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Μέ τό τεῦχος αὐτό, τό περιο-
δικό μας «Παρέμβαση Ἐκκλη-

σιαστική» εἰσέρχεται στό δεύτερο
ἔτος τῆς παρουσίας του στήν ζωή
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εὔχομαι,
λοιπόν, νά συνεχίσει, συνεχῶς βελ-
τιούμενο, νά προσφέρει
γιά πολλά ἀκόμη ἔτη
στό χριστεπώνυμο
πλή ρωμα τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ.

Ἐπειδή χρονικά τό
τεῦχος αὐτό συμπίπτει
μέ τήν ἔναρξη τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἡ πρώτη Κυριακή τῆς
ὁποίας εἶναι ἀφιερωμένη στόν
θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, σκέφθη-
κα νά διατυπώσω λίγες ἁπλές
σκέψεις πάνω σ’ αὐτό τό μεγάλο
θέμα, τήν Ὀρθοδοξία μας.

Μία ἀπό τίς ἀπεικονίσεις τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ τήν
παραδοσιακή βυζαντινή τεχνοτρο-
πία, εἶναι καί αὐτή πού Τόν ὀνο-

μάζει: «Ἡ Χώρα τῶν ζώντων»!
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός μας
εἶναι ὁ χῶρος, ὅπου κατοικοῦν
αὐτοί πού εἶναι ὄντως ζωντανοί,
δηλαδή ἔχουν τήν πραγματική ζωή,
τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Θ’ ἀπορήσει ἴσως
κάποιος: Ἔχει σχέση ἡ
εἰκόνα αὐτή μέ τό
θέμα τῆς Ὀρθοδοξίας;
Καί βέβαια ἔχει!
Πρῶτον, ἐπειδή ἡ Κυ-
ριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
εἶναι καί ἑορτή τῆς
ἀναστηλώσεως τῶν
ἱερῶν εἰκόνων. Δεύτε-

ρον, ἐπειδή ἡ Ὀρθοδοξία, σέ τελι-
κή ἀνάλυση, εἶναι αὐτή πού μέ
ἀσφαλῆ τρόπο ὁδηγεῖ τόν ἄνθρω-
πο στόν Χριστό, τήν «Χώρα τῶν
ζώντων».

Πρίν  ἐξηγήσουμε τά παραπάνω,
πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ἡ Ὀρθο-
δοξία δέν εἶναι μία φιλοσοφική ἤ
θρησκευτική ἰδεολογία. Εἶναι ἡ
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ἀποκαλυφθεῖσα ἀπό τόν Χριστό
πίστη, ἡ ὁποία, ὅταν γίνεται τρό-
πος ζωῆς, δίνει στόν ἄνθρωπο τήν
αἰώνια ζωή καί τήν θέωση. 

Γιά νά γίνουν σαφέστερα τά λε-
γόμενα, ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Τρια-
δικός Θεός, «ὁ Πατήρ, δι’ Υἱοῦ, ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι», ὅπως ἑρμηνεύουν
οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἐδημιούργησε «ἐκ
τοῦ μή ὄντος» τό σύμπαν καί τέ-
λος τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα
(Θεοῦ) καί ὁμοίωσιν». Αὐτό ση-
μαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος προικίσθη-
κε μέ θεϊκά χαρίσματα, (τό «κατ’
εἰκόνα»), τά ὁποῖα, μέ τήν ὑπακοή
του στό θέλημα τοῦ Δημιουργοῦ καί
τήν ἐνέργεια τῆς Θείας Χάρης, μπο-
ροῦσε  νά αὐξήσει καί νά φθάσει
στήν θέωση (τό «καθ’ ὁμοίωσιν»). 

Δυστυχῶς, ἡ πορεία αὐτή τοῦ
ἀνθρώπου  ἀπό τό «κατ’ εἰκόνα»
στό «καθ’ ὁμοίωσιν», ἡ πορεία
πρός τήν θέωση, ἀνακόπηκε λόγω
τῆς παρακοῆς καί πτώσεως τοῦ
Ἀδάμ μέ τήν συμβουλή τοῦ ἀνθρω-
ποκτόνου διαβόλου.

Ἡ «ἀμαύρωσις τοῦ κατ’ εἰκόνα»,
ὁ σκοτασμός τοῦ νοῦ, ἡ ἁμαρτία,
τά πάθη, οἱ θλίψεις, ἡ φθορά καί
τέλος  ὁ θάνατος ἦταν τά ἀποτε-
λέσματα τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ.
Ἀρρώστησε ἡ ρίζα τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους, τό ζεῦγος τῶν πρωτοπλά-
στων, καί τά ἀποτελέσματα τῆς
πτώσεως πέρασαν ὡς κληρονομική
ἀσθένεια σ’ ὅλο τό ἀνθρώπινο γέ-
νος. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος βρέθηκε νά

κατοικεῖ «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανά-
του» (Ἡσ. η΄, 23). 

Ἀπό τήν φρικτή αὐτή κατάστα-
ση ἦλθε ν’ ἀπαλλάξει τό γένος τῶν
ἀνθρώπων ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ, «γενόμενος  ἄνθρωπος», χω-
ρίς νά πάψει νά εἶναι Θεός. Ἔγι-
νε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χρι-
στός. Μᾶς λέει ὁ Ἴδιος τό γιατί:
«ἐγώ ἦλθον, ἵνα ζωήν ἔχωσι (οἱ
ἄνθρωποι) καί περισσόν ἔχωσιν»
(Ἰω. ι΄, 10).

Τά ὅσα ἐδίδαξε, ἔπραξε καί
ἔπαθε ἀπό τήν Γέννησή Του μέχρι
τήν Ἀνάληψή Του καί τήν ἀπο-
στολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι τό
«μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον» (Α΄
Τιμ. γ΄, 16). Αὐτό καλούμαστε νά
δεχθοῦμε, νά πιστέψουμε καί νά
βιώσουμε προκειμένου ν’ ἀπαλλα-
γοῦμε ἀπ’ τίς τρομερές συνέπειες
τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος,
κυρίως τόν θάνατο, κερδίζοντας τήν
αἰώνιο ζωή καί τό «περισσόν», πού
ἦλθε νά δώσει ὁ Χριστός, δηλαδή
τή θέωση! 

Αὐτή μέ δύο λόγια εἶναι ἡ Ὀρθό-
δοξη Πίστη μας πού σέ τελική ἀνά-
λυση εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «Ἡ
τελεία Πίστις Ἰησοῦς Χριστός», λέει
ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος πρός
τούς Σμυρναίους. Ὁ δέ ἅγιος Μά-
ξιμος ὁ Ὁμολογητής, μετά ἀπό
αἰῶνες, τό ἐπιβεβαιώνει, λέγον-
τας: «Χριστόν δέ φαμέν εἶναι (λέμε
ὅτι εἶναι) τήν ἐνυπόστατον πί-
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στιν».
Ὅταν, ἑπομένως, ἀλλοιώνεται ἡ

Πίστη, βλασφημεῖται ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός! Αὐτός πού διδάσκει ἤ δέ-
χεται τήν ἀλλοιωμένη πίστη καί
ἐμμένει σ’ αὐτήν, βλασφημεῖ τόν
Χριστό, ἀλλά καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Αὐτό ἐνέπνευσε τοῦ Ἁγίους Ἀπο-
στόλους καί τούς διαδόχους τους,
τούς Ἁγίους Πατέρες, νά διδάξουν
καί ἑρμηνεύσουν τήν ἀποκαλυ-
φθεῖσα ἀπό τόν Χριστό σωστική
Ἀλήθεια, δηλαδή τήν Ὀρθοδοξία
μας. «Ὅς δ’ ἄν βλασφημήσῃ εἰς τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν
εἰς τόν αἰῶνα» (Μάρκ. γ΄, 29). 

Ἔχοντας αὐτά ὑπόψη, κατα-
νοοῦμε γιατί οἱ Ἅγιοι μέ τόσο
ζῆλο, τόσους ἀγῶνες καί τόσες θυ-
σίες (πολλές φορές καί τῆς ζωῆς
τους), πάλεψαν  νά κρατήσουν ἀνό-
θευτη τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Κα-
τανοοῦμε, ἐπίσης, γιατί στίς Οἰκου-
μενικές Συνόδους, ἐμπνεόμενοι
ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐφρόντισαν
νά διατυπώσουν μέ θαυμαστή
ἀκρίβεια σέ Δόγματα ἤ Ὅρους τήν
Ὀρθοδοξία μας.

Μοναδικός σκοπός τῶν Ἁγίων
Πατέρων ἦταν νά διαφυλάξουν
τούς πιστούς μέσα στά ὅρια τῆς
Μάνδρας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
δέν εἶναι ἀνθρώπινο σωματεῖο ἤ
ὀργάνωση, ἀλλά Θεανθρώπινος
Ὀργανισμός, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
μέ κεφαλή τόν Χριστό καί μέλη
τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς. Ἀφοῦ,

ὅπως ἤδη εἴπαμε, ὁ Χριστός εἶναι
«ἡ Χώρα τῶν ζώντων», τό ἴδιο εἶναι
καί ἡ Ἐκκλησία, ἐφ’ ὅσον εἶναι τό
Σῶμα Του. 

Ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἐντός τῆς «Χώρας τῶν ζών-
των», ὑπάρχουν ὅλα τά μέσα πού
ζωογονοῦν τόν ἄνθρωπο. Εἶναι τό
αὐθεντικό πνευματικό θεραπευ-
τήριο, στό ὁποῖο οἱ ἰατροί (οἱ πνευ-
ματικοί) χρησιμοποιοῦν τά σωστι-
κά φάρμακα (τόν λόγο τοῦ Θεοῦ,
τά ἅγια μυστήρια κ.λπ.), γιά νά θε-
ραπεύσουν τήν ἀρρωστημένη
ἀνθρώπινη φύση μας (πού κληρο-
νομήσαμε ἀπ’ τόν πρῶτο Ἀδάμ),
ὥστε νά μᾶς ἑνώσουν μέ τόν Θεό.
Ἔτσι ἐπιτυγχάνουμε τήν κάθαρση
τοῦ «κατ’ εἰκόνα» (ἀπαλλαγή ἀπ’
τήν ἁμαρτία, τά πάθη καί τόν σκο-
τασμό τοῦ νοῦ) καί ὁδηγούμαστε
στό «καθ’ ὁμοίωσιν», δηλαδή τήν
θέωση!

Νά, γιατί ἔχει τόσο μεγάλη ση-
μασία ἡ Ὀρθοδοξία μας. Νά, γιατί
ὁ ἅγιος Κυπριανός ἔλεγε: «Ἐκτός
τῆς (Ὀρθοδόξου) Ἐκκλησίας, οὐδε-
μία σωτηρία». Νά, γιατί ὁ Ἰωσήφ ὁ
Βρυέννιος (δάσκαλος τοῦ ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ) ἔλεγε:
«οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὀρθο-
δοξία. Οὐ ψευσόμεθά σε πατρο-
παράδοτον σέβας». Εἶναι ὄντως
θέμα ζωῆς καί θανάτου. Καί μάλι-
στα αἰωνίου ζωῆς καί αἰωνίου θα-
νάτου! 

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
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ΜΝΗΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΔρροοςς  ΦΦααίίδδωωννοοςς  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοουυ

(Ἑβρ. ιγ΄, 7-16)

«77 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν
λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε
τὴν πίστιν. 88 Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας. 99 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ
χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ
περιπατήσαντες. 1100 ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν
ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες· 1111 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα
περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ Ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατα-
καίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· 1122 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου
αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε. 1133 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν
ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· 1144 οὐ γὰρ ἔχομεν
ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 1155 δι’ αὐτοῦ οὖν
ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ' ἔστι καρπὸν
χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 1166 τῆς δὲ εὐποιίας καὶ κοινωνίας
μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός».

Ὅταν ἡ μνήμη μεγάλων Ἁγίων τύχει νά συμπέσει κατά τή
μέρα Κυριακή, διαβάζεται στούς ἱερούς ναούς Ἀποστολικό ἀνά-
γνωσμα, πού σχετίζεται νοηματικά μέ τό βίο ἤ τήν δράση ἤ τήν
ἰδιότητα αὐτῶν τῶν Ἁγίων. Αὐτό ἀκριβῶς ἔχει συμβεῖ κατά τήν
Κυριακή, 18 Ἰανουαρίου 2009, ἡμέρα μνήμης τῶν ἁγίων Ἀθανα-
σίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί ὡς
ἐπίσκοποι τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι
Ἀποστολική, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἀνά τούς αἰῶνες Ὀρθόδοξοι
Ἱεράρχες, εἶναι διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, τόσο κατά τή χειρο-
τονία, ὅσο κυρίως κατά τήν ἁγιοπνευματική παρακαταθήκη.
Ἁρμόζουν, συνεπῶς, καί σ’ αὐτούς τά ὅσα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ἔγραφε πρός τούς Ἑβραίους, ἀναφορικά πρός τό ρόλο καί τό
ἔργο τοῦ ἐπισκόπου καί τή σχέση τῶν πιστῶν μαζί του.

Τούς ἐκκλησιαστικούς τους ἡγέτες, τούς ἡγουμένους, ὅπως
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τούς ἀποκαλεῖ ὁ Παῦλος, ὀφείλουν οἱ πιστοί νά τούς μνημο-
νεύουν, δηλαδή νά τούς διατηροῦν διαρκῶς στή μνήμη τους,
ὥστε ἡ ἀνάμνηση αὐτή νά παρακινεῖ τίς ψυχές τους στή μίμηση.
Καί ἡ μίμηση αὐτή ἀφορᾶ κυρίως τό ἔργο τῆς διδαχῆς τοῦ
λόγου, ἀλλά καί τήν προβολή πρός τά ἔξω τοῦ χριστιανικοῦ
ἤθους καί τῶν θεαρέστων ἔργων. Δέν πρέπει, ἀσφαλῶς, νά λη-
σμονεῖ ὁ πιστός ὅτι τήν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ καί τή δυνα-
τότητα τῆς σωτηρίας τήν ὀφείλει, μετά τό Θεό, στόν Ἐπίσκοπό
του, μέσω τοῦ ὁποίου διοχετεύεται στούς λειτουργούς Του τό
χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης καί ὅσα ἀπορρέουν ἀπό αὐτό, ἀλλά καί
σέ ὅλους τους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ἡ εὐλογία τοῦ κηρύγμα-
τος ἤ τῆς φιλανθρωπίας ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης πνευματικῆς
δραστηριότητας.

Οἱ ἀνά τούς αἰῶνες ἡγούμενοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, τό σύνολο δηλαδή τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, διέ-
δωσαν καί στήριξαν τήν πίστη κάτω ἀπό ἀντίξοες, κατά κανόνα,
συνθῆκες, ἀλλά καί τήν κατέγραψαν συστηματικά, εἴτε μέσω
τῆς συμμετοχῆς τους στίς Τοπικές ἤ Οἰκουμενικές Συνόδους,
εἴτε στίς σελίδες τῶν δογματικοθεολογικῶν τους συγγραμμάτων.
Ὡστόσο, ἡ πίστη αὐτή τῶν Πατέρων μας διατηρήθηκε ἀνόθευτη,
γιατί στούς ὑπέρ πίστεως ἀγῶνες καί στίς μαρτυρικές διαδρο-
μές τῶν Ἁγίων μας, βοηθός, ἐμπνευστής καί συμπαραστάτης
ὑπῆρξε πάντοτε ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος, κατά τόν Ἀπόστολο, εἶναι
«χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας». Ὁ Παύλειος
αὐτός λόγος δέν ἀποβλέπει μόνο στόν πρακτικό στόχο τῆς ἐνί-
σχυσης τῶν, σέ κάθε ἐποχή, ἀγωνιζομένων ἐκκλησιαστικῶν
ἡγετῶν, πού ὀφείλουν νά διατηροῦν ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στόν
Κύριο, ὅπως οἱ προκάτοχοί τους, ἀλλά ἐμπεριέχει σημαντικά
δογματικά μηνύματα, νοουμένου μάλιστα ὅτι τό συγκεκριμένο
χωρίο βρίσκεται στήν ἐπιστολή πρός Ἑβραίους, πρός τό λαό δη-
λαδή πού, στήν πλειοψηφία του, ἀπέρριψε τόν Χριστό καί ἀνέ-
μενε τόν ἐρχομό ἑνός ἄλλου Μεσσία. Ὁ Χριστός ὅμως, ὅπως
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὑπῆρχε κατά τή θεότητα
καί πρίν ἀπό τήν κατά σάρκα ἔλευσή Του στή γῆ (χθές) καί
ὑπάρχει στόν ἐνεστῶτα χρόνο (σήμερον) καί θά ὑπάρχει πάν-
τοτε, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Πνεῦμα (καί εἰς τούς αἰῶνας).
Ὅσοι δέν ἀποδέχονται αὐτή τήν ἀλήθεια, κατατάσσονται ἀπό
τόν Ἀπόστολο στήν κατηγορία τῶν «ποικίλων καί ξένων δι-
δαχῶν», ἀπέναντι στίς ὁποῖες οἱ πιστοί ὀφείλουν νά εἶναι ἰδι-

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ



280 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

αίτερα ἐπιφυλακτικοί. Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό τό ρῆμα
«παραφέρομαι», πού χρησιμοποιεῖ ὁ Παῦλος γιά νά καυτηριά-
σει τήν ἐπιπολαιότητα, πού παρατηρεῖται πολλές φορές σέ ζη-
τήματα πίστεως. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης, ἡ λέξη αὐτή χρησιμοποιεῖται γιά «τούς κούφιους καί
ἐλαφρούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι περιφέρονται ἐδῶ κι ἐκεῖ,
καθώς περιφέρει ὁ ἄνεμος τά φρύγανα καί ἄλλα ἐλαφρά χόρτα».
Κατά τόν ἴδιο τρόπο, πολλοί ἀπό ἐμᾶς, ἀντί νά μιμούμαστε τούς
«ἡγουμένους ἡμῶν», παραμένοντας σταθεροί στήν πίστη, κα-
ταντοῦμε πνευματικοί τουρίστες καί χάνουμε τελικά καί τόν
ὅποιο κόπο καταβάλλουμε στήν ὑποτιθέμενη πνευματική μας
πορεία.

Ἡ σθεναρή προσήλωση σ’ αὐτά πού μᾶς παραδόθηκαν ἀπό
τούς Πατέρες ἀπαιτεῖ ἀσφαλῶς κόπους καί θυσίες. Δέν τό
ἀγνοεῖ αὐτό ὁ Ἀπόστολος, γι’ αὐτό καί μᾶς καλεῖ, ἀκολουθών-
τας τόν Χριστό, νά «ἐξέλθωμεν τῆς παρεμβολῆς, τόν ὀνειδισμόν
Αὐτοῦ φέροντες». Νά βγοῦμε δηλαδή ἔξω ἀπό τόν κόσμο καί τίς
ἐπιθυμίες του, κάτι πού ἀσφαλῶς θά προκαλέσει σ’ ἐμᾶς ὀνει-
δισμούς, ἀτιμώσεις καί ποικίλα παθήματα. Ὅπως ὁ Κύριός μας
ὀνειδίστηκε καί σταυρώθηκε ἔξω ἀπό τήν πόλη ὡς κατάδικος
καί ληστής, γιά νά νικήσει τό θάνατο καί νά δώσει σ’ ἐμᾶς
ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΠΠρρωωττοοππρρ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ἈἈννττωωννίίοουυ

(Ματθ. ιε΄, 21-28)

«2211 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ
Σιδῶνος. 2222 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα
ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου
κακῶς δαιμονίζεται. 2233 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπι-
σθεν ἡμῶν. 2244 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβα-
τα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 2255 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγου-
σα· Κύριε, βοήθει μοι. 2266 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν
τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 2277 ἡ δὲ εἶπε· Ναί, Κύριε,
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καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης
τῶν κυρίων αὐτῶν. 2288 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη
σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς
ὥρας ἐκείνης».

Προσέχουμε πῶς ἡ Χαναναία μητέρα βγῆκε. Ἦλθε νά συναν-
τήσει τόν Χριστό. Κραύγασε, ζητώντας βοήθεια. Περιφρόνησε
τά σχόλια τῶν συγγενῶν καί συμπατριωτῶν της. Ἀγνόησε τίς
εἰρωνεῖες καί τίς συκοφαντίες τῶν ἀνθρώπων ἐναντίον τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἦλθε κοντά Του μέ τήν ἀκλόνητη πίστη ὅτι εἶναι ὁ Μεσ-
σίας. Ἔκαμε τό ἀποφασιστικό ἅλμα γιά τήν κατάκτηση τοῦ
θείου ἐλέους.

Ὁ ἄνθρωπος, γιά νά κατακτήσει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πρέπει
νά κάμει κάτι παρόμοιο. Ἕνα ἀποφασιστικό ἅλμα. Νά ἐγκατα-
λείψει ὅ,τι κακό καί ἁμαρτωλό τόν χωρίζει ἀπό τόν Χριστό. Νά
κόψει ὅλα τά σχοινιά τῶν παθῶν. Ὅλους τους ἁμαρτωλούς δε-
σμούς πού τόν κρατοῦν αἰχμάλωτο. Νά φύγει ὅσο εἶναι δυνατό
ἀπό τό ἁμαρτωλό περιβάλλον, πού ἐχθρεύεται καί μισεῖ τόν Χρι-
στό.

Δέν μπορεῖ νά συνεχίσει τή ζωή πού ἔκανε. Νά συναναστρέ-
φεται ἀπρόσεκτα. Νά συνταυτίζεται μέ τούς ἴδιους ἀνθρώπους.
Νά ἐλπίζει ὅτι θά πετύχει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Χρειάζεται νά κάμει τό ἀποφασιστικό ἅλμα. Νά περάσει τά
σύνορα τῆς ἀπιστίας. Νά μπεῖ στήν περιοχή τῆς πίστης.

Χρειάζεται, λοιπόν, μία ριζική ἀλλαγή στόν τρόπο τῆς ζωῆς
μας. Νά μεταπηδήσουμε ἀπό τήν ψυχρότητα καί τήν ἀδιαφορία
στήν περιοχή τῆς φωτισμένης, θερμῆς πίστης.

Ἡ Χαναναία ἐπιμένει στήν προσπάθειά της, παρά τό γεγο-
νός ὅτι ὁ Χριστός φαίνεται ν’ ἀδιαφορεῖ στήν ἔκκλησή της.
Σιωπᾶ. Μιλᾶ γιά τούς Ἰσραηλίτες, κάτι πού δέν εἶναι ἐκείνη.
«Ἀρνεῖται» νά τῆς χαρίσει τό ἔλεός Του.

Τελικά, ἡ ἀκατάβλητη ἐπιμονή της «νίκησε» τό θεῖο ἔλεος.
Μερικές φορές, ὅταν καί ἐμεῖς κτυποῦμε τήν πόρτα Του, φαί-

νεται πώς δέν μᾶς ἀκούει. Τί κάμνουμε τότε; 
Σταματοῦμε τήν προσπάθεια; Ἀπογοητευόμαστε; Φεύγουμε

ἤ ἐπιμένουμε;
Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ θά ἔλθει στή ζωή μας, ὅταν τό ζητοῦμε

συνεχῶς. Καθημερινά. Μέ ἐπιμονή ἀκατάβλητη.
Ἄς προσευχόμαστε, λοιπόν, μέ συναίσθηση καί συντριβή. Μέ
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πίστη ἀκλόνητη καί ἀκατάβλητη ἐπιμονή.
Καί νά εἴμαστε σίγουροι γιά τήν ἀπάντηση.
Θά μᾶς δώσει αὐτό, πού ἔχουμε τόση ἀνάγκη.
Νά εἴμαστε σίγουροι. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΔΔρροοςς  ΦΦααίίδδωωννοοςς  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοουυ

(Α΄ Κορ. η΄, 8 - θ΄, 2)

«88 Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν πε-
ρισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 99 βλέπετε δὲ μήπως ἡ
ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. 1100 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ
σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ
ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 1111 καὶ ἀπο-
λεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’' ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 1122
οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συ-
νείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 1133 διόπερ εἰ βρῶμα σκαν-
δαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν
ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. 11 Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ
Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν
Κυρίῳ; 22 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς
τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ».

Μέ τήν ὀνομασία Ἀπόκρεω εἶναι γνωστή ἡ τελευταία ἡμέρα
πού τρώγεται τό κρέας, πρίν ἀπό τή γιορτή τοῦ Πάσχα. Ἡ Κυ-
ριακή αὐτή σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξη τῆς περιόδου τῶν νηστειῶν,
πού καλύπτει, ἔστω καί σέ πιό ἤπια μορφή τήν ἀκολουθοῦσα
ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου ἤ τῆς Τυρινῆς.

Ἡ νηστεία δέν εἶναι αὐτοσκοπός καί ἀσφαλῶς δέν πρέπει νά
ἀπομονώνεται ἀπό τίς ὑπόλοιπες πνευματικές προσπάθειες τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ σωτηρία δέν ἐξασφαλίζεται μέ τήν παρατήρηση
τῶν φαγητῶν, τήν ἐπιλογή μερικῶν καί τήν ἀπόρριψη ἄλλων,
γιατί, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στήν ἀρχή τοῦ ἀνα-
γνώσματος τῆς ἡμέρας, δέν εἶναι τό φαγητό πού μᾶς κάνει ἀγα-
πητούς στό Θεό καί δέν γινόμαστε πιό ἐνάρετοι, ἄν φᾶμε, κάτι
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οὔτε ὑστεροῦμε στήν ἀρετή, ἄν δέν τό φᾶμε.
Ἀπό τά λόγια αὐτά τοῦ Ἀποστόλου προκύπτει ἀβίαστα πώς

ἡ νηστεία ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν προσωπική ἐλευθερία καί τό
πνευματικό ὕψος τοῦ κάθε πιστοῦ. Αὐτό, ἀσφαλῶς, ἰσχύει γιά
κάθε μορφή πνευματικοῦ ἀγώνα, ἀφοῦ πηγή τῆς ἐλπίδας μας
γιά σωτηρία εἶναι ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά
δικά μας κατορθώματα. Ὁ καθένας, συνεπῶς, εἴτε νηστεύει, εἴτε
ἐκκλησιάζεται, εἴτε ὀ,τιδήποτε ἄλλο κάνει, ἀρχή καί στόχο πρέ-
πει νά ἔχει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔγραφε αὐτά τά λόγια στούς Κο-
ρινθίους, ἀπέβλεπε βασικά στό νά τούς ἀποτρέψει ἀπό τήν
κακή συνήθεια νά συμμετέχουν στά εἰδωλολατρικά δεῖπνα καί
νά τρῶνε ἀπό τά θυσιασμένα κρέατα. Αὐτή τή συνήθεια οἱ ἴδιοι
τή θεωροῦσαν ἀθώα, ἀφοῦ ἤδη εἶχαν βαπτισθεῖ καί ἀσφαλῶς
δέν πίστευαν στά εἴδωλα. Ὁ διδάσκαλός τους, ὡστόσο, εἶχε
ἀντίθετη ἄποψη. Καί τοῦτο, γιατί οἱ πράξεις καί ἡ συμπεριφορά
τοῦ καθενός, ἡ χρήση δηλαδή τῆς ἐλευθερίας του, δέν εἶναι ὑπό-
θεση πού ἀφορᾶ μονάχα τόν ἴδιο, ἀλλά εἶναι δυνατό νά γίνει
αἰτία γιά τή σωτηρία ἤ τήν ἀπώλεια τῶν συνανθρώπων του.

Ἡ εὐθύνη τοῦ κάθε πιστοῦ γιά τό σκανδαλισμό τοῦ ἀδελφοῦ
του εἶναι πολύ μεγάλη. Γιατί, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ὁ κάθε ἄνθρωπος,
ὁ ἀδελφός μας, εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί αὐτός, γιά χάρη τοῦ
ὁποίου σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Ὀφείλουμε, ἑπομένως, νά τόν
στηρίζουμε καί ὄχι νά τόν σκανδαλίζουμε. Οἱ πιστοί της Κορίν-
θου εἶχαν τήν ἐλευθερία νά πηγαίνουν ὅπου θέλουν καί νά
τρῶνε ὅ,τι ἐπιθυμοῦν. Ὑπῆρχε, ὡστόσο, ὁ κίνδυνος νά ἀποτε-
λέσουν κακό παράδειγμα γιά ἐκείνους, πού δέν εἶχαν σταθερο-
ποιηθεῖ στήν πίστη καί νά τούς ὁδηγήσουν στήν εἰδωλολατρία.

Κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἡ ἀδιάκριτη συμπεριφορά ἑνός Χρι-
στιανοῦ εἶναι δυνατό νά ἀποτελέσει πρόσκομμα γιά τούς συ-
νανθρώπους του καί αἰτία πτώσεως ἤ ἀφορμή νά κατηγορηθεῖ
ἡ Ἐκκλησία καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Μπορεῖ γιά παράδειγμα κά-
ποιος πιστός νά θεωρεῖ ὅτι, σέ προσωπικό ἐπίπεδο, δέν βλά-
πτεται πνευματικά ὅταν παρίσταται σέ καρναβαλίστικες
ἐκδηλώσεις ἤ συνεστιάσεις, πού ὀργανώνονται σέ περιόδους νη-
στείας ἤ ὅταν συναναστρέφεται μέ αἱρετικούς ἤ ἁμαρτωλούς ἤ
ὅταν ἀσχολεῖται μέ κοσμικές ὑποθέσεις ἤ διαβάζει κοσμικά
ἔντυπα. Ὡστόσο, ἀκόμη καί ἄν ὁ ἴδιος διαθέτει ἰσχυρό χαρα-
κτήρα καί δέν παρασύρεται, δέν εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ συγκεκρι-
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μένη συμπεριφορά ἑνός ἀνθρώπου, πού ὄφειλε νά οἰκοδομεῖ καί
νά στηρίζει τούς ἄλλους, δέν θά βρεῖ μιμητές ἀνάμεσα σέ ἀνθρώ-
πους, πού δέν διακρίνονται γιά τή σταθερή πίστη καί τόν ἰσχυρό
χαρακτήρα τους. 

Ἡ συμπεριφορά τοῦ πιστοῦ σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του,
ἀλλά ἰδίως κατά τίς περιόδους τῶν νηστειῶν καί τῶν πνευμα-
τικῶν ἀγώνων, ὀφείλει νά ἐκπέμπει τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ
ἐλευθερίας καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ἀποτελεῖ ζωντανό παράδειγμα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Ἄν
ὑπάρχει περίπτωση, λέγει, νά γίνει ἡ δική μου νόμιμη καί κα-
λοπροαίρετη συμπεριφορά αἰτία σκανδαλισμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ
μου, προτιμῶ νά θυσιαστοῦν τά δικά μου δικαιώματα. Ἐπιβάλλω
στόν ἑαυτό μου ἰσόβια ἀποχή ἀπό τό κρέας, γιατί ἡ ψυχή τοῦ
ἀδελφοῦ μου ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τή δική μου ἀπόλαυση.
Αὐτό τό παράδειγμα ὀφείλουμε ὅλοι νά ἔχουμε στό μυαλό μας,
ἰδίως σέ ἡμέρες καί περιόδους πνευματικῆς περισυλλογῆς, κατά
τίς ὁποῖες  ὁ πνευματικός μας ἀντίπαλος ἐντείνει τίς ἐναντίον
μας ἐπιθέσεις. Ἄς μή τοῦ δίνουμε δικαιώματα μέ τήν ἀδιακρισία
καί τήν ἀπροσεξία μας.   

Γ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΠΠρρωωττοοππρρ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ἈἈννττωωννίίοουυ

(Μάρκ. η΄, 34 - θ΄, 1)

«34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν
αὐτοῖς· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν
ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρω-
πον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί
δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ
με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ,
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει».
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Ὁ Ἰησοῦς δέν ὡραιοποιεῖ τήν ἱστορική πραγματικότητα. Δέν
ἀποκρύπτει τόν σκληρό καθημερινό ρεαλισμό τῆς ἀπόρριψης
ἐξαιτίας τοῦ ὀνόματός Του.

Πιθανόν ἔτσι νά φοβηθοῦν ἤ νά ἀπομακρυνθοῦν πολλοί.
Ἡ ἀκολουθία καί ἡ μαθητεία τοῦ Ἰησοῦ δέν δίνει ὑποσχέσεις.

Δέν θωπεύει τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία γιά πλούτη, ἀγαθά, δόξα.
Οὔτε κἄν περιφρουρεῖ τήν πνευματική πορεία. Οὔτε καί δια-
σφαλίζει τήν ἀξία τῆς ψυχῆς, ὅπως θά περίμενε ἕνας θρησκευ-
τικός ἄνθρωπος.

Ἐδῶ ὑπάρχει μία πρόσκληση. Ἤ ὅλα ἤ τίποτα.
Τελικά, «ἀκολουθῶ τόν Χριστό» δέν σημαίνει ἐγκαταλείπω τά

πάντα (φίλους, συγγενεῖς, οἰκείους, ἐργασία, δημιουργικότητα,
καί ἐνδιαφέροντα καθημερινά).

Αὐτή εἶναι μία ἐξωτερική, τοπική, γεωγραφική ἀναχώρηση.
Ἰσχύει γιά πολύ λίγους. Γιά ὅσους ἔχουν εἰδική κλήση ἀπό

τό Θεό.
Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἀκολουθοῦσαν τόν Ἰησοῦ γιά πε-

ριορισμένα χρονικά διαστήματα καί πάλιν ἐπανέρχονταν στίς
οἰκίες τους. Στά ἔργα τους. Στίς καθημερινές ἐνασχολήσεις τους.

Ἡ ἐσωτερική τους, ὅμως, σχέση ἦταν μόνιμη. Καθοριστική!
Ἀπόλυτη! Ἦταν μέ τόν Χριστό. Δέν ἦταν ἁπλῶς μαθητές Του.
Ἡ ἀκολουθία Του ἦταν ὑπόθεση ζωῆς καί θανάτου.

«Μαθητεύω» σημαίνει ἀκολουθῶ τά ἴχνη. Μιμοῦμαι τόν τύπο
καί τόν τρόπο ζωῆς πού Ἐκεῖνος ἐχάραξε.

Σημαίνει προετοιμασία γι’ ἀντιμετώπιση ὄχι τῆς δόξας, μά
τῆς ἀπόρριψης. Μίας πορείας μαρτυρικῆς καί θυσιαστικής.

Προηγεῖται ἡ ἄρση τοῦ Σταυροῦ καί ἕπεται ἡ ἀκολουθία.
Εἶναι ἐπιλογή. Εἶναι πρόταξη μίας ἀπόφασης ζωῆς.
Ἀκολουθεῖ ἡ λογική τῆς ὑπέρβασης καί τῆς ἀπόρριψης κάθε

δικαιώματος ἔναντι τῆς ζωῆς, τῆς ψυχῆς.
Ὁ Χριστιανισμός, τελικά, δέν μπορεῖ νά προβάλλεται ὡς μία

κοινωνική διασφάλιση. Ὡς μία ἐπιτυχία κοινωνική, ἐπαγγελμα-
τική, οἰκονομική.

Δέν γίνεται δεκτή ἡ λογική, πώς, ἀφοῦ εἴμαστε καλοί ἄνθρω-
ποι, δέν μπορεῖ παρά ὁ Θεός νά μᾶς χαρίσει ὑγεία. Ν’ αὐξήσει
τά πλούτη μας καί τ’ ἀγαθά μας. Οὔτε καλό ὄνομα θ’ ἀποκτή-
σουμε, οὔτε ὅλα θά πορεύονται εὐεργετικά σ’ ἐμᾶς.

Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι λιμάνι γιά σαπιοκάραβα.
Νά τό καταλάβουμε ἐπιτέλους.

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ



286 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Μιὰ ἀπὸ τὶς λαοφιλέ -
στερες ἀκολουθίες τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας εἶναι ἀναμφίβολα ἡ
Ἀκο λου θία τοῦ Ἀκαθί -
στου Ὕμνου ἤ, ὅπως ἀλ -
λιῶς ὀνο μάζεται, ἡ Ἀκο -
λουθία τῶν Χαιρετι σμῶν
τῆς Θεο τόκου. Ἀκά θι στος
Ὕμνος ἢ Χαιρετι σμοὶ τῆς
Θεοτόκου ὀνο μάζεται κατ’
ἀκρίβειαν τὸ Κοντάκιο,
τὸ ὁποῖο ψάλ λεται πρὸς
τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεο -
τό κου κα τὰ τὸν Ὄρθρο
τοῦ Σαβ βάτου τῆς Ε΄
ἑβδομάδος τῶν Νη στειῶν
καὶ ποὺ ἐπε κράτησε νὰ
ψάλλεται τμη ματικῶς
κατὰ τὴν Ἀκο λου θία τοῦ
Μικροῦ Ἀπο δεί πνου τὶς
Παρασκευὲς τῶν τεσ -
σάρων πρώτων ἑβ δο  μάδων
τῆς Μεγάλης Τεσσα ρα -

κοστῆς. Ἀπὸ τὸ μονα δικοῦ ποιη -
τικοῦ κάλλους Κοντάκιο αὐτὸ ὀνο -
μάστηκε καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀκο λουθία
Ἀκάθι στος Ὕμνος ἢ Χαι ρετισμοὶ τῆς
Θεο τόκου. Ἡ Ἀκολου θία, λοιπὸν,
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἶναι οὐσια -
στικὰ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ
Ἀποδεί πνου, στὴν ὁποία παρεμ -
βάλλεται ἡ ψαλμωδία τοῦ Κανόνος
“Ἀνοίξω τὸ στόμα μου” καὶ ἡ ψαλ -
μωδία μιᾶς ἀπὸ τὶς τέσσερις στάσεις
τοῦ Κοντακίου τοῦ Ἀκα θίστου
Ὕμνου κατὰ τὶς Πα  ρα  σκευὲς τῶν
τεσσάρων πρώτων ἑβδομάδων τῆς
Μεγάλης Τεσσα ρα κοστῆς καὶ ὅλων
μαζὶ τῶν στάσεων κατὰ τὴν Παρα -
σκευὴ τῆς Ε΄ ἑβδο μάδος. 

Ὅταν μιλοῦμε γιὰ Κοντάκιο
ἀναφε ρόμαστε στὴν ποιητικὴ ἐκείνη
σύν θεση ποὺ κατεῖχε δεσπόζουσα
θέση στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας
μας καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἀκολουθία
τοῦ Ὄρ θρου πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνά -
πτυξη τοῦ Κανόνος. Μὲ τὴν ἀνά -
πτυξη καὶ τὴν ἐπικράτηση τῶν Κα -
νόνων, ἐκτοπί στηκαν τὰ Κοντάκια
ἀπὸ τὴν Ἀκο λου θία τοῦ Ὄρθρου. Τὸ
Κοντάκιο εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ 20 -
30 τροπάρια, τὰ ὁποῖα ἀποτε -
λοῦνται ἀπὸ ἰσοσυλ λάβους στίχους.

ΠΠρρωωττοοππρρ.. ΜΜιιχχααὴὴλλ ΒΒοοσσκκοοῦῦ



287ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ δύο μέρη: ἀπὸ
ἕνα τροπάριο στὴν ἀρχή, τὸ ὁποῖο
λέγεται Προοίμιο, καὶ ἀπὸ τὰ ὑπό -
λοιπα τροπάρια, ποὺ ὀνομά ζονται
Οἶκοι καὶ τὰ ὁποῖα ἐξυμ νοῦν τὸ
πρόσωπο ἢ τὸ γεγονός, στὸ ὁποῖο
εἶναι ἀφιερωμένο τό Κον τάκιο. Τὸ
Προοίμιο καὶ οἱ Οἶκοι καταλήγουν
σὲ κοινὸ Ἐφύμνιο. 

Τὸ Κοντάκιο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμ -
νου εἶναι τὸ μόνο Κοντάκιο ποὺ πα-
ρέμεινε ἐν χρήσει στὴ λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα
Κοντάκια ἀναγινώσκονται σήμερα
μό νο τὸ Προοίμιο (ποὺ ὀνομάζεται
στὰ λειτουργικὰ βιβλία Κοντάκιο)
καὶ ὁ πρῶτος Οἶκος μεταξὺ τῆς 6ης
καὶ τῆς 7ης Ὠδῆς τοῦ Κανόνος καὶ
ἀμέσως πρὶν ἀπο τὸ Συναξάριο τῆς
ἡμέρας. Τὸ ἀρχικὸ Προοίμιο τοῦ Κον-
τακίου τοῦ Ἀκαθίστου ̔́ Υμνου ἦταν
τὸ τροπάριο “Τὸ προσταχθὲν μυ-
στικῶς…”, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ εἰσα-
γωγὴ στὸ θέμα τοῦ Κοντακίου ποὺ
εἶναι ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεο τόκου
καὶ ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, ἐνῶ ἀργότερα προστέθηκε καὶ
τὸ τροπάριο “Τῇ ὑπερμάχῳ στρα-
τηγῷ …”, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει κα μιὰ
σχέση μὲ τὸ ἱστορικὸ ἢ τὸ θεολογικὸ
μέρος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἀλλὰ
ἀποτελεῖ εὐχαριστία πρὸς τὴν
«Ὑπέρμαχο Στρατηγό», ἡ ὁποία λύ-
τρωσε τὴν Πόλη ἀπὸ τὰ δεινά. Ὁ
Ἀκάθιστος Ὕμνος ἀποτε λεῖται ἀπο

24 Οἴ κους, οἱ ὁποῖοι φέ-
ρουν ἀλφαβητικὴ ἀκρο-
στιχίδα. Οἱ Οἶκοι αὐτοὶ
εἶναι δύο εἰδῶν: Οἱ μὲν πε-
ριττοὶ εἶναι ἐκτενέστεροι,
ἀποτε λοῦνται ἀπὸ 18 στί-
 χους καὶ κατα κλείονται
μὲ τὸ Ἐφύμνιο “Χαῖρε
Νύμφη Ἀνύμφευτε”, οἱ δὲ
ἄρτιοι εἶναι συντομώτε-
ροι, ἀποτελοῦνται ἀπὸ 6
μόνο στίχους καὶ κατα-
κλείονται μὲ τὸ Ἐφύμνιο
“Ἀλληλούϊα”. Οἱ 12 τελευ-
ταῖοι στίχοι τῶν περιττῶν
Οἴκων ἀποτελοῦν τοὺς
Χαιρετισμούς, οἱ ὁποῖ οι
ἀπευ θύνονται πρὸς τὴν
Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ οἱ
ὁποῖοι ἀρχίζουν πάντοτε
μὲ τὸ “Χαῖρε”. Ἀπὸ αὐ τοὺς
τοὺς στίχους πῆρε καὶ τὸ
ὅλο Κοντάκιο, ἀλλὰ καὶ ἡ
ὅλη Ἀκολουθία, τὴν ὀνο-
μασία Χαιρετισμοὶ τῆς Θε-
οτόκου. 

Τὸ Κοντάκιο τοῦ Ἀκαθί -
στου Ὕμνου εἶναι κατ’
οὐ    σίαν Κοντάκιο τοῦ Εὐ -
αγγε λισμοῦ τῆς Θεοτόκου
καὶ ἡ ψαλμωδία του κατὰ
τὶς Πα  ρασκευὲς τῶν πέντε
πρώ  των ἑβδομάδων τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
ἀναπληρώνει τὴν ἀπουσία

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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προεορτίων καὶ μεθε όρ -
των τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐ -
αγ γε λι σμοῦ τῆς Θεο τόκου.
Θὰ μπο ρούσαμε νὰ διαιρέ -
σουμε τὸν ὅλο Ὕμνο σὲ
δύ ο μέρη. Τὸ πρῶτο εἶναι
τὸ ἱστορικὸ μέρος, ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς
δώδεκα πρώ τους Οἴκους
(Α-Μ) καὶ τὸ ὁποῖο ἐξι -
στορεῖ τὸ γεγονὸς τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο -
τόκου, ἀλλὰ καὶ τὰ γεγο-
νότα ποὺ ἀκολού θησαν
μέχρι καὶ τὴν Ὑπαπαντὴ
τοῦ Κυρίου (ἐπίσκεψη
τῆς Παναγίας στὴν Ἐλι-
σάβετ, Γέννηση τοῦ Κυρί-
ου καὶ προσκύνηση τῶν
ποιμένων, προσκύνηση
τῶν Μάγων, φυγὴ στὴν
Αἴγυπτο καὶ Ὑπαπαντή.
Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ θεο-
λογικὸ ἢ δογματικὸ μέρος,
ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ
τοὺς δώδεκα τελευταίους
Οἴκους (Ν-Ω) καὶ στὸ
ὁποῖο ὁ ποιητὴς ἀναλύει
μὲ θεολογικὴ ἐμβρίθεια
τὴ σημασία τοῦ μεγάλου
γεγονότος τῆς Ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λό-
γου τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναφέ-
ρεται στὴ σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων ποὺ πήγασε

ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτό. 
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ὀνομασία Ἀκά-

θιστος Ὕμνος, τὴν ἀπάντηση μᾶς
τὴν δίδει τὸ Συναξάριο τοῦ Σαββά-
του τῆς Ε΄ ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ποὺ ὀνομάζεται
Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου ῞Υμνου.
Σύμ φωνα λοιπὸν μ’ αὐτὸ τὸ Συνα-
ξάριο κατὰ τὸ ἔτος 626 μ.Χ. ἡ Κων-
σταντινούπολη πολιορκήθηκε ἀπὸ
τὸν στόλο τῶν Ἀβάρων καὶ τῶν
Περσῶν, ἐνῶ ὁ Αὐτοκράτορας Ἡρά-
κλειος ἀπουσίαζε σὲ ἐκστρατεία
στὴ Μικρὰ Ἀσία. Οἱ κάτοικοι τῆς
Κωνσταντινουπόλεως τότε μὲ ἐπι-
κεφαλῆς τὸν Πατριάρχη Σέργιο,
ἔχοντας τὶς ἐλπίδες τους μόνο στὸν
Θεὸ καὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, λι-
τάνευσαν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας
γύρω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλης. Κι
ἐκεῖ ποὺ ὅλα φαίνονταν δύσκολα
καὶ τραγικὰ ξαφνικὰ στὶς 8 Αὐγού-
στου τοῦ ἔτους ἐκείνου μετὰ ἀπὸ
σφοδρὴ θύελλα ὁ στόλος τῶν ἐχ -
θρῶν διασκορπίστηκε καὶ κατα-
στράφηκε καὶ ἡ πόλη ἀπαλλάχθη-
κε ἀπὸ τὴν πολιορκία. Ὁ λαὸς τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, ἀποδίδοντας
τὴ σωτηρία τῆς πόλης στὴ Θεομή-
τορα, προσέτρεξε στὸν ναὸ τῆς
Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν καὶ “ὁλο-
νύκτιον τὸν Ὕμνον καὶ Ἀκάθιστον
αὐτῇ ἐμελώδησαν, ὡς ὑπὲρ αὐτῶν
ἀγρυπνησάσῃ καὶ ὑπερφυεῖ δυνάμει
διαπραξαμένῃ τὸ κατὰ τῶν ἐχθρῶν
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τρόπαιον”. Ἔκτοτε, ὅταν ψάλλεται
ὁ Ὕμνος αὐτός, ὅλοι οἱ πιστοὶ εἶναι
ὄρθιοι, ἐνῶ στοὺς Οἴκους τῶν ἄλλων
Κοντακίων “ἐξ ἔθους” κάθονταν.

Χωρὶς ἀμφιβολία ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμ νος δὲν ἐγράφη τὴ μέρα ἐκείνη.
Δὲν θὰ μποροῦσε ὑπὸ τὴν πίεση τοῦ
χρόνου νὰ γραφεῖ ἕνα τέτοιο μονα-
δικὸ ποιητικὸ ἀριστούργημα. Ἐξάλ-
λου σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση θ’ ἀνα-
φερόταν ὁ Ὕμνος καὶ στὸ γεγονὸς
τῆς θαυμαστῆς λύσης τῆς πολιορ-
κίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ποὺ
θὰ ἦταν ἡ αἰτία τῆς συντάξεώς του.
Ὅ μως καμιὰ τέτοια ἀναφορὰ δὲν
ὑπάρχει στὸ Κοντάκιο τοῦ ᾽Ακαθί-
στου Ὕμνου. Τὸ θέμα του εἶναι ἀπο-
κλειστικὰ ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, προσεγγιζό-
μενη τόσο ἱστορικὰ ὅσο καὶ θεολο-
γικά. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ὁ Ἀκάθι-
στος Ὕμ νος προϋπῆρχε τῶν γεγο-
νότων τοῦ Αὐγούστου τοῦ 626 μ.Χ.,
ἔκτοτε δὲ καθιερώθηκε νὰ ψάλλε-
ται πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου. 

Ὅσο κι ἂν ἀκούγεται παράδοξο,
ὁ ποιητὴς αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ ἀρι-
στουργήματος τῆς βυζαντινῆς ὑμνο-
γραφίας παραμένει μέχρι σήμερα
ἄγνωστος. Πολλοὶ φέρονται ὡς ποι-
ητές του, σὲ κανέναν ὅμως ἀπὸ αὐ -
τοὺς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ μὲ βε-
βαιότητα. Διαφιλονικούμενο μεταξὺ
τῶν ἐρευνητῶν παραμένει καὶ τὸ

θέμα τοῦ χρόνου συντά-
ξεως τοῦ Ἀ κα θίστου Ὕμ -
νου. Αὐτὰ τὰ προβλήματα
ὡστόσο δὲν τὸν ἐμποδί-
ζουν ἀπὸ τοῦ νὰ παραμέ-
νει τὸ λαοφιλέστερο ὑμνο-
λογικὸ κείμενο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκ κλη σίας, τὸ ὁ -
ποῖο χρησιμοποιήθηκε καὶ
χρησιμοποιεῖται στὴ λα-
τρεία μας περισσότερο
ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο
ὑμνολογικὸ κείμενο. Στὰ
Μοναστήρια ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος ἀναγινώσκεται κα-
θημερινὰ κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου
καὶ ὅλοι οἱ μοναχοὶ τὸν
γνωρίζουν ἀπὸ στήθους,
ἐνῶ καὶ πολλοὶ εὐσεβεῖς
λαϊκοὶ συνηθίζουν νὰ τὸν
ἀναγινώσκουν καθημερινὰ
μαζὶ μὲ τὸ Μι κρὸ Ἀπόδει-
πνο καὶ κάποι οι ἐπίσης
τὸν γνωρίζουν ἀπὸ στή-
θους. Μόνο τὸ γεγονὸς
ὅτι ἀπὸ ὅλα τὰ σωζόμενα
Κοντάκια μόνο αὐτὸ πα-
ρέμεινε ἐν χρήσει στὴ λα-
τ ρεία τῆς Ἐκκλησίας μας,
δείχνει πόσο ἀγαπητὸ
ἦταν καὶ παραμένει στὸν
ὀρθόδοξο λαό.

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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Ἐπειδὴ καὶ ἡ σκιὰ τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων ἐνερ-
γοῦσε ὡς σημεῖο συνάν-
τησης τοῦ ἀνθρώπου μὲ
τὴν πανσθενουργὸ Χάρη
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ1, δὲν
θὰ ἦταν καθόλου ὑπερ-
βολὴ νὰ ἰσχυρισθοῦμε
ὅτι καὶ τὰ λόγια τῶν
Ἀποστόλων καὶ ὅλων
τῶν θεοφόρων ἀνδρῶν
καὶ θεοπτῶν, μποροῦν
νὰ ἐνεργήσουν μὲ ἀντί-
στοιχο τρόπο. Ὄχι, διό-
τι οἱ λέξεις (ὅπως οὔτε
καί οἱ σκιές) ἔχουν ἀπὸ
τὴ φύση τους ἰδιότητες
μαγικὲς - ἄπαγε τῆς
παγανιστικῆς πλάνης,
ἀδελφέ! - ἀλλὰ, διότι

σὰν ὄχημα μᾶς μεταφέ-
ρουν ἕνα ἁγιασμένο βίωμα

ἀποτυπωμένο σὲ ἁγιασμένο
νόημα, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀγγίξει

τὸν νοῦ, νὰ φθάσει στὴ βαθεία
καρδία καὶ νὰ τῆς μεταδώσει τὴν
αἴσθηση τῆς Χάριτος.

Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἁγιασμένο
βίωμα γίνεται ἁγιασμένο νόημα

καὶ, ἐπιβαίνοντας στὸ κατάλλη-
λο λεκτικὸ ὄχημα, φθάνει στὸ
νοῦ καὶ στὴν καρδιά, ὅπου θὰ
ἀποβιβασθεῖ, γιὰ νὰ βιωθεῖ ξανά,
κατ’ ἀναλογίαν τῆς προσωπικῆς
ἑκάστου προαιρέσεως καὶ φιλο-
πονίας. 

Γιὰ τοῦτο, λοιπὸν, καὶ ἡ τόση
ἐπιμονὴ τῶν ἐπιτελούντων ἁγιο-
σύνην στὴ συνεχὴ μελέτη καὶ
ἀκρόαση τῶν θείων καὶ ἱερῶν λο-
γίων!

Γιὰ τοῦτο, ἐπίσης, καὶ τὸ
φαινόμενο τῆς ἐπανάλειψης κα-
θιερωμένων φράσεων στὰ κείμε-
να τῶν ἱερῶν συγγραφέων γιὰ
τὴν περιγραφὴ τῶν κοινῶν βιω-
μάτων!

Στὶς σκέψεις αὐτές μὲ ὁδήγη-
σαν προχθές οἱ περίεργοι καὶ πε-
ριπολεύοντες συνειρμοί μου.
Ὅλα ξεκίνησαν ἀπό μιὰ «φράση-
κλειδί», χαρακτηριστικὰ ἁγιο-
γραφική, ποὺ ἐπιπολάζει στὰ
ἁγιοπατερικά, ἐξόχως στὰ νη-
πτικά, συγγράμματα περί προ-
σευχῆς2 και κυριαρχεῖ περίβλε-
πτα στὰ κείμενα τῆς θείας λα-
τρείας3. 

ΠΠρρωωττοοππρρ.. ἨἨλλίίαα ΚΚοουυττρρααφφοούύρρηη

1. Πράξ. ε΄, 15.
2. «Εἰ οὖν θέλεις κατάνυξιν, ἄφες τὸ ᾆσμα. Καὶ ὅτε ἵστασαι τὰς εὐχάς σου ποιῶν,

ἐρευνάτω ὁ νοῦς σου τοῦ στίχου τὴν δύναμιν καὶ λογίζου, ὅτι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
παρίστασαι, τοῦ ἐτάζοντος καρδίας καὶ νεφρούς» (Ἀββᾶς Σιλουανός). «... Καὶ οὕτω πίπτει
ἐπὶ πρόσωπον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μετὰ φρίκης ἀμυθήτου καὶ προσεύχεται» (ὅσιος Πέτρος
ὁ Δαμασκηνός).

3. «Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος... ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ταπεινούς καὶ ἀναξίους δούλους σου
καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου» (Εὐχὴ
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«Κατενώπιον Θεοῦ». «Ἐνώπιον
Θεοῦ». «Κατενώπιον τῆς ἁγίας
δόξης Αὐτοῦ». «Κατενώπιον τῆς
δόξης τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου
Αὐτοῦ».

Ἐκφράσεις ἐκφραστικὲς τῆς
προσωπικῆς συνάντησης τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ. Μετα-
δοτικὲς τῆς αἴσθησης τῆς παρου-
σίας, τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ὡραιότη-
τος Αὐτοῦ. Πλήρεις δέους καὶ
γλυκασμοῦ.

Ἡ προσευχητική προφορά,
ἀκρόαση, ἢ ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν
αὐτῶν λογίων, σὲ συνδυασμό μά-
λιστα μὲ τὴν προσευχητικὴ στάση
τοῦ σώματος πρὸ τοῦ θυσιαστη-
ρίου, κατὰ τὸν καιρὸ τῆς θείας λα-
τρείας, μποροῦν νὰ ἀνακαινίσουν
καθολικὰ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη,
διανοίγοντας τὸν πυρήνα της στὴν
ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς θείας Χάρι-
τος4. 

Αὐθαίρετη ὑπόθεση, ἀλλὰ εὐλα-
βής: Ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Ἑβδομή-
κοντα, μεταφραστὲς τῆς Παλαιᾶς

Διαθήκης ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ πρω-
τοτύπου στὴν κοινὴ ἑλληνική, χρη-
σιμοποίησαν τὴν λέξη «ἐνώπιον»,
γιὰ νὰ ἀποδώσουν σὲ λεκτικὸ
σχῆμα τὴν ἐμπειρία τῆς προσω-
πικῆς συνάντησης τοῦ «ὄντως
ὄντος» Θεοῦ μὲ τὸν θεόπτη
Μωϋσῆ5, κάτι ξεχωριστὸ συμβαίνει
μὲ τὴ λέξη αὐτή. 

Βεβαίως, ἡ ἐτυμολογία της δὲν
εἶναι τυχαία. Ἐτυμολογία ἑλληνικὰ
ἀριστοτεχνική: παράγεται ἀπὸ τὴν
πρόθεση «ἐν» καὶ τὴ λέξη «ὤψ»
ποὺ σημαίνει τὰ μάτια, τὴν ὄψη, τὸ
πρόσωπο. Ἡ μυστική της θεολο-
γική  δύναμη νομίζω εἶναι ἀκριβῶς
αὐτή, τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ βαστάσει
στὴ δομή της τὸ βάρος τῆς ἔννοι-
ας τοῦ «προσώπου»6, τῆς τόσο θε-
μελιώδους γιὰ τὴν ὀρθόδοξη θεο-
λογία, λατρεία καὶ ζωή. 

Πάντως καὶ μόνη ἡ συγκλονι-
στική, ὀλιγόλογη, λιτὴ περιγραφὴ
τῆς θεοπτίας τοῦ Μωϋσῆ θὰ
ἀρκοῦσε γιὰ νὰ καθιερωθοῦν οἱ ὡς
ἄνω ἐκφράσεις ὡς δηλωτικές τῆς

τοῦ Τρισαγίου). «Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν σου...» (Εὐχὴ τῆς
Προσκομιδῆς, Ἰωάννου Χρυσοστόμου). «... Ἵνα ἀκατακρίτως στάντες ἐνώπιον τῆς ἁγίας
δόξης σου, προσάγωμέν σοι θυσίαν αἰνέσεως» (Εὐχὴ Πιστῶν Α΄, Μ. Βασιλείου). «Ὁ Θεὸς...
ὁ στήσας ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου κατενώπιον
τῆς ἁγίας δόξης σου λειτουργεῖν τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ» (Εὐχὴ Πιστῶν Β΄, Μ.
Βασιλείου).

4. «Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν
δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν,
καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας» (Πρὸς Ἑβραίους δ΄, 12).

5. «Καὶ ἐλάλησεν Κύριος πρὸς Μωϋσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς
τὸν ἑαυτοῦ φίλον...» (Ἔξοδος λγ΄, 11). 

6. Ἄλλωστε καὶ ἡ ἴδια ἡ λέξη πρόσωπο ἐτυμολογεῖται παραπλησίως ἀπὸ τὴν πρόθεση
«πρὸς» καὶ τὸ οὐσιαστικὸ «ὤψ».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
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αὐτῆς, ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, ἐμπειρίας,
Προφητῶν καὶ Δικαίων τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, Ἀποστόλων καὶ
θεοφόρων Πατέρων τῆς Καινῆς καὶ
«τῶν ἑπομένων αὐτοῖς»: τῆς, πρό-
σωπο μὲ πρόσωπο («ἐνώπιος ἐνω-
πίῳ»), μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνίας. 

Στὸ Ψαλτήρι, στὸ διαχρονικό
αὐτὸ προσευχητάρι καὶ τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς ἀλφαβητάρι, συλλα-
βίζουμε τὴν προσευχὴ ὡς «ἔκχυση
τῆς δεήσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ
ἀπαγγελία τῆς θλίψεως ἐνώπιον
Αὐτοῦ»7, καὶ ψελλίζουμε τὸ «προ-
ωρόμην τὸν Κύριον ἐνώπιον μου
διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν,
ἵνα μὴ σαλευθῶ»8 ὡς θεμελιώδη
ἀρχή τῆς, κατὰ Θεόν, ζωῆς. 

Στὰ ἀποφθέγματα πάλι τῶν
Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητῶν διδασκό-
μαστε ὅτι τὸ «ἐνώπιον» στὴν προ-
σευχή εἶναι τὸ «πᾶν», εἶναι ἡ

οὐσία τῆς προσευχῆς, ποὺ κάνει
προσευχὴ καὶ τὴ σιωπὴ καὶ τὴν
προφέρει ἀδιάλειπτα ἀκόμα καὶ
ὅταν ὁ λόγος δὲν μπορεῖ νὰ εἰπω-
θεῖ ἢ νὰ νοηθεῖ9. Ἐπιπλέον, τὸ «ρί-
πτειν ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ»,
σύμφωνα πάντα μὲ τοὺς Νηπτι-
κούς, εἶναι αὐτὸ ποὺ σώζει ἀπὸ
τοὺς νοητοὺς ἐχθροὺς καὶ ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία, τὴν ὑπαρξιακὴ ἀστοχία
καὶ τραγωδία10. 

Κατὰ τρόπο φυσικό, λοιπόν,
κατακλείεται τὸ ἀρθρίδιο τοῦτο τὸ
πενιχρό μὲ ψαλμῴδηση στίχων τῆς
τοῦ Ζαχαρίου ᾠδῆς: 

«Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός τοῦ
Ἰσραήλ» ποὺ μᾶς ἀξιώνει «ἀφόβως
ἐκ χειρός τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέν-
τας, λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ
δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν»11. 

ΑΜΗΝ.

7. Ψαλμ. 141, 3. 
8. Ψαλμ. 15, 8. 
9. «Ὅτε δὲ πλέον ἐβαρήθη (εἰς τοιαύτην γὰρ ἀσθένειαν ἦλθεν, ὥστε ἐν σινδόνι

βαστάζεσθαι), λέγει αὐτῷ: Πῶς ἡ εὐχή, Δοσίθεε; Τότε λέγει: Συγχώρησον, κῦρι, οὐκ ἔτι
ἰσχύω κρατῆσαι αὐτήν. Λέγει αὐτῷ: Οὐκοῦν ἄφες τὴν εὐχήν. Μόνον δὲ μνημόνευε τοῦ
Θεοῦ καὶ κατανόει αὐτὸν ὡς ὄντα ἐνώπιόν σου» (Ἀββᾶ Δωροθέου, Περὶ τοῦ Ἀββᾶ
Δοσιθέου).

10. «Ὅστις δὲ γρηγορεῖ περὶ τοῦ μὴ αἰχμαλωτισθῆναι ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἀγαπᾷ τὸ
παραρρίπτειν ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀεί» (Ἀββᾶς Ἠσαΐας). «Ἀδελφός ἠρώτησε τὸν
ἀββᾶν Ἀγάθωνα περὶ τῆς πορνείας. Καὶ λέγει αὐτῷ: Ὕπαγε, ρίψον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
τὴν ἀδυναμίαν σου καὶ ἕξεις ἀνάπαυσιν» (Ἀββᾶς Ἀγάθων). «Ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἀββᾶν
Ποιμένα διὰ τὰς, τῶν λογισμῶν, ἐπηρείας. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ γέρων: Τοῦτο τὸ πρᾶγμα
ἔοικεν ἀνδρὶ ἔχοντι πῦρ ἐξ εὐωνύμων καὶ κρατῆρα ὕδατος ἐκ δεξιῶν. Ἐὰν οὖν ἀφθῆ
τὸ πῦρ, λάβῃ ἐκ τοῦ κρατῆρος τὸ ὕδωρ καὶ σβέσῃ αὐτό. Τὸ πῦρ ἐστιν ὁ σπόρος τοῦ
ἐχθροῦ, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ρίψαι ἑαυτόν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Ἀββᾶς Ποιμήν). 

11. Λουκ. α΄, 73 -75.
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Ὁπρογεννητικός ἔλεγχος
εἶναι μία σχετικά νέα ἐπι-

νόηση τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης
καί ἰδιαίτερά τοῦ κλάδου τῆς
Μαιευτικῆς Γυναικολογίας πού
ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται συστη-
ματικά στή δεκαετία τοῦ 70. Μέ
τόν προγεννητικό ἔλεγχο ἐλέγ-
χεται ἄμεσα ἡ ὑγεία τοῦ ἐμβρύου.
Οἱ πρῶτες ἀσθένειες, γιά τίς
ὁποῖες ἄρχισε νά γίνεται ὁ προ-
γεννητικός ἔλεγχος συστηματικά,
ἦταν τό σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ καί
ἡ Μεσογειακή Ἀναιμία. Ἀργότε-
ρα τό εὖρος τῶν προγεννητικῶν
ἐξετάσεων πῆρε μεγάλες δια-
στάσεις καί περιλαμβάνει ἐλέγ-
χους γιά ἡπατίτιδα Β, ἡπατίτιδα
C, ΗIV (ἰός τοῦ ΑΙDS), σύφιλη,
ἐρυθρά, τοξόπλασμα, μεγαλο-
κυτταροϊό, πού πιθανό, κατά
τούς ἐπαΐοντες, μπορεῖ νά προ-
καλέσουν προβλήματα διάπλα-
σης τοῦ ἐμβρύου. 

Σύμφωνα μέ τούς «εἰδικούς»,
κατά τόν πέμπτο μήνα τῆς ἐγκυ-
μοσύνης πρέπει νά διασφαλιστεῖ
ὅτι τό παιδί πού θά γεννηθεῖ θά
εἶναι ὑγιές, δηλαδή ἄρτιο ἀνα-
τομικά καί λειτουργικά. Γιά τό
λόγο αὐτό συνιστᾶται, μεταξύ
τῆς 20ῆς καί 23ης ἑβδομάδας
(δεύτερο τρίμηνο ἐγκυμοσύνης),
νά γίνει ὁπωσδήποτε ὑπερηχο-

γράφημα. Μέ αὐτό ἐξετάζεται
ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἡ ἀνα-
τομία τοῦ ἐμβρύου καθώς καί οἱ
ἀνατομικοί δεῖκτες πού μπο-
ροῦν νά προβλέψουν χρωμοσω-
μιακές ἀνωμαλίες καί γενετικά
σύνδρομα. Οἱ πληροφορίες πού
δίνονται ἀπό τό λεπτομερές
αὐτό ὑπερηχογράφημα ἀφοροῦν
στό κεντρικό νευρικό, στό καρ-
διαγγειακό, στό γαστρεντερικό,
στό οὐροποιητικό, στό γεννητι-
κό, στό μυοσκελετικό σύστημα
καί τήν ἀνατομία τοῦ προσώπου
τοῦ ἐμβρύου. Στό τρίτο τρίμηνο
τῆς ἐγκυμοσύνης, κατά τήν 28η
ἑβδομάδα, μέ ὑπερηχογραφική
ἐξέταση Doppler  ἐπιβεβαιώνεται
ἡ σωστή ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου
καί ἡ «καλή ὑγεία» του, δίνοντας
ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν καρδιακή
λειτουργία, στήν κινητικότητα
τοῦ ἐμβρύου, στίς ἀναπνευστικές
κινήσεις καί τό μυϊκό τόνο.

Ἕνας σημαντικός ἀριθμός
γιατρῶν, κυρίως γυναικολόγων
πού ἀσχολοῦνται ἐπαγγελματικά
μέ θέματα ἀνθρώπινης ἀναπα-
ραγωγῆς, προβάλλουν τόν προ-
γεννητικό ἔλεγχο σάν τό σημαν-
τικότερο μέσο πού διαθέτει ἡ
ἐπιστήμη γιά τή γέννηση ἑνός
ὑγιοῦς παιδιοῦ. Προβάλλουν
ἐπίσης τά «ἐπιτεύγματά» τους

«Πᾶσα ἐπιστήµη χωριζοµένη ἀρετῆς...
πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται».

(Πλάτων)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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στόν τομέα τοῦ προγεννητικοῦ
ἐλέγχου. Κομπάζουν ὅτι τώρα
ἡ μήτρα δέν εἶναι πιά ἕνα ἀφη-
ρημένο ὄν πού περιβάλλεται
ἀπό ἀμνιακό ὑγρό καί ὅτι ὁ
γιατρός μέ τή βοήθεια τῆς
σύγχρονης βιοτεχνολογίας, μπο-
ρεῖ νά ἐξετάσει τό ἔμβρυο,
ὅπως ὁ νεογνολόγος τό νεογνό.

Οἱ γενετικές ἐξετάσεις εἶναι
ἤδη κοινή πραγματικότητα.
Σχεδόν ὅλες οἱ ἔγκυες στήν Κύ-
προ κάνουν προγεννητικές ἐξε-
τάσεις. Γιά πολλούς μελλοντι-
κούς γονεῖς, οἱ ταχέως αὐξα-
νόμενες γενετικές ἐξετάσεις,
οἱ ὁποῖες διαπιστώνουν ἀνω-
μαλίες στό ἔμβρυο, δημιουργοῦν
προβλήματα, τά ὁποῖα δέν λύ-
νονται τόσο εὔκολα. Ἀντίθετα,
ἀνοίγουν τό κουτί τῆς Πανδώ-
ρας μέ ἐρωτήσεις πού ραγίζουν
ὄχι μόνο τά πορτοφόλια, ἀλλά
καί τίς ψυχές. Τί θά γίνει, ἄν τά
ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων
εἶναι δυσάρεστα καί ἀμφίβολα;
Θά πρέπει νά γίνει ἔκτρωση; Ἤ
τό παιδί θά πρέπει νά ἔλθει
στόν κόσμο μέ τήν ἐλπίδα ὅτι
ἡ σκληρή ἀσθένεια θά μπορέ-
σει νά ἐλεγχθεῖ ἤ πιθανῶς νά
θεραπευτεῖ;

Πέρα ἀπό τά ἔντονα προ-
σωπικά διλήμματα, ἀνακύ-
πτουν εὐρύτερα οἰκογενειακά
καί κοινωνικά προβλήματα.
Δέν εἶναι ἄραγε ἔνδειξη εὐγο-
νικῆς ὅλες αὐτές οἱ ἐπιλεκτι-
κές διαδικασίες, ὅλες αὐτές οἱ

προσπάθειες διαμόρφωσης
ἀνθρώπων σύμφωνα μέ τίς δι-
κές μας γενετικές προκαταλή-
ψεις;

Στίς πλεῖστες τῶν περιπτώ-
σεων, δυσάρεστων καί ἀμφί-
βολων ἀποτελεσμάτων τῶν
προγεννητικῶν ἐξετάσεων, ἡ
πλάστιγγα γέρνει ὑπέρ τῆς
ἔκτρωσης, ἄν καί ἀποσιωπᾶται
ἡ λέξη ἤ προτιμᾶται ὁ εὐφη-
μισμός, διακοπή τῆς ἐγκυμο-
σύνης, μέ ὅλες τίς συνέπειες
στή μελλοντική ζωή τῆς γυ-
ναίκας. Καί ἄν ἀκόμη ἡ ἔγκυος
βρεῖ τό ψυχικό σθένος νά κρα-
τήσει τό παιδί, ὁ ὑπόλοιπος
χρόνος μέχρι τόν τοκετό θά
εἶναι γεμάτος ἀπό ἄγχος, ἀγω-
νία καί ἀβεβαιότητα.

Ὁ προγεννητικός ἔλεγχος
γίνεται κυρίως γιά σκοπούς
εὐγονικῆς, ὁπόταν ἀναζη-
τοῦνται καί ἐντοπίζονται
ἔμβρυα «ἐκτός προδιαγραφῶν».
Τά ἔμβρυα πού δέν ἐκπληρώ-
νουν τά «κριτήρια καταλληλό-
τητας» ἀποβάλλονται, ἀφοῦ
πρῶτα θανατωθοῦν μέ ἐνδο-
καρδιακή ἔνεση.

Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας
ἔναντι τοῦ προγεννητικοῦ ἐλέγ-
χου εἶναι σαφής. Ἄν ὁ προ-
γεννητικός ἔλεγχος ἀποβλέπει
στή διάγνωση κάποιας πάθη-
σης τοῦ ἐμβρύου κατά τή διάρ-
κεια τῆς ἐγκυμοσύνης, μέ τούς
ἴδιους ὅρους ἰατρικῆς δεοντο-
λογίας, μέ τούς ὁποίους ἐφαρ-
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μόζεται μία θεραπευτική ἀγωγή σ’
ἕνα ἄνθρωπο μετά τή γέννησή του,
ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ἤ στήν προ-
ετοιμασία τῆς ἰατρικῆς ὑποδομῆς γιά
ὀρθό τρόπο τοκετοῦ καί ἄμεση πα-
ροχή κατάλληλης παιδιατρικῆς πε-
ρίθαλψης, τότε ἡ Ἐκκλησία εἶναι
ἀπόλυτα σύμφωνη μέ τόν ἔλεγχο
αὐτό.

Ὁ προγεννητικός, ὅμως, ἔλεγχος,
ὁ ὁποῖος ἀποβλέπει στήν εὐγονική,
ἀπορρίπτεται ἀπό τήν Ἐκκλησία
μας, χωρίς συζήτηση, δεδομένου ὅτι
ἡ ζωή τοῦ ἐμβρύου ἀρχίζει «ἐξ
ἄκρας συλλήψεως» καί δέν ἔχει
σημασία, ἄν τό ἔμβρυο βρίσκεται στό
στάδιο τοῦ ἑνός κυττάρου ἤ στό
στάδιο μερικῶν δεκάδων κυττάρων.

Οἱ προγεννητικές ἐξετάσεις εἶναι
σέ πολύ μεγάλο βαθμό ἀναξιόπιστες,
μέ ἀποτέλεσμα νά χάνει τή ζωή του
διά τῆς ἔκτρωσης μεγάλος ἀριθμός
ἀπόλυτα ὑγιῶν παιδιῶν, θύματα
τῶν ψευδῶς θετικῶν τέστ, τῶν
ἀμφίβολων ἀποτελεσμάτων τῶν ἐξε-
τάσεων καί τῶν λανθασμένων ἀξιο-
λογήσεων τῶν ὑπερηχογραφικῶν
καί αἱματολογικῶν τέστ. Αὐτό ἀπο-
δεικνύεται ἀπό τό μεγάλο ἀριθμό
γεννήσεων ἀπόλυτα ὑγιῶν παιδιῶν,
ἀπό μητέρες πού ἀγνόησαν τά
ἀμφίβολα καί δυσάρεστα ἀποτελέ-
σματα τῶν προγεννητικῶν ἐξετάσε-
ων. Οἱ γυναῖκες αὐτές γλύτωσαν ἀπό
τή λαιμητόμο τοῦ προγεννητικοῦ
ἐλέγχου, υἱοθετώντας σάν μοναδική
ἐπιλογή τους τή θυμοσοφία τοῦ
λαοῦ μας: «Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ».

Ἐκτός ἀπό τό σύνδρομο ΝΤΑ-

ΟΥΝ, καμιά ἄλλη πνευματική ὑστέ-
ρηση δέν μπορεῖ νά ἐντοπιστεῖ. Ἡ
κύρια μέθοδος προγεννητικοῦ ἐλέγ-
χου γιά τό σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ, ἡ
ἀμνιοπαρακέντηση, ἐμπεριέχει τόν
κίνδυνο ἀποβολῆς καί προκαλεῖ, ἐπί-
σης, σοβαρούς κινδύνους βλαπτικῆς
ἐπίδρασης τόσο στό μωρό ὅσο καί
στή μητέρα.

Μέ αὐτά πού ἀναφέρονται πιό
πάνω, μπορεῖ νά ἐξαχθεῖ τό συμ-
πέρασμα ὅτι πολύ μεγάλος ἀριθμός
ἐγκύων προβαίνει σέ ἔκτρωση ἀπό-
λυτα ὑγιῶν παιδιῶν, δεχόμενες τά
δυσάρεστα ἤ ἀμφίβολα ἀποτελέ-
σματα τῶν προγεννητικῶν ἐξετάσε-
ων.

Ἡ εὐγονική ἔκτρωση πού εἶναι ἡ
φυσική κατάληξη τοῦ προγεννητικοῦ
ἐλέγχου δέν κατόρθωσε νά ἀπαλ-
λάξει τήν κοινωνία ἀπό τή γέννηση
παιδιῶν μέ εἰδικές ἀνάγκες καί
νοητική ὑστέρηση. Φαίνεται ὅτι ὁ μό-
νος τρόπος πού εἶναι ἀποτελεσμα-
τικός γιά τούς θιασῶτες τῆς εὐγο-
νικῆς, εἶναι ἡ μεταγεννητική εὐθα-
νασία πού εἶχε ἐφαρμοστεῖ ἀπό τούς
Ναζί πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου καί ἀφοροῦσε
Γερμανούς πολίτες κάθε ἡλικίας
πού ἔπασχαν ἀπό ἀνίατες ἀσθένει-
ες, περιλαμβανομένης καί τῆς νοη-
τικῆς ὑστέρησης ἤ, μετά ἀπό δύο χι-
λιάδες χρόνια Χριστιανισμοῦ, νά
ἐπιστρέψουμε στή φιλοσοφία τοῦ
Καιάδα (χάσμα τοῦ Ταϋγέτου, στό
ὁποῖο οἱ ἀρχαῖοι Σπαρτιάτες ἔριχναν
τά καχεκτικά ἤ ἀνάπηρα βρέφη) χω-
ρίς φτηνές δικαιολογίες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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((ΜΜέέρροοςς  ΔΔ΄́))

ΠΠρροοσσππάάθθεειιαα  δδιιεερρεεύύννηησσηηςς
ττῶῶνν  ααἰἰττίίωωνν

Τό νά λάβουν, ἕνας νέος
καί μία νέα, τήν ἀπό-
φαση νά ἑνώσουν γιά

πάντα τίς ζωές τους, μέ τήν
τέλεση καί μόνο πολιτικοῦ
γάμου στό Δημαρχεῖο, ἀγνο-
ώντας - ἔστω καί προσωρι-
νά – τήν Ἐκκλησία καί τήν
εὐλογία Της, στό σπουδαι-
ότατο τοῦτο σταθμό τοῦ
βίου τους, εἶναι μία στάση
ζωῆς, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπό
πολλά στάδια μέσα στό χρό-

νο, μέχρι νά φθάσει στήν τελική της διαμόρφωση καί ὡρίμανση.  Ἀπό
τή νηπιακή τους ἡλικία, οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς μας γίνονται δέκτες πολ-
λαπλῶν καί ποικίλων ἀντιευαγγελικοῦ περιεχομένου μηνυμάτων, πού
τείνουν νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τόν ὅλο ψυχισμό τους. Ἐάν, ἔναν-
τι τῶν ἐξωτερικῶν τούτων ἐρεθισμάτων, δέν προβληθοῦν ὑγιεῖς ἰσχυ-
ρές ἀντιστάσεις, εἶναι δυνατό βαθμηδόν νά προκληθοῦν σοβαρότα-
τες ἀλλοιώσεις καί στρεβλώσεις στό χῶρο τῆς ἠθικῆς συνείδησης, ἰδίως
ἐν σχέσει μέ ζητήματα τῆς γενετήσιας ζωῆς καί τοῦ γάμου.  Τά καί-
ρια ἐν προκειμένω ἐρωτήματα εἶναι τά ἑξῆς: (α) Ποιοί ἐξωτερικοί πα-
ράγοντες ἐπηρεάζουν τήν ψυχή ἑνός ἀνθρώπου καί ποιές ἐσωτερι-
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κές διεργασίες τόν ὁδηγοῦν σ’
αὐτήν τήν, ἐνίοτε, ἀνεπίγνωστη
στάση ἄρνησης καί «δίωξης» τοῦ
Θεοῦ, ἀπό τό χῶρο τῶν, ὑψίστης
σημασίας, γεγονότων τῆς ζωῆς,
ὅπως εἶναι αὐτό τοῦ γάμου; (β)
Πῶς οἱ ποιμένες θά πρέπει νά
ἐργασθοῦν, ὥστε ἀφενός μέν οἱ πι-
στοί νά προσλάβουν ἐγκαίρως
τά ὀρθά μηνύματα, ἀφετέρου δέ
νά προληφθοῦν ἤ νά θεραπευ-
θοῦν οἱ τυχόν κακές ἀλλοιώσεις
πού, μέσα στήν πορεία τοῦ χρό-
νου, ἔχουν ἤδη παραμορφώσει τόν
ψυχισμό καί τήν ἠθική τους συ-
νείδηση;

Ὅταν ὑπάρχει ἀγάπη πρός τό
πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας καί
πνευματική δίψα γιά συνεχῆ κοι-
νωνία μαζί Του, προφανῶς καμιά
πτυχή τῆς ζωῆς μας – ἔστω καί ἡ
πιό ἀσήμαντη – δέν θά μποροῦσε
νά ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τή σχέση
μας μέ τό Θεό.  Ὅταν λ.χ. ἕνας
ἔχει μάθει ἀπό μικρός, ὄχι ἀπό
«καθῆκον» οὔτε, πολλῶ μᾶλλον,
ὑπό  ἐξαναγκασμό, ἀλλά ἐλεύ-
θερα καί ἀγαπητικά νά ἔχει
εὐχαριστηριακή ἀναφορά στό
Θεό, ἀκόμα καί στίς μικρῆς ση-
μασίας δραστηριότητες τοῦ βίου,
ὡς λ.χ. εἶναι ἡ καθημερινή βρώση
καί πόση (πρβλ. Α΄ Τιμ. δ΄, 3-5),
εἶναι προφανές ὅτι καί στά μεί-
ζονος σημασίας ζητήματα, ὡς
εἶναι ὁ γάμος, θά τοῦ ἦταν ἀδια-
νόητο νά πράξει ὁ,τιδήποτε ἐρή-
μην τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας

Του.  
Μία νηπιαγωγός μαρτυρεῖ τό

ἑξῆς περιστατικό - ἐνδεικτικό τῆς
νοοτροπίας, ἡ ὁποία, ἀπό τούς
γονεῖς καί τόν εὐρύτερο κοινω-
νικό περίγυρο, μεταγγίζεται στά
παιδιά ἀπό τήν νηπιακή τους
ἀκόμη ἡλικία: «Κατά τή διάρκεια
τῆς πρωινῆς προσευχῆς τά παι-
διά τοῦ σχολείου ἦσαν ἄτακτα
καί ἀνήσυχα. Ἡ νηπιαγωγός τούς
ἔκανε τήν ἑξῆς παρατήρηση: ‘‘Τήν
ὥρα τῆς προ   σευ χῆς δέ μιλᾶμε με-
ταξύ μας, δέ γελοῦμε, δέ θορυ-
βοῦμε. Διότι, ἐάν ἔχουμε μία
τέτοια συμπεριφορά, εἶναι σάν
νά διώχνουμε τό φύλακα ἄγγελό
μας ἀπό δίπλα μας καί μένουμε
χωρίς προστασία’’». Ἕνα μικρό
νήπιο τῆς ἔδωσε τήν ἑξῆς, ἐντυ-
πωσιακή καί ἀποκαλυπτική τοῦ
φρονήματος αὐτονόμησης καί
«ἀπε ξάρτησης» ἀπό τά θεῖα, ἀλ -
λά τελικῶς «ἐξάρτησης» ἀπό τά
γήινα, τό ὁποῖο «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύ-
χων» μερικοί γονεῖς μεταδίδουν
στά παιδιά τους: «Κυρία! Ἐμένα
δέν μέ νοιάζει, ἄν φύγει ἀπό
κοντά μου ὁ φύλακας ἄγγελός
μου. Ὁ πατέρας μου, μοῦ ἔχει
ἀγοράσει ἕνα πελώριο καί δυ-
νατό σκύλο πού μπορεῖ νά μέ
φυλάει». Τό παιδάκι αὐτό, ἄν συ-
νεχίσει νά διαποτίζεται μέ τέτοιες
ἀντιλήψεις καί στά μετέπειτα
χρόνια τῆς ζωῆς του, ὅταν θά
ἔλθει ἡ ὥρα νά λάβει τίς μεγάλες
ἀποφάσεις καί νά κάνει τά με-

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
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γάλα «ἅλματα» τοῦ ἐπίγειου βίου
του, (ὅπως εἶναι ἡ ἀπόφαση γιά
γάμο καί δημιουργία οἰκογέ-
νειας), εἶναι πολύ πιθανό νά μήν
αἰσθανθεῖ καθόλου τήν ἀνάγκη
νά ζητήσει ὡς πρός τοῦτο τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  Θά στηριχθεῖ
ἐνδεχομένως στούς διάφορους
ἄλλους - ἰδίας πεπερασμένης
ἀξίας, ὅπως τό σκύλο του - «φύ-
λακες» τῆς ζωῆς του, πού στήν
πορεία τοῦ χρόνου οἱ γονεῖς του
καί ἴσως ἡ προσωπική του προ-
σπάθεια θά τοῦ ἐξασφαλίσουν:
τήν περιουσία, τό αὐτοκίνητο, τό
προσοδοφόρο ἐπάγγελμα κ.λπ.  

Ἡ ἀπολυτοποίηση, λοιπόν,
τῆς ἀξίας τῶν δικῶν μας ἀτο-
μικῶν δυνάμεων καί ἀγαθῶν καί
ἡ ἀποδίωξη τοῦ Θεοῦ στό περι-
θώριο ἤ καί ἐντελῶς ἔξω ἀπό τόν
ἐπίγειο βίο μας εἶναι ἡ πρώτη καί
κύρια αἰτία τῆς ὑποβάθμισης τῆς
ἀξίας τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου,
στή συνείδηση πολλῶν νέων
ἀνθρώπων, μ’ ὅλα τά συνακό-
λουθα (ὡς λ.χ. τήν προτίμηση,
ἀντί τοῦ ἐκ κλησιαστικοῦ γάμου,
τῆς - ἄνευ νομικῶν δεσμῶν - συμ-
βίωσης ἤ τοῦ πολιτικοῦ γάμου
ἐνώπιον τοῦ Δημάρχου κ.λπ.). 

Ὅμως καί μία ἄλλη ὁμοίως
ἐπικίνδυνη παρανόηση, συγγενής
ἤ καί ἀπότοκος τῆς πιό πάνω,
ὑποβόσκει στό ὑποσυνείδητο ἤ
εἶναι ἑδραιωμένη στή συνείδηση
πολλῶν νέων. Σχετίζεται μέ αὐτό
πού στήν καθομιλουμένη χαρα-

κτηρίζεται ὡς ἐρωτική ἤ «ὁλο-
κληρωμένη» σχέση ἀνδρός καί
γυναικός. Ὁ βαθμός τῶν παρα-
νοήσεων καί οἱ ἐσφαλμένες ἀντι-
λήψεις ὡς πρός τό νόημα, τή
θέση στήν προσωπική καί οἰκο-
γενειακή ζωή, τήν ἀξία ἤ ἀπαξία
(ἀνάλογα μέ τό πῶς καί πότε γί-
νεται) τῆς σχέσης αὐτῆς καί
ὅλων τῶν ἐπιμέρους πράξεων
πού τή συνοδεύουν, εἶναι τόσο
ἀπίστευτα μεγάλες, ὥστε σέ κά-
ποιες περιπτώσεις θά πρέπει νά
ὁμιλήσουμε ὄχι ἁπλῶς γιά λαθε-
μένες ἀπόψεις, ἀλλά γιά στάσεις
καί συμπεριφορές πού φθάνουν
στά ὅρια τοῦ «παραλόγου».  Πῶς
ἀλλοιῶς, γιά παράδειγμα, μπο-
ροῦμε νά χαρακτηρίσουμε τή
στάση καί συμπεριφορά ἑνός πα-
τέρα, ὁ ὁποῖος (αὐτοπροσώπως
ἤ δι’ «ἐντεταλμένου ἀντιπροσώ-
που» του) ὁδηγεῖ τό δεκαπεντά-
χρονο ἔφηβο υἱό του (μέ τήν
παρασκηνιακή πολλές φορές συ -
γκα τάθεση τῆς μητέρας) σέ «οἶκο
ἀνοχῆς», προκειμένου ἐμπράκτως
νά «διδαχθεῖ» τά «μυστικά» τῆς
ἐρωτικῆς ζωῆς; Ἄς μᾶς συγχωρέ-
σουν οἱ ἀναγνῶστες γιά τήν ὠμό-
τητα τοῦ λόγου, ἀλλά ἴσως
χρει άζεται κάποιες πραγματικό-
τητες νά λέγονται μέ τό ὄνομά
τους, γιά νά φαίνεται καί τό μέ-
γεθος τοῦ προβλήματος. Ἄν ὁ
ὑποφαινόμενος δέν ἦταν αὐτή-
κοος μάρτυς τῆς ὁμολογίας πα-
θόντων τέκνων, ἀλλά καί
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συ   ν αι νούντων ἤ κρυπτοσυναι-
νούντων γονέων, δέν θά μπο-
ροῦσε νά πιστεύσει ὅτι ὑπάρχουν
τέτοιοι γονεῖς.

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ πιό
πάνω «τύπος» γονέα καί πολλοί
ἄλλοι μέ παρόμοιες ὀλιγότερο
παράδοξες, ἀλλά ἐξίσου ἐσφαλ-
μένες ἀντιλήψεις, ὡς πρός τό
νόημα τῆς πράξης τῆς σαρκικῆς
συνάφειας ἀνδρός καί γυναικός
καί τῆς ἀξίας ἤ ἀπαξίας της,
(ἀναλόγως τοῦ χρόνου, τοῦ προ-
σώπου καί γενικότερα τῶν συν-
θηκῶν ὑπό τίς ὁποῖες λαμβάνει
χώρα), θά δώσουν καί τήν ἀνά-
λογη «ἀγωγή» στά παιδιά τους.
Ἐφόσον ὁ γονέας αὐτός (καθώς
καί οἱ ἄλλοι τῆς ἰδίας νοοτρο-
πίας) θεωρεῖ ἀναγκαῖο γιά τόν
ἔφηβο υἱό του τό «μεῖζον» (δη-
λαδή τήν «ἐπί χρήμασι» σωματική
συνεύρεσή του, μετά ἀγνώστου
γυναικός), γιατί ἀργότερα νά μήν
ἐνθαρρύνει καί ἐπευλογήσει καί
τό «ἔλαττον» (δηλαδή τή σαρκική
συνάφειά του μέ τήν, ὑπό καθε-
στώς πολιτικοῦ γάμου, «σύζυγό»
του); Βέβαια, ὁμιλώντας γιά «μεί-
ζονα» καί «ἐλάττονα» ἁμαρτή-
ματα, παίρνουμε ὡς κριτήριο τήν
κοινωνική κυρίως ἠθική. Ἡ τε-
λευταία, ἀποστασιοποιημένη ἐν
πολλοῖς ἀπό τή χριστιανική
ἠθική, θεωρεῖ ὡς εἶδος μικρῆς
ἴσως παρεκτροπῆς τόν ἀγοραῖο
«ἔρωτα», φαίνεται δέ ὅτι πλέον
«ἐπιτρέπει» τή λεγόμενη ἀπό

«ἀγάπη» (;) σωματική ἕνωση καί
σχέση ἀνδρός καί γυναικός. Τό
πόσο σχετική, παραπλανητική
καί ἀπατηλή εἶναι, βέβαια, ἡ
χρήση τοῦ ὅρου «ἀγάπη» πρός
χαρακτηρισμό τῶν, στήν πραγμα-
τικότητα, κυρίως ἐγωπαθῶν καί
ἡδυπαθῶν κινήτρων αὐτῶν τῶν
σχέσεων, εἶναι περιττό νά τό
ἀναφέρουμε.

Τά πιό πάνω, βέβαια, χρήζουν
περαιτέρω ἀναλύσεων καί διευ-
κρινήσεων.  Ἐπιγραμματικά τονί-
ζουμε καί πάλι ὅτι ἡ ἀπό μέρους
δύο νέων ἀνθρώπων ἐπιλογή τοῦ
πολιτικοῦ γάμου καί ἡ ταυτό-
χρονη ἀπόρριψη ἤ μετάθεση σέ
μεταγενέστερο στάδιο τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ εἶναι ἕνα ἀπό τά
πολλά συμπτώματα βαθύτερων
πνευματικῶν αἰτίων, πού συνή-
θως ἀνάγουν τή ρίζα τους στήν
παιδική ἤ καί νηπιακή ἡλικία.  Ἡ
ἔλλειψη ἤ καί ἀνυπαρξία ζων-
τανῆς προσωπικῆς σχέσης τῶν
νέων μέ τό Χριστό καί οἱ πολυ-
ποίκιλες παρανοήσεις ἐν σχέσει
μέ τό νόημα τῆς πράξεως τῆς
σαρκικῆς συνάφειας ἀνδρός καί
γυναικός, ἀποτελοῦν τόν πυρήνα
τῶν πιό πάνω αἰτίων. Πρός τήν
κατεύθυνση δέ τῆς ἀντιμετώπι-
σης καί θεραπείας τους, πρέπει
νά στρέψουν τήν προσπάθειά
τους οἱ ποιμένες. Γιά τό ζήτημα
ὅμως αὐτό, σύν Θεῷ, θά ὁμιλή-
σουμε σέ ἑπόμενο ἄρθρο.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
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«Τῇ ΙΕ΄ τοῦ μηνός Μαρτίου, μνήμη τοῦ
ἁγίου Ἀποστόλου Ἀριστοβούλου, ἑνός ἐκ
τῶν Ἑβδομήκοντα, ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου
Βαρνάβα τοῦ Ἀποστόλου».

Ἡ ἀναφορά αὐτή τοῦ Συναξαριστῆ τῆς
Κωνσταντινουπόλεως (10ος-12ος αἰώνας)
ἀποτελεῖ ἴσως τήν ἀρχαιότερη γραπτή
μαρτυρία γιά τήν τιμή τοῦ ἁγίου Ἀρι-
στοβούλου σέ συσχετισμό μέ τό ὄνομα τοῦ
Ἀποστόλου Βαρνάβα. Λίγο πρίν (10ος
αἰώνας), τό Βασιλειανόν Μηνολόγιον
καταγράφει τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀριστο-
βούλου στίς 16 Μαρτίου ἁπλά ὡς «ἑνός
τῶν Ο΄». Καθόλου ἀπίθανο ἡ μαρτυρία
τοῦ Συναξαριστῆ τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως νά προέρχεται ἀπό ἀρχαιότερους
ἁγιολογικούς Κυπριακούς κώδικες.  Πάν-
τως ἡ Ἐκκλησία Κύπρου γνώριζε καί τι-
μοῦσε τόν ἀπόστολο Ἀριστόβουλο ὡς
ἀδελφό τοῦ Ἱδρυτῆ της, Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα.

Τό ὄνομα Ἀριστόβουλος - πού εἶναι
ἑλληνικό καί σημαίνει τόν βουλόμενο τά
ἄριστα ἤ αὐτόν πού συμβουλεύει τά ἄρι-
στα, τά χρήσιμα -  φανερώνει πώς ὁ Ἀπό-
στολος ἦταν ἑλληνιστής Ἰουδαῖος, ὅπως
καί ὁ ἀδελφός του Βαρνάβας.  Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος στήν πρός Ρωμαίους ἐπι-
στολή του (κεφ. 16, στίχ. 10) γράφει:
«Ἀσπάσασθε τούς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου»,
δηλαδή χαιρετήσατε μέ ἀσπασμό τούς χρι-
στιανούς ἀπό τό σπιτικό τοῦ Ἀριστό-
βουλου. Τοῦτον τόν Ἀριστόβουλο, τό σύγ-
χρονο τοῦ Ἀπ. Παύλου, ταυτίζει ἡ πα-
ράδοση μέ τόν Κύπριο Ἀπόστολο. Ὁ Συ-
ναξαριστής σημειώνει χαρακτηριστικά:
«Ἠκολούθησε τόν ἅγιον Ἀπόστολον

Παῦλον, διακονῶν αὐτῷ καί κηρύττων τό
Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ εἰς διάφορους
τόπους». Εἶναι, λοιπόν, ἀποδεκτό πώς
μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἀπ.
Ἀριστόβουλος ἀκολούθησε τόν Ἀπ.
Παῦλο ὡς βοηθός του στόν ἐκχριστιανι-
σμό τῶν Ἐθνῶν, τῶν εἰδωλολατρῶν.
Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀναφέρουμε πώς ὁ
Ἀπόστολος Ἀριστόβουλος συνεορτάζεται
καί τήν 31η Ὀκτωβρίου μέ ἄλλους ἐκ τῶν
Ο΄ Ἀποστόλους, τούς Στάχυ, Ἀμπλία,
Ἀπελλῆ, Οὐρβανό καί Νάρκισσο.

Τό ἄλλο σημαντικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς
τοῦ Ἀπ. Ἀριστόβουλου εἶναι ὅτι χειρο-
τονήθηκε ἀπό τόν Ἀπ. Παῦλο «Ἐπί-
σκοπος εἰς τήν νῆσον τῶν Βρετανῶν, τήν
ὁποίαν ἐκατοίκουν τότε θηριώδεις καί
ὠμότατοι ἄνθρωποι» (Συναξαριστής).
Καί τό ὅτι βέβαια οἱ κάτοικοι τῶν σημε-
ρινῶν Βρετανικῶν νησιῶν τήν ἐποχή
ἐκείνη τοῦ 1ου μ.Χ. αἰώνα βρίσκονταν σέ
ἡμιάγρια κατάσταση κανείς δέν ἀμφι-
βάλλει. Γιά τό ἄν ὑπῆρξε ὅμως διάδοση
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκεῖ τή βάρβαρη ἐκεί-
νη ἐποχή, δέν ὑπάρχει ἱστορική ἀπόδει-
ξη. Ὅμως, κανένας δέν μπορεῖ νά ἀπο-
κλείσει προσπάθεια εἰσαγωγῆς τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ κατά τόν 1ο μ.Χ. αἰώνα,
ὅπως ἀναφέρει καί ἡ ἐκκλησιαστική
παράδοση. Πάντως καί ὁ Συναξαριστής
τῆς Κωνσταντινουπόλεως στίς 30 Ἰουνί-
ου (Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων)
γράφει: «Ἀριστόβουλος, ὅς ἐπίσκοπος
Βρετανίας ἐγένετο», καί σέ ἄλλα Συνα-
ξάρια (Βολλανδιστές - ἅγ. Νικόδημος
Ἁγιορείτης) καταγράφεται πώς: «Τῇ αὐτῇ
ἡμέρᾳ (15 Μαρτίου) μνήμη τοῦ ἁγίου

ΔΔρροοςς ΓΓεεωωρργγίίοουυ ΚΚάάκκκκοουυρραα
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Ἀποστόλου Ἀριστοβούλου, ἐπισκόπου
Βρετανίας, ἀδελφοῦ Βαρνάβα τοῦ Ἀπο-
στόλου». Καί ἀκριβῶς ἔτσι τόν δέχεται καί
τόν τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία Κύπρου. Ὡς Ἀπό-
στολο καί κήρυκα τῆς Βρετανίας καί
ἀδελφό τοῦ Ἱδρυτῆ καί Προστάτη της,
Βαρνάβα.

Τήν ἀρχαία αὐτή παράδοση τή διέ-
σωσαν καί οἱ Κύπριοι χρονογράφοι,
ὅπως ὁ Νεόφυτος Ροδινός («Περί ἡρώων,
στρατηγῶν, φιλοσόφων, ἁγίων καί ἄλλων
ὀνομαστῶν ἀνθρώπων, ὅπου ἐβγήκασιν
ἀπό τό νησί τῆς Κύπρου», Ρώμη 1659) καί
ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός («Ἱστορία
Χρονολογική της Νήσου Κύπρου», Ἑνε-
τία 1788). Ὁ Ροδινός σημειώνει τά ἑξῆς:
«Ἀριστόβουλος μαθητής τῶν Ἀποστόλων
ἀπό τούς Ο΄ μαθητάς, ἀπό τήν Κύπρον,
ἀδελφός Βαρνάβα τοῦ Ἀποστόλου.
Αὐτός, ἀκολουθώντας τόν ἅγιο Παῦλο
καί δουλεύοντάς τον, ἐχειροτονήθη ἀπ’
ἐκεῖνον ἐπίσκοπος εἰς τήν Βρετανία,
ὅπου σήμερον λέγεται Ἐγκλητέρα, Σκό-
τια καί Ἰβερνία, εἰς τά ὁποῖα νησία ἦσαν
ἄνθρωποι ἄγριοι καί ὠμότατοι. Ἐκεῖ
ἔστωντας νά ἐπιστρέψῃ πολλούς εἰς
τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, νά κτίσῃ ἐκκλη-
σίας, νά χειροτονήσῃ ἱερεῖς καί διακόνους,
εἰς αὐτούς τούς τόπους ἐτελείωσε τήν
ζωήν του. Δι’ αὐτόν τόν Ἅγιον γράφει ὁ
ἅγιος Δωρόθεος εἰς τήν σύνοψιν, καί τό
ρωμαϊκό μαρτυρολόγιον, μαρτίου ιζ΄.
Πώς ἐπέμφθη ἀπό τόν ἅγιον Παῦλον εἰς
τά Νησσία, ὅπου εἴπωμεν, τόσον, ὅπου
ἡ αἰτία τῆς ἐπιστροφῆς καί αὐτῶν τῶν
νησσιῶν ἐστάθηκε Κυπριώτης». Ἀξιο-
σημείωτες οἱ παραπομπές τοῦ Ροδινοῦ
γιά τόν ἅγιο Ἀπόστολο στή Σύνοψη τοῦ
ἁγίου Δωροθέου καί τό Ρωμαϊκόν Μαρ-
τυρολόγιον.

Ἀλλά καί  Ἄγγλοι ἱστορικοί ἀναφέρουν
τοῦτο τό γεγονός τῆς δράσης τοῦ Ἀπο-

στόλου Ἀριστόβουλου στήν Ἀγγλία, ὅπως
ὁ ἱστορικός George Hill στό ἔργο τοῦ «A
History of Cyprus» (1948). Ἐπίσης, ὁ Dr
Bright στό ἔργο του «Early English Ch-
urch History» γράφει πώς γιά τήν εἰσα-
γωγή τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Ἀγγλία
ὑπάρχουν τρεῖς παραδόσεις.  Ἡ μία εἶναι
ἡ ἑλληνική, κατά τήν ὁποία τό Χριστια-
νισμό ἔφερε στήν Ἀγγλία ὁ Ἀριστόβουλος.

Βέβαια, ὁ Ἀπόστολος δέν τά βρῆκε
ἐκεῖ ὅλα εὔκολα. Ἀλλά πολλές φορές ἀπό
τούς ἡμιάγριους κατοίκους «πότε μέν ἐδέ-
ρετο, πότε δέ ἐσύρετο εἰς τήν ἀγοράν».
Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως τά βάσανα καί τίς
κακουχίες, τίς θλίψεις καί τούς κινδύνους
πού διέτρεξε, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ κα-
τόρθωσε πολλοί «νά πιστεύσωσιν εἰς τόν
Χριστόν». Ἔτσι σιγά-σιγά ὁ σπόρος πού
ἔσπειρε φύτρωσε. Στερέωσε τήν Ἐκκλη-
σία καί τήν ὀργάνωσε μέ διακόνους καί
πρεσβυτέρους, τούς ὁποίους ὁ ἴδιος χει-
ροτόνησε.  Ὅταν εἶδε τό ἔργο του, ἔργο
Θεοῦ, νά παράγει καρπούς «ἐν εἰρήνῃ
ἀνεπαύσατο ὁ μακάριος». Μία ἄλλη
βρετανική παράδοση τόν κατατάσσει
στούς ἱερομάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή γιά τό μικρό μας
νησί τό ὅτι ἕνα ἀπό τά τέκνα του μετέ-
δωσε τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου σέ μία χώρα,
σ’ ἐποχή, κατά τήν ὁποία τό πνευματι-
κό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας σκέπαζε
τά ἔθνη τῆς Δύσης. Καί ἡ τιμή αὐτή «τό-
σον ὁπού ἡ αἰτία τῆς ἐπιστροφῆς καί
αὐτῶν τῶν (Βρετανικῶν) νησσιῶν ἐστά-
θηκε Κυπριώτης» (Ν. Ροδινός), θά πρέ-
πει ἀπό τή μία νά μᾶς κάνει περήφανους,
ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλη νά μᾶς ὑπενθυ-
μίζει τό μεγάλο μας καθῆκον πού ἔχου-
με ὡς Χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες γιά
τοῦτο τόν τόπο καί τόν κόσμο ὁλόκλη-
ρο.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
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ΠΠρρωωττοοππρρ..  ΣΣάάββββαα  ΧΧααττζζηηϊϊωωννᾶᾶ

Ὁ Γέρων Πορφύριος, κατά κόσμον Εὐάγγελος Μπαϊρακτά-
ρης, γεννήθηκε στίς 7 Φεβρουαρίου 1906 στήν Εὔβοια ἀπό φι-
λόθεους καί εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν πολυμελής
καί οἱ γονεῖς, φτωχοί γεωργοί, δυσκολεύονταν νά τήν συντηρή-
σουν, γι’ αὐτό ὁ πατέρας ὑποχρεώθηκε νά ξενιτευτεῖ καί νά δου-
λέψει στήν Ἀμερική. Ὁ μικρός Εὐάγγελος,  ἀφοῦ παρακολούθη-
σε μόνο τήν πρώτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ, ρίχτηκε στή βιοπάλη καί
φύλαγε πρόβατα στό βουνό. Ἐκεῖ,  διαβάζοντας συλλαβιστά τό
βίο τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Καλυβίτη, γεννήθηκε στήν καρδιά του
ἡ ἀγάπη γιά τό μοναχικό βίο. Σέ ἡλικία μόλις ἑπτά χρόνων, ἡ μη-
τέρα του τόν ἔστειλε στή Χαλκίδα, ὅπου ἐργάστηκε δύο-τρία χρό-
νια σέ ἕνα κατάστημα. Μετά πῆγε στόν Πειραιά, ὅπου δούλεψε
δύο χρόνια στό παντοπωλεῖο ἑνός συγγενοῦς.

Στά δώδεκά του χρόνια ἔφυγε κρυφά γιά τό Ἅγιον Ὅρος.  Ἡ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ τόν ὁδήγησε στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Γεωργί-

ου στά Καυσοκαλύβια καί στήν ὑποταγή
δύο Γερόντων, ἀδελφῶν κατά σάρκα. Ὁ Γέ-
ρων Πορφύριος θεωροῦσε τήν εἴσοδό του
στή μοναχική ζωή ὡς «ἕνα μεγάλο θαῦμα
τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ». Ἀναφερόμενος
στά πρῶτα χρόνια της ὑπακοῆς του, ἔλε-
γε  ὅτι «...ὅλη ἡ ζωή μου ἦταν ἕνας παρά-
δεισος. Ὅλα γίνανε ὑπακοή στόν Γέροντά
μου,  γίνανε προσευχή,  γίνανε χαρά!». Σέ
ἡλικία δεκατεσσάρων ἐτῶν ἔγινε μοναχός
καί σέ δύο χρόνια Μεγαλόσχημος. Λίγο
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ἀργότερα, ὅπως ὁ ἴδιος διηγεῖτο, ὁ Θεός τοῦ δώρισε τό διορατι-
κό χάρισμα, πού τόν συνόδευε σ’ ὅλη τήν ὑπόλοιπή του ζωή. Στά
δεκαεννιά του χρόνια ἀρρώστησε πολύ σοβαρά καί ἔτσι ἀναγ-
κάστηκε νά ἐγκαταλείψει ὁριστικά τό Ἅγιον  Ὅρος καί νά ἐγκα-
τασταθεῖ στήν Εὔβοια. Ἐκεῖ χειροτονήθηκε ἱερέας καί στή συ-
νέχεια  χειροθετήθηκε πνευματικός καί Ἀρχιμανδρίτης. Στήν Εὔβοια
παρέμεινε δεκαπέντε χρόνια καί ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία σέ διά-
φορους Δήμους καί Μονές τοῦ νησιοῦ.

Στά 1940, παραμονές τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ Γέρων Πορ-
φύριος ἐγκαταστάθηκε στήν Ἀθήνα, ὅπου ἀνέλαβε καθήκοντα ἐφη-
μερίου καί πνευματικοῦ στό ναό τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, στήν Πο-
λυκλινική Ἀθηνῶν. Ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε, ἔζησε ἐκεῖ τριάντα τρία
χρόνια σάν μία ἡμέρα,  ἀσκώντας ἀκαταπόνητα τό πνευματικό
του ἔργο καί ἀνακουφίζοντας τόν πόνο καί τήν ἀσθένεια τῶν
ἀνθρώπων. «Χρόνια εὐλογημένα, δοσμένα στόν ἄρρωστο, στόν
πόνο. Διαδόθηκε ὅτι εἶμαι καλός πνευματικός, γι’ αὐτό ἐρχόντουσαν
πολλοί νά ἐξομολογηθοῦν. Ἐρχόντουσαν πολλές τσακισμένες ψυ-
χές, γιά νά χύσουν ἐκεῖ, στόν Ἅγιο Γεράσιμο, τό δάκρυ τῆς ψυχῆς
τους». 

Τό 1955 ἐγκαταστάθηκε στά Καλλίσια, στό μονύδριο τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου. Μέ μεγάλη ἐπιμέλεια καλλιεργοῦσε τήν περιοχή πού
τό περιέβαλλε, ἐνῶ παράλληλα ἀσκοῦσε τό πλούσιο πνευματι-
κό του ἔργο. Παρά τά πολλά καί σοβαρά
προβλήματα ὑγείας πού ἀντιμετώπιζε ὁ Γέ-
ροντας, τό 1979 ἐγκαταστάθηκε στό Μήλεσι
καί ἐργάστηκε σκληρά γιά νά πραγματο-
ποιήσει ἕνα παλιό του ὄνειρο. Ἄρχισε τήν
ἀνέγερση ἑνός μοναστηριοῦ. Τό ἤθελε νά
εἶναι «ἕνα πνευματικό ἐργαστήριο,  ὅπου
θ’ ἁγιάζονται καί θά καλλιεργοῦνται ψυ-
χές καί θά δοξάζουν ἀδιαλείπτως τ’ ὄνο-
μα τοῦ Θεοῦ».

Μέ τή θεμελίωση τοῦ Καθολικοῦ τῆς

ΜΟΡΦΕΣ
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Μονῆς, στίς 26 Φεβρουαρίου 1990,  ἀξιώθηκε νά δεῖ τ’ ὄνειρό του
νά γίνεται πραγματικότητα. Παράλληλα, ὁ π. Πορφύριος ἄρχισε
νά προε τοι μάζεται γιά τήν κοίμησή του. Ἐπιθυμοῦσε νά ἀποσυρθεῖ
στό Ἅγιον Ὅρος, στά Καυσοκαλύβια, στήν Καλύβη τῆς μετανοί-
ας του. Ἐκεῖ, στίς 2 Δεκεμβρίου 1991, μυστικά καί ἀθόρυβα, πα-
ρέδωσε τήν ψυχή του στό Νυμφίο Χριστό. 

ΠΠννεευυμμααττιικκοοίί  ΛΛόόγγοοιι  ττοοῦῦ  ΓΓέέρροοννττοοςς

Ἐκκλησία δέν εἶμαι μόνος ἐγώ, ἀλλά μαζί κι ἐσεῖς. Εἴμαστε ὅλοι
ἕνα καί ὁ Χριστός κεφαλή.

Τό σπουδαῖο εἶναι νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία. Νά ἑνωθοῦμε μέ
τούς συνανθρώπους μας, μέ τίς χαρές καί τίς λύπες ὅλων. Νά τούς
νιώθουμε δικούς μας, νά προσευχόμαστε γιά ὅλους, νά πονᾶμε
γιά τή σωτηρία τους, νά ξεχνᾶμε τούς ἑαυτούς μας. Νά κάνουμε
τό πᾶν γι’ αὐτούς, ὅπως ὁ Χριστός γιά μᾶς.

Ἄν μποῦμε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μπαίνουμε στήν Ἐκκλησία.
Ἄν δέν μποῦμε στήν Ἐκκλησία, ἄν δέν γίνουμε ἕνα μέ τήν ἐδῶ,
τήν ἐπίγεια Ἐκκλησία, ὑπάρχει φόβος νά χάσουμε καί τήν ἐπου-
ράνια.

Σημασία στήν προσευχή ἔχει ὄχι ἡ χρονική διάρκεια, ἀλλά ἡ ἔντα-
ση. Νά προσεύχεστε, ἔστω γιά πέντε λεπτά, ἀλλά δοσμένα στό
Θεό μέ ἀγάπη καί λαχτάρα.

Ἡ προσευχή γιά τούς ἄλλους, πού γίνεται ἁπαλά καί μέ βα-
θιά ἀγάπη, εἶναι ἀνιδιοτελής καί ἔχει μεγάλη πνευματική ὠφέ-
λεια.  Χαριτώνει τόν προσευχόμενο, ἀλλά χαριτώνει καί ἐκεῖνον,
γιά τόν ὁποῖο προσεύχεται.

Εἶναι δύο δρόμοι πού μᾶς ὁδηγοῦν στόν Θεό, ὁ σκληρός καί
κουραστικός μέ τίς ἄγριες ἐπιθέσεις κατά τοῦ κακοῦ καί ὁ εὔκο-
λος μέ τήν ἀγάπη. Πολλοί διάλεξαν τό σκληρό δρόμο καί «ἔχυ-
σαν αἷμα, γιά νά λάβουν Πνεῦμα», ὥσπου ἔφθασαν σέ μεγάλη ἀρε-
τή. Ἐγώ βρίσκω ὅτι ὁ πιό σύντομος καί σίγουρος δρόμος εἶναι αὐτός
μέ τήν ἀγάπη.

Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Δέν εἶναι ἁπλός θεατής τῆς ζωῆς μας.
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Προνοεῖ καί ἐνδιαφέρεται ὡς Πατέρας μας πού εἶναι,  ἀλλά σέ-
βεται καί τήν ἐλευθερία μας.

Στήν οἰκογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος ἀπ’ τήν εὐθύνη γιά τήν
πνευματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Γιά νά ἀπαλλαγοῦν τά παι-
διά ἀπό διάφορα ἐσωτερικά προβλήματα δέν εἶναι ἀρκετές οἱ συμ-
βουλές, οἱ ἐξαναγκασμοί, ἡ λογική καί οἱ ἀπειλές. Μᾶλλον γίνονται
χειρότερα.  Ἡ διόρθωση γίνεται μέ τόν ἐξαγιασμό τῶν γονέων.

Οἱ πολλές συμβουλές καί ὑποδείξεις στά παιδιά κάνουν πολύ
κακό. Ὄχι πολλά λόγια στά παιδιά. Τά λόγια χτυπᾶνε στ’ αὐτιά,
ἐνῶ ἡ προσευχή πηγαίνει στήν καρδιά.

Πρέπει νά μάθουμε στά παιδιά νά ζοῦν ἁπλά καί ταπεινά καί
νά μή ζητοῦν τόν ἔπαινο καί τό «μπράβο». Νά τά μάθουμε ὅτι
ὑπάρχει ἡ ταπείνωση, πού εἶναι ἡ ὑγεία τῆς ζωῆς.

Ἅμα δοθοῦμε στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τότε ὅλα θά μεταβλη-
θοῦν, ὅλα θά μεταστοιχειωθοῦν, ὅλα θά μεταποιηθοῦν, ὅλα θά
μετουσιωθοῦν.  Ὁ θυμός, ἡ ὀργή, ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος, ἡ ἀγανά-
κτηση, ἡ κατάκριση, ἡ ἀχαριστία, ἡ μελαγχολία, ἡ κατάθλιψη, ὅλα
θά γίνουν ἀγάπη, χαρά, λαχτάρα, θεῖος ἔρως.  Παράδεισος!

Δέν προσεύχομαι νά μέ κάνει ὁ Θεός καλά. Προσεύχομαι νά
μέ κάνει καλό. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ Θεός τό ξέρει ὅτι πονάω. Προ-
σεύχομαι, ὅμως, γιά τήν ψυχή μου, νά μοῦ συγχωρέσει τά παρα-
πτώματά μου.

Μελετώντας τούς βίους τῶν Ἁγίων, θά τούς ἀγαπήσετε πολύ
καί πολύ θά ὠφεληθεῖτε. Σιγά-σιγά θά εὐφραίνεσθε καί, χωρίς
νά τό καταλάβετε, θά θέλετε καί θά σκέπτεστε ὅλο καί πιό πολύ
τό καλό.

Ἡ μετάβαση στήν ἄλλη ζωή γίνεται, ὅπως ἀνοίγεις μία πόρτα
καί βρίσκεσαι σέ διπλανό χῶρο. Κανονικά δέν πρέπει νά λέμε «ἄλλη
ζωή». Μία εἶναι ἡ ζωή, κι ἄν ζοῦμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐδῶ
στή γῆ, θά μᾶς φανερώσει πῶς θά εἴμαστε μετά θάνατον.

Γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς ὑπάρχει τρόπος νά ἐπικοινωνοῦμε
καί νά βοηθοῦμε τούς κεκοιμημένους, μέ ἐλεημοσύνες, προσευ-
χή καί συμμετοχή στή Θεία Λειτουργία καί τήν Θεία Κοινωνία.

ΜΟΡΦΕΣ
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ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ
ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ

ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΚΚααρρππαασσίίααςς  κκ..  ΧΧρριισσττοοφφόόρροουυ

Εἶναι γεγονός ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ζοῦμε σέ μία ἐποχή, ὅπου ὅλα τά
πράγματα, ἀκόμα καί αὐτά τά πνευματικά, ἀξιολογοῦνται μέ βάση τήν
κοσμική ἀντίληψη. Κέντρο ὅλων εἶναι ἡ λογική τοῦ ἀνθρώπου καί καθο-
λική ἐπιδίωξη ἡ ἱκανοποίηση τῶν ἐνδοκοσμικῶν του ἐπιθυμιῶν.

Δυστυχῶς, τό λεγόμενο κοσμικό φρόνημα ἔχει ἐπηρεάσει, μέ τόν ἕνα ἤ
τόν ἄλλο τρόπο, σέ μεγάλο βαθμό καί τήν Ἐκκλησία ἤ ὀρθότερα τήν
ἐκκλησιαστική ζωή, μηδέ καί αὐτῆς τῆς μοναχικῆς ζωῆς ἐξαιρουμένης, ἡ
ὁποία πρέπει νά εἶναι τό ὑγιές κύτταρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Νομίζουμε ὅτι δύο βασικές τάσεις ἐπηρεάζουν τήν ὅλη ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, οἱ ὁποῖες καί τήν ἐκκοσμικεύουν, ἀλλάζοντας τό φρόνημά της.
Ἡ μία τάση εἶναι αὐτή τοῦ ἀντινομισμοῦ, δηλαδή τῆς ἀπόρριψης ἤ τῆς
σχετικοποίησης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, χάριν μίας κακῶς νοούμενης ἐλευ-
θερίας, μέ σκοπό τήν αὐτόνομη ρύθμιση τῆς ζωῆς μας. Ἡ δεύτερη τάση
εἶναι αὐτή τῆς ἐκνομίκευσης, δηλαδή τῆς ρύθμισης τῆς πνευματικῆς ζωῆς
μέ βάση τό γράμμα τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, ἀδιαφορώντας γιά τό πνευμα-
τικό νόημά του, πού εἶναι ἡ βίωση τοῦ πνεύματος τοῦ Νόμου.

Καί οἱ δύο αὐτές τάσεις, ἀποτελοῦν, θά ἔλεγα, τήν ἐκκοσμίκευση τῆς
πνευματικῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἐκφράζουν τά δύο ρεύματα, πάνω στά ὁποῖα θε-
μελιώνεται ὁ δυτικός τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς κέντρο τόν ἄνθρωπο
καί ὄχι τόν Θεάνθρωπο. Καί οἱ δύο αὐτές τάσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς κύ-
ριους ἐκφραστές τόν Προτεσταντισμό καί τόν Παπισμό, ἔχουν ἐπηρεάσει,
δυστυχῶς, πολύ βαθειά καί τήν καθ’ ἡμᾶς Ὀρθόδοξη Ἀνατολική κοινωνία,
ἡ ὁποία μέ τήν σειρά της ἄρχισε νά ἀλλοιώνει τό φρόνημα τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς μέσα στίς Μητροπόλεις καί ἐνορίες καί σιγά-σιγά καί τό φρό-
νημα τῆς μοναστικῆς πολιτείας.

Γιά νά γίνουν περισσότερο κατανοητά τά πιό πάνω, θά ἤθελα νά ἀνα-
φέρω δύο παραδείγματα, τά ὁποῖα ἀφ’ ἑνός δείχνουν τό πῶς ἔχουμε ἐπη-
ρεασθεῖ ἀπό αὐτά τά δύο ρεύματα καί ἀφ’ ἑτέρου τήν τεράστια διαφορά

μεταξύ τοῦ ὀρθόδοξου πνευματικοῦ φρονήματος καί τοῦ κοσμικοῦ
φρονήματος.

Ἕνα πρῶτο τέτοιο παράδειγμα εἶναι αὐτό τῆς νηστείας. Ὅσοι
ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπό τόν ἀντινομισμό, εἴτε τήν ἀπορρίπτουν
ἐντελῶς μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι αὐτή πρέπει νά στηρίζεται πάνω στήν



1. Πρβλ. Γεωργίου Γαλίτη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Θέματα
τῆς Μεγάλης Συνόδου, Ἀθῆναι 1977, σελ. 80.

2. Πρβλ. Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης, Ἡ Νηστεία πού σώζει, Κύπρος
2002.
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ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἴτε προσπαθοῦν νά τήν σχετικοποιήσουν, προ-
βάλλοντας τόν ἰσχυρισμό ὅτι, ἀφοῦ αὐτή θεσμοθετήθηκε ἀργότερα ἀπό
τήν Ἐκκλησία, ἄρα μποροῦμε σέ κάθε ἐποχή νά τήν ἐφαρμόζουμε μέ δια-
φορετικό τρόπο. Ἔτσι, στόν κατάλογο θεμάτων, ὁ ὁποῖος καταρτίσθηκε
μέ σκοπό νά συζητηθοῦν ἀπό τήν «συγκληθησομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύ-
νοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», γιά τό θέμα τῆς νηστείας ἀναφέρεται·
«Ἀναπροσαρμογή τῶν περί Νηστείας Ἐκκλησιαστικῶν Διατάξεων συμφώ-
νως ταῖς ἀπαιτήσεσι τῆς συγχρόνου ἐποχῆς»1. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὅσοι
ἐμφοροῦνται ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐκνομίκευσης, τηροῦν κατά γράμμα τήν
νηστεία, ἀλλά τυπικά καί ἐξωτερικά, ἐξαντλώντας τήν ὅλη προσπάθειά
τους στήν ἀποφυγή ὁρισμένων τροφῶν. Ὅμως, γνωρίζουμε καλά μέσα ἀπό
τήν ἁγιογραφική καί πατερική μας Παράδοση ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἕνα
μέσον,  τό ὁποῖο ἀποβλέπει στήν ἐσωτερική- πνευματική κάθαρση τοῦ
ἀνθρώπου, μέ σκοπό νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τά γήινα καί κοσμικά, νά
ἐλευθερώσει τόν νοῦ του ἀπό τά πάθη καί νά τόν στρέψει ἐξ ὁλοκλήρου
στά πνευματικά καί διά τῶν πνευματικῶν στόν Θεό.2

Ἕνα δεύτερο παράδειγμα, εἶναι αὐτό τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, δηλαδή τῆς
συμμετοχῆς μας στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀντινομιστές ὑποβαθμίζουν
τήν σημασία καί ἀξία τῆς θείας λατρείας, ὑποστηρίζοντας τήν συντόμευσή
της καί τόν ἐκσυγχρονισμό της, γιά νά γίνει, ἐξωτερικά, πιό ἑλκυστική
στόν κόσμο. Στά Μοναστήρια δέ, πολλές φορές, τίθεται σέ δεύτερη μοῖρα
εἴτε χάριν τῶν διακονημάτων, εἴτε χάριν τῆς φιλοξενίας. Αὐτοί δέ πού
ἐκνομικεύουν τήν πνευματική ζωή, ἐκκλησιάζονται μέν, ἀλλά χωρίς νά συ-
νειδητοποιοῦν τί εἶναι ὁ ἐκκλησιασμός καί τί ἐπιτελεῖται κατά τήν διάρ-
κεια τῆς θείας λατρείας. Ἡ συμμετοχή μας στήν θεία λατρεία ἀποτελεῖ τό
μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Τό μυστήριο τῆς ἕνωσής μας μέ τήν ἄκτιστη
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ βίωση τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ
τόν ἀρραβώνα τῆς βίωσης τῆς δόξας τῆς μέλλουσας αἰωνίου ζωῆς. Μέσα
ἀπό τήν θεία λατρεία ὁ πιστός ἑνώνεται ὀντολογικά μέ τόν Χριστό καί ζεῖ
πραγματικά τήν πνευματική ζωή.

Ἀπό αὐτά τά παραδείγματα ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ κίνδυνος τῆς
ἀλλαγῆς τοῦ φρονήματος εἶναι ἐντός τῶν τειχῶν. Ἔχουμε φθάσει στό ση-
μεῖο, πολλές φορές, νά θεωροῦμε ὅτι κάποιος ἔχει ἐκκλησιαστικό φρό-
νημα, κρίνοντάς τον ἀπό τίς ἐξωτερικές καί τυπικές του δραστηριότητες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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καί ἀπό τό σέ ποιά κατηγορία ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκει καί ὄχι
ἀπό τό ἄν μέσα του ἐνεργεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι νομίζουμε ὅτι, ἐάν
γίνουμε κληρικοί, μοναχοί ἤ ἐάν ἐκκλησιαζόμαστε, νηστεύουμε κ.λπ.,
ἔχουμε καί πνευματικό φρόνημα καί θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας ὡς
ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας.

Τά πράγματα, ὅμως, δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας δίνουν ἄλλη ἑρμηνεία καί ἄλλο νόημα στό πνευμα-
τικό φρόνημα, εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς καί ἡ οὐσιαστική σχέση πού ἔχει
κάποιος μέ τόν Θεό. Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη νά γνωρίζουμε ποιό εἶναι τό
ὀρθόδοξο πνευματικό φρόνημα καί ποιό τό κοσμικό, ὥστε ἀφ’ ἑνός μέν νά
μποροῦμε νά διακρίνουμε τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά γνωρί-
ζουμε πῶς νά βιώνουμε στήν ζωή μας τό πνευματικό φρόνημα.

Θά ἤθελα, κλείνοντας τήν ἐκκλησιαστική μας αὐτή παρέμβαση, νά κάνω
τίς πιό κάτω παρατηρήσεις: 

11οονν Εἶναι κοινή διαπίστωση ὅλων ὅτι τό κοσμικό φρόνημα ἔχει ἐπηρεά-
σει τήν καθόλου ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀπειλεῖ μέ γρήγορους ρυθ-
μούς τήν ἀλλοίωση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος τοῦ λαοῦ μας.

22οονν Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς πνευματικῆς ζωῆς βασικά ἐκδηλώνεται ἀφ’ ἑνός
ὡς μία προσπάθεια σχετικοποίησης ἤ καί ἀπόρριψης τοῦ Εὐαγγελίου καί
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, μέ σκοπό τόν δῆθεν ἐκσυγχρονισμό τῆς πί-
στεώς μας καί ἀφ’ ἑτέρου ὡς μία ἀδιαφορία γιά τό βάθος καί τήν οὐσία
τῆς πνευματικῆς ζωῆς, μέ μία ἄνευ προηγουμένου προσκόλληση στούς
τύπους καί τίς ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις. 

33οονν Φρόνημα εἶναι ὁ τρόπος σκέψης, συμπεριφορᾶς καί ἐνεργειῶν τοῦ
ἀνθρώπου. Ὅλα αὐτά εἶναι μεταξύ τους ἀλληλένδετα.

44οονν Κοσμικό – σαρκικό φρόνημα ἔχει ἐκεῖνος, τοῦ ὁποῖου ὁ νοῦς στρέ-
φεται καί προσκολλᾶται στά γήινα, στά ὑλικά καί ἐμπαθῆ πράγματα. Γε-
νικά, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι χωρισμένος ἀπό τήν χάρη καί ἐνέργεια τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. 

55οονν Τό πνευματικό φρόνημα εἶναι χάρισμα (χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος),
τό ὁποῖο δίδει ὁ Θεός στούς πιστούς, ὅταν διακρίνει σ’ αὐτούς τήν θέληση
καί τόν ἀγώνα νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν προσκόλληση στά κοσμικά πράγ-
ματα καί νά ζήσουν πνευματική ζωή.

66οονν Πραγματικός (αὐθεντικός) καί ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος εἶναι
ἐκεῖνος, στόν ὁποῖο ἐνεργεῖ ἡ  ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Λέγεται καί εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος, ὄχι γιατί ἔχει τήν κατά
κόσμο γνώση καί σοφία, ἀλλά γιατί φέρει μέσα του τό Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ καί ἔχει τήν θεία γνώση.
77οονν Τό Εὐαγγέλιο καί οἱ Πατέρες θέτουν μία σαφή διαχωριστική



γραμμή μεταξύ τῶν δύο καταστάσεων: Αὐτός, ὁ ὁποῖος δέν ζεῖ πνευμα-
τική ζωή, σύμφωνη μέ τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ὑποχρεωτικά πρέπει νά
ποῦμε ὅτι ζεῖ σαρκική ζωή. Δέν ὑπάρχουν γκρίζες περιοχές καί ἐνδιάμε-
σες καταστάσεις.

88οονν Ἡ πνευματική ζωή ἤ ἡ σαρκική ζωή, στόν παρόντα κόσμο, εἶναι
αὐτές πού καθορίζουν καί προσδιορίζουν τήν ζωή, τήν ὁποία θά βιώνουμε
στόν μέλλοντα κόσμο. Ὁ ἄνθρωπος μετέχει τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ καί κλη-
ρονομεῖ τήν οὐράνια Βασιλεία, ὅταν παραμένει σ’ αὐτόν, ἀπό τόν παρόντα
κόσμον, ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν ἀρρα-
βώνα τῆς αἰωνίου ζωῆς. Τόσο ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν αὐτή
τήν ἐμπειρία, νά μᾶς προτρέπουν νά τήν ἀποκτήσουμε ὁπωσδήποτε πρίν
φύγουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτό, διότι διαφορετικά θά στερηθοῦμε τῆς
αἰωνίου ζωῆς καί θά κολαζόμαστε αἰώνια.

99οονν Βασικό ρόλο, στήν διαμόρφωση τοῦ φρονήματος, διαδραματίζει τό
πιό σημαντικό πνευματικό ὄργανο τοῦ ἀνθρώπου, ὁ νοῦς. Ἐάν ὁ νοῦς
εἶναι αἰχμαλωτισμένος ἀπό τά κοσμικά καί ὑλικά, τότε τό ὅλο  φρόνημα
θά εἶναι κοσμικό καί σαρκικό καί θά ἀδυνατεῖ νά δεχθεῖ μέσα του τήν
χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐάν ὁ νοῦς εἶναι δοσμένος στήν μελέτη τῶν λόγων τοῦ
Θεοῦ καί τήν θεωρία τῶν θείων πραγμάτων, τότε δέχεται τόν φωτισμό τῆς
ἀκτίστου ἐνέργειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό φρόνημά του εἶναι πνευ-
ματικό καί ἐκκλησιαστικό. Γι’ αὐτό καί καλούμαστε νά ἔχουμε «νοῦν Χρι-
στοῦ», δηλαδή μέσα στό νοῦ μας νά ἐνεργεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί οἱ
σκέψεις μας νά εἶναι σκέψεις δικές Του, δηλαδή πνευματικές.

1100οονν Σ’ αὐτό βοηθᾶ πολύ ἡ μελέτη τῶν δογμάτων τῆς πίστεώς μας, τά
ὁποῖα μᾶς ἀποκαλύπτουν τόν Χριστό καί τήν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων καί
μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἑνότητα καί κοινωνία μέ τήν Ἁγία Τριάδα. Ἀκόμα βοηθᾶ
καί ἡ προσευχή, ἡ ὁποία καθαρίζει τόν νοῦ, διότι δέχεται μέσα του τόν
φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τόν κρατᾶ σέ ἐγρήγορση καί τόν στρέφει στά πνευ-
ματικά.

1111οονν Τέλος, πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι, ὅταν λέμε κόσμο δέν ἐννοοῦμε
τήν δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τήν ἐπιθυμία τῆς σάρκας, τήν πλεονεξία,
τήν φιλαυτία, καί γενικά τήν προσκόλληση σέ κάθε τι, τό ὁποῖο μᾶς ἐμπο-
δίζει ἀπό τήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό3. 

3. Περισσότερα γιά τό θέμα βλέπε: Ἰερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης, Τό
φρόνημα πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, 2006.
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Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Κύπρος ἀπο-
τελεῖ μία ἰδιαίτερη γλωσσική

κοινότητα. Καθιερωμένη ἐπίσημη
γλώσσα τοῦ κυπριακοῦ κράτους
εἶναι ἡ κοινή νέα ἑλληνική (μαζί μέ
τήν τουρκική), ἡ γλώσσα δηλαδή πού
κυριαρχεῖ στό γραπτό
λόγο ἀκόμη καί σέ
προφορικό λόγο στό
χῶρο τῆς Παιδείας,
τῶν Μέσων Μαζικῆς
Ἐνημέρωσης κτλ. Παρ’
ὄλ’ αὐτά, στήν καθη-
μερινή ἐπικοινωνία οἱ
Κύπριοι ὁμιλητές χρη-
σιμοποιοῦν τήν κυ-
πριακή διάλεκτο, ἡ
ὁποία ἔχει ἀποδειχθεῖ
ἡ μακροβιότερη καί ἡ
πιό ἰσχυρή διάλε-
κτος ἀπό τίς
περισσότερες
ἑλληνικές δια-
λέκτους. Ἔχει
τίς ρίζες της στήν ἀρκαδοκυπριακή
(γνωστή καί ὡς νότια ἀχαϊκή διάλε-
κτος), μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες ἑλλη-
νικές διαλέκτους.  

Ἡ πρώτη ἐπώνυμη χρήση τῆς κυ-
πριακῆς διαλέκτου ἀνάγεται στόν 7ο
αἰώνα μ. Χ. καί πρόκειται γιά τό «Βίο
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος».

Ἕνα ἄλλο κείμενο τοῦ 12ου αἰώνα μ.
Χ. ἀποδίδεται στόν Ἅγιο Νεόφυτο
τόν Ἔγκλειστο. Σπουδαῖα κείμενα
στήν κυπριακή διάλεκτο ἀπό τήν πε-
ρίοδο τῆς Φραγκοκρατίας ἀποτε-
λοῦν οἱ «Ἀσσίζες», κωδικοποιημένοι

νόμοι, πού γράφτη-
καν ἀρχικά γιά τίς
ἀνάγκες τοῦ κρά-
τους τῶν Ἱεροσο-

λύμων καί μεταφρά-
στηκαν ἀργότερα στό
τοπικό ἰδίωμα, τά Χρο-
νικά τοῦ Λεοντίου Μα-
χαιρᾶ καί Γεωργίου
Βουστρωνίου, ὅπως
ἐπίσης καί τά μεταγε-
νέστερα 156 ἐρωτικά
ποιήματα «Ρίμες Ἀγά-
πης», ἔργα πού εἶναι
ὅμως ἕνα μίγμα τῆς
λόγιας καί κυπριακῆς
διαλέκτου. Ἀμιγῶς δια-
λεκτικά εἶναι τά δημο-

τικά τραγούδια, τά ὁποῖα ὅπως
ὑπολογίζεται, ἀποκρυσταλλώθηκαν
ἀπό τά μέσα τῆς Βυζαντινῆς περιό-
δου μέχρι τά τέλη τῆς Ἑνετοκρατίας
(1458-1570). Ἡ περίοδος τῆς Τουρ-
κοκρατίας (1570-1878) ὑπῆρξε φτωχή
σέ παραγωγή, καθώς τά χρόνια
ἐκεῖνα ἄρχισε νά γίνεται ἔντονη ἡ

««  ἩἩ  ΡΡωωμμιιοοσσύύννηη  ἐἐνν  φφυυλλήή
σσυυννόόττζζιιααιιρρηη  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ,,
κκααννέέννααςς  δδέένν  ἐἐββρρέέθθηηκκεενν  
γγιιάά  ννάά  ττήήνν--ιι--ξξηηλλεείίψψηη,,

κκααννέέννααςς,,  γγιιααττίί  σσιιέέππεειι  ττηηνν
πποούύ  ττάάψψηη  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  μμοουυ..

ἩἩ  ΡΡωωμμιιοοσσύύννηη  ἐἐνν  ννάά  χχααθθήή,,
ὄὄννττααςς  ὁὁ  κκόόσσμμοοςς  λλεείίψψηη!!»»

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό
ποίημα «9η Ἰουλίου» 

τοῦ Βασίλη Μιχαϊλίδη)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

χρήση τῆς λόγιας ἑλληνικῆς (ἀπόρ-
ροια τῆς ἑλληνιστικῆς κοινῆς). Βέβαια,
στόν προφορικό, δημώδη λόγο, ἡ
γλώσσα ποτέ δέν εἶχε χάσει τό δια-
λεκτικό της χαρακτήρα. Ἀπό τή Νε-
ότερη Κυπριακή Γραμματεία σημαν-
τικά εἶναι τά ἔργα
τοῦ Βασίλη Μιχαηλί-
δη, ἐκ τῶν ὁποίων
καί ἡ «9η Ἰουλίου»,
τοῦ Δημήτρη Λιπέρ-
τη, τοῦ Κώστα Μόν-
τη καί πολλῶν
ἄλλων. 

Σημαντικό ρόλο
στήν ἰδιόμορφη ἐξέλιξη τῆς κυ-
πριακῆς διαλέκτου εἶχε ἡ πληθώρα
ξένων προσμίξεων κατά τή διάρκεια
τῶν πολλῶν καί μακροχρόνιων κα-
τακτήσεων τοῦ νησιοῦ ἀπό ξένους
λαούς, Ἄραβες, Φράγκους, Ἑνετούς,
Τούρκους, Ἄγγλους, ἀλλά καί λόγω
ἐσωτερικῶν ἐπιδράσεων ἀπό τίς διά-
φορες ἐθνότητες πού ζοῦσαν καί ζοῦν
στήν Κύπρο, (Αἰγύπτιοι, Ἀρμένιοι,
Λατίνοι, Μαρωνίτες). Σέ μικρότερο
βαθμό ἐπηρέασε ἡ Λατινική, ἐπίση-
μη γλώσσα τοῦ Βυζαντίου μέχρι τόν
6ο αἰώνα μ. Χ. Μέσα στό χρόνο καί
στά στόματα τῶν ὁμιλητῶν κάθε γε-
νιᾶς ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά
ὑφίσταται μεταμορφώσεις, ἐπηρεα-
σμένη κυρίως ἀπό τή νεοελληνική
κοινή. Δέν παύουν ὅμως οἱ δύο
γλωσσικές ποικιλίες νά διαφέρουν ση-
μαντικά τόσο στό λεξιλόγιο ὅσο καί

στά ἐπίπεδα γραμματικῆς ἀνάλυσης:
φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη.   

Δυστυχῶς στήν περίπτωση συνύ-
παρξης δύο γλωσσικῶν ποικιλιῶν, ἡ
κοινωνία καλλιεργεῖ τήν ὑποτίμηση
τῆς διαλέκτου, προσδίδοντας ὅλο τό

κύρος στήν κοινή
γλώσσα. Στήν περί-
πτωσή μας ἡ κοινή
εἶναι τά «ὡραῖα σω-
στά ἑλληνικά», ἐνῶ ἡ
κυπριακή διάλεκτος
«τά χωριάτικα». Καί
δέ συνηθίζουμε νά
σχολιάζουμε ὅτι ἡ

κυπριακή διάλεκτος εἶναι ἡ γλώσσα,
μέ τήν ὅποια αὐθόρμητα καί φυσικά
θά ἐκφραστοῦμε, ἀκριβῶς γιατί αὐτήν
μάθαμε ἀβίαστα μέ τόν φυσικό
ἐκεῖνο τρόπο τῆς μητρικῆς γλώσσας
καί νά τῆς δώσουμε ἔτσι τό ἀπαι-
τούμενο κύρος. Ἀντίθετα ἡ κοινή νέα
ἑλληνική, γλώσσα τήν ὁποία  διδα-
σκόμαστε, χαρακτηρίζει σαφῶς τό
γραπτό μας λόγο, ἀλλά μόνο κάποι-
ες «ἐπίσημες» περιστάσεις στόν προ-
φορικό μας λόγο. Ἀσφαλῶς, δέ
νοεῖται αὐτονόμηση τῆς κυπριακῆς
διαλέκτου, ἀλλά οὔτε καί περιθω-
ριοποίησή της μάλιστα ἀπό τούς ἴδι-
ους τους ὁμιλητές της. Καί οἱ δύο
γλωσσικές ποικιλίες ἀπαιτοῦν καί ἀξί-
ζουν τό σεβασμό μας, πόσο μᾶλλον
ἡ κυπριακή διάλεκτος, ἡ μητρική μας
γλώσσα, πού καθορίζει τήν ταυτό-
τητα καί τή συνείδησή μας.
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Τ ίς τελευταῖες μέρες ἦταν ἀλλοῦ ἡ Μαρίνα. Τήν ἔπιασα

πολλές φορές νά εἶναι ἀφηρημένη, νά κοιτάζει τό ταβάνι

χωρίς νά βλέπει κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα κάτι σκεφτόταν.

Μᾶλλον κάτι τήν ἀπασχολοῦσε. Τήν πλησίασα κάποια στιγμή,

τήν ἀπομόνωσα καί προσπάθησα νά μάθω τί συνέβαινε.

Ἔφυγε ἡ ἀδελφή μου γιά τίς σπουδές της, μοῦ εἶπε, καί

ἄρχισε νά μοῦ λείπει. Εἴμαστε πολύ συνδεδεμένες.

Θά μποροῦσε νά ἦταν κι αὐτό, ἀλλά δέν μέ ἔπεισε. Τήν κα-

θησύχασα, βέβαια, λέγοντάς της ὅτι ἡ ἀδελφή της ἔφυγε γιά

κάποιο σκοπό καί θά γυρίσει σύντομα καί ὅτι δέν κάνει νά

εἶναι στεναχωρημένη γι’ αὐτό, ἀλλά ἐπέμεινα ἀκόμα λίγο νά

μοῦ πεῖ, ἄν συνέβαινε κάτι ἄλλο. Ὅταν βούρκωσαν τά μάτια

της, δέν μποροῦσε πιά νά μήν ὁμολογήσει. Δέν ἦταν κάτι τρα-

γικό τελικά. Εἶχε, λέει, μιλήσει λίγο ἀπότομα σέ μία φίλη της

καί ἔνιωθε πολύ ἄσχημα γι’ αὐτό.

Αὐτό ἦταν; Αὐτό τό μικρό σέ κάνει τόσο χάλια;

Τώρα θά νομίζει ὅτι τή μάλωσα καί θά σκέφτεται τά χειρό-

τερα γιά μένα.
Ὄχι, Μαρίνα μου. Ἐσύ μόνο σκέφτεσαι ἔτσι. Ἡ φίλη σου

μᾶλλον τό ’χει κιόλας ξεχάσει. Νά πᾶς, ὅμως, καί νά τῆς μιλή-

σεις. Νά τή ρωτήσεις πῶς σκέφτεται, νά ζητήσεις συγγνώμη

καί σίγουρα θά νιώσεις καλύτερα.

Ἔφυγε κάπως ἀνακουφισμένη. Ἐγώ ἔμεινα ἀκόμα λίγο. «Δά-

σκαλε πού δίδασκες», σκέφτηκα. Μήπως ἐγώ δέν περνάω μία

παρόμοια φάση μέ τή Χρύσω; Δέν ἀπάντησε σέ ἕνα μήνυμα κι

ἐγώ τό ἔκανα μέγα θέμα. Ἀπό τότε δέν μέ πῆρε, ἐγώ δέν τήν

παίρνω, γιατί νιώθω ἄσχημα καί πάει λέγοντας. Καί τό μυαλό
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μου φτιάχνει χίλια σενάρια. Τί θά σκέφτεται γιά μένα, ἄν μέ
θεωρεῖ ἐγωίστρια πού δέν τήν πῆρα καί δέν θέλει πιά νά
εἴμαστε φίλες; Αὐτή ὅμως γιατί δέν παίρνει; Νά μήν τῆς
ἔλεγα ὅτι ἐνοχλήθηκα; Ἀπό τήν ἄλλη, γιατί νά μήν ἀπαντή-
σει στό μήνυμα; Ἔκανα κάτι χωρίς νά τό καταλάβω καί ἦταν
θυμωμένη μαζί μου; Μήπως κάποιος τρίτος τῆς εἶπε κάτι
ἄσχημο γιά μένα καί εἶχε ἀποφασίσει νά ξεκόψει; Αὐτές οἱ
σκέψεις πού μέ βασανίζουν ἀπό προχθές, φούντωσαν πάλι
μέσα μου. Νομίζω εἶναι καιρός νά μιλήσω μέ τή Χρύσω. Νά
τή ρωτήσω στά ἴσια γιατί δέν ἀπάντησε καί νά παραδεχτῶ ὅτι
ἤμουνα κι ἐγώ ἀπό τήν πλευρά μου ὑπερβολική.

Τήν ἄλλη μέρα, ἡ Μαρίνα εἶχε ἕνα χαμόγελο σάν καί τό
δικό μου. Σίγουρα εἶχε μιλήσει μέ τή φίλη της καί σίγουρα εἶχε
λυθεῖ ἡ παρεξήγηση, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε μέ μένα καί τή
Χρύσω: Εἶχε ἁπλά καταπιαστεῖ μέ τό διάβασμα γιά ἕνα δια-
γώνισμα καί δέν θεώρησε ὅτι θά ἦταν γιά μένα τόσο σημαντικό
νά πάρω ἀπάντηση σ’ ἐκεῖνο τό μήνυμα. Καί τίποτα δέν εἶχε
σκεφτεῖ, ἁπλά αὐτές τίς δύο μέρες δέν χρειάστηκε κάτι γιά νά
μέ πάρει τηλέφωνο. 

Πόσο ἠρέμησα πού ξεκαθάρισαν τά πράγματα. Ἀπό δῶ καί
μπρός λοιπόν, ξεκαθαρίζω τά πράγματα πρίν προλάβει τό
μυαλό νά δώσει τή δική του ἑρμηνεία. Κι ἔτσι θά εἶμαι πιό ξέ-
γνοιαστη, ἀφοῦ δέν θά βασανίζομαι ἀπό ἀβάσιμες ὑποψίες καί
ἀνύπαρκτους τσακωμούς. Πάλι καλά πού μέ φώτισε ὁ Θεός νά
καταλάβω τήν ὑπερβολή μου καί νά κάνω τό βῆμα τοῦ ξεκα-
θαρίσματος. Κοίτα πού θά φτάσω στό σημεῖο νά πῶ ὅτι ἦταν
χρήσιμη ἡ παρεξήγηση μέ τή Χρύσω…

ΦΙΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ
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Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,
μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Κύ π ρου κ.κ. Χρυ-
σοστόμου Β΄, στά πλαίσια τῆς ποι-
μαντικῆς μέριμνάς της γιά τήν
ἀρτιότερη θεολογική κατάρτιση
καί ἐνημέρωση τῶν κληρικῶν,
τῶν στελεχῶν, ἀλλά καί ὅλων τῶν
ἐνδιαφερομένων πιστῶν, διοργα-
νώνει καί φέτος Θεολογικό-Ἐπι-
στημονικό Σεμινάριο μέ θέμα:
««ΠΠρροοββλληημμααττιισσμμοοίί  σσττάά  θθέέμμαατταα  ΒΒιι--
οοηηθθιικκῆῆςς»»..  Τό θέμα εἶναι ἐπίκαιρο
καί συνάμα πολύ σοβαρό.

Ζοῦμε σέ μία ἐποχή πού χαρα-
κτηρίζεται ἀπό τίς ραγδαῖες ἐξε-
λίξεις στόν τομέα τῶν «Βιοεπι-
στημῶν» καί τῆς «Βιοτεχνολο-
γίας». Τά μεγάλα βήματα πού
ἔχουν γίνει στήν ἐπιστημονική
ἔρευνα σέ θέματα γενετικῆς, ἀνα-
παραγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου  καί
παράτασης τῆς ζωῆς εἶναι ἀξιο-
θαύμαστα καί πολλά κρίνονται
εὐεργετικά γιά τόν ἄνθρωπο. Ἐν
τούτοις, δημιούργησαν πολλά
προβλήματα καί κινδύνους καί
ἐπηρεάζουν τήν κοινωνία στό σύ-
νολό της, ἀλλά καί τόν κάθε
ἄνθρωπο, τόσο στήν προσωπική
ὅσο καί στήν κοινωνική του ζωή.
Καθημερινῶς διαβάζουμε, βλέ-
πουμε καί ἀκοῦμε ἀπό τά Μ.Μ.Ε.
διάφορα γύρω ἀπό τίς νέες ἀνα-

ΜΜιιχχάάλληη ΝΝιικκοολλάάοουυ
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καλύψεις, ἀλλά καί ἀπό τά προβλή-
ματα  πού αὐτές δημιουργοῦν.

Ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει φθάσει στό
σημεῖο νά ἐργάζεται πρός δημιουργία
ἑνός νέου Πύργου τῆς Βαβέλ. Πολλοί
εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀναζητοῦν τή λύση
τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς στήν Ἐπι-
στήμη καί τήν Τεχνολογία μέ τρόπους
καί διαδικασίες ξένες πρός τόν εὐαγ-
γελικό λόγο καί τήν ἠθική δεοντολο-
γία. Φθάνουμε ἔτσι στίς μεγάλες προ-
κλήσεις τῆς ἐποχῆς, ὅπως εἶναι: ὁ
ἐγκεφαλικός θάνατος, ἡ κλωνοποίηση,
οἱ μεταμοσχεύσεις, οἱ τράπεζες σπέρ-
ματος,  οἱ τεχνικές ἀναπαραγωγῆς,
εὐθανασία κ.λπ. Οἱ ἀπορίες πού
γεννῶνται  πάνω στά θέματα αὐτά
εἶναι πάμπολλες, τόσο σέ πληροφο-
ριακό ὅσο καί σέ ποιμαντικό ἐπίπεδο.

Ἀκριβῶς, ἐπειδή μέ τήν ἀλόγιστη
χρήση τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης τῆς
Βιολογίας, τῆς Ἰατρικῆς καί τῆς Τε-
χνολογίας δημιουργοῦνται πολλά προ-
βλήματα, ἔρχεται ἡ ἐπιστήμη τῆς Βι-
οηθικῆς γιά νά θέσει περιορισμούς καί
ὅρια γιά τό καλό τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε
νά ὠφελεῖται ἀπό τή πρόοδό τους, χω-
ρίς τίς ἀρνητικές καί καταστρεπτικές
συνέπειες γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν
κοινωνία γενικότερα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καλεῖται, μέ
βάση τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά δώσει
τίς δικές της ἀπαντήσεις στά ἠθικά δι-
λήμματα πού προκαλοῦνται ἀπό τίς

ἐπιστημονικές ἀνακα-
λύψεις  καί τίς προ-
οπτικές πού αὐτές ἀνοί-
γουν. Ἡ ὀρθόδοξη Βι-
οηθική δέν καθορίζεται
ἀπό ἠθικούς καί δεον-
τολογικούς κανόνες
συμπεριφορᾶς, ἀλλά
ἀντιμετωπίζει τά βιοη-
θικά προβλήματα βασι-
σμένη πάντα στά ὀρθό-
δοξα κριτήρια περί τῆς
ζωῆς καί τοῦ θανάτου.
Ἀσχολεῖται μέ τόν
ἄνθρωπο ποιμαντικά.
Τόν βλέπει ὡς εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, ὡς πρόσωπο
μοναδικό καί ἀνεπανά-
ληπτο, πού ὁδηγεῖται
πρός τό «καθ’ ὁμοί-
ωσιν», δηλαδή τή θέωση.
Σέβεται τήν ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά
συνάμα τοῦ ἀποκαλύ-
πτει τόν ὀρθόδοξο τρό-
πο ζωῆς καί τόν περι-
βάλλει μέ τήν ἀγάπη
της, ὅταν ὁ ἄνθρωπος
μέ τήν ἐλεύθερη ἐπιλο-
γή του ἀπομακρύνεται
ἀπό τήν προοπτική τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας.
Σκοπός τῆς Ὀρθόδο-
ξης Βιοηθικῆς εἶναι νά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ἀποκαλύψει στόν σύγχρο-
νο ἄνθρωπο ποιό εἶναι τό
νόημα τῆς ζωῆς καί τοῦ θα-
νάτου, ὥστε νά ἀξιοποιήσει
τή βιολογική του ζωή, πού
εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, καί νά
νικήσει τόν θάνατο. 

Ὅλα αὐτά καταδεικνύουν
πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγ-
κη νά συμμετάσχουμε στό
νέο Σεμινάριο τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς, γιά νά μπο-
ρέσουμε νά καταλάβουμε τί
ἀκριβῶς εἶναι Βιοηθική, νά
ἐμβαθύνουμε στά θέματα
αὐτά, νά ἀντιληφθοῦμε τά
προβλήματα, τά ὁποῖα
ἀπασχολοῦν τούς ἀνθρώ-
πους καί νά τοποθετη-
θοῦμε ὡς Ἐκκλησία, ἀλλά
καί ὡς πρόσωπα ἀπέναντί
τους. 

Τό Σεμινάριο ἄρχισε τή
λειτουργία του τόν Ἰανουά-
ριο καί θά κλείσει τίς ἐργα-
σίες του τό Μάϊο. Γίνονται
δύο εἰσηγήσεις ἀνά μήνα, σέ
δύο συνεχόμενες ἡμέρες μέ
διαφορετικό κάθε φορά
ὁμιλητή. Τό Σεμινάριο πραγ-
ματοποιεῖται στήν Αἴθουσα
τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ΄ στήν

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή. 
Μετά τό πέρας τοῦ Σεμιναρίου

θά ἐπιδοθεῖ εἰδική βεβαίωση πα-
ρακολούθησης, στήν ὁποία θά
ὑπογράφει ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπός μας καί οἱ ἐκλε-
κτοί Εἰσηγητές.

Οἱ πρῶτες εἰσηγήσεις τοῦ Θεο-
λογικοῦ-Ἐπιστημονικοῦ Σεμινα-
ρίου πραγματοποιήθηκαν τό διή-
μερο 26 - 27 Ἰανουαρίου. Εἰσηγη-
τές ἦταν ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Πάφου κ. Γεώργιος μέ
θέμα: «Ἡ Βιοηθική στή ζωή τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καί ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Με-
σογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νι-
κόλαος μέ θέμα: «Ἀρχές Ὀρθόδο-
ξης Βιοηθικῆς».

Οἱ ἑπόμενες εἰσηγήσεις ἔχουν
καθοριστεῖ ὡς ἑξῆς:

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009,
ὥρα 6.30 μ.μ.

ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς:: Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακ-
μάνης, Καθηγητής   Θεο   λο  γικῆς
Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

Θέμα: «Ἠθική τῆς Εὐθανασίας».

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009, ὥρα
6.30 μ.μ.
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ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς:: Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μεσογαίας καί Λαυρε-
ωτικής κ. Νικόλαος. 

Θέμα: «Προβληματισμοί ἐπί τῶν Με-
ταμοσχεύσεων»

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009, ὥρα
6.30 μ.μ.
ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς:: κ. Νικόλαος Κόϊος, Λέ-

κτορας Ἀνωτάτης Ἐκκλησια-
στικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.

Θέμα: «Γενετική Ἠθική».

Τρίτη 31 Μαρτίου 2009, ὥρα 6.30
μ.μ.
ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς:: κ. Μαγδαληνή Τσολάκη-

Κώνστα, Καθηγήτρια Νευρολο-
γίας Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

Θέμα: «Νευροηθική».

Δευτέρα 4 Μαΐου 2009, ὥρα 7.00
μ.μ.
ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς:: κ. Βασίλειος Φανάρας,

Δρ. Θεολογίας.
Θέμα: «Βιοηθική Ἀναπαραγωγικῶν

Τεχνικῶν. Προγεννητικός καί
Προεμφυτευτικός Ἔλεγχος». 

Τρίτη 5 Μαΐου 2009, ὥρα 7.00 μ.μ.
ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς::  Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Μεσογαίας
καί Λαυρεωτικής κ.
Νικόλαος.

Θέμα: «Πρόσφατοι Νόμοι
γιά τίς Ἀναπαραγωγι-
κές Τεχνικές καί ἡ
θέση τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος».

Δευτέρα 25 Μαΐου
2009, ὥρα 7.00 μ.μ. 
ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς::  Αἰδεσιμολο-

γιώτατος Πρωτοπρ.
Βασίλειος Καλλιακ-
μάνης, Καθηγητής Θε-
ολογικῆς Σχολῆς Πα-
νεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

Θέμα: «Ὀρθόδοξη Βιοη-
θική Ποιμαντική».

Τρίτη 26 Μαΐου 2009,
ὥρα 7.00 μ.μ.
ΕΕἰἰσσηηγγηηττήήςς:: Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης
Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικής κ. Νικόλαος. 

Θέμα: «Βιοηθική Ἀλήθεια
καί Φιλάνθρωπος λό-
γος. Ἀρχές Ὀρθόδοξης
Βιοηθικῆς Ποιμαν-
τικῆς».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

κ.κ. Χρυσοστόμου B΄, ἡ Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, στά πλαί-
σια τῆς ποιμαντικῆς της μέριμνας
καί φροντίδας, προχώρησε φέτος
στήν ἵδρυση Σχολῆς Γονέων. Ἡ
ἵδρυση τῆς Σχολῆς ἦταν μακρο-
χρόνιο αἴτημα πολλῶν γονέων
πού ἐπιτέλους πραγματοποιεῖται.
Στόχος τῆς προσπάθειας αὐτῆς
εἶναι νά βοηθήσει τήν οἰκογένεια
τοῦ 21ου αἰώνα νά ἀντεπεξέλθει
στίς δυσκολίες καί τίς προκλήσεις
τῆς ἐποχῆς, ἀλλά καί νά τήν στη-
ρίξει καί καθοδηγήσει μέ βάση τό
χριστιανικό πρότυπο, δηλαδή τήν
ἀγαπητική σχέση πού ὑπάρχει
στήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα,
τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Εἶναι ἐμφανές ὅτι ὁ θεσμός τῆς
οἰκογένειας στήν σημερινή ἐποχή
περνᾶ κρίση. Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ ὑπέρτατος εὐδαι-
μονισμός καί καταναλωτισμός του,
ὁ ὁποῖος μοι ραῖα ὁδηγεῖ στόν
ἄκρατο ἀτομοκεντρισμό, φέρνει τίς
σημερινές οἰκογένειες στά πρό-
θυρα τῆς καταστροφῆς καί τῆς
διάλυσης. Οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν
συζύγων δέν ἐμπνέονται ἀπό τό

χριστιανικό πρότυπο, μέ ἀποτέ-
λεσμα ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν,
ἀλλά καί ἡ διαπαιδαγώγησή τους
νά νοσοῦν. Οἱ γονεῖς ψάχνουν τρό-
πους, γιά νά κατανοήσουν τίς συμ-
περιφορές τῶν παιδιῶν τους, γιά
νά τά βοηθήσουν, ὥστε νά βροῦν
λύσεις στίς ἀνασφάλειές τους, τίς
φοβίες τους καί τίς ἀγωνίες τους,
φτάνουν, ὅμως πολλές φορές σέ
ἀδιέξοδα.

Ἀφουγκραζόμενη, λοιπόν, τήν
ἀγωνία καί τίς ἀνησυχίες αὐτές
τῶν σημερινῶν γονέων, ἀλλά καί
τῶν νέων, ἡ Ἐκκλησία ἔρχεται νά
τούς ἀγκαλιάσει μέ ἀγάπη, γιά νά
προτείνει λύσεις, προσφέροντας
τίς δικές της ἐμπειρίες. Αὐτό
ἐπιτυγχάνεται μέ τό φῶς τοῦ
Εὐαγγελίου καί τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς, ἀλλά καί μέ τά φω-
τεινά παραδείγματα τῶν Ἁγίων.
Στόχος εἶναι ἡ οἰκογένεια νά
στέκεται στά πόδια της, νά ἔχει
σκοπό καί νόημα ἡ ζωή της, νά
βαδίζει μέ ἑλληνοχριστιανική ταυ-
τότητα καί νά ἀνδρώνεται μέ
ἐλπίδα. 

Ἡ Σχολή Γονέων ἄρχισε τή λει-
τουργία της τόν Ἰανουάριο καί θά
κλείσει τίς ἐργασίες της τό Μάϊο.
Στή Σχολή θά γίνονται εἰσηγήσεις

ΣΣάάββββαα ΠΠααρρῆῆ
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ἀπό ἔγκριτους ὁμιλητές, ἐπιστημονικά κα-
τηρτισμένους καί μέ ἐκκλησιαστική ἐμπει-
ρία, οἱ ὁποῖοι θά ἀναπτύξουν θέματα γά-
μου, σχέσεων τῶν συζύγων καί ἀνατροφῆς
τῶν παιδιῶν. Οἱ συναντήσεις γίνονται κάθε
μήνα, τή μέν Δευτέρα στήν αἴθουσα Ἐκδη-
λώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα στή Δασούπολη (γιά τούς κατοίκους
τῆς ἀνατολικῆς Λευκωσίας), τήν δέ Τρίτη
στήν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Ἔγκωμη (γιά
τούς κατοίκους τῆς δυτικῆς Λευκωσίας), μέ
τό ἴδιο θέμα.

Μέχρι σήμερα ἔχουν πραγματοποιηθεῖ
δύο συναντήσεις. Ἡ πρώτη στίς 12 καί  13
Ἰανουαρίου μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοπρ. Στυ-
λιανό Καρπαθίου, Θεολόγο – Ψυχίατρο, μέ
θέμα: «Ὁ γάμος, μία ἄφθαρτη σχέση». 

Ἡ δεύτερη στίς 9 καί 10 Φεβρουαρίου μέ
ὁμιλητή τόν Ἀρχιμ. Βαρνάβα Λαμπρόπου-
λο μέ θέμα: «Ἡ πνευματική ζωή καί ἡ συμ-
βολή της στίς σχέσεις τῶν νέων ζευγαριῶν
καί τή σωστή ἀγωγή τῶν παιδιῶν».

Οἱ ἑπόμενες συναντήσεις προγραμματί-
στηκαν ὡς ἑξῆς:

Δευτέρα 9 Μαρτίου καί Τρίτη 10 Μαρτίου
2009, ὥρα 7.00 μ.μ.

ὉὉμμιιλληηττήήςς:: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρω-
τοπρ. Γεώργιος Εὐθυμίου,
Καθηγητής τῆς
Θεολογι -
κῆς Σχο -
λῆς τοῦ
Πα   ν ε π ι -
στη   μίου Ἀ -
θη νῶν.

Θέμα: «Σχέσεις
γονέων καί

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

παι  διῶν».
Δευτέρα 6 Ἀπριλίου
καί Τρίτη 7 Ἀπριλίου
2009, ὥρα 7.00 μ.μ.

ὉὉμμιιλλήήττρριιαα::  κ. Νίκη Πα-
παπέτρου, Διευθύν-
τρια τοῦ Παγκυπρίου
Γυμνασίου

Θέμα: «Οἰκογένεια καί
Σχολεῖο».

Δευτέρα 11 Μαΐου καί
Τρίτη 12 Μαΐου
2009, ὥρα 7.00 μ.μ.

ὉὉμμιιλληηττήήςς:: Ἐπίσκοπος
Καρπασίας κ. Χρι-
στοφόρος

Θέμα: «Ἡ Ἑνότητα
στήν Οἰκογένεια»,




