», Γρηγόριος ο Παλαμάς 93: 837 (2010), σ. 657-704. Αντ. 
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Αγίας Ζώνης συμβολίζει την πίστη σχετικά με την παρθενία της Παναγίας, 
δεδομένων των παρθενικών συμβολισμών της ζώνης, τόσο στην παραδοσια-
κή ενδυμασία όσο και στις αντιλήψεις και δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

Κομμάτια από ταινίες υφασμάτινες, που σταυρώνονται πάνω στην Αγία 
Ζώνη ή στις εικόνες της Αγίας Ζώνης, στους ναούς και τις μονές της, δίνο-
νται σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στειρότητας ή σε έγκυες και 
ετοιμόγεννες, με την πίστη πως αν τη δέσουν κάτω από τα ρούχα τους θα δι-
ευκολυνθεί θαυματουργικά είτε η απόκτηση τέκνου, είτε η ομαλή πορεία της 
εγκυμοσύνης και θα εξασφαλισθεί η ευτεκνία τους.

 Στον ναό της Αγίας Ζώνης, στην Κυψέλη της Αθήνας, αφήνουν κλω-
στές μπροστά στην εικόνα, και μετά τη λειτουργία τις παίρνουν και ζώνουν 
με αυτές τελετουργικά τα μικρά παιδιά, ώστε να είναι γερά,  αλλά και όσους 
πάσχουν από πόνους στη μέση ή από τα νεφρά τους, για να θεραπευθούν. 
Πολλά είναι τα πανηγύρια σε όλο τον ελληνικό χώρο, και μεγάλη η ευλάβεια 
των πιστών, οσάκις το ιερό κειμήλιο βγαίνει από το Άγιο Όρος και προσφέρε-
ται για προσκύνηση σε ελληνικούς και ξένους τόπους.

Από όσα ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει νομίζω αυτονό-
ητο το συμπέρασμα ότι στην ελληνική λαϊκή λατρεία η Παναγία κατέχει την 
πρώτη θέση. Ο ελληνικός λαός την επικαλείται σε όλες τις δύσκολες στιγμές 
του, την τιμά και την εορτάζει με ιδιαίτερη ευλάβεια και λαμπρότητα, σε όλες 
τις θεομητορικές εορτές που έχουν ενταχθεί στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο, 
έχοντας συσχετίσει με αυτές ακόμη και τα ορόσημα των επαγγελματικών του 
ενασχολήσεων και της καθημερινότητάς του.

Είναι απολύτως ενδεικτικό το γεγονός ότι πολλές είναι στον ελληνικό 
λαό οι λατρευτικές και οι λαϊκές επωνυμίες της Παναγίας. Οι περισσότερες 
προέρχονται είτε από τον εικονογραφικό τύπο που ακολουθεί η συγκεκριμέ-
νη λατρευτική εικόνα της Θεοτόκου είτε από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται 
ο ναός και η μονή της είτε από τη σχέση της με τον Χριστό που υποδηλώνει 
ο εικονογραφικός τύπος ή η εορτή στην οποία η εικόνα πανηγυρίζει είτε από 
τον ιδιοκτήτη του ναού είτε από τον τόπο προέλευσης κάθε εικόνας είτε από 

Οικονόμου, «Απαντήσεις εις τα περί θεοκρισιών ερωτήματα», Λαογραφία 4 (1912-1913), σ. 
320. Θ. Σχωρτσανίτης – Λ. Χαρίτος, «Παραδόσεις Αθαμανίου Άρτης», Λαογραφία 18 (1959), 
σ. 536-537.



596 Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ: Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

τις ιδιότητες που της αποδίδονται σε κάθε περίπτωση. Άλλες επωνυμίες πάλι 
προέρχονται από μαρτυρημένα θαύματα της Παναγίας αλλά και από παραδό-
σεις που σχετίζονται με την τοπική λατρεία της. Επίσης ορισμένες προέρχο-
νται από επώνυμα της Παναγίας σε αγιολογικά κείμενα αλλά και στην ορθό-
δοξη υμνολογία, την οποία ο ελληνικός λαός γνώριζε καλά από τη συμμετοχή 
του στη θεία λατρεία, όπου ψάλλονταν οι αντίστοιχοι ύμνοι. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο λαός μας, στο πλαίσιο της οικειότητας 
προς τα ιερά και λατρευόμενα πρόσωπα, την οποία συνηθίζει στο σύστημα 
της λαϊκής θρησκευτικότητας, χρησιμοποιεί τα επώνυμα αυτά συχνά και συ-
στηματικά. Από ορισμένα μάλιστα, όπως από την επωνυμία «Παναγία Γαλα-
τιανή», που εικονιζόταν ως Γαλακτοτροφούσα να θηλάζει τον Χριστό, σχη-
ματίστηκαν στη λαϊκή παράδοση και ανύπαρκτοι άγιοι, όπως η αναφερόμενη 
αγία Γαλατιανή, στη Ρόδο, ή όπως η αγία Ελεούσα και η αγία Λεχούσα, από 
την Παναγία την Ελεούσα, ναοί και εικόνες της οποίας υπάρχουν σε πολλές 
ελληνικές περιοχές. Ας σημειωθεί ότι πολλές επωνυμίες, όπως για παράδειγ-
μα η Παναγία η Προυσιώτισσα, προέρχονται από τον τόπο προέλευσης της 
εφέστιας εικόνας, η οποία, κατά την τοπική παράδοση, ήρθε θαυματουργικά 
από την Προύσα, στα χρόνια της εικονομαχίας, οπότε και φυγαδεύθηκε για 
να γλιτώσει από τους εικονοκλάστες.

Αρχέτυπο της μητρότητας και η βεβαιότερη μεσιτεία προς τον Υιό της, 
συμπαραστάτης ανύστακτος των ανθρώπων και βοηθός ακάματος, η Θεοτό-
κος είναι καθημερινά και διαρκώς ζωντανή στην ελληνική λαϊκή θρησκευτι-
κότητα. Κι αυτό, βεβαίως, αποτυπώνεται στα στοιχεία θρησκευτικής λαογρα-
φίας – λίγα και ενδεικτικά, από ένα πλήθος αναλόγων που θα μπορούσαν να 
αναφερθούν, που παραπάνω συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν. 

Ας σκέπει πάντοτε με τις πρεσβείες της την Πατρίδα, το Γένος μας, το 
θεοφύλακτο και παναγιοφρούρητο νησί σας, που αναδείχτηκε στην ιστορία 
ως  «ἡ νῆσος τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων». 



ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

a
ΔΡΟΣ  ΕΛΕΟΝΩΡΑΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΛΟΥΚΑ,

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η επικοινωνία αποτελεί ένα από τους πιο ουσιαστικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τη ψυχική υγεία του ατόμου. Κι όταν λέμε «ψυχική 
υγεία» με απλά λόγια, εννοούμε το να έχεις καλή σχέση με τον εαυτό 

σου, καλή σχέση με τους γύρω σου και να είσαι δημιουργικός. Ακόμα, ψυχική 
υγεία είναι η ικανότητα να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να νιώθεις πως αξίζεις, 
δηλ. πως μπορείς κι εσύ να συνεισφέρεις – ο καθένας με τον δικό του τρόπο- 
στο κοινωνικό σύνολο και για το κοινό καλό.

Πώς, όμως, επικοινωνούμε συνήθως; Η επικοινωνία μπορεί να είναι είτε 
λεκτική δηλαδή ομιλία με τη χρήση λέξεων, φράσεων και προτάσεων είτε 
μη λεκτική επικοινωνία. Η μη λεκτική διακρίνεται σε παραγλωσσική, που 
δηλαδή υπάρχει ένταση στη φωνή, ταχύτητα στην ομιλία, παύσεις, ρυθμός, 
ποιότητα και σε μη γλωσσική που εκφράζεται μέσω του προσώπου, του 
βλέμματος, τις χειρονομίες, τις κινήσεις και τις στάσεις που έχει το σώμα 
όπως είναι οι κινήσεις του κεφαλιού, των χεριών αλλά και των ματιών. 

Για να έχουμε όμορφες σχέσεις με τους συνανθρώπους μας πρέπει να 
μάθουμε να επικοινωνούμε, κι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επι- 
κοινωνήσουμε είναι η αγάπη. Δεν είναι, ίσως, υπερβολή αυτό που έχει 
λεχθεί πως η αγάπη είναι το καλύτερο ψυχοφάρμακο. Όλοι σήμερα μιλάμε 
για αγάπη. Τι είναι όμως η αγάπη; Υπάρχει κάποιος ορισμός; Αγάπη, σύμφωνα 
μ’ ένα ορισμό, σημαίνει να επιτρέπω στον άλλο να λειτουργεί στο δικό του 
χώρο, με το δικό του τρόπο και να χαίρομαι για αυτό. Όλοι θέλουμε να 
μας αγαπάνε διότι έτσι νιώθουμε ότι αξίζουμε, σεβόμαστε, εκτιμούμε και 
αγαπάμε τον εαυτό μας. Όταν εμείς οι ίδιοι αγαπάμε, νιώθουμε γεμάτοι 
από ενέργεια και μας βγαίνει μια πολύ δυνατή διάθεση για προσφορά, για 
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δόσιμο, για αγκάλιασμα όλου του κόσμου. Αληθινή αγάπη είναι να θέλεις να 
προσφέρεις στον άλλο χωρίς να ζητάς αντάλλαγμα. Κάνεις την προσφορά 
σου και νιώθεις πραγματικά γεμάτος χαρά, χωρίς να περιμένεις από τον άλλο 
να σου ξεπληρώσει την προσφορά σου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
πάψουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν είναι καθόλου εγωιστικό. «Αγάπα 
τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου» (Μτθ., ΚΒ':37). Αν δεν αγαπήσουμε 
τον εαυτό μας δημιουργούμε μέσα μας ένα κενό και δυσκολευόμαστε να 
αγαπήσουμε και τους άλλους.  

Ζωή χωρίς σωστή επικοινωνία, σημαίνει ζωή χωρίς αγάπη, σημαίνει ζωή 
χωρίς νόημα, μια άδεια ζωή. Μια τέτοια ζωή μπορεί εύκολα να καταλήξει 
στα ναρκωτικά ή σε παράνομες / δυσλειτουργικές σχέσεις και σε κάθε είδους 
εξαρτήσεις για να καλύψει  το κενό. Αγαπώ άνευ όρων σημαίνει αγαπώ χωρίς 
προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα, σημαίνει αποδέχομαι ανεπιφύλακτα οποι-
οδήποτε πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκρίνω και αποδέχομαι τη συ- 
μπεριφορά του. Κρίνω την πράξη και όχι το άτομο, χρησιμοποιώ ρήματα και όχι 
επίθετα (π.χ. «αυτό που έκανες είναι ανευθυνότητα», όχι «είσαι ανεύθυνος». 

Η αγάπη πρέπει να εκφράζεται, διότι αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.  
Να μάθουμε να εκφράζουμε την αγάπη μας, όχι απλώς με το να λέμε στον 
άλλο συνεχώς «σε αγαπώ» αλλά και με το να του το δείχνουμε έμπρακτα. 
Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία αναφέρει: Κάποιου ανθρώπου πέθανε 
η γυναίκα. Της γυναίκας αυτής της άρεσαν τα τριαντάφυλλα. Καθημερινά 
πήγαινε και στόλιζε τον τάφο της με χιλιάδες τριαντάφυλλα, ενώ όταν ζούσε 
δεν της χάριζε ούτε ένα! (Λέο Μπουσκάλια).

Οι άνδρες και οι γυναίκες βιώνουν διαφορετικά την αγάπη. Η αγάπη 
για τους άνδρες σημαίνει έργα. Ένας άνδρας συνήθως λέει «αν δε σε αγαπούσα 
δε θα το έκανα τούτο κι εκείνο». Μετρούν τα έργα, παρά τα λόγια. Από την 
άλλη, για τις γυναίκες η αγάπη είναι το παν. Ένα «Σε αγαπώ» ανασταίνει 
και νεκρούς. Οι άνδρες λένε «μα είναι ανάγκη να της το πω; αφού το ξέρει». 
Η γυναίκα χρειάζεται και να το ακούει. Έτσι επιβεβαιώνει την αγάπη. 

Οι άνδρες θέλουν την αγάπη που με τρόπο που να δείχνει σεβασμό, εκτί-
μηση, θαυμασμό, εμπιστοσύνη, δηλ. οι γυναίκες να τους θαυμάζουν γι’ αυτό 
που έχουν κάνει. Η γυναίκα θέλει αγάπη που να δείχνει σεβασμό, προστασία, 
φροντίδα και κατανόηση. Μια γυναίκα νιώθει πολύ ωραία όταν λαμβάνει την 
αγάπη με φράσεις. Σε στιγμές έντασης, άγχους, στρες οι άνδρες θέλουν  να 
μείνουν μόνοι τους, να απομονωθούν για λίγο και να κλειστούν στο καβούκι 
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τους (να πάνε ποδόσφαιρο, να ασχοληθούν με τον Η.Υ., να δούνε TV, να πάνε 
κυνήγι κτλ.) και γενικά να ασχοληθούν με δραστηριότητες στις οποίες δεν 
χρειάζονται να επικοινωνούν. Η γυναίκα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 
εισχωρήσει στο «καβούκι» του άνδρα τη συγκεκριμένη στιγμή. Να σεβαστεί 
την ανάγκη του να μείνει μόνος του. Οι γυναίκες από την άλλη σε στιγμές 
έντασης και άγχους συμπεριφέρονται εντελώς αντίθετα από τους άντρες. Δε 
θέλουν να μένουν μόνες, θέλουν να μιλάνε, να πούνε το πρόβλημα που τις 
απασχολεί, να επικοινωνήσουνε με άλλους. Εκείνη την ώρα που η γυναίκα  
έχει το πρόβλημα, δε θα πρέπει ο άνδρας να τρέξει να βρει τη λύση. Αυτό είναι 
λάθος. Πρέπει να την ακούσει και να της πει «σε καταλαβαίνω».  

Τα παιδιά, αλλά κι εμείς οι μεγαλύτεροι, για να επικοινωνούμε σωστά θα 
πρέπει να μάθουμε να διαπραγματευόμαστε τα θέλω μας  μέσα στο κοινωνικό  
περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τα δικά μας «θέλω» και «ανάγκες» αλλά και 
τα «θέλω» και τις «ανάγκες» των άλλων. Να υπάρχει, δηλ. ισορροπία μεταξύ 
του «εγώ» και του «εσύ» / «εμείς». Η θυσία και η υπέρβαση του εγώ, βέβαια, 
μπορεί να γίνεται συνειδητά, αλλά και με διάκριση, ώστε να ΜΗΝ ονομάζουμε 
θυσία την αδυναμία μας να ζητήσουμε την κάλυψη κάποιων αναγκών μας.

Υπάρχουν, επίσης, κάποιες τεχνικές που είναι καλό να χρησιμοποιούνται 
για σωστή επικοινωνία όπως θετικά μηνύματα, συμφωνία λεκτικής και μη 
λεκτικής  επικοινωνίας

Μηνύματα του «Εγώ», ενεργητική και αντανακλαστική Ακρόαση (νοή- 
ματος και συναισθημάτων), καθρέφτισμα, ανοιχτές ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Το «εγώ μήνυμα» είναι μια τεχνική που βοηθά να εξηγήσω στον άλλο 
πώς εγώ νιώθω.  Ένα λάθος που κάνουμε είναι να λέμε: «Λουκά με πληγώνεις, 
με συγχύζεις, με θυμώνεις»: αυτό είναι ένα «εσύ μήνυμα». Σε ένα εγώ μήνυμα, 
εκείνο που κάνουμε είναι να εκφράζουμε τα δικά μας συναισθήματα. Λέμε τι 
νιώθουμε, γιατί το νιώθουμε και τι πιστεύουμε πως μας κάνει να το νιώθουμε,  
π.χ. «Νιώθω πιεσμένος, αγχωμένος». Βάζουμε τον άλλο στην δική μας θέση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για να πετύχουμε ενεργητική ακρόαση χρει-
άζεται να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου, να προσπαθούμε να 
δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια, να τον ακούμε με απόλυτη 
προσοχή χωρίς να τον διακόπτουμε. Να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις 
«αν έχω καταλάβει καλά, εκείνο που θέλεις να μου πεις είναι τούτο;» 
Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κοιτάζουμε τον άλλο στα μάτια και να 
ενδιαφερόμαστε για ό,τι μας λέει. 
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Η χρήση ανοιχτών ερωτήσεων βοηθούν στο να ανοίγουν μια συζήτηση 
(Τι σου συμβαίνει; Πώς τα πας;), βοηθούν στη διευκρίνιση και ανάπτυξη 
(Τι εννοείς όταν λες…; Γιατί είναι πρόβλημα αυτό για σένα; Τι σ’ ενοχλεί 
σ’ αυτήν την κατάσταση;) ενθαρρύνουν την έκφραση συναισθημάτων (Πώς 
αισθάνεσαι γι’ αυτό; Πώς νιώθεις γι’ αυτό τώρα;), βοηθούν στην επίλυση 
προβλημάτων (Τι επιλογές έχεις; Τι νομίζεις μπορεί να είναι καλύτερο;). 

Υπάρχουν ουσιαστικά, πέντε επίπεδα ακρόασης: 1) ακούω χωρίς να 
ακούω, 2) προσποιούμαι ότι ακούω, 3) ακούω επιλεκτικά (αυτά που μου 
συμφέρουν ή με κολακεύουν), 4) ακούω προσεχτικά (συγκεντρώνοντας το 
μυαλό μου) και 5) ακούω συμμετοχικά (με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά).

Επιστήμονες έχουν ανακαλύψει πως το άγγιγμα μειώνει το άγχος, τους 
παλμούς της καρδιάς και την υψηλή πίεση, απομακρύνει την κατάθλιψη, 
επιτρέπει  στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να ενεργοποιηθεί 
και γεμίζει το συναισθηματικό μας δοχείο. Στο Ιατρικό κέντρο UCLA (Los 
Angeles) ο ψυχίατρος Dr. Bressler γράφει αντί για συνταγές ψυχοφαρμάκων, 
«4 αγκαλιές την ημέρα».

Για την ύπαρξη καλύτερης σχέσης θα πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο κάθε 
μέρα, για να κουβεντιάζουμε με τον/την σύζυγό μας, γιατί κάθε όμορφη σχέση 
δεν έρχεται τυχαία αλλά δημιουργείται με καλή επικοινωνία. Καλό θα είναι 
να γράψουμε όλους του λόγους που μας κάνουν να αγαπάμε το πρόσωπο που 
είναι μαζί μας και σε περίπτωση που στη σχέση μας παρουσιαστεί πρόβλημα, 
να βγάλουμε τον κατάλογο και να τον διαβάσουμε. Αυτό βοηθά αφάνταστα. 
Επίσης, να μη νιώθουμε σαν να είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε κάθε 
ελεύθερη στιγμή μας με εκείνους που αγαπάμε. Ας κάνουμε στην άκρη από 
καιρό εις καιρό και ας αφήσουμε και σε αυτούς ένα δικό τους χώρο /χρόνο. 
Ποτέ δεν υποχρεώνουμε κανένα να κάνει οτιδήποτε για μας στο όνομα της 
αγάπης, γιατί η αγάπη δεν διαπραγματεύεται ποτέ.

Καλό είναι, επίσης, να γνωρίζουμε τι μπορεί να καταστρέψει την επι-
κοινωνία. Μερικά από αυτά τα εμπόδια είναι οι ταμπέλες, οι απειλές, η εκλο-
γίκευση, η ειρωνεία, οι ταμπέλες, η αγνόηση, η αυτοβιογραφία, η κριτική, η 
ανάκριση και η τελειοποίηση. Οι ταμπέλες είναι αυτές που καθορίζουν τη 
συμπεριφορά μας. Συμπεριφερόμαστε με βάση το τι γράφει η ταμπέλα μας. 
Ταμπέλες βάζουμε είτε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας είτε μας βάζουν οι άλλοι. 
Δυστυχώς αυτές οι αρνητικές ταμπέλες λειτουργούν ως «αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία», αφού συχνά το υποσυνείδητό μας πιστεύει σ’ αυτό που λέει η 
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ταμπέλα μας, το πιστεύει και τελικά το υιοθετεί. Το βασικότερο, όμως, εμπόδιο 
στην αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί η διαφορετική αντίληψη. Όλοι 
βλέπουμε την ίδια πραγματικότητα, ο καθένας μας, όμως, την αντιλαμβάνεται 
διαφορετικά κι αυτό εξαρτάται στο ποιες ιδιότητες της πραγματικότητας 
επιλέγει να εστιάσει κάθε φορά (π.χ. αν θα εστιαστούμε στα θετικά ή στα 
αρνητικά του συντρόφου μας).

«Επικοινωνία είναι αυτό που μένει όταν αφαιρέσουμε τις συμβουλές, 
τις εντολές, τις απαγορεύσεις και την αποδοκιμασία» (Θερμός π. Βασίλειος, 
παιδοψυχίατρος). Για μια καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά πρέπει να 
είμαστε θετικό πρότυπο, να διδάσκουμε με το παράδειγμά μας, να δη-
μιουργούμε ευχάριστο κλίμα στο σπίτι, να ελέγχουμε τον τόνο της φωνής 
μας, να γνωρίζουμε το κάθε παιδί μας καλύτερα, να κατανέμουμε δίκαια το 
χρόνο σε κάθε μας παιδί και να αυξάνουμε το χρόνο επικοινωνίας με την 
οικογένειά μας. Ακόμη χρειάζεται  να μπαίνουμε ο ένας στη θέση του άλλου, 
δυο φορές ν’ ακούμε  και μια να μιλούμε, να έχουμε ξεκάθαρες προσδοκίες, 
να συναποφασίζουμε τα όρια, να κρίνουμε τις πράξεις, όχι τα πρόσωπα, 
να καταμερίζουμε ρόλους και ευθύνες στο σπίτι, να χτίζουμε πάνω στα 
θετικά του καθενός, να συγκρίνουμε κάθε παιδί μόνο με τον εαυτό του και 
κανέναν άλλο. Ακόμα, η δημιουργία ευκαιριών για συνεργασία και επιτυχία, 
η σωστή διαχείριση του χρόνου, η συνέπεια και η σταθερότητα αλλά και το 
να εξελισσόμαστε μαζί με τα παιδιά μας χτίζουν μια καλή επικοινωνία μεταξύ 
μας. (Χαραλάμπους Νεόφυτος, ψυχολόγος.).

Κλείνουμε το άρθρο αυτό με δυο -τρεις όμορφες φράσεις που μπορούν 
να βοηθήσουν στη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια:

Και να θυμόμαστε! Είναι οι πράξεις των γονιών, κι όχι τα λόγια τους που 
έχουν  μεγαλύτερη σημασία για την αγωγή των παιδιών. Γιατί, «τα παιδιά 
κλείνουν τα αυτιά τους στη συμβουλή κι ανοίγουν τα μάτια τους στο πα- 
ράδειγμα…».

Κι όπως, λέει ένα παιδί στους γονείς του μεγαλώνοντας: «Μπορεί να μη 
θυμάμαι τι μου είπες ή τι έκανες, θυμάμαι, όμως, πώς με έκανες να νιώθω».

Τέλος, χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ένα παιδί στο γονιό του: 
«Αυτά που κάνεις, φωνάζουν τόσο δυνατά  που δεν μπορώ να ακούσω αυτά 
που λες». Το παράδειγμα, δηλαδή, είναι η πεμπτουσία της αγωγής μας! 
Μαζί, βέβαια, με τη Χάρη του Θεού!



ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 28Η 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
a

ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Γ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

Οκτώ δεκαετίες πέρασαν από την ημέρα που οι Έλληνες δεχτήκαμε, 
το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940, το δωρικό εγερτήριο. 
Την ημέρα αυτή που η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος 

ο Μουσολίνι είχε οκτώ εκατομμύρια λόγχες, τόσα αεροπλάνα ώστε να 
σκεπάσει τον ήλιο και στόλο που κυριαρχούσε στη Μεσόγειο που την έλεγε 
Mare Nostrum, (η θάλασσά μας). Οι Έλληνες τι είχαμε; Είχαμε κι εμείς τον 
λιγοστό στρατό μας, τα ελάχιστα καράβια μας και τα ακόμη πιο λίγα και 
παλαιά αεροπλάνα μας. Είχαμε όμως το ένα: Την ψυχή πού μπροστά της 
δεν άξιζαν τίποτα τα μεγαθήρια του Ιταλού. Το γεγονός ότι τα παιδιά της 
Ελλάδος πήγαιναν στο μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη, αυτό έδειχνε την 
ψυχή τους, την ψυχή που έδινε τα πάντα για την Ελλάδα. Και μια τέτοια 
απόφαση μπορούσε ν' αντέξει στις χειρότερες συνθήκες, με τη βροχή, το 
χιόνι, τον παγωμένο αέρα, τα πάντα.  

Γι᾽αυτό νικήσαμε τους Ιταλούς. Η Ελλάδα τινάχτηκε περήφανη και 
γέμισε η Πατρίδα μας με δάφνες και δόξα. Η ψυχή νίκησε την ύλη.  

ΟΧΙ! Λιτό το ΟΧΙ του τότε πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά κι ολόκληρου 
του ελληνικού λαού. Λιτό και το πρώτο ανακοινωθέν. «Τα ημέτερα τμήματα 
αμύνονται του πατρίου εδάφους». Όλα τα ανακοινωθέντα ήταν κείμενα 
μεγαλειώδη στη λιτότητα τους, ηρωικά στην γαλήνη τους, θαυμαστά στην 
αυτοκυριαρχία τους, βαθιά και πλούσια στο περιεχόμενο τους. Το 40-41 οι 
Έλληνες έγραψαν με τρία μόνο γράμματα μια ολόλαμπρη Ιστορία 216 ήμερων. 
Στη λεωφόρο της μνήμης βλέπουμε να παρελαύνουν οι νέοι του 40. 
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Βαδίζουν σταθεροί, κυριευμένοι από την επική μέθη, προχωρούν στεφα-
νωμένοι με τα άσπιλα χιόνια από τις κορυφογραμμές των βουνών της 
Β. Ηπείρου μας. Πάμφωτοι όλοι τους με τα παράσημα της φωτιάς στα στήθη, 
στο μέτωπο αποτυπωμένο το φίλημα της δόξας κι ο απόηχος της ιαχής τους. 

Το ΟΧΙ φτάνει ως τ᾽αυτιά μας σαν πίστη στον Θεό, σαν αγάπη στην 
Πατρίδα, σαν σεβασμός στα ιδανικά της φυλής, σαν χρέος στον κόσμο μας, 
σαν απαίτηση του πολιτισμού. Με βεβαιότητα ότι τον αγώνα τον ευλογεί 
ο θεός, η Μεγαλόχαρη, η κραυγή ΑΕΡΑ πού ’βγαινε από τα στήθη των 
λεβεντόκορμων μαχητών μας έμοιαζε με έκρηξη ηφαιστείου. Ξεπηδούσε σαν 
λάβα γιατί ξεχυνόταν από ψυχή πυρακτωμένη που έπασχε για την ελευθερία, 
τη δικαιοσύνη, την υπεράσπιση των ιερών και των οσίων μας, από ψυχή που 
είχε βαθύτατα τραυματιστεί ύστερα από το έγκλημα του ιταλού στ' αγιασμένα 
νερά της Τήνου, τον ύπουλο τορπιλισμό και τον αναπάντεχο πνιγμό της 
Έλλης μας. 

Το 1821 ο Ελληνισμός παλλόταν από το πάθος της ελευθερίας. Τα 1940 
κόχλαζε από οργή που μεταβλήθηκε σε ενθουσιασμό, όταν ο εχθρός επετέθη. 
Ενθουσιασμό τόσο πηγαίο και γνήσιο, ώστε ήταν χαρούμενοι όσοι έφευγαν 
για να αντιμετωπίσουν ένα πολύ πιθανό θάνατο και θλιμμένοι όσοι δεν θα 
είχαν αυτήν την ευτυχία. Ποτέ έθνος δεν δέχτηκε με τέτοιο ενθουσιασμό το 
άγγελμα, πως έφτασε μια φοβερή δοκιμασία. Ίσως μια μοναδική στιγμή ήταν 
αυτή στην μακραίωνη ιστορία μας ακόμη κι αν ανατρέξουμε στις ενδοξότερες 
σελίδες των αρχαίων. 

Το 1940 σύσσωμο το έθνος ορθώθηκε εναντίον του εχθρού. Άνδρες, γυ- 
ναίκες, μια θέληση και μια φωνή. Δεν βρέθηκε γυναίκα που να έμεινε αργή, 
παθητική μοιρολάτρης. Καμιά δεν υστέρησε σε ακάματη δουλειά. Από 
τα χωράφια ως τα νοσοκομεία. Από τα εργοστάσια έως τα προχωρημένα 
συσσίτια, στις ζώνες των πρόσω. Και δεν υπήρχε χέρι γυναικείο που να μη 
πλέκει κάλτσα ή περιλαίμιο για τον στρατιώτη της Αλβανίας. 

Πρώτες από όλες οι γυναίκες της Πίνδου που μετέφεραν πολεμοφόδια, 
τροφές κι ό,τι άλλο για τη χρήση των πολεμιστών. 

Τόση ήταν λοιπόν η έλλειψη μεταφορικών μέσων; Ναι. Ήταν τόση, ώστε 
οι δραματικές περιστάσεις απαιτούσαν και δραματικές αποφάσεις. 

Επειδή όμως ο χώρος της εποποιίας του 40 είναι απέραντος σε ηθική 
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έκταση, θα προσπαθήσουμε να ανθολογήσουμε περιστατικά ηρωισμού και με- 
γαλείου ως νικητήρια βαγιόκλαδα. Έτσι η μνήμη του έπους του 40 θα μας 
βοηθήσει να διασφαλίσουμε την ταυτότητα και αξιοπρέπειά μας λέγοντας  
ΟΧΙ σε κάθε μορφή δουλείας. Για να υψώσουμε τη συνείδηση και να αντι-
κρύσουμε την Ελλάδα σε όλη της την πνευματική, ιδεολογική και εθνική ση-
μασία. Να βρούμε πάλι τον εαυτό μας και να συνειδητοποιήσουμε το χρέος μας. 

Ξεκινάμε λοιπόν με τα «ματωμένα φτερά» προτάσσοντας ένα ποίημα 
που έγραψε ένας πατέρας, ο Αριστοτέλης Σακελλαρίου στην Αθήνα, στις 4 
Νοεμβρίου του 1940. 

Στον Γιάννη μου, τον Αεροπόρο.

Από ψηλά στα Γιάννενα φωνή αγγέλου φτάνει.
-Ετοίμασε, πατέρα μου, το δάφνινο στεφάνι.

Τις αδελφές μου φίλησε, της μάνας μου το χέρι,
στάσου στη θέση μου πιστός σε κάθε θέλημα της

και πες της, υπερήφανη, πρώτη αυτή να ξέρει
πως άλλη μάννα, η Ελλάς, με κράτησε κοντά της.

Με το λιτό αυτό ποίημα εξέφρασε τον πόνο και την περηφάνια του για τη 
θυσία του γιου του υποσμηναγού Ιωάννου Σακελλαρίσυ, ο ευγενής πατέρας 
του. Ο γιός του έπεσε σε αερομαχία επάνω από τα Ιωάννινα στις 2 Νοεμβρίου 
του 1940. 

Αυτή όμως η αερομαχία ήταν μια ολόκληρη εποποιία. Οι Ιταλοί βιάζονται 
να εισβάλουν στην Ελλάδα πριν συμπληρωθεί η ελληνική επιστράτευση. 
Καταστρώνουν για τον σκοπό αυτό σχέδιο βιαίας επίθεσης με τις πεζικές, τις 
μηχανοκίνητες δυνάμεις τους, αλλά και με την αεροπορική τους υπεροπλία. 

Τετρακόσια αεροσκάφη ιταλικά προς εκατόν σαράντα ελληνικά. Τα 
αεροπλάνα των ιταλών βομβαρδίζουν ανηλεώς πάνω από τις αμυντικές μας 
γραμμές. Η τιτανομαχία μαίνεται ανάμεσα στους πολλούς Ιταλούς και στους 
λίγους Έλληνες. Οι Έλληνες γνωρίζουν την τραγικότητα της κατάστασης 
και αγωνίζονται με την ψυχή ατσάλινη να ανακαταλάβουν την Γραμπάλα, 
ν' αναχαιτίσουν τον εχθρό, να σωθεί η πατρίδα. Τα ιταλικά αεροπλάνα 
αγκομαχούν στη σκληρή πάλη με τους Έλληνες Ίκαρους που τους ρίχτηκαν 
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σαν αετοί και υπερασπίζουν τη φωλιά τους με άγριο μάτι και νύχια θανατερά. 

Και να. Τα ιταλικά αεροπλάνα κάνουν τούμπες στον ελληνικό ουρανό. 
Πέφτουν. Τσακίζονται. Κι. άλλα κυνηγημένα, τρελά, τρέχουν μανιασμένα να 
φύγουν, να σωθούν. Η αερομαχία άνιση, τρομακτική, κι άμα είσαι Έλληνας 
δεν μετράς πόσα είναι τα κοράκια του εχθρού, μετράς με τους παλμούς της 
ελληνικής ψυχής σου το χρέος του κινδύνου. 

Ο υποσμηναγός Ιωάννης Σακελλαρίου κυνηγάει με πάθος ένα ακόμη 
ιταλικό αεροπλάνο και το ρίχνει συντρίμμια στη ματόβρεχτη γη. Τότε μανι-
ασμένο το σμήνος των ιταλών κυκλώνει τον Έλληνα αετό. Δεν έχει όμως 
άλλα πυρομαχικά ο δικός μας. Μισή ώρα θηριομαχεί στους αιθέρες. 

-Διώξατε μέχρι θανάτου, αντιλαλεί η διαταγή του προς το σμήνος που 
διοικούσε. Σε κλάσματα δευτερολέπτου αγκαλιάζεται με τον θάνατο. Δεν έχει 
πυρομαχικά. Έχει όμως το αεροπλάνο του. Ορμάει και πέφτει ακάθεκτος στο 
εχθρικό αεροπλάνο. Τ᾽άλλα τρέπονται σε φυγή μπροστά στο πήδημα του 
θανάτου. Ο Έλληνας υποσμηναγός, αγκαλιασμένος στην συντριβή με τον 
εχθρό, περνά στην αθανασία. 

«Το χρεωστούσαμε στην Ελλάδα» είπε ο πατέρας του όταν τόμαθε σε 
δύο μέρες. «Δέχομαι συγχαρητήρια ως Έλληνας και συλλυπητήρια ως 
πατέρας». Τα σχόλια περιττεύουν. 

Οι σημερινοί νέοι κι έφηβοι δεν δοκίμασαν την πίκρα που γεύτηκαν 
τα παιδιά του '40-45. Δεν τους δόθηκαν οι ευκαιρίες να ζήσουν γεγονότα 
που συγκλονίζουν τον άνθρωπο που τον κάνουν να ριγήσει από άγιους 
ενθουσιασμούς για την πατρίδα. 

Αξίζει λοιπόν να μεταφέρουμε εδώ το παράδειγμα ενός μικρού παιδιού, 
από εκείνα που στα χρόνια του 40 έως 45 είχαν μεταβληθεί σε πραγματικούς 
γίγαντες. Κοιμήθηκαν παιδιά και ξύπνησαν ώριμοι άνδρες. 

Στα μέσα Νοεμβρίου του 41 ήρθε από την Κέρκυρα στην πρωτεύουσα ό 
Σπύρος. Ένα παιδάκι δώδεκα χρονών. Είχε τραυματισθεί, τα Χριστούγεννα 
του προηγούμενου έτους 1940 κατά τη διάρκεια του φοβερού ιταλικού 
βομβαρδισμού. Το πρωί των Χριστουγέννων του 40 ήρθαν και πάλι οι Ιταλοί 
καβάλα στα σιδερένια πουλιά τους. Που να φανταστούν οι Έλληνες ότι θα 
σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή και την ημέρα που αντήχησε  η 
των αγγέλων φωνή «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία». 
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Τα παιδάκια που ανυποψίαστα χύθηκαν στους δρόμους για να παίξουν, 
δέχθηκαν βροχή από σφαίρες. Τότε ήταν που ο μικρός Σπύρος έχασε το δεξί 
του χέρι. Μόλις τον Νοέμβριο του 41 κατάφερε με μύριες δυσκολίες και 
ταλαιπωρίες να φτάσει με τη μητέρα του στο Νοσοκομείο του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού Αθηνών, για να του βάλουν ένα προσθετικό μηχάνημα, 
επειδή το χεράκι του είχε κοπεί από ψηλά. Γιατροί, αδελφές, υπηρετικό 
προσωπικό πρόσφεραν τις επιστημονικές τους γνώσεις, τη νοσηλεία, τις 
φροντίδες, με ιδιαίτερη στοργή στον Σπύρο. Ο ίδιος όμως είχε τέτοια διάθεση 
που όλοι τον κοίταζαν απορημένοι. Κι όταν με κάποια τρυφερά λόγια 
προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν γιατί θα ’μενε ανάπηρος από τέτοια 
ηλικία, ο Σπύρος που είχε το όνομα του μεγάλου Αγίου της Κερκύρας, άνοιγε 
διάπλατα τα μεγάλα, λαμπερά, ματάκια του, κάρφωνε το καθαρό βλέμμα του 
σε γιατρούς κι αδελφές κι απαντούσε θυμόσοφα: 

-Δεν πειράζει. Στην Κέρκυρα, ξέρετε, υποχρεώνουν οι ιταλοί όλο τον 
κόσμο να χαιρετάει σηκώνοντας ψηλά το δεξί τους χέρι για το Saluto Romano 
κι εγώ γλίτωσα από αυτήν την αγγαρεία.  

Τέτοιος ο λαός μας, τέτοια και τα παιδιά του. Σ᾽αυτόν τον πόλεμο 
οι Έλληνες πρωταγωνίστησαν όχι μόνον με την ανδρεία, αλλά και με την 
μεγαλοκαρδία, την ευγένεια την αξιοπρέπεια, το ήθος τους. 

Στο κείμενο αυτό θα μεταφερθούμε και  στα άγρια χιονισμένα βουνά 
της Πίνδου. Ήταν 21η Νοεμβρίου 1940. Ημέρα που η εκκλησία μας γιορτάζει 
τη μεγάλη γιορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Ναό του 
Σολομώντος. Είναι η γιορτή που αποτελεί «τὸ προοίμιον» της ευδοκίας του 
Θεού στον άνθρωπο και την «προκήρυξιν» της σωτηρίας των ανθρώπων από 
την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. Ενώ όμως στα μετόπισθεν γιόρταζαν 
τη μεγάλη Θεομητορική γιορτή, αναπέμποντας θερμή ικεσία στη σκέπη του 
έθνους υπέρ του αγωνιζομένου στρατού μας, οι γιγαντομάχοι μας πολεμούσαν 
για την ελευθερία της πατρίδος. 

Εκείνη την ημέρα είχαν διακομισθεί στο μικρό χωριό Ελεύθερο, όπου είχε 
καταυλισθεί το 11β Ορεινό χειρουργείο έξι ιταλοί τραυματίες. Μεταξύ τους 
ο στρατιώτης Παβολίνι Μαρκήσιος του Γκιουζέπε. Ανήκε στο 8ο σύνταγμα 
αλπινιστών της 3ης Μεραρχίας Τζούλια. Καταγόταν από την πόλη Ούντινε 
της Β. Ιταλίας. 

Ο Ιταλός τραυματίας παρουσίαζε όπως διηγείται ο τότε στρατιωτικός 
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ιατρός Βασίλειος Ν. Κρεμμύδας, «προχωρημένη αεριογόνο γάγγραινα στο 
δεξιό σκέλος, από ανοικτό συντριπτικό κάταγμα της κνήμης και η κατάστασή 
του ήταν κρίσιμη». Ο στρατιωτικός ιατρός έκανε ότι του ήταν δυνατό για να 
σώσει τη ζωή του Ιταλού τραυματία και όταν η κατάσταση σταθεροποιήθηκε 
κάπως, προχώρησε «σε ακρωτηριασμό στο ύψος του μηρού». Επειδή όμως η 
μονάδα του βρισκόταν σε διαρκή μετακίνηση αποφάσισε τη διακομιδή του 
Ιταλού στο Πεδινό χειρουργείο της Κόνιτσας. 

Οι έξι τραυματιοφορείς, πού επιφορτίστηκαν για τη μεταφορά του, βάδι-
ζαν δυο μέρες μέχρις ότου φθάσουν στην Κόνιτσα. Ο επί κεφαλής των τραυ- 
ματιοφορέων Δημήτρης Βιτζηλαίος έγραψε στην αναφορά του: 

«Βαρύ χειμωνιάτικο δειλινό ξεκινήσαμε με εκνευριστικό ψιλοβρόχι, μέσα 
σε πυκνή καταχνιά, που αφαιρούσε και τα ελάχιστα ίχνη ορατότητας. Με τις 
τρεις κουβέρτες που αποτελούσαν την πανοπλία μας σε υψόμετρο πάνω από 
1600 μέτρα, είχαμε σκεπάσει τον τραυματία. Και το κονιάκ, που διαθέταμε 
σαν μοναδικό όπλο ενάντια στη νυχτερινή παγωνιά, το δίναμε λίγο-λίγο στον 
Παβολίνι. 

Στο «Μάμα μία» που κάθε τόσο ξεφώνιζε, του απαντούσαμε με στοργή 
και του δίναμε θάρρος, συνεχίζαμε την πορεία μας, ανοίγοντας περάσματα 
ανάμεσα από βράχια και πυκνές φυλλωσιές, μέσα από κακοτοπιές.  Το πρωί 
της τρίτης ημέρας αντικρίσαμε την πολιτεία του λυτρωμού. 

Την ώρα του αποχαιρετισμού, βάλαμε στην τσέπη του χιτωνίου του τη 
διεύθυνση μας. Την είχε ζητήσει κλαίγοντας...». 

Ό Παβολίνι τελικά σώθηκε, επαναπατρίστηκε και ζούσε στην πόλη του 
Ούντινε, όπου ήταν γνωστός «Ο ανάπηρος με το ’να πόδι»... 

Τέτοια είναι ελληνική ψυχή γεμάτη στοργή, αισθήματα αδελφοσύνης και 
ανθρωπισμού όχι μονάχα σε καιρούς ειρήνης, αλλά και σε ώρες τραγικές, κατά 
τις οποίες ο άνθρωπος κυριαρχείται συνήθως από αισθήματα εχθρότητας 
και αντεκδικήσεως. Τέτοιες βάρβαρες πράγματι ώρες η Ελληνική ψυχή δεν 
αποθηριώνεται. Αντίθετα ορθώνεται με αισθήματα γνήσιου ανθρωπισμού και 
αρχοντιάς και περιθάλπει τον τραυματία εχθρό, που της επιτίθεται αναίτια 
για να της αφαιρέσει την ελευθερία. 

Αναρίθμητα τα περιστατικά που το επιβεβαιώνουν. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ακόμη ένα: 
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Είχε οργανωθεί από τον ΕΕΣ η υπηρεσία μεταγγίσεως αίματος. Ουρές 
από νέους, κοπέλες, γυναίκες, μαθητές, παιδιά, περίμεναν στη σειρά τους. 
Μια μέρα ο επί της αιμοδοσίας γιατρός είδε στην ουρά των αιμοδοτών ένα 
γεροντάκι.. 

-Εσύ παππούλη, του είπε ενοχλημένα, τι θέλεις εδώ; Ο γέρος απάντησε 
δειλά: 

-Ήρθα κι εγώ για να δώσω αίμα. Ο γιατρός τον κοίταξε με απορία και 
συγκίνηση. Ο γέρος παρεξήγησε τον δισταγμό του. Η φωνή του έγινε πιο 
ζωηρή. 

-Μη με βλέπεις έτσι γιατρέ μου, είμαι γερός. Το αίμα μου είναι καθαρό. 
Κι ακόμα, ποτές μου δεν αρρώστησα. Είχα τρεις γυιούς. Σκοτώθηκαν και οι 
τρεις εκεί πάνω». Χαλάλι της πατρίδας. Όμως μου είπαν πως οι δυο πήγαν 
από αιμορραγία. Λοιπόν, είπα στη γυναίκα μου. Θάναι κι άλλοι πατεράδες 
που μπορεί να χάσουν τα παλληκάρια τους γιατί δεν θάχουν οι γιατροί αίμα 
να τους δώσουν. Να πάω να δώσω κι εγώ το δικό μου; 

-Άιντε, πήγαινε γέρο μου, μου είπε, κι ας είναι για την ψυχή των παιδιών 
μας. Κι εγώ σηκώθηκα και ήρθα. 

Τέτοια περιστατικά ανδρείας και ήθους έπρεπε να διανθίζουν τα εκπαι-
δευτικά βιβλία. Τέτοιες πράξεις ποιότητας ζωής έπρεπε να προβάλλονται 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά, ενώ τότε η αναγνώριση ήταν γε-
νική και υπερθετικοί της Ελλάδος οι έπαινοι, ενώ ο Τσώρτσιλ δήλωνε 
ότι δεν θα λέγεται, πλέον ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες αλλά ότι οι 
ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, τώρα στις ημέρες μας μεγάλη είναι η απορία 
του Έλληνα αναγνώστη, όταν ανοίγει τις μεταπολεμικές εγκυκλοπαίδειες 
και ιστορίες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και διαπιστώνει ότι για την απο-
φασιστική αυτή καμπή του πολέμου αφιερώνονται ελάχιστες φράσεις όπως οι 
ακόλουθες: 

«1940, 28-10. Απόρριψη υπό της Ελλάδος του τελεσιγράφου του Μουσο-
λίνι». Ή: «1940 Οκτώβριος. Ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδος». 

Υπάρχουν όμως στιγμές πολλές. Μεγαλειώδεις. Απαράμιλλες. Που απο-
τύπωσαν ανεξίτηλα στις σελίδες της ιστορίας με τη γραφίδα τους ανδρείες 
Ελληνίδες, βιώνοντας το ψυχικό κλίμα της εποχής. 

Ακούστε ένα απόσπασμα από τα φύλλα κατοχής της Ιωάννας Τσάτσου. 
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«Στο σούρουπο, γράφει,  πήρα τα χαρτιά και τα χρήματα και ξεκίνησα για 
το σπίτι της Μαρίας, Πατριάρχου Ιωακείμ 8. Κατέβηκα τη λεωφόρο Αμαλίας, 
έστριψα στα λουλουδάκια και προχώρησα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. 
Αραιοί, βιαστικοί διαβάτες με προσπερνούσαν. Έριχνε μια ψιλή αυγουστιάτικη 
βροχή. Ξαφνικά το αίμα μου πάγωσε μέσα στις φλέβες μου. Από πίσω μου 
πολύ κοντά άκουγα τις μπότες του στρατιωτικού που ακολουθούσε τα 
βήματά μου. Όπως γύρισα λίγο το κεφάλι είδα ένα Γερμανό αξιωματικό που 
με κοίταγε επίμονα. 

Μας πρόδωσαν σκέφτηκα. Τώρα τι θα γίνει; Όλα αυτά τα ονόματα γραμ- 
μένα με τις διευθύνσεις τους, έπαιρναν τεράστιες φωτεινές διαστάσεις και 
γέμιζαν γη και ουρανό. Το καθένα σήμαινε σύλληψη και ανακρίσεις. Η καρδιά 
μου κτυπούσε να σπάσει. Μπροστά μου έβλεπα ομαδικούς θανάτους. Άκουγα 
το τόσο γνώριμο, ασήκωτο, τροπάρι των απελπισμένων γυναικών. Το τέλος 
του κόσμου άνοιγε σαν βάραθρο μπροστά μου. Γρήγορα, πρέπει κάτι να 
κάνω. Πρέπει με κάθε τρόπο, το ταχύτερο, να τσαλακώσω τα τσιγαρόχαρτα 
σαν μαντήλι να τα φέρω στο στόμα, να τα μασήσω και να τα καταπιώ. Μα η 
καρφίτσα; Πως θα βγάλω την καρφίτσα που ένωνε τις δύο σελίδες; Ντροπή 
σου σκέφτηκα να σταματάς στην καρφίτσα. Κατάπιε την, πόνεσε, πέθανε. 
Αυτό είναι δική σου υπόθεση. Τι σημασία έχεις εσύ όταν κρατάς στα χέρια 
σου την ζωή τόσων ανθρώπων; Τάχυνα το βήμα μου μα κι αυτός το δικό του. 
Όλο και με πλησίαζε περισσότερο. Ο καιρός είναι λίγος… θα με συλλάβει 
σκέφτηκα πάλι. Χωρίς άλλη αργοπορία άνοιξα την τσάντα μου ψάχνοντας 
δήθεν το μαντήλι μου και μαζί μ' αυτό τσαλάκωνα τα τσιγαρόχαρτα σε 
κουβαράκι έβηξα λίγο τά ’χωσα στο στόμα μου και την καρφίτσα μαζί. 
Ξανάβαλα το μαντήλι στην τσάντα μου. Ήταν η τελευταία στιγμή γιατί τώρα 
ο Γερμανός ήταν πλάι μου. Παναγίτσα μου! παρακαλούσα κάνε να διαλυθεί 
το χαρτί, να σβήσουν, να χαθούν τα ονόματα και δοκίμασα να τα μασήσω. 
Η καρφίτσα μου τρυπούσε τη γλώσσα, τα ούλα, δεν μπορούσα να καταπιώ. 
Ο Γερμανός τώρα μιλούσε, δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Μέσα στο βραδινό αεράκι 
ένιωθα την αναπνοή του. Η καρφίτσα με τρυπούσε. Ξαφνικά μέσα σ' αυτά που 
μου μουρμούριζε ξεδιάλυνα δυο γνωστές γερμανικές λέξεις. Είχαμε φτάσει 
πια στην γωνιά Ηρώδου του Αττικού, στο μέγαρο Πεσματζόγλου. Η δεύτερη 
πόρτα του είναι η Γερμανική Πρεσβεία. Κι επάνω από τη Γερμανική Πρεσβεία, 
στο τρίτο πάτωμα το σπίτι του παλιού μου φίλου Γιώργου Θεοτοκά. Μια ιδέα 
με φώτισε. Αν πρόκειται να με συλλάβει θα με ακολουθήσει κι εδώ. Αλλιώς 
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θα ντραπεί, την πρεσβεία του και θα φύγει. Έσπρωξα την πόρτα και μπήκα 
μέσα. Ανέβηκα τις πρώτες σκάλες ως τον ανελκυστήρα. Εκεί κοντοστάθηκα, 
δεν με ακολουθούσε. Συνέχισα ν' ανεβαίνω σιγά, πεζή. Σταμάτησα μια στιγμή 
και αφουγκράστηκα. Κανένας θόρυβος. Είχα στρίψει πια στην σκάλα, δεν με 
έβλεπε κανείς. Έβγαλα τα χαρτιά, μια άμορφη μάζα από το στόμα, τράβηξα 
την καρφίτσα και την πέταξα. Ανάπνευσα λίγο και συνέχισα ν ανεβαίνω. Κάθε 
τόσο τέντωνα τ' αυτιά μου ν' ακούσω. Απόλυτη σιωπή. Στη γωνιά της πόρτας, 
είναι ένα σιδερένιο δοχείο που ακουμπούν τις ομπρέλες. Μέσα έχει χώμα. 
Στη χούφτα μου κρατούσα ακόμη την άμορφη βρεγμένη μάζα των χαρτιών. 
Την έκανα χίλια κομματάκια. Σκάλισα το χώμα και τα έθαψα εκεί. Η σιωπή 
συνεχιζόταν παντού. Κάθισα στο τελευταίο σκαλοπάτι. Τα πόδια μου δεν με 
κρατούσαν. Εδώ όποιος με δει δεν με μέλει, συλλογίστηκα και πήρα μερικές 
βαθιές αναπνοές. Ξαφνικά όλος ο κόσμος ήταν δικός μου. Τέτοια χαρά, 
τέτοια αλαφράδα δεν την είχα ξαναδοκιμάσει. Σαν να μην είχα κορμί. Αν 
πέθαινα εκείνη τη στιγμή θα έφευγα σαν χαρούμενο πουλί μέσα στον ήλιο. 
Μια καινούρια ολοκληρωτική ξεγνοιασιά με πλημμύριζε. Να με πιάσουν, να με 
κρεμάσουν; Τι σημασία; Βγήκα πάλι στο δρόμο. Ερημιά. Που και που κανένας 
αδύνατος, απογοητευμένος, κακοντυμένος δικός μας. Πως τους αγαπούσα 
όλους τους δικούς μας! Πετώντας βρέθηκα στο σπίτι μου». 

Όμως, την εποχή αυτή ήταν πύρινα και τα άρθρα στις εφημερίδες. Γράφει 
κάποιος. Συνάντησα γυναίκες που κουβαλούσαν πυρομαχικά. Μια ήταν 38 
ετών. Μια μου είπε ότι κλείδωσε τον μικρό σε μια καλύβα για να βοηθήσει 
τον στρατό. Το βράδυ είδα μια γριούλα να κρατάει δυο μικρά κι η μητέρα τους 
ζύμωνε ψωμί για το στρατό με το φως δύο κεριών που είχε μέσα σ' ένα ποτήρι. 
Άλλη είδηση αναφέρει: «Είδαν οι ατρόμητες γυναίκες τις Πίνδου πως το 
απότομο ρέμα Βογιούσα εμπόδιζε τους σκαπανείς στη δουλειά τους. Έκαναν 
αυθόρμητα κάτι που ξανάγινε στον Καλαμά και στον Δρύνο. Μπήκαν οι ίδιες 
μέσα στα νερά και πιασμένες σφικτά από τους ώμους σχημάτισαν πρόχωμα 
που ανάκοβε την ορμή του ποταμού και ευκόλυνε τους γεφυροποιούς». 

Η στατιστική είναι νέα επιστήμη που αραδιάζει ψυχρούς αριθμούς και 
μιλάει λακωνικά για τον πόλεμο αυτό ως εξής: Η Γαλλία των 50 εκατομμυρίων 
αντιστάθηκε μόνο ένα μήνα. Η Πολωνία των 30 εκατομμυρίων άντεξε μόνο 
15 ημέρες. Και η Ελλάδα των 7 εκατομμυρίων πολέμησε γενναία εξίμισι  
μήνες. Οι αντίστοιχοι, δείκτες είναι: Για τη Γαλλία 10, για την Πολωνία τρεις, 
για την Ελλάδα 100. Δηλαδή διπλάσιο ποσοστό από ότι αντιπροσώπευαν 
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όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Και κάτι ακόμη. Όλοι. οι άλλοι που πολέ-
μησαν, (όσοι πολέμησαν), είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο τον Χίτλερ, ενώ η 
Ελλάδα πολέμησε με όλον τον άξονα. Τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ. Από 
την άνοιξη δε του 41, πολεμούσε και τους δυο μαζί, ταυτόχρονα. Τώρα τι 
έγινε και νικήσαμε; Η απάντηση βρίσκεται στο δισύλλαβο ΟΧΙ. Σ᾽αυτήν 
την τριγράμματη, αδίστακτη απάντησή μας στους Ιταλούς ήταν μαζεμένη, 
συμπυκνωμένη, σαν μέσα στο άτομο της ύλης, όλη η λάβα του ηφαιστείου της 
ελληνικής ψυχής. Στην κοφτή λέξη ΟΧΙ κρυβόταν όλη η ολκή, η δύναμη, ο 
ηρωισμός, η παλληκαριά της φυλής μας από την αυγή της ιστορίας ως τότε. 
Εκείνο το ΟΧΙ που είπε η ηγεσία του έθνους και το υλοποίησε ο φαντάρος 
στο μέτωπο και ο λαός στα μετόπισθεν ήταν η πρώτη έκρηξη της πίστεως 
στο Θεό και στην Υπέρμαχο, Στρατηγό. Και κατόπιν της αυτοθυσίας και της 
αυταπαρνήσεως. Κάθε άλλη απάντηση στο πως και στο γιατί είναι ψεύτικη, 
ασύστατη, παραπλανητική, ανιστόρητη. Το `40 κανείς δεν σκεφτόταν τον 
εαυτό του ή την οικογένεια. Όλοι σκέπτονταν Πατρίδα. Έτσι ο κόσμος τότε 
κατάλαβε πως πρέπει να αγωνίζεται ένα έθνος ολόκληρο. Η κατάπληξη ήταν 
παγκόσμια και η εφημερίδα Christian Science Monitor έγραφε προφητικά: 
«Ίσως εκεί πάνω στα βουνά της Ηπείρου κρίνεται όλη η τύχη του πολέμου». 
Κατά την πρώτη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1941 ο Άγγλος Υπουργός Emery 
έλεγε: 

-Οι νεκροί, της Ελλάδος δεν έπεσαν επί ματαίω. Η θυσία τους έσωσε το 
Ιράκ, τη Συρία, την Περσία, τη Μόσχα. Τη Μόσχα; Ναι, τη Μόσχα. 

Και ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ έλεγε πιο υπεύθυνα: 

-Όταν πολλοί άνθρωποι είχαν απολέσει σχεδόν κάθε ελπίδα για τη νίκη 
ο ελληνικός λαός τόλμησε να αμφισβητήσει το αήττητο εις τους Γερμανούς, 
αντιτάσσων εναντίον των απάνθρωπων μηχανημάτων του πολέμου, μόνον το 
ιδικόν των περήφανο πνεύμα της ελευθερίας. 

Τέσσερα έτη δουλείας είναι χρόνος μακρός όταν πρέπει κανείς να πεινά 
και ν' αποθνήσκει, να βλέπει γυναικόπαιδα να σφάζονται, να βλέπει τα χωριά 
να μεταβάλλονται σε ερείπια και στάχτη. Αλλά ο χρόνος αυτός δεν στάθηκε 
αρκετός για να σβήσει τη λαμπερή φλόγα της ελληνικής κληρονομιάς, η 
οποία δια μέσου των αιώνων εδίδαξε την αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Και 
επιβάλλεται. Όπως ή Ακρόπολις, συνεχίζει ο Ρούσβελτ, επί εικοσιπέντε αιώνες 
υπήρξε το σύμβολο των ανθρωπίνων ανδραγαθημάτων μέσα στο πλαίσιο της 
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ανθρώπινης ελευθερίας να καταστεί και πάλιν ο φάρος της πίστεως δια το 
μέλλον. Η ιστορία μας μπορεί να διαβεβαιώσει τον ευγενή αμερικανικό λαό,  
ότι ουδέποτε θα αποβάλει το ελληνικό έθνος την αξιοπρέπεια που αυτό το 
ίδιο δίδαξε πράγματι δια μέσου των αιώνων. Τον άνθρωπο με Α΄ κεφαλαίο. 
Ότι δεν θα σβήσει ποτέ από δική μας προδοσία πάνω στην Ακρόπολη των 
Αθηνών ο φάρος της πίστεως για το μέλλον της πολιτισμένης ανθρωπότητας. 

Η  σημερινή επέτειος είναι αφορμή να ακούσουμε άλλη μια φορά τους 
ήχους του 40. Στο υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, Άσμα Ηρωικό και 
Πένθιμο για τον Χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, το ποιητικό αυτό 
σύμβολο του ελεύθερου αγωνιστικού φρονήματος του ανθρώπου, της ψυχικής 
ανάτασης μπροστά στους κινδύνους και τις απειλές κατά του ανθρωπισμού, 
διαβάζουμε αποσπασματικά:

 
«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο μες στο αίμα. 
Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει. 
Ελευθερία! 
Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο. 
Ελευθερία! 
Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος. 
Παιδιά, δεν είναι άλλη γη ωραιότερη 
του κόσμου, η πιο σωστή στιγμή σημαίνει. 
              
          ………………………………

Μακριά χτυπούν καμπάνες, καμπάνες από κρύσταλλο 
αύριο, αύριο, αύριο.... το Πάσχα του Θεού. 

                      ………………………………
 
Ο Ήρωας ανθυπολοχαγός που έπεσε στην Αλβανία 
κι ο κάθε Έλληνας πολεμιστής που έπεσε για την πατρίδα 
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ανεβαίνει μοναχός κι ολόλαμπρος 
τόσο πιωμένος από φως που φαίνεται η καρδιά του. 
Φαίνεται μες στα σύννεφα ο Όλυμπος ο αληθινός 
και στον αέρα ολόγυρα ο αίνος των συντρόφων.
 
Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ' όνειρο από το αίμα. 
Μακριά χτυπούν καμπάνες από κρύσταλλο 
αύριο, αύριο, αύριο λένε.... το Πάσχα του Ουρανού». 

 Ας  αφουγκραστούμε τους ήχους της καμπάνας για τη Λευτεριά. Μας 
χρειάζονται και σήμερα, όσον ποτέ άλλοτε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ"



Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ

a
ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, 

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Καθὼς ὁ δημόσιος βίος μας ἔχει πρὸ πολλοῦ παγιδευθεῖ στὰ πολιτικὰ 
καὶ ἄλλα πάθη, καθὼς ἡ ἑνότητα τῆς ψυχῆς μας διασπᾶται καὶ 
συνθλίβεται ἢ θρυμματίζεται ἀπὸ τὸν κομματικό μας βίο, αὐτὸν τοῦ 

στρατωνισμοῦ  καὶ τῆς ἰδεολογικῆς περιχαράκωσης καὶ τοῦ φανατισμοῦ, 
καθὼς ἐξέλιπε πρὸ πολλοῦ ἡ ἀγάπη, σκέφτομαι νὰ ἐπιστρέψω στὸ λόγο τοῦ 
ἁγιασμένου στὸν τόπο τῆς ἱστορίας Βυζαντίου, στὸν πολιτικὸ στοχασμὸ τῶν 
πρώιμων ἐκείνων χρόνων του, γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ ξανὰ στὸ φῶς ἡ σοφία καὶ 
ἡ πολιτικὴ δυναμική, ποὺ κράτησε ὄρθια μιὰ ἐν Χριστῷ αὐτοκρατορία γιὰ 
αἰῶνες. 

Καθὼς τελοῦμε καθημερινῶς μικρόνοες ἐνώπιον τῶν πολιτικῶν μας 
παθῶν, καθὼς ψηλαφοῦμε τὰ ἀδιέξοδα τοῦ πολιτικοῦ μας βίου, εἶναι, 
πιστεύω, καιρὸς νὰ ἀναζητήσουμε ἐρείσματα καὶ ἄξονες ζωῆς μέσα ἀπὸ τὴν 
πολιτική μας παράδοση καὶ ἱστορία. Γυρίζω, λοιπόν, στὸ Βυζάντιο καὶ στὴ 
Χρονογραφία τοῦ ἁγίου Θεοφάνους καὶ στὸ λόγο καὶ τὶς ὑποθῆκες πρὸς 
ἡγεμόνα τοῦ ἀπερχόμενου βασιλέως Ἰουστίνου. 

Εἶναι στὸ κείμενο τοῦ Θεοφάνους ἐμφανὴς μιὰ ἐν Χριστῷ διαχείριση τῆς 
ἐξουσίας. Εἶναι κατὰ τοῦτο σημαντική, σὲ ὅσα ἀκολουθοῦν, ἡ ταπεινότητα 
τοῦ ἀπερχομένου βασιλέως, ἡ αὐτομεμψία του, ἡ πολιτική του σοφία. Οἱ 
συμβουλὲς πρὸς τὸν διάδοχό του. Ὁ τρόπος πρόσληψης τῆς ἐξουσίας καὶ 
τῆς συνακόλουθης πολιτικῆς δυνάμεως. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν 
ἀρχομένων, χωρὶς διακρίσεις. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πολιτικῆς ὑπεροψίας καὶ 
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μέθης. Ἡ διαχείριση τῆς συκοφαντίας, καθὼς καὶ ἡ διαχείριση τοῦ πλούτου. 
Θέματα καὶ ἐρωτήματα καὶ ζητούμενα, ποὺ ἔρχονται καὶ ἐπανέρχονται 
ἐπιμόνως στὸν τόπο τῆς ἱστορίας.  

«Kατὰ τοῦτο τὸ ἔτος, τὸ 574 μ.X., ὁ βασιλιὰς Ἰουστῖνος υἱοθέτησε τὸν 
Tιβέριο, τὸν κόμητα τῶν ἐκσκουβιτόρων, καὶ τὸν ἀναγόρευσε καίσαρα καὶ 
τὸν ἔβαλε νὰ κάθεται μαζί του στὶς ἁρματοδρομίες καὶ κατὰ τὶς καλὲς ἡμέρες. 
Γιατὶ ὁ βασιλιὰς μὲ δυσκολία περπατοῦσε καὶ τὴν περισσότερη ὥρα ἦταν 
ξαπλωμένος… Ὁ βασιλιὰς ὕστερα ἀσθένησε καὶ καθὼς συνῆλθε λίγο ἀπ’ 
τὴν ἀσθένεια προσκάλεσε τὸν Ἀρχιερέα, τὴ Σύγκλητο, ὅλους τοὺς ἱερεῖς καὶ 
ἐκείνους ποὺ κατεῖχαν ἀξιώματα καὶ ἔφερε τὸν καίσαρα Tιβέριο καὶ παρουσίᾳ 
ὅλων τὸν ἀναγόρευσε βασιλιὰ μ’ αὐτὰ ἐδῶ τὰ λόγια: 

“ Ἰδού, ὁ Θεὸς σὲ εὐεργέτησε, αὐτὸ τὸ στέμμα ὁ Θεὸς σοῦ τὸ ἔδωκε, ὄχι 
ἐγώ. Tίμησέ το, γιὰ νὰ σὲ τιμήσει κι αὐτό […]  Mὴ χαρεῖς μὲ αἱματοχυσίες. 
Σὲ φόνους νὰ μὴ συμμετέχεις. Nὰ μὴν ἀνταποδώσεις κακὸν ἀντὶ κακοῦ. Nὰ 
μὴ μοῦ μοιάσεις στὴν ἔχθρα. Γιατὶ ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἔφταιξα. Ὄντως ὑπῆρξα 
φταίχτης καὶ ἔλαβα σύμφωνα μὲ τὶς ἁμαρτίες μου. Ἀλλὰ θὰ δικαστῶ, μαζὶ μ’ 
ἐκείνους ποὺ μοῦ ἔκαναν αὐτό, μπροστὰ στὸ Bῆμα τοῦ Xριστοῦ. Ἂς μὴ σὲ φέρει 
σὲ ἔπαρση τοῦτο τὸ στέμμα, ὅπως κι ἐμένα. Ἔτσι πρόσεχε ὅλους, ὅπως προσέχεις 
τὸν ἑαυτό σου. Θυμήσου ποιός ἤσουν καὶ ποιός εἶσαι τώρα. Mὴν πέσεις στὴν 
ὑπερηφάνεια, καὶ δὲν θὰ κάνεις λάθη. Ξέρεις ποιός ἤμουν ἐγώ, ποιός ἔγινα 
καὶ τί εἶμαι. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι τὰ παιδιὰ καὶ οἱ σκλάβοι σου […] Ὅσους βλέπεις 
ἐδῶ, εἶναι τὸ σύνολο τῆς πολιτείας. Πρόσεχε τὸν στρατιώτη σου. Mὴν δεχθεῖς 
τοὺς συκοφάντες. Mὴν ἐπιτρέψεις σὲ κανέναν νὰ σοῦ πεῖ ὅτι ὁ προκάτοχός 
σου συμπεριφερόταν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο. Γιατὶ σοῦ μιλάω ἀπὸ προσωπική μου 
ἐμπειρία. Oἱ ἔχοντες περιουσίες ἂς τὶς ἀπολαμβάνουν. Kαὶ σ’ ὅσους δὲν ἔχουν 
νὰ δωρίσεις”.

Kαὶ ἀφοῦ ἔγινεν μιὰ προσευχὴ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη κι ἀφοῦ εἶπαν ὅλοι τό 
«ἀμήν», ἔπεσεν ὁ καίσαρας στοῦ βασιλιὰ τὰ πόδια, κι ὁ βασιλιὰς τοῦ εἶπε:

 - «Ἐὰν θέλεις ζῶ, ἐὰν δὲν θέλεις πεθαίνω. Ὁ Θεός, ποὺ ἐδημιούργησε τὸν 
οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ καὶ τὰ πάντα, αὐτὸς θὰ βάλει μέσα στὴν καρδιά σου ὅλα ὅσα 
λησμόνησα νὰ σοῦ πῶ». 

Αὐτά, γιὰ ὅσους ἑτοιμάζονται νὰ κυβερνήσουν αὐτὸ τὸν τόπο, ποὺ 
συνιστᾶ ἱστορικῶς καὶ πολιτισμικῶς προέκταση ἐκείνου τοῦ λησμονημένου 
καὶ ἁγιασμένου Βυζαντίου. Ἔτσι, γιὰ νὰ θυμόμαστε καὶ νὰ ἀναζητοῦμε τὰ 
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ἐρείσματα μιᾶς πολιτικῆς ἠθικῆς, κυβερνώμενοι καὶ κυβερνῶντες. Τὸ Βυζάντιο 
μᾶς καταθέτει τὴ δική του ἐν Χριστῷ πρόταση πολιτικοῦ βίου. 

Σκέφτομαι, λοιπόν, ἀκόμα μιὰ φορά, νὰ ἐπιστρέψω στὸν ἐκκλησιαστικὸ 
λόγο, ὅπως αὐτὸς συναντᾶται στὸν τόπο τῆς ἱστορίας μὲ τὸν λόγο τὸν 
πολιτικό, ἀντιπαραβάλλοντας στὸν Ἡγεμόνα τῆς Δύσεως, ὅπως τὸν 
διαγράφει καὶ περιγράφει ὁ Νικολὸ Μακιαβέλλι στὸ ὁμώνυμο ἔργο του,  
τὸ ἄλλο πρόσωπο τοῦ Ἡγεμόνος, αὐτὸ τῆς καθ’  ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ὅπως 
τὸ περιγράφει καὶ φωτίζει καὶ προσδιορίζει ὁ ἅγιος Φώτιος, πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, ὁ μέγας ἐκεῖνος στοχαστὴς καὶ ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας 
μας.  Πρόκειται γὰ μιὰ ἐπιστολὴ  τοῦ Φωτίου, τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸν Μιχαήλ, τὸν Ἄρχοντα Βουλγαρίας, μὲ τὸ 
ἐρώτημα Τί ἐστιν ἔργον ἄρχοντος; καὶ τὴ βρίσκουμε στὴν ἔκδοση Φωτίου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ὁ Ἡγεμών, μετάφραση-σχόλια Ἰωάννης 
Πλεξίδας, ἐκδ. Ἁρμός, 2007. Ἀντιγράφω ἀποσπασματικά:

«Νὰ ἔχεις τὰ αὐτιά σου ἀνοιχτὰ σὲ ἐκείνους ποὺ ἀδικοῦνται, ἀλλὰ κλειστὰ 
στοὺς συλλογισμοὺς καὶ τὶς πιθανολογίες ἐκείνων ποὺ ἀδικοῦν.» (38) 

«Νὰ ἀποστρέφεσαι χείλη ποὺ κατηγοροῦν ἀλλὰ καὶ τοὺς συκοφάντες» 
(39)  «Κάνε φίλους ὄχι τοὺς κακούς, ἀλλὰ τοὺς ἄριστους… Μὴ ζητᾶς ἀπὸ 
τοὺς φίλους νὰ ἀκοῦς ὅ,τι σὲ εὐχαριστεῖ, ἀλλὰ τὴν ἀλήθεια·… Θεώρησε ὅτι 
διαφέρουν πάρα πολὺ οἱ φίλοι ἀπὸ τοὺς κόλακες.» (40)

«Πρέπει νὰ διορίζεις ὡς ἄρχοντες κυρίως ἀνθρώπους πλουσίους σὲ ἀρετές.» 
(61) 

«Μὴ χαριστεῖς σὲ καμμιὰ παρανομία, ἀκόμη καὶ στοὺς φίλους σου.» (83)

«Νὰ εἶσαι ὑπερβολικὰ συνετὸς καὶ νὰ ἔχεις δυνατὴ μνήμη. Εὐχάριστος στὰ 
λόγια καὶ πιὸ εὐχάριστος στὴ συμπεριφορά, ἀγαπητὸς σ’ αὐτοὺς ποὺ συναντᾶς, 
πιὸ ἀγαπητὸς σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι διαρκῶς κοντά σου. Ἐξαιρετικὸς στὴν κρίση 
καὶ στὴ ρύθμιση τῶν ὑποθέσεων ποὺ ἔχεις μπροστά σου. Νὰ εἶσαι διορατικὸς 
καὶ προσεκτικὰ νὰ προφυλάσσεσαι.… 

Νὰ ἐλέγχεις τὴν ὀργή σου καὶ νὰ ἀγαπᾶς τὴν πραότητα. Γρήγορος στὴν 
ἀναζήτηση τοῦ δικαίου καὶ στὴν ἀμερόληπτη ἀπονομή του. Σταθερὸς στὶς 
ἀπόψεις σου, σίγουρος στὶς ὑποσχέσεις σου. Νὰ εἶσαι γενναῖος στὶς καταστάσεις 
ποὺ προξενοῦν φόβο… 

Πρόθυμος στὶς εὐεργεσίες, διστακτικὸς στὶς τιμωρίες. Ἐραστὴς τῆς φιλίας, 
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ἐχθρὸς τοῦ μίσους. Πηγὴ ἐλέους. Νὰ μὴν εἶσαι φαντασμένος, ἀλλὰ ὑπερβολικὰ 
ταπεινόφρων. Νὰ περιφρονεῖς τὸν πλοῦτο, νὰ βοηθᾶς τοὺς φτωχούς, νὰ τιμᾶς 
τὴν ἀλήθεια, νὰ μὴ συμβιβάζεσαι μὲ τὸ ψέμα. Νὰ μὴ νοιώθεις ταπεινωμένος 
στὴν ἀποτυχία, ἀλλὰ στὴν ἐπιτυχία νὰ μὴ ξιπάζεσαι. Νὰ εἶσαι κύριος τῆς 
γλώσσας σου καὶ νὰ προσέχεις τί ἀκοῦς…

 Καὶ γιὰ νὰ ὁλοκληρώσω, νὰ εἶσαι, σὲ παρακαλῶ, ὄχι μόνο πρότυπο καὶ 
παράδειγμα κάθε ἀρετῆς καὶ εὐσέβειας γιὰ τοὺς ὑπηκόους σου, ἀλλὰ νὰ 
ἀποτελεῖς καὶ γιὰ ὅλες τὶς γενιὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν μιὰ 
ὄμορφη καὶ σπουδαία ἐνθάρρυνση…(118) 

Ἀρχὲς καὶ ὁδηγίες καὶ συμβουλὲς πρὸς κυβερνῶντας, θά ’λεγε κανείς, 
στὴν ἐποχὴ αὐτὴ τοῦ ἀπολυτοποιημένου ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς χρησιμοθηρίας 
καὶ τοῦ ὠφελιμισμοῦ, στὴν ἐποχὴ τῆς ἀπαξίωσης καὶ τοῦ ἀμοραλισμοῦ, ἀλλὰ 
καὶ τοῦ καιροσκοπισμοῦ καὶ τοῦ τυχοδιωκτισμοῦ, ποὺ μᾶς ἦλθαν ἀπὸ τὴ 
Δύση καὶ  τόσο πολὺ ἔχουν ἐγκαταβιώσει καὶ εἰσβάλει στὴν καθημερινή μας 
ζωὴ καὶ τὸν πολιτικὸ βίο μας. Λόγοι καὶ συμβουλὲς ἀφελοῦς ρομαντισμοῦ, θὰ 
ἔλεγε κάποιος, ἑτεροχρονισμένοι καὶ ξεπερασμένοι. Κι ὅμως, σ’ αὐτοὺς τοὺς 
χαλεποὺς καὶ ἄθλιους καιρούς, μόνο ἐν Χριστῷ μποροῦμε νὰ διαχειριστοῦμε 
τὴν ἐξουσία. Μὲ δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη. Ἄλλωσπως θὰ παραμένουμε δέσμιοι 
τῶν παθῶν μας. Ἡ κρίση ἡ οἰκονομική, ποὺ βιώνουμε, καὶ ἡ παταγώδης 
κατάρρευση τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ αὐτὸ μᾶς 
διδάσκουν. Μόνο ἐν ἀγάπῃ καὶ ἐν Χριστῷ μποροῦμε νὰ διαχειριστοῦμε 
τὸν συλλογικό μας βίο καὶ τὸ ἐπαναμβανόμενο στὸν τόπο τῆς ἱστορίας 
κοινωνικὸ  πρόβλημα.

Καθὼς εἰσπράττουμε, ὡς νεότερος Ἑλληνισμός, τὴν ἀθλιότητα καὶ τὴν 
ὑποκρισία τῆς Δύσεως, καθὼς βιώνουμε ὄχι μόνο τὴν ἀπάθειά της γιὰ τὰ δεινά 
μας, ἀλλὰ καὶ τὴ μεθοδικὴ ὑπονόμευση καὶ τὸν διωγμὸ καὶ τὸν κατατρεγμό 
μας, καθὼς παρακολουθοῦμε ὅλους αὐτοὺς νὰ μελετοῦν «καθ’ ἡμῶν κακά», 
καθὼς συνεχῶς μᾶς ἔρχονται μηνύματα καὶ ὑποδείξεις γιὰ τὴν παράδοση καὶ 
τὴν ὑποταγή μας, μαζὶ μὲ δηλώσεις καὶ ἐπιστολὲς καὶ τελεσίγραφα καὶ γραφές, 
σκέφτομαι ἐκεῖνο τὸν ἅγιο Ἰωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη, τὸν Ἐλεήμονα, τὸν 
σπουδαιότερο, κατὰ τοὺς ἱστορικούς, Βυζαντινὸ αὐτοκράτορα, ποὺ διέσωσε 
ἐν Χριστῷ καὶ ἐν ταπειτότητι καὶ ἐν καρτερίᾳ, θαρραλέως, αὐτὸς ὁ κοινωνικὸς 
ἐπαναστάτης ἐν Χριστῷ, τὴν Ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία τοῦ Βυζαντίου. Αὐτὸν 
ποὺ μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ σθένος ὑπερασπίσθηκε τὸ Γένος τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἑλλήνων.
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Σκέφτομαι, ἀκόμα, πὼς ἡ ἀπόκρισή του στὸν πάπα Γρηγόριο τὸν Θ΄, θὰ 
ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ «ὑποχρεωτικὸ» ἀνάγνωσμα παιδαγωγίας, ἀνάγνωσμα 
ἐθνικῆς ἀνάτασης καὶ μνήμης καὶ ἀξιοπρέπειας καὶ ὑπερηφάνειας καὶ τιμῆς, 
γιὰ ὅλους ἡμᾶς τοὺς δοκιμαζόμενους στὰ τοπία τῆς ἱστορίας. Κείμενο 
οἰκοδόμησης τῶν ψυχῶν μας, ποὺ καταρρέουν, πολλὲς φορές, μέσα στὸν 
τρόμο καὶ στὸ  φόβο καὶ στὸν πανικό. 

Στὸν ἅγιο Ἰωάννη Γ, τὸν Δούκα, τὸν ἐλεήμονα αὐτοκράτορα, θὰ ἔπρεπε 
νὰ καταφεύγουμε, ἂν θέλουμε νὰ ἀντέξουμε τὴ δοκιμασία καὶ τὶς ἀθλιότητες 
καὶ τὶς ἐπιθέσεις στὸν τόπο τῆς ἱστορίας. Αὐτὸν τὸν ἅγιο Ἕλληνα καὶ 
Ὀρθόδοξο αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, ποὺ ἀντιτάχθηκε στὴν ἀθλιότητα καὶ 
τὴν οἴηση καὶ τὴν ὑπεροψία τῆς Δύσεως. Ἔτσι, στὴ   τὴ θρασύτητα τοῦ πάπα 
Γρηγορίου τοῦ Θ΄, ἀπαντᾶ ὑπερηφάνως ὡς ἑξῆς:

«Ἰωάννης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστός βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ρωμαίων 
ὁ Δούκας, τῷ ἁγιωτάτῳ πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Γρηγορίῳ σωτηρίας 
καὶ εὐχῶν αἴτησιν. Οἱ ἀπεσταλμένοι τῆς μακαριότητάς σου, ὅταν ἀφίχθηκαν 
πρὸς τὴν βασιλεία μου, παρέδωσαν σὲ αὐτὴ γράμμα, γιὰ τὸ ὁποῖο αὐτοὶ 
διατείνονταν ὅτι εἶναι τῆς ἁγιότητός σου καὶ ἰσχυρίζονταν ὅτι ἔχει σταλεῖ 
στὴν βασιλεία μου˙  ἡ βασιλεία μου, ὅμως, βλέποντας μὲ ἀποστροφὴ τὴν 
ἀτοπία τῶν γεγραμμένων, δὲν τὸ πολυπιστεύει ὅτι εἶναι δικό σου τὸ γράμμα, 
ἀλλὰ κάποιου συντρόφου τῆς ἐσχάτης ἀνοησίας, ποὺ ἔχει τὴν ψυχὴ γεμάτη 
ἀλαζονεία καὶ αὐθάδεια. Πῶς θὰ μπορούσε νὰ νομισθεῖ διαφορετικός, αὐτὸς 
ποὺ θέλησε μὲ γράμματα νὰ φερθεῖ πρὸς τὴν βασιλεία μου μὲ αὐτό τὸν τρόπο, 
σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ κανέναν τῶν ἀνωνύμων καὶ ἀδοξων, ἢ νὰ πῶ καλύτερα 
τῶν ἀγνώστων καὶ ἀφανῶν, αὐτός ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ διδαχθεῖ τὸ πρέπον, οὔτε 
ἀπὸ τὴν πεῖρα τῶν πραγμάτων, οὔτε ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς ἐξουσίας; Ἀντίθετα, 
ἡ ἁγιότητά σου ἔχει στολισθεῖ μὲ φρόνηση καὶ διάκριση διαφορετικὴ ἀπὸ τῶν 
πολλών. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ δυσκολία τὸ εἶχε ἡ βασιλεία μου νὰ πιστεύει ὅτι εἶναι 
δικό σου τὸ γράμμα, πολὺ δὲ περισσότερο ὅτι γράφτηκε αὐτὸ γιὰ νὰ σταλεῖ 
στὴν βασιλεία μου.» 

Δηκτικὴ ἐδῶ ἡ εἰρωνεία, ποὺ ἔρχεται νὰ ἀποκαλύψει καὶ νὰ ἀπογυμνώσει 
τὴν οἴηση καὶ τὴν ὑπεροψία καὶ τὴ ματαιότητα τῶν σχεδιασμῶν τῶν Δυτικῶν 
καὶ ἰδαιτέρως τοῦ πάπα, πρὸς τὸν ὁποῖο καὶ ἀπευθύνεται. 

Τὴν κληρονομία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ὑπερασπίζεται 
ὑπερηφάνως ὁ Ἰωάννης δούκας Βατάτζης. Γι’ αὐτό:
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 «Ἐκεῖνο διαβεβαιώνουμε καὶ δηλώνουμε στὴν ἁγιότητά σου καὶ σὲ ὅλους 
τοὺς Χριστιανούς, ὅτι ποτὲ δὲν θὰ παύσουμε νὰ μαχόμαστε καὶ νὰ πολε-
μοῦμε αὐτοὺς ποὺ παρακρατοῦν τὴν Κωνσταντινούπολη, διαφορετικὰ 
θὰ ἀδικούσαμε τοὺς νόμους τῆς φύσης καὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς πατρίδας 
καὶ τοὺς τάφους τῶν πατέρων καὶ τὰ θεῖα καὶ ἱερὰ προσκυνήματα, ἂν 
δὲν ἀγωνιζόμαστε μὲ ὅλη μας τὴ δύναμη γι’ αὐτά.» (Βλ. Ἰ. Σακελλίωνος, 
Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου Δούκα Βατάτση πρὸς τον πάπα 
Γρηγόριον, περιοδικό, «Ἀθήναιον», τ. 1 (1872), 372-378, καὶ στὸν τόμο, Ἀπ. Ἐ. 
Βακαλόπουλος, Πηγὲς τῆς Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Θεσσαλονίκη 1965, 
50-52). Εἴμαστε στὰ χρόνια τῆς Φραγκοκρατίας.  

Αὐτὸν τὸν ὑπερήφανο λόγο θὰ πρέπει νὰ θυμόμαστε, ἐπιστρέφοντας 
στὰ τοπία τῆς ἱστορίας, προκειμένου νὰ ὑπερασπισθοῦμε καὶ νὰ διασώσουμε 
τὴν πατρίδα μας. Ολοκληρώνοντας αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα, καθὼς ἡ πατρὶς τελεῖ 
ἐν κινδύνῳ, καθὼς ψηλαφοῦμε τὸν ἀφανισμὸ τοῦ ἔθνους μας, ἐπιστρέφω 
σ’ αὐτὸ ποὺ οἱ Γέροντες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς ἔχουν πρὸ πολλοῦ ὑποδείξει 
καὶ ἐπισημάνει: τὸ πρόβλημα τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ, ὅπως καὶ τὸ 
πρόβλημα τῆς Κύπρου, εἶναι καὶ παραμένει ἐξόχως πνευματικό. Ἔχει νὰ 
κάνει μὲ τὴν ἐξαθλίωση τοῦ ἐσωτερικοῦ μας βίου, μὲ μιὰ κοινωνία καὶ ἕνα 
λαὸ ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ περιπέσει στὸν τόπο τῆς ἀλλοτρίωσης καὶ τῆς 
φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς δουλείας. 



ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

a
ΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΑΜΑ ΑΓΑΠΙΟΥ,

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ

Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 
στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο Λευκωσίας,

στα πλαίσια ημερίδας που οργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για να γνωρίσει 
το κοινό τις δυσμενείς ψυχολογικές προεκτάσεις των εκτρώσεων.

Πανιερώτατε, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί φίλοι και 
φίλες καλησπέρα Σας. 

Προτού αρχίσω, επιτρέψετε μου να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή 
και να απευθυνθώ εντελώς προσωπικά και ξεχωριστά στον καθένα σας 

ως εξής: στην περίπτωση που υπάρχουν ανάμεσά μας άτομα, τα οποία έχουν 
κάνει έκτρωση, ας μην εισπράξουν οτιδήποτε ειπωθεί ως κριτική. Είμαι εδώ 
για να καταθέσω την αλήθεια που έχω αποκομίσει στα  20 περίπου  χρόνια 
ιατρικής εκπαίδευσης και εμπειρίας∙ και αυτό, ως γεγονός μου υπαγορεύει να 
μιλήσω με τον τρόπο που πρόκειται να το κάνω, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα 
ότι αυτό δε σημαίνει κριτική. Ίσα ίσα που στέκομαι με πολύ μεγάλο σεβασμό 
απέναντι στις όποιες συνθήκες μπορεί να ανάγκασαν τον οποιονδήποτε 
άνθρωπο από εμάς να έχει κάνει το οποιονδήποτε λάθος ή την όποια αστοχία. 
Ακούστε ό,τι είναι να πω με  προβληματισμό και έχοντας πάντα κατά νουν 
ότι δεν υπάρχει λάθος ή αστοχία μεγαλύτερο από την αγάπη του Θεού. 

Κλείνω την εισαγωγή και ξεκινώ την εισήγησή μου, η οποία αφορά 
στις ψυχολογικές προεκτάσεις της έκτρωσης. Η αλήθεια είναι ότι προβλη-
ματίστηκα πάρα πολύ του τι θα έλεγα σήμερα και τι θα επέλεγα για να 
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σταχυολογήσω από αυτό το τεράστιο θέμα. Κατέληξα στο ότι, ίσως, σήμε- 
ρα έχει σημασία να μεταφέρω τα ίδια τα λόγια των ανθρώπων, που συμπυ-
κνώνουν την πραγματική θέαση των πραγμάτων. Τις μελέτες και τις 
στατιστικές μπορείτε να τις διαβάσετε∙ είναι γνωστές, άλλωστε, και εύκολα 
προσβάσιμες. Η πραγματικότητα και η αλήθεια, όμως, έγκειται στη ζωή του 
καθενός από εμάς. 

Θα αναπτύξω το θέμα μου υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης  
- όπως ακριβώς το κατανοώ ως συστημική θεραπεύτρια - και θα εξηγήσω τι 
εννοώ με αυτό. Φανταστείτε πως οτιδήποτε ανθρώπινο συμβαίνει μοιάζει 
με αυτό που συμβαίνει στα συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία μπορεί να 
φαίνονται ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά παρόλα αυτά, αν αλλάξουμε τη 
συνθήκη στο ένα δοχείο τότε παρατηρούμε ότι όλα έχουν επηρεαστεί. Αν 
υποθέσουμε, λοιπόν, ότι η ανθρωπότητα είναι ένα σύστημα που αποτελείται 
από διάφορα συγκοινωνούντα δοχεία, τότε μερικά από αυτά αφορούν την 
επιστημονική κοινότητα, τις οικογένειες, την κοινωνία μας ολόκληρη κλπ. 
Επομένως, αν θεωρήσουμε την έκτρωση ως ένα γεγονός που συμβαίνει στο 
δοχείο της οικογένειας, τότε όπως το έχουμε περιγράψει, οι συνέπειες και 
οι προεκτάσεις δεν αφορούν μόνο το μικροπεριβάλλον, εκεί που έγινε η 
έκτρωση δηλαδή – τη γυναίκα ας πούμε – αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα 
με διάφορους τρόπους. Επιδρά με ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο τρόπο, τόσο 
στην επιστήμη, στην επιστημονική σκέψη και στον τρόπο που διαχειρίζεται η 
επιστημονική κοινότητα τα πράγματα, σαφώς στην οικογένεια, όχι μόνο στη 
μητέρα, αλλά και στο ζευγάρι και στα παιδιά, ακόμη και σε αυτά που μπορεί 
να μην έχουν γεννηθεί όταν έγινε η έκτρωση, αλλά έπονται αυτής, και σαφώς 
διαποτίζει το γεγονός αυτό την κοινωνία.

Ας δούμε τα διάφορα «δοχεία» που απαρτίζουν το σύστημα της ανθρω-
πότητας ξεχωριστά, ξεκινώντας από αυτό της επιστήμης. 

Θα σας υποβάλω το εξής ερώτημα: «Πονάνε οι γαρίδες όταν τις ρίχνουν 
στο τηγάνι ζωντανές;»! Μην αναρωτιέστε για το ερώτημα, γιατί πριν δύο χρόνια 
και για αρκετό καιρό, μια πολύ αξιόλογη επιστημονική ομάδα προσπαθούσε 
να ανακαλύψει, εάν στο βωμό των γαστρονομικών ορέξεων κάποιας ομάδας 
ανθρώπων, που θεωρούν πιο εύγεστες τις γαρίδες όταν τηγανίζονται 
ζωντανές, πονούσαν και κατά πόσον υπήρχαν ηθικά διλήμματα. Δεν λέω να 
το ψάξουμε κι αυτό, γιατί αν πονάνε μπορούμε να το αποτρέψουμε. Ειλικρινά 
δεν ξέρω, αν πονάνε οι γαρίδες, αυτό όμως που σίγουρα ξέρω είναι ότι ένα 
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έμβρυο μερικών βδομάδων που του κάνουν έκτρωση ΠΟΝΑΕΙ. Ο καθένας 
από σας μπορεί να το διαπιστώσει, αν ανατρέξει στο διαδίκτυο και βρει βίντεο 
που δείχνουν εκτρώσεις. Εκεί θα δει ξεκάθαρα ότι ένα έμβρυο ακόμη και πριν 
τη 12η εβδομάδα της ζωής του κινείται, χτυπά η καρδούλα του, κουνιούνται 
χεράκια και ποδαράκια. Γιατί βάζω αυτά τα δύο ερωτήματα μαζί: το ερώτημα 
με τις γαρίδες και το έμβρυο που θανατώνεται; Εκ φύσεως ο άνθρωπος 
είναι ον αγαπητικό και κοινωνικό, όπως συγκλίνουν σε αυτό οι επιστήμες 
της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Ταυτόχρονα παρουσιάζει την ανάγκη, 
αυτό το έμφυτο χάρισμα της αγαπητικής διάθεσης, της κοινωνικότητας και 
της δημιουργικότητας, να το μεταδώσει, να το στοχεύσει κάπου. Ας μην 
ξεχνάμε, επίσης, ότι οι ερευνητές είναι κατεξοχήν δημιουργικά πρόσωπα. Από 
τη στιγμή λοιπόν που στο βωμό του χρήματος – στοιχίζουν αρκετά λεφτά 
οι εκτρώσεις – μια μερίδα της επιστημονικής κοινότητας αποδέκτηκε την 
έκτρωση ως μια τεχνική όπως όλες οι άλλες, καταπατώντας τον όρκο της του 
να προστατεύει τη ζωή, τότε αυτό προκάλεσε τη μεταστροφή – για να μην πω 
διαστροφή -  όλης αυτής της αγαπητικής διάθεσης και της δημιουργικότητας 
από το αρχικό αντικείμενο-στόχο που ήταν ο άνθρωπος προς κάπου αλλού. 
Το να μείνει αδρανής η έμφυτη αυτή διάθεση του ανθρώπου είναι αδύνατον. 
Σαφώς λοιπόν, έχει επηρεάσει η έκτρωση και έχει επιδράσει ψυχολογικά στην 
επιστημονική κοινότητα. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα σκληρό όρο. 
Στη δική μου γλώσσα της ψυχιατρικής αυτό θα το ονόμαζα σχιζοφρένεια της 
επιστήμης.

Ας μεταφερθούμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό «δοχείο» του συστή-
ματος, την οικογένεια, που όπως είχα πει και πριν, αφορά όλα τα μέλη, ακόμη 
και αυτά που έπονται της έκτρωσης και όχι μόνο τη μητέρα. Πάρα πολλές 
φορές σε ψυχοθεραπείες παιδιών που έπονται μιας έκτρωσης, χωρίς ακόμη 
να γνωρίζουν τα παιδιά ότι η μητέρα τους είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία, 
εμφανίζουν αδικαιολόγητα αισθήματα κενού και απροσδιόριστης κατάθλιψης, 
καθώς επίσης και αίσθημα ανασφάλειας για επεικείμενο κακό που πρόκειται να 
συμβεί, χωρίς πάλι αυτό να μπορεί να προσδιοριστεί. Αυτός είναι και ένας από 
τους λόγους που στη λήψη του ιστορικού τυχόν εκτρώσεις σημειώνονται στο 
γενεόγραμμα της οικογένειας, διότι ξέρουμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στα 
ψυχικά δυναμικά της οικογένειας. Μέσα, λοιπόν, από την ψυχοθεραπευτική 
διαδικασία των παιδιών αυτών, φανερώνεται ότι, άθελα της, η μητέρα, έχει 
προβάλει το πένθος της στα παιδιά της. Όπως είχα πει και πριν, παρόλο που 
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οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί, εντούτοις δεν έχουν και πολλή σημασία, είναι 
εύκολο να τους βρείτε. Ενδεικτικά όμως θα αναφέρω ότι κάποιες έρευνες 
αναφέρουν μέχρι και 44% ψυχιατρικές εκδηλώσεις στη γυναίκα που έχει 
κάνει έκτρωση, γύρω στο 35% διαταραχές στον ύπνο και γύρω στο 28% 
αυτοκτονικό ιδεασμό. Για να μην αναφερθώ και στις ψυχολογικές επιδράσεις 
που ακολουθούν μια έκτρωση, όπως είναι η απομάκρυνση του ζευγαριού και 
το πάγωμα του συναισθήματος. 

Σε εισήγηση πριν από μένα, αναφέρθηκε ο όρος «ανεπιθύμητη εγκυμο-
σύνη». Για να διευκρινίσω, θα αναφέρω πως όταν λέμε «ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη» δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, αλλά είναι εντελώς 
υποκειμενικά. Κάποιος μπορεί να θεωρεί «ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη» για 
παράδειγμα το γεγονός ότι μια κοπέλα έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρε-
μένη, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί μια κύηση «ανεπιθύμητη», γιατί 
δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη του επαρκή οικονομικά μέσα κλπ. Γενικά 
είναι πολλοί οι λόγοι που μπορεί να προβάλει κάποιος για να χαρακτηρίσει 
μια εγκυμοσύνη «ανεπιθύμητη». Κάποιοι υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα 
ποσοστά που σας είχα αναφέρει νωρίτερα για τη μετά την έκτρωση επιπλοκές 
(ψυχολογικές και ψυχιατρικές) αφορούν τις περιπτώσεις εκείνες των 
επιθυμητών κυήσεων, που όμως για διάφορους λόγους πραγματοποιείται 
έκτρωση. Δυστυχώς, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Παρόμοια ποσοστά 
μοιράζονται και οι περιπτώσεις των λεγόμενων «ανεπιθύμητων κυήσεων». 
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ανακουφιστικό για μία γυναίκα που κυοφορεί 
ένα «ανεπιθύμητο μωρό» να προβεί σε έκτρωση, γιατί αυτό την απαλλάσσει 
από ένα βάρος και το άγχος που το συνοδεύει. Δυστυχώς, η πραγματικότητα 
έρχεται για άλλη μια φορά να διασκεδάσει τις φαντασιώσεις αυτές. Ίσα ίσα που 
οι γυναίκες αυτές πολλές φορές εμφανίζονται περισσότερο ενοχοποιημένες 
και όπως είπα πριν είναι σημαντικό να ακούσουμε τον δικό τους λόγο. Θα 
σας μεταφέρω πολύ σύντομα την περίπτωση μιας κοπέλας, 23 χρονών, 
φοιτήτριας ιατρικής, που έμεινε έγκυος και κατάλαβε ότι ο σύντροφός της 
δε θα την ακολουθούσε, οπότε προέβη σε έκτρωση. Μιλάει αρκετά χρόνια 
αργότερα, όταν βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία. Τα λόγια της συμπυκνώνουν 
τον πόνο πολλών κοπέλων που έχουν βρεθεί στη δική της θέση. «Τα χρόνια 
πέρασαν γρήγορα. Με την απώλεια του μωρού μου τα βράδια να γυρνάει 
στο μυαλό μου και τον πόνο αντί να απαλύνεται να μεγαλώνει. Κάθε χρόνο 
που περνάει ξέρω ότι αυτό το πλασματάκι θα μεγάλωνε και θα με γέμιζε. 
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Κάθε χρόνο η μέρα του θανάτου του με βρίσκει κουλουριασμένη στον 
καναπέ να το αποζητώ και να αναρωτιέμαι «Γιατί το έκανα;». Αν αυτό ήταν 
μια «θεραπευτική έκτρωση» ο καθένας ας αναλογιστεί. 

Επιπλέον θα αναφερθώ στην περίπτωση μιας αδερφής, όπου έχει αδερφό 
με σύνδρομο Ντάουν, όπου είναι μια άλλη από τις περιπτώσεις που μια 
γενετική ανωμαλία όπως το σύνδρομο Ντάουν προβάλλεται ως λόγος για 
έκτρωση και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όντως, είχαν εισηγηθεί 
κάτι ανάλογο στους γονείς με τη δικαιολογία ότι «θα είναι βάρος στα παιδιά 
τους και στους ίδιους». Τριαντατρία χρόνια μετά, η κοπέλα αυτή αναφέρει 
τα εξής: «Όταν γεννήθηκε ο αδερφός μου δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 
η παρουσία του στη ζωή μου θα με δίδασκε. Κάποιες φορές με τον δύσκολο 
τρόπο, ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας εκτός από την αγάπη του 
Θεού, με αποτέλεσμα όμως να μπορώ να χαίρομαι την κάθε στιγμή στη ζωή 
μου, ακόμα και τις δυσάρεστες. Τις φορές που τον βοηθούσα να συλλαβίσει 
δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εκείνος με βοηθούσε να συλλαβίσω τη λέξη: 
«ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ», αλλά ούτε μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι καθώς 
διαπίστωνα ότι ο αδερφός μου δεν μπορεί όσα μπορώ εγώ, θα εκπαιδευόμουν 
σιγά σιγά στην αποδοχή του κάθε μοναδικού προσώπου ξεχωριστά». Αυτή είναι 
μια περίπτωση που δεν έγινε έκτρωση, που θα μπορούσε να είχε γίνει, αλλά 
ταυτόχρονα θα είχε χάσει και η αδερφή αυτή τη δυαντότητα να κερδίσει όλα 
αυτά που μόλις σας διάβασα. 

Δεδομένου του χρόνου, μεταφέρομαι, εν συντομία, στο «δοχείο» κοινωνία  
και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζεται. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο σημεία. 
Το ένα αφορά την παγίδα της ευγονικής και το ότι μεταφέρουμε πλέον μια 
καινούργια κουλτούρα στα παιδιά μας, που υπαγορεύει ότι ο άνθρωπος αξίζει 
αν μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και πως πέρα από αυτά δεν έχει 
αξία. Και το δεύτερο, ως συνέπεια του πρώτου, την αυτονόμηση  της ευθύνης 
από την ευχαρίστηση, με την παράλληλη υποβάθμιση της ευχαρίστησης στην 
ανάγκη της απόλαυσης χωρίς χαρά. Δεν μπορείτε να περιμένετε από τα παιδιά 
σας να διαβάσουν και να βάζουν στόχους αυτοβελτίωσης και εξέλιξης, εάν δεν 
τα έχετε μάθει ότι τα πράγματα δεν εξαντλούνται στο εύκολο αποτέλεσμα, 
χωρίς δυσκολίες. Αυτή η λογική όμως, του γρήγορου αποτελέσματος, της 
ευχαρίστησης χωρίς τον κόπο, αφορά ένα διαστροφικό τρόπο σκέψης που 
τελικά αποδυναμώνει τον άνθρωπο και του στερεί την ικανοποίηση της 
ανακάλυψης περισσότερων δυνατοτήτων και χαρισμάτων, όπου η πάλη μιας 
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δυσκολίας αναδεικνύει. Διαποτίζοντας τη σκέψη των νέων μας με τέτοιες 
διαστροφές, ας μην έχουμε παράπονο για το γεγονός ότι γίνονται φυγόπονοι 
και αποτυγχάνουν. Και η φιλοσοφία που προβάλλεται μέσω της έκτρωσης και 
της νομιμοποίησης αυτής είναι ακριβώς αυτό: η εσφαλμένη πεποίθηση ότι η 
έκτρωση χρειάζεται να γίνεται για να διευκολύνει και να ανακουφίζει. Τώρα 
από τι, ας το αναλογιστεί ο καθένας για το νόημα της ζωής του που θέλει να 
δώσει και αναζητεί.

Ευχαριστώ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ 



Β Ι Β Λ Ι Ο ΠΑ Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

EΞIΣΛAMIΣMOI KAI EΠANEKXPIΣTIANIΣMOI
ΣTHN KYΠPO
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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Kυκλοφόρησε, πρόσφατα, από το KΕΝΤΡΟ MΕΛΕΤΩΝ IΕΡΑΣ MΟΝΗΣ 
KΥΚΚΟΥ το βιβλίο του Kωστή Kοκκινόφτα με τίτλο: 

 
    «EΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΚΑΙ EΠΑΝΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ KΥΠΡΟ»,

το οποίο διερευνά τις ποικίλες πτυχές, εθνολογικές, λαογραφικές, κοινωνιο-
λογικές και άλλες, ενός ζητήματος που απασχόλησε κατά καιρούς αρκετούς 
ερευνητές και συγγραφείς. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες, με την πρώτη 
να εξετάζει το σχετικό ζήτημα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και τη 
δεύτερη κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Την έκδοση συμπληρώνουν 
ανέκδοτα έγγραφα και δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου, βιβλιογραφία και 
ευρετήριο.

Στην αρχή της πρώτης ενότητας, ο συγγραφέας αναφέρεται στις συν-
θήκες που συνέτειναν στον εξισλαμισμό κατοίκων της Κύπρου, ύστερα από 
την κατάκτησή της από τους Τούρκους, το 1571. Για το ζήτημα αυτό αντλεί 
πολύτιμες πληροφορίες από οθωμανικά και άλλα έγγραφα, τα οποία 
διασώζουν μοναδικές μαρτυρίες. Ακολούθως, διερευνά τα όσα διαδρα-
ματίστηκαν σε περιόδους επιδημιών και φυσικών καταστροφών, που αποδε-
κάτιζαν τη γεωργική παραγωγή και καθιστούσαν δύσκολη την επιβίωση, 
καθώς και σε περιόδους αναταραχών, όπως  των σφαγών της 9ης Ιουλίου 
1821 και των όσων επακολούθησαν, κατά τις οποίες το φαινόμενο των 
εξισλαμισμών γνώρισε έξαρση. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης 
κεφάλαια για τους πρώτους επανεκχριστιανισμούς, που συνέβησαν μέσα 
σε πολλές αντιξοότητες, ύστερα από τα μεταρρυθμιστικά διατάγματα Χάττι 
Σερίφ (1839) και Χάττι Χουμαγιούν (1856). Ακόμη, στην ίδια ενότητα γίνεται 
αναφορά σε κοινότητες, που κατοικούνταν από Λινοβάμβακους, όπως 
ονομάζονταν στην Κύπρο οι Κρυπτοχριστιανοί, εξετάζεται ο τρόπος ζωής 
τους και σχολιάζεται η άποψη για την εκ Λατίνων καταγωγή τους.

Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα ο συγγραφέας αναφέρεται στις 
συνθήκες, που διαμορφώθηκαν ύστερα από την καθεστωτική αλλαγή του 
1878 και που είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί από τους Λινοβάμβακους να 
εμφανιστούν δημοσίως ως Xριστιανοί. Παρουσιάζονται δε αρκετά σχετικά 
παραδείγματα επανένταξης στον Xριστιανισμό πρώην Mουσουλμάνων, 
οι οποίοι, ενώ μέχρι τότε δήλωναν στα φανερά πίστη στον Mωάμεθ, στα 
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κρυφά παρέμεναν Xριστιανοί. Επίσης, περιλαμβάνονται αναφορές στις 
λινοβαμβακικές κοινότητες του νησιού και εξετάζονται οι λόγοι που 
συνέτειναν, ώστε οι κάτοικοί τους, είτε να εμφανιστούν δημοσίως ως 
Χριστιανοί, είτε να εξακολουθήσουν να ζουν στην αποκρυφία και με την 
πάροδο του χρόνου να εκτουρκιστούν. Ακόμη, σε ξεχωριστό κεφάλαιο, 
γίνεται αναφορά στην ανεπιτυχή προσηλυτιστική δράση Καθολικών στα 
χωριά της επαρχίας Λεμεσού με στόχο να προσεταιριστούν τους ασταθείς 
θρησκευτικά Λινοβάμβακους κατοίκους τους.

Το ως άνω βιβλίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για μια σημαντική περίοδο 
της ιστορίας του λαού μας, την οποία αξίζει να μελετήσουμε, προκειμένου να 
γνωρίσουμε καλύτερα τους αγώνες του για την ορθόδοξή του πίστη και  την 
επιβίωσή του. 

Η Σύνταξη του περιοδικού μας συγχαίρει θερμά τον ακαταπόνητο 
ιστοριοδίφη κ. Κωστή Κοκκινόφτα και του εύχεται ολοψύχως να συνεχίσει με 
την ίδια πάντοτε θαλερότητα τις επιστημονικές του έρευνες και δημοσιεύσεις. 


