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Ἀγαπητά µου ἐν Χριστῷ τέκνα,

Μέ ἀφορµή τό κοσµοσωτήριον γεγονός, τό ὁποῖο θά ἑορτά-
σουµε σέ λίγες ἡµέρες, θά ἐπιθυµοῦσα νά διατυπώσω κάποιες σκέ-
ψεις ἐπάνω στό θέµα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ. Σκοπός τῶν σκέ-
ψεων αὐτῶν θά εἶναι νά µᾶς βοηθήσουν νά κατανοήσουµε βαθύτερα
τό νόηµα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀλλά καί νά προετοιµα-
σθοῦµε καταλλήλως γιά νά βιώσουµε πνευµατικά καί ἐσωτερικά τήν
Χάρη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν λέµε ὅτι ὁ Θεός ἐνανθρώπησε, ἐννοοῦµε ὅτι σαρκώθηκε
τό ∆εύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Ὅµως, ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ εἶναι κοινή ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, ὅπως ἄλλωστε καί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Υἱός γίνεται ἄνθρω-
πος, ὁ Πατήρ εὐδοκεῖ στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί τό Ἅγιον Πνεῦµα
συνευδοκεῖ καί συνεργεῖ. Κατ’ αὐτό τόν τρόπο, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, καί ἐθεασάµεθα τήν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς µο-
νογενοῦς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. α΄, 14).
Ἐνῶ τόν Θεό κανείς δέν Τόν εἶχε δεῖ ποτέ, καί κυριαρχοῦσε ἡ ἄγνοια καί
τό σκοτάδι τῆς ἁµαρτίας, «ὁ µονογενής υἱός ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ Πα-
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τρός, ἐκεῖνος (διά τῆς ἐνανθρω-
πήσεώς Του) ἐξηγήσατο» (Ἰωάν.
α΄, 18).

Ἔτσι, ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρω-
πος ὄχι γιά νά µᾶς διδάξει µερικές
ξεχασµένες καί σπουδαῖες ἀλή-
θειες, οὔτε γιά νά εὐεργετήσει
ἁπλῶς τόν ἄνθρωπο, ἀλλά γιά νά
τόν ἑνώσει µέ τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί
στό Πρόσωπό Του ἑνώνει ὑποστα-
τικά τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν
θεία φύση καί διά τοῦ Προσώπου
Του ἑνώνει τόν ἄνθρωπο µέ ὅλη
τήν Ἁγία Τριάδα. ∆ιά τῆς Χάριτος
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
ἄνθρωπος γνωρίζει τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καί Πατρός καί γίνεται κοι-
νωνός τῆς ἐνέργειας τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Γι’ αὐτό καί ἡ σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου δέν συνίσταται
ἁπλῶς στήν βελτίωση τῆς ἠθικῆς
ζωῆς του, ἀλλά στήν ἕνωσή του µέ
τόν Θεό. Γράφει ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Νύσσης ὅτι ἡ θεότητα κε-
νοῦται (ἀδειάζει τόν ἑαυτό της καί
ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος) καί τό
ἀνθρώπινο ἀνακαινίζεται, γίνεται
καινούργια δηµιουργία, λόγῳ τῆς
ἕνωσής του µέ τόν Θεόν καί γίνε-
ται θεῖον: «Κενοῦται µέν γάρ ἡ θε-
ότης ... ἀνακαινοῦται δέ τό ἀνθρώ-
πινον, διά τῆς πρός τό θεῖον
ἀνακράσεως, θεῖον γινόµενον».

Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ

Χριστοῦ ἀποκτήσαµε τήν γνώση
τοῦ Θεοῦ, τήν γνώση τοῦ ἑαυτοῦ
µας, τόν σκοπό καί τό νόηµα τῆς
ζωῆς µας. Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι
«ἦλθον ἵνα (οἱ ἄνθρωποι) ζωήν
ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσιν» (Ἰωάν.
ι΄, 10). Σύµφωνα µέ τήν ἑρµηνεία
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ,
τό «περισσόν» ἔγκειται στό ὅτι κα-
τέστησε τούς ἀνθρώπους ἀδελ-
φούς καί συγκληρονόµους Του. Ὁ
δέ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας
λέγει ὅτι τό «περισσόν» εἶναι ἡ Χά-
ρις τοῦ Παναγίου Πνεύµατος.
Ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό, καί
µετέχουν στήν ζωή Του, αὐτοί
παύουν νά ζοῦν ἁπλῶς µία βιολο-
γική ζωή, ἡ ὁποία ἱκανοποιεῖ µόνο
τίς κοσµικές τους ἐπιθυµίες, καί
πλέον ζοῦν µία πνευµατική ζωή.
Φωτίζονται ἀπό τό φῶς τῆς Χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ, ἔχουν µέσα τους
τήν ἐσωτερική ἀνάπαυση, τήν
εἰρήνη, καί ἡ χαρά τους εἶναι πε-
πληρωµένη, οἱ λογισµοί τους ἅγιοι
καί καθαροί καί γενικά δέν ζοῦν
µόνο τήν σωµατική καί ἐµπαθή
ζωή, ἀλλά γίνονται ἀνώτεροι πνευ-
µατικά καί ὑπερβαίνουν τόν φόβο,
τό ἄγχος, τήν θλίψη καί τόν πόνο,
ἀκόµη καί αὐτό τόν θάνατο. Πλέον
δέν εἶναι µέλη µιᾶς τοπικῆς ἤ
εὐρύτερης κοινωνίας, ἀλλά µέλη
τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς



κοινωνίας τῶν Ἁγίων. Καί αὐτό εἶναι
τό µεγαλύτερο θαῦµα, τό ὁποῖο
µπορεῖ νά βιώσει ὁ ἄνθρωπος. Νά
γίνει κατά Χάριν Θεός καί µέτοχος
τῆς δόξας καί τῆς µακαριότητας
τοῦ Θεοῦ.

Ἐδῶ, ὅµως, δηµιουργεῖται
ἕνα ἐρώτηµα: Ποιό νόηµα ἔχει ἡ
ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ στήν
σηµερινή κοινωνία καί πῶς ὁ σύγ-
χρονος ἄνθρωπος βιώνει τό µυ-
στήριο τῆς θεώσεως του; Τό πρῶ -
το, τό ὁποῖο θά λέγαµε, εἶναι ὅτι
ἔχουµε µία ἀντιστροφή τοῦ νοή-
µατος τῶν Χριστουγέννων. Ἐνῶ ὁ
Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά µᾶς
κάνει µέτοχους τῆς θεότητάς Του,
δηλαδή νά µᾶς θεοποιήσει, ὁ
ἄνθρωπος, µέ τήν ὅλη του ζωή
ἀρνεῖται αὐτή τήν προσφορά καί
θεοποιεῖ τόν ἑαυτό του. Ἔτσι, βλέ-
πουµε µέσα στήν σύγχρονη κοι-
νωνία, πού ζοῦµε, ὁ ἄνθρωπος νά
θεοποιεῖ τήν ἐξυπνάδα του, τίς
οἰκονοµικές, πολιτιστικές, ἐπιστη-
µονικές κλπ. ἱκανότητές του καί νά
ἀγαπᾶ καί νά λατρεύει τίς σαρκι-
κές ἐπιθυµίες καί τά πάθη του, µέ
ἀποκορύφωµα τόν ἐγωϊσµό. Ὅλα
αὐτά, ὅµως, ἀντί νά τόν γεµίζουν
καί νά τόν ὁλοκληρώνουν ὡς
ἄνθρωπο, τόν ὑποβαθµίζουν, τοῦ
στεροῦν τό «περισσόν» τῆς Χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό ὑποφέ-

ρει καί ταλαιπωρεῖται. 
Τό δεύτερο, τό ὁποῖο θέλω

νά ἐπισηµάνω εἶναι ὅτι οἱ περισ-
σότεροι Χριστιανοί ζοῦµε τά Χρι-
στούγεννα µᾶλλον ἐπιφανειακά
µέ ἀποτέλεσµα νά µήν βιώνουµε
τήν πνευµατική τους διάσταση,
πού εἶναι ἡ ἕνωσή µας µέ τόν Χρι-
στό. Εἶναι ὄντως τραγικό νά ζοῦµε
Χριστούγεννα χωρίς τόν Χριστό.
Γιά τούς πολλούς, τά Χριστού-
γεννα εἶναι µία ἑορτή, πού ἐξυπη-
ρετεῖ τίς κοινωνικές καί ψυ χο λο -
 γικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, µία
ἑορτή µέ πολύ ροµαντισµό, συ-
ναισθηµατισµό, φωτεινούς διάκο-
σµους, δῶρα, ἀναβίωση τῶν πα-
τροπαράδοτων ἠθῶν καί ἐθίµων,
ἀνταλλαγή εὐχῶν κ.λπ.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στόν
«Περί ἐνανθρωπήσεως» λόγο του
γράφει ὅτι «ὁ Θεός ἐνηνθρώπη-
σεν ἵνα ἡµεῖς θεοποιηθῶµεν». Ὁ
Θεός γίνεται ἄνθρωπος, Θεάν-
θρωπος. Εἶναι ἡ ἐλπίδα µας, ἡ σω-
τηρία µας, ἡ δόξα µας. Εὔχοµαι
ὅλοι µας νά βιώσουµε τό πραγµα-
τικό νόηµα τῶν Χριστουγέννων, τήν
ἕνωσή µας µέ τόν Χριστό, καί νά
αἰσθανθοῦµε µέσα στίς καρδιές
µας τήν ἀνάπαυση, πού προσφέ-
ρει τό ἄκτιστο φῶς τῆς Χάριτός
Του. Ἀµήν.
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Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Πάφου

κ. Γεωργίου
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Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

τίς µέρες µας, µέ τήν
ἀνάπτυξη τῆς Ἐπιστή-
µης καί τῆς Τεχνολο-
γίας, ἔχει δηµιουργηθεῖ
σέ πολλούς ἀνθρώπους
ἡ λανθασµένη ἀντίληψη

ὅτι ἡ ἐπιστήµη εἶναι ἡ µόνη ὁδός πρός τή
γνώση καί τή φυσική παραγµατικότητα.
Πολλοί τῆς ἀποδίδουν ἰδανικές ἰδιότητες
καί ἀντικειµενικά χαρακτηριστικά, ὅπως
ἄκρα πειστικότητα, ἀναµφισβήτητη βεβαι-
ότητα καί ἀκλόνητη σταθερότητα, ἀντιπα-
ραβάλλοντας την, µάλιστα, µέ τή Θρησκεία
στήν ὁποία ἀποδίδουν σχετικότητα καί ὑπο-
κειµενικό χαρακτῆρα. 

Στό ἄρθρο αὐτό θἄθελα νά ἀµφισβη-
τήσω αὐτή τήν ἐκδοχή, ἀποδεικνύοντας ὅτι
ὑποκειµενικοί παράγοντες καί σχετικότητα
χαρακτηρίζουν καί τήν Ἐπιστήµη, ἡ ὁποία
παρουσιάζει ὡς πρός τίς ἀρχές της πολλές
ὁµοιότητες µέ τήν Θρησκεία.

Ἀρχικές προϋποθέσεις
καί ὁ παράγοντας «πίστη».

Τήν Ἐπιστήµη καί τή Θρησκεία συνδέει,
κατ’ ἀρχήν, κατά ἕνα βαθύ καί οὐσιαστικό
τρόπο ὁ παράγοντας «πίστη». Οἱ περισσό-
τεροι ἐπιστήµονες παραδέχονται σήµερα ὅτι
ὁποιαδήποτε θεώρηση τοῦ κόσµου προϋπο-
θέτει ἕνα ἀρχικό ἄρθρο πίστης πίσω ἀπό τό
ὁποῖο θά ἀναπτυχθεῖ καί µέ τό ὁποῖο θά δε-
θεῖ µία ἐσωτερική λογική. Ο Michael Pola-
nyi, στό βιβλίο του ὑποστηρίζει ὅτι ἡ πίστη
εἶναι ἡ πηγή κάθε γνώσης καί ἰσχυρίζεται ὅτι
τά βασικά µας πιστεύω σέ ὁποιονδήποτε το-
µέα τῆς ζωῆς, συµπεριλαµβανοµένου καί τοῦ
ἐπιστηµονικοῦ, εἶναι ἀναµφισβήτητα, µόνο
ὑπό τήν ἔννοια ὅτι πιστεύουµε πώς πράγµατι
εἶναι ἔτσι. Ὁ Polanyi παραδέχεται πώς «ἡ
ἀλήθεια εἶναι κάτι πού µπορεῖ νά γίνει ἀντι-
ληπτή µόνο πιστεύοντας την» καί δέν ἔχει
καµιά ἀµφιβολία ὅτι «ὅλα τά βασικά πι-

στεύω µας καί στόν ἐπιστηµονικό τοµέα
εἶναι ἀναπόδεικτα». Ἡ ἐπιστηµονική θεωρία
π.χ. τῆς προέλευσης τοῦ κόσµου ἀπό µία µε-
γάλη ἔκρηξη, τό Big Bang, ξεκινᾶ ἀπό τήν
ὑπόθεση, τήν πίστη, ὅτι ὑπῆρξε ἡ µεγάλη
ἔκρηξη. Χωρίς τή βασική πίστη ὅτι ὑπῆρξε ἡ
µεγάλη ἔκρηξη τό ὅλο οἰκοδόµηµα πού κτί-
ζουν οἱ ἐπιστήµονες θά κατέρρεε. Οἱ ἐπι-
στήµονες, βέβαια, δέν χρησιµοποιοῦν τό
ρῆµα «πιστεύω» ὅπως κάνουν οἱ θρησκευό-
µενοι ἄνθρωποι. Οἱ ἐπιστηµονικές ὑποθέ-
σεις τους ὡστόσο φαίνονται νά ’ναι διακη-
ρύξεις πίστεως.

Καί πράγµατι ποιά διαφορά ὑπάρχει ὡς
πρός τήν πίστη σέ ὕπαρξη ἀρχικῶν ἀναπό-
δεικτων προϋποθέσεων τῆς ἀρχῆς τοῦ κατά
Ἰωάννη Εὐαγγελίου καί τῆς ἐπιστηµονικῆς
θεωρίας γιά προέλευση τοῦ κόσµου ἀπό µία
µεγάλη ἔκρηξη τό Big Bang;

Παραθέτω ἐνδεικτικά τίς δύο διακηρύ-
ξεις, ἐκφράζοντας καί τήν ἐπιστηµονική ὑπό-
θεση κατά τό ἰδίωµα τοῦ Εὐαγγελιστῆ. Λέει
τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο: «Ἐν ἀρχή ἦν
ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί
Θεός ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρός
τόν Θεόν. Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καί χω-
ρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἐν ὅ γέγονεν. Ἐν
αὐτῷ ζωή ἦν καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώ-
πων…» (Ἰω. α΄, 1 – 4).

Καί ἡ θεωρία τοῦ Big Bang: «Ἐν ἀρχῇ
ἦν ἡ Μεγάλη Ἔκρηξις. Ἡ Ἔκρηξις ἦν αὐτο-
γέννητος καί δέν ὑπάρχει νόηµα εἰς τυχόν
ἐρώτησιν περί τοῦ αἰτίου της ἤ περί τοῦ
ἐκραγέντος. Ἡ Ἔκρηξις ἦν ἐν Ἀρχῇ (πρός
τόν ἑαυτό της). Πάντα (περιλαµβανοµένου
τοῦ χρόνου, τοῦ χώρου καί τῆς αἰτιότητος)
δι’ αὐτῆς ἐγένετο καί χωρίς αὐτῆς ἐγένετο
οὐδέ ἐν ὅ γέγονεν. Ἐν τῇ Ἐκρήξει ζωή ἦν
περιλαµβανοµένης τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώ-
πων…».

Νοµίζω οἱ ὁµοιότητες εἶναι καταπλη-
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κτικές καί ἐµφανεῖς σέ ὅλους.
Σύµφωνα µέ τόν Polanyi στήν Ἐπιστήµη

ὁ παράγοντας πίστη ἐκδηλώνεται:
Πρῶτα στό πεδίο τῆς µεθοδολογίας: Ὁ

ἐπιστήµονας παραδέχεται, πιστεύει, ὅτι ἡ
ἐπιστηµονική µέθοδος εἶναι ἀποτελεσµατική.
Χωρίς πίστη στήν ἀποτελεσµατικότητα τῆς
µεθόδου του, δέν θά εἶχε νόηµα νά ἐπιχει-
ρήσει ὁ,τιδήποτε. Ἔτσι κάθε γνώση ἔχει τήν
ἔννοια µίας ἀποδοχῆς. 

Κι ὕστερα ὁ παράγοντας «πίστη» ἐκδη-
λώνεται στήν ἀποδοχή τῶν ἀνακαλύψεων
καί γενικά τῆς ἐργασίας τῶν προηγούµενων
ἐπιστηµόνων. Ἄν κάθε ἐπιστήµονας δέν πί-
στευε ὅτι ἡ δουλειά τῶν προηγούµενων συ-
ναδέλφων του ἦταν ὀρθή, ἄν ἤθελε νά ἐπι-
βεβαιώσει ὁ ἴδιος ὅλους τούς νόµους καί τίς
ἀρχές πού διατυπώθηκαν καί ἐλέγχθηκαν
προηγουµένως, δέν θά προλάµβανε νά προ-
χωρήσει σέ τίποτα τό νέο. Ἔτσι καί στόν
ἐπιστηµονικό τοµέα λέει o Polanyi: «Τό µε-
γαλύτερο µέρος τῶν ὅσων ξέρουµε τό
ἔχουµε ἀπό δεύτερο χέρι, µέ τό νά ἐµπι-
στευόµαστε ἄλλους».

Ὑποκειµενικοί παράγοντες
καί στοιχεῖα ἀβεβαιότητας

Σέ παλαιότερες ἐποχές ὑπῆρχε ἡ ἀντί-
ληψη ὅτι τό κάθε τί στόν τοµέα τῆς Ἐπι-
στήµης χαρακτηριζόταν ἀπό ἄκρα ἀντικει-
µενικότητα, σ’ ἀντίθεση πρός τήν περιοχή
τῆς Θρησκείας ὅπου ὑπεισέρχονταν ὑποκει-
µενικοί παράγοντες. Σήµερα ὅµως τά πράγ-
µατα ἄλλαξαν καί ὑπάρχουν στήν περιοχή
αὐτή πολλά ἐρωτήµατα πού πρέπει νά ἀπαν-
τηθοῦν: Τέτοια ἐρωτήµατα ἀναφέρονται π.χ.
στό ἄν ἡ ἀλήθεια καί ἡ γνώση εἶναι πράγ-
µατα ἀνεξάρτητα ἀπό τό πρόσωπο τοῦ ἐρευ-
νητῆ, ἄν ἡ ἐπιστηµονική γνώση ἔχει κάποια
ἰσχύ ἀνεξάρτητα ἀπό τό χῶρο καί τό χρόνο,
ἤ, ἀντιθέτως, ἄν τά ἀποτελέσµατα τῆς ἐπι-
στηµονικῆς µεθόδου ἐξαρτῶνται ἀπό τόν

κάθε ἐπί µέρους ἐρευνητή καί τή θέση του,
καί ἄλλα πολλά.

Ἡ νευτώνεια ἀντίληψη γιά τήν ὕπαρξη
ἀπόλυτου χώρου καί ἀπόλυτου χρόνου ἔχει
ἐγκαταλειφθεῖ. Ὡς γνωστό, σύµφωνα µέ τή
θεωρία τῆς Σχετικότητας, δύο παρατηρη-
τές θά ἔχoυν διαφορετική ἀντίληψη τοῦ χρό-
νου καί θά περιγράφουν τά διάφορα γεγο-
νότα βάσει αὐτῆς τῆς ἀντίληψης ἄν
κινοῦνται µέ διαφορετική ταχύτητα σέ
σχέση µέ τά παρατηρούµενα γεγονότα. Ὁ
χῶρος καί ὁ χρόνος ἐξαρτῶνται ἐπίσης ἀπό
τό πεδίο βαρύτητας στό ὁποῖο ἀναφερόµα-
στε. Ἕνας παρατηρητής π.χ. θά ἀντιλαµ-
βανόταν κάποιο ἄνθρωπο πού «ἔπεσε» σέ
µία µαύρη ὀπή – πού ὅπως ξέρουµε χαρα-
κτηρίζεται ἀπό τροµακτικά ἰσχυρό πεδίο
βαρύτητας – ὅτι κινεῖται ὅλο καί πιό ἀργά.
Ὁ παρατηρητής θά δεχόταν συνεχῶς καί
λιγότερο φῶς ἀπ’ αὐτόν κι ἀργότερα δέν
θά τόν ἔβλεπε καθόλου.

Ὁ ἄνθρωπος στή µαύρη ὀπή θά εἶχε
ἄλλη ἐµπειρία γιά τόν παρατηρητή. Θά τόν
ἔβλεπε νά κινεῖται ταχύτατα καί σέ πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα θά ἔβλεπε τό θά-
νατο ὄχι µόνο τοῦ ἰδίου ἀλλά ἀκόµα καί
τῶν ἐγγονιῶν καί τῶν δισεγγόνων τῶν ἐγγο-
νιῶν τοῦ παρατηρητῆ. Ἀκόµα θά µποροῦσε
νά δεῖ καί τό τέλος τοῦ ἥλιου. Μέ ἄλλα λό-
για οἱ δύο αὐτοί ἄνθρωποι θά ἔχουν διαφο-
ρετική αἴσθηση καί διαφορετική µέτρηση
τοῦ χρόνου. Χῶρος καί χρόνος δέν συµπε-
ριφέρονται πάντα ὅπως στά συµβατικά
ἐργαστήριά µας ὅπου οὔτε τόσο γρήγορα κι-
νούµαστε ὁ ἕνας σέ σχέση µέ τόν ἄλλο, οὔτε
κι ἔχουµε ἕνα ἰσχυρό πεδίο βαρύτητας.

Ἡ σύγχρονη Ἐπιστήµη ἀρνεῖται τήν
αὐστηρή ἀντικειµενικότητα τῆς γνώσης
ἀφοῦ αὐτή συνδέεται µέ τόν κάθε παρατη-
ρητή, τό χῶρο καί τό χρόνο. 

Στή σύγχρονη Ἐπιστήµη ἡ θέση τοῦ πα-
ρατηρητῆ ἔχει ἀναβαθµισθεῖ κι ἡ γνώση συν-
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δέεται ἄµεσα µαζί του. Ὅπως χαρακτηρι-
στικά παρατηρεῖ ὁ Stephen Toulmin, «κάθε
παρατήρηση καί κάθε πείραµα εἶναι µία
δράση στήν ὁποία παίρνουµε ἐνεργό µέρος,
δέν παρατηροῦµε ἁπλῶς».

Ποιός ἐξάλλου ἀµφισβητεῖ τό γεγονός
ὅτι ἡ ἐπιστηµονική γνώση εἶναι νοητή µέσω
τῆς διατύπωσης καί µορφοποίησης πού παίρ-
νει ἀπό τόν ἐρευνητή; Ὁ Polanyi ὑπενθυµί-
ζει στήν περίπτωση αὐτή ὅτι στήν Ἐπιστήµη
βασικό στοιχεῖο τῆς ἀνακάλυψης εἶναι ἡ δη-
µιουργική φαντασία πού εἶναι κάτι τό πολύ
προσωπικό καί ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀξιολό-
γηση µίας πληροφορίας συνιστᾶ πάντα µίαν
ὑποκειµενική κρίση.

Τονίζεται τέλος ἀπό πολλούς ὅτι ἡ εἰκόνα
πού ἔχουµε γιά τόν κόσµο εἶναι συνάρτηση
τῆς ἀνθρώπινης κατασκευῆς καί τῶν αἰσθη-
τηρίων πού διαθέτουµε. Ὁ κόσµος ὅπως τόν
γνωρίζουµε εἶναι ὁ κόσµος τῆς ἀνθρώπινης
ἀντίληψης καί δράσης. Ἄλλοι συντελεστές,
ἄλλα δεκτικά ὄργανα, θά συντελοῦσαν ὥστε
ὁ κόσµος νά µᾶς φαίνεται διαφορετικός,
ὅπως διαφορετικός φαίνεται στά διάφορα
ζῶα.

Ὑποκειµενικοί λοιπόν παράγοντες καί
στοιχεῖα ἀβεβαιότητας ὑπεισέρχονται καί
στήν Ἐπιστήµη.

Ὁ ρόλος τῶν αἰσθήσεων
Πολλοί ἐξαίρουν τά µέσα πρόσκτησης

τῆς ἐπιστηµονικῆς γνώσης - τίς αἰσθήσεις –
καί ἀντιπαραβάλλοντας τά πρός τήν πίστη
καί τή θρησκευτική διαίσθηση δίνουν σ’ αὐτά
ἰδανικές ἰδιότητες. Λίγοι ὑποψιάζονται ὅτι
εἶναι δυνατόν οἱ αἰσθήσεις µας νά µᾶς ἀπα-
τοῦν.

Ὁ καθηγητής Ν.R. Hanson ἐξετάζει
ἐπισταµένα τό γεγονός ὅτι δύο καθόλα ἐντά-
ξει παρατηρητές πού βλέπουν ἕνα ἀντικεί-
µενο ἀπό τήν ἴδια θέση καί κάτω ἀπό τίς
ἴδιες φυσικές συνθῆκες, δέν ἔχουν συνήθως

τίς ἴδιες ὀπτικές ἐµπειρίες. Αὐτό σηµαίνει,
κατά τόν Hansοn, πώς ὅ,τι βλέπουµε δέν
ἐξαρτᾶται µόνο ἀπό τήν εἰκόνα πού δηµι-
ουργεῖται στόν ἀµφιβληστροειδῆ χιτώνα τοῦ
µατιοῦ µας. Σέ τέτοια περίπτωση οἱ δύο πα-
ρατηρητές θά ἔβλεπαν τό ἴδιο πρᾶγµα.
Ἐκεῖνο πού βλέπει ἕνας παρατηρητής ἐπη-
ρεάζεται τά µέγιστα ἀπό τίς γνώσεις καί τήν
ἐµπειρία του.

Ἕνας ἄλλος ἐπιστήµονας, ὁ Α.F. ChaΙ-
mers λέει πώς «ἡ ὀπτική ἐµπειρία πού ἔχει
ἕνας παρατηρητής ἐξαρτᾶται καί ἀπό τίς
προσδοκίες του». Εἶναι ἐξ ἄλλου κοινά ἀπο-
δεκτό ὅτι «βλέπουµε ὅ,τι θέλουµε καί ἀκοῦµε
ὅ,τι ἐπιθυµοῦµε».

Μά καί ἀπό τίς ἄλλες αἰσθήσεις δέν
ἔχουµε πάντα ἀσφαλεῖς πληροφορίες.
Θυµᾶστε ὅλοι ἕνα γνωστότατο πείραµα ἀπό
τά µαθητικά µας χρόνια µέ τρία δοχεῖα πού
περιεῖχαν ζεστό, κρύο καί χλιαρό νερό ἀντί-
στοιχα. Ἄν βυθίζαµε τό ἕνα χέρι στό ζεστό
νερό θά εἴχαµε τήν αἴσθηση τοῦ ζεστοῦ νε-
ροῦ. Ἄν βυθίζαµε τό ἄλλο χέρι στό κρύο
νερό πάλι θά εἴχαµε τήν πληροφορία γιά
κρύο νερό. Μά ἄν, βγάζοντας τά δύο χέρια
ἀπό τό ζεστό καί τό κρύο νερό, τά βυθίζαµε
ἀµέσως στό χλιαρό, δέν θά εἴχαµε τήν ἴδια
πληροφόρηση γιά τή θερµοκρασία τοῦ νεροῦ
αὐτοῦ. Τό ἕνα χέρι (αὐτό πού προηγουµένως
ἦταν στό ζεστό νερό) θά µᾶς πληροφοροῦσε
ὅτι πρόκειται γιά κρύο νερό, ἐνῶ τό ἄλλο ὅτι
πρόκειται γιά ζεστό νερό.

Μέ τά παραδείγµατα πού ἀναφέραµε δέν
διατείνεται κανείς πώς ὅ,τι βλέπουµε,
ἀκοῦµε ἤ αἰσθανόµαστε δέν ἔχουν νά κά-
νουν τίποτα µέ τήν πραγµατικότητα. Ἐκεῖνο
πού τονίζεται εἶναι ὅτι εἶναι δυνατό οἱ αἰσθή-
σεις µας νά µᾶς ἀπατοῦν καί ὅτι ἕνα ση-
µαντικό µέρος τῆς γνώσης µας γιά τόν κόσµο
πού µᾶς περιβάλλει εἶναι δηµούργηµα µιᾶς
ἐσωτερικῆς νοητικῆς κατάστασης πού
ἐξαρτᾶται ἀπό προηγούµενες γνώσεις κα-

Ἁγία Γραφή
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θώς καί τίς προσδοκίες µας. Ἀπ’ αὐτή τήν
ἄποψη παρατηρήσεις καί πειράµατα – ἐφό-
σον χρησιµοποιοῦν τίς αἰσθήσεις µας – δέν
εἶναι ἀπολύτως ἀκριβῆ. Οἱ παράγοντες τοῦ
λάθους καί τῆς παραπλάνησης συµφύονται
µέ τήν ἐπιστηµονική µέθοδο, ἔστω κι ἄν ὁ πο-
λύς κόσµος µένει ἀνυποψίαστος αὐτῶν τῶν
καταστάσεων.

Ὕπαρξη ὁρίων γιά τήν Ἐπιστήµη
Αὐτοί πού θεωροῦν τήν Ἐπιστήµη ὡς

πανάκεια, θά πρέπει ἀκόµα νά ἔχουν ὑπόψη
τους πώς ἡ ἐπιστηµονική µέθοδος κι ἡ ἐπι-
στηµονική προσέγγιση ἀφήνουν ἔξω ἀπό τό
πεδίο τῆς ἔρευνάς τους, καί δέν µποροῦν νά
ἐξερευνήσουν πολλούς τοµεῖς τῆς πραγµα-
τικότητας. ∆έν µποροῦµε π.χ. νά ἐξηγήσουµε
µέ ἐπιστηµονικούς ὅρους καί χρησιµοποι-
ώντας τήν ἐπιστηµονική µέθοδο, τή συγκί-
νηση πού κατακλύζει ἕνα εὐσεβῆ χριστιανό
ὅταν ἐπισκέπτεται γιά πρώτη φορά τό Γολ-
γοθᾶ, ἤ τό ἀνακάτωµα τῶν αἰσθήσεων πού
νιώθει ἕνας Κύπριος, ἤ ὁποιοσδήποτε ἀλύ-
τρωτος Ἕλληνας ὅταν ἀντικρύζει γιά πρώτη
φορά τόν Παρθενώνα. Οὔτε καί τήν ὀµορ-
φιά ἑνός ἡλιοβασιλέµατος θά µποροῦσαν νά
περιγράψουν οἱ ἐπιστηµονικοί ὅροι. Ἡ
ἔκταση τῶν ἀπαντήσεων πού µποροῦν νά
δοθοῦν ἀπό τήν Ἐπιστήµη περιορίζεται ἀπό
τό εἶδος τῶν ἐρωτήσεων πού µποροῦν νά
ἀναδυθοῦν ἀπό αὐτήν. Ἡ Ἐπιστήµη ἀσχο-
λεῖται περιγραφικά καί ἱστορικά µέ τόν κό-
σµο, µέ τά «πῶς;» καί «πότε;» ἐρωτήµατα γι’
αὐτόν, ὄχι ὅµως καί µέ τά «γιατί;» καί τά
«γιά ποιό σκοπό;» ἐρωτήµατα. Ἡ Ἐπιστήµη
δέν ἀναφέρεται σέ σκοπό γύρω ἀπό τά γε-
γονότα καί τόν κόσµο. 

Ἐπιστηµονική καί Θρησκευτική
ἐµπειρία

Ἡ θρησκευτική ἐµπειρία ἔχει τό χαρα-

κτήρα τῆς ἀποκάλυψης. Αὐτό συνιστᾶ µία
γενική παραδοχή. Μά καί στήν περιοχή τῆς
Ἐπιστήµης εἶναι εὐρύτατα ἀποδεκτό ὅτι ἡ
διαίσθηση εἶναι ἕνας βασικότατος παρά-
γοντας στίς προσπάθειες γιά ἐξήγηση ἑνός
φαινοµένου, τή λύση ἑνός προβλήµατος ἤ τή
συγκρότηση µίας θεωρίας. Ἡ διαίσθηση
ὅµως εἶναι ἕνα εἶδος πίστης, µία προσδοκό-
µενη ἀποκάλυψη. Ὁ Einstein ἀναφέρει ὅτι
οἱ µηχανισµοί τῆς ἀνακάλυψης στήν Ἐπι-
στήµη δέν εἶναι οὔτε λογικοί οὔτε κἄν δια-
νοητικοί. Εἶναι µία ξαφνική ἔλλαµψη, ἕνα
εἶδος ἔκστασης. Πολύ ἀργότερα τό πείραµα
καί ἡ λογική ἀνάλυση ἐπιβεβαιώνουν ἤ ἀπορ-
ρίπτουν αὐτή τή διαίσθηση. 

Τί συµβαίνει ὅµως ὡς πρός τή δυνατό-
τητα ἐπιβεβαίωσης ἤ ἐπανάληψης µίας
ἁπλῆς ἐπιστηµονικῆς καί µίας θρησκευτικῆς
ἐµπειρίας; Μποροῦµε νά ἐπισηµάνουµε κι
ἐδῶ κάποιες ὁµοιότητες ἤ τά πράγµατα στήν
περίπτωση αὐτή παρουσιάζονται µέ µία δια-
µετρική ἀντίθεση; 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα µίας ἐπιστη-
µονικῆς ἐµπειρίας εἶναι ἡ δυνατότητα κά-
ποιας ἐπανάληψής της. Μπορεῖ δύο ἄν θρω-
ποι νά βλέπουν ἕνα δέντρο µέ διαφορετικές
λεπτοµέρειες, ἡ γενική ἐµπειρία τους ὅµως
θά ἀναφέρεται σέ δέντρο. Μποροῦµε νά
ποῦµε τό ἴδιο γιά τίς θρησκευτικές ἐµπει-
ρίες; Ἤ τουλάχιστον ὑπάρχει κάποια σχέση
στή δυνατότητα ἐπανάληψης ἤ τήν ἐπιβε-
βαίωση τῶν ἐµπειριῶν στό θρησκευτικό
ὅπως καί στόν ἐπιστηµονικό τοµέα;

Εἶναι ἀλήθεια πώς δύο ἄνθρωποι κάτω
ἀπό τίς ἴδιες συνθῆκες δέν ἔχουν τήν ἴδια
θρησκευτική ἐµπειρία. Ἀκούοντας π.χ. ἕνα
ψαλµό κάποιος µπορεῖ νά καταληφθεῖ ἀπό
συγκίνηση καί νά νιώθει τήν ἄµεση παρουσία
τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἕνας δεύτερος ἀκούοντας τόν
ἴδιο ψαλµό τήν ἴδια ὥρα καί στόν ἴδιο χῶρο
νά µή νιώθει τίποτα. Μά αὐτό µπορεῖ νά γί-
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νει καί σέ ἄλλους τοµεῖς τῆς ζωῆς. Ἕνας τε-
χνικός π.χ. πού ἀσχολεῖται µέ τή διόρθωση
τῶν βλαβῶν στούς καθρέπτες ἑνός τηλεσκο-
πίου, µπορεῖ νά ἐξετάζει τό τηλεσκόπιο καί
νά βλέπει µόνο καθρέπτες µέ διάφορες ἀντα-
νακλάσεις. Ἕνας ἀστρονόµος ὅµως µπορεῖ
κάτω ἀπό τίς ἴδιες συνθῆκες νά δεῖ ἕνα ἐνδια-
φέροντα γαλαξία. Ὁ ἕνας βλέπει τό µέσον,
ὁ ἄλλος βλέπει διά τοῦ µέσου. Τό ἴδιο συµ-
βαίνει καί µέ τίς θρησκευτικές ἐµπειρίες. ∆ύο
ἄνθρωποι ἀκούουν τόν ἴδιο ψαλµό, ὁ ἕνας
ὅµως ἀκούει µόνο τόν ψαλµό, ὁ ἄλλος
ἀκούει τό Θεό νά µιλᾶ διά τοῦ ψαλµοῦ. Νο-
µίζω ὅτι αὐτό συνιστᾶ µίαν ἀπάντηση στό
ἐρώτηµα γιατί οἱ θρησκευτικές ἐµπειρίες δέν
εἶναι κοινές γιά ὅλους τους ἀνθρώπους.
Αὐτό ἐξάλλου συµβαίνει καί µέ τίς ἐπιστη-
µονικές ἐµπειρίες, τουλάχιστο σέ κάποιο
βαθµό.

Ἀκόµα ἕνα παράδειγµα µπορεῖ νοµίζω
νά διευκρινίσει γιατί µία προσωπική θρη-
σκευτική ἐµπειρία δέν µπορεῖ πολλές φορές
νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό ἕνα δεύτερο πρόσωπο:
Ἄν κάποιος διατείνεται πώς ἕνα εἰδικό βι-
βλίο βρίσκεται στό δωµάτιό του, πάνω στό
γραφεῖο του, µποροῦµε νά ἐπιβεβαιώσουµε
τόν ἰσχυρισµό του, ρίχνοντας µία µατιά στό
γραφεῖο του. Μά ἀκόµα καί γι’ αὐτή τήν
ἁπλή περίπτωση χρειάζονται κάποιες προ-
ϋποθέσεις γι’ αὐτή τήν ἐπιβεβαίωση. Κά-
ποιος πού δέν βρίσκεται στό δωµάτιο ἤ πού
βρίσκεται στό δωµάτιο ἀλλά σέ θέση ἀπό
τήν ὁποία τό βιβλίο δέν εἶναι ὁρατό, δέν
µπορεῖ νά ἔχει τήν ἐµπειρία τῆς ὕπαρξης
τοῦ βιβλίου. Ἀκόµα ἄν κάποιος ἔχει δανει-
σθεῖ τό βιβλίο, πάλι δέν µποροῦµε νά ἐπιβε-
βαιώσουµε τήν ὕπαρξή του. Αὐτό ὅµως δέν
σηµαίνει ὅτι ἡ ἀρχική ἐµπειρία τοῦ πρώτου
προσώπου δέν ὑπάρχει ἤ εἶναι ψευδής. Ἐπί
πλέον τό πρόσωπο πού προσπαθεῖ νά ἐπι-
βεβαιώσει τήν πρώτη ἐµπειρία, τήν ὕπαρξη

δηλαδή τοῦ βιβλίου, δέν πρέπει νά εἶναι τυ-
φλό. Ἀκόµα ὁ φωτισµός στό δωµάτιο πρέπει
νά εἶναι ἐπαρκής, τό πρόσωπο πρέπει νά
εἶναι ἱκανό νά ἀναγνωρίζει τό βιβλίο,
πρᾶγµα πού σηµαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχει κά-
ποια ἀντίληψη γιά τό περιεχόµενο τοῦ βι-
βλίου κ.τ.λ.

Μέ ἄλλα λόγια ἄν κάποιος θέλει νά κάµει
µίαν προσεγµένη παρατήρηση ἤ νά ἔχει µίαν
ἐµπειρία κάποιου πράγµατος, ἡ ὕπαρξη
αὐτοῦ τοῦ πράγµατος δέν ἀρκεῖ. Πρέπει νά
πληροῦνται κάποιες προϋποθέσεις καί ὁ πα-
ρατηρητής πρέπει νά ἔχει κάποια εἰδίκευση
καί νά διαθέτει τίς κατάλληλες δεξιότητες.
Ἄν κάποιος µή εἰδικός δέν µπορεῖ νά ἀνα-
γνωρίσει κάποιο µικρόβιο στό µικροσκόπιο
αὐτό δέν σηµαίνει ὅτι τό µικρόβιο δέν ὑπάρ-
χει ἤ δέν µπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτό ἀπό ἕνα
εἰδικό.

Τό ἴδιο συµβαίνει καί µέ τίς θρησκευτικές
ἐµπειρίες. Τί σηµαίνει ὅµως «εἰδίκευση τοῦ
παρατηρητῆ» σ’ αὐτή τήν περίπτωση; Ση-
µαίνει πώς αὐτός θά πρέπει νά «ἐκζητεῖ τόν
Κύριον», ὅποτε δέν θά βλέπει µόνον τό µέσο
ἀλλά θά βλέπει διά τοῦ µέσου. Θά πρέπει
ἀκόµα νά ἔχει κάποια προπαίδεια, νά ἔχει
διδαχθεῖ πῶς θά ἀναγνωρίζει τίς ἐνέργειες
τοῦ Θεοῦ, νά ζεῖ κατά τόν πρέποντα τρόπο
κ.ο.κ.

Συµπερασµατικά θά µπορούσαµε νά
ποῦµε πώς οὔτε πανάκεια οὔτε κανόνας καί
µέτρο ἀντικειµενικότητας εἶναι ἡ Ἐπιστήµη.
Ὑποκειµενικοί παράγοντες πάντοτε ὑπάρ-
χουν σ’ αὐτή. Γι’ αὐτό κι ἡ Ἐπιστήµη ἐπι-
φυλάσσει πάντα στόν ἑαυτό της τό δικαίωµα
νά ἔχει κάµει λάθος καί νά µπορεῖ νά ἀντι-
καταστήσει σέ κατοπινό στάδιο µία θεωρία
της µέ µία ἄλλη πού νά ἀνταποκρίνεται κα-
λύτερα σέ νέα δεδοµένα. 

Ἁγία Γραφή
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ταν στά βιβλία τῆς ∆ογ-
µατικῆς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας γίνεται λόγος
περί Ἱερᾶς Παραδόσεως
καί κατονοµάζονται οἱ
γραπτές πηγές της, µε-
ταξύ τῶν ἄλλων πηγῶν

ἀναφέρονται καί τά κείµενα τῆς θείας
λατρείας καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕµνοι.
Οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕµνοι λοιπόν µαζί
µέ τά ὑπόλοιπα κείµενα τῆς λατρείας
ἔχουν θεολογική ἀξία καί σπουδαι-
ότητα ἀνάλογη ἐκείνης τῶν δογµα-
τικῶν καί νοµοκανονικῶν ἀποφά-
σεων τῶν Οἰκουµενικῶν καί
Τοπικῶν Συνόδων καί τῶν συγ-
γραµµάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας µας. Αὐτό ἰσχύει
πρωτίστως καί κυρίως γιά τά κεί-
µενα τῶν Θείων Λειτουργιῶν (Ἱεροῦ
Χρυσοστόµου, Μεγάλου Βασιλείου,
Προηγιασµένων Τιµίων ∆ώρων,
Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
κ.λπ.), τά κείµενα τῶν Ἀκολουθιῶν
τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων (Βαπτίσεως,
Γάµου κ.ο.κ) καί γιά τούς ἐκκλη-
σιαστικούς ὕµνους τῶν µεγάλων ∆ε-
σποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν
πού ἔχουν γραφεῖ ἀπό ἁγίους ὑµνο-

γράφους (Ἅγ. Ἰωάννης ὁ ∆αµα-
σκηνός, Ἅγ. Ρωµανός ὁ Μελωδός,
Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Μελωδός ἐπίσκο-
πος Μαϊουµᾶ κ.α.) καί πού ἀποτε-
λοῦν ἄριστη καταγραφή τῆς θεολο-
γίας καί συνοπτική ἔκθεση τῆς
δογµατικῆς διδασκαλίας τῆς
Ἐκκλησίας µας.

Ἡ θεία λατρεία καί ἡ ὑµνογραφία
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτε-
λοῦν ἕναν µοναδικῆς ἀξίας καί κάλ-
λους θησαυρό, πού δέν συναντᾶται
σέ καµιά χριστιανική ὁµολογία. Ἡ
Ὀρθόδοξή µας Ἐκκλησία ξεχωρίζει
καί εἶναι γνωστή στούς µή Ὀρθο δό -
ξους Χριστιανούς γιά τό λειτουργικό
καί ὑµνογραφικό της πλοῦτο. ∆έν
εἶναι καθόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι
ἡ λέξη «Ὀρθοδοξία» (=ὀρθή δόξα)
ἔχει διπλή ἔννοια; σηµαίνει ἀφ’ ἑνός
µέν τήν ὀρθή πίστη, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν
ὀρθή λατρεία. Ὀρθή πίστη καί ὀρθή
λατρεία εἶναι τόσο ἀλληλένδετα µε-
ταξύ τους, ὥστε δέν µπορεῖ νά ὑπάρ-
ξει τό ἕνα χωρίς τό ἄλλο. Ὁ ἁπλός
πιστός διδάσκεται τό δόγµα καί τή
θεολογία τῆς Ἐκκλησίας κατά κύριο
λόγο µέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική
λατρεία καί τήν ἐκκλησιαστική ὑµνο-

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Βοσκοῦ
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γραφία. Γι’ αὐτό καί ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἔδωσε ὅλες τίς δυνάµεις της,
ὥστε νά προσδώσει στή λατρεία της τήν
αἴσθηση τοῦ οὐρανίου κάλλους  καί τῆς
οὐράνιας ὀµορφιᾶς. Στήν ὀρθόδοξη λα-
τρεία µπορεῖ κανείς νά βρεῖ τήν ὡραι-
ότερη ποίηση, τήν ὡραιότερη µουσική,
τήν ὡραιότερη ζωγραφική, πού ἀπευθύ-
νεται ὄχι στίς κοσµικές, ἀλλά στίς πνευ-
µατικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, στήν
ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιά προσευχή καί
ἐπικοινωνία µέ τό Θεό. Ὡς ἐκ τούτου ἡ
ὀρθόδοξη λατρεία εἶναι κυριολεκτικά ὁ
«οὐρανός ἐπί γῆς», ἡ παρουσία δηλαδή
τοῦ οὐρανοῦ πάνω στή γῆ.

Εἶναι ἴσως σέ πολλούς γνωστό τό πῶς
ὁ ρωσικός λαός ἀσπάστηκε τήν ὀρθόδοξη
πίστη. Ὁ Πρίγκηπας τοῦ Κιέβου Βλαδί-
µηρος πού ἦταν εἰδωλολάτρης θέλησε νά
µάθει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή θρησκεία.
Ἔστειλε λοιπόν ἀντιπροσώπους του σέ
διάφορες χῶρες γιά νά γνωρίσουν τίς διά-
φορες θρησκεῖες. Αὐτοί ἐπισκέφθηκαν τούς
Μουσουλµάνους, τούς Προτεστάντες καί
τούς Ρωµαιοκαθολικούς ἐν ὥρα προ-
σευχῆς καί λατρείας, ἀλλά δέν ἔµειναν
ἱκανοποιηµένοι ἀπό τίς ἐµπειρίες πού ἀπε-
κόµισαν. Ὅταν ὅµως ἔφθασαν στήν Κων-
σταντινούπολη καί παρακολούθησαν τή
Θεία Λειτουργία στήν Ἁγία Σοφία
βρῆκαν ἀµέσως αὐτό πού ἔψαχναν. Γεύ-
θηκαν τό κάλλος καί τήν ὀµορφιά τῆς
ὀρθόδοξης λατρείας καί ἔνοιωσαν κυριο-
λεκτικά ὅτι βρίσκονταν στόν οὐρανό.
Ἔνοιωσαν µέσα ἀπό τήν ὀρθόδοξη λα-
τρεία αἰσθητή τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ
ἀνάµεσα στούς ἀνθρώπους. Τό ἴδιο συνέ-
βηκε καί κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες µέ
ἀρκετούς ἑτεροδόξους Χριστιανούς πού

ἀσπάστηκαν τήν ὀρθόδοξη πίστη µετά
πού γεύθηκαν τήν οὐράνια ὀµορφιά καί τό
µεγαλεῖο τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς
Ἐκκλησίας µας.

Αὐτόν τόν λατρευτικό καί ὑµνογρα-
φικό πλοῦτο πού µᾶς κληροδότησαν οἱ
παλαιότερες γενεές καί πού εἶναι δηµι-
ούργηµα ἁγίων ἀνθρώπων πού κόσµη-
σαν τήν ἱστορία τοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανι-
σµοῦ ἀγνοοῦµε ἐντελῶς ἤ γνωρίζουµε
µόνο ἐπιφανειακά στίς µέρες µας. Καί
αὐτό γιατί δέν ἔχουµε τή διάθεση νά κα-
ταβάλουµε τήν προσπάθεια πού χρειάζε-
ται γιά νά γνωρίσουµε καί νά γευθοῦµε
αὐτόν τόν µοναδικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλη-
σίας µας. Ἡ ἄγνοια τῆς ἀρχαίας ἑλλη-
νικῆς γλώσσας ἐπίσης ἀποτελεῖ ἕνα ἐπι-
πλέον ἐµπόδιο πρός αὐτή τήν κατεύθυνση,
παρά τό γεγονός ὅτι οἱ περισσότεροι ὕµνοι
εἶναι γραµµένοι σέ ἀρκετά ἁπλή γλώσσα
καί δέν ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη γνώση τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας γιά νά τούς
κατανοήσει κανείς. Χωρίς διάθεση µελέ-
της καί χωρίς πνεῦµα µάθησης τίποτα δέν
µπορεῖ νά κατορθώσει ὁ ἄνθρωπος στή
ζωή του. Ἔτσι λοιπόν καί στήν περί-
πτωση τοῦ λατρευτικοῦ καί ὑµνογραφικοῦ
πλούτου τῆς Ἐκκλησίας µας ἀπαιτεῖται
αὐτή ἡ διάθεση µελέτης καί αὐτό τό
πνεῦµα µάθησης. Τήν  ἀνάγκη τούτη θέ-
λουν νά ὑπηρετήσουν καί αὐτές οἱ στῆλες·
νά µᾶς βοηθήσουν µέσα ἀπό τήν ἑρµηνεία
συγκεκριµένων ὕµνων τῆς Ἐκκλησίας
µας νά µάθουµε περισσότερα γιά τόν λα-
τρευτικό καί ὑµνογραφικό πλοῦτο τῆς
Ὀρθοδοξίας καί νά διδαχθοῦµε τόν τρόπο
µέ τόν ὁποῖο ὀφείλουµε νά τόν προσεγγί-
ζουµε.

Ἁγία Γραφή
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(Μέρος Α΄)

Ὁ πολιτικός γάµος εἶναι
ἕνα ἀπό τά µείζονα προβλή-
µατα, τό ὁποῖο καλοῦνται νά
ἀντιµετωπίσουν µέ φρόνηση
καί διάκριση  οἱ ποιµένες
στήν Κύπρο σήµερα. Ἀπό
τότε πού ἡ Κυπριακή ∆ηµο-
κρατία ἐπέτρεψε τήν τέλεση
πολιτικοῦ γάµου, ἀκόµα καί
στή περίπτωση πού καί οἱ δύο
σύζυγοι εἶναι ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί,  ὁ ἀριθµός τῶν ἀνά
ἔτος τελουµένων πολιτικῶν
γάµων αὐξάνεται ἁλµα-
τωδῶς. Βεβαίως, πολλοί ἐξ’
αὐτῶν τελοῦνται µεταξύ µή
ὀρθοδόξων ἤ, σέ πολύ µικρό-
τερη κλίµακα, µεταξύ (ἔστω
καί βαπτισµένων) δεδηλωµέ-

νων ἄθεων. Ἡ ἀγωνία καί ἡ µέριµνα τῶν ποιµένων ἀφορᾶ ἀσφαλῶς, κυρίως τά
µέλη ἐκεῖνα τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα ἐνῶ θέλουν νά διατηροῦν δεσµούς µέ
Αὐτήν, παρ’ ὅλα αὐτά ἔχουν τελέσει (ἤ προτίθεται νά τελέσουν) «πολιτικό γάµο».
Κατ’ ἀκρίβεια πρέπει νά ἐκδηλωθεῖ σέ πολύ προγενέστερο στάδιο ὑπό µορφή δια-
φώτισης, ἡ ὁποία θά ἀπευθύνεται κυρίως στούς ἔφηβους καί νέους καί κατ’ ἐπέ-
κταση στούς γονεῖς. ∆ιότι προφανῶς εἶναι φρονιµότερο νά προλαµβάνεται τό κακό
καί νά κτυπᾶται στή ρίζα του, παρά ἐκ τῶν ὑστέρων νά ἀντιµετωπίζεται µέ θερα-
πευτικά καί κατασταλτικά µέτρα, τά ὁποῖα καί ἐπώδυνα εἶναι καί δέν ὁδηγοῦν



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15

πάντοτε στή µετάνοια. Μία ἐλάχιστη
συµβολή στήν προσπάθεια διαφώτισης
περί τοῦ ὄντως φοβεροῦ ἠθικοῦ δεινοῦ,
πού λέγεται «Πολιτικός γάµος» καί στό
ὁποῖο µπορεῖ εὔκολα νά περιπέσει κά-
ποιος ὀρθόδοξος  Χριστιανός (ἐν πολ-
λοῖς ἐλλείψει ἔγκαιρης πληροφόρησης
καί ὀρθῆς ἀγωγῆς) ἀποτελεῖ καί τό πα-
ρόν σύντοµο ἄρθρο.

Ἡ ἐνηµέρωση περί τοῦ τί εἶναι καί
τί συνεπάγεται ὁ πολιτικός γάµος  προ-
ϋποθέτει ὀρθή τοποθέτηση ἀπέναντι στό
θεµελιῶδες ζήτηµα περί τοῦ τί εἶναι
ἀπό ἄποψη Κανονικοῦ ∆ικαίου καί
∆ογµατικῆς, ὁ ἐκκλησιαστικός γάµος.
Ἡ ἀνάλυση τοῦ ζητήµατος τούτου σέ
βάθος καί πλάτος πρέπει νά εἶναι ἀπό
τά κύρια καί πρωτεύοντα  ἀντικείµενα
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν
νέων σήµερα.

Μέ πολύ ἁπλά λόγια  θά λέγαµε ὅτι
τό κύριο συστατικό γνώρισµα τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ γάµου (πού εἶναι συ-
νάµα καί ἡ εἰδοποιός διαφορά του ἀπό
τό λεγόµενο πολιτικό) εἶναι ἡ Μυστη-
ριακή του διάσταση: Ὅταν  τελεῖται
ἐκκλησιαστικός γάµος  µεταδίδεται ἡ
εἰδική ἐκείνη χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος, ἡ ὁποία ἑνώνει τόν ἄνδρα καί τή
γυναίκα µ’ ἕνα δεσµό τόσο ἰσχυρό καί
ἀδιάσπαστο, ὥστε νά µπορεῖ νά παρο-
µοιασθεῖ µέ τή σχέση καί τήν ἑνότητα
τοῦ κεφαλιοῦ µέ τό ὑπόλοιπο ἀνθρώ-
πινο σῶµα (Ἐφ. 5,  23,  28).

Σέ αὐτή τή δυνατότητα ὑπερφυοῦς
µεταβολῆς τῶν πραγµάτων καί µετα-
µορφώσεως τῶν γεγονότων ἔγκειται ἡ
φύση καί ἡ δύναµη καί ἡ ἀξία τῶν Μυ-
στηρίων τῆς Ἐκκλησίας µας. Τοῦτο

φαίνεται ἐναργέστατα στό πρῶτο καί
ὕψιστο Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας: Πρό τῆς εὐλογίας τῶν τιµίων δώ-
ρων ὑπό τοῦ ἱερέως, κατά τήν τέλεση
τῆς Θείας Λειτουργίας, πάνω στήν
Ἁγία τράπεζα ἔχουµε τεµάχιο ψωµιοῦ
καί µικρή ποσότητα οἴνου. Μετά τήν
εὐλογία ἔχουµε αὐτό τοῦτο τό «τεθεω-
µένο Σῶµα καί Αἷµα τοῦ Κυρίου».
Κάτι ἀνάλογο συµβαίνει καί µέ τό Μυ-
στήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξοµολόγησης: Πρό
τῆς ἐξαγόρευσης τῶν ἁµαρτηµάτων ἐνώ-
πιον τοῦ πνευµατικοῦ ἱερέως ἡ ψυχή
τοῦ πιστοῦ εἶναι «ἐσπιλωµένη καί ρε-
ρυπωµένη» ἀπό τίς ἁµαρτίες (πού µπο-
ρεῖ νά εἶναι καί πολύ σοβαρές λ.χ.
ἐκτρώσεις, πορνεῖες κ.λπ.).

Μετά τήν ἐξαγόρευση, τήν ἀνάγνωση
τῆς συγχωρητικῆς εὐχῆς καί τήν ἐπί-
θεση τῆς χειρός καί τοῦ ἐπιτραχηλίου
πάνω στήν κεφαλή τοῦ ἐξοµολογηθέν-
τος, ἡ ψυχή καθίσταται καθαρή ἀπό
κάθε «σπίλο καί ρύπο». Θά ἀναφέρουµε
ἀκόµη ἕνα παράδειγµα ἀπό τό Μυστή-
ριο  τῆς Χειροτονίας. Ὀλίγα λεπτά πρό
τῆς χειροτονίας του σέ πρεσβύτερο ὁ
διάκονος εἶναι αὐτονόητο ὅτι δέν µπορεῖ
ἀπό µόνος του νά τελέσει Θεία Λει-
τουργία. Τήν ἑπόµενη ὅµως τῆς χειρο-
τονίας, µπορεῖ καί διά τῆς χειρός τό
ψωµί καί τό κρασί, γιά νά µεταβλη-
θοῦν σέ Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ.

Ἄς δοῦµε τίς ἀντιστοιχίες µέ τό
Μυστήριο τοῦ Γάµου: Πρό τῆς τελέ-
σεως τοῦ Μυστηρίου, ὁ ἄνδρας καί ἡ
γυναίκα, ἔστω καί ἄν µεταξύ τους
ἔχουν δώσει ἀµοιβαία ὑπόσχεση γά-
µου, δέν εἶναι σύζυγοι καί δέν ἀποτε-
λοῦν «σάρκα µίαν» (Ἐφ. 5, 31). Ὡς ἐκ

Ἁγία Γραφή
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τούτου ἡ µεταξύ τους σαρκική συνά-
φεια, πού εἶναι εὐλογηµένη µέσα στό
γάµο, εἶναι σοβαρότατη ἁµαρτία, ὅταν
λάβει χώρα, ἔστω καί κάποια λεπτά
πρό τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου. Καί
εἶναι τόσο σοβαρή ἁµαρτία, ὥστε νά
ἀποτελεῖ ἐµπόδιο προσέλευσης στή
Θεία Κοινωνία, ἐκτός, ἄν προηγηθεῖ
ἐξοµολόγηση καί ἔµπρακτη µετάνοια
(µακρᾶς χρονικῆς διάρκειας ἀποχῆς
ἀπό τήν ἁµαρτία αὐτή). Ἐπίσης, ὡς
γνωστό, ἡ, καί µία καί µόνο φορά, ἐπι-
τέλεση τῆς πράξης αὐτῆς (ἡ ὁποία, ἐπα-
ναλαµβάνουµε, εἶναι εὐλογηµένη ἐντός
τοῦ γάµου) πρό τῆς τελέσεως τοῦ Μυ-
στηρίου τοῦ Γάµου ἀποτελεῖ κώλυµα
ἱερωσύνης (Κανόνας ξθ΄ Μ. Βασι-
λείου).

Καί στό σηµεῖο αὐτό µπορεῖ νά γί-
νει πιό κατανοητή ἡ ἀναφορά µας στήν
«παγίδα» τοῦ λεγόµενου πολιτικοῦ γά-
µου καί στή σχετική µέ αὐτό σύγχυση
καί παρανόηση, στήν ὁποία περιπίπτουν
πολλοί πιστοί, θεωρώντας ὅτι ἡ στε-
ρουµένη κάθε µεταφυσικοῦ στοιχείου
καθαρά νοµική πράξη, πού γίνεται ἐνώ-
πιον τοῦ ∆ηµάρχου (δηλ. ὁ πολιτικός
γάµος) εἶναι δυνατό νά ἀντικαταστήσει
τό Μυστήριο καί ὅτι µπορεῖ νά «νοµι-
µοποιήσει» ἐκεῖνο (τή σαρκική, δηλ.
συνάφεια µεταξύ ἀνδρός καί γυναικός)
πού µόνο ἡ ἀόρατος χάρις τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος εἶναι δυνατό νά µεταβάλει
ἀπό ἐφάµαρτο σέ εὐλογηµένο.

Αὐτή τήν παρανόηση πού ἀπό τή µία
εἶναι προϊόν ἐλλιποῦς ἤ ἐσφαλµένης
ἀγωγῆς καί ἀπό τήν ἄλλη µία ἀπό τίς
κύριες αἰτίες πού ὁδηγοῦν στήν ἐσωτε-
ρική ἀποδοχή καί ἀκόλουθη ἐπιλογή

τοῦ πολιτικοῦ γάµου πρέπει µέ κάθε
τρόπο νά προλάβει καί θεραπεύσει ἡ
Ἐκκλησία.

Ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά
ἀκουσθεῖ καί νά φτάσει στά αὐτιά κάθε
πιστοῦ καί µάλιστα πρός στά µέλη Της,
πού δέν διατηροῦν µαζί Της ἰσχυρούς
δεσµούς. ∆ιότι αὐτοί εἶναι πού κυρίως
ἔχουν ἀνάγκη ἔγκαιρης, πλήρους καί
ἐµπεριστατωµένης διαφώτισης.

Τό µήνυµα πρέπει νά εἶναι σαφές: Ὁ
«πολιτικός γάµος» δέν εἶναι Μυστήριο.
Ὁ δήµαρχος (ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του)
δέν εἶναι ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας, φορέας
δηλαδή καί ἀγωγός τῆς χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος διά τῆς ὁποίας τά
πρότερον ἀνεπίτρεπτα καί ἁµαρτωλά
γίνονται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νοµικά καί
εὐλογηµένα. Ὅ,τι ἐπιτρέπει ἡ Πολι-
τεία δέν σηµαίνει ὅτι κατ’ ἀνάγκη τό
ἀµνηστεύει καί ἡ Ἐκκλησία. Ὅπως
εἶναι ἁµαρτία, καί µάλιστα µεγάλη,
ἕνας ἄγαµος νέος καί µία ἄγαµη νέα νά
ἔρθουν µεταξύ τους σέ σαρκική συνά-
φεια, γιά µόνο τό λόγο ὅτι «ἀγα-
πιοῦνται» καί «θέλουν νά ἐκφραστοῦν»
(γιά νά χρησιµοποιήσουµε τή συνήθη
φρασεολογία) µέ αὐτό τόν τρόπο τήν
ἀγάπη τους, ὁµοίως εἶναι ἁµαρτία, καί
µάλιστα σοβαρότατη, ἕνας  χριστιανός
ἄνδρας καί µία χριστιανή γυναίκα πού
ἔχουν τελέσει µόνο «πολιτικό γάµο» νά
ἔρχονται σέ σαρκική σχέση µεταξύ
τους, ἔστω καί µέ κύριο σκοπό νά ἀπο-
κτήσουν τέκνα καί νά δηµιουργήσουν
οἰκογένεια. Βέβαια, τό ὅλο ζήτηµα ἔχει
καί ἄλλες διαστάσεις, τίς ὁποῖες, σύν
Θεῷ, θά ἀναλύσουµε στό δεύτερο µέρος.
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Ἡ ΙΘ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλµένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέµατα αἱρέσεων καί πα-
ραθρησκείας µέ θέµα: «Ἐσωτερισµός», πραγµατοποιήθηκε, ὑπό
τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης
Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, στό Ἱερό Προσκύνηµα τοῦ Ὁσίου
Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας, ἀπό τίς 29 Ὀκτωβρίου
µέχρι τήν 1 Νοεµβρίου 2007, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου. Φορεῖς τῆς
διοργάνωσης ἦταν ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων καί τῆς
παραθρησκείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Ἱερά Μητρό-
πολη Χαλκίδος. Σ’ αὐτήν, συµµετεῖχαν ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τῶν
Ἐκκλησιῶν Ρωσίας, Ρουµανίας, Σερβίας, Κύπρου, Ἑλλάδος
(ἐκπρόσωποι ἀπό 60 Μητροπόλεις), Πολωνίας καί Μητροπό-
λεων τῆς Κρήτης καί τῆς ∆ωδεκανήσου.  

Κατά τή συνδιάσκεψη, ἕντεκα ἐν συνόλω εἰσηγητές παρουσία-
σαν τόν «Ἐσωτερισµό» ἀπό πολλές πλευρές, ἐνῶ οἱ συζητήσεις
ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ὑπῆρξαν χρήσιµες καί καρποφόρες. Πιό συγ-
κεκριµένα ἀκούστηκαν οἱ πιό κάτω εἰσηγήσεις:

ΑΑ..  Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑµηττοῦ κ. ∆ανιήλ:
«Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἡ ἀποκεκαλυµµένη Σοφία τοῦ Θεοῦ».

ΒΒ..  Ἀρχιµ. Βαρνάβας Λαµπρόπουλος: «Θεώρηση τοῦ Ἐσωτερι-
σµοῦ ἐξ΄ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου». 

ΓΓ.. Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος: «Ἱστορία τοῦ Ἐσωτε-
ρισµοῦ στήν Ἑλλάδα».

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

π. Κυριάκου Κυριάκου
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∆∆.. Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Στοιχεῖα
τοῦ ἐσωτερισµοῦ στόν διαλογισµό, τό Reiki καί τό Tai chi». 

ΕΕ..  Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἐσωτερισµός καί Νε-
οωριγενισµός τότε καί σήµερα».

ΣΣΤΤ.. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Πινακούλας: «Ὁ Ἐσωτερισµός στόν
Νεοπλατωνισµό».

ΖΖ.. Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Γκανᾶς: «Ὁ Ἐσωτερισµός στόν Κάρλ
Γιούγκ».

ΗΗ.. Ἀρχιµανδρίτης ∆ανιήλ Γούβαλης: «Σταθερά κριτήρια ἀπο-
δοχῆς καί ἀπορρίψεως πνευµατικῶν ἤ δῆθεν πνευµατικῶν ἐµπει-
ριῶν».

ΘΘ..  Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός: «Παραδείγµατα
ἐσωτεριστικῆς ἑρµηνείας τοῦ Χριστιανισµοῦ».

ΙΙ.. Λάµπρος Σκόντζος: «Ἡ ἐσωτεριστική ὑφή τοῦ νεοπαγανιστι-
κοῦ φαινοµένου».

ΙΙΑΑ..  Καθ. Θεόδωρος Ζιάκας: «Ὁ ἐσωτερισµός στόν πνευµατισµό
καί ἰδιαίτερα στόν Γκουρτζίεφ».

Μέσα ἀπό τίς εἰσηγήσεις φάνηκε ὅτι ὁ Ἐσωτερισµός δέν ἐκφρά-
ζεται µέσα ἀπό συγκεκριµένο θρήσκευµα ἤ αἵρεση, ἀλλά ἀποτε-
λεῖ ἕνα γενικότερο ἀνθρωποκεντρικό πνευµατικό κίνηµα. Ἀρνεῖται
τόν Θεό ὡς Πρόσωπο, παντοδύναµο ∆ηµιουργό καί Σωτήρα τοῦ
κόσµου. Αὐτοπαρουσιάζεται σάν µία µυστική γνώση, µή κοινο-
ποιήσιµη στούς ἀµυήτους. Ἀποκτᾶται µέ διαδοχικές µυήσεις, οἱ
ὁποῖες δῆθεν ἐπιτυγχάνονται µέ αὐτονοµηµένες τεχνικές, οἱ
ὁποῖες σκοπό ἔχουν νά ἐνεργοποιήσουν δῆθεν κρυµµένες ἐσω-
τερικές δυνάµεις τοῦ ἀνθρώπου. Βασική τεχνική τοῦ Ἐσωτερι-
σµοῦ εἶναι ὁ ∆ιαλογισµός.

Ὁ Ἐσωτερισµός προπαγανδίζεται ἀπό συγκεκριµένα κέντρα,
πού ἐµφοροῦνται ἀπό τό πνεῦµα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (π.χ. Τε-
κτονισµός, κέντρα διαλογισµοῦ, Γιόγκα, Reiki, Tai chi κ.α.), µέ κύ-
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ριο στόχο τήν ὑποτίµηση τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως τῆς Πα-
λαιᾶς καί τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης καί τόν παραµερισµό τοῦ Χριστοῦ.
Σηµαντικός δίαυλος γιά τή διοχέτευση τοῦ Ἐσωτερισµοῦ τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» στή σύγχρονη κοινωνία εἶναι καί ὁ Νεοπαγανι-
σµός. Ἐπιπλέον, ὁ Ἐσωτερισµός, ἀποτελεῖ ὑπόβαθρο τῆς ψυχα-
ναλυτικῆς σχολῆς τοῦ Κάρλ Γιούνγκ, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικά πρό-
σκειται στόν πνευµατισµό καί βρίσκεται σέ βαθιά καί ἀσυµφιλίωτη
διάσταση µέ τήν Χριστιανική πίστη. 

Ἡ ἀπόσταση τοῦ Ἐσωτερισµοῦ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική
πίστη εἶναι χαώδης! ∆ιότι ὁ Ἐσωτερισµός εἶναι ἡ πλήρης ἔκφραση
τῆς εἰδωλολατρικῆς καί δαιµονικῆς πλάνης γιά τήν αὐτονόµηση τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν πλήρη ἀποµάκρυνσή του ἀπό τόν ἀληθινό Θεό.
Ζωή τοῦ κόσµου εἶναι µόνο ὁ Χριστός, ὁ Ἀληθινός Θεός καί Σω-
τήρας, ὁ ὁποῖος βιώνεται µέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί µέ
τόν ὁποῖο καλούµαστε νά ἑνωθοῦµε κατά χάρη καί νά ἔλθουµε σέ
κοινωνία ἀγάπης µαζί Του.

Πέρα ἀπό τίς εἰσηγήσεις, οἱ Ἐντεταλµένοι τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐξέθεσαν τήν δραστηριότητά
τους στίς κατά τόπους Ἱ. Μητροπόλεις καί τούς προβληµατισµούς
τους, οἱ ὁποῖοι δηµιουργοῦνται ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν νεο-
φανῶν αἱρέσεων.

Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης ὁλοκληρώθηκαν µέ τήν σύνταξη,
συζήτηση καί ἔγκριση τῶν Πορισµάτων καί τήν διατύπωση προ-
τάσεων. 

Ἡ Συνδιάσκεψη, ἡ ὁποία διεξήχθη µέσα σέ ἀδελφικό καί
ἔντονα πνευµατικό κλίµα, ὑπῆρξε ἀπό κάθε πλευρά ὠφέλιµη καί
χρήσιµη. Ἡ καθηµερινή µάλιστα τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν
(Ἑσπερινοῦ, Ἀποδείπνου, Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας) στόν
ἱερό ναό τοῦ προσκυνήµατος τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Ρώσου, καθώς καί ἡ παρουσία τοῦ ἄφθαρτου σκηνώµατος τοῦ
Ἁγίου, ἐνίσχυσαν κατά πολύ τήν ὅλη προσπάθεια καί τούς σκοπούς
τῆς Συνδιάσκεψης. 

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΣΣΠΠΟΟΡΡΕΕΩΩΣΣ
Kατά Λουκᾶν η΄ 5-15

55 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ
σπείρειν αὐτὸν ὃ µὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό·

66 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ
µὴ ἔχειν ἰκµάδα· 

77 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συµφυεῖσαι αἱ
ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό· 

88  καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε
καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει. ὁ ἔχων ὦτα
ἀκούειν ἀκουέτω. 

99 ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ
παραβολὴ αὕτη.

1100  ὁ δὲ εἶπεν· ὑµῖν δέδοται γνῶναι τὰ µυστήρια τῆς βασιλείας
τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες µὴ
βλέπωσι καὶ ἀκούοντες µὴ συνιῶσιν.

1111  ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ·
1122 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ

διάβολος καὶ  αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα µὴ
πιστεύσαντες σωθῶσιν.

1133  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, µετὰ χαρᾶς δέχονται
τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι
καὶ ἐν καιρῷ πειρασµοῦ ἀφίστανται.

1144  τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ
ὑπὸ µεριµνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόµενοι
συµπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι.

1155 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ
ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν
ὑποµονῇ.
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Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου

∆ύο πραγµατικότητες, δύο µυστικά µᾶς παρουσιάζει τό σηµερινό Εὐαγγέλιο.
Αἰτία ἡ πρώτη. Ἀποτέλεσµα ἡ δεύτερη.  Ἄλλος ἐνεργεῖ τή σπορά. Ἄλλοι

πραγµατοποιοῦν τή συγκοµιδή τῶν καρπῶν.
Ὁ Θεός σπέρνει. Οἱ ἄνθρωποι θερίζουν. Τόσο ὅµως ἡ σπορά, ὅσο καί ἡ καρ-

ποφορία ἔχουν τό δικό τους µυστικό. Τό µυστικό τῆς σπορᾶς εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. Αὐτή κινεῖ τό Θεό στή σπορά τοῦ λόγου του καί στή φανέρωση τῆς ἀλή-
θειας του µεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ἄνθρωπος-σποριάς σπέρνει ἀπό ἀνάγκην. Ἀναλαµβάνει τό ἐπίπονο καί κο-
πιαστικό ἔργο, διότι πιέζεται συνήθως ἀπό τά πράγµατα. Χρειάζεται, ἀκόµη, ν’
ἀνταποκριθεῖ στά ἔξοδα τῆς οἰκογένειάς του.

Ὁ Θεός ὅµως ὅ,τι κάµνει, δέν τό κάµνει ἀπό ἀνάγκην. Εἶναι «ἀνενδεής». Βρί-
σκεται ἔξω ἀπό κάθε ἀνάγκη. Ὅ,τι κάµνει, τό κάµνει ἀπό ἀγάπην πρός τόν
ἄνθρωπον.

Τά µέσα πού χρησιµοποιεῖ; Πότε τά χωµάτινα χείλη τῶν δασκάλων τοῦ
λόγου του. Πότε τό τυπωµένο χαρτί τοῦ θρησκευτικοῦ ἐντύπου ἤ κάτι ἄλλο. Ἀλλά
τό κίνητρο καί ἡ διάθεση πάντα εἶναι ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ πνοή τῆς θείας ἀγάπης θερµαίνει τίς καρδιές. Φωτίζει τό νοῦ. Φτερώνει τά
πόδια. Ἀνοίγει τό στόµα καί τά χέρια τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἐπιτελοῦν τή σπορά.

Στήν καρποφορία ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ὑποµονή. Καί τοῦτο, διότι συνήθως
ἀντιδρᾶ ὁ διάβολος. Μᾶς κυκλώνουν οἱ πειρασµοί. Μᾶς πνίγουν οἱ βιοτικές µέρι-
µνες.

Ἐµεῖς συνήθως ζητοῦµε ἀποτελέσµατα. Θέλουµε νά δρέψουµε καρπούς. Νά
δοῦµε σέ ἐλάχιστο χρονικό διάστηµα ὁλοκληρωµένο τό πνευµατικό οἰκοδόµηµα τῆς
ὕπαρξής µας. Πολύ συχνά ἐγκαταλείπουµε τήν προσπάθεια. 

Τό ἔργο δέν εἶναι εὔκολο. Χρειάζεται ὑποµονή. Ἡ ὑποµονή βέβαια δέν εἶναι
ἀδράνεια, οὔτε µοιρολατρική στάση, οὔτε παθητική ἀντιµετώπιση τοῦ κακοῦ. Εἶναι
δύναµη τῆς ψυχῆς πού νευρώνει τόν ἄνθρωπο. Τόν κινητοποιεῖ σέ δράση δηµιουρ-
γική. Τόν κάµνει τελικά ἀνίκητο στούς πνευµατικούς πολέµους.

Ἡ συνύπαρξη λοιπόν στή ζωή τῆς
σπορᾶς καί τῆς καρποφορίας τῆς δίνουν
νόηµα, σκοπό, περιεχόµενο.

Ἡ πρώτη ἀπό τό Θεό. Ἡ δεύτερη ὡς
ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ.

Ἐµεῖς ἄραγε τί κάµνουµε;

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΚΚΑΑΛΛΟΟΥΥ ΣΣΑΑΜΜΑΑΡΡΕΕΙΙΤΤΗΗ

Kατά Λουκᾶν ι΄ 25-37

2255 Καὶ ἰδοὺ νοµικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων·
διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω; 

2266 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόµῷ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκ-
εις; 

2277 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀἀγγααππήήσσεειιςς  ΚΚύύρριιοονν  ττὸὸνν  ΘΘεεόόνν  σσοουυ  ἐἐξξ  ὅὅλληηςς
ττῆῆςς  κκααρρδδίίααςς  σσοουυ  κκααὶὶ  ἐἐξξ  ὅὅλληηςς  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  σσοουυ  κκααὶὶ  ἐἐξξ  ὅὅλληηςς  ττῆῆςς  ἰἰσσχχύύοοςς  σσοουυ
κκααὶὶ  ἐἐξξ  ὅὅλληηςς  ττῆῆςς  δδιιααννοοίίααςς  σσοουυ,, καὶ ττὸὸνν  ππλληησσίίοονν  σσοουυ  ὡὡςς  σσεεααυυττόόνν..

2288 εἶπε δὲ αὐτἴῶ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 
2299 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν ’Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί

µου πλησίον; 
3300 ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ

῾Ιερουσαλὴµ εἰς Ἰεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες
αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡµιθανῆ τυγχάνοντα. 

3311 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ
ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 

3322 ὁµοίως δὲ καὶ Λευίτης γενόµενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
ἀντιπαρῆλθε. 

3333 Σαµαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἐσπλαγχνίσθη,

3344 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύµατα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ
οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς παν-
δοχεῖον καὶ ἐπεµελήθη αὐτοῦ·

3355 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ παν-
δοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιµελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂν προσδαπα νήσῃς,
ἐγὼ ἐν τἴῶ ἐπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω σοι.

3366 τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐµπ-
εσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 

3377 ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος µετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁµοίως.
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Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου

Οἱ ληστές λοιπόν εἶδαν τόν ἄγνωστο. Τόν θεώρησαν θύµα τους. Ὅρµησαν ἐπάνω
του. Τόν χτύπησαν. Τόν ἔγδυσαν. Τοῦ πῆραν ὅ,τι εἶχε. Τόν γέµισαν πληγές.

Τόν πέταξαν, τέλος, στήν ἄκρη τοῦ δρόµου µισοπεθαµένο.
Οἱ περαστικοί (ὁ ἱερέας καί ὁ λευίτης) τόν εἶδαν ψυχρά σάν ἄτυχο. Ἔτσι ἔφυ-

γαν βιαστικά. Τόν ἄφησαν στήν ἐρηµιά του. ∆έν συγκινήθηκαν ἀπό τά βογγητά καί
τό χαροπάλεµά του.

Αὐτοί οἱ ληστές γίνονται οἱ ἀρχέτυποι τόσων ἄλλων πού κυκλοφοροῦν σήµερα µέ
τήν ἴδια τακτική στίς πολυάνθρωπες πόλεις µας.

Μπορεῖ νά µή τούς µοιάζουν ἐξωτερικά, τρέφουν ὅµως τά ἴδια αἰσθήµατα ἁρπαγῆς
στήν καρδιά τους. Καίγονται ἀπό τήν ἴδια δίψα τῆς ἁρπαγῆς καί τῆς κλοπῆς. Ἡ
σκέψη τους συνεχῶς γυρίζει σ’ αὐτό. Τά χέρια ἑτοιµάζουν παγίδες. Τά µάτια ἐπι-
σηµαίνουν τά κατάλληλα περάσµατα. Τ’ αὐτιά συγκεντρώνουν τίς ἀπαραίτητες πλη-
ροφορίες. Ὁρµοῦν τήν κατάλληλη στιγµή. Βουτοῦν τά χέρια τους στά λίγα ἤ τά
πολλά πού βρίσκουν. Μπήγουν τά νύχια τους. Ἁρπάζουν ὅ,τι βροῦν.

Μέθοδοι πολλές χρησιµοποιοῦνται, ὅπως ἡ τοκογλυφία, ἡ ἀπάτη, ὁ ὑποτυπώ-
δης µισθός, ἡ συκοφαντία.

Ἔτσι ἡ ληστεία γίνεται ὄχι µέ µαχαίρια καί ρόπαλα, ἀλλά µέ τό γάντι. Μέ
κρυµµένα ἔτσι τά γαµψά νύχια. Στίς πολυπληθεῖς πόλεις καί ὄχι στίς ἐρηµιές.

Ὑπάρχει καί µία ἄλλη ὁµάδα ἀνθρώπων. Εἶναι αὐτοί πού βλέπουν τόν πλησίον
τους ὠµά, ἀδιάφορα, ψυχρά.

Ἀντί γιά καρδιά, ἔχουν µία πέτρα κρύα καί βαρειά.
Αὐτοί ἀντιλαµβάνονται τόν πόνο πού κατατυραννεῖ τούς ἀδελφούς τους. Βλέπουν

τά δάκρια, τά σκελετωµένα ἀπό τήν ἀνέχεια σώµατα, καταπικραµένα ἀπό τήν ὀδύνη
πρόσωπα. Ἀκούουν τούς στεναγµούς, τούς λυγµούς,
τά βογγητά, ἀλλά φεύγουν. Ἀποµακρύνονται.

Σκηνή πού ἐπαναλαµβάνεται συνέχεια µπροστά
µας µέ διάφορα σκηνικά καί παραλλαγές. Σ’ ἐρη-
µιά αἰσθηµάτων καί καλωσύνης.

Τό θέµα ὅµως δέν εἶναι τί κάµνουν οἱ ἄλλοι. Μά
τί κάµνουµε ἐµεῖς. Μήπως εἴµαστε ἁρπακτικά κι
ἐµεῖς γεράκια;

Εὐτυχῶς ὑπάρχει καί τό παράδειγµα τοῦ Καλοῦ
Σαµαρείτη. Εὐτυχῶς!...

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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Πρός Γαλάτας β΄ 16-20

1166 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόµου

ἐὰν µὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡµεῖς εἰς Χριστὸν

᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαµεν, ἵνα δικαιωθῶµεν ἐκ πίστεως

Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόµου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ

ἔργων νόµου πᾶσα σάρξ. 

1177  εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθηµεν καὶ

αὐτοὶ ἁµαρτωλοί, ἄρα Χριστὸς ἁµαρτίας διάκονος; µὴ

γένοιτο. 

1188 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδοµῶ, παραβάτην

ἐµαυτὸν συνίστηµι. 

1199  ἐγὼ γὰρ διὰ νόµου νόµῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 

2200 Χριστῷ συνεσταύρωµαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐµοὶ

Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ

Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός µε καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐµοῦ.
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Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ὁ
Θεός παρέδωσε στόν Ἰσραηλιτικό
λαό, µέσω τοῦ Μωυσῆ, τίς δέκα ἐντο-
λές, ἀλλά καί πολυάριθµες διευκρινι-

στικές. Ἡ νοµοθεσία αὐτή, ὁ νόµος ὅπως ἀνα-
φέρεται στήν Ἁγία Γραφή, ἦταν, γιά τήν ἐποχή
πού δόθηκε καί σέ σύγκριση πρός τούς νόµους
ἄλλων λαῶν, φιλάνθρωπη καί πρωτοποριακή.
Ὡστόσο εἶχε καθαρά προπαρασκευαστικό χα-
ρακτήρα. Στόχευε δηλαδή στό νά προετοιµάσει
τόν περιούσιο λαό ὥστε νά δεχτεῖ τόν τέλειο
νόµο τῆς ἀγάπης, πού θά φανέρωνε ὁ Μεσσίας
ὅταν θά ἐρχόταν στόν κόσµο. Λειτούργησε,
ὅπως πολύ εὔστοχα ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, ὡς «παιδαγωγός εἰς Χριστόν».

Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ σήµανε
τό τέλος τῆς περιόδου τοῦ νόµου καί τήν ἔναρξη
τῆς περιόδου τῆς χάριτος. Εἶναι, ἑποµένως,
ἀνόητο τό νά πιστεύει κανείς πώς ἡ σωτηρία
µπορεῖ νά ἐξασφαλιστεῖ µόνο µέ τήν τήρηση
ἑνός ἀριθµοῦ ἐντολῶν, γιατί αὐτό θά σήµαινε
πώς ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ δέν ἦταν
ἀναγκαία καί πώς ἀπ’ αὐτή δέν προέκυψε κά-
ποιο ὄφελος γιά τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτή τήν
ἀντίληψη εἶχαν, προφανῶς, οἱ ἐξ Ἰουδαίων χρι-
στιανοί τῆς Γαλατίας, πρός τούς ὁποίους ἀπευ-
θύνεται µέ ἐπιστολή του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Γιά τήν Ἐκκλησία ἡ σωτηρία δέν εἶναι νο-
µική ὑπόθεση, οὔτε ἀντικείµενο συναλλαγῆς.
Ὁ ληστής, ἡ πόρνη, ὁ τελώνης, ὁ ἄσωτος καί τό-
σοι ἄλλοι, τή σωτηρία τῶν ὁποίων ἐπιβεβαίωσε
ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, δέν δικαιώθηκαν γιατί εἶχαν
νά παρουσιάσουν ἀρετές καί κατορθώµατα,
ἀλλά γιατί µετανόησαν καί ἀφέθηκαν στό ἔλεος
τοῦ Θεοῦ. Γιατί, κατά τόν Ἀπόστολο «οὐ δι-
καιοῦται ἄνθρωπος ἐξ’ ἔργων νόµου, ἐάν µή
διά πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ». ∆ηλαδή, κανένας
δέν εἶναι δυνατόν νά σωθεῖ µόνο µέ τήν τυπική
τήρηση τῶν ἐντολῶν. Αὐτό πού σώζει εἶναι ἡ
ἔµπρακτη πίστη πώς ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί
νίκησε τό θάνατο, χαρίζοντας σ’ ἐµᾶς τήν
αἰώνια ζωή στή Βασιλεία Του.

Ὁ µωσαϊκός νόµος δόθηκε ἀπό τό Θεό
στούς ἀνθρώπους γιά νά τούς ὁδηγεῖ στή ζωή,
ἀλλά κατάντησε νά τούς ὁδηγεῖ στό θάνατο. Γι’

αὐτό βέβαια δέν εὐθυνόταν ὁ ἴδιος ὁ νόµος καί
ἀσφαλῶς οὔτε ὁ νοµοθέτης, ἀλλά ἡ κακοποίηση
τῶν ἐντολῶν ἀπό τούς ἀνθρώπους καί ἡ ὑπο-
βάθµιση τῆς τήρησής τους σέ τυπολατρική δια-
δικασία. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ φανατι-
κότεροι τηρητές τοῦ νόµου ἀναδείχθηκαν ὡς οἱ
µεγαλύτεροι πολέµιοι τοῦ Ἰησοῦ καί τοῦ εὐαγ-
γελίου Του. Αὐτό δυστυχῶς παρατηρεῖται σέ
κάθε ἐποχή, ἐνῶ, καί στίς µέρες µας, εὐδοκιµεῖ
ἰδιαίτερα ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώπου πού, ὅπως ὁ
Φαρισαῖος τῆς γνωστῆς παραβολῆς, δηλώνει
δικαιωµένος γιατί τηρεῖ τίς ἐντολές καί ἐπιπλέον
ἐπιδίδεται σέ καλές πράξεις.

Ἄν ἐµβαθύνουµε λίγο στά λόγια της ἀπο-
στολικῆς περικοπῆς, θά διαπιστώσουµε ὅτι
αὐτοῦ του εἴδους  ἡ θρησκευτικότητα καί συµ-
περιφορά, ὄχι µόνο σύµφωνη πρός τό θέληµα
τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀλλά πρέπει νά θεωρεῖται ὡς
καταδικαστέα. Γιατί γιά νά ζήσει κανείς ἐν
Χριστῷ πρέπει, ὅπως ὁ Παῦλος, νά πεθάνει γιά
τό νόµο. Νά ἀποβάλει δηλαδή τή νοµικίστικη
νοοτροπία, πού κατατάσσει τά πάντα στίς κα-
τηγορίες τῶν ὑποχρεώσεων καί τῶν δικαιωµά-
των καί νά συναισθανθεῖ ὅτι ἡ ὁδός τοῦ Κυρίου
εἶναι ὁδός µετανοίας, ἐλέους καί ἀγάπης.

Ἡ προσκόλληση στό γράµµα τοῦ νόµου
ὁδηγεῖ στό θάνατο, ἐνῶ ἡ σύνδεση µέ τό Ἅγιο
Πνεῦµα προσφέρει τήν ἀληθινή ζωή. Αὐτό
ἀκριβῶς ἐννοεῖ καί ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν λέ-
γοντας ὅτι, γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν τυραννία
τοῦ νόµου πού τόσο τόν εἶχε τυφλώσει ὥστε νά
καταδιώκει τόν Χριστό, χρειάστηκε νά δοκιµά-
σει τό σταυρό. Κι’ ὅταν ὁ παλιός του ἑαυτός πέ-
θανε, τότε ἀναστήθηκε καί µέσα του πιά συνε-
χίζει νά ζεῖ ὁ Χριστός. Ὁ νόµος, ἐνῶ βρισκόταν
στή ζωή, τόν εἶχε θανατώσει, ὅµως ὁ Χριστός
τόν παρέλαβε νεκρό καί τόν ἐπανέφερε στή
ζωή. Ὅπως ὁ ἴδιος διακηρύττει, παρακινώντας
σέ µίµηση τούς Γαλάτες καί τούς κάθε ἐποχῆς
χριστιανούς, «τώρα ζῶ καί κινοῦµαι ὄχι κατά τό
θέληµά µου, ἀλλά σύµφωνα µέ τό θέληµα τοῦ
Θεοῦ». Ἔτσι, ὀφείλουµε ὅλοι νά ζοῦµε, ἀφοῦ κι’
ἐµεῖς, µέ τό βάπτισµα, πεθάναµε γιά τόν παλιό
κόσµο καί ἀναγεννηθήκαµε ἐν Χριστῷ.

∆ρος Φαίδωνος Παπαδόπουλου
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11 Παρακαλῶ οὖν ὑµᾶς ἐγὼ ὁ δέσµιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως

περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 

22 µετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, µετὰ

µακροθυµίας, ἀνεχόµενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 

33 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύµατος ἐν τῷ

συνδέσµῳ τῆς εἰρήνης.

44 ἓν σῶµα καὶ ἓν Πνεῦµα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν µιᾷ

ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑµῶν· 

55 εἷς Κύριος, µία πίστις, ἓν βάπτισµα· 

66 εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ

πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡµῖν. 

77 ῾Ενὶ δὲ ἑκάστἴω ἡµῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ µέτρον τῆς

δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Πρός Ἐφεσίους δ΄ 1-7
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Τ
ό νά ὀνοµάζεται κανείς Χριστιανός, ἀπό
τυπικῆς ἀπόψεως, εἶναι ἀποτέλεσµα µίας
ἐκκλησιαστικῆς τελετῆς, πού πραγµατο-

ποιεῖται κατά τήν νηπιακή ἡλικία καί σχετίζεται
ἄµεσα µέ τήν χριστιανική προέλευση τοῦ περι-
βάλλοντος, µέσα στό ὁποῖο ἔχει γεννηθεῖ. Τό νά
εἶναι ὅµως ὁ ἄνθρωπος συνειδητά Χριστιανός καί
νά τιµᾶ αὐτή τήν ἰδιότητα, εἶναι ἀποτέλεσµα κλή-
σης καί προϋποθέτει ἰσόβιους πνευµατικούς
ἀγῶνες, ὥστε ὁ ὅλος τρόπος ζωῆς του νά εἶναι
ἀντάξιος αὐτῆς τῆς ἄνωθεν κλήσης. Μίας κλήσης
πού δέν ἀφορᾶ ἁπλά πράγµατα τῆς καθηµερινό-
τητας, ἀλλά ἀνώτερα καί θαυµαστά, ἀφοῦ στήν
πραγµατικότητα ὁ Χριστός µᾶς καλεῖ νά γίνουµε
µέλη τοῦ Σώµατός Του καί κληρονόµοι τῆς
αἰώνιας Βασιλείας Του. 

Αὐτῆς τῆς µεγάλης ἀλήθειας κοινωνούς ἐπι-
θυµεῖ νά καταστήσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τούς
νεοφώτιστους Χριστιανούς τῆς Ἐφέσου καί γιά
τό λόγο αὐτό τούς ἀπευθύνει τά λόγια, πού δια-
βάζουµε στήν ἀρχή τοῦ τετάρτου κεφαλαίου, τῆς
πρός Ἐφεσίους ἐπιστολῆς του. Ἄν καί βρίσκεται
ἁλυσοδεµένος στή φυλακή, ὡς πραγµατικός δι-
δάσκαλος δέν ἀρκεῖται στό νά ὑποδεικνύει ἁπλά
κατευθύνσεις. Ζωντανό παράδειγµα θυσίας ὁ
ἴδιος, παρακαλεῖ τούς πιστούς. Ὄχι γιά δικό του
ὄφελος ἀλλά γιά τή δική τους πνευµατική προ-
κοπή. Καί τούς παρακαλεῖ νά ζοῦν µέ τρόπο ἀντά-
ξιο αὐτοῦ πού τούς κάλεσε καί µέ τή
συ µπε ριφορά τους νά τιµοῦν τό χριστιανικό ὄνοµα.

Ὡς βάση τῆς χριστιανικῆς συµπεριφορᾶς καί
κορωνίδα τῶν ἀρετῶν, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεω-
ρεῖ τήν ταπεινοφροσύνη καί µάλιστα αὐτήν πού
ἐκδηλώνεται ὄχι µόνο µέ λόγια, ἀλλά µέ ἔργα καί
νοήµατα καί σχήµατα καί µέ τόν ἴδιο τρόπο πρός
ὅλους, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡλικία ἤ τήν ἰδιότητά
τους. Καί ἡ ταπεινοφροσύνη ἀποκτᾶται ὅταν ὁ
ἄνθρωπος συναισθανθεῖ τήν κατάσταση, στήν ὁποία
βρισκόταν, καί τή δωρεά πού τοῦ ἔκανε ὁ Θεός, νά
τόν καλέσει καί νά τόν καταστήσει κληρονόµο τῶν
ἀγαθῶν.

Ἀχώριστες ἀπό τήν ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ
πραότητα καί ἡ µακροθυµία, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύ-
ριος σηµειώνει στό Ματθ. 11, 29: «µάθετε ἀπ’
ἐµοῦ ὅτι πρᾶος εἰµί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί

εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑµῶν». Γιατί
αὐτές οἱ δύο ἀρετές ἀποτελοῦν τήν προϋπόθεση γιά
τή διατήρηση τῆς ἁρµονίας στίς διαπροσωπικές
σχέσεις καί µάλιστα ὄχι µέ τρόπο ἐπίπλαστο καί
ψυχοφθόρο, ἀλλά «ἐν ἀγάπῃ». Τό κέρδος τῆς
πραότητας καί τῆς µακροθυµίας, κατά τόν Ἀπό-
στολο Παῦλο, εἶναι ὅτι οἱ πιστοί θά ὑποµένουν ὁ
ἕνας τόν ἄλλον, ὄχι µέ γογγυσµόν ἀλλά µέ ἀγά-
πην, κατά µίµηση Αὐτοῦ πού ὑπέµεινε γιά χάρη
µας ἀκόµη καί τό σταυρικό θάνατο.

Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά τίς ἀρε-
τές τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς πραότητας, τῆς µα-
κροθυµίας καί προπαντός τῆς πρός ἀλλήλους
ἀγάπης, φυσικό εἶναι νά συµβιώνουν εἰρηνικά.
Αὐτός ὁ σύνδεσµος τῆς εἰρήνης, ἡ ἑνότητα πού χο-
ρηγεῖ στούς πιστούς τό Ἅγιο Πνεῦµα, εἶναι ἡ
πνευµατική µήτρα µέσα στήν ὁποία ἀναπτύσσεται
ἡ χριστιανική ζωή, σέ προσωπικό ἀλλά καί κοι-
νοτικό ἐπίπεδο. Ἡ σπουδή, ὁ κόπος καί ἡ ἐπιµέ-
λεια, πού ὀφείλει κάθε Χριστιανός νά ἐπιδεικνύει,
εἶναι οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά νά εἴµαστε
ἀντάξιοι τῆς κλήσης µας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ἐξιδανικεύει αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς µέ τή φράση
«ἕνα σῶµα καί ἕνα πνεῦµα». Αὐτό, µέ ἁπλά
λόγια, σηµαίνει πώς οἱ Χριστιανοί ὀφείλουµε νά
εἴµαστε σέ τέτοιο βαθµό συνδεδεµένοι µέ τήν
ἀγάπη καί κινούµενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦµα, ὅπως
σέ ἕνα ἀνθρώπινο σῶµα τά διάφορα µέλη συνυ-
πάρχουν ὀργανικά καί κατευθύνονται ἀπό ἕνα κοινό
πνεῦµα.

Ἡ υἱοθέτηση τοῦ ἰδεώδους τρόπου ζωῆς, πού
ἔχει ἤδη περιγραφεῖ, ἀπαιτεῖ µία βασική προ-
ϋπόθεση. Τήν βαθειά πεποίθηση ὅτι ὅλοι εἴµαστε
κτίσµατα τοῦ ἰδίου Κυρίου καί σέ ὅλους Αὐτός
ἔχει χαρίσει τή ζωή, ἀλλά καί τήν κοινή ἐλπίδα
τῆς ἀπόλαυσης τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἡ κολυµ-
βήθρα τοῦ βαπτίσµατος µᾶς εἰσάγει στήν κοινή
πίστη καί ἡ τήρηση τῆς πίστης µᾶς ὁδηγεῖ στήν
υἱοθεσία. Ἡ βαθειά συναίσθηση αὐτῆς τῆς ἀλή-
θειας εἶναι ἡ κινητήρια δύναµη πού κινεῖ τόν Χρι-
στιανό πρός τήν ἀγάπη, πρός τήν εἰρηνική διάθεση,
πρός τήν ἀντιµετώπιση τῶν ἄλλων µέ πραότητα
καί µακροθυµία, τελικά πρός ἕνα τρόπο ζωῆς,
ἀντάξιο τῆς κλήσης πού δέχθηκε ἀπό τόν Χριστό.

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

∆ρος Φαίδωνος Παπαδόπουλου
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∆
έν εἶναι καθόλου ὑπερβολή νά
ἰσχυριστεῖ κάποιος πώς στήν
Κύπρο ὁ πιό ἀγαπητός καί λα-

οφιλής ἅγιος εἶναι ὁ ἀπόστολος
Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος βεβαίως δέν
εἶναι Κύπριος. Συνδέεται ὅµως µέ
τήν Κύπρο ἀπό τή µία, µέ µία το-
πική παράδοση, καί ἀπό τήν ἄλλη
µέ πλῆθος θαυµάτων. 

Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας ἦταν ἀδελ-
φός τοῦ ἀπ. Πέτρου καί ἦταν παιδιά
τοῦ Ἰωνᾶ. Καταγόταν ἀπό τή Βηθ-
σαϊδᾶ, µία παραλιακή πόλη τῆς λί-
µνης τῆς Τιβεριάδος, καί ὡς ἐκ τού-
του ἦταν οἰκογενειακῶς ἁλιεῖς στό
ἐπάγγελµα. Μάλιστα φαίνεται πώς
ἦταν συνεταῖροι στήν ἁλιεία µέ
τούς ἀδελφούς, ἀποστόλους Ἰάκω-
βο καί Ἰωάννη. Τό ὄνοµα Ἀνδρέ-
ας εἶναι ἑλληνικό. 

Ὅπως φαίνεται ἀπό τά ἱερά εὐαγ-
γέλια, ὁ Ἀνδρέας ἦταν κατ’ ἀρχάς
µαθητής τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ
προδρόµου καί βαπτιστή. Γι’ αὐτό
µετά τή βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ
ὁ Ἀνδρέας βρισκόταν µέ τόν Ἰωάν-
νη (τόν µετέπειτα µαθητή τοῦ Χρι-
στοῦ) καί ἄκουαν τόν Πρόδροµο, ὁ
Βαπτιστής ὑπόδειξε στούς δύο µα-
θητές του τόν Χριστό λέγοντάς
τους: «Ἴδε ὁ ἀµνός τοῦ Θεοῦ». Οἱ
δύο µαθητές ἀκολούθησαν τόν Χρι-
στό καί ὅταν ὁ Χριστός κατάλαβε τίς
ἀγαθές προθέσεις τους, τούς ρώτη-
σε: «Τί ζητεῖτε;… Οἱ δέ εἶπον αὐ -
τῷ· ραββί… ποῦ µένεις; Λέγει αὐ -
τοῖς· ἔρχεσθε καί ἴδετε». Καί πραγ-

µατικά τόν ἀκο-
λούθησαν καί παρέµειναν κον-
τά Του ὅλη τήν ἡµέρα.

Ὁ Ἀνδρέας µετά τήν καθο-
ριστική συνάντησή του µέ τόν
Ἰησοῦ βρίσκει τόν ἀδελφό του
Πέτρο καί τοῦ λέει: «Εὑρήκαµε
τόν Μεσσίαν· ὁ ἔστι µεθερµηνευό-
µενον Χριστός», καί στή συνέχεια
«τόν ἔφερε στόν Ἰησοῦν». Ἔτσι ὁ
πρωτόκλητος µαθητής Ἀνδρέας γί-
νεται καί ἡ αἰτία νά προσέλθει πρός
τόν Χριστό καί ὁ ἄλλος µετέπειτα
µαθητής, ὁ ἀδελφός του Πέτρος.
Ἐπίσης, ὡς φαίνεται ἀπό τή συνέ-
χεια τῆς εὐαγγελικῆς διήγησης
(Ἰωάν. 1, 35-52) ὁ Ἀνδρέας ἦταν ἡ
αἰτία νά γνωρίσει τό Χριστό καί ὁ
συµπολίτης του καί φιλικά γνωστός
του Φίλιππος. Ἡ φιλία καί καλή
γνωριµία τῶν δύο µαθητῶν Ἀνδρέα
καί Φιλίππου, διαφαίνεται καί πολύ
ἀργότερα, ὅταν πρό τοῦ Θείου Πά-
θους οἱ δύο τους γίνονται αἰτία νά
ἐπισκεφθοῦν καί νά µιλήσουν µέ
τόν Χριστό, στά Ἱεροσόλυµα καί
προσήλυτοι Ἕλληνες.

Ἡ συνάντηση καί πρώτη γνωρι-
µία τοῦ Ἀνδρέα µέ τό Χριστό δέν
ἀποτέλεσε τήν ὁριστική κλήση
του στό ἀποστολικό ἀξίωµα.
Αὐτό γίνεται µετά τήν ἀποκεφά-
λιση τοῦ Προδρόµου, ὅταν ὁ
Κύριος θά τόν συναντήσει
µαζί µέ τόν ἀδελφό του Πέτρο νά
διορθώνουν στή λίµνη τῆς Γα-
λιλαίας τά δίχτυά

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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τους. Ἦταν τότε
πού ὁ Ἰησοῦς ἀπηύθυνε τό συγ-
κλονιστικό ἐκεῖνο καί θεῖο κάλε-

σµα· «δεῦτε ὀπίσω µου καί
ποιήσω ὑµᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώ-

πων. Οἱ δέ ἀφέντες τά δίχτυα
ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Ματθ.

4,18). Γίνεται ἔτσι ὁ Ἀνδρέας γιά
πάντα ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ καί
ἕνας ἀπό τούς δώδεκα µαθητές
Του. 

Στά εὐαγγελικά κείµενα θά συ-
ναντήσουµε τόν ἀπόστολο Ἀνδρέα
µέ τόν Ἰησοῦ στήν «οἰκίαν Σίµω-
νος καί Ἀνδρέου», στήν Καπερνα-
ούµ, ὅπου ὁ Κύριος θεραπεύει
τήν πεθερά τοῦ Πέτρου (Μάρκ. 1,
29-31). Ἐπίσης συνοµιλεῖ µέ τό ∆ι-
δάσκαλό του γιά τό ζήτηµα τῆς δια-
τροφῆς «τῶν πεντακισχιλίων ἀν -
δρῶν» λίγο πρίν ἀπό τό θαῦµα τοῦ
χορτασµοῦ αὐτῶν (Ἰωάν. 6, 8-10).
Συζήτηση τοῦ ἀπ. Ἀνδρέα µετά
τοῦ ∆ιδασκάλου του παραθέτει καί
ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος, σχετική µέ
τό χρόνο καταστροφῆς τῶν Ἱερο-
σολύµων, τήν ὁποία προφήτευσε ὁ
Χριστός (13, 3). Μάλιστα ὁ εὐαγ-
γελιστής Μάρκος καταγράφει ὅτι

«ἐπηρώτων αὐτόν (τόν Ἰησοῦν)
κατ’ ἰδίαν Πέτρος καί Ἰάκωβος
καί Ἰωάννης καί Ἀνδρέας».

Ἀξιοσηµείωτο στό εὐαγγέλιο
τοῦ Ἰωάννη εἶναι τό γεγονός

πού προαναφέραµε, τῆς προσα-
γωγῆς τῶν «ἑλλήνων» στό Χρι-

στό. Ἦσαν δέ τινές Ἕλληνες ἐκ τῶν
ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν
ἐν τῇ ἑορτῇ· οὗτοι οὖν προσῆλθον
Φιλλίπῷ τῷ ἀπό Βηθσαϊδᾷ τῆς Γα-
λιλαίας, καί ἠρώτων αὐτόν λέγοντες·
κύριε, θέλοµεν τόν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
Ἔρχεται Φίλιππος καί λέγει τῷ
Ἀνδρέα καί πάλιν Ἀνδρέας καί Φί-
λιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· ὁ δέ
Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων·
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου» (12, 20-23). (Σηµ.
Ἕλληνες: οἱ µή Ἰουδαῖοι προσή-
λυτοι πού πίστεψαν στόν ἕνα Θεό,
οἱ ἐθνικοί, οἱ εἰδωλολάτρες).

Τέλος ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας ἀνα-
φέρεται στίς Πράξεις ὅτι µαζί µέ
τούς ἄλλους ἕνδεκα µαθητές ἀνα-
µένουν µέ προσευχή καί δεήσεις
στό ὑπερῶο τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος (Πράξ. 1, 12-14) πού
πραγµατοποιεῖται τήν ἡµέρα τῆς
Πεντηκοστῆς.

Σύµφωνα µέ τήν Ἁγιολογική
Παράδοση ὁ ἀπ. Ἀνδρέας δίδαξε
στόν Εὔξεινο Πόντο καί στή δυτική
Μικρά Ἀσία. Ἐπέστρεψε στόν Πόν-
το, ὅπου φυλακίστηκε καί βασανί-
σθηκε στή Σινώπη, ἀπό ἄγριους
εἰδωλολάτρες. ∆ιασώθηκε κατά θαυ-
µαστό τρόπο καί πῆγε ὕστερα στή
Σκυθία. Κατέβηκε κατόπιν στή ἀνα-
τολική Θράκη καί χειροτόνησε ἐπί-
σκοπο Βυζαντίου τό Στάχυ, ἕναν
ἀπό τούς ἑβδοµήκοντα µαθητές
τοῦ Χριστοῦ. Φτάνει στήν Ἑλλάδα
καί περνώντας ἀπό τή Θεσσαλία κα-



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 31

τέφθασε στήν Ἀχαΐα. Στήν Πάτρα ὁ
ἀπ. Ἀνδρέας δίδαξε µέ σθένος καί
τελώντας θαύµατα µέ τή χάρη τοῦ
Χριστοῦ. Ἀνάµεσα σ’ αὐτούς ἦταν
καί ἡ Μαξιµίλλα, ἡ σύζυγος τοῦ Ρω-
µαίου ἀνθύπατου Αἰγεάτου. Ὁ Αἰγε-
άτος συνέλαβε, βασάνισε καί τέλος
θανάτωσε τόν Ἀπόστολο. Ὁ θάνα-
τος τοῦ ἀπ Ἀνδρέα  ἦταν σταυρικός
σέ σχῆµα Χ. 

Τό σῶµα τοῦ Ἀποστόλου παρέ-
λαβε ὁ ἐπίσκοπος τῶν Πατρῶν
Στρατοκλῆς, τόν ὁποῖο εἶχε χειρο-
τονήσει ὁ ἴδιος ὁ ἀπ. Ἀνδρέας, µαζί
µέ τήν Μαξιµίλλα καί τό ἐνταφίασαν
στήν Πάτρα. Ἀργότερα ὁ Μ. Κων-
σταντῖνος µετέφερε στήν Κωνσταν-
τινούπολη καί κατέθεσε τό ἱερό λεί-
ψανο στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων. Τό 1204, µετά τήν ἅλωση τῆς
Πόλης ἀπό τούς Φράγκους, Τό
λείψανο µεταφέρθηκε στή Ρώµη.
Ὅµως µαρτυρεῖται ἱστορικά ὅτι τό
1460 ὁ τελευταῖος δεσπότης τοῦ
Μορέα, Θωµᾶς Παλαιολόγος, µε-
τέφερε στή Ρώµη τήν ἁγία Κάρα τοῦ
ἀποστόλου Ἀνδρέα στό ναό τοῦ Ἁγί-
ου Πέτρου. Τό 1964 ἡ σεβάσµια
αὐτή κάρα ἐπέστρεψε καί παραµέ-
νει στήν πόλη τοῦ µαρτυρίου του,
στόν περικαλλῆ ναό του, στήν Πά-
τρα. ∆ύο φορές, πρῶτα τό 1962 καί
ἀργότερα τό 1992, ἡ κάρα τοῦ ἀπ.
Ἀνδρέα µεταφέρθηκε στήν Κύπρο
πρός προσκύνηση ἀπό ὁλόκληρο
σχεδόν τόν πιστό λαό της.

Ὅταν γιά πρώτη φορά, ὁ ἀπ.

Ἀνδρέας ἀντίκρι-
σε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό στά
περίχωρα τοῦ Ἰορδάνη, θέλησε
νά τόν συναντήσει κατ’ ἰδίαν.
Ὁ Χριστός τότε εἶπε: «Ἔρχου
καί ἴδε». Ἀργότερα στή λίµνη τῆς
Γαλιλαίας θά ἀκούσει ὁ ἀπ.
Ἀνδρέας µαζί µέ τόν ἀδερφό του
Πέτρο ἀπό τόν Ἰησοῦ τό «∆εῦτε
ὀπίσω µου». Καί πράγµατι! Ὁ
Ἀνδρέας ἔγινε ὁ πρωτόκλητος µα-
θητής, ὑπακούοντας στό θεῖο καί
σωτήριο κάλεσµα τοῦ ∆ιδάσκαλου
καί Σωτήρα Χριστοῦ.

∆ιά µέσου τῶν αἰώνων ὁ Θεάν-
θρωπος Χριστός ἀπευθύνει στόν κα-
θένα µας τά ἴδια λόγια καί πραγµα-
τοποιεῖ τήν ἴδια σωτήρια κλήση. Πε-
ριµένει ὅµως καί τή δική µας, προ-
σωπική καί ἐλεύθερη ἀπάντηση σ’
αὐτή.  

Ὁ ἀπ. Ἀνδρέας καί οἱ ἄλλοι
Ἀπόστολοι ἄφησαν «εὐθέως» τά
πάντα χωρίς πολλούς ἀνθρώπι-
νους ὑπολογισµούς καί µέ πλήρη
ἐµπιστοσύνη, δηλαδή ἀληθινή πί-
στη στά λόγια τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἀκο-
λούθησαν. 

Ἀνάλογη λοιπόν ἀπόφαση µέ
πίστη καί ἀφοσίωση, ἀναµένει καί
ὁ Κύριος ἀπό τόν καθένα µας.
Νά ἀκολουθήσουµε τό Χριστό,
νά ζήσουµε τό Χριστό ἐδῶ
καί τώρα µέσα στή Ἐκκλησία
Του, προσβλέποντας στήν
αἰώνια σωτηρία.

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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Ὁ
παππούς Παναής γεννήθηκε τόν Αὔγουστο τοῦ 1905 στήν
κωµόπολη τῆς Λύσης ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς,  τό Γιωρκή καί
τή Μηλιά.  Εἶχε ἄλλα ἑπτά ἀδέλφια. Ὁ πάπα-Κυριάκος, ὁ

Ἰωνᾶς, ὁ Ξενῆς, ἡ Ἀννού καί ἡ Θεωροῦ παντρεύτηκαν καί δηµιούρ-
γησαν τίς δικές τους πολυµελεῖς οἰκογένειες, ἀσχολούµενοι κατά
κανόνα µέ γεωργικές ἐργασίες.  Ὁ Παναής, ὁ Βασίλης καί ἡ µικρό-
τερη ἀδελφή τους Τρυφωνού,  προτίµησαν νά µήν ἀκολουθήσουν τόν
ἔγγαµο βίο. Μέ τήν εὐλογία τοῦ ἐνάρετου πνευµατικοῦ τους, πάπα-

Πρωτοπρ.
Σάββα

Χατζηϊωνᾶ
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Κυπριανοῦ (ξακουστοῦ Σταυρο-
βουνιώτη ἱεροµόναχου), ἔζησαν
ἀνάµεσα στούς συγγενεῖς τους τα-
πεινά, µέ ἁπλότητα, ὑποτασσόµε-
νοι στόν πατέρα τους καί ἐργαζό-
µενοι στά χωράφια, ἀκο       λου    θών-
τας τήν µακραίωνη παράδοση τοῦ
τόπου. Παράλληλα δέ ἀσκοῦνταν
στήν ἀρετή,  µελετοῦσαν τήν Ἁγία
Γραφή καί ἄλλα πνευµατικά βι-
βλία, ἔστω καί ἄν ἡ µόρφωσή
τους δέν ξεπερνοῦσε αὐτή τοῦ
δηµοτικοῦ σχολείου. Τίς Κυρια-
κές µαζεύονταν στό σπίτι τους καί
ἄλλες ψυχές διψασµένες γιά τό
λόγο τοῦ Θεοῦ καί ὁ Παναής διά-
βαζε τό Ἀπόδειπνο, τό συναξάρι
τῆς ἡµέρας καί τό Εὐαγγέλιο, καί
τά ἑρµήνευε,  γιατί τότε ἦταν µε-
γάλη ἡ ἄγνοια τοῦ κόσµου, καί
πολλοί, ἰδίως γυναῖκες, ἦσαν
ἀγράµµατοι. 

Οἱ ἱερεῖς τῆς Λύσης, ἐκτιµώντας
τή βαθύτατη εὐσέβεια τοῦ Παναῆ,
τοῦ ζήτησαν νά ὑπηρετήσει ὡς
νεωκόρος στήν Παναγία.  Ἀπό τή
θέση αὐτή, ὅπου ὑπηρέτησε ἀµι-
σθί µέχρι τήν Τουρκική εἰσβολή,
ὁ παππούς εἶχε τήν εὐχέρεια νά
βρίσκεται στό ναό καθηµερινά.
Μέ αὐτή τήν ἰδιότητα τοῦ «καντη-
λανάφτη» τόν γνώρισαν καί τόν
ἀγάπησαν οἱ νεότερες γενιές τῶν
Λυσιωτῶν. Μαζί µέ τά ἀδέλφια

του καί µερικές νέες, ἔκαναν κα-
θηµερινά ὅλες τίς ἀκολουθίες µέ
θεῖο ζῆλο, ταπεινά καί ἀθόρυβα.
Μεσονυκτικό, Ὄρθρο, Ἑσπερινό,
Ἀπόδειπνο, καί Παρακλήσεις,
ἀλλά καί ὁλονύκτιες ἀγρυπνίες
στίς µεγάλες γιορτές. Αὐτή ἡ
ἁπλή, ἀλλά καί ἔντονη λατρευτική
Ὀρθόδοξη παράδοση, ἐπηρέασε
ὅλο τό χωριό. Ἀκόµα καί τώρα,
τριάντα τρία χρόνια µετά τό δια-
σκορπισµό τους, οἱ Λυσιῶτες δια-
κρίνονται γιά τή βαθιά τους θρη-
σκευτικότητα, σεµνότητα καί
ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία. 

Πέραν ἀπό τά πνευµατικά, ὁ
παππούς Παναής φρόντιζε καί γιά
τήν ὑλική στήριξη τῶν ἐνδεῶν.
Συχνά, µετέφερε τή νύκτα τρό-
φιµα καί ἄλλα εἴδη σέ κοφίνι, καί
τά ἄφηνε µέ διάκριση ἔξω ἀπό
διάφορα σπίτια. Πολλές νύκτες
ἐπισκεπτόταν χαροκαµένα σπίτια
γιά νά παρηγορήσει καί νά στηρί-
ξει τούς συγχωριανούς του.

Αὐτό τό χάρισµα τῆς παρηγο-
ριᾶς, ὁ ἁπλός καί ἀνεπιτήδευτος
παρηγορητικός, πατερικός του λό-
γος, βασιζόταν πάντοτε σέ βιώ-
µατα, ἀλλά καί ἔντονη ἀδιάλειπτη
προσευχή. Μετά τόν πόλεµο τοῦ
1974 ὁ πρόσφυγας πλέον παπ-
πούς Παναής καταφεύγει στή Ξυ-
λοτύµβου καί ἀργότερα στή Λάρ-

Ἁγία Γραφή

ΘΕΟΛΟΓΙΑ



34 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ἐκκλησιαστική

νακα, ὅπου συνεχίζει µέ τίς φτωχές του σωµατικές δυνάµεις, πάντοτε
βοηθούµενος ἀπό τά ἀδέλφια του, Βασίλη καί Τρυφωνού, τήν πορεία
του πρός τόν οὐρανό. Πολύς κόσµος ἑλκύεται ἀπό τήν ἁγιότητα τοῦ
βίου τους, συνδέεται µαζί τους, συµµετέχει στίς καθηµερινές Παρα-
κλήσεις καί ἄλλες ἀκολουθίες πού κάνουν στό σπίτι τους καί ἐνι-
σχύεται πνευµατικά. Πολλοί ἱερεῖς ἀρχίζουν δειλά-δειλά νά καθιε-
ρώνουν τίς ἀγρυπνίες στίς ἐνορίες τους καί νά καλοῦν τόν παππού.
Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἑξάψαλµου ἀπό τό γέρο Παναή ἦταν κάτι τό ἀνε-
πανάληπτο!

Ἡ ὅλη βιοτή τοῦ παπποῦ Παναῆ χαρακτηριζόταν ἀπό ἱλαρότητα, τα-
πείνωση, χαρά καί ἀγάπη πρός ὅλους, ἀλλά ἰδιαίτερα πρός τό πρό-
σωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πού τόσο ἀγάπησε καί τόσο πιστά
ὑπηρέτησε τό ναό της. Κοντά του εὕρισκε ἀνάπαυση ὁ λαός τοῦ

Θεοῦ, γιατί στό πρόσωπό του συναντοῦσε ἕνα ἅγιο.
∆έν χρειάζονταν πολλά λόγια. Καί µόνο νά τόν
ἔβλεπε κάποιος, ἀρκοῦσε γιά νά δροσιστεῖ ἡ ψυχή
του καί νά ἐπενεργήσει θεραπευτικά καί παρηγο-
ρητικά ἡ θεία χάρη µέσα του.

Τό Σάββατο, 30 ∆εκεµβρίου 1989, ὁ παππούς, ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, «χαρισµάτων ἐνθέων πεπλη-

σµένος», κοιµήθηκε εἰρηνικά στό συνοικισµό
ἁγίων Ἀναργύρων στή Λάρνακα.  Τήν εὐχή του

νά ’χουµε.

ΠΠννεευυµµααττιικκοοίί  ΛΛόόγγοοιι
ττοοῦῦ  ππααπππποοῦῦ  ΠΠααννααῆῆ..** Νά µήν περιµένουµε νά µᾶς

ἀγαπήσουν τά παιδιά µας, ὅπως τά
ἀγαποῦµε ἐµεῖς.  Ὁ γονιός ἀγαπᾶ
παραπάνω. Κι ὁ Θεός, σάν πατέ-
ρας, µᾶς ἀγαπᾶ πιό πολύ ἀπ’ ὅ,τι
τόν ἀγαποῦµε ἐµεῖς.
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** Τά παιδιά µας εἶναι παιδιά
τοῦ Θεοῦ πρῶτα καί ὕστερα δικά
µας. Γι’ αὐτό πρέπει νά τά ἀνατρέ-
φουµε ἐν Κυρίῳ καί νά προσευ-
χόµαστε γι’ αὐτά.** Νά ἐπισκέπτεσαι συχνά τό-
πους, ὅπου θλίβονται, καί νά συµ-
πάσχεις. Ὅ,τι καί νά προσφέρεις
στόν πονεµένο, ἄν δέν τόν συµ-
πονέσεις, δέν ἔχει ἀξία.** Πολλοί ἀντί νά χωριστοῦν
ἀπό τόν παλαιό ἄνθρωπο, χωρί-
ζουν ἀπό τό σύντροφό τους, πού
εἶναι τό σῶµα τους. Τόν παλαιό
ἄνθρωπο νά χωρίσουµε, καί ὄχι
τόν ἄντρα ἤ τή γυναίκα µας.** Ἄν µία γυναίκα ἀγαπᾶ τόν
ἄντρα της, δέν θέλει ἀπόδειξη ὅτι
ἐκεῖνος τήν ἀγαπᾶ ἤ ὄχι.**Ἡ χάρις εἶναι προµήνυµα δο-
κιµασίας. Μή νοµίζουµε ὅτι παύει
ὁ Θεός νά µᾶς προστατεύει κατά
τήν περίοδο τῆς δοκιµασίας. Μᾶς
ἀφήνει ὅµως φαινοµενικά µόνους
γιά νά παιδαγωγηθοῦµε, γιά νά
µή βασιζόµαστε στόν ἑαυτό µας.** «Ζητεῖτε καί οὐ λαµβάνετε,
διότι κακῶς αἰτεῖσθε». Ἔχουµε
ψωµί καί σκέπασµα; Φτάνει.** Ὅπως ὁ φιλάργυρος, ἐνῶ
ἔχει πλούσια ἀγαθά δέν περνᾶ
καλά, ἔτσι καί ὁ φθονερός, ἐνῶ
εἶναι καλά περνᾶ µίζερα.

** Τό µίσος, τήν ἔχθρα, τό θυµό,
µέ τό διάβολο νά τά ἔχουµε. Ἄν
µᾶς ταράξει, ἔβγαλε τό µεροκά-
µατο...** Ἐµεῖς πού δέν ἔχουµε ἀρε-
τές, θέλουµε νά τές ἀποκτήσουµε
χωρίς κόπους. Ὅµως δέν γίνεται.
Γιά ἀσήµαντα πράγµατα χρειάζεται
κόπος, ταπείνωση, χάρις. Πόσο
µᾶλλον σ’ αὐτά πού εἶναι ζητή-
µατα µεγάλα.** Μέσα στόν κόσµο µέ οἰκογέ-
νεια, µέ καθήκοντα καί εὐθύνες,
µή γυρεύεις νά κρατᾶς τό νοῦ σου
συνεχῶς στό Θεό. Νά προσέξεις
ὅµως νά µή χάσεις ἐντελῶς τό
Θεό. Ὁ νοῦς εἶναι φρουρός τῆς
καρδιᾶς. «Νῆφε ἐν πᾶσι».** Ὁ λόγος εἶναι πετριά (πετρο-
βολητό). Ἡ πετριά ξεχνιέται, ὁ
λόγος ὁ ἄσχηµος πολλές φορές
δέν ξεχνιέται. Κι ὅµως πρέπει νά
ξεχνιέται.** Ἔχουµε σῶµα καί ψυχή. Ξυ-
πνοῦµε τό πρωί, περιποιούµαστε
τά δέντρα, τές ὄρνιθες, προγευ-
µατίζουµε, τρῶµε τό µεσηµέρι,
ἀλλά τῆς ψυχῆς οὔτε ψίχουλο δέν
τῆς δίνουµε.** Ἡ προσευχή πού γίνεται γιά
τόν ἄλλο µοιάζει µέ τό δίχτυ πού
µπλέκουµε, ὅταν θέλουµε νά πιά-
σουµε πουλί.

Ἁγία Γραφή
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Εἰσαγωγή

Κατ’ ἀρχάς θά ἤθελα νά σᾶς εὐχα-
ριστήσω γι’ αὐτή τήν τιµή πού µοῦ κά-
νατε νά εἶµαι ἀπόψε µαζί σας καί νά
σᾶς µιλήσω γιά ἕνα πολύ σηµαντικό
θέµα, τό ὁποῖο εἶµαι σίγουρος ὅτι ὅλους
µας, µᾶς ἀπασχολεῖ. Θέλησα νά δώσω
ὡς κεντρικό τίτλο
τοῦ θέµατός µου,
«τό κρίσιµο ἐρώ-
τηµα». Πρόκειται περί ἑνός θέµατος, τό
ὁποῖο ἔχει ἄµεση σχέση τόσο µέ τήν
Ἐκκλησία, ὅσο καί µέ τήν ἐκπαίδευση.
Θά µπορούσαµε νά διατυπώσουµε τόν
τίτλο τοῦ θέµατός µας καί ὡς ἑξῆς:
«Ὑπάρχει κρίση στούς θεσµούς τῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκπαίδευσης;».

Τόσο ἡ Ἐκκλησία, ὅσο καί ἡ Ἐκπαί-
δευση, ὡς θεσµοί, ἔχουν ὡς ἀντικείµενο
τους τόν ἄνθρωπο. Στόχος καί µέριµνά
τους εἶναι νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπο,
ἡ µέν Ἐκκλησία πνευµατικά, ἡ δέ Ἐκ -
παίδευση γνωσιολογικά. Καί ἡ πνευµα-
τική καί ἡ γνωσιολογική κατάρτιση τοῦ
ἀνθρώπου, ὅταν γίνεται ὀρθά, τόν
βοηθᾶ νά ὁλοκληρωθεῖ ὡς ἄνθρωπος
καί νά πετύχει στήν ζωή του. Ἐάν ὅµως
οἱ θεσµοί, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά βοη-
θήσουν τόν ἄνθρωπο, καί εἰδικά τούς νέ-
ους µας, νά ὁλοκληρωθεῖ, περνοῦν µέσα
ἀπό µία κρίση, τότε ἀδυνατοῦν νά τόν

στηρίξουν καί νά τόν βοηθήσουν ἀπο-
τελεσµατικά.

Μετά ἀπό αὐτά, τά σύντοµα εἰσα-
γωγικά, καλούµαστε νά δώσουµε ἀπαν-
τήσεις σέ τρία βασικά ἐρωτήµατα.
Πρῶτον, ὑπάρχει σήµερα κρίση στούς
θεσµούς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκπαί-

δευσης; Ἐάν ὑπάρ-
χει µία τέτοια κρίση
ἐπηρεάζει τήν ὁµαλή

ἀνάπτυξη τῶν νέων µας καί µήπως
ὑπάρχουν ἐπιπτώσεις στούς νέους
ἀκόµα καί σ’ αὐτό, τό ὁποῖο ἀποκα-
λοῦµε νεανική παραβατικότητα; Τρίτον,
πῶς ἀντιµετωπίζεται ἡ κρίση αὐτή;

Ὅπως ἀντιλαµβάνεστε τό θέµα εἶναι
πολύ σοβαρό καί ἔχει πολλές πτυχές.
Θά προσπαθήσω νά δώσω κάποιες
ἀπαντήσεις καί στήν συνέχεια θά ἦταν
πολύ χρήσιµο νά γίνει µία ἀνταλλαγή
ἀπόψεων πάνω στό ὅλο θέµα γιά νά
ἀκουστοῦν καί ἄλλες ἀπόψεις.

Ὑπάρχει κρίση
στόν θεσµό τῆς Ἐκκλησίας;

Κατ’ ἀρχάς νά ποῦµε ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία δέν µπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ἕνας θε-
σµός καί µάλιστα µέ δοµή ἐγκοσµιο-
κρατική. ∆ηλαδή δέν εἶναι ἕνα
ἰδεολογικό ἤ κοινωνικό σύστηµα, ἔστω

* Ὁµιλία πού ἔγινε στούς Ἐκπαιδευτικούς τοῦ ∆ήµου Ἁγίου ∆οµετίου στίς 6 Νοεµβρίου 2007.

Ἐπισκόπου Καρπασίας
κ. Χριστοφόρου
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καί τό καλύτερο. ∆έν εἶναι ἕνας διοικη-
τικός θεσµός, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἀπο-
στολή του νά προσφέρει κοινωνικές
ὑπηρεσίες στούς ἀνθρώπους. Ἡ Ἐκκλη-
σία, σύµφωνα µέ τήν Ἁγία Γραφή καί
τούς Πατέρες, εἶναι τό Σῶµα τοῦ Χρι-
στοῦ καί κοινωνία θεώσεως.

Σ’ αὐτή τήν θεολογική ἀλήθεια συ-
ναντοῦµε τήν πεµπτουσία καί τήν ἀπο-
στολή τῆς Ἐκκλησίας µέσα στόν κό-
σµο. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο
λογικό καί ἐλεύθερο, καί αὐτό εἶναι
ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἀποκαλοῦµε «κατ’
εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Πα-
ράλληλα µέσα στήν ψυχή του, ὁ ἄνθρω-
πος ἔλαβε ἀπό τόν Θεό κάποιες ψυχικές
δυνάµεις, ὅπως τό λογιστικό, τό ἐπιθυ-
µιτικό, τό θυµικό, τό φανταστικό κ.λπ.
Ὅταν οἱ ψυχικές αὐτές δυνάµεις τοῦ
ἀνθρώπου διαστραφοῦν καί ἀλλοι-
ωθοῦν καί ἀπολέσει τήν ἐλευθερία καί
τό λογικό του, ὑποφέρει καί ταλαιπω-
ρεῖται. Ἀρχίζουν µέσα του νά γεν-
νιοῦνται τά πάθη (ψυχικές ἀσθένειες),
τά ὁποῖα µετατρέπονται σέ κακίες, φθό-
νους, ἀντιπάθειες, διχόνοιες, πλεονε-
ξίες, ἄγχος, φόβους, ἀνασφάλειες, ἐπι-
θετικότητα κλπ. Ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή
αἰχµαλωτίζονται ἀπό τά ὑλικά πράγ-
µατα, τίς ἡδονές τοῦ κόσµου καί ὁ
ἄνθρωπος δέν µπορεῖ νά σκεφθεῖ ἤ νά
ἐνεργήσει πνευµατικά. Θά ἔλεγα ὅτι οἱ
ὁρίζοντες τῆς ζωῆς του στενεύουν τόσο

πολύ, πού ἀδυνατεῖ νά δεῖ πέραν τοῦ
ἑαυτοῦ του καί τῶν ἐνδοκοσµικῶν ἐπι-
θυµιῶν του. Νά σκεφθοῦµε µόνο ὅτι ὁ
ἄνθρωπος στίς ἡµέρες µας ἔχει γίνει
δοῦλος τῆς δουλειᾶς, τοῦ χρόνου, τῆς
τεχνολογίας, καί τοῦ ὅλου συστήµατος
τό ὁποῖο κυριαρχεῖ γύρω µας. 

Θά ἤθελα νά σᾶς ἀναφέρω ἕνα πα-
ράδειγµα τό ὁποῖο συνάντησα µόλις
ἔγινα Ἐπίσκοπος καί ἐπαναλήφθηκε
µόλις προχθές. Ἀνέλαβα τά καθήκοντα
τοῦ ὑπευθύνου τῆς Χριστιανικῆς Κατη-
χήσεως καί µία ἀπό τίς προτάσεις, τίς
ὁποῖες δέχθηκα ἦταν νά ὀργανώσουµε
πρωταθλήµατα Futsal (ποδοσφαίρου)
γιά νά ἑλκύσουµε τά παιδιά στά Κατη-
χητικά. Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ πρόταση
αὐτή ἀκούγεται καλή. Παρ’ ὅλα αὐτά
ἐγώ ἀντέταξα τό ἑξῆς ἐπιχείρηµα. Τά
παιδιά µας, ὅλη τήν ἡµέρα ἀσχολοῦνται
µέ τό ποδόσφαιρο, µήπως ἐµεῖς πρέπει
νά τούς προσφέρουµε κάτι διαφορετικό,
κάτι, τό ὁποῖο θά εἶναι ἀντίβαρο σ’ ὅλη
αὐτή τήν πίεση τήν ὁποία δέχονται κα-
θηµερινά; ∆έν θά ἦταν καλύτερα ἐάν
ὀργανώναµε κάποιες ἐκδροµές µέσα
στήν φύση, ὥστε τά παιδιά µας νά
ἔλθουν σέ ἐπαφή µέ τά δένδρα, τά ρυά-
κια, τά πουλιά, τόν καθαρό ἀέρα νά
ἠρεµήσουν, νά γαληνεύσουν µέσα τους.
Μήπως δέν θά µπορούσαµε νά συνδυά-
σουµε µία ἐκδροµή µέ ἕνα ἑσπερινό, µία
φιλανθρωπική ἐνέργεια, ὥστε τά
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παιδιά µας νά ἔχουν µία διαφορετική
ἐµπειρία ἀπό αὐτές πού ἔχουν κάθε
ἡµέρα; Ἀκούγοντας οἱ ἄνθρωποι, πού
ἐργάζονται µέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας τέτοιου εἴδους προτάσεις, αἰσθά-
νοµαι ὅτι δυσκολεύονται νά τίς ἀπο-
δεχθοῦν. Καί ἐδῶ εἶναι τό κρίσιµο
ἐρώτηµα. Γιατί φοβούµαστε νά προ-
σφέρουµε στά παιδιά µας κάτι τό ὁποῖο
τούς λείπει, κάτι τό ὁποῖο στό βάθος
τῆς ὕπαρξης τους τό ἀναζητοῦν; Τούς
βλέπουµε νά ταλαιπωροῦνται, γιατί δια-
σπάστηκαν οἱ ψυχικές τους δυνάµεις,
ἔχασαν τήν ἐλευθερία καί τό λογικό
τους, ἐµεῖς οἱ ἴδιοι τούς παραβάτες ἀπο-
καλοῦµε «ἀνεγκέφαλους» καί δέν γνω-
ρίζουµε γιατί, ἀλλά καί οὔτε γνωρίζουµε
πῶς θά τούς βοηθήσουµε.

Ὁ Χριστός δέν παρουσιάστηκε µέσα
στήν ἱστορία ὡς ἕνας κοινωνικός καί
ἐθνικός ἡγέτης, οὔτε κάν ὡς ἀρχηγός
µιᾶς θρησκείας, ἔστω τῆς καλύτερης,
ἀλλά ὡς Σωτήρας τῶν ἀνθρώπων.
Ὅπως ὁ ἴδιος χαρακτηριστικά λέγει
ἦλθε στόν κόσµο, «ἵνα (οἱ ἄνθρωποι)
ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσιν» (Ἰω.
ι΄, 10). Αὐτό τό περισσό εἶναι ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ. ∆ηλαδή, ὅταν ὁ ἄνθρωπος
ἔχει τήν Χάρη του Θεοῦ, πλέον παύει νά
ζεῖ ἁπλῶς µία βιολογική ζωή, καί ζεῖ,
ταυτόχρονα καί τήν πνευµατική ζωή.
Ὁ Χριστός γίνεται ἡ κεφαλή καί αὐτό
τό Σῶµα τῆς κεφαλῆς. Καί ὅπως εἶναι ἡ

σχέση τῆς κεφαλῆς µέ τό ἀνθρώπινο
σῶµα, ἔτσι εἶναι καί ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώ-
που µέ τόν Χριστό.

Αὐτή ἡ σχέση ἔχει καθαρά σωτηριο-
λογικό ἀποτέλεσµα. Ὁ ἄνθρωπος πού
γνωρίζει καί βιώνει τό Εὐαγγέλιο καί
µετέχει στά ἁγιαστικά µυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας, µ’ ἕνα ὀρθό, ὀντολογικό
τρόπο καί ὄχι τυπικό καί συναισθηµα-
τικό µεταµορφώνεται συνεχῶς, ἀλλοι-
ώνεται καί ἁγιάζεται. Θεραπεύει τίς ψυ-
χικές του δυνάµεις καί ἀποκτᾶ νοῦν
ὑγιῆ καί ἐλευθερία πραγµατική. Θερα-
πεύει τά πάθη του καί µέσα του αἰσθά-
νεται τήν ἐσωτερική γαλήνη, εἰρήνη,
πραότητα, χαρά, ἀνεξικακία. Σκέπτε-
ται καί ἐνεργεῖ θεοπρεπῶς καί ὄχι
ἀνθρωποκεντρικά.

Ἔτσι, ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας µπο-
ροῦµε νά ποῦµε ὅτι εἶναι ἕνα πάντοτε
σύγχρονο θεραπευτήριο – νοσοκοµεῖο,
ὅπου καθαρίζεται καί θεραπεύεται ὁ
νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, φωτίζεται καί µπο-
ρεῖ νά διακρίνει ὅλα ὅσα τόν περιβάλ-
λουν ἀντικειµενικά, νά τά ἀξιολογήσει
ὀρθά καί νά τά χρησιµοποιήσει λογικά
πρός τό συµφέρον του. Θά ἔλεγα ὅτι τό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως µᾶς τό πα-
ρέδωσε ὁ Χριστός εἶναι νά βοηθήσουµε
τόν ἄνθρωπο νά εἶναι πνευµατικά ὑγιής
καί νά φθάσει στήν ἕνωσή του µέ τόν
Θεό, αὐτό τό ὁποῖο ἀποκαλοῦµε θέωση.
Ὁ ἄνθρωπος καθαιρόµενος µέ τήν Χάρη
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τοῦ Θεοῦ βλέπει τόν κόσµο µέσα ἀπό
ἕνα ἄλλο διαφορετικό πρῖσµα, βρίσκει
παντοῦ µέσα στήν κτίση καί τούς ἀνθρώ-
πους τήν προοπτική τῆς ὁλοκλήρωσής
του καί ἔτσι γίνεται ὄντως Ἄνθρωπος.

Ὅσοι ἀσχολοῦνται µέ τό ἔργο αὐτό
καί δέν βλέπουν τήν Ἐκκλησία ὡς
Σῶµα Χριστοῦ, πού πρέπει νά βοηθήσει
τόν ἄνθρωπο νά λύσει τά πνευµατικά,
ὑπαρξιακά, ὀντολογικά, κοινωνικά,
οἰκογενειακά κ.λπ. προβλήµατά του,
βρίσκονται ἔξω ἀπό τό πνεῦµα τῆς
Ἐκκλησίας. Ἔχουµε κρίση ὄχι τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά τῶν προσώπων, τά
ὁποῖα ἐργάζονται µέσα στήν Ἐκκλη-
σία. Τό ἔργο καί ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλη-
σίας δέν ἀλλάζει, οὔτε ἀλλοιώνεται. Πα-
ραµένει ἕνας καί µοναδικός. Ἡ ἐν
Χριστῷ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως
τήν περιγράψαµε πιό πάνω. Ἐάν τά
πρόσωπα πού ἐπιτελοῦν τό ἔργο αὐτό
εἶναι ἄρρωστα καί δέν ἐπιτελοῦν αὐτό
τό ἔργο, ἐκεῖνοι πού φταῖνε εἶναι τά
ἴδια τά πρόσωπα καί συνεπῶς ἡ κρίση
εἶναι πλέον σέ µᾶς. Μποροῦµε νά ἀντι-
στρέψουµε τήν πορεία τῆς κρίσεως, ἐάν
ἀντιστρέψουµε τήν ζωή µας καί τήν συν-
τονίσουµε µέ τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία εἶναι Σῶµα Χριστοῦ.

Ὑπάρχει κρίση
στόν θεσµό τῆς Ἐκπαίδευσης;

Ἐδῶ θά ἤθελα νά σηµειώσω ὅτι ἡ

Ἐκπαίδευση ἀφ’ ἑνός µέν µπορεῖ νά
χαρακτηρισθεῖ ὡς θεσµός, ἀφοῦ µέσα
ἀπό αὐτόν ἐπιδιώκεται µία συγκεκρι-
µένη προσπάθεια µέ συγκεκριµένες δο-
µές, πού καθορίζονται ἀπό τό ἑκάστοτε
ἐκπαιδευτικό σύστηµα, ἀφ’ ἑτέρου θά
µπορούσαµε νά ποῦµε, ὑπό προϋποθέ-
σεις, ὅτι δέν εἶναι θεσµός, ἀφοῦ κα-
λοῦνται µέσα ἀπό τό λειτούργηµά της
νά µορφώσει καί γνωσιολογικά, ἀλλά
καί πνευµατικά - ἠθικά τόν ἄνθρωπο.
Πολύ φοβοῦµαι νά πῶ ὅτι τόν τελευταῖο
καιρό ἡ Ἐκπαίδευση ἔχασε τόν τελευ-
ταῖο αὐτό προσανατολισµό της καί
ἔγινε ἕνας θεσµός, ὁ ὁποῖος ἀποβλέπει
µόνο στήν γνωσιολογική ἱκανοποίηση
τῶν νέων µας.

Θά ἐπιθυµοῦσα στήν συνέχεια, χωρίς
διάθεση κριτική, νά ἐξηγήσω αὐτό τόν
φόβο µου, περισσότερο ὡς ἕνα προ-
βληµατισµό, παρά σάν µία ἀπόλυτη
θέση.

Τό πρῶτο, τό ὁποῖο θά ἤθελα νά ἀνα-
φέρω εἶναι ὅτι ἡ ἐκπαίδευση, ἐν σχέσει
µέ παλαιότερα, ἔχει διαφοροποιηθεῖ ὡς
πρός τόν σκοπό καί τό περιεχόµενό της.
Αὐτή ἡ διαφοροποίηση, κατά τήν
ἄποψή µου, δέν ἦταν µία ἐξελιγκτική
πορεία τῆς ἐκπαίδευσης, ἀλλά ἐπηρεα-
σµός τοῦ δικοῦ µας ἐκπαιδευτικοῦ συ-
στήµατος, ἀπό τό σύστηµα τοῦ διαφω-
τισµοῦ.

Στόν χῶρο τόν δικό µας πάντοτε
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ἡ παιδεία εἶχε δύο βασικούς στόχους, οἱ
ὁποῖοι συµβάδιζαν καί ἀποτελοῦσαν
τόν βασικό κορµό, ἀνάπτυξης τῶν νέων
µας, οἱ ὁποῖοι ἀποφοιτοῦσαν ἀπό τά
διάφορα ἐκπαιδευτήρια ὡς ὁλοκληρω-
µένες προσωπικότητες. Ἦταν ἡ κατά
κόσµον σοφία καί ἡ κατά Θεόν παιδεία.
Οἱ δύο αὐτές κοινές παράµετροι τῆς
παιδείας βοηθούν τόν ἄνθρωπο νά δι-
ευρύνει ἀφ’ ἑνός τό πεδίον, τῶν γνώ-
σεών του καί νά γίνει ἐπιστήµονας, νά
ἔχει τήν γνώση τοῦ ἐπιστητοῦ (αὐτοῦ
πού τόν περιβάλλει) καί ἀφ’ ἑτέρου τήν
ἀρετή, ὥστε νά µπορεῖ νά ἀξιολογεῖ
ὀρθά καί νά χρησιµοποιεῖ λογικά τήν
ἐπιστήµη του, δίδοντάς του τήν ἐσωτε-
ρική χαρά τῆς κατάκτησης καί τῆς προ-
σφορᾶς, χωρίς νά κάνει καταχρήσεις ἤ
νά τήν χρησιµοποιεῖ ἐγωϊστικά.

Ἡ ∆ύση µέ τήν διαφώτιση, ἀφαίρεσε
ἀπό τήν παιδεία τήν κατά Θεόν ἐκπαί-
δευση, ἀρνούµενη κάθε µεταφυσική
ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου, µετατρέ-
ποντας τήν ἐκπαίδευση σέ µία καθαρά
ἀνθρωποκεντρική καί γνωσιολογική
ὑπόθεση. Τό σύστηµα αὐτό σιγά – σιγά
ἐπηρέασε καί τήν δική µας ἐκπαίδευση,
ἡ ὁποία µετατράπηκε σέ οὐµανιστική
καί θεωρητική, πού ἱκανοποιεῖ, ὅσο ἱκα-
νοποιεῖ, τίς ὑλικές καί µόνο ἀνάγκες τοῦ
ἀνθρώπου.

Τό σύστηµα τῆς ἐκπαίδευσης αὐτῆς
εἶχε καί ἔχει ὡς ἀποτελέσµατα τά ἑξῆς:

Ὁ ἄνθρωπος µετατράπηκε σέ µία
ὕπαρξη βιολογικῆς ἱκανοποίησης, ἕνα
ἀντικείµενο γιά τήν ἱκανοποίηση µε-
ρικῶν φιληδονιῶν καί φιλοδοξιῶν.
Ἀκόµα τόν βλέπουµε νά θεοποιεῖ τήν
ἐξυπνάδα του, τίς οἰκονοµικές, πολιτι-
στικές κ.λπ. ἱκανότητές του, νά ἀγαπᾶ
καί νά λατρεύει τίς σαρκικές ἐπιθυµίες
καί τά πάθη του, µέ ἀποκορύφωµα τόν
ἐγωϊσµό. Ὅλα ὅσα ἀνέφερα πιό πάνω,
ἔχω τήν ἐντύπωση, ὅτι τά ζοῦµε καί τά
διαπιστώνουµε καθηµερινά καί συνεπῶς
δέν ἐπιδέχονται καµιᾶς ἀµφισβήτησης.
Πιστεύω δέ ὅτι ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι
ἀποτέλεσµα τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ
µέσα στόν ἄνθρωπο καί ὡς ἀποτέλε-
σµα αὐτῆς τῆς ἀπουσίας, νά ἀπουσιάζει
καί ἡ ἀρετή, ἡ ὁποία µπορεῖ νά κυβερ-
νήσει ἀποτελεσµατικά τήν ζωή τοῦ
ἀνθρώπου, γιατί τόν καθιστᾶ ἐλεύθερο
καί λογικό.

Στό σηµεῖο αὐτό θά ἤθελα νά γίνω
πιό συγκεκριµένος, ὄχι µέ πνεῦµα ἐπι-
κριτικό, ἀλλά καταθέτοντας κάποιες
ἀπόψεις γιά περισσότερο προβληµατι-
σµό. Πιστεύω ὅτι ἡ παιδεία µας σήµερα,
ἐµπνεόµενη ἀπό τό δυτικό µοντέλο
ἐκπαίδευσης τῶν νέων, διακρίνεται ἀπό
µία σύγχυση, δεδοµένου ὅτι ἀκόµη καί
οἱ λεγόµενοι µεταρρυθµιστές της, ψά-
χνουν νά βροῦν τί πρέπει νά µεταρρυθ-
µίσουν. Ἡ ἐκπαίδευση προσφέρεται µο-
νοδιάστατα, ἀφοῦ ἀποβλέπει µόνο στήν
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ἀνάπτυξη καί καλλιέργεια τῆς λογικῆς.
Θά ἔλεγα ὅτι κυριαρχεῖται ἀπό τήν λο-
γικοκρατία. Οἱ νέοι καλοῦνται νά ἀνα-
πτύξουν τήν λογική τους, νά µάθουν
ὅλο καί περισσότερες γνώσεις γιά νά
µπορέσουν νά κυριαρχήσουν πάνω στήν
κοινωνία. Πολλές φορές δίδεται ἡ λαν-
θασµένη ἐντύπωση ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι
τό ἀπέναντί µας, τήν ὁποία καλούµαστε
νά ὑποτάξουµε. Στήν πραγµατικότητα
ἡ κοινωνία εἶναι ἡ προέκταση τοῦ ἑαυ-
τοῦ µας καί ἐκεῖνο τό ὁποῖο καλούµα-
στε νά ὑποτάξουµε εἶναι ὁ ἑαυτός µας.
∆έν χρειαζόµαστε κοινωνικό – κυριαρ-
χία, ἀλλά αὐτο-κυριαρχία.

Σύγχρονες ἀναλύσεις γιά τήν παιδεία
τοῦ σήµερα ἀναφέρουν ὅτι στήν ἐκπαί-
δευση «ἔχουµε πληροφόρηση ἀντί γιά
γνώση σέ βάθος, καί ἐκπαίδευση (µέσω
κανόνων καί κανονισµῶν) ἀντί γιά παι-
δεία (ἐνδυνάµωση τοῦ χαρακτήρα τῶν
νέων)».

Ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση ἔχει, κατά
τήν ἄποψή µου, φοβερές ἐπιπτώσεις
στήν πνευµατική κατάσταση καί ἰσορ-
ροπία τῶν νέων µας, µέ ἀποτέλεσµα νά
µή ἱκανοποιοῦνται ἐσωτερικά καί νά
ἐξεγείρονται. Ἔτσι ἀνάµεσα στούς νέ-
ους παρατηροῦνται δύο βασικές ὁµά-
δες. Πρώτη ὁµάδα εἶναι ἐκείνη πού ἱκα-
νοποιεῖται στήν ἀπόκτηση πολλῶν
γνώσεων καί τήν συσσώρευση πληρο-
φοριῶν, ἀλλά καλλιεργεῖται µέσα τους

µία ἔπαρση καί τελικά διαφορο-
ποιοῦνται ἀπό τό ὑπόλοιπο κοινωνικό
σύνολο. Ἡ δεύτερη ὁµάδα εἶναι αὐτή
πού ἐπαναστατεῖ καί ἐκδηλώνει µία
ἄκρατη παραβατικότητα, διότι ἀδυνα-
τεῖ νά γίνει µηχανή συσσώρευσης γνώ-
σεων καί πληροφοριῶν.

Οἱ καταλήψεις, οἱ ἀντιδράσεις, ἡ
ἀπαίτηση γιά ἀλλαγή τοῦ συστήµατος
καί τοῦ κατεστηµένου ἀποδεικνύει ὅτι ἡ
ἐκπαίδευση, ὅπως παρουσιάζεται σή-
µερα, δέν ἀνταποκρίνεται στίς ἐσωτε-
ρικές ἀπαιτήσεις τῶν νέων. Εἶναι ἐνδει-
κτικό τό σύνθηµα, τό ὁποῖο ἀ  να    γρά  φη-
  κε σέ τοίχους ἑνός Σχολείου, πού δεί-
χνει τό ἀποκορύφωµα τῆς ἀπογοήτευ-
σης τῶν νέων: «Παιδιά µή µεγαλώσετε,
γιατί θά σᾶς φᾶνε οἱ µεγάλοι»!!!

Τίς περισσότερες φορές ἡ παιδεία,
ὅπως προσφέρεται, καλλιεργεῖ τά πάθη,
τόν ἐγωϊσµό, τό ἄγχος, τήν σύγχυση ἤ
τήν ταραχή. Ὅλοι παραδεχόµαστε ὅτι
οἱ µαθητές µας ἔχουν καταντήσει µη-
χανή παραγωγῆς ἐπιδόσεων καί ἐξα-
σφαλίσεως ἑνός διπλώµατος (βλέπε
φροντιστήρια). Παραβλέπονται τελείως
οἱ πνευµατικές ἀναζητήσεις καί ἀνάγκες
της µέ ἀποτέλεσµα νά ἔχουν µέσα τους
ἕνα τεράστιο κενό.

Τελικά τί φταίει, ὁ θεσµός ἤ τό σύ-
στηµα; Ἡ εὔκολη λύση θά ἦταν νά
ποῦµε ὁ θεσµός ἤ τό σύστηµα. Ὅµως
αὐτά δέν εἶναι αὐθύπαρκτα καί
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αὐτόνοµα. Ἐµεῖς δηµιουργοῦµε τούς
θεσµούς καί ἐµεῖς τούς ἀναδεικνύουµε.
Ἡ ἀξία ἑνός θεσµοῦ, δέν ἔγκειται στήν
ὕπαρξη καί λειτουργία του. Τά πρό-
σωπα, τά ὁποῖα τούς δηµιουργοῦν καί
ὑπηρετοῦν εἴτε τούς ἀναδεικνύουν εἴτε
τούς ὑποβαθµίζουν. Ἐάν δέν ἱεραρχή-
σουµε ὀρθά τά πράγµατα, ὅσες µεταρ-
ρυθµίσεις καί ἐάν κάνουµε, θά βρισκό-
µαστε στήν ἴδια καί ἴσως χειρότερη
κατάσταση. Στήν Ἁγία Γραφή ὑπάρχει
ἕνα πολύ ὡραῖο περιστατικό. Αὐτό τῆς
θεραπείας τοῦ Παραλυτικοῦ. Γιά τριά -
ντα ὁλόκληρα χρόνια βρισκόταν στό
κρεβάτι τῆς ἀκινησίας, κανείς δέν µπο-
ροῦσε νά τόν βοηθήσει καί αὐτός περί-
µενε ὑποµονετικά. Κάποια µέρα τόν
πλησίασε ὁ Χριστός καί τόν ρώτησε,
ἐάν ἤθελε νά γίνει ὑγιής. Ἡ ἀπάντηση
τοῦ παραλυτικοῦ, ὁ ὁποῖος περίµενε κά-
ποιο νά τόν σπρώξει µέσα στήν προβα-
τική κολυµβήθρα, ὅταν ὁ ἄγγελος τά-
ρασσε τά ὕδατα, ἦταν ἡ ἑξῆς
συγκ  λο  νιστική: «Κύριε ἄνθρωπον οὐκ
ἔχω». Συνάντησε τόν Θεάνθρωπο καί
τοῦ ἔδωσε τήν ὑγεία καί τήν ζωή. Καί
σήµερα, φρονῶ, ὅτι τό κρίσιµο ἐρώτηµα
πού τίθεται εἶναι τό ἴδιο: «Κύριε ἄνθρω-
πον οὐκ ἔχω». Ἐάν ὁ κληρικός καί ὁ
ἐκπαιδευτικός εἶναι πνευµατικά ὁλο-
κληρωµένοι καί γνωσιολογικά καταρτι-
σµένοι, δηλαδή ὑγιεῖς ἄνθρωποι, θά
µποροῦν νά προσφέρουν ἀφ’ ἑνός γνώ-

σεις καί ἀφ’ ἑτέρου νά µεταγγίζουν
πνευµατική ζωή στούς νέους µας.

Οἱ νέοι ἀναζητοῦν πρότυπα, ἀνθρώ-
πους ὁλοκληρωµένους, ἀπαλλαγµένους
ἀπό τά πάθη, τούς ἐγωϊσµούς γιά νά
δοῦν στήν πράξη πῶς βιώνεται ἡ γνήσια
καί αὐθεντική ζωή. Φανταστεῖτε κά-
ποιος νά συµβουλεύει ἕνα νέο ὅτι τό
κάπνισµα σκοτώνει τόν ἄνθρωπο καί ὁ
ἴδιος νά καπνίζει. Νά ζητοῦµε ἀπό τούς
νέους νά µή θυµώνουν καί ἐµεῖς νά ὀργι-
ζόµαστε µέ τό παραµικρό.

Οἱ κρίσεις αὐτές ἔχουν ἐπιπτώσεις
στήν ζωή τῶν νέων;

Θά ἔλεγα ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις αὐτές
µπορεῖ νά εἶναι καί ἀρνητικές, ἀλλά καί
θετικές. Ἀπό ἐµᾶς ἐξαρτᾶται πῶς θά
ἐξηγήσουµε στά παιδιά µας τίς κρίσεις
πού βιώνουν καθηµερινά στήν ζωή τους.
Εἶναι δυνατόν οἱ νέοι βλέποντας τήν
ἀνθρώπινη ἀδυναµία τόσο µέσα στήν
Ἐκκλησία, ὅσο καί µέσα στήν Ἐκπαί-
δευση νά ἐκτιµοῦν καί νά ἀναζητοῦν τό
πνευµατικό στοιχεῖο καί τῶν δύο.
Ἰσχύει καί ἐδῶ αὐτό, τό ὁποῖο ἰσχύει
καί στίς οἰκογένειες. Ὅταν τό παιδί βλέ-
πει τούς γονεῖς νά µαλλώνουν, ἀλλά στό
τέλος τούς βλέπει νά συµφιλιώνονται,
τότε ἀντιλαµβάνεται ὅτι µέσα στήν ζωή
τῶν ἀνθρώπων εἶναι καί τά µαλλώµατα,
οἱ διαπληκτισµοί, ὅπως ἐπίσης µέσα
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στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων πρέπει νά εἶναι
καί οἱ προσπάθειες ὑπέρβασης τῶν ἀδυ-
ναµιῶν µας, τῆς συγγνώµης τοῦ ἑνός
ἀπό καί πρός τόν ἄλλο.

Αὐτό προϋποθέτει ὅτι µέσα ἀπό τήν
ἐκκλησιαστική καί ἐκπαιδευτική ζωή θά
προετοιµάζουµε τούς νέους µας νά
ἔχουν καί τήν γνώση καί τήν ἀρετή. Καί
τήν πνευµατική καλλιέργεια καί ὡριµό-
τητα καί τήν λογική καί κρίση ἀνεπτυγ-
µένα γιά νά µποροῦν νά σκέπτονται
ὀρθά καί νά ἔχουν πνευµατικές ἀντι-
στάσεις.

Πῶς ἀντιµετωπίζεται
τό ὅλο πρόβληµα;

Στό θέµα αὐτό θά ἀναφερθῶ συνο-
πτικά καί ἐπιγραµµατικά, διότι πιστεύω
ὅτι ἀπό ὅσα ἔχουν λεχθεῖ µέχρι τώρα
εὔκολα κάποιος  µπορεῖ νά ἐξάγει τά
σωστά συµπεράσµατα.

Πρῶτον. Οἱ νέοι χρειάζονται νά ἀπο-
κτήσουν τό πραγµατικό νόηµα τῆς ζωῆς
καί νά ἔχουν σκοπό στήν ζωή τους.

∆εύτερον. Τό νόηµα καί ὁ σκοπός
τῆς ζωῆς δέν διδάσκονται, κυρίως µε-
ταγγίζονται. Αὐτό σηµαίνει ὅτι οἱ νέοι
ἔχουν ἀνάγκη ἀπό πρότυπα ὑγιῆ. Ἡ
Ἐκκλησία ἔχει τήν ἐµπειρία τῶν Ἁγίων
της καί ἡ Ἐκπαίδευση τά πνευµατικά
ἀναστήµατά της.

Τρίτον. Οἱ νέοι δέν ἀρκοῦνται στήν

εὔκολη παρελθοντολογία. Θέλουν νά
δοῦν καί στήν ἐποχή µας νά ἐνσαρκώ-
νονται τά παλαιότερα πρότυπα πού
τούς προβάλλουµε. Καί οἱ ἐνσαρκωτές
τους εἴµαστε ἐµεῖς. Θέλουν νά δοῦν καί
σήµερα Ἁγίους, πού νά µετέχουν στήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά εἶναι ὑπεράνω
τῶν παθῶν καί τῶν ἐγωϊσµῶν. Θέλουν
νά δοῦν στόν ἐκπαιδευτικό τό πνεῦµα
τῆς θυσίας, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνιδιοτε-
λοῦς προσφορᾶς, τό δικό του προσω-
πικό ἐνδιαφέρον γιά τήν γνώση, ἀλλά
καί τήν πνευµατική καλλιέργεια.

Τέταρτον. Τόσο ἡ ἐκκλησιαστική
ζωή, ὅσο καί ἡ ἐκπαίδευση δέν πρέπει
νά προσφέρουν, ἡ µία συναισθηµατική
ἱκανοποίηση καί ἡ ἄλλη γνώσεις. Καί οἱ
δύο καλοῦνται νά δώσουν ἀφ’ ἑνός λύ-
σεις στά ὑπαρξιακά προβλήµατα τῶν
νέων καί ἀφ’ ἑτέρου πνευµατική ἀνά-
παυση.

Τό κρίσιµο ἐρώτηµα: Ὑπάρχει κρί -
ση στούς θεσµούς τῆς Ἐκκλησίας καί
τῆς Ἐκπαίδευσης;

Ἡ κρίσιµη ἀπάντηση: Ὑπάρχει κρί -
ση στά πρόσωπα πού στελεχώνουν
τούς θεσµούς. Ὀφείλουµε νά γνωρί-
ζου  µε ἀφ’ ἑνός τήν ἀσθένεια (νά γίνει
ἀποδεκτή) καί ἀφ’ ἑτέρου τόν τρόπο
θεραπείας της.

Σᾶς εὐχαριστῶ. 
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Ἀ
ναµφίβολα τό πιό εὐαίσθητο, µέ τήν ἀρχαϊκή ση-
µασία τῆς λέξεως καί ἐλπιδοφόρο τµῆµα τῆς κοι-
νωνίας µας ἀποτελεῖ ἡ νεολαία. Εἶναι, θά

µπορούσαµε νά ποῦµε, ἡ πάλλουσα καρδιά τοῦ κοινω-
νικοῦ καί ἐθνικοῦ µας σώµατος πού ἐξασφαλίζει σ’ αὐτό
συνέχεια, ζωτικότητα καί ἐνεργητικότητα. Εἶναι ἀλή-
θεια ὅτι χιλιάδες νέοι ἀναζητοῦν σήµερα ἐναγωνίως νά
βροῦν τό ἀληθινό νόηµα τῆς ζωῆς. Ἀναζητοῦν νά ἀνα-
καλύψουν τί κρύβεται πίσω ἀπό τόν ὁρατό κόσµο. Ἀνα-
ζητοῦν πραγµατικούς ἀληθινούς ἥρωες. ∆ιψοῦν γιά τήν
ἀλήθεια καί ἀπεχθάνονται τά ψεύδη µέ τά ὁποῖα κα-
θηµερινά βοµβαρδίζονται. 

Μία καρδιά ὅµως, ὅπως αὐτή τοῦ νέου ἀνθρώπου,
καλεῖται νά φορτωθεῖ τίς ἀντινοµίες καί τίς καταχρή-
σεις ὁλόκληρου τοῦ ὀργανισµοῦ, µέ ἀποτέλεσµα ἄλλοτε
µέν πάλι νά διαµαρτύρεται ἥσυχα καί σιωπηρά, ἄλλοτε
νά ἀπειλεῖ θυµωµένα µέ µπλοκάρισµα ὁλόκληρο τό
σῶµα τῆς κοινωνίας. Σήµερα οἱ νέοι µας, ἀγόρια καί κο-
ρίτσια, ἀντιµετωπίζουν γιά πρώτη φορά ἴσως τόσο ση-
µαντικά προβλήµατα πού ἀπαιτοῦν ἀµεσότητα λόγων
καί ἔργων, συντονισµένη δράση καί πολύπλευρη συνερ-
γασία ἁρµόδιων φορέων. Τή βραδυπορία καί ἀναβολή,
τήν ἀτολµία καί τήν ἔλλειψη φαντασίας, θά τήν πληρώ-
σει ἡ ἴδια ἡ κοινωνία µέ κόστος ἀνυπολόγιστο. Αὐτό
πού ὀνοµάζουµε κρίση ἀξιῶν, δηλαδή ἡ οὐσιαστική
ἀπουσία ὑψηλῶν ὁραµατιστῶν καί στόχων ἀπό τή ζωή
τους, πού καθηµερινά καί µέ µαθηµατική ἀκρίβεια δη-
µιουργεῖ ἕνα φαῦλο κύκλο ἀπιστίας καί µηδενισµοῦ,
εἶναι, κατά πῶς φαίνεται, τό ὑπ’ ἀριθµόν ἕνα πρόβληµα
τῶν νέων σήµερα. Οἱ περιθωριακές καί ἀκραῖες συµπε-
ριφορές πού πολλές φορές παρατηροῦνται στούς νέους
ἔχουν κατά βάση τήν αἰτία τους σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό
φαινόµενο. Τά παιδιά πληρώνουν τίς “ἁµαρτίες” τῶν
πατέρων τους, δηλαδή µίας γενιᾶς ἡ ὁποία θεοποίησε
τόν εὔκολο καί ἄκοπο πλουτισµό, πού ἔκανε θρησκεία
τό µακιαβελικό ἀφορισµό, ὅτι “ὁ σκοπός ἐξαγιάζει τά
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µέσα”, πού στό ὄνοµα µίας νεφελώδους προ-
οδευτικότητας λωβοτόµησε τή µνήµη καί τή
συνέχεια τῆς παράδοσης. 

Τό νέο παιδί ἔχει ἀνάγκη ἀπό τή φύση καί
τήν ἰδιαιτερότητα τῆς ἡλικίας του νά πιστέ-
ψει δυνατά, νά χτίσει τό οἰκοδόµηµα τῆς ζωῆς
πού ἀνοίγεται µπροστά του πάνω σέ αἰώνιες
καί διαχρονικές ἀξίες. Καί ἐδῶ ἡ Ἐκκλησία
µας, ὡς ἀνεξάντλητη πνευµατική βρυσοµάνα,
καλεῖται νά διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο
καί νά προσφέρει τό νερό της τό ζωογόνο
πού ἀνακουφίζει καί ἀναπαύει τήν ἀνθρώπινη
ψυχή. Ὁ Χριστός πού εἶναι, κατά τήν ἰδική
του ὁµολογία καί τήν ἰδική µας ἐµπειρία, τό
ὕδωρ τό ζῶν πού ἀποκαθαίρει, ξεδιψᾶ καί
ζωογονεῖ τόν ἔσω ἄνθρωπο, καλεῖ µέσα στόν
ἁγιασµένο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τόν κάθε
ἄνθρωπο καί µάλιστα τό νέο σέ µία προσω-
πική καί ἀποκλειστική συνάντηση µαζί Του,
γιά νά τοῦ µιλήσει γιά τήν ἀξία τῆς ἀγάπης,
τῆς πίστης, τῆς ζωῆς, τῆς φιλίας, τοῦ ἀγώνα
γιά τήν κατάκτηση τῆς ζωῆς, τῆς ἀλήθειας
πού φωτίζει καί ἐν τέλει καταξιώνει. Μακριά
ἀπό στείρους δογµατισµούς καί δικανισµούς,
ἀνώφελες ἀπολυτοποιήσεις καί κακῆς ποι-
ότητος ἠθικολογίες, ἐν ἐλευθερίᾳ καί ἐν
ἀγάπῃ ἡ Ἐκκλησία καταθέτει τό Λόγο της
πρός τούς νέους, ἀγωνίζεται νά τόν κατα-
στήσει σύγχρονο, χωρίς ὅµως νά τόν ἀλλοι-
ώσει, ἀποβλέποντας στήν ἀνάπτυξη µίας
ζώσας ἀγαπητικῆς κοινότητας προσώπων µέ
κέντρο τό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί
κάτι ἀκόµη: ἡ βαθιά γνωριµία καί ἡ ἀφοσίωση
µέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη, ἐκτός
ἀπό τήν ἄρρητη ἀποκάλυψη τοῦ τέλειου, θά
τοῦ διδάξει νά διατηρεῖ καί τήν ἐλευθέρια του
καί τήν εὐθύνη του, θά τοῦ µάθει νά κατανικᾶ
τόν παραλογισµό τοῦ θανάτου. 

Ἕνα δεύτερο πρόβληµα εἶναι αὐτό τῆς

ἐπικοινωνίας. Σήµερα στήν πλειονότητά τους
οἱ νέοι, ἤ σιωποῦν, κρύβοντας σ’ αὐτήν τους
τή στάση τήν πικρία καί τήν ἀπογοήτευσή
τους γιά τόν κόσµο µέ τό ἀνέκφραστο καί πα-
γωµένο προσωπεῖο πού βρίθει ἀπό ὑποκρισία
καί ἀνειλικρίνεια καί πού δύσκολα ἀντιλαµ-
βάνεται τίς εὐαισθησίες καί τίς ἀνάγκες τῆς
νεανικῆς ψυχῆς ἤ πάλι κραυγάζουν, γιά νά
ἀποδείξουν ὅτι ὑπάρχουν, ὅτι µάχονται γιά
µία καλύτερη ποιοτικά ζωή, γιά νά δείξουν
τήν ὀργή τους γιά ὅλους ἐκείνους πού ἀπο-
φασίζουν γι’ αὐτούς πρίν ἀπ’ αὐτούς. Αὐτή ἡ
τελευταία στάση µερικές φορές προσλαµβά-
νει καί αὐτοκαταστροφικές µορφές, ὅπως τά
ναρκωτικά, ἡ περιθωριοποίηση, ἡ αὐτοκτο-
νία, πού θά πρέπει νά ἑρµηνευθοῦν, ὡς κραυ-
γές διαµαρτυρίας τῶν νέων µας γιά τήν
κραυγαλέα κοινωνική ὑποκρισία. 

Στά µεγάλα προβλήµατα πού ταλανίζουν
τόν νέο ἄνθρωπο ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο πού
δέν ἐξαντλεῖται σέ θεωρητικά εὐχολόγια,
ἀλλά ἔχει σαφῆ πρακτικό χαρακτήρα καί
ἀναφέρεται σέ καθηµερινές καί ἐπώδυνες
πολλές φορές ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ὅπως
εἶναι ἡ ἐργασία, οἱ διανθρώπινες σχέσεις, ἡ
παρεχόµενη µόρφωση, ὁ πολιτισµός, τά τε-
χνολογικά ἐπιτεύγµατα. Ἡ Ἐκκλησία µας
χωρίς νά σιωπᾶ, ἀλλά οὔτε καί νά δηµοκοπεῖ,
θά πρέπει νά καταθέτει τόν πλήρη χάριτος
καί ζωῆς λόγο της, γιά ὅλα αὐτά πού ἀπα-
σχολοῦν τούς νέους. Ἕνα λόγο εἰλικρινῆ, πού
ἐκφράζει ἐν τέλει µία καθηµερινή ἀγωνία καί
πού κοµίζει εἴκοσι αἰῶνες τώρα πρότυπα
ζωῆς, τρόπο ζωῆς, τρόπο σχέσης, τρόπο κοι-
νωνίας. Αὐτός εἶναι ἀγώνας ἐπίπονος, πρός
κάθε κατεύθυνση, γιά τό ὀµορφότερο καί πο-
λυτιµότερο κοµµάτι τῆς ζωῆς µας, τή νεολαία
µας.

ΝΕΟΙ
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Ἑλένης Ἀναστασίου

Πάλι ἔµπλεξε σέ καυγά ὁ Παναγιώτης. Καί στήν ἐρώτηση τῆς δασκάλας: «Τί ἔγινε;» ἡ
ἀπάντηση ἡ ἴδια ὅπως πάντα:

«∆έν µέ ἀφήνουν νά κάνω αὐτό πού θέλω».
Ἡ ἴδια κουβέντα στήν τάξη ὅταν κάνουν ὁµαδικές ἐργασίες, ἡ ἴδια καί στό διάλειµµα

ὅταν παίζουν. Ὁ Παναγιώτης ἐπιµένει στό δικό του κι ἄν δέν τό δεχτοῦν οἱ ὑπόλοιποι καυ-
γαδίζει µαζί τους. Ὅταν εἶναι στήν τάξη περιορίζεται στίς φωνές. Ὅταν ὅµως εἶναι στήν
αὐλή, χτυπάει κιόλας τά ἄλλα παιδιά. Νά, τώρα ὁ ∆ηµήτρης τρέχει νά βάλει πάγο στό µέ-

τωπό του µή φουσκώσει ἀπό τή γροθιά πού µόλις δέχτηκε.
Ὁ Κωνσταντῖνος παρακολουθεῖ αὐτή τή συµπεριφορά καιρό τώρα καί προβληµατίζε-

ται. Ἐνῶ εἶναι ἀπό τά καλά παιδιά τῆς τάξης ὁ Παναγιώτης, καλός µαθητής, πάντα δια-
βασµένος καί ἐπιµελής, εἶναι συνεχῶς µπλεγµένος σέ καυγάδες γιατί θέλει νά ἔχει σέ
ὅλα τόν πρῶτο λόγο. Ὅταν πέρασε ἡ µπόρα, ὁ Κωνσταντῖνος βρῆκε τήν εὐκαιρία.

― Παναγιώτη, τό Σάββατο µαζευόµαστε κάποια παιδιά στήν αὐλή τῆς ἐκκλησίας καί
παίζουµε. Θέλεις νά ἔρθεις κι ἐσύ καµιά φορά;

― Ναί, ἀµέ! Νά ἔρθω αὔριο; Τί ὥρα;
― Στίς 10:00. Θά σέ περιµένουµε!
Εὐτυχῶς οἱ ὑπόλοιποι, σάν καινούργιος πού ἦταν στήν παρέα, τοῦ ἔδωσαν µέ τήν
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πρώτη τό ρόλο πού ζήτησε. Ἔπαιξαν καί γέλασαν µέ τήν καρδιά τους. Μετά ἀπό καµιά ὥρα
περίπου, ὁ Κωνσταντῖνος προσέγγισε ξανά τόν Παναγιώτη.

― Τώρα θά πᾶµε δίπλα στήν αἴθουσα νά κάνουµε κατηχητικό. Θά µείνεις, ἔτσι;
― Γιατί ὄχι; ∆έν βιάζοµαι νά φύγω.
Τό σχέδιο τοῦ Κωνσταντίνου πέτυχε!
Πρίν ἀρχίσουν τή συζήτηση τραγούδησαν ὅπως σέ κάθε συνάντηση. ∆έν τά ἤξερε τά

τραγούδια ὁ Παναγιώτης, ἀλλά τά ἄκουγε µέ προσοχή καί µέ ἐνθουσιασµό θά ἔλεγε κα-
νείς. Ἀµέσως πρίν τήν προσευχή, ὁ κατηχητής τούς ζήτησε νά τραγουδήσουν ἕνα ἀπό τά
ἀγαπηµένα του τραγούδια:

«Βγές ἀπ’ τήν ἐγώπολή σου
τό ἐγώ σου σπασ’ το καν’ το ἐσύ
καί τά δύο µαζί νά γίνουν Ἐκεῖνος
ἡ ἀγάπη Του σ’ ὅλους ν’ ἁπλωθεῖ».

Τό θέµα ἦταν γιά τήν ἀγάπη. Τοῦ Θεοῦ πρός ἐµᾶς καί τή δική µας πρός Αὐτόν καί τούς
συνανθρώπους µας.

......
∆ευτέρα πρωί. Μέ τό χτύπηµα τοῦ κουδουνιοῦ γιά διάλειµµα, οἱ µαθητές ξεχύθηκαν

στήν αὐλή. Τά ἀγόρια τῆς ἕκτης τάξης στή συνηθισµένη τους γωνιά. Ὁ Παναγιώτης µίλησε
πρῶτος:

Νά παίξουµε «Μάνα».
Πάλι; Τό παίζαµε κάθε µέρα τήν προηγούµενη βδοµάδα. Ὁ ∆ηµήτρης βιάστηκε νά  πεῖ

τή γνώµη του κι ἀµέσως θυµήθηκε τή γροθιά τῆς Παρασκευῆς πού ἦταν ἀποτέλεσµα µίας
παρόµοιας συζήτησης. ∆άγκωσε τά χείλη του καί περίµενε τήν ἀντίδραση τοῦ συµµαθητῆ
του.

Κι ἐνῶ ὅλοι φοβήθηκαν πώς θά εἶχαν πάλι ἐπεισόδιο, ὁ Παναγιώτης πάγωσε γιά λίγα δευ-
τερόλεπτα. Ἔπειτα εἶδαν τά χείλη του νά µουρµουρίζουν κάτι. Ὁ Κωνσταντῖνος πού ἦταν
πιό κοντά ἄκουσε τί εἶπε:

«Βγές ἀπ’ τήν ἐγώπολή σου
τό ἐγώ σου σπασ’ τό καν’ τό ἐσύ»
Καί ἀµέσως:
Ἔχετε δίκαιο. Τί ἄλλο προτείνετε;
Κοιτάχτηκαν µεταξύ τους τά παιδιά καί ἀµέσως χαµογέλασαν µέ ἀνακούφιση. Συµφώ-

νησαν σέ ἕνα ἄλλο παιχνίδι, ἔπαιξαν καί γέλασαν µέ τήν καρδιά τους.
Ὅταν σηκώθηκαν νά πᾶνε στήν τάξη, ὁ Κωνσταντῖνος ἔκανε νόηµα στόν Παναγιώτη νά

περιµένει.
Μπράβο, Παναγιώτη! Ἔκανες πράξη τό θέµα τοῦ Σαββάτου. Ἡ ἀγάπη σου ἔφερε πολλή

χαρά στήν παρέα σήµερα.
Ὄχι ἡ δική µου… Ἡ ἀγάπη Ἐκείνου πού ἁπλώθηκε σ’ ὅλους.

ΦΙΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ




