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Μητροπολίτου Αὐλῶνος  
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός πού «ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ 
παστάδος προελθών, ἵνα σώσῃ τόν κόσμον» νοηματίζει ἀναστάσιμα τό 
περιεχόμενο τῶν λόγων τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 

ὄντως, μέ τή λαμπροφόρο Του Ἀνάσταση καί ὡς πρός τήν ἀνθρώπινη φύση Του 
«ἐβασίλευσεν», διότι κι αὐτή μέ «εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο». 

Ἡ Παλαιά Διαθήκη ὁμιλεῖ γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐπρέπειά Του 
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ὡς Δημιουργοῦ καί Κυβερνήτη τοῦ 
κόσμου. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, σύμ-
φωνα μ’ αὐτήν, ἔχει ἐγκατασταθεῖ 
στόν κόσμο καί ἡ δύναμή Του τόν 
κυβερνᾶ.   

Στήν Καινή Διαθήκη ὁ Θεός στό 
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀνα-
δημιουργεῖ τόν πεσμένο στήν ἁμαρτία 
καί ἐξαιτίας της στό θάνατο ἄνθρωπο 
καί τόν κόσμο. Ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ ἐγκαθίσταται σ’ αὐτόν καί μέ 
τήν Ἀνάστασή Του ὁ Θεός ντύνει μέ 
εὐπρέπεια τόν σωσμένο ἄνθρωπο, 
ἀνοίγοντάς του ταυτόχρονα καί τίς 
πύλες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  

Βέβαια ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει 
ἔρθει στόν κόσμο μέ τήν Ἐνσάρκωση 
τοῦ Λόγου. Δέν παύει, ὅμως, νά 
εἶναι καί ἕνα ἐσχατολογικό γεγονός, 
πού ἀκόμη δέν «ἐγένετο». Τήν ἡμέρα 
τῆς Δευτέρας καί ἐνδόξου Παρουσία 
Του θά ἀκουστεῖ ἀπό τόν οὐρανό: 
«Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
Αὐτοῦ, καί βασιλεύσει εἰς τούς 
αἰώνας τῶν αἰώνων». (Ἀποκ. 11,15). 
Πρόγευση αὐτῆς τῆς βασιλείας εἶναι 
ἡ Ἀνάσταση, γι’ αὐτό καί ὁ ἱερός 
ὑμνωδός θά ὑπογραμμίσει: «…δίδου 
ἡμῖν ἐκτυπώτερον, Σοῦ μετασχεῖν, 
ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρα τῆς βασιλείας 
Σου».  

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, σύμφωνα μέ 
τήν προφητεία τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης, εἶναι ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ. 
Μ’ αὐτή Του τήν ἰδιότητα θά Τόν 
ἀναζητήσουν οἱ Μάγοι στά Ἱεροσό-
λυμα (Ματθ. 2,2). Γι’ αὐτό Του τόν 
τίτλο θά σταυρωθεῖ καί ἡ ἐπιγραφή 

τοῦ Σταυροῦ θά ἐπικροτεῖ μέ σα-
φήνεια τήν ἀπόφαση τῆς «κατ’ ἐπί-
φασιν» δίκης: «Ὁ Βασιλεύς τῶν Ἰου-
δαίων».  

Ὁ Θεάνθρωπος στήν τρίχρονη 
πάνω στή γῆ παρουσία Του μίλησε 
γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶπε 
πώς αὐτή, μολονότι εἶναι μέσα στόν 
ἄνθρωπο, δέν εἶναι ἀπό αὐτόν τόν 
κόσμο, ὅπως ἐξάλλου καί ὁ Ἴδιος 
δέν ἦταν ἀπό τοῦτο τόν κόσμο. Οἱ 
Ἰουδαῖοι, ὅμως, πού ἦταν ἀπό αὐτόν 
τόν κόσμο, δέν κατάλαβαν ἤ δέν 
ἤθελαν νά καταλάβουν τά μυστήρια 
της βασιλείας τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό 
ὁδήγησαν τόν Κύριο στό Γολγοθά.  

Εἶναι γραμμένο στήν Παλαιά Δια-
θήκη πώς σημεῖο τῆς βασιλείας τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κένωσή Του 
στό Σταυρό. «…ἡ ἀρχή ἐγεννήθη ἐπί 
τοῦ ὤμου αὐτοῦ» (Ἠσ. 9,6). Ἡ 
ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο δέ 
θέτει ὅρια. Δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἡ ἀγάπη καί ἐξωτερικό στοιχεῖο 
αὐτῆς Του τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ σταύ-
ρωση τοῦ Θεανθρώπου, ὥστε «πᾶς 
ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, 
ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν.3,15). 
Ἔτσι ντυμένος μέ τή βασιλική Του 
εὐπρέπεια ὁ Ἀναστημένος τῆς 
Ἐκκλησίας μας Δομήτωρ «ἀφθαρσίας 
ἐνδύει εὐπρέπειαν» «παγγενῆ τόν 
Ἀδάμ».  

Ὁ Θεός μετά τή Δημιουργία «ἀνα-
παύθηκε», ἀτενίζοντας τά ἔργα τῶν 
χειρῶν Του. Τό ἴδιο καί ὁ Θεάνθρω-
πος «ἀναπαύθηκε» κατά «τό ὑπε-
ρευλογημένοΣαββατον», «θανατώσας 
τόν θάνατον». Ἡ βασιλική ἰδιότητα 
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τοῦ Θεανθρώπου ἀποδεικνύεται ἀπό 
τό γεγονός τό κοσμοσωτήριο τῆς 
παναθρώπινης σωτηρίας τοῦ κόσμου. 
Ὁ ἱερός ὑμνωδός θά τραγουδήσει: 
«ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, ὁ σώζων τό 
γένος τῶν ἀνθρώπων».  

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι βασιλιάς 
τῷν ἀνθρώπων ὡς Θύτης καί Θῦμα 
τοῦ Ἑαυτοῦ Του!... «Μεριζόμενος καί 
μή διαιρούμενος». Κι αὐτό μόνο ἕνας 
φύσει καί θέσει βασιλιάς, ἕνας Θεός- 
Βασιλιάς μπορεῖ νά πραγματοποιεῖ… 

Ἡ ἱερή ὑμνολογία τοῦ Ἁγίου Πά-
σχα ὑπογραμμίζει: «Κατῆλθες ἐν τοῖς 
κατωτάτοις τῆς γῆς, καί συνέτριψας 
μοχλούς αἰωνίους, κατόχους πεπε-
δημένων Χριστέ, καί τριήμερος ὡς 
ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ 
τάφου». Ἐκεῖνος πού ὄχι μόνο ψάλ-
λει, ἀλλά καί μυσταγωγικά βιώνει 
τούς ἱερούς ὕμνους τῆς Ἀναστάσεως, 
ἀνά-καινιζόμενος, γίνεται ναός τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.  

Πρίν τήν Ἐνσάρκωση καί Θεία 
Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου στή γῆ 
ἡ ἀνθρώπινη φύση ἦταν κάτω ἀπό 
τήν κατοχή τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρ-
τίας τοῦ θανάτου. Ἔτσι, κατά τόν 
ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο, «ὁ μέν 
διάβολος ἠπάτα, ἡ δέ ἁμαρτία ἔσφα-
ζεν, ὁ δέ θάνατος ἔθαπτεν». 

Ὅμως «ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν»! 
Μέ τήν Ἀνάστασή Του, κατά τόν 
ἴδιο ἅγιο πατέρα τῆς Ἐκκλησίας 
μας, «πέπαυται τοῦ θανάτου ἡ βα-
σιλεία, πέπαυται τῆς ἁμαρτίας τό 
κράτος, πέπαυται τοῦ διαβόλου ἡ 
ἐξουσία. Ἀγαλλιᾶν γάρ ὀφείλει ἡ 
ποτέ δεδουλωμένη, καί νῦν ἐλευθε-

ρωθεῖσα· ἡ ποτέ πεπλανημένη, καί 
νῦν δεδοξασμένη· ἡ ποτέ ἐν τάφοις, 
καί νῦν ἐν θρόνοις· ἡ ποτέ ἐν ἀτιμίᾳ, 
καί νῦν ἐν τιμῇ». «Εὐπρέπειαν ἐνε-
δύσατο».  

Εὐπρέπεια εἶναι, κατά τόν ἅγιο 
Ἰωάννη τό Χρυσόστομο, τό ἀναστη-
μένο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού στόν 
τάφο δέ μετατρέπεται σέ πτῶμα, 
ὅπως τῶν ἀνθρώπων ἀλλά μετα-
ποιεῖται σέ Ζωή.  Ζωή πού δίνει 
ζωή «καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι». 
Αὐτό τό ἀναστημένο σῶμα τοῦ Θεοῦ 
καί Λόγου κοινωνώντας οἱ ἄνθρωποι, 
ἐνώνονται μέ τόν Ἀναστημένο Χριστό 
καί χριστοποιοῦνται, θεώνονται. Τά 
μέλη τους γίνονται μέλη Χριστοῦ. 
Οἱ αἰσθήσεις του, αἰσθήσεις Χριστοῦ. 
Ἡ ζωή τους, ζωή Χριστοῦ.  

Στή γιορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Θεοῦ Λόγου ὁ ἱερός ὑμνωδός ὑπο-
γραμμίζει: «ἡ Βασιλεία σου, Χριστὲ 
ὁ Θεός, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, 
καί ἡ Δεσποτεία σου, ἐν πάσῃ γενεᾷ 
καὶ γενεᾷ.». Πράγματι. Ἡ βασιλεία 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνέσπερη, ἄληκτη. 
Δέ γνωρίζει τήν ἔννοια τοῦ χρόνου, 
γιατί εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, 
στήν ὁποία θά μετάσχουν μόνον «οἱ 
υἱοί τῆς ἀναστάσεως», δηλαδή «οἱ 
ἠγαπηκότες τήν ἐπιφάνεια τοῦ Κυ-
ρίου». Κάτω ἀπ’ αὐτή τήν ὀπτική 
γωνία μποροῦμε νά δοῦμε ξεκάθαρα 
τό μεγαλεῖο πού κρύβουν τά λόγια 
του ψαλμωδοῦ, ὅταν μιλάει γιά τή 
βασιλεία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ 
καί τήν εὐπρέπειά Του: ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ! «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, 
εὐπρέπειαν ἐνεδυσατο».  
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18.6.2018 
 
 

ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Ἡ πικρία ἀπό τήν μία πλευρά καί ὁ θυμός ἀπό τήν ἄλλη εἶναι 

τά συναισθήματα τοῦ λαοῦ μας γενικώτερα καί τοῦ λαοῦ τῆς Δυ-
τικῆς Μακεδονίας εἰδικώτερα γιά τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία 
μεταξύ τῶν Πρωθυπουργῶν Ἑλλάδος καί Σκοπίων ἡ ὁποία μέλλει 
νά ὑπογραφεῖ σήμερα Κυριακή 17 Ἰουνίου στίς Πρέσπες. 

Ὁ Λαός μας μέ ἀλλεπάλληλες ἀποφάσεις τῶν Δημοτικῶν καί 
Περιφερειακῶν Συμβουλίων ἀποδοκιμάζει τήν συμφωνία αὐτή ὡς 
παραδίδουσα Ἐθνικότητα, Γλῶσσα καί Ἱστορία σέ ἐκείνους πού 
δέν τούς ἀνήκει. 

Ἡ πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας πού ξεκίνησε ἀπό τήν ἐποχή 
τοῦ Τίτο μέ τήν ἀνωτέρω συμφωνία νομιμοποιεῖται. 

Τά στοιχεῖα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ παραμένουν ἀκέραια καί ἐπι-
βεβαιωμένα πλέον καί ἀπό ἐμᾶς ὅσο καί ἄν ἀλλάξει τό Σύνταγμα 
τῶν Σκοπίων καί γιά ὅσο… καιρό θά ἀλλάξει. 

Ἡ καλή εἴδηση ὅτι θά ἀλλάξει ἡ ὀνομασία τῆς Σχισματικῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων διεψεύσθη τήν ἑπομένη καί ἀπό τόν 
Πρωθυπουργό τῶν Σχοπίων καί ἀπό τούς ἡγέτες τῆς σχισματικῆς 
ἐκκλησίας καί καλόν θά εἶναι νά μήν τήν ἐπικαλεῖται ὁ κ. Πρωθυ-
πουργός. 

Ἐπί τῆς οὐσίας ρίχνουμε σήμερα στάχτη στά μάτια μας γιά νά 
μήν δοῦμε τί θά γίνει αὕριο. 

Ἡ ἀπόφαση νά ὑπογραφῆ ἡ ἐπαίσχυντη συμφωνία στήν Ἱερά 
Γῆ τῶν Πρεσπῶν συνιστᾶ βεβήλωση χώρων ἱερῶν ποτισμένων 
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ἀπό αἷμα Μακεδονομάχων καί βια-
σμό τῆς συνειδήσεως τῶν κατοίκων 
τῆς περιοχῆς. 

Οἱ ψυχές τοῦ Παύλου Μελᾶ, 
τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καί 
ὅλων τῶν ἄλλων Μακεδονομάχων 
δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά σιωπήσουμε 
καί μᾶς καλοῦν νά εὑρισκώμεθα σέ ἐπαγρύπνηση. 

Ὡς Ποιμένες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας 
ἡ ὁποία ἀντιδρᾶ, γιατί ἡ ἱστορία της εἶναι ζωντανή, διαμαρτυρό-
μαστε ἔντονα καί γιά τήν συμφωνία τήν μειωτική γιά τήν Πατρίδα 
μας καί γιά τήν ἐπιλογή τῶν Πρεσπῶν ὡς τόπου ὑπογραφῆς μιᾶς 
τέτοιας συμφωνίας καί συνταυτιζόμεθα μέ τήν ἀγωνία καί τίς 
ἀνησυχίε;ς τοῦ λαοῦ μας. 

 
† ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος,  

ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας 
 

† ὁ Καστορίας Σεραφείμ,  
Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας 

 
† ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος,  

Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος  
Δυτικῆς Μακεδονίας 

 
† ὁ Σισανίου καί Σιατίστης 

Παῦλος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος 
Μακεδονίας 

 
† ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ,  

Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Νοτίου  
Μακεδονίας
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Αγαπητοί συντοπίτες καί συντο-
πίτισσες, πατριῶτες καί πα-
τριώτισσες, μέ τήν ἔννοια προ-

ασπιστές τῶν δικαίων τῆς χώρας μας, 
σᾶς χαιρετῶ. 

Εὐχαριστῶ τή συντονιστική ἐπι-
τροπή τῆς ἐκδήλωσης γιά τήν τιμή νά 
μέ καλέσουν νά ἀπευθύνω λόγο στή 
σύναξη. Μήπως εἶναι ἀργά πλέον; 
Θά ἀναρωτηθοῦν κάποιοι. Ἡ συμ-
φωνία ἔχει ὑπογραφεῖ. Ἀλλά ἡ συγ-
κέντρωση δέν γίνεται μέ σκοπό νά 
ἀνατραπεῖ ἡ ἄκρως ταπεινωτική γιά 
τήν πατρίδα μας συμφωνία. Γίνεται 
γιά νά διαλαλήσουμε ὅτι δέν ἔπαψαν 
νά ὑπάρχουν πατριῶτες, πού πονοῦν 
γιά τό κατάντημά της χώρας μας. 

Στήν ἀρχή τοῦ 1854 καί ἐνῶ μαι-
νόταν ὁ κριμαϊκός πόλεμος ὁ Θεόδω-
ρος Ζιάκας εἰσῆλθε στό ὑπόδουλο 
ἔδαφος, προκειμένου νά ἀγωνιστεῖ 
γιά τή σκλαβωμένη πατρίδα του. Θά 
εἶχε ἐπιτυχία ἐκεῖνος ὁ ἐπαναστατικός 
ἀγώνας, ἄν δέν ἐπέβαλλαν μέ στρα-
τιωτική εἰσβολή τήν κατοχή τῆς πρω-
τεύουσάς μας οἱ «προστάτες» μας 
Ἀγγλογάλλοι! Αὐτοί ἐπέβαλαν στόν 
Ὄθωνα νά διορίσει κυβέρνηση τῆς 
ἀρεσκείας τους. Πάντοτε ὑπάρχουν 
πρόσωπα πρόθυμα νά ὑπηρετήσουν 
ξένα συμφέροντα. Καί ὁ Θεόδωρος 
ἐπανῆλθε ταπεινωμένος στόν Νότο.  

Τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ γερμανικός με-
γαλοϊδεατισμός συνέλαβε καί ἐπιχεί-
ρησε τή σέ βάθος παραχάραξη τῆς 

ἱστορίας μας, προκειμένου νά καρ-
πωθεῖ ὀφέλη στή Βαλκανική ἡ 
Αὐστρία. Τόνιζαν κατά κόρο οἱ στήν 
ὑπηρεσία ἑνός ἀρρωστημένου ἐθνι-
κισμοῦ Γερμανοί ἐπιστήμονες: 1. Οἱ 
ἀρχαῖοι Μακεδόνες δέν ἦσαν Ἕλληνες. 
2. Οἱ Νεοέλληνες εἶναι πανσπερμία 
ἐθνῶν μέ ἴχνη μόνο ἑλληνικά. 3. Οἱ 
Βλάχοι δέν ἔχουν οὐδεμία σχέση μέ 
τούς Ἕλληνες. Καί ὅμως οἱ ἴδιοι Γερ-
μανοί ἀντιτάχθηκαν στήν ἐπέκταση 
τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας στή Βαλκα-
νική, ὅταν τά πράγματα δέν ἐξελίχ-
θηκαν κατά τό συμφέρον τους, ἀκυ-
ρώνοντας τή συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στε-
φάνου μέ τήν ἄλλη τοῦ Βερολίνου. 
Ὅμως εἶχε ἤδη φουντώσει ἄλλος με-
γαλοϊδεατισμός, ὁ βουλγαρικός, πού 
παραμένει, δυστυχῶς ζωντανός μέχρι 
τίς ἡμέρες μας. 

Μετά τήν πρώτη ἐπιτυχία τους, 
τήν ἀναγνώριση τῆς βουλγαρικῆς 
Ἐξαρχείας μέ τή στήριξη τῶν πάντων, 
εἶχαν ὁρμητήριο γιά ἐνορχηστρωμένη 
ἐπίθεση κατά τῶν σλαβοφώνων κυ-
ρίως πού ἔμεναν πιστοί στό Πατριαρ-
χεῖο. Τίς ἀπειλές καί τίς ἐλαφρές τι-
μωρίες στήν ἀρχή διαδέχθηκαν στυ-
γερά ἐγκλήματα μέ θύματα ἱερεῖς, δα-
σκάλους, προκρίτους. Καί ὁ βόρειος 
ἑλληνισμός περνοῦσε τή φρικτότερη 
φάση τῆς δουλείας του. Οἱ ἰθύνοντες 
τῶν ἐλευθέρων Ἑλλήνων τοῦ Νότου 
σαγηνευμένοι ἀπό τό πνεῦμα τῆς Δύ-
σης, τό ὁποῖο καυτηρίαζε ὁ Παπα-

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
Λόγος τοῦ κ. Ἀπόστολου Παπαδημητρίου στήν συγκέντρωση  

γιά τό Μακεδονικό ζήτημα. Γρεβενά, 29-6-2018.



9 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018. R

διαμάντης, εἶχαν λησμονήσει τό χρέος 
γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ὑποδούλων 
ἀδελφῶν τους. Καί οἱ Βούλγαροι ἔσφα-
ζαν. Μάταια ἀπεσταλμένοι ἀπό τά 
σκλαβωμένα χώματα ἐκλιπαροῦσαν 
γιά βοήθεια. Τότε σήκωσαν στήν πλάτη 
τους τό μεγάλο ἐκεῖνο ἐθνικό ζήτημα 
δυό οἰκογένειες, τῶν Δραγούμηδων 
καί τῶν Μελάδων. Μ’ αὐτούς μπρο-
στάρηδες ὀργανώθηκαν ἀνταρτικά 
σώματα καί ἐστάλησαν στή Μακεδο-
νία. Ἀκολούθησε ὅμως ὁ πόλεμος τῆς 
ντροπῆς τοῦ 1897 καί ὁ βόρειος ἑλλη-
νισμός ἐγκαταλείφθηκε παντελῶς στή 
βουλγαρική ἀγριότητα, πού ἐντάθηκε 
μέ τήν ἀνοχή τῶν Τούρκων. Οἱ οἰκο-
γένειες πού προαναφέραμε ἀνέτρεψαν 
τή ζοφερή κατάσταση. Γόνος τῆς πρώ-
της ὁ Ἴων, ὡς ὑποπρόξενος στό Μο-
ναστήρι ὄργωσε τήν ἔκταση δικαιο-
δοσίας τοῦ προξενείου καί ἵδρυσε τίς 
ἐπιτροπές «Ἄμυνας». Διακήρυξε μά-
λιστα: «Ἕλληνες, ἄν σώσουμε τή Μα-
κεδονία, ἡ Μακεδονία θά μᾶς σώσει»! 
Γόνος τῆς δεύτερης ὁ Παῦλος, πού 
εἰσῆλθε τρεῖς φορές στά σκλαβωμένα 
ἐδάφη. Τήν πρώτη μέ ἀποστολή, τή 
δεύτερη κάνοντας χρήση τῆς κανο-
νικῆς του ἄδειας, τήν τρίτη ἀποφασι-
σμένος νά μείνει καί νά πεθάνει. Καί 
πέθανε ἐδῶ στά χώματα τά ποτισμένα 
μέ αἷμα ἄφθονο μαρτύρων τῆς πίστης 
καί ἡρώων. Καί ὁ θάνατός του συγ-
κλόνισε τούς ἀποχαυνωμένους ἀπό 
τήν κοσμική ἀντίληψη περί βίου, πού 
εἶχε εἰσαχθεῖ ἀπό τή Δύση, συντάραξε 
τή ναρκωμένη ἐθνική συνείδηση καί 
ἔφερε τή σκλαβωμένη γῆ πιό κοντά, 
ὅπως θαυμάσια ἔγραψε σέ ποίημά 
του ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς. Καί ὁ ἑλλη-
νισμός μεγαλούργησε, ἄν καί τότε πο-
λεμοῦσε χωρίς οὐδένα ὑποστηρικτή, 

ὅπως καί σήμερα. Οἱ διπλωματικές 
ἀρχές στό Μοναστήρι ἔβλεπαν μέ 
συμπάθεια τόν βουλγαρικό ἐπεκτα-
τισμό καί χαρακτήριζαν ἐγκληματίες 
τούς Ἕλληνες ἀντάρτες.  

Ποιοί τέλος πάντων συγκρούστη-
καν τότε σέ κατεχόμενα ἀπό τούς 
Τούρκους ἐπί αἰῶνες ἐδάφη; Τό μαρ-
τυροῦν πληθώρα πηγῶν τῆς ἐποχῆς, 
δυτικῶν διπλωματικῶν κύκλων καί 
ὀθωμανικῶν, ὅπως ἡ ἀπογραφή τοῦ 
1905. Βούλγαροι καί Ἕλληνες στόν 
Νότο, Βούλγαροι καί Σέρβοι στόν 
Βορρᾶ. Οἱ Τοῦρκοι πίεσαν τούς Βλά-
χους νά ἀπογραφοῦν ὡς Ρουμάνοι, 
δέν ἀπογράφηκε ὅμως οὐδείς ὡς Μα-
κεδόνας κατά τήν ἐθνότητα. Οἱ ἄθλιοι 
σπορεῖς συμφορῶν στούς λαούς δέν 
εἶχαν ἀκόμη συλλάβει τό ἰδεολόγημα 
τῆς πλαστῆς ἐθνότητας. Καί κινδυ-
νεύσαμε νά ἐκχωρήσουμε καί τήν 
ψευτοεπανάσταση τοῦ Ἤλιντεν στούς 
χωρίς ἱστορία βόρειους γείτονές μας! 
Ὅλα αὐτά τά γνωρίζουν καί πολύ 
καλά οἱ ἄθλιοι τῆς διεθνοῦς διπλω-
ματίας. Θέλουν ὅμως νά μᾶς γονατί-
σουν καί τά κατάφεραν. Μᾶς διέλυσαν 
οἰκονομικά καί μᾶς ταπείνωσαν ἐθνι-
κά.   

Οἱ λαοί τῆς Βαλκανικῆς μόνο μετά 
τήν ἐπικράτηση τοῦ κινήματος τῶν 
Νεοτούρκων καί τήν ἐφαρμογή τοῦ 
γερμανικοῦ σχεδίου τῆς ἐξόντωσης 
τῶν χριστιανικῶν λαῶν τῆς αὐτοκρα-
τορίας, συνειδητοποίησαν τήν ἀνάγκη 
σύμπραξης καί ἀπό κοινοῦ ἀντιμε-
τώπισης τοῦ ἐξευρωπαϊσμένου κατά 
τήν ἡγεσία, συνεπῶς κατά πολύ πιό 
ἐπικινδύνου ἐχθροῦ. Ἔπρεπε ὅμως 
νά χύσουν προηγουμένως κάποιοι τό 
αἷμα τους, ὅπως ὁ ἐθνομάρτυρας μη-
τροπολίτης μας Αἰμιλιανός. Ὁ θριαμ-
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βευτικός πρῶτος Βαλκανικός πόλεμος 
ἔφερε τό ποθούμενο καί στήν περιοχή 
μας. Ὅμως ὁ βουλγαρικός μεγαλοϊ-
δεατισμός δέν μᾶς ἄφησε νά χαροῦμε 
γιά πολύ. Βέβαια οἱ ἄπληστοι βγῆκαν 
τελικά χαμένοι. 

Ὁ 20ος αἰώνας ἦταν αἰώνας τῶν 
μεγάλων μεταβολῶν καί ἀνακατατά-
ξεων. Ἡ ἀστική τάξη, πού εἶχε ἀνέλθει 
στήν ἐξουσία σ’ ὅλες τίς χῶρες τῆς 
Δύσης καί διόγκωσε τήν κοινωνική 
ἀδικία στό ἔπακρο, γέννησε, ὡς ἀντί-
δραση τό κίνημα τοῦ κομμουνισμοῦ. 
Βασική ρήση τῶν ἐμπνευστῶν του ἡ 
θέση «οἱ προλετάριοι δέν ἔχουν πα-
τρίδα».  Ἀλλά ἱστορικά ἐπιβεβαιώνεται 
ὅτι πατρίδα δέν ἔχει τό κεφάλαιο, πού 
μέ πάθος κατήγγειλαν οἱ διεθνιστές.  
Δέν ἔχουν πατρίδα καί τά κοινωνικά 
παράσιτα, πού ἐπιδιώκουν νά βο-
λεύονται στηρίζοντας τούς ἰσχυρούς 
τῶν ἡμερῶν τους. Στά πλαίσια τοῦ 
σχεδίου γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ κομ-
μουνισμοῦ στή Βαλκανική ὁ Στάλιν 
ἐπινόησε τό μακεδονικό ἔθνος κάμ-
πτοντας τίς ἀντιρρήσεις τοῦ Βουλγά-
ρου συντρόφου τοῦ Ντημητρώφ καί, 
δυστυχῶς, πολλῶν, ὄχι ὅλων, Ἑλλήνων 
συντρόφων του.  

Ἡ λήξη τοῦ Β΄ μεγάλου πολέμου 
ἐπέτρεψε τήν ἐν μέρει πραγμάτωση 
τῶν σχεδίων τοῦ Στάλιν. Οἱ λαοί τῆς 
Βαλκανικῆς μέ τή συμφωνία τῆς Μό-
σχας μοιράστηκαν σάν νά ἦταν κο-
πάδια. Στόν μεγαλοϊδεάτη Τίτο δόθηκε 
τότε ἡ εὐκαιρία νά ἐφαρμόσει στήν 
πράξη τό ἰδεολόγημα περί μακεδονικοῦ 
ἔθνους καί γλώσσας. Διακήρυξε στό 
τέλος τοῦ 1944 ὅτι οἱ ἰμπεριαλιστές 
τῆς Βαλκανικῆς κατέκτησαν τόν μα-
κεδονικό λαό καί τόν διαμοιράστηκαν. 
Τόνισε ἀκόμη ὅτι ὁ λαός αὐτός πρέπει 

νά ἐπανενωθεῖ ἀποκαλύπτοντας τήν 
σέ βάρος τῆς χώρας μας βουλιμία του! 
Χάραξε ἕναν χάρτη τῆς Μακεδονίας, 
τόν ὁποῖο ἀποδέχονται ὡς ἱστορικά 
ὀρθό πολλοί κατάπτυστοι Συνέλληνες, 
τόν ἀνήρτησε σέ ὅλες τίς σχολικές 
αἴθουσες καί ἄρχισε τήν γκαιμπελική 
προπαγάνδα: Διαδῶστε, διαδῶστε τό 
ψέμμα, στό τέλος θά ἐπικρατήσει. 

Καί τί κάναμε ἐμεῖς γιά τήν προ-
άσπιση τῆς ἱστορίας μας καί τοῦ πο-
λιτισμοῦ μας; Εἴχαμε καιρό, καθώς 
εἴχαμε ἐμπλακεῖ σέ ἀδελφοκτόνο πό-
λεμο ὑποστηρίζοντας ξένα συμφέροντα 
καί ἀποτελειώνοντας τήν καταστροφή 
τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων. Οἱ νι-
κητές τοῦ ἐμφυλίου ἦσαν πλήρως ὑπο-
ταγμένοι στούς ἰσχυρούς νέους «προ-
στάτες» μας, τούς ἡττημένους δέν τούς 
ἀπασχολοῦσε καί πολύ τό θέμα καί 
δυστυχῶς ἐξακολουθεῖ νά μή τούς 
ἀπασχολεῖ. Καί οἱ Ἀμερικανοί εἶχαν 
τούς λόγους τους νά στηρίζουν τόν 
Τίτο, ὅταν ξέσπασε ἡ διαμάχη του μέ 
τόν Στάλιν, πραγματική ἡ εἰκονική. 
Καί ἐμεῖς σιωπήσαμε μέ τήν αὐθυπο-
βολή στήν ἄποψη ὅτι τό θέμα τῆς με-
τονομασίας τῆς Βαρντάρσκα σέ Μα-
κεδονία ἦταν ἐσωτερικό χώρας χωρίς 
ἐπιπτώσεις στή διεθνῆ σκηνή. Ἀλλά 
τό ξανατονίζω οἱ χάρτες ἔδειχναν τήν 
ἑνιαία κατά Τίτο Μακεδονία καί ἄρχισε 
ἡ σέ βάθος καλλιέργεια ἀλυτρωτικοῦ 
πνεύματος. Δέν εἶδαν οἱ δικοί μας ἰθύ-
νοντες μέχρι τό 1992 προκηρύξεις μέ 
ἐνόπλους ἀγωνιστές γιά τήν ἀπελευ-
θέρωση τῆς Μακεδονίας, πορεῖες με-
ταναστῶν τῆς γείτονος σέ «φιλικές» 
μας (σέ εἰσαγωγικά) χῶρες, ΗΠΑ, Κα-
ναδά, Αὐστραλία μέ σημαῖες πού ἔφε-
ραν ὡς σύμβολο τόν ἥλιο τῆς Βεργίνας, 
μέ πινακίδες πού ἔγραφαν ὅτι πρω-
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τεύουσά τους θά ξαναγίνει ἡ Θεσσα-
λονίκη καί πλεῖστα ὅσα ἄλλα; Μόνο 
οἱ Μακεδονικές ὀργανώσεις στίς χῶρες 
αὐτές στέκονταν ἀποτρεπτικά στή 
διασπορά τῆς προπαγάνδας μεταξύ 
τῶν ἀδιαφόρων πολιτῶν τῶν προερ-
χομένων ἀπό ἄλλες ἐθνότητες. 

Καί ἦλθε ἡ κατάρρευση τοῦ κόσμου 
τοῦ αὐτοαποκαλούμενου τοῦ «ὑπαρ-
κτοῦ σοσιαλισμοῦ». Καί πανηγύρισε 
σύμπας ὁ καπιταλιστικός κόσμος τῆς 
ἄκρας κοινωνικῆς ἀδικίας. Ἐστράφη 
κατά τοῦ κράτους ὡς ἐπιχειρηματία 
καί ἔπεισε πολλούς ἀφελεῖς μέ ἐλλειμ-
ματική τήν πολιτική σκέψη καί κρίση 
ὅτι πανάκεια γιά τήν ἐξυγίανση τῆς 
οἰκονομίας εἶναι ἡ ἐκχώρηση τοῦ δη-
μοσίου πλούτου στόν ἰδιώτη. Οἱ πολι-
τικοί παρεχώρησαν τήν ἐξουσία, πού 
ὑποτίθεται ὅτι πηγάζει ἀπό τούς λαούς, 
στούς ἀδηφάγους τραπεζίτες. Ὁ νέος 
καπιταλισμός, ὁ καπιταλισμός τῆς 
παγκοσμιοποίησης καί τῆς λεγόμενης 
οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς ἔδειξε πλέον 
τό ἄγριο πρόσωπό του. Ἕνα ἀπό τά 
πρῶτα θύματά του ὑπῆρχε ὁ ἑλληνικός 
λαός, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἐπί 30 ἔτη τήν 
πλαστή εὐημερία καταναλώνοντας 
χωρίς νά παράγει! Καί ἡ εὐημερία συ-
νέβελε τά μέγιστα στήν ἀπεμπόληση 
τῆς παράδοσής μας. Ἕνα καί μόνο 
στοιχεῖο φανερώνει τό μέγεθος τῆς 
ἀθλιότητας πού ἐπικρατεῖ στόν πλα-
νήτη μας: Τό 2017 τό 80% τοῦ παραχ-
θέντος πλούτου πέρασε στά χέρια τοῦ 
1% τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ.  

Ἀλλά τότε τό ζήτημα τοῦ τιτοϊκοῦ 
ἰδεολογήματος, πού βρισκόταν γιά 
μᾶς σέ χειμέρια νάρκη, κατέστη διεθνές 
καί εὐλογήθηκε ἀπό ὅλους τούς «φί-
λους», «συμμάχους» καί «ἑταίρους» 
μας (σέ εἰσαγωγικά) μέ αἰχμή τοῦ 

ἐναντίον μας δόρατος τίς ΗΠΑ. Ἀντι-
δράσαμε σπασμωδικά, ἀσυντόνιστα 
καί προπάντων χωρίς ἐθνική συνοχή. 
Στό διεθνισμό τοῦ παρελθόντος εἶχε 
προστεθεῖ καί ὁ κοσμοπολίτικος διε-
θνισμός, ὁ ὁποῖος συγκινοῦσε στελέχη 
τοῦ πολιτικοῦ χώρου πού ἐμφανιζόταν 
στό παρελθόν ὡς ἐθναμύντορες, καθώς 
καί διανοούμενους, καλλιτέχνες καί 
ἄλλους, οἱ ὁποῖοι ἔνοιωθαν πιό ἄνετα 
νά αὐτοχαρακτηρίζονται Εὐρωπαῖοι, 
ἀφοῦ ἡ χώρα μας εἶχε καταστεῖ «ἰσό-
τιμο» (τό γράφω σέ εἰσαγωγικά) μέλος 
τῆς ΕΟΚ, ἀρχικά, καί ΕΕ στή συνέχεια. 
Καί ἐνῶ δυό γενιές στή γείτονα μεγά-
λωσαν μέ τό ὅραμα τῆς ἀπελευθέρωσης 
τῶν σκλαβωμένων ἀδελφῶν τους, στήν 
Ἑλλάδα κυρίως, μία δική μας γενιά 
εἶχε γαλουχηθεῖ μέ ξενέρωτη ἐκπαί-
δευση ἀπό τήν ὁποία εἶχε φυγαδευθεῖ 
κατά παραβίαση τοῦ συντάγματος ἡ 
καλλιέργεια τοῦ θρησκευτικοῦ συναι-
σθήματος, ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα 
καί ἡ προβολή τῶν πατροπαραδότων 
ἀξιῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ. Καί αὐτά πολύ 
πρίν ἀπό τήν ἀνάρρηση στήν ἐξουσία 
τῆς παρούσας κυβέρνησης. Ἔτσι συν-
τελέστηκε ἡ παρακμή καί ἡ σημερινή 
κατάντιά μας. Μοναδική ἀξία τοῦ κα-
πιταλιστικοῦ συστήματος εἶναι τό 
χρῆμα καί αὐτό σαγήνευσε τή γενιά 
μου, τή μεγαλωμένη μέσα στή φτώχια, 
ἄν καί οἱ γονεῖς μας ἔχυσαν ἄφθονο 
ἱδρώτα καί αἷμα. Τώρα πλέον εἴμαστε 
πρόθυμοι νά ἐκποιήσουμε τά πάντα 
γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς δυνατότητας 
πρός κατανάλωση, γιά τήν κάλυψη 
τῶν πλαστῶν ἀναγκῶν μας πού προ-
βάλλει καί μᾶς πείθει τό ἐκμαυλιστικό 
σύστημα.  

 
(Ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος)
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H Λέ ξη “αὐ το γνω σί α”, ἀ κού γε -
ται πο λύ με τα ξύ τῶν νέ ων 
ἀν θρώ πων τίς τε λευ ταῖ ες δε -

κα ε τί ες, καί ἰ δί ως ἀ πό ὅ σους ἔ χουν ὑ -
παρ ξια κές ἀ να ζη τή σεις. Ἀ πό τήν δε -
κα ε τί α τοῦ  ἑ ξῆν τα σέ ὅ λη τήν Δύ ση, 
ἡ  ἔν νοι α τῆς “αὐ το γνω σί ας” δι α δό θη -
κε εὐ ρύ τα τα μέ σῳ τῶν ἀ να το λι κῶν 
θρη σκει ῶν πού κα τέ κλυ σαν τόν δυ τι -
κό κό σμο. Χι λιά δες νέ οι πού δέν ἔ βρι -
σκαν ἀ παν τή σεις στό νο μι κό πνεῦ μα 
τῶν δυ τι κῶν ἐκ κλη σι ῶν, στρά φη καν 
τό τε σέ δι ά φο ρες ἁνατολικές αἱ ρέ σεις 
καί πα ρα θρη σκεῖ ες γιά νά ἀ να κα λύ -
ψουν τόν ἑ αυ τό τους. Τά τε λευ ταῖ α 
χρό νια, μά λι στα, μέ τήν ἐ ξέ λι ξη τῆς 
ψυ χο λο γί ας, λέ ξεις ὅ πως αὐ το γνω σί -
α, αὐ το ε ξέ τα ση, αὐ το α νά λυ ση κ.λπ., 
μπῆ καν γιά τά κα λά στήν κα θη με ρι -
νό τη τά μας. 

Ἄν ρωτήσουμε νέ ους ἀνθρώ-
πους ποιός εἶναι ὁ τρόπος γιά νά 
γνω ρί σουν τόν ἑ αυ τό τους, θά μᾶς 
ἀ παν τή σουν σέ με γά λο πο σο στό πώς 
μόνο μέ τήν ψυ χα νά λυ ση ἤ τήν ψυ -
χο λο γί α γίνεται αὐτό. Εἶναι χαρακτη-
ριστικό, ἄλλωστε, πώς σήμερα, χιλιάδες 
νέοι καί νέες σπουδάζουν ψυχολογία 
ἤ διαβάζουν σχετικά βιβλία. Ἄν ρω -
τή σου με γιά τό ἄν μποροῦν νά βροῦν 
στήν Ὀρ θο δο ξί α ἀ παν τή σεις σχε τι κά 
μέ τήν αὐ το γνω σί α, πολ λοί θά ἀ παν -
τή σουν ὅ τι δέν ἰ σχύ ει κά τι τέ τοι ο, ἐ -
νῶ ἄλ λοι θά ποῦν ὅ τι στήν Ἐκ κλη σί α 
μό νο ἀ πα γο ρεύ σεις μπο ρεῖς νά ἀ κού -
σεις! Πα ρό μοι ες ἀ παν τή σεις θά πά -
ρου με ἀ πό πολ λούς συ ναν θρώ πους 
μας ὅ λων τῶν ἡ λι κι ῶν.  

Μιά προ σω πι κή ἔ ρευ να πού κά να -
με τά τε λευ ταῖ α χρό νια μᾶς ἐ πι βε βαί -
ω σε αὐ τή τήν πραγ μα τι κό τη τα. Πολ -
λοί ἀ πό ὅ σους συμπατριῶτες μας λένε 
ὅ τι πιστεύουν ἀ παν τοῦν στήν ἐ ρώ τη -
ση αὐ τή λέ γον τας πώς στήν Ἐκ κλη σί α 
πη γαί νουν γιά νά γί νουν κα λύ τε ροι 
ἄν θρω ποι, ἤ νά “ἠ ρε μή σουν”, ἐ νῶ ἕ -
να πο σο στό ἀ πό ὅ σους ἐκ κλη σι ά ζον -
ται τα κτι κά ἰ σχυ ρί ζε ται πώς ἀρ κεῖ ἡ 
τή ρη ση τῶν ἐν το λῶν καί δέν χρει ά ζε -
ται τί πο τε ἄλ λο. Ὅ λοι αὐ τοί οἱ ἀ -
δελ φοί μας ἀ γνο οῦν πώς ἡ λέ ξη 
“με τά νοι α” στήν ὁ ποί α μᾶς κα λεῖ 
ὁ Χρι στός καί οἱ Ἀ πό στο λοι, προ -
ϋ πο θέ τει τήν ἐ πί γνω ση τῆς ἁ μαρ -
τί ας μας, για τί δι α φο ρε τι κά δέν 
μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξει ἀληθινή με τά -
νοι α, δη λα δή με τα στρο φή τοῦ 
νοῦ μας. Δυ στυ χῶς, ὁ ὑ πο βι βα σμός 
τῆς ἐ ξο μο λό γη σης σέ μιά τυ πι κή ἤ 
νο μι κή δι α δι κα σί α γιά πολ λούς Ὀρ θο -
δό ξους τίς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες, με -
τα τρέ πει τό μυ στή ριο ἀ πό “Μυ στή ριο 
τῆς με τα νοί ας” πού προ α παι τεῖ πνευ -
μα τι κή αὐ το ε ξέ τα ση, σέ μιά ἁ πλο ϊ κή 
ἐ ξα γό ρευ ση πρά ξε ων χω ρίς ἐμ βά θυν -
ση καί συ σκο τί ζει τήν πνευ μα τι κή πο -
ρεί α. Λέ ει ὁ Κύ ριος: “Για τί βλέ πεις 
τήν ἀγ κί δα πού εἶ ναι μέ σα στό μά τι 
τοῦ ἀ δελ φοῦ σου, ἐ νῶ τό δο κά ρι μέ -
σα στό δι κό σου μά τι δέν τό πα ρα τη -
ρεῖς; Ἤ πῶς θά πεῖς στόν ἀ δελ φό 
σου: “Ἄ φη σε νά βγά λω τήν ἀγ κί δα ἀ -
πό τό μά τι σου”, ἐ νῶ τό δο κά ρι εἶ ναι 
μέ σα στό μά τι τό δι κό σου; Ὑ πο κρι -
τή, βγά λε πρῶ τα ἀ πό τό μά τι τό δι κό 
σου τό δο κά ρι καί τό τε θά δεῖς κα θα -

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας 
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ρά, γιά νά βγά λεις τήν ἀγ κί δα ἀ πό τό 
μά τι τοῦ ἀ δελ φοῦ σου” (Ματθ. 7, 3-
5). Μέ ἀ πό λυ τα σα φῆ τρό πο ὁ Χρι -
στός μᾶς κα λεῖ νά ἐ ξε τά σου με τόν ἑ -
αυ τό μας γιά νά δοῦ με τήν δι κή μας 
ἀ στο χί α καί νά πά ψου με νά ἀ σχο λού -
με θα μέ τούς ἄλ λους. Στό πε ρί φη μο 
πε ρι στα τι κό μέ τόν λι θο βο λι σμό, θά 
κα λέ σει τούς πα ρευ ρι σκο μέ νους ζη -
λω τές Ἑ βραί ους σέ πε ρί σκε ψη: “ὁ ἀ -
να μάρ τη τος ὑ μῶν πρῶ τος βα λέ τω λί -
θον ἐ π’ αὐ τήν” (Ἰ ω άν. 8, 7).  

Ἡ κλή ση τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι κλή -
ση ἐ λευ θε ρί ας. Μᾶς κα λεῖ νά ἀ πο ζη -
τή σου με ἐ λεύ θε ρα καί συ νει δη τά τήν 
ἀ παλ λα γή ἀ πό τήν ἁ μαρ τί α μας, τήν 
ὁ ποί α ὅ μως πρῶ τα πρέ πει νά κα τα νο -
ή σου με. Νά δι ψά σου με γιά ὑ πέρ βα ση, 
γιά σχέ ση μέ τόν Θε ό, νά ἀ πο κα τα -
στή σου με τήν προ αί ρε σή μας γιά σω -
τη ρί α πού ἔ χει ἀ μαυ ρω θεῖ ἀ πό τήν 
πτώ ση:”Μα κά ριοι οἱ πει νῶν τες καί δι -
ψῶν τες τήν δι και ο σύ νην, ὅ τι αὐ τοί 
χορ τα σθή σον ται” (Ματθ. 5, 1-12). Μα -
κά ριοι εἶ ναι, λέ ει, ὅ σοι ἀ να ζη τή σουν 
μέ πό θο τήν σχέ ση πού ζω ο ποι εῖ, τήν 
σχέ ση μέ τόν Λό γο Του, τήν ἐ φαρ μο -
γή στήν πρά ξη τοῦ θε λή μα τός Του. 
“Γνω ρί στε τήν ἀ λή θεια καί ἡ ἀ λή θεια 
θά σᾶς ἐ λευ θε ρώ σει” (Ἰ ω άν. 8, 32), 
μᾶς λέ ει κα λών τας μας σέ μα θη τεί α 
ζω ῆς, μά πά νω ἀ π’ ὅ λα σέ μιά ἀ να ζή -
τη ση τοῦ ποι οί πραγ μα τι κά εἴ μα στε. Ἡ 
ἀ λή θεια δέν κα τα νο εῖ ται μέ φι λο σο φι -
κό στο χα σμό, ἀλ λά μέ τό νά κα τα νο ή -
σου με ποι οί εἴ μα στε, τί κρύ βε ται πί σω 
ἀ πό τίς πρά ξεις καί τούς λο γι σμούς 
μας, τίς ἐ πι θυ μί ες καί τούς φό βους 
μας, τίς ἐ νο χές καί τίς ἀ να σφά λει ές 
μας. Ποι ά εἶ ναι ἡ αἰ τί α τῶν πα θῶν 
μας, ποι ός εἶ ναι αὐ τός ὁ ἄ γνω στος μέ 
τόν ὁ ποῖ ο συγ κα τοι κοῦ με στό ἴ διο σαρ -
κί ο! 

Ἀ πό μι κρά παι διά κα τα σκευ ά -

ζου με ἕ να προ σω πεῖ ο πί σω ἀ πό τό 
ὁ ποῖ ο κρυ βό μα στε, μα θαί νου με νά ἀ -
πω θοῦ με ὅ,τι μᾶς θλί βει καί μᾶς ἐ νο -
χλεῖ. Τό πε ρι βάλ λον μας, οἱ γο νεῖς 
μας, ἡ κοι νω νί α, μᾶς κα θο δη γοῦν στό 
νά κα τα σκευ ά σου με ἕ να ψευ δῆ ἑ αυ -
τό, ἔ τσι πού στα δια κά δέν ξέ ρου με 
ποι οί εἴ μα στε, ποι ά εἶ ναι ἡ αἰ τία τῆς 
συμ πε ρι φο ρᾶς μας, τῆς ὀρ γῆς, τῆς λύ -
πης μας, τῆς ἀ να σφά λειάς μας. Κα θώς 
με γα λώ νου με καί οἱ δι α ψεύ σεις ἔρ -
χον ται ἡ μί α με τά τήν ἄλ λη, κα τα λα -
βαί νου με πώς δέν μπο ροῦ με νά ἀ γα -
πή σου με, πώς φο βό μα στε τόν θά να το 
καί τήν φθο ρά, πώς ὑ πο φέ ρου με ἀ πό 
μο να ξιά, φό βο, ἔλ λει ψη νο ή μα τος. 

Σέ ὅ λη τήν Ὀρ θό δο ξη πα ρά δο -
ση τό θέ μα τῆς αὐ το γνω σί ας πού 
θά ὁ δη γή σει τόν ἄν θρω πο σέ με τά -
νοι α, εἶ ναι κε φα λαι ῶ δες καί γί νε ται βα -
σι κό θέ μα προ βλη μα τι σμοῦ καί κα τά -
θε σης ἐμ πει ρί ας ἀ πό Ἁ γί ους καί Πα τέ -
ρες. Οἱ Καπ πα δό κες Πα τέ ρες ἐ πι ση -
μαί νουν πό σο ση μαν τι κό εἶ ναι νά γνω -
ρί σου με τόν ἑ αυ τό μας: “Τό δυ σκο λο -
τε ρο ἀ πό ὅ λα εἶ ναι νά γνω ρί σει κα νείς 
κα λά τόν ἑ αυ τό του”, λέ ει ὁ Μέ γας 
Βα σί λει ος, “για τί ὄ χι μό νο τό μά τι μας 
πού βλέ πει τά ἔ ξω ἀ πό τόν ἄν θρω πο 
δέν εἶ ναι κα τάλ λη λο νά βλέ πει τόν ἑ -
αυ τό μας, ἀλ λά καί αὐ τός ὁ νοῦς μας, 
πού βλέ πει μέ πολ λή ἀ κρί βεια καί γρή -
γο ρα τό ξέ νο ἁ μάρ τη μα, εἶ ναι βρα δυ -
κί νη τος στό νά ἀν τι λη φθεῖ τά δι κά μας 
ἐ λατ τώ μα τα”.  

Ὁ Ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Θε ο λό γος 
συμ πλη ρώ νει μέ τόν ποι η τι κό του 
τρό πο: “Ἔ χεις, ψυ χή μου, δου λειά 
καί μά λι στα, ἄν θέ λεις, με γά λη. 
Ἐ ξέ τα σε τόν ἑ αυ τό σου ποι ά εἶ σαι 
καί ποῦ εἶ σαι στραμ μέ νη, ἀ πό ποῦ 
ἦλ θες καί ποῦ πρέ πει νά πα ρου σια -
στεῖς, ἄν ἡ ζω ή εἶ ναι αὐ τό πού ζεῖς ἤ 
κά τι τό κα λύ τε ρο… 
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Κ
ατά τήν Καινή Διαθήκη ὁ 
ἄνθρωπος τή ζωή δέν τήν 
ἔχει ἀπό τόν ἑαυτό του, ἀλλά 

τήν ἔλαβε ὡς δῶρο ἀπό τόν Θεό καί 
ὡς δῶ ρο τοῦ Θεοῦ ὀφείλει νά τήν 
ἐκτιμᾶ καί ἀνάλογα μέ τόν σκοπό της 
πρέπει νά τήν μεταχειρίζεται· «Οὐδείς 
γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδείς ἑαυτῷ 
ἀπο θ νῄ  σκει. Ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ 
Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, 
τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκωμεν. Ἐάν τε οὖν 
ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυ-
ρίου ἐσμέν»1. Δηλαδή κανείς ἀπό 
ἐμᾶς δέ ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του καί κα-
νείς δέν πεθαίνει γιά τόν ἑαυτό του, 
διότι ἐάν ζοῦμε, ζοῦμε γιά τόν Κύριο 
καί ἐάν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε γιά 
τόν Κύριο. Εἴτε ζοῦμε, εἴτε πεθαί-
νουμε, ἀνήκουμε στόν Κύριο, στόν 
ὁποῖο ἀνήκει ἡ ζωή μας, καί μόνος 
ἐκεῖνος εἶναι αὐτός πού ἔχει τήν ἀπό-
λυτη κυριότητα ἐπάνω σέ αὐτή, ἀφοῦ 
ὁ ἴδιος μᾶς ἐξαγόρασε ἐκ τῆς κατάρας 
τοῦ Νόμου καί μάλιστα μέ τό μεγαλύ-
τερο τίμημα, μέ τήν ἴδια του τή ζωή· 
«οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, ἠγοράσθητε γὰρ 
τιμῆς»2.  

Ἡ ζωή ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν 
ἄνθρωπο πρέπει νά γίνεται δεκτή μέ 
εὐγνωμοσύνη, καί νά διαφυλάσσεται 
πρός δόξαν Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δέν 

εἶναι ἰδιοκτήτης τῆς ζωῆς του, ἀλλά 
διαχειριστής πού θά ἀποδώσει γιά 
αὐτήν λογαριασμό3. Στήν Β΄ πρός 
Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου τονίζεται ὅτι τό ἀνθρώπινο 
σῶμα ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία καί σημασία 
γιά τόν ἄνθρωπο καί δέν πρέπει νά 
ἀπαξιώνεται ἀπό κανέναν. Διότι, 
ὅπως μᾶς περιγράφει ὁ Ἀπό στολος, 
τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι Ναός τοῦ 
Θεοῦ καί κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος˙ «ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ 
ἐστέ ζῶντος»4, καί· «ὅτι ναὸς Θεοῦ 
ἐστέ καί τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν 
ὑμῖν»5. 

Ἐπιπροσθέτως, ἡ λειτουργία τῆς 
ψυχῆς μέσα στή ζωή τοῦ ἀν θρώπου 
φέρνει στήν ἐπιφάνεια δύο πανίσχυ-
ρες δυνάμεις πού δεσπόζουν στήν 
καθη με ρι νή βιωτή καί διαμορφώνουν 
τήν ποιότητα τοῦ βίου μας. Ἡ μία ἀπό 
αὐτές εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία συνιστᾶ 
τόν λόγο ὕπαρξης τῆς ζωῆς, ἡ ἄλλη 
πά λι εἶναι ἡ ἐλευθερία πού ἀποτελεῖ 
τόν τρόπο ὕπαρξης τῆς ζωῆς6. Ἡ 
ἐλευθερία, στά πλαίσια τῆς Ὀρθόδο-
ξης πίστης καί ζωῆς, εἶναι πάντοτε 
κοινοτική καί κοινωνική, σημαίνει 
αὐθυπέρβαση, ἀπελευθέρωση ἀπό τά 
δεσμά τοῦ ἐγώ, ἀγάπη7. Στό δικαίωμα 
γιά τή ζωή μου ἀντιστοιχεῖ ἡ ὑποχρέ-

Ἀχιλλέα Β. Παπατόλιου 
Δρ. Θεολογίας 
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ωσή μου γιά τή ζω ή τοῦ συνανθρώ-
που μου, τοῦ ἀδελφοῦ μου. Ὁ κάθε 
ἄνθρωπος ὀφείλει νά βιώνει τόν νέο 
τρόπο ζωῆς, τῆς ἀγαπητικῆς συλλει-
τουργίας καί συνυπάρξεως μέ τούς 
ἄλλους, κατά τόν νέο τρόπο ζωῆς πού 
ἐγκαινίασε ὁ Χριστός, μέ σκοπό καί 
προορισμό τήν ἐν Χριστῷ τελείωση 
καί μακαριότητα. 

Καταλήγουμε λέγοντας πώς ὁ Χρι-
στός χαρίζει στόν ἄνθρωπο τό «περισ -
σόν»8, γιά τό ὁποίο μίλησε: «Ἐγώ 
ἦλθον εἰς τόν κόσμον, ἵνα ζωήν ἔχωσι 
καί περισσόν ἔχωσιν»9. Τό περισσό 
εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή. Ὁ ἄνθρωπος 

ὅμως ἀ  κολουθεῖ τό δρόμο τῆς ἐλευθε-
ρίας, πού ὁδηγεῖ ἤ στήν αἰώνια ζωή ἤ 
στήν αἰ ώνια ἀπώλεια10. Ἐν κατα-
κλεῖδι, τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, στήν πρώτη ἐπιστολή του πρός 
τούς Θεσσαλονικεῖς γιά τήν Ἀνά-
σταση τῶν σωμάτων11, ὅσο καί ἡ πε-
ριγραφή πού μᾶς κάνει γιά τήν 
μετάβασή του μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, 
ἀκούγοντας «ἄρρητα ῥήματα»12, μᾶς 
δίνουν τή δυνατότητα νά κατανοή-
σουμε, ἀπόλυτα, πώς ἡ ἀνθρώπινη 
ζωή δέν τελειώνει ἐδῶ στή γῆ ἀλλά 
συνεχίζεται αἰώνια, στήν Μέλλουσα 
ζωή13.
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