
Σαφῶς καί ὑπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις γιά νά ἀνα -
γνωριστεῖ κάποιος ἐπίσημα ὡς ἅγιος ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Ἔχει περάσει ὡς ἀντί ληψη ὅτι γιά νά θεωρηθεῖ κάποιος
ἅγιος χρειάζονται γραφειοκρατικές διαδικασίες καί νά
εἶναι γνωστός στήν οἰκουμένη γιά τήν καλή του διαγωγή
καί τήν πίστη στόν Θεό ἤ νά θαυματοποιεῖ ἐν ζωῇ. Ἡ ἀλή -
θεια εἶναι ὅμως πολύ πιό ἁπλή. Στήν παράδοση τῆς Ὀρθό -
δοξης Ἐκκλησίας αὐτό πού χρειάζεται γιά νά ἀνακη ρυχ -
θεῖ ἡ ἁγιότητα κάποιου ἀνθρώπου, εἶναι μόνο ἡ συνείδηση
τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλη σίας. Ἡ μαρτυρία τῶν ἀνθρώ -
πων πού τόν γνώρισαν καί τόν ἔζησαν ἀπό κοντά εἶναι ἡ
πιό οὐσιαστική καί καθοριστική γιά τήν καθολική ἀνα -
γνώ ριση τῆς ἁγιότητάς του. Ἡ ἀναγνώριση αὐτή ἦταν
συνήθως αὐθόρμητη καί ποτέ δέν ἀπαιτοῦσε τυπικές καί

17. Ποιά εἶναι τά κριτήρια καί οἱ προϋποθέσεις γιά νά
ἀνα γνωριστεῖ κάποιος ἄνθρωπος ὡς ἅγιος ἀπό τήν
Ἐκκλησία; Πῶς φτάνει τό ἁρμόδιο σῶμα στήν ἀπό -
φαση αὐτή; Ὑπάρχουν διαφορές στά κριτήρια βάσει
φύλου;
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περίπλοκες διαδικασίες. Δέν χρειαζόταν κάποια ἐπίσημη
ἐκκλησιαστική πράξη, ἀλλά ἀβίαστα κλῆρος καί λαός ἀπέ -
διδαν τίς τιμές τοῦ ἁγίου σέ κάποιο χαριτωμένο πρόσωπο.
Ὑπῆρχαν μάλιστα καί περιπτώσεις ὅπου παρά τήν ἀντί -
δραση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλη -
 σίας τιμοῦσε ὡς ἅγιο κάποιο πρόσωπο καί στή συνέχεια
ἀξίωνε τήν ἀναγραφή του στά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως συνέβη μέ τούς ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, ἅγιο Συ-
μεών τόν Νέο Θεολόγο, Πατριάρχη Φώτιο, ἅγιο Νεκτάριο
Πενταπόλεως κ.ἄ. Καί μάλιστα σέ περιπτώσεις πού ἐπί -
σκοπος ἐπιθυμοῦσε νά ἀνακηρύξει κάποιον ἅγιο χωρίς
τή συμμαρτυρία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀνα -
κή ρυ ξη ἔμενε χωρίς ἀντίκρισμα. Ἀντιθέτως στίς ὁμο λο -
γίες τῆς Δύσης ἡ ἀνακήρυξη τῆς ἁγιότητας κάποιου προ-
σώπου τυγχάνει περίπλοκης νομικῆς διαδικασίας πού
κυρίως θυμίζει δικανικές διεργασίες. 

Συνεπῶς ὁ ἅγιος ἀναγνωρίζεται ἀπό τό λαό τοῦ Θεοῦ,
δηλαδή ἀπό τούς κατοίκους μίας πόλης στήν ὁποία ἔζη -
σε, εἴτε ἑνός χωριοῦ, ἤ μιᾶς μονῆς, οἱ ὁποῖοι τόν γνώρι-
ζαν καί τοῦ ἀναγνώριζαν τήν πίστη καί τόν ἐνάρετο βίο.

Καί ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἁγιότητα ποτέ δέν ἀναγνωρίζεται
ὅσο ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι ἀκόμα στή ζωή, διότι ἀκόμα
καί οἱ τέλειοι μπορεῖ στό τέλος τῆς ζωῆς τους νά ἐκπέ -
σουν, καθώς οἱ δοκιμασίες καί οἱ πειρασμοί ποτέ δέν
παύουν νά ὑπάρχουν. Γι’ αὐτόν τό λόγο ἄν βρέθηκε μέ-
χρι τό τέλος σέ διαρκῆ μετάνοια, πίστη καί ἀγάπη καί
δέν ὑπάρχει ἄλλο κώλυμα, μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐπίγεια
παρουσία του, ἡ Ἐκκλησία μας ἀρχίζει νά ἀκούει προσε-
κτικά τίς μαρτυρίες τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καί νά ἀφου -
γκράζεται τό αἴτημά τους. Ἀπό ’κεῖ κι ἔπειτα περιμένει
μερικά χρόνια γιά νά ἐνδυναμωθεῖ αὐτό τό κοινό αἴτημα
τῆς ἁγιότητας κάποιου προσφιλοῦς προσώπου καί ἐλέγ -

αναζητωντασ την αγιοτητα
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χει καλοπροαίρετα τό ἔργο, τή ζωή καί τή διδασκαλία του.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ οἰκεῖος ἐπίσκοπος, στήν ἕδρα τοῦ ὁποίου
ἔζησε ὁ ἅγιος, αἰτεῖται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὡς
μητέρα Ἐκκλησία, νά ἐπικυρώσει πανηγυρικά μέ συνο-
δική πράξη αὐτή τήν ἐπιλογή, ἡ ὁποία οὐσια στι κά ἀνήκει
στόν ἁπλό λαό τοῦ Θεοῦ1. 

Ἀπό τή στιγμή τῆς ἐπίσημης ἀναγνώρισης τῆς ἁγιό -
τητας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἑνός ἁγίου, συ-
ντάσσεται ἡ ἀσματική ἀκο λου θία του ἀπό τούς ἁρμό -
διους ὑμνογράφους, ἁγιογραφεῖται ἡ εἰ κό να του, ἐγγρά -
φε ται στά δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας, ὁρίζεται ἡ ἐτή σια
ἡμε ρομηνία ἑορτῆς του καί Ναοί πλέον μποροῦν νά οἰκο -
δομη θοῦν καί νά ἀφιερωθοῦν στό ὄνομά του. Οὐσια στι -
κά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν κάνει τίποτε ἄλλο
ἀπό τό νά μετουσιώνει τό βίωμα τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ γιά
κάποιον ἅγιο. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἁγιότητα σέ

Β. Περι αγιοκαταταξησ
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1. Θυμίζουμε ὅτι κατά τόν ἴδιο τρόπο ἀναγνωρίζονταν καί ὡς
«Οἰκουμενικές» οἱ σύνοδοι κατά τή διάρκεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
ἱστορίας. Ὅταν οἱ ἐμπλεκό με νοι ἱεροί Πατέρες καί οἱ τοπικοί ἄρχο -
ντες συγκαλοῦσαν μία σύνοδο δέν τό ἔκα ναν αὐτό θέλοντας ὁπωσδή -
ποτε νά συγκαλέσουν μία Οἰκουμενική Σύνοδο, ἀλλά αὐτή ἀναγνωρι -
ζόταν καί ἐπικυρωνόταν ὡς «Οἰκουμενική» ἀπό μία ἐρχόμενη σύνοδο
ἀρκετά χρόνια ἀργότερα. Καί αὐτό συνέβαινε διότι οἱ ἀποφάσεις τῆς
συνόδου ἔπρε πε νά δοκιμαστοῦν καί νά γίνουν καθολικά ἀποδεκτές
ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τή συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Γι’ αὐτόν τό λόγο ἔχουμε συνόδους οἱ ὁποῖες συγκλήθηκαν ὡς «Οἰ -
κου με νικές» ἀλλά ἡ συνείδηση τοῦ κόσμου λίγα χρόνια ἀργό τερα τίς
ἀπέρριψε καταδικάζοντάς τες ὡς ληστρικές. Καί ἀπό τήν ἄλλη, τοπι-
κές σύνοδοι ἀναγνωρίστηκαν ἀργότερα ὡς «Οἰκουμενικές», καθώς οἱ
ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν δοκιμάστηκαν ἀπό τήν πάροδο τοῦ χρό-
νου, ἐγκολπώθηκαν ἀπό τή συνείδηση τοῦ κόσμου καί ἀπέκτησαν οἰ -
κουμενική ἐμβέλεια καί διάσταση. 
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κάποιον ἄνθρωπο, ὅταν αὐτή μαρτυρεῖται ἀπό τό πλή-
ρωμά της. Καί γι’ αὐτό τό λόγο δέν ὑπῆρχαν ἐπίσημες
πράξεις ἀνακηρύξεως ἁγίων ἀπό τήν ἀρχαία Ἐκκλησία,
καθώς δέν τίς θεωροῦσαν ἀναγκαῖες. Αὐθόρμητα, κλῆρος
καί λαός, ἔδειχναν τήν τιμή τους πρός αὐτόν πού ἀνα -
γνωρι ζόταν ἅγιος ἀπό τή συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλῶς
ἐνέγραφαν τά ὀνόματα τῶν ἁγίων στά μαρτυρολόγια,
ἁγιολόγια, συναξάρια ἤ δίπτυχα. Ἀνάλογα μέ τή φήμη
τοῦ ἁγίου, ἡ τιμή ἐλάμβανε τοπικό ἤ γενικότερο χαρα-
κτήρα, μέχρι νά υἱοθετηθεῖ σιγά-σιγά ἀπό ὁλόκληρη τήν
Ἐκκλησία. Ἀκόμα καί ὅσοι ἀναγνωρίστηκαν ἅγιοι μέ
ἐπίσημη συνοδική Πράξη, ἐτιμῶντο ἤδη ὡς ἅγιοι ἀπό τόν
λαό. Π.χ. τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, πρίν τή συνοδική
ἀναγνώριση τῆς ἁγιότητάς του, τόν τιμοῦσαν ὡς ἅγιο
στή Θεσσαλονίκη καί στό Ἅγιον Ὄρος. Καί ὁ ἅγιος Κο -
σμᾶς ὁ Αἰτωλός ἀναγνωρίσθηκε ἅγιος χωρίς πράξη τοῦ
Πατριαρχείου, περιληφθείς στά συναξάρια τό 1819. Μά-
λιστα ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, ζώντας στά τελευ -
ταῖα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, συνέγραψε πραγματεία
ὑπό τόν τίτλο: «Ὅτι οἱ νεομάρτυρες εἶναι ἅγιοι καί
πρέπει νά τιμῶνται ὡς τοιούτοι καί ἄνευ κανονικῆς δια-
γνώσεως τῆς Μεγάλης Εκκλησίας».

Ἐννοεῖται ὅτι καμία διαφορά δέν ὑπάρχει βάσει φύ-
λου, ἀλλά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἄντρες καί γυναῖκες, δύνα-
νται νά εἰσέλθουν στήν κατάσταση τῆς ἁγιότητας καί ὁ
θεάρεστος βίος τους νά γίνει πρότυπο πρός μίμηση ἀπό
τό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Στήν Ὀρθό δοξη
Ἐκκλησία δέν ὑπάρχουν γρήγορες καί μαγικές συνταγές
περί ἁγιότητας, ἀλλά κατάθεση πίστεως, μετάνοια, ἀγα -
θή προαίρεση, καλή ἀγωνία καί διαρκής μέχρι τέλους
ἀγώνας. 

αναζητωντασ την αγιοτητα
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Βεβαίως στούς ἀγωνιστές τῆς πατρίδας μας χρω στοῦ -
με πάρα πολλά καί γι’ αὐτό τούς τιμοῦμε καί τούς σε-
βόμαστε γιά ὅ,τι ἔκαναν γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς σήμερα
ἐλεύθεροι. Στίς ὁριακές καταστάσεις τῆς δουλείας πού
πέρασε τό ἔθνος μας βλέπουμε ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό καί
ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας ἦταν καθοριστικές γιά τήν
ἐπιβίωσή του. Ἡ πίστη μας ἦταν τό σημεῖο ἀναφορᾶς
καί στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων γιά νά ὑπάρ -
χει ἡ διαφοροποίηση ἀπό τούς κατακτητές μουσουλμά-
νους. Ἔτσι αὐτή ἡ πίστη, ὅσο ἁπλοϊκή κι ἄν ἦταν (καθώς
λόγῳ τῆς ἀγραμματοσύνης δέν ὑπῆρχε σοβαρή κατήχη-
ση), στήριξε ἑκατομμύρια συμπατριῶτες μας κατά τή
διάρκεια τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Ὅταν οἱ Ἕλληνες ξεση-
κώθηκαν, αὐτό πού τούς χαρακτήριζε ἦταν ἡ κοινή πί-
στη, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ ἑνοποιός δύναμη πού τούς κρα -
τοῦσε δεμένους κατά τή διάρκεια τοῦ ἀπελευθερωτι κοῦ
ἀγώνα. Γι’ αὐτό τό ἰδανικό τοῦ χριστιανικοῦ φρονήμα-
τος, πού ἦταν συμπαγές μέσα τους, ἀγωνίστηκαν καί
κέρδισαν τήν ἐλευθερία τους. Ἔτσι σέ κάθε ἐμψυχωτικό
λόγο τῶν ὁπλαρχηγῶν πρός τούς ἀγωνιστές ἀκουγόταν
τό σύνθημα «ἀγωνιζόμαστε ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος»,
διότι ἡ πίστη ἦταν τό ἰδανικό πού τούς ἕνωνε (ἡ πατρίδα
οὔτως ἤ ἄλλως). Ἔλεγε ὁ Παπαφλέσσας: «Ἕλληνες, πο-
τέ μήν ξεχνᾶτε τό χρέος σέ Θεό καί σέ Πατρίδα! Σ’ αὐτά
τά δύο σᾶς ἐξορ κίζω ἤ νά νικήσουμε ἤ νά πεθάνουμε κά-
τω ἀπό τή Σημαία τοῦ Χρι στοῦ». Καί ὁ ὅρκος τῶν Ἱε ρο -
λοχιτῶν ἦταν ὁ ἑξῆς: «...Ὡς Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί
υἱός τῆς ἡμετέρας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλη -

18. Οἱ ἐθνομάρτυρες γιατί δέν ἔχουν ἀνακηρυχτεῖ ἅγιοι,
ἀφοῦ ὑπε ρασπίστηκαν τήν πατρίδα καί τήν πίστη μας;

Β. Περι αγιοκαταταξησ
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 σίας, ὁρκίζομαι ... νά διαμείνω πιστός εἰς τήν Θρησκείαν
μου καί εἰς τήν Πατρίδα μου. Ὁρκίζομαι νά χύσω καί
αὐτήν τήν ὑστέρα ρανίδα τοῦ αἵματός μου ὑπέρ τῆς Θρη-
σκείας καί τῆς Πατρίδος μου. Νά χύσω τό αἷμα μου, ἵνα
νικήσω τούς ἐχθρούς τῆς Θρησκείας μου ἤ νά ἀπο θάνω
ὡς Μάρτυς διά τόν Ἰησοῦν Χριστόν...». 

Ἀπό ’κεῖ καί πέρα ὅμως ἄλλα εἶναι τά κριτήρια πού
θέτει ἡ Ἐκκλη  σία περί ἁγιότητας καί ἄλλα τά κριτήρια
τῆς Πολιτείας γιά νά τιμηθεῖ ὁ δίκαιος ἀγώνας τῶν Ἑλλή -
νων ἀγωνιστῶν. Οἱ ἐθνομάρτυ ρες πού ἀγωνίστηκαν γιά
τήν ἐλευθερία τῆς θρησκείας καί τοῦ ἔθνους μας, μπορεῖ
νά ἦταν ἀνδρεῖοι καί δεινοί πολεμιστές, ἀλλά δέν μπο -
ροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἦταν καί ἅγιοι. Καί σφαγές διέπρα-
ξαν καί πάθη εἶχαν καί μῖσος καί ἐκδικητικότητα. Μήν
ξεχνᾶμε ὅτι παράλληλα μέ τόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα
ἐναντίον τῶν Τούρκων προκαλέσαμε καί δύο ἐμφύλιους
πολέμους μεταξύ μας. Ὅλα αὐτά οὐδεμία σχέση ἔχουν
μέ τήν κατάσταση τῆς ἁγιότητας. 

Χαρακτηριστικό τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ ἀντίθεσή
του σέ κάθε μορφή βίας. Κάτι τό ὁποῖο ὑπέδειξε καί
ἀπέδειξε περίτρανα ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος ὅταν ἦρθε
στόν κόσμο. Ὅταν πολλοί Ἰσραηλῖ τες περίμεναν ἕναν
ἄρχο ντα μέ οὐράνια ἐξουσία νά τούς ἀπελευθε ρώσει ἀπό
τή δουλεία τῶν Ρωμαίων καί νά τούς καταστήσει πάλι τό
ἔνδοξο Ἔθνος καί τόν περιούσιο λαό τοῦ Θεοῦ, Ἐκεῖνος
μιλοῦσε γιά ἀγάπη καί ταπείνωση. Ἀρνήθηκε τή βία,
ἀρνήθηκε τά ὅπλα καί τόνιζε ὅτι ὅταν δίνεις μάχαιρα,
μάχαιρα θά λάβεις (Ματθ. 26, 52). Σταυρώθηκε ἐκού σια
συγχωρώντας τούς σταυρωτές Του. Δέν κράτησε σέ κα-
νέναν κακία καί μέχρι τέλους ἔδειχνε μέ τό παράδειγμά
Του ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση τοῦ χριστιανοῦ πού
θέλει νά Τόν ἀκολουθήσει. Ἐάν ἐρχόταν μέ λεγεῶ νες
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ἀγγέλων καί ἐλευθέρωνε τόν Ἰσραηλιτικό λαό ἀπό τό ζυ-
γό τῶν Ρωμαίων καί τόν ἀποκαθι στοῦ σε ὡς ἔνδοξο καί
περιούσιο λαό, ποιό θά ἦταν τό παράδειγμα πού θά ἔδι -
νε σέ ὅλες τίς μεταγενέστερες γενεές καί σέ ἐμᾶς σήμε-
ρα; Μά αὐτό τῆς βίας, τοῦ πολέμου καί τῆς ἀντίδρα σης
σέ ὅλους καί σέ ὅλα! Σέ τί θά διέφερε τότε ἀπό ὅλους
ἐκείνους τούς αἱμοσταγεῖς ἡγέτες τῆς παγκόσμιας ἱστο -
ρίας πού μέ τή δύναμη τῆς πυγμῆς καί τοῦ ξίφους κατέ-
σφαξαν ἑκατομμύρια συνανθρώπους μας; Ὅμως τό κέ-
ντρο τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ ὀδύνη καί τό πάθος τοῦ
Θεοῦ μας! 

Ὑπό αὐτές τίς προϋποθέσεις ἡ κάθε μορφή πολέμου
(ὅσο δίκαιος καί δικαιολογημένος κι ἄν φαίνεται) δέν
μπορεῖ νά ταυτιστεῖ μέ τήν Ἐκκλησία, τή χριστιανική πί-
στη καί τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἀρνή -
θηκε κάθε μορφή βίας καί πιστά ἀκολούθησε τό παρά-
δειγμά τοῦ Ἱδρυτῆ της προτιμώντας τό μαρτύριο, τήν
ἀγάπη καί τήν ταπείνωση ἀπό τήν ἔνοπλη ἀντίδραση
ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν της. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τούς ἐθνο μάρ -
τυ ρες κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, εἴχαμε καί
χιλιάδες νεομάρτυρες (τούς ὁποίους δυστυχῶς ξεχνᾶ με),
οἱ ὁποῖοι χωρίς νά πάρουν ὅπλα στά χέρια τους ἀγωνί -
στη  καν κι ἐκεῖνοι, μέ τόν τρόπο τους, γιά νά ἀπελευ -
θερωθεῖ τό Ἔθνος ἀπό τούς κατακτητές. Τρανό παρά-
δειγμα ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω λός, ὁ ὁποῖος παρ’ ὅλο
πού μποροῦσε νά μείνει στήν ἡσυχία τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
περιόδευσε σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, μιλοῦσε γιά Χριστό, κή-
ρυττε τό Εὐαγγέλιο στούς ἀπαίδευτους συμπατριῶτες
του, βάπτιζε τά παιδιά καί ἵδρυε σχολεῖα σέ ὅλη τή χώρα
γιά νά μήν μείνουν οἱ νέοι ἀγράμματοι. Κατέθεσε τήν
ἀγωνία καί τήν πίστη του, μερίμνησε γιά χιλιάδες οἰκο -
γένειες, δίδαξε τήν ἀγάπη ἔμπρακτα καί ἔδωσε ἐλπίδα
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στόν κουρασμένο ἀπό τό ζυγό λαό μας. Καί στό τέλος
μαρτύρησε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγάπη
τῶν συμπα τριω τῶν του. Κι ἔτσι ἁγίασε! 

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος κατά τή διάρ-
κεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, παρ’ ὅλο πού δέν ἔλαβε μέ-
ρος ὡς μάχιμος (εἶχε τήν εἰδικότητα τοῦ ἀσυρματιστῆ),
ἀργότερα ὅταν ἔγινε μοναχός ἀρνή θηκε νά λάβει τό ὕψι -
στο ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης, καθώς θεωροῦσε τόν ἑαυτό
του ἀνάξιο λόγῳ τῆς (ἀναγκαστικῆς) συμμετοχῆς του
στόν πόλεμο, καθώς μέ ἐντολές μέσῳ ἀσυρμάτου πού
ἔδινε μπορεῖ ἔστω καί ἀκουσίως νά συνέβαλε στό φόνο
κάποιου στρατιώτη. 

Μάλιστα ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας κατά τῆς βίας καί τοῦ
πολέμου εἶναι τόσο σαφής ὥστε ἔχει θεσπίσει ἱερούς κα-
νόνες οἱ ὁποῖοι ὁρί ζουν μέχρι καί τρία χρόνια ἀκοινω νη -
σία σέ ὅποιον ἀκόμα καί ἀκου σίως σκότωσε σέ πόλεμο.
Καί αὐτό τό ἔκανε γιά λόγους καθαρά ποιμαντικούς. Ἡ
Ἐκκλησία θέλει νά θυμίζει στόν ἐμπλεκόμενο στόν πόλε-
μο (καί κατ’ ἐπέκταση σέ ὅλους μας) μέ τόν ἀποκλεισμό
του ἀπό τή θεία κοινωνία, τό μέγιστο τῆς ἀποδοκιμασίας
της ἐναντίον τῆς φρίκης τοῦ πολέμου. Παρ’ ὅλο πού μπο -
ρεῖ νά φαίνεται ἄδικη πρός τό πρόσωπο αὐτό, διότι στόν
πόλεμο σέ ἀναγκάζουν νά πᾶς, δέν ἔχεις ἐπιλογή, ἡ Ἐκκλη -
σία ὡς φιλόστοργη μητέρα τονίζει πάντα τήν ἀνάγκη γιά
συμφιλίωση καί ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί
σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά δικαιολογήσει τή
χρήση βίας ἀπό τούς πιστούς της. 

Ἀκόμα καί ἡ εὐλογία τῶν ὅπλων κατά τή διάρκεια
τοῦ ἀπελευ θερω τικοῦ ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων ἑρμηνεύεται
μόνο ὡς περιπτωσιολογική καί δέν μπορεῖ νά ταυτιστεῖ
μέ τήν ἐπίσημη στάση τῆς Ἐκκλη σίας τοῦ Χριστοῦ περί
βίας καί πολέμου. Ἡ ἀνθρώπινη ἀγανάκτηση τετρακο-
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σίων ἐτῶν δουλείας ἔκανε καί τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλη -
σίας νά συστρατευτοῦν μέ τά ἀνθρώπινα πάθη. 

Ὁ δρόμος τοῦ χριστιανοῦ ὅμως εἶναι σταυραναστάσι-
μος. Ὅποιος θέλει νά ἀκολουθήσει τόν Χριστό, αὐτός εἶναι
ὁ μόνος δρόμος πρός τήν ἁγιότητα. «Ὅποιος σέ χτυπήσει
στό δεξί μάγουλο γύρισέ του καί τό ἀριστερό» (Ματθ. 5,
39), εἶπε ὁ Χριστός, ἀλλά τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι
δίνω τέλος στό κακό, ὅτι δέν συνεχίζω τή βία, ὅτι δέν δι-
αιωνίζω τήν ἁμαρτία, ὅτι πράττω τό ἀγαθό ὁτιδήποτε κι
ἄν μοῦ κάνουν! Ἄν ἀπαντήσω στό κακό μέ κακό, ποιό θά
εἶναι τό ἀποτέλεσμα; Νά συνεχιστεῖ ἡ βία! Ὅταν ἀπα -
ντάω στό κακό μέ καλό μόνο τότε σταματάει τό κακό! 

Σχετικά ἀναφέρει ὁ Γέροντας Σωφρόνιος: «Ἡ κοσμι-
κή ζωή εἶναι θεμελιωμένη στή δύναμη, στή βία. Ὁ σκο-
πός τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἀντίστροφος. Ἡ βία δέν ἀνήκει
στήν αἰώνια ζωή. Καμία πράξη πού ἐπιβάλλεται μέ τή
βία δέν μπορεῖ νά μᾶς σώσει».

Βεβαίως εἴμαστε ἐλεύθεροι νά χρησιμοποιοῦμε ὅπλα
καί πυγμή, ἀλλά νά μήν ἔχουμε τήν ἀπαίτηση νά λεγό-
μαστε χριστιανοί. Ὁ κάθε ἔνοπλος ἀγώνας (δίκαιος ἤ
ἄδι κος δέν ἔχει σημασία) ἐμπεριέχει βία καί φρίκη, κάτι
πού ὁ Θεάνθρωπος ἀρνήθηκε γιά τόν Ἑαυτό Του καί τά
πλάσματά Του. Τό παράδειγμά Του εἶναι ξεκάθαρο καί
πολύ δύσκολο, ἀλλά ὅποιος συνταχθεῖ μαζί Του θά κερ-
δίσει τήν ἁγιότητα! Τά πρότυπα τῶν ἀνθρώπων πού
ἁγίασαν σέ τέτοιες ἀκραῖες καταστάσεις εἶναι χιλιάδες!
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνη σάτω ἑα τόν
καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθεῖτω μοι»
(Μάρκ. 8, 34).
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Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν βιάζεται νά ἀνακη -
ρύξει τήν ἁγιό τητα κανενός, ἀλλά περιμένει ἕνα ἱκανό
χρονικό διάστημα, ἀφου γκρά ζεται τό κοινό αἴσθημα καί
πειθαρχεῖ στή συνείδηση τοῦ πι στοῦ λαοῦ, ὅταν κάποιος
χαριτωμένος ἄνθρωπος θεωρεῖται ἅγιος. Συνε πῶς, ἡ χρο-
νική αὐτή περίοδος, ἡ ὁποία δέν καθορίζεται ἐπακρι βῶς,
εἶναι ἀρκετή γιά νά δοκιμαστεῖ ἡ φήμη κάποιου ἀνθρώ -
που καί νά ἀπο δειχθεῖ ἤ ὄχι ἡ ἁγιότητά του. Γι’ αὐτόν τό
λόγο εἶναι ἀδύνατο νά ἐξα πατήσει, τρόπον τινά, κάποιος
τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί νά «περάσει» ὡς ἅγιος
ἐνῶ στήν πραγματικότητα δέν εἶναι. Ἡ Ἐκκλη σία εἶναι
τό σῶμα τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό δέν μποροῦμε νά ξεχω-
ρίζουμε τόν Θεό ἀπό τήν Ἐκκλησία Του. Συνεπῶς, ὅπως
ὁ Θεός, ὡς Πάνσοφος καί Παντογνώστης, εἶναι ἀλάνθα -
στος στίς ἀποφάσεις Του, τό ἴδιο εἶναι καί τό σῶμα Του.

Ὅσοι ἐκφράζουν ἀμφιβολίες γιά τήν ἁγιότητα τοῦ Μ.
Κωνσταντίνου θεωροῦμε ὅτι μετά ἀπό τόσες μελέτες καί

20. Ὑπάρχει περίπτωση ἀνακήρυξης ἁγίων ἀπό σκοπι-
μότητα; Πολλοί ἐκφράζουν ἀμφιβολίες γιά τήν ἁγιό -
τητα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, πού σίγουρα προσέφερε
τά μέγιστα στήν ἐξάπλωση τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀλλά
μήπως ἀνακηρύχτηκε ἅγιος μέ κοσμικά κριτήρια; 

19. Ὑπάρχει κάποιος ἄνθρωπος πού νά τόν ἀνακήρυξε ἡ
Ἐκκλησία ἅγιο καί μετά νά ἀποδείχτηκε λάθος καί ἡ
Ἐκκλησία νά ἀπέσυρε τήν ἀνακήρυξη τῆς ἁγιότητας;
Ὑπάρχει περίπτωση ἕνας ἀνα γνω ρισμένος ἅγιος τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νά μήν εἶναι ἅγιος στό πρό-
σωπο τοῦ Θεοῦ; 
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ἔρευνες πού ἔχουν γίνει γύρω ἀπό τό πρόσωπό του, οἱ
ὁποῖες ἀποδεικνύουν καί δέχονται τήν ἁγιότητά του,
εἶναι μόνο κακεντρεχεῖς καί κακοπροαίρετοι. Σίγουρα
δέν μποροῦμε σέ αὐτό τό σημεῖο νά ἀναπτύξουμε ὅλα
ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού προσυπογράφουν τήν ἁγιότητα
τοῦ Μ. Κωνσταντίνου (ὑπάρχουν οἱ ἀντίστοιχες μελέτες
στίς ὁποῖες μπορεῖ νά ἀνα τρέ ξει ὁ ἐνδιαφερόμενος). Τό
μόνο πού μποροῦμε νά σημειώσουμε καί πρέπει νά τονί-
σουμε εἶναι ὅτι ἕνας ἄνθρωπος μέ τόσο μεγάλη ἐξουσία
στά χέρια του εἶχε μία τόσο δυνατή μετάνοια μέσα του,
ὥστε μόνο αὐτό φτάνει γιά νά ἀναλογιστοῦμε τό μέγε-
θος τῆς ἁγιό τητάς του. Καί ἐπειδή ξεχνᾶμε τή μετάνοια
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, γινόμαστε καί τόσο σκληροί
ἀπέναντι σέ ἀνθρώπους πού μπο ρεῖ νά εἶχαν ἁμαρτήσει
ἀλλά μετανόησαν. Ὁ Χριστός μας ὅμως προέταξε τή με-
τάνοια ὡς τό μόνο κλειδί πού ξεκλειδώνει τίς πόρτες τοῦ
παραδείσου (ἄς θυμηθοῦμε σχετικά τόν ἐκ δεξιῶν τοῦ
Χριστοῦ μετανοοῦντα ληστή ἐπάνω στό σταυρό). Πίστη
χωρίς μετάνοια δέν ὑπάρχει! Ἕνας μεγάλος ἅγιός μας, ὁ
Ἐφραίμ ὁ Σύρος, ἔλεγε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἡ σύ-
νοδος τῶν ἁγίων, ἀλλά τό πλῆθος τῶν ἁμαρ τωλῶν πού
μετανοοῦν, πού μονολότι εἶναι ἁμαρτωλοί ἔχουν στρα φεῖ
πρός τόν Θεό καί προσανατολίζονται πρός Ἐκεῖνον. 

Ἄς μή λησμονοῦμε ἀντίστοιχα τήν ἔντονη μετάνοια
τοῦ βασιλιᾶ Δαβίδ στήν Παλαιά Διαθήκη, ὁ ὁποῖος ἐπί -
σης τιμᾶται ποικιλοτρόπως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.
Ἐξάλλου ἕνα ἀπό τά κριτήρια πού ὁρί ζει ἡ Ἐκκλησία
γιά τήν ἀνακήρυξη τῆς ἁγιότητας εἶναι καί ἡ ἰδιαί τερη
συμβολή στήν ἐπικράτηση τῆς πίστης πού προσέφερε
κάποιος. Ἄς σκεφτοῦμε λίγο ὅτι χωρίς τόν Μ. Κωνστα -
ντῖνο δέν ξέρουμε πότε θά εἶχε βγεῖ ἡ Ἐκκλησία ἀπό τίς
κατακόμβες καί πόσο πολύ συνέβαλε καθοριστικά στό
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ὅλο οἰκοδόμημά της. Χάρη στόν Μ. Κωνστα ντῖνο συ-
γκλήθηκε ἡ Α´ Οἰκουμενική Σύνοδος (325), ὅπου καταδι-
κάστηκαν διάφορες αἱρέσεις πού ταλάνιζαν τήν Ἐκκλη -
σία, διασφαλίστηκε ἡ ἑνότητά της, ὁριοθετήθηκε τό ὀρθό -
δοξο δόγμα μέ τή συγγραφή καί σύνταξη τοῦ Συμβόλου
τῆς Πίστεως, θεσπίστηκε ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέ -
ρα ἀργίας καί λατρείας τοῦ Κυρίου μας. Ὁ γνώστης τῆς
ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας ἀναγνωρίζει ὅτι ἐλάχιστοι
ἄρχοντες ἐνδιαφέρθηκαν τόσο πολύ γιά τήν Ἐκκλησία
μας ὅσο ὁ Μ. Κωνσταντῖνος. Αὐτός ὁ ἅγιος τιμήθηκε ὀρθά
τόσο πολύ ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
ἀκριβῶς γιά ὅλα αὐτά τά πολύ σημαντικά κατορθώματά
του, ὥστε ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀνά τούς αἰῶνες ἔλα -
βαν τό ὄνομά του. Καί γι’ αὐτόν τό λόγο ἔλαβε τήν ἑπω -
νυμία «Μέγας», ὅσο λίγοι στήν ἱστορία. Ἐπίσης μαζί μέ
τή μητέρα του, ἁγία Ἑλένη, ὀνομάστηκαν Ἰσαπόστολοι,
τίτλο πού ἡ Ἐκκλησία ἀπένειμε σέ πολύ μεγάλους ἁγίους
πού ἀφιέρωσαν τή ζωή καί τό ἔργο τους στή διάδοση τοῦ
Χριστιανισμοῦ.

Ἐάν συνέβαινε νά ἀνακηρύχθηκε ἅγιος μέ κοσμικά
κριτήρια ἤ ἀπό πολιτική σκοπιμότητα, ὅλα αὐτά θά εἶχαν
ἐκπέσει κατά τή διάρκεια τῶν χρόνων. Ἐξάλλου πολλοί
ὑπῆρξαν χριστιανοί αὐτο κρά τορες τοῦ Βυζαντίου μέ με-
γάλο κοινωνικό καί πολιτικό ἔργο, ἀλλά δέν τούς ἀνα -
κήρυξε ἁγίους ἡ Ἐκκλησία μας. 
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