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Ἡθεολογική,  φιλοσοφική
καί κοινωνική σκέψη
ἀσχολήθηκε τούς τελευ-

ταίους αἰῶνες ἰδιαίτερα μέ τόν
ἄνθρωπο.  Ἀναλόγως μέ τήν ὀπτι-
κή γωνία ὑπό τήν ὁποία προσεγ-
γίζει κανείς  τό θέμα, διατυπώνει
θεωρίες καί ἐκφράζει ἀπόψεις, οἱ
ὁποῖες πάντοτε ἐπηρεάζουν τήν
ἀνθρώπινη ζωή. Ἔτσι ἄλλοι ὑπερ-
τονίζοντας τίς δυνατότητες τοῦ
ἀνθρώπου τόν θεοποιοῦν παρα-
μερίζοντας ἀπό τόν θρόνο του καί
αὐτόν ἀκόμη τόν Θεό. Ἄλλοι
πάλι παραγνωρίζοντας οὐσιώ-
δεις ἰδιότητες τῆς ἀνθρώπινης
προσωπικότητας ὑποτιμοῦν καί
ἐλαχιστοποιοῦν τήν ἀξία τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου.

Οἱ συνέπειες τῶν τάσεων αὐτῶν
εἶναι διαχρονικά ἐμφανεῖς στό
σῶμα ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπό-
τητας. Συνεχεῖς πόλεμοι δημι-
ουργοῦν τεράστιες ζημίες καί
ἀτελείωτα καραβάνια προσφύ-
γων. Οἰκονομικές πιέσεις καί τε-
χνητές οἰκονομικές κρίσεις ὁδη-
γοῦν τούς λαούς  στή φτώχεια καί

τήν ἐξαθλίωση. Μέσα σ’ ὅλο
αὐτό τό σκηνικό παίρνουν τή
θέση τους καί ἐκεῖνοι πού ἀνα-
ζητοῦν τήν ὁλοκλήρωσή τους μέσα
στήν ὑποκειμενικότητα  καί τόν
ἐγωκεντρισμό, στίς ἀτομικές
αὐθαιρεσίες καί τήν ἀποκλειστι-
κή σχέση μέ τόν ἑαυτό τους, δια-
ταράσσοντας ἔτσι ἀκόμη περισ-
σότερο τίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί
καταρρακώνοντας τήν ἀνθρώπινη
ἀξιοπρέπεια.

Ἡ ὅλη εἰκόνα μπορεῖ ὁπωσδή-
ποτε νά ἀλλάξει ὑπό μία καί μόνο
προϋπόθεση. Νά συλλάβει, νά
κατανοήσει καί νά βιώσει ὁ
ἄνθρωπος τόν λόγο τοῦ Μ.Βασι-
λείου πού ἀποτελεῖ καί τήν ἐπι-
κεφαλίδα τοῦ παρόντος ἄρθρου.
Νά πιστέψει ὅτι δέν εἶναι προϊόν
τύχης ἤ ἐξελίξεως. Εἶναι κάτι τό
ξεχωριστό ἀπό ὅλα τά ἄλλα ὄντα.
Εἶναι ἄνθρωπος, «κτίσμα Θεοῦ».
Δημιούργημα τοῦ  ἑνός καί μόνου
ἀληθινοῦ Θεοῦ, μέ προορισμό νά
γίνει «θεός».

Ἡ ἴδια λοιπόν ἡ δημιουργία τοῦ
ἀνθρώπου καί ὁ προορισμός του

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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μαρτυροῦν τό μεγαλεῖο καί τή
λαμπρότητά του. Ἐνῶ γιά ὅλα τά
δημιουργήματα ἡ Ἁγία Γραφή
χρησιμοποιεῖ λέξεις ὅπως: «γε-
νηθήτω», «γενηθήτωσαν», «ἐξα-
γαγέτω» κ.λπ. προκειμένου γιά
τόν ἄνθρωπο χρησιμοποιεῖ τίς
λέξεις: «ποιήσωμεν ἄνθρωπον».
Ἡ φράση αὐτή, παρατηρεῖ ὁ
ἱερός Χρυσόστομος, φανερώνει ὅτι
ὁ Θεός ἐπιθυμοῦσε «τῷ προσχή-
ματι τῶν ρημάτων ἐνδείξασθαι
ἡμῖν τήν ὑπερβάλλουσαν τιμήν, ἥν
περί τόν ἄνθρωπον τόν δημιουρ-
γούμενον ἐπιδείκνυται»1.

Ἀκόμη καί αὐτός ὁ χρόνος τῆς
δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἔχει
σκοπό νά ὑπογραμμίσει καί νά
ἐξάρει τήν ἰδιάζουσα θέση του
μέσα στόν κόσμο. Τότε μόνο δη-
μιουργήθηκε ὁ βασιλιάς «πάντων
τῶν ἐπιγείων κτισμάτων», ὅταν
εἶχε συμπληρωθεῖ ἡ δημιουργία
τοῦ σύμπαντος κόσμου καί συ-
νεπῶς τοῦ βασιλείου του2.

Ἐκτός τῆς δημιουργίας τοῦ
ἀνθρώπου, μάρτυρας τοῦ μεγα-

λείου του καθίσταται καί αὐτή ἡ
φύση του. Ὁ  ἄνθρωπος δημι-
ουργεῖται «σύνθετος ἐκ ψυχῆς καί
σώματος· ἡ σάρξ ἀπό τῆς γῆς, ἡ
ψυχή οὐρανία»3. Ὁ ἄνθρωπος
σύνθετος ἀπό ψυχή καί σῶμα. Τό
σῶμα προέρχεται ἀπό τή γῆ, ἡ δέ
ψυχή εἶναι οὐράνια.  Σ᾽ αὐτό τό
μόνιμο «κρᾶμα» τῶν δύο ἀντί-
θετων στοιχείων στόν ἄνθρωπο,
τοῦ «λογικοῦ καί τοῦ ἀλόγου, τοῦ
χοός καί τοῦ νοός»4 ἔγκειται τό
μεγαλεῖο ἀλλά καί τό μυστήριο
καί ἡ τραγικότητα τῆς ἀνθρώπι-
νης φύσης πού συγγενεύει μέ τόν
οὐρανό καί τή γῆ5.

Ἡ μεγαλύτερη ὅμως τιμή, ἡ
ὁποία παραχωρήθηκε ἀπό τόν
Θεό στόν ἄνθρωπο, εἶναι τό ὅτι
δημιουργήθηκε  «κατ᾽ εἰκόνα» καί
«καθ᾽ ὁμοίωσιν» τοῦ Δημιουργοῦ
του. Κατά τόν Μ. Βασίλειο ὁ Θεός
ἔδωκε στόν ἄνθρωπο τό «κατ᾽
εἰκόνα» «ἐν τῷ κατακυριεύειν
τῶν τε ἐνύδρων καί τῶν χερσαί-
ων»6. Ἡ «κατ᾽ εἰκόνα» Θεοῦ δη-
μιουργία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ δυ-
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1. Εἰς Γένεσιν, Ὁμιλία 8,2, PG 53,71 καί 54, 587.
2. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Γένεσιν, Ὁμιλία 8,2, PG, 71.
3. Μ. Βασιλείου, Εἰς Ψαλμούς 32,6, PG 29,337, 7,2 32, 248.
4. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 32,9, PG 36,184.
5. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Εἰς τήν ἀσάφειαν τῶν Προφητειῶν τῆς Π.Δ.

2,5, PG 56,182.
6. Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία εἰς Ψαλμούς 48, PG 29,449∙ Ὁμιλία εἰς τόν Ἡσαΐαν,

83, PG 30,256.



νατότητα ἐξουσίας πάνω στά θα-
λάσσια καί χερσαῖα δημιουργή-
ματα, τόν τοποθετεῖ πάνω ἀπό
ὅλα τά ἄλογα κτίσματα. Πάνω
ἀπό τόν οὐρανό, ἀπό τόν ἥλιο, καί
τά ἄστρα, διότι ὅλα αὐτά εἶναι
ἄψυχα καί ὑλικά.  Στεροῦνται λο-
γικοῦ καί δέν διαθέτουν τό «αὐτε-
ξούσιον», τήν ἐλευθερία, χαρί-
σματα τά ὁποῖα διαθέτει μόνο ὁ
«κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένος
ἄνθρωπος.

Ἐνῶ ὅμως τό «κατ᾽ εἰκόνα»
ἀποτελεῖ μόνιμη ἰδιότητα, τήν
ὁποία ἐχάρισεν ὁ Θεός στόν
ἄνθρωπο ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημι-
ουργίας, τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν» ση-
μαίνει ἰδιότητα πού ὑπάρχει στόν
ἄνθρωπο «ἐν δυνάμει». Δηλώνει
δηλαδή ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τή
δυνατότητα νά φθάσει στήν ὕψι-
στη τελείωση διά τῆς ὁμοίωσής
του πρός τόν Θεό, ἐφ᾽ ὅσον βε-
βαίως θά τηρήσει τήν ἐντολή τοῦ
Θεοῦ.

Ὁ ἄνθρωπος λοιπόν πλάστηκε
ἀπό τόν Θεό ὡς «τό τιμιώτερον
πάντων τῶν ὁρωμένων»7, ἄρτιος,
τέλειος, λογικός, ἐλεύθερος, κυ-
ρίαρχος καί  βασιλιάς ὅλης τῆς
κτίσης,  λίγο κατώτερος ἀπό τούς
ἀγγέλους λόγῳ τοῦ ὅτι ἔχει σῶμα

«γαιῶδες». Ἐν τούτοις ἔχει τή δυ-
νατότητα νά καταστεῖ ἀθάνατος
καί νά ὁμοιάσει, ὅσο εἶναι δυνα-
τό στήν ἀνθρώπινη φύση μέ τόν
Δημιουργό του. Δυνατότητα τήν
ὁποία δέν ἀξιοποίησε ἐνῶ κρα-
τοῦσε στά χέρια του τό μέλλον
του γεμάτο ἀπό τή θεία δόξα. Λη-
σμόνησε ὅτι ὅλες οἱ ἐξαιρετικές
δωρεές τίς ὁποῖες εἶχε ὀφείλονταν
στή θεία ἀγάπη καί τή σοφία τοῦ
Δημιουργοῦ καί ἐπεδίωξε τήν
«ἰσοθεΐαν», μέ τίς δυνάμεις του
καί χωρίς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Μέ τήν παράβασή του ὕβρισε τόν
Δημιουργό καί ἐξέπεσε τῆς χάρι-
τος, μέ τρομακτικές συνέπειες γιά
ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. 

Ἡ παράβαση αὐτή τόν ἐδέ-
σμευσε μέ πλῆθος δεσμῶν, ἐκλό-
νισε τή θέση του στή δημιουργία,
διέσπασε τήν ἁρμονία πού ὑπῆρχε
μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά καί τήν μεταξύ τῶν ἀνθρώ-
πων ὁμόνοια.  Ἐντελῶς ἀναλλοί-
ωτη παρέμεινε μόνον ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ πρός τόν ἀποστάτη ἄνθρω-
πο. Αὐτή ἡ ἀγάπη ὁδήγησε στήν
ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ διά τῆς ὁποίας δόθηκε
ἡ δυνατότητα στόν πεσμένο
ἄνθρωπο ἐλεύθερα καί ἀβίαστα

7ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

7. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Γένεσιν, Ὁμιλία 16, PG 53,132.
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νά δεχθεῖ τή διά Χριστοῦ λύτρω-
ση. Ἡ θυσία τοῦ Κυρίου ἔδωσε
στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα τῆς
ἀπαλλαγῆς ἀπό τά σωματικά
πάθη καί ταυτόχρονα ξύπνησε
μέσα του τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς
πού εἶχαν ναρκωθεῖ ἀπό τήν
ἁμαρτία, ὥστε νά μπορέσει καί
πάλιν νά συνδεθεῖ μέ τόν Θεό καί
νά ἐπιτύχει τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν».
Ἔτσι ἡ τελειότητα τοῦ ἀνθρώπου
πού ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ἐν
Χριστῷ σωτηρίας, ξεπερνᾶ κατά
πολύ τή μακαριότητα πού εἶχε
πρίν τήν πτώση. Ὁ ἄνθρωπος
πού πιστεύει καί ἀγωνίζεται κατά
τοῦ κακοῦ σύμφωνα μέ τίς εὐαγ-
γελικές ἐντολές, μπορεῖ συνεργα-
ζόμενος μέ τή θεία Χάρη καί τή
δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά
γίνει «υἱός Θεοῦ καί συγκληρο-
νόμος Χριστοῦ» καί ἔτσι νά ἀνυ-
ψωθεῖ μέχρι τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ8,
νά ἑνωθεῖ μαζί του.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, παρατη-
ρεῖ ὁ Μ.Βασίλειος, ἐάν ἔχεις λη-
σμονήσει, ὦ ἄνθρωπε, τήν ἰδιαί-
τερη τιμή πού σοῦ χαρίστηκε
κατά τή δημιουργία σου «ἐκ τῆς
καταβληθείσης ὑπέρ σοῦ τιμῆς,
λάβε τοῦ ἀξιώματός σου τήν
ἔννοιαν», στρέψε τό βλέμμα σου

πρός τό ἀντάλλαγμα πού δόθηκε
γιά τή δική σου ἐλευθερία καί
ἀπαλλαγή ἀπό τό κράτος τῆς
ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου καί
γνώρισε τήν ἀξία σου. «Τῷ πο-
λυτιμήτῳ αἵματι τοῦ Χριστοῦ
ἠγοράσθης· σύνες σεαυτοῦ τῆς
τιμῆς»9.

* * * *

Ὅλα αὐτά δημιουργοῦν στόν
ἄνθρωπο ὑποχρεώσεις πρός τόν
ἑαυτό του καί τούς συνανθρώπους
του. Ὑποχρεώσεις οἱ ὁποῖες, ὅταν
μένουν ἀνεκπλήρωτες, ἑρμη-
νεύονται ὡς παραγνώριση τῶν
βασικῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν
γιά τόν ἄνθρωπο ὡς μέλους τῆς
ἀνθρώπινης οἰκογένειας, ὡς προ-
σβολή τῆς ἀνθρώπινης προσωπι-
κότητας καί κυρίως ὡς ὕβρις
πρός τόν ἴδιο τόν Δημιουργό, ὁ
Ὁποῖος τόσο πολύ ἐτίμησε τόν
ἄνθρωπο. 

Ἀντίθετα, ὅταν οἱ ὑποχρεώσεις
τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, τόν
ἑαυτό του καί τόν πλησίον του
ἐκπληρώνονται· ὅταν νιώθει τούς
ἄλλους ὄχι σάν τήν «κόλασή» του
ἀλλά ὡς ἀδελφούς του, τότε ὁδη-
γεῖται στἠ λύση τοῦ προβλήματος

8. Μ. Βασιλείου, Περί Ἁγίου Πνεύματος, 61, PG 32,180, 128· Ἰωάννου Χρυσο-
στόμου, Εἰς Γένεσιν, Ὁμιλία 2, PG 54, 587.

9. Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατά πλάτος 3, PG 31,916.
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πού ταλανίζει τίς ἀνθρώπινες κοι-
νωνίες στίς μέρες μας. Διότι ὁ
ἄνθρωπος πού ἔχει συναίσθηση τῆς
καταγωγῆς του δέν λησμονεῖ ποτέ
τήν πνευματική του ὑπόσταση
καί ἀποστολή, ἀλλά τόν ὠθεῖ νά
ζητεῖ «τά ἄνω», τόν ἴδιο τόν Θεό.
Αὐτή δέ ἡ στροφή πρός τά ἄνω
καί ἡ ἀναζήτηση τῶν πραγμάτων
τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τό καύχημα καί
τό μεγαλεῖο  τῆς ἀνθρώπινης φύ-
σης. 

Ἡ συναίσθηση τῆς εὐγενοῦς
καταγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ
ἐπιβάλλει τήν ὑποχρέωση νά δια-
τηρεῖ τήν ἀξιοπρέπειά του ὡς δη-
μιουργήματος τοῦ Θεοῦ καί νά μή
ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό του νά πέ-
φτει στήν τάξη τοῦ κτήνους. Σέ-
βεται τήν τιμή καί τήν περιουσία
τοῦ συνανθρώπου του. Ἀποφεύγει
ἐνέργειες πού ἀδικοῦν καί προ-
σβάλλουν τόν ἀδελφό του. Προ-
τιμᾶ νά δίνει παρά νά παίρνει.
Βιώνει τή θυσιαστική ἀγάπη ἡ
ὁποία ἡμερεύει τούς ἀνθρώπους,
φέρνει τήν ἑνότητα καί τήν ὁμο-
ψυχία. Ἡ πλεονεξία δέν ἔχει θέση
στή ζωή του, ὁπότε δέν χρειάζε-
ται νά ὀργανώσει πολέμους προ-
κειμένου νά ἁρπάξει αὐτά πού
ἀνήκουν στούς ἄλλους καί οἱ
ἄλλοι δέν κοιτάζουν πῶς νά ἀπο-
λαύσουν τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ μέ
τρόπο ἐγωϊστικό καί αὐταρχικό. Οἱ
ἄλλοι γύρω του δέν εἶναι δοῦλοι
πού ὀφείλουν νά τόν ὑπηρετοῦν.

Εἶναι ἀδελφοί ἰσότιμοι, διότι ὅλοι
μαζί ἀποτελοῦν τό ἕνα σῶμα τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό σημαίνει στήν πρά-
ξη ὅτι παύουν οἱ διακρίσεις με-
ταξύ τῶν ἀνθρώπων καί ἡ διαί-
ρεση σέ «ἡμετέρους» καί «ξέ-
νους». Ὅλοι γιά τόν ἀναγεννημέ-
νο χριστιανό ἔχουν τά ἴδια δι-
καιώματα στή ζωή καί στήν ἀπό-
λαυση τῶν ἀγαθῶν της.

Ὁ Χριστός λοιπόν μέ τή διδα-
σκαλία Του ἀναδεικνύει τόν
ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο. Τόν κα-
θιστᾶ ὄντως ἐλεύθερο, τοῦ χαρί-
ζει  ἁρμονία τῶν ψυχοσωματικῶν
του δυνάμεων, τοῦ δίνει τή δυνα-
τότητα νά ἀναπτύξει ὅλες τίς δυ-
νάμεις του καί νά δημιουργεῖ γέ-
φυρες ἐπικοινωνίας μέ τούς γύρω
του συμβάλλοντας ἔτσι στήν ἀνά-
πτυξη κοινωνικῆς συνοχῆς.

Εὐχή καί προσευχή μας εἶναι:
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά συνειδητο-
ποιήσουν τή θεία καταγωγή τους,
τόν ὑψηλό προορισμό τους καί νά
ἀγωνίζονται γιά τήν ὁλοκλήρωσή
τους ὡς προσώπων ἀναπτύσσον-
τας κατά τόν καλύτερο δυνατό
τρόπο τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πού
τούς δόθηκαν μέ τήν «κατ’ εἰκό-
να» Θεοῦ  δημιουργία. Ἡ ὠφέλεια
θά εἶναι πολλαπλή. Ἡ εἰρήνη τοῦ
Θεοῦ θά ἐπικρατεῖ παντοῦ καί τά
προβλήματα πού θά παρουσιά-
ζονται θά λύνονται μέσα σέ κλί-
μα ἀγάπης καί ἀλληλοκατανόησης.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Ἄν ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι μπο-
ρέσουμε νά ἐκφράσουμε
τήν παράδοση πού ὑπάρχει

μέσα στήν Ἐκκλησία μας γύρω
ἀπό τή διδασκαλία περί τοῦ προ-
σώπου, θά φανεῖ ὁ ἀπόλυτα πνευ-
ματικός χαρακτήρας τῆς παραδό-
σεώς μας καί ὅτι τέτοια παράδοση
δέν συναντᾶται πουθενά, σέ καμιά
ἄλλη θρησκεία ἤ σέ κανένα ἄλλο φι-
λοσοφικό σύστημα, σέ καμιά ψυχο-
λογία ἤ φιλολογία τοῦ κόσμου τού-
του. Εἴμαστε ὅλοι δημιουργημένοι
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί καθ’ ὁμοίωσίν
Του, δηλαδή δυνάμει πρόσωπα.
Πραγματοποιημένα πρόσωπα, κι
ἐκεῖ ὄχι στήν πλήρη τελειότητα,
εἶναι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μέσα στήν Ἐκκλησία μᾶς δίνεται ἡ
δυνατότητα νά πραγματοποιήσου-
με αὐτή τήν πληρότητα καί νά
ἔχουμε αὐτή τήν ἐμπειρία τοῦ προ-
σώπου, πού εἶναι ἐμπειρία καρδια-
κή, εἶναι πλατυσμός χάριτος, πλα-
τυσμός καρδίας.

Τέλειο πρόσωπο, ὅπως μᾶς ἀπο-
καλύφθηκε, εἶναι ὁ Μονογενής Υἱός
τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός, πού συμπε-

ριέλαβε μέσα του ὅλο τόν Ἀδάμ καί
ἔσωσε ὅλο τόν κόσμο. Αὐτός εἶναι
τό ἀληθινό πρόσωπο, κατ’ εἰκόνα
τοῦ ὁποίου πλαστήκαμε καταρχάς.
Ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι πρό-
σωπο, διότι πλάστηκε, ὅπως εἴπα-
με, κατ’ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ κι ἔχει
μέσα του αὐτή τή δυνατότητα νά
δεχθεῖ τόν εὐαγγελικό λόγο, νά βα-
στάσει τό ὄνομά Του, νά κοινωνήσει
τή δύναμη τοῦ μυστηρίου Του. Πῶς
ἐκφράστηκε αὐτό τό πρόσωπο, τό
τέλειο πρόσωπο, πού εἶναι γιά μᾶς
ἡ ἄφθαστη τελειότητα, ὁ Χριστός;
Μέ τήν εἰς τέλος ἀγάπη Του. Δη-
λαδή, μέ τήν ἀγάπη πού ἔδειξε νά
δεχθεῖ τήν κένωση καί τήν ταπεί-
νωση αὐτῆς τῆς θυσίας, πού ἦρθε
στόν κόσμο καί προσέφερε πάνω
στόν Γολγοθά. Ἔτσι, τό περιεχόμε-
νο τοῦ ἀληθινοῦ προσώπου εἶναι ὁ
Χριστός, εἶναι ἡ ἀγάπη του γιά ὅλο
τόν κόσμο, ἡ ἀγάπη του εἰς τέλος,
ἡ ἀγάπη του πού σώζει. 

Τώρα, τό περιεχόμενο τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου ποιό εἶναι; Εἶναι νά
ἀποκτήσει ἀγάπη πρός τόν Θεό, πού
νά φθάνει μέχρι τό αὐτομῖσος. Δη-

ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου

Ὁμιλία πού ἔγινε κατά τή διάρκεια τοῦ Ἐργαστηρίου Νέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Κύπρου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας (Ἀγλαντζιᾶς) στίς 7 Φεβρουαρίου
2015. 
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λαδή, νά ἀγαπᾶ τόσο πολύ τόν Θεό
καί νά ἔχει τέτοιο πόθο νά τόν εὐχα-
ριστήσει, πού νά μισεῖ ὁτιδήποτε
μέσα του ἀντιστέκεται σ’ αὐτό τόν
πόθο νά εὐχαριστήσει τόν Θεό ὅπως
τοῦ πρέπει καί ὅπως χρεωστεῖ.
Καί ἑπομένως, τό περιεχόμενο τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, ὅταν φθά-
σει σέ μία σχετική τελειότητα, εἶναι
ἡ ἀγάπη μέχρι τό αὐτομῖσος. Βε-
βαίως, κανένας δέν γεννιέται σ’ αὐτό
τόν κόσμο ὡς τέλειο πρόσωπο,
ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μᾶς δίνει ὅλα τά
μέσα γιά νά φτάσουμε σ’ αὐτό τό
πλήρωμα. Μᾶς δίνει ὅλα τά μέσα
γιά νά καλλιεργήσουμε τήν καρδιά
μας σέ τέτοιο βαθμό, πού νά πλα-
τυνθεῖ καί νά χωρέσει ὅπως τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅπως ὁ Χριστός ἦρθε στόν
κόσμο μέ μία σκέψη: «ἥκω ὁ Θεός
τοῦ ποιῆσαι τό θέλημά σου», πού
παρουσιάζει τόν Χριστό νά μπαίνει
στήν οἰκουμένη μ’ ἕνα πόθο, νά
ἐκπληρώσει τό θέλημα τοῦ Οὐρανί-
ου Πατρός, τή σωτηρία ὅλου τοῦ κό-
σμου. Ἀνεβαίνει στόν Γολγοθά,
μᾶλλον προσέρχεται στή Γεθσημα-
νή μ’ αὐτό τόν πόθο μέχρι αἱματη-
ροῦ ἱδρώτα, νά σωθεῖ ὅλος ὁ κόσμος.
Ἀνεβαίνει στόν Σταυρό, στόν Γολ-
γοθά μ’ αὐτό τόν πόθο καί αὐτή τήν
προσευχή γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ
κόσμου. Κατεβαίνει στόν Τάφο μέ
τό ἴδιο περιεχόμενο στήν καρδιά του,
ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς καί τή σω-
τηρία τους. Ὅταν ἀναστήθηκε, βε-
βαίως, τήν τρίτη ἡμέρα, ἀναστήθη-
κε μέ τό ἴδιο περιεχόμενο, καί μᾶς
ἔδειξε τήν ἀληθινή διάσταση τοῦ
προσώπου. Ὁ δεύτερος Ἀδάμ, στό

πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀνακεφαλαι-
ώθηκαν τά σύμπαντα.

Ἔτσι, λοιπόν, καί ὁ ἄνθρωπος
μέσα στήν Ἐκκλησία πραγματο-
ποιεῖται συνεχῶς, αὐξάνει ὡς πρό-
σωπο καί αὐτή ἡ ἐμπειρία εἶναι καρ-
διακή. Ἀρχίζει στήν ἀρχή μέ μία
καύση τῆς καρδίας, ὅταν μετα-
νοοῦμε γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά τή
φτώχειά μας τήν πνευματική, γιά τήν
πτώση μας – ἔχουμε πέσει πολύ χα-
μηλά, «ἐπτωχεύσαμε σφόδρα» - καί
μετανοοῦμε καί γίνεται αὐτή ἡ
καύση στήν καρδιά μας καί σιγά
σιγά αὐτή ἡ καύση καθαρίζει τήν
καρδιά μας, ἑλκύει τή χάρη τοῦ
Θεοῦ· ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀφήνει
τά ἴχνη τῆς παρουσίας του στήν καρ-
διά μας καί αὐτά τά ἴχνη τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Θεοῦ σιγά σιγά χτίζουν
τόν ναό τόν ἅγιο τοῦ Θεοῦ μέσα
στήν καρδιά μας, τήν αἴσθηση τοῦ
ζῶντος Θεοῦ. «Τί εἶναι ἄνθρωπος;»
λέγει ἡ Γραφή. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
αὐτός πού ἔχει βαθιά καρδιά μέ νο-
ερή καί πνευματική αἴσθηση, δηλα-
δή ἄνθρωπος - πρόσωπο εἶναι
ἐκεῖνος πού ἔχει μία βαθιά καρδιά,
δηλαδή μία βαθιά αἴσθηση τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα μας, μία νο-
ερή καί πνευματική αἴσθηση τοῦ
Θεοῦ μέσα μας. 

Ὅλος ὁ ἀγῶνας μας μέσα στήν
Ἐκκλησία εἶναι πώς νά καλλιεργή-
σουμε τήν καρδιά μας, νά τήν κα-
θαρίσουμε, νά τήν οἰκοδομήσουμε,
νά τήν στηρίξουμε νά τήν φωτίσει ἡ
χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά γνωρίσου-
με ἀληθινά σέ ποιόν πιστεύουμε, σέ
ποιόν ἀνήκουμε καί νά τόν ἀγαπᾶμε,

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν σύνδε-
σμο τῆς ἀκατάλυτης ἀγάπης, τῆς τα-
πεινῆς ἀγάπης. Ἔτσι, λοιπόν, ὅλη ἡ
κουλτούρα τῶν μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας μας εἶναι πώς νά καλ-
λιεργήσουμε τήν καρδιά μας, νά τήν
καθαρίσουμε, ὥστε νά πλατυνθεῖ μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά χωρέσει
μέσα της ὅλο τόν οὐρανό, δηλαδή
ὅλη τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μ’ αὐτή
τή χάρη νά ἀγκαλιάσει ὅλο τόν κό-
σμο ἀπ’ ἀρχῆς τῆς δημιουργίας
μέχρι τῆς συντελείας τοῦ κόσμου καί
νά τόν παρουσιάζει ἀνά πάσα στιγ-
μή καί ὥρα στόν Θεό μέ τή δέηση
τῆς μεσιτείας, δηλαδή νά τόν προ-
σάγει στόν Θεό μέ τή μεσιτεία τῆς
προσευχῆς του.

Ἀληθινά πρόσωπα εἶναι οἱ ἅγιοι,
πού ἔχουν αὐτή τήν πρεσβεία ὑπέρ
ὅλου τοῦ κόσμου. Συνεχῶς ἐπικα-
λούμαστε τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων,
διότι οἱ ἅγιοι ἔγιναν ἀληθινά πρό-
σωπα μέσα στήν Ἐκκλησία καί
ἀγκάλιασαν μέ τήν ἀγάπη. Πρῶτα
μίσησαν τόν ἑαυτό τους, δηλαδή κα-
θετί πού ἀντιστεκόταν στή σχέση
πού εἶχαν μέ τόν Θεό καί μετά ἡ
καρδιά τους πλατύνθηκε καί μ’
αὐτή τήν ἀγάπη ἀγκάλιασαν τά
σύμπαντα. Ἔτσι, λοιπόν, μέσα στήν
Ἐκκλησία ἔχουμε αὐτή τή δυνατό-
τητα νά καλλιεργήσουμε τήν καρδιά
μας καί νά γνωρίσουμε τόν βαθύ
ἄνθρωπο τῆς καρδιᾶς. Αὐτή εἶναι ἡ
ἀληθινή ἐμπειρία τοῦ προσώπου. 

Τώρα, μοῦ ἔρχεται στό νοῦ κάτι
ἄλλο πού εἶπε ὁ γέροντας καί πού
ἀνέφερα σήμερα τό πρωί στή λει-
τουργία. Ὁ γέροντάς μου ἔλεγε:

«Ὅταν μιλᾶς σέ νέους, νά τούς
ἐνθαρρύνεις στήν ἐξομολόγηση καί
νά τούς ἐνθαρρύνεις νά ἐξομολο-
γοῦνται ἐκεῖνα τά πράγματα γιά τά
ὁποῖα ντρέπονται, καί αὐτή ἡ ντρο-
πή πού θά ὑπομείνουν στήν ἐξομο-
λόγηση θά μετατραπεῖ σέ δύναμη
πού θά νικήσει τά πάθη καί τήν
ἁμαρτία». Ἔτσι, λοιπόν, ἀρχίζουμε
αὐτή τή διαδικασία τῆς ἀναπτύξε-
ώς μας ὡς πρόσωπα μέ τό μυστή-
ριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογή-
σεως. Πῶς γίνεται αὐτή ἡ μεταποί-
ηση τῆς ντροπῆς πού αἰσθανόμαστε
στήν ἐξομολόγηση σέ δύναμη ζωῆς
ἀκαταλύτου, πού νικᾶ τά πάθη καί
τήν ἁμαρτία; Εἶναι πολύ ἁπλό τό
θέμα. Ὁ Χριστός μᾶς ἔσωσε μέ τόν
σταυρό τῆς αἰσχύνης, δηλαδή ὑπέ-
μεινε τόν σταυρό τῆς ντροπῆς· τότε
ἦταν ὄνειδος ὁ σταυρός, ἦταν ἡ με-
γαλύτερη καταδίκη τῶν κακούργων.
Καί ὑπέμεινε αὐτό, αὐτή τή ντροπή,
γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἐμᾶς ἀπό
τή ντροπή τῆς ἁμαρτίας, στήν ὁποία
πέσαμε. Κι ἐμεῖς κάθε φορά πού στή
ζωή μας ὑπομένουμε ντροπή γιά νά
συμφιλιωθοῦμε μέ τόν Θεό στό μυ-
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στήριο τῆς ἐξομολογήσεως, ὁ Κύριος
τό θεωρεῖ ὡς ἔκφραση εὐχαριστίας
γιά τή ντροπή πού ἐκεῖνος ὑπέμει-
νε γιά μας καί μᾶς μεταδίδει τή
χάρη του. Γι’ αὐτό καί κάθε φορά
πού κάνουμε μία εἰλικρινῆ, ταπει-
νή ἐξομολόγηση, αἰσθανόμαστε ἀνα-
νεωμένοι καί εἶναι πολύ μεγάλο τό
μυστήριο. 

Ὁ ἐξομολογούμενος, αὐτός πού
ἐξομολογεῖται ταπεινά, ἔχει μέ τό
μέρος του ὄχι μόνο τόν Θεό, ἀλλά
καί ὅλο τόν οὐρανό τῶν ἁγίων καί
ἔτσι μπαίνει σ’ αὐτή τήν κοινωνία
ὅλων τῶν ἁγίων, στήν κοινωνία τῶν
χαρισμάτων, διότι ὅπως λέει ὁ ἀπ.
Παῦλος στήν πρός Ἐφεσίους ἐπι-
στολή, ἄν δέν ἀνήκουμε σ’ αὐτή τήν
κοινωνία, ἄν δέν μποῦμε σ’ αὐτή τήν
κοινωνία μέσω τοῦ μυστηρίου τῆς
μετανοίας, δέν θά ἐξισχύσουμε νά
καταλάβουμε, νά συλλάβουμε τό βά-
θος, τό ὕψος, τό πλάτος καί τό μῆκος
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Βλέπετε,
λοιπόν, πώς μέ τό μυστήριο τῆς
ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί τῆς με-
τανοίας κάνουμε τήν εἴσοδό μας σ’
αὐτή τήν πορεία τῆς προσωπικῆς
μας ἀναπτύξεως, τῆς καρδιακῆς
μας ἀναπτύξεως, γιά νά βροῦμε τήν
καρδιά μας, νά τήν καθαρίσουμε, γιά
νά φωτιστεῖ, γιά νά πλατυνθεῖ καί
νά χωρέσει μέσα της ὅλο τόν κόσμο
καί νά τόν φέρει μπροστά στόν Θεό
μέ τή δέηση τῆς μεσιτείας. 

Ὅπως λένε στούς βίους τῶν
ἁγίων, ὅλες οἱ ἀσκήσεις μέσα στήν
Ἐκκλησία δέν εἶναι παρά ἕνα γύ-
μνασμα γιά νά φτάσουμε σ’ αὐτό
τόν τρόπο προσωπικῆς ὑπάρξεως, νά
φτάσουμε σ’ αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς

ἀληθινῆς ὑποστάσεως, τοῦ προσώ-
που. Γιά παράδειγμα, στόν μονα-
χισμό στόν ὁποῖο ἀνήκω, ἀνήκω σέ
μία ἀδελφότητα, εἴμαστε σαράντα
πρόσωπα, ἄς ποῦμε. Ἄν κάθε φορά
πού παρουσιάζομαι μπροστά στόν
Θεό, μέσα στήν καρδιά μου φέρω
καί τά σαράντα πρόσωπα χωρίς νά
λείπει οὔτε ἕνα ἀπ’ αὐτά στήν
προσευχή μου μπροστά στόν Θεό,
αὐτό εὐαρεστεῖ τόν Θεό καί σιγά
σιγά ὁ Θεός δίνει στόν μοναχό τή
χάρη μία μέρα νά πλατυνθεῖ ἡ
καρδιά του καί νά χωράει ὄχι μόνο
τά σαράντα πού εἶναι ἡ ἀδελφότη-
τα σ’ ἐκεῖνο τό μέρος, ἀλλά καί ὅλη
τήν κτίση, ὅλη τήν οἰκουμένη. 

Γενικά, πῶς μπαίνει ὁ ἱερέας σ’
αὐτό τόν ὑποστατικό τρόπο, πῶς γί-
νεται πρόσωπο; Ἄν στήν καρδιά καί
στά χείλη του συνεχῶς φέρει τά ὀνό-
ματα τῶν ἐνοριτῶν του καί προ-
σεύχεται καί μνημονεύει τούς ἐνο-
ρίτες του. Σιγά σιγά αὐτό θά φέρει
μεγάλη χαρά στόν ἱερέα καί θά πλα-
τυνθεῖ ἡ καρδιά του καί θά δέεται
γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου.
Εἶναι πολλές οἱ ἀσκήσεις μέσα
στήν Ἐκκλησία πού μᾶς μαθαίνουν
νά φτάσουμε σ’ αὐτό τόν προσωπικό
τρόπο ὑπάρξεως, νά ζήσουμε ἀλη-
θινά τί εἶναι πρόσωπο, δηλαδή
ὅπως ἔζησαν ὅλοι οἱ ἅγιοι καί νά
ἑνωθοῦμε κι ἐμεῖς μαζί τους, ὥστε
«σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις» νά μπορέ-
σουμε νά συλλάβουμε τό βάθος
καί τό ὕψος, τό πλάτος καί τό μῆκος
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι
τέλος νόμου. «Τέλος νόμου Χριστός
εἰς δικαιοσύνην παντί τῷ πι-
στεύοντι». 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:



Αὐτά πού θά προσπαθή-
σουμε νά ποῦμε εἶναι ἕνας
συνδυασμός θεολογικῶν

ἐννοιῶν μέ τίς ψυχολογικές πραγ-
ματικότητες τῆς καθημερινῆς ζωῆς
καί τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἔτσι
ὥστε τήν ἐμπειρική καί τήν ἐπι-
στημονική γνώση νά τήν χρησι-
μοποιήσουμε πρός ὄφελος μίας
θεολογικῆς καταρτίσεως καί μίας
πνευματικῆς προόδου. 

Ἡ λέξη ‘πρόσωπο’ στή θεολο-
γία μας ἔλαβε σημασία ἰδιαίτερη,
διότι χρησιμοποιήθηκε γιά νά
περιγράψει καί τήν ἴδια τήν ὑπό-
σταση τοῦ Θεοῦ· μιλοῦμε γιά τά
τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἔλαβε περιεχόμενο βαθύ, ἅγιο
καί αὐτή ἡ ἁγιότητα τοῦ προσώ-
που, τό βάθος, τό ὕψος καί τό
πλάτος, πού λέει ὁ ἀπ. Παῦλος,

ἐπηρέασε κατά συνέπεια καί τήν
ἀντίληψη γιά τό ἀνθρώπινο πρό-
σωπο, δεδομένου ὅτι τό ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο εἶναι πλασμένο
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ. 

Ἐν συντομία, γιά νά ὁρίσουμε,
ὅσο εἶναι ἐφικτό, τί εἶναι αὐτό
πού συνιστᾶ τό ἀνθρώπινο πρό-
σωπο, θά ξεχωρίσουμε τρεῖς ἰδιό-
τητες τοῦ κατ’ εἰκόνα, δηλαδή τῆς
δωρεᾶς πού ὁ Θεός χάρισε στόν
ἄνθρωπο καί αὐτές εἶναι ἡ ἀγά-
πη, ἡ ἐλευθερία καί ἡ δημιουρ-
γικότητα. Ἰδιότητες, οἱ ὁποῖες χα-
ρακτηρίζουν τά θεῖα πρόσωπα καί
ὑπό ἀναλογίες καί ὑπό μεγάλους
περιορισμούς βεβαίως, χαρακτη-
ρίζουν καί τόν ἄνθρωπο καί τόν
διαφοροποιοῦν ἀπό τά ζῶα. 

Στόν ἄνθρωπο δόθηκε ὡς δῶρο,
ὡς χάρισμα, ἡ δυνατότητα νά
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΚΟΣΜΟ

Πρωτ. Βασιλείου Θερμοῦ
Θεολόγου – Ψυχιάτρου

Ὁμιλία πού ἔγινε κατά τή διάρκεια τοῦ Ἐργαστηρίου Νέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Κύπρου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας (Ἀγλαντζιᾶς) στίς 7 Φε-
βρουαρίου 2015.
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

ἀγαπᾶ, ἡ δυνατότητα νά εἶναι
ἐλεύθερος καί ἡ δυνατότητα νά
εἶναι δημιουργικός. Ὅμως, τό γε-
γονός ὅτι διαθέτουμε αὐτές τίς δυ-
νατότητες, δέν μᾶς καθιστᾶ αὐτο-
μάτως καί ὁλοκληρωμένα πρό-
σωπα. Εἴμαστε πρόσωπα ἐν δυ-
νάμει, εἴμαστε πρόσωπα ἐν τῇ δη-
μιουργίᾳ τους, ἐν τῇ γενέσει τους,
εἴμαστε σέ μία πορεία. Καλού-
μαστε νά ζήσουμε μέ ἕνα τέτοιο
τρόπο, ὥστε νά ἀναπτύξουμε τό
δυναμικό αὐτό πού μᾶς δόθηκε
καί νά καταστοῦμε πλήρη πρό-
σωπα. 

Ἔτσι, θά λέγαμε ὅτι κατά ἕνα
παράδοξο τρόπο ὁ ἄνθρωπος
εἶναι πρόσωπο, ἀλλά ὄχι ἀκόμη·
καί εἶναι καί δέν εἶναι ἀκόμη.
Εἶναι ὡς πρός τή δωρεά πού τοῦ
δόθηκε, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη ἀνα-
πτύξει ὅλο τό δυναμικό τοῦ προ-
σώπου. Εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο μέ
αὐτό τό ὁποῖο λέμε ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι ἤδη ἅγιος καί δέν εἶναι.
Εἶναι ἅγιος μετά τό ἅγιο Βάπτι-
σμα καί τό Χρίσμα, διότι ἐνσω-
ματώθηκε στόν Ἅγιο, στόν Χριστό,
ἔλαβε καί Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά δέν
εἶναι ἀκόμη ἅγιος, ἔχει πολλή δου-
λειά, πολύ δρόμο μπροστά του ὡς
πρός τό νά ἀναπτύξει τίς δωρεές
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού τοῦ δό-
θηκαν μέ τή μορφή τῶν ἀρετῶν
καί ἔτσι νά ὁμοιάσει πρός τόν
Ἅγιο. 

Ἑπομένως, ἄν ἀπό αὐτή τή θε-
ολογική πραγματικότητα θέλουμε
νά περάσουμε στήν καθ΄ ἡμέρα

πράξη καί τή ζωή μας, πού περι-
λαμβάνει τά πάντα, τήν προσω-
πική μας ζωή, τήν οἰκογενειακή, τίς
κοινωνικές σχέσεις, ἐκεῖνο τό
ὁποῖο θά χρειαστεῖ νά ἀναρωτη-
θοῦμε εἶναι κατά πόσο ἡ ζωή μας
συμβάλλει καί σέ ποιό βαθμό καί
μέ ποιούς τρόπους στό νά γίνου-
με ὄντως πρόσωπα, δηλαδή νά
ἀναπτυχθοῦν αὐτές οἱ τρεῖς ἰδιό-
τητες ὅσο τό δυνατόν περισσότε-
ρο, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλευθερία καί ἡ δη-
μιουργικότητα. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν
τριῶν αὐτῶν ἰδιοτήτων δέν
ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό ἐμᾶς
γιά τόν ἁπλό λόγο ὅτι δέν ξεκινοῦν
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ἴδια
ἀφετηρία. Π.χ. νά φέρω ἕνα
ἀκραῖο παράδειγμα: ἔχουμε τήν
ψυχική διαταραχή, τίς ψυχικές
νόσους· ὅταν αὐτές προσβάλλουν
κάποιο ἄνθρωπο, ἐπηρεάζουν σέ
σημαντικό βαθμό τήν ἱκανότητά
του νά εἶναι ἐλεύθερος, ἤ νά εἶναι
δημιουργικός, ἤ νά ἀγαπᾶ. Ἀλλά
καί χωρίς νά φτάσουμε στίς ψυ-
χικές διαταραχές, οἱ συνθῆκες
ὑπό τίς ὁποῖες μεγαλώνει κανείς,
τά τραύματα τῆς ζωῆς του, οἱ πε-
ριορισμοί πού θέτει ἡ οἰκογένειά
του, οἱ χαρακτῆρες τῶν γονέων
του, οἱ οἰκονομικές συνθῆκες, ἡ
σχέση πού ἀναπτύχθηκε μεταξύ
τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας, τά
ἔκτακτα γεγονότα τῆς ζωῆς, ἀρρώ-
στιες καί θάνατοι, ὅλα αὐτά ἐπη-
ρεάζουν, ἄλλοτε θετικά καί ἄλλο-
τε ἀρνητικά, τήν ἀνάπτυξη τῶν
τριῶν αὐτῶν ἰδιοτήτων.
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Ἐνῶ, σέ γενικές γραμμές παρα-
τηροῦμε κάποιους ψυχολογικούς νό-
μους, οἱ ὁποῖοι ἐπαναλαμβάνονται
καί ἔτσι μποροῦν νά περιγραφοῦν,
καί ξέρουμε περίπου πῶς δρᾶ ἕνα
γεγονός πάνω στόν ἄνθρωπο, ἐν
τούτοις καί αὐτές οἱ ἐπιπτώσεις δέν
εἶναι ἀπόλυτες. Ἔχω γνωρίσει ἕνα
ἡλικιωμένο ἱερομόναχο, πολύ ἐνά-
ρετο ἄνθρωπο, πού ἔχει βοηθήσει χι-
λιάδες ἀνθρώπους στή ζωή του καί
ὁ ὁποῖος ὅταν ἦταν παιδί μεγάλω-
σε σέ μία οἰκογένεια πού ἐπικρα-
τοῦσε ἡ βία, διότι ὁ πατέρας του
ἦταν ἀλκοολικός καί ἀπειλοῦσε
νά σκοτώσει τή μητέρα, καί τά παι-
διά ἔβλεπαν αὐτές τίς σκηνές. Καί
μέσα ἀπ’ αὐτή τήν οἰκογένεια ὁ
ἄνθρωπος αὐτός ἐξελίχθηκε ὅπως
ἐξελίχθηκε. Δηλαδή, ποτέ δέν εἶναι
ἀπόλυτη ἡ ἔκβαση καί γνωστή ἐκ
τῶν προτέρων, τῶν περιοριστικῶν
συνθηκῶν τῆς ζωῆς πάνω στήν

ἐξέλιξη τοῦ προσώπου. Γιατί; Διό-
τι παρεμβαίνει ἕνας παράγων, ὁ
ὁποῖος δέν μπορεῖ νά μελετηθεῖ ἀπό
καμία ἐπιστήμη. Ὁ παράγων τῆς
ἐλευθερίας. Δέν ὑπάρχει καμία
ἐπιστήμη πού νά μελετᾶ τήν ἐλευ-
θερία, ἄν τό προσέξετε αὐτό. Ὅλες
οἱ ἐπιστῆμες μελετοῦν νόμους,
ἐπαναλαμβανόμενους νόμους.
Ἔτσι, λοιπόν, σέ  γενικές γραμμές
γνωρίζουμε τίς ἐπιπτώσεις τῶν
ἐμπειριῶν τῆς ζωῆς πάνω στό
ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά χωρίς
αὐτό νά εἶναι ἀπόλυτο, διότι ἔχου-
με καί ἀνατροπές· καί, βέβαια,
σύν αὐτά πού ἐργάζεται ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ.

Τώρα, ἄν θά θέλαμε νά ἐπικεν-
τρωθοῦμε λίγο περισσότερο στόν
σύγχρονο κόσμο, τότε θά εἴχαμε νά
παρατηρήσουμε διάφορα, ἀπό τά
ὁποῖα σταχυολογῶ μερικά, διότι ὁ
χρόνος δέν ἐπιτρέπει νά τά ἐξαντ-
λήσουμε ὅλα. Π.χ. παρατηροῦμε μία
ὑπερβολική, ραγδαία αὔξηση τῶν
παραγόντων τῆς ἐξωτερικῆς ἐλευ-
θερίας. Στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρω-
ποι ἔχουμε πολύ περισσότερη ἐξω-
τερική ἐλευθερία ἐπιλογῶν σέ σύγ-
κριση μέ τριάντα χρόνια πρίν, ἑκα-
τό χρόνια πρίν. Ἔχουμε τήν ἐλευ-
θερία γιά πολλές ἐπιλογές ὡς πρός
τό τί θά κάνουμε στή ζωή μας. Φαν-
ταστεῖτε στήν παραδοσιακή κοι-
νωνία οἱ ἄνθρωποι δέν ἦταν ἐλεύ-
θεροι μ’ αὐτή τήν ἔννοια· δέν μπο-
ροῦσε καθένας πού ἤθελε νά μορ-
φωθεῖ νά πάει νά μορφωθεῖ. Δέν
μποροῦσε νά ἐπιλέξει πολλές φο-
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ρές τή σύντροφο κιόλας – μπορεῖ νά
κανόνιζαν οἱ γονεῖς ποιόν θά πάρει
γιά σύντροφο τό παιδί τους. 

Σήμερα ἔχουμε πάρα πολλές
ἐξωτερικές ἐπιλογές καί λιγότερες
καταπιέσεις ἐξωτερικές καί οἱ γο-
νεῖς λιγότερο καταπιέζουν τά παι-
διά τους σέ σύγκριση μέ τό πα-
ρελθόν καί δέν ἔχουμε κατακτητές
καί διάφορα ἄλλα πράγματα. Πα-
ρατηρεῖ ὅμως κανείς αὐξημένη τήν
ἐσωτερική ἀνελευθερία. Πῶς ἔγινε
αὐτό; Δέν ἔγινε μέ τόν βίαιο τρό-
πο, δηλαδή νά ἔρθουν ἐχθροί ἀπ’
ἔξω, ἀντίπαλοι νά πάρουν τήν
ἐλευθερία μας, ἔγινε μ’ ἕνα γλυκό,
εὐχάριστο καί ὕπουλο τρόπο, διό-
τι μέσα στήν κοινωνία τῆς κατα-
νάλωσης, τήν κοινωνία τῆς εὐμά-
ρειας, ἀναπτύχθηκαν τέτοιες
συνθῆκες πού ὁ ἄνθρωπος νά πα-
ραδώσει τήν ἐλευθερία του μέ τήν
θέλησή του καί νά τήν χάσει σέ
ἐκεῖνα τά ὁποῖα τόν αἰχμαλωτίζουν.
Κι αὐτά εἶναι εὐχάριστα πράγμα-
τα, δηλαδή τά ἀντικείμενα κατα-
νάλωσης. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στήν
ἐποχή μας κορυφώθηκαν οἱ ἐξαρ-
τήσεις, οἱ ἐθισμοί, ὄχι μόνο ἀπό
οὐσίες, κι ἀπό ἄλλα πράγματα, ἠλε-
κτρονικούς ὑπολογιστές, ἀγορές
καί γενικότερα ἀπό τήν κοινωνία
τῆς κατανάλωσης καί τοῦ θεάματος. 

Ἔχουμε, λοιπόν, στήν προσπά-
θεια γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ προ-
σώπου ἐμπόδια πού παρεμβάλλει
ἡ σύγχρονη ἐποχή μέ τίς ἐξελίξεις
πού ὑπάρχουν στόν δυτικό κόσμο,
στόν ὁποῖο συμμετέχουμε. Αὐτοῦ
τοῦ εἴδους ἡ ὑπερβολική ἀπόλαυ-

ση, θά λέγαμε, πού κυριαρχεῖ στήν
ἐποχή μας, μπορεῖ νά ὑπονομεύσει
καί τήν ἀγάπη. Διότι ὁ ἄνθρωπος
ἐθιζόμενος στήν ἀπόλαυση σιγά-
σιγά χάνει τήν ἱκανότητα ν’ ἀγαπᾶ.
Κάνοντας ὡς σκοπό τῆς ζωῆς του
νά ἀντλεῖ ὅσο τό δυνατόν περισ-
σότερη ἀπόλαυση, αὐτό ἀρχίζει
νά μειώνει τή ἱκανότητά του ν’
ἀγαπᾶ, διότι ἡ ἀγάπη ἀπαιτεῖ
ἄλλες προδιαγραφές, ἄλλες ἱκανό-
τητες, οἱ ὁποῖες ἀτονοῦν στόν βαθ-
μό πού κάποιος παραδίδεται σέ
ἀναζήτηση τῆς ἀπόλαυσης. Καί
αὐτό τό βλέπουμε ἀρκετά συχνά
στίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί κυρίως
στά ζευγάρια καί στίς οἰκογένειες,
ὅπου βλέπει κανείς νά μήν ξέρουν
οἱ ἄνθρωποι πώς νά βοηθήσουν τή
σχέση τους καί νά τήν βελτιώσουν.
Μέχρι τό ἀκραῖο σημεῖο πού φθά-
νει κανείς στίς διαπροσωπικές του
σχέσεις καί στόν ἔρωτα νά κατα-
ναλώνει ἀνθρώπους. Δέν κατανα-
λώνει δηλαδή ὑλικά ἀγαθά ἤ ἐμπει-
ρίες μόνο, ἀλλά καταναλώνει τούς
ἴδιους τούς ἀνθρώπους. Καί πολλές
φορές ὄχι μέ κακή πρόθεση. Δηλα-
δή χάνει στό τέλος τήν ἱκανότητα
ν’ ἀγαπᾶ. 

Κατά τόν ἴδιο τρόπο μπορεῖ νά
ἐπηρεαστεῖ καί ἡ δημιουργικότητα
στήν ἐποχή μας. Ὄχι ἡ δημιουργι-
κότητα ὑπό τήν ἔννοια τῆς παρα-
γωγῆς κάποιου ἔργου, διότι σήμε-
ρα οἱ ἄνθρωποι σέ σύγκριση μέ
πρίν πενήντα χρόνια παραδείγμα-
τος χάριν ἄν τό συγκρίνετε, εἶναι
ἀσυγκρίτως πιό δημιουργικοί, ἐξε-
λίσσονται, μορφώνονται, παίρνουν

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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πτυχία, ἀνοίγουν ἐπιχειρήσεις,
κάνουν διάφορα πράγματα, τά
ὁποῖα κατά κόσμον μετρᾶνε,
εἶναι δημιουργικά. Ἀλλά τήν ἴδια
ὥρα πού κάνουν αὐτά, ἐνδέχεται
νά ἀποδειχθοῦν πολύ ἀποτυχη-
μένοι στήν προσωπική τους ζωή.
Γιατί; Διότι ἡ ὕψιστη μορφή δη-
μιουργικότητας εἶναι οἱ ἀνθρώ-
πινες σχέσεις. Ἡ ἱκανότητα νά
διατηρεῖς σωστές φιλίες, ἡ ἱκα-
νότητα νά κάνεις ἕνα πετυχημέ-
νο γάμο, ὁ ὁποῖος θά ἐξελίσσεται
διαρκῶς εἰς βάθος, ἡ ἱκανότητα νά
φτιάξεις ὄμορφες σχέσεις μέ τά
παιδιά σου. Καί γι’ αὐτό, τό πόσο
καλός σύζυγος ἤ πόσο καλός γο-
νέας θά εἶναι κάποιος δέν
ἐξαρτᾶται ἀπό τά πτυχία πού
ἔχει καί ἀπό τά χρήματα πού ἔχει
ἐπίσης. Αὐτό τό ζοῦμε καθημε-
ρινά.

Αὐτή ἦταν μία ἁπλῶς δειγμα-
τοληπτική ἐπισκόπηση τῶν ἐξε-
λίξεων τῆς ἐποχῆς μας σχετικά μέ
τήν ἐπίπτωσή της στήν ἀγάπη, τήν
ἐλευθερία καί τή δημιουργικότη-
τα. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο θά χρειαστεῖ
νά πῶ κλείνοντας εἶναι ὅτι χρει-
άζεται νά ἐξετάζουμε τό πώς, ὁ
νέος ἄνθρωπος κυρίως, θά μπο-
ρέσει, καί πώς θά τόν βοηθήσου-
με, νά ἀναπτύξει καί τήν ἱκανό-
τητα ν’ ἀγαπᾶ, (σωστά, γιατί
ὑπάρχει καί νοσηρή ἀγάπη, ὄχι
μόνο ὑγιής), καί τήν ἱκανότητα νά
εἶναι ἐσωτερικά ἐλεύθερος καί τήν
ἱκανότητα νά εἶναι δημιουργικός,
ἔτσι ὥστε νά ὁλοκληρώνεται ὡς

πρόσωπο. Διότι ὅλοι οἱ κοινωνι-
κοί χῶροι θά ἔπρεπε κανονικά,
(αὐτή εἶναι ἡ κλήση μας ἀπό τόν
Θεό, πού μᾶς χάρισε αὐτή τή
ζωή), νά εἶναι χῶροι ἀνάπτυξης
τοῦ προσώπου. Ἡ οἰκογένεια θά
πρέπει νά εἶναι ὁ χῶρος, ὅπου τό
πρόσωπο ἀναπτύσσεται μέ στό-
χο τήν ὁλοκλήρωσή του μέ τή μορ-
φή τῆς ἁγιότητας. Ἡ ὁλοκλήρω-
ση τοῦ προσώπου εἶναι ἡ ὁμοίωση
μέ τόν Θεό, ὅπως εἴπαμε. Ἑπο-
μένως, ἡ οἰκογένεια χρειάζεται
πρός τά ἐκεῖ νά ἀποβλέπει. Τό
σχολεῖο χρειάζεται πρός τά ἐκεῖ
νά ἀποβλέπει. Οἱ διάφοροι κοι-
νωνικοί χῶροι καί ἄλλοι πρός τά
ἐκεῖ. Αὐτό δέν εἶναι μία ἀνέφε-
λη πορεία, τό ξέρουμε καλά.
Ὑπάρχουν ἀντιξοότητες, ἀλλά τό
νά μπορεῖ ὁ νέος ἄνθρωπος νά ξε-
περνᾶ τίς ἀντιξοότητες καί, ὅπως
ὁ πνευματικός αὐτός πού ἀνέ-
φερα πρίν, τό νά μπορεῖ ἀκόμη
καί τίς ἀντιξοότητες νά τίς ἐξου-
δετερώνει καί νά τίς χρησιμοποιεῖ
πρός ὄφελος τῆς ἀναπτύξεως
τοῦ προσώπου, αὐτό πρέπει νά
εἶναι μία ἱκανότητα, τήν ὁποία ἡ
ζωή ἡ ἴδια θά χρειαστεῖ νά δώσει
στό νέο ἄνθρωπο. Δηλαδή δέν τοῦ
δίνει μόνο, δέν καλεῖται νά δώσει
μόνο στό παιδί κανείς καί στό νέο
ἄμεση βοήθεια, ἄμεση ὡς πρός τό
περιεχόμενο, ἀλλά νά τοῦ δώσει
τήν ἱκανότητα ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος
νά βελτιώνει διαρκῶς τήν πορεία
πρός τό νά γίνει πρόσωπο.
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Ἀποτελεῖ κοινὴ διαπίστωση
ὅτι ὁ σύγχρονος δυτικὸς
πολιτισμὸς ἔχει ὁδηγήσει

τὴν ἀνθρωπότητα σὲ καταστρο-
φικὰ ἀδιέξοδα, καθὼς ὄχι μόνο
ἔχει στηριχθεῖ σὲ ψευδεῖς θεωρή-
σεις περὶ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου
καὶ τοῦ κόσμου καὶ συνεπῶς ὁ
τρόπος ζωῆς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν
κοσμοθεωρία του εἶναι αὐτοκα-
ταστροφικὸς, ἀλλὰ ἐπιπλέον χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐπίμονη
τάση γιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἐπιβολή
στὶς κοινωνίες καὶ στὶς συνειδήσεις.
Ἡ ἐπιβολὴ αὐτὴ γίνεται συστη-
ματικὰ καὶ μέσα ἀπὸ πολλοὺς μη-
χανισμούς χειραγώγησης, ἐλάχι-
στους ἀπὸ τοὺς ὁποίους συχνὰ συ-
νειδητοποιοῦμε. Γεγονός πάντως
εἶναι ὅτι οἱ πιέσεις ποὺ ἀσκοῦνται
εἶναι τεράστιες, ἑστιάζονται στὴν
ἐπιβολὴ ἑνὸς αὐτοκαταταστροφι-
κοῦ τρόπου ζωῆς (ἀτομοκεντρι-

σμός, λατρεία κέρδους / ἐπιτυχίας
/ παραγωγῆς, εὐδαιμονισμός κ.ἄ.)
καὶ οὐσιαστικὰ ὁδηγοῦν στὸν
«στραγγαλισμὸ» τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου. 

Στὸ μικρὸ αὐτὸ ἄρθρο θὰ ἐξε-
τάσουμε -ἔστω ἀδέξια- τρόπους με
τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ ἀντι-
σταθοῦμε στὶς πιέσεις αὐτές, ὀργα-
νώνοντας τὴ ζωή μας μὲ διάταξη
ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς
ὀρθόδοξης παράδοσης, ἀναζητών-
τας νά βιώσουμε στὸ μέτρο τῆς
δικῆς μας νηπιακῆς πνευματικῆς
ἡλικίας τὰ ὅσα μας λένε οἱ ἅγιοι
πατέρες γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρό-
σωπο, τὴ σχέση του μέ τόν Θεὸ,
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τὸν
κόσμο καὶ ἀποφεύγοντας κινδύ-
νους ποὺ ἐλλοχεύουν γιὰ νὰ μᾶς
ἀποπροσανατολίσουν στὴν ἀνα-
ζήτησή μας αὐτή. 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

«Εἰρήνευσε ἐσὺ 
καὶ χιλιάδες ἄνθρωποι θὰ εἰρηνεύσουν μαζί σου»                                            

Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ

Πρωτ. Ἡλία Κουτραφούρη
Θεολόγου
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Ἀνακαλύπτoντας 
τὸν τόπο τῆς καρδιᾶς.

(Ξεκινώντας ἀπὸ τὸν πυρήνα
τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης)

Ὁ Χριστὸς μιλοῦσε ἐπίμονα στοὺς
συγχρόνους του Ἰουδαίους γιὰ τὸν
τόπο τῆς καρδιᾶς, τὸν ὁποῖον ἐκεῖνοι
ἀγνοοῦσαν τραγικά. Δὲν δίσταζε νὰ
χρησιμοποιήσει τὶς πιὸ σκληρὲς
ἐκφράσεις -πραγματικὰ τὶς πιὸ
σκληρὲς ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὸ πανά-
χραντο στόμα Του!- προκειμένου νὰ
θεραπεύσει τὴν πεισματικὴ φαρι-
σαϊκὴ ἀπόκρυψη αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Ἐκεῖ, στὴ βαθεία καρδία, στὸν πυ-
ρήνα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, κρί-
νονται τὰ πάντα. Ἐκεῖ καλεῖται ὁ
ἄνθρωπος νὰ ἑστιάσει τὸν ἀγώνα
του γιὰ κάθαρση, γιατὶ ἀπὸ ἐκεῖ
ἐξαρτᾶται ἡ ὅραση ἢ ἡ τύφλωση, ἡ
ἀλήθεια ἢ τὸ ψεῦδος, ἡ ζωὴ ἢ ὁ θά-
νατος καὶ ἡ σήψη. Καὶ βέβαια, ἀπὸ
τὸ «περίσσευμα τῆς καρδίας» ὅλα
αὐτὰ «ἐξέρχονται» καὶ ἐπηρεάζουν
τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις. Ὅλες οἱ
ἐντολὲς τοῦ Κυρίου τελικὰ ἀπο-
σκοποῦν στὴν ἀνακάλυψη αὐτοῦ
τοῦ χώρου τῆς καρδιᾶς, καὶ στὴν
ἑτοιμασία του γιὰ τὴν ἕνωση σὲ
αὐτὸν μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό. 

Ἡ ζωτικὴ ἀνάγκη
τῆς ἡσυχίας 

Γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ
ἔλθει σὲ ἀληθινὴ κοινωνία μὲ τὸν
Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους
χρειάζεται πρωτίστως νὰ «ἔλθει εἰς
ἑαυτὸν». Γιὰ νὰ βρίσκεται σὲ ἀλη-
θινὴ σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὰ ἄλλα
ἀνθρώπινα πρόσωπα, χρειάζεται
νὰ ἔρχεται συνεχῶς «εἰς ἑαυτόν»,
νὰ ἐπιστρέφει στὸν τόπο τῆς καρ-
διᾶς γιὰ νὰ ἑνοποιεῖ τὴν κατακερ-
ματισμένη του ὕπαρξη, καὶ νὰ τὴν
προσφέρει στὸν ἐν Τριάδι ἕνα Θεόν
πρός «μονήν». Αὐτὸ οὐσιαστικὰ κα-
ταδεικνύει τὴ ζωτικὴ ἀνάγκη τῆς
ἡσυχίας. 

Ἰδιαίτερα στὶς τόσο ἀντίξοες
συνθῆκες ποὺ ἔχει ἐπιβάλει ἕνας
τόσο «ἀντι-ησυχαστικός» δυτικὸς
πολιτισμός, ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται
περισσότερο ἀπὸ ποτέ, κάποιον
ἐλάχιστο ἴσως ἀλλὰ σωτήριο, χρό-
νο καὶ τόπο (ταμιεῖον) ἡσυχίας. Σὲ
αὐτὸν θὰ χαρίζει στὸν ἑαυτὸ του τὴν
εὐκαιρία νὰ «κατοπτεύει τὸν ἐντὸς
ἄνθρωπον», νὰ «ἀφαιρεῖ τὰ εἰδεχθῆ
προσωπεῖα» του, νὰ θεραπεύει τὴν
«ἀγενεστάτη» διάσπαση τῆς ψυχῆς
του, καὶ τέλος μὲ τὸ χαροποιὸν πέν-
θος καὶ τὴν προσευχὴ νὰ λαμβάνει
ἀπὸ τὸν Θεὸ «τὸ χωρητικὸν τῶν χα-
ρισμάτων δῶρον, τὴν τῶν λογισμῶν
εἰρήνην» (Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς).
Ἔχοντας αὐτὴν τὴν ἐσωτερικὴ εἰρή-
νη ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὶς προϋποθέ-
σεις νὰ ἔλθει σέ οὐσιαστικὲς καὶ
ἀληθινὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους
ἀνθρώπους καὶ νὰ ἐργαστεῖ στὴ



21ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

διακονία τῆς κοινότητας, ὥστε ἡ
«προκοπὴ τοῦ βίου» νὰ συνδυάζε-
ται ἁρμονικὰ μὲ τὴν «προκοπὴν τῆς
πίστεως». 

Τὸ σχῆμα 
τῶν ὁμόκεντρων κύκλων

(Ἡ προτεραιότητα 
τῶν σχέσεων εὐθύνης)

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ
πίεση ποὺ δέχεται ἰδιαίτερα σήμε-
ρα ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ «ὁρατοὺς καὶ
ἀοράτους ἐχθροὺς», ποὺ βρίσκονται
μέσα του καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸν, τὸν
ὠθεῖ στὸ νὰ παραδοθεῖ σὲ μὶα συ-
νεχὴ καὶ ξέφρενη, κενὴ ἐξωστρέφεια,
παραμελώντας καὶ ἀφήνοντας τε-
λευταῖο ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ
φροντίζει ἑπιμελέστερα ὡς πρῶτο. 

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὸ
σημεῖο αὐτὸ θὰ χρησιμοποιήσουμε
τὸ παραστατικὸ σχῆμα τῶν ὁμό-
κεντρων κύκλων. Θεωροῦμε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος καλεῖται νὰ λειτουργεῖ
μέσα ἀπὸ ὁμόκεντρους κύκλους.
Στὸν πυρήνα, ὁ πρῶτος κύκλος
ἀντιστοιχεῖ στὴν καλῶς νοούμενη
φροντίδα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν
ἑαυτό του, καὶ οἱ ἑπόμενοι διαδοχικὰ
ἀντιστοιχοῦν στὶς σχέσεις εὐθύνης
ποὺ ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ φροντί-
σει κατὰ προτεραιότητα. Ἕνα πα-
ράδειγμα γιὰ τοὺς ἐγγάμους θὰ
μποροῦσε νὰ σχηματοποιηθεῖ ὡς
ἑξῆς: φροντίδα ἑαυτοῦ - φροντίδα
σχέσης μὲ τὸν/τὴν σύζυγο- φροντί-
δα σχέσης μὲ τὰ παιδιά – ἐργασία
– φιλία- κοινωνική δράση κ.ο.κ. 

Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος παραμελήσει ἕνα

απὸ τοὺς πρώτους κύκλους καὶ ζη-
τήσει νὰ ἀφοσιωθεῖ σὲ ἕνα ἄλλο ἐξω-
τερικότερο, εἶναι πολὺ πιθανὸ αὐτὸ
νὰ ἀποβεῖ καταστροφικό, καθὼς ὁ
ἄνθρωπος κινδυνεύει νὰ ἐξαντληθεῖ
καὶ νὰ καταρρεύσει ἢ νὰ προσέρ-
χεται στοὺς ἑπόμενους κύκλους κε-
νός, ἄδειος ἀπὸ οὐσιαστικὸ περιε-
χόμενο, καὶ ἀδύναμος νὰ ἔλθει σὲ
ἀληθινὴ καὶ οὐσιαστικὴ κοινωνία.
Ἀντίθετα ἡ φροντίδα τῶν ἐσωτερικῶν
κύκλων κατὰ διαδοχικὴ προτεραι-
ότητα ἀνάλογα μὲ τὴ σχέση εὐθύνης,
χαρίζει στὸν ἄνθρωπο πληρότητα καὶ
δύναμη, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ προχω-
ρήσει οὐσιαστικὰ καὶ στοὺς ἑπόμε-
νους κύκλους. Λειτουργεῖ κατὰ κά-
ποιον τρόπο ὡς μία ἐγγυημένη
ἐπένδυση ποὺ ἀποδίδει πολλαπλά-
σια στοὺς ἑπόμενους κύκλους. Ἀνα-
μένεται βέβαια ἡ πληρότητα στοὺς
ἐσωτερικοὺς κύκλους νὰ «ξεχειλί-
σει» μὲ φυσικὸ τρόπο στοὺς ἑπό-
μενους.

Ὁ ἐκ δεξιῶν κίνδυνος
Ἐπειδὴ ἡ φροντίδα στὴν ὁποία

ἀναφερθήκαμε συνεπάγεται ἀνά-
ληψη εὐθύνης, καὶ αὐτὴ μὲ τὴ σει-
ρά της ἀποφάσεις καὶ ἀλλαγὲς
συχνὰ ὀδυνηρὲς γιὰ τὸν παλαιὸ
καὶ βολεμένο, μαλθακό ἑαυτό μας,
αὐτὸς ἀναζητᾶ τεχνηέντως τρόπους
ἀπόδρασης. Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἐπι-
πλέον λόγος (πέρα ἀπὸ τὴν ἐνέργεια
τοῦ πονηροῦ πνεύματος καὶ τὴν ἐπί-
δραση τοῦ κόσμου) γιὰ τὸν ὁποῖο
βρισκόμαστε ἐκτεθειμένοι σὲ σχετι-
κοὺς κινδύνους. 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Ὡς πρῶτον κίνδυνο καὶ συνηθέ-
στερο ἐπισημαίνουμε τὸν ἐκ δεξιῶν
κίνδυνο. Μὲ τὴ φράση αὐτὴ
ἐννοοῦμε τὴν τάση ποὺ ἔχουν ἰδι-
αίτερα οἱ εὐαίσθητης ψυχοσύνθεσης
χριστιανοὶ νὰ υἱοθετοῦν στάσεις καὶ
συμπεριφορὲς «αὐτοθυσίας» γιὰ
ἕνα θεωρητικὰ καλὸ σκοπό. Ἐκ δε-
ξιῶν λοιπὸν προβάλλεται ἡ πρόφαση
τῶν καλῶν ἔργων καὶ τῆς κοινωνικῆς
δράσης γιὰ νὰ παραμεληθεῖ ἡ ἡσυ-
χαστικὴ ἐργασία, ἡ πρόφαση τῆς
ἀφοσίωσης στὰ παιδιὰ γιὰ νὰ πα-
ραμεληθεῖ ἡ φροντίδα τῆς σχέσης
τῶν συζύγων, ἡ εργασία σὲ βάρος
τῆς σχέσης μὲ τὰ παιδιά, ἡ φιλία σὲ
βάρος τῆς ψυχικὴς καὶ σωματικῆς
ὑγείας κ.ο.κ.

Ὁ κίνδυνος 
τῆς παραθεώρησης 

τῆς ψυχοσωματικῆς ἑνότητας
Ἕνας ἐπίσης συνηθέστατος κίν-

δυνος εἶναι αὐτὸς τῆς παραθεωρή-
σεως τῆς ψυχοσωματικῆς ἑνότητας
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν ἀνθρωπίνων.
Ἡ φροντίδα γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ
τὶς σχέσεις εὐθύνης μας ὀφείλουμε
νὰ ἀγκαλιάζει συνολικὰ τὶς σωμα-
τικές, ψυχικὲς καὶ πνευματικὲς
ἀνάγκες καὶ διαστάσεις, καὶ νὰ
ἀποφεύγει ὁποιαδήποτε μονομέ-
ρεια. Κλασικὸ πλέον ἔχει καταστεῖ
τὸ παράδειγμα τῶν γονέων ποὺ
ἀπουσιάζουν συνεχῶς ἀπὸ τὸ σπί-
τι καὶ ἐξαντλοῦν τὴ φροντίδα τους
γιὰ τὰ παιδιά στὴ συσσώρευση παι-
χνιδιῶν, ὑπηρεσιῶν καὶ περιου-
σιῶν, ἀφήνοντάς τα νὰ λιμοκτονοῦν

ψυχικὰ καὶ πνευματικά. Ἀλλὰ ἀπὸ
τὴν ἄλλη δυστυχῶς ὡς χριστιανοὶ δι-
στάζουμε νὰ ξεσκεπάσουμε τὸ ἐπί-
σης συχνὸ καὶ τραγικὸ φαινόμενο
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τρέχει στὶς
ἀγρυπνίες καὶ τηρεῖ μὲ αὐστηρότητα
τοὺς ἐξωτερικοὺς τύπους τῶν νη-
στειῶν καὶ τῶν κανόνων,  ἐνῶ συγ-
χρόνως γίνεται σκληρόκαρδος, ἀδί-
στακτος «ὀλετήρ» τῆς «ὁμόνοιας
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων» γιὰ
τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία δεήθηκε
ἐκτενῶς στὸ μυστήριο τοῦ γάμου
του. 

Ὁ κίνδυνος τοῦ ἀορίστου 
Σημαντικὸς ἐπίσης κίνδυνος εἶναι

ὁ κίνδυνος τοῦ ἀορίστου. Αὐτὸς συ-
νίσταται στὴν τάση νὰ ἀποφεύγουμε
νὰ ἑστιάσουμε στὸ συγκεκριμένο,
τοῦ ἐδῶ καὶ τοῦ τώρα, ἐπικαλού-
μενοι τὴ φροντίδα μας γιὰ τὸ ἀόρι-
στο, τοῦ γενικοῦ καὶ τοῦ μετά. Ἀπὸ
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αὐτὸν τὸν κίνδυνο φαίνεται νὰ
ζητᾶ νὰ μᾶς προστατέψει ὁ Κύριος,
ὅταν, γιὰ τὴ σχέση μας μὲ τοὺς
ἄλλους, μᾶς διηγήθηκε τὴν παρα-
βολὴ τοῦ καλοῦ σαμαρείτου (τίς
ἐστί μου πλησίον;) καὶ γιὰ τὴ σχέ-
ση μας μὲ τὸν ἴδιο,  τὴν παραβολὴ
τῆς κρίσεως (πότε σὲ εἴδομεν;). 

Ὁ κίνδυνος τῆς χρήσης 
καὶ τῆς συγκάλυψης 

Κεφαλαιώδους σημασίας γιά τὴ
διάσωση τοῦ προσώπου στὴν κα-
θημερινή μας ζωή εἶναι ἡ ἀντιμε-
τώπιση τοῦ κινδύνου τῆς χρησιμο-
ποιήσης τοῦ ἄλλου. Μιὰ προσεκτικὴ
μελέτη μπορεῖ νὰ καταδείξει ὅτι
στὸ ζήτημα αὐτὸ βρίσκεται ἡ οὐσία
κάθε ἁμαρτίας. Ἔχουμε συχνὰ τὴ
δαιμονικὴ τάση νὰ μετατρέπουμε
τὰ πρόσωπα σὲ ἀντικείμενα καὶ νὰ
τά χρησιμοποιοῦμε πρὸς ἴδιον ὄφε-
λος. Στὴν πραγματικότητα μάλιστα
ὑποσυνείδητα ἀξιολογοῦμε κάθε
ἄνθρωπο καὶ τὴ σχέση μας μαζί του
ἀπὸ τό κατὰ πόσο αὐτὸς μᾶς εἶναι
χρήσιμος σὲ κάτι. Μὲ αὐτὸ τὸ τι-
ποτένιο κριτήριο συνάπτουμε ἢ
διακόπτουμε, φροντίζουμε ἢ πα-
ραμελοῦμε διαπροσωπικὲς σχέ-
σεις, συμπεριλαμβανομένης  καὶ τῆς
σχέσης μας  μὲ τὸν Θεὸ, ὅπερ καὶ
φοβερότερον. Ἔτι φοβερότερον εἶ-
ναι ὅτι τὴν τάση μας αὐτήν τὴν συγ-
καλύπτουμε μὲ διάφορα προπε-
τάσματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ χειρό-
τερο εἶναι τὸ προπέτασμα λιβανιοῦ.  

Τὸ προπέτασμα
τοῦ λιβανιοῦ 

Τολμοῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε
τὴν ἀδόκιμη αὐτὴ ἔκφραση, γιὰ νὰ
δηλώσουμε μὲ ἐμφαντικὸ τρόπο τὴν
τραγικὴ ἐκείνη κατάσταση κατὰ τὴν
ὁποία ὁ χριστιανὸς προβάλλει προ-
φάσεις εὐσεβείας  γιὰ νὰ καλύψει: 

α) τὴν ἀπὸ μέρους του μετα-
τροπὴ μιᾶς διαπροσωπικῆς σχέσης
σὲ ἰδιοτελὴ χρήση (π.χ. οἱ γονεῖς
ποὺ μὲ θρησκευτικὲς προφάσεις
χρησιμοποιοῦν τὰ παιδιά τους γιὰ
νὰ βελτιώνουν τὴ δική τους αὐτο-
εικόνα καὶ τὸ κοινωνικό τους προ-
φίλ ἢ ἄλλοτε ἐπεμβαίνουν ἀσύ-
στολα σὲ προσωπικὰ θέματα τῶν
παιδιῶν ἀκόμη καὶ στὸ γάμο τους
γιὰ τὸν ἴδιο ἢ παρόμοιους λόγους
ὅπως ἡ κάλυψη δικῶν τους συναι-
σθηματικῶν ἀναγκῶν),

β) τὴν ἄτακτη ὑποχώρησή του
ἀπὸ τὸ πεδίο μιᾶς σχέσης γιὰ τὴν
ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἐργαστεῖ
σκληρὰ (π.χ. ἡ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς
ταπείνωσης καὶ τῆς ὑπομονῆς μὴ
ἔκφραση τῶν ἀληθινῶν συναισθη-
μάτων καὶ ἡ συσσώρευση ἐσωτε-
ρικοῦ γογγυσμοῦ καὶ ὀργῆς γιὰ τὴν
καταπίεση στὸ γάμο ἢ στὴν ἐργα-
σία ἢ στὴ φιλία),

γ) τὴν ἀπροθυμία του γιὰ ἀνά-
ληψη οὐσιαστικῆς φροντίδας μιᾶς
σχέσης εὐθύνης καὶ τὴν ἀπόδρασή
του ἀπὸ αὐτήν (π.χ. ἡ ἀφοσίωση σὲ
πνευματικὲς ἐνασχολήσεις ὡς πρό-
φαση γιὰ τὴ φυσικὴ καὶ ψυχικὴ
ἀπουσία ἀπὸ τὴν οἰκογένεια).

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Ἀνάγκη τόλμης 
καὶ εὐρεσιτεχνίας

Γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ
ἀποφύγει ὅλους τοὺς παραπάνω
κινδύνους χρειάζεται νὰ τολμήσει
δραστικὲς ἀλλαγὲς στὸν τρόπο τῆς
ζωῆς του μὲ τὶς ὁποῖες θὰ θεμε-
λιώσει τὶς προϋποθέσεις γιὰ ἀλη-
θινὲς σχέσεις κοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ
καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ δρα-
στικὲς αὐτὲς ἀλλαγὲς πιθανότατα
νὰ ἀφοροῦν κάποτε μικρὲς καὶ κα-
θημερινὲς συνήθειες, ἁπλὰ καὶ
φαινομενικὰ ἐπουσιώδη πράγμα-
τα τὰ ὁποῖα ὡστόσο εἶναι δυνατὸν
νὰ κάνουν τὴν οὐσιαστικὴ διαφορὰ
στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς καθημερι-
νότητας. Μικροὶ καὶ ἐφικτοὶ κα-
νόνες προσευχῆς, ἀξιοποίηση τῶν
«κενῶν» χρόνων π.χ. τῶν δρομο-
λογίων μέ τὴν ἐπανάληψη τῆς
εὐχῆς ἢ τὴν ἀκρόαση ὁμιλιῶν καὶ
ὕμνων, μείωση τῆς σπατάλης τοῦ
χρόνου (διαδίκτυο, τηλεόραση
κ.λπ.), μικρὴ ἀλλὰ καθημερινὴ
πνευματικὴ μελέτη, διέλευση καὶ
προσκύνηση ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς να-
ούς πρίν ἢ μετὰ τὴν ἐργασία, τὸ
κοινὸ οἰκογενειακὸ γεῦμα, ἡ κοινὴ
οἰκογενειακὴ προσευχή, τακτικὲς
εὐκαιρίες μὲ ποιοτικὸ χρόνο ἐπι-
κοινωνίας τῶν συζύγων κάποτε
κατ’ ἰδίαν καὶ κάποτε μὲ τὰ παι-
διὰ, ὁ οἰκογενειακὸς ἐκκλησιασμὸς
τῆς Κυριακῆς καὶ ἡ διατήρηση τῆς
ἑορταστικῆς ἀτμόσφαιρας τῆς ἡμέ-
ρας κ.λπ. εἶναι κάποια ἁπλὰ τέ-
τοια παραδείγματα. Ὡστόσο ὀφεί-

λουμε νὰ τονίσουμε ὅτι ὁ χρι-
στιανὸς θὰ πρέπει ὄχι μόνο νὰ ἐπι-
δείξει θάρρος, ὥστε μέσα σὲ
πνεῦμα ἔμπρακτης μετανοίας νὰ
ἀλλάξει δραστικὰ τὴ ζωή του δια-
κόπτοντας ἐπιζήμιες πρακτικὲς
καὶ ἐγκαινιάζοντας καινούργιες
ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναζητήσει ἔξυπνους
τρόπους ποὺ θὰ ἀφοροῦν τὶς
συνθῆκες, τὶς περιστάσεις, τὶς δυ-
νατότητες, τοὺς ρυθμοὺς, τὶς ἰδιο-
μορφίες τῆς δικῆς του ζωῆς καὶ τὴν
προσωπική του πνευματικὴ ἡλικία
καὶ ἰδιοσυγκρασία. 

Ἐκζήτηση φωτισμοῦ 
καὶ διακρίσεως

Ἀπὸ τὰ παραπάνω εἶναι ὁλο-
φάνερο ὅτι ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται
νὰ ζητᾶ μὲ θερμὴ προσευχὴ φω-
τισμὸ καὶ διάκριση ἀπὸ τὸν Θεὸ
γιὰ τὴν ἀπὸ μέρους του φροντίδα
τῆς δικῆς του συγκρότησης καὶ τῶν
διαπροσωπικῶν του σχέσεων.
Εἶναι ἀνάγκη νὰ συνειδητοποι-
ήσουμε πόση νήψη καὶ ἄσκηση
χρειάζεται κάτι τέτοιο καὶ ἡ συ-
νειδητοποίηση αὐτὴ νὰ μᾶς ὁδη-
γήσει σὲ ἐμπνευσμένη προσευχὴ τὸ
πρωί, ἀδιάλειπτη προσευχὴ καθό-
λη τὴ μέρα καὶ προσευχὴ μετα-
νοίας τὸ βράδυ. Σὲ αὐτὸν τὸν ἀγώ-
να γιὰ διάκριση πολύτιμη καὶ
αναντικατάστατη εἶναι ἡ συμβολὴ
τῆς καθοδήγησης τοῦ πνευματικοῦ
πατέρα, ἡ ὑγιὴς σχέση μὲ τὸν ὁποῖο
ὡστόσο δὲν ἀποτελεῖ δεδομένο
ἀλλὰ ζητούμενο.
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Τό βιβλίο τοῦ Θεοδώρου Ζιά-
κα «Πέρα ἀπό τό ἄτομο…»
(ἔκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2003),

θά λέγαμε ὅτι εἶναι ἕνα σπουδαῖο
ἔργο ἐθνικῆς καί ἀτομικῆς αὐτο-
γνωσίας. Μέ μεγάλη συστηματι-
κότητα ἐξετάζει πολλά κεντρικά ζη-
τήματα τῆς πορείας τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου καί ἐξά-
γει ἐπαναστατικά συμπεράσματα.
Στή μικρή αὐτή παρουσίαση θά
προσπαθήσουμε νά σκιαγραφή-
σουμε κάποιες πτυχές τοῦ πονή-
ματος μέ κεντρική ἔννοια τό Πρό-
σωπο. 

1. Ὁ Ζιάκας ἀρχικά ἀνασκοπεῖ
τήν ἱστορική διαδρομή τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ καί διαπιστώνει ὅτι δέν
εἶναι ἡ ἐξατομίκευση πού μᾶς λεί-
πει, ἀλλά τό συλλογικό πνεῦμα.
«Τό τρένο τῆς ἐξατομίκευσης»,

ὅπως λέει, «τό εἶχαν πάρει οἱ
Ἕλληνες ἤδη ἀπό τήν ὁμηρική
ἐποχή καί τό ἐκτροχίασαν, ἐκεῖ κά-
που στόν τέταρτο π.Χ. αἰῶνα.
Γνώρισαν πολύ καλά τήν ἐξατομί-
κευση μέχρι τήν ἔσχατη ὁλοκλή-
ρωσή της: τήν ἀποσύνθεση τοῦ Ἀτό-
μου, τό σοφιστικό καί τό σχετικι-
στικό πνεῦμα, τόν γραικυλισμό
καί τόν μηδενισμό». Ἡ ἑλληνιστι-
κή καί ἡ ρωμαϊκή ἐποχή χαρακτη-
ρίζονται ἀκριβῶς ἀπό τήν παρα-
τεταμένη κρίση τῆς ἑλληνικῆς ἐξα-
τομίκευσης. Ἐφεξῆς τό πρόβλημα
τῶν Ἑλλήνων δέν ἦταν πῶς θά "γί-
νουν ἄτομα", ἀφοῦ ἦταν ἤδη, ἀλλά
πῶς θά ξεπεράσουν τό δίπολο
κολεκτιβισμοῦ-ἀτομικισμοῦ. Πῶς
θά ἀποφύγουν τήν ὑποστροφή
στήν κολεκτιβιστική βαρβαρότητα,
στήν ὁποία κινδυνεύει νά κατα-

«Πέρα ἀπό 
τό ἄτομο. 
Τό αἴνιγμα 
τῆς ἑλληνικῆς 
ταυτότητας»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γιάννη Ἀντωνιάδη
Θεολόγου

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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ποντιστεῖ ἡ ἐξατομίκευση στή φάση
τῆς ὁλοκλήρωσής της. Ἤ ἀλλιῶς:
πώς θά ἀναπτύξουν συλλογικό
πνεῦμα, χωρίς νά χάσουν τήν ἀτο-
μικότητά τους. Ἡ περιπέτεια τῆς
ἑλληνικῆς ταυτότητας εἶναι τό δια-
χρονικό αὐτό τάνυσμα τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ νά ὑπερβεῖ τήν πόλωση ἀτο-
μικισμοῦ-κολεκτιβισμοῦ.

2. Οἱ πολιτισμοί τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων καί τῶν νεωτερικῶν εὐρω-
παίων ἦταν, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Θε-
όδωρος Ζιάκας, ἀτομοκεντρικοί, μέ
τήν ἔννοια ὅτι στή φάση τῆς ἀνόδου
τούς εἶχαν ὡς ἀνθρωπολογικό πρό-
τυπο τό ὑπεύθυνο ἄτομο, τόν πολί-
τη. Ἡ κυριαρχία, ἀπό ἕνα σημεῖο καί
πέρα, τῆς μηδενιστικῆς ἐπιπολαι-
ότητας συμπίπτει, στούς ἀτομο-
κεντρικούς πολιτισμούς, μέ τήν
ἀνάπτυξη συνθηκῶν ἀνθρωπολο-
γικῆς ἀποσύνθεσης, συνθηκῶν στίς
ὁποῖες θά ἀναφέρεται διεξοδικά σέ
ὅλο τό βιβλίο. «Ὅταν ἡ ἐξατομί-
κευση ὁλοκληρώνεται καί ἡ διάκριση
θείου καί ἀνθρωπίνου ἐξατμίζεται,
τότε ἡ ἀτομοκεντρική κοινωνία κα-
τολισθαίνει πρός τό «κάτω ὅριο», τό
«σημεῖο μηδέν» τοῦ πολιτισμοῦ, τήν
ἀλληλοσφαγή». Στίς συνθῆκες αὐτές
ἔχουμε, κατά κανόνα, λέει ὁ Ζιάκας,
ὑποστροφή σέ μορφές κολεκτιβι-
σμοῦ παντελῶς ὁλοκληρωτικές,
ὅπως ἔχει δείξει ὁ 20ος αἰώνας. 

3. Τό ἐρώτημα πού θέτει ὁ Θεό-
δωρος Ζιάκας εἶναι τό ἄν μπορεῖ
μέσα σ’ αὐτές τίς συνθῆκες, νά τε-
θεῖ ζήτημα ὑπέρβασης τοῦ ἀνθρω-
πολογικοῦ διπόλου ἀτομικισμοῦ -
κολεκτιβισμοῦ, ὅπως συνέβη στήν

ὕστερη ἀρχαιότητα, τή Βυζαντινή
δηλαδή περίοδο γιά νά λάβει ὡς
ἀπάντηση τόν χριστιανισμό. Τίθεται
ἐπίσης αὐτό τό ἐρώτημα καί σήμε-
ρα, στήν ἐποχή τοῦ μεταμοντέρνου
μηδενισμοῦ.

4. Ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἀνθρωπολο-
γικοῦ διπόλου (κολλεκτιβισμός –
ἀτομισμός) σύμφωνα μέ τόν Ζιάκα
ἔτσι ὅπως τό ἀναλύει στό «Πέρα
ἀπό τό Ἄτομο» δέν εἶναι ἁπλῶς
ὄνειρο ἤ εὐσεβής πόθος. Σύμφωνα
μέ τήν Ὀρθόδοξη παράδοση, τό
ἀνθρωπολογικό δίπολο μπορεῖ νά
ὑπερβαθεῖ καί νά ἐμφανιστεῖ ἕνας
τρίτος τύπος ἀνθρώπου: τό Πρό-
σωπο. Κατ’ ἀρχήν τό Πρόσωπο
εἶναι τό ἄτομο, τό ὁποῖο ἔχει τεθεῖ
ἔξω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ θυσια-
στικοῦ μηχανισμοῦ. Αὐτό σημαίνει
ὅτι μπορεῖ τό Πρόσωπο νά «πάρει
ἐπάνω» του τό συλλογικό μίασμα
(τίς «ἁμαρτίες τοῦ κόσμου»), ἐπι-
τρέποντας στήν κοινότητα νά θε-
μελιώσει τήν ἑνότητά της στή δική
του μαρτυρία-μαρτύριο (θυσία-
αὐτοθυσία). Πρότυπο-ἀρχέτυπο τοῦ
ἀνθρωπολογικοῦ αὐτοῦ τύπου εἶναι
ὁ Ἐσταυρωμένος. Ἡ ἀνθρωπολογία
τοῦ Σταυροῦ προσφέρει μία ἄλλη
βάση γιά τήν ἀτομικότητα: τήν
Ἀγάπη. Κατά σύμπτωση μόνο σ’
αὐτή τή βάση εἶναι δυνατή καί ἡ
ἀπόλυτη-ἀκατάλυτη ἀτομικότητα,
τήν ὁποία εἰς μάτην προσπαθεῖ νά
ἀποκτήσει τό ἄτομο κατά τή
διαμορφωτική-ἀνοδική
του φάση. Ἡ ἀνθρωπο-
λογία τοῦ Σταυροῦ εἰσά-
γει, ἐπίσης, μίαν ἄλλη
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ἀντίληψη γιά τή δύναμη:
ἡ ἀληθινή δύναμη εἶναι ἡ

αὐτοθυσιαστική ἀγάπη.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν

ἕνα πρόσωπο τό ὁποῖο πε-
ριεῖχε τήν ἀνθρώπινη καί τή θεία
φύση σέ μία κατάσταση ἁρμονικῆς
συλλειτουργίας. Καί ἔγινε ἡ ὁρατή
γέφυρα ἀνάμεσα στό θεῖο καί τό
ἀνθρώπινο. Ἡ πρόσληψη τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσης ἀπό τόν ἐνσαρκωθέν-
τα Θεό ἄνοιξε νέες ἀπίστευτες
προοπτικές γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅπως
ὁ Θεός ἐνσαρκώθηκε μποροῦσε καί
ὁ ἄνθρωπος νά θεωθεῖ. Δηλαδή, νά
μπεῖ σέ μία πορεία ὁμοιώσεως μέ
τόν ἐνσαρκωθέντα Θεό, καί μέ
ἁπτό καί ἐμπειρικό τρόπο νά λάβει
ἐντός του τή Θεία Ἀγάπη, χάρισμα
ἀπό τόν Θεό καί μέ αὐτή τή δύνα-
μη νά μεταμορφώσει τόν ἑαυτό τοῦ
ἐσωτερικά καί νά ἀρχίσει νά μετα-
μορφώνει καί τόν κόσμο ἐξωτερικά.

5. Ἀπό τούς Ἕλληνες Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ὁ Ζιάκας δίνει ἔμφαση
στήν ἀνθρωπολογική κλίμακα, κατά
τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι διακρίνονται
σέ «δούλους», «μισθωτούς» καί
«φίλους» τοῦ Θεοῦ. Οἱ πρῶτοι,
μᾶς ἐξηγεῖ, ἀφοροῦν τά κολεκτιβι-
στικά πολιτισμικά πρότυπα, ὅπου
προέχει ἡ ὑπακοή καί ἡ συμμόρ-
φωση. Οἱ δεύτεροι τά ἀτομοκεν-
τρικά, ὅπου προέχει ἡ ἰσότιμη
ἀνταλλαγή μέ ὅρους ἀμοιβαίου
ὠφελιμισμοῦ. Οἱ τρίτοι ἀφοροῦν στό
προσωποκεντρικό πρότυπο, ὅπου
προέχει ἡ αὐθυπερβατική ἀγάπη. Ὁ
ἀτομικός ἀνθρώπινος τύπος δέν
ἀποτελεῖ τήν ὁριστική ἀπάντηση στό

ἀνθρώπινο πρόβλημα. Γιατί εἶναι
στήν πραγματικότητα μεταβατικός
τύπος. Ἔχει τή δυνατότητα νά ἐξε-
λιχθεῖ στόν ἄνθρωπο τῆς Ἀγάπης, τό
Πρόσωπο, ὅπως τό ὀνόμασε ἡ Πα-
ράδοσή μας, ὁ ὁποῖος λαμβάνει
ἀπό τόν Θεό τή Χάρη, δηλαδή τή
Θεία Ἀγάπη καί συλλειτουργεῖ μέ
τόν Θεό.

6. Τέλος, νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ
Ζιάκας στό βιβλίο του δέν ἀρκεῖται
σέ κάποιες ἱστορικές ἀναδρομές ἤ
διαπιστώσεις ἀλλά καταθέτει καί
τήν πρότασή του στό σήμερα. Ἡ πο-
ρεία, ὑποστηρίζει, τοῦ δυτικοῦ πο-
λιτισμοῦ ἀπό τόν κολεκτιβισμό
πρός τόν νεωτερικό ἀτομοκεντρισμό
καί τή σημερινή μηδενιστική ἀπο-
σύνθεση εἶναι ἀπό πάρα πολλές
πλευρές ἀνάλογη τῆς πορείας τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν βα-
θύτερη ἀρχαιότητα ἕως καί τούς
ἑλληνιστικούς χρόνους. Ὡστόσο, ὁ
ἑλληνικός πολιτισμός κατόρθωσε
τότε νά κάνει τό ἑπόμενο βῆμα. Δε-
ξιώθηκε τό προσωποκεντρικό μή-
νυμα τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα
παρῆγε ἕναν οἰκουμενικῆς ἐμβέλει-
ας πολιτισμό ἐπ’ αὐτοῦ. Ἔχει λοι-
πόν στή διάθεσή του τά βασικά
«κλειδιά» γιά μία οἰκουμενικῆς
ἐμβέλειας ἀπάντηση στή σημερινή
ἀγωνία τοῦ θνήσκοντος νεωτερικοῦ
πολιτισμοῦ. Κι ἔτσι, γιά ἄλλη μία
φορά στήν ἱστορία του, ὁ ἑλληνικός
πολιτισμός καλεῖται σήμερα «νά δώ-
σει τά φῶτα του» στόν κόσμο. Κα-
ταλήγει θά λέγαμε μέ τό ρητορικό
ἐρώτημα «Θ’ ἀνταποκριθεῖ ἄραγε
στήν πρόκληση τῶν καιρῶν»;

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄
ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη

(Ἑβρ.  θ´ ,  11-14)

«11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν
διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν
οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, 12 οὐδὲ δι' αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ
δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ  Ἅγια, αἰωνίαν λύτρω-
σιν εὑράμενος. 13 Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δα-
μάλεως ραντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς
καθαρότητα, 14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύμα-
τος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συ-
νείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;».

Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ὁ ἱερός
συγγραφέας τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς κάνει σύγκριση μετα-
ξύ τῶν ἀρχιερέων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τοῦ Μεγάλου Ἀρχιε-

ρέως, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ὅλο κείμενο, θὰ πρέπει νὰ περιγράψουμε μέ

συντομία τὴ θυσία τοῦ ἐξιλασμοῦ, ποὺ προσφερόταν κατά τήν ἐορτή τοῦ
Ἐξιλασμοῦ.  Μία φορὰ τὸν χρόνο, λοιπόν, ὁ Ἀρχιερεύς ἔσφαζε ἔξω ἀπὸ
τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος ἕνα μοσχάρι κι ἕνα τράγο. Κατόπιν μόνος του,
ἔχοντας στὰ χέρια τό δοχεῖο μέ τὸ αἷμα τῶν θυσιασμένων ζώων, εἰσερ-
χόταν ἀνυπόδητος στὸν πιὸ ἱερὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ· τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἐκεῖ
ἐρράντιζε μὲ τὸ αἷμα τὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης καὶ κατόπιν ἔβγαινε ἔξω
καὶ ἐρράντιζε τὸν λαό.

Ἡ θυσία αὐτή βέβαια δέν συγχωροῦσε ἁμαρτίες. Ἁπλῶς προσέφερε «σαρ-
κός καθαρότητα». Ἕνα σωματικό ἁγνισμό, ὥστε οἱ Ἱσραηλίτες νά ἠμπο-
ροῦν νά προσέρχονται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιά νά Τόν λατρεύσουν, χωρίς
τόν φόβο νά ὑποστοῦν κάποια τιμωρία.

Οἱ Ἑβραῖοι μετέχοντας στή θυσία τοῦ Ἐξιλασμοῦ, συνειδητοποιοῦσαν
ὅτι εἶναι ἁμαρτωλοί καί ἔνοχοι. Τούς βοηθοῦσε νά καταλάβουν πόσο με-
γάλο καί φρικτό κακό εἶναι ἡ ἁμαρτία.  Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ἴδια ἡ ἑορ-
τή τοῦ Ἐξιλασμοῦ καί ἡ θυσία πού προσφερόταν κατ᾽ αὐτήν, καλλιεργώντας
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βαθιά τή συναίσθηση τῆς ἁμαρτω-
λότητας τοῦ λαοῦ, πρόβαλλε ἔντονα
τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς μιᾶς καί
μεγάλης ἐκείνης θυσίας, ἡ ὁποία θά
μποροῦσε νά ἐξαλείψει τήν ἁμαρτία!
Ἡ θυσία αὐτή ὄχι μόνο προεικόνιζε,
ἀλλά καί ὁδηγοῦσε στή θυσία τοῦ
Κυρίου. Προετοίμαζε δηλαδή τούς
ἀνθρώπους νά τήν δεχτοῦν, ἀνά-
βοντας μές στίς ψυχές τους τόν πόθο
γιά τήν ἀληθινή λύτρωση.

Ἦλθε λοιπόν ἡ στιγμή κατά τήν
ὁποία ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς μας πρό-
σφερε αὐτή τή θυσία στόν σταυρό
τοῦ Γολγοθᾶ. Θυσία κατά τήν ὁποία
δὲν χρησιμοποίησε τὸ αἷμα τῶν
«τράγων καὶ τῶν μόσχων», ὅπως οἱ
ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ ἔχυ-
σε ἐπάνω στὸν σταυρὸ τὸ δικό του
πολύτιμο Αἷμα. Καὶ τὸ Αἷμα αὐτὸ
δὲν τὸ ἐρράντισε μέσα στὸν Ναὸ τοῦ
Σολομῶντος, στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων,
ἀλλὰ εἰσῆλθε μία φορὰ γιὰ πάντα
στὰ ἐπουράνια ἅγια, στὸν θεϊκὸ θρό-
νο τοῦ οὐρανοῦ, κι ἐκεῖ ἐπρόσφερε
τὸ Αἷμα του. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τό Τί-
μιο αὐτό Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ προσφέρει σ’ ὅλους τοὺς πι-
στοὺς ὄχι ἐξωτερικὴ τυπικὴ καθα-
ρότητα, ἀλλὰ ἐσωτερικὴ λύτρωση καὶ
αἰώνια σωτηρία.

Τὸ αἷμα τῶν θυσιῶν τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης ἦταν σύμβολο καὶ τύπος
τῆς μοναδικῆς καὶ ἀτίμητης θυσίας
τοῦ σταυρωθέντος Κυρίου. Αὐτό
τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ σταυρωθέντος καὶ
ἀναστάντος Χριστοῦ ἔχει ἄπειρη καὶ
ἀνεξάντλητη δύναμη. Ὁ Ἀρχιερεύς
μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ραν-
τίζει ἀπὸ τὸν θεϊκό του θρόνο μὲ τὸ
ἀτίμητο αἷμα του κατὰ τὸ Μυστή-

ριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ
τῆς θείας Κοινωνίας. Καθαρίζει τὴ
συνείδησή μας ἀπὸ κάθε ἁμαρτία
ποὺ νεκρώνει τὴν ψυχή μας.

Ναί, ἀδελφοί. Τό ἀτίμητο Αἷμα τοῦ
Κυρίου εἶναι τό μοναδικό φάρμακο
πού μπορεῖ νά καθαρίσει τήν ψυχή
μας ἀπό τά νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρ-
τίας. Διότι τό αἷμα αὐτό εἶναι τό
Αἷμα τοῦ ἀναμαρτήτου Θεανθρώπου
Κυρίου μας. Εἶναι τό Αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ μας ὁ Ὁποῖος «ἁμαρτίαν οὐκ
ἐποίησεν οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ
στόματι αὐτοῦ» (Α΄ Πέτρ. β΄, 22). Γι’
αὐτό ἀκριβῶς καί τό Αἷμα αὐτό ἔχει
τή δύναμη νά καθαρίζει τήν ψυχή
μας καί τή ζωή μας ὁλόκληρη ἀπό
κάθε ρύπο καί ἁμαρτία. Καθαρίζει
καί ἁγιάζει καί ζωοποιεῖ, διότι εἶναι
τό πανάγιο Αἷμα τοῦ Ζωοδότου, τό
Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου. Αἷμα θεϊκό.
Αἷμα πού κρύβει μέσα του τή θεϊκή
παντοδυναμία. Τό Αἷμα τοῦ Κυρί-
ου δέν μᾶς δίνει ἁπλῶς μιά ἐξωτε-
ρική καθαρότητα, ἀλλά καθαρότητα
ψυχῆς. Ἔχει τή δύναμη νά καθαρί-
ζει κάθε ἁμαρτία. Μπορεῖ νά δια-
λύσει τούς ὄγκους τῶν παθῶν πού
καταπλακώνουν τίς ψυχές μας καί
διώχνουν ἀπό μέσα μας τήν εἰρήνη
καί τή χαρά τοῦ Χριστοῦ. Τό Αἷμα
τοῦ Κυρίου διώχνει τήν ἐνοχή καί τίς
τύψεις ἀπό τήν ψυχή μας. Ἀπομα-
κρύνει τόν φόβο καί τήν ταραχή, πού
φέρνει μέσα μας ἡ ἁμαρτία καί
ἐγκαθιστᾶ τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ
στήν καρδιά μας. Δημιουργεῖ αἴσθη-
μα ἀσφαλείας, τρέφει τήν ἐλπίδα τῆς
αἰώνιας ζωῆς.  

Δέν εἶναι ὅμως μόνο ἡ κάθαρση
καί ἡ λύτρωση ἀπό τά νεκρά ἔργα
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τῆς ἁμαρτίας. Τό Αἷμα τοῦ Κυρίου
μᾶς ἑνώνει μέ τόν ἴδιο τόν Κύριο.
Ἐκεῖνος μᾶς ἐβεβαίωσεν ὅτι κάθε
πιστός πού κοινωνεῖ τό Σῶμα καί τό
Αἷμα Του, ἑνώνεται μαζί Του σέ ἕνα
σῶμα καί μένει αὐτός μέσα του καί
ὁ Χριστός μένει στό ἐσωτερικό τοῦ
πιστοῦ.  Εἶναι μεγάλη ἠ δωρεά καί
μέγιστη ἡ τιμή νά ἑνωνόμαστε μέ
τόν Χριστό καί νά γινόμαστε «σύσ-
σωμοι καί σύναιμοι» δικοί Του. Κάτι
τέτοιο πιό πρακτικά σημαίνει πώς
ἡ ψυχή ἐξαγιάζεται, γίνεται και-
νούργια, παίρνει θεῖες δυνάμεις
καί μπορεῖ νά ἐργάζεται τήν ἀρετή
καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐξυψώ-
νεται καί ἐξευγενίζεται ἡ ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου καθώς ἑνώνεται μέ τόν
Θεό.

Βέβαια, ὁ Κύριός μας μιά καί μο-
ναδική φορά πρόσφερε τή θυσία Του
πάνω στόν Σταυρό. Αὐτό ὅμως τό
Τίμιο Αἷμα, πού ἔρρευσε ἀπό τό πα-
νάγιο σῶμα Του στόν Γολγοθᾶ, τό
ἴδιο ἀκριβῶς Αἷμα προσφέρεται
διά τῆς Ἐκκλησίας διαρκῶς μέσα
στούς αἰῶνες. Τό Αἷμα αὐτό προ-
σφέρεται ἀκατάπαυστα διά τῶν
ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Στό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομο-
λογήσεως τό αἷμα τοῦ Κυρίου μέ
ἕνα τρόπο μυστικό καί ἀκατάληπτο
λούζει τήν ψυχή μας καί τήν καθα-
ρίζει ἀπό τά νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρ-
τίας. Πλύνονται καί λευκαίνονται οἱ
στολές μας «ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνί-
ου» (Ἀποκ. ζ΄, 14) κάθε φορά πού
μέ συναίσθηση, εἰλικρίνεια καί συν-
τριβή ὁμολογοῦμε ἐνώπιον τοῦ
πνευματικοῦ τίς πτώσεις καί τά
λάθη μας. Τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μᾶς

μεταμορφώνει. Μᾶς κάμνει ὁλό-
λευκους καί ὁλοφώτεινους.

Στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας μᾶς μεταγγίζει ὀ ἴδιος αὐτό
τό ἴδιο τό τίμιο Αἷμα Του «εἰς ἄφε-
σιν ἀμαρτιῶν» καί μᾶς τρέφει μέ τό
πανάγιο Σῶμα Του «εἰς ζωήν
αἰώνιον». Ἔτσι ὁλοκληρώνεται καί
ὑπογράφεται ἡ κάθαρση καί ὁ λευ-
κασμός τῆς ψυχῆς μας. Κάθε φορά
πού κοινωνοῦμε ἀξίως αὐτό τό τί-
μιο Αἷμα καί τό ἄχραντο Σῶμα τοῦ
Κυρίου καί Θεοῦ μας μέ τήν ἄδεια
τοῦ πνευματικοῦ, πόσο ἀνάλαφροι
αἰσθανόμαστε, πόση γαλήνη γευό-
μαστε, πόσο εἰρηνικοί εἴμαστε!
Εἴμαστε γεμάτοι ἀπό τή χάρη καί
τήν ἀναγεννητική δύναμη αὐτοῦ
τοῦ τιμίου Αἵματος. Δι’ αὐτῆς τῆς
θείας Κοινωνίας ὁ Κύριος μᾶς προ-
σφέρει καὶ ἄπειρα ἄλλα ἀγαθά. Διό-
τι ὅλες οἱ δωρεὲς τὶς ὁποῖες μπο-
ροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε στὴ γῆ,
καὶ ὅλες ἐκεῖνες ποὺ θὰ μᾶς δοθοῦν
πλούσια στὴ μακαριότητα τοῦ οὐρα-
νοῦ, ἐκπηγάζουν ἀπὸ τὴ θυσία τοῦ
Χριστοῦ μας. Κατὰ τὴ φοβερὴ λοι-
πὸν καὶ συγκλονιστικὴ ὥρα ποὺ ὁ
Μέγας Ἀρχιερεύς μας, ὁ Κύριος Ἰη-
σοῦς Χριστὸς μᾶς προσφέρει τὸ
ἄχραντο Σῶμα καὶ τίμιο Αἷμα του,
μᾶς κάνει κοινωνοὺς ὅλων τῶν δω-
ρεῶν ποὺ ἀπέρρευσαν ἀπὸ τὴ θυ-
σία του. Μᾶς προσφέρει τὸν Ἑαυ-
τό του «εἰς ἴασιν καὶ κάθαρσιν καὶ
φωτισμόν... καὶ σωτηρίαν καὶ
ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος».

Πόσο ἆραγε ποθοῦμε ἐμεῖς νὰ γι-
νόμαστε κοινωνοὶ τῆς φοβερῆς αὐτῆς
καὶ ὑπερφυοῦς Θυσίας; Πόσο ἀγω-
νιζόμαστε γι’ αὐτό;
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄
ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Πρωτ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Ἰωάν. α΄,  44-52)

«44 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γα-
λιλαίαν� καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.
45 Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ
Πέτρου. 46 Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ·
Ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν
τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 47 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Να-
θαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ
Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε. 48 Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ
ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς
Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. 49 Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν
με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιπ-
πον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 50 Ἀπεκρίθη Ναθα-
ναήλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασι-
λεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 51 Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν
σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. 52
Καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν
ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ κατα-
βαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου».

ὉΦίλιππος, τελικά, δέν πείστηκε ἀπό τήν εὔλογη δυσπιστία τοῦ
φίλου του. Εἶδε τόν Χριστό. Τόν ἄκουσε. Αἰσθάνεται τήν ψυχή
του καί σκιρτᾶ μέ μόνη τήν ἀναπαράσταση τῆς ἁγίας του

μορφῆς.
Πῶς μποροῦσε ν’ ἀμφιβάλλει;
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Προσκαλεῖ τόν Ναθαναήλ.
Θέτει ἐνώπιόν του τό πειστικώ-
τερο ἐπιχείρημα: τήν αὐτοψία.
Τοῦ λέει: «Ἔλα νά δεῖς».

Ἤξερε ὁ Φίλιππος ὅτι ὁ σκε-
πτικισμός τοῦ Ναθαναήλ δέν
ἔχει καμιά συγγένεια μ’ ἐκεῖνον
τῶν σοφιστῶν. Δέν ἦταν παθο-
λογικός, ἀλλά φυσιολογικός σκε-
πτικισμός. Ἐκεῖνος πού ὁδηγεῖ
πρός τήν ἀλήθεια.

Ἔτσι ὁ Ναθαναήλ ἔτρεξε ὁλο-
πρόθυμα πρός αὐτήν. Πρός τόν
Ἰησοῦ.

Κάτω ἀπό τό φύλλωμα κά-
ποιας συκῆς τοῦ σημερινοῦ πο-
λιτισμοῦ κάθεται σκεπτική καί
ἀπογοητευμένη ἡ σύγχρονη γενιά,
ἡ ὁποία ζητᾶ τήν ἀλήθεια. Παίρ-
νει τά στενά καί ἀκανθόσπαρτα
μονοπάτια της. Φθάνει σέ ἀπελ-
πιστικούς γκρεμούς. Νοσταλγεῖ
τή δικαιοσύνη. Ἀγωνίζεται γιά τήν
ἀποκατάστασή της. Βλέπει
διαρκῶς νά ξεπροβάλλουν μπρο-
στά της τά βουνά τῆς ἀδικίας.
Ὀνειροπολεῖ τή χαρά. Διαθέτει
ὅλα τά οἰκονομικά ἀγαθά. Χαϊ-
δεύει ὅλες τίς ὀμορφιές τῆς ζωῆς.

Πουθενά ὅμως δέν βρίσκει τήν
ἀληθινή χαρά. Τό γλυκό της χα-
μόγελο.

Ἔτσι, ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη,
ἡ χαρά, τό τρίπτυχο αὐτό τῆς
εὐτυχίας μοιάζουν γιά τή γενεά
μας τά μαγικά ἐκεῖνα μῆλα, πού
ὅταν τά δαγκώσει κανείς, τά δο-

κιμάσει, αἰσθάνεται τή γεύση
τῆς στάχτης.

Κι αὐτό, γιατί, τελικά, ἡ ζωή,
ἔξω καί μακριά ἀπό τόν Χριστό,
κανένα θέλγητρο δέν ἔχει. Κι
εἶναι βάρος καί δράμα.

Ἄν ἄκουε ἡ σημερινή ἀνθρω-
πότητα τήν πρόσκληση τούτη, θά
εὕρισκε ἀληθινό πρότυπο ζωῆς.
Θά τερματιζόταν ἡ ἀγωνία. Θά
ἔπαυε νά ταράσσει τόν ὕπνο τῶν
λαῶν τό φάσμα τοῦ φρικαλέου
παγκόσμιου πολέμου. Θά ἐφαί-
δρυνε τήν ταλαιπωρημένην
ἀνθρωπότητα ἡ ἱλαρή μορφή τῆς
εἰρήνης. Θά πήγαιναν σέ ἔργα
ἀνθρωπιστικά τά δισεκατομμύρια
τῆς πολεμικῆς προπαρασκευῆς.
Στήν ἀνακούφιση τῶν ἐργαζο-
μένων καί φτωχῶν τάξεων.

Πῶς;
Ἡ ἀγάπη θά ἐξόριζε τά μίση

καί ἡ ἀδελφοσύνη θά ἕνωνε τούς
λαούς.

Θά ἔλθει ἄραγε ποτέ ὁ Ναθα-
ναήλ (ἡ ἀνθρωπότητα) στόν Χρι-
στό;

Θά ἀφήσει παράμερα ἐπιτέ-
λους τό λυκόφως τῶν ἀμφιβο-
λιῶν;

Θά ἀπαρνηθεῖ τόν σκοτεινό
οὐρανό τῆς ἀπιστίας;

Θά προσανατολιστεῖ πρός τόν
ἀστροφεγγή οὐρανό τῆς αἰώνιας
ἀλήθειας;

Καιρός λοιπόν προσευχῆς. Καί
προσπάθειας.
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ἩἉγία καὶ Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστὴ εἶναι ἡ κατ’
ἐξοχὴν περίοδος νηστεί-

ας, ἐγκρατείας, μετανοίας, κατα-
νύξεως, ἐντατικῆς προσευχῆς καὶ
ἐντατικοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος
ὁλοκλήρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
μας ἔτους. Εἶναι, κατ’ οὐσίαν, μιὰ
μακρὰ καὶ κοπιαστικὴ πορεία
πρὸς τὸ Πάσχα, τὴν ἑορτὴ τῶν
ἑορτῶν καὶ τὴν πανήγυρη τῶν πα-
νηγύρεων. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ ἔχει ὡς πρώτιστο
καὶ κύριο σκοπό, νὰ μᾶς προ-
ετοιμάσει καταλλήλως, ὥστε νὰ
ζήσουμε ὅσο γίνεται πιὸ σωστὰ τὴ
Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνά-
σταση, τὰ συγκλονιστικὰ γεγονό-
τα τοῦ Πάθους, τοῦ σταυρικοῦ θα-
νάτου, τῆς ταφῆς καὶ τῆς τριημέ-
ρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ. Κατὰ τὴ Μεγάλη Σα-
ρακοστὴ ἡ λειτουργικὴ ἀτμό-
σφαιρα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ
ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ ἀτμόσφαιρα
τοῦ ὑπολοίπου ἐκκλησιαστικοῦ
μας ἔτους. Οἱ ἀκολουθίες τῆς

ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς περιόδου
(Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς Κυ-
ριακῶν, Μέγα Ἀπόδειπνο, Ἀκο-
λουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν
Ὡρῶν, Προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία) εἶναι μακρὲς καὶ κατα-
νυκτικές, κυριαρχοῦν δὲ σὲ αὐτὲς
τὰ πολλὰ “διαβαστὰ” (ψαλμοί,
ἀναγνώσματα, εὐχές), ἡ λιτότητα
καὶ ἡ ἀρχαιοπρέπεια.

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα λει-
τουργικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς εἶναι καὶ ἡ ψαλμωδία τοῦ
Μεγάλου Κανόνος τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου Κρήτης. Ὁ Μέγας Κανὼν
ψάλλεται τμηματικὰ τὶς τέσσερις
πρῶτες μέρες τῆς Α΄ Ἑβδομάδος
τῶν Νηστειῶν κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου καὶ
ὁλόκληρος στὸν Ὄρθρο τῆς Πέμ-
πτης τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νη-
στειῶν ἢ συνηθέστερα - στὶς ἐνο-
ρίες - τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης τῆς
ἰδίας Ἑβδομάδος κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. Ἡ
Ε΄ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν ἀπο-

Ο ΜΕΓΑΣ
ΚΑΝΩΝ
Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ

Θεολόγου

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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τελεῖ, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς,
τὸ λειτουργικὸ ἀποκορύφωμα τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀφοῦ
κατ’ αὐτὴν ψάλλεται τόσο ὁ Μέ-
γας Κανὼν ὅσο καὶ ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος. 

Ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Κανό-
νος εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ
Ἱεροσολυμίτης, ὁ ὁποῖος ἔζησε
κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 7ου
αἰῶνος καὶ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ
8ου αἰῶνος. Διετέλεσε μοναχὸς
στὴν ἀσκητικὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου
Σάββα στὴν Παλαιστίνη, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ μαζὶ μὲ τὴ Μονὴ τοῦ
Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπο-
λη τὸ κυριώτερο λειτουργικὸ κέν-
τρο στὴν ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Εἶναι πολὺ χαρακτη-
ριστικὸ τὸ γεγονός, ὅτι στὴ Μονὴ
αὐτὴ ἔζησαν καὶ οἱ ἄλλοι δύο με-
γάλοι ποιητὲς Κανόνων τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνὸς καὶ ὁ ἑτεροθαλὴς
ἀδελφός του Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Μελωδός, Ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ. Ὁ
Ἅγιος Ἀνδρέας μετέβη σὲ νεαρὴ
ἀκόμη ἡλικία γιὰ ἐκκλησιαστικὴ
ἀποστολὴ στὴν Κων/πολη καὶ πα-
ρέμεινε ἐκεῖ ἀναλαμβάνοντας διά-
φορα ἐκκλησιαστικὰ διακονήμα-
τα. Κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου
αἰῶνος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης, ὅπου ἐγκαταστάθηκε καὶ
παρέμεινε μέχρι τὸ τέλος τῆς
ζωῆς του. Ὑπῆρξε μεγάλος ὑμνο-

γράφος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ
ἀσχολήθηκε κυρίως μὲ τὸ νέο
ὑμνογραφικὸ εἶδος τοῦ “Κανόνος”,
τὸ ὁποῖο ἀντικατέστησε τὸ “Κον-
τάκιον”, τὸ κυριώτερο ὑμνογρα-
φικὸ εἶδος τῶν προηγουμένων
αἰώνων. Ἀπὸ πολλούς, μάλιστα, ὁ
Ἅγιος Ἀνδρέας θεωρεῖται ὡς ὁ δη-
μιουργὸς τοῦ νέου αὐτοῦ ποιητι-
κοῦ εἴδους. Πολλοὶ Κανόνες στὰ
λειτουργικά μας βιβλία (Γενεθλί-
ου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Συλ-
λήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, Κυ-
ριακῆς τῶν Μυροφόρων, Τετάρτης
τῆς Μεσοπεντηκοστῆς κ.λπ.) φέ-
ρουν τὸ ὄνομά του. Χωρὶς ἀμφι-
βολία, ὅμως, ἡ σπουδαιότερη ποι-
ητικὴ σύνθεσή του, γιὰ τὴν ὁποία
παρέμεινε ἰδιαιτέρως γνωστὸς σὲ
ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστια-
νούς, εἶναι ὁ Μέγας Κανών, τὸν
ὁποῖον συνέταξε πρὸς τὸ τέλος τῆς
ζωῆς του καὶ ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ
κύκνειό του ᾆσμα.

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τί εἶναι ὁ
Μέγας Κανών, θὰ ἦταν καλὸ νὰ
ἀναφέρουμε ὁρισμένα βασικὰ
στοιχεῖα γιὰ τὸ ποιητικὸ εἶδος τοῦ
Κανόνος. Ὁ “Κανὼν” ἐμφανίζεται,
ἢ μᾶλλον καλύτερα λαμβάνει τὴν
πλήρη μορφή του, στὶς ἀρχὲς τοῦ
8ου αἰῶνος καὶ ἀποτελεῖ τὸ βα-
σικὸ ὑμνογραφικὸ εἶδος τῆς τρίτης
περιόδου τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ὑμνογραφίας (8ος – 11ος αἰ.),
ποὺ εἶναι καὶ ἡ περίοδος ἀκμῆς
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της. Εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ
τροπάρια, τὰ ὁποῖα συν-
τίθενται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν
ἐννέα ᾠδῶν τῆς Ἁγίας
Γραφῆς (ὀκτὼ τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης καὶ μίας
τῆς Καινῆς). Ὡς ἐκ τού-
του, ὁ Κανόνας ἀποτε-
λεῖται συνήθως ἀπὸ ὀκτὼ
ᾠδὲς καὶ πολὺ σπάνια
ἀπὸ ἐννέα ὠδές, δεδομέ-
νου ὅτι σχεδὸν πάντοτε
ἀπουσιάζει ἡ δεύτερη
ᾠδὴ λόγῳ τοῦ πένθιμου
χαρακτήρα της. Ἔχουμε,
ὡστόσο, καὶ Κανόνες μὲ
λιγότερες ᾠδὲς (διῴδι-
ους, τριῴδιους κ.ο.κ.). Ὁ
ἀρχικὸς προορισμὸς τῶν
τροπαρίων τῶν Κανόνων
ἦταν νὰ παρεμβάλλονται
μεταξὺ τῶν στίχων τῶν
βιβλικῶν ᾠδῶν, σταδιακὰ

ὅμως οἱ στίχοι τῶν βιβλικῶν ᾠδῶν πα-
ραμελήθηκαν καὶ ἔμειναν μόνο τὰ τρο-
πάρια, τῶν ὁποίων παράλληλα περιορί-
στηκε καὶ ὁ ἀριθμός. Κάθε ᾠδὴ ἔχει συ-
νήθως 3-6 τροπάρια, τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ
ὁποῖα λέγεται εἱρμὸς (ἀπὸ τὸ ρῆμα
εἵρω, ποὺ σημαίνει συνάπτω, συνδέω, ἑνώ-
νω) καὶ ἀποτελεῖ τὸ πρότυπο, βάσει τοῦ
ὁποίου ψάλλονται τὰ ὑπόλοιπα τροπάρια
τῆς συγκεκριμένης ᾠδῆς. Ὁ εἱρμός, κατὰ
ταῦτα, εἶναι ὁ κανόνας γιὰ τὰ ἄλλα τρο-
πάρια ποὺ ἀκολουθοῦν, γι᾿ αὐτὸ καί, κατὰ
μία ἐκδοχή, τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ὑμνογραφίας ὀνομάστηκε “Κα-
νών”.

Ὁ Μέγας Κανὼν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
Κρήτης δὲν εἶναι ἕνας συνηθισμένος Κα-
νόνας μὲ ὀκτὼ ᾠδὲς καὶ μερικὰ (3-6) τρο-
πάρια σὲ κάθε ᾠδή. Εἶναι “μέγας” στὴν
κυριολεξία, γιατὶ ἔχει ἐννέα ᾠδὲς καὶ τόσα
τροπάρια ὅσοι καὶ οἱ στίχοι τῶν ἐννέα βι-
βλικῶν ᾠδῶν. Ἀποτελεῖται συνολικὰ ἀπὸ
250 τροπάρια, γιατὶ τόσοι εἶναι καὶ οἱ ἐπὶ
μέρους στίχοι τῶν βιβλικῶν ᾠδῶν. Σ’
αὐτὰ τὰ 250 τροπάρια προστέθηκαν
ἀργότερα ἀπὸ ἄλλους ὑμνογράφους καὶ
ἄλλα τριάντα περίπου τροπάρια, τὰ
ὁποῖα ἀναφέρονται στὴν Ὁσία Μαρία τὴν
Αἰγυπτία, στὴν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη
ἡ Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἀλλὰ καὶ
στὸν ἴδιο τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα Κρήτης, τὸν
ποιητὴ τοῦ Μεγάλου Κανόνος. 

Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό του, ὁ Μέγας
Κανὼν ἀποτελεῖ μιὰ μεγαλειώδη ποιητικὴ
ἔμπνευση μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Παναγίου
Πνεύματος, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία προ-
βάλλεται μὲ τὸν πιὸ χαρακτηριστικὸ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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τρόπο τὸ συγκλονιστικὸ δράμα τῆς
πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν πα-
ραδείσια κοινωνία του μὲ τὸν Τρια-
δικὸ Θεὸ καὶ τῆς ὑποταγῆς του στὰ
πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες, ἀλλὰ καὶ ἡ βα-
θύτατη ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νὰ με-
τανοήσει, νὰ θεραπευθεῖ ἀπὸ τὴν
πνευματική του ἀσθένεια, γιὰ νὰ
ἀξιωθεῖ νὰ γευθεῖ καὶ πάλιν τὴν
εὐσπλαχνία καὶ τὴ χάρη τοῦ Πανα-
γάθου Θεοῦ. Ὁ Μέγας Κανὼν “δὲν
εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα κύκνειο
ᾆσμα, ἕνας θρῆνος προθανάτιος, ἕνας
μακρὸς θρηνητικὸς μονόλογος” (Ἰωάν-
νης Φουντούλης). Ὁ ἅγιος ποιητής,
εὑρισκόμενος πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς
του, κάνει τὴν εἰς βάθος αὐτοκριτική
του καὶ αὐτοεξέτασή του καὶ διαπι-
στώνει ὅτι εἶναι κυριολεκτικὰ βου-
τηγμένος μέσα στὴν ἁμαρτία καὶ
μέσα στὰ πάθη. Φέρνει στὸ μυαλό του
διάφορα παραδείγματα ἀπὸ τὴν Ἁγία
Γραφή, τόσο ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθή-
κη ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη
καὶ ἀναγνωρίζει συγκλονισμένος καὶ
συντετριμμένος, ὅτι ἔχει μιμηθεῖ ὅλες
τὶς κακὲς πράξεις τῶν ἡρώων τῆς
Ἁγίας Γραφῆς (τοῦ Κάϊν, τοῦ Λάμεχ,
τοῦ Ἠσαῦ κ.ο.κ.), ἐνῶ καθόλου δὲν
ἔχει μιμηθεῖ τὶς καλὲς πράξεις τῶν
ἁγίων ἀνδρῶν (τοῦ Ἄβελ, τοῦ Ἰὼβ
κ.ο.κ.).

Ὁ Πανάγαθος Τριαδικὸς Θεὸς δη-
μιούργησε τὸν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα
καὶ καθ’ ὁμοίωσίν Του. Τοῦ ἔδωσε,
δηλαδή, τέτοια χαρακτηριστικὰ (νο-
ερὴ ἐνέργεια, λογικὴ σκέψη, ἐλευθε-

ρία βουλήσεως κ.λπ.), ὥστε νὰ
εἰκονίζει στὴ φύση του τὸν
ἴδιο τὸν Θεό, καὶ τὸν προόρι-
σε νὰ ὁμοιάσει μ’ Αὐτὸν μὲ
τὸν πνευματικό του ἀγώνα
καὶ μὲ τὴ θεία χάρη. Ὅπως ὁ
Θεὸς εἶναι πρόσωπο (“Ἐγὼ
εἰμι ὁ ὢν”) ἢ καλύτερα κοι-
νωνία προσώπων, ἔτσι καὶ ὁ
ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ
τὸν Θεὸ ὡς πρόσωπο. Στὴν
προσπάθεια του, ὅμως, νὰ
πορευθεῖ ἀπὸ τὸ κατ’ εἰκόνα
στὸ καθ’ ὁμοίωσιν ἐπεσυνέβη
ἡ φοβερὴ τραγωδία τῆς πτώ-
σεως καὶ τῆς ἀπωλείας τῆς
θείας χάριτος. Ὁ ἄνθρωπος
χωρὶς τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἔπα-
ψε, πλέον, νὰ εἶναι πρόσωπο,
ὑπετάγη στὰ πάθη καὶ στὴν
ἁμαρτία, μπῆκε στὴ ζωή του
ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος. Ὁ
Πανάγαθος Θεός, ὅμως, δὲν
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τὸν ἄφησε σ’ αὐτὴν τὴν τραγικὴ
κατάσταση καὶ σ’ αὐτὸ τὸ τραγικὸ
ἀδιέξοδο. Ἔστειλε τὸν Μονογενὴ
Υἱὸ καὶ Λόγο Του στὸν κόσμο, γιὰ
νὰ γίνει ἄνθρωπος ἀληθινός, νὰ ζή-
σει ἀνάμεσά μας ὡς ἕνας ἐξ
ἡμῶν, νὰ πάθει, νὰ πεθάνει ἐπὶ τοῦ
Σταυροῦ καὶ ν’ ἀναστηθεῖ τριή-
μερος, ὥστε νὰ μᾶς δώσει ξανὰ τὴ
δυνατότητα τῆς σωτηρίας. Ὁ
ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μπο-
ρεῖ νὰ νικήσει τὰ πάθη καὶ τὶς
ἁμαρτίες του, μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ
τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο, μπορεῖ
νὰ καταστεῖ καὶ πάλιν ἀληθινὸ
πρόσωπο, νὰ χαριτωθεῖ καὶ νὰ θε-
ωθεῖ, νὰ ζήσει δηλαδὴ τὴν ἄκτιστη
χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, νὰ γί-
νει θεὸς κατὰ χάριν. 

Αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ δράμα
τῆς πτώσεως καὶ τῆς ὑποταγῆς
στὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ
καὶ τὸν ἰσόβιο ἀγώνα τοῦ ἀνθρώ-
που νὰ μετανοήσει, νὰ θεραπευ-
θεῖ καὶ νὰ ἐπιστρέψει, ὅπως ὁ
ἄσωτος υἱός, στὸν πατρικὸ οἶκο
καὶ στὴ χάρη τοῦ Παναγάθου
Θεοῦ ἐκφράζει μὲ τὸν πιὸ ὄμορ-
φο καὶ τὸν πιὸ χαρακτηριστικὸ
ποιητικὸ τρόπο ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας
Κρήτης στὰ πολυάριθμα τροπάρια
τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Θὰ μπο-
ροῦσε κανεὶς νὰ γράψει μιὰ ὁλό-
κληρη διατριβὴ πάνω σ’ αὐτὸ τὸ
θέμα, ὅπως ἀναπτύσσεται στοὺς
μοναδικοὺς στίχους τοῦ Μεγάλου
Κανόνος. Θὰ περιοριστοῦμε, ἐν

προκειμένῳ, σὲ μερικὰ μονάχα χα-
ρακτηριστικὰ σημεῖα.

Ἡ παράβαση τοῦ πρωτοπλά-
στου Ἀδάμ, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέ-
λεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς χάριτος
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώλεια
τῆς ἀϊδίου βασιλείας καὶ τρυφῆς,
δὲν εἶναι ἕνα γεγονὸς τοῦ παρελ-
θόντος, ἕνα γεγονὸς ποὺ ἀφορᾶ
μόνο στὸν πρωτόπλαστο Ἀδάμ,
ἀλλὰ μιὰ συγκλονιστικὴ ἐμπειρία
ποὺ τὴν ζοῦμε ὅλοι μας στὴν
προσωπική μας ζωή, λόγῳ τῶν
πολλῶν μας ἁμαρτιῶν καὶ λόγῳ
τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοὸς καὶ τῆς
πνευματικῆς γυμνότητος, ποὺ
αὐτὲς οἱ ἁμαρτίες συνεπάγονται.
“Τὸν πρωτόπλαστον Ἀδάμ, τῇ
παραβάσει παραζηλώσας”, ὁμο-
λογεῖ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, “ἔγνων
ἐμαυτὸν γυμνωθέντα Θεοῦ, καὶ τῆς
ἀϊδίου βασιλείας καὶ τρυφῆς, διὰ
τὰς ἁμαρτίας μου” (ᾠδὴ α΄).
“Προσέβλεψα τοῦ φυτοῦ τὸ
ὡραῖον καὶ ἠπατήθην τὸν νοῦν, καὶ
ἔνθεν κεῖμαι γυμνὸς καὶ καται-
σχύνομαι” (ᾠδὴ β΄). 

Οἱ ἁμαρτίες μας εἶναι τόσες
πολλές, ὥστε νὰ διερωτᾶται κανεὶς
ἀπὸ ποῦ ν’ ἀρχίσει αὐτὸν τὸν ἀδα-
μιαῖο θρῆνο. “Πόθεν ἄρξομαι θρη-
νεῖν τὰς τοῦ ἀθλίου μου βίου πρά-
ξεις; ποίαν ἀπαρχὴν ἐπιθήσω,
Χριστέ, τῇ νῦν θρηνωδίᾳ;” (ᾠδὴ
α΄). Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἔχει ἐπί-
γνωση τῆς πνευματικῆς του πτω-
χείας καὶ τῆς πνευματικῆς του
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ἀθλιότητος, συνειδητοποιεῖ, ὅτι δὲν ὑπάρ-
χει ἁμαρτία ποὺ δὲν τὴν ἔχει διαπράξει.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι οἱ ὄντως ἅγιοι ἄνθρω-
ποι στὴ μακραίωνη ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας ὄχι μόνο δὲν θεωροῦν
τοὺς ἑαυτούς τους ἁγίους, ἀλλὰ νοιώθουν
ὅτι εἶναι οἱ πλέον ἁμαρτωλοὶ ὅλων τῶν
ἀνθρώπων. “Οὐ γέγονεν ἐν τῷ βίῳ ἁμάρ-
τημα οὐδὲ πρᾶξις οὐδὲ κακία, ἣν ἐγὼ
Σωτὴρ οὐκ ἐπλημμέλησα, κατὰ νοῦν καὶ
λόγον καὶ προαίρεσιν, καὶ θέσει καὶ
γνώμῃ καὶ πράξει ἐξαμαρτήσας, ὡς
ἄλλος οὐδεὶς πώποτε” (ᾠδὴ δ΄). “Ἡμάρ-
τηκα, ἐπλημμέλησα καὶ ἠθέτησα τὴν
ἐντολήν σου· ὅτι ἐν ἁμαρτίαις προήχθην
καὶ προσέθηκα τοῖς μώλωψι τραῦμα
ἐμοὶ” (ᾠδὴ ζ΄). Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄντως,
ὅπως τὸν χαρακτηρίζει τὸ Δοξαστικὸ τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα
ἕνα “μέγα τραῦμα”, τὸ ὁποῖο, ὅμως, θε-
ραπεύθηκε μὲ τὸν σταυρικὸ θάνατο καὶ
τὴν τριήμερη ἐκ νεκρῶν ἐξανάσταση
τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ.

Μὲ τὴν παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώπου
στὴν ἁμαρτία καὶ στὰ πάθη, τὸ “κατ’
εἰκόνα”, ἡ εἰκόνα δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ στὸν
ἄνθρωπο, ἀμαυρώθηκε. Ἔτσι ὁ ἄνθρω-
πος ἔχασε τὸ ἀρχαῖον κάλλος, τὴν ὀμορ-
φιὰ μὲ τὴν ὁποία τὸν ἔπλασε ὁ Δημι-
ουργὸς Θεὸς καὶ ἔγινε πραγματικὰ
ἀγνώριστος, σωματικὰ καὶ πνευματικά.
“Κατέχρωσα τὴν εἰκόνα σου καὶ παρέ-
φθειρα τὴν ἐντολήν σου· ὅλον ἀπημαυ-
ρώθη τὸ κάλλος καὶ τοῖς πάθεσιν ἐσβέ-

σθη Σωτὴρ ἡ λαμπάς” (ᾠδὴ
ζ΄). “Ὁ νοῦς τετραυμάτι-
σται, τὸ σῶμα μεμαλάκι-
σται, νοσεῖ τὸ πνεῦμα, ὁ λό-
γος ἠσθένησε, ὁ βίος νενέ-
κρωται” (ᾠδὴ θ΄). Ὁ ἄνθρω-
πος ἀντὶ νὰ ἔχει ὡς σημεῖον
ἀναφορᾶς του τὸν Πανά-
γαθο Τριαδικὸ Θεό, ἔκανε
σημεῖον ἀναφορᾶς του τὸν
ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Ἔκανε
κυριολεκτικὰ εἴδωλό του
τὸν ἑαυτό του, ἐγκλωβι-
σμένος μέσα στὸν ἀσφυ-
κτικὸ κλοιὸ τοῦ ἐγωκεντρι-
σμοῦ, τῆς ἐγωπαθείας καὶ
τῆς ὑπερηφανείας. “Αὐτεί-
δωλον ἐγενόμην τοῖς πάθε-
σι, τὴν ψυχήν μου βλά-
πτων, Οἰκτίρμον” (ᾠδὴ δ΄),
ἀναφωνεῖ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας
Κρήτης, ἀγγίζοντας μὲ τὸν
ποιητικό του λόγο τὰ βάθη
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τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς.
Γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ὁ ἄνθρωπος

ζοῦσε μέσα στὸ σκοτάδι τῆς πτώ-
σεως καὶ τῆς ἀγνοίας τοῦ ἀληθι-
νοῦ Θεοῦ, ζοῦσε τὸ τρομακτικὸ
φάσμα τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς
καὶ τοῦ θανάτου χωρὶς καμιὰ δυ-
νατότητα διαφυγῆς. Κανένας δὲν
μποροῦσε νὰ τὸν σώσει ἀπὸ αὐτὴν
τὴν τραγωδία, παρὰ μονάχα ὁ
ἴδιος ὁ Θεός. Γι’ αὐτό, “Χριστὸς
ἐνηνθρώπησε, καλέσας πρὸς με-
τάνοιαν ληστὰς καὶ πόρνας” (ᾠδὴ
θ΄). Κατέβηκε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ δεύ-
τερος τῆς Τριάδος στὸν δικό μας
καταθλιπτικὸ κόσμο, γιὰ νὰ φω-
τίσει τὰ σκοτάδια τῆς ἁμαρτίας
καὶ νὰ μᾶς ἀνοίξει τὸν δρόμο τῆς
μετανοίας καὶ τῆς σωτηρίας. Καὶ
δὲν ἀρκέστηκε μόνο στὴν πρόσ-
ληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
“τῆς ἁμαρτίας δίχα”, οὔτε μόνο
στὸ νὰ διδάξει τοὺς ἀνθρώπους
καὶ νὰ θαυματουργήσει, ἀλλὰ
ὑπέστη ἑκουσίως τὴν ἄκρα τα-
πείνωση, ἔπαθε, ἀπέθανε ἐπὶ τοῦ
Σταυροῦ, ἐτάφη καὶ ἀνέστη τριή-
μερος ἐκ τάφου, γιὰ νὰ ἀνοίξει καὶ
πάλιν ἡ πύλη τῆς Ἐδέμ, γιὰ νὰ μᾶς
ὁδηγήσει καὶ πάλιν στὴν ἀγκαλιὰ
τοῦ Θεοῦ Πατρός, γιὰ νὰ μᾶς χα-
ρίσει καὶ πάλιν τὴ δυνατότητα τῆς
σωτηρίας καὶ τῆς κοινωνίας μὲ τὴ
χάρη τοῦ Θεοῦ. “Εἰργάσω τὴν σω-
τηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς ὁ Κτίστης,

ἵνα σωθῶμεν· ἑκουσίως ξύλῳ ἀνε-
σταύρωσαι, ἡ Ἐδὲμ κλεισθεῖσα
ἀνεῴγνυτο” (ᾠδὴ δ΄). “Τὸ Σῶμα
σου καὶ τὸ Αἷμα σταυρούμενος
ὑπὲρ πάντων ἔθηκας Λόγε· τὸ μὲν
Σῶμα, ἵνα ἀναπλάσῃς με, τὸ δὲ
Αἷμα, ἵνα ἀποπλύνῃς με· τὸ
πνεῦμα παρέδωκας, ἵνα ἐμὲ προ-
σάξῃς, Χριστέ, τῷ σῷ Γεννήτορι”
(ᾠδὴ δ΄).

Ἡ σωτηρία ποὺ ἀνέτειλε ἐκ τοῦ
Τάφου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ δὲν
μᾶς χαρίζεται αὐτομάτως. Ἀπαι-
τεῖται ἡ δική μας συνεργασία, ὁ δι-
κός μας πνευματικὸς ἀγώνας, ἡ
δική μας μετάνοια. Γι’ αὐτὸ ὁ
Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης καλεῖ τὸν
κάθε ἕνα ἀπὸ ἐμᾶς: “Ἐπίστρεψον,
μετανόησον, ἀνακάλυψον τὰ κε-
κρυμμένα· λέγε Θεῷ τῷ τὰ πάν-
τα εἰδότι· Σὺ γινώσκεις μου τὰ
κρύφια, μόνε Σωτήρ· καὶ αὐτὸς μὲ
ἐλέησον, ὡς ψάλλει Δαυΐδ, κατὰ τὸ
ἔλεός σου” (ᾠδὴ ζ΄). Ἐπειδή, μά-
λιστα, κανένας δὲν γνωρίζει πότε
θὰ ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ θανάτου, τὸ τέ-
λος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, γι’ αὐτὸ
πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ εὑρίσκεται
σὲ διαρκὴ ἐγρήγορση, σὲ διαρκὴ
καὶ ἀσταμάτητο πνευματικὸ ἀγώ-
να. “Ἐγγίζει, ψυχή, τὸ τέλος, ἐγγί-
ζει καὶ οὐ φροντίζεις, οὐχ ἑτοιμάζῃ·
ὁ καιρὸς συντέμνει, διανάστηθι·
ἐγγὺς ἐπὶ θύραις ὁ Κριτής ἐστιν”
(ᾠδὴ δ΄).

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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Ἡ κατάσταση ἀσθένειας τοῦ
ἀνθρώπου μετά τήν πτώση

Μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα, ὁ
ἄνθρωπος κινεῖται πρός δύο

λανθασμένες κατευθύνσεις. Ἐνάν-
τια στόν Θεό καί ἐνάντια στή φύση
του. Ἔτσι χάνει τόν στόχο του, πού
ἠ ἴδια ἡ φύση τοῦ ὅριζε. 

Ἡ ὕπαρξη του σταμάτησε νά κι-
νεῖται πρός τόν Θεό. Ὅλες οἱ ψυχι-
κές του δυνάμεις ἔπαυσαν νά συν-
τονίζονται καί νά τρέφονται μέ τήν
ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ νοῦς
του σκοτίσθηκε καί ἀπώλεσε τή γνώ-
ση τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἑαυτοῦ του καί τοῦ
κόσμου. Οἱ ἀρετές πού ἔφερε μέσα
του, ὡς φυσικές, ἀσθένησαν καί ἔγι-
ναν πάθη, πού τυραννοῦσαν τήν
ψυχή του. Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα
του ἀλλοιώνεται καί ἀμαυρώνεται μέ
ἀποτέλεσμα νά χάσει καί τή δύναμη
– δυνατότητα νά καλλιεργεῖται καί νά
ἀναπτύσσεται πνευματικά γιά νά
ἐκπληρώσει τόν προορισμό του· νά
φθάσει στήν ὁλοκλήρωση – θέωση τῆς
φύσης του. 

Μετά τήν πτώση, μέσα στή φύση
τοῦ ἀνθρώπου εἰσχωρεῖ ἡ φθορά, ἡ

κακία. Φθείρεται καί διαφθείρεται ἡ
ἀνθρώπινη φύση καί γνωρίζει τόν θά-
νατο. Ὑποφέρει, γιατί πορεύεται
παρά φύση, ἐνάντια στή φύση του. Ἡ
πορεία πού ἀκολουθεῖ ἔχει τό ἑξῆς
σχῆμα. Ἀποκόπτεται, λόγῳ τῆς ἐλεύ-
θερης παράβασης τῆς ἐντολῆς τοῦ
Θεοῦ, ἀπό τήν πηγή τοῦ φωτισμοῦ καί
τῆς γνώσεως πού εἶναι ἡ θεία Χάρη.
Σκοτίζεται ὁ νοῦς του καί δέν ἔχει τή
δυνατότητα νά δεῖ καθαρά καί να
φθάσει στή θεωρία τοῦ Θεοῦ. Ὁ σκο-
τασμός τόν ὁδηγεῖ στή λήθη. Ξεχνᾶ
τόν σκοπό, νόημα καί προορισμό
τῆς φύσης του, μέ ἀποτέλεσμα νά πο-
ρεύεται ἐνάντια πρός αὐτή. Ἡ λήθη
ἐπιφέρει τήν ἄγνοια καί δέν γνωρί-
ζει, πλέον, τήν πραγματική, ἀληθινή,
αὐθεντική - φυσιολογική ζωή. Αὐτό
προκαλεῖ μέσα του σύγχυση καί τα-
ραχή. Ἔτσι χάνει τήν ἔννοια καί τήν
αἴσθηση τῆς ψυχικῆς του ὑγείας καί
νοσεῖ πνευματικά. 

Ἡ ψυχή, ὡς πνευματική ὕπαρξη,
χάνει τή λεπτότητά της καί λόγῳ τῆς
ἐξάρτησής της ἀπό τά ὑλικά, ἀποκτᾶ
μία παχυλότητα. Ὁ Μέγας Βασίλει-
ος τήν παχυλότητα αὐτή τήν χαρα-
κτηρίζει ὡς «ὑλομανία». Λόγῳ τῆς

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου
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ὑλομανίας της ἡ ψυχή δέν μπορεῖ νά
ἔχει τήν αἴσθηση τῶν πνευματικῶν
καταστάσεων, τῆς πραγματικότητας
καί τῆς ἀλήθειας. Οἱ πνευματικές της
δυνάμεις διαστρέφονται καί κινοῦνται
συνεχῶς πρός τά αἰσθητά καί ὐλικά
πράγματα, τά ὁποῖα τήν αἰχμαλωτί-
ζουν καί τῆς δημιουργοῦν τά ψυχικά
πάθη – ἀσθένειες. Ὁπότε ἔχουμε μία
κίνηση τῆς ἐπιθυμίας πρός τήν ἄδο-
ξη δόξα, τόν ἄχρηστο πλοῦτο, τίς ἡδο-
νές, τήν εὐδαιμονία μέσα ἀπό τά κτί-
σματα, τήν ἐξουσία καί τήν κοσμική
δύναμη, τήν ἀπολυτοποίηση τοῦ σχε-
τικοῦ - ὑλικοῦ καί τῆς λογικῆς. 

Ὅλα αὐτά ἀπογυμνώνουν τήν ψυχή
ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνά-
ρετη φυσική της κατάσταση. Ἔτσι
ἐκδηλώνεται ἡ ἀσθένεια μέ τά τρα-
γικά καί καταστροφικά συμπτώμα-
τα πού εἶναι ὁ φόβος, ἡ ἀγωνία, ἡ
ἀνασφάλεια, ἡ ταραχή, ὁ θυμός, ὁ θά-
νατος, ὁ πόνος, κυρίως ὁ ἐσωτερικός,
πού σήμερα εἶναι γνωστός ὡς ψυχο-
λογικά. 

Αὐτή τήν τραγική κατάσταση, στήν
ὁποία περιῆλθε ὁ ἄνθρωπος μετά τήν
πτώση καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο πα-
ραμένει σ’ αὐτή, τήν ἐξηγεῖ πολύ χα-
ρακτηριστικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
«πάντες (οἱ ἄνθρωποι λόγῳ τῆς πτώ-
σεως) ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς
δόξης τοῦ Θεοῦ»1. Ἡ στέρηση τῆς δό-
ξας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἁμαρτία πού
ἐπιφέρει ὅλα τά δεινά στήν ἀνθρώ-

πινη ὕπαρξη, ἀλλά καί στόν κόσμο γε-
νικότερα. Οἱ προδιαγραφές τῆς
ἀνθρώπινης φύσης εἶναι νά βρίσκεται
σέ κοινωνία καί μετοχή μέ τή δόξα
(Χάρη) τοῦ Θεοῦ - Δημιουργοῦ. Γι’
αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος δικαιώνεται -
ἀπολυτρώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία
(στέρηση τῆς δόξας – Χάριτος τοῦ
Θεοῦ) μέσῳ τῆς Χάριτος τοῦ Θεαν-
θρώπου Ἰησοῦ. Γι’ αὐτό  καί συνε-
χίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας
ὅτι δικαιώνονται (σώζονται) «δωρε-
άν τῇ αὐτοῦ Χάριτι (τοῦ Θεοῦ) διά
τῆς ἀπολυτρώσεως (ἀπό τήν ἁμαρ-
τία – στέρηση τῆς Χάριτος) τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ»2. 

Ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου
Στό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγε-

λίου τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θε-
ολόγου περιγράφεται ἡ ἀσθένεια
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ὁ μοναδικός
τρόπος θεραπείας του. Λέγει, λοιπόν,
ὁ Εὐαγγελιστής ὅτι μετά τήν πτώση
«Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε· ὁ μο-
νογενής υἱός ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον
τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο»3. Ἡ
ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται
στό γεγονός τῆς ἄγνοιας τοῦ Θεοῦ,
τοῦ ὁποίου εἶναι δημιουργημένος
κατ’ εἰκόνα. Συνεπῶς, ἀγνοεῖ τή
φύση του, καί τόν προορισμό καί σκο-
πό του μέσα στήν ὅλη δημιουργία. Ἡ
ἄγνοια αὐτή, πού δέν εἶναι ἁπλῶς
ἄγνοια ἐγκεφαλική, ἀλλά ὑπαρξιακή,

1. Ρωμ. γ΄, 23. 
2. Ρωμ. γ΄, 24. 
3. Ἰωάν. α΄, 18. 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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ἐπιφέρει τήν διάσπαση ὅλων τῶν φυ-
σικῶν – ψυχικῶν δυνάμεων τοῦ
ἀνθρώπου, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνει
τόν προσανατολισμό του. Ἀντί νά πο-
ρεύεται διά τῶν δυνάμεων αὐτῶν πρός
τό ἀρχέτυπό του καί νά τοῦ ὁμοιάσει,
φθάνοντας στήν τελείωση, στρέφεται
λόγῳ τῆς διαστροφῆς πρός τά αἰσθη-
τά - ὑλικά, αἰχμαλωτίζεται ἀπό αὐτά
καί ἀσθενεῖ τό πνεῦμα καί ἡ ψυχή.
Γεννᾶται μέσα του ἡ ἐπιθυμία τῶν
ὑλικῶν, αὐτά ἐπιφέρουν τήν πρό-
σκαιρη ἡδονή – εὐχαρίστηση, ἀλλά τε-
λικά δημιουργοῦν τήν ὀδύνη – τά πάθη
πού τυραννοῦν τήν ψυχή, δεδομένου
ὅτι εἶναι μή φυσιολογικός τρόπος
ζωῆς. 

Ἡ θεραπεία τῆς ἄγνοιας αὐτῆς, μέ
τά τραγικά ὑπαρξιακά προβλήματα
καί ἀδιέξοδα, ἐπιτυγχάνεται μόνο
μέ τή Σάρκωση - Ἐνανθρώπηση τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος,
ὡς κατά φύση Υἱός, γνωρίζει τόν Θεό
καί μᾶς τόν ἐξηγεῖ - φανερώνει - ἀπο-
καλύπτει: «Ὁ Λόγος (Υἱός) σάρξ ἐγέ-
νετο (σαρκώθηκε - ἐνανθρώπησε) καί
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (μέσα μας) καί
ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ (τήν
θείαν Χάριν), δόξαν ὡς μονογενοῦς
παρά Πατρός... ἐκ τοῦ πληρώματος
αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβαμεν, καί
Χάριν ἀντί Χάριτος»4. 

Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ, ἡ
ἀνθρωπότητα βρίσκει καί πάλιν τή δυ-
νατότητα νά πραγματώσει τήν τελει-

ότητα τῆς φύσης της, γιά τήν ὁποῖα ὁ
Δημιουργός τήν προόρισε. Ὁ Χριστός,
ὡς ὁ τέλειος ἄνθρωπος, λόγῳ τῆς ὑπο-
στατικῆς ἕνωσής Του μέ τήν τέλεια
φύση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,
ξαναδίνει στήν ἀνθρώπινη φύση τήν
πληρότητα, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν
πραγμάτωσή της. Ἡ Σάρκωση τοῦ
Υἱοῦ, δείχνει κατά ἕνα ἀπόλυτο καί
σαφή τρόπο, τόν ἕνα καί τελικό σκο-
πό τῆς ὕπαρξης κάθε ἀνθρώπου. Ἡ
τελείωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἐπι-
τυγχάνεται, ὅταν ἑνώνεται, κατά ἕνα
μυστικό – μυστηριακό τρόπο μέ τόν
Θεό. 

Ὁ ἄνθρωπος διά τοῦ Βαπτίσματος
ἑνώνεται μέ τόν Θεάνθρωπο καί γί-
νεται μέτοχος τῆς δόξης (χάρης) τοῦ
Θεοῦ γιά νά μπορέσει νά γίνει «ὄντως
ἄνθρωπος». Δηλαδή φυσιολογικός
καί νά βρίσκεται σέ κατάσταση πλή-
ρους ὑγείας, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς: «Ἡ πρός τόν Χρι-
στόν ἀφομοίωσις (ὁμοίωσις - ἕνωση,
μετοχή στή Χάρη Του), ταὐτόν
εἰπεῖν ὑγιεία ψυχῆς καί τελείωσις»5.

Μακριά ἀπό τόν Χριστό, ὁ ἄνθρω-
πος δέν εἶναι οὔτε πραγματικά οὔτε
πλήρως ἄνθρωπος· ἀποτελεῖ μόνο
ἕνα κομμάτι τῆς φύσης του, εἶναι
ἐλλειμματικός, στερεῖται τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ, πού εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος
τῆς ὕπαρξής του, ἡ ὁποία τόν καθιστᾶ
ὁλόκληρο - τέλειο. Ζεῖ μόνο βιολογι-
κή ζωή, σαρκική, γι’ αὐτό καί ὑπο-

4. Ἰωάν. α΄, 14-16.
5. Γρηγόριος Παλαμάς, Τριάδες, 2, 1, 42.
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φέρει. Βρίσκεται σέ κατάσταση ἀλλο-
τρίωσης. Ὁ ἄνθρωπος ἤ εἶναι μέτοχος
τῆς θεανθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ
καί ὁμοιάζει μέ αὐτόν, ἤ δέν εἶναι
ἄνθρωπος (ὁλοκληρωμένος). Ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ὁλοκληρωμένος καί τέλειος
καί ἀποδεικνύεται αὐθεντικός - γνή-
σιος μόνο, ὅταν γίνεται μέτοχος τῆς δό-
ξας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Αὐτό,
κατ’ ἀρχάς, ἐπιτυγχάνεται διά τοῦ Μυ-
στηρίου τοῦ Βαπτίσματος.

Ὁ ἄνθρωπος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κα-
θίσταται ὑγιής καί μπορεῖ νά φθάσει
στήν ὁλοκλήρωσή του. Ὑγιής σημαίνει
ὅτι ψυχικά - ἐσωτερικά εἶναι ὁ ἑαυ-
τός του, ἀναπαυμένος, εἰρηνικός. Πε-
πληρωμένος χαρᾶς καί εὐφροσύνης.
Ἔχει καθαρούς-φωτισμένους λογι-
σμούς. Βρίσκεται σέ κατάσταση ἐσω-
τερικῆς ἐλευθερίας, πού σημαίνει ὅτι
τά ὑλικά αἰσθητά πράγματα καί πρό-
σωπα δέν τόν ἐπηρεάζουν πρός τήν
πορεία τελείωσής του. Μέσα του δια-
τηρεῖ - καλλιεργεῖ μία ποιότητα - ἁγιό-
τητα, πού τόν καθιστᾶ, κατά τό δυ-
νατό, ἀπαθή.

Ἡ πορεία πρός τήν ὑγιή κατάστα-
ση εἶναι βαθμιαία καί προοδευτική.
Ἀρχίζει μέ τή μετοχή του στή Χάρη τοῦ
Χριστοῦ καί καλλιεργεῖται διά τῆς τη-
ρήσεως τῶν ἐντολῶν καί μετοχῆς στή
μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέχρι
νά φθάσει στήν ἐνηλικίωση τῆς πνευ-
ματικότητας, κάτι πού ἀποτελεῖ τήν τε-
λειότητα - ἁγιότητα - ποιότητα -

αὐθεντικότητα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρ-
ξης. Ἔτσι, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς
ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τούς
ἀποστόλους, προφῆτες, εὐαγγελιστές,
ποιμένες, διδασκάλους (τήν Ἐκκλησία)
«πρός καταρτισμόν… εἰς οἰκοδομήν
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι κα-
ταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα
τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως
τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλει-
ον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ»6. Γιά νά συμ-
πληρώσει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θε-
ολόγος: «Καθ’ ἑκάστην (ὁ χριστιανός)
αὐξάνει τήν πνευματικήν ἡλικίαν,
καταργῶν μέν τά τοῦ νηπιώδους φρο-
νήματος, προκόπτων δέ ἐπί τήν
ἀνδρικήν τελειότητα. Διότι καί κατά
τό μέτρον τῆς πνευματικῆς ἡλικίας
ἀλλοιοῦται τάς ψυχικάς δυνάμεις καί
ἐνεργείας καί πρός τάς πράξεις τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀνδρειότερος καί
κραταιότερος γίνεται»7.

Ἄρα, λοιπόν, ὅλα ὅσα κάνουμε
μέσα στήν Ἐκκλησία καί τή ζωή μας
γενικά, πρέπει νά ἀποβλέπουν στήν
ἕνωση μέ τόν Χριστό καί στή μετοχή
τῆς Χάριτος Του. Ἡ μετοχή στή Χάρη
τοῦ Θεανθρώπου θεραπεύει τήν
ἀνθρώπινη φύση. Ἡ ἀνθρώπινη φύση
σέ κατάσταση ὑγείας (μετοχή στή
Χάρη καί καλλιέργεια τῶν φυσικῶν
ἀρετῶν), μπορεῖ νά πραγματώσει
αὐτό πού στήν οὐσία της εἶναι.

6. Ἐφ. δ΄, 12-13.
7. Συμεών Νέος Θεολόγος, Κατηχήσεις, 14, 111-116.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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Καθώς οἱ Μυροφόρες γυ-
ναῖκες πλησίαζαν τά ξημε-
ρώματα τῆς «μιᾶς τῶν

Σαββάτων» τόν τάφο τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατηροῦσαν ἄσβη-
στη τήν ἀγάπη τους καί ζωντανό
τόν θαυμασμό τους γιά τόν Διδά-
σκαλο, ἀλλά ἡ πίστη τους πρός τήν
ἰδιότητά Του ὡς Μεσσία εἶχε κλο-
νισθεῖ. Τόν θεωροῦσαν ὁριστικά νε-
κρό, γι’ αὐτό καί «ἠγόρασαν ἀρώ-
ματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν
Αὐτόν»1. Γι’ αὐτό καί γνωρίζοντας
ὅτι ὁ λίθος, πού ἔκλεινε τή θύρα
τοῦ μνημείου ἦταν «μέγας σφό-
δρα»2, βασανίζονταν ἀπό τό ἀγω-
νιῶδες ἐρώτημα: «τίς ἀποκυλίσει
ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ
μνημείου;»3.

Τό ἐμπόδιο, ὅμως, πού τίς χώριζε
ἀπό τόν Κύριο καί τόν πόθο τους
νά μυρώσουν τό «νεκρό» Του
σῶμα, δέν ἦταν στήν πραγματικό-
τητα ὁ λίθος τοῦ μνημείου, ἀλλά ὁ
λίθος τῆς ὀλιγοπιστίας, πού βάρυ-

νε τά στήθη τους!
Στή θέση τῶν Μυροφόρων γυ-

ναικῶν βρίσκεται σήμερα -δυ-
στυχῶς- τό μεγαλύτερο μέρος τῆς
ἀνθρωπότητας, πού δέν πιστεύει
τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν ἀναστη-
μένο θεάνθρωπο, γι’ αὐτό βαρύς
καί «μέγας σφόδρα» λίθος, ὁ ἀνο-
μολόγητος φόβος τοῦ θανάτου,
πιέζει τά στήθη τῶν περισσοτέρων
ἀνθρώπων! 

Ὁ σύγχρονος, χωρίς Χριστό,
ἄνθρωπος αἰσθάνεται τή γῆ, πάνω
στήν ὁποία ζεῖ, σάν κελλί μελλο-
θανάτου, πού περιμένει μέρα μέ τή
μέρα τόν ἐρχομό τοῦ δημίου, γιά νά
ὁδηγηθεῖ στόν τόπο τῆς θανατικῆς
ποινῆς. Ζεῖ γιά νά πεθάνει, ἀφοῦ
χωρίς τήν πίστη στόν Χριστό, πού
εἶναι «ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή»4,
ὅλα καταλήγουν στό μηδέν καί ἡ
ἀγωνία τοῦ θανάτου βαραίνει σάν
λίθος τήν καρδιά, πού κραυγάζει
«τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον;»

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς τοῦ  ἀνθρώ-

Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν 
τόν λίθον;

Πρωτ. Δημητρίου Κωστόπουλου
Θεολόγου

1. Μαρκ. ιστ΄, 1.
2. Μαρκ. ιστ΄, 4.
3. Μαρκ. ιστ, 3.
4. Ἰωάν. ια΄, 25.
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που, πού δέν πιστεύει στόν ἀνα-
στημένο Χριστό, εἶναι μιά ἀκατα-
νόητη ἀναγκαιότητα. Εἶναι προ-
ετοιμασία γιά τόν θάνατο. Ὅλα
εἶναι χωρίς νόημα, παράλογα καί
περιττά. Χωρίς τήν πίστη στόν Νι-
κητή τοῦ θανάτου, ὁ λίθος τοῦ
ἄγχους γίνεται ἀφόρητος. Προ-
σπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τόν ἀπο-
σείσει, ἀλλά στό τέλος κραυγή
ἀπελπισίας βγαίνει ἀπ’ τό στόμα
του: «τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λί-
θον;».

Τό νά εἶσαι ἄνθρωπος ἀλλά
ἄπιστος, εἶναι κάτι  τό τραγικό! Τά
ζῶα, καθώς εἶναι ἄλογα, δέν συ-
νέχονται -ὅπως ὁ ἄνθρωπος- ἀπό
τήν σκέψη τοῦ θανάτου, πού τόν
ἀποφεύγουν μόνο ἀπό ἔνστικτο.
Στήν προκειμένη περίπτωση, εἶναι
προνομιοῦχα σέ σχέση μέ τόν ἄπι-
στο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος διαθέτει λο-
γική καί εἴτε τό θέλει εἴτε ὄχι, δέν
μπορεῖ νά ἀποφύγει τή θύμηση, ὅτι
τό τέλος ἔρχεται! Ἔτσι, κάποια
στιγμή ἡ σκέψη αὐτή τόν συνθλί-
βει καί τόν ἀναγκάζει ν’ ἀναρω-
τηθεῖ: «τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λί-
θον;».

Ὑπάρχουν βέβαια πολλά, πού
μποροῦν νά ἀποσπάσουν τόν νοῦ
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή σκέψη τοῦ
θανάτου, ὥστε νά μήν αἰσθάνεται
τήν πίεση τοῦ λίθου τοῦ ἄγχους καί
τῆς ἀγωνίας γι’ αὐτόν. Τά νιάτα, ἡ
ὀμορφιά, ἡ δύναμη, τό χρῆμα, ἡ

ἐργασία, ἡ παρέα, τό γλέντι καί
ἄλλα συχνά διασκεδάζουν τόν
φόβο τοῦ θανάτου καί ὁ ἄνθρωπος
δέν αἰσθάνεται τήν πίεση τοῦ «λί-
θου». Αὐτά ὅμως δέν ὑπάρχουν
αἰωνίως. Ὅταν, λοιπόν, μιά ἀσθέ-
νεια, ἕνα ἀτύχημα ἤ τά ἀναπό-
φευκτα γηρατειά φέρνουν μπρός
στά μάτια του -χωρίς Χριστό-
ἀνθρώπου τό φρικτό πρόσωπο
τοῦ θανάτου, τότε πάλι κραυγάζει
μέ ἀγωνία «τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν
λίθον;». Ἀπάντηση ὅμως δέν βρί-
σκει!

Καί ὅμως, ἡ ἀπάντηση ἔχει δο-
θεῖ ἐδῶ καί εἴκοσι αἰῶνες: «καί
ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀπο-
κεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γάρ μέγας
σφόδρα»5. Ἡ ταφόπετρα, ὁ λίθος
τῆς θύρας τοῦ μνημείου, ἀλλά
ταυτοχρόνως καί ὁ λίθος τῆς ἀπι-
στίας τῶν Μυροφόρων γυναικῶν
εἶχαν ἀποκυλισθεῖ μέ τήν ἀνάσταση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἦταν πλέον
ἀρκετό, νά πλησιάσουν οἱ Μυρο-
φόρες στόν κενό τάφο, ν’ ἀκούσουν
ἀπό τόν Ἄγγελο, ὅτι ὁ ἐσταυρω-
μένος Ἰησοῦς «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν
ᾧδε»6, γιά νά τρέξουν γεμᾶτες
«ἔκστασιν»7, νά φέρουν τό ἀνα-
στάσιμο μήνυμα στούς Ἀποστό-
λους, πού καί αὐτοί βαρύνονταν
ἀπό τόν ἴδιο λίθο τῆς ἀπιστίας.
Εἶχε φύγει ὁριστικά πλέον ἀπ’
αὐτές «ὁ λίθος» καί ἔσπευδαν νά
ἀπαλλάξουν ἀπ’ αὐτόν καί τούς

5. Μαρκ. ιστ΄, 4.
6. Μαρκ. ιστ΄, 6.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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Μαθητές τοῦ Κυρίου.
Νά λοιπόν ἡ ἀπάντηση στό ἀγω-

νιῶδες ἐρώτημα τοῦ σύγχρονου ἀπί-
στου ἀνθρώπου, ποιός θά σηκώσει
ἀπ’ τό στῆθος του τόν λίθο τοῦ
ἄγχους, πού δημιουργεῖ ἡ σκέψη τοῦ
θανάτου: «ὁ Ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν
Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν»8.

«Ἔρχου καί ἴδε»9 ἄνθρωπε τῆς
ἀμφιβολίας τόν κενό τάφο! Πίστεψε
στόν ἀναστημένο Θεάνθρωπο καί
ἀμέσως θά νιώσεις ὅτι «ἀποκεκύ-
λισται» καί ὁ δικός σου λίθος. Τότε
θά δεῖς ὅτι ὅλα ἀποκτοῦν νόημα,
ἀξία καί σκοπό! 

Ἡ γῆ μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ δέν εἶναι πλέον κελλί μελλο-
θανάτου, ἀλλά στάδιο πού σφύζει
ἀπό ζωή! Σ’ αὐτό ὅσοι ἀγωνίζονται
τόν «καλόν ἀγῶνα»10, λαμβάνουν ὡς
βραβεῖο «τόν τῆς δικαιοσύνης στέ-
φανον»11, δηλαδή τό στεφάνι τῆς
αἰώνιας «ἐν Χριστῷ» Ζωῆς καί βα-
σιλείας.

Ὁ χρόνος τῆς ἐπίγειας ζωῆς, μετά
τή νίκη τοῦ Θεανθρώπου κατά τοῦ
Θανάτου, δέν εἶναι ἀκατανόητη
ἀναγκαιότητα, στιγμές πού ὁδη-
γοῦν μέ ἀντίστροφη μέτρηση στό μη-
δέν, γιά ἐκτόξευση πρός τόν θάνα-
το, ἀλλά εἰσαγωγή στήν Αἰωνιότητα!

Ἡ ταφόπλακα δέν εἶναι τό τέρμα,
ἀλλά ἡ ἀφετηρία «ἵνα ἐν καινότητι
ζωῆς περιπατήσωμεν»12. Ἀφ’ ὅτου ὁ
Χριστός βγῆκε ἀπό τόν τάφο, ὁ φο-
βερός αὐτός τόπος ἔγινε γιά τούς πι-
στούς ἡ πύλη γιά τήν αἰώνια ζωή!

Ὁ ἄνθρωπος χάρη στόν Ἀναστη-
μένο Κύριο ἀποκτᾶ τήν ἀρχική καί
μοναδική καί ἀνυπολόγιστη ἀξία,
πού ἡ πτώση τοῦ Ἀδάμ εἶχε ἀφαι-
ρέσει. Τό ἐλάχιστο αὐτό μόριο μέσα
στήν ἀπεραντοσύνη τοῦ σύμπαντος
δέν ἔχει ἀντάλλαγμα! «Τί δώσει
ἅνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ;»13. Αὐτό τό ταλαίπωρο πλά-
σμα βρίσκει ἐν Χριστῷ τήν πιό με-
γάλη δόξα! Γίνεται «θεός κατά χά-
ριν» καί λάμπει σάν τόν ἥλιο, ἀφοῦ
ἑνώνεται μέ τόν «Ἥλιον τῆς δι-
καιοσύνης»14, τόν Χριστό!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γίνεται
καί μητέρα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ σαρ-
κική μητέρα γεννᾶ τά παιδιά της γιά
τόν τάφο! Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος
πιστεύσει στήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ ξαναγεννιέται, ἀλλά τώρα πλέ-
ον γιά τήν αἰωνιότητα!

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ὅλα ἀποκτοῦν νόημα καί σκοπό
ὕπαρξης.

Τά νιάτα δέν εἶναι γιά ἀπολαύσεις,

7. Μαρκ. ιστ΄, 8.
8. Εὐχή τῆς Ἀπολύσεως τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν.
9. Ἰωάν. α΄, 47.
10. Α΄ Τιμ. στ΄, 12.
11. Β΄ Τιμ. δ΄, 8.
12. Ρωμ. στ΄, 4.
13. Ματθ. ιστ΄, 26.
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«φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ
ἀποθνήσκομεν15», ἀλλά εὐκαιρία
γιά ἀγῶνα πρός ἀπόκτηση τῆς ἀθα-
νασίας. Δέν τά τρομάζουν πλέον τά
γηρατειά καί ὁ θάνατος, ἀφοῦ ὁ
Ἀναστημένος Θεάνθρωπος τά καλεῖ
στήν αἰωνιότητα.

Ἡ δύναμη, ἡ ὀμορφιά, ἡ εὐφυΐα
καί οἱ ἄλλες χάρες πού ἔχει ὀ
ἄνθρωπος, δέν εἶναι πλέον ἁπλᾶ
μέσα γιά νά ξεχνᾶ τόν θάνατο, ἀλλά
ἀφορμές δοξολογίας τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος «ἐποίησεν τά πάντα καλά
λίαν»16.

Τό χρῆμα ἀποκτᾶ ἀξία ὄχι ὡς
μέσο πλουτισμοῦ καί καλοπέρασης,
ἀλλά ὡς μέσον εὐεργεσίας τοῦ
πλησίον καί συγκέντρωσης θη-
σαυρῶν στούς οὐρανούς17.

Θά ἀντείπει, ὅμως, κάποιος ὅτι τό
ἀνθρώπινο σῶμα ἐξακολουθεῖ νά
πεθαίνει, νά σαπίζει, νά χάνεται καί
ὁ ἄνθρωπος ὑποτάσσεται στή φθο-
ρά ἔστω κι ἄν πιστεύει στήν Ἀνά-
σταση. Αὐτό εἶναι ἀλήθεια, ἀλλά ὁ
Κύριος μᾶς λέει ὅτι: «Ἐάν μή ὁ κόκ-
κος τοῦ σίτου πεσών εἰς τήν γῆν
ἀποθάνῃ, αὐτός μόνος μένει· ἐάν δέ
ἀποθάνῃ, πολύν καρπόν φέρει»18.
Σπορά εἶναι ἡ ταφή τοῦ σώματος,

γιά νά καρποφορήσει τήν ἀνάστα-
ση καί τήν ἀφθαρσία. «Σπείρεται ἐν
φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ·
σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν
δόξῃ· … σπείρεται σῶμα ψυχικόν,
ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν»19,
λαμπρό καί ἄφθαρτο! Εἶναι δυνα-
τόν αὐτό; Ὁ Θεάνθρωπος ἀπαντᾶ:
«παρά ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν
ἐστι, παρά δέ τῷ Θεῷ πάντα δυνατά
ἐστι»20.

Ὅποιος, λοιπόν, πιστεύει στόν
Ἀναστάντα Χριστό μπορεῖ, ὄχι μόνο
νά μή καταπιέζεται ἀπό τόν «λίθο»
τοῦ φόβου τοῦ θανάτου, ἀλλά νά τόν
βλέπει ἄφοβα καί μαζί μέ τόν Ἱερό
Χρυσόστομο νά τόν περιγελᾶ λέ-
γοντας:

«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
Ποῦ σου, ᾅδη, τό νῖκος;»

«Ἀνέστη Χριστός καί σύ κατα-
βέβλησαι...

Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολι-
τεύεται.

Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς
ἐπί μνήματος.

Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν,
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»21.             

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

14. Ἀπολυτίκιον Χριστουγέννων.
15. Α΄ Κορ. ιε΄, 32.
16. Γεν. α΄, 31.
17. Ματθ. στ΄, 29.
18. Ἰωάν. ιβ΄, 24.
19. Α΄ Κορ. ιε΄, 42-44. Εὐχῆς ἔργον θά ἦταν νά μελετηθεῖ μέ προσοχή ολόκληρο τό

15ο Κεφάλαιο τῆς Α΄ πρός Κορινθίους Ἐπιστολῆς.
20. Ματθ. ιθ΄, 26.
21. Κατηχητικός Λόγος Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
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Ἀπαντώντας ὁ Χριστός κάποια
στιγμή στήν καυχησιολογία
τῶν Ἰουδαίων, τούς ἀναφέρει,

ὅτι τό ψέμα δέν ἔχει καμιά σχέση μέ
τόν Θεό, ἀλλά πηγάζει ἀπό τόν πο-
νηρό. «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρός τοῦ δια-
βόλου ἐστέ, καί τάς ἐπιθυμίας τοῦ
πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐκεῖνος
ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς καί ἐν
τῇ ἀληθείᾳ οὔχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν
ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῆ τό
ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύ-
στης ἐστί καί ὁ πατήρ αὐτοῦ»2.
Βλέπουμε ἐδῶ, ὅτι ἀποκαλεῖ τόν διά-
βολο, πατέρα τοῦ ψεύδους. Ἡ ἀλή-
θεια εἶναι ὁ Θεός3. Ὅταν ἐμεῖς ψευ-
δόμαστε, χωριζόμαστε ἀπό τόν Θεό
καί δενόμαστε μέ τόν διάβολο. Ἄν
πραγματικά θέλουμε νά σωθοῦμε,
ἔχουμε ὑποχρέωση μέ ὅλη μας τή δύ-
ναμη καί μέ κάθε φροντίδα ν’
ἀγαπᾶμε τήν ἀλήθεια καί νά φυλα-
γόμαστε ἀπό κάθε εἴδους ψέμα, γιά

νά μήν μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀλήθεια
καί τή ζωή.

Ὑπάρχουν τρεῖς διαφορετικοί τρό-
ποι γιά νά πεῖ κανείς ψέματα. Ὁ ἕνας
εἶναι τό νά πεῖ ψέματα μέ τόν νοῦ
του, ὁ ἄλλος τό νά πεῖ ψέματα μέ λό-
για καί ὁ τρίτος τό νά πεῖ ψέματα μέ
ὁλόκληρη τή ζωή του. Ἐκεῖνος πού μέ
τό νοῦ του λέει ψέματα εἶναι αὐτός
πού δέχεται τίς ὑπόνοιες. Αὐτός, ἄν
δεῖ κάποιον νά μιλάει μέ τόν ἀδελ-
φό του, ὑποψιάζεται καί λέει: «Γιά
μένα λένε». Καί ἄν σταματήσουν νά
μι-λᾶνε, πάλι ὑποψιάζεται ὅτι στα-
μάτησαν γι’ αὐτόν. Σέ κάθε πράγμα
ὑποψιάζεται τούς ἄλλους. Αὐτός
εἶναι πού μέ τόν νοῦ του λέει ψέμα-
τα. Γιατί δέν λέει τίποτα ἀληθινό,
ἀλλά ὅλα εἶναι βασισμένα στίς ὑπο-
ψίες. Ἀπ’ αὐτό γεννιοῦνται περιέρ-
γειες, καταλαλιές, κρυφακούσματα,
διαμάχες, κατακρίσεις. Δέν ὑπάρχει
τίποτα βαρύτερο ἀπό τίς ὑποψίες.

Ἐπιμέλεια 
Πρωτ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου

Θεολόγου

Ο ΑΒΒΑΣ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ

μιλᾶ
γιά τό ψέμα1

1.  Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά, ἐκδόσεις Ἑτοιμασία, Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προ-
δρόμου Καρέας 1991.

2. Ἰωάν. η΄, 44.
3. «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Ἰωάν. δ΄, 16.
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Εἶναι τόσο βλαβερές, γιατί μένουν
πολύ καιρό μέσα μας καί ἀρχίζουν νά
μᾶς πείθουν νά νομίζουμε ὅτι βλέ-
πουμε καθαρά, πράγματα πού οὔτε
ὑπάρχουν, οὔτε ἔχουν γίνει. Αὐτή ἡ
προκατάληψη πού δέχεται κάποιος
στήν ψυχή του εἶναι ἔργο τοῦ πονη-
ροῦ. Ἄν ἀκόμη ἡ δική μας κακία σπεί-
ρει ὑποψίες στήν ψυχή μας, ἀμέσως
ἄς τίς μετατρέψουμε σέ καλές σκέψεις
καί τότε δέν θά μᾶς βλάπτουν. Για-
τί εἶναι καταστρεπτικές οἱ ὑποψίες
καί δέν ἀφήνουν τήν ψυχή ποτέ νά
βρεῖ τήν εἰρήνη της. Ἄς φροντίσουμε
λοιπόν, ἀδελφοί μου, μέ ὅλες μας τίς
δυνάμεις ποτέ νά μήν δίνουμε ἐμπι-
στοσύνη στίς ὑποψίες μας. Αὐτό
ἀκριβῶς εἶναι τό ψέμα πού ζοῦμε μέ
τό μυαλό μας.

Ἐκεῖνος πού ψεύδεται μέ λόγια
εἶναι αὐτός, πού, ὅταν, ἄς ὑποθέσουμε,
βαριέται νά σηκωθεῖ νά κάνει κάποια
δουλειά καί δέν λέει: «Συγχώρα με,
γιατί βαριέμαι νά κάνω αὐτό πού μοῦ
εἶπες», ἀλλά λέει: «Δέν ἔχω κουρά-
γιο, εἶμαι κουρασμένος, τό κεφάλι μου
πονᾶ, νομίζω εἶμαι ἄρρωστος». Καί
λέει δέκα λόγια ψεύτικα, γιά νά μήν
βάλει μετάνοια καί νά ταπεινωθεῖ. Ἄν
ὅμως κάποιος τόν κατηγορήσει γιά
κάτι, προσπαθεῖ ἐπίμονα μέ τίς ἀντιρ-
ρήσεις του καί τίς ψευτοευγένειές του
νά ἀνασκευάσει τήν κατηγορία, μόνο
καί μόνο γιατί δέν τήν σηκώνει.

Ἐκεῖνος πού ψεύδεται μέ τήν ἴδια
τή ζωή του, εἶναι αὐτός, πού, ἐνῶ εἶναι
ἄσωτος, προσποιεῖται ὅτι ἔχει ἐγκρά-
τεια, ἤ εἶναι πλεονέκτης καί μιλάει γιά
ἐλεημοσύνη καί ἐπαινεῖ τή συμπάθεια

ἤ εἶναι ὑπερήφανος καί θαυμάζει τήν
ταπεινοφροσύνη. Καί τή θαυμάζει ὄχι
βέβαια γιατί θέλει νά ἐπαινέσει τήν
ἀρετή. Γιατί, ἄν τό ἔλεγε μ’ αὐτό τό
σκοπό, πρῶτα – πρῶτα θά ὁμολο-
γοῦσε μέ ταπείνωση τήν ἀσθένειά του
λέγοντας: «Ἀλλοίμονο σέ μένα τόν
ἄθλιο, γιατί δέν ἔχω κάνει τίποτα
καλό στή ζωή μου». Καί ἀφοῦ πρῶτα
θά ὁμολογοῦσε τήν ἀδυναμία του, τότε
θά ἔπρεπε νά θαύμαζε καί νά ἐπαι-
νοῦσε τήν ἀρετή. Ἀλλά ἐγκωμιάζει τήν
ἀρετή, χωρίς νά ἔχει κύριο σκοπό ν’
ἀποφύγει νά σκανδαλίσει τούς
ἄλλους. Καταπιάνεται μέ τήν ἀρετή
καί μιλάει γι’ αὐτήν καί τήν θαυμά-
ζει ἤ γιά νά σκεπάσει τήν ἀσχήμια του
– ἀφήνοντας νά νοηθεῖ ὅτι δῆθεν καί
αὐτός ἔχει κάποια σχέση μ’ αὐτήν –
ἤ πολλές φορές γιά νά κάνει κακό καί
νά παραπλανήσει τόν ἄλλο.

Ἔτσι ἀκριβῶς καί ὁ ψεύτης, εἴτε
γιατί ντρέπεται καί φοβᾶται νά μήν
ταπεινωθεῖ, εἴτε γιατί θέλει νά πα-
ρασύρει καί νά ξεγελάσει κάποιον, μι-
λάει γιά τίς ἀρετές, καί τίς παινεύει
καί τίς θαυμάζει, σάν νά ’ναι δικές του
καί τίς ἔχει ζήσει. Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος
πού ψεύδεται μέ ὁλόκληρη τή ζωή
του. Αὐτός δέν εἶναι ἄνθρωπος ἁπλός,
ἀλλά διπλοπρόσωπος.   

Οἱ τοποθετήσεις αὐτές τοῦ Ἀββᾶ
Δωροθέου, μᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία νά
σκεφτοῦμε πιό σοβαρά τό μεγάλο
αὐτό θέμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς
καί νά βάλουμε στόχο τήν ἐφαρμογή
τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, «ἔστω δέ ὁ λό-
γος ὑμῶν ναί ναί, οὔ οὔ»4.

4. Ματθ. ε΄, 37.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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Ἄσκηση ὡς τρόπος ζωῆς
δέν εἶναι μόνο ἡ ἐγκρά-
τεια καί ὁ ἀγώνας ὑπέρ-

βασης ἀπό τήν προσκόλληση ἀπό
τά γήινα, ἀλλά καί ὁ ἀγώνας
ὑπέρβασης τοῦ ἀτομικισμοῦ μέ τήν
ἐξάσκηση τῆς ἀνθρώπινης βούλη-
σης γιά νά ἐπικυριαρχήσει πάνω
στά πάθη τῆς ἀνθρώπινης φύσης.
Ἕνας τέτοιος ἀγώνας διαφαίνεται
καί στή ζωή τοῦ Παπαδιαμάντη.
Τό χριστιανικό του ἦθος, τό ὁποῖο
προκύπτει, ἐκ τοῦ φυσικοῦ, ἀπό
ἕνα τέτοιο ἀγώνα, τοῦ τό ἀνα-
γνωρίζουν ἁπλοί ἄνθρωποι, πού
τόν συναναστρέφονται σέ  καφε-
νεῖα ἤ καπηλειά στό Ψυρρή ἤ στήν
περιοχή τῆς Δεξαμενῆς, ἀλλά καί
λογοτέχνες, συνάδελφοί του στίς
ἐφημερίδες μέ τίς ὁποῖες συνερ-
γαζόταν. Κάποιες μαρτυρίες τέ-
τοιων αὐτόπτων καί αὐτήκοων
μαρτύρων θά παρουσιάσουμε ἐδῶ.

Ἡ πρώτη βρίσκεται στό ἡμερο-

λόγιο τοῦ Νίκου Βέη καί μαρτυ-
ρεῖ πόσο ὁ Παπαδιαμάντης ἀπέ-
φυγε τήν κακολογία καί τήν κα-
τάκριση καί ὅταν ἀκόμη αὐτή πα-
ρουσιαζόταν ὡς φιλολογική κρι-
τική. Ἡ σκηνή διαδραματίζεται
στό περίφημο γιά τήν ἐποχή ἐκεί-
νη καφενεῖο τῶν ἀδελφῶν Μπα-
βέα, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας: «Μέ
τήν ἐμφάνιση τοῦ Βαρλέντη ἡ
ὁμιλία δέν ἀποβλέπει πλέον εἰς τά
ἄστρα, ἀλλά εἰς τήν κριτική λο-
γοτεχνικῶν ἔργων, τά ὁποῖα εἶχον
ἐμφανισθεῖ κατ’ ἐκείνας τάς ἡμέ-
ρας. Οὐδεμία ἀρετή ἀναγνωρίζε-
ται εἰς τά κρινόμενα ἔργα, ἡ κρι-
τική μετ’ οὐ πολύ καταντᾶ ἄκρι-
τος κακολογία τῶν συγγραφέων.
Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
παραμένει σιωπηλός, μόλις ἀκούει
τάς πρώτας κακολογίας συνο-
φρυοῦται, ἐγείρεται προφανῶς
δυσαρεστημένος, δικαιολογεῖται
ὅτι ἔχει ἐπείγουσαν ἐργασίαν καί

ΤΟ ΑΣΚΗΤΙΚΟ ΗΘΟΣ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Χρυσόστομου Μελῆ
Θεολόγου - Φιλολόγου
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ἀπομακρύνεται ἀφ’ οὗ ἔρριψεν γε-
νικόν, ψυχρόν, χαιρετισμόν εἰς τά
μέλη τοῦ φιλολογικοῦ ὁμίλου [...]
ἐπανῆλθε λοιπόν εἰς αὐτό μετά
τρία τέταρτα περίπου τῆς ὥρας
καί ἐπλησίασεν καί πάλιν εἰς τόν
ὅμιλον [...] ἐκείνην τήν στιγμήν νε-
αρός, ὁ ὁποῖος βραδύτερον ἐξε-
λίχθη εἰς σημαντικόν ποιητήν, ἀνε-
γίγνωσκεν ἐνώπιον τοῦ ὁμίλου
μετά στόμφου τό σχέδιον μίας
ἀρνητικῆς κριτικῆς τοῦ ποιητικοῦ
ἔργου τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ. Ὁ
Παπαδιαμάντης, μόλις ἀντελήφθη
περί τίνος πρόκειται, διακόπτει
ὀργίλος τόν νεαρόν λόγιον μέ τάς
λέξεις. ‘‘Ξέρεις, παιδί μου, ἕνας
κάποιος Ζωΐλος μιά φορά θέλησε
νά κτυπήση τόν Ὅμηρον’’ καί ὁ
νεαρός ἀποκρίθηκε ‘‘Μά οὔτε ὁ
Παλαμᾶς εἶναι Ὅμηρος οὔτε ἐγώ
Ζωΐλος’’. ‘‘Ὁ Παλαμᾶς μπορεῖ νά
μήν εἶναι Ὅμηρος, ἀλλά ἐσύ εἶσαι
χωρίς ἄλλο Ζωΐλος’’, βροντοφωνεῖ
ὁ Παπαδιαμάντης καί ἀπομα-
κρύνεται τοῦ φιλολογικοῦ κύκλου
χωρίς καί νά ἀποχαιρετήση»1. 

Ἡ δεύτερη κατάθεση ἀνήκει
στόν Σταμάτη Σταματίου, γνωστό

μέ τό ψευδώνυμο Στάμ-Στάμ,
εὐθυμογράφο καί γελοιογράφο,
πού ἔψαχνε τόν Παπαδιαμάντη
γιά νά τοῦ ζητήσει τό πρός δημο-
σίευση χριστουγεννιάτικο διήγημα.
Ἀποτυπώνει τή σκηνή τῆς πρώτης
συναντήσεώς τους μέ τόν σκιαθί-
τη διηγηματογράφο στά γραφεῖα
τῆς ἐφημερίδας «Ἀκρόπολις» τοῦ
Βλάσση Γαβριηλίδη: «Ἦσαν πα-
ραμονές τῶν Χριστουγέννων.
Ἦταν ὥρα δειλινοῦ καί ἐγώ κα-
θόμουνα σ’ ἕνα ἀπό τά γραφεῖα
τῆς ‘‘Ἀκροπόλεως’’ εἰς τήν Στοάν
τοῦ Πάππου, τότε. [...] ἄνοιξε ἡ
πόρτα καί μπῆκε ἕνας ἄνθρωπος
[...] παρά τή φτωχική ἐμφάνιση, τά
γένεια του καί τά ἀπεριποίητα
μαλλιά του, τό μελαμψό του πρό-
σωπο ἦταν κόκκινο στά μάγουλα,
κι ἀπό τά μάτια του ἔσταζε μιά
γλύκα. Ἐμπῆκε συνεσταλμένος
καί δειλός. Ἐνόμισα πώς ἦταν κα-
νένας ἀπό τούς φτωχούς, πού
συστημένοι εἰς ἐμέ ἀπό τή δια-
χείρηση, ἤρχοντο νά πάρουνε ση-
μείωμα γιά νά λάβουν τό χρι-
στουγεννιάτικο βοήθημά τους. 

- Ὁ κύριος Σίγμας; -Ἐγώ εἶμαι,

1. Πρβλ. Νίκου Ἀ. Βέη, «Ἡ πρώτη μου συνάντησις μέ τόν Ἀλέξανδρο Παπα-
διαμάντην», Φοιτητικόν Ἡμερολόγιον, (Ἀθήναι 1927). Ἐδῶ παρατηροῦμε ξεκά-
θαρα ὅτι εἶχε τό θάρρος καί τήν παλικαριά νά βγαῖνει πάνω ἀπό τήν πίεση τοῦ
φυσικοῦ πόνου, πού προκαλεῖ ἡ ἀσυμφωνία μέ τούς ἄλλους, ἐνῶ παράλληλα δέχ-
θηκε νά εἰσπράττει τό κόστος πού ἔχει ὅταν λέγεται μέ θάρρος καί παρρησία ἡ
ἀλήθεια. Γι’ αὐτό καί τά κείμενά του ἀποτελοῦν μαρτύριο καί μαρτυρία, πού κα-
τατίθενται ἀπ’ αὐτόν μέ τή βεβαιότητα τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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τοῦ ἀπάντησα, ἀλλά καθίστε μιά
στιγμή, σᾶς παρακαλῶ, νά τελει-
ώσω κάτι πού γράφω ἐδῶ καί
ἀμέσως θά σᾶς διευκολύνω. Ἐκά-
θησε σκυφτός μέ γυρμένο τό κε-
φάλι καί κοίταζε διαρκῶς τό πά-
τωμα.  –Ὁ κακομοίρης, σκέφθηκα,
φτώχεια μεγάλη θά ’χη! Καί τόν
κοίταζα μέ βλέμμα πονεμένο καί
μιά συμπάθεια μεγάλη πού ἔφτα-
νε μέχρι συγκινήσεως. – Ὁρίστε,
τοῦ εἶπα, ἅμα ἐτελείωσα. –Μέ ζη-
τήσατε; - Ὄχι ἐγώ δέν σᾶς ζήτη-
σα, ἀλλά ξέρω γιατί ἤλθατε καί θά
τελειώσω ἀμέσως τή δουλειά σας
[...] Γιά νά κανονίσω τό ποσόν
ὅπου θά ἔπαιρνε, ἠθέλησα νά
μάθω τά μέλη τῆς οἰκογενείας του.
– Λαμβάνεις τόν κόπον, τοῦ εἶπα,
νά περάσης ἀπό τό λογιστήριον;
Εὐχαρίστησε ψιθυριστά, σάν φο-
βισμένος καί συνεσταλμένος πάν-

τοτε, σηκώθηκε, ἀλλά σάν νά κον-
τοστεκότανε. – Κι αὐτά τί νά τά
κάμω; Δέν τά θέλετε; Καί μοῦ
ἔδειχνε κάτι χαρτιά. Νόμισα πώς
ἦταν πιστοποιητικά ἀπορίας. –
Κράτησέ τα, εἶπα, ἐμᾶς δέν μᾶς
χρειάζονται. Ἐσείστηκε, λυγίστη-
κε ὀλίγο, ἔκανε σκυφτός νά φύγη,
ξαναγύρισε. – Τότε ἀφοῦ δέν σᾶς
χρειάζονται αὐτά, ἐγώ μέ τί δι-
καίωμα θά πληρωθῶ; Δέν πειρά-
ζει ἀρκούμεθα εἰς τόν λόγον σας,
Χριστούγεννα εἶναι τώρα. –Ναί,
ἀλλά ἄν δέν πάρετε αὐτά, ἐγώ δέν
μπορῶ νά πάρω χρήματα. – Μά,
δέν τά παίρνετε ἐσεῖς τά χρήμα-
τα, σᾶς τά δίνουμε ἠμεῖς! 

-Ἔ, τότε, πάρτε κι ἐσεῖς ἐτοῦτα
πού μοῦ ζητήσατε. Καί τά ἄφησε
σιγά καί μαλακά ἀπάνω στό τρα-
πέζι. Ἐσκέφθηκα, μήπως τοῦ ζή-
τησε τίποτε πιστοποιητικά τό λο-
γιστήριο. – Μά τί εἶναι, ἐπί τέλους,
αὐτά, τοῦ λέω, πού πρέπει ἀπα-
ραιτήτως νά τά πάρουμε; - Τό διή-
γημα τῶν Χριστουγέννων, πού
μοῦ ἐζητήσατε. – Τό διήγημα τῶν
Χριστουγέννων... καί ποιός εἶσθε
ἐσεῖς; - Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδια-
μάντης! Ἔπεσε τό ταβάνι καί μέ
πλάκωσε, ἡ πέννα ἔφυγε ἀπό τά
χέρια μου, ὅλα ἐκεῖ μέσα, εἰκόνες,
καρέκλες, βιβλία, ἐφημερίδες, σάν
στροβιλίστηκαν γύρω μου καί
ἔκανα ὥρα νά συνέλθω. Ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης! Αὐτός ὁ
πρίγκηψ τῶν Ἑλλήνων λογογρά-
φων, πού τόν φανταζόμουνα ἀκτι-
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νοβολοῦντα, γελαστόν, ὡραῖον,
καλοντυμένον, εὐτυχῆ, γεμάτον
ἐγωϊσμόν, ἀέρα καί μεγαλοπρέ-
πεια, αὐτός! [...] Τοῦ ἕσφιξα τό
χέρι χωρίς νά ἠμπορῶ οὔτε μιά
λέξη νά προφέρω. Ἀπό τήν ταρα-
χή μου καί τή σαστιμάρα μου οὔτε
τό φῶς δέν ἄναψα. Αἰσθάνθηκα
ἕνα τρεμουλιαστό χέρι νά σφίγγει
τό δικό μου καί τόν ἔχασα μέσα
στό σκοτάδι... »2. 

Ὁ Παπαδιαμάντης, ὅπως εἴδα-
με, ζεῖ μέ ὑψηλό αἴσθημα δικαιο-
σύνης καί ἀξιοπρέπειας. Διακα-
τέχεται, ἐπίσης, μέ ἔντονη ξενιτεία,
πού αὐξανόταν μέ τίς ἀναμνήσεις
τῆς παιδικῆς του ἡλικίας μέσα σέ
μία ἱερατική οἰκογένεια, ἡ ὁποία
φάνηκε τελικά ὅτι ἦταν μία λα-
τρευτική καί θεραπευτική κοινό-
τητα. Ὁ π. Φιλόθεος Ζερβάκος θά
γράψει γιά τόν Παπαδιαμάντη:
«Ἐγύρισα ὅλας τάς Μονάς τῆς

Ἑλλάδος, τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τῆς
Παλαιστίνης, τοῦ Σινᾶ. Εὕρηκα
καλογήρους, ἱερομονάχους, μο-
ναχούς, ἀλλά πτωχούς καί ἀκτή-
μονας ὡσάν τόν Παπαδιαμάντην
πάνυ ὀλίγους...»3. 

Ἐάν ἡ σύγκριση πού κάνει ὁ π.
Φιλόθεος Ζερβάκος τῆς ζωῆς τοῦ
Παπαδιαμάντη σέ σχέση μέ τόν
μοναχικό βίο τῆς ἐποχῆς του δίνει
ξεχωριστή ἀξία στήν ἀσκητική
ζωή τοῦ Παπαδιαμάντη, τότε σί-
γουρα θά ἀναρωτιόμασταν τί
σύγκριση θά πρέπει νά κάνουμε –
κι ἄν πρέπει- μέ τήν δική μας ἐπο-
χή, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀκό-
μα καί στή ζωή τῶν χριστιανῶν
ἀπό μία –ὑπέρμετρη πολλές φο-
ρές- κοσμική ἄνεση. Ὅμως, ἀπό
τήν ἄλλη, ἴσως οἱ ἀναλογίες τῆς
χριστιανικῆς ἄσκησης τῆς ἐποχῆς
μας νά διαφέρουν σέ σχέση μέ
αὐτές τοῦ παρελθόντος.

2. Πρβλ.  Στάμ – Στάμ, «Πώς τόν πρωτογνώρισα», ἐφημ. Ἀθηναϊκά Νέα,
27.8.1943.

3. Πρβλ. Φιλοθέου Ζερβάκου, «Ἀναμνήσεις μου ἀπό τόν Παπαδιαμάντη καί Μω-
ραϊτίδην», περ. Κιβωτός, (ἐπιμ. Φώτης Κόντογλου), τ. Β΄, Φεβρουάριος 1953, σ.
45-46.
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ὉΘεός εἶναι πολύ κοντά μας,
ἀλλά καί πολύ ψηλά. Γιά
νά «κάμψει» κανείς τόν

Θεό, ὥστε νά κατεβεῖ νά μείνει μαζί
του, πρέπει νά ταπεινωθεῖ καί νά
μετανοήσει. Τότε ὁ πολυεύσπλαχνος
Θεός, βλέποντας τήν ταπείνωσή
του, τόν ὑψώνει μέχρι τούς οὐρα-
νούς καί τόν ἀγαπάει πολύ. «Χαρά
ἔσται ἐν τῷ οὐρανῶ ἐπί ἐνί ἁμαρ-
τωλῷ μετανοούντι», λέει τό Εὐαγ-
γέλιο. Ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρω-
πο τόν νοῦ, γιά νά ἀναλογίζεται τό
σφάλμα του, νά μετανοεῖ καί νά ζη-
τάει συγχώρηση. Ὁ ἀμετανόητος
ἄνθρωπος εἶναι σκληρό πράγμα.
Εἶναι πολύ ἀνόητος, ἐπειδή δέν θέ-
λει νά μετανοήσει, γιά νά ἀπαλλα-
γεῖ ἀπό τήν μικρή κόλαση πού ζεῖ,
ἡ ὁποία τόν ὁδηγεῖ στή χειρότερη,
τήν αἰώνια κόλαση. Ἔτσι στε-
ρεῖται καί τίς ἐπίγειες παραδεισέ-

νιες χαρές, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν
στόν Παράδεισο, κοντά στόν Θεό, μέ
τίς πολύ μεγαλύτερες χαρές, τίς
αἰώνιες. Καί ὅσο ὁ ἄνθρωπος βρί-
σκεται μακριά ἀπό τόν Θεό εἶναι
ἐκτός ἑαυτοῦ. Στό Εὐαγγέλιο γρά-
φει ὅτι ὁ ἄσωτος υἱός «εἰς ἑαυτόν
ἐλθῶν εἶπε, πορεύσομαι πρός τόν
πατέρα μου». Δηλαδή, ὅταν συ-
νῆλθε, ὅταν μετάνιωσε, τότε εἶπε:
«Θά ἐπιστρέψω στόν πατέρα μου».
Ὅσο ζοῦσε στήν ἁμαρτία, ἦταν
ἐκτός ἑαυτοῦ, δέν ἦταν στά λογικά
του, γιατί ἡ ἁμαρτία εἶναι ἔξω ἀπό
τή λογική, καί ἔτσι δέν μποροῦσε νά
σκεφτεῖ τήν ἐπιστροφή στήν πα-
τρική του οἰκία. 

Ἡ πνευματική ζωή λοιπόν δέν θέ-
λει χρόνια. Σέ ἕνα δευτερόλεπτο
μπορεῖ νά βρεθεῖ κανείς ἀπό τήν κό-
λαση στόν Παράδεισο, ἄν μετα-
νοήσει. Ἡ μετάνοια ἔχει μεγάλη δύ-

Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Ἁγίου Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου

Ἐπιμέλεια: 
Σάββα Παρῆ
Θεολόγου
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ναμη. Ἕναν λογισμό ταπεινό νά
φέρει στόν νοῦ τοῦ ὁ ἄνθρωπος,
σώθηκε. Ἕναν λογισμό ὑπερή-
φανο νά φέρει, ἄν δέν μετανοήσει
καί τόν βρεῖ ὁ θάνατος, πάει, χά-
θηκε. Ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο ληστές
πού εἶχαν σταυρωθεῖ μέ τόν Χρι-
στό σώθηκε ἐξαιτίας τῆς μεγάλης
μετάνοιας πού ἔδειξε ἔστω καί
λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό του καί
ἐνῶ εἶχε κάνει τόσα καί τόσα στήν
ζωή του προηγουμένως. Ἔκλεψε
δηλαδή μέ τή μεγάλη του μετάνοια
καί τόν Παράδεισο· «ἡ τοῦ ληστοῦ
μετάνοια τόν Παράδεισον ἐσύλη-
σεν». 

Ἡ μετάνοια εἶναι τό βάπτισμα
τῶν δακρύων. Μέ τή μετάνοια ὁ
ἄνθρωπος ξαναβαπτίζεται, ἀνα-
γεννιέται. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος μέ
τήν ἄρνησή του πρόδωσε κατά κά-
ποιον τρόπο τόν Χριστό, ἀλλά,
ἐπειδή «ἔκλαυσε πικρῶς», ἔλαβε
τήν ἄφεση γιά τήν πτώση του. Δη-
λαδή, ἡ εἰλικρινής μετάνοια πού
εἶχε, τόν ξέπλυνε, τόν καθάρισε
πάλι. Ἄν λοιπόν συναισθανθεῖ
κανείς τό σφάλμα του καί πονέσει
γι’ αὐτό, ξεπλένεται κατά κάποι-
ον τρόπο μέ τά δάκρυα τῆς μετα-
νοίας καί ἔρχεται πάλι ἡ Χάρις τοῦ
Θεοῦ.  Ὁ ἁμαρτωλός ὅταν μετα-
νοήσει εἰλικρινά, συγχωρεῖται ἀπό
τόν Θεό, αἰσθάνεται μέσα του
θεία παρηγοριά καί μπορεῖ νά
φθάσει σέ πνευματική ἀγαλλίαση.
Ἡ μετάνοια εἶναι γιά τόν ἀγωνι-
ζόμενο ἁμαρτωλό ἄνθρωπο ἕνα

ἐργόχειρο πού δέν τελειώνει ποτέ.
Τούς πεθαμένους τούς κλαῖνε,
τούς θάβουν, τούς ξεχνοῦν...Τίς
ἁμαρτίες μας θά τίς κλαῖμε συνέ-
χεια, μέχρι νά πεθάνουμε, ἀλλά μέ
διάκριση καί μέ ἐλπίδα στόν Χρι-
στό πού σταυρώθηκε, γιά νά μᾶς
ἀναστήσει πνευματικά. 

Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῶν παθῶν
εἶναι ἐπίπονος καί χρειάζεται
πολλή προσπάθεια ἀπό τόν ἄνθρω-
πο. Γι’ αὐτό γιά νά σταματήσει ὁ
ἄνθρωπος νά κάνει μία ἁμαρτία
πρέπει νά προσπαθήσει νά ἀπο-
φύγει κάθε ἐρέθισμα πού προκα-
λεῖ αὐτήν τήν ἁμαρτία. Ἕνας μέ-
θυσος π.χ. ἄν θέλει νά βοηθηθεῖ καί
νά μήν ξαναπιεῖ, δέν πρέπει οὔτε
ἔξω ἀπό ταβέρνα νά περάσει.
Προσπάθεια καί καλή διάθεση
χρειάζεται καί ὁ Καλός Θεός θά
μᾶς βοηθήσει νά ξεπεράσουμε τίς
δυσκολίες. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν
παραμένει στήν πτώση του, στίς
ἁμαρτωλές σκέψεις του, ἀλλά με-
τανοεῖ γιά τά σφάλματά του καί
ἀγωνίζεται νά μήν ἁμαρτάνει, δέ-
χεται  τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί βοη-
θιέται. Ὅταν ὅμως δέν ὑπάρχει με-
τάνοια αὐτό, εἶναι δαιμονική κα-
τάσταση. Ἔτσι, μετάνοια πραγ-
ματική εἶναι πρῶτα νά συναι-
σθανθεῖ ὁ ἄνθρωπος τό σφάλμα
του, νά πονέσει, νά ζητήσει συγ-
χώρεση ἀπό τόν Θεό καί μετά νά
ἐξομολογηθεῖ. Ἔτσι θά ἔρθει καί
ἡ Θεία παρηγοριά, ἡ ἐσωτερική
γλυκύτητα, ἡ Θεία ἀγαλλίαση.  

ΖΩΗ
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Εἶναι κάποιες φορές
πού μᾶς πιάνει ἀπελ-
πισία, ὄχι γιά τά δικά

μας καθημερινά ζητήματα,
ἀλλά γιά τήν κατάσταση τοῦ
κόσμου, γιά τό κακό πού ἔχει
διεισδύσει παντοῦ, γιά τή
φθορά τῆς κοινωνίας. Κάπο-
τε σκεφτόμαστε, ἄν πρέπει
νά παραδώσουμε τά ὅπλα,
γιατί φοβούμαστε πώς εἴμα-
στε πολύ λίγοι ὅσοι ἐνο-
χλούμαστε ἀπό τό κακό, ὅτι
εἴμαστε μόνοι πού κρατοῦμε
κάποια ἀντίσταση. Φοβού-
μαστε βλέποντας πώς ἔχου-
με κι ἐμεῖς ἴσως κάνει ὑπο-
χωρήσεις πρός τήν πλευρά
τοῦ σκοταδιοῦ. Κι ὅμως δέν
εἴμαστε οἱ πρῶτοι πού βιώ-
νουμε αὐτή τή δύσκολη πνευ-
ματική κατάσταση. Ἀπό τήν
«σκιά τοῦ θανάτου» πέρασαν
καί κάποιες πολύ φωτεινές

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου

μορφές στό παρελθόν… 
Ἄς πᾶμε, μέ τή σκέψη μας, στήν Ἀθή-

να τῆς Τουρκοκρατίας.  Ἕνας Γάλλος πε-
ριηγητής γράφει γιά τήν Ἀθήνα τό 1546.
«Ἡ ἄλλοτε ἔνδοξη Ἀθήνα εἶναι τόσο ἐρη-
μωμένη, πού φαίνεται ἀπίστευτο ὅτι
ὑπῆρξε κάποτε ἔνδοξη. Δέν εἶδα πουθενά
φοβερότερο τόπο. Παντοῦ ἐρημιά, ξε-
ραΐλα, ἀγκαθιές καί βάλτοι». Οἱ δέκα χι-
λιάδες κάτοικοι ζοῦσαν τή δυστυχία μέ
ὅλες τίς μορφές της: Φοβερές ἐπιδημίες,
συνήθως χολέρας, θέριζαν συχνά τούς
Ἀθηναίους. Κανένα σχολεῖο δέν ὑπῆρχε
στήν Ἀθήνα.  Ἦταν καί οἱ ἐπιδρομές τῶν
πειρατῶν, πού ἔρχονταν ξαφνικά σάν
ὄρνεα νά ἁρπάξουν ὅ,τι ἀπέμενε στήν τα-
λαιπωρημένη πόλη καί νά φύγουν. 

Τό πιό ὀδυνηρό ἀπ’ ὅσα ζοῦσαν οἱ
σκλάβοι Ἕλληνες ἦταν τό παιδομάζωμα.
Πόνος μεγαλύτερος κι ἀπό τόν πόνο γιά
τόν θάνατο ἑνός παιδιοῦ, ἡ ἁρπαγή του,
γιά νά γίνει Μωαμεθανός καί νά κατα-
ταγεῖ στόν τουρκικό στρατό, νά σκοτώ-
νει Ἕλληνες. Καί δέν ἦταν μόνο τά παι-
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διά πού ἅρπαζαν. Ὅποτε ἤθελαν,
ἅρπαζαν τίς νέες γυναῖκες, γιά νά
τίς πάρουν στά χαρέμια τους οἱ
Τοῦρκοι κατακτητές.

Μέσα στή δυστυχία τους οἱ Ἀθη-
ναῖοι, μέσα στόν φόβο πού τούς πο-
λιορκοῦσε, εἶχαν χάσει καί τήν
πνευματική τους ἐλευθερία, εἶχαν
ἀλλοιωθεῖ οἱ ἴδιοι ὡς ἄνθρωποι καί
ὑποδουλώθηκαν καί στά δικά τους
ἐσωτερικά πάθη. Χαρακτηρίστηκαν,
«ἀναίσχυντοι, χωρίς ἀγάπη, ἐγωι-
στές, δέν ξεχωρίζουν τό καλό ἀπό
τό κακό, μισοῦν τίς ἀρετές καί ἀγα-
ποῦν τίς κακίες...».

Σκοτάδι κι ἀπελπισία ἀποπνέουν
αὐτές οἱ πληροφορίες. Μπορεῖ νά
ὑπάρχει κάτι καλό σ’ ἕναν τέτοιο
τόπο, πού ζεῖ μία ὁλοκληρωτική
σκλαβιά μακροχρόνια καί πού ἡ κα-
ταπίεση ἔχει ἀφαιρέσει κάθε ἰκμά-
δα ζωῆς καί κουράγιου στούς
ἀνθρώπους; Μπορεῖ κανείς νά προ-
βάλει ἀντίσταση στήν τόση φθορά
πού δούλεψε γιά καιρό πολύ κι
ἔκανε τούς Ἀθηναίους νά ξεχάσουν
ποιοί ἦταν κάποτε;

Κι ὅμως μία γυναίκα, μία νεα-
ρή γυναίκα, κήρυξε ἀντίσταση καί
μάλιστα πολύ δυναμική καί μεθο-
δευμένη ἐναντίον τῆς καταπίεσης,
ἀλλά κυρίως ἐναντίον τῆς πνευμα-
τικῆς  φθορᾶς πού ἐπικρατοῦσε. Ἡ
Ρηγίλλη, πού πῆρε ἀργότερα ὡς μο-
ναχή τό ὄνομα Φιλοθέη. Οἱ γονεῖς
της, Ἄγγελος καί Συρίγη Μπενιζέ-
λου, ἀνῆκαν στίς λίγες ἀρχοντικές
οἰκογένειες πού ἔμεναν στήν Ἀθή-

να. Ἡ μεγάλη περιουσία πού εἶχαν
ὡς κληρονομιά στήν Ἀθήνα καί σέ
ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας, τούς ἔδι-
νε οἰκονομική ἄνεση. Κυρίως ὅμως
διατηροῦσαν τόν πλοῦτο τῆς εὐσέ-
βειας. Πιστοί Χριστιανοί καί οἱ δύο,
φρόντιζαν καί γιά τούς δυστυχι-
σμένους συμπατριῶτες τους καί
ἔκαναν πολλά ἔργα φιλανθρωπίας,
γιά νά τούς ἀνακουφίζουν.

Γιά ἀρκετά χρόνια ἦσαν ἄτεκνοι
καί μέ ἐπίμονες προσευχές ζη-
τοῦσαν ἀπό τόν Θεό νά τούς χαρί-
σει παιδί. Καρπός τῶν προσευχῶν
τους ἦταν τό μονάκριβό τους κο-
ριτσάκι, ἡ Ρηγίλλη. Οἱ δύο εὐσεβεῖς
ἄνθρωποι βλέποντας τό πνευματι-
κό σκοτάδι πού ἐπικρατοῦσε στήν
Ἀθήνα, φρόντιζαν νά δώσουν στή
μικρή Ρηγίλλη τά ἐφόδια πού θά
τήν κρατοῦσαν Χριστιανή σταθερή
στήν πίστη της καί πρόθυμη νά
βοηθᾶ τούς συνανθρώπους της. 

Καί ἡ Ρηγίλλη δεχόταν τά μα-
θήματα τῶν εὐσεβῶν γονέων καί
αὐτό ἀποδεικνυόταν στήν καθημε-
ρινή της ζωή. Μιά πού δέν ὑπῆρχαν
σχολεῖα, πήγαινε καθημερινά σέ κά-
ποια δασκάλα, γιά νά μορφωθεῖ.
Κοντά της ἔμενε πολλές ὧρες κι
ἔπρεπε νά παίρνει καί τό φαγητό
της. Συχνά τό καλαθάκι ἔφτανε
ἄδειο στό σπίτι τῆς δασκάλας,
γιατί ἔδινε στά φτωχά παιδιά,
πού συναντοῦσε στόν δρόμο τό φα-
γητό της. Κάποια φορά, χειμώνα, ἡ
Ρηγίλλη ἐπέστρεψε στό σπίτι της
χωρίς τό ἐπανωφόρι της, γιατί τό
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ἔδωσε σ’ ἕνα φτωχό κοριτσάκι
πού κρύωνε. 

Ὅταν ἔφτασε στήν ἐφηβική ἡλι-
κία, οἱ γονεῖς της βιάζονταν νά τήν
παντρέψουν, γιά νά τήν προστα-
τέψουν ἀπό τούς Τούρκους, πού
ἅρπαζαν τίς νέες. Ἡ Ρηγίλλη δέν
ἤθελε καθόλου αὐτό τόν γάμο,
γιατί εἶχε ἄλλους ἱερούς πόθους,
ὅμως ὑποχώρησε στήν ἐπιθυμία τῶν
γονιῶν της, πού τήν πάντρεψαν σέ
ἡλικία δεκατεσσάρων ἐτῶν μ’ ἕναν
πλούσιο ἔμπορο.

Πολλοί τήν θεώρησαν τυχερή,
ὅμως ἡ ἴδια ἔζησε μία ζωή μαρτυ-
ρική μέ τόν σύζυγό της, πού ἀπο-
δείχτηκε σκληρός, ἀπότομος καί
τσιγκούνης. Δέν τῆς ἐπέτρεπε νά δί-
νει στούς φτωχούς βοήθεια, τήν ζή-
λευε, τήν κτυποῦσε, καί ἔκανε τή
ζωή της πολύ δύσκολη καθημερινά.
Ἡ Ρηγίλλη ἄντεχε τή δυστυχία της
μέ ὑπομονή, χωρίς νά ἀντιδρᾶ
ἄσχημα. Ἀγωνιζόταν μόνο νά μένει
πιστή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
καί νά βοηθήσει τόν βάναυσο σύ-

ζυγο. Τρία χρόνια κράτησε
αὐτή ἡ μαρτυρική ζωή. Στά

δεκαεφτά της χρόνια ἔμεινε
χήρα. Ὁ σύζυγός της, χωρίς νά ἔχει
μαλακώσει καθόλου ἡ ψυχή του,
πέθανε. Γύρισε λοιπόν πονεμένη,
ἀλλά χωρίς πίκρα, παράπονα καί
ἀντιδράσεις στούς γονεῖς της.

Πολλοί νέοι ζήτησαν νά τήν παν-
τρευτοῦν καί οἱ γονεῖς της τήν πίε-
ζαν νά προχωρήσει σέ δεύτερο
γάμο. Στήν ἐπίμονη ἄρνησή της
ὑποχώρησαν καί ἡ Ρηγίλλη ζοῦσε μέ
εὐσέβεια καί ἐπανῆλθε στή φιλαν-
θρωπική της δράση. Ἀλλά μία νέα
δοκιμασία τήν περίμενε. Οἱ ἀγα-
πημένοι της γονεῖς πέθαναν κι
ἔμεινε τελείως μόνη, σέ μία πόλη
σκλαβωμένη, ἔχοντας στά χέρια μία
τεράστια κτηματική περιουσία,
πού πολλοί ἤθελαν νά τήν ἁρπά-
ξουν.

Σ’ αὐτή τήν κρίσιμη ὥρα ἀνέθε-
σε πραγματικά τόν ἑαυτό της στόν
Θεό καί μέ τόν δικό Του φωτισμό
κι ἐνίσχυση, ὄχι μόνο δέ βυθίστηκε
στή θλίψη καί τήν ἀπελπισία, ἀλλά
ἔκανε ἕνα νέο ξεκίνημα στή ζωή
της, αὐτό πού τήν ἀνέδειξε Ἁγία.
Ἀποφάσισε νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό
καί στά ἔργα ἀγάπης. Ἔκτισε
κοντά στό σπίτι της ἕνα μεγάλο κτί-
ριο μέ πολλά δωμάτια καί τό ἔκα-
νε μοναστήρι. Σ’ αὐτό μεταβίβασε
τήν περιουσία της. Πρώτη μοναχή
ἔγινε ἡ ἴδια καί πῆρε τό ὄνομα Φι-
λοθέη. Τό παράδειγμά της ἀκο-
λούθησαν καί ἄλλες νέες τῶν
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Ἀθηνῶν ἀλλά καί οἱ ὑπηρέτριες τοῦ
ἀρχοντικοῦ της. Ὁ ἀριθμός τῶν μο-
ναζουσῶν αὐξήθηκε κι ἔφτασε στίς
διακόσιες.

Ἕνα πραγματικό πνευματικό
κέντρο, ἕνα φῶς στό σκοτάδι τῆς
σκλαβωμένης Ἀθήνας ἦταν ἡ Μονή
τῆς Φιλοθέης. Ἐκεῖ, ἡ ἴδια καί οἱ
ἄλλες μοναχές ζοῦσαν μέ τή λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ, τήν προσευχή, τή
μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν
πνευματική ἄσκηση. Ἐνισχυμένες
πνευματικά οἱ ἴδιες πλέον ξεκι-
νοῦσαν νά δώσουν καί ὑλική καί
πνευματική τροφή στούς ἄλλους
ἀνθρώπους, πού στεροῦνταν τόσα
χρόνια καί τά δύο.

Κοντά στή Μονή της ἔκτισε ἡ
ἡγουμένη Φιλοθέη Νοσοκομεῖο, Γη-
ροκομεῖο, Ὀρφανοτροφεῖο, Ξενώνα
καί «Ἑστιατόριο», γιά νά προ-
σφέρει φαγητό στούς φτωχούς.
Ἔκτισε ἀκόμη σχολεῖο, γιά νά
μορφώνονται οἱ μικρές κόρες τῶν
ραγιάδων. Ἀργότερα, ἔκτισε κι
ἄλλα σχολεῖα. Φρόντισε ἀκόμη νά
δημιουργηθοῦν ἐργαστήρια, γιά νά
μαθαίνουν κάποια δουλειά καί νά
ἔχουν ἕναν τρόπο νά ζήσουν οἱ φτω-
χές νέες.  Σέ ὅλα αὐτά τά ἱδρύμα-
τα ἐργαζόταν πρῶτα ἡ ἴδια, ἀλλά
καί οἱ ἄλλες μοναχές. Τά ἴδια
ἔργα ἔκανε καί στά διάφορα με-
τόχια τῆς Μονῆς πού δημιούργησε
σέ τόπους ὅπου εἶχε κληρονομικά
κτήματα. 

Μία μάνα πνευματική ἔγινε γιά
κάθε φτωχό καί ἀδύναμο ἡ Φιλο-

θέη. Ἔδινε τά χρήματα ἀλλά κυ-
ρίως τόν πλοῦτο τῆς καρδιᾶς της
καί ἀνακούφιζε τούς ἀνθρώπους
πού ὑπόφεραν ἀπό τήν καταπίεση
καί τόν φόβο τῶν ἀλλοθρήσκων.
Κυρίως ἀγωνιοῦσε γιά τίς νέες πού
κινδύνευαν νά βρεθοῦν στά χαρέ-
μια τῶν Τούρκων. Γι’ αὐτές φρόν-
τιζε ἰδιαίτερα. Ἤξεραν ὅτι κοντά
της θά ἔβρισκαν προστασία. Ἡ Φι-
λοθέη ἀψηφώντας τόν κίνδυνο πού
διέτρεχε ἡ ἴδια, ἄλλοτε ἀγόραζε
ἀπό τά σκλαβοπάζαρα Ἑλληνίδες
κόρες, ἄλλοτε πλήρωνε κρυφά γιά
νά φυγαδευτοῦν, ἄλλοτε ἔκρυβε
ὅσες δραπέτευαν καί τίς φυγάδευε
στά μετόχια τῆς μονῆς. Ἔκανε μία
πραγματική ἀντίσταση στόν τουρ-
κικό ζυγό καί μέ τή δράση της,
ἀλλά καί μέ τή φροντίδα νά γνω-
ρίσουν οἱ Ἑλληνίδες τήν πίστη
τους, γιά νά κατανοοῦν τόν κίνδυ-
νο τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. «Ἐμψυχώτρια
τῶν Ἀθηνῶν» τήν ὀνόμασε ὁ Γάλ-
λος ἱστορικός καί Πρόξενος στήν
Ἑλλάδα Pouqueville. 

Καμιά δυσκολία δέν σταμα-
τοῦσε τή δράση της. Πρόσφερε συ-
νεχῶς καί πνευματική καί ὑλική
βοήθεια χωρίς νά ὑπολογίζει τόν
ἑαυτό της. Κάποτε παρουσιάστη-
κε μεγάλη ἔλλειψη λαδιοῦ καί ἡ Φι-
λοθέη μοίρασε ὅλο τό λάδι τοῦ Μο-
ναστηριοῦ στούς φτωχούς, ἐκτός
ἀπό μία μικρή ποσότητα, πού
ἔφτανε γιά λίγες μέρες. Πίστευε στή
φροντίδα καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ
γιά τό Μοναστήρι. Καί τό θαῦμα

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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ἔγινε. Αὐτό τό λίγο λάδι, ἀπό τό
ὁποῖο ἔπαιρναν συνεχῶς γιά τή συν-
τήρηση τῆς Μονῆς καί τῶν τόσων
ἱδρυμάτων, δέν ἔλειψε μέχρι τήν
ἑπόμενη σοδειά.

Κάποια ἄλλη χρονιά ἔπεσε πεί-
να στήν Ἀθήνα καί οἱ ἄνθρωποι κιν-
δύνευαν. Ἡ Φιλοθέη χωρίς δι-
σταγμό πρόσφερε τά πάντα γιά τή
διατροφή τῶν φτωχῶν. Τό Μονα-
στήρι ἔμεινε φτωχό καί οἱ μοναχές
ἔχασαν τό θάρρος τους καί παρα-
πονοῦνταν, γιατί θά πεινοῦσαν. Ἡ
ἴδια τούς ἔδινε θάρρος καί τούς ἔλε-
γε νά ἔχουν πίστη στόν Θεό. Σέ λί-
γες μέρες δύο Ἕλληνες ἄρχοντες
πού ζοῦσαν στή Ρουμανία, ἦλθαν νά
δοῦν τό Μοναστήρι. Ἐντυπωσιά-
στηκαν ἀπό τά ἔργα πού ἐπιτε-
λοῦνταν ἐκεῖ καί ἔκαναν μεγάλες
δωρεές. Ἔτσι δόθηκε ἀπάντηση στό
πρόβλημα τῆς συντήρησης τῶν μο-
ναχῶν.

Οἱ Τοῦρκοι φυσικά ἦταν
πολύ ὀργισμένοι ἐναντίον τῆς

Φιλοθέης, πού ἐμπόδιζε τά δικά
τους σχέδια καί περίμεναν μία
ἀφορμή γιά νά τήν ἐκδικηθοῦν. Ἡ
ἀφορμή δόθηκε, ὅταν μία νύκτα
τέσσερις Ἑλληνίδες τρομαγμένες
κατέφυγαν στή Μονή καί ζήτησαν
βοήθεια. Τίς εἶχαν ἁρπάξει οἱ
Τοῦρκοι καί τίς πίεζαν νά ἀλλαξο-
πιστήσουν. Ἡ Φιλοθέη τίς δέχτηκε
μέ ἀγάπη, τίς ἐνίσχυσε στήν πίστη
μέ τά λόγια της καί τίς ἔκρυψε. 

Αὐτό τό ἔμαθαν οἱ Τοῦρκοι καί
σάν θηρία ὅρμησαν στό Μοναστή-
ρι, ἅρπαξαν ἤ κατέστρεψαν ὅ,τι
βρῆκαν. Οἱ Μοναχές σκορπίστηκαν
τρομαγμένες. Ἡ Φιλοθέη βρισκόταν
ἄρρωστη στό κελλί της. Τήν κτύ-
πησαν καί βρίζοντας ὀργισμένοι τήν
ἔσυραν στόν Τοῦρκο δικαστή μέ
σκοπό νά τήν καταδικάσουν σέ θά-
νατο. Τήν ἔριξαν ὕστερα σέ μία
σκοτεινή φυλακή μέ τήν ἐλπίδα νά
προδώσει ποῦ ἦταν οἱ τέσσερις
Ἑλληνίδες. Ἡ Φιλοθέη δέ θέλησε
γιά κανένα λόγο νά τίς προδώσει.
Ὁ δικαστής τῆς εἶπε νά διαλέξει
ἀνάμεσα στό νά ἀποκεφαλιστεῖ ἤ
νά ἀλλάξει πίστη. Αὐτή, χωρίς δι-
σταγμό, προτίμησε τόν ἀποκεφα-
λισμό καί προσευχόταν νά τήν
στηρίξει ὁ Θεός. Πολλή ταραχή ἔφε-
ρε στήν Ἀθήνα αὐτή ἡ εἴδηση καί
οἱ Δημογέροντες διαμαρτυρήθη-
καν ἔντονα στούς Τούρκους πού,
κατά περίεργο τρόπο, πείσθηκαν
καί τήν ἀποφυλάκισαν.
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Ὁ θυμός τους βέβαια δέν ἔπαψε.
Περίμεναν γεμάτοι μίσος μία «κα-
λύτερη» εὐκαιρία.  Ἡ Φιλοθέη μέ
θάρρος ἄρχισε καί πάλι τήν πνευ-
ματική καί φιλανθρωπική της δρά-
ση. Κοντά της ἔβρισκαν σωτηρία
πολλές νέες ἀπό τά χέρια τῶν
Τούρκων ἀλλά καί ἀπό τήν ἄγνοια
τῆς πίστης. Τά σχολεῖα τῆς Μονῆς
φώτιζαν πραγματικά τούς ὑπό-
δουλους Ἕλληνες.

Ἦταν πράγματι ἕνα μεγάλο
ἐμπόδιο στούς Τούρκους. Δέν μπο-
ροῦσαν νά περιμένουν ἄλλο. Τή νύ-
κτα τῆς 2ας πρός 3η Ὀκτωβρίου
τοῦ 1588, ἐνῶ ἡ ἡγουμένη Φιλοθέη
παρακολουθοῦσε τήν ἀγρυπνία
στό Ναό κι ἔψαλλε μέ τίς μοναχές,
ὅρμησαν ξαφνικά μέσα ἐξαγριω-
μένοι οἱ Τοῦρκοι ἀποφασισμένοι νά
τήν σκοτώσουν. Τήν ἅρπαξαν, τήν
ἔριξαν κατά γῆς καί τήν κτύπησαν
μέ λύσσα μέχρι πού γέμισε πληγές
καί τό χῶμα ποτίστηκε μέ τό αἷμα
της. Μόνο ὅταν τήν εἶδαν ἀναίσθητη
καί πίστεψαν ὅτι ἦταν νεκρή, ἔφυ-
γαν μές τή νύχτα.

Ἡ Φιλοθέη ἦταν ἀκόμα ζωντα-
νή. Τήν σήκωσαν οἱ μοναχές καί τήν
περιποιήθηκαν ὅσο μποροῦσαν.
Ἔζησε τό μαρτύριό της γιά πέντε
μῆνες μέ τούς πόνους ἀπό τά κτυ-
πήματα στό ἤδη ἐξαντλημένο σῶμα
της. Μέσα στούς πόνους της εὐχα-
ριστοῦσε τόν Θεό καί μέ τήν προ-
σευχή καί τή δοξολογία ἔφυγε γιά
τούς οὐρανούς στίς 19 Φεβρουαρί-

ου τοῦ 1589. Δόξα μεγάλη κέρδι-
σε στόν οὐρανό, ἀλλά καί οἱ Χρι-
στιανοί τήν τιμοῦν ἰδιαίτερα στήν
πόλη της τήν Ἀθήνα καί ἀλλοῦ, για-
τί ἔγινε πραγματικά ἕνα φῶς στό
σκοτάδι τῆς πιό πικρῆς σκλαβιᾶς. 

Εἶναι μία «λογική» δικαιολογία
γιά ὅλους μας στούς δύσκολους
καιρούς μας νά λέμε, «τί μπορῶ νά
κάνω ἐγώ;». Εἶναι τόση ἡ φθορά,
ἡ πνευματική σύγχυση, ἡ περιφρό-
νηση τῶν ἀξιῶν. Ἔχουν ἀναμειχθεῖ
τόσο ἡ πλάνη καί τό ψέμα μέ τή
λίγη ἀλήθεια. Εἶναι «φυσικό»,
ὅποιος πιστεύει στόν Θεό καί
ἀγαπᾶ τόν Νόμο καί τό θέλημά
Του, νά σκέφτεται ὅτι εἶναι ἀρκε-
τό νά κρατᾶ μέσα του αὐτή τήν πί-
στη καί νά ἀγωνίζεται γιά τή δική
του σωτηρία.

Ὅμως σέ ὅλες τίς ἐποχές
ὑπῆρξαν οἱ λίγοι ἤ ὁ ἕνας πού πρό-
βαλαν ἀντίσταση στό κακό, τήν
πνευματική ὑποδούλωση. Πάντα
ὑπάρχουν οἱ λίγοι πού «ἀντί νά κα-
ταριοῦνται τό σκοτάδι, ἀνάβουν ἕνα
φῶς». Γίνονται φῶς οἱ ἴδιοι. Αὐτό
βέβαια τό πληρώνουν, ἀλλά ποιά
μεγαλύτερη καταξίωση ὑπάρχει
ἀπό τό νά δώσεις τή μαρτυρία σου,
νά δώσεις τό φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ
Χριστοῦ κι ἄς δεχτεῖς ἀπό τήν
πλευρά τοῦ σκοταδιοῦ ὁποιαδήποτε
ἐπίθεση! Δέν ἦταν ποτέ εὔκολα τά
πράγματα γιά ὅποιον θά ἤθελε νά
ζεῖ καθαρή πνευματική ζωή καί νά
μεταδίδει φῶς Χριστοῦ στόν κόσμο.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Στίς 3 Ὀκτωβρίου 2014 ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κα-
τέστη πτωχότερη...

Ὁ “λύχνος” τῆς κοινότητας
Στροβόλου, ὁ ἐπί ἑξηκονταετίαν
φωτίζων καί θερμαίνων τόν λαό
τοῦ Θεοῦ, ὁ π. Κωνσταντῖνος
Κοῦκος, ὁ καλός καί ταπεινός ποι-
μένας τῆς ἐνορίας τῆς Παναγίας
Χρυσελεούσας ἐγκατέλειψε τό
χοϊκό του περίβλημα, τό ἤδη
ἐξαντληθέν ἀπό τή σωματική
ἀσθένεια καί ὅδευσε πρός
τά οὐράνια Σκηνώματα τῆς
Δόξης τοῦ Κυρίου του.

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη
καί τό χρέος νά καταθέσουμε
μία πτωχική μαρτυρία γιά τό
πρόσωπό του καί κάποιες πτυχές
τοῦ πολυσχιδοῦς ποιμαντικοῦ του
ἔργου, τό ὁποῖο ἀφανῶς καί
ἀόκνως ἐπιτέλεσε κατά τήν, πέρα
τοῦ ἡμίσεως αἰῶνος, ἱερατική του
διακονία (1955-2014).

Ἡ πρώτη μας ἄμεσα προσωπι-
κή, ζωντανή καί ἀνεπανάληπτη συ-
νάντηση μέ τή φωτεινή μορφή τοῦ
πράου καί ἡσυχίου π. Κωνσταν-
τίνου ἔγινε ὑπό τή σκιά ἑνός
πεύκου στίς πλαγιές ἑνός λοφί-

σκου, δυτικά τῆς “Ἀπεητείου
Σχολῆς” τοῦ Ἀγροῦ, τό καλοκαί-
ρι τοῦ 1973. Σ’ αὐτό τό ὑπαίθριο
ἐξομολογητήριο, κάτω ἀπό τό πε-
τραχήλι τοῦ σεβαστοῦ γέροντα,
ἐμεῖς οἱ “κατασκηνόπαιδες” τῆς
ἐνορίας Παναγίας Χρυσελεούσας
Στροβόλου ζήσαμε τά πρῶτα
σκιρτήματα τῆς χαρᾶς, γιά τήν ἐν
ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄφεση τῶν
ἁμαρτιῶν μας.

Μέ νοσταλγία ἐνθυμούμα-
στε τήν ὥρα τῆς βραδινῆς
προσευχῆς στό ὑπαίθριο
‘εὐκτήριο’ τῆς κατασκήνω-

σης. Στή μνήμη μένει ἀνεξί-
τηλη ἡ εἰκόνα τοῦ προσευχόμενου
π. Κωνσταντίνου: Εὐθυτενής καί
ἀκίνητος ἵσταται ἐνώπιον τοῦ
Σταυροῦ. Καί εἴχαμε πάντοτε
τήν ἀπορία: “Ποῦ εὕρισκε τή δύ-
ναμη καί ἀντοχή νά μένει, γιά τόση
πολλή ὥρα, ἀσάλευτος καί ἀμε-
τεώριστος ἐν τῇ προσευχῇ;”…
Ἔπρεπε νά περάσουν χρόνια γιά
νά λάβουμε τήν ἀπάντηση: “Ὁ κα-
λός ποιμήν εὔχεται ὄχι μόνο γιά τά
δικά του ἁμαρτήματα, ἀλλά καί
γιά τά “ἀγνοήματα” τῶν ἀρνίων
του”.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΚΟΥ
Πρωτ. Τέλλου Παπαδόπουλου

Θεολόγου-Νομικοῦ
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Ὁμοίως, ὡς στύλος ἀκλόνητος,
ἀπέδιδε, σέ στάση προσοχῆς, τήν
τιμή στή μαρτυρική πατρίδα καί
τούς  ἥρωές της, ὅταν γινόταν ἡ
ἔπαρση καί ὑποστολή τῆς σημαί-
ας. Γιατί μαζί μέ τήν ἀγάπη πρός
τόν Χριστό, μᾶς ἐνέπνεε καί τήν
ἄδολη καί ἁγνή πρός τή Μητέρα
Πατρίδα Ἑλλάδα ἀγάπη… Καί
ὅταν μᾶς ἐξιστοροῦσε τόν βίο καί
τό μαρτύριο τοῦ ἐκλεκτοῦ τέκνου
τοῦ Στροβόλου Ἐθνομάρτυρα Κυ-
πριανοῦ, αἰσθανόμασταν ὅτι στά
ἴδια αἱματοβαμμένα ἀχνάρια ἦταν
ἕτοιμος καί ὁ ἴδιος νά βαδίσει, ἄν
ἡ χρεία καί τό χρέος τόν κα-
λοῦσαν.

Οἱ ἐμπειρίες τῆς “κοινοβιακῆς”
ζωῆς στήν ἐνοριακή κατασκήνωση
τοῦ Ἀγροῦ σφράγισαν ἀνεξί-
τηλα τίς ἐφηβικές μας ψυ-
χές. Μᾶς ἔδωσαν τή δυνα-
τότητα νά νοιώσουμε τόν
ἱερέα τῆς κοινότητας, ὡς πα-
τέρα καί τήν πρεσβυτέρα – δα-
σκάλα μας, κυρία Εὐαγγελία, ὡς
μητέρα, τά δέ φυσικά τέκνα τους,
τά “παπαδοπαίδια”, ὡς ἀδέρφια
μας ἐν Χριστῷ. Τά τελευταῖα
οὐδόλως πλεονεκτοῦσαν ἔναντί
μας, λόγῳ τῆς “ἐξ αἵματος” σχέ-
σης τους μέ τόν κοινό πατέρα.

Ὡς ἐραστής τῆς μελέτης, πολυ-
μαθής καί φιλογράμματος ὁ π.
Κωνσταντῖνος ἰδιαιτέρως ἔχαιρε,
ὄχι μόνο γιά τήν πνευματική πρό-
οδο, ἀλλά καί γιά τίς καλές ἐπι-
δόσεις τῶν τέκνων του στίς

ἐπιστῆμες καί τά γράμματα. Ἡ
χαρά του σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις
ἦταν τόσο πηγαία, ὥστε τήν προσ-
λαμβάναμε ὡς μία γνήσια φυσική
καί ἀναμενόμενη χαρά πατέρα γιά
ἐπιτυχίες φυσικῶν του τέκνων.

Εἶχα τή μεγάλη εὐλογία, τούς
τελευταίους δύο μῆνες πρό τῆς εἰς
πρεσβύτερον χειροτονίας μου, νά
βρεθῶ πολύ κοντά μέ τόν π.
Κωνσταντῖνο, ὑπηρετώντας ὡς
διάκονος  στόν Ναό τῆς Παναγίας
τῆς Χρυσελεούσας, στόν Στρόβο-
λο καί στή συνέχεια, ὡς ἱερέας, νά
συνεργασθῶ γιά μεγάλο διάστη-
μα μαζί του, στόν εὐαίσθητο το-
μέα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῶν
“ἐν φυλακαῖς” ἀδελφῶν μας. Μοῦ
δόθηκε ἔτσι ἡ εὐκαιρία νά γνω-

ρίσω καί κάποιες ἄλλες με-
γάλες ἀρετές τῆς ἱερατικῆς
του προσωπικότητας: Φι-
λακόλουθος στό ἔπακρο.

Βαθύς γνώστης καί ἀκριβής
τηρητής τῶν Τυπικῶν διατάξεων,
ὅπως αὐτές καταγράφονται στίς
σχετικές ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀπόλυτα ὑπά-
κουος στίς ἐντολές καί συστάσεις
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. Βιω-
ματικά, καί ὄχι ἁπλῶς καθηκον-
τολογικά, ἐξαρτώμενος ἀπό τόν
κανονικό οἰκεῖο Ἐπίσκοπο, ἀπό
τόν ὁποῖο εἶχε πλήρη ἐπίγνωση ὅτι
λαμβάνεται, τροφοδοτεῖται καί
αὐξάνεται ἡ χάρις τῆς ἱερωσύνης.
Ἀκλινῶς προσηλωμένος στίς πα-
ραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-

ΜΟΡΦΕΣ
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σίας. Ἀκριβής τηρητής τῶν Ἱερῶν
Κανόνων, ἀλλά συνάμα ἐπιεικής καί
συγκαταβατικός ἀπέναντι στόν πο-
νεμένο καί μετανοοῦντα. Παλαιοί
κρατούμενοι τῶν Κεντρικῶν Φυ-
λακῶν Κύπρου ἀκόμη ἐνθυμοῦνται
τόν διακριτικό, καταδεκτικό καί
ἄκρως ἐχέμυθο ἐξομολόγο π. Κων-
σταντῖνο, κάτω ἀπό τό πετραχήλι
τοῦ ὁποίου θά μποροῦσαν νά ἀπο-
θέσουν κάθε ἁμαρτία, χωρίς τήν πα-
ραμικρή ἀμφιβολία περί τῆς ἀπο-
λύτου διαφύλαξης τοῦ ἀπορρήτου.

Ὁ π. Κωνσταντῖνος, ὡς σύζυγος
καί πολύτεκνος οἰκογενειάρχης,
ἔδωσε μία μοναδική μαρτυρία καί
ἄφησε μία ἀνεκτίμητης ἀξίας πα-
ρακαταθήκη σέ μᾶς τούς νεώτερους
ἐγγάμους ἱερεῖς: Οἱ ἐνορίτες τῆς Πα-
ναγίας Χρυσελεούσας εἶναι
ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς
ἀγαστῆς σύμπνοιας καί
ἀγαπητικῆς συμπόρευσης
τοῦ π. Κωνσταντίνου μέ τήν
πρεσβυτέρα – δασκάλα κυρία
Εὐαγγελία, καθώς καί τῆς ὁμο-
φροσύνης τῶν ἑπτά τέκνων τους, τά
ὁποῖα ἐνόσῳ διέμεναν στόν πατρι-
κό οἶκο ζοῦσαν “ἐν ὑποταγῇ μετά
πάσης σεμνότητος” (Α΄ Τιμ. γ΄, 4).

Τούς τελευταίους μῆνες τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς του, ὅταν πλέον ἄφησε,
λόγῳ πλήρους σωματικῆς ἐξάντλη-
σης, τήν ἐνεργό ποιμαντική δράση,
ἐπικεντρώθηκε στήν πνευματική
ἐργασία τῆς ἐνδελεχοῦς ἐξέτασης
τῆς συνείδησης. Δέν ἤθελε νά ἀφή-
σει οὔτε τό ἐλάχιστο ἴχνος “σπίλου

ἤ ρυτίδας” στήν ψυχή, τό ὁποῖο νά
μήν καθαρίσει μέ τήν εἰλικρινῆ καί
καθαρή ἐξομολόγηση.

Μία συγκινητική σκηνή τῆς κα-
θημερινῆς του ζωῆς, μᾶς ἀποκαλύ-
φθηκε ἀπό τήν σεβαστή μας πρε-
σβυτέρα, κυρία Εὐαγγελία, ἐνδει-
κτική τῆς διάκρισης καί τοῦ θυ-
σιαστικοῦ φρονήματος τοῦ π. Κων-
σταντίνου:

“Ἐγώ πηγαίνω”... Μέ αὐτές τίς
δύο λέξεις τήν ἀποχαιρετοῦσε, ὅταν
τό ἱερατικό του καθῆκον τόν κα-
λοῦσε σέ ἔξοδο ἀπό τήν οἰκία, καί
τόν ὑποχρέωνε νά διακόψει ἤ νά
στερηθεῖ τήν ἀνάπαυση ἤ τήν πα-
ρουσία του σέ οἰκογενειακές συ-
νάξεις. Κι ὅταν χρειαζόταν, ἐξη-
γοῦσε ποῦ πηγαίνει, ἀλλά ὅταν “διέ-

κρινε” ὅτι ἦταν περιττές οἱ
ἐξηγήσεις, πορευόταν σιωπη-
λά πρός τή διακονία τῶν
ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Κυ-

ρίου του.
Τό τελευταῖο “Ἐγώ πηγαίνω”

δέν τό εἶπε μέ τά χείλη στήν πρε-
σβυτέρα του. Εὑρισκόμενος στήν
ἐπιθανάτια κλίνη, τῆς τό ἀπηύθυνε
μέ τή γλῶσσα τῆς καρδίας του.
Μόνο πού αὐτή τή φορά δέν πή-
γαινε νά διακονήσει τούς ἀδελφούς
τοῦ Κυρίου, ἀλλά πορευόταν πρός
τόν ἴδιο τόν Κύριο, γιά νά ἀκούσει
πλέον ὡς καλός καί πιστός ποιμήν
τά λόγια ὑποδοχῆς τοῦ Ἀρχιποίμε-
νος: “Εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ!
Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου
σου.” (Ματθ. κε΄, 21). AMHN.
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Ἡἐμφάνιση τοῦ Ἰσλαμι-
σμοῦ κατά τόν 7ο μ.Χ.
αἰῶνα ὁδήγησε τήν Κύ-

προ καί τόν Χριστιανικό πληθυ-
σμό της σέ μία νέα περίοδο: τήν
περίοδο τῶν ἀραβικῶν ἐπι-
δρομῶν. Ἀπό τό 622 μ.Χ., ἔτος
πού ἔγινε ἡ μετοικεσία (ἐγίρα)
τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Ἰσλάμ Μωάμεθ
(570-632 μ.Χ.) ἀπό τή Μέκκα στή
Μεδίνα, ξεκινᾶ ἡ θρησκεία πού
θά ἕνωνε τούς Ἄραβες καί θά
τούς βοηθοῦσε νά ἀναδειχθοῦν σέ
μία πολύ σημαντική δύναμη τῆς
ἐποχῆς. Ἡ Κύπρος, λόγῳ τῆς θέ-
σης της, βρέθηκε σύντομα στό
στόχαστρο τῶν Ἀράβων. Ἡ πρώ-

τη ὀργανωμένη καί ἐξαιρετικά
καταστροφική ἐπιδρομή πραγ-
ματοποιήθηκε τό 649 μ.Χ. ἀπό
τόν Μωαβία (Muawiyah), ἐμίρη
(στρατιωτικό καί πολιτικό διοι-
κητή) τοῦ Σάμ, δηλαδή τῆς πε-
ριοχῆς πού σήμερα βρίσκεται ἡ
Συρία, ἡ Ἰορδανία, ὁ Λίβανος καί
τό Ἰσραήλ. Ὁ Μωαβίας (602-680
μ.Χ.) ἀργότερα ἔγινε χαλίφης (τό
ἀνώτατο ἀξίωμα τῶν Ἀράβων τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης) ἐνῶ, μετά ἀπό
μία σειρά ἀπό νίκες, ἔφθασε μέ-
χρι τήν Κωνσταντινούπολη τήν
ὁποία πολιόρκησε χωρίς ὅμως
ἀποτέλεσμα γιά πέντε ἔτη (673-
677 μ.Χ.). Ὁ Μωαβίας λόγῳ τῆς

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 4ου – 9ου αἰῶνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Θ΄

Οἱ πρῶτες ἀραβικές ἐπιδρομές 
καί ἡ σύνδεση τοῦ Ἁγίου Μάμαντος μέ τήν Κύπρο

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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ἥττας του στήν Κωνσταντινού-
πολη ἀναγκάσθηκε νά ὑπογράψει
30ετή συνθήκη εἰρήνης μέ τή
Βυζαντινή αὐτοκρατορία.

Τό ἔτος 649 μ.Χ. ὁ Μωαβίας,
σέ συνεργασία μέ τόν ἐμίρη τῆς
Αἰγύπτου, συγκέντρωσε μεγάλο
ἀριθμό καραβιῶν (συνολικά 1700)
καί μέ τό πέρας τοῦ χειμώνα καί
τῆς κακοκαιρίας, ἐπιτέθηκε τήν
ἄνοιξη τοῦ ἴδιου ἔτους κατά τῆς
Κύπρου. Κύριο στόχο του ἀπο-
τέλεσε ἡ Κωνσταντία ὅπου βρι-
σκόταν καί τό κρατικό θησαυ-
ροφυλάκιο. Τά τείχη καί οἱ ἀμυν-
τικές δυνάμεις τῆς Κωνσταντίας
δέν μπόρεσαν νά ἀντεπεξέλθουν.
Ἡ πόλη κατελήφθη καί ἀκολού-
θησε λεηλασία καί σφαγιασμός
τῶν κατοίκων. Ὁ μεγαλοπρεπής
ναός τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου βε-
βηλώθηκε καί ὁ Μωαβίας συνέ-
χισε ἀνενόχλητος τήν ἐπιδρομή
του σέ διάφορα ἄλλα σημεῖα τοῦ
νησιοῦ. Μάζεψε πολλά λάφυρα
καί αἰχμαλώτους καί προκάλεσε
τεράστιες καταστροφές. Ἀναχώ-
ρησε ἀπό τήν Κύπρο ὅταν πλη-
ροφορήθηκε ὅτι ἐρχόταν ἰσχυρός
στόλος τῶν Βυζαντινῶν καί ἀφοῦ
ὑποχρέωσε καί ἐπέβαλε στούς
Κυπρίους τούς ἀκόλουθους
ὅρους: α) ἐτήσιο φόρο ὕψους
7200 χρυσῶν δηναρίων, β) ἐλεύ-
θερη προσχώρηση στό Ἰσλάμ σέ
ὅποιον ἤθελε, γ) ἐλεύθερη διέ-
λευση τοῦ ἀραβικοῦ στόλου ἀπό
τήν περιοχή τῆς Κύπρου καί δ)

παροχή πληροφοριῶν πρός τούς
Ἄραβες γιά τίς κινήσεις τῶν Βυ-
ζαντινῶν. Κατά τήν πρώτη αὐτή
ἀραβική ἐπιδρομή ἐναντίον τῆς
Κύπρου, τοποθετεῖται τό γεγονός
τοῦ ἀπρόσμενου θανάτου τῆς
Οὔμ Χαράμ, συζύγου ἑνός ἀπό
τούς ἀξιωματούχους τοῦ Μωα-
βία. Ἡ Οὔμ Χαράμ ἦταν στενή
συνεργάτιδα τοῦ Μωάμεθ, ἔχαι-
ρε μεγάλης ἐκτίμησης ἀπό τούς
Ἄραβες καί συνόδευε τόν σύζυ-
γό της στήν ἐκστρατεία κατά τῆς
Κύπρου. Στόν χῶρο ὅπου ἐτάφη,
οἱ Ἄραβες ἔκτισαν τό γνωστό τέ-
μενος Χαλᾶ Σουλτᾶν πού βρί-
σκεται στήν ἁλυκή τῆς Λάρνακας.
Τό 653 ἤ 654 μ.Χ. ἀκολούθησε
δεύτερη μεγάλη ἐπιδρομή τῶν
Ἀράβων κατά τῆς Κύπρου. Μέ
τήν πρόφαση τῆς μή τήρησης τῶν
ὅρων τῆς πρώτης ἐπιδρομῆς, οἱ
Ἄραβες μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀβού
λ’ Ἀβάρ (ὑπαγόταν στόν Μωα-
βία) κατέστρεψαν ὁλοκληρωτικά
τήν Κωνσταντία καί λεηλάτησαν
διάφορες περιοχές τῆς νήσου.
Φαίνεται ἐπίσης ὅτι ἄφησαν στήν
Κύπρο μία μικρή δύναμη 12000
ἀνδρῶν.

Ἕνα ἀπό τά μέτρα πού ἔλαβαν
οἱ Βυζαντινοί γιά νά ἀντιμετω-
πίσουν τίς ἀραβικές ἐπιδρομές
ἦταν ἡ μεταφορά στήν Κύπρο
ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ὀρεσίβιων πολε-
μιστῶν ἀπό τά γειτονικά βουνά
τοῦ Ταύρου (Μικρά Ἀσία). Οἱ πο-
λεμιστές αὐτοί ἐντάχθηκαν στόν
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Βυζαντινό στρατό κυρίως ὡς κα-
στροφύλακες. Ὀνομάζονταν Ἀπε-
λάτες (δηλαδή ἅρπαγες) ἤ Μαρ-
δαΐτες (δηλαδή ἀντάρτες). Χρη-
σιμοποιοῦσαν μέ τεράστια δε-
ξιοτεχνία τό ἀπελατίκι, ἕνα σι-
δερένιο ρόπαλο στό ὁποῖο εἶχαν
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μάμαντος.
Στό κοντάρι τους εἶχαν εἰκόνα
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τόσο ὁ
Ἅγιος Μάμας ὅσο καί ὁ Ἅγιος
Γεώργιος θεωροῦνταν προστάτες
τῶν Μαρδαϊτῶν. Ἡ μεταφορά
τῶν Μαρδαϊτῶν στήν Κύπρο
ἐντοπίζεται χρονικά μετά τίς
πρῶτες ἀραβικές ἐπιδρομές καί
ὑπολογίζεται ὅτι μᾶλλον συνέβη
κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 7ου
αἰώνα μ.Χ. ἐπί τοῦ αὐτοκράτο-
ρα Κωνσταντίνου Δ΄ τοῦ Πωγω-

νάτου (668-685 μ.Χ.). Δέν ἀπο-
κλείεται βέβαια μικρά ἀποσπά-
σματα Μαρδαϊτῶν νά εἶχαν ἔλθει
στήν Κύπρο καί σέ ἄλλα χρονι-
κά διαστήματα π.χ. λίγο πρίν τήν
ἔναρξη τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν.
Εἶναι γνωστό πάντως ὅτι Μαρ-
δαϊτες μεταφέρθηκαν καί σέ
ὀρεινές περιοχές τοῦ Λιβάνου.
Στίς τάξεις τῶν Μαρδαϊτῶν
ἀνῆκε καί ὁ Βασίλειος ὁ Διγενής,
γόνος τῆς θυγατέρας τοῦ Βυ-
ζαντινοῦ στρατηγοῦ Ἀνδρονίκου
Δούκα καί τοῦ ἐμίρη τῆς Ἔδεσ-
σας. Τό πρόσωπο τοῦ Βασίλειου
Διγενῆ ἀποτέλεσε τό πρότυπο τοῦ
ἡρωϊκοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα τῶν
ἐπικῶν ἀκριτικῶν ποιημάτων.

Μέ τήν ἔλευση τῶν Μαρδαϊτῶν
στήν Κύπρο συνδέεται ἡ μεγάλη
καί διαδεδομένη στήν Κύπρο
τιμή τοῦ Ἁγίου Μάμα καί τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου. Μάλιστα, γιά
τόν Ἅγιο Μάμα  ὑπάρχει ἰσχυρή
παράδοση πού ὑποστηρίζει τή
θαυματουργική μεταφορά τμή-
ματος τοῦ λειψάνου του στό
νησί. Φαίνεται ὅτι οἱ Μαρδαΐτες
ἐγκαταστάθηκαν μέ τίς οἰκογέ-
νειές τους ἀρχικά στήν περιοχή
τῆς Μόρφου ὅπου καί ἱδρύθηκε
μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Μάμαντος.
Σήμερα διασώζεται ὁ γνωστός
ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Μάμαντος
στήν κατεχόμενη Μόρφου. Ὁ
Ἅγιος Μάμας καταγόταν ἀπό τήν
Γάγγρα τῆς Παφλαγονίας καί τό

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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μαρτύριό του ἔγινε στήν Καισά-
ρεια τῆς Καππαδοκίας κατά τόν
3ο αἰῶνα (275 μ.Χ.). Ἡ λάρνακα
μέ τμῆμα τοῦ τιμίου λειψάνου
του μεταφέρθηκε θαυματουργι-
κά μέσῳ θαλάσσης στόν κόλπο
τῆς Μόρφου ὅπου καί ἐντοπί-
στηκε ἀπό κάποιους χωρικούς.
Τήν μετέφεραν μέ εὐκολία πρός
τό ἐσωτερικό τῆς Κύπρου ἀλλά
σέ κάποιο σημεῖο ἔγινε ἀσήκωτη.
Ἐκεῖ, στή Μόρφου, ἀνοικοδομή-
θηκε ὁ ναός πρός τιμή τοῦ Ἁγί-
ου Μάμαντος καί τοποθετήθηκε
ἡ λάρνακα μέ μέρος τοῦ σεπτοῦ
λειψάνου. 

Σήμερα, ὑπολογίζεται ὅτι στήν
Κύπρο ὑπάρχουν περισσότεροι
ἀπό 45 ἱεροί ναοί ἀφιερωμένοι
στόν Ἅγιο Μάμα ἐνῶ, στήν ἐπαρ-
χία Λεμεσοῦ ὑπάρχει καί ὁμώ-
νυμο χωριό. Ὁ Ἅγιος ἑορτάζει
στίς 2 Σεπτεμβρίου μαζί μέ τόν
πατέρα του Θεόδοτο. Ὑπάρχει
ὅμως καί ἡ ἄποψη ὅτι οἱ γονεῖς
τοῦ Ἁγίου Μάμα (Θεόδοτος καί
Ρουφίνα) ἑορτάζουν στίς 31
Αὐγούστου. Ὁ Μέγας Βασίλειος
ἀλλά καί ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιαν-
ζηνός ἐκφώνησαν λόγο γιά τόν
Ἅγιο Μάμα, ἐνῶ διασώζεται ἐπι-
πρόσθετα ἔργο τοῦ Συμεών τοῦ
Μεταφραστῆ γιά τόν Ἅγιο. Στήν
Καισάρεια ὁ Ἅγιος Μάμας ἔχαι-
ρε πολύ μεγάλης ἐκτίμησης ἀπό
τούς χριστιανούς ἀλλά καί ἀπό
τούς μουσουλμάνους. Ἡ κάρα

τοῦ Ἁγίου καί τμήματα τοῦ λει-
ψάνου του πού ἀπέμειναν στήν
Καισάρεια μεταφέρθηκαν στήν
Κωνσταντινούπολη μετά τήν κα-
τάληψη τῆς Καισάρειας ἀπό τούς
Σελτζούκους τό 1067 μ.Χ. Ὁ
βραχίονας καί λίγο αἷμα (λύθρο)
τοῦ Ἁγίου δωρήθηκαν τό 1075
μ.Χ. ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἀλέ-
ξιο Κομνηνό στόν Regnaud, ἐπί-
σκοπο τῆς Langres στήν Γαλλία.
Ἐκεῖ κατέληξε καί ἡ τίμια κάρα
τοῦ Ἁγίου τό 1209 μ.Χ. ἀφοῦ
προηγουμένως τήν εἶχαν ἁρπάξει
οἱ Σταυροφόροι κατά τήν ἅλωση
τῆς Κωνσταντινούπολης (1204
μ.Χ.). Σύμφωνα μέ τόν βίο τοῦ
Ἁγίου Μάμα, εὐσεβής χριστιανή
γυναίκα συνέλεξε ποσότητα
αἵματος τοῦ Ἁγίου κατά τή διάρ-
κεια τοῦ τελευταίου μαρτυρίου
του, ὅταν εἰδωλολάτρης στρα-
τιώτης τόν ἔπληξε μέ τρίαινα
στήν κοιλιακή χώρα. Ὁ Ἅγιος, στή
συνέχεια, κρατώντας τά ἐκχυ-
θέντα σπλάγχνα του διήνυσε κά-
ποια ἀπόσταση πρίν τελειωθεῖ.
Στήν πόλη  Langres ὑπάρχει μέ-
χρι σήμερα ὁ καθεδρικός ναός
τοῦ Ἁγίου παιδομάρτυρος Μά-
μαντος (Cathedrale Saint Mam-
mes) ὅπου βρίσκεται ἐντός ἐπί-
χρυσης ἀσημένιας λειψανοθήκης
ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου. Ἡ κάρα πε-
ρικλείεται ἀπό ἀσημένιο σταυ-
ροειδές στεφάνι πάνω στό ὁποῖο
ἀναγράφεται στά ἑλληνικά τό
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ὄνομα τοῦ Ἁγίου.              
Ὁ ὑφιστάμενος ναός τοῦ Ἁγί-

ου Μάμαντος στήν κατεχόμενη
Μόρφου ὑπολογίζεται ὅτι ἀνοι-
κοδομήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 16ου
αἰῶνα μ.Χ. πάνω σέ ἐρείπια δύο
παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν
καί βυζαντινοῦ ναοῦ πού προ-
ϋπῆρχαν διαδοχικά στόν χῶρο.
Καθ’ ὅλη σχεδόν τήν περίοδο τῆς
τουρκοκρατίας ὁ Ἅγιος Μάμας
ἀποτέλεσε τό καθολικό ὀρθόδο-
ξης μονῆς. Σύμφωνα μέ τίς πα-
λαιότερες γραπτές μαρτυρίες
πού ἐντοπίστηκαν (δύο γράμμα-
τα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη

Ματθαίου Β΄ πρός τήν Ἐκκλησία
τῆς Κύπρου, 1601 μ.Χ.), ἡ μονή
τοῦ Ἁγίου Μάμα ἀναφερόταν ὡς
τό πρῶτο σημαντικό μοναστήρι
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Στό ἱερό
βῆμα τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε μέχρι τό
1974 μ.Χ. ξύλινη λειψανοθήκη μέ
ἀργυρή πλάκα πάνω στήν ὁποία,
μεταξύ ἄλλων ἱερῶν λειψάνων,
ὑπῆρχε καί λείψανο τοῦ Ἁγίου
Μάμαντος. Στό μέσο τῆς βόρει-
ας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ ὑπάρχει ἡ
μαρμάρινη σαρκοφάγος τοῦ Ἁγί-
ου, ἡ ὁποία ἀνάγεται στόν 3ον
αἰῶνα μ.Χ.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Γυρίζω καὶ πάλι, ξανὰ καὶ ξανά,
στὸν Θοδωράκη Κολοκοτρώνη
καὶ σκέφτομαι ἐκεῖνο τὸν Γε-

ροντικὸ λόγο του τῆς ὀρθοδόξου σο-
φίας, αὐτὸν τῆς συγχωρητικότητος καὶ
τῆς ὁμόνοιας καὶ τῆς ὁμοψυχίας. Ψη-
λαφῶ ξανὰ τὰ Ἀπομνημονεύματά
του, ἐκεῖνο τὸ Διήγησις Συμβάντων
τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς, ἀπὸ τὰ 1770
ἕως τὰ 1836, Ἀθήνῃσιν 1846, κι ἐκεῖ
ποὺ θὰ ἀνέμενε κανεὶς νὰ διαβάσει
σελίδες καὶ σελίδες γιὰ τὸν διωγμὸ
καὶ τὸν κατατρεγμὸ καὶ τὴν καταδί-
κη του σὲ θάνατο καὶ τὴν κράτηση καὶ
φυλάκισή του μέσα σ’ ἐκεῖνο τὸν
τάφο-φυλακή, τεσσερισήμισι σελίδες
ἁπαλότητος καὶ συγχωρητικότητος
βρίσκουμε μονάχα. Τίποτε ἄλλο. Καὶ
μ’ αὐτὸ κλείνει τὸ βιβλίο. 

Σὰν εὐαγγέλιο εἶναι ὁ λόγος του,
πυκνός, στιβαρός. Ἐθνοπρεπὴς καὶ
Ὀρθόδοξος. Ὡς ἐν Χριστῷ. Ἕνας λό-
γος ποὺ μᾶς θυμίζει τὸν Σωκράτη καὶ
τὴν Ἀπολογία. Κανένα μῖσος, καμμιὰ
δικαία ὀργή, κανένα παράπονο. Τί-
ποτε ἀπ’ ὅλα αυτά. 

«Μᾶς κατέβασαν, μᾶς ἐδιάβασαν
τὴν ἀπόφασιν· εἶδα τόσαις φοραῖς
τὸν θάνατον καὶ δὲν τὸν ἐφοβήθηκα,
οὔτε τότε· καλλήτερα εἶναι ὁποῦ
σκοτόνομαι ἄδικα παρὰ δίκαια».

Ἔτσι προσλαμβάνει τὴν καταδίκη
του εἰς θάνατον. Ὀρθοδόξως καὶ χρι-
στιανικῶς. Θαρραλέως. Μὲ καρτερία
καὶ ἀνεξικακία. Μὲ ἀνδρεία, ὅπως
ἁρμόζει σὲ ὀρθόδοξο Ἕλληνα. Κι ὁ
βιογράφος του σημειώνει γι’ αὐτό:
«Ὅταν εἰς τό βουλευτικόν (δικα-
στήριον) τοῦ ἀνεγνώσθη ἡ ἀπόφασις
θανάτου (τῶν τριῶν), εἶπε: “μνήσθητί
μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασι-
λείᾳ σου”. Τό εἶπε μέ φωνή ἄτρεμη,
ἔκαμε τόν σταυρό του...».

Ψηλαφοῦμε καὶ διαβάζουμε τὴ
λιτὴ ἱστόρηση τῆς σύλληψης καὶ κρά-
τησής του: 

«Ἐγύρισα ὀπίσω εἰς τ’ Ἀνάπλι·
ἐπῆγα ἐχαιρέτησα τὸν Βασιλέα, τὴν
Ἀντιβασιλείαν, τοὺς εἶδα μουδια-
σμένους, πλὴν δὲν ἐκατάλαβα τί-
ποτες· Ἔμεινα εἰς τὸ περιβόλι μου.
Ἐκεῖ ἦλθαν τὴν νύχτα εἰς τὰς 7 Σε-
πτεμβρίου, καὶ μ’ ἐπῆρε ὁ Κλεόπας
μοίραρχος μὲ 40 χωροφύλακας καὶ
μ’ ἐπῆγε εἰς τὸ Ἰτζκαλὲ, καὶ μ’ ἐπα-
ράδοσε εἰς τὸν φρούραρχον, καὶ μ’
ἔβαλαν 6 μήναις φυλακὴ, χωρὶς νὰ
ἰδῶ ἄνθρωπον, ἐκτὸς τοῦ δεσμοφύ-
λακα· δὲν ἤξευρα τί γίνεται διὰ ἕξη
μήναις, οὔτε ποιός ζῇ, οὔτε ποιός
ἀπέθανε, οὔτε ποιόν ἔχουν εἰς τὴν
φυλακήν· διὰ τρεῖς ἡμέραις δὲν

Νίκου Ὀρφανίδη
Πρώην Διευθυντῆ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου,
πρώην Μέλους τῆς Επιτροπῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας
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ἤξευρα πῶς ὑπάρχω, μοῦ ἐφαίνετο
ὄνειρο, ἐρωτοῦσα τὸν ἑαυτόν μου ἂν
ἤμουν ἐγὼ ὁ ἴδιος ἢ ἄλλος κανείς·
δὲν ἐκαταλάβαινα διατὶ μὲ ἔχουν
κλεισμένο».

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἦταν
ἄνθρωπος τῆς συγχωρητικότητος.
Στοιχεῖο ἑνοποιό, εἰσέπραξε τὴ διχό-
νοια, τὰ δεινὰ τοῦ ἐμφυλίου, ὅμως δὲν
ἀνταπέδωσε. Μόνο τὸν καιρὸ τοῦ
τουρκοπροσκυνήματος ὕψωσε τὸ ἀνά-
στημα, ἀναφωνώντας τὸ μοναδικὸ
ἐκεῖνο «τσεκοῦρι και φωτιὰ στοὺς
προσκυνημένους», διασώζοντας τὸ
ἔθνος. Ὡς ἐδῶ. Συγχώρεσε τὸν φονέα
τοῦ ἀδελφοῦ του. Δὲν κυνήγησε τοὺς
δολοφόνους τοῦ γυιοῦ του. Τίποτα
ἀπὸ ὅσα συνηθίζουν οἱ ἄλλοι. Γιατὶ ὁ
Κολοκοτρώνης διέθετε τὴ σοφία ἐν
Χριστῷ. Κι ὅταν ἐρήμωσε ἡ Πελο-
πόννησος μὲ τὰ στίφη τοῦ Ἰμπραήμ,
αὐτὸς συνέχιζε τὸν ἀγῶνα του:
«Ἤμουνα μόνος στὰ βουνά, μαζὶ μὲ
τὸν Θεό», λέει κάπου, ἀφηγούμενος
τὸν βίο του. Στὸν Θεὸ ἀναθέτει τὰ
πάντα. Στὸν Θεὸ ἀναφέρεται:

«Καὶ ἔκοψα εὐθὺς 2 σημαῖες μὲ
Σταυρὸ καὶ ἐκίνησα… Κι-

νώντας ἐγὼ, εἶχαν μίαν
προθυμίαν οἱ Ἕλλη-
νες ὁποῦ ὅλοι μέ τὰς
εἰκόνας ἔκαναν δέη-
σι καὶ εὐχαριστή-
σεις· «Μοῦ ἤρχετο
τότε νὰ κλαύσω…

ἀπὸ τὴν προθυμίαν ’πού ἔβλεπα.»
Ἱερεῖς ἔκαναν δέησι. Εἰς τὸν ποταμὸν
τῆς Καλαμάτας ἀνασπασθήκαμε καὶ
ἐκινήσαμε»1. Καὶ πιὸ κάτω:  «ἦτον
μιὰ ὥρα νύκτα περασμένη καὶ σκο-
τάδι, καὶ τοὺς λέγω: “ἔκαμα τὸ
Σταυρό μου” Ὅσοι ἀγαπᾶτε τὴν πα-
τρίδα ἐλᾶτε κοντά μου»2.

Ἔτσι μὲ σύνεση καὶ σοφία πολι-
τεύεται, ἐν Χριστῷ, ὡς στοιχεῖο καὶ
ὡς παράγων ἑνότητος. Ὅταν δολο-
φονήθηκε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μὲ τὶς τα-
χύτατες κινήσεις του καὶ ἐνέργειες
καὶ πράξεις του, ἀπέτρεψε τὸν ἐθνικὸ
διχασμό. Διέσωσε καί τὴν ἑνότητα καὶ
τὴ συνέχεια καὶ τὴ συνοχὴ τοῦ ἔθνους:

«Τότε ἐσυλλογίσθηκα ὅτι εἶχε
ἀποφασίσει ὁ Κυβερνήτης ὅτι ἂν
ἀποθάνῃ ἔξαφνα νὰ γίνῃ εὐθὺς συ-
νέλευσις ἀπὸ τὸ ἔθνος»3. «Τοὺς ὡμί-
λησα διὰ μίαν ὥραν ὁλόκληρον, τοὺς
εἶπα ὅσα ἔπρεπε νὰ τοὺς εἰπῶ εἰς
τέτοιας περιστάσεις»4.

Ἔτσι, λοιπόν, σὲ καιροὺς χαλεπούς,
ἑνότητα θὰ πρέπει νὰ ἀποζητοῦμε. Κι
αὐτὴν πρέπει νὰ διαφυλάττουμε. Κι
ὄχι τὴ συνεχή, ἄχρι θανάτου, ἀναψη-
λάφηση τῶν παθῶν καὶ διχογνωμιῶν
καὶ ἁμαρτημάτων μας. Ὅπως μᾶς δί-
δαξε ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν Ἑλλήνων, ὁ
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ἀκολου-
θώντας τό οὐράνιο πρότυπο, τόν
Ἰησοῦ Χριστό.

1. Ὁ.π., σ. 52.
2. Ὁ.π., σ. 61.
3. Ὁ.π., σ. 237.
4. Ὁ.π., σ. 238-239.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Σέ τοξωτή εἰκόνα (διαστά-
σεων 314x120 ἑκ.) τῶν μέ-
σων τοῦ 16ου αἰῶνα, ἡ ὁ-

ποία βρίσκεται σήμερα τοποθε-
τημένη στό τυφλό τύμπανο τοῦ τό-
ξου ἐπάνω ἀπό τή σαρκοφάγο τοῦ
ἁγίου Μάμαντος στήν τουρκο-
κρατούμενη Μόρφου, ἀπεικονί-
ζονται 38 σκηνές ἀπό τούς Βίους
τῶν Ἀκριτῶν ἁγίων Μάμαντος
καί Γεωργίου. 

Βιογραφικές εἰκόνες, μόνο μέ

σκηνές τοῦ βίου, χωρίς κεντρικό
πορτραῖτο τοῦ ἀπεικονιζόμενου
Ἁγίου, ἐκτός ἀπό αὐτή τῶν ἁγίων
Μάμαντος καί Γεωργίου μέχρι καί
τόν 16ο αἰῶνα δέν γνωρίζω ἄλλη
στήν Κύπρο. 

Ἡ συναπεικόνιση τῶν ἁγίων
Γεωργίου καί Μάμαντος κατά τή
μεσαιωνική περίοδο στή Μόρ-
φου, καθώς καί ἡ ἀπό κοινοῦ τιμή
τους κατά τή βυζαντινή καί κατ’
ἐπέκταση μεταβυζαντινή περίοδο

Δρ Χριστόδουλου Α. Χατζηχριστοδούλου
Βυζαντινολόγου
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ἔγινε πρόσφατα ἀντικείμενο με-
λέτης στόν ἐπιστημονικό κατάλο-
γο: Ἡ τιμή τοῦ ἁγίου Μάμαντος
στή Μεσόγειο. Ἕνας Ἀκρίτας
ἅγιος ταξιδεύει, Μουσεῖο Βυζαν-
τινοῦ Πολιτισμοῦ, Ἱερά Μητρό-
πολις Μόρφου, Δῆμος Μόρφου
(ἔκδ.), Θεσσαλονίκη 2013.

Ἡ ἐπιβλητική εἰκόνα ἐντυπω-
σιάζει μέ τήν εὐγένεια, τή χάρη καί
τή φροντίδα στή λεπτομέρεια. Οἱ
συνθέσεις μέ τά μελετημένα χρώ-
ματα, τά ἑνιαῖα ἀρχιτεκτονικά
βάθη, πού λειτουργοῦν ὡς σκηνι-
κό, μπροστά ἀπό τά ὁποῖα λαμ-

βάνει χώρα κάθε ἐπεισόδιο, συμ-
βάλουν στή δημιουργία ἑνός ἁρμο-
νικοῦ συνόλου. 

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι τό ἔργο
παραμένει γοητευτικό καί ταυτό-
χρονα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον, κα-
θώς ἀποτυπώνει τά πολλαπλά
ἐπίπεδα ἐργασίας καί ἐπιδράσε-
ων τῆς ἐποχῆς ἑνός καλοῦ ζω-
γράφου, πού συνδυάζει στοιχεῖα
ἀπό τίς δύο τεχνοτροπίες, τήν πα-
ραδοσιακή βυζαντινή καί τήν ἰτα-
λοβυζαντινή ἤ κυπροαναγεννη-
σιακή.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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Τό Βυζαντινό Μουσεῖο πα-
ρουσιάζει μία πλούσια καί
ἀντιπροσωπευτική συλλογή

ἔργων βυζαντινῆς τέχνης, προερ-
χόμενων ἀπό ὁλόκληρη τήν Κύπρο.
Ἐκτίθεται μεγάλος ἀριθμός ἀντι-
προσωπευτικῶν εἰκόνων ἀπό ὅλη
τήν Κύπρο, πού χρονολογοῦνται
ἀπό τόν 12o ἕως καί τόν 20ό
αἰῶνα, ἀποτοιχισμένες τοιχογρα-
φίες ἀπό τόν 9ο ἕως τόν 18ο
αἰώνα, καθώς καί ἀντιπροσωπευ-
τικά δείγματα τῆς βυζαντινῆς μι-
κροτεχνίας τῆς Κύπρου, ὅπως
ἱερά κειμήλια, σκεύη καί ἄμφια.

Ἰδιαίτερη θέση κατέχουν τά ἐπα-
ναπατρισθέντα κειμήλια πού ἐκλά-
πησαν μετά τό 1974 ἀπό τό κα-
τεχόμενο βόρειο τμῆμα τῆς Κύ-
πρου. 

Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζουν τά
σπαράγματα ψηφιδωτῶν τοῦ 6ου
αἰῶνα ἀπό τήν ἁψίδα τοῦ ναοῦ τῆς
Παναγίας Κανακαριᾶς στή Λυ-
θράγκωμη, ὁ τοιχογραφημένος
τροῦλος καί ἡ ἁψίδα τοῦ Ἁγίου
Εὐφημιανοῦ τῆς Λύσης (13ος αἰῶ-
νας) καί τά σπαράγματα τοιχο-
γραφιῶν τοῦ τέλους τοῦ 15ου-
ἀρχῶν 16ου αἰῶνα ἀπό τόν ναό

Δρ. Ἰωάννη Ἡλιάδη
Διευθυντή Βυζαντινοῦ Μουσείου
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου
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τοῦ Ἀντιφωνητῆ στήν Καλογραία.
Ἐκτίθενται ἐπίσης εἰκόνες ἀπό
ἐκκλησίες τῶν κατεχόμενων πε-
ριοχῶν, πού ἐπανακτήθηκαν μετά
ἀπό δικαστικούς ἀγῶνες ἤ δωρε-
ές ἀπό τό ἐξωτερικό καί μαρτυ-
ροῦν τή βάναυση καταστροφή τῆς
πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς
ἀπό Τούρκους ἀρχαιοκάπηλους
στό κατεχόμενο, ἀπό τόν τουρκι-
κό στρατό, τμῆμα τῆς Κύπρου. Ξε-
χωρίζει ἡ συλλογή 173 θησαυρῶν
(εἰκόνων, ψηφιδωτῶν καί τοιχο-
γραφιῶν) πού προέρχονται ἀπό
πενήντα ναούς τῶν κατεχομένων
καί ἐπαναπατρίσθηκαν ἀπό τή
Γερμανία στά τέλη τοῦ 2013. 

Ὁ ἐπισκέπτης τοῦ Βυζαντινοῦ
Μουσείου ἔχει τή δυνατότητα νά
περιδιαβεῖ τά τελευταῖα χίλια

πεντακόσια χρόνια ἱστορίας τοῦ
τόπου, μέσα ἀπό τήν τέχνη τῆς
Πρωτοβυζαντινῆς περιόδου (4ος-
7ος αἰῶνας), τῆς Μέσης Βυζαντινῆς
περιόδου (10ος-12ος αἰῶνας), τῆς
Φραγκοκρατίας (1191-1478), τῆς
Βενετοκρατίας (1498-1571), τῆς
Τουρκοκρατίας (1571-1878) καί τῆς
Ἀγγλοκρατίας (1878-1960). Πε-
ριοδικά, παρουσιάζονται στόν
χῶρο τοῦ Μουσείου ἐκθέσεις σύγ-
χρονης ἁγιογραφίας καί ψηφι-
δωτοῦ ἀπό Κύπριους καλλιτέ-
χνες, καθώς καί ἐκθέσεις πού
σχετίζονται μέ τήν προστασία τῆς
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στίς
κατεχόμενες ἀπό τά τουρκικά
στρατεύματα περιοχές τοῦ νησιοῦ
μας.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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Παρασκευή, 9 Ἰανουαρίου 2015
Παίξαμε ἕνα πολύ ὡραῖο παιγνί-

δι σήμερα μέ τή δασκάλα μας. Μᾶς
ἔδωσε ἀπό ἕνα χαρτάκι καί μᾶς ἔβα-
λε νά γράψουμε πάνω κάτι στό ὁποῖο
πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε καλοί, χωρίς
νά λέμε τό ὄνομά μας. Μετά, ρίξα-
με τά χαρτάκια σέ ἕνα κουτί. Ἡ κυ-
ρία τά ἔπαιρνε ἕνα ἕνα καί τά διά-
βαζε κι ἐμεῖς ἔπρεπε νά μαντέψου-
με σέ ποιόν ἀνῆκε. Τά περισσότερα
τά βρήκαμε! Κάθε φορά, σηκωνόταν
αὐτός πού εἶχε γράψει τό χαρτάκι
πού διαβαζόταν καί οἱ ὑπόλοιποι τόν
χειροκροτούσαμε.

Ἐγώ εἶχα γράψει ὅτι παίζω καλό
πιάνο καί μέ ἔβαλαν νά παίξω κάτι
γιά νά τραγουδήσουμε ὅλοι μαζί.

Μάθαμε καί ταλέντα πού δέν ξέ-
ραμε! Ἡ Εὐγενία, γιά παράδειγμα,
ἔγραψε ὅτι φτιάχνει νόστιμα κου-
λουράκια πορτοκαλιοῦ καί θά φέρει
τή Δευτέρα νά δοκιμάσουμε. Ἡ Νι-
κολέττα ξέρει νά χορεύει καί μᾶς
ἔδειξε μερικά βήματα. Τόν Νικήτα
πού εἶναι καλός στήν ὀρθογραφία τόν
στείλαμε ἐκπρόσωπο σέ ἕνα παιχνίδι
κρεμάλας τό διάλειμμα, ἐνῶ ὁ Τζάκ
πού ξέρει πολλά πράγματα γιά τά
ζῶα, ἀνέλαβε νά μᾶς δίνει κάθε μέρα
μία πληροφορία γιά νά μάθουμε κι
ἐμεῖς.

Περάσαμε πολύ ὡραῖα! Γιά νά πῶ

τήν ἀλήθεια, ἔνιωσα ὄμορφα πού μοῦ
ζήτησαν νά παίξω κι ἄλλα τραγού-
δια. Φαντάζομαι τό ἴδιο ὄμορφα θά
ἔνιωθαν ὅλοι ὅταν τρέχαμε κοντά
τους καί ζητούσαμε νά κάνουν γιά
μᾶς αὐτό στό ὁποῖο εἶναι καλοί.

Δευτέρα, 12 Ἰανουαρίου 2015
Πάλι χαρούμενη γύρισα ἀπό τό

σχολεῖο, ἀλλά σήμερα ἡ χαρά μου
εἶναι κάπως ἀλλιώτικη. Ἀφοῦ κερα-
στήκαμε τά κουλουράκια τῆς Εὐγε-
νίας, ἡ δασκάλα μᾶς ἔδωσε πάλι
χαρτάκια καί μᾶς εἶπε νά γράψου-
με κάτι γιά τό ὁποῖο νιώθαμε ἄσχη-
μα, ντρεπόμαστε ἤ μᾶς ἔχουν κο-
ροϊδέψει γι’ αὐτό. Ἦταν ἀνάγκη νά
μοῦ θυμίσει ὅτι δέ λέω καθαρά τό
‘ρό’; Πάνω πού ἔνιωσα ὅτι τό πιά-
νο ἔκανε τούς ἄλλους νά μέ συμπα-
θήσουν...

Τελικά ξεκίνησε πρώτη καί μᾶς
εἶπε ὅτι δέν τά κατάφερνε ποτέ στά
ἀθλήματα καί πάντα ντρεπόταν,
γιατί στό σχολεῖο δέν τήν ἤθελαν οἱ
συμμαθητές της στήν ὁμάδα τους.
Μᾶς ρώτησε ἄν δέν τήν ἀγαποῦμε
ἐπειδή δέν εἶναι καλή στά ἀθλήμα-
τα καί εἴπαμε φυσικά ὅτι αὐτό δέν
ἰσχύει. Εἶναι τόσο καλή, τί μᾶς νοι-
άζει; Στό κάτω κάτω, δέ μᾶς κάνει
Γυμναστική!

Μετά κάναμε ὅλοι τό ἴδιο. Τά

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ
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πρῶτα παιδιά δυσκολεύτηκαν νά
μιλήσουν, ἀλλά ἔγινε κάτι πού μᾶς
ἔκανε νά ξεθαρρέψουμε. Κάθε
φορά πού κάποιος ἔλεγε τί ἔγρα-
ψε στό καινούργιο χαρτάκι του, ἡ
δασκάλα ἔλεγε αὐτό πού εἴχαμε
γράψει στό χαρτάκι τῆς Παρα-
σκευῆς καί πάλι χειροκροτούσαμε
οἱ ὑπόλοιποι.

Ἔτσι, ὅταν ἔφτασε ἡ σειρά μου,
σηκώθηκα μέ ἀρκετή ἄνεση πιά καί
εἶπα: «Δέ λέω καθαρά τό ‘ρό’» καί
ἡ δασκάλα συμπλήρωσε: «Ἐπίσης,
παίζει πολύ καλό πιάνο!» καί
ὅλοι χειροκρότησαν.

Τελικά, μπορεῖ νά μή δίνουν τόση
πολλή σημασία στό ‘ρό’ μου. Κι
ὅσοι ἔδιναν δέ θά δίνουν πιά, για-
τί παίζω πολύ καλό πιάνο! Ὅπως
δέ θά νοιάζει κανέναν πού ἡ Εὐγε-
νία εἶναι λίγο χοντρούλα, γιατί τά
κουλουράκια της εἶναι νοστιμότα-
τα. Οὔτε ἔχει σημασία πού ὁ Νι-
κήτας φοράει ἀκουστικά, γιατί
μᾶς βοήθησε νά κερδίσουμε τόν
διαγωνισμό. Καί... τί κι ἄν ὁ Τζάκ
εἶναι ἀπό ἄλλη χώρα; Μᾶς μαθαί-
νει γιά τά ζῶα. Ὑπάρχουν πολλά
ζῶα πού δέν εἶχα ξανακούσει κἄν

τό ὄνομά τους, τώρα ὅμως ξέρω καί
πώς μοιάζουν καί ἀπό πού ἔρχον-
ται καί πόσα χρόνια ζοῦν. Τό ἴδιο
καί ὅλη ἡ τάξη.

Πέμπτη, 15 Ἰανουαρίου 2015
Πλάκα ἔχουν τά παιχνίδια τῆς

κυρίας μας. Περνᾶμε καταπληκτι-
κά στό σχολεῖο. Παίζουμε μουσι-
κή, τραγουδοῦμε, χορεύουμε, παί-
ζουμε κρεμάλα καί ξέρουμε πώς
γράφονται μερικές καινούργιες
λέξεις, μαθαίνουμε γιά ζῶα, ψάρια
καί πουλιά καί τρῶμε καί τά κου-
λουράκια μας πού καί πού...!

Δευτέρα, 19 Ἰανουαρίου 2015
Ἔχουμε καινούργιο συμμαθητή.

Τόν ἔφερε ἡ δασκάλα στήν τάξη τό
πρωί καθισμένο σέ ἕνα ἀναπηρικό
καροτσάκι. Μόλις μπῆκαν, τόν
κοιτάξαμε περίεργα. Ἀμέσως ὅμως,
ἡ δασκάλα τόν ἔσπρωξε στόν ὦμο
κι αὐτός εἶπε: «Εἶμαι ὁ Ἀντώνης.
Ἔχω μία ἀσθένεια καί δέν μπορῶ
νά περπατήσω. Γι’ αὐτό ἄργησα νά
ἔρθω στό σχολεῖο. Ἤμουν στήν
Ἀγγλία γιά θεραπεία. Ἔμαθα νά
μιλῶ πολύ καλά τά Ἀγγλικά, μέ
προφορά, καί θά σᾶς μάθω κι ἐσᾶς.
Μέχρι τόν Ἰούνη δέ θά ξεχωρίζε-
τε ἀπό τούς Ἄγγλους».

Τότε αὐθόρμητα σηκωθήκαμε
ὅλοι πάνω καί ξεσπάσαμε σέ χει-
ροκροτήματα. Ὁ Ἀντώνης χαμογέ-
λασε πλατιά. Εἶμαι σίγουρη ὅτι
ἔνιωσε ὅπως ἐμεῖς μετά τήν προ-
ηγούμενη Δευτέρα.

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
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Τό βιβλίο τοῦ Κώστα Πρα-
ξιτέλους «Τοῦ τόπου μου
τά πάθη» περιλαμβάνει

τρία διηγήματα. Τό πρῶτο διή-
γημα μέ τό ὄνομα «Ἄγγελοι τῆς
Ἐλευθερίας», ἔλαβε τό πρῶτο
βραβεῖο ἀπό τόν σύνδεσμο Παι-
δικοῦ Νεανικοῦ βιβλίου μέ ἀθλο-
θέτη τό Πολιτιστικό Ἵδρυμα τῆς
Τράπεζας Κύπρου. Τό δεύτερο
διήγημα «Τό διπλογιόρτι» πῆρε
τό δεύτερο βραβεῖο σέ Πανελλή-
νιο διαγωνισμό λογοτεχνίας πού
διοργάνωσε ἡ Πνευματική Συν-
τροφιά Λεμεσοῦ ὑπό τήν αἰγίδα
τοῦ Δήμου Λεμεσοῦ, καί σ’ αὐτό
ἔλαβαν μέρος πάνω ἀπό ἑβδο-

μήντα λογοτέχνες ἀπό τήν Κύπρο, τήν Ἑλλάδα καί
τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό. Τό τρίτο καί μικρότερο σέ
ἔκταση ἔχει τόν τίτλο: «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ».

Στό πρῶτο διήγημα ὁ συγγραφέας παραθέτει σέ
μορφή νουβέλλας σημαντικά γεγονότα πού ἐπισυ-
νέβησαν κατά τή διάρκεια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ
ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. δίνοντας περισσότερη ἔμφα-
ση στήν πίστη καί στήν εὐλάβεια τῶν πρωταγω-
νιστῶν τοῦ διηγήματος, στοιχεῖα πού ἀναμφίβολα
συνέβαλαν στήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση ἐκείνου τοῦ ἡρωϊ-
κοῦ καί ἔνδοξου ἀγῶνα.

Στό δεύτερο διήγημά του ὁ συγγραφέας ἀνα-
φέρεται σέ ἕνα γεγονός πού συνέβηκε λίγο μετά τήν
ἀνεξαρτησία μέ ἕνα ἁπλοϊκό – ἀγράμματο βοσκό
καί γιά τήν ἀγάπη του σέ ἕνα μικρό παρεκκλήσι τοῦ
Ἀϊ Παντελεήμονα πού βρισκόταν λίγο μακρυά ἀπό
τό χωριό, ἐκεῖ κοντά πού ἔβοσκε τά πρόβατά του.
Καί σ’ αὐτό τό διήγημα θά διακρίνει ὁ ἀναγνώστης
τή βαθειά εὐλάβεια τῶν ἁπλοϊκῶν ἀγράμματων χω-
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ρικῶν πού δέν ἤξεραν οἱ περισ-
σότεροι γραφή καί ἀνάγνωση
καί ὅμως εἶχαν μέσα τους βαθειά
πίστη στόν Θεό καί στούς Ἁγίους.
Ἐπιπλέον μέσα ἀπό τά πρόσωπα
καί τούς χαρακτῆρες τῶν ἡρώων
διαφαίνεται ἡ μακρόχρονη καί
αὐθεντική ταυτότητα τῶν παπ-
πούδων καί τῶν προγόνων τους.

Τέλος, στό τρίτο διήγημα πού
ἔχει τίτλο «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ», ὁ
Κώστας Πραξιτέλους ἀναφέρεται
σέ γεγονότα πού συνέβηκαν γύρω
στά 1927 μέ τήν ἱστορία νά ἐπα-
ναλαμβάνεται ἀκριβῶς ἡ ἴδια
καί σήμερα, ἀφοῦ ὅλα τά γεγο-
νότα πού ἐπισυνέβησαν τότε,
συμβαίνουν ἀκριβῶς τά ἴδια καί
σήμερα. 

Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπό τό
διήγημα: «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ»...,
σελ. 145-146.

«...Ὅταν τελείωσαν ὅλα αὐτά
ξεκίνησε ἡ πομπή γιά τό κοιμη-
τήριο, πού δέν ἦταν μακριά ἀπό
τήν ἐκκλησία. Προπορευόταν ἡ
ἅμαξα μέ τό φέρετρο, ἀκολου-
θοῦσε ἡ μάνα του μέ ἕνα ἀκριβό
μαῦρο φόρεμα, φορώντας πλα-
τύγυρο καπέλο καί ἔχοντας κα-
λυμμένο τό πρόσωπό της μέ δαν-
δελωτό μαῦρο πέπλο. Ἀκολου-
θοῦσε ὁ δήμαρχος τῆς πόλης,
δημοτικοί σύμβουλοι, οἱ συγγενεῖς,
ὕστερα οἱ φίλοι του, καί πρίν
ἀρχίσει ἡ οὐρά τῆς ἐργατιᾶς,

ἦταν ἡ διευθύντρια τοῦ ὀρφανο-
τροφείου τῆς πόλης, πού μᾶλλον
ὑποκριτικά ἔδειχνε νά εἶναι θλιμ-
μένη. Στό ὀρφανοτροφεῖο ὁ ἐκλι-
πών εἶχε κάνει ἀρκετές δωρεές,
γιατί ὅπως τοῦ ἔλεγαν οἱ φίλοι
του, ἔτσι εἴθισται ἀπό τήν τάξη
τους, νά κάνουν τέτοιες δωρεές
γιά νά ξεχωρίζουν ὡς ἀριστο-
κράτες, ἀλλά καί νά ἔχουν μία
καλή ὑστεροφημία. Καί τό πέτυ-
χε αὐτό ὁ κύριος Βασιλάκης,
ἀφοῦ τό ὄνομά του χαράκτηκε σέ
περίοπτη θέση στήν πλάκα μέ τά
ὀνόματα τῶν εὐεργετῶν τοῦ
ὀρφανοτροφείου πού ἦταν ἀναρ-
τημένη στήν ἐξωτερική πύλη του.

Κατέβηκε τό φέρετρο στόν
τάφο καί ὁ ἱερέας ἄρχισε νά γε-
μίζει τό φτυάρι παίρνοντας σταυ-
ροειδῶς χῶμα ἀπό τό βουνάρι καί
λέγοντας μεγαλοφώνως: ‘‘Τοῦ
Κυρίου ἡ γῆ, καί τό πλήρωμα
αὐτῆς. Ἡ Οἰκουμένη καί πάντων
τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ... ‘‘
Τότε μία παραδουλεύτρα πού
ἦταν κοντά στόν τάφο μέ τόν
Ζήση, ἔσκυψε στό αὐτί του καί
τοῦ εἶπε ψιθυριστά: ‘‘Μά, βρέ
Ζήση, ἀνήκει καί ἡ γῆ τοῦ κοι-
μητηρίου στόν κύριο’’;

Ὁ Ζήσης κόντρα στήν κατα-
θλιπτική καί δακρυρρέουσα ἀτμό-
σφαιρα χαμογέλασε μόνο κου-
νώντας τό κεφάλι του καί δέν εἶπε
τίποτε...».

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



ἩΔημιουργία τοῦ Ἀνθρώπου
εἶναι ἐκείνη ἡ τραγική χει-

ρονομία μέ τήν ὁποία ὁ Θεός Πα-
τέρας μᾶς ρίχνει στίς ἀβύσσους
τοῦ εἶναι, καλώντας μας ἀπό τήν
ἄβυσσο τοῦ μή ὄντος. Ὁ Θεός, «ὁ
πανταχοῦ Ὤν και τά πάντα πλη-
ρών» μᾶς περιβάλλει, ὅπου καί
ἄν εἴμαστε. Ἀγαπητικά μᾶς ἀνα-
ζητεῖ, μᾶς καλεῖ κοντά Του, μα-
κροθυμεῖ, ἀναμένει… Οὐδέποτε
ἐκβιάζει τήν ἐλευθερία μας· μᾶς
τιμᾶ σάν νά εἴμαστε ἴσοι μέ
Αὐτόν. Σέ κάθε περίπτωση συμ-
περιφέρεται μαζί μας ὡς μέ
ἴσους Του, καί τίποτε ἄλλο δέν
περιμένει ἀπό μᾶς, παρά μόνο νά
μᾶς δεῖ σέ ὅλα ὅμοιους μέ
Αὐτόν… Ἐγώ ἔτσι ἐννοῶ τήν
ἀποκάλυψη ἐν Χριστῷ, ὁ Ὁποῖος
καί ὡς Ἄνθρωπος κάθισε στά δε-
ξιά τοῦ Πατρός. Ἀπό τή θεώρη-
ση αὐτή προκύπτει στή συνείδη-
σή μου ἡ ἀνάγκη γιά μᾶς νά προ-
ετοιμάσουμε ἐπίσης μέ τραγικό
καί ὀδυνηρό ἀγώνα τούς ἑαυτούς
μας γιά τήν αἰωνιότητα ‘κατ’
εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν’ τοῦ
Πατρός, πού μᾶς ἀποκαλύφθηκε
μέ τή φανέρωση τοῦ Χριστοῦ καί
τήν ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἡ ἀρχή τοῦ Προσώπου
εἶναι ἡ ὕψιστη καί ἔσχατη στιγ-
μή στή δημιουργία τοῦ κόσμου.
Μέ μυστηριώδη τρόπο ἀναφύεται
ἡ ζωή τοῦ Προσώπου, πού ξε-
φεύγει ἀπό κάθε ‘ὀρθολογιστικό’
προσδιορισμό. Τό πρόσωπο ἀπο-
τελεῖ φορέα τῆς ζωῆς∙ εἶναι
ἐκεῖνο πού ἀληθινά ζεῖ.

Ἀρχιμανδρίτης 
Σωφρόνιος Σαχάρωφ


