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Γράθει ο Θεολόγος – Εκκληζιαζηικός Ιζηορικός – Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 

Ι .Κ.Α .  ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ;  

 Ο αοίδιμος Μηηροπολίηης Γέρων Χαλκηδόνος Μελίηων ζηον αναηρεπηικό λόγο 

ηοσ «Τη Ε΄ Κσριακή ηων Νηζηειών» αναηέμνει ηις πηστές ηοσ ακόρεζηοσ πάθοσς 

ηων ανθρώπων – αθόκε θαη ησλ ιεγνκέλσλ «ζενζεβνύκελσλ» – γηα δόμα θαζώο θαη 

ηηο νληνινγηθέο (ππαξμηαθέο) δηαζηάζεηο ηεο ηξαγηθόηεηάο ηνπο θαηά ηελ αηέξκνλα 

απεγλσζκέλε αλαδήηεζή ηνπο γηα αησληόηεηα. 

 Η άλνδνο ζηελ «Κιίκαθα ησλ ρξηζηηαληθώλ αμηώλ» είλαη αλάβαζε ζηνλ Σηαπξηθό 

Γνιγνζά θαη ελ ηέιεη Αλάζηαζε. 

 Ο «δνύινο ηεο ειεπζεξίαο» είλαη ν αιεζηλά ειεύζεξνο άλζξσπνο, ν νπνίνο βηώλεη ην 

«πλεύκα ηνπ Γνιγνζά» θαη δύλαηαη λα δνμαζζεί όληαο έζραηνο θαη ηαπεηλόο.  

Σε νιίγεο αξάδεο ιέμεηο ν αξηζηνηέρλεο θαη εξαζηήο ηνπ Έιιελνο Λόγνπ θαη ηνπ 

πξντόληνο απηνύ, ηνπ Οξζνδόμνπ Θενινγηθνύ Λόγνπ, ανίδηκνο θαη εκθηιόζνθνο Με-

ηξνπνιίηεο Γέξσλ Χαιθεδόλνο Μειίησλ ππνκλεκαηίδνληαο εξκελεπηηθά ζε πεξηζπνύ-

δαζην ιόγν ηνπ, ηελ επαγγειηθή πεξηθνπή ηεο Ε΄ Κπξηαθήο ησλ Νεζηεηώλ, ηνλ νπνίν 

εμεθώλεζε ζηνλ Ιεξό Καζεδξηθό Ναό ησλ Αζελώλ, θαηά ηελ 11
ε
 Απξηιίνπ 1976, εκβα-

ζύλεη ζηα εζώηαηα κύρηα ηεο ππάξμεσο ησλ δύν καζεηώλ ηνπ Κπξίνπ, ήηνη ηνπ Ιαθώβνπ 

θαη ηνπ Ισάλλνπ, θαη ελ ησ πξνζώπσ απηώλ, όισλ ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη νξέγνληαη 

θαη αηηνύληαη αθόκε θαη από ηνλ Θεό, θήκε θαη δόμα, ηζρύ θαη πξσηνθαζεδξία. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ επαγγειηθή πεξηθνπή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην πξν ηνπ Θείνπ 

πάζνπο ζαπκαζηό γεγνλόο ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ Σσηήξνο Χξηζηνύ. Ελώπηνλ απηνύ 

ηνπ απνθαιππηηθνύ γεγνλόηνο δπγίδνληαη νη αδπλακίεο θαη ηα πάζε ησλ ρντθώλ θηηζηώλ 

αλζξώπσλ, νη νπνίνη ιαρηαξνύλ δηαξθώο εθήκεξεο απνιαύζεηο θαη καηαηόδνμεο αλαξξη-

ρήζεηο, επνίσλν κέιινλ θαη αζαλαζία κέζα ζηελ αησληόηεηα, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη 

δέζκηνη ηεο ύιεο θαη ηεο καηαηόηεηνο ησλ θελόδνμσλ θαη αηέξκνλσλ αληθαλνπνίεησλ 

αλαδεηήζεώλ ηνπο. Φιέγνληαη από ηελ εζώηαηε επηζπκία γηα δσή θαη αησληόηεηα αιιά 

αξλνύληαη λα γεπζνύλ θαη λα βηώζνπλ νληνινγηθά (ππαξμηαθά) σο νη έζραηνη θαη ηαπεη-

λόηεξνη ησλ αλζξώπσλ ην «πλεύκα ηνπ Γνιγνζά» πνπ είλαη ησ όληη δσή θαη Αλάζηαζε, 

αηειεύηεην κέιινλ θαη αησληόηεηα αζαλαζίαο. 

Ο έλζνθνο Φαλαξηώηεο Ιεξάξρεο σο άξηζηνο ςπρναλαηόκνο ησλ αλζξώπσλ θαη 

ησλ παζώλ απηώλ ραξαθηεξίδεη σο «απόθιηζε» κηά ηέηνηνπ είδνπο αθόξεζηε επηζπκία, ε 

νπνία δελ ζώδεη ηνλ άλζξσπν, αιιά ζπζθνηίδεη ηνλ λνπ θαη ηελ όιε ύπαξμή ηνπ. Γξάθεη 

δε ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ δόμα θαη ε ηζρύο έρνπλ πνιινύο εξαζηάο, πνιινύο θόιαθαο, πνι-

ινύο δηεθδηθεηάο πάζεο απνθιίζεσο. Δίλαη πνιύ ξεαιηζηηθόο, αλζξώπηλνο ν θαλώλ απηόο. 

Μέζα ζ’ απηόλ ηνλ θαλόλα δύν άλζξσπνη εζέιεζαλ λα ηνπνζεηήζνπλ θαη ηελ θιίκαθα 

ησλ αμηώλ ηνπ Θενύ. Οη δύν άλζξσπνη απηνί είλαη ν Ηάθσβνο θαη ν Ησάλλεο, νη πηνί Εε-

βεδαίνπ, πνπ εδήηεζαλ από ηνλ Φξηζηόλ ν έλαο ηελ δεμηάλ θαη ν άιινο ηελ αξηζηεξάλ ηεο 

δόμεο θαη ηεο ηζρύνο… 
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Έξρνκαη ζηελ απάληεζε ηνπ Φξηζηνύ ζην αίηεκα ησλ αλζξώπσλ πνπ δεηνύλ νπσζ-

δήπνηε κηά ζέζε πιάτ ζηε δόμα θαη ηελ ηζρύ. Ο έλαο δεμηά θαη ν άιινο αξηζηεξά. Δζείο 

πνπ είηε ην ιέγεηε θαζαξά, είηε κε πνλεξηά ην θξύβεηε, όκσο νύησο ή άιισο δεηείηε θαη 

εθδεηείηε κ’ όιεο ηηο επηδηώμεηο ζαο κηά θάπνηα ζέζε πνιύ θνληά ζηε δόμα, αδηάθνξα δε-

μηά ή αξηζηεξά, αληέρεηε λα πηήηε ην θώλεην ζαλ ην Σσθξάηε. Να πηήηε ην δηθό κνπ πνηή-

ξην, αληέρεηε ζην δεκαηηζηό λεξό ηεο Βαπηίζεσο. Ο Άλζξσπνο εύθνια ιέγεη κπνξώ ηα πά-

ληα, αξθεί λα θηάζεη ζην ζηόρν ηνπ, λα εμαζθαιίζε κηά ζέζε πιάτ ζηε δόμα. Έηζη απήληε-

ζαλ θαη νη δύν πηνί Εεβεδαίνπ». 

Πέξαλ θαη ππεξάλσ όκσο ηεο θήκεο θαη δόμαο, ηεο ηζρύνο θαη πξσηνθαζεδξίαο, ν 

ρντθόο άλζξσπνο επηπνζεί λα ππεξβεί θαη λα ππεξληθήζεη ηνλ ρξόλν, ηα δεζκά ηνπ παλ-

δακάηνξνο ρξόλνπ, ηελ θζνξά θαη ηνλ ζάλαην, ηνλ όλησο έζραην ερζξό ηνπ, ελώ ηελ ί-

δηα ζηηγκή αδπλαηεί λα πξνζεγγίζεη ην «κπζηήξην ηεο δσήο» σο ην «ζπλακθόηεξνλ» ηνπ 

«κπζηεξίνπ ηνπ ζαλάηνπ». Ο ηεξνκύζηεο ηεο Θενινγίαο Χαιθεδόλνο Μειίησλ κε αλα-

ηξεπηηθά αζπλήζηζηε θξαζενινγία θάλεη ιόγν γηα ην «Η.Κ.Α. ηεο αησληόηεηνο» σο ελδό-

κπρε αθαηάβιεηε θαη ηξαγηθά απεγλσζκέλε αλζξώπηλε ηθεζία θαη ιαρηάξα γηα δσή, 

αλαθέξνληαο κεηαμύ άιισλ: «Καιά ζα ήηαλ λα κέλακε γηα πάληα εδώ, επάλσ ζην Θα-

βώξ, λα θάκλακε ηξεηο ζθελέο, κηά γηα ζέλα, κηά γηα ηνλ Μσπζή θαη κηά γηα ηνλ Ζιία, λα 

ζεθώλακε δειαδή ηηο δύν Γηαζήθεο, όιε ηε ζεία Οηθνλνκία γηα ηε δεκηνπξγία, θαζώο 

παίξλεη απηή, εδώ επάλσ, κέζα ζ’ απηή ηε ιάκςε, ηελ εζραηνινγηθή έθθξαζε ηεο καθα-

ξηόηεηνο θαη κεηο, αξθεί λα βιέπακε θαη λα δνύζακε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ρσξίο ζθελή 

ζην ύπαηζξν, θάησ απ’ όινπο ηνπο αλέκνπο, θάησ από ηνλ θαηώηεξν ήιην, ή από ηελ θα-

ηαηγίδα, αξθεί λα είκαζηαλ θνληά ζην ύπαην αγαζό. 

Λνηπόλ, κηά εμαζθάιηζε, κέζα ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο απεξηγξάπηνπ επδαηκνλίαο 

γηα ην κέιινλ, έδεζαλ ν Ηάθσβνο θαη ν Ησάλλεο, νη πηνί ηνπ Εεβεδαίνπ. Έλα είδνο Η.Κ.Α 

αησληόηεηνο. Τνπο ελδηέθεξε πνιύ ε αύξηνλ, ην κέιινλ θαη ήζειαλ είηε εηο ηελ δεμηάλ είηε 

εηο ηελ αξηζηεξάλ, νπσζδήπνηε κηά ζέζε θνληά ζηε δόμα θαη ζηε δύλακε. Καη ε αίηεζε γηα 

ηελ έληαμή ηνπο ζ’ απηό ην Η.Κ.Α. πόηε ππνβάιιεηαη; Πόηε δεηείηαη ε εμαζθάιηζε ηνπ κέι-

ινληόο ησλ; Σαλ είδνο ηξαγηθήο εηξσλείαο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ηελ ζηηγκήλ πνπ απηόο ν 

Θεόο ηνπ Θαβώξ πξόθεηηαη λα δηεγεζή ζηνπο δώδεθα ην δηθό ηνπ κέιινλ, «ηα κέιινληα 

απηώ ζπκβαίλεηλ». 

Καη ηί είλαη, αδειθνί κνπ, απηά ηα κέιινληα ζπκβαίλεηλ; Τί είλαη ην κέιινλ ηνπ Φξη-

ζηνύ Σσηήξνο, ηνπ Παηξόο ηνπ κέιινληνο αηώλνο; Δίλαη αλάβαζηο θαη αλαζθάιεηα. Οη 

δύν απηέο ππαξμηαθέο θαηαζηάζεηο ζπλάπηνληαη απόιπηα κε ηνλ εηξκό ηνπ παξαδόμνπ». 

Ο ηεξνθάληεο ηνπ Φαλαξίνπ Ιεξάξρεο θαη «εηδήκσλ ηνπ Γνιγνζά», ζύκθσλα κε 

ηνλ δηθό ηνπ απηνραξαθηεξηζκό, ανίδηκνο Χαιθεδόλνο Μειίησλ εξκελεύεη ηελ ελ Χξη-

ζηώ αλάβαζε σο Σηαύξσζε, ε νπνία απνηειεί ην «δπζεβέο έξγν» ησλ αλζξώπσλ, όηαλ 

απηνί θαηαρξώκελνη ηεο ειεπζεξίαο πνπ ν πιάζηεο θαη δεκηνπξγόο Θεόο εραξηζάην ζην 

«ίδηνλ πιάζκα» ηνπ, πίπηνπλ θαη κεηαπίπηνπλ ζε κηά πνξεία θαηαβάζεσο αξλνύκελνη 

ηελ ελ Χξηζηώ θαη ζπλ Χξηζηώ αλάβαζε, πνπ είλαη όλησο δσή, κέιινλ, αησληόηεηα, α-

ζαλαζία. 

Ο ιόγνο ηνπ Χαιθεδόλνο Μειίησλνο ζέηεη ηνλ «δάθηπινλ επί ηνλ ηύπνλ ησλ ήισλ» 

θαη πξνθαιεί άλεπ αλαζηνιώλ, ζπζηνιήο θαη δηπισκαηηθώλ ππνθξηηηθώλ πεξηζηξνθώλ 



3 
 

ηελ ζπλείδεζε ησλ ζπγρξόλσλ αλζξώπσλ, ησλ ζπγρξόλσλ, ιατθώλ θαη θιεξηθώλ, ζηαπ-

ξσηώλ ηνπ Θεαλζξώπνπ Χξηζηνύ, ν νπνίνο σο ν Θεόο ηεο ειεπζεξίαο δεκηνπξγεί ελ ε-

ιεπζεξία ηνλ απηεμνύζην άλζξσπν θαη εμ άθξαο αγάπεο θαη ηαπεηλώζεσο ζέβεηαη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ «ηδίνπ πιάζκαηόο» ηνπ αθόκε θαη κέρξη εθείλνπ ηνπ ζεκείνπ πνπ ε αλ-

ζξώπηλε ειεπζεξία σο ειεπζέξα επηινγή ηνλ νδεγεί ζηνλ Σηαπξηθό Γνιγνζά. 

Σην ζενινγηθό απηό πιαίζην ν «εηδήκσλ ηνπ Γνιγνζά» Ιεξάξρεο ηέκλεη κε ην θν-

θηεξό λπζηέξη ηνπ ιόγνπ ηνπ όζα ν επζεβηζκόο θαη ε ππνθξηζία, ν εγσηζκόο θαη ε πησ-

ηηθή απηζηία ησλ αλζξώπσλ αξλνύληαη λα νκνινγήζνπλ, επηζεκαίλνληαο ή κάιινλ δη-

δάζθνληαο κεη’ επηηάζεσο όηη: «Γελ ππάξρεη άλνδνο ζηελ θιίκαθα ησλ ρξηζηηαληθώλ α-

μηώλ, ζπλδπαζκέλε κε νηνδήπνηε Η.Κ.Α. Καιά ε αλάβαζηο, ε αλάβαζηο εηο ηα Ηεξνζόιπκα. 

Πνία ηα επαθόινπζα; Κάηη επέθεηλα ηεο αλαζθάιεηαο. Παξάδνζηο ηνπ Υηνύ ηνπ αλζξώπνπ 

ζηνπο Αξρηεξείο ηεο επνρήο εθείλεο, θάηη ζαλ εκάο, ζηνπο Γξακκαηείο, δειαδή ηνπο ζν-

θνύο, ηνπο ζενιόγνπο, ηνπο λνκηθνύο ηεο επνρήο εθείλεο, θάηη ζαλ εκάο. Καη κεηά ηελ πα-

ξάδνζε ζ’ απηά ηα ρέξηα ηί απνγίλεηαη ν Θεόο; Τί ηνλ πεξηκέλεη; Καηάθξηζε θαη ζάλαηνο. 

Μέρξηο απηνύ ηνπ ζεκείνπ κάο έδσζε ειεπζεξία θαη εμνπζία ν Θεόο, κέρξη λα ηνλ θαηα-

θξίλνπκε θαη λα ηνλ ζαλαηώζνπκε. Καη θαιά ν ζάλαηνο, θαιά έλαο ζάλαηνο ρσξίο πνιιέο 

δηαηππώζεηο, αιιά όρη. Οη άλζξσπνη, εκείο, νη αξρηεξείο, θαη νη ζνθνί, μέξνπκε λα ζαλα-

ηώλνπκε ηνλ Θεόλ, όπσο ηνπ αμίδεη: «θαη ηδνύ παξαδώζνπζηλ απηόλ ηνηο έζλεζηλ». Γεια-

δή είκεζα ηθαλνί λα ηνλ πξνδώζσκελ Δθείλνλ θαη λα ηνλ παξαδώζσκελ ζηνπο απίζηνπο. 

Καιά ζα ήηαλ επί ηέινπο, λα έθηαλε απηό. Οη δηαηππώζεηο όκσο ζπλερίδνληαη. Αθνινπζεί 

όιε ε θιίκαθα ηεο αλζξσπίλεο εθεπξεηηθόηεηνο. Δκπαηγκόο, καζηίγσζε θαη θηύζηκν ηνπ 

Θενύ θαηά πξόζσπνλ, πξάγκαηα ρεηξόηεξα από ηνλ ζάλαηνλ. Ο αξγόο ζάλαηνο! Όκσο, ν 

ηέηνηνπ είδνπο ζάλαηνο, είλαη ζάλαηνο κόλνλ θαηά ηελ αληίιεςε ησλ δεκίσλ, ησλ ζαλα-

ηνύλησλ. Ο έηζη ζαλαηνύκελνο ηε ηξίηε εκέξα αλαζηήζεηαη!». 

Επεηδή όκσο ε αλάβαζε ζηελ θιίκαθα ηνπ Σηαπξηθνύ Γνιγνζά απνηειεί ηελ πζηά-

ηε θαη εζράηε ζηα όξηα ηεο αλζξσπίλεο θύζεσο θαη ππάξμεσο άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ αλζξώπνπ σο «απηεμνπζίνπ πξνζώπνπ», νπόηε έρεη όλησο αμία θαη ζσηεξηνινγηθή – 

εζραηνινγηθή δηάζηαζε, ν Χαιθεδόλνο Μειίησλ σο Ιεξάξρεο θαη ηεξνκύζηεο ηεο Ε-

ζηαπξσκέλεο Μεηξόο Αγίαο Μεγάιεο ηνπ Χξηζηνύ Κσλζηαληηλνππνιίηηδνο Εθθιεζίαο, 

ζπλεπώο θαη σο θνηλσλόο θαη κέηνρνο ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ «πλεύκαηνο ηνπ Γνιγνζά», 

απνθαίλεηαη αθξαηθλώο ζενινγηθά – ζρεδόλ απνθζεγκαηηθά – όηη ν «δνύινο ηεο ειεπζε-

ξίαο είλαη ν πξαγκαηηθά ειεύζεξνο άλζξσπνο» θαη αλ απηό ηζρύεη ζηε δσή, ηζρύεη πνιιώ 

δε κάιινλ ελώπηνλ ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ ζαλάηνπ θαηά κίκεζε ηεο αλαβάζεσο ζηελ θιί-

καθα ηνπ ελ Χξηζηώ Σηαπξηθνύ ζαλάηνπ πνπ είλαη ηαπείλσζε θαη ζπληξηβή, νδόο δσήο, 

αιεζείαο, αησληόηεηνο θαη απνιύηνπ ειεπζεξίαο κέζα ζην «πλεύκα ηνπ Γνιγνζά», ην 

νπνίν είλαη μέλν πξνο θάζε ηη πνπ ζρεηίδεηαη κε δόμα θαη θήκε, ηζρύ θαη πξσηνθαζεδξί-

α. Τάδε ιέγεη ινηπόλ ν Ιεξάξρεο κύζηεο ηνπ Φαλαξηώηηθνπ Γνιγνζά: «Καη ηώξα, ε ηε-

ιεπηαία ξήζε ηνπ Κπξίνπ θαη ε θιείδα ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ παξαδόμνπ, ε ιύζε ηνπ δξάκα-

ηνο. Σαλ λα έιεγε ν Φξηζηόο ζαλ θαξδηνγλώζηεο. Γλσξίδσ ην ειαηήξην ηεο ηόικεο ζαο. 

Δδώ ζαο ζέισ: Καη αλ αθόκε κπνξείηε λα αλεβήηε ηνλ Γνιγνζά καδί κνπ, όκσο ρσξίο λα 

έρεηε ην πλεύκα ηνπ Γνιγνζά, δελ ζαο νθειεί. Αληέρεηε ζηα πεξαηηέξσ. Σην κεγάιν πλεύκα 

ηεο ππνζέζεσο ηνπ Γνιγνζά, αληέρεηε λα είζζε ηειεπηαίνη, έζραηνη, λα κελ πεξηκέλεηε θα-

λέλα πξσηείν, λα είζζε δνύινη ηεο ειεπζεξίαο, πξαγκαηηθά ειεύζεξνη άλζξσπνη, ηόηε εί-
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ζζε πξνσξηζκέλνη είηε από ηα δεμία, είηε από ηα αξηζηεξά, λα κε πιεζηάζεηε ζηελ ώξα ηεο 

δόμεο κνπ, γηαηί εγώ ν ίδηνο δελ ήζεια λα δεηήζσ από θαλέλα λα κε ππεξεηήζε, λα κε δη-

αθνλήζε, αιιά ήιζα λα δνπιέςσ ζηνπο αλζξώπνπο θαη λα δώζσ ό,ηη έρσ, αθόκε θαη ηελ 

ςπρή κνπ ζαλ ιύηξα γηα ηνπο θάζε είδνπο πεηξαηάο ηνπ αλζξώπνπ, ιύηξνλ αληί πνιιώλ. 

Καη ην ζπκπέξαζκα, ν επίινγνο, απηά, Φξηζηηαλνί Αζελαίνη, είλαη δηθά ζαο. Γελ ζαο 

ηα ππαγνξεύεη ν άκβσλ. Ο άκβσλ ζήκεξα νκηιεί ελ ηε ειεπζεξία ηνπ Φξηζηνύ. Τν κόλν 

πνπ κπνξώ λα ζαο πσ, σο ηέινο, είλαη όηη ζαο θέξλσ ην κήλπκα ηεο Μεηξόο ζαο Μεγάιεο 

Δθθιεζίαο, ην νπνίν ζπλνςίδεηαη εηο ηνύην: όηη αληέρεη, όηη είλαη δηάθνλνο θαη δνύινο, θαη 

είλαη ιύηξνλ αληί πνιιώλ». 

Υ.Γ. Το παρόν κείμενο αθιερούηαι σιϊκώς και πάνσ εσλαβώς ζηην ιερά μνήμη ηοσ α-

οιδίμοσ Μηηροπολίηοσ Γέρονηος Ηρακλείας Φωηίοσ (+2007), ηοσ από Ίμβροσ και 

Τενέδοσ, όζηις εποίμανε ασηοθσζιαζηικώς ηο πολσπαθές ποίμνιο ηων μαρησρικών 

νήζων Ίμβροσ και Τενέδοσ ζε δσζτείμερα και δίζεκηα έηη… αιωνία και άληζηος είη 

η ιερά μνήμη Ασηού.      


