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Πανάρχαιο καὶ πα-
γκόσμιο τὸ φαινό-
μενο χρήσεως

προσωπείου (ἢ προσωπί-
δας). Στοὺς περισσότε-
ρους εἶναι γνωστὸ μὲ τὸ
ξενικό του ὄνομα, μάσκα.
Ὅλοι οἱ λαοί, γιὰ λατρευ-
τικούς, κυρίως, ἀλλὰ καὶ
ἄλλους σκοπούς, χρησι-
μοποιοῦσαν προσωπεῖα-
μάσκες. Στὴν ἐποχή μας ἡ
μάσκα εἶναι τὸ σῆμα κα-
τατεθὲν τοῦ καρναβαλιοῦ,
ἡ ἔναρξη τοῦ ὁποίου -κατὰ
«σύμπτωση» σατανική-
συμπίπτει μὲ τὴν ἔναρξη
τῆς κατανυκτικῆς καὶ
ἁγίας περιόδου τοῦ Τριω-
δίου.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μὲ τὸ Τριώδιο μᾶς προ-

σκαλεῖ σὲ μιὰ πιὸ ἐντατικὴ
προσπάθεια ἀνανήψεως
καὶ μετανοίας, μὲ περισ-
σότερη προσευχή, νηστεία,
πνευματικὴ μελέτη, αὐτο-
έλεγχο γιὰ εἰλικρινῆ ἐξο-
μολόγηση καὶ συχνότερη
Θεία Κοινωνία. Μᾶς προ-
σκαλεῖ, δηλαδή, σὲ προ-
σωπικὴ συνάντηση καὶ
κοινωνία μὲ τὸν Θεάν-
θρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χρι-
στό, σὲ συσταύρωση καὶ
συνανάσταση μαζί Του.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ
«κόσμος» (= τὸ ἁμαρτωλὸ
φρόνημα) μᾶς προσκαλεῖ
σὲ ξεφαντώματα μέχρι
πλήρη ἀποχαλίνωση καὶ
σὲ μασκαρέματα, δηλαδὴ
τὴ χρήση μάσκας, προκει-
μένου νὰ ξεδίνουμε μὲ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΔΟΝΤΙ
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ἀσφάλεια, ἄγνωστοι με-
ταξὺ ἀγνώστων.

Ὁ μασκαρεμένος-προ-
σωπιδοφόρος ἄνθρωπος
βρίσκει εὐκαιρία, σὲ μιὰ
περίοδο ποὺ ἡ κοινωνία τὸ
ἀποδέχεται καὶ τὸ χειρο-
κροτεῖ, νὰ βγάζει ὅλα τὰ
ἀπωθημένα βιώματά του
στὴν ἐπιφάνεια, πρᾶγμα
ποὺ ντρέπεται νὰ κάνει,
ὅταν κυκλοφορεῖ μὲ τὸ
πρόσωπο ἀκάλυπτο.

Ἐδῶ γεννιέται τὸ ἐρώ-
τημα: Πότε ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ὁ ἀληθινὸς ἑαυτός
του; Ὅταν φορᾶ τὴ μάσκα
ἢ ὅταν κυκλοφορεῖ μὲ
ἀκάλυπτο πρόσωπο; Ἡ
ἀπάντηση δὲν εἶναι τόσο
ἁπλῆ. Θὰ τὴν καταλά-
βουμε μέσα ἀπὸ τὸν λόγο
τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων
Του.

Ὅταν ὁ πρῶτος ἄνθρω-
πος, ὁ Ἀδάμ, ἄνοιξε γιὰ

πρώτη φορὰ τὰ μάτια του,
ὁ πρῶτος ποὺ εἶδε ἦταν ὁ
Δημιουργὸς του1. Τότε,
ἐπειδὴ ἦταν ἀκόμη ἀνα-
μάρτητος, μποροῦσε νὰ
«κοιτάξει στὰ μάτια» τὸν
Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό
του, δηλαδὴ τὴ σύζυγό του
Εὔα, δείχνοντας τὸ πραγ-
ματικό του πρόσωπο, δη-
λαδὴ τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό
του, ποὺ ἦταν κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ.

Μετὰ τὴν πτώση, ὅμως,
τὰ πράγματα ἀλλάζουν
δραματικά. Ὁ Ἀδὰμ ὑπο-
κρίνεται καὶ ψεύδεται.
Ἐνῶ γνωρίζει τὴν ἐνοχή
του, φορᾶ τὸ προσωπεῖο
τοῦ ἀθώου καὶ μεταθέτει
τὴν ἐνοχὴ στὴν Εὔα καὶ
ἐμμέσως στὸν Ἴδιο τὸν
Θεό. Ἐπίσης, τὸν φόβο
ποὺ προκαλεῖ τὸ αἴσθημα
τῆς ἐνοχῆς καὶ ποὺ δὲν
τὸν ἀφήνει νὰ «κοιτάξει

1. Βε βαίως, ὁ Ἅγιος Εὐ αγ γε λι στὴς Ἰ ω άν νης μᾶς το νί ζει ὅτι: «Θεὸν οὐ δεὶς ἑ -
ώ ρακε πώ ποτε» (Ἰωάν. α΄, 18). Ὅ πως ἐ ξη γοῦν οἱ Ἅ γιοι Πα τέ ρες, ὁ Ἀ δὰμ δὲν
ἔ βλεπε τὴν οὐ σία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὶς ἄ κτι στες θεῖες ἐ νέρ γειές Του καὶ πι θα-
νό τατα κά ποια μορφή, ὅπως αὐ τὲς μὲ τὶς ὁ ποῖες ἀ πο κα λυ πτό ταν ὁ ἄ σαρ κος
Λό γος τοῦ Θεοῦ στοὺς Δι καί ους τῆς Πα λαιᾶς Δι α θήκης. 



ΔΟΝΤΙ

στὰ μάτια» τὸν Θεό, τὸν
κρύβει πίσω ἀπὸ ἄλλο
προσωπεῖο, αὐτὸ τῆς
ντροπῆς γιὰ τὴ γυμνότητά
του, ποὺ δῆθεν τὸν ἀνάγ-
κασε νὰ κρυφτεῖ.

Ἔκτοτε, ἀρχίζει γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα ὁ φαῦλος
κύκλος τῆς ὑποκρισίας
καὶ τοῦ προσωπείου. Ὁ
ἄνθρωπος «ἀφανίζει»2 τὸ
πρόσωπό του πίσω ἀπὸ
διάφορα προσωπεῖα, προ-
κειμένου νὰ βολευτεῖ στὴ
ζωή του, κατὰ τὸ κακῶς
ἐννοούμενο συμφέρον του.
Ἔτσι, ὑποκρίνεται καὶ
ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ
ἀπέναντι στοὺς συναν-
θρώπους του.

Χαρακτηριστικὸ παρά-
δειγμα ὑποκρισίας καὶ
χρήσεως προσωπείου στὸ
Εὐαγγέλιο εἶναι οἱ Γραμ-
ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, τοὺς
ὁποίους ὁ Κύριος κατα-
κεραύνωσε μὲ τὰ γνωστὰ
«οὐαί». Τοὺς παρομοίασε

μὲ τάφους, ποὺ «ἔξωθεν
μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσω-
θεν δὲ γέμουσιν ὀστέων
νεκρῶν καὶ πάσης ἀκα-
θαρσίας»3. Οἱ Φαρισαῖοι,
χωρὶς νὰ φοροῦν ὑλικὰ
προσωπεῖα-μάσκες ἦσαν
«μασκαράδες» μὲ νοητὰ
προσωπεῖα, δηλαδὴ τὴν
ὅλη ἐμφάνιση, τὸ ὕφος καὶ
τὸ ἦθος τους. Γι’ αὐτὸ ὁ
Κύριος τούς εἶπε: «Ἔξω-
θεν μὲν φαίνεσθε τοῖς
ἀνθρώποις δίκαιοι (σ.σ.
αὐτὸ εἶναι τὸ προσωπεῖο),
ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε
ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας»4,
(σ.σ. αὐτὸ εἶναι τὸ πραγ-
ματικὸ πρόσωπο).

Ἀσφαλῶς, δὲν χρειάζεται
ἰδιαίτερη σοφία καὶ πα-
ρατηρητικότητα, γιὰ νὰ
ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὴν
ὕπαρξη Φαρισαίων, δη-
λαδὴ προσωπιδοφόρων
ὑποκριτῶν καὶ στὸν σύγ-
χρονο κόσμο. Ἂν εἴμαστε
εἰλικρινεῖς, θὰ διαπιστώ-
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2. Ματθ. στ΄, 16.
3. Ματθ. κγ΄, 27.
4. Ματθ. κγ΄, 28.
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σουμε ὅτι συχνὰ θὰ βροῦμε
καὶ τὸν ἑαυτό μας νὰ συ-
ναγελάζεται μὲ τοὺς Φα-
ρισαίους τοῦ 21ου αἰώνα,
φορώντας κάποιο ἢ καὶ
κάποια προσωπεῖα.

Πόσες φορὲς δὲν κρύ-
βουμε τὸν φθόνο, ποὺ
ἔχουμε μέσα μας γιὰ κά-
ποιον, πίσω ἀπὸ τὸ προ-
σωπεῖο τῆς φιλίας; Τὴν
ἔχθρα πίσω ἀπ’ τὴν ἐπί-
δειξη ἐνδιαφέροντος; Τὸ
μίσος πίσω ἀπὸ τὴν ψεύ-
τικη ἀγάπη;

Προσωπεῖο δὲν φορᾶμε,
ὅταν ὑποκρινόμαστε τοὺς
σεμνούς, γιὰ νὰ κρύψουμε
τὴ φιληδονία μας; Ὅταν
χαλᾶμε τὸν κόσμο, δια-
μαρτυρόμενοι γιὰ τοὺς διε-
φθαρμένους ποὺ μᾶς ὁδή-
γησαν στὴν κρίση, ἐνῶ
καὶ ἐμεῖς εἴμαστε μέρος
τοῦ συστήματος; Δὲν εἴμα-
στε μασκαράδες, ὅταν κο-
πτόμαστε γιὰ τὴν πάταξη
τῆς ἀναξιοκρατίας, ἐνῶ
ταυτόχρονα βάζουμε διά-
φορα «μέσα», προκειμένου
νὰ προωθήσουμε τὸν ἑαυ-
τό μας ἢ τὰ παιδιά μας σὲ
κάποια θέση; Ὅταν κα-

ταριόμαστε τοὺς τροϊκα-
νούς, ἐπειδὴ περιέκοψαν
μισθοὺς καὶ συντάξεις,
ἀλλὰ τὴν ἴδια ὥρα κακο-
πληρώνουμε τοὺς ὑπαλ-
λήλους μας, ἐνῶ μποροῦμε
νὰ τοὺς ἀμείψουμε καλύ-
τερα γιὰ τὴν ἐργασία τους;

Ἑπομένως, εἶναι ὑπο-
κριτὴς καὶ μασκαρὰς
αὐτὸς ποὺ φορᾶ τὸ νοητὸ
προσωπεῖο καὶ κρύβει τὸν
ἀληθινὸ ἑαυτό του. Ὁ
ἄλλος, ὅμως, ποὺ φορᾶ τὸ
ὑλικό (καρναβαλίστικο)
προσωπεῖο καὶ ἐξωτερι-
κεύει ἀναιδῶς τὸν βόρβο-
ρο τῆς ψυχῆς του, δείχνει
μὲν τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό
του, ἀλλὰ ἀφοῦ φορᾶ τὴ
μάσκα δὲν εἶναι καὶ αὐτὸς
υποκριτής; Μὲ ἄλλα λόγια,
καὶ στὴ μιὰ καὶ στὴν ἄλλη
περίπτωση ὑπάρχει ὑπο-
κρισία καὶ προσωπεῖο.

«Ὁ ὑποκριτής, μπο-
ροῦμε νὰ ποῦμε μὲ βεβαι-
ότητα, εἶναι ἕνας σχιζο-
φρενὴς τύπος. Ἄλλα πι-
στεύει καὶ ἄλλα πράττει.
Ἄλλος εἶναι καὶ ἄλλος
φαίνεται. Φανερώνει ἔτσι
τὴ διχασμένη καὶ ἀλλο-



τριωμένη προσωπικότητά
του, ἀφοῦ ἐκδηλώνει μὲ
τὴ ζωή του τὴ διάσπαση με-
ταξὺ τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς
ἐμφανίσεως, τοῦ εἶναι καὶ
τοῦ φαίνεσθαι. Ἐπιδιώκει ὁ
ὑποκριτὴς διαρκῶς νὰ δεί-
χνει αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι καὶ
αὐτὸ τὸν κάνει ἀγχώδη,
νευρικὸ καὶ νευρωτικό, μὲ
ἕνα λόγο ἄρρωστο. Ὁ ἴδιος
βασανίζεται ἐσωτερικά.
Ἀργὰ ἢ γρήγορα γίνεται
ἀντιληπτὴ αὐτὴ ἡ σχιζο-
φρενικὴ κατάσταση καὶ
αὐτὴ ἡ ἀποκάλυψη αὐξά-
νει τὸ πρόβλημα.

»Πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι
ἡ σχιζοφρένεια εἶναι δεῖγμα
ὅλου τοῦ σύγχρονου πολι-
τισμοῦ. Πράγματι, αὐτὸ
εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀλή-
θεια, ἀφοῦ ὁ σύγχρονος
τρόπος ζωῆς εἶναι κατ’
ἐξοχὴν ὑποκριτικός. Με-
τέβαλε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ
πρόσωπο (ὑπόσταση ὑ-
πάρξεως ‘‘ὡς ζωὴ πέρα
ἀπὸ τὸ χρόνο’’) σὲ ἕνα προ-
σωπεῖο, σ’ ἕνα ἄτομο, σὲ

ἐνδοκοσμικὸ ὄν»5.
Ὁ πολιτισμός μας, ὅμως,

εἶναι τὸ ἐπίσημο προσω-
πεῖο μας. Τὸν ἔχουμε
ἀγκαλιάσει ὅλοι μας. Τὸν
ζοῦμε σὰν τὸ σπίτι μας.
Εἶναι, ὅμως, ὀδυνηρὸ νὰ
ζοῦμε μέσα σ’ ἕνα ψεύτι-
κο σπίτι.

Ἀπὸ τὴ διπλωματία καὶ
τὴν ἄστοχη πολιτικὴ μέχρι
τὴ συμβατικὴ ἠθικὴ εἶναι
ὅλα ψεύτικα. Παρουσιά-
ζουμε μιὰ φανταχτερὴ βι-
τρίνα, πίσω ἀπ’ τὴν ὁποία
ὑπάρχουν σκουπίδια... 

Ἂν θέλουμε τὴ θεραπεία
μας καὶ τὴ σωτηρία μας,
πρέπει νὰ πετάξουμε τὸ
γρηγορότερο τὶς μάσκες
καὶ νὰ ξεμασκαρευτοῦμε.
Νὰ παραδεχθοῦμε ταπεινὰ
τὴν ἀθλιότητά μας καὶ νὰ
ζητήσουμε ἀπ’ τὸν Κύριο
ἔλεος!

Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδί-
ου εἶναι ἡ καλύτερη εὐκαι-
ρία. Ἂς τὴν ἀξιοποιήσου-
με.
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5. Ἱεροθέου Βλάχου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου, Ὀσμὴ Γνώσεως, ἐκδόσεις
«Τέρτιος», Κατερίνη 1985, σ. 50.
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E
ἰσήλθαμε καὶ φέτος στὴν περίοδο τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μὲ
φανφάρες, γιορτὲς καὶ φωνὲς ποὺ συνό-

δευσαν τὴν προηγηθεῖσα περίοδο τῆς Ἀπόκρεω.
Χωρὶς τὴ σεμνότητα καὶ συστολὴ τοῦ Κυρίου ποὺ

καίτοι βασιλεὺς εἰσῆλθε στὴν ἁγία πόλη «ἐπὶ πώλου
ὄνου». Τὰ βήματά μας, ἔστω κι ἔτσι, ἔχουν ἀρχίσει νοερὰ

νὰ κινοῦνται στὰ χνάρια τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ πορεία, μᾶς ὁδηγεῖ μέσα ἀπὸ
μία σειρὰ ἀνεπανάληπτων πνευματικῶν διεργασιῶν καὶ προσωπικῶν ἐμπει-
ριῶν στὴν κορύφωση.

Γιὰ τοὺς πολλούς, ἴσως τὰ ὅσα γράφονται γιὰ τὴν περίοδο ἐτούτη νὰ
ἠχοῦν κοινότυπα καὶ τετριμμένα. Δὲν εἶναι ὅμως. Γιατί κάθε χρονιά, ἡ πε-
ρίοδος αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Ἔχει μία ἀσύλληπτη μοναδικό-
τητα τὴν ὁποία καλούμαστε νὰ ρουφήξουμε σταλιὰ-σταλιά. Ἡ πνευμα-
τικὴ καὶ μυστηριακὴ μέθεξη τῆς ὁποίας γινόμαστε κοινωνοὶ ὅσες καὶ ὅσοι
τουλάχιστον ἐπιχειροῦμε νὰ διαρρήξουμε τὸ φαῦλο κύκλο τῆς καθημερι-
νότητας καὶ τῆς μικροπρέπειας ποὺ μᾶς κρατᾶ καθηλωμένους στὴν πνευ-
ματικὴ ὑστέρηση καὶ ἀνέχεια, εἶναι ἀνεπανάληπτη. Καὶ κάθε χρονιὰ ἔχου-
με τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνακαλύψουμε μὲ τὰ διεισδυτικὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας
νέες ἐμπειρίες καὶ νὰ βιώσουμε κατὰ τρόπο ἀνεπανάληπτα μοναδικό, ἀτο-
μικὰ καὶ συλλογικά, ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ θείου δράματος. Τὴν βαϊφόρο
εἴσοδο στὴν Ἱερουσαλήμ, τὸν ἀνεπανάληπτο κλονισμὸ τῆς ἀνθρώπινης
φύσης μὲ τὸ «ἀπελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο», τὴν προδοσία καὶ

1. Τὸ παρὸν ἄρθρο τοῦ ἀειμνήστου Ὑπουργοῦ Ἀμύνης κ. Τάσου Μητσό-
πουλου, ποὺ ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ στὶς 22 Μαρτίου 2014, ἀναδημοσιεύθηκε ἀπὸ
τὴν ἱστοσελίδα «Μαΐστωρ» (http://maistorcy.blogspot.com) τὸ Σάββατο, 22 Μαρ-
τίου 2014.

Στὴν πορεία 
γιὰ τὴν Ἀνάσταση1

(†) Τάσου Μητσόπουλου
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τὴ σύλληψη, τοὺς ἐμπτυσμοὺς καὶ
τὸ ράπισμα, τὸ μαρτυρικὸ ἀνέβασμα
στὸ Γολγοθά, τὴν ὑπέρτατη σταυρικὴ
θυσία, τὴν ταφὴ καὶ τελικὰ τὴ
ζωηφόρο Ἀνάσταση. Τὴ λύτρωση. Τὴ
νίκη δηλαδὴ τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θα-
νάτου. Τὴ σύζευξη τοῦ κτιστοῦ,
φθαρτοῦ καὶ πεπερασμένου μὲ τὸ
ἄκτιστο, ἄφθαρτο καὶ ὑπερβατικό.

Οἱ μελωδικότατοι ψαλμοὶ καὶ
ὕμνοι τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρε-
τισμῶν ποὺ κατέκλυσαν τοὺς ναούς
μας μαζὶ μὲ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ,
ἀποτελοῦν τὴν κλίμακα ποὺ μᾶς με-
ταφέρει καὶ μᾶς εἰσάγει στὸ κλίμα
καὶ τὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἁγίων
ἡμερῶν. Καὶ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ
τὴ φοβερὴ καὶ τρομερὴ ἐκείνη στιγμὴ
τοῦ συναπαντήματος μὲ τὸ Θεῖο. Τὴν
στιγμὴ ποὺ θὰ ἀντικρίσουμε σὲ ὅλο
του τὸ μεγαλεῖο τὸ ἀληθινὸ πρό-
σωπο τῆς ὄντως ζωῆς. Χωρὶς τὶς γή-
ινες συμβατικότητες καὶ ἐξωραϊ-
σμούς. Χωρὶς τὰ περιττὰ φτιασιδώ-
ματα μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι στο-
λίζουν τὰ ἀθύρματα καὶ τὰ εἴδωλα.

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν περίοδο, ἂν
πραγματικὰ καὶ γνήσια ἐπιθυμοῦμε
νὰ γίνουμε συμμέτοχοι καὶ συγκοι-
νωνοὶ αὐτῆς τῆς μοναδικῆς ἐμπει-
ρίας, τῆς μετάβασης δηλαδὴ ἀπὸ τὸ
φθαρτὸ στὸ ἄφθαρτο καὶ νὰ μὴν μεί-
νουμε «ἐκτὸς νυμφῶνος» τότε θὰ
πρέπει, χωρὶς καθυστέρηση καὶ δι-
σταγμό, νὰ ἐπιλέξουμε τὴν ὁδὸ τῆς
ἀπόλυτης συντριβῆς καὶ ταπείνωσης.
Τῆς ἐσωτερικῆς πνευματικῆς κά-
θαρσης. Τῆς ἀποκήρυξης τοῦ «ἐγώ».

Νὰ νίψουμε τὰ ἀνομήματά μας μὲ
πόνο καὶ σπαραγμὸ ψυχῆς. Νὰ δη-
λώσουμε ἐθελουσίως ἕτοιμοι γιὰ
θυσία. Νὰ προσφέρουμε τὴν ψυχὴ
μας ἀντίδωρο στὸ Θεὸ γιὰ τὸ δῶρο
τῆς ψυχῆς ποὺ μᾶς προσφέρει. Νὰ
ἁπλώσουμε θαρρετὰ τὸ χέρι μας
στὸν Κύριο καὶ νὰ ἁρπάξουμε τὸ
δικό Του καθὼς Αὐτὸς συντρίβει τὸ
θάνατο καὶ διαβαίνει τὸ κατώφλι τῆς
αἰώνιας ζωῆς.

Ἂς προσπαθήσουμε αὐτὲς τὶς
μέρες νὰ ὁραματιστοῦμε. Ἂς γίνου-
με ὅλοι μας λίγο ὀνειροπόλοι. Ἂς πι-
στεύσουμε ξανὰ στὸ θαῦμα. Ἂς
ἀνοίξουμε διάπλατα τὰ μάτια τῆς
ψυχῆς μας. Ἂς εἰσέλθουμε γιὰ λίγο
στὴ σφαίρα τοῦ μυστηρίου. Ἂς συγ-
χωρέσουμε γιὰ νὰ συγχωρηθοῦμε. Ἂς
ἀποθέσουμε μὲ ἄκρα ταπείνωση
τὴν ὕπαρξή μας στὸ ἔλεος Ἐκείνου.

Ἂς σφραγίσουμε τὸν πειρασμὸ τῆς
ματαιοδοξίας, τῆς κενοδοξίας καὶ τῆς
κοσμικότητας. Ἂς ἀτενίσουμε ψηλὰ
καὶ μπροστά. Ἂς γευτοῦμε λίγο
ἀπὸ τὸ ἑκούσιο πάθος καὶ τὴ συγ-
κλονιστικὴ θυσία. Ἂς θωρακισθοῦμε
μὲ πανίσχυρη πνευματικὴ ἁρματω-
σιά. Ἂς πορευθοῦμε εὐθυδρόμως τὴν
ὁδὸ τοῦ προσωπικοῦ μας μαρτυρί-
ου μὲ ἦθος καὶ γενναιότητα. Μὲ τὸ
κεφάλι ψηλά. Καὶ ἂς προετοιμά-
σουμε ἐπιμελῶς τοὺς ἑαυτούς μας
γιὰ τὸ δικό μας πάθος, γιὰ τὴ δική
μας ἔξοδο ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς
φθορᾶς. Γιὰ τὴ δική μας τελικὴ ἀπο-
κάλυψη «ἐνώπιoν τοῦ φοβεροῦ βή-
ματος τοῦ Χριστοῦ». Γένοιτο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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κυριακη δ́ των νηστειων

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Μάρκ. θ΄, 17 - 31)

«17 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν
μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει
αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον
τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19 Ὁ δὲ ἀποκρι-
θεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; Ἕως πότε ἀνέξο-
μαι ὑμῶν; Φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. 20 Καὶ
ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο
ἀφρίζων. 21 Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο
γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. 22 Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ
ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν
σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς. 23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· τὸ εἰ δύνασαι πι-
στεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 24 Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ
παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 25
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ
αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 26 Καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν
αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.
27 Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 28
Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτόν κατ’ ἰδίαν,
ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. 29 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος
ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 30 Καὶ ἐκεῖθεν
ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ·
31 ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκταν-
θεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται».



Ἡνεότητα εἶναι μία χαριτωμένη
συμπύκνωση εὐγενῶν ὁραμα-

τισμῶν, πού, γιὰ τὴ χαρούμενη δη-
μιουργικὴ πνοή της, δίκαια χαρα-
κτηρίστηκε «ἄνοιξη τῆς ζωῆς».
Πάνω της στηρίζουν τὶς ἐλπίδες
τους οἱ γονεῖς γιὰ τὴ δικαίωση τῶν
μόχθων τους. Ἡ κοινωνία γιὰ τὴν
ἀνάπλασή της. Τὰ ἔθνη γιὰ τὴ με-
γαλουργία τους. Ἡ ἀνθρωπότητα
γιὰ τὴν καθόλου πρόοδο.

Αὐτὴν προσκαλεῖ ὁ Θεῖος Λυ-
τρωτής, ποὺ προσφέρεται συγκα-
ταβατικὰ ὡς ἀληθινὸς φίλος, ὁδηγός,
συμπορευτής, σωτήρας, ἐπανα-
παυόμενος στὴν ἁγνότητα καὶ τὴν
ἁπλότητά της.

Δυστυχῶς ὅμως, τὰ πυρακτωμέ-
να βέλη τοῦ πονηροῦ, ἡ ἐκστρατεία
τῶν ὀργάνων του, ἐπιδιώκουν νὰ
διοχετεύσουν τὸν ἐνθουσιασμὸ τῶν
νέων στὰ ἡμίμετρα τῶν παροδικῶν
ὁραματισμῶν. Ἐπιπλέον, συντρέχει
καὶ τὸ ἀτυχὲς παράδειγμα τῶν τυ-
πικῶν Χριστιανῶν μὲ τὴ νοθευμένη
εὐσέβεια, ποὺ προκαλοῦν τόσο
ἔντονα τὴν κριτικὴ διάθεση τῶν
νέων.

Μέσα στὸ γενικότερο κλίμα τῆς
ἐποχῆς μὲ τὸν ἀθεϊσμό, τὴν ὑλο-
κρατία, τὸν ἐνθουσιασμό, τὴν κα-
χυποψία ἀπέναντι στὴν Ἐκκλη-
σία, τὴν πανσπερμία τῶν νόθων θε-
ολογικῶν ρευμάτων καὶ νέων θρη-
σκειῶν, συμπληρώνεται ἡ ἀνίερη
συμπαιγνία. Ὁ δυστυχισμένος νέος
τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἀντι-
προσωπεύει τὰ θύματά της.

Βασικὸ προσὸν τῶν νέων εἶναι τὸ
ἀνυπόκριτο καὶ τὸ ἄδολο τοῦ χα-

ρακτήρα τους. Ὅμως, ὅσο καὶ νὰ τὸ
θέλουν, δὲν ἔχουν τὶς σχηματισμέ-
νες καὶ καλοζυγισμένες πεποιθήσεις
μίας ὡριμότερης ἡλικίας. Πολλὲς φο-
ρές, καταντοῦν παιγνίδι τῶν ἐπι-
τηδείων μὲ τὰ ὁποιαδήποτε σχέδια.
Δὲν ἀρκεῖ μόνο ἡ καλὴ διάθεση, ὁ
ἐνθουσιασμὸς καὶ ἡ ἐξακρίβωση
μερικῶν τρωτῶν τῆς προηγούμενης
γενιᾶς. Χρειάζεται νὰ συλλάβουν κυ-
ρίως τὸ νόημα τῆς ἀληθινῆς ἐλευ-
θερίας, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ νίκη
κατὰ τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ἀδιαφιλο-
νίκητης δικαιοσύνης, ποὺ ἐξισώνει
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ποιοτικὰ καὶ ὄχι
ποσοτικά, καὶ τῆς ἀλήθειας ποὺ
ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν ἄγνοια τῆς
ἴδιας τῆς ὕπαρξής μας.

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀπο-
προσανατολίζουν τὴ νεότητα μὲ
τὰ θνησιγενῆ τους συστήματα. Τὴν
παραμορφώνουν μὲ τὴν ἀναμό-
χλευση τῶν παθῶν, τὴ θεοποίηση
τῶν ἀδυναμιῶν. Ἀποτέλεσμα; Ὑπαρ-
ξιακὸ ἀδιέξοδο...

Χρειάζεται ὁ καθένας, καὶ πρω-
τίστως ὁ νέος, νὰ διαθέτει ἀντισώ-
ματα, γιὰ  νὰ μπορέσει νὰ πιαστεῖ,
νὰ στηριχθεῖ, νὰ ἐπιβιώσει.

Πῶς, ὅμως, καλλιεργοῦνται αὐτὰ
τὰ ἀντισώματα;

«Φέρετε αὐτὸν πρός με», εἶπε ὁ
Χριστὸς γιὰ τὸν νέο τοῦ Εὐαγγελί-
ου, ἀλλὰ καὶ κάθε νέο. Εἶναι τὸ
μόνο ἐχέγγυο γιὰ μία σωστὴ ἐπιλο-
γή, τοποθέτηση, συνέχεια.

Ἐδῶ θὰ πρέπει καὶ οἱ μεγαλύτε-
ροι νὰ ἀναλογιστοῦμε τὶς εὐθύνες
μας. Λοιπόν, τί κάνουμε;

Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ μόνη λύση!

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Οἱ Κυριακὲς τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς ἔχουν διπλὴ θε-

ματολογία. Τὸ ἕνα τους θέμα
ἀντλεῖται ἀπὸ τὸ εὐαγγελικὸ
ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας καὶ τὸ
ἄλλο ἔχει νὰ κάνει μὲ ἕνα γε-
γονὸς ἢ ἕνα πρόσωπο, στὸ
ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένη ἡ συγ-
κεκριμένη Κυριακή. Ἔτσι, ἡ
πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν
ἔχει κι αὐτὴ διπλὴ θεματολογία.
Πρῶτο της θέμα ἀποτελεῖ ἡ
κλήση δύο μαθητῶν τοῦ Κυρί-
ου, τῶν Ἀποστόλων Φιλίππου
καὶ Ναθαναήλ, καὶ ὁ διάλογος
ἀνάμεσα στοὺς δύο μαθητὲς
καὶ ἀνάμεσα στὸν Κύριό μας

Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν Ἀπ. Να-
θαναήλ. Δεύτερό της θέμα, μὲ τὸ
ὁποῖο συνδέεται καὶ ἡ ὀνομασία
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπο-
τελεῖ ἡ ἐπίσημη καὶ ὁριστικὴ
ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων
ποὺ ἔγινε τὸ ἔτος 843 μ.Χ. ἀπὸ
τὴν αὐτοκράτειρα Θεοδώρα.

Τὸ πρῶτο θέμα τῆς πρώτης
Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν εἶναι
ἀρχαιότατο. Ἀποτελεῖ τὸ ἀρχι-
κό της ἑορτολογικὸ θέμα. Μά-
λιστα, ἐπειδὴ ὁ Ἀπ. Φίλιππος
λέει στὸν καρδιακό του φίλο
Ἀπ. Ναθαναήλ, ὅταν τὸν συ-
ναντᾶ: «ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν
τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρή-
καμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ

Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου

«Αὕτη ἡ πίστις

τῶν Ἀποστόλων, 

αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων,

αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, 

αὕτη ἡ πίστις 

τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν»
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Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρὲτ» (Ἰω.
α΄, 46), ἡ συγκεκριμένη Κυριακὴ
ἦταν ἀρχικῶς ἀφιερωμένη στὴ
μνήμη τῶν Προφητῶν. Ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναγνωρί-
ζεται ἀπὸ τοὺς μαθητές Του ὡς
ὁ προκηρυχθεὶς ἀπὸ τὸν
Μωϋσῆ, καὶ τοὺς λοιποὺς
Προφῆτες, Μεσσίας. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτό, ἀρκετὰ τροπάρια τῆς
ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑβδομάδας
ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀναφέρονται
στοὺς Προφῆτες: «Σὲ τὸν ἀκα-
τάληπτον… οἱ Προφῆται, Κύριε,
οἱ τῷ σῷ Πνεύματι, ἐμπνευ-
σθέντες προηγόρευσαν, Παι-
δίον ἔσεσθαι, ἐξ Ἀπειρογάμου
σαρκούμενον, ἀνθρώποις συ-
ναπτόμενον, καὶ τοῖς ἐπὶ γῆς κα-
θορώμενον…». «Λόγῳ σε κηρύ-
ξαντες, οἱ θεηγόροι Προφῆται,
καὶ ἔργοις τιμήσαντες, ἀτελεύ-
τητον ζωὴν ἐκαρπώσαντο»
(πρῶτο καὶ δεύτερο Στιχηρὸ
Προσόμοιο τοῦ Τριωδίου τοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου).

Τὸ δεύτερο θέμα τῆς πρώτης
Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν εἶναι
πολὺ μεταγενέστερο, ἀφοῦ ἀνα-
φέρεται σ’ ἕνα ἱστορικὸ γεγονός,
τὸ ὁποῖο ἐπεσυνέβη τὸν 9ο μ.Χ.
αἰώνα. Ἡ ἐπίσημη καὶ ὁριστικὴ
ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων,
ποὺ ἔγινε, ὅπως προανεφέρθη,

ἀπὸ τὴν αὐτοκράτειρα Θεοδώ-
ρα τὸ ἔτος 843 μ.Χ., ἀποτελεῖ τὸ
τέρμα μιᾶς μακρᾶς περιόδου
συγκρούσεων τῶν Ὀρθοδόξων
μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἰκονομά-
χους. Στὴ διάρκεια τῆς μακρᾶς
αὐτῆς περιόδου, καὶ συγκεκρι-
μένα τὸ ἔτος 787 μ.Χ., συνε-
κλήθη ἡ Ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδος, ἡ ὁποία διετύπωσε τὴν
αὐθεντικὴ διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας μας σχετικὰ μὲ τὴν
τιμὴ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τῶν
τιμίων λειψάνων τῶν Ἁγίων,
στηριζομένη κυρίως στὴ σχετικὴ
διδασκαλία ἑνὸς μεγάλου
Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς
Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Μαζὶ μὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν
ἱερῶν εἰκόνων καὶ τὴ νίκη ἐναν-
τίον τῶν αἱρετικῶν εἰκονομάχων,
ἑορτάζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν
Νηστειῶν καὶ τὴ νίκη της κατὰ
τῶν ποικιλωνύμων αἱρετικῶν,
ποὺ συνεκλόνισαν τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ ζωὴ μέσα στοὺς
αἰῶνες. Αὐτὸς εἶναι δὲ καὶ ὁ βα-
σικὸς λόγος ποὺ ὀνομάστηκε
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
ἀναγινώσκεται κατ’ αὐτὴν (μέρος
ἀπὸ) τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ὀρθο-
δοξίας» ἤ, κατ’ ἀκριβέστερη
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διατύπωση, τὸ «Συνοδικὸν τῆς
Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συ-
νόδου ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἡ
ἀνάγνωση τοῦ «Συνοδικοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας» ἢ ἀποσπασμάτων
ἀπὸ αὐτὸ γίνεται κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς λιτανεύσεως τῶν ἁγίων
εἰκόνων πέριξ τοῦ ναοῦ στὸ τέ-
λος τῆς Θείας Λειτουργίας ἤ,
κατὰ τὴν ἀρχαιότερη καὶ ὀρθό-
τερη πράξη, στὸ τέλος τοῦ
Ὄρθρου καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως
τῆς Θείας Λειτουργίας. Τὴν
πράξη αὐτὴ ἐντέλλεται καὶ τὸ
Τριώδιον, τὸ ἐπίσημο δηλαδὴ
λειτουργικὸ βιβλίο τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
εἶναι ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία
διατρανώνεται μὲ τὸν πλέον
πανηγυρικὸ τρόπο ἡ αὐτοσυ-
νειδησία τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθο-
δόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
Ὀρθόδοξή μας Ἐκκλησία εἶναι,
κατὰ ταῦτα, ἡ μοναδικὴ ἀληθινὴ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ «Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία», τὴν ὁποία καθημε-
ρινῶς ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο
τῆς Πίστεως καί, συνεπῶς, ἡ μο-
ναδικὴ ἀσφαλὴς ὁδὸς σωτη-
ρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κό-
σμου, δεδοκιμασμένη διὰ τῆς
ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων ὅλων τῶν

αἰώνων καὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι γιὰ
τὴν καθολικὴ συνείδηση τοῦ
πληρώματός της, ἡ Ἐκκλησία
ἐκείνη, ἡ ὁποία διασώζει καὶ
διαφυλάττει ἀνόθευτη καὶ ἀπα-
ρασάλευτη, εἴκοσι αἰῶνες τώρα
τὴν ἀληθινὴ πίστη, τὴν ἀπο-
στολικὴ δηλαδὴ καὶ ἁγιοπατε-
ρικὴ Παράδοση, καὶ βιώνει
αὐτὴν τὴν πίστη καὶ Παράδοση
ἀδιακόπως στὴ λατρευτικὴ-μυ-
στηριακὴ καὶ νηπτικὴ-ἀσκητική
της ζωὴ καὶ ἐμπειρία. Εἶναι ἡ
Ἐκκλησία ἐκείνη, ἡ ὁποία δια-
τήρησε ἀπαραχάρακτη τὴν ὀρθὴ
πίστη (ὀρθόδοξο δόγμα), τὴν
ὀρθὴ ἐκκλησιαστικὴ ὀργάνωση
(ἐπισκοπικὸ-συνοδικὸ σύστη-
μα) καὶ τὴν ὀρθή, τὴν αὐθεντικὴ
ὁδὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τὴν
αὐθεντικὴ ὁδὸ πρὸς τὴν κατὰ
χάριν θέωση, ἡ ὁποία δὲν εἶναι
ἄλλη ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῶν Μυστη-
ρίων καὶ τῶν ἀρετῶν, τὴν ὁδὸ
τῆς γνησίας λειτουργικῆς-μυ-
στηριακῆς καὶ μυστικῆς-ἀσκη-
τικῆς ἐμπειρίας.

Ὁποιαδήποτε προσπάθεια
«ὁμολογοποιήσεως» τῆς Ὀρθο-
δόξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας μέσα
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στὴν τραγικὴ πραγματικότητα
τῆς διαιρέσεως καὶ πολυδια-
σπάσεως τῶν Χριστιανῶν ἀπο-
τελεῖ κατ᾿ οὐσίαν ἀναίρεσή της.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν
εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς Χρι-
στιανικὲς Ὁμολογίες, δὲν εἶναι
ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κλά-
δους τοῦ Χριστιανισμοῦ (Bran-
ch Theory), ἀλλὰ εἶναι ἡ μονα-
δικὴ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, ὅσο κι ἂν ἡ πεποίθη-
ση αὐτὴ ἐνοχλεῖ καὶ προκαλεῖ
ἀντιδράσεις, λόγῳ τοῦ συγχρό-
νου πνεύματος σχετικοποιήσε-
ως καὶ ἰσοπεδώσεως τῶν πάν-
των. Ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία ὡς ἡ
διαρκὴς παρουσία τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ στὴν Ἱστορία, ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι, δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ
ὑπάρχει, οὔτε ἀποτελεῖ τὸ ζη-
τούμενο τῶν κοινῶν προσπα-
θειῶν τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ
ὑφίσταται ἐκεῖ ὅπου διασώζεται
ἡ ὀρθὴ πίστη καὶ ὁ ὀρθὸς τρό-
πος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στὴν
κατὰ χάριν θέωση καὶ στὴ με-
τοχὴ στὴν ἄκτιστη Χάρη τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καὶ τοῦτο
ἰσχύει μόνο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, ἀφοῦ ὅλες οἱ ἄλλες
λεγόμενες «ἐκκλησίες» ἢ ὁμο-
λογίες (συμπεριλαμβανομένης
καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς) ἔχουν

παραχαράξει σὲ μικρότερο ἢ με-
γαλύτερο βαθμὸ τόσο τὴν ὀρθὴ
πίστη, ὅσο καὶ τὸν ὀρθὸ τρόπο
ζωῆς, τὴ γνήσια ἀποστολικὴ καὶ
ἁγιοπατερικὴ ἐμπειρία.

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας», τὸ ὁποῖο, ὅπως ἤδη ἐλέ-
χθη, ἀναγινώσκεται (συνήθως
ἀποσπασματικὰ) τὴν Κυριακὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀποτελεῖ ἕνα
πολὺ σημαντικὸ θεολογικὸ κεί-
μενο, ἕνα κείμενο ὀρθόδοξης
αὐτοσυνειδησίας, τὸ ὁποῖο ἀξί-
ζει κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
νὰ μελετήσει μὲ πολλὴ προσο-
χή. Ἀποτελεῖ μιὰ σύνοψη τῆς
Ὀρθόδοξης Θεολογίας («τῶν
τῆς εὐσεβείας δογμάτων»), ἀλλὰ
καὶ ὅλων τῶν αἱρετικῶν καὶ
πλανεμένων ἀντιλήψεων («τῶν
τῆς κακίας δυσσεβημάτων»),
ποὺ κατὰ καιροὺς διατυπώθη-
καν καὶ τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία
μας ἀπέρριψε καὶ κατεδίκασε.
Κατὰ βάσιν, περιλαμβάνει, ὅπως
ἀπὸ τὸν ἀρχικό του τίτλο κα-
θίσταται σαφές, τὶς ἀποφάσεις
τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συ-
νόδου σχετικὰ μὲ τὴν τιμὴ καὶ
τὴν προσκύνηση τῶν ἁγίων
εἰκόνων καὶ τὴν καταδίκη τῶν
ἀντιλήψεων τῶν αἱρετικῶν εἰκο-
νομάχων. Στὶς ἀποφάσεις αὐτὲς
προστέθηκε, ἀρκετοὺς αἰῶνες
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μετά, καὶ ὁ Ὅρος Πίστεως τῶν
Ἡσυχαστικῶν Συνόδων τοῦ 14ου
αἰῶνος (1341, 1347 καὶ 1351
μ.Χ.), οἱ ὁποῖες δικαίωσαν τὴ
Θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης, περὶ διακρίσεως
οὐσίας καὶ ἐνεργείας στὸν Θεὸ
καὶ περὶ ἀκτίστων θείων ἐνερ-
γειῶν καὶ κατεδίκασαν τὶς αἱρε-
τικὲς διδασκαλίες τῶν Βαρλαὰμ
τοῦ Καλαβροῦ καὶ Γρηγορίου
Ἀκινδύνου.

Οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ
14ου αἰῶνος θὰ μποροῦσαν δι-
καίως νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς Θ΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, μετὰ τὶς
ἑπτὰ Οἰκουμενικὲς Συνόδους
τῆς πρώτης χιλιετίας καὶ μετὰ
τὴ Σύνοδο τοῦ 879 μ.Χ., ἡ
ὁποία κατεδίκασε τὸ  λεγόμενο
«filioque», δηλαδὴ τὴ διδασκα-
λία τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν περὶ
τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ὄχι μόνο ἐκ τοῦ
Πατρὸς ἀλλὰ «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ»,
καὶ ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ χα-
ρακτηριστεῖ ὡς Η΄ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδος. Τὴ θέση αὐτὴ περὶ τῆς
οἰκουμενικότητος τῶν συγκε-
κριμένων Συνόδων ὑποστηρίζουν
πολλοὶ κορυφαῖοι Ὀρθόδοξοι
Θεολόγοι τῆς ἐποχῆς μας (Μη-
τροπολίτης πρώην Ἑρζεγοβίνης
Ἀθανάσιος Γιέβτιτς, Μητροπο-

λίτης Ναυ-
πάκτου Ἱερό-
θεος Βλάχος,
π. Ἰωάννης
Ρωμανίδης, π.
Γεώργιος Με-
ταλληνός, π.
Γεώργιος
Δράγας κ.ἄ.).
Καθόλου τυχαῖο δὲν εἶναι τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ δεύτερη Κυριακὴ
τῶν Νηστειῶν ἀφιερώθηκε στὸν
Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας θεώ-
ρησε ἀναγκαῖο νὰ προβάλει τὴ
δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν
ὡς μιὰ δεύτερη Κυριακὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴν ὁποία
ἑορτάζουμε τὴ νίκη τῆς Ἐκκλη-
σίας κατὰ τοῦ αἱρετικοῦ Βαρ-
λαὰμ καὶ τῶν διαδόχων του, οἱ
ὁποῖοι ἀρνοῦνταν τὴ δυνατό-
τητα πραγματικῆς θεώσεως τοῦ
ἀνθρώπου, ὅπως ἀκριβῶς οἱ
αἱρετικοὶ εἰκονομάχοι ἀρνοῦνταν
ἀρκετοὺς αἰῶνες πρὶν τὴν ἀλή-
θεια τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Στὸ «Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας», πέραν τῶν ποικιλωνύμων
αἱρετικῶν καὶ τῶν πλανεμένων
διδασκαλιῶν καὶ ἀντιλήψεών
τους, καταδικάζονται καὶ διά-
φορες ἐσφαλμένες φιλοσοφικὲς
ἀντιλήψεις («τὰ τῶν Ἑλλήνων

320 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική



321ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

[=εἰδωλολατρῶν] δυσσεβῆ δόγ-
ματα»), τὶς ὁποῖες κάποιοι προ-
σπαθοῦσαν, ὅπως φαίνεται, νὰ
εἰσαγάγουν στὴ διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας. Τέτοιες ἐσφαλμένες
φιλοσοφικὲς ἀντιλήψεις εἶναι,
ἐπὶ παραδείγματι, ἡ πλατω-
νικὴ θεωρία περὶ ἰδεῶν, ἡ θεω-
ρία περὶ ἀϊδιότητος τῆς ὕλης, ἡ
θεωρία περὶ προϋπάρξεως τῶν
ψυχῶν, ἡ θεωρία περὶ μετεμ-
ψυχώσεως ἢ μετενσαρκώσεως, ἡ
θεωρία περὶ ἀποκαταστάσεως
τῶν πάντων κ.λπ. Δὲν καταδι-
κάζεται, βεβαίως, ἡ ἀρχαία ἑλλη-
νικὴ φιλοσοφία ἐν γένει, ἀλλὰ ἡ
υἱοθέτηση ἐκ μέρους τῶν Χρι-
στιανῶν τῶν ἐσφαλμένων ἀντι-
λήψεών της (τῶν ματαίων δο-
ξασιῶν της). Ἡ ἐνασχόληση μὲ
τὰ ἑλληνικὰ μαθήματα «διὰ
παίδευσιν μόνον» δὲν ἀπορρί-
πτεται.

Θὰ παραθέσουμε στὴ συνέ-
χεια ἕνα σύντομο πολὺ χαρα-
κτηριστικὸ καὶ πολὺ γνωστὸ
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Συνοδικὸν
τῆς Ὀρθοδοξίας», τὸ ὁποῖο
ἀκροθιγῶς θὰ σχολιάσουμε:

«Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ
Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ
Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Δι-
δάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ
Οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν,
ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια

ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος
ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς
ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς
ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν,
οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσ-
σομεν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν
Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς αὐτοῦ
Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν
συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν
θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονί-
σμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δε-
σπότην προσκυνοῦντες, καὶ σέ-
βοντες, τοὺς δὲ διὰ τὸν κοινὸν
Δεσπότην, ὡς αὐτοῦ γνησίους
θεράποντας, τιμῶντες, καὶ τὴν
κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπο-
νέμοντες.

»Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστό-
λων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέ-
ρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθο-
δόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκου-
μένην ἐστήριξεν».

Ὅπως εἶδαν οἱ Προφῆτες,
ὅπως δίδαξαν οἱ Ἀπόστολοι,
ὅπως παρέλαβε ἡ Ἐκκλησία,
ὅπως δογμάτισαν οἱ Πατέρες καὶ
Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως μαζὶ μ’ αὐτοὺς ὁλόκληρη
ἡ Οἰκουμένη ἐφρόνησε, ὅπως
ἔλαμψε ἡ θεία Χάρις, ὅπως
ἀποδείχθηκε ἡ ἀλήθεια, ὅπως
ἐκδιώχθηκε τὸ ψεῦδος, ὅπως μί-
λησε μὲ παρρησία ἡ σοφία,
ὅπως ἐβράβευσε ὁ Χριστός·
ἔτσι φρονοῦμε, ἔτσι διδάσκου-
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με, ἔτσι κηρύσσουμε τὸν Ἰησοῦ
Χριστό, τὸν ἀληθινὸ Θεό μας
καὶ τοὺς ῾Αγίους Του, τιμώντας
τους μὲ λόγια, μὲ συγγράμματα,
μὲ νοήματα, μὲ θυσίες, μὲ ναούς,
μὲ εἰκονίσματα. Τὸν μὲν Ἰησοῦ
Χριστὸ προσκυνοῦμε καὶ σεβό-
μαστε (=λατρεύουμε) ὡς Θεὸ καὶ
Δεσπότη, τοὺς δὲ Ἁγίους τι-
μοῦμε χάριν τοῦ κοινοῦ Δεσπό-
του ὡς γνησίους ὑπηρέτες Του
καὶ τοὺς ἀπονέμουμε σχετικὴ
(=τιμητικὴ) προσκύνηση.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη τῶν Ἀπο-
στόλων, αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη τῶν
Πατέρων, αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη
τῶν Ὀρθοδόξων, αὐτὴ ἡ πίστη
στήριξε τὴν Οἰκουμένη.

Σ’ αὐτὸ τὸ τόσο σύντομο,
ἀλλὰ τόσο περιεκτικὸ ἀπό-
σπασμα ἀπὸ τὸ «Συνοδικὸν
τῆς Ὀρθοδοξίας» φανερώνεται μ’
ἕναν πολὺ ὄμορφο καὶ χαρα-
κτηριστικὸ τρόπο ἡ ταυτότητα
τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας
ὅλων τῶν Ἁγίων, τόσο τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης (τῶν Προφητῶν)
ὅσο καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης
(τῶν Ἀποστόλων) καὶ τῆς διὰ
τῶν αἰώνων ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας
(τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ Διδα-
σκάλων καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων).
Τὸ κριτήριο τῆς ἀληθείας εἶναι
αὐτὴ ἡ κοινὴ ἐμπειρία τῶν
Ἁγίων ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καὶ

ὅ,τι ἔρχεται σὲ ἀντίθεση ἢ σὲ
σύγκρουση μὲ αὐτὴ τὴν κοινὴ
ἐμπειρία τῶν Ἁγίων ἐκδιώκεται
καὶ καταδικάζεται ὡς ψεῦδος.
Μὲ βάση αὐτὴ τὴν κοινὴ ἐμπει-
ρία κοινωνίας μὲ τὴν ἄκτιστη
Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, δί-
δαξαν οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χρι-
στοῦ, παρέλαβε η Ἁγία Ἐκκλη-
σία καὶ δογμάτισαν οἱ Πατέρες
καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτή, λοιπόν, εἶναι ἡ πίστη τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων, αὐτὴ εἶναι ἡ
πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων,
αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη ὅλων τῶν
Ὀρθοδόξων. Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ δὲν
ἀξιωθήκαμε νὰ ἔχουμε τέτοιες
ἁγιοπνευματικὲς ἐμπειρίες, ἀκο-
λουθοῦμε μὲ πολλὴ ταπείνωση
τὶς ἁγιοπνευματικὲς ἐμπειρίες
τῶν Ἁγίων· πιστεύουμε καὶ δι-
δάσκουμε, ὅπως ἐκεῖνοι πίστε-
ψαν καὶ δίδαξαν, χωρὶς νὰ προ-
σθέτουμε τίποτα, χωρὶς νὰ
ἀφαιροῦμε τίποτα, χωρὶς νὰ
αὐτοσχεδιάζουμε καὶ νὰ καινο-
τομοῦμε. Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος
ἀσφαλὴς δρόμος, γιὰ ν’ ἀπο-
φύγουμε τὴν πλάνη καὶ τὴν
αἵρεση καὶ νὰ πορευόμαστε
πρὸς τὴν αἰώνια Βα-
σιλεία τῶν Οὐρανῶν.
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πειδὴ «ἀρχὴ σοφίας ὀνο-
μάτων ἐπίσκεψις»2, προ-
κειμένου νὰ μιλήσουμε γιὰ

τὰ τάλαντα τοῦ Θεοῦ, θὰ ὁρί-
σουμε τὶς ἔννοιες τάλαντο καὶ
Θεός.

Τὸ τάλαντο ἦταν ἀρχικὰ μονά-
δα μέτρησης τῆς μάζας ποὺ με-
τεξελίχθηκε σὲ κοινὴ νομισμα-
τικὴ μονάδα τοῦ ἀρχαίου κό-
σμου, κάτι σὰν τὸ σημερινὸ δο-
λάριο. Ἕνα ἀσημένιο τάλαντο
ἀντιστοιχοῦσε σὲ 6000 ἀσημένιες
δραχμές, ποὺ ἦταν τὸ κυριότερο
νόμισμα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Οἱ
6000 δραχμὲς ἦταν ὁ μηνιαῖος
μισθὸς τοῦ πληρώματος μιᾶς ἀπὸ
τὶς περίφημες ἀθηναϊκὲς τριήρεις
τῶν 200 μελῶν. Κατὰ συνέπεια, τὸ
τάλαντο εἶχε μεγάλη ἀξία. Αὐτὴ τὴ
μεγάλη ἀξία εἶχε καὶ στὴ ρωμαϊκὴ
περίοδο, τὴν περίοδο ποὺ ἔζησε

καὶ δίδαξε ὁ Χριστός.
Ἡ ἐπιστήμη τῆς Θρησκειολογίας

ὁρίζει τὸν Θεὸ ὡς τὴν ἀνώτερη
ὑπερβατικὴ δύναμη, στὴν ὁποία ὁ
ἄνθρωπος ἀποδίδει ὑπεράνθρω-
πες δυνάμεις καὶ τὴν λατρεύει.
Κατὰ κανόνα, ὁ ἄνθρωπος ἀνα-
ζητοῦσε ποικιλοτρόπως τὸν Θεὸ
καὶ ἀγωνιζόταν νὰ γνωρίσει καὶ νὰ
κατανοήσει αὐτὴν τὴν ὑπερφυσικὴ
δύναμη. Γι’ αὐτὸ καὶ θεοποιοῦσε
καθετὶ ποὺ ἦταν πέρα ἀπὸ τὶς
νοητικές του δυνάμεις. Στὴν
ἀρχαία Ἑλλάδα, ἡ ἀναζήτηση τοῦ
Θεοῦ ἔφτασε στὸ ἀποκορύφωμά
της. Τελικὰ δέ, διὰ τοῦ Σωκράτη,
τοῦ μεγαλύτερου κατὰ πολλοὺς
φιλοσόφου, κάθε παραδεδομένη
εἰκόνα περὶ Θεοῦ ἀνατράπηκε. Ὁ
Θεὸς ἦταν κάτι ἄλλο ἀπ’ αὐτὸ
ποὺ γινόταν μέχρι τότε κατανοη-
τό. Ὁ Σωκράτης πλήρωσε ναὶ μὲν
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Τὰ τάλαντα τοῦ Θεοῦ
(Τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος)1

Πρωτοπρ. Παναγιώτη Κώστα
Θεολόγου

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

1. Ἐναρκτήρια εἰσήγηση στὸ «Τριήμερο Ἐργασίας τῆς Α΄ Τάξης 2014», τοῦ
Λυκείου Λατσιῶν.

2. Ἀντισθένης (5ος αἰ. π.Χ.).

ΔΟΝΤΙ
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μὲ τὴ ζωή του αὐτὴ τὴ διδα-
σκαλία του, οἱ ἀρχαίοι ὅμως
Ἕλληνες μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρό-
νου τὴν κατανόησαν πλήρως
καὶ τὴν υἱοθέτησαν. Γι’ αὐτὸ καὶ
δίπλα ἀπὸ τοὺς βωμοὺς τῶν
γνωστῶν θεῶν ποὺ πλέον δὲν
ἰκανοποιοῦσαν τὶς ἀναζητήσεις
τους, τοποθέτησαν καὶ τὸν βωμὸ
τοῦ Ἀγνώστου Θεοῦ. Ὁ βωμὸς
τοῦ Ἀγνώστου Θεοῦ ἔδωσε
ἀφορμὴ στὸν Ἀπόστολο Παῦλο
νὰ μιλήσει γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεό,
ὅταν τὰ ἱεραποστολικά του βή-
ματα τὸν ἔφεραν στὴν Ἀθήνα,
τὴν κοιτίδα τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ
κόσμου.

Αὐτὸν τὸν Ἄγνωστο Θεὸ τῶν
Ἀθηναίων, ποὺ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος εὐαγγελίστηκε, πι-
στεύουμε καὶ στὴ δική μας πα-
τρίδα. Γιὰ τὰ τάλαντα ποὺ χα-
ρίζει αὐτὸς ὁ Θεὸς θὰ μιλήσου-
με.

Αὐτὸς ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ἀλη-
θινὸς Θεός, ποὺ ὁ Ἴδιος ἀπο-
κάλυψε τὴν ὕπαρξή Του στὸν
ἄνθρωπο. Αὐτοαποκαλύφθηκε,
ἀνατρέποντας τὴ μέχρι τότε
ἰσχύουσα τάξη. Παύει ὁ ἄνθρω-

πος νὰ ἀναζητεῖ τὸν Θεό. Ὁ
Θεὸς ἀπὸ μόνος Του, φανερώ-
θηκε στὸν ἄνθρωπο καὶ δίνεται
σ’ αὐτόν.

Τὸ πῶς ἔγινε ἡ ἀποκάλυψη
τοῦ Θεοῦ, τὰ ἱστορικὰ δηλαδὴ
γεγονότα μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα
φανερώθηκε ὁ Θεός, διασώζει ἡ
Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερὰ Παράδοση εἶναι κατε-
γραμμένη στὰ βιβλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς τῆς Ἐκκλησίας3 καὶ ἐπε-
ξηγημένη ἀπὸ τοὺς Θεόπνευ-
στους Πατέρες καὶ Διδασκά-
λους της. Δὲν θὰ ἀναπτύξουμε
τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας
περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ αὐτὴ εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ ἀναφέρουμε μόνο
δύο χαρακτηριστικὰ ποὺ τὰ
χρειαζόμαστε γιὰ τὴν καλύτερη
κατανόηση τοῦ θέματός μας. Ἡ
μιὰ εἶναι ὅτι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς
εἶναι Τριαδικός· εἶναι ἡ Ἁγία
Τριάδα, Πατέρας, Υἱὸς καὶ Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἔτσι φανερώνεται καὶ
ἐνεργεῖ μέσα στὸν κόσμο. Ὡς
Τριαδικὸς Θεὸς ἐπιτελεῖ τὴ σω-
τηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὡς Τρια-
δικὸς Θεὸς ἐπίσης μοιράζει τὰ
τάλαντα στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ

3. Ὑποχρεούμαστε νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν Ἁγία Γραφὴ τῆς Ἐκκλησίας, διό-
τι κυκλοφοροῦν πολλὲς ἐκδόσεις «Ἁγίας Γραφῆς» ποὺ ἔχουν ἀλλοιωμένο πε-
ριεχόμενο καὶ εἶναι Ἁγίες Γραφὲς μόνο στὸ ὄνομα. Τέτοιες εἶναι οἱ ἐκδόσεις
τῶν αἱρετικῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.

ΔΟΝΤΙ



δεύτερη εἶναι ὅτι ὁ Τριαδικὸς
Θεὸς εἶναι προσωπικός. Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μιὰ
ἀνώτερη ἀπρόσωπη καὶ ἀπρο-
σπέλαστη ὀντότητα. Εἶναι ὁ
Θεὸς μὲ τὸν Ὁποῖο ὁ πιστὸς ἔχει
κοινωνία καὶ συνάπτει καὶ δια-
τηρεῖ μαζὶ ἰδιαίτερη προσωπικὴ
σχέση. Διότι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς ναὶ
μὲν ἀποκαλύφθηκε γενικὰ στὴν
ἀνθρωπότητα, ἀποκαλύπτεται
ὅμως καὶ προσωπικὰ στὸν κάθε
ἕνα ξεχωριστὰ καὶ προσωπικά.
Ἀποκαλύπτεται καὶ ἐνοικεῖ στὸν
κάθε πιστὸ ποὺ τὸ ποθεῖ καὶ
ἀγωνίζεται -συνεπικουρούμενος
ὑπὸ τῆς Θείας Χάριτος- γιὰ νὰ
τὸ πετύχει. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπει-
ρία καὶ τὸ βίωμα τῶν Ἁγίων μας
καὶ ὅλων τῶν πιστῶν σὲ κάθε
ἐποχή.

Ἡ Ἱερὰ Παράδοση καταγράφει
τὴν ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, κατα-
γράφει ἐπίσης καὶ τὴν ἀληθινὴ
ἱστορία γιὰ τὴ δημιουργία καὶ
τὸν προορισμὸ τοῦ κόσμου καὶ
τοῦ ἀνθρώπου. Διότι ἡ ὕπαρξη
τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου
δὲν εἶναι οὔτε τυχαία, οὔτε
ἀποτέλεσμα ἐξέλιξης.  Ἂς δοῦμε,
ἐπιγραμματικὰ καὶ ἁπλὰ βέ-
βαια, τὴν ἱστορία τῆς δημιουργίας
τοῦ ἀνθρώπου καὶ ποιός εἶναι ὁ
προορισμός του.

Ὁ κόσμος, ὁρατὸς καὶ ἀόρα-
τος, εἶναι προϊὸν τῆς Ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ. Τὰ περὶ τῆς δημιουρ-
γίας τοῦ Κόσμου σὲ ἕξι ἡμέρες
εἶναι γενικῶς γνωστά. Τὰ διη-
γεῖται μὲ ἀρκετὲς λεπτομέρειες
τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως. Οὐσια-
στικά, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κρα-
τήσουμε ἀπ’ ὅλη τὴ διήγηση, καὶ
ποὺ εἶναι θεμελειώδης πίστη τῆς
Ἐκκλησίας μας, εἶναι ὅτι ὁ Τρια-
δικὸς Θεὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς
τοῦ κόσμου καὶ ὅτι ἡ δημιουργία
ἔγινε «ἐκ τοῦ μὴ ὄντος»· ἀπὸ τὸ
τίποτα. Ὁ κόσμος δημιουργήθη-
κε ἀπὸ τὸν Θεό, χωρὶς νὰ προ-
ϋπάρχει ἀπολύτως τίποτα, μόνο
μὲ τὴ βούλησή Του καὶ τὸ δημι-
ουργικό Του πρόσταγμα. Ἡ ἐπι-
στήμη στὸ μέλλον ἴσως μπορέσει
νὰ δώσει τεκμηριωμένες ἐξηγή-
σεις γιὰ τὸ πῶς ἔγινε ἡ δημι-
ουργία. Ἐπὶ τοῦ παρόντος μόνο
ὑποθέσεις καὶ εἰκασίες διατυ-
πώνονται.

Ὁ ἄνθρωπος, τὸ τελειότερο
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι
ψυχοσωματικὴ ὀντότητα· δημι-
ουργήθηκε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ·
ἔλαβε δηλαδὴ πολύτιμα καὶ μο-
ναδικὰ δῶρα ἀπὸ τὸν Δημιουρ-
γό: τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν ὀρθὸ
λόγο. Τοποθετήθηκε στὸν πα-
ράδεισο τῆς τρυφῆς ὡς κύριος
τῆς ὑπόλοιπης κτίσης, ζώντας

ΔΟΝΤΙ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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στὴ μακαρία προπτωτικὴ κατά-
σταση. Ἐλεύθερα, καὶ ἀξιοποι-
ώντας τὸν ὀρθὸ λόγο, εἶχε τὴ δυ-
νατότητα νὰ φτάσει στὴν ἁγιό-
τητα καὶ τὴν ἀθανασία· δηλαδὴ
στὴν παγίωση καὶ διαιώνιση εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων τῆς
προσωπικῆς ἕνωσης καὶ κοινω-
νίας του μὲ τὸν Θεό. Αὐτὸς ἦταν
ἐξ ἀρχῆς καὶ θὰ εἶναι πάντοτε ὁ
προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου. Τί-
ποτε λιγότερο!

Δὲν τὸ πέτυχε ὅμως, ἀφοῦ τὴ
μία καὶ μοναδικὴ ἐντολὴ ποὺ τοῦ
εἶχε δώσει ὁ Δημιουργός, δὲν κα-
τάφερε νὰ τὴν τηρήσει. Ἡ ἐντολὴ
αὐτὴ ἦταν ἐντολὴ δοκιμασίας γιὰ
ἄσκηση τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ
παρακοὴ τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ,
ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ πτώση διέκοψαν
τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό, τὴν
πηγὴ τῆς ζωῆς. Ὁ θάνατος
εἰσῆλθε στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους ἀπὸ τὴ διάπραξη τῆς ἁμαρ-
τίας, τὴν πτώση καὶ τὴν ἀπο-
μάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι γε-
μάτη πόνο, ἀγωνία, θλίψη, κακὰ
καὶ θάνατο.

Τὴν κατάσταση ἐκείνη τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους ἀποκατά-
στησε καὶ ἐπανέφερε στὴν προ-
τέρα ἔνδοξη κατάστασή της ὁ
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ
δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας

Τριάδος, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦλθε τὸ
πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐκ Πνεύ-
ματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
Παρθένου, ἔγινε ἄνθρωπος, ὁμοι-
οπαθὴς μὲ τοὺς ἀνθρώπους,
χωρὶς ὅμως τὴν ἁμαρτία. Ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἔζη-
σε μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, δίδα-
ξε, ἐπιτέλεσε σημεῖα, παραδό-
θηκε ἑκούσια στοὺς διῶκτες
Του, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε ἐκ
νεκρῶν, ἀνελήφθηκε στοὺς οὐρα-
νοὺς καὶ ἀπέστειλε τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, ἐκπληρώνοντας ἔτσι
τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σω-
τηρία καὶ ἀποκατάσταση τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Κατάργησε
τὸν θάνατο καὶ τὶς ὑπόλοιπες
συνέπειες τῆς ἁμαρτίας.

Ἡ σωτηρία καὶ ἀποκατάστα-
ση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, εἶναι
πραγματικότητα. Ἔχει συντελε-
σθεῖ ἁπὸ τὸν Ἐνανθρωπήσαντα
Θεὸ Λόγο καὶ εἶναι ἀντικειμενικὸ
γεγονός. Ἀλλὰ ἐπαφίεται στὸν
κάθε ἕνα ἄνθρωπο ξεχωριστά,
προσωπικὰ καὶ ἀπολύτως ἐλεύ-
θερα, νὰ ἀγωνιστεῖ νὰ τὴν κα-
τακτήσει καὶ νὰ τὴν κάνει δική
του.

Ἡ προσωπικὴ προσοικείωση
καὶ ἐπίτευξη τῆς ἐν Χριστῷ σω-
τηρίας γίνεται πλέον μέσα στὴν
Ἐκκλησία, ποὺ ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος
ἐγκαθίδρυσε ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ τὸν
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σκοπὸ αὐτό. Τὴν Ἐκκλησία ἀπο-
τελοῦν ὅλοι ἀνεξαίρετα οἱ
ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν βαπτιστεῖ
στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ
συνεχίζουν νὰ πιστεύουν σ’
Αὑτὴν καὶ νὰ ζοῦν ἀνάλογα.
Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνο οἱ
κληρικοί. Εἶναι ὅλοι οἱ Χριστια-
νοί.

Ἡ Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, ἔχει τὶς
δομές της καὶ εἶναι ὀργανωμένη
μὲ τέτοιο τρόπο, γιὰ νὰ λει-
τουργεῖ ἀποτελεσματικὰ καὶ νὰ
ἐπιτυγχάνει τὸν σκοπό της.
Ὑπάρχουν ἱεραρχημένες θέσεις
καὶ ξεκάθαροι ρόλοι μέσα στη
δομὴ της4. Αὐτὸ εἶναι σαφὴς δι-
δασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης
καὶ βιωμένη πραγματικότητα
στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας. Ὅλα ὅμως τὰ μέλη
τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ ὁποιαδή-
ποτε θέση κὶ ἂν ἡ πρόνοια τοῦ
Θεοῦ τοὺς ὅρισε, ἐργάζονται

γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. Τὴ σωτηρία,
τὴ δική τους καὶ τῶν ἐν Χριστῷ
ἀδελφῶν τους. Καὶ αὐτὴ ἡ προ-
οπτικὴ τοὺς κάνει ὅλους ἀνε-
ξαίρετα ἴσους μεταξύ τους. Ὅλοι
μποροῦν νὰ γευθοῦν τὴν ἁγιό-
τητα.

Ἡ κατάληψη τῶν διαφόρων
θέσεων μέσα στὴ δομὴ τῆς
Ἐκκλησίας δὲν γίνεται αὐθαίρε-
τα καὶ ἀδιάκριτα. Εἶναι ἔργο τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος5 ποὺ «ὅλον
συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς
Ἐκκλησίας»6. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
κατανέμει τοὺς ρόλους καὶ τὶς
θέσεις. Ταυτόχρονα, προικίζει
μὲ τὰ ἀναγκαία χαρίσματα τοὺς
Χριστιανούς, γιὰ νὰ διεκπεραι-
ώσουν μὲ ἐπιτυχία τοὺς ρόλους
τους, ἔχοντας πάντοτε ὡς κρι-
τήριο τὸ πνευματικὸ συμφέρον,
τῶν ἰδίων καὶ τοῦ συνόλου τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτὰ εἶναι τὰ τά-
λαντα ποὺ ὁ Θεὸς δίνει στοὺς
ἀνθρώπους.

Μὲ χαρίσματα, ἢ ἀλλιῶς τα-

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

4. «Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα» (Α΄ Κορ. 12, 4) «καὶ
οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον
προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων,
ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. Μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες
προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες χαρίσμα-
τα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύου-
σιν;» (Α΄ Κορ. 12, 28 - 30).

5. «Ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον» (Α΄
Κορ. 12, 7).

6. Στιχηρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
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λέντα, προικίζονται ὅλοι οἱ Χρι-
στιανοί. Διότι ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ
λαμβάνουν τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος μὲ τὸ Μυστήριο
τοῦ Ἁγίου Χρίσματος. Κάθε νε-
οφώτιστος, μετὰ τὴ Βάπτισή
του, χρίεται μὲ τὸ Ἅγιο Μύρο καὶ
κατὰ αὐτὸ τὸν τρόπο λαμβάνει
τὰ ποικίλα καὶ πλούσια χαρί-
σματα τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὸ Ἅγιο
Μύρο χρίεται καὶ κάθε Χρι-
στιανὸς ποὺ γιὰ ὁποιοδήποτε
λόγο βρέθηκε ἐκτὸς τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλὰ μετανοημένος ἐπέ-
στρεψε πίσω. Τὸ Ἅγιο Χρίσμα
ἐπισφραγίζει τὴν ἐπάνοδό του.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν πληθώρα τῶν
χαρισμάτων, ποὺ ὁ Χριστιανὸς
λαμβάνει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα,
κάποιο ἀπ’ αὐτὰ ἐκδηλώνεται ὡς
«ἴδιον χάρισμα»7, δηλαδὴ ἰδιαί-
τερο ταλέντο. Κάθε Χριστιανὸς
λαμβάνει καὶ ἐκδηλώνει ἰδιαίτε-
ρο χάρισμα-ταλέντο, ἀνάλογα
μὲ τὴ δύναμή του8. Γι’ αὐτὸ
ὑπάρχει ποικιλία ταλέντων με-

ταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Βλέπουμε
τοὺς ἀδελφοὺς Χριστιανοὺς νὰ
ξεχωρίζουν ὁ καθένας σὲ διά-
φορους τομεῖς, ἀνάλογα μὲ τὰ
ταλέντα τους καὶ ἀνάλογα ἐπί-
σης μὲ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἱκα-
νότητά τους νὰ ἀναδείξουν τὸ
ταλέντο τους. Τὸ ταλέντο τους
γίνεται τὸ κόσμημα τῆς ζωῆς
τους, σὲ ὅσους βέβαια θέλουν
καὶ προσπαθοῦν· γίνεται ἀκόμα
ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ἀρχοντιά τους.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν, γιατί ὁ
Κύριος στὴ γνωστὴ παραβολὴ
τῶν ταλάντων μίλησε γιὰ τά-
λαντα. Τὸ τάλαντο, ὅπως εἴπα-
με, ἦταν νόμισμα μὲ μεγάλη
ἀξία· μεγάλη ἀξία ἔχει καὶ τὸ τα-
λέντο γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο.

Στὴν ἐν λόγῳ παραβολή, ποὺ
τὴν βρίσκουμε στὸ Κατὰ Ματ-
θαῖον Εὐαγγέλιο (25, 14 - 30)9,
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ἔγινε ἡ αἰτία νὰ
καθιερωθεῖ ὁ ὅρος τάλαντο-τα-
λέντο γιὰ χαρακτηριστεῖ τὸ ἰδι-
αίτερο χάρισμα κάθε ἀνθρώ-
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7. «Ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως» (Α΄ Κορ. 7, 7), δηλαδὴ ὁ ἕνας τὸ ἕνα, καὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο.

8. «Ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν» (Ματθ. 25, 15), δηλαδὴ κατὰ τὴν προ-
σωπικὴ ἱκανότητά του νὰ χειριστεῖ ὀρθὰ τὸ ταλέντο του.

9. Τὴ διδασκαλία περὶ τῶν χαρισμάτων-ταλέντων ἀνέπτυξε καὶ ἐπεξήγησε
περισσότερο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὶς ἐπιστολές του, κυρίως στὴν Α΄ Προς
Κορινθίους, στὴν Πρὸς Ρωμαίους καὶ στὴν Πρὸς Ἐφεσίους.



που, ὁ Κύριος διδάσκει ἀκόμα
μιὰ σημαντικὴ σωτηριολογικὴ
ἀλήθεια ποὺ πρέπει νὰ λάβου-
με ὑπόψη μας:

Κάθε ἄνθρωπος λαμβάνει τά-
λαντα, ἄλλος λίγα, ἄλλος πολλά.
Κάθε ἄνθρωπος ὅμως ἔχει τὴν
ὑποχρέωση νὰ ἐργαστεῖ, γιὰ νὰ
τὰ πολλαπλασιάσει, νὰ τὰ αὐξή-
σει. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάθε ἄν-
θρωπος καλεῖται νὰ ἀξιοποιήσει
τὸ τάλαντό του στὸν μέγιστο δυ-
νατὸ βαθμό. Μάλιστα, θὰ δώσει
λόγο γιὰ αὐτὸ κατὰ τὴ Δευτέρα
Παρουσία τοῦ Κυρίου. 

Τὸ τάλαντο δὲν δίνεται γιὰ
προσωπικὴ εὐχαρίστηση. Δὲν
δίνεται γιὰ νὰ θρέψει καὶ νὰ ἐξά-
ψει τὸν ἐγωισμό. Δὲν δίνεται,
ἀκόμη περισσότερο, γιὰ νὰ γίνει
μέσο καὶ ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιτέ-
λεση τῆς ἁμαρτίας, ὅπως ἔπρα-
ξε ὁ πονηρὸς δοῦλος τῆς παρα-
βολῆς. Ὅπως εἴπαμε καὶ πιὸ
πρίν, τὸ τάλαντο δίνεται στὸν
ἄνθρωπο γιὰ τὸ πνευματικό του
καλὸ καὶ τὴ σωτηρία, τόσο τοῦ
ἰδίου ὅσο καὶ τῶν ἐν Χριστῷ
ἀδελφῶν του, διὰ μέσου τῆς
ἀξιοποίησής του.

Παιδιά μου. Βρίσκεστε σ’ ἕνα
σταυροδρόμι. Γνωρίζω ὅτι πολ-
λοὺς ἀπὸ σᾶς, ἂν ὄχι ὅλους, σᾶς
ἀπασχολοῦν τὰ ἐρώτηματα: Τί

δρόμο νὰ ἀκολουθήσω; Ποιά
εἶναι τὰ χαρίσματά μου; Ποιό
εἶναι τὸ ταλέντό μου; Σὲ τί ξε-
χωρίζω; Τί ἐπάγγελμα νὰ ἐπιλέ-
ξω;

Κατηγορηματικὲς ἀπαντήσεις
στὰ ἐρωτήματα αὑτὰ δὲν ὑπάρ-
χουν. Ὅμως, ὁ καθένας καὶ ἡ
κάθε μιὰ ἀπὸ σᾶς, μὲ αὐτογνω-
σία καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν δικῶν
σας ἀνθρώπων, τῶν γονιῶν καὶ
καθηγητῶν σας, ποὺ ξέρετε ὅτι
σᾶς ἀγαποῦν καὶ θέλουν τὸ
καλύτερο γιὰ σᾶς, θὰ βρεῖτε τὸν
δρόμο σας. Θὰ ἀνακαλύψετε τὸ
ἰδιαίτερό σας ταλέντο. Θὰ ἐπι-
λέξετε τὸν δρόμο καὶ τὸ ἐπάγ-
γελμα ποὺ θὰ ἀκολουθήσετε.

Ἐγὼ θὰ σᾶς πῶ μόνο μιὰ συμ-
βουλή, καὶ αὐτὸ ἂς εἶναι ὁ ἐπί-
λογος τῆς εἰσήγησής μας: Μὴν
ἐπιλέξετε ὅ,τι ἀντιστρατεύεται τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μὴν ἐπιλέξε-
τε ὅ,τι ἐξευτελίζει καὶ καταβα-
ραθρώνει τὸν ἄνθρωπο. Ἐπιλέ-
ξετε μὲ προσοχὴ καὶ κυρίως μὲ
προσευχή!

Ὅταν τὸ ἐπιλέξετε, δῶστε τὸν
καλύτερό σας ἑαυτό, γιὰ νὰ
πετύχετε. Εὔχομαι, ὁ Χριστός
μας, τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινό, νὰ φω-
τίζει τὶς καρδιές σας, τώρα καὶ
πάντοτε. Ἀμήν.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

329ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ



1. Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου
πρὸ τῆς πτώσεως

Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου,
κατὰ τὴν Πατερικὴ Πα-
ράδοση, δὲν δημιουργή-

θηκε ἐξαρχῆς στὴν κατάσταση
ποὺ βρίσκεται σήμερα. Μεταξὺ
τῆς πρώτης πλάσεως τοῦ σώ-
ματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς
τωρινῆς του καταστάσεως ἔχει
ἐπέλθει μεγάλη μεταβολή. Ὁ
Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μ’

ἕνα σῶμα προορισμένο ἐξαρχῆς
γιὰ τὴν ἀθανασία1. Ὁ θάνατος
εἶναι φαινόμενο μεταγενέστερο,
προερχόμενο ἀπὸ τὴ στέρηση
τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ
τὸν Θεό. Πρὶν τὴν πτώση, ὁ
ἄνθρωπος φοροῦσε στολὴ «θε-
οΰφαντη», τὸ ψυχοσωματικὸ
ἔνδυμά του ἦταν ὑφασμένο μὲ
τὴ Χάρη, τὸ φῶς καὶ τὴ δόξα
τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται γιὰ τὸ
ἔνδυμα τοῦ «κατ’ εἰκόνα», στὸ
ὁποῖο ἔλαμπε «ἡ πρὸς τὸ θεῖον
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Μιχάλη Νικολάου 
Θεολόγου

ΜΕΡΟΣ Γ΄
(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Ἀλήθεια καὶ ζωή, ἐκδ. Ἰνδικτος, Ἀθήνα 2012,
σ. 78.



ὁμοίωσις», τὴν ὁποία συνι-
στοῦσαν ἡ «ἀπάθεια», ἡ «μα-
καριότητα» καὶ ἡ «ἀφθαρσία»2.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολο-
γητής, στοιχώντας στὴν ἀνωτέ-
ρω ἄποψη, ἀναφέρει πὼς ἡ
«κρᾶσις» τοῦ σώματος τοῦ
Ἀδάμ, δηλαδὴ ἡ ὑφὴ τῶν ψυ-
χοσωματικῶν του λειτουργιῶν,
πρὸ τῆς πτώσεως, ἦταν ἐντελῶς
ἄλλη3. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε ἕνα
σῶμα μὲ φυσικὴ εὐεξία, χωρὶς
φθαρτικὲς ἀντιθέσεις καὶ ἀλλοι-
ώσεις καὶ μετεῖχε στὴν κατὰ χά-
ριν ἀθανασία. Μία τέλεια ἁρμο-
νία σωματική, μία ἀπόλυτη μὴ
συνθετότητα, ὑπὸ τὴν ἔννοια
τοῦ ἐντελῶς ἑνιαίου, ἀπολύτως
ἑνοποιημένου σωματικοῦ συ-
στήματος4. Τὸ σῶμα αὐτὸ δὲν
κρυώνει, δὲν ὑπερθερμαίνεται,
οὔτε ἔχει τὰ ἄλλα μειονεκτή-
ματα ποὺ συνοδεύουν τὴ θνητὴ
σάρκα5. Ὅπως βεβαιώνει σὲ

πολλὰ κείμενά του καὶ ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος, οἱ πρωτόπλα-
στοι «οὐδὲ ταῖς τῶν σωμάτων
ἀναγκαις ὑπέκειντο»6, ἐνῶ εἶχαν
σῶμα, δὲν εἶχαν ἀνάγκη «μη-
δενὸς τῶν σωματικῶν»7. «Κα-
θάπερ ἄγγελοι, οὕτω διῃτῶντο
ἐν τῷ παραδείσω, οὐχ ὑπὸ ἐπι-
θυμίας φλεγόμενοι, οὐχ ὑπὸ
ἑτέρων παθῶν πολιορκούμε-
νοι»8. To σῶμα πρὸ τῆς πτώσε-
ως μένει γυμνό, ἐξαιτίας τοῦ ὅτι
δὲν εἶναι θνητὸ καὶ σύνθετο,
ἀλλὰ ἀπολύτως ἁπλό, ἀπερί-
σπαστο ἀπὸ κάθε μέριμνα γύρω
ἀπ’ τὸν ἑαυτό του, ἀκριβῶς
ἐπειδὴ εἶναι δοσμένο στὴ λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ9.

Τὸ σῶμα τοῦ πρώτου ἀνθρώ-
που μετέχει στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ,
ὄντας μέσο λατρείας Του καὶ
μποροῦσε μὲ τὴν ἐλεύθερη θέ-
ληση τοῦ ἀνθρώπου, μετέχοντας
ὅλο καὶ περισσότερο στὴ Θεία
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2. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Γένεσιν, Ὁμιλία 15, 4, PG 53, 123 καὶ
Ὁμιλία 16, 5, PG 53, 131.

3. Βλ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1353ABCD.
4. Βλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου, «Μεταφυσικὴ ἢ Ἐσχατολογία τοῦ σώ-

ματος;», ΕΕΘΣΑΠΘ, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 126.
5. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Ἀλήθεια καὶ ζωή, ὅ.π., σ. 78.
6. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Γένεσιν, 18, 4, PG 53, 153.
7. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Γένεσιν, 16, 4, PG 53, 130.
8. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Γένεσιν, 15, 4, PG 53, 123.
9. Βλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου, ὅ.π., σ. 127.

ΔΟΝΤΙ
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Ζωή, νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ
Θεοῦ Λόγου. Ἡ αὐτεξούσια
ὅμως τροπὴ τῆς θελήσεώς του,
τὸν στρέφει πρὸς τὴν παρὰ φύ-
σιν ἀλογία. Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ
προπατορικὴ πτώση καὶ ἡ ἀπο-
μάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
τὸν Θεό, ποὺ ὁδηγεῖ φυσιολο-
γικὰ στὸν σωματοψυχικὸ μα-
ρασμὸ τοῦ ἀνθρώπου10.

2. Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου
μετὰ τὴν πτώση 

καὶ οἱ «δερμάτινοι χιτῶνες»

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μὲ
τὴν ἔννοια τῶν «δερματίνων χι-
τώνων» περιγράφουν καὶ ἑρμη-
νεύουν τὴ μετὰ τὴν πτώση κα-
τάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ
δερμάτινοι χιτῶνες, ὅπως τὸ
δείχνει καθαρὰ ἡ διήγηση τῆς
Γενέσεως, προστέθηκαν στὸν
ἄνθρωπο μετὰ τὴν πτώση, δὲν

ἀποτελοῦν φυσικὸ συστατικὸ
στοιχεῖο του11, οὔτε εἶναι τὸ
σῶμα τοῦ ἀνθρώπου12, ὅπως
πολλοὶ ὑποστηρίζουν. Αὐτὸ
ἀναιρεῖ καὶ τὶς ὑποτιμητικὲς
ἀντιλήψεις γιὰ τὸ σῶμα. Οἱ
δερμάτινοι χιτῶνες ἐκφράζουν,
ἀφ’ ἑνὸς τὴ νεκρότητα τὴν
ὁποία περιβλήθηκε ὡς δεύτερη
φύση του, μετὰ τὴν πτώση, ὁ
ἄνθρωπος καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὴ με-
τατροπὴ τῆς ζωῆς σὲ ἐπιβίωση13.
Ἐνῶ, πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση, ὁ
ἄνθρωπος ἦταν «γυμνὸς μὲν τῆς
τῶν νεκρῶν δερμάτων ἐπι-
βολῆς»14, κατόπιν «δέρμασι νε-
κροῖς περικαλύπτεται»15. Ὁ
ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης μιλάει
γιὰ «τὸν νεκρὸν ἐκεῖνον καὶ
εἰδεχθῆ χιτῶνα, τὸν ἐκ τῶν ἀλό-
γων δερμάτων ἡμῖν ἐπιβληθέν-
τα». Προσδιορίζει δὲ μὲ ἀκόμη
μεγαλύτερη σαφήνεια: «Ἔστι
δὲ ἃ προσέλαβεν (ὁ ἄνθρωπος)

10. Βλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου, ὅ.π., σσ. 126 - 128.
11. Βλ. Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός, 8, PG 45, 33C.
12. Περισσότερα γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν δερματίνων χιτώνων, βλ. Παναγιώτη

Νέλλα, Ζῶον Θεούμενον, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1979, σσ. 48 - 49.
13. «Οὐκοῦν ἐκ τῆς τῶν ἀλόγων φύσεως ἡ νεκρότης οἰκονομικῶς περιε-

τέθη τῇ εἰς ἀθανασίαν κτισθείσῃ φύσει». Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχη-
τικός, 8, PG 45, 33CD.

14. Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ Παρθενίας, 12 , PG 46, 373C.
15. Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ Παρθενίας, 12, PG 46, 376A.

ΔΟΝΤΙ



ἀπὸ τοῦ ἀλόγου δέρματος· ἡ μί-
ξις, ἡ σύλληψις, ἡ ἐκποίησις, ἡ
κατ’ ὀλίγον ἐπὶ τὸ τέλειον (πνευ-
ματική) αὔξησις, ἡ ἀκμή, τὸ
γῆρας, ἡ νόσος, ὁ θάνατος»16,
δηλαδὴ ὅ,τι σήμερα ὀνομάζουμε
βιολογικὴ ζωή.

Οἱ δερμάτινοι χιτῶνες καὶ ἡ
ὑλικὴ ζωὴ ποὺ ἐπιβάλλουν, δὲν
ἐξαντλοῦνται στὸ σῶμα, στὶς
σωματικὲς ἐνέργειες, ἀλλὰ ἐμπε-
ριέχουν καὶ τὶς ἐνέργειες τῆς
ψυχῆς, ποὺ καὶ αὐτὲς ντύνον-
ται τὸ «ἄλογο σχῆμα». Τὸ σῶμα
ἀσφαλῶς ἔχει ντυθεῖ τοὺς δερ-
μάτινους χιτῶνες καὶ χαρακτη-
ρίζεται ἀπὸ τὴν «παχυμερῆ
ταύτην καὶ βαρεῖαν κατα-
σκευήν»17. Ὁλόκληρος, ὅμως, ὁ
ψυχοσωματικὸς ὀργανισμὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἔπαθε μὲ τὴν πτώση
ἕνα εἶδος ἐμπλοκῆς καὶ ἐγκλω-
βισμοῦ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄλο-
γη ζωή. Τὰ θεοειδῆ χαρακτηρι-
στικά του «κατ’ εἰκόνα» ξέφυ-
γαν ἀπὸ τὴ φυσική τους κα-
τεύθυνση καὶ λειτουργικότητα,
διαστράφηκαν, ὑποτάχθηκαν
στὴν ἄλογη φύση. Πρόκειται γιὰ

μία γενικὴ σύζευξη τοῦ ἀνθρώ-
που μὲ τὴν ὑλικότητα, ποὺ τὸν
κάνει ἐμπαθῆ καὶ στὸ σύνολό
του σαρκικό18.

Βέβαια, οἱ δερμάτινοι χιτῶνες,
ἀπὸ τὴ μία εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα
τῆς ἁμαρτίας, ἀποτελοῦν ἀμαύ-
ρωση τοῦ κατ’ εἰκόνα, ἔκπτωση
ἀπὸ τὴν κατὰ φύσιν κατάστα-
ση καὶ συνιστοῦν ταυτόχρονα
ὕβρη, «δίκη», καὶ τραῦμα, ἀπὸ
τὴν ἄλλη, ὅμως, ἀποτελοῦν
φάρμακο, εὐλογία καὶ συνι-
στοῦν μία καινούργια δυνατό-
τητα ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στὸν
ἄνθρωπο γιὰ νὰ μπορέσει, ἀφοῦ
ἔχασε τὴ ζωή, νὰ ἐπιβιώσει
μέσα στὶς νέες δραματικὲς
συνθῆκες ποὺ δημιούργησε ἡ
πτώση. Γίνονται, μὲ τὴν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ, ἔσχατα μέσα γιὰ τὴ
διάσωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ
τοῦ σώματός του, ἀλλὰ καὶ τὰ
μέσα γιὰ τὴν καινούργια πορεία
τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό19,
γιὰ νὰ φθάσει στὸ σημεῖο νὰ ξα-
ναβρεῖ τὴν πληρότητα τῆς ζωῆς
καὶ τὴν ὡραιότητα τῆς μορφῆς
τῆς φύσης τοῦ ἐν Χριστῷ.

ΔΟΝΤΙ
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16. Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως, PG 46, 148C - 149A.
17. Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως, PG 46, 108A.
18. Βλ. Παναγιώτη Νέλλα, Ζῶον Θεούμενον, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1979, σσ.

53 - 55.
19. Βλ. ὅ.π., σσ. 68 - 69, 98 - 99.



334 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

3. Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου 
μὲ τὴν ἐνανθρώπηση 

τοῦ Χριστοῦ

Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώ-
ματος διατρανώνεται μὲ τὴν
ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου. Ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν
ἐνανθρώπησή Του, ἔλαβε ὄχι
μόνο τὴ λογικὴ ψυχὴ τοῦ
ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα,
δηλαδὴ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώ-
πινη φύση, γιὰ νὰ τὴν σώσει
ὁλόκληρη, νὰ τὴν ἐξαγιάσει καὶ
ἀνακαινίσει σὲ νέα ἐν Χριστῷ
κτίση20.

Σὲ μία ὁμιλία του ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς ἐκθέτει τὸν
σκοπὸ τῆς θείας ἐνανθρωπή-
σεως καί, μεταξὺ τῶν ἄλλων,
λέει: «Γέγονε τοίνυν ὁ τοῦ Θεοῦ
Υἱὸς ἄνθρωπος… ἵνα δειχθῇ
πῶς ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις
παρὰ πάντα τὰ κτίσματα κατ’
εἰκόνα ἐκτίσθη Θεοῦ· τοσοῦτον
γὰρ ταύτῃ τὸ συγγενὲς πρὸς
Θεόν, ὡς καὶ δύνασθαι συνελ-

θεῖν αὐτῷ πρὸς μίαν ὑπόστασιν·
ἵνα τιμήσῃ τὴν σάρκα καὶ αὐτὴν
τὴν θνητήν…»21. Ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαμᾶς τονίζει ἰδιαιτέ-
ρως τὴ σωτηριώδη σημασία τῆς
ὑποστατικῆς ἑνώσεως τῆς θεί-
ας καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως,
ποὺ ἔγινε στὸ πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ
ἔλαβεν ἐκ τῆς Παρθένου σάρκα
ἄκρως μὲν καθαράν, ἀλλὰ
θνητὴν καὶ παθητήν22. Ὅπως
εὔστοχα σημειώθηκε, ὅσα εἰδι-
κώτερα λέγει ὁ Παλαμᾶς περὶ
τῆς τιμῆς, τὴν ὁποία προσέδω-
σε στὴ θνητὴ σάρκα τοῦ ἀνθρώ-
που ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς
σαρκώσεώς Του, ἀποτελοῦν τὸν
ὕμνον τοῦ χριστιανικοῦ ἀσκητι-
σμοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ
σῶμα του23.

Ἡ ὑποστατικὴ ἕνωση τῶν
δύο φύσεων στὸ πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ Λόγου εἶχε ὡς ἀποτέλε-
σμα τὴν ἀνακαίνιση καὶ θέωση
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ὁ Λό-
γος τοῦ Θεοῦ ἀνέλαβε τὴν

20. Βλ. Γαλ. 6, 15. Πρβλ. Παν. Χ. Δημητροπούλου, «Σῶμα», ΘΗΕ 11, Ἀθήνα
1967, σ. 628.

21. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 16, PG 151, 201D - 204B.
22. Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 16, PG 151, 205C.
23. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδου, Παλαμικά, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλο-

νίκη 31998, σ. 168.



ἀνθρώπινη φύση καὶ μετέδωσε
σ’ αὐτὴν τὸ πλήρωμα τῆς Χά-
ριτός Του, ἀπαλλάσσοντάς την
ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς φθορᾶς καὶ
τοῦ θανάτου. Ὅπως εὔστοχα
ἀναφέρει ὁ Καθηγητὴς Γεώργιος
Μαντζαρίδης «Ἡ σὰρξ τοῦ Χρι-
στοῦ, ὡς σῶμα τοῦ ἐνανθρω-
πήσαντος Λόγου τοῦ Θεοῦ,
ἀποτελεῖ… τὸ σημεῖον ἐπαφῆς
τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ Θεοῦ
καὶ παρέχει τὴν ὁδόν, ἡ ὁποία
φέρει εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν»24. Ὁ Μέγας Ἀθανά-
σιος τονίζει ὅτι ἐνῶ μετὰ τὴν
παράβαση τοῦ Ἀδὰμ ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ὁδηγοῦνταν στὴν
ἀπώλεια, πρώτη σώθηκε καὶ
ἐλευθερώθηκε ἡ σάρκα τοῦ
Χριστοῦ, ὡς σῶμα τοῦ Θείου
Λόγου. Καὶ ἐμεῖς λοιπόν «ὡς
σύσσωμοι τυγχάνοντες, κατ’
ἐκεῖνο σωζόμεθα»25.

Ἡ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου
σημαίνει εἴσοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος στὸ σῶμα καὶ τὴν ὕλη26,
ἐνῶ ἡ Μεταμόρφωσή Του φα-

νερώνει τὶς συνέπειες τῆς Σαρ-
κώσεως καὶ ὑπογραμμίζει τὴ
σπουδαιότητα ποὺ ἔχει τὸ
ἀνθρώπινο σῶμα. Συγκεκριμένα,
ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ,
κατὰ τὴν ὁποία ἔλαμψε τὸ
πρόσωπό Του, ὅπως ὁ ἥλιος,
καὶ τὰ ἱμάτιά Του ἔγιναν λευκά,
ὅπως τὸ φῶς, δείχνει τὴ θέωση
καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.
Στὸ Θαβὼρ ἡ θεία δόξα τοῦ Χρι-
στοῦ φανερώθηκε στὸ σῶμα
Του καὶ τὴν εἶδαν οἱ Μαθητές,
ὅσο μπόρεσαν. Ἡ δόξα τῆς θε-
ότητος, ἐξαιτίας τῆς θείας ἐναν-
θρωπήσεως, φανερώθηκε ὡς
δόξα καὶ κάλλος τοῦ σώματος
ποὺ σὰν δοχεῖο δέχεται τὴ θεία
ἐνέργεια27. Ἐπίσης, ἡ Ἀνάσταση
καὶ ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ
συνδέονται μὲ τὴ ζωή μας. Ὁ
Χριστός, λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς, ἀναστήθηκε καὶ
ἀναλήφθηκε γιὰ μᾶς, «προοι-
κονομῶν ἡμῖν τὴν εἰς ἀπείρους
αἰῶνας ἀνάστασιν καὶ ἀνάλη-
ψιν»28. «Τὸ σῶμα ἀναστήσας
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24. Ὅ.π., σ. 169.
25. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Κατὰ Ἀρειανῶν, PG 26, 277B. Πρβλ. Γ. Μαν-

τζαρίδου, ὅ.π., σ. 169.
26. «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ…». Λουκ. 1, 35.  
27. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Περὶ εἰκόνων, 3, 34, PG 94, 1353B.
28. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 21, PG 151, 277ΑΒ.



ἑαυτοῦ ἀνέλαβεν εἰς οὐρανὸν ἐν
δόξῃ», «ὁμόθρονον ὡς ὁμόθεον
ποιήσας τὸ ἡμέτερον φύρα-
μα»29. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς θεωρεῖ ὡς ἰδιαίτερο δῶρο
γιὰ τοὺς πιστοὺς τὴν Ἀνάληψη.

Ἡ ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση τῆς
ἀνθρώπινης φύσεως, καὶ ἑπο-
μένως καὶ τοῦ σώματος τοῦ
ἀνθρώπου, γίνεται προσιτὴ στὸν
κάθε ἄνθρωπο διὰ τῶν Μυστη-
ρίων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἄκτιστη
Χάρη τοῦ Θεοῦ προσφέρεται
στὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ Μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὸ Ἅγιο Βά-
πτισμα ἀρχίζει ἡ προσωπικὴ ἐν
Χριστῷ ἀνακαίνιση. Ἡ Χάρις
τοῦ Βαπτίσματος ἀνακαινίζει
ὄχι μόνον τὴν ψυχή, ἀλλὰ καὶ τὸ
σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ὅλος
ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται. Στὴ
Θεία Εὐχαριστία κοινωνοῦμε
καὶ δεχόμαστε τὸν Χριστὸ μὲ τὸ
σῶμα καὶ τὶς σωματικές μας
αἰσθήσεις, ἔτσι λαμπρύνουμε τὸ
σῶμα μας. Στὸ Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας ἔχουμε τὴν
ἀνάκραση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν
ἄνθρωπο. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ

Παλαμᾶς λέει ὅτι «διὰ τῆς τοῦ
ἁγίου σώματος αὐτοῦ μεταλή-
ψεως, καὶ σύσσωμος ἡμῖν γίνε-
ται καὶ ναὸν τῆς ὅλης θεότητος
ἡμᾶς ἀπεργάζεται»30. Ἑπομένως,
ἡ ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση τοῦ
ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἁπλὴ ἐπα-
ναφορά του στὴν προπτωτικὴ
θέση, ἀλλὰ γεγονὸς πολὺ ὑψη-
λότερο, εἶναι μετάθεση αὐτοῦ
στοὺς οὐρανούς31.

4. Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ὡς
ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Θετικὴ ἀξιολόγηση τοῦ σώμα-
τος κατὰ τὴν τωρινὴ μορφὴ

τῆς ὑπάρξεως

Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα πλάστη-
κε γιὰ νὰ κατοικηθεῖ ἀπὸ τὸν
Θεό. Ὡς μέσο κοινωνίας (μὲ
τὸν Θεό) προσφέρεται γιὰ νὰ
καταστεῖ καὶ ναὸς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ὅπως εὔστοχα ἐπι-
σημαίνει ὁ κ. Γεώργιος Μαν-
τζαρίδης, «ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος μέσα στὸν κόσμο
δὲν αἰωρεῖται ἀόριστα καὶ ἀπρό-
σωπα, ἀλλὰ πραγματοποιεῖται
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29. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 21, PG 151, 281CD.
30. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Λόγος 1, 3, ΕΠΕ 2,

194.
31. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδου, Παλαμικά, ὅ.π., σ. 170.



μέσα στὶς ἀνθρώπινες ὑποστά-
σεις, καὶ εἰδικότερα στὸν τόπο
φανερώσεως τῶν ὑποστάσεων
αὐτῶν, στὰ σώματα. Μέσα στὰ
σώματα τῶν ἀνθρώπων προ-
σφέρεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, μὲ
αὐτὰ ἀνταποκρίνονται οἱ ἄνθρω-
ποι στὴν κλήση τῆς Χάριτος καὶ
μέσα σὲ αὐτὰ μυσταγωγεῖται ἡ
κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος»32. Αὐτὸ ὑπενθυμίζει ὁ Ἀπό-
στολος στοὺς Κορινθίους, ὅταν
γράφει στὴν ἐπιστολή του πρὸς
αὐτούς: «Οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ
σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν
Ἁγίου Πνεύματὸς ἐστιν, οὗ ἔχε-
τε ἀπὸ Θεοῦ»33.

Ὁ Παῦλος σ’ ὅλες τὶς ἐπι-
στολές του ἐπαναλαμβάνει ἔντο-
να πάντοτε τὴν ἠθικὴ προ-
σταγὴ ν’ ἀπαγκιστρωθεῖ ὁ ἄν-
θρωπος σωματικὰ καὶ ψυχικὰ
ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ τὴν ἁμαρτία,
γιὰ νὰ δεχθεῖ μέσα του τὸ

Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· γιὰ νὰ κάνει
τὸ σῶμα του ναὸ καὶ κατοικη-
τήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Καλεῖ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ δο-
ξάσουν τὸν Θεὸ «ἐν τῷ σώματι
ὑμῶν»34 καὶ «παραστῆσαι τὰ
σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν,
ἁγίαν, καὶ εὐάρεστον τῷ Θεῷ»35,
ἀφοῦ αὐτὸ συνιστᾶ τὴν πραγ-
ματικὴ πνευματικὴ λατρεία. Τὸ
ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἡ ζων-
τανὴ Ἐκκλησία, μέσα στὴν
ὁποία καλεῖται νὰ λατρεύσει ὁ
ἄνθρωπος τὸν Θεό36. Τὸ σῶμα
δὲν εἶναι ἕνας ἐχθρός, ἀλλὰ ἕνα
μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος
ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ δοξάσει
τὸν Δημιουργό του.

Ἡ σπουδαιότητα ποὺ ἀποδί-
δει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν
ἄσκηση καὶ τὴ νηστεία φανε-
ρώνει καὶ τὴν κεντρικὴ θέση
στὴν ὁποία τοποθετεῖ τὸ σῶμα
καὶ τὴ συμμετοχή του στὴν ἐν
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32. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Ἀλήθεια καὶ ζωή, ὅ.π., σ. 77.
33. Α΄ Κορ. 6, 19.
34. Ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη καὶ οἱ καθαρὰ σω-

ματικὲς καὶ ὑλικές, εἶναι ἐνταγμένες στὸ γεγονὸς τῆς ἐν Χριστῷ μεταμορφώ-
σεως καὶ ὑπηρετοῦν τὸν πραγματικό τους σκοπό, ποὺ εἶναι ἡ μετοχὴ στὴ
δόξα τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοί, εἴτε ἐσθίουν εἴτε πίνουν εἴτε ἐνεργοῦν, τὸ πράτ-
τουν «εἰς δόξαν Θεοῦ». Α΄ Κορ. 10, 31.

35. Ρωμ. 12, 1.
36. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανικὴ Ἠθικὴ ΙΙ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ,

Θεσσαλονίκη 22004, σ. 662.



Χριστῷ ἀνακαίνιση. Ὁ πιστὸς
σταυρώνει «τὴν σάρκα σὺν τοῖς
παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίας»37,
ὄχι γιὰ νὰ νεκρώσει τὶς σωμα-
τικὲς ἐνέργειες καὶ τὶς ψυχικὲς
δυνάμεις του, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπο-
κτήσει τέλειο φρόνημα, ἀπο-
στρεφόμενος ἀμετάκλητα τὶς
κακὲς ἐπιθυμίες καὶ πράξεις38.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει:
«Ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ
δουλαγωγῶ»39. Ἡ κακοπάθεια
καὶ ἡ ταλαιπωρία τοῦ σώματος
ἀποβλέπουν στὴ χαλιναγώγηση
τῶν παθῶν, ποὺ ἐμποδίζουν τὴ
Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ φανερωθεῖ
στὸν ἄνθρωπο.

Ἑπομένως, μὲ τὴν ἄσκηση τοῦ
σώματος, δηλαδὴ μὲ τὴ νη-
στεία, τὴν ἐγκράτεια κ.λπ., δὲν
μισοῦμε, οὔτε παραθεωροῦμε τὸ
σῶμα, ἀλλὰ προσπαθοῦμε, μὲ τὴ

βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸ ἐπα-
ναφέρουμε στὴν πρώτη ἐκείνη
κατὰ φύσιν κατάστασή του,
στὴν ὁποία βρισκόταν ὁ Ἀδὰμ
καὶ ἡ Εὕα καὶ νὰ τὸ ἀνεβάσουμε
ἀκόμη ψηλότερα. Πρόκειται γιὰ
μία θετικὴ τοποθέτηση ἀπέναντι
στὸ σῶμα, ποὺ ἀποβλέπει στὴν
ἐπανόρθωση τῆς ἀνατροπῆς
ποὺ ὑπέστη ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση μὲ τὴν ὑποταγή της
στὴν ἁμαρτία40. Ὅπως λένε οἱ
Ἅγιοι Πατέρες, μὲ τὴν ἄσκηση
δὲν εἴμαστε σωματοκτόνοι, ἀλλὰ
παθοκτόνοι, δηλαδὴ νεκρώνου-
με τὰ πάθη41. Μὲ τὴν κατάλλη-
λη ἀσκητικὴ ἀγωγὴ τῶν ψυχικῶν
δυνάμεων καὶ τῶν μελῶν τοῦ
σώματος «κτᾶται καὶ ὁρᾷ ἐν
ἑαυτῷ ὁ ἄνθρωπος τὴν θείαν
Χάριν»42, ποὺ ὑποσχέθηκε ὁ
Κύριος στοὺς κεκαθαρμένους
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37. Γαλ. 5, 24.
38. Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, 2, 2, 24, ἔκδ. Π.

Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1962,
σ. 531. Περισσότερα γιὰ τὸ νόημα τῆς ἀσκήσεως, βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη,
Χριστιανικὴ Ἠθικὴ ΙΙ, ὅ.π., σσ. 546 - 552.

39. Α΄ Κορ. 9, 27.
40. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Ἀλήθεια καὶ ζωή, ὅ.π., σ. 79.
41. Βλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου, ὅ.π., σ. 135.
42. Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, 2, 2, 6, Συγ-

γράμματα, τόμ. Α΄, ὅ.π., σ. 512.



στὴν καρδία. Καὶ ἔχουμε τὸν θη-
σαυρὸ αὐτὸ «ἐν ὀστρακίνοις
σκεύεσιν»43, δηλαδὴ στὰ σώμα-
τα μας.

Σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τοῦ
Χριστοῦ44, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ
ἤδη ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ νὰ
καταστεῖ κοινωνὸς τῆς ἐσχατο-
λογικῆς δόξας τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ. Ἀρκετοὶ Ἅγιοι γεύθηκαν
πλούσια τοὺς καρποὺς τῆς
ὁρατῆς καὶ σωματικῆς δόξας
ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή. Ὁ Πρωτο-
μάρτυρας Στέφανος, τοῦ ὁποί-
ου τὸ σῶμα ἔλαμπε ὡς πρόσω-
πο ἀγγέλου. Ὁ ἅγιος Ἀρσένιος
ὁ Μέγας ἐθεᾶτο ἀπὸ τοὺς μα-
θητές του νὰ λάμπει τὸ πρό-
σωπό του κατὰ τὴν ὥρα τῆς
προσευχῆς. Τὸ πρόσωπο τοῦ

ἁγίου Ἀλεξίου, τοῦ Ἀνθρώπου
τοῦ Θεοῦ, ἔλαμψε ὅπως τὸ
πρόσωπο τοῦ ἁγίου Προφήτου
Μωυσέως τοῦ Θεόπτου. Ἐπί-
σης, τὸ σῶμα τῆς ὁσίας Μαρίας
τῆς Αἰγυπτίας, τὴν ὥρα τῆς
προσευχῆς, ἀνυψώθηκε ἀπὸ τὴ
γῆ καὶ θεάθηκε ἐναέριο.

Ἑπομένως, ἐκ φύσεως τὸ
σῶμα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κακό.
Γίνεται ὅμως, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος
ὑποδουλωθεῖ στὴν ἁμαρτία,
ὅπως ἐπίσης γίνεται ναὸς τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἅγιο κατοι-
κητήριο τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ
ἄνθρωπος ἀνταποκριθεῖ θετικὰ
στὸ θεῖο θέλημα καὶ ἐναρμονί-
σει τὴ ζωή του μ’ αὐτὸ45.

(Συνεχίζεται)
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43. Ὅ.π., 1, 2, 2, Συγγράμματα, τόμ. Α΄, σ. 395.
44. «Εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως

ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει». Μάρκ. 9, 1.
45. Βλ. Ἰω. Καραβιδόπουλου, «Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀνα-

στάσεως», Πάνταινος 67 (1975), σσ. 176 - 178.

ΔΟΝΤΙ



Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας

Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε δεῖ,
γιατί ὁρισμένοι εἶναι ὑπὲρ

τῆς εὐθανασίας. Ἀκόμα ἔχουμε
δεῖ καὶ ποιὲς ἀντιρρήσεις ὑπάρ-
χουν στὸ νὰ ἐφαρμοστεῖ ἡ εὐθα-
νασία. Καὶ οἱ δύο πλευρὲς ἔχουν
τὶς ἀπόψεις τους καὶ τὰ ἐπιχει-
ρήματά τους. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει
ἄποψη σὲ ὅλον αὐτὸ τὸν κυ-
κεώνα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Ναί.
Ἔχει ἄποψη καὶ τὴν ἐκφράζει
ὅποτε καὶ ὅπου τῆς δίνεται τὸ
βῆμα. Ἡ Ἐκκλησία στὸ πα-
ρελθὸν δὲν εἶχε ἀσχοληθεῖ συ-
στηματικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτό,
ἀφοῦ δὲν εἶχε προκύψει τέτοια

ἀνάγκη. Σήμερα, ὅμως, ποὺ
τὸ θέμα τῆς εὐθανασίας
πῆρε μεγάλες διαστάσεις,

ἀποτελοῦσε ἀδήριτη
ἀνάγκη ἡ ἔκφραση

σύγχρονου θεολογικοῦ λόγου,
βασισμένου, βέβαια, σὲ διαχρο-
νικὲς θεολογικὲς ἀλήθειες.

Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου

Ἡ ὅλη φιλοσοφία περὶ ἀτο-
μικῶν δικαιωμάτων, στηρίζεται
στὴ θεωρία καὶ στὴ νομικὴ ἀντί-
ληψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄτο-
μο. Αὐτονομημένος καὶ ἐλεύθε-
ρος, ὅπως εἶναι, μπορεῖ νὰ ἀπο-
φασίζει γιὰ καθετὶ ποὺ τὸν
ἀφορᾶ. Ἔχει δικαίωμα στὴ ζωὴ
καὶ στὸν θάνατο. Ἀντίθετα, ἡ
Ἐκκλησία διακηρύττει ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα Θεοῦ ζεῖ ὄχι
ὡς αὐτόνομη μονάδα, ἀλλὰ σὲ
σχέση μὲ ἄλλους. Ὅπως στὴν
Ἁγία Τριάδα ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν λειτουργοῦν
μεταξύ τους αὐτόνομα, ἔτσι καὶ
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Νίκου Κασσῆ

Θεολόγου

(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο)
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ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
πρόσωπο καὶ γίνεται πραγματικὰ
πρόσωπο, ὅσο ἀνοίγεται στὸν
Θεό, στὸν πλησίον καὶ στὴν κτί-
ση. Στὴν ἔννοια τοῦ προσώπου
στηρίζεται ἡ ἐλευθερία του.

Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸ πρόσω-
πο καθορίζει καὶ τὴ στάση μας
ἀπέναντι στοὺς συνανθρώπους
μας. Ὁ θάνατος δὲν εἶναι ποτὲ
ὑπόθεση ἑνός, ἀλλὰ ὅλων ὅσοι
συνδέονται μὲ τὸ συγκεκριμένο
πρόσωπο. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ
ἀποφασίζει γιὰ τὸν ἑαυτό του,
γιατί ὑπάρχει ἀκόμα ὁ περίγυρος
τῶν συγγενικῶν του προσώπων,
ποὺ ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴ
ζωή του. Δὲν ἔχει, λοιπόν, ἁρμο-
διότητα ἡ Ἐπιστήμη στὸν κα-
θορισμὸ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου.

Ἡ Ἐκκλησία, ἐπίσης, στὴν
περίπτωση τῆς εὐθανασίας, ὑπο-
δεικνύει τὴν παράταση τῆς ζωῆς
καὶ τὴν ἀναβολὴ τοῦ θανάτου.
Ἀπορρίπτει καθετὶ ποὺ προκα-
λεῖ τὸν θάνατο. Δὲν μπορεῖ
ποτὲ νὰ δεχθεῖ ὡς ἐπιτρεπτὸ
οὔτε νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐπι-
τάχυνσή του. Δέχεται τὴν εὐθα-
νασία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὄχι ἀπὸ
τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν
ἐξουσιάζει τὴ ζωή, γιατί δὲν τὴν
δημιούργησε ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ
εἶναι δῶρο Θεοῦ. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ
γεγονότος ἀπορρέει ἡ ἱερότητα

τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς. Τὸ
σῶμα, κατὰ τὸν Ἀπ. Παῦλο,
εἶναι «ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου
Πνεύματος» (Α΄ Κορ. 6, 19) ποὺ
κατοικεῖ μέσα μας καὶ ἡ ψυχὴ
εἶναι ἡ πνοὴ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ σημασία τοῦ πόνου

Ὁ πόνος καὶ οἱ ἀσθένειες
εἰσῆλθαν στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση
τῶν Πρωτοπλάστων ὡς συνέπειά
της. Ἡ Ἐκκλησία ἀγκαλιάζει μὲ
συμπάθεια τὸν πόνο, γι’ αὐτὸ
καὶ προσεύχεται γιὰ τὴν ἁπά-
λυνσή του. Κατὰ τὸν ἅγιο Γρη-
γόριο τὸν Παλαμᾶ, ὁ πόνος
εἶναι «συνεργὸς πρὸς σωτη-
ρίαν» καὶ «κρείττων καὶ αὐτῆς
τῆς ὑγείας». Ὁ πόνος εἶναι
εὐεργετικὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Εἶναι χρόνος μετανοίας καὶ συ-
νάντησης-κοινωνίας μὲ τὸν Χρι-
στό. Εἶναι χρόνος ἀποκαταστά-
σεως τῶν σχέσεων μὲ τοὺς συγ-
γενεῖς καὶ τοὺς φίλους. Ἑπομέ-
νως, δὲν εἶναι χαμένος χρόνος,
ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ὀπαδοὶ
τῆς εὐθανασίας. Ἡ εὐθανασία
δὲν εἶναι λύση στὸ πρόβλη-
μα τοῦ πόνου, εἶναι
μᾶλλον ἐμπλοκὴ στὸ με-
γάλο ζήτημα τῆς αὐτοσυ-
νειδησίας τοῦ προσώ-

ΔΟΝΤΙ
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που,
γιὰ νὰ μὴν πῶ ἀνατροπὴ τῶν

ὅσων ὁ Θεὸς νομοθέτησε γιὰ τὴ
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Κο-
σμικά, ἡ εὐθανασία δικαιολο-
γεῖται ὡς «ἀξιοπρεπὴς θάνα-
τος», στὴν πραγματικότητα,
ὅμως, εἶναι ἀναξιοπρεπὴς θά-
νατος πονεμένων καὶ περιφρο-
νημένων ἀνθρώπων.

Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ἡ ἀν-
θρωπότητα γιὰ νὰ ἀντιμετωπί-
σει τὸν πόνο, εἶναι τὸ κουρά-
γιο, ἡ ἐμψύχωση, ἡ ἀγάπη καὶ
ἡ πίστη. Ἡ εἰρηνικὴ πνευματικὴ
κατάσταση, καὶ ὄχι ἡ τεχνική
τοῦ θανάτου, εἶναι τὸ ζητούμενο
στὶς τελευταῖες στιγμὲς τῆς
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Τί εἶναι ζωὴ καὶ θάνατος γιὰ
τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία 

καὶ Παράδοση

Ἡ ζωὴ μᾶς ἔχει δοθεῖ ἀπὸ
τὸν Θεὸ καὶ ἀποτελεῖ
ὑπέρτατο δῶρο. Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι ἀποκλει-

στικὸ δικαίωμα πάνω

σὲ αὐτὴν ἔχει μόνο ὁ
Θεός. «Εἰ μὴ ἐν χειρὶ
αὐτοῦ ψυχὴ πάντων τῶν
ζώντων καὶ πνεῦμα
παντὸς ἀνθρώπου;»
(Ἰὼβ 12, 10). Δηλαδὴ

ρωτῆστε, γιὰ νὰ μάθετε, ἐὰν δὲν
εἶναι στὴν παντοδύναμο δεξιὰ
τοῦ Θεοῦ ἡ ζωὴ καὶ ἡ ὕπαρξη
ὅλων αὐτῶν καὶ ἡ πνοὴ τοῦ
κάθε ἀνθρώπου;

Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἀπὸ
τὸν Θεὸ κατὰ χάριν ἀθάνατος.
Ὅταν ἔπεσε στὴν ἁμαρτία μὲ τὸ
προπατορικὸ ἁμάρτημα, μπῆκε
στὸν κόσμο ὁ πόνος καὶ ὁ θά-
νατος. Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλα-
βαίνουν οἱ θιασῶτες τῆς εὐθα-
νασίας εἶναι ὅτι ὁ θάνατος
εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ ὑπερ-
βαίνει τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι ἕνα
δικαίωμα, ὅπως ὅλα τὰ ὑπό-
λοιπα. Ἡ ζωὴ ἀποτελεῖ τὸν
χῶρο στὸν ὁποῖο, μέσα ἀπὸ τὴν
ἐλεύθερή του βούληση, ὁ
ἄνθρωπος συναντᾶ τὸν Δημι-
ουργό του καὶ φτάνει στὴ σω-
τηρία του. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που δὲν τελειώνει μὲ τὸν βιο-
λογικὸ θάνατο. Στὰ λειτουργικὰ
κείμενα ὑπάρχει ἡ φράση «ἐν
εἰρήνῃ τελειοῦται». Δηλαδὴ μὲ
τὸν θάνατο τελειώνει ὁ βίος,
ἀλλὰ ἡ ζωὴ συνεχίζεται. Αὐτὸ
τί σημαίνει; Ὅτι ἡ ψυχὴ συνε-
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χίζει νὰ ζεῖ μετὰ τὴν ἔξοδό της
ἀπὸ τὸ σῶμα. Κατὰ τὴν Δευ-
τέρα Παρουσία, τὸ σῶμα θὰ
ἀναστηθεῖ καὶ ἡ ψυχὴ θὰ συ-
ναφθεῖ καὶ πάλι μὲ αὐτὸ καὶ θὰ
συνεχίσει νὰ ζεῖ ὁ ἄνθρωπος
ψυχοσωματικὰ αἰωνίως.

Ἡ διαδικασία τῆς ἐξόδου 
τῆς ψυχῆς

Ἡ Ἐκκλησία ἀποκλείει καὶ
ἀπορρίπτει κάθε μορφὴ εὐθα-
νασίας καὶ σὲ σχέση μὲ τὶς τε-
λευταῖες στιγμὲς τῆς ζωῆς τοῦ
ἀσθενοῦς. Ποιὸς διακινδυνεύει
τὴν ἄποψη ὅτι τὴν κρίσιμη
στιγμὴ τῆς εὐθανασίας δὲν ἔχει
ὁ ἀσθενὴς συνείδηση; Ἡ συ-
νείδηση συνδέεται μὲ τὴν ψυχὴ
καὶ ὄχι μὲ τὴ λογική. Ἄρα, ἡ
δυσλειτουργία τοῦ σώματος δὲν
σημαίνει παύση τῆς συνείδησης
καὶ ἐφόσον ὑπάρχει συνείδηση,
ὑπάρχουν ἀκόμα περιθώρια
μετανοίας. Ποιός, λοιπόν, θὰ
ἀναλάβει νὰ διακόψει αὐτὸ τὸ
μυστήριο ποὺ ἐνεργεῖται στὴν
ἐξερχόμενη ψυχὴ καὶ νὰ δώσει
τέλος σὲ μία διαδικασία ποὺ
ἐμπεριέχει τὴν ἐλπίδα τῆς με-
τανοίας καὶ τῆς σωτηρίας;

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν ὥρα τοῦ
θανάτου, καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτό, σὲ
κάθε ἄνθρωπο ἐπισυμβαίνουν

μυστήρια, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν
τὸν θάνατο μυστήριο. Οἱ μὲν δί-
καιοι βλέπουν θεῖο φῶς ἢ
ἔχουν ὀπτασίες Ἀγγέλων καὶ
Ἁγίων, ἀκούουν θεῖες ὑμνωδίες
κ.λπ. Οἱ δὲ ἀμετανόητοι ἁμαρ-
τωλοὶ βλέπουν δαιμονικὲς
ὀπτασίες. Πῶς μπορεῖ, ἑπομέ-
νως, ἡ Ἰατρικὴ Ἐπιστήμη μὲ τὴν
εὐθανασία, νὰ παραβλέπει μία
τέτοια ἱερὴ καὶ φοβερὴ στιγμή;

Ἔπειτα, ἡ σύνδεση ψυχῆς καὶ
σώματος εἶναι ἄρρηκτη. Ἀπο-
τελεῖ παρὰ φύσιν κατάσταση ὁ
χωρισμός τους, γι’ αὐτὸ «ἡ
ψυχὴ κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανά-
του πολλὲς φορὲς ἀνεβαίνει
στὴν ἐπιφάνεια καὶ ἔπειτα
ἐπανέρχεται πάλι στὸ βάθος καὶ
φοβᾶται καὶ τρέμει, ὅταν πρό-
κειται νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα»
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος). Ἄρα, εἶναι ἀδιανόητη ἡ
πρόκληση θανάτου μὲ ἰατρικὰ
μέσα, ποὺ σπάει τὴ κατὰ φύ-
σιν συμφυΐα ψυχῆς καὶ σώμα-
τος.

Ἐπίλογος
Ἡ εὐθανασία ὑπὸ τὴ

σημερινή της ἔννοια
(προκλητὸς θάνατος)
εἶναι ἕνα παγκόσμιο
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ἀμφι-
λεγόμενο καὶ πολύπλοκο πρό-
βλημα ποὺ καθημερινὰ προσ-
λαμβάνει ἐκρηκτικὲς διαστά-
σεις σὲ μία κοινωνία, ἡ ὁποία
θέλει νὰ βλέπει τὸν ἄνθρωπο
ὡς οἰκονομικὴ καὶ παραγω-
γικὴ μονάδα καὶ ὑποκρινόμενη,
ὅτι ἐπιδιώκει τὴ λύτρωση καὶ
τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν,
προβαίνει -εἴτε μὲ τὴ συγκατά-
θεσή τους εἴτε ὄχι- σὲ ἐνέργει-
ες οἱ ὁποῖες ἀπαξιώνουν τὴ ζωὴ
καὶ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο.
Πρωτοπόρος στὴν ἐφαρμογὴ
τῆς εὐθανασίας εἶναι ἡ Ὁλλαν-
δία, ἡ ὁποία «γιὰ λόγους
εὐσπλαχνίας» τὴν νομιμοποίησε
ὑπὸ ὅρους καὶ σήμερα τὴν διε-
νεργεῖ. Μὲ πρότυπο τὴν Ὁλλαν-
δία καὶ ἀλλὰ κράτη προσπά-
θησαν νὰ προχωρήσουν στὴ νο-
μιμοποίησή της, ὄχι ὅμως ἀπὸ

ὅλα. Τὸ Συμβούλιο τῆς
Εὐρώπης, καθὼς καὶ
πολλὲς Χριστιανικὲς

Ὁμολογίες καὶ Ὀργα-
νισμοί, ἀντέδρασαν,

τονίζοντας ὅτι ἀντιβαίνει στὴν
εὐρωπαϊκὴ σύμβαση τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ
ὅτι συγκρούεται μὲ τὸν φυ-
σικὸ νόμο τῆς ἀνθρώπινης
συνειδήσεως καὶ μὲ τὶς διε-
θνεῖς διακηρύξεις περὶ

ἰατρικῆς ἠθικῆς.
Σημαντικὸ δὲ εἶναι τὸ γεγονὸς

ὅτι ἡ περὶ εὐθανασίας συζήτη-
ση ἄρχισε καὶ φουντώνει στὸν
δυτικὸ κόσμο, ὅπου ἡ ζωὴ με-
τριέται μὲ τὸ κόστος καὶ τὴ χρη-
σιμοθηρικὴ δυνατότητα, ἐκεῖ
στήνονται «μηχανὲς θανάτου».
Κανένας νόμος δὲν ἐξασφαλίζει
τὴ νόμιμη διαδικασία τῆς εὐθα-
νασίας καὶ κανένα νομοσχέδιο
δὲν μπορεῖ νὰ περιορίσει τὶς
ἐγκληματικὲς αὐθαιρεσίες ἀσυ-
νειδήτων ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι,
παραβαίνοντας τὸν ὅρκο τοῦ
Ἱπποκράτη γίνονται δολοφόνοι
καὶ ἐκτελοῦν ἀσθενεῖς, προ-
κειμένου νὰ παράσχουν ἐξυ-
πηρετήσεις σὲ ἑταιρεῖες, νοσο-
κομεῖα, συγγενεῖς κ.ἄ., πάντο-
τε βεβαίως, μὲ τὸ ἀζημίωτο. Ἡ
πρακτική τῆς εὐθανασίας εἶναι
ἀκόμα δυνατὸν νὰ ὁδηγήσει
τὸν ἰατρὸ ἀπὸ ἐγγυητὴ καὶ θε-
ματοφύλακα τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς, σὲ κριτὴ τῆς ζωῆς τῶν
ἀνθρώπων καὶ σὲ δήμιο.

Τὰ ὕψιστα ἀγαθὰ τῆς ἐλευ-
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θερίας τοῦ προσώπου καὶ τῆς
ἱερότητας τῆς ζωῆς εἶναι ἀπα-
ραβίαστα καὶ σὲ κανένα δὲν
ἐπιτρέπεται νὰ τὰ κακομετα-
χειρίζεται καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλ-
λεύεται. Κάθε ἀνθρώπινο πρό-
σωπο εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
καὶ πρέπει νὰ προστατεύεται
ἀπόλυτα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν
ποιότητά του καὶ ἀπὸ τὴ βού-
λησή του. Ἡ ζωή μας εἶναι τὸ
ὑπέρτατο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ,
μέσα στὴν ὁποία συναντᾶται ἡ
Χάρη τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἐλεύ-
θερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου,
καὶ ἐπιτελεῖται τὸ μυστήριο τοῦ
ἁγιασμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας.

Ὁ θάνατος διασπᾶ τὴν
ἀρραγῆ ἑνότητα ψυχῆς καὶ σώ-
ματος. Τὸ μὲν σῶμα ἐπανέρχε-
ται στὴ γῆ («εἰς τὰ ἐξ ὧν συνε-
τέθη») ἡ δὲ ψυχὴ τῶν δικαίων
εἰσέρχεται στὸν Παράδεισο καὶ
τῶν ἁμαρτωλῶν στὸν Ἅδη, ἐν
ἀναμονῇ τῆς ἐπανενώσεώς της
μὲ τὸ ἀναστημένο πλέον σῶμα
κατὰ τὴν ὥρα τῆς Δευτέρας Πα-
ρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ τελευταῖες
στιγμὲς πρὸ τῆς ἀναλύσεως
εἶναι οἱ πιὸ ἱερὲς στιγμὲς τῆς
ζωῆς, διότι τότε κρίνεται ἡ ζωὴ
καὶ πολλὰ μποροῦν νὰ ἀναθε-
ωρηθοῦν, ἔστω καὶ μὲ ἕνα δά-
κρυ μετανοίας. Γι’ αὐτὸ κάθε

ἐπέμβαση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ
συντόμευση τῆς διεργασίας τοῦ
χωρισμοῦ, ἐμπεριέχει μεγάλους
πνευματικοὺς κινδύνους.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πι-
στεύει στὴν εὐθανασία ὑπὸ
τὴν γνήσια ἔννοιά της· καλὸς
θάνατος εἶναι ὁ χριστιανικὸς καὶ
ἐν μετανοίᾳ θάνατος καὶ πάν-
τοτε εὔχεται ὑπὲρ εἰρηνικοῦ καὶ
εὐλογημένου τέλους. Ἀπορρί-
πτει καὶ καταδικάζει τὴν τε-
χνητὴ εὐθανασία ὡς ὕβρη κατὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπειλή κατὰ τῆς
ἐλευθερίας τοῦ προσώπου καὶ
τῆς μοναδικότητας τῆς ζωῆς.
Ἐμπνέει τοὺς πιστοὺς νὰ καρ-
τεροῦν καὶ νὰ ὑπομένουν σὲ
κάθε δοκιμασία προσωπική,
οἰκογενειακὴ ἢ κοινωνικὴ καὶ
παρακαλεῖ τὸν ἰατρὸ τῶν
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, τὸν
Χριστό, νὰ μαλακώσει τὸν πόνο
καὶ τὴ δοκιμασία κάθε ἀνθρώ-
που. Ὑποδεικνύει τὸν τρόπο
ὑπερβάσεως τοῦ θανάτου μὲ
τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ὁδηγεῖ
τοὺς πιστοὺς πρὸς ἕνα χρι-
στιανικὸ τέλος, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ στὴν τε-
λευταία πνοή τους.

Σέβεται καὶ τιμᾶ τὴν
Ἰατρικὴ Ἐπιστήμη γιὰ
ὅ,τι προσφέρει στὸν
ἄνθρωπο καὶ ζητᾶ τὴ
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συνεργασία της γιὰ τὴν ἀπὸ
κοινοῦ ἀντιμετώπιση καὶ ἐπί-
λυση τῶν φλεγόντων προβλη-
μάτων ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν.
Ἐκφράζει, ὅμως, φόβους, μήπως
ἡ αὐθαιρεσία, ἡ ἐκμετάλλευση
καὶ ὁ εὐδαιμονισμὸς τὴν πα-
ρασύρουν σὲ ἀποφάσεις καὶ θέ-
σεις ποὺ παραθεωροῦν τὸν
ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη καὶ νο-
θεύουν ἀπαραβίαστες ἀρχές
του.

Ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκει, τέ-
λος, ὅτι πρέπει τὰ πάντα στὴ
ζωή μας νὰ τὰ μετέλθουμε ἐν
πίστει, ἐν ἀγάπῃ, ἐν ὑπομονῇ μὲ
τελικὸ στόχο τὴν ἕνωσή μας μὲ
τὸν Χριστὸ αἰωνίως. Τὸ φρό-
νημα καὶ τὸ ὅραμα κάθε πιστοῦ
συνοψίζονται στὰ λόγια τοῦ
Ἀπ. Παύλου: «Νῦν μεγαλυν-
θήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί
μου εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θα-
νάτου» (Φιλιπ. 1, 20).
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Κ
ανένας δὲν γνωρίζει ἀφ’
ἑαυτοῦ τί εἶναι ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ, ἂν δὲν τὸν δι-

δάξει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Στὴν
Ἐκκλησία, ὅμως, ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ εἶναι γνωστὴ μὲ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, γι’ αὐτὸ μιλᾶμε γι’ αὐτήν.

Ἡ ἁμαρτωλὴ ψυχή, ποὺ δὲν
γνωρίζει τὸν Κύριο, φοβᾶται τὸν
θάνατο καὶ νομίζει ὅτι ὁ Κύριος
δὲν θὰ συγχωρέσει τὶς ἁμαρτίες
της. Αὐτὸ γίνεται, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ
δὲν γνωρίζει τὸν Κύριο καὶ πόσο
πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ. Ἄν, ὅμως, τὸ
γνώριζε αὐτὸ ὁ κόσμος, κανένας
δὲν θὰ ἀπελπιζόταν, γιατί ὁ Κύ-
ριος μᾶς συγχωρεῖ, ἀλλὰ καὶ χαί-
ρεται πολὺ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ
ἁμαρτωλοῦ. Ἔστω καὶ ἂν πλη-
σίασε ὁ θάνατος, πίστευε ἀκρά-

δαντα ὅτι, μόλις παρακαλέσεις, θὰ
λάβεις ἀμέσως τὴν ἄφεση.

Ὁ Κύριος δὲν εἶναι ὅπως ἐμεῖς.
Εἶναι ἀπεριόριστα πράος καὶ
σπλαγχνικὸς καὶ ἀγαθός, καὶ
ὅταν τὸν γνωρίσει ἡ ψυχή, κυρι-
εύεται ἀπὸ ἔκπληξη καὶ λέει: «Τί
Κύριο ἔχουμε!».

Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τόσο πολὺ τὸν
ἄνθρωπο, ποὺ δὲν μποροῦμε οὔτε
νὰ τὸ σκεφτοῦμε. 

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔδωσε στὴν
Ἐκκλησία μας νὰ γνωρίσει πόσο
μεγάλη εἶναι ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ
Θεοῦ.

* * *
Μακάριος ὁ ἁμαρτωλὸς ποὺ

στράφηκε στὸν Θεὸ καὶ Τὸν ἀγά-
πησε.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Η ΑΓΑΠΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ1

ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

Ἐπιμέλεια: 
Ἀντώνη Χαραλάμπους

Θεολόγου

1. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Σωφρονίου Σαχάρωφ, ̔Ο
Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ
Ἀγγλίας 2003, σσ. 438 - 463.
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Ἅγιος Σιλουανός
ὁ Ἀθωνίτης



Ὅποιος μίσησε τὴν ἁμαρτία,
ἀνέβηκε τὸ πρῶτο σκαλοπάτι τῆς
οὐράνιας κλίμακας. Ὅταν ὁ
ἐμπαθὴς λογισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ
προσβάλει τὴν ψυχή, αὐτὸ εἶναι τὸ
δεύτερο σκαλοπάτι. Καὶ ὅποιος
γνώρισε μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὴν τέ-
λεια ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, αὐτὸς
βρίσκεται στὸ τρίτο σκαλοπάτι.
Αὐτό, ὅμως, εἶναι σπάνιο.

Γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, πρέπει νὰ τηροῦμε ὅλα ὅσα
παρήγγειλε ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέ-
λιο. 

* * *
Ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει εἰρή-

νη, ἂν δὲν προσεύχεται γιὰ τοὺς
ἐχθρούς. Ἡ ψυχὴ ποὺ διδάχθηκε
ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ προ-
σεύχεται, ἀγαπᾶ καὶ λυπᾶται ὅλη
τὴ δημιουργία καὶ προπαντὸς τὸν
ἄνθρωπο, γιὰ τὸν ὁποῖο (ὁ Κύριος)
ἔπαθε ἐπάνω στὸν σταυρὸ καὶ πο-
νοῦσε βαθιὰ γιὰ ὅλους μας.

Ὁ Ἐλεήμων Κύριος μὲ δίδαξε μὲ
τὴ Χάρη Του νὰ ἀγαπῶ τοὺς
ἐχθρούς. Χωρὶς τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ
δὲν μποροῦμε νὰ ἀγαποῦμε τοὺς
ἐχθρούς. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅμως,
ἐμπνέει τὴν ἀγάπη, καὶ τότε ἡ ψυχὴ
λυπᾶται ἀκόμη καὶ τοὺς δαίμονες,
γιατί ἐξέπεσαν ἀπὸ τὸ ἀγαθὸ καὶ
ἔχασαν τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγά-
πη γιὰ τὸν Θεό.

Στὴν ἀρχὴ βίαζε τὴν καρδιά σου

νὰ ἀγαπᾶ τοὺς ἐχθροὺς καὶ ὁ Κύ-
ριος, βλέποντας τὴν ἀγαθή σου
προαίρεση, θὰ σοῦ δώσει κάθε βοή-
θεια. Ἡ ἴδια ἡ πείρα σου θὰ σὲ πεί-
σει γι’ αὐτό. Ὅποιος, ὅμως, σκέ-
φτεται τὸ κακὸ γιὰ τοὺς ἐχθρούς
του, σημαίνει πὼς δὲν ἔχει τὴν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν γνώρισε ἀκό-
μη τὸν Θεό. Σημαίνει μᾶλλον πὼς
κάποιο πονηρὸ πνεῦμα εἰσῆλθε
στὴν καρδιὰ καὶ τῆς φέρνει κακοὺς
λογισμούς, γιατί, κατὰ τὰ λόγια τοῦ
Κυρίου, ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἐξέρχονται
ἀγαθοὶ ἢ πονηροὶ διαλογισμοί.

Σᾶς ἱκετεύω, δοκιμάστε. Ἂν κά-
ποιος σᾶς προσβάλει ἢ σᾶς ἀτιμά-
σει ἢ σᾶς πάρει κάτι ἀπὸ τὰ
ὑπάρχοντά σας ἢ καὶ ἂν καταδιώ-
κει τὴν Ἐκκλησία, προσευχηθεῖτε
στὸν Κύριο, λέγοντας: «Κύριε, ὅλοι
εἴμαστε πλάσματά Σου. Λυπήσου
τοὺς πεπλανημένους δούλους Σου
καὶ κάλεσέ τους σὲ μετάνοια». Καὶ
τότε θὰ ἔχεις αἰσθητὰ τὴ Χάρη
στὴν ψυχή σου. 

Ἂν προσευχηθεῖς γιὰ τοὺς
ἐχθρούς σου, τότε θὰ ἔρθει ἡ εἰρή-
νη σ’ ἐσένα. Καὶ ὅταν ἀγαπᾶς τοὺς
ἐχθρούς σου, γνώριζε πὼς εἶναι με-
γάλη ἡ Χάρη ποὺ ζεῖ μέσα σου. 

Πρέπει νὰ συμπάσχει ἡ καρδιά
μας καὶ ὄχι μόνο τὸν ἄνθρωπο νὰ
ἀγαποῦμε, ἀλλὰ νὰ συμπονοῦμε καὶ
κάθε πλάσμα, κάθε κτίσμα τοῦ
Θεοῦ.
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Παράδοση οἰκογενειακὴ ἀπὸ τὰ
παιδικὰ χρόνια τὸ «ἀπὸ γωνιᾶς»
καθάρισμα τοῦ σπιτιοῦ πρὶν τὶς

γιορτές. Ἔγινε κάτι σὰν ἀπαραίτητο ἔθι-
μο στὴ σκέψη της, ἀλλὰ συνοδευόταν
καὶ ἀπὸ τὴν ἀπαραίτητη γκρίνια γιὰ τὸν
σύζυγο, ποὺ δὲν «κατανοοῦσε» τὸν
κόπο της.

- Κρίση-ξεκρίση, πρέπει νὰ βροῦμε μία
κοπέλα, τουλάχιστον γιὰ τρεῖς-τέσσερις
φορές, νὰ μὲ βοηθήσει. Δὲν ἀντέχω
ἄλλο.

- Ἡ τσέπη μας ἀντέχει τὴν κοπέλα;
- Νὰ κάνουμε ἀλλοῦ οἰκονομία.
- Σὰν ποῦ, γιὰ νὰ καταλάβω; Στὸ ἕτοι-

ΔΟΝΤΙ

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου
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μο φαγητὸ ἂς ποῦμε,
στὸ χαρτζιλίκι τοῦ κα-
νακάρη σου, ποὺ ὅλο
ζητᾶ αὔξηση γιὰ νὰ
βγαίνει, στὴν αἰσθητικὸ
τῆς κορούλας μας…

- Νά το πάλι... Ὅπο-
τε ἀνοίξω τὸ στόμα μου
νὰ ζητήσω κάτι, βρί-
σκεις εὐκαιρία νὰ μοῦ
κτυπᾶς τὰ ἴδια. Ὅλος ὁ
κόσμος τρώει κάπου-
κάπου ἕτοιμο φαγητό.
Κι ὅσο γιὰ τὸν «κανα-
κάρη μου», τὸν καιρὸ
ποὺ σοῦ ἔλεγα περιό-
ριζέ τον λίγο, μοῦ ἔλε-
γες, «ἀγόρι εἶναι, πρέπει
νὰ ἔχει περισσότερη
ἐλευθερία». Τώρα πλή-
ρωνε τὴν ἐλευθερία του!

Ἡ συζήτηση θὰ συ-
νεχιζόταν ἴσως καὶ σὲ
βαρύτερους τόνους, ἂν
δὲν ἔμπαινε ξαφνικὰ ὁ
«κανακάρης».
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- Ὁρίστε μας! Κι ἅμα κάνω
ἐγὼ κανένα καβγαδάκι μὲ τὴν
ἀδελφή μου, μοῦ φωνάζετε ὅτι
στὸ σπίτι πρέπει νὰ ἔχουμε
εἰρήνη καὶ ἀγάπη καὶ τὰ παρό-
μοια. Τί συμβαίνει τώρα καὶ
ὑψώνονται οἱ φωνὲς ἔτσι ἐπι-
κίνδυνα;

- Δὲν πρόκειται γιὰ καβγά,
ἀλλὰ γιὰ συζήτηση, νεαρέ, ποὺ
ἦλθες νὰ μᾶς κάνεις καὶ μάθη-
μα... Ἐσὺ ποῦ πᾶς τώρα; Διά-
βασες τὰ μαθήματά σου;

- Γιὰ προπόνηση πάω καὶ δὲν
διάβασα, γιατί ὅπως θὰ ἔπρε-
πε νὰ ξέρεις, πατερούλη, τὰ μα-
θήματα τελειώνουν... Πάσχα,
διακοπές, ἀντιλαμβάνεσαι…
ἄλλο κλίμα τώρα.

- Ποιός τὴ χάρη σας! Καμιὰ
ἐπανάληψη δὲν βλάφτει, ἔ;

- Κάθε πράγμα στὸν καιρό
του… Ἐσεῖς τί πρόβλημα ἔχετε
καὶ συζητᾶτε;

- Αὐτὸ ποὺ συζητᾶ ὅλος ὁ κό-
σμος ὅλη τὴν ὥρα.

-Κατάλαβα... Τὸ οἰκονομικό. Τί
στενοχωριέστε; Φαγητὸ βρί-
σκουμε κάθε μέρα. Σπίτι ἐμεῖς
ἔχουμε. Ἢ μήπως τὸ ὑποθη-
κεύσατε καὶ δὲν μᾶς τὸ λέτε;

- Σπίτι ἔχουμε, ἀλλὰ νὰ ἤξε-
ρες τί σημαίνει ἡ συντήρησή του!

Οὔτε τὸν κόπο του τὸν κατα-
λαβαίνει κανένας. Τώρα ἔλεγα
ὅτι χρειάζομαι βοήθεια νὰ κα-
θαρίσω γιὰ τὸ Πάσχα.

- Μὴν καθαρίσεις, μανούλα
μου. Ἐγὼ σὲ ἀπαλλάσσω ἀπὸ τὸ
καθάρισμα τοῦ δωματίου μου.

- Εὐκαιρία ποὺ τὴν ἔψαχνες,
νὰ τὸ κάνεις σὰν πεδίο μάχης
καὶ νὰ θέλω μετὰ ἕνα μήνα νὰ
συγυρίσω.

- Ξέρετε κάτι; Ἐσεῖς οἱ μεγά-
λοι μεγαλοποιεῖτε κάποτε τὰ
πράγματα. Σὰν νὰ σᾶς ἀρέσει νὰ
ἔχετε προβλήματα, γιὰ νὰ κλαί-
γεστε.

- Μπράβο! Ὁ γιός μας ἄρχισε
νὰ φιλοσοφεῖ.

- Μὴν μὲ βλέπεις ἔτσι, λίγο
τρελάρα. Αὐτὸ εἶναι τῆς ἡλικίας
καὶ νομίζω θὰ περάσει σύντομα.
Στὸ βάθος σκέφτομαι πολλὰ
πράγματα…

- Μόνο πρόσεχε, γιατί οἱ τρέ-
λες αὐτῆς τῆς ἡλικίας, ὅταν ξε-
φεύγουν ἀπὸ κάποια ὅρια, ἀφή-
νουν τὸ στίγμα τους γιὰ τὴν
ὑπόλοιπη ζωή.

- Τώρα ἀκούσαμε καὶ τὴ συμ-
βουλὴ τῆς ἡμέρας. Θὰ τὴν λάβω
ὑπόψη.

- Τὸ κακὸ μὲ ἐσένα εἶναι ποὺ
μὲ τὸ χιοῦμορ σου καταφέρνεις

ΔΟΝΤΙ



νὰ ξεφεύγεις.
- Τὸ καλὸ ἤθελες νὰ πεῖς…

Ὁπωσδήποτε, κάτι λέγατε γιὰ
καθάρισμα… Τώρα μιλοῦμε σο-
βαρά. Ἐγὼ θὰ καθαρίσω τὸν
κῆπο. Ἐντελῶς φιλικὰ καὶ ἐθε-
λοντικά, μὴν φοβᾶσαι μπαμπὰ
ὅτι θὰ ζητήσω ἀντάλλαγμα.
Οὔτε κἂν ἐπιπλέον ἔξοδο.

- Εἶσαι λεβεντιά. Παραδέχτη-
κε ὁ πατέρας ἱκανοποιημένος,
γιατί λυόταν σὲ κάποιο βαθμὸ
τὸ πρόβλημα μὲ τὶς δουλειές,
ἀλλὰ ὁ νεαρὸς κάτι ἄλλο ἤθε-
λε νὰ πεῖ.

- Ἂν καὶ ἐγὼ καθάρισα γιὰ τὸ
Πάσχα…

- Τί καθάρισες δηλαδή;
- Τὴν ψυχή μου.
- Δὲν μοῦ λὲς συνεχίζεται τὸ

χιοῦμορ; Μὲ ἐσένα δὲν ξέρουμε
πότε μιλοῦμε σοβαρὰ καὶ πότε
ἀστεῖα.

- Τώρα μιλοῦμε σοβαρά. Λίγο
στὰ ἀστεῖα ξεκίνησα, ἀλλὰ προ-
χώρησα στὰ σοβαρά.

- Γιὰ πές, τί ἔκανες δηλαδή;
Ρώτησε πραγματικὰ ξαφνια-
σμένος ὁ πατέρας.

- Ἦλθε ἐκεῖνος ὁ πάτερ τῆς
ἐκκλησίας μας στὸ σχολεῖο. Τὸ
ρίξαμε λίγο στὸ ἀστεῖο πὼς θὰ
χάσουμε μάθημα, ἀλλὰ κατὰ βά-

θος ἐγὼ ξέρω πὼς ἔτσι τὸ λένε
οἱ περισσότεροι, γιὰ νὰ μὴν
παραδεχτοῦν… Δήλωσα, λοι-
πόν, καὶ πῆγα. Ἄρχισα λίγο μὲ
κουβέντα. Πῶς τὰ κατάφερε
αὐτὸς ὁ πάτερ… Σοῦ ἐμπνέει
ἐμπιστοσύνη. Ἐξομολογήθηκα.
Εἶπα κάτι βλακεῖες ποὺ κάνω,
ἐννοῶ ἁμαρτίες… Μοῦ μίλησε ὁ
πάτερ. Μοῦ ἄρεσε! Ξαλάφρωσα!
Σὰν φίλο μου τὸν νιώθω τώρα
καὶ θὰ πηγαίνω ἐκεῖ στὴν ἐκκλη-
σία νὰ μιλοῦμε. Εἴμαστε σὲ κρί-
σιμη ἡλικία, εἶναι ἀλήθεια.

- Μπράβο, γιέ μου! Καλὰ
ἔκανες. Ἔτσι νὰ σὲ φυλάει κι ὁ
Θεὸς ἀπὸ ὅλα τοῦτα τὰ κακὰ
ποὺ σᾶς πολιορκοῦν στὴν ἡλι-
κία σας. Εἶπε μὲ βαθιὰ χαρὰ ἡ
μάνα.

- Μὰ κι ἐσεῖς, κάποτε πηγαί-
νατε… στὸν ἄλλο πάτερ ἐκεῖ σ’
ἕνα μοναστήρι, ποὺ μὲ πήρατε
κι ἐμένα μία-δύο φορές. Τί γί-
νεται τώρα;

- Τί γίνεται; Αὐτὸ ποὺ κά-
νουμε πάντα. Ἀμέλεια. Χανό-
μαστε μέσα στὰ καθημερινὰ
καὶ ὅλο ἀναβάλλουμε. Καλὰ τὸ
εἶπες ὅτι κάποτε μεγαλοποιοῦμε
τὰ προβλήματα καὶ χανόμαστε
μέσα σ’ αὐτά. Κι ὅμως, ὑπάρ-
χουν ἄλλα πιὸ σημαντικά. Πα-
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ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ



ραδέχτηκε ἡ μητέρα.
- Εἶδες ὅτι τὸ καθάρισμα δὲν

εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό;
- Εὐκαιρία ἤθελες…, ἀλλὰ

μὲ τὴν εὐκαιρία, λέω νὰ τὸ
προγραμματίσουμε κι ἐμεῖς.
Ὄχι σὰν τὴν ἄλλη φορὰ ποὺ
πήγαμε καὶ φύγαμε ἄπρακτοι.
Ἀπὸ ἐκεῖ νομίζω ξεκίνησε ἡ χα-
λάρωση.

- Νὰ τὸ προγραμματίσετε.
Μπράβο, χαίρομαι! Καὶ ἡ προ-
σφορὰ γιὰ τὸ καθάρισμα τῆς
αὐλῆς ἰσχύει. Ἡ συνέπεια καὶ ἡ
ἀλληλεγγύη εἶναι ἀρετές, μοῦ
εἶπε ὁ πάτερ. Ἔ, καὶ μὴν πα-

ραλείψετε νὰ πάρετε καὶ τὴν
ἀδελφή μου. Χαλάρωσε κι ἐκεί-
νη. 

- Ἐννοεῖται. Φτάνει νὰ δεχτεῖ.
- Ἅμα δέχτηκα ἐγώ… Ὤχ,

ἄργησα γιὰ τὴν προπόνηση.
Ἄντε γεια!

- Στὸ καλό! Κοίταξε ποὺ ὁ
γιός μας μᾶς ἔκανε τὸ καλύτε-
ρο μάθημα. Μὲ τὸν αὐθορμητι-
σμό, τὸ ἀστεῖο καὶ τὴν εἰλικρί-
νειά του, λέει ἀλήθειες ποὺ
ἐμεῖς θὰ τὶς περιπλέξουμε χί-
λιες φορές, ὥσπου νὰ τὶς
ποῦμε.

- Πρὶν ἦταν ὁ κανακάρης
μου καὶ τώρα εἶναι ὁ
γιός μας… Ἂς εἶναι,
ἀφοῦ εἴπαμε νὰ ἐξο-
μολογηθοῦμε, ἂς τὸ
δεχτῶ.

- Ἄντε, τηλεφώνα
γιὰ τὸν πνευματικὸ
καὶ ἄσε τὰ παράπονα.
Ἅμα ἐξομολογηθῶ,
μπορεῖ νὰ διορθώσω
καὶ λίγο τὴ γλώσσα
μου.

- Ἐλπίζω…
Πῆρε τὸ τηλέφωνο

κι ἔκλεισε τὸ ραντε-
βού. Στὸ σπίτι ὑπῆρχε
ἀπόλυτη ἡσυχία. Ἦ-
ταν ἀπὸ τὶς ὧρες ποὺ
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ἀπολάμβανε τὸ καθάρισμα,
χωρὶς νὰ τὴν διακόπτουν ἢ νὰ
τῆς χαλοῦν ὅ,τι συγύριζε. Ὅμως,
αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν ἄρχισε τὶς
δουλειές. Ἔβγαλε τὰ γάντια,
ποὺ τόση ὥρα εἶχε στὰ χέρια,
παραμέρισε τὰ καθαριστικά,
ποὺ εἶχε ἁπλώσει στὸ τραπέζι
καὶ πῆρε τὸ μπλόκ, ὅπου ἔγρα-
φε συνήθως τὰ ψώνια. Κοίτα-
ξε γύρω της καὶ ἀναλογίστηκε:
«Πόσα πράγματα μαζεύω, γιὰ
νὰ καθαρίσω! Μήπως ἔχω πά-
θει μικροβιοφοβία; Σίγουρα
εἶμαι λίγο ὑπερβολικὴ καὶ κα-
ταντῶ καταπιεστικὴ στὴν οἰκο-
γένεια. Πρέπει νὰ ἀλλάξω…
Ὅμως, τὴν ἀκαθαρσία ποὺ κά-
θεται στὴν ψυχή μου τόσον
καιρό, γιατί ἀποφεύγω νὰ τὴν
δῶ; Θεέ μου, συγχώρεσε μέ, φώ-
τισέ με. Ἀγωνιῶ τόσο γιὰ τὰ
παιδιά μου κι ὅμως, τοὺς δίνω
τὸ χειρότερο μάθημα γιὰ τὸ τί
εἶναι σπουδαῖο στὴ ζωή μας.
Ἀντὶ νὰ τὰ ὁδηγῶ σὲ Σένα,
φροντίζω μόνο γιὰ τὸ φαΐ, τὰ
φροντιστήρια, τὰ ροῦχα…
Ἔπρεπε νὰ μοῦ κάνει μάθημα
ὁ γιός μου! Καὶ αὐτὴ ἡ ταραχὴ
ποὺ τόσο συχνὰ ἔχω, τί κρύβει
ἄραγε; Πόσος ἐγωισμός, ἐπι-
μονὴ στὴ γνώμη μου, πλεονεξία,
ζήλια… Πόσες σκέψεις φωλιά-

ζουν στὸν νοῦ, ποὺ δὲ θὰ ἔπρε-
πε νὰ τὶς δέχομαι κι ὅμως τὶς
συνήθισα... Πόσα λόγια ποὺ
πικραίνουν, ποὺ δὲν εἶναι κα-
θαρὰ καὶ εἰλικρινῆ… Πόσες πα-
ραλείψεις… Μήπως ὅλο αὐτὸ τὸ
πήγαινε-ἔλα γιὰ δουλειὲς καὶ
κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις εἶναι
μία ὑπεκφυγὴ ἀπὸ τὰ οὐσιώδη;
Πότε τὸ ξέχασα ἐκεῖνο τὸ “Μα-
κάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ”;».

Σηκώθηκε ἀποφασιστικά.
Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ ἀγα-
ποῦσε τὸν Θεό, εἶχε γευτεῖ τὴ
χάρη καὶ τὴ χαρὰ τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς καὶ ἡ ἀμέλεια, ἢ
μᾶλλον οἱ μέριμνές της τὶς στέ-
ρησαν ὅλα αὐτὰ γιὰ ἀρκετὸ και-
ρό. Ἦταν καιρὸς γιὰ μία νέα
ἀρχή. Φύλαξε τὰ καθαριστικά
της. «Θὰ ἑτοιμαστῶ γιὰ τὸ κα-
θάρισμα τῆς ψυχῆς, γιὰ τὸ
λουτρὸ τῆς ψυχῆς», σκέφτηκε.
«Ὕστερα προλαβαίνω νὰ ἑτοι-
μάσω τὸ φαγητό. Ἀπὸ τὶς ἄλλες
δουλειὲς ἂς μὴν γίνουν κάποι-
ες πρὶν τὸ Πάσχα. Μήπως οἱ ξέ-
νοι μας θὰ ἀνοίξουν νὰ δοῦν καὶ
τὰ συρτάρια καὶ τὶς ἀποθῆκες
μας; Ὅμως, ὁ Θεὸς βλέπει πάν-
τα τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας».

«Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν
ἐμοὶ ὁ Θεός», αὐθόρμητα ἄρχι-
σε νὰ ψελλίζει τὸν ψαλμό.
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Οἱ πιὸ σπουδαῖες
μορφὲς Ἁγίων, ποὺ
ἐργάστηκαν θυσια-

στικὰ στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυ-
ρίου καὶ κατελάμπρυναν μὲ τὴν
ἀρχιερωσύνη τους τὸ νοητὸ
στερέωμα τῆς ἐν Κύπρῳ
Ἐκκλησίας τοῦ 4ου αἰώνα,

καλύφθηκαν μερικῶς σὲ προ-
ηγούμενα ἄρθρα. Θὰ ἦταν,
ὅμως, παράλειψη νὰ μὴν ἀνα-
φερθοῦμε σὲ ἕνα πολὺ σημαν-
τικὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη στὴν
Κύπρο, κατὰ τὴν ἴδια περίπου
χρονικὴ περίοδο καὶ σχετίζεται
ἄμεσα μὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ

Σελίδες 
ἀπὸ τὴν Ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ
Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς
τοῦ 4ου - 9ου αἰώνα 

στὴν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαὴλ
Θεολόγου - Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Ε΄

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Ἱστορία τῆς Νήσου τῶν Ἁγίων:
τὴν ἔλευση τῆς Ἁγίας Ἑλένης
στὴν Κύπρο. Σύμφωνα μὲ
ἰσχυρὴ παράδοση, ἡ Ἁγία Ἑλέ-
νη, ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου καὶ Με-
γάλου Κωνσταντίνου, ἐπισκέ-
φθηκε τὸ νησὶ καὶ ἄφησε σ’
αὐτὸ ἀνεξίτηλη τὴ σφραγίδα
τῆς παρουσίας της, γιὰ τὴν
ὁποία σεμνύνεται ἱεροπρεπῶς
καὶ γεραίρει σύμπασα ἡ λογικὴ
ποίμνη τῶν Χριστιανῶν στὴν
Κύπρο. Πρόκειται περὶ τεμα-
χίων τοῦ Τιμίου Ξύλου, τμή-
ματος ἀπὸ τὸν ἅγιο κάνναβο
(σχοινί) ποὺ ἔδεσαν τὸν Χριστό,
καθὼς καὶ ἥλου (καρφιοῦ)
ἀπὸ τὴ Σταύρωση.

Ἡ Ἁγία Ἑλένη (Φλαβία Ἰου-
λία Ἑλένη, λατινιστὶ Flavia
Iulia Helena Augusta) γεννή-
θηκε τὸ 247 μ.Χ. στὸ Δρέπανο
τῆς Βιθυνίας καὶ εἶχε ἑλληνικὴ
καταγωγή. Ὁ πατέρας της
ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ
ξενοδόχου. Περὶ τὸ 270 μ.Χ.,
ὅταν ἡ Ἁγία Ἑλένη ἦταν 23
ἐτῶν, πέρασε ἀπὸ τὸ Δρέπανο
κάποιος ἀξιωματικός, ὁ ὁποῖος
ὀνομαζόταν Κωνστάντιος ὁ
Χλωρός (τὴν ἐπωνυμία Χλωρὸς
τὴν ἔλαβε, λόγω τῆς ὠχρότητας
τοῦ προσώπου του). Ὁ Κων-

στάντιος (ὁ ὁποῖος ἦταν συγ-
γενὴς τοῦ αὐτοκράτορα Μάρ-
κου Κλαυδίου τοῦ Γοτθικοῦ)
φιλοξενήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο
τοῦ πατέρα τῆς Ἁγίας Ἑλένης
καί, ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὴν
ἀξιόλογη μόρφωση, τὶς ψυ-
χικὲς ἀρετὲς καὶ τὸ κάλλος τῆς
Ἁγίας, τὴν ζήτησε σὲ γάμο.
Παντρεύτηκαν σύμφωνα μὲ
τὴν καθιερωμένη, ἀπὸ τὸ ρω-
μαϊκὸ κράτος, διαδικασία ποὺ
προβλεπόταν γιὰ εὐγενεῖς καὶ
ἀξιωματικούς, οἱ ὁποῖοι νυμ-
φεύονταν σύζυγο ταπεινῆς κα-
ταγωγῆς. Ἀπὸ τὸν γάμο αὐτὸ
γεννήθηκε τὸ 274 μ.Χ. (κατὰ
ἄλλους τὸ 288 μ.Χ.) ὁ μελλον-
τικὸς αὐτοκράτορας ποὺ θὰ
ἵδρυε τὴν Κωνσταντινούπολη
καὶ θὰ γινόταν ὁ πρῶτος χρι-
στιανὸς αὐτοκράτορας: ὁ Μέ-
γας Κωνσταντῖνος.

Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, ἡ
Ἁγία Ἑλένη δὲν εἶχε χριστια-
νικὴ καταγωγὴ καὶ φαίνεται ὅτι
ἔγινε χριστιανὴ μετὰ τὸν γάμο
της. Ὁ σύζυγός της ἦταν θεϊ-
στής (ὄχι εἰδωλολάτρης). Ἦταν
ἐξ ἐκείνων ποὺ ἐνέτασσαν τὴν
ἔννοια τοῦ Θεοῦ μέσα σὲ φι-
λοσοφικὰ πλαίσια. Οἱ, φιλο-
σοφικῆς προέλευσης, ἠθικές

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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του ἀρχὲς ἀπετέλεσαν εὔφορο
ὑπόστρωμα πάνω στὸ ὁποῖο
θὰ βλαστοῦσε, στὴ συνέχεια, ἡ
διακριτικὴ χριστιανικὴ ἐπί-
δραση τῆς Ἁγίας Ἑλένης.
Ὁμοίως, τὸ ἔξοχο παράδειγμα
τῆς χριστιανῆς μητέρας θὰ
ἀσκοῦσε τεράστια ἐπιρροὴ
στὸν υἱό της, τὸν Μέγα Κων-
σταντῖνο. Παρόλη τὴν ἐκτίμη-
ση τοῦ Κωνσταντίου πρὸς τὴ
σύζυγό του, τὸ 293 μ.Χ. ἀναγ-
κάστηκε, κατὰ ἀπαίτηση τοῦ
αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ,
νὰ τὴν διαζευχθεῖ, ὥστε νὰ γί-
νει Καίσαρας τῆς Γαλατίας,
Ἰβηρίας καὶ Βρετανίας (οἱ Νό-
μοι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀπαγό-
ρευαν σὲ ἀνώτατο ἀξιωμα-
τοῦχο τοῦ κράτους νὰ ἔχει σύ-
ζυγο μὴ προερχομένη ἀπὸ ἐπί-
σημη καὶ εὐγενῆ οἰκογένεια).
Τὸ διαζύγιο δὲν ἐπηρέασε κα-
θόλου τὸν σεβασμὸ τοῦ Με-
γάλου Κωνσταντίνου πρὸς τὴ
μητέρα του. Ὅταν ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος ἔγινε αὐτοκρά-
τορας, τίμησε ἰδιαίτερα τὴ μη-
τέρα του, στὴν ὁποία ὄφειλε
πολλά. Τὸ Δρέπανο τὸ μετο-
νόμασε σὲ Ἑλενόπολη, κόπη-
καν νομίσματα (320 μ.Χ.) ποὺ
ἔφεραν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας

καὶ τὴν ἀναγόρευσε σὲ Αὐγού-
στα, ὥστε νὰ τῆς ἀπονέμονται
τιμὲς βασίλισσας (ὄχι μόνο βα-
σιλομήτορος). Ὅταν δὲ ἀνοι-
κοδομήθηκε ἡ Κωνσταντινού-
πολη, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος
φρόντισε νὰ ἀνυψωθοῦν σ’
αὐτὴν δύο στῆλες (μία γιὰ τὴ
μητέρα του καὶ μία γιὰ τὸν
ἴδιο) καὶ στὸ μέσο αὐτῶν τῶν
στηλῶν νὰ ὑψωθεῖ σταυρός,
ποὺ ἔφερε τὴν ἐπιγραφὴ «Εἷς
Ἅγιος, εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.
Ἀμήν».

Ἡ Ἁγία Ἑλένη κοιμήθηκε ἐν
Κυρίῳ (πιθανὸν στὴ Νικομή-
δεια ἢ στὴν Κωνσταντινούπο-
λη) τὸ 328 μ.Χ. (κατὰ ἄλλους
τὸ 335 μ.Χ.) σὲ ἡλικία 81 ἐτῶν
καὶ ἡ Ἐκκλησία τὴν χαρακτη-
ρίζει ὡς Ἰσαπόστολο. Ἡ μνή-
μη της ἑορτάζεται μαζὶ μὲ τὸν
υἱό της, τὸν Μέγα Κων-
σταντῖνο, στὶς 21 Μαΐου.

Ἡ Ἁγία Ἑλένη συνδέεται
ἄμεσα μὲ τὴν εὕρεση τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου. Ὁ
ἱερός της πόθος, μεταξὺ
ἄλλων, νὰ ἐντοπίσει καὶ προ-
σκυνήσει τὸν Πανάγιο Τάφο
τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁδήγησε
στοὺς Ἁγίους Τόπους κατὰ τὰ
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τέλη τοῦ 326 μ.Χ. Ἡ προγενέ-
στερη προσπάθεια τοῦ εἰδω-
λολάτρη αὐτοκράτορα Ἀδρια-
νοῦ (118 - 138 μ.Χ.) νὰ ἐξαφα-
νίσει τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ τὸ
σημεῖο τῆς Σταύρωσης στὸν
Γολγοθά (τοποθετώντας, ἀντί-
στοιχα, πάνω σ’ αὐτοὺς ἀγάλ-
ματα τοῦ Δία καὶ τῆς Ἀφροδί-
της), βοήθησε τὴν Ἁγία Ἑλένη
νὰ ἐντοπίσει ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ
ἀνυπολόγιστης ἀξίας σημεῖα.
Στὴ συνέχεια, μὲ τὴ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ, ἐντόπισε καὶ τὸν Τί-
μιο Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρος. Ἡ
Ἁγία Ἑλένη χρηματοδότησε
τὴν ἀνέγερση τῶν Ἱερῶν Ναῶν
τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Γεννή-
σεως καὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ
Χριστοῦ καὶ γενικὰ ἐνίσχυσε
καὶ ἀναβάθμισε τὴ χριστια-
νικὴ κοινότητα τῶν Ἱεροσολύ-
μων. Τόσο κατὰ τὸ ταξίδι της
πρὸς τὴν Ἁγία Γῆ ὅσο καὶ κατὰ
τὴν ἐπιστροφή της, ἔκανε
σταθμὸ στὴν Κύπρο.

Σύμφωνα μὲ τὰ ὑπάρχοντα
στοιχεῖα, ἡ Ἁγία Ἑλένη, ἐπι-
στρέφοντας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους
Τόπους, πέρασε ξανὰ ἀπὸ τὴν
Κύπρο (327 μ.Χ.). Τὸ σημεῖο τῆς
ἄφιξης (ἢ παραμονῆς της) στὴν
Κύπρο ἐντοπίζεται στὴν πε-

ριοχὴ τοῦ Βασιλικοῦ (ἐξ οὗ καὶ
ἡ ὀνομασία τῆς περιοχῆς, λόγω
τῆς βασιλικῆς ἰδιότητος τῆς
Ἁγίας Ἑλένης). Κατὰ τὴν ἄφι-
ξή της στὸ Βασιλικό, ἐξαφανί-
στηκε ὁ μεγάλος σταυρὸς ποὺ
εἶχε κατασκευάσει ἡ Ἁγία ἀπὸ
τὰ ξύλα τῶν σταυρῶν τῶν
δύο ληστῶν. Ἡ Ἁγία, κατόπιν
θείου ὁράματος, ἐντόπιζει τὸν
σταυρὸ στὸ ὄρος τοῦ Σταυρο-
βουνίου (κατὰ τὸν Στράβωνα,
τότε ὀνομαζόταν Ὄλυμπος ἢ
Ὀλυμπία καὶ στὴν κορυφή
του ὑπῆρχε εἰδωλολατρικὸς
ναὸς πρὸς τιμὴ τῆς Ἀφροδίτης).
Ἐκεῖ κτίζει Ναό. Κατὰ τὸν
Χρονικογράφο Λεόντιο Μα-
χαιρᾶ, ἡ ὀνομασία Ὀλυμπία
προέρχεται ἀπὸ τὸν σταυρὸ
τοῦ Ὀλυμπᾶ, ὁ ὁποῖος, σύμ-
φωνα μὲ τὴν παράδοση, ἦταν
ὁ ληστὴς ποὺ συσταυρώθηκε
μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μετανόησε.
Στὸν Ναὸ τοῦτο, ἡ Ἁγία Ἑλέ-
νη ἐναπέθεσε τὸν συγκεκριμέ-
νο σταυρό, στὸ κέντρο τοῦ
ὁποίου τοποθετήθηκε τεμάχιο
τοῦ Τιμίου Ξύλου, καὶ ἀφιέ-
ρωσε, ἐπίσης, ἕνα ἀπὸ τὰ καρ-
φιὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκαν
στὴ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἁγία Ἑλένη, παράλληλα,

ΔΟΝΤΙ
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ἔκτισε στὴν Τόχνη ἄλλο ἕνα
Ναό, ὅπου ἐναπέθεσε ἐκεῖ
ἕναν ἀπὸ τοὺς τέσσερις μι-
κροὺς σταυρούς, ποὺ ἔφτιαξε
ἡ ἴδια ἀπὸ τὸ ὑποπόδιο, στὸ
ὁποῖο εἶχαν καρφωθεῖ τὰ πό-
δια τοῦ Χριστοῦ. Στὴν Τόχνη,
ἐπίσης, ἔκτισε γεφύρι πρὸς δι-
ευκόλυνση τοῦ τοπικοῦ πλη-
θυσμοῦ. Εἶναι παραδεκτὸ ὅτι
ἡ ἔλευση τῆς Ἁγίας στὸ νησὶ
θὰ σχετιζόταν καὶ μὲ ποικιλό-
τροπη βοήθεια πρὸς τὸν το-
πικὸ πληθυσμό. Ἴσως, γι’ αὐτὸ
τὸν λόγο δημιουργήθηκε ἡ
σχετικὴ παράδοση ποὺ φέρει
τὴν Ἁγία νὰ συμβάλλει στὴν
ἀντιμετώπιση δεινῶν ποὺ μά-
στιζαν τὴν Κύπρο (π.χ. τὰ
φαρμακερὰ φίδια κ.ἄ.).

Τεμάχιο ἀπὸ τὸ ὑποπόδιο
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ βρίσκεται
σήμερα στὸν ὁμώνυμο Ναό
του, σχετικὰ πλησιοχώρου μὲ
τὴν Τόχνη, δήμου τῶν Λευκά-
ρων. Στὸ Ὅμοδος δὲ σώζεται
τμῆμα τοῦ ἁγίου καννάβου,
ἐνῶ στὸ χωριὸ Κουκά (στὴ Λε-
μεσό) ἡ Ἁγία ἄφησε ὡς εὐλο-
γία τρίμματα ἀπὸ τὸ Τίμιο
Ξύλο.

Ἄξια ἀναφορᾶς εἶναι ἡ ἱστο-
ρία τοῦ Σταυροῦ τῆς Τόχνης,

ὅπως τὴν διασώζει ὁ Λεόντιος
Μαχαιρᾶς. Τὸ 1318 μ.Χ., τὴν
περίοδο ποὺ ἡ Κύπρος βρι-
σκόταν ὑπὸ φραγκικὴ κατοχὴ
καὶ ἡ ἐν Κύπρῳ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἦταν δέσμια τῆς
Λατινικῆς Ἐκκλησίας, κλάπη-
κε ὁ Σταυρὸς τῆς Τόχνης. Τὴν
κλοπὴ διέπραξε Λατίνος ἱερέ-
ας, ὁ ὁποῖος εἶχε σκοπὸ νὰ
ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴν Κύπρο.
Μὲ θαυμαστὸ τρόπο παρεμ-
ποδίστηκε ἡ ἀναχώρησή του
καὶ στὴ συνέχεια πέταξε τὸν
Σταυρὸ σὲ ἕνα χωράφι, ἀφοῦ
προηγουμένως πῆρε τὶς πο-
λύτιμες πέτρες ποὺ διακο-
σμοῦσαν τὸν Σταυρό. Μετὰ
ἀπὸ 22 χρόνια (δηλαδὴ τὸ
1340 μ.Χ.), ἕνα βοσκόπουλο
ποὺ ὀνομαζόταν Γεώργιος, μὲ
θαυμαστὸ τρόπο, βρῆκε στὴν
κουφάλα μίας χαρουπιᾶς τὸν
Σταυρό. Ἡ εὕρεση τοῦ Σταυ-
ροῦ συνοδεύτηκε ἀπὸ θαύμα-
τα θεραπείας ἀσθενειῶν. Οἱ
Λατίνοι, ὅμως, ἀμφισβήτησαν
τὸν Σταυρὸ καὶ ἀποφάσισαν
νὰ ὑποστεῖ μία δοκιμασία ἐνώ-
πιον τοῦ τότε βασιλιᾶ τῆς Κύ-
πρου Οὔγου τοῦ Δ΄ καὶ τῆς
δεύτερης συζύγου του, βασί-
λισσας Ἀλίκης Ντ’ Ἰμπελέν.



Συγκεκριμένα, ἔβαλαν τὸν
Σταυρὸ σὲ ἰσχυρὴ φωτιὰ καὶ
μετὰ ἀπὸ πολλὴ ὥρα τὸν ἀπο-
μάκρυναν ἀπὸ τὴν πυρά. Δια-
πίστωσαν ὅτι δὲν εἶχε πάθει
ἀπολύτως τίποτα καὶ ἐπιπρό-
σθετα ἡ βασίλισσα Ἀλίκη, ἡ
ὁποία ἦταν ἄφωνη γιὰ τρία
χρόνια, λόγω ἀσέβειας ποὺ
ἐπέδειξε πρὸς τὸ Μοναστήρι
τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, πί-
στεψε ἀμέσως στὸν Σταυρὸ καὶ
θεραπεύθηκε ἀπὸ τὴν ἀσθένειά
της. Ἡ βασίλισσα Ἀλίκη, μαζὶ
μὲ ἄλλα μέλη τῆς βασιλικῆς
οἰκογένειας, χρηματοδότησαν,
ὡς ἔνδειξη εὐχαριστίας γιὰ τὸ
θαῦμα, τὴν ἀνέγερση μονα-

στηριοῦ ἀφιερωμένου στὸν
«Σταυρὸ τὸν Φανερωμένο»,
ὅπου πιθανὸν νὰ τοποθέτησε
τὸν ἐν λόγω Σταυρό. Τὸ μονα-
στήρι κτίστηκε στὸν Ἅγιο Δο-
μέτιο (στὴ Λευκωσία). Δυ-
στυχῶς, τὸ μοναστήρι δὲν σώ-
ζεται σήμερα καὶ δὲν ἔχει ἀκό-
μη ἐντοπιστεῖ στὸν Ἅγιο Δο-
μέτιο τὸ ἀκριβὲς σημεῖο στὸ
ὁποῖο βρισκόταν. Κατὰ μία
ἐκδοχή, ὁ Σταυρὸς τῆς Τόχνης
εἶναι ὁ σήμερα φυλασσόμενος
Τίμιος Σταυρὸς στὸν ὁμώνυμο
Ναὸ τῶν Λευκάρων καὶ ἴσως
νὰ μεταφέρθηκε ἐκεῖ μετὰ τὴν
καταστροφὴ τῆς μονῆς τοῦ
«Σταυροῦ τοῦ Φανερωμένου».

Βιβλιογραφία

1. Γαλανοῦ Μιχαήλ, Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων, τεῦχος Ε΄ (Α΄ ἔκδοση 1906),
ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 31988.

2. Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμος Η΄, Ἀθῆναι 1966.
3. Ἰωαννίδη Κλείτου, Ἐκκλησία Κύπρου, Ἱστορία καὶ Πολιτισμὸς 2000

ἐτῶν, ἐκδ. Ἀλάσια, 1997.
4. Καππαῆ Δημητρίου, Οἱ ἐν Κύπρῳ διαλάμψαντες Ἅγιοι, Κύπρος

1996.
5. Μεγάλη Κυπριακὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμος Ε΄, ἐκδ. Φιλόκυπρος,

Λευκωσία 1986.
6. Παυλίδη Ἄντρου, Ἱστορία τῆς νήσου Κύπρου (ἀπὸ τὸ 58 π.Χ. μέ-

χρι τὸ 1192 μ.Χ.), τόμος Β΄, ἐκδ. Φιλόκυπρος, Λευκωσία 1992.
7. Παυλίδη Ἄντρου, Ἱστορία τῆς νήσου Κύπρου, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως

σήμερα, ἐκδ. Ἠλία Ἐπιφανίου, Λευκωσία 2013.
8. Φειδᾶ Βλασίου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τόμος Α΄, Ἀθῆναι 21995.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

359ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ



360 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Εἶναι καλὴ εὐκαιρία, Ἀργυ-
ρώ μου.

- Δὲ θέλω, μαμά, δὲ χρειάζε-
ται.

- Μπράβο στὸ σχολεῖο σας
ποὺ διοργανώνει ἐξομολόγηση.
Θὰ κάνει καλὸ σὲ πολλὰ παιδιὰ
ποὺ ἴσως δὲν ἔχουν τὴν εὐκαι-
ρία ἢ ἁπλὰ δὲν τὸ σκέφτονται
αὐτὰ ἢ οἱ γονεῖς τους νὰ πᾶνε
σ’ ἕναν πνευματικό. Ἂν δὲ νιώ-
θεις ἄνετα νὰ πᾶς στὸν ἱερέα
ποὺ θὰ ἔρθει στὸ σχολεῖο σας,
μπορεῖς νὰ ἔρθεις στὸν πνευ-
ματικὸ ποὺ πᾶμε μὲ τὸν μπαμ-
πά σου. Τώρα ποὺ ἄρχισε καὶ ἡ
περίοδος προετοιμασίας γιὰ τὸ
Πάσχα εἶναι ἡ καλύτερη ἐποχή.

- Οὔ, βρὲ μαμά, τί νὰ πῶ στὸν
πνευματικό; Εἶμαι μικρή, τί
ἁμαρτίες ἔχω; Κάτσε νὰ πάω

Γυμνάσιο καὶ βλέπουμε.
- Γιὰ σκέψου λίγο... εἶσαι

πάντα σωστὴ ἀπέναντι στὰ
ἀδέρφια σου, στοὺς γονεῖς σου,
στοὺς φίλους σου, στοὺς δα-
σκάλους σου; Ποτὲ δὲ βγαίνει
ἀπὸ τὸ στόμα σου καμιὰ ἄσχη-
μη κουβέντα ἢ κανένα ψεματά-
κι; Ἢ μήπως δέν...

- Ἔ, καλά, μικροπράγματα.
Δὲν ἔχω κάνει δὰ καὶ φόνο;
Αὐτὰ εἶναι συνηθισμένα.

- Καλά... Τί λὲς νὰ πᾶμε μία
βόλτα;

- Πῶς σοῦ ἦρθε
τώρα ἡ βόλτα.
Ἐσὺ ποτὲ δὲν
προτείνεις ἐ-
ξόδους τὶς κα-
θημερινές.

Τὰ σκουπιδάκια τῆς ψυχῆς

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ
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- Ἔ, ἀφοῦ αὔριο ἔχετε
ἐκδρομὴ καὶ δὲν ἔχεις διάβασμα,
ἂς ἀξιοποιήσουμε τὸ ἀπόγευμά
μας μιᾶς καὶ εἶναι καλὸς καὶ ὁ
καιρός. Δὲ θὰ πᾶμε μακριά.
Πάω νὰ πῶ στὸν μπαμπὰ νὰ
κρατήσει γιὰ λίγη ὥρα τὰ μικρά,
πάρε τὸ μπουφάν σου κι ἔρχο-
μαι.

Μητέρα καὶ κόρη κατευθύν-
θηκαν σὲ ἕνα κοντινὸ χωριὸ καὶ
κατέληξαν σὲ ἕνα λιβάδι μὲ
ζωηρὸ πράσινο χορτάρι καὶ λίγα
ἀγριολούλουδα ποὺ ἄρχισαν
δειλὰ δειλὰ νὰ ἐμφανίζονται
τώρα ποὺ πλησίαζε ἡ ἄνοιξη.
Κατὰ τόπους τοποθετήθηκαν
δύο-τρία παγκάκια, γιὰ νὰ μπο-
ροῦν οἱ ἐπισκέπτες νὰ ξεκου-
ράζονται. Κατέβηκαν.

- Μὰ τί ὄμορφο μέρος! Γιατί
δὲν ἔχουμε ξανάρθει ἐδῶ;

- Γιατί εἶναι σχετικὰ κοντὰ στὸ
σπίτι μας καὶ ὅταν βγαίνουμε
οἰκογενειακῶς, προτιμοῦμε νὰ
πηγαίνουμε πιὸ μακρινὲς βόλ-
τες. Κακῶς, ὅμως. Ἔπρεπε νὰ
εἴχαμε ἔρθει κι ἐδῶ καὶ μάλιστα
ἔπρεπε νὰ τὸ κάνουμε συχνά.
Πολλὲς οἰκογένειες ἔρχονται
ἐδῶ, γιὰ νὰ παίξουν τὰ παιδιά

τους. Θέλεις νὰ περπατήσουμε
λίγο;

- Μὰ καὶ βέβαια! Εἶναι πανέ-
μορφα. Ἔτσι μοῦ ’ρχεται νὰ
κυλιστῶ στὸ γρασίδι! Λουλού-
δια μποροῦμε νὰ μαζέψουμε;

- Δὲν εἶναι πολλὰ ἀκόμα,
ἀλλὰ θὰ πάρουμε μερικὰ γιὰ τὸ
βάζο τῆς κουζίνας, ἔτσι γιὰ
ἐνθύμιο. Ὅσο γιὰ τὸ νὰ κυλι-
στεῖς στὸ γρασίδι, μπορεῖς νὰ τὸ
κάνεις. Πᾶμε νὰ περπατήσουμε
λίγο καὶ ἅμα θές...

Ἡ Ἀργυρὼ ἔμεινε ἐκστασια-
σμένη ἀπὸ τὸ τόσο πράσινο ποὺ
ἁπλωνόταν γύρω της. Χοροπη-
δοῦσε, ἄνοιγε τὰ χέρια της,
ἔκανε κύκλους γύρω ἀπὸ τὸν
ἑαυτό της, ὥσπου κουράστηκε
καὶ ζήτησε ἀπὸ τὴ μαμά της νὰ
καθίσουν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παγ-
κάκια.

- Μαμά, κοί-
τα! 

Ἐδῶ ἔ-
χει σακού-
λια ἀπὸ
τσὶπς καὶ
κουτιὰ τῶν
χυμῶν.

- Ναί, συμβαίνει
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αὐτὸ ἀπὸ τότε ποὺ ἔβαλαν τὰ
παγκάκια καὶ συχνάζουν ἐδῶ οἱ
οἰκογένειες μὲ τὰ παιδιά τους,
γιὰ νὰ παίξουν. Εἶναι συνηθι-
σμένο φαινόμενο.

- Κρίμα, χαλᾶνε τὴν ὀμορφιὰ
τοῦ λιβαδιοῦ.

- Ὄχι καὶ τόσο. Εἶναι πολὺ
μικρὰ καὶ λίγα, δὲν εἶναι κάτι ση-
μαντικό.

- Ἀστειεύεσαι, μαμά; Πολλὰ
λίγα, μεγάλα μικρά, εἶναι σκου-
πίδια ποὺ λερώνουν τὸ χῶρο,
μολύνουν τὸ περιβάλλον καὶ
χαλᾶνε τὴν ὡραιότατη εἰκόνα
τοῦ τοπίου. Πρέπει νὰ τὸ ποῦμε
στοὺς ὑπευθύνους νὰ τὰ μαζέ-
ψουν.

- Μὰ δὲν πολυφαίνονται. Ἄσε
νὰ μαζευτοῦν περισσότερα καὶ
βλέπουμε. Λοιπόν, ἂν θὰ κυλι-
στεῖς λίγο στὸ γρασίδι, κάν’ το,
γιατὶ θὰ φύγουμε. Ἀφήσαμε

καὶ τὰ μικρὰ μὲ τὸν μπαμπὰ καὶ
θὰ τὸν κουράσουν.

- Ὄχι, εἴμαστε μιὰ χαρά!
Ἀηδίασα. Στὰ σκουπίδια θὰ
κυλιστῶ;

Χωρὶς νὰ ποῦν τίποτα ἄλλο,
πῆγαν στὸ αὐτοκίνητο καὶ
πῆραν τὸ δρόμο τοῦ γυρισμοῦ.
Εἶχε περίπου ἕνα δεκάλεπτο μέ-
χρι νὰ φτάσουν στὸ σπίτι ἡ μη-
τέρα τῆς Ἀργυρῶς, γιὰ νὰ προ-
σπαθήσει νὰ φέρει τὴν ἀλλαγὴ
στὸν τρόπο σκέψης τῆς κόρης
της.

- Τί σκέφτεσαι, Ἀργυρώ μου;
- Τὴν τελευταία μας κουβέν-

τα. Κατ’ ἀρχάς, χαλάστηκα
πολὺ μὲ τὰ σκουπίδια στὸ λι-
βάδι, μοῦ ἄλλαξαν τὴν καλή μου
διάθεση. Κι ἔπειτα... δὲν περί-
μενα ἀπὸ σένα νὰ τὸ πάρεις
τόσο χαλαρά. Ἄκου, εἶναι λίγα
καὶ μικρά... Καὶ νὰ περιμένουμε



νὰ μαζευτοῦν κι ἄλλα, γιὰ νὰ κά-
νουμε κάτι...

- Μά, ἐγὼ ἐπανέλαβα ἀκριβῶς
τὰ δικά σου λόγια.

- Δὲν εἶπα ἐγὼ ποτὲ νὰ ἀδια-
φοροῦμε γιὰ τὰ λίγα καὶ μικρὰ
σκουπίδια.

- Πῶς δὲν τὸ εἶπες; Ὅταν μι-
λήσαμε γιὰ τὴν ἐξομολόγηση,
εἶπες ὅτι δὲ χρειάζεται νὰ πᾶς,
γιατὶ οἱ ἁμαρτίες σου εἶναι συ-
νηθισμένες καὶ μικρὲς καὶ νὰ πε-
ριμένουμε νὰ πᾶς Γυμνάσιο.
Αὐτὲς τί εἶναι; Σκουπιδάκια
εἶναι κι αὐτές. Σκουπιδάκια
στὸν πανέμορφο κῆπο τῆς
ψυχῆς μας, ποὺ ὁ Θεὸς τὸν
εὐλόγησε νὰ εἶναι καταπράσινος
μὲ λουλούδια, ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι τοῦ ρίχνουμε μικρὰ
στὴν ἀρχὴ κι ὅλο καὶ μεγαλύ-
τερα σκουπίδια, δηλαδὴ τὶς
πράξεις, τὰ λόγια καὶ τὶς σκέ-
ψεις μας.

- Δὲν τὸ σκέφτηκα ἔτσι...
- Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι, ὅμως. Κι

ὅπως τὰ σκουπίδια στὸ λιβάδι

ἦταν πρῶτα ἕνα, μετὰ ἦρθε
ἄλλο ἕνα κι ἄλλο ἕνα κι ὅσο κα-
νεὶς δὲν τὰ μαζεύει, θὰ αὐξά-
νονται καὶ θὰ μεγαλώνει ἡ ἀσχή-
μια, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὴν
ψυχή μας καὶ τὶς ἁμαρτίες.
Μπορεῖ τώρα νὰ εἶναι λίγες καὶ
μικρὲς γιὰ σένα, ἀλλὰ ἂν δὲ φύ-
γουν αὐτές, μετὰ θὰ ἔρθουν κι
ἄλλες νὰ προστεθοῦν καὶ ἡ
εἰκόνα τῆς ψυχῆς θὰ εἶναι πολὺ
ἄσχημη.

- Καλὰ λές. Καλύτερα νὰ
μαζέψω τὰ σκουπιδάκια τῆς
ψυχῆς μου τώρα ποὺ εἶναι λίγα,
γιὰ νὰ τὴ διατηρήσω ὅσο γίνε-
ται πιὸ ἀνοιξιάτικη. Μαμά, θὰ
μοῦ ὑπογράψεις τὴ δήλωση γιὰ
τὴν ἐξομολόγηση;

- Μὰ καὶ βέβαια. Εἰδικὰ τώρα
ποὺ τὸ ζητᾶς ἀπὸ μόνη σου...
Πρώτη μας δουλειὰ μόλις πᾶμε
σπίτι καὶ ὅλα τὰ
ἄλλα μποροῦν
νὰ περιμέ-
νουν.

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
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Ἕνα ξεχωριστό, σύγχρονο καὶ πνευματικὰ ὠφέλιμο, συναξάρι
ἀποτελοῦν τὰ καινούργια βιβλία ἀφιερωμένα ἀποκλειστικὰ
στὸ ἔργο καὶ τὴ μορφὴ τοῦ σύγχρονου Ρώσου Ἁγίου Λουκᾶ,

Ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας. Τὸ τρίτομο ἔργο, «Συ-
νοδοιπορία μὲ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ», ἀποτελεῖ μία πολὺ ἀξιόλογη καὶ πο-
λυετῆ προσπάθεια πιστῶν ἀνθρώπων, ποὺ εἶχαν τὸν πόθο νὰ μάθουν
ὅσο γίνεται περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγί-
ου. Στὰ τρία αὐτὰ βιβλία παρατίθενται ἀφηγήσεις ἀνθρώπων ποὺ ἔζη-
σαν καὶ συνεργάστηκαν μὲ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ, δομημένες ὅμως, μὲ τέ-
τοια ἱστορικὴ συνάφεια γεγονότων ποὺ φωτίζουν πολλὲς ἀπὸ τὶς μέ-
χρι σήμερα ἄγνωστες πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε καὶ ἕνας τόμος-λεύκωμα, μὲ τὸν τίτ-
λο «Ἀγάπησα τὸ μαρτύριο», στὸν ὁποῖο καταγράφονται αὐτούσια λό-
για του Ἁγίου. Πρόκειται γιὰ αὐτοβιογραφία, ποὺ ὁ Ἅγιος, τυφλὸς
πλέον, ὑπαγόρευσε στὴ γραμματέα του Εὐγενία Λέικφλεντ στὴ δύση
τῆς ζωῆς του.

Ἀπὸ μικρὸς ὁ Βαλεντίν (Ἅγιος Λουκᾶς) εἶχε αἰσθανθεῖ στὴν ψυχή
του τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Εἶναι πολὺ συγκινητικοὶ οἱ πιὸ κάτω λόγοι του ποὺ ἀναφέρονται
στὴν κλήση του ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ διακονήσει τὸν πλησίον μέσα ἀπὸ
τὴν ἱερωσύνη: «Τίποτα ὅμως δὲν μὲ ἄγγιζε περισσότερο ἀπὸ τὰ λό-
για τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τοὺς μαθητές Του καθὼς κοιτοῦσε τὰ ὥριμα στά-
χυα: ‘‘ Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ
Κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ’’
(Ματθ. 9, 37 - 38). Ἀνασκίρτησε ἡ καρδιά μου καὶ ἀναφώνησα σιω-
πηλά: “ Ὦ Κύριε! Σοῦ λείπουν ἐργάτες;’’. Ἀργότερα, ὅταν εἶχα γί-

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
«ΤΟ ΦΩΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

«Συνοδοιπορία μὲ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ»

ΔΟΝΤΙ
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νει ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐργάτες στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, ἤμουν σίγουρος
ὅτι αὐτὸ τὸ κείμενο τοῦ εὐαγγελίου ἦταν ἡ πρώτη κλήση τοῦ Κυρί-
ου νὰ ἀφιερωθῶ στὴ διακονία Του» (Ἀγάπησα τὸ μαρτύριο, σ. 33).

Χαρακτηριστικά, ἐπίσης, εἶναι τὰ λόγια μίας νοσοκόμας, ποὺ βοη-
θοῦσε τὸν Ἅγιο στὸ χειρουργεῖο: «Πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὸν εὐγνωμονῶ,
γιατί μοῦ ἔσωσε τὰ μάτια μου… Τὸν θυμᾶμαι στὸ χειρουργεῖο. Ἦταν
πάντα σοβαρός, μὲ αὐτοπειθαρχία. Δὲν φλυαροῦσε, οὔτε γελοῦσε.
Ὅταν χειρουργοῦσε μὲ ἄλλους γιατρούς κι ἔβλεπε ἀδιαφορία ἢ ἀμέ-
λεια τοὺς ἐπέπληττε. Πρὶν χειρουργήσει, προσευχόταν πάντοτε κι,
ὅπως ξέρετε, σχημάτιζε μὲ ἰώδιο τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ πάνω στὸ
σῶμα τῶν ἀσθενῶν» (Βαλεντίνη Γρηγκόριεβνα Μόνικα, Συνοδοιπορία
μὲ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ, τόμος Α΄, σ. 343).

Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς, πέρα ἀπὸ σπουδαῖος γιατρός, ὑπῆρξε προικισμένος
καὶ ταλαντοῦχος καλλιτέχνης. Δημιούργησε ἀξιόλογα ἔργα ζωγρα-
φικῆς, ποὺ ἐκφράζουν πολὺ παραστατικὰ πτυχὲς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Μάλιστα, τὸ λεπτεπίλεπτο ταλέντο του ἀναδείχθηκε ἀκόμη πιὸ δη-
μιουργικὸ κατὰ τὴ λεπτομερῆ σκιτσογράφηση τοῦ ἀνατομικοῦ συ-
στήματος τοῦ ἀνθρώπου στὶς ἐπιστημονικὲς ἰατρικές του μελέτες,
καθὼς καὶ στὸ χειρουργεῖο ἐπὶ τῶν ἀναρίθμητων δύσκολων καὶ πο-
λυσύνθετων ἀσθενειῶν, ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει στὴν ἰατρική του

πορεία.
«Στὴν ἰατρικὴ κοι-

νότητα λεγόταν πὼς ὁ
Ἅγιος μποροῦσε νὰ δια-
γνώσει τὴν ἀρρώστια
μὲ ἕνα ἄγγιγμα τοῦ χε-
ριοῦ του μόνο καὶ νὰ
ἀποφανθεῖ, ἐὰν χρει-
άζεται ἢ ὄχι νὰ γίνει
ἐγχείρηση. Λὲς καὶ
ἔνιωθε μέσα ἀπὸ τὸ
δέρμα τὴ σάρκα καὶ τὰ
ὀστᾶ τοῦ ἀνθρώπου»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

365ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ



366 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ΔΟΝΤΙ

(Λιουντμίλα Σεμιόνοβνα Λεσνίχ, νο-
σηλεύτρια, βοηθὸς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ,
Συνοδοιπορία μὲ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ, τό-
μος Β΄, σ. 129).

«Πῶς ὅμως νὰ μὴν θαυμάσεις τὴν
κατάρτιση καὶ δεξιοτεχνία ἑνὸς Ἀρχιε-
πισκόπου στὴν ἱεραρχικὴ βαθμίδα,
ἀλλὰ Πατριάρχη στὴ χειρουργικὴ δει-
νότητα; Πῶς εἶναι δυνατὸν τὰ ἴδια χέ-
ρια -ἅγια χέρια- νὰ χειρουργοῦν ἐγκέ-
φαλο, καρδιά, ἐχινόκοκκο ὕπατος, νε-
φρά, γυναικολογικὲς ἐπεμβάσεις καὶ
τοκετούς, ἀλλὰ καὶ καταρράκτη;»

(Λουκᾶς Ἀνανίκας, ὀφθαλμίατρος, Ἀγάπησα τὸ Μαρτύριο, σ. 150).
Ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ὁποία τόσο πολὺ βίωνε ὁ Ἅγιος

Λουκᾶς μέσα στὶς βασανιστικὲς δυσχέρειες τῆς ζωῆς του, τὸν κατέ-
στησε σκεῦος θείων ἀρετῶν. Ἐξαιτίας τῆς ἁγίας ζωῆς του κλήθηκε ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία νὰ γίνει ἕνας ἐκ τῶν διαδόχων τῶν Ἀποστόλων, δηλαδὴ
Ἐπίσκοπος. Ὑπῆρξε ἰατρὸς τῶν σωμάτων καὶ ποιμένας τῶν ψυχῶν. Οἱ
δολιότητες, οἱ περιπλανήσεις, οἱ δολοπλοκίες, οἱ φυλακίσεις καὶ οἱ ἐξο-
ρίες στὶς παγωμένες πολικὲς περιοχές, ποτὲ δὲν λύγισαν τὸν ἀκάμα-
το ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν
ἰατρό. Μέσα ἀπὸ τὰ δεινά, εἶχε
πραγματικὰ ἐξοικειωθεῖ μὲ τὸ μαρ-
τύριο ποὺ τόσο πολὺ ἀγάπησε.

Μέσα ἀπ’ αὐτὰ τὰ βιβλία, περι-
γράφεται, κατὰ τὸ δυνατόν, ἡ μαρ-
τυρικὴ καὶ συνάμα ἔνδοξη πορεία τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ, ὅπως τὸν ἔχουν γνω-
ρίσει οἱ συγγενεῖς, οἱ φίλοι, οἱ ἰατροὶ
ἀκόμη καὶ οἱ δεινοὶ τρομοκράτες
τοῦ σταλινικοῦ σοβιετικοῦ κα-
θεστῶτος. Μὲ γλαφυρὴ παραστατι-
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κότητα καὶ ζωντανὲς ἀφηγήσεις, ὁ
ἀναγνώστης συμπάσχει νοερὰ σὲ
κάθε στιγμὴ τῆς βιοτῆς τοῦ Ἁγίου.
Συγκλονίζει ἡ περιγραφὴ ποὺ κάνει ὁ
ἴδιος ὁ Ἅγιος γιὰ τὸ  κατάλυμα ποὺ
ἔμενε, ὅταν τὸν εἶχαν ἐξορίσει στὸν βό-
ρειο πολικὸ κύκλο, πέρα ἀπὸ τὶς ἀχα-
νεῖς καὶ δυσπρόσιτες παγωμένες ἐκτά-
σεις τῆς Σιβηρίας: «Ἦταν ἕνα δωμά-
τιο ἀρκετὰ εὐρύχωρο, μὲ δύο παρά-
θυρα, στὰ ὁποῖα ἀντὶ γιὰ πατζούρια
εἶχε κολλήσει πάνω στὰ τζάμια ὁ πά-
γος. Οἱ χαραμάδες στὰ παράθυρα

ἦταν ἀκάλυπτες καὶ σὲ μία γωνιὰ τοῦ δωματίου φαινόταν ἀπὸ μία
χαραμάδα τὸ λιγοστὸ φῶς τῆς ἡμέρας. Στὸ πάτωμα, σὲ μία γωνιά,
εἶχε μαζευτεῖ χιονοστιβάδα. Ὑπῆρξε καὶ ἄλλη μία χιονοστιβάδα, στὸ
κατώφλι τῆς ἐξώπορτας, ἡ ὁποία δὲν ἔλιωνε ποτέ… Μερικὲς φορὲς
μὲ ξύπναγε τὴ νύχτα ἕνας κρότος, σὰν βροντή, ἀλλὰ δὲν ἦταν ἡ βρον-
τή, παρὰ ὁ πάγος ποὺ ἔσπαγε κατὰ πλάτος τοῦ ποταμοῦ Γενισέι» (Ἀγά-
πησα τὸ μαρτύριο, σ. 172).

* * *
Τὸ τρίτομο τοῦτο ἔργο, καθὼς καὶ ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Ἁγίου

Λουκᾶ, ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πορφύρα» ὑπὸ τὴν ἐκλεκτὴ
ἐπιμέλεια τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου (νῦν Μη-
τροπολίτου Ἀργολίδος) καὶ πρακτορεύονται μέσῳ τοῦ βιβλιοπωλεί-
ου μας πρὸς ὠφέλεια πνευματικὴ τῶν πιστῶν.
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