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Θεολογική ἀναμέτρηση
μέ τίς ἔννοιες τοῦ “ξένου”.

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ
ἀρχῆς: Πρῶτον: Ὁ ὅρος “ξένος” εἶναι
πολυσήμαντος. Μπορεῖ νά προσδιο-

ρίζει τόν μετανάστη, μπορεῖ γενικά τόν δια-
φορετικό, μπορεῖ ὁποιονδήποτε κρατῶ ἔξω
ἀπό τή ζωή μου. Δεύτερον: Ἡ προσέγγιση
τῶν ἐννοιῶν τοῦ “ξένου” εἶναι δύσκολη,
διότι ἔχει νά κάνει μέ ἀμφιθυμίες τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς συνείδησης, ἡ ὁποία συχνά βιώνει
μία πάλη μεταξύ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὁρά-
ματος ἀφενός καί τῆς ἀξιοθρήνητης ὀλί-
σθησης τῶν ἴδιων τῶν χριστιανῶν σέ ὅ,τι ὁ
Χριστός ἦρθε γιά νά καταργήσει. Ἐπιτρέψτε
μου αὐτό (τίς ἀμφιθυμίες τῆς ἐκκλησιαστικῆς
συνείδησης) νά τό σκιαγραφήσω μέ μερικά
παραδείγματα.

Σέ μία ταβέρνα τῆς Κωνσταντινούπολης,
στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἔτρωγαν τρεῖς
φίλοι: δύο ἕλληνες ὀρθόδοξοι κι ἕνας τοῦρκος
μουσουλμάνος. Γιά τούς χριστιανούς ἦταν
περίοδος νηστείας· μά κι ὁ μουσουλμάνος,
ὁ Βασίφ-ἐφέντης, γιά χάρη τῆς παρέας θέ-
λησε νά φάει μονάχα ὅ,τι καί οἱ χριστιανοί
φίλοι του. Ξαφνικά, ὅμως, πέθανε ἐπί τόπου.
Καί οἱ χριστιανοί; Εἰδικά ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς,
ὁ καπετάν-Στέλιος, «ἀπό κείνη τή μέρα
ἄλλαξε [...]. Αὐτός πού δέν ἔκλαψε ποτέ

του, ὁλοένα δάκρυζε, κι ὅλοι ἀποροῦσαν
[...]. Ἔλεγε [...] συλλογισμένος: “Φαίνεται
πώς δέν ἔκανε νά νηστέψει, νά κάνει σαρα-
κοστή μαζί μας, γιατί ἤτανε ἀλλόθρησκος.
Ὁ Θεός ὀργίστηκε. Ἔτσι μοῦ εἶπε ὁ πάπα-
Κουστουλίδης!”. Αὐτή ἡ ἰδέα τόν ἔτρωγε
σάν σαράκι […]. “Ἥμαρτον σοί, Κύριε”,
μουρμούριζε, “γιά ἕναν ἀλλόθρησκο νά τό
πάρω τόσο βαριά, σά νά ’τανε αἷμα μου, σά
νά’τανε ἀδερφός μου! Μά ἄραγες ὁ Χριστός
ἦρθε σέ τοῦτον τόν κόσμο μόνο γιά μᾶς
τούς βαφτισμένους, καί δέν ἦρθε γιά οὖλον
τόν κόσμο, γιά κάθε ἄνθρωπο ποῦ ἔχει καλή
ψυχή, τί Τοῦρκος, τί Ρωμιός; Ὁ Θεός τῶν
πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ἀναπάψε καί
συγχώρεσε καί τόν Βασίφ-ἐφέντη, πού εἶχε
ψυχή πιό καλή ἀπό μᾶς τούς χριστια-
νούς!”»[1]. 

Τήν ἱστορία αὐτή μας τήν ἀφηγήθηκε,
ἑξήντα χρόνια ἀργότερα, ἕνας φλογερός
Ὀρθόδοξος· ὁ λογοτέχνης καί ἁγιογράφος
Φώτης Κόντογλου, πρόσφυγας ἀπό τή Μικρά
Ἀσία ὁ ἴδιος. Τό ἐνδιαφέρον στήν ἀφήγησή
του δέν εἶναι μόνο ἡ τρυφερότητα, ἀλλά
καί μία μεγάλη ἀλήθεια: ὅτι στόν χῶρο τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει μία καί
μόνο θεολογία, ἀλλά διάφορα θεολογικά
ρεύματα, τά ὁποῖα ἄλλοτε μπορεῖ νά συγ-
κλίνουν, καί ἄλλοτε νά ἀποκλίνουν ἤ καί νά
συγκρούονται μεταξύ τους. Στό ἐν λόγω πε-

Eἶναι ντροπή μας ἕνα γένος, ποὺ
μὲ τὸ αἷμα του πύργωσε τὴ λευ-

τεριά του, ποὺ περπάτησε τὴ δύσκολη
ἀνηφοριά, νὰ παραδεχτεῖ πὼς δὲν
μπορεῖ νὰ πορπατήσει στὸν ἴσιο
δρόμο ἅμα εἰρήνεψε, κι ὅτι δὲν
ξέρουμε ἐμεῖς νὰ συγυρίσουμε
τὸ σπίτι, ποὺ μὲ τὸ αἷμα μας
λευτερώσαμε, ἀλλὰ ξέρουν νὰ
τὸ συγυρίσουν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν
πολέμησαν, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πί-
στευαν στὸν ἀγώνα, ἐκεῖνοι ποὺ
πᾶνε νὰ μᾶς ἀποκόψουνε ἀπὸ
τὸν Χριστό, καὶ πασχίζουνε νὰ μᾶς
ρίξουνε στὴ σκλαβιὰ ἄλλων ἀφεν-
τικῶν, ποὺ �ναι πιὸ δαιμονισμένοι
ἀπὸ τοὺς Τούρκους»

(Παπουλᾶκος).

ριστατικό, λοιπόν, καταγράφονται δύο δια-
φορετικές θεολογίες. Ἀπό τή μία, ἡ θεολογία
τοῦ καπετάν-Στέλιου, ἡ ὁποία δεξιώνεται τόν
ξένο, καί μάλιστα τόν δεξιώνεται ὄχι παραμε-
ρίζοντας τήν χριστιανική ταυτότητα, ἀλλά
ἀκριβῶς βιώνοντάς την – βιώνοντας τήν πίστη
σέ Θεό πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη τῶν
ἀνθρώπων. Ἀπέναντι, ὅμως, σ’ αὐτή τή θεο-
λογία βρίσκεται ἡ θεολογία ἑνός ἱερέα, τοῦ
πάπα-Κουστουλίδη, ἐδρασμένη στή διαίρεση
καί τήν ἀπόσταση.

Ἡ καρδιά μου εἶναι μέ τή θεολογία τοῦ
καπετάνιου. Τό ἴδιο, φαντάζομαι, καί ἡ καρδιά
τοῦ Κόντογλου, ὁ ὁποῖος, ἄλλωστε, κατά τή
διάρκεια τῆς κατοχῆς τοῦ δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου στήν Ἀθήνα, εἶχε φίλο ἕναν ἑβραῖο,
τόν Τζούλιο Καΐμη. Ὡς γνωστό, ὁ Κόντογλου
ἦταν ἄνθρωπος συντηρητικός, καί ἀνατριχίαζε
ἀκόμα καί στή σκέψη παράβασης ὅσων κα-

«

Ὁ ξένος πού δέχομαι, ὁ ξένος πού γίνομαι
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[1] Φώτης Κόντογλου, «Ὁ καπετάν-Στέλιος κι
ὁ Βασίφ-ἐφέντης», Τό Ἀϊβαλί ἡ πατρίδα μου, ἔκδ.
Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1957 (πρώτη ἔκδοση, 1962), σσ. 120,

124. Τό περιστατικό τό ἀναλύω, σέ σχέση μέ τήν
ὅλη ὀπτική του Κόντογλου (ὀπτική ἄλλοτε ἀνοιχτή
καί ἄλλοτε ζηλωτική) στό κείμενό μου: “‘Παράδοση’

καί ‘Λαμπαφοῦρες’. Ὁ θεολόγος Φώτης Κόντογλου”,
Νέα Ἑστία 1788 (2006), σσ. 701-718.



θιερώθηκαν στήν ἐκκλησιαστική ζωή. Καί
ὅμως, δέν ξέρω ἄν γνώριζε ὅτι, ἔχοντας φίλο
ἕναν ἑβραῖο, τυπικά παραβίαζε ἕναν ἐκκλη-
σιαστικό κανόνα[2], ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπαγο-
ρεύσει στούς χριστιανούς κάθε κοινωνική
ἀναστροφή μέ τούς ἑβραίους! 

Προφανῶς, γιά νά ἀποφασίσει κανείς
ἄν ἡ φιλία αὐτή τοῦ Κόντογλου συνιστᾶ
ἁμάρτημα ἤ ἄν, ὅλως ἀντιθέτως, ἀποτελεῖ
μίμηση Χριστοῦ, θά πρέπει νά ξεκαθαρίσει
πῶς νοεῖ τήν Ὀρθοδοξία καί πῶς ἑρμηνεύει
τά στοιχεῖα πού θά βρεῖ στήν ἱστορική δια-
δρομή της: ποιά ἀπ’ αὐτά θά τά θεωρήσει
βασικά καί ἀδιαπραγμάτευτα, καί ποιά θά
τά προσπεράσει ὡς περιστασιακά καί δευ-
τερεύοντα[3]. Τό νά διαμορφώνονται στό
ὄνομα τῆς εὐσέβειας καί μέ ἐπίκληση στοι-
χείων τῆς παράδοσης μισαλλόδοξες καί φον-
ταμενταλιστικές στάσεις, εἶναι φαινόμενο
διαχρονικό καί, βεβαιότατα, καί σημερινό.
Θυμηθεῖτε τήν ὀδύνη τοῦ (ρώσου στήν κα-
ταγωγή) ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη, ὅταν
συζητοῦσε μέ ἕναν ὀρθόδοξο μοναχό, ὁ
ὁποῖος ὑποστήριζε μέ βεβαιότητα καί μέ
χαρά τήν αἰώνια καταδίκη τῶν ἀθέων. Ὁ
μοναχός ἐκεῖνος τυπικά δέν ἔκανε κάποιο
δογματικό λάθος. Ὅμως δέν ἐξέθετε τήν πί-
στη του στόν ἀνοιχτό ἀέρα τῆς ἀγάπης. Καί

ὁ ἅγιος Σιλουανός θλιβόταν καί κατέληγε:
“Ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά ὑποφέρη [...].
Πρέπει νά προσευχώμαστε γιά ὅλους [...].
Ὁ Θεός εἶναι Ἀγάπη ἀχόρταγη”[4].  

Ὅμως, μία ἀχόρταγη ἀγάπη δέν εἶναι
ὅ,τι πιό λογικό γιά τήν τάξη τοῦ κόσμου.
Προκειμένου, λοιπόν, νά ἀναμετρηθοῦμε μέ
τίς ἔννοιες τοῦ “ξένου”, ὀφείλουμε, πρῶτα
ἀπ’ ὅλα, νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι τό εὐαγγέλιο
ἀποτελεῖ σκάνδαλο. Θυμίζω ὅτι κάποια
στιγμή ὁ Χριστός ἔδωσε τόν ὁρισμό τοῦ
“πλησίον” καί κάποια ἄλλη στιγμή ἔδωσε
ἕναν ὁρισμό τῶν “ἐχθρῶν”. Ὅμως - τί παρά-
δοξο! -, ὡς “πλησίον” κατέδειξε τόν πιό
ἀπόμακρο (τόν ἀλλόφυλο καί τόν ἀλλόθρη-
σκο)[5], καί ὡς ἐχθρούς κατέδειξε τά μέλη
τῆς οἰκογένειας![6] Πράγμα πού σημαίνει
ὅτι, γιά τόν προσδιορισμό τοῦ “ἡμέτερου”
καί τοῦ “ξένου”, τό εὐαγγέλιο δέν συμμερί-
ζεται τά κριτήρια τοῦ παλαιοῦ κόσμου, τό
ὄμαιμον, τό ὁμόγλωσσον καί τό ὁμόθρησκον,
γιά νά θυμηθοῦμε τόν Ἡρόδοτο[7]. Αὐτά τά
χαρακτηριστικά βεβαίως καί ἀποτελοῦν δο-
μικά ὑλικά ἑνός ἔθνους ἤ μίας φυλῆς. Ὄχι
ὅμως κριτήρια τῆς Ἐκκλησίας. Καί μάλιστα,
ἄν προσέξουμε τό κείμενο τοῦ εὐαγγελίου,
θά δοῦμε ὅτι ὁ Χριστός δέν λέει ποιός
“εἶναι” ὁ πλησίον καί ὁ ἐχθρός, ἀλλά ποιός
“γίνεται” ὁ πλησίον καί ὁ ἐχθρός. Ἀμφότεροι
“γίνονται”, ὄχι βάσει τῆς γέννησής τους,
ἀλλά μέσω τῆς πράξης: μέσω τῆς ἀλληλεγ-
γύης ἤ, ἀντίστοιχα, μέσω τῆς ἄρνησης τῆς
ἀγάπης. 

Αὐτή ἡ ἀντινομία ἀποτυπώνεται καί
στήν ὁμολογία τῶν χριστιανῶν ὅτι πατέρας
τους εἶναι ἕνας ξένος: ὁ Ἀβραάμ. Ὁ Ἀβραάμ
βρίσκεται στό παρελθόν, στήν ἀφετηρία τῆς
πίστης μας, βρίσκεται ὅμως καί στό τέρμα

της. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός περιέγραψε τή μέλ-
λουσα Βασιλεία ὡς συμπόσιο, στό ὁποῖο
ὁμοτράπεζοι τοῦ Ἀβραάμ θά εἶναι ξένοι
ἀπό ἀνατολή καί δύση, ἐνῶ (προφανῶς πρός
ἔκπληξη πολλῶν) θά ἀποξενώνονται ἀπ’
αὐτό τό συμπόσιο ὅσοι μέχρι τότε θεωροῦνταν
κληρονόμοι τῆς Βασιλείας![8] Καί δέν εἶναι
τυχαῖο ὅτι, γιά τήν Ἐκκλησία, τό γνωστό πε-
ριστατικό τῆς φιλοξενίας πού πρόσφερε ὁ
Ἀβραάμ σέ τρεῖς ξένους, ἀποτυπώνει ταυ-
τόχρονα καί ἀξεχώριστα τή στάση ἀπέναντι
στόν ξένο καί τή φανέρωση τοῦ ἴδιου τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ.  

Στό σκηνικό της φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ,
ὁ Θεός φανερώνεται ὡς ξένος πού ἔρχεται[9].
Ἀλλά, σέ ποιόν ἔρχεται; Σέ κάποιον πού ὁ
ἴδιος εἶχε ἤδη γίνει ξένος! Ἡ πρόσκληση
πού εἶχε ἀπευθύνει ὁ Γιαχβέ στόν Ἀβραάμ
ἦταν πρόσκληση στήν πίστη καί ταυτόχρονα
πρόσκληση σέ μία ἀναχώρηση: σέ διάρρηξη
τῶν δεσμῶν του μέ τήν πατρώα γῆ καί τό
πατρῶο αἷμα. “Φύγε ἀπό τή χώρα σου, ἀπό
τούς συγγενεῖς σου κι ἀπό τό σπίτι τοῦ πα-
τέρα σου, καί πήγαινε σέ μία χώρα πού ἐγώ
θά σοῦ δείξω”[10]. Κι ἐδῶ εἶναι ἀξιοπρόσεκτο
τό ἑξῆς: Ὁ ἕλληνας Ὀδυσσέας ξενιτεύτηκε
μέν, ἀλλά μέ στόχο τήν ἐπιστροφή στόν
τόπο ἀπ’ ὅπου ξεκίνησε· καί γι’ αὐτό ἡ Πη-
νελόπη τόν περίμενε ἐκεῖ - στήν ἑστία τους.
Ὁ Ἀβραάμ, ὅμως, περιπλανιέται ἔχοντας
ἀφήσει γιά πάντα τήν ἑστία του, καί γι’
αὐτό ταξιδεύει μαζί μέ τή Σάρα, πρός ἕναν
τόπο πού τούς εἶναι ἄγνωστος - πού εἶναι
ἁπλῶς μία ὑπόσχεση[11]. Ἀλλά καί ὅταν
ἀκόμα θά φτάσουν ἐκεῖ, δέν θά εἶναι
ἰδιοκτῆτες τοῦ τόπου, ἀλλά φιλοξενούμενοι
τοῦ Θεοῦ. “Ἡ γῆ... ἀνήκει σ’ ἐμένα”, εἶπε ὁ
Γιαχβέ, “κι ἐσεῖς εἶστε σάν ξένοι πού τούς
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[2]  Τόν 11ου κανόνα τῆς 6ης οἰκουμενικῆς
συνόδου (ἔτος 681).

[3] Γιά τή διάκριση μεταξύ οὐσιωδιῶν καί
ἐπουσιωδῶν στήν ἐκκλησιαστική παράδοση, βλ.
ἐνδεικτικά τό ἡμέτερο Κανόνες καί ἐλευθερία,
ἔκδ. Ἐπέκταση, Κατερίνη 2005.

[4] Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ
Ἀθωνίτης, ἔκδ. Ι. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου
Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1988, σσ. 48-49, 379.

[5] Βλ. τήν παραβολή τοῦ καλοῦ σαμαρείτη,
Λούκ. 10: 29-37.

[6] “Ὁ ἐρχομός μου ἔφερε τό διχασμό τοῦ
ἀνθώπου μέ τόν πατέρα του, τῆς θυγατέρας μέ
τή μάνα της, τῆς νύφης μέ τήν πεθερά της. Κι
ἔτσι ἐχθροί του ἀνθρώπου εἶναι οἱ δικοί του”
(Μάτθ. 10: 35-36. Μετάφραση ἀπό τήν ἔκδοση:
Ἡ Καινή Διαθήκη. Τό πρωτότυπο κείμενο μέ με-
τάφραση στή δημοτική, ἔκδ. Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς
Ἐταιρίας, Ἀθήνα 1989).

[7] Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, βιβλίον 8 (Οὐρανία),
140.

[8]  “Θά ‘ρθούν πολλοί ἀπό ἀνατολή καί
δύση καί θά καθίσουν μαζί μέ τόν Ἀβραάμ καί
τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ στό τραπέζι τῆς βασι-
λείας τῶν οὐρανῶν, ἐνῶ οἱ κληρονόμοι τῆς βασι-
λείας θά πεταχτοῦν ἔξω στό σκοτάδι” (Μάτθ. 8:
11). Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ὑπογραμμίζει

ὅτι μέ τήν πράξη τῆς φιλοξενίας ὁ Ἀβραάμ κα-
τόρθωσε ταυτόχρονα νά γίνει αὐθεντικός ἄνθρω-
πος, νά ἀντιληφθεῖ τήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους καί νά δεχτεῖ τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.
Βλ. Μάξιμος, Πρός Ἰωάννην κουβικουλάριον
περί ἀγάπης, PG 91, 400C-401D.

[9] Στήν ἐκκλησιαστική γραμματεία, ὅπως
κι ἄν νοοῦνται οἱ τρεῖς ἐπισκέπτες τοῦ Ἀβραάμ
(εἴτε ὡς ἄνθρωποι, εἴτε ὡς ἄγγελοι, εἴτε ὡς ὁ
Υἱός μαζί μέ δύο ἀγγέλους), θεωροῦνται σήμανση
τῆς Ἁγίας Τριάδας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο
καί ἀρκετούς ἑρμηνευτές, ὁ Ἀβραάμ νόμιζε ὅτι
φιλοξενοῦσε κοινούς ἀνθρώπους. Αὐτό σημαίνει
ὅτι ἡ συμπεριφορά του δέν ἦταν ἐπιτηδευμένη,
στή σκέψη ὅτι φιλοξενεῖ οὐράνιους ἐπισκέπτες.
“Μήν ξεχνᾶτε τή φιλοξενία, γιατί μ’ αὐτήν
μερικοί, χωρίς νά τό ξέρουν, φιλοξένησαν ἀγγέ-
λους” (Ἑβρ. 13: 2). Βλ. καί Ἀγγελική Α. Τριβυζα-
δάκη, “Ἡ σκηνή τῆς φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ στή
βυζαντινή εἰκονογραφία”, Θεοδρομία 4 (1999),
σ. 111-113. 

[10] Γέν. 12: 1. 
[11] Miroslav Volf, Exclusion and Embrace.

A Theological Exploration of Identity, Otherness,
and Reconciliation, ἔκδ. Abington Press, Neshville
1996, σ. 42. 



δόθηκε ἡ ἄδεια νά τήν κατοικοῦν”[12]. Οἱ
χριστιανοί, κοντολογής, καλοῦνται νά ζοῦν
στήν ἱστορία (δέν ὑπάρχει ἀνιστορική Ἐκκλη-
σία), νά ζοῦν τόν πολιτισμό (δέν ὑπάρχει
Ἐκκλησία χωρίς πολιτισμική σάρκα), ἀλλά
ταυτόχρονα νά ζοῦν τήν ἀδιάκοπη ἔνταση
μεταξύ εὐαγγελίου καί κόσμου, εὐαγγελίου
καί κάθε πολιτισμοῦ - ἀκόμα καί τοῦ πα-
τρογονικοῦ πολιτισμοῦ τους. 

Ὁ Ἀβραάμ ὑποδέχεται, ἀλλά αὐτό δέν
σημαίνει ὅτι ἁπλῶς περιμένει. Παίρνει τήν
πρωτοβουλία νά κινηθεῖ πρός τούς ξένους,
πρός αὐτούς, δηλαδή, πού βρίσκονται σέ
ἀνάγκη. Ἡ Παλαιά Διαθήκη λέει ὅτι ὁ Ἀβρα-
άμ εἶδε τούς ξένους νά στέκουν καί “ἀμέσως
ἔτρεξε νά τούς προϋπαντήσει”[13]. Ἐδῶ,
ἤδη μισοανοίγει ἕνα νέο κεφάλαιο, τό ὁποῖο
στή συνέχεια τό ἄνοιξε διάπλατα ἡ σάρκωση
τοῦ Χριστοῦ: ὄχι ἁπλῶς ἡ ὑποδοχή τοῦ
ξένου ὁ ὁποῖος ἔρχεται πρός ἐμᾶς, ἀλλά
καί ἡ μετάβασή μας στή ζωή τοῦ ὀδυνωμένου
ξένου: ἡ πρωτοβουλία τῆς ἀλληλεγγύης.
Ὄντως, στήν περιγραφή τῆς ἔσχατης κρί-
σης[14] συναντᾶμε ἕνα εἶδος μετάβασης στή
θέση τοῦ ἄλλου: ὁ Χριστός δέν ἵσταται
ἁπλῶς δίπλα στόν πάσχοντα ξένο, ἀλλά γί-
νεται ὁ ξένος ὁ ἴδιος. Λέγοντας ὅτι, ὅποτε
περιθάλψουμε τόν ἄσημο ξένο, περιθάλπουμε
τόν ἴδιο, ὁ Χριστός δίνει τό δικό του ὄνομά
του σέ ἐκεῖνον πού ἡ κοινωνία τόν ἀφήνει
ἀνώνυμο.   

Ἐδῶ ἀνακύπτει ἕνα ἐρώτημα, ἴσως βα-
σανιστικό. Ἡ σάρκωση δέν εἶναι τουριστική
ἐπίσκεψη - πολύ περισσότερο δέν εἶναι ἰμπε-
ριαλιστική ἐπέμβαση στόν χῶρο τοῦ ἄλλου.
Εἶναι πράξη κένωσης, περιορισμοῦ - θά λέ-
γαμε - τοῦ ἑαυτοῦ μου, ὥστε νά χωρέσω τόν
ἄλλον. Καί γι’ αὐτό, ἡ σάρκωση τοῦ Χριστοῦ
ὁλοκληρώθηκε, κατά κάποιον τρόπο, ὄχι
ὅταν ὁ Χριστός βγῆκε ἀπό τή μήτρα τῆς
Θεοτόκου, ἀλλά ὅταν θυσιάστηκε στόν σταυ-
ρό· ὅταν, δηλαδή, ἔκανε μέρος τοῦ ἑαυτοῦ
του καί τά ἔσχατα σημεῖα τῆς ἀνθρώπινης
ὕπαρξης: τήν ὀδύνη, τήν ἀδικία, τήν ἀπόρ-
ριψη. Μπορεῖ, ἄραγε, ἡ Ἐκκλησία νά δια-
τυπώνει αὐτό τόν λόγο σήμερα; Ἀντέχει ὁ
σημερινός ἄνθρωπος τό κήρυγμα τῆς κένωσης
καί τῆς σάρκωσης; Ὁ ἄνθρωπος πάντα τείνει
νά βλέπει τόν ξένο ὡς ἀπειλή, καί τόν φιλο-
ξενούμενο ὡς κάτι πού “διακόπτει” τόν
ἑαυτό τοῦ οἰκοδεσπότη, ὅπως θά ἔλεγε ὁ
Derrida[15]. Ἤδη τόν 4ον αἰώνα, ὅταν ὁ

ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑτοιμαζόταν
νά μιλήσει στούς χριστιανούς τῆς ἐποχῆς
του ὑπέρ τῆς ἀλληλεγγύης πρός τούς πρό-
σφυγες, ξεκινοῦσε μέ τήν ἑξῆς προειδοποίηση:
“Θά σᾶς πῶ κάτι ἐνοχλητικό καί βαρύ. Ξέρω
ὅτι θά ὀργισθεῖτε, ἀλλά θά τό πῶ. Μά δέν
θά τό πῶ γιά νά σᾶς βλάψω, ἀλλά γιά νά
σᾶς διορθώσω”[16]. 

Ἡ θεολογία, βέβαια, δέν εἶναι ἀρχαι-
ολογία· δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ τέχνη παράθεσης
ἀρχαϊκῶν κειμένων. Ὀφείλει νά διαλέγεται
μέ τό σήμερα, καί νά διατυπώνει τά κριτηριά
της σέ σύγχρονη γλώσσα. Στή σημερινή,
λοιπόν, πραγματικότητα, νομίζω ὅτι ἡ ὠμή
ἀπόρριψη τοῦ ξένου εἶναι μόνο ὁ ἕνας πει-
ρασμός. Ὑπάρχει κι ἕνας ἄλλος πειρασμός:
ἡ ἔννοια τῆς ἀνοχῆς τοῦ ξένου. Ἴσως αὐτό
ἀκούγεται παράδοξο, ἀφοῦ ἡ ἀνοχή θεωρεῖται
τό ἀντίθετο τῆς ἀπόρριψης. Καί ὅμως, θεωρῶ
ὅτι γιά τόν χριστιανό ὀφείλει νά ἀποτελεῖ
πρόβλημα ἡ ἀνοχή πού διαποτίζει σήμερα
τίς σύγχρονες κοινωνίες: μία ἀνοχή ἐδρασμένη
σέ μία φυσιοκρατική ἀντίληψη καί - ἐπιτρέψτε
μου - σέ ἕναν νέο παγανισμό καί σέ μία νέα
πολυθεΐα. Ἡ ἐν λόγω ἀνοχή ἀναγνωρίζει
τήν ὕπαρξη τῶν διαφορετικῶν ἀνθρώπων
καί δέν ἐνοχλεῖται ἀπ’ αὐτό. Εἶναι κάτι
ἀντίστοιχο τοῦ νά ἀποδέχεσαι τόν φυσικό
κόσμο ὡς ἔχει - δηλαδή ὡς ἁρμονία διαφο-
ρετικῶν ἐκφάνσεων. Ὁ ξένος δέν διώκεται
μέν, ἀλλά καί δέν ἀγαπιέται κι ὄλας. Ἀλλά
ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται τό πρόβλημα! Πόσο
ἁρμονική εἶναι στήν πραγματικότητα μία
ἁρμονία, ἄν ἡ ἀγάπη δέν ἀποτελεῖ τήν ἀπο-
φασιστική προτεραιότητα; Καθόσον εἶναι
ψεῦδος ὅτι ἡ φυσική τάξη τοῦ κόσμου ἐμπε-
ριέχει μόνο τήν πολυδιαφημισμένη ἁρμονία!
Ἐμπεριέχει καί τήν ἐπιβίωση τοῦ ἰσχυρότερου
καί τόν θάνατο! Ἀντιθέτως, ἡ ἀγάπη δέν
φυτρώνει αὐτόματα. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τή
φυσική δυνατότητα νά ἀγαπήσει, ἀλλά ἡ
δυνατότητα αὐτή δέν προκόβει μηχανιστικά.
Ὁ κάθε συγκεκριμένος ἄνθρωπος μπορεῖ
νά τήν ἀφήσει ἀδρανῆ, ἤ νά τήν κάνει νά
καρποφορήσει ἕνα κατόρθωμα ἐλευθερίας.
Γιά τούς χριστιανούς, μάλιστα, ἡ ἀγάπη
ἀποτελεῖ μετοχή στό μυστήριο τοῦ κατ’ ἐξο-
χήν ἄλλου, τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος προσδιορίζεται
καθ’ ἑαυτόν ὡς ἀγάπη[17] καί, ἄρα, ὡς ὁ
λόγος γιά τόν ὁποῖον δύναται ἡ ἀγάπη νά
εἶναι ὁ τρόπος ὕπαρξης στήν αἰωνιότητα, κι
ὄχι ἁπλῶς ἕνα αἴσθημα πού, φυσικῷ τῷ

λόγῳ, θά σβήσει ὅταν σβήσει ὁ φορέας του.
Οἱ θιασῶτες, λοιπόν, τῆς δεσπόζουσας φυ-
σιοκρατίας μπορεῖ σήμερα νά ἀναγνωρίζουν
μία φυσική ἰσότητα ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ἀλλά τήν ἀναγνωρίζουν στό
πλαίσιο μίας κοινωνίας πού βλέπει τά πάντα
καί τούς πάντες ὡς ἐμπόρευμα, ὡς ἀναλώσιμα
καί ὡς χρηματιστηριακές ἀξίες. Ἀλλά αὐτή
εἶναι μία συνύπαρξη σάν τό στίβαγμα τῶν
προϊόντων στά ράφια ἑνός σοῦπερ-μάρκετ,
ἤ σάν τά μεταμοντέρνα κολλάζ, ὅπου τά
διαφορετικά στοιχεῖα συγκολλῶνται ἀκοι-
νώνητα. Πόρρω ἀπέχει ἀπό τή συνύπαρξη
πού ἐννοεῖ ἡ Ἐκκλησία. 

Γιά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία δέν ὑπάρχει
αὐθεντικός ἑαυτός ἔξω ἀπό τό γεγονός τῆς
ἀγάπης. Ὁ ἴδιος μου ὁ ἑαυτός μπορεῖ νά
εἶναι ἕνας ξένος, πού, ὅσο δέν τόν ἀσκῶ
στήν ἀγάπη, δέν τόν ἀγαπῶ· τόν ἐγκαταλείπω
στή δυστυχία του νά μήν ἀγαπᾶ. Τόν ἀφήνω,
δηλαδή, σέ αἰώνια φτώχεια: στό νά ἀποτε-
λεῖται μόνο ἀπό τά συστατικά του καί νά
μήν πλουτίζει ἀπό τήν παρουσία τοῦ ριζικά
ἄλλου, τοῦ ξένου. Ἄν, λοιπόν, ὁ ἄλλος
ἄνθρωπος δέν γίνει ὅρος τῆς ὕπαρξής μου,
τότε μπορεῖ μέν νά τόν ἀναγνωρίζω, ἀλλά
παρ’ ὄλ’ αὐτά νά ἀναπαράγω ἀποξένωση!
Δεῖτε, γιά παράδειγμα, ποῦ θεμελιώνουν τά
ἀνθρώπινα δικαιώματα φιλόσοφοι τοῦ ἀτο-
μικισμοῦ, ὅπως ὁ Alan Gewirth. Ὁ κάθε
ἄνθρωπος, λέει ὁ Gewirth, προκειμένου νά
ἐνεργήσει στή ζωή του, διαπιστώνει ὅτι κί-
νητρό του καί δικαίωμά του εἶναι δύο πράγ-
ματα: ἡ ἐλευθερία καί ἡ εὐτυχία. Χρησιμο-
ποιώντας, λοιπόν, τή λογική του ὁ ἄνθρωπος,
συμπεραίνει ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι
ἔχουν ἐπίσης τό ἴδιο δικαίωμα[18]. 

Ἡ θέση αὐτή εἶναι ἕνα θετικό βῆμα,
ἀφοῦ ἐξασφαλίζει δικαιώματα, ὡστόσο ἀνα-
παράγει μία ἀνθρωπολογία ὅπου δέν ὑπάρχει
πραγματικά ἡ κίνηση πρός τόν χῶρο τοῦ
ἄλλου. Εἶναι θέση ἐξόχως ἀτομοκεντρική.
Ἀφορᾶ μία λογική ἐπεξεργασία πού συμβαίνει
στό ἐσωτερικό τοῦ  αὐτόνομου ἀτόμου. Καί
δέν μᾶς ἐξηγεῖ, βέβαια, γιά ποιό λόγο ὁ
αὐτόνομος ἄνθρωπος δέν θά ἀποδεχτεῖ τόν
κοινωνικό δαρβινισμό (τήν ἐπιβίωση, δηλαδή,
τοῦ ἰσχυροτέρου), ἀφοῦ μία στυγνή λογική
διεργασία μπορεῖ κάλλιστα νά καταδείξει
ὅτι ἡ εὐτυχία τοῦ ἑνός ἀπαιτεῖ νά μετατρα-
ποῦν οἱ ἄλλοι σέ θύματα. Νομίζω ὅτι τό ζή-
τημα σχετίζεται μέ τήν ἐπισήμανση τοῦ Le-
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[12] Λευιτ. 25: 23 (μετάφραση ἀπό τήν ἔκδο-
ση: Ἡ Παλαιά Διαθήκη. Μετάφραση ἀπό τά
πρωτότυπα κείμενα, ἔκδ. Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς
Ἐταιρίας, Ἀθήνα 1997).

[13] Γέν. 18: 2. Αὐτό ὀπτικοποιεῖται, μάλιστα,
σέ κάποιον τύπο τῆς βυζαντινῆς εἰκόνας: ὁ
Ἀβραάμ σπεύδει, καί γι’ αὐτό τό ἱμάτιό του νά
ἀνεμίζει. 

[14] Μάτθ. 25: 31-46.
[15] Jacques Derrida, Of Hospitality, Stanford

University Press, Stanford 2000, σ. 125. Βλ.
ἀνάλυση στό: Mark W. Westmoreland, “Inter-

ruptions: Derrida and Hospitality”, Kritike (on-
line Journal of Philosophy: www.kritike.org/jo-
urnal/issue_3/westmoreland_june2008.pdf) 2.1
(2008), σσ. 1-10. Ο Derrida ὑποστηρίζει ὅτι ἡ
ἀληθινή φιλοξενία, δηλαδή ἡ ἀπροϋπόθετη, ἡ
ὁποία δέν συνδέεται μέ τήν ἀνταπόδοση, ἀποτελεῖ
ἕνα εἶδος “διακοπῆς τοῦ ἑαυτοῦ” (interruption
of the self), ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ὁ φιλοξενούμενος
γίνεται οἰκοδεσπότης. Καλοσωρίζοντας τόν ἐπι-
σκέπτη, ὁ οἰκοδεσπότης (host) πραγματώνει κάτι
πού τόν μετατρέπει σέ ὅμηρο (hostage).

[16] Ἰωάννης Χρυσόστομος, Περί ἐλεημοσύ-
νης, PG 51, 296 (ἡ μετάφραση, δική μας).

[17] A΄ Ἰω. 4:16: “Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη· κι
ὅποιος ζεῖ μέσα στή ἀγάπη ζεῖ μέσα στό Θεό, κι
ὁ Θεός μέσα σ’ αὐτόν”.

[18] Alan Gewirth, The Community of Ri-
ghts, ἔκδ. University of Chicago Press, Chicago
1996, σ. 17-20. Μέ τό σκεπτικό αὐτό ὁ Gewirth
διατύπωσε τό ἀξίωμα τῶν ἴσων καί καθολικῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (Principle of Generic
Consistency).



vinas. Ἀπό τά γεννοφάσκια της, λέει ὁ Le-
vinas, ἡ φιλοσοφία διακατέχεται ἀπό ἕναν
τρόμο ἀπένανι στόν ἄλλον. Τό οὐσιαστικό
ἐνδιαφέρον της εἶναι ὁ ἄνθρωπος καθ’ ἑαυ-
τόν. Ἔτσι, μοιραία ἀπολήγει σέ μία φιλοσοφία
τῆς ἐνθαδικότητας, τῆς αὐτονομίας καί ἐν
τέλει τῆς ἀθεΐας. Ἀπό τόν Ἀριστοτέλη μέχρι
τόν Λάιμπνιτζ, ὁ θεός τῶν φιλοσόφων ἀφορᾶ
τήν ἀτομική κατανόηση καί δέν ταρακουνάει
ριζικά τήν ἀτομική συνείδηση. Ἡ ἀτομικότητα,
ὅσο κι ἄν περιπλανηθεῖ, γυρίζει πάντα στόν
ἑαυτό της - σάν τόν Ὀδυσσέα, κι ὄχι σάν
τόν Ἀβραάμ[19]. Θά τολμοῦσα ἐδῶ νά προ-
σθέσω τό ἑξῆς: Στή χριστιανική θεολογία τό
ταξίδι τοῦ Ἀβραάμ εἶναι μπορετό χάρη στό
κορυφαῖο ταξίδι τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ, δηλαδή
τή σάρκωσή του. Ἀντίθετα μέ τούς θεούς
τῶν φιλοσόφων, ὁ Θεός τῆς Ἐκκλησίας τό
ξένο (τό κτιστό) τό κάνει ἑαυτό του (αὐτό
σημαίνει ἡ σάρκωση), καί ποτέ δέν ἐπιστρέφει
ἐκεῖ πού ἦταν πρίν ἀπό τό ταξίδι τῆς σάρ-
κωσης. Παραμένει γιά πάντα σαρκωμένος:
εἶναι, δηλαδή, γιά πάντα αὐτό πού δέν ἦταν
ἐξαρχῆς.

Γιά τοῦτο τό μεγάλο θέμα, τῆς μετάβασης
στή θέση τοῦ ἄλλου, ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ-
ρον ἡ θεμελίωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των, πού ἐπιχειρεῖ ὁ Richard Rorty. Στόν
Rorty δέν ἀρκεῖ μία ἀτομική ὀρθολογιστική
διεργασία, οὔτε κἄν ἡ διακήρυξη ὅτι ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι δικαιοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα. Αὐτή τή διακήρυξη σήμερα τήν προ-
συπογράφουν οἱ πάντες. Τό πρόβλημα ὅμως
βρίσκεται ἀλλοῦ: Ὅτι ὁρισμένοι, παρ’ ὅλο
πού διακηρύττουν τήν καθολικότητα τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, προχωροῦν ἀκόμα
καί σέ γενοκτονίες, ἁπλούστατα διότι στήν
πραγματικότητα κάποιους δέν τούς νοοῦν
ὡς ἀνθρώπους, ἀλλά ὡς κάτι ἄλλο: ὡς
ὑπανθρώπους, ὡς λιγότερο ἀνθρώπους κλπ.
Ἔτσι ὁ Rorty προκρίνει ὡς νομιμοποιητική
βάση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τή «συ-
ναισθηματικότητα» (sentimentality), τήν
ὁποία ὁρίζει ὡς τή δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου
νά βάζει τόν ἑαυτό του στή θέση τοῦ ἄλλου
καί νά νιώσει τή δυστυχία του καί τά ἀνθρώ-
πινα αἰσθήματά του (λ.χ. τόν πόνο τῆς ξένης
μάνας γιά τήν ἀπώλεια τοῦ παιδιοῦ της). Ο
Rorty πιστεύει ὅτι ἡ ἀκρόαση τῆς προσω-

πικῆς ἱστορίας τοῦ ἄλλου μπορεῖ νά ἐνερ-
γοποιήσει αὐτή τή δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου
πολύ περισσότερο ἀπό ὅσο μπορεῖ οἱαδήποτε
φιλοσοφική πραγματεία. Μυθιστορήματα
ὅπως “ἡ Καλύβα τοῦ μπάρμπα-Θωμά”, “Οἱ
ἄθλιοι”, “Οὐδέν νεότερον ἀπό τό δυτικόν
μέτωπον” καί ἀφηγήσεις ὅπως “Τό ἀρχιπέ-
λαγος Γκουλάγκ” δύνανται νά ἐκπαιδεύσουν
τόν ἄνθρωπο στή «συναισθηματικότητα» κι
ἔτσι νά νά δημιουργηθεῖ μία ἀντίστοιχη
κουλτούρα[20]. 

Ἡ θέση αὐτή τοῦ Rorty μοιάζει νά σχε-
τίζεται μέ τήν πολύτιμη «ἐνσυναίσθηση»
(empathy), δηλαδή μέ τήν ἱκανότητα ὄχι
ἁπλῶς νά λυπᾶσαι τόν ἄλλον, ἀλλά νά
κάνεις στοιχεῖο τῆς δικῆς σου ζωῆς τή δική
του ἐμπειρία[21]. Κατά πόσο ἡ θεολογία
τῆς σάρκωσης δύναται νά γονιμοποιήσει
αὐτές τίς σύγχρονες ὀπτικές, εἶναι ἕνα
ζήτημα ἀνοιχτό. Προσωπικά ἔχω ἕναν σκε-
πτικισμό ὅσον ἀφορᾶ τίς προϋποθέσεις πού
θέτει ὁ Rorty στήν ἐνεργοποίηση τῆς ἔγνοιας
γιά τόν ἄλλον. Γιά τόν Rorty ἀπαραίτητη
προϋπόθεση εἶναι τό αἴσθημα ἀσφάλειας,
ὥστε νά δύναται κανείς ἤρεμα νά στοχάζεται
γιά τή ζωή καί νά διαμορφώνει τίς προτε-
ραιότητές του (παρόμοια, λέει, ἡ εἰρήνη
ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς οἰκονομικῆς ἀνά-
πτυξης). Οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικάνοι,
συνεχίζει ὁ Rorty, ἔχουν ἀπολαύσει τήν
ἀσφάλεια περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο λαό,
καί ἀκριβῶς γι’ αὐτό μπόρεσαν νά ἀναπτύ-
ξουν τόν προβηματισμό γιά τά ἀνθρώπινα
δκαιώματα. Ἄν δέν ὑπάρχει ἡ ἀσφάλεια,
πρυτανεύει ἡ ἀβεβαιότητα καί ἐντείνεται ὁ
φόβος γιά τόν ἄλλον[22].   Ὑποθέτω ὅτι ὁ
Rorty ἔχει δίκιο, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι σέ
στιγμές συμφορῶν καί ἀναστατώσεων ἡ ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου ἀγριεύει καί κυριαρχεῖται
μᾶλλον ἀπό ἔνστικτα ἀτομικῆς ἐπιβίωσης.
Ὡστόσο ἡ ἀνθρώπινη ἐμπειρία (ἀπό τή Μι-
κρασιατική καταστροφή μέχρι τό Νταχάου,
καί ἀπό τίς φυτεῖες τοῦ ἀμερικανικοῦ νότου
μέχρι τή σύρραξη τῆς Ρουάντα) ἔχει, νομίζω,
νά μᾶς δείξει πολλές περιπτώσεις ὅπου ὁ
πόνος δίνει καρπούς ἀλληλεγγύης καί αὐτο-
θυσίας. Νομίζω πώς θά ἄξιζαν νά ἐρευνηθοῦν
οἱ διαστάσεις καί αὐτῆς τῆς πραγματικότη-
τας.

Ἐπιτρέψτε μου νά κλείσω μέ μία διερώ-
τηση. Ἡ σχέση μέ τόν ξένο ἀφορᾶ μόνο τίς
περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ὁ ξένος δυστυχεῖ;
Δέν ἀφορᾶ, ἄραγε, κάθε περίπτωση - δηλαδή
καί τίς περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ὁ ξένος
δέν πάσχει; Ἡ ἀπάντηση εἶναι προδήλως
“ναί”[23]. Ὡστόσο, τό ἐρώτημα παραμένει.
Γιατί, ὁ Χριστός ἀνέδειξε ὡς ἔσχατα κριτήρια
τῆς σωτηρίας εἰδικά τήν περίθαλψη κακου-
χουμένων καί περιθωριακῶν; Ἔχω τήν ἐντύ-
πωση ὅτι αὐτό συμβαίνει ἐπειδή ἡ ἑτοιμότητα
γιά ἀλληλεγγύη ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καί
διαστάσεις πολύ εὐρύτερες - πολύ πιό “πο-
λιτικές” - ἀπό ὅσες ἔχει ἡ φιλανθρωπία σή-
μερα. Νομίζω ὅτι ὁ Χριστός καταπιάστηκε
μέ τήν ἀπόρριψη. Τό βλέπουμε καί στήν πε-
ρίπτωση τῆς συνομιλίας του μέ τή Σαμαρεί-
τισσα, ἡ ὁποία δέν πεινοῦσε μέν, ἀλλά τύγ-
χανε ἀπόρριψης λόγω τῆς θρησκείας της,
τῆς ἐθνικότητας, τοῦ φύλου καί τῆς ἠθικῆς
της. Καί ἡ ἀπόρριψη λαμβάνει κυριαρχικές
διαστάσεις ὅταν γίνεται  χαρακτηριστικό
τῆς κοινωνίας. Θεσμοποιεῖται ἡ μή-ἀγάπη
καί ἡ πεποίθηση ὅτι κάποιοι δέν εἶναι πλήρεις
ἄνθρωποι καί ὅτι, συνεπῶς, εἶναι θεμιτό νά
μήν μετέχουν πλήρως τῆς ζωῆς. Ἡ στάση
τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή, δέν ἦταν μία φιλολογική
φλυαρία περί ἑτερότητας, οὔτε μία ἄνευρη,
μεταμοντέρνα ἀποδοχή τῶν πάντων, ἀλλά
ἔμπρακτη ἀναμέτρηση μέ τήν ἀπόρριψη.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ
ἀποτελεῖ καί τήν κρίση κάθε πρότασης (: -
 γενική ἀντικειμενική) γιά τό νόημα τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Κάθε πολιτισμός, κάθε
θρησκεία, κάθε ἰδεολογία κρίνεται ἀπό τό
ἄν δεξιώνεται τήν ἀγάπη ἤ ἄν, ἀντιθέτως,
παράγει μυαλά καί δομές πού δημιουργοῦν
ξένους καί ἀποξένωση. 

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, αὐτό ἔχει
ἰλιγγιώδη σημασία σήμερα. Ἡ Ἐκκλησία
ὀφείλει νά διασώσει τήν πρωτοκαθεδρία τῆς
ἀγάπης, ἀκόμα κι ἄν ἡ ἴδια (ἡ Ἐκκλησία)
βρίσκεται σέ ἀμηχανία μπροστά στά παγ-
κόσμια δύσκολα προβλήματα πού ἀνακύ-
πτουν ἀπό τό σύγχρονο μεταναστευτικό ζή-
τημα[24]. Ὁ μεγάλος κίνδυνος τή στιγμή
αὐτή εἶναι νά ξεθωριάσει τό ὅραμα.
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ἱ σχέσεις Θεολογίας καὶ
Θετικῶν Ἐπιστημῶν
γνώρισαν διὰ μέσου τῶν
αἰώνων περιόδους ἐντά-
σεων καὶ ἀντεκδικήσε-

ων, ἀλλὰ καὶ περιόδους ὑφέσεως
καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ. Στὴν πα-
ροῦσα εἰσήγηση μὲ τὸν ὅρο Θεο-
λογία ἐννοοῦμε τὴ χριστιανικὴ καὶ
δὴ τὴν Ὀρθόδοξο καὶ μὲ τὸν ὅρο
Θετικὲς Ἐπιστῆμες τὶς Φυσικο-
μαθηματικές, οἱ ὁποῖες καὶ θεω-
ροῦνται οἱ πλέον ἀκριβεῖς ἀπὸ
αὐτές.

Μέσα στὰ ἱερὰ κείμενα τῆς
πίστεώς μας ὑπάρχει διάχυτη ἡ
κατάφαση στὴ γνώση καὶ τὴν Ἐπι-
στήμη, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται δῶρα
τοῦ Θεοῦ. Στὸ Α´ κεφ. τῆς Γενέ-
σεως μὲ τὴ φράση «καὶ κατακυ-
ριεύσατε αὐτῆς»1 ἡ θεϊκὴ προ-
τροπὴ γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἐπι-
στημονικὴ διερεύνηση τῆς δημι-
ουργίας εἶναι σαφὴς, ὅπως καὶ
στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου «καὶ ἐνέ-
πλησα αὐτὸν (Βεσελεήλ) πνεῦμα
θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ
ἐπιστήμης ἐν παντὶ ἔργῳ δια-
νοεῖσθαι»2. Σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης τονίζονται:
«Οὖτος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐξεῦρε
πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης»3 ἀλλὰ
καὶ «...Αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις
ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις
αὐτοῦ»4. 

Τὴν ἐναρμόνιση τῆς Θεολογίας
μὲ τὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες πέτυχαν
οἱ μεγάλοι Θεολόγοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, προσεγγίζοντας τὸ θέμα
μὲ τὴν περὶ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου
διδασκαλία. Οἱ μεγάλοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν πράγματι
«πανεπιστήμονες». Ἀρκεῖ νὰ δια-
βάσει κανεὶς τὴν «ἑξαήμερο» τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου γιὰ νὰ θαυ-

μάσει τὶς γνώσεις τοῦ ἀνδρὸς στὴ
Φυσική, στὴ Βιολογία καὶ στὴν
Ἀστρονομία. Γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη
τὸν Χρυσόστομο ἡ ἐπιστημονικὴ
ἔρευνα καὶ ἡ θρησκευτικὴ πίστη
ἀποτελοῦν ἐξίσου χρέος τοῦ
ἀνθρώπου. «Τὸ οὖν κατὰ φύσιν
ζητείσθω, τὸ δὲ ὑπὲρ φύσιν τι-
μάσθω, οὐχ ὡς φευκτέον, ἀλλ᾽
ὡς ἀπόρρητον, καὶ σιωπὴ τιμάσθω
ἄξιον»5.  

Ἡ Θεολογία συνέβαλε ἀποφα-
σιστικὰ στὴν ἔρευνα τῶν Θετικῶν
Ἐπιστημῶν. Κατὰ τὸ β´ ἥμισυ τοῦ
ιη´ αἰ. στὴν  Ἑλλάδα εἰσηγητὲς
τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν ἦσαν δύο
Ἕλληνες κληρικοί, ὁ Εὐγένιος
Βούλγαρις καὶ ὁ Νικηφόρος Θεο-
τόκης. Ὁ πρῶτος συνέγραψε
ἀστρονομικά, μαθηματικά, φυσικὰ
συγγράμματα καὶ μετέφρασε τοὺς
μεγαλύτερους θετικοὺς ἐπιστήμο-
νες τῆς Δύσεως, ἐνῶ ὁ Θεοτόκης
ἐξέδωσε σὲ δύο τόμους ἀριθμητική,
γεωγραφία, «στοιχεῖα φυσικῆς»
καὶ τὰ περὶ μετεώρου Φυσικῆς
καὶ περὶ ἠλεκτρικῆς δυνάμεως6. 

Μέχρι τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγεν-
νήσεως οἱ Θετικὲς Ἐπιστῆμες δὲν
εἶχαν χειραφετηθεῖ ἀπὸ τὴ Θεο-
λογία. Ἡ κριτικὴ θεώρηση τῆς Θε-
ολογίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐπι-
στήμης ἀρχίζει τὸν ιζ´ αἰ. μὲ τὸ
πνευματικὸ κίνημα τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ, τὸ ὁποῖο ἐπιζητοῦσε νὰ πα-
ραμερίσει ὅλες τὶς αὐθεντίες ποὺ
στηρίζονταν στὴν παράδοση καὶ
νὰ ἐπιλύσει ὅλα τὰ προβλήματα,
μὲ βάση τὸν ὀρθὸ λόγο. Ἡ ἐπι-
στήμη κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ

ὑποβιβάζει τὴ Θεολογία στὸ χῶρο
τοῦ μύθου καὶ τῶν δεισιδαιμονιῶν
καὶ γενικὰ σὲ ἕνα προεπιστημονικὸ
στάδιο, ποὺ ἦταν προορισμένο νὰ
ἐκλείψει μὲ τὴν πρόοδο τῆς Ἐπι-
στήμης.

Κάκιστες ὑπηρεσίες στὴν ἐξέ-
λιξη αὐτὴ πρόσφερε ἡ Δυτικὴ Θε-
ολογία, μὲ τὶς ἀπαράδεκτες διώξεις
ποὺ ἔκανε ἐναντίον τῶν νέων
ἰδεῶν, μέσῳ τῆς ἀπαισίας μνήμης
Ἱερᾶς Ἐξετάσεως.

Μετὰ τὴ γαλλικὴ ἐπανάσταση
ἔχουμε μιὰ τάση ἐναρμονίσεως
Θεολογίας καὶ Θετικῶν Ἐπιστημῶν
χάρη στὴν ἰδεοκρατικὴ φιλοσοφία
τοῦ G. Fr. W. Hegel (1775-1831).
Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Hegel (1831)
καὶ τὴ διάσπαση τῆς σχολῆς του,
ἡ ἀριστερὴ πτέρυγα μὲ ἐπικεφαλῆς
τοὺς D.F. Strauss (1808-1874) καὶ
L. Feuerbach (1804-1872) ἐνέτειναν
τὴν πολεμικὴ ἐναντίον τῆς Θεολο-
γίας. Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς
πολεμικῆς ἀποτελεῖ ἡ ἐμφάνιση
τῶν K. Marx (1818-1883) καὶ F.
Engels (1820-1895), οἱ ὁποῖοι στὸ
ὄνομα τοῦ διαλεκτικοῦ καὶ ἱστο-
ρικοῦ ὑλισμοῦ πέτυχαν τὴν ἰδεο-
λογικὴ στράτευση τῆς Ἐπιστήμης
στὴν πολεμικὴ ἐναντίον τῆς Θεο-
λογίας7.

Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ κ´ αἰ.
ἀρχίζει μιὰ περίοδος ὑφέσεως καὶ
ἀλληλοσεβασμοῦ στὶς σχέσεις Θε-
ολογίας καὶ Θετικῶν Ἐπιστημῶν.
Ἡ Θεολογία καὶ ἡ Ἐπιστήμη
ἐκλαμβάνονται ὡς δύο κύκλοι πο-
λιτισμοῦ μὲ διαφορετικὸ περιεχό-
μενο, δύο διαφορετικὲς
λειτουργίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς
ἐξίσου ἀναγκαῖες καὶ ἀπαραίτη-
τες γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη8.
Ἡ Ἐπιστήμη ἀσχολεῖται μὲ τὴν
ἐντὸς τόπου καὶ χρόνου ἐμπειρικὴ
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πραγματικότητα. ἩΘεολογία μὲ
τὸ νόημα τοῦ κόσμου καὶ τῆς
ζωῆς. Ἡ Ἐπιστήμη μὲ τὸ πότε καὶ
πῶς ἔγινε ὁ κόσμος. Ἡ Θεολογία
μὲ τὸ ποιὸς καὶ γιατὶ τὸν δημιούρ-
γησε. Γενικὰ ἡ Ἐπιστήμη δίνει
ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸ
πῶς γίνεται κάθε τί, ὄχι ὅμως γιὰ
τὴ σκοπιμότητά του. Δίνει τὰ
μέσα στὸν ἄνθρωπο νὰ πετύχει
τοὺς σκοπούς, δὲν τοῦ δίνει ὅμως
τοὺς σκοπούς9. 

Αὐτὴ ἡ διαφορὰ τοῦ ἀντικει-
μένου καὶ τοῦ ἔργου τῆς Θεολογίας
καὶ τῆς Ἐπιστήμης ὀφείλεται στὸ
γεγονὸς ὅτι κατάγονται ἀπὸ δια-
φορετικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Ἐπιστήμη ἀπὸ τὴ δίψα γιὰ
γνώση, ἡ Θεολογία ἀπὸ τὴν ἀνάγκη
γιὰ λυτρωμό. Κάθε προσπάθεια
τῆς μιᾶς νὰ μπεῖ στὰ ὅρια τῆς
ἄλλης σημαίνει ὑπέρβαση ἁρμο-
διοτήτων καὶ πτώση στὸ λογικὸ
σφάλμα τῆς μεταβάσεως σὲ ἕτερο
γένος10.

Οἱ περιπτώσεις συγκρούσεων,
ποὺ παρατηροῦνται κατὰ καιροὺς
μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν πολιτι-
στικῶν μεθόδων, ὀφείλονται στὸ
ὅτι ὁρισμένοι ἐκπρόσωποί τους
ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια τῶν ἁρμο-
διοτήτων τους καὶ βγαίνουν ἔξω
ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν δικαιοδοσιῶν
τους.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὸν
ωιογενετικὸ νόμο τοῦ Χαῖκελ, ὁ
ὁποῖος γιὰ νὰ τεκμηριώσει τὴν
θεωρία τῆς ἐξελίξεως φωτογρά-
φησε τρεῖς φορὲς τὸ ἴδιοι ἔμβρυο
καὶ τὸ παρουσίασε σὲ τρεῖς δια-
φορετικὲς εἰκόνες ὡς ἔμβρυο σκυ-
λιοῦ, ὡς ἔμβρυο πιθήκου καὶ ὡς
ἔμβρυο ἀνθρώπου, γεγονὸς ποὺ
καταγγέλθηκε ὡς πλαστογραφία
στὸ χῶρο  τῆς Ἐπιστήμης11. Ἐπίσης
τὴν κοσμοθεωριακὴ ἐκμετάλλευση
τῆς θεωρίας τοῦ Δαρβίνου, ὁ ὁποῖος
ὅμως μίλησε γιὰ διευθυνόμενη
ἐξέλιξη, ἐνῶ ἀναφερόμενος στὸ

θέμα τῆς δημιουργικῆς ἀρχῆς, δή-
λωσε ὅτι γι᾽ αὐτὸ μίλησαν κατα-
φατικὰ τὰ μεγάλα πνεύματα τῆς
ἱστορίας12.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ ἐμεῖς
οἱ θεράποντες τῆς Θεολογίας, ὀφεί-
λουμε νὰ συνειδητοποιοῦμε καὶ
τὰ δικά μας ὅρια καὶ νὰ ἀποφεύ-
γουμε νὰ δίνουμε τὴν ἐντύπωση
τῶν ἐπαϊόντων σὲ θέματα ποὺ
δὲν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητάς μας.
Κυρίως νὰ παύσουμε νὰ ἐκλαμ-
βάνουμε τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως
ὡς ἐπιστημονικὰ ἀξιώματα καὶ
νὰ ἑστιάζουμε τὴν ἔννοια τῆς θε-
οπνευστίας ὄχι στὸ πνεῦμα, ἀλλὰ
στὸ γράμμα τοῦ κειμένου. Ἐνδει-
κτικὰ ἀναφέρομαι στὴν ἑρμηνεία
τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς Γενέ-
σεως, ποὺ δημιούργησε παλιότερα
σφοδρὲς διαμάχες μεταξὺ τῶν θε-
ολόγων καὶ τῶν θετικῶν Ἐπιστη-
μόνων. Ὅπως σωστὰ ἔχει λεχθεῖ,
τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως δὲν εἶναι
οὔτε ἐγχειρίδιο Βιολογίας, οὔτε
Ἀνθρωπολογίας, οὔτε Φυσικῆς,
ἀλλὰ βιβλίο θρησκευτικό, ποὺ χρη-
σιμοποιεῖ τὸ κοσμοείδωλο τῆς
ἐποχῆς του, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴ
σχέση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο
στὴ δημιουργία καὶ τὴν ἱστορία.
Ὅσα γράφονται στὸ βιβλίο αὐτὸ
γιὰ τὸν ἄνθρωπο δὲν ἐντάσσονται
στὴν θεωρητικὴ ἀνθρωπολογία,
ἀλλὰ στὴν πρακτικὴ σωτηριολο-
γία13. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκη-
νός, ἀναφερόμενος στὶς διάφορες
ἀπόψεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν
ἐποχή του ἀναφορικὰ μὲ τὸ ποῦ
στηρίζεται ἡ γῆ, γράφει: «Κἄν
οὖν ἀφ᾽ ἑαυτῆς, κἄν ἐπὶ ἀέρος,
κἄν ἐπὶ ὑδάτων, κἄν ἐπ᾽ οὐδενὸς
δῶμεν ἡδράσθαι αὐτήν, χρὴ μὴ
ἀφίστασθαι τῆς εὐσεβοῦς ἐννοίας,
ἀλλὰ πάντα ὁμοῦ συγκρατεῖσθαι,
ὁμολογεῖν καὶ συνέχεσθαι τῇ δυ-
νάμει τοῦ κτίσαντος»14 . 

Σχολιάζοντας τὴ θέση αὐτὴ ὁ

καθηγητὴς Νίκος Ματσούκας πα-
ρατηρεῖ: «Ὁ Δαμασκηνὸς, λοιπόν,
ἐπισημαίνει ὅτι κεντρικὴ σπου-
δαιότητα ἔχει μόνο «ἡ εὐσεβὴς
ἔννοια» (τὸ εὐλαβικὸ νόημα) καὶ
ὄχι ἡ γνώση γιὰ τὸν τρόπο προ-
ελεύσεως καὶ λειτουργικῆς δια-
δικασίας τοῦ κόσμου καὶ τῆς
ζωῆς... Ὅποιες καὶ ἄν εἶναι οἱ
ἐπιστημονικὲς γνώσεις γιὰ τὴ δια-
δικασία ἐμφανίσεως καὶ πορείας
τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς, κι-
νοῦνται ἔτσι καὶ ἀλλιῶς στὴν
ἐπιφάνεια καὶ ποτὲ στὸ βάθος,
ποὺ δὲν εἶναι ὁ κτιστός, ἀλλὰ ὁ
ἄκτιστος κόσμος. Ποτὲ ἡ Θεολο-
γία δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφανθεῖ,
ἄν μιὰ ἐπιστημονικὴ ἤ φιλοσοφικὴ
γνώση γιὰ τὴ διαδικασία γενέσεως
τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς εἶναι
ὀρθὴ μὲ βάση τὶς ἀλήθειες ποὺ
ἀναφέρονται στὴν Ἀποκάλυψη»15.

Ἡ παρατηρούμενη σήμερα ὕφε-
ση καὶ ἀμοιβαία κατανόηση στὶς
σχέσεις Θεολογίας καὶ Θετικῶν
Ἐπιστημῶν, ὀφείλεται πρωτίστως
στὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἀπολύτου
θέσεως ὅτι ἡ Φυσικὴ Ἐπιστήμη
εἶναι ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ γνω-
ρίσει ἀσφαλῶς τὸν κόσμο. Αὐτὸ
ἔγινε μὲ τὴν ἐγκατάλειψη ὅλων
τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν τοῦ
παρελθόντος μὲ τὶς ἐπαναστατικὲς
ἔρευνες τῶν μεγάλων φυσικῶν
τοῦ αἰώνα μας, δηλ. τῆς σχετικό-
τητας τοῦ Ἀϊνστάιν, τῶν Κβάντα
τοῦ Μάξ Πλάνκ, τῆς Κομπλαμεν-
ταριτέτ τοῦ Μπόρ καὶ τῆς ἀπροσ-
διοριστίας τοῦ Χάιζεμπεργκ. Ἔτσι
ἡ ἐπιστήμη ἀναγνωρίζει:

Ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι δὲν εἶναι
αἰώνιοι, ἀλλὰ προσωρινὲς μονάχα
σταθερὲς στὴν ἐξελικτικὴ πορεία
τοῦ σύμπαντος.

Ὅτι ἡ ἔρευνα στὶς θετικὲς
ἐπιστῆμες εἶναι ἀντικειμενικο-ὑπο-
κειμενική, ἀφοῦ ἐξαρτᾶται σὲ με-
γάλο βαθμὸ ἀπὸ τὸν ἐρευνητὴ καὶ
τὸν τρόπο ποὺ κάνει τὶς παρατη-
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9 Γεωργίου Κοντοπούλου, «Ἡ ἐπι-
στήμη καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώ-
που», Διάλογος μὲ τὸν Φοιτητή,
Ἔκδ. «Ἀποστολικῆς Διακονίας»,
Ἀθῆναι 1970, σ.43.
10 Εὐαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Οἰκο-
δόμοι Πολιτισμοῦ, ὅ.π.,σ.213.
11 Εὐαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Ἡ

Αἰωνία Ἀλήθεια, ἔκδ. «Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας» Ἀθῆναι 1971,
σ.109.
12 Ὅπ. π. σ. 102.
13 Ἠλία Οἰκονόμου, Σύγχρονος
ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ Α´
κεφαλαίου τῆς Γενέσεως, Ἀθῆναι
1978, σ.46.

14 Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως 1, ι,PG. 24,840.
15 Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις
ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
(Κείμενο-Μετάφραση, Εἰσαγωγή-
Σχόλια Νίκου Ματσούκα), Ἔκδ.
Π.Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1998,
σ467-468, ση. 55.



ρήσεις του16. Π.χ. ἄλλα ἀπὸ τὰ
πειράματα δείχνουν ὅτι τὸ φῶς
εἶναι μόρια ἤ «φωτοκύτταρα» καὶ
ἄλλα ὅτι εἶναι κύματα. Καὶ

Ὅτι στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες δὲν
ἔχουμε μόνον τὴν ἔννοια τοῦ ἀνε-
ξιχνιάστου γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ
δυναμένου νὰ γνωσθεῖ ὑπὸ προ-
ϋποθέσεις, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια
τοῦ ἀπολύτως ἀπροσίτου γιὰ τὶς
ἀνθρώπινες δυνατότητες17. Μὲ
πολλὴ εἰλικρίνεια ἡ σύγχρονη ἐπι-
στήμη μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὸ 95%
τοῦ σύμπαντος μᾶς εἶναι ἄγνωστο,
ἀφοῦ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται ἀπὸ
τοὺς ἐπιστήμονες «σκοτεινὴ ὕλη»
δὲν ξέρουμε ἀκόμη τὶ εἶναι18.

Ἡ Θεολογία, ὡς κορυφαία τῶν
ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, κα-
λεῖται νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὶς Θετικὲς
Ἐπιστῆμες ἐπισημαίνουσα· πρῶτον
τὴν ὕπαρξη ὁρίων στὶς ἐπιστημο-
νικὲς δυνατότητες καὶ δεύτερον
τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν
ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη χρήση τῆς τε-
χνολογίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ πρῶτο εἶναι
πλέον κοινὴ πεποίθηση στὸ χῶρο
τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν ὅτι ἡ ἐπι-
στημονικὴ γνώση εἶναι σχετική,
μεταβλητὴ καὶ περιορισμένη ἐν
χώρῳ καὶ χρόνῳ. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ
τὰ δεδομένα τῆς ἐμπειρικῆς πραγ-
ματικότητας καὶ τὴ δυνατότητα
τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως. Ὅ,τι
εἶναι πέραν ἀπὸ αὐτὰ ἀδυνατοῦμε
νὰ γνωρίσουμε. Ὅλα τὰ σύγχρονα
ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα τόσο
ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς μικροφυσικῆς,
ὅσο καὶ τῆς μακροφυσικῆς, κλονί-
ζουν τὴ μηχανικὴ νομοτέλεια τοῦ
κοσμικοῦ συνόλου καὶ τὸν θετικὸ
καὶ ὁριστικὸ χαρακτήρα τῆς ἐπι-
στημονικῆς γνώσεως.

Μὲ δεδομένη αὐτὴ τὴν ἀδυνα-
μία τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν ἡ
Θεολογία καλεῖται νὰ μιλήσει γιὰ
τὴ βιωματικὴ διάσταση τῆς ἐμπει-

ρίας, ποὺ εἶναι μιὰ ἄλλη «γνώση»,
ἄλλου τύπου καὶ ἄλλης ποιότητας,
ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ λο-
γικὴ ἐπεξεργασία τῶν δεδομέ-
νων19. Ὁ ἀββᾶ Ἰσαάκ στὸ θέμα
αὐτὸ εἶναι κατηγορηματικός· «
Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς
πίστεως καὶ ἔστι γνῶσις τικτο-
μένη ἐκ τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις ἡ
προηγουμένη τῆς πίστεως ἔστι
γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ
τῆς πίστεως γνῶσις ἐστί πνευμα-
τική»20. Τὴ διάσταση αὐτῆς τῆς
ἀλήθειας δὲν διστάζει νὰ ἀποδεχ-
θεῖ καὶ αὐτὸς ὁ κορυφαῖος ἐκπρό-
σωπος τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν
Heisenberg, ὁ ὁποῖος θέτει τὸ ἐρώ-
τημα· «ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ
ἰσχυρισθεῖ, ὅτι ἡ ἀντικειμενικὴ
πλευρὰ εἶναι περισσότερο πραγ-
ματικὴ ἀπὸ τὴν ὑποκειμενική;»21.
Ἡ πρόσβαση στὴ γνώση αὐτοῦ
τοῦ εἴδους γίνεται μέσῳ τῆς πί-
στεως, ἡ ὁποία εἶναι μιὰ προσω-
πικὴ ἀποκαλυπτικὴ ἐμπειρία, ποὺ
ἀφαιρεῖ κάθε ἀπόδειξη, κάθε
ἐνδιάμεσο, κάθε ἀφηρημένη
ἔννοια γιὰ τὸν ἀντικειμενικὰ
ὑπάρχοντα Θεό22. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ δεύτερο, δηλ.
τὴν ἐπισήμανση τῶν κινδύνων ἀπὸ
τὴν ἀλόγιστη  χρήση τῆς Τεχνολο-
γίας, ἡ Θεολογία ὀφείλει νὰ τονίσει
ὅτι οἱ Θετικὲς Ἐπιστῆμες πρέπει
νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ πρόσχημα
τῆς οὐδετερότητας καὶ νὰ συνει-
δητοποιήσουν τὴν εὐθύνη ποὺ
ἔχουν ὅσον ἀφορᾶ τὶς πρακτικὲς
ἐπιπτώσεις καὶ τοὺς κινδύνους
ποὺ ἐγκυμονεῖ ἡ ἔρευνα καὶ κυρίως
τὸ ποιὸς καὶ πῶς χρησιμοποιεῖ τὰ
δεδομένα της. Δηλαδὴ οἱ Θετικὲς
Ἐπιστῆμες πρέπει νὰ ἐνεργοῦν
περισσότερο ἀνθρωπιστικὰ καὶ λι-
γότερο κατακτητικὰ καὶ νὰ ἀξιο-
ποιοῦν τὰ ἐπιστημονικὰ τους ἐπι-
τεύγματα γιὰ τὴ θετικὴ ἀνάπτυξη
τῆς ζωῆς.

Βέβαια, ἀποτελεῖ κοινὴ διαπί-
στωση ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ ζοῦμε
σήμερα χωρὶς τὶς Θετικὲς
Ἐπιστῆμες. Αὐτὸ ὅμως δὲν ση-
μαίνει ὅτι πρέπει νὰ τὶς ἀπολυτο-
ποιήσουμε ὡς τὴ μοναδικὴ σωστικὴ
δύναμη, ἀφοῦ παρὰ τὴν ἐντυπω-
σιακή τους πρόοδο ὄχι μόνον δὲν
θεράπευσαν τὰ μεγάλα κοινωνικὰ
δεινὰ τῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ
πολλὲς περιπτώσεις τὰ περιέπλε-
ξαν.

Ἀπὸ ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν συμ-
περαίνεται ὅτι ἡ Θεολογία μὲ τὶς
ἠθικὲς ἀρχές, τὶς ὁποῖες αὐτὴ
ἐκπροσωπεῖ ἀποτελεῖ τὸν ἀναγκαῖο
χῶρο ζωῆς τῶν Θετικῶν Ἐπι-
στημῶν, γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὸν
ὀρθό τους προσανατολισμό. Ἀλλὰ
καὶ ἡ Θεολογία χρειάζεται τὶς Θε-
τικὲς Ἐπιστῆμες γιὰ νὰ ἔχει προ-
σβάσεις στὴν κοσμικὴ πραγματι-
κότητα καὶ νὰ ἐκφράσει μέσῳ
αὐτῶν τὸ διαχρονικὰ ἀναλλοίωτο
σωστικό της μήνυμα. Ἐκεῖνο ὅμως
ποὺ ἀποτελεῖ ἀναντίρρητη ἀλήθεια
καὶ διατυπώνεται ἀπὸ τὰ στόματα
κορυφαίων θεραπόντων τῶν Θε-
τικῶν Ἐπιστημῶν, εἶναι ὅτι ἡ Ἐπι-
στήμη κρίνεται ἀνεπαρκὴς γιὰ τὸ
σύνολο τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀφοῦ ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαντήσει
στὸ ὑπαρξιακὸ καὶ μεταφυσικό
του πρόβλημα. Μόνον στὸ χῶρο
τῆς Θεολογίας ἐκφράζεται ἡ ἐμπει-
ρικὴ διάσταση τῆς ἀλήθειας. Δια-
σώζεται ἡ ἀρχέγονη κληρονομιὰ
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁρίζεται τὸ νόημα
τοῦ ὑπάρχειν μέσα στὸν κόσμο.
Δημιουργοῦνται προϋποθέσεις γιὰ
τὴν ἐπανασύνδεση τῶν διανθρω-
πίνων σχέσεων. Ἐξαλείφονται οἱ
ἀπανθρωποποιητικὲς παρενέργειες
τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀπαλύ-
νεται ἡ τραχύτητα τῶν ἐνστίκτων
καὶ προσφέρεται ἡ λύτρωση, τὴν
ὁποία καμμιὰ ἄλλη ἐνδοκοσμικὴ
ἀξία δὲν μπορεῖ νὰ προσφέρει.
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16 Μέγα Φαράντου, Ὁ Θεὸς στὸ
χῶρο τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν
σήμερα (ἀνάτυπο), Ἀθῆναι 1981,
σ.2.
17 Τοῦ ἴδιου, «Ἐπιστήμη καὶ Θρη-
σκεία», Θεολογία 64 (1993), σ.34.
18 Ἀρχιεπισκόπου τιράνων καὶ πά-
σης Ἀλβανίας Ἀναστασίου, «Ἡ

Ὀρθοδοξία πρὸ τῆς ραγδαίας ἐξε-
λίξεως τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν»,
στὸν Τόμο: «Ἐπιστῆμες, τεχνολο-
γίες αἰχμῆς καὶ ὀρθοδοξία», Ἔκδ.
Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2002, σ.36.
19 Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ
πάσης Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ὅ.π.
σ.36.

20 Ἀσκητικά, Λόγος ιη´. Περὶ τοῦ
πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώ-
σεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς
πίστεως, Ἔκδ. Βασ. Ρηγοπούλου,
Θεσσαλονίκη 1985, σ.64.
21 Χρονοπούλου, ὅ.π., σ.298.
22 Παύλου Εὐδοκίμωφ, Ἡ πάλη
μὲ τὸν Θεόν, Θεσσαλονίκη 1981,
σ. 61.
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Μ
έ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μέ τήν πρεσβεία τῆς Πανα-
γίας Μητέρας Του καί τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας, μέ τίς εὐχές καί ἱκεσίες τοῦ Ἁγίου Βασιλείου

τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἑορτάζουμε, εἰσερχόμαστε σήμερα στό
Νέο Ἔτος, τό 2011. Ἔφυγε τό 2010 καί ἄφησε προβλήματα
πολλά καί δύσκολα! Οἰκονομική ὕφεση, κλοπές, ἀτιμίες,
ἀθέμιτο πλουτισμό τῶν ὀλίγων εἰς βάρος τῶν πολλῶν, εἰς
βάρος τοῦ κράτους, εἰς βάρος τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀδυνά-
των! Καί ὄχι μόνον αὐτά, ἀλλά μᾶς κληροδότησε καί ἐγκλή-
ματα πάσης φύσεως· τρομοκρατικά κτυπήματα, ληστείες,
ἀπαγωγές, ἄδικους θανάτους καί πολλά ἀκόμη ἀπαξιωτικά
τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἤθους καί τῆς προόδου τῆς ἀνθρώπινης
δραστηριότητος. Γεγονότα ἀνατριχιαστικά στήν περιγραφή
τους, ὅπως τά βλέπουμε καί τά ἀκοῦμε ἀπό τά μέσα μα-
ζικῆς ἐνημερώσεως.

Καί ποιός εὐθύνεται γιά ὅλα αὐτά; 
Ὁ χρόνος, θά ποῦν οἱ περισσότεροι βιαστικά καί ἀπερί-

σκεπτα. Ἄλλοι θά ἐπιρρίψουν τήν εὐθύνη στήν Πολιτεία. Κά-
ποιοι ἄλλοι θά μεταθέσουν τό πρόβλημα σέ διεθνείς
συγκυρίες, στά τοπικά ἤ ξένα συμφέροντα, οἰκονομικῆς ἤ
διπλωματικῆς φύσεως, στήν ἐπιβολή ἐξουσίας καί σέ πολλά
ἀκόμη χωρίς προσέγγιση τῆς πραγματικότητος.

Δέν εἶναι ὅμως καί τόσο ἁπλά τά πράγματα. Ὁ χρόνος
δέν ἔχει ὑπόσταση, ὁ χρόνος δόθηκε ἀπό τόν Θεό στόν
ἄνθρωπο ὡς πεπερασμένη δυνατότητα καί παρουσία, δόθηκε
ὡς μονάδα μετρήσεως. Μᾶς δόθηκε νά τόν χρησιμοποιοῦμε
γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἠθικῆς τελειοποιήσεώς μας, ὥστε μ’
αὐτόν νά ἐπιτύχουμε τήν ἀνύψωση τῆς καρδιᾶς μας, «τήν
μόρφωση τοῦ Χριστοῦ» στήν ψυχή μας. Εἶναι μεγάλο δῶρο
ἀλλά καί ἀγαθό ὁ χρόνος, πολύ μεγάλης σπουδαιότητος,
γι’ αὐτό ἀκριβῶς ἔχει πολλούς κλέφτες καί ἐχθρ ούς, ὕπου-
λους καί δόλιους, μέ τούς ὁποίους πολλοί ἐπιπόλαια συμ-
μαχοῦν, ἀγνοῶντας ὅτι οἱ κλέφτες τοῦ χρόνου κλέβουν
ταυτοχρόνως καί τήν δική τους εὐτυχία. 

Καί πρῶτος κλέφτης τοῦ χρόνου εἶναι ἡ ἀμέλεια καί ἡ

ῥαθυμία. Πόσο ὅμως ἀδικοῦμε τόν ἑαυτό μας ἄν ἀφήνουμε
τόν χρόνο νά κυλάει πνευματικά ἀνεκμετάλλευτος! «Βλέπετε
οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί
ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι».
(Ἐφ. 5, 15 - 16), μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος· καί σέ ἄλλο σημεῖο λέγει «Ἄρα οὖν ὡς καιρόν ἔχο-
μεν, ἐργαζώμεθα τό ἀγαθόν πρός πάντας» (Γαλ. 6, 10). Ἡ
ἀπώλεια τοῦ χρόνου εἶναι ἀπώλεια ζωῆς, σημειώνει ὁ διά-
σημος Κλωντέλ: «ὁ φονεύων τόν χρόνον, φονεύει παροῦσαν
καί μέλλουσαν ζωήν». Ἡ σπατάλη τοῦ χρόνου εἶναι πραγ-
ματικά ἔγκλημα, ὅπως διεκήρυξε ὁ Φραγκλῖνος: «αὐτός πού
σπαταλᾶ τόν χρόνο του, δέν ἔχει γνωρίσει τήν ἀξία τῆς
ζωῆς».

Ποιά, λοιπόν, εἶναι ἡ ἀπάντηση στούς ἐπιπόλαιους καί
βιαστικούς, στούς ἀφιλοσόφητους καί ἀδιάφορους περί τίς
πνευματικές ἀνησυχίες καί μεταφυσικές ἀναζητήσεις; Ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι ἡ αἰτία τῶν ἀρίστων ἀλλά καί ἡ αἰτία παν-
τός κακοῦ! Ὅταν ἀγωνίζεται γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς,
ὅταν συντάσσει τόν ἑαυτό του ξωπίσω τοῦ Ἰησοῦ καί κηρύσ-
σει καί ὁμολογεῖ ἐν ταπεινώσει καί ἐξομολογήσει καρδίας
Αὐτόν ὡς παθόντα καί ταφέντα καί ἀναστάντα, τότε τά
ἔργα του εἶναι ὅλο φῶς, ὅλο ἀλήθεια, γεμάτα ἀνθρωπιά καί
ἀξιοπρέπεια, γεμάτα θυσιαστική ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπό
Του. 

Νέος χρόνος ξεκινᾶ ἀπό σήμερα, ἀδελφοί μου, γεμᾶτος
προβλήματα, ἀνησυχίες, ἀνασφάλειες, ἀγωνίες. Ἐμεῖς ὅμως
ἐπιθυμοῦμε χαρά, ἡσυχία  ἀσφάλεια καί καλύτερο μέλλον
γιά τά παιδιά μας. Γι’ αὐτό ἄς σοβαρευτοῦμε, ἄς ἀποβάλ-
λουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς θεοποιήσεως τῆς ὕλης καί
τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἄς ἐπιστρέψουμε στόν Θεό μας, ἄς σεβα-
στοῦμε τίς ἀξίες καί τίς ἀρχές μας! Ἄς σεβαστοῦμε τήν ἀξία
τήν ὁποία ἔχουμε ὡς ἄνθρωποι, ὥστε νά μᾶς σεβασθοῦν οἱ
ἄλλοι καί νά μᾶς ἐμπιστευθοῦν οἱ νέοι μας, τά παιδιά μας.

Εὔχομαι ὁ νέος χρόνος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου νά
εἶναι εὐλογημένος καί δημιουργικός μέ ἀρετή καί ἀνθρωπιά!

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Κύριε ὁ Θεός ἡµῶν, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
θέµενος... ὁ τόν πάντα χρόνον τόν τε γεγονότα τόν τε ὄντα καί
ἐσόµενον πληρῶν... Αὐτός πανάγαθε Δέσποτα τόν νέον ἐνιαυτόν
τῆς χρηστότητος εὐλόγησον...» (εὐχή Δοξολογίας)

Ἀγαπητοί Πατέρες καί συλλειτουργοί τοῦ Ὑψίστου, ἐντιμώτατοι ἄρχοντες, ἐνδοξότατοι στρατιωτικοί, 
Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί πεφιλημένε,

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ



Ἑ
ορτάζει σήμερον ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, ὡς «τὸ πλήρωμα

τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρου-
μένου» (Ἐφεσ. 1, 23), τὴν κατὰ
σάρκα Περιτομὴν τοῦ «πάντα
δρακὶ περιέχοντος καὶ ἐν σπαρ-
γάνοις εἰληθέντος» Σωτῆρος
ἡμῶν καὶ τὴν ἱερὰν μνήμην τοῦ
«ἱεραρχίας στολαῖς ἠγλαϊσμέ-
νου» οὐρανοφάντορος Βασι-
λείου τοῦ Μεγάλου, ὅστις «τῇ
Ἐκκλησίᾳ δέδοται παρὰ Θεοῦ,
χαράκωμα καὶ τεῖχος ὀχυρόν».

Ἑορτάζομεν ἡμεῖς, τὰ πιστὰ
τέκνα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας εἰς τὴν εὐλογημένην
γῆν τῶν Πατέρων ἡμῶν, ἐν Φα-
ναρίῳ, εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον
τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν εὐχαρι-
στίαν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος
καὶ τῆς ἀγάπης, αἰσθανόμενοι
ὁμοθυμαδόν, ὅπως γράφει ἐπι-
φανὴς σύγχρονος θεολόγος,
«σὰν στὸ σπίτι μας», «παιδιὰ
στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα μας».

Ὄντως, ὅπως προσθέτει
ἄλλος σπουδαῖος μύστης τῆς
ἱερᾶς ἐπιστήμης, «ἡ βαθύτερη
ἐμπειρία ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν
Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ τοῦ
‘οἴκου’».

Εἴμεθα δεμένοι μὲ τὴν
Ἐκκλησίαν «ἄμεσα, σωματικά,
ὅπως δένεται τὸ παιδὶ μὲ τὴ
μάνα του». Εἶναι «ἡ ζωὴ» αὐτὸ
ποὺ συνδέει ἡμᾶς τοὺς Ὀρθο-
δόξους Χριστιανοὺς μὲ τὴν
Ἐκκλησίαν καὶ «ὄχι οἱ ἰδέες».

«Γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ
ἔρχεται» (Ἐκκλ. 1, 4) καὶ ὅλοι
ἡμεῖς, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
φυλάσσομεν τὸν τόπον, ὅν ἐλά-
βομεν εἰς κληρονομίαν, τὰ ὅσια
καὶ τὰ ἱερά τοῦ Γένους, ἐπὶ
τῶν ὁποίων ὁ πανδαμάτωρ χρό-

νος δὲν φαίνεται νὰ ἔχη πραγ-
ματικὴν ἐξουσίαν.

Ἡ αἰωνιότης εὑρίσκεται ἐκεῖ,
ὅπου ὁ χρόνος δὲν ἔχει καὶ δὲν

ἠμπορεῖ νὰ ἔχη δύναμιν. Διὰ
τοῦτο δὲν ἰσχύει δὶ᾽  ἡμᾶς τὸ
«χρόνου φείδου», ἀναφορικῶς
πρὸς τὴν διακονίαν καὶ τὴν
προθυμίαν νὰ φυλάσσωμεν
τοῦτον τὸν τόπον.

Βιοῦμεν τὴν ζωὴν ἡμῶν ὡς
«πλήρωμα χρόνου, φυλακῆς
καὶ μαρτυρίας», ἐνδυναμούμε-
νοι ἀπὸ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ
Χριστοῦ: «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽
ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας,
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»
(Ματθ. 28, 20).

Τὸ «φυλάσσειν τὸν ἱερὸν
τόπον», τὸν ὁποῖον γνωρίζομεν,
ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸν ἀγαπῶμεν,
καὶ ἀγαπῶμεν ἐπειδὴ τὸν γνω-
ρίζομεν, εἶναι συνυφασμένον
ἀρρήκτως μὲ τὸ «φυλάσσειν
τὸν τρόπον τοῦ βίου», τὴν

Ὀρθοδοξίαν, τὴν ὀρθὴν λατρείαν
καὶ δοξολογίαν καὶ τὴν ὀρθο-
πραξίαν.

Αὐτὸς ὁ ἐκκλησιαστικὸς τρό-
πος ζωῆς ἐβιώθη καὶ ὑμνήθη
ἀπὸ ἐνθέους ἁγίους, ἀπὸ μάρ-
τυρας καὶ ἀσκητάς, κήρυκας
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ,
ποιητὰς καὶ μελωδούς, ἀπὸ
ἁγιογράφους καὶ χαρισματικοὺς
τεχνίτας, ἀπὸ εὐλογημένους
χριστιανούς, διακόνους τῆς φι-
λανθρωπίας.

Εἶναι πίστις καὶ δόγμα, ἀγά-
πη καὶ ἦθος, ἐλπὶς εἰς Χριστὸν
καὶ ἄσβεστος πόθος τῆς αἰωνιό-
τητος, βιωμένη ἐλευθερία, δέ-
σιμο μὲ τὸν τόπον καὶ ἐμπειρία
οἰκειότητος, ἀλληλεγγύη καὶ
κοινωνία, αὐθυπέρβασις καὶ
μαρτυρία ζωῆς ἐν Χριστῷ.

Ὅλα αὐτὰ συμπυκνώνονται
καὶ ἀποκαλύπτονται εἰς τὰς
ἑορτάς, αἱ ὁποῖαι δι᾽ ἡμᾶς ἀπο-
τελοῦν τὸν ἄξονα τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ζωῆς. «Ὁ πιστὸς ζεῖ
ἀπὸ γιορτὴ σὲ γιορτή», σημει-
ώνει ὁ μακαριστὸς πατὴρ Ἀλέ-
ξανδρος Σμέμαν.

Πράγματι, ἡ ἑορτή, ἡ ὁποία
εἶναι πάντοτε κάτι περισσότε-
ρον καὶ πολυτιμότερον ἀπὸ τὸν
«ἐλεύθερον χρόνον» καὶ συν-
δέεται οὐσιαστικῶς καὶ ἀνα-
ποσπάστως μὲ τὴν θείαν λα-
τρείαν, εἶναι καιρὸς ἀποκαλύ-
ψεων.

Ἡ ἑορτὴ φωτίζει τὴν πορείαν
μας, ἀπελευθερώνει τὴν ζωὴν
ἀπὸ τὰς ἀντιφάσεις της, διαλύει
τὴν ἀχλὺν τῶν βιωτικῶν με-
ριμνῶν, πλαταίνει τὸν κόσμον,
ἀνοίγει τὴν διάστασιν τοῦ βά-
θους τῶν πραγμάτων. Ἑορτὴ
εἶναι ἡ βίωσις τῆς ζωῆς ὡς
κοινωνίας καὶ εὐχαριστίας.
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«Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν παράδοση δὲν ἀποτελεῖ ὀπισθοδρόμηση»

Τῆς Α.Θ.Π.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Βαρθολομαίου
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Ὁ κλειστὸς ἄνθρωπος, ὁ
ἄνθρωπος ποὺ περιστρέφεται
γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, δὲν
ἠμπορεῖ νὰ ἑορτάση πραγμα-
τικὰ ἤ ἑορτάζει μόνον τὸν ἑαυ-
τόν του. Ο  homo  clausus  δεν
εἶναι δυνατὸν νὰ ζῆ ὡς homo-
festivus.

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς του δα-
πανᾶται διὰ τὴν ἀτομικήν του
εὐδαιμονίαν, διὰ τὸ ἔχειν τοῦ
ἑαυτοῦ του καὶ ὄχι διὰ τὴν
κοινωνίαν, τὴν κοινωνίαν μετὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώ-
πων.

Δὲν εἶναι διόλου τυχαῖον ὅτι
κατὰ τὰς λεγομένας «ἀργίας»
ἤ κατὰ τὸν «ἐλεύθερον χρόνον»,
ἐπιτείνεται ἡ αἴσθησις τῆς μα-
ταιότητος καὶ ἡ ἀγωνία ὅτι ἡ
ζωὴ περνᾶ χωρὶς νὰ τὴν ζήσουν
οἱ ἄνθρωποι εἰς βάθος. Εἴμεθα
προφανῶς ἐποχὴ τῆς ψυχαγω-
γίας καὶ τῶν διασκεδάσεων,
ἀλλὰ ὄχι ἐποχὴ τῆς ἑορτῆς.

Αἱ σύγχρονοι «ἑορταὶ» εἶναι
καιρὸς τοῦ ἔχειν, παγίδες αὐτο-
πραγματώσεως, ἐκδιονυσια-
σμοῦ τῆς ζωῆς καὶ ἐπιδεικτικοῦ
καταναλωτισμοῦ.

Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι
τὰς «ἑορτάς, τὸ περιεχόμενον
καὶ τὴν μορφὴν των διαχειρί-
ζονται σήμερον οἱ διαφημισταί,
ἡ τηλεόρασις, οἱ ταξιδιωτικοὶ
πράκτορες καὶ οἱ πωλοῦντες
καὶ ἀγοράζοντες.

Καὶ τὸ ἀρχαῖον «βίος ἀνε-
όρταστος, μακρὰ ὁδὸς ἀπαν-
δόκευτος», τονίζει μὲν τὴν
ἀνάγκην καὶ τὸ νόημα τῆς
ἑορτῆς διὰ τὸν ὁδοιπόρον
ἄνθρωπον, ἠμπορεῖ ὅμως νὰ
κατανοηθῆ μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι
τὸ πανδοχεῖον εἶναι «ὁ οἶκος»
τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅταν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας ὑπογραμμίζουν ὅτι «Τὰ
παρόντα ὁδὸς ἐστιν» καὶ ὅτι
«Πανδοχεῖον ἐστιν ὁ παρὼν
βίος», τότε τοποθετοῦν τὴν πα-
τρίδα ἡμῶν εἰς τὴν βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ καὶ θεωροῦν τὸν πα-
ρόντα βίον πορείαν πρὸς τὴν
ἀληθινὴν ζωήν.

Αὐτὴν τὴν ζωὴν ὑπενθυμί-
ζουν αἱ ἑορταί, καθὼς καὶ τὴν
προσωρινότητα τῶν παρόντων.

Ἡ ἑορτὴ ἔχει οὐσιαστικὴν
ἐσχατολογικὴν ἀναφοράν. Ὄχι
μόνον δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ
βλέπωμεν τὸ «πανδοχεῖον» ὡς
«οἶκον», ἀλλὰ τρέφει τὴν νο-
σταλγίαν τῆς «πατρίδος».

«Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μέ-
νουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλ-
λουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13,
14). Αὐτὴν τὴν ζωὴν τῶν ἐσχά-
των ὑμνεῖ ὑπερεχόντως ὁ ἑορ-
ταζόμενος σήμερον Μέγας Βα-
σίλειος, ὅστις «ἀπέρριψεν τῶν
οὐκ ὄντων τὸν πόθον» καὶ «χαί-
ρων ἀνεκήρυξεν τὸ εὐαγγέλιον
τῆς βασιλείας».

Ἱερώτατοι, τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά,

Ἡ κακὴ ἀλλοίωσις τῶν ἑορτῶν
ἤ ἀκόμη ἡ λήθη τοῦ νοήματος
τοῦ ἑορτάζειν δὲν εἶναι κάτι
νέον. Τὸ παρελθὸν δὲν εἶναι «ὁ
χαμένος παράδεισος».

Ὅσον ἄτοπον εἶναι ὅμως νὰ
πιστεύωμεν ὅτι παλαιότερα
ἤσαν ὅλα καλύτερα, τόσον λαν-
θασμένον εἶναι νὰ κλείνωμεν
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔναντι ὅσων
ἀρνητικῶν συμβαίνουν σήμερον.
Ἐμφανέστατα ἡ ἐποχὴ μας
ἀπολυτοποιεῖ πλεῖστα ὅσα ἀσή-
μαντα καὶ ἀπαξιώνει πολλὰ
σημαντικά.

Παραλλήλως πρὸς τὰς
ἐκπληκτικὰς προόδους, ζῶμεν
σήμερον τὴν ἀδυσώπητον κοι-
νωνικὴν ἀδικίαν, τὴν ἀλαζονίαν
τῶν ἰσχυρῶν, τὴν καταστροφὴν
τῆς φύσεως, τὴν σχάσιν τῶν
σχέσεων καὶ τόσα ἄλλα δεινά.

Ζωτικαὶ ἀλήθειαι, αἱ ὁποῖαι
ἔδιναν νόημα εἰς τὴν ζωὴν τῶν
ἀνθρώπων, πολύτιμοι παραδό-
σεις αἰώνων, περιφρονοῦνται
καὶ χλευάζονται. Ἀπεδείχθη πε-
ριτράνως ὅτι κάθε βῆμα πρὸς
τὰ ἐμπρὸς δὲν ἀποτελεῖ πρό-
οδον.

Ἰσχύει, ἀντιστοίχως, ὅτι κάθε
στροφὴ εἰς τὴν παράδοσιν δὲν
ἀποτελεῖ ὀπισθοδρόμησιν. Ἔχο-
μεν ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι μίαν

παράδοσιν ἀληθείας, ἐλευθερίας
καὶ φιλανθρωπίας, ἡ ὁποία τρο-
φοδοτεῖ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον
μας, μίαν παρακαταθήκην πί-
στεως, ἡ ὁποία ἀπελευθερώνει
μέσα μας ἀνεξαντλήτους δυ-
νάμεις κατ᾽ ἀλήθειαν ζωῆς καὶ
διακονίας.

Δὲν ἀνήκει τὸ μέλλον εἰς
τὸν αὐτάρεσκον ἀτομιστήν, εἰς
τὸν ἄνθρωπον «αὐτοείδωλον»,
ὁ ὁποῖος ζῆ ἀποκλειστικῶς διὰ
τὸν ἑαυτόν του καὶ ἀρνεῖται
νὰ ἀναγνωρίση εἰς τὸν πλησίον
τὸν «ἀδελφόν» τοῦ Χριστοῦ,
Ἐκείνου ὅστις ἀπεκαλύφθη ὡς
«Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν» καὶ Θεὸς
«ὑπὲρ ἡμῶν».

Ὁ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν
ἀνθρώπων Σωτὴρ ἡμῶν, ἂς χα-
ρίζη εἰς ὅλους ἡμᾶς, πρεσβείαις
τοῦ «ἐκ Καισαρείας καὶ Καπ-
παδόκων χώρας» ἱεροφάντορος
Μεγάλου Βασιλείου, ἕνα εὐλο-
γημένον καὶ ἀγλαόκαρπον ἐνι-
αυτὸν μὲ ὑγείαν κατ’ ἄμφω
καὶ ἂς κατευθύνη τὰ διαβήματα
ἡμῶν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς εἰρήνης,
τῆς «πάντα νοῦν ὑπερεχούσης»
(Φιλιππ. 4, 7).

Κάποιος ἀπὸ τοὺς γέ-
ροντες στὰ Κελλιὰ ἔλεγε:

Ὁ Θεὸς βέβαια βρίσκε-
ται παντοῦ· πλησιάζει
ὅμως τοὺς εὐσεβεῖς καὶ
ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται·
ὄχι ἐκείνους ποὺ εἶναι μὲ
τὰ λόγια σεμνοί, ἀλλ�ἐκεί-
νους ποὺ εἶναι μὲ τὰ ἔργα
λαμπροί. Καὶ ὅπου βρίσκε-
ται ὁ Θεός, ποιὸς θὰ θελή-

σει νὰ ἐπιβουλευθεῖ ἤ
ποιὸς μπορεῖ νὰ
βλάψει;

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO
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Ὅμως,  ἡ ὀρθόδοξη
ἄσκηση, ἡ «ἡσυχία»
καί ἡ «νήψις» δέν συ-

νιστοῦν τό τέλος, τόν ἔσχατο
στόχο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
Ἡ προσωπική μας συνάντηση
μέ τό Πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντος
Κυρίου περνᾶ ἀναγκαστικά ἀπό
τό μυστήριο τῆς εὐχαριστιακῆς
μας συσσωμάτωσης. Ἡ πεμ-
πτουσία τῆς θεολογικῆς σκέψης
τοῦ Νικοδήμου καί τῶν Κολλυ-
βάδων γενικότερα, ἐντοπίζεται
στό σημεῖο αὐτό. Ἕνας ὁλό-
κληρος πόλεμος ξέσπασε ἐναν-
τίον τοῦ ἁγίου, ἀπό τίς θέσεις
του «περί συνεχοῦς μεταλήψε-
ως».

Ἡ ἐσφαλμένη συνήθεια ἡ
ὁποία εἶχε ἐπικρατήσει κατά
τόν 18ο αἰώνα τῆς ἀραιῆς προ-
σέλευσης στή θεία Κοινωνία
ἦταν, καί δυστυχῶς μέ τόν ἕναν
ἤ ἄλλο τρόπο ἐξακολουθεῖ νά
εἶναι, παγιωμένη κατάσταση σέ
κοσμικούς καί μοναχικούς κύ-
κλους. Μόνον πού στήν ἐποχή
τοῦ ἁγίου Νικοδήμου εἶχε πε-
ριβληθεῖ τόν θεωρητικό μανδύα
τοῦ ἀπρόσιτου μυστηρίου καί
τῆς συνακόλουθης ἀξιότητας
πού ἀπαιτεῖται γιά τή μετοχή
σ’ αὐτό. Ἡ ἄποψη αὐτή συνιστᾶ
ἐκνομικισμό καί πουριτανισμό
τόσο τῆς Ἐκκλησιολογίας ὅσο
καί τῆς εὐχαριστιακῆς θεολο-
γίας. Ξεκινᾶ αἰῶνες πρίν τήν
ἐποχή τοῦ Νικοδήμου μέ τήν
προοδευτική θεσμοποίηση, δη-
λαδή θρησκειοποίηση, τῆς ὀρθό-
δοξης θεολογίας καί Ἐκκλησίας.
Ἤδη στό χειρόγραφο Ἐξομο-
λογητάριο τοῦ 15ου  αἰώνα τῆς
μονῆς Ξηροποτάμου, παραχω-
ρεῖται στούς χριστιανούς ἡ δυ-
νατότητα νά κοινωνοῦν Χρι-
στούγεννα, Πάσχα καί τῆς Πα-
ναγίας μόνο.

Εἶναι ἀδύνατο νά παρακο-
λουθήσουμε ἐδῶ ἀναλυτικά, τίς
ἱστορικές μαρτυρίες καί τίς θε-
ολογικές ἀναλύσεις πού κατα-
δεικνύουν περίτρανα τό ἐσφαλ-
μένο τῆς θέσης αὐτῆς. Ὑπάρ-
χουν πληθωρικές σέ εἰδικά,
περί τοῦ θέματος, συγγράμματα,
στά ὁποῖα ὁ ἐνδιαφερόμενος

μπορεῖ νά καταφύγει. Ἐκεῖνο
πού πρέπει νά ἐπισημάνουμε
εἶναι πώς μεγαλύτερος πουρι-
τανισμός καί ἐκδυτικισμός τῆς
Ἐκκλησιολογίας ἀπό τίς θέσεις
αὐτές εἶναι δύσκολο νά δια-
γνωσθεῖ. Ξεπερνᾶ ἀσύγκριτα
τυχόν παραφράσεις ἔργων τῆς
ρωμαιοκαθολικῆς παράδοσης,
ἀφοῦ συνιστᾶ ριζική ἀντιστροφή
Ἐκκλησιολογίας. Ἔτσι, μικρή
σημασία ἔχει ἐάν τό ἔργο τοῦ
Νικοδήμου «Περί τῆς συνεχοῦς
μεταλήψεως» πού κυκλοφόρησε
τό 1783 στηρίχθηκε στόν σκε-
λετό καί μόνον ἑνός ἀνωνύμου
ἔργου τοῦ 1777, μέ τόν ἴδιο
τίτλο πού, σήμερα, ἡ ἔρευνα
ἀπέδειξε ὅτι πρόκειται γιά τό
ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Νεοφύτου
Καυσοκαλυβίτου. Οὔτε ἀσφα -
λῶς μπορεῖ νά στηριχθεῖ σήμερα
σοβαρά, σύμφωνα πάντοτε μέ
τίς γνῶμες τῶν εἰδικῶν, οὐσιώ-
δης ἐξάρτηση ἀπό τό ἔργο τοῦ
Ἰσπανοῦ DE MOLINOS, Breve
tradato de la Communion quo-
tidiana, 1675, (βραχεία πραγμα-
τεία περί συνεχοῦς μεταλήψε-
ως), τό ὁποῖο εἶναι ἕνα μικρό
κείμενο μόλις 44 σελίδων, μέ
τόν ἴδιο τίτλο καί ἐντελῶς δια-
φορετικό περιεχόμενο. 

Πάντως, ὅπως ἀποδεικνύεται
εὔκολα, ἡ παρότρυνση τοῦ ἁγί-

ου μας, ἀλλά καί τῶν Κολλυ-
βάδων γενικότερα, στή συνεχῆ
θεία Μετάληψη, δέν σημαίνει
ἀπροϋπόθετη προσέλευση στό
μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας.
Ὁ ἅγιος Νικόδημος, στοιχώντας
πρός τή σύνολη προηγούμενή
του πατερική παράδοση, τονίζει
ξεκάθαρα πώς ἡ προσέλευση
στό μυστήριο εἶναι ἀναγκαία
ἀλλά καί ἐμπροϋπόθετη. Συ-
νιστᾶ τήν κατάληξη τοῦ πνευ-
ματικοῦ ἀγῶνος τοῦ κάθε χρι-
στιανοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι συνει-
δητά καί ὀργανικά ἐνταγμένος
στό ἐκκλησιαστικό μυστήριο
τῆς σωτηρίας, καί ὄχι φολκλο-
ρικά καί ἐθιμοτυπικά ἀποδέκτης
τῶν πρακτικῶν μίας θρησκείας. 

Αἰῶνες πρίν τήν «εὐχαρι-
στιακή Ἐκκλησιολογία» τοῦ Afa-
nassieff, ὁ ὅσιος Νικόδημος
προτείνει τήν Εὐχαριστία μέ
κορύφωση τή θεία Μετάληψη,
ὡς τή ρεαλιστική πραγμάτωση
τῆς Ἐκκλησίας, μακριά ἀπό
θρησκευτικούς ψυχολογισμούς
καί θεολογικές θεωρητικολογίες.
Αἰῶνες πρίν τήν «εὐχαριστιακή
Ἐκκλησιολογία», ὁ ἅγιος Νικό-
δημος ἀναδεικνύει προφητικά
τόν πυρήνα της. Τήν ἐμπροϋ-
πόθετη συμμετοχή στό εὐχαρι-
στιακό Δεῖπνο, ὡς τό μόνο
αὐθεντικό τρόπο συσσωμάτωσης
στό ἐκκλησιαστικό σῶμα, κάτι
πού πολλοί σύγχρονοι «εὐχαρι-
στιολόγοι» μοιάζει νά ἀγνοοῦν
προκλητικά.

Ἡ παρουσίαση αὐτή δέν θά
μποροῦσε νά ἀποφύγει τόν πει-
ρασμό νά σχολιάσει, ἔστω καί
κωδικά λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου,
τή μεταφραστική (;) δουλειά
πού φαίνεται νά ἔκανε ὁ ὅσιος
πατήρ σέ ἔργα ρωμαιοκαθολικῆς
προελεύσεως καί πνευματικό-
τητας. Πρόκειται γιά τά περί-
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φημα: «Ἀόρατος πόλεμος» πού
θεωρεῖται μετάφραση καί δια-
σκευή τοῦ «Combattimento Spi-
rituale» τοῦ Lorenzo Scupoli,
(μοναχοῦ τοῦ τάγματος τῶν θη-
ατίνων, γεννημένου τό 1530 στό
Ὀτράντο τοῦ βασιλείου τῆς Νά-
πολης) καί «Πνευματικά Γυ-
μνάσματα» πού θεωρεῖται με-
τάφραση καί διασκευή τοῦ
«Exercizi Spirituali» τοῦ Ἰγνατίου
de Loyola, (ἁγίου τῆς ρωμαι-
οκαθολικῆς ἐκκλησίας καί ἱδρυ-
τή τοῦ τάγματος τῶν
Ἰησουϊτῶν). Τά κείμενα αὐτά
στάθηκαν ἀφορμή σφοδρῶν ἐπι-
θέσεων ἐναντίον τοῦ ἁγίου ἤδη
ἀπό τήν ἐποχή του (ἀναφερό-
μαστε στίς ἐπιθέσεις τοῦ λογίου
τοῦ 18ου αἰώνα Θεοδωρήτου,
προηγουμένου Λαυριώτου τοῦ
ἐξ Ἰωαννίνων, πού ἦταν ἀντι-
κολλυβᾶς καί εἶχε ἤδη νοθεύσει,
πρίν τήν ἔκδοσή του, τό Πηδά-
λιον), μέχρι καί τίς ἡμέρες μας,
ἀπό εὐάριθμους μελετητές. Ἀξί-
ζουν νά σημειωθοῦν ὁ πολύς
L. Gillet ὁ ὁποῖος σέ μία κριτική
του γιά τήν εἰσαγωγή τοῦ Hod-
ges στήν ἀγγλική μετάφραση
τοῦ Ἀοράτου Πολέμου, χαρα-
κτήρισε τό πράγμα ὡς «φιλο-
λογική καί πνευματική πειρα-
τεία» (literary and spiritual pi-
racy) καί ὁ διάσημος G. Pod-
skalsky, μέ ἀνάλογη προσέγγιση
καί ἀπόψεις. Μάλιστα, νεώτεροι
Ἕλληνες μελετητές θά διευρύ-
νουν τό κατηγορητήριο, στό
ὕφος καί τή συλλογιστική ὁλο-
κλήρου τοῦ ἔργου τοῦ Νικοδή-
μου, κατηγορώντας τον γιά νο-
μικισμό καί πουριτανισμό, δάνειο
ἀπό τή ρωμαιοκαθολική θεο-
λογική παράδοση. 

Προκαταβολικά νά παρατη-
ρήσουμε ὅτι εἶναι ἀδύνατο ἐδῶ
νά ἐξαντλήσουμε καί νά ἐπιλύ-
σουμε μία θεολογική καί γραμ-
ματολογική διένεξη αἰώνων. Θά
ἀρκεστοῦμε σέ κάποιες γενικές
παρατηρήσεις ὡς ἀπειροελάχι-
στη συμβολή σ’ ἕναν διάλογο,
ἀκόμη ἀνοικτό.

Καί πρῶτα –πρῶτα νά ξεκι-
νήσουμε ἀπό κάποιες γραμμα-
τολογικές ἐπισημάνσεις. Σύμ-
φωνα μέ τά πορίσματα τῆς νε-
ώτερης ἔρευνας, ἡ πατρότητα
τῶν ἀνωτέρω ἔργων δέν εἶναι
προφανής. Χωρίς νά μποῦμε
σέ λεπτομέρειες σπεύδουμε νά
ἀναφέρουμε ὅτι τόσο ὁ Ἀόρατος
Πόλεμος, ὅσο –καί περισσότερο
–τά Πνευματικά Γυμνάσματα
δέν εἶναι βέβαιο ὅτι ἀποτελοῦν

ἔργα τῶν ἀνωτέρω συγγραφέων.
Ὁ μέν πρῶτος, σύμφωνα μέ
τόν Παπουλίδη, ἐμφανίζεται
αὐξομειούμενος στό ἰταλικό
πρωτότυπο καί τή γαλλική του
μετάφραση, μέ τόν συγγραφέα
του νά ἀμφισβητεῖται ἤδη ἀπό
τούς καθολικούς, ὅπως τόν
Mercier βιογράφο τοῦ Scupoli.
Ὁ συγγραφέας θεωρήθηκε εἴτε
ἀνώνυμος, εἴτε ὁ Scupoli, εἴτε
ὁ κόμης Ἱερώνυμος de Porcia,
ἐνῶ βενεδικτίνοι καί ἰησουΐτες
διεκδικοῦν γιά λογαριασμό δικῶν
τους ἐκπροσώπων, τήν πατρό-
τητα. Σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τά Πνευμα-
τικά Γυμνάσματα, τό πράγμα
εἶναι πιό ξεκάθαρο. Ἡ ἔρευνα
ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἔργο τοῦ ἐπί-
σης Ἰταλοῦ Pinamonti καί ὄχι
τοῦ Loyola, ὅπως λανθασμένα
πιστεύονταν. Τό σημαντικό σ’
αὐτή τήν παρατήρηση δέν
ἀφορᾶ τόσο τήν πατρότητα τῶν

ἔργων, ὅσο τήν ἀκεραιότητα καί
σαφήνεια τοῦ κειμένου πού εἴτε
τό βλέπουμε νά αὐξομειώνεται
σημαντικά ἀπό μετάφραση σέ
μετάφραση, εἴτε νά συγχωνεύε-
ται μέ ἄλλα ἔργα τῆς μεσαι-
ωνικῆς ρωμαιοκαθολικῆς γραμ-
ματείας. 

Τό ἀκόμη σπουδαιότερο πού
τεκμηριώνεται ἀπό τήν κειμε-
νολογική καί ὑφολογική ἀνά-
λυση χειρογράφων στή μελέτη
τοῦ Φραγγίσκου, ἀφορᾶ στό
ἐάν ὁ Νικόδημος γνώριζε τά
ἔργα αὐτά στό πρωτότυπό τους
ἤ σέ κάποια ἀνώνυμη ἑλληνική
μετάφραση τοῦ Ἐμμανουήλ Ρω-
μανίτη, Κρητικῆς καταγωγῆς
(ὑπέγραφε πάντοτε μέ τό πα-
τριδωνυμικό «Κρής»), ὁ ὁποῖος
φαίνεται ὅτι εἶχε ἐγκατασταθεῖ
στήν Πάτμο, τουλάχιστον ἀπό
τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα καί
ἀσκοῦσε τά καθήκοντα τοῦ δη-
μόσιου «καντζελαρίου», γραμ-
ματέα, δηλαδή, τῆς κοινότητας
τῆς Πάτμου. Ἡ παρατήρηση
αὐτή σημαίνει ὅτι, τό πιθανό-
τερο, ὁ Ἁγιορείτης ἅγιος νά μή
γνώριζε τή ρωμαιοκαθολική προ-
έλευση τῶν δύο ἔργων, ἀφοῦ
δέν γνώριζε τούς συγγραφεῖς
τους. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος στούς
τίτλους τῶν δύο αὐτῶν ἔργων
του δέν ἀναφέρει τίποτε γιά
μετάφραση, ἄν καί γνώριζε ἱκα-
νοποιητικά καί ἰταλικά καί γαλ-
λικά, ἀλλά ὅτι ἀποτελοῦν ἔργα
συντεθέντα «μέν πρίν παρά τι-
νος σοφοῦ ἀνδρός». Σ’ ὅ,τι
ἀφορᾶ στή διαδρομή τῶν χει-
ρογράφων ἀπό τήν βιβλιοθήκη
τῆς «Πατμιάδας Σχολῆς», ἤ τή
βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μ. Ἰωάννη
τοῦ Θεολόγου, στήν ὁποία ἡ
τελευταία φαίνεται νά ἐνσωμα-
τώθηκε, μπορεῖ νά ἀναζητήσει
κανείς τίς λεπτομέρειες στήν
ἔξοχη μελέτη τοῦ Φραγγίσκου. 

Στό ἐρώτημα ποιά ἡ σημασία
τῶν ἀνωτέρω γραμματολογικῶν
παρατηρήσεων ἀναφορικά μέ
τήν ἀπόφαση τοῦ ὁσίου Νικο-
δήμου νά ἀσχοληθεῖ μέ δύο τέ-
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τοια ἔργα, ἤ ἐάν ἐπηρεάστηκε
ἀπό τήν ρωμαιοκαθολική πνευ-
ματικότητα, ἡ ἀπάντηση εἶναι
ὅτι: ἡ σπουδαιότητα τῶν ἀνω-
τέρω παρατηρήσεων εἶναι μέν
σχετική, ὄχι ὅμως ἀσήμαντη.
Ἰδιαιτέρως ἄν σκεφτεῖ κανείς
ὅτι, τά ἐν λόγῳ δύο ἔργα, ἀνα-
θεωρήθηκαν ριζικά μέ πληθώρα
πατερικῶν παραπομπῶν, ὑπο-
σημειώσεων καί ἐκτενῶν σχο-
λίων, τό κείμενό τους ὑπερ-
πολλαπλασιάστηκε σέ βαθμό
πού ἐλάχιστα θυμίζει τό πρω-
τότυπο. Οἱ ἐπικριτές, θά ἔπρεπε
νά ἀναζητήσουν καί νά παρου-
σιάσουν συγκεκριμένα, τυχόν,
προβληματικά σημεῖα καί ὄχι
ἀόριστες αἰτιάσεις γιά ἐπιρροή
ἀπό τή δυτική πνευματικότη-
τα.

Οὔτε οἱ αἰτιάσεις γιά ἐκνο-
μικισμό τῆς ὀρθόδοξης παρά-
δοσης ἀπό τήν κανονική συλ-
λογή τοῦ Πηδαλίου εἶναι ἰσχυ-
ρές. Ἀλίμονο ἄν μία συλλογή
κανόνων γιά ἐκκλησιαστική χρή-
ση, τήν ἐποχή μάλιστα πού τά
κείμενα αὐτά ἦταν ἀπολύτως
σπάνια, ὡς χειρόγραφα, ἐνῶ ἡ
ἀμάθεια καί ἡ δεισιδαιμονία
κλήρου καί λαοῦ, ἀποστέωνε
τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Θά πρέ-
πει καί πάλι νά ἀναζητηθοῦν
συγκεκριμένες προβληματικές
ἑρμηνεῖες, ἤ νά κατηγορηθοῦν
οἱ ἴδιες οἱ σύνοδοι, Οἰκουμενικές
καί τοπικές, πού παρήγαγαν
τούς κανόνες, γιά περιπτωσιο-
λογία καί νομικισμό. Ἀντίθετα,
ὅσα κείμενα κανονικῆς ὑφῆς τό
ἐπιτρέπουν, παρατηροῦμε στό
Πηδάλιο, φιλάνθρωπες ἀλλά
καί ἐνίοτε φιλελεύθερες ἑρμη-
νεῖες ὅπως αὐτή τοῦ 108ου κα-
νόνα τῆς Καρθαγένης. Στήν
ἑρμηνεία τοῦ κανόνα αὐτοῦ «ὁ
ἅγιός μας παίρνει σαφέστατα
θέση ὑπέρ τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας καί ἐναντίον κάθε
μορφῆς θρησκευτικοῦ ἐξαναγ-
κασμοῦ καί καταπίεσης, ὑπό
τήν ἐπίδραση, προφανῶς, καί
τῶν Νέων Χρόνων». Ὅπως ση-

μειώνει χαρακτηριστικά, μέ ὁρο-
λογία πού θυμίζει ἔντονα τόν
Ἰωάννη Δαμασκηνό, πρέπει «ὁ
καθείς νά ἀναδέχεται τόν χρι-
στιανισμόν μέ θεληματικήν καί
ἐλευθέραν προαίρεσιν, ἐπειδή
ἡ ἀρετή κατά τό ὄνομά της
πρέπει νά ἦναι αἱρετή καί ἑκού-
σιος, ὄχι βεβιασμένη καί ἀναγ-
καστική. Τά γάρ βιαίως καί ἐξ
ἀνάγκης γινόμενα, δέν εἶναι βέ-
βαια καί μόνιμα, ἀλλά πρό-
σκαιρα καί ὀλιγοχρόνια». Ἡ
θέση αὐτή πέρα ἀπό τόν Δα-
μασκηνό, ἀπηχεῖ ἔντονα καί
τήν περί ἀνεξιθρησκείας πραγ-
ματεία τοῦ πατριάρχη τοῦ Νε-
οελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ Εὐγέ-
νιου Βούλγαρη ἡ ὁποία, σημει-
ωτέον, ἐπανεκδόθηκε καί σχο-
λιάστηκε ἀπό ἕναν ἀκόμη νεώ-
τερο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας: Τόν
Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νε-
κτάριο Κεφαλᾶ, τόν ἅγιο Νε-
κτάριο. Σέ ἄλλο πάλι σημεῖο
τοῦ Πηδαλίου του, ὁ Νικόδημος
σέ κάποιο σχόλιό του, «δέν θά
διστάσει νά ἐπικαλεστεῖ τόν
27ο Ἀποστολικό Κανόνα ὁ
ὁποῖος ἀπαγορεύει, ἐπί ποινῇ
καθαιρέσεως, τήν ἄσκηση βίας
καί τίς μεθόδους ἐκφοβισμοῦ
ἐκ μέρους τῶν κληρικῶν, ἀνε-
ξαρτήτως ἄν αὐτές στρέφονται
κατά πιστῶν ἤ ἀπίστων».

Ὄντως, ἠχοῦν παράδοξα,
στήν ἐκκοσμικευμένη ἐποχή μας,
παραινέσεις τοῦ Νικοδήμου πού
συναντοῦμε στό Πηδάλιο, τή
Χρηστοήθεια καί ἀλλοῦ ὅπως:
«οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά
παίζουν ὄργανα, οὔτε νά χο-
ρεύουν καί νά τραγουδοῦν, νά
βάζουν μυριστικά, νά καλλωπί-
ζονται, νά παίζουν ντάμας, μάγ-
γαλα, χαρτία κ.α., νά λέγουν ἤ
νά κάνουν χορατάδες καί νά
γελοῦν» κ.λ.π. Ὅμως, ὅλα αὐτά
πρέπει, μ’ ἕνα εἶδος κοινωνιο-
λογικῆς προσέγγισης, νά κριθοῦν
στήν ἐποχή τους, μία ἐποχή
ἀφενός ἀμάθειας ἀφετέρου
σκληρότητας καί κακουχιῶν τοῦ
ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ, κατά

τήν  ὁποία, ὁ κίνδυνος ἀφομοί-
ωσης τῆς ἑλληνικῆς ἰδιοπρο-
σωπίας καί χαύνωσης ὀρθοδό-
ξου φρονήματος, ἦταν, ἴσως, ἡ
ψυχολογική διέξοδος τοῦ ὑπό-
δουλου Γένους. Δέν πρέπει,
ἐξάλλου, νά λησμονηθεῖ πώς ὁ
ἴδιος ἦταν ἕνας σκληρός καί
αὐστηρός ἀσκητής. Παρ’ ὅλα
αὐτά, δύσκολα μπορεῖ νά χα-
ρακτηριστεῖ, ἐξ αὐτοῦ τοῦ λό-
γου, ἠθικολόγος καί πουριτανός,
δεδομένου ὅτι, τηρουμένων τῶν
ἀναλογιῶν, παρόμοιες παραι-
νέσεις συναντοῦμε σέ μεγάλο
μέρος τῆς πατερικῆς γραμμα-
τείας, ἀπό τόν ἱ. Χρυσόστομο
μέχρι τό σύνολο σχεδόν τῆς
ἀσκητικῆς καί μοναχικῆς μας
παράδοσης.

Ἀναμφίβολα, ὑπάρχουν ση-
μεῖα ἀμφιλεγόμενα στή θεολο-
γική σκέψη τοῦ ὁσίου Νικοδή-
μου, ὅπως καί πληθώρας ἄλλων,
ἀκόμη καί κλασικῶν, ὅπως λέμε,
πατέρων, μέ κρισιμότερο τό ζή-
τημα «περί ἱκανοποιήσεως τῆς
θείας Δικαιοσύνης», πού ἐνδε-
χομένως, μπορεῖ νά τοῦ ἀπο-
δοθεῖ. Ἡ σημασία καί σπου-
δαιότητα, ὅμως τῆς σκέψης καί
τῆς συνεισφορᾶς τῶν ἁγίων πα-
τέρων, δέν κρίνεται ἀπό κάποια
συζητήσιμα σημεῖα τῆς σκέψης
τους, πού εἶναι εὐάριθμα σέ
ἀρκετούς ἀπό αὐτούς, ἀλλά
ἀπό τή σύνολη παρουσία καί
προσφορά τους στό ἐκκλησια-
στικό σῶμα, τό «γεώργιον» καί
τήν «οἰκοδομήν» τοῦ Θεοῦ. 

Μία τέτοια φωτεινή παρου-
σία, καί μάλιστα σέ καιρούς
χαλεπούς, ἀπετέλεσε ἀλλά καί
διαχρονικά ἀποτελεῖ ὁ ἅγιος
Νικόδημος Ἁγιορείτης γιά τό
πλήρωμα καί τή συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀναγνώρισε,
πολύ πρίν τό 1955, χρονολογία
κατά τήν ὁποία ἀνακηρύχθηκε
ἅγιος ἀπό τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο, τήν ἁγιότητα τοῦ
βίου του καί τήν ἐξαίρετη στά
θεολογικά γράμματα προσφορά
του. 
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηρο-
κομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρη-
ματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν
εὐγενῶς: ◆ Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Κοζάνης,
Ἀντινομάρχης Γεώργιος Σβώλης. ◆ Δῆμος Κοζάνης.
◆  Α´ Σῶμα Στρατοῦ προσφορὰ γεύματος καὶ ψυχα-
γωγία τῶν γερόντων στὶς 27/12/10. ◆ Περιφερειακὴ
Διοίκηση Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Δυτικῆς Μα-
κεδονίας προσφορὰ τροφίμων στὶς 17/12/10. ◆ Θεό-
δωρος Βόμβας 500 € εἰς μνήμη τῆς συζύγου του
Μαρίας Λαζαροπούλου. ◆ Δημήτριος Ἀσημόπουλος
500 € γιὰ τὸ γεῦμα τῶν Χριστουγέννων εἰς μνήμη
τοῦ ἀδελφοῦ του Λάζαρου Ἀσημόπουλου. ◆ Φιλόπτωχο
Ταμεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβεντοῦ
500 €. ◆ Ἀναστασία Χαριτωνίδου ἀπὸ Θεσσαλονίκη
500 €. ◆ Θεόδωρος Βόμβας 400 € εἰς μνήμη τῆς συ-
ζύγου του Μαρίας Λαζαροπούλου. ◆ Νικόλαος Κολέ-
τσος κάτοικος Θεσσαλονίκης 370 €. ◆ Οἰκογένεια
Κυβέλη Πάπιστα 300 € εἰς μνήμη Ἰωάννου Πάπιστα.
◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης
300 € καὶ ἐπίσκεψη τῶν κατηχητικῶν σχολείων τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ. ◆ Ἀλέξανδρος Βόμβας 300 € εἰς μνήμη
τῆς νύφης τοῦ Μαρίας Λαζαροπούλου. ◆ Θεόδωρος
Βόμβας 300 € εἰς μνήμη τῆς συζύγου του Μαρίας
Λαζαροπούλου. ◆ Αἰκατερίνη Γιαννούλη 250 € γιὰ
γεῦμα γερόντων, εἰς μνήμη Ἰωάννη Γιαννούλη καὶ
γονέων. ◆ Ἡ σύζυγός του Ἁγνή, ὁ γιὸς Παναγιώτης,
ἡ κόρη Κυριακούλα καὶ οἱ ἀνηψιὲς Ἑλένη καὶ Ἄννα
Πατιὰ 220 € εἰς μνήμη Παντελῆ Γκάντζιαρη. ◆ Ἰωάννης
καὶ Θεανὼ Δημουδιὰ 200 € εἰς μνήμη σεβαστής
θείας Βάσως Τσιμηνάκη. ◆ Σταῦρος Ἀναστασόπουλος
200 € εἰς μνήμη Ἀθανασίας, Λαζάρου, Δημητρίου,
Αἰκατερίνης καὶ Σταυρούλας Ἀναστασοπούλου. ◆

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Μεταξὰ 200 € γιὰ
γεῦμα γερόντων. ◆ Φιλοπροοδευτικὸς Σύλλογος Σα-
μαρινέων Κοζάνης «Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ»   200 €. ◆

Νέστορας Κολοβὸς 200 € εἰς μνήμη Θεοδώρας Κο-
λοβοῦ. ◆ Χρῆστος Κολοβὸς 200 € εἰς μνήμη τῆς
θείας του Θεοδώρας Κολοβοῦ. ◆ Ἱερεὺς Ἀντώνιος
Σακελλάριος 200 € εἰς μνήμη πρεσβυτέρας Εὐαγγε-
λίας Σακελλαρίου. ◆ Οἰκογένεια Ἰωάννη Θ. Δρίζη
200 € εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Πηνελόπη
Κολοβοῦ 150 € εἰς μνήμη Θεοδώρας καὶ Ἰωάννη Κο-
λοβοῦ. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Ρυμνίου
150 € γιὰ παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου κ.Παύλου στὸ 40ημερο μνημόσυνο τῆς Ἰγνα-
τούλας Ἰγνατίδου στὶς 13/11/10. ◆ Αἰκατερίνη Ζούνη
150 € εἰς μνήμη τοῦ πολυαγαπημένου πατέρα Κυ-
ριάκου γιὰ τὴ συμπλήρωση 20 ἐτῶν ἀπὸ τὸ θάνατό
του. ◆ Μαθητὲς καὶ Μαθήτριες τῆς σχολῆς ΕΠΑΣ
ΟΑΕΔ Κοζάνης 150 €. ◆ Θωμὰς Βασιλειάδης ἀπὸ
Ἄργος Ὀρεστικὸ 150 €. ◆ Χρυσούλα Διάφα-Ζησο-
πούλου 105 € εἰς μνήμη Ἰωάννη Διάφα. ◆ Κυριάκος
καὶ Ἄννα Κουλαρμάνη ἀπὸ Ἀθήνα 105 € εἰς μνήμη

τοῦ πεθεροῦ-πατέρα καὶ παπποὺ Μάρκου Τσέπουρα.
◆ Ναοὺμ Βαρδάκας 100 € εἰς μνήμη τῶν γονέων
του. ◆ Κων/νος Μπουσμπουκέας ἀπὸ Λουτράκι 100 €
εἰς μνήμη τῆς συζύγου του Εὐαγγελίας. ◆ Ἱερεὺς
Δημήτριος Ἀντωνόπουλος ἐφημέριος Ι.Ν.Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ν.Χαραυγῆς 100 €. ◆ Ἱερεὺς Ἐλευθέριος
Δεμερτζίδης 100 €. ◆ Σοφία Δημοξένου 100 εὐρὼ
εἰς μνήμη τῆς πολυαγαπημένης κουμπάρας Ἀναστα-
σίας Πλιάκη Δάλλα. ◆ Νούλα Βασιλειάδου 100 € εἰς
μνήμη τοῦ πατρὸς της Ἐμμανουὴλ Παπαϊωάννου. ◆
Μαρία Τολίκα 100 € ἀπὸ Ξάνθη εἰς μνήμη Χαράλαμπου
Κελλίδη. ◆ Κων/νος Χαϊτίδης ἀπὸ Ποντοκώμη 100 €
γιὰ γεῦμα γερόντων. ◆ Καίτη, Γιῶργος καὶ Μαίρη Δε-
λιαλὴ 100 € εἰς μνήμη τῶν γονέων τους. ◆ Ἑλένη
Ἀμανατίδου τοῦ Ἀδὰμ 100 €. ◆ Βασιλικὴ Κράλια 100
€ εἰς μνήμη τοῦ συζύγου καὶ πατρὸς Κων/νου. ◆ Δι-
εύθυνση Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας Κοζάνης 70 € εἰς
μνήμη τῆς μητρὸς τοῦ προϊσταμένου μας, Ἀλεξάνδρας
Βαενᾶ. ◆ Κρίτων Βαβίτσας 60 € εἰς μνήμη τοῦ φίλου
του Λάμπη Ἀντωνόπουλου καὶ προσφιλῶν προσώπων.
◆ Ναοὺμ Βαρδάκας 50 € εἰς μνήμη τοῦ θείου του
Εὐτυχίου Σιάτρα. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Πο-
λυρράχου 50 €. ◆ Ντίνα καὶ Γεωργία Ματιάκη 50 ε€
εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Ἀδάμος Πούχιας
τοῦ Μιχαὴλ 50 €. ◆ Σπύρος καὶ Ἐρμιόνη Σιακαβάρα
50 € εἰς μνήμη τῆς θείας τους Βασιλικῆς Τσιμηνάκη.
◆ Ἡ οἰκογένεια Κώστα καὶ Λούλας Σκορδὰ 50 € στὴ
μνήμη τοῦ ἀγαπημένου καὶ ἀξέχαστου φίλου τους
Χριστόδουλου Μουστάκα. ◆ Ἰωάννης Πέτρου ἀπὸ
Γρεβενὰ 50 € εἰς μνήμη τῆς ἀκούραστης καὶ ἀξέχα-
στης δασκάλας Ἀναστασίας Πλιάκη Δάλλα. ◆ Σπήλιος
Ρουφογάλης ἀπὸ Διακοπτὸ Αἰγίου 50 €. ◆ Φώτιος
Γεωργίου ἀπὸ Διακοπτὸ Αἰγίου 50 €. ◆ Θεμιστοκλῆς
Δουζένης 50 €. ◆ Κατίνα χήρα Χρήστου Πιτένη 50 €
εἰς μνήμη Δημητρίου Πιτένη. ◆ Παρθένα Σαββίδου
50 €. ◆ Δημήτριος Κουτσουνάνος 50 €.   ◆ Μαρία
Πατιὰ 20 €εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Κυρίες
Φιλόπτωχου Ταμείου Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Βατεροῦ ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ φρούτων
καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Κυρίες Φιλόπτωχου
Ταμείου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης ἐπί-
σκεψη καὶ προσφορὰ τροφίμων. ◆ Σύλλογος Καστο-
ριανῶν Νομοῦ Κοζάνης ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ τρο-
φίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἐπαγγελματικὲς
Σχολὲς (ΕΠΑ.Σ.) Κοζάνης Τμῆμα Κομμωτικῆς Τάξη
Β΄ προσφορὰ τροφίμων, εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς καὶ
κούρεμα τῶν γερόντων. ◆ Ἐπίσκεψη Ἐπιτροπῆς Γη-
ροκομείου Σώματος Ὁδηγισμοῦ προσφορὰ τροφίμων
καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἐπίσκεψη Γυναικὼν
Συλλόγου Ἁγίας Παρασκευῆς Φούφα Πτολ/δας προ-
σφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Φι-
λοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης ἐπίσκεψη καὶ προ-
σφορὰ δώρων. ◆ ΚΑΠΗ Δήμου Κοζάνης ἐπίσκεψη
καὶ προσφορὰ δώρων. ◆ 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης ἐπί-
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σκεψη καὶ προσφορὰ δώρων. ◆ 4ο
Γυμνάσιο Κοζάνης ἐπίσκεψη καὶ
προσφορὰ δώρων. ◆ Νηπιαγωγεῖο
Πετρανῶν ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ
δώρων.◆ Μαθητὲς καὶ Μαθήτριες
Δημοτικοῦ Ὠδείου Κοζάνης ἐπί-
σκεψη καὶ ψυχαγωγία τῶν γερόν-
των.◆ Σύλλογος Ἠπειρωτῶν Νομοῦ
Κοζάνης ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ
τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγι-
εινῆς.◆ Κατηχητικὸ Κυριῶν Ἐνορίας
Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
Νέας Χαραυγῆς ἐπίσκεψη καὶ προ-
σφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτο-
μικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Σωματεῖο Ὑδραυ-
λικῶν Ν.Κοζάνης προσφορὰ τρο-
φίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς.
◆ Ἱερεὺς Θωμὰς Μπασδέκης, Ἐλευ-
θέριος Τσαουσίδης καὶ Βασίλειος
Κουτσιάδης προσφορὰ λαχανικῶν.
◆ Γεώργιος Καρακούλας προσφορὰ
τροφίμων. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων
Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης προ-
σφορὰ 25 λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Χρύσα
Ἀγραφιώτη προσφορὰ γεύματος
εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της. ◆ Δη-
μήτριος καὶ Φούλη Ματιάκη προ-
σφορὰ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς εἰς
μνήμη τῆς πεθερᾶς καὶ μητέρας
τους Ἄννας Κατσιάκη. ◆ Ἀφοὶ
Βλιαγκόφτη προσφορὰ λαχανικῶν
καὶ φρούτων. ◆ Ἰουλία, Παρθένα
καὶ Ἀναστασία Ζησοπούλου, Σταυ-
ρούλα Δουγαλὴ καὶ Ἑλένη Κεντε-
ποζίδου προσφορὰ γεύματος εἰς
μνήμη Θεοδώρας Κολοβοῦ ἀντὶ
στεφάνου. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γε-
ωργίου Κλείτους προσφορὰ φρού-
των. ◆ Εὐάγγελος καὶ Σουλτάνα
Μπαντὴ προσφορὰ τροφίμων εἰς
μνήμη τῆς κόρης τους Αἰκατερίνης.
◆ Κων/νος Τεντζίδης ἀπὸ Ἅγιο Χα-
ράλαμπο προσφορὰ τροφίμων. ◆

Βασιλικὴ Δαβιδοπούλου προσφορὰ

τροφίμων γιὰ γεῦμα. ◆ Παρθένα
Καρυπίδου ἀπὸ Μεσιανὴ προσφορὰ
τροφίμων. ◆ Ζήσω Κάτανα προ-
σφορὰ ἀναπηρικοῦ καροτσιοῦ. ◆

Βασιλικὴ Γιακιμάκη προσφορὰ
φρούτων. ◆ Εὐαγγελία Κοσμίδου
προσφορὰ τροφίμων. ◆ Ἀθανάσιος
Σβώλης προσφορὰ τροφίμων. ◆ Μα-
ρία Μουστάκα προσφορὰ τροφί-
μων.

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθισμα
Νέας Νικοπόλεως:
Διακουμάκης Ίωάννης 150 €
Mary Chris     100 $
Ροδίτη Καλλιόπη  4000 $
Ἄννα Κουλάκη   50 $
Μακλάρα Ἔφη  50 $
Κεχαγιᾶς Ἀντώνιος 500 $
Εὐθυμία Τζουρᾶ 150 €
Γεωργίου Γεώργιος 100 $
Δάλπη Νίτσα 300€
Κομμωτήριο Ἑλένη 20 $

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρό-
πολη:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Παῦλος 1000 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 275 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης 1300 €
Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς
280 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κο-
ζάνης 1300 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρόκου 125 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ  275
€
Super Market Γρηγοριάδου Μαγδα-
ληνή & Σια 1600 €
Πλιάκη-Βούλγαρη Μαρία 1000 €
Βαφειάδου Ἀγγελική 50 €

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ
θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται
τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ
καὶ εὐλογία.
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Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ἄνθρωποι θέλουν νὰ κερδίσουν τὴ
βασιλεία χωρὶς κόπους καὶ ἱδρώτα· κι ἐνῶ μακαρίζουν
τοὺς ἅγιους ἄνδρες καὶ θέλουν τὴν τιμὴ καὶ τὰ χαρίσματά

τους, δὲν θέλουν νὰ ἔχουν μερίδιο στοὺς πόνους καὶ τὰ
βάσανα ποὺ περνοῦν ἐκεῖνοι. Τὴ βασιλεία τὴ θέλουν ὅλοι, καὶ
πόρνες καὶ τελῶνες καὶ κάθε ἄνθρωπος, καὶ γι᾽ αὐτὸ ὑπάρχουν
οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ δοκιμασίες· γιὰ νὰ φανερώνεται ποιοί
ἀγάπησαν ἀληθινὰ τὸν Κύριό τους καὶ δίκαια νὰ κερδίζουν
τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ

S
τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια
ἔχομε τὴν ἄρνηση τοῦ
Πέτρου καὶ τὴν ἔπειτα

μετάνοιά του, ποὺ μὲ πικρὰ
δάκρυα ἔκλαψε γιὰ τὸ πα-
ράπτωμά του. Καὶ ὄχι μόνο
ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ
“ἐξελθῶν ἔξω ἔκλαυσε
πικρῶς”, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ
αἷμα τοῦ τελευταία ξέπλυνε
τὴν ἄρνησή του. Ἀλλὰ καὶ
στὴν ἱστορία τῶν ἁγίων
Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας
ἔχομε παρόμοιο παράδειγμα
μὲ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο τὸν
Πέρση, τοῦ ὁποῖο σήμερα (27
Νοεμβρίου) ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ
τὴν μνήμη. Ὄχι μονάχα με-
τανόησε καὶ ἔκλαψε, γιατί
ἀρνήθηκε τὸν Χριστό, μὰ καὶ
τὸ αἷμα τοῦ ἔδωκε στὸ τέλος
γιὰ τὸ Σωτήρα. Τὸ μαρτύριό
του εἶναι φοβερὸ καὶ νὰ τὸ
διαβάζη κανείς. Ἐκόπηκαν
κομμάτια - κομμάτια ἀπὸ
κάθε κλείδωση τὰ χέρια καὶ
τὰ πόδια τοῦ ἁγίου Μάρτυ-
ρος καὶ τελευταία ἔπεσε καὶ
ἡ κεφαλή του. Ὁ ἅγιος Μάρ-
τυς Γόρδιος εἶπεν ὅταν μαρ-
τυροῦσε: “οἴα ζημιοῦμαι, μὴ
δυνάμενος πολλάκις ὑπὲρ
Χριστοῦ ἀποθανεῖν!”. Μὰ ὁ
ἅγιος Ἰάκωβος μὲ τέτοιο φο-
βερὸ μαρτύριο ἀπέθανεν
“πολλάκις”.

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος

ὁ Πέρσης

ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου  Λ. Ψα-
ριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής,
Ἀθήναι 1980.  



Λειτουργική Διακονία
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων

καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Νοεμ-
βρίου-Δεκεμβρίου 2010, χοροστάτησε, λειτούρ-
γησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:

❖ Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης (1/11), Ἱ.Ν.
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου (7/11),
Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Ρυμνίου. (13/11), Ἱ.Ν.
Τιμίου Προδρόμου Βοσκοχωρίου (14/11), Ἱ.Ν.
Ἁγίων Κων/νου και Ἑλένης. (17/10), Πανηγυ-
ρικό Ἑσπερινό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νικολάου
Κοζάνης, ὑποδοχή Τιμίας Χειρός Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος (24/11), Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νικο-
λάου Κοζάνης (25/11), (26/10), Ἱ. Ν. Ἁγίου Δη-
μητρίου Κοζάνης (28/11), Ἱ.Ν.Γενέσεως Θεο-
τόκου Ἀλωνακίων (30/11) Καθεδρικό Ναό Ἁγίου
Νικολάου Κοζάνης (4/12), Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου
Νέας Καρδιάς(5/12), Καθεδρικό Ναό Ἁγίου
Νικολάου Κοζάνης (5/12) Πανηγυρικό Ἑσπερινό
χοροστασία Ἐδέσσης κ. Ιωήλ, Βεροίας κ. Παν-
τελεήμων, Ρεντίνης κ. Σεραφείμ καὶ Σερβίων
καὶ Κοζάνης κ.Παῦλος. (6/12) . Πανηγυρική
Πολυαρχιερατική Θ.Λειτουργία, ὁ Βεροίας
κ.Παντελεήμων, Ρεντίνης κ. Σεραφείμ και
Σερβίων και Κοζάνης κ.Παύλος,(6/12). Ἱ. Ν.
Ἁγίας Παρασκευῆς Κοζάνης(12/12). Δοξολογία
Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης,
ἑορτή Πυροσβεστικῆς(17/12). Μεταξά(18/12).
Ἱ. Κοιμητηριακό Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κοζάνης
(19/12). Χοροστασία καὶ Θεία Λειτουργία Κα-
θεδρικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης καὶ 2η
χοροστασία Ἱ. Ν. Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης
Κοζάνης(25/12). Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακής Σερβίων
(26/12). Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βελ-
βεντοῦ, Ἑσπερινό καὶ κουρά μοναχοῦ Χρι-
στοδούλου, Χοροστασία Μητροπολίτου Κα-
στορίας κ. Σεραφείμ(26/12),  Θεία Λειτουργία
μετά τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Βεροίας κ.
Παντελεήμονος καὶ χειροτονία εἰς διάκονον
τοῦ μοναχοῦ Χριστοδούλου (27/12)

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
❖ προεξῆρχε τῆς ὑποδοχῆς τῶν Τιμίων Καρῶν

τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων Κοζάνης (31/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέηση στοὺς
Λαζαράδες (9/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ
Προσήλιο (Πόρτες) (10/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸν
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, Ἐλευθέρια Κο-
ζάνης (11/10)

❖ τέλεσε Δοξολογία στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου
Κοζάνης, ἑορτὴ Ἁγ. Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (20/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέηση ἐπὶ
τῇ Ἐθνικῇ ἑορτῇ, στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου
Κοζάνης (28/10)

❖ τέλεσε τὴν ὁρκωμοσία Νέας Δημοτικής Αρχής
Δήμου Κοζάνης (27/12).

❖ τέλεσε τὴν ὁρκωμοσία Νέας Δημοτικής Αρχής
Δήμου Σερβίων (26/12).

❖ τέλεσε τὴν ὁρκωμοσία Νέας Περιφερειακής
Αρχής. Συνευχόμενοι Μητροπολίτες Γρε-
βενῶν, Καστορίας, Φλωρίνης και Ἰόπης.

❖ παρέστη στὴν ὁμιλία τοῦ κ. Σαράντη Καργάκου
(Μορφωτ. Ὅμιλο Σερβίων), μὲ θέμα «Τά Σέρ-
βια καὶ ἡ Ἐποποιΐα τοῦ 1912».

❖ παρέστη στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ.
Τάσου Κοντογιαννίδη «Ἀργοναῦτες τοῦ Ἔρω-
τα», στὸ Ναυτικὸ Ὅμιλο Κοζάνης (10/10).

❖ παρέστη στὰ ἐγκαίνια ἔκθεσης Χαρτῶν, στὴ
Δημοτικὴ Χαρτοθήκη Κοζάνης (11/11). 

❖ τέλεσε τή βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ π. Γεωρ-
γίου Γάτα (Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης, 4/7).

❖ τέλεσε τὴν κηδεία τῆς κ. Τέρπα Δέσποινας,
Ἱ.Ν.Ἁγ.Νικολάου Κοζάνης (26/10)

❖ τέλεσε τὴν κηδεία τοῦ κ. Στεφάνου Τσιμουλά,
Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης (27/10).
— τέλεσε τὴν κηδεία τῆς μητέρας π. Λουκά
Κουρκούτα, Κρανίδια (16/11) — τέλεσε τὴν
κηδεία πατέρα Δημάρχου Τρανοβάλτου Ἀχιλ.
Ντοβόλη (18/11)

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθερίων τῆς Πτολεμαΐδος
(15//10),  τῶν  ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ (Ἔδεσσα, 19/10), τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βάσσης
Ἐδέσσης (20-21/8), —  Χοροστάτησε καὶ προ-
εξῆρχε στὴν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
Σέρρες(8/11).   —Ἑορτή Μητροπολίτου Κερ-
κύρας Νεκταρίου (9/11)—συμμετεῖχε στίς πα-
νηγυρικές - λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἑορτῆς
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴν Ἐλασσώνα,
Ἑσπερινός-Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
(20-21/11), — συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές -
λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθερίων
Ἀριδαίας, (3 Νοεμβρίου: Ἱερόν Ἡσυχαστήριον
Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Κουφάλια 4 Νομβρίου
Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωννικίου Ἀριδαίας).
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