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Ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει 

τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄφθαρτος καί αἰώνιος Θε-
ός, γιά νά μήν χάσει τίποτα ἀπ’ αὐτό πού 
εἶναι ντύθηκε τήν φύση τοῦ φθαρτοῦ καί 
«μπῆκε» ὁ ἄχρονος μέσα στόν χρόνο. 

Ἔζησε τήν τραγικότητα τοῦ ἀνθρώπινου 
προσώπου στίς συναναστροφές Του μέ τόν 
ἄνθρωπο! Συναναστράφηκε τόν ἁμαρτωλό, 
χωρίς νά μπορέσει ποτέ 
νά «ἀγγίξει» τήν ἁμαρτία! 

Ἔτσι, συνοψίζοντας 
τήν πατερική σκέψη γύρω ἀπό τήν Σάρκω-
ση, καταλήγουμε στό συμπέρασμα: Ὁ Θεός 
στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε 
ἄνθρωπος, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός κα-
τά χάρη.  

Ἔκθαμβοι μένουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μπρο-
στά στό μυστήριο καί στό θαῦμα μαζί τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Θεοῦ-Λόγου. Τά μεγαλύτερα 
θαύματα πού ἔκανε ὁ Κύριός μας εἶναι ὅτι 
γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος καί ἀναστήθηκε ὡς 
Θεάνθρωπος! 

Αὐτά τά δυό Του θαύματα τά προσκυ-
νοῦν ὄχι μόνο οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά καί οἱ 
ἄγγελοι! Καί ὁ ἱερός ὑμνωδός μέ τήν λύρα 
τοῦ Πνεύματος ψάλλει τήν χαρά τῶν ἀγγέλ-
λων καί τῶν ἀνθρώπων: «Αἱ Δυνάμεις τῶν 
οὐρανῶν ἀγάλλονται, καί ἡ γῆ σύν τοῖς 
ἀνθρώποις εὐφραίνεται».  

Ἔντρομοι οἱ ποιμένες προσκυνοῦν τόν 
Βασιλέα τῆς Κτίσεως, ταυτόχρονα ὅμως καί 
τό «θαῦμα κηρύττουσιν», δηλαδή τό ὅτι 
«ἐτέχθη σήμερον ἡμῖν Σωτήρ» (Λουκ. 2,10). 
Αὐτό πού οἱ αἰῶνες περίμεναν «Αὐγούστου 

μοναρχήσαντος ἐπί γῆς» (Λουκ. 2,1), ἔγινε 
ψηλαφητό. Ὁ Θεός-Πατήρ σπλαχνίστηκε τό 
γένος τῶν ἀνθρώπων καί «λύτρωσιν ἐποίησε 
τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Λούκ.1,68). Διαπρύσιοι κή-
ρυκες τοῦ γεγονότος τῆς Βηθλεέμ σύν τοίς 
ἄλλοις εἶναι καί οἱ θαυμάζοντες αὐτό ποιμέ-
νες, ἀλλά καί ἡ ἀγαλλόμενη κρίση! 

Ὁ Θεός-Λόγος ἐναθρώπησε, γιά νά μπο-
ρέσει ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος νά λυτρω-

θεῖ ἀπό τήν φρίκη τοῦ 
μεταπτωτικοῦ θανάτου, 
τόν ὁποῖο κληρονόμησε 

ἀπ’ τούς Πρωτοπλάστους. (Βλ. Ἰωάν. Χρυ-
σοστόμου, Εἰς Ρωμ. Ὁμ. 2-3, PG 60, 447 κ.ἑ.). 
Νά μπορέσει νά ξεφύγει ἀπό τά πλοκάμια 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου, πού, ἐνῶ δόθηκε γιά 
βοήθεια καί παιδαγωγία κατάντησε βάσανος 
καί τύπος (Βλ. Σάκκου Στ., Ὁ Σταυρός στήν 
Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2005, Β΄ ἔκδ. 
σσ. 20-23).  

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος χάσει τήν οὐσία τῶν 
πραγμάτων, τότε καί τήν ἴδια τήν ζωή, ἀλλά 
καί τό νόημα τῆς μεταβάλλει σέ ἀνούσια 
ὑποκατάστατα καί ὑποπροϊόντα κατά τό 
μέτρο τῆς ἀρρωστημένης ψυχῆς του.  

Ὁ Θεάνθρωπος σαρκώθηκε, γιά νά ἔχει ὁ 
ἄνθρωπος στό ἑξῆς τήν δυνατότητας νά ζή-
σει τήν θέωση σάν γεγονός προσωπικό. 
Εἶναι ὁ ἄνθρωπος, βέβαια, πλασμένος «κατ’ 
εἰκόνα» Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει πώς μπορεῖ νά 
γίνει κατά χάρη θεός. 

Ὅμως χωρίς ἀγώνα καί ἀγωνία οὔτε κερ-
δίζεται οὔτε βιώνεται τό «καθ’ ὁμοίωσιν». Μέ 
τήν Σάρκωση αὐτή ἡ δυνατότητα εἶναι δεδο-
μένη. Θά πρέπει, ὅμως, νά ἔχει τήν θέληση 

Μητροπολίτου Αὐλῶνος 
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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καί νά θεωθεῖ, ν’ ἁγιασθεῖ. Ν’ 
ἀγαπήσει, δηλαδή, τήν σωτηρία 

τοῦ παραπάνω καί ἀπό τήν ἴδια τήν 
ζωή του! 

Ἡ ἱερή Ἱστορία μᾶς πληροφορεῖ πώς 
χρόνια ὁ ἄνθρωπος στέναζε κάτω ἀπό τήν 
ὀδύνη τῆς πτώσης του. Καί στέναζε, γιατί 
τό χάσμα πού τόν χώριζε ἀπό τόν Θεό 
ἦταν ἀγεφύρωτο. Βέβαια, ὁ Θεός ἔριξε με-
ρικές «σανίδες σωτηρίας» στό πέλαγος τῆς 
ἀνθρώπινης πτώσης. Δέν τίς χρησιμοποί-
ησε, ὅμως, σωστικά καί ἄπελπις παράδερ-
νε στά πάσης φύσεως κύματα πού τόν 
παρέσερναν ἀπ’ τό κακό στό χειρότερο.  

Κάποιος εἶπε πώς μία μεγάλη ὀδύνη 
φέρνει καί μία μεγάλη χαρά. Ὁ Θεός θέλη-
σε τήν λύτρωση τῶν ἀνθρώπων. Βέβαια, 
αἰῶνες πρίν ἡ Ἁγία Τριάδα εἶχε ὑπογράψει 
τό μυστηριῶδες τοῦτο «συμβόλαιο». Κι 
ἔρχεται τώρα μέ τήν σειρά Του νά τό ἐξο-
φλήσει τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας 
Τριάδος.  

Ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ «ἔκλινε οὐρανούς καί κατέβηκε» 
(Ψαλμ. 17,10), «τόν δι’ ἡμᾶς καί διά τήν ἡμε-
τέραν σωτηρίαν»! Ὁ γόρδιος δεσμός τῆς 
πτώσης κόπηκε ἀπό τό «μαχαίρι» τῆς 
ἀφειδόλευτης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν 
ἄνθρωπο.  

Μεγάλος καί ὑψηλός εἶναι ὁ προορι-
σμός τοῦ ἀνθρώπου, γι’ αὐτό καί μεγάλη 
εἶναι καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, νά γίνει, 
δηλαδή, ἄνθρωπος. Αὐτό, ἴσως, τό κατα-
λάβουμε οἱ ἄνθρωποι κάπως, γιατί σύγκρι-
ση στά ἀνόμοια δέν γίνεται ποτέ, ἄν λόγω 
τῶν πραγμάτων πιεζόμενος κάποιος ἀπό 
μᾶς θά χρειαζόταν νά μεταμορφωθεῖ σ’ ἕνα 
εἶδος κατώτερου εἴδους, π.χ. ζώου, ἐντό-
μου, ἑρπετοῦ κλπ. προκειμένου νά τό σώ-
σουμε ἀπό βέβαιη καταστροφή ἤ ἐξαφάνι-
ση!... 

Ὁ Θεός-Λόγος ντύθηκε τήν ἀνθρώπινη 
φύση κι ἔγινε Σωτήρας τῶν ἀνθρώπων. 
Καί τό ὄνομα πού Τοῦ δόθηκε, σύμφωνα 
μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ ἀγγέλου, φανερώνει 
τόν σκοπό τῆς Σαρκωσεῶς Τοῦ ἀφενός, 
ἀλλά καί τῆς ἀποστολῆς Του στόν κόσμο 
ἀφετέρου. Αὐτή ἡ φράση συμπυκνώνει τίς 
προσδοκίες τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ γιά τό 
πρόσωπο τοῦ Μεσσία, ἀλλά ἀποτελεῖ 
ταυτόχρονα καί τό «Εὐαγγέλιο», χαρμόσυ-
νης εἴδησης τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας! 

Καί ἔπειτα ἀπ’ ὅλα αὐτά ἐμεῖς πότε καί 
πῶς ἑορτάζουμε ἀληθινά Χριστούγεννα; 
Μήπως κάθε 25η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο 
καί μόνο; Τά Χριστούγεννα εἶναι γιά τόν 
χριστιανό μία ἑορτή διαρκείας! Κρατάει, 
δηλαδή, ὅσο καί ἡ ζωή του.  

Κάθε ὥρα, κάθε μέρα, κάθε χρόνο ὁ χρι-
στιανός καλεῖται ἀπό τήν ἁγία μας Ἐκκλη-
σία νά γίνει μέ τά ἅγια μυστήριά της καί 
μία θεοτόκος ψυχή μέσα στήν ὁποία καί 
θά γεννιέται πάντοτε καί θά βρίσκει κατά-
λυμα πάντοτε ἀλλά καί θά βασιλεύει πάν-
τοτε ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Αὐτά εἶναι Χρι-
στούγεννα! Χριστούγεννα μέ Χριστό! Μπο-
ρεῖ ὁ καθένας μας νά φανταστεῖ, ἄν εἶναι 
δυνατόν ὁ Χριστός νά ἀπουσιάζει ἀπ’ τήν 
γιορτή τῆς Γεννήσεώς Του, τότε τί Χρι-
στούγεννα εἶναι αὐτά; Φολκόρ;  

Ἀλλά γιά τόν χριστιανό ὁ Χριστός γεν-
νήθηκε καί ἐκεῖνος ἀναγεννᾶται μέ τήν 
Θεία Κοινωνία καί γίνεται προέκταση τοῦ 
Θεοδέχοντος Σπηλαίου. Δηλαδή ὁ Χριστός 
ὁ μεγάλος ἔνοικος καί ὁ ἄνθρωπος ὁ τα-
πεινός οἶκος τῆς ἐσαεί Γεννήσεώς Του!  

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ 
ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ
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Σ έ αὐτή τή λατρεμένη περιοχή τῆς 
Μακεδονίας, χωρίς ἀρχή καί τέλος, 

μπορεῖς νά καταγράψεις καί νά δημιουρ-
γήσεις πάνω σέ ἕναν καμβά, γιά κάθε χρο-
νική περίοδο ξεχωριστά, ἀπό ἕνα διαφο-
ρετικό ἐξαίρετο ἔργο τέχνης, μίας ἀλη-
θινῆς ἱστορίας πού ἔχει συμβεῖ. Βεβαίως ὁ 
τόπος γιά κανέναν δέ λογίζεται ἴδιος. 
Ἀλλιῶς ζωγραφίζεται στή δική μου σκέψη 
κι ἀλλιῶς στοῦ συμπολίτη μου. Σοῦ δίνε-
ται ὅμως ἡ δυνατότητα,  νά ἀποδόσεις μέ 
τή μορφή τοῦ λόγου ἤ καί τῆς γραφῆς 
διάφορα ἱστορικά γεγονότα πού ἔλαβαν 
χώρα σέ ὅλες τίς περιοχές τῶν Γρεβενῶν, 
ὅλα τά ἔτη τῆς ὕπαρξής του καί ἦταν 
πλήρως συντονισμένα μέ τήν ἱστορική 
ἐξέλιξη τοῦ ἔθνους μας τά ὁποία ὅμως, 
ὅπως καί πολλά ἄλλα, θά ἔπρεπε νά εἶχαν 
ἐνταχθεῖ – συμπεριληφθεῖ στά βιβλία τῆς 
ἱστορίας τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτερο-
βάθμιας ἐκπαίδευσης. 

Ἀνεβαίνουμε αὐτές τίς μέρες νοητά, 
στήν κορυφή τῶν ἐθνικῶν μας ἐπετείων, 
γιά νά ἀγναντέψουμε μέ ἐποπτική διάθε-
ση, τή μετέπειτα ἱστορική μας περιπέτεια. 

Ἀνατρέχουμε στίς ἐνδοξότερες στιγμές 
τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, γιά νά νοηματοδο-
τήσουμε ξανά, τήν ἀτομική καί ἐθνική 
μας πορεία. Ἀνάγκη, πού σήμερα γιά τόν 
ἑλληνισμό, καθίσταται ἐπιτακτικότερη 
ἀπό ποτέ. 

Τά Γρεβενά, ὡς κοιτίδα τῶν Δωριέων 
καί τμῆμα τῆς Ἀρχαίας Μακεδονίας, δια-
θέτουν μακραίωνη ἱστορία. Τά ἀρχαιολο-
γικά εὐρήματα τῆς περιοχῆς ἄλλωστε, 
ἐπιβεβαιώνουν μία πολιτισμική ὄσμωση 
χιλιετιῶν.   

Ἄν προσπαθοῦσα τώρα, μέσα σ’ αὐτό 
τό μικρό κείμενο νά συμπεριλάβω ὅλο τό 
ἱστορικό ὑπόβαθρο, τό γεωγραφικό ψη-
φιδωτό καί τούς ἀνθρώπους πού συνέ-
βαλλαν στή συνέχιση τῆς ὕπαρξης αὐτοῦ 
τοῦ τόπου, πού ὀνομάζεται Γρεβενά ἤ μέ 
ὅσες ὀνομασίες κι ἄν προϋπῆρξαν, τότε 
θά ἐξελισσόταν σέ ἔπος ὡς πρός τήν 
ἔκτασή του. 

Κάθε χρόνο, τέτοια ἐποχή, οἱ σκιές 
τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων -Ἁγίων καί 
ἡρώων πού ἔπεσαν γιά τήν ἀπελευθέρω-
ση τοῦ τόπου αὐτοῦ «τοῖς κείνων ρήμασι 
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πειθόμενοι» ὑπερίπτανται καί πλανῶνται,  
γιά νά μᾶς θυμίζουν τό δρόμο τῆς τιμῆς καί 
τοῦ καθήκοντος. 

Δέν ἔχουμε ὅμως τό δικαίωμα ἀπέναντι 
σέ ὅλους αὐτούς νά τούς ξεχνᾶμε, νά μήν 
τούς ἀποδίδουμε, ὅπως προανέφερα, φόρο 
τιμῆς εἴτε μέ τήν παρουσία μας στούς χώ-
ρους θυσίας τῶν ἤ μέ τήν ὑπενθύμιση μέσω 
ὁμιλιῶν-ἐκδη-
λώσεων καί φυ-
σικά μέ τή γα-
λούχηση τῶν 
παιδιῶν μας, 
μιᾶς καί εἶναι οἱ 
συνεχιστές μας, 
μέ τά ἰδανικά καί 
τίς ἀξίες πού 
ἁρμόζουν στά τι-
μημένα καί ἅγια 
χώματα αὐτά, πού εἶναι ποτισμένα μέ αἷμα 
ἀπό τήν ἐποχή τῶν προγόνων μας. 

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τό συχνό 
πέρασμα τοῦ μεγάλου Μακεδόνα στρατη-
λάτη (Μέγα Ἀλέξανδρου) ἀπό τήν περιοχή 
μας, πού δίνει γεωγραφική καί ἱστορική 
ἀξία; 

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τήν ὑπο-
δούλωσή μας ἀπό τήν Ὀθωμανική Αὐτο-
κρατορία γιά 500 περίπου χρόνια; 

Μπορεῖ ἡ χρονολογία 1453, νά σηματο-
δοτεῖ τό τέλος τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατο-
ρίας, δέν σημαίνει ὅμως, ὅτι τό σύνολο τοῦ 
ἑλλαδικοῦ χώρου βρέθηκε ὑπό τόν ἔλεγχο 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τό "400 
χρόνια σκλαβιά" εἶναι ἕνας γενικός μέσος 
ὅρος καθώς ὑπῆρχαν περιοχές πού δέν 
ὑποδουλώθηκαν ποτέ, ἄλλες πού βρέθηκαν 
μόνο 100 χρόνια κάτω ἀπό τόν Ὀθωμανικό 
ἔλεγχο καί ἄλλες πού ἀπελευθερώθηκαν με-
τά ἀπό 500 καί πλέον χρόνια στίς ἀρχές τοῦ 
περασμένου αἰώνα.  

Παράδειγμα ὅλων αὐτῶν τῶν παραπάνω 
εἶναι καί ἡ δική μας περιοχή, ἡ ὁποία ταλαι-
πωρήθηκε γιά περίπου 523 χρόνια (1389-
1912). 

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τά πρῶτα 
δείγματα προσπάθειας ἀπελευθέρωσης 
στόν χῶρο τῆς Μακεδονίας, πρός τήν κα-
τεύθυνση τῆς ἐπαναστάσεως μέσω τοῦ σχε-

δίου ποὺ ὑπέβα-
λε ὁ Μητροπο-
λίτης Γρεβενῶν 
Τιμόθεος πρός 
τόν Πάπα Πίο 
τόν Ε΄, τό 1572; 
Ὁ ὀρθόδοξος 
ἱεράρχης πρό-
τεινε τή συγκέν-
τρωση ἐκστρα-
τευτικῶν σωμά-

των ἀπό τήν Κεντρική καί τή Δυτική Μακε-
δονία στόν κάμπο τῆς Θεσσαλονίκης καί 
τήν προέλασή τους πρός τήν Κωνσταντι-
νούπολη. Ἡ προθυμία τῶν κατοίκων τῆς 
Δυτικῆς Μακεδονίας γιά ἐξέγερση, ὅπως 
ὑποστήριζε στό σχέδιό του ὁ Τιμόθεος, 
ἀποτυπώνεται καί στήν ἀντιτουρκική δρά-
ση, τήν ἴδια ἐποχή, κάποιων Χριστιανῶν 
προκρίτων τοῦ Ἀργυροκάστρου, μέ τή συμ-
μετοχή ἱεραρχῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας 
καί βορειότερων περιοχῶν αὐτῆς. Οἱ ὀθω-
μανικές ἀρχές, ὅμως, πληροφορήθηκαν 
ἀμέσως τίς κινήσεις τους καί τίς κατέστει-
λαν ἐν τῇ γενέσει τους. Ὡστόσο, οἱ πρω-
τεργάτες συνέχιζαν νά στέλνουν ὑπομνή-
ματα, μέ ἀποδέκτες κυρίως τούς Ἰσπανούς 
βασιλεῖς. (Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης - Ἡ 
Ὀθωμανική Μακεδονία (τέλη ΙΔ΄ – τέλη ΙΖ΄ 
αἰώνα). 

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τή συχνή 
παρουσία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
στήν περιοχή μας, ὁ ὁποῖος μέ τίς διδαχές 
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του καί τίς προφητεῖες του, ἀψηφώντας 
πάντα τούς Ὀθωμανούς, φώτισε τίς ἐξελί-
ξεις στήν τοπική μας ἱστορία;   

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τή συχνή 
διέλευση τοῦ Παύλου Μελᾶ (καπετάν Μί-
κης Ζέζας) ἀπό τίς Μπάλτσες, τήν Κρανιά, 
τό Σπήλαιο, τή Βάλια Κάλντα καί τό Περι-
βόλι; Ἕνας ἕλληνας ἥρωας πού συγκρότη-
σε τόν πρῶτο τακτικό στρατό τῶν μακεδο-
νομάχων μέ ἀρκετούς ἀπό τήν περιοχή 
(Καπετάν Λούκας Κόκκινος, Διαμαντής 
Μάνος (Κόκκινος ἤ Ντίμπρας), Γεώργιος 
Τσιουκαντάνας, Ζήσης Βέρρος κ.ἄ. Ὁ 
Παῦλος Μελᾶς ἦταν αὐτός πού μέ τόν θά-
νατό του ἔδειξε τό δρόμο γιά τή λευτεριά 
τῆς Μακεδονίας.  

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε ὅτι ὁ τόπος 
μας, τά Γρεβενά, φωτίζεται ἀπό τό ἀγωνι-
στικό φρόνημα τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος 
Αἰμιλιανοῦ Μητροπολίτου Γρεβενῶν; Λίγα 
χρόνια νωρίτερα ἀπό τήν ἡμερομηνία ἀπε-
λευθέρωσης τῶν Γρεβενῶν, ἀπό τόν Ὀθω-
μανικό ζυγό, ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος τοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἐκλέ-
γει Μητροπολίτη Γρεβενῶν τόν Αἰμιλιανό, 
ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιά τήν ἐθνική του 
δράση ἐναντίον τῶν Βουλγάρων κομιτα-
τζήδων. Ἕνας ἱεράρχης ὁ ὁποῖος σέ ὅλο τό 
διάστημα τῆς ποιμαντορίας  τοῦ ἔγινε στυ-
λοβάτης τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί 
φυσικά αὐτό τό πλήρωσε μέ τήν ἴδια του τή 
ζωή. Δολοφονήθηκε στό χωριό Σνίχοβο μα-
ζί μέ τόν διάκονό του Δημήτριο Ἀναγνώ-
στου καί τόν συνοδό-ἀγωγιάτη του, τήν 1η 
Ὀκτωβρίου τό 1911, ἐνῶ τό χωριό Γκριντά-
δες ἔκτοτε φέρει τήν ὀνομασία «Αἰμιλια-
νός». 

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τά δυό 
ἄτακτα ἔνοπλα σώματα Κρητικῶν ἐθε-
λοντῶν ἄνω τῶν 100 ἀνδρῶν, μέ ἀρχηγούς 
τούς Μανώλη Νικολούδη καί Ἰωάννη 

Μαυρογένη, νά εἰσέρχονται πρῶτοι στήν 
πόλη καί στά γύρω χωριά τῶν Γρεβενῶν;  

Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τόν Ἑλλη-
νικό στρατό νά ἀκολουθεῖ μέ τό ἀπόσπα-
σμα Εὐζώνων τοῦ Συνταγματάρχη Μηχανι-
κοῦ Στέφανου Γεννάδη, ἀποτελούμενο ἀπό 
δύο τάγματα, ξεκινώντας τίς ἐπίσημες δια-
δικασίες γιά τήν ἀπελευθέρωσή της καί τήν 
ἔνταξή της στόν Ἑλλαδικό Μητροπολιτικό 
κορμό; 

Φέρνοντας λοιπόν, ὅλες αὐτές τίς σκέ-
ψεις στό μυαλό μας γιά τήν ἱστορική ἐπέ-
τειο τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης τῶν 
Γρεβενῶν ἀπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό, εἶναι 
εὐκαιρία νά σκύψουμε μέσα μας, ὄχι μόνο 
γιά νά τιμήσουμε τούς προγόνους μας ἀλλά 
γιά νά καταλάβουμε καλύτερα καί τόν ἑαυ-
τό μας καί τίς μεγάλες δυνάμεις πού κρύβει 
μέσα μας ὁ καθένας κι ὅλοι μαζί ὡς Ἔθνος. 

Οἱ ἐθνικές ἐκκρεμότητες ἐπιβάλλουν τήν 
ἀναδρομή στό παρελθόν ὡς ἐνέργεια ἀγω-
νιστικῆς ἀφύπνισης, ὡς βῆμα ἐθνικῆς ἀνά-
τασης καί ὡς ἔμπνευση γιά τίς διαχρονικά 
ἄφθορες ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δι-
καιοσύνης. 

Αἰωνία σας ἡ μνήμη, πεσόντες στά Ἁγια-
σμένα ἐτοῦτα χώματα, καί αἰώνια σας ἡ 
μνήμη ὅσοι πολεμήσατε γιά χάρη τῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ τόπου μας! 

Δέν σᾶς ξεχνοῦμε. Εἴμαστε εὐγνώμονες 
καί παραμένουμε ἐσαεί ὀφειλέτες! 

Ὀφειλέτες σέ σᾶς, ὀφειλέτες στήν πατρί-
δα καί ὀφειλέτες στήν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας. 

 
Δημήτριος Γ. Μπέης 

Δάσκαλος • Συγγραφέας • Μέλος τῆς Παιδαγωγικῆς 
Ὁμάδας τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευ-
σης Γρεβενῶν, (Κ.Π.Ε.) • Γενικός Γραμματέας τῆς 
Πανελλήνιας Ἕνωσης Ἐκπαιδευτικῶν Περιβαλλον-
τικῆς Ἐκπαίδευσης Δυτικῆς Μακεδονίας, 
(Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) • Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Δασκάλων, 
Νηπιαγωγῶν καί Εἰδικοτήτων τοῦ Νομοῦ Γρεβενῶν
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Ὁ  Χριστός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, σέ 
λίγες μέρες, θά ἔρθει νά γεννηθεῖ ὄχι 

στή Βηθλεέμ τῆς Παλαιστίνης, ἀλλά στίς καρ-
διές ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Καί ὅπως γιά κάθε 
γέννα προηγεῖται καί χρειάζεται κάποια προ-
ετοιμασία, ἔτσι καί ἐμεῖς θά πρέπει νά προ-
ετοιμάσουμε τίς καρδιές μας γιά νά ὑποδεχ-
θοῦμε τόν Χριστό. Καί ἡ καλύτερη προετοιμα-
σία εἶναι νά καθαρίσουμε τίς καρδιές μας ἀπό 
τήν βρωμιά τῆς ἁμαρτίας, μέ τρόπο πνευματι-
κό, δηλ. μέ ἐξομολόγηση καί μετάνοια καί νά 
τίς ζεστάνουμε μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης: Γιατί ὁ 
Θεός τῆς ἀγάπης, αὐτό ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς, νά 
ἀντιδωρίσουμε τήν ἀγάπη πού μᾶς ἔδωσε ὁ 
ἴδιος, στούς συνανθρώπους μας. Γι’ αὐτό καί 
τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ γιορτή τῆς ἀγάπης 
καί τῆς εἰρήνης καί μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία γιά 
μιά ἀκόμη φορά στήν καθημερινότητα, νά θυ-
μηθοῦμε τόν συνάνθρωπό μας πού εἶναι ἄστε-
γος, πεινασμένος, ἀναγκεμένος, ἄρρωστος, 
φυλακισμένος, χωρίς θέρμανση ἤ τό καθημε-
ρινό φαγητό, σέ πολύ δύσκολη κατάσταση. Ἡ 
Ἐκκλησία ὅμως, σάν φιλόστοργη μάνα, φρον-

τίζει ὥστε, ὅσο γίνεται καλύτερα, νά εἶναι κον-
τά σέ κάθε ἀνάγκη καί δυσκολία τοῦ κάθε συ-
νανθρώπου μας, μέ διάκριση, προσοχή, ἀξιο-
πρέπεια καί κυρίως μέ ἀγάπη· κάνει τήν ἀγά-
πη, ἀθόρυβα καί χωρίς δημοσιότητα, βοήθεια 
καί ξεκούραση. Καθημερινά, πολλοί συνάν-
θρωποι μας ζητοῦν τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν χωρίς στέ-
ρηση καί πόνο.   
Γι’ αὐτὸ, στὴ Μητρόπολή μας, λειτουργοῦν 

τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο, τὸ Γηροκο-
μεῖο καὶ τὸ Kαθημερινὸ Συσσίτιο. 

  

Α. Tὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ πέρασε, δηλ. τὸ 2018, εἶχε τὴν ἑξῆς κίνη-
ση: 
ΕΣΟΔΑ: 
1) Ἀπὸ χορηγίες Ἱερῶν Ναῶν                                                                               7.790,00 εὐρὼ 
2) Ἀπὸ ἔρανο Ἀγάπης                                                                                         15.690,00 εὐρὼ 
3)Ἀπὸ δωρεὲς                                                                                                      12.160,50 εὐρὼ 
4)Ἀπὸ τόκους                                                                                                              37,11 εὐρὼ 
Σύνολο ἐσόδων:                                                                                                 35.677,61 εὐρώ 
ΕΞΟΔΑ: 
1) 300 Δέματα Πάσχα καὶ  300 Δέματα Χριστουγέννων                                     1.000,00 εὐρὼ 
2) Βοήθημα σὲ συνανθρώπους (ξύλα, πετρέλαιο, ἐνοίκια, φάρμακα κλπ.)    30.627,00 εὐρὼ 
3) ΔΕΗ-ΔΕΥΑΓ- εἰσιτήρια κλπ.                                                                            2.749,90 εὐρώ 
4) Νοσήλια                                                                                                             3.182,41 εὐρὼ 
5) Ἐνίσχυση πολυτέκνων                                                                                      1.500,00 εὐρὼ 
6) Σίτιση – πρωινὰ ἄπορων μαθητῶν Δημοτικῶν – Γυμνασίων – Λυκείων         319,64 εὐρώ. 
8) Ἐπιδόματα καί οἰκον. ἐνίσχυση μαθητῶν καί φοιτητῶν                                          4.480,00 
Σύνολο ἐξόδων:                                                                                                43.858,95 εὐρώ. 
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Ὅπως ἀκούσατε καὶ φαίνεται καί φέτος, τὰ ἔξοδα εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα κατὰ 
8.181,34 εὐρώ, ἀλλὰ ἔχει ὁ Θεός. 
Β. Τὸ Γηροκομεῖο μας αὐτὴν τὴν ἐποχή φιλοξενεῖ καὶ φροντίζει 20 ἡλικιωμένους καὶ εἶχε γιὰ 
τὸ 2018 τὴν ἑξῆς κίνηση. 
Ἔσοδα ἀπὸ δωρεὲς & ἐνοίκια                                                                         77.213,33 εὐρὼ 
Ἔξοδα                                                                                                              113.214,12 εὐρὼ 
 
Καὶ ἐδῶ τὰ ἔξοδα εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα κατὰ 36.000,86 εὐρώ ποὺ καλύπτονται 
ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως. 
 
Γ. Ἐπίσης λειτουργεῖ τό καθημερινό συσσίτιο στὸ χῶρο τοῦ Γηροκομείου, γιὰ τοὺς ἀδερ-
φούς μας ποὺ στεροῦνται τὸ καθημερινὸ φαγητό, καὶ προσφέρονται καθημερινὰ 40 μερίδες 
φαγητοῦ μεσημέρι – βράδυ, δηλ. συνολικὰ 80 μερίδες κάθε μέρα. Ὅλο τὸν χρόνο μοιράζονται 
κατά περίπτωση δέματα μὲ τρόφιμα σὲ οἰκογένειες ποὺ ἀντιμετώπιζουν προβλήματα ἐπιβίω-
σης. 

 
Ὅλα τὰ παραπάνω παραστατικὰ στοιχεῖα, 

δηλαδή ἀποδείξεις καί ὅ,τι σχετικό, εἶναι στὴ 
διάθεση τοῦ καθενός, ὥστε μὲ πλήρη νομιμό-
τητα καὶ διαφάνεια νὰ γνωρίζετε ὅλοι σας πὼς 
ἀξιοποιοῦνται τὰ χρήματά σας. Ὅ,τι καλό γί-
νεται στήν Μητρόπολή μας εἶναι ἀπό ἐσᾶς καί 
μέ ἐσᾶς. Αὐτό πού ὁ καθένας σας προσφέρει 
μέ ἀγάπη, ταπεινά, ἀθόρυβα, ὅπως ἄλλωστε 
εἶναι τό πνεύμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ὄχι 
δημόσια καί ὑπερήφανα ἀλλά κρυφά καί τα-
πεινά, μεταμορφώνεται σέ ἀγάπη, παρηγοριά, 
ἐλπίδα, κουράγιο, ἀνακούφιση. Εὐχαριστῶ 
ὅλους σας καί ἐσᾶς πού μένετε ἐδῶ ἀλλά καί 
τούς ἀποδήμους συμπατριῶτες μας, πού μέ 
ἀγάπη περισσή βοηθᾶτε τό ἔργο τῆς φιλαν-
θρωπίας, ἰδιαίτερα ἐκείνους, πού ἀντί γιά 
τραπέζια μνημοσύνων, ὥστε να τρῶνε οἱ χορ-
τάτοι, προσφέρουν γεύματα εἴτε στό Γηροκο-
μεῖο εἴτε στό καθημερινό συσσίτιο, γιά νά 
τρῶνε αὐτοί πού δέν ἔχουν, οἱ πεινασμένοι, 
καί ἔτσι νά χορταίνουν οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν 
καί νά ἀνακουφίζονται οἱ ἀναγκεμένοι συ-
νανθρώποι μας. 
Καὶ φέτος θὰ κάνουμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο 

τὸν Ἔρανο τῆς ἀγάπης, μοιράζοντας φακέ-

λους στὰ σπίτια, ὥστε νὰ προσφέρουμε στὸν 
φάκελο ποὺ θὰ μοιρασθεῖ, ὅ,τι θέλουμε καὶ 
ἐὰν θέλουμε. Σὲ κάθε ναὸ θὰ ὑπάρχει εἰδικὸ 
κουτὶ τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης καὶ ἐκεῖ θὰ ρίχνετε 
τοὺς φακέλους σας. Γιὰ φέτος ἑτοιμάζουμε 
300 δέματα γιά τούς συνανθρώπους μας, στήν 
πόλη καί στά χωριά πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἐὰν 
κάποιος θέλει νὰ προσφέρει κάτι παραπάνω ἢ 
μεγαλύτερο πόσο, μπορεῖ νὰ ἔρθει στὰ γρα-
φεῖα τῆς Μητροπόλεως, γιὰ νὰ πάρει καὶ τὴ 
νόμιμη ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς. 
Ἄς κάνουμε ἀγώνα καί ἀγωνία μας, κανέ-

νας συνάνθρωπός μας νηστικὸς στὰ Γρεβενὰ 
ὄχι μόνο τά Χριστούγεννα ἀλλὰ καὶ καθημερι-
νά. Ὅλοι μαζί, χορτάτοι ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ 
νεογέννητου Χριστοῦ καὶ μὲ τὴν μεταξύ μας 
ἀγάπη. 
Καλὲς γιορτὲς καὶ κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ 

στὸν καθένα προσωπικὰ καὶ στὶς οἰκογένειές 
σας. 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς 
Ὁ πνευματικὸς Πατέρας & Ἐπίσκοπός σας 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ 
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Τὸ ἀληθινὸ θαῦμα 
«Μίλησέ μας γιὰ τὶς θεῖες ὀπτασίες ποὺ ἔχεις», 

εἶπε κάποτε ἕνας μοναχὸς στὸν Ἀββᾶ Παχώμιο 
(286-346). «Ἕνας ἁμαρτωλὸς σὰν ἐμένα δὲν περι-
μένει νὰ ἔχει καμιὰ ὀπτασία ἀπὸ τὸ Θεό», ἀπάντη-
σε ὁ Παχώμιος. «(...) Ἐπίτρεψέ μου ὅμως νὰ σοῦ 
πῶ γιὰ μιὰ μεγάλη ὀπτασία. Ἂν δεῖς ἕναν ἅγιο καὶ 
ταπεινὸ ἄνθρωπο, αὐτὸ εἶναι μιὰ μεγάλη ὀπτασία. 
Γιατί ποιὰ ἄλλη μεγαλύτερη ὀπτασία ἀπ᾿ αὐτὴ μπο-
ρεῖ νὰ ὑπάρξει: νὰ δεῖς τὸν ἀόρατο Θεὸ νὰ φανερώ-
νεται στὸ ναό του, σ᾿ ἕνα ὁρατὸ ἀνθρώπινο πρόσω -
πο»1; 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνώτερη ὀπτασία ἀπὸ ὅλες, τὸ 
ἀληθινὸ θαῦμα: μιὰ ἀνθρώπινη ὕπαρξη φτιαγμένη 
κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοί-
ωσιν Θεοῦ. «Ἐξομολογήσο-
μαί σοι, ὅτι φοβερῶς ἐθαυ-
μαστώθην» (Ψαλμ. 138:14). 
Στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ 
καθενὸς ἀπὸ μᾶς ἴσως δὲν ὑπάρχει καθῆκον πιὸ ἐπι-
τακτικὸ ἀπὸ αὐτό: νὰ ἀνανεώνουμε τὸ αἴσθημα τοῦ 
θαυμασμοῦ καὶ τῆς ἔκπληξης μπροστὰ στὸ θαῦμα 
καὶ τὸ μυστήριο τοῦ δικοῦ μας προσώπου. Ἡ λέξη 
μυστήριον, ἰδιαίτερα, χρειάζεται ἔμφαση. Ποιὸς 
εἶμαι; Τί εἶμαι; Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι καθόλου 
εὔκολη. Γνωρίζω μόνο ἕνα πολὺ μικρὸ μέρος τοῦ 
ἑαυτοῦ μου. Τὰ ὅρια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου 
εἶναι ἀπίστευτα πλατειά. Ἐκτείνονται κατὰ ὕψος 
καὶ κατὰ πλάτος στὸ χῶρο καὶ πέρα ἀπὸ τὸ χρόνο, 
στὸ ἀτελεύτητο. Προεκτείνονται μπροστὰ καὶ πίσω 
μέσα στὸ χρόνο καὶ πέρα ἀπὸ τὸ χρόνο, στὴν 
αἰωνιότητα. Στὸ βάθος τοῦ ἑαυτοῦ μου κρύβονται 

ἀνεξιχνίαστα βάθη ποὺ διαφεύγουν τῆς δικῆς μου 
ἀντίληψης. 

Μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ μυστήριο ἀνθρώπινο πρόσω-
πο, ποὺ εἶναι φτιαγμένο κατ᾿ εἰκόνα τοῦ ζῶντος 
Θεοῦ, ὑπάρχουν τέσσερα στοιχεῖα ξεχωριστῆς ση-
μασίας: ἐλευθερία, εὐχαριστία, κοινωνία καὶ ὡρί-
μανση. 

 
Ἐλευθερία 
Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς εἶναι ἐλεύθερος: μὲ τὸν ἴδιο 

τρόπο καὶ τὰ ἀνθρώπινα δημιουργήματα ποὺ εἶναι 
φτιαγμένα κατ᾿ εἰκόνα του εἶναι προικισμένα μὲ 
ἐλευθερία. Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει τὰ ἀνθρώπινα 
ὄντα νὰ ξεχωρίζουν, μὲ ἕνα τρόπον ποὺ ὑπερέχει, 

ἀπὸ τὰ ἄλλα ὄντα; Πέρα ἀπὸ 
ὅλα τὰ ἄλλα, εἶναι ἡ αὐτοσυ-
νειδησία, ἡ φωνὴ τῆς συνεί-
δησης, ἡ δύναμη τῆς ἐλεύθε-
ρης ἀπόφασης, ἡ ἱκανότητα 

τῆς ἠθικῆς ἐκλογῆς. Ἐνῶ τὰ ἄλλα ὄντα ἐνεργοῦν 
ἀπὸ ἔνστικτο, τὸ ἀνθρώπινο ὂν στέκεται εὐσυνεί-
δητα ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ - στέκεται μὲ πλήρη ἐπί-
γνωση στὸ σημεῖο τοῦ καιροῦ, στὴ στιγμὴ τῆς κρί-
σης καὶ τῆς εὐκαιρίας - καὶ διαλέγει. Ὁ Θεὸς κάθε 
μέρα ἀπευθύνεται στὸν ἄνθρωπο λέγοντάς του: 
«Τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον δέδωκα πρὸ προσώπου 
ὑμῶν, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν κατάραν· ἐκλέξαι...» 
(Δευτ. 30:19). Μόνο μὲ τὴν ἄσκηση αὐτῆς τῆς δύ-
ναμης, τῆς ἐλεύθερης ἐκλογῆς, ὁ ἄνθρωπος γίνεται 
ἄνθρωπος πραγματικά. 

Πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ὁριστεῖ 
ὡς ἕνα ἐλεύθερο ὄν. Αὐτὸ τὸ σημεῖο τονίζεται ἔντο-
να ἀπὸ τὸν Ντοστογιέφσκι στὴ διήγηση τοῦ Μεγά-
λου Ἱεροεξεταστῆ, στὸ ἔργο Ἀδελφοὶ Καραμαζώφ. 1 Βίος τοῦ Ἁγίου Παχωμίου 18, ἔκδ. Halkin, σσ. 30-31.

Ἐπίσκοπος Διοκλείας  
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE

«Μιὰ ψυχὴ φτιαγμένη κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ εἶναι πιὸ πολύτιμη στὸ Θεὸ  
ἀπ᾿ ὅτι δέκα χιλιάδες κόσμοι μὲ ὅλα ὅσα περιέχουν». 

Ἀποφθέγματα Πατέρων τῆς Ἐρήμου
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Αὐτὸ ποὺ ὁ Χριστὸς προσέφερε στὸν ἄνθρωπο, 
ὅπως ἀναγνωρίζει ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστής, εἶναι 
ἀκριβῶς τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας: ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει (Ἰω. 8:36). Αὐτὴ ἡ 
ἐλευθερία ὅμως, στὰ μάτια τοῦ γηραιοῦ καρδιναλί-
ου, εἶναι πολὺ βαρειά, ἕνα φορτίο δυσβάστακτο γιὰ 
τοὺς ἀνθρώπους, ἕνα ἐπικίνδυνο κοφτερὸ σπαθί· τὸ 
ἀνθρώπινο γένος θὰ ἦταν εὐτυχέστερο ἂν τοῦ 
ἀφαιροῦσαν αὐτὸ τὸ δῶρο. «Ἐμεῖς διορθώσαμε τὸ 
ἔργο σου», λέει ὁ Ἱεροεξεταστὴς στὸν Ἰησοῦ. Ἀπὸ 
μία σκοπιὰ ἔχει δίκιο: ἡ ἐλευθερία μας πολὺ συχνὰ 
ἀποδεικνύεται ἕνα ἄσχημο δῶρο. Ὅμως ἂν ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι κάτι λιγότερο ἀπὸ ἐλεύθερος, τότε 
γίνεται κάτι λιγότερο κι ἀπὸ ἄνθρωπος. 

Ἡ ζωτικὴ σημασία τῆς ἐλευθερίας μπορεῖ νὰ 
φανεῖ στὴν περίπτωση τῆς εὐλογημένης Παρθένου 
Μαρίας, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ τί σημαίνει 
νὰ εἶσαι γνήσιος ἄνθρωπος. Στὸν Εὐαγγελισμό, ὁ 
Ἀρχάγγελος δὲν ἐπληροφόρησε ἁπλῶς τὴν Πανα-
γία γιὰ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ περίμενε τὴν 
ἐλεύθερη καὶ ἐθελοντική της ἀπάντηση: «Ἰδοὺ ἡ 
δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου» 
(Λουκ. 1:38). Θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀρνηθεῖ. Ὁ 
Θεὸς λαμβάνει τὴν πρωτοβουλία, ὅμως ἡ ἐθελον-
τικὴ συνεργασία τῆς Παναγίας εἶναι ἐπίσης ἀπα-
ραίτητη. Δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα παθητικὸ ἐργαλεῖο 
ἀλλὰ ἕνας ἐνεργητικὸς μέτοχος στὸ ἔργο τῆς σωτη-
ρίας. Ἡ ἀπάντησή της μὲ κανέναν τρόπο δὲν ἦταν 
ἕνα ἐκ τῶν προτέρων γνωστὸ συμπέρασμα· σ᾿ αὐτὴ 
τὴν ἐλεύθερα δοσμένη ἀπάντηση κρεμόταν ὁλό-
κληρο τὸ μέλλον τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. 

Σ᾿ ἕναν κόσμο ποὺ ὁλοένα γίνεται πιὸ ἀπάνθρω-
πος - σ᾿ ἕναν κόσμο ποὺ φαινομενικὰ ἐλέγχεται ἀπὸ 
τοὺς ψυχαναλυτές, τὶς στατιστικὲς καὶ τὶς μηχανὲς - 
ἡ ἀνάγκη γιὰ Χριστιανοὺς ποὺ ἐπιμένουν στὴν ὑψί-
στη ἀξία τῆς ἐλευθερίας, εἶναι ἄμεση. Σ᾿ ὁλόκληρη 
τὴν ἀνθρωπότητα, τίποτα δὲν εἶναι πιὸ ἀποφασι-
στικῆς σημασίας ἀπὸ τὶς ἐλεύθερες πράξεις 
ἐκλογῆς ποὺ γίνονται ἀπὸ πρόσωπα προικισμένα 
μὲ λόγο καὶ συνείδηση. Ὡς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις 
ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ τὶς ἀσυνεί-
δητες διαθέσεις μας, ὅμως ποτὲ δὲν ὑποδουλωνό-
μαστε τελειωτικὰ σ᾿ αὐτὰ τὰ πράγματα. Παραμέ-
νουμε ἐλεύθεροι. Ὁ Θεὸς ἔθεσε τὸν καθένα ἀπό 
μας σὰν βασιλιὰ πάνω στὴ γῆ καὶ τοῦ ἔδωσε ἐξου-

σία ἐπὶ «πάντων τῶν κτηνῶν» (Γεν. 1:28). Ἂς μὴν 
παραιτούμαστε ἀπὸ αὐτή μας τὴ βασιλικὴ ἐξουσία 
ἀπὸ δειλία ἢ ἔλλειψη φαντασίας. 

Ἐδῶ ἐξάγεται ἕνα σημαντικὸ συμπέρασμα. Ἡ 
ἐλευθερία δείχνει ὅτι σὰν ἄνθρωποι εἴμαστε διάφο-
ροι, ξεχωριστοί. Ἐφόσον καθένας ἀπὸ μᾶς εἶναι 
ἐλεύθερος, ὁ καθένας ἐκφράζει τὸ κατ᾿ εἰκόνα μὲ 
τὸ ὅποιο εἶναι προικισμένος μὲ τὸ δικό του ἣ δικό 
της μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο τρόπο. Καὶ ὁ καθέ-
νας, ἐφόσον εἶναι μοναδικός, ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία· 
ὁ καθένας εἶναι τὸ τέρμα καὶ ὁ σκοπὸς κι ὄχι τὸ μέ-
σο γιὰ κάποιον ἄλλο σκοπό. Ὁ σύγχρονος πολι-
τισμὸς μᾶς κάνει νὰ σκεφτόμαστε μὲ τρόπο στερεό-
τυπο, ἔτσι ποὺ νὰ φαίνεται ὅτι ὅλα μετροῦνται καὶ 
κατατάσσονται στατιστικὰ ἢ «προγραμματίζονται» 
σ᾿ ἕνα κομπιοῦτερ. Ὡς χριστιανοὶ ἀνθρωπιστὲς 
ἔχομε κάθε λόγο νὰ ἀρνηθοῦμε μία τέτοια τάση. 
Εἶναι καθῆκον μας νὰ προσβλέπουμε πάντα πέρα 
ἀπὸ τὸ ἐπίπεδό της ἐπιπολαιότητας, ὅπου οἱ ἀνθρώ-
πινες ὑπάρξεις κατατάσσονται σὲ ὁμάδες, πρὸς τὸ 
ἐπίπεδό της γνήσιας προσωπικότητας, ὅπου κανέ-
νας δὲν εἶναι κουραστικός. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καθι-
στώντας μας ἐλεύθερους, κάνει τὸν καθένα μας 
διαφορετικό· τὸ ἴδιο καὶ οἱ πνευματοφόροι ἢ ἅγιοι, 
οἱ ὁποῖοι ἀποκαλύπτουν σὲ μᾶς τὰ πραγματικὰ χα-
ρακτηριστικὰ τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, πάντοτε 
ἐπιδεικνύουν τὴν ἄκρα ποικιλία. Δὲν εἶναι ἡ ἁγιό-
τητα ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία ποὺ εἶναι μονότονη. 

 
Εὐχαριστία 
Κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ, προικισμένος μὲ αὐτοσυνει-

δησία καὶ ἠθικὴ ἐκλογή, ὁ ἄνθρωπος δὲν βρίσκεται 
σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο κάνοντάς του χρήση ὅπως τὰ 
ὑπόλοιπα ὄντα. Τὸ ἀνθρώπινο ὂν μπορεῖ ἐπιπλέον 
νὰ δοξάζει τὸ Θεό, ἀντιπροσφέροντας τὴ δημιουρ-
γία στὸ Δημιουργό με εὐχαριστία· καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν 
πράξη τῆς προσφορᾶς ὁ καθένας γίνεται πραγμα-
τικὸς ἄνθρωπος, πραγματικὸ πρόσωπο. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ δεύτερο οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινής μας 
ὕπαρξης. Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη δὲν εἶναι ἁπλῶς 
ἕνα ἐλεύθερο ὂν ἀλλὰ ἕνα εὐχαριστιακὸ ὄν. Ὁ κα-
θένας εἶναι καὶ βασιλιὰς καὶ ἱερέας. 

Αὐτὸ τὸ σημεῖο μπορεῖ καὶ πάλι νὰ τονιστεῖ μὲ 
κάτι ἀπὸ τὸν Ντοστογιέφσκι. Ὁ ἥρωας, ἢ μᾶλλον ὁ 
ἀντί-ἥρωας, λέει στὶς Σημειώσεις ἀπὸ τὸ Ὑπόγειο: 
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«Κύριοι, ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν 
εἶναι βλάκας... Ὅμως ἂν δὲν εἶναι βλάκας, εἶναι τε-
ρατωδῶς ἀγνώμων. Εἶναι ἀγνώμων μ᾿ ἕνα τρόπο 
πρωτοφανῆ. Ἀκόμη νομίζω ὅτι ὁ καλύτερος ὁρισμὸς 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι: ἕνα δημιούργημα μὲ δυὸ πό-
δια καὶ καθόλου αἴσθηση εὐγνωμοσύνης... 
Μόνο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ προφέρει κατάρες: 

εἶναι τὸ προνόμιό του καὶ αὐτὸ κυρίως τὸν κάνει νὰ 
ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα». 

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναμφίβολα ὀρθὰ γιὰ τὸ μετα-
πτωτικὸ ἄνθρωπο, γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀπομα-
κρύνθηκε ἀπὸ τὸ Θεό. Ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅπως ἀρχικὰ ὁ Θεὸς τὸν ἤθελε νὰ εἶναι, 
καὶ ὅπως λυτρώθηκε ἐν Χριστῷ, αὐτὲς οἱ θέσεις 
πρέπει νὰ ἀντιστραφοῦν. Ὁ καλύτερος ὁρισμὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, τὸ κύριο χαρακτηριστικό του, αὐτὸ ποὺ 
τὸν κάνει νὰ εἶναι ὁ ἑαυτός του, εἶναι ἡ εὐγνωμοσύ-
νη ἢ εὐχαριστία. Αὐτὸ ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ 
διαφέρει ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα, τὸ προνόμιό του σὰν 
ἱερέας τῆς κτίσης, εἶναι νὰ εὐλογεῖ τὸ Θεὸ καὶ νὰ 
ἐπικαλεῖται, τὴ θεία εὐλογία γιὰ τὰ ἄλλα πρόσωπα 
καὶ πράγματα. 

Ὅπως καὶ πρίν, ἔτσι καὶ τώρα, τὸ παράδειγμα 
τῆς Θεοτόκου στὸν Εὐαγγελισμὸ μπορεῖ νὰ σταθεῖ 
τὸ πρότυπό μας. Ὅταν πῆρε τὸ μήνυμα τοῦ ἀρχαγ-
γέλου, ἀπάντησε μὲ μία πράξη εὐχαριστίας: «Με-
γαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ 
πνεῦμα μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι μου» (Λουκ. 
1:46-7). 

Ἡ διάθεσή της εἶχε τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς 
χαρᾶς, τῆς εὐχαριστίας τῆς δοξολογίας. 

Ἄν, λοιπόν, πρόκειται νὰ εἴμαστε πραγματικὰ 
ἄνθρωποι στὴν ἐσωτερική μας ζωή, ἡ προσευχή 
μας πρέπει νὰ διαπνέεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς εὐχα-
ριστίας. «Προσευχὴ εἶναι ἡ κατάσταση τῆς συνε-
χοῦς εὐχαριστίας», τονίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς 
Κροστάνδης (1829-1908). Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
τῆς Κλίμακος (7ος αἰώνας) σημειώνει: 

«Πρὸ πάντων ἐν τῷ τῆς ἡμετέρας δεήσεως χάρτη 
εὐχαριστίαν εἰλικρινῆ κατατάξωμεν· ἐν δευτέρῳ δὲ 
στίχω, ἐξομολόγησιν καὶ συντριμμὸν ψυχῆς ἐν 
αἰσθήσει· εἶθ᾿ οὕτω τὴν αἴτησιν ἡμῶν τῷ παμβασι-
λεῖ γνωρίσωμεν»2. 

Εὐχαριστία, ἐξομολόγηση, αἴτηση - αὐτὴ εἶναι ἡ 
βασικὴ σειρὰ ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ὅταν 
προσευχόμαστε. Δὲν πρέπει νὰ ἀρχίζουμε ἐξομολο-
γούμενοι τὶς ἁμαρτίες μας. Πρὶν σκύψουμε πρὸς τὰ 
κάτω γιὰ νὰ δοῦμε τὴν ἐσωτερική μας ἀσχήμια, 
πρέπει νὰ ὑψώσουμε τὸ βλέμμα πρὸς τὰ ἔξω καὶ 
πρὸς τὰ πάνω γιὰ νὰ ἀτενίσουμε τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο ὁ εἰκοσιτετράω-
ρος λατρευτικὸς κύκλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας ἀρχίζει κάθε μέρα μὲ τὸν ἑσπερινὸ ὅπου δια-
βάζεται ὁ ψαλμὸς 103 ποὺ εἶναι ἕνας ὕμνος δοξο-
λογίας γιὰ τὴ δημιουργία: 

«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός 
μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ μεγα-
λοπρέπειαν ἐνεδύσω (...) ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα 
σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». 

Μὲ παρόμοιο τρόπο ἀρχίζει καὶ ἡ Θεία Λειτουρ-
γία, ὄχι μὲ μιὰ πράξη ἐξομολόγησης ἀλλὰ μὲ μία 
προκήρυξη γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ: «Εὐλογημένη ἡ 
βασιλεία τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος...». Ὡς ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ, 
ἀρχίζουμε πρῶτα-πρῶτα εὐλογώντας αὐτὸν γιὰ τὴ 
χαρὰ τῆς Βασιλείας του. 

 
Κοινωνία 
Πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι εἴμαστε ἐλεύθερα ὀντὰ καὶ 

εὐχαριστιακὰ ὄντα, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπίσης κοι-
νωνικὸ ὄν. Αὐτὸ εἶναι τὸ τρίτο χαρακτηριστικό του 
στοιχεῖο. Εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ 
Ἀριστοτέλη, ἕνα «πολιτικὸ ζῶο», γιατί ὄντως πραγ-
ματώνει τὸν ἑαυτό του, γίνεται ὄντως ἄνθρωπος, 
ἐφόσον ζεῖ σὲ μία πόλη, σ᾿ ἕνα κοινωνικὰ ὀργανω-
μένο χῶρο. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐρημίτες πρέπει νὰ προ-
ετοιμάσουν τὸν ἑαυτό τους γιὰ τὴ μόνωση, ἀφοῦ 
ζήσουν ἀρχικὰ στὴν κοινωνικὴ ζωὴ μιᾶς μοναχικῆς 
ἀδελφότητας. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι διαλογικός. Γιὰ νὰ 
χρησιμοποιήσουμε τὰ λόγια του John Macmurray 
«δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἄνθρωπος μέχρι ποὺ νὰ 
βρεθοῦν δυὸ τουλάχιστον σὲ κοινωνία». 

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός, ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ 
εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» (Γεν. 1:26). 
Αὐτὸ τὸ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον», ὅπως παρατη-
ροῦν οἱ Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δείχνει 
ὅτι τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔκαναν 

2 Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλίμαξ, Βαθμίδα 28, P.G. 88, 1132A
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συμβούλιο μεταξύ τους3. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι φτιαγ-
μένος σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος - 
δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν 
εἶναι ἁπλῶς ἕνας, ἀλλὰ ἕνας ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι. 
Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν καλεῖται νὰ πραγματώσει τὸν 
ἑαυτό του καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ, σὲ κοινότητα ἢ κοι-
νωνία. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μία ἀπομο-
νωμένη μονάδα, ἀλλὰ μία ἕνωση τριῶν προσώπων 
ποὺ ἀλληλοπεριχωροῦνται μέσῳ μιᾶς ἀκατάπαυ-
στης ἀμοιβαίας ἀγάπης, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος, πραγ-
ματώνει πλήρως τὸν ἑαυτό του - γίνεται ὁλοκληρω-
μένος ἄνθρωπος σύμφωνα μὲ τὴ θεία εἰκόνα - μόνο 
ὅταν ζεῖ μέσα στοὺς ἄλλους καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. 
Γίνεται ἄνθρωπος ὅταν ξέρει νὰ μοιράζεται. 

Ὁ Ντοστογιέφσκι μᾶς προσφέρει ἀκόμη μιὰ πε-
τυχημένη εἰκόνα αὐτῆς τῆς πραγματικότητας. 
Στοὺς Ἀδελφοὺς Καραμάζωφ περιλαμβάνεται, μιὰ 
λαϊκὴ ἱστορία ποὺ ἄκουσε κάποτε, σχετικα μὲ μία 
ἡλικιωμένη γυναίκα ποὺ δὲν ἔζησε σωστὰ καὶ μετὰ 
θάνατο βρέθηκε σὲ μία λίμνη ἀπὸ φωτιά. Ὁ φύλα-
κας Ἄγγελός της προσπαθοῦσε νὰ κάνει ὅ,τι μπο-
ροῦσε γιὰ νὰ βοηθήσει. Ἡ μόνη καλὴ πράξη ὅμως 
ποὺ θυμόταν ὅτι ἔκανε αὐτὴ ἡ γυναίκα ὅταν ζοῦσε, 
ἦταν ποὺ εἶχε δώσει κάποτε ἀπὸ τὸν κῆπο της ἕνα 
κρεμμύδι, σὲ μιὰ ζητιάνα. Πῆρε λοιπὸν ὁ ἄγγελος 
τὸ κρεμμύδι, εἶπε στὴ γυναίκα νὰ πιαστεῖ ἀπ᾿ αὐτὸ 
κι ἄρχισε νὰ τὴν τραβᾷ ἔξω ἀπὸ τὴ λίμνη. Μέσα 
στὴ λίμνη ὅμως δὲν ἦταν μόνη της. Ὅταν οἱ ἄλλοι 
εἶδαν τί συνέβαινε, μαζεύτηκαν τριγύρω καὶ κρε-
μάστηκαν πάνω της μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ συρθοῦν κι 
αὐτοὶ ἔξω μαζί της. Τότε ὅμως ἡ γυναίκα, μὲ τρόμο 
καὶ ἀγανάκτηση, ἄρχισε νὰ τοὺς κλωτσᾷ. «Ἀφῆστε 
με», φώναξε. «Ἔμενα τραβᾷ ἔξω, ὄχι ἐσᾶς. Δικό 
μου εἶναι τὸ κρεμμύδι, ὄχι δικό σας». Τὴ στιγμὴ 
ποὺ τὸ εἶπε αὐτό, τὸ κρεμμύδι ἔσπασε στὰ δυὸ καὶ ἡ 
γυναίκα ἔπεσε πίσω, μέσα στὴ λίμνη. Καὶ ἐκεῖ μέσα 
καίγεται μέχρι σήμερα. 

Ἐὰν ἡ ἡλικιωμένη γυναίκα ἔλεγε μόνο, «αὐτὸ 
εἶναι τὸ κρεμμύδι μας», δὲν θὰ ἀποδεικνυόταν ἄρα-
γε ἀρκετὰ δυνατὸ γιὰ νὰ τοὺς τραβήξει ὅλους ἔξω 
ἀπὸ τὴ φωτιά; Μόλις ὅμως εἶπε «εἶναι δικό μου, ὄχι 

δικό σας», ἔγινε κάτι λιγότερο ἀπὸ ἄνθρωπος. Μὲ 
τὸ νὰ ἀρνηθεῖ τὸ μοίρασμα, ἀρνήθηκε τὴν προσω-
πικότητά της. Ὁ γνήσιος ἄνθρωπος, πιστὸς στὴν 
εἰκόνα τῆς τρισυπόστατης Θεότητας, εἶναι αὐτὸς 
ποὺ πάντοτε λέει ὄχι «ἐγώ», ἀλλὰ «ἐμεῖς», ὄχι «δι-
κό μου» ἀλλὰ «δικό μας». Ἡ προσευχὴ ποὺ ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ μας δίδαξε ἀρχίζει μὲ τὸ «Πάτερ ἡμῶν» 
κι ὄχι «Πάτερ μου». Αὐτὸ ποὺ ἔκανε τὴν πρώτη 
ἀποστολικὴ κοινότητα τῶν Χριστιανῶν στὰ Ἱερο-
σόλυμα νὰ ξεχωρίσει, ἦταν ἀκριβῶς ἡ πράξη τῆς 
μοιρασιᾶς. «Ἦσαν δὲ προσκατεροῦντες τῇ διδαχῇ 
τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ 
ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς (...) πάντες δὲ οἱ πι-
στεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά» 
(Πράξ. 2:42-4). Ὡς Χριστιανοὶ δεκαεννιὰ αἰῶνες 
ἀργότερα, πόσο ἀπεγνωσμένα χρειαζόμαστε νὰ 
ἀνακτήσουμε αὐτὴ τὴν αἴσθηση τῆς κοινωνίας, νὰ 
ξαναμάθουμε πῶς νὰ μοιραζόμαστε τὸ κρεμμύδι. 

Τὸ πρότυπό μας σ᾿ αὐτὸ τὸ μοίρασμα εἶναι καὶ 
πάλι ἡ Παναγία. Ὅταν δέχθηκε τὸ μήνυμα τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, ἡ ἄμεση ἀντίδρασή της ἦταν νὰ πο-
ρευθεῖ «εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς» γιὰ νὰ μοι-
ραστεῖ τὴν καλὴν εἴδηση μὲ τὴν ἐξαδέλφη της Ἐλι-
σάβετ (Λουκ. 1:39-40). Μὲ σπουδὴ καὶ αἴσθημα 
βιασύνης: ἔνιωθε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ κρατήσει τὴ 
χαρὰ γιὰ τὸν ἑαυτό της. 

Ὅπως δείχνει ἡ παραβολὴ τῶν προβάτων καὶ 
τῶν ἐριφίων (Ματθ. 25:31-46), τὸ κριτήριο τῆς θεί-
ας κρίσης στὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, δὲν 
θὰ εἶναι οἱ ἐσωτερικές μου σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήμα-
τα, οἱ θεῖες ὀπτασίες καὶ οἱ ἐκστάσεις μου. Οὔτε θὰ 
ἐρωτηθῶ γιὰ τὴ μοναχική μου ἄσκηση, τὶς νηστεῖες 
καὶ τὶς μετάνοιες. Θὰ μοῦ ζητηθεῖ ὅμως νὰ πῶ ἂν 
ἔδωσα τροφὴ στοὺς πεινασμένους, ἂν ἐπισκέφθη-
κα τοὺς φυλακισμένους καὶ τοὺς ἄρρωστους, ἂν φι-
λοξένησα τοὺς ξένους. Γι᾿ αὐτὰ ὅλα θὰ ἐρωτηθῶ. 
Μὲ ἄλλα λόγια, πῶς ἦσαν οἱ σχέσεις μου μὲ τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους; Ἤξερα νὰ μοιράζομαι; Ἤμουν 
ἁπλῶς ἕνα ἄτομο, κλεισμένο στὸν ἑαυτό μου; Ἢ 
ἤμουν ἕνα αὐθεντικὸ πρόσωπο ποὺ ζοῦσα σὲ κοι-
νωνία μὲ τοὺς ἄλλους; Δὲν εἶναι συμπτωματικὸ ποὺ 
ἡ λέξη πρόσωπο σημαίνει, ἐπίσης καὶ «ὄψη». Εἶμαι 
ἕνα ζωντανὸ πρόσωπο, ποὺ ξεχωρίζω ἀπὸ τὰ ἄλλα, 
μόνο ὅταν στέκω ἀπέναντί τους, τὰ ἀντικρύζω, τὰ 
κοιτάζω μέσα στὰ μάτια καὶ αὐτὰ κοιτάζουν ἐμένα. 

3 Αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία ξεκινᾶ ἤδη ἀπὸ τὸν 2ο αἰώνα. Πρβλ. Θεο-
φίλου Ἀντιοχείας, Πρὸς Αὐτόλυκον, ΙΙ18· ἰδὲ ἐπίσης Ἐπιστολὴ 
τοῦ Βαρνάβα, V.5, VI.12· Ἰουστίνου Μάρτυρος, Διάλογος 
πρὸς Τρύφωνα, 1 XII.2.
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Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ κατοικεῖ μέσα στὴν καρδιά 
μας εἶναι Πνεῦμα κοινωνίας: κάνοντάς μας διαφο-
ρετικούς, μᾶς κάνει ὅλους ἕνα. 

Ζώντας σὲ μία κοινωνία ποὺ μεγαλώνει ὁλοένα 
πιὸ ψυχρὰ καὶ ἀδιάφορα, εἶναι χριστιανικό μας 
καθῆκον νὰ ἐπαναβεβαιώσουμε τὸ νόημα τῆς προ-
σωπικῆς κοινωνίας. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε 
στὶς μηχανὲς νὰ κυριαρχήσουν. Ὑπάρχει μία ἱστο-
ρία ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ πῆγε νὰ δεῖ ἕναν ψυχίατρο. 
«Βρῆκα σὰν πιὸ εὔκολο τρόπο γιὰ νὰ συγκεντρώ-
νομαι», εἶπε ὁ ψυχίατρος, «τὸ νὰ μὴ σὲ κοιτάζω στὸ 
πρόσωπο. Γι᾿ αὐτὸ ξάπλωσε στὸν καναπὲ καὶ ἐγὼ 
θὰ καθήσω στὴ γωνιά, πίσω ἀπὸ τὴν κουρτίνα». 
Ἀφοῦ πέρασε λίγη ὥρα ὁ ἄνθρωπος παραξενεύθη-
κε γιατί ἐπικρατοῦσε μία ὕποπτη ἡσυχία πίσω ἀπὸ 
τὴν κουρτίνα. Περπάτησε στὶς ἄκρες τῶν ποδιῶν 
τοῦ ὡς τὴ γωνιὰ καὶ κοίταξε προσεκτικὰ πίσω ἀπὸ 
τὴν κουρτίνα. Οἱ ὑποψίες του ἐπιβεβαιώθηκαν. 
Εἶδε μία καρέκλα καὶ πίσω της μιὰ πόρτα· ὅμως 
πουθενὰ ὁ ψυχίατρος. Στὴν καρέκλα ὑπῆρχε ἕνα 
κασεττόφωνο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν τὰ ἔχασε. Εἶχε πεῖ 
τὴν ἱστορία του πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικοὺς 
ψυχίατρους καὶ τὴν εἶχε γραμμένη σὲ κασέττα. 
Πῆρε λοιπὸν ἕνα κασεττόφωνο ἀπὸ τὴν τσάντα 
του, ἔβαλε μέσα τὴν κασέττα, τὸ ἄφησε στὸν κα-
ναπὲ καὶ τὸ ἔβαλε σὲ λειτουργία. Ὕστερα κατέβη-
κε κάτω γιὰ νὰ πάρει ἕνα καφέ. Στὴν καφετερία 
ὅμως συνάντησε τὸν ψυχίατρο ποὺ ἐπίσης ἔπαιρνε 
τὸν καφέ του. Ὁ ἄνθρωπος κάθησε στὸ ἴδιο τραπέζι 
μαζί του. «Πρόσεξε», διαμαρτυρήθηκε ὁ ψυχία-
τρος, «δὲν ἔπρεπε νὰ βρίσκεσαι ἐδῶ· ὄφειλες νὰ 
μείνεις πάνω, ξαπλωμένος στὸν καναπέ, νὰ λὲς τὴν 
ἱστορία σου». «Πολὺ σωστά», ἀπάντησε ὁ ἄνθρω-
πος. «Τὸ δικό μου κασεττόφωνο μιλᾶ στὸ δικό 
σου». 

Ὡς Χριστιανοὶ βρισκόμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ ἐπιβε-
βαιώσουμε τὴ μεγάλη ἀξία τῆς ἄμεσης ἐπικοινω-
νίας καὶ συνάντησης - ὄχι μηχανὴ πρὸς μηχανή, 
ἀλλὰ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο, ἐνώπιος ἐνωπίῳ. 

 
Ὡρίμανση 
Τέτοιο εἶναι τὸ ἀληθινὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο: 

ἐλεύθερο, εὐχαριστιακό, κοινωνικό - αὐτὸ πού, 
σύμφωνα μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ 
τοῦ Ντοστογιέφσκι, καθιστᾶ τὸν ἑαυτό του «ὑπεύ-

θυνο γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα». Σ᾿ αὐτὰ τὰ τρία χαρα-
κτηριστικὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ ἕνα τέταρτο: ἡ 
ὡρίμανση, ἡ πορεία πρὸς τὰ ἐμπρός, ἡ συνεχὴς 
πρόοδος. «Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ 
οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα» (Α´ Ἰω. γ:2). Τὸ 
ἀνθρώπινο πρόσωπο δὲν εἶναι στατικὸ ἢ στάσιμο, 
ἀλλὰ εἶναι δυναμικό. Εἶναι ἕνας ὁδοιπόρος, ἕνας 
ταξιδευτὴς - homo viator. 

Αὐτὴ ἡ δυναμικὴ ὄψη τῆς ἀνθρώπινης προσω-
πικότητας συχνὰ ἐκδηλώνεται κάνοντας μία διά-
κριση μεταξὺ τῆς εἰκόνας καὶ τῆς ὁμοίωσης τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ συγγραφέας τῆς Γεν. 1:26, ὅταν ἔγραψε 
τὶς λέξεις «κατ᾿ εἰκόνα ἡμέτεραν καὶ καθ᾿ ὁμοί-
ωσιν» πιθανὸν δὲν εἶχε τὴν πρόθεση νὰ δημιουργή-
σει ἀντίθεση μεταξὺ τῶν δυὸ ὅρων. Ἁπλῶς ἐκατα-
νοοῦντο ὡς δυὸ παράλληλοι. Οἱ Ἕλληνες ὅμως 
Πατέρες - ἰδιαίτερα ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος, ὁ Ὠριγέ-
νης, ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς καὶ ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός4 - τοὺς ἑρμηνεύουν ὡς νὰ 
ἔχουν διαφορετικὸ νόημα. Ἡ εἰκόνα, σύμφωνα μὲ 
τὴ δική τους ἐξήγηση, δηλώνει αὐτὸ ποὺ ὁ ἄνθρω-
πος κατέχει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ ὁποῖο, παρὰ τὴν 
Πτώση, ποτὲ δὲν χάθηκε ἐντελῶς. Ἡ «ὁμοίωση» 
δηλώνει τὸν ἔσχατο σκοπό μας, τὴν πληρότητα τοῦ 
ἁγιασμοῦ καὶ τῆς ζωῆς ἐν Θεῷ, τὴ θέωση. Εἰκόνα 
εἶναι τὰ ἀρχικὰ χαρίσματα ποὺ δόθηκαν στὸν 
ἄνθρωπο κατὰ τὴ δημιουργία, ὁμοίωση ὁ τελικὸς 
σκοπὸς ποὺ πρέπει νὰ ἐκπληρωθεῖ μέσῳ τῆς ὀρθῆς 
χρήσης τῆς ἐλευθερίας, μὲ τὴ χάρη πάντοτε τοῦ 
Θεοῦ. Εἰκόνα εἶναι ἡ δυνατότητα γιὰ πραγματοποί-
ηση τῆς ὁμοίωσης, ἡ ἀφετηρία καὶ τὸ τέρμα. Ἡ 
Εἰκόνα δὲν εἶναι ποτὲ αὐτάρκης. πάντοτε κοιτᾶ 
πρὸς τὰ ἐμπρός, κατευθύνεται πάντα πρὸς τὴν 
ὁμοίωση γιὰ νὰ ἐκπληρωθεῖ. Ὁ ἄνθρωπος ταξιδευ-
τής, ὁ homo viator, σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ βρίσκεται σ᾿ 
ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὴν εἰκόνα στὴν ὁμοίωση. 

 

4 Ἰδὲ Εἰρηναίου, Κατὰ τῶν αἱρέσεων, V.i.3 καὶ V.vi.1· 
Ὠριγένους, Περὶ Ἀρχῶν, ΙΙΙ.vi.1· Μαξίμου, Περὶ Ἀγάπης, 
iii.25· Θεολογικὰ Κεφάλαια, i.13· Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Περὶ 
Ὀρθοδόξου Πίστεως, ii.12. Ἡ διάκριση ἐπίσης βρίσκεται στοὺς 
Κλήμη Ἀλεξανδρείας, Μεθόδιο, Κύριλλο Ἱεροσολύμων, Ἰωάννη 
Χρυσόστομο καὶ Διάδοχο Φωτικῆς. Σὲ ἄλλους ὅμως Πατέρες, 
ὅπως τοὺς Ἱππόλυτο, Ἀθανάσιο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Γρηγόριο 
Νύσσης, Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, Θεόδωρο Μοψουεστίας καὶ 
Θεοδώρητο Κύρου, ἡ διάκριση εἴτε ἀπορρίπτεται εἴτε δὲν ἐξε-
τάζεται μὲ καθαρὸ καὶ συγκεκριμένο τρόπο.
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Οἱ χριστιανοὶ συγγραφεῖς συχνὰ μίλησαν γιὰ τὸ 
«πρωτόκτιστον κάλλος» τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, 
στὸν Παράδεισο. Ὁ Ἀδὰμ κατὰ τὴ δημιουργία του, 
μὲ μιὰ τέτοια θεώρηση, προικίστηκε μὲ ὅλο τὸ πλή-
ρωμα τῆς ἁγιότητας καὶ τῆς γνώσεως. Γιὰ μᾶς σή-
μερα εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ ἀντιληφθοῦμε τί 
σημαίνει αὐτό. Εἶναι λοιπὸν σημαντικὸ νὰ συνειδη-
τοποιήσουμε ὅτι στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ὁ 
μοναδικὸς τρόπος ποὺ ἐξετάζεται ἡ προπτωτικὴ 
κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὴ χριστιανικὴ παρά-
δοση. Ὑπάρχει ἀκόμη μιὰ προσέγγιση ποὺ βρίσκε-
ται σὲ συγγραφεῖς τοῦ δευτέρου αἰώνα, ὅπως γιὰ 
παράδειγμα οἱ Θεόφιλος Ἀντιοχείας καὶ Εἰρηναῖος, 
καὶ ἡ ὁποία προσαρμόζεται πολὺ καλύτερα στὴ δυ-
ναμικὴ διάκριση ποὺ κάναμε μεταξὺ εἰκόνας καὶ 
ὁμοίωσης. Ὁ ἄνθρωπος στὴν πρώτη δημιουργία, 
εἰσηγοῦνται αὐτοὶ οἱ συγγραφεῖς, ἦταν σὰν νήπιο - 
τέλειος ὄχι τόσο ἐνεργείᾳ, ὅσο δυνάμει. Δὲν ἦταν 
προικισμένος μὲ τὴν πληρότητα τῆς σοφίας καὶ τῆς 
δικαιοσύνης ἀλλὰ βρισκόταν ἁπλῶς σὲ μιὰ κατά-
σταση ἁπλότητας καὶ ἀθωότητας. «Ἦταν ἕνα παιδὶ 
ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ἀναπτυγμένη τέλεια τὴν ἀντί-
ληψή του», σημειώνει ὁ Εἰρηναῖος. «Ἀπαραίτητα 
ἔπρεπε νὰ ὡριμάσει καὶ νὰ φτάσει στὴν τελειότη-
τα»5. Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς ἔβαλε τὰ πόδια τοῦ Ἀδὰμ 
στὸ σωστὸ δρόμο, ὅμως ὁ Ἀδὰμ εἶχε μπροστά του 
πολλὴ ἀπόσταση νὰ διανύσει ὥσπου νὰ φτάσει στὸ 
τέρμα τοῦ ταξιδιοῦ του. Ὁ homo viator δὲν ταξι-
δεύει σ᾿ ἕνα κλειστὸ κύκλο ἀλλὰ κατὰ μῆκος μιᾶς 
γραμμῆς ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὰ πάνω. 

Αὐτὸ τὸ σημεῖο δικαιώνεται ἂν δοθεῖ ἡ πραγμα-
τικὴ βαρύτητα στὴν Ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ. 
Λαμβάνοντας τὴ δική μας ἀνθρώπινη φύση στὴ δι-
κή του κατὰ τὴν ἐνσάρκωση καὶ «θεώνοντας» τὴν 
κατὰ τὴ Μεταμόρφωση, Ἀνάσταση καὶ Ἀνάληψη, 
ὁ Λόγος εἰσήγαγε στὴν ἀνθρωπότητα ἕνα νέο στοι-
χεῖο, μιὰ πιὸ πλήρη διάσταση ποὺ δὲν ὑπῆρξε σ᾿ 
αὐτὴν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Δὲν ἀποκατάστησε ἁπλῶς τὴν 
εἰκόνα ἀλλὰ χάρισε στὸ καθ᾿ ὁμοίωση πλατύτερες 
δυνατότητες. Τὸ τέλος ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὴν 
ἀρχή· ἐσχατολογία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀρχαιολογία. 

 

Ὅμως ὅλα δὲν σταματοῦν ἐδῶ. Σύμφωνὰ μὲ τὸ 
Βίο τοῦ Μωυσέως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης 
(330-395), ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ ἐμπρὸς 
καὶ ἡ συνεχὴς ὡρίμανσή του - ὁ Γρηγόριος τὴν 
ἀποκαλεῖ ἐπέκταση, ποὺ σημαίνει τὴν κίνηση εἰς τὸ 
πέραν, πέρα ἀπ᾿ αὐτὸ ποὺ βρίσκεται μπροστὰ (ἰδὲ 
Φιλ. 3:13) - θὰ συνεχιστεῖ ἀδιάκοπα ὄχι μόνο σ᾿ 
αὐτὴ τὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ στὴν ἄλλη, στὴν αἰωνιότητα. 
Ὄχι μόνο στὴ γῆ, ἀλλ᾿ ἐξ ἴσου στὸν οὐρανό, ἡ ὡρί-
μανση εἶναι ἕνα χαρακτηριστικὸ τῆς ἀνθρώπινής 
μας προσωπικότητας. Ἀφοῦ ὁ θεὸς εἶναι ἀτελεύτη-
τος, πιστεύει ὁ Γρηγόριος, ἡ σεσωσμένη ἀνθρώπι-
νη φύση δὲν θὰ πάψει ποτὲ νὰ μετέχει ἔτι καὶ ἔτι 
πληρέστερον στὴν ἀπέραντη δόξα καὶ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ γνώση μας γι᾿ αὐτόν, ἐνῶ συνέχεια αὐξά-
νεται ποτὲ δὲν θὰ ἐξαντληθεῖ. Ἡ οὐσία τῆς τελει-
ότητας συνίσταται παραδόξως στὸ γεγονὸς ὅτι ποτὲ 
δὲν γινόμαστε τέλειοι ἀλλὰ συνεχίζουμε νὰ μετα-
μορφωνόμαστε ἀπὸ «δόξης εἰς δόξαν» (Β´ Κορ. 
6:18). Ὅπως γράφει ὁ Jean Danielou, «κάθε τέλος 
εἶναι μία καινούργια ἀρχή, καὶ κάθε ἄφιξη εἶναι μο-
ναχὰ μιὰ νέα ἀναχώρηση»6. Κάθε σύνορο, στὴ σκέ-
ψη τοῦ Γρηγορίου, προϋποθέτει ἕνα πέραν· κάθε 
περιορισμὸς συνεπάγεται, ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι πεπερα-
σμένος7. Ἡ αἰωνιότητα ὅπως καὶ ἡ ἱστορία δὲν 
εἶναι ἕνας κύκλος ἀλλὰ μία πορεία πρὸς τὰ πάνω. 
Δὲν εἶναι ἕνα γεωμετρικὸ σημεῖο ἀλλὰ μία ἑλι-
κοειδὴς ἄνοδος. 

Αὐτὸ λοιπὸν σημαίνει νὰ εἶσαι γνήσιος ἄνθρω-
πος: νὰ ἐκλέγεις, νὰ εὐχαριστεῖς, νὰ μοιράζεσαι, νὰ 
ὡριμάζεις. Gloria enim, Dei vivens homo, βεβαι-
ώνει, ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος: «Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ 
ζωντανὸς ἄνθρωπος»8. Ἂς ἀγωνιστοῦμε νὰ κάνου-
με αὐτὴ τὴ δόξα ὁλοένα καὶ πιὸ ἐμφανῆ στὸν ἑαυτό 
μας. Ἂς γίνουμε περισσότερο ὅμοιοι τοῦ Θεοῦ μὲ 
τὸ νὰ γινόμαστε ἀκόμη περισσότερο ἄνθρωποι. 

 
Πηγή: «Ἄνθρωπος καὶ Κοινωνία», Δοκίμια γιὰ τὴ θέση τοῦ ἀνθρώπου 
στὸν σύγχρονο κόσμο, ἐκδόσεις Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Ἁγ. Νεοφύτου, Πάφος 1991 

5 Ἐπεξήγησις Ἀποστολικοῦ Κηρύγματος, 12· πρβλ. Θεοφίλου, 
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