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Ἡἑ ορτή τῆς Ἀ να λή ψεως τοῦ
Κυ ρίου φαί νε ται ἐκ πρώ της

ὄ ψεως χω ρίς ἰ δι αί τερη θε ο λο γική
ση μα σία. Μοι ά ζει ἁ πλῆ ἀ νά-
μνηση τοῦ γε γο νό τος καί ἐ πα λή-
θευση τῶν λό γων τοῦ Κυ ρίου:
«Ἐ ξῆλ θον παρά τοῦ Πα τρός καί
ἐ λή λυθα εἰς τόν κό σμον· πά λιν ἀ -
φί ημι τόν κό σμον καί πο ρεύ ο μαι
πρός τόν Πα τέρα» (Ἰ ωάν. ιστ΄,
28). Ὅ ταν ὅ μως προ σεγ γί σουμε
τό γε γο νός μέ προ σοχή καί
πνεῦμα μα θη τείας θ’ ἀ να κα λύ-
ψουμε ἔκ πλη κτοι «βά θος πλού-
του καί σο φίας καί γνώ σεως
Θεοῦ» (Ρωμ. ια΄, 33).

Τό θαυ μα στό γε γο νός τῆς Ἀ να-
λή ψεως τοῦ Κυ ρίου εἶχε προ βλέ-
ψει ὁ προ φή της Ζα χα ρίας, γρά-

φον τας: «Καί στή σον ται οἱ πό δες
αὐ τοῦ ἐν τῇ ἡ μέρᾳ ἐ κείνῃ ἐπί τό
ὄ ρος τῶν ἐ λαιῶν τό κα τέ ναντι Ἱ -
ε ρου σα λήμ... καί ἔ σται Κύ ριος εἰς
Βα σι λέα ἐπί πᾶ σαν τήν γῆν»
(Ζαχ. ιδ΄, 4 -  9). Ἐ πί σης, καί ὁ
προ φη τά ναξ Δα βίδ, λέ γον τας:
«Ἀ νέβη ὁ Θεός ἐν ἀ λα λα γμῷ (μέ
θρι αμ βευ τι κούς ὕ μνους Ἀγ γέ-
λων), Κύ ριος ἐν φωνῇ σάλ πιγ-
γος», «ὁ Θεός κά θη ται ἐπί θρό-
νου ἁ γίου αὐ τοῦ» (Ψαλμ. μστ΄, 6
καί 9).

Ὅ πως μᾶς πλη ρο φο ροῦν τά ἱ -
ερά κεί μενα, ἀ φοῦ ὁ Σω τή ρας
τοῦ κό σμου ἔ λυσε τά δε σμά τοῦ
θα νά του καί ἀ νέ στη ἐκ νε κρῶν,
ἐπί σα ράντα ἡ μέ ρες ἐμ φα νι ζό ταν
στούς μα θη τές Του «οἷς καί πα-

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑ ΛΗΨΕΩΣ
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ρέ στη σεν ἑ αυ τόν ζῶντα... ἐν πολ-
λοῖς τε κμη ρί οις... ὀ πτα νό με νος
αὐ τοῖς καί λέ γων περί τῆς Βα σι-
λείας τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. α΄, 3).
Μετά δέ τίς σα ράντα ἡ μέ ρες ὁ -
δή γησε τούς μα θη τές ἐπί τοῦ «ὄ -
ρους τοῦ κα λου μέ νου ἐ λαι ῶ νος,
ὅ ἐ στιν ἐγ γύς Ἱ ε ρου σα λήμ»
(Πράξ. α΄, 12), δί δον τάς τους τίς
τε λευ ταῖες πα ραγ γε λίες. Κα τό πιν,
«ὁ Κύ ριος μετά τό λα λῆ σαι αὐ -
τοῖς ἀ νε λή φθη εἰς τόν οὐ ρα νόν
καί ἐ κά θι σεν ἐκ δε ξιῶν τοῦ Θεοῦ»
(Μάρκ. ιστ΄, 19).

Εἶ ναι ἀ ξι ο πρό σε κτο ὅτι, ὅ πως
σα ράντα ἡ μέ ρες μετά τήν ἐκ
Παρ θέ νου γέν νησή Του, ὁ Κύ ριος
ὁ δη γή θηκε ἀπό τήν Θε ο τόκο
καί τόν μνή στορα Ἰ ω σήφ στό ἐ -
πί γειο Ἱ ερό καί κατά τόν Μω σα ϊ-
κόν Νόμο ἀ φι ε ρώ θηκε στόν Θεό
Πα τέρα ὡς πρω τό το κος, ἔτσι σα-
ράντα ἡ μέ ρες ἐ πί σης μετά τήν ἐκ
τά φου ἀ να γέν νηση, δη λαδή τήν
Ἀ νά στασή Του, ἀ νε βαί νει στό ἐ -
που ρά νιο Ἱ ερό! «Οὐ γάρ εἰς χει-
ρο ποί ητα Ἅ για εἰ σῆλ θεν ὁ Χρι-
στός..., ἀλλ’ εἰς αὐ τόν τόν οὐ ρα-
νόν, νῦν ἐμ φα νι σθῆ ναι τῷ προ-
σώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑ πέρ ἡ μῶν»
( Ἑβρ. θ΄, 24). Εἰ σέρ χε ται στό ἐ -
που ρά νιο Ἱ ερό ὡς «πρω τό το κος
ἐκ τῶν νε κρῶν» (Κολ. α΄, 18) καί
ἀ φι ε ρώ νει στόν Θεό Πα τέρα τήν
ἀν θρώ πινη φύση πού προ σέ λαβε,

ἁ γία καί κα θαρή ὡς ἀ παρχή ὅ -
λης τῆς δι κῆς μας φύ σεως.

Αὐτό τό ἐ πί τευ γμα τοῦ Κυ ρίου
συ νο ψί ζε ται σέ ἕνα τρο πά ριο τοῦ
Κα νό νος τῆς ἑ ορ τῆς τῆς Ἀ να λή-
ψεως πού λέει: «Ἐπί τῶν ὤ μων
Χρι στέ, τήν πλα νη θεῖ σαν ἄ ρας
φύ σιν, ἀ να λη φθείς, τῷ Θεῷ καί
Πα τρί προ σή γα γες» (Ζ΄ ’ῼδή).

Ἔτσι, ἡ ἐκ τῆς πα ρα κοῆς τοῦ
Ἀ δάμ «πε πτω κυῖα» καί ἀ τι μα σμέ-
νη ἀν θρώ πινη φύση, χάρη στό
Νέον Ἀ δάμ, τόν Κύ ριο, πού ἔ γινε
«ὑ πή κοος μέ χρι θα νά του, θα νά-
του δέ σταυ ροῦ» (Φι λιπ. β΄, 8) ὁ -
δη γή θηκε στήν ὕ ψι στη τιμή καί
δόξα! Ὁ μέν ἐ χθρός τῆς σω τη ρίας
μας, ὁ δι ά βο λος, ἐ ξό ρισε τόν ἄν -
θρωπο ἀπό τόν Πα ρά δεισο, ἀλλά
ὁ Χρι στός μέ τήν Ἀ νά ληψή Του
ἔ φερε τήν ἀν θρώ πινη φύση στόν
θρόνο τοῦ Θεοῦ, «ὑ πε ράνω πά-
σης ἀρ χῆς καί ἐ ξου σίας (ἀγ γε λι -
κῆς)» ( Ἐ φεσ. α΄, 21), ὥ στε νά
προ σκυ νεῖ ται ἀ κόμη καί ἀπό
τούς ἁ γί ους Ἀγ γέ λους.

Τοῦτο τό ἐκ πλη κτικό θαῦμα
προ βλέ πον τας ὁ Δα βίδ, πα ρου-
σι ά ζει τούς ἁ γί ους Ἀγ γέ λους νά
ἀ να φω νοῦν πρός τίς ἀ νώ τε ρες
ἀγ γε λι κές τα ξι αρ χίες: «Ἄ ρατε
πύ λας, οἱ ἄρ χον τες ὑ μῶν, καί ἐ -
πάρ θητε, πύ λαι αἰ ώ νιοι, καί εἰ -
σε λεύ σε ται ὁ Βα σι λεύς τῆς δό-
ξης» (Ψαλμ. κγ΄, 7). Ὁ δέ προ φή-

της Ἡ  σα ΐας προ έ γραψε τήν ἀ πο-
ρία τῶν Ἀγ γέ λων γιά τήν Θε αν-
θρώ πινη ἐμ φά νιση τοῦ Κυ ρίου
καί τά ση μά δια τοῦ θείου πά-
θους, πού ἔ φερε στό Σῶμα Του,
καί τοῦς πα ρου σι ά ζει νά λέ γουν:
«Τίς οὗ τος ὁ πα ρα γε νό με νος ἐξ
Ἐ δώμ;... Δι ατί σοῦ ἐ ρυ θρά τά ἰ -
μά τια;» (Ἡσαΐας ξγ΄, 1 - 2), ὑ πο-
νο ών τας τό ἅ γιον Αἷμα τοῦ Κυ-
ρίου πού ἔρ ρευσε ἐπί τοῦ Σταυ-
ροῦ γιά τήν  σω τη ρία μας.

Μέ τήν εἰς οὐ ρα νούς Ἀ νά ληψή
Του ὁ Θε άν θρω πος ὁ λο κλη ρώ νει
τό ἔργο τῆς Θείας Οἰ κο νο μίας γιά
τήν σω τη ρία τοῦ ἀν θρώ που. Δέν
ἔ σωσε ἁ πλῶς τήν ἀν θρώ πινη
φύση ἀπό τίς συ νέ πειες τῆς
προ  πα το ρι κῆς ἁ μαρ τίας, ἀλλά
τήν ἔ φερε σέ κα τά σταση ἀ συγ-
κρί τως ἀ νώ τερη τῆς προ πτω τι -
κῆς, στήν θέ ωση καί τόν δο ξα σμό!

Στή συ νέ χεια, μέ τήν ἀ πο στολή
τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος κατά τήν
ἡ μέρα τῆς Πεν τη κο στῆς, αὐτή ἡ
θέ ωση γί νε ται δυ νατή γιά κάθε
ἄν θρωπο προ σω πι κῶς. Γί νε ται

δυ νατή ἀπό τήν στι γμή πού κά -
θε ἄν θρω πος, μέ τό Ἅ γιο Βά πτι-
σμα, γί νε ται μέ λος τοῦ θε αν θρω-
πί νου Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ,
τῆς Ἐκ κλη σίας. Φυ σικά, μετά ἐ -
πι βάλ λε ται συ νει δη τῶς καί ἐ λευ-
θέ ρως μέ τήν «ἀ σκη τική» τῆς Ὀρ -
θο δο ξίας καί τά ἱ ερά Μυ στή ρια
νά μέ νει ὁ πι στός ζων τανό μέ λος
τοῦ Χρι στοῦ, ὥ στε νά δέ χε ται τήν
κα θαρ τική, φω τι στική καί θε ο-
ποιό ἐ νέρ γεια τοῦ Ἁ γίου Πνεύ-
μα τος καί νά γί νε ται «καθ’ ὁ μοί-
ω σιν» τοῦ Δη μι ουρ γοῦ1.

Δέν μέ νει λοι πόν, τε λει ώ νον τας,
παρά νά πα ρα κα λέ σουμε τόν «ἐν
δόξῃ Ἀ να λη φθέντα» Κύ ριο, λέ-
γον τας: «Ὁ τῇ ἐν δόξῳ Σου Ἀ να-
λή ψει τῆς σαρ κός θε ώ σας τό
πρό σ  λημμα, καί τοῦτο τῇ δε ξιᾷ
κα θέ δρᾳ τι μή σας τοῦ  Πα τρός, ἀ -
ξί ω σον ἡ μᾶς, διά τῆς τῶν ἁ γίων
Σου Μυ στη ρίων με τα λή ψεως,
τῆς δε ξιᾶς με ρί δος τῶν σω ζο μέ-
νων τυ χεῖν»2. 

Γέ νοιτο!

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑ ΛΗΨΕΩΣ

1. Λέ γον τας «ἀ σκη τική» τῆς Ὀρ θο δο ξίας, δέν ἐν νοοῦμε τήν μο να χική ζωή,
ἀλλά τόν ἀ γῶνα πού ὀ φεί λει νά κά νει κάθε πι στός μέ τήν προ σευχή, τήν ἐ -
φαρ μογή τῶν ἐν το λῶν τοῦ Χρι στοῦ, τήν συ νεχῆ με τά νοια καί ἐ ξο μο λό γηση γιά
τήν ἀ πο βολή τῆς ἁ μαρ τίας καί τῶν πα θῶν ἀπό τήν καρ διά.

2. «Σύ (Κύ ριε), ὁ ὁ ποῖος μέ τήν ἔν δοξη Ἀ νά ληψή Σου ἐ θέ ω σας τήν σάρκα
(ἀν θρώ πινη φύση), πού εἶ χες προσ λά βει (μέ τήν ἐ ναν θρώ πησή Σου) καί τήν
τί μη σες μέ τήν στά δε ξιά τοῦ Πα τέρα ἐν θρό νηση, ἀ ξί ωσέ μας, μέ τήν με τά ληψη
τῶν ἁ γίων Σου Μυ στη ρίων, νά τύ χουμε τῆς δε ξιᾶς με ρί δας αὐ τῶν πού σώ ζον-
ται» (Συ μεών τοῦ Με τα φρα στοῦ: Εὐχή πρό τῆς Θείας Με τα λή ψεως).
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΗΣ Έ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

Δρος Φαίδωνος Παπαδόπουλου
Θεολόγου

(  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

δαμάλεως ῥαντίζουσα 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;». 

Οἱ Χριστιανοί τῆς Παλαιστίνης, οἱ ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανοί
πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνεται ἡ Πρός Ἑβραίους Ἐπιστο-
λή τοῦ Ἀπ. Παύλου, πέρα ἀπό τόν διαρκῆ διωγμό πού ἀντι-
μετώπιζαν, ὑφίσταντο ἀνηλεῆ πόλεμο ἐκ μέρους φανατικῶν
ἰουδαϊκῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι δέν ἀποδέχονταν τή θεότητα
τοῦ Ἰησοῦ καί τή σχέση Του μέ τόν Θεό τῶν πατέρων τους.
Διαβλέποντας τόν κίνδυνο κλονισμοῦ αὐτῶν τῶν πιστῶν ὁ
Παῦλος, τούς ἀπευθύνει τή συγκεκριμένη ἐπιστολή καί μέσω
τῶν ἀναφορῶν σέ πρόσωπα καί γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης, πού προεικόνιζαν τόν ἐρχομό καί τή δράση τοῦ Μεσ-

σία, ἐπιδιώκει νά καταδείξει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
καί ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Οἱ αἱματηρές θυσίες καί οἱ προσφορές καρπῶν καί ἄλλων
ἀγαθῶν, ἀποτελοῦσαν μέρος τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν Ἑβραί-
ων. Στίς σελίδες τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὑπάρχουν πολλές ἀναφο-
ρές σέ θυσίες τράγων καί μόσχων, τρυγονιῶν καί περιστεριῶν
ἤ ἄλλων ζώων καί πτηνῶν, ἐνῶ εἶναι γνωστά τόσο ἡ ὕπαρξη
τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων στόν ναό τοῦ Σολομώντα,
ὅσο καί τοῦ ἱερατείου, τά μέλη τοῦ ὁποίου ἀσχολοῦντο μέ τήν
προσφορά αὐτῶν τῶν θυσιῶν. Ποιά ἦταν, ὅμως, ἡ σημασία αὐτῶν
τῶν τελετῶν; Προσέφεραν κάποια ὠφέλεια σ’ αὐτούς ποῦ τίς
τελοῦσαν; Κι ἀκόμη ἔχει ὁ Θεός ἀνάγκη ἀπό αἵματα καί κρέ-
ατα ζώων;

Ἡ ἀναφορά τοῦ  Ἀπ. Παύλου στίς θυσίες στοχεύει κατ’ ἀρχήν
στό νά καταδείξει ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ βρίσκουν τήν
ἐκπλήρωσή τους ὅλες οἱ προφητεῖες καί οἱ προεικονίσεις τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης. Κυρίως, ὅμως, ἀποσκοπεῖ στόν τονισμό τῆς
ἀνωτερότητας καί τελειότητας τῆς μοναδικῆς καί ἀληθινῆς θυ-
σίας, τῆς προσφορᾶς δηλαδή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στόν Σταυ-
ρό. Ἄν τό αἷμα τῶν θυσιαζομένων ζώων πρόσφερε, κατά πα-
ραχώρηση Θεοῦ, τήν καθαρότητα στούς ἀνθρώπους, πόσο
μᾶλλον τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ θά μποροῦσε νά προσφέρει ἄπει-
ρες εὐεργεσίες;

Τό ὅτι οἱ ζωοθυσίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν ἦταν μέσο
σωτηρίας, ἀλλά προτύπωση τῆς σταυρικῆς θυσίας, τό σημει-
ώνει εὔστοχα ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μέ τά ἑξῆς λόγια:
«Ὁ Θεός δέν ἄφησε τελείως ἔξω ἀπό κάθε ἱερότητα καί ἄσκο-
πες αὐτές τίς θυσίες, οὔτε καί τελείως χαμένα ἐκεῖνα τά αἵμα-
τα. Ἀλλά, ὅσο ἦταν δυνατόν στήν ἀνθρώπινη φύση, ἦταν ἑνω-
μένο μ’ αὐτές τό μέγα καί ἄθυτον ἱερεῖον, δηλαδή ὁ Ἴδιος ὁ Χρι-
στός». Καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος προσθέτει ὅτι «οἱ θυσίες δέν
ἦταν ἀρεστές στόν Θεό καί δέν γίνονταν μέ τή σύμφωνη γνώ-
μη Του, ἀλλά   παραχώρηση. Καί ἐπειδή γίνονταν, ὁ Θεός τίς

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
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ἐπένδυσε μέ τόν τύπο καί τήν εἰκόνα τῆς μέλλουσας Οἰκο-
νομίας τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἴδιες, λοιπόν, δέν ἦταν δεκτές στόν
Κύριο, ἀλλά γιά τό γεγονός πού εἰκόνιζαν ἦταν εὐπρόσδε-
κτες. Κι ἄν θυσιαζόταν πρόβατο, ἦταν εἰκόνα τοῦ Σωτήρα,
κι ἄν ἦταν βόδι, πάλι εἰκόνιζε τόν Κύριο, ὥστε ὁ Χριστός πού
προτυπωνόταν μέ τίς θυσίες, Ἐκεῖνος παρεῖχε τήν κάθαρ-
ση σ’ αὐτούς πού θυσίαζαν».

Οἱ θυσίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γίνονταν μέ φωτιά καί
εἶχαν προσωρινό χαρακτήρα. Τελοῦνταν ἀπό τούς ἀρχιερεῖς
καί τούς ἱερεῖς τῶν Ἑβραίων καί τό ἀποτέλεσμά τους ἀφο-
ροῦσε μόνο αὐτούς πού ἔφερναν τά ζῶα. Ἡ θυσία, ἀντίθε-
τα, τοῦ Χριστοῦ διαφέρει ἀπό αὐτές ὅσο ἡ εἰκόνα ἀπό τήν
πραγματικότητα. Ὁ Ἴδιος, κατ’ ἀρχήν, δέν ἦταν ἀρχιερέας γή-
ινος καί θνητός καί ἡ ἀρχιερωσύνη Του δέν εἶχε νά κάνει μέ
φωτιές καί ζῶα. Στή θέση τοῦ θύματος πρόσφερε τόν ἴδιο
Του τόν ἑαυτό καί στή θέση τῆς φωτιᾶς τό Ἅγιο Πνεῦμα προ-
σέδωσε σ’ αὐτή τή θυσία αἰώνια ἀξία.

Μιλώντας γιά τίς παλιές θυσίες καί τή θυσία τοῦ Ἰησοῦ
καί ἰδίως γιά τή σωτηρία πού πήγασε γιά τήν ἀνθρωπότη-
τα ἀπ’ αὐτή, ὁ Ἀπ. Παῦλος δέν ἀοριστολογεῖ. Ἡ ἑκούσια
σταύρωση τοῦ Κυρίου καί ἡ παράδοση τοῦ Σώματός Του καί
τοῦ Αἵματός Του κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο, ἀποτελοῦν τή
μοναδική ἐγγύηση καί συνάμα τόν πλέον πρακτικό τρόπο γιά
τή σωτηρία μας. Ὁ δικός μας ἀρχιερέας δέν μπῆκε στά Ἅγια
τῶν Ἁγίων τοῦ πέτρινου ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀλλά εἰσή-
γαγε τήν ἑνωμένη μέ τή θεότητά Του φύση μας στόν Οὐρα-
νό. Κι αὐτό ἔγινε μέν μία φορά, ἀλλά ἔχει δέ αἰώνια ἀξία.
Γιατί, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος, «βρῆκε αἰώνια λύτρωση», κάτι
πού δέν σημαίνει, ἀσφαλῶς, ὅτι ὁ Ἴδιος εἶχε ἀνάγκη λύτρωσης,
ἀλλά ὅτι ὡς «Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» καί ἐκπρόσωπος ὅλης τῆς
ἀνθρωπότητας, πέτυχε γιά τήν ἀνθρώπινη φύση τήν αἰώνια
ἐλευθερία καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς ἁμαρτίες.

ΚΥΡΙΑΚΗ του θωμα
Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου

Θεολόγου - Νομικοῦ

(  Ἰωάν. κ΄, 19-31)

«19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν
κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰου-
δαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη
ὑμῖν. 20 Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν
αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. 21 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς
ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω
ὑμᾶς. 22  Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα
ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε,
κεκράτηνται. 24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ
ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 25 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μα-
θηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν
αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον
τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πι-
στεύσω. 26 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν.  Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ
ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. 27 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε
τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου
καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. 28
Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. 29
 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες
καὶ πιστεύσαντες. 30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ
υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ».
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Θωμάς: Ὄνομα ἤ λέξη, ἡ ὁποία κατάντησε νά σημαίνει ἀπιστία,
ἀμφιβολία, δυσπιστία, ζήτηση ἀποδείξε ων πρός ἀποδοχή κάποιας δι-
δασκαλίας, γνώμης ἤ πληροφορίας. Ἐκκλησιαστικά ὅμως, τό ὄνομα
τοῦτο σημαίνει καλή ἀπιστία, πίστη μέ λόγο, πίστη ἑδραία, πίστη πού
δέν κινδυνεύει εὔκολα νά σαλευθεῖ.

Πίστη ὄχι γέννημα συναρπαγῆς ἤ πρόχειρου ἐνθουσιασμοῦ, ἀλλά
αὐτή πού σφυρηλάτησε ἡ ἔρευνα καί ἡ μελέτη, πού ἀποτελεῖ γιά τόν
ἄνθρωπο θεμέλιο ἀδιάσειστο. Πέτρα ἀρραγῆ. Περιουσία μόνιμη γιά
τήν ἐξασφάλιση τοῦ μέλλοντος. Εἶναι πραγματική, πού ἐλπίζει στα-
θερά στήν ὕπαρξη τῶν ἀληθειῶν πέραν τοῦ τάφου. Πού μπορεῖ νά
ἐλέγχει καί νά ἐρευνᾶ ὡς ἁπτά καί ψηλαφητά τά μή βλεπόμενα πνευ-
ματικά πράγματα.

Ἡ πίστη εἶναι τό μεγάλο τηλεσκόπιο μέ τό ὁποῖο διασχίζουμε, δια-
περνοῦμε, τό ἄπειρο, κατοπτεύουμαι ὅλα τά ἀόρατα καί πνευματι-
κά. Ὁ Θωμάς τέτοια πίστη ζητᾶ, πού θά βεβαιώνει ὅτι ὁ Ἀναστάς
Ἰησοῦς δέν ἦταν πνεῦμα, ἀλλά Θεός καί ἄνθρωπος. Θεάνθρωπος. Μέ
σάρκα καί ὀστᾶ.

Ὁ Θωμάς παίρνει αὐτή τήν πίστη, διότι οἱ δισταγμοί τοῦ προέρ-
χονται ἀπό εἰλικρινῆ ἀγάπη πρός τήν ἀλήθεια. Οἱ ἀμφιβολίες τοῦ σκο-
πό ἔχουν τήν κατοχύρωση τῆς ἀλήθειας ἀπό κάθε μεταγενέστερη ἀμφι-
ταλάντευση ἤ κλονισμό. Οἱ ἐνδοιασμοί του σ’ ἕνα καί μόνο ἀποβλέ-
πουν: Στό νά γίνει κάτοχος τοῦ ὅλου βάθους τοῦ μυστηρίου. Νά γνω-
ρίσει ὅλη τήν ἀλήθεια. Νά καταρτιστεῖ, ἔτσι ὥστε νά εἶναι ἕτοιμος
σέ ἀπολογία στόν καθένα πού θέλει νά μάθει.

Ὁ Κύριος, πού εἶναι ὁ λόγος, ἡ πηγή, ὁ δημιουργός τοῦ ἀνθρώ-
πινου λογικοῦ, ἡ ἀλήθεια καί τό φῶς, δέν ἀπωθεῖ τήν ἀξίωση τοῦ
Θωμά, γιατί αὐτή εἶναι εἰλικρινής καί ἄδολη. Ἀντίθετα, συνιστᾶ σ’ αὐτόν
καί τούς ὅμοιούς του νά ἔχουν περισσότερη ἐμπιστοσύνη καί ὑπα-
κοή στήν πίστη, παρά στό λογικό τους, πού ὑπάρχει περίπτωση νά
μήν εἶναι ἀπαλλαγμένο ἀπό τόν ἐγωισμό, τόν δόλο, τήν ὑπερηφάνεια.

Ἡ ἀσφαλέστερη ὁδός, λοιπόν, γιά νά γνωρίσει κανείς τά ὑπερ-
φυσικά, τά θεία, εἶναι ἡ πίστη. Γι’ αὐτό «μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί
πιστεύσαντες».

Ἐμεῖς, λοιπόν, ποῦ τοποθετούμαστε;

YMNOΛΟΓΙΑ

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἑβδομαδιαία
νηστεία τῆς Τετάρτης καὶ

τῆς Παρασκευῆς, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας καθιέρωσε τέσ-
σερεις περιόδους νηστείας κατὰ
τὴ διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους. Οἱ δύο μεγάλες περίοδοι
νηστείας (ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ
δηλαδὴ καὶ ἡ Σαρακοστὴ τῶν
Χριστουγέννων) συνδέονται, ὅ -
πως εἶναι φυσικό, μὲ τὶς δύο
σημαντικότερες Δεσποτικὲς
ἑορτὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους, τὶς ἑορτὲς τοῦ Πάσχα καὶ
τῶν Χριστουγέννων, ἐνῶ ἡ τρί-
τη (ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυ -
γούστου) συνδέεται μὲ τὴ με-
γαλύτερη Θεομητορικὴ ἑορτή
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τὴν
ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου. Ἡ τέταρτη
περίοδος νηστείας, τῆς ὁποίας
ἡ διάρκεια αὐξομειώνεται κάθε
χρόνο ἀνάλογα μὲ τὴν ἡμερο-
μηνία τοῦ Πάσχα, εἶναι ἡ νη-

στεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ
ὁποία συνδέεται μὲ τὴν κοινὴ
ἑορτὴ τῶν Πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύ-
λου στὶς 29 Ἰουνίου. Μόνο καὶ
μόνο αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι ἀρ -
κετὸ ν’ ἀναδείξει τὴ μεγάλη ση-
μασία ποὺ ἀνέκαθεν ἀπέδιδε ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὰ πρό-
σωπα τῶν δύο Πρωτοκορυφαί-
ων Ἀποστόλων καὶ στὸν κοινό
τους ἑορτασμὸ στὶς 29 Ἰουνίου.

Οἱ ᾽Απόστολοι Πέτρος καὶ
Παῦλος ὑπῆρξαν ἀναμφίβολα οἱ
δύο Ἀπόστολοι ποὺ σήκωσαν
τὸ μεγαλύτερο φορτίο τῆς κη-
ρύξεως τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ μὲν
Ἀπόστολος Πέτρος ἀνάμεσα
στοὺς Ἰουδαίους, πρὸς τοὺς
ὁποίους κυρίως ἀπευθύνθηκε
τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο, ὁ δὲ
Ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ δι-
καίως φέρει τὸν τίτλο τοῦ Ἀπο-
στόλου τῶν ἐθνῶν, ἀνάμεσα
στοὺς ἐθνικούς, ἀνάμεσα δη-

«Ποίοις εὐφημιῶν

στέμμασιν, ἀναδήσωμεν

Πέτρον καὶ Παῦλον;»

Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου
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λαδὴ στοὺς εἰδωλολάτρες, πρὸς
τοὺς ὁποίους κυρίως ἀπευ-
θύνθηκαν οἱ τέσσερεις ἀπο-
στολικές του περιοδεῖες. Σ’
αὐτοὺς τοὺς δύο Ἀποστόλους
εἶναι ἀφιερωμένες οἱ περισσό-
τερες σελίδες τοῦ πέμπτου βι-
βλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης,
τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων, ποὺ στὴν οὐσία
εἶναι τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων
τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀπο-
στόλων Πέτρου καὶ Παύλου.

Ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Ἰη -
σοῦς Χριστὸς ἔπλεξε γι’ αὐτοὺς
τὸ καλύτερο ἐγκώμιο μὲ τὴ
δική του μαρτυρία καὶ ἀνακή-
ρυξη, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ
Συναξάριο τῆς ἑορτῆς. Γιὰ μὲν
τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ὅταν τὸν
ἐμακάρισε καὶ τὸν ἀπεκάλεσε
πέτρα, γιὰ δὲ τὸν Ἀπόστολο
Παῦλο, ὅταν τὸν ὀνόμασε
σκεῦος ἐκλογῆς. Ὅταν κάποτε
ρώτησε ὁ Κύριος τοὺς Μαθητές
Του «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρω-
ποι εἶναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώ-
που;» (Ματθ. ιστ΄, 13), ὁ Ἀπό-
στολος Πέτρος ὁμολόγησε: «Σὺ
εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ιστ΄, 16).
Τότε ὁ Κύριος τοῦ εἶπε: «Μα-
κάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ» καὶ
ἀμέσως μετὰ «σὺ εἶ Πέτρος, καὶ

ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομή-
σω μου τὴν Ἐκκλησίαν» (Ματθ.
ιστ΄, 17 - 18). Μακάριος εἶσαι δη-
λαδὴ Σίμων, γιὲ τοῦ Ἰωνᾶ…
Ἐσὺ εἶσαι ὁ Πέτρος καὶ πάνω
στὴν πέτρα τῆς δικῆς σου ὁμο-
λογίας περὶ τῆς θεότητός μου
θὰ οἰκοδομήσω τὴν Ἐκκλησία
μου. ῞Οταν ἀργότερα πάλι ἔγι-
νε ἡ συγκλονιστικὴ μεταστροφὴ
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς
τὸν Χριστὸ καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴ
Δαμασκό, τότε ὁ Κύριος εἶπε
στὸν Ἀνανία περὶ τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, ὅτι «σκεῦος
ἐκλογῆς μοί ἐστιν οὗτος τοῦ βα-
στάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον
ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τε
Ἰσραὴλ» (Πράξ. θ΄, 15). Αὐτὸν
δηλαδὴ Ἐγὼ τὸν ἐξέλεξα, γιὰ νὰ
τὸν χρησιμοποιήσω ὡς ὄργανο
ποὺ θὰ μὲ κάνει γνωστὸ στὰ
ἔθνη καὶ στοὺς ἄρχοντές τους
καὶ στὸν ἰσραηλιτικὸ λαό.

Ἡ κοινὴ ἑορτὴ τῶν δύο Πρω-
τοκορυφαίων Ἀποστόλων κα-
θιερώθηκε κατὰ τὸ ἔτος 258
μ.Χ., ὅταν στὶς 29 Ἰουνίου τοῦ
συγκεκριμένου ἔτους ὁ Πάπας
τῆς Ρώμης Σίξτος ὁ Β΄ μετέφε-
ρε τὰ Λείψανα τῶν δύο Ἀπο-
στόλων στὴν Κατακόμβη τοῦ
Ἁγίου Σεβαστιανοῦ. Νὰ ὑπεν-
θυμίσουμε ὅτι καὶ οἱ δύο Ἀπό-

στολοι μαρτύρησαν στὴ Ρώμη,
τὴν πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας. Ἔκτοτε, ἡ κοι-
νή τους ἑορτὴ διεδόθη σὲ ὅλο
τὸν χριστιανικὸ κόσμο καὶ ἀπέ-
κτησε τέτοια σημασία, ὥστε
ἐπεσκίασε τελικὰ τὶς ἄλλες
ἑορτές τους, ἀκόμη καὶ τὴ μνή-
μη τοῦ θανάτου τους. Πάμ-
πολλοι ναοὶ σ’ ὁλόκληρη τὴν
Ὀρθοδοξία εἶναι ἀφιερωμένοι
στὴ μνήμη τῶν δύο Πρωτοκο-
ρυφαίων Ἀποστόλων, ἐνῶ σπα-
νίως ἕνας ναὸς τιμᾶται στὸ
ὄνομα ἑνὸς μόνο ἀπὸ αὐτούς.

Ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς τῶν δύο
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
ἔχει πέραν τῆς ἱστορικῆς του
προελεύσεως καὶ μιὰ βαθύτερη
θεολογικὴ σημασία: Φανερώνει
τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
(τῆς ἐξ Ἰουδαίων, τὴν ὁποία
ἐκπροσωπεῖ ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος, καὶ τῆς ἐξ ἐθνικῶν, τὴν
ὁποία ἐκπροσωπεῖ ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος). Αὐτὴν δὲ τὴ θε-
ολογικὴ σημασία ἐκφράζει μὲ
τὸν πιὸ ὄμορφο τρόπο ἡ βυ-
ζαντινὴ εἰκόνα τῶν δύο Ἀπο-
στόλων, στὴν ὁποία εἰκονίζον-
ται νὰ κρατοῦν μαζὶ τὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ μορφὴ
ἑνὸς μικροῦ βυζαντινοῦ ναοῦ.

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἔχει μιὰ
ὅλως ἰδιαίτερη σημασία. Ὁ
Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος
ἐπέλεξε τὴν ἰδιαίτερή μας πα-
τρίδα ὡς τὸν πρῶτο του σταθμὸ
κατὰ τὴν πρώτη του ἀποστο-
λικὴ περιοδεία, κατὰ τὴν ὁποία
τὸν συνόδευε καὶ ὁ ἱδρυτὴς καὶ
προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου Ἀπόστολος Βαρνάβας.
Ἔτσι, ἡ νῆσος Κύπρος εἶχε τὴ
μεγάλη εὐλογία νὰ δεχθεῖ τὴν
πίστη στὸν σταυρωθέντα καὶ
ἀναστάντα Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστὸ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Πρω-
τοκορυφαίου Ἀποστόλου Παῦ -
λου καὶ μάλιστα πρώτη μετὰ τὶς
πόλεις τῆς Παλαιστίνης, ποὺ
εἶναι τὸ λίκνο τῆς χριστιανικῆς
πίστης.

Ἀπὸ τὴν πλούσια ὑμνογραφία
τῆς ἑορτῆς τῶν Πρωτοκορυ-
φαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ
Παύλου ἐπιλέξαμε νὰ παραθέ-
σουμε καὶ νὰ σχολιάσουμε σύν-
τομα σ᾿ αὐτό μας τὸ ἄρθρο τὸ
πρῶτο Ἰδιόμελο Στιχηρό τοῦ
Ἑσπερινοῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι ποί-
ημα τοῦ Ἀνδρέα Πυροῦ. Τὸ τρο-
πάριο ἀυτὸ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ποίοις εὐφημιῶν στέμμα-
σιν, ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ
Παῦλον; τοὺς διῃρημένους τοῖς
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σώμασι, καὶ ἡνωμένους τῷ
Πνεύ ματι, τοὺς θεοκηρύκων
πρωτοστάτας·τὸν μέν, ὡς τῶν
Ἀποστόλων προεξάρχοντα, τὸν
δέ, ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κο-
πιάσαντα τούτους γὰρ ὄντως
ἀξίως, ἀθανάτου δόξης, διαδή-
μασι στεφανοῖ, Χριστὸς ὁ Θεὸς
ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος».

Δηλαδή: Μὲ ποιά στεφάνια
ἐγκωμίων νὰ στεφανώσουμε
τοὺς Ἀποστόλους Πέτρο καὶ
Παῦλο; Αὐτοὺς πού, ἐνῶ ἦταν
χωρισμένοι στὰ σώματα, ἦταν
ὅμως ἑνωμένοι μὲ τὴ Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καὶ μὲ τὴν
κοινὴ πνευματική τους πορεία,
τοὺς πρωτοστάτες ἀνάμεσα σ’
ὅλους τοὺς θεοκήρυκες Ἀπο-
στόλους τοῦ Κυρίου. Τὸν μὲν
Ἀπόστολο Πέτρο ὡς προεξάρ-
χοντα τοῦ κύκλου τῶν Δώδεκα
Ἀποστόλων, τὸν δὲ Ἀπόστολο
Παῦλο ὡς ἐκεῖνον ποὺ περισ-
σότερο ἀπὸ ὅλους ἐκοπίασε.
Αὐτοὺς στεφανώνει ὄντως ἀξίως
μὲ τὸ στεφάνι τῆς ἀθάνατης καὶ
αἰώνιας δόξας ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ὁ Θεός μας, ὁ Ὁποῖος
ἔχει τὸ μέγα ἔλεος.

Ὅσα ἐγκώμια κι ἂν ἀπευθύ-
νουν οἱ ἄνθρωποι πρὸς τοὺς
Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὰ

εἶναι φτωχικὰ μπροστὰ στὸ
στεφάνι τῆς ἀθάνατης καὶ
αἰώνιας δόξας, μὲ τὸ ὁποῖο τοὺς
στεφανώνει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός.
Ὅσες τιμὲς κι ἂν τοὺς ἀπονεί-
μουν οἱ ἄνθρωποι, αὐτὲς εἶναι
πολὺ μικρὲς μπροστὰ στὴ με-
γάλη τιμὴ ποὺ τοὺς ἀπονέμει ὁ
Πανάγαθος Τριαδικὸς Θεός, νὰ
τοὺς καταστήσει πολίτες τῆς
αἰώνιας Βασιλείας Του. Γι’ αὐτὸ
καὶ ὁ φωτισμένος μὲ τὴ Χάρη
τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιαστικὸς ποι-
ητὴς διερωτᾶται μὲ ποιά στε-
φάνια ἐγκωμίων νὰ στεφανώσει
τοὺς δύο Πρωτοκορυφαίους
Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, ὅταν
μάλιστα, ὅπως προαναφέραμε,
τὸ ἐγκώμια γι’ αὐτοὺς τὸ ἔπλε-
ξε πρῶτος ὁ Ἴδιος ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς Χριστός, φα-
νερώνοντας μὲ τὸν πιὸ χαρα-
κτηριστικὸ τρόπο τὴν εὐαρέ-
σκειά του πρὸ τὰ πρόσωπά
τους.

Ὁ ποιητὴς τοῦ ἐν λόγῳ τρο-
παρίου φανερώνει τὴν ἑνότητα
ἀνάμεσα στοὺς δύο Ἀποστό-
λους, λέγοντας ὅτι, ἐνῶ ἦταν
χωρισμένοι στὰ σώματα, ἦταν
ὅμως ἑνωμένοι μὲ τὴ Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ὅλοι οἱ Ἅγι-
οι στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας

εἶναι ἑνωμένοι μεταξύ τους μὲ
τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καὶ τὴν κοινή τους πνευματικὴ
πορεία. Πόσο μᾶλλον οἱ Ἅγιοι
Ἀπόστολοι ποὺ ἀνεδείχθηκαν
μὲ τὴ ζωή τους, τὸ ἔργο τους
καὶ τὴ διδασκαλία τους θεμέλιοι
τοῦ οἰκοδομήματος τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἰδιαιτέρως δὲ οἱ δύο Πρω-
τοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέ-
τρος καὶ Παῦλος, οἱ πρωτο-
στάτες, ὅπως χαρακτηριστικὰ
ἀναφέρει ὁ ποιητής, ἀνάμεσα σ’
ὅλους τοὺς Ἀποστόλους τοῦ
Κυρίου. Ὁ μὲν Ἀπόστολος Πέ-
τρος ὡς προεξάρχων τοῦ κύ-
κλου τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων,
ὁ δὲ Ἀπόστολος Παῦλος ὡς
ἐκεῖνος ποὺ κοπίασε περισσό-
τερο ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἀποστό-
λους.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος εἶναι
ὄντως ὁ προεξάρχων τοῦ κύ-
κλου τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.
Εἶναι ὁλοφάνερο μέσα ἀπὸ τὶς
σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης,
ὅτι ἔχει μιὰ προτεραιότητα
ἀνάμεσα στὸν κύκλο τῶν Δώ-
δεκα Ἀποστόλων. Αὐτὴ ἡ προ-
τεραιότητά του ὅμως εἶναι ἕνα
πρωτεῖο τιμῆς καὶ σὲ καμιὰ πε-
ρίπτωση πρωτεῖο ἐξουσίας,
ἀφοῦ ὡς Ἀπόστολος τοῦ Κυ-
ρίου εἶχε ἀκριβῶς τὴν ἴδια

ἐξου σία ποὺ εἶχαν καὶ οἰ λοι-
ποὶ Ἀπόστολοι. Ἦταν πρῶτος
μεταξὺ ἴσων, ὅπως συμβαίνει μὲ
τοὺς Προκαθημένους τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σὲ κα-
μιὰ περίπτωση ὅμως δὲν εἶχε
μεγαλύτερη ἐξουσία ἀπὸ τοὺς
ἄλλους Ἀποστόλους, οὔτε πολὺ
περισσότερο ἀποτελοῦσε τὴν
πηγὴ τῆς ἐξουσίας τῶν ὑπο-
λοίπων Ἀποστόλων, ὅπως
ἐσφαλμένα ἀποφάνθηκε ὁ Δυ-
τικὴ Θεολογία, γιὰ νὰ θεμελιώ-
σει τὸ λεγόμενο παπικὸ πρω-
τεῖο.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπὸ
τὴ δική του πλευρὰ εἶναι
ἐκεῖνος ποὺ ἄλλαξε τὴν πορεία
τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας μὲ τὶς
τέσσερεις ἀποστολικές του πε-
ριοδεῖες σ’ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν
ἔκταση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτο-
κρατορίας. Ἵδρυσε πλῆθος Ἐκ -
 κλησιῶν σὲ κάθε τόπο, ὅπου
κήρυσσε τὸ Εὐαγγέλιο. Γιὰ νὰ
φέρει ὅμως εἰς πέρας αὐτὸ τὸ
ἀσύλληπτο ἱεραποστολικό του
ἔργο, κοπίασε περισσότερο ἀπὸ
ὅλους καὶ πέρασε μέσα ἀπὸ
φοβερὲς θλίψεις καὶ δοκιμασίες,
τὶς ὁποῖες μὲ γλαφυρὸ τρόπο
μᾶς περιγράφει στὸ ἑνδέκατο
κεφάλαιο τῆς Β΄ πρὸς Κορινθί-
ους ἐπιστολῆς του.
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ἩὈρθοδοξία ἔχει χαρα-
κτηριστεῖ ὡς «Ἐκκλη-

σία τῆς Ἀναστάσεως», διότι
οἰκοδομεῖ ἐκεῖ ὅλη τήν ἱστο-
ρική της παρουσία, ἐμβολιά-
ζοντας στή συνείδηση τῶν
πιστῶν της τήν ἀναστάσιμη
ἐλπίδα: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐ -
γή γερται, ματαῖα ἡ πίστις
ὑμῶν» (Α΄ Κορ. ιε΄, 17). Δέν θά
μποροῦσε, λοιπόν, ἡ ἱερή τέ-
χνη τῆς ἁγιογραφίας νά μήν
καταυγάζεται ἀπό τό Φῶς τῆς
Ἀναστάσεως. Ἡ Ὀρθοδοξία
δέν αὐθαιρετεῖ οὔτε στόν λόγο
της οὔτε καί στήν ἐκκλησια-
στική της ζωγραφική. Αὐτό
πού κηρύττει, τό ἀπεικονίζει
καί αὐτό πού ἀπεικονίζει, τό
ψάλλει. Ἔτσι, ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, μέ τό θεολογικό καί
λειτουργικό της περιεχόμενο,

σφραγίζει ὅλη τή σκέψη καί
ὅλο τόν βίο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Ἀνα-
στάσεως, χειραγωγούμενη ἀπό
τό δόγμα καί τήν πίστη τῶν
Ἁγίων Πατέρων, ἔδωσε τήν
πρέπουσα μορφή–δομή γιά
τήν καταγραφή ἑνός διπλοῦ γε-
γονότος, ἱστορικοῦ καί ταυτό-
χρονα ἐσχατολογικοῦ, ἀπρο-
σμέτρητου σέ μέγεθος καί ἀξία.

Γιά νά δηλωθεῖ ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ, κατά καιρούς,
χρη σιμοποιήθηκαν διάφορες
ἀνα παραστάσεις, πού πολλές
φορές ἦταν δυτικῆς ἐμπνεύ-
σεως. Γιά παράδειγμα, ἡ εἰκό-
να μέ τόν Χριστό νά ἐξέρχεται
γυμνός ἀπό τόν τάφο καί νά
κρατεῖ κόκκινη σημαία, στε-
ρεῖται παντελῶς θεολογικοῦ
νοήματος. Ὁ δυτικός ζωγράφος
προσπαθεῖ νά ἀποδώσει τό γε-

γονός μόνο ἱστορικά, ἐνῶ ἡ
ὀρθόδοξη ἁγιογραφία προ-
σπαθεῖ νά ἀποδώσει κυρίως τό
πνευματικό νόημα τοῦ γεγο-
νότος. Ὁ ὀρθόδοξος ἁγιογρά-
φος μέ τόν χρωστήρα του δέν
προσπαθεῖ νά ἀποτυπώσει
ἁπλῶς ἱστορικά γεγονότα, διό-
τι τόν ἐνδιαφέρει νά ἀπεικο-
νίσει πρωτίστως τό θεολογικό
τους βάθος. Στέκεται πάνω
ἀπό τή φωτογραφική ἀποτύ-
πωση τοῦ γεγονότος, διότι
προσπαθεῖ νά συλλάβει τό
νόημα καί τή σημασία τοῦ γε-
γονότος γιά τή σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων.

Στήν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία
ὑπάρχουν δύο εἰκόνες τῆς
Ἀναστάσεως, πού ἐκφράζουν
τή σημασία τοῦ γεγονότος
αὐτοῦ καί πού συμπληρώ-
νουν ἡ μία τήν ἄλλη.

Ἡ μία ἀπό τίς δύο εἶναι συμ-
βολική παράσταση καί ἀπει-
κονίζει τή στιγμή πού προ-
ηγήθηκε τῆς Θεόσωμης Ἀνά-
στασης τοῦ Χριστοῦ –τήν Κά-
θοδό Του στόν Ἅδη. Ἐξάλλου,
οἱ Εὐαγγελιστές δέν ἀναφέρουν
τίποτε γιά τή συγκεκριμένη
στιγμή τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ Ἀνάστασή Του
δέν μπορεῖ νά ἀποτυπωθεῖ τή

συγκεκριμένη στιγμή πού ἔγι-
νε, ὅπως συνέβη π.χ. μέ τήν
Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Οἱ
ὀρθόδοξες  εἰκόνες πού περι-
γράφουν τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ φανερώνουν τίς δω-
ρεές πού ἔφερε ἡ Ἀνάστασή
Του στόν κόσμο. «Νυνί δέ
Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν,
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγέ-
νετο» (Α΄ Κορ. ιε΄, 20).

Τά παραπάνω συμφωνοῦν
καί μέ τά ἀναστάσιμα τροπά-
ρια τῆς Ἐκκλησίας μας, πού
ὑπογραμμίζουν τό ἀνεξιχνίαστο
Μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως
καί τό παραλληλίζουν μέ τή
Γέννηση τοῦ Κυρίου ἀπό τήν
Παρθένο, «προῆλθες ἐκ τοῦ
μνήματος, καθώς ἐτέχθης ἐκ
τῆς Θεοτόκου» καί τήν ἐμφά-
νισή Του στούς μαθητές μετά
τήν Ἀνάσταση, «ὥσπερ ἐξῆλ -
θες ἐσφραγισμένου τοῦ τά-
φου, οὕτως εἰσῆλθες, καί τῶν
θυρῶν κεκλεισμένων, πρός
τούς μαθητάς σου».

Ἡ ἄλλη εἰκόνα ἀποτυπώνει
τή στιγμή πού ἀκολούθησε τήν
Ἀνάσταση τοῦ Σώματος τοῦ
Χριστοῦ, τήν ἱστορική δηλαδή
ἐπίσκεψη τῶν Μυροφόρων
στόν τάφο τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως,

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

«ΤΟ ΧΑΙΡΕ

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ»

Δέσποινας Ἰωάννου - Βασιλείου
Πρεσβυτέρας, Ἐκπαιδευτικοῦ

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
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ἡ ὁποία φέρει τόν τίτλο «Τό
Χαῖρε τῶν Μυροφόρων», ἀνα-
παριστᾶ τίς γυναῖκες Μυρο-
φόρες μπροστά στό μνῆμα νά
παίρνουν τό ἐλπιδοφόρο μή-
νυμα ἀπό τόν λευκοφορεμένο
Ἄγγελο. Ὁ ἀριθμός τῶν Μυ-
ροφόρων στήν εἰκόνα πολλές
φο ρές διαφέρει. Ἄλλοτε εἰκο-
νίζονται δύο, ἄλλοτε τρεῖς καί
ἄλλοτε περισσότερες. Ἡ Θεο-
τόκος καί ἡ Μαρία ἡ Μαγδα-
ληνή πάντοτε εἰκονίζονται.
Αὐ   τές ἔλαβαν πρῶτες τό μή-
νυμα τῆς Ἀναστάσεως. Ὅπως
ἀναφέρουν οἱ ἑρμηνευτές τῶν
Εὐαγγελίων, ἡ Παναγία ἔλαβε
πρώτη τό μήνυμα τῆς Ἀνα-
στάσεως ἀπό τόν Ἄγγελο καί
πίστεψε ἀμέσως. Ἡ Μαρία ἡ
Μαγδαληνή πῆγε ξανά στό
μνημεῖο, ὅπου συνάντησε τόν
Χριστό. Μέ τήν ἐντολή «μή μοῦ
ἅπτου» (Ἰωάν. κ΄, 17) τήν ἐ μπό-
 δισε νά ἀγγίξει τά πόδια Του,
γιατί σκοπός της ἦταν ἡ πε-
ριέργεια. Σέ ἀντίθεση, ὁ Θωμάς
καλεῖται ἀπό τόν Χριστό νά
βάλει τό χέρι του  στήν πλευ-
ρά Του, γιά νά πιστέψει. Ἐκτός
ἀπό αὐτές, ἀναφέρονται καί
ἄλλες Μυροφόρες, ὅπως ἡ
Σαλώμη, ἡ κόρη τοῦ Ἰωσήφ
τοῦ Μνήστορος. Ἡ Ἰωάννα, ἡ
γυναίκα τοῦ Χουζᾶ, πού ἦταν

ἐπίτροπος στό σπίτι τοῦ Ἡρώ-
δη τοῦ Βασιλέως. Ἡ Μάρθα
καί ἡ Μαρία, οἱ ἀδελφές τοῦ
Λαζάρου. Ἡ Μαρία, ἡ γυναίκα
τοῦ Κλωπᾶ, καί ἡ Σουσάννα.
Οἱ Εὐαγγελιστές Μάρκος (βλ.
Μάρκ. ιε΄, 41) καί Λουκάς
ἀναφέρουν, ἐπίσης, ὅτι ὑπῆρ -
χαν «καί ἔτεραι πολλαί, αἴτι-
νες διηκόνουν αὐτῷ ἀπό τῶν
ὑπαρχόντων αὐταῖς» (Λουκ. η΄,
3). 

Οἱ Μυροφόρες κρατοῦν στά
χέρια τους μύρα καί εἶναι
ξαφνιασμένες μέ ὅσα ἄκουσαν
ἀπό τόν λευκοφορεμένο Ἄγγε-
λο. Ἄν ὑπάρχει ἀρκετός χῶρος
στήν εἰκόνα τοποθετοῦνται
καί οἱ στρατιῶτες πού φύλα-
γαν τόν τάφο. Οἱ Ἀρχιερεῖς καί
οἱ Φαρισαῖοι, ἐνθυμούμενοι
αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός πρό
τοῦ θανάτου Του ὅτι θά ἀνα-
στηθεῖ σέ τρεῖς μέρες, πῆραν
ἄδεια ἀπό τόν Πιλάτο νά φυ-
λαχθεῖ ὁ τάφος. Ἔτσι, δόθηκε
ἄδεια νά χρησιμοποιήσουν
κουστωδία, δηλαδή φρουρά.
Ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Συ-
ναξαριστής, ἡ κουστωδία ἀπο-
τελεῖτο ἀπό ἑκατό στρατιῶτες.
Ἀρχηγός αὐτῆς τῆς κουστωδίας
ἦταν ὁ Ἑκατόνταρχος, ὁ μετέ-
πειτα Ἅγιος Λογγίνος.

Ἕνας Ἄγγελος στή συγκε-

κριμένη εἰκόνα, ὡς ἀπεσταλ-
μένος τοῦ Θεοῦ, κρατᾶ ραβδί,
καί κάθεται πάνω στόν λίθο
τοῦ μνημείου. Βέβαια, σύμ-
φωνα μέ τό σχετικό εὐαγγελι-
κό ἀνάγνωσμα τοῦ Ἰωάννη
ὑπῆρχαν δύο Ἄγγελοι, καθώς
ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή «θεω-
ρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς
καθεζομένους, ἕνα πρός τή
κεφαλή, καί ἕνα πρός τοῖς
ποσίν, ὅπου ἔκειτο τό σῶμα
τοῦ Ἰησοῦ» (Ἰωάν. κ΄, 12).

Ὁ Ἄγγελος εἶχε κυλήσει τόν
λίθο, γιά νά δείξει ὅτι «οὐκ
ἔστιν ὧδε» (βλ. Μάρκ. ιστ΄, 6
καί Ματθ. κη΄, 6) καί νά δώσει
τή δυνατότητα σέ αὐτούς πού
Τόν ζητοῦν νά ρίξουν ἕνα
βλέμμα καί νά βεβαιωθοῦν ὅτι
ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἄδειος. Ἐξάλλου, τό ἔργο τῶν
Ἀγγέλων εἶναι νά μεταφέρουν
τά μηνύματα τοῦ Θεοῦ στούς
ἀνθρώπους, μέ σκοπό τή σω-
τηρία τους. Εἶναι ἡ στιγμή πού
λέει στίς Μυροφόρες: «Τί ζη-
τεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν
νεκρῶν; Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’
ἠγέρθη» (Λουκ. κδ΄, 5).

Ἡ λάρνακα, ὅπου τοποθε-
τήθηκε ὁ Χριστός, εἶναι κενή.
Μόνο τά ἐντάφια σπάργανα
εἶναι μέσα, χωρίς νά κατα-
στραφοῦν ἀπό τήν Ἀνάστασή

Του. Ὅπως εἶναι γνωστό καί
σύμφωνα μέ τή σχετική διήγη-
ση τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, ἡ
ταφή τῶν νεκρῶν γινόταν,
ἀφοῦ πρῶ τα τύλιγαν μέ νε-
κρικές ταινίες ὑφάσματος τό
σῶμα καί τό ἀ ρω μάτιζαν κατά
τήν ὅλη διαδικασία (βλ. Ἰωάν.
ιθ΄, 39 - 40).

Ἄν συγκρίνουμε τήν Ἀνά-
σταση τοῦ Λαζάρου μέ τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, θά
δοῦμε ὅτι ὁ Λάζαρος ὡς θνη-
τός ἄν θρω πος ἦταν ὑπό τήν
ἐξουσία τοῦ θανάτου. Μέ τήν
πρόσκληση ὅμως τοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ δωρητῆ τῆς ζωῆς, ὁ
Λάζαρος ἐπανέρχεται στή ζωή
καί μάλιστα χρειάζεται βοήθεια,
ὥστε νά τοῦ ξετυλίξουν τά
ἐντάφια σπάργανα. Στήν πε-
ρίπτωση ὅμως τοῦ Χριστοῦ, ἡ
Ἀνάσταση γίνεται χωρίς κανέ-
να ἐμπόδιο, «ἐσφραγισμένου
τοῦ τάφου», ἀφοῦ ὡς Θεός δέν
χωροῦσε στή φθορά καί στόν
θάνατο. Οἱ νεκρικές ταινίες μέ-
νουν ἄδειες καί ἄθικτες (βλ.
Ἰωάν. κ΄, 5 - 7). Ἔχουν τό σχῆ -
μα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ,
γιά νά δοῦν καί νά πιστέψουν
ἀκόμα καί αὐτοί πού ἤθελαν
νά παραπλανήσουν τόν ἑαυτό
τους, λέγοντας ὅτι τό Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ τό ἔκλεψαν οἱ μα-

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
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θητές Του. Ἀκόμα καί ὁ Ἰωάν-
νης, παρατηρώντας τά ἐντάφια
σπάργανα «εἶδε καί ἐπίστευ-
σεν» (Ἰωάν. κ΄, 8). Οἱ δυτικές
εἰκόνες πολλές φορές τοπο-
θετοῦν τό σουδάριο παράμερα,
σάν νά ἦταν σεντόνι ριγμένο
ἀκανόνιστα. Αὐτή ἡ παρά-
σταση δέν δηλώνει τήν ὀρθό-
τητα τῶν γεγονότων, ἀλλά
πολύ περισσότερο παραπλα-
νεῖ αὐτούς πού παρατηροῦν
μόνο τίς εἰκόνες καί δέν δια-
βάζουν τίς Γραφές. Ἄρα, οἱ
ἁγιογράφοι ὀφείλουν νά πα-
ρουσιάζουν τά γεγονότα μέ τά
στοιχεῖα ἐκεῖνα πού δέν δίνουν
λανθασμένα μηνύματα.

Ὁ Χριστός, ὅπως γεννήθηκε
ἀπό τά σπλάχνα τῆς Παρθέ-
νου Μαρίας, χωρίς νά λύσει τήν
παρθενία της, ἔτσι ἔφυγε ἀπό
τόν τάφο. «Φυλάξας τά σή-
μαντρα σώα Χριστέ, ἐξηγέρθης
τοῦ τάφου, ὁ τάς κλεῖς τῆς
Παρθένου μή λυμηνάμενος ἐν
τῷ τόκῳ σου…». Ἔτσι, «καί
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου
ἦσαν οἱ μαθηταί συνηγμένοι
διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καί ἔστη εἰς τό
μέσον...» ( Ἰωάν. κ΄, 19). Μέ τήν
ἀνάσταση τοῦ Σώματός Του
ἀνιστᾶ ὁλόκληρη τήν ἀνθρώ-

πινη φύση. Μέ τό γεγονός αὐ -
τό καταξιώνει καί τό ἀνθρώ-
πινο σῶμα, ἀνοίγοντας τόν
δρό μο καί στή δική μας ἀνά-
σταση. Ἄρα, ὁ δικός μας σω-
ματικός θάνατος εἶναι προσω-
ρινός κι ὄχι αἰώνιος. Εἶναι
ὕπ νος μέ μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Τό ἀποστολικό ἀνά-
γνωσμα τῆς ἐξόδιας ἀκολου-
θίας ἀναφέρει σέ κάποιο ση-
μεῖο χαρακτηριστικά: «Ὅτι αὐ -
τός ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν
φωνή ἀρχαγγέλου καί ἐν σάλ-
πιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ’
οὐρανοῦ, καί οἱ νεκροί ἐν
Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,
ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ πε-
ριλειπόμενοι ἅμα σύν αὐτοῖς
 ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις
εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς
ἀέρα, καί οὕτω πάντοτε σύν
Κυρίω ἐσόμεθα» (Α΄ Θεσ. δ΄,
16-17).

Οὐσιαστικός σκοπός τοῦ
Πά  θους καί τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ, ἦταν νά θανα-
τώσει τόν θάνατο καί νά ὁδη-
γήσει τόν κόσμο στή λύτρωση
καί στή σωτηρία, ὥστε «θα-
νάτῳ θάνατον πατήσας, καί
τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χα-
ρισάμενος».

Τό Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι τό μυ-
στήριον διά τοῦ ὁποίου ὁ

ἄνθρωπος εἰσάγεται στήν Ἐκκλη-
σία, γίνεται μέλος αὐτῆς· «ἐνδύε-
ται» τόν Χριστό, γίνεται μέλος
τοῦ Σώματος Αὐτοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός
ἐγκα  θίδρυσε τό μυστήριον, δί-
νοντας ἐντολή στούς Ἀποστό-
λους νά βαπτίζουν τούς ἀνθρώ-
πους εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος. (βλ. Ματθ. κη΄, 19 - 20).
Ἡ Ἐκκλησία, ἀκολουθώντας τήν
πρακτική τῶν Ἀποστόλων, ὅρι-
σε τό Βάπτισμα νά γίνεται διά
τριπλῆς καταδύσεως καί ἀναδύ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου στο νερό.
Ἀπό τά ἀποστολικά δέ χρόνια ἡ
Ἐκκλησία υἱοθέτησε μαζί μέ τό
βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων καί τόν
νηπιοβαπτισμό γιά νά μήν στε-
ρούνται τά νεαρά μέλη τῶν χρι-
στιανικῶν οἰκογενειῶν τή δυνα-
τότητα νά συμμετέχουν στή σω-
στική ζωή τῆς Ἐκκλησίας (βλ.
Πράξ. β΄, 37 - 39 καί ιστ΄, 33).

Τό Βάπτισμα εἶναι ἡ ἀνά-γέν-
νηση τοῦ νέου ἐν Χριστῷ ἀν θρώ-

που πού εἶναι ἀπαλλαγμένος
ἀπό τίς ἁμαρτίες καί τίς συνέ-
πειές της. Ὁ ἀπόστολος Παῦ  λος
γράφοντας γιά τό Βάπτισμα, τό
συνδέει μέ τόν θάνατο καί τήν ἐκ
νεκρῶν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ
(βλ. Ρωμ. στ΄, 3 - 6). Μα ζί μέ τόν
Χριστό πεθαίνει καί ὁ παλαιός
ἄνθρωπος, γιά νά ἀναστηθεῖ
μαζί μέ τόν Χριστό ὁ νέος ἄνθρω-
πος. Γι’ αὐτό καί τό Βάπτισμα
ὀνομάζεται μεταξύ ἄλλων «λου-
τρόν παλιγγενεσίας, ὄχημα πρός
τόν οὐρανό, πλάσματος ἐπα-
νόρθωσις, κλείς οὐρανῶν βασι-
λείας».

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βα-
πτίσματος πού τελεῖται σήμερα
στίς Ἐκκλησίες εἶναι προϊόν μα-
κρόχρονης λειτουργικῆς ἐξέλι-
ξης. Αἰῶνες πρίν, τό Βάπτισμα,
ὅπως καί τά ἄλλα Μυστήρια, τε-
λεῖτο κατά τή διάρκεια τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας. Σήμερα τελεῖται
ξεχωριστά, εἶναι ὅμως ἐμφανή τά
κατάλοιπα τῆς παλαιᾶς τάξης.
Στό τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ νε-
οφώτιστος κοινωνεῖ γιά πρώτη

ΖΩΗ 
 ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ

π. Παναγιώτη Κώστα
Θεολόγου
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φορά τό Σῶμα καί τό Αἵμα τοῦ
Χριστοῦ. Μαζί μέ τό Ἅγιο Βά-
πτισμα τελεῖται καί τό Ἅγιο Χρί-
σμα. Ἔχουμε δηλαδή στήν πραγ-
ματικότητα τέλεση τριῶν Μυ-
στηρίων, τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ
Χρίσματος καί τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας.

Τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου
προηγεῖται ἡ σύντομη ἀκολου-
θία τῆς Κατηχήσεως. Ἡ Κατή-
χηση εἶναι ἡ σύνοψη τῆς πα-
λαιᾶς πράξης τῆς Ἐκκλησίας,
ὅταν ὅλοι ὅσοι θά βαπτίζονταν
κατηχούνταν στίς ἀλήθειες τῆς
πίστεως ἀπό τούς ἐντεταλμέ-
νους τῆς Ἐκκλησίας. Στήν άκο-
λουθία τῆς Κατηχήσεως  περι-
λαμβάνονται:

α) οἱ ἀφορκισμοί, δηλαδή οἱ
τρεῖς εὐχές διά τῶν ὁποίων ζη-
τοῦμε ἀπό τόν Θεό νά ἀπαλ-
λάξει καί νά προφυλάξει τόν πι-
στό ἀπό τόν διάβολο καί τά
ἔργα του, 

β) ἡ τριπλή ἀπόταξη τοῦ δια-
βόλου ἀπό τόν πιστό ἤ στήν πε-
ρίπτωση πού γίνεται νηπιοβα-
πτισμός ἀπό τόν ἀνάδοχο καί

γ) ἡ τριπλή σύνταξη μέ τόν
Χριστό καί ὁμολογία τῆς ἀλη-
θινῆς πίστης. Τόσο ἡ ἀπόταξη
τοῦ σατανά ὅσο καί ἡ σύνταξη
μέ τόν Χριστό καί ἡ ὁμολογία
τῆς πίστεως γίνονται τρεῖς φο-
ρές, γιατί αὐτό ἀπαιτοῦσε τό
Ρωμαϊκό-Βυζαντινό Δίκαιο γιά νά
ἀποκτήσει ἀδιαμφισβήτητο
κῦρος ἡ μαρτυρία-ὁμολογία.

Ἐπίσης, ἀπό τή σύντομη αὐτή
ἀκολουθία φαίνεται ἡ ἰδιαίτερη
ἀξία καί σημασία τοῦ ρόλου τοῦ
ἀναδόχου. Ἐκ μέρους τοῦ νη-
πίου ἀποτάσσεται τόν διάβολο
καί συντάσσεται μέ τόν Χριστό,
δημιουργώντας κατά αὐτό τόν
τρόπο ἀκατάλυτους πνευ ματι-
κούς δεσμούς μέ τόν ἀναδεκτό
του νήπιο καί ἀναλαμβάνει,
ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπου,
τήν εὐθύνη νά διδάξει στόν
κατάλληλο καιρό μέ λόγια καί
ἔργα πῶς γίνεται πράξη ἡ ἀπό-
ταξη τοῦ διαβόλου καί ἡ σύν-
ταξη μέ τόν Χριστό. Γι’ αὐτό καί
ὅσοι πιστοί ἀναλαμβάνουν αὐτό
τόν ὑψίστης σημασίας ρόλο,
πρέπει νά συναισθάνονται τήν
πνευματική εὐθύνη πού συνε-
πάγεται αὐτός καί νά μήν ἐξαντ-
λοῦν τήν ὑποχρέωσή τους στήν
ἀγορά τῶν βαπτιστικῶν καί
τῶν λοιπῶν ἀναγκαίων. Ὁ ἤ ἡ

ἀνάδοχος εἶναι ἀναγκαῖο νά γνω-
ρίζει, μάλιστα, ὅτι δέν πρέπει νά
ἀναζητᾶ ἐξεζητημένα καί περιτ-
τά στολισμένα βαπτιστικά, πού
στίς μέρες μας ἔχουν κατακλύσει
τήν ἀγορά. Τά λιτά καί σέ κάθε
περίπτωση λευκά ροῦχα καί ἡ
λαμπάδα εἶναι ὑπεραρκετά.

Τά κύρια στοιχεῖα τῆς ἀκο-
λουθίας τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος
εἶναι:

α) Ὁ καθαγιασμός τοῦ νεροῦ.
Τό ἁγιασμένο νερό καθιστά ἔγκυ-
ρο τό Βάπτισμα. Ἐφόσον μέσα σ’
αὐτό ἐνυπάρχει ἡ Χάρις τοῦ
Θεοῦ γίνεται σαφές ὅτι ὁ νέος
ἄνθρωπος γεννιέται ἐκ Θεοῦ.

β) Ἡ ἀπέκδυση τῶν ἐνδυμά-
των, ὥστε ὅπως ὁ ἄνθρωπος γεν-
νήθηκε γυμνός ἀπό τήν βιολογι-
κή μητέρα του, ἔτσι γυμνός νά
γεννηθεῖ ἀπό τήν πνευματική μη-
τέρα του. Ἐπίσης, τά παλαιά
ἐνδύματα συμβολίζουν τόν πα-
λαιό ἄνθρωπο πού θέλει νά
ἀφήσει πίσω του ὁ πιστός.

γ) Ὁ καθαγιασμός τοῦ ἐπορ-
κιστοῦ λαδιοῦ καί ἡ ἐπάλειψη μ’
αὐτό ὅλου τοῦ σώματος τοῦ νη-
πίου. Τό ἁγιασμένο λάδι γίνεται
τό ὄργανο διά τοῦ ὁποίου ἐξορ-
κίζεται ὁ διάβολος καί οἱ δυνά-
μεις του καί παράλληλα τονώνει
τόν πιστό στόν ἀγῶνα του.

δ) Ἡ τριπλή κατάδυση-ἀνά-
δυση στό ἁγιασμένο νερό στό
ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού
εἶναι τό κεντρικότερο σημεῖο
τῆς ἀκολουθίας γιά τή σημασία
τοῦ ὁποίου γράψαμε προηγου-
μένως.

ε) Ἡ χρίση μέ τό Ἅγιο Μῦρο.
Τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος με-
ταδίδει στόν πιστό τίς δωρεές τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Στήν άπο-
στολική Ἐκκλησία οἱ δωρεές
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μεταδί-
δονταν μέ τήν «ἐπίθεση» τῶν
χειρῶν τῶν Ἀποστόλων στήν κε-
φαλή τῶν νεοφωτίστων. Τό Ἅγιο
Μῦρο παρασκευάζεται μέ τήν
ἀνάμειξη πολλῶν ἀρωματικών
φυτῶν καί ἐλαίων στό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο καί ἀπό ἐκεῖ τό
παραλαμβάνουν οἱ ὑπόλοιπες
Ἐκκλησίες, γιά νά τονίζεται καί
κατ’ αὐτό τόν τρόπο ἡ ἑνότητα
τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν.

στ) Ἡ ἔνδυση τοῦ νεοφώτιστου
μέ τά λευκά ἐνδύματα. Εἶναι
ἀναγκαῖο νά εἶναι λευκά τά
ἐνδύματα καί ἡ λαμπάδα, γιατί τό
λευκό συμβολίζει τό Φῶς, δηλα-
δή τόν ἴδιο τόν Χριστό πού
ἐνδύεται ὁ νεοφώτιστος.

ζ) Ἡ ἐπίδοση στόν νεοφώτιστο
τοῦ σταυροῦ καί τῆς λαμπά-

ΖΩΗ 
 ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ
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δας, ὡς σύμβολα τῆς νίκης καί
τοῦ φωτός· τῆς χαρᾶς καί τῆς
ἐλπίδας.

η) Ἡ τριπλή περιφορά πέριξ
τῆς κολυμβήθρας, κατά τό ψάλ-
σιμο τοῦ γνωστοῦ ὕμνου «Ὅσοι
εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...»,
εἶναι κατάλοιπο τῆς παλαιᾶς
τάξης τῆς εἰσόδου τῶν κληρικών
καί τῶν νεοφωτίστων ἀπό τό
βαπτιστήριο στόν κυρίως ναό
γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λει-
τουργίας, ὅταν στό παρελθόν τό
Βάπτισμα τελεῖτο συναπτά μέ
τή Θεία Λειτουργία. Ὁ ὕμνος
αὐτός λεγόταν κατά τήν εἴσοδό
τους. Σήμερα σ’ ὅλες τίς ἑορτές
πού κατά τήν ἀρχαία τάξη τε-
λεῖτο καί τό μυστήριο τοῦ Βα-
πτίσματος, ὅπως Χριστούγεννα,
Θεοφάνεια, Πάσχα, ἀντί τοῦ Τρι-
σάγιου Ὕμνου, ψάλλεται τό
«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθη-
τε...».

θ) Ἡ ἀπόλουση. Παλαιότερα,
ὁ νεοφώτιστος γιά ὁλόκληρη

ἑβδομάδα παρέμενε ἄλουτος
καί τήν ὀγδόη ἡμέρα μετά ἀπό
μιά σύντομη τελετή λουζόταν.
Σήμερα παρέμεινε μόνο ἡ συμ-
βολική ἀπόλουση τοῦ προσώ-
που τοῦ νεοφωτίστου ἀπό τόν
λειτουργό κληρικό.

ι) Ἡ τριχοκουρία, ὡς συμβο-
λικῆς θυσίας πρός τόν Κύριο
τῆς κόμης, πού παλαιότερα
ἐθεωρεῖτο τό σύμβολο τῆς ὀμορ-
φιᾶς τοῦ ἀνθρώπου.

ια) Ἡ ἀπόλυση. Πρίν ἀπό τήν
ἀπόλυση ὁ νεοφώτιστος συμ-
μετέχει γιά πρώτη φορά στή
Θεία Εὐχαριστία, κοινωνώντας
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ, σφραγίζοντας ἔτσι τήν ἐν
Χριστῷ ἀναγέννησή του.

Τό Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι τό
σπουδαιότερο γεγονός στή ζωή
τοῦ νέου ἀνθρώπου καί τῆς
οἰκογένειάς του. Ἔτσι, πρέπει
νά τό ἀντιλαμβάνονται καί νά τό
βιώνουν οἱ  Χριστιανοί καί ὄχι
ὅπως, δυστυχῶς, τό ἀντιλαμ-
βάνονται οἱ περισσότεροι σή-
μερα, ὡς ἕνα ἀκόμα κοινωνικό
γεγονός.

Οἱ εὐσεβεῖς πιστοί συμμετέ-
χουν στό Μυστήριο μέ εὐλάβεια
καί σεβασμό· εἶναι γι’ αὐτούς
ἀκόμα μιά εὐκαιρία λατρευτικής
προσευχῆς πρός τόν Τριαδικό
Θεό.

H ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Παναγιώτη Α. Παπακυριακοῦ
Θεολόγου

Σ
τήν ἀνθρώπινη ψυχή ἦταν ἔμφυτο ἐξαρχῆς
τό αἴσθημα τοῦ καλοῦ, ἡ ἀγάπη πρός τό
ὡραῖο. Ἐν προκειμένω, ἡ γλυκύτητα τῶν

ἤχων ἀνέκαθεν προσείλκυε τήν προσοχή τῶν
ἀνθρώπων. Μεταξύ τῶν προσόντων καί τῶν χα-
ρισμάτων, μέ τά ὁποία προίκισε ὁ Δημιουργός
τόν ἄνθρωπο, εἶναι καί ἡ φωνή, γι’ αὐτό εἶναι
φυσικό ὁ ἄνθρωπος νά χρησιμοποιεῖ τή φωνή
του ὄχι μόνο γιά νά συνεννοεῖται, ἀλλά καί
γιά νά ἱκανοποιεῖ τήν ἔφεσή του πρός τό
ὡραῖο μέσα ἀπό τή δημιουργία φωνητικῶν
μουσικῶν μελωδιῶν.

Κάπως ἔτσι δημιουργήθηκε τό τραγού-
δι, τό ἄσμα, καί εἶναι γεγονός ὅτι ἡ μου-
σική τοῦ λόγου, δηλαδή τό τραγούδι, συν-
δυασμένη ἐνίοτε μέ τή συνοδία μουσικῶν
ὀργάνων, ἀποτέλεσε τόν ἀχώριστο σύν-
τροφο τοῦ ἀνθρώπου σέ ὅλες τίς φά-
σεις τῆς ζωῆς του, στή χαρά, ἀλλά καί
στή θλίψη του. Ἀποτελεῖ τήν παγ-

ΖΩΗ 
 ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ



κόσμια γλώσσα, μέ τήν ὁποία
ὁ ἄνθρωπος φανερώνει τόν
ἐσωτερικό του κόσμο, μεταδί-
δει τίς ψυχικές του διαθέσεις,
τά ἰδανικά του, τούς πόθους
του.

Πολλοί ἀρχαῖοι φιλόσοφοι
ἀσχολήθηκαν μέ τή μουσική
καί παρατήρησαν τίς ἐπιδρά-
σεις της στούς ἀνθρώπους. Ὁ
Πλάτων μᾶς λέγει: «Μουσική
ἐστί τρόπων μίμημα βελτιόνων
ἤ χειρόνων ἀνθρώπων». Ὁ δέ
Ἑρμῆς: «Μουσική ἐστί τάξις
πάντων τῶν πραγμάτων».
Ἀπο  καλοῦσαν, ἐπίσης, οἱ φι-
λόσοφοι τή μουσική θεία, οὐ -
ράνια, ἐνεργητική, σκεπτική,
ἐκφαντορική, ὀργανική, ὠδική,
κ.λπ.

Οἱ παλαιοί φιλονικοῦσαν
μεταξύ τους ὅσον ἀφορᾶ στόν
προσδιορισμό τῆς φύσης, τοῦ
ὑποκειμένου, τῆς πλατύτητος
καί τῶν μερῶν τῆς μουσικῆς,
γιατί στή μουσική προσέδιδαν
μία ἔννοια πολύ εὐρύτερη ἀπό
αὐτή πού δίνουμε ἐμεῖς σήμε-
ρα. Μέ τόν ὄρο μουσική δέν
ἐννοοῦσαν μόνο τό ἄσμα, τήν
ποίηση, τόν χορό, ἀλλά καί τή
σπουδή ὅλων τῶν ἐπιστημῶν.

Θεωροῦσαν δηλαδή ὅτι στό κα-
θετί ὑπάρχει μουσική. Γι’ αὐτό
οἱ Ἀθηναῖοι, κατά τόν Ἠσύχιο,
ἔδιναν σέ ὅλες τίς τέχνες τό
ὄνομα τῆς μουσικῆς.

Ἡ μουσική στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησιαστική μας Παράδοση
κατανοήθηκε ἐξαρχῆς ὡς ἕνα
μέσον, ἕνας δρόμος, διά τοῦ
ὁποίου ὁ ἄνθρωπος ἐκφράζει
τήν  πίστη, τήν εὐλάβεια, τήν
εὐγνωμοσύνη, τήν ἱκεσία καί
τήν ἐλπίδα του πρός τόν Θεό.

Ἀρχικά, οἱ ὕμνοι καί τό
ψάλσιμό τους ἦταν ἁπλά καί
ἄτεχνα, ὅσον ἀφορᾶ στό ποι-
ητικό κείμενο ἀφ’ ἑνός καί στό
μέλος ἀφ’ ἑτέρου, δηλαδή τόν
μουσικό τρόπο σύμφωνα μέ
τόν ὁποῖο ἐψάλλοντο. Βαθμη-
δόν ὅμως, ἄρχισαν νά γίνονται
καί τά δύο πιό περίτεχνα.

Μαρτυρίες γιά τή λειτουργι-
κή χρήση τῶν ὕμνων, τῆς ὁρο-
λογίας, τῆς γένεσης καί προ-
έλευσης τοῦ ἀρχαϊκοῦ χρι-
στιανικοῦ Ὑμνολογίου ἀντλοῦ -
με ἀπό τήν Ἁγία Γραφή.

«Καί Δαυίδ περιεζωσμένος
ἐν στολή βυσσίνη καί πάντες
οἱ Λευίται αἴροντες τήν κιβω-
τόν διαθήκης Κυρίου καί οἱ

ψαλτωδοί καί Χωνενίας ὁ
ἄρχων τῶν ὠδῶν τῶν ἀδόν-
των...» (Α΄ Παραλ. ιε΄, 27 - 28).
Στό χωρίο αὐτό ἀντλοῦμε στοι-
χεῖα ἀναφορικά μέ τό τί γινό-
ταν στήν τελετή μεταφορᾶς τῆς
Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης καί τή
θέση τῶν ψαλτωδῶν κατ’
αὐτήν. Σέ αὐτό, γίνεται λόγος
γιά ψαλτωδούς καί γιά τήν πα-
ρουσία χοράρχη, ὅπως θά λέ-
γαμε μέ σύγχρονη ὁρολογία.

Οἱ  πρῶτες μαρτυρίες γιά τή
χρήση ὕμνων στίς χριστιανικές
κοινότητες δίνονται ἀπό τόν
Ἀπ. Παῦλο: «Ὁ λόγος τοῦ Χρι-
στοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλου-
σίως, ἐν πάση σοφία διδά-
σκοντες καί νουθετοῦντες ἑαυ-
τούς ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί
ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι
ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ
Κυρίῳ» (Κολασ. γ΄, 16).

Τέτοιες μαρτυρίες μπορεῖ
κανείς νά βρεῖ πολλές στήν
Ἁγία Γραφή καί στούς Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅμως,
ἄς δοῦμε πότε καλλιεργήθηκε
περισσότερο ἡ ἐκκλησιαστική
μας μουσική.

Ὅταν ὁ Μέγας Κων-
σταντῖνος ἔγινε αὐτοκράτο-

ρας καί
ἡ Ἐκ -
κ λ η  σ ί α
ἡσύχασε
ἀπό τούς
διωγμούς, ἡ
Λ α τ ρ ε ί α
ἄρ χισε νά
τε λεῖται μέ
κά θε ἐπιση-
μότητα καί
λαμπρότητα
καί τό ἐκκλη-
σιαστικό μέλος
ἐ ξ ε λ ι σσό ταν
γρήγορα μέ πλῆ -
ρες σύστημα
μου σικῆς, ἀφιε-
ρωμένης ἀποκλει-
στικά στήν ὑπηρε-
σία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐξαιτίας τοῦ τό-
που, ὅπου καλλιερ-
γήθηκε καί ἔφτασε
στήν ὑπέρτατη ἀκμή
της, ὀνομάστηκε Βυ-
ζαντινή Μουσική. Ἔ -
τσι, ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ Μεγάλου Κωνστα -
ντίνου, ἀρχίζει μία νέα
περίοδος. Τό Ὑμνολό-
γιο τῆς Ἐκκλησίας πλου-
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Ἡ Βυζαντινή Μουσική γιά
νά διακονήσει σωστά καί μέ
τήν ἀνάλογη σεμνότητα καί
ἱεροπρέπεια τά ἅγια καί φρι-
κτά Μυστήρια τῆς Θείας Λα-
τρείας, ἔχει ἀφήσει στήν ἄκρη
τά στοιχεῖα ἐκεῖνα τῆς μου-
σικῆς πού συγκινοῦν καί ἀνα-
μοχλεύουν τόν κόσμο τῶν πα -
θῶν μέσα μας. Ἔχει προχωρή -
σει ἕνα βῆμα παραπέρα, ἔτσι
ὥστε νά γίνει πλέον τό λατρευ -
τικό καί προσευχητικό ἔνδυμα
τῶν λειτουργικῶν ποιημάτων
τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ψάλλοντας τή «μουσική τῶν
Ἀγγέλων», προσπαθοῦμε νά
ξαναζήσουμε τό ψυχικό βίωμα
τῶν δημιουργῶν της, στήν ἐπο-
χή τοῦ Βυζαντίου, καθώς καί
στά μεταβυζαντινά χρόνια. Ἡ
μουσική ἀποτελεῖ τό μέσο διά
τοῦ ὁποίου ἡ ψυχή μπορεῖ νά
αἰσθανθεῖ γυμνή μπροστά στόν
Πλάστη καί Δημιουργό της,
ἀπωθώντας «πάσαν νῦν βιο-
τικήν μέριμναν», ἕτοιμη νά
 ἀνοίξει ἕνα λυτρωτικό ἐσωτε-
ρικό διάλογο μαζί Του.

Σέ αὐτή τή στιγμή τοῦ
«Ὡραίου, τοῦ κάλλει παρά
πάντας ἀνθρώπους», φωτίζε-
ται καί ζεσταίνεται ἡ ψυχή μ’

ἕνα τρόπο μυστικό. Προσεγγί-
ζουμε τήν ἄπειρη ὡραιότητα
τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν δρόμο τοῦ
ὀρθόδοξου λειτουργικοῦ βιώ-
ματος. Καί αὐτό γίνεται μ’ ἕνα
τρόπο πραγματικά ἐλεύθερο,
ἀνάλογα μέ τήν προσωπική
καλλιέργεια καί τή δεκτικότη-
τα τοῦ κάθε πιστοῦ.

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἡ ἐκμάθη-
ση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
μου σικῆς εἶναι μία πολύ σο-
βαρή ὑπόθεση, πού ἀπαιτεῖ
μακροχρόνια σπουδή κοντά
σέ ἔμπειρο δάσκαλο, πού νά
κατέχει τή θεωρία καί τήν
πρά ξη τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

Ὁ Παναγιώτης Χρυσάφης ὁ
Νέος, Πρωτοψάλτης τῆς Με-
γάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας
κατά τό τρίτο τέταρτο τοῦ ιζ΄
αἰῶνος, μᾶς παραδίδει μία
ψαλτική νουθεσία, μία «νου-
θεσία τῶν μελλόντων μαθεῖν
τήν ἐπιστήμην τῆς μουσικῆς»,
καίρια καί ταυτόχρονα δια-
χρονική:

«Ὁ θέλων μουσικήν μα-
θεῖν καί θέλων ἐπαινεῖσθαι,
θέλει πολλ άς ὑπομονάς, θέ-
λει πολλάς ἡμέρας, θέλει κα-
λόν σωφρονισμόν καί φόβον
τοῦ Κυρίου».

τίζεται μέ νέους ὕμνους, στούς
ὁποίους ἡ μουσική τέχνη φρον-
τίζει νά δώσει τήν κατάλληλη
ἔκφραση καί ἐπένδυση ὡς
πρός τό μέλος.

Ἡ Βυζαντινή Μουσική ἀπο-
τελεῖ πνευματικό καρπό τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, πού,
κατά τή χιλιόχρονη ἀκμή τοῦ
Βυζαντίου, διέσωσε μέσα ἀπό
τή δημιουργική καί ἀκουστική

της παράδοση πολ-
λά στοιχεῖα γνη-
σιότητος καί αὐ -
θεντικότητος πο-
λιτιστικῆς. Μέσα
ἀπό τή μουσική
αὐτή βρίσκουμε
ἀκόμη καί σή-
μερα τήν ἐθνι-
κή μας ταυ-
τότητα. Εἶ -
ναι, κατά
τόν Παπα-
διαμάντη,
« τ ό σ ο ν
ἑλ  ληνική
ὅ σ ο ν
πρέπει
νά
εἶναι.

Οὔτε ἡμεῖς τήν θέλομεν, οὔτε
τήν φανταζόμεθα ὡς αὐτήν
τήν μουσικήν τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων. Ἀλλ’ εἶναι ἡ μόνη
ὑπάρχουσα. Καί δι’ ἡμᾶς, ἐάν
δέν εἶναι ἡ μουσική τῶν Ἑλλή-
νων, εἶναι ἡ μουσική τῶν Ἀγγέ-
λων».

Σέ κανένα, ἴσως, ἄλλο εἶδος
ποιήσεως δέν ἔχουμε τόσο
στενό σύνδεσμο μεταξύ λόγου
καί μέλους. Θά μποροῦσε νά
ὑποστηρίξει κανείς, πώς ἡ
Ὑμνολογία δέν μπορεῖ νά δεί-
ξει τό βαθύτερο κάλλος της καί
τό πνευματικό περιεχόμενό
της χωρίς τό μέλος, τή μουσι-
κή, γιατί γράφτηκε γιά νά
ψάλλεται στήν Ἐκκλησία. Εἴτε
εἶναι αὐτόμελα τροπάρια (ἤ
εἱρμοί) εἴτε εἶναι προσόμοια
(πού ψάλλονται δηλαδή μέ
τή μουσική ἐπένδυση κάποιων
προτύπων τροπαρίων), ἡ ὀμορ-
φιά τους, ἀλλά καί ἡ λειτουρ-
γική τους καταξίωση ἐπιτυγ-
χάνεται μόνο ὅταν τό ποίημα
συνδεθεῖ μέ τή μουσική. Ἡ
σύνδεση αὐτή γίνεται μέ τέτοιο
τρόπο πού πνευματικά καί
αἰσθητικά δένει καί στηρίζει τό
περιεχόμενο καί τή μορφή τοῦ
ὕμνου.

92 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ΖΩΗ 
 ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ

93ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ



95ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ94 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Γιά νά πάη κανείς στόν γλυ-
κό Παράδεισο, πρέπει νά
φάη πολλά πικρά ἐδῶ, νά

ἔχη τό διαβατήριο τῶν δοκιμασιῶν
στό χέρι.

Οἱ σταυροί τῶν δοκιμασιῶν

Ὁ Καλός Θεός οἰκονομάει γιά
τόν κάθε ἄνθρωπο ἕναν σταυρό
ἀνάλογο μέ τήν ἀντοχή του, ὄχι γιά
νά βασανιστῆ, ἀλλά γιά νά ἀνεβῆ
ἀπό τόν σταυρό στόν Οὐρανό, για-
τί στήν οὐσία ὁ σταυρός εἶναι σκά-
λα πρός τόν Οὐρανό. Ἄν καταλά-
βουμε τί θησαυρό ἀποταμιεύουμε

ἀπό τόν πόνο τῶν δοκιμασιῶν, δέν
θά γογγύζουμε, ἀλλά θά δοξολο-
γοῦμε τόν Θεό σηκώνοντας τό
σταυ ρουδάκι πού μᾶς χάρισε, ὅπο-
τε καί σέ τούτη τήν ζωή θά χαι-
ρώμαστε, καί στήν ἄλλη θά ἔχου-
με νά λάβουμε καί σύνταξη καί
«ἐφάπαξ». Ὁ Θεός μᾶς ἔχει ἐξα-
σφαλισμένα κτήματα ἐκεῖ στόν
Οὐ   ρανό. Ὅταν ὅμως ζητοῦμε νά μᾶς
ἀπαλλάξη ἀπό μιά δοκιμασία, δί-
νει αὐτά τά κτήματα σέ ἄλλους καί
τά χάνουμε. Ἐνῶ, ἄν κάνουμε ὑπο-
μονή, θά μᾶς δώση καί τόκο.

Εἶναι μακάριος αὐτός πού βα-
σανίζεται ἐδῶ, γιατί, ὅσο πιό πολύ
παιδεύεται σ’ αὐτήν τήν ζωή, τόσο
περισσότερο βοηθιέται γιά τήν

ἄλλη, ἐπειδή ἐξοφλᾶ ἁμαρτίες. Οἱ
σταυροί τῶν δοκιμασιῶν εἶναι ἀνώ-
τεροι ἀπό τά «τάλαντα», ἀπό τά
χαρίσματα, πού μᾶς δίνει ὁ Θεός.
Εἶναι μακάριος ἐκεῖνος πού ἔχει ὄχι
ἕναν σταυρό ἀλλά πέντε. Μιά τα-
λαιπωρία ἤ ἕνας θάνατος μαρτυ-
ρικός εἶναι καί καθαρός μισθός. Γι’
αὐτό σέ κάθε δοκιμασία νά λέμε:
«Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, γιατί αὐτό
χρειαζόταν γιά τήν σωτηρία μου».

Οἱ δοκιμασίες βοηθοῦν

νά συνέλθουν οἱ ἄνθρωποι

Πρίν ἐπιτρέψη ὁ Θεός νά ἔρθη
μία δοκιμασία, ἐργάστηκε μέ καλό
τρόπο, ἀλλά δέν τόν καταλάβαιναν,
γι’ αὐτό μετά ἐπέτρεψε τήν δοκι-
μασία. Βλέπετε, καί ὅταν ἕνα παι-
δί εἶναι ἀνάποδο, στήν ἀρχή ὁ πα-
τέρας του τό παίρνει μέ τό καλό,
τοῦ κάνει τά χατίρια, ἀλλά, ὅταν
ἐκεῖνο δέν ἀλλάζη, τότε τοῦ φέρε-
ται αὐστηρά, γιά νά διορθωθῆ.
Ἔτσι καί ὁ Θεός μερικές φορές,
ὅταν κάποιος δέν καταλαβαίνη μέ
τό καλό, τοῦ δίνει μία δοκιμασία,
γιά νά συνέλθη. Ἄν δέν ὑπῆρχε λί-
γος πόνος, ἀρρώστιες κ.λπ., θά γί-
νονταν θηρία οἱ ἄνθρωποι· δέν θά
πλησίαζαν καθόλου στόν Θεό.

Ἡ ζωή αὐτή εἶναι ψεύτικη καί
σύντομη· λίγα εἶναι τά χρόνια της.
Καί εὐτυχῶς πού εἶναι λίγα, γιατί
γρήγορα θά περάσουν οἱ πίκρες, οἱ
ὁποῖες θά θεραπεύσουν τίς ψυχές

μας σάν τά πικροφάρμακα. Βλέ-
πεις, οἱ γιατροί, ἐνῶ οἱ καημένοι οἱ
ἄρρωστοι πονοῦν, τούς δίνουν πι-
κρό φάρμακο, γιατί μέ τό πικρό θά
γίνουν καλά, ὄχι μέ τό γλυκό. Θέ -
 λω νά πῶ ὅτι καί ἡ ὑγεία ἀπό τό
πικρό βγαίνει, καί ἡ σωτηρία τῆς
ψυχῆς ἀπό τό πικρό βγαίνει.

Μέ τόν πόνο

μᾶς ἐπισκέπτεται ὁ Χριστός

Ἄνθρωπος πού δέν περνάει δο-
κιμασίες, πού δέν θέλει νά πονάη,
νά ταλαιπωρῆται, πού δέν θέλει νά
τόν στενοχωροῦν ἤ νά τοῦ κάνουν
μιά παρατήρηση, ἀλλά θέλει νά κα-
λοπερνάη, εἶναι ἐκτός πραγματι-
κότητος. «Διήλθομεν διά πυρός καί
ὕδατος, καί ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς
ἀναψυχήν», λέει ὁ Ψαλμωδός.

Βλέπεις, καί ἡ Παναγία μᾶς πό-
νεσε καί οἱ Ἅγιοί μας πόνεσαν, γι’
αὐτό καί ἐμεῖς πρέπει νά πονέ-
σουμε, μιά πού τόν ἴδιο δρόμο ἀκο-
λουθοῦμε. Μέ τήν διαφορά ὅτι ἐ -
μεῖς, ὅταν ἔχουμε λίγη ταλαιπωρία
σ’ αὐτήν τήν ζωή, ξοφλοῦμε λογα-
ριασμούς καί σωζόμαστε. Ἀλλά
καί ὁ Χριστός μέ πόνο ἦρθε στήν
γῆ. Κατέβηκε ἀπό τόν Οὐρανό, σαρ-
κώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώ-
θηκε. Καί τώρα ὁ Χριστιανός τήν
ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ ἔτσι τήν κα-
ταλαβαίνει, μέ τόν πόνο.

Ὅταν ἐπισκέπτεται ὁ πόνος
τόν ἄνθρωπο, τότε τοῦ κάνει ἐπί-

ΖΩΗ
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σκεψη ὁ Χριστός. Ἐνῶ, ὅταν δέν
περνάη ὁ ἄνθρωπος καμμιά δοκι-
μασία, εἶναι σάν μία ἐγκατάλειψη
τοῦ Θεοῦ. Οὔτε ξοφλάει, οὔτε ἀ πο-
 ταμιεύει. Μιλάω βέβαια γιά ἕναν ὁ
ὁποῖος δέν θέλει τήν κακοπάθεια
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Σοῦ
λέει: «Ἔχω τήν ὑγεία μου, ἔχω τήν
ὄρεξή μου, τρώω, περνάω μιά
χαρά, ἥσυχα…», καί δέν λέει ἕνα
«δόξα Σοι ὁ Θεός». Τουλάχιστον, ἄν
ἀναγνωρίζη ὅλες αὐτές τίς εὐλογίες
τοῦ Θεοῦ, κάπως τακτοποιεῖται ἡ
ὑπόθεση. «Δέν μοῦ ἄξιζαν αὐτά, νά
πεῖ, ἀλλά, ἐπειδή εἶμαι ἀδύνατος,
γι’ αὐτό ὁ Θεός μέ οἰκονομάει».
Στόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου ἀνα-
φέρεται ὅτι κάποτε ὁ Ἅγιος φιλο-
ξενήθηκε μέ τήν συνοδεία του στό
σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέπον-
τας ὁ Ἅγιος τά ἀμύθητα πλούτη
του, τόν ρώτησε ἄν εἶχε καμμιά
φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη.

«Ὄχι, ποτέ, τοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος.
Τά πλούτη μου συνέχεια αὐξάνον-
ται, τά κτήματά μου εὐφοροῦν, οὔτε
πόνο ἔχω, οὔτε ἀρρώστια εἶδα
ποτέ». Τότε ὁ Ἅγιος δάκρυσε καί
εἶπε στήν συνοδεία του: «Ἑτοιμά-
στε τά ἁμάξια νά φύγουμε γρήγο-
ρα ἀπό ’δῶ, γιατί αὐτόν δέν τόν ἐπι-
σκέφθηκε ὁ Θεός!». Καί μόλις
βγῆκαν στόν δρόμο, τό σπίτι τοῦ
πλουσίου βούλιαξε! Ἡ καλοπέρα-
ση πού εἶχε ἦταν ἐγκατάλειψη
Θεοῦ.

«Ὅν ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει»

Ὁ Καλός Θεός μέ τίς δοκιμασίες
παιδαγωγεῖ σάν καλός Πατέρας τά
παιδιά Του, ἀπό ἀγάπη, ἀπό θεία
καλωσύνη, καί ὄχι ἀπό κακότητα
οὔτε ἀπό κοσμική, νομική δικαιο-
σύνη, γιατί θέλει νά ἐπιστρέψουν
κοντά Του. Ἐπειδή δηλαδή θέλει νά
σώση τά πλάσματά Του καί νά κλη-
ρονομήσουν τήν οὐράνια Βασιλεία
Του, ἐπιτρέπει τίς δοκιμασίες, γιά
νά παλέψη ὁ ἄνθρωπος, νά ἀγω-
νισθῆ καί νά δώση ἐξετάσεις στήν
ὑπομονή στούς πόνους, ὥστε νά
μήν μπορῆ νά Τοῦ πεῖ ὁ διάβολος:
«Πῶς τόν ἀνταμείβεις αὐτόν ἤ
πῶς τόν σώζεις, ἀφοῦ δέν κοπία-
σε;». Τόν Θεό δέν Τόν ἐνδιαφέρει
αὐτή ἡ ζωή, ἀλλά ἡ ἄλλη. Πρῶτα
μᾶς φροντίζει γιά τήν ἄλλη ζωή καί
ὕστερα γι’ αὐτήν. Τί λέει ἡ Ἁγία
Γραφή; «Ὅν ἀγαπᾷ  Κύριος παι-
δεύει».

Στίς θλίψεις ὁ Θεός δίνει

τήν ἀληθινή παρηγοριά

Ὁ Θεός βλέπει ἀπό κοντά τίς τα-
λαιπωρίες τῶν παιδιῶν Του καί τά
παρηγορεῖ σάν καλός Πατέρας. Για-
τί, τί νομίζεις, θέλει νά βλέπη τό
παιδάκι Του νά ταλαιπωρῆται;
Ὅλα τά βάσανά του, τά κλάματά
του, τά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν Του καί
ὕστερα πληρώνει. Μόνον ὁ Θεός δί-
νει στίς θλίψεις τήν ἀληθινή πα-
ρηγοριά. Γι’ αὐτό, ἄνθρωπος πού
δέν πιστεύει στήν ἀληθινή ζωή, πού
δέν πιστεύει στόν Θεό, γιά νά Τοῦ
ζητήση τό ἔλεός Του στίς δοκιμα-
σίες πού περνάει, εἶναι ὅλο ἀπελ-
πισία καί δέν ἔχει νόημα ἡ ζωή του.
Πάντα μένει ἀβοήθητος, ἀπαρηγό-
ρητος καί βασανισμένος σ’ αὐτήν
τήν ζωή, ἀλλά καταδικάζει καί
αἰώνια τήν ψυχή του.

Οἱ πνευματικοί ὅμως ἄνθρωποι,
ἐπειδή ὅλες τίς δοκιμασίες τίς ἀ ντι-
 μετωπίζουν κοντά στόν Χριστό, δέν
ἔχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύ -
ουν τίς πολλές πίκρες τῶν ἄλλων,
ἀλλά παράλληλα μαζεύουν καί
τήν πολλή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Στήν
πνευματική ἀντιμετώπιση δέν ὑ -
πάρ χει θλίψη, γιατί, ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος τοποθετηθῆ σωστά, πνευμα-
τικά, ὅλα ἀλλάζουν. Ἄν ὁ ἄνθρω-
πος ἀκουμπήση τήν πίκρα τοῦ πό-
νου του στόν γλυκύ Ἰησοῦ, οἱ πί-

κρες καί τά φαρμάκια του μετα-
βάλλονται σέ μέλι.

Ἄν καταλάβη κανείς τά μυστικά
τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τόν μυ-
στικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐργάζε-
ται ὁ Θεός,  παύει νά στενοχωριέ-
ται γιά ὅ,τι τοῦ συμβαίνει, γιατί δέ-
χεται μέ χαρά τά πικρά φάρμακα
πού τοῦ δίνει ὁ Θεός γιά τήν ὑγεία
τῆς ψυχῆς του. Ὅλα τά θεωρεῖ
ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς του,
ἀφοῦ ζητάει συνέχεια ἀπό τόν Θεό
νά τοῦ λευκάνη τήν ψυχή. Ὅταν
ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν
τίς δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζο -
νται. Ἀφοῦ ὁ Θεός ὅλους μᾶς πα-
ρακολουθεῖ, πρέπει νά παραδίνε-
ται κανείς ἐν λευκ ῷ σ’ Αὐτόν. Ἀλ -
λιῶς εἶναι βάσανο· ζητάει νά τοῦ
ἔρθουν ὅλα, ὅπως ἐκεῖνος θέλει,
ἀλλά δέν τοῦ ἔρχονται ὅλα, ὅπως
τά θέλει, καί ἀνάπαυση δέν βρίσκει.

Εἴτε χορτάτος εἶναι κανείς εἴτε
νηστικός, εἴτε τόν ἐπαινοῦν, εἴτε
τόν ἀδικοῦν, πρέπει νά χαίρεται καί
νά τά ἀντιμετωπίζη ὅλα ταπεινά
καί μέ ὑπομονή. Τότε ὁ Θεός συ-
νέχεια θά τοῦ δίνη εὐλογίες, ὥσπου
νά φθάση ἡ ψυχή του σέ σημεῖο νά
μή χωράη, νά μήν ἀντέχη τήν κα-
λωσύνη τοῦ Θεοῦ. Καί, ὅσο θά
προχωράη πνευματικά, τόσο θά
βλέπη τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ με-
γαλύτερο βαθμό καί θά λειώνη ἀπό
τήν ἀγάπη Του.

ΖΩΗ
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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ὉΧριστιανός ἀπό τή στιγ-
μή τῆς ἐν Χριστῷ ἀνα-
γεννήσεώς του διά τοῦ

Βαπτίσματος, καλεῖται νά ζήσει
σύμφωνα μέ αὐτό πού ἔλαβε· τή
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κα-
λεῖται νά ἀναλάβει ἕνα ἀγώνα
πνευματικό προκειμένου νά δια-
φυλάξει τήν, διά τῆς Χάριτος, κοι-
νωνία του μέ τόν ζῶντα Θεό.

Ὡστόσο, ὁ ἀγώνας αὐτός μοι-
άζει πολλές φορές μέ ἀνηφορικό
καί δύσβατο μονοπάτι. Ὁ ἀγωνι-
ζόμενος Χριστιανός συχνά ἔρχε-
ται ἀντιμέτωπος μέ τά πάθη
του. Τόν κατακλύζουν, ἐξαιτίας
τῆς ἀμέλειάς του, σέ τέτοιο βαθ-
μό πού νά ἀκυρώνεται ἡ διάθε-
σή του νά πορευθεῖ κατά τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, εἶναι
ἀδήριτη ἀνάγκη νά θεραπευ-
θοῦν τά πάθη.

Ἀπό ποῦ, ὅμως, ἐκπηγάζουν
τά πάθη;

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
στό θέμα αὐτό εἶναι σαφεῖς. Τά
πάθη εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς
ἐξέλιξης τῶν ἁμαρτωλῶν λο-
γισμῶν. Γι’ αὐτό «ἡ πρόοδος
στήν πνευματική ζωή ἀπό τόν λο-
γισμό ἐξαρτᾶται»1.

Τί εἶναι ὁ λογισμός;

Στήν ἀσκητική ὁρολογία ἡ λέξη
λογισμός δηλώνει τήν εἰκόνα ἤ
σκέψη πού προσβάλλει τόν νοῦ
τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ λογισμοί διακρίνονται σέ δύο
κατηγορίες: τούς καλούς καί
τούς ἁμαρτωλούς. Οἱ καλοί δέν
ἐνέχουν μέσα τους τό στοιχεῖο τῆς
ἁμαρτίας, εἶναι ἅγιοι, ὅπως, γιά
παράδειγμα, τό νά πεῖς «κάθε
ἐμπόδιο γιά καλό» στήν περί-

πτωση πού δέν ξεκινᾶ τό αὐτο-
κίνητό σου, ἐνῶ ἐσύ βιάζεσαι νά
πᾶς στή δουλειά σου. Τό νά πεῖς:
«Ὁ Θεός, ἴσως, μέ αὐτό τό μη-
χανικό πρόβλημα μέ φύλαξε ἀπό
ἕνα αὐτοκινητιστικό δυστύχη-
μα». Ἀντίθετα, οἱ ἁμαρτωλοί λο-
γισμοί, π.χ. οἱ σαρκικοί, ἐνεργοῦν
ἀρνητικά στόν ἄνθρωπο· τοῦ
στε ροῦν τή χαρά καί τήν εὐλογία
μίας οὐσιαστικῆς σχέσης μέ τόν
Δημιουργό του.

Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἁμαρτωλοῦ λο-
γισμοῦ

Ὁ ἁμαρτωλός λογισμός δέν
ὑποδουλώνει ἀμέσως τόν νοῦ
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά αὐτό γίνε-
ται βαθμηδόν. Ὁ λογισμός ξεκινᾶ
μέ τήν προσβολή καί ἀκολουθοῦν
ἡ συγκατάθεση, ὁ συνδυασμός
καί τελευταία ἡ αἰχμαλωσία.

Α) Προσβολή:

Ἀρχικά, προσβάλλεται ὁ νοῦς
ἀπό μία ὄχι καλή σκέψη ἤ εἰκό-
να. Ὁ κακός λογισμός εἰσέρχεται
στή διάνοιά μας εἴτε ἐξ ἐπηρεί-
ας τοῦ διαβόλου εἴτε λόγω ἀκου-
σμάτων, ἀναγνωσμάτων ἤ θεα-
μάτων μέ τά ὁποία σέ κάποια
χρονική στιγμή - ἠθελημένα ἤ
ἀθέλητα- ἤλθαμε  σέ ἐπαφή. Στό
πρῶτο αὐτό στάδιο, ἐάν ἀποβά-
λουμε ἀμέσως τόν λογισμό, δέν
προκύπτει θέμα ἁμαρτίας. Ἡ

προσβολή, καί μόνο, ἑνός ἤ πε-
ρισσοτέρων ἀκαθάρτων λογισμῶν
δέν εἶναι ἁμαρτία, διότι ἡ προ-
σβολή γίνεται παρά τή θέλησή
μας.

Β) Συγκατάθεση:

Ὅταν δέν ἀποτρέψουμε ἄμεσα
τόν ἀκάθαρτο λογισμό καί του-
ναντίον τόν συγκρατοῦμε καί
μᾶς διακατέχει ἕνα αἴσθημα ἱκα-
νοποίησης γύρω ἀπ’ αὐτόν, τότε
αὐτό λέγεται συγκατάθεση στόν
λογισμό. Ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ ἁμαρτία,
ἡ ὁποία συνοδεύει καί τά ἑπό-
μενα στάδια τῆς πορείας τοῦ λο-
γισμοῦ.

Γ) Συνδυασμός:

Ἡ συγκατάθεση στόν λογισμό
ὁδηγεῖ στό ἀμέσως ἑπόμενο στά-
διο, τόν συνδυασμό. Ὁ ἄνθρωπος,
ἀφοῦ συγκατατεθεῖ σέ μία ἁμαρ-
τωλή σκέψη ἤ εἰκόνα, τότε ἀρχί-
ζει νά τή συνδυάζει μέ ἄλλους
ἁμαρτωλούς λογισμούς. Γιά πα-
ράδειγμα: Βλέπω κάποιους νά μι-
λοῦν ἰδιαιτέρως καί χαμηλόφωνα,
ἐνῶ ἐγώ βρίσκομαι λίγο πιό πέρα.
Ἡ πρώτη σκέψη πού μοῦ ἔρχε-
ται στό μυαλό εἶναι ὅτι αὐτοί οἱ
δύο μέ κατηγοροῦν, ἐνῶ στήν
πραγ  ματικότητα δέν συμβαίνει
κά τι τέτοιο. Στή συνέχεια,
στή σκέ ψη μου αὐτή προ-
στίθενται κι ἄλλες: «Τώρα

ΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΚΑΙ

ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κυπριανοῦ Ἀθανασίου

Θεολόγου

1. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Πνευματικός Ἀγώνας, Λόγοι Γ΄, ἔκδ. Ἱεροῦ
Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2009,
σ. 56.
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καταλαβαίνω γιατί προχθές δέν
μοῦ μίλησαν... Γι’ αὐτό ἡ συμπε-
ριφορά τους ἀπέναντί μου τε-
λευταίως εἶναι παράξενη...». Ἡ
φαντασία μου πλέον ὀργιάζει, γε-
γονός πού μπορεῖ νά μέ ὁδηγή-
σει σέ λανθασμένα συμπεράσμα-
τα καί ἀποφάσεις.

Δ) Αἰχμαλωσία:

Μετά τόν συνδυασμό ἀκολου-
θεῖ τό τέταρτο καί τελευταῖο στά-
διο: ἡ αἰχμαλωσία. Ὁ νοῦς εἶναι
πλέον αἰχμάλωτος στόν ἐμπαθῆ
λογισμό, ὁ ὁποῖος μεταφέρεται
τελικά στήν  ψυχή καί τή μολύ-
νει ἐξίσου. Ἡ κατάληψη τοῦ νοῦ
καί τῆς ψυχῆς ἀπό τόν λογισμό
ἔχει ὡς φυσικό ἐπακόλουθο τήν
ὑποδούλωση τῆς θελήσεως τοῦ
ἀνθρώπου, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐ -
πι θυμεῖ τήν ὑλοποίηση τοῦ ἁμαρ-
τωλοῦ λογισμοῦ στήν πράξη.

Ἡ συνεχής ἐπανάληψη τῆς
προαναφερθείσας αἰχμαλωσίας
καλλιεργεῖ ἐντέλει τίς ἀσθένειες
τῆς ψυχῆς, τά πάθη. Τότε αὐτά
γίνονται στόν ἄνθρωπο ἡ δεύτε-
ρή του φύση, συνηθίζει σέ αὐτά,
χωρίς, δυστυχῶς, νά τό ἀντιλαμ-
βάνεται.

Ὁ γ. Σωφρόνιος στό θέμα αὐτό
εἶναι ἀποκαλυπτικός: «Ἡ παρο-

μοία αἰχμαλωσία δύναται νά μεί-
νη μοναδική καί ποτέ πλέον νά
μή ἐπαναληφθῆ, ἐάν ἦτο ἀποτέ-
λεσμα ἁπλῶς ἀπειρίας τοῦ ἀγω-
νιζομένου ἀσκητοῦ. Ἐάν ὅμως
α ἱ αἰχμαλωσίαι ἐπαναλαμβά-
νωνται, ὁδηγοῦν πλέον εἰς τήν
‘‘ἕξιν’’ τοῦ πάθους, ὅποτε πᾶσαι
αἱ φυσικαί τοῦ ἀνθρώπου δυνά-
μεις ἀρχίζουν νά δουλεύουν εἰς τό
πάθος αὐτό»2.

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἁμαρ-
τωλῶν λογισμῶν καί ἡ ἐν Χρι -
στῷ ἐλευθερία

Ἡ συγκατάθεση καί ἐπιμονή
τοῦ Χριστιανοῦ στούς ἐμπαθεῖς
λογισμούς γίνεται ἀνάχωμα στήν
κοινωνία του μέ τόν Θεό καί ὡς
ἐκ τούτου ἡ Χάρη Του ἀδυνατεῖ
νά ἐνεργήσει μέσα στήν ὕπαρξή
του καί γι’ αὐτό γίνεται, ὅπως
ἐλέχθη, δοῦλος τῶν παθῶν.
Ὅμως, ἡ ὑποδούλωση στά πάθη,
στερεῖ στόν ἄνθρωπο τήν ἐλευ-
θερία του.

Ὁ πραγματικά ἐλεύθερος ἄν -
θρωπος, σύμφωνα μέ τή διδα-
σκαλία τῶν Ἁγίων, εἶναι αὐ τός
πού βιώνει τήν παρουσία τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ὕπαρ-
ξή του καί γι’ αὐτό εἶναι θε ραπευ-
μένος, ἄρα ἐλεύθερος, ἀπό ἁμαρ-

τίες καί πάθη. Εἶναι ἀκό  μα αὐτός
πού, ἕνεκα τῆς κοινω νί ας του μέ
τόν Θεό -τήν ὄντως Ζω ή-, ἔχει
ὑπερβεῖ τόν φόβο τοῦ θανάτου.
Ἄρα, ὅταν μιλοῦμε γιά ἐλευθερία
μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
ἐννοοῦμε πρώτιστα τήν ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία καί δευτερευόντως τήν
ἐλευθερία ὡς δυ νατότητα ἐπι-
λογῆς τοῦ τρόπου πού κάποιος
θέλει νά πορεύεται στή ζωή του.

Ὕστερα ἀπ’ ὅσα ἔχουν λεχθεῖ,
γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό πώς,
γιά νά γευθοῦμε τήν ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία, θά πρέπει νά θερα-
πευθοῦμε ἀπό τούς ἁμαρτωλούς
λογισμούς. 

Ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων ἀναφο-
ρικά στό θέμα τῆς ἀντιμετώπισης
τῶν λογισμῶν ἔχει νά μᾶς πεῖ
πολλά. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἐπιμέ-
νουν ὅτι τόν πονηρό λογισμό πρέ-
πει νά τόν ἐκδιώκουμε ἀπό τή
διάνοιά μας ἤδη ἀπό τό στάδιο
τῆς προσβολῆς, πρίν προλάβει νά
ριζώσει, γιατί, ἄν ριζώσει, ἡ θε-
ραπεία του θά ἀπαιτεῖ χρόνο καί
ὀδυνηρές προσπάθειες.

Οἱ Ἅγιοι, πέραν τῶν διαπιστώ -
σεων, μᾶς προτείνουν ταυ τόχρονα
πρακτικούς πνευματικούς τρό-
πους μέ βάση τούς ὁποίους μπο-
ροῦμε νά ἀπομακρύνουμε ἀπό
τόν νοῦ μας τούς λογισμούς.
Αὐ τοί εἶναι οἱ ἑξῆς:

Α) Ἀποφυγή τῶν αἰτίων:
Ὁ ἀγωνιζόμενος πιστός, ἀνά

πάσα στιγμή, προσέχει, ὥστε νά
ἀποφεύγει τά αἴτια, δηλαδή τά
ἁμαρτωλά θεάματα ἤ ἀκούσματα,
τίς ἁμαρτωλές συζητήσεις, τά
ὁποία θά ἀποτυπωθοῦν ὁπωσ-
δήποτε στό ὑποσυνείδητό του.
Αὐτά, ἐξαιτίας μίας ἀφορμῆς,
εἶναι δυνατόν νά ἀνακληθοῦν στή
μνήμη καί νά ξεκινήσει, ἄν δέν
προσέξει, ἡ διαδικασία ἐξέλιξης
τοῦ ἐμπαθοῦς λογισμοῦ.

Β) Ἀδιαφορία:

Ὁ Χριστιανός, ὅταν ὁ διάβολος
τόν προσβάλλει μέ πονηρούς
λογισμούς, δέν πρέπει νά τούς δί-
δει σημασία. Ὁ γ. Πορφύριος ὁ
Καυσοκαλυβίτης ἀναφέρει ἐπί
λέξει: «Ἐσεῖς προχωρᾶτε στό
δρό μο σας. Ὁ διάβολος ἔρχεται μέ
τούς λογισμούς καί σᾶς τραβᾶ
ἀπό τό μανίκι, γιά νά σᾶς ἀπο-
προσανατολίσει. Ἐσεῖς νά μή γυ-
ρίζετε νά πιάνετε κουβέντα μαζί
του ἤ νά ἀντιδικεῖτε μαζί του.
Ἐσεῖς νά προχωρᾶτε στό δρόμο
σας. Αὐτός θά σᾶς τραβᾶ ἀπό τό
μανίκι, ἀλλά ἐσεῖς νά προχωρᾶτε
στό δρόμο σας καί κάπου θά βα-
ρεθεῖ καί θά σᾶς ἀφήσει»3.

2. Ἀρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ἔκδ. Ἱ. Μ.
Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2002, σ. 174. 3. Γέροντος Πορφυρίου  Ἱερομονάχου,  Ἀνθολόγιο Συμβουλ ῶν, ἔκδ. Ἱεροῦ Γυ-
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Γ) Καλοί λογισμοί:

Ὑπάρχουν στιγμές πού ὅλοι
μας, λίγο ἤ πολύ, κυριευόμαστε
ἀπό ἀρνητικές  σκέψεις γιά κά-
ποιο συνάνθρωπό μας ἤ λογι-
σμούς ἀπογοήτευσης σέ μία δύ-
σκολη προσωπική μας στιγμή, σέ
μία ἀποτυχία μας κ.ο.κ. Τό φάρ-
μακο σέ αὐτές τίς περιπτώσεις
δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τούς καλούς
λογισμούς. «Οἱ καλοί λογισμοί
προλαβαίνουν καί καθηλώνουν
τούς κακούς λογισμούς στά
‘‘ἀεροδρόμια’’ τοῦ διαβόλου, ἀπό
τά ὁποία ξεκινοῦν». «Ἕνας ἁγνός,
καλός, λογισμός (σέ μία προ-
σπάθεια ἀποβολῆς τοῦ ἁμαρτω-
λοῦ λογισμοῦ) ἔχει μεγαλύτερη
δύναμη ἀπό κάθε ἄσκηση», «για-
τί ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τά βλέπει
ὅλα μέ καλούς λογισμούς, ἐξα-
γνίζεται καί χαριτώνεται ἀπό τόν
Θεό». «Μετά φθάνει ὁ ἄνθρωπος
σέ μία κατάσταση πού βλέπει τά
πάντα μέ τά πνευματικά μάτια·
ὄχι μέ τά ἀνθρώπινα. Ὅλα τά δι-
καιολογεῖ, μέ τήν καλή ἔννοια»4.

Ὅταν ὅλα τά ἀντιμετωπίζουμε
μέ καλό λογισμό, ἀναπόφευκτα
μαθαίνουμε νά δικαιολογοῦμε καί
νά συγχωροῦμε αὐτόν πού μᾶς
κατηγορεῖ, πού μᾶς βλάπτει. Μα-

θαίνουμε ἀκόμα νά ὑπομένουμε,
χωρίς νά διαμαρτυρόμαστε, στά
προσωπικά ἤ οἰκογενειακά μας
προβλήματα, ἐπειδή τά κατανο -
οῦμε ὡς ἀφορμές ὡρίμανσης τῆς
προσωπικότητάς μας, ὡς ἀφορ-
μές μετανοίας καί πνευματικῆς
προόδου. Ὅλα πλέον τά θεω-
ροῦμε ὡς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καί
Τόν δοξάζουμε γι’ αὐτά.

Δ) Προσευχή:

Ἡ προσευχή καί ἰδιαιτέρως ἡ
Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, τό «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλέησον μέ», ἑλκύει τή
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν
ἄνθρωπο, σέ τέτοιο βαθμό πού ἡ
γοητεία καί ἡ δύναμη τοῦ πονη-
ροῦ λογισμοῦ ἐξαλείφεται, ἐφό-
σον τίποτε δέν μπορεῖ νά συγ-
κριθεῖ μέ τή χαρά τῆς παρουσίας
τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ὕπαρξή
μας.

Ε) Ἐξομολόγηση:

Ἡ ἀσκητική ἐμπειρία τῶν Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀπέδειξε
ὅτι κάποιες φορές εἶναι δυνατόν
νά πολεμεῖσαι μέ πονηρούς λο-
γισμούς, παρόλο πού ἀντιστέκε-
σαι σέ αὐτούς μέ τούς τρόπους
πού ἔχουν ἀναφερθεῖ πιό πάνω.

Στήν περίπτωση αὐτή, ἐκεῖνο
πού ἀπομένει εἶναι ἡ προσφυγή
στό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομο-
λογήσεως. Ἀναφέρει χαρακτηρι-
στικά τό Γεροντικό:

«Ἄν ἐνοχλεῖσαι ἀπό πονηρούς
λογισμούς, συμβουλεύει ἄλλος
Πατήρ, φανέρωσέ τους στήν Ἐξο-
μολόγηση, γιά ν’ ἀπαλλαγεῖς
γρήγορα ἀπ’ αὐτούς. Ὅπως τό
φίδι ἐξαφανίζεται μόλις βγεῖ ἀπό
τή φωλιά του, ἔτσι χάνεται κι ὁ
κακός λογισμός μόλις ἑξαγορευ-
θεῖ.

»Ἕνας ἀδελφός πειραζόταν
ἀπό σαρκική ἐπιθυμία. Πολλά
χρόνια κοπίαζε μόνος του, ἀλλά
δέν ἔβλεπε ὠφέλεια στόν ἑαυτό
του. Γιά νά νικήσει τέλος τό πά-
θος του, στάθηκε μία Κυριακή
στή μέση της ἐκκλησίας, ὕστερα
ἀπό τή Λειτουργία, καί εἶπε δυ-
νατά, γιά νά ἀκουστεῖ ἀπό ὅλους
τούς μοναχούς: ‘‘Προσευχηθεῖτε
γιά μένα, ἀδελφοί, νά μ’ ἐλεήσει
ὁ Θεός, γιατί δεκατέσσερα ὁλό-
κληρα χρόνια ἔχω πόλεμο στή
σάρκα’’.

»Λέγοντας αὐτά, αἰσθάνθηκε
ἀμέσως νά ἐλευθερώνεται ἀπό τό
πάθος. Ὅ,τι δέν ἔκανε χρόνων κό-

πος καί ἄσκηση, τό κατόρθωσε σέ
μία στιγμή ἡ Ἐξομολόγηση»5.

Ἡ Ἐξομολόγηση ἐλευθερώνει
ἀπό τούς ἁμαρτωλούς λογισμούς,
διότι ἐξομολογούμενος κάποιος
τούς λογισμούς του στόν πνευ-
ματικό, ταπεινώνεται ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό ἄμεσα ἡ
Θεία Χάρη τόν ἀπαλλάσσει ἀπ’
αὐτούς.

* * *

Ἡ πνευματική ζωή, σύμφωνα
μέ τούς Ἁγίους μας, προϋποθέ-
τει τόν ἀγώνα τοῦ κάθε πιστοῦ
μέλους τῆς Ἐκκλησίας ἐνάντια
στούς ἁμαρτωλούς λογισμούς
του. Χωρίς αὐτό τόν ἀγώνα,
ἀνα  πότρεπτα κυοφοροῦνται μέσα
στήν καρδιά του τά πάθη καί χά-
νει ὡς ἐκ τούτου τήν ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία του.

Ἄς ἐμπιστευθοῦμε, λοιπόν, τίς
προτροπές καί τή διδασκαλία
τους –αὐτῶν πού ἔπαθαν καί
ἔμαθαν τά θεία- ὥστε καί ἐμεῖς
νά γίνουμε κοινωνοί τῆς δικῆς
τους ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας
καί ἁγιότητος.

ΖΩΗ
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις το ῦ Σωτ ῆρος», Μήλεσι  Ἀττικ ῆς 2003,
σ. 247.

4. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, ὅ.π., σσ. 20 – 21.

5. Θεοδώρας Χαμπάκη, Ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ὁσίου Θεοδοσίου, Γεροντικόν,  ἔκδ.
 Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς  Ἀδελφότητος «Λυδία», Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 409 –
410.
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Στιγμιότυπο 1ο 

ἩΜαρία μπαίνει στό πλαϊ-
νό γραφεῖο, γιά νά πάρει

κάποια χαρτιά. Στό γραφεῖο
εἶναι ὥρα χαλάρωσης. Ὁ προ-
ϊστάμενος δέν εἶναι παρών καί
οἱ ἐργαζόμενοι δέν «πνίγονται»
στή δουλειά. Ὁ γνωστός «ἀνεκ-
δοτολόγος» τοῦ γραφείου ἔχει
ἀφήσει πρῶτος τά χαρτιά του
στήν ἄκρη καί ἀναγγέλλει ὅτι
ἔχει μάθει κάποια καινούργια
ἀνέκδοτα. Οἱ ἄλλοι τρεῖς συ-
νάδελφοι σπεύδουν νά ἀκού-
σουν καί τόν περιτριγυρίζουν.
Δέν πρέπει νά λέγονται δυνα-
τά αὐτά, τά γέλια τους ὅμως
ἀκούγονται τρανταχτά. Μεγά-
λο ταλέντο αὐτός ὁ συνάδελ-
φος. Ὄχι μόνο τά μαζεύει αὐτά
τά ἀνέκδοτα, ἀλλά ἔχει καί μία
παραστατικότητα στή διήγησή
τους…

Ἡ Μαρία κοντοστέκεται. Ξέ-
ρει πολύ καλά τί εἴδους εἶναι

τά ἀστεία τοῦ συναδέλφου, καί
ἐπειδή εἶναι ἄνθρωπος πού θέ-
λει νά διατηρεῖ καθαρή τή
σκέ  ψη της, ἐπειδή γνωρίζει
ὅτι ἀπό τήν καρδιά «ἐξέρχον-
ται διαλογισμοί πονηροί»
(Ματθ. ιε΄, 19), σκέφτεται νά
φύγει. Ἐξάλλου, τό θεωρεῖ
ἀνάξιο γιά ἀνθρώπους πού
θέλουν νά ἔχουν μία ἀξιοπρέ-
πεια, νά μήν ἔχουν ἄλλο τρό-
πο νά γελάσουν ἀπό αὐτά τά
ἀστεία μέ τά ἄσχημα ὑπονο-
ούμενα. Οἱ συνάδελφοι τήν
ἀντιλαμβάνονται καί καταλα-
βαίνουν τόν δισταγμό της, για-
τί εἶναι «θρήσκα» καί μία ἄλλη
φορά ἐνοχλήθηκε ἀπό κάποια
ὑπονοούμενα. Ἀρχίζει ἡ εἰρω-
νεία, τό πείραγμα…

Στιγμιότυπο 2ο 

Τελική γιορτή στό σχολεῖο καί
οἱ γονεῖς μέ τά παιδιά μα-
ζεύονται, γιά νά πάρουν ἄλλοι

τά ἀπολυτήρια καί ἄλλοι τά ἀρι-
στεῖα καί τά βραβεῖα. Ὁ ἀντα-
γωνισμός γιά τό πρωτεῖο φέτος
ἦταν σκληρός καί τό ἀποτέλε-
σμα ἀμφισβητούμενο ἀπό κά-
ποιους καί ἰδιαίτερα ἀπό τούς
γονεῖς τοῦ δεύτερου μαθητῆ,
πού ἀναστατώθηκαν μέ τήν
«ἀδικία».

Ὁ πρῶτος μαθητής βγαίνει
γιά νά μιλήσει καί ἡ ἀναστά-
τωσή τους μεγαλώνει, τά «για-
τί» καί τό αἴσθημα τῆς ἀδικίας
-στήν πραγματικότητα τοῦ φθό-
νου- κυριεύει τίς καρδιές. Τε-
λειώνει ὁ μαθητής καί ἐκεῖ πού
πρέπει νά προσφέρει μία ἀνθο-
δέσμη, συγχύζεται καί πηγαίνει
σέ λάθος πρόσωπο. Ὅλοι οἱ
ἄλλοι κατανοοῦν τή σύγχυσή
του. Οἱ γονεῖς τοῦ «ἀδικημένου»
μαθητῆ βρίσκουν πολύ ἀστεῖο
τό λάθος καί γελοῦν γιά τή «με-
γάλη γκάφα» πού δέν ταιρίαζε
στόν πρῶτο μαθητή. Δέν τό
εἶπαν, ἀλλά σκέφτηκαν: «Καλά
νά πάθουν».

*  *  *

Τό γέλιο εἶναι μία ἁπλή κα-
θημερινή ἐκδήλωση, πού κανο-
νικά πρέπει νά ἐκφράζει καί νά
ἐξωτερικεύει τή χαρά, ἀλλά καί
νά μεταδίδει εὐχάριστη διάθεση

ἀπό τόν ἕνα ἄνθρωπο στόν
ἄλλο. Μέ τή φθορά τῆς ἁμαρ-
τίας ὅμως, ἔγινε  κι αὐτό ἀμφι-
σβητούμενο. Τό γέλιο μᾶς δείχνει,
ὅπως καί ὅλες οἱ ἄλλες ἐκδη-
λώσεις μας, τόν ἐσωτερικό μας
κόσμο. «Γέλως ὀδόντων… ἀναγ-
γέλλει τά περί αὐτοῦ» (Σοφ. Σει-
ράχ ιθ΄, 30). Κάποτε εἶναι κενό
ἀπό ὁποιοδήποτε εὐχάριστο
συ  ναίσθημα, μία ἁπλή προ-
σπά θεια νά κινήσουμε τήν προ-
σοχή. Τότε ἰσχύει τό, «ὡς φωνή
ἀκανθῶν ὑπό τόν λέβητα, οὕτως
γέλως τῶν ἀφρόνων» (  Ἐκκλ. ζ΄,
6).

Ἄν ρωτούσαμε τόν ἑαυτό μας,
γιατί γελᾶς, θά βρίσκαμε ἀπό τίς
ἀπαντήσεις πολλά ἀδύνατα ση-
μεῖα τοῦ ἑαυτοῦ μας.

� Γελᾶς μέ ἄσχημα ἀ -
στεία, ἔστω γιά νά δείξεις
ἐξυπνάδα;

� Γελᾶς μέ τό πάθημα τοῦ
ἄλλου, γιατί νιώθεις χαιρε-
κακία;

� Γελᾶς, γιατί εὐχαριστή-
θηκες γιά τό κακό πού συ-
νέβηκε σ’ αὐτόν πού φθονεῖς; 

� Περιγελᾶς τόν πιό ἀδύ-
νατο γιά τά λάθη του; Γελᾶς
κοροϊδεύοντας τό ἐξωτερι-
κό-σωματικό ἐλάττωμα τοῦ
ἄλλου; 

Γιατί γελᾶς;

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου

ΖΩΗ
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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� Γελᾶς, προκαλώντας νά
 προσέξουν καί οἱ ἄλλοι μία ἰδιο-
μορφία, τό ντύσιμο, τίς συνή-
θειες κάποιου;

� Προκαλεῖς τό γέλιο, μιμού-
μενος τό ἐλάττωμα ἤ ἁπλά τή
συμπεριφορά τοῦ ἄλλου πού
τόν θεωρεῖς κατώτερο ἤ θέλεις
νά τόν μειώσεις;

Τότε, τό γέλιο σου δέν εἶναι
ἔκφραση χαρᾶς. Εἶναι ἀπόηχος
μίας ἄδειας καρδιᾶς, πού πρέ-
πει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τίς κα-
κίες της καί νά γεμίσει μέ κα-
λοσύνη. Μιᾶς καρδιᾶς πού πρέ-
πει νά καθαριστεῖ. «Μωρολογία
καί εὐτραπελία (βρώμικα
ἀστεία)» (Ἐφεσ. ε΄, 4) δέν ται-
ριάζουν σέ μᾶς τούς Χριστια-
νούς, μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπ.

Παῦλος.
Ἄν μπορεῖς νά πεῖς:

� Γελῶ, γιατί χαίρομαι
πραγματικά, «γέλωτά μοι

ἐποίησε Κύριος» (Ὁ Θεός
μου ἔδωσε ἀφορμή νά γελά-
σω) (Γέν. κα΄, 6).

� Γιατί βλέπω κοντά μου
ἀνθρώπους χαρούμενους καί
συμμετέχω στή δική τους
χαρά.

� Γιατί βλέπω τά παιδιά
μου νά προχωροῦν καλά στή
ζωή τους.

� Γιατί ἔδωσα χαρά σέ συ-
νανθρώπους μου.

� Γιατί νιώθω τήν καρδιά μου
καθαρή ἀπό τά πάθη καί τίς
κακίες.

� Γιατί ἀκούω ἕνα ἀθῶο
ἀστεῖο, ἕνα ἔξυπνο καί καλο-
προαίρετο πείραγμα.

� Γιατί βλέπω μία παιδική
εὐχάριστη συμπεριφορά…

Τότε μπορεῖς νά χαίρεσαι δι-
πλά, γιατί τό γέλιο σου βγαίνει
ἀπό καθαρή πηγή, ἀλλά καί
εἶναι πραγματικό, ὄχι μόνο προ-
σποίηση χαρᾶς, διότι «καρδίας
εὐφραινομένης πρόσωπον θάλ-
λει» (Παροιμ. ιε΄, 13).

«Δέν εἶναι κακό τό γέλιο,
ἀλλά κακό εἶναι τό ὑπερβολικό
καί τό ἄκαιρο γέλιο. Τό γέλιο
ὑπάρχει, ὥστε ὅταν δοῦμε φί-
λους πού ἔχουμε πολύ καιρό νά
τούς δοῦμε, νά τό χρησιμο-
ποιοῦμε, ὅταν δοῦμε κάποιους
συνεσταλμένους καί φοβισμέ-
νους, νά τούς ἐνθαρρύνουμε μέ
τό χαμόγελο καί ὄχι νά καγχά-
ζουμε καί νά γελοῦμε πάντοτε.
Τό γέλιο ὑπάρχει, γιά νά χαλα-
ρώνει κάπου - κάπου ἡ ψυχή,
ὄχι γιά νά διαχέεται», μᾶς λέγει
ὁ σοφός Ἱεράρχης Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος (Ε.Π.Ε. 24, 580).


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Ἡ Θεία Λειτουργία ὡς βίωση
τῆς αἰωνιότητας

Πρίν προχωρήσουμε στήν
ἀνάπτυξη τοῦ θέματος

αὐτοῦ, θά ἤθελα νά ἐξηγή-
σουμε τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ αἰώ -
νια ζωή καί πῶς αὐτή βιώνε-
ται μέσα στήν ζωή μας, γιά νά
μπορέσουμε καλύτερα στήν
συνέχεια νά κατανοήσουμε
πῶς ζοῦμε τήν βίωση αὐτοῦ
τοῦ μυστηρίου μέσα ἀπό τήν
Θεία Λειτουργία.

Ἀρχικά, θά ἤθελα νά πα-
ρατηρήσω ὅτι τό θέμα τῆς
αἰωνίου ζωῆς καί τῆς αἰωνίου
κολάσεως πάντοτε προκαλεῖ
πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά
δύο βασικούς λόγους. Πρῶτον,
διότι συνδέεται μέ τόν θάνατο,
κάτι τό ὁποῖο εἶναι ξένο ὡς
πρός τήν φύση τοῦ ἀνθρώπου
καί ταυτόχρονα σημαίνει τήν
ἀρχή τοῦ «ἀγνώστου», τοῦ
«ἀβέβαιου», τοῦ τί συμβαίνει
μετά τόν θάνατο κ.λπ. Δεύτε-
ρον, διότι ἡ αἰώνιος ζωή, ἡ
ἀθανασία εἶναι μέσα στήν
φύση μας, ἔτσι δημιουργηθή-
καμε, ἔστω καί ἄν δέν τό συ-
νειδητοποιοῦμε.

Ὅμως, χρειάζεται πολλή
προσοχή, ὅταν ἀσχολούμαστε
μέ τά θέματα αὐτά, ὥστε νά
μήν βγαίνουμε ἔξω ἀπό τά
πλαίσια ἐκεῖνα πού θά μᾶς
ὁδηγήσουν εἴτε σέ παραπλά-
νηση εἴτε σέ μία μελλοντολα-
γνεία καί νά χάσουμε τό πνευ-
ματικό νόημα τῆς αἰωνίου
ζωῆς, ἡ ὀποία ἀποτελεῖ τήν
ὕπαρξή μας καί τήν ὁλοκλή-
ρωσή μας ὡς ἀνθρώπων.

Ἐσχατολογία

Στήν Θεολογία τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, τό κεφάλαιο τό
ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν αἰώνιο
ζωή καί τήν αἰώνιο κόλαση
ὀνομάζεται Ἐσχατολογία. Πολ-
λοί νομίζουν ὅτι ἡ Ἐσχατολο-
γία ἀσχολεῖται μέ τά ἔσχατα,
τό τέλος τοῦ παρόντος κό-
σμου, τήν Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Χριστοῦ καί τήν αἰωνιό-
τητα ὡς κάτι τό μελλοντικό.
Αὐτό εἶναι μεγάλο λάθος. Ἡ
Ἐσχατολογία ἀρχίζει μέ τήν
ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν
θέωση τοῦ ἀνθρώπου, στήν
ὁποία ὁ ἄνθρωπος στό Πρό-

Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου

ΜΕΡΟΣ Ε΄
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σωπο τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ βρίσκει τήν ὁλοκλήρωσή
του καί πορεύεται μέσα ἀπό
τήν ἐπίγεια ζωή στήν αἰώνια.
Αὐτό ἀκριβῶς ὁμολογοῦμε καί
διακηρύττουμε στό Σύμβολο
τῆς Πίστεώς μας, ὅταν λέμε:
«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος. Ἀμήν». Ἡ προσδοκία
αὐτή, ὡς πρόγευση τῆς αἰωνιό-
τητας, ἀρχίζει μέ τό Βάπτισμά
μας καί τελειώνει μέ τόν βιο-
λογικό μας θάνατο καί ὀνομά-
ζεται ἐσχατολογική πορεία.

Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ
Χριστοῦ μπήκαμε στήν πορεία
πρός τήν αἰωνιότητα καί ἤδη
ζοῦμε τήν ἐσχατολογική πραγ-
ματικότητα τῆς Ἐκκλησίας
μας.

Μετά ἀπό τίς ἀπαραίτητες
αὐτές διευκρινίσεις, θά προ-
σπαθήσουμε, μέσα ἀπό κα θα-
ρά εὐαγγελικά, πατερικά καί
γενικά ἐκκλησιολογικά πλαί-
σια, νά ἐξετάσουμε αὐτό τό
πολύ σημαντικό θέμα τῆς
πνευματικῆς μας ζωῆς, τό
ὁποῖο θά μᾶς βοηθήσει νά κα-
τανοήσουμε τήν θέση καί τόν
σκοπό μας μέσα στήν Ἐκκλη-
σία. Ἔτσι, στό ἄρθρο μας
αὐτό θά ἐξετάσουμε τά ἑξῆς
θέματα: Χρόνος καί αἰωνιότη-
τα. Θάνατος καί αἰώνιος ζωή.

Χρόνος καί αἰωνιότητα

Στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
χρόνος καί αἰωνιότητα εἶναι
δύο διαφορετικοί τρόποι ὑπάρ-
ξεως. Ὁ χρόνος εἶναι ὁ τρόπος
ὑπάρξεως τῶν κτιστῶν (δημι-
ουργημένων) πραγμάτων. Ὅλα
τά κτιστά πράγματα, πού βλέ-
πουμε ἤ πού εἶναι ἀόρατα στά
αἰσθητά μας μάτια, ἔχουν δη-
μιουργηθεῖ ἀπό τόν ἄκτιστο
(ἀδημιούργητο) Θεό ἀπό τό μή
ὄν μέ ἀκατάληπτο τρόπο.
Ἦλθαν ἀπό τήν ἀνυπαρξία
στήν ὕπαρξη, ἀπό τό μή ὄν
μέσα στόν χρόνο ὅπου κι-
νοῦνται, ἐξελίσσονται καί πο-
ρεύονται. Ἡ αἰωνιότητα (τό
ἀΐδιο) εἶναι ὁ τρόπος ὑπάρξε-
ως τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ὑπάρχει
ἀπό τόν ἑαυτό Του, καί ἔξω
ἀπό κάθε χρόνο, ἀνάγκη, κί-
νηση καί ἐξέλιξη. Ἡ αἰωνιό-
τητα, λοιπόν, δέν εἶναι κάτι
ἀφηρημένο ἤ κάτι πού ὑπάρ-
χει ἀπό μόνο του καί τό ὁποῖο
μπορεῖ κάποιος νά τό κερδίσει
ἀπό μόνος του, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ
Θεός  στήν ὕπαρξή Του.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅταν ὁ
κτιστός (δημιουργημένος) ἄν -
θρωπος ἑνώνεται μέ τόν ἄκτι-
στο (ἀδημιούργητο) Θεό καί
μέσα του ἐνεργεῖ ἡ ζωή τοῦ
Θεοῦ, ὅταν ἀποκαλύπτεται
μέσα στόν ἄνθρωπο ὁ Θεός

καί ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται -κατά με-
τοχή- μέσα στήν θεία ζωή καί ἀρχή,
τότε παύει νά ὑφίσταται ὁ χρόνος καί
ζεῖ τό αἰώνιο ἀπό αὐτή τήν ζωή. Αὐτό
λέγεται καί βίωση τῆς Ἐσχατολογίας.

Συνεπῶς, ἡ αἰωνιότητα δέν εἶναι
ἡ ζωή πέρα καί ἔξω ἀπό τόν κτιστό
χρόνο, ἀλλά ἡ κοινωνία τοῦ ἀνθρώ-
που μέ τόν Θεό μέσα στόν χρόνο. Ἡ
κοινωνία τοῦ ἄχρονου (Θείας Χάριτος)
μέ τόν χρόνο (τόν ἄνθρωπο).

Θάνατος καί αἰώνιος ζωή

Ὁ Θεός δημιουργεῖ τόν ἄνθρωπο
μέ δύο βασικά συστατικά. Τό σῶμα
καί τήν ψυχή. Ἄνθρωπος λέγεται
ἐκεῖνος πού φέρει τά συναμφότερα,
δηλαδή καί τό σῶμα καί τήν ψυχή.
Ταυτόχρονα, ὁ Θεός ἔδωσε στόν
ἄνθρωπο καί τήν ἐνέργεια τοῦ  Ἁγί-
ου Πνεύματος, τό Ὁποῖο ζωοποιεῖ
τήν ψυχή καί ἡ ψυχή τό σῶμα. Ἔτσι,
ὅταν ἡ ψυχή ἐγκαταλείψει τό σῶμα,
αὐτό νεκρώνεται καί ἀρχίζει νά ἀνα-
δύει δυσοσμία. Ὅταν ἐγκαταλείψει ἡ
ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν
ψυχή, αὐτή λόγω τῆς κυριαρχίας τῶν
παθῶν ἀποσυντίθεται καί ἀναδύει
πνευματική δυσοσμία. Ἐδώ θέλω νά
τονίσω ὅτι τό σῶμα καί ἡ ψυχή ἀπό
τήν φύση τους δέν εἶναι κακά. Κακό
εἶναι τό σαρκικό φρόνημα, τό ὁποῖο
χωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό καί
ἐπιφέρει μέσα του τήν φθορά καί τόν
θάνατο.

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε δυ-
νάμει ἀθάνατος. Ὁ θάνατος εἰσῆλθε
στήν ζωή του, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς
φθορᾶς, λόγω τῆς προπατορικῆς
ἁμαρτίας. Ἡ προπατορική ἁμαρτία
εἶναι ἡ ἐλεύθερη ἀπόφαση τοῦ

ἀνθρώπου νά διασπάσει τήν κοινω-
νία του μέ τόν Θεό, μέ ἀποτέλεσμα
νά στερηθεῖ τήν Χάριν Του, πού εἶναι
βασικό συστατικό τῆς ὕπαρξής του.
Ἔτσι, μπῆκε μέσα στήν φύση του ἡ
φθορά καί διά τῆς φθορᾶς ὁ θάνα-
τος.

Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή
Του προσλαμβάνει ὁλόκληρη τήν
ἀνθρώπινη φύση (δηλαδή καί σῶμα
καί ψυχή), τήν ἀνακαινίζει καί τήν θε-
ώνει. Κατ᾽ αὐτό τόν τρόπο δίνει καί
πάλιν τήν δυνατότητα στόν ἄνθρω-
πο, διά τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεάν-
θρωπο Ἰησοῦ, νά θεραπεύσει καί τήν
ψυχή καί τό σῶμα καί νά γίνει μέ-
τοχος τῆς ἀθανασίας.

Ὁ θάνατος ἀναφέρεται στό σῶμα,
διότι ἡ ψυχή κατά χάριν μένει ἀθά-
νατος, καί τοῦτο ὡς ἀποτέλεσμα τῆς
φθορᾶς πού ὑπάρχει μέσα στήν
φύση τοῦ ἀνθρώπου.

Στό σημεῖο αὐτό θέλω νά παρα-
τηρήσω ὅτι πολλοί, ἐπηρεασμένοι
ἀπό τήν φιλοσοφία καί τήν κοσμική
ἀντίληψη τῶν πραγμάτων, θεωροῦν
τό σῶμα ὡς φυλακή τῆς ψυχῆς καί
ὅτι πρέπει αὐτή νά ἐλευθερωθεῖ μέ
τήν νέκρωση τοῦ παθητικοῦ μέρους
της, δηλαδή τοῦ θυμοῦ καί τῆς ἐπι-
θυμίας, ὥστε ἡ ψυχή νά παύσει νά
τροφοδοτεῖ μέ αὐτά τό σῶμα καί νά
ἐλευθερωθεῖ ἔτσι ἀπό αὐτό. Ἀντίθε-
τα, σύμφωνα με τήν Ὀρθόδοξη Ἀν -

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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θρω πολογία ἡ ψυχή ἔχει τρεῖς
δυνάμεις: τό λογικό, τό θυμι-
κό καί τό ἐπιθυμητικό. Μετά
τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου,
αὐτά ἔχουν διαστραφεῖ. Κα-
λούμαστε μέ τήν Χάριν τοῦ
Θεοῦ, ὄχι νά νεκρώσουμε τό
παθητικό μέρος τῆς ψυχῆς
(θυμό καί ἐπιθυμία), ἀλλά νά
τά θεραπεύσουμε καί νά τά με-
ταμορφώσουμε. Ἀφοῦ ἡ ψυχή
εἶναι συνδεδεμένη μέ τό σῶμα,
τήν κατάστασή της τήν μετα-
φέρει καί σ’ αὐτό. Ἔτσι, εἴτε
τό ἁγιάζει εἴτε τό κολάζει.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς λέγει ὅτι ἡ ἀπάθεια (μή
ἐνέργεια τῶν παθῶν) δέν εἶναι
ἡ «νέκρωσις τοῦ παθητικοῦ μέ-
ρους τῆς ψυχῆς»1, ὅπως ἰσχυ-
ρίζονταν οἱ φιλόσοφοι καί οἱ
λογικοκράτες, ἀλλά ἡ «κίνηση
τῆς ἐνέργειας τοῦ παθητικοῦ
μέρους τῆς ψυχῆς πρός τά
ἀνώτερα, μέ ὁλοκληρωτική
ἀποστροφή τῶν κακῶν καί
στροφή πρός τά καλά, μέ
ἀποβολή τῶν κακῶν συνη-
θειῶν καί ἀπόκτηση τῶν
ἀγαθῶν»2. Συνεπῶς, ἡ ἀπάθεια

δέν εἶναι ἡ νέκρωση τοῦ πα-
θητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς,
ἀλλά ἡ μεταμόρφωσή του,
ὥστε νά παύσει νά ἐνεργεῖ
παρά φύσιν καί νά ἀρχίσει νά
ἐνεργεῖ κατά φύσιν καί ὑπέρ
φύσιν.

Ὅσοι ἀρνοῦνται αὐτή τήν
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας,
αὐτοί στήν οὐσία ἀρνοῦνται
καί τήν ζωή μέ σῶμα κατά τόν
ἄφθαρτο μέλλοντα αἰώνα. Διό-
τι, ἐάν θά λάβει καί τό σῶμα
μαζί μέ τήν ψυχή μέρος στά
ἀπόρρητα ἀγαθά, σίγουρα θά
μετάσχει καί τώρα, κατά τό δυ-
νατόν, «τῆς χορηγουμένης μυ-
στικῶς ἀπορρήτως ὑπό τοῦ
Θεοῦ Χάριτος τῷ κεκαθαρ-
μένῳ νῷ, καί αὐτό (τό σῶμα) τά
θεῖα πείσεται καταλλήλως
ἑαυτῷ, μετασκευασθέντος καί
ἁγιασθέντος, ἀλλ’ οὐ καθ’ ἕξιν
νεκρωθέντος τοῦ τῆς ψυχῆς
παθητικοῦ». Αὐτό σημαίνει
ὅτι ὁ νοῦς, σέ κατάσταση κα-
θαρότητας, δέχεται τήν ἐνέρ-
γεια τοῦ Θεοῦ καί στήν συνέ-
χεια τήν μεταδίδει καί στό
σῶμα, τό ὁποῖο ἁγιάζεται

μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί μετέ-
χει στήν αἰώνια δόξα Του: «καί δι’
ἑαυτοῦ (τοῦ ἁγιασμένου νοῦ), κοινοῦ
σώματός τε καί ψυχῆς ὑπάρχοντος,
τάς τοῦ σώματος ἁγιάζοντος διαθέ-
σεις τε καί ἐνεργείας».

Μέ βάση αὐτή τήν ἀνθρωπολογι-
κή διάσταση, οἱ προοπτικές τοῦ
ἀσκητικοῦ καί πνευματικοῦ ἀγώνα
τοῦ Χριστιανοῦ λαμβάνουν ἄλλες
διαστάσεις. Ἡ νηστεία, ἡ μετάνοια, ἡ
προσευχή, ἡ λατρευτική ζωή, ἡ ἐσω-
τερική συντριβή κ.τ.λ. δέν εἶναι ἁπλᾶ
καθήκοντα χριστιανικά, ἀλλά εἶναι
ἀπαραίτητα μέσα γιά νά ἀποστρέ-
ψουμε ἐξ ὁλοκλήρου τόν ἔσω ἄνθρω-
πο ἀπό τά πονηρά καί νά τόν ἐπι-
στρέψουμε πρός τά καλά, ὥστε νά
καταστήσουμε τόν νοῦ ἱκανό νά
δεχθεῖ τόν ἁγιασμό καί διά τοῦ νοῦ
νά ἁπλωθεῖ ὁ ἁγιασμός αὐτός στόν
ὅλον ἄνθρωπο.

Αὐτό πρέπει νά τό λάβουμε πολύ
σοβαρά ὑπόψη μας, γιατί καί σήμε-
ρα πολλοί παραθεωροῦν τήν θέωση
τοῦ σώματος, μέ ἀποτέλεσμα νά
ἁμαρτάνουν σαρκικά-ἡδονιστικά μέ
αὐτό καί νά μήν τό θεωροῦν ἁμαρτία.
Οἱ σαρκικές-ἡδονιστικές ἁμαρτίες
ξεκινοῦν ἀπό τό ἐπιθυμητικό μέρος
τῆς ψυχῆς. Ἄρα, σέ ὅσους ὑποδου-
λώνονται σ’ αὐτές, τό ἐπιθυμητικό
πάσχει, ζεῖ στό παρά φύσιν καί δέν
μπορεῖ ὁ νοῦς νά ἁγιασθεῖ καί τό
σῶμα μένει ἔρημο τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ. Εἶναι αὐτό πού ἐννοεῖ ὁ Ἀπό-

στολος Παῦλος, ὅταν γράφει: «Μήν
ἔχετε αὐταπάτες, στή βασιλεία τοῦ
Θεοῦ δέν θά ἔχουν θέση οὔτε πόρνοι,
οὔτε εἰδωλολάτρες, οὔτε μοιχοί, οὔτε
θηλυπρεπεῖς, οὔτε ἀρσενοκοῖτες
(ὁμοφυλόφιλοι), οὔτε πλεονέκτες,
οὔτε κλέφτες, οὔτε μέθυσοι, οὔτε
ὑβριστές, οὔτε ἅρπαγες. Ἀλλά ἐσεῖς
οἱ πιστοί μέ τήν δύναμη τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ καί μέ τήν ἐνέργεια τοῦ
Πνεύματος τοῦ Θεοῦ καθαριστήκα-
τε ἀπό τήν ἁμαρτία, γίνατε λαός τοῦ
Θεοῦ καί σωθήκατε ἀπό τήν ἐπερ-
χόμενη ὀργή τοῦ Θεοῦ»3. Αὐτό ση-
μαίνει ὅτι κάθε ἁμαρτία ὀφείλεται
στήν διαστροφή τῶν ψυχικῶν δυνά-
μεων (λογιστικό, θυμικό, ἐπιθυμητι-
κό) καί τό σῶμα ἐκτελεῖ στήν πρά-
ξη τήν ἁμαρτία αὐτή, ἀφοῦ εἶναι συν-
δεδεμένο μέ τήν ψυχή. Ἀντίθετα, ὅταν
οἱ ψυχικές αὐτές δυνάμεις εἶναι
ὑγιεῖς καί στρέφονται πρός τό καλό
καί πνευματικό, δέχονται τόν ἁγιασμό
καί τότε ὁ νοῦς «τάς τοῦ σώματος
ἁγιάζει διαθέσεις καί ἐνεργείας».
Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ ὕπαρξη τῶν
ἁγίων λειψάνων, διότι ἡ ἁγιασμένη
ψυχή τῶν Ἁγίων μεταμορφώνει τό
σῶμα, ὑποτάσσοντάς το στά πνευ-
ματικά καί δέχεται καί αὐτό τήν θέ-
ωση, τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο μποροῦμε νά
ποῦμε ὅτι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι, διά τοῦ Χριστοῦ, νά θεώνει τόν
ὅλον ἄνθρωπο.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀνα-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

1. «Τοῦ παθητικοῦ καθ’ ἕξιν νέκρωσις».
2. «...Ἐπί τά κρείττω καθ’ ἕξιν ἐνέργεια ὁλικῶς

ἀπεστραμμένου (τοῦ παθητικοῦ) τά πονηρά καί ἐπε-
στραμμένου πρός τά καλά ὡς τάς πονηράς ἕξεις
ἀποκτησαμένου καί ταῖς ἀγαθαῖς πλουτήσαντος».

 3.  «Μή πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτρες οὔτε μοιχοί οὔτε μαλακοί
οὔτε ἀρσενοκοῖται (ὁμοφυλόφιλοι) οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυ-
σοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι..., ἀλλά (ἐσεῖς
οἱ πιστοί) ἀπελούσασθε, ἀλλά ἡγιάσθητε, ἀλλά ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ καί ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Α΄ Κορ. στ΄, 9 - 11).
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σιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου, δέν εἶναι
τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ Θεία Λει-
τουργία ἀρχίζει μέ τήν διακήρυξη,
«Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος». Ἰδιαιτέρως, ὅταν ὁ πιστός με-
ταλαμβάνει τοῦ Σώματος καί τοῦ
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί ἔρχεται σέ
ὀντολογική–πραγματική κοινωνία μέ
τόν Θεό, δηλαδή θεώνεται, τότε με-
τέχει τῆς αἰωνιότητας. Εἶναι ἐνδει-
κτική καί χαρακτηριστική ἡ ὁμολο-
γία τοῦ Μ. Βασιλείου στό τέλος τῆς
Λειτουργίας του (Εὐχή ἐν τῷ Σκευο-
φυλακίῳ): Τώρα πού κοινωνήσαμε
τοῦ Σώματος καί Αἵματός Σου, Κύ-
ριε, «ἐνεπλήσθημεν τῆς ἀτελευτήτου
(αἰωνίου) σου ζωῆς».

Τήν μετοχή τῆς αἰωνίου ζωῆς,
τήν ἀπόκτηση ἐμπειρίας τῆς αἰωνιό-
τητας, τήν λαμβάνει κανείς καί κατά
τήν ὥρα τῆς προσευχῆς. Ὅταν ὁ
ἄνθρωπος προσεύχεται μέ καθαρό-
τητα νοῦ, δέχεται μέσα του τήν ἐπί-
σκεψη τῆς ἀκτίστου Χάριτος τοῦ
Θεοῦ, ὁπότε «θεωρεῖ», βιώνει, τήν
αἰωνιότητα. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι διά
τῆς προσευχῆς ἔρχεται τό Φῶς τοῦ
Χριστοῦ, πού εἶναι «ἡ καλλονή τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος», «ἡ ὑπόστασις
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν», «τό βρῶμα
τῶν ἐπουρανίων».

Μέσα ἀπό τήν πνευματική καί μυ-
στηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
ἄνθρωπος πεθαίνει ὡς πρός τήν
ἁμαρτία, πού εἶναι ἡ βασικότερη
αἰτία τῆς φθορᾶς, καί ἀνασταίνεται
ἔπειτα στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Μέσα
του μεταμορφώνεται καί ἀποκτᾶ
τήν χαρά, τήν πραότητα, τήν εἰρήνη,
τήν εὐδαιμονία, τά ὁποῖα εἶναι κύ-

ματα τῆς αἰωνίου ζωῆς πού ἔρχονται
μέσα στήν ὕπαρξή μας.

Ἀκόμα, κατά τόν καιρό τοῦ βιο-
λογικοῦ θανάτου, ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ, δέν φοβᾶται. Ἀφοῦ ἔζησε
ἑνωμένος μέ τόν Θεό, τήν ὥρα ἐκεί-
νη ἔχει βεβαία τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνιό-
τητας. Τό βλέπει κανείς στό πρόσω-
πό του, στόν τρόπο ἀντιμετώπισης
τοῦ θανάτου καί τῆς ὅλης ἀτμό-
σφαιρας πού δημιουργεῖται γύρω ἀπό
αὐτόν. Στό Γεροντικόν ἀναφέρεται τό
ἑξῆς χαρακτηριστικό περιστατικό:
«Ἔλεγαν γιά τόν Ἀββᾶ Σισώη, ὅτι,
ὅταν ἔμελλε νά τελευτήσει καί κά-
θονταν οἱ πατέρες γύρω του, ἔλαμ-
ψε τό πρόσωπό του σάν τόν ἥλιο...
καί εὐθύς παρέδωσε τό πνεῦμα.
Καί ἔγινε ἀστραπή. Καί γέμισε ὅλο
τό κελλί ἀπό εὐωδία».

Ἀκόμα, μετά τόν θάνατο βλέπου-
με τήν ἀφθαρσία καί τήν δόξα τοῦ
Θεοῦ στά σώματα τῶν Ἁγίων μέ τήν
ὕπαρξη τῶν ἱερῶν λειψάνων. Ἐπει-
δή ἔχουν τήν αἰώνιο Χάριν τοῦ
Θεοῦ μέσα τους, εὐωδιάζουν, κάνουν
θαύματα, παραμένουν ἄφθαρτα καί
ἀναλλοίωτα ὡς μαρτυρία καί βεβαι-
ότητα τῆς αἰωνιότητας.

Ὅλα αὐτά κα-
ταδεικνύουν ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς ὑπέρβασης
τοῦ θανάτου καί
τῆς φθορᾶς, ἡ
Ἐκκλησία τῆς
Ἀναστάσεως καί
τῆς αἰωνιότητας.

(Συνεχίζεται)

φέρει ἕνα πολύ χαρακτηριστι-
κό χωρίο τοῦ ἁγίου Διαδόχου
Φωτικῆς σχετικά μέ τό θέμα
αὐτό: «Ὁ νοῦς ἐκείνων πού
ἀπαλλάχθηκαν ἀπό τά καλά
τῆς ζωῆς αὐτῆς, γιά τήν ἐλπί-
δα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν,
καθώς ὁ νοῦς ἐλεύθερα κι-
νεῖται μέ εὐρωστία, λόγω τῆς
ἀμεριμνησίας, αἰσθάνεται τήν
ἀνέκφραστη θεία ἀγαθότητα
καί μεταδίδει, ἀνάλογα μέ τήν
προκοπή του, καί στό σῶμα
τήν δική του καλή κατάσταση.
Καί ἡ χαρά αὐτή πού προξε-
νεῖται τότε στήν ψυχή καί στό
σῶμα εἶναι ἡ ἀλάνθαστη γεύ-
ση καί ὑπενθύμιση τῆς ἀφθάρ-
του καί αἰωνίας ζωῆς».

Ἔτσι, τό σῶμα, παρότι διέρ-
χεται μέσα ἀπό τόν θάνατο,
ἐπειδή εἶναι ἄρρηκτα συνδε-
δεμένο μέ τήν ψυχή, συμμετέ-
χει στήν πορεία της γιά σω-
τηρία, ἁγιάζεται, καί αὐτό θά
ἀναστηθεῖ κατά τήν Δευτέρα
Παρουσία γιά νά ἀπολαύσει τά
αἰώνια ἀγαθά.

Διά τοῦ Θεανθρώπου κα-
ταργεῖται ἡ φθορά καί ὁ θά-
νατος ἤ καλύτερα στήν πα-
ροῦσα ζωή ὑπερβαίνονται γιά
νά καταργηθοῦν στήν μέλλου-
σα. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέσα
ἀπό τήν πνευματική καί μυ-

στηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
ἐξαιτίας τῶν ὁποίων λαμβά-
νουμε πεῖρα τῆς ὑπέρβασης
αὐτῆς.

Στήν συνέχεια, θά ἤθελα νά
ἀναφέρω μερικούς τέτοιους
τρόπους, μέ βάση τοῦς ὁποί-
ους ἐνῶ ζῇ ὁ ἄνθρωπος βιο-
λογικά, ἀποκτᾶ τήν ἐμπειρία
τῆς αἰωνίου ζωῆς, πού εἶναι ἡ
ἕνωση μέ τήν ἄκτιστη Χάριν
τοῦ Θεοῦ. Τήν ἀλήθεια αὐτή
τήν διακήρυξε ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός: «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος
ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τόν μό-
νον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέ-
στειλας Ἰησοῦν Χριστόν»4.

Μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα, ἡ
Ἐκκλησία ἀναγεννᾶ τόν ἄν -
θρωπο, τόν ἀναμορφώνει καί,
κατά τούς Ἁγίους Πατέρες, τόν
εἰσάγει «εἰς τήν ὑπέρ αἴσθησιν
καί νοῦν ζωήν τοῦ νέου
αἰῶνος». Ὁ ἅγιος Κλήμης Ἀλε-
ξανδρείας ἀναφέρει χαρακτη-
ριστικά γιά τό Βάπτισμα καί
τήν μετοχή μας στήν αἰώνια
ζωή: «Βαπτιζόμενοι, φωτιζό-
μεθα. Φωτιζόμενοι, υἱοθετού-
μεθα. Υἱοθετούμενοι, τελειού-
μεθα. Τελειούμενοι, ἀπαθα-
νατιζόμεθα».

Μέ τήν Θεία Εὐχαριστία, ἡ
Ἐκκλησία ζωοποιεῖ τόν ἄνθρω-
πο, εἰσάγοντάς τον στήν Βα-
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Γύρω ἀπό τό ζήτημα τῆς
συμμετοχῆς καί προσφορᾶς
τῆς Ἐκκλησίας στούς

ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους ἔχουν γραφεῖ
καί εἰπωθεῖ πολλά. Τόν τελευταῖο,
μάλιστα, καιρό ἐπιχειρεῖται μία
συστηματική ἀποδόμηση τῆς μέ-
χρι πρόοτινος ἐπικρατούσης εἰκό-
νας, πού θέλει τήν Ἐκκλησία νά
εἶναι μπροστάρης καί ραχοκοκ-
καλιά τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων καί κι-
βωτός τοῦ Ἔθνους, μέ τό σκε-
πτικό ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἄποψη
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία
μυθολογία, πού καλλιεργήθηκε
ἀπό τό ἱερατεῖο καί ἄλλους
ἐκκλησιαστικούς κύκλους μέ προ-
φανεῖς σκοπούς καί ἰδιοτελῆ κί-
νητρα.

Γιά νά τοποθετηθεῖ κανείς μέ
νηφαλιότητα καί ἀντικειμενικά

στό ζήτημα πού μᾶς ἀπασχολεῖ,
πρέπει πρῶτα νά προσδιορίσει τί
ἐννοεῖ μέ τούς ὅρους «Ἐκκλησία»
καί «Ἔθνος» καί, ἀσφαλῶς, νά με-
λετᾶ καί νά παραθέτει ὅσα ἐπί
τοῦ προκειμένου καταγράφον-
ται στίς πηγές, μέ εἰλικρίνεια καί
χωρίς τήν παραμικρή προκατά-
ληψη. Γιατί στό τέλος - τέλος ὅσοι
ἀγωνίστηκαν γιά τήν πατρίδα
τους, μέ ὁποιοδήποτε τρόπο,
ἀναμένουν τή δικαίωσή τους ἀπό
τόν Θεό πρῶτα καί ὕστερα ἀπό
τήν Ἱστορία καί καθόλου ἀπό τήν
ὅποια θετική ἤ ἀρνητική δική μας
τοποθέτηση.

Ἐντυπωσιάζει πραγματικά ἡ
τάση πολλῶν, ἀδαῶν τίς περισ-
σότερες φορές, ἀλλά καί κάποι-
ων διανοητῶν, νά διαχωρίζουν τήν
ποιμένουσα Ἐκκλησία ἀπό τό

λαϊκό στοιχεῖο. Τήν πρώτη τήν το-
ποθετοῦν, ἰδίως ὅταν ἀναφέρον-
ται στή μακραίωνη ὀθωμανική κα-
τάκτηση, μέ τό μέρος τοῦ κατα-
κτητῆ, ἐνῶ τίς ἀπαράμιλλες ἐπι-
τυχίες καί τούς ἡρωικούς ἀγῶνες
τούς πιστώνουν ἀπροσδιόριστα
στόν λαό, ὄχι, βέβαια, ὡς τό σύ-
νολο τῶν πιστῶν μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας μέ συγκεκριμένες θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις καί ἠθικές
ἀρχές πού βασίζονται στήν Ὀρθό-
δοξη Παράδοση. Ἀναπάντητο φυ-
σικά, ἀλλά ὄχι χωρίς σημασία, πα-
ραμένει τό ἐρώτημα: Γιατί δέν
εἶχαν τήν ἴδια ἄποψη οἱ πρωτα-
γωνιστές τῶν γεγονότων, οἱ ἀγω-
νιστές τοῦ 1821, τά ἀπομνημο-
νεύματα τῶν ὁποίων βοοῦν περί
τοῦ ἀντιθέτου, ὅπως καί οἱ με-
ταγενέστεροί τους ἀγωνιστές τῆς
Ε.Ο.Κ.Α., πολλοί ἀπό τούς ὁποί-
ους διακρίνονταν καί γιά τό ὑψη-
λό μορφωτικό τους ἐπίπεδο.

Ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια κά-
ποιων κονδυλοφόρων ἤ ἀνθρώ-
πων τῶν Μ.Μ.Ε. νά διαστρέψουν
τήν ἀλήθεια, ἐπιβεβαιώνει ἐν
πολ λοῖς αὐτό πού εἰπώθηκε, γιά
διαφορετικό, βέβαια, λόγο, ἀπό
κάποιον Ἅγιο: «Ἐσεῖς οἱ ἄπιστοι
δέν εἶστε δύσπιστοι. Εἶστε οἱ
πλέον εὔπιστοι. Εἶστε ἕτοιμοι νά
δεχθεῖτε τά πάντα, ἀλλά ἀπορ-
ρίπτετε τό θαῦμα». Καί δέν εἶναι

ὑπερβολή νά εἰπωθεῖ ὅτι ἡ ἱστο-
ρία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἕνα διαρ-
κές θαῦμα, ἡ βίωση τοῦ ὁποίου
ἀπαιτεῖ πίστη.

Ἄς δοῦμε ἕνα παράδειγμα πού
ἀφορᾶ τό ἔτος τοῦ 1821. Τί συ-
νέβη, λοιπόν, καί ἐξακολουθεῖ νά
συμβαίνει; Ὅλα τά ἐκκλησιαστι-
κά κείμενα τῆς ἐποχῆς θεω-
ροῦνται, ἀπό κάποιους ἐπίδοξους
ἀναμορφωτές τῆς Ἱστορίας, ἐκ
προοιμίου ἀναξιόπιστα, ἀφοῦ οἱ
συντάκτες τους εἶχαν κάθε λόγο
νά ἐκθιάζουν τή δράση τους. Τά
ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυ-
γιάννη, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ
Ὑψηλάντη καί τῶν ἄλλων ἀγω-
νιστῶν, εἶναι ἐπίσης ἀναξιόπιστα
καθότι οἱ συγγραφεῖς τους ἦταν
θρησκόληπτοι! Οἱ ἔμμεσες καί
ἄμεσες ἀναφορές τῶν μεγάλων
ἱστορικῶν, ποιητῶν καί λογο-
τεχνῶν στό ὑπό συζήτηση θέμα
(Σολωμός, Βαλαωρίτης, Τρικού-
πης, Κόκκινος, Παπαρηγόπουλος,
Περάνθης κ.ἄ.) ἐντάσσονται μᾶλ -
λον στήν προσπάθεια τοῦ «κα-
τεστημένου» νά οἰκειοποιηθεῖ
τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ! Οἱ μονα-
χοί στίς Μονές Φιλοσόφου, Μι-
κροκάστρου, Ρεντίνας κ.ἄ. δια-
μόρφωναν, χωρίς λόγο, εἰδικούς
χώρους-κρύπτες γιά νά ἰσχυρι-
στοῦν ὅτι λειτούργησαν ἐκεῖ κρυ-
φά σχολειά καί τό δημοτικό τρα-

H ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 Δρoς Φαίδωνος Παπαδόπουλου
Θεολόγου
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ὅπως σημειώνει ὁ Μέγας Βασί-
λειος στόν ΙΓ΄ Κανόνα του, «ἄν
μία φορά κυριαρχήσουν οἱ βάρ-
βαροι καί οἱ ἄπιστοι, οὔτε εὐσέ-
βεια θά παραμείνει, διότι αὐτοί θά
τήν ἀθετοῦν καί ταυτόχρονα θά
στηρίζουν τήν κακοπιστία τους,
οὔτε σωφροσύνη καί φύλαξη τῆς
τιμῆς, διότι θά γίνονται ἀπό
αὐτούς πολλοί βιασμοί καί ἀτι-
μώσεις νέων καί νεανίδων...».
Αὐτά ὡς ἀπάντηση σέ ἐκείνους
πού θεωροῦν ὅτι ἡ ἐμπλοκή τῶν
Χριστιανῶν, καί μάλιστα τῶν
ἱερωμένων, σέ ἔνοπλους ἐθνι-
κούς ἀγῶνες, εἶναι ἀντίθετη μέ τό
πνεῦμα καί τό γράμμα τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ.

Σέ ποιό Ἔθνος, ὅμως, ἀναφε-
ρόμαστε, ὅταν μιλοῦμε γιά τή συμ-
βολή τῆς Ἐκκλησίας στούς ἐθνι-
κούς ἀγῶνες; Ἀσφαλῶς, ὄχι σ’
αὐτό πού σκόπιμα καί δόλια
περιορίζεται γεωγραφικά στά
ὅρια τοῦ σημερινοῦ ἑλλαδικοῦ
κράτους καί δῆθεν ἀποτελεῖ,
ἀπεμπολώντας τήν ἔνδοξη ὑπερ-
χιλιετῆ χριστιανική ἱστορία του,
συνέχεια τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας
καί τῶν περιχώρων της. Αὐτή ἡ
πόλη-κράτος ἔχει φτάσει, δυ-
στυχῶς, στό σημεῖο νά συζητεῖ
τήν ἑλληνικότητα τῶν νησιῶν
τοῦ Αἰγαίου καί νά θυσιάζει τήν
ἐθνική ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων

στίς ἀναιδεῖς ἀπαιτήσεις τῶν λα-
θρομεταναστῶν. Ἀντίθετα, ἀνα-
φερόμαστε στό Ἔθνος τῶν Ρω-
μιῶν, τό Ρωμαίικο, γιά τό ὁποῖο
ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος
Κυπριανός εἶπε πώς εἶναι «συ-
νότζιαιρον» τοῦ κόσμου. Αὐτή τήν
ἐθνική ἰδέα ὑπηρέτησε ὁ ἐθνα-
πόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
προαναγγέλλοντας τήν ἔλευση
τοῦ ποθουμένου στήν Πόλη, στή
Βόρεια καί Νότια Ἤπειρο, στό
Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο. Αὐτοῦ τοῦ
ἔθνους ὑπηρέτες ἦταν οἱ ἱδρυτές
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας πού, ὅπως
οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Γένους Εὐγέ-
νιος Βούλγαρης καί Νικηφόρος
Θεοτόκης καθώς καί ὁ πρῶτος
Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδί-
στριας, ἔζησαν καί ἔδρασαν στή
Ρωσία. Αὐτό τό ἔθνος εἶχε κατά
νοῦ καί ὁ Ρήγας Φεραῖος, ὅταν
καλοῦσε σέ ξεσηκωμό καί ὅρκο
στόν Τίμιο Σταυρό, μαζί μέ τούς
Ἕλληνες, Σέρβους, Βούλγαρους,
Ἀρβανίτες κ.ἄ. Σ’ αὐτή τήν ἐθνι-
κή εὐρύτητα ἐντάσσεται ἡ κήρυ-
ξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ’21 στή
Μολδοβλαχία καί γι’ αὐτή τήν
ἐθνική ἰδέα ἀπαγχονίστηκε ὁ
Πα   τριάρχης Γρηγόριος Ε΄. Αὐτός
εἶναι καί σήμερα ὁ ἐθνικός ρόλος
τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι συ-
νάμα καί ἡ ἐλπίδα σωτηρίας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ.

γούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό...»
φτιάχτηκε καί ἐπικράτησε μέ τήν
ἴδια στόχευση! Ἡ προτίμηση τῶν
Τούρκων νά σφάζουν τους, δῆθεν,
συνεργάτες τους, ὅπως ὁ Πα-
τριάρχης Γρηγόριος Ε΄ καί οἱ
Ἐθνομάρτυρες τῆς 9ης Ἰουλίου
1821 στήν Κύπρο (συνολικά κατά
τήν Τουρκοκρατία σφαγιάστηκαν
11 Πατριάρχες, πέραν τῶν 100 Μη-
τροπολίτες καί πέραν τῶν 6.000
κληρικοί καί μοναχοί), μπορεῖ νά
θεωρηθεῖ ὡς σύμπτωση, ὅπως
σύμπτωση ἦταν ἡ χρησιμοποίηση
τῶν μοναστηριῶν ὡς ὁρμητηρίων
ἀπό τούς ὁπλαρχηγούς; Αὐτά ὅλα
καί ἄλλα πολλά δέχονται μέ με-
γάλη εὐκολία ὅσοι ἀμφισβητοῦν
τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας,
χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται ὅτι
ὑποτιμοῦν τή νοημοσύνη τοῦ
λαοῦ τόν ὁποῖο ἐπικαλοῦνται. Καί
τί ἀντιπαραβάλλουν στό πλῆθος
τῶν ἐπωνύμων ἄμεσων, καί
ἀσφαλῶς ἀξιοπίστων, μαρτυριῶν;
Σχεδόν ἀποκλειστικά, τά γραφό-
μενα στό ἔργο «Ἑλληνική Νο-

μαρχία», ὁ συγγραφέας τοῦ
ὁποίου -ἀνεξήγητο γιατί-
προτίμησε νά παραμείνει
ἀνώνυμος.

Εἴπαμε προηγουμένως
πώς γιά νά τοποθετηθοῦμε
ἀντικειμενικά στό ὑπό συ-
ζήτηση θέμα, ἀπαιτεῖται νά
προσδιορίσουμε τό τί εἶναι

ἡ Ἐκκλησία. Αὐτό εἶναι ἀπαραί-
τητο καί βοηθητικό γιά τήν ἄρση
πολλῶν παρεξηγήσεων. Καί ἐξη-
γούμαστε:  Ἄν ἡ Ἐκκλησία εἶναι
–καί εἶναι- θεανθρώπινος ὀργα-
νισμός, ὀφείλει νά ἐνδιαφέρεται
γιά τόν ὅλο ἄνθρωπο. Νά ἔχει ὡς
πρωταρχική ἐπιδίωξη τήν καθο-
δήγηση καί ἔνταξη τῶν ἀνθρώπων
στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά
ἀδιαφορεῖ γιά τά καθημερινά
τους, προσωπικά ἤ κοινωνικά,
προβλήματα, μιᾶς καί αὐτά πολ-
λές φορές ἀποτελοῦν ἐμπόδια
στήν πιό πάνω ἐπιδίωξη. Εἶναι,
συνεπῶς, αὐτονόητη ἡ ἐμπλοκή
τῆς Ἐκκλησίας στούς ἀγῶνες
τοῦ ἔθνους, γιατί αὐτό τό ἔθνος
δέν εἶναι ἁπλά τό σύνολο τῶν κα-
τοίκων μιᾶς χώρας, ἀλλά ὁ φορέας
τῆς παράδοσης καί τοῦ πολιτι-
σμοῦ πού γεννήθηκε ἀπό τή συ-
νάντηση τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ τόν
Ἑλληνισμό. Ἡ ἀποκοπή ἀπό
αὐτή τή ζῶσα παράδοση ἰσοδυ-
ναμεῖ μέ πνευματικό θάνατο καί,

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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τελικῶς τό παιδί πού θά γεν-
νηθεῖ δέν θά εἶναι κἄν φυσι-
κό τέκνο τῆς κατά νόμον μη-
τέρας2 του ἤ τοῦ κατά νόμον
πατέρα3 του. Τέλος, ἡ ἰατρική
πρακτική της Ἐξωσωματικῆς
Γονιμοποίησης εἶναι ἀποδεκτή
καί ὅταν ἀκόμα τό τέκνο θά
τό κυοφορήσει ὄχι ἡ γενετική
καί κατά νόμον μητέρα του,
ἀλλά μία δανεική4 (ἤ ἀλλιῶς
φέρουσα) μητέρα5. 

 Ἕνα ἔμβρυο, λοιπόν, στή μή-
τρα μέ ἰατρικά βάσιμη καί σο-
βαρή προοπτική ἐπιβίωσης,
κυοφορίας καί γέννησης, εἶναι
τό διακαῶς ποθούμενο καί τό
«παντί τρόπῳ» ζητούμενο.
Ἔμβρυο ἐμφυτευμένο σέ μία
μήτρα, ἔστω καί ἄν ἡ μήτρα

αὐτή δέν εἶναι ἡ μήτρα τῆς γε-
νετικῆς μητέρας του, ἔστω
καί ἄν τό ἔμβρυο αὐτό δέν
εἶναι καν φυσικό τέκνο τῶν
γονέων του6.

Ἰδού, ὅμως, ἡ ὑποκρισία
τῆς σύγχρονης κυπριακῆς κοι-
νωνίας. Αὐτό τοῦτο τό τόσο
πολύτιμο, δηλαδή τό ζωντανό
καί ὑγιές7 καί μέσα στή μήτρα
τῆς μητέρας τοῦ εὑρισκόμενο
ἔμβρυο, ὑπό ἄλλη ταυτότητα
(δηλαδή, ὄχι ὡς τέκνο τοῦ
στείρου ζεύγους Α καί Β τό,
ἀκριβοπληρωμένο καί ἐντός
του σωλήνα, συλληφθέν, ἀλλά
ὡς τέκνο λ.χ. τῆς ἄγαμης Γ καί
τοῦ ἀνεύθυνου Δ, τό μέ φυ-
σικό τρόπο καί «ἄνευ κατα-
βολῆς ἀντιτίμου τινός» συλ-

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Στό προηγούμενο ἄρθρο
μᾶς ἐπισημάναμε μία ἄκ -

ρως κραυγαλέα ἠθική ἀντινο-
μία, πού χαρακτηρίζει τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ κυ-
πριακή κοινωνία ἀντιμετωπί-
ζει ἀπό τή μία τήν ἐπιθυμία
ἑνός στείρου ἤ ὑπογόνιμου
ζεύγους νά ἀποκτήσει τέκνο
μέ Ἐξωσωματική Γονιμοποί-
ηση, καί ἀπό τήν ἄλλη τήν
ἐπιθυμία–θεληση μίας ἤδη
ἐγκύου γυναικός νά θανατώ-
σει τό κυοφορούμενο τέκνο
της. Τήν πρώτη ἐπιθυμία (γιά
ἀπόκτηση τέκνου διά Ἐξω-
σωματικῆς Γονιμοποιήσης) τή

στηρίζει τόσο ἠθικά ὅσο καί
οἰκονομικά, ἔστω καί ἄν στήν
πορεία πραγματοποίησής της
λαμβάνουν χώρα, πολλές φο-
ρές, θανατώσεις ἀθώων ἐμ -
βρύων, καθώς καί ἄλλες ἠθι-
κά ἀνεπίτρεπτες πράξεις1. Τό
ἐπίσημο κράτος ἐπιδοτεῖ χρη-
ματικά τήν Ἐξωσωματική Γο-
νιμοποίηση, ἔστω κι ἄν γιά νά
ἐπιτευχθεῖ τό ποθούμενο χρει-
άζεται, πολλές φορές, νά γί-
νουν καί δύο καί τρεῖς καί πε-
ρισσότερες προσπάθειες, τό
κόστος τῶν ὁποίων ἀνέρχεται
σέ πολλές χιλιάδες εὐρώ. Τήν
ἐπιδοτεῖ, ἔστω ἀκόμη, κι ἄν
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ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

1. Ἠθικούς λ.χ. προβληματισμούς καί ἐρωτηματικά προκαλεῖ τό γεγονός τῆς
«ἀσεξουαλικῆς σύλληψης», τῆς ἀπόσπασης δηλαδή τῆς σύλληψης τοῦ ἐμβρύου
ἀπό τό χῶρο τῆς ἀγαπητικῆς σχέσης τῶν γονέων τοῦ (βλ. Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς, Ἐπίσημα Κείμενα Βιοηθικῆς.
Μεταμοσχεύσεις. Εὐθανασία. Ὑποβοηθούμενη Ἀναπαραγωγή, ἐκδ. Ἀποστο-
λική Διακονία, Ἀθήνα 2007, σ. 65.

2. Τοῦτο γίνεται, ὅταν ἡ γονιμοποίηση ἐπιτελεῖται μέ δανεισμό ὠαρίων ἀπό
ἄλλη γυναίκα (βλ. ὅ.π., σ. 67).

3. Τοῦτο γίνεται, ὅταν ἡ γονιμοποίηση τοῦ ὠαρίου τῆς μητέρας τοῦ ἐμβρύου
γίνεται μέ σπερματοζωάριο ἄλλου ἀνδρός καί ὄχι τοῦ συζύγου τῆς (βλ. ὅ.π.).

4. Βλ. Βασιλείου Φανάρα, Ὑποβοηθούμενη Ἀναπαραγωγή. Ἠθικοκοινωνι-
κή προσέγγιση, ἐκδ. Τό Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 28.

5.  Ἄν μαζί μέ τή μήτρα τῆς μία γυναίκα δανείζει καί τό ὠάριο ὁμιλοῦμε γιά
«ὑποκατάστατη μητέρα» (βλ. Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅ.π.,
σ. 68).

6. Τοῦτο συμβαίνει, ὅταν ἡ κατά νόμον μητέρα κυοφορεῖ ἔμβρυο, τό ὁποῖο
προέκυψε ἀπό γονιμοποίηση ὠαρίου ἄλλης γυναίκας, μέ σπέρμα ξένου ἀνδρός
(καί ὄχι τοῦ συζύγου).

7. Βέβαια, τό ἴδιο ἀπολύτως πολύτιμο εἶναι καί τό μή ὑγιές ἔμβρυο. Ἐν προ-
κειμένω ὅμως, βλέπουμε τά πράγματα ὑπό τήν ὀπτική γωνία τῶν γονέων, πού
θέλουν νά ἀποκτήσουν ὑγιές τέκνο μέ Ἐξωσωματική Γονιμοποίηση.



προέκυψε ἐκ λάθους, εἶναι
συνήθως ἀνεπιθύμητο καί
ἀπό τούς δύο γονεῖς καί ὡς ἐκ
τούτου δικαιολογεῖται ἡ θα-
νάτωσή του.

Τό πόσο ἀβάσιμος, ἄδικος,
ψευδής καί ἀντιφατικός εἶναι
ὁ πιό πάνω συλλογισμός (ἤ
ἐπί τό ὀρθότερον τό πιό πάνω
σόφισμα), ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς,
ἐν πολλοῖς ὑφέρπει στό ὑπο-
συνείδητο πολλῶν καί τείνει
νά διαμορφωθεῖ ὡς στάση
ζωῆς ἀπέναντι στό φαινόμενο
τῆς ἔκτρωσης, θά προσπα-
θήσουμε στή συνέχεια νά
ἀποδείξουμε. Τά ἐπιχειρήματα
πού προβάλλουμε πρέπει κατ’
ἀρχήν νά πείσουν τό στενό,
ἀλλά καί τόν εὐρύτερο, κύκλο
τῶν προσώπων πού περιβάλ-
λουν τήν ἔγκυο μητέρα τοῦ
κινδυνεύοντος νά θανατωθεῖ
μέ τήν ἔκτρωση ἐμβρύου, καί
τά ὁποία πρόσωπα, πολλές
φορές, πιστεύουμε ὅτι ἔχουν
ἀπό μία ἄποψη μεγαλύτερη
εὐθύνη γιά τόν ἐκ προμελέτης
φόνο του, παρά αὐτή τούτη ἡ
τραγική μητέρα του.

Οἱ ποιμένες, λοιπόν, κα-
λοῦνται νά πείσουν τούς
ἰατρούς, τούς νοσοκόμους,
τούς γονεῖς, συγγενεῖς καί
φίλους της ἐγκύου, καθώς
καί τόν πατέρα τοῦ ἐμβρύου
(ἀλλά ἀκόμα καί τούς ἐκπρο-
σώπους τῆς νομοθετικῆς,
ἐκτελεστικῆς καί δικαστικῆς
ἐξουσίας) γιά τά πιό κάτω10:

• Ἡ ἀξία τῆς ζωῆς τοῦ
ἐμβρύου εἶναι ἀπόλυτη καί
δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό κατά
πόσο θέλει ἤ δέν θέλει νά τό
γεννήσει ἡ μητέρα του.

• Κατ’ ἀκρίβεια, δέν ὑπάρχει
ἔγκυος μητέρα πού στό βά-
θος – βάθος νά μήν ἀγαπᾶ
τό ἔμβρυο παιδί της. Ἐκτός
ἀπό τήν περίπτωση πού ἡ
μητέρα δέν ἔχει σώας τά
φρένας ἤ ἔχει ἀπολύτως
πωρωμένη συνείδηση (πράγ-
μα πάρα πολύ σπάνιο), σ’
ὅλες τίς ἄλλες περιπτώ-
σεις, ἐάν ἡ ἔγκυος ἔχει τή
στήριξη τοῦ πατέρα τοῦ
παιδιοῦ, τῶν γονέων, τῶν
συγγενῶν καί τῶν φίλων

ληφθέν ἐντός του σώματος τῆς
μητέρας του)8, αὐτό, λοιπόν,
τό τόσο ὑπό τήν ΑΒ ταυτό-
τητα  πολύτιμο πλάσμα κα-
θίσταται ὑπό τή ΓΔ ταυτότη-
τά του, «αὐθωρεί καί πα-
ραχρῆμα», ἄχρηστο, ἀποβλη-
τέον, καί ἄξιο θανάτου, θα-
νάτου δέ ἐν πολλοῖς μαρτυ-
ρικοῦ9. 

Σ’ αὐτό, λοιπόν, τό σημεῖο
ἀποκαλύπτεται ἡ ὑποκρισία
μας ὡς κυπριακή κοινωνία:
Ἀπό τή μία δηλαδή ἀμνη-
στεύουμε κάθε ἀθέμιτο μέσο
πρός ἐπιτυχία τοῦ ὑψίστου
στόχου (δηλαδή τήν ἀπόκτη-
ση τέκνου) καί ἀπό τήν ἄλλη,

τήν ἴδια στιγμή, καταβαρα-
θρώνουμε τό, ὄντως ὑψίστης
καί ἀπόλυτης ἀξίας, ἔμβρυο
στό ἐπίπεδο τῶν ἀχρήστων
καί ἀποβλήτων. Βέβαια, θά
μποροῦσε κάποιος νά ἀντι-
τάξει τό ἑξῆς ἐπιχείρημα γιά
νά δικαιολογήσει τήν ἀντινο-
μία: Στήν πρώτη περίπτωση
τό ΑΒ ἔμβρυο εἶναι καρπός
μακροχρόνιας, προγραμματι-
σμένης καί δαπανηρότατης
διαδικασίας, καθώς καί ἰσχυ-
ρότατης, πρός ἀπόκτηση τέ-
κνου, ἐπιθυμίας τῶν κατά νό-
μον καί συνήθως φυσικῶν
γονέων του. Ἀντίθετα, στή
δεύτερη τό ἐξώγαμο ἔμβρυο
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8. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τήν περίπτωση ἐμβρύου–τέκνου ἄγαμης γυναί-
κας καί πατέρα ἀνεύθυνου, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι δέν θέλει νά ἀναλάβει τήν εὐθύ-
νη τῶν πράξεών του καί ζητᾶ ἤ προτιμᾶ τήν δι’ ἐκτρώσεως ἐξαφάνιση τοῦ καρ-
ποῦ τῶν σχέσεών τους. Προφανῶς, ἴση ἀξία μέ τό ἐξώγαμο ἔχει καί τό ἐντός
του γάμου συλληφθέν, ἀλλά γιά κάποιους λόγους ἀνεπιθύμητο τέκνο.

9. Περιγραφή τῶν φρικιαστικῶν μεθόδων διενέργειας τῶν ἐκτρώσεων, μέ πα-
ράθεση σχετικῶν φωτογραφιῶν, βλ. στό δωρεάν διανεμόμενο ἔντυπο πού ἐξέ-
δωσε ὁ Μή Κυβερνητικός Ὀργανισμός Κοινωνικῆς Φροντίδας, «Θεόφιλος», ὑπό
τόν τίτλο «Μαμά ζῶ καί ἄς μή τό ξέρεις…». Τέτοια ἐνημερωτικά ἔντυπα εἶναι
πολλαπλῶς σκόπιμο νά ὑπάρχουν καί νά διανέμονται στούς ναούς, στά ἰατρεῖα,
κλινικές, ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα (Γυμνάσια, Λύκεια, Πανεπιστήμια) κ.λπ. καί
νά διαβάζονται ἀπό τούς πιστούς, καί μάλιστα τούς νέους. Κάποιες, βέβαια,
φωτογραφίες καί περιγραφές ἐνδεχομένως σέ κάποιες ψυχές νά προκαλοῦν
αἰσθήματα φρίκης. Τοῦτο εἶναι ἐνίοτε σκόπιμο, προκειμένου νά δοθεῖ ἡ πραγ-
ματική εἰκόνα τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἔκτρωσης καί νά παιδαγωγηθοῦν προλη-
πτικά οἱ νέοι μας.

10. Γιά τήν πρός τήν ἔγκυο καί πιεζόμενη νά προβεῖ σέ ἔκτρωση μητέρα,
θά ἀναφερθοῦμε σέ ξεχωριστή παράγραφο.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ



11. Βλ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου (Ἀρχιμ.), Προγαμιαῖες σχέσεις. Πολιτι-
κός γάμος. Ἀμβλώσεις (Ἀναδημοσιεύσεις ἄρθρων), ἐκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθή-
να 1986, σ. 64.

της, τῶν ἰατρῶν, νοση-
λευτῶν, ψυχολόγων, κοινω-
νικῶν λειτουργῶν, ἀστυνο-
μικῶν καί ἐν γένει ὅλων
τῶν ἐκπροσώπων τῆς ὀργα-
νωμένης πολιτείας καί τοῦ
εὐρύτερου κοινωνικοῦ συ-
νόλου, τότε σέ καμιά περί-
πτωση δέν θά θελήσει νά
προβεῖ στήν ὄντως ἀποτρό-
παια πράξη τῆς ἄμβλωσης.
Καί μάλιστα, κατά τρόπο
πού ὁ θάνατος, πολλές φο-
ρές, δέν θά ἐπέλθει ἀκαρι-
αίως, ἀλλά μετά ἀπό πο-
λύωρη δοκιμασία φρικτῶν
πόνων του, κατά πάντα
ἀθώου καί ἀνυπεράσπιστου,
θύματος–τεκνού της, τοῦ
«ὁποίου τό μοναδικό ‘‘ἔγκλη-
μα’’ ὑπῆρξε, ὅτι κατ’ ἐπιτα-
γήν ἀτέγκτων καί ἀδηρίτων
Νόμων, ἔλαβε ὕπαρξιν»11.

• Καμιά, λοιπόν, ἔγκυος γυ-
ναίκα στό βάθος – βάθος δέν
θέλει νά θανατώσει τό τέκνο
της.  Τό πολύ – πολύ θά δε-
χόταν νά τό παραδώσει,

μετά τή γέννησή του, πρός
υἱοθεσία σέ ἄτεκνο ζευγάρι.

Στό σημεῖο ἀκριβῶς αὐτό
εἶναι πού ἡ ὀργανωμένη πο-
λιτεία καλεῖται νά παρέμβει
δυναμικά, ἔτσι ὥστε νά φέρει
σέ συνάντηση καί νά ὁδηγήσει
σέ ἀλληλοβοήθεια δύο ζευγά-
ρια μέ διαφορετικές, ἀλλά
ἀλληλοσυμπληρούμενες, ἀνάγ-
κες καί συγκλίνουσες ἐπιθυ-
μίες. Δηλαδή ἀπό τή μία του
ἄτεκνου, στείρου ζευγαριοῦ
πού ποθεῖ διακαῶς τήν ἀπό-
κτηση τέκνου καί ἀπό τήν
ἄλλη τῶν γονέων ἑνός ἤδη
κυοφορούμενου τέκνου, οἱ
ὁποῖοι, ἔστω καί ἄν τό ἀγα-
ποῦν, ἀδυνατοῦν γιά διάφο-
ρους λόγους νά τό ἀναθρέ-
ψουν καί εἶναι πρόθυμοι, ὅταν
γεννηθεῖ νά τό προσφέρουν
πρός υἱοθεσία.

Ἀναλυτικότερα, θά ἀνα-
πτύξουμε τά πιό πάνω σέ ἑπό-
μενο ἄρθρο.

(Συνεχίζεται)
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Τ ό γνώρισμα τοῦ μεγά-
λου εἶναι ὄχι μόνο νά
ἐπαρκεῖ στά μεγάλα,

ἀλλά νά κάνει μέ τή δύναμή
του καί τά μικρά μεγάλα»,
γράφει σέ μία
ἐπιστολή τοῦ ὁ
Μέγας Βασίλει-
ος, γιά νά ἐξηγή-
σει στόν φίλο
του Εὐσέβιο, ἐπί-
σκοπο Σαμοσά-
των, τό γιατί συ-
νήργησε στό νά
τοποθετηθεῖ ὁ
ἀγαπημένος του
φίλος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
στή μικρή καί ἄσημη ἐπι-
σκοπή τῶν Σασίμων.

Τά ἴδια θά μποροῦσε νά
ἐπαναλάβει κανείς στίς μέρες
μας γιά τή μικρή καί φτωχή
Μητρόπολη τῆς Κόνιτσας,
πού εὐτύχησε, ὅμως, νά ἔχει
γιά Μητροπολίτη, τόν πλού-
σιο πνευματικά ἐπίσκοπο,

τόν μακαριστό Μητροπολίτη
Σεβαστιανό.

Ὁ μακαριστός Μητροπο-
λίτης Σεβαστιανός (κατά κό-
σμον Σωτήριος Οἰκονομίδης)

γεννήθηκε τήν
20ή Ἰουνίου 1922
στά Καλογρηα-
νά Καρδίτσης.
Μετά τήν ἀπο-
φοίτησή του ἀπό
τό Δημοτικό Σχο-
λεῖο τῆς πατρί-
δας του καί τοῦ
ἡμ ιγυμνασ ίου
Φαρσάλων, φοί-

τησε στό Ἱεροδιδασκαλεῖο
Κορίνθου καί στή συνέχεια
στό Γυμνάσιο Καρδίτσης,
ἀπό τό ὁποῖο ἔλαβε τό ἀπο-
λυτήριό του τό 1941. Φοίτη-
σε στή Θεολογική Σχολή
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε
τό ἔτος 1949. Μετά τήν
ἐκπλήρωση τῶν στρατιω-

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 

Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης,
Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου

Ἱεροδιακ. Πολυβίου Λαμπρινίδη

Θεολόγου

ΜΟΡΦΕΣ

123ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

«



125ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ124 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

θρησκευτικῆς τους ἐλευθε-
ρίας. Στόν ἐνθρονιστήριό
του λόγο ἀναφέρει χαρα-
κτηριστικά: «Κατά τήν στιγ-
μήν αὐτήν καθ’ ἤν τό πρῶτον
ἀνέρχομαι τόν θρόνον τοῦτον,
ἡ σκέψις μου στρέφεται...
πρός τούς ἀλυτρώτους ἀδελ-
φούς μας τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, τούς στενάζοντας ὑπό
τόν ζυγόν τῆς πικρῆς δου-
λείας, διά νά τούς βεβαι-
ώσωμεν ὅτι ὄχι μόνον αἱ
προσευχαί μας θά τούς συ-
νοδεύουν καθημερινῶς, ἀλλά
καί πᾶν τό δυνατόν θά πρά-
ξωμεν, ὅπως λυτρωθοῦν τῶν
δεσμῶν τῆς δουλείας».

Τό ποιμαντικό του ἔργο τε-
ράστιο. Ἔκτισε περικαλλῆ
ναό πρός τιμή τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τόν
μεγαλύτερο στήν Ἑλλάδα
ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο τοῦτο
ναό. Ἀνακαίνισε δύο ἱστορι-
κές Μονές, τοῦ Στομίου (18ος
αἰ.) καί τοῦ Μολυβδοσκε-
πάστου (7ος αἰ.). Ἵδρυσε
γη  ροκομεῖο, ραδιοφωνικό
σταθμό, οἰκοτροφεῖα καί
ἀναδιοργάνωσε τό πνευμα-
τικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως
μέσα ἀπό κατηχητικά, ὁμι-
λίες, κηρύγματα καί ἐκδη-
λώσεις. Κοντά του ἦρθαν

κληρικοί, καθηγητές καί ἐπι-
στήμονες, οἱ ὁποῖοι μέ αὐτο-
θυσία πρόσφεραν κοντά του
τίς ὑπηρεσίες τους στήν
Ἐκκλησία. 

Στίς 27 Αὐγούστου, ἐνῶ ὁ
ἴδιος πάλευε μέ τήν ἐπάρα-
τη νόσο, προαισθανόμενος τό
τέλος του, ἔγραψε ἰδιοχείρως
τή διαθήκη του μέσα ἀπό
τήν ὁποία φάνηκε γιά ἀκό-
μα μία φορά ἡ λαμπρή προ-
σωπικότητά του. Ἀφοῦ εὐχα-
ρίστησε τόν Θεό γιά τή ζωή
πού τοῦ χάρισε καί γιά τό
μέγα δῶρο τῆς ἀρχιερωσύνης,
ζήτησε συγχώρεση ἀπό αὐ -
τούς πού λύπησε καί πα-
ράλ ληλα συγχώρεσε ὅσους
τόν πίκραναν. Ἀνέφερε, ἐπί-
σης, ὅτι καμιά περιουσία
δέν ἀπόκτησε κινητή ἤ ἀκί-
νητη, παρά μόνο κάποια βι-
βλία καί ἄμφια. Τέλος, πα-
ρακάλεσε, ὅπως ἡ νεκρώσι-
μη ἀκολουθία ψαλεῖ στόν
ναό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ καί ἡ ταφή του νά
λάβει χώρα στή Μονή Μο-
λυβδοσκεπάστου.

Παρέδωσε τήν ψυχή του
στόν Κύριο στίς 12 Δεκεμ-
βρίου τοῦ 1994, ἀφήνοντας
πίσω του μνήμη ἀγαθή. Ἄς
εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

τικῶν του ὑποχρεώσεων, ἔγι-
νε τό 1952 μέλος τῆς Ἀδελ-
φότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ»
(καί ἀργότερα, τό 1960, τῆς
Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο
ΣΩΤΗΡ»).

Προσλήφθηκε ἀρχικά ὡς
λαϊκός ἱεροκήρυκας στήν
περιφέρεια Μεσσηνίας. Στή
συνέχεια, ἐκάρη μοναχός
στήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων
Πετράκη, μετονομασθείς εἰς
Σεβαστιανό. Χειροτονήθηκε
Διάκονος ἀπό
τόν τότε Μητρο-
πολίτη Λήμνου
(κατόπιν Τρίκκης
καί Σταγῶν Διο-
νύσιο), τόν Αὔ -
γουστο τοῦ 1956.
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ
1957, μετά τήν
εἰς πρεσβύτερον
χειροτονία του,
διορίστηκε ἱεροκήρυκας στήν
Ἱερά Μητρόπολη Ἰωαννί-
νων. Ὑπηρέτησε ἐκεῖ γιά
δέ κα συναπτά ἔτη καί στή
συνέχεια τό 1967 ἐξελέγη
Μητροπολίτης Δρυϊνουπό-
λεως Πωγωνιανῆς καί Κονί-
τσης.

Αἰσθανόμενος τή μεγάλη
αὐτή εὐθύνη τῆς κλήσεώς
του, στόν λόγο του τή στιγ-

μή τῆς χειροτονίας του σέ
ἐπίσκοπο ἀνέφερε: «Οἱ και-
ροί εἶναι χαλεποί. Ἡ πίστη
πολλῶν κλυδωνίζεται. Ἡ
ἁμαρτία ἀποθρασύνεται.
Τό κακό κορυφοῦται. Χρει-
άζονται, ἑπομένως, ἐπί-
σκοποι ἱκανοί, μέ πίστη, μέ
ἁγιότητα, μέ αὐταπάρνη-
ση, μέ πύρινο ζῆλο, μέ
μόρφωση». 

Ἔτσι, ὁ ἴδιος ἀνέδειξε μέ
τό πολύπλευρο ἔργο του

τή φτωχή του
Μητρόπολη, τό
προπύργιο αὐτό
τοῦ ἀκριτικοῦ
Ἑλ  ληνισμοῦ καί
προμαχώνα τῶν
ἑλληνορθοδόξων
ἰδεωδῶν καί ὁρα-
μάτων. Τό ὄνομα
τοῦ Μητροπολί-
τη Σεβαστιανοῦ

ἔγινε πανελληνίως, ἀλλά καί
παγκοσμίως, γνω  στό καί γιά
τή μαχητικότητά του στή
διεκδίκηση τῶν δικαίων τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, ἀφοῦ ἀντιτάχθηκε στό
τυραννικό καθεστώς τοῦ Χό-
τζα καί πάλεψε μέ σθένος
γιά τήν ἐπικράτηση τῶν δι-
καίων τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἑλ ληνισμοῦ καί τῆς

ΜΟΡΦΕΣ
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Σάββατο, λίγο πρίν
ἀπό τό μεσημέρι,

καί ὁ Γιῶργος μόλις γύ-
ρισε ἀπό τό κατηχητικό.
Φαίνεται ἰδιαίτερα χα-
ρούμενος, ἔχει ἕνα πολύ
γλυκό καί ἀποφασιστι-
κό χαμόγελο στά χείλη
του. Ὁ πρῶτος πού συ-
νάντησε μπαίνοντας στό
σπίτι, ἦταν ὁ πατέρας
του, ὁ ὁποῖος χάρηκε
πού τόν εἶδε ἔτσι καί
ἀνταπέδωσε τό χαμόγε-
λο. Δέν ρώτησε τόν
λόγο, δέν εἶχε καί τόση
σημασία. Τόν ἔφτανε
πού ὁ γιός του ἦταν χα-
ρούμενος. Ἄλλωστε, ἀπό
τό κατηχητικό εἶχε γυ-
ρίσει, λογικό ἦταν νά
αἰσθάνεται χαρά. Κάτι
ὡραῖο θά ἔμαθε καί σή-
μερα.

Σέ λίγο, ὁ Γιῶργος
«ὁμολόγησε» τόν λόγο
τῆς ξεχωριστῆς αὐτῆς
χαρᾶς πού ἔνιωθε καί
ἔδειχνε σή μερα.

- Μπαμπά, σήμερα
μάθαμε ἕνα καινούργιο

στοῦ. Καί τό ὄνομά σου σοῦ δίνει τό πιό κα-
τάλληλο παράδειγμα γιά νά τό πετύχεις αὐτό. Νά
γίνεις ὄχι ἁπλός στρατιώτης, ἀλλά ἀξιωμα-
τοῦχος στόν στρατό τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τόν Ἅγιο
Γεώργιο. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος, Γιῶργο μου, ὅταν
μπῆκε στόν στρατό φάνηκε πολύ γενναῖος καί
ἔκανε σπουδαία κατορθώματα. Ἔτσι, τόν ἔκαναν
ἀνώτερο καί τοῦ ἔδωσαν τόν τίτλο τοῦ κόμη. Ἐκεί-
νη τήν ἐποχή ὁ αὐτοκράτορας δέν ἤθελε τούς Χρι-
στιανούς καί προσπαθοῦσε νά τούς βρεῖ γιά νά
τούς σκοτώσει. Ὅταν ἀνακάλυψε πώς ὁ Γεώρ-
γιος, πού τοῦ εἶχε καί ἰδιαίτερη συμπάθεια, ἦταν
Χριστιανός, θύμωσε πάρα πολύ. Ἀρχικά, προ-
σπάθησε νά τόν πείσει νά ἀλλάξει θρησκεία. Ἀλλά
ὁ Γεώργιος, ὡς πιστός στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ,
ὄχι μόνο δέ ν ἔκανε κάτι τέτοιο, ἀλλά ὁμολόγη-
σε μπροστά σέ ὅλους μέ θάρρος ὅτι ἦταν Χρι-
στιανός. Καί φυσικά, αὐτό δέν ἄρεσε στόν
αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος τόν ἔστειλε σέ βασανι-
στήρια. Ἐπειδή ὅμως ἦταν κοντά στόν Χριστό,
γλύτωσε ἀπό ὅλα. Καί ἀπό τά καυτά σίδερα πού
τοῦ ἔβαλαν στά πόδια, καί ἀπό τόν τροχό μέ τά
μαχαίρια, μέ τόν ὁποῖο προσπάθησαν νά διαλύ-
σουν τό σῶμα του, καί ἀπό τά δηλητήρια πού
τοῦ ἔδωσαν νά πιεῖ. Καί ξέρεις; Κάθε φορά πού
περνοῦσε ἀπό τά βασανιστήρια καί δέν πάθαι-
νε τίποτα, κι ἄλλοι ἄνθρωποι, ἀπό αὐτούς πού
παρακολουθοῦσαν ἤ πού τό μάθαιναν, γίνονταν
Χριστιανοί. Μπορεῖς νά σκεφτεῖς τώρα γιατί ὁ Γε-
ώργιος τά κατάφερε νά ξεφύγει ἀπό τόσα βα-
σανιστήρια;

- Ἦταν στρατιώτης Χριστοῦ!, ἀπάντησε ὁ μι-
κρός, τραγουδώντας τό καινούργιο τραγούδι
τοῦ κατηχητικοῦ.

- Ἀκριβῶς! Ἦταν κοντά στόν Θεό, γι’ αὐτό καί
ὁ Θεός ἔμεινε κοντά του στίς δύσκολές του ὧρες.
Βλέπεις; Ἔτσι θά γίνεις κι ἐσύ ἕνας σωστός καί
καλός στρατιώτης καί θά πάρεις ἀξιώματα. Ὄχι
ὅπως αὐτά πού εἶχε ὁ Γεώργιος στή γῆ, μά σάν

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥ!

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

τραγούδι στό κατηχητικό. Λέει (καί ἄρχισε νά τρα-
γουδᾶ):

«Γιά στρατιώτης  εἶμαι πολύ μικρός
γιά τό πεζικό καί γιά τό ἱππικό.
Εἶμαι μικρός γιά νά πυροβολῶ, 
μά εἶμαι στόν στρατό τοῦ Χριστοῦ.
Εἶμαι στρατιώτης Χριστοῦ! Διατάξτε!».

«Τί ὡραία πού τά λέει τό τραγούδι», σκέφτηκε
ὁ πατέρας. «Νά ξέρει ὅμως ἄραγε ὁ Γιωργάκης μου
πῶς νά γίνει ἕνας σωστός καί καλός στρατιώτης
Χριστοῦ;». Δέν πρόλαβε νά ὁλοκληρώσει τή σκέ-
ψη του καί ὁ γιός του τοῦ ἔδωσε καί πάλι ἀφορ-
μή γιά νά τοῦ ἐξηγήσει αὐτό πού ἤθελε.

- Θά γίνω κι ἐγώ στρατιώτης Χριστοῦ!, εἶπε μέ
μεγάλη ἀποφασιστικότητα καί δείχνοντας τή γρο-
θιά του.

Ὁ πατέρας τώρα χαμογέλασε πιό πλατιά. Χαι-
ρόταν, ἔνιωθε περήφανος γιά τό παιδί του καί γι’
αὐτή του τή δήλωση. Καί ἄρχισε νά τοῦ μιλᾶ. Πόσο
τό ἀπολάμβανε αὐτό...

- Νά γίνεις, παιδί μου! Νά γίνεις στρατιώτης Χρι-

κι αὐτά πού κέρδισε ἡ
ψυχή του, ὅταν πῆγε
στόν οὐρανό.

Τό χαμόγελο τοῦ
Γιώργου ὅσο πάει γίνε-
ται πιό πλατύ, ἐνῶ ὁ
πατέρας συνεχίζει τήν
ἱστορία του.

- Ἕνας πιστός στρα-
τιώτης, δέν προδίδει
ποτέ τήν πατρίδα του
καί θυσιάζει ἀκόμα καί
τή ζωή του γι’ αὐτή.
Ἔτσι ἔκανε κι ὁ Ἅγιος
Γεώργιος. Δέν πρόδωσε
τήν οὐράνια πατρίδα
του καί πάλεψε γι’
αὐτή. Ἀφοῦ εἶδε ὁ
αὐτοκράτορας ὅτι κα-
νένα βασανιστήριο δέν
ἔπιανε πάνω στόν Γε-
ώργιο, διέταξε νά τόν
ἀποκεφαλίσουν κι ἔτσι
θυσιάστηκε κιόλας τε-
λικά. Στρατιώτης μέ
ἀξιώματα στόν στρατό
τῆς πατρίδας του,
στρατιώτης καί τοῦ
Χριστοῦ. Στρατιώτης
πού ἀξίζει ὅλους τους
τίτλους καί ὅλα τά βρα-
βεῖα πού δίνουν σ’ αὐτό
τό... «στρατόπεδο». Νά
γίνεις, λοιπόν, Γιωργά-
κη μου, στρατιώτης
Χριστοῦ, ὅπως λέει καί
τό τραγούδι σου, καί
σοῦ εὔχομαι νά πάρεις
τό πιό ψηλό ἀξίωμα!






