
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019

ΤΟΥ  ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΥ  ΤΟΜΟΥ



“ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Β Α Ρ Ν Α Β Α Σ ”
Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του στόχοι εἶναι ἡ θρησκευτικὴ διαφώτιση τοῦ ποιμνίου Της καὶ ἡ κωδικοποίηση 
τῶν ἐπισήμων ἐγγράφων Της.

Ἐκδίδεται προνοίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου ᾽Αρχιεπισκόπου Κύπρου  κ. κ. Χρυσοστόμου Β´καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Γραφεῖα: Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Kύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22-554-691, Τηλεομοιότυπο 22-346-307.
E-mail: apostolosvarnavas@hotmail.com
Ἐτήσια συνδρομή: Γιὰ τὴν Kύπρο €20.00. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Eὐρώπη €30.00. 
Γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες £30 – ἤ  $50. –  ISSN 1012 – 7151
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.   ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Ε.Τ. : 119-01-014943-01   
ΙΒΑΝ: CY13 0050 0119 0001 1901 0149 4301           SWIFT  HEBACY2N

     Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α              Σελίς 
 
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ.  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι 631 
 TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ:  ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 636 
 ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α΄ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ 
 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΕΠΕΖΗΤΗΣΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ 643 
 (ΨΑΛΜ. 26:8): ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 656

 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 659
 ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  

 ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΛΙΜΗΝ ΕΣΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ» 672 

 ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ:  Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ 677 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ: Ο AΓΙΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ ΒΑΤAΤΖΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙKH TOY ΣΥΝΕIΔΗΣΗ 680 

 ΕΛΠΙΔΟΣ Γ. ΓΟΥΝΑΡΗ: Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ 684

 ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Γ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ: Ο ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 688

 ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ:  ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 701
 ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ κ. ΠΑΥΛΟ ΚΥΜΙΣΗ

 ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ,  707 
 ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

 ΜΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  720 
 ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ 

 ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ: H ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ «KOINOBOYΛEYTIKOY ΣYΣTHMATOΣ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 724 
 ΣTON AΠOHXO THΣ EΛΛHNIKHΣ EΠANAΣTAΣHΣ (1830)

 ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΙΚΙΔΗ:  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 738
 ΚΑΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

 ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥΣ,
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ,  ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ  ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ.



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

a
† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου.

Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 

Χάρις ὑμῖν καὶ Εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός, ἐπὶ γῆς!  Ὑψώθητε»!
 

Ὅ ,τι ἔπρεπε νὰ πετύχει ὁ ἄνθρωπος, μέσῳ μιᾶς ἀνόδου του πρὸς 
τὸν Θεό, καὶ δὲν τὸ πέτυχε, τὸ πραγματοποιεῖ σήμερα ὁ Θεός, 
κατερχόμενος πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἔρχεται ὁ Δυνατὸς νὰ πολεμήσει 

τὸν «αἰχμαλωτεύσαντα ἡμᾶς», νὰ ἐκμηδενίσει τὴ δύναμή του καὶ νὰ ὁδοποιήσει 
«πάσῃ σαρκί» τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον. 

Ὅταν στὴν ψυχὴ τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων εἶχαν ἐμφιλοχωρήσει 
ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀνησυχία, ἡ ἔλλειψη νοήματος βίου, κι ὅταν ὁ κόσμος 
ἀπελπισμένος ἀπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ κακοῦ ἔχασε κάθε ἐλπίδα γιὰ σωτηρία, 
«ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ» (Γαλ. 4, 4). Δὲν ἦλθεν «ἐν δυνάμει 
ὑλικῇ», ἀλλ’ «ἐν δυνάμει ἀρετῆς». Κατέρχεται ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὡς 
βρέφος ἄσημο καὶ ἀνυπεράσπιστο, γιὰ νὰ δείξει ἔμπρακτα ὅτι «τὸ μωρὸν τοῦ 
Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον 
τῶν ἀνθρώπων ἐστί» (Α΄ Κορ. 1,25), ἐγκαινιάζοντας ἔτσι τὴν «ἐν Χριστῷ 
καινὴν κτίσιν» (Πρβλ Β΄ Κορ. 5,17), τὴν ἐποχὴν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Τὰ ἱερὰ κείμενα ἀλλὰ καὶ ἡ θύραθεν γραμματεία μᾶς βοηθοῦν νὰ κατα-
νοήσουμε ὅτι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἕνας συμβολισμός, 
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ὅπως οἱ ἐνσαρκώσεις τῶν διαφόρων «θεοτήτων» τῆς μυθολογίας, ἀλλὰ μία 
πραγματικότητα, ἡ ὄντως νέα πραγματικότητα, «τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν 
ἥλιον» κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Ἔγινε σὲ συγκεκριμένη ἱστορικὴ 
στιγμή, ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου, σὲ ἕνα συγκεκριμένο 
λαό, τὸν Ἰουδαϊκό, «ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ», σὲ συγκεκριμένο τόπο, στὴ 
Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

Προσκυνοῦντες καὶ ἐμεῖς τὸ «μέγα μυστήριον» δοξάζουμε τὴν ἄφατη 
Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ὁποίας μᾶς «εἰσήγαγε καὶ πάλιν εἰς τὸν 
Παράδεισον», μᾶς ἔδωσε τὴ δυνατότητα τῆς θέωσης. Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ ἔγινε ὁ σωτήρας μας, γιατὶ στὴ θεία Του ὑπόσταση ἕνωσε τὴν 
ἀνθρώπινή μας φύση, χαρίζοντάς μας τὴν αἰώνια ζωή. Ἔπρεπε ὁ ἄνθρωπος 
νὰ προσληφθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ σωθεῖ, ἀφοῦ «τὸ ἀπρόσληπτον καὶ 
ἀθεράπευτον∙ Ὃ δὲ ἥνωται τῷ Θεῷ τοῦτο καὶ σώζεται», ὅπως χαρακτηριστικά 
λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (P.G.37,181) .

Μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ μὴν ἀσχολεῖται μὲ τὴ δυνατότητα αὐτὴ τῆς θέωσης, 
καὶ νὰ θέτει στὴ ζωή του στόχους πολὺ περιορισμένους καὶ ἐγκόσμιους. 
Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ, ὅμως, μᾶς ἔδωσε τὴ δυνατότητα τὴν ὁποία 
προηγουμένως δὲν εἴχαμε. Ἔχουμε σήμερα τὴ δυνατότητα ὄχι μόνον «τὴν 
υἱοθεσίαν νὰ ἀπολάβωμεν» (Πρβλ. Γαλ. 4, 5) ἀλλὰ καὶ «Θείας κοινωνοί 
φύσεως» (Β΄Πετρ. 1,4) νὰ ἀναδειχθοῦμε.

Ταυτόχρονα, τὸ μήνυμα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ θὰ εἶναι πάντα 
ξεκάθαρο: δὲν εἶναι ὁ ἀνθρώπινος παράγοντας ποὺ κυβερνᾶ καὶ κατευθύνει 
τὴν Ἱστορία. Ὑπάρχει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μέσα στὸ ὅλο μυστήριο τῆς Θείας 
Οἰκονομίας, συγκαταβαίνει καὶ γίνεται ἄνθρωπος «κενώνει ἑαυτόν»  (Φιλιπ. 2, 
7) μέχρι βρέφους ἀδυνάτου καὶ ἀπειλῆς Ἡρώδου, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, 
μὲ σκοπὸ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, παραμένοντας, ὁ Κύριος ὅλου τοῦ 
κόσμου καὶ προνοητὴς ὅλης τῆς φύσεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μὲ βάση τὴν ἀκράδαντη πίστη μας στὸν «ὡς βρέφος ἀνακείμενον 
ἐν τῇ φάτνῃ», ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ Θεὸς Ἰσχυρός, καλούμαστε νὰ  
ἀντιμετωπίσουμε τὴν γιὰ 46, τώρα, χρόνια συνεχιζόμενη κατοχὴ τῆς πατρί-
δαςμας, νὰ ἀναζητήσουμε διεξόδους ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα καὶ πορεία πρὸς 
ἀπελευθέρωση τῆς κατεχόμενης γῆς μας. 
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Ἡ Τουρκία οὔτε ἀποκρύπτει οὔτε συγκαλύπτει, πιά, τὸν τελικό της 
στόχο, ποὺ εἶναι ἡ κατάληψη καὶ τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου. Ἡ 
εἰσβολὴ στὴ θάλασσά μας, ἡ προώθηση νέων τετελεσμένων καὶ οἱ ρητορικὲς 
ἐκφοβισμοῦ πρὸς ψυχολογικὴ κατάρρευση τοῦ λαοῦ μας, δὲν ἀφήνουν καμιὰν 
ἐλπίδα σ’ ἐμᾶς  ὅτι ἡ Τουρκία θά ἀποδεχθεῖ ἕναν ἔντιμο συμβιβασμό. Γι’ αὐτὸ 
καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς αὐταπάτες ὡς πρὸς τὴν ἐξεύρεση, μέσῳ 
τῆς ἀκολουθούμενης διαδικασίας, μιᾶς βιώσιμης λύσης τοῦ προβλήματός μας.

Μέσα στὰ πλαίσια τῶν σχεδιασμῶν καὶ τοῦ μόνιμου στόχου της, ἡ 
Τουρκία ἄλλαξε, βίαια, παρὰ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις καὶ κανονισμούς, ὅλα 
τὰ ἑλληνικὰ τοπωνύμια, ὄχι μόνο στὶς κατεχόμενες, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐλεύθερες 
περιοχές, καὶ τὰ ἀντικατέστησε μὲ τουρκικά, γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ κάθε ἴχνος 
ἑλληνικῆς παρουσίας στὴν Κύπρο. Μέσα στὰ ἴδια πλαίσια ἐπιδιώχθηκε καὶ ἡ 
ἰσλαμοποίηση τῶν κατεχομένων.

Οἱ ὁμολογίες τῶν ἴδιων τῶν Τούρκων φανερώνουν τοὺς στόχους τους: 
Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι δηλώνουν ὅτι τώρα, μετὰ τὴν εἰσβολὴ, ποὺ ἔχει κάνει 
πράξη τὴ διχοτόμηση, στόχος τους εἶναι «μία λύση χωριστοῦ κράτους καὶ 
συνομοσπονδίας, ὑπὸ τὴν ἐγγύηση τῆς Τουρκίας, ποὺ ἐξασφαλίζει καλύτερα 
τὰ τουρκικὰ συμφέροντα, ἐφόσον ἡ Τουρκικὴ πλευρὰ θὰ ἔχει ἴσο λόγο πάνω 
σὲ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο». Καὶ συμπληρώνουν: «μιὰ τέτοια λύση ἀφήνει τὴν 
προοπτικὴ γιὰ τὸν ἔλεγχο, στὸ μέλλον, ὁλόκληρης τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν 
Τουρκία».

Διακεκριμένος Ἕλληνας Ἀκαδημαϊκὸς ὁ ὁποῖος μελέτησε γιὰ μιὰν ὁλό-
κληρη ζωή, τὴν τουρκικὴ πολιτική, συμπεραίνει: «Ἡ στοχοθεσία τῆς Τουρκίας 
προχωρᾶ πολὺ πέραν τῆς διχοτόμησης. Περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῆς Κύπρου».

Μπροστὰ στὶς ξεκάθαρες τουρκικὲς ἐπιδιώξεις δὲν θὰ πρέπει νὰ δείξουμε 
νωχέλεια. Θὰ πρέπει νὰ δράσουμε συντονισμένα ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός, 
συνειδητοποιώντας ὅτι τὸ Κυπριακὸ εἶναι πρόβλημα πανεθνικό, ἄρρηκτα 
συνδεδεμένο μὲ τὴν ἀσφάλεια ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Ἑλλάδα καὶ Κύπρος 
θὰ πρέπει νὰ πιστέψουμε στὶς δυνάμεις μας. Εἴμαστε δύο κράτη μέλη τῶν 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Συντονιζόμενοι μποροῦμε νὰ 
πετύχουμε πολλά. Ἕνα νέο ἑνιαῖο ἀμυντικὸ δόγμα μὲ τὴν Ἑλλάδα, παράλληλα 
πρὸς τὶς ἐπιδιωκόμενες συνεργασίες μὲ ἄλλες χῶρες τῆς περιοχῆς, θὰ ἐνισχύσει 
ἀφάνταστα τὴν ἄμυνά μας καὶ θὰ ἐμψυχώσει τὸν λαό μας.

Μὰ καὶ στὸ διπλωματικὸ πεδίο μποροῦμε, συνεργαζόμενοι, νὰ πετύχουμε 
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πολλά. Ἂς μὴ λησμονοῦμε τὴν ἀποφασιστικὴ καὶ ἐπιτυχὴ κίνηση τῆς Ἑλλάδας 
γιὰ εἰσδοχὴ τῆς Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὕστερα, θὰ πρέπει νὰ πάρουμε 
τὴ μεγάλη ἀπόφαση τῆς ἀλλαγῆς πορείας γιὰ ἐπίλυση τοῦ προβλήματός 
μας. Γιὰ ὅσους δὲν ἐθελοτυφλοῦν καὶ δὲν πάσχουν ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῆς 
αὐτοδικαίωσης, ἡ χάραξη μιᾶς νέας ἐθνικῆς στρατηγικῆς, ἡ ἐπιδίωξη μιᾶς νέας 
διαπραγματευτικῆς βάσης εἶναι μονόδρομος. Ἡ μέχρι σήμερα ἀκολουθούμενη 
πορεία τῶν «διακοινοτικῶν συνομιλιῶν» μὲ τὶς συνεχεῖς ὑποχωρήσεις μας καὶ 
τὶς συνεχῶς προβαλλόμενες νέες Τουρκικὲς ἀξιώσεις, ὁδηγεῖ σταθερὰ στὴν 
τουρκοποίηση τοῦ τόπου μας.

Οἱ κοινὲς προσπάθειες Ἑλλάδας καὶ Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπανταχοῦ τῆς 
γῆς Ἑλλήνων, πρέπει νὰ ξεκινήσουν μὲ τὴν ἀταλάντευτη διεκδίκηση καὶ γιὰ τὸν 
λαό μας τῶν ὅσων ἀπολαμβάνουν οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι καὶ ὅλος ὁ ἐλεύθερος 
κόσμος: Ἐλεύθερη διακίνηση, ἐλεύθερη ἐγκατάσταση καὶ ἐλεύθερη ἀπόκτηση 
περιουσίας σὲ ὅλη τὴν πατρίδα μας. Κι ἀκόμα: ἕνας ἄνθρωπος μία ψῆφος. Εἶναι 
ἀδιανόητο τὸ 18% νὰ ἐπιβάλλεται στὸ 82% καὶ νὰ παραλύει  τὸ Κράτος.

Παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, καλούμαστε 
νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας. Ἡ 
Ἱστορία διαβεβαιώνει γιὰ τὴν τελικὴ κατίσχυση τοῦ δικαίου καὶ τὴν ἐπικράτηση 
τῆς δικαιοσύνης, τὴν ὁποία ἔφερε στὴ γῆ «τὸ τεχθὲν σήμερον ἐν Βηθλεὲμ νέον 
παιδίον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»  

Αὐτοῦ τὸ ἄπειρον ἔλεος, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἐπικαλούμαστε σὲ 
ὅλους, ἰδιαίτερα στοὺς ἐμπερίστατους: στοὺς ἀγνοουμένους καὶ στοὺς συγ-
γενεῖς τους, στοὺς πρόσφυγες, στοὺς ἐγκλωβισμένους, στοὺς πάσχοντες.  
Ἐλπίζουμε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τοὺς δικούς μας  ἀγῶνες, ἡ νέα 
χρονιά, στὴν ὁποία ἐντὸς ὀλίγου θὰ εἰσέλθουμε, νὰ σημάνει τὸ τέλος τῶν 
δεινῶν μας καὶ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας.

Διάπυρος ἐν Χριστῷ τεχθέντι εὐχέτης

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
Χριστούγεννα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2019
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Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Βυζαντινό Μουσεῖο Πάφου
"... ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ"  (Πρβλ. Λουκ. 2, 11).



ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α΄
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

22 Δεκεμβρίου 2019

a
 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η Εκκλησία της Κύπρου τίμησε την Κυριακή 22α Δεκεμβρίου 2019, τη 
μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου 
Α΄, με την τέλεση του καθιερωμένου μνημοσύνου του στον 

καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννου. Της Θείας Λειτουργίας και της ακολουθίας 
του μνημοσύνου προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Β΄. Τον πρέποντα 
λόγο εκφώνησε ο Διευθυντής του Γραφείου του κ. Φρίξος Κλεάνθους.  Στη 
συνέχεια ο Μακαριώτατος  μετέβη στο κοιμητήριο του Αγίου Σπυρίδωνος, 
όπου είναι θαμμένο το σεπτό σκήνωμά του, τέλεσε τρισάγιο και κατέθεσε 
στέφανο εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου.

Παραθέτουμε το κείμενο της ομιλίας του κ. Φρίξου Κλεάνθους, για να 
έχουν τη δυνατότητα και οι  νεότερες γενεές να γνωρίσουν την προσωπικότητα 
του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου.

Μακαριώτατε,

Πολύ Σας ευχαριστώ για την ευγενή καλοσύνη Σας να μου αναθέσετε την 
εκφώνηση του εφετινού επιμνημόσυνου λόγου, με την ευκαιρία της τέλεσης 
σήμερα του δωδέκατου, στη σειρά, ετήσιου μνημοσύνου του προκατόχου Σας, 
αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α΄

1977  -  2007

Αναμφίβολα, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ υπήρξε αφ, ενός 
μεν μια εξέχουσα ισχυρή εκκλησιαστική φυσιογνωμία όχι μόνο της Εκκλη-
σίας της Κύπρου αλλά και της καθόλου Ορθοδοξίας, αφ , ετέρου δε μια 
ισχυρή εθνική προσωπικότητα! Δεν αντλούσε δύναμη και δόξα από τον 
Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, αλλά αντίθετα αυτός, με τα χαρίσματα και τις 
αρετές του, προσέδιδε τιμή, κύρος και αίγλη στο ύψιστο αξίωμα που κατείχε! 
Γι` αυτό και πολύ δίκαια και επάξια ετύγχανε του αμέριστου σεβασμού και της 
καθολικής αναγνώρισης και εντός και εκτός Κύπρου!

Απόδειξη τούτου αποτελεί και η συλλυπητήρια επιστολή τού Οικου-
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μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ημερομηνίας 24ης Δεκεμβρίου 2007, προς 
την Υμετέρα Μακαριότητα: «Ο μακαριστός Πρωθιεράρχης, γράφει ο Πανα-
γιώτατος, ανέλαβε το πηδάλιον της Κυπριακής Εκκλησίας εις καιρούς δυσχει- 
μέρους και κρισίμους, βαστάσας εις τους ευσταλείς ώμους αυτού την βαρείαν 
ευθύνην της διαδοχής του προκατόχου αυτού και της ειρηνεύσεως της 
Εκκλησίας. Δυνάμεθα να είπωμεν ότι εξεπλήρωσε την αποστολήν αυτού μεθ` 
υπευθυνότητος και ευσυνειδησίας και εστάθη εις το ύψος των περιστάσεων, 
διατηρήσας υψηλά εις την συνείδησιν του λαού το κύρος της Εκκλησίας του…».

Επιβεβαίωση, ακόμη, του αμέριστου σεβασμού και της καθολικής ανα-
γνώρισης που ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος ετύγχανε αποτελεί και το γεγονός 
ότι, όταν στις 3 Ιανουαρίου 1995 επέστρεψε από το Λονδίνο, όπου είχε υπο-
βληθεί σε εγχείριση καρδιάς, τον υποδέχθηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Γλαύκος Κληρίδης -με τον οποίο, 
ως Πρόεδρο, είχε μια αγαστή συνεργασία- λέγοντας στην προσφώνησή του: 
«Εκφράζουμε, Μακαριώτατε, τη χαρά της Κυβέρνησης, αλλά και ολόκληρου 
του Ελληνισμού της Κύπρου για την επάνοδό Σας, για να συνεχίσετε το έργο 
Σας και ως ποιμήν, και ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας μας και ως Εθνάρχης»! 

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ γεννήθηκε στον Στατό, στις 27 Σε-
πτεμβρίου 1927 και πέθανε σαν σήμερα, στις 22 Δεκεμβρίου 2007. Μετά 
την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο, εντάχθηκε στην Ιερά Μονή 
Κύκκου. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, και ακολούθως στη Φιλοσοφική 
και στη Θεολογική Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1952-1961). Κατά 
την περίοδο εκείνη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος του ανέθεσε και τη διεύθυνση 
του Γραφείου Εθναρχίας, στην Αθήνα.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1951 χειροτονήθηκε Διάκονος και στις 29 Οκτω-
βρίου 1961, πρεσβύτερος, και προχειρίστηκε εις Αρχιμανδρίτη, από τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ´.

Στις 28 Μαρτίου 1968 εκλέγηκε ομόφωνα και στις 14 Απριλίου 1968 
χειροτονήθηκε Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας, θέση που κατείχε μέχρι το 1973. 
«Ήταν -δήλωσε σε μια συνέντευξή του- μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος για 
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τον τόπο μας και για τον Εθνάρχη Μακάριο. Προσωπικά, βέβαια, σταθήκαμε 
με συνέπεια δίπλα του και του προσφέραμε όλη μας τη βοήθεια και τη 
συμπαράσταση…».

Στις 28 Ιουλίου 1973 εξελέγη Μητροπολίτης στην εμπερίστατη, τότε, λόγω 
της εκκλησιαστικής κρίσης, Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Όλη η Πάφος βρισκόταν 
σε πολύ δύσκολη κατάσταση, που κατέστη οξύτερη, λόγω του πραξικοπήματος 
και της εισβολής. Πέραν του σημαντικότατου εκκλησιαστικού του έργου, 
και σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η ανεργία, και 
γενικότερα να ξεπερασθεί ο οικονομικός μαρασμός των κατοίκων, ίδρυσε το 
εργοστάσιο πλαστικών ειδών ΚΟΣΜΟΠΛΑΣΤ, στη Γεροσκήπου, και ύστερα 
το εργοστάσιο Μεταλλικών Σωλήνων, στο Ανατολικό. Ο ίδιος, σε μια δήλωσή 
του, το1979, τόνισε ότι πραγματοποίησε όλα αυτά «σε μια εποχή, που όχι λίγοι 
έβλεπαν μάταιη κάθε επένδυση στην Κύπρο και ζητούσαν να φύγουν, αλλά και 
με σκοπό αυτά να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον λαό για την επιβίωση μας στον 
τόπο μας». 

Εκλέγηκε Αρχιεπίσκοπος στις 12 Νοεμβρίου 1977 και εγκαθιδρύθηκε 
την επόμενη, 13 Νοεμβρίου, 1977. Ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, συγχαίροντάς τον για την εκλογή του, τόνιζε: 
«Μακαριώτατε, είμαι βέβαιος, ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός στην κρίσιμη αυτήν 
περίοδο της ιστορίας του θα έχει στο πρόσωπό σας τον άξιο ποιμενάρχη και 
συνεχιστή των εθνικών παραδόσεων»!

Έργα της ζωής του, ως Αρχιεπισκόπου, υπήρξαν, μεταξύ άλλων: 

• Η σύγκληση της Β΄ Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου (1982), που απο-
κατέστησε την εκκλησιαστική ενότητα, με την άρση της καθαιρέσεως 
των Μητροπολιτών Πάφου Γενναδίου και Κιτίου Ανθίμου. Επρόκειτο για 
μια πολύ δύσκολη, αλλά αναμφίβολα κορυφαία καθοριστική ενέργεια, το 
βάρος και τις συνέπειες της οποίας μόνο ο ίδιος, ως ηγετική φυσιογνωμία, 
μπορούσε να σηκώσει στους ώμους του.

• Η ανόρθωση των οικονομικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, η οποία 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα μικρό οικονομικό θαύμα.  

• Η ίδρυση του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στο οποίο φιλο-
ξενούνται τα ανεκτίμητης αξίας Βυζαντινό Μουσείο, Πινακοθήκη και 
Βιβλιοθήκη.  
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640  ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

• Η ανέγερση του «Μακάρειου Νοσοκομείου», το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα 
τμήματα -Γυναικολογικό, Μαιευτικό, Παιδιατρικό καί Αντιαναιμικό- και 
το οποίο ακολούθως παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

• Η λειτουργία του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού  "Ο ΛΟΓΟΣ" και του 
Λογοδικτύου (1992).

• Η διεξαγωγή (1984) του Παγκύπριου εράνου προς ενίσχυση της άμυνάς 
μας, κατά τον οποίο συγκεντρώθηκε το τεράστιο για την εποχή ποσό του 
ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων λιρών περίπου (£1.400.000 
λ.Κ.).

Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ έστω και ονομαστικά στην 
πληθώρα των άλλων έργων, που η πατρική του αγάπη δαψιλώς καρποφόρησε. 
Θα σταθώ, όμως, σε ελάχιστα μόνο περιστατικά, που καταμαρτυρούν τη 
μεγαλοσύνη του ως εκκλησιαστικού και εθνικού ηγέτη:

Ως λειτουργός του Υψίστου, όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία και έφτανε 
στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, βίωνε μέχρι δακρύων την ιερότητα της 
στιγμής! Αδιάψευστοι μάρτυρες τούτου αποτελούν οι κληρικοί που είχαν τη 
χάρη και την ευλογία να συλλειτουργούν μαζί του. 

Προσωπικά, ακόμη, θαύμαζα το θάρρος της γνώμης του και την άνεση 
να κοιτάζει στο πρόσωπο και στα μάτια τους συνομιλητές του, όποιοι και αν 
ήταν αυτοί και όσο ψηλά και αν βρίσκονταν. Θυμούμαι χαρακτηριστικά τη 
συνάντησή του, στις 22 Μαΐου 1979, με τον τότε Πρόεδρο των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής Τζίμυ Κάρτερ. Καθώς πηγαίναμε στον Λευκό Οίκο, ένας 
από τους εκεί διπλωματικούς μας, καλοπροαίρετα βέβαια, προσπάθησε να του 
πει τις σκέψεις και τις εισηγήσεις του για τη συνάντηση με τον Αμερικανό 
Πρόεδρο. 

-Μακαριώτατε, του είπε, τώρα που θα δείτε τον Πρόεδρο Κάρτερ καλό είναι 
να προσπαθήσετε να του μιλήσετε διπλωματικά, μήπως και σας παρεξηγήσει… 

Βεβαίως, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τελειώσει τη φράση του, γιατί ο 
Μακαριώτατος τον διέκοψε. 

-Στάσου, του είπε. Μέχρι τώρα πίστευα ότι είσαι εκπρόσωπος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες! Μήπως κάνω λάθος και μιλώ με τον 
εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο; 
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Και βεβαίως, όταν λίγο πιο ύστερα συνάντησε τον Πρόεδρο Κάρτερ στο 
Γραφείο του, στον Λευκό Οίκο, ο Μακαριώτατος του μίλησε στα ίσα. Και ο 
Πρόεδρος Κάρτερ όχι μόνο δεν παρεξήγησε τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο, αλλ’ 
αντίθετα απολογήθηκε σ’ αυτόν για την ευθύνη της χώρας του στη συμφορά, 
που προκάλεσε στον λαό και στη νήσο μας η τουρκική εισβολή. Να τονίσω, 
ακόμη, ότι στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια αμοιβαία και ειλικρινής φιλία, που 
συνεχίστηκε μέχρι τέλους, ανάμεσα στον Πρόεδρο Κάρτερ και τον μακαριστό 
Αρχιεπίσκοπο. 

Μοναδική, βεβαίως, υπήρξε η αγάπη του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου 
και προς όλους ανεξαίρετα τους κληρικούς μας. Πολλές ήταν οι φορές που και 
σε μένα, αλλά και σε άλλους, τόνιζε με έμφαση: 

-Σας παρακαλώ -μας έλεγε- και ο τελευταίος κληρικός, όπως και κάθε 
άλλος, θέλω να αισθάνονται την Ιερά Αρχιεπισκοπή ως δικό τους σπίτι!

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ και στο θέμα της φιλανθρωπίας υπήρ- 
ξε μοναδικός και αξεπέραστος. Θυμούμαι, τέτοιες μέρες του Δεκέμβρη, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, έφτασε αργά το μεσημέρι στην Ιερά Αρχι-
επισκοπή Κύπρου ένας μεσόκοπος και δυστυχής άνθρωπος, που μόλις είχε 
αποφυλακιστεί και θα πήγαινε στο χωριό του για τα Χριστούγεννα. Ήθελε 
βοήθεια, αλλά οι υπεύθυνοι της φρουράς τού εξηγούσαν, ότι ήδη ήταν αργά, 
το Λογιστήριο έκλεισε, ο Αρχιεπίσκοπος αποσύρθηκε στο δωμάτιό του και 
το θέμα του δεν μπορούσε να διευθετηθεί εκείνη την ώρα. Ο Μακαριώτατος 
αντιλήφθηκε τη φασαρία, που γινόταν. Μου τηλεφώνησε και με παρεκάλεσε 
να οδηγήσω τον άνθρωπο εκείνον κοντά του. 

-Κάθησε να φάμε μαζί, του είπε! 

Στην αρχή ο ξένος δεν ένιωθε και πολύ άνετα. Μπροστά στην επιμονή, 
όμως, του Μακαριωτάτου, ο άνθρωπος κάθισε και γευμάτισε μαζί του και 
ύστερα με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε στον Μακαριώτατο την προσωπική 
του δυστυχία, και το πώς κατέληξε στη φυλακή. Και βεβαίως, ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος, μαζί με τους λόγους της πατρικής του αγάπης, έβγαλε από την 
τσέπη του και έδωσε στον φιλοξενούμενό του την αναγκαία για την περίσταση 
ευλογία του…

Αλλά και στον θεσμό της φιλίας, ο Μακαριώτατος απέδιδε μια ξεχω-
ριστή αξία και σημασία. Θυμούμαι, στο Γραφείο του είχε αναρτημένη τη 
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φωτογραφία του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού, με τον οποίο τον συνέδεε 
μια βαθύτατη αγάπη και αλληλοεκτίμηση. Όταν λοιπόν το 1988, ο αείμνηστος  
Σπύρος Κυπριανού έπαυσε να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάποιοι 
-καλοπροαίρετα βέβαια- είπαν ότι θα έπρεπε να αποσύρει από το Γραφείο του 
τη φωτογραφία του:

-Να τους πεις -μου είπε- ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν αλλάσσει τους φίλους του, 
όπως αλλάσσουν αυτοί τα υποκάμισα!

Ανεξάρτητα, βέβαια, από αυτό, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος, τιμώντας 
και τον θεσμό του Ανώτατου Άρχοντα του τόπου μας, μου έδωσε οδηγίες για 
την τοποθέτηση στο Γραφείο του και της φωτογραφίας του νέου Προέδρου 
της Δημοκρατίας. 

Τελειώνοντας, Μακαριώτατε, στέκομαι στη διαθήκη τού αείμνηστου 
προκατόχου σας, όπως ο ίδιος τη διατύπωσε στην τελευταία του συνέντευξη, 
στις 26 Απριλίου 2002 -μια μέρα δηλαδή πριν από το ατύχημά του- στο 
περιοδικό «Σελίδες» του Φιλελευθέρου. Στην ερώτηση, «τι θα ήθελε να αφήσει 
ως διαθήκη του», ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ είπε επί λέξει: «Να μην 
υποσταλεί ποτέ η σημαία του αγώνα, μέχρι την άγια ημέρα της απελευθέρωσης 
και της δικαίωσης. Μέχρι την άγια εκείνη ημέρα, που θα μπορέσουμε να 
ξαναλειτουργήσουμε στον Απόστολο Βαρνάβα, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ 
Κερύνειας, στον Άγιο Μάμα Μόρφου και στον Απόστολο Ανδρέα Καρπασίας, 
δηλαδή σε μια ελεύθερη και ενωμένη απ' άκρη ως άκρη Κύπρο»!

Ευχηθείτε, Μακαριώτατε, όπως η διαθήκη τούτη του αείμνηστου προκα-
τόχου σας σύντομα βρει τη δικαίωσή της! 

Γνωρίζοντας προσωπικά, Μακαριώτατε, την ανυπόκριτη αγάπη, που σας 
είχε από τα χρόνια που ήσαστε Ηγούμενος, και ακολούθως Μητροπολίτης 
Πάφου, είμαι σίγουρος ότι από εκεί, που τώρα βρίσκεται, θα πρεσβεύει στον 
Θεό, ώστε δαψιλώς να ευλογεί την Αρχιεπισκοπεία σας, αλλά και να σας 
υγιαίνει εν παντί στο θέμα της προσωπικής σας υγείας, που εσχάτως σας 
ταλαιπωρεί και σας δοκιμάζει! Αιωνία ας είναι η μνήμη του!

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ά



ΕΠΕΖΗΤΗΣΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ (ΨΑΛΜ. 26:8): 
 ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
a

 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, κάθε πολιτισμοῦ 
καί κάθε γεωγραφικῆς περιοχῆς, ἀποτελεῖ θεμελιῶδες θρησκειολογικό 

φαινόμενο. Φαινόμενο πού ἐμφανίζεται σέ ποικίλες μορφές, πού ἐκφράζεται 
συχνά μέ διαμετρικά διαφοροποιημένους τρόπους, πού ἐμπλέκει τή γλώσσα, 
τήν τέχνη, τήν ἐπιστήμη, τήν πολιτική, τήν οἰκονομία καί γενικά τή διανόηση 
τόσο τοῦ πρωτόγονου ἀνθρώπου τῶν ἀρχικῶν αἰώνων τῆς ἀνθρώπινης 
ἱστορίας ὅσο καί τῶν προχωρημένων διανοητῶν τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, ὡς στοιχειῶδες θρησκειολογικό φαινόμενο, μπορεῖ 
τελικά νά αναχθεῖ σέ μιά ἁπλή οὐσιαστική κίνηση τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγώ πρός τό 
θεῖο Σύ, σέ μιά δυναμική φορά τῆς ἐγκόσμιας ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν 
ὑπερβατική ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Μιά τέτοια ὅμως ἁπλουστευτική ἀναγωγή δέν 
πρέπει νά δημιουργήσει τήν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται γιά ἁπλό καί εὐκολονόητο 
φαινόμενο.  Ἡ ἀπέραντη καί συνεχῶς διογκουμένη παγκόσμια βιβλιογραφία 
ἐπί τοῦ θέματος τονίζει ἀμέσως τήν πολυσύνθετη καί δυσερεύνητη φύση 
τοῦ φαινομένου τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο. Θαυμάσιο 
παράδειγμα ἐν προκειμένῳ μᾶς προσφέρουν τά βιβλικά κείμενα. Τά κείμενα 
αὐτά ἐνῶ ἀποκαλύπτουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτουν ταυτοχρόνως 
καί τόν ἀνθρώπινο λόγο περί Θεοῦ.  Ἐνῶ κατ᾽ οὐσία φανερώνουν τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ ἀναζητοῦντος τόν ἄνθρωπο, φανερώνουν ἐπίσης καί τήν ἀσίγαστη 
ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου πού εὑρίσκεται ὑπαρξιακά σέ κατάσταση ἀναζητήσεως 
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τοῦ Θεοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό στήν περίπτωση αὐτή ὁ στίχος 8 τοῦ 26ου 
ψαλμοῦ, ἀπό τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Σοί εἶπεν ἡ 
καρδία μου, ἐξεζήτησα τό πρόσωπόν Σου, τό πρόσωπόν Σου Κύριε ζητήσω». 
Πρόκειται γιά τό στίχο πού ἀποτελεῖ μέρος τοῦ τίτλου τῆς παρούσης ὁμιλίας. 
Ὁ στίχος αὐτός ὡς ὀργανικό μέλος ἑνός θεοπνεύστου κειμένου ἀνήκει φυσικά 
στήν εὐρύτερη σφαίρα τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὅμως προφανές ὅτι 
ὁ ἴδιος στίχος ἐκφράζει μέ ἀπόλυτη σαφήνεια καί ἀδιαμφισβήτητο πάθος μιά 
καθαρῶς ἀνθρώπινη κατάσταση καί τάση τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος πρός τό Θεῖο. 
Θά μποροῦσε ἑπομένως κάλλιστα νά μελετηθεῖ καί ὡς κείμενο ἐνδεικτικό τῆς 
ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ πολλά ἄλλα βιβλικά κείμενα στά ὁποῖα μέ 
εὔγλωττο καί συναρπαστικό τρόπο, ἄλλοτε ἄμεσα ἄλλοτε ἔμμεσα, ἐμφανίζεται 
τό θέμα αὐτό τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ σέ ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσες 
διαφοροποιημένες μορφές. Ἡ διαφοροποίηση ἀναφέρεται κυρίως στό ποιός 
εἶναι ὁ ἀναζητούμενος Θεός καί ποιές οἱ προεξάρχουσες ἰδιότητές του. Θά 
προσπαθήσω μέ ἄκρως συνοπτικό τρόπο νά παρουσιάσω μερικές ἀπό τίς 
παραπάνω διαφοροποιημένες μορφές πού συνιστοῦν οὐσιαστικές βιβλικές 
παραλλαγές στό ζωτικό ὑπαρξιακό φαινόμενο τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ ἀπό 
τόν ἄνθρωπο.

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ, ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΦΙΑ

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΟΓΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Ἡ πρώτη παραλλαγή ἐμφανίζεται στό ἀρχικό κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, 
δηλαδή τοῦ πρώτου βιβλικοῦ κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἰδού ἐπιλεκτικά 
μερικοί στίχοι ἀπό τό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως:

«᾽Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν.  Ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος 
καί ἀκατασκεύαστος, καί σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καί πνεῦμα Θεοῦ 
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» (Γεν. 1:1).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτω φῶς. Καί ἀγένετο φῶς» (Γεν. 1:3).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καί ἔστω 
διαχωρίζον ἀνά μέσον ὕδατος καί ὕδατος. Καί ἐγένετο οὕτως» (Γεν. 1:6).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τό ὕδωρ τό ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς 
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συναγωγήν μίαν, καί ὀφθήτω ἡ ξηρά. Καί γένετο οὕτως» (Γεν. 1:9).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα 
κατά γένος καί καθ᾽ ὁμοιότητα, καί ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τό 
σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατά γένος ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐγένετο οὕτως» (Γεν. 1:11).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρα-
νοῦ εἰς φαῦσιν ἐπί τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνά μέσον τῆς ἡμέρας καί ἀνά 
μέσον τῆς νυκτός· καί ἔστωσαν εἰς σημεῖα καί εἰς καιρούς καί εἰς ἡμέρας καί 
εἰς ἐνιαυτούς· καί ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε 
φαίνειν ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐγένετο οὕτως» (Γεν. 1:14-15).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· Ἐξαγαγέτω τά ὕδατα ἑρπετά ψυχῶν ζωσῶν καί πετεινά 
πετόμενα ἐπί τῆς γῆς κατά τό στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. Καί ἐγένετο οὕτως» 
(Γεν. 1:20).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· Ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχήν ζῶσαν κατά γένος, τετράποδα 
καί ἑρπετά καί θηρία τῆς γῆς κατά γένος. Καί ἐγένετο οὕτως» (Γεν. 1:24).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός· Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽εἰκόνα ἡμετέραν καί 
καθ᾽ὁμοίωσιν, καί ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καί τῶν πετεινῶν τοῦ 
οὐρανοῦ καί τῶν κτηνῶν καί πάσης τῆς γῆς καί πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν 
ἑρπόντων ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ 
ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. 1:26-27).

«Καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα ὅσα ἐποίησε, καί ἰδού καλά λίαν» (Γεν. 1:31).

Τί ἀκριβῶς παρατηροῦμε στήν περίπτωση αὐτή; Ἐδῶ ἔχουμε μιά περιγρα-
φή τῆς δημιουργίας τοῦ σύμπαντος μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στόν πλανήτη Γῆ, 
τόν πλανήτη μας. Ἡ περιγραφή εἶναι ἀπολύτως μεθοδική καί προχωρεῖ μέ 
διαδοχικές φάσεις πού ὁρίζονται μέ βασικούς ἐπαναλαμβανόμενους ὅρους 
(π.χ. «καί εἶπεν ὁ Θεός», «καί ἐγένετο οὕτως» «ἡμέρα μία», «ἡμέρα δευτέρα» 
κ.λπ.) γιά νά δηλωθεῖ η συστηματική καί ἰσόρροπη ἀκολουθία τῶν μειζόνων 
γεγονότων τῆς δημιουργίας. Τά γεγονότα καλύπτουν ἕνα εὐρύ φάσμα 
δημιουργικῶν ἐνεργειῶν πού πραγματοποιοῦνται μέσω τοῦ παντοδύναμου 
λόγου τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ. Στό τέλος τῶν ἕξι χρονικῶν περιόδων, στή 
διάρκεια τῶν ὁποίων πραγματοποιοῦνται τά μείζονα γεγονότα τῆς δη-
μιουργίας, ἡ εἰκόνα πού ἀναδύεται εἶναι ἡ ἑξῆς: ἀπό τήν ἀρχική μηδενική 
κατάσταση ἀνυπαρξίας δημιουργεῖται ἕνα σύμπαν, τό ὁποῖο θεωρούμενο 
ἀπό τήν ἀνθρώπινη σκοπιά χαρακτηρίζεται ὅπως εἶναι φυσικό ἀπό μιά 
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γεωκεντρική ἄποψη. Σύμφωνα μέ τήν ἄποψη αὐτή ἡ γῆ εἶναι «ἀόρατος καί 
ἀκατασκεύαστος, καί σκότος ἐπιφέρεται ἐπάνω τῆς ἀβύσσου». Ἡ ὁρολογία 
εἶναι ὁρολογία χάους, ἀμορφίας καί σκότους. Στή συνέχεια, ὅμως, τό σκότος 
ὑποχωρεῖ, ἡ γῆ παίρνει σαφή μορφή μέ τό διαχωρισμό θαλάσσης καί ξηρᾶς, 
ὁ φυτικός, ὁ ζωϊκός καί ὁ ἀστρικός κόσμος κάνουν τήν ἐμφάνισή τους ὁπότε 
καί δημιουργεῖται ὁ ἄνθρωπος. Δημιουργεῖται κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν 
Θεοῦ, μέ ἐντολή, «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί 
κατακυριεύσατε αὐτῆς» (Γεν. 1:28).

Τό ὑπέροχο αὐτό κείμενο μπορεῖ νά ἀναγνωσθεῖ καί νά ἑρμηνευθεῖ ὄχι 
μόνο ὡς θεολογική βιβλική περιγραφή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ἀλλά 
καί ὡς ἔκφραση τῆς εἰδικῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ 
ἀναζήτηση ἀποβλέπει σέ ἕνα Θεό ὁ ὁποῖος αἴρει τήν ἀνυπαρξία τοῦ κόσμου, 
δηλαδή δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενός τό σύμπαν, καί ἐν συνεχείᾳ μεταμορφώνει 
τό ἀρχικό χάος σέ κόσμο, εἰσάγει στό ἀρχέγονο σκότος τό φῶς, ἐναρμονίζει τό 
σύστημα τῶν θαλασσῶν μέ τήν ξηρά, παράγει τή ζωή καί ἐντέλει δημιουργεῖ 
τόν ἄνθρωπο στόν ὁποῖο χορηγεῖ τόν ἔλεγχο ἐπί πάντων. Ἡ ἀναζήτηση ἐδῶ 
τοῦ Θεοῦ συνδέεται μέ ὑπέρβαση τοῦ κοσμικοῦ φόβου, μέ ὑπέρβαση ἀφενός 
μέν τοῦ τρόμου τῆς ἀνυπαρξίας, τοῦ χάους καί τῆς ἀταξίας τῶν στοιχείων 
τῆς φύσεως, ἀφετέρου δέ τῆς ἀπειλῆς ἐκ τοῦ ζωικοῦ καί φυτικοῦ βασιλείου.  
Ἐπιπλέον ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου διά μόνου τοῦ λόγου μέ τά διαδοχικά 
«καί εἶπεν ὁ Θεός», τά ὁποῖα διαστίζουν τή σχετική περιγραφή, προβάλλει 
τήν παντοδυναμία καί τό ἔλλογο τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ἐφ᾽ ὅσον ὁ ἀναζητούμενος 
Θεός χορηγεῖ στόν ἄνθρωπο τήν κυριαρχία ἐπί τοῦ πλανήτου γῆς.

Ὁ ἀναζητούμενος Θεός τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς Γενέσεως εἶναι Θεός 
δημιουργός οὐσιαστικῆς ὑπάρξεως ἔναντι μηδενικῆς ἀνυπαρξίας, τάξεως 
ἔναντι χάους καί ἐλλόγου προνοίας, ἔναντι ἀλόγου καί τυχαίας φορᾶς 
τῶν πάντων. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἕνας τέτοιος Θεός ἀποτελεῖ τόν 
ἀναζητούμενο Θεό πολλῶν συγχρόνων ἀνθρώπων.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ἡ δεύτερη βιβλική παραλλαγή στό θέμα τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ 
προέρχεται ἀπό ἕνα ἄλλο σπουδαιότατο παλαιοδιαθηκικό κείμενο, τό τρίτο 
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κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως. Πρόκειται γιά τήν περιγραφή τῆς πτώσεως 
τῶν πρωτοπλάστων, γιά τό λεγόμενο προπατορικό ἁμάρτημα τοῦ πρώτου 
ἀνθρωπίνου ζεύγους, τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Ἰδού καί πάλι ἐπιλεκτικά μερικοί 
στίχοι ἀπό τό τρίτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, οἱ ὁποῖοι περιγράφουν γραφικά 
τήν τραγική πτώση τοῦ πρώτου ἀνθρώπινου ζεύγους:

«Ὁ δέ ὄφις ἧν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπί τῆς γῆς, ὧν 
ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. Καί εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ 
μή φάγητε ἀπό παντός ξύλου, τοῦ παραδείσου; Καί εἶπεν ἡ γυνή τῷ ὄφει· 
ἀπό καρποῦ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγούμεθα, ἀπό δέ τοῦ καρποῦ τοῦ 
ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾽αὐτοῦ 
οὐδέ μή ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μή ἀποθανητε. Καί εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ 
θανάτῳ ἀποθανεῖσθε· ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, 
διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν 
καὶ πονηρόν. Καί εἶδεν ἡ γυνή ὅτι καλόν τό ξύλον εἰς βρῶσιν καί ὅτι ἀρεστόν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καί ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καί λαβοῦσα ἀπό τοῦ 
καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε· καί ἔδωκε καί τῷ ἀνδρί αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς, καί ἔφαγον. 
Καί διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί τῶν δύο, καί ἔγνωσαν ὅτι γυμνοί ἦσαν, καί 
ἔρραψαν φύλλα συκῆς καί ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.

Καί ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ 
τό δειλινόν, καί ἐκρύβησαν ὅ τε Ἀδάμ καί ἡ γυνή αὐτοῦ ἀπό προσώπου Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου. Καί ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεός τόν 
Ἀδάμ καί εἶπεν αὐτῷ. Ἀδάμ, ποῦ εἶ; Καί εἶπεν αὐτῷ· τῆς φωνῆς σου ἤκουσα 
περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καί ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καί ἐκρύβην. 
Καί εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός· τίς ἀνήγγειλέ σοι ὅτι γυμνός εἶ, εἰ μή ἀπό τοῦ ξύλου, οὖ 
ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνο μή φαγεῖν, ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἔφαγες; Καί εἶπεν ὁ Ἀδάμ· 
ἡ γυνή, ἥν ἔδωκες μετ᾽ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπό τοῦ ξύλου, καί ἔφαγον. Καί 
εἶπε Κύριος ὁ Θεός τῇ γυναικί· τί τοῦτο ἐποίησας; καί εἶπεν ἡ γυνή· ὁ ὄφις 
ἠπάτησέ με, καί ἔφαγον. Καί εἶπεν Κύριος ὁ Θεός τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, 
ἐπικατάρατος σύ ἀπό πάντων τῶν κτηνῶν. (...) καί τῇ γυναικί εἶπε· πληθύνων 
πληθυνῶ τάς λύπας σου καί τόν στεναγμόν σου· ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα. (...) 
Τῷ δέ Ἀδάμ εἶπεν· ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καί ἔφαγες ἀπό 
τοῦ ξύλου οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτοι μόνου μή φαγεῖν, ἀπ᾽αὐτοῦ ἔφαγες, 
ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φαγῇ αὐτήν πάσας τάς ἡμέρας 
τῆς ζωῆς σου...» (Γεν. 3:1-17).

Τό ἀνωτέρω περιγραφόμενο βασικό γεγονός τῆς πτώσεως τῶν πρωτο-



648  ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

πλάστων, ἕνα βαθύτατα τραυματικό γεγονός, ἀναφέρεται κατ᾽ οὐσία στή 
διάσπαση τῆς σχέσεως μέ τόν Θεό. Μιᾶς σχέσεως, ἡ ὁποία εἶχε ἀμεσότητα 
καί πληρότητα ἐπικοινωνίας, πλήρη ἐλευθερία ἐπιλογῆς ἤ μή, ἀπό πλευρᾶς 
ἀνθρώπου, τῶν ὁδηγιῶν τοῦ Θεοῦ καί ἀρχέγονη ἀθωότητα καί καθαρότητα.

Ἡ παραπάνω περιγραφή, κλασική στό εἶδος της καί στό θέμα της, ἀπο-
καλύπτει σημαντικά στοιχεῖα ἀναφερόμενα στήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ, 
χωρίς ἀμφιβολία, ἐκφράζεται ἡ ἀπέραντη ὀδύνη γιά τήν ἀνθρώπινη πτώση 
καί ἡ βαθύτατη νοσταλγία καί ὁ ἀσίγαστος πόθος γιά μία ἀποκατάσταση 
τῆς ἀρχικῆς σχέσεως, ὡς σχέσεως ἀμεσότητας καί πληρότητας ἐπικοινωνίας, 
πού συνοδεύεται ἀπό τήν ἀνάκτηση τῆς ἀπωλεσθείσης ἀθωότητας καί τή 
δυνατότητα σωστῆς λειτουργίας τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας ὡς ζωτικῆς 
λειτουργίας ἐπιλογῆς τοῦ καλοῦ ἔναντι οἱασδήποτε προκλήσεως.

Τά δομικά στοιχεῖα τῆς περιγραφῆς τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων 
στό τρίτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, ἀποκαλύπτουν μιά μορφή 
ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ ὡς τοῦ ἀπολύτου Σύ, ἑνός Σύ πρός τό ὁποῖο ὑπάρχει 
ἄμεση πρόσβαση, ἑνός Σύ τό ὁποῖο μπορεῖ νά διορθώσει ἔστω καί θανάσιμα 
ἀνθρώπινα λάθη καί νά ἐξαφανίσει ἀρχέγονες ἐνοχές. Ἐδῶ ἡ ἀναζήτηση 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναζήτηση τῆς τέλειας προπτωτικῆς σχέσεως Θεοῦ καί 
ἀνθρώπου, σχέσεως ἡ ὁποία ἔχει ὑπερβεῖ τήν τραυματική μεταπτωτική 
διάσπαση καί καλύπτει τό βαθύτατο ἀνθρώπινο πόθο γιά τό τέλειο Σύ, γιά 
τόν ἀπόλυτα σημαντικό Ἄλλο μέ τόν ὁποῖο ὑπάρχει ἄμεση κοινωνία. Ἕνας 
τέτοιος ἀνθρώπινος πόθος, μιά τέτοια ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ εἶναι εὐδιάκριτη 
στόν κόσμο τοῦ σήμερα.

ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:
Η ΘΕΟΦΑΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ἡ τρίτη βιβλική παραλλαγή στό θέμα τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ 
συναντᾶται σέ μιά σειρά ἀπό περικοπές τόσο στό βιβλίο τῆς Γενέσεως ὅσο καί 
στό βιβλίο τῆς Ἐξόδου. Πρόκειται γιά περικοπές στίς ὁποῖες περιγράφονται 
ἐμφανίσεις τοῦ Θεοῦ σέ σημαντικά βιβλικά πρόσωπα ὅπως ὁ Ἀβραάμ, ὁ 
Ἰακώβ, ὁ Μωϋσῆς καί ἄλλοι. Τέτοιες θεοφανικές ἐμφανίσει συναντοῦμε μεταξύ 
πολλῶν ἄλλων στό 18ο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως (περίπτωση τοῦ Ἀβραάμ παρά 
τήν δρῦ Μαμβρῆ), στά κεφάλαια 28 καί 32 τῆς Γενέσεως (περιπτώσεις τοῦ 
Ἰακώβ στίς περιοχές Μπεθέλ καί Πενέλ) καί στά κεφάλαια 3, καί 32-34 τοῦ 
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βιβλίου τῆς Ἐξόδου (περίπτωση τοῦ Μωϋσέως στήν καιομένη βάτο καί στό 
ὄρος Σινᾶ).

Ἡ περίπτωση Ἀβραάμ, εἰσάγεται στό κεφάλαιο 18 τῆς Γενέσεως μέ τή 
χαρακτηριστική φράση «Ὤφθη δέ αὐτῷ (δηλ. τῷ Ἀβραάμ) ὁ Θεός πρός τῇ δρυί 
τῇ Μαμβρῇ καθημένου αὐτοῦ ἐπί τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας» 
(Γεν. 18:1). Ἡ συνέχεια τῆς περιγραφῆς δέν ἀφήνει ἀμφιβολία ὅτι ἐδῶ 
πρόκειται περί θεοφανείας εἰδικοῦ τύπου. Ἡ θεοφανική αὐτή φανέρωση δέν 
εἶναι στιγμιαία οὔτε ἁπλή καί περιλαμβάνει προαναγελίες σοβαρῶν ἐξελίξεων 
τόσο στή ζωή τοῦ Ἀβραάμ ὡς γενάρχου ὅσο καί στήν ἐπικείμενη καταστροφή 
τῶν Σοδόμων. Οὐσιῶδες μέρος τῆς θεοφανείας εἶναι ἕνας ἐκπληκτικός 
διάλογος μεταξύ Ἀβραάμ καί Θεοῦ. Λόγω τῆς σημασίας του, ὁ διάλογος αὐτός 
παρατίθεται κατωτέρω στήν πληρότητά του (Γεν. 18:22-23). Πρόκειται γιά μιά 
περίπτωση παρεμβάσεως τοῦ Ἀβραάμ ὑπέρ τῆς σωτηρίας των Σοδόμων:

«Ἀβραάμ δέ ἔτι ἦν ἑστηκώς ἐναντίον Κυρίου. Καί ἐγγίσας Ἀβραάμ εἶπε· 
μή συναπολέσῃς (ἐν Σοδόμοις) δίκαιον μετά ἀσεβοῦς καί ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ 
ἀσεβής; Ἐάν ὦσι πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτούς; Οὐκ ἀνήσεις 
πάντα τόν τόπον ἕνεκεν τῶν πεντήκοντα δικαίων, ἐάν ὦσιν ἐν αὐτῇ; Μηδαμῶς 
σύ ποιήσεις ὡς τό ῥῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖται δίκαιον μετά ἀσεβοῦς, καί ἔσται 
ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής. Μηδαμῶς· ὁ κρίνων πᾶσαν τήν γῆν, οὐ ποιήσεις κρίσιν; 
Εἶπε δέ Κύριος· ἐάν εὕρω ἐν Σοδόμοις πεντήκοντα δικαίους ἐν τῇ πόλει, ἀφήσω 
ὅλην τήν πόλιν καί πάντα τόν τόπον δι᾽αὐτούς. Καί ἀποκριθείς Ἀβραάμ εἶπε· 
νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρός τόν Κύριον μου, ἐγώ δέ εἰμι γῆ καί σποδός· ἐάν δέ 
ἐλαττονωθῶσιν οἱ πεντήκοντα δίκαιοι πέντε, ἀπολεῖς ἕνεκεν τῶν πέντε πᾶσαν 
τήν πόλιν; Καί εἶπεν· οὐ μή ἀπολέσω, ἐάν εὕρω ἐκεῖ τεσσσαράκοντα πέντε. 
Καί προσέθηκεν ἔτι λαλῆσαι πρός αὐτόν καί εἶπεν· ἐάν δέ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ 
τεσσαράκοντα; Καί εἶπεν· οὐ μή ἀπολέσω, ἐάν εὕρω ἐκεῖ τεσσαράκοντα. Καί 
εἶπεν· μή τι, Κύριε, ἐάν λαλήσω· ἐάν δέ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκοντα; Καί εἶπεν· 
οὐ μή ἀπολέσω, ἐάν εὕρω ἐκεῖ τριάκοντα. Καί εἶπεν· ἐπειδή ἔχω λαλῆσαι πρός 
τόν Κύριον· ἐάν δέ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι. Καί εἶπεν· οὐ μή ἀπολέσω, ἕνεκεν 
τῶν εἴκοσι. Καί εἶπεν· μή τι, Κύριε, ἐάν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐάν δέ εὑρεθῶσιν 
ἐκεῖ δέκα; Καί εἶπεν· οὐ μή ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα. Ἀπῆλθεν δέ Κύριος, ὡς 
ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Ἀβραάμ, καί Ἀβραάμ ἀπέστρεψεν εἰς τόν τόπον αὐτοῦ» 
(Γεν. 18:22-33).

Στήν περίπτωση αὐτή, ἡ θεοφάνεια ὅπως μᾶς τήν περιγράφει τό βιβλικό 
κείμενο, δέν εἶναι τοῦ εἴδους τῆς μυστικιστικῆς θεωρίας ἤ μιᾶς ἀτομικῆς 
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θρησκευτικῆς ἐμπειρίας. Εἶναι θεοφάνεια πού συνδέεται μέ τίς τύχες μιᾶς 
ὁλόκληρης πόλεως καί μέ τήν περαιτέρω ἱστορία ἑνός λαοῦ. Εἶναι θεοφάνεια 
στήν ὁποία ἡ ἀνθρώπινη πλευρά δέν εἶναι παθητικός δέκτης ἀλλά μέσω τῆς 
θεοφανικῆς εὐκαιρίας παρεμβαίνει στό ἱστορικό γίγνεσθαι.

Ἡ περίπτωση τῆς θεοφανείας παρά τήν δρῦ Μαμβρῆ, ἐκφράζει τήν 
ἀναζήτηση ἀπό τόν ἄνθρωπο ἑνός Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται ὑπό συνθῆκες 
ὁρατές καί ἁπτές, προκειμένου νά διαλεχθεῖ μέ τόν ἄνθρωπο καί νά τοῦ δώσει 
τή δυνατότητα δραστικῆς συμμετοχῆς στή διαμόρφωση ἱστορικῶν ἐξελίξεων 
διαφόρου μορφῆς καί ἐντάσεως. Ὁ θεοφανικός διάλογος στό Γεν. 18:22-33 
ἀποτελεῖ λαμπρό δεῖγμα ἀναζητήσεως ἑνός Θεοῦ, ὁ ὁποῖος παρέχει στόν 
ἄνθρωπο τήν εὐκαιρία παρεμβάσεως, ἡ ὁποία μπορεῖ νά τροποποιήσει ἀκόμη 
καί τό σχέδιο τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ.

Ἡ παραπάνω ἄποψη ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τίς θεοφανικές ἐμφανίσεις 
στόν Μωϋσῆ, ὅπως περιγράφονται στά κεφάλαια 3 καί 32-34 τοῦ βιβλίου τῆς 
Ἐξόδου. Λόγου χάριν, στό 32ο κεφάλαιο τῆς Ἐξόδου ἀναφέρεται ὅτι «ἐλάλησε 
Κύριος πρός Μωϋσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρός τόν ἑαυτοῦ 
φίλον» (Ἐξ. 32:11). Ἐντούτοις ὁ Μωϋσῆς ζητεῖ ἀπό τόν Θεό μιά πλήρως ὁρατή 
θεοφάνεια: «Εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν· 
γνωστῶς ἵνα ἴδω σε, ὅπως ἄν εὑρηκώς χάριν ἐναντίον σου, καί ἵνα γνῶ ὅτι λαός 
σου τό ἔθνος τοῦτο» (Ἐξ. 32:13). Ὁ Μωϋσῆς ζητεῖ τή θεοφάνεια ὡς στοιχεῖο 
ἀπαραίτητο γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἀποστολῆς του καί τῆς εὐθύνης του ἔναντι 
τοῦ λαοῦ. Ζητεῖ τή θεοφάνεια ὡς δυνατότητα γιά τόν ἴδιο, παρεμβάσεως στήν 
ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰσραήλ, δηλαδή παρεμβάσεως στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ 
γιά τό λαό Ἰσραήλ.

Παρόμοιες παρατηρήσεις ἰσχύουν καί γιά τήν περίφημη θεοφανική περι- 
κοπή τοῦ ἕκτου κεφαλαίου τοῦ βιβλίου τοῦ Ἡσαΐου. Ἡ θεοφάνεια ἐν προ-
κειμένῳ συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ἀνάθεση προφητικῆς ἀποστολῆς στόν 
Ἡσαΐα, δηλαδή συνιστᾶ φαινόμενο δυνατότητας παρεμβάσεως ἀπό πλευρᾶς 
ἀνθρώπου στή ζωή γενικοτέρων ἀνθρωπίνων συνόλων.

Ἀσφαλῶς οἱ θεοφάνειες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀποτελοῦν πολύμορφα καί 
πολυσήμαντα φαινόμενα. Νομίζουμε ὅμως ὅτι, μεταξύ ἄλλων, ἀποκαλύπτουν 
τήν τάση ἀπό πλευρᾶς ἀνθρώπου, ἀναζητήσεως ἑνός Θεοῦ ὁ ὁποῖος νά 
προσφέρει τή δυνατότητα θεοφανικῶν ἐμφανίσεων τοῦ βιβλικοῦ τύπου 
τόν ὁποῖο ἁδρομερέστατα παρουσιάσαμε, δηλαδή θεοφανικῶν ἐμφανίσεων 
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κατά τίς ὁποῖες ὁ Θεός καθίσταται ἀντιληπτός διά τῶν αἰσθήσεων, διαλέγεται 
εὐθέως μέ τόν ἄνθρωπο καί τοῦ προσφέρει τήν εὐκαιρία δράσεως, ἡ ὁποία 
ἔχει οὐσιαστικές ἐπιπτώσεις καί δραστικές συνέπειες πέραν τοῦ ἀτόμου τοῦ 
δεχομένου τή θεοφάνεια. Ἡ κοινωνία τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα παρέχει 
πολλά παραδείγματα μιᾶς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία συνδέεται μέ 
θεοφανικές δυνατότητες.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ἡ τέταρτη βιβλική παραλλαγή στό ὑπό μελέτη θέμα, ἀναφαίνεται 
σχεδόν σέ ὅλα τά βιβλικά κείμενα ἀλλά προσφέρεται μέ ἔνταση γραφῆς 
καί περιεχομένου κυρίως στό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν καί στά προφητικά βιβλία 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Πρόκειται γιά τήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ὡς Θεοῦ 
δικαιοσύνης, ὡς ἀμερολήπτου κριτοῦ τῶν ἀνθρώπων καί ὡς ἐγγυητοῦ ἄρσεως 
τῆς πάσης μορφῆς ἐνδοκόσμιας ἀδικίας. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ λέξη 
δικαιοσύνη ἀπαντᾶ περισσότερο ἀπό ὀγδόντα φορές στούς Ψαλμούς καί 
ἑξῆντα περίπου φορές στόν προφήτη Ἡσαΐα. Ἀξίζει νά παραθέσουμε μερικά 
χαρακτηριστικά χωρία, πρωτίστως ἀπό τούς Ψαλμούς:

Ψαλμ. 10:7: «Δίκαιος Κύριος καί δικαιοσύνας ἠγάπησε».

Ψαλμ. 30:1: «Ἐπί σοί, Κύριε ἤλπισα... ἐν τῇ δικαιοσύνη σου ρῦσαί με καί 
ἐξελοῦ με».

Ψαλμ. 47:11: «Δικαιοσύνης πλήρης ἡ δεξιά Σου».

Ψαλμ. 70:16-24: «Κύριε, μνησθήσομαι τῆς δικαιοσύνης σου μόνου ... ἔτι 
δε καί ἡ γλῶσσα μου ὅλην τήν ἡμέραν μελετήσει τήν δικαιοσύνην σου».

Ψαλμ. 96:6: «Ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοί τήν δικαιοσύνην Αὐτοῦ».

Ψαλμ. 97:2: «Ἐγνώρισε Κύριος τό σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν 
ἀπεκάλυψε τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ».

Ψαλμ. 118:40: «Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με».

Ψαλμ. 118:172: «Φθέγξαιτο ἡ γλῶσσα μου τό λόγιόν σου, ὅτι πᾶσαι αἱ 
ἐντολαί σου δικαιοσύνη».

Στόν προφήτη Ἡσαΐα πλήν ἐκφράσεων ὅπως οἱ παραπάνω τῶν Ψαλμῶν, 
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συναντοῦμε καί ὡραιότατες διατυπώσεις ἀσυνήθους ὑποβλητικότητας μέ 
ἀναφορά στό θέμα τῆς δικαιοσύνης ὡς κατ᾽ ἐξοχή ἰδιότητας τοῦ Θεοῦ.

Ψαλμ. 11:5: «[Ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας] ἔσται δικαιοσύνη ἐζωσμένος 
τήν ὀσφύν αὐτοῦ». 

Ψαλμ. 38:19: «Οἱ ζῶντες εὐλογήσουσίν Σε ὅν τρόπον κἀγώ. Ἀπό γάρ 
τῆς σήμερον παιδία ποιήσω, ἅ ἀναγγελοῦσι τήν δικαιοσύνην σου, Κύριε τῆς 
σωτηρίας μου».

Ψαλμ. 45:8: «Εὐφρανθήτω ὁ οὐρανός ἄνωθεν, καί αἱ νεφέλαι ρανάτωσαν 
δικαιοσύνην· ἀνατειλάτω ἡ γῆ ἔλεος καί δικαιοσύνην ἀνατειλάτω ἅμα· ἐγώ 
εἰμι Κύριος ὁ κτίσας σε».

Ψαλμ. 51:6-8: «Ὁ οὐρανός ὡς καπνός ἐστερεώθη, ἡ δέ γῆ ὡς ἱμάτιον 
παλαιωθήσεται... τό δέ σωτήριόν μου εἰς τόν αἰῶνα ἔσται, ἡ δέ δικαιοσύνη 
μου οὐ μή ἐκλίπῃ... Ἡ δέ δικαιοσύνη μου εἰς τόν αἰῶνα ἔσται, τό δέ σωτήριόν 
μου εἰς γενεάν γενεῶν».

Τό πάθος τῆς δικαιοσύνης συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. 
Οἱ ἐντονότατες περί δικαιοσύνης καί ἀδικίας περικοπές προφητῶν, ὅπως ὁ 
Ἡσαΐας, ὁ Ἱερεμίας, ὁ Ἀμώς καί ὁ Ὠσηέ, φανερώνουν τήν ἀναζήτηση ἑνός 
Θεοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι πρωτίστως Θεός δικαιοσύνης. Χωρίς ἀμφιβολία, ἕνας 
σημαντικός ἀριθμός ἀνθρώπων πού ἀναζητοῦν τόν Θεό, ἀναζητοῦν στήν 
οὐσία ἕνα Θεό πού ἐγγυᾶται καί προσφέρει τή δικαιοσύνη στή γνησιότερη καί 
καθαρότερή της μορφή.

Τά βιβλικά κείμενα μέ τήν ἔντονη φωνή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐπιδίωξη τῆς 
δικαιοσύνης στόν κόσμο εἶναι ταυτόχρονως κείμενα στά ὁποίας ἡ ἀνθρώπινη 
φωνή ἐκφράζει μέ πάθος τή δίψα γιά ἕνα Θεό δικαιοσύνης. Ἰδιαίτερα σήμερα, 
σέ ἡμέρες καί χρόνους πού ἐπληθύνθη ἡ ἀδικία.

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Μέ τήν πέμπτη βιβλική παραλλαγή περνοῦμε σέ μιά ἄλλη οὐσιώδη 
ἔκφραση τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται γιά τήν ἀναζήτηση ἑνός 
Θεοῦ χορηγοῦ τῆς γνώσεως καί τῆς σοφίας. Στά βιβλικά κείμενα ἡ τάση 
αὐτή ἐκπροσωπεῖται ἀπό βασικά σοφιολογικά κείμενα, ὅπως οἱ Παροιμίες 
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Σολομῶντος, ἡ Σοφία Σολομῶντος καί ἡ Σοφία Σειράχ.

Στά ἀνωτέρω κείμενα γίνεται συνεχής καί ἐντυπωσιακή ἀναφορά στή 
σοφία καί σέ συναφεῖς ἔννοιες συνδεόμενες πάντοτε μέ τόν Θεό. Θά παραθέσω 
ἀμέσως δύο πολύ σημαντικές σχετικές περικοπές.

Ἡ πρώτη προέρχεται ἀπό τό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν τοῦ Σολομῶντος καί 
συγκεκριμένα ἀπό τό περίφημο 8ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ:

«Ἐγώ ἡ σοφία κατεσκήνωσα βουλήν καί γνῶσιν καί ἔννοιαν ἐγώ ἐπεκα-
λεσάμην. Ἐμή βουλή καί ἀσφάλεια, ἐμή φρόνησις, ἐμή δέ ἰσχύς· ἐγώ τούς ἐμέ 
φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζητοῦντες εὑρήσουσιν. Πλοῦτος καί δόξα ἐμοί 
ὑπάρχει καί κτῆσις πολλῶν καί δικαιοσύνη· βέλτιον ἐμέ καρπίζεσθαι ὑπέρ 
χρυσίων καί λίθον τίμιον, τά δέ ἐμά γεννήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐκλεκτοῦ.

Ἡνίκα ἡτοίμαζεν [ὁ Θεός] τόν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ, καί ὅτε 
ἀφώριζε τόν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ᾽ ἀνέμων.  Ἡνίκα ἰσχυρά ἐποίει τά ἄνω... καί 
ἰσχυρά ἐποίει τά θεμέλια τῆς γῆς, ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόζουσα, ἐγώ ἤμην ᾗ 
προσέχαιρεν. Καθ᾽ ἡμέραν δέ εὐφραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντί 
καιρῷ, ὅτε εὐφραίνετο τήν οἰκουμένην συντελέσας καί ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς 
ἀνθρώπων» (Παροιμ. 8:12-31).

Ἡ δεύτερη περικοπή προέρχεται ἀπό τό βιβλικό κείμενο τῆς Σοφίας Σο-
λομῶντος. Ἐδῶ ἡ σοφία ἐμφανίζεται μέ ἕνα σύνολο θαυμαστῶν ἰδιοτήτων:

«  Ἔστι γάρ ἐν αὐτῇ [τῇ σοφίᾳ] πνεῦμα νοερόν, ἅγιον, μονογενές, πολυμε-
ρές, λεπτόν, εὐκίνητον, τρανόν, ἀμόλυντον, σαφές ἀπήμαντον, φιλάγαθον, 
ὀξύ, ἀκώλυτον, εὐεργετικόν, φιλάνθρωπον, βέβαιον, ἀσφαλές, ἀμέριμνον, 
παντοδύναμον, πανεπίσκοπον καί διά πάντων χωροῦν πνευμάτων νοερῶν 
καθαρῶν λεπτοτάτων. Πάσης γάρ κινήσεως κινητικώτερον σοφία, διήκει δέ 
καί χωρεῖ διά πάντων διά τήν καθαρότητα· ἀτμίς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ Θεοῦ 
δυνάμεως καί ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής· διά τοῦτο 
οὐδέν μεμιαμμένον εἰς αὐτήν παρεμπίπτει, ἀπαύγασμα τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας 
καί εἰκών τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ. Μία δέ οὖσα πάντα δύναται καί μένουσα ἐν 
αὑτῇ τά πάντα καινίζει καί κατά γενεάς εἰς ψυχάς ὁσίας μεταβαίνουσα φίλους 
θεοῦ καί προφήτας κατασκευάζει· οὐδέν γάρ ἀγαπᾷ ὁ θεός εἰ μή τόν σοφίᾳ 
συνοικοῦντα. Ἔστιν γάρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου καί ὑπέρ πᾶσαν ἄστρων 
θέσιν» (Σοφ. Σολ. 7:22-29).

«Ταύτην ἐφίλησα καί ἐξηζήτησα ἐκ νεότητός μου καί ἐζήτησα νύμφην 
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ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ καί ἐραστής ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς» (Σοφ. Σολ. 8:2).

Τό πάθος τῶν περικοπῶν αὐτῶν εἶναι ἐμφανέστατο. Ἡ σοφία, ἡ ἀπόλυτη 
γνώση, δέν προσωποιεῖται ἁπλῶς κατά μεταφορικό τρόπο ἀλλά κυριολεκτικά 
ὑποστασιοποιεῖται, σχεδόν ταυτίζεται μέ τόν Θεό. Τά κείμενα αὐτά εἶναι 
ἐνδεικτικά μιᾶς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ ὡς κέντρου καί πηγῆς σοφίας καί ἐν 
τελικῇ ἀναλύσει ὡς πηγῆς τῆς ἀπόλυτης γνώσεως καί τῆς τέλειας ἐπιστήμης. 
Ὁ προβαλλόμενος καί ἀναζητούμενος Θεός στίς παραπάνω περιπτώσεις τῆς 
λεγομένης σοφιολογικῆς βιβλικῆς γραμματείας εἶναι ἕνας Θεός τῆς σοφίας 
καί γνώσεως, ὁ ὁποῖος γίνεται ἀντικείμενο μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσιώσεως, 
μιᾶς χωρίς ἀνάπαυση προσπαθείας κατακτήσεως. Στά παραπάνω, ὅμως, κεί-
μενα ἡ σύνδεση τῆς ἀπόλυτης σοφίας μέ τόν Θεό εἶναι ἄμεση καί ὀργανική, 
γι᾽αὐτό καί μποροῦν ἄνετα νά ἑρμηνευθοῦν ὡς βιβλικά κείμενα ἐκφραστικά 
τῆς ἀναζητήσεως ἀπό τόν ἄνθρωπο ἑνός Θεοῦ πού εἶναι τό κέντρο καί ἡ πηγή 
τῆς τέλειας σοφίας καί τῆς ἀπολύτου γνώσεως.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μετά τήν πέμπτη παραλλαγή θά μποροῦσαν νά ἀναφερθοῦν ἀκόμη 
πολλές ἄλλες. Τά βιβλικά κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προσφέρουν ἄφθονο 
ὑλικό πού ὑποβάλλει τήν ἰδέα τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ σέ ποικίλες μορφές, 
πού μιλοῦν γιά ἀναζήτηση ἑνός Θεοῦ ἐλέους, οἰκτιρμῶν καί παρακλήσεως, 
γιά ἀναζήτηση ἑνός Θεοῦ ἁγνότητας καί ἁγιότητας, γιά ἀναζήτηση ἑνός Θεοῦ 
δυνάμεως, γιά ἀναζήτηση ἑνός Θεοῦ ἐλευθερίας, γιά ἀναζήτηση ἑνός Θεοῦ 
ἀληθείας. Ἡ ἀναφορά παραλλαγῶν στό θέμα αὐτό θά μποροῦσε νά συνεχισθεῖ 
ἐπ᾽ ἄπειρο. Τό βάθος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, οἱ δυνατότητες τοῦ ἀνθρωπίνου 
πνεύματος καί τά ἀπίθανα ὑπαρξιακά βιώματα τοῦ ἀνθρώπου θά δημιουργοῦν 
ἀδιάκοπα διόδους προσβάσεως πρός τόν Θεό, θά συνθέτουν νέες παραλλαγές 
ἤ θά ἐπαναλαμβάνουν παλιές.

Ἐάν περάσουμε ἀπό τήν Παλαιά στήν Καινή Διαθήκη θά ἀνακαλύψουμε 
μιά ριζική ἀλλαγή. Ἐδῶ ὁ ἀναζητούμενος Θεός γίνεται ὁ ἀναζητῶν Θεός. 
Ἐδῶ ὁ Θεός δέν ἀναζητεῖ ἁπλῶς τόν ἄνθρωπο. Γίνεται ἄνθρωπος: «Ἐν ἀρχῇ ἦν 
ὁ Λόγος, πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγέμετο. Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν 
ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1:1-14).

Στήν Καινή Διαθήκη οἱ παραλλαγές πού ἀναπτύξαμε ἐναρμονίζονται καί 
συνυφαίνονται σέ μιά ἀδιαίρετη ἑνότητα μέ κέντρο τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ 
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Χριστοῦ. Ὁ Χριστός γίνεται ἡ ἄρση τοῦ τραύματος τῶν πρωτοπλάστων καί ἡ 
ὑπέρβαση τῆς ἐνοχῆς καί τῆς ἁμαρτίας. Αὐτός γίνεται ἡ τέλεια καί ἀπόλυτη 
θεοφάνεια, ἡ πλήρης δικαιοσύνη, τό μοναδικό καί ὑπέροχο Σύ καί ὁ τέλειος 
Ἄλλος. Αὐτός γίνεται ἡ «Θεοῦ σοφία» (Α´ Κορ. 1:24), ὁ πληρώσας πᾶσαν 
δικαιοσύνην καί ὁ δικαιῶν ἀκόμη καί τόν ἀσεβῆ (βλ. Ρωμ. 4:5).

Ὁ Χριστός ἐντέλει ἀποβαίνει ἡ ὑπέροχη δυνατότητα ἀπαντήσεως στό 
ἐρώτημα τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ. Ἀποβαίνει ἡ βεβαιότητα μετατροπῆς τῆς 
ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ σέ συνάντηση μαζί του, σέ μόνιμη θεοφανική ἐμπειρία, 
σέ διαρκῆ ἕνωση.

Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ὁ Ἰησοῦς Χριστός συνιστᾶ τήν ὁριστική λύση στό 
πρόβλημα τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ, μιά λύση πού καλύπτει ὅλες τίς πιθανές 
καί ἀπίθανες παραλλαγές τοῦ προβλήματος σήμερα καί στό ἄμεσο καί στό 
ἀπώτερο μέλλον, στήν παροῦσα καί στίς  μέλλουσες γενεές.



ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ1* 
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ἑλλάδα! Μιά χώρα μοναδική. Μιά χώρα ἱστορική, πλούσια σέ 
πολιτισμό, γεμάτη ἀπό σπάνιες φυσικές ὀμορφιές, ἀπό ἀξιόλογους 
ἀνθρώπους. Μιά χώρα πού γέννησε μέσα στήν ἱστορία σοφούς καί 

ἥρωες, πνευματικές ἰδέες, ἐκφραστική ποίηση, ἀπαράμιλλη τέχνη. Ἔδωσε 
μεγάλη ἀξία στόν ἄνθρωπο, τίμησε τό σῶμα, σεβάστηκε τήν ψυχή, ἀνέπτυξε 
ὅσο λίγες χῶρες τό πνεῦμα. Μιά χώρα πού ἔδωσε στόν κόσμο ἔννοιες ὅπως 
φιλοσοφία, δημοκρατία, ἁρμονία, πολιτισμός. Μιά χώρα γεμάτη φῶς, οὐρανό, 
κάλλος, ζωή. Ἐδῶ συναντήθηκαν τό ὡραῖο μέ τήν ἀλήθεια, ἡ ἀκρότητα μέ τό 
μέτρο, ἡ δωρική αὐστηρότητα μέ τήν ἰωνική κομψότητα, ἡ φιλοσοφία μέ τήν 
ἀρετή, ἡ γνώση μέ τήν ἐμπειρία, ἡ ἐπιστήμη μέ τήν ποίηση, ἡ καθημερινότητα 
μέ τό ὅραμα, τό φυσικό χάρισμα μέ τή δημιουργία, ἡ παράδοση μέ τήν 
πρωτοτυπία, τό ἀνθρώπινο μέ τό θεῖο.

Ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἄσχετα μέ τή θέση της, ξένα πρός τή φύση της, 
ἀσύνδετα μέ τό κλῖμα της. Ἡ οὐσία της εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τήν εἰκόνα 
της. Μεγαλειῶδες τό πρῶτο, μαγευτικό τό δεύτερο. Τά νερά της ἄφθονα, ἡ 
θάλασσα πεντακάθαρη – θέλεις νά τήν πιεῖς, ὁ οὐρανός της καταγάλανος – 
θέλεις νά τόν πιάσεις, ὁ ἥλιος της ὁλόλαμπρος – δέν ἀντέχεις περισσότερο φῶς, 
ὁ ἀέρας της φρέσκος καί ἀρωματικός – δέν χορταίνεις νά τόν ἀπολαμβάνεις. 
Ἡ Ρόδος καί ἡ Ἱεράπετρα καταλαμβάνουν τήν τέταρτη καί πέμπτη θέση στήν 
παγκόσμια κλίμακα ἐτήσιας ἡλιοφάνειας. Ἐπιβλητικά βουνά ἐναλλάσσονται 
μέ φανταστικές ἀκτές. Πανέμορφες λίμνες καί ποτάμια συναγωνίζονται σέ 

1* Ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Λευκώματος: Χρυσόστομος Φουντῆς, Πετώντας στήν 
Ἑλλάδα, ἐκδ. Γεωρνταμιλῆ,  Ἀθήνα 2017. 
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γραφικότητα, βαθιά φαράγγια καί ἀπότομες κορφές. Τά πάντα ἔχουν ζωή, 
πολλή ζωή! 

Περισσότερα ἀπό 3.000 νησάκια μέ παρθενικές παραλίες σάν διαμάντια 
στολίζουν τά πελάγη καί τίς θάλασσές της. Τό μῆκος τῶν ἀκτῶν της, 16.000 
χιλιόμετρα, ξεπερνᾶ τήν ἀκτογραμμή τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν (ἄν ἐξαιρέ-
σουμε τήν Ἀλάσκα). Στά νερά της ἐνδημεῖ μιά μοναδική θαλάσσια χλωρίδα 
καί σπάνια βιοποικιλότητα, μέ ἀποτέλεσμα τά ψάρια της νά διακρίνονται γιά 
γεύσεις τέτοιες πού εἶναι ἐντελῶς ἀσύλληπτες ἀκόμη καί γιά τήν φαντασία 
τῶν ἄλλων λαῶν. Τά βουνά της καλύπτονται ἀπό 6.500 καί πλέον ποικιλίες 
φυτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τά 1.463, ὅπως ὁ κρόκος, τό δίκταμο, ἡ μαστίχα καί 
τόσα ἄλλα, φύονται ἀποκλειστικά καί μόνο στά δικά της γεωγραφικά ὅρια. 
Ἀρωματικά βότανα μέ σπάνιες θεραπευτικές ἰδιότητες, χυμώδη καί εὔγευστα 
φροῦτα, ἀποτελοῦν μιά ἰσχυρή ἀπόδειξη ὅτι τό κλῖμα, τό χῶμα, ὁ ἀέρας, 
τό νερό συνεργάζονται ἄριστα γιά νά φτιάξουν τίς καλύτερες γεύσεις, τά 
πιό ὑγιεινά φαγητά. Ἡ ὀμορφιά συνδυάζεται μέ τή νοστιμιά καί οἱ δυό μαζί 
συμπορεύονται ἄριστα μέ τήν ὑγεία. Δαντελωτές παραλίες, ἀπόκρημνοι βράχοι, 
ἐναλλασσόμενο τοπίο, ἐπιβλητική ἀγριάδα, ἤρεμες γωνιές, προσφέρονται γιά 
κολύμπι, ἀναρριχήσεις, περιπέτεια, συνεχεῖς ἐκπλήξεις, ξεκούραση, στοχασμό. 

Τό κλῖμα της, ἡ διαφάνεια τῆς ἀτμόσφαιράς της, ὁ καθαρός ἀέρας της 
συναρμόζονται μέ τά δρομάκια, τά γραφικά γεφύρια της, τά παρα δοσιακά 
σπιτάκια, τίς βαρκοῦλες, τά ταβερνάκια, τά ταπεινά ξωκκλήσια, τά διάσπαρτα 
προσκυνητάρια, τά μυσταγωγικά μοναστηράκια της. Οἱ χρωματισμοί, οἱ 
μυρωδιές, τά ἀκούσματα, ἡ ἡσυχία της, οἱ ὄψεις καί οἱ βηματισμοί τῶν ἀνθρώπων 
της, τά πανηγύρια καί οἱ γιορτές της, οἱ παραδόσεις καί τά ἔθιμα, ἡ γλῶσσα 
καί τό τραγούδι, ὁ χορός καί τό γλέντι, τό χάραμα καί τά ἡλιοβασιλέματα, 
τά πάντα μέ ἕναν μυστικό τρόπο ὑπογραμμίζουν τή διαχρονικότητα τοῦ 
πνεύματός της, τή δόξα τοῦ παρελθόντος της, τή δύναμη τῆς ἱστορίας της, καί 
συνδυάζονται ἁρμονικά μέ τά πάμπολλα μνημεῖα, τά καταπληκτικά θέατρα, τά 
ζωντανά ἐρείπια. Ἡ φύση σφιχταγκαλιάζεται μέ τήν ἱστορία, καί ἡ αἰσθητική 
καί τό δέος συνιερουργοῦν μέ τήν ἀνθρώπινη ζωή. Εἶναι πολύ εὐλογημένος 
αὐτός ὁ τόπος. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνας ἀπέραντος ναός, ἕνα ἀριστουρ-
γηματικό μουσεῖο, ἕνα φιλόξενο σπίτι, ἕνα ὑποβλητικό τοπίο. Στόν τόπο 
αὐτόν οἱ αἰσθήσεις ἡσυχάζουν, τό πνεῦμα ζωντα νεύει, ἡ καρδιά πάλλεται, ἡ 
δέ ψυχή ἀντικρύζει, ὁρᾶ, θεωρεῖ. Ἀπό τήν Ἑλλάδα φαίνεται ὁ οὐρανός. 

Ἡ Ἑλλάδα, ὅμως, σήμερα φαίνεται πώς περνάει μιά περίοδο βαθιᾶς 
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παρακμῆς. Σταδιακά ἀπομακρύνεται ἀπό τόν πολιτισμό, τήν ἀρχοντιά, τή 
λεβεντιά, τό φιλότιμο, τήν ὀμορφιά, τήν... ἑλληνικότητά της. Σήμερα οἰκο-
νομικά καταρρέει, οἰκολογικά καταστρέφεται, τεχνολογικά βεβηλώνεται, 
πνευματικά φτωχαίνει. Ἡ χώρα πού τό μόνο πού γνώριζε ἦταν νά ζεῖ καί νά 
δημιουργεῖ, σήμερα δέν ἀναπαράγεται. Δείχνει κουρασμένη. 

Αὐτό βέβαια δέν συμβαίνει γιά πρώτη φορά. Δυστυχῶς ὑπῆρχε ὡς 
χαρακτηριστικό τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς μέσα στήν ἱστορία, ἱκανό νά τήν 
ἀποπροσανατολίσει καί νά τήν τραυματίσει, ἀνίκανο ὅμως νά καταστρέψει 
τόν πλοῦτο της καί νά τήν ἀφανίσει. Τό πνεῦμα της ἀποδεικνύεται πιό 
δυνατό ἀπό τά ἐλαττώματα τῶν ἀνθρώπων της καί ὁ πολιτισμός της πιό 
ἀνθεκτικός ἀπό τίς ἱστορικές ὑποχωρήσεις της. Ὁ κρυμμένος θησαυρός της 
καί οἱ ἐξαιρετικοί ἐκπρόσωποί του, συνυπάρχουν μέ τή σύγχρονη παρακ μιακή 
παραφωνία της. Ἀκόμη καί σήμερα. 

… Ἡ Ἑλλάδα ἀπό μόνη της ξεπερνᾶ σέ μεγαλεῖο τήν ἀγάπη μας σέ αὐτήν.  
Ἐδῶ ἡ ὀμορφιά τοῦ τόπου  φανερώνει τό κάλλος τοῦ πολιτισμοῦ. Στήν Ἑλλάδα 
δέν ἀπολαμβάνουν οἱ αἰσθήσεις σου. Στήν Ἑλλάδα ζεῖ ἡ ὕπαρξή σου.

 Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μεγάλη, γιατί μπορεῖ νά φιλοξενεῖ στόν χῶρο της ὅλον 
τόν κόσμο, κάθε φυλή.  Ἡ Ἑλλάδα ξέρει νά ἐκφράζεται ἡ ἴδια καί νά ὑποδέχεται 
τούς ἄλλους. Ξέρει νά μοιράζεται τήν ὀμορφιά της, νά κοινωνεῖ τόν πλοῦτο της. 
Κάνει τόν πολίτη της παγκόσμιο, μεταμορφώνει τόν ἐπισκέπτη της σέ φίλο.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΠΑΤΜΟΣ.
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Ἀκοῦμε γιὰ τὸ θέμα τῆς παιδείας ποὺ ὑπάρχει. Καταλαβαίνουμε τὰ 
προβλήματα. Δεχόμαστε τὶς δυσκολίες. Ὑπάρχουν καινούργιες συνθῆκες 

ζωῆς. Βρίσκονται μαζὶ μὲ τὰ ὀρθόδοξα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος ξένα, ἄλλης 
καταγωγῆς καὶ ἄλλων παραδόσεων.

Πρέπει νὰ βρεθῆ ἕνας τρόπος νὰ μπορέσωμε νὰ συμβιώνωμε, νὰ ἀνε-
χώμαστε τὸν ἄλλον, τῆς ἄλλης παραδόσεως. Βρισκόμαστε σὲ νέες καταστάσεις. 
Εὔκολα μετακινοῦνται πληθυσμοί. Μεταφέρονται πληροφορίες, γνώσεις καὶ 
ἐμπορεύματα.

Πρέπει νὰ εἶναι τὸ σχολεῖο ἀνοιχτό, ἀνεκτικό. Καὶ τὰ δικά μας παιδιὰ νὰ 
τὸ καταλάβουν, νὰ τὸ δεχθοῦν. Καὶ τὰ ξένα παιδιὰ νὰ μὴν αἰσθάνωνται ξένα, 
ἀλλὰ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τὴ μιὰ πηγὴ τῆς ἀλήθειας.

Γίνεται συζήτησι. Προβληματίζονται πολλοί. Προτείνονται λύσεις: τὸ 
σχολεῖο νὰ ἔχη ἕνα χαρακτῆρα θρησκειολογικό· νὰ μείνη ὁμολογιακό, ἐφό-
σον ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία, σχεδὸν ὁλότης, εἶναι ὀρθόδοξη· νὰ πάρη 
χαρακτῆρα πιὸ ἀνοιχτό, μὲ γνωσιολογικὸ περιεχόμενο.

Τὰ ἀκοῦμε, τὰ βλέπομε, τὰ κατανοοῦμε. Ὑπάρχει πρόβλημα. Ἀλλὰ ἔτσι 
ποὺ τίθεται, προκαλεῖ δυσκολίες. Δημιουργοῦνται ἀντιμαχόμενες παρατάξεις.
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Ὅλοι ἰσχυρίζονται ὅτι ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δὲν 
ἀρνοῦνται ἀλλὰ κηρύττουν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοσι. Ἀλλὰ ἐνῶ αὐτὰ λέγονται, 
οἱ διαφωνίες ὑπάρχουν. Τὸ χάσμα φαίνεται μεγάλο.

* * *
Βλέποντας τὸ θέμα ὅλο ἀπὸ τὴ δική μας πλευρά, τὸ βλέπομε σοβαρὸ καὶ 

ταυτόχρονα ἀνύπαρκτο.

Ἐρχόμενοι στὸ Ἅγιον Ὄρος, μπαίνομε σὲ ἕνα σχολεῖο. Γινόμαστε ἰσόβιοι 
μαθητές. Σπουδάζομε καὶ ζοῦμε τὴ λειτουργικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐδῶ βρίσκομε τὴν ἀπάντησι γιὰ τὸ θέμα. «Ἐν αὐτῇ γὰρ ζῶμεν καὶ 
κινούμεθα καί ἐσμεν»1. Νοιώθομε νὰ εἶναι κάτι ἄλλο, πανανθρώπινο καὶ θεϊκό. 
Δὲν εἶναι μιὰ θρησκευτικὴ ἄποψι. Εἶναι μιὰ θεοφάνεια· φανέρωσι τοῦ ἀοράτου, 
ἀκαταλήπτου καὶ ἀπροσίτου Θεοῦ.

Στὶς ἀντιρρήσεις ποὺ μπορεῖ νὰ προκληθοῦν ἀπὸ τὰ λεγόμενά μας, ἁπλῶς 
λέμε: Ἀφῆστε μας νὰ μιλήσωμε γιὰ τὸ θέμα. Ἀφῆστε μας νὰ σιωπήσωμε. Νὰ 
πᾶμε στὴν ἄκρη. Νὰ μὴν ἐμποδίζωμε κανένα. Νὰ ποῦμε: «Ἔρχου καὶ ἴδε»2. Δὲν 
μπορεῖς νὰ πῆς τὰ ἄρρητα.

* * *
Ζῶντας μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἐκπλήττεσαι. Δὲν πλησιάζεις τὸ μυστήριο 

τῆς ζωῆς διανοητικά. Γνωρίζεις τὸν Θεὸ ὡς πλησμονὴ ἀγάπης, ἀλήθειας καὶ 
κάλλους. Βαφτίζεσαι ὁλόκληρος στὰ νάματα τῆς Χάριτος.

Γνωρίζομε τὴν ἄφατη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ: Γίνεται ἄνθρωπος. Ταπεινώνεται. 
Θυσιάζεται. Δὲν κρίνει κανένα3. Δέχεται νὰ κριθῆ ἀπὸ ὅλους. Τὰ πάντα 
ὑπομένει γιὰ νὰ σώση τὸν ἄνθρωπο4, γιὰ νὰ σώση τὴν ἐλευθερία του. 
Παραξενεύεσαι καὶ μένεις ἄφωνος μπροστὰ σ' αὐτὴ τὴν ταπείνωσι, τὸ ἔλεος, 
τὴ φιλανθρωπία.

Βλέπεις πῶς ἐπεμβαίνει. Δὲν τιμωρεῖ τὸν ἀδύνατο. Αἴρει τὴν ἁμαρτία 

1 Πρβλ. Πράξ. 17, 28.
2  Ἰω. 1, 47.
3 Βλ. Ἰω. 3, 17.
4 Βλ. Τριώδιον, Μ. Παρασκευή, Ὄρθρος, ὠδὴ θ΄ τοῦ κανόνος.
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τοῦ κόσμου5. Κατακρίνει τὴν ἁμαρτία ἐν τῇ αὑτοῦ σαρκί6. Σὲ ἐκπλήττει μὲ τὴ 
συμπεριφορά Του.

Εἶναι ὁ Παντοκράτωρ καὶ παντοδύναμος. Πολιτεύεται ὡς ἀδύνατος καὶ 
ἀνύπαρκτος, γιὰ νὰ μπορέση νὰ ἀναπτυχθῆ ὁ ἄνθρωπος.

Φεύγει ἀπὸ ἀγάπη. «Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω»7. Καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ 
εἶναι ὁ ἀοράτως παρὼν ποὺ τὰ κάνει ὅλα γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων. Εἶναι ὁ 
προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος8 γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἡ διαγωγή Του μᾶς κρίνει.

Μέγα τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Μέγα τὸ μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου· τοῦ 
μικροῦ, τοῦ ἄρρωστου, φυλακισμένου καὶ ξένου.

Εἶναι Θεὸς καὶ γίνεται ἄνθρωπος. Εἶναι Θεάνθρωπος καὶ ὁμολογεῖ: 
«Ἐγώ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος»9. Ταπεινώνεται. Πάει πιὸ κάτω ἀπὸ τὸν 
ἄνθρωπο. Θέλει νὰ σώση τὸν περιφρονημένο καὶ ἐλάχιστο. Θέλει νὰ θεώση τὸ 
ἀνθρώπινο.

Δὲν εἶναι ἄλλο ἡ ὁμολογία τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τοῦ κύρους, καὶ ἄλλη 
ἡ συντριβὴ τῆς ταπεινώσεώς Του. Τὸ «ἐγώ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος» 
λέει διὰ τῆς διαγωγῆς του ξεκάθαρα: Ἐγὼ εἶμαι Θεὸς καὶ ὄχι ἄνθρωπος.

Μόνον ἕνας Θεὸς μπορεῖ τόσο νὰ ταπεινωθῆ  καὶ νὰ φανερώση τὴ θεϊκὴ 
δόξα τῆς ταπεινώσεως.

Καὶ γιὰ τὸν πιστὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως καὶ ἄλλο ἡ 
προσφορὰ τῆς ἀγάπης πρὸς ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ ἕνα πολύτιμο ποὺ ἔχει νὰ 
προσφέρη, εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως.

Ἀμέσως δημιουργεῖται ἄλλο κλίμα. Ἀποκτᾶς ἄλλη συνείδησι τοῦ τί εἶναι 
Θεός, τί κόσμος καὶ τί ἄνθρωπος. Δὲν παίρνεις θέσι ἀμυνομένου, ἀλλὰ γεμίζεις 
μὲ τὸ δέος τοῦ προσκυνητοῦ καὶ συγκλονίζεσαι ἀπὸ τὸ θεϊκὸ μεγαλεῖο τῆς 
ἀγάπης ποὺ σὲ περιβάλλει.

5 Βλ. Ἰω. 1, 29.
6 Πρβλ. Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, Εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς.
7 Ἰω. 16, 7.
8 Βλ. Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου.
9 Πρβλ. Ψαλμ. 21, 7.
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Ἀποκτᾶς ἄλλες αἰσθήσεις. Γίνεσαι μιὰ αἴσθησι. Κάνεις διάγνωσι τῆς ἀξίας 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ πράγματος. Γνωρίζεις τὸν Ἄγνωστο. Πλησιάζεις τὸν 
Ἄφθαστο. Αὐτὸς σὲ πλησιάζει. Γι' αὐτό, τὸ «γνόντες τὸν Θεὸν» ἐκφράζεται μὲ 
τὸ «γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ»10.

Ὅλα μετροῦνται διαφορετικά, μεταμορφώνονται θεϊκά. Ὅλα εἶναι φανέ-
ρωσι αὐτῆς τῆς ἀγάπης· καὶ ὅταν μᾶς συμπαραστέκεται στοργικὰ καὶ ὅταν μᾶς 
ἐγκαταλείπει διακριτικά.

Στὸν ἀπόστολο Πέτρο ποὺ ζητᾶ νὰ βαδίση ἐπὶ τῶν ὑδάτων καὶ νὰ 
προχωρήση πρὸς Αὐτόν, ἀπὸ ἀγάπη τοῦ δίδει τὴ δύναμι. Στὴ συνέχεια, ἀπὸ 
τὴν ἴδια ἀγάπη κινούμενος, αἴρει τὴ χάρι Του, καὶ ὁ Πέτρος βυθίζεται. Τότε 
ἀπὸ μέσα του φυσιολογικὰ βγαίνει ἡ κραυγή: «Ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα»11, 
σῶσε μας.

Ἡ μεγαλωσύνη τοῦ Θεοῦ φανερώνεται στὴ θυσία τῆς ἀγάπης καὶ στὴν 
κένωσι τῆς προσφορᾶς. Τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται καὶ ἀνα-
πτύσσεται μέσα στὸ πνεῦμα τῆς εὐγνωμοσύνης, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς 
εὐχαριστίας πρὸς Αὐτὸν ποὺ προσφέρεται ὡς τροφὴ τοῦ παντὸς κόσμου, ὡς 
ἄρτος οὐράνιος, μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος, πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ 
μηδέποτε δαπανώμενος12. Στέλνει τὸ Πνεῦμα του, τὸ «ἀπαθῶς μεριζόμενον 
καὶ ὁλοσχερῶς μετεχόμενον»13. Σὲ κάθε ἅγια μερίδα θείου Ἄρτου βρίσκεται 
ὅλος ὁ Χριστός. Σὲ κάθε χάρισμα, ὅλα τὰ χαρίσματα τοῦ Πνεύματος. Ἔτσι, ὁ 
καθένας τρέφεται μὲ τὴ χάρι τῆς αἰωνιότητος.

Μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἀγάπη δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὴ θεία ἐπίσκεψι. 
Ὅλα εἶναι εὐλογία: Ὅταν μᾶς χαρίζη τὴν ὑγεία, μᾶς τρέφει πνευματικά. 
Ὅταν ἐπιτρέπη δοκιμασίες, μᾶς χαρίζει τὰ ἀνέλπιστα. Στὸ τέλος, πιὸ μεγάλη 
παράκλησι καὶ ἀστείρευτη χαρὰ ἔρχεται ἀπὸ τὶς δοκιμασίες. Οὔτε χαίρεσαι 
μόνο στὴ χαρά, οὔτε στυγνάζεις στὴ θλῖψι. Ἀναπαύεσαι σὲ Αὐτὸν ποὺ 
εἶναι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας. Καταλήγεις σὲ μιὰ αἴτησι: 
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου14. Χωρὶς Αὐτόν, τίποτε δὲν ἔχει νόημα. Μὲ τὴ χάρι 

10 Γαλ. 4, 9.
11 Λουκ. 8, 24.
12 Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εὐχὴ μετὰ τὴν Ὀπισθάμβωνον.
13 Μ. Βασιλείου, Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 9, PG 32, 108C.
14 Ματθ. 6, 10.
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Του, ὅλα μετατρέπονται, πρὸ παντὸς τὰ ἐπώδυνα, σὲ εὐλογίες.

Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ μιὰ ψυχὴ ποὺ ξεπερνᾶ τὴν ἀξία 
ὅλου τοῦ κόσμου15, καὶ μὲ μιὰ δίψα ποὺ δὲν σβήνει μὲ ὅλες τὶς χαρὲς καὶ τὶς 
ἐπιτυχίες. Ὅλο τὸν κόσμο νὰ τοῦ δώσης, μένει ἀνικανοποίητος καὶ νηστικός. Στὸ 
ἐλάχιστο θεϊκὸ χάρισμα βρίσκει τὸ πᾶν ποὺ ἀκατάπαυστα ξεπερνιέται καὶ πάει 
παραπέρα. Αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο μὲ τὸν ἀτελεύτητο δυναμισμὸ δὲν κατορθώνεται 
μὲ ἱκανότητες καὶ προσπάθειες ἀνθρώπινες. Εἶναι δῶρο τοῦ Ἑνὸς ποὺ δίδεται 
ἐξαίφνης στὸν ἐλάχιστο καὶ ταπεινὸ ποὺ μόνον ἀγαπᾶ, ὑπομένει καὶ ἐλπίζει, 
ἀκόμα καὶ ὅταν ὅλα χάνωνται.

Ἔχει σαρκωθῆ ἡ ἀλήθεια τῆς ἀγάπης ποὺ καταργεῖ τοὺς χωρισμοὺς καὶ 
τὸν θάνατο. Αὐτὴ τὴ σαρκωθεῖσα ἀλήθεια καὶ τὴν ἀγάπη γνωρίζομε. Αὐτὴ μᾶς 
ἔφερε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι. Αὐτὴ μᾶς σώζει δωρεάν. Αὐτὴν ὁμολογοῦμε 
καὶ κηρύττομε. Σ' αὐτὴν ἐγκαταλείπομε «τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν 
ἐλπίδα»16. Σ' αὐτὴν ἐγκαταλείπομε τὰ παιδιὰ ὅλου τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ 
προκόψουν.

* * *
Τὸ σύνολο τῆς ζωῆς στὴν Ἐκκλησία γνωρίζεται ὡς μία ἑορτή, ἕνα πανηγύρι 

χαρᾶς. Μέσα σ' αὐτὸ τὸ πανηγύρι τῆς ζωῆς καὶ τῆς εὐφροσύνης βάζει ἡ 
ὀρθόδοξη ἀγωγὴ τὰ παιδιά. Νοιώθουν τὴ ζεστασιὰ τῆς ἀγάπης καὶ τὴ χαρὰ 
τοῦ παιχνιδιοῦ.

Ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς καὶ μεγαλώνουν, γεννιοῦνται μέσα τους νέα 
ἐρωτήματα καὶ προβλήματα. Καὶ φυσιολογικὰ ἔρχονται οἱ ἀπαντήσεις. Τότε 
βλέπουν τὰ ἁπλᾶ λόγια, οἱ ἦχοι καὶ οἱ εἰκόνες τῆς λειτουργικῆς θεολογίας, 
νὰ ἔχουν τόσο περιεχόμενο καὶ βάθος ποὺ οὔτε τὸ καταλάβαινες οὔτε τὸ 
χρειαζόσουν ὅταν ἤσουν μικρὸ παιδί.

Τὸ παιδὶ χαίρεται τὰ παιχνίδια καὶ τὴ ζωή. Λυπᾶται μιὰ στιγμὴ γιατὶ 
τὰ χάνει (τὰ παιχνίδια τοῦ παιδιοῦ καὶ τὴ νεότητα τοῦ ἐφήβου). Αὐτὰ ποὺ 
ἀκολουθοῦν εἶναι ἐκπληκτικώτερα καὶ μονιμώτερα. Μπαίνει στὴν παράδοσι 
τοῦ Ἀποστόλου ποὺ ὁμολογεῖ: «Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι»17· «χαίρω 

15 Βλ. Ματθ. 16, 26, Μάρκ. 8, 36.
16 Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εὐχὴ πρὸ τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς.
17 Κορ. Β΄ 12, 10.
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ἐν τοῖς παθήμασί μου»18. Καὶ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἔρχονται δυσκολίες· 
δὲν σταματοῦν τὰ βάσανα· ἀλλὰ τὰ πάντα μεταβάλλονται σὲ εὐλογία καὶ 
ἀγαλλίασι.

Ὁ δημιουργὸς καὶ προνοητὴς τῆς ζωῆς μας, κάθε φορὰ μᾶς δίδει αὐτὸ ποὺ 
χρειαζόμαστε. Ὅλα δι' Αὐτοῦ ἀποδεικνύονται καλά: ὁ σταυρός, οἱ πειρασμοί, 
οἱ δοκιμασίες.

Ἐνισχύεσαι ἀπὸ τὶς δοκιμασίες, καὶ δυναμώνεις ἀπὸ τὶς ἀσθένειες. 
Τρέφονται οἱ ρίζες σου ἀπὸ τὶς πίκρες τῆς ζωῆς καὶ βλαστάνουν τὰ κλαδιά 
σου γλυκεῖς καρποὺς στοὺς φωτεινοὺς οὐρανοὺς τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς 
ἐπεκτάσεως.

Δὲν διδάσκεσαι ἐγκυκλοπαιδικὰ τὸ φαινόμενο τῆς θρησκείας. Ζῆς τὴν 
πραγματικότητα ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη19. Καὶ πλάθεσαι ἀπ' αὐτήν.

Ὁ Θεὸς εἶναι τόσο μεγάλος καὶ εὔσπλαγχνος, ποὺ σὲ ἀφήνει νὰ Τὸν 
ἀρνηθῆς ἂν πέσης στὸν πειρασμὸ τῆς ἀφροσύνης, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν ἄσωτο 
υἱό. Ὁ πατέρας δὲν τὸν τιμωρεῖ (οὔτε –περισσότερο– τὸν θανατώνει) ἐπειδὴ 
τὸν ἀρνεῖται. Ἀλλὰ τὸν ἀφήνει νὰ πάη ὅπου θέλει. Καὶ ἡ πατρική Του ἀγάπη 
πηγαίνει πρὶν ἀπ' αὐτόν. Τὸν συνοδεύει διακριτικά, χωρὶς νὰ τὸν βλέπη ὁ 
ἄσωτος. Καὶ ἀρνούμενος τὸν πατέρα, ἀντιλαμβάνεται τὴ χάρι Του. Θυμᾶται τὸ 
σπίτι Του. Καὶ μόνος του γυρίζει στὴν ἐλευθερία τῆς ἀγάπης ποὺ ἐπιτυγχάνεται 
μὲ τὴν ὑπακοὴ στὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς πατέρας.

Ὅ,τι ἐπιτρέπει τὸ ἐπιτρέπει ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ τὸ καλό μας. Πρέπει νὰ 
καλλιεργηθῆ τὸ χωράφι, γιὰ νὰ δώση καρπό. Πρέπει νὰ περάση δοκιμασίες 
σταυρῶν καὶ πειρασμῶν ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ φτάση στὴν εὐαισθησία νὰ παίρνη 
δι' ὀλίγων τὰ πολλὰ καὶ ἀπὸ τὸν πόνο τὴν παρηγοριά.

Κάνοντας ὑπομονὴ στὸν ἀγῶνα σου, κατὰ τὴν πιὸ δύσκολη στιγμὴ ποὺ 
φτάνεις νὰ λυγίσης, ἔρχεται καὶ σὲ βρίσκει. Μένει μαζί σου καὶ σὲ παρηγορεῖ.

Παραξενεύεσαι τότε καὶ λές: «Πόθεν μοι τοῦτο;»20 Πῶς ἔγινε αὐτὸ σὲ 
μένα ποὺ ὅλοι μὲ περιφρόνησαν μὲ τὶς θεωρίες τους. Σὲ μένα ποὺ εἶμαι ἄξιος 
κάθε καταδίκης μὲ τὶς ἁμαρτίες μου; Καὶ ζῆς τὸ γεγονὸς τῆς θείας ἐπισκέψεως 

18 Πρβλ. Κολ. 1, 24.
19 Βλ. Α΄ Ἰω. 4, 8.
20 Λουκ. 1, 43.
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καὶ παρακλήσεως. Ζῆς τὸ θαῦμα τῆς θείας παρουσίας. Νοιώθεις τὸ θαῦμα 
πῶς δημιουργεῖται ὁ κόσμος ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἀπὸ περίσσευμα ἀγάπης. Πῶς 
σαρκοῦται ὁ Λόγος καὶ Θεός. Πῶς ἡ ἀνθρώπινη φύσι, ὁ ἄνθρωπος, ἡ Παρθένος 
Μαρία γεννᾶ τὸν Θεὸ καὶ ἀναδεικνύεται Θεοτόκος.

Αὐτὰ εἶναι ὑπὲρ φύσιν καὶ αἴσθησιν, ἀλλὰ ἔτσι ἐνεργεῖ ὁ Θεός. Καὶ γι' αὐτὰ 
τὰ θαυμάσια ἔχει πλάσει τὸν ἄνθρωπο.

Ὅλα τὰ μεγάλα γίνονται ἀκόπως21, εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ· δίδονται 
ἐξαίφνης22, χωρὶς νὰ τὸ περιμένεις, στοὺς ἥρωες τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς.

Ζῆς μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ πόνων, γιὰ νὰ φτάσης σὲ μιὰ στιγμὴ ποὺ ταυτίζεται 
μὲ τὴν αἰωνιότητα· μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς σωτηρίας.

Σὰν τὸν ληστὴ ποὺ καταλήγει κρεμασμένος πάνω στὸν σταυρὸ νὰ πῆ μιὰ 
φράσι: «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»23. Καὶ μπαίνει 
αὐθημερὸν στὸν παράδεισο.

Σὰν τὴν αἱμορροοῦσα τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ὑποφέρει ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν. Δὲν 
βρίσκει καμμιὰ παρηγοριὰ καὶ θεραπεία μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἐπεμβάσεις. Φτάνει 
στὸ ἀπροχώρητο. Καταφεύγει στὸν Χριστό. Ἀκουμπᾶ τὸ ἄκρο τοῦ ἱματίου 
Του. Ἀφήνει σ' Αὐτὸν τὴν ἀπόγνωσι τοῦ πόνου. Καὶ δέχεται τὴν ἴασι τοῦ 
πάθους. «Παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος»24.

Τότε λές: Ἄξιζε ὅλος ὁ κόπος, τὰ βάσανα καὶ ἡ ὑπομονὴ μιᾶς ζωῆς γιὰ νὰ 
ζήσω αὐτὸ τὸ ἄρρητο θαῦμα.

Ὅλη ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ἕνας ἄνθρωπος. «Εἷς ἄνθρωπος κατωνομάσθη τὸ 
πᾶν»25. Ὅλη ἡ ἱστορία, μιὰ ζωή, μιὰ πορεία δοκιμασιῶν καὶ πόνου. Εἶναι καιρὸς 
νὰ δεχθῆ τὸ μήνυμα τῆς ζωῆς, τὸ ἕνα, τὴν ἀποκάλυψι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι μιὰ τυφλὴ πορεία ποὺ καταλήγει στὸν θάνατο· ἀλλὰ ἕνας 
δρόμος μὲ πολλοὺς σταυροὺς καὶ ἀπογνώσεις ποὺ καταλήγει στὴν Ἀνάστασι.

21 Πρβλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοὶ (ἔκδ. Μ. Πιράρ), Ἅγιον Ὄρος 2012, Λόγος 
β΄, σ. 235.
22 Βλ. ὅ.π., Λόγος ξ΄, σ. 724, ς΄, σ. 320, ιθ΄, σ. 392, ια΄, σ. 348.
23 Λουκ. 23, 42.
24 Λουκ. 8, 44.
25 Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου 16, PG 44, 185D.
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Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ἡ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δημιουργία τοῦ κόσμου. Καὶ εἶναι 
μεγαλύτερο δῶρο τῆς ἴδιας ἀγάπης ἡ ἔκπληξι τῆς Ἀναστάσεως ποὺ καταργεῖ 
τὸν θάνατο καὶ ἐγκαινιάζει τὴν ἀτελεύτητη πορεία ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν.

* * *
Ἡ ζωὴ εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἐπειδὴ εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ ἀπρόβλεπτη. 

Συνέχεια ὅλα διακυβεύονται καὶ ὅλα εἶναι σίγουρα μὲ τὴν πίστι καὶ τὴν 
ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη Του.

Συμβαίνουν ἀπρόσμενες ἐκπλήξεις: Οὔτε ὁ μακρινὸς καὶ ξένος εἶναι 
ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὴ σωτηρία, οὔτε ὁ κοντινὸς καὶ μαθητὴς εἶναι 
ἐξασφαλισμένος.

Ἕνας ληστὴς μπαίνει πρῶτος στὸν παράδεισο. Ἕνας μαθητὴς ἀρνεῖται 
τὸν Διδάσκαλο, καὶ ἄλλος τὸν προδίδει. Ἕνας ἑκατόνταρχος πιστεύει. Καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς ἐμπαίζουν καὶ ζητοῦν τὴ σταύρωσι. Ὁ πιὸ σκληρὸς διώκτης γίνεται 
ὁ μεγαλύτερος Ἀπόστολος. Ὅλα εἶναι καλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα γιατὶ ὅλα τὰ 
ρυθμίζει «ὁ ἐπὶ πάντων Θεός»26.

Συμπεριφέρεται μὲ στοργὴ στὸν παραστρατημένο καὶ ἐνοχλούμενο ἀπὸ 
ἀκάθαρτα πνεύματα. Κρίνει αὐστηρὰ τὸν ὑποκριτὴ ποὺ κάνει τὸν δάσκαλο 
τοῦ νόμου καὶ βασανίζει τὸν κόσμο27. Θεραπεύει τοὺς ἀρρώστους. Καλεῖ 
κοντά Του ὅλους τοὺς κουρασμένους καὶ ἀπεγνωσμένους28. Πετᾶ ἔξω ἀπὸ 
τὸν ναὸ τοὺς κολλυβιστὲς καὶ ἀργυραμοιβοὺς ποὺ μεταβάλλουν τὸν οἶκο τοῦ 
Θεοῦ σὲ οἶκο ἐμπορίου29.

Συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Συχνὰ αὐτοὶ ποὺ Τὸν ἀντιπροσωπεύουν 
Τὸν ἀγνοοῦν. Καὶ αὐτοὶ ποὺ Τὸν ἀρνοῦνται Τὸν ζητοῦν.

Ἔρχονται ἐξ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀνακλίνονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ 
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. Καὶ οἱ κατὰ φαντασία υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβάλλονται εἰς τὸ 
σκότος τὸ ἐξώτερον30.

26 Ρωμ. 9, 5.
27 Βλ. Ματθ. 15, 1-11 καὶ Μάρκ. 7, 1-16.
28 Βλ. Ματθ. 11, 28.
29 Βλ. Ἰω. 2, 13-17.
30 Βλ. Ματθ. 8, 11-12.
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Κάποιοι ποὺ λένε «Κύριε, Κύριε» καὶ παρουσιάζονται ὡς κήρυκες καὶ 
θαυματουργοὶ θὰ ἀκούσουν (δηλαδὴ ἀκοῦνε ἀλλὰ δὲν καταλαβαίνουν): 
«Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς»31.

Κάποιοι συντηρητικοὶ κηρύττουν ταγκιασμένη θεολογία· ἄλλοι 
προοδευτικοί, νερουλιασμένη· καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν. Ἐνῶ τὴν ἴδια 
στιγμὴ ἀθορύβως προχέονται ποταμοὶ τῆς Χάριτος ἀπὸ κάποιους πονεμένους, 
ταπεινοὺς καὶ ἄγνωστους.

Αὐτὸς εἶναι ἀγάπη ἀμετάπτωτη καὶ πάνσοφη. Ἐμεῖς, ἐπιπολαιότης 
ἀδικαιολόγητη καὶ ἐπικίνδυνη. Ἀλλὰ μένει πάντα γιὰ ὅλους μας ἡ ὁδὸς τῆς 
μετανοίας.

* * *
«Δίδω ἀγωγὴ» σημαίνει ὅτι ξέρω τί εἶναι Θεός, κόσμος, ἄνθρωπος. Ξέρω 

τί εἶναι τὸ παιδί. Ἀπὸ ποῦ ξεκινᾶ. Ποιὰ εἶναι ἡ φιλοδοξία, ἡ προσδοκία καὶ οἱ 
δυνατότητές του. Ποιὰ ἐρωτήματα κυοφοροῦνται μέσα του καὶ ποιὲς ἀπαντήσεις 
δίδονται.

Ὅταν ἐγὼ ποὺ διδάσκω εἶμαι μισερὸς καὶ ἀνεπαρκὴς μὲ μειωμένα 
ἐνδιαφέροντα καὶ ἐλλιπῆ γνῶσι τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου, 
εἶμαι ἀκατάλληλος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ παιδαγωγοῦ.

Ὅταν τὸ παιδὶ εἶναι ἀετὸς τοῦ πνεύματος καὶ ἐγὼ τὸ βλέπω σὰν πουλερικό, 
γιὰ τὸ κοτέτσι τοῦ συστήματος, νὰ μοῦ δίδη αὐγὰ καὶ κρέας γιὰ πούλημα· 
τότε ἀγνοῶ καὶ πνίγω τὰ αἰτήματα τοῦ ἀετοῦ ποὺ ἔχει ἄλλους ὁρίζοντες ζωῆς. 
Πετᾶ σὲ ἄλλα ὕψη. Καὶ φωλιάζει σὲ ἄλλες κορφές. Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει τί 
εἶναι ἄνθρωπος, ποιὰ ἡ φύσι καὶ ἡ ἀποστολή του.

Δὲν ἀσχολοῦμαι ἁπλῶς μὲ τὸ φαινόμενο θρησκεία. Δὲν ἔχω μπροστά μου 
σπουδαστὲς θρησκειολογικῶν ἀπασχολήσεων. Ἀλλὰ ἔχω εὐαίσθητα πλάσματα 
ποὺ θέλουν νὰ ζήσουν.

Ὀφείλω νὰ τοὺς προσφέρω τὴν κατάλληλη τροφή, γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν, 
καὶ τὰ παιχνίδια, γιὰ νὰ παίξουν. Δὲν τοὺς ἐκθέτω ὅ,τι κυκλοφορεῖ στὴ 
θρησκευτικὴ ἀγορά, γιὰ νὰ διαλέξουν μόνα τους. Ἀπομακρύνω ὅλα τὰ αἰχμηρὰ 

31 Βλ. Ματθ. 7, 21-23.
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ἀντικείμενα, γιὰ νὰ μὴν κοποῦν παίζοντας, καὶ ὅλα τὰ φάρμακα, γιὰ νὰ μὴ 
δηλητηριαστοῦν δοκιμάζοντας.

Τὰ παιδιὰ τῆς ὁποιασδήποτε θρησκευτικῆς παραδόσεως, ὅταν δοῦν 
καὶ ἀκούσουν τὸν δάσκαλό τους εὔκολα καὶ ἀπροβλημάτιστα νὰ ἐκθέτη 
μπροστά τους ὅλες τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες καὶ τὰ σύμβολα· αὐθόρμητα 
θὰ περιοριστοῦν στὸν ἑαυτό τους, θὰ κλειστοῦν στὴν πίστι τους γιατὶ θὰ 
διακρίνουν τὸν κίνδυνο τῆς πνευματικῆς ἀδιαφορίας καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ 
ἀμοραλισμοῦ. Ὁ δάσκαλός τους δὲν εἶναι παιδαγωγὸς ἀλλὰ μεταπράτης 
πληροφοριῶν.

Ὅταν παρουσιασθῆ ἡ ἀλήθεια τῆς Ἀγάπης ποὺ θυσιάζεται καὶ τοὺς 
ἐξασφαλίζει τὴ δυνατότητα τῆς προσωπικῆς ζωῆς καὶ ἐλευθερίας, τότε 
καθένα παιδὶ ἀνοίγει αὐθόρμητα τὴν καρδιά του, ὅπως ἀνοίγει τὸ ἄνθος 
τὰ πέταλά του στὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Καὶ ἀρχίζει ἡ ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς καὶ τῆς 
εὐθύνης. Καθένας κρίνεται καὶ κρίνει αὐθόρμητα μέσα του.

Σέβομαι τὴν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου σημαίνει ὅτι θυσιάζομαι γιὰ νὰ τὴν 
ἐξασφαλίσω. Καὶ ὁ ἐλεύθερος ἐν Πνεύματι ἄνθρωπος, ὅπου καὶ ἂν βρίσκεται, 
εἶναι ἕνα μέρος τοῦ ἀληθινοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα ἐσμὲν οἱ 
πολλοί32.

Οὔτε κατεβάζω τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς στὴν ἄψυχη πεζότητα τῆς ἀδιαφορίας. 
Οὔτε ἀγνοῶ τὴ δίψα καὶ τὴν προσδοκία τοῦ νέου ἀνθρώπου γιὰ τὰ θαυμαστὰ καὶ 
ἀνέφικτα. Ἡ Ἐκκλησία ἀνοίγει τὸ μυστήριο τοῦ κόσμου στὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ. 
Γιὰ νὰ χαρῆ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς καὶ τὴν κατάργησι τοῦ θανάτου.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία γιὰ ὅλο τὸν κόσμο ὅταν οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε 
ἀληθινὰ Ὀρθόδοξοι.

* * *
Συμπερασματικά: Μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐμπειρία καὶ ζωή, τὸ ὁμολογιακὸ 

μάθημα εἶναι ἀνοικτὸ καὶ ἀπεριόριστο. Τὸ ἀνοικτὸ, ἀνθρωπίνως, εἶναι τὸ 
κλειστὸ καὶ ἀνυπόφορο. Ἡ ὁποιαδήποτε ἐλευθερία του δὲν μπορεῖ νὰ βγῆ 
ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φθορᾶς τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου ποὺ δὲν χωροῦν τὸν 
ἄνθρωπο.

32 Πρβλ. Α΄ Κορ. 10, 17.
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Θρησκευτικὰ γιὰ ὅλους εἶναι ἡ ἔκπληξι τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινώσεως τοῦ 
Θεοῦ Λόγου, ποὺ θεώνει τὸν ἄνθρωπο. Θρησκευτικὰ γιὰ κανένα, ἡ βάναυση 
ἐπέμβασι τοῦ ἀνθρώπου πάνω στὸν ἄνθρωπο.

* * *
Δὲν θὰ τὸ κάνω πιὸ ἀνθρώπινο, κατὰ τὸν λογισμό μου, τὸ μήνυμα τῆς 

ζωῆς ὅταν παρουσιάζω τὸν Χριστὸ ὄχι ὡς Θεάνθρωπο, ὅπως τὸν πιστεύει ἡ 
Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὡς ἕνα ἀρχηγὸ θρησκείας ἀπὸ τὶς πολλὲς ποὺ ὑπάρχουν.

Καὶ δὲν βοηθῶ κανένα ὅταν λέω ὅτι ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου 
δὲν εἶναι Θεοτόκος ἀλλὰ μιὰ καλὴ γυναῖκα.

Μὲ ἁπλότητα καὶ βεβαιότητα λέγονται τὰ ἄρρητα καὶ βιοῦνται τὰ 
ἀνέλπιστα: Ὁ Θεὸς ἔχει τόση ἀγάπη, ποὺ γίνεται ἄνθρωπος. Καὶ ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει τέτοιες δυνατότητες, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνη θεὸς κατὰ χάριν. Καὶ ἡ Παναγία 
Μητέρα Του δὲν εἶναι Χριστοτόκος ἀλλὰ Θεοτόκος, «ἐν ᾗ θεωροῦσα ἡ κτίσις 
ἀγάλλεται»33.

Αὐτὰ λέγονται καὶ βιοῦνται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ οὔτε 
ἐπιβάλλεται διὰ τῆς βίας σὲ κανένα ἡ ἀλήθεια. Οὔτε ἀποκρύπτεται ἀπὸ δειλία 
τὸ θαῦμα.

Ἡ ἀλήθεια τῆς σεσαρκωμένης Ἀγάπης δὲν σκοτώνει οὔτε σταυρώνει 
κανένα. Ἀλλὰ δέχεται νὰ σταυρωθῆ γιὰ νὰ σώση τοὺς σταυρωτές της.

* * *
Στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχουν δυσκολίες καὶ πειρασμοί. Ὑπάρχει 

ὁ διάβολος ποὺ σπείρει ζιζάνια μέσα στὸ καλὸ σπέρμα. Πολλοὶ θέλουν νὰ 
ἀφαιρέσουν τὰ ζιζάνια. Ὁ Κύριος τοῦ ἀγροῦ συμβουλεύει: Καλύτερα μὴν τὰ 
πειράζετε. Ἀφῆστε τα νὰ συναυξάνωνται μέχρι τὴν ὥρα τοῦ θερισμοῦ. Τότε θὰ 
πῶ στοὺς ἀγγέλους νὰ βγάλουν τὰ ζιζάνια καὶ νὰ τὰ κάψουν34.

Ἐμεῖς θέλομε νὰ ξεκαθαρίσωμε τὰ πράγματα ἀμέσως. Ἐκεῖνος πάλι 
συμβουλεύει: Περιμένετε. Μήπως δὲν διακρίνετε ἀκριβῶς ποὺ βρίσκεται τὸ 
κακό. Δὲν διακρίνετε σωστὰ τὴν ἀρρώστια καί, μαζὶ μὲ τὰ ζιζάνια, κάψετε καὶ 
τὸν ἑαυτό σας.

33 Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Κυριακὴ ἑσπέρας, ἦχος α΄, θεοτοκίον.
34 Πρβλ. Ματθ. 13, 24-30.
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Ἐμεῖς ὅμως εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὸ ἀλάθητο τῆς διαγνώσεώς μας. Καὶ 
ἐπεμβαίνομε δυναμικά, γιὰ νὰ καθαρισθῆ ὁ ἀγρὸς τῆς ἱστορίας.

Καῖμε τὰ ζιζάνια τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀπίστων γιὰ νὰ κρατήσωμε καθαρὴ 
τὴν πίστι.

Καῖμε τὰ μιάσματα τῆς κατώτερης ράτσας γιὰ νὰ διατηρήσωμε καθαρὴ τὴ 
λευκὴ φυλή μας.

Σκοτώνομε τοὺς ἐκμεταλλευτὲς τοῦ λαοῦ γιὰ νὰ ἐπιβάλωμε τὴ δικαιοσύνη 
καὶ τὴν ἰσότητα μὲ τὴ βία τῆς ἀποφάσεως καὶ τὴν ἰσχὺ τῆς γροθιᾶς μας.

Ἀλλὰ δὲν βρίσκεται ἔτσι ἡ λύσι. Ὅλοι εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας. 
Ὅλοι περιμένουν τὴ σωτηρία. Ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλα.

Ἐνῶ τὸ ψέμα σκοτώνει τὸν ἄλλον γιὰ νὰ ἐπιβληθῆ· ἡ Ἀλήθεια σταυρώ-
νεται γιὰ νὰ σώση τοὺς σταυρωτές της. Ἡ προτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι: 
«Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσης. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσης»35. Ὁ τελικὸς 
σκοπὸς τοῦ θείου θελήματος εἶναι: «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»36.

* * *
Ὅταν, ἀνεξάρτητα τῆς δημιουργικῆς τῶν πάντων Ἀλήθειας, θέλω νὰ 

ἐπιβάλλω τὴν ἄποψί μου: ἢ σκοτώνω τὸν ἄλλο, γιὰ νὰ σώσω τὴ θεωρία μου, 
ἢ σκοτώνω τὴν ἀλήθεια (ἐξισώνω τὰ ὑγιῆ μὲ τὰ νοσηρὰ) γιὰ νὰ ζαλίσω τὸν 
ἄνθρωπο καὶ νὰ πετύχω τὰ σχέδιά μου.

Εἶναι ἀδιάσπαστη ἡ σχέσι ἀλήθειας καὶ ἀγάπης. Δὲν ὑπάρχει ἡ μία χωρὶς 
τὴν ἄλλη.

Ἡ ἀλήθεια τῆς ἀγάπης δημιουργεῖ τὸν κόσμο. Καὶ ἡ ἀγάπη τῆς ἀλήθειας 
ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει 
ὑμᾶς»37.

Ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ θυσιάζεται γιὰ νὰ σώση τὸν ἄνθρωπο, τὸν 
ἀδύνατο καὶ ἀδικαιολόγητο.

35 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοὶ (ἔκδ. Μ. Πιράρ), Ἅγιον Ὄρος 2012, Λόγος μα΄, σ. 
582.
36 Πρβλ. Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Ἀκολουθία τῆς θείας Μεταλήψεως, εὐχὴ α΄.
37  Ἰω. 8, 32.
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Ψέμα εἶναι ἡ βάναυση ἐπέμβασι ποὺ ἐπιβάλλεται διὰ τῆς βίας. Κλείνει 
τὸν ἄνθρωπο στὴν καταδίκη τῆς συμφορᾶς. Καὶ τὴν ὀνομάζει θρησκεία, ἐὰν 
ὁ αὐτουργός της παριστάνη τὸν προφήτη, ἢ δημοκρατία, ἐὰν παίζη τὸν ρόλο 
τοῦ πολιτικοῦ ἡγέτη.

Ἀλλὰ ἡ βαναυσότητα τοῦ πείσματος βασιλεύει ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει38. 
Βασανίζει μόνο μέσα στὴν ἱστορία τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ χρόνος περνᾶ. Ἡ μανία σβήνει. Ἡ γροθιὰ λειώνει. Τὰ θύματα μένουν. 
Καὶ μέσα στὶς οἰμωγὲς τοῦ πόνου καὶ τοὺς ποταμοὺς τῶν αἱμάτων ποὺ χύνομε, 
βλέπομε ἤρεμα ἡ ἴδια ἀλήθεια τῆς Ἀγάπης νὰ παρουσιάζεται ἀλώβητη καὶ νὰ 
μᾶς περιμένη...

* * *
Καὶ ὅλοι ἐὰν ἐπαναστατήσωμε γιὰ νὰ ἀντικαταστήσωμε τὸν Ἕνα δημιουργὸ 

τοῦ παντὸς καὶ νὰ διορθώσωμε τὸ ἔργο Του, δὲν πετυχαίνομε τίποτε, πέρα 
ἀπὸ συμφορὲς γιὰ τὸν κόσμο.

Καὶ ὅλοι μόνοι μας ἐὰν ἀποφασίσωμε νὰ Τὸν βοηθήσωμε μὲ τὸν λογισμό 
μας, πάλι στὸ κενὸ δουλεύομε.

Ὅταν μὲ δέος συνειδητοποιήσωμε τὴν ἱερότητα τῆς ζωῆς καὶ τὴν παντο-
κρατορία τῆς Ἀγάπης, συνερχόμεθα ἐν μετανοίᾳ. Ταπεινούμεθα εὐγνώμονα 
καὶ εὐχαριστοῦμε συνεσταλμένοι.

Ζητοῦμε νὰ γίνεται τὸ θέλημά Του καὶ ἐγκεντριζόμαστε στὴν καλλιέλαιο 
τῆς ζωῆς. Γίνονται παντοδύναμοι οἱ ἀδύνατοι. Αὐτοὶ εἶναι εὐλογία γιὰ ὅλους, 
γιατὶ ὅλοι εἴμαστε ἕνα.

Ἡ ἀποκαραδοκία τῶν ἐθνῶν καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς θείας βουλήσεως 
εἶναι: «ἵνα πάντες ἓν ὦσι»39.

Ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὶς εὐαίσθητες ψυχές, ὅπου γῆς, ποὺ πονοῦν καὶ διψοῦν 
τὴν ἀλήθεια τῆς ἐλευθερίας· καὶ ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς αὐτοὺς ποὺ πολτοποιήθηκαν 
–καὶ πολτοποιοῦνται– ἀπὸ τοὺς ὁλοκληρωτισμοὺς τοῦ ψεύδους, εἶναι καλὸ νὰ 
σεβαστοῦμε τὴν ἁγιότητα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τὴν ἔπλασε ὁ Θεός.

38  Τριώδιον, Μ. Σάββατον, Ὄρθρος, ὠδὴ ς΄ τοῦ κανόνος.
39   Ἰω. 17, 21.
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(Εἰς τό   Ἅγιον Βάπτισμα ΕΠΕ 35, 490-492).

a
  ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ, ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

«... τό στόμα τῆς Ἐκκλησίας τό χρύσεον 
καί εὔλαλον... Ἰωάννην τόν πάνσοφον ἀνευφημήσωμεν»

(" Ἐξαποστειλάριον", ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας).

Μακαριώτατε, σεπτή τῶν Ἀρχιερέων χορεία, ἱερά τῶν ἱερῶν λευϊτῶν 
συνάθροισις, ἡ εὐλα βῶς κυκλοῦσα τό ἱερό Θυσιαστήριο, τιμιωτάτη τῶν 
πιστῶν πληθύς, γιά μιάν ἀκόμη φορά μᾶς καλεῖ ὁ ἱερός ὑμνογράφος νά χαιρε-
τίσομε μέ λόγους ἐπαινετικούς τό χρυσό καί γλυ κόλαλο στόμα τῆς Ἐκκλησίας, 
τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.  

Κλίνοντας εὐλαβῶς τόν αὐχένα πρό τοῦ ἀφθά στου  μεγα λείου τῆς ἡ ρωϊκῆς  
ψυχῆς καί  καρδίας τοῦ ἱερω τάτου Πα τρός μας, τοῦ ὁποίου τή συγκατάβαση 
γιά τό τολμώμενο αὐτή τήν ὥρα ἐπικαλούμεθα,  θά δοῦμε, πῶς, αὐτός ὁ ὁποῖος 
ἀνεδείχθη τό «στόμα τῆς Ἐκκλη σίας», τοποθετεῖ ται πάνω στό μεγάλο αὐ τό 
θέμα.  Τί εἶναι, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἡ Ἐκκλησία, ποιά εἶναι ἡ δύναμή 
της, τί προσφέρει στόν ἄνθρωπο καί ποιό τό χρέος μας πρός αὐτήν. 

****

«...τό στόμα τῆς Ἐκκλησίας τό χρύσεον καί εὔλαλον... 
Ἰωάννην τόν πάνσοφον ἀνευφημήσωμεν»

Ἀπό τή στιγμή πού ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας Μελέτιος, γεμάτος ἀπό 

1* ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
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ἀγαλλίαση πνευματική, ἀνεδέχετο τόν Ἰωάννη ἀπό τό βαπτιστήριο στούς 
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἤδη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶχεν ἀποκτήσει τό 
«κόσμημά» της.  Καί ὅταν στίς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 397 σείστηκαν οἱ θόλοι τῆς 
Ἁγίας Σοφίας ἀπό τά: «Ἄξιος, ἄξιος, ἄξιος», κατά τήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία 
του, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπέκτησε τόν  «ἀκοίμητον κυβερνήτην»  της· 
ἡ Ἀλήθεια τόν φυσικό της ὑ πέρμαχο καί ἡ Ὀρθοδοξία τόν πνευματικό της 
ἡγέτη. Ὁ Χρυσόστομος ἀνέλαβε τά καθήκοντά του  ὡς ἀρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως μέ εὐθύνη καί τή συνείδηση τοῦ ταγοῦ τῆς οἰκουμε-
νικῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Ἐκκλησία,  κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἀπο τελεῖ «μυστήριον μέγα»2 πού 
ἀποκαλύφθηκε «ὅ τε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου»3  διά τῆς ἐναν θρωπήσεως 
τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοινωνία ἀνθρώπων τῶν «κεκλημένων» ἀπό τόν Θεόν 
διά Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στή συνέχεια θά μᾶς εἰπεῖ ὅτι ἡ κλήση καί ἡ θεμε λίωση 
τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἀποτέλεσμα 
ἀνθρώπινης πρωτοβουλίας, ἀλλά ἀναφέρεται στόν Τριαδικό Θεό4. Ἡ θεία 
προέλευση τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ὑ περκόσμιος χαρακτήρας της ἐξαίρονται 
ἰδιαιτέ ρως ἀπό τόν ἱερό Χρυσόστομο, γι᾽ αὐτό καί ἀπο καλεῖ τήν Ἐκκλησία 
«Ἐκκλησίαν Θεοῦ»5. Ἀλλά ἡ Ἐκκλη σία δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν. 
Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ  ἀφ᾽ ἑαυτῆς τήν ἰδεώδη ἔκ φραση τῆς κοινωνίας τῆς 
Ἁγίας Τριάδος μέ τούς ἀνθρώπους6. Τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγί ας Τρι άδος, 
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διά τῆς ἐνανθρωπήσεως  καί τῆς σταυρικῆς 
θυσίας Του, ὄχι μόνο ἐθεμελίωσε τήν Ἐκκλησία, ἀλλά συνδέ θηκε ἄρρηκτα μαζί 
της. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή της. 
Ὅπως τό σῶμα καί ἡ κεφαλή ἀποτελοῦν ἑνότητα ἀδιάσπαστη ἔτσι και ὁ Χριστός 
μέ τήν Ἐκ κλησία· «καθάπερ γάρ σῶμα καί κεφαλή εἷς ἐστιν ἄνθρωπος, οὕτω 
τήν Ἐκκλησίαν καί τόν Χριστόν ἕν ἔφησεν εἶναι»7. Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελοῦσα τό 

2  Ἰω.Χρυσοστόμου «εἰς Ἐφεσίους» ὁμιλία 20, 4, P.G. 62, 140 καί «εἰς Ἰωάννην» ὁμ. 11, 2, P.G. 
59, 80

3  Πρός Ἰουδαίους καί  Ἕλληνας P.G. 48, 829
4 Εἰς Α΄ Κορ. »  ὁμ. 2, 2, P.G.61,19 καί «εἰς Ἰωάννην ὁμ. 87,3, P.G. 59, 471
5  Εἰς Α΄Κορ.  ὁμ. 1,1 P.G. 61,19 καί «Εἰς Α΄Τιμ.» 11,1 P.G. 62, 554
6  Εἰς τό εἶδον τόν Κύριον..., ὁμ. 1,1 P.G. 56, 97
7  Εἰς Α΄Κορ. ὁμ. 30, 1 P.G.61, 250
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σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ταυτοχρόνως ἡ ἁγία καί ἄμωμος νύμφη του, πού δέν 
τήν σκιάζει σπίλος ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων»8.

Σ᾽αὐτή τήν ἕνωση τοῦ Κυρίου μέ τήν Ἐκκλη σία ὁ ἱερός πατήρ βλέπει τό 
συντελεσθέν μυστή ριο· «τό μυστήριον τοῦτο, λέγει, μέγα ἐστί καί ἐπί ἀνθρώπων 
γινόμενον· ὅταν δέ ἴδω εἰς τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν αὐτό συμβαῖνον, 
τότε ἐκπλήττομαι, τότε θαυμάζω»9.  Τῆς  ἑνώσεως αὐ τῆς τοῦ Χριστοῦ μέ τήν 
Ἐκκλησία ἀποτελεῖ κατ᾽ ἐξοχήν ἔκφραση ἡ διά τῆς συμμετοχῆς στή Θεία 
Εὐχαριστία μυστική ἕνωση τῶν πιστῶν μέ τόν Κύριο· «καθάπερ γάρ τό σῶμα 
ἐκεῖνο ἥνωται τῷ Χριστῷ, οὕτω καί ἡμεῖς διά τοῦ ἄρτου τούτου ἑνούμεθα»10.

 Ἡ Ἐκκλησία, λέγει ὁ ἱερός Πατήρ, «οὐρανοῦ μᾶλλον ἐρρίζωται...» καί 
«οὐδέν ἐστιν ἄλλο ἤ οὐ ρανός». Εἶναι «τόπος ἀγγέλων, τόπος Ἀρχαγ γέ λων, 
βασιλεία Θεοῦ, αὐτός ὁ οὐρανός»11. Γι᾽αὐτό καί μᾶς καλεῖ ὅπως «πανταχοῦ τῇ 
Ἐκκλησίᾳ ἑπώ μεθα»12. Νά ἀκολουθοῦμε παντοῦ καί πάντοτε τήν Ἐκκλησία, 
ἡ ὁποία ὄντας καρπός τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους εἶναι 
κατ᾽ἐξοχήν κοινωνία ἀγάπης13.

Ὡς πρός τή δύναμή της ὁ ἱερός Χρυσόστομος μᾶς λέγει ὅτι αὐτή εἶναι 
τό παντοδύναμον ἐπί γῆς καθίδρυμα14. Ταυτοχρόνως ὅμως ἐμφανίζεται  
ἐ νώπιον τῶν ἀνθρώπων ὡς ἀσθενέστατος ὀργανι σμός, ἕτοιμος νά καταρρεύσει 
ὑπό τά πλήγματα τῶν ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν ἐχθρῶν της. Οὐδεμία, ὅμως, 
δύναμη μπόρεσε μέχρι σήμερα οὔ τε θά μπορέσει μέχρι τῆς συντελείας τῶν 
αἰώνων νά τήν κατανικήσει15. Ἄν δέν πιστεύεις, λέγει, στά λόγια πίστευε στά 
πράγματα. «Πόσοι τύραννοι ἠθέλησαν περιγενέσθαι τῆς Ἐκκλησίας; Πόσα τή-
γανα, πόσοι κάμινοι, θηρίων ὀδόντες, ξίφη ἠκο νημένα καί οὐ περιεγένοντο. 
Ποῦ οἱ πολεμήσαν τες; Σεσίγηνται καί λήθῃ παραδίδονται. Ποῦ δέ ἡ Ἐκκλησία; 

8 «Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον.. P.G. 51,227, «Εἰς ψαλμ. 8, 10  P.G. 55, 199.
9 ὅ.π.3, P.G. 51, 230
10 «Εἰς Α΄ Κορ. ὁμ. 24,2 P.G.62, 139
11 «Εἰς τό εἶδον τόν Κύριον.. ὁμ. 4,2 P.G.56, 121. «Εἰς Ἑβρ. ὁμ. 14,2 P.G.63,112 «Εἰς Α΄ Κορ. 
34, 5 P.G.61, 313
12 «Κατά Ἰουδαίων λόγο 3,6 P.G. 48,870
13 «Εἰς τάς πράξεις, ὁμ. 40,3 P.G.60,205
14 «Ὅτε τῆς Ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθείς... 2, P.G.52, 397 καί Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας P.G.52, 427
14  Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας 2, P.G.52,429
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Ὑπέρ τόν ἥλιον λάμπει. Τά ἐκείνων ἔσβεσται, τά ταύτης ἀθάνατα». 

Δημιουργός αἰτία τοῦ θριάμβου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτή αὕτη ἡ οὐσία 
της, ὡς θείου καί ἀνθρώ πινου ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντλεῖ τήν παντοδυ ναμία 
του ἀπό τήν θεία κεφαλή του, τόν Χρι στόν16.

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ πεποίθηση τοῦ ἱεροῦ Πατρός ἐπί τῆς παντοδυναμίας τῆς 
Ἐκκλησίας καί τοῦ σκοποῦ τόν ὁποῖον αὐτή ἐπιδιώκει, τόν ἐμψύχω νε στούς 
ὑπέροχους ἀλλά μαρτυρικούς ἀγῶνες του17. Γι᾽αὐτό καί στούς πολεμίους τῆς 
Ἐκκλησίας ἔλεγε: «Οὐδέν Ἐκκλησίας δυνατώτερον ἄνθρωπε. Λῦσον τόν πό-
λεμον, ἵνα μή καταλύσῃ σου τήν δύναμιν· μὴ εἴσαγε πόλεμον πρὸς τὸν οὐρα-
νόν»18.

****

Αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό «θαυμαστόν  ἰα τρεῖον τῶν ψυχῶν πού παρέχει 
συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων»19. Εἶναι τό πνευματικό «βαλανεῖ ον», λουτρό, 
τό ὁποῖο μέ τη  θέρμη τοῦ Παναγί ου Πνεύματος ἀποσμίχει κάθε ρύπο τῆς 
ψυχῆς20. Γι᾽αὐτό, ὁ ἅγιος προτρέπει ἔντονα: «Κἄν ἁμαρ τω λός ᾖς εἴσελθε εἰς 
τήν ἐκκλησίαν, ἵνα λέγῃς τάς ἁμαρτίας σου· κἄν δίκαιος ᾖς, ἵνα μή ἐκπέσῃς τῆς 
δικαιοσύνης· λιμήν γάρ ἀμφοτέροις ἐστίν ἡ Ἐκκλησία»21. Ἄν εἶσαι ἁμαρτωλός 
ἔλα στήν Ἐκ κλησία γιά νά ἐξομολογηθεῖς τίς ἁμαρτίες σου. Ἄν εἶσαι ἄνθρωπος 
ἀρετῆς πάλιν ἔλα στήν Ἐκκλησία γιά νά μή παραπατήσεις καί χάσεις τήν 
ἀρετή σου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι λιμάνι καί γιά τούς δυό. Αὐτός πού εἰσέρχεται 
στήν ἐκκλησία εἴτε εἶναι ἀνήθικος εἴτε εἶναι ἀλαζόνας ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο 
ἐλάττωμα καί ἄν ἔχει, ἀπολαμβάνοντας τή διδα σκαλία τῆς Ἐκκλησίας, 
γρήγορα θά τό ἀποβάλει καί θά ἐπανακτήσει τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς22.

****

 

16  «Πρός τε Ἰουδαίους καί  Ἕλληνας..» ὁμ. 1 P.G. 48,802
17  «Ὅτε τῆς Ἐκκλησίας ἔξω...» 2, P.G.52, 398
18   Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας 1, P.G.52, 429
19  Περί μετανοίας Γ΄ P.G.49, 297-298
20  Ἐπίπληξις κατά τῶν ἀπολειφθέντων P.G.51, 146
21  Περί μετανοίας Β΄ P.G.49, 285
22  Κατά Ἰουδαίων Γ΄ P.G.48, 864
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«... τό στόμα τῆς Ἐκκλησίας τό χρύσεον καί εὔλαλον... 
Ἰωάννην τόν πάνσοφον ἀνευφημήσωμεν»

 Μακαριώτατε, ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀγάπησε τήν Ἐκκλησία καί  ἐδαπά-
νησε τή ζωή του γιά τή δόξα της. Δέν ὑπελόγισε κόπους καί θυσίες γιά τήν  
προαγωγή τοῦ ἔργου της. Ὑπερασπίστηκε τήν ἀλήθεια καί τά δίκαιά της μέ 
ὅλη του τήν ψυχή. Δέν ἀπέσεισε ἀπό τούς ὤμους του τόν σταυρό τῆς χλεύης, 
τοῦ διωγμοῦ καί τῆς ἐξορίας. 

Ὅσοι, Μακαριώτατε, καί ὅσο διάστημα ἀξιωθή καμε νά βρεθοῦμε κοντά 
σας καί νά ἐργαζόμαστε μέσα στήν Ἐκκλησία ὑπό τή φωτισμένη καθοδή γησή 
σας, ταπεινά καταθέτουμε τή μαρτυρία ὅτι μιμητής τυγχάνετε τοῦ προστάτου 
σας ἁγίου. «Οὐκ ἠλεήσατε, οὐδέ ἐλεεῖτε τό σκεῦος τό πή λινον τό ὑμέτερον»· 
δέν φείδεσθε κόπων καί θυσιῶν γιά τό καλό  καί τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλη σίας. 
Μάλιστα φρικιᾶτε πρό ἑνός ἐπαπειλουμένου κινδύνου σχίσματος στήν Ἐκκλη-
σία. Αὐτήκοοι δέ τυγχάνομεν τοῦ λόγου τοῦ ἐξελθόντος ἐκ τῶν χειλέων σας: 
«νά πεθάνω, νά μή δῶ τό σχίσμα». Ἐλπίζουμε καί πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀγαθότης 
τοῦ Κυρίου, τόν ὁποῖον ἀγαπᾶτε καί ὑπέρ τῆς δόξης του ἀναλίσκεσθε, καί ὑπέρ 
τῆς Ἐκκλησίας Του ἐπαίρετε «ὁσίους χεῖρας»23 θά ὁδηγήσει σέ εὔδιο λιμάνι τήν 
Ἐκκλησία του, θά κατασιγάσει τόν σάλο καί θά γίνει «γαλήνη μεγάλη»24 στόν 
πλοῦν τοῦ σκάφους τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Σ᾽αὐτό τόν ἀγώνα ἔχετε σύμμαχο καί 
συμπαραστάτη τόν προστάτη σας ἅγιο, «ἐπί τό στῆθος»25 τοῦ ὁποίου ἀναπί-
πτων διά τῆς προσευχῆς, ἀκούετε τούς παλ μούς καί τήν ἀγωνία του, ἀλλά καί 
ἀντλεῖτε τήν ἐλπίδα καί τη  βεβαιότητα διὰ τήν τελική νίκη τῆς Ὀρ θο δόξου 
Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

Υἱικῶς εὐχόμεθα, Μακαριώτατε, ὁ Ἅγιος Θεός νά σᾶς ἐξαγάγει εἰς 
ἀναψυχήν, λύων τούς ποικί λους πειρασμούς καί νά σᾶς ἀξι ώνει νά ποιμαίνετε 
τόν λαόν του ἐν ὑγείᾳ καί σοφίᾳ ἐπί ἔτη πλεῖστα.   

Πολλά καί καρποφόρα ἐν πᾶσι τά ἔτη Σας, Μακαριώτατε.

23  Α΄Τιμ. β΄8
24  Ματθ. η΄ 26
25  Ἰωάν. κα΄ 20



Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
a
ΠΡΩΤ.  ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟY

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος εἶναι ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς τέσσερεις Εὐαγ-
γελιστὲς ποὺ κάνει λόγο (στὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου 
του) γιὰ τὴν προσκύνηση τῶν Μάγων, καθὼς καὶ γιὰ τὴ φυγὴ στὴν 

Αἴγυπτο καὶ τὴ σφαγὴ τῶν νηπίων ἀπὸ τὸν Βασιλιὰ Ἡρώδη. Κι αὐτὸ παρὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν ἱστορικὸς μεταξὺ τῶν 
τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν, περιγράφει τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου 
μὲ περισσότερες λεπτομέρειες ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο. Στὶς σελίδες 
ποὺ ἀκολουθοῦν θὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε ἑρμηνευτικὰ τὰ 
ὅσα σχετικὰ μὲ τὴν προσκύνηση τῶν Μάγων ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος.

«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου 
τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα» 
(β’ 1). Ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας στὰ χρόνια τοῦ 
Βασιλιᾶ Ἡρώδη, ἔφθασαν στὰ Ἱεροσόλυμα σοφοὶ Μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. 
Μὲ αὐτὴν τὴ φράση ἀρχίζει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος τὴ διήγησή του σχετικὰ 
μὲ τὴν προσκύνηση τῶν Μάγων. Σοφοὶ Μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἔφθασαν 
στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀναζητοῦσαν τὸν νεογέννητο βασιλιὰ τῶν Ἰουδαίων, 
γιατί, ὅπως ἀναφέρουν, εἶδαν ν᾿ ἀνατέλλει τὸ ἀστέρι Του καὶ ἦρθαν νὰ Τὸν 
προσκυνήσουν. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος δὲν μᾶς διευκρινίζει οὔτε ἀπὸ 
ποῦ ἀκριβῶς ἦρθαν οἱ Μάγοι, οὔτε πόσοι ἀκριβῶς ἦσαν, οὔτε πότε ἀκριβῶς 
ἔφθασαν στὴ Βηθλεὲμ καὶ προσκύνησαν τὸν Κύριο. Δὲν μᾶς δίνει, ἐπίσης, 
καμιὰ ἄλλη πληροφορία, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ κατανοήσουμε 
σὲ ποιούς ἀναφέρεται ὅταν κάνει λόγο γιὰ Μάγους.  

Στὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἀπεικονίζονται τόσο οἱ Ποιμένες, 
ποὺ προσκύνησαν τὸν Κύριο, ὅσο καὶ οἱ Μάγοι. Αὐτὸ δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση 
ὅτι ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων ἔγινε μόλις γεννήθηκε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστὸς μαζὶ μὲ τὴν προσκύνηση τῶν Ποιμένων. Ὡστόσο, στὴν ὀρθόδοξη 
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εἰκονογραφία ἡ ἱστορικότητα δὲν εἶναι τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο. Στὴν εἰκόνα 
τῆς Πεντηκοστῆς, ἐπὶ παραδείγματι, συναντοῦμε τὸν Ἀπ. Παῦλο, ἔστω κι ἂν 
ἱστορικὰ βλέποντας τὰ πράγματα ὁ Ἀπ. Παῦλος πολὺ ἀργότερα μετεστράφη 
στὴ χριστιανικὴ πίστη κι ἔγινε Ἀπόστολος Χριστοῦ. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ 
ἡ παράλληλη ἀπεικόνιση τῶν Ποιμένων καὶ τῶν Μάγων στὴν εἰκόνα τῆς 
Γεννήσεως δὲν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι οἱ Μάγοι ἦρθαν καὶ προσκύνησαν τὸν 
Κύριο ἀμέσως μετὰ τὴ Γέννησή Του. Ἡ παράλληλη ἀπεικόνιση τῶν Ποιμένων 
καὶ τῶν Μάγων ἔχει ἄλλο σκοπό. Θέλει νὰ μᾶς δείξει ὅτι μὲ τὴ Γέννηση τοῦ 
Κυρίου θὰ στραφοῦν σ᾿ Αὐτὸν τόσο οἱ Ἰουδαῖοι ὅσο καὶ οἱ Ἐθνικοί. Γιατὶ οἱ μὲν 
Ποιμένες ἦσαν οἱ ἀπαρχὲς τῶν Ἰουδαίων, οἱ δὲ Μάγοι οἱ ἀπαρχὲς τῶν Ἐθνῶν. 
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ μὲν Ἀπ. Ματθαῖος, ποὺ ἀπευθύνεται πρωτίστως 
στοὺς Ἰουδαίους, διασώζει τὴν προσκύνηση τῶν Ἐθνικῶν Μάγων, ἐνῶ ὁ Ἀπ. 
Λουκᾶς ποὺ ἀπευθύνεται πρωτίστως στοὺς Ἕλληνες διασώζει τὴν προσκύνηση 
τῶν Ἰουδαίων Ποιμένων1.  

Πότε ἀκριβῶς ἔγινε ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων δὲν γνωρίζουμε. Πάντως 
ἔγινε σὲ διάστημα ὄχι πέραν τῶν δύο χρόνων μετὰ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ 
σίγουρα πρὸ τοῦ 4 π.Χ. Ἐφόσον ἡ σφαγὴ τῶν νηπίων ἔγινε κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ 
Βασιλιᾶ Ἡρώδη μετὰ τὴν προσκύνηση τῶν Μάγων, ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων 
προηγεῖται κατ᾿ ἀνάγκην τοῦ θανάτου τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη, ποὺ ἐπεσυνέβη 
τὸ 4 π.Χ. Ὅσο γιὰ τὸ διάστημα τῶν δύο χρόνων, αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ τὴν 
ἐντολὴ τοῦ Ἡρώδη γιὰ τὴ σφαγὴ τῶν νηπίων. Ἀφοῦ πρώτα ἐξακρίβωσε ἀπὸ 
τοὺς Μάγους, ὅτι τὸ ἀστέρι φάνηκε πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς 
στρατιῶτες του νὰ σκοτώσουν ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπὸ δύο ἐτῶν καὶ κάτω. Δὲν 
μποροῦμε φυσικὰ ν᾿ ἀποκλείσουμε καὶ τὴν πιθανότητα τὸ ἀστέρι νὰ φάνηκε 
πρὶν γεννηθεῖ ὁ Κύριος. Ἂν ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἄστρου ἔγινε τὴν ἡμέρα ποὺ 
γεννήθηκε ὁ Κύριος, τότε οἱ Μάγοι προσκύνησαν τὸν Κύριο δύο χρόνια μετὰ 
τὴ Γέννησή Του. Ἂν ὅμως ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἄστρου προηγήθηκε τῆς Γεννήσεως 
τοῦ Κυρίου, τότε  ὁ χρόνος, κατὰ τὸν ὁποῖο ἔγινε ἡ Προσκύνηση τῶν Μάγων, 
παραμένει ἄγνωστος. 

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἀριθμὸ τῶν Μάγων, ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 
μας κάνει λόγο γιὰ τρεῖς Μάγους. Μάλιστα ἀναφέρονται καὶ τὰ ὀνόματά 
τους, ποὺ εἶναι Μελχιώρ, Γάσπαρ καὶ Βαλτάσαρ. Τὸ ὅτι ἦσαν τρεῖς οἱ Μάγοι 
συμπεραίνεται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν δώρων ποὺ προσέφεραν, τὰ ὁποῖα ἦσαν 

1 ΠΑΝ. Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, Ἀδελφότης Θεολόγων 
«Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 1979³, σ. 40.
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τρία:  χρυσός, λίβανος καὶ σμύρνα. Ὡστόσο, ἡ ἀπουσία ἄμεσης ἀναφορᾶς 
στὸν ἀριθμὸ τῶν Μάγων ἐπέτρεψε σὲ κάποιους νὰ κάνουν λόγο γιὰ τέσσερεις 
ἀντὶ γιὰ τρεῖς Μάγους. Κάτι τέτοιο, βεβαίως, ὄχι μόνο δὲν στηρίζεται στὸ 
κείμενο τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἔχει ἐρείσματα στὴν 
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Β’ αἰῶνος ἀπεικονίζονται 
στὶς τοιχογραφίες τρεῖς Μάγοι νὰ προσέρχονται νὰ προσκυνήσουν τὸν Κύριο. 

Σχετικὰ μὲ τὸν τόπο προελεύσεως τῶν Μάγων τὰ πράγματα εἶναι ἀκό-
μη δυσκολώτερα. Ἡ φράση «ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 
Ἱεροσόλυμα» δὲν διαφωτίζει καθόλου τὰ πράγματα, ἀφοῦ εἶναι ἐντελῶς 
ἀόριστη. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἄλλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μας, καθὼς καὶ ἡ Ὑμνολογία τῶν Χριστουγέννων, κάνουν λόγο γιὰ τὴν 
Περσία ὡς πατρίδα τῶν Μάγων, κάτι, ὅμως, ποὺ δύσκολα συμβιβάζεται μὲ τὴν 
ἔννοια τῆς φράσης τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου «ἀπὸ ἀνατολῶν», ἡ ὁποία 
ἀναφέρεται στὴν περιοχὴ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης. 
Ὁ Ἅγ. Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυς κάνει λόγο γιὰ τὴν Ἀραβία ὡς 
πατρίδα τῶν Μάγων. Ἡ Ἀραβία εὑρίσκεται ὄντως στὰ ἀνατολικὰ τῆς 
Παλαιστίνης, ἐνῶ τὰ δῶρα τῶν Μάγων θεωροῦνται ὡς τὰ παραδοσιακὰ δῶρα 
τῆς Ἀραβίας. Εἴτε ἡ Περσία, βεβαίως, εἶναι ἡ πατρίδα τῶν Μάγων εἴτε ἡ Ἀραβία 
τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό: Μ᾿ ἕνα θαυμαστὸ τρόπο, μὲ τὴν ἐμφάνιση, 

δηλαδή, στὸν οὐρανὸ τοῦ 
παράξενου ἄστρου, τρεῖς 
εἰδωλολάτρες σοφοί, ποὺ 
εἶχαν σίγουρα τὴν καλὴ 
ἀνησυχία γιὰ τὴ σωτηρία τῆς 
ἀνθρωπότητος, ἀξιώθηκαν 
νὰ προσκυνήσουν τὸν 
γεννηθέντα Σωτήρα τοῦ 
κόσμου.

«Θεοδρόμον αστέρα θεωρή-
σαντες Μάγοι», τοιχογραφία 
στο παρεκκλήσιο του Ακαθί-
στου Ύμνου της Μονής του 
Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή.



Ο AΓΙΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ ΒΑΤAΤΖΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙKH TOY ΣΥΝΕIΔΗΣΗ 

a
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ

Σε πολλούς μελετητές προξενεί εντύπωση η ονομασία «βασιλεύς Ρω-
μαίων», την οποία χρησιμοποιούσαν οι αυτοκράτορες της Κωνσταντι- 
νουπόλεως και η ορολογία «Ρωμανία», την οποία συναντούμε σε πολλά 

έγγραφα της εποχής ως ονομασία του κράτους. Είναι γεγονός ότι η ονομασία 
«Βυζαντινή Αυτοκρατορία» είναι μεταγενέστερη και δημιουργήθηκε το 1562 
από τον Γερμανό ιστορικό Ιερώνυμο Βολφ. Σήμερα, την χρησιμοποιούμε 
για να γινόμαστε κατανοητοί  στους πολλούς. Όμως, από σεβασμό προς τις 
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ιστορικές πηγές πρέπει να εξηγούμε στους νεωτέρους ότι οι όροι «Ρωμαίος» 
και «Ρωμανία» αναφέρονται στη Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη και όχι στην 
Παλαιά Ρώμη. Άλλωστε, στο βυζαντινό κράτος η παιδεία βασιζόταν στον 
Όμηρο και ουδέποτε εδιδάχθη το λατινικό έπος του Βιργιλίου, η Αινειάδα, που 
αναφέρεται στην πρεσβυτέρα Ρώμη. Η ελληνική συνείδηση ήταν διαδεδομένη 
μεταξύ αρχόντων και αρχομένων στο βυζαντινό κράτος ιδίως μετά τον 7ο 
αιώνα, αν και το κράτος ήταν πολυεθνικό και το συνδετικό στοιχείο ήταν 
η Ορθοδοξία. Από τα ονόματα Ρωμαίος και Ρωμανία προήλθε και ο όρος 
Ρωμηός, ο οποίος στη νεώτερη ιστορία μας σημαίνει υπό ευρεία έννοια κάθε 
Ορθόδοξο και υπό στενή έννοια τον Έλληνα.

Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της ελληνικής συνειδήσεως των Βυζα-
ντινών Αυτοκρατόρων, ιδιαιτέρως δε κατά τους τελευταίους αιώνες, καλόν 
είναι να μελετήσουμε ένα εκπληκτικό κείμενο ελληνορθοδόξου αξιοπρεπείας 
και πατριωτικής παρρησίας γραμμένο από τον Αυτοκράτορα της Νικαίας 
Ιωάννη Γ΄Δούκα Βατάτζη και απευθυνόμενο στον Πάπα Γρηγόριο Θ΄.

Όπως γνωρίζουμε μετά την Δ΄ Σταυροφορία και την επιβολή της Λατι-
νοκρατίας στον χώρο του Ελληνισμού (1204) η αυτοκρατορία της Νικαίας με 
έδρα τη Νίκαια της Μικράς Ασίας υπήρξε ένα από τα ελεύθερα ελληνικά κράτη 
απ’ όπου προήλθε και η εκδίωξη των Φράγκων από την Κωνσταντινούπολη το 
1261. Ο Ιωάννης Βατάτζης βασίλευσε από το 1222 έως το 1254 διαδεχόμενος 
τον πεθερό του Θεόδωρο Λάσκαρι, τον ποιητή του Μεγάλου Παρακλητικού 
Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Ο Ιωάννης Βατάτζης γεννήθηκε 
το 1193 στο Διδυμότειχο της Θράκης και σήμερα  τιμάται από την Ιερά 
Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ως τοπικός Άγιος. 
(4 Νοεμβρίου, ημέρα του θανάτου του το 1254).

Λόγω της βαθυτάτης πίστεώς του και της φιλανθρώπου και ελεήμονος 
πολιτείας του κατετάγη μετά την κοίμησή του στο αγιολόγιο της Εκκλησίας 
μας και ονομάσθηκε Άγιος Ιωάννης Βατάτζης ο Ελεήμων. Ως Αυτοκράτωρ 
της Νικαίας ο Ιωάννης Βατάτζης εργάσθηκε για την ανακατάληψη των 
ελληνικών εδαφών και πολέμησε κατά των Φράγκων Σταυροφόρων και κατά 
των Τούρκων του Ικονίου. Καλλιέργησε τη μελέτη των ελληνικών γραμμάτων, 
είχε δε και ο ίδιος στερεά κλασσική παιδεία και ελληνική συνείδηση.

Το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο διαφωτίζει την ελληνική και ορθό-
δοξη συνείδηση των «Ρωμαίων βασιλέων», διασώζει ο αείμνηστος καθη- 
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γητής της Ιστορίας Απόστολος Βακαλόπουλος1 και έχει τίτλο «Του αοι-
δίμου βασιλέως κυρού Ιωάννου του Δούκα προς τον τε (γράφε ίσως τον 
τότε) Πάπαν Γρηγόριον». Ο Βακαλόπουλος γράφει στον Πρόλογό του: 
«Η παρατιθέμενη επιστολή του Ιωάννου Γ. Βατάτζη (1222-1254) προς τον 
πάπα Γρηγόριο Θ΄ (1227-1241) είναι πολύ χαρακτηριστική για τις ιδέες 
που επικρατούν στους βασιλείς της Νίκαιας μετά το 1204. Έντονη είναι η 
ελληνολατρία και η εθνική ελληνική συνείδησή τους, που βαθμιαία ταυτίζεται 
με την Ορθοδοξία.…. Εδώ παρατηρούμε καθαρά πως γεννιούνται και δρουν 
οι πολιτικές εκείνες αντιλήψεις, που αποβλέπουν στην απελευθέρωση των 
σκλαβωμένων ελληνικών χωρών, και οι οποίες προσαρμοσμένες επιζούν επί 
Τουρκοκρατίας μέσα σε νέες συνθήκες. Και τελικά πως διαμορφώνουν το 
περιεχόμενο της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας». 

Το κείμενο ξεκινά με την έκπληξη του Βατάτζη, πως τόλμησε ο Πάπας να 
του ζητήσει να παύσει να διεκδικεί την Κωνσταντινούπολη από τον Φράγκο 
ηγεμόνα, ο οποίος την  κατέχει από το 1204. Γράφει με ελληνική αξιοπρέπεια 
και διπλωματική ειρωνεία ο Βατάτζης, αφού προσδιορίσει στη αρχή ποιός 
είναι ο γράφων: «Ιωάννης εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ 
Ρωμαίων ο Δούκας τω αγιωτάτω πάπα της πρεσβυτέρας Ρώμης Γρηγορίω 
σωτηρίας και ευχών αίτησιν». Αποδίδουμε στη νεοελληνική ορισμένα από 
τα κυριώτερα σημεία της επιστολής: «Εγώ ως βασιλεύς θεωρώ άτοπα τα όσα 
μου γράφεις και δεν ήθελα να πιστεύσω ότι είναι δικό σου το γράμμα, αλλά 
αποτέλεσμα της απελπισίας κάποιου που βρίσκεται κοντά σου, και ο οποίος 
έχει την ψυχή του γεμάτη κακότητα και αυθάδεια. Η αγιότητά σου κοσμείται 
από φρόνηση και διαφέρει από τους πολλούς ως προς τη σωστή κρίση. 
Γι’ αυτό δυσκολεύθηκα πολύ να πιστεύσω ότι είναι δικό σου το γράμμα αν και 
έχει σταλεί προς εμέ.» Αξίζει να θαυμάσουμε την έλλειψη δουλικότητος του 
Βατάτζη προς τον Πάπα, αν και την εποχή εκείνη οι Έλληνες της Νικαίας ήσαν 
οι αδύναμοι και ο Πάπας ήταν η υπερδύναμη τηρουμένων των αναλογιών.

Και συνεχίζει ο Ιωάννης Βατάτζης διατρανώνοντας την εθνική συνείδησή 
του: «Γράφεις στο γράμμα σου ότι στο δικό μας γένος των Ελλήνων η σοφία 
βασιλεύει…… Ότι, λοιπόν, από το δικό μας γένος άνθησε η σοφία και τα 
αγαθά της και διεδόθησαν στους άλλους λαούς, αυτό είναι αληθινό. Αλλά 

1 Απόστολου Βακαλόπουλου: Πηγές Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, Τόμος Α΄ Θεσσαλονίκη 
1965, σελ. 50-53.



683Ο AΓΙΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ ΒΑΤAΤΖΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙKH TOY ΣΥΝΕIΔΗΣΗ

πως συμβαίνει να αγνοείς, η αν δεν το αγνοείς πως και το απεσιώπησες, 
ότι μαζί με την βασιλεύουσα Πόλη και η βασιλεία σε αυτόν τον κόσμο 
κληροδοτήθηκε στο δικό μας γένος από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος 
εδέχθη την κλήση από τον Χριστό και κυβέρνησε με σεμνότητα και τιμιότητα; 
Υπάρχει μήπως κανείς που αγνοεί ότι η κληρονομιά της δικής του διαδοχής 
(σ.σ. του Μ. Κωνσταντίνου) πέρασε στο δικό μας γένος και εμείς είμαστε οι 
κληρονόμοι και διάδοχοί του;

Απαιτείς να μην αγνοούμε τα προνόμιά σου. Και εμείς έχουμε την 
αντίστοιχη απαίτηση να δεις και να αναγνωρίσεις το δίκαιό μας όσον αφορά 
την εξουσία μας στο κράτος της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο   αρχίζει 
από των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου και… έζησε επί χίλια χρόνια, 
ώστε έφθασε μέχρι και τη δική μας βασιλεία. Οι γενάρχες της βασιλείας μου, 
από τις οικογένειες των Δουκών και των Κομνηνών, για να μην αναφέρω 
τους άλλους, κατάγονται από ελληνικά γένη. Αυτοί λοιπόν οι ομοεθνείς 
μου επί πολλούς αιώνες κατείχαν την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Και 
αυτούς η Εκκλησία της Ρώμης και οι προϊστάμενοί της τους αποκαλούσαν 
Αυτοκράτορες Ρωμαίων… 

Διαβεβαιούμε δε την αγιότητά σου και όλους τους Χριστιανούς ότι 
ουδέποτε θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε και να πολεμούμε κατά των 
κατακτητών της Κωνσταντινουπόλεως. Θα ασεβούσαμε και προς   τους 
νόμους της φύσεως και προς τους θεσμούς της πατρίδος και προς τους 
τάφους των πατέρων μας και προς τους ιερούς ναούς του Θεού, εάν δεν 
αγωνιζόμασταν γι’ αυτά με όλη μας την δύναμη… Έχουμε μαζί μας τον 
δίκαιο Θεό, ο οποίος βοηθεί τους αδικουμένους και αντιτάσσεται στους 
αδικούντας…».

Ένας «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΡΩΜΑIΩΝ», ο Ιωάννης Βατάτζης μάς άφησε ένα 
εξαιρετικό γραπτό μνημείο ελληνορθόδοξης αυτοσυνειδησίας. Τέτοια κείμενα 
αξίζει να διδάσκουμε στους νέους μας. Ας έχουμε την ευλογία του ευλαβούς 
Χριστιανού και πατριώτου  Αγίου Ιωάννου Γ΄ Δούκα Βατάτζη.



Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ
a

ΕΛΠΙΔΟΣ  Γ. ΓΟΥΝΑΡΗ,  ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

Ἡ ἱστορία τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀρχίζει ἀπό τή γέννησή του. Γιά τόν 
ἐνανθρωπήσαντα ὅμως Υἱό τοῦ Θεοῦ δέν ἰσχύει αὐτό. Ὁ πολύς Π. Ν. 
Τρεμπέλας θά παρατηρήσει μέ θάμβος: «Ἡ ἀνθρωπότης Τόν ἠγάπησε πρίν 
ἤ συγκαταριθμηθῇ εἰς αὐτήν ὡς μέλος της. Τόν ἐπόθησε πρίν ἤ ἀκόμα Τόν 
γνωρίση! Υἱός τοῦ Θεοῦ, πρό πάσης κτίσεως ὑπάρχων (...), ἐφώτισε διά τοῦ 
ἱλαροῦ Του φωτός καί τούς πρό τῆς ἐνσάρκου ἐπιφανείας Του ζήσαντας 
ἀνθρώπους»!1

Γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ὑπάρχει τό θαῦμα τῶν προφητειῶν. Οἱ 
προφητεῖες εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ θείου σχεδίου τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, 
τῶν μυστικῶν δηλαδή τοῦ Θεοῦ, σέ ὁρισμένους ἀνθρώπους Του στόν περίβολο 
τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, πού χαρακτηριζόταν γιά τόν μεσσιανισμό του.2

Ὁ Θεός ἀπευθύνεται συχνά στούς προφῆτες μέ τήν ἐντολή νά λαλήσουν 
πρός τόν λαό, πού εἴτε θλίβεται εἴτε παρανομεῖ καί ἀρνεῖται τήν ἀρχική του 
πιστότητα στόν Δημιουργό Του, πού τόν ἐξέλεξε ὡς «περιούσιο λαό».

Ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἡ πρώτη προφητεία εἶναι τό 
ἀποκαλούμενο «πρωτευαγγέλιο», ἡ ἐπαγγελία, ἡ ὑπόσχεση πρός τούς 
Πρωτοπλάστους. Ὁ Ἰησοῦς τῶν Εὐαγγελίων ὡς «ὁ ἐρχόμενος» ἔχει ἀναγγελθῆ 

1  βλ. Π. Ν. Τρεμπέλα, Ἀπολογητικαί μελέται, τόμ. Δ΄ καί Ε΄ σ. 401-424, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», 
1994.
2  Ἡ Μεσσιανική ἰδέα τοῦ Ἰσραήλ ἀποτελεῖτο ἀπό ἕνα τρίπτυχο: 1) Ἐλπίς καί προσδοκία ὅτι 
ὁ Θεός θά ἐπέμβη γιά τήν ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν πτώση 2) ἐκλογή τοῦ Ἰσραήλ 
ὑπό τοῦ Θεοῦ –«ἠγαπημένος Ἰσραήλ, ὅν ἐξελεξάμην» (Ἡσ. ε΄ 17)– γιά νά ἐκδιδαχθοῦν τόν 
νόμο πάντα τά ἔθνη καί νά ἀποτελέσουν ἕνα εὐλογημένο λαό – «ἐξαποστελεῖ ἐξ αὐτῶν 
σεσωσμένους εἰς τά ἔθνη, εἰς Θαρσίς καί εἰς τήν Ἑλλάδα καί εἰς τάς νήσους τάς πόρρω» (Ἡσ. 
ξς’ 18-19) 3) τό μυστηριῶδες πρόσωπο, τό ὁποῖο θά ἀνυψωθῆ ὡς «ἄρχων εἰρήνης» ἐπί τοῦ 
θρόνου τῆς ἀκατάβλητης βασιλείας.
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πρό ἀμνημονεύτων χρόνων στόν κῆπο τῆς παρακοῆς ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεόν.

Ἡ σχετική περικοπή τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως ἐμφανίζει τόν Δημιουργό 
νά προαναγγέλλει στούς Πρωτοπλάστους, πού βυθίζονταν στήν ἄβυσσο τῆς 
δυστυχίας, τή μελλοντική ἀπολύτρωση καί σωτηρία, ὅταν λέγει πρός τόν 
ὄφι: «Ἔχθραν θήσω ἀνά μέσον σοῦ καί ἀναμέσον τῆς γυναικός καί ἀνά μέσον 
τοῦ σπέρματός σου καί ἀνά μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς3· αὐτός σου τηρήσει 
κεφαλήν καί σύ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν» (Γεν. γ΄ 15).

Στή συνέχεια ὁ Θεός ὑπόσχεται στόν ἐκλεκτό Του Ἀβραάμ ὅτι θά τοῦ 
δώσει τόν ποθητό ἀπόγονο μαζί καί τή χάρη μιᾶς πανανθρώπινης εὐλογίας 
λέγοντάς του: «καί ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τά ἔθνη τῆς 
γῆς» (Γεν. κβ΄ 18). Στίς ἐπιθανάτιες στιγμές ἐπίσης τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ 
ἀκούεται προφητικός ὁ λόγος του γιά τήν ἰσχύ καί τή λαμπρότητα τῆς φυλῆς 
τοῦ Ἰούδα: «Οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα (...), ἕως ἄν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται, καί 
αὐτός προσδοκία ἐθνῶν (Γεν. μθ΄ 10).4 Προλέγει δηλαδή ὅτι δέν θά λείψει 
ἀρχηγός ἀπό τῆς γενεᾶς τοῦ Ἰούδα, μέχρις ὅτου ἔλθει Ἐκεῖνος στόν ὁποῖον 
ἀνήκει τό βασιλικό σκῆπτρο. Αὐτός πού θά περιμένουν μέ ἐλπίδα οἱ λαοί τῆς 
γῆς, ὁ Μεσσίας, ὁ εἰρηνοποιός, ὁ συμφιλιωτής Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Στό ἑβραϊκό κείμενο ὑπάρχει ἡ λέξη «Σηλώ» ὡς ἔκφραση τῶν μεσσιανικῶν 
ἐλπίδων καί ἀναφέρεται στόν «βασιλέα Μεσσία». Παράλληλα ὑπάρχει καί ἡ 
προφητεία τοῦ Βαλαάμ περί ἄστρου, πού θά ἀνατείλει «ἐξ Ἰακώβ» (Ἀριθ. κδ΄ 
17). Ἡ προφητεία αὐτή κατά τούς ἱστορικούς τῆς ἐποχῆς εἶχε ζωηρή ἀπήχηση 
καί στούς ἐθνικούς. Ὁ Τάκιτος καί ὁ Σουετώνιος ἀναφέρουν ὅτι ἀκόμα καί 
ὁ λαός τῆς Ρώμης προσδοκοῦσε κάποιο βασιλέα, πού ἡ φύση ἐπρόκειτο νά 
δώσει στό κόσμο, ἐνῶ στήν Ἀρχαία Ἐλλάδα ἄνθιζε ὁ «σπερματικός λόγος».

Μέ τρόπο ἐξαιρετικό ὁ ἔνδοξος προφητάναξ Δαβίδ θά ἐξυμνήσει στούς 
ψαλμούς του τόν προσδοκώμενο Λυτρωτή. Διακρίνει ἀπό μακριά τό μυστήριο 
τοῦ Μεσσίου. Τόν βλέπει νά γεννᾶται πρίν ἀπό τόν Ἑωσφόρο ἀϊδίως ἐκ 
τῶν κόλπων τοῦ Πατρός. Μένει ἔκπληκτος ἀπό τό φοβερό καί τερπνότατο 
μεγαλεῖο Του καί Τόν ὀνομάζει Κύριό του, ἐνῶ ἀκούει τόν Θεό-Πατέρα νά 
ἀπευθύνεται στόν Υἱό: «Ἐγώ σήμερον γεγέννηκά σε» καί νά ἐπισυνάπτει τήν 
ὑπόσχεση γιά τή μέλλουσα δόξα: «καί δώσω σοι ἔθνη τήν κληρονομίαν σου 
καί τήν κατάσχεσίν σου τά πέρατα τῆς γῆς» (ψαλμ. β΄).

3 Κατά μοναδική ἐξαίρεση ἐδῶ ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται ἐπί γυναικός καί εἶναι ἐμφανής 
ὑπαινιγμός περί τῆς ἐκ παρθένου γεννήσεως τοῦ Ἀναμενομένου.
4  Ἀπόγονος τοῦ Ἰούδα εἶναι ὁ βασιλεύς Δαβίδ. Στή δική του «πατριά» ἀνήκει ὁ Ἰησοῦς.
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Στή συνέχεια ὁ Δαβίδ γίνεται προφητικά θεατής καί τῶν ἀτιμώσεων 
τοῦ βασιλέως τῆς δόξης. Βλέπει τήν προδοσία Του καί τό μαρτύριό Του. 
Ὁ σταυρός φαίνεται στόν Δαβίδ ὁ ἀληθινός θρόνος τοῦ νέου βασιλέως. 
Ἀντικρίζει τόν Ἐσταυρωμένο βυθισμένο στή θλίψη καί στήν ὀδύνη. Τά ἱμάτιά 
του διαμοιράζονται, ὁ χιτώνας Του τίθεται σέ κλῆρο, οἱ ἐχθροί του μαίνονται 
(ψαλμ. κα΄). Ὅμως, στόν ἴδιο ψαλμό παρουσιάζονται οἱ συνέπειες τῆς τα-
πεινώσεώς Του καί τοῦ μαρτυρίου Του. Ὅλοι οἱ λαοί ἐπιστρέφουν σ᾽ Αὐτόν, 
πού στή μεγάλη ἀναρίθμητη Ἐκκλησία τῶν ἐθνῶν ἀπαγγέλλει στούς ἀδελφούς 
Του (τούς πιστούς Του) τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί τίς αἰώνιες ἀλήθειές Του.

Δύο αἰῶνες μετά ἀκμάζει ὁ μεγαλοφωνότατος Ἡσαΐας (800 π.Χ.). Ἐνώπιόν 
του προβάλλει ὁ γλυκύς Ἐμμανουήλ μέ ὅλες τίς λεπτομέρειες τῆς ὑπερφυσικῆς 
γεννήσεώς Του: «ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν» (Ἡσαΐα 
κεφ. ζ´ 14) καί περιγράφει τήν ἀπαστράπτουσα αἴγλη τοῦ υἱοῦ τῆς Παρθένου: 
«ἄρχων εἰρήνης», «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος», κριτής ἀμερόληπτος, πού θά 
φέρει ἀγάπη, συμφιλίωση, ἀναγέννηση στόν κόσμο. Καρδιές σκληρές καί 
αἱμοχαρεῖς θά μεταβληθοῦν: «καί συμβοσκηθήσεται λύκος μετ᾽ ἀρνός καί 
πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ καί μοσχάριον καί ταῦρος καί λέων ἅμα 
βοσκηθήσονται, καί παιδίον μικρόν ἄξει αὐτούς» (Ἡσαΐα κεφ. ια΄ 6-9).

Ἀλλ᾿ αἴφνης ἡ εἰδυλλιακή εἰκόνα ἐξαφανίζεται καί ἐμφανίζεται ὁ Μεσσίας 
ὡς «ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν», «καί τό εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον παρά τούς υἱούς τῶν 
ἀνθρώπων» ( Ἡσαΐα ιγ΄ 1-3). Πάσχει γιά τίς δικές μας ἁμαρτίες καί ὁδηγεῖται 
ἑκούσια «ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν» ( Ἡσαΐα νγ΄ 7). Ἀλλά τόν θάνατό Του 
διαδέχεται ὁ θρίαμβος. Ὅπως λογίζεται «μετά τῶν ἀνόμων», ἔτσι Τόν βλέπει 
«ὁ πέμπτος εὐαγγελιστής», ὁ προφήτης Ἡσαΐας, νά ἐμφανίζεται νικητής στή 
σκηνή τοῦ κόσμου: «αὐτός κατακληρονομήσει πολλούς καί τῶν ἰσχυρῶν 
μεριεῖ σκῦλα» ( Ἡσαΐα νγ΄ 12).

Ἀκολουθεῖ ὁ Ἰεζεκιήλ μέ τίς προφητεῖες γιά τήν ἔλευση Ἐκείνου «ᾧ 
καθήκει», στόν ὁποῖο ἁρμόζει ἡ βασιλεία, καί γιά τόν μυστηριώδη ναό τῆς 
νέας Ἱερουσαλήμ. Ἕπεται ὁ Δανιήλ μέ τήν ἐντυπωσιακή προφητεία περί 
ἑβδομήντα ἑβδομάδων, πού προκαθορίζουν μέ ἱστορική ἀκρίβεια τόν χρόνο 
τῆς ἐπιφανείας καί τοῦ θανάτου τοῦ Μεσσίου.

Καί δέν εἶναι μόνο αὐτές οἱ προφητεῖες. Ἀποτελοῦν μιά ἁλυσίδα πολύ-
πλοκη καί συνεχῆ. Καθεμιά συμπληρώνει τήν προηγούμενη καί προέρχονται 
ἀπό σειρά ὁλόκληρη Προφητῶν κατά τή διάρκεια τεσσάρων χιλιετιῶν μέχρι 
καί τίς σελίδες τῶν Εὐαγγελίων.
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Ὁ Bl. Pascal παρατηρεῖ μέ θαυμασμό καί βεβαιώνει πώς καί μόνον ἕνας 
ἄνθρωπος ἄν εἶχε συντάξει βιβλίο προφητειῶν καί ὁ Ἰησοῦς εἶχε ἔλθει σύμφωνα 
μέ αὐτές, αὐτό θά εἶχε ἄπειρη ἀποδεικτική δύναμη. Γιατί πῶς ἦταν δυνατό οἱ 
κατά διαφόρους καιρούς καί ἀπό διάφορα πρόσωπα ἐξαγγελθεῖσες προφητεῖες 
νά συμφωνοῦν ὅλες κατά σύμπτωση τυφλή πρός τά περιστατικά τῆς ζωῆς ἑνός 
καί μόνου προσώπου; Δεδομένου δέ ὅτι τά κείμενα αὐτά εὑρίσκονται μέχρι 
σήμερα στά χέρια τῶν ἐχθρῶν Του, πού θά ἦταν ἀδύνατο νά τά παραποιήσουν 
ὑπέρ τοῦ Ἰησοῦ.5

Γεγονός εἶναι ὅτι ἡ γλυκειά προσδοκία, πού συγκινοῦσε βαθύτατα τήν 
ψυχή τοῦ λαοῦ, ἔχει γίνει πραγματικότης. Ὁ Ζαχαρίας χαρακτηρίζει τόν 
νεογέννητο θαυματουργικά υἱό του ὡς «προφήτην», πού θά προπορευθῆ 
«ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδούς αὐτοῦ», πού θά εἶναι «ἀνατολή ἐξ ὕψους» γιά 
τούς καθημένους «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου» (Λουκ. α΄ 68). Ὁ Συμεών τόν 
προαναγγέλλει ὡς «φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ του Ἰσραήλ» 
καί ὡς «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» προετοιμάζοντας καί τήν Πανάχραντη 
Μητέρα γιά τήν «ρομφαία», ἐνῶ ἡ Ἄννα δοξολογεῖ καί λαλεῖ περί αὐτοῦ «πᾶσι 
τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ» (Λουκ. β΄ 38).

Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ μόνος πού θά συνενώσει ὅλες τίς ἰδιότητες, 
πού Τοῦ εἶχαν ἀποδώσει οἱ Προφῆτες.

Ὅπως ὡραῖα ἔχει παρατηρηθῆ, μέχρι τή στιγμή πού ἔχει ἀνατείλει ὁ 
Πρόδρομος, ὁ τελευταῖος τῶν προφητῶν, ὁ Ἰωάννης, τό γεγονός στό ὁποῖο 
εἶναι ἀφιερωμένος ἔχει πιά πλησιάσει πολύ κοντά. Παντοῦ φτερουγίζει 
ἐκεῖνο πού οἱ Εὐαγγελισταί ὀνομάζουν «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου». Παντοῦ 
ξεχειλίζει τό παρόν καί παντοῦ φαίνεται πώς ὁ καιρός εἶναι πιά ὥριμος. Γι’ 
αὐτό ζῆ ὁ Ἰωάννης. Πρός αὐτό καθοδηγεῖ. Αὐτός εἶναι ὁ μόνος ἀπό ὅλους τούς 
Προφῆτες, πού μπορεῖ νά πεῖ μετά τό «Ἰδού ἡ Παρθένος...» τοῦ ὁραματισμοῦ 
τοῦ Ἡσαΐα, τό «Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ...» (Ἰωάν. α΄ 29) στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνου!

5 Bl. Pascal, Pensees, II, VI, 13. Edit Guthlin, Paris 1896 σ. 177 καί Φ. Παπαδημητράκη, Σκέψεις 
ἑνός πιστοῦ σοφοῦ, ἐκδ. «Τῆνος», σ. 206 κ. ἑξ.
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Κάποιοι τονισμένοι στίχοι μας λένε:

«Αρμονία, τάξη, στην καρδιά, στο νου,
μας εμπνέει πάντα το έργο του Πλαστουργού.
Η ομορφιά στη φύση, των άστρων οι τροχιές,
τ' απαλό το χρώμα στων κρίνων τις φορεσιές».

Ο πρώτος νόμος του ουρανού, του Σύμπαντος είναι η τάξη κι’ η αρμονία. 
Γι’ αυτό όλα λειτουργούν τέλεια, γι’ αυτό κανένα ουράνιο σώμα δεν ξεφεύγει 
από την τροχιά του. Θα ανέμενε κανείς το ίδιο να συμβαίνει και στις 
ανθρώπινες κοινωνίες. Όμως αλλοίμονο, η διαπίστωση είναι απογοητευτική. 
Τίποτα δεν κουράζει, δεν απογοητεύει, δεν μαραζώνει τον σημερινό άνθρωπο 
όσο η δυσαρμονία ανάμεσα στις ικανότητες, στα αισθήματα, στις ιδέες από το 
ένα μέρος, στο επάγγελμα και στο ρόλο που παίζει μέσα στον κοινωνικό βίο 
από το άλλο μέρος.

Όταν, αντιθέτως, ένας άνθρωπος εργάζεται σύμφωνα με τις δυνάμεις, τις 
διαθέσεις και τις βλέψεις του, όταν ό,τι λέγει και ό,τι πράττει βρίσκεται σε 
αρμονία με τον εσώτερο εαυτό του και με τους (μικρούς ή μεγάλους) σκοπούς 
που έχει τάξει στη ζωή του, αυτός και στον κάματο αντέχει και στη φθορά.

Υπάρχουν άνθρωποι που τσακίζονται όλη τη μέρα στη δουλειά, περιορίζουν 
στο ελάχιστο τον ύπνο τους, την ανάπαυση, την ψυχαγωγία τους, κι1 όμως δεν 
δυσανασχετούν, δεν καταπονούνται, δεν απελπίζονται από τα οποιαδήποτε 
εμπόδια. Έχουν πάντα το χαμόγελο στα χείλη, τη χαρά, την πίστη στην καρδιά, 
κάθε φορά που δυσκολεύεται η πορεία τους, ξαναρχίζουν το έργο τους με 
ενθουσιασμό, με αυτοπεποίθηση, με πίστη. Απορείς που βρίσκουν τα αποθέματα 
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της αισιοδοξίας, της φρεσκάδας, ακόμη κι αν βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία. Το 
μυστικό τους χάρισμα, ακριβό και αναντικατάστατο είναι η εσωτερική τους 
αρμονία. Λέγουν και πράττουν ό,τι έχουν μέσα στην ψυχή τους.

Είναι προσωπικότητες. Και προσωπικότης σημαίνει, ταύτιση του «είναι» 
με το «φαίνεσθαι». Είναι αυτό που φαίνονται και φαίνονται αυτό που είναι. 
Όχι μάσκα, όχι προσωπείο. Ανήκουν στη παράταξη που μάχεται για ιδανικά 
κι είναι πάντα έτοιμοι για κόπους και θυσίες. Γι’ αυτό και δεν λυγίζουν, δεν 
γηράσκουν, δεν φθείρονται. Αντιθέτως οι δυσαρμονικοί άνθρωποι κουβαλούν 
μέσα τους τη διάσταση, την αντίφαση, την ασυναρτησία. Για αλλού ξεκίνησαν 
και αλλού βρέθηκαν. Αναγκάζονται να ασκούν ένα επάγγελμα που τους ενοχλεί 
ή να παίζουν το ρόλο που δεν τους πάει, ή να διακηρύσσουν πράγματα που 
δεν τα πιστεύουν. Αυτή η δυσαρμονία τους έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν 
τα αντιστύλιά τους, τον άξονα της υπόστασης τους, να γίνονται βαρύθυμοι, 
κακεντρεχείς. Αρρωσταίνουν όχι μόνο ψυχικά, αλλά και σωματικά. Βαδίζουν 
με κεφάλι σκυφτό, με καρδιά σκοτεινή, δίχως χαρά, δίχως καλοσύνη. Γερνάνε 
εύκολα. Γιατί μέσα τους δεν υπάρχει δύναμη, φως, αρμονία Αλλά διχασμός, 
τύψεις, ερημιά. Κι' εκφράζονται πολλές φορές με τραγικότητα γι’ αυτή τη 
δυσαρμονία τους και το εσωτερικό τους κενό. Χαρακτηριστικοί οι στίχοι του 
ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ο οποίος είχε απ' όλα: πλούτη, ομορφιά, 
ταλέντα. Του έλειπε όμως το εσωτερικό φως της πίστης, η χαρά. Γράφει λοιπόν:

«Κι εμείς ένα πρωί είχαμε κινήσει...
μόλις ο κάμπος είχε κοκκινίσει με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά,
όλοι γεροί κι1 αγέρωχοι σαν Κροίσοι
μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με καταματωμένα τα φτερά.
Στο δρόμο που πήρα δεν είδα κανέναν που νάχει χαρεί μερικά»
«Όλη η φύση με προσμένει για να στήσω το χορό,
μην κοιτάς να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ».

Και δυστυχώς οι δυσαρμονικοί δεν χαίρονται την παρουσία του συναν-
θρώπου τους. Χαρακτηριστική η ρήση του υπαρξιστή φιλοσόφου Ζαν Πωλ 
Σαρτρ: «Η κόλαση μου είναι οι άλλοι», αντιθέτως προς τη χαρά που νιώθουν 
για τον πλησίον οι αρμονικοί, οι άγιοι. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, χαι-
ρετούσε τους συνανθρώπους του με τη φράση: «Καλημέρα, χαρά μου», 
«Χριστός Ανέστη χαρά μου». Η εσωτερική δυσαρμονία κάνει τον άνθρωπο 
σκληρό, επιθετικό, μεμψίμοιρο, μάστιγα για το περιβάλλον του. Αντιθέτως η 
εσωτερική αρμονία είναι ευλογία για τους άλλους.
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Σήμερα, οι διανθρώπινες σχέσεις έχουν επικίνδυνα διασαλευθεί. Δεν πρό-
κειται βέβαια για δοσοληψίες για ανταλλαγή υλικών αγαθών, αλλά για το 
διάλογο που συνθέτει τον κοινωνικό μας βίο.

Για την επικοινωνία με τον άλλο/η, που γίνεται με το αίσθημα και την 
προαίρεση, με τη σκέψη και το λόγο, με την προσδοκία και την πράξη μέσα 
στο στίβο της συλλογικής ζωής.

Γιατί σήμερα «συνεννοούμαστε» τόσο λίγο και τόσο δύσκολα με τον 
συνάνθρωπο; Πώς είναι δυνατόν να μη μας «καταλαβαίνει» ο συνάνθρωπος 
και να μην τον «καταλαβαίνουμε», ακόμη κι1 όταν του ανοίγουμε την καρδιά 
μας και του μιλούμε τόσο καθαρά;

Κάποτε συμβαίνει να βρίσκεται κοινωνικά πολύ κοντά μας να έχομε 
μεγαλώσει και ανατραφεί μέσα στην ίδια οικογένεια να έχομε εκπαιδευτεί 
από τους ίδιους δασκάλους να εργαζόμαστε στον ίδιο χώρο, να μοιραζόμαστε 
καθημερινά τις ίδιες ώρες και τους ίδιους τρόπους ψυχαγωγίας, να έχομε 
δεθεί με τις ίδιες ευθύνες και χαρές, με το γάμο, την πατρότητα, την αφοσίωση 
προς την ίδια πατρίδα, την πίστη στον ίδιο θεό - και όμως έρχεται ώρα που με 
κατάπληξη και οδύνη ανακαλύπταμε, ότι δεν μιλούμε την ίδια γλώσσα, άλλα 
λέμε εμείς και άλλα αυτός εννοεί, ότι όσο κι' αν του προσφέραμε αυτό που 
έχομε μέσα μας, αυτός δεν το παίρνει, ή το παίρνει στραβά, ώστε μας αδικεί, 
μας πληγώνει, μας εξευτελίζει. Μας πλάθει από τα στοιχεία και τη δομή τη δική 
του. «Εξ οικείων τα αλλότρια». Η ομαδική συμβίωση μπορεί να βασίζεται στην 
επιφάνεια, μια «κρούστα» δηλαδή από προσχήματα και «κοινούς» τρόπους 
συμπεριφοράς. Αυτή η γέφυρα μας συνενώνει, για να συνυπάρχομε στον ίδιο 
κοινωνικό χώρο. Η επικοινωνία όμως από τούτον τον δρόμο δεν πάει βαθιά.

Αγαπητοί μου, αυτή η δυσαρμονία έγκειται στο γεγονός ότι ο σημερινός 
άνθρωπος είναι ο εξωτερικά παντοδύναμος αλλά εσωτερικά αδύναμος. Δυ-
στυχισμένος μέσα στις ανέσεις του, εσωτερικά προδομένος παρά τα αγαθά που 
του προσφέρει η καταναλωτική κοινωνία, θέλει ηθική αμοιβή χωρίς ιδρώτα, 
χωρίς «αρετή και τόλμη» κατά τον Ανδρέα Κάλβο. Αχ, αν είχε διαβάσει τους 
στίχους του Κινέζου ποιητή Ταγκώρ:

«Κοιμήθηκα, κι ονειρεύτηκα πως η ζωή είναι χαρά.
Ξύπνησα και είδα, πως η ζωή είναι καθήκον.
Εργάστηκα και είδα πως το καθήκον είναι χαρά».
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Μέσα στην προσφορά, στον ιδρώτα, στο καθήκον, βρίσκεται η αρμονία, 
η καταξίωση.

Η εσωτερική αρμονία που έχει αγαθά αντανακλαστικά και στο περιβάλλον 
μας στη συνέχεια πηγάζει από μια ψυχή απαλλαγμένη από μικρότητες, εγω-
ισμούς, ζήλειες, φθόνους, κακεντρέχειες.

Πώς να μην είναι ισορροπημένοι και αρμονικοί αυτοί που διψούν να έχουν 
ψυχή καθαρή και βλέμμα καθαρό κι' αθώο σαν του παιδιού;

«Κύριε», λένε στην προσευχή τους, «δεν θέλω τίποτα απ' όσα οι άνθρωποι 
ζητούνε, μόνο δυο μάτια παιδικά που να μπορούν να σε κοιτούνε».

Αρμονικοί είναι οι μεγαλόκαρδοι, που δεν ανταποδίδουν ίσα. Λέγεται ότι 
κάποιος θέλοντας να μειώσει έναν άλλον του έστειλε ένα καλάθι, με ανεπί-
τρεπτο και ακατονόμαστο περιεχόμενο. Ο παραλήπτης, ανώτερος άνθρωπος, 
δεν ταράχτηκε. Το άδειασε, το γέμισε λουλούδια και το επέστρεψε στον 
αποστολέα με μια καρτούλα που έγραφε επάνω: «Ο καθ' ένας ό,τι έχει δίνει».

Ήρεμος και αρμονικός είναι ο άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται με το κακό, 
το ψεύδος, τη νοθεία.

Ο άνθρωπος είναι απ' όλα τα όντα το εφευρετικότερο και ικανότερο να 
ψευτίζει και τα πράγματα γύρω του και τον ίδιο τούτον εαυτό. Γι' αυτό η αλήθεια 
που του χαρίζει την ουσιαστική αρμονία υπήρξε ανέκαθεν ο μεγάλος καημός, 
το ιδανικό, η αρετή του. Η ισορροπία μας διασαλεύεται όταν κατασκευάζαμε 
το προσωπείο μας για να αμυνόμαστε με τις περισσότερες ελπίδες να κάνομε 
τις επιθέσεις μας με τις λιγότερες απώλειες .

Όσο δυναμώνουμε και πλουτίζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, όσο γινό-
μαστε στερεότεροι στην πίστη, στην αρετή, η «ηθοποιία» και κατά συνέπεια η 
δυσαρμονία μας στενοχωρεί και μας ντροπιάζει και αναζητούμε στην αλήθεια 
την ελευθερία μας, το φανέρωμα, την πραγμάτωση του γνήσιου εαυτού μας.

Μπορεί να έχει εσωτερική αρμονία αυτός που ως αρχή της ζωής του έχει 
την ηθική του συμφέροντος; Μια παρέα Ιαπώνων κολυμπούν στη θάλασσα. 
Κάποια στιγμή ένας από την παρέα πνίγεται. Οι άλλοι, οι γνωστοί του, δεν 
γνωρίζουν κολύμπι. Στην ακτή βρίσκεται μια ομάδα νέων. Τους παρακαλούν να 
τον σώσουν. Κι αυτοί θεωρούν τη σωτηρία του θέμα οικονομικής συναλλαγής. 
«Δώστε μας 150 γιεν, διαφορετικά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε». Έχομε μόνο 
90 απαντούν οι γνωστοί του. «Ε, τότε, δεν μπορούμε». Ο άνθρωπος πνίγηκε. 
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Αιτία η φθηνή συναλλαγή. Κι οι προσδοκώμενοι σωτήρες του πνιγμένου 
έχασαν και τα 90 γιεν. Είναι αυτό δείγμα αρμονικών ανθρώπων;

Άλλη παρόμοια περίπου περίπτωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιος 
απελπισμένος ετοιμάζεται να θέσει τέρμα στη ζωή του, απειλώντας να πέσει 
από τον 24° όροφο ουρανοξύστη. Από κάτω τα συγκεντρωμένα πλήθη 
γελώντας του φωνάζουν: «Πέσε, πέσε...». Τα σχόλια περιττεύουν. Πώς να 
υπάρξει αρμονία με τέτοια έλλειψη ανθρωπιάς;

Ο άνθρωπος μπορεί να είναι αρμονικός και μέσα στη φυλακή και στην 
επώδυνη αρρώστια του και στην οικονομική του κρίση και αντίθετα δυσα-
ρμονικός μέσα στις ανέσεις και στην εξωτερική φαινομενική του ευτυχία.

Η σκηνή στη φυλακή. Οι μαθητές του Σωκράτη θλίβονται για το επερ-
χόμενο τέλος του δασκάλου τους. Εκείνος ατάραχος προβληματίζεται πάνω 
στην προτροπή του «Ενυπνίου» το οποίο με σταθερό περιεχόμενο του ενέπνεε 
η θεότητα: «Μουσικήν ποίει καί ἐργάζου» (Φαίδ. 60). Δεν θρηνεί μέσα στη 
φυλακή, δεν γίνεται δυσαρμονικός. Αντιθέτως μεταπλάσσει τους μύθους του 
Αισώπου σε ποιητικό λόγο και τους τονίζει μουσικά. Το περιστατικό αυτό, όπως 
το διηγείται ο Πλάτων, αποκαλύπτει τη βαθύτητα και πολυμέρεια του Σωκράτη. 
Η φιλοσοφία γι' αυτόν δεν ήταν απλός λόγος και αντίλογος, παιγνίδισμα 
αντιθέτων επιχειρημάτων αλλά αρμονία, «μεγίστη μουσική». Όχι απλή εναρ-
μόνιση ήχων αλλά αύρα λεπτή, κραδασμοί της ψυχής από τις Μούσες.

Έτσι γίνεται αρμονικός ο άνθρωπος, μεταπλάθοντας το όραμα, τη συγκί-
νηση σε αισθητή παρουσία, σε μορφές που αναδίδουν το εσώτερο κάλλος. 
Γι' αυτήν την εσωτερική αρμονία αγωνιζόταν ο Σωκράτης δια βίου. Όσο ήταν 
ελεύθερος, αφύπνιζε συνειδήσεις να γνωρίζουν και να δημιουργήσουν το 
βαθύτερο εαυτό τους. Δεν επαναστατεί για την άδικη φυλάκιση και καταδίκη 
του, δεν δυσανασχετεί, δεν χάνει την ισορροπία του την εσωτερική.

Δεν θρηνεί όπως η γυναίκα του, η Ξανθίππη, δεν κλαίει όπως ο Απολλό-
δωρος, δεν βρίζει το δήμιο όπως κάνουν οι μελλοθάνατοι.

Σκέπτεται τον κύκνο, που λέει το ωραιότερο τραγούδι του την ώρα που 
πεθαίνει, γιατί διαισθάνεται ότι πηγαίνει προς τη θεότητα (Φαίδ. 854).

Ο Σωκράτης εναρμονιζόταν προς όλους. Είχε επικοινωνία με τον πλούσιο, 
το φτωχό, τον σκυτέα, τον μάγειρο, τον σοφό, τον επιστήμονα. Δεν τον 
ενδιαφέρει το αξίωμα, η κοινωνική τάξη. Ο δούλος του «Μένωνος» ήταν πιο 
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κοντά του από την αλαζονεία του Κριτία. Ο Σωκράτης δεν περιφρονούσε 
τον χειρώνακτα, αφού και ο ίδιος υπήρξε λιθοξόος. Όμως θλιβόταν, όταν ο 
άνθρωπος άφηνε την ψυχή του ακαλλιέργητη και γινόταν «ανδρείκελον».

Η αρμονία η εσωτερική του Σωκράτη έγκειται στο γεγονός ότι είχε αρετή 
και εσωτερική καλλιέργεια. Έτσι την ώρα που στην πρόσκληση του θανάτου οι 
άλλοι κλαίνε, θρηνούν και οδύρονται για την τύχη τους, ο Σωκράτης κρατάει 
την αταραξία, διατηρεί τη γαλήνη του. Δέχεται τα πλήγματα, χωρίς να νικάται. 
Αγωνίζεται για τις αξίες. Είναι μεγάλος, διότι ποθεί τα μεγάλα. Η αρμονία και 
η μουσική δεν είναι παρηγοριά στην οδύνη του, αλλά έκφραση της ουσίας της 
ψυχής.

Για να μπορέσει όσο γίνεται πιο αρμονικά να συμβιώσει ο ένας με τον 
άλλον, δύο βάσιμες ιδιότητες πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Με τρόπον ευμέθοδον 
ο Πλάτων στο ΙΑ' Κεφάλαιο του Πρωταγόρα αναφέρει ένα φιλοσοφικό παρα-
μύθι. Όταν οι αθάνατοι θεοί έπλασαν όλα τα όντα, διέταξαν τον Προμηθέα 
και Επιμηθέα να τους προσδώσει όλες τις ιδιότητες. Κατά περίπτωσιν λοιπόν 
τους μοίρασε τις διάφορες ιδιότητες για να ζήσουν και να σώζονται από τους 
κινδύνους. Ο Επιμηθέας μη όντας πολύ έξυπνος, κατασπατάλησε τις ιδιότητες 
και τα χαρίσματα για όλα τα ζώα κι' άφησε ακόσμητο το ανθρώπινο γένος.

Κλέβοντας ο Προμηθέας από τον Ήφαιστο και την Αθηνά την έντεχνη 
σοφία τη χάρισε στον Άνθρωπο, έτσι ο άνθρωπος απόκτησε σοφία για την 
επιβίωση του. Κι έγινε ο άνθρωπος ένα κομμάτι της θεϊκής μοίρας. Δεν κατείχαν 
όμως οι άνθρωποι, ακόμη την πολιτική τέχνη για να μπορούν να συμβιώνουν 
αρμονικά. Επειδή λοιπόν ο Δίας φοβήθηκε για το γένος μας μη ξεκληριστεί, 
στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους την ΑΙΔΩ και τη ΔΙΚΗ για να 
διακανονισθεί η αρμονία των σχέσεων στις πολιτείες και να αποτελέσουν 
στοιχεία δημιουργικής φιλίας. Ερώτησε όμως, ο Ερμής τον Δία, με ποιο τρόπο 
να κατανείμει (την ΝΤΡΟΠΗ και την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ). Του είπε:

«Να μοιράσω αυτά τα δύο στοιχεία έτσι όπως έχουν κατανεμηθεί οι 
τέχνες; π.χ. ένας που ξέρει ιατρική είναι αρκετός για πολλούς πολίτες το ίδιο 
και οι άλλοι τεχνίτες. Έτσι λοιπόν να τοποθετήσω την ΔΙΚΗ και την ΑΙΔΩ ή 
να την μοιράσω σε όλους τους ανθρώπους;» «Σε όλους να την μοιράσεις» είπε 
ο Δίας» και όλοι ας μετέχουν σ αυτά τα δύο, γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να. 
υπάρχουν πολιτείες εάν λίγοι μετείχαν σ' αυτά τα δύο, όπως στις άλλες τέχνες 
και βάλε νόμο, από μένα διαταγμένο, όποιος δεν μπορεί να μετέχει στην ΑΙΔΩ 
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και ΔΙΚΗ να τον σκοτώνουν ως αρρώστια της Πολιτείας.

Ώστε, αρμονικοί είναι οι άνθρωποι αν διαθέτουν ΑΙΔΩ, αυτοσεβασμό 
του ανθρώπινου προσώπου και δικαιοσύνη και ευπρέπεια. Η ΑΙΔΩΣ και η 
ΔΙΚΗ όταν χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους είναι ο «κόσμος», η αρμονία της 
Πολιτείας, που αρνείται την ακοσμία ως «νόσον της πόλεως». Αντιθέτως, από 
όπου οι παραπάνω ιδιότητες ελλείπουν χαρακτηρίζουν το άθλιο ήθος μιας 
ζωής και συνθέτουν μια πρακτική νοοτροπία συμβιώσεως, που δεν απέχει από 
την δολιότητα, τη συκοφαντία, την εξαπάτηση.

Ο αρμονικός άνθρωπος δεν ταυτίζεται μόνο με τη λογική του, γιατί αυτό 
θα αδικούσε τη λοιπή ψυχική του υπόσταση. Δεν είναι μόνο νους. Είναι και 
συναισθήματα. Ζει μέσα στις συγκινήσεις. Χαίρεται και λυπάται. Αισιοδοξεί 
και απαισιοδοξεί. Ελπίζει και απελπίζεται. Δειλιάζει ή είναι θαρραλέος. Όλα 
αυτά τα συναισθήματα αποτελούν πραγματικότητα που δεν είναι ίσης αξίας 
μεταξύ τους. Αλλά δένονται με την κυριαρχία του εγώ και άλλα με τον 
συνάνθρωπο.

 Η εύκολη λύση είναι τα συναισθήματα να δραστηριοποιήσουν τους μη-
χανισμούς του ασυνειδήτου που συνδέονται με την επιβολή και την κυριαρ- 
χία. Το δύσκολο είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ο άλλος, που θέλει κι' 
αυτός να ζήσει και να προοδεύσει.

Ο δυσαρμονικός εφαρμόζει το νόμο της ζούγκλας: «Πόλεμος πάντων 
ἐναντίον πάντων».

Ο άνθρωπος για να είναι άνθρωπος καλείται να εναρμονίσει εμπράκτως 
τις κύριες ψυχικές του λειτουργίες.

Ο εγκεφαλικός τύπος που απωθεί τα συναισθήματα γίνεται ψυχρός υπο-
λογιστής και βλαπτικός σύντροφος των άλλων. Ο άνθρωπος που βιώνει μόνο 
συναισθήματα, παραλογίζεται, αντιφάσκει και αποβαίνει πρακτικά ασταθής 
και επιπόλαιος.

Ο βουλητικός πάλι τύπος του Nietsche υπερβαίνει τον εαυτό του, όχι 
όμως για να δημιουργήσει, αλλά για να καταπιέσει τους άλλους και να τους 
υποτάξει.

Ο άνθρωπος γίνεται αρμονικός άνθρωπος, από την ώρα που αναπτύσσει 
τις κύριες ψυχικές του ιδιότητες και τις εναρμονίζει και εμβαθύνει σ' αυτές.
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Όσο πιο βαθιά πάει, τόσο πιο πολύ ωριμάζει. Όσο πιο πολύ οπλίζεται 
με εσωτερική όραση, τόσο πιο πολύ ανακαλύπτει καινούργιους κόσμους και 
θεάται νέους ορίζοντες.

Δεν είναι αρμονικός ο άνθρωπος που κατατρύχεται από το σαράκι της 
ζήλειας, του φθόνου. Η ζήλεια και ο φθόνος είναι ένα εσωτερικό νόσημα που 
υπάρχει και δρα μέσα στον άνθρωπο από την παιδική του ηλικία. Και τότε μεν 
οι εκδηλώσεις του είναι φανερές. Με την πάροδο όμως των χρόνων και την 
αύξηση της ηλικίας γίνεται εσωτερικό και κρυφό.

Ο Μέγας Βασίλειος, στην «περί φθόνου» ομιλία του προσδιορίζει τι είναι 
φθόνος. «Λύπη ἐστίν τῆς τοῦ πλησίον εὐπραγίας». Δηλαδή φθόνος είναι 
η λύπη που νιώθει κάποιος για την προκοπή και ευτυχία του πλησίον του. 
Και αναφέρει ο σοφός Ιεράρχης περιπτώσεις και παραδείγματα, στα οποία 
φαίνεται ο φθόνος.

«Ευφόρησαν τα χωράφια του πλησίον; ερωτά. Είναι το σπίτι του γεμάτο 
από αγαθά; Ή είναι το πρόσωπο του γελαστό και χαρούμενο;» Και απαντά: 
«Ταῦτα πάντα τροφὴ τῆς νόσου».

Ο φθονερός είναι δυσαρμονικός άνθρωπος. Από όσα είδαμε, αποδεικνύ-
εται ότι αυτός που φθονεί, χωρίς ίσως να το συνειδητοποιεί με όσα πάσχει και 
αισθάνεται, αναγνωρίζει την υπεροχή του άλλου. Αισθάνεται ότι κάτι ανώ-
τερο απ' αυτόν διαθέτει ο πλησίον του, γι' αυτό και λυπάται και υποφέρει και 
εκδηλώνει αυτή την δυσφορία και αντίδραση του .

Επαληθεύει έτσι με τον τρόπο του τον λόγο του αρχαίου Λατίνου ποιητού 
που έλεγε: «Ο φθόνος είναι το ευτελέστατον των ελαττωμάτων, το οποίον 
σέρνεται σαν φίδι στις ψυχές των ανθρώπων (Οβίδιος 17 ΑΔ).

Κάποιος αρχαίος ινδικός μύθος λέει για ένα παράξενο πουλί, στα βάθη των 
Ινδιών, που όταν ο καιρός είναι καλός και τα άλλα πουλιά πετούν πρόσχαρα 
και κελαηδούν, μένει μελαγχολικό στη φωλιά του, με το ράμφος χωμένο μέσα 
στα φτερά. Όταν όμως ο καιρός είναι άσχημος και συννεφιασμένος και τα άλλα 
πουλιά ζαρώνουν τρομαγμένα στις φωλιές τους αυτό κελαηδεί και πετά χαρωπά.

Έτσι συμβολίζουν τον δυσαρμονικό φθονερό άνθρωπο, που χαίρεται στη 
θλίψη των άλλων και θλίβεται όταν εκείνοι χαίρονται και ευτυχούν.

Ο δυσαρμονικός βλάπτει τον ίδιο του τον εαυτό. Η κακότητα και ο φθόνος 
του είναι το χειρότερο είδος αυτοτιμωρίας.
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Όταν ανέφεραν κάποτε στο βασιλιά Άγι της Σπάρτης ότι μερικοί συγγενείς 
του τον φθονούν, είπε: «Τους λυπάμαι ειλικρινά, γιατί ο φθόνος είναι το χειρό-
τερο είδος αυτοτιμωρίας. Οι συγγενείς μου υποφέρουν δύο φορές. Πρώτα 
από τα ελαττώματα που έχουν οι ίδιοι. Και έπειτα από τα προτερήματα που 
βλέπουν σ' εμένα».

Άλλο ένα παράδειγμα δυσαρμονικού ανθρώπου, φθονερού. Κάποιος 
άνθρωπος θλιβόταν πολύ στη χαρά και στην ευτυχία των άλλων. Το πλη-
ροφορήθηκε ο βασιλιάς της χώρας στην οποία ζούσε και για να τον δοκιμάσει 
του είπε: «Ζήτησε μου ό,τι θέλεις. Ό,τι μου ζητήσεις όμως εσύ θα στο δώσω, 
αλλά θα δώσω το διπλάσιο στο γείτονα σου». Ο δυσαρμονικός φθονερός 
στενοχωρήθηκε, και συνέλαβε το μυαλό του κάτι πραγματικά, σατανικό: 
«Βασιλιά είπε. Να μου βγάλεις το ένα μάτι». Για να βγάλει στο γείτονα του 
και τα δύο.

Τα σχόλια περιττεύουν.

Αυτή η δυσαρμονία θα είχε εκλείψει κι' ο κόσμος θα ήταν ένας επίγειος 
παράδεισος, εάν οι άνθρωποι εφάρμοζαν τον χρυσό ευαγγελικό κανόνα της 
αγάπης: «ὅσα ἐὰν θέλητε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν  οἱ ἄνθρωποι καὶ ὑμεῖς ποιῆτε αὐτοῖς 
ὁμοίως» (Ματθ. ζ. 12). Πως θα θέλαμε οι άλλοι να μας φέρωνται;  Ασφαλώς με 
πνεύμα προθυμίας και ευγένειας. Με τον ίδιο τρόπο ας συμπεριφερόμαστε κι 
εμείς προς όλους τους άλλους.

Η αρμονία μέσα μας και γύρω μας επιτυγχάνεται, εάν μεταθέσουμε το 
κέντρο του κόσμου από το Εγώ στο Συ, στο συνάνθρωπο, με τη βαρυσήμαντη 
κίνηση της αγάπης.

Ακούστε ένα ωραίο περιστατικό από το Βυζάντιο, που δείχνει το μεγαλείο 
των αρμονικών, των ισορροπημένων ανθρώπων.

Υπό τον αυτοκράτορα Ρωμανόν τον Λεκαπηνόν ένας σπουδαστής από 
την Τραπεζούντα, ο Αβράμιος, μόλις είχε τελειώσει την μόρφωσή του στην 
Κων/πολη. Είναι μαθητής του Αθανασίου, ο οποίος είναι πρύτανης του Πανε- 
πιστημίου και έχει τέτοια πρόοδο στις σπουδές του, ώστε αποκτά ειδικήν 
εξουσίαν επί των συμμαθητών του. Οι συμμαθηταί του τον εκλέγουν Καθη-
γητήν και επιτυγχάνουν από τον αυτοκράτορα, την υπογραφήν σχετικού 
διατάγματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι σπουδασταί προσέρχονται κατά 
μάζας εις τα μαθήματα του Αβραμίου και ο Αθανάσιος ευρίσκεται με ολίγους 
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μόνον σπουδαστές. Εκ σεβασμού προς τον δάσκαλόν του ο Αβράμιος θέλει 
να του στείλει μερικούς από τους μαθητές του αλλά αυτοί αρνούνται να τον 
εγκαταλείψουν. Ο αυτοκράτωρ είναι ανίκανος να σταματήσει την απεργίαν. 
Ο Αβράμιος μεταφέρει την έδραν της διδασκαλίας του εις απομακρυσμένο 
κτήριο, αλλά οι σπουδασταί τον ακολουθούν. Τότε ο Αβράμιος, ο οποίος 
διήγε ήδη ζωήν ασκητού εγκαταλείπει την διδασκαλίαν και γίνεται μοναχός. 
Αναχωρεί δια το όρος Άθω και υπό το όνομα του Αθανασίου αποβαίνει ο 
ιδρυτής της Λαύρας».

Το παρόν κείμενο αξίζει να διανθίζεται από πρακτικά παραδείγματα που 
θα μας δείξουν ότι η αρμονία στην μικρή ή μεγάλη κοινωνική συμβιωτική 
ομάδα, δεν είναι υπόθεση ανέφικτη. Και τώρα κάτι άλλο. Το περιστατικό 
συνέβη σ' ένα μοναστήρι.

Κάποιος χάρισε σ' έναν μοναχό τον Ιωακείμ ένα καλαθάκι σύκα. Τον ευχα-
ρίστησε ο μοναχός, δεν τα άγγιξε όμως, παρ' όλο που του άρεσαν. Σκέφτηκε. 
Ο αδελφός Ιωαννίκιος τα αγαπά, θα του τα προσφέρω. Ο αδελφός Ιωαννίκιος 
τα δέχθηκε με πολλές ευχαριστίες, αλλά σκέφθηκε. Αρέσουν στον αδελφό 
Συμεών. Συγκινήθηκε από την αγάπη του μοναχού Ιωαννίκιου ο αδελφός 
Συμεών και είπε: θα τα χαρίσω στον αδελφό Ιωάσαφ.

Με την ίδια συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τα δέχθηκε και ο αδελφός Ιωά-
σαφ και σκέφθηκε. Μου αρέσουν αλλά αρέσουν και στον αδελφό Ιωακείμ. 
Σ' αυτόν θα τα προσφέρω. Φαντάζεσθε λοιπόν τη συγκίνηση του μοναχού 
Ιωακείμ από την αγάπη και το ουσιαστικό πνεύμα όλων των συμμοναστών 
του, όταν τα σύκα έφθασαν ξανά σ’ αυτόν από τον οποίον ξεκίνησαν!

Αν όλοι σκεπτόμαστε έτσι, πόση αλήθεια αρμονία θα βασίλευε στις ψυ-
χές μας, στην κοινωνία, σ' όλο τον κόσμο. Μια άλλη φοβερή ασθένεια που 
τορπιλίζει τη γαλήνη των ανθρώπων και δρα ως παραμορφωτικός παράγων 
στην εσωτερική τους αρμονία, είναι ο εγωισμός.

Οι περισσότεροι στην καθημερινή τους ζωή, προτάσσουν το Εγώ πριν από 
κάθε τι που θέλουν να εκφράσουν. Αγνοούν όμως το δεύτερο πρόσωπο το 
ΕΣΥ. Τι είναι αυτό το ΕΣΥ που άκριτοι μηχανουργοί δυναμίτισαν, αξίζει να 
ακούσαμε από ένα σπουδαίο διανοητή, τον Τάσο  Λιγνάδη.

Γράφει λοιπόν: «Το Εσύ είναι το μαχαίρι της αγάπης με το οποίο θυσιάζουμε 
την αυτολατρεία μας. Είναι η αναίμακτη θυσία της μακαριότητας και της 
ησυχίας μας.
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Η διαμόρφωση του Εγώ εξαρτάται από το πόσο έχουμε κατανοήσει το 
ΕΣΥ».

Η σωστή διαμόρφωση του Εγώ πρέπει να αποσκοπεί στην ενανθρώπιση 
του θηρίου που έχομε μέσα μας. Αν αναγνωρίσουμε και το συνάνθρωπο μας, 
του αποδώσουμε την τιμή που του ανήκει, όχι μόνο θα συμβάλουμε στην 
πανανθρώπινη αρμονία αλλά από μας θα εξαρτηθεί και η τύχη του πολιτισμού.

Γιατί αλλοίμονο, αν διαρκώς λατρεύουμε το αυτοείδωλό μας, προσποιού-
μενοι τον καλό ή παίζοντας θέατρο, αν αυτή η θεατρική προσφορά δεν έχει 
ποιότητα και ειλικρίνεια, θα το καταλάβουμε όταν η σκληρή πραγματικότητα 
μας υποχρεώσει να αποστασιοποιηθούμε. Όταν θα πέσει το προσωπείο που 
τεχνουργήσαμε με τον εγωισμό και σε λίγο χάσουμε και θίασο και κοινό.

Τότε θα καταλάβουμε ότι το παιγνίδι του ΕΓΩ, της μεγαλειότητάς μας 
«ήταν αγέρας κι' έφυγε, κορυδαλλός κι εχάθη», όπως λέει ο ποιητής Γκάτσος.

Αντιθέτως, ο ταπεινός και φυσικά ο άνθρωπος που διαθέτει αυτοσυνει-
δησία θέτει τον εαυτό του εκεί που πρέπει, σε θρόνο χαμηλό, εκεί που δεν 
κινδυνεύει να πέσει.

Αυτές τις μέρες έριξα εντελώς τυχαία μια ματιά στα «ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ» 
του Αδαμαντίου Κοραή. Αναφερόμενος στην αυτοβιογραφία του ο μεγάλος 
Κοραής, έγραψε.

Ένας από τους συμπολίτες μας Χίους, νέος χρηστός, (Ευστράτιος Ράλλης), 
μ' ερωτούσε μίαν των ημερών ευρισκόμενος εις Παρισίους, αν εφρόντισα να 
γράψω τον βίον μου. Η ερώτησις μ’ εφάνη παράξενος πιθανόν, ότι παράξενον 
έκρινε κι εκείνος την απόκρισιν μου.

Όστις ιστορεί τον ίδιον βίον, χρεωστεί να σημειώσει και τα κατορθώματα 
και τα αμαρτήματα της ζωής του με τόσην ακρίβειαν, ώστε μήτε τα πρώτα 
να μεγαλώνη, μήτε τα δευτέρα να συγκρίνη ή να σιωπά παντάπασι πράγμα 
δυσκολώτατον δια την έμφυτον εις όλους μας φιλαυτίαν. Όστις αμφιβάλλει 
περί τούτου, ας κάμη την πείραν να χαράξη δύο μόνον στίχους της βιογραφίας 
του και θέλει καταλάβει την δυσκολίαν. Κατορθώματα του βίου μου άξια 
λόγου δεν έχω να απαριθμήσω.

Τα αμαρτήματα μου ήθελα μετά χαράς δημοσιεύσει, αν έκρινα, ότι έμελλε 
να διορθώσει κανένα η δημοσίευσις. Γράφω λοιπόν απλά τίνα της ζωής μου 
συμβάματα και τούτο όχι δι’ άλλο (μαρτύρομαι την ιεράν αλήθειαν), πλην 
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δια να επανορθώσω τινά σφάλματα εκείνων, οι οποίοι και ζώντες ακόμη (δεν 
ξεύρω δια ποίαν αιτίαν) ηθέλησαν να με βιογραφήσωσιν.

Η εσωτερική ισορροπία του Κοραή που του επέτρεπε την ασύλληπτη 
σε ποιότητα και όγκο επιστημονική του παραγωγή, οφείλεται στην αυτο-
συνειδησία του και στην ταπεινή αναγνώριση των ατελειών του.

Άλλη συνιστώσα λοιπόν ευρυθμίας και εσωτερικής αρμονίας είναι η πραγ-
ματική αυτογνωσία.

Εκείνο που καταξιώνει πραγματικά τον άνθρωπο, είναι ασφαλώς ο βαθμός 
της αγάπης του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο του.

Αρμονικός είναι αυτός που συμμετέχει στον πόνο του άλλου.

Αυτήν την εσωτερική ισορροπία κρύβουν τα λόγια που είπε με την άδολη 
και απλοϊκή ψυχή του ένας ασκητής της ερήμου, «θα είχα μεγάλη χαρά, εάν 
ήταν δυνατόν να εύρω λοιπόν και να δώσω εις λεπρόν το υγιές σώμα μου και 
να λάβω το ιδικόν του καταπληγωμένον και σαπισμένο σώμα» .

Ο Απόστολος Παύλος, φθάνοντας στο αποκορύφωμα της αγάπης, εξέ-
φρασε μια δραματική ευχή: "ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ 
Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα" (Ρωμ. θ΄ 
3), δηλαδή ας χωριστώ για πάντα από τον Χριστό,  χάριν των αδελφών μου 
Ιουδαίων προκειμένου να σωθούν αυτοί. Τόσον πολύ, τόσον δυνατά αγαπούν 
οι άγιοι τον άνθρωπο και αυτόν ακόμη τον εχθρό τους.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως ανιδανική. Κάποιος προσφάτως υπο-
γράμμισε ότι η σύγχρονη κοινωνία παράγει εκούσιους δούλους υποταγμένους 
στην καταναλωτική κοινωνία.

Πώς να είναι ο άνθρωπος αρμονικός, όταν έχει κάνει κανόνα και αρχή 
της ζωής του την ασυδοσία; Όταν εναρμονίζει τη μακιαβελική αρχή, ότι 
ο κάθε σκοπός αγιάζει το κάθε μέσον; Όταν μεθοδεύεται τη ζούγκλα της 
εξυπηρέτησης του «εγώ» σαν ηθικό διακανονισμό:

Μάθαμε να λατρεύουμε το εγώ μας. Η ελευθερία όμως ζει μόνο με το 
βαρύ ΕΣΥ που πρέπει να σηκώνουμε μέσα μας. Αν το σηκώνουμε πια.

Οι παλιοί σωστοί δάσκαλοι μας είχαν συστήσει σε κάποια Πρόσωπα, 
για να μας χτίσουν το ΕΣΥ μας. Μας γνώριζαν το δάσκαλο της αρετής τον 
ξυπόλητο ρακένδυτο ξεγεννητή της γνώσης και της αλήθειας, τον έφηβο 
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γέροντα, το ιερό πετεινό τ’ ουρανού, τον χασομέρη της διαλεκτικής, τον 
Σωκράτη, ο οποίος εισηγήθηκε τον πολιτισμό. Κι' ακόμη μας έλεγαν ότι ΕΣΥ 
θα πει μια πληγή από λόγχη, δυο καρφιά στις παλάμες, ένας Γολγοθάς στο 
πνεύμα και στο κορμί, ένας σταυρός που λάμπει στην καρδιά σαν μαρτύριο 
και μαρτυρία της Αγάπης. Μας γνώρισαν Αυτόν που είναι η αληθινή αγάπη, 
η κυνηγημένη στους δρόμους, η λιθοβολημένη, η σταυρωμένη Αγάπη, που 
κυκλοφορεί μέσα στις αρτηρίες μας, μέσα στο αίμα μας  σε κάθε μας Θεία 
Κοινωνία, αυτή που τελετουργεί τα πάθη μας και προοιωνίζεται την ανάσταση 
μας: τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα Χριστό.

Αν αγωνιστούμε να μορφώσουμε ένα τέτοιο ΕΣΥ, δηλαδή μια τέτοια 
αγάπη για τους άλλους μέσα μας, η αρμονία θα επικρατήσει και η ομαλότητα 
αυτοδικαίως.

Αρμονικός είναι ο άνθρωπος που καλλιεργεί τον εσωτερικό του κόσμο, 
γιατί πιστεύει ότι ο πολιτισμός της ψυχής αποτελεί την ψυχή του πολιτισμού.

Σ' ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας ακούμε:

«Ἥπλωσας τάς παλάμας καί ἥνωσας τά τό πρίν διεστῶτα» Χριστέ μου 
άπλωσες στο Σταυρό τα χέρια σου και ένωσες αρμονικά όλους όσοι διαφω-
νούσαν κι από δυσαρμονικούς τους έκανες να ζουν παναρμόνια.

Ο κάθε άνθρωπος γεννήθηκε ως μία μοναδική και ανεπανάληπτη προσω-
πικότητα. Με κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Άλλες καταβολές, άλλα 
τάλαντα, άλλες επιθυμίες, άλλες ιδιαιτερότητες, άλλες κλίσεις. Όμως αυτό 
δεν δυσκολεύει να αποτελέσει ο κάθε ένας μια ψηφίδα μαζί με όλες τις άλλες 
ψηφίδες — ανθρώπους που θα συνθέσουν αρμονικά το απέραντο ψηφιδωτό 
που λέγεται ανθρωπότης.

Σε τούτο τον όμορφο τόπο την Ελλάδα μας, με τη δροσερή πράσινη φύση 
και τον γλαυκό ουρανό, με ανθρώπους ευγενείς και με πολιτισμό ψυχής, με 
θεοσέβεια έκδηλη, με φιλοπατρία αδιαμφισβήτητη, η αρμονία ταιριάζει να 
βασιλεύει, να καταξιώνει, να νοηματίζει τη ζωή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος 
νόμος του ουρανού είναι η ευταξία που δημιουργεί το θελκτικό κάλλος της 
ΑΡΜΟΝΙΑΣ!

Ας αγωνιζόμαστε συνεχώς να την εφαρμόζουμε και στη ζωή μας. Αυτός ο 
αγώνας είναι τόσο ωραίος και τόσο υπέροχος. Αξίζει. 



ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ κ. ΠΑΥΛΟ ΚΥΜΙΣΗ

a
ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ , ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, 

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Καθηγητά, πώς ερμηνεύετε τον όρο αγάπη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η αγάπη είναι μια λέξη, που χρησιμοποιείται από πολλούς με ποικίλα 
νοήματα. Γι' αυτό, θα ήταν χρήσιμο κανείς να καθορίσει τι είναι αγάπη. Στην 
ελληνική γλώσσα υπάρχουν πολλές λέξεις που αποδίδουν το νόημα της 
αγάπης, όπως είναι συμπάθεια, φιλία, έρωτας, αγάπη. Η αγάπη, όμως, με τη 
χριστιανική έννοια καθορίζεται, κατά ένα θαυμάσιο τρόπο από τον Απόστολο 
Παύλο, στο 13ο κεφάλαιο της  Α' προς Κορινθίους επιστολή του: 

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ 
ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ 
εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, 
ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα 
τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην 
δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη 
οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ 
τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, 
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα 
ὑπομένει. 8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· 
εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 9 ἐκ μέρους δὲ 
γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ 
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ἐκ μέρους καταργηθήσεται. 11 ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος 
ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ 
νηπίου. 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον 
πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ 
ἐπεγνώσθην. 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ 
τούτων ἡ ἀγάπη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα ή τρόπος ζωής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ένας από τους γνωστούς ψυχολόγους, ο MASLOW, είπε ότι υπάρχουν 
δύο ειδών αγάπες: η «εγώ αγάπη» και η «εσύ αγάπη», meloveandyoulove. 
Η «εγώ αγάπη» είναι αγάπη, που αναφέρεται στο τι συμφέρει στον εαυτό 
μας. Η εγωιστική αγάπη. Είναι η αγάπη, που εξαρτάται από το κατά πόσο 
εξυπηρετούνται οι προσωπικές μας ανάγκες. Επομένως, είναι αγάπη με όρους. 
Με όρους εγωιστικούς και προσωπικούς. Το «εσύ αγάπη» είναι η αγάπη, που 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του άλλου! Αυτή είναι η πραγματική αγάπη! Πολλές 
φορές βλέπουμε γονείς, που λένε ότι αγαπούν υπερβολικά τα παιδιά τους 
και θέλουν να τα προστατεύσουν. Ίσως, όμως, αυτό να μην εκπροσωπεί την 
πραγματική έννοια της αγάπης, γιατί είναι μια αγάπη που συγκεντρώνεται 
γύρω από τις ανάγκες του γονιού. Δεν είναι αγάπη, που βοηθά το παιδί να 
εξελιχθεί, να ανεξαρτητοποιηθεί, να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά στη 
ζωή του. Επομένως, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την αγάπη, που χρησιμοποιείται 
απλώς για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του «εγώ» του ανθρώπου, από την 
αγάπη, η οποία είναι όντως αφιλοκερδής, που δεν ζητά τίποτα για τον εαυτό 
της και είναι πέρα από τα προσωπικά ενδιαφέροντά της.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούμε να αγαπήσουμε με πάθος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η αγάπη με πάθος καμιά φορά μπορεί να παρερμηνεύεται και να είναι μια 
αγάπη, που πάλι να αναφέρεται στον εαυτό μας. Ίσως είναι και αυτό ένα άλλο 
είδος οξύμωρου σχήματος. Η αγάπη με πάθος είναι αγάπη, που αναιρεί τον 
εαυτό της, γιατί εξυπηρετεί τις προσωπικές ιδιοτελείς ανάγκες του ανθρώπου. 
Και πιστεύω ότι, σύμφωνα και με τη σύγχρονη Ψυχολογία και Ψυχιατρική, η 
αγάπη είναι ένα φάρμακο, μια διεργασία, που μπορεί να επουλώσει πληγές και 
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να βοηθήσει τα άτομα να αισθανθούν πιο ήρεμα με τον εαυτό τους. Και το 
αντίθετο της αγάπης -το μίσος- είναι σαν ένα δηλητήριο, που δηλητηριάζει και 
το άτομο και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ας θυμηθούμε και πάλι: "... υπάρχουν δύο ειδών αγάπες: η «εγώ αγάπη» 
και η «εσύ αγάπη», me love and you love. Η «εγώ αγάπη» είναι αγάπη, που 
αναφέρεται στο τι συμφέρει στον εαυτό μας. Η εγωιστική αγάπη. Είναι η αγάπη, 
που εξαρτάται από το κατά πόσο εξυπηρετούνται οι προσωπικές μας ανάγκες. 
Επομένως, είναι αγάπη με όρους. Με όρους εγωιστικούς και προσωπικούς. Το 
«εσύ αγάπη» είναι η αγάπη, που εξυπηρετεί τις ανάγκες του άλλου! Αυτή είναι 
η πραγματική αγάπη!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί η αγάπη να λειτουργήσει ως φάρμακο, ή μπορεί να 
επιφέρει και αρνητικά αποτελέσματα στον ψυχισμό του ανθρώπου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Η αγάπη, όπως την εννοούμε με την καλή της έννοια, οπωσδήποτε είναι 
φάρμακο, γιατί οι άνθρωποι, οι οποίοι αγαπούν, είναι υγιέστεροι και σωματικά 
ακόμα! Έχουν γίνει μελέτες, που δείχνουν ότι οι άνθρωποι που μπορούν να 
συγχωρούν τους άλλους, που μπορούν να ανέχονται άλλους με προβλήματα, 
έχουν και καλύτερες συνθήκες σωματικής υγείας. Επομένως, με αυτήν την 
έννοια, είναι φάρμακο! Φάρμακο, επίσης, είναι, γιατί μπορεί να επουλώνει 
πληγές, που έχουν δημιουργηθεί στη ζωή του ανθρώπου, όπως είναι π.χ. οι 
τραυματικές εμπειρίες που ίσως να έχει περάσει ένα άτομο στη ζωή του. Εάν 
μπορέσει με την αγάπη να τις αντιμετωπίσει, θα μπορέσει να τις ξεπεράσει και 
να είναι λιγότερο βλαπτικές και καταστροφικές για τη μελλοντική του ζωή.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πιστεύετε ότι στην αγάπη δεν πρέπει να υπάρχουν όροι και όρια, και 
κατά πόσο με αυτά τα δεδομένα παίζει ρόλο σημαντικό η διάκριση, όπως οι 
Πατέρες αναφέρουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Είναι ένα λεπτό ερώτημα. Κατ` αρχήν, η αγάπη χωρίς όρια αντικατοπτρίζει 
την αγάπη, που ο Θεός έχει δείξει σ' εμάς! Και, από τη στιγμή που βάζουμε όρια 
στην αγάπη, τότε αρχίζουμε να διερωτόμαστε κατά πόσο είναι πραγματική 
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η αγάπη. Αγάπη χωρίς όρια μπορεί να υπάρξει και σε περιπτώσεις, που το 
άτομο μπορεί να δείξει μια σκληρότητα απέναντι στον άλλο. Αγάπη χωρίς 
όρια σε ένα παιδί δεν σημαίνει ότι του δίνουμε ό,τι θέλει. Αντίθετα, το να του 
στερούμε ορισμένα πράγματα και να του θέτουμε ορισμένους περιορισμούς, 
τούτο ακριβώς συνιστά την πραγματική έννοια της αγάπης. Η αγάπη μπορεί 
κάποτε να φαίνεται σκληρή, αφού τιμωρεί. Και όμως, αυτή η αγάπη είναι 
παιδαγωγική. Επομένως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε 
«αγάπη χωρίς όρια», χωρίς να την αρνούμαστε. Οι Πατέρες της Εκκλησίας 
τονίζουν εμφαντικά ότι η αγάπη χωρίς τη διάκριση χάνει το μέτρο και 
καταστρέφει την υγιή σχέση στην συνύπαρξη των ανθρώπων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τα όρια αυτής της αγάπης, 
χωρίς να περιορίζει την ελευθερία του άλλου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Τα όρια τίθενται, όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να συνθλίψει τον 
άλλο. Αντίθετα, τον σέβεται ως πρόσωπο, ως εικόνα Θεού. Γνωρίζει τις 
ιδιαιτερότητες του άλλου, δεν προσπαθεί να κάνει τον άλλο πανομοιότυπο με 
τον εαυτό του. Αναγνωρίζει τη διαφορετικότητά του, υπολογίζει την άποψή 
του, ανέχεται τυχόν ιδιαιτερότητές του. Τα όρια δεν φανερώνουν έλλειψη 
αγάπης, αλλά μάλλον αποδεικνύουν την ύπαρξή της, που συμπληρώνει τις 
δικές του ελλείψεις, τις δικές του αδυναμίες, τις δικές του ανασφάλειες. Τα 
όρια, επομένως, προστατεύουν μια σχέση. Διαφυλάττουν την αρμονική σχέση 
και την οικογενειακή γαλήνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Από άποψη ψυχιατρική, μπορείτε να ταυτίσετε τον όρο «διάκριση» με 
κάποια επιστημονική ψυχιατρική ορολογία, ή, ως Ψυχίατρος, μπορείτε να 
της προσδώσετε κάποια άλλη σημασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Πολλοί όροι, τους οποίους χρησιμοποιούσαν κατά το παρελθόν, σήμερα 
έχουν αντικατασταθεί, ή χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη Ψυχολογία 
με άλλη σημασία, ή έχουν ανανοηματοδοτηθεί. Η Ψυχιατρική μιλάει για 
συναισθήματα, και μιλάει για κρίση. Μια ανάλογη ίσως έννοια -η διάκριση- 
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θα ’ναι η κρίση. Είναι κάτι που αξιολογούμε κάθε φορά, όταν αξιολογούμε ένα 
άτομο ψυχολογικά και ιατρικά, για να δούμε κατά πόσο αυτό το άτομο έχει 
την κρίση, ώστε να μπορεί να διαλέγει τις καλύτερες λύσεις μεταξύ πολλών 
περιπτώσεων. Επομένως, η «διάκριση», στον ορισμό των Πατέρων, που νομίζω 
ότι θα μπορούσε να γραφτεί στη σημερινή γλώσσα της Ψυχολογίας, είναι η 
αξιολόγηση της ικανότητας του ανθρώπου να κρίνει. Εννοώ, να μπορεί να 
κρίνει σωστά. Η λέξη κρίση χρησιμοποιείται και είναι μέρος της ψυχολογικής 
αξιολόγησης του κάθε ατόμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Η υπέρμετρη αγάπη μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε παραφροσύνη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από τη στιγμή που τη θεωρούμε υπέρμετρη, αρχίζουν πλέον να τίθενται 
ερωτηματικά κατά πόσο είναι ειλικρινής αγάπη. Γιατί, πολλές φορές, η 
αγάπη, που τη λέμε καταπιεστική, υπέρμετρη, υπερβολική, ίσως να αποτελεί 
οξύμωρο σχήμα. Δηλαδή, να μην είναι η πραγματική αγάπη. Ο άνθρωπος, 
που αγαπά υπέρμετρα, παθολογικά, είναι άνθρωπος ασθενής. Καταπιέζεται 
συναισθηματικά, και σωματικά δημιουργεί φαντασιώσεις και έμμονες ιδέες. 
Βλέπει καχύποπτα, ανταγωνιστικά, και ζητά αποκλειστικότητα. Δεν έχει τη 
δυνατότητα της ευθυκρισίας, της ανοχής και της εμπιστοσύνης προς τον άλλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Είναι η αγάπη προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ή υπάρχει αυτούσια 
στον ψυχισμό του άλλου, και πώς βοηθάει αυτό στην ψυχολογική ωρίμαση 
του ανθρώπου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Η αγάπη είναι κάτι που οπωσδήποτε μπορεί να το καλλιεργήσει κανείς 
με την κοινωνική ζωή, και είναι και κάτι που αποκτάται με τον παράγοντα της 
μάθησης, που λέγεται ταύτιση. Δηλαδή, βλέποντας έναν άλλο, που αγαπά, 
μπορούμε, ταυτιζόμενοι με αυτό το άτομο, να δείξουμε κι εμείς την ίδια αγάπη. 
Είναι η αγάπη, όπως μας την έχει διδάξει ο Ιησούς. Επομένως, μας έχει δώσει 
έναν πρότυπο αγάπης. Και βλέποντας το πρότυπο της αγάπης, μπορούμε 
να διδάξουμε την αγάπη. Δεν είναι θέμα, πλέον, να δείξουμε στον άλλο, να 
του κάνουμε ένα μάθημα αγάπης, αλλά να του δώσουμε το παράδειγμα της 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΥΜΙΣΗ
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αγάπης. Και αυτό το παράδειγμα είναι εκείνο, που θα επηρεάσει περισσότερο, 
και θα βοηθήσει το άτομο να αγαπήσει πραγματικά. Επομένως, η ταύτιση 
με κάποιον, που αγαπά, είναι αυτό που θα μπορέσει να βοηθήσει το άτομο 
να καλλιεργήσει περισσότερο μέσα του την έννοια και το συναίσθημα της 
αγάπης για τους άλλους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Η κατάθλιψη, από την οποία πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σήμερα, 
οφείλεται στην έλλειψη πραγματικής αγάπης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Βεβαίως, πολλές φορές ψυχικά νοσήματα οφείλονται στις συμπεριφορές, 
που ο ίδιοι ο άνθρωποι υιοθετούν. Με το να πουν ότι δεν με αγαπούν οι άλλοι, 
δεν με θέλει κανείς, αισθάνονται ότι οι άλλοι τους απορρίπτουν, ή τους 
κατηγορούν, ή τους συκοφαντούν. Αυτό τους δημιουργεί ψυχώσεις, σύνδρομα 
καταδίωξης, ή καταπίεσης, ή στερητικά σύνδρομα, ή ακόμη  ανασφάλειες και 
φοβίες. Όλα αυτά, λοιπόν, συνιστούν συμπτώματα της ψυχικής νόσου. Ένα 
άτομο, που έχει κατάθλιψη, αισθάνεται ότι κανείς δεν το αγαπάει, κανείς 
δεν το θέλει! Όλοι τον  έχουν εγκαταλείψει. Και μπορεί και να μην είναι και 
πραγματικό αυτό το συναίσθημα, αλλά αυτή η αντίληψη οδηγεί περισσότερο 
στην κατάθλιψη. Αντίθετα, ένα άτομο, που αγαπά τους άλλους και έχει το 
συναίσθημα ότι είναι χρήσιμο και προσφέρει στους άλλους, του δίνει μια 
διαφορετική αίσθηση για τον εαυτό του. Νιώθει ότι είναι χρήσιμο, ότι μπορεί 
να προσφέρει. Αποκτά δυναμισμό, κάνει όνειρα και  πιστεύει σ’ ένα  καλύτερο 
μέλλον. Η ζωή του έχει νόημα και αξία. Ιδιαίτερα όταν αυτή η αγάπη έχει 
χριστιανικά ελατήρια τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μια πληρότητα της ζωής.



ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, 
ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

a
ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σκέφτομαι ξανά, τὶς μέρες αὐτὲς τῶν ἐθνικῶν κινδύνων καὶ τοῦ ἀπρο-
κάλυπτου ἐθνικοῦ κατατρεγμοῦ, ὅσα ὡς Ἑλληνισμὸς ἔχουμε ὑποστεῖ 
μέσα στοὺς αἰῶνες, τὴν ὠμὴ ξενοκρατία καὶ τὴν τυραννία ὑπὸ τὴν 

ὁποία τελεῖ τὸ κράτος μας, τὸ κράτος τῶν Ἑλλήνων, μετὰ τὴν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821. Σκέφτομαι ἐκείνη τὴ φρικώδη δολοφονία τοῦ νεομάρτυρος 
τοῦ Χριστοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια, ποὺ ἀπετέλεσε πλέον τὴν 
ἀπαρχὴ τῆς ἀπροκάλυπτης ξενικῆς τυραννίας, μὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς 
Βαυαροὺς Ἐπιτρόπους, τοὺς Ἀντιβασιλεῖς, ποὺ κυβερνοῦσαν τὴν Ἑλλάδα 
τοῦ Ὄθωνος. Αὐτὸ ποὺ τώρα ἐπιχειροῦν ξανά. Κι ὅλα ἐκεῖνα τὰ χρόνια τοῦ 
οἰκονομικοῦ ἐλέγχου, μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ δάνεια καὶ ὅσα ἔχουμε ὑποστεῖ, μὲ τοὺς 
ἐπανερχόμενους οἰκονομικοὺς ἐλέγχους καὶ τὶς ὑπόγειες ἐξαρτήσεις. Καθὼς 
ὡς ἔθνος δὲν μᾶς ἄφησαν νὰ ἀνασάνουμε. Οὔτε στιγμή.

Ἔτσι, ἐνῷ ὁ νεότερος Ἑλληνισμὸς ἐπεχείρησε διὰ τοῦ Κυβερνήτου του νὰ 
δημιουργήσει ἕνα νέο Βυζαντινὸ κράτος ἐν Χριστῷ, ἕνα κράτος φιλαλληλίας 
καὶ ἀγάπης μὲ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, στὸ τέλος ὁδηγήθηκε ὁ Νέος Ἑλληνισμός, 
παρὰ τὴ θέλησή του, σ’ ἕνα κράτος ξενοκρατούμενο, ἀλλότριο ἕως ἐχθρικό. 
Δυτικότροπο. Θυμίζω ἐδῶ τὴν ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ Κυβερνήτη 
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Ἰωάννη Καποδίστρια γιὰ τὴν ἀνακατανομὴ καὶ διανομὴ τῶν γαιῶν, ὑπὲρ τῶν 
πτωχῶν καὶ πενήτων:

 «Ὁ Κυβερνήτης ἐπροσκάλεσε διαφόρους γερουσιαστάς, μέσα Ἰουλίου 
τοῦ 1831, διὰ νὰ τοὺς παρακινήσῃ νὰ φέρουν εἰς τέλος μερικὰ νομοσχέδια, τὰ 
ὁποῖα τοὺς εἶχε καθυποβάλει, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦτον καὶ τὸ περὶ διανομῆς 
γῆς. Ἐκρατοῦσεν εἰς τὸ χέρι μίαν ἐφημερίδα ξένην καὶ μᾶς εἶπε: "Ἕνα ἄρθρον 
περὶ Βολιβάρ μοῦ ἔδωκεν αἰτίαν νὰ σᾶς κράξω. Ὀκνεύετε εἰς τὸ νομοσχέδιον 
περὶ διανομῆς γῆς, διότι δὲν θέλετε τὴν διανομήν, ὅπως τὴν ἔχω, διότι δὲν 
ἀγαπᾶτε τὴν ἰσότητα. Θέλετε ἡ διανομὴ νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τοὺς μεγάλους εἰς 
τοὺς μικρούς, ἐνῷ τὸ σχέδιόν μου ἀποβλέπει τώρα τοὺς μικρούς. Θὰ ἔλθῃ καὶ ἡ 
δική σας ἀράδα· ἐνεργεῖτε, ἐνεργεῖτε, ὅσον εἶμαι ζωντανός· ἠμπορεῖ νὰ ἐλθῆτε 
μίαν ἡμέραν καὶ νὰ μὲ ’βρῆτε κρύο κουφάρι. Θὰ ἔλθῃ ἄλλος καὶ μὲ τὸν ὁποῖον 
δὲν θὰ ἔχετε τὴν εὐκολίαν νὰ ἐξηγεῖσθε καθὼς μὲ ἐμένα. Εἰς αὐτὸν θέλω νὰ σᾶς 
παραδώσω ὡς ἐλεύθερα καὶ λογικὰ ὄντα, τοὐτέστιν ἰδιοκτήτας. Ὠφεληθῆτε ἀπὸ 
τὸν καιρόν». (Θεοδώρου Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς 
Φυλῆς, Ἀπὸ τὰ 1770 ἕως τὰ 1836, 291-292).

Τελικὰ ἐπεκράτησαν οἱ ὑπηρέτες τῶν ξένων καὶ ὁ κυβερνήτης ἐδολοφονήθη, 
γιὰ νὰ παραμείνει τὸ κράτος ξένο ἕως ἐχθρικό. Ἔτσι, ὡς ξένο, τὸ προσλαμβάνει 
ὑποσυνειδήτως μέχρι σήμερα ὁ λαός. Εἶναι αὐτὸ τὸ ἴδιο ξενοκρατούμενο 
κράτος τῶν Βαυαρῶν, ποὺ μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ Κυβερνήτη κατεδίκασε εἰς 
θάνατον τὸν ἐλευθερωτὴ τῶν Ἑλλήνων Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τὸν Γέροντα 
τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως καὶ τῆς συγχωρητικότητος καὶ τῆς καλοσύνης. 
Τὸν πατέρα ὅλων μας. Τὸν πατέρα τοῦ ἔθνους. Ποὺ κατέληξε τὸ 1833 
ἔγκλειστος σὲ ἐκείνη τὴ φρικτὴ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ θανάτου στὸ Παλαμήδι. 
Ἀγογγύστως. Καὶ καρτερικῶς.

Γιὰ τὸν νεομάρτυρα καὶ ἐθνομάρτυρα Ἰωάννη Καποδίστρια γράφω σήμερα,  
σ’ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς τῆς ἀθλιότητος καὶ τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς πατρίδος μου, 
μὲ τοὺς πολιτικοὺς νὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν πλήρη σχεδὸν ἐξαθλίωση. Γιατὶ δὲν 
εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τὸ μεῖζον πρόβλημα τῶν ἡμερῶν ποὺ διανύουμε. 
Οὔτε ἡ κρίση τῆς πολιτικῆς. Εἶναι ἡ πνευματική μας πενία καὶ ἐξαθλίωση, 
ποὺ συντελέσθηκε πρὸ πολλοῦ καιροῦ. Εἶναι ἡ ἐσωτερική μας ἐρημία, ἡ 
παράδοσή μας στὸν τόπο τῆς λήθης, τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἀδιαφορίας. Εἶναι 
ὁ εὐτελισμὸς καὶ ἡ ἐξαθλίωση τῶν θεσμῶν, ἡ μεθοδευμένη διάλυση τῆς 
παιδείας, ποὺ τὴν παρακολουθοῦμε νὰ καταρρέει ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι. 
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Εἶναι ἡ διάλυση τοῦ ἐσχάτου πυρῆνος ἐπικοινωνίας καὶ κοινωνίας, ποὺ εἶναι 
ἡ οἰκογένεια. Εἶναι ἡ ἀποϊέρωση τῆς ζωῆς μας.

Ἐπιστρέφω, λοιπόν, σήμερα στὸν πρὸ πολλοῦ ἁγιασθέντα νεομάρτυρα 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἔθνους ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, 
ποὺ χέρια φονικὰ τὸν δολοφόνησαν τὴν ὥρα ποὺ εἰσήρχετο, αὐτός, ὡς ἄλλος 
ἄρχων Βυζαντινός, στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, γιὰ νὰ ἀναγνώσει τὸν 
«Ἑξάψαλμο», ὡς ἀναγνώστης ταπεινὸς τοῦ Χριστοῦ. Στὸ λόγο τοῦ Ἰωάννη 
Καποδίστρια ἐπιστρέφω σήμερα. Καὶ ἀντιγράφω ἕνα μέρος ἀπὸ ὅσα πατρικῶς 
ἀπευθύνει στὸν Γεώργιο Μαυριμιχάλη, ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε τὸ 1828 στὴν 
Αἴγινα. Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο μνημειώδους ἀξίας καὶ σημασίας, μὲ 
μιὰ σπάνια διαχρονικότητα καὶ ἐπικαιρότητα. Στοὺς χαλεποὺς αὐτοὺς 
καιρούς, ποὺ ὡς Ἑλληνισμὸς διανύουμε, εἶναι σημαντικὸ νὰ καταφεύγουμε 
στὸ λόγο τῶν πατέρων μας. Ὁ λόγος τοῦ κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου 
Καποδίστρια, συνιστᾶ κατὰ τὴ γνώμη μου, μοναδικὸ ἐγκόλπιο πολιτικῆς 
ἀρετῆς, πολιτικῆς σοφίας  καὶ πολιτικοῦ ἤθους. 

«Υἱὲ τοῦ Μαυρομιχάλη, διὰ νὰ μὲ τιμήσῃς ἦλθες εὐμορφοστολισμένος· 
τὸ ἐννοῶ καὶ σὲ ἀγαπῶ, ὄθεν καὶ σοῦ ἀνοίγω τὴν καρδίαν μου. Ἦλθεν εἰς τὴν 
πατρίδα σας ἕνας ὁμογενής περισσότερος, δὲν ἤφερεν ξένους ὁπλοφόρους, 
συνοδίαν μου ἔχω μόνον τὴν πειθώ, τὸ φίλεργον, καὶ τίμια γηρατεῖα· ὄχι ἐσὺ ποῦ 
’σαι νέος, ἀλλὰ πλέον γέροντες δὲν ἔχετε γνῶσιν λευκασμένην ἀπὸ παλαιότητα 
καιροῦ. Ὡς ψάρι εἰς τὸ δίκτυ σπαράζει εἰς πολλοὺς κινδύνους ἀκόμη ἡ Ἑλληνικὴ 
ἐλευθερία. Μοῦ ἐδώσατε τοὺς χαλινοὺς τοῦ κράτους· τίνος κράτους; μετροῦμε 
εἰς τὰ δάκτυλα τὴν ἐπικράτειάν μας, τ’ Ἀνάπλι, τὴν Αἴγινα, Πόρον, Ὕδραν, 
Κόρινθον, Μέγαρα, Σαλαμῖνα. Ὁ Ἱβραΐμης κρατεῖ τὰ κάστρα καὶ τὸ μεσόγειον 
τῆς Πελοποννήσου, ὁ Κιούταγιας τὴν ῾Ρούμελην, πολλὰ νησιὰ βασανίζονται 
ἀπὸ αὐτεξούσιον στρατιώτην καὶ ἀπὸ πειρατείαν, τὰ δύο μεγάλα καράβια 
σας, εἶναι ἀραγμένα 'ξαρμάτωτα εἰς τὸν Πόρον, ἡ Ἀθήνα ἔφαγε πέρυσι τοὺς 
ἀνδρειωτέρους τῶν Ἑλλήνων. 

Ποῦ τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ ἔθνους; Ἀκούω ἐπουλήσατε καὶ τὰ δεκατιὰ 
τοῦ φετεινοῦ ἔτους πρὶν ἀκόμη σπαρθῇ τὸ γέννημα· ὁ τόπος εἶναι χέρσος, 
σπάνιοι οἱ κάτοικοι, σκόρπιοι εἰς τὰ βουνὰ καὶ εἰς τὰ σπήλαια· τὸ δημόσιον εἶναι 
πλακωμένον ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια λίραις στερλίναις χρέος, ἄλλα τόσα ζητεῖτε 
οἱ στρατιωτικοί, ἡ γῆ εἶναι ὑποθηκευμένη εἰς τοὺς Ἄγγλους δανειστάς· ἀνάγκη 
νὰ τὴν ἐλευθερώσωμεν μὲ τὴν ἰδίαν ἀπόφασιν, ὡς θὰ τὴν έλευθερώσωμεν ἀπὸ 
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τὰ ἄρματα τοῦ Κιουτάγια καὶ τοῦ Αἰγυπτίου. 

Δὲν λυποῦμαι, δὲν ἀπελπίζομαι· προτιμῶ αὐτὸ τὸ σκῆπτρο τοῦ πόνου 
καὶ τῶν δακρύων, παρὰ ἄλλο· ὁ θεὸς μοῦ τό ’δωσε, τὸ πέρνω, θέλει νὰ μὲ 
δοκιμάσῃ· εἶμαι ἀπὸ τὴν φυλήν σας· εἰς ἕνα μνῆμα μαζί σας θὰ θαφτῶ· ὅ,τι ἔχω, 
ζωήν, περιουσίαν, φιλίαις εἰς τὴν Ευρώπην, κεφάλαια γνώσεων ἀποκτημένα 
ἀπὸ τόσα θεάματα καὶ ἀκροάματα συμβάντων τοῦ κόσμου τῆς ἡμέρας μου, 
τὰ ἀφιερώνω εἰς τὴν κοινὴν πατρίδα, ἂς ὑψώσωμεν τὸ μεγαλεῖον της, ὥστε 
ὅποιος θελήσει, δυσκόλως νὰ τὸ ταπεινώσῃ, στερεωμένο εἰς ῥίζας ἀρετῆς 
εἶναι ἀκαταμάχητον.» Θεοδώρου Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων, 
ὅπ.π., σσ. 296-297 

Ἂν τὰ πιὸ πάνω δὲν συνιστοῦν πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ καὶ πατρικὴ πα-
ρακαταθήκη, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ εἶναι; Στὶς μέρες μας, εἶναι σημαντικὸ νὰ 
ἐπιστρέφουμε στοὺς ἄξονες τῆς αὐτοσυνειδησίας μας, στὴ μνήμη καὶ τὴν 
ἱστορία μας, ἂν θέλουμε νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς  δοκιμασίες  καὶ 
τὰ δεινά, ποὺ μᾶς ἔχουν προκύψει. Ὁ λόγος τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια συνιστᾶ 
ἕνα λόγο ἐλπίδας καὶ σωτηρίας καὶ καταφυγῆς. Μιὰ πρόταση πρὸς τοὺς 
ἀμήχανους πολιτικοὺς καὶ τὸ ἀπελπισμένο ἔθνος. 

Τώρα, ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ὑφιστάμεθα ἐκ νέου τὴν ἀπροκάλυπτη 
ἐπίθεση ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ πιστεύαμε, ἀφελῶς, ἀδελφοὺς καὶ ἑταίρους, 
μέλη τῆς ἴδιας πολιτισμικῆς οἰκογένειας. Κι ἂς πιστεύουμε τὴν Εὐρώπη ὡς 
προέκταση τῆς πολιτισμικῆς μας κατάθεσης στὸν τόπο τῆς Ἱστορίας. Κι ἂς 
προβάλλει ἡ ἴδια ἡ Εὐρώπη τὸν Ἑλληνικὸ ἀνθρωπισμὸ ὡς θεμελιῶδες συστατικὸ 
καὶ στοιχεῖο τῆς μνήμης καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ της τρόπου, ποὺ ὅμως κατέστη 
πρὸ πολλοῦ Δυτικότροπος, καὶ κατὰ τοῦτο ἀπάνθρωπος ἢ Σχισματικός, γιὰ νὰ 
θυμηθοῦμε τὴν ἰδιάζουσα χριστιανικὴ Δύση τῶν Σταυροφόρων ἢ τὸ Σχίσμα 
τῶν Ἐκκλησιῶν. Τὴ ληστρικὴ ἐπίθεση καὶ τὴν πρώτη Ἅλωση τοῦ Βυζαντίου 
ἀπὸ τοὺς Φράγκους.

Τὶς μέρες αὐτὲς εἰσπράττουμε καὶ βιώνουμε ὡς ἔθνος Ὀρθόδοξο ξανὰ τὴν 
ἐγκατάλειψη καὶ τὸν ληστρικὸ τρόπο τῆς Δύσεως. Τὴν ἀπροκάλυπτη ἐπίθεση 
καὶ τὸν κατατρεγμό. Καὶ αὐτὸ μέχρι συντριβῆς καὶ θανάτου. Αὐτὸ βιώνουμε 
ἐσχάτως ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Δύσεως. Καὶ σκέφτομαι ἐκεῖνο τοῦ πατρο-Κοσμᾶ, 
πὼς, δυστυχώς,  «εἴμαστε πάντοτε ἀνάμεσα στὸν Τοῦρκο καὶ στὸν Φράγκο» 
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Προκειμένου νὰ κατανοήσουμε τὴν καταρρέουσα οἰκονομία τῆς Δύσεως, 
τὴν κλυδωνιζόμενη Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση ἢ Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα, ποὺ μόνο 
«Ἕνωση» καὶ «Κοινότητα» δὲν ὑπῆρξε, ἐπιστρέφουμε σὲ ἐκεῖνο τὸ ἐκπληκτικὸ 
«Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν» τοῦ κὺρ Ἀλεξανδρου Παπαδιαμάντη. Ἔτσι εἶναι, 
ποὺ συναντοῦμε τὸ ἰδεολόγημα τῆς Δύσεως, ποὺ συναντᾶται ἐξόχως μὲ τὴν 
ἠθικὴ τῆς δυνάμεως, τὸν ὠφελισμισμὸ καὶ τὴ χρησιμοθηρία καὶ τὴ ματαία δόξα, 
ὅπως περιγράφονται ἀπὸ τὸν Ντοστογιέφσκι στὸν «Μεγάλο Ἱεροεξεταστή». 
Ὅπως διαπέρασαν τὸ σῶμα ἑνὸς πολιτισμοῦ Χριστιανικοῦ, ποὺ ἐξέπεσε ἢ 
παρεδόθη στοὺς πειρασμοὺς τῆς ἐρήμου, ποὺ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 
ἀπεκάλυψε, κατενίκησε καὶ ἀπέρριψε.

Ἕνας πολιτισμὸς παραδομένος στὴ δίψα τοῦ χρήματος εἶναι καταδικασμένος 
νὰ περιπέσει στὴ δυναστεία τοῦ ἀντιχρίστου. Νὰ καταστεῖ δαιμονικός. 
Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν κρίσιμη ὥρα εἶναι καταδικασμένος νὰ καταρρεύσει, γιατὶ 
γιὰ ἄλλα ὁ ἄνθρωπος προώρισται. Ἄλλα ποθεῖ καὶ ἄλλα θέλει ἡ ψυχή του. 
Γιατὶ ὅλα ἔρχονται καὶ παρέρχονται ὡς νεφέλη καὶ καπνός. Καὶ «ἡ ἀλήθεια 
τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα». Ἔτσι, ὡς νεφέλη καὶ καπνὸς διελύθη ἡ 
αὐτοκρατορία τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, ποὺ ἐπεχείρησε νὰ ἐξοντώσει τὴν 
ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἐλευθερία τους, ἔναντι τοῦ ἄρτου καὶ τῆς ἐγκόσμιας 
εὐδαιμονίας. Τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἔτσι καταρρέει καὶ ἡ ἐμπορευματοποιημένη 
Δύση, καθὼς ὡς σύστημα ὁδήγησε στὴν πλουτοκρατία, στὴν κερδοσκοπία καὶ 
στὴν οἰκονομικὴ ἀσυδοσία. Στὴ δαιμονικὴ δίψα τοῦ κέρδους. Καὶ γιὰ τοῦτο, 
καὶ στὴν πνευματικὴ ἐρημία καὶ λεηλασία. Στὸν «μονοδιάστατο ἄνθρωπο», γιὰ 
νὰ θυμηθοῦμε τὸν Μαρκοῦζε.

Πρέπει λοιπόν, προσεγγίζοντας τὴν κρίση τῆς οἰκονομίας τῆς Δύσεως, νὰ 
σημειώσουμε καὶ νὰ ἐπισημάνουμε πὼς πρόκειται γιὰ κρίση ἑνὸς ὁλόκληρου 
πολιτισμοῦ. Τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Δύσεως. Γιὰ κρίση τῆς ἱστορίας. Καθὼς οἱ 
σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνῶν ἐξέπεσαν σὲ σχέσεις ἐξουσίας καὶ 
δυνάμεως. Σχέσεις χρηστικές. Ἀπουσίαζει πλέον ἡ φιλότητα. Ἡ ἀλληλεγγύη. Ἡ 
φιλανθρωπία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ τυραννία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ συντριβὴ ἑνὸς ὁλόκληρου 
λαοῦ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ θεμελιώδης βάση τῆς συνάντησης τῶν λαῶν 
παραμένει ἡ χρηστικὴ ἐκμετάλλευσή τους, ἡ δυναμικὴ τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς 
οἰκονομίας, καὶ ὄχι ἡ πολιτισμικὴ ἑνότητα, ὁ Χριστιανισμός, ὡς οἰκουμενικὴ 
πρόταση καὶ ἀλήθεια ζωῆς, ὁδηγηθήκαμε ὡς Δύση καὶ μαζί της ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἑλλὰς στὴν κατάρρευση καὶ τὴ διάλυση καὶ τὴν ἀποτυχία. 
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Καθὼς γράφω ὅλα αὐτά, σκέφτομαι ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐμπόρους τῶν 
ἐθνῶν. Καταφεύγω στὸν Παπαδιαμάντη καὶ σὲ ἐκεῖνο τὸν προσφυῆ τίτλο 
τοῦ μυθιστορήματός του. Καὶ πάω πίσω σ’ ὅλους έκείνους τοὺς ἐμπόρους τῆς 
ἱστορίας, ποὺ μπορεῖ νὰ διέλυσαν τὸ Βυζάντιο, ὅμως ὁδηγήθηκαν ἢ ἐξέπεσαν 
στὴ λήθη τῆς ἱστορίας, γιὰ νὰ παραμείνει, ὡς ζῶσα πνευματικὴ πραγματικότητα 
στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολὴ, ἕνας ὁλόκληρος κόσμος. Μία διαχρονικὴ  ἀλήθεια 
ζωῆς. 

Οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν εἰσήλασαν καὶ πάλι στὴ πατρίδα μας. Σκέφτομαι, 
ἔτσι, καὶ καταφεύγω στὸν ἄλλο μεγάλο τῆς λογοτεχνίας μας, τὸν Ὀδυσσέα 
Ἐλύτη καὶ σὲ ἐκείνους τοὺς στιβαροὺς στίχους ἀπὸ τὸ Ἄξιόν Ἐστιν.  

«ΗΡΘΑΝ
ντυμένοι “φίλοι”,
ἀμέτρητες φορὲς οἱ ἐχθροί μου
τὸ παμπάλαιο χῶμα πατώντας
Καὶ τὸ χῶμα δὲν ἔδεσε ποτὲ μὲ τὴ φτέρνα τους.
Ἔφεραν
τὸν Σοφό, τὸν Οἰκιστὴ καὶ τὸ Γεωμέτρη.
Βίβλους γραμμάτων καὶ ἀριθμῶν,
τὴν πᾶσα Ὑποταγὴ καὶ Δύναμη,
τὸ παμπάλαιο φῶς ἐξουσιάζοντας.
Καὶ τὸ φῶς δὲν ἔδεσε ποτὲ μὲ τὴ σκέπη τους…»

Στὴ δυναμικὴ καὶ στὴ διαχρονικότητα τῆς ποιήσεως καταφεύγουμε καὶ 
πάλι, λοιπόν, καὶ στὸ παμπάλαιο φῶς, ἔτσι για νὰ δοῦμε τὰ πράγματα στὴ 
σωστή τους διάσταση καὶ στὴν ἀλήθειά τους. Καὶ τώρα, ὅπως καὶ ἄλλοτε. Τότε, 
ποὺ ἔγραφε, ὅσα ἔγραφε ὁ Ἐλύτης, τὶς μέρες τῆς κατοχῆς, γιὰ τὴν ἐπώδυνη 
καὶ σκληρὴ καὶ τραυματικὴ ἱστορικὴ περιπέτεια τοῦ ἔθνους μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὸ μυστικὸ φῶς τῆς παμπάλαιης ἱστορίας, ποὺ μᾶς διαφυλάττει καὶ διασώζει, 
παραδόξως, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνυποψίαστους.

Ἐπιστρέφω σήμερα, ξανά, καθὼς εἰσπράττουμε οἱ Ἕλληνες τῆς μητρό-
πολης, ἀλλὰ καὶ τῆς κυπριακῆς περιφέρειας, τὰ ἐπίχειρα τῆς μωρίας καὶ 
ἀφροσύνης μας, στὴν ἐπικαιρότητα καὶ στὴ διαχρονικότητα τοῦ λόγου τοῦ 
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Καὶ στέκομαι, ἀκόμα μιὰ φορά, σ’ ἐκείνη τὴ 
θαυμάσια περιγραφὴ τοῦ Γραικύλου τῆς σήμερον, στὸ ἐκπληκτικὸ «προοίμιό» 
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του στὸ διήγημα «Λαμπριάτικος Ψάλτης» τοῦ 1893. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ γράφω καὶ 
ἀντιγράφω ἐπωδύνως καὶ μὲ σπαραγμὸ, καθὼς παγιδευμένοι στὴν κενολογία 
τῶν συνθημάτων ἑνὸς ἀνόητου προοδευτισμοῦ ἐγκαταλείψαμε πρὸ πολλοῦ 
τὴ μαγεία καὶ τὴν ὡραιότητα καὶ τὴ δυναμικὴ τῆς παράδοσής μας, γιὰ νὰ 
καταστοῦμε ἄθλιοι ἀκόλουθοι ἑνὸς ξένου τρόπου ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς. 
Ἄθλιοι ἀκόλουθοι ἑνὸς δυτικότροπου ἀτομικισμοῦ τῆς ἐγωπάθειας, ἀφενός, 
ἢ ἑνὸς παρωχημένου μαρξιστικοῦ διεθνισμοῦ, αὐτοῦ τοῦ ἀνθελληνισμοῦ καὶ 
τῆς ἀπόρριψης τῆς ὅποιας ἐθνικῆς ἢ ἄλλης ταυτότητος ἢ ἰδιοπροσωπίας μας, 
ἀφετέρου. Συγκλονιστικὸ εἶναι, λοιπόν, τὸ «Προοίμιο» στὸν «Λαμπριάτικο 
Ψάλτη» τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ἡ δημόσια ὁμολογία του ἐν Χριστῷ, 
εἰς τὸ μέσον τῶν Δυτικῶς φρονούντων, τῶν ἀλλοτριωμένων Νεοελλήνων, οἱ 
ὁποῖοι εἰρωνεύοντο τὸ Βυζαντινὸν ἦθος του καὶ τὴν πρόταση καὶ ἀλήθεια 
ζωῆς ποὺ κατέθετε: 

«Μὴ θρησκευτικά, πρὸς Θεοῦ! Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος δὲν εἶναι Βυζαντινοί, 
ἐννοήσατε; Οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες εἶναι κατ᾽ εὐθεῖαν διάδοχοι τῶν ἀρχαίων. 
Ἔπειτα ἐπολιτίσθησαν, ἐπροώδευσαν καὶ αὐτοί. Συμβαδίζουν μὲ τἆλλα ἔθνη. 
Ποίαν ποίησιν ἔχει τὸ νὰ γράψῃς ὅτι ὁ Χριστὸς "δέχεται τὴν λατρείαν τοῦ 
πτωχοῦ λαοῦ", καὶ ὅτι ὁ πτωχὸς ἱερεὺς "προσέφερε τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως"; 
Καὶ νὰ περιγράφῃς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ναΐσκου, μὲ τὰς νυσταλέας κανδήλας καὶ 
τὰς ἀμαυρὰς μορφὰς τῶν Ἁγίων ὁλόγυρα! Δὲν τὰ ἐννοοῦμεν ἡμεῖς αὐτά. Ἡμεῖς 
θέλομεν διήγημα, τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι ὅλον ποίησις, ὄχι πεζὴ πραγματικότης. Σὺ 
δὲ πῶς τολμᾷς νὰ γράφῃς, ὁμιλῶν περὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, καρφωμένου 
εἰς τὸν τοῖχον ἀπὸ τὴν λόγχην τοῦ Ἁγ. Μερκουρίου, τοιαύτην βλάσφημον φράσιν: 
«Πελιδνὸς ὁ παράφρων τύραννος…» ;[…] 

Διὰ νὰ δώσωμεν πέρας εἰς τὸ προοίμιον αὐτό, θὰ εἴπωμεν μὲ δὐο λέξεις ὅτι: 
Τὸ σημερινὸν ἔθνος δὲν ἐπῆγε, δυστυχῶς, τόσον ἐμπρός, ὅσον λέγουν αὐτοί. Τὸ 
ἔθνος τὸ Ἑλληνικόν, τὸ δοῦλον τοὐλάχιστον, εἶναι ἀκόμη πολὺ ὀπίσω, καὶ τὸ 
ἐλεύθερον δὲν δύναται νὰ τρέξῃ ἀρκετὰ ἐμπρός, χωρὶς τὸ ὅλον νὰ διασπαραχθῇ, 
ὡς διασπαράσσεται, φεῦ! ἤδη […] Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος δύναται νὰ εἶναι 
κοσμοπολίτης ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὅ,τιδήποτε. Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸν χρέος 
του, ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλλεται, χάριν 
πολυτελείας, τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ Γραικύλος τῆς σήμερον, 
ὅστις θέλει νὰ κάμῃ δημοσίᾳ τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην, ὁμοιάζει μὲ νᾶνον 
ἀνορθούμενον ἐπ᾽ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάσῃ εἰς ὕψος καὶ φανῇ 
καὶ αὐτὸς γίγας…  
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Αὐτὸ τὸν «Γραικυλισμὸ» καὶ τὸν «λεβαντινισμὸ» συνοδεύουν ἕνας ἐπι- 
πόλαιος διεθνισμός, ἡ παράδοση στὴ Νέα Τάξη πραγμάτων, ὁ ἑτεροχρο-
νισμένος μαρξισμός, ποὺ τὸν ζοῦμε καὶ σήμερα, ἡ ἐθελοδουλία, τὸ ἀνθελληνικὸ 
μένος, ὁ «ἔρως» πρὸς τοὺς ξένους ποὺ εἰσβάλλουν ἀπὸ παντοῦ στὴ πατρίδα 
μας, σ’ αὐτὴ τὴν ἀπροκάλυπτη νέα μετανάστευση τῶν ἐθνῶν. 

Ἀνάλογος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κόντογλου, καθὼς ὁμιλεῖ περὶ τοῦ λεβα-
ντινισμοῦ στὸ κείμενό του «Ἡ Κύπρος καὶ ἡ παράδοσή της», στὸ βιβλίο Ἡ 
Πονεμένη Ρωμιοσύνη, ὅπ.π.., σσ. 320 - 324, μὲ τὴ θέση: «Πρέπει νὰ καταλάβουμε 
πὼς ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν χάνεται μονάχα σὰν χάσει τὴν πολιτικὴ ἐλευθερία του, 
ἀλλὰ σὰν χάσει τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία του». 

Εἴμαστε πρὸ πολλοῦ παραδομένοι στὴν κενότητα μιᾶς ἀλλότριας ζωῆς, 
ἀφημένοι σὲ ἕνα ἔξαλλο προοδευτισμὸ κι ἐγκλωβισμένοι, ὡς παθητικοὶ θεατές, 
στὴν παντοδυναμία τῶν Μέσων καὶ τὴν κενότητα ἢ τὴ βλακεία καὶ ἀνοησία, 
ποὺ τὰ συνοδεύει. Ἔτσι κατακλυζόμαστε συνεχῶς ἀπὸ τὴν προχειρότητα, 
τὴν ἐπίδειξη καὶ τὴν ἐπιφάνεια. Μιὰ ἐπίσκεψη στὸ διακαναλικὸ τηλεοπτικὸ 
πεδίο θὰ ἀπεδείκνυε τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Κατ’ ἀνάλογο τρόπο, ἐξαρθρώσαμε 
πρὸ πολλοῦ τὴν παιδεία μας. Τὴν ὑπονομεύσαμε τόσο, ὥστε νὰ καταστεῖ ἡ 
πατρίς μας «παλιόψαθα τῶν ἐθνῶν», γιὰ νὰ θυμηθοῦμε ἐδῶ τὸν στρατηγὸ 
Μακρυγιάννη. 

Ἔτσι, λοιπόν, ὡς Γραικύλοι τῆς σήμερον φερόμεθα. Ποῖος, ὅμως, εἶναι ὁ 
Γραικύλος τῆς σήμερον, κατὰ τὸν Παπαδιαμάντη; Ὁ «Γραικύλος τῆς σήμερον, 
ὅστις θέλει νὰ κάμῃ δημοσίᾳ τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην, ὅμοιάζει μὲ νᾶνον 
ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάσῃ εἰς ὕψος καὶ φανῇ 
καὶ αὐτὸς γίγας.»

Παριστάνομε, λοιπόν, δημοσίᾳ τοὺς ἀθέους καὶ τοὺς κοσμοπολίτες. Καὶ 
διὰ τοῦτο ὁμοιάζουμε μὲ νάνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν νὰ φανοῦν γίγαντες 
«ἀνορθούμενοι ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων». Καὶ τότε καὶ τώρα. Ἀθεϊσμὸς τὸ πρῶτο 
σύμπτωμα τοῦ Γραικυλισμοῦ και κοσμοπολιτισμὸς τὸ δεύτερο. Μαζὶ μὲ αὐτὰ 
κι ἕνας ἐπιπόλαιος διεθνισμός, ἡ παράδοσή στὴ Νέα Τάξη πραγμάτων τοῦ 
«ἀμερικανισμοῦ», ὁ ἑτεροχρονισμένος μαρξισμός, ποὺ τὸν ζοῦμε καὶ σήμερα, 
περισσότερο βάναυσα ἀπὸ ποτέ. Κι ἀκόμα τὸ ἀνθελληνικὸ μένος, ἡ μαρξιστικὴ 
προπαγάνδα, ὁ «ἔρως» πρὸς τοὺς ξένους, ποὺ εἰσβάλλουν ἀπὸ παντοῦ στὴ 
πατρίδα μας, σ’ αὐτὴ τὴν ἀπροκάλυπτη καὶ θλιβερὴ νέα μετανάστευση τῶν 
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ἐθνῶν μὲ τοὺς ἐξαθλιωμένους ἀνθρώπους.  

Σ’ αὐτοὺς τοὺς κινδύνους τῆς ἰσοπεδωτικῆς, πλέον, ἐθνικῆς ἀλλοτρίωσης 
ἀπαντᾶ ὁ Παπαδιαμάντης: «Τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος, τὸ δοῦλον, ἀλλ’ οὐδὲν ἦττον 
καὶ τὸ ἐλεύθερον ἔχει καὶ θὰ ἔχῃ διὰ παντὸς ἀνάγκην τῆς θρησκείας του. 
Τὸ ἐπ᾽ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, 
ἰδίως δὲ κατὰ τὰς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας 
τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾽ ἔρωτος τὴν φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ 
μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἤθη. Ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, 
ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου, κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή 
σου μνησθῶ.» (Β΄, 515-517).

Λατρεία, λοιπόν, καὶ ἔρως καὶ στοργὴ μᾶς λείπει. Ἡ λατρεία πρὸς τὸν 
Χριστόν μας, ὁ ἔρως τῆς φύσεως καὶ  ἡ στοργὴ πρὸς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἤθη. 
Ἡ στοργὴ πρὸς τὴν παράδοση, τὴ μνήμη καὶ τὴν ἱστορία μας.

Εἶναι πρωτοφανής, γιὰ λαὸ ποὺ βίωσε τὸν κατατρεγμὸ καὶ τὴν καταπίεση 
καὶ τὴ δουλεία, αὐτὴ ἡ λυσσώδης ἀπόρριψη τοῦ ἱστορικοῦ του προσώπου. Εἴτε 
αὐτὸ ἐπεχειρήθη μὲ τὸ διαφωτισμὸ τοῦ Κοραῆ εἴτε ἐπιχειρεῖται μὲ τὸ σύγχρονο 
μαρξιστικὸ διεθνισμό, αὐτὸν τῆς προπαγάνδας καὶ τῶν κενῶν συνθημάτων 
περὶ προοδευτισμοῦ καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ εἴτε, τέλος, μὲ τὴ βάναυση νέα 
τάξη πραγμάτων τῆς Δύσεως. Ἂς ἀντιτάξουμε, λοιπόν, στὸν Γραικυλισμὸ 
τὴν ἰδιοπροσωπία μας ὡς ἔθνος. Τὴν παράδοση τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. 
Τὸ ἁγιασμένο Βυζάντιο. Καὶ τοῦτο μέσα ἀπὸ μιὰ στιβαρὴ παιδεία. Ὅλα τὰ 
ἄλλα εἶναι ἀθλιότητες και ματαιότητες καὶ ἐθελοδουλεία. Καὶ κατὰ τοῦτο,  
Γραικυλισμός.

Πιάνω, ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ξανά, καὶ διαβάζω ἐκείνη τὴν Πονεμένη 
Ρωμιοσύνη τοῦ Φώτη Κόντογλου καὶ ἐπιστρέφω μαζί του, ὁδοιπορώντας 
μυστικῶς στὴ μαγεία τῆς ἱστορίας καὶ τῆς μνήμης καὶ τῆς παράδοσής μας, ἀλλὰ 
καὶ στὸν βαθύτατο καημό μας, ποὺ μᾶς συνοδεύει καὶ παρακολουθεῖ αἰῶνες 
τώρα. Σ’ αὐτὰ ἐπιστρέφω, τὰ ἁγιασμένα καὶ μυροβλύζοντα, σ’ αὐτὸ τὸ ἄρωμα 
ἐπιστρέφω τῆς Ὀρθόδοξης ἱστορίας καὶ τῆς παράδοσής μας, σ’ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ  
θά ’πρεπε νὰ ἀποτελοῦν τοὺς ἄξονες τῆς παιδείας μας, ἂν θέλουμε νὰ ἀντέξουμε 
καὶ νὰ ἐπιβιώσουμε σ’ αὐτοὺς τοὺς βάρβαρους καιροὺς τῆς ἀλλοτρίωσης, 
τῆς κενότητος καὶ τῆς ἀθλιότητος. Μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ θλιβερὰ ἑνὸς ἀνόητου 
μοντερνισμοῦ ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴ Δύση. Ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς κουβάλησαν 
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οἱ νεοφανεῖς φωστῆρες, ποὺ θήτευσαν ὡς ἀνίδεοι καὶ ἀνυποψίαστοι στὶς 
σχολὲς τῶν Δυτικῶν καὶ ὑπέστησαν ὅλη τὴν ἀπονεύρωση καὶ τὸ μηδενισμὸ 
καὶ τὸν ἀφανισμὸ τῆς μνήμης καὶ τῆς ταυτότητός τους. 

Αὐτοὺς ἔχουμε, σκέφτομαι, νὰ διαχειρίζονται τὴν παιδεία μας, σ’ ἐκεῖνα τὰ 
Ἀνώτατα πνευματικά μας Ἱδρύματα, αὐτοὶ περιφέρονται καθημερινῶς μέχρι 
κορεσμοῦ καὶ ἀνίας στὰ ΜΜΕ, προβάλλοντας ἢ διαφημίζοντας τὴν ἀνοησία 
καὶ τὴν ἀσέβεια καὶ ἀπρέπειά τους, ἀνευλαβεῖς οἱ περισσότεροι, ὑποκρινόμενοι 
τοὺς δεδιωγμένους καὶ κατατρεγμένους, ἐπικαλούμενοι τὰ δικαιώματά τους, 
ὅταν δὲν ἄφησαν κανένα ποὺ νὰ μὴν ἔχουν ἐκδιώξει καὶ κυνηγήσει ἕως 
θανάτου. 

Στὴν ἐποχὴ τοῦ προοδευτισμοῦ, λοιπόν, ἢ τοῦ λεβαντινισμοῦ, τελοῦμε, 
ὅπως γράφει ὁ Κόντογλου. Πᾶνε πενῆντα τόσα χρόνια ἀπὸ τὴ δημοσίευση 
τῆς Πονεμένης Ρωμιοσύνης. Πῶς νὰ μὴν εἶναι, σκέφτομαι, πονεμένη ἡ 
Ρωμιοσύνη, μὲ ὅσα ἄθλια καὶ θλιβερὰ μᾶς συμβαίνουν; «Ἡ Κύπρος καὶ ἡ 
παράδοσή της» εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Κόντογλου, ποὺ συναντοῦμε 
στὸ βιβλίο, σ’ ἐκείνη τὴν ξεχασμένη πιὰ σειρὰ τοῦ «Ἀστέρος», κι ἐκεῖ εἶναι ὁ 
καημός του γιὰ τὴν ἀλλοτριωμένη παιδεία μας, γιὰ τὴν ἰσοπέδωση και τὸν 
ἀφανισμὸ τοῦ προσώπου μας.

«Ἡ Κύπρος ποὺ ἔχει τόση γερὴ παράδοση κι ἁγνὸν Ἑλληνισμό, ἀρχίζει 
καὶ κείνη νὰ ἀρρωσταίνει. Νὰ ἀρρωσταίνει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἀρρώστεια, 
ποὺ λέγεται κοσμοπολισμὸς καὶ νεωτερισμός, δηλαδὴ λεβαντινισμός».

Ὁ λεβαντινισμὸς εἶναι ὁ πιὸ σιχαμερὸς κι ὁ πιὸ ὕπουλος ὀχτρὸς τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Γιατὶ δὲν ἔρχεται σὰν φανερὸς ὀχτρός, παρὰ χαϊδεύει σὰν φίλος 
καὶ παραπλανᾶ τὸν πολὺν κόσμον πὼς θὰ γίνει μοντέρνος, Εὐρωπαῖος, καὶ τὸν 
βγάζει ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ζωή του καὶ τὸν κάνει κούφιον καὶ πεθαμένον…».

Καὶ πιὸ κάτω: 

«Γιατὶ πρέπει νὰ καταλάβουμε πὼς ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν χάνεται μονάχα σὰν 
χάσει τὴν πολιτικὴ ἐλευθερία του, ἀλλὰ σὰν χάσει τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία 
του. Στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, ὅσοι ἀλλαξοπιστούσανε, τὸ ἔθνος τοὺς λογάριαζε 
γιὰ χαμένους.» 

Γυρίζω λοιπόν, μαζὶ μὲ τὸν Κόντογλου, στὶς εὐθύνες τῶν δασκάλων,  
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σ’ ὅλους ἐκείνους πού ’ναι φορεῖς ἀγωγῆς, ποὺ ὅμως παρακολουθοῦν ἀπαθῶς, 
ἂν δὲν πρωτοστατοῦν σ’ αὐτὴν τὴν ἐξαχρείωση καὶ ἐξαθλίωση τοῦ πνευματικοῦ 
μας βίου, τῆς παιδείας καὶ τῆς ἀγωγῆς μας. Καὶ σκέφτομαι ἐκείνη τὴν ἐπώδυνη 
ἐν πολλοῖς καταγγελία τοῦ Κόντογλου: 

«Καὶ κεῖνοι οἱ γραμματιζούμενοι ποὺ ἔχουνε χρέος νὰ φροντίζουνε νύχτα-
μέρα γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία του, (ἐνν. τοῦ Ἑλληνισμοῦ), αὐτοὶ ἴσα-ἴσα 
συνεργοῦνε στὴν πνευματική του ἀρρώστεια… Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν 
παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος 
ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴ ψευτιά. Καταπάνω σ’ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε τὴν 
Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο! Ὁ 
καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκιο, ἂν καὶ δὲν χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη».

Λόγος ἐπώδυνος καὶ σπαρακτικός, λόγος ἐξομολογητικὸς ἑνὸς κορυφαίου 
τοῦ νεότερου Ἑλληνισμοῦ, ἕνας λόγος αὐτοσυνειδησίας καὶ αὐτογνωσίας, 
διαχρονικὸς καὶ αὐθεντικός. Λόγος γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ἀφήσαμε τὴν παιδεία 
μας νὰ διαλυθεῖ καὶ νὰ καταρρεύσει, ὁδηγώντας συγχρόνως σὲ μιὰ πρὸ πολλοῦ 
καιροῦ ἀνιάτως νοσοῦσα κοινωνία, γυμνὴ καὶ ρακένδυτη. Παράλληλα, οἱ 
ὅποιοι σχεδιασμοὶ γιὰ τὴν παιδεία, ἐρήμην τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς καὶ παγιδευμένης στὰ μέτρα τοῦ δυτικότροπου 
ὠφελιμιστικοῦ προοδευτισμοῦ τῆς ἀλλοτρίωσης, εἶναι ἐκ τῶν προτέρων 
χαμένη καὶ καταδικασμένη.

Καθὼς, ὡς Ἑλληνισμὸς βιώνουμε τὴν ἐμπειρία τῆς ταπείνωσης καὶ τοῦ  
εὐτελισμοῦ, καθὼς ἔχουμε περιπέσει στὴν κατάσταση τῆς ἔνδειας καὶ τῆς 
πενίας, καθὼς μᾶς βρῆκε καὶ πάλι τὸ κακό, ποὺ μᾶς ἦλθε καὶ πάλι ἀπὸ τὴ 
Δύση, ἀπὸ τοὺς παπαδιαμαντικοὺς ἐκείνους «Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν», μὲ τοὺς 
κερδοσκόπους καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ μηχανεύτηκαν τὴν παράδοσή μας,  
μέσα μου αναπολώ τὸν Ἐλύτη  και μαζί μ’ Εκείνον ενώνω κι εγώ την ασθενική 
μου φωνή, όπως μας την άφησε ως ιερή παρακαταθήκη  στο «  Ἄξιον Ἐστιν» 

« Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, ἀδελφοί

ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας

μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμὸ

καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.»
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Στὸν κὺρ Ἀλέξανδρο, λοιπόν, ἐπιστρέφω καὶ στὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ 
στὴν ἀπόκριση τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ βασικὴ θέση καὶ 
ἄποψη, πὼς ὅσα βιώνουμε, ὅλη αὐτὴ ἡ κρίση ποὺ διερχόμαστε οὔτε λογιστικὴ 
εἶναι οὔτε οἰκονομικὴ μόνον. Οὔτε πολιτική. Εἶναι ἀσφαλῶς ὅλα αὐτά. Εἶναι, 
ὅμως, πρωτίστως, κρίση πνευματική. Τὸ πρόβλημα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν 
κατάρρευση ἑνὸς ὁλόκληρου κόσμου, ἑνὸς οἰκοδομήματος ἀξιῶν, ποὺ οἱ 
μωροὶ και ἀνόητοι καὶ ἐμπαθεῖς, δυτικότροποι, ἀριστερίζοντες, προοδευτικοὶ 
τῆς μεταπολίτευσης φρόντισαν, κατὰ τρόπο μεθοδικό, νὰ τὸ ὑπονομεύσουν, 
ξεκινώντας πρῶτα ἀπὸ τὴν παιδεία καὶ ὅσα αὐτὴ κόμιζε μέσα στὴν ἱστορία. 
Ἔτσι ἦταν, ποὺ ἀντιμετωπίσαμε τὸν χλευασμό, τὴν εἰρωνεία, τὴ διακωμώδηση, 
τὴν ἀπόρριψη καὶ τὸν μηδενισμὸ ὅλων ἐκείνων ποὺ μᾶς κρατοῦσαν καὶ μᾶς 
συνεῖχαν μέσα στὸν κόσμο, συνθέτοντας τὸν πολιτισμό μας. Ἀπὸ κεῖ καὶ 
πέρα, ἦταν φυσικὸ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸν ἀδιάφορο ἢ παρασιτοῦντα πολίτη, 
ποὺ ἐξέπεσε σὲ ὀπαδό, ἢ στὸν ἀμοραλισμὸ μιᾶς ὁλόκληρης κοινωνίας, ποὺ 
παγιδεύτηκε στὴ μαγεία καὶ λαγνεία τοῦ χρήματος, ἐκποιώντας τὴ ζωή της.

Ἡ κρίση τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ κρίση τῆς Δύσεως, ποὺ ὁδήγησε ἤδη 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ, καὶ πιὸ πίσω ἀκόμα, στὴ λεηλασία καὶ τὸν 
ἀφανισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀναδεικνύοντας ἕνα κόσμο καὶ ἕνα 
σύστημα βίου, ποὺ μόνο στὴ συντριβὴ καὶ στὴν τυραννία θὰ μποροῦσε νὰ 
ὁδηγήσει. Δὲν εἶναι  τυχαῖο, ποὺ ὅλοι οἱ ἰδεολογισμοὶ ἔχουν καταρρεύσει. Τὰ 
συστήματα, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά, ὁδηγήθηκαν πρὸ πολλοῦ στὸ ἀδιέξοδο. 
Δὲν εἶναι τυχαῖο, ποὺ μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ μαρξιστικοῦ τυραννικοῦ 
μορφώματος βλέπουμε τὴν κεφαλαιοκρατία νὰ παρακολουθεῖ ἔκπληκτη καὶ 
νὰ εἰσπράττει τὰ ἐπίχειρα τῶν πράξεών της.

Τὸ πρόβλημα, ποὺ ὡς Ἑλληνισμὸς βιώνουμε σήμερα, κατὰ τρόπο 
συντριπτικό, εἶναι ἐξόχως πνευματικό. Γι’ αὐτό, ὡς λαὸς ἱστορικός, ὡς λαὸς 
ποὺ κομίζουμε στὴν ἱστορία μιὰν ἄλλη παράδοση, ἔχουμε τὶς ἀντιστάσεις 
νὰ πᾶμε παραπέρα καὶ νὰ ὑπερβοῦμε τὰ ἀδιέξοδα, φτάνει νὰ ἐπιστρέψουμε 
στὸ ἦθος καὶ στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ὀρθόδοξη παιδεία, ποὺ λησμονήσαμε καὶ 
ἀφανίσαμε.

Ἐπιστρέφω, λοιπόν, στὸν κὺρ Ἀλέξανδρο καὶ στὸ διήγημά του «Χαλα-
σοχώρηδες», -«μικρὰ μελέτη» τὸ ὀνομάζει- ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς 
πολιτικοὺς τῆς ἀθλιότητος καὶ ἐξαθλίωσης καὶ ἐξαχρείωσης τοῦ ἔθνους, καὶ 
δίνω ἕνα ἀπόσπασμα, ποὺ συνιστᾶ ἐκπληκτικὸ καὶ σπουδαῖο κείμενο πολιτικῆς 
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κριτικῆς τοῦ νεότερου, «κομματοκρατούμενου» πολιτικοῦ βίου τῶν Ἑλλήνων:

«Ὅστις πράγματι φιλοσοφῇ, καὶ ἀληθῶς πονῇ τὸν τόπον του, καὶ ἔχει τὴν 
ἠθικὴν ὄχι εἰς τὰ ἄκρα τῆς γλώσσης ἢ εἰς τὴν ἀκωκὴν τῆς γραφίδος, ἀλλ’ εἰς τὰ 
ἐνδόμυχα αὐτὰ τῆς ψυχῆς, βλέπει πολὺ καλὰ ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ πολιτευθῇ. 
Κυάμων ἀπέχεσθαι. 

Ὁ Χριστὸς εἶπεν: 

«Οὐ δύνασθε Θεῷ λατρεύειν καὶ Μαμωνᾷ». Διατί δὲν ἔλαβεν ὡς ὅρον 
ἀντιθέσεως ἄλλο τι βάρβαρον εἴδωλον; Διατί δὲν εἶπε Θεῷ καὶ Μολὼχ ἢ Θεῷ καὶ 
Ἀσταρὼθ ἢ Θεῷ καὶ Βάαλ; Διότι ὁ Μαμωνᾶς εἶναι ὁ ἰσχυρός, ὁ κραταιότερος, 
ὅστις ὑποτάσσει πᾶν ἄλλο εἴδωλον, καὶ τὸν Μολὼχ καὶ τὸν Ἀσταρὼθ καὶ τὸν 
Βάαλ. Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, 
ὁ διαρκὴς ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, 
αὕτη φθείρει σώματα καὶ ψυχάς. Αὕτη παράγει τὴν κοινωνικὴν σηπεδόνα. Αὕτη 
καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγεῖς».

Ἔτσι, λοιπόν, μόνο κατὰ τρόπο πνευματικό, Ὀρθοδόξως καὶ κατὰ Χριστὸν 
μποροῦμε νὰ προσλάβουμε καὶ νὰ ὑπερβοῦμε καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ 
καὶ ὅσα θλιβερὰ μᾶς προέκυψαν ἐσχάτως, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐξαθλίωσης τῆς 
πολιτικῆς καὶ τῶν πολιτῶν, καθὼς καὶ τῆς ἐγκατάλειψης καὶ τῆς λεηλασίας τοῦ 
πνευματικοῦ μας βίου καὶ τῆς εἰσόδου μας στὸν Δυτικότροπο μονοδιάστατο 
βίο τῆς πλουτοκρατίας καὶ κερδοσκοπίας. 



Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  

ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ1 
a

ΜΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ,
ΤΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Σε μια μακρά περίοδο παρατεταμένης κρίσης, 45 χρόνων από την ίδρυση 
του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως μέχρι σήμερα, και πολλών 
χρόνων προηγουμένως είναι δύσκολο να μιλά κάποιος για υπέρβαση 

της κρίσης.  Θα ήταν, όμως, παράδοξο να δεχθούμε ότι η κρίση των αξιών 
σηματοδοτεί μια νέα κουλτούρα που επιβάλλει την αποδοχή των μετα-αξιών, 
των παραγώγων δηλαδή της κρίσης, ως όρων τη ύπαρξης και της συνύπαρξης 
εν κοινωνία.      

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναστοχασμού και αναζήτησης, το μεγάλο 
πρόβλημα δεν είναι αυτή καθεαυτή η κρίση των αξιών, ένα παγκόσμιο φαινό-
μενο όλων των εποχών, αλλά η αδυναμία των θεσμών, που τάχθηκαν να 
τις υπηρετούν και να επιτηρούν την εφαρμογή τους, να σταματήσουν την  
απροκάλυπτη περιφρόνησή τους και ακόμη την αναγωγή του συμφέροντος σε 
υπεραξία του εκσυγχρονισμού.  Η ανοχή σε δηλώσεις εποικισμού και πειρατείας, 
η αδυναμία κρατικών και διακρατικών θεσμών να συνειδητοποιήσουν την 
προβληματική πολιτική τους, το θράσος και η έπαρση όσων χειρίζονται την 
τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή εξουσία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, είναι σημάδια αναγωγής του οικονομικού και προσωπικού 

1 Αντιφώνηση σε εκδήλωση προς τιμή του ιδρυτή του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως, 
κ. Μιχαλάκη Μαραθεύτη και της έκδοσης του περιοδικού «Κυπριακή Μαρτυρία», για τη συμ-
βολή τους στην Κυπρολογική Έρευνα και Διανόηση. 
Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτημένου από το ΙΔΕΚ έργου «1ο Φεστιβάλ Κυπρολογικής Έρευνας» 
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συμφέροντος σε υπεραξία, εις βάρος όλων των ανθρωπίνων αξιών που θεμε-
λίωσαν την κοινότητα και την κοινωνία. 

Έστω και αν η πραγματικότητα γύρω μας σήμερα παραπέμπει για μια 
ακόμη φορά στο δόγμα ότι «οι ισχυροί ασκούν την εξουσία τους και οι 
ανίσχυροι οφείλουν να υποταχθούν», θεωρούμε ότι οι εποχές και τα δεδομένα 
έχουν σημαντικά αλλάξει και ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υπέρβαση της 
κρίσης .

Βασικοί παράγοντες αλλαγής σήμερα είναι η ταχύτητα της διακίνησης 
ιδεών και η δύναμη της παγκόσμιας επικοινωνίας. Τα ΜΜΕ και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν σημαντικό ρόλο, όχι τόσο για να παρουσιάσουν 
την πραγματικότητα αλλά για εμπεριστατωμένη ανάλυση της ατασθαλίας και 
μεταφορά σε κάθε πολίτη των παραμέτρων που την χαρακτηρίζουν. Η δυναμική 
αντίδραση, σήμερα, στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ασυδοσία 
μπορεί να αλλάξει δεδομένα που παρέμεναν εν κρυπτώ και παραβύστω, μέχρι 
και πριν λίγες δεκαετίες.  

Ούτε οι θεσμοί ούτε όσοι τάχθηκαν να τους υπηρετούν φαίνεται να 
μπορούν να αλλάξουν καταστάσεις. Ως Όμιλος πιστεύουμε στη δύναμη του 
σκεφτόμενου πολίτη, στη δύναμη των ιδεών και στη δυναμική που δημιουργούν 
για αλλαγή, όταν τέμνουν εποικοδομητικά τα γεγονότα και αποκαλύπτουν 
πτυχές που δεν είναι σε όλους ορατές. Γι΄ αυτό επιμένουμε για δεκαετίες 
σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες και στην έκδοση και μέσα από 
ποικίλα βήματα τη διάδοση της Κυπριακής Μαρτυρίας.  Πιστεύοντας ότι δεν 
υπάρχουν συνταγές υπέρβασης κρίσεων, αλλά βήματα που δραστηριοποιούν 
τον σκεφτόμενο πολίτη, που προβληματίζουν και τον καλούν σε δράση.   

Αποκαλύπτεται η αλλαγή των δεδομένων και αμφισβητούνται πολιτικοί 
όροι που κυριαρχούσαν για χρόνια. Νέοι όροι, αποτέλεσμα αναλυτικής 
διανόησης, αποκαλύπτουν τη μετα-αλήθεια που διαστρεβλώνει την πραγμα-
τικότητα και τις λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. 

Ο σκεφτόμενος πολίτης, με τη βοήθεια του αναλυτικού Λόγου και των 
Μέσων αλλά και βημάτων που τον διαδίδουν, λοιδορεί σήμερα έναν αδαή 
«πλανητάρχη», που αποκαλεί τον ασύδοτο σφαγέα –πειρατή, «φίλο» και 
«μεγάλο ηγέτη» (18/10/2019-Δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν μετά τη 
συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Συρία, την οποία, αμέσως,  ο «μεγάλος 
ηγέτης» καταπάτησε).  Χλευάζει ο σκεφτόμενος πολίτης τη γελοιότητα της 
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σοβαροφάνειας, όταν καλείται από τον καταστροφέα η διεθνής κοινότητα να 
αναστηλώσει τα κατεστραμμένα μνημεία στη Συρία.  Πόσους ελλειμματικούς 
ηγέτες – καταστροφείς είχαμε τα μέσα να αποδομήσουμε στην ιστορία;  Θα 
φέρει βέβαια ο κάθε πολίτης τις έλλογες αντιρρήσεις του, λέγοντας: Μήπως 
δεν κατάφερε ο σφαγέας αυτά που ήθελε; Το μέτρο στην απάντηση πρέπει να 
είναι τι θα κατόρθωνε ο πλανητάρχης με τον μεγάλο ηγέτη-φίλο του, αν δεν 
υπήρχε η υπερπροβολή του θράσους και της ασυδοσίας τους...     

Ο Λόγος, με την πλούσια αρχαιοελληνική του σημασία,  και τα μέσα 
διακίνησης ιδεών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν την ευλογία 
να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα από κέντρα συμφερόντων, έχουν τη 
δύναμη να αποκαλύπτουν, να φοβίζουν, να προειδοποιούν και να προκρίνουν 
επερχόμενες πολιτικές, να περιορίζουν  την απροκάλυπτη ασυδοσία. Μπορεί να 
αντιπαρατεθεί σε άνομους σχεδιασμούς και παράνομες εκτελέσεις. Είναι στην 
ουσία ο Λόγος και τα σύγχρονα μέσα δημόσιας επικοινωνίας, το εργαλείο της 
διαλεκτικής και διανόησης,   το μέσο  υπέρβασης της κρίσης των αξιών.  Γιατί 
πίσω από αυτόν δεν μπορεί να κρυφτεί το συμφέρον ούτε να ωραιοποιηθεί 
η ασυδοσία στις κοινωνίες των πολιτών αλλά και στα ευρωπαϊκά και διεθνή 
βήματα.   

Με τον Λόγο,  τις ιδέες που τέμνουν τα γεγονότα, αλλάζουν θεσμοί, 
άρχοντες και γεγονότα. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ποιότητά τους και 
η ταχύτητα διακίνησής τους προς κάθε  πολίτη, την κοινωνία των πολιτών. Ο 
Λόγος μπορεί να ανοίξει παράθυρα σκέψης και αντίδρασης, να διαμορφώσει 
στάσεις ζωής, να ασκήσει πίεση και να αλλάξει φαινομενικά προδιαγραμμένα  
γεγονότα.

Η αλήθεια του Πρωταγόρα «Πάντων χρημάτων μέτρο Άνθρωπος» δεν 
πρέπει να αφεθεί να κυριαρχήσει στη σύγχρονη κοινωνία, της παγκοσμιο-
ποίησης, της τεχνολογίας και της ποικιλότροπης επικοινωνίας. Με τη δύναμη 
της διανόησης  έχει τα μέσα να μεταπλαστεί σε  «Πάντων χρημάτων μέτρο 
Λόγος».  «Λόγῳ, τῷ τά ὅλα διοικοῦντι» κατά τον Ηράκλειτο. Γιατί ο Λόγος 
και η Διανόηση μπορούν να ανατρέψουν την υποτίμηση της επι-στημονικής 
γνώσης, την αμφισβήτηση του πνεύματος και του ρόλου των πολιτών, την 
άσκηση πολιτικής που στηρίζεται στην παραπλάνηση. 

Σε τελευταία ανάλυση, ο Λόγος και η διανόηση μπορεί να επαναφέρουν 
στην κορωνίδα των αξιών την αλήθεια και το δίκαιο έστω και αν φαίνεται να 
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επικρατούν η μετα-αλήθεια και το συμφέρον.  Το σκεφτόμενο υποκείμενο, αυτό 
που κατά καιρούς προσδιορίστηκε ως πνευματικός άνθρωπος, διανοούμενος 
ή απλώς ενεργός πολίτης έχει σήμερα τη δυνατότητα να οδηγήσει στην 
υπέρβαση της κρίσης. Διττῆς δή τῆς ἀρετῆς οὔσης, όπως αναφέρει ο 
Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια , η διανοητική αρετή και η ηθική. Ακόμη 
και η ηθική της διάσταση σήμερα έχει αλλάξει, διότι δεν εναπόκειται μόνο 
στην αυτοδέσμευση του ατόμου, αλλά και στον έλεγχο που ασκείται στους 
φορείς της από τον πολίτη και μεταφέρεται με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας 
από το βήμα όλων των θεσμών. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το πρώτο τεύχος της Κυπριακής Μαρτυ-
ρίας,  το 1982, είχε  ως τίτλο Ο Πνευματικός Άνθρωπος και η Εποχή μας. 
Σηματοδοτεί τις αξίες που συνέχουν τα μέλη και τους φίλους του Ομίλου:  την 
εγρήγορση για το σήμερα, τη γνώση του παρελθόντος και την πνευματική 
αγρύπνια για το αύριο. Την πίστη στη δύναμη των ιδεών, που είναι τα όπλα 
του σκεφτόμενου ανθρώπου, του ενεργού πολίτη. 

Ο ιδρυτής του Ομίλου και εμπνευστής των σκοπών και στόχων του, όπως 
και της επωνυμίας του για Πνευματική Ανανέωση, υπήρξε ο κ. Μιχαλάκης 
Μαραθεύτης. Παραμένει εμπνευστής με το ήθος, την ακεραιότητα και την 
υποδειγματική σύζευξη στο πρόσωπό του της Διανόησης και της Ηθικής. 
Το έργο του ως παιδαγωγού και συγγραφέα παραμένει ακόμη αξεπέραστο. 
Η πίστη του στη συνεργασία για πνευματική ενδυνάμωση και αντίσταση 
θεμελίωσε γερά τον Όμιλο και την Κυπριακή Μαρτυρία για δεκαετίες. Τυχεροί 
όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, γιατί βίωσαν τη δύναμη της πίστης στον Λόγο 
και την Ηθική, τα οποία ο Μιχαλάκης Μαραθεύτης υπηρέτησε υποδειγματικά 
σε όλη τη ζωή του. 

Κλείνω με κάποιες σκέψεις του ιδρυτή του Ομίλου Πνευματικής Ανα-
νεώσεως στο πρώτο τεύχος της Κυπριακής Μαρτυρίας: «Η χωρίς φόβο 
έκφραση της αλήθειας και η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων αποτελούν βασικά 
γνωρίσματα του πνευματικού ανθρώπου και συγχρόνως την ουσία της 
αντίστασης προς το κατεστημένο. Αν ο πνευματικός άνθρωπος αποφύγει να 
αντισταθεί σε περιπτώσεις που θίγονται η ελευθερία και η αλήθεια τότε αρνείται 
την ίδια την υπόστασή του ως πνευματικού ανθρώπου […] Ο πνευματικός 
άνθρωπος διατηρεί αναμμένη τη δάδα του πνεύματος για να προσανατολίζει 
τους άλλους […] (γιατί) η γνήσια πνευματική ζωή έχει πάντα και κοινωνικό 
χαρακτήρα.  (Κυπριακή Μαρτυρία, 1982, σελ. 21 και 22). 



H ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 
«KOINOBOYΛEYTIKOY ΣYΣTHMATOΣ» 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣTON AΠOHXO 
THΣ EΛΛHNIKHΣ EΠANAΣTAΣHΣ (1830)

a
ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ,

 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Kατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης η κυπριακή Eκκλησία 
υπέστη ισχυρό πλήγμα με την εκτέλεση, το καλοκαίρι του 1821, των 
Aρχιερέων και μεγάλου αριθμού υψηλόβαθμων στελεχών της, όπως 

του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κιτί-
ου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου, των Ηγουμένων Κύκκου Ιωσήφ και 
Ομόδους Δοσιθέου και άλλων1. Οι συνθήκες που επικράτησαν στα χρόνια 
που ακολούθησαν ήταν τραγικές και ο ελληνικός πληθυσμός του νησιού δοκι-
μάστηκε σκληρά, τόσο εξαιτίας της βιαιότητας των τοπικών Οθωμανών αξιω-
ματούχων, όσο και λόγω των λεηλασιών των στρατευμάτων, που είχαν σταλεί 
για να καταστείλουν τυχόν επαναστατικές ενέργειες. Ενδεικτικές για παρά-
δειγμα είναι οι αναφορές περιηγητών της εποχής για τις σφαγές, που είχαν 
προκαλέσει και που είχαν καταστήσει μεγάλο αριθμό χωριών ακατοίκητα2. Το 

1  Για τα όσα διαδραματίστηκαν τότε στο νησί βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «9η Ιουλίου 1821», στον 
τόμο: Ανδρέα Βοσκού (επιμ.), Κύπρος, Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, Επιτροπή για 
την Κύπρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2010, σ. 189-203· 
Του ίδιου, «9η Ιουλίου 1821», Απόστολος Βαρνάβας 77 (2016) 430-438.
2 Σχετική για το ζήτημα αυτό είναι η μαρτυρία του Σουηδού Γιάκομπ Mπέργκρεν, ο οποίος 
βρέθηκε στο νησί, τόσο το 1820, όσο και λίγους μήνες ύστερα από τις σφαγές, τον Σεπτέμβριο 
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μένος τους στράφηκε ιδίως εναντίον του κλήρου, όπως για παράδειγμα κατά 
των μοναχών της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου, τους οποίους 
επίσαξαν και χαλίνωσαν3. Παρόμοιες αναφορές γίνονται και σε άλλες πηγές 
της εποχής, καθώς και σε δημοσιεύματα και περιοδικές εκδόσεις του ευρωπα-
ϊκού τύπου4.

Μέχρι την υπό εξέταση περίοδο, η Εκκλησία της Κύπρου είχε το προνό-
μιο της εκπροσώπησης των υποδούλων, που εδραζόταν σε μακρά ιστορική 
παράδοση, η οποία απέρρεε από διάταγμα της κεντρικής διοίκησης της αυτο-
κρατορίας, του έτους 1660 περίπου. Τότε η τελευταία, θέλοντας να περιορί-
σει τα φαινόμενα αυθαιρεσίας των τοπικών διοικητών, είχε αναγνωρίσει στον 
Aρχιεπίσκοπο και στους Mητροπολίτες το δικαίωμα της αντιπροσώπευσης 
των Χριστιανών κατοίκων στον Σουλτάνο και της καταφυγής στην Πύλη για 
ζητήματα που τους αφορούσαν5. Οι συνθήκες, όμως, που είχαν δημιουργηθεί 
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, συνέτειναν, ώστε ο εθναρχικός 
ρόλος των Αρχιερέων να ατονήσει και η δράση των Οθωμανών να καταστεί 

του 1821, και ξανά τον Iανουάριο του 1822, στα πλαίσια περιοδείας του στις χώρες της 
Ανατολής και στους Αγίους Τόπους. Bλ. Μεσεβρινού [= Αντώνη Μυστακίδη], «Ματιές ενός 
Σουηδού στην Κύπρο το 1820», Ο Κύκλος 3-4 (1980) 106-107.
3 Bλ. F. C. H. L. Pouquevile, Iστορία της Eλληνικής Eπαναστάσεως, ήτοι η Aναγέννησις της 
Eλλάδος, τ. Δ΄, Aθήνα 1891, σ. 112, όπου επίσης, αντλώντας από προξενικές εκθέσεις και 
άλλες πηγές, αναφέρει ότι τα χωριά και οι κωμοπόλεις, που είχαν υποστεί πλήρη καταστροφή, 
ανέρχονταν στα εξήντα δύο. Ας σημειωθεί ότι το βιβλίο του Πουκεβίλ πρωτοεκδόθηκε το 
1824.
4 Ενδεικτικά για τις αναφορές αυτές βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Φιλελληνισμός και Κύπρος 
κατά την Ελληνική Επανάσταση», στον τόμο: Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(έκδ.), Ο Διεθνής περίγυρος και ο Φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση. Πρακτικά 
Ε΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2017, σ. 309-311.
5 Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου ερανισθείσα εκ διαφόρων 
ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 313-314· Ανδρέα Μιτσίδη, «H Eκκλησία 
Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», στον τόμο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιμ.), Iστορία 
της Kύπρου. Τουρκοκρατία. Οθωμανική κατάκτησις. Απόπειραι χειραφετήσεως. Δίκαιον - 
Οικονομία. Παιδεία - Γράμματα. Εκκλησία, τ. ΣT΄, Λευκωσία 2011, σ. 563. Για την εθναρχική 
ιδιότητα των Kυπρίων Aρχιερέων βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, «Eθναρχικός ρόλος της 
Oρθοδόξου Iεραρχίας. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Kυπριακαί Σπουδαί 35 (1971) 95-
141· Ανδρέα Βίττη, «Ο Εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου: Ιστορική - θρησκευτική 
προσέγγιση μίας αδήριτης ιστορικής και θρησκευτικής ανάγκης», Επιστημονική Επετηρίς 
Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 6 (2003) 49-79.
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ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα ο μεν διάδοχος του καρατομηθέντος Αρχιεπι-
σκόπου Κυπριανού, Ιωακείμ (1821-1824), να υποχρεωθεί, το 1824, να παραι-
τηθεί «οικειοθελώς», κατόπιν «ανακτορικής προσταγής», ο δε νέος Αρχιεπί-
σκοπος Δαμασκηνός (1824-1827) να παυθεί και να εξοριστεί, το 1827, στη 
Σπάρτη της Πισσιδίας6. Tο γεγονός αυτό είναι αποκαλυπτικό των μεγάλων 
δυσκολιών, που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Aρχιερείς και των περιορισμών, οι 
οποίοι ετίθεντο στην εξάσκηση των καθηκόντων τους από αυτούς που είχαν 
την εξουσία.  

Τις δύσκολες αυτές συνθήκες επέτεινε η υπερφορολόγηση, όπως επισημαί-
νεται στην αλληλογραφία του Γαλλικού προξενείου, που επέφερε εξαθλίωση 
και δυστυχία στον λαό7, καθώς και ο σφετερισμός του καταβληθέντος ποσού 
των φόρων από τον διοικητή της περιόδου 1822-1826 Oυσεΐν Xατζημεχμέτ 
Aγά, το οποίο ο Σουλτάνος απαίτησε αργότερα εκ νέου από τους Κυπρίους8. 
Σε αυτά προστέθηκαν η ξηρασία και η αφορία της γης, που, σύμφωνα με λαϊκό 
Χρονικό της εποχής, κατέστρεψαν τη γεωργική παραγωγή και προκάλεσαν 
την περαιτέρω εξασθένηση των παραγωγικών δυνάμεων της τοπικής οικονο-

6 Για την περίοδο της αρχιερατείας των Ιωακείμ και Δαμασκηνού βλ. Λοΐζου Φιλίππου, 
H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 142-146· Α. Μιτσίδη, «Η Εκκλησία 
Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 722-737. Σύμφωνα με τις πηγές της εποχής, ο Iωακείμ 
φαίνεται ότι αδυνατούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του, λόγω και των 
συνθηκών της ταραγμένης περιόδου, γεγονός για το οποίο είχε προκληθεί αντίδραση από 
τους Xριστιανούς κατοίκους.
7 Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Oικονομική κατάστασις της Kύπρου», Kυπριακά Xρονικά 7 (1930) 
149, όπου δημοσιεύεται σχετικό έγγραφο, ημερομηνίας 22 Iουλίου 1825.
8 Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε, το 1838, αποστολή αντιπροσωπείας κατοίκων στην 
Κωνσταντινούπολη (βλ. Α. Μιτσίδη, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», ό.π., σ. 
748-749), η οποία πέτυχε, σύμφωνα με βεζιρικό γράμμα, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 1838, 
την επιστροφή στον Αρχιεπίσκοπο του ποσού των 186,000 γροσίων, που είχε εισπράξει ο 
Οθωμανός διοικητής. Βλ. Παύλου Χιδίρογλου, «Επίσημα οθωμανικά έγγραφα αναφερόμενα 
εις την ιστορίαν της Κύπρου», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 4 (1971) 81-
82. Ο αναφερόμενος εδώ με το όνομα Oυσεΐν Xατζημεχμέτ αγάς ταυτίζεται με τον Σαΐντ 
Χατζημεχμέτ πασά του καταλόγου των Oθωμανών διοικητών της Kύπρου. Bλ. Theoharis 
Stavrides, «Lists of Governors, Prelates and Dragomans of Cyprus (1571-1878)», στον τόμο: 
Michalis Michael - Matthias Kappler - Eftihios Gavriel (editors), Ottoman Cyprus. A collection 
of studies on History and Culture, Wiesbaden 2009, σ. 362.
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μίας9. Όπως τόνιζε ο Aρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός σε επιστολή του, ημερομη-
νίας 25 Oκτωβρίου 1826, προς τον Oικουμενικό Πατριάρχη Aγαθάγγελο, η 
ανομβρία και τα άλλα δεινά, που είχαν πλήξει την Kύπρο, προκαλούσαν τον 
θάνατο από πείνα ζώων και ανθρώπων: «H πατρίς μας, Θειότατε, καθώς κατή-
ντησε, δεν δύναται πλέον να ανθέξη εις τα δεινά της, και μάλιστα εις τούτους 
τους τελευταίους δύο χρόνους, οπότε η μαστίζουσα, κρίμασιν οις οίδε Kύριος, 
την νήσον μας ανομβρία επέφερε τον ελεεινόν της αφανισμόν, ώστε με μεγά-
λην της καρδίας του διάρρηξιν βλέπει τις να αποθνήσκουσι καθημέραν από 
την πείναν τα άλογα ζώα και αυτοί ακόμη οι άνθρωποι»10.

Για τους λόγους αυτούς μεγάλος αριθμός κατοίκων εγκατέλειψε μαζικά 
το νησί για τις γύρω χώρες, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης11. 
Eίναι ενδεικτική για το σχετικό ζήτημα έκθεση, ημερομηνίας 17 Iουλίου 1829, 
του Γάλλου προξένου στη Λάρνακα προς τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην 
Kωνσταντινούπολη, όπου παρουσιάζει την όλη τραγική κατάσταση και ανα-
φέρεται στην καταστροφή του εμπορίου και το κύμα φυγής 20 έως 25 χιλιά-
δων ατόμων προς τις πόλεις Άδανα, Σμύρνη και Mαγνησία της Mικράς Aσίας, 
την Άκρα της Παλαιστίνης, το νησί της Σύρου και τον Mωριά στην ελεύθερη 
Eλλάδα. Όπως τονίζει, η Oθωμανική διοίκηση τιμωρούσε με θάνατο όσους 
επιχειρούσαν να μεταβούν στο εξωτερικό και μόλις δύο μέρες προηγουμένως 
είχαν απαγχονιστεί δεκατέσσερα άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν 
στην Tαρσό. Σύμφωνα με τα γραφόμενά του, οι συνθήκες ζωής ήταν τέτοιες, 
που στο σύνολό τους οι κάτοικοι προτιμούσαν τον εκπατρισμό ή ακόμη και 
τον θάνατο, παρά την περαιτέρω παραμονή στο νησί12.

9 Bλ. Νεοκλή Κυριαζή, «Χρονογραφικόν σημείωμα», Κυπριακά Χρονικά 8 (1931) 85-86· 
Άνθιμου Πανάρετου, «Το Χρονικόν του χωρίου Λύσης», Πνευματική Κύπρος 15 (1961) 116-
117, όπου αναφέρεται «μεγάλη αστοχία» κατά τα έτη 1822, 1827 και 1830, καθώς και «μεγάλη 
αστοχία και πείνα» για το έτος 1826.
10  Bλ. Aνωνύμου, «Έκδοσις εγγράφων της Aρχιεπισκοπής», Aπόστολος Bαρνάβας 4 (1921-
1922) 22-24, όπου και δημοσιεύεται το σχετικό έγγραφο.
11 Για το ζήτημα αυτό βλ. George Hill, A History of Cyprus. The Ottoman province, the British 
collony 1571-1948, v. IV, Cambridge 21972, σ. 153· Iωάννη Θεοχαρίδη - Stefan Andreev, Tραγωδίας 
1821 συνέχεια. Oθωμανική πηγή για την Kύπρο 1822-1832, Λευκωσία 1996, σ. 183-184.
12 Δημοσιεύτηκε από τον Nεοκλή Kυριαζή, «Eκπατρισμός και περιπέτειαι των Kυπρίων», 
Kυπριακά Xρονικά 7 (1930) 85-86. Για την πληθυσμιακή αποψίλωση του νησιού την περίοδο 
αυτή βλ. John Koumoulides, Cyprus and the War of Greek Independence, London 1974, 
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Μοναδική μαρτυρία άλλωστε για την πληθυσμιακή αποψίλωση, που είχε 
υποστεί το ελληνικό στοιχείο, αποτελεί το Κατάστιχο VI του έτους 1825 του 
αρχείου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα 
των αρρένων Χριστιανών, φορολογούμενων με κεφαλικό φόρο. Όπως ανα-
φέρεται, αυτοί ανέρχονταν σε μόλις 13,141 άτομα13, ενώ μερικά χρόνια αργό-
τερα, σύμφωνα με την επίσημη οθωμανική απογραφή του έτους 1831, ο συ-
νολικός πληθυσμός των Χριστιανών αρρένων κατοίκων, περιλαμβανομένων 
δηλαδή και των παιδιών και των γερόντων, ήταν 29,110 άτομα14. Tο γεγονός 
αυτό προκάλεσε την ανησυχία της Πύλης, εξαιτίας της παρατηρούμενης μείω-
σης των εσόδων του κρατικού θησαυροφυλακίου. Γι’ αυτό και έγιναν σκέψεις 
για την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων, που θα συνέτειναν στην επανάκαμψη 
της οικονομίας και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής15. 

Ωστόσο, μέχρι και την αναγνώριση του ελληνικού κράτους από τις λε-
γόμενες προστάτιδες δυνάμεις Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία με το πρωτόκολλο 
του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830, δεν λήφθηκε κάποιο μέτρο, που θα 
διαφοροποιούσε την όλη κατάσταση. Την περίοδο αυτή ο διάδοχος του εξο-
ρισθέντος Δαμασκηνού, νέος Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος (1827-1840)16, επε-

σ. 66-67· Iωάννη Θεοχαρίδη, «Όψεις της ιστορίας του Eλληνισμού της Kύπρου (1821-1833)», 
Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 29 (2003) 151, όπου γίνεται χρήση σχετικών 
οθωμανικών πηγών.
13 Theodoros Papadopoullos, Social and Historical data on population (1570-1878), Nicosia 
1965, σ. 135. Για λεπτομέρειες σχετικές με το ανωτέρω Κατάστιχο βλ. Ό.π., σ. 102-105.
14  Iω. Θεοχαρίδη - A. Stefan, Tραγωδίας 1821 συνέχεια. Oθωμανική πηγή για την Kύπρο, ό.π., 
σ. 197-198. Eίναι αξιοσημείωτο ότι ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός Aλφόνς Mαρί Λουί 
ντε Λαμαρτίν αναφέρει ότι το 1832 κατοικούσαν στο νησί 30,000 Xριστιανοί κάτοικοι, ενώ η 
επίσημη οθωμανική απογραφή του 1841 τους ανεβάζει στους 73,200 σε σύνολο 108,600. Bλ. 
Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της, τ. Γ΄, 
Λευκωσία 1994, σ. 1112· Th. Papadopoullos, Social and Historical data on population, ό.π., σ. 
62, αντιστοίχως.
15 Bλ. Γεώργιου Διονυσίου, Eκκλησία και Φορολογία στην Kύπρο τον τελευταίο αιώνα της 
Tουρκοκρατίας (1779-1856), Λευκωσία 2007, σ. 75-76, όπου τεκμηριώνεται η ανωτέρω 
αναφορά με βάση την εκ μέρους της Πύλης πρόσκληση των Kυπρίων στη Bασιλεύουσα, για 
να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης.
16 Για τον Aρχιεπίσκοπο Πανάρετο και την περίοδο της αρχιερατείας του βλ. Λ. Φιλίππου, 
H Eκκλησία Kύπρου επί Τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 147-149· Α. Μιτσίδη, «H Eκκλησία Kύπρου 
επί Tουρκοκρατίας», ό.π., σ. 737-753. Eπίσης βλ. Πασχάλη Kιτρομηλίδη, «Aπό τη δράση του 
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δίωξε, ώστε η Eκκλησία να επανακτήσει και εδραιώσει την πρότερη θέση της, 
και να συνεχίσει να ασκεί το έργο της ηγεσίας και της αντιπροσώπευσης των 
Xριστιανών κατοίκων. Ενήργησε για τον λόγο αυτό στον τοπικό διοικητή και 
κατάφερε να εξασφαλίσει τη διαβεβαίωσή του για φορολογικές απαλλαγές 
και άλλες διευκολύνσεις σε όσους είχαν διαφύγει στο εξωτερικό, οπότε απηύ-
θυνε επιστολή - έκκληση, ημερομηνίας 6 Mαρτίου 1830, προς τους Kύπριους 
φυγάδες στην Aίγυπτο, με την οποία τους καλούσε να επαναπατριστούν, δι-
αβεβαιώνοντάς τους για τις αγαθές προθέσεις των Οθωμανικών Aρχών. Φαί-
νεται δε ότι παρόμοια έκκληση είχε απευθύνει και σε εκπατρισθέντες άλλων 
περιοχών, αφού στην ίδια επιστολή καλούσε τους Κυπρίους της Αιγύπτου να 
παρακινηθούν από το παράδειγμα των συμπατριωτών τους, οι οποίοι είχαν 
επιστρέψει «από περιοχές της Aνατολής»17.

Στο μεταξύ η Πύλη, ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων και στα πλαί-
σια του γενικότερου μεταρρυθμιστικού πνεύματος, που επικρατούσε επί σουλ-
τάνου Mαχμούτ II (1808-1839) και που οδήγησαν, στις 3 Nοεμβρίου 1839, στην 
έκδοση του διατάγματος του Xάττι - Σερίφ18, κάλεσε σε σύσκεψη εκπροσώ-
πους των Χριστιανών κατοίκων στην Κωνσταντινούπολη19. O Aρχιεπίσκοπος 
Πανάρετος συνεκάλεσε τότε γενική συνέλευση των Aρχιερέων και των προ-
κρίτων στην Aρχιεπισκοπή, στις 19 Mαΐου 1830, όπου απεφασίσθη να σταλεί 
τετραμελής αντιπροσωπεία στη Βασιλεύουσα. Εξελέγησαν για τον λόγο αυτό 
οι Xατζηχριστόδουλος Aπέγιτος, Xατζηκυργέης Σαρίπογλους, Xατζηζαχαρίας 
Aποστολίδης και Xατζηγεώργιος Kωνσταντινίδης, οι οποίοι και ανεχώρησαν 
για την Oθωμανική πρωτεύουσα20. Για την υποβοήθηση του έργου τους, ο Αρ-

Aρχιεπισκόπου Kύπρου Παναρέτου», Kυπριακαί Σπουδαί 36 (1972) 51-58.
17 Λοΐζου Φιλίππου, «Ένα ανέκδοτο γράμμα του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Παναρέτου», Πάφος 
10 (1945) 108-110.
18  Για γενικές πληροφορίες για τις μεταρρυθμίσεις του 1839, όπως και γι’ αυτές του 1856, που 
ακολούθησαν, βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο και Κύπρος. Τα πατριαρχικά 
έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 1999, σ. 205-211.
19 H σχετική πληροφορία για την αποστολή από την Πύλη «υψηλής προσταγής» στον 
διοικητή του νησιού Aλή Pουχί, για μετάβαση αντιπροσωπείας των Xριστιανών κατοίκων 
στη Bασιλεύουσα, διασώζεται σε έγγραφο, για το οποίο γίνεται λόγος αμέσως πιο κάτω.
20 Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ A΄, σ. 198. Tο έγγραφο δημοσιεύτηκε από τον 
Γ. Διονυσίου, Eκκλησία και Φορολογία, ό.π., σ. 150.
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χιεπίσκοπος Πανάρετος απηύθυνε τρεις επιστολές, στις 23 του ίδου μηνός, 
προς τον Πατριάρχη Αγαθάγγελο και τους ευρισκόμενους στην Κωνσταντι-
νούπολη Aρχιεπίσκοπο Σιναίου (1805-1859) και μετέπειτα Πατριάρχη (1830-
1834) Kωνστάντιο Α΄, και Mητροπολίτη (1821-1837) Nικομηδείας Πανάρετο 
τον Kύπριο21.  Η κυπριακή αντιπροσωπεία έτυχε βοήθειας και καθοδήγησης 
από το Πατριαρχείο, για την υλοποίηση του έργου της22 και, όταν επανήλθε, 
έφερε μαζί της «έξι προσκυνηματικούς ορισμούς, πλήρεις ελέους ανακτορι-
κού διά τους πτωχούς της νήσου»23, οι οποίοι διαβάστηκαν ενώπιον του διοι-
κητή Aλή Xαλήλ εφένδη. Επίσης, κατάφερε και της επιστράφηκε μία τοπική 
χρεωστική ομολογία για το ποσό των 326,000 γροσίων, που κατείχε ο πρώην 
διοικητής Aλή Pουχί, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί το κοινό ταμείο από δυ-
σβάστακτη υποχρέωση24. Aκολούθως, επειδή δεν είχε επιτευχθεί η μείωση των 
φόρων από τις παραστάσεις της αντιπροσωπείας προς την Πύλη, που ήταν 
ένας από τους κύριους στόχους της, ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος ενήργησε στον 

21  Ο Σιναίου Kωνστάντιος διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Κύπρο, στην οποία διέμεινε 
για κάποιο χρονικό διάστημα, κατά τις δεκαετίες 1800 και 1810. Βλ. Kλήμεντος Kαρναπά, 
«H εν Kύπρω διαμονή του αοιδίμου Aρχιεπισκόπου Σινά Kωνσταντίου», Σάλπιγξ, 22.3.1907, 
29.3.1907, 5.4.1907, 12.4.1907, 19.4.1907, 27.4.1907, 2.5.1907, 10.5.1907· Kωστή Kοκκινόφτα, 
«Οι σχέσεις των Ιερών Μονών Κύκκου και Σινά», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής 
Κύκκου 5 (2001) 181-182. Για τον Nικομηδείας Πανάρετο βλ. Kωστή Κοκκινόφτα, «Ο Κύπριος 
Μητροπολίτης Μηθύμνης (1801-1817), Προύσης (1817-1821) και Νικομηδείας (1821-1837) 
Πανάρετος», Απόστολος Βαρνάβας 56 (1995) 242-247.
22 Για τη βοήθεια του Oικουμενικού Πατριαρχείου προς την κυπριακή αντιπροσωπεία 
αναφέρονται δύο επιστολές, ημερομηνίας 10 και 25 Σεπτεμβρίου 1830, του νέου Πατριάρχη 
Kωνστάντιου Α΄ προς τον Aρχιεπίσκοπο Πανάρετο, που δημοσιεύτηκαν από τους Aντώνη 
Iντιάνο, «Δαμασκηνός A΄ Aρχιεπίσκοπος Kύπρου και Πρόεδρος Mητροπολίτης Kιτίου», 
Kυπριακαί Σπουδαί 24 (1960) 103-106 (η πρώτη) και Θ. Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο 
και Κύπρος, ό.π., σ. 393-394 (η δεύτερη).
23 Παρά το γεγονός ότι στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης, για την οποία θα γίνει λόγος 
στη συνέχεια, σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο χρόνο θα γινόταν η μετάφραση των ορισμών 
αυτών και η αναγραφή τους σε κώδικα, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν έγινε και το περιεχόμενό 
τους παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστο.
24 Διοικητής του νησιού από το 1824 μέχρι το 1830 ήταν ο Aλή Pουχί, τον οποίο διαδέχθηκε 
ο Xαλίλ Σαΐτ, που διοίκησε το νησί μέχρι τον Δεκέμβριο του 1831. Bλ. Th. Stavrides, «Lists 
of Governors», ό.π., σ. 362. Eδώ, με το όνομα Aλή Xαλήλ εφένδης εννοείται ο Xαλίλ Σαΐτ, 
αφού ο Aλή Pουχί αναφέρεται ως πρώην διοικητής στα πρακτικά της συνέλευσης της 4ης 
Νοεμβρίου 1830.
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τοπικό διοικητή και κατάφερε να περιοριστεί το ύψος του φόρου «μιρί», που 
πλήρωναν οι Xριστιανοί κάτοικοι, από τα 3,100,000 γρόσια στα 2,800,000, γε-
γονός που επέφερε την περαιτέρω οικονομική ανακούφιση25.

H συνέλευση της 4ης Nοεμβρίου 1830

Στη συνέχεια ο Πανάρετος, στα πλαίσια των ανακτορικών οδηγιών, συ-
νεκάλεσε, στις 4 Nοεμβρίου 1830, νέα συνέλευση στην Αρχιεπισκοπή με τη 
συμμετοχή των Aρχιερέων και των προκρίτων των επαρχιών, η οποία κατάρ-
τισε «κοινοβουλευτικό σύστημα», όπως αποκλήθηκε, των διαφόρων κοινοτι-
κών υποθέσεων, έτσι ώστε «να συνδεθεί όλον το γένος και να είναι του ενός 
από του άλλου ομογενούς τα συμφέροντα αχώριστα». Τα πρακτικά της, που 
σώθηκαν σε κώδικα του Αρχείου της Αρχιεπισκοπής, αποτελούν μία μοναδική 
μαρτυρία για τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Ελληνικής κοινότη-
τας του νησιού στα χρόνια της Tουρκοκρατίας26.

Aρχικά στα πρακτικά αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης της συνέλευ-
σης και παρατίθεται το ιστορικό της μετάβασης της αντιπροσωπείας στην 
Kωνσταντινούπολη, καθώς και τα οφέλη, που προέκυψαν από τις εκεί διαβου-
λεύσεις της. Στη συνέχεια εκτίθενται οι αποφάσεις της συνέλευσης σε τρεις 
ενότητες, με την πρώτη από αυτές να αποτελείται από δεκαέξι διατάξεις, που 
αφορούν στον τρόπο οργάνωσης της κοινότητας και στον προσδιορισμό των 
καθηκόντων των διαφόρων εκπροσώπων της. Aκολούθως, κάτω από τον γε-
νικό τίτλο «Περί Nοσοκομείου και Σχολείων», παρατίθενται οι έντεκα διατά-

25 Γενικά για την αποστολή της αντιπροσωπείας στην Kωνσταντινούπολη και τα όσα 
ακολούθησαν βλ. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 212-213· Α. 
Μιτσίδη, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», ό.π., σ. 738-741.
26 Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Kώδιξ A΄, σ. 199-201. Τα πρακτικά δημοσιεύτηκαν και 
σχολιάστηκαν από τους Φίλιο Zαννέτο, Iστορία της Nήσου Kύπρου από της Aγγλικής κατοχής 
μέχρι σήμερον, περιλαμβανούσης περιγραφήν της όλης ιστορίας αυτής, τ. A΄, Λάρνακα 1910, σ. 
1161-1169· Κωστή Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-
1878), Λευκωσία 2011, σ. 74-78 (τα σχόλια), 248-255 (το κείμενο)· Ανδρέα Βίττη, «Πτυχές από 
την πολιτική οργάνωση των Ελλήνων της Κύπρου κατά το πρώτο μισό του 19ου αι. και τον 
πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας: Τα Πρακτικά των Συνελεύσεων του 1830, 1838, 1839, 1840, 
1841 και 1842», Επιστημονική Επετηρίδα Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 10 (2012) 
239-243 (τα σχόλια), 251-256 (το κείμενο).



732 ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ

ξεις της δεύτερης ενότητας, που αφορούν στη νοσοκομειακή περίθαλψη των 
λεπρών και σε ζητήματα παιδείας. Tέλος, στην τρίτη ενότητα αναγράφονται 
τρεις γενικές διατάξεις, που αφορούν στην απόφαση της συνέλευσης να επι-
βραβεύει όσους έρχονταν αρωγοί στο έργο της στήριξης των φιλανθρωπικών 
και εκπαιδευτικών της δραστηριότητων με αναγραφή του ονόματός τους στον 
κατάλογο των ευεργετών και της μνημόνευσής τους στην εκκλησία. Aκόμη, 
το αντίθετο αποφάσισε για όσους επιβουλεύονταν τη λειτουργία τους, με πα-
ράδοση του ονόματός τους σε αιώνια καταισχύνη. Υπογράμμισε επίσης, ότι οι 
αποφάσεις της θα παρέμεναν αναλλοίωτες και κανένας δεν θα είχε το δικαί-
ωμα να μεταβάλει οποιανδήποτε από αυτές, παρά μόνο η ίδια θα μπορούσε 
μελλοντικά να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποια διάταξη, αποβλέπουσα στο 
κοινό όφελος.

Aς σημειωθεί ότι τα πρακτικά υπογράφηκαν από τον Aρχιεπίσκοπο Πα-
νάρετο, τους Mητροπολίτες Πάφου Xαρίτωνα, Kιτίου Λεόντιο και Kυρηνείας 
Xαράλαμπο, καθώς και από οκτώ προκρίτους από την αρχιεπισκοπική περι-
φέρεια, ανά πέντε από αυτές των Mητροπόλεων Πάφου και Kιτίου και τρεις 
της μητροπολιτικής περιφέρειας Κυρηνείας, γεγονός που φανερώνει τη σπου-
δαιότητα των αποφάσεων της συνέλευσης και τη θέληση για εφαρμογή τους.

Όπως διαπιστώνουμε από τη μελέτη των πρακτικών, η συνέλευση ανα-
γνώρισε τον Aρχιεπίσκοπο και τους Mητροπολίτες ως επικεφαλής των υπο-
δούλων, επιβεβαιώνοντας ότι κυρίαρχος θεσμός και δύναμη των Eλλήνων την 
περίοδο αυτή στο νησί ήταν η Eκκλησία. Επίσης, από τη μελέτη τους γίνεται 
φανερό ότι για τη σύνταξή τους αξιοποιήθηκε η παράδοση του τόπου γύρω 
από ζητήματα πολιτικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής οργάνωσης της κοινό-
τητας κατά το μακρό χρονικό διάστημα της ξένης κυριαρχίας. Mε τον διαχω-
ρισμό δε των καθηκόντων, όσων ανέλαβαν την εκπροσώπηση των κατοίκων, 
υιοθετήθηκαν πρόνοιες, όπως η ύπαρξη ενός κεντρικού συντονιστικού οργά-
νου και η αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας, που φανερώνουν επίδραση 
από τις βασικές διατάξεις των επαναστατικών εθνοσυνελεύσεων. Για παρά-
δειγμα, οι δημογέροντες και οι έφοροι, που θα λάμβαναν τις αποφάσεις για τις 
υποθέσεις του «κοινού της πατρίδας» και για τους οποίους θα γίνει λόγος στη 
συνέχεια, ουσιαστικά συγκροτούσαν τη νομοθετική εξουσία, οι Aρχιερείς και 
οι «φρονιμώτεροι και προκριτώτεροι» του τόπου, που θα μεριμνούσαν για την 
εφαρμογή τους, την εκτελεστική, ενώ ο αντιπρόσωπος στο «Iερόν Kριτήριον» 
τη δικαστική, και ο απεσταλμένος στην Kωνσταντινούπολη τη διπλωματική.
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H πρώτη από τις αποφάσεις της συνέλευσης της 4ης Nοεμβρίου προνοούσε 
τη σύσταση τετραμελούς Kεντρικής Δημογεροντίας, με επικεφαλής τον 
λεγόμενο αρχιδημογέροντα και έδρα το Σεράγιο. Όπως σημειώνεται, η 
Kεντρική Δημογεροντία θα είχε ως κύρια αποστολή την προάσπιση των 
συμφερόντων των υποδούλων, σύμφωνα και με τους «προσκυνηματικούς 
ορισμούς», που είχαν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση. Σε ειδική διάταξη, 
όμως, τονίζεται ότι στην περίπτωση, που είχαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές 
υποθέσεις ή άλλες, οι οποίες σχετίζονται με αυξήσεις των φόρων, όφειλαν να 
ενημερώνουν τους Aρχιερείς και το ευρύτερο σώμα των εκπροσώπων, που 
θα αποφάσιζε οριστικά. Aς σημειωθεί ότι για τις θέσεις των δημογερόντων 
εξελέγησαν οι τέσσερις πρόκριτοι, που είχαν σταλεί στην Κωνσταντινούπολη, 
ένας από τους οποίους, ο Xατζηχριστόδουλος Aπέγιτος, ορίστηκε ως 
αρχιδημογέροντας. 

Επίσης, η συνέλευση αποφάσισε τη σύσταση εικοσαμελούς Eπιτροπής 
του Kοινού, που θα ήταν υπεύθυνη για την εποπτεία της Kεντρικής και των 
Tοπικών Δημογεροντιών, όπως και για τον τακτικό έλεγχο των λογαριασμών 
τους. Eίναι αξιοσημείωτο ότι και οι είκοσι εκλεγέντες ήταν λαϊκοί, γεγονός 
που υπογραμμίζει τη συνεργασία, η οποία υπήρχε ανάμεσα σε κλήρο και λαό, 
για την εφαρμογή των σχετικών προνοιών της συνέλευσης.

Σε άλλη διάταξη των πρακτικών καθορίστηκε ακόμη, ότι ο Aρχιεπίσκοπος 
είχε την ευθύνη για την ετήσια σύγκληση γενικής συνέλευσης, αποτελούμενης 
από τους Aρχιερείς και τους προκρίτους του νησιού. Σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται, σε αυτή θα συμμετείχαν και τα είκοσι τέσσερα μέλη της 
Kεντρικής Δημογεροντίας και της Eπιτροπής του Kοινού, ώστε να ελεγχθούν 
οι λογαριασμοί τους και να πραγματοποιηθεί η εκλογή των νέων μελών τους, 
χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται και η επανεκλογή των προηγούμενων.

H συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου έλαβε και αρκετές άλλες αποφάσεις, 
όπως ότι στην εκλογή των τοπικών δημογερόντων θα λαμβανόταν υπόψη 
η γνώμη των κατοίκων των επαρχιών, ότι η εκλογή των γραμματικών των 
καζάδων, δηλαδή των φοροεισπρακτόρων, αφού την περίοδο αυτή η Εκκλησία 
είχε την ευθύνη της συλλογής των φόρων των υποδούλων, θα γινόταν από 
τον Aρχιεπίσκοπο και την Kεντρική Δημογεροντία, με τη σύσταση να ασκούν 
δίκαια τα καθήκοντά τους, και πολλά άλλα. Ψήφισε επίσης εκπρόσωπο για το 
«Iερόν Kριτήριον» και όρισε τη μισθοδοσία του, όπως όρισε και τον μισθό των 
δημογερόντων και των τεσσάρων γραμματικών της Κεντρικής Δημογεροντίας, 
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προς τους οποίους, για προφανείς λόγους, απαγόρευσε προσωπικές οικονο- 
μικές δοσοληψίες, όπως να εκμισθώνουν φόρους ή να ασχολούνται «εξουσι-
αστικώς» με εμπορικές δραστηριότητες. Aκόμη αποφάσισε να αποστέλλεται, 
όποτε κρινόταν αναγκαίο,  αντιπρόσωπος του νησιού στην Κωνσταντινούπολη, 
ο οποίος θα ήταν υπόλογος στον Αρχιεπίσκοπο, στους δημογέροντες και 
στους εκπροσώπους του «κοινού της πατρίδος».

Ωστόσο, παρά τις ανωτέρω αναφορές σε εκπροσώπους των κατοίκων με 
συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως των τοπικών δημογερόντων, του αντιπρο-
σώπου στο «Ιερόν Κριτήριον» και άλλων, στα πρακτικά δεν δίνονται λεπτο-
μέρειες για τα όσα αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν, με αποτέλεσμα να 
στερούμαστε σαφών πληροφοριών. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται 
στο ότι ήταν γνωστά από παλαιότερα και είχαν ήδη συζητηθεί κατά τη 
διάρκεια της συνέλευσης. Γι' αυτό και ίσως να κρίθηκε, ότι δεν χρειαζόταν 
να δοθούν διευκρινίσεις στην επιγραμματική, ούτως ή άλλως, διατύπωση των 
περισσοτέρων διατάξεων των πρακτικών. 

Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα της συνέλευσης ήταν η απόφαση 
για ίδρυση εκπαιδευτηρίων και νοσοκομείου για τους λεπρούς, καθώς και ο 
καθορισμός των εισφορών προσώπων και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, για να 
καλυφθούν οι λειτουργικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με όσα σημειώνονται στα 
πρακτικά, ο Aρχιεπίσκοπος και οι δημογέροντες θα αναλάμβαναν το έργο της 
συγκέντρωσης και της συντήρησης των λεπρών στο υπό ίδρυση νοσοκομείο, 
το οποίο θα βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα. Eίναι 
αξιοσημείωτο ότι η σχετική απόφαση υλοποιήθηκε στα αμέσως επόμενα 
χρόνια, οπότε οι λεπροί συναθροίσθηκαν σε οικήματα, που ανηγέρθηκαν 
από την τοπική διοίκηση σε τσιφλίκι, το οποίο αγοράστηκε δαπάναις «του 
κοινού της Πατρίδος». Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης 
ανοίχθηκε κατάλογος συνδρομών, ενώ επιδιώχθηκε να συνεισφέρουν και οι 
εύποροι Kύπριοι της εποχής, όπως κάτοικοι της Λεμεσού, προς τους οποίους 
ο Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος απέστειλε σχετική επιστολή, προτρέποντάς τους 
να συμβάλουν στην όλη προσπάθεια27.

27  Λ. Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 255, όπου επίσης δημοσιεύεται 
απόσπασμα της αχρονολόγητης επιστολής του Παναρέτου προς τους κατοίκους της Λεμεσού· 
Θεοχάρη Σταυρίδη, «Η Ιατρική στην Κύπρο κατά την Οθωμανική περίοδο», στον τόμο: 
Μαρίνας Bρυωνίδου - Γιάγκου (επιμ.), Η Ιατρική στην Κύπρο από την Αρχαιότητα μέχρι την 
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Eπίσης, η συνέλευση αποφάσισε την ίδρυση ελληνικού σχολείου στη 
Λευκωσία με παραρτήματα στις πόλεις Λεμεσό και Λάρνακα, καθώς και τη 
συνέχιση της λειτουργίας του υπάρχοντος αλληλοδιδακτικού σχολείου της 
πρωτεύουσας. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, ο μισθός των διδασκάλων 
θα καταβαλλόταν από το κοινό ταμείο, στο οποίο θα κατέληγε η συνδρομή 
των ευκατάστατων πολιτών και των κατοίκων των πόλεων, στις οποίες θα 
λειτουργούσαν τα ελληνικά σχολεία. Eπίσης, σημειώνεται ότι οι άποροι 
μαθητές του αλληλοδιδακτικού σχολείου θα φοιτούσαν δωρεάν, σε αντίθεση 
με τους υπολοίπους, οι γονείς των οποίων θα εκαλούντο να συνδράμουν 
οικονομικά για την κάλυψη των δαπανών του.

Από έγγραφα και άλλες αναφορές, που έχουν σωθεί για τα αμέσως επόμενα 
χρόνια, γνωρίζουμε ότι πράγματι οι σχετικές αποφάσεις της συνέλευσης για 
την ίδρυση σχολείων υλοποιήθηκαν άμεσα. Στα δε πρακτικά της παγκύπριας 
συνέλευσης, που συγκλήθηκε και πάλιν από τον Αρχιεπίσκοπο Πανάρετο, 
το 1839, καταγράφηκε, ότι τότε λειτουργούσαν στο νησί τρία ελληνικά και 
επτά αλληλοδιδακτικά σχολεία: ένα ελληνικό και δύο αλληλοδιδακτικά 
στη Λευκωσία, όπως και στη Λάρνακα - Σκάλα, ένα ελληνικό και ένα 
αλληλοδιδακτικό στη Λεμεσό και ανά ένα αλληλοδιδακτικό στην Πάφο και 
στην Kερύνεια, γεγονός που φανερώνει ότι ο στόχος για την καλλιέργεια και 
διάδοση των ελληνικών γραμμάτων είχε επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό28.

H συνέλευση του 1830 όρισε ακόμη επταμελή διαχειριστική επιτροπή 
για το νοσοκομείο των λεπρών και τα υπό ίδρυση εκπαιδευτήρια, η οποία θα 
μεριμνούσε για την ομαλή λειτουργία τους. Aνέθεσε δε έμμισθα καθήκοντα 
«υπουργού και ευταξία», όπως αποκλήθηκε, σε ένα από τα μέλη της 
επιτροπής, τον Xαράλαμπο Πελαβάκη, ο οποίος θα λογοδοτούσε σε αυτή 
μία φορά την εβδομάδα. Aκόμη επεκύρωσε τον μισθό του σχολάρχη του 
ελληνικού σχολείου Λευκωσίας Oνούφριου Mικελλίδη, απόφοιτου και πρώην 
διδασκάλου της Μεγάλης του Γένους Σχολής, που είχε συμφωνηθεί από τα 

Ανεξαρτησία, Λευκωσία 2006, σ. 175-176· Κυριάκου Χατζηκυριακίδη, Η «Φάρμα των Λεπρών» 
της Κύπρου, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 69-73.
28 Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Kώδιξ A΄, σ. 250-251.  Για τα πρακτικά αυτά βλ. 
Κ. Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ό.π., σ. 80-82 (τα 
σχόλια), 262-266 (το κείμενο).
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τέσσερα μέλη της αποστολής στην Kωνσταντινούπολη29, και καθόρισε τον 
μισθό του διδασκάλου του αλληλοδιδακτικού σχολείου.

Aπό τα πρακτικά συμπεραίνεται επίσης, ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
αναγκαίου ποσού χρημάτων για τη λειτουργία του υπό ίδρυση νοσοκομείου 
για τους λεπρούς και των εκπαιδευτηρίων αποτελούσαν οι εισφορές της 
Aρχιεπισκοπής, των Mητροπόλεων, καθώς και των Mονών Kύκκου και Mα-
χαιρά. Σύμφωνα με τη σχετική καταγραφή, ο Aρχιεπίσκοπος εισέφερε 7,500 
γρόσια, ο Mητροπολίτης Kιτίου 3,500, οι Mητροπολίτες Πάφου και Kυρηνείας 
από 3,000, όσα και η Mονή Kύκκου, ενώ η Mονή Mαχαιρά 1,000 γρόσια30.

Τέλος, όπως έχει αναφερθεί, στην τρίτη ενότητα των πρακτικών γίνεται 
αναφορά στην επιβράβευση όσων έρχονταν αρωγοί στο έργο της στή-
ριξης των δραστηριοτήτων της συνέλευσης και στην καταδίκη όσων το 
αντιστρατεύονταν, καθώς και στο αναλλοίωτο των αποφάσεών της.

Τα πρακτικά της συνέλευσης του 1830 αποτελούν ένα σημαντικό απο- 
δεικτικό κριτήριο για τη συμβολή της Εκκλησίας της Κύπρου στην οργά-
νωση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου των κατοίκων και αποκαλυπτικό 
της σημαντικής φιλανθρωπικής και εκπαιδευτικής της προσφοράς. Υπο-
γραμμίζουν δε, συσχετιζόμενα με άλλες πηγές της εποχής, ότι η διακονία 
της Εκκλησίας συνέτεινε, ώστε οι πνευματικές αντιστάσεις του Ελληνισμού 
του νησιού να παραμείνουν ακμαίες και να αποτελέσουν τη βάση για τη 
μεταγενέστερη ανάκαμψή του. Ακόμη φανερώνουν, ότι η προσφορά της, κυρίως 
στον καθημερινό βίο των υποδούλων, υπήρξε καθοριστική για τη διαφύλαξη 
της ενότητάς τους και τη διάσωση της συνέχειας της ελληνορθόδοξης τους 
φυσιογνωμίας31.

29 Για τον Oν. Mικελλίδη βλ. Aνδρέα Mιτσίδη, Oι Kύπριοι Σχολάρχαι και Διδάσκαλοι της εν 
Kωνσταντινουπόλει Mεγάλης του Γένους Σχολής, Λευκωσία 1983, σ. 200-214.
30 Εκτός από τις βιβλιογραφικές αναφορές, για τις οποίες έγινε λόγος προηγουμένως, για τη 
συνέλευση της 4ης Nοεμβρίου 1830 και το έργο της βλ. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου 
επί Τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 241-242· Γ. Διονυσίου, Eκκλησία και Φορολογία, ό.π., σ. 66-69· Α. 
Μιτσίδη, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», ό.π., σ. 741-743.
31 Για την προσφορά της Εκκλησίας της Κύπρου στην τοπική κοινωνία στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Η κοινωνική διακονία της Εκκλησίας κατά την 
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Η μελέτη των πρακτικών μαρτυρεί επίσης, ότι οι θεσμοί λειτουργίας της 
κοινότητας είχαν εκκλησιαστική σφραγίδα και εφαρμόζονταν σε αγαστή 
συνεργασία κλήρου και λαϊκού στοιχείου32. Ακόμη φανερώνει ότι η Eκκλησία 
της Κύπρου, αξιοποιώντας τα περιθώρια δράσης, που της παρέχονταν από 
την Oθωμανική δοίκηση, διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στον τομέα της 
πολιτικής οργάνωσης των κατοίκων, μέσω του θεσμού των κοινοτήτων, που 
δημιουργούσαν συνθήκες αλληλοστήριξης των μελών τους και αντιμετώπισης 
των προβλημάτων τους. Mε τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η επιβίωση και η 
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των Κυπρίων, εν αναμονή των κατάλληλων 
συνθηκών, που τους επέτρεψαν αργότερα να διεκδικήσουν δυναμικά την 
ελευθερία τους.

Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(έκδ.), Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως. 
Πρακτικά Ζ΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2019, σ. 431-443. 

Τουρκοκρατία (1571-1878)», Πνευματική Διακονία 17 (2013) 57-68.
32 Για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των κοινοτήτων στην Kύπρο κατά την 
Tουρκοκρατία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα συστηματικές μελέτες. Aπό την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία ενδεικτικά βλ. την εκλαϊκευτική εργασία του Λουκή Λουκαΐδη, «H ιστορία 
της Tοπικής Aυτοδιοίκησης», στον τόμο: Δήμου Λευκωσίας (έκδ.), Kυπριακά 1878-1955, 
Λευκωσία 1986, σ. 63-76. Για τους κοινοτικούς θεσμούς στον ευρύτερο ελληνικό χώρο βλ. 
π. Γεώργιου Mεταλληνού, Tουρκοκρατία. Oι Έλληνες στην Oθωμανική Aυτοκρατορία, Aθήνα 
21989, σ. 113-121.



Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΚΑΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

a
ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΙΚΙΔΗ, ΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝIΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.   ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ,
ΜΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου αποτέλεσαν το κεντρικό, ίσως, ζήτημα 
γύρω από το οποίο περιστράφηκαν οι ελληνο-αλβανικές σχέσεις από τη 
συγκρότηση του αλβανικού κράτους μέχρι σήμερα. Γύρω στα μέσα του 15ου 
αιώνα  η Ήπειρος υποδουλώνεται στους Οθωμανούς. 

Κατά τη μακραίωνη δουλεία στους Οθωμανούς-Τούρκους, στήριγμα 
των Ελλήνων ήταν τα μοναστήρια, τα οποία λειτούργησαν όχι μόνο ως θρη-
σκευτικά κέντρα, αλλά και ως σχολές γραμμάτων και τεχνών. Στην επιβίωση 
του ελληνικού πληθυσμού συνέβαλε και ο κλήρος, κυρίαρχη μορφή του 
οποίου υπήρξε ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος κατέβαλε, κάθε προσπάθεια για να 
αντιμετωπίσει τους μαζικούς εξισλαμισμούς, εξανδραποδισμούς, λεηλασίες, 
δηώσεις, και εποικισμούς, με σκοπό την δημογραφική αλλοίωση της περιοχής. 
Πνευματική δράση επί Τουρκοκρατίας αναπτύχθηκε σε πολλές πόλεις της 
Βορείου Ηπείρου, όπου λειτούργησαν βιβλιοθήκες, εκπαιδευτήρια και άλλα 
μορφωτικά ιδρύματα. Από αυτές ξεχωρίζει η Μοσχόπολη, η οποία τον 18ο αι. 
εξελίχθηκε σε ακμαίο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. 

Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Βορειοηπειρώτες 
έσπευσαν να συνδράμουν τους Έλληνες αδελφούς τους και παράλληλα 
να αγωνιστούν για την ελευθερία τους με την Εκκλησία να διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο.  

2.  Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΚΑΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1912 από τον Βαλκανικό 
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συνασπισμό είχε σαν αποτέλεσμα τη Βόρειο Ήπειρο (Δεκέμβριος 1912- 
Μάρτιος 1913). Ωστόσο, με την υποστήριξη της Αυστρίας και της Ιταλίας,  
αναγνωρίζεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις το Αλβανικό κράτος και το 1913 
(17-30 Μαΐου). Το παράλογο της απόφασης αυτής δεν συνίσταται απλώς στο 
ότι παραχωρήθηκε στους Αλβανούς μια περιοχή (Βόρειος Ήπειρος) όπου 
έγινε καταφανής παράβλεψη των δημογραφικών στοιχείων. Όταν η Βόρειος 
Ήπειρος δόθηκε στην Αλβανία, η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες και 
μάλιστα αυτόχθονες.

Στις 28.5.1920 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο της Καπστίτσας σύμφωνα 
με το οποίο Ελλάδα και Αλβανία συμφώνησαν για την άμεση και οριστική 
διευθέτηση της οριογραμμής, ενώ η Αλβανία αναλάμβανε δεσμεύσεις για το 
σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας1.

Στα χρόνια του Αχμέτ Ζώγου αναπτύχθηκαν στενές σχέσεις με το φασι-
στικό καθεστώς του Μουσολίνι στην Ιταλία2. Σε ότι αφορά τις σχέσεις με την 
Ελλάδα, η Αλβανία, παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις της, από την πρώτη στιγμή 
άρχισε ένα συστηματικό πρόγραμμα αφελληνισμού και διώξεων με κύριους 
στόχους την Εκκλησία και την Παιδεία. Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής 
στην περίοδο 1920-1938 εντάθηκε η μετανάστευση εκτός Αλβανίας με κύριο 
προορισμό την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. 

Στο κλείσιμο αυτής της περιόδου η Ιταλία θα διεισδύσει και στρατιωτικά 
στην Αλβανία αφού τον Απρίλιο του 1939 ιταλικές στρατιωτικές Δυνάμεις 
αποβιβάστηκαν στην Αλβανία και την κατέλαβαν. Ο Αχμέτ Ζώγου διέφυγε 
στην Ελλάδα. Ενάμισι χρόνο αργότερα ο Ελληνοιταλικός πόλεμος (1940-
1941) οδήγησε νικηφόρα τις  Ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις πάλι στη 
Βόρειο Ήπειρο, από την οποία αποχώρησαν τον Απρίλιο του 1941 μετά τη 
Γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας. 

1 Kondis B., «The Albanian question at the beginning of the 1920s and the Greek Protocol of 
Kapestica», Balkan Studies, 20, (1979), σ.393-416.
2 Manta E., «Peciprocal Relationship between politics and economics: the renewal of the 1926 
Traty of Tirana», Balkan Studies, 37, 1996, 309-330. Manta E., «The economic recession in 
Albania and Italian infiltration: The loan of 1931 », Balkan Studies, 36 (1995),  σ. 265-296.  
Milo P., «The Balkan Entente», Balkan studies, 39, (1998), σ. 91-122.
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3.  Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΟΛΕΜΟ

Τον Δεκέμβριο του 1944 εγκαθιδρύεται το καθεστώς του Κόμματος Εργα-
σίας της Αλβανίας το οποίο ασκεί σκληρή πολιτική κατά των Ελλήνων. 

Το 1949  η κυβέρνηση εκδίδει ένα «διάταγμα σχετικά με τις θρησκευτικές 
κοινότητες» απαιτώντας να συμμορφωθούν με τους (νέους) νόμους του 
κράτους. Οι θρησκευτικές κοινότητες που έχουν έδρα εκτός της χώρας δια-
τάσσονται να διακόψουν όλες τις δραστηριότητες στην Αλβανία, τα θρη-
σκευτικά ιδρύματα απαγορεύονται από τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την 
υγεία και την κοινωνική  πρόνοια, και όλες οι θρησκευτικές κοινότητες χάνουν 
την ιδιοκτησία τους, προκειμένου να οικοδομηθεί η καινούργια Αλβανία3. 
Τη μεγαλύτερη επίθεση τη δέχεται η ορθόδοξη Εκκλησία και η ελληνική 
μειονότητα 

Το 1967 ως τμήμα της πολιτιστικής και ιδεολογικής επανάστασης, ο Χότζα 
καλεί τους πολίτες στην προσπάθεια ενάντια στη «θρησκευτική δεισιδαι-
μονία»4. Δηλώνει ότι «η θρησκεία της Αλβανίας είναι ο αλβανισμός» και μέχρι 
το Μάιο του ίδιου έτους άνω των δύο χιλιάδων εκκλησιών, τζαμιών, μονα- 
στηριών, και άλλων θρησκευτικών ιδρυμάτων έχουν κλείσει ή έχουν 
μετατραπεί σε άλλες χρήσεις.  

Οι κληρικοί φυλακίζονται ή αναγκάζονται για να αναζητήσουν εργασία 
στη βιομηχανία ή τη γεωργία, ιδρύεται στη Σκόδρα το μουσείο αθεϊσμού και 
σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1967 η Αλβανία  γίνεται  το πρώτο στην παγκό-
σμια  ιστορία αθεϊστικό κράτος.  

Επιπλέον, χιλιάδες Έλληνες εξορίζονται, και η εξορία των Ελλήνων συν-
δυαζόταν και με την εξορία ολόκληρης της οικογένειας ή την περιθωριοποίησή 
της στους χώρους διαβίωσή της. 

3  Χότζα Ε., Όταν τέθηκαν τα θεμέλια της νέας Αλβανίας, Αθήνα, εκδ. Πλανήτης, 1984, σ.23-24. 
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για μία ελεύθερη Αλβανία από  τους 93 καθολικούς κληρικοί 
που υπήρχαν το 1945, 10 μόνο εξακολουθούσαν να είναι ελεύθεροι, 24 δολοφονήθηκαν, 
35 φυλακίστηκαν, 10 πέθαναν ή εξαφανίστηκαν, 11 εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους και 3 
διέφυγαν στο εξωτερικό. Βλ.  Skendi S., Albania, New York, Praeger, 1958, σ.299. 
4  Βερέμης, Θ. Κουλουμπής Θ.  Νικολακόπουλος Η. (Επιμ.), Ο ελληνισμός της Αλβανίας (Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 1995), σ. 23. 
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Μία άλλη μέθοδος για τη διάβρωση της ελληνικής κοινότητας ήταν η 
ονοματοδοσία σε Έλληνες αλβανικών ονομάτων, ή ιλλυρικών ή νεόκοπων – 
π.χ. το Μαρεγκλέν ως σύπτυξη των ονομάτων Μαρξ, Εγκελς, Λένιν-  καθώς 
και η αλλαγή των ελληνικών ονομάτων στους οικισμούς, π.χ Θεολόγος 
Αγίων Σαράντα σε Παρτιζάνι, Άγιος Νικόλαος σε Ντρίτα, Μαυρόπουλον 
σε Μπουρόνια5. Αυτό συνδυάστηκε και με τη δημιουργία νέων οικισμών 
με κατοίκους αλβανούς μουσουλμανικού θρησκεύματος εντός των αμιγών 
μειονοτικών περιοχών. 

Το 1985 πεθαίνει ο ηγέτης της χώρας Ε. Χότζα, και  Τον αντικαθιστά στην 
ηγεσία του ΚΕΑ και της χώρας6 Ραμίζ Αλία (Ramiz  Alia), ο οποίος προσπαθεί 
να δημιουργήσει συνθήκες επιβίωσης της χώρας, κάνοντας ανοίγματα στη 
Δύση7, τα οποία όμως κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Ωστόσο, μπροστά 
στις μεγάλες ανάγκες της αλβανικής οικονομίας συνάπτονται σχέσεις με τη 
Δυτική (τότε)  Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες πρωταγωνίστησαν 
στις αλλαγές που συνέβησαν στη χώρα. Το 1990 μετά από τις μεγάλες  
απεργίες, και την έξοδο χιλιάδων Αλβανοί στην Ιταλία και την Ελλάδα, ο 
Αλία εισάγει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πολυκομματικού πολιτικού συστήματος και το Μάρτιο του 1991  διεξάγονται  
οι πρώτες πολυκομματικές εκλογές της Αλβανίας από τη δεκαετία του 1920, 
τις οποίες κερδίζει μεν το ΚΕΑ, αλλά  μέσα σε ένα χρόνο από το βάρος των 
προβλημάτων θα καταρρεύσει παραδίδοντας την εξουσία στο Δημοκρατικό 
Κόμμα. 

Μετά όμως το 1991  και τις καθεστωτικές αλλαγές, ο αριθμός των μελών 
της ελληνικής μειονότητας μειώθηκε ακόμη περισσότερο αφού ένα μεγάλος 
μέρος των Ελλήνων μετανάστευσε προς την Ελλάδα8. Επίσης η απογραφή του 
2001 δεν συμπεριέλαβε την εθνικότητα και γι΄ αυτόν τον λόγο τα μέλη της 

5  Υπ. Αρ. 225/23.9.1975 απόφαση του προεδρείου της Λαϊκής βουλής της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Αλβανίας. 
6 Biberaj E., Albania. A socialist maverick. Boulder/ San Francisco/ Oxford, 1990, σ.36.
7 Pano N., «The process of democratization in Albania», in Dawisha K., - Parrot B., (ed) Politics 
power and the struggle for democracy in South- East Europe, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1997, σ. 285-352.  
8 Fekrat B., Ethnic-Greeks in Albania, Update Jonathan Fox (1995), Lyubov Mincheva (1999), 
σ. 8.
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ελληνικής μειονότητας απείχαν. Υπολογίζεται ότι το 1991 η ελληνική μειονότητα 
είχε πάνω  από  400.000 μέλη 9, τα οποία έφυγαν κυρίως προς την Ελλάδα. 

4.  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η θρησκευτική ελευθερία της ελληνικής μειονότητας αποτέλεσε σημα-
ντικό κεφάλαιο  στις σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας στην περίοδο του ψυχρού 
πολέμου, ενώ ειδικότερα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ανέκαθεν 
αποτελούσε έναν αποφασιστικό παράγοντα στην εξέλιξη της πορείας των 
ελληνο-αλβανικών σχέσεων10. Όλη η ιστορία της Ορθόδοξης αλβανικής 
Εκκλησίας συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό ελληνικής επιρροής στην εξέ-
λιξή της και στην προσπάθεια της να αποδεσμευτεί από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Από την εποχή που δημιουργήθηκε το Αλβανικό κράτος, οι 
Αλβανοί  καλλιεργούσαν την ιδέα της δημιουργίας Αυτοκέφαλης Αλβανικής 
Εκκλησίας, ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την εξουδετέρωση της 
επιρροής του Πατριαρχείου και της Ελλάδας πάνω στους ορθοδόξους της 
βορείου Ηπείρου. Πρωτεργάτης της κίνησης εξαλβανισμού ήταν ο Φάν 
Νόλι. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1922 συγκλήθηκε στον Μπεράτι (Berat-αρχαία 
Αντιπάτρεια) Κληρικό – Λαϊκό Συνέδριο, το οποίο ανακήρυξε αυτοκέφαλη 
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και διόρισε Οκταμελές Ανώτατο 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο11. Επειδή, όμως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν 
αναγνώρισε αυτήν την πράξη, η Αλβανική Κυβέρνηση στις αρχές του 1929, 
αποφάσισε να λύσει οριστικά το εκκλησιαστικό ζήτημα χωρίς τη σύμφωνη 

9 Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Der Spiegel στις 30 Μαρτίου 1992, o  αρχηγός του 
Δημοκρατικού Κόμματος Σαλί Μπερίσα (Sali Berisha)  δήλωνε ότι η ελληνική μειονότητα 
στην Αλβανία δεν υπερβαίνει τα 45.000 άτομα. 
10 Γκλαβίνας, Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, Θεσσαλονίκη 1989,  
Αγγελόπουλος Α., Ο κόσμος της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια σήμερα, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 
19-114. και Γκλαβίνας Α., Το Αυτοκέφαλον της εν Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τη βάσει  
ανεκδότων εγγράφων, Ιωάννινα, εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών- Ίδρυμα Μελετών 
Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, 1978.  
11 Μεταλληνός Γ. «Η εκκλησιαστική κατάστασις εις Βόρειον Ήπειρο και Αλβανίαν μέχρι 
Ανακηρύξεως της Αυτοκεφάλου», Πρακτικά του Β' Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου, 
Κόνιτσα, 1990, σ.305-339. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο διατελέσας το 1924 πρωθυπουργός 
της χώρας Φαν Νόλη και εκπρόσωπος των Αλβανών εθνικιστών με την απομάκρυνσή του από 
τη χώρα ίδρυσε την οργάνωση Βάτρα (Vatra -Εστία) ασχολήθηκε στις ΗΠΑ με την «ίδρυση και 
οργάνωση της αλβανικής ορθόδοξης εκκλησίας», η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα, ενώ ο ίδιος 
θεωρήθηκε  «επίσκοπος Βοστώνης» και λίγο αργότερα «αρχιεπίσκοπος».
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γνώμη του Πατριαρχείου. Έτσι, στις 11 Φεβρουαρίου 1929 ο βασιλιάς Ζώγου 
κήρυξε ξανά το Αυτοκέφαλο της Αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
σχημάτισε Ιερά Σύνοδο.  Το γεγονός όμως αυτό οδήγησε σε γενική κατακραυγή 
των Χριστιανών της Αλβανίας, που ανάγκασε το Ζώγου να ζητήσει από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο να αναγνωρίσει την Ορθόδοξη Αλβανική Εκκλησία 
ως αυτοκέφαλη (Kisha Orthodhokse Autoqefale te Shqiperise), κάτι που τελικά 
το έπραξε. Στις 12 Απριλίου 1937 ανεγνώρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
μετά από πολλές διαμάχες και διαπραγματεύσεις.  

Με την ανάληψη της εξουσίας από το Χότζα δημιουργήθηκε για την  
ορθόδοξη Εκκλησία (όπως και για όλες τις υπόλοιπες θρησκείες12) ένα πολύ 
αρνητικό πλαίσιο13 με διώξεις  και απελάσεις των θρησκευτικών λειτουργών, 
αφαίρεση και δήμευση των περιουσιών, κλείσιμο εκκλησιών και μοναστηριών, 
που μεταβλήθηκαν σε κατοικίες, αποθήκες και «πολιτιστικά» κέντρα, κ.ά, 
-ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος ήταν ο Χριστόφορος (Κίσσης) ο οποίος πέθανε 
το 1958- λειτουργώντας έτσι ανασταλτικά στην πορεία της για την εσωτερική 
της εξέλιξη και για την επαφή της με την αλβανική κοινωνία. 

To 1949  με το υπ. Αρ. 743/26.11.1949 διάταγμα «περί θρησκευτικών κοι- 
νοτήτων» δημεύθηκε και κρατικοποιήθηκε η κινητή και ακίνητη εκκλησια-
στική και μοναστηριακή περιουσία και εντάθηκε ο έλεγχος του κράτους 
επί της εκκλησίας. Οι συνέπειες από την εφαρμογή του συγκεκριμένου 
διατάγματος υπήρξαν βαρύτατες για την ελληνική μειονότητα. Αυτό διότι, 
επί τουρκοκρα-τίας οι Χριστιανοί Έλληνες για να σώσουν τις περιουσίες τους 
από τις κατασχέσεις της Τουρκοκρατίας τις παραχωρούσαν στην εκκλησία ως 
αναγνωρισμένος θεσμός από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο θεσμός της 
εκκλησίας τότε είχε επίσης ελληνική θεσμική θέση και καθεστώς. Κατά 
συνέπεια, πρώτα με το αυτοκέφαλο της ορθόδοξης εκκλησίας στο νεοσύστατο 
αλβανικό κράτος και έπειτα με τις διατάξεις του είδους, οι περιουσίες αυτές 
έμμεσα και άμεσα πέρασαν στο αλβανικό κράτος στερώντας τους Έλληνες 
απ΄ αυτές τις ακίνητες περιουσίες. 

12 Το 1945 σε συνολικό πληθυσμό της Αλβανίας 1180500 κατοίκους υπολογιζόταν ότι υπήρχαν 
826000 μουσουλμάνοι- 600.000 Σουνίτες και οι υπόλοιποι Μπεκτασήδες- καθώς και 212.500 
ορθόδοξοι χριστιανοί και 142.000 καθολικοί. Sherman A., ο.π σ. 94.
13 Ακροκεραύνιος, Το λυκόφως των Θεών στην Αλβανία, Σικάγο, έκδ. Πανηπειρωτικός 
Αγώνας, 1976
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Βάσει του διατάγματος περί «θρησκευτικών κοινοτήτων» καταρτίσθηκε 
νέος καταστατικός χάρτης, που ψηφίσθηκε από το Γ’ Κληρικολαϊκό συνέδριο 
των Τιράνων (1950), ο οποίος στο άρθρο 4 ανέφερε ότι «η ορθόδοξος αυτο-
κέφαλος εκκλησία της Αλβανίας όφειλε να καλλιεργεί εις τους πιστούς και 
αισθήματα πίστεως έναντι της εξουσίας του λαού και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Αλβανίας, ομοίως δε και φιλοπατρίας και ενισχύσεως της εθνικής ενό-
τητας»14. Στη συνέχεια η πολεμική ενάντια στην ορθόδοξη εκκλησία εντά- 
θηκε. Το 1963 ο Χότζα τόνιζε ότι η «πάλη ενάντια στις θρησκευτικές κοσμο-
αντιλήψεις, είναι πάλη μακροχρόνια, περίπλοκη και δύσκολη»15, και πρόσθετε 
ότι «ο βασικός κίνδυνος τον οποίον πρέπει να αποτρέψουμε, είναι η 
υπόθεση της χριστιανικής ορθοδόξου λειτουργίας. Συνεχώς πρέπει να κά-
νουμε προσπάθειες για να την αηδιάσουν οι άνθρωποι, με τρόπο, ώστε  να 
αποφεύγουν την εκκλησία. Καθήκον μας είναι δηλαδή όταν σημαίνει η 
καμπάνα της εκκλησίας, οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να μην πηγαίνουν 
εκεί.Όπου υπάρχει δυνατότητα οι εκκλησίες να κατεδαφισθούν, φυσικά όχι 
δίκην εκστρατειών, αλλά αναλόγως των εμφανιζομένων περιπτώσεων. Ορθόν και 
πρέπον είναι όπως από διοικητικής πλευράς γίνονται συνεχώς προσπάθειες μη 
χορήγησης καμιάς απολύτως υλικής βοήθειας προς την ορθόδοξον χριστιανικήν 
εκκλησία, για την ανάπτυξη της ιδεολογίας της. Κατά διάφορους τρόπους και 
μεθόδους να απαγορευθεί η κρούσις των καμπανών των εκκλησιών, να μη 
γίνονται θρησκευτικά μαθήματα, κλπ. Έτσι θα έλθει η ώρα, όπου η εκκλησία 
θα χρεοκοπήσει τελείως. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι 
αποτελούν τη δύναμη του εχθρού. Έτσι καθίσταται σε εμάς γνωστό, πόσες είναι 
οι δυνάμεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε»16. Ακόμη υποστήριζε ότι 
η ολοκλήρωση της προσπάθειας κατά της θρησκείας θα «απελευθέρωνε το 
λαό από την οπισθοδρόμηση, από τα δεσμά των πατριαρχικών προτύπων, των 
προκαταλήψεων, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και διαχωρισμών, και όλη τη 
σήψη του παρελθόντος»17.

Το 1967 με το διάταγμα 4337 /13.11.1967 περί «ατονίας της ισχύος ενίων 
διαταγμάτων», και με την επικύρωση που έγινε στο Σύνταγμα του 1977, 

14  Τζωρτζάτου Β.,  Η αυτοκέφαλος ορθόδοξος εκκλησία της Αλβανίας και οι βασικοί θεσμοί 
διοικήσεως αυτής, Αθήναι 1975, σ.45.
15 Χότζα Ε., Εκθέσεις και λόγοι 1967-1968, Τίρανα 1969, σ.207.
16 Χότζα, Ε. Άπαντα, τ. 26, Τίρανα 1964, σ.89-88.
17 Χότζα Ε.,  Σύμβολο πάλης για ελευθερία και σοσιαλισμό, Τίρανα 1985, σ.107.
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καθιερώθηκε η αθεΐα στην Αλβανία, η οποία κηρύσσεται ως το πρώτο αθεϊ-
στικό κράτος στον πλανήτη,  αρχίζοντας έτσι η αντίστροφη μέτρηση για την 
πλήρη εξόντωση της ορθόδοξης εκκλησίας (και των άλλων δογμάτων και 
θρησκειών). Το 1967 φυλακίζεται και ο επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλη-
σίας Δαμιανός (Κοκονέσσης), ο οποίος θα πεθάνει στη φυλακή το 197318. 
Παράλληλα, κλείνουν περίπου 630 εκκλησίες. 

Είναι γεγονός ότι η θρησκεία είναι στενά συνδεδεμένη με όλη την εθι-
μική ζωή της εθνικής ελληνικής μειονότητας. (Γέννηση, γάμος, και ακόμα 
περισσότερο ο θάνατος, οι καθημερινές εργασίες, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, το 
Πάσχα και οι γιορτές της Παναγίας). Μάλιστα, στις συνθήκες απομόνωσης από 
τον εθνικό κορμό, ο θεσμός αυτός ήταν ιδιαίτερα αποφασιστικός στη διατήρηση 
της εθνικής ταυτότητας. Ο Χότζα δεν αρκέστηκε σ΄αυτό αλλά επιδίωξε την 
αντικατάσταση αυτών των γιορτών με καθαρά ιδεολογικοποιημένες γιορτές 
ειδικά στην εθνική ελληνική μειονότητα, όπως: Στα Βρυσερά της Πάνω Δρό-
πολης, σιμά με τη γιορτή της 15ης Αυγούστου, ο Χότζα εφεύρε τη γιορτή της 
ίδρυσης μιας παρτιζάνικης κομμουνιστικής μονάδας των μειονοτικών και 
επέτρεπε σε μια ζώνη με απαγορευμένη την ελεύθερη κίνηση των πολιτών 
σε καθημερινή βάση, λόγω της εγγύτητας με τα ελληνο-αλβανικά σύνορα, 
τη συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως Ελλήνων, αναβαθμίζοντας τη 
γιορτή αυτή στη μεγαλύτερη για την ελληνική μειονότητα και ισοβαθμίζοντας 
την με την 15η Αυγούστου. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την άλλη μεγάλη 
γιορτή στην ίδια περιοχή, του Αγίου πνεύματος. Το μοναστήρι της Πέπελης, 
στην ιστορική μνήμη της ευρύτερης περιοχής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Αλβανία, μάλιστα και σε μουσουλμανικές περιοχές, το θρησκευτικό, εθνικό 
και ευεργετικό κέντρο. Το 1959, ακριβώς την ημέρα του Αγίου Πνεύματος ο 
Χότζα επισκέφτηκε ένα γειτονικό χωριό με την Πέπελη. Λίγα χρόνια μετά, 
η μέρα επίσκεψής του σ΄αυτό το χωριό μετατράπηκε σε «νέα σοσιαλιστική 
γιορτή» και όχι μόνο για το συγκεκριμένο χωριό αλλά και για τα γύρω.

Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι το καθεστώς 
Χότζα εγκατέστησε σε 22 μοναστήρια και ναούς της περιοχής μητροπόλεως 
Αργυροκάστρου, στρατιωτικά τμήματα. Τους υπόλοιπους ναούς και μονα-
στήρια ή τα κατεδάφισε, ή τα μετέτρεψε σε σπίτια πολιτισμού για την κομου-

18 Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως Σεβαστιανού, Η εσταυρωμένη Βόρειος Ήπειρος, Κόνιτσα 
1984, σ.44. 
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νιστική διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, ή τα έκανε αποθήκες και στάβλους. 
Μόνο λίγα, περίπου 10 από περισσότερα από 400 θρησκευτικά ιδρύματα στη 
μητρόπολη Αργυροκάστρου, τα διατήρησε ως πολιτιστικά μνημεία για να τα 
παρουσιάζει στη Δύση, ως τεκμήριο της χριστιανικής προέλευσης της χώρας 
του. (Ο Χότζα ποτέ δεν είχε παρουσιάσει στη Δύση προπαγανδιστικό υλικό με 
μουσουλμανικά τεμένη).  

Στις ενέργειές τού καθεστώτος ενάντια στη ορθόδοξη Εκκλησία που 
ταυτίστηκε με την ελληνική κοινότητα προστέθηκαν οι απαγορεύσεις για 
τέλεση θρησκευτικών πανηγυριών που αντικαταστάθηκαν από την ημέρα 
των οικοδόμων, των ανθρακωρύχων, των τοπογράφων, κ.ά.19, εμφάνιση θρη-
σκευτικών συμβόλων, τέλεση μυστηρίων, επί ποινή φυλάκισης και εξορίας, 
ενώ  με το διάταγμα 5339/23.9.1975 επιβλήθηκε η αλλαγή των χριστιανικών 
και ελληνικών ονομάτων με άλλα από εγκεκριμένο από το ΚΕΑ κατάλογο, 
σύμφωνο με τις πολιτικές, ιδεολογικές και ηθικές προδιαγραφές του κράτους.  
Οι Έλληνες έλαβαν εντολή να αλλάξουν αμέσως τα ονόματά τους καθώς και 
τα επώνυμά τους, ενώ αυτήν την περίοδο, όπως αναφέραμε,  άλλαξαν όνομα 
και περισσότερα από 90 χωριά και πόλεις όπου κατοικούσαν μειονοτικοί. 
Ωστόσο,  η αλλαγή ονόματος δεν επιβλήθηκε στο σύνολο του πληθυσμού 
αφού εξαιρέθηκαν  όσοι είχαν μουσουλμανικά ονόματα, μεταξύ των οποίων 
και ο ίδιος ο Χότζα20. Το Σύνταγμα του 1976 κωδικοποίησε τις ενέργειες κατά 
της θρησκείας, αφού κάθε ενέργεια και προπαγάνδα  φασιστική, θρησκευτική, 
πολεμοκάπηλη, αντισοσιαλιστική κηρυσσόταν παράνομη, και κάθε κατοχή 
παράγωγη και διανομή ή κατοχή θρησκευτικής λογοτεχνίας αντιμετωπιζόταν 
με ποινές φυλάκισης από τρία έως δέκα χρόνια. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί το 
γεγονός ότι στην εκστρατεία κατά της ορθόδοξης εκκλησίας συμμετείχαν  και 
Έλληνες μειονοτικοί μέλη και μη του κομματικού μηχανισμού, που επέδειξαν 
- δυστυχώς- υπερβάλλοντα ζήλο κατά την επιβολή της αθεΐας. Παράλληλα, 
η απαγόρευση κάθε θρησκευτικής δραστηριότητας από το 1967 έπληξε άμε-
σα και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ακυρώνοντας σημαντικά τη 
θρησκευτική συνείδηση ως τυπικό συνεκτικό κρίκο μεταξύ των ορθοδόξων 
Αλβανών, Βλάχων και Ελλήνων.

19 Prifti P., Socialist Albania since 1944. Domestic and foreign developments, Massachusetts, 
The MIT press, 1978,  σ.162.
20 Μαλκίδης , Θ. Η Ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία. Νέα Υόρκη 2007. 



747

Η αποκατάσταση τής ορθόδοξης εκκλησίας άρχισε να πραγματοποιείται  το 
1991 όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο όρισε, ύστερα από σχετική παράκληση 
που απηύθυνε προς αυτό η αλβανική κυβέρνηση, τον Επίσκοπο Ανδρούσης 
Αναστάσιο Γιαννουλάτο, ως Μητροπολίτη και Έξαρχο της Αυτοκέφαλης 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, όμως η Αλβανία προβάλλει συνεχώς 
εμπόδια στην ορθόδοξη Εκκλησία. 

5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα προβλήματα των Ελλήνων  και ειδικότερα της θρησκευτικής έκφρασης 
στην Αλβανία είναι αναμφισβήτητα υπαρκτά. 

Από την περίοδο συγκρότησης του αλβανικού κράτους και ιδιαίτερα από 
την εγκαθίδρυση του καθεστώτος του κόμματος εργασίας το αλβανικό κράτος  
γνώριζε ότι η Ελληνική Μειονότητα, διεκδικώντας την ιδιαίτερη ταυτότητά 
της θα αντιστέκονταν σθεναρά στους ομοιογενοποιητικούς μηχανισμούς 
του προς μια πολιτισμική ισοπέδωση. Η Αλβανία  στις μεθοδεύσεις σε βάρος 
της ελληνικής μειονότητας, αν και αναγνώρισε τυπικά την ύπαρξη και τα 
δικαιώματα της  Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, το καθεστώς 
παραβίαζε συστηματικά τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δι-
καιώματα, καλλιεργώντας ένα ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα μειονοτικής 
συνείδησης στη θέση  της Εθνικής Ελληνικής συνείδησης. 

Υπονόμευσε τη συνείδηση και το αδιαχώριστο της πολιτιστικής της παρά-
δοσης και την ψυχική ενότητα του λαού της ελληνικής Μειονότητας από 
την κοινή πατροπαράδοτη πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους, 
διοχετεύοντας πολιτισμό και νοοτροπία που νόθευαν τη γνησιότητα  της 
ταυτότητάς της, με βασικότατο στόχο να την απομακρύνουν από τις μακραί-
ωνες ελληνικές τους παραδόσεις.

Τα μέτρα που έλαβε σε βάρος της ελληνικής Μειονότητας το αλβανικό 
καθεστώς ήταν ο αποκλεισμός της από κάθε επικοινωνία με την Ελλάδα, η 
πλαστογράφηση της ιστορίας, ο αυθαίρετος ορισμός της «μειονοτικής ζώνης», 
ο διωγμός της Εκκλησίας, η καλλιέργεια της νοοτροπίας που οδηγούσε σε 
αποεθνικοποίηση, η αναδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού με δεδομένη την 
τάση αλλοίωσης και αφομοίωσης, η πλαστογράφηση της ιστορίας, η τρομο-
κρατία, ο μαζικός εκτοπισμός, η εκτέλεση, η φυλάκιση, η εξορία και τέλος ο 
θάνατος. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
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Μετά το 1991 και τις καθεστωτικές αλλαγές στην Αλβανία, ο αριθμός 
των μελών της ελληνικής μειονότητας μειώθηκε αφού ένα μεγάλο μέρος των 
Ελλήνων μετανάστευσε ή εξαναγκάστηκε να μεταναστεύσει προς την Ελλάδα 
με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά ο αριθμός των Ελλήνων. 

Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην Αλβανία κατάτην περίοδο της 
μεταπολίτευσης, αποτελεί στην ουσία επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας 
αλλοίωσης της ταυτότητας της ελληνικής μειονότητας κατά την περίοδο του  
καθεστώτος του ΚΕΑ, με κύρια έκφραση την προσπάθεια εξαφάνισης της 
ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Μεγάλα προβλήματα, όπως η εκπαίδευση των μελών της ελληνικής μειο- 
νότητας, η θρησκευτική της ελευθερία, η απόδοση στους δικαιούχους των 
ιδιωτικών, κοινοτικών και εκκλησιαστικών περιουσιών, η μη υλοποίηση από 
την αλβανική πλευρά των δεσμεύσεων για τα ανθρώπινα και μειονοτικά 
δικαιώματα, η τρομοκρατία  παραμένουν και εντείνονται. Μέσα στο εθνικιστικό 
κλίμα που αναπτύσσεται  στην Αλβανία, μια σειρά από ενέργειες της αλβανικής 
κυβέρνησης στράφηκαν κατά της ελληνικής μειονότητας με στόχο την ορι-
στική απομάκρυνση του ελληνικού πληθυσμού. Το ζήτημα της ελληνικής 
μειονότητας πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο θέμα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, 
στις διαπραγματεύσεις της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ζήτημα 
εξέλιξης ή όχι της σχέσης των δύο πλευρών και της προόδου με άλλους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ).  

 Συνεπώς, ο κυριότερος στόχος θα πρέπει να είναι ο σεβασμός και η πλή-
ρης άσκηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και ειδικότερα η 
απρόσκοπτη έκφραση της Ορθοδοξίας. Οι εθνικές μειονότητες και ειδικότερα 
η ελληνική μειονότητα δεν είναι περιθωριακό στοιχείο των κρατών της 
Βαλκανικής και της Αλβανίας αλλά ένα δημιουργικό της τμήμα. Υπό τον όρο 
αυτό είναι αναγκαίος ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εγ-
γυώνται οι διεθνείς οργανισμοί, οι διεθνείς συμβάσεις και η αλβανική νομο-
θεσία. Παράλληλα, και η  διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αντιληφθεί ότι το 
θέμα της ελληνικής μειονότητας που ζει στην Αλβανία υφίσταται και αποτελεί 
ένα ζήτημα δημοκρατίας, αξιοπρέπειας και θρησκευτικής ελευθερίας. 


