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     (ΜΑΤΘ. 18,3)

a
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

« Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μεί-
ζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδί-
ον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε 
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»  (Ματθ. 18,   1-4).

  Αυτός ο λόγος του Χριστού είναι από τους πιο σπουδαίους στο Ευαγγέ-
λιο. Οι απόστολοι όμως δεν κατάλαβαν το νόημά του. Ο καθένας τους ήθελε 
να είναι πρώτος στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Κύριος τους είπε ότι πρώτος 
θα είναι αυτός που θα ταπεινωθεί σαν το παιδί, σαν αυτό το παιδί που εκείνη 
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τη στιγμή ο Κύριος κρατούσε στα γόνατά του. «Αν δεν είστε σαν αυτό το παι-
δί, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών».

Αυτό είναι άκρως σημαντικό. Ο Κύριος βάζει μία τέτοια προϋπόθεση για 
να μπει κανείς στην Βασιλεία των Ουρανών που κανείς δεν θα περίμενε. Ποιος 
ποτέ έθεσε, ως παράδειγμα προς μίμηση, ένα μικρό παιδί; Όλοι οι άνθρωποι 
θέλουν να έχουν ως παράδειγμα ανθρώπους μεγάλους, σπουδαίους, διάση-
μους με ισχυρή βούληση. Τέτοιους ανθρώπους θέλουν να μιμούνται και να 
ακολουθούν το παράδειγμά τους.

Ο Κύριος τα ανατρέπει όλα. Αν ο σκοπός σας είναι τέτοιος, αν θέλετε να 
μιμείστε τους ανθρώπους που ο κόσμος τους θεωρεί μεγάλους και ένδοξους, 
αλίμονο σας! Δεν θα μπείτε σε καμία περίπτωση στη Βασιλεία του Θεού. Θα 
μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών μόνο αυτοί οι οποίοι θα ταπεινωθούν σαν 
τα μικρά παιδιά. 

Γιατί τέτοια προϋπόθεση μας βάζει ο Κύριος; Γιατί μας λέει ότι σ’ όλη μας 
τη ζωή πρέπει να ακολουθούμε αυτό το παράδειγμα, το παράδειγμα του μι-
κρού παιδιού; Πρέπει να καταλάβουμε πόσο μεγάλο νόημα κρύβει ο κατα-
πληκτικός αυτός λόγος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η καρδιά μας μάς λέει ότι 
μεγάλη αλήθεια κρύβεται σ’ αυτά τα λόγια. Όλοι μας αγαπάμε τα μικρά αθώα 
παιδιά. Αν τα αγαπάμε έτσι αυθόρμητα, σημαίνει ότι πραγματικά αξίζουν την 
αγάπη μας και πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα την αθωότητα τους. Αυτά 
λοιπόν τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουμε μπροστά μας, ως παράδειγμα σ’ όλη 
μας τη ζωή. Ναι, Κύριε μας, δεν το καταλαβαίναμε αλλά τώρα, όταν ακούσαμε 
τον λόγο σου, η καρδιά μας μάς λέει ότι ο λόγος σου αυτός είναι αλήθεια…

Υπάρχει τίποτα πιο καθαρό από τα αθώα μικρά παιδιά, που μέσα τους δεν 
έχουν ακόμα ξυπνήσει ο εγωισμός, η κενοδοξία και τα άλλα βδεληρά πάθη 
που σκοτίζουν και αμαυρώνουν την καρδιά του ανθρώπου, όταν μεγαλώνει; 
Και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας καρδιά σαν την καρδιά του μικρού 
παιδιού. Υπάρχει κάτι στην καρδιά των μικρών παιδιών που θα μπορούσε να 
μας δημιουργήσει αποστροφή, κάτι ακάθαρτο; Όχι βέβαια! Η καρδιά τους εί-
ναι πάντα καθαρή σαν τη σταγόνα της βροχής, είναι γεμάτη αγάπη, πραγματι-
κή ακέραια αγάπη. Η μικρή τους καρδιά αγαπάει όλους, τους γονείς, τα άλλα 
παιδιά με τα οποία παίζουν και γενικά όλους τους ανθρώπους. Έχω δει πως τα 
ρωσόπουλα παίζουν με τα παιδιά των Ουζμπέκων. Πολύ συγκινητικό θέαμα. 
Δεν υπάρχει μεταξύ τους καμία διαφορά, δεν νιώθουν φυλετικές διακρίσεις, 
όπως κάνουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Τέτοια αγάπη που έχουν τα παιδιά, τέ-
τοια καθαρή και γεμάτη αδελφοσύνη κι αγάπη, δεν είναι το καλύτερο παρά-
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δειγμα για μας τους μεγάλους; Ο απόστολος Παύλος στο μεγάλο του ύμνο 
της αγάπης λέει: «Ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 
οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 
οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ» (Α΄ Κορ. 13, 4-6). Έχετε δει 
πολλούς ανθρώπους να έχουν τέτοια αγάπη, να έχουν μία τόσο καθαρή καρ-
διά; Ακριβώς τέτοια αγάπη έχουν στην καρδιά τους τα μικρά παιδιά. Η δική 
τους «αγάπη δεν ζηλοφθονεί». Δεν ζηλεύουν τα μικρά παιδιά το ένα το άλλο. 
Η δική τους «αγάπη δεν καυχάται». Δεν θεωρούν τα παιδιά τον εαυτό τους 
ανώτερο από τους άλλους, είναι όλα ταπεινά, δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τον 
εαυτό τους, δεν περηφανεύονται. Η υπερηφάνεια είναι πάθος διαβολικό και 
είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων ανθρώπων. Τα μικρά παιδιά δεν το γνωρί-
ζουν, δεν έχουν κάτι για το οποίο μπορούν να περηφανεύονται, βλέπουν πως 
είναι μικρά και αδύναμα και χρειάζονται την προστασία και τη φροντίδα των 
μεγάλων. Δεν έχουν αναπτυγμένη διάνοια, δεν μπορούν να καυχηθούν για τη 
διάνοιά τους∙ τα ποδαράκια και τα χεράκια τους δεν έχουν δύναμη. Γι’ αυτό 
ούτε και για τη σωματική τους δύναμη μπορούν να καυχηθούν. Η αγάπη δεν 
κάνει ασχήμιες. Τα παιδιά δεν ασχημονούν και δεν δημιουργούν σκάνδαλα 
όπως οι μεγάλοι. Η αγάπη τους είναι ήρεμη, ήσυχη και σεμνή, δεν ζητάει τα 
δικά της. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι η ιδιοκτησία, όλα τα έχουν κοινά. Δεν 
έχετε δει πώς τα μικρά παιδιά δίνουν το ένα στο άλλο τα παιχνίδια τους. Δεν 
θεωρούν τίποτα δικό τους, όλα τα έχουν κοινά.

Τα παιδιά δεν περηφανεύονται, δεν υπάρχει τόπος για την υπερηφάνεια 
στην άκακη καρδιά τους. Η υπερηφάνεια φωλεύει στην καρδιά των μεγάλων 
ανθρώπων. Είναι για μας σαν το δηλητήριο της κόμπρας, με το οποίο εμείς οι 
ίδιοι δηλητηριάζουμε τον εαυτό μας. Η υπερηφάνεια είναι θανάσιμη αμαρτία 
και αποτελεί την πνευματική υπόσταση του διαβόλου. Τα πάθη της υπερηφά-
νειας και της κενοδοξίας είναι ξένα προς τα παιδιά. Η δική τους αγάπη «δεν 
χαίρει για το κακό αλλά συγχαίρει στην αλήθεια».

Τα παιδιά δεν είναι σαν εμάς που χαιρόμαστε όταν βλέπουμε κακό στους 
συνανθρώπους μας. Ένα σφάλμα του αδελφού μας το διαλαλούμε σε όλους, 
γι’ αυτό μας αφήνει ο Θεός. Τα παιδιά δεν το κάνουν αυτό, ο νους και η καρδιά 
τους είναι γεμάτα εμπιστοσύνη στους γονείς τους, τον πατέρα και τη μητέρα, και  
σ’ όλους γενικά τους ανθρώπους.

 Η πίστη τους δεν βασίζεται στη λογική. Χωρίς να κρίνουν και να συλ-
λογίζονται, δέχονται αυτά που ακούνε από τους γονείς τους. Η καθαρή τους 
καρδιά ξέρει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό και δέχεται μόνο το καθαρό, 
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και μάλιστα, το δέχεται με εμπιστοσύνη. Πόσοι άνθρωποι σήμερα, χωρίς να 
διαβάσουν ποτέ την Αγία Γραφή, χωρίς ποτέ να πάρουν στα χέρια τους την 
Καινή Διαθήκη, ασκούν κριτική πάνω στη θρησκεία και βλασφημούν την χρι-
στιανική μας πίστη. Δεν έχουμε εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι ταπείνωση. Την 
ταπείνωση και την υπακοή τις έχουμε διώξει από την καρδιά μας. Μόνο στα 
μοναστήρια, όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους στον 
Θεό, εκεί υπάρχει υπακοή. Εκεί η υπακοή θεωρείται η πρώτη και η μεγαλύτερη 
αρετή, και όλοι οι μοναχοί όταν λαμβάνουν το μοναχικό σχήμα, μπαίνουν υπό 
την καθοδήγηση ενός εμπείρου στην πνευματική ζωή γέροντα. Και το πρώτο 
πράγμα που τους μαθαίνει ο γέροντας είναι η υπακοή, να υποτάσσουν δηλαδή 
το θέλημά τους στο θέλημα του γέροντα. 

Και τα μικρά παιδιά μάς μαθαίνουν την υπακοή. Ζουν χωρίς να μεριμνά-
νε και να ανησυχούν για τίποτα, κάτω από τη στέγη των γονέων τους. Αλλά 
εμείς ζούμε χωρίς φροντίδες και μέριμνες; Κατοικούμε κάτω υπό τη στέγη του 
Ύψιστου; Όχι, είμαστε γεμάτοι φροντίδες, ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο, 
δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι η προστασία μας είναι ο Θεός. Γι’ αυτό δεν 
έχουμε ησυχία. Δεν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, γιατί αυτή δεν μας αξίζει. 

Όταν τα παιδιά παίζουν, έχουν ισότητα μεταξύ τους. Μεταξύ των με-
γάλων ανθρώπων έχετε δει ποτέ την αληθινή ισότητα; Όχι, δεν την έχε-
τε δει, γιατί αυτή δεν υπάρχει! Πέστε μου, ποιος είναι πιο στοργικός, τρυ-
φερός, χαριτωμένος και πράος από τα μικρά παιδιά; Και εμείς, δεν πρέ-
πει να είμαστε σαν τα μικρά παιδιά τρυφεροί, στοργικοί, πράοι και ανοι-
χτοί στους άλλους; Δεν πρέπει και εμείς να είμαστε ταπεινοί σαν αυτά; 
Αν δεν έχουμε μέσα μας πραότητα και ταπείνωση, πως θα μπούμε στη 
Βασιλεία του Θεού; Τότε η είσοδος για μας θα παραμένει κλειστή. Διότι 
 «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν»  (Ίακ. 4, 6. Α΄-
Πετ. 5, 5). Όλα τα καλά, αγνά και αληθινά, που βλέπουμε στα παιδιά, πρέπει 
να τα μιμούμαστε, αλλά πιο πολύ πρέπει να μιμούμαστε την ταπείνωσή τους. 
Αυτή η ταπείνωση που έχουν τα μικρά παιδιά, αυτή μας ανοίγει τον δρόμο 
προς την Βασιλεία των Ουρανών. Και αν απουσιάζει αυτή και είμαστε υπερή-
φανοι και αλαζόνες, τότε η είσοδος σ’ αυτή είναι κλειστή για μας. 

Ο απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους γράφει το εξής: 
«Μὴ ὑπερφρονεῖν παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ 
ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως» (Ρωμ. 12,3). Ο θείος Παύλος το λέει σε 
όλους εμάς. Βλέπετε ποιο είναι το κριτήριο και πώς πρέπει να φρονούμε για 
τον εαυτό μας; Σύμφωνα με το μέτρο της πίστεως που δόθηκε στον καθένα 
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από τον Θεό. Αν περηφανευόμαστε για κάποια προσόντα ή ταλέντα που έχου-
με, πέφτουμε έξω. Το μόνο αληθινό κριτήριο είναι η πίστη που δόθηκε στον 
καθένα από τον Θεό και η ταπείνωση που γεννά η αληθινή πίστη. «Μὴ γίνεσθε 
φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς» (Ρωμ. 12, 16).Το παράδειγμά μας να είναι Αυτός, που 
ενώ είναι ο Εξουσιαστής του κόσμου και Αΐδιος Υιός του Θεού, «ἐταπείνωσεν 
ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ»  (Φιλ. 2, 8).

Ας αποκτήσουμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση μας κάνει να είμαστε σαν 
τα παιδιά. Αν δεν έχουμε ταπείνωση και δεν αρνηθούμε την υπερηφάνεια και 
τον εγωισμό, αν δεν ταπεινωθούμε και γίνουμε σαν τα παιδιά, δεν θα μπούμε 
στη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν πούμε στον εαυτό μας: «Είσαι γεμάτος πάθη: 
υπερηφάνεια, ζήλεια, εγωισμό, είσαι ακάθαρτος, όλους τους ζηλεύεις και θε-
ωρείς τον εαυτό σου ανώτερο», αν δεν λέμε έτσι στον εαυτό μας, σημαίνει ότι 
δεν κάναμε ούτε ένα βήμα προς την Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο τότε, όταν 
δηλαδή παραδεχόμαστε πως είμαστε τελείως άχρηστοι, μόνο τότε μπαίνουμε 
στον δρόμο που οδηγεί προς τον Ουρανό.

Υπήρχαν στη μονή της Όπτινα μεγάλοι και θεοφώτιστοι γέροντες. Ένας 
απ’ αυτούς, ο πατήρ Νεκτάριος, είχε μια φορά συζήτηση μ’ έναν άνθρωπο 
που είχε μεγάλη Ιδέα για τον εαυτό του. Και του είπε το εξής: «Ξέρεις ότι 
ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από το τίποτα, από το τί-πο-τα», και έκα-
νε με το χέρι του μία χαρακτηριστική κίνηση. Από το τίποτα, αλλά τι ομορ-
φιά υπάρχει σ’ αυτό τον κόσμο! Μέχρι να καταλάβεις ότι είσαι ένα τίποτα, 
μέχρι να το δεχθείς με ταπείνωση, μέχρι τότε δεν θα ενεργήσει μέσα σου η 
θεία Χάρις, και δεν θ’ αρχίσει να δημιουργεί μέσα σου κάτι καθαρό, καλό και 
ωραίο. Μόνο τότε, όταν με ειλικρίνεια θα πεις: «Ω, Κύριέ μου, πραγματικά 
είμαι ένα τίποτα», μόνο τότε θ’ αρχίσει ο Κύριος να δημιουργεί μέσα σου. Τότε  
θ’ ανθίσει στην ψυχή σου κάτι το ιερό, αγνό και όμορφο.

Έτσι λοιπόν! Αν δεν ταπεινωθούμε και γίνουμε σαν τα παιδιά, αν δεν απο-
κτήσουμε τη θεία και μεγάλη αυτή Αρετή, που λέγεται Ταπείνωση, δεν θα 
μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. 

Να το θυμόμαστε αυτό. Ας χαράξουμε αυτόν τον λόγο του Χριστού βαθιά 
μέσα στην περήφανη καρδιά μας και ας αρχίσουμε τον δρόμο της ταπείνωσης. 
Αμήν.

Από την συλλογή: «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙ-
ΛΙΕΣ που εκφωνήθηκαν στη Συμφερούπολη κατά την περίοδο 1955-1957». Τόμος Γ΄ Σελ. 
74 – 81. Μετάφραση από τα ρωσικά, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Θεσσαλονίκη. 
Η/Υ επιμέλεια: Μοναχής Θεοδοσίας και Κωνσταντίνας Κυριακούλη.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗι ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a  

Φέτος, συμπληρώνονται σαράντα  χρόνια από τότε που ο μακαριστός Αρχι-
επίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α΄ ίδρυσε τους πρώτους Χριστιανικούς 

Συνδέσμους Γυναικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.  Οι στόχοι της προ-
σπάθειας εκείνης ήταν τρεις. Πρώτος, η συμβολή των Γυναικών στο ποιμαντικό 
- κατηχητικό έργο των ενοριών. Δεύτερος, η στήριξη των πονεμένων εν Χριστώ 
αδελφών μας, μέσω του φιλανθρωπικού έργου· και τρίτος, η δραστηριοποίηση 
των Γυναικών στην προσπάθεια διατήρησης του πόθου και της ελπίδας για την 
ελευθερία της Πατρίδας μας και την επιστροφή στα κατεχόμενα  εδάφη μας. 

Χαίρω ιδιαιτέρως, διότι όλα αυτά τα χρόνια, οι Γυναίκες των ενοριών μας, 
μέσα από τις πολυποίκιλες δραστηριότητες των Χριστιανικών Συνδέσμων, 
εργάσθηκαν με ιερό ζήλο και αυταπάρνηση για την εκπλήρωση  του ποιμα-
ντικού, φιλανθρωπικού και εθνικού τους έργου. Υπηρέτησαν και υπηρετούν 
την πνευματική καλλιέργεια των νέων μας, παρηγορούν και ενισχύουν, στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τους πάσχοντες και πονεμένους αδελφούς 
μας και δίνουν τον ιερό αγώνα για να κρατηθεί άσβεστο το εθνικό φρόνημα 
του λαού μας.

Η ζωντανή και δραστήρια παρουσία τους μέσα στις πολυπληθείς ενορίες 
μας είναι αφ’ ενός ελπιδοφόρα και αφ’ ετέρου παρηγορητική. Πέραν  αυτού, 
προβάλλει τον υγιή ορθόδοξο φεμινισμό σε μία εποχή που η γυναίκα πα-
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ραπαίει μέσα σε μία υλιστική και ευδαιμονιστική εποχή.  Μέσα στη ζωή της 
Εκκλησίας μας η γυναίκα βρίσκει την πραγματική της αξία και αποκτά την 
αρμόζουσα σ’ αυτήν  θέση. Αναδεικνύεται μέλος ομότιμο της Εκκλησίας του 
Χριστού, αγωνίζεται εξ ίσου με τον άνδρα, τον αγώνα τον καλό της πίστεως, 
και, εφ’ όσο επιτύχει τον εξαγιασμό της, κληρονομεί τα αιώνια αγαθά,  και 
τιμάται  απ’ όλα τα μέλη της Εκκλησίας μας.

Αγαπητές εν Χριστώ αδελφές,

σας καλούμε, όπως συνεχίσετε να διαπαιδαγωγείτε τις ψυχές του ποι-
μνίου μας   με τα νάματα της ευσέβειας. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, μας 
απευθύνει διαρκώς την πρόσκληση: «ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω».  Ο 
σημερινός άνθρωπος και ειδικά οι νέοι μας διψούν για τις ουράνιες αξίες της 
ζωής, όπως η αγάπη, η δικαιοσύνη και η  αλήθεια, τις οποίες μόνο ο Χριστός, 
που είναι η πηγή της ζωής, μπορεί να τους προσφέρει και να τους  ξεδιψάσει. 
Γι’ αυτό προσφέρετε στα παιδιά μας τη χριστιανική ανατροφή, η οποία θα τα 
βοηθήσει να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες και ηθικές προσωπικότητες. Συνε-
χίστε, ακόμη, να εμφυτεύετε στις ψυχές τους αφενός μεν την ακράδαντη πίστη 
προς τον Αναστάντα Χριστό και αφετέρου την αγάπη προς τον πλησίον και 
προς την  πολυφίλητη πατρίδα μας.  Θα συμβάλετε, έτσι, ουσιαστικά, ώστε να 
ανατείλουν καλύτερες μέρες  για τον λαό μας και την κοινωνία μας. 

Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζουμε τον επετειακό τόμο που εκδώσατε για 
τη συμπλήρωση σαράντα ετών από τη δημιουργία των Χριστιανικών Συνδέ-
σμων Γυναικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και ενθέρμως σας συγχαίρουμε γιατί 
ανταποκριθήκατε με τόση επιτυχία  στους υψηλούς εκκλησιαστικούς σας ορα-
ματισμούς. 

Ευχόμαστε, τέλος, όπως ο Θεός ευλογεί τις σκέψεις και τα έργα σας, σας 
χαρίζει υγεία και σας ενισχύει, ώστε να συνεχίσετε με ακόμη περισσότερο ζήλο 
την ιερή εκκλησιαστική σας αποστολή.

                                       Μετ’ ευχών εγκαρδίων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
       4 Φεβρουαρίου 2022  



 ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

a

Χαίρω ιδιαίτερα που καλωσορίζω, απόψε, στους χώρους της Μητρόπολης 
Πάφου, τον Πρύτανη και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. Διπλή η χαρά μας, γιατί πρώτα έρχονται από την Ελλάδα, τη χώρα 
των ονείρων μας, τη μακρινή πατρίδα μας, αλλά και γιατί έρχονται, ως Ακα-
δημαϊκοί, να μας ενισχύσουν σε τομείς της γνώσης και της τεχνολογίας στους 
οποίους εμείς υστερούμε.

Κύριε Πρύτανη, κύριοι καθηγητές,

Νιώθω την ανάγκη να σας εξηγήσω γιατί θεωρούμε σπουδαίο το γεγονός 
της συνεργασίας μας στην αξιοποίηση των νέων μεθόδων και τεχνολογιών για 
ανάδειξη, συντήρηση και προβολή  της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Ευρισκομένη πάνω στα υδάτινα εμπορικά σταυροδρόμια, που οδηγούν 
από την Ευρώπη προς τις χώρες της Ανατολής και της Β. Αφρικής, η Κύπρος, 
η ιδιαίτερη πατρίδα μας, βρέθηκε ανέκαθεν στο μάτι του κυκλώνα. Η γεω-
γραφική της θέση μερίμνησε πάντοτε για την ιστορική κακοδαιμονία της. Για 
τους κατοίκους της, Έλληνες εδώ και τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια, η έννοια της 
πατρίδας σημαίνει πάντα μέγεθος αγώνα και πόνου. Από την άλλη, οι αρχαίες 
Νύμφες, οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, ο μεσαιωνικός Διγενής, εμπέ-
δωσαν με το πέρασμά τους, την εθνική ταυτότητα· και με τους θρύλους, που 
περιεβλήθησαν, επιβεβαίωσαν την απόλυτη ταύτιση της πνευματικής και ψυ-
χικής φυσιογνωμίας του τόπου μας και του λαού μας, με εκείνα της μητρός 
πατρίδος.
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Σ’ όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, η Κύπρος υποδουλώθηκε σε πολ-
λούς κατακτητές. Η ιστορική επιστημονική έρευνα, όμως, αποδεικνύει ότι οι 
κατακτήσεις αυτές δεν επηρέασαν την εθνολογική σύσταση του πληθυσμού. 
Ο λαός αντιστάθηκε, με πείσμα, στις προσπάθειες που γίνονταν, κατά και-
ρούς, και αμύνθηκε αποτελεσματικά εναντίον κάθε εκβιασμού και εναντίον 
κάθε απόπειρας αφελληνισμού του και αλλοίωσης του εθνολογικού χαρακτή-
ρα του. Μέσα στις θύελλες και μέσα στις μπόρες, η ψυχή της Κύπρου έμεινε 
αμόλυντη. Και αντιμετώπισε πάντοτε όρθια τους κατακτητές της. Μερικοί 
αμφισβητούν, σήμερα, όχι βάσει επιστημονικών αποδείξεων, αλλά λόγω πολι-
τικών σκοπιμοτήτων, την ελληνική καταγωγή μας. Τους διαψεύδει, όμως, το 
παρελθόν μας, καθώς και η γη μας  με τα μνημεία της και το υπέδαφός μας, με 
τους θησαυρούς που κρύβει ακόμη. 

Λόγω του ελληνικού χαρακτήρα της, κατά κύριο λόγο, αλλά και της εγ-
γύτητάς της προς την Παλαιστίνη, η Κύπρος δέχτηκε πολύ νωρίς, από το 45 
μ. Χ., το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από τότε, στη ζωή της, τον πρώτο ρόλο και 
λόγο τον έχει η Εκκλησία της. Ο λόγος της νέας θρησκείας διατυπώθηκε στη 
γλώσσα των Ελλήνων. Αλλά και η τέχνη της παρέμεινε βαθιά ελληνική, ακο-
λουθώντας τους ίδιους δρόμους και περνώντας από ανάλογα στάδια μ’ εκείνα 
της αρχαίας προκατόχου της.

Το ελληνικό πνεύμα, ως εκ τούτου, και πριν και μετά τον Χριστιανισμό, 
ελαξεύθη σε μάρμαρο, εσμιλεύθη στους θριγκούς των ναών, εκράτησε τις 
επάλξεις του πολιτισμού, εσώθη με την παράδοση. Είναι αυτό που αποκαλύ-
πτεται μέχρι σήμερα με τη σκαπάνη των αρχαιολόγων.

Όλα αυτά τα στοιχεία του παρελθόντος, ναοί ειδωλολατρικοί και χριστια-
νικοί, χαλάσματα ναών, εικόνες, ξυλόγλυπτα, παλαίτυπα, όλα τα ιερά κειμή-
λια, συνιστούν την παράδοσή μας, είναι στοιχεία του πολιτισμού μας, μάρτυ-
ρες των αγώνων,  αλλά και των αγωνιών του λαού μας, είναι η Ιστορία μας.

Αυτή την Ιστορία φιλοξενούν και διαφυλάσσουν, ως κόρην οφθαλμού, τα 
μουσεία μας, τόσο τα καθαρώς αρχαιολογικά όσο και τα εκκλησιαστικά. Κι αν 
για κάθε εκκλησιαστική επαρχία είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός εκκλησιαστι-
κού Μουσείου, τούτο αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη Μητρόπολή μας· μια 
Μητρόπολη μικρή, ίσως, σε εύρος γης και αριθμό ανθρώπων, αλλά μεγάλη σε 
διαστάσεις Ιστορίας. Μιαν επαρχία που ενωτίζεται τον απόηχο είκοσι αιώνων 
Αποστολικών βηματισμών. Μιαν περιοχή που βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με 
την Ιστορία. 
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Ο ρόλος ενός Μουσείου γενικά, και του Εκκλησιαστικού μας Μουσεί-
ου ειδικότερα, δεν εξαντλείται στην απλή φύλαξη, ούτε και στην ανάδει-
ξη, ή στην προβολή, θησαυρών του παρελθόντος. Εκτείνεται στη διατή- 
ρηση της παράδοσής μας και στη διασύνδεση μ’ αυτή. Στη δημιουργία της 
συναίσθησης της ευθύνης μας απέναντι στους προγόνους, στους απο-
γόνους, σ’ όλο τον κόσμο, στην προβολή του πολιτισμού μας σ’ όλη 
την οικουμένη.

Πιστεύω πως έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε 
όλα αυτά τα οποία συνιστούν τις ιστορικές μας μνήμες και τις θρησκευτικές 
μας παραδόσεις· όσα έχουν υφάνει στους αργαλειούς των αιώνων την εθνική 
και θρησκευτική μας ταυτότητα και κρατούν σε εγρήγορση τα αντανακλαστι-
κά της ψυχής μας· όσα αποτελούν την κατασταλαγμένη μνήμη του έθνους. 
Είναι υπέρτατο χρέος μας να διατηρήσουμε την εθνική και θρησκευτική μας 
ταυτότητα, όχι, όπως λέει και ο Ευάγγελος Παπανούτσος, γιατί πρέπει να ’μα- 
στε περήφανοι πως είμαστε μοναδικοί στον κόσμο, αλλά γιατί έχουμε την 
υποχρέωση να μείνουμε αυτοί που είμαστε.

Αισθάνομαι, όντως,  ότι κουβαλούμε στους ώμους μας όλη αυτή την κλη-
ρονομιά των προγόνων μας· και ταυτόχρονα ότι έχουμε την ευθύνη να μη 
χάσουμε, σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς του σήμερα και της παγκοσμιοποί-
ησης, αυτά που δεν παραδώσαμε στα 800 χρόνια της σκλαβιάς και της απο-
μόνωσης: την εθνική και θρησκευτική ιδιαιτερότητά μας, όπως μαρτυρούνται 
στα κειμήλια του παρελθόντος, τα έργα των προγόνων μας. Γιατί είναι γνωστό 
πως λαοί που διαγράφουν από τη ζωή τους την Ιστορία και τις παραδόσεις 
τους, την πολιτισμική και πνευματική τους κληρονομιά, που αποκόπτονται 
γενικά από τις ρίζες του πολιτισμού τους, διολισθαίνουν προς την ανυπαρξία 
και τη λησμονιά. Και είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως εκείνο που μας κράτη-
σε ως Ελληνισμό στην Κύπρο και μας προστάτεψε από τα βαριά πλήγματα και 
τα αφελληνιστικά μέτρα των κατά καιρούς κατακτητών, ήταν η προβολή των 
στοιχείων της ιστορικής και θρησκευτικής μας παράδοσης, της πολιτισμικής 
μας κληρονομιάς καθώς και η συνειδητή προσήλωσή μας σ’ αυτά.

Ιδιαίτερα σήμερα, που συναντούμε πολλές προκλήσεις από την πολύχρο-
νη εκκρεμότητα   του εθνικού μας θέματος, τώρα που μερικοί δεν υποτιμούν, 
απλώς, προγονικές αξίες, αλλά παραγνωρίζουν και Ιστορία και παραδόσεις 
και ξεπουλούν ακόμα και πατρογονική γη, πρέπει να βρούμε την αυτογνωσία 
μας μέσα από τις πηγές της ζωής μας, που είναι η Ορθοδοξία μας και η ιστο-
ρική ακτινοβολία του πολιτισμού μας. Ας μη ξεχνούμε ότι η βαθιά και σω-
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στή συνειδητοποίηση της εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας δεν είναι 
μόνο πηγή σιγουριάς για μας. Αποτελεί και μέτρο αυτοκριτικής από το οποίο 
προκύπτει η έφεση για συνέχιση της πολύτιμης παράδοσής μας.

Το μέλλον, εξάλλου, υπάρχει μέσα στο παρόν. Ό,τι θα δημιουργηθεί στο 
μέλλον συλλαμβάνεται στο παρόν. Μα και το παρόν είναι πλησίον της σοφίας 
και της εμπειρίας του παρελθόντος. Και όπου, και όταν, ο πλούτος της προ-
γονικής σοφίας αξιολογείται και μετουσιώνεται σε βίωμα και πράξη του πα-
ρόντος, εκεί το μέλλον δεν είναι μια απλή ελπίδα και αφηρημένη προσδοκία, 
αλλά μετάδοση της σκυτάλης στην πορεία της προόδου και του πολιτισμού. 

Κι είναι ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους που επιδιώκουμε και αποδίδουμε 
μεγάλη σημασία στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θέλουμε 
να χρησιμοποιήσουμε τις νέες μεθόδους και τις νέες τεχνολογίες για ανάδειξη 
των στοιχείων της παράδοσής μας· να συντηρήσουμε, να αναδείξουμε και να 
προβάλουμε προς τα έξω όλα αυτά που συνιστούν το ιστορικό μας παρελθόν 
και που θα πρέπει να κατευθύνουν και το μέλλον μας. Είναι τούτο ιδιαίτερα 
αναγκαίο σήμερα που ζούμε τις πιο κρίσιμες ώρες της Ιστορίας μας, τώρα που 
διακυβεύεται η εθνική μας επιβίωση στον τόπο τούτο των πατέρων μας. Θα εί-
ναι μια επιβεβαίωση της αυτοσυνειδησίας μας. Θα ’ναι και μια ηχηρή απάντηση 
 σ’ όσους αμφισβητούν την καταγωγή μας και τον χρόνο εμφάνισής μας στον 
χώρο τούτο.

Ο Δημήτρης Καμπούρογλου είχε πει, κάποτε, ότι «όλα τα έθνη για να 
προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του Ελληνικού που πρέπει 
να στραφεί πίσω». Και εννοούσε, ασφαλώς, το πίσω όχι ως στείρο συντηρητι-
σμό και άγονη προγονολατρία, αλλά ως επιστροφή στο ήθος των ηρώων και 
των πατέρων μας. 

Πέραν του εκκλησιαστικού μας Μουσείου, στο οποίο θα χρειαστούμε τη 
συνεργασία και βοήθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι και η Βι-
βλιοθήκη μας, που φιλοδοξούμε να καταστεί η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη 
ανάμεσα στις βιβλιοθήκες των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και 
όχι μόνον. Οι παλαιότεροι θυμούνται τη «ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ», 
η οποία, δυστυχώς, λεηλατήθηκε στο διάστημα του αντεθνικού πραξικοπήμα-
τος αλλά και μετά, η οποία, όμως, εμπλουτίστηκε τώρα, με αρκετούς τόμους 
από τη βιβλιοθήκη του μακαριστού Αντρέα Μιτσίδη, Γραμματέα του Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου και Επιθεωρητή Θρησκευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, 
καθώς και με την προσφορά βιβλίων από ιδιώτες και βιβλιοθήκες.

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Μ.ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Ελληνικός πολιτισμός υπήρξε, εξ υπαρχής, πολιτισμός του γραπτού λό-
γου, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα της γραπτής διατύπωσης και αποτύ-
πωσης των μεγάλων πνευματικών δημιουργημάτων και καταστάσεων. Πέραν 
των αρχαίων και νέων βιβλίων της ελληνικής διανόησης, της λογοτεχνίας, της 
Ιστορίας, των περιοδικών, στη βιβλιοθήκη μας υπάρχει τεράστιος αριθμός τό-
μων και της υπόλοιπης παγκόσμιας πνευματικής παραγωγής. Τα βιβλία αυτά, 
προς το παρόν, μεταφέρονται και ταξινομούνται από τον χώρο φύλαξής τους 
στις ανακαινισμένες αυτές αίθουσες.

Τα έργα του λόγου, ως γνωστόν, όπως και της Τέχνης, έχουν το προνόμιο 
να εκφράζουν στο διηνεκές ένα νόημα που υπερβαίνει, κατά πολύ, τα όρια, 
που μοιραίως είχε μπροστά του ο δημιουργός τους. Γίνονται πηγή στην οποία 
επιστρέφουμε πολλάκις, παίρνοντας διαχρονικά μηνύματα. Ο τομέας της Βι-
βλιοθήκης αποτελεί τον δεύτερο σημαντικό τομέα στον οποίο θα επεκταθεί η 
επιδιωκόμενη συνεργασία μας με το ΠΑ.Δ.Α.

Ανάμεσα στις επιδιώξεις μας είναι η ψηφιοποίηση των αντικειμένων του 
Μουσείου και της Βιβλιοθήκης μας. Επίσης θα επιδιώξουμε τη διοργάνωση 
σεμιναρίων συντήρησης των κειμηλίων μας.

Ως Μητρόπολη Πάφου, και ως Εκκλησία Κύπρου γενικότερα, δεν έχουμε 
πείρα στον τρόπο επιδίωξης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα 
χρειαστούμε την εμπειρία του ΠΑ.Δ.Α. και στο θέμα αυτό. 

Στα όρια της Μητρόπολής μας βρίσκονται και πολλοί θρησκευτικοί χώ-
ροι, αξιόλογοι για θρησκευτικό τουρισμό. Αναφέρω ενδεικτικά τα χαλάσματα 
της παλαιάς βασιλικής, που είχε ανεγερθεί στον χώρο της οικίας του Ρωμαίου 
ανθύπατου, όπου έγινε το κήρυγμα των αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου, το 
σπήλαιο όπου έζησε ο άγιος Ιλαρίων ο Μέγας, καθώς και τον τάφο του αγίου 
Γενναδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Είναι και αυτός ένας τομέας 
μελλοντικής συνεργασίας με το ΠΑ.Δ.Α.

Μερικές εκκλησίες μας είναι, από μόνες τους, εκκλησιαστικά μουσεία. Η 
αγία Παρασκευή στη Γεροσκήπου π.χ., βρίσκεται σε συνεχή λειτουργική χρή-
ση από τον 8ο αιώνα. Σ’ αυτή συναντούμε στρώματα τοιχογραφιών διαφό-
ρων εποχών. Η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Ομόδους, με τον άγιο κάνναβο (το 
σχοινί)  που έδεσαν τον Χριστό, την κάρα του Απ. Φιλίππου με αυτοκρατορική 
βεβαίωση, το μουσείο του απελευθερωτικού μας αγώνα κ.ά, δίνουν και αυτά 
ευκαιρίες συνεργασίας. 
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Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα επιδιώξουμε και μέσω άλλων φορέων 
και άλλων ξένων Πανεπιστημίων. Ένα μη Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ωστόσο, 
θα ’ταν απλώς μέσο επιστημονικής προσέγγισης των πραγμάτων και μέσο 
επαφής με τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις. Ένα Ελληνικό Πανεπιστή-
μιο, όμως, αποτελεί για μας το εμπράγματο σύμβολο του ομφάλιου λώρου που 
μας συνδέει με την κοιτίδα της ζωής μας, τη μητέρα πατρίδα μας. Λειτουργεί 
ως υπόβαθρο στερέωσης των δεσμών με τις εθνικές ρίζες, καθίσταται γέφυρα 
αμφίδρομης επικοινωνίας Κύπρου- Ελλάδος

Δεν λησμονούμε ποτέ, ούτε θα ’ταν δυνατό να λησμονήσουμε ή να υποτι-
μήσουμε, κάτι που πέτυχε η Εθναρχούσα Εκκλησία της Κύπρου με το πρώτο 
Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διερευνώντας διεξόδους 
στις ασφυκτικές πιέσεις της Αγγλικής αποικιοκρατικής κυβέρνησης, που απο-
σκοπούσαν στον αφελληνισμό των Κυπρίων, η Εκκλησία της Κύπρου πέτυχε, 
παλαιότερα, την χωρίς εξετάσεις εισαγωγή των Ελλήνων Κυπρίων στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Φρόντισε, ταυτόχρονα, η Εκκλησία, στα χέρια της οποίας 
βρισκόταν η Μέση Εκπαίδευση, τα σχολεία να ακολουθούν το πρόγραμμα 
των σχολείων της Ελλάδος, ώστε να έχουν την αναγνώριση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης. Αν δεν υπήρχε το μέτρο τούτο, της άνευ εξετάσεων εισαγωγής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι Κύπριοι θα σπούδαζαν στα Αγγλικά Πανεπι-
στήμια, η παιδεία που θα έπαιρναν, και την οποία θα μετέδιδαν στους γυμνα-
σιόπαιδες,  θα ’ταν Αγγλική και η διάβρωση του εθνικού φρονήματος δεν θα 
μπορούσε ούτε να παρεμποδιστεί ούτε να αναχαιτιστεί.

Ευρισκόμενοι, ακόμη, εκτεθειμένοι σε εθνικούς κινδύνους, είναι επιβε-
βλημένη η συνεργασία μας με ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Η Εκκλησία στάθηκε πάντα αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο της 
Παιδείας. Υποστηρίζει την έρευνα, θεωρώντας ότι αυτή είναι επακόλουθό της 
«κατ’ εικόνα» Θεού δημιουργίας του ανθρώπου. Γι’ αυτό και ουδέποτε αρνή-
θηκε να χρησιμοποιήσει τα προηγμένα μέσα της Τεχνολογίας,- αποτελέσματα 
της επιστημονικής έρευνας- για να υπηρετήσει τους σκοπούς της, πράγμα που 
επιδιώκουμε κι εμείς σήμερα, με τη συνεργασία που εγκαινιάζουμε με το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στην εποχή μας, τα προγράμματα σπουδών σε πολλά Τεχνολογικά, ιδί-
ως, Πανεπιστήμια, διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. 
Συνάπτονται, συνήθως, στενότεροι δεσμοί ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις 
επιχειρήσεις. Κι εδώ ελλοχεύει ένας κίνδυνος. Ο άνθρωπος θεωρείται, μέχρις 
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ενός σημείου, ως χρηστική οντότητα και του ζητείται να πράττει ανεξάρτητα 
από την Ιστορία και τον πολιτισμό του. Κι είναι με πολλή ικανοποίηση που 
πληροφορηθήκαμε, από πολλούς φοιτητές και άλλους αξιόπιστους παράγο-
ντες της κοινωνίας, ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χωρίς να παρεκκλί-
νει των ακαδημαϊκών του στόχων, αποτελεί ανάχωμα σ’ έναν τέτοιο εκπεσμό. 
Εκφράζω, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή μου και απευθύνω τα συγχαρητήριά 
μου. Θεωρούμε τιμή μας τη συνεργασία μαζί του.

Καλωσορίζοντας και επίσημα στην Κύπρο τον Πρύτανη και τους διακε-
κριμένους καθηγητές του ΠΑ.Δ.Α, τους ευχαριστώ θερμά για την προθυμία 
τους να συνεργαστούν μαζί μας και να μας βοηθήσουν σε τομείς που υστε-
ρούμε. Κύριος στόχος όλων των Ελλήνων της Κύπρου, σ’ αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς που ζούμε, είναι η εθνική επιβίωσή μας στη γη των πατέρων μας. 
Σ’ αυτό επαναλαμβάνω, θα βοηθήσουν η Ιστορική μας μνήμη κι η προσκόλ-
λησή μας στις παραδόσεις και το ήθος των προγόνων μας. Αυτών των παρα-
γόντων την ενδυνάμωση επιδιώκουμε με τη συνεργασία που εγκαινιάζουμε 
απόψε.  



 «ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ΄

Τό ἐρώτημα «τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος» φέρει πανάρχαιο καί ἐπίκαιρο χαρα-
κτήρα. Πάντοτε, καί κάθε ἄνθρωπος ἐρωτᾶ: Τί εἶμαι; Ἀπό ποῦ προέρχομαι; 
Ποῦ πηγαίνω; Ποῖος ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μου; Σ' αὐτά τά εὔλογα ἐρωτήματα, τά 
τόσο θεμελιώδη καί οὐσιαστικά, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες στοχάστηκαν, φιλοσόφησαν, 
θεολόγησαν, ἔγραψαν καί κήρυξαν. Τό θέμα «ἄνθρωπος» τούς ἀπασχόλησε τά 
μέγιστα. 

Δέν ἦσαν, βέβαια, οἱ Μέγας Βασίλειος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος κάποιοι ἁπλῶς κληρικοί ἀλλά ὑπῆρξαν καί οἱ τρεῖς 
τους σπουδαῖες προσωπικότητες, μέ λιπαρά παιδεία ἑλληνική καί χριστιανική. 
Κυρίως ὅμως, ὁ κατά Χριστόν βίος τους λάμπει στό πνευματικό στερέωμα 
καί ὁ λόγος τους ἔχει πλέον ἐκκλησιαστικό κύρος ἀνά τούς αἰῶνες. Εἶναι καί 
παραμένουν πατέρες καί οἰκουμενικοί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι γνωστόν, ὅτι κατά τή βιβλική γραμματεία, ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη 
«κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γεν. 1,16) καί ἀκριβῶς σ' αὐτή τήν ἀρχή 
στηρίχθηκαν οἱ θεοφόροι τρεῖς ἱεράρχες γιά νά μᾶς ἐκφράσουν τίς σκέψεις 
τους. 

Ὁ οὐρανοφάντωρ (= ὁ λάμπων μέχρις οὐρανοῦ καί ἀποκαλύπτων τά θεῖα 
μυστήρια τοῦ οὐρανοῦ) Βασίλειος, καί ὁ ὁποῖος «τά τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατε-
κόσμησε» μέ τό ὅλον του ἔργο καί κυρίως μέ τήν πόλη τῆς ἀγάπης τήν ὁποία 
δημιούργησε κοντά στήν Καισάρεια καί στήν ὁποία «νόσος φιλοσοφεῖται καί 
συμφορά μακαρίζεται καί τό συμπαθές δοκιμάζεται», ὡς ἔλεγε στόν «Ἐπιτά-
φιον» ὁ ἐπιστήθιος φίλος του Γρηγόριος. Προσέτι, ὁ Μέγας Βασίλειος μίλησε 
γιά τήν ἐκρίζωση τῶν παθῶν τοῦ ἀνθρώπου, γιά τή μετάνοια, τή νηστεία, τήν 
ταπεινοφροσύνη καί ἔφθασε στά ὕψη γράφοντας γιά τή δυναμική τῆς θεο-
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πτίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τή δύναμη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Αὐτό τό τελευ-
ταῖο εἶναι τό ἐξόχως σημαντικό τῆς προσφορᾶς του ἀκριβῶς διότι ἐξυψώνει 
τόν ἄνθρωπο πού ἔχει καθαρθεῖ, ὥστε νά μπορεῖ νά εἰσέρχεται στά ἄδυτα καί 
«ἀπόρρητα» τῆς πνευματικῆς κατά Θεόν ζωῆς. Θά πεῖ ὁ σοφός Ἱεράρχης: Ἐφ' 
ὅσον διά τοῦ «κατ' εἰκόνα» ἔχει ἐνσφραγισθεῖ μέσα στόν ἄνθρωπο τό «θεοει-
δές», τό «καθ' ὁμοίωσιν» φανερώνει τό δυναμικό τῆς ψυχῆς, δηλαδή τή δυ-
νατότητα πρός τήν θέωση. Ὡραιότατα γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Ἐάν δὲ 
(=ὁ ἄνθρωπος) πρὸς τὴν θειοτέραν ἀπονεύσῃ μερίδα καὶ τὰς τοῦ Πνεύματος 
ὑποδέξηται χάριτας (=ἐνεργείας), τότε γίνεται τῶν θειοτέρων καταπληκτικός, 
ὅσον αὐτοῦ τῇ φύσει σύμμετρον... Ὁ μέντοι τῇ θεότητι τοῦ Πνεύματος ἀνα-
κραθεὶς νοῦς, οὗτος ἤδη τῶν μεγάλων ἐστὶ θεωρημάτων ἐποπτικὸς καὶ κα-
θορᾷ τὰ θεῖα κάλλη, τοσοῦτον μέντοι ὅσον ἡ χάρις ἐνδίδωσι καί ἡ κατασκευή 
αὐτοῦ ὑποδέχεται» ( Ἐπιστολή 233, 1, P.G. 32, 865).

    Ὁ ἄλλος φωστήρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ πρύτανις αὐτός 
τοῦ θείου κηρύγματος γιά τό θέμα «ἄνθρωπος» μελετᾶ, ἐρευνᾶ τήν Ἁγία Γραφή, 
θεολογεῖ καί διδάσκει: « Ἄνθρωπός ἐστι, τὸ μέγα ζῶον καὶ θαυμαστόν, καὶ τῆς 
κτίσεως ἁπάσης τῷ Θεῷ τιμιώτερον, δι' ὅν οὐρανὸς καὶ γῆ καὶ θάλαττα καὶ 
τὸ λοιπὸν ἅπαν τῆς κτίσεως σῶμα» (PG 54, 587α). Καί προχωρεῖ βαθύτερα: 
«Ἄνθρωπος γάρ ἐστιν, οὐχ ὅστις ἁπλῶς, χεῖρας καὶ πόδας ἔχει ἀνθρώπου,  
οὐδ’ ὅστις ἐστί λογικός μόνον, ἀλλ' ὅστις εὐσέβειαν καὶ ἀρετὴν μετὰ παρρησίας 
ἀσκεῖ» (PG 49, 232α). 

     Εἰδικότερα, ὁ ἱερός πατήρ, ἀναφέρεται στόν ἀληθινό, τόν ἀναγεννημένο 
ἄνθρωπο, «τὸν τῆς ἀρετῆς ἄνθρωπον» καί ἀφοῦ ἐρωτήσει ὁ ἴδιος ὅτι: «Ὅταν 
γὰρ ἴδω σε ἀλόγως βιοῦντα, πῶς σε καλέσω ἄνθρωπον, ἀλλ' οὐχὶ βοῦν; Ὅταν 
ἴδω σε ἁρπάζοντα, πῶς σε καλέσω ἄνθρωπον, ἀλλ' οὐχὶ λύκον; Ὅταν ἴδω 
σε πορνεύοντα, πῶς σε καλέσω ἄνθρωπον; ἀλλ' οὐχὶ χοῖρον; Ὅταν ἴδω σε 
δολερόν, πῶς σε καλέσω ἄνθρωπον, ἀλλ' οὐχὶ ὄφιν... Ὅταν ἴδω σε ἀπειθῆ καί 
ἀσύνετον, πῶς σε καλέσω ἄνθρωπον, ἀλλ' οὐχί λίθον; Ἔλαβες εὐγένειαν παρὰ 
Θεοῦ, τί προδίδως τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως; Τί ποιεῖς;» (PG 55, 500-501α).  
Στή συνέχεια ἀπαντᾶ καί καταθέτει: «Ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ἔργον Θεοῦ, ἡ 
δὲ πλάνη ἔργον τοῦ διαβόλου» (PG 61, 282δ καί PG 63, 578). Γι' αὐτό καί 
δίνει ἰδιαίτερη σημασία στήν ὅλη ἀγωγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή νεαρή ἡλικία. 
Ἡ ὁμιλία του «περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα» 
εἶναι λίαν χαρακτηριστική. Τό μήνυμά του εἶναι διαχρονικό: «Διὰ πάντων 
ἔνεστι παιδεύειν» (PG 57, 364β) καί σέ δυναμικό – καθοριστικό  του λόγο 
λέγει: «παιδεία μετάληψις ἁγιότητός ἐστι» (PG 63, 205γ).
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Ἐπί πλέον, στά γραπτά καί στούς λόγους, τοῦ τρίτου μεγάλου ἁγίου ἀν-
δρός, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εὑρίσκουμε ὑψηλά νοήματα γιά τόν ἄν-
θρωπο. Γράφει πολύ χαρακτηριστικά: «Ὁ τεχνίτης Λόγος (τοῦ Θεοῦ) ἀπό τά 
δύο, δηλαδή τήν ἀόρατο καί τήν ὁρατή φύση, δημιουργεῖ ἕνα ζωντανό πλά-
σμα, δηλαδή τόν ἄνθρωπο˙ καί ἀφοῦ ἔλαβε τό σῶμα ἀπό τήν ὕλη, πού εἶχε 
ἤδη δημιουργηθεῖ καί ἀφοῦ ἔβαλε μέσα σ' αὐτό πνοή ἀπό τόν ἑαυτό του..., τόν 
τοποθετεῖ ἐπάνω στή γῆ τρόπον τινά, ὡς ἕνα δεύτερο κόσμο, μεγάλο μέσα στό 
μικρό, ὡς ἕναν ἄλλο ἄγγελο, μικτόν προσκυνητήν (λάτρην), ἐπιτηρητή τῆς 
ὁρατῆς κτίσεως, μυημένο στά μυστικά τῆς ἀοράτου (μόνον διά τοῦ νοῦ ἀντι-
ληπτῆς), βασιλέα τῶν ἐπιγείων, ἀλλ' ὑπήκοο στήν ἄνω βασιλεία, ἐπίγειο καί 
οὐράνιο, πρόσκαιρο καί ἀθάνατο, ὁρατό καί ἀόρατο, εὑρισκόμενον στό μέσον 
μεταξύ μεγαλείου καί ταπεινῆς θέσεως˙ τόν ἴδιον πνεῦμα καί σάρκα˙ ἕνα ζω-
ντανό ὄν, τό ὁποῖον ἐδῶ (στόν κόσμο αὐτό) διακυβερνᾶται, ἀλλ' ἀλλοῦ κατευ-
θύνεται (ἀποδημεῖ), καί, πρᾶγμα πού ἀποτελεῖ τό ἄκρον ἄωτον τοῦ μυστηρίου, 
φθάνει στή θέωση μέ τή ροπή (τάση) πρός τόν Θεόν» (PG 36, 321 ἑπ.).

Τῷ ὄντι, ὁ ἅγιος Γρηγόριος φιλοσόφησε καί θεολόγησε γιά τήν ἀνθρώπινη 
ὕπαρξη. Μάλιστα ἔθεσε ὡς βασικό μέλημα τοῦ ἀληθοῦς ἀνθρώπου τήν 
ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς. Βέβαια, ἡ ἰδέα τῆς ἀρετῆς ἦταν γνωστή στόν ἀρχαῖο 
ἑλληνικό πολιτισμό, ἀλλά στόν ἐξαιρετικά πεπαιδευμένο καί καλλιεργημένο 
Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας εὑρῆκε σέ ὕψιστο βαθμό τή θέση της καί τή δύναμη 
τῆς πραγμάτωσής της, μέσω τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς. Δέν ἀφήνει μετέωρο 
τόν ἄνθρωπο στήν πνευματική του ἀνάβαση. Δέν φιλοσοφεῖ μόνον γιά 
νά φιλοσοφεῖ. Ὁ ἄνθρωπος, θά πεῖ, ὁ ἅγιος Γρηγόριος καθίσταται ὄντως 
ἄνθρωπος μόνον ὅταν θέτει τά πάθη του ὑπό τήν ἡγεμονία τοῦ λόγου ἀλλά 
ἑνός λόγου «πού θά φωτίζεται ἀπό τόν ἐνανθρωπήσαντα Λόγον». Ἔτσι 
ἐξηγεῖται ὁ «φιλόσοφος βίος», δηλαδή ἡ κατά Χριστό ζωή μέσω τῆς ὁποίας 
φωτίζεται ἡ ἀνθρωπολογία του.

Κατ' ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω, προβάλλει ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη καί σήμε-
ρα, μέσα στήν τόση ἠθική παρακμή καί κατάπτωση νά γίνει μία παλινόρθωση 
τῆς ἐννοίας τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νά καταδειχθεῖ ἡ «δόξα τοῦ Θεοῦ, ὁ ζῶν 
ἄνθρωπος, ὁ ἐπίγειος καί οὐράνιος, ὁ πρόσκαιρος καί ἀθάνατος». Τότε μόνον  
τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀξία, θέση καί προορισμό. Γι' αὐτό 
ἀπαιτεῖται αὐτοσεβασμός καί  ἔντονος ἀγώνας για τήν κατάκτηση τῆς Ἀρετῆς 
καί μάλιστα τῆς χριστιανικῆς. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἐν προκειμένῳ, μᾶς ἔδειξαν 
«τί ἐστιν ἄνθρωπος», καί μέ τόν μελίρρυτο λόγο τους καί ἰδιαιτέρως μέ τήν 
κατά Χριστόν βιοτή τους.
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Εἰσαγωγή

Ἡ πίστις ὅπως εἶναι γνωστόν, δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία θεωρητική ἀποδοχή 
ὡρισμένων θρσησκευτικῶν ἤ δογματικῶν θέσεων, ἀλλά εἶναι δύναμις, ἡ 
ὁποία ζυμώνει τόν ὅλον ἄνθρωπον καί ἔχει ἀντίκτυπον εἰς τήν ζωήν καί 
δραστηριότητά του. Ἡ πίστις δηλ. ἐπηρεάζει καί πρέπει νά ἐπηρεάζει τόν 
τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι καί ἐνεργεῖν τοῦ πιστοῦ καί νά ἀκτινοβολεῖ εἰς τήν ἐν 
γένει διαγωγήν του. 

Πρέπει νά δίδῃ τήν κατεύθυνσιν εἰς τήν πορείαν τῆς ζωῆς του καί ν᾿ ἀπο-
τελῇ τά θεμέλια πάνω στά ὁποία στηρίζεται ἡ ὅλη οἰκοδομή τῆς ἐπιγείου 
παρουσίας τοῦ πιστοῦ.

Κατ᾿ ἀναλογίαν καί ἡ ἐκ τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας τρεφομένη καί δια-
διδομένη ἀπιστία ἔχει συνέπειες ἐπί τῆς ὅλης ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ συνέ-
πειες αὐτές βεβαίως κατ᾿ ἀρχήν εἶναι πανανθρώπινες καί γενικές, μποροῦν 
ὅμως νά λάβουν κάποια ἰδιαίτερη ἀπόχρωση ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε ὑπο-
κειμένων, τά ὁποῖα παρουσιάζουν τίς συνέπειες αὐτές καί ἐπί τῶν ὁποίων δηλ. 
ἐν προκειμένῳ ἐπενεργεῖ ἡ ἀπιστία. Ἔτσι μέσα στίς γενικώτερες συνέπειες 
τῆς ἀπιστίας παρουσιάζονται μέ κάποια ἰδιαίτερη ἀπόχρωση οἱ συνέπειες 
αὐτῆς πάνω στήν νεότητα. Ἤ μᾶλλον ὄχι μέ ἰδιαίτερη ἀπόχρωση, ἀλλά μέ 
ἐντονωτέρους χρωματισμούς.

* Ἡ ἐργασία αὐτή γράφτηκε πρό ἐτῶν σέ ἁπλῆ καθαρεύουσα. Ἐπειδή καί αὐτή εἶναι μιά 
ἱστορική μορφή τῆς γλώσσας μας προτιμήσαμε νά διατηρήσουμε τό κείμενο, ὅπως ἀκριβῶς 
τό ἔγραψε ὁ πονήσας.
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Ἐπειδή δηλ. ἡ νεότης παρουσιάζει ἐντονώτερα τήν τάσι πρός τό ἀπόλυτο 
- ἡ νεότης φλέγεται ἀπό τόν πόθο τοῦ ἀπείρου - ὅπως ἔχει λεχθῆ - γι᾿ αὐτό 
καί οἱ ἐπί τῆς νεότητος συνέπειες καί ἐπιδράσεις τῆς ἀπιστίας - ὅπως ἄλλωστε 
καί τῆς πίστεως - παρουσιάζονται ἐντονώτερες ἀπ᾿ ὅτι παρουσιάζονται στούς 
ὡρίμους. Αὐτές ἀκριβῶς οἱ συνέπειες τῆς ἀπιστίας ἐπί τῆς νεότητος ἀποτελοῦν 
καί τά τιθέμενα προβλήματα ἤ τήν ρίζαν τῶν εἰδικῶν προβλημάτων, πού 
ἐμφανίζονται κάθε φορά καί τά ὁποῖα καλεῖται νά ἀντιμετωπίσῃ ἡ Ἐκκλησία 
διά τῶν ὀργάνων της. Δέν λέγω νά λύσῃ διά τῶν ὀργάνων της, ἀλλ᾿ ἁπλῶς 
ν᾿ ἀντιμετωπίσῃ. Διότι λύσεις δίδει μόνον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς καλούμεθα νά 
γνωρίσωμε τά προβλήματα, ν᾿ ἀκούσωμε τή φωνή τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου 
καί μάλιστα τοῦ νέου ἀνθρώπου, ν᾿ ἀντιμετωπίσωμε τά προβλήματα, νά τά 
φωτίσωμε μέ τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, νά χειραγωσήσωμε τόν ἄνθρωπο, καί 
μάλιστα τόν νέο εἰς Χριστόν καί νά «ποιήσωμεν εὐθείας τάς τρίβους» διά τό 
ἔργο τῆς χάριτος.

Θά προσπαθήσωμε, λοιπόν, στήν εἰσήγησί μας αὐτή νά ἐπισημάνωμε 
ὡρισμένες συνέπειες τῆς ἀπιστίας ἐπάνω στόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί μάλιστα 
τόν νέο.

1. Κλονισμός τοῦ κύρους τῶν ἀνωτέρων ἀξιῶν τῆς ζωῆς

Ἀξία εἶναι ὅπως γνωρίζουμε ὅ,τι ἱκανοποιεῖ ὡρισμένες ὑλικές ἤ πνευματικές 
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι ἔχομε ὑλικές ἀξίες καί πνευματικές ἀξίες. Οἱ 
πνευματικές, οἱ ἀνώτερες ὅπως λέμε ἀξίες, ἔχουν ἔναντι τῶν ὑλικῶν, τῶν 
κατωτέρων λεγομένων ἀξιῶν, τήν προτεραιότητα καί πρέπει νά ρυθμίζουν τήν 
ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἀξίες δηλ. τοῦ ἀληθοῦς, τοῦ ὡραίου, τοῦ ἀγαθοῦ καί τοῦ 
ἁγίου προέχουν ἀπό τίς βιολογικές, τίς ἡδονιστικές καί τίς οἰκονομικές ἀξίες. 
Δίδοντας ὁ ἄνθρωπος τήν προτεραιότητα στίς ἀνώτερες ἀξίες, δημιουργεῖ 
πνευματικόν βίον καί μπορεῖ νά ζῇ ὄντως ἀνθρώπινα. Ἀλλοιῶς ἀνατρέπεται 
ἡ ἱεραρχική τάξις τῶν ἀξιῶν καί διαταράσσεται ἡ ἰσορροπία τῆς ἀνθρωπίνης 
ζωῆς. 

Ἀρκεῖ νά σκεφθῇ κανείς ποιές εἶναι οἱ συνέπειες, ἄν ἐπί παραδείγματι, 
σέ περίπτωσι συγκρούσεως μεταξύ τῶν ἡδονιστικῶν καί ἠθικῶν ἤ τῶν οἰκο-
νομικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν, δοθῆ ἡ προτεραιότης στίς κατώτερες, τίς ὑλικές 
ἀξίες. 

Ἀπό ποῦ ὅμως ἀντλοῦν τό κῦρος των οἱ ἀνώτερες ἀξίες; Ἡ ἐσχάτη καί 
μοναδική πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀντλοῦν οἱ πνευματικές ἀξίες τό κῦρος των εἶναι 
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἄλλη προσπάθεια θεμελιώσεως τοῦ κύρους τῶν 
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ἀξιῶν πάνω σέ ἄλλες βάσεις π.χ. πάνω στόν ἄνθρωπο ὡς ἠθική προσωπικότητα, 
κάθε δηλαδή προσπάθεια μιᾶς αὐτάρκους χωρίς Θεόν ἱεραρχήσεως τῶν 
ἀξιῶν ἀπεδείχθη οὐτοπιστική. Διότι θεμελειώθηκε πάνω στήν ἄμμο. Καί σάν 
φυσική συνέπεια ἦλθεν ὁ κλονισμός τῶν ἀξιῶν. Διότι, ἐάν κατά τά κηρύγματα 
τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας, “οὐκ ἔστι Θεός” τότε ἐκλείπουν τά σταθερά 
κριτήρια βάσει τῶν ὁποίων εἶναι δυνατόν νά ἱεραρχηθοῦν οἱ ἀξίες. Ὅπως λέγει 
ὁ Ντοστογιέφσκυ ἐπιγραμματικῶς “ἄν δέν ὑπάρχῃ Θεός, ὅλα ἐπιτρέπονται”.

Ἐάν δηλαδή οἱ πνευματικές ἀξίες καί ἡ ἱεράρχησις τῶν ἀξιῶν γενικώτερα 
εἶναι κατασκευάσματα τοῦ ἀνθρώπου, ἆρα δύναται κατά περίπτωσιν ὁ 
ἄνθρωπος καί νά καταργῇ τήν ἱεράρχησι αὐτή, πού μόνος του καί ἀνεξάρτητα 
ἀπό τόν Θεόν ἐσχημάτισε.

Ἡ ἀπιστία ἔχει λοιπόν, σάν πρώτη συνέπεια τόν κλονισμόν τοῦ κύρους 
τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν. Ὁ κλονισμός αὐτός γίνεται πιό εὔκολα στούς νέους 
γιατί ὑποβοηθεῖται καί ἀπό τήν ἀσυνέπεια τῆς διαγωγῆς τῶν ἐνηλίκων πρός 
τό κῦρος τῶν ἀξιῶν, ὅπως ἐπίσης ὑποβοηθεῖται καί ἐκ τοῦ ὅτι, γιά νά μείνῃ 
κανείς πιστός στίς πνευματικές ἀξίες ἀπαιτεῖται ἕνας ἀγώνας μέ τόν ὁποῖον 
καλλιεργεῖται ἕξις - ἦθος, τό ὁποῖον φυσικῷ τῷ λόγῳ, ἐπειδή ἐν διαπλάσει ἀκόμη 
καί διαμορφώσει εὑρίσκονται οἱ νέοι, δέν δύνανται νά ἔχουν  ἀπηρτισμένον.

Τίς συνέπειες τοῦ κλονισμοῦ τοῦ κύρους τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν δέν 
εἶναι ἀνάγκη νά ἐπισημάνωμεν. Εἶναι φανερό τό πόσο ὀλέθριες εἶναι.  
Διότι, ὁ ἄνθρωπος καί πρό πάντων ὁ νέος χωρίς τήν πίστι στίς ἀξίες χάνει τό 
σταθερό ἔδαφος πάνω στό ὁποῖο εἶναι δυνατόν νά οἰκοδομήσῃ ἐπιτυχημένα 
τήν ζωή του.

2. Κλονισμός τοῦ κύρους τῶν θεσμῶν καί τῶν φορέων 
ἤ ἐκπροσώπων τῶν θεσμῶν

Ὅπως κάθε ἱεράρχησι τῶν ἀξιῶν ἔχη κριτήριο τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι 
καί κάθε αὐθεντία πηγάζει τελικά ἀπό τήν αὐθεντία τοῦ Θεοῦ.

Καί ἄν τοῦτο ἰσχύῃ γιά κάθε ἄλλο εἶδος αὐθεντίας, πολύ περισσότερο 
ἰσχύει γιά τήν αὐθεντία καί τό κῦρος τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Διότι ἐνῶ ἡ 
σχέσις τῆς αὐθεντίας ἄλλων θεσμῶν πρός τόν Θεόν εἶναι ἔμμεσος, ἡ σχέσις 
ὅμως τῆς αὐθεντίας τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν Θεόν εἶναι ἄμεσος καί κατ᾿ 
εὐθεῖαν. Ὅταν κλονίζεται, λοιπόν, μέ τήν ἀθεϊστική προπαγάνδα ἡ πίστις 
στόν Θεό, κλονίζεται ἀμέσως τό κῦρος καί ἡ αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας. Δέν 
εἶναι βέβαια τοῦ παρόντος νά ἐξετάσωμε καί ἄλλους λόγους πού προκαλοῦν 
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τόν κλονισμό τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας στήν σύγχρονη ἀνθρωπότητα καί 
μάλιστα στήν σύγχρονη νεολαία. Περιοριζόμεθα ἐδῶ μόνο στόν κλονισμό, 
πού προκαλεῖται ἀπό τήν ἀθεϊστική προπαγάνδα καί ὁ ὁποῖος δέν εἶναι μικρός.

Ἀλλά πρέπει νά τονισθῇ ὅτι, ὅταν κλονίζεται ἡ πίστις στό Θεό, καί ὅταν 
κλονίζεται τό κῦρος τῶν ἀξιῶν τῶν πνευματικῶν, κλονίζονται καί οἱ ὑπόλοιποι 
θεμελιώδεις γιά τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καί κοινωνικοῦ ὄντος θεσμοί.

Κλονίζεται δηλ. καί ὁ θεσμός τῆς πατρίδος, τοῦ κράτους, τῆς οἰκογενείας, 
τοῦ σχολείου κ.λ.π. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἐναντίον κάθε αὐθεντίας  τάσις 
τῶν σημερινῶν νέων, ἡ ὁποία ἔχει βεβαίως καί ἄλλα αἴτια, ἐν πολλοῖς ὅμως 
στηρίζεται καί τρέφεται καί ἀπό τά ἀθεϊστικά κηρύγματα.  Ἐν προκειμένῳ δηλ. 
παρεξηγεῖται τό θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας - τό αὐτεξούσιο - κατά τούς πατέρας. 
Παρεξηγεῖται τό ἀληθινό νόημα τῆς ἐλευθερίας. Ὅτι δηλ. ἐλευθερία δέν εἶναι 
ἡ ἀπόρριψις ἀσυζητητί κάθε θεσμοῦ καί κάθε αὐθεντίας, καί ὅτι ἀκόμη ἡ 
ἐλευθερία γεννᾶ στόν ἄνθρωπο μιά βαρυτάτη εὐθύνη. Εἴμεθα καταδικασμένοι 
νά εἴμεθα ἐλεύθεροι - κατά μία ἀκραία διατύπωσι, πού τονίζει τήν βαρύτητα 
τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀπορρέει ἀκριβῶς ἀπό τήν ἐλευθερία.

Ἐφ᾿ ὅσον, λοιπόν, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί ὁ νέος ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευ-
θερίας καί ἀνεξαρτησίας - τοῦ αὐτεξουσίου - δέν διστάζει νά ἀρνηθῇ τόν Θεόν 
εἶναι ἑπόμενον νά ἀρνῆται καί τό κῦρος τῶν διαφόρων κοινωνικῶν θεσμῶν, 
νομίζοντας ὅτι καί αὐτοί στρέφονται κατά τῆς ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας 
του καί θέλουν νά τήν περιορίσουν. Ὅταν δηλ. πέσῃ τό θεμέλιο, δηλ. ἡ πίστις 
στό Θεό, καταρρέει καί τό ὅλο οἰκοδόμημα τῶν θεσμῶν καί ὄχι μόνον ὁ ἀμέσως, 
ὡς ἐλέχθη, μέ τήν αὐθεντία τοῦ Θεοῦ σχετιζόμενος θεσμός τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὅταν κλωνίζωνται οἱ θεσμοί κλονίζεται καί τό κῦρος τῶν ἐκπροσώπων 
τῶν θεσμῶν, Ἱερεύς, διδάσκαλος, πατήρ, ἔπαψαν στίς ἡμέρες μας νά ἔχουν 
τήν αὐθεντίαν, πού τούς ἀπεδίδετο σέ περασμένες ἐποχές. Ἡ πραγματικότητα 
αὐτή εἶναι καί μιά συνέπεια τῆς ὅλης ἐξελίξεως τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ 
ἀνθρώπου, πού ἀποδεσμεύεται ἀπό τήν πατριαρχική δομή τῆς ζωῆς καί 
κατευθύνεται πρός μία δομή, πού τονίζει περισσότερο τή σημασία τοῦ ἀτόμου, 
ὡς προσωπικότητος μεμονωμένης. Αὐτό βέβαια, ὄχι μόνο δέν εἶναι ἄσχετο, 
ἀλλά καί ἐκαλλιεργήθη ἀπό τό ἐν γένει πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ὅταν ὅμως ὁ τονισμός τοῦ ἀτόμου παίρνῃ ἀκραῖες μορφές καί ἀπορρίπτεται 
ἀσυζητητί κάθε αὐθεντία, τότε τίθεται σέ κίνδυνο ἡ δυνατότητα κοινωνικῆς 
ζωῆς. 
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Σ᾿ αὐτήν δέ τήν συνέπεια ὁδηγεῖ σέ τελευταία ἀνάλυσι ἡ ἀθεϊστική 
προπαγάνδα, ὅπως στήν παράγραφο αὐτή θελήσαμε νά δείξωμε.

3.  Ἡ ἄλυτη ὑπαρξιακή ἀγωνία

Ἡ ἀνθρωπίνη ὕπαρξις συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα διεξάγει μιά μάχη ἐναντίον 
τοῦ μηδενός, τό ὁποῖον τήν ἀπειλεῖ διαρκῶς. 

Πρός τρεῖς κατευθύνσεις ἀπειλεῖ τό μηδέν τήν ὑπόστασι τοῦ ἀνθρώπου 
καί δημιουργεῖ εἰς αὐτόν μία ἀγωνία ὑπό τρεῖς ἀντιστοίχως μορφάς. Τό 
μηδέν ἀπειλεῖ ὀντολογικῶς τήν αὐτοκατάφασι τοῦ ἀνθρώπου σχετικῶς ὡς 
πεπρωμένον, - ὑπό τήν ἔννοιαν ἀβέβαιον μέλλον - καί ἀπολύτως ὡς θάνατος. 

Τό μηδέν ἀπειλεῖ τήν πνευματική αὐτοκατάφαση τοῦ άνθρώπου, σχετικῶς 
ὡς κενό καί ἀπολύτως ὡς ἔλλειψις νοήματος.

Τό μηδέν ἀπειλεῖ τήν ἠθική αὐτοκατάφασι τοῦ ἀνθρώπου σχετικῶς σάν 
ἐνοχή καί ἀπολύτως σάν αἰωνία καταδίκη.

Αὐτή ἡ τριπλῆ ἀπειλή δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπο μιά τριπλῆ ἀγωνία. Τήν 
ἀγωνία τοῦ θανάτου, τήν ἀγωνία τῆς ἐλλείψεως νοήματος καί τήν ἀγωνία τῆς 
αἰωνίου καί ἀμετακλήτου καταδίκης. Καί ὑπό τίς τρεῖς αὐτές μορφές ἡ ἀγωνία 
εἶναι ὑπαρξιακή, δηλ. ἀνήκει εἰς αὐτήν τήν ὕπαρξι τοῦ ἀνθρώπου καί δέν εἶναι 
κάτι τό παθολογικό - ψυχονευρωτικό.

Ὡς πρός τήν πρώτη μορφή τῆς ἀγωνίας εἶναι δυνατό νά ποῦμε ὅτι ὁ 
θάνατος εἶναι ὁ διαρκής ὁρίζων μέσα στόν ὁποῖο ἡ ἀγωνία γιά τό ἀβέβαιο τοῦ 
μέλλοντος εὑρίσκεται διαρκῶς  ἐν ἐνεργείᾳ.

Ὁ θάνατος εἶναι πανταχοῦ παρών καί προξενεῖ τήν ἀγωνία ἀκόμη καί 
ἐκεῖ, ἀπ᾿ ὅπου λείπει ἡ ἄμεσος ἀπειλή. Κρύπτεται πίσω ἀπό τήν πεῖρα πώς καί 
ἐμεῖς μαζί μέ ὅλα τά πράγματα ὠθούμεθα ἀπό τό παρελθόν πρός τό μέλλον, 
χωρίς ἕνα παρόν στό ὁποῖο μποροῦμε νά ἐφησυχάσωμε. Κρύπτεται πίσω ἀπό 
τήν ἀβεβαιότητα καί ἀνεστιότητα τῆς κοινωνικῆς καί ἀτομικῆς μας ὑπάρξεως. 
Κρύπτεται πίσω ἀπό κάθε ἐπιβουλή ἐναντίον τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς μας 
δυνάμεως π.χ. πίσω ἀπό κάθε ἀδυναμία, ἀσθένεια ἤ ἀτύχημα. Ἐνῶ ἡ ἀγωνία 
τοῦ θανάτου εἶναι ὀντολογική, ἀπειλεῖ δηλαδή τό εἶναι μας γενικῶς, ἡ ἀγωνία 
τῆς ἐλλείψεως νοήματος, τοῦ κενοῦ, ἀπειλεῖ τήν πνευματική μας ὑπόστασι. 
Ἡ ἀγωνία τοῦ κενοῦ εἶναι ἡ ἀγωνία τῆς ἀπωλείας ἐκείνου, τοῦ ἑνός, «οὗ ἔστι 
χρεία», καί τό ὁποῖο δίνει νόημα, στήν ὕπαρξί μας. Εἶναι ἡ ἀγωνία τῆς ἀπωλείας 
ἑνός πνευματικοῦ κέντρου, μιᾶς ἀπαντήσεως εἰς τό ἐρώτημα τοῦ νοήματος 
τῆς ὑπάρξεως.  
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Τό μηδέν δηλαδή ἀπειλεῖ τό περιεχόμενο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς 
καί προκαλεῖ τήν ἀγωνία τοῦ κενοῦ. Μία πεπείθησις διαλύεται λόγῳ ἐξω-
τερικῶν γεγονότων ἤ ἐσωτερικῶν ἀνελίξεων. Ἀποχωρίζεται κανείς ἀπό τήν 
δημιουργικήν συμμετοχήν σέ μία πολιτιστική σφαῖρα, αἰσθάνεται ὅτι ἐναυά-
γησε εἰς κάτι, τό ὁποῖο μέ πάθος τόν εἶχε ἀπορροφήσει. Πέφτει ἀπό τήν 
ἀφοσίωσι σέ κάποιο ἀντικείμενο στήν ἀφοσίωσι, σέ κάποιο ἄλλο καί πάλι 
σέ ἄλλο, ἐπειδή τό νόημα ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντικειμένων ἐξαφανίζεται καί 
ὁ δημιουργικός ἔρως μεταβάλλεται σέ ἀδιαφορία ἤ ἀποστροφή. Τά πάντα 
δοκιμάζει τότε ὁ ἄνθρωπος καί ἀπό τίποτε δέν ἰκανοποιεῖται. Γεμάτος ἀγωνία 
τέλος στρέφεται πρός ἕνα ἔσχατο νόημα, μόνο γιά νά ἀνακαλύψῃ, ὅτι αὐτό 
ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἀπώλεια ἑνός πνευματικοῦ κέντρου καί αὐτή ἡ ἀπώλεια 
ἀφήρεσε τό νόημα ἀπό κάθε συγκεκριμένον περιεχόμενον τῆς πνευματικῆς 
του ζωῆς. 

Τό μηδέν ἀπειλεῖ καί ἀπό μία τρίτη πλευρά, τήν ἠθική αὐτοκατάφασι τοῦ 
ἀνθρώπου. Τό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου τό ὀντολογικόν καί πνευματικό στά ὁποία 
ἀναφέρεται ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου καί τοῦ κενοῦ δέν εἶναι μόνο δεδομένα εἰς 
αὐτόν, ἀλλά ἐγείρουν καί ἀξιώσεις. Εἶναι ὑπεύθυνος καί ὑπόλογος ὁ ἄνθρωπος 
καί ἀπαιτεῖται ἀπό αὐτόν νά ἀπαντήσῃ στό ἐρώτημα, πῶς ἀξιοποίησε τό 
ὀντολογικό καί πνευματικό εἶναι του. Δικαστής καί κατήγορος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
ἑαυτός του.

Αὐτή ἡ κατάστασι δημιουργεῖ τήν ἀγωνία τῆς ἐνοχῆς καί τῆς καταδίκης 
- ἀπωλείας. Διότι ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιῶντας τήν περατή ἐλευθερία, τήν 
ὁποίαν ἔχει, μπορεῖ νά πράττῃ ἀντίθετα ἀπό ὅσα ὀφείλει. Τότε ἀποξενώνεται 
ἀπό τήν αὐθεντική του οὐσία καί προκαλεῖται ἡ ἀγωνία τῆς ἐνοχῆς καί τῆς 
ἀμετακλήτου ἀπωλείας.

Οἱ τρεῖς αὐτοί τύποι τῆς ἀγωνίας δηλαδή ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου, ἡ ἀγωνία 
τοῦ κενοῦ καί ἡ ἀγωνία τῆς ἐνοχῆς εἶναι ἀλληλένδετοι. 

Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου “τό δέ κέντρον τοῦ θα- 
νάτου ἡ ἁμαρτία”, πού συνδέει τόσο βαθυστόχαστα τόν θάνατο μέ τήν 
ἁμαρτία καί ἑπομένως τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου μέ τήν ἀγωνία τῆς ἐνοχῆς. 
Ἡ τριπλῆ - μία στήν οὐσία της - αὐτή ἀγωνία συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα ἀπασχολεῖ 
κάθε ἄνθρωπο καί ἰδιαιτέρως ἔντονα κάθε νέον. Κάτω ἀπό τό πρῖσμα αὐτῆς 
τῆς ἀλύτου ἀγωνίας εἶναι δυνατό νά ἑρμηνευθοῦν πολλές ἐκδηλώσεις τῶν 
σημερινῶν νέων. Διότι χωρίς Θεόν ἡ ἀγωνία μένει ἄλυτος καί τά τρία αὐτά 
φλέγοντα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα τοῦ θανάτου, τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, τῆς 
ἐνοχῆς, ἀπωθοῦνται στό ὑποσυνείδητο καί ἀπό ἐκεῖ ἐπενεργοῦν καί ὁδηγοῦν 
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σέ μή ὁμαλές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά διαβαθμισθοῦν, διαφόρως 
ἀπό ἁπλές ἀταξίες καί ἀθῶες, ἀλλά ἀνώμαλες ἐκδηλώσεις τῶν νέων στήν 
κοινωνία, μέχρι σοβαρές ἀντικοινωνικές ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῆς κοινωνίας 
καί αὐτῶν τῶν ἰδίων.

Ἀνάλογες ἐκδηλώσεις παρουσιάζονται πολύ ἔντονα στήν νεολαία τῆς 
Εὐρώπης, ὅπου ἡ ὅλη ἀνέλιξις τῆς ἀθεΐας εὑρίσκεται εἰς προκεχωρημένα στάδια, 
χωρίς νά ἀποκλείωνται βέβαια καί οἱ ὑγιεῖς ἀντιδράσεις. Ἀλλ᾿ ὅσον τό ρεῦμα 
τοῦ ἀθεϊσμοῦ, τοῦ σεκουλαρισμοῦ, τῆς θρησκευτικῆς ἀδιαφορίας ἐπεκτείνεται 
καί ἡ ἐπίδρασις πάνω σέ μᾶς τῶν ἄλλων λαῶν λόγῳ τῶν διαφόρων μέσων 
πνευματικῆς ἐπικοινωνίας αὐξάνεται, πρέπει νά ἑτοιμαζόμεθα ὅτι καί ἡμεῖς ἄν 
ἐγκαίρως δέν ἀντιδράσωμεν, θά κληθοῦμε πολύ σύντομα νά ἀντιμετωπίσωμεν 
καί εἰς τήν νεολαία τῆς Ἑλλάδος ἐπικίνδυνες καταστάσεις.

4. Ἀναζήτησις ὑποκαταστάτων

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη τοῦ ἁπολύτου, δηλαδή ἔχει ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ, 
γι᾿ αὐτό καί ὅταν λέγῃ ὅτι ἀρνεῖται τόν Θεόν, δέν παύει ἐν τούτοις νά ἔχει 
καί νά λατρεύει τόν Θεόν. Μέ τήν διαφορά ὅτι Θεός του δέν εἶναι ὁ ἀληθινός 
Θεός ἀλλά διάφοροι ψευδεῖς Θεοί - εἴδωλα.

Ὅταν δηλαδή ὁ ἄνθρωπος ἀπορρίψη τήν πίστι στόν Θεό, ἀναζητεῖ τότε 
ὑποκατάστατα γιά νά κορέσῃ τή δίψα πρός τό ἀπόλυτο. Αὐτό ἀκριβῶς 
παρατηρεῖται καί στήν σημερινή νεολαία. Ἀναζητεῖ ἕνα ἰδανικό, γιά νά 
ἀφοσιωθῇ εἰς αὐτό. Ἡ ἀξία τοῦ ἰδανικοῦ αὐτοῦ μπορεῖ νά εἶναι διάφορος. Γι᾿ 
αὐτό ὅλοι οἱ προπαγανδισταί διαφόρων δῆθεν ἰδανικῶν εὔκολα μποροῦν νά 
βροῦν πρόσφορο ἔδαφος μεταξύ τῆς νεολαίας. 

Βέβαια, ὅταν τά ἰδανικά αὐτά δέν εἶναι γνήσια καί αὐθεντικά ἰδανικά, 
ὅταν εἶναι - εἰδικῶς γιά μᾶς - ξένα πρός τήν Ἑλληνική καί χριστιανική μας 
παράδοσι, ἀποκομμένα δηλαδή ἀπό τίς ρίζες μας, τότε, δυνατόν μέν πρός 
καιρόν νά ἑλκύσουν τούς νέους, μέχρις ὅμως ὅτου τούς ὁδηγήσουν στήν 
ἀποτυχία καί τήν ἀπογοήτευσι. 

Θέσι ἰδανικοῦ πού διεκδικεῖ ἀπόλυτο κῦρος στήν καρδιά τοῦ νέου μποροῦν 
νά λάβουν καί διάφορα σχετικῆς ἀξίας ἀκόμη ἀγαθά ὅπως κατώτερες ὑλικές 
ἀξίες. 

Ἔτσι τό χρῆμα π.χ. καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ εὔκολου κέρδους εἶναι δυνατόν νά 
διεκδικήσουν τό ἔδαφος μέσα στόν κόσμον τῶν ἐπιδιώξεων καί ἐνδιαφερόντων 
τοῦ νέου. Κατευθυντήριος γραμμή τότε γιά τήν ζωή του, γιά τήν ἐκλογή π.χ. 
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τοῦ ἐπαγγέλματος κ.λ.π. γίνεται ἡ ἐπιδίωξις ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρου 
χρήματος. Ἐξαρτᾶ τότε τήν ἐπιτυχία του τήν μελλοντική ὁ νέος ἀπ᾿ τίς 
οἰκονομικές δυνατότητες τίς ὁποῖες θά ἔχῃ. Ἡ ὅλη δέ ὑλιστική ἀτμόσφαιρα 
τῆς ἐποχῆς μας, μιᾶς ἐποχῆς κατά τήν ὁποία τό πνεῦμα, ἄν δέν τελῆ ὑπό 
διωγμό, τουλάχιστον πολλές φορές περιφρονεῖται ἤ παραμερίζεται, βοηθεῖ 
τόν νέο στήν διαμόρφωσι αὐτῆς τῆς πεποιθήσεως, τῆς ὑπερτιμήσεως δηλαδή 
τοῦ πλούτου, τῶν οἰκονομικῶν ἀξιῶν.

Ἐνδεικτικό τῆς νοοτροπίας αὐτῆς εἶναι, ὅτι τό ρεῦμα πρός τις ἐπιστῆμες 
καί τά ἐπαγγέλματα, πού ὑπόσχονται οἰκονομική ἄνεσι διαρκῶς ὀγκοῦνται, 
ὅπως εἶναι γνωστό.

Ὁ ὑπερτονισμός τῶν βιολογικῶν ἀξιῶν εἶναι δυνατόν ἐπίσης γιά μιά 
τουλάχιστον περίοδο ν᾿ ἀπορροφήσῃ τόν νέον. Ἡ λατρεία τῶν ἀθλητῶν μέ τίς 
μεγάλες ἐπιδόσεις δέν εἶναι δυνατόν νά θεωρηθῇ, σάν ἕνα ὑποκατάστατο τῆς 
ἀληθινῆς λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ; 

Δέν πρέπει βέβαια νά ὑποτιμᾶται ἡ ἀξία τοῦ ἀθλητισμοῦ γιά τήν ζωή 
καί ἀνάπτυξι τοῦ νέου. Ἀλλά ἡ ὑπερβολική καί μονόπλευρη ἀνάπτυξις τῶν 
ἀθλητικῶν ἐπιδόσεων, μερικές φορές εἰς βάρος ἄλλων τομέων τῆς ζωῆς, 
μπορεῖ νά θεωρηθῇ καί αὐτή σάν μία ἀναζήτησις ὑποκαταστάτου. 

Καί οἱ γενετήσιες ἱκανοποιήσεις εἶναι δυνατόν νά διεκδικήσουν τήν θέσι 
τοῦ Θεοῦ μέσα στήν καρδιά τοῦ νέου. Ἡ ἐποχή μας μέ τόν πανσεξουαλισμό, 
πού ἐν πολλοῖς τήν χαρακτηρίζει, εὐνοεῖ κατά πολύ τήν ἐγκατάστασι τοῦ 
εἰδώλου αὐτοῦ μέσα στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ νέου. Σέ ἀκραῖες περιπτώσεις 
ζῆ τότε ὁ νέος χωρίς μέλλον, χωρίς δηλαδή σοβαρή ἀντιμετώπισι καί ἀξιοποίησι 
τοῦ παρόντος γιά τήν προετοιμασία ἑνός δημιουργικοῦ καί ἐπιτυχημένου 
μέλλοντος. Ἀπορροφᾶται ἀπό τήν ἀναζήτησι ἀπολαύσεων τῆς σαρκός 
πορευόμενος «ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν αὐτοῦ».

Ἡ ἀπωλεσθεῖσα ἐπαφή μέ τόν Θεόν προξενεῖ ἕνα βαθύ αἴσθημα ματαιότητος 
καί φόβου, ὅπως ἐσημειώσαμε καί στήν προηγούμενη παράγραφο. Δέν ἔχει 
βεβαίως ὁ ἄνθρωπος σαφῆ συνείδησι αὐτοῦ. Πάντα ὅμως ἀσκοῦν αὐτές οἱ 
ἐπιδράσεις μιά διασπαστική ἐνέργεια ἐπάνω στήν ψυχή του. Εἶναι δυνατό νά 
θέσωμε τό ἐρώτημα, ἄν ὁ παρατηρούμενος ὑπερτονισμός τῶν γενετησίων, 
τόν ὁποῖον συναντᾶμε σέ ἕνα ὄχι εὐκαταφρόνητο μέρος τῆς σημερινῆς 
νεότητος, στήν πραγματικότητα ξεπερνᾶ τά ὅρια μιᾶς ηὐξημένης σεξουαλικῆς 
ἀπαιτήσεως καί πρέπει ἀλλοῦ νά ἀναζητήσωμε τά αἴτιά του.
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Δέν θά ἦταν δυνατόν νά ποῦμε ὅτι πίσω ἀπό τόν παρατηρούμενο παν-
σεξουαλισμό κρύπτεται ἡ ἐσωτερική ἀνάγκη νά θέλῃ νά ξεφύγῃ ὁ νέος ἀπό τό 
αἴσθημα, ὅτι μολαταῦτα ὅλα εἶναι μάταια - αἴσθημα πού δημιουργεῖ ἡ ἀθεΐα - καί 
νά ξεφύγῃ ἀπό τό αἴσθημα αὐτό ἀκριβῶς μέ τήν συναίσθησι μιᾶς πληθωρικῆς 
ἐπιδόσεως, πού εἶναι δυνατό νά δημιουργηθῇ μέ τή γενετήσιο περιπέτεια; 
Πολλοί ἀξιοῦν στίς ἡμέρες μας μιά εὐρύτητα στήν ἀντιμετώπισι τοῦ γενετησίου 
θέματος. Εἶναι δυνατό νά συμφωνήσωμε μ᾿ αὐτούς. Ἡ γενετήσιος δυνατότης 
ὡς τοιαύτη, εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ δημιουργοῦ. Ἀλλ᾿ ὅμως ἡ ὑποδούλωσις στίς 
γενετήσιες ἱκανοποιήσεις σημαίνει ὄχι μόνον τήν προσπάθεια φυγῆς ἀπό τήν 
ματαιότητα, ἀλλά καί ἀποκόπτει τόν δεσμόν ἐκεῖνον, πού συνδέει ὀργανικά 
τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς προσωπικότητος μέ τήν γενετήσιο ὁρμή. Καί μόνον 
ὅλα μαζί τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι προωρισμένα νά εὕρουν τήν πλήρωσίν τους 
στὸν γάμο καί τήν οἰκογένεια. 

Καταφαίνεται ἔτσι σαφῶς, ὅτι καί ὁ ὑπερτονισμός τῶν γενετησίων εἶναι μία 
ἀναζήτησις ὑποκαταστάτου γιά νά γεμίσῃ ὁ νέος τό ἐσωτερικό του κενό πού 
ἀφήνει ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἑπομένως καί ὁ πανσεξουαλισμός ἕνας ἀπό 
τούς πικρούς καρπούς τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας καί γιά νά ἀντιμετωπισθῇ 
δέν ὠφελεῖ ἁπλῶς διαφώτησις σεξουαλική τῆς νεότητος, ἀλλά διαπότισις τοῦ 
δένδρου τῆς πίστεως τό ὁποῖο μόνον φέρει καρπούς “εἰς ἁγιασμόν”. Μόνον 
ἐάν ὑψωθῇ καί πάλιν εἰς τάς καρδίας ὅλων τῶν νέων ὁ θρόνος τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ θά ἐκτοπισθοῦν οἱ βωμοί τῶν εἰδώλων τῆς σαρκός.

Καί ὁ λεγόμενος μοντερνισμός διεκδικεῖ θέσι στή ζωή τοῦ νέου ὄχι τυχαία.

Ἐπειδή ἀκριβῶς ὁ νέος ὁ ἐπηρεασμένος ἀπό τήν ἀθεϊστική προπαγάνδα 
δέν ἔχει σταθερά καί ὑγιῆ κριτήρια στίς πράξεις καί ἐνέργειές του, δέχεται τόν 
χρόνο ὡς κριτήριο. Κάθε τί πού εἶναι χρονικῶς νεώτερο, κάθε τί πού εἶναι 
σημερινό, σύγχρονο, θεωρεῖται καί σάν καλλίτερο.

Αὐτό ὅμως ἔχει ὀλέθριες συνέπειες γιατί πολλά, πολλές φορές κακά εἶναι 
δυνατόν νά εἶναι νέα καί σύγχρονα καί ὅταν γίνωνται ἄκριτα δεκτά ἀπό τούς 
νέους, ἔχουν δυσμενεῖς συνέπειες στήν ζωήν των.

Ἄν δέν ὑπάρχῃ Θεός, ἄν οἱ ἀξίες εἶναι σχετικές, ἄν οἱ αὐθεντίες δέν 
ἀναγνωρίζωνται, βάσει ποίων κριτηρίων θά κριθῇ κάθε νέο σύγχρονο καί 
θά ἀξιολογηθῇ; Ἀλλά δεχόμενος ὁ νέος ἔτσι χωρίς ἀξιολόγησι κάθε νεώτερο 
χρονικῶς, εἴτε αὐτό ἀφορᾶ στήν διαγωγή, τρόπον ζωῆς ἤ σκέψεως ὁδηγεῖται 
πολλές φορές στήν καταστροφή του. Δυνατόν κάτι νέο νά εἶναι καλό, ἀλλά 
καί δυνατόν νά εἶναι καταστρεπτικό, κακό, ἐπικίνδυνο.
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Δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἀναφέρωμε σχετικά παραδείγματα. Ἐνδεικτικά μόνο 
ὑποσημειώνομε τήν μεγάλη διάδοσι τῶν ναρκωτικῶν μεταξύ τῶν νέων στίς 
Εὐρωπαϊκές χῶρες καί μάλιστα στήν Ἀμερική. Εἶναι χαρακτηριστικοί οἱ 
ἀριθμοί πού ἀποδεικνύουν τήν αὔξησιν τῶν θυμάτων τῶν ναρκωτικῶν μεταξύ 
τῶν νέων. Τό 1964 στήν Ν. Ὑόρκη πέθαναν ἀπό ὑπερβολική δόση ἡρωΐνης 38 
νέοι. Τό 1969 τά θύματα ἀνῆλθαν σέ 224, ἀπ᾿ αὐτά 20 ἦσαν νεώτερα τών 15 
ἐτῶν. 

Σέ μία μόνο περιοχή τῆς Δ. Γερμανίας (SCHLESWIG - HOLSTEIN) τό 
πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 1970 ἐπεσημάνθησαν 219 τοξικομανεῖς, ἀπ᾿ αὐτούς μόνο 
οἱ 41 ἦταν ἄνω τῶν 21 ἐτῶν. Στόν Δ. Βερολίνο τό ἐπί τῶν τοξικομανῶν ποσοστό 
τῶν νέων ἦταν τό 1964 2%, τό 1972 τό ποστοστό αὐτό ἀνέβηκε στό 70%.

Τί σπρώχνει τούς νέους αὐτούς στόν ὀλισθηρό δρόμο τῆς χρήσεως τῶν 
ναρκωτικῶν; Εἶναι πολλά τά αἴτια, μερικά ἐπεσημάνθησαν στίς προηγούμενες 
παραγράφους.

Ὄχι μικρό ὅμως ρόλο διαδραματίζει καί ὁ μοντερνισμός, γιατί ἀκριβῶς 
ἡ ἀναζήτησι τῶν νέων συγκινήσεων καί ἡ ἀποδοχή κάθε νέου, ὡς ἀγαθοῦ, 
ὁδηγεῖ πολλές φορές σέ τέτοιες καταστροφικές καί ὀλέθριες ἀτραπούς τούς 
νέους.

Βέβαια, στήν νεότητα τῆς Ἑλλάδος δέν ἀντιμετωπίζομε τόσο ὀξέα τά 
προβλήματα αὐτά, ὅπως ἡ χρῆσις τῶν ναρκωτικῶν. Ποιός ὅμως μπορεῖ νά 
ἐγγυηθῇ ὅτι θά ἀποσοβηθῇ κάθε κίνδυνος, ἄν ἐγκαίρως δέν κινηθοῦμε 
καί δέν προλάβουμε τήν σῆψι τῶν ριζῶν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως πού 
πραγματοποιεῖται ἀπό τήν ἀθεϊστική προπαγάνδα;

Διότι σέ τελευταῖα ἀνάλυσι καί ὁ σεξουαλισμός καί ὁ μοντερνισμός μέ 
ὅλες τίς ἐκδηλώσεις, πού προέρχονται ἀπ᾿ αὐτόν, καί ὁ πρακτικός ὑλισμός 
πού ἐπιπολάζει γενικά στίς ἡμέρες μας εἶναι ὅπως εἴπαμε ὑποκατάστατα μέ 
τά ὁποῖα ἐπιχειρεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νά γεμίσῃ τό ἐσωτερικό του κενό. 
Κενό που δημιουργεῖ ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ. 

5. Συνέπειαι - Συμπεράσματα

Ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ἀναζητήσεως ὑποκαταστάτων γιά τά ὁποῖα 
ἔγινε λόγος στήν προηγούμενη παράγραφο. 

Τά εἴδωλα εἶναι ἀδύνατον νά ὑποκαταστήσουν τόν ἀληθινό Θεό. Ὁ ἄνθρω- 
πος πού ἀναζητεῖ ὑποκατάστατα ὁδηγεῖται ἀπό τό ἕνα ὑποκατάστατο στό 
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ἄλλο μή μπορῶντας νά βρῇ ἀνάπαυσι καί ἐσωτερική πλήρωσι σέ κανένα. Ἔτσι, 
πραγματοποιεῖται ἡ λεγόμενη μετάθεσις. Μεταθέτει δηλαδή ὁ ἄνθρωπος τίς 
ἐπιδιώξεις του ἀπό τήν μία κατεύθυνσι στήν ἄλλη. Μέ τή μετάθεσι αὐτή, ἐφ᾿ 
ὅσον τά ἀγαθά, πού ἀναζητεῖ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πεπερασμένα καί σχετικά, 
δέν εἶναι δυνατόν νά τόν ἱκανοποιήσουν ὁλοκληρωτικά καί νά τοῦ κορέσουν 
τίς ἐσωτερικές του ἀναζητήσεις καί τίς βαθύτερες ἐφέσεις. Τελικά, ἐπέρχεται 
ὁ κόρος καί ἡ ἀπογοήτευσις, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ καί στήν αὐτοκτονία 
ἀκόμη ἤ στό μηδενισμό ὡς θεωρία ζωῆς πλέον.

Ὁ νέος πού μέ τήν ἀπόρριψι τοῦ Θεοῦ τήν σχετικοποίησι τοῦ κύρους τῶν 
ἀνωτέρων ἀξιῶν, τήν ἀπόρριψι κάθε αὐθεντίας θεσμῶν καί ἐκπροσώπων τῶν 
θεσμῶν, μέ τήν ἄλυτη ὑπαρξιακή ἀγωνία, μέ τήν ἀναζήτησι ὑποκαταστάτων, 
τόν κόρο καί τήν ἀπογοήτευσι, ὁδηγεῖται στό μηδενισμό, δέν εἶναι δυνατόν 
πιά νά ἐνταχθῇ δημιουργικά μέσα στό κοινωνικό σύνολο. Οὔτε σάν ἄτομο-
πρόσωπο μπορεῖ νά προχωρήσῃ ἐπιτυχημένα στήν ὡριμότητα καί νά ἀναπτύξῃ 
τήν προσωπικότητά του.

Συνέπεια δηλαδή τοῦ μηδενισμοῦ, πού ἀποτελεῖ τό τελικό τέρμα ὅλης 
αὐτῆς τῆς πορείας πού ξεκινάει ἀπό τήν ἀθεΐα εἶναι ἡ ἐλλιπής ὡρίμανσις τῆς 
προσωπικότητος τοῦ νέου καί ἡ ἐλλιπής καί ἀτελής ἤ ἐντελῶς ἀνεπαρκής 
καί ἀνύπαρκτη ἔνταξι τοῦ νέου στό κοινωνικό σύνολο. Σέ τέτοιες ἀκραῖες 
περιπτώσεις ἐμφανίζονται καί οἱ διάφορες ἀντικοινωνικές ἐκδηλώσεις τῆς 
νεότητος, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά φθάσουν μέχρι καί τό ἔγκλημα ἀκόμη.

Δέν θά ἦταν ἄσκοπο στήν προκειμένη περίπτωσι νά ἀναφέρωμε καί 
μερικές σκέψεις σχετικά μέ μιά ἄλλη κατάστασι μέσα στήν ὁποία ζεῖ ὁ 
σύγχρονος νέος καί ἡ ὁποία ἐπιτείνει τήν ἔντασι τῶν συνεπειῶν τῆς ἀθεϊστικῆς 
προπαγάνδας. Ὁ σημερινός νέος δηλαδή ζεῖ μέσα σ᾿ ἕνα διαρκῆ στρόβιλο. 
Ὅλο καί περισσότερο νέα πράγματα πρέπει νά ἀφομοιώνῃ. Ἡ μία ἐντύπωσις 
διαδέχεται τήν ἄλλη. Καί ἐν τούτοις κάθε ὥρα ἔχη μόνον 60 λεπτά, κάθε ἡμέρα 
ὄχι περισσότερες ἀπό 24 ὧρες.  Ἔτσι, διατρέχει ἡ ψυχή τοῦ νέου τόν κίνδυνο νά 
χάσῃ τήν ἐλευθερία της καί νά κυριευθῇ ἀπό τήν ἀκατάσχετη ἐναλλαγή τῶν 
διαφόρων ἐντυπώσεων, ψυχικῶν καταστάσεων καί ἐρεθισμῶν. Ὁ σύγχρονος 
κόσμος θέλει νά μᾶς ἀναγκάσῃ νά δεχθοῦμε τούς ὅρους τους.

Ἐν προκειμένῳ, τό νόημα τῆς χριστιανικῆς ἀσκήσεως ἔχει τήν ἰδιαίτερη 
ἀποστολή νά ἐγγυηθῇ τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος στό σύγχρονο ἄνθρωπο 
καί μάλιστα στό νέο. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά φωτισθοῦν ἐντελῶς ἰδιαίτερες ἀπόψεις.

Νομίζομε δηλαδή ὅτι ὁ τονισμός τῆς ἀσκήσεως καί ἀγωγῆς τοῦ πνεύματος 
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γιά τούς νέους τῆς ἐποχῆς μας ἔχει σήμερα πολύ μεγαλύτερη σημασία ἀπό τήν 
ἄσκησι τοῦ σώματος. Καί αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἰδιαιτέρως ἀπαραίτητη γιά τήν νέα 
γενεά ἄσκησις τοῦ πνεύματος εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιτευχθῇ, ὅταν ἔχῃ ἀπολεσθῆ 
ἡ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεόν. 

Γιατί τότε δημιουργεῖται ἕνας φαῦλος κύκλος. Τά πλάσματα σφετερίζονται 
τήν κυριαρχία, ἀμέσως μόλις λησμονήσουν τόν δημιουργό τους. Τότε βλέπουν 
ἑαυτά σάν σκοπό καί τέλος τῶν πάντων.

Τεχνική ἤ χρήματα, ἀνέσεις ἤ γενετήσιοι ἱκανοποιήσεις, ὅταν καταλάβουν 
μέσα στήν καρδιά τοῦ νέου τήν θέσι τοῦ Θεοῦ, ὅταν δηλαδή ἀκριβῶς 
ἀναζητήσῃ σ᾿ αὐτά ὁ ἄνθρωπος ὑποκατάστατα τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖον ἀπώλεσε, 
τότε αὐτά κερδίζουν τήν κυριαρχία πάνω στόν ἄνθρωπο. Χειραφετούμενος, 
δηλαδή, ὅπως νομίζῃ ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἀπόρριψι τοῦ Θεοῦ ὑποδουλώνεται 
στά πράγματα. Ἔτσι ὅμως διαστρέφεται τό ἀληθινό νόημα τῶν πραγμάτων 
αὐτῶν. Θά ἔπρεπε ὁ ἄνθρωπος νά κυριαρχῇ πάνω σ᾿ αὐτά πρός δόξαν τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως τῆς σημερινῆς κοινωνίας ἐνῶ κατέχει ἐξαιρετικά 
ἀνεπτυγμένες πνευματικές καί διανοητικές δυνάμεις, κυριαρχημένος, ἀπό τά 
ὑποκατάστατα ἔχει χάσει τήν ἐλευθερία του καί δέν βρίσκει πιά τό δρόμο πρός 
τόν ἀληθινό Θεό, γιά νά κατακτήσῃ τήν ἀπόλαυσι τῆς ἐλευθερίας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, κατανοῶντας ὅλη αὐτή τήν ὀδυνηρή πραγματικότητα, 
πού δημιουργεῖ ἡ ἀθεΐα, μέ συμπάθεια καί κατανόησι, ὄχι σάν δικαστής, ἀλλά 
σάν φιλόστοργη Μητέρα βλέποντας τήν νεότητα, πρέπει νά πείσῃ τούς νέους, 
πού διακατέχονται ἀπό τή δίψα τῆς ζωῆς καί ἀνεξαρτησίας, διακηρύττουσα ὅτι 
μόνον ἐάν “ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε” καί ὅτι αὐτός 
δίδει “ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα”. 

Ἐπίλογος

Προσπαθήσαμε σ᾿αὐτή τήν εἰσήγησι νά ἐπισημάνωμε ὡρισμένες θεμελι-
ώδεις συνέπειες τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας πάνω στόν σύγχρονο ἄνθρω- 
πο καί μάλιστα στό νέο. Ἀπό τίς βασικές αὐτές συνέπειες τῆς ἀθεΐας ἀπορρέουν 
πάρα πολλά προβλήματα καί στήν Ἑλληνική νεολαία. Μερικά ἀπ᾿ αὐτά 
εἶναι ἡ κρίσις τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου καί γενικώτερα τῆς θρησκευτικῆς - 
ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς τῆς νεότητος, τό μικρό ποσοστό τῶν ἐκκλησιαζομένων 
νέων καί γενικώτερα ἡ ἀδιαφορία τῶν νέων γιά τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως τουλάχιστον ἐμφανίζεται αὐτή σήμερα σ᾿ αὐτούς κ.ε.ἕ.

Δέν ὑπεισερχόμεθα στήν ἐξέτασι τῶν εἰδικῶν αὐτῶν θεμάτων γιατί 
νομίζομε ὅτι δέν εἶναι δυντόν νά  ἐξετασθοῦν αὐτά στόν περιωρισμένο χῶρο 
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αὐτῆς τῆς εἰσηγήσεως, οὔτε ἔχει τήν δυνατότητα ὁ γράφων νά ἐξετάσῃ μέ 
πληρότητα ὅλα αὐτά τά προβλήματα τοσούτῳ μᾶλλον καθ᾿ ὅσον καθ᾿ ἕνα 
ἀπό τά προβλήματα αὐτά μπορεῖ καί πρέπει νά ἀποτελέσῃ τό θέμα ὄχι μιᾶς 
ἀλλά πολλῶν εἰσηγήσεων καί ἐπισταμένων μελετῶν καί συζητήσεων.

Ἐθεωρήσαμε σκόπιμο νά ἐπισημάνωμε μόνο τίς ρίζες τῶν παρουσιαζομένων 
εἰδικῶν προβλημάτων, γιατί πολλές φορές χωρίς σοβαρή κρίσι καταδικάζομε 
πολλές ἐκδηλώσεις καί ἐνέργειες τῆς νεότητας, χωρίς προηγουμένως νά 
ἔχωμε ἐντοπίσῃ καί τήν βάσι καί αἰτία τῶν παρουσιαζομένων κακῶν, ἔτσι μᾶς 
ξεφεύγει ἡ οὐσία τῶν προβλημάτων αὐτῶν καί εἶναι ἀδύνατος πιά ἡ ριζική καί 
ἐπιτυχής ἀντιμετώπισις τοῦ καθενός ἀπό αὐτά.

Τότε καί οἱ ἐπεμβάσεις μας στή ζωή τῆς νεότητος, οἱ ὁποῖες γίνονται εἴτε 
ὑπό μορφήν ἐπικρίσεων - παρατηρήσεων, εἴτε ὑπό μορφήν συμβουλῶν καί 
παραινέσεων, γίνονται μέ ἀδιαφορίαν ἤ καί θυμηδία δεκτές ἀπό τούς νέους, 
γιατί εἶναι ἐμφανές σ᾿ αὐτούς ὅτι δέν κατανοοῦνται στό βάθος καί τά αἴτια τῶν 
ἐνεργειῶν των. Καί νομίζομε ὅτι τό πρῶτο καί θεμελιῶδες βῆμα γιά μιά ἐπιτυχῆ 
ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῶν νέων ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά 
πείσωμε τούς νέους ὅτι πράγματι, θά βροῦν κατανόησι στήν Ἐκκλησία. Νά 
τούς πείσωμε ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικοί λειτουργοί δέν εἶναι ἐπιτιμηταί και κριταί 
τῶν παρεκτροπῶν των, ἀλλά κυρίως οἱ συμπαθεῖς καί γεμάτοι κατανόησι 
παραστάται, πρόθυμοι πάντοτε νά ἐπιχέουν ὄχι μόνο τόν οἶνον καυτηριασμοῦ 
καί τῆς ἐπιτιμήσεως, ἀλλά προηγουμένως τό ἔλαιον τῆς συμπαθείας καί τῆς 
κατανοήσεως στίς πληγές τῆς συγχρόνου νεότητος τῆς ἐμπιπτούσης πολλάκις 
στούς διαφόρους καί ποικιλομόρφους ληστάς πού ἐκκινοῦν ἀπό τήν ἀθεϊστική 
προπαγάνδα.

Γνωρίζω ὅτι δέν ἐξηντλήθη τό θέμα. Μιά εἰσήγησις ὅμως γίνεται γιά νά 
εἰσάγῃ στό θέμα καί ὄχι νά τό ἐξαντλῇ. Ἄν οἱ λίγες ἀνωτέρω σκέψεις βοηθή-
σουν ἄλλους νά κάνουν πολύ περισσότερες, χρησιμώτερες καί ἀξιολογώτερες 
σχετικές σκέψεις, τότε ἡ εἰσήγησις αὐτή ἐπέτυχε τοῦ σκοποῦ της. 



Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
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a
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΙΧΑΙΡΑ κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ1*  

Εἶναι ἀξιοθαύμαστο τὸ μέγεθος τῆς παιδείας ποὺ ἔλαβαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες 
σὲ σχέση μὲ τὴν ἐποχή τους. Ἀκόμη θαυμασιότερες εἶναι οἱ ἐπιδόσεις τους 

καὶ οἱ διακρίσεις τῶν ὁποίων ἔτυχαν ἐκ μέρους τῶν διδασκάλων τους. Θαυμα-
σιώτατον δὲ εἶναι τὸ ἐξαίρετον χάρισμα νὰ παραμένουν διαχρονικὰ στὸ προ-
σκήνιο, τόσον τῆς ἁγιότητος ὅσον καὶ τῆς θεολογικῆς, ποιμαντικῆς, ἑρμηνευ-
τικῆς, ψυχοπαθογενετικῆς, κοινωνιολογικῆς καὶ λοιπῆς ὅσης παρακαταθήκης. 

Ὡς ἐκ τούτου, τὸ κύριο πρόβλημα ποὺ θὰ ἀπασχολήσει τὴν παροῦσα ὁμι-
λία, εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποίαν οἱ τρεῖς μας Ἱεράρχες, Βασίλειος ὁ Μέγας, 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, παραμένουν διαχρονικὰ 
στὸ ἐπίκεντρο τοῦ πνευματικοῦ στερεώματος τῆς οὐράνιας ταξιαρχίας. Διότι, 
ἐὰν παρατηρήσουμε τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐργογραφίαν καὶ τὴν συναξαριακὴν 
ἁγιολογίαν, πλῆθος ἐπωνύμων Ἁγίων καὶ σεσωσμένων ἐπηρεάστηκαν θετικά, 
εἴτε ἀπὸ τὰ κείμενά τους, καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν παραπέμπουν σ᾽ αὐτά, εἴτε ἀπὸ 
τὴν ἴδια τὴν ζωή τους.

Ἡ συνταύτισις τῶν βασικῶν βιογραφικῶν στοιχείων καὶ τῶν τριῶν Ἱε-
ραρχῶν εἶναι ἐμφανής, παράλληλα μέσα σὲ ἁπλὲς γραμμὲς καταχωρίζεται τὸ 
πλαίσιο. Γεννήθηκαν  σὲ εὐσεβεῖς οἰκογένειες καὶ ἀνατράφηκαν «ἐν παιδείᾳ 
καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου». Τὸ πόσο πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος κρύβουν 
αὐτὲς οἱ λίγες λέξεις δὲν περιγράφεται, διὰ τοῦτο καὶ σ᾽ αὐτὲς τὶς λίγες λέξεις 
θὰ παραμείνουμε ἐρευνώντας τες, διότι σ᾽ αὐτὲς κρύβεται τὸ μεγάλο μυστικὸ 
τῆς διαχρονικῆς τους διαλαμπῆς.

* ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ 
ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ.
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Γι᾽ αὐτό, εἶναι σημαντικὸ νὰ διευκρινίσουμε ἑρμηνεύοντας σωστὰ τὸ «ἐν 
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου», ὥστε, εἰσχωρώντας στὴν βιογραφία τῶν Ἁγίων, 
νὰ ἁλιεύσουμε τὸν μαργαρίτη τῆς δικῆς τους τελειότητας καὶ ἁγιότητας.

Τὰ περὶ τῆς τελειότητος καὶ ἁγιότητος διδάσκει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χριστός, ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτὴς καὶ Θεός μας, στὰ Εὐαγγέλια λέγοντας: 
«εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ 
ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι», καὶ ἀλλοῦ «ἅγιοι γίνεσθε, 
ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». Ὡς ἐκ τούτου, τὴν τελειότητα καὶ τὴν ἁγιότητα τὴν προ-
σφέρει ὁ Θεός, μᾶς καλεῖ νὰ τὴν ἀποκτήσουμε, καὶ ἐναπόκειται στὴν διάθεσή 
καὶ στὴν θέλησή μας τὸ νὰ τὴν οἰκειοποιηθοῦμε.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ γνωρίζουμε ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ», λέγει ὁ Κύριος, «οὐ δύ-
νασθε ποιεῖν οὐδὲν». Γι᾽ αὐτὸ μᾶς παραγγέλλει: «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν». Ἄρα εἶναι σημαντικὸ νὰ 
θέλουμε, νὰ τὸ ποθοῦμε καὶ νὰ τὸ ζητοῦμε μὲ πίστη, καὶ ἐν καιρῷ τῷ δέο-
ντι ὁ Κύριος θὰ τὸ δώσει. Διότι ὁ Θεός, ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἐκ προοιμίου 
μᾶς ἀναγνωρίζει ὡς παιδιά του καὶ μᾶς καλεῖ, ὅταν θὰ τοῦ μιλήσουμε, νὰ τὸν 
ἀποκαλέσουμε «Πατέρα μας». Ἐναπόκειται σ᾽ ἐμᾶς, ἐὰν θέλουμε, νὰ γίνουμε 
παιδιά του.

Μᾶς ὑπενθυμίζει τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος, λέγοντάς μας ὅτι 
ὁ Θεὸς πρὸς ἐμᾶς «ὡς υἱοῖς διαλέγεται· υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, 
μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ 
δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται».

Ἐκείνους τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς ἀναγνωρίζει ὡς παιδιά του τοὺς ἐλέγχει, 
τοὺς ἐξετάζει, τοὺς ἀξιολογεῖ καὶ τοὺς παιδαγωγεῖ, τοὺς παιδεύει, τοὺς «μα-
στιγώνει», ἐπιτρέπει νὰ ἔλθουν σ᾽ αὐτοὺς διάφοροι πειρασμοὶ ὥστε νὰ ἀναδει-
χθοῦν τέλειοι.  Ἐμεῖς, λόγῳ τῆς πεπτωκυῖας καταστάσεώς μας, ξεχνοῦμε τὸν 
Θεὸν καὶ ὀλισθαίνουμε σὲ ἁμαρτίες. Γι᾽ αὐτό, παιδαγωγικὰ ὁ Θεὸς παραχω-
ρεῖ νὰ περνοῦμε θλίψεις. Κι ἐμεῖς, μετὰ τοῦ προφήτου Ἡσαΐου ἀναφωνοῦμεν, 
«ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν σου, ἐν θλίψει μικρᾷ ἡ παιδεία σου ἡμῖν», καὶ μετὰ τοῦ 
προφητάνακτος Δαβίδ, «παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος καὶ τῷ θανάτῳ οὐ 
παρέδωκέ με», καὶ ἀφοῦ «διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ», ὁ Θεός, πατρικῷ τῷ τρόπῳ, διὰ τῆς Χάριτός του διαπλάθει 
τὸν ἀνδριάντα τῆς ψυχῆς μας χριστοκεντρικὰ καὶ χριστομορφικά. Γι᾽ αὐτὸν 
τὸν λόγο «ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύου-
σα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως 
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καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι». Ἐπέφανεν ὁ Χριστός μας, 
καὶ γιὰ νὰ μᾶς παροτρύνει στὴν ΟΔΟΝ ποὺ εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος, ἔγινε γιὰ μᾶς 
ἄνθρωπος καὶ ἔπραξε ὅ,τι ἔπρεπε ἀπ᾽ ἀρχῆς νὰ κάνουμε, παρεκτὸς τῆς ἁμαρ-
τίας, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει τὴν ὁδόν. Ἔγινε ὁ ἴδιος ἡ ΟΔΟΣ μας καὶ μᾶς καλεῖ 
σ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδό. Καὶ εἶναι ἡ ΟΔΟΣ του, ὁδὸς μαρτυρίου· σταυροῦ καὶ θα-
νάτου ἐπαγγελία, γιὰ νὰ λάβουμε κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις. Πάντες ὅσοι 
ἔλαβαν τὸν κλῆρο, ἔτυχαν τῆς παιδείας Κυρίου.

Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ἀναγνωρίζει πάντες ὡς παιδιά 
του. Δὲν εἶναι προσωπολήπτης, δὲν ἀποστρέφεται κανέναν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὴν 
παιδείαν του τὴν χαρίζει σὲ κάθε μία ψυχή. Μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει ὁ ψαλμῳ-
δὸς λέγοντας «πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων», καὶ ἀλλοῦ «πολλαὶ αἱ μάστιγες 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ». Ἡ παιδεία Κυρίου χαρίζεται σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως, δικαίους 
καὶ ἁμαρτωλούς. Ἡ διαφορὰ βρίσκεται στὴν πρόσληψιν καὶ τὴν ἀποδοχήν. Οἱ 
μέν, παιδευόμενοι ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς εὔφορη γῆ, αὐξάνουν καὶ καρποφοροῦν 
ἑκατονταπλάσια στὴν ἀρετὴν καὶ ἀναδεικνύονται δίκαιοι εὐχαριστοῦντες τὸν 
Θεόν, οἱ δὲ ἄλλοι, καὶ αὐτοὶ παιδευόμενοι ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς γῆ πονηρά, 
αὐξάνουν στὴν κακία καὶ ἀναδεικνύονται ἁμαρτωλοὶ γογγύζοντες κατὰ τοῦ 
Θεοῦ.

Ἡ παιδεία ποὺ προσφέρει ἕνας πατέρας στὰ παιδιά του εἶναι γιὰ τὸν λίγο 
παρόντα αἰῶνα τὸν ἀπατεῶνα, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν παιδεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία 
στοχεύει σὲ ἕνα μεγάλο καὶ σπουδαῖο συμφέρον γιὰ τὸν ἄνθρωπο· στὸ νὰ με-
ταλάβει τὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Σίγουρα, ὅταν παιδεύεται ὁ ἄνθρωπος λυ-
πᾶται, θλίβεται, πονεῖ, ἀλλὰ κάνοντας ὑπομονὴν -«ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον 
ἐχέτω»- ὁδηγεῖται στὴν εἰρήνην, ἡ δὲ εἰρήνη χαρίζει τὴν ἐκ πίστεως δικαιοσύ-
νην, ἡ δὲ δικαιοσύνη εἶναι ὁ καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν πληρότητά 
του· «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρη-
στότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια».

Ἐπειδὴ εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ ὡς ἄνθρωποι πίπτουμε, «ὅτι ἔγκειται ἡ διά-
νοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος αὐτοῦ», καὶ ἐπειδὴ δὲν 
κρίνουμε τὸν ἑαυτό μας γιὰ νὰ διορθωθοῦμε, μᾶς κρίνει ὁ Θεός· «κρινόμενοι 
ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν»· «ὡς παιδευ-
όμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι», πορευόμαστε τὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς μας, 
«ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν», ἁγιαζόμενοι 
ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ παιδαγωγούμενοι ὑπὸ τοῦ Κυρίου. Στόχος μας, «ἵνα μὴ πεποι-
θότες ὦμεν ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκροὺς». Γι᾽ αὐτό, 
οἱ παῖδες τοῦ Θεοῦ περνοῦν μέσα ἀπὸ ποικίλους καὶ δύσκολους πειρασμούς, 
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ὥστε νὰ μποροῦν νὰ λένε «ἵνα ὦμεν ἓν μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», 
πληρώνοντας στὸν ἑαυτόν τους τὴν πρώτην καὶ κυρίαν ἐντολὴν «ἀγαπήσεις 
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ 
τῇ διανοίᾳ σου· αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή· δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· 
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».

Συμπερασματικὰ, ἡ παιδεία Κυρίου δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν Σταυρὸν τοῦ 
Κυρίου, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ Ἀπ. Παῦλος καυχᾶται λέγοντας: «ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο 
καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ 
κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ». Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι ἄλλο 
τι, παρὰ βάθος ταπεινώσεως καὶ ὕψος ἀγάπης. «Διὰ καταδύσεως, ἡ πρὸς Θεὸν 
ἡμῶν ἄνοδος γίνεται».

Ὅλη αὐτὴ ἡ παιδεία Κυρίου καλλιεργεῖ τὴν βαθεῖαν καρδίαν. Ἡ καρδία εἶναι 
τὸ κέντρον, ὁ πύργος ἐλέγχου σύνολης τῆς ψυχοσωματικῆς ὀντότητας. Ἀναλό-
γως τοῦ λογισμοῦ ποὺ θὰ δεχθεῖ ἡ καρδία, ἀνάλογη θὰ εἶναι καὶ ἡ συμπεριφο-
ρά. Εἶναι αὐτὸ τὸ μαθηματικὸ ἀξίωμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, δόγμα καὶ ἦθος, 
ἢ δογματικὴ συνείδησις. Σ᾽ αὐτὴ τὴν διαμόρφωση τῆς δογματικῆς συνείδη-
σης «πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, 
πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ». Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γρα-
φῆς καὶ τῶν συγγραμμάτων τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι κατεχώρισαν τὴν 
 δι᾽ Ἁγίου Πνεύματος θείαν τους ἐμπειρίαν, τροφοδοτεῖ τὸν νοῦν, ὁ ὁποῖος μὲ 
τὴν σειρά του τροφοδοτεῖ τὴν καρδίαν. Κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ ἄνθρωπος 
ἐκλέγει, καὶ μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ ἐκλέγει τὸ ἀγαθόν, ἀντὶ τοῦ πονηροῦ, πάντο-
τε, χάριτι Χριστοῦ.

Ἡ σφαιρικὴ αὐτὴ παιδεία, καλλιεργεῖ σύνολον τὸν ἄνθρωπον στὴν εὐσέ-
βειαν καὶ στὴν θεοσέβειαν· «ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγ-
γελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης», ἐν ἀντιθέσει πρὸς «τοὺς βε-
βήλους καὶ γραώδεις μύθους» οἱ ὁποῖοι παρομοιάζονται μὲ τὰ ἀρνητικὰ τῆς 
παιδείας, καὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους μᾶς παροτρύνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος νὰ πα-
ραιτούμαστε.

Ἡ παιδεία τῶν γραμμάτων, ἡ λεγομένη θύραθεν, ὀφείλει νὰ θεραπεύει τὴν 
τῆς καρδίας κάθαρσιν. Ἡ διακονία τῆς θύραθεν παιδείας πρέπει νὰ εἶναι τὸ 
μέσον τῆς θεογνωσίας. Ἡ θεογνωσία εἶναι τὸ ζητούμενον. Ἡ θύραθεν παι-
δεία πρέπει νὰ εἶναι ἡ θεραπαινίδα τῆς θεογνωσίας. Ἂν ἀπομονωθεῖ ἡ θύρα-
θεν παιδεία καὶ αὐτονομηθεῖ, τότε εἶναι δυνατὸν νὰ καταστρέψει παντελῶς, 
ψυχῇ τε καὶ σώματι, τὸν ἄνθρωπον. Πολλοὶ ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τὴν 
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ἴδιαν, ἢ καὶ παρόμοιαν, ἢ καὶ περισσότερην ἐγκύκλιον παιδείαν. Πολλοὶ ἀκόμη 
ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν προικισθεῖ παρὰ Θεοῦ μὲ τὰ ἴδια χαρίσματα ὅπως 
καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες· τὴν ὀξύνοιαν, τὴν μνήμην, τὴν ἀναλυτικὴν συνάμα δὲ καὶ 
τὴν συνθετικὴν σκέψιν, τὴν ρητορείαν, τὴν εὐγλωττίαν, τὸν προγραμματισμὸν 
καὶ τὴν συστηματικότητα στὴν ζωή, τὴν εὐσέβειαν ἀπὸ τὴν οἰκογένειάν τους 
καὶ πολλὰ ἄλλα. Δυστυχῶς ὅμως γιὰ ᾽κείνους, εἴτε λησμονήθηκαν προϊόντως 
τοῦ χρόνου εἴτε χάθηκαν μέσα στὸν κυκεώνα τῶν αἱρετικῶν διαστρεβλώσεων 
τῆς πίστεως καὶ παραδόθηκαν στὸ ἀνάθεμα.

Τί ἦταν αὐτὸ ποὺ εἶχαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ τὸ στεροῦνταν οἱ τελευταῖοι 
δυστυχεῖς ἄνθρωποι; Παιδείαν καὶ νουθεσίαν Κυρίου. Ἀλλὰ δὲν ἦταν μόνον 
αὐτό. Μαζὶ μὲ αὐτὸ χρειάζεται καὶ κάτι ἄλλο. Τὸ δεύτερο συστατικὸ εἶναι ἡ 
ἀγαθὴ καρδία. Ὁ σπόρος τῆς παιδείας Κυρίου χρειάζεται γῆν-καρδίαν καλὴν 
καὶ ἀγαθήν, γιὰ νὰ δεχθεῖ τὸν σπόρον καὶ νὰ παράξει ἑκατονταπλασίονα.

Γι᾽ αὐτὸ βλέπουμε στὸν βίο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅταν τελείωσε τὶς 
σπουδές του στὴν Ἀθήνα καὶ ἐπέστρεψε στὸ πατρικό του σπίτι στὴν Καππα-
δοκία, ἔχοντας φέρει μαζί του τὸν ἀθηναϊκὸ ἀέρα τοῦ ὑπερφίαλου ἐγωιστικοῦ 
πνεύματος, ἡ ἀδελφή του Μακρίνα τὸν ἐπιτιμᾶ. Αὐτὸς δὲν ἀντιστέκεται καὶ 
δὲν αὐθαδιάζει, ἀλλὰ κλίνοντας τὸν αὐχένα, δέχεται τὴν ἐπίπληξη. Κλίνοντας 
τὸν αὐχένα, ταπεινώθηκε, καὶ δεχόμενος τὴν ἐπίπληξη ταπεινώνεται σφόδρα. 
Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωσις, ἐκεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπαναπαύεται.

Ἀκολούθως ἀποσύρεται στὴν ἔρημο. Ὅπου ἔρημος, ἐκεῖ καὶ κακοπάθεια· 
μέσα στὴν κακοπάθεια ἐμπεριέχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Ὅταν ἀναλάβει ὁ 
ἄνθρωπος τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐν γνώσει, εἴτε ἑκουσίως εἴτε ἀκουσίως, 
τότε ἔμπρακτα δηλώνει τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεό. Διότι λέει ὁ Κύριος: «ὁ 
ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με». Διὰ τοῦ 
Σταυροῦ Ἀνάστασις καὶ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, καὶ διὰ τῆς κακοπάθειας ἡ 
ἀπάθεια καὶ ἡ ἑνότης ὅλου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἡ δὲ μόνωσις, εἶναι παρά-
στασις τοῦ ἀνθρώπου μόνου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐνώπιος ἐνωπίῳ. Στὸ ὕψος 
τῆς Σταυρώσεως σημειοῦται ἡ τελείωσις. Τελειούμενος ὁ Βασίλειος χάριτι 
Θεοῦ καὶ ἐπιστρέφων στὸν κόσμο καὶ γενόμενος ἀρχιερέας, ὄχι μόνον τελει-
οποιήθηκε, ἀλλ᾽ ἔτι περισσότερο καταστολίστηκε μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ 
στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ὄχι μόνον ἐκείνων ποὺ τὸν εὐλαβοῦνταν ἀλλὰ πολὺ 
περισσότερον ἐκείνων ποὺ τὸν ἐπιβουλεύονταν καὶ δήλωναν ἐχθροί του, φαι-
νόταν ὡς ὁ Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸ μαρτυρεῖ ὁ ἔπαρχος Μόδεστος καὶ ὁ αὐτο-
κράτορας Οὐάλης.
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Τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τοὺς δύο ἄλλους Ἱεράρχες. Ὁ Γρηγόριος, ἐπιστρέ-
φοντας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἐν πρώτοις πορεύεται στὸν Πόντο λόγῳ μίας ἐσωτε-
ρικῆς παρόρμησης, στὸ ἀσκητήριο τοῦ Ἁγ. Βασιλείου, ἔχοντας τὸν πόθον τῆς 
ἡσυχίας καὶ τοῦ θείου ἔρωτα. Κληθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ πατρός του καὶ τηρώντας 
τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου «τίμα τὸν πατέρα σου...», ἐπιστρέφει στὴν πατρικὴ 
οἰκία ἐν Ναζιανζῷ, καὶ ἑκὼν ἄκων, χειροτονεῖται πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν πατέρα 
του. Μὴ θέλοντας ὑπήκουσε στὴν πατρικὴ φωνή, παρόλο ποὺ ποθοῦσε τὴν 
ἡσυχία. Ἡ ἀκούσια ὑπακοὴ εἶναι γέννημα βαθειᾶς ταπεινώσεως. Ἀκολουθεῖ 
ἡ ἔξοδος στὴν ἔρημο μὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθα ποὺ ἀναφέρθηκαν ἀνωτέρω 
στὸν Μέγα Βασίλειο.

Ἂς σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα διετέλεσαν συνα-
σκητές, συνερημῖτες, συνησυχαστές. Μελέτη τους, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ 
μικρὸν τὸ λάμβδα καὶ μὲ κεφαλαῖον. Ἐπανακαλεῖται ἀπὸ τὸν πατέρα του καὶ 
χειροτονεῖται ἀρχιερέας. Ἐπαναλαμβάνεται καὶ σ᾽ αὐτὸν ἡ κατακόσμησις καὶ 
ὁ στολισμὸς τῶν χαρισμάτων διὰ τοῦ Παναγίου καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύματος, 
καὶ ὁ λύχνος τίθεται ἐπὶ τὴν λυχνίαν τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός, σὲ ἕναν πειρασμὸ 
ποὺ ἐνέσκηψε μέσα στὸ ποίμνιο καὶ ἑτοιμαζόταν νὰ ἀναχωρήσει, συνάμα δὲ νὰ 
ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸν θρόνο του γιὰ τὴν γαλήνη τῆς Ἐκκλησίας, ἀκούει μέσα 
ἀπὸ τὸ πλῆθος μία φωνὴ νὰ τοῦ λέει: «Φεύγεις πάτερ, ἀλλὰ μαζί σου παίρνεις 
καὶ τὴν Ἁγία Τριάδα». Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας τιμήσει τὸν Θεὸν διὰ 
βίου καὶ λόγων, τιμᾶται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ δὲ Ἰωάννης, ὡς μονογιός, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα του, ζήτησε ἀπὸ 
τὴν μητέρα του νὰ ἀναχωρήσει στὴν  ἔρημο. Ἐκείνη τὸν παρακάλεσε ζητώντας 
του νὰ μείνει μαζί της μέχρι τὸν θάνατό της, καὶ ἀκολούθως νὰ πράξει ὅ,τι τὸν 
εὐχαριστεῖ. Ὑπακούοντας στὴν μητέρα του καὶ μὴ θέλοντας, ἀποσύρθηκε λίγα 
χρόνια ἀργότερα, μετὰ τὸν θάνατό της, στὴν ἔρημο. Γῆ καλὴ καὶ ἀγαθή, ὡς 
καὶ οἱ προηγούμενες, καὶ ἑπόμενος τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν, δὲν ἄργησε νὰ καρπο-
φορήσει ἑκατονταπλάσια, ἀναλαμβάνοντας τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου καὶ ἔχο-
ντας ὡς μελέτην αὐτοῦ ἡμέρας καὶ νυκτὸς τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἄργησε 
καὶ αὐτὸς νὰ τεθεῖ ὡς λύχνος ἐπὶ τὴν λυχνίαν τῆς Ἐκκλησίας.

Χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ λόγος καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Μεγάλου Ἀρσενί-
ου. Κάτοχος μεγάλης ἐγκυκλίου παιδείας καὶ χαρισματικὸς σφόδρα, διετέλεσε 
παιδαγωγὸς τῶν βασιλόπαιδων Ἀρσακίου καὶ Ὀνωρίου, υἱῶν τοῦ Μεγάλου 
Θεοδοσίου. Ἐγκαταλείποντας στὴν συνέχεια πᾶσαν τὴν κοσμικὴν ματαιότητα 
τοῦ παρόντος αἰῶνος, προσῆλθε στὴν ἔρημο τῆς Νιτρίας, ταπεινούμενος καὶ 
ὑποτασσόμενος σὲ μοναχοὺς ἀγραμμάτους κατὰ κόσμον καὶ μὲ πολὺ λιγότε-
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ρη μόρφωση ἀπὸ τὸν ἴδιο. Ὅταν λοιπὸν κάποτε τὸν εἶδε κάποιος νὰ ἐρωτᾶ 
ἕναν αἰγύπτιο γέροντα γιὰ τοὺς λογισμούς του, τοῦ εἶπε: «Ἀββᾶ Ἀρσένιε, πῶς, 
ἐνῶ κατέχεις τόση παιδεία ἑλληνικὴ καὶ ρωμαϊκή, ἐρωτᾶς τοῦτον τὸν ἀγροῖκο 
γιὰ τοὺς λογισμούς σου;», ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Τὴν ἑλληνικὴ καὶ ρωμαϊκὴ 
παιδεία κατέχω, τὴν ἀλφάβητο ὅμως τοῦ ἀγροίκου τούτου δὲν τὴν ἔχω μάθει 
ἀκόμη», ὑπονοώντας τὴν καλογερικὴν βιοτήν.

Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς σοφίας καὶ τῆς ταπεινώσεως καὶ οἱ τρεῖς 
μας Ἱεράρχες πορεύθηκαν ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ κόσμου στὸ πανεπιστήμιο 
τῆς ἐρήμου. Δὲν τοὺς ἦταν ἀρκετὸ τὸ ἕνα πτυχίο, χρειάζονταν καὶ τὸ ἄλλο. 
Γι᾽ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ πέτυχαν. Ἀρίστευσαν καὶ στὸ ἕνα, ἀρίστευσαν καὶ στὸ 
ἄλλο.

Ἔχοντας τεθεῖ οἱ λύχνοι ἐπὶ τὴν λυχνίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχίζει μία νέα 
παιδεία Κυρίου στοὺς ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἡ παιδεία Κυρίου στὴν οἰκογέ-
νεια καὶ ἀκολούθως στὴν ἔρημο, τοὺς ἔδειξε πῶς ὁ διάβολος πολεμᾶ τὸν ἄν-
θρωπο. Τώρα, μὲ τὴν μετακίνησή τους στὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἐγκατά-
στασή τους στὸν θρόνο τῆς Μητροπόλεώς τους, θὰ μάθαιναν πῶς ὁ διάβολος 
πολεμᾶ τὴν Ἐκκλησία, πῶς πολεμᾶ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τῶν 
ἀνθρώπων.

Ὅλη αὐτὴ ἡ παιδεία Κυρίου δὲν ἔμεινε στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες στάσιμη ἢ 
ἀνενέργητη, ὅπως ἔδειξε ἡ μετέπειτα βιοτή τους. Ἀλλὰ προοδεύοντας στὴν 
ἀρετή, ὑπέμειναν μεγαλύτερους σταυρούς· ἀπειλές, συκοφαντίες, ἐξορίες, δι-
ωγμούς, καὶ τέλος καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, «κατάστικτος τοῖς μώλωψι» λόγῳ ἀσθενειῶν σώμα-
τος, ψυχικῆς δυσθυμίας γιὰ τὶς ἐκκλησιαστικὲς διαμάχες καὶ ταραχές, διανο-
ητικῆς λύπης διὰ τὰ πολιτειακὰ συμβάντα, πτωχείας διὰ τὴν ἐλεημοσύνην καὶ 
τὴν «Βασιλειάδα» (τὸ κοινωφελὲς εὐαγγελικὸ ἔργο), πρωτίστως καὶ κυρίως 
διὰ τὸν Κύριον τοῦ ἐλέους τὸν πτωχεύσαντα μέχρι καὶ δούλου μορφῆς, πα-
ράλληλα δέ, πανσθενουργὸς ἐν σημείοις καὶ τέρασιν, ἐν θαύμασιν, ἐν ἔργῳ 
καὶ λόγῳ, ἐν τόπῳ καὶ ἐν τρόπῳ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς χριστὸς Κυρίου, 
ὡς Χριστὸς Κύριος, συμπλήρωσε ὡς ἄνθρωπος καὶ τὴν τελευταίαν ἀπόφασιν 
τοῦ Κτίστου καὶ Δημιουργοῦ Του, ἐγκαταλείποντας τὸ ἅγιον καὶ χαριτωμένον 
σαρκίον του ἐπὶ γῆς, τῆς ψυχῆς του ἀνερχομένης ἐν πολλῇ χαρᾷ καὶ ἀγαλλιά-
σει εἰς τὰς οὐρανίους μονάς.

Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος πόσην ὑπομονὴν δὲν ἔκαμεν μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους καὶ τὰ ἀνθρώπινα! Πόσον κόπον δὲν κατέβαλε γιὰ τὸ καλὸ ἑνὸς ἑκάστου 
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καὶ γιὰ σύνολον τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας! Πόσην προσπάθειαν δὲν προέβαλε 
γιὰ νὰ ὀρθοτομήσει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας τόσον στοὺς ἡμετέρους ὅσον καὶ 
στοὺς ὑπεναντίους! Πόσα δὲν ὑπέμεινεν ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἀνεξικάκως! 
Πόσην συγχωρητικότητα δὲν ὑπέδειξε! Πόσην ἀνεκτικότητα καὶ μακροθυμίαν 
δὲν ἔδειξε ὅταν ἔλαβε τὴν πισώπλατη μαχαιριὰ ἀπὸ τὸν δικόν του Βροῦτον! 
Καὶ μετά, πόσην πραότητα καὶ συγχωρητικότητα ἔδειξε σ᾽ αὐτό του τὸ πνευ-
ματικὸν τέκνον, τὸν Μάξιμον! Εἶναι πραγματικὰ ἀξιοθαύμαστο τὸ μέγεθος 
τῆς ἀρετῆς του. Μιμήθηκε τὸν Κύριον ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ποὺ συγχώρεσε τοὺς 
σταυρωτάς του.

Σ᾽ αὐτὸ ἔγκειται τὸ μεγαλεῖο τῆς καρδιᾶς του. Τὸ ἐπέδειξε ὅταν συκοφα-
ντούμενος καὶ διωκόμενος, ὡς ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν 
τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἔθνους, σιωπώντας καὶ μὲ βαρειὰν καρδιὰν γιὰ τὴν εἰρήνην 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἐπισκόπων ἀδελφῶν του, τῶν συκοφαντῶν καὶ διω-
κτῶν του, ἐγκαταλείπει τὴν Βασιλεύουσαν, ἀλλὰ δὲν ἐγκαταλείπει τὴν πνευ-
ματικὴν ἔπαλξιν, τὴν παλαίστραν τοῦ βίου ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκ-
κλησίας. Διάγων εἰς τὴν πολυπόθητήν του ἡσυχίαν, παρέδωκε τὸ πνεῦμά του 
ἐν εἰρήνῃ, ἔχοντας στολίσει τὸν δικόν του στέφανο μὲ τὰ ἰδιαίτερα διαδήματα 
τῆς ἀνεξικακίας, τῆς μακροθυμίας, τῆς συγχωρητικότητας, τῆς ἀκριβείας εἰς 
τὰ τῆς πίστεως, τῆς πληρότητας ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, τῆς 
οὐρανοβάμονος θεολογίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀκριβὴς στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν 
δίσταζε νὰ καυτηριάσει τὶς ποικίλες παρεκτροπὲς τῶν ἀρχόντων, ἀκόμη καὶ 
αὐτῶν τῶν βασιλέων ὡς ἄλλος προφήτης Ἠλίας. Ζήλῳ θείῳ πυρούμενος καὶ 
γλῶσσαν ὀξεῖαν ἔχων στιλβουμένην, ἄλλους κατακεραυνώνοντάς τους, ἄλ-
λους χειρουργώντας τους, ἄλλους ἄλλως πως διορθούμενος, ἐπιποθοῦσε τὴν 
σωτηρίαν καὶ τὸν ἁγιασμὸν πάσης ψυχῆς.

Μὴ ἀρκούμενος στὴν πνευματικὴν θεραπείαν τοῦ ποιμνίου του, ἐπεδίωξε 
διὰ τῆς συνδρομῆς φιλτάτων του συνεργατῶν, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, καὶ 
τὴν σωματικήν τους θεραπείαν.  Γυμνοὺς ἐνέδυσεν, πεινῶντας ἐξέθρεψεν, 
διψῶντας ἐπότισεν, ἀσθενεῖς ἐθεράπευσεν, πονηροὺς ἐσωφρόνισεν, πλου-
σίων τοὺς θησαυροὺς διεμοίρασεν, πτωχοὺς ἐπλούτισεν, πλανεμένους εἰς 
εὐθεῖαν ὁδὸν ὡδήγησεν, ὀρθοδόξους ἐχαροποίησεν, θεολογίαν ἐλάμπρυ-
νεν, τὴν Ἐκκλησίαν ἑαυτῷ κατεκόσμησεν. Πεπλουτισμένος διὰ τῶν χαρισμά-
των τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ καταστολισμένος διὰ τῶν ἀρετῶν, φέρει τὸν 
στέφανον τῆς δόξης τὸν ὁποῖον ἔλαβεν ἐκ χειρὸς Κυρίου, καταγεγραμμένον 
μετὰ τῶν τιμητικῶν τίτλων ποὺ ἔλαβεν· ὡς μοναχὸς καὶ ἀσκητής, ὡς κήρυξ 
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χρυσόστομος, ὡς μάρτυς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς παράκλητος τῶν διωκομένων, ὡς 
ὑπερασπιστὴς τῶν ἀδικουμένων, ὡς μέγας ἱεραπόστολος, ὡς πνευματικὸς πα-
τὴρ καὶ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος, ὡς λάτρης τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς φίλος τῆς 
Θεοτόκου, ὡς ἐπίγειος ἄγγελος, ὡς μεγαλομάρτυς μετὰ τοὺς διωγμούς.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, λαβόντες τὸν ἀμαράντινον στέφανον τῆς δόξης, ἔλε-
γαν μετὰ τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου: «τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τε-
τήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι 
ὁ Κύριος». Ἡ σφραγίδα αὐτὴ τῆς ἐμπειρίας τους εἶναι ἀποτυπωμένη καὶ στὰ 
συγγράμματά τους, ἐμπνέουσα τοὺς πιστοὺς καὶ παροτρύνουσα αὐτοὺς νὰ 
ὑπομένουν τὴν παιδείαν τοῦ Κυρίου, ὥστε ὁ κάθε ἕνας στὸ δικόν του μέτρον 
νὰ τελειοποιηθεῖ πνευματικὰ καὶ νὰ ἁγιασθεῖ χαριτωμένα, καὶ νὰ ἀπολάβει ἐκ 
χειρὸς Κυρίου τὸν δικόν του στέφανον τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.

Λοιπόν, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παιδεία Κυρίου καὶ ἂς εὐχαριστήσουμε τὸν 
Θεὸν ποὺ μᾶς τὴν προσφέρει· χρειάζεται ὅμως γῆν καλὴν καὶ ἀγαθήν, δηλα-
δὴ τὴν διάθεσιν τῆς καρδίας μας σταθερὰν καὶ ἀπαρασάλευτα προσηλωμένην 
στὸ νὰ ἀποδέχεται τὸ ἀγαθὸν καὶ νὰ ἀπορρίπτει τὸ πονηρόν. Σ᾽ ἐμᾶς ἐναπό-
κειται ἡ παράδοσή μας στὴν παιδεία Κυρίου. Καλὴ καὶ ἁγία εἶναι ἡ θύραθεν 
παιδεία. Ἀπομονωμένη ὅμως καὶ ἀποκομμένη καὶ αὐτονομημένη, δύναται νὰ 
ἀποβεῖ ψυχοβλαβὴς καὶ ψυχόλεθρος. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγει «ἡ γνῶ-
σις φυσιοῖ». Συγκαλλιεργούμενη μὲ τὴν παιδείαν Κυρίου, τὴν πνευματικὴν θε-
ραπείαν τῆς βαθείας καρδίας τοῦ ἀνθρώπου, δύναται νὰ δώσει, ἀκόμη καὶ στὶς 
μέρες μας, νέους Βασιλείους Μεγάλους, νέους Γρηγορίους Θεολόγους νέους 
Ἰωάννηδες Χρυσοστόμους, τὸ ὁποῖο εὔχομαι τόσο σ᾽ ἐσᾶς ὅλους ὅσον καὶ 
στὸν κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστὰ στὴν γῆ.



ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ κ. κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ Β΄

a

Το Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2022, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά 
του Ηρακλείου της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε η τελετή της Ενθρόνισης 

του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου Β΄. Την Εκκλησία 
της Κύπρου εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρη-
γόριος, ο οποίος κατόπιν της προσφώνησής του προσέφερε στο Σεβασμιώτα-
το, εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, 
ασημένιο δίσκο με ανάγλυφες τις μορφές των κορυφαίων Αποστόλων Βαρνά-
βα και Παύλου.

Την Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2022, τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο 
στον ίδιο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 
ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ Β΄

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Μηνά, Ηράκλειο Κρήτης, 
5 Φεβρουαρίου 2022

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Υπέρτιμε και Έξαρχε Ευρώπης
      κ.κ. Ευγένιε, Άξιος και Πανάξιος!
Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αυστρίας κ. Αρσένιε, και
Πανοσιολογιώτατε Μέγα  Πρωτοσύγκελλε της Αγίας του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας  κ. Θεόδωρε,
Εκπρόσωποι της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
Σεπτή των Ιεραρχών χορεία,
Ευσεβές πλήρωμα κλήρου και λαού της Εκκλησίας της Κρήτης,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

 

Με τη Χάριν του εν Τριάδι Θεού, αισθάνομαι ιδιαίτερη την ευλογία δι’ εμέ 
να συμμετέχω στη χαρά σας, ως εκπρόσωπος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ και της Παλαιφάτου Αποστολικής Εκκλησίας της 
Κύπρου, Σεβασμιώτατε Άγιε Κρήτης, αυτή την ιστορική ημέρα της ενθρονί-
σεώς σας, του εγκαινιασμού εν Αγίω Πνεύματι της νέας ελπιδοφόρου σελίδας 
της ιστορικής πορείας της νοητής ολκάδας του Μεγάλου Αρχιερέως Χριστού 
υπό την πηδαλιουχία σας, με συγκυρηναίους τους εν Χριστώ αδελφούς Αρχιε-
ρείς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της μεγαλονήσου Κρήτης.

Ταυτόχρονα, Σεβασμιώτατε, είμαι συγκινημένος διότι 35 και πλέον έτη 
είμεθα εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι, από τα φοιτητικά έδρανα του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, όταν συναντήθηκαν οι δρόμοι δύο φερέλπιδων σπουδαστών, 
εσείς από το Ηράκλειο της Κρήτης κι εγώ από την Κερύνεια της Κύπρου. Στο 
Κλεινόν Άστυ σπουδάσαμε την ιερή επιστήμη της Θεολογίας.

Επιτρέψατέ μου, παραφράζοντας την προσφώνηση του Αποστόλου Παύ-
λου στον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κρήτης Απόστολο Τίτο,  να σας προσφω-
νήσω ως γνησίῳ ἀδελφῷ «κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ 
πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν» (Τίτ. 1, 4).

Σεβασμιώτατε, σας μεταφέρω, ως εύοσμη ποικίλων πνευματικών ευωδι-



44 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κ. κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ Β΄

ών ανθοδέσμη, τις εγκάρδιες ευχές και τα συγχαρητήρια του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου και της περί αυτόν Ιεράς Συνόδου, του κλήρου και του 
πιστού λαού της κατά Κύπρον Αυτοκεφάλου Εκκλησίας των Αποστόλων Βαρ-
νάβα, Παύλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, δια την επάξια εκλογή και ανάδειξή 
σας στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κρήτης, από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο 
της Εκκλησίας Κρήτης και την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Σεπτού Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου.

Υψώνω κι εγώ, ο ελάχιστος των Επισκόπων εν Χριστώ αδελφός σας, χεί-
ρας ικετηρίους προς τον δομήτορα της Εκκλησίας, τον Κύριο ημών Ιησού Χρι-
στό, με τις πρεσβείες των Αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα, Ευαγγελιστού Μάρ-
κου, καθώς και του Αποστόλου Τίτου, πρώτου Ιεράρχου της Κρήτης, να σας 
στηρίζει εν παντί με υγεία κατ΄ άμφω, επί πολλά έτη να διακονείτε «ὡς Θεοῦ 
οἰκονόμος» (Τίτ. 1, 7), με αγάπη, ανδρεία και ευκαρπία τον περιούσιο λαό Του, 
προς δόξαν Θεού και επ’ αγαθώ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Αυτή την πανίερη και ιστορική στιγμή, προσφέροντάς σας το δώρο της 
εν Κυρίω αγάπης του Μακαριωτάτου και Αγιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ (ασημένιος δίσκος με ανάγλυφες τις μορφές των κορυ-
φαίων Αποστόλων μας Βαρνάβα και Παύλου), επιτρέψατέ μου να επαναλάβω 
την ευγνωμοσύνη των Κυπρίων προς τους αδελφούς Κρήτες για τη συμπα-
ράσταση σε ώρες δύσκολες για την επιβίωση στη γη των πατέρων μας στο 
ανατολικότερο άκρο της Μεσογείου και τη διατήρηση της Ελληνικής και Χρι-
στιανικής μας ταυτότητας και ταυτόχρονα την ανεξαρτησία και εδαφική ακε-
ραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συμπορευόμαστε, Σεβασμιώτατε και Θεοπρόβλητε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης 
κ.κ. Ευγένιε, με την ευχή και την πεποίθηση των λόγων του Αποστόλου Παύ-
λου προς τον συνοδοιπόρο και «γνήσιο τέκνο» του Απόστολο Τίτο: «προσδε-
χόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ 
σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ» (Τίτ. 2, 13).

Άξιος! Άξιος!



Η ΗΣΥΧΙΑ:
 «ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΓΑΛΗΝΗ ΛΟΓΙΣΜΩΝ, 

 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΔΙΑΣ»

a  
† ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ,

ΤΕΩΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ὁ σημερινός κουρασμένος ἄνθρωπος ζητᾶ  τήν ἡσυχία· στήν πράξη ὅμως  
δέν γνωρίζει τί εἶναι ἡ ἡσυχία. Οἱ περισσότεροι ἀδελφοί μας σήμερα γνω-

ρίζουν τήν ἡσυχία ὡς ἔννοια. Τήν ἐννοοῦν δηλαδή ὡς διακοπή ἀπό τήν ἐργα-
σία τους, ἀνάπαυση, ἄνεση, ταξίδι, ἀργία, ἀταραξία, ἀκινησία,  καί  ἀπραξία. 

Ἡ ἡσυχία, ὅμως, στήν ὀρθόδοξη νηπτική θεολογία καί τήν ὀρθόδοξη 
πνευματική ζωή ἔχει ἐντελῶς διαφορετικές διαστάσεις σέ ἐννοιολογικό καί 
βιωματικό περιεχόμενο. Ἡ ἡσυχία στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι 
μονάχα μιά σιωπή, ἀνάπαυση ἤ ξεκούραση, ἀλλά κάτι πολύ ἀνώτερο. Κάτι 
πολύ πιό οὐσιαστικό. Εἶναι ἔκφραση ζωῆς μέ σωτηριολογικά  εὐεργετήματα. 
Ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας, κάτι πού εἶναι 
καί ὁ βασικός σκοπός τῆς ζωῆς μας, τοῦ περάσματός μας ἀπό τόν κόσμο αὐτό. 
Ἡ ἡσυχία εἶναι βιωματική ἐμπειρία προσέγγισης καί κοινωνίας τοῦ Θεοῦ. 
Εἶναι μιά πνευματική ἀνάβαση ἀπό τά ἐπίγεια πρός τά οὐράνια.

Ὁ Μέγας Βασίλειος διατυπώνει τήν ἄποψη ὅτι: «ἡσυχία ἐστὶν ἀρχὴ κα-
θάρσεως τῇ ψυχῇ». Στήν ἡσυχία βρίσκεται ὅλη ἡ φιλοσοφία τῆς κάθαρσης καί 
τῆς τελειότητας. Ἡ ἴδια ἡ ἡσυχία εἶναι, κατά κάποιο τρόπο, «ζωὴ ἐν Χριστῷ». 
Εἶναι κατάσταση  κοινωνίας, θέωσης. Ἡ ἡσυχία κατά τόν ἴδιο Πατέρα εἶναι 
«ἀδιάστατος Θεῷ λατρεία καὶ παράστασις».  Εἶναι γνήσια λατρεία τοῦ Θεοῦ, 
ὅπου ὁ ἄνθρωπος μετέχει μέ ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς. 
Εἶναι πραγμάτωση τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 
Χριστός»  (Γαλ. β΄20). 
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Ἡ ἡσυχία, εἴτε σωματική εἶναι εἴτε ψυχική, ἐπιβάλλεται νά ἀποσκοπεί στό 
ἴδιο ἀποτέλεσμα. Στήν παρουσία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού φωτίζει καί 
ἁγιάζει κάθε ἄνθρωπο ἐρχόμενο στόν κόσμο. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος 
ὁρίζει ὡς ἑξῆς τήν ἡσυχία: «Ἡσυχία μὲν σώματός ἐστιν, ἠθῶν καὶ αἰσθήσεων 
ἐπιστήμη καὶ κατάστασις· ἡσυχία δὲ ψυχῆς, λογισμῶν ἐπιστήμη καί ἀσύλη-
τος ἔννοια». Ἡ σωματική, δηλαδή, ἡσυχία εἶναι ἱκανότητα καί τέχνη διόρθω-
σης αἰσθήσεων καί πράξεων· ἐνῶ ψυχική ἡσυχία εἶναι σοφία καί ἑτοιμότητα 
κατά τῶν παθῶν, ὥστε ἡ ψυχή νά μένει ἀνίκητη καί ἀσάλευτη. Ὁ ἄνθρωπος 
πού ἀγωνίζεται νά ζεῖ ἐν ἡσυχίᾳ εἶναι πάντοτε ἄγρυπνος, «ἐν θύρᾳ καρδίας 
ἀνυστάκτως ἱστάμενος». Στέκεται ἀνύστακτος στήν εἴσοδο τῆς καρδίας του.

Ὁ Κύριος ζοῦσε μέσα στόν κόσμο. Συναναστρεφόταν μέ πλήθη ἀνθρώ-
πων. Δίδασκε τά πλήθη, εὐεργετοῦσε καί θεράπευε θαυματουργικά τούς ἀν-
θρώπους πού ὁδηγοῦνταν κοντά Του, εἴτε μόνοι εἴτε μέ τήν παρέμβαση καί τή 
συνοδία προσφιλῶν τους προσώπων. Παρουσιάζεται, ὅμως, στά Εὐαγγέλια, 
κάποιες φορές νά διαλύει «τοὺς ὄχλους» καί νά ἀναβαίνει μόνος του στό ὄρος 
μέχρις ἀργά τό ἀπόγευμα «ὀψίας γενομένης» (Ματθ. ιδ΄23). Διότι «χρήσιμον 
ταῖς προσευχαῖς καὶ τὸ ὄρος καὶ ἡ νύξ καὶ ἡ μόνωσις, ἡσυχίαν καὶ τὸ ἀπερί-
σπαστον καὶ γαλήνην παρέχοντα». Στήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς συμβάλλουν 
καί τό βουνό καί ἡ νύκτα καί ἡ μόνωση, γιατί προσφέρουν στήν ψυχή γαλήνη 
μέσα στήν ἀπερίσπαστη ἡσυχία.

Ὁ ἡσυχαστής ἄνθρωπος, εἴτε  εἶναι μοναχός εἴτε λαϊκός,  εἶναι καί παρα-
μένει πάντοτε ὁ θερμός ἐραστής τοῦ Θεοῦ. Ὅπου κι ἄν βρίσκεται, στήν πόλη ἤ 
στήν ἐρημιά ἀναζητεῖ μέ φλόγα καρδιᾶς τόν ἀγαπημένο του Ἰησοῦ.  Πεινᾶ καί 
διψᾶ τήν παρουσία του Θεοῦ. Ἡ συνεχής κραυγή τῆς ἱκεσίας του εἶναι ἡ ἴδια 
μέ ἐκείνη τῶν δύο μαθητῶν στόν δρόμο πρός Ἐμμαούς: «Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν». 

Ἡ ἡσυχία δέν εἶναι ἐπιδίωξη, ἀποκλειστικά, μοναχική - ἀσκητική. Ὅλοι 
τήν ἔχουμε ἀνάγκη καί «ἐκτὸς ταύτης ἀδύνατον εἰς γνῶσιν πνευματικὴν καὶ 
ταπεινοφροσύνην ἐλθεῖν τινα», κατά τόν  ὅσιο Πέτρο τόν Δαμασκηνό. Χωρίς 
αὐτή τήν ἐσωτερική ἡσυχία δέν εἶναι δυνατό νά ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος γνώση 
πνευματική καί ταπεινό φρόνημα.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ὅλοι μας κάποιες ὧρες μονώσεως. Σ᾽αὐτές τίς ὧρες 
τῆς ἡσυχίας, πού θά κλειστοῦμε στό δωμάτιό μας, θά καθίσουμε στή βεράντα 
ἤ τόν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ μας, ἤ καί στήν ἐξοχή, μέ κλειστά τά τηλέφωνα καί τίς 
τηλεοράσεις, θά στρέψουμε πρός τά μέσα μας τούς προβολεῖς, θά ἡσυχάσουμε 
ἐσωτερικά, θά ἀφουγκραστοῦμε τήν ἴδια τή ψυχή μας, θά τήν ἀφήσουμε νά 
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μιλήσει, νά μᾶς ἐλέγξει καί γιά τά ἄτοπα πού πράξαμε, γιά τίς ἀδικίες πού τῆς 
κάναμε καταδικάζοντάς την σέ ἀτροφία πνευματική. Ἐκεῖ θά ζητήσουμε συγ-
γνώμη ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας γιά τίς ραθυμίες, τίς 
ἀμέλειες, καί ἀπραξίες τῶν καθηκόντων μας.

Σ᾽ αὐτές τίς ἥσυχες ὧρες πού μένουμε μόνοι μέ τόν ἑαυτό μας, βρίσκουμε 
πιό εὔκολα τόν Θεό. Μέσα στήν ἡσυχία, πού σιγάζουν τά πάθη, πού οἱ ἐξωτε-
ρικοί θόρυβοι ἤ δέν ὑπάρχουν ἤ κι ἄν ὑπάρχουν δέν τούς ἀντιλαμβάνεται ἡ 
ψυχή, γιατί συνεπαίρνεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ συντριβή καί ἡ 
μετάνοια τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ κατάνυξη, ἡ ἐσωτερική συγκίνηση, ἡ ὁλόθερμη 
ἀφοσίωση καί κάποτε καί τά δάκρυα. Γιατί ἡ κατάνυξη εἶναι ἀπόσπαση ἀπό τά 
γήινα, καί εἴσοδος στόν πνευματικό κόσμο τοῦ Θεοῦ. Ἐάν τό διαστημόπλοιο 
δέν ὑπερνικήσει τήν βαρύτητα τῆς γῆς, δέν εἰσέρχεται στόν χῶρο τοῦ διαστή-
ματος. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Ὅπως εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀνάμιξη τοῦ νεροῦ 
μὲ τὴ φωτιά, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο εἶναι ἀδύνατη ἡ συνύπαρξη τρυφῆς καὶ κα-
τάνυξης. Τὸ ἕνα ἀναιρεῖ τὸ ἄλλο. Ἐνῶ, δηλαδή, ἡ κατάνυξη δημιουργεῖ νηφα-
λιότητα, ἐγρήγορση, ἡ τρυφή, ἡ καλοπέραση, προκαλεῖ γέλιο παραφορᾶς».

Μέσα, λοιπόν, στόν καταιγισμό τῶν εἰδήσεων, τῶν ἐξωτερικῶν ἐρεθισμά-
των, τῶν ἐντυπωσιακῶν διαφημίσεων· μέσα στόν πολυθόρυβο καί ταραγμένο 
κόσμο μας μέ τούς ὀξεῖς ἤχους ἐκκωφαντικῆς μουσικῆς, ὅπου νοιώθουμε πώς 
ἔχουμε χάσει καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, καί δέν μποροῦμε νά προσευχηθοῦμε, 
νά σκεφτοῦμε, νά ἐπικοινωνήσουμε, νά χαροῦμε τό δῶρο τῆς ζωῆς, πού μᾶς 
χαρίζει ὁ Δημιουργός καί Πλάστης μας Θεός εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἀνα-
ζητήσουμε τήν ἡσυχία, νά τραβηχτοῦμε γιά λίγο ἀπό τήν πολύβουη κοινωνία 
μας, τοπικῶς ἄν μποροῦμε, τροπικῶς ὅμως ὁπωσδήποτε. Νά ξεφύγουμε τόν 
στροβιλισμό μέσα στή δίνη τῶν καθημερινῶν συνηθισμένων ὑποθέσεων καί 
μεριμνῶν. Νά βρεθοῦμε  μόνοι. Νά καταλάβουμε ποῦ βρισκόμαστε, ποιοί εἴμα-
στε, τί θέλουμε, τί μποροῦμε. Νά ἀναλογιστοῦμε τὸ χρέος μας πρός τόν ἑαυτό 
μας, πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας καί ἰδιαίτερα πρός τόν Θεόν.

Μιά τέτοια πρόσκαιρη, ἀλλά δυναμική ἔξοδος ἀπό τόν θόρυβο τοῦ κό-
σμου, μιά ἑκούσια ἀλλά ἀποφασιστική εἴσοδος στήν ἡσυχία τοῦ «ταμιείου» 
μας, νά εἴμαστε βέβαιοι πώς δέν ἔχει κανένα ἀντικοινωνικό χαρακτήρα. Δέν 
πρόκειται ἐδῶ γιά μιά ἀπομάκρυνση ἀπό τήν κοινωνία, γεμάτη περιφρόνηση,  
γιά ἕνα ἐγωιστικό ἐγκλεισμό στόν ἑαυτό μας. Ἀλλά πρόκειται γιά μιά δυναμι-
κή πορεία στόν χῶρο τῆς σιωπῆς, τῆς περισυλλογῆς καί τῆς προσευχῆς, πού 
μᾶς ὁδηγεῖ τελικά στήν πραγματική συνάντηση τῶν ἄλλων, τοῦ ἑαυτοῦ μας 
καί τοῦ Θεοῦ, στήν ἀληθινή κοινωνία μαζί Του. Δέν εἶναι ὁ τόπος ἀλλά ὁ τρό-
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πος πού διαφοροποιεῖ τό εἶδος τῆς ἡσυχίας. Ἡ ἐσωτερική ἄρνηση τοῦ κόσμου, 
δέν ἐκλαμβάνεται ὡς φυγή, ἀλλά ὡς ἐπιλογή τρόπου ζωῆς.

Στίς ὧρες τῆς μόνωσης καί τῆς ἡσυχίας, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά προσευχη-
θεῖ∙ καί αὐτός πού προσεύχεται «ἐνώπιος ἐνωπίῳ», λησμονεῖ τά πάντα· κάθε 
παράσιτο καί κάθε θόρυβο τοῦ κόσμου. Ἡ προσοχή του εἶναι ἐπικεντρωμένη 
στή συνομιλία μέ τόν Ἅγιο τῶν Ἁγίων. «Ἐν πολλῇ ἡσυχίᾳ καὶ εἰρήνῃ ποιεῖ-
σθαι τὴν προσευχήν» διδάσκει ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος. 

Ὅλες  οἱ διεργασίες τῆς σωτηρίας μας γίνονται μέσα στό «ταμιεῖον» τῆς 
Χάριτος. Τό «ταμιεῖον» εἶναι τό λαμπρότερο Θαβώρ ψυχικῶν μεταμορφώσε-
ων. «Εἶναι τὸ Χωρήβ τῆς ἐπαναλαμβανόμενης στοὺς αἰῶνες θεοφάνειας. Εἶ-
ναι τὸ ὑπερῷο τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Εἶναι ὁ χῶρος τοῦ θεοπρεπέστερου θεανθρώπινου διαλόγου». 

Τήν ὥρα τῆς σύγχυσης καί τοῦ θορύβου δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἀκού-
σει τή φωνή τοῦ Κυρίου καί τήν ἀπάντησή Του στίς προσευxές του. Ἡ παρου-
σία Του γίνεται πάντοτε  ὄχι στόν «συσσεισμόν» ἀλλά μέσα στό μυστήριο τῆς 
σιγῆς καί τῆς «λεπτῆς αὔρας», ὅπως εἶχε πεῖ στόν Προφήτη Ἠλία ὁ ἴδιος ὁ 
Θεός: «Ἰδοὺ παρελεύσεται Κύριος…» (Γ΄ Βασιλ. ιθ΄ 11-12).  Συχνά παραπο-
νούμεθα ὅτι δέν μποροῦμε νά προσευχηθοῦμε, νά συγκεντρώσουμε τόν νοῦν, 
νά νιώσουμε γλυκύτητα στήν προσευχή. Ἐδῶ εἶναι πού πρέπει νά ἐξετάσουμε 
τόν ἑαυτό μας κατά πόσο ἐξασφαλίζουμε συνθῆκες προσευχῆς καλές. Ὅταν 
μέσα μας χορεύουν τά πάθη, καί θύελλα ἐπικρατεῖ στούς λογισμούς μας, πῶς 
μποροῦμε νά προσευχηθοῦμε σωστά; Ὅταν ἀπό τήν τηλεόραση καί τόν ὑπο-
λογιστή πᾶμε γιά προσευχή, πῶς νά νιώσουμε σκιρτήματα θείου ἔρωτος τήν 
ὥρα τῆς προσευχῆς; 

Στή σιωπή αὐτῆς τῆς ἡσυχίας, τῆς στροφῆς στόν ἑαυτό μας βλέπουμε καί 
αἰσθανόμαστε τόν μέσα κόσμο. Διακρίνουμε τίς ἐπιθυμίες, τά θελήματα, τίς κι-
νήσεις τῆς ψυχῆς καί διαπιστώνουμε τή δυσμορφία  τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου. 

Μέσα στήν ἡσυχία τῆς μόνωσης καί τῆς περισυλλογῆς ὁ ἄνθρωπος ἀνα-
μετρᾶ τίς εὐθύνες του, σκέπτεται ψύχραιμα τό μέλλον καί καθορίζει σωστά 
τίς προοπτικές τῆς ζωῆς του, φιλοσοφεῖ πάνω στά μεγάλα θέματα τῆς ζωῆς, 
μελετᾶ τόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους καί χαράσσει ἐπιτυχημένα τήν πορεία 
του πρός τόν Κύριο καί τά οὐράνια.

Εἶναι κάποιες ὧρες  στίς ὁποῖες ὅλος ὁ κόσμος πρέπει νά ὑποχωρεῖ καί 
νά σβήνει. Καί ὁ ἄνθρωπος νά μένει μόνος μέ τόν Θεό. Καί στή λυτρωτική 
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αὐτή συνάντηση νά εἰρηνεύει, οὕτως ὥστε στό φῶς αὐτῆς τῆς Θείας παρου-
σίας νά ἀνακρίνει, νά ζυγίζει τά πάντα καί νά καθορίζει μιά σωτήρια γραμμή 
πλεύσεως.  

*******

Μέσα στόν ταραγμένο κόσμο πού ζοῦμε, ἐμεῖς, οἱ συνειδητοί Χριστιανοί 
ἔχουμε καί τό χρέος καί τή δυνατότητα νά  ἐξασφαλίζουμε στόν ἑαυτό μας 
χρόνο περισυλλογῆς καί ἡσυχίας, «ἵνα μόνοι τῷ Μόνῳ προσομιλήσωμεν». 
Μένοντας μόνοι  μέ τόν Θεό μποροῦμε νά  βιώνουμε τή λεπτή καί ψυχοτρόφο 
αὔρα τῆς πνευματικῆς ἡδύτητάς Του, τὴν ὁποία συναντοῦμε διά τῆς προσευχῆς,   
«ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ καρδίας», καί νά αἰρόμεθα ἀπό τούς κόσμους 
τῆς ἐπίγειας φθορᾶς στούς κόσμους τῆς οὐράνιας ἀθανασίας!

Ὁ ἱερὸς ναὸς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι στὴν Πλατανιστάσα.
Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα ἐκκλησάκια μας, τὸ ὁποῖο ἡ UNESCO ἐνέταξε 

στὸν κατάλογο τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. 
Εἶναι ὁ μόνος στοοπερίβλητος ναὸς τῆς Κύπρου. Ὡς ἐκ τούτου ἡ θερμοκρασία 

ἐντὸς τοῦ ναοῦ εἶναι σταθερή. Λόγω τῆς πολὺ πλούσιας ἁγιογράφησής του, 
λέχθηκε, πολὺ ὀρθῶς, ὅτι ἀποτελεῖ ἀφ' ἑαυτοῦ ἕνα "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ".

« Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων. Ἐπιποθεῖ 
καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἡ καρδία μου 

καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα». 
        (Ψαλμ. 83, 2-3)



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
a  

ΑΡΧΙΜ. κ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

Μετά από 45 χρόνια, εκπληρώνεται σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2022, ημέρα 
μνήμης του οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, μία επιθυμία του αοιδίμου 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄, την οποία είχε εκφράσει στον γνωστό ζω-
γράφο και αξιόλογο καλλιτέχνη της Κύπρου κ. Γιώργο Κοτσώνη· να τοποθε-
τηθεί σε ψηφιδωτή παράσταση το πορτρέτο του, έξω από το χώρο που διέμενε 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ο κ. Κοτσώνης μάς αποκάλυψε το ιστορικό 
αυτού του ψηφιδωτού, που έχει την αρχή του στα τέλη του 1976 και το οποίο 
δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τότε. 

Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ο οποίος ήταν γνώ-
στης αυτής της επιθυμίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ενθάρρυνε τον γνω-
στό δημιουργό να ολοκληρώσει αυτό το έργο, με στόχο να το τοποθετήσουν  
στις 19 Ιανουαρίου 2022, ημέρα  των ονομαστηρίων του αειμνήστου Εθνάρχη.

Όπως μάς ανέφερε ο ίδιος ο κ. Κοτσώνης, ο οποίος ασχολείται και με την 
τέχνη του ψηφιδωτού, «κατά τη βυζαντινή περίοδο η τέχνη του ψηφιδωτού 
βρισκόταν στο απόγειό της, με πιο αντιπροσωπευτικά έργα τα ψηφιδωτά της 
Αγίας Σοφίας. Εμείς συνεχίζουμε την παράδοση αυτή, χρησιμοποιώντας τα 
ίδια υλικά που χρησιμοποιούσαν και τότε, δηλαδή φυσικές πέτρες από τη θά-
λασσα ή τους ποταμούς.

 Το πρώτο ψηφιδωτό έργο μου βρίσκεται στη Μονή του Αγίου Νεοφύτου 
στην Τάλα της Πάφου, το οποίο μού παρήγγειλε ο νυν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου  
κ. Χρυσόστομος, που ήταν τότε Ηγούμενος της Μονής. Στο ψηφιδωτό  
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αυτό, που έγινε σε μία λουνέτα, δηλαδή σε ημικύκλιο, μήκους 1,5 μέτρου, πα-
ριστάνεται ο άγιος Νεόφυτος ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Στη συνέχεια, μού 
παρήγγειλε κι ένα άλλο ψηφιδωτό για τη Μονή του Αγίου Νεοφύτου, το 
οποίο κοσμεί το Συνοδικό της Μονής. Είναι πολύ μεγαλύτερο και αναπαριστά 
τη Δέηση, δηλ. τον Χριστό στο μέσον, την Θεοτόκο στα δεξιά Του και τον Τί-
μιο Πρόδρομο στα αριστερά, ενώ ο άγιος Νεόφυτος γονατιστός προσεύχεται 
προς τον Χριστό.

Έκτοτε, είχα συνδεθεί με τον Μακαριώτατο με μια σχέση φιλίας, η οποία 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ψηφιδωτό που κοσμεί το Συνοδικό της Μητρό-
πολης Πάφου, αργυρή μικρογραφία του οποίου χρησιμοποιεί ως δώρο ο Μα-
καριώτατος μέχρι σήμερα, απεικονίζει τον εκχριστιανισμό  του Ρωμαίου Αν-
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θυπάτου Σεργίου Παύλου από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα, κατά τα 
πρωτοχριστιανικά χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο ψηφιδωτό που έχω κάνει και 
έχει διαστάσεις 5 επί 3 μέτρα.

Τα έργα μου, ως επί το πλείστον, είναι δικές μου εμπνεύσεις, κι εκτός από 
τα ψηφιδωτά που προανέφερα, έχω κάνει ψηφιδωτά και για τράπεζες, ξενοδο-
χεία και άλλα ιδρύματα.

Ασχολούμαι κυρίως με τη ζωγραφική, αλλά και με το ψηφιδωτό και τη 
γλυπτική. Κατά την επιστροφή μου από τις σπουδές μου, διάφοροι τεχνικοί 
είχαν αρχίσει να ασχολούνται με περισσότερο ενδιαφέρον με τα ψηφιδωτά 
της Κάτω Πάφου. Έτσι κι εγώ πήγαινα και παρακολουθούσα τον τρόπο που 
τοποθετούσαν τις ψηφίδες και την τεχνική. Επειδή είχα και δύο μικρότερους 
αδελφούς που έμεναν κοντά μου, τους εκπαίδευσα και είναι μέχρι σήμερα οι 
βοηθοί μου στα ψηφιδωτά».

Πώς προέκυψε το σημερινό ψηφιδωτό
με το πορτρέτο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄

«Τέλος του 1976, μου τηλεφώνησαν ότι επέστρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος Γ΄ και επιθυμία του ήταν να αγοράσει δύο έργα μου. Όμως, η ιδιαιτέρα 
του, κ. Νίτσα Χριστοδούλου, μου είπε να έχω υπ’ όψιν ότι οι άλλοι καλλιτέ-
χνες, από τους οποίους αγόραζε έργα ο Μακάριος, του έκαναν και ένα δώρο! 
Για να μη μείνεις εκτεθειμένος,  μου είπε, σού το λέμε! Εγώ, επειδή εκείνον τον 
καιρό, έφτιαχνα το μεγάλο  ψηφιδωτό στο Συνοδικό του Αγίου Νεοφύτου, 
της είπα ότι θα του φτιάξω το πορτρέτο του και μου απάντησε ότι είναι καλή 
ιδέα! Έφτιαξα ένα πορτρέτο ψηφιδωτό 70Χ40 εκατοστά. Κι όταν το πήρα στο 
Προεδρικό, του άρεσε πολύ και με κάλεσε στο γραφείο του. 

Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε, που με έφερε στην Αρχιεπισκοπή και μου είπε 
επί λέξει να διαλέξω όποιο τοίχο θέλω και να του φτιάξω ένα ολόσωμο πορ-
τρέτο του σε ψηφιδωτό για να τοποθετηθεί εκεί. Μου έδωσε μάλιστα και διά-
φορες φωτογραφίες του για να διαλέξω. Ξεκίνησα να το σχεδιάζω αρχές του 
1977, όμως είχα πολλή αγωνία, διότι πρώτη αφορά αναλάμβανα τόσο μεγάλο 
έργο. Έτσι, η σύζυγός μου με παρακίνησε να πάμε ένα ταξίδι για να ηρεμήσω, 
και όταν θα επιστρέφαμε θα ξεκινούσα με το ψηφιδωτό αυτό.  

Ήταν Αύγουστος και σε κάποιο σημείο του δρόμου στην Ιταλία, σταμα-
τήσαμε για να φάμε μεσημεριανό. Εγώ πήγα σ’ ένα περίπτερο να πάρω κάτι 
και  είδα  τον Μακάριο στα πρωτοσέλιδα των ιταλικών εφημερίδων με τίτλο 



53ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 

«Makarios è Morto», ο Μακάριος πέθανε. Μου εξήγησαν εκεί ότι ο Μακάριος 
πέθανε από καρδιά. 

Για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που στενοχωρήθηκα πολύ για τον χαμό 
του Μακαρίου, μέσα μου ένιωσα να φεύγει ένα άγχος, για το δύσκολο έργο 
που μου είχε αναθέσει. Φαίνεται, όμως, ότι το «φάντασμά» του με κυνηγά ακό-
μη! Ο νυν Αρχιεπίσκοπος, επειδή γνώριζε την ιστορία αυτή, μου παρήγγειλε 
το ψηφιδωτό για να εκπληρωθεί, έστω και μετά θάνατον, η επιθυμία του Μα-
καρίου. Το ψηφιδωτό αυτό έχει 3 μέτρα ύψος και 2,20 μέτρα πλάτος. 

 Σήμερα, αισθάνομαι χαρούμενος που αξιωθήκαμε να ολοκληρώσουμε 
μιαν επιθυμία του Μακαρίου,  την οποία μού εξέφρασε πριν από 45 χρόνια. 
Αποτελεί ένα μνημόσυνο αιώνιο  και ένα χρέος για τον αοίδιμο Εθνάρχη μας».



Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

a
ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ 

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναφέρεται στὴν ἀναγκαιότητα τῆς ὁμολο-
γίας τῆς πρὸς Αὐτὸν πίστεως ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων στοὺς στίχους 

32-33 τοῦ δεκάτου κεφαλαίου τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου. «Πᾶς οὖν 
ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί 
με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔπροσθεν τοῦ πατρός 
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». Δηλαδή, ὅποιος ὁμολογήσει μπροστὰ στοὺς ἀνθρώ-
πους ὅτι ἀνήκει σ᾿ Ἐμένα, θὰ τὸν ἀναγνωρίσω κι ἐγὼ γιὰ δικόν μου μπρο-
στὰ στὸν οὐράνιο Πατέρα Μου. Ὅποιος, ὅμως, μὲ ἀπαρνηθεῖ μπροστὰ στοὺς 
ἀνθρώπους, θὰ τὸν ἀπαρνηθῶ κι ἐγὼ μπροστὰ στὸν οὐράνιο Πατέρα Μου. 
Λίγο διαφοροποιημένους παρουσιάζει τοὺς συγκεκριμένους λόγους τοῦ Κυρί-
ου ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στοὺς στίχους 8-9 τοῦ δωδεκάτου κεφαλαίου τοῦ 
Εὐαγγελίου του. «Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ 
Θεοῦ· ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον 
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ». Δηλαδή, ὅποιος ὁμολογήσει μπροστὰ στοὺς ἀνθρώ-
πους ὅτι ἀνήκει σ᾿ Ἐμένα, τὸ ἴδιο θὰ κάνει γι’ αὐτὸν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν τελικὴ κρίση. Ὅποιος, ὅμως, μὲ 
ἀπαρνηθεῖ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, αὐτὸν θὰ τὸν ἀπαρνηθεῖ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν τελικὴ κρίση.

Στοὺς ἀμέσως προηγουμένους στίχους τοῦ δεκάτου κεφαλαίου τοῦ Κατὰ 
Ματθαῖον Εὐαγγελίου μίλησε ὁ Κύριος στοὺς Μαθητές Του γιὰ συκοφαντί-
ες ἐναντίον τους, γιὰ διωγμοὺς καὶ γιὰ ἀπειλὲς θανάτου. «Ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου» (Ματθ. ι΄ 22), τοὺς προειδοποίησε. Ὅλοι θὰ 
σᾶς μισοῦν ἐξαιτίας μου. Ὅλα ὅσα τοὺς εἶπε θὰ τοὺς προκάλεσαν χωρὶς ἀμφι-
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βολία φόβο καὶ ταραχή. Ἔρχεται, λοιπόν, στοὺς στίχους 32-33 νὰ ἐκβάλει τὸν 
φόβο μὲ τὸν φόβο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν. Τοὺς 
φέρνει ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τους τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ τὴν τελικὴ κρί-
ση, γιατὶ σ᾿ αὐτὲς ἀναφέρεται ἀναμφίβολα στοὺς συγκεκριμένους στίχους. 
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς εἶναι ἐν προκειμένῳ σαφέστερος ἀπὸ τὸν Εὐαγγε-
λιστὴ Ματθαῖο. Ὁ Κύριος ἀναφέρεται στὸ φοβερὸ ἐκεῖνο δικαστήριο, ὅταν 
ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔζησαν καθ᾿ ὅλη 
τὴ διάρκεια τῆς ἀνθρωπίνης Ἱστορίας, θὰ ἀποκαλυφθοῦν ὅλα τὰ κρυπτὰ τῶν 
καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων. Τὴν εἰκόνα αὐτὴ τῆς τελικῆς κρίσεως μᾶς τὴν πα-
ρουσιάζει μὲ ὡραιότατο τρόπο ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὸ 25ο κεφάλαιο 
τοῦ Εὐαγγελίου Του. Πρόκειται γιὰ τὴν εἰκόνα ἐκείνη ποὺ παρουσιάζει τὸν 
Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ διαχωρίζει τοὺς ἀνθρώπους σὲ δύο ὁμάδες, στὰ 
πρόβατα καὶ τὰ ἐρίφια, στοὺς ἐκ δεξιῶν καὶ τοὺς ἐξ εὐωνύμων, στοὺς δικαίους 
καὶ τοὺς ἀδίκους. Τότε θὰ γίνει ἡ ἀνταπόδοση ὅσων καλῶν κάναμε σ᾿ αὐτὴν 
τὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ὅσων κακῶν διαπράξαμε σ᾿ αὐτὴν τὴ ζωή. Ὁ Κύριος, λοιπόν, 
ἀνάγει σὲ κριτήριο τῆς στάσης ποὺ Ἐκεῖνος θὰ κρατήσει ἀπέναντί μας κατὰ τὴ 
Δευτέρα Παρουσία καὶ τὴν τελικὴ κρίση τὴν ὁμολογία τῆς πίστεως μας πρὸς 
τὸ πρόσωπό Του. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος εὔκολα ξεχνᾶ ὅτι κάποτε θὰ ἔλθει ἡ ὥρα 
τοῦ θανάτου καὶ ἡ ὥρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ τῆς τελικῆς κρίσεως. 
Εὔκολα ἐπαναπαύεται μὲ τὰ δεδομένα τοῦ παρόντος κόσμου, μὲ τὰ δεδομένα 
«τοῦ παρόντος αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος» καὶ ξεχνᾶ ὅτι κάθε του πράξη, κάθε 
του ἐνέργεια, κάθε του λόγος, ἀκόμη καὶ κάθε του σκέψη ἔχει συνέπειες αἰώ-
νιες. Ὅταν βλέπει μάλιστα κανεὶς ἀνθρώπους νὰ ζοῦν ἀντίθετα μὲ τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μένουν ἀτιμώρητοι ἢ ἀνθρώπους νὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ν᾿ ἀντιμετωπίζουν πλῆθος θλίψεων καὶ δοκιμασιῶν, πε-
ρισσότερο τείνει ν᾿ ἀδιαφορεῖ γιὰ ὁ,τιδήποτε πνευματικό. Ἄν, ὅμως, ὁ ἄνθρω-
πος εἶχε συνεχῶς στὴ σκέψη του τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ τὴν τελικὴ κρίση 
καὶ σκεφτόταν ὅτι ἡ ἀνταπόδοση γιὰ τὶς πράξεις του δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ 
σ᾿ αὐτὴν τὴ ζωή, ἀλλὰ στὴν ἄλλη ζωή, τότε τὰ πράγματα θὰ ἦσαν ἐντελῶς 
διαφορετικά. Εἶναι γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο ποὺ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἰδιαιτέρως οἱ Νηπτικοὶ Πατέρες, κάνουν λόγο γιὰ μνήμη θανάτου καὶ γιὰ μνή-
μη τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ τῆς τελικῆς κρίσεως. Ὄχι γιατὶ ὁ ἄνθρωπος 
πρέπει νὰ ζεῖ μὲ φοβίες καὶ ἀνασφάλειες, ἀλλὰ γιατὶ πρέπει συνεχῶς νὰ ἐν-
θυμεῖται ὅτι δὲν εἶναι αἰώνιος πάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ κάποτε θὰ πεθάνει· καὶ ὅτι 
θ᾿ ἀκολουθήσει ἡ Δευτέρα Παρουσία καὶ ἡ τελικὴ κρίση καὶ ἡ ἀνταπόδοση γιὰ 
τὶς πράξεις του. 
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Ἡ ὁμολογία, γιὰ τὴν ὁποία μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Κύριος στοὺς στίχους αὐτούς, 
δὲν εἶναι μονάχα ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως μας πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ γίνεται μὲ τὸ 
στόμα καὶ μὲ τὰ λόγια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔμπρακτη ὁμολογία τῆς πίστεώς μας ποὺ 
γίνεται μὲ τὸν τροπο τῆς ζωῆς μας. Κατ᾿ ἀναλογίαν καὶ ἡ ἄρνηση τοῦ Κυρίου 
δὲν εἶναι μονάχα ἡ ἄρνηση τῆς πίστεώς μας πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ γίνεται μὲ τὸ 
στόμα καὶ μὲ τὰ λόγια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔμπρακτη ἄρνηση τῆς πίστεως μας ποὺ 
γίνεται μὲ τὸν τροπο τῆς ζωῆς μας. Μὲ ἁπλὰ λόγια δὲν ὁμολογοῦμε πίστη 
στὸν Κύριο μονάχα ὅταν λέμε ὅτι, ἐπὶ παραδείγματι, πιστεύουμε στὴ θεότητά 
Του, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως ὅταν ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του καὶ 
τηροῦμε τὶς ἐντολές Του. Καὶ δὲν τὸν ἀρνούμαστε μονάχα ὅταν λέμε ὅτι δὲν 
πιστεύουμε στὴ θεότητά Του, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως ὅταν ἀρνούμαστε 
νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα Του καὶ νὰ τηρήσουμε τὶς ἐντολές Του. 
Τί ὄφελος, ἐξάλλου, θὰ εἶχε ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν ὁμολογοῦσε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στὸς εἶναι Θεὸς ἀληθινὸς ἢ ἐὰν ὁμολογοῦσε ὅτι πιστεύει στὸν Τριαδικὸ Θεό, 
ὅταν ἡ ὅλη ζωή του εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὶς ἐντολές 
Του; Ἐξάλλου, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰακώβου «καὶ τὰ δαιμόνια πι-
στεύουσι καὶ φρίσσουσι» (β΄ 19). Τέτοιου εἴδους θεωρητικὴ πίστη ἔχουν καὶ 
τὰ δαιμόνια, ἀφοῦ ὡς πνεύματα γνωρίζουν πολὺ καλά, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἶναι ὁ σεσαρκωμένος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὸ δεύτερο πρόσωπο 
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτὴ ἡ θεωρητική τους πίστη, ὅμως, δὲν τοὺς σώζει, γιατὶ 
δὲν συνεπάγεται τρόπο ζωῆς σύμφωνο μὲ τὸ θέλημά Του οὔτε τήρηση τῶν 
ἐντολῶν Του. 

Ζοῦμε σήμερα σὲ ἐποχὲς δύσκολες καὶ πονηρὲς καὶ οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Κυ-
ρίου περὶ τῆς ἀναγκαιότητος ὁμολογίας τῆς πίστεως μας πρὸς Ἐκεῖνον ἀπο-
κτοῦν ἰδιαίτερη σημασία. Γιατί, ἐὰν σὲ παλαιότερες ἐποχὲς τὸ νὰ ζεῖ κανεὶς 
σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὁμολογεῖ πίστη σ᾿ Ἐκεῖνον ἦταν μιὰ 
σεβαστὴ ἐπιλογή, ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια καθίσταται μιὰ ἐπιλογὴ δύσκολη, 
ἀφοῦ φέρνει τὸν ἄνθρωπο ἀντιμέτωπο μὲ τὸν χλευασμὸ καὶ τὴν εἰρωνεία, μὲ 
τὴν περιθωριοποίηση καὶ τὴν ἀπομόνωση. Δὲν εἶναι εὔκολο στὶς μέρες μας 
νὰ δηλώνει κανεὶς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς οὔτε νὰ ζεῖ ὅπως ζητᾶ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ 
Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἂς σκεφτοῦμε μονάχα πόσες φορὲς δυσκολευό-
μαστε, ἐπὶ παραδείγματι, νὰ κάνουμε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐνώπιον ἄλλων 
ἀνθρώπων, γιατὶ φοβόμαστε ὅτι θὰ μᾶς σχολιάσουν ἀρνητικὰ ἢ θὰ μᾶς χλευ-
άσουν, ἢ πόσες φορὲς δυσκολευόμαστε νὰ ποῦμε ὅτι νηστεύουμε γιὰ τὸν ἴδιο 
ἀκριβῶς λόγο. Ἡ ὁμολογία, λοιπόν, τῆς πίστεως μας στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ 
Χριστὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ πολὺ ἁπλὰ πράγματα, ὅπως τὸ νὰ τολμοῦμε νὰ κάνουμε 
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τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἢ νὰ τολμοῦμε νὰ ποῦμε ὅτι νηστεύουμε, ἀλλὰ βρίσκει 
τὴν καλύτερη ἔκφρασή της στὴν προσπάθεια μας νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅσο κι ἂν αὐτὸ φαντάζει δύσκολο μὲ τὰ δεδομένα τῆς σημε-
ρινῆς ἐποχῆς καὶ ὅσο κι ἂν μᾶς διαφοροποιεῖ σχεδὸν ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀν-
θρώπων ποὺ ζοῦν ἐντελῶς διαφορετικά. Γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὸ μέγεθος 
τῆς δυσκολίας ἀρκεῖ νὰ σκεφθεῖ, ὅτι σὲ πολλὰ σοβαρὰ θέματα οἱ ἄνθρωποι 
τῆς ἐποχῆς μας θεωροῦν τὴν ἁμαρτία καὶ τὴ διαστροφὴ ὡς κάτι τὸ ἐντελῶς 
φυσιολογικὸ καὶ ἐπαινετὸ καὶ τὴν ἀρετὴ ὡς κάτι τὸ ἀφύσικο καὶ τὸ μεμπτό. 

Τὸ καλύτερο παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ ὅλους μας εἶναι τὸ παράδειγ-
μα τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς μας. Ἂς θυμηθοῦμε τὰ 
τόσα ἑκατομμύρια τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τὴν 
ζωή τους γιὰ νὰ μὴν ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χρι-
στό. Θὰ μποροῦσαν νὰ σώσουν τὴ ζωή τους ρίχνοντας, ἐπὶ παραδείγματι, λίγο 
θυμίαμα στὰ εἴδωλα, προτιμοῦσαν, ὅμως, νὰ χάσουν τὴν ζωή τους παρὰ νὰ 
κάνουν ἔστω καὶ τὴν παραμικρὴ ἐνέργεια ποὺ θὰ ἐθεωρεῖτο ἄρνηση τῆς πί-
στεώς τους στὸν ἀληθινὸ Θεό. Μ᾿ αὐτήν τους τὴν ἐνέργεια, ὡστόσο, κέρδιζαν 
τὴν αἰώνια ζωή. Ἂν ἀντικρίσει κανεὶς τὴν ἐπιλογή τους μὲ τὰ μάτια ἑνὸς κο-
σμικοῦ ἀνθρώπου, θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι μιὰ σκέτη τρέλα. Θὰ 
μποροῦσαν νὰ ρίξουν λίγο λιβάνι στὰ εἴδωλα γιὰ νὰ σώσουν τὴν ζωή τους καὶ 
στὴ συνέχεια νὰ προσφέρουν ὅ,τι μποροῦσαν στὴν Ἐκκλησία καὶ στοὺς συ-
νανθρώπους τους. Ἐξάλλου – θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς κινούμενος μέσα στὸ 
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας - ἡ πίστη εἶναι ὑπόθεση τῆς καρδιᾶς καὶ δὲν θὰ ἔχαναν 
τὴν πίστη τους μὲ μιὰ ἁπλὴ ἐξωτερικὴ ἐνέργεια. Ὅμως, οἱ ἅγιοι Μάρτυρες δὲν 
σκέφτονταν μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν κανενὸς εἴδους 
συμβιβασμό. Ἔχοντας μπροστὰ στὰ μάτια τους τὴ Δευτέρα Παρουσία, τὴν τε-
λικὴ κρίση καὶ τὴν αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ζοῦσαν ἐκείνη τὴν ὥρα ἕνα 
πανηγύρι, βρίσκονταν σὲ μιὰ κατάσταση ἁγίας τρέλας καὶ ἁγίας μέθης καὶ τὸ 
μόνο ποὺ σκέφτονταν ἦταν τὸ ἠγαπημένο πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἡ αἰώνια κοινωνία μαζί Του. Ἂς θυμηθοῦμε ἀκόμη τοὺς Ὁμολο-
γητὲς τῆς πίστεώς μας, ἐκείνους, δηλαδή, ποὺ ὁμολόγησαν τὴν πίστη τους 
στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλὰ δὲν ὁδηγήθηκαν τελικὰ στὸ μαρτύριο. 
Σ᾿ αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία μας ἀπένειμε μὲ πολλὴ σοφία τὸν θαυμάσιο τίτλο τοῦ 
Ὁμολογητοῦ. 

Ὁλοκληρώνοντας τὴν ἀναφορά μας στοὺς λόγους τοῦ Κυρίου σχετικὰ μὲ 
τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως, ν᾿ ἀναφέρουμε καὶ μιὰ σημα-
ντικὴ λεπτομέρεια. Ὁ Κύριος δὲν λέει «πᾶς ὅστις ὁμολογήσει με», ἀλλὰ «πᾶς 
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ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί». Αὐτὸ τὸ «ἐν ἐμοί» σημαίνει, κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσό-
στομο1, μὲ τὴ δική μου βοήθεια. Ἡ ὁμολογία τῆς πίστεώς μας στὸν Θεὸ δὲν 
εἶναι κατόρθωμα δικό μας, ἀλλὰ δῶρο τῆς χάριτος καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 
Ἀντιθέτως, γιὰ τὸν ἀρνούμενο δὲν εἶπε ἐν ἐμοί, ἀλλὰ ἐμέ. « Ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνή-
σηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων». Ὁ ἄνθρωπος ἀρνεῖται τὸν Θεὸ κατόπιν 
δικῆς του ἀποκλειστικῶς ἐπιλογῆς καὶ ἀφοῦ προηγουμένως τὸν ἐγκαταλείψει 
ἡ Θεία Χάρις. Ὅμως, γιὰ νὰ τὸν ἐγκαταλείψει ἡ Θεία Χάρις, αἰτία εἶναι ὁ ἴδιος, 
γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ρίχνει εὐθύνες στὸν Θεὸ καὶ νὰ ψάχνει γιὰ δικαιο-
λογίες ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν.

1 «Οὐκ εἶπεν, ἐμέ, ἀλλ᾽, “ἐν ἐμοί”, δεικνὺς ὅτι οὐκ οἰκείᾳ δυνάμει, ἀλλὰ τῇ ἄνωθεν βοηθούμενος 
χάριτι ὁμολογεῖ ὁ ὁμολογῶν. Περὶ δὲ τοῦ ἀρνουμένου οὐκ εἶπεν, ἐν ἐμοί, ἀλλ᾽, “ἐμέ”· ἔρημος 
γὰρ γενόμενος τῆς δωρεᾶς, οὕτως ἀρνεῖται» ( Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν 
Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία ΛΔ́  3, ΕΠΕ 10,476).



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ 
ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ*

1

a 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ,

ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἑορτὴ τῆς Παιδείας καὶ μεγάλη ἑορτὴ 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρόκειται γιὰ ἕναν καθαρὰ συμβολικὸ συνεορτασμό, 

ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴ βαθιὰ συνείδηση ὅλων μας ὅτι Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστια-
νισμὸς εἶναι οἱ δύο ἄξονες, στοὺς ὁποίους ἀπὸ τὸν 4ον αἰώνα μ.Χ. ἕως σήμερα 
στηρίχθηκε ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία.

Ἡ καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Παμμεγίστων Ἱεραρχῶν ὡς ἑορτῆς 
τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων ἀποτελεῖ ἀναγνώριση τῆς στενῆς σχέσεως 
μεταξὺ τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τῆς ἑλ-

* Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα στον Φ. Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀναγορεύσεως τῆς 
ὁμιλούσης σἐ Ἐπίτιμο μέλος τοῦ Συλλόγου (6 Φεβρουαρίου 2022).
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ληνικῆς ἀρχαιότητος. Ἡ βαθύτερη σχέση Θρησκείας καὶ Πολιτισμοῦ εἶναι 
σχέση λειτουργική, ποὺ ἀποτυπώθηκε σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πνευματικῆς 
ἀναπτύξεως τῆς ἀνθρωπότητος. Θεός, Ἄνθρωπος καὶ Κόσμος ἦταν καὶ εἶναι 
οἱ θεμελιώδεις ἀρχὲς τῶν θρησκειών, ἀλλὰ καὶ τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως. Καὶ 
ὁ στοχασμὸς τῶν Τριῶν Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων εἶναι προϊὸν μιᾶς βαθειᾶς 
σχέσεως μὲ τὸν Ἄνθρωπο ὡς τὸ τελειότερον δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καὶ μιᾶς 
ἀδιάλειπτης ἐπιδιώξεως γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος μέσα ἀπὸ τὰ δι-
δάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.      

Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία ἀποτυπώνεται γιὰ τούς «Τρεῖς Μελιρρύτους Πο-
ταμοὺς τῆς Σοφίας» στὰ ὑπερχρονικὰ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς Γραμ-
ματείας. Γιὰ τοὺς Τρεῖς Μεγάλους Πατέρες τῆς Χριστιανοσύνης ἡ Κλασσικὴ 
Παιδεία προσέφερε τὴν ἄσκηση τῆς κριτικῆς σκέψεως, τὴν κατάκτηση τῶν με-
γάλων ἀξιῶν, ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν, σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἑδράζεται ὁ 
Χριστιανισμός, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρτιότητα στὴν γλωσσικὴ ἔκφραση. Οἱ θεόπνευ-
στοι Ἱεράρχες ἦσαν ἀπὸ τὶς πρῶτες μεγάλες πνευματικὲς μορφὲς ποὺ ἀντι-
κατέστησαν στὰ συγγράμματά τους τὴν ἑλληνιστικὴ Κοινὴ γλῶσσα μὲ τὴν 
Ἀττικὴ Διάλεκτο τῶν κλασσικῶν συγγραφέων τοῦ 5ου καὶ τοῦ 4ου αἰῶνος π.Χ. 

Στὸ λυκαυγὲς τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας τὸν 4ο αἰῶνα μ.Χ. οἱ τρεῖς 
Μεγάλοι ἑρμηνευτὲς καὶ κήρυκες τοῦ Τριαδικοῦ Λόγου «βαπτίσθηκαν» στὶς 
ἑλληνικές ρητορικὲς καὶ φιλοσοφικὲς Σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Κωστα-
ντινουπόλεως στὰ νάματα καὶ μυήθηκαν στοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς 
τῆς Κλασσικῆς Παιδείας, σπουδάζοντας φιλολογία, ρητορικὴ καὶ φιλοσοφία. 
Ἐμψυχωμένοι ἀπὸ τὴν σπουδὴ τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος, ἐνεστερνίσθηκαν 
τὴν ὀρθὴν ἄποψη ὅτι ὁ μεστὸς στοχασμὸς καὶ ὁ ὀρθολογισμὸς τῆς ἑλληνικῆς 
φιλοσοφίας ἦταν ἡ προσφορώτερη ὁδός γιὰ νὰ ἑρμηνεύσουν καὶ νὰ διδάξουν 
τὴν χριστιανικὴ πίστη. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οἱ σημαντικώτεροι ἐκπρόσωποι 
τοῦ χρυσοῦ αἰῶνα τῆς Πατερικῆς Γραμματείας, ἑνὸς αἰῶνα διανοήσεως, λογο-
τεχνικῆς τελειότητος καὶ θεολογικῆς ἀνυψώσεως.         

Ἡ ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση ἀπὸ τὴ γένεσή της, ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Βυζα-
ντίου καὶ μετέπειτα, στηρίζεται στὴν συνισταμένη τῶν δύο θεμελιωδῶν παιδευ-
τικῶν ἀρχῶν, στὸν Ἑλληνοκεντρικὸ Ἀνθρωπισμὸ καὶ στὸν Χριστιανισμό. Τὴν 
συνύπαρξη αὐτὴ Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ προέβαλαν ὡς τοὺς κύριους 
πυλῶνες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ οἱ στυλοβάτες τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφω-
τισμοῦ καὶ οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Γένους, μὲ προεξάρχοντα τὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ. 

Ἐνσαρκωτὲς τῶν δύο πόλων, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ 
Τρεῖς Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πρῶτοι αὐτοί, μὲ τὸν βίο καὶ τὸ 
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ἔργο τους, ἀνέδειξαν τὴν ἀξία ποὺ ἔχει γιὰ τὴν Παιδεία μὲ στόχο τὴν ὁλο-
κλήρωση τῆς προσωπικότητος, πνευματικὰ καὶ ἠθικά, ἡ ἁρμονικὴ σύζευξη 
τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἡ σύνδεση 
τῆς πλατωνικῆς Ἀρετῆς μὲ τὴν χριστιανικὴ Ἀγάπη. Ὁ ἐποικοδομητικὸς διά-
λογος τῶν χριστιανῶν, κυρίως τῶν νέων, μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμμα-
τεία συμβάλλει στὴν ἐνίσχυση τῆς ἀρετῆς. Ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει γιὰ 
τὴν ποίηση τοῦ Ὁμήρου ὁ Μέγας Βασίλειος «πᾶσα μὲν ἡ ποίησις τῷ Ὁμήρῳ 
ἀρετῆς ἐστὶν ἔπαινος». Τὸ χάσμα ἀνάμεσα στοὺς νεοφώτιστους Χριστιανοὺς 
καὶ στοὺς Ἕλληνες, στοὺς Ἐθνικούς, γεφυρώθηκε καὶ ἡ ἀπέχθεια ἐκτονώθηκε 
χάρις στὴν ἀταλάντευτη στάση ἔναντι τῆς Ἑλληνικής Παιδείας, στὸ κῦρος καὶ 
στὴν διδασκαλία των ἑλληνοσπουδασμένων Ἱεραρχῶν. 

Στὴν διδασκαλία αὐτὴ τῶν Τριῶν Μεγάλων Στοχαστῶν ὁ ΟΡΘΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως συνδυάσθηκε ἄρρηκτα μὲ τὴ Χριστιανικὴ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Μέσον γιὰ τὴν σύζευξη αὐτὴν ὑπῆρξε ὁ ἐποικοδομητικὸς 
διάλογος, διότι ὁ παιδευτικὸς λόγος, οἱ διδαχὲς τῶν Ἱεραρχῶν δὲν διατυπώ-
νονται μὲ ἀφορισμούς, ἀλλὰ μὲ τὸν μόνον παιδαγωγικὰ ὀρθὸν τρόπον τοῦ 
ἀντικειμενικοῦ διαλόγου μεταξὺ τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἑλλη-
νικῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς. Ἐντόπισαν στὶς ὑπερχρονικὲς ἀξίες καὶ στὸν 
τρόπον ἐκφράσεως τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων τὰ μέσα ποὺ θὰ διευκό-
λυναν τὴν ἀποδοτικὴ ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς σκέψεως καὶ τρόπου 
ζωῆς, ὡς θεωρίας καὶ πράξεως. 

Ὁ παιδευτικὸς λόγος τῶν Τριῶν μυσταγωγῶν στὴν Θεογνωσία ἀνέδειξε 
τὰ πολλὰ κοινὰ σημεῖα τῆς ἑλληνικῆς σκέψεως καὶ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως 
καὶ συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὸ νὰ ἐξισορροπηθοῦν οἱ δύο ἀντίρροπες πνευ-
ματικὲς τάσεις, ποὺ εἶχαν ἐπικρατήσει κατὰ τοὺς πρώτους μεταχριστιανικοὺς 
αἰῶνες: ἀφ’ ἑνός ὁ ἀπόλυτος ἐξελληνισμὸς τῆς χριστιανικῆς πίστεως μὲ τὴν 
ὑποταγὴ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας στὶς κοσμολογικὲς ἀντιλήψεις τῆς ἑλ-
ληνικῆς φιλοσοφίας (βλ. Ἰουλιανόν) καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ κάθε 
ἀρχαιοελληνικὴ ἐπίδραση κατὰ τὴν διαμόρφωση τῆς χριστιανικής κοσμοθε-
ωρίας. Ὅποια ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς ἀκραῖες τάσεις ἐπικρατοῦσε, θὰ ἦταν ἐξαι-
ρετικὰ ἐπιζήμια γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ μας. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μὲ τὴν 
διδασκαλία τους ἔκαμαν νὰ συνομιλήσει ἡ πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ γιὰ τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὸν Κόσμο μὲ τὴν Χριστιανικὴ Ἀντίληψη γιὰ 
τὸν Κόσμο, τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὸν Θεό. Οἱ πνευματικές, ἠθικὲς καὶ κοινωνικὲς 
ἀξίες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ προσελήφθησαν στὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, 
διευκολύνοντας ἔτσι τὴν μύηση τῶν Ἐθνικῶν στὴν Χριστιανικὴ λατρεία.
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Μὲ πρότυπο τοὺς ρήτορες τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες 
καλλιεργοῦν μὲ μοναδικὸ τρόπο τὴν χριστιανικὴ ρητορεία, τὸ κήρυγμα τῶν 
θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς Χριστιανοσύνης. Ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ὁ κατ’ 
ἐξοχήν Θεολόγος, θεωρεῖται καὶ ὁ Χριστιανὸς Δημοσθένης. Ἀνέδειξε στὸν 
τομέα τῆς τέχνης τοῦ λόγου τὴν σύζευξη τῆς κλασσικῆς ρητορείας καὶ τῆς 
χριστιανικῆς εὐφράδειας. Στοὺς λόγους του συχνὰ συνδέονται οἱ ρητὲς ἀνα-
φορὲς στὶς Γραφὲς μὲ τοὺς στοχασμοὺς τοῦ Πλάτωνος ἢ ἐκφράζονται ἀκόμη 
καὶ ἔντονες διαμαρτυρίες γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν δι-
δασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουλιανοῦ. Τὸ ἀρι-
στούργημα τῆς ρητορικῆς τέχνης τοῦ Γρηγορίου, ὁ Ἐπιτάφιος Λόγος εἰς Μέγαν 
Βασίλειον, ἀναδεικνύει τὸν ἀριστοτεχνικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Πατέρας 
αὐτὸς τῆς Ἐκκλησίας μας προσαρμόζει τὴν μορφὴ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ 
ἐγκωμίου στὴν Χριστιανική εὐαισθησία. Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς ὄχημα 
σκέψεως καλλιεργεῖται ἀπὸ τὸν Θεογνώστη Γρηγόριον μὲ ἀπόλυτη καλλιέ-
πεια καὶ ἀκρίβεια στὴν ἀποσαφήνιση δύσκολων δογματικῶν χωρίων, ἀλλὰ καὶ 
μὲ ποιητικότητα καὶ γλαφυρότητα. 

Ἡ βαθειὰ κλασσικὴ κατάρτιση καὶ ὁ ἐποικοδομητικὸς διάλογος τοῦ Γρη-
γορίου μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ λογοτεχνία εἶναι ἐμφανής, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, 
καὶ στὴν πρόσληψη τοῦ αἰσθαντικοῦ ὕφους τῆς Λυρικῆς Ποιήσεως. Έτσι, 
κυρίως στὰ Ἔπη του, ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ 19.000 καλογραμμένους στίχους, 
ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἐπιγράμματα σὲ ἀρχαιοπρεπὲς ὕφος καὶ πρότυπο τοὺς 
λυρικοὺς ποιητὲς τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος. 

Καὶ ἡ ρητορικὴ ἱκανότητα τοῦ Ἰωάννου, τοῦ γιὰ τὴν ἀνυπέρβλητη εὐ-
φράδεια ἀποκαλουμένου Χρυσοστόμου, ὀφείλεται στὴν Κλασσική του Παι-
δεία. Εἶναι ἄριστος χειριστὴς τοῦ ἀττικοῦ λόγου, μοναδικὸς νὰ ἐπινοεῖ καὶ νὰ 
συναρθρώνει εἰκόνες, ἀλληγορικὲς ἐκφράσεις καὶ μεταφορές. Ἀνάμεσα στὰ 
κηρύγματά του ὑπάρχουν πολλοὶ Πανηγυρικοὶ Λόγοι, κατὰ τὸ πρότυπον τῆς 
ἀρχαιοελληνικῆς ἐπιδεικτικῆς ρητορικῆς. Ὁ Ἱεροκήρυκας συγκινεῖ τὶς καρδι-
ὲς τῶν Χριστιανῶν, ἐνῶ ὁ ρήτορας εἶναι ὁ μυσταγωγὸς ποὺ ὁδηγεῖ τὶς ψυχὲς 
στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος συνέβαλε  σημαντικά, ὥστε 
νὰ ἐνταχθῆ ἡ ἑλληνικὴ πνευματικὴ κληρονομιὰ στὴν ποιμαντικὴ ἀποστολὴ 
τῆς Ἑκκλησίας καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου νὰ καταστῆ προσφορώτερο 
στὸν γαλουχημένο μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ παιδεία νεοφώτιστο Χριστιανό.

Ἡ βαθύτατη γνώση τῆς Κλασσικῆς Παιδείας ἀπὸ τὸν Μέγα Βασίλειον 
καταδεικνύεται στὶς Ὁμιλίες καὶ τὸ ἔργο του Εἰς τὴν Ἑξαήμερον, ἐνῶ ἡ ἀνθρω-
πιστικὴ καὶ ἡ κοινωνική του προσφορά καθώς καὶ τὸ Ἀποστολικό του πνεῦμα 
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ἀποκαλύπτονται μέσω τῶν πολλῶν Ἐπιστολῶν του. Ἡ νηφαλιότητα τοῦ ὕφους 
ἐκφράζει ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν ἀττικισμό, χωρὶς ὅμως σχολαστικότητα, ἀλλὰ 
μὲ προσοικείωση στὸ ἄψογο ὕφος τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Δημοσθένους. 
Ὁ Καισαρείας Βασίλειος δικαίως ὀνομάσθηκε Μέγας ἤδη ἀπὸ τοὺς συγχρό-
νους του, διότι ἦταν Μέγας ὡς ἄνθρωπος, Μέγας ὡς ἱεράρχης καὶ Μέγας ὡς 
συγγραφεύς. 

Ὁ ἐποικοδομητικὸς διάλογος τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος μὲ τὸ Χριστιανι-
κὸ δόγμα ἀναδεικνύεται κυρίως στὴν περίφημη πραγματεία τοῦ Μ. Βασιλείου 
Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο Λόγων. Ὁ σοφὸς Ἱεράρχης 
κατόρθωσε στὸ ἔργο αὐτό ὅλη ἡ πνευματικὴ κληρονομιὰ τῆς ἑλληνικῆς ἀρ-
χαιότητος νὰ προσληφθῆ καὶ νὰ ἐνσωματωθῆ στὸ λυτρωτικὸ μήνυμα τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ. Οἱ ἀξίες τῆς σοφίας, τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς δικαιοσύνης, ποὺ 
συναποτελοῦν μαζὶ μὲ τὴν ἀνδρεία τὴν ἔννοια τῆς ἀρετῆς κατὰ τὸν Πλάτωνα, 
προσέφεραν τὴν ἀφετηρία γιὰ τὴν πληρέστερη κατανόηση τῆς Χριστιανικῆς 
Ἀγάπης και Ἐγκράτειας. 

Ἡ πραγματεία αὐτὴ τοῦ Μ. Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους βασίζεται στὴν 
ἀκράδαντη πίστη τοῦ μεγάλου Καππαδόκη γιὰ τὴν στενὴ συγγένεια, τήν 
«οἰκειότητα» Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ. Γιὰ νὰ ἀποδώσει αὐτὸν τὸν 
ἀγαστὸ συγκερασμὸ Ἑλληνικοῦ καὶ Χριστιανικοῦ πνεύματος ὡς ἀπαραίτητης 
προϋπόθεσης γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου, 
ὁ Θεόπνευστος Πατέρας χρησιμοποιεῖ τὴν παραστατικὴ μεταφορικὴ εἰκό-
να ἑνὸς πυκνόφυλλου καὶ εὔκαρπου δένδρου, στὸ ὁποῖο τὸ πυκνὸ φύλλωμα 
συμβολίζει τὶς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας καὶ οἱ καρποὶ τὴν Χριστια-
νικὴ διδασκαλία. Τὸ μήνυμα τῆς ἀλληγορίας εἶναι ὅτι ὁ ἑλληνικὸς στοχα-
σμὸς εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος καὶ τροφοδοτεῖ τὴν Χριστιανικὴ Πίστη, 
βοηθώντας την νὰ διευρύνει τὴν ἐπιρροή της στὴν Οικουμένη.

Οἱ νέοι ἑπομένως, κατὰ τὸν Μ. Βασίλειον, πρέπει νὰ γευθοῦν τοὺς εὔχυ-
μους καρποὺς τοῦ δένδρου τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος. Παρακινοῦ-
νται νὰ μυηθοῦν στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ νὰ γνωρίσουν τοὺς θησαυροὺς 
ποὺ κρύβουν τὰ κλασσικὰ κείμενα, ὥστε νὰ κατακτήσουν τὴν Ἀρετή. 

Ἀκολουθώντας τὸν Ἡσίοδο καὶ τὸν μῦθο τοῦ Προδίκου γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ 
τὴν κακία, ὁ Μέγας Ἱεράρχης γράφει ὅτι ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀρετὴ εἶναι «δύσβα-
τος», ἀνηφορικός, γεμάτος κόπο καὶ ἱδρώτα, καὶ γι’ αὐτὸ δύσκολος γιὰ τὸν κα-
θένα. Ὅταν ὅμως προσεγγισθῆ ἡ ἀρετή, ἡ πρόσβασις εἶναι «λεία, εὐχερὴς καὶ 
οἱ καρποὶ γλυκεῖς». Οἱ νέοι ὀφείλουν, ἀπτόητοι ἀπὸ τὶς δυσκολίες, νὰ ὁδεύουν 
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στὴν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς, ποὺ ἀδιάλειπτα ἐγκωμιάζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς 
Ἔλληνες συγγραφεῖς, διότι ἀπὸ ὅλες τὶς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου  μόνο ἡ 
ἀρετὴ παραμένει γιὰ πάντα: «μόνη δὲ κτημάτων ἡ ἀρετὴ άναφαίρετον καὶ 
ζῶντι καὶ τελευτήσαντι παραμένουσα», διδάσκει ο Θεόπνευστος Στοχαστής. 

Σκοπὸν λοιπὸν τῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν νέων ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν Μ. 
Βασίλειον, ἡ ἀπόκτηση καὶ ἡ ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καὶ σταθερὸ μέσον γιὰ τὴν 
ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ εἶναι ἡ σωκρατικὴ προτροπὴ γιὰ τήν «ἐπιμέλεια 
τῆς ψυχῆς» μέσω τῶν ἔργων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς Γραμματείας καὶ τῆς κα-
τανοήσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα, κυρίως ὁ  Ὅμηρος, ὁ Ἡσίοδος, ὁ Σόλων καὶ ὁ 
Θέογνις, οἱ τρεῖς τραγικοί, ὁ Πλάτων καὶ ὁ Πλούταρχος εἶναι κατὰ τὸν σοφὸ 
Ἱεράρχη οἱ «ὠφέλιμοι» λόγοι, δηλαδὴ οἱ δρόμοι γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν ἀρε-
τή, πρὸς τὶς συμπαντικὲς ἀξίες τῆς δικαιοσύνης, τῆς σωφροσύνης, τῆς ἐγκρά-
τειας, τῆς συμφωνίας λόγων καὶ πράξεων καὶ τῆς ἀποφυγῆς τῆς ὑποκρισίας. 
Καθοριστικὸς ὅμως εἶναι ὁ ἰδεολογικὸς μετασχηματισμός. Ἔτσι, ἐνῶ γιὰ τὸν 
Πλάτωνα τὸ τρίπτυχο τῆς ἀρετῆς καθορίζεται ἀπὸ τὴν σοφία, τὴν ἀνδρεία 
καὶ τὴν σωφροσύνη, μὲ ὑπερτάτη ὅλων τὴν δικαιοσύνη καὶ γιὰ τὸν Ἀριστο-
τέλη ἡ ἀρετὴ ὁδηγεῖ στὴν εὐδαιμονία, στὸν Χριστιανισμὸ ἡ ἀνδρεία ἀντι-
καθίσταται ἀπὸ τὴν εὐσέβεια καὶ τὸ διαμορφούμενο τρίπτυχο τῆς ἀρετῆς 
εἶναι εὐσέβεια, σωφροσύνη (δηλαδὴ ἐγκράτεια) καὶ δικαιοσύνη. Ἡ σύλληψη 
αὐτῆς τῆς μορφῆς τῆς ἀρετῆς κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν 
ἐπίγεια διάστασή της καὶ ἀποτελεῖ προπαρασκευὴ τῆς ὲπίγειας ζωῆς γιὰ νὰ 
κατακτηθῆ ἡ  μετὰ θάνατον, ἡ «μετὰ τὴν ζωὴν ζωή». 

Ὁ Μέγας Ἱεράρχης ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα ὡς πρόσω-
πα ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ σωφροσύνη καὶ συγκράτηση τῆς ὀργῆς, ἀνάμεσα σὲ 
ἄλλους, τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Περικλῆ, ἐνῶ γιὰ τὴν δικαιοσύνη ἀναφέρεται 
εὐλόγως στὸν Πλάτωνα. Τονίζει ὅμως ὅτι τὰ ἑλληνικὰ συγγράμματα πρέπει 
νὰ προσεγγίζονται προσεκτικά, κυρίως ἀπὸ ἠθικῆς πλευρᾶς, νὰ ἐπιλέγονται 
μόνον οἱ ἰδέες ποὺ βελτιώνουν τὸ ἦθος καὶ συμβάλλουν στὴν κατανόηση τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ Θείου Λόγου («τὸ χρήσιμον καρπωσάμενοι, τὸ βλαβερὸν 
φυλαξώμεθα»). 

Ἡ ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ παράδοση ἐνσωματώνεται ἀπὸ τὸν Μέγα Βασί-
λειο στὴν διδασκαλία τοῦ ἐνσαρκωθέντος Λόγου τοῦ Θεοῦ, συμβάλλοντας 
μέσω τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας στὴν διαμόρφωση τῆς πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς 
καλλιέργειας τῶν νέων.                   
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Ἡ συνύπαρξη Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ, ποὺ εὔγλωττα ἀποτυπώνε-
ται στὸ ἔργο τῶν Τριῶν Μεγάλων Διδασκάλων τῆς Πίστεώς μας, συνέβαλε 
ἀποφασιστικὰ στὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς Βυζαντινῆς αὺτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ ὰργότερα, ἐφ’ ὅσον ἡ ἀκτινοβολία 
τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ ὅλης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς Γραμματείας ὑπῆρ-
ξε ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο ἕως σήμερα οἰκουμενική. Δικαίως γιὰ τὴν 
ἀσύγκριτη αὐτὴν πνευματική τους προσφορὰ στὴν Παιδεία καὶ στὸν παγκό-
σμιο Πολιτισμὸ οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Ἱεράρχες τῆς Χριστιανοσύνης ὀνομάσθηκαν 
Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι. 

Τὸ παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν ἐνσαρκωτῶν τοῦ Χριστιανικοῦ κη-
ρύγματος καὶ τῆς ἑλληνικῆς σοφίας, προσφέρει τὸ οὐσιαστικὸ μήνυμα ὅτι ἡ Ἐκ-
κλησία, μακρυά ἀπὸ κάθε ἰδέα ἀπομονωτισμοῦ καὶ ἐσωστρέφειας, ἐπιβάλλεται 
νὰ ἀγγίζει τὶς ἀναζητήσεις τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου στὸ πλαίσιο ἑνὸς ἐποικο-
δομητικοῦ διαλόγου. Γιατὶ τὸ μήνυμα τοῦ Θεανθρώπου διὰ τοῦ λόγου τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχών καὶ τῶν ἄλλων μεγάλων ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Γραμμα-
τείας μπορεῖ νὰ προσαρμόζεται πάντα στὶς πνευματικὲς ἀνάγκες κάθε ἐποχῆς, 
προσφέροντας σθένος, ἀνάταση ψυχῆς καὶ ὲλάφρυνση ἀπὸ τὰ δεινὰ τῆς ζωῆς. 

Οἱ τρεῖς «Μελίρρυτοι Ποταμοὶ τῆς Σοφίας», τοὺς ὁποίους δικαίως τιμᾶ 
ὁ Ἑλληνισμός, προσφέρουν φωτεινό, ἄσβεστο παράδειγμα στοὺς ἐκπαιδευτι-
κοὺς καὶ γενικώτερα σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος νὰ μεταδίδουν 
στὶς νεώτερες γενιὲς τὶς διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ ἑλληνοκεντρικοῦ ἀνθρωπισμοῦ 
καὶ τὶς Χριστιανικές διδαχές. νὰ καλλιεργοῦν τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ τῶν νέων 
καὶ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν στὴν γνώση καὶ στὴν ἀνθρωπιά.

Καταλήγοντας, ἄν διερωτηθοῦμε τί προσφέρει στὸν σύγχρονο Ἕλληνα, 
καὶ κυρίως στοὺς νέους, ἡ προσέγγιση τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας ἀπὸ τοὺς Τρεῖς 
Ἱεράρχες, θὰ ἐντοπίσουμε δύο ἀρετές: 1) τὴν ὀρθοέπεια καὶ τὴν καλλιέπεια, 
δηλαδὴ τὸν ὀρθό καὶ ὄμορφο λόγο στὴν προφορικὴ καὶ γραπτὴ χρήση τῆς 
γλώσσας μας. και 2) τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐμβάθυνση στὸν ἀξιακὸ κόσμο τῶν ἀρ-
χαίων ἑλληνικῶν κειμένων. 

Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐκπαίδευση κατὰ τὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες ἡ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν διαχρονία της καὶ 
ἡ ἑρμηνεία τῶν σταθερῶν κοινωνικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν ποὺ ἀντλοῦνται ἀπὸ 
τὰ ἔργα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ὑστεροῦν οὐσιαστικά. Ἔτσι, τὰ 
προτάγματα τῶν σοφῶν Ἱεραρχῶν παραμένουν πάντα ἐπίκαιρα καὶ ἀναμέ-
νουν τὴν ἐφαρμογή τους.                   
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ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

a 
ΘΩΜΑ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

Στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ ἅγιος Νεκτάριος (1846-1920) 
διακρίθηκε ὡς λειτουργὸς καὶ κήρυκας τοῦ θείου λόγου, ὡς ἔξοχος παιδα-

γωγὸς1 καὶ διδάσκαλος τῆς Θεολογίας, ὡς χαρισματικὸς ποιμένας καὶ καθο-
δηγητὴς τῶν πιστῶν καὶ ὡς συγγραφέας πολλῶν θεολογικῶν συγγραμμάτων. 
Ὀρθῶς χαρακτηρίστηκε ὡς κορυφαῖος «Ἕλλην θεολόγος»2  καὶ μάλιστα «βιβλι- 

1 «Ὁ ἱερὸς Νεκτάριος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιφανεῖς νεωτέρους Ἕλληνες παιδαγωγούς. 
Ἡ παιδαγωγική του προβάλλεται καὶ ἐφαρμόζεται σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ κυριαρχοῦσαν δυσοίωνες 
προοπτικὲς γιὰ τὸν κοινωνικὸ καὶ πνευματικό μας βίο», Γ. Κρουσταλάκη, «Ἅγιος Νεκτάριος· 
ὁ παιδαγωγὸς τῆς διακρίσεως. Μία σύντομη ἀνάλυση τοῦ παιδαγωγικοῦ του συστήματος», 
Ἅγιος Νεκτάριος ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, Πρακτικὰ Διορθόδο-
ξου Θεολογικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ 
τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα, 21-23 Ὀκτωβρίου 1996), ἐπιμ. Ἀ. Χαλδαιάκη, 
Ἀθῆναι 2000, [σσ. 151-166], σ. 152.
2 «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἀξιοποίησε τὸν πολυδιάστατο δυναμισμό του καὶ τὰ θεοδώρητα πο-
λυπρισματικὰ χαρίσματά του γιὰ τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ 
προφορικὸς ἢ γραπτὸς λόγος του ἦταν βιβλικός, πατερικὸς καὶ νεοπατερικός», Ε. Θεοδώρου, 
Προσωπογραφία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου [Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Ἐφημέριος»], Ἀθήνα 
1996, σ. 16. Βλ. Χ. Κρικώνη, «Τὸ διδακτικὸν καὶ συγγραφικὸν ἔργον τοῦ ἁγίου Νεκταρίου 
Μητροπολίτου Πενταπόλεως», ἘκκλΦ ΟΑ΄ (1999), [σσ. 113-144], σ. 113. «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος 
εἶναι ὁ ποιήσας καὶ διδάξας καὶ μαρτυρήσας ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας ἔργῳ καὶ λόγῳ, διὰ πράξεως 
καὶ θεωρίας, δι’ ἀναιμάκτου μαρτυρίου. Οὕτως, ἀνεδείχθη μέγας καὶ κορυφαῖος Θεολόγος 
τοῦ αἰῶνος μας, ὁμότροπος καὶ ὁμότιμος τῶν μεγάλων τῆς Ἐκκλησίας Πατέρων», Β. Γιαν-
νακοπούλου, «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ὁ Διευθυντὴς τῆς Ριζαρείου Ἐκκλ. Σχολῆς ὁ 
Παιδαγωγὸς - ὁ Θεολόγος», Κοιν ΛΗ΄ [1 (1995), σσ. 49-60· 2 (1995), σσ. 137-145· 3 (1995), 
σσ. 287-294], 2 (1995), σ. 137. «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ἀληθὴς θεολόγος, διότι· α΄. ἐδίδαξε 
περὶ τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς διδασκαλίας Αὐτοῦ, 
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κὸς»3 θεολόγος, ὡς «στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας»4 καὶ ὡς «νέκταρ ἀναβλύσαν 
ἡμῖν ἐκ πηγῶν τοῦ σωτηρίου ἀρτιφανῶς ἀρδεύων τοὺς κραυγάζοντας»5. 
Ἡ εὐρυμάθειά του, ἡ ποικιλία τῶν θεμάτων τὰ ὁποῖα τὸν ἀπασχόλησαν καὶ ὁ 
πλοῦτος τῶν γνώσεών του, τῆς ἁγιογραφικῆς γραμματείας, τῆς ἐκκλησιαστι-
κῆς γραμματείας, ἀλλὰ καὶ τῆς θύραθεν προκαλοῦν κατάπληξη στοὺς μελετη-
τές του καὶ ἀποκαλύπτουν ὅτι πρόκειται περὶ λογιωτάτου ἱεράρχου, «ὁμοίου 
τοῦ ὁποίου ὀλίγους ἔχει νὰ παρουσιάσει ἡ σύγχρονος ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία»6.

Στὴν εἰσήγηση αὐτὴ ἐπιχειρεῖται ἡ διερεύνηση τῆς λειτουργίας τοῦ βιβλι-
κοῦ λόγου στὸ συγγραφικό του ἔργο. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ἁπλὸς χρήστης 
ἢ συστηματικὸς ἑρμηνευτὴς τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Ἀξιολογοῦνται οἱ περισπού-
δαστες μελέτες του ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς καθ’ 
ὅλου Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. Εἶναι παραδεκτὸ ὅτι «παρ’ ὅλην 
τὴν ποικίλην πρὸς τὰ ἔξω δραστηριότητά του δὲν παύει οὐδὲ στιγμὴν τὴν ἐσω-
τερικήν του κατάρτισιν διὰ λιπαρᾶς μελέτης εἰς τὸν Βιβλικὸν καὶ Πατερικὸν 
λειμῶνα, ἡ ὁποία τὸν καθιστᾶ σοφώτατον καὶ λίαν πρωτότυπον, γέμοντα χά-
ριτος καὶ πειστικότητος. Οὕτως εὑρίσκετο πάντοτε ἐνήμερος ἐπὶ οἱουδήποτε 

μὲ βαθεῖαν καὶ ὀρθὴν πρὸς Αὐτὸν πίστιν, β΄. ἔζησεν ἐπὶ τῆς γῆς συμφώνως πρὸς τὸ πρότυπον 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου, ἐφαρμόζων τὰς θείας ἐντολάς, γ΄. ἡ ὅλη 
ζωή του ἦτο ζωὴ συνεχοῦς κοινωνίας μετὰ τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ 
δ΄. ἐξακολουθεῖ καὶ σήμερον διὰ τῶν συγγραμμάτων του καὶ τῶν θαυμάτων του νὰ ὁδηγῇ 
ἀνθρώπους πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστόν», Ν. Μητσοπούλου, «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὡς θεολόγος· 
τὰ δογματικὰ στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας του», Ἅγιος Νεκτάριος ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ 
ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, [σσ. 319-331], σ. 319.
3 Βλ. Θεοδωρήτου μοναχοῦ Ἁγιορείτου, Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὁ Ἱεράρχης, ὁ λόγιος, ὁ ἀσκητής, 
Ἀθῆναι 21977, σ. 25.
4 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι τῆς τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίας. Β΄ Μελέτη περὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, (Εἰσαγωγὴ Ε. Δεληδήμου), ἐκδ. Β. Ρηγο-
πούλου, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 5-7.
5 Βλ. Ἀπολυτίκιον τοῦ 1926: «Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Ἑῴας τὸ καύχημα, τῆς Ὀρθοδοξίας 
τὸν στύλον καὶ Αἰγίνης τὸ ἔρεισμα Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς νέκταρ γὰρ ἀνέβλυσεν 
ἡμῖν ἐκ πηγῶν τοῦ σωτηρίου ἀρτιφανῶς ἀρδεύων τοὺς κραυγάζοντας· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι 
Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἀφθαρτώσαντι, δόξα τῷ ἐν ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς λαμπρῶς σὲ ἁγιάσαντι», 
Θ. Παπακωνσταντίνου, (Ἀρχιμ.), Ἀκολουθία Βίος καὶ Θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις Πατρὸς ἡμῶν Νε-
κταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ Κοινοβιακῆς Μονῆς Γυναικῶν τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, Ἀθῆναι 1937, σ. 18.
6 Βλ. Ε. Δεληδήμου, ὅ.π., σ. 6. Πρβλ. Χ. Κρικώνη, «Τὸ διδακτικὸν καὶ συγγραφικὸν ἔργον…», 
ὅ.π., σ. 114 ἑ. «Ἔδωκεν ὁ Θεὸς εἰς μὲν τὴν Οἰκουμενικὴν Ὀρθοδοξία τὸν νεοφανῆ Πατέρα τῆς 
Ἐκκλησίας, εἰς δὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παιδείαν τὸ πρότυπο τοῦ παιδαγωγοῦ, τὸν μύστη καὶ 
ὁραματιστὴ τῆς ἀληθοῦς παιδείας καὶ διδάσκαλο, ποὺ θὰ διδάσκει πάντοτε διδάσκοντες καὶ δι-
δασκομένους», Β. Γιαννακοπούλου, «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως…», ὅ.π., 1 (1995), σ. 50.
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Γραφικοῦ ἢ Ἐκκλησιαστικοῦ θέματος, βιῶν καθημερινῶς τὸ “πιστεύω” του, ὅτι 
δηλαδὴ ἄνευ λειτουργικῆς ζωῆς καὶ συνεχοῦς ἱερᾶς μελέτης εἶναι ἀδύνατον νὰ 
ἀνταποκριθῇ ὁ Ἐπίσκοπος εἰς τὸ πολύπλευρον καὶ πολύμοχθον ἔργον του… 
ἰδιαίτατα τὴν μελέτην τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς εἶχεν εἰς ὑψηλὸν βαθμὸν προσοικει-
ωθῆ ὁ Ὅσιος καὶ αὕτη μετὰ τῆς ἠγαπημένης ἀσχολίας, τῆς προσευχῆς, τοῦ 
ἔδιδεν πάντοτε τὴν χάριν νὰ εὑρίσκεται ἕτοιμος πρὸς ἀπολογίαν καὶ διάλογον 
μετὰ παντὸς ἐπιθυμοῦντος»7.

Κατὰ τὸν Π. Μπρατσιώτη, «ἀνεδείχθη… ἀξιομίμητος συνεχιστὴς τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Πατερικῆς Παραδόσεως, ἄριστα οὐ μόνον θεωρίαν καὶ πρᾶξιν καὶ ἑλ-
ληνικὴν καὶ χριστιανικὴν σοφίαν συνδυάσας, ἀλλὰ καὶ ἀγάπην θερμὴν πρὸς 
τὰ γράμματα μετὰ ζωηρᾶς πρὸς τὴν ἱερὰν ἡσυχίαν καὶ ἄσκησιν ροπῆς»8. Τὰ 
συγγράμματά του βρίθουν ὄχι μόνον βιβλικῶν καὶ πατερικῶν χωρίων, ἀλλὰ 
καὶ ρητῶν Ἑλλήνων κλασικῶν συγγραφέων, τὰ ὁποῖα ἀποθησαύρισε στὸ δίτο-
μο ἔργο του μὲ τίτλο: Ἱερῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Λογίων Θησαύρισμα (Α΄ τόμος 
1895, Β΄ τόμος 1896).

1. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος «ἐμπλούτισε ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς κλάδους τῆς Θε-
ολογίας μὲ πλῆθος σπουδαιοτάτων καὶ συχνὰ πρωτοτύπων ἐπιστημονικῶν ἢ 
ἐκλαϊκευτικῶν - ἐποικοδομητικῶν συγγραμμάτων, πραγματειῶν, μελετῶν καὶ 
ἄρθρων. Ἔγινε “ἀξιομίμητος συνεχιστής” τοῦ ἔργου τῶν Πατέρων καὶ προέ-

7  Βλ. Θεοδωρήτου μοναχοῦ Ἁγιορείτου, ὅ.π., σ. 79ἑ. Ὁ Ἀρχιμ. Ἠλίας Μαστρογιαν νόπουλος 
παρατηρεῖ: «Σὲ ὅλα του πρακτικός, καθοδηγητικός, ἀληθινὸς πνευματικός. Ἐμπνεόμενος ἀπὸ 
τὴν Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρες, ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἐμπειρία του. Βιβλικός, πατερικός, 
παραδοσιακός, ἀλλὰ καὶ προσγειωμένος καὶ ἀληθινὰ συγχρονισμένος. Μὲ βάση πάντοτε τὸ 
Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἀγνοεῖ καὶ τὴν ψυχολογία καὶ τὴν ὑγιεινή, ὅπως οἱ Βασίλειοι καὶ οἱ 
Χρυσόστομοι», Θεολογικὲς παρουσίες, Ἀθήνα 1986, σ. 33.
8 Βλ. Π. Μπρατσιώτου, «Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος ὡς λόγιος Ἱεράρχης», Τ. Ματθαιάκη, (Ἀρ-
χιμ.), ἐπιμελείᾳ, Ὁ Ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, Ἀθῆναι 1955, σ. 241. Κατὰ τὸν Ἁγιορείτη μοναχὸ 
Θεόκλητο Διονυσιάτη, «Ἔρχεται μὲ τὸ μοναδικὸ κῦρος του, σὰν θεοφόρος καὶ σὰν προφήτης, 
ποὺ ἕνωσε στὸ πρόσωπό του τὴ θεία καὶ τὴν ἀνθρώπινη σοφία, νὰ ἀνανεώσει τὴ διδαδοχὴ 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μαρτυρήσει τὴν αἰωνιότητα τῆς ζωῆς καὶ θεολογίας της καὶ νὰ τὴν κάνει 
σύγχρονη. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ θεόσοφος ἱεράρχης χάρη στὸ θεοφώτιστο νοῦ του… ἐδίδαξε… 
ὅ,τι ἐδίδαξαν δεκαπέντε αἰῶνες ἐνωρίτερα οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας· τὴ σύνδεση 
ἁγιότητος καὶ παιδείας ποὺ συνθέτουν τὸν Ὀρθόδοξον Ἑλληνοχριστιανισμό, ἀπὸ τὸν ὁποῖον 
ἄντλησαν ὅλες οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες τὴ διδασκαλία τους… Ὁ προσεκτικὸς μελετητὴς τοῦ 
ἔργου του μπορεῖ ἄνετα νὰ ἀνακαλύψει μέσα στὰ συγγράμματά του τὸ πνεῦμα καὶ τὶς ἐμπει-
ρίες ὅλων τῶν πρὸ αὐτοῦ ἁγίων Πατέρων σὲ ὅλη τὴν κλίμακα τῆς θεολογίας των», Ὁ Ἅγιος 
Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός, ἐκδ. «Ὑπακοή», Ἀθήνα 21992, σσ. 201 ἑ.
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βαλε τοὺς θησαυροὺς τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴ διδασκαλία τῶν μεγάλων Ἐκ-
κλησιαστικῶν Συγγραφέων»9. Ὀρθῶς παρατηρήθηκε, ὅτι «εὑρισκόμεθα πρὸ 
μιᾶς πολυμερεστάτης διανοίας, ἡ ὁποία, ἀφοσιωθεῖσα εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐφρόντισε νὰ παραδώσῃ γραπτῶς εἰς τοὺς πιστοὺς ὅ,τι καλὸν καὶ 
ὠφέλιμον κατεῖχε»10.

Ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ λαμβάνει τὰ πειστικὰ ἐπιχειρήματα μὲ τὰ ὁποῖα ἀντι-
μετωπίζει τὶς ὑλιστικὲς θεωρίες τῆς ἄρνησης καὶ τὶς αἱρετικὲς δοξασίες. Κε-
ντρικὸς καὶ κύριος στόχος τοῦ ἁγίου Νεκταρίου εἶναι ἡ ἀντίκρουση τῆς ἀμ-
φισβήτησης τῆς ἱστορικῆς ἀξιοπιστίας πρωτίστως τῶν Εὐαγγελίων καὶ ἔπειτα 
τῶν ὑπόλοιπων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Στὴν ἀπολογητικὴ μελέτη του: 
Περὶ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία δημοσίευσε τὸ 1892 
καὶ συμπεριέλαβε στὴ Χριστολογία, γράφει χαρακτηριστικά: «Ἡ ἐπιστήμη ἐν 
γένει, ὑπὲρ ἧς ἀθετοῦσι τὴν ἐν τῷ κόσμῳ ἀποκάλυψιν τοῦ Θεοῦ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ 
ὑλισμοῦ, δὲν ἴσχυσεν εἰσέτι νὰ ἄρῃ τὸ ἱστορικὸν κῦρος τῶν Γραφῶν· τὰ ἐν 
αὐταῖς ἱστορούμενα φρουροῦνται ὡς ὑπὸ τείχους ἀπορθήτου ὑπὸ τῆς ἱστορί-
ας· πῶς λοιπὸν ἀπορρίπτονται ἀνεξέλεγκτα καὶ ἀνάλωτα; […] τὸ κῦρος τῶν 
Ἁγίων Γραφῶν ἔσται αἰώνιον, ὥς ἐστιν αἰώνιος καὶ ὁ ἐν αὐταῖς ἀποκαλυπτόμε-
νος Θεὸς»11 καὶ «Τῶν Ἱερῶν Γραφῶν ἡ ἀρχαιότης καὶ τὸ κῦρός εἰσιν ἀνώτερα 

9 Βλ. Ε. Θεοδώρου, ὅ.π., σ. 17.
10 Βλ. Ε. Δεληδήμου, Εἰσαγωγὴ στὸ ἔργο Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Αἱ 
Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, σ. 8.
11  Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία ἤτοι περὶ τοῦ θείου χαρακτῆρος καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Σω-
τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ τῆς πληρώσεως τῶν προφητειῶν ἐν τῷ θείῳ αὐτοῦ προσώ-
πῳ, ἐκδ. Ν. Παναγοπούλου, Ἀθῆναι 1992, σ. 280. «Η αποκάλυψη είναι μια συνεχής ενέργεια 
ζωής και πρόνοιας του Θεού μέσα στην ιστορία, τα δε βιβλία της Αγίας Γραφής καταγράφουν 
και υπομνηματίζουν αυτή τη σχέση Θεού και κόσμου. Ο Χριστός συζητώντας με τους Ιου-
δαίους για τις Γραφές είπε: “Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον 
ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε” 
(Ιω. 5,39-40) […] Με άλλα λόγια η χριστιανική αποκάλυψη είτε ως προετοιμασία κατά την 
Παλαιά Διαθήκη, είτε ως πραγματικότητα κατά την Καινή έχει ένα σαφή ιστορικό χαρακτήρα. 
Η άγνοια ή η αφαίρεση αυτού του ιστορικού χαρακτήρα οδήγησε κατά τους πρώτους αιώνες 
στο Γνωστικισμό αλλά και σήμερα στην ιδεολογικοποίηση της πίστης και την απονεύρωση 
του μηνύματος της σωτηρίας», Ι. Καραβιδόπουλου, «Η Παλαιά Διαθήκη ως Αγία Γραφή της 
Εκκλησίας», Βιβλικές Μελέτες Γ΄ [ΒΒ 28], Θεσσαλονίκη 2004, [σσ. 208-217], σ. 213 ἑ. «Ἡ ἀνά-
γνωσις τῶν Ἁγίων Γραφῶν ἀπέβη ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ β΄ μ.Χ. αἰῶνος χρέος τῶν Χριστιανῶν 
οὐ μόνον διὰ τὴν προσωπικήν των κατάρτισιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀπόκρουσιν τῶν κακοδοξιῶν 
τῶν ψευδοδιδασκάλων καὶ τῶν πάσης προελεύσεως αἱρετικῶν (Πράξ. 20,29· Β΄ Πέτρ. 2,1)», 
Μ. Σιώτου, «Τὸ ἔργον τῆς Ἐκκλησίας πρὸς διασάφησιν τῶν Ἁγίων Γραφῶν», ΕΕΘΣΠΑ ΚΔ΄ 
(1979-1980), [σσ. 1-85], σ. 10. Πρβλ. Σ. Ἀγουρίδη, Ἑρμηνευτικὴ τῶν ἱερῶν κειμένων, Ἀθήνα 
1979, σσ. 66-70· Π. Μπρατσιώτου, «Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», 

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
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πάσης ἀμφισβητήσεως· διότι οὐδέποτε ὑπῆρξε βιβλίον ἕτερον φέρον πλειότε-
ρα τὰ μαρτύρια τῆς ἀρχαιότητος καὶ γνησιότητος καὶ οὐδὲν ἕτερον ἐφρουρή-
θη μετὰ τοσαύτης εὐλαβείας καὶ ἐνδιαφέροντος, ὅσον ἡ Ἱερὰ Γραφή»12.

Στὸν Πρόλογο τοῦ Α΄ Τόμου Ἱερῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Λογίων Θησαύρισμα 
(1895) σημειώνει: «Τὸ ἀνὰ χεῖρας ἔργον εἶναι προϊὸν μακρᾶς καὶ συντόνου 
ἐργασίας καὶ ὀφείλεται εἰς πόθον διακαῆ προώρως ἀναπτυχθέντα πρὸς με-
τάδοσιν ὠφελίμων γνώσεων, διότι πρόσηβος ἤδη τὸ τοῦ διδασκάλου τῆς κοι-
νωνίας ἐζήλωσα ἔργον καὶ πρὸς αὐτὸ μετὰ προθυμίας ἐπεδόθην […] Οἱ ἱερεῖς 
δύνανται νὰ ἔχωσιν αὐτὸ ὡς ἱερὸν ἐγκόλπιον καὶ πρόχειρον βοήθημα ἐν ταῖς 
πρὸς τὸ ποίμνιον αὐτῶν διαλέξεσιν. Οἱ πνευματικοὶ ὡς ἐξαγορευταὶ δύνανται 
νὰ ἔχωσιν αὐτὸ πρόχειρον ταμεῖον γνώσεων ἐν τῇ κατηχήσει τῶν ἐξαγορευο-
μένων. Οἱ ἱεροκήρυκες πλούσιον θησαύρισμα καὶ σοφὸν σύμβουλον ἐν παντὶ 
ζητήματι. Οἱ διδάσκαλοι διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ποικίλην διδακτικὴν ὕλην χρησιμώ-
τατον βοήθημα ἐν τῇ ἐξασκήσει τοῦ ἱεροῦ ἐπαγγέλματός των τοῦ σκοπὸν προ-
τιθεμένου πρωτίστως τὴν ἠθικὴν καὶ θρησκευτικὴν διαμόρφωσιν τῆς μαθη-
τευούσης νεολαίας. Οἱ δὲ γονεῖς καὶ κηδεμόνες δύνανται, ἔχοντες ἀνὰ χεῖρας 
τὸ θησαύρισμα, νὰ ὁμιλήσωσι περὶ παντὸς ἠθικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ ζητήμα-
τος πρὸς τὰ ἑαυτῶν τέκνα»13.

Στὸ σύγγραμμά του Χριστιανικὴ Ἠθικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλη-
σίας ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Αἱ ἠθικαὶ ἀρχαὶ τῆς Χριστιανικῆς 
Ἠθικῆς ἀπορρέουσιν ἀπὸ τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν τῶν Ἁγίων Γραφῶν»14 καὶ «Ἐν 
τοῖς ἱεροῖς Εὐαγγελίοις, ταῖς ἱεραῖς Πράξεσι καὶ ταῖς Ἐπιστολαῖς τῶν ἁγίων 
Ἀποστόλων ἀναπτύσσονται αἱ ἠθικαὶ ἀρχαὶ τῆς θρησκείας τῆς ἀποκαλύψεως, 
ἃς ὀφείλουσιν οἱ τῆς θρησκείας ταύτης ὀπαδοὶ νὰ δέχωνται καὶ ἀσπάζωνται 
ὡς θείας ἐντολάς»15.

Ἡ συμμετοχὴ στὸν μυστικὸ βίο τοῦ Χριστοῦ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ εἶ-
ναι «καινὴ κτίσις» (Γαλ. 6,15), νὰ λογίζεται «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, 

ΕΕΘΣΠΑ ΙΔ΄ (1963), [σσ. 95-112], σσ. 100-105· I. Hermann, «Schriftlesung», Sacramentum 
Mundi 4 (1969), σσ. 442-443.
12 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 277 ἑ.
13 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Ἱερῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Λογίων Θη-
σαύρισμα, Α΄, Ἅπαντα Τόμος Ζ΄, (Προλεγόμενα, ἐπιμέλεια κειμένων, σχόλια, εὑρετήριο θεμά-
των Σ. Δημητρακόπουλου), Ἀθῆναι 2014, σ. 39 ἑ.
14 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Χριστιανικὴ Ἠθικὴ τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Ἅπαντα Τόμος Δ΄, (Προλεγόμενα, ἐπιμέλεια κειμένων, σχόλια, εὑρε-
τήρια Κ. Κορναράκη), Ἀθῆναι 2010, σ. 147726-727.
15 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Χριστιανικὴ Ἠθική…, σ. 141557-559.
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ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔσημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαι-
νος» (Φιλιπ. 4,8), νὰ παρουσιάζει τοὺς καρποὺς τῆς ἐν Πνεύματι ζωῆς, οἱ 
ὁποῖοι εἶναι «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πί-
στις, πρᾳότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 5,22-23) καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνει μὲ τὸν ἀπό-
στολο Παῦλο: «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4,13).  
Ὁ ἅγιος Νεκτάριος σημειώνει: «Ἡ Καινὴ Διαθήκη διδάσκει, ὅτι τὸ θεῖον Πνεῦμα 
ἐνισχύει τοὺς συναισθανομένους τὴν ἠθικὴν αὐτῶν ἀδυναμίαν καὶ ἐπικαλου-
μένους τὴν θείαν ἐνίσχυσιν καὶ πιστεύοντας εἰς τὴν θείαν ἀντίληψιν»16.

Ἡ Χριστιανικὴ Ἠθικὴ δὲν ἀποτελεῖ μιὰ αὐτόνομη ἀνθρωπολογικὴ δι-
δασκαλία ἀλλὰ ἔχει αὐστηρὰ χριστολογικὸ ὑπόβαθρο. Εἶναι ἐνδεικτικὸ τὸ 
ἀπόσπασμα: «(Ἡ Χριστιανικὴ Ἠθικὴ) τὸ ἰδανικὸν καὶ ἀπόλυτον πρότυπον 
ἔχουσα πρὸ ἑαυτῆς ἐν τῷ ἱστορικῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ζητεῖ νὰ 
ἐφαρμόσῃ τοῦτο ἐπὶ τῶν καθέκαστα»17. Τὸ ἔργο τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς 
εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ ἐπιτυχὴς ἐφαρ-
μογὴ τῶν εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Κατὰ τὸν ὁρισμὸ 
τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, «Ἡ Χριστιανικὴ Ἠθικὴ εἶναι ἐπιστημονικὴ διδασκα-
λία, ἔργον ἔχουσα τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελί-
ου, ἃς ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ἔχῃ ὡς κανόνα τοῦ ἠθικοῦ αὐτοῦ βίου… 
 Ἡ Χριστιανικὴ Ἠθική, ὡς ἠθικὸς κανὼν τοῦ χριστιανικοῦ βίου, δεικνύει πᾶσι 
τοῖς χριστιανοῖς: α) τί τὸ συμφωνοῦν καὶ τί τὸ διαφωνοῦν πρὸς τὰς ἠθικὰς 
ἀρχὰς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου· β) τί τὸ τελειοποιοῦν καὶ τί τὸ ζωογονοῦν τὸν 
πνευματικὸν ἄνθρωπον καὶ τί τὸ διαφθεῖρον καὶ θανατοῦν τὸν κατ’ εἰκόνα 
Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον· γ) χορηγεῖ τὴν ἐξ ἔθους σταθερότητα ἐν τῷ ἀγα-
θῷ καὶ καθιστᾷ τοὺς τηρητὰς τοῦ ἠθικοῦ κανόνος ἀκλονήτους ἐργάτας τῶν 
ἠθικῶν ἀρετῶν καὶ δ) τελειοποιεῖ αὐτοὺς καὶ ἀναδεικνύει ἀξίους τῆς αἰωνίου 
μακαριότητος τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ πληροῖ τὸν πόθον τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ»18.

Ὁ σκοπὸς ὅλης τῆς συγγραφικῆς του παραγωγῆς ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ Εὐαγ-
γελίου φαίνεται ἀνάγλυφος στὴ σύνταξη τοῦ Προλόγου τῆς Χριστολογίας του: 
«Κύριος ἡμῶν σκοπὸς ἐν τῇ συντάξει τῆς ἀνὰ χεῖρας Χριστολογίας ὑπῆρξεν ἡ 

16 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Χριστιανικὴ Ἠθική…, σ. 136386-388. 
«Ἡ ἐνεργοποίησις τοῦ νέου αἰῶνος γίνεται μέσα στὰ τοπικὰ καὶ χρονικὰ πλαίσια τοῦ παλαιοῦ. 
Ἑπομένως ἡ “καινὴ κτίσις” (Β΄ Κορ. 5,17) ἐν Χριστῷ δὲν ἔχει μόνο κατακόρυφη κατεύθυνσι 
πρὸς τὸν οὐρανό, ἀλλὰ καὶ ὁριζόντια συνάρτησι πρὸς τὶς βαθύτερες νοσταλγίες καὶ τοὺς ὁρα-
ματισμοὺς τῶν συνανθρώπων», Ε. Θεοδώρου, Πανεπιστήμιον καὶ Θεολογία [Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ 
περιοδικοῦ «Ἐκκλησία»], Ἀθῆναι 1987, σ. 17.
17 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Χριστιανικὴ Ἠθική…, σ. 104110-112.
18 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Χριστιανικὴ Ἠθική…, σ. 40 ἑ., 1012-4, 12-21.
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κραταίωσις τῆς πίστεως τῶν Χριστιανῶν, οἵτινες ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι ἐν 
τῇ πίστει γένωνται καὶ ἀξίως πολιτευόμενοι τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ 
συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν 
ἀντικειμένων σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωσιν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 
προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου 
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»19.

Τὸ βεληνεκὲς τῆς Χριστολογικῆς Ἀπολογητικῆς του ἐπικεντρώνεται στὴν 
ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καὶ τὴν παροχὴ βοήθειας σὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀναζη-
τοῦν τὴν ἀλήθεια. Ἀντικρούει τὶς περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀρνητικὲς ὀρθολογιστικὲς ἀπόψεις ἐξετάζοντας τὶς χωροχρο-
νικὲς ἱστορικὲς συναρτήσεις γιὰ τὶς ὁποῖες οἱ Ἀπόστολοι κηρύττουν: «Ὃ ἀκη-
κόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν 
ἐψηλάφησαν… ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν» (Α΄ Ἰω. 1,1-3). Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης 
μαζὶ διακήρυξαν μπροστὰ στὸ Συνέδριο: «Οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν 
καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν» (Πράξ. 4,20).

«Ἡ ἀρνητικὴ αὐτὴ διάθεσις ὡδήγησε στὸν ἰσχυρισμό, ὅτι οἱ περὶ Χριστοῦ 
ἀφηγήσεις καὶ ἐπισημάνσεις, ποὺ μὲ διάφορες φιλολογικὲς μορφὲς συγκε-
ντρώθηκαν μέσα στὰ Εὐαγγέλια καὶ στὰ ἄλλα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, 
δὲν εἶναι ἱστορικῶς ἀξιόπιστες, ἐφ’ ὅσον δῆθεν δὲν παρουσιάζουν τὴν ἀντι-
κειμενικὴ ἱστορικὴ πραγματικότητα, ἀλλ’ ἐκφράζουν ὑποκειμενικὰ βιώματα 
ποὺ μορφοποιοῦνται καὶ κατοπτρίζονται στὸ κήρυγμα, στὴν κατήχησι, στὴ 
λατρεία, στὴν ἀπολογητικὴ προσπάθεια καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξι τῶν 
πρώτων χριστιανικῶν κοινοτήτων. Ἑπομένως στὴν Καινὴ Διαθήκη δὲν ἀνευ-
ρίσκομε τὸν πραγματικὸ ἱστορικὸ Ἰησοῦ, ἀλλὰ τὸν Χριστὸ τῆς ὁμολογίας καὶ 
τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας»20.

19 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 8.
20 Βλ. Ε. Θεοδώρου, Προλεγόμενα στὴν Χριστολογικὴ Ἀπολογητικὴ [Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδι-
κοῦ «Θεολογία» ΞΗ΄, 4 (1997), σσ. 625-642], σ. 632. «Ἡ Προτεσταντικὴ σκέψις διέκρινε σαφῶς 
μεταξύ … ἱστορικοῦ γεγονότος καὶ πίστεως… παρεγνώρισε τελείως τήν τε δύναμιν καθ’ ἑαυτὴν 
καὶ τὰς ὑπαρξιακὰς ἐπιπτώσεις τῆς θείας ἐν Χριστῷ ἱστορικῆς ἀποκαλύψεως, ἐπὶ τὴν ζωὴν τῶν 
ἀνθρώπων, συνεπείᾳ τῶν ὁποίων διεμορφώθη νέα κατάστασις πραγμάτων ἐν τῇ ἱστορίᾳ καὶ 
νέον ἱστορικὸν μέγεθος, ἤτοι ἡ κοινότης τῶν ἐν Χριστῷ σεσωσμένων, τελούντων εἰς ἀδιάρρη-
κτον καὶ δὴ ὀντολογικοῦ χαρακτῆρος ἑνότητα πρὸς αὐτὸν καὶ ἀλλήλους», Χ. Βούλγαρη, «Ἡ 
Ἐκκλησία ὡς ἡ κατ’ ἐξοχὴν κοινωνία κατὰ τὴν Καινὴν Διαθήκην», Συμπόσιον Πνευματικὸν ἐπὶ 
χρυσῷ Ἰωβηλαίῳ ἱερωσύνης τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου 1939-1989, Ἀθῆναι 1989, 
[σσ. 417-438], σ. 418 [= ἘκκλΚ Γ΄ (1991), σσ. 28-53, σ. 29]. «Τὸ Εὐαγγέλιον ἀποτελεῖ ἱστορίαν. 
Τὰ ἱστορικὰ γεγονότα ἀποτελοῦν τὴν βάσιν καὶ τὴν πηγὴν τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος. 
Βάσις τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι γεγονότα, συμβάντα, πράξεις καὶ ὄχι μόνον διδαχαί, ἐντολαὶ ἢ 



73

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος γνωρίζει τὰ θεολογικὰ αὐτὰ προβλήματα ποὺ ἀπα-
σχολοῦν τοὺς ἐπιστήμονες καὶ στὴ Χριστολογία του παρουσιάζει διεξοδικὰ 
τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτὸ ἀναδύεται μέσα ἀπὸ 
τὶς μαρτυρίες καὶ ἀναφορὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Δὲν εἶναι ἡ Χριστολογία μία 
ἐπιστημονικὴ θεολογικὴ πραγματεία, ὥστε νὰ ἐξαντλῆται σὲ κριτικοὺς μηχα-
νισμούς, σχολαστικὲς παραπομπὲς καὶ λογικὰ σχήματα. Εἶναι ἕνας πρακτικὸς 
ὁδηγὸς τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως καὶ καλλιεργείας τῶν χριστιανῶν. Μὲ ζωηρὰ 
χρώματα καὶ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα, μὲ τρόπο πειστικό, δυναμικὸ καὶ συ-
ναρπαστικὰ συνάμα, προβάλλει τὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»21.

λόγοι. Εὐθὺς ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος ὡς αὐτόπτης μάρτυς 
(Πράξ. 2,32) “οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες”, ἐμαρτύρησε περὶ τῆς ἐκπληρώσεως τῆς σωτηρί-
ας διὰ τοῦ ἀναστάντος Κυρίου, τὸ ἀποστολικὸν κήρυγμα εἶχε χαρακτῆρα ἐντόνως ἱστορικόν», 
Γ. Φλορόφσκυ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις (μτφρ. Δ. Τσάμη), [Ἔργα 1], Θεσσαλονίκη 
21991, σ. 19ἑ. Ὁ G. Ebelin σημειώνει: «Ἐὰν ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ἀπεδείκνυεν ὅτι ἡ πίστις στὸν Ἰη-
σοῦ δὲν ἔχει σχέσιν πρὸς τὸν ἴδιον τὸν Ἰησοῦν, αὐτὸ θὰ ἦταν τὸ τέλος πάσης Χριστολογίας», βλ. 
W. Künneth, Glauben an Jesus?, München 1951, σ. 102. Πρβλ. καὶ τὴ διακήρυξη τοῦ ἀπ. Παύλου: 
«εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α΄ Κορ. 15,17). Πρβλ. P. Althaus, Das 
sogennante Kerygma und der historische Jesus, Gütersloh 1958· H. Ristow - K. Matthiae (Hrsg), 
Der historische Jesus und der kerygmatische Christus, Berlin 21961· J. Jeremias, “Der gegenwärtige 
Stand der Debatte um das Problem des historischen Jesus”, H. Ristow - K. Matthiae (Hrsg), ὅ.π., 
σσ. 12-25· F. Mussner, “Der historische Jesus und der Christus des Glaubens”, H. Vorgrimler 
(Hrsg), Exegese und Dogmatik, Mainz 1962, σσ. 153-188. «Ἡ μελέτη ἀδιασείστων ἱστορικῶν 
γεγονότων, γιὰ τὰ ὁποῖα, ὅπως λ.χ. γιὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου, ὄχι ἕνας ἢ δύο, ἀλλὰ πολλοὶ 
αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες ὑπέγραψαν μὲ τὸ αἷμα τους τὴ μαρτυρία τους γιὰ τὴν ἀλήθεια 
τοῦ γεγονότος, διακηρύττοντας: “Ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασά-
μεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν… ἀπαγγέλλομεν ἡμῖν” (Α΄ Ἰω. 1,1-3). Δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς 
τοῦ κηρύγματος ἡ γενεσιουργὸς αἰτία τοῦ Ἰησοῦ τῆς Ἱστορίας, ἀλλ’ ἀντιθέτως ὁ Ἰησοῦς τῆς 
Ἱστορίας εἶναι ἡ γενεσιουργὸς αἰτία τοῦ περὶ Χριστοῦ κηρύγματος», Ε. Θεοδώρου, ὅ.π., σ. 30.
21 Βλ. Σ. Σάκκου, «Ἡ χρῆσι τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου», 
Ἅγιος Νεκτάριος ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, [σσ. 279-304], σ. 289. 
«Τὸ ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς Μαθητές Του “τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;” 
(Ματθ. 16,16) ἔθεσε ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Ἂν τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν ἀπαντηθεῖ ὀρθά, 
στὰ ὅρια δηλαδὴ τῆς αὐθεντικῆς “Χριστολογίας”, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γιὰ τὸν ἄνθρωπο 
δυνατότητα σωτηρίας. Συχνὰ δέ, πλαστογραφεῖται τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὅλες οἱ “χρι-
στολογικὲς” αἱρέσεις προσφέρουν ἕναν ἀνύπαρκτο Χριστό, τελείως ἄσχετο μὲ Ἐκεῖνον, ποὺ 
σαρκώθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας. Δοκητισμός, Ἀρειανισμός, Νεστοριανισμός, Μονοφυσιτι-
σμός, Μονοθελητισμός, Μονοενεργητισμός, ὣς τὶς σημερινὲς πλαστογραφίες τῶν Μαρτύρων 
τοῦ Ἰεχωβᾶ, τῶν Σαηεντολόγων κ.ἄ. Ὁ ὑποθετικὰ ἀποδεκτὸς Χριστὸς δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς τῆς 
ἱστορίας, ἀλλὰ τῆς πλάνης καὶ μεταφυσικῆς φαντασίας», Γ. Μεταλληνοῦ, (Πρωτ.), Ἡ Ὁδός. 
Κείμενα εἰσαγωγικὰ στὴν Ὀρθοδοξία, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 97. Ὁ Ν. Μητσόπουλος σημειώνει 
ὅτι ὁ ἅγιος Νεκτάριος διδάσκει «τὴν διδασκαλίαν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὡς αὕτη διαφυλάσ-
σεται, θεολογικῶς ἀνεπτυγμένη ἀλλ’ ἀκεραία καὶ ἀμετάβλητος, ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», 
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Σχετικὰ μὲ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ γράφει: «Ὁ θεῖος 
χαρακτὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐμφαίνεται ἐν τῷ ὕψει τῆς δι-
δασκαλίας Αὐτοῦ, ἐν τοῖς ἔργοις Αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ ὑψηλῇ Αὐτοῦ ἠθικῇ πο-
λιτείᾳ. Οὐδέποτε, οὐδεὶς ἐκτὸς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐδίδαξεν ὑψηλοτέραν 
καὶ προσιτὴν τοῖς πᾶσιν ἠθικὴν διδασκαλίαν καὶ παρέσχε καὶ τὰ μέσα τῆς 
ἐφαρμογῆς ἑαυτὸν ὑποδείξας ὑπογραμμόν»22, καὶ ἀλλοῦ παρατηρεῖ: «Ὁ βίος 
τοῦ Σωτῆρος, ὁ λόγος καὶ τὰ ἔργα Αὐτοῦ παρώρμων τοὺς ἀνθρώπους εἰς δό-
ξαν Θεοῦ· τοῦτο ἱστορεῖ ὁ ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος λέγων: 
“ Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν 
τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις” (Ματθ. 9,8), ὥστε κωφοὺς ἀκούοντας, κυλλοὺς ὑγι-
αίνειν, χωλοὺς περιπατεῖν, τυφλοὺς βλέπειν (15,31) καὶ ὡμολόγησαν ὅτι οὐδέ-
ποτε οὕτως εἶδον (Μάρκ. 2,12)»23.

«Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀποδίδωσι τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ πάντα τὰ 
θεῖα ἰδιώματα καὶ 1) δίδωσιν Αὐτῷ ὀνόματα, ἤγουν καλεῖ Αὐτόν· Α) Θεὸν 
“ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος· 
οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν… Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο” (Ἰω. 1,2.14)· 
Β) Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα· “Καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστι τὸ τῆς εὐσε-
βείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη 
ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ” 
(Α΄ Τιμ. 3,16)· Γ) Κύριον καὶ Θεόν· “ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου” (Ἰω. 
20,28)· Δ) Θεὸν ἀληθινόν· “οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδω-
κεν ἡμῖν διάνοιαν, ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν, καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, 
ἐν τῷ Υἱῷ Αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. Οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ἡ ζωὴ ἡ 
αἰώνιος” (Α΄ Ἰω. 5,20)· Ε) Θεὸν μέγαν· “ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ 
σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβει-
αν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαίως, καὶ εὐσεβῶς ζήσω-
μεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 
δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ” (Τίτ. 2,11-13)·  
ΣΤ) Θεὸν εὐλογητόν· “ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλο-
γητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας” (Ρωμ. 9,5)»24.

Τὰ κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐπίσης χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος Νεκτάριος γιὰ 
νὰ προβάλει τὴν εἰκόνα καὶ τὸ πρότυπο τοῦ ἀληθινοῦ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης, Ἡμερολόγιον 1998, σ. 29.
22 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 180.
23 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 226.
24 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 253.



75

τοῦ Χριστοῦ. Στὴν Ποιμαντική του θέτει τὸ ἐρώτημα: «Τίς τῶν Ἀποστόλων 
ἔγραψε τὴν εἰκόνα τοῦ ἀληθοῦς ποιμένος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;» καὶ 
ὑπαινισσόμενος τὶς τρεῖς Ποιμαντικὲς Ἐπιστολὲς ἀπαντᾶ: «ἃς (Ἐπιστολὰς) κα-
τέλιπεν (ὁ ἀπόστολος Παῦλος) ὡς θησαυρὸν ὄντως πολύτιμον καὶ δώρημα 
ἀνεκτίμητον τοῖς ἀναδεχομένοις τὸ ἱερὸν τῆς ποιμανταίας ἀξίωμα»25.

«Τὴν σήμερον», γράφει στὴν Ποιμαντική του, «μεθ’ ὅλης τῆς δυνατῆς 
ἱστορικῆς, κριτικῆς καὶ φιλοσοφικῆς παρασκευῆς προσβάλλεται τὸ κῦρος τῶν 
πηγῶν τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἀπορρίπτεται ἡ ἱερὰ Παράδοσις, προ-
σβάλλεται ἡ αὐθεντία καὶ ἡ γνῶσις τῶν Ἱερῶν Γραφῶν καὶ καταπολεμοῦνται 
καὶ αὐταὶ αἱ πρῶται τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς καὶ πάσης θρησκείας ἀρχαί, ὡς ἡ 
ὕπαρξις προσωπικοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὴ ἡ διαφορὰ μεταξὺ ὕλης καὶ πνεύματος. 
Πρὸς τούτους καὶ οὕτω παρασκευασμένος ἔχει νὰ παλαίσῃ τὴν σήμερον ὁ 
ἀληθὴς τῆς Ἐκκλησίας ποιμὴν καὶ ὀφείλει νὰ παλαίσῃ, ὅπως καὶ τὸ ποίμνιον 
αὐτοῦ τηρήσῃ ἀσφαλές, καὶ τοὺς ἀποπλανηθέντας, εἰ δυνατόν, ἐπαναγάγῃ εἰς 
τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Ἀλλ’ ὅπως ἐξέλθῃ τῆς πάλης νικητὴς χρεῖά ἐστι νὰ ἔχῃ 
πλοῦτον θεολογικῶν, φιλοσοφικῶν καὶ ἐγκυκλοπαιδικῶν γνώσεων»26.

Στὴν Προεισαγωγὴ τοῦ ἔργου του Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις ἐκθέτοντας 
τὴ μέθοδο συγγραφῆς ἀναφέρει: «Τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἱερᾶς Κατηχήσεως 
ἀναπτύσσομεν μεθοδικῶς πρὸς ἀκριβῆ μετάδοσιν τῶν ἀληθειῶν τῶν Ἱερῶν 
Γραφῶν καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ πρὸς σαφῆ αὐτῶν κατανόησιν. Πρὸς 
τὸν σκοπὸν τοῦτον ἡ διδασκαλία τῆς Ἱερᾶς Κατηχήσεως διῃρέθη εἰς τρία μέρη: 
α) τὸ δογματικόν, β) τὸ ἠθικὸν καὶ γ) τὸ ἱεροτελεστικόν. Καὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 
ἀναπτύσσονται αἱ δογματικαὶ ἀλήθειαι τῶν Ἱερῶν Γραφῶν. Ἐν τῷ δευτέρῳ αἱ 
ἠθικαὶ ἀλήθειαι τῶν Ἱερῶν Γραφῶν· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ αἱ ἀλήθειαι καὶ τὰ μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας, ὅσα ἐκ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως παρέλαβε καὶ διατηρεῖ ὡς 
διατάξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ ὡς θείας ἐντολάς»27.

Ἡ ἀπασχόληση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία δὲν 
ἀπέβλεπε ἁπλῶς στὴν προσωπική του πνευματικὴ ἱκανοποίηση, ἀλλὰ στὴν 
εὐρύτερη διάδοση τῶν ὕμνων καὶ κυρίως στὴν ψυχικὴ ὠφέλεια καὶ οἰκοδο-
μὴ τῶν χριστιανῶν28. Γιὰ τὴ μελέτη του Ψαλτήριον τοῦ προφητάνακτος Δαυῒδ 

25 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Μάθημα Ποιμαντικῆς, ἐκδ. Β. Ρηγο-
πούλου, Θεσσαλονίκη 31974 (1898), σ. 31.
26 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Μάθημα Ποιμαντικῆς, σ. 124 ἑ.
27 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις, ἐκδ. Β. Ρη-
γοπούλου, Θεσσαλονίκη 42001 (1899), σ. 15.
28 Βλ. Ἰ. Φουντούλη, «Τὸ λειτουργικὸν ἔργον τοῦ ἁγίου Νεκταρίου», Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὁ 
πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, σ. 270 ἑ.
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(ἐντεταμένον εἰς μέτρα κατὰ τὴν τονικὴν βάσιν μετὰ ἑρμηνευτικῶν σημειώσε-
ων), Ἀθῆναι 1908, ἐκφράζεται σὲ κατηχητικὴ ἐπιστολή του πρὸς τὴ μοναχὴ 
Ξένη μὲ τοὺς ἑξῆς ἀξιομνημόνευτους λόγους: «Ταύτην τὴν στιγμὴν Θεοῦ συ-
νεργήσαντος ἐτελείωσα τὸ Ψαλτήριον. Ἅπαντας τοὺς Ψαλμοὺς αὐτοῦ ἐνέτει-
νον εἰς μέτρα ἀρχαῖα, κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τὸ ὁποῖον σᾶς ἔστειλα, μετὰ βραχέων 
ἑρμηνευτικῶν σημειώσεων. Ἤδη κατενόησα τὸ τῶν νοημάτων αὐτοῦ ὕψος. 
Ἤδη συνῃσθάνθην τὸ μεγαλεῖον τοῦ ψαλτηρίου. Ἤδη ἀντελήφθην τὸ ἐν τοῖς 
Ψαλμοῖς διαπνέον πνεῦμα λατρείας πρὸς τὸ θεῖον. Ἤδη ᾐσθάνθην τὸν πόθον 
τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀνυψώσεως. Ἤδη σύνοιδα ὁποῖον πῦρ θείας ἀγάπης δια-
χέεται ἐν τοῖς Ψαλμοῖς. Ἤδη κατενόησα τὴν διαπλαστικὴν τῶν Ψαλμῶν ἐπὶ 
τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καρδίας δύναμιν. Ἤδη ἠννόησα πόσον εἰς προσευχὴν εἰσιν 
ἐπιτήδειοι καὶ εἰς ἔκφρασιν τοῦ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν λατρείας συναισθήματος. 
Ἤδη κατενόησα διατί συνεστήθη ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς καθημερινὸν 
ἀνάγνωσμα ἐν ταῖς προσευχαῖς τῶν ἀκολουθιῶν»29. Πρωτίστως ὁ ἅγιος Νε-
κτάριος ἐπιδιώκει ὄχι τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου, ἀλλὰ τὴν κατανόηση τῶν 
ὑψηλῶν θεολογικῶν του ἀληθειῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ παραθέτει ἐπιλεκτικὰ ὁρισμέ-
νες ἑρμηνευτικὲς σημειώσεις γιὰ τὴν καλύτερη νοηματικὴ προσέγγισή του.

Πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν κατάρτιση τῶν 
σπουδαζόντων τὰ ἱερὰ γράμματα ἐξέδωσε τὸ 1903 καὶ τὴν Εὐαγγελικὴ Ἱστο-
ρία δι’ ἁρμονίας τῶν Κειμένων τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν Ματθαίου, Μάρκου, 
Λουκᾶ καὶ Ἰωάννου, ἔργο περισπούδαστο καὶ πρωτοποριακό. Κατὰ τὸν Πα-
ναγιώτη Μπρατσιώτη, «μοναδικὸν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γλώσσῃ σύγγραμμα»30.  
«Τὰ Εὐαγγέλια εἶναι οἱ κύριες ἱστορικὲς πηγὲς γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸ 
νέο ἔργο τῆς οἰκονομίας, ποὺ ἐπετέλεσε ὁ Θεὸς γιὰ χάρη τῶν ἀνθρώπων»31. 
«Ἕκαστος εὐαγγελιστὴς κατέταξε τὸ ὑλικόν, τὸ ὁποῖον παρέλαβεν ἀπὸ τὴν 
προϋπάρχουσαν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν περὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γραπτὴν 
καὶ προφορικήν, κατὰ τρόπον ἐξυπηρετοῦντα τὰς διδακτικὰς καὶ πνευματικὰς 

29 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, Κατηχητικαὶ Ἐπιστολαὶ πρὸς τὰς Μοναχὰς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης (ἐπιμελείᾳ Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπ. πρ. Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γη-
ρομερίου), Ἀθῆναι 1984, Ἐπιστολὴ 54, σ. 231. «Τὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν, ποὺ χρησιμοποιήθηκε συ-
χνὰ ἀπὸ τὸν Κύριο, τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς Πατέρες, ἐκτιμήθηκε πολὺ ἀπὸ τὸν ἁπανταχοῦ 
Χριστιανισμὸ καὶ ἰδιαίτερα τὴν Ὀρθοδοξία, στὴν ὁποία καὶ κατέχει θέση δεσπόζουσα στὸ τελε-
τουργικό. Γιὰ τὸν κατὰ βάθος μελετητὴ του ἀποτελεῖ ἀστείρευτη πηγὴ ἀνεφοδιασμοῦ καὶ ἀντίδο-
το σὲ κάθε ἀνάγκη: Δηλαδή, δοκιμασία, θλίψη, ἀσθένεια, συκοφαντία, διωγμό, ἐγκατάλειψη ἀπὸ 
φίλους, πτώση σὲ ἁμαρτία κ.ἄ. Ταυτόχρονα ἐξευγενίζει καὶ τὰ ἤθη», Λ. Χατζηκώστα, (Ἀρχιμ.), «Τὸ 
Ψαλτήρι πηγὴ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν πιστῶν», ἈπΒαρ ΜΓ΄ 8-9 (1982), [σσ. 280-291], σ. 291.
30 Βλ. Π. Μπρατσιώτου, «Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος ὁ λόγιος Ἱεράρχης», ὅ.π., σ. 104.
31 Βλ. Ἰ. Παναγόπουλου, Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, σ. 62.
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ἀνάγκας τῆς κοινότητος, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπηύθυνε τὸ Εὐαγγέλιόν του, ἡ δὲ 
διάταξις αὐτὴ δὲν ἔχει χρονολογικὴν σειράν, ἀλλὰ λογικήν. Μὲ ἄλλα λόγια, 
οἱ εὐαγγελισταὶ δὲν εἶναι ἱστοριογράφοι καὶ χρονογράφοι, ἀλλὰ συγγραφεῖς 
καὶ θεολόγοι, προσαρμόζοντες τὸ ὑλικόν των εις τὸν συγκεκριμένον σκοπόν, 
τὸν ὁποῖον ἐπεδίωκον»32.

 Ἡ ἐπιχειρούμενη ἀπὸ τὸν ἅγιο Νεκτάριο χρονολογικὴ κατάταξη τῆς ἱστο-
ρικῆς ὕλης τῶν ἱερῶν εὐαγγελιστῶν θεωρεῖται ὡς ἀναγκαία γιὰ τὴν ἐξιστόρη-
ση τοῦ βίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν κατάρτιση Εὐαγγελικῆς Ἱστορίας, στὴν 
ὁποία ἱστοροῦνται μὲ χρονολογικὴ σειρὰ καὶ ἀλληλουχία πάντα τὰ ἀναφερό-
μενα στὴ διδασκαλία καὶ στὰ ἔργα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γράφει: «Ἡ Εὐαγγελικὴ 
Ἱστορία περιέχει ἅπασαν τὴν ὕλην τῶν τεσσάρων Εὐαγγελίων μέχρι κεραίας 
χρονολογικῶς κατεστρωμένην. Ἡ χρονολογικὴ αὕτη κατάταξις τῆς ἱστορι-
κῆς ὕλης τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων εἶναι ἀναγκαία διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ βίου τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· διότι διὰ ταύτης τῆς κατατάξεως καταρτίζεται 
ἑνιαία Εὐαγγελικὴ Ἱστορία, ἐν ᾗ ἱστοροῦνται διὰ χρονολογικῆς σειρᾶς πανθ’ 
ὅσα ἀναφέρονται ἐν τοῖς κειμένοις τῶν τεσσάρων ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν περί τε 
τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν ἔργων τοῦ Σωτῆρος»33.

Τὴ μεγάλη σημασία ποὺ ἀποδίδει ὁ ἅγιος Νεκτάριος στὴν ἀνάπτυξη κάθε 
θεολογικοῦ - ἐκκλησιαστικοῦ θέματος μὲ τὸν θεόπνευστο λόγο τῆς Ἁγίας Γρα-
φῆς δηλώνει ἡ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του Πανδέκτης τῶν Θεοπνεύστων Ἁγίων 
Γραφῶν· Ἐν ᾧ Κεφάλαια ἢ Λόγοι ΡΛ΄ (130) καὶ περὶ Προσευχῆς καὶ Ἐξομολο-
γήσεως. Πρόκειται γιὰ κείμενο τοῦ Ἀντιόχου Μοναχοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου 
Σάββα, ποὺ ἐκδόθηκε στὴν Ἑλληνικὴ Πατρολογία τοῦ Migne, P.G. 89, 1415-
1856. Στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου σημειώνει: «Πόθος ἡμᾶς διακατεῖχε πολύς, 
ὅπως […] θησαυρίσωμεν ἅπαντα τὰ ῥητὰ τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης 

32 Βλ. Χ. Βούλγαρη, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις 2003, σ. 98 ἑ.
33 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Εὐαγγελικὴ Ἱστορία, ἐκδ. Ἅγιος Νι-
κόδημος, Ἀθῆναι 1978, σ. 5. «Οἱ εὐαγγελιστές, λοιπόν, ἄντλησαν ἀπὸ γραπτὲς ἢ προφορικὲς 
πηγὲς γιὰ νὰ συγγράψουν τὰ εὐαγγέλιά τους. Ἂν διαφέρουν μερικὲς φορὲς ὡς πρὸς τὰ γεγο-
νότα ἢ τὶς διδασκαλίες ποὺ βρῆκαν στὴν κοινὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὸ σχετίζεται μὲ 
τὸν σκοπὸ ποὺ ἐπιδίωκε ὁ καθένας ἀπ’ αὐτοὺς γράφοντας τὸ εὐαγγέλιό του καὶ μὲ τὶς ἀνάγκες 
τῶν χριστιανῶν στοὺς ὁποίους ἀπευθύνεται. Στὸ σύνολό τους οἱ διηγήσεις τῶν εὐαγγελιστῶν 
συμπληρώνουν ἡ μία τὴν ἄλλη. Κάποια βιβλία ποὺ γράφονται σήμερα ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ξένους 
(καὶ μεταφράζονται στὰ ἑλληνικά) περὶ “ἀντιθέσεων” μεταξὺ τῶν εὐαγγελιστῶν προέρχονται 
ἀπὸ συγγραφεῖς ποὺ ἔχουν ἄγνοια τῶν πραγματικῶν ἐπιστημονικῶν προβλημάτων τῶν βι-
βλίων τῆς Κ.Δ. καὶ μάλιστα τῶν εὐαγγελίων (ἀπὸ συγγραφεῖς δηλ. ποὺ δὲν εἶναι εἰδικοί) ἢ 
ποὺ προδίδουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὶς ἰδεολογικές τους προκαταλήψεις», Ἰ. Καραβιδόπουλου, 
Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη [CAB VIII], Θεσσαλονίκη 2016, σ. 207 ἑ.
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συντάσσοντες μελέτας ἠθικὰς καὶ θρησκευτικὰς κατὰ τὸν ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρας 
συγγράμματι τρόπον, ἐν αἷς νὰ ἐμφαίνηται τὸ πνεῦμα τῶν Ἁγίων Γραφῶν περὶ 
ἑκάστης ἀρετῆς καὶ κακίας»34.

2. ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ἁγία Γραφὴ καὶ Ἱερὰ Παράδοση ἀποτελοῦν κατὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας τὶς πηγὲς τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως. Στὸ ἐρώτημα «Τί-
νες εἰσὶν αἱ πηγαὶ τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας;» ἀπαντᾶ: «Αἱ Ἱεραὶ Γραφαὶ 
τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις»35.

«Σήμερον», γράφει ὁ ἅγιος Νεκτάριος, προσβάλλεται τὸ κῦρος τῶν πηγῶν 
τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἀπορρίπτεται ἡ Ἱερὰ Παράδοση, προσβάλλεται 
ἡ αὐθεντία καὶ ἡ γνώση τῶν Ἱερῶν Γραφῶν ἀπὸ ἀνθρώπους κατηρτισμένους 
«μεθ’ ὅλης τῆς δυνατῆς ἱστορικῆς κριτικῆς καὶ φιλοσοφικῆς παρασκευῆς»36.

Γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν διδασκαλιῶν τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἀναφέρε-
ται στὸ ἔργο Περὶ Ἱερᾶς Παραδόσεως. «Ἀναμφιβόλως ἡ παροῦσα μελέτη τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου εἶναι μία ἀπὸ τὶς καλύτερες ἀντιρρητικὲς ἐργασίες του, στό-
χος τῆς ὁποίας ἦταν ἡ ἀνατροπὴ τῆς διδασκαλίας τῶν Διαμαρτυρομένων περὶ 
τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία οὐσιαστικῶς ἀποκλείει τὴν 
αὐθεντίαν καὶ τὸ κῦρος τῆς πρώτης μὲ τὴν ἐμμονήν της εἰς τὴν δευτέραν καὶ 
μὲ τὴν ἀπαγορευτικήν της διατύπωσιν sola Scriptura»37 (Γραφή μόνη). Συμφώ-
νως πρὸς τὶς διαπιστώσεις του ἡ Ἱερὰ Παράδοση ταυτίζεται μὲ τὸν προφορικὸ 
καὶ γραπτὸ λόγο τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος, ποὺ παραδόθηκε στὴν Ἐκ-
κλησία γιὰ τὴ διαιώνιση τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Σωτῆρος. Κατὰ τοὺς 
Πατέρες καὶ Ἐκκλησιαστικοὺς Συγγραφεῖς Ἱερὰ Παράδοση πρὶν τὴ συγκρότη-

34  Βλ. Ἀντιόχου τοῦ ἐκ Γαλατίας Μοναχοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα, Πανδέκτης τῶν 
Θεοπνεύστων Ἁγίων Γραφῶν: Ἐν ᾧ Κεφάλαια ἢ Λόγοι ΡΛ΄ (130) καὶ περὶ Προσευχῆς καὶ Ἐξομο-
λογήσεως, Ἐν Ἀθήναις 1906, σσ. γ΄-δ΄.
35 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις, σ. 17. Ὁ Μ. Βασίλειος παρατηρεῖ: «τῶν ἐν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου διδασκαλίας 
ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παραδεξά-
μεθα· ἅπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν εὐσέβειαν», Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ΚΖ΄, 66, Pruche, σσ. 232-233· ΒΕΠΕΣ 52, 28634-37.
36 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Μάθημα Ποιμαντικῆς, σ. 125. Πρβλ. Ἰ. Κορναράκη, «Σχόλιο στὴν Ποι-
μαντικὴ τοῦ ἁγίου Νεκταρίου», Ἅγιος Νεκτάριος ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστι-
κὸς ἡγέτης, [σσ. 233-247], σ. 244.
37 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Μελέται περὶ Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Πα-
ραδόσεως, Θείων Μυστηρίων καὶ τῆς ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ λατρείας, Ἅπαντα Τόμος ΣΤ΄, 
(Προλεγόμενα, ἐπιμέλεια κειμένων, εὑρετήρια: Χ. Κρικώνη), Ἀθῆναι 2012, σ. 18.
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ση τοῦ Κανόνος τῆς Καινῆς Διαθήκης ὀνομάζεται ὁ γραπτὸς καὶ ὁ ἄγραφος 
θεῖος λόγος τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος τῶν ἁγίων Ἁποστόλων, ἐνῶ μετὰ τὴ 
συγκρότηση τοῦ Κανόνος ὁ ἄγραφος θεῖος λόγος, ποὺ τηρήθηκε προφορικὰ 
στὴν Ἐκκλησία. Γράφει: «Ἡ Ἱερὰ Παράδοσις νοεῖται ὑπὸ εὐρυτέραν καὶ στε-
νωτέραν ἔννοιαν· καὶ ὑπὸ μὲν τὴν εὐρεῖαν ἔννοιαν τῆς λέξεως Ἱερὰν Παρά-
δοσιν νοοῦμεν τόν τε γραπτὸν καὶ προφορικὸν λόγον τοῦ θείου ἀποστολικοῦ 
κηρύγματος, ἤτοι τὸν περὶ ἀληθείας λόγον· ὑπὸ δὲ τὴν στενὴν ἔννοιαν τὸν 
ἄγραφον θεῖον λόγον τὸν διαφυλαχθέντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ»38.

«Κατὰ ταῦτα παράδοσις κατὰ τὰς Γραφάς ἐστιν τὸ σύνολον τῶν οὐσιωδῶν 
καὶ ἐξ ἀποκαλύψεως γνωσθεισῶν ἀληθειῶν τοῖς ἀνθρώποις τῶν παραδοθεισῶν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ εἴτε προφορικῶς εἴτε γραπτῶς, ἢ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐξ ἀποκαλύψεως 
ἀληθειῶν, ὅσαι περιλαμβάνουσι τὰ πιστευτέα καὶ πρακτέα, ἢ αἱ θεῖαι ἀλήθειαι αἱ 
ρυθμίζουσαι ἐν τοῖς οὐσιώδεσι τὴν πίστιν, τὸ ἦθος καὶ τὸ πολίτευμα τῆς χριστια-
νικῆς Ἐκκλησίας… Οἱ ἅγιοι Πατέρες θεωροῦσι τὴν Ἱερὰν ταύτην Παράδοσιν ὡς 
πηγὴν καθαράν, ὡς καὶ τὴν τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἐξ ὧν ἀρυόμεθα τὰ ζωογόνα καὶ 
σωτηριώδη νάματα τὰ παρέχοντα ζωὴν τὴν αἰώνιον, διὸ καὶ τὸ αὐτὸ κῦρος τῇ τε 
γραπτῇ καὶ ἀγράφῳ Παραδόσει ἀποδίδουσιν… Ἡ συγγραφὴ τῶν ἱερῶν κειμέ-
νων ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν ἦτο μέρος πρὸς τὸ ὅλον»39.

«Ἡ ἐν τῷ κόσμῳ ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ, ὡς ἱστορικὸν γεγονός, ἀναφέρε-
ται ὑπὸ τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Αἱ  Ἅγιαι Γραφαὶ τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθή-
κης, ἔχουσιν ὡς ὑπόθεσιν τὴν ἱστορικὴν ἐν τῷ κόσμῳ ἀποκάλυψιν τοῦ Θεοῦ. 
Θεοφάνειαι, ἀποκαλύψεις, ἐμπνεύσεις, προφητεῖαι, θαύματα καὶ παντοῖα γε-
γονότα ἀποδιδόμενα εἰς τὴν θείαν δύναμιν πληροῦσιν ἀπ’ ἀρχῆς ἕως τέλους 
τὰς σελίδας τῶν Ἱερῶν Γραφῶν. Ὁ ἀρνούμενος τὴν ἐν τῷ κόσμῳ ἀποκάλυψιν 
τοῦ Θεοῦ, ὀφείλει πρῶτον νὰ ἀπορρίψῃ τὰς Ἱερὰς Γραφὰς ὡς ἀναξιοπίστους, 
εἶτα νὰ δυνηθῇ νὰ ἄρῃ τὸ ἱστορικὸν κῦρος αὐτῶν, ὅπερ ὑποστηρίζουσι τεσ-
σαράκοντα αἰῶνες, καὶ μετὰ ταῦτα νὰ ἀποφανθῇ γνώμην κατὰ τῆς ἐν τῷ κό-
σμῳ ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ τίς ἔχων γνῶσιν ἀκριβῆ τῆς Ἱστορίας τῶν 

38 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μελέται περὶ Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Παραδόσεως…, σ. 81.
39 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μελέται περὶ Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Παραδόσεως…, σσ. 82 ἑ., 85. «Ὑπὸ 
τὸν ὅρον “Ἱερὰ Παράδοσις” ἐν στενῇ ἐννοίᾳ ἐννοοῦμεν τὸ σύνολον τῶν θείων ἀληθειῶν, αἱ 
ὁποῖαι ἀπεκαλύφθησαν ὑπὸ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου καὶ ἐκηρύχθησαν ὑπ’ Αὐτοῦ 
καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν διαδόχων αὐτῶν εἰς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν εἰς ἕνα εὐρὺν κύκλον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου 
περιλαμβάνεται καὶ διαμορφώνεται ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ Καινὴ Διαθήκη, ὡς ἡ πρώτη γραπτὴ δι-
ατύπωσις τῆς Παραδόσεως, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ καθ’ ἑαυτὴν Ἱερὰ Παράδοσις, ὡς ἡ ἄγραφος δι-
δασκαλία, ἡ μεταδιδομένη διὰ ζώσης εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ μέσου τῶν αἰώνων», Ν. Ξεξάκη, 
Προλεγόμενα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Δογματικήν, Ἀθῆναι 1987, σ. 110.
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Ἱερῶν Γραφῶν, τοῦ τρόπου τῆς συγγραφῆς, τῆς διατηρήσεως, τῆς φροντίδος 
καὶ ἐπιμελείας μεθ’ ὧν ἀπὸ χιλιάδων ἐτῶν παρεδίδοντο ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν, 
γινώσκων τὸ σέβας καὶ τὴν εὐλάβειαν τοῦ λαοῦ, εἰς οὗ τὰς χεῖρας ἀνέκαθεν 
διεφυλάχθησαν ὡς θησαυρὸς ἱερός, δύναται νὰ ἀποφανθῇ ἐλαφρῶς γνώμην 
περὶ τῆς ἀνακριβείας τῶν ἐν αὐταῖς ἱστορουμένων γεγονότων;»40.

Κατὰ τὸν ἅγιο Νεκτάριο, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ μόνος αὐθεντικὸς κριτὴς καὶ 
φρουρὸς τῆς θεόπνευστης διδασκαλίας, ὁ ὁποῖος ἀποφαίνεται γιὰ τὴ γνησιό-
τητα καὶ τὸ κῦρος τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ ἐγγυᾶται τὴν ἀκριβῆ διατήρηση τῆς 
γνήσιας Ἀποστολικῆς Παράδοσης καὶ διδασκαλίας. Αὐτὴ βεβαιώνει, ἑρμηνεύ-
ει καὶ διατυπώνει μὲ τὴν ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὶς ἀποκαλυφθεῖ-
σες ἀλήθειες καὶ ἡ μόνη ποὺ χειραγωγεῖ τοὺς πιστοὺς στὴν ὀρθὴ κατανόηση 
τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ ποδηγετεῖ τὰ τέκνα της στὴν ὁδὸ σωτηρίας41. Γράφει: 
«Ἡ Ἐκκλησία ἀποφαίνεται περί τῆς γνησιότητος καὶ τοῦ κύρους τῶν Ἁγίων 
Γραφῶν… Αὕτη μόνη δύναται νὰ βεβαιώσῃ, ἑρμηνεύσῃ καὶ διατυπώσῃ τὰς 
ἀποκαλυφθείσας ἀληθείας τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνη ἡ Ἐκ-
κλησία χειραγωγεῖ τοὺς εἰς Χριστὸν πιστεύσαντας εἰς τὴν ὀρθὴν τῶν Ἁγίων 
Γραφῶν κατανόησιν καὶ μόνη αὐτὴ ποδηγετεῖ τὰ τέκνα αὑτῆς εἰς τὴν ὁδὸν 
τῆς σωτηρίας καὶ μόνη αὕτη μεριμνᾷ ὑπὲρ αὐτῶν, ὅπως ἀσφαλῶς καὶ στα-
θερῶς πρὸς τὴν σωτηρίαν βαίνωσιν»42.

3. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὅπως ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας43, βιώνει καὶ ἐκ-

40 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 277. «Ἡ θεία βουλὴ ὑπάρχει, μετὰ τὴν ἀποκάλυψή της, 
ὡς διαρκὴς πρόσκληση πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἕως ὅτου τὴν πληροφορηθοῦν, τὴν κα-
τανοήσουν καὶ τὴν ἐνσωματώσουν στὴν ζωή τους ὡς βίωμα τῆς ὑπάρξεώς τους. Ἡ θεία βουλὴ 
παραμένει ἀκύμαντος, διακυμάνσεις, ὡς πρὸς τὸν βαθμὸν καὶ τὴν ποιότητα τῆς ἀνταποκρίσε-
ως σ’ αὐτήν, παρουσιάζει ὁ ἄνθρωπος στὴ ζωή του καὶ ἡ Ἀνθρωπότητα στὶς διάφορες ἐποχές 
της», Ἠ. Οἰκονόμου, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἡ σύγχρονη ἐποχή, Ἀθήνα 1988, σ. 4.
41 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μελέται περὶ Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Παραδόσεως…, σ. 15 ἑ. «Ἡ Ἁγ. Γρα-
φή, ὡς βιβλίον, συνετάγη ἐντὸς τῆς κοινότητος καὶ πρωταρχικὸς σκοπός της ἦταν ἡ διαπαι-
δαγώγησις αὐτῆς. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαχωρισθῇ τὸ βιβλίον αὐτὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν […] 
ἡ Ἁγ. Γραφὴ εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸ βιβλίον στηρίζεται εἰς τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἐκ-
κλησίας. Ὁ κανὼν τῆς Ἁγ. Γραφῆς σαφῶς καθορίζεται καὶ ἐγκρίνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν», Γ. 
Φλορόφσκυ, ὅ.π., σ. 10 καὶ ἑξῆς.
42 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μελέται περὶ Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Παραδόσεως…, σ. 7214-15, 18-24.
43 «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐπικοινωνοῦσαν μὲ τὸ ποίμνιό τους δι’ ἐπιστολῶν, διὰ κηρυγ-
μάτων, διὰ συγγραμμάτων καὶ διὰ κάθε ἄλλου προσιτοῦ σ’ αὐτοὺς μέσου, πάντα μὲ περισσὴ 
ἀγάπη καὶ μὲ σκοπὸ τὴ διανονία τῶν συνανθρώπων τους καὶ τὴ βοήθεια πρὸς αὐτοὺς στὸν 
δρόμο τῆς σωτηρίας», Χριστοδούλου [Παρασκευαΐδη], (Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
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φράζει μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὴ διδασκαλία του τὴν παραδεδομένη γραπτῶς καὶ 
ἀγράφως Ἀλήθεια, γραπτῶς διὰ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀγράφως διὰ τῆς Ἱερᾶς Παρα-
δόσεως. Σὲ ὁρισμένες ποιμαντικὲς ἐπιστολές του περιλαμβάνει τὸ περιεχόμενο 
κηρυγμάτων του, στὰ ὁποῖα διερμηνεύει εὐαγγελικὲς ρήσεις. Τὰ εὐαγγελικὰ 
κηρύγματά του τὸν ἀνέδειξαν ὡς «ἀπλανῆ διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν τοῦ πνευ-
ματικοῦ βίου»44. «Ἀναγνωρίζεται ὡς “ὁ ἀληθής… καὶ ἀκούραστος ἅμα τοῦ Χρι-
στοῦ στρατιώτης” (Παλίρροια, 24.12.1891, ἀρ. φ. 515). Χαρακτηρίζεται: “ Ἀνὴρ 
λίαν εὐπαίδευτος καὶ κεκτημένος πάσας τὰς γνώσεις, ὅσαι ἀπαιτοῦνται, ἵνα 
εὐδοκιμήσῃ τις ἐν τῇ ἀπ’ ἄμβωνος ρητορείᾳ” (Εὔριπος, 21.8.1893, ἀρ. φ. 1418). 
Ἐπισημαίνεται ἡ διαφορά του ἀπὸ “τῶν συνήθων ἐκκλησιαστικῶν ρητόρων, ὧν 
ἡ ρητορικὴ ἱκανότης περιορίζεται εἰς ὀλίγας κοινοτοπίας καὶ ἀφορήτους χειρο-
νομίας” (Εὔριπος, 21.8.1893, ἀρ. φ. 1418), καὶ ὁμολογεῖται, ὅτι “τοιοῦτοι ἱεράρ-
χαι καὶ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἄξιοι τῆς ὑψηλῆς αὐτῶν ἀποστολῆς καὶ 
κοσμήματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας” (Παλίρροια, 6.4.1891, ἀρ. φ. 482)»45.

Τὸ ἔργο του Δέκα λόγοι ἐκκλησιαστικοὶ διὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν 
ἀποτελεῖ «μαρτύριόν τι τῆς περὶ τὴν ὁμιλητικὴν ἐνασχολήσεώς» του46. «Μιὰ 
σειρὰ δέκα λόγων του στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ φαίνεται ὅτι εἶναι τὰ 
πρῶτα δημοσιεύματά του, καλὰ δείγματα τῆς ἐπιδόσεώς του στὸ κήρυγμα καὶ 
τοῦ ζήλου του ὄχι μόνο γιὰ τὸν προφορικὸ διδασκαλικὸ λόγο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ 
γραπτὴ ἀποτύπωση καὶ δημοσίευσή του… Κάθε λόγος ἀποτελεῖ μιὰ αὐτοτελῆ 
πραγματεία ἐπὶ ἑνὸς θέματος, ποὺ ἀναπτύσσεται στὰ μέτρα μιᾶς ὁμιλίας, διε-
ξοδικά, κατὰ τὸν τύπο καὶ τὴν τεχνικὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν λόγων, μὲ πλούσιο 
θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ περιεχόμενο, μὲ παραθέσεις πολλῶν ἁγιογραφικῶν 
χωρίων καὶ ἔντονο, κατὰ τὶς τάσεις τῆς ἐποχῆς, ρητορισμό. Ὅλα τὰ κείμενα 
αὐτὰ μαρτυροῦν τὸν πλοῦτο τῶν γνώσεών του, τὴν ἐπιμέλειά του, τὸν θεολο-
γικὸ καὶ θύραθεν καταρτισμὸ καὶ τὴν ἀρίστη γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 

δος), Διακονώντας τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, Ἀθήνα 2007, σ. 119 ἑ.
44 Βλ. Ἀναφορὰ Μοναχῆς Ξένης (Ἡγουμένης) πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ἀθηνῶν Θεόκλητο, Τί-
του Ματθαιάκη, (Ἀρχιμ.), ἐπιμελείᾳ, Ὁ Ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, σ. 149.
45 Βλ. Β. Γιαννακοπούλου, Ἡ Ποιμαντικὴ Θεολογία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Πράξη 
καὶ Θεωρία, Ἀθήνα 2014, σ. 186. Πρβλ. Σ. Δημητρακοπούλου, «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος μέσα ἀπὸ 
τὸν τύπο καὶ τὰ ἀρχεῖα τῆς ἐποχῆς», Ὁ γυναικεῖος μοναχισμὸς καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος, Πρακτικὰ 
Διορθοδόξου Μοναστικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς 
γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα 9-11 Σεπτεμβρίου 1996), Ἀθῆναι 1998, σσ. 129-148.
46 «Ἀπὸ τὸ βιβλίο του Δέκα λόγοι ἐκκλησιαστικοὶ διὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ποὺ ἐξέ-
δωσε τὸ 1885 ὡς “ἱεροδιάκονος φοιτητὴς τῆς Θεολογίας”, συμπεραίνουμε πὼς ἀσκοῦσε καὶ τὸ 
ἔργο τοῦ ἱεροκήρυκα», Σ. Δημητρακοπούλου, Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Ἡ πρώτη ἅγια 
Μορφὴ τῶν καιρῶν μας. Ἱστορικὴ βιογραφία βασισμένη σὲ αὐθεντικὲς πηγές, Ἀθήνα 2014, σ. 68.
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ποὺ εἶχε»47. Στὴν ἀρχὴ κάθε λόγου παραθέτει ἕνα εὐαγγελικὸ χωρίο, τὸ λεγό-
μενο ρητό, καὶ τὸ προοίμιο, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου γνωστοποιεῖ τὸ θέμα τοῦ κη-
ρύγματός του (θεματικὴ πρόταση) καὶ στὴ συνέχεια ἀναπτύσσει τὸ θέμα του48.

«Ὡς ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ οὕτω καὶ σήμερον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ 
δαψιλὴς γίνεται χρῆσις τῆς Ἁγ. Γραφῆς κατὰ τὸ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κήρυγμα, τὸ 
ὁποῖον ὁρμᾶται ἀπὸ Γραφικοῦ τινος χωρίου ἢ περικοπῆς καὶ προσπαθεῖ νὰ 
ἑρμηνεύσῃ καὶ διδάξῃ τὸ νόημα τῶν ἱερῶν κειμένων ἢ νὰ ἀναλύσῃ καὶ πα-
ρουσιάσῃ ἐπὶ τὸ ἁπλούστερον τῆς ἐννοίας ὁλοκλήρου περικοπῆς, ὡς καὶ οἱ 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῶν Ἑρμηνευτικῶν λόγων ἔπραττον. Τὸ κήρυγμα 
ἀποτελεῖ καὶ σήμερον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἓν τῶν ἰσχυροτέρων μέσων 
πρὸς διάδοσιν τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Γραφῶν»49.

«Ἀσκοῦσε τὴν ποιμαντικὴ διακονία του, “οὐχ ὡς ἰδίαν τινὰ ἐπιστήμην ἐξ 
αὐθεντίας” (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ’ ἐπιτομήν, ρπδ΄, PG 31, 1205ΑΒ), ἀλλὰ 
“κατ’ ἐπιστήμην τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας” (Μ. Βασιλείου, Ἀρχὴ τῶν ἠθι-
κῶν, ὅρος π΄, PG 31, 865Β), ὡς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, “φοβούμενος μή τι 
παρὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἐν ταῖς Γραφαῖς ὁμολογούμενον ἢ εἴπῃ ἤ τυπώσῃ  
καὶ εὑρεθῇ ψευδομάρτυς τοῦ Θεοῦ ἢ ἱερόσυλος, ἐν τῷ ἐπεισάγειν τι ἀλλότρι-
ον τῆς τοῦ Κυρίου διδασκαλίας ἢ παραλεῖψαι τι τῶν ἀρεσκόντων τῷ Θεῷ” 
(Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ’ ἐπιτομήν, ϟη΄, PG 31, 1149D)»50.

47 Βλ. Ἰ. Φουντούλη, «Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ κηρύγματος ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ κατὰ τὸν ἅγιον 
Νεκτάριον», Ἅγιος Νεκτάριος ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, [σσ. 249-
263], σ. 260 ἑ.
48 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Α΄. Δέκα λόγοι ἐκκλησιαστικοὶ διὰ 
τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, Β΄. Περὶ ἐπιμελείας ψυχῆς, Ἅπαντα Τόμος Α΄, (Εἰσαγωγή, ἐπι-
μέλεια κειμένων, σχόλια, εὑρετήρια: Δ. Γόνης), Ἀθῆναι 2005, σ. 66.
49 Βλ. Β. Βέλλα, Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἑλληνικῇ Ἐκκλησίᾳ (Ἀνάτυπον ΕΕΘΣΠΑ ἔτους 
1956-1957), Ἐν Ἀθήναις 1958, σ. 22. «Τί πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος; 
Ὁ ἱ. Χρυσόστομος εἶναι ἀπόλυτα σαφής: ἡ διδαχὴ τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας. Ἀντικείμενο τοῦ 
κηρύγματος θεωροῦσε πάντοτε τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία συντεί-
νει στὸ στήριγμα τῶν πιστῶν στὴν πίστη καὶ τὴν εὐσέβεια. Γιὰ τὸν Χρυσόστομο εἶναι μέγα 
ἀγαθὸ “τὸ μετὰ προσοχῆς καὶ σπουδῆς τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαι τῶν θείων Γραφῶν” (Εἰς τὴν 
Γένεσιν, Ὁμιλ. λε΄, PG 53, 323), ὅπως πάλι “πάντων αἴτιον τῶν κακῶν, τὸ μὴ εἰδέναι τὰς Γρα-
φάς” (Εἰς Κολοσσαεῖς, Ὁμιλ. θ΄, PG 62, 361)», Συμεών (Μητροπ. Νέας Σμύρνης), «Ἰωάννης 
Χρυσόστομος:   Ὁ ἀπαράμιλλος ἱεροκῆρυξ», Χρυσοστομικὸ Συμπόσιο. Ἡ προσωπικότητα καὶ ἡ 
θεολογία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθήνα 2007, [σσ. 179-185], σ. 181.
50 Βλ. Β. Γιαννακοπούλου, ὅ.π., σ. 143 ἑ. Ὁ Κ. Μπελέζος συμπεραίνει: «Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, 
κήρυγμα περὶ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἡ ἀπὸ οἱουδήποτε ἄμβωνος σεσοφισμένη ρητορεία (βλ. Α΄ 
Κορ. 1,17· 2,4), ἀλλὰ σύνολη ἡ ἐν Χριστῷ ζωή της. Μία ζωὴ ποὺ ἀποτελεῖ: α) “παντὶ τρόπῳ” 
“καταγγελία” (βλ. Φιλιπ. 1,18) τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο· β) βεβαίωση τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος 



83

Ἀπευθυνόμενος κατ’ ἐξοχὴν πρὸς ἐπισκόπους γράφει: «Ὁ πνευματικὸς 
ποιμὴν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ αὑτοῦ δέον ἐστὶ νὰ ᾖ γλυκύς, ἥμερος, εὔληπτος, σα-
φὴς καὶ πειστικός· ὁ λόγος αὐτοῦ ἅλατι ἠρτημένος καὶ πλήρης σοφίας καὶ συ-
νέσεως, διότι ὅ τε λόγος καὶ ὁ τρόπος τοῦ κήρυκος τῶν θείων ἀληθειῶν δέον 
ἐστὶν ἐναρμονίως ἔχειν πρὸς τὸ ὕψος καὶ τὴν θειότητα τοῦ θέματος αὐτοῦ. Ὑπό-
δειγμα αὐτῷ ἔστωσαν οἱ λόγοι τῶν Ἁγίων Πατέρων· πηγαὶ δέ, ἐξ ὧν νὰ ἀντλῇ, 
αἱ Ἅγιαι Γραφαί· δι’ ὃ ὀφείλει νὰ μελετᾷ πάντοτε τὰς Ἁγίας Γραφάς, ὅπως συ-
γκρατῇ ταύτας εἰς τὴν ἑαυτοῦ μνήμην, καὶ εὐχερῶς μνημονεύῃ τῶν χωρίων, ὧν 
δεῖται ἐν τῇ διδασκαλίᾳ καὶ τῇ ἀναπτύξει τῶν λόγων αὐτοῦ […] Περὶ δὲ τῆς 
Κ.Δ. λέγομεν, ὅτι ὁ κῆρυξ τοῦ θείου λόγου ὀφείλει νὰ ἐπίσταται ἀπὸ στήθους, 
εἰ τοῦτο αὐτῷ δυνατόν, πάντα τὰ βιβλία τῆς Κ.Δ. διότι διὰ τῶν ρημάτων τῆς 
Κ.Δ. θὰ καλέσῃ εἰς πίστιν, εἰς ἐλπίδα, εἰς ἀγάπην, εἰς ἀρετήν, εἰς τελειότητα·  
δι’ αὐτῶν θὰ πείσῃ τοὺς ἀκούοντας, δι’ αὐτῶν θὰ οἰκοδομήσῃ τοὺς πιστούς, δι’ 
αὐτῶν θὰ παρακαλέσῃ τοὺς περιπεσόντας, δι’ αὐτῶν θὰ ἐνθαρρύνῃ τοὺς ὀλι-
γοψύχους, δι’ αὐτῶν θὰ διαθερμάνῃ τοὺς ὀλιγοπίστους, καὶ ἐν γένει δι’ αὐτῶν 
θὰ κορυφώσῃ τὸ ἔργον τῆς ἑαυτοῦ διδασκαλίας, ἐνισχύων τοὺς πιστοὺς εἰς 
τὴν ἑαυτῶν πίστιν καὶ ἀναπτερῶν τὸ ἑαυτῶν φρόνημα»51.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος θεωροῦσε τὴν Ἁγία Γραφὴ «κανόνα ἀληθείας». Ἀνα-
δεικνύει μὲ τὸ κήρυγμά του τὰ ἱερὰ κείμενα καὶ συνιστᾶ τὴ βίωση τῆς εὐαγ-
γελικῆς ἀληθείας. Κηρύττει καὶ προτρέπει διὰ βίου νὰ ἀφιερώνονται οἱ ἄν-
θρωποι στὴ μελέτη της καὶ νὰ ρυθμίζουν τὴν καθημερινὴ ζωή τους συμφώνως 
πρὸς τὴ θεία διδασκαλία της. Μὲ παρρησία ὑπερασπίζεται τὴν αὐθεντία καὶ 
τὴν ἱστορικὴ ἀξιοπιστία τῆς Ἁγίας  Γραφῆς, στιγματίζει τὴ συστηματικὴ παρα-
χάραξή της καὶ καταρρίπτει μὲ ἀδιαμφισβήτητα ἐπιστημονικοῦ κύρους ἐπιχει-
ρήματά του τὴν πλάνη καὶ κακοδοξία τῶν αἱρετικῶν. Ὑπῆρξε εὔγλωττος καὶ 
πειστικὸς ὁμιλητής, δὲν ἦταν οὔτε ρήτορας οὔτε κατ’ ἐπάγγελμα διδάσκαλος 
τῆς ρητορικῆς, ἀλλὰ κατηχητὴς καὶ πνευματικὸς καθοδηγητὴς τῶν πιστῶν.

4. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ;

«Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαι-

συνεχοῦς παρουσίας Αὐτοῦ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας· γ) διαρκὴ διὰ τῶν Γραφῶν ὁμολογία ὅτι ὁ 
Θεὸς ἐν Χριστῷ σώζει “τὸ ἀνθρώπινον”, μεταμορφώνει τὴν Ἱστορία, καινουργεῖ τὰ πάντα», 
«Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ χρονολόγηση τοῦ Corpus Paulinum 
ἀπὸ τὸν ἱ. Χρυσόστομο ὡς ἔκφραση τῆς χριστοκεντρικῆς του Ἑρμηνευτικῆς», Χρυσοστομικὸ 
Συμπόσιο, [σσ. 589-610], σ. 603 ἑ.
51 Βλ. τὸ ἀπόσπασμα στοῦ Ἰ. Φουντούλη, «Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ κηρύγματος ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ 
κατὰ τὸν ἅγιον Νεκτάριον», ὅ.π., σ. 255.

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
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ραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν 
τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας» (Ἑβρ. 4,12). Εἶ-
ναι ἁπλὸς αὐτὸς ὁ λόγος καὶ συγχρόνως πολύπλοκος, ἄμεσος καὶ αἰώνιος, «δὲν 
προσεγγίζεται πρόχειρα καὶ εὔκολα, ὅπως ἔχει ἀποδείξει, μὲ ἐπώδυνο συχνὰ 
τρόπο, ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν ἐξερεύνησή του, καί, πολὺ περισσότερο, 
στὴν ἔστω καὶ μερικὴ κατανόησή του, χρειάζονται ὁδηγοὶ καὶ βοηθοὶ προικι-
σμένοι μὲ σοφία καὶ ἁγιότητα, χαρισματικοὶ διδάσκαλοι ἐμπνευσμένοι ἀπὸ τὸ 
πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀποθησαυρισμένος στὰ βιβλικὰ κείμε-
να, χρειάζεται ἑρμηνεία. Ἑρμηνεία, ἡ ὁποία θὰ ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια καὶ 
θὰ διασώζει τὴ γνησιότητα καὶ τὴν πληρότητα τοῦ θείου μηνύματος, ἐνῶ συγ-
χρόνως θὰ τὸ καθιστᾶ ἐπίκαιρο καὶ ἄμεσο. Αὐτὴ τὴν ἑρμηνεία μᾶς προσφέρουν 
κατὰ τρόπο ἐκπληκτικό, καὶ φυσικὰ ἀπαράμιλλο, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ποὺ μελέτησαν μὲ πάθος, 
δέος καὶ μεθοδικότητα τὴν Ἁγία Γραφή. Τὴν μελέτησαν ἡμέρα καὶ νύχτα, μέχρι 
τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς τους. Καὶ τὴν ἑρμήνευσαν σὲ κάθε περίσταση, 
ὑπὸ τὶς πιὸ διαφοροποιημένες συνθῆκες, ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ, ἐν πόλει καὶ 
ἐν ἐρημίᾳ, ἐν οἴκῳ Θεοῦ καὶ ἐν πικρᾷ ἐξορίᾳ. Στὰ ἔργα τους, ὁ ἀναγνώστης 
συναντᾷ σὲ κάθε βῆμα κείμενα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη, μι-
κρὲς περικοπὲς ἢ σύντομες βιβλικὲς φράσεις ἄρρηκτα συνδεδεμένες καὶ εὐφυ-
έστατα συνυφασμένες μὲ τὸν δικό τους ἑρμηνευτικὸ λόγο. Δὲν ὑπάρχει θέμα, 
τὸ ὁποῖο νὰ χειρίζονται, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσουν ὡς κύρια πηγή, βάση καὶ 
ὁδηγητικὸ φῶς τὸν ἱερώτατο βιβλικὸ λόγο»52.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος συνήθως χαρακτηρίζεται ὡς χρήστης καὶ σπανίως 
ὡς ἑρμηνευτὴς τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Ὁ στόχος τοῦ ἁγίου διδασκάλου εἶναι νὰ 
καλλιεργήση τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο. Γι’ αὐτὸ προσφέρει 
ἐκλαϊκευμένη τὴ θεολογικὴ γνῶση καὶ προσαρμοσμένη στὶς ἀνάγκες τῶν χρι-
στιανῶν, στοιχούμενος πάντοτε στὴν ἑρμηνεία τῶν Πατέρων καὶ διδασκάλων 
τῆς Ἐκκλησίας. Εὐνόητο λοιπὸν εἶναι… ὅτι θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ ἀναζητήσουμε 
στὰ κείμενα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου τὸν πρωτότυπο ἑρμηνευτὴ τῶν Ἁγίων Γρα-
φῶν ἢ τὸν ρηξικέλευθο θεολόγο»53.

52 Βλ. Δ. Τρακατέλλη, (Μητροπ. Βρεσθένης), Οἱ Πατέρες ἑρμηνεύουν. Ἀπόψεις πατερικῆς βι-
βλικῆς ἑρμηνείας, Ἀθήνα 1996, σ. 13 ἑ.· H. Haag, «Die Buchwerdung des Wortes Gottes in 
der Heiligen Schrift», Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik (hrsg. von J. 
Feiner und M. Löhrer), Einsiedeln-Zürich-Köln, τ. 1 (1965), [σσ. 289-427], σσ. 391-396 (Die 
Schrift als Buch der Kirche).
53 Βλ. Σ. Σάκκου, «Ἡ χρῆσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου», 
ὅ.π., σ. 300 ἑ.
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Ἔχει γνώση τῶν ἑρμηνευτικῶν προβλημάτων, ποὺ καὶ σήμερα ἀπασχο-
λοῦν τοὺς βιβλικοὺς θεολόγους καὶ ἀποτελοῦν θέματα διατριβῶν καὶ εἰδικῶν 
μελετῶν. «Χρησιμοποίησε κατὰ τρόπον ἄριστο στὶς μελέτες του τοὺς κανό-
νες τῆς Γραμματικῆς, γλωσσολογικὰ κριτήρια καὶ τὶς μεθόδους τῆς κριτικῆς 
τοῦ κειμένου, τῆς ἱστορικοφιλολογικῆς καὶ τῆς ἱστορικογενετικῆς κριτικῆς 
ἐρεύνης»54. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι στὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ χωρὶς νὰ κατα-
τρίβεται σὲ λεπτομέρειες καὶ σχολαστικὲς ἑρμηνεῖες δίνει τὴ σωστὴ ἑρμηνεία 
μεταφέροντας κατὰ κανόνα τὴν πατερικὴ ἄποψη. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι οἱ ὕψιστες αὐθεντίες τῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς55. Ἐνδεικτικὰ εἶναι 
τὰ παραδείγματα στὴ Χριστολογία του τῆς ἑρμηνευτικῆς ἀνάλυσης τοῦ χρι-
στολογικοῦ προσωνυμίου «Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ γιὰ 
τὸν ἑαυτόν του ὁ Χριστός. Στὸ ἐρώτημα: «Τί ἐννοεῖ ὁ Κύριος καλῶν ἑαυτὸν 
Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;» παρατηρεῖ: «Μόνον ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ τέλειος καὶ ἀληθὴς 
ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μόνος Αὐτὸς εἶναι τὸ προσωπικὸν 
πρωτότυπον τῆς ἀνθρωπότητος, διότι ἀντιπροσωπεύει οὐχὶ μερικάς τινας μό-
νον ὄψεις τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, ἀλλ’ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον ἐν τῇ ἀρχετύπῳ 
αὐτοῦ ἀληθείᾳ καὶ καθαρότητι ἀπηλλαγμένον πάσης διαφθορᾶς, αὐτῆς τῆς 
ἁμαρτίας»56. Ἐπίσης, ἡ ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση τῆς φράσεως «Ἄγγελος Κυρίου» 
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ εἶναι χαρακτηριστική. Ἑρμηνεύ-
οντας τὴν Ἁγία Γραφὴ ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς57 σημειώνει: «Δι’ ὅλης τῆς Π.Δ. 
παρατηρεῖται ἡ διάκρισις μεταξὺ τοῦ κεκρυμμένου Θεοῦ καὶ τοῦ ἰσοθέου Θε-
οφάντορος. Ὁ συχνότατα καλούμενος ἄγγελος Κυρίου (Μαλέαχ, Ἰεχωβᾶ) καὶ 
διαρρήδην Θεὸς ( Ἔλ, Ἐλωχήμ, Ἀδωνάι καὶ Ἰεχωβᾶ) ἔνθεν μὲν ταυτίζεται τῷ 
Θεῷ, ἑτέρωθεν δὲ διακρίνεται ἀπὸ τοῦ Θεοῦ· οὗτος ὁ Ἄγγελος Κυρίου χειραγω-
γεῖ τοὺς Πατριάρχας (Γέν. 58,15), ἐγείρει τὸν Μωϋσῆν ( Ἔξοδ. 3,2), καθοδηγεῖ 
τὸν λαὸν Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ( Ἔξοδ. 14,19· 23,20· Ἠσ. 63,9), προμάχεται τῶν 

54  Βλ. Ε. Θεοδώρου, ὅ.π., σ. 17.
55  Βλ. Π. Ἀνδριόπουλου, Τὸ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης ὡς ἑρμηνευτικὴ ἀρχὴ στὸ ἐξηγητικὸ 
ἔργο τοῦ Χρυσοστόμου [Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περ. «Θεολογία» Ξ 2-3 (1989), 476-492 καὶ 4 (1989), 
600-653], σ. 73. «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ μόνος αὐθεντικὸς φύλαξ τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας 
καὶ ἔχει τὴν ἐξουσίαν νὰ ἑρμηνεύῃ τὴν Ἁγίαν Γραφήν, τῆς ὁποίας τὸ περιεχόμενον, ἰδίᾳ τῶν 
Εὐαγγελίων, εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὡς διατηρεῖται διὰ τῆς πάντοτε παρούσης 
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ζωοποιοῦ δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς καὶ ἐν τῇ ἀποστολικῇ Παρα-
δόσει», Χ. Κρικώνη, Ἡ Ἐκκλησία Αὐθεντικὸς Ἑρμηνευτὴς τῆς ἐν Χριστῷ Θείας Ἀποκαλύψεως, 
Θεσσαλονίκη 21993, σ. 133.
56 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 210 ἑ.
57 Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος προτρέπει: «κατακολουθήσωμεν δὲ τῷ σκοπῷ τῆς θείας Γραφῆς 
ἑαυτῆς ἑρμηνευούσης», «καίτοι γε τῆς ἁγίας Γραφῆς… ἑαυτὴν ἑρμηνευούσης, καὶ οὐκ ἀφιεί-
σης πλανᾶσθαι τὸν ἀκροατήν», Εἰς τὴν Γένεσιν, Ὁμιλ. ιγ΄, PG 53, 107 καὶ 108.
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Ἰσραηλιτῶν ἐν Χαναάν (Ἰησ. Ν. 5,1), καὶ ἐφεξῆς ἐξακολουθεῖ κυβερνῶν τὸν τῆς 
Π.Δ. λαόν (Κριτ. 2,1· 6,11· 13,3)… Οὐδαμοῦ τῆς Π.Δ. συνήθης ἄγγελος λαλεῖ 
ἄντικρυς ὡς Θεός, τοὐναντίον οὗτος ὁ ἄγγελος Κυρίου συχνότατα λαλεῖ ὡς 
αὐτὸς οὗτος ὁ Ἰεχωβᾶ, καὶ ἡ φανέρωσις αὐτοῦ θεωρεῖται ὡς φανέρωσις αὐτοῦ 
τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ. Τὸ αὐτὸ θεῖον δηλοῦσι ἐν τῇ Κ.Δ. τὰ ὀνόματα, Λόγος, Υἱός, 
Εἰκών, ἀπαύγασμα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δὲ τὸ θεῖον τοῦτο ὂν ὁ τῇ ἀνθρωπότητι 
ἀποκαλυπτόμενος Θεὸς πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοῦ κεκρυμμένου Θεοῦ· ἰδίᾳ δὲ 
πρὸς τὸ ἐν τῇ Π.Δ. ὄνομα ἄγγελος Κυρίου ἀντιστοιχεῖ τὸ ἐν τῇ πρὸς Ἑβραίους 
Ἐπιστολῇ (3,1) “Ἀπόστολος” δι’ οὗ ὀνόματος σημαίνεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς 
ἐκεῖνος, ὃν ὁ Πατὴρ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον»58.

Εἶναι ἐνδεικτικός, ἐπίσης, ὁ θεολογικὸς σχολιασμὸς στὸ Ἐφεσ. 5,33: «Ἡ δὲ 
γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα», μία ἀπὸ τὶς πλέον παρερμηνευμένες φράσεις 
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἑρμηνευτὲς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
ὁ γάμος εἶναι μυστήριο ἀγάπης, καὶ δὲν νοεῖται ὁ φόβος μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἔν-
νοια στὴ σχέση τῶν συζύγων. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος σχολιάζει: «Τὸν φόβον τοῦ 
Θεοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες καλοῦσιν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν· “φόβος Θεοῦ ἀγά-
πη πρὸς Αὐτὸν ἐστίν· ἀγάπη δὲ σειρά τις ἧς ἡ μὲν τῶν ἀρχῶν ἐξαρτᾶται τῆς 
τοῦ ἀνθρώπου καρδίας, ἡ δὲ ἑτέρα ἅπτεται τῆς τοῦ Θεοῦ χειρὸς ἕλκοντος 
αὐτὸν ἀεὶ πρὸς τὸν αὐτοῦ φόβον”. Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει “σωτήριος ὁ 
φόβος καὶ ἁγιασμοῦ ποιητικός ἐστι”»59.

58 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Χριστολογία, σ. 269, ὑποσ. 17.
59 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, «Ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα». 
Θεολογικὸς σχολιασμὸς στὸ Ἐφεσ. 5,33 (Ἀπόδοση στὴ Νεοελληνική: Πρεσβ. Ἠ. Διακουμάκος), 
ἐκδ. Παρρησία, Ἀθήνα 72010, σσ. 14 καὶ 40. Πρβλ. Χ. Καρακόλη, «Ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν 
ἄνδρα» (Ἐφεσ. 5,33), Ἑρμηνευτικὲς Προσεγγίσεις. Ἀπαντήσεις σὲ ἀπορίες ἀπὸ τὴν Καινὴ Δια-
θήκη, Ἀθήνα 22005, σσ. 123-130. «Ὁ φόβος στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα δὲν ἔχει συνήθως τὴ 
γνωστὴ ἀπὸ τὴν καθημερινή μας ζωὴ ἔννοια τοῦ τρόμου ἢ τῆς ταραχῆς μπροστὰ σὲ κάποιο 
κίνδυνο ἢ κάποια ἀπειλή. Ὁ φόβος ἐδῶ σημαίνει συνηθέστερα τὸ αἴσθημα μὲ τὸ ὁποῖο ἀντα-
ποκρίνεται κάποιος στὴν ἀγάπη. Εἶναι ἡ συστολὴ μπροστὰ στὴν ἀγάπη, ὁ σεβασμὸς ἀπένα-
ντί της. Αὐτὸ συναντᾶται καὶ σὲ θεολογικὸ καὶ σὲ ἀνθρωπολογικὸ ἐπίπεδο», Γ. Μαντζαρίδη, 
«Ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα», Εὐθύνη 340 (2000), [σσ. 183-184], σ. 183. Κατὰ τὸν Ἰ. 
Καραβιδόπουλο, «ὁ φόβος –ὄχι μόνο στὸ κείμενό μας ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ βιβλικὰ καὶ ἐκκλησι-
αστικὰ κείμενα– δὲν συμπίπτει μὲ τὸν κοινὸ φόβο, ὅπως τὸν συνηθίσαμε στὴν καθημερινή 
μας γλῶσσα, ἀλλὰ εἶναι ἔκφραση ἀγάπης, εἶναι ἀνταπόκριση στὴν ἀγάπη, εἶναι φόβος μήπως 
ἐκπέσει κανεὶς ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, φόβος μήπως ἐκπέσει ἡ γυναίκα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ 
ἄνδρα, φόβος μήπως ἐκπέσει ἀπὸ τὴν ἀγάπη της γιὰ τὸν ἄνδρα. Καὶ ἐπίσης –στὰ πλαίσια 
τοῦ “ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ”–, φόβος τοῦ ἄνδρα μήπως ἐκπέσει ἀπὸ τὴν 
ἀγάπη τῆς γυναίκας καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴ γυναίκα», «“Ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν 
ἄνδρα” (Ἐφεσ. 5,33). Φόβος καὶ ἀγάπη στὴ σχέση τῶν συζύγων κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο», 
Ἡ γυναίκα κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, Θ΄ Παύλεια. Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνε-
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Ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Νεκτάριος δὲν θεωρεῖ τὸν ἑαυτόν του ὡς ἑρμηνευτὴ τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ ὡς συλλέκτη, ὁ ὁποῖος μὲ περισσὴ ἐπιμέλεια συλλέγει 
καὶ κατανέμει κατὰ κατηγορίες τὰ ἀγρευθέντα ἁγιογραφικά, φιλοσοφικὰ ἢ 
πατερικὰ χωρία60. Ὅταν κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ ἐπίκληση ἢ παράθεση ἁγιο-
γραφικοῦ χωρίου στὰ κείμενά του, τότε ἁπλῶς τὸ παραθέτει ἢ χρησιμοποιεῖ 
τὶς φράσεις: (i) μαρτυρία / μαρτυρίαι ἐκ τῆς Γραφῆς61, καὶ (ii) Ἡ Ἁγία Γραφὴ τί 
λέγει; Ἢ τί λέγουσιν αἱ Ἅγιαι Γραφαί62.

Ὡστόσο, σὲ δύο ἀπὸ τὰ ἔργα του, ὁ ἅγιος Νεκτάριος αὐτοχαρακτηρίζε-
ται ὡς ἑρμηνευτής: (1) Στὴν Εὐαγγελικὴ Ἱστορία ἀναφέρει: «Τὸ κείμενον τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἐν τοῖς ἱστορικοῖς γεγονόσιν, ὅπου οὐ δεῖται ἑρμηνείας, 
ἀφίεμεν ἀνερμήνευτον· ὅπου δὲ δεῖται ἑρμηνείας τινὸς γραφικῆς, γλωσσικῆς, 
ἱστορικῆς, γεωγραφικῆς κ.λπ., ἑρμηνεύομεν διὰ συντόμων ἑρμηνευτικῶν ση-
μειώσεων. Ἐν δὲ ταῖς διδασκαλίαις τοῦ Σωτῆρος, ἐν αἷς βαθύτατα περιέχονται 
νοήματα ἀπαιτοῦντα ἀνεπτυγμένην ἑρμηνείαν ἐκεῖ ἑρμηνεύομεν μᾶλλον ἀνε-
πτυγμένως τὸ κείμενον»63.

(2) Στὸ Ψαλτήριον σημειώνει: «Τὸ Ψαλτήριον, ἤτοι ἅπαντας τοὺς ψαλμοὺς 
τοῦ Ψαλτηρίου, ἐνετείναμεν εἰς μέτρα ποικίλα, Θεοῦ εὐδοκοῦντος καὶ ἐμπνέ-
οντος, κατὰ τονικὴν βάσιν, καὶ συγχρόνως ἡρμηνεύσαμεν τὸ κείμενον ἢ σαφη-
νίζοντες αὐτὸ ὅπως γένηται καταληπτὸν ἢ καὶ διὰ βραχειῶν ὑποσημειώσεων 
διατυποῦντες τὸ νόημα τῶν στίχων τοῦ κειμένου»64.

Στόχος καὶ ἐπιδίωξη τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ἦταν νὰ καλλιεργήσει τὸν λαὸ 
τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Εὐαγγελικὸ λόγο. Γι’ αὐτὸ προσφέρει ἐκλαϊκευμένη τὴ θεολο-
γικὴ γνώση καὶ προσαρμοσμένη στὶς ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν, στοιχούμενος 
στὴν ἑρμηνεία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας65. Ἡ μεγάλη συμβολὴ τῶν Πατέ-

δρίου (Βέροια, 26-28 Ἰουνίου 2003), Βέροια 2003, [σσ. 187-202], σ. 201 [= Βιβλικὲς Μελέτες Γ΄ 
(ΒΒ 28), Θεσσαλονίκη 2004, (σσ. 90-110), σ. 109 ἑ.].
60 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Ἱερῶν καὶ  Φιλοσοφικῶν Λογίων Θησαύρισμα, Α΄, σ. γ.
61 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Μελέτη περὶ τῆς Ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Είκόνων (Εἰσα-
γωγὴ Ε. Δεληδήμου), ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 157.
62 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις, σσ. 94, 96 ἑ.
63  Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Εὐαγγελικὴ Ἱστορία, σ. ζ.
64 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Ψαλτήριον, σ. 85. Ν. Καλοσπύρου, Φιλολογικὸ Προλόγισμα, στὸ 
Ψαλτήριον τοῦ προφητάνακτος Δαυΐδ (ἐντεταμένον εἰς μέτρα κατὰ τὴν τονικὴν βάσιν μετὰ ἑρ-
μηνευτικῶν σημειώσεων), Ὑπὸ Νεκταρίου Κεφαλᾶ, ἔκδ. Ν. Παναγοπούλου, Ἀθῆναι 22003, σ. 7.
65 Βλ. Ἠ. Μουτσούλα, «Ἡ χρῆσις τῶν Πατέρων εἰς τὸ ἔργον τοῦ ἁγίου Νεκταρίου», Ἅγιος 
Νεκτάριος ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, σσ. 305-313. Ὅπως ὁρίζε-
ται στὸν 19ο κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «ἐκδιδάσκειν τοὺς τῆς εὐσεβεί-
ας λόγους ἐκ τῆς θείας Γραφῆς ἀναλεγομένους τὰ τῆς ἀληθείας νοήματά τε καὶ κρίματα καὶ 
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ρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων στὴ χρηστικὴ καὶ ἑρμηνευτικὴ προσέγ-
γιση τῆς Ἁγίας Γραφῆς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ἔγκειται κυρίως στὴν ὑπογράμμι-
ση τῆς σχέσεως τῆς ἱστορικοφιλολογικῆς ἑρμηνείας πρὸς τὴν πνευματικὴ καὶ 
μυστικὴ ἔννοια τοῦ κειμένου66, ἡ ὁποία συντελεῖ στὴ λύτρωση τῶν ἀνθρώπων.

Θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ ἀναζητήσουμε στὰ κείμενά του τὸν πρωτότυπο ἑρμη-
νευτὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἢ τὸν ρηξικέλευθο θεολόγο67. Εἶναι δηλωτικὴ στὸ 
ἐρώτημα: «Ποία ἐστὶ καθ’ αὑτὸ ἡ ὑπόθεσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Παλαιᾶς καὶ 
Καινῆς;» ἡ ἀπάντησή του: «Ἡ καθ’ αὑτὸ ὑπόθεσις καὶ τὸ περιεχόμενον ὑποκεί-
μενον τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐστιν ὁ λυτρωτὴς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐπηγγελμέ-
νος Σωτὴρ τῆς Ἀνθρωπότητος ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ὁ ὑπὸ τῶν Προφητῶν 
προκηρυχθείς, οὗ ἡ ἐμφάνισις καὶ τὸ ἔργον τῆς ἀπολυτρώσεως προδιετυπώ-
θησαν διὰ Συμβόλων, Τύπων καὶ Θυσιῶν»68.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἑρμηνεία του στοὺς λόγους τοῦ Κυρίου: 
 «“ Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε καὶ γνώ-
σεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς… Ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ἐλευ-
θερώσῃ ὑμᾶς, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε” (Ἰω. 8,31-32.36). … Τὴν ἔννοιαν τῶν 
ῥημάτων τοῦ Κυρίου ἑρμηνεύοντες καὶ κατὰ τὸν τῆς ἑρμηνείας ἐκτιθέμενοι 
τρόπον, φαίνεται ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς λέγων ὡσεὶ τάδε· “Εἴ τις θέ-
λει ἐλεύθερος εἶναι, ἀποταξάτω τῇ σαρκὶ αὑτοῦ σὺν τοῖς πάθεσι καὶ ταῖς ἐπι-
θυμίαις, καὶ αἱρετισάτω τὴν ὑπομονὴν ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις, ἐπὶ 
πᾶσι γενόμενος τηρητὴς τῶν λόγων μου”, ἤτοι ἀποταγὴν πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, 
αἵρεσιν τοῦ ἀγαθοῦ, πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, διότι οὗτός ἐστιν “ἡ ὁδὸς 
καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή” (Ἰω. 14,6)»69.

μὴ παρεκβαίνοντας τοὺς ἤδη τεθέντας ὅρους ἢ τὴν ἐκ τῶν θεοφόρων Πατέρων Παράδοσιν. 
Ἀλλὰ καὶ εἰ γραφικὸς ἀνακινηθείη λόγος, μὴ ἄλλως τοῦτον ἑρμηνευέτωσαν ἢ ὡς ἂν οἱ τῆς 
Ἐκκλησίας φωστῆρες καὶ διδάσκαλοι διὰ τῶν οἰκείων συγγραμμάτων παρέθεντο· καὶ μᾶλλον 
ἐν τούτοις εὐδοκιμείτωσαν ἢ λόγους οἰκείους συντάττοντες», Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν 
κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ τῶν ἱερῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν 
Συνόδων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἁγίων Πατέρων (ἔκδ. Γ. Α. Ράλλη - Μ. Ποτλῆ), τ. Β΄, σ. 346.
66 «Ἡ ὀργανικὴ συνάφεια τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἰ. Χριστοῦ μὲ τὸ γεγονός, τὴν 
φύση καὶ τὴν ἑρμηνεία τῆς Ἁγ. Γραφῆς, ἀποτελεῖ μεγαλοφυὴ καὶ παραμόνιμη συμβολὴ τῶν 
Ἑλλήνων Πατέρων στὸ ἔργο τῆς βιβλικῆς ἑρμηνείας», Ἰ. Παναγόπουλου, ὅ.π., σ. 439.
67 Βλ. Μοναχοῦ Παναγιώτη - Νεκταρίου Ρήγα, Ἡ χρήση τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπὸ τὸν ἅγιο Νε-
κτάριο στὸ ἔργο του: «Δέκα Λόγοι Ἐκκλησιαστικοὶ διὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν», Ἀθήνα 
2019, σ. 18 καὶ ἑξῆς.
68  Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις, σ. 21.
69 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Α΄. Δέκα Λόγοι Ἐκκλησιαστικοὶ διὰ 
τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, Β΄. Περὶ ἐπιμελείας ψυχῆς, σ. 120235-238, 241-249.
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5. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

«Ἡ ΚΔ (ἡ Ἁγ. Γραφή) ὡς κείμενο καὶ μαρτυρία, εἶναι συνέπεια καὶ βεβαίω-
ση τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου Ἰησοῦ Χριστοῦ… Μὲ τὴν ἱστορική 
του ἐνσάρκωση ἔγινε ὁρατός, περιγραπτὸς καὶ ψηλαφητός, σὲ ἄρρηκτη καὶ 
ἀσύγχυτη ἕνωση μὲ τὴν θεία φύση του. Τὸ κείμενο τῆς ΚΔ συνεπῶς ἀφορᾶ 
ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ὁρατή, ἱστορικὴ καὶ ψηλαφητὴ μορφὴ τοῦ ἐνσαρκωμένου 
Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι φανέρωση καὶ βεβαίωση τοῦ θείου προσώπου του. 
Ἂν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐνεργοῦσε μόνον ὡς ἄνθρωπος, τότε θὰ ἀγνοούσαμε τὴν 
θεότητά του καὶ ἀντιστρόφως, ἂν ἐνεργοῦσε μόνον ὡς Θεός, τότε θὰ ἀγνοού-
σαμε τὴν ἀνθρωπότητά του. Ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς θείας οἰκονομίας (“ἡ συγκα-
τάβαση”) καθορίζει τὴ φύση καὶ τὸν τρόπο κατανοήσεως καὶ ἑρμηνείας τῆς 
ΚΔ. Ἂν κατανοήσουμε τὴν ΚΔ μόνον κατὰ τὶς ἀνθρώπινες καὶ ἱστορικὲς συν-
θῆκες της (ὅπως κάνει ἡ σύγχρονη ἱστορικο-κριτικὴ ἔρευνα), τότε θὰ ἀγνο-
ήσουμε τὴν πνευματική της διάσταση καὶ ἀντιστρόφως, ἂν ἀναζητήσουμε  
σ’ αὐτὴ μόνο τὸ θεῖο στοιχεῖο, θὰ ὑποτιμήσουμε τὸ ἀνθρώπινο […] Ὅπως τὸ 
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ ἔχει δύο “φύσεις”, τὴν ἀν-
θρώπινη, ἱστορικὴ καὶ τὴ θεία, πνευματική. Ἡ γραπτὴ μορφή της ἀνταποκρί-
νεται στὴν ἀνθρώπινη καὶ τὸ πνευματικό της νόημα στὴ θεία φύση τοῦ Κυρί-
ου… Ἡ γραπτὴ μορφή της ἀνάγει στὸ πνευματικό της νόημα καὶ τὸ βεβαιώνει. 
Συνεπῶς ἡ Γραφὴ πρέπει νὰ ἑρμηνεύεται κατὰ τὴ διπλὴ αὐτὴ ἄποψη»70.

Στὸ ἐρώτημα: «Πόθεν μαρτυρεῖται ἡ ἁγιότης καὶ θειότης τῶν Ἁγίων 
Γραφῶν Παλαιᾶς καὶ Καινῆς;» ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος: «α) Ἐκ τοῦ πε-
ριεχομένου αὐτῶν, ἤτοι ἐκ τοῦ ὕψους καὶ τῆς ἁγιότητος τῶν δογμάτων καὶ 
διδαγμάτων αὐτῶν, ἐν οἷς διαλάμπει σοφία ἀληθής, ὑψηλὴ καὶ ἔξοχος, ἱκα-
νοποιοῦσα τὰς πνευματικὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοὺς πόθους 
τῆς καρδίας αὐτοῦ. β) Ἐκ τῆς ὑπερθαυμασίου δυνάμεως τῆς διδασκαλίας 
αὐτῶν καὶ τῆς διαπλαστικῆς αὐτῶν δυνάμεως. γ) Ἐκ τῆς ἀκριβοῦς πληρώσε-
ως τῶν προφητειῶν, ὧν τὴν ἔκβασιν εὑρίσκομεν ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, καὶ  
δ) Ἐκ τῆς μαρτυρουμένης Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐπὶ γῆς ὀφθέντος, καὶ 
ἐκ τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν τελεσθέντων θαυμάτων καὶ ἐκ τῆς μεταδιδομένης τοῖς 
πιστεύουσιν εὐλογίας καὶ χάριτος»71.

70 Βλ. Ἰ. Παναγόπουλου, ὅ.π., σ. 435 ἑ.· τοῦ ἰδίου, «Christologie und Schrift auslegung bei den 
griechischen Kirchenvätern», ZThK 89 (1992), σσ. 41-58. Πρβλ. E. Antoniadis, «Die Ortho-
doxen hermeneutischen Grundprinzipien und Methoden der Auslegung des N.T. und ihre 
theologischen Voraussetzungen», Procès-Verbaux du Premier Congrès de Théologie Orthodoxe 
a Athènes (29 Novembre - 6 Décembre 1936), Athènes 1939, σσ. 143-174.
71 Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις, σ. 22 ἑ.
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Κεντρικὸς ἄξονας τοῦ ἁγίου Νεκταρίου τῆς ἑρμηνευτικῆς καὶ θεολογικῆς 
προσέγγισης τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ σαρκω-
θέντος Λόγου, τοῦ σαρκωθέντος «εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ» στὴν ἱστορία καὶ 
τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐξαίρεται ἡ ἀνθρωπότητα καὶ ἡ θεότητά του γιὰ τὴ 
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος ἐνεργοῦσε πάντα ὡς 
Θεός. Ὁ διττὸς αὐτὸς τρόπος τῆς ἱστορικῆς δράσεως τοῦ Κυρίου, ἀνθρωπίνως 
καὶ θεϊκῶς, κατανοεῖται: (i) τὰ ἀνθρωπίνως λεγόμενα ἢ πραττόμενα τοῦ Ἰησοῦ 
δὲν ἀφοροῦν ἄμεσα αὐτὸν τὸν ἴδιο, ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ σωτηρία του72. 
(ii) «Ἡ ἀληθὴς περὶ Θεοῦ ἔννοια εὕρηται ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγε-
λίου· “Πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ 
δεῖ προσκυνεῖν” (Ἰω. 4,24)»73. Ἡ πνευματικὴ βιβλικὴ ἑρμηνεία ἀσκεῖται μὲ τὸν 

72 «Ὁ πιστὸς τοῦ Κυρίου δοῦλος μελετῶν μετὰ πάσης εὐλαβείας καὶ κατανύξεως τὴν Θείαν Βί-
βλον - Ἁγίαν Γραφὴν συναντᾷ συχνάκις τὸ ἱστορικὸν πλαίσιον (πρόσωπα - γεγονότα), ἐντὸς 
τοῦ ὁποίου ῥέει καὶ προσφέρεται ὁ ἀποκαλυπτικὸς λόγος. Π.χ. Γίνεται λόγος περὶ τοῦ πότε, 
ἤτοι ἐπὶ τῆς βασιλείας ποίου καὶ εἰς ποῖον τόπον ἔλαβε χώραν ἡ γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ, ποῖον τὸ κατὰ σάρκα γενεαλογικὸν δένδρον Αὐτοῦ, πότε ἐγεννήθη καὶ ἔζησεν ὁ Τίμιος 
Πρόδρομος, ποῖα τὰ πρόσωπα καὶ τὰ γεγονότα, μεθ’ ὧν συνδέονται τὰ φρικτὰ πάθη, ὁ ἐντα-
φιασμός, ἡ Ἀνάστασις καὶ αἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος κ.τ.π. διὰ νὰ καταδειχθῆ ἡ μεγάλη 
ἀλήθεια ὅτι ὁ θεῖος Λυτρωτὴς ἡμῶν “οὐ δοκήσει καὶ φαντασίᾳ”, ἀλλ’ ἀληθῶς ἐνηνθρώπησε 
δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», Ἱεροθέου (Μητροπ. Ὕδρας, Σπε-
τσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας), Προλογικὸν σημείωμα, στοῦ Σ. Δημητρακόπουλου, 
Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Ἡ πρώτη ἅγια Μορφή…, σ. 13.
73 Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Ἡ Χριστιανικὴ Ἠθική…, σ. 1238-11. Τὸ περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ 
λατρείας πραγματεύεται σὲ δύο Ἐκκλησιαστικοὺς λόγους του καὶ στὴν Περὶ Ἐκκλησίας μελέτη 
του. (1) Στὸν Ἐκκλησιαστικὸ λόγο Περὶ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ὀφειλομένης ἀγάπης καὶ λατρείας 
παραπέμπει στὸ χωρίο: «Δι’ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ’ 
ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπι-
λανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός» (Ἑβρ. 13,15-16). Ἑρμηνεύει: «Δύο 
λοιπὸν εἴδη λατρείας ἐδίδαξεν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος· τὸ τῆς αἰνέσεως, δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας, 
τῆς δι’ αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν γιγνομένης, καὶ τὸ τῆς εὐποιΐας καὶ κοινωνίας, ἅτινα ὡς ἐκ τῆς 
ἀναφορᾶς αὐτῶν δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς πράξεις δεικνύουσαι τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν 
πλησίον ἡμῶν σχέσιν. Λατρεύομεν λοιπὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, ὁπόταν τὸν μὲν Θεὸν διὰ 
τῆς πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀκραδάντου ἡμῶν πίστεως αἰνῶμεν, εὐλογῶμεν καὶ 
εὐχαριστῶμεν, τὸν δὲ πλησίον μας εὐεργετῶμεν», (Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Μητροπολίτου Πεντα-
πόλεως, Α΄. Δέκα Λόγοι Ἐκκλησιαστικοὶ διὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, Β΄. Περὶ ἐπιμελείας 
ψυχῆς, σ. 159332-339). (2) Στὸν Ἐκκλησιαστικὸ λόγο Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ λατρείας οἱ 
λόγοι τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὴ Σαμαρείτισσα χαρακτηρίζονται ὡς «τὸ λυκαυγὲς τῆς ἐπιφωσκούσης 
ἡμέρας καὶ ὁ προάγγελος τῆς τοῦ Ἡλίου ἀνατολῆς» (Νεκταρίου Κεφαλᾶ, ὅ.π., σ. 18719-20), κατὰ 
τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος, ἀπαλλαγεὶς τῶν δεσμῶν τῆς ὑλικῆς λατρείας, καταλλαγεὶς καὶ υἱοθε-
τηθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Υἱοῦ του προσφέρει δι’ Αὐτοῦ πνευματικὴ καὶ λογικὴ λατρεία. (3) 
Στὴ μελέτη του Περὶ Ἐκκλησίας προκύπτει τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ λα-
τρεία προσφέρεται ἀπὸ τοὺς «ἀναγεννηθέντες δι’ ὕδατος καὶ πνεύματος» (Νεκταρίου Κεφαλᾶ, 
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ὅρο τῆς ζωτικῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ74.
Ὁ μελετητής, ἐρευνητὴς καὶ ὁ ἁπλὸς ἀναγνώστης τῶν βιβλικῶν κειμένων 

πρέπει νὰ ἔχει ὑπόψη του δύο πραγματικότητες: (1) τὴ θεία Ἀλήθεια καὶ (2) τὰ 
πλαίσια τῶν ἱστορικῶν καὶ φυσικῶν δεδομένων. Καμμία ἀπὸ τὶς δύο δὲν μπο-
ρεῖ νὰ παραγνωρίσει, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ τὶς ἐξισώσει75. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου 
Νεκταρίου ἀφορμᾶται ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ δεδομένα (ἱστορικὴ ἑρ-
μηνεία) καὶ ἀνάγεται, χάριν τῆς πνευματικῆς ὠφελείας τῶν ἀκροατῶν ἢ ἀνα-
γνωστῶν του, πρὸς τὰ πνευματικότερα καὶ ὑψηλότερα νοήματα (πνευματικὴ 
ἑρμηνεία) τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ὡς ἐκ τούτου ὁ ἑρμηνευτὴς διακρίνει τὴν ἀνθρώπινη, τὴν ἱστορικὴ πλευ-
ρὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατανοεῖ τὸν θεῖο χαρα-
κτῆρα καὶ εἰσέρχεται στὴν ὑποκρυπτόμενη ἢ ὑποδηλούμενη πραγματικὴ 
σημασία τοῦ κειμένου. «Ἡ ἱστορικο-φιλολογικὴ “περιέργεια” τοῦ ἑρμηνευτῆ 
εἶναι ἁγία, ἐφόσον συμβάλλει, ὥστε νὰ εὑρεθεῖ κανεὶς ἐγγύτερα στὰ σωτηρι-
ώδη γεγονότα τῆς ἱστορικῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, πλησιέστερα στὶς 
χριστοκεντρικὲς στιγμὲς τῆς Ἐκκλησίας… Κατὰ παρόμοιο τρόπο, ἁγιάζεται ἡ 
θεολογικὴ ἐπιστήμη, ἡ ἔρευνα τῶν πηγῶν, ἡ δοκιμὴ καὶ ἡ πρόσληψη μεθόδων 
καὶ πληροφοριῶν, ὁ διάλογος καὶ ἡ κριτική»76.

«Ἡ ἀνθρωπότης ἐζήτει τὴν θείαν ἀποκάλυψιν, ὅπως ἐκ τῆς θείας φωνῆς 
ἐνισχυθῇ καὶ δυνηθῇ νὰ βαδίσῃ τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς· ἐζήτει τὴν θείαν ἀρωγὴν 
πρὸς ρύθμισιν καὶ διεύθυνσιν τῶν ἠθικῶν αὐτῆς δυνάμεων πρὸς τὸ ἀγαθόν. 
Συνῃσθάνετο, ὅτι ἐδεῖτο ὑπερφυσικῆς τινος ἐνισχύσεως διὰ τῆς θείας χάριτος, 
ὅπως ῥυθμίσῃ τὰ τοῦ ἠθικοῦ αὐτῆς βίου καὶ ποδηγετήσῃ εἰς τὸ ἠθικὸν ἀγαθόν· 
συνῃσθάνετο, ὅτι ἡμάρτησε πρὸς τὸν δημιουργὸν αὑτῆς Θεόν, ὅτι ἡ ἁμαρτία 
ἐπιδράσασα ἐπὶ τὰς φυσικὰς καὶ ἠθικὰς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου ἐξώθησε πρὸς 
τὸ κακόν… καὶ ὅτι ἠδυνάτει ἀφ’ ἑαυτοῦ νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸ ἀγαθόν. Συνῃσθά-
νετο, ὅτι εἶχεν ἀνάγκην θείας ἐνισχύσεως»77.

Μελέται περὶ Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Παραδόσεως…, σ. 330 ἑ.189-190, 200-201), οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν ἐπίγνωση 
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ ἀποκαλύψαντος Αὐτὸν Υἱοῦ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Βλ. Β. Γιαννακο-
πούλου, Ἡ Ποιμαντικὴ Θεολογία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, σ. 158 ἑ.
74 Ὁ Κ. Παπαπέτρου παρατηρεῖ ὅτι «ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἡ προσωπικὴ σχέσις τῆς 
ἑρμηνευούσης ὑπάρξεως πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Λόγον, τὸν μαρτυρούμενον ἐν τῇ Γρα-
φῇ», Ἡ οὐσία τῆς Θεολογίας, Ἀθῆναι 1970, σ. 77.
75 Βλ. Ν. Ματσούκα, «Κόσμος καὶ ἄνθρωπος. Μὲ βάση τὰ τρία πρῶτα κεφάλαια τῆς Γένεσης», 
Προβληματισμοὶ 4 (1978), [σσ. 103-170], σ. 108.
76 Βλ. Κ. Μπελέζου, «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ Ἀπόστολος Παῦλος…», ὅ.π., σ. 599.
77  Βλ. Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Χριστιανικὴ Ἠθική…, σσ. 106184-185, 107186-192, 194-196.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Μελετώντας  τὸ συγγραφικὸ ἔργο, πραγματεῖες καὶ μελέτες, ἄρθρα καὶ 
ἐπιστολές, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὴ βαθύτατη γνώση 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴν ἱκανότητά του νὰ τὴ χρησιμοποιεῖ. Σὲ πολλὰ κείμε-
νά του παραθέτει αὐτούσια τὰ βιβλικὰ χωρία, σὲ ἄλλες περιπτώσεις ἐκθέτει 
τὶς ἀπόψεις του σύμφωνα μὲ τὰ βιβλικὰ χωρία, τὰ ὁποῖα ὑπονοοῦνται. Ἀλη-
θῶς ἀναδεικνύεται νέος Πατέρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συνεχιστὴς τῶν 
Προφητῶν, Ἀποστόλων, Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων καὶ Ἁγίων.

2. Ἀποδέχεται τὴν αὐθεντία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὄχι ὡς ἁπλὸ γραπτὸ κείμε-
νο ἀλλὰ ὡς τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, καὶ στιγματίζει τὴ συστηματικὴ προσπάθεια 
τῶν αἱρετικῶν στὴν παρερμηνεία καὶ παραχάραξή της. Ἀποκρούει καθε εἴδους 
προσβολές, προερχόμενες ἀπὸ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκ-
κλησίας. Ἀναιρεῖ πειστικῶς τὶς κακοδοξίες τῶν ἑτεροδόξων καὶ τῶν πολεμίων 
τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας. Ἡ καθαρότητα τοῦ βίου τῶν πιστῶν προβάλλεται 
ὡς ὅρος γιὰ τὴν ὀρθὴ κατανόηση καὶ ἑρμηνεία τοῦ βαθύτερου νοήματος τῶν 
βιβλικῶν κειμένων.

3. Δὲν ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ 
τὴ χρησιμοποιεῖ πολλαπλῶς στὸν γραπτὸ καὶ τὸν προφορικὸ ἢ κηρυκτικὸ καὶ 
διδακτικὸ - κατηχητικό, θεολογικὸ - ἱστορικό, ἀντιαιρετικὸ - ποιμαντικὸ καὶ 
ὑμνογραφικό του λόγο, πρὸς καταρτισμὸ τῶν πιστῶν, στὸ ἔργο διακονίας καὶ 
στὴν οἰκοδομὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὅταν τὴν ἑρμηνεύει γιὰ λό-
γους διδακτικοὺς, πνευματικῶς ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία του ἀσκεῖται μὲ τὸν ὅρο 
τῆς ζωτικῆς σχέσεως πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στὸς θεωρεῖται ὡς ἡ ἀρχή, τὸ κέντρο καὶ τὸ τέλος τῆς βιβλικῆς του ἑρμηνείας. 
Ἡ ἑρμηνεία του δὲν περιορίζεται στὴν ἔκφραση θεωρητικῶν ἀληθειῶν, ἀλλὰ 
φανερώνεται ὡς παροῦσα δραστικὴ δύναμη στὴν καθημερινὴ ζωή. Προβάλ-
λεται ἡ ζωτικὴ ἐνέργεια τῶν ἴδιων τῶν ἁγιογραφικῶν γεγονότων μέσα στὴν 
ἱστορία καὶ ὑπογραμμίζεται ἡ ἑνότητα τοῦ βιβλικοῦ λόγου καὶ τῆς ζωῆς.

4. Μὲ τὸν ὅρο τῆς χριστοκεντρικῆς ἑρμηνευτικῆς ἀρχῆς ἀναγνωρίζει τὴν 
ὀργανικὴ συνάφεια ἀνάμεσα στὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Κατανοεῖ 
τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὡς προπαρασκευὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τὴν Καινὴ 
Διαθήκη ὡς πλήρωση καὶ τελείωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ Καινὴ Διαθήκη 
δηλώνει τὴν ἱστορικὴ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ὅπως εἶχε ἐξαγγελθεῖ στὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη, μὲ τὴ σάρκωση, τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἰσχύει γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὡς «ἱερὰ Γραφή», ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀπο-
σκοπεῖ στὴν «ὠφέλεια», δηλαδὴ στὴν κατὰ Χριστὸ μόρφωση τοῦ βίου τῶν πι-
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στῶν. Αὐτὴ ἡ «ὠφέλεια» εἶναι ὁ «σκοπὸς» τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ὄχι ἡ ἐνημέρωση 
ἁπλῶς γιὰ τὰ γεγονότα ἢ πρόσωπα ποὺ ἐξιστορεῖ. Ἀναζητᾶ τὸν σκοπὸ τῆς θείας 
Οἰκονομίας καὶ τὸ λυτρωτικὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο.

5. Μὲ βάση τὴ θεολογικὴ καὶ χριστοκεντρικὴ αὐτὴ διδασκαλία ὁ ἅγιος 
Νεκτάριος κατανοεῖ καὶ ἐξηγεῖ τὴ φύση, τὴ μορφὴ καὶ τὴν ἰδιάζουσα λειτουρ-
γία τοῦ βιβλικοῦ γραπτοῦ λόγου. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀνταποκρίνεται στὴ φύση τῆς 
σάρκωσης τοῦ Λόγου, καθόσον ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο οὐσιαστικὰ στοιχεῖα, τὸ 
θεῖο καὶ τὸ ἀνθρώπινο, σὲ ἀδιάστατη ἕνωση. Οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ ἐπι-
βάλλουν καὶ τεκμηριώνουν τὴν ἀνάγκη καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς ἱστορικῆς 
ἑρμηνείας. Ἡ πνευματικὴ ἑρμηνεία ἀναφέρεται στὴ θεία καὶ ἡ ἱστορικὴ στὴν 
ἀνθρώπινη φύση τοῦ σαρκωθέντος Λόγου.

6. Ἡ ἐξαίρετη παιδεία καὶ ἡ θεολογική του κατάρτιση, ἡ συνεχὴς μελέτη 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἡ ἀξιολογότατη ἱκανότητά του στὴ χρήση καὶ τὴν ἑρ-
μηνεία της, ἡ βίωση τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας καὶ ὁ ἔνθερμος ζῆλος του γιὰ 
τὴν Ἐκκλησία οἰκοδόμησαν ἐν Χριστῷ ἀναρίθμητους χριστιανούς, κληρικούς, 
μοναχοὺς καὶ λαϊκούς.

7. Καταληκτικά, ἐπιθυμοῦμε νὰ τονίσουμε καὶ ἐμεῖς ὅτι “τοιοῦτοι ἱεράρχαι 
καὶ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἄξιοι τῆς ὑψηλῆς αὐτῶν ἀποστολῆς καὶ 
κοσμήματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας” (Παλίρροια, 6.4.1891, ἀρ. φ. 482)»78.

78 Βλ. Β. Γιαννακοπούλου, Ἡ Ποιμαντικὴ Θεολογία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Πράξη 
καὶ Θεωρία, Ἀθήνα 2014, σ. 186. Πρβλ. Σ. Δημητρακοπούλου, «Ὁ ἅγιος Νεκτάριος μέσα ἀπὸ 
τὸν τύπο καὶ τὰ ἀρχεῖα τῆς ἐποχῆς», Ὁ γυναικεῖος μοναχισμὸς καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος, Πρακτικὰ 
Διορθοδόξου Μοναστικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς 
γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα 9-11 Σεπτεμβρίου 1996), Ἀθῆναι 1998, σσ. 129-148.
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ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
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Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Οι τιμώμενοι σήμερα άγιοι Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο άγιος 
Γρηγόριος ο θεολόγος και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πέρα από 

οικουμενικοί άγιοι της Εκκλησίας μας, υπήρξαν στην εποχή τους φωτεινές 
προσωπικότητες, που συνδύασαν την πίστη, την ορθοδοξία, την ορθοπραξία 
και την μέγιστη δυνατή μόρφωση. Έχοντας σπουδάσει στα σημαντικότερα 
εκπαιδευτήρια της εποχής τους, υπήρξαν πραγματικά «πανεπιστήμονες». Και 
καθώς στο έργο τους συνδύασαν την αρχαία ελληνική σκέψη με την ορθόδοξη 
χριστιανική πίστη, τα κλασικά γράμματα με την κατά Θεόν παιδεία, τιμώνται 
ως προστάτες της Εκπαίδευσης, των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευομένων.

Αν κανείς ανατρέξει στην πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία1, θα διαπι-
στώσει ότι οι διαδικασίες καθιέρωσης της εορτής των Τριών Iεραρχών ως 
εκπαιδευτικής συνδέονται με το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, όταν σε συνεδρίαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου στις  9 Αυγού-
στου  του  1841, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον θάνατο του κα-

1 Πρόκειται για το πλήρες κείμενο εισήγησης στην Επιστημονική Ημερίδα «The Feast of the 
Three Hierarchs and Greek Letters / Οι Τρεις Ιεράρχες και τα Ελληνικά Γράμματα» (New York, 
29 Ιανουαρίου 2022) που διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής / Γραφείο 
Ελληνικής Παιδείας / Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής (Greek Orthodox Archdiocese of America / Office of Greek Education / Supreme 
Council of Greek Education of the Greek Orthodox Archdiocese of America), η οποία λόγω 
της πανδημίας της Covid-19 έγινε διαδικτυακά.
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θηγητή του ιδρύματος Δημήτριου Μαυροκορδάτου και της δωρεάς στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών της οικίας του θανόντος από τον πατέρα του, θέλησαν 
να τον τιμήσουν, κι έτσι προχώρησαν στην καθιέρωση μνημοσύνου υπέρ των 
ευεργετών του Πανεπιστημίου κατά την εκκλησιαστική εορτή των Τριών Ιε-
ραρχών. Πράγματι, ο πρώτος εορτασμός πραγματοποιήθηκε στις  30 Ιανου-
αρίου 1842. Η πραγματική θεσμοθέτηση της εορτής όμως καθυστέρησε: θα 
πραγματοποιηθεί το 1911 όταν το ανώτατο αυτό ακαδημαϊκό ίδρυμα θα απο-
κτήσει τον καινούργιο οργανισμό του και μέσα σ’ αυτόν θα προσδιορίσει και 
τις εορτές του. Ωστόσο, η θεσμοθέτηση της εορτής ως σχολικού εορτασμού 
της παιδείας και των γραμμάτων  είναι παλαιότερη για το Γένος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της τέλεσης μνημοσύνου την 
ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, για τους χορηγούς σχολείων στη συ-
νοικία  Σταυροδρόμι  της Κωνσταντινούπολης από τον Πατριάρχη  Καλλίνι-
κο Ε΄ το 1805, ο εορτασμός στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης  κατά την 30η 
Ιανουαρίου της μνήμης των ευεργετών και συνδρομητών του σχολείου από 
το 1812-1813, ενώ στην Ιόνιο Ακαδημία οι Τρεις Ιεράρχες θεωρούνται και τι-
μώνται ως οι προστάτες της από τη σύστασή της (1824-1826), και στην οθω-
μανοκρατούμενη Λέσβο έχουμε πανηγυρικούς από το 1859 τουλάχιστον. Κι 
όλα αυτά δείχνουν πως στο πείσμα των όποιων αποδομητικών ιστορικών θε-
ωρήσεων το Γένος τιμούσε διαχρονικά τους Τρεις Ιεράρχες ως προστάτες του 
βασικού αγαθού από το οποίο προσδοκούσε την απόκτηση της περιπόθητης 
ελευθερίας του, της παιδείας.

Αν είναι κάτι που διακρίνει ουσιωδώς την δράση και την παρουσία των 
αγίων Τριών Ιεραρχών τόσο στην εποχή τους, όσο και διαχρονικά, είναι η συ-
ναρμογή χριστιανικής διδασκαλίας και αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Με την 
διδαχή και τα κείμενά τους, συνέχισαν και ολοκλήρωσαν αυτό που είχε ξεκινή-
σει αιώνες πριν ο απόστολος των εθνών, ο θεηγόρος Παύλος: να εκφράσουν 
την θεολογική σκέψη και την ηθική διδασκαλία του χριστιανισμού με όρους 
της αρχαίας ελληνικής σκέψης και διανόησης. Έφεραν έτσι σε γόνιμη επαφή 
δύο κόσμους έως τότε αντίθετους, και έβαλαν τις βάσεις της σκέψης που δό-
μησε και χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τον δυτικό κόσμο.

Υπήρξε όμως και μια δεύτερη μεγάλη προσφορά τους: η διαμόρφωση 
ενός ηθικού, θεωρητικού και πρακτικού συνάμα, κανόνα για τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει ο χριστιανός να προσλαμβάνει οτιδήποτε έξω από τον στενό 
πυρήνα της πίστης του. Όχι με άνευ όρων αποδοχή, ούτε και απροκάλυπτη 
απόρριψη, αλλά με κριτική σκέψη, με επιλογή και στοχασμό, σύμφωνα με το 



96 Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ

υπέρτατο κριτήριο της ηθικής τελείωσης, με βάση την υπακοή στο θέλημα του 
Θεού και την αποφυγή της αμαρτίας, όπως ωραιότατα το εξέφρασε ο Μέγας 
Βασίλειος συμβουλεύοντας τους νέους της εποχής του. Με άλλα λόγια, να 
προσεγγίζουμε και να έχουμε πείρα, εμπειρία, των πάντων, αλλά να διαλέ-
γουμε και να εγκολπωνόμαστε μόνο ό,τι είναι «βέλτιστον», δηλαδή ωφέλιμο.

Αυτές οι δύο κατευθύνσεις διαμόρφωσαν τους μηχανισμούς γνώσης, 
αφομοίωσης και χρήσης των κλασικών γραμμάτων, των διδαγμάτων και της 
παιδευτικής τους αξίας μέχρι και την εποχή μας σχεδόν, βάζοντας τα θεμέλια 
του σύγχρονου κόσμου, που συνοπτικά ονομάζουμε «δυτικό κόσμο», περι-
λαμβάνοντας κατά κύριο λόγο σε αυτόν την γηραιά Ευρώπη και την πέρα του 
Ατλαντικού Αμερική. Διότι τόσο τα κλασικά γράμματα, όσο και η χριστιανική 
πίστη αποτέλεσαν τους δύο βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρί-
χθηκε ο δυτικός πολιτισμός επί αιώνες, διαμορφώθηκε, διαδόθηκε, εμπλουτί-
στηκε και μεγαλούργησε.

Συνοψίζοντας την προσφορά των Τριών Ιεραρχών, οι οποίοι σπούδασαν 
στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής τους, 
και δεν απεκδύθηκαν δια βίου τον φιλοσοφικό χιτώνα, τον οποίο έφεραν με 
συναίσθηση κάτω από το ιερατικό στιχάριο, η υμνογραφία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας διαπιστώνει ότι υπήρξαν μέγιστοι φωστήρες «της Τρισηλίου Θεό-
τητος», ότι φλόγισαν την οικουμένη με τις ακτίνες «δογμάτων θείων» και ότι 
ως μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας πότισαν και ξεδίψασαν την κτίση όλη με τα 
νάματα της θεογνωσίας. Με άλλα λόγια, ο υμνογράφος επισημαίνει σαφώς 
ότι πέρα από την συναρμογή ελληνικού πνεύματος και χριστιανικής ομολογί-
ας, υπήρξε σαφής η πρόταξη της πίστης τους και της κατά Θεόν σοφίας, στον 
τρόπο με τον οποίο προσέλαβαν, ερμήνευσαν, κατανόησαν τον κόσμο και την 
κοινωνία της εποχής τους και ανάλογη, από πνευματική πάντα σκοπιά, και η 
παρεμβατικότητά τους σε καταστάσεις και υποθέσεις, τελικά δε στον ρου της 
παγκόσμιας ιστορίας. 

Ότι δεν είχαν δηλαδή την ψευδαίσθηση πως ήταν αυτόφωτοι, αλλά ανα-
γνώριζαν ότι φωτίζονταν από θεία φώτιση, όπως ακριβώς περιγράφουν τον 
εαυτό τους και τη δράση τους και οι οικουμενικοί άγιοι της Εκκλησίας, ακόμη 
και στους καιρούς μας. Κι έτσι, οι Τρεις Ιεράρχες μας θέτουν ενώπιον ενός πα-
νάρχαιου – πρωταρχικού θα έλεγα – διλήμματος: είναι επαρκώς αυτόφωτος ο 
άνθρωπος, ο οποίος πασχίζει πάντοτε, όπως το ενηλικιούμενο παιδί, να ξεφύ-
γει από την πατρική καθοδήγηση της θείας σοφίας, ή την έχει άμεση ανάγκη; 
Και εν τέλει, ο κόσμος αποτελεί προϊόν τυχαιότητας ή γεννήθηκε με την γε-
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νεσιουργό βούληση ενός Θεού Δημιουργού, προς το θέλημα και τους νόμους 
του οποίου οφείλει να συμφωνεί και κατά τους οποίους οφείλει να πορεύεται;

Το αρχαίο αυτό ερώτημα δεν θα το απαντήσουμε σήμερα, ούτε βέβαια 
είναι δυνατό να απαντηθεί, παρά μόνο σε προσωπικό και υποκειμενικό επί-
πεδο, όπως ακριβώς και το δίδυμο και σύμφυτό του ερώτημα περί της προε-
λεύσεως, του προορισμού και της πορείας του ανθρώπου, γύρω από τα οποία 
περιστρέφονται χιλιετίες τώρα οι φιλοσοφικοί στοχασμοί. Μπορούμε όμως 
να δούμε τι πρότειναν για την απάντησή του οι Τρεις Ιεράρχες που σήμερα 
τιμούμε: ομοθυμαδόν αναγνώρισαν την αξία της ανθρώπινης σοφίας – της 
επιστήμης συμπεριλαμβανομένης - και την συμβολή των αποτελεσμάτων της 
στην βελτίωση της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής ανθρώπινης ζωής. 
Από κοινού θήτευσαν στην έρευνα και την ελευθερία της ανθρώπινης βουλή-
σεως που αυτή συνεπάγεται και προϋποθέτει, καθώς εντάσσεται στο μεγαλύ-
τερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο: το αυτεξούσιον. Δηλαδή, την δυνατότητα 
να επιλέγει ελεύθερα την πορεία και την ταυτότητά του. Αλλά και σθεναρά 
υποστήριξαν ότι υπάρχει μία ασφαλής πυξίδα για την πορεία των ανθρώπων, 
όπως κι αν αυτή προσδιορίζεται, το ηθικό κριτήριο.

Σε όσους λοιπόν αμφισβητούν σήμερα είτε τον ένα είτε τον άλλο πόλο 
του δυτικού πολιτισμού, δηλαδή είτε τα κλασικά γράμματα είτε τον χριστια-
νισμό, και μηχανεύονται πότε την συρρίκνωση της αρχαιομάθειας και της αρ-
χαιογνωσίας, και πότε τον αποχριστιανισμό των κοινωνιών μας, η προφανής 
απάντηση για την αξία τους είναι απλή: πρόκειται για τη διαπίστωση ότι μέσα 
από την συναρμογή τους προκύπτει το ηθικό κριτήριο με βάση το οποίο πο-
ρευόμενοι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε άνθρωποι, κατά την πλήρη 
του όρου έννοια.

Ίσως ακούγονται όλα αυτά παράξενα, και οπωσδήποτε άκρως συντηρη-
τικά, αν όχι και οπισθοδρομικά, σήμερα, που ο άκρατος δικαιωματισμός έχει 
καταστήσει εκ προοιμίου καχύποπτη κάθε αναφορά στην ηθική. Σήμερα που 
ψευδο-διλήμματα και ψευδο-ερωτήματα περί του ποιος και πώς μπορεί να 
βάλει τα όρια στις ανθρώπινες επιλογές και πράξεις έχει οδηγήσει σε έναν 
άκρατο σχετικισμό. Όμως αν προσφύγουμε στα κλασικά γράμματα, και δεν 
εννοώ μόνο την γραμματεία και τον πολιτισμό της κλασικής Αθήνας, αλλά 
και τον ελληνορωμαϊκό και τον βυζαντινό πολιτισμό, εύκολα μπορούμε ίσως 
να δούμε με ποιο καθαρό μάτι τα πράγματα, και να κατανοήσουμε ότι όπως η 
απολυτότητα είναι ατελέσφορη, έτσι και ο καθολικός σχετικισμός που δεν κα-
ταλήγει σε συμπέρασμα αλλά αενάως επαναλαμβάνεται αποτελεί φιλοσοφικό 
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πείραμα χωρίς ορατή χρησιμότητα.

Το ηθικό αυτό κριτήριο σχετίζεται με το μέτρο, που τόσο η κλασική δια-
νόηση, όσο και ο χριστιανικός ανθρωπισμός έθεσαν ως προϋπόθεση ορθού, 
αγαθού και καρποφόρου, πνευματικά και ηθικά, βίου. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι 
συνάνθρωποί μας βρίσκουν αλλού, σε ιδεολογίες και φιλοσοφικά, πολιτικά 
και ακτιβιστικά κινήματα αυτό το ηθικό κριτήριο. Το ονομάζουν ανθρωπισμό 
ή ενίοτε και ριζοσπαστισμό. Κι άλλοι το παραθεωρούν, οπαδοί πιο φυσικών 
θεωριών, που βλέπουν τον άνθρωπο περισσότερο ως κατακτητή και εκμεταλ-
λευτή της φύσης, παρά ως διαχειριστή σώφρονα της κτίσης. 

Σε όλους αυτούς ο χριστιανικός ουμανισμός, του οποίου τους κύριους εκ-
προσώπους σήμερα τιμούμε, έχει κάποιο μήνυμα να δώσει. Διότι τα κλασικά 
γράμματα, και ο τρόπος με τον οποίο μας δίδαξαν να τα προσεγγίζουμε οι 
Τρεις Ιεράρχες, μας διδάσκουν την ενότητα της γνώσης, που αναλογεί στην 
ενότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας και ύπαρξης, που συνέχει τον κό-
σμο και πρέπει να προσδιορίζει την στάση μας απέναντι σε αυτόν, τόσο στο 
επίπεδο των ανθρώπων όσο και σε αυτό του φυσικού περιβάλλοντος. Γιατί μας 
δείχνουν ότι δεν αρκούν οι τεχνολογικές εφαρμογές και τα ανάλογα επιτεύγ-
ματα των τεχνολογιών αιχμής, αλλά χρειάζεται και η ανάπτυξη του ηθικού 
κριτηρίου στους ανθρώπους, που θα εξασφαλίσει ότι η διαθεσιμότητά τους 
δεν θα απολήξει σε οικολογική καταστροφή ή τραγωδία, αλλά θα βελτιώσει 
την ανθρώπινη ζωή και θα υποστηρίξει τα βασικά γνωρίσματα του ανθρωπι-
σμού – του χριστιανικού ανθρωπισμού εν προκειμένω – την αλληλεγγύη, την 
αλληλοκατανόηση, την ανεκτικότητα, την αρμονική συνύπαρξη, την αγάπη, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, την φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον.

Στους αιώνες που πέρασαν, όλα τα σπουδαία φιλοσοφικά, πνευματικά 
και επιστημονικά κινήματα, ακόμη και αυτά που διακήρυξαν την «απελευθέ-
ρωση» του ανθρώπου από τις δεσμεύσεις της θρησκευτικής πίστης, όπως ο 
Διαφωτισμός, δεν αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα ενός τέτοιου κριτηρίου. 
Ασχέτως με το πού το τοποθετούσαν και πώς το προσδιόριζαν, όλοι αναφέρ-
θηκαν στην χρησιμότητά του, καθώς θεωρούσαν ότι καλλιεργεί διαχρονικά 
στους ανθρώπους την απαραίτητη για την ορθή χρήση της τεχνολογίας και 
των επιτευγμάτων της επιστήμης αρετή. Το διατύπωσε ήδη η αρχαία σοφία με 
το πασίγνωστο πλατωνικό απόφθεγμα (Μενέξενος, 347a) για την επιθυμητή 
σύζευξη επιστήμης, δικαιοσύνης και αρετής.

 Στον σημερινό κόσμο, όπου λόγος πολύς και καταχρηστικός συχνά γίνε-
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ται για τα περίφημα ανθρώπινα δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα και άλλα 
παρόμοια ηχηρά, εύκολα διαπιστώνουμε ότι είναι ανάγκη σε αυτό το κριτήριο 
να προσφύγουμε για να προσδιορίσουμε όρια, σκοπούς και στόχους. Χωρίς 
αυτό οι επιστήμες γίνονται συχνά όργανο στα χέρια παραφρόνων και επηρ-
μένων, καταλήγοντας σε εκατόμβες και γενοκτονίες. Επιλείψει με ο χρόνος 
διηγούμενον ανάλογα περιστατικά διττής, καλοποιού και κακοποιού χρήσης 
της επιστήμης.

Ζούμε σε εποχή κατά την οποία η ποσοτικοποίηση τείνει να αντικαταστή-
σει πλήρως την ποιοτική αξιολόγηση, καθώς η πρώτη είναι εύκολα μετρήσι-
μη, ενώ η δεύτερη απαιτεί ιδιαίτερα προσόντα για να σταθμιστεί και να γίνει 
αντιληπτή. Γι’ αυτό ίσως και οι κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές γενικό-
τερα, που καλλιεργούν την κριτική δυνατότητα πρόσληψης του κόσμου και 
του «άλλου» θεωρούνται συχνά περιττή πολυτέλεια και μπαίνουν στο στόχα-
στρο των εκφραστών της σχετικοποίησης των πάντων, μέσα από την οποία τα 
πάντα τείνουν να ανακηρυχθούν επιτρεπτά, ή τουλάχιστον ανεκτά. Και δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι αν συνεχίσουμε έτσι, σχετικά σύντομα η ανθρωπότητα 
θα βρεθεί στην κατάσταση μιας τεχνολογικά εξελιγμένης βαρβαρότητας, μιας 
ποιοτικά σταθμισμένης και πιστοποιημένης απανθρωπίας.

Συνεπώς τα κλασικά γράμματα και ο χριστιανισμός πρέπει να αποτελέ-
σουν τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου ανθρωπισμού, που σε συναρμογή 
με τις τεχνολογίες αιχμής θα βάλει και πάλι ως στόχο του ανθρώπου όχι τον 
«ευδαίμονα», αλλά τον «ωφέλιμο» και «σωτήριο» βίο. Ωφέλιμο για τους άλ-
λους και σωτήριο τόσο για το υποκείμενο αυτών των ενεργειών, όσο και για 
την κτίση στο σύνολό της. Εκπαίδευση χωρίς αυτές τις αξίες, χωρίς την ελλη-
νορθόδοξη σύνθεση και συναρμογή, χωρίς κλασικά γράμματα και χριστιανικό 
υπόβαθρο μπορεί να διαμορφώνει σωστούς πολίτες, δεν διαμορφώνει όμως 
συγκροτημένες προσωπικότητες. Με άλλα λόγια είναι μεν εκπαίδευση, αλλά 
δεν είναι παιδεία.

Από τα παραπάνω, φαίνεται νομίζω με σαφήνεια η σημασία των κλασικών 
γραμμάτων για τον σύγχρονο και πνευματικά παραπαίοντα κόσμο μας, αλλά 
και η σημασία του έργου και της διδασκαλίας των Τριών Ιεραρχών στον τρόπο 
αφομοίωσης του κλασικού πολιτισμού, ώστε να γίνει πραγματικό κτήμα των 
ανθρώπων, κυρίως όχι στις εξωτερικές λεπτομέρειές του, αλλά όσον αφορά 
τις αξίες, τα ιδανικά, τα υποδείγματα, την «αἵρεσιν βίου», συνελόντι ειπείν την 
διαμόρφωση ενός ηθικού κριτηρίου που θα διέπει την ζωή και τις πράξεις μας. 
Και είναι σίγουρο ότι «ἄνευ τούτου οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
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Αν αυτό και μόνο μείνει ως καταστάλαγμα από τον κατ’ έτος εορτασμό 
των Τριών Ιεραρχών ως προστατών των Γραμμάτων και της Παιδείας, το κέρ-
δος θα είναι σημαντικό, και η πορεία της ανθρωπότητας, πρωταγωνιστούντος 
του δυτικού κόσμου, θα μπορούσε ειρηνικά να στραφεί προς το καλύτερο, αν 
και σε ζητήματα όπως η διαμόρφωση των συνειδήσεων και η στάση μας απέ-
ναντι στο φυσικό περιβάλλον μπορεί άριστα να προσδιοριστεί από τη γνωστή 
ρήση του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος του Χα-
τζή: «ἡ χθὲς παρῆλθε πρὸ πολλοῦ, οὔτε κἄν τὴν σήμερον ζῶμεν, μᾶς παρέλαβεν 
ἡ μεθαύριο…».

Τρεις Ιεράρχες (14ος αι) Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα.



ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

a
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ

  

(Ἀπό τόν Ἅγιο Πολύκαρπο στον Ἅγιο Χρυσόστομο Σμύρνης)

Οἱ Χριστιανικές καταβολές τῆς Μικρασιατικῆς γῆς ἀποδεικνύονται ἀπό 
τά ὀνόματα τῶν 7 Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου ( Ἔφεσος, 

Σμύρνη, Πέργαμος, Λαοδίκεια, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, Θυάτειρα) καί ἀπό τήν 
ἵδρυση χριστιανικῶν κοινοτήτων ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Μεγάλες 
Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἔλαβαν χώρα στή Μικρασιατική γῆ καί συγκεκριμένα 
τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια,  καί τό 451 μ.Χ. στή Χαλκηδόνα.

Τήν γῆ αὐτή ἁγίασαν μέ τό αἷμά τους ἤ μέ τόν ὁσιακό βίο τους καί τή 
διδασκαλία τους μεγάλες μορφές τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἤδη ἀπό 
τόν 2ο μ.Χ. αἰῶνα ἡ ἑλληνοκατοικημένη Μικρά Ἀσία γίνεται τόπος μαρτυρίου 
γιά πολλούς Χριστιανούς, πού κατεδιώκοντο ἀπό τή εἰδωλολατρική Ρωμαϊκή 
ἐξουσία. Κορυφαῖος μεταξύ αὐτῶν ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης, 
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τοῦ ὁποίου τό μαρτύριο τοποθετεῖται μεταξύ τοῦ 156 μ.Χ. καί τοῦ 168 μ.Χ. 
Ἀπό τόν 3ο Τόμο τῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλήνων Πατέρων καί Ἐκκλησιαστικῶν 
Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ) καταγράφουμε τίς τελευταῖες στιγμές του:

 Ὄχλος ἀντιχρίστων ὠρύεται τήν ὥρα, πού δικάζει τόν Ἅγιο ὁ Ἀνθύπατος 
Στάτιος Κοδράτος. Ζητοῦν τή θανάτωση τοῦ Πολυκάρπου. Τή στιγμή ἐκείνη 
φωνή Κυρίου ἀκούεται ἀπό τόν οὐρανό καί ἐνθαρρύνει τόν ὑπερήλικα Ἐπί-
σκοπο. «Ἴσχυε, Πολύκαρπε καί ἀνδρίζου». Ὁ Ἀνθύπατος τοῦ ζητεῖ νά ἀπαρνη-
θεῖ τόν Χριστό, γιά νά σώσει τή ζωή του. Καί ὁ «πάνυ γηραλέος» Ἐπίσκοπος 
τοῦ ἀπαντᾶ: «Ὀγδοήκοντα καὶ ἕξ ἔτη δουλεύω αὐτῷ καὶ οὐδέν μέ ἠδίκησε, καὶ 
πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν Βασιλέα μου, τὸν σώσαντά με». Ὁ Ἀνθύπατος 
τόν φοβερίζει ὅτι θά τόν ρίξει στή φωτιά. Ἤρεμος ὁ Ἅγιος ἀπαντᾶ:

«Μέ φοβερίζεις μέ τή φωτιά, πού ἀνάβει γιά μιά στιγμή καί σβήνει. Δέν ξέ-
ρεις τή φωτιά τῆς μέλλουσας κρίσης καί τῆς αἰωνίου κολάσεως, πού περιμένει 
τούς ἀσεβεῖς. Κάνε αὐτό πού θέλεις! Μή ἀργεῖς!». Ὁ Ἀνθύπατος ἐξοργισμένος 
ἀπό τή θαρραλέα ἀπάντηση τοῦ Πολυκάρπου προστάζει τόν κήρυκα καί ἐκεῖ-
νος ἐρεθίζει τά πλήθη, πού ξεχύνονται, μαζεύουν ξύλα, ἀνάβουν φωτιά. Δέ-
νουν τά χέρια τοῦ σεβασμίου γέροντος καί τόν ρίχνουν στή πυρά. Τότε γίνεται 
τό θαῦμα! Οἱ φλόγες τῆς φωτιᾶς κάνουν καμπύλες, παρακάμπτουν τό σῶμα 
τοῦ Πολυκάρπου. Ὁ Ἀνθύπατος ἀπορεῖ, φοβᾶται. Καταλαβαίνει τή μεγάλη 
προσβολή, πού τόν περιμένει καί διατάσσει τούς στρατιῶτες νά τρυπήσουν 
μέ τά ξίφη τους τό σῶμα τοῦ Ἁγίου. Ἀπό τό αἷμά του σβήνει ἡ φωτιά. Ἀλλά 
ἡ ψυχή τοῦ Ἁγίου ἤδη ἔχει ἀνέβει στόν οὐρανό. Καί τό νεκρό σῶμα, ὅμως, τό 
φοβοῦνται οἱ εἰδωλολάτρες. Γι᾽ αὐτό ὁ Ἀνθύπατος προ στάζει νά τό κάψουν. 
Κάποιοι θαρραλέοι Χριστιανοί ἔτρεξαν καί πρόλαβαν νά συλλέξουν μερικά 
ἀπό τά λείψανα τοῦ Ἁγίου, τά ὁποῖα διασώζονται μέχρι σήμερα καί θαυμα-
τουργοῦν. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του στίς 23 Φεβρουαρίου.

Μικρά Ἀσία εἶναι καί ὁ Πόντος. Γι᾽ αὐτό ἀξίζει νά στρέψουμε τό νοῦν μας 
στήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύ-
ρησε στίς 21 Ἰανουαρίου 292 μέ διαταγή τοῦ τοπικοῦ ἄρχοντος Λυσία. Ἡ τιμή 
του καθιερώθηκε ἐπί τῶν Αὐτοκρατόρων Μεγάλων Κομνηνῶν καί ἐτιμᾶτο 
στήν Τραπεζοῦντα, ὅπως ἐτιμᾶτο καί ὁ Ἅγιος Δημήτριος στήν Θεσσαλονίκη. 
Ὁ ἱερός Ναός του στόν ὁμώνυμο λόφο, ἔξω ἀπό τά τείχη, περιεῖχε τό σπή-
λαιο, ὅπου συνελήφθη ἀπό τούς δημίους του. Τό σπήλαιο ἀνεκαλύφθη στούς 
νεωτέρους χρόνους (1898) ἀπό τόν λόγιο ἐκπαιδευτικό Ματθαῖο Παρανίκα 
μέσα σέ καπνοχώραφα. Τά χαριτόβρυτα ἰαματικά Λείψανά του προσκυνοῦ-
νταν ἀπό τόν λαό, ἀλλά καί ἀπό εὐσεβεῖς αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ Βασίλειος Β´. 
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Τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου ἔγραψε τόν ΙΑ´ αἰῶνα ὁ Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως Ἰωάννης ὁ Ξιφιλίνος μαζί μέ τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Κανι-
δίου, Οὐαλεριανοῦ καί Ἀκύλα, οἱ ὁποῖοι ἀποκεφαλίσθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα μέ 
τόν Εὐγένιο.

Κάθε Μάρτιο μέσα σέ τέσσερεις ἡμέρες τιμοῦμε τή μνήμη πολλῶν Μικρα-
σιατῶν μαρτύρων. Στίς 9 Μαρτίου τιμοῦμε τούς 40 μάρτυρες τῆς Σεβαστείας, 
πού θανατώθηκαν μέσα στά παγωμένα νερά τῆς λίμνης ἐπί αὐτοκράτορος Λι-
κινίου. 

Στίς 6 Μαρτίου τιμοῦμε τούς 42 μάρτυρες τούς ἐν Ἀμορίῳ. Θά μείνουμε 
λίγο περισσότερο στήν ἱστορία τους, διότι ἀποτελεῖ τό προοίμιο τῶν νεομαρ-
τύρων τῆς Τουρκοκρατίας. Δέν θανατώθηκαν ἀπό Ρωμαίους εἰδωλολάτρες, 
ἀλλά ἀπό Ἄραβες Μουσουλμάνους τό 845 μ.Χ.  Ἦταν ἀξιωματικοί τοῦ Βυζα-
ντινοῦ στρατοῦ στήν πόλη Ἀμόριο, ἡ ὁποία ὑπῆρξε καί γενέτειρα Βυζαντινῶν 
αὐτοκρατόρων. Τό 838 οἱ Σαρακηνοί  Ἄραβες κατέλαβαν τήν πόλη κι ἔσφαξαν 
4.000 Χριστιανούς. Οἱ 42 ἀξιωματικοί κρατήθηκαν ἐπί 7 χρόνια στή φυλακή 
καί ἐπιέζοντο συνεχῶς νά ἀλλαξοπιστήσουν.

Ὅπως μᾶς διηγεῖται τό κείμενο τοῦ μοναχοῦ Εὐωδίου οἱ 42 φυλακισμέ-
νοι ἔψαλλαν συνεχῶς τόν Ψαλμό τοῦ Δαυίδ «οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ, 
ἀλλ᾽ ἕνεκέν σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν». Οἱ φύλακες τούς ἐχλεύα-
ζαν λέγοντάς τους ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη μία γυναίκα κυβερνοῦσε τό Βυζάντιο: 
«Γυνὴ γὰρ τῆς Ρωμανίας σήμερον βασιλεύει».

Παρά τίς πιέσεις οἱ στρατιωτικοί αὐτοί ἔμειναν πιστοί καί στήν Πίστη καί 
στήν Πατρίδα καί τελικῶς θανατώθηκαν ἀπό τούς ἀλλόθρησκους κατακτη-
τές τῆς πόλεως. Ὁ προαναφερθείς Εὐώδιος τούς ὀνομάζει «τρισαριστεῖς», 
δηλαδή ἀριστεύσαντες τρεῖς φορές. Πρῶτον διότι δέν προσεχώρησαν στήν 
εἰκονομαχία, δεύτερον διότι ἔμειναν πιστοί στόν Χριστό καί τρίτον διότι δέν 
πρόδωσαν τήν Πατρίδα τους.

Βλέπουμε ἤδη τήν ἐποχή ἐκείνη νά διαμορφώνεται ἡ σταθερή ἑλληνορθό-
δοξη ἀντίληψη ὅτι ὅποιος ἐγκαταλείπει τήν Ὀρθοδοξία –ἑκουσίως ἤ διά τῆς 
βίας– χάνεται καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Μία ἀντίληψη, πού ἔγινε πλέον βίωμα 
καί συνείδηση στούς Ρωμηούς ἐπί Τουρκοκρατίας σέ ὅλα τά ὑπόδουλα ἑλλη-
νικά ἐδάφη καί  πολύ περισσότερο στή Μικρά Ἀσία.

Κεντρική θέση, κυριολεκτικά καί μεταφορικά, στή Μικρασιατική γεωγρα-
φία καί ἱστορία κατέχει ἡ Καππαδοκία. Ἐκεῖ γεννήθηκαν ἤ ἔδρασαν σπουδαῖες 
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μορφές τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἡ Ἁγία Νίνα, πού ἐκχριστιάνισε τή 
Γεωργία τοῦ Καυκάσου, ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
ὁ Τροπαιοφόρος, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Καππαδοκία καί μαρτύρησε στά 
τέλη τοῦ 3ου αἰῶνος μ.Χ. στήν Παλαιστίνη, ἡ Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου, ὁ 
Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου, ὁ Ἅγιος Βλάσιος, ὁ Ἅγιος Ζήνων καί πολλοί ἄλλοι. 
Ἀπό τόν 7ο αἰῶνα μ.Χ. ἡ Καππαδοκία καθίσταται μεγάλο κέντρο μοναχισμοῦ 
καί ἀσκήσεως. Στήν κοιλάδα τῶν Κοράμων —σημερινό Γκιόρεμε— βλέπει ὁ 
σύγχρονος ἐπισκέπτης τίς τρύπες καί τίς σπηλιές, πού προσέφερε ἡ ἰδιόμορφη 
γεωλογική διαμόρφωση γιά τήν ἀσφαλῆ ἐγκαταβίωση τῶν Ὀρθοδόξων ἀσκη-
τῶν. Γιά τό ἑλληνορθόδοξο Βυζαντινό Κράτος, τή Ρωμανία, ὅπως τό ἀναφέ-
ρουν τά κείμενα τῆς ἐποχῆς, ἡ Καππαδοκία ἦταν ἀκριτική, μεθοριακή, περιοχή 
καί ἐπί αἰῶνες δεχόταν τά πρῶτα κύματα τῶν Ἀραβικῶν ἐπιθέσεων.

Ἐκεῖ γεννήθηκε ὁ θρύλος τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα καί ὁ κύκλος τῆς ἀκριτικῆς 
ἐπικῆς ποιήσεως. Ἡ κορυφαία πάντως στιγμή τῆς Καππαδοκίας ἦταν ὁ Δ´ 
αἰώνας, ὅταν γεννήθηκαν καί ἀνδρώθηκαν ἐκεῖ τρεῖς διακεκριμένοι Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μέγας Βασίλειος, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, ὁ ἀδελφός 
του Γρηγόριος, Ἐπίσκοπος Νύσσης, καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπό τή 
Ναζιανζό, πού ἀνεδείχθη Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερα οἱ 
μελετητές τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τους, τούς θεωροῦν, μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἰω-
άννη τόν Χρυσόστομο, πού γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς τότε ἑλληνιστικῆς 
Συρίας, ὡς τούς Χριστιανούς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι τόνισαν τήν ἀξία τῆς ἑλλη-
νικῆς παιδείας καί βοήθησαν στή δημιουργική συνάντηση Χριστιανισμοῦ καί 
Ἑλληνισμοῦ. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ προτροπή τοῦ Βασιλείου στούς νέους νά 
μελετοῦν τά ἀρχαῖα κείμενα, ὅπως ἀναλύεται στήν ἐπιστολή του «Πρὸς τοὺς 
νέους, ὅπως ἂν ἐξ  Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων».

Στή Μικρασιατική γῆ ἔδρασε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης ὁ 
Ἐλεήμων, ο ἐκ Διδυμοτείχου. Διαδέχθηκε στόν θρόνο τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτο-
κράτορος τόν πεθερό του Θεόδωρο Α΄ Λάσκαρι, ὅταν ὁ κανονικός Πατρι-
άρχης καί ὁ νόμιμος Αὐτοκράτωρ εἶχαν μεταφερθεῖ στή Νίκαια τῆς Μικρα-
σιατικῆς Βιθυνίας. Ἦταν ἡ ἐποχή τῶν Σταυροφοριῶν καί ἡ Κωνσταντινούπο-
λη εἶχε καταληφθεῖ (1204-1261) ἀπό τούς στρατιῶτες τῆς Δ΄ Σταυροφορίας. 
Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης κυβέρνησε μέ σύνεση, πατριωτισμό και φιλανθρωπία 
ἀπό τό 1222 ἕως τό 1254. Ἐτάφη στή Μονή Σωσάνδρων κοντά στό Νυμφαῖο 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ κάτοικοι τῆς μικρασιατικῆς Μαγνησίας τόν τιμοῦσαν 
ὡς  Ἅγιο μέχρι και τή μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922.

Αὐτή τήν παράδοση τῆς Ἑλληνορθόδοξης παιδείας διατήρησε ἡ Μικρά 
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Ἀσία μέχρι καί τήν καταστροφή τοῦ 1922. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ σύσταση 
τοῦ τότε Μητροπολίτου Σμύρνης και μετέπειτα Ἁγίου καί Ἐθνομάρτυρος Πα-
τριάρχου Κων/πόλεως Γρηγορίου Ε´, ὁ ὁποῖος ἔγραφε τό 1819 πρός τά σχολεῖα 
τῆς Σμύρνης: «Οἱ διδάσκαλοι νὰ ἀναδεικνύωσιν τοὺς μαθητιῶντας Χριστια-
νοὺς ἑλληνίζοντας τὰς φράσεις, καὶ  Ἕλληνας χριστιανίζοντας τὰ δόγματα, τὰ 
ἤθη καὶ τοὺς τρόπους». Μέ αὐτά τά ἐκπαιδευτικά ἰδεώδη, δηλαδή τήν Ἑλλη-
νική γλῶσσα καί Γραμματεία,  τή Χριστιανική Πίστη καί Ἠθική, ἐπιβιώσαμε 
ἐπί αἰῶνες, κάτω ἀπό ποικίλες δουλεῖες καί τραγικά ἀπίστευτες καταστάσεις.

 Μήπως, σήμερα, πού εἴμαστε ἐθνικῶς ἐλεύθεροι κινδυνεύουμε νά χά-
σουμε τήν ταυτότητά μας ἀπεμπολώντας τήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση στό 
ὄνομα ἀμφιβόλων καί ξενόφερτων δῆθεν «προοδευτισμῶν»;

Ὁ Μικρασιατικός Ἑλληνισμός διατήρησε τήν ταυτότητά του μέσῳ τῆς Ἐκ-
κλησίας του. Στήν Καππαδοκία ἐπί Τουρκοκρατίας 18 ἑλληνικά χωριά γύρω 
ἀπό τά Φάρασα ἀναγκάσθηκαν νά τουρκοφωνήσουν, ἀλλά ἀποφάσισαν νά 
κρατήσουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Μιλοῦσαν τουρκικά, ξέχασαν τά ἑλληνικά, 
καί ἡ μόνη τους ἐπαφή μέ τή γλῶσσα τῶν πατέρων τους ἦταν ἐπί αἰῶνες ἡ 
Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐτελεῖτο στά ἑλληνικά. Οἱ Ὀρθόδοξοι τουρκόφωνοι 
Καππαδόκες, γνωστοί καί ὡς καραμανλῆδες, διέσωσαν τήν ἐθνική τους συνεί-
δηση χάρις στήν Ὀρθοδοξία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ἐκ Φαράσων, ὁ Χα-
τζηεφέντης ὅπως τόν ἔλεγαν, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τό 1924, σαράντα ἡμέρες 
μετά τήν ἀναγκαστική προσφυγοποίησή του στήν Ἑλλάδα.

Τήν χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας συμπληρώνουν οἱ Ἐθνοϊερο-
μάρτυρες Ἐπίσκοποι, πού μαρτύρησαν τό 1922 ἀρνούμενοι νά ἐγκαταλεί-
ψουν τό ποίμνιό τους. Εἶναι ὁ μαρτυρικός Ἐπίσκοπος Σμύρνης Χρυσόστο-
μος, ὁ Κυδωνιῶν Γρηγόριος, ὁ Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος, ὁ Ἰκονίου Προκό-
πιος καί ὁ Ζήλων Εὐθύμιος, ὁ ἥρωας τοῦ Ποντιακοῦ ἀγῶνος.

Ἐμεῖς, σήμερα, πρέπει μέ κάθε εὐκαιρία νά τιμοῦμε τούς Ἁγίους καί τήν 
Ἑλληνορθόδοξη παράδοση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου. Δηλώνουμε δέ 
πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ἐπιθυμοῦμε τήν εἰρήνη μέ τούς γείτονες, ὄχι ὅμως 
εἰς βάρος τῆς ἱστορικῆς μας ἀληθείας. Ζητοῦμε τήν πλήρη ἀναγνώριση τῆς 
Μικρασιατικῆς καί Ποντιακῆς Γενοκτονίας καί τραγουδοῦμε τόν ποντιακό 
θρῆνο τῆς Ἁλώσεως, πού μᾶς διδάσκει ὅτι: 

«Ἡ Ρωμανία κι ἄν πέρασε, ἀνθεῖ καί φέρει κι ἄλλο».



Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΓΕΡ
ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

a  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, 

ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α

Ὁ Ἰωάννης Ἰάκωβος Μάγερ

Μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δεύτερης πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου ἄρχι- 
σε νὰ ἐκδίδεται στὴν ἐπαναστατημένη πόλη ἡ ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟ-
ΝΙΚΑ, τῆς ὁποίας ἡ ἔκδοση συνεχίστηκε μέχρι καὶ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ 
Ἔξοδο.  Διευθυντὴς καὶ συντάκτης της, ὅπως χαρακτήριζε τὸν ἑαυτό του, ἦταν 
ὁ ἑλβετὸς Ἰωάννης Ἰάκωβος Μάγερ (Johann Jacob Meyer).

Ὁ Μάγερ γεννήθηκε στὴ Ζυρίχη στὶς 30 Δεκεμβρίου 1798 καὶ ἔχασε τὴ 
ζωή του κατὰ τὴν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου στὶς 11 Ἀπριλίου 1826, σὲ ἡλικία 
28 ἐτῶν.  Τὸ 1816 ἄρχισε σπουδὲς φαρμακευτικῆς καὶ στὴ συνέχεια ἰατρικῆς 
στὸ γερμανικὸ πανεπιστήμιο τοῦ Φράϊμπουργκ, ἀλλὰ δὲν τὶς συμπλήρωσε. 
Τὸ 1817, σὲ ἡλικία 19 ἐτῶν, νυμφεύθηκε τὴ Σαλώμη Στάουμπ, ὁ γάμος ὅμως 
δὲν εὐδοκίμησε καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἕνα χρόνο διαλύθηκε. 

Φύση ἀνήσυχη καὶ παρορμητική, μὲ φιλελεύθερο καὶ ριψοκίνδυνο πνεῦμα, 
ἐνθουσιάστηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Παρουσιάστηκε στὴ Φιλελ-
ληνικὴ Ἑταιρεία τῆς Βέρνης, δήλωσε γιατρὸς καὶ ζήτησε νὰ σταλεῖ στὴν Ἑλλάδα 
γιὰ προσφορὰ βοήθειας σὲ ἀσθενεῖς καὶ σὲ τραυματίες τῶν συγκρούσεων.

Μὲ ἔξοδα τῆς Ἑταιρείας ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα λίγους μῆνες μετὰ τὴν 
ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης καὶ στὶς 20 Φεβρουαρίου 1822 ἔλαβε μέρος σὲ 
ναυμαχία κοντὰ στὴν Πάτρα ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη.  Σὲ λίγο 
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ἐγκαταστάθηκε στὸ Μεσολόγγι, ἀσπάσθηκε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νυμφεύθηκε 
τὴ μεγάλη κόρη τοῦ μεσολογγίτη Γεώργιου Ἰγγλέζου, Ἀλτάνα, ἀπὸ τὴν ὁποία 
ἀπέκτησε δυὸ κόρες.

Μὲ τὸν γερμανὸ γιατρὸ Γιόχαν Ἔλστερ ὀργάνωσαν μικρὸ νοσοκομεῖο 
γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν τραυματιῶν τοῦ πολέμου. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1823 
ἔφθασε στὸ Μεσολόγγι ὁ ἄγγλος φιλέλληνας συνταγματάρχης Λέστερ 
Στάνχοουπ (Leicester Stanhope) φέρνοντας μαζί του καὶ ἕνα τυπογρφεῖο, 
δωρεὰ τῆς Φιλελληνικῆς Ἑταιρείας Λονδίνου.  Στὸ τυπογραφεῖο αὐτὸ ἄρχισε 
ἔπειτα ἀπὸ λίγες μέρες νὰ ἐκδίδει ὁ Μάγερ τὴν ἐφημερίδα Ἑλληνικὰ Χρονικά.  
Σὲ ἐπιστολή του ὁ Στάνχοουπ ἔγραφε γιὰ τὸν Μάγερ:  Εἶναι ἕνας ἐξαιρετικὸς 
ἑλβετός, ποὺ ἔχει ὅλες τὶς καλὲς ἰδιότητες τῶν συμπατριωτῶν του καὶ ἔχει 
γρήγορα ἐξοικειωθεῖ μὲ τὸν ἑλληνικὸ χαρακτήρα.

Οἱ προύχοντες τοῦ Μεσολογγίου, ἐκτιμώντας τὸν χαρακτήρα τοῦ νεαροῦ 
ἑλβετοῦ, τὸν διόρισαν (1824) μέλος τῆς Διευθύνουσας Ἐπιτροπῆς τῆς πόλης.  
Γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα συνεργάστηκε στὴν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας καὶ 
μὲ τὸν λόρδο Βύρωνα, ὁ ὁποῖος βρισκόταν τότε καὶ ἐκεῖνος στὸ Μεσολόγγι, 
νωρὶς ὅμως βρέθηκαν σὲ ἀντιπαράθεση. Ὁ  Βύρων δὲν συμφωνοῦσε μὲ τὸ  
περιεχόμενο ἄρθρων τοῦ Μάγερ ἐναντίον τῶν μοναρχιῶν τῆς Εὐρώπης, 
ἐπειδή, ὅπως ὑποστήριζε, τὶς προδιέθετε ἐχθρικῶς ἀπέναντι στὸν ἀγώνα 
ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδας, βλάπτοντας ἔτσι τὴν ἑλληνικὴ ὑπόθεση.

Ὁ Μάγερ ὅμως, ὁ Σβίτσερος (Ἑλβετός), ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσαν οἱ Με-
σολογγίτες, μὲ τὰ φιλελεύθερά του φρονήματα, πίστευε στὴν ἀνεξαρτησία  του 
Τύπου καὶ τὴν ἐφάρμοζε μὲ πάθος.  Στὶς 20 Ἰουλίου 1824 δημοσίευσε ἄρθρο μὲ 
τίτλο Ἡ δημοσιότης εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς δικαιοσύνης.  Τὸν τίτλο αὐτὸν υἱοθέτησε 
ἀργότερα ὡς ἔμβλημά της ἡ Ἕνωση Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων 
Ἀθηνῶν (ΕΣΗΕΑ).

Στὸ Τυπογραφεῖο τῶν Ἑλληνικῶν Χρονικῶν τυπώθηκαν καὶ ἕξι φύλλα 
τῆς τετράγλωσσης ἐφημερίδας τοῦ λόρδου Βύρωνος Ἑλληνικὸς Τηλέγραφος.  
Τυπώθηκε ἐπίσης, γιὰ πρώτη φορά, τὸ 1825, ὁ  Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν  
τοῦ Δ. Σολωμοῦ.

Ὁ Μάγερ ἔλαβε μέρος στὶς μάχες κατὰ τὴ δεύτερη πολιορκία τοῦ Μεσο-
λογγίου (1825-1826) στοὺς προμαχῶνες τῆς πόλης. Κατὰ τὴν  Ἔξοδο, ἀκο- 
λουθώντας τὴ φάλαγγα τῶν ἐξερχόμενων Μεσολογγιτῶν, σφαγιάστηκε ἀπὸ 
τοὺς τουρκοαιγύπτιους μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα του, τὰ δυό του κορίτσια καὶ τὴν 
ὑπηρέτριά τους.  Μαζί του χάθηκε καὶ τὸ πολύτιμο Ἡμερολόγιό του, στὸ ὁποῖο 
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κατέγραφε μὲ λεπτομέρειες τὰ γεγονότα στὸ Μεσολόγγι, ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ 
διακόπηκε ἡ ἔκδοση τῶν Ἑλληνικῶν Χρονικῶν ὡς τὴν παραμονὴ τῆς  Ἐξόδου.

Οἱ σοροὶ τοῦ Μάγερ καὶ τῆς οἰκογένειάς του μεταφέρθαν ἀπὸ Μεσολογγί-
τες αἰχμαλώτους καὶ τάφηκαν στὴν ἱερὴ πόλη μαζὶ μὲ ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὸ 
καταστραφὲν πιεστήριο τοῦ τυπογραφείου. Στὴ θέση τοῦ τυπογραφείου 
ἡ  Ἕνωση Συντακτῶν Ἀθηνῶν ἀνήγειρε, τὸ 1926, μαρμάρινη στήλη μὲ τὴν 
ἐπιγραφή: 

Ὁ ἑλβετὸς οὗτος ἀνὴρ Ἰωάννης Ἰάκωβος Μάγερ, δημοσιογράφος 
γραφίδι τε καὶ ὅπλοις, προμαχήσας ἐλευθερίας Ἑλλάδος, ἐπὶ τῇδε πόλει 

μαρνάμενος μοῖραν ἔπλησεν βίου, κάλλιστον ἀρετᾶς μνῆμα λιπών, 
σῆμα ἐπιγιγνομένοις.

 Ἡ πλατεία μπροστὰ στὴ στήλη λέγεται Πλατεία Ἑλληνικῶν Χρονικῶν  
καὶ μιὰ ὁδὸς κοντὰ στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ὁδὸς 
Μάγερ.  Τὸ ἴδιο ὄνομα φέρει καὶ μικρὴ ὁδὸς στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἐνῶ στὴν 
ἀναμνηστικὴ σειρὰ γραμματοσήμων, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 2015 γιὰ τὰ Ἑκατὸ 
χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση της ΕΣΗΕΑ περιλαμβάνεται καὶ γραμματόσημο μὲ τὴ 
μορφὴ τοῦ Μάγερ.

Τὸ 1926, στὴν ἑκατοστὴ ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου, ὁ μεσο-
λογγίτης ποιητὴς καὶ ἀκαδημαϊκὸς Γεώργιος Δροσίνης ἐξέδωσε τὸ Ἡμερολόγιον 
τῆς Πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου 1825-1826  βασισμένο στὰ Ἑλληνικὰ Χρονικὰ  
τοῦ Μάγερ.   Στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου ἔγραψε καὶ τὰ ἀκόλουθα:

Εὐλογημένη ἂς εἶναι ἡ Σαλώμη Μάγερ, τὸ γένος Στάουμπ, ἡ ὁποία ἐζή-
τησε τὴν διάζευξίν της ἀπὸ τὸν Μάγερ, και τρισευλογημένος ὁ πρύτανις τοῦ 
Πανεπιστημίου τοῦ Φρεϊβούργου, ὁ ὁποῖος τὸν ἀπέβαλε.  Ἂν δὲν συνέβαινον 
τὰ δύο αὐτά, ἡ Ἑλβετία θὰ εἶχεν ἕνα περισσότερον ἀγαθὸν οἰκογενειάρχην καὶ 
ἕνα περισσότερον ἰατρὸν ἢ φαρμακοποιόν, ἀλλὰ τὸ Μεσολόγγι θὰ ἐστερεῖτο 
τὸν Πολύβιον τῆς πολιορκίας του καὶ τὸ αἷμα ἑνὸς ἀπογόνου τοῦ Γουλιέλμου 
Τέλλου - κατὰ τὴν ἰδικήν του ἔκφρασιν - δὲν θὰ ἀνεμιγνύετο μὲ τὸ αἷμα τῶν 
ἡρώων τῆς Ἑλλάδος

Β

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Μολονότι ἡ πρώτη ἐφημερίδα στὴν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα, ἡ Σάλ- 
πιγξ Ἑλληνική, ἐκδόθηκε στὴν Καλαμάτα λίγους μῆνες πρὶν ἀπὸ τὰ Ἑλ-
ληνικὰ Χρονικά, ἀπὸ τὸν Θεόκλητο Φαρμακίδη (μόνο τρία φύλλα, 1, 5 καὶ 
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20 Αὐγούστου 1823), ἡ ἐφημερίδα τοῦ Μάγερ ἦταν ἡ πρώτη πραγματικὴ 
ἐφημερίδα τῆς ἐποχῆς, ἀφοῦ κυκλοφορήθηκε γιὰ περισσότερα ἀπὸ δυὸ χρόνια 
καὶ ἡ ἔκδοσή της διακόπηκε ἐξ αἰτίας πολεμικῶν γεγονότων.

Τὰ Ἑλληνικὰ Χρονικὰ ἦταν ἐφημερίδα πολιτικὴ καὶ πολεμική, ἐκδιδόμενη 
δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα, συνήθως Τετάρτη καὶ Σάββατο.  Στὶς 18 Δεκεμβρίου 
1823 ὁ Μάγερ κυκλοφόρησε ἕνα φυλλάδιο-ἀγγελία γιὰ τὴν ἐπικείμενη 
ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας, ποὺ περιλάμβανε ἕνα ἄρθρο του καὶ ἕνα ἀπόσπασμα 
δοκιμίου τοῦ ἄγγλου φιλόσοφου Τζέρεμυ Μπένθαμ (Jeremy Bentham).  Στὶς 
24 Δεκεμβρίου ἔγινε μιὰ ἔκτακτη δοκιμαστικὴ ἔκδοση καὶ τὴν 1η Ἰανουαρίου 
1824 ἄρχισε ἡ τακτικὴ ἔκδοση τῶν Ἑλληνικῶν Χρονικῶν.

Συντάκτης καὶ διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας δηλωνόταν ὁ Μάγερ, σύμφωνα 
μὲ τὴ δημοσιευόμενη ἀνακοίνωση:  Εἰδοποιοῦνται οἱ Κύριοι Συνδρομηταί, ὅταν 
λαμβάνωσιν οἱανδήποτε χρείαν πληροφορίας ἢ οὗτινος ἄλλου ἀναφερομένου 
εἰς τὴν ἐφημερίδα, νὰ διευθύνωσι τὰς ἐπιστολάς των πρὸς τὸν Συντάκτην, 
Δόκτορ Ἰωάννην Ἰάκωβον Μάγερ.  Τυπογράφος ἦταν ὁ Δημήτριος Μεσθενεύς,  
μὲ βοηθοὺς Μεσολογγίτες καὶ ἄλλους.

Ἡ ἐφημερίδα διετίθετο μόνο σὲ συνδρομητὲς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος μὲ 
τὸ σύστημα καὶ τοπικῶν ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι ἐξασφάλιζαν συνδρομητές, 
διένεμαν σ᾿ αὐτοὺς τὴν ἐφημερίδα καὶ εἰσέπρατταν τὴ συνδρομή:  Τιμὴ ἐτησία 
τάλληρα δίστηλα ἱσπανικὰ ἕξι προπληρωτέα κατὰ τριμηνίαν.  Κάθε φύλλο ἦταν 
τετρασέλιδο καί, ὅταν ὁ ὄγκος τῆς ὕλης τὸ ἀπαιτοῦσε, ἑξασέλιδο, διαστάσεων 
24,5Χ20 ἑκ.  Ἑκατὸν φύλλα της διενέμοντο στὸ κοινὸν δωρεὰν μὲ πρωτοβουλία 
καὶ στήριξη τῆς Προσωρινῆς Ἑλληνικῆς Διοικήσεως ἐκείνης τῆς περιόδου.

Ἀπὸ τὸ πρῶτο φύλλο τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1824 ὡς τὸ τελευταῖο τῆς 20ης 
Φεβρουαρίου 1826, ὅταν τὸ τυπογραφεῖο καταστράφηκε ἀπὸ βλήματα τοῦ 
τουρκικοῦ πυροβολικοῦ, ἐκδόθηκαν 226 φύλλα (106 τὸ 1824, 105 τὸ 1825 καὶ 
15 τὸ 1826).  Ὅλα τὰ φύλλα τῆς ἐφημερίδας ἀνατυπώθηκαν πρώτη φορὰ τὸ 
1840 ἀπὸ τὸν Κ. Λεβίδη καὶ δεύτερη φορὰ τὸ 1958 ἀπὸ τοὺς Χ. Σπανὸ καὶ Ν. 
Νίκα.  Τὰ πρωτότυπα φύλλα τῆς ἐφημερίδας ἀπόκεινται στὴ Βιβλιοθήκη τῆς 
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

Κατὰ τῆ διάρκεια τῆς εἰκοσιεξάμηνης ἔκδοσης τῆς ἐφημερίδας σημει-
ώθηκαν μερικὲς διακοπές, ἐξ αἰτίας τῶν πολεμικῶν συνθηκῶν καὶ τῶν ποι-
κίλων στερήσεων ποὺ προκάλεσε ἡ γενικὴ πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου ἀπὸ 
τὰ τουρκοαιγυπτιακὰ στρατεύματα.  
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Ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τῆς ἐφημερίδας

Μεγάλο μέρος τῶν σελίδων τῆς ἐφημερίδας καλύπτεται, σχεδὸν σὲ κάθε 
της ἔκδοση, ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις, προκηρύξεις καὶ ἄλλα ἐπίσημα 
ἔγγραφα τῆς Προσωρινῆς Ἑλληνικῆς Διοικήσεως, τοῦ Ἐκτελεστικοῦ καὶ 
Βουλευτικοῦ Σώματος καὶ ἄλλων δημόσιων φορέων. Δημοσιεύονται ἀκόμα 
ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικές (ἐγχώριοι) εἰδήσεις, ἐπιστολὲς ἀναγνωστῶν καὶ 
ἄλλων, ὅπως βουλευτῶν ἢ τῶν Φιλελληνικῶν Ἑταιρειῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, 
φιλολογικὰ ἄρθρα, ποιήματα, κείμενα γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴ γεωγραφία, 
ἀναφορὲς σὲ ἑλληνικὲς ἢ ξένες προσωπικότητες, πολεμικὰ ἀνακοινωθέντα, 
ἄρθρα θέσεων τοῦ ἐκδότη καὶ συντάκτη - περὶ θρησκείας, περὶ ἐλευθερίας, περὶ 
ἐλευθεροτυπίας - ὅπως καὶ ἄρθρα ἐπωνύμων σὲ θέματα πολιτικῆς θεωρίας, 
μεταφράσεις ἀποσπασμάτων ἀπὸ εὐρωπαϊκὲς καὶ ἀμερικανικὲς ἐφημερίδες, 
σχόλια καὶ ἄλλα.

Στὸ πρῶτο φύλλο, τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1824, δημοσιεύεται ἡ Διακήρυξη 
τοῦ Βουλευτικοῦ, στὴν ὁποία, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρεται: Ἄνδρες Ἕλληνες!  
Ὅλοι μικροὶ καὶ μεγάλοι ἐξεύρετε ὅτι ὁ μέγας σκοπός, διὰ τὸν ὁποῖον ἐμβήκαμεν 
εἰς αὐτὸν τὸν ἱερὸν καὶ πολυπαθῆ ἀγῶνα ἦτον νὰ ἀπολαύσωμεν τὴν ἐλευθερίαν 
τῆς ἱερᾶς ἡμῶν πίστεως, νὰ ζῶμεν ὡς ἀδελφοὶ μὲ ἰδικούς μας νόμους, νὰ εἴμεθα 
ὅλοι ὅμοιοι ἔμπροσθεν αὐτῶν, νὰ εὑρίσκῃ καθεὶς τὸ δίκαιόν του καὶ νὰ μὴν 
ἠμπορῇ ὁ ἀρματωμένος νὰ βιάζῃ τὸν ἀναρμάτωτον.

Ἄρθρα - σχόλια

Πολὺ συχνὰ ἡ ἐφημερίδα δημοσιεύει ἄρθρα θέσεων καὶ σχόλια πάνω σὲ 
διάφορα θέματα, γιὰ προβληματισμὸ καὶ καθοδήγηση τῶν ἀναγνωστῶν της 
καί, γενικότερα, τοῦ συνόλου τοῦ λαοῦ. Δείγματα τῶν δημοσιευμάτων τοῦ 
τομέα αὐτοῦ στὰ Ἑλληνικὰ Χρονικά: 

Στὶς 19 Ἰανουαρίου 1824 ἄρθρο κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο: Ἡ δημοσιότης εἶναι ἡ 
ψυχὴ τῆς δικαιοσύνης:

Ἦλθεν ὁ καιρὸς καθ᾿ ὃν αἱ ἀλήθειαι ἀκούονται καὶ τόσον τρομερώτερον 
ἀντηχοῦν καθ᾿ ὅσον βραδυτέρα συμβαίνει ἡ διασάλπιγξίς των.  Ἡ διὰ τοῦ τύπου 
δημοσίευσις διαλευκαίνει καὶ διασαφηνίζει τὰ πάντα καὶ δίδει τὸ ἀκριβέστατον 
μέτρον τῶν πραγμάτων ὅλων· τῆς δὲ ἐπωφελεστάτης ταύτης δημοσιεύσεως 
ὄργανα εἶναι αἱ ἐφημερίδες. Ἀκολουθεῖ σύντομο σχόλιο κάτω ἀπὸ τὸν 
τίτλο Περὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου, ἐνῶ στὶς 3 Φεβρουαρίου ἡ ἐφημερίδα 
ἐπανέρχεται στὸ ἴδιο θέμα.
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8 Φεβρουαρίου 1824. Ἄτιτλο ἄρθρο μὲ θέμα τὴν ἀνθρωπιστικὴ στάση 
τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν Τούρκων, ἀντιθέτως πρὸς τὴ συμπεριφορὰ τῶν 
τελευταίων ἔναντι τῶν Ἑλλήνων: Ἂν τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος δικαίως ἢ ἀδίκως 
κατηγορήθη διὰ τὴν ὁποίαν ἔδειξε πρὸς τοὺς ἐχθρούς του σκληρότητα, ἀφίνομεν 
τὴν περὶ τούτου κρίσιν εἰς τοὺς ἀπροσωπολήπτους ἱστορικούς, εἰς τοὺς ὁποίους 
ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅσα φρικώδη καὶ ἀπάνθρωπα ἔργα ἐπράχθησαν εἰς 
ἐθνῶν φωτισμένων ἐπαναστάσεις κινηθείσας χωρὶς αἰτίας βασίμους, ἀλλ̓  ἁπλῶς 
ἀπὸ παραφορὰν ἐνθουσιασμοῦ παραλόγου. Οἱ  Ἕλληνες δὲ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐν δια- 
στήματι τεσσάρων αἰώνων τυραννούμενοι ἀπὸ βδελυκτοὺς καὶ τρισβαρβάρους 
τυράννους, ἐστερήθησαν ὅ,τι καλὸν εἶχον πολιτισμοῦ καὶ φωτισμοῦ, καὶ σχεδὸν 
καὶ αὐτὴν τὴν φυσικὴν αὐτῶν ὕπαρξιν, εἰς τὴν ἀνέγερσιν τῆς πατρίδος εἶχαν 
νὰ ἐκδικηθῶσιν ὁ μὲν πατέρα, ὁ δὲ ἀδελφόν, ἄλλος τὴν τιμήν του καὶ ἄλλος 
ἀλλόκοτόν τι δυστύχημα· καὶ μ᾿ ὅλα ταῦτα καὶ εἰς τοῦ Ναυπλίου καὶ εἰς τῆς 
Κορίνθου τὴν ἅλωσιν καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας περιστάσεις ἐμπράκτως ἀπέδειξαν, 
ὅτι γνωρίζουν τῆς φιλανθρωπίας τοὺς νόμους καὶ ὅτι δύνανται νὰ χαλινώσωσι 
τὴν δικαιοτάτην ὀργήν των, ἐνῶ δὲν ἀγνοοῦν ὅτι εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἐχθρῶν των 
πάντοτε ἐμφωλεύει τὸ πνεῦμα τοῦ διωγμοῦ.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν παραδειγμάτων τῆς εὐσπλαχνίας των σπεύδομεν νὰ 
κοινοποιήσωμεν κατὰ χρέος καὶ τὰ ἑξῆς...  Ἄρα ἠμποροῦμεν ἐλευθέρως νὰ εἴπω- 
μεν, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἰς τὸ μικρὸν τοῦτο διάστημα τῆς ἐλευθερίας των ὄχι 
μόνον ἀπέβαλον τὴν ὑπὸ τῆς τυραννίας ἐμφυτευθεῖσαν εἰς τὰς ψυχάς των 
ἀπανθρωπίαν, ἀλλὰ καὶ ἔγιναν ἄξιοι νὰ δίδωσι παράδειγμα ἀρετῆς καὶ εἰς 
αὐτοὺς τοὺς ἐχθρούς των...

23 Φεβρουαρίου 1824.  Ἡ Ἑλλὰς πρὸς τοὺς  Ἕλληνας:

Εἶσθε τάχα τέκνα μου; εἶσθε ἀδελφοὶ ἐκείνων τῶν τριακοσίων, οἱ ὁποῖοι 
ἄφησαν ἀθάνατον τὸ ὄνομα τῶν Θερμοπυλῶν;  Εἶσθε τέκνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;  
Πολεμεῖτε τάχα διὰ τὴν ἐλευθερίαν;  Πολεμεῖτε τάχα διὰ τὴν πίστιν;   Ὤ δυστυχὴς 
ἐγὼ Ἑλλάς!  Τί βλέπω;  Τί πάσχω;  Τὰ λεγόμενα τέκνα μου μὲ κατασπαράττουν!  
Αἱ διχόνοιαί των μὲ ἀπελπίζουν!  Αἱ ἀδικίαι καὶ ἁρπαγαί των μὲ νεκρώνουν!  Ὤ 
δυστυχὴς ἐγώ!...  Ποῦ εἶναι ἡ ἀδελφικὴ συμφωνία σας;  Ποῦ εἶναι ἡ χριστιανικὴ 
ἀγάπη σας; Ἂν εἶσθε ἀληθινὰ τέκνα καὶ τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
δείξατέ το μὲ τὴν πλέον ὀγρήγορον μετάνοιαν.  Ὦ τρομερὰ ὥρα!  Κύριε τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, καταβύθισέ με καλύτερα εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς θαλάσσης ἢ 
εἰς τὰ καταχθόνια τῆς γῆς, παρὰ νὰ μὲ βλέπῃ ὁ ἥλιος εἰς τοιαύτην καταισχύνην...

Στὸ πρῶτο φύλλο τοῦ δεύτερου ἔτους τῆς ἔκδοσης ἄρθρο θέσεων καὶ 
προσδοκιῶν:
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Μεσολόγγιον, α΄ Ἰανουαρίου 1825. Τὸ χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν εἰκοστὸν 
τέταρτον ἔτος ἐπέρασεν ἤδη καὶ ἡ Ἑλλάς, ἐπαπειλουμένη πανταχόθεν, ἐκβῆκε 
θριαμβεύουσα ἀπὸ τὸ στάδιον τοῦ ἐνδόξου καὶ ἀξιομνημονεύτου ἀγῶνος της... 
Τὸ πνεῦμα τῆς φιλοπατρίας, ὁ ὑπὲρ τῆς αὐτονομίας ζῆλος καὶ ἡ δικαία καὶ 
ἀξιέπαινος ἐπιθυμία τῆς ἐξομοιώσεως μὲ τὰ λοιπὰ εὐνομούμενα τοῦ φωτισμένου 
κόσμου ἔθνη, ὅλα τοῦτα τὰ ἰσχυρὰ αἴτια ἐνέπνευσαν εἰς τὰς καρδίας τῶν 
Ἑλλήνων τὸν ἡρωϊσμόν, τοὺς ἐνίσχυσαν εἰς τὸ νὰ καταθραύσουν μὲ μίαν 
ἀνήκουστον τόλμην τὰ πλέοντα κολοσσαϊκὰ φρούρια καὶ νὰ κατατροπώσουν 
τόσα πλήθη Ἀσιανῶν στρατευμάτων...

Ἡ Ἑλλὰς ἔδωκε σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην τὸ μοναδικὸν παράδειγμα ἑνὸς 
λαοῦ παλαίοντος ἐναντίον τῆς πλέον τρομερᾶς καταδυναστείας...Ὁ φωτισμέ-
νος κόσμος ὅλος ἔκθαμβος νὰ βλέπῃ ὅτι ἡ Ἑλλὰς τόσον ἀδύνατος εἰς τὸ 
φαινόμενον, τῇ  ἀληθείᾳ ὅμως ἀρκετὰ ἰσχυρά, ἠδυνήθη νὰ νικήσῃ καὶ νὰ 
καταδαμάσῃ τοὺς τυράννους της... 

Ἡ πρωτοχρονιὰ τοῦ 1826 βρίσκει τὸ Μεσολόγγι ἐννιὰ ἤδη μῆνες πολι-
ορκημένο.  Στὸ πρῶτο φύλλο τοῦ ἔτους (6  Ἰανουαρίου) ὁ τίτλος τῆς ἐφημερίδας 
ἀλλάζει ἐμφάνιση.  Στερεῖται του διακοσμητικοῦ στοιχείου μεταξὺ τῶν λέξεων 
Ἑλληνικὰ καὶ Χρονικά, καὶ ἐμφανίζεται μὲ μεγαλύτερα στοιχεῖα.  Στὸ ἀρχικὸ 
ἄρθρο, μεταξὺ ἄλλων, σημειώνεται:  

Ἐβώλισεν τὸ 1825ον ἔτος καὶ ἔμβαίνομεν ἤδη εἰς τὸ 1826ον.  Ἀφήνοντες 
τὰ παρελθόντα, τὰ ὁποῖα ὅλοι γνωρίζομεν, ἂς ρίψωμεν μίαν ὀμματιὰν εἰς τὸ 
μέλλον...  Νέας θυσίας μέλλομεν ἀκόμη νὰ προσφέρωμεν εἰς τὸν βωμὸν τῆς 
Πατρίδος καὶ θυσίας πλέον σκληρὰς ἴσως ἀπὸ τὰς προλαβούσας·  ἀλλ̓  ὁ ἀληθὴς 
Ἕλλην θέλει ἐπίσης μείνῃ ἀκλόνητος·  ἠξεύρει νὰ ὑπομένῃ, διότι ἠξεύρει ὅτι 
ὑπομένει ὑπὲρ τῆς φιλτάτης Πατρίδος του.

Στὶς 3 Φεβρουαρίου 1826, δεκαεπτὰ μέρες πρὶν ἀπὸ τὴ διακοπὴ τῆς 
ἔκδοσής της, ἡ ἐφημερίδα προσπαθοῦσε νὰ τονώσει τὸ φρόνημα τῶν 
ἐλεύθερων πολιορκημένων: Δέκα ὁλόκληροι μῆνες ἐπέρασαν ἀφ᾿ ὅτου ὁ Ρού-
μελη-Βαλεσῆς Ρεσὶτ-Μεχμὲτ πασᾶς ἐπλησίασεν εἰς τὰ τείχη μας...῎Εφοδοι 
συνεχεῖς καὶ μάχαι δὲν μᾶς ἄφησαν νὰ λάβωμεν καθόλου τὴν ἀναπνοήν 
μας... Τὰ ὀχυρώματά μας κατεστράφησαν, αἱ οἰκίαι μας ἐκρημνίσθησαν, τὰ 
ὑποστατικά μας κατεδαφίσθησαν, οἱ ἀδελφοί μας ἐτάφησαν, ἀλλ᾿ ἡ ἔνδοξος 
σημαία τοῦ Σταυροῦ μας μένει καὶ κυματεῖ ἐπάνω εἰς τὰ ἐρείπια καὶ εἰς τοὺς 
τάφους.  Τὰ στήθη μας εἶναι οἱ νέοι προμαχῶνες καὶ ἡ σταθερὰ ἀπόφασις τοῦ 
νὰ ἀποθάνωμεν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος τὸ μόνον μας ὅπλον...
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Ἐσωτερικαὶ (ἐγχώριοι) εἰδήσεις

9 Ἰανουαρίου 1824. Ὁ ἄγγλος Συνταγματάρχης Στάνχοπ θὰ ἀποστείλῃ εἰς 
τὴν Ἀγγλίαν δύο νέους, ὑποτρόφους του, διὰ νὰ ἀποκατασταθῶσιν ἐν καιρῷ 
χρήσιμοι εἰς τὴν πατρίδα των.

26 Ἰανουαρίου 1824. Ἔφθασαν στὸ Μεσολόγγι τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν 
σύστασιν ἑνὸς μηχανουργείου, δῶρον τῆς ἐν Λονδίνῳ Φιλελληνικῆς Ἑταιρείας.

13 Φεβρουαρίου 1824.  Ὁ λαμπρὸς Λόρδος Βύρων, πάσχων ἀπὸ σπασμοὺς 
νευρικούς τινας, προελθόντας ἀπὸ τὴν μεγάλην τοῦ νοὸς τάσιν καὶ ἀδιάκοπον 
ἀσχολίαν, χάριτι θείᾳ δι᾿ ὅλου ἀνέλαβεν.

9 Ἀπριλίου 1824.  Ὅλες οἱ σελίδες τῆς ἐφημερίδας μὲ μαῦρο πλαίσιο.  Στὴν 
πρώτη σελίδα ἡ ἀναφορά:  Ἀπαρηγόρητα θρηνεῖ μεταξὺ τῶν χαρμοσύνων τοῦ 
Πάσχα ἡμερῶν ἡ Ἑλλάς, διότι αἰφνιδίως στερεῖται ἀπὸ τὰς ἀγκάλας της τὸν 
πολύτιμον αὐτῆς εὐεργέτην, τὸν λαμπρὸν Λόρδον Βύρωνα.

16 Ἀπριλίου 1824. Ὅλες σχεδὸν τὶς σελίδες τῆς ἐφημερίδας καλύπτει ὁ 
Λόγος ἐπιτάφιος τοῦ Λὸρδ Γεωργίου Νόελ Μπάϊρον, αὐτοσχεδιασμένος καὶ 
ἐκφωνημένος ἀπὸ τὸν κύριον Σπυρίδωνα Τρικούπην εἰς Μεσολόγγι ταῖς 10 
Ἀπριλίου 1824. (Στὴ λέξη αὐτοσχεδιασμένος ὑπάρχει ἀστερίσκος, ὁ ὁποῖος 
παραπέμπει σὲ ὑποσημείωση: Εἴμεθα ἐντελῶς πληροφορημένοι ὅτι ὁ ἐκδιδό-
μενος λόγος συνετέθη εἰς διάστημα τριῶν τεσσάρων ὡρῶν).

28 Μαΐου 1824. Πρῶτοι οἱ Μεσολογγῖται, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν μας 
ἀπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ βαρβάρου, ἐφρόντισαν ἐπιμόνως νὰ συστήσουν σχολεῖον 
τοὐλάχιστον ἀνάλογον εἰς τὴν σημερινήν των κατάστασιν. Οὔτε εἶχον πρὸ 
καιροῦ ἠμελημένα οἱ φιλόκαλοι οὗτοι πολῖται τὰ τοιαῦτα καταστήματα εἰς τὴν 
Πατρίδα των... Ἐστοχάσθησαν ὅμως τώρα καλὸν καὶ ἀναγκαῖον νὰ εἰσάξουν 
εἰς τὸ παιδευτήριόν των, παρεκτὸς τῶν Ἑλληνικῶν καὶ τὴν σπουδὴν μιᾶς τῶν 
γλωσσῶν τῆς Εὐρώπης, διὰ τὰς νέας μὲ τοὺς Εὐρωπαίους σχέσεις των.  Ἡ Γαλλικὴ 
ἐνεκρίθη ὡς προσφορωτέρα εἰς τὸν σκοπόν των.

Εἰδήσεις ἐξωτερικαί

7  Ἰανουαρίου 1824. Ἀναγινώσκομεν εἰς τὴν ἐφημερίδα τῶν Παρισίων ὀνό-
ματι “ Ὀριφλὰμ” τὸ ἑξῆς:  “Παρίσιοι τῇ 6ῃ Ὀκτωβρίου 1823:  Φαίνεται ἤδη πιθανὸν 
ὅτι οἱ δυστυχεῖς Ἕλληνες θέλουσι παύσει ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι 
καὶ ὅτι Χριστιανικαὶ δυνάμεις δὲν θέλουσιν ἀφήσει εἰς τὸ ἑξῆς νὰ λιμοκτονῶσι 
καὶ νὰ ἐξολοθρεύωνται οἱ ἀρχαιότεροι ὑπήκοοι τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ 
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Σταυροῦ...”. (Στὴ συνέχεια ἀναφέρεται ὅτι οἱ ὁμόθρησκοι Ἕλληνες πρέπει 
νὰ βοηθηθοῦν ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης).

8 Φεβρουαρίου 1824. Ὁ  Ὀμὲρ-πασᾶς, ὁ Ἀχμὲδ-πασᾶς, ὁ Ταχίρ Ἀββάσης 
καὶ ὁ Δερρβὶς-Χασάνης εὑρίσκονται εἰς Ἄρταν, ἔχοντες χιλίους στρατιώτας 
καὶ μεγίστην ἀσυμφωνίαν. Εἰς δὲ Πρέβεζαν καὶ Βόνιτζαν δὲν ὑπάρχει δι᾿ ὅλου 
στράτευμα ἐχθρικόν. - Παρὰ τοῦ ἀγγλικοῦ βρικίου λεγομένου “Σίβυλλα”, 
εἰδοποιήθημεν ὅτι ἓν τουρκικὸν βρίκιον εὑρισκόμενον εἰς τὸν λιμένα τῶν 
Παλαιῶν Πατρῶν τῇ 2α τοῦ αὐτοῦ (μηνός) κατεκάη.

13 Φεβρουαρίου 1824. Τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Καμβρίγγ (Κέϊμπριτζ) συνέ-
στησεν Ἑταιρείαν διὰ νὰ διατάξῃ μίαν συνδρομὴν ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων. Τοῦ 
αὐτοῦ Πανεπιστημίου ὁ Καγκελάριος, ἡ Βασιλικὴ Αὐτοῦ Ὑψηλότης ὁ Δοὺξ τοῦ 
Γκλότζεστερ συνεισέφερε λίρας ἑκατὸν εἰς τὴν Ἑταιρείαν.

22 Μαρτίου 1824.  Εἰς τὸ Μάνκεστερ (Μάντσεστερ) ἐσυστήθη μία ἄλλη 
Φιλελληνικὴ Ἑταιρεία.

23 Ἰουλίου 1824. Καὶ εἰς τὴν Νέαν Ὀρλεάνην (πόλιν τῶν Ἡνωμένων τῆς 
Ἀμερικῆς Ἐπαρχιῶν) ἐσυστήθη ἤδη Φιλελληνικὴ Ἑταιρεία.

1 Νοεμβρίου 1824. Εἴδηση μὲ θέμα: Αἱ ἔσχατοι στιγμαὶ τῆς ζωῆς τοῦ 
Λουδοβίκου τοῦ ΙΗ΄.

11 Φεβρουαρίου 1825.  Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Προέδρου τῶν Ἡνωμένων 
Ἐπικρατειῶν (Πολιτειῶν) τῆς Ἀμερικῆς, στὴν ὁποία ὁ Πρόεδρος ἐκφράζει τὸν 
θαυμασμό του γιὰ τὶς ἐπιτυχίες καὶ τοὺς θριάμβους τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐκφράζει 
τὴν ἐλπίδα οἱ ἡγεμόνες τοῦ κόσμου νὰ ἀποφασίσουν εἰς τὸ νὰ ἀποκατασταθῇ 
ἡ Ἑλλὰς εἰς τὴν ὁποίαν τὸ πάλαι εὑρίσκετο κατάστασιν. Σὲ σχετικὸ σχόλιό της 
ἡ ἐφημερίδα τονίζει ὅτι ὀφείλεται εὐγνωμοσύνη στὸν ἀμερικανὸ πρόεδρο 
Μουρόην (Μονρόε), ἄξιον διάδοχο τοῦ Οὐάσιγκτον καὶ τοῦ Τζέφφερσον.

Πολεμικὲς καὶ πολιτικὲς εἰδήσεις

9 Ἰανουαρίου 1824. Σὲ ἐκτενὲς κείμενο γίνεται ἀναφορὰ στὰ πολεμικὰ 
γεγονότα τοῦ προηγούμενου ἔτους 1823 μὲ τὸν τίτλο: Ὁποῖον τέλος ἔλαβεν ἡ 
κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐκστρατεία τοῦ παρελθόντος ἔτους.

19 Ἀπριλίου 1824. Τέσσερα ὀθωμανικὰ καράβια ἐξῆλθον χθὲς ἀπὸ τὸν 
κόλπον τῆς Ναυπάκτου καὶ διευθύνθησαν πρὸς ἀνοικτὴν θάλασσαν. - Ἀπόψε 
μίαν ὥραν μετὰ τὸ μεσονύκτιον ἠκούσαμεν ἀπὸ μέρους τῶν Παλαιῶν Πατρῶν 
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μέγαν κρότον κανονίων καὶ τουφεκίων. - Κατὰ τὰς 5 Ἀπριλίου ἡ Τριπολιτζὰ 
παρεδόθη παρὰ τοῦ Κολοκοτρώνη εἰς χεῖρας τῆς Διοικήσεως.

30 Ἀπριλίου 1824. Εἰς Ὕδραν ἑτοιμάζονται εἴκοσι πλοῖα μὲ τὰ ἀνάλογα 
μπουρλότα· ὁμοίως καὶ εἰς Σπέτζες καὶ Ψαρὰ ἀνάλογα καράβια, διὰ νὰ 
ἐκπλεύσουν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ.

14 Ἰουνίου 1824.  Σήμερον ἔφθασε ταχυδρόμος ἐκ Γαστούνης φέρων τὴν 
χαροποιὸν εἴδησιν τῆς ἐν θριάμβῳ εἰσόδου τῆς Σεβαστῆς Διοικήσεώς μας εἰς 
Ναύπλιον τὴν 5ην τοῦ παρόντος καὶ ὅτι ἤδη αὕτη ἐνασχολεῖται εἰς τὴν ἐξαγω-
γὴν πεντήκοντα ἑνὸς πολεμικῶν πλοίων καὶ δέκα περίπου χιλιάδων ἐκλεκτῶν 
στρατιωτῶν πρὸς βοήθειαν τῶν ἐν Κρήτῃ, Εὐρίπῳ, Ἀνατολικῇ καὶ Δυτικῇ Ἑλλάδι 
ἀγωνιζομένων διαφόρων σωμάτων.

28 Ἰανουαρίου 1825. Ὁ  Ἰμπραὴμ πασὰς τῆς Αἰγύπτου ξεκίνησε γιὰ τὴ 
Ρόδο, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ πλεύσει πρὸς Κρήτην καὶ Πελοπόννησον.

25 Φεβρουαρίου 1825. Ὁ Ρούμελη-Βαλεσῆς εἶναι στὰ Ἰωάννινα καὶ ἑτοι-
μάζεται νὰ ἐκστρατεύσει κατὰ τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδας.

11 Μαρτίου 1825.  Ἡ περιοχὴ τῆς Ἄρτας εἶναι πλημμυρισμένη ἀπὸ ἐχθρικὰ 
στρατεύματα, τὰ ὁποῖα περιμένουν τὸν Ρούμελη-Βαλεσῆ.

18  Ἀπριλίου 1825.  Οἱ ἐχθροὶ πλησίασαν στὸ Μεσολόγγι καὶ οἱ δυνάμεις 
τῆς πόλης βγῆκαν καὶ τοὺς ἀπώθησαν.

25 Ἀπριλίου 1825.  Οἱ μαχητὲς τοῦ Μεσολογγίου βρίσκονταν ὅλη τὴ νύκτα 
σὲ ἐγρήγορση.  Ὁ ἐχθρὸς προχώρησε πρὸς τὸν προμαχῶνα (bastion) Μπότσαρη. 
Ἔστησε ἄπειρες σημαῖες. Οἱ Μεσολογγίτες, κανονοβολίσαντες τοὺς ἐχθρούς, 
ἐφόνευσαν μερικοὺς καὶ ἐφυγάδευσαν πολλοὺς ἀπὸ τὰ προφράγματά των.

2 Μαΐου 1825. Αὐτομολήσαντες ἐννέα Ἕλληνες ἀπὸ τὸ τουρκικὸ στρα-
πτόπεδο, ἔφεραν πληροφορίες γιὰ τὶς ἐχθρικὲς δυνάμεις.  Βεβαιούμεθα ὅτι μετὰ 
τοῦ ἐχθροῦ εὑρίσκεται καὶ κάποιος Γάλλος ὀνομαζόμενος Λορέντζος Ρικάρδ, ὅστις 
ὁδηγεῖ τοὺς βαρβάρους νὰ ἐξολοθρεύουν τάχιστα καὶ εὐκολώτερα Χριστιανούς, 
ἀγωνιζομένους νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ ἕνα σκληρὸν Τύραννον.  Εὖγε σοι, Ρικάρδ, 
διὰ τὰ ὁποῖα ἔχεις γενναῖα φρονήματα!!  Εἶναι ἀμφιβαλλόμενον ὅμως ἂν εἶσαι 
γνήσιος Γάλλος... ἂν εἶσαι, βέβαια κατὰ λάθος τῆς τύχης ἐγεννήθης.

6 Μαΐου 1825.  Πεισματώδεις κανονιοβολισμοὶ καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη.

20 Μαΐου 1825.  Γεγονότα τῆς 17 Μαΐου:  Ταύτην τὴν νύκτα ὁ ἐχθρὸς μόνον 
ὀλίγας βόμβας μᾶς ἔσυρε...  Ὁ ἀκατάπαυστος ἀπὸ μέρους μας τουφεκισμὸς καὶ μὲ 
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μιτράλια πυροβολισμός μας προξενεῖ ὄχι ὀλίγον εἰς τὰς ἐργασίας του ἐμπόδιον. 

Ἰδοὺ καὶ ἕτερος αὐτομολῶν σήμερον πῶς ἐκφράζεται περὶ τῆς καταστάσεως 
τοῦ ἐχθρικοῦ στρατοῦ.  Ἡ  ἔλλειψις τῶν τροφῶν τοῦ τουρκικοῦ στρατοπέδου 
εἶναι εἰς ἄκρον μεγάλη.  Τὸ μέλαν ψωμί του, τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι 
συνθεμένον ἀπὸ κριθάρι, πωλεῖται ἀνὰ δύω γρόσια ἡ ὀκά·  μία δὲ μόνη λίτρα 
μοιράζεται εἰς κάθε στρατιώτην τὴν ἡμέραν·  μισθὸς δὲν ἐδόθη καθόλου εἰς ὅλον 
τὸ στράτευμα... 

Ὁ ἴδιος αὐτόμολος διηγεῖται καὶ τὸ ἐφεξῆς. Γέρων τις ἱερομόναχος ἐπιάσθη 
ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς πλησίον τῆς Ναυπάκτου. Τὸν ὕβριζον οἱ Τοῦρκοι καὶ τὸν 
ἐρράβδιζον, διότι ἐφόνευσεν ἕξ τῶν ὁμοφύλων των· καὶ ἐπειδὴ τὸν ἐβίαζον νὰ 
μαρτυρήσῃ  ποῦ ἔχει καταθεμένα τὰ ἱερὰ τοῦ μοναστηρίου σκεύη, καὶ αὐτὸς 
δὲν ἐμαρτύρει, τοῦ ἔκοψαν τὴν μύτην καὶ τὰ ὦτα. Ἀμετάτρεπτος ὁ σεβάσμιος 
πατὴρ εἰς τὴν σταθεράν του ἀπόφασιν νὰ μὴ δώσῃ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀπίστων 
τὰ ἱερὰ σκεύη δια νὰ τὰ καθυβρίζωσι καὶ τὰ μεταχειρίζωνται μὲ τὸν αἰσχρὸν τῆς 
Βαρβαρότητος τρόπον, ἡσύχως καὶ μὲ ἀφοβίαν τοὺς λέγει.“Καθὼς μοῦ ἐκόψατε 
τὴν ρίνα καὶ τὰ ὦτα, οὕτω καὶ ψήσατέ με εἰς τὴν σούβλαν διὰ νὰ δώσω τὸ 
ἀνῆκον πέρας τῆς ζωῆς μου, καθὼς οἱ Νόμοι τῆς πατρίδος μου διατάττουσι”.  
Τὸ ὁποῖον καὶ ἔγινεν ἀπαραλλάκτως.

Δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου, καρτερὲ ἱερομόναχε, ἄξιε τοῦ Χριστιανισμοῦ 
ὑπερασπιστὰ καὶ τῶν προγόνων σου διάδοχε!

10 Ἰουνίου 1825. Ἐξασθενημένος ὁ κανονιοβολισμὸς ἐκ μέρους τῶν 
Τούρκων. Τὸ πρωὶ οἱ Τοῦρκοι ἦτον πολλὰ ἄθυμοι καὶ σιωπηλοί.

27  Ἰουνίου 1825.  Οἱ Τοῦρκοι πυρπολοῦν τὰ σιτάρια, κριθάρια καὶ ἀραποσί-
τια εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Αἰτωλίας καὶ τῆς Ἀκαρνανίας... καὶ μὲ λυσσώδη τρόπον 
καταστρέφουν οἱ ἀπανθρωπότατοι τοὺς πέριξ ἐλαιῶνας, ἀμπέλια, κήπους κ.τ.λ.

4 Ἰουλίου 1825.  Οἱ  Ἕλληνες στέκονται νύκτα καὶ ἡμέραν εἰς ἐγρήγορσιν.

Καθὼς προχωρεῖ ὁ χρόνος καὶ οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐντείνονται, τὸ 
μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐφημερίδας καταλαμβάνεται ἀπὸ τὶς σχετικὲς εἰδήσεις, 
στὶς ὁποῖες μικρὰ καὶ μεγάλα περιστατικὰ περιγράφονται μὲ λεπτομέρειες.

Ἀπὸ τὸ τέλος Ὀκτωβρίου, μὲ τὴν ἔλευση τοῦ χειμώνα, οἱ ἐπιθέσεις τοῦ 
ἐχθροῦ περιορίζονται. Δὲν παύουν ὅμως νὰ ὑπάρχουν ἄλλα σχετικὰ μὲ τὸν 
πόλεμο γεγονότα.

9 Δεκεμβρίου 1825.  Ἐνώπιον τῶν ἐχθρικῶν κανονοστασίων ἴδομεν σήμερον 
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ἕνα ἱερέα, δύο γυναῖκας καί τινας ἄνδρας καὶ παῖδας σουβλισμένους, τοὺς 
ὁποίους αἰχμαλωτίσαντες οἱ ὠμότατοι καὶ ἀπηνεῖς βάρβαροι, κατεδίκασαν εἰς 
τοιοῦτον σκληρότατον θάνατον καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τῶν κανονοστασίων των 
ὡς τρόπαια τῆς ἀπανθρωπίας των.  Ἀσεβέστατον γεγονός!  ἕως πότε θέλουν 
πατῇ οἱ μιαιφόνοι πόδες σας τὸ ἔδαφός μας;

23 Δεκεμβρίου 1825.  Πρώτη ἀναφορὰ γιὰ ἐλλείψεις τροφίμων καὶ ἄλλων 
εἰδῶν στὸ πολιορκημένο Μεσολόγγι.

30 Δεκεμβρίου 1825.  Ἡ Πόρτα (ἡ Ὑψηλὴ Πύλη - ὁ Σουλτάνος) καθῄρεσε 
τὸν Κιουταχῆν ἀπὸ τὴν Ἀρχιστρατηγίαν τῆς Ρούμελης.

Ἐπιστολές, ἄρθρα, ποιήματα καὶ μελέτες ἀποστελλόμενα στὴν ἐφημερίδα.

3 Φεβρουαρίου 1824.  Ἐπιστολὴ τοῦ Γ. Αἰνιάν: Μὲ ὅλον ποὺ γνωρίζω, ὅτι 
τὰ Ἑλληνικὰ Χρονικὰ περιορίζονται εἰς τὸ νὰ δημοσιεύωσι μόνον πολιτικὰς 
καὶ πολεμικὰς εἰδήσεις, ἴσως δὲν ἤθελε γίνῃ περιττὸν νὰ προστίθενται καί τινα 
ἄρθρα Γεωγραφίας, ἐπιστήμης ὄχι πάντῃ ἀπηλλοτριωμένης ἀπὸ τὰ πολεμικὰ 
καὶ πολιτικά... Ὁ ἐπιστολογράφος ζητοῦσε νὰ δημοσιευθεῖ ἡ ἀποστελλόμενη 
μικρὴ διατριβή του, ἂν θεωρηθῇ ἀξία δημοσιεύσεως.  Αὐτὸ ἔγινε σὲ συνέχειες 
στὰ ἑπόμενα φύλλα.

Στὸ ἴδιο φύλλο, στὴν τελευταία, τέταρτη, σελίδα οἱ πρῶτες στροφὲς Θου-
ρίου Ἄσματος, χωρὶς τὸ ὄνομα τοῦ ποιητῆ. Τὸ Ἆσμα συνέχισε νὰ δημοσιεύεται 
τμηματικῶς στὰ ἑπόμενα φύλλα τῆς ἐφημερίδας μέχρι τὴν ὁλοκλήρωσή του.

12 Μαρτίου 1824.  Στὴν ἕκτη σελίδα ἄλλο Θούριον Ἆσμα, χωρίς, πάλιν, τὸ 
ὄνομα τοῦ ποιητῆ.

17 Σεπτεμβρίου 1824.  Στὴν τελευταία σελίδα ἀρχίζει νὰ δημοσιεύεται τὸ 
ποίημα ᾨδὴ εἰς τοὺς Ἕλληνας τοῦ Ἰακωβάκη Ρίζου Νερουλοῦ.  Ὁλοκληρώνεται, 
ἔπειτα ἀπὸ τέσσερεις συνέχειες, στὶς 20 Δεκεμβρίου.

11 Φεβρουαρίου 1825.  Στὴν τελευταία σελίδα δημοσιεύεται, στὸ ἀγγλικὸ 
πρωτότυπο, ποίημα τοῦ λόρδου Βύρωνος, χωρὶς τίτλο, μὲ μετάφραση τοῦ 
Κυρίου Σπυρίδωνος Τρικούπη, μέλους τοῦ Σ. Συμβουλευτικοῦ Σώματος.  Ἀξίζει 
νὰ παρατεθεῖ ἐδῶ τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον εἰσαγωγικὸ σημείωμα τοῦ Τρικούπη:

Ἔκλεισεν ὁ Λὸρδ Μπάϊρον τὸ στόμα του διὰ τὴν ὕστερην φορὰν εἰς Μισο-
λόγγι μὲ τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος· ἔκλεισε καὶ ἡ Μοῦσα τὸ στάδιον τῆς ποιητικῆς 
του δόξης μὲ τοὺς ἀκολούθους στίχους, γραμμένους καὶ αὐτοὺς εἰς τὴν Ἑλλάδα, 
ὅπου γίνεται πάλιν λόγος διὰ τὴν ἀγαπητήν του Ἑλλάδα. Αὐτοὶ οἱ στίχοι 
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ἐγράφησαν ἀπὸ τὸν ἴδιον εἰς Μισολόγγι ταῖς 22 Ἰανουαρίου 1824, τὴν ἡμέραν 
(καθὼς μαρτυρεῖ τὸ ἰδιόγραφόν του) ὁποῦ ἔκλεισε τοὺς τριανταὲξ χρόνους τῆς 
ζωῆς του. Αὐτοὺς ἐτόλμησα καὶ ὅπως ἠμπόρεσα τοὺς ἐμετάφρασα καὶ τοὺς 
κοινολογῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, μόλον ὅτι κανεὶς δὲν γνωρίζει καλύτερά μου τὴν 
ἀτέλειαν αὐτῆς μου τῆς μεταφράσεως. Δὲν εἶναι ἡ δύναμις καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ τοῦ 
ποιήματος κοινὰ προτερήματα τῶν ποιημάτων του, μήτε ἡ περίστασις εἰς τὴν 
ὁποίαν ἐγράφη, ὁποῦ μὲ ἐπαρακίνησαν καὶ τοὺς ἐμετάφρασα·  εἶναι ἡ ἐντύπωσις 
ὁποὺ μοῦ ἔκαμαν ὅταν τοὺς ἐπρωτοδιάβασα. Μοῦ ἐφάνη ὅτι ἐδιάβαζα τὴν 
Διαθήκην τῆς καρδιᾶς του.

Εἶναι ἀξιοθαύμαστο τὸ γεγονὸς ὅτι στην ἐφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟ-
ΝΙΚΑ» πέρα ἀπό τὰ ἔνδοξα πολεμικὰ γεγονότα τῆς ἡρωικῆς ἄμυνας τοῦ 
Μεσολογγίου, δημοσιεύονται καὶ παιδαγωγικές μελέτες ὅπως λ.χ. μελέτη 
«ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ», ἡ ὁποία ἀρχίζει νὰ 
δημοσιεύεται στὶς 21 Μαρτίου 1825 καὶ ὁλοκληρώνεται στὶς 8 Ἀπριλίου.

Ὁλοκληρώνοντας τὴν ἐργασία μου αὐτὴ γιὰ τὸ πνευματικὸ ἔπος τῆς 
ἐφημερίδας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέσα μου νιώθω νὰ ἔρχεται στὴ 
μνήμη μου μιὰ ἀναφορὰ τοῦ τότε γνωστοῦ Αὐστριακοῦ μισέλληνα Γκέντς, ὁ 
ὁποῖος ἔγραψε σὲ ἐφημερίδα τῆς χώρας του: «Ὅποια γνώμη κι ἂν ἔχει κανεὶς 
γιὰ τοὺς Ἕλληνες, κανένας δὲν  μπορεῖ νὰ διαβάσει χωρὶς ἐνδιαφέρον, πρὸ 
πάντων χωρὶς συμπάθεια, τὰ ἀποσπάσματα τοῦ ἡμερολογίου τῆς πολιορκίας, 
γιατὶ οὔτε φίλοι οὔτε ἐχθροὶ μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τοῦ 
Μεσολογγίου, ὁποιονδήπτε καὶ ἄν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμά της, εἶναι ἀληθινὰ 
ἔργον ἡρώων…».

 

 Ἰωάννης Ἰάκωβος Μάγερ (Johann Jacob Meyer), 1798-1826



ΜΝΗΜΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΤΟΥ 1821

a
ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ 

Η Ελληνική επανάσταση του 1821 ξεχωρίζει έναντι των άλλων Επαναστά-
σεων στην Ευρώπη και στην Αμερική από το γεγονός ότι προετοιμά-

στηκε, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με πρωταγωνιστές κληρικούς, 
μοναχούς και πιστά μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μεταξύ πολλών άλλων 
αναφέρουμε τα ονόματα των πιο κάτω διακεκριμένων κληρικών και πιστών 
Χριστιανών:  Ηλίας Μηνιάτης, Κύριλλος Λούκαρης, Ευγένιος Βούλγαρης, Νε-
κτάριος Τέρπος, Σαμουήλ του Σουλίου, παπά Θύμιος Βλαχάβας, Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός, Παπαφλέσσας, Αθανάσιος Διάκος, Σαλώνων Ησαΐας, Ρωγών 
Ιωσήφ, Μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου, Αγιορείτες Μοναχοί,  και οι λαϊκοί 
Ρήγας Φεραίος, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νικητα-
ράς, Μάρκος Μπότσαρης, Γιάννης Μακρυγιάννης, Γεώργιος  Καραϊσκάκης, 
Κωνσταντίνος Κανάρης, Ιωάννης Καποδίστριας, είναι λίγοι από εκείνους 
στους οποίους οφείλουμε τιμή και ευγνωμοσύνη. 

Κάποιοι Συνέλληνες, λόγω ιδεοληπτικών εμμονών, αδυνατούν να  δεχθούν 
την ιστορική αυτή πραγματικότητα. Υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν 
ότι κακώς οι κληρικοί συμμετέσχον στον ένοπλο αγώνα του 1821 και πως οι 
σημερινοί κληρικοί δεν πρέπει να τους επαινούν! Ως τεκμήριο επικαλούνται 
το πονημάτιο του πρωτοπρεσβυτέρου Κων. Καλλινίκου «Χριστιανισμός και 
Πόλεμος» (Εκδ. «Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ», ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1963), που γράφει μεταξύ 
άλλων: 

«...Εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους ἱερωμένους δὲν ἐπιτρέπεται – θεωρητικῶς τοὐλά-
χιστον – τὸ μαχαιροφρονεῖν καὶ αἷμα ἀνθρώπινον ἐκχύνειν εἰς τὰς μάχας... 
Οἱ Παπαφλέσσας,  Βρεσθένης Θεοδώρητος,  Σαλώνων Ἡσαΐας,  Ἀνδρούσης 
Ἰωσήφ, Ταλαντίου Νεόφυτος, Καρύστου Νεόφυτος, αὐτὸς ὁ μαρτυρικώτατος 
ἐν τῇ πλήρει ἀνδρικῇ του βλαστήσει Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ ὠμότατα ὑπὸ τῶν 
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κτηνωδῶν δημίων του σουβλισθείς, ἀλλὰ μὲ ἐσπασμένον τὸ ξίφος εἰς τὴν τε-
θραυσμένην χεῖρά του καὶ αἱμοστάζουσαν τὴν φουστανέλλαν, ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ 
ῥασοφόροι τῶν τελευταίων μας χρόνων οἱ φορέσαντες εἰς τὸ σελάχι τὸ για-
ταγάνιον καὶ ἀτρομήτως τὸν Τοῦρκον ἀντιμετωπίσαντες, δὲν δύναται νὰ τε-
θῶσιν εἰς τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς μοῖραν μὲ ἕναν ἀπόστολον Ἰάκωβον... μὲ ἕναν 
πρωτομάρτυρα Στέφανον, μὲ ἕναν Πατριάρχην Γρηγόριον Ε΄ καὶ τοὺς συναρ-
χιερεῖς του, οἵτινες ἀπῆλθον τοῦ κόσμου τούτου τελειωθέντες ἐν τῷ ἰδίῳ καὶ 
ὄχι τῷ ἀλλοτρίῳ αἵματι».

Σημειώνεται ότι ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος με 
εμπεριστατωμένη αναφορά του προς την Ιερά Σύνοδο ζήτησε την αναγνώριση 
ως Αγίου, του Αθανασίου Διάκου, διότι όταν του ζητήθηκε να γίνει μουσουλ-
μάνος για να μην εκτελεσθεί, εκείνος ομολόγησε την Πίστη του και εκουσίως 
δέχθηκε το φρικτό μαρτύριο του ανασκολοπισμού.

 Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στα 2000 χρόνια της ιστορίας Της, αναγνώρισε 
ως Αγίους πολεμιστές στρατιωτικούς και πολέμαρχους αυτοκράτορες, μεταξύ 
των οποίων τον Μέγα Κωνσταντίνο, (21/5), τον Μέγα Θεοδόσιο (17/1),  τον 
Ιουστινιανό (2/8),  τον Βασίλειο τον Μακεδόνα (29/8), τον  Ιωάννη Βατάτζη 
(4/11) και  τον Νικηφόρο Φωκά (11/12). 

Είναι γεγονός ότι ο Χριστός δίδαξε  την αγάπη και την κατάργηση της 
βίας και του πολέμου. Είναι αλήθεια πως η Εκκλησία άνθισε δια του αίματος 
των Μαρτύρων και όχι με πολέμους και κατακτήσεις. Όμως, όπως ο Κωνστα-
ντίνος Οικονόμος, ο εξ Οικονόμων είπε στον επιτάφιο λόγο του στον Επί-
σκοπο Σελασσίας (Βρεσθένης) Θεοδώρητο, «στὴν κατὰ πάντα παράδοξη ἀνά-
σταση τῆς Ἑλλάδος ἔγινε καὶ τοῦτο τὸ παράδοξο. Συμμετέσχον τοῦ ἀγῶνος 
καὶ κληρικοί, οἱ υἱοὶ τῆς εἰρήνης, καὶ οἱ πράοι ἔγιναν μαχητές, προσφέροντες 
θυσίαν τὶς ψυχές τους γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀδελφῶν, διὰ τὴν ὁποίαν ἄκοντες 
παρέβησαν τὴ νόμιμη καὶ κανονική τους κλήση».  

Ως κατακλείδα αναφέρουμε ότι τον ένδοξο απελευθερωτικό μας Αγώνα 
του 1821, η Εκκλησία τον κήρυξε και η ίδια η Εκκλησία τον ευλόγησε μέσω 
του Αρχιερέως Παλαιών Πατρών Γερμανού. 

Ακολουθούσα το ηρωικό αυτό παράδειγμα, η Εκκλησία της Κύπρου 
εμπνεύστηκε τον θρυλικό απελευθερωτικό Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. του 1955 - 59 
και ηγήθηκε αυτού ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ΄. 


