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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 

α.  Στη θρησκεία 

 (1) Η Χριστιανική θρησκεία είναι πνευματική. 

 (2) Ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία του Ελεύθερου Ανθρώπου. 

 (3) Ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. 

β. Στην κατάργηση της δουλείας 

γ. Στην καλλιέργεια της αγάπης μεταξύ των Ανθρώπων 

δ. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

ε. Στην Επανάσταση του 1821 

στ. Στο Μακεδονικό Αγώνα 

ζ. Στους αγώνες τους έθνους και μέχρι σήμερα 

η.  Στο παιδί 

θ. Στη γυναίκα 

3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 

(2) 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μιλώντας σε γεύμα που παρατέθηκε προς 

τιμήν του, σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Φλώρινα, μεταξύ πολλών είπε: 

«Η Ελλάδα δυστυχώς έχει μπει στο πνεύμα των «ξενοσπουδασμένων». 

Δεν είμαστε αντίθετοι στις σπουδές στο εξωτερικό, αλλά όταν βρεθούμε σε 

θέσεις εξουσίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, την παράδοση και τις 

θεμελιώδεις αρχές και ρίζες της Πατρίδος μας. Και! υπονοώντας τις πρώην 

υπευθύνους του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες εκφράζοντας την 

προσωπική των άποψη, χωρίς να ρωτήσουν τον Ελληνικό λαό και τους 

γονείς των Μαθητών, βγάζουν εγκυκλίους με απόφαση «…να καταργηθεί 

η προσευχή και ο Εκκλησιασμός στα Σχολεία…». 

 Στην συνέχεια απευθυνόμενος στην καθ’ύλην αρμόδια για το περιεχόμενο 

της ως άνω εγκυκλίου είπε: 

«… Κυρά μου τα παιδιά είναι δικά μου, τα παιδιά είναι δικά μας. Ποια είσαι 

εσύ που θα βγάλεις εγκύκλιο, χωρίς να ρωτήσεις αυτούς που πάλεψαν και 

παλεύουν σ’ αυτό τον τόπο γι’ αυτό τον χώρο; Ποιο είναι το δικαίωμά σου 

που εσύ θα αποφασίζεις ότι δεν θα εκκλησιάζονται τα παιδιά; Τους 

ρώτησες τους γονείς;» 

 Εμείς έχουμε πατρίδα, έχουμε παράδοση, έχουμε θρησκεία και εκείνοι οι 

οποίοι θέλουν να εκδίδουν τέτοιες εγκυκλίους ας πάνε όπου θέλουν, είναι 

ελεύθεροι. Δεν τους διώχνουμε, δεν τους μισούμε, αλλά εδώ δεν μπορούν 

οι ολίγοι να καταστρέφουν αρχές, αξίες και θεσμούς της Πατρίδος μας, 
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καταξιωμένους στο πέρασμα του χρόνου. Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος σημεί-

ωσε στην ομιλία του, πως υπάρχει ένα είδος ηττοπάθειας στους πιστούς, 

να μην γίνεται λόγος στο έργο και την προσφορά της Εκκλησίας στην 

ανθρωπότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα από μερικούς, που 

κόντρα στην αλήθεια, να φθάνουν στο σημείο να λένε ότι, στην Μικρά Ασία 

εσυνωστίζοντο οι Έλληνες σαν να ήσαν στο λεωφορείο, για να μπούνε και 

να φύγουν. 

 Εμείς σήμερα για τον λόγο αυτό, αξίζει τον κόπο, κόντρα στους καιρούς, 

να μιλήσουμε για την προσφορά του Χριστιανισμού στην ανθρωπότητα. 

 Όταν μιλάμε για Χριστιανισμό εννούμε την πίστη που κηρύχτηκε από τον 

Ιησού Χριστό και τους μαθητές του και η οποια υπάρχει σε συνάρτηση με 

αυτόν. 

 Ο Χριστιανισμός είναι η μόνο εξ’ αποκαλύψεως θρησκεία που έφερε στη 

γη ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. 

 Προ Χριστού η ανθρωπότητα δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό. Ήταν 

βυθισμένη στη λατρεία των ειδώλων, των μύθων, των θεών που η 

ανθρώπινη φαντασία και τα ανθρώπινα χέρια δημιούργισαν ή στη λατρεία 

της φύσεως και των φυσικών δυνάμεων. 

 

2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

α. Στη θρησκεία 

 Στην εποχή της εμφανίσεως του Χριστιανισμού η τότε θρησκεία είχε 

δεχτεί της επιδράσεις της παρακμής και βρισκόταν σε κατάσταση 

αξιοθρήνητη. 
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 Η παλιά ειδωλολατρεία και οι μύθοι για τους αρχαίους θεούς είχαν από 

καιρό κλονιστεί. Ελάχιστοι πίστευαν σ’αυτούς. 

 Θρησκεία είχαν γίνει πλέον τα πάθη και τα κατώτερα ένστικτα του ανθρώ-

που την ικανοποίηση των οποίων φρόντιζαν να περιβάλλουν με κάποιο 

εξωτερικό θρησκευτικό ένδυμα. 

 Αποτέλεσμα όλης αυτής της καταστάσεως στην οποία είχε περιπέσει η 

θρησκεία ήταν ότι, οι μορφωμένοι δεν είχαν καμία σταθερή πίστη και 

αμφέβαλλαν σε όλα ή αρνιόταν όλα και οι αμόρφωτοι έκαναν θρησκεία 

τους τη δεισιδαιμονία, τις προλήψεις και τη φοβερή μαγεία. 

 Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του σημειώνει 

(εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος 

καρδία αυτών, φάσκοντες είναι σοφοί οι δε λαοί εμωράθησαν και ήλαξαν 

την δόξαν του αφθάρτου θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου 

και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών). 

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της εποχής αυτής της παρακμής το ότι 

οι άνθρωποι είναι γεμάτοι φόβο και αγωνία. Με φυσική συνέπεια αυτών ήταν 

και το άλλο χαρακτηριστικό της εποχής αυτής, η έλλειψη της αγάπης. 

 Βυθισμένοι οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι της αγωνίας και του φόβου μη 

γνωρίζοντας τον αληθινό θεό, που είναι η αγάπη δεν μπορούσαν να 

συλλάβουν ούτε την έννοια της αγάπης. Με την κυριαρχία του φόβου και 

του ενστίκτου της αυτοσυντηρήσεως η διαγωγή των ανθρώπων μεταξύ 

των ήταν, όπως την χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος ΑΣΤΟΡΓΟΣ & 

ΑΝΕΛΕΗΜΩΝ. 

 Ο αρχαίος κόσμος έσβηνε από έλλειψη αγάπης και αυτή οφειλόταν στην 

έλλειψη αληθινής θρησκείας.   
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Ακριβώς την εποχή αυτή ανέτειλε ο Χριστιανισμός ως ήλιος μοναδικός 

και εξαίρετος. Έτσι καταργήθηκε η θρησκεία των ειδώλων και μαζί 

καταργήθηκαν και οι φοβερές και αηδιαστικές θυσίες των ανθρώπων και των 

ζώων. 

Στράφηκε η ψυχή του ανθρώπου προς τα άνω, προς τους 

πνευματικούς ορίζοντες. 

Συγχρόνως οι προσευχές των ανθρώπων χάρη στο Χριστιανισμό 

απέκτησαν υπέροχο περιεχόμενο. 

(1) Η Χριστιανική θρησκεία είναι πνευματική 

 Η πνευματικότητα της Χριστιανικής θρησκείας φαίνεται και από την 

διδασκαλία του Χριστού για τη βασιλεία των ουρανών. Σε καμία άλλη 

θρησκεία δεν βρίσκεται κάτι το τόσο πνευματικό. Οι προχριστιανικές 

θρησκείες γνωρίζουν μόνο τον Άδη. Ο Μωαμεθανισμός υπόσχεται για την 

άλλη ζωή πιλάφι και υλικές απολαύσεις. 

Ο Βουδισμός και όλες σχεδόν οι ασιατικές θρησκείες μιλούν για 

μετενσάρκωση. 

 Την πνευματική βασιλεία του θεού όπου οι άνθρωποι θα είναι ως 

άγγελοι θεού εν ουρανώ και λατρεύουν αυτόν και όψονται το πρόσωπον αυτού 

και «βασιλεύουσιν εις τους αιώνας των αιώνων» δεν την συναντάμε πουθενά. 

 
 (2) Ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία του Ελεύθερου Ανθρώπου 

 Είναι γνωστή αλλά και θεμελιώδης για τον Χριστιανισμό η διακήρυξη του 

Κυρίου μας: ‘Οστις θέλει οπίσω μου ελθείν…». Δεν βιάζει κανέναν ο 

Κύριος να τον ακολουθήσει και να γίνει οπαδός του. 

Σέβεται την ελευθερία μας και απλώς μας παροτρύνει και μας γνωρίζει τα 

κέρδη που θα έχουμε κοντά του. 
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Ο Κύριος όσο και οι Απόστολοι αλλά και όλοι οι Χριστιανοί κήρυτταν την 

αλήθεια, καλούσαν τους ανθρώπους στην πίστη ποτέ όμως με τη βία. Α-

ντίθετα ενώ οι ίδιοι εταλαιπωρούντο από τους ανθρώπους κανένα δεν 

ταλαιπώρησαν για να τον αναγκάσουν να γίνει Χριστιανός. Ο Απόστολος 

των Εθνών Παύλος γράφει στην προς Κορινθίους Επιστολή του για την 

συμπεριφορά των αποστόλων «Λοιδοούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι 

ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν». 

 Αυτή ήταν πάντοτε η γραμμή ενέργειας του Χριστιανισμού έναντι των 

ανθρώπων. Αν δια μέσω των αιώνων σημειώθηκαν ορισμένα έκτροπα στο 

όνομα του Χριστιανισμού αυτά προέρχονται από παρεξηγήσεις και δεν είναι 

παρά εξαιρέσεις οι οποίες και καταδικάζονται από την εκκλησία και 

αποδοκιμάζονται ως Ξένες συμπεριφορές προς τον Χριστιανισμό. 

 Ο Χριστιανισμός που πρώτος και μόνος κήρυξε την ανεκτίμητη αξία της 

αθάνατης ανθρώπινης ψυχής «Τι ωφελήσει…». Τα λόγια αυτά απετέλεσαν 

τότε πραγματική επανάσταση. 

 Αν σήμερα μερικοί κόπτονται για την ελευθερία αυτοί χωρίς ίσως να το 

γνωρίζουν δεν προβάλλουν δικά τους συναισθήματα αλλά εκείνα ακριβώς 

που ο Χριστός δίδαξε. Και αυτά ακόμα τα περίφημα δικαιώματα του 

ανθρώπου και οι σχετικές διακηρύξεις σε διάφορες εποχές για τα οποία 

τόσος θόρυβος γίνεται που αλλού έχουν τη ρίζα τους παρά στην θρησκεία 

του Χριστιανισμού για την ανθρώπινη ψυχή και την αξία της. 

(3) Ο χριστιανισμός είναι η Θρησκεία της Αγάπης 

 Ο Χριστιανισμός ευθύς εξ’ αρχής και δια στόματος του Χριστού διακήρυξε 

ότι, ο θεός είναι μέγας, παντοδύναμος μεγαλειώδης και εξαίσιος, πανάγιος 

και πάνω από όλα. Είναι και πατέρας μας. 
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 Η αλήθεια ότι ο θεός είναι ο πατέρας όλων μας δημιουργεί σχέσεις 

αδελφών μεταξύ των ανθρώπων. Αφού είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου 

πατέρα είμαστε μεταξύ μας αδέλφια. Αποτελούμε μια οικογένεια. Και 

ακόμη περισσότερο αφού η οικογένεια αυτή είναι πνευματική είναι 

ανώτερη των συνήθων οικογενείων. Η αδελφοσύνη που διδάσκει ο 

χριστιανισμός ενώνει, χαροποιεί, στηρίζει, βοηθά, κάνει ανάλαφρη τη ζωή 

και οδηγεί τον άνθρωπο στην επιτυχία. 

 
β. Στην κατάργηση της δουλείας 

 Στην εποχή μας πολύς λόγος γίνεται για την ελευθερία. Και όλοι 

αισθανόμαστε αντιπάθεια προς κάθε είδους στέρηση της ελευθερίας. 

 Όμως αν σήμερα βρίσκουμε ότι η δουλεία είναι αντίθετη προς το ηθικό μας 

αίσθημα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 

φωνή του φωτισμένου Χριστιανισμού μέσα μας. Γιατί προτού έρθει ο 

Κύριος και κηρύξει την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων ως τέκνα του θεού 

ο θεσμός της δουλείας ήταν καθεστώς, φοβερό και απαίσιο. Και είναι 

γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο Χριστιανισμός είναι εκείνος που έσπασε τα 

δεσμά της δουλείας. 

 Στη αρχαιότητα η δουλεία δεν θεωρείτο αντίθετη προς τη φύση του 

ανθρώπου. «Τη δουλεία την θεωρούσαν ως φυσικό θεσμό». Ήταν 

απόλυτη ιδιοκτησία των κυρίων των. Αυτοί μπορούσαν να τους πωλήσουν 

ή να τους σκοτώσουν χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. 

 
γ. Στην καλλιέργεια της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων 

 Όταν λέμε αγάπη νοούμε την παρόρμηση να επιθυμούμε το καλό του 

συνανθρώπου μας. Είναι ψυχική τάση που έχει αναπτυχθεί μέσα στον 
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άνθρωπο και ασφαλώς ακολούθησε την πορεία της πνευματικής του ανάπτυ-

ξης.  

 Ο Απόστολος Παύλος στην Προς Κορινθίου επιστολή του εξυμνεί την 

αγάπη ως εξής: «Αν μιλώ τις ανθρώπινες γλώσσες ή τις γλώσσες των 

αγγέλων δίχως όμως να έχω και αγάπη δεν είμαι τίποτα περισσότερο από 

ένα χάλκινο αντικείμενο που βγάζει ήχο, ή ένα κύμβαλο που θορυβεί.» 

 «Και αν είμαι προφήτης και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και κατέχω κάθε 

γνώση και έχω τόση πίστη ώστε και τα βουνά να μετακινήσω, αλλά δεν 

έχω αγάπη δεν είμαι τίποτα.» 

 Οι Χριστιανοί υπερβάλλοντας την αρνητική αγάπη, που γνώριζαν κάποτε, 

ακολούθησαν τη θετική εντολή του Ιησού. «όσα αν θέληται ίνα ποιώσιν 

υμίν οι άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείται αυτοίς ομοίως». 

 Είναι γεγονός πανθομολογούμενο ότι την αγάπη την έφερε στον κόσμο ο 

Χριστιανισμός, γιατί και προηγουμένως γινόταν λόγος περί αγάπης αλλά 

επρόκειτο μάλλον για τη φυσική αγάπη. 

 Την αγάπη αυτή παρουσίασε στον κόσμο πρώτος ο Χριστός μας με τη 

διδασκαλία του και την όλη ζωή του και ιδιαίτερα με τη συμπεριφορά του 

κατά τα άγια πάθη του. 

Είναι γεγονός ότι ως τότε ο κόσμος δεν είχε αντικρίσει τέτοιο και τόσο 

πλούτο αγάπης. Έκτοτε η όψη του κόσμου άλλαξε χάρη στη Χριστιανική 

αγάπη της οποίας οι διάφορες εκδηλώσεις έδωσαν μορφή ανώτερη, 

ευγενέστερη αγιότερη στη ζωή της ανθωπότητας. 

 Νοσοκομεία, Γηροκομεία, Ορφανοτροφεία και κάθε είδους αγαθοεργά 

ιδρύματα έχουν γίνει με την επίδραση του χριστιανικού πνεύματος και της 

αγάπης. Το πνεύμα ακόμη της κοινωνικής δικαιοσύνης, και της ισότητας 
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μεταξύ των ανθρώπων, οφείλεται στην αγάπη και την αδελφοσύνη που ο 

Χριστός έφερε. 

 Σήμερα εμείς γεννημένοι στη Χριστιανική κοινωνία η οποία έχει διαποτιστεί 

επί αιώνες με τα διδάγματα του Χριστιανισμού και της Χριστιανικής αγά-

πης δεν είναι εύκολο να εκτιμήσουμε όπως πρέπει το μέγεθος της 

προσφοράς αυτής που λέγεται Χριστιανική αγάπη. 

  Ο πραγματικός Χριστιανός είναι γεμάτος συμπάθεια, στοργή, 

ευσπλαχνία, αλτρουισμό, αυτοθυσία, αυταπάρνηση, καλοσύνη, και είναι 

έτοιμος να προσφερθεί χάρη των άλλων. 

 Το θαύμα αυτό της Χριστιανικής αγάπης έχει και του πολέμιούς του. 

Ισχυρίζονται οι πολέμιοι του χριστιανισμού ότι όλα αυτά είναι επιτεύγματα 

και αποτελέσματα του πολιτισμού. Αλλά σε αυτό δίνεται η απάντηση ότι 

και προ Χριστού είχε αναπτυχθεί πολιτισμός αξιόλογος. Ο πολιστιμός 

όμως αυτός δεν μπόρεσε να προσφέρει τότε, ότι αργότερα πρόσφερε ο 

Χριστιανισμός και μάλιστα στο κεφάλαιο, της αγάπης.  

  Βλέπουμε ακόμα και σήμερα όταν οι σύγχρονοι πολιτισμένοι άνθρωποι 

απομακρύνονται από τον Χριστό και τη θρησκεία του μεταβάλλονται σε 

αγρίους και απανθρώπους. Δυστυχώς ο πολιτισμός μας δε διέγραψε ούτε 

τους πολέμους ούτε τις αγριότητες ούτε τις απανθρωπιές, γιατί έμεινε χωρίς 

Χριστό και χωρίς την αγάπη του Χριστού. 

 
δ. Κατά την Τουρκοκρατία 

  Για την προσφορά του Χριστιανισμού στην επιβίωση του έθνους κατά 

την περιόδο της Τουρκοκρατίας ομιλεί ωραία σε μια αφήγηση ένα Γάλλος 

Ιησουίτης. Γράφει για τη ζωή στη Σαντορίνη κατά το 17ο αιώνα «Πολλές 

φορές απορώ πως κατόρθωσε να επιβιώσει η Χριστιανική πίστη στην 
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Τουρκία και πως υπάρχουν στην Ελλάδα 1.200.000 Ορθόδοξοι. Και να 

σκεφτεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρωνα, και του 

Διοκλητιανού, έχει υποστεί ο Χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από 

αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η ανατολική εκκλησία… Και όμως, οι 

Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν Χριστιανοί…». 

 Αλλά η μεγαλύτερη προσφορά του Χριστιανισμού στο Έθνος μας κατά την 

Τουρκοκρατία υπήρξε το Κρυφό Σχολειό. «Το Κρυφό Σχολειό δεν είναι 

θρύλος. Αυτό συντήρησε και διατήρησε τον βαθύτατο πόθο του 

τυρρανουμένου έθνους, να επιβιώσει, παρά τις καταδιώξεις, παρά την 

φοβερά πίεση και την στέρηση τόσων αμέσων αναγκών, που ήτο φυσικό 

να οδηγήσουν προς τον εξισλαμισμό. 

 «Εις το Κρυφό Σχολείο διετηρήθη η χρυσή άλυσις, η οποία συνέδεε τους 

υποδούλους Έλληνας, με τον αιώνα του Περικλέους, με τους 

Μαραθωνομάχους και του Σαλαμινομάχους… με τον Φίλιππο και τον 

Αλέξανδρο, επίσης με τους Βυζαντινούς, τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, 

τον Νικηφόρο Φωκά και μέχρι τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. 

 Θα τελειώσουμε με μια υπόθεση: τι θα γινόταν, αν δεν υπήρχαν «Κρυφά 

Σχολειά»; Τουλάχιστον τους πρώτους δύο αιώνες της δουλείας που 

απαγορεύοντο τα Ελληνικά Σχολεία από τον Κατακτητή; Θα 

αφομοιωνόμασταν σίγουρα από τους κατακτητές. Θα χάναμε την 

εθνικότητά μας και την πίστη μας. 

 
ε. Στην Επανάσταση του 1821 

  Το 1821 «όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» άναψε ο σπινθήρας 

στην καρδιά των Ελλήνων και ανδρώθηκε το πυρ και ξεχύθηκαν από τα 

βουνά και τις θάλασσες οι Μαυρομηχαλαίοι, οι Κολοκοτρωναίοι, οι 
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Μιαούληδες και οι Κανάρηδες για του Χριστού την Πίστη την αγία και της πα-

τρίδος την Ελευθερία. Και ενώ ο πόλεμος άναβε στο Μωριά, στην Στερεά, την 

Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα Νησιά ο Πατριάρχής Γρηγόριος ο Ε’ και πλήθος 

άλλως λαϊκών και κληρικών πότιζαν με το αίμα τους το δέντρο της 

Ελευθερίας. 

 Την προσφορά της εκκλησίας και του κλήρου στην Επανάσταση του 1821 

την γνωρίζουν οι πάντες. 

 Μια χαρακτηριστική μαρτυρία είναι και του Ιακώβου Ρίζου Υπουργού των 

Εκκλησιαστικών το 1832. 

  «Ποσάκις καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος το Ελληνικό 

Ιερατείον έδωσε δείγματα ηρωϊκού Χριστιανισμού. Ποσάκις αψηφείσαντες 

εαυτούς οι σεβάσμιοι της εκκλησίας ποιμένες έθεντο τας ψυχάς υπέρ των 

προβάτων. Ποσάκις η μειλίχειος του ευαγγελίου φωνή ενθουσίασε κατά των 

εχθρών της πίστεως τους υπέρ αυτής αγωνιζομένους.» 

Όπως επίσης και η άλλη μαρτυρία του Θρασύβουλου Ζαίμη το 1852. «η 

ορθόδοξος εκκλησία διετήρησεν εν τοις περιπετείας των χρόνων την 

πνευματιή και εθνική ενότητα των Ελλήνων…». 

  Ένα ακόμη σπουδαίο στοιχείο είναι και εκείνο που αναφέρει ο 

πρωτοπρεσβύτερος Ευαγ. Παχυγιαννάκης στη μελέτη του «Ο κλήρος της 

Εκκλησίας της Κρήτης κατά τη επανάσταση του 1821»: 

Ο ιερός κλήρος της Κρήτης πρόσφερε πάντοτε από το υστέρημά του «γυμνός 

και πένης» ότι είχε σε χρήμα, τροφές και κειμήλια ιερά για να στηρίξει τον 

αγώνα για την Ελευθερία της Πατρίδας. 
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 Οι καλόγεροί παρά την καθαρώς θρησκευτική αποστολή τους αναδείχτη-

καν περίφημοι διοργανωτές των εθνικών αγώνων, θαυμάσιοι εμψυχωτές 

του λαού και τέλος θαρραλέοι αγωνιστές της ελευθερίας. 

στ. Στο Μακεδονικό Αγώνα 

 Στα πρώτα χρόνια του εικοστού αιώνα δεσπόζει ο Μακεδονικός 

αγώνας εναντίον Τούρκων και Βουλγάρων. Δεσπόζουσα φυσιογνωμία είναι ο 

Παύλος Μελάς. Ήταν βαθιά Χριστιανική προσωπικότητα και πάνω στην πίστη 

του Χριστού στήριξε τον αγώνα και τη θυσία του. 

Όμως δεν ήταν μόνο ο Μελάς. Οι Μητροπόλεις ήταν τα κέντρα από 

όπου ξεκινούσε ο αγώνας. Οι Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, 

Καστορίας, Μελενίκου, Σερρών, Ελευθερουπόλεως, Δράμας, Κοζάνης κ.ά. 

είναι από τα περιφημότερα κέντρα κατά τους χρόνους αυτούς. 

 Ο Μητροπολίτης Γρεβενών Αιμιλιανός Λαζαρίδης υπήρξε ο πρώτος 

εθνομάρτυρας Ιεράρχης του Μακεδονικού αγώνα. 

Ο Μητροπολίτης Μελενίκου Ασημιάδης κατακρεουργήθηκε και αυτός από 

τους Βούλγαρους για τη ζωηρότατη εθνική δράση του. 

Ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Γερμανός Σακελλαρίδης σφαγιάστηκε 

από τους Βουλγάρους γιατί αντέδρασε ηρωικά στα σχέδια περί καταλήψεως 

της Μακεδονίας. 

Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης υπήρξε από τις ηγετικές 

μορφές του μακεδονικού αγώνα. Έφθασε στην Καστοριά το 1900 όταν η 

κατάσταση ήταν απελπιστική. Οι δολοφονίες και η τρομοκρατία στην ύπαιθρο 

είχαν ενταθεί. Ιερείς και δάσκαλοι εγκατέλειπαν τις θέσεις τους από φόβο για 

την τύχη που τους περίμενε. Ο Καραβαγγέλης ανέλαβε το έργο του γεμάτος 

πίστη και θάρρος. Γενναίος και τολμηρός φρόντισε να καταρτίσει μια ελληνική 
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οργάνωση στην περιοχή του, για να αντιμετωπίσει τις βιαιότητες των συμμο-

ριών των Βουλγάρων. Από το 1901 άρχισε τις μεγάλες περιοδίειες του στα 

χωριά της Καστοριάς. Μετά άρχισε και τις αναφορές του προς την Ελληνική 

Κυβέρνηση ζητώντας Αξιωματικούς και αγωνιστές για τη Μακεδονία. Και ήταν 

τόσο τολμηρά τα σχέδιά του ώστε η Κυβέρνηση δυστυχώς δεν τολμούσε να 

του απαντήσει. 

 
ζ. Στους αγώνες του Έθνους και μέχρι σήμερα 

Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913: Κατά τους αγώνες αυτούς κύριος παράγοντας 

και μεγάλος εμψυχωτής υπήρξε η πίστη στο Χριστό και την Εκκλησία. 

Βορειοηπειρωτικός αγώνας: Κατά τα χρόνια εκείνα (1914) δύο Μητροπολίτες 

είναι η ψυχή του βορειοηπειρωτικού αγώνα. Ο Μητροπολίτης 

Δροϋνουπόλεως Βασίλειος και Κονίτσης Σπυρίδων. Ο Μητροπολίτης 

Σπυρίδων υπήρξε η αρχή και ηγεσία του Βορειοηπειρωτικού αγώνα γιατί 

αυτός οργάνωσε το αυτονομιστικό κίνημα της Βορ. Ηπείρου, εν μέσω πολλών 

δυσχερειών καταδιωκόμενος όχι μόνο από τους Αλβανούς αλλά δυστυχώς και 

από τους τότε διοικούντες στην Ελλάδα. 

Τέλος από τους Ιταλούς εξαπολύθηκε άγριος διωγμός κατά του κλήρου και 

εξορίστηκαν οι περισσότεροι Μητροπολίτες και το πλείστο των ιερέων της 

Βορείου Ηπείρου. 

Οι αγώνες της χριστιανικής εκκλησίας για τη διατήρηση του ελληνισμού της 

Θράκης και των Δωδεκανήσων. Ως ελάχιστα δείγματα της προσφοράς του 

Χριστιανισμού έχομε: 

(α) Τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Πολύκαμπο Βαμβάκη ο οποίος 

διέσωσε την εποχή αυτή χιλιάδες Έλληνες από την μανία των Βουλγάρων. 
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(β) Τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Φιλάρετο Βαφειάδη ο οποίος πιάστηκε, 

φυλακίστηκε για την αντιβουλγαρική του στάση. 

(γ) Τον Μητροπολίτη Χίου Ιερώνυμο Γοργία ο οποίος ύψωσε στη Χίο τη 

σημαία της Ελευθερίας αφού προηγουμένως είχε πρωτοστατήσει για την έ-

νωση της Χίου και των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. 

(δ) Τον Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολο μαζί με τους ιερείς και τους 

δασκάλους της Νήσου οργάνωσε στις 7 Απριλίου 1919 σε όλα τα χωριά της 

Νήσου συλλαλητήρια υπέρ της Ενώσεως με τη μητέρα Ελλάδα. Παρόμοια 

συλλαλητήρια οργανώθηκαν από τον κλήρο στη Σύμη, την Κάρπαθο και άλλα 

Νησιά. 

 
η. Στο παιδί 

 Για τον χριστιανισμό τα παιδιά είναι προσωπικότητες ψυχές κατ’ εικόνα 

και ομοίωσιν Θεού, και επομένως με άπειρη αξία. Είναι χαρακτηριστική η 

έκφραση του Αγίου Κλήμεντος Αλεξανδρείας για τα παιδιά. Τα ονομάζει Άνθη 

του γάμου και δείχνει με την ονομασία αυτή τη διάθεση του Χριστιανισμού 

απέναντί τους. 

 Είναι γνωστή η σκηνή εκείνη όταν οι μητέρες της Παλαιστίνης θέλησαν 

να φέρουν τα παιδιά τους στο Χριστό για να τα ευλογήσει. Τότε οι μαθητές, 

τους εμπόδισαν να μην ενοχληθεί ο Κύριος όπως ενόμιζαν. Επενέβει όμως 

αμέσως ο Χριστός για να καθορίσει με την επέμβασή του την θέση του 

χριστιανισμού και της εκκλησίας του προς τα παιδιά. Ο Ευαγγελιστή Μάρκος 

σημειώνει ότι ο Ιησούς αγανάκτησε για τη στάση των μαθητών του και τους 

είπε: Άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με και μη κωλύετε αυτά των γαρ τοιούτων 

εστί η βασιλεία του Θεού και εναγκαλισάμενος αυτά κατηυλόγει τεθείς τας 

χείρας επ’ αυτά. 



 

 17 

Στην αρχαία κοινωνία το πέταγμα των βρεφών στο δρόμο ήταν απόλυτο 

δικαίωμα των γονέων τώρα με την επίδραση του χριστιανικού πνεύματος η 

φοβερή αυτή πράξη επισύρει την εσχάτη των ποινών. Η εκκλησία επέβαλε το 

επιτίμιο του φονέως στους γονείς που απέρριπταν τα παιδιά τους. Αυτό 

σημαίνει ότι θεωρεί την πράξη αυτή αληθινό φόνο. 

Η στοργή αυτή της εκκλησίας συνεχίστηκε με αυξανόμενο ρυθμό. Ο Μέγας 

Κων/νος διέταξε όπως στους γονείς που δεν είχαν τα μέσα να θρέψουν τα 

παιδιά τους να δίνεται χρηματικό βοήθημα από το Δημόσιο ταμείο. 

 Εκεί που η εκκλησία εκδηλώθηκε πλούσια ήταν τα ορφανά παιδιά. Καθ’ 

όλη τη βυζαντική περίοδο την συστηματική επιμέλεια των ορφανών είχε 

αναλάβει η εκκλησία επικεφαλής δε της όλης κινήσεως ήτο ο επίσκοπος όστις 

κατά τον Χρυσόστομο έπρεπε να διακρίνεται από της των ορφανών προνοίας. 

 Το χριστιανικό πνεύμα για το παιδί, δια της εκκλησίας διεπότισε ολόκληρη 

τη Βυζαντινή περίοδο και από το Βυζάντιο μεταδόθηκε στην Ευρώπη. 

 Έτσι βλέπουμε σήμερα η Χριστιανική αγάπη για το παιδί να έχει 

δημιουργήσει σ’όλο τον κόσμο πληθώρα έργων περίθαλψης των παιδιών. 

 
θ. Στη γυναίκα 

 Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο προσφοράς του Χριστιανισμού στην 

ανθρωπότητα και τον πολιτισμό γενικότερα είναι η εξύψωση της γυναίκας. 

Στην προ Χριστού κόσμο, αλλά και στις σύγχρονες μη Χριστιανικές θρησκείες 

η θέση της γυναίκας ήταν και είναι άθλια. Οι γυναίκες στέναζαν κάτω από 

βαρύ ζυγό, δεν είχαν δικαιώματα. Αποτελούσαν απλή ιδιοκτησία των ανδρών, 

θεωρούνταν ως πράγματα περισσότερο παρά ως όντα λογικά και ελεύθερα 

λέει ο ιστορικός: «Και εις τας αυτάς, τας μάλλον προηγμένας κοινωνίας του 
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αρχαίου κόσμου… βλέπομεν υποτιμωμένην την αξίαν της γυναικός, ήτις εθε-

ωρείτο υπεξουσία του ανδρός». 

Στο Κοράνιο, το ιερό βιβλίο του Μωαμεθανισμού διαβάζουμε: «Οι άνδρες είναι 

ανώτεροι των γυναικών». Είναι γνωστό ότι στο Μωαμεθανισμό οι γυναίκες 

έχουν αποκλειστεί από κάθε κοινωνική ανατροφή και ανάπτυξη πνευματική. 

Επίσης ο θεσμός της πολυγαμίας τι άλλο αποτελεί παρά εξευτελισμό της 

γυναίκας; 

 Ο Κύριος δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Εκ των 

ανθρώπων, η Παναγία κατέχει την πρώτη τιμητική θέση στο Χριστιανισμο. 

Οι Μυροφόρες γίνονται οι πρώτες Απόστολοι του γεγονότος της 

Αναστάσεως του Χριστού. Η εκκλησία τιμά εξίσου τους μάρτυρας, άντρες 

και γυναίκες. Είναι όλα αυτά αποτελέσματα της διδασκαλίας του 

Ευαγγελίου. «ουκ ενί άρσεν και θήλυ πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ 

Ιησού». 

 Με το κήρυγμα αυτό του Ευαγγελίου, η γυναίκα γίνεται και αυτή μέλος του 

μυστικού σώματος του Χριστού. Η οικογένεια και ο γάμος κηρύσσεται από 

το Χριστιανισμό «μέγα μυστήριο» θεσμός ιερός και άγιος, ισόβιος και 

αδιάλυτος, ο εξευτελισμός της γυναίκας με την πολυγαμία εξαφανίζεται. Με 

τον τρόπο αυτό η γυναίκα είναι πλέον ισότιμη προς τον άντρα, αληθινή 

σύζυγος προς αυτόν. 

 Και μόνο τα λίγα αυτά φτάνουν για να δείξουν καθαρά πόσο μεγάλη και 

αποτελεσματική υπήρξε η επίδραση του Χριστιανισμού στην εξύψωση της 

γυναίκας. 
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3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

- Είναι γεγονός ότι, δύο θεσμοί ισχυροί, άρρηκτα συνδεδεμένοι στην Ι-

στορική Πορεία του Ελληνικού Έθνους είναι ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. 

Όμως! Κατά καιρούς έρχεται στην επιφάνεια, συνήθως από τους 

λεγόμενους «προοδευτικούς», το θέμα του χωρισμού Κράτους και Εκκλησίας. 

Και διερωτάται κανείς: Τι είναι αυτό που τόσο τους ενοχλεί ώστε να επιζητούν 

μετά μανίας την αλλαγή και κατάργηση του νομικού καθεστώτος που διέπει 

σήμερα τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας; Οι δήθεν «προοδευτικοί» ας μας 

πουν επιτέλους σε τι έβλαψε η Ορθόδοξη Εκκλησία την πατρίδα μας και 

ζητούν τον χωρισμό; 

Αντιθέτως, εμείς πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ωφέλησε τα μέγιστα το 

έθνος μας. Αρκεί και μόνο να θυμηθούμε ότι κατά την διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας η Εκκλησία κατόρθωσε να διαφυλάξει την ελληνική γλώσσα 

και συγχρόνως την θρησκευτική και εθνική συνείδηση του υπόδουλου 

ελληνισμού. Αλήθεια, σκέφτηκε κανείς από τους δήθεν «προοδευτικούς» πως 

αν χανόταν η ελληνική γλώσσα ίσως σήμερα να μην υπήρχε ελληνικό κράτος; 

- Αξίζει τον κόπο στο σημείο αυτό να επισημάνουμε τις δηλώσεις του 

σημερινού ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, Γκενάντι 

Ζιουγκάνοφ, που ας θεωρηθούν συγχρόνως και ως απάντηση στους δήθεν 

«προοδευτικούς», ο οποίος μεταξύ άλλων λέει τα εξής: «Το μεταρρυθμιστικό 

ΚΚΡ δεν είναι αντιθρησκευτικό, όπως στο παρελθόν, επειδή σήμερα οι αξίες 

και η ιδεολογία του απορρέουν από τις ίδιες αξίες και ιδέες της Ορθοδοξίας. Ο 

ιδεολογικός μας αρχηγός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο αντίχριστος είναι το 

νεοφιλελεύθερο κίνημα που υπονομεύει τα χριστιανικά ιδεώδη» («Τα Νέα» 
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12/12/1998). Κατά δε την επίσκεψή του στο Βλαδιβοστόκ και μετά την 

συνάντησή του με τον εκεί Αρχιεπίσκοπο τόνισε μεταξύ άλλων ότι: 

«Οφείλουμε να αποφύγουμε την οποιασδήποτε μορφής επανάληψη των 

τραγικών λαθών του παρελθόντος, που οδήγησαν στην διαφωνία και στην 

αντιπαράθεση των δύο κορυφαίων εθνικών δυνάμεων, Πολιτείας και 

Εκκλησίας» («Ελεύθερος Τύπος» 20/9/2006). Αντιλαμβάνεται κανείς την 

σημασία των παραπάνω δηλώσεων, όταν μάλιστα προέρχονται από 

έναν κομμουνιστή ηγέτη, ο οποίος αναγνωρίζει την Εκκλησία ως 

κορυφαία εθνική δύναμη της πατρίδος του. 

Τα λίγα που στην παρούσα έρευνα αναφέρθηκαν είναι τα βασικά, τα 

θεμελιώδη στοιχεία της προσφοράς του Χριστιανισμού. Οι μεγάλες γραμμές 

που χάραξε ο χριστιανισμός είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

πολιτισμού με βαθιά εσωτερικότητα και την πνευματική και κοινωνική 

ανύψωση της ανθρωπότητας στα σημερινά επίπεδα. 

 Ο χριστιανισμός εξακολουθεί ως αόρατη και πανταχού παρούσα 

δύναμη να επιδρά στα ήθη και τους τρόπους ζωής των λαών της Δύσεως και 

εκεί ακόμη όπου απουσιάζει κάθε ιδέα περί Ευαγγελίου και Ομολογίας και 

Εκκλησίας. Η προσφορά του Χριστιανισμού δεν αναφέρεται μόνο στο 

παρελθόν, ούτε αποτελεί θεμέλιο ζωή μόνο μέχρι σήμερα. Ο Χριστιανισμός 

είναι η ελπίδα, είναι το μέλλον. Είναι εκείνος που μπορεί να στηρίζει τον 

κόσμο μέχρι το τέλος της υπάρξεώς του. Επειδή, στο πρόβλημα της ενότητας 

των λαών, ιδιαίτερα η Ορθοδοξία προσφέρει την άριστη επίλυση, διότι δεν 

προβάλλει τον ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, αλλά την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΑΓΑΠΗ. 

Πέρασαν από τη γη μας πολλές θρησκείες και ιδρυτές θρησκειών. 

Κανείς όμως δεν ήταν τόσο ανθρώπινος όσο ο Ιησούς. Ήρθαν για να δώσουν 
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νόμους διακυβερνήσεως. Εκείνος ήρθε να μας πει πώς να γίνουμε άνθρωποι. 

Γι’ αυτό εκόμισε στον κόσμο τον αιώνιο και τον πιο ανθρώπινο Νόμο, τον Νό-

μο της Αγάπης. Μόνο με τον Νόμο αυτό η ζωή εξανθρωπίζεται και επέρχεται 

η ηθική ημέρωση της παγκόσμιας κοινωνίας. Εάν η κοινωνία, οι άνθρωποι 

σήμερα σπαράσσονται, είναι επειδή έχουν απομακρυνθεί από το Νόμου Του, 

το Νόμο της Αγάπης. 

Τέλος, το Ελληνικό Έθνος που πολλά οφείλει για την ύπαρξή του και 

την δόξα του μέχρι σήμερα στην Χριστιανική του πίστη, εάν θέλει να έχει 

μέλλον, πρέπει να επανέλθει στις ρίζες του και να παραμείνει στην γεμάτη 

αγάπη θρησκεία του, που επεκτάθηκε όχι γιατί καταπιέζει, αλλά το αντίθετο, 

γιατί στην ανθρώπινη σχετική ελευθερία, και αγάπη, αντέτεινε την θεία αγάπη 

και απόλυτη ελευθερία. 
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