


 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η περίπτωση της Ελληνικής και Ρωσικής συνύπαρξης, των δεσμών που 

αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο λαών, και της πορείας των δύο μεγάλων εθνών μας 

στην Ιστορία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των διεργασιών που 

σχηματοποιούν την πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών, και των κρατικών συνόλων 

που αυτοί δημιουργούν.  

Στην περίπτωση της Ελλάδος και της Ρωσίας, η λάβα της Ιστορίας συνέπηξε στην 

δραματική μα και δημιουργική πορεία της, μια ενότητα ψυχών μεταξύ των δύο εθνών, 

ανεξάρτητη ακόμη και από την πορεία των κρατών στα οποία κατά περιόδους 

ανήκαν, και τα οποία δημιουργούσε το καθένα.  

Ο «δεσμός» στον οποίον αναφέρεται ο τίτλος της παρούσας έκδοσης, δεν 

προέρχεται από κάποια θεοκρατική διακυβέρνηση, κοινωνικό αταβισμό, ιδεαλιστική 

μονομέρεια ή πολιτική θεωρία.  

Θα αδικούσαμε τα δυο έθνη εάν ισχυριζόμασταν ότι η προσέγγισή τους υπήρξε μια 

απλή συγκυρία, ή ένα καπρίτσιο της Ιστορίας. Πιστεύουμε πως η φιλία αυτή, θα 

έπρεπε να αποτελέσει  αντικείμενο μελέτης (case study) μιας μοναδικής ιστορικής 

αλληλεπίδρασης και «από τα πάνω» και «από τα κάτω».  

Ο δεσμός ο οποίος εκδηλώνεται κατά κύματα μεταξύ των δυο λαών, είναι σχεδόν 

ενστικτώδης, όπως μεταξύ δυο χαμένων αδελφών που κατά διαστήματα 

επανασυστήνονται, και ξεπερνά τις κρατικές αποφάσεις και τα γεωπολιτικά και άλλα 

συμφέροντα.  

Είναι ένας δεσμός «από τα πάνω», όπου «επάνω» είναι οι αποφάσεις 

αυτοκρατόρων, θρησκευτικών ηγετών, αξιωματούχων και οικονομικών παραγόντων. 

«Επάνω» είναι, όμως, κυρίως και πρωταρχικά, η ίδια η Θεία Πρόνοια η οποία 

έστερξε να στηρίξει την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη θεμελιωμένη επί του πνευματικά 

ισχυρού Ελληνικού έθνους, με την ρωμαλεότητα και τον ρομαντισμό του Ρωσικού.  

Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο δεσμός αυτός αποδεικνύεται βαθύς, 

ενστικτώδης, αδιάσπαστος, και ιδιαιτέρως συναισθηματικός. Κυρίαρχη στην σύνδεση 

Ελλήνων και Ρως και στην δημιουργία αυτού του δεσμού, είναι η συμβολή του 

θηλυκού στοιχείου, το οποίο χαρακτηρίζεται όχι από την αρρενωπή πολεμική ρώμη ή 

το πρόσκαιρο πολιτικό συμφέρον και τον υπολογισμό, αλλά ακριβώς από όλα εκείνα 

τα βαθιά και άψαυστα θηλυκά χαρίσματα τα οποία κατέστησαν πνευματικές Μητέρες 

του μεγάλου ρωσικού βασιλείου μια ισχυρή ομάδα Βυζαντινών και Ρωσίδων 

πριγκιπισσών.  

Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε μερικές από αυτές. Είναι η Ρωσίδα ισαπόστολος Αγία 

Όλγα, η οποία μεταξύ Δυτικού και Ανατολικού δόγματος, προτίμησε την «ελληνική 

πίστη». Μάλιστα μετέβη η ίδια στην Κωνσταντινούπολη, το 957, προκειμένου να 

αντλήσει τα νάματα της πίστης στην πηγή τους. Η πριγκίπισσα Όλγα κυβέρνησε την 

χώρα ως το 962. Ο γιος της, Σβιατοσλάβος, παρέμεινε πιστός στην πατρώα 

παγανιστή θρησκεία. Ο εγγονός της, όμως, Βλαδίμηρος, έμελλε να αλλάξει για πάντα 

την πνευματική πορεία του λαού του.  



 

 

Μια άλλη πριγκίπισσα, τούτη την φορά, Βυζαντινή, ώθησε με την μοίρα της που την 

συνέδεσε μαζί του, αλλά και με την προσωπικότητά της, τον τροχό της Ιστορίας.  

Είναι η ΄Αννα η Πορφυρογέννητη (963-1011) κόρη του αυτοκράτορα Ρωμανού Β´ και 

της αυτοκράτειρας Θεοφανούς, αδελφή του Βασιλείου Β’ Βουλγαροκτόνου. Η ΄Αννα 

έγινε σύζυγος του εγγονού της Όλγας, πρίγκιπα Βλαντίμιρ της Ρωσίας, ο οποίος, για 

χάρη της Άννας, λέει η παράδοση, ασπάσθηκε την Ορθοδοξία και στην συνέχεια 

βάφτισε τον ρωσικό λαό.  

Η Ιστορία λέει, πως ο Βλαδίμηρος (ο οποίος όταν βαφτίστηκε, πήρε το όνομα 

Βασίλειος, προς τιμήν του κουνιάδου του) απείλησε να επιτεθεί στην 

Κωνσταντινούπολη, αν δεν του έδιναν την ΄Αννα. Απελπισμένη η πριγκίπισσα έκαμε 

υπακοή, εμπρός στο καλό της Αυτοκρατορίας, και πήρε τον δρόμο της ξενιτιάς, 

εκείνη η Πορφυρογέννητη, νόμιμη κόρη αυτοκράτορα που είχε γεννηθεί στο ειδικό 

πορφυρό δωμάτιο του βυζαντινού παλατιού, εκείνη που είχε αρνηθεί Φράγκους και 

Γερμανούς πρίγκιπες, για να ενωθεί με τον «βάρβαρο» ειδωλολάτρη, αφήνοντας 

πίσω της το Ιερό Παλάτιο  για τις καλύβες του Κιέβου. Μα, σαν ειδώθηκαν οι δυο 

τους, η Αννα θα θαυμάσει τον ρωμαλέο Ρώσο πρίγκιπα που είχε την ευγένεια  να την 

καλωσορίσει στην γλώσσα της, κι ο Βλαδίμηρος θα μαγευτεί από την Βυζαντινή 

αρχόντισσα που με την καλλιέργεια και την καλοσύνη της θα ευλογούσε το έθνος του. 

Η μακρά αλληλεπίδραση «εκ των άνω» δεν σταματά με την δύση της ελληνικής 

Μεσαιωνικής αυτοκρατορίας. Μια άλλη πριγκίπισσα,  η Ζωή Παλαιολογίνα (1455-

1503), κόρη του Θωμά,  γιου του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου και της 

Αικατερίνης,  πριγκίπισσας της Αχαΐας, ορφανή κι από τους δυο γονείς, μεγάλωσε ως 

Ρωμαιοκαθολική υπό την κηδεμονία του καρδιναλίου Βησσαρίωνος.  

Όταν, θέλοντας να προσεταιρισθεί τους Ρώσους, ο Πάπας Παύλος Β΄ έκαμε και 

πέτυχε συνοικέσιο της Ζωής με τον Ιβάν Γ΄, Μεγάλο Πρίγκιπα της Μόσχας, η Ζωή 

πήρε με την σειρά της τον δρόμο προς την νέα της πατρίδα. Με την άφιξή της όμως 

στην πρώτη ρωσική πόλη, το Πσκοφ, διακήρυξε ότι επανέρχεται στην Ορθοδοξία και 

άλλαξε το όνομά της σε Σοφία.  

Η Ζωή Παλαιολογίνα, φέροντας ως προίκα στον ρωσικό θρόνο, όλους τους τίτλους 

της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που της αναλογούσαν, ακολουθούμενη 

από μεγάλη συνοδεία πρώην αξιωματούχων, είναι αυτή που εισήγαγε το 

μεγαλοπρεπές τυπικό της Αυλής της Βασιλίδος των πόλεων στην Ρωσική αυλή, και 

κάλεσε αρχιτέκτονες να δώσουν αυτοκρατορική αίγλη στην νέα της πατρίδα, 

κτίζοντας ναούς, ανάκτορα και τείχη. 

Η Ζωή έπεισε τον Ιβάν Γ΄ να πάρει τον τίτλο του Καίσαρα (Caesar), παραφθορά του 

οποίου είναι η προσφώνηση «τσάρος». 

Ευφυής και διπλωμάτισσα, πιστώνεται ακόμα πως έπεισε τον σύζυγό της να πάψουν 

να είναι οι Ρώσοι υποτελείς στους Τατάρους, να συνενώσει δουκάτα και πριγκιπάτα 

υπό την εξουσία του, και να γίνει "τσάρος πασών των Ρωσιών". 

Εγγονός της Ζωής Παλαιολογίνας είναι ο περίφημος Ιβάν Δ΄ της Ρωσίας, ο 

αποκαλούμενος «Τρομερός». 



 

 

Γυναίκες λοιπόν, Ρωσίδες που γοητεύτηκαν από τον ελληνικό τρόπο, την 

καλαισθησία και την καλλιέπεια, και προσέγγισαν την νέα ελληνική πίστη με την 

θέρμη της Ρωσικής ψυχής, και Βυζαντινές αρχοντοπούλες που μετέφεραν στην 

μακρινή, λασπωμένη και χιονισμένη νέα τους γη την ηλιόλουστη, εύχαρι και 

μετρημένη ελληνική σκέψη, την αγάπη της τέχνης και της εκλεπτυσμένης ζωής που 

τους κληροδότησαν οι αιώνες των χρυσοποίκιλτων Μυκηναϊκών και Ελληνιστικών 

βασιλείων, των Μεσαιωνικών παλατιών και του ελληνικού τρόπου σκέψης και ζωής.  

Αυτό το «από τα πάνω» έγινε σιγά-σιγά κι «από τα κάτω». Για τους Έλληνες που, 

μετά την κοσμοσείστρια πτώση της Βασιλεύουσας την αποφράδα 29η Μαΐου 1453, 

ζούσαν στα πηχτά σκοτάδια της μουσουλμανικής Οθωμανικής κυριαρχίας, ένα 

λαμπερό φως ξεπροβάλλει από τον βορά. Είναι ο Μόσκοβος που περιμένουν να 

κατεβεί για να ελευθερώσει τους ομόδοξους Ορθοδόξους, όπως οι Βυζαντινοί πριν 

χρόνια και καιρούς, ελευθέρωσαν τους βορεινούς νέους γείτονές τους από την 

ταπεινότητα της νομαδικής ζωής και των αγροτικών δοξασιών τους, και τους έκαναν 

κοινωνούς του φωτός της Ελληνικής σκέψεως, και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας 

την Μόσχα σε «Τρίτη Ρώμη».   

Ο Μόσκοβος μπορεί να μην κατέβηκε ποτέ, παρά τις όποιες περιστασιακές κινήσεις 

συγκρατημένης γαλαντομίας της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης και των Ορλώφ, όμως 

προστάτεψε σιωπηλά όσους τόλμησαν να παλέψουν για την ελευθερία και το Γένος 

τους, όπως η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1771-1825) που κατέφυγε στον Ρώσο 

πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, Στρογκόνωφ, από τον οποίο ζήτησε να την 

προστατεύσει καθώς τα πλοία της έφεραν την ρωσική σημαία. Ο Στρογκόνωφ έσωσε 

την καπετάνισσα, στέλνοντάς την στην Κριμαία, σε κτήμα που της παραχώρησε ο 

Τσάρος Αλέξανδρος Α'.  

Μετά την δημιουργία του πρώτου νεοελληνικού κράτους, η Ρωσία έδωσε στην 

Ελλάδα τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελληνικής Πολιτείας, τον κόμη Ιωάννη 

Καποδίστρια (1776-1831), Γραμματέα της Αυτοκρατορίας, δηλαδή υπουργό 

Εξωτερικών του Τσάρου Αλεξάνδρου Α’. Αν και ο τραγικός κυβερνήτης 

δολοφονήθηκε από την «αντίδραση» της εποχής του, οι Έλληνες ως τις μέρες μας 

δεν έπαψαν να πιστεύουν σε έναν δίκαιο και ηρωικό ηγέτη σαν εκείνον, και να 

ελπίζουν και να προσβλέπουν στο «ξανθό γένος» των θρύλων. 

Μα και στα χειρότερα των σχέσεων των δύο κρατικών οντοτήτων, η «Κόκκινη 

Αρκούδα», η  Σοβιετική εκδοχή της μεγάλης Ρωσίας, η Ένωση Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών έγινε η κατ’ επιλογήν πατρίδα χιλιάδων Ελλήνων.  

Η πνευματική γοητεία της χώρας πίσω από την ομίχλη, ο ρομαντισμός του οράματός 

της κοινωνικής ισότητας, και η επαναστατική γενναιότητα που καθρεφτιζόταν στις 

μορφές των εργατών που πάλευαν για σιτάρι και ατσάλι, προσέλκυσε την ψυχή όσων 

είχαν ανάγκη μιας ψευδαίσθησης για να εκκολαφθούν.  

Μέσα στον χρόνο, το σφρίγος του ρωσικού έθνους, η υπομονή και το πάθος της 

ρωσικής ψυχής, έσμιξαν με τον ορθολογισμό της ελληνικής σκέψης, κι έκαναν ώστε 

αυτοί οι ορθολογιστές Έλληνες να ανακαλύπτουν το μαλακό τους περικάρδιο στην 

επαφή της ρωσικής ψυχής. 



 

 

Η εικόνα του Ρώσου «πατερούλη» στοίχειωσε φοιτητικά, εργατικά και 

πανεπιστημιακά δωμάτια. Στο όνομα της κόκκινης υπερδύναμης, χιλιάδες Έλληνες 

φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, σκοτώθηκαν και σκότωσαν ο αδελφός 

τον αδελφό με ένα απελπισμένο, πνιγμένο  πάθος που μόνο ένας Ντοστογιέφσκι θα 

μπορούσε να περιγράψει. 

Η ελληνική ψυχή με την σειρά της έδωσε τα κλειδιά στην Ρωσική, αναγορεύοντάς την 

σε ισχυρό προστάτη της.  Η Ρωσία συχνά απογοήτευσε τις ελληνικές προσδοκίες. 

Δυναμώνοντας, άρχισε να απομακρύνεται, σαν κόρη που έφτιαξε το δικό της σπιτικό 

-και τι σπιτικό, μεγαλοπρεπές και περιτειχισμένο- κι άφησε πίσω της την μάνα που 

μαράζωνε χωρίς την κόρη στο άγιο μα μαραμένο στήθος της.  

Και να που τα τελευταία χρόνια, στο πρόσωπο του δυναμικού όσο και αινιγματικού 

Προέδρου Βλαδίμηρου Πούτιν, ο ελληνικός λαός βλέπει έναν νέο τσάρο, έναν ηγέτη 

και προστάτη της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Είναι πράγματι καταλυτική η 

παρουσία του για την αγάπη των Ελλήνων προς την χώρα των χιλιάδων εκκλησιών 

που, ω του θαύματος, αν και παρέμειναν επί δεκαετίες στάβλοι υπό το κομμουνιστικό 

καθεστώς, ξανάγιναν εκκλησιές μεγαλοπρεπείς χάρις στην βαθιά πίστη του Ρωσικού 

λαού.  Η σπορά των Βυζαντινών, η μητέρα Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε στην κόρη 

Μόσχα ισχυρό το κύτταρο της πίστης και της αντίστασης. Να είναι άραγε οι Ρώσοι το 

«ξανθό γένος» που είχαν προφητεύσει οι ιερείς της σύγχρονης ιστορίας πως θα 

κάνουν να σηκωθούν ξανά τα Βυζαντινά εξαπτέρυγα στην Αγιά Σοφιά; Ο Χρόνος θα 

δείξει. Όπως και νάχει, η ελπίδα, τώρα όπως και τότε, στα χρόνια της Οθωμανικής 

επιβολής, κράτησε ζωντανή την φλόγα. 

Περιδιαβαίνοντας εν τάχει την εποποιία της Ελληνορωσικής φιλίας, γίνεται φανερό ότι 

είναι χαρά και τιμή να προλογίζω αυτό το βιβλίο στο οποίο πιστεύω πολύ. Πιστεύω 

στην συμβολή του στην κατανόηση του ελληνορωσικού δεσμού, και στην απήχηση, 

εδραίωση και επιβεβαίωσή του μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων. Τα κείμενα που το 

αποτελούν, δημοσιεύθηκαν στην πρωταρχική τους μορφή ως εβδομαδιαία άρθρα 

στην ιστορική εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ την οποία ίδρυσε το 1886 ο Δημήτριος 

Καλαποθάκης και την οποία είχα την τιμή να διευθύνω από την νέα εκδοτική της 

περίοδο τον Ιούνιο του 2013, έως την αναστολή της λειτουργίας της τον Ιούλιο του 

2019. 

Η σειρά αυτή των άρθρων του Αθανασίου Κωνσταντίνου, Στρατιωτικού Ιατρού τότε, 

και επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2019, Ευρωβουλευτού, συγκέντρωσαν πάραυτα και 

σε όλη την διάρκεια της δημοσιεύσεώς τους το ενδιαφέρον των αναγνωστών της 

εφημερίδος, οι οποίοι αναζητούσαν και μετά το πέρας της κυκλοφορίας της 

εφημερίδος, τρόπους να τα αποκτήσουν σε σώμα. Αυτή η έκδοση πιστεύω πως θα 

τους ικανοποιήσει. 

Ο ευρύτατος πλούτος των πληροφοριών που παρέχει ο συγγραφέας, από όλο το 

φάσμα της θρησκευτικής, πολιτικής, στρατιωτικής και πολιτιστικής ιστορίας των δυο 

εθνών,  ενισχύεται από την διεπιστημονική ευρυμάθεια και την συνδυαστική 

ικανότητά του, που καθιστούν τον Ελληνορωσικό Δεσμό, βιβλίο αναφοράς για την 

Ελληνορωσική κατανόηση.  



 

 

Επιπλέον, ως δώρο στον αναγνώστη, η γραφή του Αθανασίου Κωνσταντίνου, 

προσφέρει μια ελκυστική πνευματική άσκηση στην ελληνική γλώσσα η οποία έχει 

κακοποιηθεί βάναυσα τις τελευταίες δεκαετίες. 

Είναι επίσης προσδοκία μου το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα ακόμη νήμα στο 

υφαντό μιας ιστορίας που κανένας πόλεμος, κανένα συμφέρον, καμία αντιξοότητα 

δεν μπόρεσε να εμποδίσει. Γιατί αυτό είναι «θέλημα Θεού» αλλά και θέληση των δύο 

λαών μας. 

Με την ευχή ο δεσμός αυτός να πάει τα δύο έθνη μας εμπρός,  το καταθέτουμε στον 

θησαυρό της πολύτιμης φιλίας των δύο εθνών.  

 

ΕΙΡΗΝΗ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 



 
 
 
Περί τον 9° αιώνα μ.Χ., στην περιοχή η οποία αντιστοιχεί σήμερον στα κράτη 
της Βουλγαρίας, Σερβίας και Ρουμανίας, τα θεμέλια της εν γένει πολιτιστικής 
καλλιεργείας, του ηθικοπνευματικού πολιτισμού  των Σλάβων, ήσαν βυζαντινά. 
Κατά την ίδια περίοδο, στην περιοχή η οποία αντιστοιχεί νυν στα κράτη της 
Ρωσίας και Ουκρανίας, η κυρίαρχη πολιτιστική καλλιέργεια ήταν 
τρισυπόστατη: Διέθετε μιαν ισχυρά και βαθέως ενριζωμένη, κληρονομική 
προχριστιανική, παγανιστική συνιστώσα, μια πνευματική χριστιανική 
συνιστώσα και μιαν ευρυτέρα βυζαντινή συνιστώσα.  
 
Επίσης από  τις απώτατες καταβολές του, από την αρχή της ιστορίας του, ο 
ρωσικός πολιτισμός χαρακτηριζόταν από την δυναμική συνύπαρξη 
κοινοτήτων διαφορετικής πολιτιστικής ταυτότητος. Ο ρωσικός πολιτισμός είχε 
ως απαρχή τους Ανατολικούς Σλάβους, με τις ειδωλολατρικές τους 
πεποιθήσεις και τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής τους στις δασικές περιοχές της 
Ανατολικής Ευρώπης.  
 
Αυτός ο πρόωρος πολιτισμός επηρεάστηκε από τις γειτονικές Φινο-Ουγγρικές 
φυλές και από τους νομάδες, όπως τους Κιπτσάκους (την χαλαρά 
συνομοσπονδία τουρκικών φύλων η οποία περί τα μέσα του 11ου  αιώνος 
κατείχε την αχανή, ευρασιατική στέπα, εκτεινομένη από την επικράτεια 
βορείως της Αράλης και δυτικά έως την επικράτεια βορείως της Μαύρης 
θαλάσσης στην σημερινή Ρωσία και Ουκρανία. Η απωτέρα προέλευση αυτής 
της συνομοσπονδίας σχετίζεται με μογγολο-τουρανικά φύλα που κατοικούσαν 
εγγύς των κινεζικών συνόρων και μετεκινήθησαν προς την δυτική Σιβηρία 
κατά τον 9ο  αιώνα. Περί τα μέσα του 10ου  αιώνος μετεκινήθησαν έτι , 
«ωχρός- χλωμός») και τους Ιρανικούς λαούς της Ποντιακής Στέπας Οι Ρώσοι, 
ήδη από του  9ου  αιώνος μ. Χ., είχαν επεκτείνει λοιπόν τους οικονομικούς 
αλλά και πολιτικούς τους δεσμούς με την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. 
Εν πολλοίς παρόμοια δομικά πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά διέθετα 
και το Αυτοκρατορικό «Βυζάντιο». 

 

Κατά τον 9° αιώνα μ.Χ., Σκανδιναβοί υπερβόρειοι πολεμιστές-έμποροι, οι 
περιβόητοι Βάραγγοι, έθεσαν σταδιακώς υπό τον έλεγχό τους τις κύριες 



υδάτινες οδούς από της Βαλτικής μέχρις τον Εύξεινο Πόντο. Η διαδικασία 
αυτή εξεκίνησε περί το 860 μ.Χ., όταν ο λαός του Νόβγκοροντ προσεκάλεσε 
τον Βάραγγο Πρίγκιπα Ρούρικ να καταστεί ηγεμών του Νόβγκοροντ. Έτσι έως 
τα τέλη της 1ης χιλιετίας μ. Χ. οι Σκανδιναβοί Βάραγγοι ή Βίκινγκς συνέβαλαν 
και αυτοί στον σχηματισμό της ρωσικής ταυτότητος και της πολιτικής 
οντότητος της Κιέβινης Ρωσίας (Το μεσαιωνικό Κράτος των Ρως ή Κιεβινή 
Ρωσία (στην Αρχαία Ανατολική Σλαβική: Ρους, Ρούσκαγια ζέμλια,  και στην 
Αρχαία Σκανδιναβική Γκαρτζαρίκι) υπήρξε μια χαλαρά ομοσπονδία 
Ανατολικών Σλαβικών φυλών στην Ευρώπη από τα τέλη του 9ου  μέχρι τα 
μέσα του 13ου  αιώνος υπό την βασιλεία της Δυναστείας του Ρούρικ. Οι 
σύγχρονοι λαοί της Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας διεκδικούν 
τους Ρως ως πολιτιστικούς τους προγόνους.  
 
To 882 μ.Χ., ο διάδοχος του Ρούρικ, ο Όλεγκ, κατέλαβε το Κίεβο, όπου, περί 
το 912, τον διεδέχθη ο Πρίγκηψ Ιγκόρ (‘Ινγκβαρ), ο υιός του Ρούρικ. Η 
Δυναστεία του Ρούρικ διετήρησε την ηγεμονία της στην Ρωσία μέχρις το 1598. 
Τον 10° αιώνα μ.Χ., είχαν ήδη δημιουργηθεί και ευημερούσαν οι ρωσικές 
πόλεις-κράτη του Νόβγκοροντ, του Σμολένσκ, του Πσκοφ, του Κιέβου, του 
Σούζνταλ και του Βλαντίμιρ, βασιζόμενες επί το πλείστον  επί ενός 
πολυεπιπέδου και πολυσυνθέτου παγανιστικής εμπνεύσεως πολιτισμού και 
επί ενός λίαν ανεπτυγμένου εμπορίου.  
 
Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι των Ρως αυτών των πόλεων-κρατών, ήσαν το 
Βυζάντιο και οι Έλληνες γενικότερον οι οποίοι ζούσαν ήδη πριν από πάρα 
πολλούς αιώνες, στις βόρειες ακτές του Ευξείνου Πόντου. Επίσης, στην ίδια 
περίοδο, οι Ρως υφίσταντο διαρκείς επιδρομές από βάρβαρες ασιατικές 
νομαδικές φυλές, όπως οι Χαζάροι, οι Πετσενέγοι και οι προαναφερθέντες 
Πολόφτσυ - Πολοφτσιανοί. 

Εδώ πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, οι 
Υπερβόρειοι κατείχαν ιδιαιτέρως εξέχουσα θέση, θεμελιώνοντες την κατοπινή  
μυστηριακή – μαγικοθρησκευτική ιερατική σχέση μεταξύ Ελλήνων και 
Βαράγγων. Συμφώνως προς τις αρχαίες πηγές, οι Υπερβόρειοι κατοικούσαν 
σε μια χώρα πέραν του Βορέα, δηλαδή κάπου στην απέραντη στέπα βορείως 
της Θράκης. [Αναφορά στην Υπερβόρεια κάνουν οι αρχαίοι συγγραφείς 
Ηρόδοτος (Δ,13), Ησίοδος (Θεογονία, 211-235), ο γεωγράφος Στράβων 
(11.4.3.), ο ποιητής Πίνδαρος (Ίσθμια Ωδή 6 [...]καὶ πέραν Νείλοιο παγάν καὶ 
δι’ Υπερβορέους[...]) και ο Παυσανίας.  

Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους χάρτες η Υπερβορεία 
απεικονίζετο ως χερσόνησος ή νήσος  πέραν των εδαφών  της Γαλλίας. Στην 
φαντασία των περισσότερων υπήρχε μάλλον στα εδάφη της σημερινής 
Βρετανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Άλλες περιγραφές την 
τοποθετούν στην ευρυτέρα περιοχή των Ουραλίων]. Κατά την ελληνική 
μυθολογία, στο τέλος κάθε φθινοπώρου έως την εαρινή ισημερία, ήτοι 
περίπου για το ένα τρίτο του έτους, ο Θεός Απόλλων έφευγε από τους 
Δελφούς για την Υπερβορεία και τον αντικαθιστούσε ο φρατήρ του (εκ πατρός 
αδελφός) Διόνυσος. Ο χρυσομάλλης Απόλλων ταξίδευε έως την Υπερβορεία 
στο άρμα του, που το έσερναν κύκνοι και διέμενε στον Βορρά, για να 
επιστρέψει στην εορτή των Θεοφανίων. 



Στον έκτο παιάνα του, ο Πίνδαρος αναφέρεται στο εν Δελφοίς άλσος του 
Απόλλωνος, όπου αντηχούν χοροί και τραγούδια κορασίδων, δίπλα στον 
σκιερό «ομφαλό της γης». To μυθικοθρησκευτικό  πρότυπο αυτών των χορών 
πρέπει προφανώς να αναζητηθεί στον χώρο της τακτής αποδημίας του 
Απόλλωνος κατά τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή προς την γην των 
Υπερβορείων.  
 
Επίσης, ο ποιητής Αλκαίος, στον 1° του ύμνο, αποκαλύπτει τον μυητικό 
χαρακτήρα της χορείας των νέων γύρω από τον δελφικό τρίποδα, συμφώνως 
δε προς τον φιλόσοφο Ιμέριο («Λόγοι» 14:10) που παραδίδει τον ύμνο του 
Αλκαίου, ο Απόλλων, μετά τη γέννηση του, δεν ηκολούθησε την προσταγή του 
Διός να μεταβεί στους Δελφούς, αλλά με το άρμα του, που το έσερναν κύκνοι, 
επέταξε στην γη των Υπερβορείων. Όταν το επληροφορήθησαν οι Δέλφιοι 
συνέθεσαν παιάνα και με την λατρευτική μουσική αυλών καθώς και χορούς 
νέων πέριξ του τρίποδος, παρεκάλουν τον Θεό να επιστρέψει από τους 
Υπερβορείους. 

 

Ο Πίνδαρος αναφέρει και στον τρίτο «Ολυμπιόνικό» του ότι έφθασε στην 
χώρα των Υπερβορείων και ο Ηρακλής, από όπου προσεκόμισε τον κότινο 
(την αγριελιά) στην Ολυμπία, από τους κλάδους του οποίου εστεφανούντο οι 
Ολυμπιονίκες: «Και θα βάλει πέριξ της κόμης του, τον στέφανο της 
γλαυκοχρώμου ελαίας, την οποία κάποτε έφερε από την σκιερά πηγή του 
Ίστρου ο Αμφιτρυωνιάδης (Ηρακλής), ως κάλλιστο μνήμα των Ολυμπίων 
άθλων, αφού έπεισε με λόγο τον θεράποντα του Απόλλωνος δήμο των 
Υπερβορείων». Συμφώνως με τον Απολλόδωρο («Βιβλιοθήκη», 5:11), ο 
Ηρακλής μετέβη και πάλιν στην χώρα των Υπερβορείων απ’ όπου έφερε και 
τα χρυσά «μήλα των Εσπερίδων» (ενδέκατος άθλος). 

 

Όμως για τους θρυλικούς Υπερβορείους παρέχει πληροφορίες και ο 
σπουδαίος ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης 
(«Ιστορική Βιβλιοθήκη», Β.47) γράφει σχετικώς προς την Υπερβορεία: 
«Μυθολογούν δε ότι, σε αυτή εγεννήθη η Λητώ. Εξ ου και αυτοί τιμούν τον 
Απόλλωνα περισσότερον από τους άλλους θεούς. Είναι δε αυτοί ως ιερείς του 
Απόλλωνος, αφού καθημερινώς υμνούν συνεχώς αυτόν τον θεό με ωδές και 
τον τιμούν εξαιρετικώς...Έχουν δε οι Υπερβόρειοι κάποιαν ιδιαιτέρα διάλεκτο 
και οικειότατα διάκεινται προς τους Έλληνες και δη προς τους Αθηναίους και 
τους Δηλίους...ο Υπερβόρειος Άβαρις (ο διδάσκαλος του Πυθαγόρου) 
κατήλθεν το πάλαι στην Ελλάδα, για να ανανεώσει την εύνοια και συγγένεια 
προς τους Δηλίους». 

 

Κατά το δεύτερον ήμισυ του 10ου  και στις αρχές του 11ου μ.Χ. αιώνος, (980-
1015) ο Πρίγκηψ Βλαντίμιρ A', ηγεμών του Κιέβου, o αποκληθείς και Μέγας, 
συνήνωσε υπό την εξουσία του ένα μεγάλο μέρος των νοτίων και κεντρικών 
Ρως, υιοθέτησε δε την ορθόδοξη χριστιανική πίστη ως επίσημη θρησκεία των 
Ρως. Ο Βλαντίμιρ εισήγαγε μια νέα ιδεολογία, κοινή για τη βαραγγική άρχουσα 
τάξη και για τον σλαβικό απλό λαό του κράτους του. Μακροπροθέσμως η 
κίνηση του αυτή ομογενοποίησε πολιτισμικώς την επικράτεια των Ρως, ενώ 
ταυτοχρόνως εδημιούργησε λίαν ισχυρούς δεσμούς με την στρατιωτική και 
οικονομική υπερδύναμη της εποχής, το Βυζάντιον.  
 
Οι δεσμοί επεβεβαιώθησαν και με τον γάμο του με την πριγκίπισσα Άννα, 



αδελφή του Αυτοκράτορος Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου. Η Ορθόδοξος 
ρωσική Εκκλησία ηκολούθησε το βυζαντινό ορθόδοξο πρότυπο και με 
ιδιαιτέρα οξυδέρκεια και δημιουργικότητα, ενεσωμάτωσε σε αυτό 
προχριστιανικές παραδόσεις που επεβίωναν στην ρωσική λαϊκή ψυχή.  
 
Εμφανέστατα η υιοθέτηση του ορθοδόξου βυζαντινού Χριστιανισμού από τους 
Ρως έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο στην συνολική διαμόρφωση και ανάπτυξη 
της ρωσικής σκέψεως και λογοτεχνίας, εσηματοδότησε δε την γενικοτέρα 
ανάπτυξη των γραμμάτων στην Ρωσία και βεβαίως την υιοθέτηση του 
«κυριλλικού» αλφαβήτου. (Δύο αδελφοί μοναχοί από την Θεσσαλονίκη, ο 
Κύριλλος (827-869) και ο Μεθόδιος (815-885), εδημιούργησαν αυτό το 
αλφάβητο για την λειτουργική ρωσική γλώσσα, το οποίον επηρεάσθηκε από 
τα γλωσσολογικά πρότυπα της ελληνικής και κατέστη η κοινή γραπτή γλώσσα 
όλων των Σλάβων Ορθοδόξων Χριστιανών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει 
τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 Μαΐου. Επίσης, η βυζαντινή τέχνη 
υπήρξε σημαντική ευρυτάτη πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Βυζαντίου και Ρωσίας 
καθ' όλην την διάρκεια του Μεσαίωνος. 

 
 

Κατά την εξέταση των διαχρονικών πολυεπιπέδων και πολυσυνθέτων 
διασυνδέσεων του ελληνικού και του ρωσικού πολιτισμού, πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, οι Υπερβόρειοι κατείχαν 
ιδιαιτέρως εξέχουσα θέση, θεμελιώνοντες την κατοπινή  μυστηριακή – 
μαγικοθρησκευτική ιερατική σχέση μεταξύ Ελλήνων και Βαράγγων. 
Συμφώνως προς τις αρχαίες πηγές, οι Υπερβόρειοι κατοικούσαν σε μια χώρα 
πέραν του Βορέα, δηλαδή κάπου στην απέραντη στέπα βορείως της Θράκης. 
[Αναφορά στην Υπερβορεία κάνουν οι αρχαίοι συγγραφείς Ηρόδοτος (Δ,13), 
(«Έφη δε Αριστέης ο Καϋστροβίου ανήρ Προκοννήσιος ποιέων έπεα, 
απικέσθαι ες Ισσηδόνας φοιβόλαμπτος γενόμενος, Ισσηδόνων δε υπεροικέειν 
Αριμασπούς άνδρας μουνοφθάλμους ύπερ δε τούτων τους χρυσοφύλακας 
γρύπας, τούτων δε τους Υπερβορέους κατήκοντας επί θάλασσαν»).  Ησίοδος 
(Θεογονία, 211-235), ο γεωγράφος Στράβων (1 βιβλίον Ζ Κεφάλαιο 3 – «Το 
δε νότιον μέρος της Γερμανίας το πέραν του Άλβιος το μεν συνεχές ακμήν 
υπό των Σοήβων κατέχεται είτ’ ευθύς η των Γετών συνάπτει γη, κατ’ αρχάς 



μεν στενή, παρατεταμένη τώι Ίστρωι κατά το νότιον μέρος, κατά δε τουναντίον 
τήι παρωρείαι του Ερκυνίου δρυμού, μέρος τι των ορών και αυτή κατέχουσα, 
είτα πλατύνεται προς τας άρκτους μέχρι Τυρεγετών τους δε ακριβείς όρους 
ουκ έχομεν φράζειν. Διά δε την άγνοιαν των τόπων τούτων οι τα Ριπαία όρη 
και τους Υπερβορείους μυθοποιούντες λόγου ηξίωνται, και α Πυθέας ο 
Μασσαλιώτης κατεψεύσατο ταύτα της παρωκεανίτιδος, προσχήματι χρώμενος 
τήι περί τα ουράνια και τα μαθηματικά ιστορίαι»), ο ποιητής Πίνδαρος (Ίσθμια 
Ωδή 6 «[...]και πέραν Νείλοιο παγάν και δι’ Υπερβορέους[...]») και ο 
Παυσανίας.  

Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους χάρτες η Υπερβορεία 
απεικονίζετο ως χερσόνησος ή νήσος  πέραν των εδαφών  της Γαλλίας. Στην 
φαντασία των περισσότερων υπήρχε μάλλον στα εδάφη της σημερινής 
Βρετανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Άλλες περιγραφές την 
τοποθετούν στην ευρυτέρα περιοχή των Ουραλίων].  

Κατά την ελληνική μυθολογία, στο τέλος κάθε φθινοπώρου έως την εαρινή 
ισημερία, ήτοι περίπου για το ένα τρίτο του έτους, ο Θεός Απόλλων έφευγε 
από τους Δελφούς για την Υπερβορεία και τον αντικαθιστούσε ο φρατήρ του 
(εκ πατρός αδελφός) Διόνυσος. Ο χρυσομάλλης Απόλλων ταξίδευε έως την 
Υπερβορεία στο άρμα του, που το έσερναν κύκνοι και διέμενε στον Βορρά, για 
να επιστρέψει στην εορτή των Θεοφανίων. 

Στον έκτο παιάνα του, ο Πίνδαρος αναφέρεται στο εν Δελφοίς άλσος του 
Απόλλωνος, όπου αντηχούν χοροί και τραγούδια κορασίδων, δίπλα στον 
σκιερό «ομφαλό της γης». To μυθικοθρησκευτικό πρότυπο αυτών των χορών 
πρέπει προφανώς να αναζητηθεί στον χώρο όπου κατέληγε η τακτή 
αποδημία του Απόλλωνος κατά τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή προς την γην 
των Υπερβορείων.  
 
Επίσης, ο ποιητής Αλκαίος, στον 1° του ύμνο, αποκαλύπτει τον μυητικό 
χαρακτήρα της χορείας των νέων γύρω από τον δελφικό τρίποδα, συμφώνως 
δε προς τον φιλόσοφο Ιμέριο («Λόγοι» 14:10) που παραδίδει τον ύμνο του 
Αλκαίου, ο Απόλλων, μετά τη γέννηση του, δεν ηκολούθησε την προσταγή του 
Διός να μεταβεί στους Δελφούς, αλλά με το άρμα του, που το έσερναν κύκνοι, 
επέταξε στην γη των Υπερβορείων. Όταν το επληροφορήθησαν οι Δέλφιοι 
συνέθεσαν παιάνα και με την λατρευτική μουσική αυλών καθώς και χορούς 
νέων πέριξ του τρίποδος, παρεκάλουν τον Θεό να επιστρέψει από τους 
Υπερβορείους.  
 
[Ο άγνωστος εν πολλοίς Ιμέριος (315 – 385 μ.Χ.), ήταν εθνικός 
ρητοροδιδάσκαλος ρήτωρ και σοφιστής από την Προύσα. Έζησε τον 
περισσότερο καιρό στην Αθήνα, όπου ίδρυσε περίφημη σχολή ρητορικής, 
στην οποία φοίτησαν, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός και ο 
Βασίλειος ο Μέγας. Από τους λόγους του εσώθησαν 23 και αρκετά 
αποσπάσματα από άλλους. Έγραψε 75 ομιλίες (σώζονται 24) με θέματα από 
την αρχαία ελληνική γραμματεία και ιστορία. Οι λόγοι του Ι. παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τις συχνές αναφορές και παραφράσεις των αρχαίων λυρικών 
ποιητών (Σαπφώ, Αλκαίος, Ίβυκος, Ανακρέων), των οποίων και  διετήρησε 
αποσπάσματα χαμένων ποιημάτων. } 



Ο Πίνδαρος αναφέρει και στον τρίτο «Ολυμπιόνικό» του (ΘΗΡΩΝι 
ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩι ΑΡΜΑΤΙ ΕΙΣ ΘΕΟΞΕΝΙΑ) ότι, έφθασε στην χώρα των 
Υπερβορείων και ο Ηρακλής, από όπου προσεκόμισε τον κότινο (την 
αγριελιά) στην Ολυμπία, από τους κλάδους του οποίου εστεφανούντο οι 
Ολυμπιονίκες: «Και θα βάλει πέριξ της κόμης του, τον στέφανο της 
γλαυκοχρώμου ελαίας, την οποία κάποτε έφερε από την σκιερά πηγή του 
Ίστρου ο Αμφιτρυωνιάδης (Ηρακλής), ως κάλλιστο μνήμα των Ολυμπίων 
άθλων, αφού έπεισε με λόγο τον θεράποντα του Απόλλωνος δήμο των 
Υπερβορείων».   

(«Μοίσα δ’ ούτω ποι παρέστα μοι νεοσίγαλον ευρόντι τρόπον Δωρίω φωνάν 
εναρμόξαι πεδίλω  αγλαόκωμον. επεί χαίταισι μεν ζευχθέντες έπι στέφανοι 
πράσσοντί με τούτο θεόδματον χρέος, φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν και βοάν 
αυλών επέων τε θέσιν Αινησιδάμου παιδί συμμίξαι πρεπόντως, α τε Πίσα με 
γεγωνείν: τας άπο θεόμοροι νίσοντ’ επ’ ανθρώπους αοιδαί, ω τινι, κραίνων 
εφετμάς Ηρακλέος προτέρας, ατρεκής Ελλανοδίκας γλεφάρων Αιτωλός ανήρ 
υψόθεν  αμφί κόμαισι βάλη γλαυκόχροα κόσμον ελαίας: ταν ποτε Ίστρου από 
σκιαράν παγάν ένεικεν Αμφιτρυωνιάδας, μνάμα των Ουλυμπία κάλλιστον 
άθλων δάμον Υπερβορέων πείσαις Απόλλωνος θεράποντα λόγω. πιστά 
φρονέων Διός αίτει πανδόκω άλσει σκιαρόν τε φύτευμα ξυνόν ανθρώποις 
στέφανόν τ’ αρετάν»).  
 
Συμφώνως με τον Απολλόδωρο («Βιβλιοθήκη», 2. 5:11), ο Ηρακλής μετέβη 
και πάλιν στην χώρα των Υπερβορείων απ’ όπου έφερε και τα χρυσά «μήλα 
των Εσπερίδων» (ενδέκατος άθλος).(«και τον Προμηθέα έλυσε, δεσμόν 
ελόμενος τον της ελαίας, και παρέσχε τω Διί Χείρωνα θνήσκειν αθάνατον αντ’ 
αυτού θέλοντα. ως δε ήκεν εις Υπερβορέους προς Άτλαντα, ειπόντος 
Προμηθέως τω Ηρακλεί αυτόν επί τα μήλα μη πορεύεσθαι, διαδεξάμενον δε 
Άτλαντος τον πόλον αποστέλλειν εκείνον, πεισθείς διεδέξατο. Άτλας δε 
δρεψάμενος παρ’ Εσπερίδων τρία μήλα ήκε προς Ηρακλέα»)  
 
Όμως για τους θρυλικούς Υπερβορείους παρέχει πληροφορίες και ο 
σπουδαίος ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης 
(«Ιστορική Βιβλιοθήκη», Β.47) γράφει σχετικώς προς την Υπερβορεία:  
 
«Μυθολογούν δε ότι, σε αυτή εγεννήθη η Λητώ. Εξ ου και αυτοί τιμούν τον 
Απόλλωνα περισσότερον από τους άλλους θεούς. Είναι δε αυτοί ως ιερείς του 
Απόλλωνος, αφού καθημερινώς υμνούν συνεχώς αυτόν τον θεό με ωδές και 
τον τιμούν εξαιρετικώς...Έχουν δε οι Υπερβόρειοι κάποιαν ιδιαιτέρα διάλεκτο 
και οικειότατα διάκεινται προς τους Έλληνες και δη προς τους Αθηναίους και 
τους Δηλίους...ο Υπερβόρειος Άβαρις (ο διδάσκαλος του Πυθαγόρου) 
κατήλθεν το πάλαι στην Ελλάδα, για να ανανεώσει την εύνοια και συγγένεια 
προς τους Δηλίους».  
 
«Ημείς δ´ επεί τα προς άρκτους κεκλιμένα μέρη της Ασίας ηξιώσαμεν 
αναγραφής, ουκ ανοίκειον είναι νομίζομεν τα περί των Υπερβορέων 
μυθολογούμενα διελθείν. των γαρ τας παλαιάς μυθολογίας αναγεγραφότων 
Εκαταίος και τινες έτεροί φασιν εν τοις αντιπέρας της Κελτικής τόποις κατά τον 
ωκεανόν είναι νήσον ουκ ελάττω της Σικελίας. ταύτην υπάρχειν μεν κατά τας 
άρκτους, κατοικείσθαι δε υπό των ονομαζομένων Υπερβορέων από του 
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πορρωτέρω κείσθαι της βορείου πνοής ούσαν δ´ αυτήν εύγειόν τε και 
πάμφορον, έτι δ´ ευκρασία διαφέρουσαν, διττούς κατ´ έτος εκφέρειν καρπούς. 
μυθολογούσι δ´ εν αυτή την Λητώ γεγονέναι διό και τον Απόλλω μάλιστα των 
άλλων θεών παρ´ αυτοίς τιμάσθαι είναι δ´ αυτούς ώσπερ ιερείς τινας 
Απόλλωνος διά το τον θεόν τούτον καθ´ ημέραν υπ´ αυτών υμνείσθαι μετ´ 
ωδής συνεχώς και τιμάσθαι διαφερόντως.  
 
Yπάρχειν δε και κατά την νήσον τέμενός τε Απόλλωνος μεγαλοπρεπές και 
ναόν αξιόλογον αναθήμασι πολλοίς κεκοσμημένον, σφαιροειδή τω σχήματι. και 
πόλιν μεν υπάρχειν ιεράν του θεού τούτου, των δε κατοικούντων αυτήν τους 
πλείστους είναι κιθαριστάς, και συνεχώς εν τω ναώ κιθαρίζοντας ύμνους λέγειν 
τω θεώ μετ´ ωδής, αποσεμνύνοντας αυτού τας πράξεις. έχειν δε τους 
Υπερβορέους ιδίαν τινά διάλεκτον, και προς τους Έλληνας οικειότατα 
διακείσθαι και μάλιστα προς τους Αθηναίους και Δηλίους, εκ παλαιών χρόνων 
παρειληφότας την εύνοιαν ταύτην. και των Ελλήνων τινάς μυθολογούσι 
παραβαλείν εις Υπερβορέους, και αναθήματα πολυτελή καταλιπείν γράμμασιν 
Ελληνικοίς επιγεγραμμένα. ωσαύτως δε και εκ των Υπερβορέων Άβαριν εις την 
Ελλάδα καταντήσαντα το παλαιόν ανασώσαι την προς Δηλίους εύνοιάν τε και 
συγγένειαν.  
 
φασί δε και την σελήνην εκ ταύτης της νήσου φαίνεσθαι παντελώς ολίγον 
απέχουσαν της γης και τινας εξοχάς γεώδεις έχουσαν εν αυτή φανεράς. λέγεται 
δε και τον θεόν δι´ ετών εννεακαίδεκα καταντάν εις την νήσον, εν οις αι των 
άστρων αποκαταστάσεις επί τέλος άγονται και διά τούτο τον εννεακαιδεκαετή 
χρόνον υπό των Ελλήνων Μέτωνος ενιαυτόν ονομάζεσθαι. κατά δε την 
επιφάνειαν ταύτην τον θεόν κιθαρίζειν τε και χορεύειν συνεχώς τας νύκτας από 
ισημερίας εαρινής έως πλειάδος ανατολής επί τοις ιδίοις ευημερήμασι 
τερπόμενον. βασιλεύειν δε της πόλεως ταύτης και του τεμένους επάρχειν τους 
ονομαζομένους Βορεάδας, απογόνους όντας Βορέου, και κατά γένος αεί 
διαδέχεσθαι τας αρχάς».  
 
Κλαύδιος Αιλιανός «De Natura Animalium» («Περί ζώων φύσεως») 11,1 : 
 
«…ανθρώπων Υπεβορέων γένος και τιμάς Απόλλωνος τας εκείθι αδουσι μεν 
ποιηταί, υμνούσι δε και συγγραφείς, εν δε τοις και Εκαταίος, ουχ ο Μιλήσιος, 
αλλ’ ο Αβδηρίτης. α δε λέγει πολλά τε και σεμνά έτερα, ου μοι νυν η χρεία 
παρακαλείν δοκεί αυτά, και ούν και ες άλλον υπερθήσομαι χρόνον έκαστα 
ειπείν, ηνίκα εμοί τε ήδιον και τοις ακούουσι λώον έσται: α δε με μόνα ήδε η 
συγγραφή παρακαλεί έστι ταύτα. ιερείς εισι τώδε τω δαίμονι Βορέου και 
Χιόνης υιείς, τρεις τον αριθμόν, αδελφοί την φύσιν, εξαπήχεις το μήκος. όταν 
ούν ούτοι την νενομισμένην ιερουργίαν κατά τον συνήθη καιρόν τω 
προειρημένω επιτελώσιν, εκ των Ριπαίων ούτω καλουμένων [σ. 270] παρ᾽ 
αυτοίς ορών καταπέτεται κύκνων άμαχα τω πλήθει νέφη, και περιελθόντες τον 
νεών και οιονεί καθήραντες αυτόν τη πτήσει, είτα μέντοι κατίασιν ες τον του 
νεώ περίβολον, μέγιστόν τε το μέγεθος και το κάλλος ωραιότατον όντα.  
 
Όταν ούν οι τε ωδοί τη σφετέρα μούση τω θεώ προσάδωσι και μέντοι και οι 
κιθαρισταί συγκρέκωσι τω χορώ παναρμόνιον μέλος, ενταύθά τοι και οι κύκνοι 
συναναμέλπουσιν ομορροθούντες και ουδαμώς ουδαμή απηχές και απωδόν 
εκείνοι μελωδούντες, αλλά ώσπερ ούν εκ του χορολέκτου το ενδόσιμον 



λαβόντες και τοις σοφισταίς των ιερών μελών τοις επιχωρίοις συνάσαντες. 
είτα του ύμνου τελεσθέντος οι δε αναχωρούσι τη προς τον δαίμονα τιμή τα 
ειθισμένα λατρεύσαντες και τον θεόν ανά πάσαν την ημέραν οι προειρημένοι 
ως ειπείν χορευταί πτηνοί μέλψαντές τε άμα και άσαντες»). 

 

Κατά το δεύτερον ήμισυ του 10ου  και στις αρχές του 11ου μ.Χ. αιώνος, (980-
1015) ο Πρίγκηψ Βλαντίμιρ A', ηγεμών του Κιέβου, o αποκληθείς και Μέγας, 
συνήνωσε υπό την εξουσία του ένα μεγάλο μέρος των νοτίων και κεντρικών 
Ρως, υιοθέτησε δε την ορθόδοξη χριστιανική πίστη ως επίσημη θρησκεία των 
Ρως.  
 
Ο Βλαντίμιρ εισήγαγε μια νέα ιδεολογία, κοινή για τη βαραγγική άρχουσα τάξη 
και για τον σλαβικό απλό λαό του κράτους του. Μακροπροθέσμως η κίνηση 
του αυτή ομογενοποίησε πολιτισμικώς την επικράτεια των Ρως, ενώ 
ταυτοχρόνως εδημιούργησε λίαν ισχυρούς δεσμούς με την στρατιωτική και 
οικονομική υπερδύναμη της εποχής, το Βυζάντιον.  
 
Οι δεσμοί επεβεβαιώθησαν και με τον γάμο του με την πριγκίπισσα Άννα, 
αδελφή του Αυτοκράτορος Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου. Η Ορθόδοξος 
ρωσική Εκκλησία ηκολούθησε το βυζαντινό ορθόδοξο πρότυπο και με 
ιδιαιτέρα οξυδέρκεια και δημιουργικότητα, ενεσωμάτωσε σε αυτό 
προχριστιανικές παραδόσεις που επεβίωναν στην ρωσική λαϊκή ψυχή.  
 
Εμφανέστατα η υιοθέτηση του ορθοδόξου βυζαντινού Χριστιανισμού από τους 
Ρως έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο στην συνολική διαμόρφωση και ανάπτυξη 
της ρωσικής σκέψεως και λογοτεχνίας, εσηματοδότησε δε την γενικοτέρα 
ανάπτυξη των γραμμάτων στην Ρωσία και βεβαίως την υιοθέτηση του 
«κυριλλικού» αλφαβήτου.  
 
Δύο αδελφοί, μοναχοί από την Θεσσαλονίκη, ο Κύριλλος (827-869) και ο 
Μεθόδιος (815-885), εδημιούργησαν αυτό το αλφάβητο για την λειτουργική 
ρωσική γλώσσα, το οποίον επηρεάσθηκε από τα γλωσσολογικά πρότυπα της 
ελληνικής και κατέστη η κοινή γραπτή γλώσσα όλων των Σλάβων Ορθοδόξων 
Χριστιανών.  
 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 
Μαΐου. Επίσης, η βυζαντινή τέχνη υπήρξε σημαντική ευρυτάτη πολιτιστική 
γέφυρα μεταξύ Βυζαντίου και Ρωσίας καθ' όλην την διάρκεια του Μεσαίωνος. 
 

 

 

 



 
 
Κατά το δεύτερον ήμισυ του 10ου  και στις αρχές του 11ου μ.Χ. αιώνος, (980-
1015) ο Πρίγκηψ Βλαντίμιρ Σβιατοσλάβιτς ο A', ηγεμών του Κιέβου (στην 
παλαιοσκανδιναβική Valdamarr Sveinaldsson), από την δυναστεία του Ρούρικ, 
o αποκληθείς και Μέγας, συνήνωσε υπό την εξουσία του ένα μεγάλο μέρος 
των νοτίων και κεντρικών Ρως, υιοθέτησε δε την ορθόδοξο χριστιανική πίστη 
ως επίσημο θρησκεία των Ρως. Ο Βλαντίμιρ εισήγαγε μια νέα ιδεολογία, κοινή 
για τη βαραγγική άρχουσα τάξη και για τον σλαβικό απλό λαό του κράτους 
του. Μακροπροθέσμως η κίνηση του αυτή ομογενοποίησε πολιτισμικώς την 
επικράτεια των Ρως, ενώ ταυτοχρόνως εδημιούργησε λίαν ισχυρούς δεσμούς 
με την στρατιωτική και οικονομική υπερδύναμη της εποχής, το «Βυζάντιον». 
Οι δεσμοί αυτοί επεβεβαιώθησαν και με τον γάμο του με την πριγκίπισσα 
Άννα, αδελφή του Αυτοκράτορος Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου. Η 
Ορθόδοξος ρωσική Εκκλησία ηκολούθησε το βυζαντινό ορθόδοξο πρότυπο 
και με ιδιαιτέρα οξυδέρκεια και δημιουργικότητα, ενεσωμάτωσε σε αυτό 
προχριστιανικές παραδόσεις που επεβίωναν στην ρωσική λαϊκή ψυχή.  
 
Εμφανέστατα η υιοθέτηση του ορθοδόξου βυζαντινού Χριστιανισμού από τους 
Ρως έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο στην συνολική διαμόρφωση και ανάπτυξη 
της ρωσικής σκέψεως και λογοτεχνίας, εσηματοδότησε δε την γενικοτέρα 
ανάπτυξη των γραμμάτων στην Ρωσία και βεβαίως την υιοθέτηση του 
«κυριλλικού» αλφαβήτου. Δύο αδελφοί, μοναχοί από την Θεσσαλονίκη, ο 
Κύριλλος και ο Μεθόδιος εδημιούργησαν αυτό το αλφάβητο για την 
λειτουργική ρωσική γλώσσα, το οποίον επηρεάσθηκε από τα γλωσσολογικά 
πρότυπα της ελληνικής και κατέστη η κοινή γραπτή γλώσσα όλων των 
Σλάβων Ορθοδόξων Χριστιανών.  

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήσαν παιδιά του ευγενούς και υπευθύνου για τα 
θέματα της στρατιωτικής διοικήσεως του Βυζαντίου, Λέοντος, εγεννήθησαν και 
εμεγάλωσαν στην συμβασιλεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και 
πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, στην ατμόσφαιρα και την ζωή 
της οποίας εκυριάρχει εντόνως ο Χριστιανισμός.  Και τα δύο αδέλφια 
ομιλούσαν προφανώς την ελληνική, ενώ εσπούδασαν την σλαβική, 
την εβραϊκή, την συριακή και την αραβική γλώσσα, πράγμα που τους 
διευκόλυνε στην μετέπειτα ιερατική διακονία τους. 



Ο Μεθόδιος, (815-885) του οποίου το κοσμικόν όνομα ήταν Μιχαήλ, υπήρξε 

ήταν άνθρωπος της δράσεως και είχε ξεκινήσει σταδιοδρομία στον πολιτικό 

στίβο. Διορίσθηκε διοικητής της Θεσσαλίας, ενώ αργότερα έγινε μοναχός σε 

μία μονή στον Όλυμπο. Ο Κύριλλος (827-869), του οποίου το κοσμικό όνομα 

ήταν Κωνσταντίνος, εσπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έγινε ιερεύς και 

μετέπειτα έφθασε στον βαθμό του επισκόπου. Εδίδαξε Φιλολογία, Φιλοσοφία 

και Θεολογία. 

Το 863, μετά από αίτημα του Σλάβου ηγεμόνος της Μοραβίας Ραστισλάβου ή 
Ροστισλάβου, (που έγινε γνωστός και ως Άγιος Ραστισλάβος και ήταν ο 
δεύτερος κυβερνήτης της Μοραβίας την περίοδο 863 - 870) όταν Αυτοκράτωρ 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας  ήταν ο Μιχαήλ ο Γ'. Η πρεσβεία του που 
έφθασε στην Κωνσταντινούπολη υπεγράμμισε επίσης την ανάγκη για 
«διδασκάλους» που ημπορούν να εργαστούν σε σλαβική γλώσσα. Ο 
Ραστισλάβος, είχε συγκαλέσει συμβούλιο με τους Μοραβούς άρχοντες και 
απηύθυνε έκκληση στον Αυτοκράτορα Μιχαήλ, λέγων: «Αν και οι άνθρωποι 
μας έχουν απορρίψει την λατρεία των ειδώλων και τηρούν χριστιανικό νόμο, 
δεν έχουμε έναν διδάσκαλο που ημπορεί να εξηγήσει σε εμάς στην γλώσσα 
μας την αληθινή χριστιανική πίστη, έτσι ώστε άλλες χώρες που προσβλέπουν 
σε εμάς να μας μιμηθούν. Ως εκ τούτου στείλετέ μας ένα τέτοιον επίσκοπο και 
διδάσκαλο για το καλό μας και για άλλα καλά ζητήματα του δικαίου». Τότε 
ο Πατριάρχης Φώτιος επέλεξε τους Μεθόδιο και Κύριλλο, για το δύσκολο έργο 
του εκχριστιανισμού των Σλάβων. 

Οι δύο ιερωμένοι εδέχθησαν με μεγάλη προθυμία και χαρά, θεωρούντες ότι με 

αυτόν τον τρόπο υπηρετούν το θέλημα του Θεού και θα οδηγήσουν στον 

«δρόμο της σωτηρίας» τους λαούς των περιοχών που ευρίσκοντο πάνω από 

τα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας. Προκειμένου να διευκολύνουν την 

προσέγγισή τους προς τους λαούς αυτούς, εχρησιμοποίησαν ένα νέο 

αλφάβητο, βασισμένο στο ελληνικό, το οποίον ημπορούσε να αποδώσει τους 

φθόγγους της σλαβικής γλώσσης, τον οποίο εφηύρε ο Κύριλλος. Σε αυτό το 

αλφάβητο που ονομάστηκε «Γλαγολιτικό» -δηλαδή της ομιλουμένης -, (στην  

παλαιοσλαβονική глаголъ / γλαγόλ σημαίνει ομιλία) μετέφρασαν την Αγία 

Γραφή, πολλά λειτουργικά και θεολογικά βιβλία, καθώς και την 

Χριστιανική λειτουργική υμνολογία. Στο Γλαγολιτικό αλφάβητο επίσης 

στηρίζεται και η σημερινή Κυριλλική γραφή των σλαβικών εθνών και με αυτό 

ανεπτύχθη ολόκληρη η γραμματεία τους. Οι δυο βυζαντινοί ιεραπόστολοι, 

σεβόμενοι την πολιτιστική ταυτότητα των λαών που εξεχριστιάνισαν, 

εφρόντισαν ώστε η νεοσυστάτη σλαβική Εκκλησία να παραμείνει πράγματι 

ανεξάρτητη. Η πολιτική κατάσταση, όμως, ήλλαξε συντόμως και με την 

επέμβαση των Φράγκων, ο Μεθόδιος εβασανίσθη και εφυλακίσθη (ο Κύριλλος 

είχε ήδη πεθάνει στην Ρώμη το 869 μ.Χ.). Έτσι εγκατελείφθησαν οι περιοχές, 

για τον εκχριστιανισμό των οποίων είχαν αγωνιστεί με όλες τους τις δυνάμεις 

οι δύο αδελφοί. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 
Μαΐου. Επίσης, η βυζαντινή τέχνη υπήρξε σημαντική ευρυτάτη πολιτιστική 
γέφυρα μεταξύ Βυζαντίου και Ρωσίας καθ' όλην την διάρκεια του Μεσαίωνος. 

Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων πραγματοποιήθηκε τον 9ο μ. Χ. αιώνα. 



Τότε εστάλη από το Βυζάντιο ο αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ με συνοδεία κληρικών, 
ζωγράφων, αρχιτεκτόνων και εργάσθηκε για τον εκπολιτισμό της Βουλγαρίας. 
Την ίδια εποχή διεδόθη η χριστιανική πίστη και στους Σέρβους. Πολλοί ναοί 
και μοναστήρια ιδρύθησαν σε διάφορα σημεία της χώρας τους, ενώ η 
φιλολογία και η εκκλησιαστική τέχνη ανεπτύχθησαν με βάση τα ελληνικά 
πρότυπα. 

Οι ιεραποστολικές βάσεις, τις οποίες  έθεσαν τον 9ο αιώνα οι Κύριλλος και 
Μεθόδιος, εβοήθησαν την Ελληνορθόδοξο Εκκλησία της Βασιλευούσης 
Κωνσταντινουπόλεως να μεταδώσει τις αλήθειές της και στους Ρώσους τον 
10ο αιώνα. Όταν εβαπτίσθησαν οι Ρώσοι του Κιέβου και οι ηγεμών τους ο 
Βλαδίμηρος, ήρχισε η πολιτιστική ανάπτυξη της Ρωσίας, με τις μεταφράσεις 
των εκκλησιαστικών συγγραμμάτων και της Θείας Λειτουργίας, καθώς και με 
την ανάπτυξη της ναοδομίας. 

Η δημιουργία μοναστικής ζωής στη Ρωσία περί  τα μέσα του 11ου αιώνος 
είχεν ως αφετηρία το Άγιον Όρος και τους μοναχούς Αντώνιο και Θεοδόσιο. 
Από αυτούς εδημιουργήθη η μονή του Κιέβου, η οποία ανέδειξε επισκόπους, 
συγγραφείς, ζωγράφους και εξήσκησε μεγάλη επίδραση στον εκκλησιαστικό 
βίο της Ρωσίας. Η μεγάλη ακμή του ρωσικού μοναχισμού παρετηρήθη κατά 
τον 12ο αιώνα. 

Κατά τον 14ον αιώνα, υπό την καταλυτική επίδραση των μεγάλων Βυζαντινών 
ησυχαστών, εξηπλώθη ο Ησυχασμός στον πολυπληθή σλαβικό κόσμο των 
Βαλκανίων και στην «κυρίως Ρωσία». Ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο σε αυτήν την 
εξάπλωση του Ησυχασμού έπαιξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, ο κορυφαίος 
Βυζαντινός Ησυχαστής του 14ου αιώνος, ο οποίος, το 1325, έφυγε από το 
Άγιον Όρος, λόγω μιας εισβολής Τούρκων, και εγκατεστάθη σε μιαν ορεινή 
περιοχή, στα Παρόρια, στα όρια της Θράκης και της Βουλγαρίας. Εκεί, ο 
Βασιλεύς της Βουλγαρίας Ιωάννης - Αλέξανδρος Άζεν (1331-1371) τον 
εβοήθησε να οικοδομήσει ένα σπουδαίο μοναστικό κέντρο.  
 
Ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης οφείλει την επωνυμία του στο όρος Σινά, όπου 
έλαβε το μοναχικό σχήμα. Υπήρξε ο «εισηγητής» του Ησυχασμού και στους 
Σλάβους και στους Βουλγάρους, αφ’ ότου εγκατεστάθη στα Παρόρια το 1331 
μ.Χ. και πάλιν το 1335 μ.Χ.  

Από το εκεί μοναστήρι, εξηπλώθη ο Ησυχασμός σε ολόκληρο τον σλαβικό 
κόσμο, χάρη στους μεγάλους μοναχούς και ποιμένες οι οποίοι είχαν 
μορφωθεί πνευματικά εκεί : ο Πατριάρχης Τυρνάβου Ευθύμιος, οι ησυχαστές 
Ρωμύλος και Γρηγόριος, οι οποίοι διέδωσαν τον Ησυχασμό στην Σερβία, 
βοηθούμενοι από τον Πρίγκιπα Λάζαρο, καθώς και ο Μητροπολίτης Κιέβου 
Κυπριανός, ο οποίος διέδωσε τον Ησυχασμό στη Ρωσία, όπου, στον επόμενο 
αιώνα, ο κύριος εκπρόσωπος του ρωσικού Ησυχασμού, ο Άγιος Νείλος της 
Σόρας («Σόρσκι») (1433-1508) θα βασισθεί στην ησυχαστική διδασκαλία του 
Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου. Τα Νηπτικά Έργα του Οσίου Γρηγορίου 
διασώζονται στην Πατρολογία και στην Φιλοκαλία. Μεταξύ δε των 
συγγραμμάτων του πρέπει να μνημονευθούν δύο κομβικά δοκίμια της 
ησυχαστικής διδασκαλίας, το «Περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της 
προσευχής» και το «Περί του πως δει καθέζεσθαι τον ησυχάζοντα εις την 



ευχήν». 

 

 
 

Ο Ησυχασμός εδημιούργησε έναν ενιαίο πνευματικό χώρο ο οποίος 
περιελάμβανε το Βυζάντιο, ολόκληρο την Βαλκανική Χερσόνησο και τις 
περιοχές οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν στα κράτη της Ουκρανίας και της 
Ρωσίας. Μετά από την πτώση του Βυζαντίου στους Οθωμανούς, η Ρωσική 
Αυτοκρατορία ανεδείχθη στον ισχυρότερο θεματοφύλακα του Ησυχασμού και 
στον αυθεντικότερο συνεχιστή και διάδοχο της Ανατολικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, γνωστής και ως Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή απλώς 
Βυζάντιο. Ωστόσον, η πολιτιστική διείσδυση της Δύσης στη Ρωσία αυξήθηκε 
τον 16° και τον 17° αιώνα. Ειδικά υπό την επιρροή τριών αιώνων πολωνικών 
πιέσεων, τον 16° αιώνα, η Ουκρανία είχε ήδη προχωρήσει αρκετά μακριά 
στην οδό του εκδυτικισμού. 
 
Έτσι, όταν ο Τσάρος Αλέξιος παγίωσε την κυριαρχία του στην Μόσχα, στην 
Ουκρανία και στην Λευκορωσία, οι πολιτικές και εκκλησιαστικές Αρχές της 
Ρωσίας αντιμετώπισαν το εξής δίλημμα : Θα έπρεπε η Μόσχα να επιμείνει στο 
παραδοσιακό βυζαντινό ορθόδοξο ήθος και να το επιβάλει στην Εκκλησία της 
νοτίου Ρωσίας, ή θα έπρεπε να υιοθετήσει ένα λατινίζον πρόγραμμα και τάσεις 
μεταρρυθμίσεως της εκκλησιαστικής ζωής, ακολουθούσα τις τάσεις του 
Κιέβου;  
 
Ο Τσάρος Αλέξιος και ο Πατριάρχης Νίκων επέλεξαν την δευτέρα πορεία. 
Υπό την Τσαρίνα Σοφία και τον Τσάρο Θεόδωρο, η φραγκο-λατινική επιρροή 
επάνω στη Μόσχα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, ειδικά μετά από τη σύναψη 
ειρήνης με την Πολωνία, το 1686. Έτσι, τελικά, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 
υπέκυψε στον θυελλώδη και αδίστακτο δεσποτισμό του Τσάρου Πέτρου του 
Μεγάλου  (που ήταν Αυτοκράτωρ κατά την μακρά περίοδο 1682-1725) και της 
Τσαρίνας Αικατερίνης της Β' (που ήταν Αυτοκράτειρα κατά την επίσης μακρά 
περίοδο 1762-1796). 
 
Ο Μέγας Πέτρος, αν και παρέμεινε μέλος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
άρθρωσε τη δική του απάντηση στα πολιτιστικά διλήμματα της Ρωσίας : ούτε 
ο εκλατινισμός, ούτε η βυζαντινή παράδοση, αλλά ο γερμανικός 
Προτεσταντισμός και η φιλοσοφία της Αναγεννήσεως ήσαν τα πνευματικά 



κινήματα τα οποία ο Μέγας Πέτρος εθεώρησε περισσότερον χρήσιμα για την 
πρόοδο της κοινωνίας του. Επίσης, υπό την πολιτιστική επιρροή της Δύσεως, 
η Αικατερίνη η Β' έκλεισε πολλά μοναστήρια και κρατικοποίησε τις περιουσίες 
άλλων. Πολλοί Ρώσοι μοναχοί μετενάστευσαν τότε στην Μολδαβία και στην 
Βλαχία, όπου ο Ησυχασμός παρέμενε λίαν ισχυρός από την εποχή της 
εισαγωγής του εκεί, τον 14° αιώνα. 

 
Οι κυρίαρχες πνευματικές δυνάμεις αντιστάσεως στον υφέρποντα 
«εκδυτικισμό» της Ρωσίας ευρίσκοντο στο ησυχαστικό μοναστικό κέντρο της 
Όπτινα. Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794), ο οποίος έχει ανακηρυχθεί ως 
άγιος από την Ορθόδοξο Εκκλησία, έπαιξε αποφασιστικότατο ρόλο στην 
αναζωογόνηση και ανάπτυξη του ρωσικού Ησυχασμού, και το μοναστικό 
κέντρο της Όπτινα κατέστη έγινε το «αρχηγείον» του για την εξάπλωση του 
Ησυχασμού σε ολόκληρο την αχανή Ρωσία. Ο Άγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι 
ετόνιζε την ανάγκη επιγνώσεως των πολιτιστικών διαφορών και την 
αναζήτηση της αληθείας, ενώ προειδοποιούσε σχετικώς: «Ο εχθρός 
αρέσκεται να αποκρύπτει την αλήθεια και να αναμειγνύει το καλό με το κακό». 
 

Ανέλαβε αυτοπροσώπως την διάδοση του φιλοκαλικού πνεύματος στην 
Μολδαβία και την Ρωσία. Μετά σύντομη εγκαταβίωση σε μονές της πατρίδος 
του και της Μολδαβίας ο Παΐσιος, με το όνομα Πλάτων, επεσκέφθη το Άγιον 
Όρος. Εκεί έζησε ως ερημίτης και ως γέροντας αδελφότητος στη Σκήτη του 
Προφήτη Ηλία κοντά στη μονή Παντοκράτορος. Κατά την διάρκεια της 
παραμονής του στο Άγιον Όρος ήρθε σε επαφή με πρωτεργάτες του 
φιλοκαλικού κινήματος και ήρχισε να εργάζεται για την συλλογή και τη 
μετάφραση ασκητικών κειμένων. Το 1763 επέστρεψε με τη συνοδεία του στην 
Μολδαβία, όπου συνεκρότησε μεγάλες μοναστικές αδελφότητες, και 
παράλληλα προς τα μοναχικά του καθήκοντα φρόντισε για τη μετάφραση της 
Φιλοκαλίας. Αυτή εδημοσιεύθη στα σλαβονικά στην Μόσχα το 1793, ένδεκα 
χρόνια μετά την δημοσίευση της ελληνικής στην Βενετία το 1782 από τον άγιο 
Νικόδημο τον Αγιορείτη, και διεδόθη ευρύτατα όχι μόνον μεταξύ των 
μοναχών, αλλά και μεταξύ των λαϊκών. 

Το φιλοκαλικό κίνημα επηρέασε βαθύτατα την θρησκευτική και κοινωνική ζωή 
στην Ρωσία. Στο κλίμα αυτό εκαλλιεργήθη ο θεσμός των Πνευματικών 
Γερόντων (Στάρετς) και ανεδείχθησαν πολλά μοναστικά κέντρα, ανάμεσα στα 
οποία διεκρίθησαν ιδιαιτέρως το Σάρωφ και η Όπτινα. Η προσευχή του Ιησού 
διεδόθη σε όλα τα στρώματα του ρωσικού λαού και ανεπτύχθη βαθυτάτη 
λαϊκή ευσέβεια. Χαρακτηριστικόν είναι το βιβλίο : «Οι περιπέτειες ενός 
προσκυνητού», που έχει γραφεί κατά το 1853,πρωτοτύπως στα ρωσικά, από 
άγνωστο συγγραφέα και εκυκλοφόρησε ευρύτατα σε όλο τον ορθόδοξο 
κόσμο.  

Έτσι, μετά την κρίση που υπέστη η ορθόδοξη παράδοση κατά τον δέκατο 
έκτο και τον δέκατο έβδομο αιώνα με τις έντονες δυτικές επιδράσεις, και μετά 
την αναζήτηση νέων προσανατολισμών κατά τον αιώνα που ηκολούθησε, 
διεμορφώθη νέα κατάσταση. Δίπλα στους λογοκράτες, αλλά και στους 
οπαδούς του ενθέου γερμανικού ιδεαλισμού επαρουσιάσθησαν οι 



«Σλαβόφιλοι», που ανασυνεδέθησαν με τις βυζαντινές πηγές της σλαβικής 
Ορθοδοξίας.  

Από τον κύκλο των σλαβοφίλων προήλθε και πλειάδα Ρώσων λογοτεχνών και 
φιλοσόφων, όπως ο Ντοστογιέφσκι και ο Μπερντιάγιεφ, που εσφράγισαν με 
την παρουσία τους την πνευματική και την κοινωνική ζωή της Ρωσίας αλλά 
και γενικότερον της Ευρώπης κατά τους νεώτερους χρόνους. Αξιόλογη τέλος 
ήταν η επίδραση του φιλοκαλικού κινήματος στην Ρουμανία, όπως και στον 
υπόλοιπο ορθόδοξο κόσμο, όπου όμως οι σχετικοί καρποί εφάνησαν 
αργότερον. 

Ο όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι  υπήρξε μιά τεραστία μορφή τού μοναχισμού 
πού έζησε μερικά χρόνια στό Άγιον Όρος καί εξεφράσθη στίς σλαβικές χώρες, 
καί κυρίως στήν Ουκρανία, τήν Μολδαβία καί τήν Βλαχία, αλλά επεξετάθη σέ 
όλο τόν χώρο τών Βαλκανίων, της Ρωσίας καί σέ άλλες περιοχές. 

Πρόκειται γιά μιά εκπληκτική προφητική φυσιογνωμία στόν χώρο τού 
μοναχισμού στόν 18ο  αιώνα πού επανέφερε τόν μοναχισμό τών Βαλκανίων 
καί τής Ρωσίας στίς αρχαίες πατερικές πηγές του, αφού ο μοναχισμός είχε 
αλλοιωθεί από τίς μεταρρυθμίσεις πού έγιναν επί Μεγάλου Πέτρου, όταν 
εισέρρευσε στήν Ρωσία τό δυτικό, διαφωτιστικό καί ρομαντικό πνεύμα τής 
Δύσεως. 

Τό βαπτιστικό όνομά του ήταν Πέτρος καί εγεννήθη στήν Πολτάβα τής 
Ουκρανίας, τής «Μικράς Ρωσίας», όπως ελέγετο η Ουκρανία, τό έτος 1722. 
Έμεινε ορφανός από πατέρα σέ ηλικία 4 ετών. Στήν ηλικία τών δέκα ετών 
διάβαζε τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, τό βιβλίο Μαργαρίτης τού ιερού 
Χρυσοστόμου, τόν όσιο Εφραίμ τόν Σύρο, τόν αββά Δωρόθεο καί άλλα βιβλία. 
Μέ τήν ανάγνωση αυτή γεννήθηκε μέσα του η αγάπη γιά τόν μοναχισμό. 

Όταν εσπούδαζε στό Κίεβο έδειχνε περισσότερο ζήλο γιά τά πνευματικά 
ζητήματα, παρά γιά τά σχολαστικά μαθήματα πού διδάσκονταν τότε στήν 
Εκκλησιαστική Σχολή. Ο ίδιος περιγράφει έναν χαρακτηριστικό διάλογο μέ τόν 
Σχολάρχη του, πού δείχνει τόν πρώιμο ζήλο του γιά τήν πατερική ησυχαστική 
Παράδοση. Επισκεπτόταν τήν σπηλαιώτικη Λαύρα τού Κιέβου καί 
εμπνεόμενος από τήν μοναχική ζωή καί από τήν άσκηση τών μοναχών 
αναπτυσσόταν μέσα του η αγάπη γιά τόν μοναχισμό καί μάλιστα γιά τήν 
ερημική ζωή, μέ τήν πλήρη ξενιτεία. 

Διαβάζοντας κανείς τήν αφήγησή του παρατηρεί τόν μεγάλο ζήλο του γιά τόν 
ησυχαστικό μοναχισμό, ζήλο πού μάλιστα ανεπτύχθη στήν εφηβική του 
ηλικία. Υπάρχουν μερικές φράσεις πού ο ίδιος χρησιμοποιεί στήν 
αυτοβιογραφία του οι οποίες καταδεικνύουν την αγάπη του γιά τόν μοναχισμό 
καί μάλιστα τόν ησυχαστικό μοναχισμό πού κυρίευσε τήν ψυχή του. Διηγείται 
ο ίδιος: 

«Η αγάπη γιά τόν μοναχισμό υπερίσχυε στήν ψυχή μου, καί δέν μέ έσπρωχνε 
πιά στό νά φοιτώ στά μαθήματα, παρά μέ εξωθούσε νά απαρνηθώ τόν κόσμο 
καί όσον τό δυνατόν γρηγορότερον νά καταστώ μοναχός. «Εμακάριζα τήν 
τρισμακάριστο ησυχία. Τόσον έκαιε στήν ψυχή μου η επιθυμία γιά ένα πράγμα 



πού ήταν ακατόρθωτο, ώστε, άν ήταν δυνατόν, δέν θά ήθελα μέ κανέναν 
τρόπο νά φύγω από εκείνα τά ιερά σπήλαια, αλλά, παραμένων εκεί, νά 
τελειώσω μέσα σε αυτά την ζωή μου. Επειδή όμως αυτό ήταν αδύνατο, 
έφευγα από τά ιερά εκείνα σπήλαια μέ θλίψη καί στεναγμό». 

Μέ συμμαθητές του στήν Σχολή πού είχαν τόν ίδιο πόθο υπεσχέθησαν : «Νά 
ξενιτευθούμε από τήν πατρίδα μας σέ κάποιον έρημο καί ήσυχο τόπο, καί 
αφού ανεύρουμε κάποιον έμπειρο οδηγό γιά τίς ψυχές μας, νά παραδοθούμε 
στήν υπακοή του καί όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή νά λάβουμε από αυτόν τή 
μοναχική κουρά». Απεφάσισαν λοιπόν νά ζήσουν «έως τήν τελευταία πνοή 
μέσα στήν μοναχική πτωχεία». Ο Παΐσιος αναζητούσε ασκητές και ερημίτες 
Πατέρες, ωφελείτο δε τα μάλιστα από τήν ένθεο παρουσία και τα λόγια τους. 
«Εγώ, ιστάμενος εγγύς, άκουα ψυχωφελείς λόγους και μού εφαίνετο ότι ήσαν 
ρήματα ζωής αιωνίου». 

 

Σαφώς και καταφανώς υπήρξε εντονοτάτη βυζαντινή πολιτισμική εξάπλωση 
σε ολόκληρο την μη ελληνόφωνο ορθόδοξη ανατολική Ευρώπη. Οι σχέσεις οι 
οποίες  είχαν αναπτυχθεί και οικοδομηθεί μεταξύ των χωρών αυτών και της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εξεκίνησαν ήδη από του 9ου  αιώνος. Αυτές οι 
ευρείες και ουσιώδεις σχέσεις οφείλοντο κατά κύριον λόγο στις πολυεπίπεδες 
και πολυσύνθετες αμυντικές ανάγκες της ιδιαζούσης εξωτερικής πολιτικής της 
Αυτοκρατορίας, αλλά είχαν διαδραστικό χαρακτήρα δυναμικών 
αλληλεπιδράσεων του κοσμοθεωρητικού, θρησκευτικού και πρακτικού 
βιοτικού πεδίου. 

Η ησυχαστική κίνηση κατά τον 14ον  αιώνα, υπήρξε μία εκ των λαμπροτέρων  
εκφάνσεων ζωτικότητος και πνευματικής υψιπετείας της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Σημειωτέον ότι η πλατωνική θεολογία είχεν από καιρό εξαφανισθεί 
με τους νεοπλατωνικούς του πρωίμου Βυζαντίου και τελευταίο τον Μιχαήλ 
Ψελλό. Αντιθέτως είχε ήδη αρχίσει να καλλιεργείται στη Δυτική Ευρώπη. 
Ο εκπρόσωπος των Ησυχαστών ήταν ο μέγας μύστης και αριστοτελικός 
σοφός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτός ουσιαστικώς ανέστησε την 
παλαιά πυθαγόρειο φιλοσοφία και την θεολογία των Μεγάλου Βασιλείου, 
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και Μαξίμου του Ομολογητού την οποίαν και 
συναρμόνισε με την ανατολική φιλοσοφία. Κεντρική ιδέα του ησυχαστικού 



κινήματος ήταν η απόκτηση της μυστικής εμπειρίας του θείου, με τον 
εκστατικό Ησυχασμό του Νοός (αντίστοιχον της ινδοαρίας 
«Samadhi»/Σαμάντχι). Η εφαρμογή ήταν μια ησυχαστική νοερά προσευχή 
που συνεδέετο με τον έλεγχο της αναπνοής («Pranayama»/Πραναγιάμα) και 
την ταυτόχρονο στροφή και καθήλωση του βλέμματος στον ομφαλό ή «εις 
εαυτόν συλλογήν» («Dhāraṇā»/Νταράνα). Eπίσης συμμετείχε στην προσευχή 
η αδιάλειπτoς (japa/τζάπα) επίκληση «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς !» 
(δίκην επεναλαμβανομένου θεουργικού δυναμικού mantra!) 

Ο Συμεών, ο Νέος Θεολόγος, εν έτει 1042 μ. Χ. λέγει σχετικώς : «Εξανατέλλει 
αν εμοί ένδοθεν της ταλαίνης Καρδίας μου ως Ήλιος ή ως Ηλίου δίσκος 
σφαιροειδής δεικνύμενος, φωτοειδής, άπαντα τα μέλη μου ακτίσι 
καταυγάζων...». Η αφήγηση παραπέμπει στο απόκρυφο Κέντρο της Καρδίας, 
όπου κατά την εσωτερική παράδοση και εδράζεται ο «Αληθής Εαυτός» του 
ανθρώπου 

Όμως οι Ησυχαστές δεν ενδιεφέροντο μόνον για την αναχωρητική- ασκητική 
ζωή, τις τεχνικές μυστικής αποκαλύψεως και την πνευματικότητα, αλλά 
παραλλήλως διατηρούσαν και έντονον ενδιαφέρον περί τα πολυσύνθετα 
πρακτικά και εν μέρει εκκοσμικευμένα θέματα της εκκλησιαστικής 
διακυβερνήσεως. Η βυζαντινή εξωτερική πολιτική του 14ου  αιώνος, δεν ήταν 
σε θέση να εξασκήσει αμέσως την οιανδήποτε σοβαρά εξωτερική επιρροή επί 
των υπολοίπων ορθοδόξων κρατών. Τότε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
 ανέλαβε  να καλύψει αυτό το κενό ισχύος που επεδείκνυε το «Ιερόν 
Παλάτιον» και ανεδείχθη αντ’ αυτού σε ικανότατο φορέα – μεταλαμπαδευτή 
της πλουσιοτάτης διοικητικής – ηγεμονικής παραδόσεως του Βυζαντίου στον 
υπόλοιπο ορθόδοξο κόσμο. 

Κατά το δεύτερον ήμισυ του 14ου  αιώνος, ένθερμοι  θιασώτες αυτών των 
παραδόσεων είναι οι Ησυχαστές Πατριάρχες, με κυριότερον εκπρόσωπό τους 
τον Φιλόθεο. Την περίοδο αυτήν ο πράγματι οικουμενικός ρόλος του 
Πατριαρχείου, εκφράζεται ακριβέστατα από τα έγγραφα τα οποία ορίζονται, 
ως «Κηδεμονία Πάντων». Ο Φιλόθεος (κατά κόσμον Φωκάς), ο 
επονομαζόμενος «Κόκκινος», διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
μεταξύ των ετών 1353 - 1355 και 1364 - 1376. Εθεωρείτο οπαδός του 
Αυτοκράτορος Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνού, καθώς και φανατικός 
«φιλοπαλαμικός», δηλαδή οπαδός του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
Γρηγορίου Παλαμά. Εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης το 1353 και παρέμεινε 
στον θρόνο έως το 1355. Επανεξελέγη το 1364. Κατά την δευτέρα Πατριαρχία 
του, το 1368, ανεγνωρίσθη συνοδικώς ως Άγιος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. 
Έγραψε πολυάριθμα έργα, αλλά και ύμνους. Ανέπτυξε τις σχέσεις με τα άλλα 
Πατριαρχεία, εβοήθησε δε τα μάλιστα τις «Σλαβικές Εκκλησίες» και 
υπερασπίσθηκε με ζήλο την εκεί Ορθόδοξο Εκκλησία κατά του δραστηρίου 
προσηλυτισμού των Λατίνων. 

Oι μοναχοί, κυρίως δε οι Σλάβοι, απετέλουν τα όργανα μιας «Πανορθοδόξου» 
πολιτικής. Ο στόχος αυτής ήταν να πεισθούν οι ηγέτες των ορθοδόξων 
σλαβικών λαών να συνδράμουν την Αυτοκρατορία με όπλα και χρήματα. Η 
διάδοση της πίστεως από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ανατολική 



Ευρώπη, εδράζεται στην πεποίθηση ότι αυτό συνιστά την «Πνευματική 
Κεφαλή» του μοναδικού σώματος της ορθοδόξου χριστιανοσύνης. 

Το Άγιον Όρος του 14ου  αιώνος, εθεωρείτο κατά την εποχήν εκείνη ως κέντρο 
της Ορθοδόξου παραδόσεως. Η  ησυχαστική προσευχή, η καλλιέργεια της 
χριστιανικής παιδείας και η αναγνώριση των θέσεων του διαπρεπούς 
θεολόγου του Ησυχασμού Γρηγορίου Παλαμά, προσήλκυσαν εκεί πλήθος 
Σλάβων μοναχών. Υπήρξε συνεπώς από τα κορυφαία μεταφραστικά κέντρα 
ελληνικών βιβλίων στις σλαβικές γλώσσες, αλλά και στην ρουμανική. 

Οι υποστηρικτές του Βυζαντίου και της Πανορθοδόξου ιδέας  κατά το  δεύτερο 
ήμισυ του 14ου  αιώνος, ανήκαν  όλοι στο ησυχαστικό κίνημα ! Η εμφάνιση του 
«Μεγάλου δουκάτου της Λιθουανίας» και του «Πριγκιπάτου της Μόσχας», στο 
δεύτερο ήμισυ του 14ου  αιώνος, επηρέασαν σημαντικά τα εκκλησιαστικά 
ζητήματα της περιοχής. Βεβαίως το ισχυρότερο σύμβολο της συνεχείας των 
παραδόσεων της Κωνσταντινουπόλεως απετέλει ο προκαθήμενος της 
ρωσικής εκκλησίας. Η μητρόπολη της Μόσχας έστελνε συχνότατα στο 
Πατριαρχείον οικονομικές εισφορές, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Η αναγόρευση 
κάθε νέου μητροπολίτου αποτελούσε αφορμή σημαντικών δωρεών από 
πλευράς των Ρώσων ηγεμόνων προς την Βασιλεύουσα. 

Τα πλούσια εισοδήματα της ρωσικής εκκλησίας αποτελούσαν πηγή 
σπουδαίας τονώσεως για την πολυτρόπως παρακμάζουσα Αυτοκρατορία. 
Σημαντική  συνεισφορά στην οικονομική βοήθεια προς την Βασιλεύουσα είχαν 
οι εκάστοτε μητροπολίτες της Ρωσίας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήσαν 
Έλληνες. Η ησυχαστική κίνηση στην  Ρωσία εισήχθη επισήμως από τον 
Κυπριανό, τον μητροπολίτη Κιέβου και Μόσχας. Αυτός προσεπάθησε να 
συνενώσει τους ορθοδόξους Σλάβους σε μιαν επίμονο και δραστηρία 
νομιμοφροσύνη προς την «Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως», 
οπότε αντιμετώπισε σοβαρές αποσχιστικές  δυνάμεις. Η λειτουργία, καθώς και 
η υμνογραφία της τοπικής Ρωσικής εκκλησίας, της οποίας τον διοικητικό 
μηχανισμό κατηύθυνε ο εκάστοτε μητροπολίτης, είχε εντονότατο βυζαντινό 
«αντίκτυπο». 

Περί τα τέλη του 14ου και κατά τις αρχές του 15ου  αιώνος, η «παλαμική» 
σκέψη κυριαρχεί στον βυζαντινό πνευματικό κόσμο. Όμως στις σλαβικές 
χώρες και δη στην Ρωσία, εξαπλούται ταχέως και καθίσταται ευρύτατα 

αποδεκτή η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου. Μάλιστα, οι 
θεολογικές μετεξελίξεις καθορίζουν και τις χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες της 
ρωσικής αγιογραφίας κατά την διάρκεια της «Ρωσικής Αναγεννήσεως» του 
15ου  αιώνος. Οι χαρακτηριστικές για την ρωσική εικονογραφία, κατά την 
εποχή εκείνη, «εσωτερική» τάση και έντονος εκφραστικότης, αποδίδουν και 
μεταδίδουν την ιδέα της «δραστικής και δραστηρίας» δημιουργικής αρχής, 
αυτής η οποία  υπερβαίνει όλες τις εμφανείς και κρυφές εκδηλώσεις του 
κακού, στον άνθρωπο και στον κόσμο: Οι άκτιστες ενέργειες της θεότητος, 
«αποκαθαίρουσες» την ανθρωπίνη σάρκα, δια της πυρπολήσεως των παθών 
με το θεϊκόν πυρ του Πνεύματος, διαπερνούν επίσης  και την άψυχο ύλη.  

Η Ρωσική Αναγέννηση του 15ου  αιώνος, δεν είναι απλώς τεχνοτροπική ή 
συμβολική διαφοροποίηση, είναι προ παντός πνευματική τροποποίηση, 



αναγέννηση και καλλιέργεια της ρωσικής εθνικής συνειδήσεως, βάσει των 
πυρηνικών ιδεών του Ησυχασμού : της αξίας ολoκλήρου του ανθρώπου, ως 
«ενθέου και ομοιουμένου» μοναδικού όντος, της Θεώσεως, καθώς και της 
οιονεί ευκαιρίας για την ακατάπαυστο πορεία του ανθρώπου προς την  
τελειότητα. 

Βεβαίως στην πορεία της Ιστορίας η ρωσική θρησκευτική συνείδηση δεν 
καθορίζεται αποκλειστικώς από την Ησυχαστική κίνηση, (η οποία 
αντελαμβάνετο ως σκοπό της πνευματικής ζωής την «Θέωση» του ανθρώπου 
ως αποτέλεσμα της δραστικής «νοεράς προσευχής»). Μια άλλη κίνηση, 
έχουσα εξ ίσου σημαντική επιρροή στην ιδιάζουσα ρωσική πνευματικότητα, 
προσανατολίζεται στον «Αγιασμό», δηλαδή στην υποκειμενική δυνάμει 
αγιότητα του ανθρώπου, αλλά και συνάμα του Κόσμου. 

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών πνευματικών κατευθύνσεων, των δύο 
αυτών κοσμοθεωρητικών «ενθέων ροπών», είναι ιδιαιτέρως έντονες και ενίοτε 
ευρίσκονται σε σύγκρουση. Κατά το χρονικόν διάστημα μεταξύ των 16ου  και 
18ου  αιώνων, η γραμμή του αγιασμού μετατοπίζει επί το περιθωριακότερον  
την γραμμή της θεώσεως. Συνεπώς στην Ρωσία, προϊόντος του χρόνου, επί 
αιώνες, οι σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, εδράζονται  στην 
παράδοση του αγιασμού. 

 

Χρείαι ιστορικής σαφηνείας και ηθικής αρτιότητος, ερευνούντες το 
πολυσύνθετον «ύφασμα» των προφανών αλλά και ενίοτε συγκεκαλυμμένων 
διαχρονικών ελληνορωσικών διασυνδέσεων  οφείλουμε να μνημονεύσουμε 
μιαν ακόμη μεγάλη ηγετική προσωπικότητα, τον Αυτοκράτορα Ιωάννη 
Καντακουζηνό. Αυτός σε ολόκληρο την ζωή του υπήρξε καλός φίλος με τον 
Πατριάρχη Φιλόθεο και πιθανότατα εγνώριζε προσωπικώς και τον 
Μητροπολίτη Κυπριανό. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν ο 
μεγαλύτερος θεολόγος της εποχής και ο Πατριάρχης Φιλόθεος ο Κόκκινος, ο 
πλέον δραστήριος εκλαϊκευτής των ιδεών του, αναλόγως ο Αυτοκράτωρ 
Ιωάννης Καντακουζηνός υπήρξεν ο διορατικότερος πολιτικός της εποχής του. 
Έχων κατανοήσει πολύ καλώς την πολυεπίπεδο σοβαρότητα της βαρβαρικής 
απειλής των Οθωμανών, κατέβαλε πρώτος άοκνες προσπάθειες να 



οργανώσει όλα τα ορθόδοξα κράτη σε ενιαίο μέτωπο κατά της απειλής αυτής, 
υπήρξεν δε ο πρώτος από τους βυζαντινούς Αυτοκράτορες ο οποίος 
επεδίωξε την σύναψη ουσιαστικών σχέσεων με την μοσχοβιτική Ρωσία. 

Συμμετέχων ενεργώς στην διακυβέρνηση της Αυτοκρατορίας επί  
περισσότερα των  25  έτη, εστεμμένος δε Αυτοκράτωρ μόλις επί επτά, ο 
Ιωάννης Καντακουζηνός αποτελεί μιαν ιδιαιτέρως σημαντική μορφή μεταξύ 
των  Βυζαντινών ηγετών. Αξιωθείς με πλείστα των απαιτουμένων για έναν 
άξιο Αυτοκράτορα προσόντων, ευρέθη να κρατεί τα ηνία του κράτους υπό 
δυσμενέστατες διεθνείς συγκυρίες, όπου πιθανότατα άλλος, ολιγότερον 
ικανός, να μην είχε καταφέρει την σωτηρία της Αυτοκρατορίας. 

Κατά τις ημέρες της βασιλείας του Καντακουζηνού, εξέσπασε και η 
«ησυχαστική διαμάχη», η οποία εδίχασε τον ορθόδοξο λαό και κλήρο. 
Κυρίαρχοι αντίπαλοι στην έριδα αυτή, ευρέθησαν ο Γρηγόριος Παλαμάς από 
την πλευρά των Ησυχαστών και ο μέγας Νικηφόρος Γρηγοράς, ο 
«πολυμαθέστατος» από τους εναντίους (ιστορικός συγγραφεύς, δεινός λόγιος, 
θεολόγος, ανυπέρβλητος ρήτωρ, επίσης δε σπουδαίος μαθηματικός και 
αστρονόμος). Η έρις αυτή, αν και βαθύτατα θεωρητική, απετέλεσε ιδιαιτέρως 
σημαντικό πρόβλημα που προσετέθη στα λοιπά δεινά του κράτους, αφού 
«εδηλητηρίασεν» επωδύνως την κοινωνική ειρήνη επί πολλά έτη. Κατά την 
υπερχιλιόχρονο βυζαντινή παράδοση, ο ίδιος ο Αυτοκράτωρ εκλήθη να 
αντιμετωπίσει το θέμα, με την σύγκλιση 4 διαδοχικών συνοδικών συμβουλίων 
και τελική έκβαση την δικαίωση του ησυχαστικού κινήματος το 1349. 
(Σημειωτέον ότι μετά και την θεσμική αναγνώριση του ησυχασμού από την 
σύνοδο του 1351, ο Γρηγοράς ηρνήθη να συμβιβασθεί και παρέμεινε, 
ουσιαστικώς, έγκλειστος εντός μονής επί διετία). 

Σημειωτέον ότι, ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης Καντακουζηνός και ο Πατριάρχης 
Φιλόθεος, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενότητα του 
«Ορθοδόξου Κόσμου» («Православный мир»), πολιτική και εκκλησιαστική, 
βεβαίως δε και για την ένωση του Ρωσικού Κράτους και την αναγνώριση της 
αυθεντίας -εκκλησιαστικής και πολιτικής- της Μόσχας, στο υπό νέα μορφή 
αυτό Κράτος. Στο πλαίσιον αυτών των προσπαθειών ενετάχθη λίαν ενεργώς 
και ο μέλλων διάσημος Μητροπολίτης Μόσχας, Κιέβου και πάσης Ρωσίας, 
Κυπριανός, επίσης διαπρύσιος απολογητής της πανορθοδόξου 
συνεννοήσεως. 

Ο Μητροπολίτης Μόσχας και Κολόμνας Μακάριος (Μιχαήλ Πέτροβιτς 
Μπουλγάκωφ / 1816-1882), μέλος της «Ρωσικής Ακαδημίας των Επιστημών»  
στον πέμπτο τόμο του δωδεκατόμου βιβλίου του «Ιστορία της Ρωσικής 
Εκκλησίας» («История Русской Церкви») (Γ’ επανέκδοση, 1995, Μόσχα, 
σελίς 269)  αναφέρει τα εξής αξιοπρόσεκτα για τον Κυπριανό: «Άνδρας με 
πάσα σωφροσύνη και θείο νου, μάλιστα πολυσχιδής προσωπικότης με 
πολλές γνώσεις. Διαρκώς προσεπάθει να διδάσκει τον λαόν με φόβον Θεού 
και με τις πρωτότυπες και εμπνευσμένες ομιλίες του επροξένει σε όλους 
μεγάλην ευχαρίστηση. Αγαπούσε την ησυχία και συχνάκις απεμονούτο στο 
χωρίο Γκολενίστεβο (Голеништeво) Εκεί, στα ήσυχα μέρη μεταξύ των δύο 
ποταμών Σετούν (Сетунь) και Ραμένσκα (Раменска), αλληλοδιαπλεκομένων 
εντός των δασών, παρεδίδετο σε θεωρία, μελέτη του θείου λόγου, και 



συνέγραφε. Εγνώριζε άριστα τους εκκλησιαστικούς κανόνες, ήταν ζηλωτής 
της λειτουργικής τάξεως και μετέφρασε από τα ελληνικά εκκλησιαστικές 
ακολουθίες και την Θεία λειτουργία». 

Στην Ρωσία κατά την διάρκεια της σκοταδιστικής «Ταταροκρατίας», (την 
περίοδο υπό τον ζυγό των Τατάρων), επήλθαν πολλές πολιτικοκοινωνικές, 
πολιτιστικές και πνευματικές διαφοροποιήσεις, ιδίως δε περί τα μέσα του 14ου 
αιώνος δεν υπήρξεν αληθές ίχνος ουσιώδους πολιτισμικής ζωής. 
[Παλαιότερον «Τάταροι» απεκαλούντο από τους Ρώσους όλοι οι Μογγόλοι, 
από το όνομα «Τατά» - μίας των αρχαίων μογγολικών  φυλών, από την 
οποίαν εκατήγετο ο Τζένγκις Χαν -. Αργότερον ο όρος εχρησιμοποιήθη 
καταχρηστικώς για να περιγράψει όλα τα μογγολικά ή τουρκικά και ισλαμικά 
φύλα της Ρωσίας (π.χ. Πετσενέγοι, Τσετσένοι, Μπασκίροι)]. 

Η κλιμακουμένη κυριαρχία των Τατάρων, δηλαδή των μογγολικών φύλων που 
εισήλασαν από την Ανατολή στα ρωσικά εδάφη  (1237-1242), εξεκίνησε  με 
την τρομερά ερήμωση της Κριμαίας στα μέσα του 1238 και την παντελή 
υποταγή της Μορδοβίας  από τον Μπατού Χαν.  

Τον χειμώνα του 1239 η ορδή του Μπατού ελεηλάτησε το Τσέρνιγκοφ  και το 
Περεγιασλάβ. Μετά πολυήμερο πολιορκία, η ταταρομογγολική ορδή   
εξεπόρθησε το Κίεβο στις 6 Δεκεμβρίου του 1240. Παρά την αποφασιστική 
αντίσταση του Δανιήλ της Γαλικίας (Ντανήλο Γκαλίτσκι)  ο Μπατού Χαν 
κατόρθωσε επίσης να καταλάβει τις δύο μεγάλες  πόλεις  Χαλύτς  και  
Βολοντυμύρ – Βολύνσκι.  

Ο ταταρικός  στρατός κατέλυσε τα διάφορα νότια και κεντρικά πριγκιπάτα των 
Ρως, ισοπεδώνων κυριολεκτικώς τις σημαντικότερες πόλεις: Ριαζάν, 
Κολόμνα, Βλαντίμιρ, Ροστόβ, Ούγκλιτς, Γιάροσλαβλ, Κοστρομά, Κάσιν, 
Σκνιάτινο, Γκοροντέτς, Περεσλάβλ-Ζαλέσκι, Γιούριεβ-Πόλσκι, Ντμίτροβ, 
Βολοκολάμσκ, Τορζόκ και  Κοζέλσκ.  

Κατόπιν οι Μογγόλοι απεφάσισαν  να «φθάσουν στην τελική θάλασσα» όπου 
δεν θα ημπορούσαν να προχωρήσουν περισσότερον και εισέβαλαν στην 
Ουγγαρία και στην Πολωνία. Με μιαν επιχείρηση - αστραπή το 1241 επέρασε 
«δίκην λαίλαπος» την Ουγγαρία και έφθασε στις πύλες της Βιέννης, αλλά η 
πολιορκία της πόλεως έληξεν αδόξως, καθώς απέθανεν ο «Μέγας Χαν» 
Ογκεντέϊ και ο Μπατού έσπευσε στην Κίνα, επιζητών ευκαιρία στην διαδικασία 
διαδοχής. Έκτοτε η Ορδή απεσύρθη ανατολικώς των Καρπαθίων και δεν 
εδοκίμασε πάλιν να κινηθεί δυτικότερον.  



 

Σε ότι αφορά στην επίδραση της Ταταροκρατίας επί του ρωσικού έθνους 
σημειωτέον ότι, ο εξόχως σημαίνων αναθεωρητής Ρώσος ιστορικός της 
σοβιετικής και μετασοβιετικής εποχής, (τρόφιμος των Γκουλάγκ, υιός του 
εκτελεσθέντος Νικολάϊ Γκουμίλεφ και της Άννας Αχμάτοβα, διασήμων 
ποιητών), σπουδαίος ιδεολόγος του «Νεο-Ευρασιανισμού» και θεωρητικός 
της εθνογενέσεως  Λεβ Νικολάγιεβιτς Γκουμίλεφ,  εκτιμά πως  δεν υπήρξε μια 
πράγματι  πολυδύναμη και σημαντική εισβολή με καταστροφικά παρεπόμενα. 
Τουναντίον, κατ’ αυτόν, οι Ρως πρίγκηπες (ακόμη και ο πολύς Αλέξανδρος 
Νιέφσκι) συνήψαν μιαν ιδιότροπο αμυντική συμμαχία με την ταταρική Ορδή, 
προκειμένου να αποκρούσουν τις επιθέσεις των φανατικών Τευτόνων 
Ιπποτών, οι οποίοι αποτελούσαν μια κατά πολύ μεγαλυτέρα  απειλή για την 
ρωσική θρησκεία και τον ρωσικό πολιτισμό, όντες πιστοί Ρωμαιοκαθολικοί και 
συνάμα φορείς πολιτισμού και καλλιεργείας. Άρα οι Ρώσοι Πρίγκηπες 
επέλεξαν το μη χείρον εκ των δύο κακών : τους «συναισθηματικώς 
αθρήσκους» και ημιβαρβάρους  Τατάρους, που εφ’ όσον δεν επεμιγνύοντο 
ήσαν στρατηγικώς όλκιμοι και διαχειρίσιμοι.  

Αυτές οι απόψεις του Γκουμίλεφ διετυπώθησαν σε διάφορα γραπτά του [τα 
δοκίμια «Ηχώ της Μάχης του Κουλίκοβο» 1980 και «Μαύρος θρύλος» 
(ιστορική - ψυχολογική μελέτη) 1989, το δημοφιλές βιβλίο «Από τους Ρως 
στην Ρωσία» - 1992, η μονογραφία «Οι Αρχαίοι Ρως και η Μεγάλη Στέπα» - 
1980]. Εν συντομία το περιεχόμενό τους έχει ως εξής : o Αλέξανδρος Νιέφσκι 
εβοήθησε τον Μπατού Χαν να παραμείνει στην εξουσία και σε αντάλλαγμα 
«απήτησε και έλαβε βοήθεια εναντίον των Γερμανών και των γερμανοφίλων». 
Συνεπώς ο ταταρομογγολικός  ζυγός, δεν ήταν ακριβώς ζυγός, αλλά μια 
ιδιότυπη συμμαχία με την Ορδή, δηλαδή μια «συμβίωση» των Ρώσων και των 
Τατάρων, όπως αποτυπώνεται ειδικότερον στην αδελφοποίηση του Τατάρου 
διαδόχου  Σαρτάκ με τον Αλέξανδρο Νιέφσκι. Οι Ταταρο – Μογγόλοι ήσαν 
εμμέσως αλλά ουσιαστικώς ακούσιοι «υπερασπιστές» της Ρωσίας από τις 
απειλές των Γερμανών και της Λιθουανίας.  

Μετά την ίδρυση του Σαράϊ η Χρυσή Ορδή παρέμεινε τύποις τμήμα της 
Μογγολικής Αυτοκρατορίας έως τη διάσπασή της το 1294, όταν έγινε και 
επίσημα ανεξάρτητο Χανάτο. Από πλευράς εθνοφυλετικής  συνθέσεως 
κυρίαρχο στοιχείο ήταν το τουρκικό, καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές 



υπήρξαν περιστασιακά ενδιαιτήματα και καταφύγια διαφόρων τουρκικών 
φύλων φύλα και πριν την έλευση των εισβολέων. Σταδιακώς οι Τούρκοι 
επεκράτησαν πολιτισμικώς έναντι των Μογγόλων, σε βαθμόν ώστε κάποιοι 
ιστορικοί ομιλούν για «εκτουρκισμό» του Χανάτου. Οι Μογγόλοι όμως 
εκράτησαν την ηγεσία : Αρχηγός του κράτους ήταν ο εκ καταγωγής γνήσιος 
αμφιθαλώς Μογγόλος Χαν, ο οποίος εξελέγετο από τη «Χρυσή Συνέλευση» 
(«Κουρουλτάϊ», ήτοι το συμβούλιον των Μογγόλων φυλάρχων) 

Στο Σαράϊ είχε πλέον την μόνιμο έδρα του ο επικεφαλής της «Χρυσής Ορδής» 

(Altın Urda), όπως αποκαλείται το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας των 
Μογγόλων και εξεπροσώπει τον «υπέρτατο  κυρίαρχο» τον Μεγάλο Χαν, ο 
οποίος ζούσε με την Μεγάλη Ορδή στην κοιλάδα του ποταμού Ορχόν, στην 
κεντρική Μογγολία. Από το Σαράϊ οι εισβολείς κρατούσαν μεγάλο μέρος των 
Ρώσων σε υποταγή επί σχεδόν τρεις αιώνες. Όλα τα επί μέρους ρωσικά 
Κράτη - Πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Νόβγκοροντ, Σμολένσκ, Γκαλίτς 
και Πσκοφ, υπέκυψαν στην εξουσία των Ταταρο-Μογγόλων. 

Αυτοί  οι νομάδες εισβολείς από την Μογγολία είχαν μικρά έως ελαχίστη 
άμεσο επικοινωνία με τους κατοίκους. Συμφώνως προς τις παραινέσεις του 
Τζένγκις Χαν προς τα παιδιά και στα εγγόνια του, διετήρησαν τον ποιμενικό 
τρόπο ζωής τους, έτσι ώστε οι υπόδουλες φυλές αγροτών και κατοίκων 
πόλεων δεν παρενοχλούντο στις συνηθισμένες ασχολίες τους. Η Χρυσή Ορδή 
επέβαλε απογραφή του πληθυσμού και φόρους στα κατακτηθέντα εδάφη, οι 
οποίοι συνήθως συνελέγοντο από τους τοπικούς άρχοντες που την έφεραν 
στο Σαράϊ. 

Κατά τον 14ο  και τον 15ο  αιώνα, με την συγκρότηση και την άνοδο της ισχύος 
των ταταρικών Χανάτων, οι επιδρομές κατά του σλαβικού πληθυσμού για 
αιχμαλωσία και υποδούλωσή του ήσαν συχνές και πολυάριθμες, με σκοπό το 
δουλεμπόριο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι επιδρομές αυτές οδήγησαν 
σε μια σημαντική διαρροή ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, τόσον του 
Μοσχόβου όσον και του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας, απέτρεψαν σε 
μεγάλο βαθμό τον εποικισμό των «Αγρίων Πεδίων» - της στέππας και της 
δασώδους χερσαίας περιοχής που εκτείνεται από  160 περίπου χιλιόμετρα 
νοτίως  της Μόσχας έως την Μαύρη Θάλασσα - αλλά και συνέβαλαν στην 
ιστορική ανάπτυξη των «Κοζάκων». Οι Κοζάκοι είναι μία χαρακτηριστική 
πληθυσμιακή ομάς ανατολικοσλαβικών λαών, μία τάξη ελευθέρων 
πολεμιστών, κυρίως ιππέων, προερχομένη κυρίως από τον εντόπιο ρωσικό 
πληθυσμό (με παρουσία και Πολωνών και Λιθουανών), η οποία συνεκροτήθη  
για την υπεράσπιση των συνόρων έναντι των Τατάρων της νοτίου στέπας. 

Στα θρησκευτικά θέματα, οι Ταταρο-Μογγόλοι ήσαν εξαιρετικώς ανεκτικοί. 
Όταν ενεφανίσθησαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ήσαν σαμανιστές και ως 
εκ τούτου δεν είχαν θρησκευτικό φανατισμό. (Ο σαμανισμός αποτελεί ένα 
πολύπλοκο λατρευτικό μαγικο-θρησκευτικό κίνημα που διαμορφώνεται γύρω 
από την τεχνική της εκστάσεως του σαμάνου – οδηγού, ο οποίος  βιώνει και 
μεταφέρει την μυστικιστική εμπειρία. Δεν είναι θρησκεία ούτε φιλοσοφία, 
ενεφανίσθη δε ιστορικώς προ αυτών.) Τελικώς, κατά την περίοδο της ηγεσίας 
του Ουζμπέγκ Χαν (1312 - 1341), προϊόντος του εκτουρκισμού, υιοθετήθη ως 
επίσημος θρησκεία του κράτους ο ισλαμισμός. Την εποχή εκείνη η Χρυσή 



Ορδή έφθασε στην μεγίστη ακμή της, διαθέτουσα στρατό που έφθανε τους 
300.000 άνδρες. Μετά την μεταστροφή και τον προσηλυτισμό τους στο Ισλάμ 
οι Τάταροι επέτρεψαν στους Ρως να διατηρούν μια χριστιανική επισκοπή στην 
πρωτεύουσά τους Σαράϊ. Ο δισέγγονος του Τσενγκίς Χαν, ο Νογκάϊ,  μισόν 
αιώνα αργότερον ενυμφεύφθη μια κόρη του Βυζαντινού Αυτοκράτορος, ενώ 
ακολούθως έδωσε την θυγατέρα του ως σύζυγο ενός Ρώσου Πρίγκηπος, του 
Θεοδώρου του  Μελανού. 

Τα ανωτέρω αναγραφόμενα σημεία αντιπροσωπεύουν την εν τινι μέτρο 
«φωτεινή» πλευρά της Ταταροκρατίας, η οποία είχε επίσης την πλέον 
σκοτεινή και τραυματική πλευρά της. Εφ’ όσον μια μεγάλη ορδή νομάδων είχε 
στρατοπεδεύσει στην συνοριακή περίμετρο, ανά πάσα στιγμή ήταν δυνατόν 
να εισβάλει με συντριπτική δύναμη στην χώρα. Ευτυχώς, αυτές οι φρικτές 
επιδρομές δεν ήσαν συχνές, αλλά όταν συνέβησαν προεκάλεσαν 
ανυπολόγιστο μέγεθος καταστροφής, βασάνων και ταλαιπωρίας. Στο 
διάστημα της Ταταροκρατίας οι Ρώσοι έπρεπε να πληρώνουν έναν φόρο 
υποτελείας. Αρχικώς οι φόροι συνελλέγοντο  από τους βιαίους και τραχείς 
Τατάρους φοροσυλλέκτες, τους «Επάρχους» («Νταρουγκάτσι» ή 
«Μπασκάκ»). Περίπου από του 1259 το ύψος της φορολογίας ερυθμίζετο με 
την απογραφή του πληθυσμού και τελικώς η συλλογή του ανετέθη στους 
γηγενείς πρίγκιπες, έτσι ώστε ο ρωσικός λαός  δεν ήρχετο πλέον σε άμεσο 
επαφή με τους  Τατάρους κυριάρχους. Συνεπώς ουδεμία εθνοφυλετική των 
Ρώσων αλλοίωση ήταν εφικτή, εκτός της μικράς αριθμητικής απομειώσεως, 
λόγω των αιχμαλωτισθέντων ανθρώπων, οι οποίοι και εχάνοντο οριστικώς για 
το ρωσικόν έθνος, όπως παρ’ ημίν τα θύματα του παιδομαζώματος και οι 
σκλάβες των χαρεμιών έπαυαν να λογίζονται Έλληνες και εθεωρούντο 
«τουρκεμένοι». 
 

 
 

Η θανατηφόρος επιρροή της εισβολής των Μογγόλων στα εδάφη των Ρως 
του Κιέβου ήταν πράγματι λίαν ικανή : Ο Βρετανός πολυμαθής λόγιος, 
ψυχίατρος, ιστορικός, δημογράφος και συγγραφεύς Colin Mc Evedy (1930-
2005) στο βιβλίον του «Άτλας  της Ιστορίας του παγκοσμίου πληθυσμού» 
(1978) εκτιμά ο πληθυσμός των Ρως εμειώθη από 7,5 εκατομμύρια προ  της 
εισβολής  σε 7 εκατομμύρια μετά από αυτήν. Αστικά κέντρα όπως το Κίεβο 



εχρειάσθησαν  αιώνες για την ανοικοδόμηση και την ανάνηψή τους από την 
καταστροφή της αρχικής βαρβαρικής επιθέσεως. Η Δημοκρατία του 
Νόβγκοροντ όμως συνέχισε να ευημερεί, ενώ νέες οντότητες, οι σφόδρα 
αντίπαλες πόλεις της Μόσχας και του Τβερ, ανεπτύχθησαν υπό τους 
Μογγόλους. Μάλιστα η καταληκτική  κυριαρχία της Μόσχας στην βόρειο και 
στην ανατολική Ρωσία, εν τέλει οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους Μογγόλους. 

Αφότου  ο Πρίγκηψ του Τβερ προσεχώρησε σε μιαν εξέγερση ενάντια στους 
Μογγόλους το 1327, ο αντίπαλός του Πρίγκηψ της Μόσχας Ιβάν ο Α΄ 
συνετάγη με τους Μογγόλους, συνέθλιψαν το Τβερ και κατέστρεψαν τα εδάφη 
του. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιβάν εξάλειψε τον αντίπαλό του και του απενεμήθη 
ο τίτλος του «Μεγάλου Πρίγκηπος» από τους Μογγόλους, ενώ επετράπη στην 
Ρωσική Ορθόδοξο Εκκλησία να μεταφέρει την έδρα της στην Μόσχα. Ως εκ 
τούτου, ο Μοσχοβίτης Πρίγκηψ έγινε ο κύριος ενδιάμεσος μεταξύ των 
Μογγόλων επικυριάρχων και των κατεχομένων εδαφών  των Ρως, τα οποία 
κατέβαλαν  επιπλέον φόρο στους κυβερνήτες της Μόσχας. Ενώ οι Ταταρο-
Μογγόλοι εισέβαλαν και επέδραμαν συχνά σε άλλες περιοχές των Ρως, 
έτειναν να σέβονται τα εδάφη τα οποία ήλεγχε ο κύριος και ισχυρός  
συνεργάτης τους. Αυτό το γεγονός προσείλκυσε πολλούς ευγενείς και τους 
ακολούθους τους, οι οποίοι προσεπάθησαν να εγκατασταθούν στα σχετικώς 
ασφαλή και ειρηνική εδάφη της Μόσχας. 

Παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις των Ρως κατενίκησαν την Χρυσή Ορδή στην 
μάχη του Κουλίκοβο (στις 8 Σεπτεμβρίου του 1380), η κυριαρχία των 
Ταταρομογγόλων σε μεγάλο μέρος των ρωσικών εδαφών, με την 
συνακόλουθο αιματηρά φορολογία, συνεχίσθηκε μέχρι την «Μεγάλη 
Παράταξη του ποταμού Ούγκρα» το 1480, η οποία σηματοδοτεί το τέλος του 
Ταταρο-Μογγολικού  ζυγού, της «Ταταροκρατίας» στην Ρωσία.  

Η νίκη στο Κουλίκοβο υπήρξε το πρώιμο σημείο του τέλους του 
ταταρομογγολικού ζυγού, (που έληξε περίπου έναν αιώνα αργότερα με την 
«Μεγάλη Παράταξη στον ποταμό Ούγκρα»). Ωστόσον, σπουδαιοτάτη 
υπήρξεν η πνευματική σημασία της για την ενοποίηση των ρωσικών λαών. 
Έχει αναφερθεί ευστόχως ότι, οι Ρώσοι έφθασαν στο Κουλίκοβο ως πολίτες 
αντιπάλων πριγκηπάτων, αλλά επέστρεψαν ως ενωμένο ρωσικό Έθνος. Οι 
συνδυασμένες ρωσικές στρατιές υπό την αρχηγία του Μεγάλου Πρίγκηπος 
του Βλαντίμιρ, του Ντμίτρι Ντονσκόϊ αντιμετώπισαν μια τεραστία ταταρική 
δύναμη υπό την αρχηγία του Μαμάϊ, ισχυρού ηγέτη της Χρυσής Ορδής.. Το 
ρωσικόν έπος «Ζαντόνσχινα» αναφέρει 150.000 Ρώσους και 300.000 
Ταταρο-Μογγόλους πολεμιστές επί του πεδίου της μάχης. Στην Λάβρα 
Τρόϊτζε - Σεργκίγιεβα ο Ντμίτρι συνήντησε τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ, ο 
οποίος ευλόγησε τα ρωσικά στρατεύματα για την μάχη. Η μάχη εξεκίνησε με 
την μονομαχία δύο «Προμάχων». Ο ρώσος πρόμαχος-υπέρμαχος ήταν ο 
Αλεξάντρ Περεσβέτ, μοναχός από τη Λάβρα Τρόϊτζε-Σεργκίγιεβα, ο 
απεσταλμένος του Αγίου  Σεργίου στην μάχη. Ο πρόμαχος-υπέρμαχος της 
Ορδής ήταν ο τεράστιος Σελή-μπέης, Τεμίρ-Μουρζά. Οι υπέρμαχοι 
αλληλεφονεύθησαν  σχεδόν αμέσως, αλλά ο Περεσβέτ παρέμεινε στην σέλα 
του, ενώ ο Τεμίρ-Μουρζά έπεσε. 



Σχεδόν μετά από τρεις ώρες μάχης οι ρωσικές δυνάμεις παρά τις μεγάλες 
τους απώλειες εκατόρθωσαν να κρατήσουν την επίθεση της Ορδής. Το 
ιππικόν του Βλαντίμιρ του Γενναίου, Πρίγκηπος του Σέρπουκοβ, υπό την 
καθοδήγηση του Ντμίτρι Ντομπρόκ Πρίγκηπος της Βολυνίας, με μιαν 
αστραπιαία αντεπίθεση επέτυχε συντριπτική νίκη επί των δυνάμεων της 
Ορδής. Ο Μαμάϊ εδραπέτευσε προς την Κριμαία, όπου εδολοφονήθη από 
τους εχθρούς του. Η μάχη υπήρξε ιδιαιτέρως πολύνεκρος (40.000 νεκροί και 
τραυματίες Ρώσοι και αφανισμός ολοκλήρου της ταταρομογγολικής στρατιάς 
που κατεσφάγη). 

Τουναντίον η καταληκτική νικητήριος «Μεγάλη Παράταξη στις όχθες του 
ποταμού Ούγκρα (Ugra)» που κατέλυσε οριστικώς την Ταταροκρατία, γνωστή 
επίσης ως «Ουγκόρτσινα» (Угорщина) υπήρξε μια αναίμακτος αντιπαράθεση 
μεταξύ των δυνάμεων του Αχμάτ Χαν, άρχοντα του Χανάτου της «Μεγάλης 
Ορδής» (διαδόχου της Χρυσής Ορδής)  και των δυνάμεων του Μεγάλου 
Πρίγκηπος του Μοσχόβου, Ιβάν Βασίλιεβιτς  του Γ’, η οποία είχεν ως 
αποτέλεσμα την υποχώρηση των Τατάρων και θεωρείται στην ρωσική 
ιστοριογραφία ως το τέλος της ταταρικής κυριαρχίας επί της Μόσχας. Μόλις τα 
ταταρικά στρατεύματα είδαν το πλήθος και τον εξοπλισμό των μοσχοβιτών  
του Ιβάν προετίμησαν να αποχωρήσουν αμαχητί παρά να αποδεκατισθούν. 

Στα μέσα του 15ου  αιώνος, η Χρυσή Ορδή διεσπάσθη οριστικώς σε διάφορα 
μικρότερα ταταρικά βασίλεια, τα οποία βραχυπροθέσμως ηκολούθησαν 
διαφορετική εξέλιξη αλλά τελικώς είχαν την ίδια κατάληξη, την κατάκτησή τους 
από τους ρώσους. Εξ αυτών το «Χανάτο της Κριμαίας» είναι το πλέον 
αξιοσημείωτο χανάτο, που εγνώρισε την μεγαλυτέρα ακμή μεταξύ των 
υπολειμμάτων της Χρυσής Ορδής.  

Ιδρύθη το 1441 στις βόρειες ακτές της Μαύρης Θαλάσσης και συνεργάσθηκε 
στενότατα με τους Οθωμανούς που εξεπόρθησαν την Βασιλεύουσα το 1453. 
Ελέγχοντες το εμπόριον «από και προς» την Μεσόγειο, οι Τάταροι της 
Κριμαίας κατέστησαν μόνιμος στόχος της Ρωσίας και απετέλεσαν επί αιώνες 
συνήθη αιτία ρωσοτουρκικών πολέμων. Το χανάτο τους κατελύθη τελικώς 
πολύ αργότερον, από την Αυτοκράτειρα Αικατερίνη την Μεγάλη το 1783. 

Έχει υποστηριχθεί ότι, χωρίς την καταστροφή των Ρως του Κιέβου από τους 
Ταταρο-Μογγόλους, οι Ρως ως μείζων εθνοφυλετική ομάς ποτέ δεν θα είχαν 
ενοποιηθεί στο Βασίλειον της Ρωσίας και, στην συνέχεια, δεν θα είχε συσταθεί 
η Ρωσική Αυτοκρατορία. Οι εμπορικές οδοί με την Ανατολή διήρχοντο μέσω 
του εδάφους των Ρως, στοιχείο που τους κατέστησε κατόχους ενός κέντρου 
εμπορίου μεταξύ Ανατολής και Δύσεως.  
 
Η επιρροή των Μογγόλων, ενώ υπήρξε σαφώς καταστροφική για τους 
εκάστοτε εχθρούς τους, όπως οι Ρώσοι, εν προκειμένω είχεν όμως και μια 
σημαντική μακροπρόθεσμο επίδραση στην ιστορική ανάδυση άνοδο της 
συγχρόνου Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. 



 

Στην ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας, ο μητροπολίτης Κυπριανός κατέχει 
σημαντικότατη θέση, ως πρωταγωνιστής της λειτουργικής μεταρρυθμίσεως με 
βάση την διόρθωση των λειτουργικών βιβλίων όπως και των εκκλησιαστικών 
ακολουθιών. Το περιεχόμενον πολλών θεολογικών και λειτουργικών έργων τα 
οποία υπάρχουν σε χειρόγραφο μορφή, κατά την εποχήν της πολυεπιπέδου 
επιρροής των Μογγόλων στην Ρωσία, λόγω των συνεχών αντιγραφών 
διεστρεβλώθη πολλές φορές, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την κατοπινή 
διόρθωσή τους. Αυτό αντελήφθη οξυδερκέστατα και  επέλυσε αμέσως ο 
πολύς  Κυπριανός. 

Κατά την διάρκεια της θητείας του στον μητροπολιτικό θρόνο της Ρωσίας, ο 
Κυπριανός υπήρξε πιστός στη παράδοση του βυζαντινού μοναχικού 
Ησυχασμού. «Αυτό αναγνωρίζεται όχι μόνον από το γεγονός ότι ο Κυπριανός 
εισήγαγε στη Ρωσία το Κωνσταντινουπολίτικο κείμενο του «Συνοδικού της 
Ορθοδοξίας», στο οποίον δικαιώνεται πανηγυρικώς η θεολογία του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά, αλλά και από το γεγονός της προσωπικής 
αντιγραφής συγγραμμάτων σχετικών με την μοναχική πολιτεία. [Το 
«Συνοδικόν της Ορθοδοξίας» είναι οι αποφάσεις της Ζʹ Οικουμενικής 
Συνόδου, οι οποίες αναφέρονται στην προσκύνηση των ιερών Εικόνων. Η 
ανάγνωσή τους την Κυριακή της  Ορθοδοξίας έδωσε τον τίτλο «Συνοδικόν της 
Ορθοδοξίας». Πρέπει βεβαίως πρέπει να λεχθεί ότι, αργότερον στο 
«Συνοδικόν της Ορθοδοξίας» προσετέθη και ο Όρος Πίστεως των 
Ησυχαστικών Συνόδων του 14ου αιώνος. Ετσι, το «Συνοδικόν της 
Ορθοδοξίας» περιλαμβάνει τις αποφάσεις τόσον της Ζʹ Οικουμενικής 
Συνόδου, όσον και των Συνόδων του 14ου  αιώνος, οι οποίες έχουν όλα τα 
στοιχεία για να χαρακτηρίζονται και να θεωρούνται ως «Θʹ Οικουμενική 
Σύνοδος».] 

Έχουν σωθεί αυτόγραφα του Κυπριανού, που περιέχουν την «Κλίμακα» του 
Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, αλλά και τα συγγράμματα του Ψευδο-Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου. Οι Ρώσοι Ησυχαστές κατά τον 16ον  αιώνα, εσυνήθιζαν να 
αναφέρουν τις «Απαντήσεις» του Κυπριανού προς τον ηγούμενο Αθανάσιο, 
στις οποίες ο Μητροπολίτης, με βάση την αγιορειτική του εμπειρία, 
καταδικάζει την πρακτική των μοναστικών αδελφοτήτων να διατηρούν στην 
κατοχή τους τεράστιες εκτάσεις γης και πολλούς εργάτες, καθώς την θεωρεί 



«διαστροφή της μοναχικής πολιτείας», όπως καταμαρτυρεί γλαφυρώς ο 
ρωσικής καταγωγής έξοχος και πολυμαθής θεολόγος και Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φεοφίλοβιτς Μέγεντορφ (Иоанн 
Феофилович Мейендорф, 1926 - 1992) στο βιβλίον του «Βυζάντιον και 
Μοσχοβίτικη Ρωσία : Ένα δοκίμιον για την ιστορία των θρησκευτικών και 
πολιτιστικών δεσμών στον  XIVο  αιώνα» («Византия и Московская Русь: 
очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке»), Παρίσι 
εκδόσεις YMCA Press, 1990, σελίς 310. [Στην ελληνική ως «Βυζάντιο και 
Ρωσία. Μελέτη των βυζαντινο-ρωσικών σχέσεων κατά το 14ο αιώνα», 
εκδόσεις Δόμος, 1988] 

Την ιδιαιτέρα σχέση του Μητροπολίτου Κυπριανού με τον ρωσικό μοναχισμό 
ημπορούμε να ανιχνεύσουμε  στις σχέσεις του με τον Άγιο Σέργιο του 
Ραντονέζ. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς εγνωρίσθησαν οι δύο άνδρες, αλλά 
είναι γνωστόν ότι υπήρχε μεταξύ τους ισχυροτάτη φιλία. Το άστρον του 
Σεργίου, ηγουμένου της Μονής Αγίας Τριάδος του Ραντονέζ, έλαμψε κατά την 
εξόχως ταραγμένη και σκοτεινή εκείνη περίοδο. Ο Σέργιος (1314-1392) ήταν ο 
ηγέτης του Ησυχασμού στη Ρωσία, ακολουθών πλήρως την διδασκαλία του 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. 

«Ο Μητροπολίτης Κυπριανός κυριολεκτικώς άφησε την προσωπική του 
σφραγίδα επί του ρωσικού πολιτισμού. Κατά την διάρκεια της παραμονής του 
στην Ρωσία, αφιερώθηκε στην επικράτηση της λειτουργικής μεταρρυθμίσεως 
του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου. Πιθανότατα, εκείνην την 
εποχή, εισήχθη στην Ρωσία η εορτή της μνήμης του αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά, δηλαδή σχεδόν ταυτοχρόνως με την εισαγωγή της στην Εκκλησία 
του Βυζαντίου», όπως αναφέρει ο  μεγάλος εκκλησιαστικός ιστορικός Ιβάν 
Μιχαήλοβιτς Κόντσεβιτς που απέθανε εξόριστος στην Αμερική (Иван 
Михайлович Концевич, 1893-1965) στο έξοχο ιστορικοθεολογικό του 
πόνημα «Πρόσκτηση του Αγίου Πνεύματος με τους τρόπους της αρχαίας 
Ρωσίας» («Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси», Παρίσι 1952 - 
Μόσχα  1993, 2002) 

Μάλιστα, με πρωτοβουλία του Κυπριανού, «…. εκαθιερώθη η Μεγάλη Ρωσική 
Χρονογραφία, η συγγραφή και χρήση της οποίας απεσκόπει στην αποφυγήν 
των φυγοκέντρων πολιτικώς και εθνικώς χρονογραφιών των αντιπάλων 
Ρώσων πριγκήπων. Η πρωτοβουλία αυτή απεσκόπει στην ενότητα του 
ρωσικού έθνους με δημιουργικόν τρόπο, ο οποίος, κατά την διδασκαλίαν των 
Ησυχαστών, ευρίσκετο στον λόγο», όπως καταγράφει με ακριβολόγο 
σαφήνεια  ο  φιλόλογος, βυζαντινολόγος, ιστορικός και κριτικός της 
λογοτεχνίας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρουπόλεως  
Γελιανός Μιχαήλοβιτς Πρόχορωφ  (Гелиа́н Миха́йлович Про́хоров)  στο 
βιβλίον του «Ρωσία και Βυζάντιο στην εποχή της Μάχης του Κουλίκοβο» 
(«Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы»), Αγία Πετρούπολη, 
Εκδόσεις Αλήθεια (Алетейя), 2000, στην σπουδαία σειρά 1200 τόμων 
«Βυζαντινή Βιβλιοθήκη – Έρευνες»  

Ο Κυπριανός, επίσης, είχεν υπό την προστασίαν του τον εξαίρετο 
εικονογράφο Θεοφάνη τον Γραικό, ο οποίος εξιστόρησε με τις καταπληκτικές 
του τοιχογραφίες τους ναούς του Ευαγγελισμού (Μπλαγκοβεστένσκι) και του 



Αρχαγγέλου (Αρχανγκέλσκι) στην Μόσχα. Όπως ευστοχότατα  παρετήρησε ο 
Πρωτοπρεσβύτερος Μέγεντορφ : «Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι μαθητής του 
Θεοφάνους του Γραικού υπήρξεν ο θρυλικός Ρώσος εικονογράφος Αντρέϊ 
Ρουμπλιώφ, μοναχός της Λαύρας της Αγίας Τριάδος στη Μόσχα».  

Η άνθηση της θρησκευτικής τέχνης  στην Ρωσία – την οποίαν υπεστήριξε τα 
μάλιστα ο πολύς Κυπριανός - δεν αφορούσε όμως μόνον στην θαυμαστή 
ρωσική αγιογραφία, αλλά και σε μιαν εκπληκτική ναοδομική αρχιτεκτονική 
δραστηριότητα.  

Ο προαναφερθείς καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
εκτίσθηκε από μιαν ομάδα αρχιτεκτόνων προερχομένων από το Πσκοφ στην 
πενταετία 1484-1489, ως μέρος των σχεδίων Μεγάλου Δουκός Ιβάν του Γ' για 
μιαν ανακαίνιση μεγάλης κλίμακος του Κρεμλίνου της Μόσχας. Εκτίσθηκε 
στην θέση του παλαιοτέρου ομωνύμου καθεδρικού ναού του 14ου  αιώνος, 
που είχε κτισθεί πάλιν στο 1416. Αυτός ο παλαιότερος καθεδρικός ναό με την 
σειρά του, είχε αντικαταστήσει μια προηγουμένη ξυλίνη εκκλησία του 13ου  
αιώνος, θύμα των συχνών πυρκαϊών στο Κρεμλίνο. 

Λόγω της γειτνιάσεώς της με το παλάτι, η εκκλησία επελέγη από τον Ιβάν τον 
Γ’ ως προσωπικό παρεκκλήσι του και κατασκευάσθηκε μια σκάλα που 
συνέδεε την εκκλησία απ' ευθείας με το δωμάτιό του. Αρχικώς, ο σημερινός 
Καθεδρικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είχε μόλις τρεις τρούλους. 
Αφού υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαϊά και πάλιν το 1547, ο τότε Μέγας 
Δουξ και ο πρώτος Ρώσος Τσάρος, ο Ιβάν ο Τρομερός ήρχισε την 
αποκατάσταση του ναού, η οποία ολοκληρώθηκε το 1564. Δύο επιπλέον 
θόλους προσετέθησαν στην δυτική πλευρά. Το κτίριο περιβάλλεται από τρείς 
προνάους και τέσσερα πλευρικά μονότρουλα παρεκκλήσια τα οποία 
εκτίσθηκαν επάνω από τους τοξωτούς προνάους, ο καθένας τους με τρούλο, 
έτσι ώστε ο καθεδρικός ναός έχει τώρα συνολικώς εννέα τρούλους. Το 1572, 
ο καθεδρικός ναός απέκτησε ένα πρόσθετο κλιμακοστάσιο στη νότια 
πρόσοψη του, που αργότερα ονομάστηκε «Γκροζνένσκι», επ’ ονόματι του 
Ιβάν του Τρομερού («Ιβάν Γκρόζνι»). 

Η πλευρά του βορείου βωμού (στραμμένη προς το Παλάτι των Όψεων) είναι ο 
πρώτος «εκθεσιακός» χώρος, στον οποίον εισερχόμεθα από την είσοδο των 
επισκεπτών. Αυτός περιλαμβάνει την  διάσημο Εικόνα της Εδέσσης 
(παριστώσα τον βασιλέα Άβγαρο της Οσροηνής Εδέσσης  να κρατεί την  
αχειροποίητο εικόνα της Ιεράς Σινδόνης), αποδοθείσα στον διάσημο Ρώσο 
αγιογράφο Σίμωνα Ουσάκωφ. Ο χώρος αφορίζεται με ένα διάδρομο με 
εντυπωσιακό γαλάζιο χρώμα και χρυσά φυτικά κοσμήματα από την κυρίως 
αίθουσα, ο οποίος εδημιουργήθη τον 16ον  αιώνα από Ιταλούς αρχιτέκτονες. 
Τα φύλα της θύρας του διαδρόμου είναι διακοσμημένα με εικόνες αρχαίων 
ποιητών και φιλοσόφων (Διογένης, Ευριπίδης, Πλάτων και Όμηρος). 

Ο κύριος θόλος του καθεδρικού ναού υπέρκειται ενός μεγάλου εικονοστασίου, 
το οποίον περιλαμβάνει εικόνες από του 14ου  έως και του 17ου  αιώνος, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εζωγράφισαν ο Αντρέι Ρουμπλιώφ, ο 
Θεοφάνης ο Έλλην και ο Πρόχορος του Γκορόντετς, αλλά επίσης και του 19ου  
αιώνος, ιδίως στα τα μεσαία επίπεδα. Η πέμπτη (χαμηλοτέρα) σειρά 



συνδέεται με μιαν αργυρά θύρα, όπισθεν της οποίας ευρίσκεται το παλαιό 
κλιμακοστάσιο προς το προσωπικό δώμα  του Τσάρου. 

Πολλοί από τους εκκλησιαστικούς θησαυρούς εχάθησαν κατά την διάρκεια της 
κατοχής της Μόσχας από τους στρατούς της Πολωνολιθουανικής 
Κοινοπολιτείας το 1612. Κάποιοι είχαν επίσης καταστραφεί από την μεγάλη 
πυρκαϊά του Κρεμλίνου το 1737. Κατά την διάρκεια της γαλλικής κατοχής της 
Μόσχας το 1812, ο καθεδρικός ναός εχρησιμοποιήθη ως στρατώνας και ως 
επί το πλείστον κατεληστεύθη. Απεκατεστάθη  στην πενταετία 1815-1820. 
Κατά την διάρκεια της Ρωσικής Επαναστάσεως του 1917, ο καθεδρικός ναός 
είχε καταστραφεί κατά την διάρκεια των μαχών. Στην συνέχεια, με το 
καθεστώς των Μπολσεβίκων έκλεισε. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 
1950, μαζί με τις άλλες εκκλησίες που σώζονται στο Κρεμλίνο, είχε διατηρηθεί 
ως μουσείο. Μετά το 1992, συνεχίζονται πάλιν εκεί περιστασιακές λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της Εορτής του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, η οποία διεξάγεται από τον Πατριάρχη της Μόσχας. Το κτίριον της 
εκκλησίας υπέστη μια γενική  αποκατάσταση το 2009. 

 

 
Είναι εμφανές και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, η ρωσική τέχνη 
προσδιορίσθηκε από το γεγονός ότι δεν υπήρξε το αποτέλεσμα μιας 
δημιουργικής ζυμώσεως κάποιων  αδεσμεύτων και απεριορίστων δυνάμεων 
του ρωσικού εθνικού πνεύματος αφ΄ εαυτού και δεν εσχηματίσθη σταδιακώς 
ως αποτέλεσμα της αργής μορφοποιητικής συσσωρεύσεως της προσωπικής 
εμπειρίας. Η ρωσική τέχνη κατ’ ουσίαν ήταν απλώς και μόνον ένας κλάδος 
της βυζαντινής τέχνης, μεταμοσχευθείς στο ρωσικό έδαφος. Εδόθη στους 
Ρώσους σε μια τετελεσμένη κατάσταση επεξεργασίας, υπό μορφήν 
προτύπων, τα οποία απεστάλησαν από το Βυζάντιον προς την Ρωσία, την 
εποχή του Αγίων Βλαντίμιρ και Γιαροσλάβ  του Σοφού, κατά την λαμπρά 
περίοδο των Αυτοκρατόρων της δυναστείας των Μακεδόνων και της 
δυναστείας των Κομνηνών. 
 
Μια ταχεία επισκόπηση στην ιστορία είναι ικανή να καταδείξει ότι, ο 11ος  και ο 
12ος  αιώνες ήσαν η «Χρυσή Εποχή» του Βυζαντίου, κατά την περίοδο της 
μεγίστης πολιτιστικής του επεκτάσεως. Βυζαντινές τοιχογραφίες και 



ψηφιδωτά, ακόμη και τότε ηλικίας σχεδόν εκατό ετών, διακοσμούσαν πολλές 
από τις εκκλησίες και τα ανάκτορα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα 
καλλλιτεχνικά θαύματα δεν έχουν διασωθεί ακέραια μέχρις τις ημέρες μας, 
αλλά ημπορούμε να κρίνουμε περί του εξαιρετικού μεγαλείου τους από τα 
θραύσματα που ακόμη υπάρχουν στα ψηφιδωτά του Δαφνίου στην Αττική, 
καθώς και από τα έργα των Βυζαντινών διδασκάλων που έχουν ευρεθεί στην 
Βενετία και στην Σικελία. Τα αρχαιότερα ψηφιδωτά και οι αρχαιότερες 
τοιχογραφίες στην Ρωσία, ευρίσκονται στο Κίεβο, στο Νόβγκοροντ και στο 
Βλαντιμίρ,  προέρχονται δε απ’ εκείνη την περίοδο. 
 
Ως εκ τούτου δεν αποτελεί έκπληξη η επισήμανση του γεγονότος ότι, τα 
ρωσικά ψηφιδωτά, οι τοιχογραφίες και οι εικόνες αυτής της εποχής, αν και 
σπάνια, είναι εντελώς βυζαντινού τύπου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει  πως δεν 
υπήρχαν καλλιτέχνες ρωσικής καταγωγής μεταξύ εκείνων που ηργάζοντο 
κατά τους 11ο  και 12ο  αιώνες για να εξωραΐσουν τους ρωσικούς ναούς. 
Αντιθέτως, οι Ρώσοι καλλιτέχνες συνεργάσθηκαν παραγωγικότατα με τους 
Έλληνες – υπό τους οποίους συνήθως εμαθήτευαν - οι οποίοι είχαν έλθει από 
την Ελλάδα προσκεκλημένοι συχνότατα από Ρώσους πρίγκηπες. Όμως, αυτοί 
οι Ρώσοι δημιουργοί εργάσθηκαν κατά το πλείστον συναρμοσμένοι με το 
ύφος της βυζαντινής ζωγραφικής. Δεν εγνώριζαν άλλο πέραν αυτού και μετά 
την πλήρη αφομοίωσή του δεν προσεπάθησαν να δημιουργήσουν ένα νέο για 
τον εαυτό τους. 

 
Πρέπει να υπενθυμίσουμε μόνον ότ,ι οι Ρώσοι είχαν εκχριστιανισθεί μόλις 
κατά το τέλος του 10ου  αιώνος και ότι η πολιτιστική ζωή τους είχε προέλθει 
σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν από τους Βυζαντινούς. Από αυτούς έλαβαν τα 
στοιχεία του εθνικού τους δικαίου, το σύνταγμά τους και την λογοτεχνία τους. 
Όταν συνειδητοποιηθεί περαιτέρω ότι είχαν εμπλακεί σε μια πυρετώδη 
κατασκευή και διακόσμηση ναών, ταυτοχρόνως  σε όλα τα μέρη της τεραστίας 
οικιστικής περιοχής τους, από τις όχθες του Δνειπέρου, του Κλυάσμα και του 
Βόλγα έως και στις όχθες της λίμνης  Νέρο του Ροστόβ, είναι απλούστατα 
αμέσως αντιληπτό και φυσικό ότι, το παράδειγμα της Κωνσταντινουπόλεως, 
της Βασιλευούσης, της «Πόλεως των Τσάρων», όπως την ονόμασαν οι 
Ρώσοι, ευλόγως είχε καθοδηγητικό πνεύμα και ότι η βυζαντινή επιρροή 
υπήρξε αποκλειστική και κυρίαρχη. Οπότε  δεν αφέθησαν πολλά περιθώρια 
για ατομική πρωτοβουλία, προσωπική εμπειρία και πρωτοτυπία απλοϊκών και 
αφελών  αρχεγόνων σταδίων της ρωσικής τέχνης η οποία  θα «ωρίμαζε» 
κλιμακηδόν. 
 
Ο παλαιός Ρώσος διδάσκαλος, ο οποίος ήθελε να απεικονίσει στις εικόνες και 
στις τοιχογραφίες του σκηνές του χριστιανικού μύθου, δεν διέθετε άλλα 
εκφραστικά μέσα πέραν αυτών που του παρεδόθησαν από την βυζαντινή 
ζωγραφική. Ως εκ τούτου, προέκυψε ένα από τα πλέον περίεργα περιστατικά 
στην ιστορία της Τέχνης ο απροσδόκητος Ελληνισμός της αρχαίας ρωσικής 
τέχνης, όπως εξόχως παραδειγματικώς απεδόθη στις ρωσικές εικόνες. Αυτός 
ο Ελληνισμός ήταν βεβαίως ένα κατάλοιπο της βυζαντινής παραδόσεως. Στον 
4ο  και 5ο  αιώνες, όταν η βυζαντινή τέχνη συνετίθετο από διάφορα στοιχεία, 
εν μέρει Ελληνικά και εν μέρει Ανατολιτικά,εκείνος ο κλάδος που 
αποσκοπούσε στην απεικόνιση της ανθρωπίνης μορφής και ειδικότερον η 



ζωγραφική, ημπορούσε να θεμελιωθεί μόνον επί του Ρωμαϊκού και  
Ελληνικού ύφους. 

 
Πρέπει να παρατηρηθεί ότι στην ζωγραφική των κατακομβών, η οποία 
χρονολογείται από τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής περιόδου, υπάρχει 
κάποια δυστοκία ως προς τους σκοπούς τους οποίους έθεσε γιά την 
ολοκλήρωσή της, την αυτοεπίτευξή της η χριστιανική ζωγραφική. Προς 
στιγμήν επεκράτησαν συμβολικές και διακοσμητικές τάσεις. Αλλά κατά τον 5o   
αιώνα  ο συρμός  είναι εξ ολοκλήρου καθαρώς εικονιστικός : Ο 
εξελληνισμένος Χριστιανισμός ανεζήτει την εικόνα της Θεότητος, και, μετά την 
εξαιρετικώς γόνιμο και εντατική δραστηριότητα αυτής της αξιοσημειώτου  
περιόδου, εγεννήθη ένας ορατός κόσμος, ένας κόσμος χριστιανικός, αλλά 
Ελληνικός στην εμφάνιση. 
 
Κατ΄ αυτό το διάστημα εδημιουργήθησαν εικόνες του Χριστού και της 
Παναγίας, οι πρωσοπογραφίες των αποστόλων και των προφητών, οι άγγελοι 
με την λεπτόκορμη μορφή και σκηνές που αποδίδουν τα κύρια γεγονότα. της 
Βίβλου και των Ευαγγελίων. Αυτές οι εικόνες και οι σκηνές ανήκουν σε αυτό 
το είδος της ρεαλιστικής τέχνης που προσλαμβάνει  τις παρατηρήσεις του από 
την ζωή και είναι πολύ Ελληνικό. Αλλά η βυζαντινή ζωγραφική δεν επέτρεπε 
κανένα περιθώριο για τις ιδιοτροπίες και την ελευθέρα έκφραση ιδεών του 
ατόμου. Κατά την διάρκεια αυτών των ετών, τα οποία εχαρακτηρίσθησαν από 
έναν πικρόν αγώνα υπέρ της ενότητος της Εκκλησίας, η τέχνη εφιλοδόξησε να 
προσδώσει μιαν ενότητα σε όλους τους διαφόρους τύπους εικόνων. 
Εδημιουργήθη ένας κανών για την θρησκευτική ζωγραφική. Εφεξής, η 
επίσημος «γλώσσα», το εκφραστικό μέσον της νέας χριστιανικής τέχνης 
υπόκειται σε αυστηρούς νόμους. Οι εικόνες της Θεότητος και τα γεγονότα της 
Αγίας Γραφής έπρεπε να περιορισθούν σε αυστηρώς καθοριζόμενες  
συνθέσεις, επενδεδυμένες με τύπους τόσον σαφείςς, λακωνικούς και ακριβείς 
όσον συνάμα και ρυθμικούς. 
 
Ο μείζων ιστορικός ρόλος τον οποίον διεδραμάτισε το Βυζάντιον επί των 
Κομνηνών συνίσταται στην μεταφορά και διάδοση του χριστιανικού 
πολιτισμού στους ημιβαρβάρους σλαβικούς λαούς. Τον 12ον  αιώνα, το Κίεβο 
ήταν ήδη μια πολύ πυκνοκατοικημένη, πολυάσχολη και πλουσία πόλη. Ήταν 
δικαίως υπερήφανη για τις πολλές εκκλησίες της, διακοσμημένες με θαυμαστά 
ψηφιδωτά και τοιχογραφίες, ένα παράδειγμα των οποίων είναι τα 
αποσπάσματα που σώζονται στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και στα 
μοναστήρια του Αγίου Μιχαήλ και του Αγίου Κυρίλλου. Η εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας στο Νόβγκοροντ χρονολογείται επίσης από τον 12ον  αιώνα, όπως και 
οι τοιχογραφίες στο εκκλησάκι του Αγίου Σωτήρος στην Νερέντιτσα  Nereditsa 
και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Στάραγια (Παλαιά) Λαντόγκα, 
αμφότερες ευρισκόμενες  στην ευρυτέρα περιοχή του Νόβγκοροντ. 
 
Οι τοιχογραφίες του καθεδρικού ναού του Αγίου Δημητρίου του Βλαντιμίρ, 
που χρονολογείται από τα τέλη του 12ου  αιώνος, είναι ακόμη πιο 
αξιοσημείωτες και πάρα πολύ καλά διατηρημένες. Οι υπέροχες βυζαντινές 
τοιχογραφίες που ανεκαλύφθηκαν στον Μεσοπόλεμο στην Σερβία και στην 
Βουλγαρία, στις εκκλησίες σε Μιλέσεβο, Σοποκάνι και Μπογιάνα, έχουν την 



ίδια προέλευση. Ο λαμπρός πολιτισμός της περιόδου του Κιέβου εσαρώθη σε 
ολόκληρη  την Κεντρική Ρωσία από την τρομερά μογγολική εισβολή, περί τα 
μέσα του 13ου  αιώνος. 

Αφ ετέρου, στην Βόρειο Ρωσία και ιδιαιτέρως στην περιοχή του 
Νόβγκοροντ, το τέλος του 13ου  αιώνος και ολόκληρος ο 14ος  αιών 
εσημαδεύθησαν από μια σημαντική «έκρηξη» της αρχιτεκτονικής και της 
ζωγραφικής, η οποία μας έχει αφήσει πολλές τοιχογραφίες και ένα αρκετά 
μεγάλο αριθμό των εικόνων. Το φαινόμενο αυτό ήταν ταυτόχρονο με την 
επέκταση της ζωγραφικής στις σερβικές εκκλησίες του 14ου  αιώνος, γεγονός 
που έχει πιστοποιηθεί από το έργο  του αειμνήστου Γκαμπριέλ Μιλέ (Gabriel 
Millet,1867-1953, Γάλλος βυζαντινολόγος, ιδρυτής και πρώτος κάτοχος της 
έδρας του Βυζαντινού Χριστιανισμού και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας στην 
φημισμένη «École pratique des hautes études» (EPHE) των Παρισίων από 
το1899).  
 
Το εκπληκτικότερον  όμως  στοιχείο σχετικώς προς την αρχαία αυτήν τέχνη 
των Σλαβικών χωρών, (δηλαδή προς αυτές τις εικόνες και τοιχογραφίες στην 
Ρωσία και στην Σερβία κατά την διάρκεια των 12ου, 13ου και 15ου  αιώνων), 
είναι η προφανώς Ελληνική προέλευση των γεννητριών παραδόσεών τους, οι 
οποίες βεβαίως εκληρονομήθησαν από ανθρώπους που ιστορικώς ουδέν 
δικαίωμα είχαν σε αυτές (παρά το ότι τις ετίμησαν υπερθετικώς). Ανήκαν στο 
λαμπρό Βυζάντιο, στον φυσικό κληρονόμο της μεγάλης Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είχε διατηρήσει την γλώσσα, την 
λογοτεχνία και, σε ικανό βαθμό, την φιλοσοφία και την επιστήμη του Αρχαίου 
Κόσμου. Στο ελληνικό Βυζάντιο, όπου οι  παραδόσεις αυτές ήσαν απλώς 
φυσικές. 

 
 
Στις σλαβικές χώρες και ειδικότερον στην Ρωσία, ο Ελληνισμός υιοθετήθηκε  
μαζί με τον Χριστιανισμό και δη εξ αιτίας του. Η «εξωτερική», η δραστικώς 
εφαρμοσμένη εικών του Χριστιανισμού, διεμορφώθη στον 4ο  και στον 5ο  
αιώνα, ενώ ολοκληρώθηκε και έφθασε  στην τελείωσή της στο Βυζάντιον πριν 
μεταγγισθεί στην Ρωσία. Ως εκ τούτου ο ρωσικός Χριστιανισμός παρέμεινε, 
κατά το πλείστον ελληνικός στην ουσία και στην μορφή. Συνεπώς τέτοια ήταν 
η διαδρομή που έμελλε εξ αρχής να ακολουθήσει η θρησκευτική φαντασία του 
ρωσικού λαού. Της προσεφέρθη ένας έτοιμος τύπος, καθαγιασμένος από την 



μακροτάτη διαδρομή του και ιερός λόγω της προέλευσεώς του. Η Ρωσία 
εγνώρισε τον Χριστιανισμό μόνον εντός του ισχυρού πλαισίου της κυριάρχου 
ελληνικής πτυχής του, επιλεγείσης και αναπτυχθείσης από το Βυζάντιον. 
 
Μόνον κατά  τον 17ον  αιώνα, δηλαδή κατά την εποχή όπου ελειτούργησαν οι 
άρτι «διανοιγείσες» σχέσεις της Δύσεως με την Ρωσία, κατέστη εφικτή η 
μερική απελευθέρωση της ρωσικής σκέψεως και ψυχής από τις κρατούσες 
μορφοπλαστικές ιδέες του Βυζαντίου οι οποίες είχαν καταστεί κανονιστικές και 
ιερές για τον ρωσικό λαό. Είναι εξόχως δυσχερές  για τους Δυτικοευρωπαίους 
να κατανοήσουν αυτές τις ιδέες που ήσαν τόσον ξένες προς αυτούς. Βεβαίως 
αυτό δεν σημαίνει ότι οι εν λόγω ιδέες ήσαν ασιατικής ή ανατολιτικής 
καταγωγής. Παρά το γεγονός ότι ενεκολπώθη, μετεβόλισε και αφομοίωσε 
πολλά ασιατικά και ανατολίτικα στοιχεία, το Βυζάντιον δεν ήταν ποτέ Ασία ή 
Ανατολή με τη συνήθη κοινόχρηστο έννοια της λέξεως. Αλλά συνάμα δεν είχε 
καμία θέση στον κύκλο των ευρωπαϊκών πολιτισμών του Μεσαίωνος, ο 
οποίος εδημιούργησεν το ρωμαϊκό και το γοτθικό ύφος στην τέχνη. 
 
Το Βυζάντιον θα ημπορούσε να περιγραφεί ως ένας υπερβολικώς μακρός 
επίλογος στον αρχαίο κόσμο, ως το χριστιανικόν υστερόγραφό του. Ένας 
Δυτικοευρωπαίος  δεν ημπορεί να αντέξει αυτήν την ιδιάζουσα και μοναδική 
σύμπραξη - συμμαχία μιας νέας σκέψεως με μιαν αρχαία μορφή. Ο νέος 
δυτικός καλλιτέχνης, είτε γλύπτης είτε  ζωγράφος, της φλαμανδικής ή ιταλικής 
σχολής  των «αφελών» και ανεπιτηδεύτων «πρωτογονιστών» - οι οποίοι 
εξεπήδησαν από την οικεία λαϊκή τους παράδοση- αγωνίσθηκε επί αρκετούς 
αιώνες και ανηύρε ένα νέο πρότυπο για νέα πράγματα. Αλλά η Ρωσία, η 
οποία δεν είχε καμίαν άλλη σχέση με την αρχαιότητα, ούτε  καμία μνήμη του 
Ελληνισμού, εισήλθε και εμυήθη με μοναδικόν τρόπο στον κύκλο του 
Ελληνικού πολιτισμού από το Βυζάντιον. 
 
Αυτός που μελετά τις ρωσικές εικόνες θα ιδεί εικόνες του Χριστού και της 
Παναγίας, οι οποίες δεν έχουν κανένα ρωσικό γνώρισμα στα πρόσωπά τους, 
Αποστόλους ενός τύπου που παραπέμεπει στους ρήτορες και φιλοσόφους  
της αρχαιότητος, ενδεδυμένους το ελληνικό ιμάτιο και τον χιτώνα, αλλά και 
πτερωτούς αγγέλους με διαδήματα στην κόμη τους, ωσάν ελληνορωμαϊκά 
πνεύματα - Genii που παρίσταντο σε κάποιον αναθηματικό νικητήριο βωμό. Ο 
μελετητής της ρωσικής εικονογραφίας θα παρατηρήσει τοπία με χαμηλές 
οροσειρές, τα οποία  ουδέποτε είδε ή εφαντάσθη κάποιος κάτοικος της 
τεραστίας και ααχανούς ρωσικής πεδιάδας. Θα παρατηρήσει επίσης ότι οι 
περισσότερες αρχαίες ρωσικές εικόνες, μέχρι τον 15ον  αιώνα, 
αντιπροσωπεύουν και αποτυπώνουν κατασκευές εντελώς άγνωστες τότε στην 
Ρωσία: στήλες, στοές και αίθρια, με υπερκείμενα ερυθρά πετάσματα και 
πέπλα. 
 
Τέλος, θα ιδει σε όλες τις εικόνες μια χάρη της κινήσεως και της στάσεως των 
μορφών που υπενθυμίζουν ακριβώς τα αρχαία ανάγλυφα, την ρυθμική 
αλληλοδιαδοχή των προσώπων στην πομπή της Δεήσεως, την τέλεια 
ισορροπία των συνθέσεων, επεξεργασμένη και  καθορισμένη από μιαν 
εξειδικευμένη τέχνη. Όλα αυτά είναι η Βυζαντινή Παράδοση, είναι το πολύτιμο 
δώρο της Ελλάδος, που μετεδόθη στον ρωσικό λαό με τον Χριστιανισμό. Αυτή 
η ελληνική τέχνης, υπάρχουσα και δρώσα επί αιώνες εντός του ρωσικού 



λαού, του οποίου τις ιστορικές περιπέτειες μοιράσθηκε, κλιμακηδόν κατέστη 
ρωσική τέχνη: Εξέφρασε τις βαθύτερες πεποιθήσεις και περιέλαβε τα 
κάλλιστα από τα ευαίσθητα και οικεία χαρακτηριστικά της ζωής των Ρώσων. 
Έγινε ένα αρραγές μέρος αυτού του κόσμου του εξελληνισμένου 
Χριστιανισμού, ώστε απετέλεσε πλέον εθνική έκφρασή του. Η ρωσική τέχνη 
απομονωμένη μέχρι τον 15ον  αιώνα από κάθε επιρροή της δυτικής τέχνης και 
του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού, επληρούτο η ίδια με τις εικόνες και τα 
στοιχεία που είχαν κατορθώσει να την καταστήσουν, από βάρβαρη και 
απλοϊκή, ένα λαμπερό τμήμα  του μεγάλου ιστορικού κύκλου της Ελλάδος. 
 
Στον 11ον  και στον 12ον  αιώνα, οι άρχοντες, η Αυλή και οι άρχουσες τάξεις 
ήσαν υπό την άμεσο επιρροή του Βυζαντίου. Από τον 14ον  και 15ον  αιώνα, 
αυτή η επιρροή μετεφέρθη μάλλον στον τομέα της αναπολήσεως και ως εκ 
τούτου φιεφυλάχθησαν ζηλοτύπως από την Εκκλησία, η οποία και κατηύθυνε 
το έργον των ζωγράφων οι οποίοι ήσαν ταγμένοι να την υπηρετήσουν. 
Διατηρούσα τις παραδόσεις της βυζαντινής τέχνης, η Εκκλησία επέτυχε την 
διατήρηση της Ελληνικής παραδόσεως, η οποία παρέμεινε παρούσα, ισχυρά 
και ενεργός στην μνημειακή ζωγραφική. 
 
Όμως, παρά αυτήν την αριστοκρατική τέχνη, η οποία έθετε ένα «άνωθεν» 
παράδειγμα, μιαν υποδειγματική εκ των άνω κατεύθυνση, η φωνή του λαού 
ήρχισε να ακούεται ολοέν και εντονότερον. Η επιρροή της λαϊκής τέχνης 
καθίστατο συνεχώς ισχυροτέρα, εκφράζουσα τις προτιμήσεις, τις ιδέες και τα 
έθιμα του μέσου απλού ανθρώπου και του χιονόπληκτου Ρώσου αγρότη, ο 
οποίος με έναν απροσδόκητο τρόπο είχε κληρονομήσει, όχι μόνον τον 
βυζαντινό χριστιανισμό, αλλά επίσης εικόνες και μορφές προερχόμενες  από 
τον ειδωλολατρικό κόσμο της μακρινής, «μεσημβρινής», φωτολούστης  
Ελλάδος. Δεν είναι υπερβολή να ειπούμε ότι ο ρωσικός λαός υπήρξεν  σε όλη 
την διάρκεια της ιστορίας του μέχρις και την σύγχρονη περίοδο, ένας λαός 
εξαιρετικώς προικισμένος εν σχέσει με την καλλιτεχνική και δημιουργική 
φαντασία της λαϊκής και  υπαιθρίου τέχνης του. 
 
Ο Ρώσος αγρότης πάντοτε αγαπούσε να διακοσμεί το πτωχικό εσωτερικό του 
σπιτιού του, και κάποτε η ρωσική λαϊκή τέχνη απήλαυσε μια μεγάλη 
δημοτικότητα στην Ευρώπη. Αρκετοί σύγχρονοι Ευρωπαίοι έχουν ιδεί 
δείγματα από τα ξυλόγλυπτα με τα οποία ο Ρώσος χωρικός διακοσμούσε το 
εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό του ξυλίνου οικίσκου του (της «ίζμπας») -τα 
παράθυρα, τις θύρες, τα καθίσματα κ.λπ-. Θα υπενθυμίσουμε τα υφαντά 
υλικά, τα φορέματα των γυναικών και τις καλύπτρες της κεφαλής 
διακοσμημένες με χρυσό, ή τα οικιακά σκεύη τόσον ευφαντάστως 
διακοσμημένα -γλυπτές ρόκες υφάνσεως, πόρπες, δοχεία και παιχνίδια. Ο 
Ρώσος χωρικός έδωσε έκφραση στην διακόσμηση όλων αυτών των 
αντικειμένων, σε όλο αυτήν την γραφικοτάτη λαογραφική παραγωγή, σε μια 
μεγάλη πρωτοτυπία και αυθεντικότητα της αισθήσεως, μιαν αγάπη 
σχεδιασμού και ευρέων όγκων από ζωηρά, αρμονικά χρώματα. Έχει 
αποδείξει ότι υπήρξε ένας πρώτης τάξεως διακοσμητής, ένας διακοσμητής 
ταλαντούχος, ένας εφευρέτης νέων διακοσμητικών θεμάτων, αλλά και 
συνδυασμών και εφαρμογών αυτών των θεμάτων. 
 



Πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτό το γεγονός, επειδή μας βοηθά να 
εξηγήσουμε την ιστορία της αρχαίας ρωσικής ζωγραφικής. Πρωτίστως μας 
εξηγεί πως ο ρωσικός λαός ήταν σε θέση να αφομοιώσει τις απόμακρες 
εικόνες και μορφές της βυζαντινής τέχνης, η οποία με την σειρά της τις είχε 
δανεισθεί από την ελληνική τέχνη. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 
αυτές οι μορφές και οι εικόνες ουδέποτε εσήμαιναν για τον συνήθη Ρώσο 
τόσα πολλά, όσα γιά τους Έλληνες αριστουργηματικούς δημιουργούς  του 4ου  
και 5ου  αιώνος, στους οποίους αυτά ήταν απλώς η ίδια η πραγματικότης, ή 
γιά τους Βυζαντινούς δασκάλους οι οποίοι ήσαν δέσμιοι προς αυτά, από την 
μακραίωνη παράδοση της φυλής, της γλώσσης και του πολιτισμού τους. Ήταν 
ευλόγως αδύνατον αυτές οι εικόνες και οι μορφές να είχαν αντιπροσωπευτικό  
νόημα για τον μέσο Ρώσο : Γι 'αυτόν, απλώς απέκτησαν μιαν έννοια αμέσως 
συμβολική και διακοσμητική. 
 
Οι προαναφερθείσες  εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αποστόλων, 
των Αγίων και των προφητών, η εμφάνισή τους, τα φορέματά τους, οι στάσεις 
και οι χειρονομίες τους, δεν ήσαν «καθαυτό εργόχειρον» του ρωσικού λαού. 
Το μόνο που ημπορούσε να κάνει ήταν να τα επαναλάβει πιστώς, να τα 
αναπαράγει ακριβώς, επιβάλλων εις εαυτόν να μην αλλάξει οποιαδήποτε 
χαρακτηριστικά τους, σεβόμενος την παραδοσιακή και «ιερά» εμφάνισή τους. 
Αλλά, την ίδια στιγμή, ευλόγως ο Ρώσος καλλιτέχνης δεν θα ημπορούσε να 
αυτοπεριορισθεί στον ρόλο ενός απλού αντιγραφέως. Ήταν καταγοητευμένος 
από αυτήν την τέχνη που τον προμήθευσε με αυτές τις εικόνες, αλλά την 
ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο. Δεν είχε μεν συλλάβει καθόλου καλώς την 
έννοια του ουσιαστικού μέρους της βυζαντινής ζωγραφικής, δηλαδή, τον 
ρεαλισμό της, αλλά κατενόησε καλώς, εξετίμησε και ησθάνθη πληρέστατα την 
διακοσμητική της πλευρά, η οποία ετείριαζε θαυμασίως με τα βαθέως 
ενριζωμένα ένστικτά του. 
 

 
 
Κατά την ανέλιξη της εθνικής ρωσικής τέχνης  ο καθαρός ρυθμός της 
βυζαντινής συνθέσεως κατέστη το κύριον θέμα της αρχαίας ρωσικής 
ζωγραφικής. Η βυζαντινή ζωγραφική μετερμηνεύθη από τους Ρώσους 
Διδασκάλους ως συμβολική στο περιεχόμενό της και διακοσμητική στην 
μορφή της. Στον 4ον  και 5ον  αιώνα, όταν εξελίσσετο αναδυομένη από την 
μήτρα της ελληνικής τέχνης, η βυζαντινή τέχνη δεν κατείχε καμίαν από αυτές 



τις ιδιότητες. Παρά τα όποια ανατολίτικα στοιχεία στην συνθετική σύστασή 
της, η βυζαντινή ζωγραφική ουδέποτε απώλεσε τον ρεαλιστικό και εικονιστικό 
της χαρακτήρα, ενώ  σε όλα της τα έργα αυτής της περιόδου (το μωσαϊκό της 
Μονής Δαφνίου κατά τον 11ον  αιώνα, το ψηφιδωτό στην Μονή της Χώρας -
γνωστή σήμερα ως Καριγιέ Τζαμί- του 14ου  αιώνος), οι πολύ σπάνιες εικόνες 
αυτής της περιόδου, ακόμη δε και οι τοιχογραφίες που εδημιουργήθησαν από 
τους Βυζαντινούς στην μείζονα ρωσική επικράτεια, (όπως αυτές του 
καθεδρικού ναού του Βλαντιμίρ),  πρέπει να ιδωθούν ως παραστάσεις  τα 
στοιχεία των οποίων είναι τύποι και αποτυπώσεις - αποτελέσματα της απ’ 
ευθείας πραγματικής παρατηρήσεως της φύσεως και της ζωής.  
 
Μάλιστα, παρατηρήσεως διενεργουμένης συμφώνως προς την μέθοδο του 
«ιδιοτρόπου» της αρχαίας ελληνικής «εκφρασιοκρατίας» των καλλιτεχνών 
(ενός ιδιάζοντος αρχαίου ελληνικού «εξπρεσιονισμού», κατά τον Τσέχο 
ιστορικό τέχνης Antonin Matějček, ο οποίος πρώτος εχρησιμοποίησε τον όρον 
αυτόν το 1910, για να δηλώσει όπως χαρακτηριστικώς αναφέρει ότι : «..ένας 
εξπρεσιονιστής επιθυμεί πάνω από όλα να εκφράσει τον εαυτόν του»). Έτσι 
αποδίδεται μεν η φυσική πραγματικότης αλλά κατά «το δοκούν» του 
καλλιτεχνικού δημιουργού Στο πλαίσιον αυτό, είναι ενδιαφέρον να θυμηθούμε 
ότι, όταν παρόμοιες Βυζαντινές μορφές και εικόνες εισέδυσαν  στην Δύση, 
στην Ιταλία,  στην Φλάνδρα, οι στις ρηνανικές και βουργουνδικές επαρχίες, 
κατά την εποχή του Καρλομάγνου, ή αργότερον στην φάση της ρωμαϊκής 
τέχνης, οι ζωγράφοι, γλύπτες και μικρογράφοι («μινιατουρίστες») του 
Μεσαίωνος είχαν επηρεασθεί βαθύτατα από την ρεαλιστική πλευρά της 
βυζαντινής ζωγραφικής. 
 
Οι Ιταλοί, Γάλλοι και Φλαμανδοί γλύπτες ήθελαν πρωτίστως να ιδούμε τον 
πραγματικό κόσμο μέσα από τις εικόνες που περιήλθαν σε αυτούς από την 
βυζαντινή τέχνη, επιθυμούντες σφόδρα να ιδωθούν αυτές από το κοινό μέσα 
από τους λεπταισθήτους και εκπαιδευμένους οφθαλμούς τους. Ακόμη και 
κατά την περίοδον όπου ετέλουν εντόνως  υπό την επιρροήν του Βυζαντίου, 
οι δυτικοί διδάσκαλοι έδωσαν μιαν ελευθέρα και προσωπική ερμηνεία των 
στοιχείων και συνθέσεων που αντέγραφαν. Απέδωσαν στις βιβλικές 
προσωπικότητες χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην πραγματική ζωή, 
αντεκατέστησαν την αρχαία ενδυμασία, η οποία ήταν άγνωστη σε αυτούς, με 
εκείνην που έφεραν οι γύρω τους άνθρωποι, ενώ ήλλαξαν και τα άγνωστα σε 
αυτούς ελληνικά και ελληνιστικά τοπία με εκείνα της ιδικής τους χώρας. 
Ήθελαν να απεικονίσουν μόνον τα πράγματα που υπήρχαν στην 
πραγματικότητα γύρω τους. Η φαντασία τους εστράφη προς τον κόσμο και 
τον Άνθρωπο και δεν ημπορούσαν να είναι ικανοποιημένοι ακολουθούντες το 
βυζαντινό παράδειγμα, όπου απεικονίζετο ένας ανύπαρκτος πλέον αρχαίος 
κόσμος και οι ελληνικές σκιές που είχαν ζήσει μέσα του. Η Δύση είχε 
δημιουργήσει έναν νέον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος, που αναζητούσε 
μια νέα πραγματικότητα, φιλοδοξούσε να ανεύρει ένα νέο τρόπο για να δώσει 
έκφραση σε αυτήν την νέα πραγματικότητα. Οι Ιταλοί και Φλαμανδοί λαϊκοί 
καλλιτέχνες επροχώρησαν πέραν από την Βυζαντινή-Ελληνική ρεαλιστική 
μέθοδο και εδημιούργησαν με αυτήν ως αρχέγονη τεχνική πηγή μιαν άλλη, 
νέα, ρωμαλέα και εξόχως εκφραστική, την ρεαλιστική μέθοδο της ευρωπαϊκής 
ζωγραφικής. 
 



Η ρωσική τέχνη ανεπτύχθη με εντελώς διαφορετικό, ελληνογενή και πάλιν 
τρόπο : Ο ρωσικός λαός διέθετε λίαν εύφορο, αλλά πολύ αφηρημένη 
καλλιτεχνική φαντασία, ικανή μόνον για την δημιουργία ποικίλου ύφους 
στολισμού και διακοσμήσεως. Ελέω ελλείψεως αφηγηματικών και 
περιβαλλοντικών παραστάσεων, δεν ημπορούσε να εννοήσει βιωματικώς τον 
ουσιαστικό ρεαλισμό του βυζαντινού - ελληνικού συστήματος, αλλά, σε 
αντίθεση προς την Δυτικήν Ευρώπη, δεν προσεπάθησε καν να τον 
αντικαταστήσει με ένα ιδικό του, ρωσικό ρεαλιστικό σύστημα. Οι Ρώσοι 
αφομοίωσαν μόνον τα καθαρά αφηρημένα στοιχεία από τις μορφές και τις 
εικόνες από την Ελλάδα, τα οποία έλαβαν μέσω του Βυζαντίου και ήσαν ξένα 
προς αυτούς. Εξήτασαν την απεικονιστική βυζαντινή ζωγραφική ως μιαν απλή 
παραλλαγή των διακοσμητικών μοτίβων, η οποία απλώς είχε κατ’ αυτούς μιαν 
επιπλέον θρησκευτική και  συμβολική σημασία. Η ρωσική λαϊκή – αφελής 
τέχνη, η «πρωτόγονη» - primitiv τέχνη του ρωσικού λαού ως εκ τούτου, 
ουδέποτε υπήρξε «πρωτόγονη» υπό την Δυτικήν έννοια της λέξεως. Ο ρόλος 
της στον στίβο της ιστορίας του πολιτισμού  συνίσταται στην σταδιακή 
ανάπτυξη της βυζαντινής ζωγραφικής, η οποία ήταν παραστατική, 
απεικονιστική, μνημειώδης, ρεαλιστική και αριστοκρατική, αλλά και στην 
μετατροπή της σε μια λαϊκή τέχνη, η οποία ήταν επαρχιωτική-αγροτική, 
διακοσμητική και εξαιρετικώς απλή και ανεπιτήδευτη. 
 
Η ιστορία της ζωγραφικής των ρωσικών εικόνων αποτελεί ένα σπουδαίο  
παράδειγμα της ισχυράς αλληλεπιδράσεως αυτών των δύο στοιχείων: Της 
βυζαντινής παραδόσεως από την μία πλευρά και της λαϊκής ρωσικής τέχνης 
από την άλλη. Τον 14ον  αιώνα η ρωσική αγιογραφία επηρεάζεται εντόνως 
από το μνημειακόν ύφος, αλλά, εκτός από αυτόν τον αριστοκρατικό τύπο 
εικόνος, ήρχισε πλέον να εμφανίζεται και το λαϊκόν είδος. Κατά τον 15ον  
αιώνα, η βυζαντινή παράδοση και οι ρωσικές λαϊκές – απλοϊκές  
διακοσμητικές τάσεις ευρέθησαν σε κατάσταση ευτυχούς και επιτυχούς 
ισορροπίας επιρροής και δημιουργίας, αυτή δε ήταν μία από τις καλύτερες 
στιγμές στην ρωσική αγιογραφία, η οποία έδωσε στον κόσμο μια τέτοια 
μεγαλειώδη προσωπικότητα όπως ο Αντρέϊ Ρουμπλιόφ, ο μαθητής του 
Θεοφάνους του Έλληνος (ή «Γραικού»), ο Ρουμπλιόφ με την περίφημη και 
αξιοθαύμαστο εικόνα του της Αγίας Τριάδος.  
 
Οι ρωσικές εικόνες κατά τον δέκατο πέμπτον αιώνα, είναι ακόμα στο σύνολόν 
τους πιστές στην βυζαντινή παράδοση, όχι μόνον στις καλώς διαρθρωμένες 
και αρμονικώς συμπαγείς  συνθέσεις τους, αλλά και στους τύπους, στα 
φορέματα των μορφών και στα φανταστικά τοπία των βουνών και της 
ελληνιστικής αρχιτεκτονικής. Στους 14ο  και 15ον αιώνες το μοναδικό 
διακοσμητικόν είδος της ξυλίνης ρωσικής εικόνος εσχηματοποιήθη πλήρως 
και κατέστη χαρακτηριστικό της ρωσικής εκκλησίας. 
 
Είναι παγκοίνως γνωστόν ότι οι βυζαντινές εκκλησίες της εν λόγω περιόδου 
διέθεταν ένα χαμηλό χώρισμα, το οποίον ήταν συνήθως κατασκευασμένο από 
πέτρα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της ρωσικής τέχνης υπήρξεν ο 
τρόπος με τον οποίον η ρωσική τέχνη ήταν σε θέση να συνδέσει αρρήκτως το 
συμβολικό, το μυητικό και πνευματικό θέμα του εικονοστασίου με μια καθαρά 
διακοσμητική λειτουργία του. Για να επιτευχθεί αυτό, ανέπτυξε την 
παραδοσιακή βυζαντινή εικόνα της Δεήσεως, τον Σωτήρα διατασσόμενο 



μεταξύ της Παναγίας Παρθένου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτές 
οι τρεις ομάδες των σεπτών και Αγίων Όντων είχαν τοποθετηθεί στο κέντρο 
του ρωσικού εικονοστασίου, υπό τις θύρες του ιερού που οδηγούν στο βωμό.  
Αλλά οι Ρώσοι αρχιτεχνίτες προσέθεσαν στην δεξιά και στην αριστερά πλευρά 
του ιερού, δύο Αρχαγγέλους, δύο Αγίους Αποστόλους, δύο Πατέρες της 
Εκκλησίας και δύο Μάρτυρες της Πίστεως, ήτοι μιαν ολόκληρη σειρά από 
μεγαλοπρεπείς μορφές που συνιστούν έναν «δείκτη» και τα οποία συγκλίνουν 
προς το κέντρον του εικονοστασίου. Μορφές οι οποίες «μοναδικοποιούνται», 
αφίστανται του συνόλου συμμετέχουσες σε αυτό, ως λεπταίσθητα 
περιγράμματα προβαλλόμενα από το χρυσό ή με φωτεινά – λαμπερά 
χρώματα υπόβαθρο. Επάνω από αυτήν την ομάδα υπήρχε μια άλλη, στην 
οποία εκπροσωπούνται οι πλέον σημαντικές χριστιανικές εορτές, και ακόμη 
υψηλότερον η ίδια η «δεομένη Παρθένος», όπως η  Παναγία η Βλαχερνίτισσα  
που περιβάλλεται από τους προφήτες οι οποίοι κρατούν ειλητάρια των 
προφητειών. (Παναγία Βλαχερνίτισσα είναι ο χαρακτηρισμός της παλαιοτάτης 
και θαυματουργής εικόνος της Θεοτόκου στον ναό της Παναγίας των 
Βλαχερνών στην Βασιλεύουσα. Η εικών παριστάνει την Θεοτόκο ορθή, 
μετωπικώς, σε στάση δεομένης, με τα χέρια της υψωμένα στον ουρανό, 
φέρουσα επιστήθιο εγκόλπιο με τον Κύριο. Είναι η υπέρμαχος Στρατηγός, 
που κατά την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αβάρους το 626 
έσωσε την πόλη από τον κίνδυνο και κατόπιν εψάλη στο ναό της ο Ακάθιστος 
Ύμνος). 
 

 
 
Το ουσιώδες είδος του ρωσικού εικονοστασίου παρέμεινε αμετάβλητο στους 
16ο  και 17ο  αιώνες, αλλά το ίδιο το ύφος των εικόνων υπέστη σημαντικές 
τροποποιήσεις. Η βυζαντινή παράδοση κατέστη ολοέν και ολιγότερον αισθητή 
και η ρωσική ζωγραφική, καταλιπούσα ανεπηρέαστος και ενδεστραμένη προς 
εαυτήν, απώλεσε τον εύμορφο μνημειακό χαρακτήρα της, την λυγηρότητα των 
μορφών, τον ρυθμό των γραμμών, την καθαρότητα και την αρμονία του 
χρωματισμού. Όλως πανομοιοτύπως, δεν ημπορεί να ειπωθεί ότι η τέχνη των 
16ου  και 17ου  αιώνων εστερείτο τις ιδικές της ιδιότητες, ιδιαιτέρως από 
ιστορικήν άποψη. Μάλιστα  ίσως είχε ακόμη περισσότερον εθνικό χαρακτήρα 
από εκείνην του 15ου  ή  του 14ου  αιώνος. Η ρωσική τέχνη του δεκάτου έκτου 
αιώνος, είναι όλο και περισσότερον διαποτισμένη με τις προτιμήσεις και την 
νοοτροπία των ανθρώπων. Ο Ρώσος αρχιτεχνίτης – διδάσκαλος της τέχνης, 



κατά τους χρόνους των Τσάρων της Μόσχας έσπευσε να απαλλάξει τον εαυτό 
του πρωτίστως από την παρουσία του ελληνικού και ελληνιστικού τοπίου, το 
οποίον πάντοτε είχεν υπάρξει ακατανόητο σε αυτόν. 
 
Ήδη, κατά την έναρξη του δεκάτου πέμπτου αιώνος, τα παραδοσιακά μικρά 
βουνά είχαν πλέον γίνει απλώς διακοσμητικά στοιχεία, χωρίς την παραμικρά 
ομοιότητα της αντιπροσωπευτικής τους χωρικής και συμβολικής αξίας. Η 
ελληνιστική αρχιτεκτονική με τις στοές και τα αίθριά της, παντελώς 
ακατανόητη στους Ρώσους, αντεκατεστάθη από την περιρρέουσα 
πραγματικότητα των ρωσικών ναών με τους τρούλους τους. Οι λευκοί τοίχοι 
αυτών των εκκλησιών και οι αρχιτεκτονικές γραμμές τους παρείχαν  ένα νέο 
διακοσμητικό μοτίβο για ρωσικές εικόνες.  
 
Κατά την ίδια περίοδο, πολλές εικόνες αντιπροσωπεύουν διαφόρους Ρώσους 
Αγίους και επεισόδια από την  ζωή τους : Την μορφή και ποικίλα στιγμιότυπα 
της ζωής του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, του Αγίου Κυρίλλου του 
Μπελοζέρσκ, του Αγίου Βαρλαάμ του Χουτύν, του Αγίου Λεοντίου του Ροστόφ 
και πολλών άλλων, οι οποίοι παρείχαν  θέματα για τους Ρώσους αγιογράφους 
τα οποία μετά βεβαιότητος δεν εκληροδότησε σε αυτούς η βυζαντινή τέχνη. 
Τέτοιες εικόνες επέτρεψαν την ανάπτυξη των ταλάντων τα οποία κατείχαν 
πάντοτε οι άνθρωποι, παντού και σε μεγάλο βαθμό, για τον λαϊκό  μύθο και 
την ανεπιτήδευτη λαογραφική παραγωγή. Απεικονίζων την ζωή των Ρώσων 
αγίων, ο καλλιτέχνης διεπίστωσε ότι είναι απαραίτητο να αναπαράγει επίσης, 
όλα αυτά που τον περιέβαλαν, έτσι ώστε οι ανθρώπινοι τύποι, ο ρουχισμός, οι 
ναοί και το συνολικό τοπίο, όλα ήσαν ρωσικά. 
 
Μερικές από αυτές τις εικόνες, που χρονολογούνται από την περίοδο που 
ακολούθησε τον θάνατο ενός αγίου,  φέρουν επίσης μιαν ικανή  ομοιότητα με 
το πρωτότυπο. Ιδιαιτέρως κατά το δεύτερο ήμισυ του δεκάτου έκτου αιώνος, 
κατά την ηγεμονία του Ιβάν του Τρομερού και του Μπορίς Γκοντούνωφ, η 
αγιογραφία ευρίσκεται όλο και περισσότερον περιέχουσα τα χαρακτηριστικά 
της λαϊκής υπαιθρίας και θέματα δανεισμένα από την πραγματική ζωή. Ο 
Ρώσος καλλιτέχνης, ήταν ένας άνθρωπος του λαού, που χρησιμοποιούσε 
αυτά τα στοιχεία για τις διακοσμητικές συνθέσεις του. Στο τέλος αυτού, και 
στις αρχές του επομένου αιώνος, έγιναν προσπάθειες για να τελειοποιηθεί η 
τέχνη της αγιογραφίας, και εστήθησαν αριστοκρατικά εργαστήρια. Σε αυτά 
εργάσθηκαν οι  επίσημοι καλλιτέχνες των Τσάρων και εκείνοι που είχαν 
προσληφθεί από πλούσια άτομα, όπως η αριστοκρατική οικογένεια  των  
μυθωδώς παμπλούτων εμπόρων  Στρογκανώφ (ή Στρογγονώφ). Μάλιστα ως 
«Σχολή των Στρογγανώφ» (Строгановская школа) ορίζεται κατά παραδοχήν 
η τελευταία μεγάλη σχολή Ρώσων  αγιογράφων (Γεμελιάν Μοσκβίτιν, Στεφάν 
Παχίρυα, Προκόπυ Τσίριν, Ιστόμα Ναζάρυ και Νικηφόρ Σαβίνυ) που άνθισε με 
την οικογένεια ως προστάτη της. 
 
Τα έργα τέχνης της «Σχολής των Στρογγανώφ» έχουν αρκετά κοινά 
χαρακτηριστικά, όπως το μικρό μέγεθος εξαισίας μικρογραφίας, εκλεπτυσμένη 
χρωματική κλίμακα («παλέτα»), επιτυγχανομένη κυρίως με ενδιάμεσες 
αποχρώσεις χρυσού και αργυρού, πυκνότητα στρωμάτων χρώματος, γραφική 
ακρίβεια των στοιχείων, εύθραυστη αν και κάπως επιτηδευμένη λεπτότητα 



των στάσεων και χειρονομιών των παρισταμένων χαρακτήρων, πλούτο των 
αμφίων τους και περίπλοκη φαντασία στο  τοπίον του υποστρώματος. 
 
Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν στην εμφάνιση ενός ορισμένου αριθμού των 
εικόνων που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικώς προσεκτική εργασία, καθώ και 
στην δημιουργία της μικρογραφικής εικόνος, πολύ λεπτοδουλευμένης και 
πλουσίως πλαισιωμένης με χρυσό. Αλλά το αποτέλεσμα αυτών των 
προσπαθειών δεν ήταν να δώσει νέα ζωή ή νέους πόρους στην τέχνη, ούτε 
και να εξασαφαλίσει την ισορροπία της κατά την «πολιτιστική επίθεση» των 
δυτικών επιρροών, οι οποίες ήρχισαν να κυκλοφορούν στη Ρωσία κατά την 
διάρκεια της βασιλείας του Τσάρου Αλεξέϊ Μιχαήλοβιτς Ρομανώφ στα μέσα 
του 17ου  αιώνος.  

[Ο αξιομνημόνευτος Αλεξέϊ Μιχάηλοβιτς (1629 - 1676) υπήρξε Τσάρος της 
Ρωσίας από το 1645 έως το θάνατό του το 1676. Είναι ο δεύτερος της 
δυναστείας των Ρομανώφ που εκυβέρνησε την χώρα έως το 1917. Παρά τον 
σύντομο βίο του, υπήρξε πρωταγωνιστής σε κάποια από τα σημαντικότερα 
γεγονότα της ρωσικής ιστορίας, με κορυφαίο την προσάρτηση της Ουκρανίας : 
Aπεδέχθη την πρόσκληση του Κοζάκου πολεμάρχου Μπογκντάν Χμελνίτσκι, 
(απηνούς διώκτη των Ιουδαίων), να θέσει την ουκρανική εξέγερση υπό την 
προστασία του και προέβη στην ίδρυση του «Κοζακικού Χετμανάτου», ενός 
προτεκτοράτου που κατελάμβανε ολόκληρη την Ουκρανία ανατολικώς του 
Δνειπέρου και αποτελούσε ουσιαστικώς  ρωσικόν έδαφος. 

Το 1649 ανεθεώρησε τον Νομικό Κώδικα του Ιβάν του Τρομερού επί το 
συντηρητικότερον, εξομοιώσας τους χωρικούς και τους σκλάβους σε 
κληρονομικό και αμετάβλητο καθεστώς «δουλοπαροίκου», μετατρέπων τον 
λαό σε ιδιοκτησία κάποιου γαιοκτήμονος ! Η απολυταρχική ιδεολογία του 
Αλεξίου καταφαίνεται στην αντιμετώπιση του αποκεφαλισμού του Καρόλου Α΄ 
της Αγγλίας από τους «Κοινοβουλευτικούς» του Κρόμγουελ: Διέκοψε αμέσως 
τις διπλωματικές σχέσεις με την Αγγλία, προσέφερε άσυλο στους μοναρχικούς 
φυγάδες και υπεστήριξε οικονομικώς την Ενριέτα Μαρία, «χήρα αυτού του 
ένδοξου μάρτυρος».] 

Διάφορα χαρακτικά και η έντυπη και εικονογραφημένη  Βίβλος ήσαν οι 
προάγγελοι της τάσεως επεκτάσεως και διασποράς των δυτικών επιρροών, 
ενώ στις πολυάριθμες εκκλησίες του Γιαροσλάβλ, που χρονολογούνται από το 
δεύτερον ήμισυ του 17ου αιώνος, ημπορούμε να ιδούμε ζωγραφικά έργα 
εμπνευσμένα από την ολλανδική Βίβλο του Piscator. Όμως ένα πράγματι 
ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι, οι Ρώσοι διδάσκαλοι προσέδωσαν σε 
αυτά τα θέματα, τα δανεικά από την Δύση, μιαν καθαρώς διακοσμητική 
ερμηνεία, φωτεινή στα χρώματα και διασκεδαστική στο σχέδιό τους 
ακολουθούντες το ύφος της «αγροτικής» διακοσμητικής τέχνης. Με την πλήρη 
εξαφάνιση της βυζαντινής παραδόσεως, η λαϊκή τέχνη παρέμεινε η μόνη 
ζώσα πηγή της διακοσμήσεως των ναών. Αλλά, στο τέλος του 17ου  αιώνος η 
τέχνη αυτή ήλθεν επίσης  στο τέλος της, καθώς οι  ευρωπαϊκές επιρροές 
εξηπλώθησαν ταχύτατα επάνω σε ολόκληρη την Ρωσία. Από την εποχή του 
Μεγάλου Πέτρου η ρωσική τέχνη εισέρχεται σε μια νέα ιστορική περίοδο και 
λαμβάνει παίρνει τη θέση της στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. 



 
Κατά την ίδια περίοδο, η ρωσική τέχνη απεμακρύνθη από τον ελληνιστικό 
πολιτισμό, (προς τον οποίον την είχε τόσον εντόνως και παραδόξως 
προσκολλήσει το Βυζάντιον από τον 11ον  αιώνα παρά τις φυσικές συνθήκες 
και το ύφος ζωής του ρωσικού λαού), ώστε ο πολιτισμός αυτός να 
διαμορφώσει εν μέρει και το πρόσωπο της μελλοντικής αναπτύξεως αυτής της 
τέχνης. 
 
Έχει καταδειχθεί ότι αυτή η τεχνητή ένωση ήταν, σε αντίθεση με τα ένστικτα 
και την φύση των ανθρώπων, χαρακτηριστικά τα  οποία σταδιακώς 
μετεφέρθησαν στον κορμό της τέχνης και οδήγησαν στην εξάλειψη των 
ελληνιστικών μορφών και εικόνων που αυτή εκληρονόμησε από το Βυζάντιον. 
Και όμως αυτές οι μορφές και οι εικόνες υπήρξαν επί πάρα πολύ καιρό ένα 
αυθεντικό μέρος της ζωής του ρωσικού λαού, κατέστησαν δε τόσον καλώς 
εδραιωμένες στην συνείδηση του ώστε είναι αναπόσπαστο μέρος της 
πνευματικής ιδιοκτησίας της Ρωσίας. Ο Ρωσικός Χριστιανισμός ήταν πάντα 
στην εξωτερική του όψη ένας «εξελληνισμένος Χριστιανισμός». Αυτός 
υπήρξεν  ο τρόπος με τον οποίον η Ρωσία συμμετείχε στους μεγάλους 
πολιτισμούς της αρχαιότητος. Η Ρωσία δεν εβίωσε  την Αναγέννηση, ούτε, 
δυστυχώς, τον γόνιμο ενθουσιασμό των γενεών που εξέθαψαν από την γη 
αρχαία αγάλματα και ενεπνεύσθησαν την φιλοφοξία να διαβάσουν τα ελληνικά 
χειρόγραφα. Αλλά όσον η βυζαντινή παράδοση διετηρήθη στη ρωσική τέχνη 
του Μεσαίωνος, η ηχώ του ελληνικού κόσμου συνέχισε να ακούεται 
ευκρινέστατα στο νου και στην ψυχή του ρωσικού λαού. 

 

Η ρωσική εικονογραφία θεωρείται η σπουδαιοτέρα εικαστική έκφραση της 
Ορθοδοξίας μαζί με την Βυζαντινή. Στην πρώτη περίοδό της, κατά τους 11ο  
και 12ο  αιώνες, ήταν αμέσως επηρεασμένη από την Βυζαντινή, ενώ πολλοί 
από τους αγιογράφους ήσαν Έλληνες. Το περιφημότερον έργο αυτής της 
περιόδου είναι η Παναγία του Βλαντιμήρ, η οποία θεωρείται η «Εφέστιος 
Εικών» της Ρωσίας.  

Ηκολούθησεν η περίοδος του «Ταταρικού ζυγού», όπου η Ρωσία, με 
πρωτεύουσα τότε το Κίεβο, είχε κατακτηθεί από τους Τατάρους της λεγομένης 
«Χρυσής Ορδής». Οι Τάταροι, ελεηλάτησαν και έκαψαν παλάτια, αρχοντικά, 



μοναστήρια κι εκκλησίες. Φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, κεντήματα, 
μικροτεχνήματα κλπ κατεστράφησαν. Ηκολούθησε  μακρόχρονος και 
αιματηρός αγών των Ρώσων για την ελευθερία τους, αγών ο οποίος 
προκαλούσε νέες «ανταποδοτικές-τιμωρητικές» βαρβαρικές επιδρομές. 

Αλλά δυστυχώς οι Τάταροι έβρισκαν συχνάκις βοήθεια και από Ρώσους 
μεγαλομανείς και φιλοδόξους ηγεμονίσκους που απεχθάνοντο την 
αποκατάσταση ενιαίου κράτους. Εκείνη την ταραγμένη και σκοτεινή περίοδο, 
η τέχνη είχε τόσον εκπέσει, όπως και όλος ο πολιτισμός. 

Τότε  έλαμψε το άστρο του Σεργίου, ηγουμένου της Μονής της Αγίας Τριάδος 
του Ραντονέζ. Ο Άγιος Σέργιος (1314-1392) ήταν ο ηγέτης του Ησυχασμού 
στη Ρωσία, ακολουθών πλήρως την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά.  

Την ίδια περίοδο, αψηφών τον ζόφο και την ανασφάλεια, ήλθεν στην Ρωσία ο 
Έλλην μοναχός αγιογράφος Θεοφάνης. Ο Θεοφάνης, αποκαλούμενος «Ο 
Γραικός» ή «Ο Έλλην», ήταν σπουδαίος αγιογράφος. Εικονογράφησε ναούς 
και στην ίδια στην τότε διαλειπόντως ακμάζουσα Κωνσταντινούπολη. 
Αδιαφορών παντελώς  για τις επιδρομές, μετέβη σε πολλές πόλεις της 
Ρωσίας αγιογραφών και εκπαιδεύων πλήθος μαθητών επί 30 ολόκληρα 
χρόνια. Ανάμεσά τους ήταν και ο  περίφημος Αντρέϊ Ρουμπλιώφ. 

Η ιστορία της εικονογραφίας της μεσαιωνικής Ρωσίας διεφύλαξε τα δυο 
μεγάλα ονόματα των κορυφαιων δημιουργών : τον Ανδρέα Ρουμπλιώφ και 
τον δidάσκαλό του, Θεοφάνη τον Έλληνα. 

Ο αγιογράφος Θεοφάνης έλαβε στη μεσαιωνική Ρωσία το παρωνύμιον «Ο 
Γραικός» λόγω της βυζαντινής του προελεύσεως (η Βυζαντινή Εκκλησία 
εκείνη την εποχή ονομαζόταν «Ελληνική»). Οι πληροφορίες που διεσώθησαν 
γι’ αυτόν είναι ασαφείς, καθώς παραμένει άγνωστο το που εγεννήθη και που 
απεβίωσεν, που ετάφη, αλλά και ο λόγος για τον οποίον ήλθε στνη Ρωσία. 
Στα χρονικά αναφέρεται εν συντομία τέσσαρες φορές : Το 1377 («υπογράφει» 
τις τοιχογραφίες του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην οδό Ιλινά 
του Βελίκι -Μεγάλου- Νόβγκοροντ), το 1395 (εικονογραφεί μαζί με τους 
μαθητές του την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου της Μόσχας), το 1399 
(εργάζεται στο ναό του Αρχαγγέλου της Μόσχας), το 1405 (μαζί με τον Αντρέϊ 
Ρουμπλιόφ και τον Πρόχορο από το Γκοροντέτς, εικονογραφεί τον ναό του 
Ευαγγελισμού του Κρεμλίνου της Μόσχας και δημιουργεί το εικονοστάσιό 
του). Κυρία πηγή πληροφοριών γι’ αυτόν αποτελεί η από το 1413 επιστολή 
του φημισμένου ρώσου συγγραφέως Επιφανίου του Πανσόφου, συγχρόνου 
του Θεοφάνος, στον φίλο του μοναχό Άγιο Κύριλλο Μπελοζέρσκι. 

Στην επιστολή του ο Επιφάνιος ισχυρίζεται ότι, πριν την έλευσή του στην 
Ρωσία, ο Θεοφάνης είχε κάνει τις αγιογραφίες σε πολλές εκκλησίες «στην 
Κωνσταντινούπολη και στη Χαλκηδόνα,  στον Γαλατά και στην Κάφφα (η 
σημερινή πόλη Θεοδοσία στην Κριμαία)». Προφανώς ο Θεοφάνης ο Γραικός, 
ενώ ήταν ήδη στην πατρίδα του διάσημος καλλιτέχνης, απεφάσισε να 
εγκαταλείψει το Βυζάντιον, επειδή στο δεύτερο ήμισυ του 15ου  αιώνος η  
παρακμάζουσα αυτοκρατορία εδέχετο από παντού επιθέσεις των Οθωμανών, 



και είχεν εισέλθει στην κρισιμοτέρα περίοδό της, που συντόμως οδήγησε στην 
πτώση της Κωνσταντινουπόλεως. Η πρακτική να προσκαλούνται 
εικονογράφοι από το Βυζάντιον για να ζωγραφίσουν τις ρωσικές εκκλησίες 
ήταν διαδεδομένη, με τους χρονογράφους να αναφέρουν ως παράδειγμα 
κάποιον Ισαάκ τον Έλληνα, ο οποίος πενήντα χρόνια προ του Θεοφάνους 
είχε ζωγραφίσει έναν ναό στο Νόβγκοροντ. 

Συμφώνως προς τον Επιφάνιο, ο Θεοφάνης ο Γραικός ήταν ιδιαιτέρως 
παραγωγικός, καθώς στην διάρκεια της ζωής του εργάσθηκε σε τουλάχιστον 
σαράντα εκκλησίες, ωστόσον, από τις εικόνες και τις τοιχογραφίες που 
εξακριβωμένως ανήκαν σε αυτόν, έχουν διατηρηθεί μέχρις τώρα μόνον οι 
μορφές στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Νόβγκοροντ 
και οι εικόνες στο τέμπλο του ναού του Ευαγγελισμού του Κρεμλίνου της 
Μόσχας. Αυτό όμως είναι αρκετό για να γίνει αντιληπτός ο λόγος που ο 
αγιογράφος κατέστη τόσον τόσο γνωστός. Ο Θεοφάνης μετεφύτευσε στο 
ρωσικόν έδαφος μιαν εντελώς διαφορετική εικονογραφική παράδοση. Ο 
τρόπος της εργασίας του ήταν γρήγορος, σχηματικός, όλος πάθος, ερχόμενος 
σε έντονο αντίθεση με τις ήπιες και αρκετά μελετημένες προκαταρκτικώς, 
πράες μορφές των Αγίων, τις οποίες βλέπουμε στις εικόνες της κατοπινής 
ρωσικής σχολής και ο τρόπος αυτός ασκούσε στον παρατηρητή ισχυρώς 
συναισθηματική επίδραση. 

Στον Επιφάνιο είχαν προκαλέσει βαθεία εντύπωση οι δημιουργίες του 
Θεοφάνους, οπότε παρεκινήθη να αναφέρει τα εξής: «Όταν εσχεδίαζεν ή 
εζωγράφιζε, κανείς δεν τον έβλεπε να κοιτά τις μορφές, όπως κάνουν οι ιδικοί 
μας αγιογράφοι, οι οποίοι από αδεξιότητα, απειρία ή και αμάθεια τις εκοίταζαν 
συνεχώς προσεκτικώς, στρέφοντες το βλέμμα πότε στο σχέδιο και πότε στο 
πρότυπο, περισσότερον δε κοιτούν στο πρότυπο παρά ζωγραφίζουν με τα 
χρώματά τους. Αυτός, ζωγραφίζει την εικόνα και ευρισκόμενος σε κίνηση 
συνομιλεί με τον κόσμο που τον επισκέπτεται, ενώ ταυτοχρόνως συλλογίζεται 
κάτι υψηλό και σοφό, καθώς με οξύνουν βλέμμα και με λογική, δημιουργεί το 
αγαθό». 

Ο Θεοφάνης ο Γραικός ήταν οπαδός του Ησυχασμού, της χριστιανικής 
διδασκαλίας που προϋπέθετε τον ασκητισμό, την βύθιση στον ίδιο τον εαυτό, 
την ένωση με τον Θεό στον εσωτερικό κόσμο και την γνωριμία με το Θείον, 
δηλαδή, ήταν μυστικιστής στοχαστής. 

Επίστευε ότι η συναισθηματική επίδραση της εικόνος είναι ικανή να βοηθήσει 
σε αυτήν την διαδικασία. Ωστόσον, ο Θεός του Θεοφάνους του Γραικού δεν 
ομοιάζει με το χαρακτηριστικό για την ρωσική ορθόδοξο κοσμοθεωρία 
πρότυπο. Μια από τις σπουδαιότερες δημιουργίες του αγιογράφου που έχει 
διασωθεί έως τις μέρες μας είναι η μορφή του Σωτήρος Παντοκράτορος στον 
τρούλο της εκκλησίας της οδού Ιλινά στο Νόβγκοροντ, όπου απεικονίζεται 
ένας δικαιοκρίτης Άρχων Κύριος Χριστός, γεμάτος δικαία οργή, ο οποίος είναι 
έτοιμος να φέρει προ των ευθυνών του τον οποιονδήποτε αμαρτωλό. Η 
αυστηρότης είναι το κύριο εκφραστικό στοιχείο των μορφών του Θεοφάνους.  

Σε αυτές δεν υπάρχουν η θαλπωρή  και η ηρεμία που χαρακτηρίζουν τις 
εικόνες του μαθητού του Ρουμπλιώφ. Οι αγαπημένες μορφές στις 



τοιχογραφίες του είναι απειλητικές, όπως αυτή του στυλίτη μοναχού και 
εκείνου της ερήμου. 

Στον Γραικό πιστώνονται πολλά γνωστά έργα, τόσον εικόνες, όσον και 
τοιχογραφίες. Μεταξύ αυτών και η διάσημη, διπλής όψεως εικών της 
Θεομήτορος του Ντον, στην οποίαν, συμφώνως προς την παράδοση, 
προσευχήθηκε ο Ντμίτρι Ντονσκόϊ για την έξοχη νίκη στην μάχη του 
Κουλίκοβο. Σήμερον φυλάσσεται στην πινακοθήκη Τρετιακώφ. Επίσης, ο 
Θεοφάνης θεωρείται ο δημιουργός της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» (1380) και 
της «Μεταμορφώσεως του Κυρίου» (1408). 

 
 
Σέ πολυάριθμες εθνικές κρίσεις κατά την διαδρομή της μακράς ρωσικής 
ιστορίας καταγράφεται μια  εθνοσωτήριος επέμβαση θαυματουργών εικόνων 
της Θεοτόκου υπέρ του φιλοχρίστου έθνους των Ρώσων που εξ αρχής 
υπήρξαν αφοσιωμένοι «παναγιολάτρες». Με βαθεία πίστη και ευλάβεια οι 
Ρώσοι έσπευσαν πλειστάκις υπό τα όπλα υπέρ πατρίδος, υπό την σκέπην 
της Παρθένου : H Παναγία του Καζάν εσυνόδευσε τα απελευθερωτικά 
στρατεύματα των Μινίν και Πογιάρσκυ, οι οποίοι διέσωσαν  την Μόσχα από 
τους παπικούς Πολωνούς το 1613. Παραλήλως στο περιβόητο παρεκκλήσιον 
της «Παναγίας των Ιβήρων», στην Μόσχα – όπου έστεκε η εικών αντίγραφον 
της αθωνικής «Παναγίας της Πορταΐτισσας» - η ρωσική  λαϊκή ψυχή 
προσήρχετο γιά να  «ανοίξει την καρδιά» της και να μεταπλάσει τις οδυνηρές 
λύπες της σε λυτρωτικά δάκρυα εμπρός στον Δημιουργό  και στην 
Θεομήτορα. 
  
Στο πόνημα «Η Ρωσική Ευσέβεια» («Благочестие России») του συγγραφέως 
και φιλοσόφου Νικολάου Σεργιέγιεβιτς Αρσένιεφ, (1888 - 1977) λέκτορος της 
Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιον της Καινιξβέργης και  καθηγητου 
Απολογητικής στο Σεμινάριο του Αγίου Βλαδιμήρου στην Νέα Υόρκη, 
παρατίθεται με εξαιρετική γλαφυρότητα η μυστηριώδης και ιεροθρησκευτική 
εντύπωση της προσευχής του ρωσικού λαού  εμπρός στην σεβάσμιο εικόνα 
της Παναγίας, όπως αυτή αναφέρεται από τον Ιβάν  Κιρέεφσκυ, μεγάλο 
θρησκευτικό φιλόσοφο και έναν εκ των πατέρων του «σλαβοφίλου κινήματος» 
:  «Μιαν μέρα ήμουν στο παρεκκλήσιo και  παρατηρούσα την θαυματουργό 
εικόνα της Παναγίας, ενώ εσκεπτόμουν την νηπιακή πίστη του λαού ο οποίος 



προσηύχετο  εμπρός της. Πολλές γυναίκες και άρρωστοι γέροντες, γονυπετείς  
έσκυβαν έως το δάπεδο, σταυροκοπούμενοι. Έβλεπα τα άγια χαρακτηριστικά 
της εικόνος με φλογερά εμπιστοσύνη και ήρχισα να αισθάνομαι το  μυστήριον 
αυτης της θαυματουργής δυνάμεως.'Οχι, δεν είναι μια απλή ξυλοσανίδα με 
μια ζωγραφική παράσταση επάνω της... Επί ολόκληρους αιώνες αυτή 
απερρόφησε τους χείμαρρους εκείνους των φλογερών προσευχών πού 
εξεχέοντο επάνω της, καθώς και τις κραυγές τόσων ταλαίπωρων 
βασανισμένων ψυχών. 'Ετσι είναι γεμάτη  από την δύναμη της πίστεως, η 
οποία κατόπιν ακτινοβολείται για να καθρεπτισθεί στις καρδιές των ικετών της. 
Έγινε ζων όργανο, σημείον συναντήσεως του Δημιουργού και των 
ανθρώπων...Σκεπτόμενος όλα αυτά, εκοίταξα ακόμη μια φορά τις γυναίκες με 
τα παιδιά και τους γέροντες ταπεινά γονατισμένους να προσκυνούν και 
κατόπιν εκοίταξα την Αγία εικόνα. Αυτή παρατηρούσε τους φτωχούς με αγάπη 
και ευσπλαχνία...Τότε ταπεινός εγονάτισα και εγώ, προσευχόμενος εμπρός 
της» 
 
Η περιβόητη Παναγία του Ντον, είναι αγιογραφημένη από τον Ανδρέα 
Ρουμπλιώφ, τον κορυφαίο Ρώσο αγιογράφο, κατά την τεχνοτροπία του 
μεγάλου αγιογράφου Θεοφάνους του Έλληνος, διδασκάλου του. Ύστερα από 
την ερυθρά ανταρσία ήταν κατατεθειμένη στην Πινακοθήκη Τρετιάκωφ. Μετά 
την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος η εικόνα απεδόθη στην Ορθόδοξο 
Ρωσική Εκκλησία. Τιμάται την 19η  Αυγούστου. Η Παναγία του Ντον 
εσυνόδευσε τα γενναία ρωσικά στρατεύματα στο πεδίον της μάχης του 
Κουλίκοβο, όπου κατεστράφησαν οι δυνάμεις των βαρβάρων Τατάρων. Είναι 
παλαιοτάτη, αποτελεί δε ένα των μεγαλυτέρων κειμηλίων της Ρωσικής εθνικής 
Ιστορίας, αφού συνεδέθη μέ τό «Ρωσικόν Πουατιέ», την Μάχη του Κουλίκοβο 
καί τόν εθνικόν ήρωα της Ρωσίας καί Άγιο της Ρωσικής Ορθοδοξίας, Άγιο 
Δημήτριο Ντόνσκοϊ. 
 
Ο Δημήτριος (Μέγας Ηγεμών 1359 -1389), εγεννήθη το 1350 καί ήταν υιός 
του Μεγάλου Ηγεμόνος Ιωάννου Β του Αγαθού καί της Αλεξάνδρας Ιβάνοβνας 
Δημήτριεβνας. Ανετράφη υπό την γόνιμο επιρροή του Μητροπολίτου Ρωσίας 
Αγίου Αλεξίου, όταν δε ανέλαβε την διακυβέρνηση σέ ηλικία 9 ετων, ευρέθη 
υπό την προστασία αυτου του εξαιρετικού κυβερνήτου και αγίου ανδρός. Ο 
πολιτικός στόχος του Αλεξίου, τόν οποίο ενεφύτευσε στόν νεαρό Δημήτριο, 
ήταν η ένωση όλων των Ρωσικών εδαφών και Ηγεμονιών υπό την Ηγεμονίαν 
της Μόσχας καί η συγκρότηση ενός ισχυρού συγκεντρωτικού κράτους, ικανού 
να απαλλάξει την χώρα από τον Ταταρομογγολικό ζυγό. 
 
 
Το 1360 ο Τάταρος Χαν απένειμε τον τίτλο του Μεγάλου Ηγεμόνος του 
Βλαδιμήρ στον Ηγεμόνα του Νίζνι Νόβγκοροντ Δημήτριο Κωνσταντίνοβιτς. Ο 
Δημήτριος Κωνσταντίνοβιτς εγεννήθη το 1324 και κατηγετο από την 
οικογένεια του Μεγάλου Ηγεμόνος του Κιέβου Βσέβολοντ του Γ’. ¨οταν 
εκυριάρχησε στην Ηγεμονία του Βλαδιμήρ, το 1360, ήλθε σε σύγκρουση με 
τον Δημήτριο Ιβάνοβιτς, αλλά όταν το 1363 ο Δημήτριος Κωνσταντίνοβιτς 
καθηρέθη και ο τίτλος απενεμήθη στον Δημήτριο Ιβάνοβιτς, εκείνος συνήψε 
ειρήνη με τον αντίπαλό του και ενυμφεύθη την κόρη του Ευδοκία (κατόπιν 
«Οσία Ευφροσύνη της Μόσχας»), με την οποίαν απέκτησε 12. Έτσι 
απεφεύχθη ένας νέος εμφύλιος πόλεμος και ενισχύθηκε η 



εθνικοαπελευθερωτική ενωτική προσπάθεια αποτινάξεως του Ταταρικού 
ζυγού. 
 
Το 1367 ο Δημήτριος οχύρωσε το Κρεμλίνο με πέτρινα τείχη, γεγονός που 
επέτρεψε στην Μόσχα την αντιμετώπιση δύο λιθουανικών επιθέσεων (1368 
και 1370). Το 1376 οι υπό την ηγεσία του ηνωμένες Ρωσικές δυνάμεις 
κατενίκησαν τους Βουλγάρους του κάτω Βόλγα. Ενισχυθείς από τις επιτυχίες 
αυτές ο Δημήτριος και εκμεταλευόμενος τις εσωτερικές διαμάχες των 
Τατάρων, απεπειράθη να αποτινάξει τον ζυγό τους, αρνούμενος την πληρωμή 
φόρων. Σε απάντηση ο Χαν Μαμάϊ συνεμάχησε με τους Λιθουανούς και 
εισέβαλε στην Ρωσία επικεφαλής 200.000 ανδρών. Ο Δημήτριος, μετά την 
ευλογία του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, συγκρούσθηκε μαζί τους στην 
περίφημη Μάχη του Κουλίκοβο Πολ («Αγρού της Μπεκάτσας»), την 8ην  
Σεπτεμβρίου 1380, επικεφαλής στρατεύματος 150.000 ανδρών. Κατά την 
πλέον κρίσιμο στιγμή της μάχης, πριν οι Τάταροι ενωθούν με τους 
Λιθουανούς, ο Όσιος Σέργιος έστειλε στον Δημήτριο την ευλογία του και την 
διαβεβαίωση περί νίκης των Χριστιανικών στρατευμάτων. Προηγουμένως ειχε 
διαθέσει ως βοηθούς στο νεαρό Ηγεμόνα, δύο μοναχούς πρώην 
στρατιωτικούς, τον Αλέξανδρο Περεσβέτ και τον Ανδρέα Οσλιάμπα. 
 
Ανάμεσα σ’ αυτους που έσπευσαν να αγωνιστουν μαζί με τον Πρίγκιπα 
Δημήτριο ήταν και οι Κοζάκοι του ποταμού Ντον, που έφεραν μαζί τους μιαν 
άλλη παλαιά εικόνα της Παναγίας, από τον Ναό της Παρθένου του Σιποτίν. 
Κατά την ώρα της συγκρούσεως η εικων υψώθηκε σε μια λόγχη και εδέσποζε 
του πεδίου της μάχης, ενθαρρύνουσα τους Χριστιανούς  Ρώσους μαχητές. 
 
Κατά την σύγκρουση ο Δημήτριος κατενίκησε τους Τατάρους και τους 
κατέστρεψεν ολοσχερώς. Η νίκη αυτή απέδειξε στους Ρώσους ότι, οι Τάταροι 
δεν ήσαν αήττητοι, ανέξειδε δε τον Δημήτριο σε εθνικό ήρωα και προστάτη 
της Ρωσίας στον αγώνα για την εθνική αποκατάσταση. Μετά την μάχη οι 
Κοζάκοι εδώρησαν την εικόνα στον νικητή Άγιο Δημήτριο Ντόνσκοϊ και αυτός 
την κατέθεσε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού, στο Κρεμλίνο. 
 
Ο Δημήτριος απεβίωσε την 19η Μαίου του 1389 σε ηλικία μόλις 39 ετων και 
ενταφιάσθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, καταλείπων στον 
υιό και διάδοχό του, Βασίλειο τον Α’, Ηγεμονία διπλασίας επικρατείας, από 
εκείνην που είχε παραλάβει.  
 
Η αγιότης του διεκηρύχθη το 1988 (με αφορμήν τον εορτασμόν της 
Χιλιετηρίδος του «Βαπτίσματος των Ρώσων» / 988 - 1988), ... «σε 
αναγνώριση των υπηρεσιών του προς την Εκκλησίαν και το Έθνος και για την 
ταπεινή χριστιανική ζωή θυσίας για τον πλησίον του». Η μνήμη του τιμάται την 
19η  Μαιου. 
 
Εν έτει 1591 η Παναγία του Ντον ευρέθη και πάλιν στο πεδίον της μάχης, όταν 
η Μόσχα επολιορκήθη από τους Τατάρους της Κριμαίας. Οι τότε εθνικοί και 
εκκλησιαστικοί ηγέτες της Ρωσίας, με επικεφαλής τον Τσάρο Θεόδωρο 
Ιβάνοβιτς τον Α’ (1584 – 1598) και τον Πατριάρχη Άγιον Ιώβ (1587 – 1598), 
εκάλεσαν τον λαό να προσευχηθεί εμπρός στην εικόνα και συντόμως οι 



εισβολείς απεκρούσθησαν, στην μάχη του ποταμού Μόσκβα. Σε ανάμνηση 
της νίκης ιδρύθηκε στο σημείον αυτό η περίφημος Μονή Ντόνσκοϊ. 

 

 

Την αιματοβαφή βασιλεία του Τσάρου Ιβάν του Τρομερού, (Μέγας Πρίγκηψ 
της Μόσχας από το 1533 έως το 1547 και Τσάρος «Πασών των Ρωσιών» 
από το 1547 έως του θανάτου του, το 1584) την οποίαν ηκολούθησεν  ο 
ακατάπαυστος τρόμος της χαοτικής εποχής, της «Εποχής των Αναταραχών» 
ή «Εποχής της Αβεβαιότητος» («Смутное время»). Αυτή είναι η πλέον 
ταραγμένη περίοδος της ιστορίας του Ρωσικού Βασιλείου. Διήρκεσε 
δεκαπέντε έτη (1598 - 1613), κατά τα οποία η Ρωσία ευρέθη στην δίνη της 
πλήρους ακυβερνησίας αλλά και της ξένης κατοχής. Αποτελεί, μέχρι σήμερον, 
κομβικό σημείον αναφοράς στον ρωσικό λαϊκό πολιτισμό, για το 
κωμικοτραγικό γεγονός ότι τότε συνεκροτήθησαν τρεις διαφορετικοί στρατοί 
από τρία διαφορετικά πρόσωπα  τα οποία υπεστήριζαν ότι είναι ο ίδιος υιός 
του Ιβάν του Τρομερού, ο Δημήτριος (….ήδη από πολλού νεκρός !). 

Τα πραγματικά αίτια της Εποχής των Αναστατώσεων πρέπει βεβαίως να 
αναζητηθούν κάποιες δεκαετίες ενωρίτερον, στα τελευταία έτη της 
διακυβερνήσεως του Ιβάν του Τρομερού. Επιδιώκων να περιορίσει τον 
παραδοσιακώς υψηλό βαθμό αυτονομίας των μεγάλων πόλεων έναντι του 
θρόνου και συνάμα «τυφλωμένος» από μίσος απέναντι στους βογιάρους, 
τους οποίους υποψιάζετο ως δολοφόνους της αγαπημένης του συζύγου 
Αναστασίας, ο Ιβάν εξολόθρευσε αδιακρίτως χιλιάδες τοπικούς ευγενείς εντός  
μόλις επτά ετών (1565 - 1572). Την ίδια περίοδο ενέπλεξε την χώρα σε έναν 
αδιάκοπο και πολυαίμακτο πόλεμο με την Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία 
και την Σουηδία στην Βαλτική. Οι διωγμοί και ο διμέτωπος πόλεμος 
απεδόμησαν πλήρως τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας, 
προετοιμάζοντες την κατάρρευση. 

Μετά τον Ιβάν θα βασιλεύσει επί  14 έτη ο Φιοντόρ Α' - (Θεόδωρος Α΄ 
Ιωάννοβιτς, 1557 - 1598). Έχει μείνει στην ιστορία με το προσωνύμιο 
«Κωδωνοκρούστης», εξ αιτίας της ιδιαζούσης εμμονής του να περιδιαβαίνει τα 



ρωσικά εδάφη και να κτυπά όποια καμπάνα συναντούσε. «Θεοφοβούμενος», 
αγαθοεργός, πνευματικώς ανισόρροπος και ανίκανος να κυβερνήσει, ο υιός 
του Ιβάν έγινε Τσάρος επειδή ο πατέρας του σε μια στιγμή παροξυσμού είχε 
σκοτώσει τον πρωτότοκο αδελφό του, Ιβάν. Στην πραγματικότητα η εξουσία 
ησκείτο από τον ικανότατο βογιάρο Μπορίς Φιοντόροβιτς Γκοντουνόφ, που 
προσεπάθησε αλλά δεν θα κατάφερε  να ανακόψει τον εθνικό «κατήφορο». 
Με τον θάνατο του δυσμοίρου Φιοντόρ στα 1598 εξεκίνησε και τυπικώς η 
«Εποχή των Αναστατώσεων». Στα τέλη του 1597 ησθένησε βαρέως και στις 7 
Ιανουαρίου 1598 απέθανε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμην του ως 
Αγίου στις 7 Ιανουαρίου.  Έληξεν έτσι η κυριαρχία της δυναστείας των 
Ρουρικιδών (των απογόνων του Σκανδιναβού Πολεμάρχου – Βασιλέως 
Ρούρικ) που εκυβέρνησε την Ρωσία επί επτά αιώνες και εξεκίνησε μια 
περίοδος χάους, η «Εποχή των Αναστατώσεων». 

Όσον κωμική και εάν φαίνεται η ιστορία των τριών (!) ψευδοδιαδόχων – ψευδο 
– Δημητρίων που ηκολούθησαν, καταδεικνύει τον βαθμό αποσυνθέσεως 
όπου έφθασαν οι ηγέτιδες τάξεις του ρωσικού βασιλείου κατά την Εποχή των 
Αναστατώσεων : Ο Πατριάρχης είναι αιχμάλωτος των παπικών Πολωνών, οι 
δύο σημαντικότερες πόλεις κατέχονται από ξένους (η Μόσχα από Πολωνούς, 
το Νόβγκοροντ από Σουηδούς) που μεταφέρουν στο ρωσικό έδαφος τον 
ανταγωνισμό τους, οι βογιάροι διαγκωνίζονται για την εύνοια των εισβολέων 
και αλληλοεξοντώνονται προς το συμφέρον τους, ληστές και ξένοι στρατιώτες 
λεηλατούν την ύπαιθρο κατά βούληση, ενώ ο απλός λαός ημπορεί να ελπίζει 
μόνον σε έναν θεόσταλτο σωτήρα που θα  σώσει την «Μητέρα Πατρίδα». 

Μέσα σε αυτήν την φρενήρως προϊούσα σήψη, η λύση θα έλθει από έναν 
ελάσσονα ευγενή και παλαίμαχο στρατιωτικό, τον Ντμίτρι Ποζάρσκι και έναν 
άσημο κρεοπώλη, τον Κούζμα Μίνιν. Οι δύο τους εξήγειραν τον λαό του Νίζνι 
Νόβγκοροντ και επορεύθησαν προς την Μόσχα, εξαναγκάζοντες τελικώς τον 
πολωνικό στρατό κατοχής σε παράδοση και αποχώρηση, μάλιστα χωρίς καν 
να δοθεί μάχη. (Η ημερομηνία παραδόσεως των Πολωνών -4 Νοεμβρίου 
1612 με το νέο ημερολόγιο- είναι μέχρις σήμερον εθνική εορτή της Ρωσίας, η 
«Ημέρα της Εθνικής Ενότητος»). Ολίγους μήνες αργότερον θα συγκληθεί ένα 
πανηγυρικό σώμα, η «Μεγάλη Εθνοσυνέλευση», η οποία ομοφώνως θα 
εκλέξει στον θρόνο τον βογιάρο έφηβο Μιχαήλ Ρομανώφ, τον πρώτον 
άρχοντα μιας δυναστείας η οποία θα κυβερνήσει τη χώρα επί τρεις συνεχείς 
αιώνες. Η στέψη του Μιχαήλ σηματοδοτεί και την οριστική λήξη της Εποχής 
των Αναστατώσεων. 

Το επελθόν σχίσμα, οι καταστροφικές συνέπειες της εκκλησιαστικής 
μεταρρυθμίσεως του κατοπινού Τσάρου Πέτρου του Μεγάλου, είναι εποχές οι 
οποίες διήρκεσαν περισσότερον από τρεις αιώνες, κατά την διάρκειαν των 
οποίων η κατ εξοχήν πνευματοθρησκευτική και ηθικοφιλοσοφική  αναζήτηση 
των Ρώσων, ο ρωσικός Ησυχασμός σταδιακώς επέρασε στην λήθη. 

Αλλ’ όμως και στους αιώνες της ισχυροτάτης δυτικής και σχολαστικής 
επιρροής στην Ρωσία, δεν διεκόπη η «συγγενική» πνευματική σχέση με το 
Άγιον  Όρος. Ο Άγιος Τύχων Ζαντόνσκι (του Ζαντόνσκ), με το χαρακτηριστικό 
του ρωσικό ανοικτό ύφος, αποκαλύπτει στην εμπειρία της προσευχής του 
«την αίσθηση περί Παγκοσμίου Ευαισθησίας», εδώ δε κατ’ αυτόν 



ευρίσκεται η φανέρωση του ακτίστου θαβωρικού φωτός, το οποίον οδηγεί την 
ψυχή στην απόλυτο κορύφωση του «Είναι» της Υπάρξεως. 

[Κατά την Ορθόδοξο Παράδοση, το «Άκτιστον Φώς» που είδαν οι Μαθητές επί 
του όρους Θαβώρ και αξιώνονται μερικοί Άγιοι να ιδούν κατά την διάρκεια της 
«Θεοπτίας»,  είναι η θεία Χάρις και ενέργεια, η οποία θεάται μερικές φορές 
από τους κεκαθαρμένους ως φώς. Λέγεται «άκτιστον» ήτοι  αδημιούργητον, 
διότι δεν έχει αρχή, δεν έχει τροπή και δεν έχει τέλος. Διαφέρει δε σαφώς από 
το κτιστόν φως του ηλίου, το οποίον έχει αρχή, τροπή και τέλος, καθώς και 
από το κτιστόν φως της δημιουργίας. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το 
άκτιστον Φώς, όπως το είδαν οι Μαθητές στο όρος Θαβώρ, είναι απρόσιτο 
στις αισθήσεις οι οποίες δεν έχουν «μετασκευασθεί» από το Άγιον Πνεύμα. Η 
λάμψη του ακτίστου Φωτός υπερβαίνει την λάμψη του ηλίου, γι’ αυτό «καί τοις 
πλησιοχώροις ουκ επεφάνη καίτοι λάμψαν υπέρ τον ήλιον». Ενώ είναι 
απρόσιτο στις αμεταμόρφωτες αισθήσεις του μέσου – κοινού ανθρώπου, εν 
τούτοις είναι αληθινόν, υποστατικόν. Το άκτιστον Φώς είναι και νοητόν και 
«υπέρ νουν», από την άποψη ότι «εν-γίγνεται» στον νου του ανθρώπου με την 
δύναμη του Αγίου Πνεύματος «κατά απόπαυσιν πάσης νοεράς ενεργείας», όχι 
βεβαίως με  την απόπαυση και κατάργηση  της λογικής ενεργείας. Στην 
Ορθόδοξο θεολογία λέγεται ότι, άλλο στοιχείο είναι το άκτιστον Φώς και άλλο 
στοιχείο τα αποτελέσματα του ακτίστου Φωτός, καθώς επίσης και ότι  η 
άκτιστος ενέργεια του Θεού μεταδίδεται δια κτιστών στοιχείων. Επί 
παραδείγματι  η άκτιστος Θεία Χάρις αγιάζει το νερό της κολυμβήθρας και δι’ 
αυτού δεχόμαστε τον αγιασμό, αλλ’ όμως το νερό παραμένει «κτιστό».] 

Ο προαναφερθείς Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ με κοσμικό όνομα Τιμοφέϊ 
Σαβέλιεβιτς Σοκόλωφ (1724–1783) ήταν ένας Ρώσος Ορθόδοξος Επίσκοπος 
και πνευματικός συγγραφεύς που εκανονίσθη ως Άγιος της Ρωσικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας το 1861. Εγεννήθη στο χωρίο Κορότσκο στην μείζονα 
περιφέρεια του Νόβγκοροντ. Εκάρη μοναχός σε ηλικίαν 34 ετών και 
αργότερον εχειροτονήθη Επίσκοπος του Βορονέζ.  Υπηρέτησε ως επίσκοπος 
για διάστημα ολιγότερον από επτά χρόνια και απεσύρθη στην μονή του 
Ζαντόνσκ λόγω της κακής υγείας. Εκεί έζησε μέχρι τον θάνατό του. Η μονή 
εξεκίνησε το 1615 ως κοινοβιακός οικισμός κοντά στα τείχη της κώμης 
Ζαντόνσκι (κυριολεκτικώς, «υπεράνω του –ποταμού- Ντον»), από διαφόρους 
μοναχούς από την μονή Σρετένσκυ στην Μόσχα. Η μονή έγινε πασίγνωστη 
στην δεκαετία του 1770, όταν ο Τύχων ως θαυματουργός «στάρετς» (Άγιος 
«Γέρων») εγκατεστάθη εκεί. Το Ζαντόνσκ, ευημέρησε λόγω του πλήθους των 
προσκυνητών που επεσκέπτοντο  τον τάφο του Αγίου διαρκώς και εν τέλει 
του  εχορηγήθη καθεστώς και προνόμια πόλεως το 1779. 

Στις 14 Μαΐου, το 1846, κατά την διάρκεια της κατασκευής του νέου 
καθεδρικού ναού στο Ζαντόνσκ, απεκαλύφθησαν τα άφθαρτα λείψανα του 
Αγίου Τύχωνος και εφυλάχθησαν στο Ζαντόνσκ. Έχει αναφερθεί ότι πολλά 
θαύματα εσημειώθησαν κοντά στο σκήνωμά του λείψανο του. Η Πανήγυρίς 
του εορτάζεται στις 13 Αυγούστου με το Ιουλιανό ημερολόγιο (26 Αυγούστου 
στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο). Επίσης μια άλλη ημέρα εορτής εκαθιερώθη να 
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου,  οπότε συνέβη η Αποκάλυψη των 
Λειψάνων του Αγίου. Η ζωή και το έργον του ενέπνευσαν τον μέγα 



Ντοστογιέφσκι και αντικατοπτρίζονται σε αρκετούς από τους χαρακτήρες του 
αριστουργήματος του «Αδελφοί Καραμαζώφ». 

Με την παρουσία σπουδαίων προσωπικοτήτων και πνευματικών ηγετών, 
παρά την ταραχώδη ιστορική διαδρομή του ρωσικού έθνους, η αναζωπύρωση 
της δραστικής ρωσικής ορθοδοξίας και η νέα «Πνευματική Αναγέννηση» του 
μοναχισμού στη Ρωσία ήρχισαν στα τέλη του 18ου  αιώνος, με την συνεχή και 
πολυεπίπεδο δραστηριότητα του ήδη αναφερθέντος στην σειρά των άρθρων 
μας Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι και του κύκλου των μαθητών του. 

 

Μία ιερά εικών, απεικονίζουσα το πρόσωπον της Παναγίας στρεφόμενο 
τρυφερώς προς τον Υιό της, ευρισκόμενο σε ορθία θέση και ευλογούντα, 
γνωστή ως «Θεοτόκος του Καζάν», κατέχει περίοπτo θέση στην Ρωσική 
Ορθόδοξο Εκκλησία. Η Παναγία του Καζάν είναι πολιούχος της περιοχής του 
Καζάν και προστάτις ολοκλήρου της Ρωσίας. Παραδοσιακώς, με την εικόνα 
της  ευλογούνται οι μνηστείες («αρραβώνες») στην Ρωσία. Ναοί προς τιμήν 
της Παναγίας έχουν ανεγερθεί στην Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. 

Η παράδοση αναφέρει πως ήταν δώρο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
(1222-1240) Γερμανού του Β΄ προς τους κατοίκους της πόλεως του Καζάν, 
για προστασία της Θεομήτορος, από τις επιδρομές των Ταταρομογγόλων. 
Όταν η πόλη κατελήφθη από τους αλλοφύλους το 1438, η εικών εξηφανίσθη. 
Το 1579 όταν η ακρόπολη της πόλεως κατεστράφη από πυρκαϊά, οι 
μουσουλμάνοι απέδωσαν την καταστροφή στην οργή του Προφήτου και 
εξέσπασε μεταξύ των κατοίκων εμφύλια σύρραξη. Τότε ενεφανίσθη η Παναγία 
σε μια κοπέλα, την Ματρόνα, και της υπέδειξε το μέρος όπου ήταν θαμμένη η 
εικών της. Η μικρή Ματρόνα εξήγησε τα όσα συνέβησαν στην μητέρα της και 
εν συνεχεία ενημέρωσαν τον Επίσκοπο της πόλεως Άγιο Γουρία. Ο 
Επίσκοπος ήκουσε με προσοχή την μικρή και υπήκουσε στην θεομητορική 
εντολή, οπότε ευρέθη η εικών στο σημείον όπου υπέδειξε η Ματρόνα, 
(8/7/1579). Ο Άγιος μετέφερε την εικόνα με τιμές που αρμόζουν στην Παναγία, 
στον Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εφημέρευε ο μετέπειτα Πατριάρχης 
πασών των Ρωσιών Άγιος Ερμογένης.  



Κατά την τρομερά Περίοδο των Ταραχών (1598 – 1613) - την περίοδο της 
Ρωσικής Ιστορίας από τον θάνατο του Τσάρου Θεοδώρου Α’ (1598), μέχρις 
την ανάδειξη του Τσάρου Μιχαήλ Ρωμανώφ (1613), η Ρωσία ευρέθη στην 
δίνη φρικτής αναρχίας και ξένης (πολωνικής) τυρανίας, ενώ το γόητρνο του 
Ρωσικού Κράτους διεσώθη από τον ηρωικό Πατριάρχη Άγιο Ερμογένη. 

Ο Άγιος Ερμογένης, κατά κόσμον Ερμόλαος, εγεννήθη στην Μόσχα το 1530 
μ.Χ. και έζησε στην μονή Μεταμορφώσεως του Καζάν. Το 1579 εχειροτονήθη 
Πρεσβύτερος και εδιορίσθη ως εφημέριος του ναού του Αγίου Νικολάου 
Καζάν. Το 1583 εχήρευσε και έγινε μοναχός στην Μονή Μεταμορφώσεως, 
στην οποία ανεδείχθη ηγούμενος. Η Σύνοδος του 1589 τον εξέλεξε 
Μητροπολίτη Καζάν. Όταν ανέλαβε τον θρόνον ο Βασίλειος Σούϊσκυ (1606 - 
1610), ο Άγιος Ερμογένης εξελέγη Πατριάρχης Μόσχας. Στην εποχή του 
ηγωνίσθη υπέρ της Ορθοδοξίας, ιδιαιτέρως κατά της ιησουιτικής 
προπαγάνδας των παπικών. Όταν ο λαός ανέτρεψε τον Βασίλειο (17/7/1610), 
ο Ερμογένης επεδίωξε να εκλεγεί Τσάρος ο νεαρός Μιχαήλ Ρομανώφ, (που 
εξελέγη το 1613) ενώ εσυμμερίσθη δε το σχέδιο ορισμένων ευγενών, το 
προβλέπον προσωρινή ανάδειξη στον θρόνο του Βλαδισλάου, υιού του 
βασιλέως της Πολωνίας Σιγιμούνδου, υπό τον όρον ότι ο πρίγκηψ θα 
ησπάζετο την Ορθοδοξία. Οι Πολωνοί, επιδιώκοντες παράκαμψη του όρου 
αυτού, προσέκρουσαν στην άρνηση του Πατριάρχου. Ο Άγιος ως μόνος τότε 
άνδρας κύρους στη Ρωσία εμπόδισε τον ρωμαιοκαθολικό Βλαδίσλαο, να γίνει 
Τσάρος. Η κατοχή της Μόσχας υπό των Πολωνών δεν ελύγισε τον 
Πατριάρχη. Αντιθέτως ο Ερμογένης εστράφη ανοικτά κατά του ξένου 
επιδρομέως και επεδίωξε με όλα τα μέσα την συγκρότηση εθνικού στρατού 
για την απελευθέρωση της πατρίδος του. Τότε συνελήφθη και καθηρέθη από 
Πατριάρχης. Αρνούμενος να συνεργαστεί με τους κατακτητές, απέθανε στη 
φυλακή - στο Μετόχιο του Αγίου Κυρίλλου,  από ασιτία, στις 17 Φεβρουαρίου 
1612 μ.Χ. 

Έκτοτε τα θαύματα της Παναγίας  του Καζάν ήσαν υπέρπολλα με πρώτο το 
της ιάσεως του τυφλού Ιωσήφ. Ο πρώτος Τσάρος της δυναστείας των 
Ρομανώφ, Μιχαήλ (1613-1645), εθέσπισε δύο εορτές προς τιμήν της. Μιαν 
θρησκευτική, της ευρέσεως της Ιεράς Εικόνος την 8η Ιουλίου και μιαν εθνική, 
της απελευθερώσεως από τους Πολωνούς την 22α Οκτωβρίου. 

Η εικών εφυλάσσετο στην Μονή της Θεοτόκου του Καζάν, στο σημείον όπου 
ευρέθη, μέχρι την 29η  Νοεμβρίου 1904, οπότε εκλάπη. Οι δράστες ήθελαν το 
χρυσοποίκιλτο πλαίσιο με τα πολύτιμα πετράδια. Πολύ αργότερον, η 
αστυνομία συνέλαβε τους δράστες και ανεκάλυψε το αμυθήτου αξίας πλαίσιο, 
όχι όμως και την εικόνα, η οποία πρέπει να θεωρείται οριστικώς χαμένη, 
καθώς απολογούμενοι οι κλέφτες υπεστήριξαν ότι την ετεμάχισαν και την 
έκαυσαν. Κατά τον Αρχιεπίσκοπο (της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της 
Διασποράς), Συρακουσών και Αγίας Τριάδος Αβέρκιο, η παράδοση έλεγε, ότι 
όσον υπήρχε η εικών, η Ρωσία θα ειρήνευε στην Ανατολή. Η Ρωσική 
Εκκλησία ερμήνευσε την καταστροφή της εικόνος ως τρομερόν οιωνό και 
πηγή δεινών για την Ρωσία. Ο θρησκευόμενος λαός συνεσχέτισε την 
καταστροφή της εικόνος με την Επανάσταση του 1905, την συντριπτική ήττα 
της Ρωσίας στον Ρωσο-Ιαπωνικό Πόλεμο (1904-1905) και την δαιμονική 
Οκτωβριανή Επανάσταση (1917). Η φήμη ότι μετά την Επανάσταση οι 



Μπολσεβίκοι την επούλησαν απεδείχθη ανυπόστατη. Ένα αντίγραφο της 
Παναγίας του Καζάν περιεφέρετο στο Λένινγκραντ (πριν και νυν Αγία 
Πετρούπολη) κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλεως (1941-1944), 
προκειμένου να ανυψώσει το ηθικό των σοβιετικών στρατιωτών. 

Υπάρχουν περισσότερα από εξήντα αντίγραφα της εικόνος, πολλά 
θεωρούμενα θαυματουργά. Ένα χρονολογούμενο στο 1730, απεκτήθη την 
δεκαετία του ’70 από το προσκύνημα της Παναγίας στην Φάτιμα της 
Πορτογαλίας (όπου συνετελέσθη το «θαύμα της Φάτιμα») και μετεφέρθη στο 
Βατικανό το 1993. Ο Πάπας Ιωάννης-Παύλος ΙΙ προσηύχετο επί 11 έτη στην 
εικόνα. Ο Ποντίφηξ ηθέλησε να την δωρίσει αυτοπροσώπως στο 
Πατριαρχείον της Μόσχας, αλλά οι σχέσεις των Εκκλησιών, λόγω της Ουνίας, 
δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση επισκέψεώς του στην Μόσχα. Στις 26 
Αυγούστου 2004 το αντίγραφον της Παναγίας του Καζάν εξετέθη στην 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου στην Ρώμη και στην συνέχεια εστάλη στην Ρωσία, 
όπου φυλάσσεται στον Ναό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Καζάν. 

Η Παναγία έχει, από τον XVIIο αιώνα, τιμηθεί ως Σώτειρα της Ρωσίας. Στις 
αρχές του 17ου  αιώνος, μετά την νίκη του Μεγάλου Πέτρου ενάντια στους  
Σουηδούς, η εικών ανεδύθη ως «ναυαρχίς της νίκης», εκτίσθη ένας 
καθεδρικός ναός προς τιμήν της στην  Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Η εικών 
ετιμήθη εκεί μέχρι το 1721, αλλάκατόπιν μετεφέρθη στην Αγία Πετρούπολη, 
στη νέα πρωτεύουσα. Η υποχώρηση του Ναπολέοντος απεδόθη στην 
μεσιτεία της Παναγίας του Καζάν.  

Τον λαμπρότατο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Καζάν στην Κόκκινη 
Πλατεία κατεδάφισε το 1937 ο διαβολικός δικτάτωρ Στάλιν ώστε να 
δημιουργηθεί χώρος για δημόσια αποχωρητήρια! Μετά την πτώση του 
μπολσεβικισμού (1989), ο ναός επανεκτίσθη στο ίδιο σημείο, χάρις στα 
σχέδια που είχε διασώσει ο Πιότρ Ντιμιτρέβιτς Μπαρανόφσκυ (αρχιτέκτων 
διαφωνών με τον Στάλιν περί της κατεδαφίσεως ναών. 1892-1984). Ο νέος 
ναός είχε θυρανοίξια τον Νοέμβριον του 1993 από τον Πατριάρχη Αλέξιο Β’, 
παρουσία του τότε Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γιέλτσιν. 

Επίσης υπάρχει στην Αγία Πετρούπολη, εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία 
του Καζάν. η οποία μετατράπη, από τους μπολσεβίκους σε  μουσείο για τον 
αθεϊσμό. Την 1η Μαΐου 1994 (ημέρα του Πάσχα εκείνο το έτος) η Εκκλησία 
αφιερώθη πάλιν στην Παρθένο του Καζάν,  επανήρχισε δε η λατρεία.  

Μνημονεύονται 60 θαυματουργά αντίγραφα της Παναγίας του Καζάν. 
Γνωστότερα είναι του Γιαροσλάβ, του Τομπόλσκ, του Νιζνιελόμωφ, του 
Ταμπώφ και του Καπλουνώφ. Το θαυματουργόν αντίγραφο της Μόσχας 
φυλάσσεται κατατεθημένο στον Πατριαρχικό Ναό των Επιφανίων. Το 
ευρύτατα γνωστό θαυματουργό αντίγραφο της Αγίας Πετρουπόλεως μετά την 
Επανάσταση του 1917 κατέληξε στο μεγάλο Θεοημητορικό προσκύνημα των 
Παπικών στην Φατίμα της Πορτογαλίας, όπου φυλάσσεται. 
 
Στο Άγιον Όρος, στη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, φυλάσσεται 
αντίγραφο μεγάλης καλλιτεχνικής και κειμηλιακής αξίας. Επίσης, παλαιά 
Ρωσική ευωδιάζουσα εικών της Παναγίας του Καζάν φυλάσσεται στο 



Καθολικόν της Ιεράς Μονής Παναγίας Κερατέας Αττικής. Ακόμη στο 
Παρεκκλήσιον της οσίας Ξένης της Ρωσίδος, στην Μάνδρα Αττικής, 
φυλάσσεται αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν αναγόμενο στον 18ον  αιώνα 
και έτερο στο ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλιθέας Αττικής. 

Ένα ιδιάζον αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν, το ενεπιστεύθη κατά την 
δεκαετία του 1970 ένα ζεύγος αγνώστων Ρώσων στον Μητροπολίτη Λαγκαδά 
Σπυρίδωνα. Το 2011 ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης, 
με τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων, 
ηθέλησαν να αποκαταστήσουν τις φθορές της εικόνος, την έδωσαν σε 
ειδικούς συντηρητές επιστήμονες και ευρέθηκαν προ εκπλήξεως : Tους 
ανεκοινώθη ότι, χρονολογείται πέραν των τριακοσίων ετών και αφορά  στο 
παλαιότερο αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας του Καζάν,  
(ενδεχομένως να είναι και η αυθεντική !!!). Φέρει επάνω της 4 ασημένια 
νομίσματα, ένα της οθωμανικής περιόδου με αραβικά στοιχεία, ένα του 1673, 
ένα του 1705 και ένα του 1811, καθώς και έναν μεξικανικό σταυρό. Σήμερα 
φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και πλήθος προσκυνητών 
επισκέπτονται και εναποθέτουν στο Θεομητορικό της πρόσωπο τα εσώτερα 
της ψυχής τους, προσδοκούντες την παρρησία της προς την Παναγία Τριάδα. 
Η εικών τίθεται προς προσκύνηση στην εορτή του Αγίου Πνεύματος, κατά 
τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
και στην περίοδο των Ιερών Παρακλήσεων του Δεκαπενταυγούστου, 
αυστηρώς και μόνον κατά την διάρκειαν των Ιερών Ακολουθιών. Μετά 
φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιον της Ιεράς Μονής. 

Το υπέροχον δοξαστικό της Παρθένου του Καζάν έχει ως εξής : «Τη σεπτή 
σου εικόνι τη του Καζάν νυν προσπίπτωμεν, κλίνοντες το γόνυ, Παρθένε, της 
ψυχής και του σώματος, δεόμενοι αντιλήψεως, αγνή, πρεσβείαις προς Υιόν 
σου και λιταίς· ίνα τύχωμεν, Παρθένε, της παρ’ Αυτού πλημελημάτων 
αφέσεως, δόξα τοις μεγαλείοις σου, σεμνή, δόξα τοις θαυμασίοις σου, δόξα 
υπερβαλόντως, κόρη, τη δυναστεία σου». 

 

Η «σλαβοφιλία» ήταν μια πνευματική κίνηση η οποία εξεκίνησε στον 19ο  
αιώνα και επεδίωκε την περαιτέρω ανάπτυξη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.  με 



βάση της  τις αξίες και τους θεσμούς που προήρχοντο από την πρώιμη 
ιστορία της. Οι σλαβόφιλοι αντετίθεντο σφοδρώς στις  επιρροές της Δυτικής 
Ευρώπης στην Ρωσία. Υπήρχαν επίσης παρόμοιες κινήσεις στην Πολωνία, 
στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα. Αναλόγως με  το υφιστάμενο ιστορικό 
πλαίσιο, το αντίθετον αυτής της πνευματικής κινήσεως θα ημπορούσε να 
χαρακτηριστεί  ως «σλαβοφοβία», ένας φόβος εναντίον της σλαβικής 
επιρροής και του σλαβικού πολιτισμού, ή ακόμη και αυτό που μερικοί Ρώσοι 
διανοούμενοι ονομάζουν «ζαπαντνίτσεστβο» (зáпадничество / «δυτικισμός»). 

Το κίνημα των σλαβοφίλων συνδέεται με τις νίκες του Τσάρου Αλεξάνδρου 
του Α΄(1801-1825) κατά τους ναπολεοντείους πολέμους, κατα τους οποίους 
ανεπτύχθη εντονώτερον η ακτινοβολία της πολιτικής επιρροής της 
αυτοκρατορικής Ρωσίας στην Ευρώπη, καθώς ο μεν Τσάρος εθεώρει ότι ήταν 
απεσταλμένος από τον Θεό ώστε να επιβάλει μόνιμο ειρήνη στην Ευρώπη, 
ενώ οι λαοί της «βραδέως σηπομένης» Δύσεως, όταν δεν εφοβούντο την 
Ρωσία, ήσαν πλέον αναγκασμένοι -τουλάχιστον- να την σέβονται. 

Κατά μίαν έννοιαν, δεν υπήρχε μία αλλά πολλές σλαβοφιλίες ή πολλοί κλάδοι  
του ιδίου κεντρικού κορμού. Μερικοί ήσαν «αριστεράς» αποχρώσεως  και 
ετόνιζαν ότι οι προοδευτικές, ιδέες όπως η δημοκρατία, ήσαν εγγενείς προς 
την ρωσικήν εμπειρία, όπως θεωρούν πως αποδεικνύεται από την 
θεωρουμένη  «άωρο δημοκρατία» του μεσαιωνικού Νόβγκοροντ. Μερικοί 
άλλοι, δεξιάς αποχρώσεως κλάδοι ετόνιζαν την μακραίωνη παράδοση του 
αυταρχικού  και αυτοκρατορικού Τσάρου ως την πεμπτουσία της ρωσικής 
φύσεως, του βαθυτέρου ρωσικού χαρακτήρος. 

Οι σλαβόφιλοι ήταν αποφασισμένοι να προστατεύσουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά  που επίστευαν ότι ήσαν μοναδικές ρωσικές παραδόσεις και 
αφορούσαν στον μοναδικό ρωσικό πολιτισμό. Λειτουργούντες  έτσι  
απέρριψαν τον ατομικισμό. Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας εθεωρήθη 
από αυτούς ως σημαντικότερος από τον ρόλο του κράτους. Οι  σλαβόφιλοι 
αντετέθησαν στον  σοσιαλισμό ως παράγωγο ξένης σκέψεως, ενώ ο ρωσικός 
μυστικισμός ήταν γι’ αυτούς προτιμότερος από τον «δυτικό ορθολογισμό». Η 
αγροτική ζωή εγκωμιάστηκε από την σλαβόφιλη  κίνηση, η οποία αντετίθετο 
στην εκβιομηχάνιση και στην αστική ανάπτυξη, ενώ η προστασία της 
εγκοσμίου «Κοινότητος»  («Mir») εθεωρείτο  ως ένα σημαντικό μέτρο για την 
πρόληψη της  παθολογικής, ξενοκινήτου και τρόπον τινά «καρκινωματώδους» 
αναπτύξεως  της εργατικής τάξεως, εκτός του  συλλογικού κορμού και εις 
βάρος του. 

Το κίνημα εγεννήθη στην Μόσχα το 1830. Αντλών έμπνευση και θεωρητική 
στοιχείωση  από τα έργα των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Ο ποιητής 
Αλεξέϊ Στεπάνοβιτς Χομιακώφ, διαπρεπής φιλόσοφος και θεολόγος  (1804-
1860) και οι ευλαβείς Ορθόδοξοι συναδέλφοί του επεξεργάσθησαν ένα 
πολυεπίπεδο παραδοσιακό δόγμα, το οποίον διεκήρυξεν ότι η Ρωσία έχει τον 
ιδικόν της, μοναδικό και κεχωρισμένο τρόπο ιστορικής πορείας και 
αναπτύξεως, ο οποίο πρέπει να αποφεύγει  την μίμηση των «Δυτικών» 
θεσμών. Ειδικώς ο Χομιακώφ, ανεδείχθη σε κορυφαίον εκπρόσωπο του 
κινήματος των σλαβοφίλων, αφού το επηρέασεν ιδιαιτέρως, όχι μόνον στις 
θεολογικές του τάσεις, αλλά και στις βαθύτερες  σχέσεις του με την Ορθόδοξο 



Εκκλησία κατά τους νεοτέρους χρόνους. Αυτός προήρχετο από εξόχως 
πλουσία αριστοκρατική οικογένεια, έλαβεν δε  εξαιρετική φιλοσοφική και 
αξιόλογο θεολογική παιδεία, ενώ συνεδύαζε την θεολογία με το αξιολάτρευτο 
ρομαντικό πνεύμα της γερμανικής ιδεαλιστικής φιλοσοφίας της εποχής του. 
Ανεζήτει επιμόνως την νέα ρωσική ταυτότητα μεταξύ του μεγαλοπνόου 
οράματος της ρωσικής αυτοκρατορικής προοπτικής και της Ορθοδόξου 
«Εθνικής Συνειδήσεως», με  αμετάθετν πνευματικό πυρήνα την Ορθοδοξία, 
καθώς και με απαξιωτικήν αμφισβήτηση των δομών λειτουργιών του 
κατακερματισμένου χριστιανικού κόσμου της Δύσεως.  

Οι Ρώσοι σλαβόφιλοι επέκριναν σφόδρα  τον εκσυγχρονισμό του Μεγάλου 
Πέτρου και της Μεγάλης Αικατερίνης, μάλιστα δε κάποιοι εξ αυτών υιοθέτησαν 
ακόμη .. και  τα παραδοσιακά φορέματα που εφέροντο  προ του Πέτρου (που 
εισήγαγε την «δυτικότροπο» ενδυμασία). 

Η πολιτική ιδεολογία του σλαβοφιλικού κινήματος, αναπτυσσομένη εντός 
αυτών των ψυχοπνευματικών πλαισίων, εσυνοψίσθη στην περίφημο 
διακήρυξη του φιλολόγου, αρχαιολόγου και συγγραφέως, Προέδρου της 
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών από το 1818, Υπουργού Παιδείας Κόμητος 
Σεργκέϊ Συμεώνοβιτς. Ουβάρωφ (1833-49), ήτοι : «Ορθοδοξία, Aυτοκρατορία, 
Eθνότης». Η εγκύκλιος του με τον τίτλον αυτόν (που απεστάλη στους 
υφισταμένους του Διευθυντές Εκπαιδεύσεως των Περιφερειών, στις 2 
Απριλίου 1833) εμπεριείχε ένα ισχυρώς «αντιδυτικό» πνεύμα τόσον από 
πλευράς φιλοσοφικού, όσον και θεολογικού περιεχομένου, επίσης δε εστίαζε 
στα νέα αυτοκρατορικά οράματα του ρωσικού έθνους.  

Η φιλοσοφική προοπτική του κινήματος των σλαβοφίλων ανεπτύχθη κυρίως 
από τους πρωτοπόρους του Ιβάν Βασίλιεβιτς Κιρέεφσκυ  (1806-56), Αλεξάντρ 
Ιβάνοβιτς  Κοσέλεβ (1806-83), Κωσταντίν Σεργέγιεβιτς Ακσάκοφ (1817-60) και 
Γιούρι Φεντόροβιτς Σαμάριν (1819-76) και πολούς άλλους, αφ'ενός μεν υπό 
την επίδραση του ρομαντικού Πνεύματος και της «φωτεινής τριάδος» των 
μεγάλων Γερμανών ιδεαλιστών φιλοσόφων (Φίχτε, Σέλλινγκ και Χέγκελ), αφ' 
ετέρου δε με την ευρεία και πρόθυμο στήριξη των διαδόχων του Αλεξάνδρου, 
των  Τσάρων Νικολάου του Α΄ (1825-55) και Αλεξάνδρου του  Β΄ (1555-85).  

Η άρρηκτος σχέση της σλαβοφιλίας με την πνευματική παράδοση της 
Ορθοδοξίας προσέδωκε στην φιλοσοφική προοπτική των σλαβοφίλων έτι 
εντονώτερο θεολογικό περιεχόμενο, καθώς ο μεν Ακσάκοφ, [o οποίος ήταν 
αφοσιωμένος οπαδός του φιλοσοφικού συστήματος του μεγάλου Χέγκελ  
(«φαινομενολογία του πνεύματος»)], εδέχθη εντονοτάατη επίδραση από τον 
Χομιακώφ, (για να αποσυνδεθεί από τις ακραίες θέσεις του εγελιανού 
συστήματος, ώστε να το προσαρμόσει στην «αντιδυτική» θεολογική του 
προοπτική), ο δε Κιρέεφσκυ συνέδεσε τελικώς το κίνημα με την πατερική 
παράδοση και ειδικότερον με την Ησυχαστική ασκητική πνευματικότητα της 
περιβοήτου μονής Όπτινα.  

Συνεπώς, όλοι οι σλαβόφιλοι φιλόσοφοι, θεολόγοι ή διανοητές είχαν κοινή 
πεπεοίθηση και συνείδηση ότι το ρωσικόν έθνος έχει ένα λαμπρό παρελθόν 
και η ρωσική αυτοκρατορία ένα ένδοξο παρόν,  συνεπώς και οι μελλοντικές 
τους δυνατότητες είναι απεριόριστες, εκπτυσσόμενες  σε μιαν «οικουμενική 



προοπτική», εφόσον αξιοποιηθεί δεόντως το πνεύμα της Ορθοδοξίας, ήτοι 
της διαχρονικής ψυχής του ρωσικού λαού. 

Ο έγκριτος Ρώσος πολιτικός επιστήμων και Διευθυντής  του «Κέντρου 
Ανατολικοευρωπαϊκών Ερευνών», Αντρέϊ Νικολάγιεβιτς Οκάρα υποστηρίζει 
πως η  κατάταξη της κοινωνικής σκέψεως του 19ου  αιώνος, σε τρεις ομάδες, 
στους  Δυτικιστές - Δυτικοποιητές, στους Σλαβοφίλους και στους 
Συντηρητικούς, ταιριάζει επίσης και στις πραγματικότητες της πολιτικής και 
κοινωνικής καταστάσεως στην σύγχρονο Ρωσία. Σύμφωνα με αυτόν,  τα 
παραδείγματα των συγχρόνων Σλαβοφίλων περιλαμβάνουν το Κομμουνιστικό 
Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό από  το 
2011, επικοινωνιολόγο και οικονομολόγο Ντιμίτρι Ολέγκοβιτς Ρογκόζιν και τον 
οικονομολόγο Σεργκέι Γιούριεβιτς Γκλαζίεβ, αμφοτέρους μέλη του Εθνικού 
Πατριωτικού Κόμματος «Μητέρα» - («Ροντίνα»).  

 

Τα δόγματα των σπουδαίων στοχαστών Αλεξέϊ Στεπάνοβιτς Χομιακώφ (1804-
1860), Ιβάν Βασίλιεβιτς Κιρέεφσκυ (1806-1856), Κωσταντίν Σεργέγιεβιτς 
Ακσάκοφ (1817-60) και των άλλων Σλαβοφίλων διανοητών είχαν μια 
βαθυτάτη επίδραση στον ρωσικό πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχιτεκτονικής «Σχολής της Ρωσικής Αναβιώσεως» (γενικός όρος γιά έναν 
αριθμό διαφορετικών υφών στην ρωσική αρχιτεκτονική  «ψευδορωσικό» - 
псевдорусский стиль, «νεορωσικό» - неорусский стиль, «ρωσοβυζαντινό» - 
русско-византийский стиль, τα οποία ανεδύθησαν στο δεύτερο τέταρτο του  
19ου  αιώνος και ήσαν ένα εκλεκτικό μείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής και 
ρωσικής αρχιτεκτονικής «προ του Μεγάλου Πέτρου»),  των «Πέντε» Ρώσων 
συνθετών, [«Η ισχυρά δραξ» (Могучая кучка) ήσαν πέντε προέχοντες Ρώσοι 
μουσικοσυνθέτες του  19ου  αιώνος, οι οποίοι  εργάσθηκαν ώστε να 
παραχαθεί μια σαφώς διακριτή ρωσική κλασική μουσική. Οι Μίλυ Αλεξέγιεβιτς 
Μπαλακίρεφ (αρχηγός τους), Τσέζαρ Αντώνοβιτς Κουί, Μοντέστ Πέτροβιτς 
Μουσόργκσκι, Νικολάϊ Αντρέγιεβιτς Ρίμσκι-Κόρσακοφ και Αλεξάντερ 
Πορφυρίεβιτς Μποροντίν, έζησαν άπαντες στην Αγία Πετρούπολη και 
συνεργάσθηκαν από το  1856 έως το 1870. Είναι επίσης γνωστοί ως η «Νέα 
Ρωσική Σχολή»] του μυθιστοριογράφου Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, του 
ποιητού Φιόντορ Ιβάνοβιτς Τιούτσεφ και του λεξικογράφου Βλαντίμιρ 
Ιβάνοβιτς Νταλ. Ο αγών τους για την καθαρότητα της ρωσικής γλώσσης είχε 



κάτι κοινό με τις ρωσοκεντρικές ασκητικές απόψεις του μεγάλου Λέοντος 
Νικολάγιεβιτς Τολστόϊ.  

Το δόγμα της «Συλλογικότητος» (Собо́рность - «Σομπόρνοστ») και ο όρος 
που εχρησιμοποιήθη για να αποδώσει την οργανική ενότητα και απαρτίωση 
της λαϊκης κοινότητος, επενοήθη από τους Κιρέεφσκυ και  Χομιακώφ. Με 
σκοπό να περιγραφεί η «κοινότης πλήθους συζώντων ανθρώπων» και να 
τονισθεί η  ανάγκη της διανθρωπίνης συνεργασία εις βάρος του ατομισμού, η 
αντίληψη αυτή εστηρίχθη στην προτεινομένη εύλογο λύση μιας αντιθέσεως 
μεταξύ ομάδων διά της οιονεί μεταξύ τους ειρήνης, αφού εστιάσουν στα κοινά 
τους χαρακτηριστικά, τα κατανοήσουν και τα καλλιεργήσουν συνεργικώς. 

Ο Χομιακώφ επίστευε ότι η Δύση χάνει σταδιακώς την ενότητά της, επειδή 
είχε εγκολπωθεί απεριορίστως τον Αριστοτέλη και τον καθοριστικό ατομισμό 
του. Ο Κιρέεφσκυ επίστευε ότι ο Χέγκελ και ο Αριστοτέλης αντιπροσώπευαν 
το ίδιο ιδεώδες ενότητος. Οι Χομιακώφ και Κιρέεφσκυ εχρησιμοποίησαν 
αρχικώς τον όρο «Σύναξη» (Собо́р - «Σομπόρ») για να ορίσουν την 
συνεργασία εντός της ρωσικής «Κοινότητος» (Община – «Ομπτσίνα») 
ανθρώπων ηνωμένων με την εθνική καταβολή, με σειρά κοινών πεποιθήσεων 
και με τις Ορθόδοξες αξίες, σε αντίθεση με την λατρεία του ατομικισμού στην 
Δύση. Σκοπός των Σλαβοφίλων ήταν να τονίσουν την επιτακτική ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων, εις βάρος του απανθρώπου 
ατομικισμού. Συμφώνως προς τον Χομιακώφ, η Ορθόδοξη Εκκλησία 
συνδυάζει οργανικώς στην ίδια τις αρχές της ελευθερίας και της ενότητος, ενώ 
η Καθολική Εκκλησία αξιώνει μεν την  ενότητα χωρίς όμως ελευθερία. 
Αντιθέτως, ο Προτεσταντισμός / η «Διαμαρτύρηση», εμπεριέχει την ελευθερία, 
αλλά δίχως ενότητα. Στην ρωσική κοινωνία της εποχής τους, οι Σλαβόφιλοι 
διεπίστωσαν πραγματωμένα τα ιδανικά της «Συλλογικότητος» στην 
«Κοινότητα» των αγροτών. Αυτή ανεγνώριζε μεν την υπεροχή της 
συλλογικότητος, αλλά εγγυάτο  την απρόσβλητο ακεραιότητα και ευημερία του 
ατόμου εντός αυτής της συλλογικότητος.  

Η πεφωτισμένη αυτή σύνθεση «ατόμου – συνόλου» προεβλήθη ως εξόχως 
σημαντική τόσον για την ίδια την εθνική ταυτότητα της Ρωσίας, όσον και για 
την οικουμενική, την πλανητική της αποστολή ως «Νέας Ρώμης». Στην 
αποστολή αυτήν η Ορθοδοξία κατείχε αξονική θέση, όχι μόνον ως μία 
ανεκτίμητος πνευματική κληρονομία του παρελθόντος, αλλά και ως μία 
επιβεβαιωθείσα ιστορικώς, λίαν ασφαλής εγγύηση για τις μεγαλόπνοες 
μελλοντικές προοπτικές της. Υπό την έννοιαν αυτήν, υπό την επίδραση του  
Χομιακώφ, επίκεντρον της ιδεολογίας των Σλαβοφίλων κατέστη όχι απλώς και 
μόνον μια καθαρώς φιλοσοφική, πολιτιστική και  πολιτική αναζήτηση - όπως 
αρχικώς εξεκίνησεν- αλλά μια ευρυτέρα, ψυχοπνευματική, ορθόδοξη 
θεολογική «οικουμενική προοπτική» της πατερικής Παραδόσεως, η οποία 
ετόνιζε και προέβαλε ισχυρώς την Ασκητική και ιδιαιτέρως την πνευματικότητα 
του Ησυχασμού.  

Βεβαίως, οι Σλαβόφιλοι φιλόσοφοι - θεολόγοι και γενικότερον στοχαστές - 
διανοητές, καίτοι «εκυοφορήθησαν»  εντός της «μήτρας» των αρχών του 
γερμανικού ιδεαλισμού, συνάμα απέρριψαν σφόδρα την ατομοκεντρική και 
στείρως οικονομιστική ιδεολογία του ορθολογισμού και του αψύχου θετικισμού 



της δυτικής διανοήσεως και της θεολογίας αυτής. Βεβαίως εχρησιμοποίησαν 
την ρωμαλέα και παραγωγική «τριαδική» διαλεκτική μεθοδολογία («θέση - 
αντίθεση - σύνθεση») και τις ιδέες του γερμανικού ιδεαλισμού [ότι δηλαδή οι 

ιδιότητες που προσδίδουμε στα διάφορα πράγματα μέσω της ανακαλύψεώς τους, 

εξαρτώνται από τον τρόπον με τον οποίον τα αντικείμενα αυτά εμφανίζονται σε εμάς 

και γίνονται καταληπτά ως «αισθητότητες», δηλαδή ως μείγμα σήματος των 

αισθητηριακών μας οργάνων και της εμπειρίας μας, (όπως αυτή υφίσταται 

συσσωρευμένη μέσω του γονιδιακού μας επικαθορισμού και των πρωίμων 

παραστάσεών μας), ήτοι ως μείγμα που σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί τις αντιλήψεις 

μας] συνθέτοντες τελικώς την ορθόδοξο εθνοκρατική ιδεολογία τους, τόσον με 
το πνεύμα της «Οργανικής Ολότητος» («Organische Ganzheit») του 
γερμανικού ιδεαλισμού, όσον και με τον ένθεον εσωτεριστικόν μυστικισμό της 
Ησυχαστικής παραδόσεως.  

Συνεπώς, το σλαβοφιλικό κίνημα, το οποίον διεκδικούσε τον αποκλειστικόν 
χαρακτήρα μιας ρωσικής και ορθοδόξου πολιτιστικής προτάσεως με 
απεριόριστο οικουμενική προοπτική, μετέφερε δυναμικώς την λαμπερά και  
πανίσχυρο φιλοσοφική διαλεκτική του γερμανικού ιδεαλισμού εντός των 
πλαισίων της πατερικής Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πιθανώς 
αυτή είναι η βαθυτέρα αιτία  για την οποίαν το  κίνημα, παρά την πολεμική 
αντιδυτική του ρητορική και  την εμμονική χρηστική αναφορά στην πατερική 
παράδοση, δεν ωρίμασε ουσιαστικώς και πλήρως ως γνήσιος αντιδυτικός 
«τρόπος», ούτε ποτέ κατέστη αρτίως και κυριολεκτικώς ορθόδοξο. Οι 
Σλαβόφιλοι υπεστήριξαν με αφοσίωση, αφ' ενός μεν την αναγκαιότητα της 
«συμβατικής συζυγίας» της μοναρχίας του Τσάρου στο Κράτος και του 
Πατριάρχου Μόσχας στην Ορθόδοξο Ρωσικήν Εκκλησία, αφ' ετέρου δε την 
λόγω «ιστορικής πιέσεως» σύνδεση της πυρηνικής αυτής συζυγίας με τις νέες 
προτάσεις περί ατομικών ελευθεριών του λαού, τις οποίες όμως 
προσεδιόριζαν με  ακλόνητα κριτήρια της ιδεαλιστικής «Φιλοσοφίας της 
Ιστορίας» και υπό την καθαρώς εθνική - εθνοφυλετικήν έννοιαν του  
«Έθνους» (Наро́дность  - «Ναρόντνοστ»). 

[Στην προαναφερομένη «Φιλοσοφία της Ιστορίας»  ο φιλόσοφος αναλαμβάνει να 

θεωρήσει φιλοσοφικώς την παγκόσμιο ιστορία, λαμβάνων ως βάση το γεγονός ότι, η 

ιστορία εν γένει  εκτυλίσσεται με τον τρόπο του Λόγου, «κινείται ελλόγως». Αυτό 

δεν σημαίνει πως όλα γίνονται σωστά και αληθινά ή ότι κάποια εξωτερική λογική 

καθορίζει τα ιστορικά γεγονότα, αλλ’ ότι το ιστορικό γίγνεσθαι ενέχει Λογικότητα, 

χωρεί ελλόγως, συμβαίνει ως Λόγος καθώς και ως «ιστορικότης», αυτού τούτου του 

Λόγου. Επομένως, επιδιώκοντες να κατανοήσουμε το ιστορικό γίγνεσθαι, καλούμεθα 

να μην αφηγούμεθα απλώς ότι συμβαίνει, να μην περιοριζόμεθα στην περιγραφική 

ιστοριογραφία, να μην επαφιέμεθα για την λύση του αινίγματος των ιστορικών πράξεων 

στην παιδική απλοϊκή αφέλεια της θρησκευτικής πίστεως, αλλά να εκκινούμε από την 

επίγνωση ότι «ο Λόγος εξουσιάζει τον κόσμο» και να προϋποθέτουμε, (όχι ως a 

priori αξίωμα, παρά ως το ζητούμενο) για κάθε ιστορική έρευνα, αυτό και μόνον αυτό 

«το διανόημα του Λόγου» (ως το οιονεί συναγόμενο από την ιστορικήν έρευνα).]  

Επίσης, οι Σλαβόφιλοι εχρησιμοποίησαν εμμονικώς τα κριτήρια της ιδεαλιστικής 
φιλοσοφίας της θρησκείας, ώστε να συνδέσουν στερρώς την ρωσική εθνότητα 
προς το κοινοτικό πνεύμα της οργανώσεως και λειτουργίας του όλου Σώματος 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην Εκκλησία αυτήν πραγματώνεται, με την 



μυστική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η αληθής συν-«κοινωνία» όλων των 
μελών του σώματός της σε τοπική αλλά και σε οικουμενική προοπτική. Ήτοι 
διενεργείται και βιώνεται ως μία απολύτως αυθεντική και ανυπέρβλητος 
εμπειρία «Ενότητος με Ελευθερία» και «Αληθείας με Αγάπη», καθώς η ενότης 
της Εκκλησίας είναι ο καρπός της αγάπης και η ελευθερία το «πλήρωμά» της 
στην βίωση της «Σομπόρνοστ». Συνεπώς, μόνον στους κόλπους της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, της οποίας το σώμα λειτουργεί αδιακόπως ως μία 
«κοινωνία αγάπης», που διαφυλάσσει ακλονήτως την αλήθεια της πίστεως, 
είναι εφικτή η πλήρης και ανόθευτος εφαρμογή κριτηρίων της φιλοσοφίας της 
γνώσεως, εχούσης την μοναδικήν οικουμενική προοπτική της «Ολότητος» 

(цельность – «Τσέλνοστ»),  καθώς όπως προανεφέρθη, στον «δυτικό» 
Χριστιανισμό η μεν Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διαθέτει και παρέχει  ενότητα 
χωρίς ελευθερία, ενώ ο Προτεσταντισμός διαθέτει και παρέχει ελευθερία 
χωρίς ενότητα.  

Η σλαβοφιλική - αντιδυτική προοπτική της «γνώσεως της απολύτου 
αληθείας», (συνδεομένη βεβαίως χρηστικώς προς την Ορθόδοξο Πατερική 
θεολογία), απορρίπτει άρδην τον ορθολογισμό της δυτικής διανοήσεως, που 
οδηγεί σε ενδεχόμενο αγνωστικισμό. Ωστόσον, τελικώς δεν αποκλείει την 
λειτουργία του ορθού λόγου, έστω και στην δια της Πίστεως μεταφυσική 
υπέρβασή του. Συνεπώς και η ιδιαιτέρα εστίαση και  έμφαση στην Ορθόδοξο 
Πατερική θεολογία περί ιερότητος του ανθρωπίνου «προσώπου», όχι μόνο 
δεν αποκλείει, αλλά και υπερβαίνει την έννοιαν της δυτικής διανοήσεως περί 
«ατόμου». Ως Εθνικιστές νοούμε, αισθανόμεθα και  βιώνουμε την ιστορική 
αποτύπωση και την ουσιώδη αλήθεια του ενθέου «περσοναλισμού» ως κατ’ 
εξοχήν αντιπάλου  του υλιστικού ορθολογιστικού «ατομισμού». 

 
Οι Σλαβόφιλοι εχρησιμοποίησαν εμμονικώς τα κριτήρια της ιδεαλιστικής 
φιλοσοφίας της θρησκείας, ώστε να συνδέσουν στερρώς την ρωσική εθνότητα 
προς το κοινοτικό πνεύμα της οργανώσεως και λειτουργίας του όλου Σώματος 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην Εκκλησία αυτήν πραγματώνεται, με την 
μυστική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η αληθής συν-«κοινωνία» όλων των 
μελών του σώματός της σε τοπική αλλά και σε οικουμενική προοπτική. Ήτοι 
διενεργείται και βιώνεται ως μία απολύτως αυθεντική και ανυπέρβλητος 
εμπειρία «Ενότητος με Ελευθερία» και «Αληθείας με Αγάπη», καθώς η ενότης 
της Εκκλησίας είναι ο καρπός της αγάπης και η ελευθερία το «πλήρωμά» της 



στην βίωση της «Σομπόρνοστ». Συνεπώς, μόνον στους κόλπους της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, της οποίας το σώμα λειτουργεί αδιακόπως ως μία 
«κοινωνία αγάπης», που διαφυλάσσει ακλονήτως την αλήθεια της πίστεως, 
είναι εφικτή η πλήρης και ανόθευτος εφαρμογή κριτηρίων της φιλοσοφίας της 
γνώσεως, εχούσης την μοναδικήν οικουμενική προοπτική της «Ολότητος» 
(цельность – «Τσέλνοστ»),  καθώς όπως προανεφέρθη, στον «δυτικό» 
Χριστιανισμό η μεν Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διαθέτει και παρέχει  ενότητα 
χωρίς ελευθερία, ενώ ο Προτεσταντισμός διαθέτει και παρέχει ελευθερία 
χωρίς ενότητα.  

Η σλαβοφιλική - αντιδυτική προοπτική της «γνώσεως της απολύτου 
αληθείας», (συνδεομένη βεβαίως χρηστικώς προς την Ορθόδοξο Πατερική 
θεολογία), απορρίπτει άρδην τον ορθολογισμό της δυτικής διανοήσεως, που 
οδηγεί σε ενδεχόμενο αγνωστικισμό. Ωστόσον, τελικώς δεν αποκλείει την 
λειτουργία του ορθού λόγου, έστω και στην δια της Πίστεως μεταφυσική 
υπέρβασή του. Συνεπώς και η ιδιαιτέρα εστίαση και  έμφαση στην Ορθόδοξο 
Πατερική θεολογία περί ιερότητος του ανθρωπίνου «προσώπου», όχι μόνο 
δεν αποκλείει, αλλά και υπερβαίνει την έννοιαν της δυτικής διανοήσεως περί 
«ατόμου». Ως Εθνικιστές νοούμε, αισθανόμεθα και  βιώνουμε την ιστορική 
αποτύπωση και την ουσιώδη αλήθεια του ενθέου «περσοναλισμού» ως κατ’ 
εξοχήν αντιπάλου  του υλιστικού ορθολογιστικού «ατομισμού». 

Υπενθυμίζουμε ότι με τον όρον Εκκλησιολογία αναφερόμεθα είτε στην περί 
Εκκλησίας Ορθόδοξο διδασκαλία, είτε στον κλάδον εκείνον της Δογματικής ο 
οποίος εξετάζει την δομή, την λειτουργία, την φύση, την ουσία, τις δομές και 
τις ιδιότητες της Εκκλησίας, ως η επίγειος βασιλεία του Κυρίου ημών ουρανίου 
Βασιλέως Χριστού, που προετοιμάζει τους μετέχοντες στην άφθαρτον 
αιωνιότητα της ουρανίου βασιλείας, αλλά και ως πηγή θεραπείας των 
μελών της ως προς τη βούληση και την εν γένει φύση τους. Αντικείμενον της 
Εκκλησιολογίας αποτελούν οι δύο «σταυροειδώς ενούμενες» διαστάσεις του 
εκκλησιαστικού γεγονότος και δρωμένου, ήτοι η κατακόρυφος («κοινωνία 
θείου-ανθρωπίνου») και η οριζοντία (άνθρωπος-συνάνθρωπος) σε όλες τις 
πολυποίκιλες εκφάνσεις τους. Δραστικόν αντικείμενον της Εκκλησιολογίας 
είναι επίσης ο προσδιορισμός, η περιγραφή και η οριοθέτηση του μυστηρίου 
της Εκκλησίας στην ιστορία της σωτηρίας, διακρίνουσα σαφώς τις θρησκείες 
ως θεοκεντρικές αλλά και τον κόσμον ως ανθρωποκεντρικό, από την 
«χριστοκεντρική» Εκκλησία του Θεανθρωπισμού.  

Αποτελεί  αναντίρρητο γεγονός η απουσία ειδικών  εκκλησιολογικών  
πραγματειών στους αρχαίους Πατέρες. Πραγματείες αυτού του τύπου 
εμφανίζονται από τα τέλη του 13ου  αιώνος κυρίως από την πλευρά των 
Ρωμαιοκαθολικών και αργότερον από Προτεστάντες θεολόγους. Ασφαλώς 
αυτό δεν σημαίνει ότι γενικώς απουσιάζει η Εκκλησιολογία από τα Ορθόδοξα 
πατερικά κείμενα, απλώς δεν είναι ανεπτυγμένη με σχολαστικόν τρόπο, 
δηλαδή με διαιρέσεις και υποκατηγορίες όπως ενεφανίσθησαν αργότερον 
στην Δυτική εκκλησία, αλλά εκφράζεται με εικόνες και βοηθητικούς όρους, 
εντεταγμένη μέσα στις τις υπόλοιπες ενότητες της συνόλου δογματικής 
διδασκαλίας. Εξ άλλου κάθε θεολογία καλλιεργείται μέσα στην Εκκλησία, η 
οποία δεν γίνεται αντιληπτή ως κάτι εξωτερικό αλλά είναι η ίδια η «εν Χριστώ 
ζωή». Το γεγονός ότι η Εκκλησία «δεν είναι απλώς ένα “δόγμα"» αλλά αφ’ 



εαυτής παριστά την προϋπόθεση κάθε διδασκαλίας και κάθε κηρύγματος (το 
οποίον μάλιστα πραγματοποιείται από άτομα που έχουν την ιδιότητα του 
μέλους της Εκκλησίας), «φαίνεται ότι...υπήρξεν ο λόγος της “σιωπής” των 
Πατέρων και άλλων όσον αφορά στην Εκκλησιολογία» ως κεχωρισμένην  
ενότητα, όπως σαφώς επεξηγεί ο Πατήρ Γεώργιος Φλορόφσκι στο έργον του  
«Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας». Στην πραγματικότητα, για τους Πατέρες, 
όπως λέγει ο σοφός Ρώσος : «η περί Εκκλησίας διδασκαλία, απλούστατα, δεν 
είναι δυνατόν να παρουσιασθεί ως κάτι “ανεξάρτητο”». Ως πρότυπον τέτοιας 
θεωρήσεως της Εκκλησιολογίας λαμβάνεται το δογματικόν έργο του Αγίου 
Ιωάννου του Δαμασκηνού «Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», όπου 
με κέντρον την Χριστολογία αναπτύσσει το περιεχόμενο της Εκκλησιολογίας, 
καθώς η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Επομένως είναι αδύνατον να 
ομιλήσει κάποιος για την Εκκλησία, δίχως προηγουμένως να έχει ειπεί  
αρκετά για τον ίδιον τον Κύριο.   

Κατά ιστορικήν και φυσικήν συνέπεια έχει διαπιστωθεί η προφανής εξάρτηση 
και της Εκκλησιολογίας του Χομιακώφ από τη ρωμαιοκαθολικήν εκείνην του 
Γιόχαν Άνταμ Μέλερ (Johann Adam Möhler /1786-1838), στο έργον αυτού 
περί της ενότητος στην Εκκλησία («Η Ενότης στην Εκκλησία ή η Αρχή του 
Καθολικισμού, παρουσιασθείσα στο Πνεύμα των Πατέρων της Εκκλησίας των 
τριών πρώτων αιώνων» / «Die Einheit in der Kirche oder das Princip des 
Katholicismus, dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten 
Jahrhunderte» -Tübingen, 1825), όπου αναθεώρησε τις αρχές της 
σχολαστικής εκκλησιολογίας υπό την επιρροήν των κριτηρίων των 
ιδεαλιστικών φιλοσοφικών τάσεων της εποχής του (Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ) 
και  των φιλοσοφοθεολογικών ιδεών του Φρήντριχ Ντάνιελ Ερνστ 
Σλαγιερμάχερ (1768 –1834) [Γερμανός θεολόγος, φιλόσοφος και μελετητής 
της Βίβλου, γνωστός για την προσπάθειά του να συμβιβάσει τις επικρίσεις του 
Διαφωτισμού με τον παραδοσιακό προτεσταντικό Χριστιανισμό. Επίσης,  
μεγάλη υπήρξεν η επιρροή του στην εξέλιξη της «Ιστορικοκριτικής Μεθόδου», 
(Historisch-kritische Methode) - ή άλλως του «Ανωτέρου Κριτικισμού»- ενώ το  
έργον του αποτελεί τμήμα της θεμελιώσεως του συγχρόνου τομέως της 
ερμηνευτικής. Λόγω της βαθείας επιδράσεώς του στην μετέπειτα χριστιανική 
σκέψη, συχνάκις αποκαλείται «πατήρ της συγχρόνου Φιλελευθέρας 
Θεολογίας» και θεωρείται ως ένας πρώιμος ηγέτης του φιλελευθέρου 
Χριστιανισμού. Το κίνημα της Νεο-Ορθοδοξίας του εικοστού αιώνος, που έχει 
ως «αιχμήν του δόρατός» του τον μεγάλο Ελβετό Καλβινιστή  θεολόγο Καρλ 
Μπαρτ, από πολλές απόψεις υπήρξε μια προσπάθεια να αμφισβητηθεί η 
επιρροή του Σλαγιερμάχερ.] 

 Έτσι, ο Χομιακώφ διεκήρυσσε, μάλιστα δε με «επιλεκτική» χρήση του λόγου των 

Πατέρων των τριών πρώτων αιώνων (π.χ. του Ειρηναίου και του Τερτυλλιανού), 

ότι : «H έννοια της Εκκλησίας, όπως και η ίδια η Εκκλησία είναι μία ζώσα 
πραγματικότης. Η αρχή της είναι μία εσωτερική δύναμη, η οποία είναι πάντοτε 
ενεργός και δημιουργική. Ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος ενεργεί μέσα 
στους Πιστούς και τους συνάπτει όλους στην ενότητα, γι' αυτό οι πιστοί έχουν 
“εν Χριστώ ενότητα ζωής”. Αυτή είναι η μόνη αληθής έννοια της Εκκλησίας». 
Συνεπώς, σε τελευταία ανάλυση, η αδιάλειπτος ενέργεια του Αγίου Πνεύματος 

αποτελεί την πυρηνική και μόνη «καταστατικήν αρχή» της ενότητος της Εκκλησίας, 

αφού αυτή είναι : «η ζωτική πνευματική δύναμη, την οποία κληρονομούμε από 



τους πατέρες μας και η οποία διαιωνίζεται στην Εκκλησία. Είναι η 
μυστηριώδης εσωτερική παράδοση, η οποία υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη 
ανάλυση».  

Στα πλαίσια αυτά διετυπώθη και η εκκλησιολογία του Χομιακώφ στην σύντομο 

πραγματεία του, υπό τον τίτλον «Η Εκκλησία είναι μία», («Церковь одна» -1838) η 

οποία, καίτοι συνετάχθη ενωρίς, δεν έλαβεν την έγκριση της ρωσικής Συνόδου για 

την έκδοσή της μέχρις τον θάνατόν του (1860), ενώ, μετά την έκδοσή της στο 

Βερολίνο (1867), δεν επετράπη η κυκλοφορία της στην Ρωσία μέχρι και το 1879. 

Πράγματι, ορισμένες από τις βασικές εκκλησιολογικές θέσεις του Χομιακώφ 

ευλόγως εθεωρήθησαν ξένες ή και εν πολλοίς αντίθετες προς την καθιερωμένη 

εκκλησιολογική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αφ' ενός μεν γιατί 

αμφισβήτησαν τον θεσμικόν χαρακτήρα της όλης οργανώσεως και λειτουργίας της 

Εκκλησίας, (ήτοι και την συνακόλουθον της θεσμικότητος αυθεντία της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας να φυλάσσει την ορθοδοξία της πίστεως), αφ' ετέρου δε 

διότι ανεγνώριζαν την αυθεντίαν αυτήν μόνον στην «εν αγίω Πνεύματι» 
κοινωνία του όλου σώματος των πιστών, στην «Συλλογικότητα» (Собо́рность - 

«Σομπόρνοστ»). Υπ’ αυτήν την έννοιαν, o Χομιακώφ επαρουσίαζε την φύση της 
Εκκλησίας ως το «Μυστήριον της ενότητος» και ως το «Πλήρωμα της αγάπης», 

κατά τον τύπον της κοινωνίας των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή 

κοινωνίας η οποία πραγματούται με την μυστικήν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος 
κατά την ευχαριστιακή σύναξη και στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.  

Είναι όμως προφανής η εξάρτηση -σχεδόν μέχρι ταυτίσεως- όχι μόνον της 
εκκλησιολογίας του Χομιακώφ από την ρωμαιοκαθολική εκκλησιολογία του 
Μέλερ αλλά και η κοινή τους ισχυρά εξάρτηση από την «Φαινομενολογία του 
Πνεύματος» του μεγάλου Γκέοργκ Βίλχελμ Φρήντριχ Χέγκελ και ευρύτερον 
του γερμανικού ιδεαλισμού, (δηλαδή στην ορθολογική μελέτη του τρόπου 
ενσυνειδήτου αντιλήψεως των πραγμάτων). Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί 
πως ο Μέλερ ανεθεώρησε τις ανωτέρω θέσεις του, μετά την εμβριθή μελέτη 
των έργων του Μεγάλου Αθανασίου, στο περίφημον έργο του περί της 
Συμβολικής («Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der 
Katholiken und Protestanten nach ihren Öffentlichen Bekenntnisschriften», 
Mainz 1832). Στο έργον του αυτό απεδέχθη τόσον την ιεραρχική δομή, όσον 
και την οργανική λειτουργία του Σώματος της Εκκλησίας, αφού πλέον 
υπεστήριζε αφ' ενός μεν ότι, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εκφράζεται με 
την διδακτικήν αυθεντία του συνόλου Επισκοπικού Ιερατείου, το οποίον 
μάλιστα με επικεφαλής τον Πάπα διαθέτει το προνόμιον και την εξουσίαν της 
«Αυθεντικής Διδασκαλίας»  (magisterium), αφ' ετέρου δε ότι είναι απαραίτητη 
η διατήρηση της κοινωνίας όλων των Εκκλησιών με την Εκκλησία εκείνην, η 
οποία έλαβε δια του Πέτρου την αποστολήν της βεβαιώσεως της πίστεως 
(ήτοι το «παπικό πρωτείον»).  

Εν τούτοις, ο Χομιακώφ παρέμεινε πιστός στις θέσεις του πρώτου έργου του 
Μέλερ, δίχως αυτό να σημαίνει πως δεν ημπορούσε να αποκριθεί και στις 
θέσεις του δευτέρου περί Συμβολικής έργου με μίαν ιδική του ορθόδοξο 
απάντηση, όπως συνάγεται από τις σημαντικές πολεμικές πραγματείες του 
[Несколько слов православного христианина о западных 
вероисповеданиях [1853] «Ολίγα λόγια ενός Ορθοδόξου Χριστιανού για τις 
Δυτικές εκκλησίες – επ’ ευκαιρία ενός φυλλαδίου του κυρίου M. Laurentie» (ο 



φανατικός καθολικός συγγραφεύς και εκδότης Pierre-Sébastien Laurentie που 
εξέδωσε το «L' Esprit chrétien dans les études»), 1852 και «L' Église latine et 
le protestantisme au point de vue de l' Église d' Orient», Λειψία – 1858, 
Lausane & Vevey – 1872].   

Ωστόσον, στην περίπτωση αυτήν προφανώς έπρεπε να επιστρέψει στην 
ορθόδοξη πατερική παράδοση για την άρρηκτη σχέση της Εκκλησιολογίας με 
την Χριστολογία, η οποία όμως ήταν δύσκολη για την εμπειρική θεολογική του 
παιδεία. Όμως η πολεμική του Χομιακώφ -όπως και των άλλων Σλαβοφίλων- 
εναντίον των χριστιανικών παραδόσεων της Δύσεως, (ήτοι της 
ρωμαιοκαθολικής και της προτεσταντικής), εν τέλει οδήγησε σε μεγαλυτέρα 
συμπαρομαρτούσα εξάρτησή τους, ου μόνον από τις νεώτερες φιλοσοφικές 
τάσεις, θέσεις και προτάσεις, αλλά συνάμα και από τις αντίστοιχες θεολογικές 
τάσεις της Δύσεως !  

Η ομάς των Σλαβοφίλων θεολόγων προσεπάθησε όπως ακριβώς πράττει η 
παπική θεολογία, χρησιμοποιούσα την Λογική, την Φιλοσοφία και 
υπερβαίνουσα τόσον την ορολογία, όσον και τον τρόπο της Πατερικής 
θεολογίας. Η σλαβοφιλική θεολογία εθεώρησε εσφαλμένως ότι προεχώρησε 
πέραν της  Πατερικής θεολογίας, ότι είναι ανωτέρα της Πατερικής 
Παραδόσεως  θεωρούσα εαυτήν ως «νεοπατερική» παράδοση (!). Έτσι 
μετετράπη τελικώς σε μια σχολαστική και φιλοσοφούσα θεολογία 
απομακρυνομένη από τις βασικές προϋποθέσεις της Πατερικής θεολογίας, 
ακολούθησε δε αυτή η μανιακώς «αντιδυτική» αναζήτηση την πορεία της 
δυτικής παπικής σκέψεως στην απομάκρυνσή της από την Θεολογία των 
Πατέρων της Εκκλησίας. 

Συμφώνως με τον Χομιακώφ, οι Πατέρες της πρώτης χιλιετίας ομίλησαν στην 
εποχή τους, έχουν δε τεραστίαν αξία, όμως η επακολουθήσασα «σχολαστική 
θεολογία» (9ος -13ος  αιώνες) «υπερέβη» την πατερική θεολογία, όπως και η 
μεταγενεστέρα ρωσική θεολογία «υπερέβη» τις δύο προηγούμενες (πατερική 
και σχολαστική). Το ερμηνευτικόν λάθος του Χομιακώφ είναι ότι συνέδεσε 
στενώς την Ορθοδοξία με τον πολιτισμό. Όμως η ορθόδοξος θεολογία 
παράγει μεν πολιτισμό, αλλά δεν είναι πολιτισμός. Πάντως, η θεωρία του 
Χομιακώφ επηρέασε σε άλλοτε άλλον βαθμό τους Ρώσους θεολόγους της 
παρισινής Διασποράς, εξ αυτού δε γίνεται σήμερον λόγος μέχρις και περί  
«μεταπατερικής» θεολογίας.  
 
Ο Ρώσος φιλόσοφος και φίλος του Χομιακώφ, Ιβάν Βασίλιεβιτς Κιρέεφσκυ 
έλεγεν: «Είναι αδύνατον νά ανανεωθεί η φιλοσοφία των Πατέρων στην μορφή 
που είχε κατά την εποχή τους. Αυτή απαντά σε ερωτήματα της εποχής και του 
πολιτισμού εντός του οποίου αναπτύσσεται». Ο Χομιακώφ συνεφώνει με την 
οξυδερκεστάτη παρατήρηση του φίλου του περί της ανάγκης να αναπτύξεως 
μια Ρωσο-Χριστιανικής φιλοσοφίας, η οποία να απαντά στις κοινωνικές και 
θρησκευτικές απαντήσεις της συγχρόνου κοινωνίας. 

Το κίνημα των Σλαβοφίλων κατέλειπεν επίσης ανεξίτηλα και βαθέα τα ίχνη του 
επί της  ιδιαζόντως αντιφατικής και «πολυφυούς» συγχρόνου πολιτικής 
ιδεολογίας της Ρωσίας, (ιδεολογίας η οποία υπέθαλψε ένα μεγαλεπήβολο και 
ενίοτε θρασύ όραμα ρωσοκεντρικού πανσλαβισμού), όπως επίσης και στις 



εντόνως επηρεασθείσες από την φιλελευθέρα ρωμαιοκαθολική θεολογία της 
«Σχολής της Τυβίγγης» ιδιότροπες αντιφατικές συγχύσεις της ρωσικής 
θεολογίας, με μίαν ενίοτε εκκρεμοειδή, πολλαχού αντιφατική ή και επιτηδείως 
επιλεκτική κίνηση μεταξύ πατερικής παραδόσεως και εμπαθούς αντιδυτικής 
ρητορικής της θεολογίας των Σλαβοφίλων.  

Παραδόξως, περιέργως και παραλόγως, οι συγχύσεις αυτές υπέθαλψαν 
ποικίλες ακραίες εκφράσεις λατινοφιλίας σχεδόν σε όλους τους Σλαβοφίλους 
ορθοδόξους θεολόγους. Αυτή η μεθοριακή λατινοφιλία τους  εξεφράσθη 
πολυεπιπέδως με άκριτες θεολογικές συγχύσεις της ρωμαιοκαθολικής 
θεολογίας στην Χριστολογία, στην Πνευματολογία και στην Εκκλησιολογία, 
αλλά και με ανεξήγητες προσωπικές τους επιλογές μιάς επιπολαίου 
λατινοφιλίας, εξικνουμένης μάλιστα μέχρις και της περιοδικής προσχωρήσεως 
στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.  

 

Μείζον παράδειγμα των πλανών και συγχύσεων τις οποίες υπέστησαν και 
εξέπεμψαν οι Σλαβόφιλοι στοχαστές, με τις θεολογικές συγχύσεις της 
ρωμαιοκαθολικής θεολογίας στην Χριστολογία, στην Πνευματολογία και στην 
Εκκλησιολογία, καθώς και στην κλιμακουμένη, «διπολική», ανεξήγητη 
προσωπική τους καταληκτική διολίσθηση στην λατινοφιλία αποτελεί ο 
διαπρεπέστατος Σλαβόφιλος διανοητής, ποιητής, φιλόσοφος και θεολόγος 
Βλαδίμηρος Σεργκιέγιεβιτς Σολοβιόφ / Влади́мир Серге́евич Соловьёв 
(1853-1900). 

Πατέρας του ήταν ο διάσημος Ρώσος ιστορικός Σεργκέι Μιχαήλοβιτς 
Σολοβιόφ. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο 5ο Γυμνάσιοντης 
Μόσχας, ενώ οι πανεπιστημιακές του σπουδές έγιναν στο Πανεπιστήμιο της 
Μόσχας (1869-1873) Το 1876 άρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, αλλά, 
εξαιτίας διάφορων δολοπλοκιών του καθηγητικού κατεστημένου, τον Μάρτιο 
του 1877 εγκατέλειψε τη Μόσχα και μετεκόμισε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί 
έγινε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και 
εδίδασκε στο Πανεπιστήμιο της πόλεως, όπου το 1880 υπεστήριξε την επί 
υφηγεσία διατριβή του. 



Το 1881 η καθηγητική δραστηριότης του Σολοβιόφ διακόπτεται οριστικά, μετά 
την διάλεξη που έδωσε στις 28 Μαρτίου 1881, όπου διεκήρυξε την πεποίθησή 
του ότι έπρεπε να δοθεί χάρη στους δολοφόνους του τσάρου Αλέξανδρου του 
Β΄. Η πράξη αυτή του Βλαδίμηρου Σολοβιόφ ήταν μια πράξη γενναιότητος, 
ειλικρινείας, θάρρους και εντιμότητος, σύμφωνος με τις χριστιανικές του 
αρχές. 

Ως άνθρωπος υπήρξε διαχυτικός, γοητευτικός, εκρηκτικός. Το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής του το πέρασε στα εξοχικά σπίτια φίλων του ή στο εξωτερικό. 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1890 η υγεία του επεβαρύνθη και ο οργανισμός 
του εξηθένησε. Το θέρος του 1900 στη Μόσχα αρρώστησε βαριά και 
υποχρεώθηκε να μετακομίσει στο εξοχικό σπίτι του πρίγκιπα Πιότρ 
Νικολάγιεβιτς Τρουμπετσκόι στο Ούζκοε, όπου τότε ζούσαν οι φίλοι του, 
διάσημοι καθηγητές και στοχαστές, Σεργκέι Νικολάγιεβιτς και Ευγένιος 
Νικολάγιεβιτς Τρουμπετσκόι. Στις 31 Ιουλίου 1900 ο Βλαδίμηρος Σολοβιόφ 
απέθανε από αρτηριοσκλήρωση, νεφρική ανεπάρκεια και γενική εξάντληση 
του οργανισμού του. Εκηδεύθη στο νεκροταφείον Νοβοντεβίτσι, δίπλα  στον 
τάφο του πατέρα του. 'Ήταν μόλις 47 ετών. 

Στην σπουδαία διατριβή του, υπό τον τίτλο «Κρίση της Δυτικής Φιλοσοφίας. 
Κατά των Θετικιστών» (1874) – αγγλική επανέκδοση το 1996 από τις εκδόσεις 
Lindisfarne Books -, καθόρισε υπό το σλαβοφιλικό ιδεαλιστικό πνεύμα τις 
μελλοντικές φιλοσοφικές του επιλογές, μάλιστα με κύριον άξονα της σκέψεώς 
του την «σοφιολογική θεωρία» του, στηριγμένη στον Πλάτωνα,  στον 
Αριστοτέλη, στον Πλωτίνο, στον Καββαλιστή Φίλωνα τον Αλεξανδρέα και στον 
Βουυδισμό, όλα ανάμεικτα  με την πρώιμο χριστιανική παράδοση και τα έργα 
του Γνωστικού φιλοσόφου Βαλεντίνου. Ο Βλαδίμηρος Σεργκιέγιεβιτς μετά από 
μία σύντομη διδακτική εμπειρία στο πανεπιστήμιο της Μόσχας, έδωσε στην 
Πετρούπολη μιαν αξιόλογο και πράγματι σπουδαία σειρά οκτώ «Μαθημάτων 
περί της θεανθρωπότητος» (1877-81), μάλιστα δε με λίαν εντυπωσιακή 
επιτυχία, ενώ, κατά την περίοδο αυτήν, συνέταξε επίσης τα περίφημα έργα 
του «Διάλογοι περί της Σοφίας» (1876) και «Αρχές της Οικουμενικής 
διδασκαλίας» (1876). Η μεγάλη απήχηση και της δευτέρας του φιλοσοφικής 
διατριβής υπό τον τίτλο «Κριτική των αφηρημένων εννοιών» (1880), τον 
έπεισε να αφιερωθή πλήρως στην συγγραφή φιλοσοφικών κυρίως έργων. Τα 
σημαντικότερα από τα έργα του είναι: «Το Εθνικόν ζήτημα» (1883-88),  «Η 
Μεγάλη Διαμάχη και η χριστιανική πολιτική» (1883), «Η ανάπτυξη του 
δόγματος» (1886), «Πνευματικά θεμέλια της ζωής» (1884-87), «Η Ρωσία και η 
Οικουμενική Εκκλησία» (1889), «Η έννοια της αγάπης» (1894) και  «Τρεις 
διαλέξεις περί του πολέμου, της ηθικής και της θρησκείας» (1899)  

Το πλούσιο όμως φιλοσοφικό και θεολογικό έργο του είναι συγχρόνως και η 
πλέον χαρκτηριστική και καταδεικτική επιβεβαίωση της αδιακόπου 
μετεξελίξεως όχι μόνον των πολλαπλών ιδεολογικών, φιλοσοφικών, αλλά και 
θεολογικών συγχύσεων, οι οποίες ενείχαν αδιόρατες αλλά διαδραστικές τις 
εσωτερικές τους διακρίσεις, όπως επίσης  και των προφανών αντιφατικών 
συνεπειών των θέσεών του, τόσον σχετικώς προς τις φιλοσοφικές του 
προτάσεις, όσον συνάμα και για τις διαρρήδην προσωπικές του θεολογικές 
επιλογές. Είναι πρόδηλον συνεπώς, ότι η σταδιακή ένταξη στην πολυεπίπεδο 
και πλατεία φιλοσοφία των Σλαβοφίλων και της ιδικής του «γνωστκιογενούς 



και γνωστικιζούσης»  φιλοσοφικής θεωρίας για τον ρόλο της Θείας Σοφίας 
(νοουμένης εν τέλει ως η ιουδαϊκή «σεκινά» - «εγκατοίκηση» / «σκήνωση» της 
θεϊκής παρουσίας, στην ιστορική πορεία του ανθρωπίνου πνεύματος 
προεκάλεσε ποικίλες νέες σοβαρές συγχύσεις, καθώς  η σοφιολογική του 
θεωρία ευρέθη «πηγή και δράσει», εντελώς αντίθετος προς την θεολογίαν της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά επίσης και  προς εκείνην των λοιπών  
Σλαβοφίλων θεολόγων.  

Ο πολυμαθής και μεγαλοφυής Σολοβιόφ (του οποίου η σκέψη επηρρέασε 
εντόνως και το Κίνημα των Ρώσων Συμβολιστών  στην τέχνη, αλλά  συνέτεινε 
το πλείστον στην διαμόρφωση της θεωρίας του μογγολικού «Κιτρίνου 
Κινδύνου») έθεσεν ως επίκεντρον του όλου του φιλοσοφικού συστήματος το  
ειωθός και αγαπητόν στους Σλαβοφίλους «αντιδυτικόν» σχήμα, ήτοι την 
ιδιαιτέρα θεόθεν αποστολή της ορθοδόξου Ρωσίας να θεραπεύσει τον χυδαίο 
υλιστικό και άκριτο ορθολογισμό και  θετικισμό των νεωτέρων φιλοσοφικών 
συστημάτων της υλοφρόνος και αθέου Δύσεως. Επίσης δε προέβαλε την 
ιδικήν του θεωρία περί της Σοφίας ως κυριάρχου συνεκτικής δυνάμεως της 
ενότητος του υλικού κόσμου και του πνευματικούκόσμου, του ακτίστου με το 
κτιστό, αξιοποιών μάλιστα αριστοτεχνικώς προς αυτήν την κατεύθυνση την 
πατερική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ωστόσον, εχρησιμοποίησε 
μίαν άκρως νεοπλατωνίζουσα μετεγγραφή  και ερμηνεία της θρησκευτικής 
διδασκαλίας για την δημιουργίαν του κόσμου, αλλά και για την ενανθρώπηση 
του Κυρίου ημών Χριστού. Αρχικώς επεδίωξεν να υποστηρίξει απλώς μίαν 
πλασματική ή τυπολογική σχέση της Σοφίας με την «θεανθρωπότητα» του 
Χριστού. Συνεπώς, η σοφιολογική του θεωρία, στην πρωτόλειο μορφήν της 
τουλάχιστον, προέβαλλε την Σοφία ως μία προϋπάρχουσα αυθύπαρκτον 
ιδεατή οντότητα την εχαρακτήριζε δε ως «ουράνιον ον», αλλά και ως μιαν 
«ιδανικήν ανθρωπότητα», επειδή όλα τα όντα ενυπάρχουν σε αυτήν, ενώ 
απολύτως τίποτε δεν μπορεί να υπάρξει δίχως αναφορά σε αυτήν.  

Υπ΄αυτήν την έννοιαν, ετόνιζε στα «Μαθήματα περί της θεανθρωπότητος» ότι 
«η Σοφία είναι η ιδανική τελεία ανθρωπότης, η οποία ενυπάρχει αιωνίως στην 
πληρότητα του θείου όντος ή του Χριστού». Η τυπολογική αυτή σχέση Κυρίου  
και Σοφίας, θεμελιώδης στην θεωρία του Σολοβιόφ, χρησιμοποιείται για να 
προβάλει την Σοφία ως ψυχήν της όλης δημιουργίας και προφανώς όχι την 
ταύτισή της με τον Χριστό. Πράγματι, στα πρώτα του έργα (Διάλογοι περί της 
Σοφίας, Αρχές της Οικουμενικής διδασκαλίας, 1876) σπανίως αναφέρεται στο 
όνομα του Κυρίου, ενώ, όταν αυτός αναφέρεται ταυτίζεται όχι βεβαίως με τον 
ιστορικόν Χριστό των Ευαγγελίων και της πατερικής Παραδόσεως, αλλά με 
ένα εξαίρετο «θεολογικό σύμβολο» της όλης διαδικασίας «θεοποιήσεως» του 
κόσμου. Υπό το πνεύμα αυτό, προέβαλλε τα πρόσωπα της Παρθένου, του 
Χριστού και της Εκκλησίας κατ' αναφοράν προς την Σοφία, υπό την τριπλήν 
αυτής μορφήν, ήτοι: ως της τελείας φύσεως ή της θεοποιημένης γυναικός 
(Παρθένος) - ως του τελείου ανθρώπου ή του Χριστού - και ως της τελείας 
κοινωνίας ή της «θεοποιηθείσης ανθρωπότητος» (Εκκλησία), στην οποίαν 
τελειούται πλήρως και απρτιούται η όλη ανθρωπίνη ιστορία του πνεύματος.  

Στα «Μαθήματα περί της θεανθρωπότητας», ο Χριστός, καίτοι παραμένει μία 
ιδέα ή ένα θεολογικό σύμβολο, παρουσιάζεται συγχρόνως και ως έν 
ενσαρκωμένο ιστορικό πρόσωπο, ενώ στα «Πνευματικά θεμέλια της ζωής» 



ταυτίζεται σαφέστερον προς τον Χριστόν των Ευαγγελίων και της πατερικής 
Παραδόσεως. Η μελέτη των έργων Μαξίμου του Ομολογητού για τις «δύο 
θελήσεις» του Χριστού, αλλά και για το «αυτεξούσιον» της ανθρωπίνης 
φύσεώς του αποτελούσαν για τον Βλαδίμηρο Σεργκιέγιεβιτς την μόνην 
αυθεντική ερμηνεία του χριστολογικού Όρου της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου του 
451 στην Χαλκηδόνα, αλλά και την αναγκαία θεολογική  κάρθαση, 
ανασυγκρότηση και ανακαταγραφή της δικής του φιλοσοφικής Χριστολογίας, 
εν μέσω των αβυσσαλέων αρχικών σοφιολογικών του συγχύσεων. Όπως 
συνάγεται προδήλως από τις σχετικές θέσεις του στα έργα «Η ανάπτυξη του 
δόγματος» και «Η Ρωσία και η Οικουμενική Εκκλησία» ότι στο ιστορικό πλέον 
πρόσωπο του Χριστού ενώνονται η θεία και η ανθρώπινη φύση «ασυγχύτως, 
ατρέπτως, αχωρίστως και αδιαιρέτως», αλλά και αποκαλύπτεται η αλήθεια για 
τον Πατέρα Θεό και για τον άνθρωπο, αφού σε αυτήν ανακεφαλαιούται 
ολόκληρος η δημιουργία.  

Στην κατανόηση της συνθέσεως του θεανδρικού προσώπου του Κυρίου ημών 
Χριστού, στο οποίον ενούνται  δύο διαφορετικές φύσεις, χωρίς η μία να 
βλάπτει την άλλη, το μυστήριον είναι τεράστιον. Η περιδίνηση του Σολοβιόφ 
είναι απολύτως δικαιολογημένη ; Δεν hμπορούμε να κατανοήσουμε 
αρτίωςπως στο Χριστό, αν και υπήρχαν δύο πλήρεις και ακέραιες φύσεις, 
υπήρχε μόνον ένα πρόσωπο, που ήταν ο κοινός φορεύς των θεανδρικών του 
ενεργειών και ο διαρκής πομποδέκτης της θείας Σοφίας. 

Οι τεράστιες λογικές ασάφειες και αντινομίες δεν συμβιβάζονται ευχερώς από 
την πενιχρά μας λογική. Καμία ανθρωπίνη σοφία δεν ημπορεί να διαφωτίσει 
και να διαλευκάνει το σκοτεινότατο χριστολογικό μυστήριο. Είναι το «μέγα 
σκάνδαλο», που άλλους μεν εξυψώνει και λαμπρύνει στη φωτεινότητα της 
θείας βασιλείας και άλλους εξακοντίζει στην ζοφερότητα της πνευματικής 
απώλειας! Βεβαίως η παράβλεψη της αρρήκτου, ιεράς και μυστικής  σχέσεως 
της Εκκλησιολογίας της ορθοδόξου πατερικής Παραδόσεως με την 
Χριστολογία, εξηγεί ευχερώς τις πολυεπίπεδες εκκλησιολογικές συγχύσεις του 
Σολοβιόφ, όπως άλλωστε και όλων των άλλων Σλαβοφίλων, καθώς  η 
Εκκλησία παρουσιάζεται τελικώς, (όπως ακριβώς και στην Εκκλησιολογία του 
Χομιακώφ), όχι ως το «σώμα Χριστού» της πατερικής Παραδόσεως, αλλά ως 
μία «χαρισματική κοινότης αγάπης» μεταξύ όλων των πιστών, η οποία 
πραγματούται  με την μυστικήν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πλήρως μόνον 
στην Οικουμενική Εκκλησία. Άρα  η χαρισματική αυτή κοινότης επ ουδενί 
λόγω δεν ημπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται στα «κανονικά και 
κανονιστικά» όρια της θεσμικής οργανώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  

Όπως όλοι οι Σλαβόφιλοι, ο πολύς Σολοβιόφ απέρριπτε πλήρως τον θεσμικόν 
χαρακτήρα όχι μόνον της Ρωμαιοκαθολικής, αλλά και της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας,οπότε  ευλόγως κατανοούσε την ανατολική και την δυτική 
Παράδοση ως δύο παράλληλες ή και παραπληρωματικές, καθ΄ όλα νόμιμες, 
παραδόσεις της μιας αληθούς «Οικουμενικής Εκκλησίας». Επομένως, 
υπεστήριζε στο έργο του «Η ανάπτυξη του δόγματος» (1886), ότι η δογματική 
διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ..... συμφωνεί πλήρως προς την 
δογματικήν διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ενώ, στο έργον του «Η 
Ρωσία και η Οικουμενική Εκκλησία» (1889), ετόνιζε εμφατικώς ότι η 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διακίως και νομίμως χαρακτηρίζεται ως «Φύλαξ 



της ενότητος της Εκκλησίας». Συνεπώς  διεκήρυσσε ανοήτως, αυτός ο τα 
μάλιστα νοήμων, ότι η Ορθόδοξος πολεμική εναντίον της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας δεν είναι μία αυθεντική έκφραση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτή 
του την  εσφαλμένη επιλογή την επεσφράγισε τελικώς με την προσχώρησή 
του στην παπική Ουνία. Έτσι, ο  μεν Χομιακώφ είχεν Εκκλησιολογία χωρίς 
Χριστολογία, ο Σολοβιόφ  είχε Χριστολογία δίχως Εκκλησιολογία ! 

 

Ου μόνον η ιδιότυπος θεολογική «λατινοφιλία» όλων σχεδόν των Σλαβοφίλων 
θεολόγων, φιλοσόφων, λογίων ή διανοητών, (παρά την έως εμμονής και 
υπερβολής αντιδυτική ρητορική ή ιδεολογία τους), αλλά και η άκριτη  και 
άλογος προσχώρηση πολλών Σλαβοφίλων στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, 
(παρά την άρρηκτο σύνδεση της ευλόγως ρωσοκεντρικής ιδεολογίας τους με 
την ιδιαιτερότητα και την οικουμενική προοπτική του πνεύματος της 
Ορθοδοξίας), εξηγούνται εφ’ όσον ληφθεί υπ’  όψη η στρεβλή τους θεώρηση 
του πνεύματος της σχετικής πατερικής παραδόσεως (τόσον για την 
χριστοκεντρική οντολογία, όσον και για τα «κανονικά όρια» της Εκκλησίας). Οι 
ποικίλες αυτές εξαρτήσεις και αντινομίες τους εμπεριείχαν προφανείς ή και 
επικίνδυνες συγχύσεις τόσον για την ευρεία εθνική αυτοσυνειδησία της 
Ρωσίας, όσον και για τη θεολογική παράδοση της Εκκλησίας της Ρωσίας, η 
οποία και αποτελούσε τον σκληρό θεωρητικό πυρήνα της ιδεολογίας όλων 
των Σλαβοφίλων.  

Είναι λοιπόν προφανές ότι η χρησιμοποίηση των θεωρητικών αρχών, αλλά 
και της διαλεκτικής μεθοδολογίας του γερμανικού ιδεαλισμού από τους 
Σλαβοφίλους στοχαστές, φιλοσόφους ή διανοητές, αποσκοπούσε αφ' ενός 
μεν στην αντίκρουση των ακραίων θέσεων του υλόφρονος δυτικού 
ορθολογισμού, αφ' ετέρου δε στην εύλογο αντιπαράθεση της ρωσοκεντρικής 
οικουμενικής ιδεολογίας των Σλαβοφίλων. Άλλωστε, η διπλή αυτή εξάρτησή 
τους από τη γερμανική φιλοσοφία απεδείχθη εντόνως επαχθής, αφ' ενός μεν 
διότι η εμμονική ιδεολογική εξάρτησή τους από την φαινομενολογία του 
πνεύματος επηρέασε περιοριστικώς την προβολή της ιδιαιτέρας αποστολής 
της ορθοδόξου Ρωσίας στην ιστορία του πολιτισμού, αφ' ετέρου δε διότι η 
θεολογική εξάρτησή τους επηρέασε άρδην την ερμηνεία τους περί του ρόλου 
της Ορθοδοξίας στην ιδιαιτέαρα οικουμενική αποστολή της Ρωσίας.  



Συνεπώς, το κίνημα των Σλαβοφίλων ήταν μία όλκιμη. Ελατή και πλασματική 
ιδεολογική σύνθεση, η οποία εγεννήθη και ανεπτύχθη στην Ρωσία μετά το 
τέλος των ναπολεοντείων πολέμων (1812), αποσκοπούν να αναδείξει την 
ιδιαιτερότητα και συνάμα την υπεροχή της ρωσικής ιδεολογικής προτάσεως 
για την πνευματική ταυτότητα των χριστιανικών λαών της Ευρώπης έναντι της 
εκκοσμικευμένης προτάσεως της νοθευθείσης φιλοσοφίας και των 
ιδεολογικών τάσεων του χριστιανικού κόσμου της Δύσεως κατά τους 
νεωτέρους χρόνους. Στα πλαίσια αυτά, ως μόνη ελπίδα για την ειρηνική 
συνύπαρξη των λαών της Ευρώπης προεβλήθη ο Ρώσος Τσάρος και η 
συμπαγής και ρωμαλέα εθνοφυλετική πολιτική ιδεολογία των Σλαβοφίλων 
(Αυτοκρατορία, Ορθοδοξία, Εθνότης), η οποία επηρέασε ευρύτατα και 
βαθύτατα όλους του τομείς της πολιτικής, της θρησκευτικής και της 
πνευματικής ζωής, όχι μόνον της Ρωσίας, αλλά και όλων σχεδόν των άλλων 
Σλαβικών λαών. Ωστόσον, οι Σλαβόφωνοι λαοί ενετάχθησαν στο κίνημα του 
Πανσλαβισμού, με την συμμετοχή τους μάλιστα και στο διεθνές 
«Πανσλαβιστικό Συνέδριον» της Μόσχας (1867) και την εκλογή ως προέδρου 
του διαβοήτου Ρώσου στρατηγού, διπλωμάτη και πολιτικού Νικολάϊ 
Παύλοβιτς Ιγνάτιεφ.  

Κατά την περίοδο της έξαρσης της βαλκανικής κρίσεως ο Ιγνάτιεφ ετοποθετήθη 
πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη (1864), όπου και ανεδείχθη ιδιαιτέρως 
επηρεάζων «τους πάντες και τα πάντα» υπέρ της Ρωσίας με οιοδήποτε θεμιτό 
ή αθέμιτο μέσον. Κύριος στόχος του ήταν η κατάργηση της «Συνθήκης των 
Παρισίων» (1856), που επέτρεπε την ελευθέρα διέλευση των Στενών των 
Δαρδανελλίων, προκειμένου να περάσουν στον ρωσικό έλεγχο, γεγονός που 
θα ημπορούσε να συμβεί είτε με πόλεμο, είτε με επιβολή ρωσικής 
«προστασίας» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ραδιουργίες του και οι 
συχνότατες επαφές του με τον Σουλτάνο Αμπντούλ Αζίζ και τους Μεγάλους 
Βεζίρηδες, Μεχμέτ Εμίν Ααλή Πασά και Μαχμούτ Νεντίμ Πασά υπήρξαν τόσον 
πολύ έντονες και τακτικές, ώστε το σύνολον σχεδόν των πρεσβευτών της 
Κωνσταντινούπολης να του προσδώσει σκωπτικώς το παρωνύμιον 
«υποσουλτάνος του Αμπντούλ Αζίζ», αποδίδον και τα ονόματα των 
Βεζίρηδων με κατάληξη -ωφ. 

Παραλλήλως, υπηρετών τον ρωσικό πανσλαβισμό επέλεξε τους ομόδοξους 
Βουλγάρους ώστε να δημιουργήσει μιαν έντονο φιλορωσική παρουσία στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ευκαιρία σε αυτό έλαβεν από την Κρητική 
Επανάσταση (1866-1869), όπου δημιούργησε εθελοντικό σώμα ατάκτων 
Βουλγάρων, που το διέθεσε στον Σουλτάνο για την καταστολή της 
επαναστάσεως της Κρήτης. Εκμεταλλευόμενος στνη συνέχεια την προσφορά 
αυτή κατάφερε τον Σουλτάνο, στα πλαίσια του Χάττ-ι-Χουμαγιούν, να 
εκχωρήσει με επί τούτου φιρμάνι, κάποιες δυτικές επαρχίες της Θράκης στους 
Βουλγάρους για την δημιουργία της «Βουλγαρικής Εξαρχίας», η οποία 
ουσιαστικώς απετέλεσε και την βάση δημιουργίας της βουλγαρικής εθνικής 
συνειδήσεως, με συνέπεια το ξέσπασμα αυτονομιστικών κινήσεων σε βάρος 
άλλων ομόδοξων βαλκανικών λαών. 

Μετά τον θάνατον του Αμπντούλ Αζίζ (1876), οπότε ανήλθε στο θρόνο ο 
Σουλτάνος Μουράτ Ε' και ήλλαξε η εξωτερική πολιτική υπέρ της Γαλλίας, ο 
Ιγνάτιεφ ήρχισε να δυναμιτίζει το ρωσικόν υπουργείον εξωτερικών για 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%281866-1869%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%281866-1869%29
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διενέργεια πολέμου. Έτσι, μετά την καθαίρεση του Μουράτ Ε' (για λόγους 
ασθενείας) και την ανάρρηση στον θρόνο του νέου Σουλτάνου Αμπντούλ 
Χαμίτ Β΄, με ενέργειές του και με την ενεργό σύμπραξη του Ρώσου υπουργού 
εξωτερικών Αλεξάντρ Μιχαήλοβιτς Γκορτσακόφ εξέσπασεν ο Ρωσοτουρκικός 
πόλεμος (1877-1878) -που επεξετάθη από τον Καύκασο μέχρις της 
Βαλκανικής- έχων συνεγείρει τους Βουλγάρους σε επανάσταση, συνέπεια 
πολέμου και επανστάσεως ήταν η συνομολόγηση της συνθήκης του Αγίου 
Στεφάνου και η δημιουργία της «Μεγάλης Βουλγαρίας», σε βάρος ημών των 
Ελλήνων. Μετά όμως την Συνθήκη του Βερολίνου που ηκολούθησε το ίδιον 
έτος, ο Ιγνάτιεφ περιέπεσε στην δυσμένεια του Τσάρου Αλεξάνδρου Β΄. Τρία 
χρόνια αργότερον, το 1881, ο Ιγνάτιεφ ετοποθετήθη υπουργός των 
Εσωτερικών της Ρωσίας, θέση που διετήρησε μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου 
έτους όταν εξηναγκάσθη σε παραίτηση λόγω διαφωνίας του με τον υπουργό 
των Εξωτερικών για στρατιωτικά ζητήματα. 

Συνεπώς, ο εκρωσισμός όλων των υποτελών Σλαβικών λαών, ήτοι των 
ορθοδόξων, των ρωμαιοκαθολικών και των προτεσταντών, προεβλήθη ως ο 
βασικός άξων της επεκτατικής πολιτικής της Ρωσίας, όχι μόνον στην 
Ανατολικήν Ευρώπη, αλλά και στην Ασία κατά τον ΙΗ΄ αιώνα. Τούτο συνάγεται 
από την πολιτική της Αικατερίνης Β΄ (1762-1796) για την βιαία επιβολή των 
τριών διαμελισμών της Πολωνίας (1772,1793, 1795), αλλά και της ρωσικής 
πολιτικής και πνευματικής ιδεολογίας στις Βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λεττονία, 
Λιθουανία), στην Γεωργία, στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες (Μολδαβία, Βλαχία) 
για την μεθοδική αποδυνάμωση της εθνικής τους συνειδήσεως. Οι τάσεις 
αυτές υπεστηρίχθησαν από την ρωσική κυβέρνηση, με κάθε θεμιτό ή και 
αθέμιτο τρόπο, για την ιδεολογική εκμετάλλευση όχι μόνο της «ενότητος 
αίματος» όλων των Σλαβικών λαών της Ευρώπης (Πανσλαβισμός), αλλά και 
της «ενότητος πνεύματος» όλων των ορθοδόξων λαών (Ορθοδοξία).  

Η ταπεινωτική ήττα της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-56) 
απεδυνάμωσε ή και ακύρωσε τα οικουμενικά ουτοπικά οράματα των 
Σλαβοφίλων, οι οποίοι διεσπάσθησαν σε ευρωπαϊστές και αντιευρωπαϊστές, 
καθώς μετά την απρόβλεπτο αυτήν ήττα της η Ρωσία ήταν υποχρεωμένη 
πλέον να φοβείται τις Μεγάλες Δυνάμεις της Δύσεως (Αγγλία, Γαλλία, 
Γερμανία και Αυστρία) για την τυχόν αντίδρασή τους στην εφαρμογή των νέων 
επιλογών της ρωσοκεντρικής πολιτικής της στην Ευρώπη και στην Ασία. Υπό 
την έννοιαν αυτήν, ο ανακαθορισμός της ρωσικής πολιτικής στην Ευρώπη 
ενίσχυσε τις τάσεις αμέσου επιβολής της ιδεολογίας των Σλαβοφίλων, ήτοι 
των μεν ευρωπαϊστών στον κόσμο των Σλάβων ή και στην Ορθόδοξο 
Εκκλησία γενικότερον, των δε αντιευρωπαϊστών Σλαβοφίλων και στους λαούς 
της πρόσω και κεντρικής Ασίας (Ευρασίας), με τις καταπιεστικές μεθόδους 
του εκρωσισμού όλων των υποτελών στη Ρωσία ορθοδόξων, ετεροδόξων ή 
και αλλοθρήσκων λαών («Πανρωσισμός»), ήδη εμπράκτως καθιερωμένες 
από τον ΙΗ΄ αιώνα.  

Η πίεση αυτή εξεδηλώθη και δη με ιδιαιτέρως προκλητικό τρόπο στην 
συστηματική προσπάθεια της ρωσικής κυβερνήσεως να εξουδετερώσει την 
παραδοσιακή επιρροή στην Ορθόδοξο Εκκλησία όχι μόνον του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, αλλά και των άλλων ελληνοφώνων «πρεσβυγενών» 
Πατριαρχείων της Ανατολής, (η καθιερωμένη ακτινοβολία των οποίων 



περιόριζε ή απεδυνάμωνε ευχερώς και κατά πολύ την δυνατότητα της 
μονομερούς και αξιοπίστου χρησιμοποιήσεως της Ορθοδοξίας στο όραμα των 
Σλαβοφίλων περί οικουμενικής ακτινοβολίας της Ρωσίας). Άλλωστε, οι 
θεολογικές τους προτάσεις, (οι οποίες βεβαίως είχαν καταδικασθεί ήδη από 
την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας), διετήρησαν μεν την δυναμική 
τους στους διανοουμένους και στις λαϊκές μάζες, έχασαν όμως την αρχική 
ενθουσιαστική υποστήριξη της ρωσικής κυβερνήσεως, όπως αυτό συνάγεται 
τόσον από την επαμφοτερίζουσα και αντιφατική ρωσική πολιτική κατά το 
δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνος, όσον και από τις γνωστές, ποικιλοτρόπως 
επαχθείς για τη Ρωσία προεκτάσεις της κατά τον 20ον αιώνα [ Διατίθεται περι 
του όλου σλαβοφιλικού δρωμένου λεπτομερής και εξαιρετική, πολυετής  
βιβλιογραφία, όπως ακολούθως ενδεικτικώς : Albert Gratieux : «A. S. Khomiakov 
et le Mouvement slavophile», τόμοι 2, 1939 εκδόσεις Les Editions du Cerf, 
Παρίσι - Peter Christoff : «An Introduction to Nineteenth Century Russian 
Slavophilism / A Study in Ideas» («Slavistic Printings and Reprintings», 
Volume 1: A. S. Xomjakov /1961, Volume 2: Ivan V. Kireefski/ 1972, εκδόσεις 
Mouton, Παρίσι & Χάγη - Nicholas Valentine Riasanovsky: «Russia and the West 
in the Teaching of the Slavophiles – A study of romantic ideology» / 1952, 
εκδόσεις Harvard University Press & De Gruyter - François Rouleau και Alain 
Besançon: «Ivan Kireievski et la naissance du Slavophilisme», 1988, εκδόσεις 
Lesius, Παρίσι - James Edie και  James Scanlan εκδότες : «Russian 
Philosophy» – τόμος  1: «The Beginnings of Russian Philosophy, The 
Slavophiles, The Westernizers», 1969, εκδόσεις University of Tennessee - 
Andrzej Walicki : «The Slavophile Controversy: History of a Conservative 
Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought», 1989, εκδόσεις University of 
Notre Dame Press - Susanna Rabow-Edling : «Slavophile Thought and the 
Politics of Cultural Nationalism», 2007, εκδόσεις State University of New York 
Press]  

Συνεπώς οι νεότερες σλαβοφιλικές τάσεις ανεκαθόρισαν τον ιδεολογικό τους 
προσανατολισμό, ο οποίος προσέλαβεν πλέον έναν έντονο ή και προκλητικό 
ανθελληνικό χαρακτήρα και εξεφράσθη επισήμως τόσον στους απαραδέκτους 
όρους της ρωσοτουρκικής Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου (1878), όσο και στις 
βίαιες αντιδράσεις των Ρώσων Σλαβοφίλων της Ρωσίας με την άμεσο και 
ταπεινωτική για την Ρωσία ακύρωσή της από τις Μεγάλες Δυνάμεις (με την 
διορθωτική Βερολίνειο Συνθήκη το 1878). Ως γνωστόν, οι συνέπειες των 
ανθελληνικών προκαταλήψεών τους στην άσκηση της επισήμου εξωτερικής 
πολιτικής της Ρωσίας υπήρξαν ιδιαιτέρως επαχθείς όχι μόνον για όλα τα 
ελληνόφωνα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής, αλλά και για την 
παραδοσιακώς αρμονική λειτουργία των συνόλων διορθοδόξων σχέσεων. 
Προφανώς δε όπως τεκμαίρεται από το ιστορικό δρώμενο, οι προκαταλήψεις 
αυτές δεν εξαλείφθησαν πλήρως ούτε μετά την επιβολή στη Ρωσία του 
διεθνιστικού σοβιετικού καθεστώτος (1918), καθώς είχαν ήδη διαποτίσει την 
κοινή γνώμη και είχαν πλέον παγιωθεί βαθύτατα στην διαχρονική εθνική 
συνείδηση του ρωσικού λαού.  



 
 

Η ισχυρά ιδεολογική φόρτιση και η ενίοτε εμμονοϊδεακή και αλαζονική 
εθνοφυλετική «εσωστρέφεια» των παραδοσιακών Σλαβοφίλων 
εδοκιμάσθησαν τα μέγιστα μετά την επιβολή του υλιστικού αθεϊστικού 
σοβιετικού καθεστώτος και την συστηματικώς απαξιωτική και εχθρική στάση 
του έναντι της πανισχύρου Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία εσυνοδεύθη τόσον 
από απανθρώπους και απηνείς διωγμούς εναντίον των αντιφρονούντων, 
όσον και από μαζικήν ομαδική μετανάστευση πολλών αντιφρονούντων στις 
πλησιόχωρες σλαβόφωνες ή και στις φιλόξενες χώρες της Δύσεως (Γαλλία, 
Γερμανία, Βρεταννία, Φινλανδία, ΗΠΑ, Καναδά), κυρίως μετά την ήττα του 
ηρωϊκού Λευκού Στρατού από την πλημμυρίδα του Ερυθρού Στρατού των 
Μπολσεβίκων κατά τον ρωσικό εμφύλιο πόλεμο (1918-1921). Συνήθως, οι 
πρόσφυγες ή μετανάστες προήρχοντο από ευκατάστατες και αριστοκρατικές 
οικογένειες Σλαβοφίλων, οι οποίες οργάνωσαν την σωτήριο φυγή τους στη 
Δύση και εκεί οργανώθησαν σε αξιόλογες ορθόδοξες κοινότητες, με πυρήνα 
μάλιστα τον εκάστοτε ενοριακό ναό, [με σκοπόν αφ’ ενός μεν να 
προσαρμοσθούν στα πλαίσια του νέου ετεροδόξου περιβάλλοντος, 
(ρωμαιοκαθολικού ή προτεταντικού), αφ’ ετέρου δε να προβάλουν στον δυτικό 
χριστιανικό κόσμο την ήδη γνωστή (ενίοτε δε και ελκυστική προς αυτόν) 
ορθόδοξο ιδεολογία τους, μάλιστα σε μιαν επικοδομητική διαδραστική - 
διαλεκτική σχέση με τις νέες ιδεολογικές τάσεις της Δύσεως].  

Συνεπώς, οι ρωσικές κοινότητες της Δυτικής Ευρώπης και της Βορείου 
Αμερικής συνεκροτήθησαν σε δύο μεγάλες μητροπόλεις (Παρίσι – Νέα Υόρκη) 
για τον συντονισμόν της εσωτερικής λειτουργικής και της ποιμαντικής 
οργανώσεώς τους με βασικόν άξονα δράσεως την διαφύλαξη τόσον της 
ρωσικής πνευματικής κληρονομίας, όσον και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών 
της «Λειτουργικής Τάξεως» της Εκκλησίας της Ρωσίας. Υπό το πνεύμα αυτό, 
οι πρώτοι Μητροπολίτες των δύο μητροπόλεων, Ευλόγιος Παρισίων (Βασίλι 
Σεμιόνοβιτς Γκεοργκιγιέφσκυ) και Πλάτων Νέας Υόρκης (Πορφύρι 
Φιοντόροβιτς Ροζντενζβένσκυ), υπήγοντο μεν στο εμπερίστατο πλέον 
Πατριαρχείον Μόσχας, αλλ’ όμως απέρριπταν αδιαλλάκτως οποιανδήποτε 
σχέση με το εχθρικό για την Εκκλησία αθεϊστικό σοβιετικό καθεστώς. Υπό την 
έννοιαν αυτήν, οι μετά τον θάνατο (1925) του Πατριάρχου Τύχωνος (Βασίλι 
Ιβάνοβιτς Μπελλάβιν) συμβιβαστικές πρωτοβουλίες του Μητροπολίτου του 



Νίζνι-Νόβγκοροντ Σεργίου (Ιβάν Νικολάγιεβιτς Στραγκορόντσκυ), φύλακος και 
τοποτηρητού του Πατριαρχείου, μετέπειτα δε και Πατριάρχου Μόσχας (1943-
1944), προεκάλεσαν οξυτάτην αντίδραση όχι μόνον πολλών εξορίστων ή 
φυλακισμένων Ρώσων αρχιερέων της Ρωσίας, αλλά συνάμα και των ρωσικών 
κοινοτήτων της Διασποράς.  

Βεβαίως, ο Σέργιος, υπό την αφόρητο πίεση της σοβιετικής κυβερνήσεως, η 
οποία ανέλαβε την «εξουδετέρωση» των εσωτερικών αντιδράσεων, (μάλιστα 
με απερίγραπτη κτηνώδη βιαιότητα όπως καταγράφει η «Μαύρη Βίβλος»), 
εξηναγκάσθη τελικώς να καθαιρέσει τόσον τον Ευλόγιο, όσον και τον 
Πλάτωνα (1930), οι οποίοι εζήτησαν και έγιναν δεκτοί στην δικαιοδοσία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό τον Πατριάρχη Φώτιον τον Β’, αφού έγινε 
δεκτόν και το αίτημά τους να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ρωσικής 
λειτουργικής και πνευματικής παραδόσεως.  

Είναι λοιπόν ευνόητον, ότι η ίδρυση του φημισμένου ρωσικού «Θεολογικού 
Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου» το 1925 στο Παρίσι ανέδειξε κατά την 
περίοδον του μεσοπολέμου (1918-1939) ένα ρωμαλέο επιτελικό όργανο για 
την συστηματική προβολή της ρωσικής παραδόσεως στον χριστιανικό κόσμο 
της Δύσεως, (υπό διωγμόν πλέον άρα και ελκυστικοτέρας). Ήταν όμως 
ελκυστικοτέρα όχι μόνον για την αδιάλλακτη αντίθεσή της προς το υλόφρον 
σοβιετικό καθεστώς, το οποίον ελειτούργει πλέον ως άμεσος απειλή για την 
Δύση, αλλά και για την ήδη διαπιστωμένη λατινοφιλία και «συνδιαλλακτική» 
προδιάθεση της θεολογίας κορυφαίων Σλαβοφίλων θεολόγων και διανοητών 
της ρωσικής Διασποράς, κληρικών ή λαϊκών (Αλεξέϊ Στεπάνοβιτς Χομιακώφ, 
Βλαδίμηρος Σεργκιέγιεβιτς Σολοβιόφ, Σεργκέϊ Νικολάγιεβιτς Μπουλγκάκωφ, 
Νικολάϊ Αλεξάντροβιτς Μπερντιάγεφ, Πάβελ Νικολάγιεβιτς Ευδοκίμωφ) τόσον 
έναντι της ρωμαιοκαθολικής, όσον και έναντι της προτεσταντικής θεολογίας 
των νεωτέρων χρόνων.  

Κοινός τόπος της ιδιαζούσης και αντιφατικής λατινοφιλίας στην ιδεολογία των 
Σλαβοφίλων θεολόγων ήταν η προφανής εξάρτησή τους από την φιλελευθέρα 
ρωμαιοκαθολική θεολογία του Μέλερ και της Σχολής της Τυβίγγης, η οποία 
εχρησιμοποίησεν τόσον την τριαδική διαλεκτική μεθολογία (θέση, αντίθεση, 
σύνθεση) της «φαινομενολογίας του πνεύματος» του κορυφαίου λουθηρανού 
εκπροσώπου του γερμανικού ιδεαλισμού Χέγκελ, όσον και τη διδασκαλία του 
διαπρεπούς λουθηρανού φιλοσόφου Σλαγιερμάχερ για την μοναδικήν αξία 
του θρησκευτικού συναισθήματος στην πνευματική ζωή των χριστιανών.  

Συνεπώς, η πρόδηλος αυτή ιδεολογική εξάρτηση όλων σχεδόν των 
Σλαβοφίλων θεολόγων και διανοητών από τις κύριες τάσεις της δυτικής 
θεολογίας και διανοήσεως, εξηγεί σαφέστατα την άμεσο και εντυπωσιακή 
απήχηση των θεολογικών τους προτάσεων στην θεολογία του δυτικού 
χριστιανικού κόσμου, αλλά συγχρόνως και την άμεσο καταδίκη τους από την 
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας, λόγω αποδοχής θεολογικών αρχών 
ξένων προς την ορθόδοξο παράδοση, μάλιστα με την απαγόρευση 
δημοσιεύσεως των έργων του σπουδαίου Χομιακώφ στην Ρωσία μέχρις τον 
θάνατόν του (1860).  



Οι τραγικές συνέπειες του Β΄ Μεγάλου Πολέμου (1939-1945) μετά την 
επέκταση του απανθρώπου σοβιετικού καθεστώτος σε όλους σχεδόν τους 
ορθοδόξους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης προεκάλεσαν ένα νέο ομαδικό 
προσφυγικό - μεταναστευτικό ρεύμα. Η συανκόλουθος αύξηση του αριθμού 
όχι μόνο των μελών των παλαιών ρωσικών ή ουκρανικών κοινοτήτων, αλλά 
και των άλλων σλαβοφώνων κοινοτήτων (Σέρβων, Βουλγάρων, Ρουθηνών) 
κατέστησαν πλέον αισθητή την παρουσία τους, μάλιστα και με την υποστήριξή 
τους από τις ήδη ακμάζουσες ελληνικές και αραβόφωνες κοινότητες της 
Δυτικής Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.  

Οι απρόβλεπτες αυτές δυσμενείς εξελίξεις αιφνιδίασαν μεν ολόκληρο τον 
δυτικό χριστιανικό κόσμο, κατέστησαν δε σαφώς επιτακτική την ανάγκη 
αμέσου και εποικοδομητικής συνεργασίας όλων των χριστιανικών Εκκλησιών 
ή χριστιανικών Ομολογιών για την κοινή αντιμετώπιση της προφανούς αθέου 
υλιστικής απειλής.  

Ωστόσον, ενώ μετά τον Α΄ Μεγάλο Πόλεμο (1914-18) ο πάπας Πίος ο ΙΑ΄ 
(1922-1939) απέρριψε απεριφράστως με παπική Εγκύκλιο («Mortalium 
animos» / «Οι νόες των θνητών» -1928) οποιανδήποτε πρόταση για ένα 
διεκκλησιαστικό διάλογο συνεργασίας, αμέσως μετά από τον Β΄ Μεγάλο 
Πόλεμο (1939-1945) η σοβιετική κυβέρνηση επέβαλε σε όλες τις Ορθόδοξες 
Εκκλησίες υπό κομμμουνιστικά καθεστώτα την αξίωσή της να καταδικάσουν 
απεριφράστως στην «Συνάντηση της Μόσχας» (1948) οποιανδήποτε σχετικήν 
πρωτοβουλία ως «προδοσίαν της Ορθοδοξίας».  

Βεβαίως, το Οικουμενικό πατριαρχείο και οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες όχι 
μόνο αγνόησαν τις άσχετες προς την αποστολήν της Εκκλησίας και 
προφανώς απαράδεκτες διακηρύξεις της «Συναντήσεως της Μόσχας», αλλά 
συνέβαλαν συγχρόνως τα μέγιστα στην ίδρυση του «Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών» (1948) και στην «Οικουμενική Κίνηση για την Ενότητα των 
Χριστιανών». Αυτές οι επιλογές έτυχαν της ομοθύμου υποστηρίξεως όλων 
των ρωσικών και λοιπών σλαβοφώνων ορθοδόξων κοινοτήτων της 
Διασποράς, οι οποίες βεβαίως παρέμεναν πάντοτε πιστές, στην ενδιάθετο 
λατινοφιλία των Σλαβοφίλων και συνεπώς απετέλουν οικείον θεολογικό τόπο 
για τον αναγκαιο πλέον διάλογο με την λιαν εμπερίστατο Ορθόδοξο Εκκλησία.  

Άλλωστε, η επίσημος πλέον υιοθέτηση της θεολογίας του Μέλερ από τον 
πάπα Πίο ΙΒ΄ (1939-58), στην περίφημο Εγκύκλιο «Mystici corporis Christi» / 
«Περί του μυστικού σώματος του Χριστού» (1943), κατέστησεν σαφέστερες 
και ελκυστικότερες τις θεολογικές προτάσεις των Σλαβοφίλων θεολόγων, 
μέχρις και στις βαθύτερες εσωτερικές θεολογικές ζυμώσεις της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ιδιαιτέρως δε με την πολύσημο, εν πολλοίς 
ασαφή ή και αντιφατική «Ευχαριστιακή Εκκλησιολογία» του περιφήμου πλέον 
Σλαβοφίλου θεολόγου, Πατρός Νικολάϊ Νικολάγιεβιτς Αφανάσιεφ.  

Τήν ιδέα τής «Ευχαριστιακής Εκκλησιολογίας» τήν εισηγήθη πρώτος ο Ρώσος 
θεολόγος, Πρεσβύτερος Αφανάσιεφ, ο οποίος υπεστήριξεν ότι, η Εκκλησία 
είναι «πλήρης και καθολική» οπουδήποτε τελείται το Μυστήριον της θείας 
Ευχαριστίας. Μιά τοπική Εκκλησία, όταν συνέρχεται σε ευχαριστιακή σύναξη 
και έχει αποστολική διαδοχή, είναι αυτομάτως η «Μία, Αγία, Καθολική και 



Αποστολική Εκκλησία», διότι ο Χριστός είναι όλος παρών στό Μυστήριον τής 
Ευχαριστίας της. Η Εκκλησία, κατά τον Πρεσβύτερον Αφανάσιεφ, «είναι στήν 
πληρότητά της εκεί όπου τελείται η ευχαριστιακή σύναξη». 

Η Ευχαριστιακή Εκκλησιολογία αναμφιβόλως έχει πολλά και σημαντικά θετικά 
στοιχεία, παρουσιάζεται δε ελκυστική, συναρπαστική και ορθόδοξος, έχουσα 
ως κέντρον της τήν θεία Ευχαριστία. Έτσι δέν γίνεται ευκόλως αντιληπτή η 
αντορθόδοξος επικίνδυνη μονομέρειά της. Μάλιστα οι υποστηρικτές της 
απαξιώνουν ασυζητητί κάθε επικριτική προς αυτήν γνώμη και την αποδίδουν 
σε επίδραση τάχα του «δυτικού σχολαστικισμού», τον οποίον θεωρούν 
πρωτεύοντα εχθρό της θεωρίας τους. 

Η θεωρία (άνευ υπερβολής) στηρίζεται σε λίαν ασταθή θεµέλια : Κάποιες 
διάσπαρτες εκφράσεις του αποστόλου Παύλου, ολίγα λόγια από τον άγιο 
Ιγνάτιο Αντιοχείας, ολίγα αντίστοιχα του αγίου Μαξίµου, καθώς και ένα κείµενο 
του αγίου Νικολάου Καβάσιλα, όλα παρερµηνευόµενα και οδηγούµενα σε 
έννοιες τις οποίες δεν ενέχουν αυτούσιες καθ’ εαυτά. Οι υποστηρικτές φέρουν 
όμως και µιαν άλλην «απόδειξη»: λέγουν πως η λαϊκή έκφραση «πάω στην 
Εκκλησία», ταυτίζει αμέσως και αδόλως την Εκκλησία µε την Ευχαριστία, 
συνεπώς φανερώνει ότι η θεωρία τους είναι αληθινή! 

Δεν υπάρχει όμως ούτε ένα πατερικό κείµενο που να ομιλεί για τέτοια θεωρία. 
Άλλωστε απουσιάζουν από την επιχειρηµατολογία τους όλοι οι µεγάλοι 
Πατέρες της Εκκλησίας: Δεν υπάρχουν οι Κύριλλος Αλεξανδρείας, Κύριλλος 
Ιεροσολύµων, Αθανάσιος, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστοµος, Γρηγόριος 
Νύσσης, Δαµασκηνός, Συµεών ο Νέος Θεολόγος και  Γρηγόριος Παλαµας. 

Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαµας αποβάλλεται εν ψυχρώ, διότι µετά τον 
σχολαστικισµο δεύτερος µεγάλος εχθρός της θεωρίας είναι ο Μοναχισµος µε 
την µονοσήµαντο τάχα ερµηνεία του Ησυχασµου και της θεολογίας του 
Γρηγορίου Παλαµα. Έτσι η αδίστακτος και προκρούστεια Ευχαριστιακη 
Εκκλησιολογια αποπειράται να εξοστρακίσει διαρρήδην τον Μοναχισµο από 
την ζωή της Εκκλησίας και συνάμα αρνείται την θεολογική διδασκαλία του 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαµα, (η οποία ανέκαθεν υπήρξε διαρκές ράπισμα  
για τους Παπικούς). 

Ωστόσον είναι σηµαντικότατον ότι, εν αντιθέσει προς την Ορθόδοξο θεολογία, 
η οποία αρνείται να δεχθεί την θεωρία αυτήν, ο Παπισµός την έχει αποδεχθεί 
πλήρως ! Διότι βεβαίως ο λόγος για τον οποίο την επινόησε ο Αφανάσιεφ είναι 
η διευκόλυνση της επανενώσεως των Εκκλησιών. 

Κατ΄αυτόν επειδή µε τους θεολογικούς διαλόγους,  ουδέποτε θα παραχθεί 
κάποιο θετικό αποτέλεσµα αλλά αναξέονται απλώς οι παλαιές πληγές, προς 
τούτο η κάθε Εκκλησία πρέπει να αναγνωρίσει στις άλλες την καθολικότητα 
µόνον όμως µε την προϋπόθεση ότι τελούν µε αποστολική διαδοχή την θεία 
Ευχαριστία. Έτσι, κατά τον Πρεσβύτερον Αφανάσιεφ, οι κεχωρισµένες 
Εκκλησίες «ηµπορούν να ενωθούν διά της Αγάπης», δίχως απαραιτήτως να 
συµφωνήσουν στα θεµατα της Πίστεως. Η κάθε Εκκλησία θα κρατήσει τα 
δογµατά της µόνον για τον εαυτόν της! 



 

Μετά την περίφημο Εγκύκλιο «Mystici corporis Christi» / «Περί του μυστικού 
σώματος του Χριστού» (1943), από τον πάπα Πίο ΙΒ΄ (1939-58), οι θεολογικές 
προτάσεις των Σλαβοφίλων θεολόγων κατέστησαν ελκυστικότερες μέχρις και 
στις βαθύτερες εσωτερικές θεολογικές ζυμώσεις της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. Κυρίαρχο επ΄αυτού επίδραση είχε  η πολύσημος «Ευχαριστιακή 
Εκκλησιολογία» του Σλαβοφίλου θεολόγου, Πατρός Νικολάϊ Νικολάγιεβιτς 
Αφανάσιεφ, ο οποίος υπεστήριξεν ότι, η Εκκλησία είναι «πλήρης και 
καθολική» οπουδήποτε τελείται το Μυστήριον της θείας Ευχαριστίας ! Η 
Εκκλησία, κατά τον Πρεσβύτερον Αφανάσιεφ, «είναι στήν πληρότητά της εκεί 
όπου τελείται η ευχαριστιακή σύναξη».Μιά τοπική Εκκλησία, όταν συνέρχεται 
σε ευχαριστιακή σύναξη και έχει αποστολική διαδοχή, είναι αυτομάτως η 
«Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία», διότι ο Χριστός είναι όλος 
παρών στό Μυστήριον τής Ευχαριστίας της.  

Υπό την έννοια αυτή, ο θαυμαστής του και διαπρεπής Γάλλος 
ρωμαιοκαθολικός θεολόγος Υβ Μαρί Ζοζέφ Κονγκάρ, (1904 –1995 / 
Δομηνικανός μοναχός και καθολικός ιερεύς, διάσημος γιά την ισχυρά του 
επιρροή στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο του Βατικανού και για την 
αναζωπύρωση του θεολογικού ενδιαφέροντος περί της επιδράσεως του Αγίου  
Πνεύματος στην ζωή των πιστών και στην Εκκλησία. Εχρίσθη Καρδινάλιος το 
1994) διεκήρυσσε, αφ' ενός μεν ότι, αν ζούσε το 1943 ο Αλεξέϊ Στεπάνοβιτς 
Χομιακώφ, θα προσυπέγραφεν αβιάστωςς την παπική Εγκύκλιο, αφ' ετέρου 
δε ότι ο Πρεσβύτερος Αφανάσιεφ θα ημπορούσε να προσφέρει το «θεάρεστον 
ορθόδοξον άρωμα» της Ευχαριστιακής Εκκλησιολογίας του στο «Δογματικόν 
Σύνταγμα περί Εκκλησίας» (με τίτλον «Lumen gentium» / «Φως των Εθνών») 
της Β΄ Βατικανής Συνόδου (1962-65), γι' αυτό ο Κονγκάρ προέτεινε και 
επέτυχε την επίσημο πρόσκλησή του Αφανάσιεφ στην Σύνοδο, μάλιστα με 
θετική εκ μέρους του συνεισφορά στην προβληματική των εκεί αναζητήσεων.  

Βεβαίως, η θεολογία των Σλαβοφίλων Ρώσων θεολόγων,  έχουσα ως πυρήνα 
της την ευχαριστιακή εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος, ενέχει σοβαρές 
θεολογικές και εκκλησιολογικές αδυναμίες. Οι αδυναμίες αυτές ήσαν 
προφανώς συμβατές προς τις αντίστοιχες αδυναμίες της ρωμαιοκαθολικής 
θεολογίας, ενώ αντιθέτως, δεν ήσαν συμβατές προς την κοινή πατερική 
παράδοση της περιόδου των Οικουμενικών συνόδων, οπότε ευλόγως στην 



Δύση (τόσον στην ρωμαιοκαθολική, όσον και στην προτεσταντική θεολογία) η 
θεολογία των Σλαβοφίλων υπήρξεν προτιμοτέρα της ορθοδόξου πατερικής 
Παραδόσεως.  

Συνεπώς,  η αναντίρρητη βαθυτέρα σχέση της θεολογίας των Ρώσων 
Σλαβοφίλων θεολόγων και  διανοητών με την φιλελευθέρα ρωμαιοκαθολική 
θεολογία του Μέλερ, υπήρξεν ιδιαιτέρως σημαντική για την ευρυτέρα προβολή 
της ακτινοβολίας της ορθοδόξου παραδόσεως στους εγγύς και τους μακράν 
(ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε θετικής ή αρνητικής αξιολογήσεως των 
κοινών θεολογικών προτάσεων Σλαβοφίλων - Μέλερ). Άλλωστε, η θεολογία 
των Σλαβοφίλων κατέστη ακρίτως ανεκτή και στην ορθόδοξο θεολογία, παρά 
τις όποιες επί μέρους (ευνόητες) αρνητικές κρίσεις ή επιφυλάξεις περί των 
εκκλησιολογικών της συγχύσεων (αφ' ενός μεν επειδή  δεν μετεξελίχθη σε 
μιαν αυτοτελή - συστηματική πρόταση συνιστώσα αίρεση, αφ' ετέρου δε διότι 
ενετάχθη ως μία απλή θεολογική πρόταση εντός της πολυεπίπέδου ποικιλίας 
των τρόπων ερμηνείας της δυναμικής αλληλεξαρτήσεως μυστηριακής 
εμπειρίας και πνευματικής ζωής των μελών του εκκλησιαστικού σώματος). 

Εν τούτοις, η Σλαβόφιλος θεολογία τονίζει με την ιδική της ερμηνεία μιαν 
ιδιάζουσα και εν μέρει  αντιφατική εκκλησιολογική πρόταση,  ειδικότερον σε 
ότι αφορά στην σχέση τους με το Μυστήριον, τόσον της θείας Ευχαριστίας, 
όσον  και της Εκκλησίας.  

Είναι λοιπόν ευνόητον, ότι αμέσως μετά την διάλυση της κομμουνιστικής 
Σοβιετικής Ενώσεως (1991) και την αποσάθρωση - κατάρρευση των 
τυραννικών καθεστώτων του ανυπάρκτου «υπαρκτού σοσιαλισμού», 
ανερριπίσθη ο ζηλωτικός ενθουσιασμός της έκαπαλαι σχέσεως της 
Σλαβοφιλίας με την εθνοφυλετική αναζήτηση, έτυχε δε της προθύμου και 
ποικιλοτρόπου υποστηρίξεως της ρωσικής κυβερνήσεως, όσο και πολλών 
ευπόρων ευεργετών και των λοιπών ομοϊδεατών τους.  

Ωστόσον, η απ΄ αρχής ενδιάθετος τάση αυτονομήσεως της σλαβοφίλου 
θεολογίας από την ορθόδοξο πατερική παράδοση, αλλά και από την 
χριστοκεντρική οντολογία της Εκκλησίας, ώστε να προβληθεί τα μάλιστα η 
ιδιαιτερότης της σχετικής ρωσικής θεολογικής προτάσεως της 
«Συλλογικότητος» (Собо́рность - «Σομπόρνοστ») στις ποικίλες εκφάνσεις 
της, θα ημπορούσε να εξελιχθεί μεταλλασσομένη σε μίαν ενεργό 
κοσμοθεώρηση, μια δραστική μορφή ενθέου εθνοφυλετικής ιδεολογίας. 

Το δόγμα της «Συλλογικότητος» και ο όρος που εχρησιμοποιήθη για να 
αποδώσει την οργανική ενότητα και απαρτίωση της λαϊκης κοινότητος, 
επενοήθη από τους Ιβάν Βασίλιεβιτς Κιρέεφσκυ (1806-1856), και  Αλεξέϊ 
Στεπάνοβιτς Χομιακώφ (1804-1860).  Σκοπό τους ήταν να περιγραφεί η 
«κοινότης πλήθους συζώντων ανθρώπων» και να τονισθεί η  επιτακτική 
ανάγκη της χριστιανικής διανθρωπίνης συνεργασίας εις βάρος του ατομισμού. 
Η αντίληψη αυτή εστηρίχθη στην προτεινομένη εύλογο λύση της οίας  
αντιθέσεως μεταξύ ομάδων διά της «οιονεί ειρήνης» μεταξύ τους, αφού 
εστιάσουν ενεργώς στα κοινά τους χαρακτηριστικά, τα κατανοήσουν και τα 
καλλιεργήσουν συνεργικώς. 



Οι Χομιακώφ και Κιρέεφσκυ εχρησιμοποίησαν αρχικώς τον όρο «Σύναξη» 
(Собо́р - «Σομπόρ») για να ορίσουν την συνεργασία εντός της ρωσικής 
«Κοινότητος» (Община – «Ομπτσίνα») ανθρώπων ηνωμένων με εθνική 
καταβολή, με ευρεία σειρά κοινών πεποιθήσεων και με τις Χριστιανικές 
Ορθόδοξες αξίες, σε αντίθεση με την λατρεία του διασπαστικού εγωκεντρικού 
ατομικισμού στην Δύση. Συμφώνως προς τον Χομιακώφ, η Ορθόδοξος 
Εκκλησία συνδυάζει οργανικώς στους κόλπους της τις αρχές της ελευθερίας 
και της ενότητος, ενώ η Καθολική Εκκλησία αξιώνει μεν την  ενότητα χωρίς 
όμως ελευθερία. Αντιθέτως, ο Προτεσταντισμός / η «Διαμαρτύρηση», 
εμπεριέχει την ελευθερία, αλλά δίχως ενότητα.  

Όμως η εν  λόγω σαγηνευτική περί «Συλλογικότητος» προσέγγιση είχεν ήδη 
καταδικασθεί ως εκκλησιολογική αίρεση από την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο 
της Κωνσταντινουπόλεως» (1872) με αφορμή τα δρώμενα και γεγονότα που 
απέρευσαν από την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας  συσταθείσης [στις 28 
Φεβρουαρίου (γρηγοριανό ημερολόγιο) / 12 Μαρτίου 1870], ως αυτονόμου 
Ορθοδόξου Εκκλησίας της βουλγαρικής «κοινοτητος», με σουλτανικό φιρμάνι, 
κατά παράβαση των χριστιανικών διατάξεων και δίχως την σύμφωνο γνώμη 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχουσα ως έδρα την Κωνσταντινούπολη. 
Το φιρμάνι αυτό ανεγνώριζε ουσιαστικώς την διαμορφωθείσα κατάσταση στην 
περιοχή της μετέπειτα Βουλγαρίας, μετά την βαθμιαία αφύπνιση του 
βουλγαρικού εθνικισμού, που είχεν αρχίσει να εμφανίζεται περί το 1840 και 
την εκδίωξη αργότερον των Ελλήνων κληρικών από την περιοχή, μετά την 
επάνδρωσή της με Βούλγαρους ιεράρχες. (Βεβαίως η σύσταση της Εξαρχίας 
απετέλεσε τον «δούρειον ίππο» του ρωσικού πανσλαβισμού στην Βαλκανική, 
εμείωσε δε την ισχύν του Πατριαρχείου και έδρασεν ως το κύριο εργαλείο και 
μέσον της βουλγαρικής ανεξαρτησίας όσον και της εκδηλώσεως του άκρατου 
βουλγαρικού μίσους κατά των Σέρβων, Ρουμάνων και ιδιαιτέρως κατά  των 
Ελλήνων.)  

Συνεπώς, μετά το πόρισμα της Συνόδου εκρίθη ότι, η απόκλιση προς μιαν 
οποιανδήποτε εθνική προσέγγιση, δυνητικώς θα ημπορούσε να οδηγήσει σε 
σοβαρές εκκλησιολογικές παρεκκλίσεις, αλλά και σε επικίνδυνες για την 
ενότητα της Εκκλησίας εθνικούς εμμονικούς εγωισμούς. αν μάλιστα υιοθετηθεί 
επισήμως ή υποστηριχθεί ακρίτως από μία ή περισσότερες σλαβόφωνες 
αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, για να προβληθεί ή να επιβληθεί ο 
ιδιαίτερος ρόλος τους στην όλη οργάνωση και λειτουργία όχι μόνον των 
διορθοδόξων, αλλά και των διεκκλησιαστικών σχέσεων.  

Σημειωτέον ότι η εν λόγω Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως του 1872, δεν 
κατέστη «Πανορθόδοξος» αλλά «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» λόγω αρνήσεως 
συμμετοχής της Εκκλησίας της Ρωσίας, συνήλθε δε στον ιερό ναό Αγίου 
Γεωργίου των Πατριαρχείων, σε τρεις συνεδρίες, (η πρώτη στις 29 
Αυγούστου, η δευτέρα στις 12 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 16 Σεπτεμβρίου) 
όπου και επραγματοποιήθη η επικύρωση του Όρου της Συνόδου. Μεταξύ των 
προσελθόντων ήταν και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος, ο οποίος  
παρασυρόμενος από τον δαιμόνιο και ραδιούργο Ρώσο πρέσβη Ιγνάτιεφ, 
ανεχώρησε εκτάκτως προφασιζόμενος ότι θα επεσκέπτετο  το Πατριαρχείον 
Ιεροσολύμων  ο Ρώσος Μέγας Δούκας Νικόλαος, δίχως να ορίσει κάποιον 
αντιπρόσωπόν του για να υπογράψει.  



Ο όρος της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως ανεγνώσθη επισήμως σε 
όλους του ιερούς ναούς και ανεκοινώθη σε όλες τις τότε Αυτοκέφαλες 
Εκκλησίες. Όλες ανεγνώρισαν την ορθότητα και κανονικότητα της πράξεως 
του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως εκτός της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ρωσίας, η οποία παρότι ήταν η πρώτη που είχε χαρακτηρίσει 
τους Βουλγάρους ιεράρχες ως «σχισματικούς», εν συνεχεία υπό την πίεση 
των πανσλαβιστών, δεν ηκολούθησεν την Πράξη του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 

 
 
Ο Ρώσος στοχαστής Κονσταντίν Νικολάγεβιτς Λεόντιεφ εγεννήθη το 1831 στο 
χωριό Κουντίνοβο της επαρχίας Καλούγκα και απεβίωσεν ως μοναχός 
Κλήμης το 1893 στην μονή της Αγίας Τριάδος του Σεργκέγιεφ Ποσσάντ. 
Υπήρξε μια πολυτάλαντη προσωπικότης με εξόχως πολυσχιδή δράση: 
Πολυγράφος λογοτέχνης, πολιτικός αναλυτής, διπλωμάτης και φιλόσοφος (με 
έκδηλες και σαφείς αισθητιστικές και φυσιοκρατικές / νατουραλιστικές τάσεις, 
οι οποίες εξώθησαν τον θρησκειοφιλόσοφο Νικολάϊ Αλεξάντροβιτς 
Μπερντιάεφ να του αποδώσει το προσωνύμιον «ο Ρώσος Νίτσε»). Σπούδασε 
Ιατρική στο Πανεπιστήμιον της Μόσχας και υπηρέτησε ως στρατιωτικός 
ιατρός στον Κριμαϊκό πόλεμο. Από το 1863-1873, δηλαδή επί μία δεκαετία, 
διετέλεσε διπλωματικός υπάλληλος του «Τμήματος Ασιατικών Υποθέσεων» 
του ρωσικού Υπουργείου των Εξωτερικών, θέση με προοπτική εξελίξεως, από 
την οποία και αποχώρησε οικιοθελώς καθώς διεφώνησε επί της 
ακολουθητέας πολιτικής στο βουλγαρικό ζήτημα με τους πολιτικούς 
προϊστάμενους του, με τον διάσημο (ή διαβόητο) Νικολάι Πάβλοβιτς Ιγνάτιεφ 
(τον «μεντέρ πασά» ή «αναπληρωτή σουλτάνο», όπως τον αποκαλούσαν οι 
εχθροί του), πρεσβευτή της Ρωσίας στην Πύλη (1864-1877), και τον κόμη 
Αλεξάντρ Μιχαΐλοβιτς Γκόρτσακοφ, υπουργό των Εξωτερικών και καγκελάριο 
του τσάρου Αλεξάνδρου Β΄.  
 
Με την διπλωματικήν ιδιότητά του ευρέθη να υπηρετεί σε μια σειρά ελληνικών 
περιοχών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά το δεύτερον ήμισυ του 19ου  
αιώνος, όπως η Κρήτη, η Αδριανούπολη, τα Ιωάννινα, η Άρτα, η Θεσσαλονίκη 
και η Κωνσταντινούπολη, όπου και επωφελούμενος της εκ του σύνεγγυς 
μελέτης του ελληνικού τρόπου ζωής, απετύπωσε το πενταπόσταγμα των 



εμπειριών του σε διηγήματα, όπως τα «Χαμίντ και Μανώλης», «Χρήστος» 
(αφήγημα από την κρητική ζωή), «Παλληκάρ Κωστάκη», «Ασπασία 
Λαμπρίδη», «Καπιτάν Ηλία» και το μυθιστόρημα «Οι αναμνήσεις του 
Οδυσσέως Πολυχρονιάδου». 
 
Το σπουδαιότερον έργο του είναι ο τόμος δοκιμίων «Ανατολή, Ρωσία και ο 
Σλαβισμός (σλαβικός κόσμος)» (1885). Η σκέψη του ανεπτύχθη στη βάση 
μιας θρησκευτικής εμπειρίας υπερβολικής αυστηρότητος, η οποία υπερέβαινε 
τις αρχικές, ιδιαζόντως αισθησιοκρατικές και αμοραλιστικές, νιτσεϊκού τύπου 
θέσεις του. Έχων την τάση να παρατηρεί τα πάντα από τνη σκοπιά του 
υπερβατικού και της λυτρώσεως, ο Λεόντιεφ απέκρουσε κάθε «προοδευτικό» 
ιδανικό της κοινωνίας και της ιστορίας. Μάλιστα δε θεωρούσε την εξέλιξή τους 
ως μια διεργασία η οποία από την αρχική της απλότητα μετέρχεται μια φάση 
διαφοροποιήσεως και καταλήγει στην ελεεινή φάση της «εξισωτικής 
ισοπεδώσεως», η οποία είναι προεξάρχουσα ένδειξη παρακμής. Θεωρείται 
εκπρόσωπος του Πανσλαβισμού, της τάσεως δηλαδή των λοιπων Σλάβων και 
ιδιαιτέρως των Ρώσων διανοουμένων η οποία επρέσβευε την εθνική 
αφύπνιση των σλαβικών λαών, αφύπνιση όπου ο ρόλος του ρωσικού 
πολιτισμού και της μεγαλειώδους ρωσικής θρησκευτικής και πολιτικής 
εμπειρίας θα ήταν καθοριστικός. Ιδιαιτέρα θέση στις αναλύσεις του κατέχουν η 
ρωσική ορθοδοξία και το Βυζάντιον, και βαρύνουσα σημασία έχει το βιβλίον 
του «Βυζάντιον και Σλαβισμός» (1875). 
 
Ως πολιτικός αναλυτής ο Λεόντιεφ εγκαινίασε την δράση του εγκύπτων 
ακριβώς στο ζήτημα του Πανσλαβισμού και δη της ελληνοβουλγαρικής 
εκκλησιαστικής διενέξεως. Τον Ιανουάριον του 1873 απέστειλε από την 
Κωνσταντινούπολη (συγκεκριμένως από την Χάλκη, όπου διέμενε) στην 
Μόσχα  στο περιοδικόν του υπερσυντηρητικού δημοσιογράφου - και φίλου τοτ 
Τσάρου Αλεξάνδρου του Γ’ - Μιχάλι Νικηφόροβιτς Κατκόφ «Русский 
Вестник» («Ρώσσος Αγγελιοφόρος») δύο άρθρα του για δημοσίευση, το 
πρώτον εκ των οποίων είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Πανσλαβισμός και οι 
Έλληνες», ενώ το δεύτερο «Ο πανσλαβισμός στον Άθω». 

Υπενθυμίζεται ότι για την ελληνική άρχουσα τάξη του δευτέρου ημίσεως  του 
19ου  αιώνος και την ελληνική κοινή γνώμη της εποχής -εξόχως ευαίσθητο 
περί το αλυτρωτικό ζήτημα της εθνικής ολοκληρώσεως- ο δρόμος προς την 
πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας δεν εφράσσετο πλέον μόνον από τους 
Οθωμανούς και τους εκάστοτε υποστηρικτές τους. Ένας νέος και ρωμαλέος 
αρνητικός παράγων είχεν εμφανισθεί στον ανδιαμορφούμενο γεωπολιτικό 
ορίζοντα, ως «δυνάμει» υπονομευτικός του μεγαλοϊδεατικού οράματος της 
εθνικής αποκαταστάσεως : Η ευνοϊκή πολιτική της Αγίας Πετρουπόλεως 
έναντι των «Σλάβων αδελφών» εφαίνετο στην ελληνική κοινή γνώμη – εν 
μέρει ορθώς – ότι λειτουργεί καταλυτικώς υπέρ της εθνικής χειραφετήσεως και 
αναζωογονήσεως των Βουλγάρων, αλλά και υποστηρικτικώς σε σχέση με τις 
πραξικοπηματικές ενέργειές τους έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το 
«Εξαρχικό ζήτημα». Η υφισταμένη «χρονική απόσταση συμπερασματικής 
ασφαλείας», η οποία μας χωρίζει από την εν λόγω κρίσιμο περίοδο, μας 
επιτρέπει βεβαίως την νηφαλιοτέρα και ενδελεχεστέρα κριτική προσώπων, 
πραγμάτων, δρωμένων και ιδεολογικών ρευμάτων. Η επίσημος πολιτική όσον 
και η δημοσία – λαϊκή κοινή γνώμη του Ελληνικού Βασιλείου της περιόδου, 



υπήρξεν ορθώς και ευλόγως εθνικιστική, δίχως συνάμα να είναι αναιτίως και 
υπερβολικώς σλαβοφοβική. Ηθική τάξη και ορθοτομία της ιστορικής αληθείας  
επιβάλλουν την επί τούτω μεθοδική υιοθέτηση μιας λεπτομερούς Και 
«καχυπόπτου» ερμηνευτικής προσεγγίσως.  

Ουδέποτε το σύνολον των αρχόντων και διανοητών του τότε Βασιλείου της 
Ελλάδος «ενετάχθη» τάχα  στην τροχιά ενός εμπαθούθς αντισλαβισμού.  
Περίτρανη απόδειξη τούτου είναι ότ,ι σε αντίθεση με τους Επαμεινώνδα 
Δεληγιώργη και Δημήτριο Βούλγαρη, ο πολιτικός που έδωσε τον κύριο τόνο 
στην εν λόγω κρίσιμο περίοδο, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, παρέμεινε 
αμετακινήτως προσηλωμένος στην ιδέαν της παραδοσιακής συμμαχίας με την 
ομόδοξο αυτοκρατορική Ρωσία, ενώ και ο Χαρίλαος Τρικούπης ως Υπουργός 
Εξωτερικών την 26η Αυγούστου 1867 συνυπέγραψε με τους Σέρβους την 
μυστική «Συνθήκην Αμυντικού Πολέμου» στο Φεσλάου / Vöslau της Αυστρίας. 
Η συνθήκη προετάθη από τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών Χαρίλαο 
Τρικούπη και υπεγράφη από τον λόγιο και διπλωμάτη Πέτρο Ζάνο και τον 
πρίγκηπα Μιχαήλο Γ΄ Ομπρένοβιτς της Σερβίας. Ήταν η πρώτη προσπάθεια 
μιας συμμαχία μεταξύ Βαλκανικών χωρών ενναντίον της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Οι δύο χώρες συνεφώνησαν στα εδάφη που η καθεμία από 
αυτές θα κατελάμβανε  μετά από έναν επιτυχή πόλεμο κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Η Συνθήκη δεν ετέθηκε ποτέ σε ισχύ, επειδή ο πρίγκηψ 
Μιχαήλο εδολοφονήθηκε ολίγον αργότερον. 

Ως «Αντικειμενικός Σκοπός» της συμφωνίας είχεν ορισθεί  η απελευθέρωση 
όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και του 
Αιγαίου ή κατ' ελάχιστον η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου στην 
Ελλάδα και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Σερβία. Προεβλέφθη ότι η 
προσάρτηση της Κρήτης από την Ελλάδα δεν θα έδιδε δικαιώματα στην 
Σερβία. Μετά την απελευθέρωση οι πληθυσμοί θα απεφάσιζαν με 
δημοψήφισμα την ένωση με την Ελλάδα ή την Σερβία ή την ανεξάρτητ ένταξή 
τους σε μια Βαλκανική Ομοσπονδία. 

Ούτε βεβαίως ο συναγερμός της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο 
φάσμα μιας βουλγαρικής καθόδου στο Αιγαίον (ποδηγετουμένης μάλιστα από 
την Ρωσία) εστερείτο νοήματος, όπως αποδεικνύει η Συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου, (εν μέρει βεβαίως εξουδετερωθείσα από τις δυτικές δυνάμεις). 
Ενωρίτερον, η επιτυχής παρέμβαση του εθνικού μας ιστορικού Κωνσταντίνου 
Παπαρρηγοπούλου στον Γερμανό χαρτογράφο Χάϊνριχ Κίπερτ για το 
πρόβλημα της εθνολογικής χαρτογραφήσεως της Βαλκανικής πιστοποιεί το 
εφικτόν της σζεύξεως επιστημονικής εγκυρότητος και πατριωτικής 
εγρηγόρσεως.  
 
Με τον μέγα Παπαρρηγόπουλο – που συνεχίζει να συκοφαντείται και να 
βάλλεται από δεξιά και αριστερά υποκείμενα της εθνοαποδομήσως-  
εγκαινιάζεται μια παράδοση συμμετοχικής παρουσίας των επαγγελματιών 
ιστορικών και πανεπιστημιακών καθηγητών ιστορίας στα εθνικά πολιτικά 
πράγματα. Αυτή η παράδοση που εσυνεχίσθη κυρίως με τους αειμνήστους  
Σπυρίδωνα Λάμπρο και Παύλο Καρολίδη. Ο Παπαρρηγόπουλος ησχολήθη 
ενεργώς με την πολιτική δημοσιογραφία σε δύο περιπτώσεις : το 1847 
εξέδωσε την «Εθνική» και το 1858 εξέδωσε τον «Έλληνα». Επρόκειτο για 



βραχύβια μεν εγχειρήματα που επέτυχαν όμως την στήριξη πολιτικών φίλων 
του ευρισκομένων σε δεινή πολιτική θέση: του Ιωάννη Κωλέττη στην πρώτη 
περίπτωση και του βασιλέως Όθωνος στην δευτέρα.  
 
Ο ιστορικός ήταν ιδιαιτέρως ευαίσθητος στο θέμα της εικόνος της Ελλάδος 
στη διεθνή κοινή γνώμη, συμμετείχε δε στην συντακτική επιτροπή του 
περίφημου «Spectateur del’Orient», του περιοδικού που ήταν βήμα των 
ελληνικών θέσεων γιά το Ανατολικόν Ζήτημα, κατά την εποχήν του Κριμαϊκού 
πολέμου. Επισημαίνεται επίσης η συμμετοχή του ως Προέδρου τόσον στην 
παραστρατιωτική οργάνωση «Εθνική Άμυνα», όσον και στο ημιεπίσημο 
όργανο της ελληνικής πολιτιστικής προπαγάνδας, τον «Σύλλογον προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων», καθώς και ο ενεργός ρόλος του στην 
ίδρυση και λειτουργία του περιφήμου Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».  
 
Ο ίδιος θα επισήμαινε πάντως ότι εξεπλήρωσε «το προς την πατρίδα 
καθήκον» κυρίως με δύο ενέργειες:  

Με την έκδοση της Histoire de la civilisation hellénique (Παρίσι 1878) –
της γαλλικής μεταφράσεως της συνοπτικής εκδοχής της πεντατόμου 
«Ιστορίας» του, γνωστής ως «Επίλογος»–και  
Με  την προσπάθεια επηρεαμού του περιφήμου χαρτογράφο Κίπερτ στο 
πλαίσιο του συνεδρίου του Βερολίνου, προκειμένου η χαρτογράφηση της 
Μακεδονίας να εξυπηρετήσει τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις.  

 
Παρά ταύτα οι παράμετροι του ιδεολογικοπολιτικού φαινομένου που 
απεκλήθη Πανσλαβισμός  μάλλον δεν εξετιμήθησαν δεόντως από τις 
ελληνικές άρχουσες και την κοινή γνώμη της Ελάδος, η οποία ευρίσκετο σε 
αλληλοδιαδραστική σχέση με το «Κέντρον» του αλυτρώτου - υπόδουλου 
Ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη. Η νεοτέρα μαρξιστική / διεθνιστική και 
νεοφιλελεύθερη / οικουμενιστική ιστοριογραφία λησμονεί ή υποτιμά τον 
ακριβή ρόλο του δεύτερου αυτού εθνικού κέντρου στην καλλιέργεια της 
συνεγέρσεως έναντι της πανσλαβιστικής «συνωμοσίας». 
 
Βεβαίως το πλέγμα των ιδεών οι οποίες συμπεριελήφθησαν υπό τον γενικόν 
όρο «Πανσλαβισμός» δεν έχει ρωσικήν προέλευση. Οι ρίζες του πρέπει να 
αναζητηθούν ανάμεσα στους δυτικούς και νότιους Σλάβους των αρχών του 
17ου αιώνος, που τελούσαν σαφώς υπό την κυρίαρχο πνευματική επιρροή του 
Ρωμαιοκαθολικισμού. Διόλου τυχαίως ο συγγραφεύς του πρώτου 
πανσλαβιστικού έργου, «Το Βασίλειον των Σλάβων» («Il regno degli Slavi», 
Πεζάρο, 1601), ήταν ο Δαλματός καθολικός ιερέας Μάβρο Ορμπίνι, ενώ και ο 
Γιούρι Κρίζανιτς, συγγραφεύς του εκδοθέντος ολίγες δεκαετίες αργότερον 
πονήματος «Ιστορία του σλαβισμού» (1661, Μόσχα), ο κατεγράφη στην 
ιστορία των πολιτικών ιδεών ως εισηγητής του Πανσλαβισμού, ήταν Κροάτης 
και, όπως ο Ορμπίνι, Ρωμαιοκαθολικός ιερεύς. 
 
Στην Ρωσία η πρώτη πολιτική ομάς με σαφές πανσλαβιστικό πρόγραμμα 
υπήρξεν η «Εταιρεία των Ενωμένων Σλάβων», την οποία συνεκρότησαν μέλη 
της φιλελευθέρας συνωμοτικής ομάδος των περιβοήτων «Δεκεμβριστών». 
Μετά την αποτυχία της εξεγέρσεως των Δεκεμβριστών την διάπυρο σκυτάλη 
του Πανσλαβισμού παρέλαβεν ο υπεσυντηρητικός καθηγητής του 
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μιχαήλ Πετρόβιτς Πογκόντιν, ο οποίος θα 



διατελέσει πρόεδρος της κύριας πανσλαβιστικής οργάνωσης στην Ρωσία  
«Μοσχοβίτικο Σλαβικό Φιλανθρωπικό Κομιτάτο» (Московский Славянский 
Блоготворительный Комитет). Αυτό ιδρύθη το 1858 με επισήμως δηλούμενο 
στόχο την συνδρομή σχολείων, βιβλιοθηκών και Εκκλησιών στις σλαβικές 
χώρες αλλά, κατ’ ουσίαν, την προώθηση πολιτικών στόχων 

 

Αναφερόμενοι συνοπτικώς στο λίαν αξιοσημείωτο κίνημα των Σλαβοφίλων και 
την επίδραση που είχε αυτό στην ρωσική σκέψη και στον ρωσικό πολιτισμό, 
εμνημονεύσαμε τον σπουδαίο Ρώσο στοχαστή Κωνσταντίν Λεόντιεφ, ο 
οποίος υπήρξε Σλαβόφιλος, φιλέλλην αλλά και πανσλαβιστής. Στο πρόσωπόν 
του θα επανέλθουμε, λόγω της εξαιρετικής του δραστηριότητος, 
τρισυποστάτου λόγω των ιδολογικών του ριζών που ανεφέρθησαν αμέσως 
ανωτέρω. Όμως χρήζει υπομνήσεως και διασφηνίσεως τι εστί  πανσλαβισμός: 
Είναι πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο πνευματικό, πολιτικό και πολιτιστικό 
δόγμα, το οποίον  ανεπτύχθη κατά τον 19ον  αλλά και στις αρχές του 20ου  
αιώνος, αποσκοπούσε δε στην πολιτική συνένωση όλων των σλαβικών λαών 
σε ένα ενιαίο Ομοσπονδιακό κράτος, υπό ρωσικόν έλεγχο. Στην 
πραγματικότητα υπήρξεν ένα ιδεολογικό πρόσχημα, ένα πρακτικό 
προκάλυμμα  και μια ηθικοπνευματική  ιδεολογία της μακροπνόου ρωσικής 
επεκτατικής πολιτικής.  

Η ιδεολογική αφετηρία του πρέπει να αναζητηθεί στους τελευταίους αιώνες 
του Μεσαίωνος. Ο Κροάτης καθολικός ιερομόναχος Μάουρο Ορμπίνι 
εδημιούργησεν το 1601 την θεωρία περί Σλάβων, η οποία μετεφράσθη από 
την ιταλική γλώσσα της αρχικής του δημοσιεύσεως περί του βασιλείου των 
Σλάβων και εδημοσιεύθη το 1772 στην ρωσική με εντολή του Αυτοκράτορος 
Μεγάλου Πέτρου, ώστε να αποτελέσει κομβικό εφαλτήρτιο  της πανσλαβικής 
πολιτικής. Ο Πανσλαβισμός υπερτονίζει ευφυώς τα πολυάριθμα κοινά 
στοιχεία των σλαβικών λαών, επιδιώκει την πολιτικήν ένωσή τους και 
επομένως την αύξηση της ισχύος τους. Ως ιδεολογία, εκαθοδήγησε και 
εβοήθησε τα μάλιστα στην ανακήρυξη της «Βουλγαρικής Εξαρχίας» το 1870, 
κατόπιν στην δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας το 1878, στην 
συνακόλουθο  προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από την Βουλγαρία το 



1885 και εν τέλει στην εκδίωξη των Ελλήνων της Βορείου Θράκης από τις 
πανάρχαιες πατρογονικές τους εστίες.  

Εξεκίνησεν από την επισήμανση της προδήλου συγγενείας των σλαβικών 
γλωσσών και εξελίχθη σε ισχυρό ευρύ κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας των 
σλαβικών λαών από τους Αυστριακούς, τους Ούγγρους και τους Οθωμανούς 
δυνάστες τους, υποστηρίζων την ένωση τους σ' ένα κράτος ή σε μία 
Συνομοσπονδία ανεξαρτήτων σλαβικών κρατών. Στην αυστροουγγρική 
επικράτεια υπεβοήθησε στην ανάπτυξη του εθνικισμού μεταξύ των Σλάβων, 
ενώ στην αυτοκρατορική Ρωσία έλαβε συντηρητικοτέρα χροιά και οι εκεί 
Σλαβόφιλοι αντιπαρετέθησαν με όσους υπεστήριζαν πολιτικοκοινωνικές  
μεταρρυθμίσεις ανάλογες με εκείνες των κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Ο 
όρος προετάθη το 1826 από τον Σλοβάκο νομικό και συγγραφέα Γιάν Χέρκελ 
(1786-1853) και το περιεχόμενό του δεν ήταν σαφές.  

Πρώτος κήρυξ της ιδέας θεωρείται ο Όσιος Νέστωρ ο Χρονογράφος της 
Λαύρας των Σπηλαίων, ο Ρώσος, Το 1113 έγραψε το περίφημο Χρονικόν του, 
πού περιλαμβάνει την ρωσική ιστορία από το 850 ως το 1110. Ο όσιος, χωρίς 
να σταματήσει ποτέ την συγγραφή, εκοιμήθη ειρηνικώς το 1114. Ο Κύριος τον 
εδόξασε με την αφθαρσία του τιμίου λειψάνου του. Ισχυρίσθηκε ότι, οι Σλάβοι 
ήσαν μία από τις 70 φυλές απογόνους του Ιάφεθ, οι οποίες αργότερα έλαβαν 
διάφορα ονόματα. Στα μέσα του 15ου αιώνος ενεφανίσθη ο Κροάτης 
φιλόσοφος και ιστορικός Βίνκο Πριμπόγεβιτς με το διάσημο κείμενό του «Περί 
της προελεύσεως και της δόξης των Σλάβων». Τον ηκολούθησαν ο Κροάτης 
καθολικός ιερεύς Γεώργιος Κριζάνιτς τον 17ον  αιώνα και ο Σλοβάκος ιδρυτής 
της συγχρόνου εθνολογίας νομικός, αυτοκρατορικός αρχι- βιβλιοθηκάριος των 
Αψβούργων και λυρικός ποιητής Άνταμ Φράντιζεκ Κόλαρ ντε Κερεστέν τον 
18ον αιώνα (ο αποκαλούμενος και «Σλοβένος Σωκράτης»). Σκοπός τους ήταν 
να αντιμετωπίσουν την απειλή των ισχυρών γειτόνων τους Τούρκων, 
Ούγγρων και Γερμανών, οι οποίοι επανειλημμένα είχαν κατακτήσει τα μικρά 
σλαβικά κράτη της Ευρώπης. Επίσης σημαίνων πανσλαβιστής τον 19ον αιώνα 
υπήρξεν ο Σλοβάκος φιλόσοφος, γλωσσολόγος και ποιητής Λούντοβιτ 
Βέλισλαβ Στουρ συγγραφεύς του βιβλίου «Ο σλαβισμός και ο κόσμος του 
μέλλοντος». Σε αυτόν οφείλεται η διάσημη φράση: « Κάθε έθνος έχει τον 
χρόνο του υπό  τον ήλιο του Θεού. Και η φιλύρα (σύμβολο των Σλάβων) 
ανθίζει όταν η δρυς (σύμβολο των γερμανικών λαών) έχει από μακρού 
πεθάνει !» 

Το πρώτο Κεντρικό Σλαβικό Κομιτάτο, ιδρύθηκε στη Ρωσία το 1845, κι είχε ως 
στόχο να προσηλυτίσει τους Βουλγάρους στην ιδέα του Ρωσικού 
Πανσλαβισμού, που θα έκανε πραγματικότητα τα οράματα του Τσάρου 
Μεγάλου Πέτρου για κάθοδο των Ρώσων στη «ζεστή θάλασσα» όπως 
ονόμαζαν το Αιγαίο πέλαγος. Κύρια προσπάθειά του, που υπηρετούσε τον 
πολιτικό στόχο της Ρωσίας, ήταν να πείθει τους Ουνίτες, (δηλαδή τους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς που είχαν ασπασθεί τον Καθολικισμό), στα 
Βαλκάνια να αναγνωρίσουν την Βουλγαρική Εξαρχία, χρησιμοποιών, κυρίως, 
ποικίλες ικανές υλικές και χρηματικές απολαβές. 

Ο Έλληνας πρέσβης στο Βελιγράδι, σε γραπτή του αναφορά το 1887 
αναφέρεται στο ιλιγγιώδες χρηματικό ποσό 4.000.000 φράγκων, το οποίο είχε 



δοθεί για την εξυπηρέτηση των εθνικών αναγκών της Σερβίας στην Μακεδονία 
από πλευράς των Ρώσων. [«....Προς εξαγοράν υπέρ των σερβικών 
υποθέσεων κυρίως Οθωμανών υπαλλήλων, οίτινες υπό των Βουλγάρων 
επίσης δωροδοκούμενοι, κατεδίωκον τους Σέρβους διδασκάλους…»] 
Νικόλαος Βλάχος, καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το 
Μακεδονικόν Ζήτημα ως φάσις του Ανατολικού Ζητήματος : 1878-1908», 
σελίδες 177-178.] Προκειμένου να επιτύχει  τον σκοπόν της η Ρωσική 
πολιτική, εβοήθησεν άλλοτε τους Βουλγάρους και άλλοτε τους Σέρβους, 
αρκετές φορές και τους δύο.  

Μετά την αποτυχία της Ρωσίας κατά στον 11ο  κατά σειράν Ρωσοτουρκικό 
πολέμο, ο οποίος ονομάσθηκε «Κριμαϊκός πόλεμος», την περίοδο 1853-56, η 
Ρωσία ενεφανίσθη ως προστάτης των λαών σλαβικής καταγωγής, δηλαδή 
των Σέρβων και των Βουλγάρων. Έκτοτε προσέλαβε χαρακτήρα επιθετικό και 
πολιτικό, επεδίωξε την αφύπνιση του εθνικισμού των σλαβικών φύλων και 
κυρίως της Βουλγαρίας, ενώ Βούλγαροι φοιτητές εστέλοντο για σπουδές στην 
Αγία Πετρούπολη και επέστρεφαν ώστε να εξαπλώσουν τον σλαβικό 
εθνοφυλετισμό, ενώ σταδιακώς επεχειρήθη μια ευρυτέρα προσπάθεια των 
Βουλγάρων να διεισδύσουν νοτιότερον. Στα πλαίσια αυτής της προσπαθείας, 
ήρχισε η συστηματική οικοδόμηση βουλγάρικων σχολείων, καθώς και ο 
διορισμός διδασκάλων και ιερέων που υπεστήριζαν τις απόψεις της 
Εξαρχείας, ακόμη και σε περιοχές όπου το βουλγάρικο στοιχείο ήταν 
μειοψηφικό, απαιτούσαν τις εκκλησίες των Ελλήνων και διεξαγωγή της Θείας 
λειτουργίας στην σλαβική, παύσαντες να μνημονεύουν τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη. Κατόπιν εξαπέλυσαν ανηλεή τρομοκρατία κατά των ελληνικών 
πληθυσμών. Η βουλγαρική προσπάθεια είχεν ως στόχο, την προσέλκυση των 
σλαβόφωνων πληθυσμών στην Εξαρχία, την καλλιέργεια βουλγαρικής 
συνειδήσεως, καθώς και την διείσδυση σε περιοχές με συμπαγή - μη 
βουλγαρικό- πληθυσμό, ώστε να δημιουργηθούν παντού ισχυροί βουλγαρικοί 
θύλακες.  

Στις 10 Μαρτίου 1870 εκδόθηκε σουλτανικό φιρμάνι για την ίδρυση της 
Βουλγαρικής Εξαρχίας, που αποτέλεσε και το πρώτο βήμα για την ίδρυση του 
Βουλγαρικού κράτους και περιελάμβανε τον όρο ότι: «...Αν τα 2/3 τουλάχιστον 
των ορθοδόξων κατοίκων μιας περιφερείας εκδηλώσουν την επιθυμία να 
υπαχθούν στην Εξαρχία, τότε η επαρχία αυτή ημπορεί να αποσπασθεί από 
την δικαιοδοσία του Πατριάρχου...». Η πρώτη πολιτική πράξη συνεργασίας 
μεταξύ Ρωσίας και Βουλγαρίας υπήρξεν η διαβόητος συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου (1878), που προέβλεπε την δημιουργίαν ενός μεγάλου 
Βουλγαρικού κράτους, αλλά εματαιώθη με την Βερολίνειο συνθήκη που 
συνήφθη τον ίδιο χρόνο.  

Ανάλογος προσπάθεια εξεδηλώθη και με στόχον την επέκταση των 
πανσλαβικών συμφερόντων στο Άγιον Όρος και περιελάμβανε, μεταξύ 
άλλων, προώθηση της ιδέας της διεθνοποιήσεως του Όρους, με την Ρωσία 
επικεφαλής της κινήσεως. Αυτή εξεκίνησεν αγώνα καταλήψεως κομβικών 
σημείων στον Άθω, με σκοπόν την «οργανωτική ανύψωσή» τους σε μονές και 
την συνακόλουθο  αύξηση των δικαιωμάτων τους, με απώτερο σκοπό τον 
ολοσχερή εκρωσσισμό του Αγίου Όρους. Η ρωσική πολιτική πρόβλεπε την 
δημιουργία πυκνού δικτύου σκητών, κελιών και καλυβών, στις οποίες διεβίωνε 



ρωσικό προσωπικό, αλλά και την κλιμακωτή κατάληψη μονών και σκητών. Η 
προσπάθεια τους εσυνάντησε την ανοχή της Ελληνικής πλευράς, η οποία 
αντιμετώπιζε με όλως παθητικόν τρόπο τις συνεχείς παραβιάσεις των διεθνών 
συνθηκών από ρωσικής πλευράς. Η προσπάθεια εξεκίνησε στην μονή του 
Αγίου Παντελεήμονος, όπου κατόπιν συμφωνίας, εγκατεστάθησαν τριάντα 
Ρώσοι μοναχοί, οι οποίοι (κατά παράβαση της αρχικής συμφωνίας), έγιναν 
ογδόντα το 1852 και περισσότεροι των εκατό το 1856, φθάνοντες στους 
τριακοσίους το 1873, με σημαντικό ποσοστό τους μάλιστα αποτελούμενο από 
πρώην αξιωματικούς του ρωσικού στρατού, αλλά ιδιαιτέρως του ναυτικού. 
Τότε και εξέλεξαν Ηγούμενο, τον Ρώσο μοναχό Μακάριο.  

Το πρώτο κτύπημα στη Ρωσική προσπάθεια στα σχέδια της για επεκτατισμό 
στο Άγιο Όρος, επέφερεν η εμφάνιση της αιρέσεως των Ονοματολατρών ή 
Ιησουϊτών, η οποία προεκάλεσε ικανή μείωση του αριθμού των Ρώσων 
μοναχών. Ιδρυτής της αιρέσεως ήταν ο μοναχός Ιλαρίων, που ζούσε στο 
μετόχιο «Σίμων ο Χαναναίος» της Μονής Παντελεήμονος, ο οποίος εδίδασκεν 
ότι η συνεχής απαγγελία του ονόματος του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Η 
αίρεση ξεκίνησε το 1907 με την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Επί των 
ορέων του Καυκάσου», το οποίον και δεν εθεωρήθη ορθόδοξο. Το τελειωτικό 
κτύπημα στην Ρωσική προσπάθεια επέφερε η επικράτηση των μπολσεβίκων, 
τον Οκτώβριον του 1917. 

 Έκτοτε η θρησκεία ετέθη υπό διωγμόν και ετερματίσθη κάθε υποστήριξη 
προς τους Ρώσους πανσλαβιστές μοναχούς, ενώ οι συνθήκες του Νεϊγύ, των 
Σεβρών και της Λωζάννης, ανεγνώρισαν την de jure κυριαρχία του Ελληνικού 
κράτους επί του Αγίου Όρους. Ολίγον αργότερον, ρωσικά αποσπάσματα  
απέσυραν βιαίως τους Ρώσους μοναχούς από το Όρος και εξεκένωσαν τα 
ρωσικά μοναστήρια από όλα τα αφιερώματα και τιμαλφή.  

Αντίστοιχα αθέμιτα μέσα εχρησιμοποίησεν επίσης η Βουλγαρία και εκτός από 
την μονή Ζωγράφου, βουλγαρικόν χαρακτήρα έλαβαν και η σκήτη της 
Κοιμήσεως Θεοτόκου ( ή του Ξυλουργού ), που ήταν η πρώτη κοινόβιος 
σκήτη. Η Βουλγαρία εξεμεταλλεύθη την δυσκολία της Ελληνικής πλευράς, 
κυρίως την περίοδο 1941-1944, στην διάρκεια της κατοχής της Ελλάδος, όταν 
προσεπάθησε να καταλάβει την Μονή Ζωγράφου, χρησιμοποιούσα γι' αυτόν 
τον σκοπό, τον βουλγαρικό στρατό, ενέργεια που ήλθε σε συνέχεια αναλόγων 
επιδιώξεων της περιόδου 1912-13.  

Την περίοδο εκείνη, ένας λόχος του Βουλγαρικού στρατού που είχε μεταβεί 
για προσκύνημα στη μονή Ζωγράφου, ηρνήθη να την εγκαταλείψει και ύψωσε 
την βουλγαρική σημαία. Οι στρατιώτες συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, ύστερα 
από πολιορκία, από 100 Έλληνες εθελοντές, κελιώτες και άλλους 
εργαζομένους σε μονές. Ο λόχος μετεφέρθη στον Πειραιά στις 21 Ιουνίου 
1913.  

Σημειωτέον ότι, ο όρος «πανσλαβισμός» εχρησιμοποιήθη για πρώτην φορά 
στην ελληνική δημοσία ζωή το 1855 και έκτοτε ενεγράφη εξάπαντος σε μια 
διαδικασία εμπλουτισμού του δημοσίου λόγου, με διασαφηνιστικούς 
νεολογισμούς που αντανακλούν την φόρτιση την οποίαν προκαλεί 
αναποτρέπτως μια ανθελληνική ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους μεγάλων 



δυνάμεων, απειλητικών για τον Ελληνισμό ή η κατευθυνομένη αφύπνιση 
εθνοτικών ομάδων, δυνάμει εθνοαποδομητικών του Ελληνισμού. 
 

 

Αναφερόμενοι συνοπτικώς στο λίαν αξιοσημείωτο κίνημα των Σλαβοφίλων και 
την επίδραση που είχε αυτό στην ρωσική σκέψη και στον ρωσικό πολιτισμό, 
εμνημονεύσαμε τον σπουδαίο Ρώσο στοχαστή Κωνσταντίν Λεόντιεφ, ο 
οποίος υπήρξε Σλαβόφιλος, φιλέλλην αλλά και πανσλαβιστής. Στο πρόσωπόν 
του θα επανέλθουμε, λόγω της εξαιρετικής του δραστηριότητος, 
τρισυποστάτου λόγω των ιδολογικών του ριζών που ανεφέρθησαν αμέσως 
ανωτέρω. Όμως χρήζει υπομνήσεως και διασφηνίσεως τι εστί  πανσλαβισμός: 
Είναι πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο πνευματικό, πολιτικό και πολιτιστικό 
δόγμα, το οποίον  ανεπτύχθη κατά τον 19ον  αλλά και στις αρχές του 20ου  
αιώνος, αποσκοπούσε δε στην πολιτική συνένωση όλων των σλαβικών λαών 
σε ένα ενιαίο Ομοσπονδιακό κράτος, υπό ρωσικόν έλεγχο. Στην 
πραγματικότητα υπήρξεν ένα ιδεολογικό πρόσχημα, ένα πρακτικό 
προκάλυμμα  και μια ηθικοπνευματική  ιδεολογία της μακροπνόου ρωσικής 
επεκτατικής πολιτικής.  

Η ιδεολογική αφετηρία του πρέπει να αναζητηθεί στους τελευταίους αιώνες 
του Μεσαίωνος. Ο Κροάτης καθολικός ιερομόναχος Μάουρο Ορμπίνι 
εδημιούργησεν το 1601 την θεωρία περί Σλάβων, η οποία μετεφράσθη από 
την ιταλική γλώσσα της αρχικής του δημοσιεύσεως περί του βασιλείου των 
Σλάβων και εδημοσιεύθη το 1772 στην ρωσική με εντολή του Αυτοκράτορος 
Μεγάλου Πέτρου, ώστε να αποτελέσει κομβικό εφαλτήρτιο  της πανσλαβικής 
πολιτικής. Ο Πανσλαβισμός υπερτονίζει ευφυώς τα πολυάριθμα κοινά 
στοιχεία των σλαβικών λαών, επιδιώκει την πολιτικήν ένωσή τους και 
επομένως την αύξηση της ισχύος τους. Ως ιδεολογία, εκαθοδήγησε και 
εβοήθησε τα μάλιστα στην ανακήρυξη της «Βουλγαρικής Εξαρχίας» το 1870, 
κατόπιν στην δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας το 1878, στην 
συνακόλουθο  προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από την Βουλγαρία το 
1885 και εν τέλει στην εκδίωξη των Ελλήνων της Βορείου Θράκης από τις 
πανάρχαιες πατρογονικές τους εστίες.  



Εξεκίνησεν από την επισήμανση της προδήλου συγγενείας των σλαβικών 
γλωσσών και εξελίχθη σε ισχυρό ευρύ κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας των 
σλαβικών λαών από τους Αυστριακούς, τους Ούγγρους και τους Οθωμανούς 
δυνάστες τους, υποστηρίζων την ένωση τους σ' ένα κράτος ή σε μία 
Συνομοσπονδία ανεξαρτήτων σλαβικών κρατών. Στην αυστροουγγρική 
επικράτεια υπεβοήθησε στην ανάπτυξη του εθνικισμού μεταξύ των Σλάβων, 
ενώ στην αυτοκρατορική Ρωσία έλαβε συντηρητικοτέρα χροιά και οι εκεί 
Σλαβόφιλοι αντιπαρετέθησαν με όσους υπεστήριζαν πολιτικοκοινωνικές  
μεταρρυθμίσεις ανάλογες με εκείνες των κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Ο 
όρος προετάθη το 1826 από τον Σλοβάκο νομικό και συγγραφέα Γιάν Χέρκελ 
(1786-1853) και το περιεχόμενό του δεν ήταν σαφές.  

Πρώτος κήρυξ της ιδέας θεωρείται ο Όσιος Νέστωρ ο Χρονογράφος της 
Λαύρας των Σπηλαίων, ο Ρώσος, Το 1113 έγραψε το περίφημο Χρονικόν του, 
πού περιλαμβάνει την ρωσική ιστορία από το 850 ως το 1110. Ο όσιος, χωρίς 
να σταματήσει ποτέ την συγγραφή, εκοιμήθη ειρηνικώς το 1114. Ο Κύριος τον 
εδόξασε με την αφθαρσία του τιμίου λειψάνου του. Ισχυρίσθηκε ότι, οι Σλάβοι 
ήσαν μία από τις 70 φυλές απογόνους του Ιάφεθ, οι οποίες αργότερα έλαβαν 
διάφορα ονόματα. Στα μέσα του 15ου αιώνος ενεφανίσθη ο Κροάτης 
φιλόσοφος και ιστορικός Βίνκο Πριμπόγεβιτς με το διάσημο κείμενό του «Περί 
της προελεύσεως και της δόξης των Σλάβων». Τον ηκολούθησαν ο Κροάτης 
καθολικός ιερεύς Γεώργιος Κριζάνιτς τον 17ον  αιώνα και ο Σλοβάκος ιδρυτής 
της συγχρόνου εθνολογίας νομικός, αυτοκρατορικός αρχι- βιβλιοθηκάριος των 
Αψβούργων και λυρικός ποιητής Άνταμ Φράντιζεκ Κόλαρ ντε Κερεστέν τον 
18ον αιώνα (ο αποκαλούμενος και «Σλοβένος Σωκράτης»). Σκοπός τους ήταν 
να αντιμετωπίσουν την απειλή των ισχυρών γειτόνων τους Τούρκων, 
Ούγγρων και Γερμανών, οι οποίοι επανειλημμένα είχαν κατακτήσει τα μικρά 
σλαβικά κράτη της Ευρώπης. Επίσης σημαίνων πανσλαβιστής τον 19ον αιώνα 
υπήρξεν ο Σλοβάκος φιλόσοφος, γλωσσολόγος και ποιητής Λούντοβιτ 
Βέλισλαβ Στουρ συγγραφεύς του βιβλίου «Ο σλαβισμός και ο κόσμος του 
μέλλοντος». Σε αυτόν οφείλεται η διάσημη φράση: « Κάθε έθνος έχει τον 
χρόνο του υπό  τον ήλιο του Θεού. Και η φιλύρα (σύμβολο των Σλάβων) 
ανθίζει όταν η δρυς (σύμβολο των γερμανικών λαών) έχει από μακρού 
πεθάνει !» 

Το πρώτο Κεντρικό Σλαβικό Κομιτάτο, ιδρύθηκε στη Ρωσία το 1845, κι είχε ως 
στόχο να προσηλυτίσει τους Βουλγάρους στην ιδέα του Ρωσικού 
Πανσλαβισμού, που θα έκανε πραγματικότητα τα οράματα του Τσάρου 
Μεγάλου Πέτρου για κάθοδο των Ρώσων στη «ζεστή θάλασσα» όπως 
ονόμαζαν το Αιγαίο πέλαγος. Κύρια προσπάθειά του, που υπηρετούσε τον 
πολιτικό στόχο της Ρωσίας, ήταν να πείθει τους Ουνίτες, (δηλαδή τους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς που είχαν ασπασθεί τον Καθολικισμό), στα 
Βαλκάνια να αναγνωρίσουν την Βουλγαρική Εξαρχία, χρησιμοποιών, κυρίως, 
ποικίλες ικανές υλικές και χρηματικές απολαβές. 

Ο Έλληνας πρέσβης στο Βελιγράδι, σε γραπτή του αναφορά το 1887 
αναφέρεται στο ιλιγγιώδες χρηματικό ποσό 4.000.000 φράγκων, το οποίο είχε 
δοθεί για την εξυπηρέτηση των εθνικών αναγκών της Σερβίας στην Μακεδονία 
από πλευράς των Ρώσων. [«....Προς εξαγοράν υπέρ των σερβικών 
υποθέσεων κυρίως Οθωμανών υπαλλήλων, οίτινες υπό των Βουλγάρων 



επίσης δωροδοκούμενοι, κατεδίωκον τους Σέρβους διδασκάλους…»] 
Νικόλαος Βλάχος, καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το 
Μακεδονικόν Ζήτημα ως φάσις του Ανατολικού Ζητήματος : 1878-1908», 
σελίδες 177-178.] Προκειμένου να επιτύχει  τον σκοπόν της η Ρωσική 
πολιτική, εβοήθησεν άλλοτε τους Βουλγάρους και άλλοτε τους Σέρβους, 
αρκετές φορές και τους δύο.  

Μετά την αποτυχία της Ρωσίας κατά στον 11ο  κατά σειράν Ρωσοτουρκικό 
πολέμο, ο οποίος ονομάσθηκε «Κριμαϊκός πόλεμος», την περίοδο 1853-56, η 
Ρωσία ενεφανίσθη ως προστάτης των λαών σλαβικής καταγωγής, δηλαδή 
των Σέρβων και των Βουλγάρων. Έκτοτε προσέλαβε χαρακτήρα επιθετικό και 
πολιτικό, επεδίωξε την αφύπνιση του εθνικισμού των σλαβικών φύλων και 
κυρίως της Βουλγαρίας, ενώ Βούλγαροι φοιτητές εστέλοντο για σπουδές στην 
Αγία Πετρούπολη και επέστρεφαν ώστε να εξαπλώσουν τον σλαβικό 
εθνοφυλετισμό, ενώ σταδιακώς επεχειρήθη μια ευρυτέρα προσπάθεια των 
Βουλγάρων να διεισδύσουν νοτιότερον. Στα πλαίσια αυτής της προσπαθείας, 
ήρχισε η συστηματική οικοδόμηση βουλγάρικων σχολείων, καθώς και ο 
διορισμός διδασκάλων και ιερέων που υπεστήριζαν τις απόψεις της 
Εξαρχείας, ακόμη και σε περιοχές όπου το βουλγάρικο στοιχείο ήταν 
μειοψηφικό, απαιτούσαν τις εκκλησίες των Ελλήνων και διεξαγωγή της Θείας 
λειτουργίας στην σλαβική, παύσαντες να μνημονεύουν τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη. Κατόπιν εξαπέλυσαν ανηλεή τρομοκρατία κατά των ελληνικών 
πληθυσμών. Η βουλγαρική προσπάθεια είχεν ως στόχο, την προσέλκυση των 
σλαβόφωνων πληθυσμών στην Εξαρχία, την καλλιέργεια βουλγαρικής 
συνειδήσεως, καθώς και την διείσδυση σε περιοχές με συμπαγή - μη 
βουλγαρικό- πληθυσμό, ώστε να δημιουργηθούν παντού ισχυροί βουλγαρικοί 
θύλακες.  

Στις 10 Μαρτίου 1870 εκδόθηκε σουλτανικό φιρμάνι για την ίδρυση της 
Βουλγαρικής Εξαρχίας, που αποτέλεσε και το πρώτο βήμα για την ίδρυση του 
Βουλγαρικού κράτους και περιελάμβανε τον όρο ότι: «...Αν τα 2/3 τουλάχιστον 
των ορθοδόξων κατοίκων μιας περιφερείας εκδηλώσουν την επιθυμία να 
υπαχθούν στην Εξαρχία, τότε η επαρχία αυτή ημπορεί να αποσπασθεί από 
την δικαιοδοσία του Πατριάρχου...». Η πρώτη πολιτική πράξη συνεργασίας 
μεταξύ Ρωσίας και Βουλγαρίας υπήρξεν η διαβόητος συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου (1878), που προέβλεπε την δημιουργίαν ενός μεγάλου 
Βουλγαρικού κράτους, αλλά εματαιώθη με την Βερολίνειο συνθήκη που 
συνήφθη τον ίδιο χρόνο.  

Ανάλογος προσπάθεια εξεδηλώθη και με στόχον την επέκταση των 
πανσλαβικών συμφερόντων στο Άγιον Όρος και περιελάμβανε, μεταξύ 
άλλων, προώθηση της ιδέας της διεθνοποιήσεως του Όρους, με την Ρωσία 
επικεφαλής της κινήσεως. Αυτή εξεκίνησεν αγώνα καταλήψεως κομβικών 
σημείων στον Άθω, με σκοπόν την «οργανωτική ανύψωσή» τους σε μονές και 
την συνακόλουθο  αύξηση των δικαιωμάτων τους, με απώτερο σκοπό τον 
ολοσχερή εκρωσσισμό του Αγίου Όρους. Η ρωσική πολιτική πρόβλεπε την 
δημιουργία πυκνού δικτύου σκητών, κελιών και καλυβών, στις οποίες διεβίωνε 
ρωσικό προσωπικό, αλλά και την κλιμακωτή κατάληψη μονών και σκητών. Η 
προσπάθεια τους εσυνάντησε την ανοχή της Ελληνικής πλευράς, η οποία 
αντιμετώπιζε με όλως παθητικόν τρόπο τις συνεχείς παραβιάσεις των διεθνών 



συνθηκών από ρωσικής πλευράς. Η προσπάθεια εξεκίνησε στην μονή του 
Αγίου Παντελεήμονος, όπου κατόπιν συμφωνίας, εγκατεστάθησαν τριάντα 
Ρώσοι μοναχοί, οι οποίοι (κατά παράβαση της αρχικής συμφωνίας), έγιναν 
ογδόντα το 1852 και περισσότεροι των εκατό το 1856, φθάνοντες στους 
τριακοσίους το 1873, με σημαντικό ποσοστό τους μάλιστα αποτελούμενο από 
πρώην αξιωματικούς του ρωσικού στρατού, αλλά ιδιαιτέρως του ναυτικού. 
Τότε και εξέλεξαν Ηγούμενο, τον Ρώσο μοναχό Μακάριο.  

Το πρώτο κτύπημα στη Ρωσική προσπάθεια στα σχέδια της για επεκτατισμό 
στο Άγιο Όρος, επέφερεν η εμφάνιση της αιρέσεως των Ονοματολατρών ή 
Ιησουϊτών, η οποία προεκάλεσε ικανή μείωση του αριθμού των Ρώσων 
μοναχών. Ιδρυτής της αιρέσεως ήταν ο μοναχός Ιλαρίων, που ζούσε στο 
μετόχιο «Σίμων ο Χαναναίος» της Μονής Παντελεήμονος, ο οποίος εδίδασκεν 
ότι η συνεχής απαγγελία του ονόματος του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Η 
αίρεση ξεκίνησε το 1907 με την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Επί των 
ορέων του Καυκάσου», το οποίον και δεν εθεωρήθη ορθόδοξο.  

Το τελειωτικό κτύπημα στην Ρωσική προσπάθεια επέφερε η επικράτηση των 
μπολσεβίκων, τον Οκτώβριον του 1917. Έκτοτε η θρησκεία ετέθη υπό 
διωγμόν και ετερματίσθη κάθε υποστήριξη προς τους Ρώσους πανσλαβιστές 
μοναχούς, ενώ οι συνθήκες του Νεϊγύ, των Σεβρών και της Λωζάννης, 
ανεγνώρισαν την de jure κυριαρχία του Ελληνικού κράτους επί του Αγίου 
Όρους. Ολίγον αργότερον, ρωσικά αποσπάσματα  απέσυραν βιαίως τους 
Ρώσους μοναχούς από το Όρος και εξεκένωσαν τα ρωσικά μοναστήρια από 
όλα τα αφιερώματα και τιμαλφή.  

Αντίστοιχα αθέμιτα μέσα εχρησιμοποίησεν επίσης η Βουλγαρία και εκτός από 
την μονή Ζωγράφου, βουλγαρικόν χαρακτήρα έλαβαν και η σκήτη της 
Κοιμήσεως Θεοτόκου ( ή του Ξυλουργού ), που ήταν η πρώτη κοινόβιος 
σκήτη. Η Βουλγαρία εξεμεταλλεύθη την δυσκολία της Ελληνικής πλευράς, 
κυρίως την περίοδο 1941-1944, στην διάρκεια της κατοχής της Ελλάδος, όταν 
προσεπάθησε να καταλάβει την Μονή Ζωγράφου, χρησιμοποιούσα γι' αυτόν 
τον σκοπό, τον βουλγαρικό στρατό, ενέργεια που ήλθε σε συνέχεια αναλόγων 
επιδιώξεων της περιόδου 1912-13.  

Την περίοδο εκείνη, ένας λόχος του Βουλγαρικού στρατού που είχε μεταβεί 
για προσκύνημα στη μονή Ζωγράφου, ηρνήθη να την εγκαταλείψει και ύψωσε 
την βουλγαρική σημαία. Οι στρατιώτες συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, ύστερα 
από πολιορκία, από 100 Έλληνες εθελοντές, κελιώτες και άλλους 
εργαζομένους σε μονές. Ο λόχος μετεφέρθη στον Πειραιά στις 21 Ιουνίου 
1913.  

Σημειωτέον ότι, ο όρος «πανσλαβισμός» εχρησιμοποιήθη για πρώτην φορά 
στην ελληνική δημοσία ζωή το 1855 και έκτοτε ενεγράφη εξάπαντος σε μια 
διαδικασία εμπλουτισμού του δημοσίου λόγου, με διασαφηνιστικούς 
νεολογισμούς που αντανακλούν την φόρτιση την οποίαν προκαλεί 
αναποτρέπτως μια ανθελληνική ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους μεγάλων 
δυνάμεων, απειλητικών για τον Ελληνισμό ή η κατευθυνομένη αφύπνιση 
εθνοτικών ομάδων, δυνάμει εθνοαποδομητικών του Ελληνισμού.  



 

Μετά την αποτυχία της Ρωσίας κατά στον 11ο  κατά σειράν Ρωσοτουρκικό 
πόλεμο, ο οποίος ονομάσθηκε «Κριμαϊκός πόλεμος», την περίοδο 1853-56, η 
Ρωσία ενεφανίσθη ως προστάτης των λαών σλαβικής καταγωγής, δηλαδή 
των Σέρβων και των Βουλγάρων. Έκτοτε προσέλαβε χαρακτήρα επιθετικό και 
πολιτικό, επεδίωξε την αφύπνιση του εθνικισμού των σλαβικών φύλων και 
κυρίως της Βουλγαρίας, ενώ Βούλγαροι φοιτητές εστέλοντο για σπουδές στην 
Αγία Πετρούπολη και επέστρεφαν ώστε να εξαπλώσουν τον σλαβικό 
εθνοφυλετισμό, ενώ σταδιακώς επεχειρήθη μια ευρυτέρα προσπάθεια των 
Βουλγάρων να διεισδύσουν νοτιότερον.  

Στα πλαίσια αυτής της προσπαθείας, ήρχισε η συστηματική οικοδόμηση 
βουλγάρικων σχολείων, καθώς και ο διορισμός διδασκάλων και ιερέων που 
υπεστήριζαν τις απόψεις της Εξαρχίας, ακόμη και σε περιοχές όπου το 
βουλγάρικο στοιχείο ήταν μειοψηφικό, απαιτούσαν τις εκκλησίες των Ελλήνων 
και διεξαγωγή της Θείας λειτουργίας στην σλαβική, παύσαντες να 
μνημονεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κατόπιν εξαπέλυσαν ανηλεή 
τρομοκρατία κατά των ελληνικών πληθυσμών. Η βουλγαρική προσπάθεια 
είχεν ως στόχο, την προσέλκυση των σλαβόφωνων πληθυσμών στην 
Εξαρχία, την καλλιέργεια βουλγαρικής συνειδήσεως, καθώς και την διείσδυση 
σε περιοχές με συμπαγή - μη βουλγαρικό- πληθυσμό, ώστε να 
δημιουργηθούν παντού ισχυροί βουλγαρικοί θύλακες.  

Στις 10 Μαρτίου 1870 εκδόθηκε σουλτανικό φιρμάνι για την ίδρυση της 
Βουλγαρικής Εξαρχίας, που αποτέλεσε και το πρώτο βήμα για την ίδρυση του 
Βουλγαρικού κράτους και περιελάμβανε τον όρο ότι: «...Αν τα 2/3 τουλάχιστον 
των ορθοδόξων κατοίκων μιας περιφερείας εκδηλώσουν την επιθυμία να 
υπαχθούν στην Εξαρχία, τότε η επαρχία αυτή ημπορεί να αποσπασθεί από 
την δικαιοδοσία του Πατριάρχου...». Η πρώτη πολιτική πράξη συνεργασίας 
μεταξύ Ρωσίας και Βουλγαρίας υπήρξεν η διαβόητος συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου (1878), που προέβλεπε την δημιουργίαν ενός μεγάλου 
Βουλγαρικού κράτους, αλλά εματαιώθη με την Βερολίνειο συνθήκη που 
συνήφθη τον ίδιο χρόνο.  

Ανάλογος προσπάθεια εξεδηλώθη και με στόχον την επέκταση των 
πανσλαβικών συμφερόντων στο Άγιον Όρος και περιελάμβανε, μεταξύ 



άλλων, προώθηση της ιδέας της διεθνοποιήσεως του Όρους, με την Ρωσία 
επικεφαλής της κινήσεως. Αυτή εξεκίνησεν αγώνα καταλήψεως κομβικών 
σημείων στον Άθω, με σκοπόν την «οργανωτική ανύψωσή» τους σε μονές και 
την συνακόλουθο  αύξηση των δικαιωμάτων τους, με απώτερο σκοπό τον 
ολοσχερή εκρωσσισμό του Αγίου Όρους. Η ρωσική πολιτική πρόβλεπε την 
δημιουργία πυκνού δικτύου σκητών, κελιών και καλυβών, στις οποίες διεβίωνε 
ρωσικό προσωπικό, αλλά και την κλιμακωτή κατάληψη μονών και σκητών. Η 
προσπάθεια τους εσυνάντησε την ανοχή της Ελληνικής πλευράς, η οποία 
αντιμετώπιζε με όλως παθητικόν τρόπο τις συνεχείς παραβιάσεις των διεθνών 
συνθηκών από ρωσικής πλευράς. Η προσπάθεια εξεκίνησε στην μονή του 
Αγίου Παντελεήμονος, όπου κατόπιν συμφωνίας, εγκατεστάθησαν τριάντα 
Ρώσοι μοναχοί, οι οποίοι (κατά παράβαση της αρχικής συμφωνίας), έγιναν 
ογδόντα το 1852 και περισσότεροι των εκατό το 1856, φθάνοντες στους 
τριακοσίους το 1873, με σημαντικό ποσοστό τους μάλιστα αποτελούμενο από 
πρώην αξιωματικούς του ρωσικού στρατού, αλλά ιδιαιτέρως του ναυτικού. 
Τότε και εξέλεξαν Ηγούμενο, τον Ρώσο μοναχό Μακάριο.  

Το πρώτο κτύπημα στη Ρωσική προσπάθεια, στα σχέδια της για επεκτατισμό 
στο Άγιο Όρος, επέφερεν η εμφάνιση της αιρέσεως των Ονοματολατρών ή 
Ιησουϊτών, η οποία προεκάλεσε ικανή μείωση του αριθμού των Ρώσων 
μοναχών. Ιδρυτής της αιρέσεως ήταν ο μοναχός Ιλαρίων, που ζούσε στο 
μετόχιο «Σίμων ο Χαναναίος» της Μονής Παντελεήμονος, ο οποίος εδίδασκεν 
ότι η συνεχής απαγγελία του ονόματος του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Η 
αίρεση ξεκίνησε το 1907 με την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Επί των 
ορέων του Καυκάσου», το οποίον και δεν εθεωρήθη ορθόδοξο. Το τελειωτικό 
κτύπημα στην Ρωσική προσπάθεια επέφερε η επικράτηση των μπολσεβίκων, 
τον Οκτώβριον του 1917. Έκτοτε η θρησκεία ετέθη υπό διωγμόν και 
ετερματίσθη κάθε υποστήριξη προς τους Ρώσους πανσλαβιστές μοναχούς, 
ενώ οι συνθήκες του Νεϊγύ, των Σεβρών και της Λωζάννης, ανεγνώρισαν την 
de jure κυριαρχία του Ελληνικού κράτους επί του Αγίου Όρους. Ολίγον 
αργότερον, ρωσικά αποσπάσματα  απέσυραν βιαίως τους Ρώσους μοναχούς 
από το Όρος και εξεκένωσαν τα ρωσικά μοναστήρια από όλα τα αφιερώματα 
και τιμαλφή.  

Αντίστοιχα αθέμιτα μέσα εχρησιμοποίησεν επίσης η Βουλγαρία και εκτός από 
την μονή Ζωγράφου, βουλγαρικόν χαρακτήρα έλαβαν και η σκήτη της 
Κοιμήσεως Θεοτόκου (ή του Ξυλουργού), που ήταν η πρώτη κοινόβιος σκήτη. 
Η Βουλγαρία εξεμεταλλεύθη την δυσκολία της Ελληνικής πλευράς, κυρίως την 
περίοδο 1941-1944, στην διάρκεια της κατοχής της Ελλάδος, όταν 
προσεπάθησε να καταλάβει την Μονή Ζωγράφου, χρησιμοποιούσα γι' αυτόν 
τον σκοπό, τον βουλγαρικό στρατό, ενέργεια που ήλθε σε συνέχεια αναλόγων 
επιδιώξεων της περιόδου 1912-13.  

Την περίοδο εκείνη, ένας λόχος του Βουλγαρικού στρατού που είχε μεταβεί 
για προσκύνημα στη μονή Ζωγράφου, ηρνήθη να την εγκαταλείψει και ύψωσε 
την βουλγαρική σημαία. Οι στρατιώτες συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, ύστερα 
από πολιορκία, από 100 Έλληνες εθελοντές, κελιώτες και άλλους 
εργαζομένους σε μονές. Ο λόχος μετεφέρθη στον Πειραιά στις 21 Ιουνίου 
1913.  



Σημειωτέον ότι, ο όρος «πανσλαβισμός» εχρησιμοποιήθη για πρώτην φορά 
στην ελληνική δημοσία ζωή το 1855 και έκτοτε ενεγράφη εξάπαντος σε μια 
διαδικασία εμπλουτισμού του δημοσίου λόγου, με διασαφηνιστικούς 
νεολογισμούς που αντανακλούν την φόρτιση την οποίαν προκαλεί 
αναποτρέπτως μια ανθελληνική ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους μεγάλων 
δυνάμεων, απειλητικών για τον Ελληνισμό ή η κατευθυνομένη αφύπνιση 
εθνοτικών ομάδων, δυνάμει εθνοαποδομητικών του Ελληνισμού.  

Έχει ήδη αναφερθεί προτέρως ότι, τον ρόλον του δευτέρου εθνικού κέντρου 
του Ελληνισμού κατά τον 19ο και τον πρώιμο 20ο αιώνα, (ήτοι της 
πατριαρχικής Κωνσταντινουπόλεως) στην πάλη έναντι της πανσλαβιστικής 
«συνωμοσίας» αγνοεί και διαστρέφει η νεοτέρα ιστοριογραφία (εν πολλοίς 
αντεθνιστικής και αντιχριστιανικής «προδιαθέσεως»).  

Ουδόλως όμως αγνοεί την μείζονα βαρύτητα της επιρροής της Βασιλευούσης 
και του Πατριαρχείου, ο πολύς Ρώσος φιλόσοφος, συγγραφεύς, ιστορικός και 
πολιτικός επιστήμων Κωνσταντίν Νικολάγεβιτς Λεόντιεφ, ο οποίος εμφατικώς 
και εμμόνως ετόνισεν ότι ο Ελληνισμός διέθετε δύο εθνικά κέντρα, γεγονός 
που κατά την εκτίμησή του δεν ήταν πάντοτε επωφελές για τους Έλληνες.  

Στο σύνολον των συλλογισμών του μεγάλου Ρώσου  ανήκει και η (όχι 
ανυπόστατος) σκέψη ότι, ειδικώς όσον αφορά στο εκκλησιαστικό πρόβλημα, 
το οποίον προεκλήθη την περίοδον 1870-2 μετά  την «κατόπιν σουλτανικής 
αδείας» ανακήρυξη της βουλγαρικής Εξαρχίας, οι Έλληνες δεν ήσαν άμοιροι 
ευθυνών. Ανταποδίδει την συλλογιστική περί του «εθνοφυλετικού» 
αντιχριστιανικού συστατικού της Σλαβοφίλου μερίδος γράφων σαφώς στο 
«Σλαβοφιλία και επερχόμενο πεπρωμένο της Ρωσίας» («Славянофильство 
и грядущие судбы России», επανέκδοση 2010 Μόσχα, σελίς 496) : «…Το 
φυλετικό κριτήριο εβάρυνε και στις σχέσεις των ίδιων των Ελλήνων με την 
Εκκλησία, αφού και αυτοί εχρησιμοποίησαν την θρησκεία ως πολιτικό 
εργαλείο». Εδώ υπονοεί σαφώς την αιφνιδίως και «πραξικοπηματικώς» 
πραγματοποιηθείσα ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της ελλαδικής Εκκλησίας.  

Βεβαίως η άποψή του αυτή διόλου δεν ημπόδισε τελικώς τον ελληνολάτρη και 
βυζαντινόφιλο Λεόντιεφ από το να λάβει ισχυρώς θέση υπέρ του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την εξελισσομένη διένεξή του με τους 
Βουλγάρους εθνικιστές, η οποία ως γνωστόν κατέληξε εν τέλει στο διαβόητον 
βουλγαρικό Σχίσμα, το οποίον μάλιστα επισημοποιήθηκε με την «καταδίκη 
του εθνοφυλετισμού» των Σλάβων, από την μεγάλη σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου (1872).  



 

Οι απαρχές του εν πολλοίς ρωσικοκινήτου επεκτατικού Πανσλαβισμού πρέπει 
να αναζητηθούν σε ένα δραστικό και πολυεπίπεδο σύνολο αντιλήψεων που 
εκαλλιεργήθη ήδη από την 3η  δεκαετία του 19ου  αιώνος. Αντιλήψεων οι 
οποίες  παρέμειναν δραστήριες Και ιδιαιτέρως δημοφιλείς κατά τις τρεις 
επόμενες δεκαετίες στους επαλλήλους κύκλους των Σλαβοφίλων.  

Επρόκειτο μάλλον για ένα σύνολο αλληλεπικαλυπτομένων και εν μέρει 
ομογενοποιημένων ιδεών - και όχι για ένα συστηματικώς διαρθρωμένο 
φιλοσοφικό οικοδόμημα – ιδεών σχετικών με τον ειδικό κοσμοϊστορικό, οιονεί 
σωτηριακό - μεσσιανικό, ρόλο τον οποίον επρόκειτο να αναλάβει στη διεθνή 
σκηνή η Ρωσία αντλούσα έμπνευση και δύναμη προς τούτο από την 
Ορθόδοξο χριστιανική πίστη και από τις ρωμαλέες  παραδόσεις του σλαβικού 
παρελθόντος της. (Χoμιακόφ, Κυριέφκσυ, Αξάκοφ και πολλοί διανοούμενοι 
υπήρξαν  οι πρωτεργάτες και πομποί των ιδεών αυτών). 
  
Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι από τους Σλαβοφίλους, με την 
αξιοπρόσεκτο εξαίρεση του Αξάκοφ, δεν αντελαμβάνοντο την πλανητική και 
κοσμοϊστορική αποστολή της Ρωσίας με όρους «ιμπεριαλιστικής» 
επεκτάσεως, εφόσον ο κεντρικός άξων της σκέψεώς τους δεν ήταν πολιτικός 
αλλά κατά το πλέιστον πολιτισμικός και δη ιστορικοφιλοσοφικός. [Ενδελεχής 
ανάλυση από τον Πωλονοεβραίο ιστορικό Ρίτσαρντ Πάϊπς στο σπουδαίο έργο 
του «Russian Conservatism and Its Critics. A Study in Political Culture», 
(Λονδίνο, 2007)]. 

Μολονότι η σκέψη των Σλαβοφίλων διεποτίζετο, μεταξύ άλλων, από τις πηγές 
όπου αντλούσαν ταυτοχρόνως οι σύγχρονοι και αντίπαλοί τους 
«Δυτικίζοντες», δηλαδή από  την ευρυτάτη ιδεαλιστική φιλοσοφία του Χέγκελ 
και του Σέλινγκ, οι Σλαβόφιλοι επέμεναν κατά κόρον στην ανάδειξη του 
«αντιθετικού - ανταγωνιστικού διπόλου» Ευρώπη - Ρωσία, μάλιστα δε με 
πάθος, ένταση και έμφαση ποικίλουσα από στοχαστή σε στοχαστή, καθώς το 
μυθικο-ιστορικό ρωσικό παρελθόν δεν προσελάμβανε τοτεμικό χαρακτήρα 
αλλά μάλλον λειτουργούσε ως ισχυρότατο έναυσμα στοχαστικής συνθέσως  
διαφορετικών «ομοτρόπων» επιρροών. Η Ρωσία, ως πλατωνικόν «τρίτον τι», 
ως «Γ’ Ρώμη», μη  ανήκουσα  στην Ευρώπη μηδέ στην Ασία, εκλήθη να 
ανασυνθέσει και να καταστήσει παγκόσμιο τον βαθύτατα εμβαπτισμένο στην 



ορθοδοξία σλαβικό πολιτισμό της. Και αυτή η δραστηριότης εξεδηλώθη σε μια 
περίοδο κατά την οποίαν η κρίση του δυτικού πολιτισμικού προτύπου, 
ορθολογιστικού, μηχανιστικού, «φιλελευθέρου» και απροσώπου, εσφράγιζε 
την καλπάζουσα και μη ανασχέσιμο παρακμή της υλόφρονος Ευρώπης.  

Η κατά το δυνατόν απροκατάληπτη εκ μέρους μας μελέτη του πολυδυνάμου 
και πολυεπιπέδου σλαβοκεντρικού ζητήματος, εκτενεστάτη και ενίοτε 
αντιφατική, πράγματι είναι σε θέση να κλονίσει τις οποιεσδήποτε αβαθείς 
βεβαιότητές μας, αλλά συνάμα και να επισφραγίσει  το αίτημα της 
«παγκοσμίου εποπτείας – τοπικής ενεργείας», το οποίον αποτελεί πολιτισμικό 
και πολιτικό πρόταγμα των Ελλήνων Εθνικιστών.  
 
Το «οικείον» απαρτιώνεται μόνον προσλαμβανόμενο κατοπτρικώς μέσω της 
εμβριθούς σπουδής του «αλλοτρίου», χαλυβδώνεται και αποτελεί πυλώνα 
ειλικρινούς και δημιουργικής αυτογνωσίας   

Άξια μελέτης είναι η συνοπτική και πλήρης αφήγηση του Ρώσου («εμικγκρέ») 
ιστορικού και σοβιετολόγου, καθηγητού της Ρωσικής Ιστορίας στο 
Pennsylvania State University Σεργκέϊ Βασίλιεβιτς Ουτέτσιν (1921-2004)  στο 
έργον του : «Russian Political Thought. A Concise History», Νέα Υόρκη 
(Λονδίνο 1964), ο οποίος υποδεικνύει ομού με τον Πανσλαβισμό και την 
κίνηση της «εδαφικότητος» (подвиничества), ως ισχυρές προεκτάσεις της 
σλαβοφιλικής θεωρίας.  

Επίσης σημαντική αξία έχει και η  μελέτη της Γελένα Μιλόϊκοβιτς - Ντιούριτς : 
«Panslavism and the National Identity in Russia and the Balkan, 1830-1880: 
Images of the Self and Others», (Νέα Υόρκη 1994), η οποία θεωρεί τον 
Πανσλαβισμό από μιαν εντελώς διαφορετική οπτική γωνία, του αναγνωρίζει 
λειτουργία ενός ενοποιητικού «σχεσιακού» γεγονότος και όχι μιας 
προεσχηματισμένης απειλής προς την τότε καθεστηκυία ισορροπία μεγάλων 
και περιφερικών δυνάμεων, όπως συνήθως αυτή ερμηνεύεται.  

Προφανώς το  ιδιαιτέρως βαρύνον ζήτημα της Σλαβοφιλίας και του 
Πανσλαβισμού με τις πολυδύναμες αποτυπώσεις του στον Ελληνισμό απαιτεί 
πέραν των ξένων μελετών και μιαν επισκόπηση - τουλάχιστον απανθισματική 
(κατ' ανάγκην χώρου) - και στην νεοτέρα ελληνική ιστοριογραφία, αρχής 
γενομένης από τα τέλη του 19ου  αιώνος.  
 
Ο μείζων ιστορικός του β’ ημίσεως του 19ου αιώνος, νομικός, συγγραφεύς και 
διάσημος δημοσιογράφος, Κωνσταντινοπολίτης   Επαμεινώνδας Κυριακίδης 
(1861-1939) στο πόνημά του «Ιστορία του σύγχρονου Ἑλληνισμού. Απὸ της 
ιδρύσεως του Βασιλείου της Ελλάδος μέχρι των ημερών μας 1832-1892», 
ανεφέρθη με πάθος και δριμύτητα κατά του Πανσλαβισμού, (αρνούμενος 
στους Βουλγάρους ακόμη και την ιδιότητα του έθνους και) υποδεικνύων τους 
Ρώσους ως τον κύριο μοχλό της αναρρήσεώς των Βουλγάρων σε βάθρο 
εθνότητος, η οποία συνεπώς «ευλόγως και δικαίως» αξιώνει την αυτοδιάθεσή 
της. Επιπλέον έθεσε ιδιαιτέρως στο στόχαστρο της κριτικής του την 
πολυεπίπεδο δράση του «εν Κωνσταντινουπόλει» πρεσβευτή της Ρωσίας, 
του διαβοήτου ανθέλληνος στρατηγού Νικολάϊ Παύλοβιτς Ιγνάτιεφ.  
 
Ο διακεκριμένος νομικός και  υπουργός, γερουσιαστής και εκδότης  του 19ου  



αιώνος των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνος, Γεώργιος Φιλάρετος 
(«Ξενοκρατία καὶ βασιλεία ἐν Ἑλλάδι [1821-1897]», (1897), μολονότι 
υπερετόνισε τον ανθελληνικό ρόλο της Αγγλίας ακόμα και στις υπέρ της 
Βουλγαρίας διευθετήσεις της περιόδου, έκρινε με ακραιφνώς 
γεωστρατηγικούς όρους την πολιτική της Ρωσίας και εμέμφθη όσους 
παρασυρόμενοι από το «ομόδοξον» ήλπιζαν ανοήτως στη βοήθειά της, 
παραβλέποντες τον σκληρό ρεαλισμόν των διεθνών σχέσεων, από τον 
οποίον ευλόγως και βεβαίως εδιέπετο και η πολιτική της Αγίας Πετρουπόλεως 
έναντι του «καχεκτικού κρατιδίου» μας. Η όποια σλαβοφοβία δεν ήσκησε την 
παραμικρά επίδραση στην κρίση του. 
 
Σπουδαία κείμενα που αφορούν στο ζήτημα είναι επίσης  τα πονήματα του 
μεγάλου πατριώτη  ιστορικού, καθηγητού Βυζαντινής και Συγχρόνου Ιστορίας 
του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκού  Ιωάννου Βογιατζίδη 
(1877-1961) : «Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού : μελέτη 
αναγνωσθείσα εν τω εν Θεσσαλονίκη συνελθόντι συνεδρίω εθνικών δικαίων 
την 5ην Ιουνίου 1946», Εκδόσεις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,  (1946) 
και «Το γόητρον της νίκης των Ρώσσων και ο πανσλαβισμός» (1948).  
 
Προφανώς μελετώντες το δρώμενο Σλαφοφιλία – Πανσλαβισμός δεν  
ημπορούμε να αγνοήσουμε τον ο μεγάλο ιστορικό, βυζαντινολόγο και 
Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Άμαντο («Ἱστορικαὶ σχέσεις Ἑλλήνων, Σέρβων καὶ 
Βουλγάρων», (Αθήνα 1949), ο οποίος μάλιστα συνέγραψε σε μιαν εποχή που 
ήταν ολοφάνερη η υπέρ των εθνοπροδοτών του ΚΚΕ δράση των Σλάβων 
γειτόνων μας και δεν εφείσθη κατηγοριών και  απαξιωτικών χαρακτηρισμών 
για τους Βουλγάρους και τον εν γένει ρόλο του Πανσλαβισμού στην 
κομμουνιστική ανταρσία.  
 
Ο κομμουνιστής συγγραφεύς Τάσος Βουρνάς («Ιστορία της νεότερης και 
σύγχρονης Ελλάδας, τόμος Α΄: Από την Επανάσταση του 1821 ως το κίνημα 
στο Γουδί», (Αθήνα 1997), υιοθετεί φανερά και ξεκάθαρα την αντιβρετανική 
οπτική γωνία του Φιλαρέτου, χωρίς όμως να συνεισφέρει τίποτα στον 
εμπλουτισμό της σχετικής αντιβρετανικής προβληματικής.  
 
Ο αντικειμενικός και .... αριστερός πατριώτης (!), αείμνηστος ιστορικός -με 
ιδιαιτέρα επιρροή στην σύγχρονη ιστοριογραφία-  Νικόλαος Σβορώνος 
(«Επισκόπηση της νεοελληνικής Ιστορίας») εστιάζει επί του ελεεινού ρόλου 
της Αγγλίας στην ύπουλη ανάδευση των πανσλαβικών φοβιών του 
Ελληνισμού. Της Αγγλίας η οποία πάντα ελειτούργησε εναντίον των 
αλυτρωτικών δικαίων του Ελληνισμού.  
 
Στην πλέον πρόσφατη εργογραφία  της ιστοριογραφικής παραγωγής,  που 
άπτεται ποικιλοτρόπως του σλαβοκεντρικού προβλήματος (Σλαβοφιλία-
Πανσλαβισμός), έχουν καταγραφεί ποικίλες διακριτές τάσεις : 
 
Η ιστορικός, καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου (1944-2009), στο πόνημά της : 
«Ιδεολογικές διαδρομές. Πολιτική, γλώσσα και κοινωνία 1871-1909», [στον 5ο  
τόμο «Τα χρόνια της σταθερότητας, 1871-1909. Η οικονομική ανάπτυξη του 
Ελληνισμού», (Αθήνα 2003), του νεοεποχίτικου κοσμοπολίτικου και 



διεθνιστικού μεγάλου συλλογικού έργου : «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 
1770-2000»] κάνει λόγο για «κατασκευή εχθρών από την κυρίαρχη ιδεολογία» 
και για ..... «εθνικιστικό λόγο» που αρθρώνεται με άξονα την σλαβική απειλή. 
Μάλιστα με βάση αυτήν την αυθαίρετη,  δαιμονολογικού τύπου 
επιχειρηματολογία  αναγνωρίζει, (εσφαλμένα), στον «αντισλαβισμό» ρόλο 
κομβικού χαρακτήρα της ελληνικής Εθνικιστικής Ιδεολογίας (για αυτήν, όπως 
και του λοιπούς «προοδευτικούς» «δημοκράτες», χρησιμοποιείται απαξιωτικά 
ο όρος «εθνικιστικός» -προς προληπτικό στιγματισμό οιασδήποτε εκφοράς 
δημοσίου, απλώς αυτοπροσδιοριστικού λόγου με όρους προστασίας και 
στοιχειώσεως της ελληνικής ιδιοπροσωπείας- και καταμαρτυρεί την εμμονή 
της εθνοαποδομητικής μερίδας).  
 
Ο Κώστας Κωστής, καθηγητής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο βιβλίο του  
«Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας - Η διαμόρφωση του νεοελληνικού 
κράτους 18ος -21ος αιώνας», (Αθήνα, 2013), εκθέτει περιγραφικά  τα γεγονότα, 
δίχως να  αναλύει και να ερμηνεύει τα άδηλα, δόλια και «υπόγεια» ρεύματα 
που τα προξενούν και τα νοηματοδοτούν.  
 
Στο κείμενό του αγνοεί παντελώς την εύλογο κατά την οθωνική περίοδο του 
ελληνικού βασιλείου απόπειρα ελληνοσλαβικής προσεγγίσεως προς 
συκρότηση αντιοθωμανικής συμμαχίας, ενώ ορθώς στιγματίζει τις εγγενείς 
αδυναμίες του ξενοδούλου ή ξενοκινήτου νεο-«ελληνικού» κράτους, όπου οι 
άρχουσες τάξεις  του Βασιλείου απεδείχθησαν ανίκανες να εκμεταλλευθούν τις 
οιεσδήποτε ευκαιρίες της τότε διεθνούς συγκυρίας.  
 
Ο ιστορικός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, στο έργο του 
«Ελληνική εξωτερική πολιτική 1830-1981», επανεξετάζει ενδελεχώς την 
παραδοσιακή αφήγηση για τον ρωσικό  ρόλο στην περίοδο του βουλγαρικού 
Σχίσματος και υπογραμμίζει σαφώς την εμμονική αδιαλλαξία του βουλγαρικού 
εθνικισμού ως παράγοντος διεθνικής και ενδοχριστιανικής ρήξεως ενώ 
απαλύνει κατά τι την επικριτική εκτίμηση της προσωπικότητος  του δαιμόνιου 
Ιγνάτιεφ, αποδίδων καλύτερο περίγραμμά του απ΄ ότι μας έχει συνηθίσει η 
ελληνική ιστοριογραφία, γιά το ζήτημα της εξαρχικής διανέξεως  των 
Βουλγάρων με το Φανάρι.  
 
Οι περισσότερον «ψυχρές» και μη δαιμονολογικές εκτιμήσεις περί του 
ανθέλληνος   Ιγνάτιεφ και του πανσλαβιστικού δρωμένου είχαν επισημανθεί 
επίσης στο βιβλίο «Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια - Από το 1821 μέχρι 
σήμερα» των πανεπιστημιακών ιστορικών Αθανασίου Βερέμη και Ιωάννη 
Κολλιόπουλου, Αθήνα, 2006, καθώς και στο  «The Unification of Greece 
(1770-1923)», Λονδίνο 1972, του  Άγγλου ιστορικού και πανεπιστημιακού, 
Ντάγκλας Ντέϊκιν (1935-1974). ομοτίμου καθηγητή της Iστορίας στο Κολέγιο 
Μπίρκμπεκ του Πανεπιστημίου του  Λονδίνου ιδιαίτερα γνωστού στον χώρο 
των Νεοελληνικών σπουδών.  
 



 
 
Προφανώς το  ιδιαιτέρως βαρύνον ζήτημα της Σλαβοφιλίας και του 
Πανσλαβισμού με τις πολυδύναμες αποτυπώσεις του στον Ελληνισμό απαιτεί 
πέραν των ξένων μελετών και μιαν επισκόπηση - τουλάχιστον απανθισματική 
(κατ' ανάγκην χώρου) - και στην νεοτέρα ελληνική ιστοριογραφία, αρχής 
γενομένης από τα τέλη του 19ου  αιώνος.  
 
Ο μείζων ιστορικός του β’ ημίσεως του 19ου αιώνος, νομικός, συγγραφεύς και 
διάσημος δημοσιογράφος, Κωνσταντινοπολίτης   Επαμεινώνδας Κυριακίδης 
(1861-1939) στο πόνημά του «Ιστορία του σύγχρονου Ἑλληνισμού. Απὸ της 
ιδρύσεως του Βασιλείου της Ελλάδος μέχρι των ημερών μας 1832-1892», 
ανεφέρθη με πάθος και δριμύτητα κατά του Πανσλαβισμού, (αρνούμενος 
στους Βουλγάρους ακόμη και την ιδιότητα του έθνους και) υποδεικνύων τους 
Ρώσους ως τον κύριο μοχλό της αναρρήσεώς των Βουλγάρων σε βάθρο 
εθνότητος, η οποία συνεπώς «ευλόγως και δικαίως» αξιώνει την αυτοδιάθεσή 
της. Επιπλέον έθεσε ιδιαιτέρως στο στόχαστρο της κριτικής του την 
πολυεπίπεδο δράση του «εν Κωνσταντινουπόλει» πρεσβευτή της Ρωσίας, 
του διαβοήτου ανθέλληνος στρατηγού Νικολάϊ Παύλοβιτς Ιγνάτιεφ.  
 
Ο διακεκριμένος νομικός και  υπουργός, γερουσιαστής και εκδότης  του 19ου  
αιώνος των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνος, Γεώργιος Φιλάρετος 
(«Ξενοκρατία καὶ βασιλεία ἐν Ἑλλάδι [1821-1897]», (1897), μολονότι 
υπερετόνισε τον ανθελληνικό ρόλο της Αγγλίας ακόμα και στις υπέρ της 
Βουλγαρίας διευθετήσεις της περιόδου, έκρινε με ακραιφνώς 
γεωστρατηγικούς όρους την πολιτική της Ρωσίας και εμέμφθη όσους 
παρασυρόμενοι από το «ομόδοξον» ήλπιζαν ανοήτως στη βοήθειά της, 
παραβλέποντες τον σκληρό ρεαλισμόν των διεθνών σχέσεων, από τον 
οποίον ευλόγως και βεβαίως εδιέπετο και η πολιτική της Αγίας Πετρουπόλεως 
έναντι του «καχεκτικού κρατιδίου» μας. Η όποια σλαβοφοβία δεν ήσκησε την 
παραμικρά επίδραση στην κρίση του. 
 
Σπουδαία κείμενα που αφορούν στο ζήτημα είναι επίσης  τα πονήματα του 
μεγάλου πατριώτη  ιστορικού, καθηγητού Βυζαντινής και Συγχρόνου Ιστορίας 
του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκού  Ιωάννου Βογιατζίδη 
(1877-1961) : «Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού : μελέτη 
αναγνωσθείσα εν τω εν Θεσσαλονίκη συνελθόντι συνεδρίω εθνικών δικαίων 



την 5ην Ιουνίου 1946», Εκδόσεις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,  (1946) 
και «Το γόητρον της νίκης των Ρώσσων και ο πανσλαβισμός» (1948).  
Προφανώς μελετώντες το δρώμενο Σλαφοφιλία – Πανσλαβισμός δεν  
ημπορούμε να αγνοήσουμε τον μεγάλο ιστορικό, βυζαντινολόγο και 
Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Άμαντο («Ἱστορικαὶ σχέσεις Ἑλλήνων, Σέρβων καὶ 
Βουλγάρων», (Αθήνα 1949), ο οποίος μάλιστα συνέγραψε σε μιαν εποχή που 
ήταν ολοφάνερη η υπέρ των εθνοπροδοτών του ΚΚΕ δράση των Σλάβων 
γειτόνων μας και δεν εφείσθη κατηγοριών και  απαξιωτικών χαρακτηρισμών 
για τους Βουλγάρους και τον εν γένει ρόλο του Πανσλαβισμού στην 
κομμουνιστική ανταρσία.  
 
Ο κομμουνιστής συγγραφεύς Τάσος Βουρνάς («Ιστορία της νεότερης και 
σύγχρονης Ελλάδας, τόμος Α΄: Από την Επανάσταση του 1821 ως το κίνημα 
στο Γουδί», (Αθήνα 1997), υιοθετεί φανερά και ξεκάθαρα την αντιβρετανική 
οπτική γωνία του Φιλαρέτου, χωρίς όμως να συνεισφέρει τίποτα στον 
εμπλουτισμό της σχετικής αντιβρετανικής προβληματικής. Ο αντικειμενικός και 
.... αριστερός πατριώτης (!), αείμνηστος ιστορικός - με ιδιαιτέρα επιρροή στην 
σύγχρονη ιστοριογραφία - Νικόλαος Σβορώνος («Επισκόπηση της 
νεοελληνικής Ιστορίας») εστιάζει επί του ελεεινού ρόλου της Αγγλίας στην 
ύπουλη ανάδευση των πανσλαβικών φοβιών του Ελληνισμού. Της Αγγλίας η 
οποία πάντα ελειτούργησε εναντίον των αλυτρωτικών δικαίων του 
Ελληνισμού.  
 
Στην πλέον πρόσφατη εργογραφία  της ιστοριογραφικής παραγωγής,  που 
άπτεται ποικιλοτρόπως του σλαβοκεντρικού προβλήματος (Σλαβοφιλία-
Πανσλαβισμός), έχουν καταγραφεί ποικίλες διακριτές τάσεις : 
 
Η ιστορικός, καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου (1944-2009), στο πόνημά της : 
«Ιδεολογικές διαδρομές. Πολιτική, γλώσσα και κοινωνία 1871-1909», [στον 5ο  
τόμο «Τα χρόνια της σταθερότητας, 1871-1909. Η οικονομική ανάπτυξη του 
Ελληνισμού», (Αθήνα 2003), του νεοεποχίτικου κοσμοπολίτικου και 
διεθνιστικού μεγάλου συλλογικού έργου : «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 
1770-2000»] κάνει λόγο για «κατασκευή εχθρών από την κυρίαρχη ιδεολογία» 
και για ..... «εθνικιστικό λόγο» που αρθρώνεται με άξονα την σλαβική απειλή. 
Μάλιστα με βάση αυτήν την αυθαίρετη,  δαιμονολογικού τύπου 
επιχειρηματολογία  αναγνωρίζει, (εσφαλμένα), στον «αντισλαβισμό» ρόλο 
κομβικού χαρακτήρα της ελληνικής Εθνικιστικής Ιδεολογίας (για αυτήν, όπως 
και του λοιπούς «προοδευτικούς» «δημοκράτες», χρησιμοποιείται απαξιωτικά 
ο όρος «εθνικιστικός» -προς προληπτικό στιγματισμό οιασδήποτε εκφοράς 
δημοσίου, απλώς αυτοπροσδιοριστικού λόγου με όρους προστασίας και 
στοιχειώσεως της ελληνικής ιδιοπροσωπείας- και καταμαρτυρεί την εμμονή 
της εθνοαποδομητικής μερίδας).  
 
Ο Κωστας Κωστής, καθηγητής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο βιβλίο του  
«Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας - Η διαμόρφωση του νεοελληνικού 
κράτους 18ος -21ος αιώνας», (Αθήνα, 2013), εκθέτει περιγραφικά  τα γεγονότα, 
δίχως να  αναλύει και να ερμηνεύει τα άδηλα, δόλια και «υπόγεια» ρεύματα 
που τα προξενούν και τα νοηματοδοτούν. Στο κείμενό του αγνοεί παντελώς 



την εύλογο κατά την οθωνική περίοδο του ελληνικού βασιλείου απόπειρα 
ελληνοσλαβικής προσεγγίσεως προς συκρότηση αντιοθωμανικής συμμαχίας, 
ενώ ορθώς στιγματίζει τις εγγενείς αδυναμίες του ξενοδούλου ή ξενοκινήτου 
νεο-«ελληνικού» κράτους, όπου οι άρχουσες τάξεις  του Βασιλείου 
απεδείχθησαν ανίκανες να εκμεταλλευθούν τις οιεσδήποτε ευκαιρίες της τότε 
διεθνούς συγκυρίας.  
 
Ο ιστορικός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, στο έργο του 
«Ελληνική εξωτερική πολιτική 1830-1981», επανεξετάζει ενδελεχώς την 
παραδοσιακή αφήγηση για τον ρωσικό  ρόλο στην περίοδο του βουλγαρικού 
Σχίσματος και υπογραμμίζει σαφώς την εμμονική αδιαλλαξία του βουλγαρικού 
εθνικισμού ως παράγοντος διεθνικής και ενδοχριστιανικής ρήξεως ενώ 
απαλύνει κατά τι την επικριτική εκτίμηση της προσωπικότητος  του δαιμόνιου 
Ιγνάτιεφ, αποδίδων καλύτερο περίγραμμά του απ΄ ότι μας έχει συνηθίσει η 
ελληνική ιστοριογραφία, γιά το ζήτημα της εξαρχικής διανέξεως  των 
Βουλγάρων με το Φανάρι.  
 
Οι περισσότερον «ψυχρές» και μη δαιμονολογικές εκτιμήσεις περί του 
ανθέλληνος   Ιγνάτιεφ και του πανσλαβιστικού δρωμένου είχαν επισημανθεί 
επίσης στο βιβλίο «Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια - Από το 1821 μέχρι 
σήμερα» των πανεπιστημιακών ιστορικών Αθανασίου Βερέμη και Ιωάννη 
Κολλιόπουλου, Αθήνα, 2006, καθώς και στο  «The Unification of Greece 
(1770-1923)», Λονδίνο 1972, του  Άγγλου ιστορικού και πανεπιστημιακού, 
Ντάγκλας Ντέϊκιν (1935-1974), ομοτίμου καθηγητή της Iστορίας στο Κολέγιο 
Μπίρκμπεκ του Πανεπιστημίου του  Λονδίνου ιδιαιτέρως γνωστού στον χώρο 
των Νεοελληνικών σπουδών.  
 
Υπενθυμίζεται πάντως ότι εν πολλοίς η «μήτρα» του Πανσλαβισμού, η 
Σλαβοφιλία, υπήρξε μια ρωσική προσαρμογή μεταφυσικών τάσεων της 
γερμανικής ιδεαλιστικής φιλοσοφίας και, εν γένει, ρευμάτων δυτικής 
προελεύσεως γύρω από την αποστολή και το πρωτείο του ρωσικού λαού, 
συνάμα όμως και περί την εξαγγελία παγκοσμίων αξιών. Συμφώνως προς 
τους σλαβοφίλους, ο λατινικός και ο γερμανικός πολιτισμός βρίσκονταν πλέον 
σε παρακμή και μοιραίως οι νέες ηθικές αξίες θα προέρχονταν από τους 
«ιστορικώς νεαρούς» σλαβικούς λαούς, μάλιστα δε από τον ρωσικό, ο οποίος 
διατηρούσε καθαρές τις ψυχικές δυνάμεις και τις αρχέγονες αρετές του.  
 
Η ρωσική «εν Χριστώ ταπεινοφροσύνη» εφέρετο ως  διαμετρικώς αντίθετη 
προς την ρωμαϊκή παράδοση της ισχύος,(αλλά η Ρωσία επιζητούσε να 
καταστεί η «Νέα Ρώμη»), όπως  και στο ιπποτικό πνεύμα του ευρωπαϊκού 
Μεσαίωνος (ενώ ιχνηλατούσε την αφιερωματική τροχιά της στην πορεία των 
μυθικών πλανοδίων «Μπογκατύρ», των ενθέων πλανοδίων Ρώσων 
θαυματουργών ιπποτών). Η «Εκκλησία» της Ρώμης δεν αποτελεί παρά την 
τροποιημένη και φενακίζουσα συνέχεια της αρχαίας παγανιστικής ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. 
 
 Το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως ήταν καρπός της λατινικής 
σχολαστικής μονομερείας, πού ανεκήρυξε το «Filioque» σε απαρέγκλιτο 
δόγμα πίστεως, αποσπώσα εαυτήν από την εκκλησιαστική ενότητα και 
εκπίπτουσα στον υλόφρονα ορθολογισμό, (του οποίου αργότερον υπήρξαν 



αναπόφευκτες συνέπειες ο προτεσταντισμός και η αθεΐα). Μόνον η 
Ορθόδοξος Εκκλησία δεν αποσυνετέθη από τον ορθολογισμό και μόνον αυτή 
έχει, σε πλήρη, αρμονική και ορθή σύνθεση την ενότητα και την ελευθερία. Ο 
προτεσταντισμός έχει την ελευθερία χωρίς την ενότητα, ενώ ο παπισμός 
διαθέτει την ενότητα χωρίς την ελευθερία. Πάντως, παρά την έμμονο 
φιλορθόδοξο και βυζαντινολατρική στάση τους οι Σλαβόφιλοι εδέχθησαν 
πολλές προτεσταντικές επιδράσεις. 
 

 

Στην Ανατολική Ορθόδοξο Εκκλησία ο Ησυχασμός είναι μια πολυεπίπεδος 
μυστικιστική παράδοση προσευχής και κατ΄ επέκταση εσωτερικής Ενθέου 
Αναζητήσεως. Συνέδεσε βαθύτατα και  ισχυρότατα την θεολογική  στοιχείωση 
της Ελληνικής Βυζαντινής Εκκλησίας και της αδελφής Ρωσικής Εκκλησίας, 
ενώ επίσης διεπότισε τον μοναστικό τους ασκητισμό. 

Ο Ησυχασμός, ως ζωή «εν αγίω Πνεύματι», συνιστά την ζείδωρο πεμπτουσία 
της εκκλησιαστικής Παραδόσεως, ταυτιζόμενος ακριβώς με το δραστικό αυτό 
περιεχόμενο που περικλείει και εκφράζει ο όρος «Ορθοδοξία» [παράγεται - 
από το ορθός (σωστός) και δόξα (σκέψη, πίστη, διδασκαλία)]. Ορθοδοξία 
εκτός της Ησυχαστικής παραδόσεως είναι ουσία αδιανόητος και πράξει 
ανύπαρκτος. Η Ησυχαστική πρακτική αποτελεί την «λυδία λίθο» για την 
καταδοκιμασία και την ταυτοποιητική αναγνώριση της αυθεντικής 
χριστιανικότητος. Ο Ησυχασμός, ανταποκρινόμενος στον σκοπό της 
παρουσίας της Εκκλησίας ως «Σώματος Χριστού» στον κόσμο, ημπορεί να 
χαρακτηρισθεί και «ασκητική θεραπευτική αγωγή», όπως ανέφερεν ο 
πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης, Ρωμανίδης έγκειται δε στην προσπάθεια 
αποκαταστάσεως της «νοεράς λειτουργίας», εντός της καρδίας του 
Χριστιανού. [Ο πατήρ Ρωμανίδης (1927 - 2001) υπήρξεν  ένας από τους 
μεγαλυτέρους Ορθοδόξους θεολόγους του 20ου  αιώνος και  συνάμα 
ανακαινιστής της Ορθοδόξου Θεολογίας, με την επιστροφή της στην 
γνησιότητα της αγιοπατερικής Παραδόσεως.] 
 
Βεβαίως απαραίτητος προϋπόθεση της Ησυχαστικής πράξεως είναι η 
αγιογραφική διάκριση μεταξύ νοός  («πνεύματος» του ανθρώπου) καί λόγου 
(διανοίας).  Η Πάτριος σοφία δια στόματος του φιλοσόφου Επιχάρμου του 



Κώου είχε σαφώς  αποφανθεί «νους ορά και νους ακούει !» ήδη από του 5ου 
π. Χ. Αιώνος. 
 
Ο νους, εκκλησιαστικώς θεωρούμενος, είναι ο «οφθαλμός» της ψυχής και 
συνάμα το όργανον της  «θεογνωσίας» (Θεογνωσία, θεοπτία, όραση του 
Θεού ή θέα του Θεού, αποκαλείται στην ορθόδοξο θεολογία, η δυνατότης του 
ανθρώπου να μετέχει στην αλήθεια του θείου όντος). Κατά την Παράδοση, 
κατά την κανονική του λειτουργία ο νους εδράζεται στην καρδία. Όταν 
αδρανοποιηθεί η λειτουργία του (πτώση), τότε συγχέεται με την διάνοια και 
τους εξ αυτής γενομένους λογισμούς. Στην φυσική του λειτουργία, ως «Ναός 
Θεού», ο νους είναι έμπλεος χάριτος και προσεύχεται αδιαλείπτως. Διαθέτει 
δηλαδή την «αέναο μνήμη» του Θεού (δραστικώς και αενάως αναδευομένη 
νοερά ευχή) και προετοιμάζει τον άνθρωπο για την ένωσή του με το Θεό 
(«θέωση»).  
 
Η Νοερά προσευχή, συνεπώς, είναι η φυσική λειτουργία του νου μέσα στη 
καρδία, (η οποία συνεπώς πέραν από την βιολογική της λειτουργία, έχει και 
πνευματική). Η προσευχητική λειτουργία του νου εντός της καρδίας είναι ένα 
σύστημα ασύλληπτο -και γι΄αυτό άγνωστο- στην επιστήμη. Αυτή κατά την 
ορθόδοξο χριστιανική θεολογία είναι η τελεία προσευχή, που κατορθώνεται 
όταν ο νους ελευθερωθεί από την υποδούλωσή του στην λογική, ατα πάθη 
και ατον περιβάλλοντα κόσμο, οπότε και επιστρέφει στην καρδία. Έτσι, η 
νοερά προσευχή γίνεται με το νου μέσα στην καρδιά, ενώ η λογική προσευχή 
γίνεται με τη λογική. [Στα πλαίσια της Ορθοδοξίας ο όρος «νοερά προσευχή» 
αναφέρεται συνήθως στην μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν 
με». Αυτή είναι μια προσευχή που ημπορεί κανείς να λέγει κάθε στιγμή, αλλά 
και σε δύσκολες στιγμές της ζωής του νοερώς, ιδιαιτέρως δε όταν ευρίσκεται 
εκτός ναού]. 

Με βάση την εντολή του Κυρίου ημών Χριστού στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο 
6:6 [«Συ όμως, όταν θέλης να προσευχηθής, προτίμα το ιδιαίτερον δωμάτιόν 
σου, κλείσε την θύραν και κάμε την προσευχήν σου στον Πατέρα σου, που 
είναι αόρατος και σαν κρυμμένος. Και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα πλέον 
απόκρυφα, θα σου αποδώση εις τα φανερά την αμοιβήν σου».]  η Ησυχαστική 
παράδοση είναι μια διαδικασία αποσύρσεως «επί τα έσω», στροφής  προς 
την ενδοτέρα ύπαρξη, με ταυτόχρονο παύση των αισθήσεων, προκειμένου να 
επιτευχθεί η  βιωματική γνώση του Θεού. 

Από ιστορικής απόψεως η «ησυχία» ως όρος ανευρίσκεται στα πατερικά 
κείμενα του 4ου  και 5ου  αιώνος και φέρεται ότι διεδόθη από κέντρα του 
Ορθοδόξου Μοναχισμού όπως η μονή της Aγίας Aικατερίνης στο Σινά. 
Πρόκειται για έναν όρο συμβατικό, ο οποίος περιγράφει την μέθοδο 
προσευχής και του δυναμικού διαλογισμού των μοναχών μέσω της ηρεμίας 
του εσωτερικού εαυτού. 

Μεταγενέστερον, στην βυζαντινή κοινωνία, ο όρος διευρύνθη ώστε να 
περιλάβει όχι μόνον την συγκεκριμένη μέθοδο προσευχής αλλά και το σχετικό 
πνευματικό ρεύμα, που υπεστήριζε ότι ο Θεός ημπορεί να αποκαλυφθεί στον 
άνθρωπο όταν εκείνος τον αναζητά αδιαλείπτως με την προσευχή του νοός ή 
με την προσευχή της καρδίας. Στην υστεροβυζαντινή περίοδο ο Ησυχασμός 



υπήρξεν σημείον τριβής μεταξύ διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων, όπως 
επίσης και πεδίον εκδηλώσεως πολιτικών και κοινωνικών ερίδων, με 
αποτέλεσμα ο όρος να χρησιμοποιείται εν τέλει για την περιγραφή ενός λίαν 
ευρέος συνόλου θρησκευτικοπολιτικών και κοινωνικών κινημάτων του 14ου  
και 15ου  αιώνος στο Βυζάντιον. Επισημαίνεται ότι τα πολιτικοκοινωνικά 
πράγματα και η θεολογία συνεπορεύθησαν  και συνεπλάκησαν σε μιαν 
παρατεταμένη και αυξομειουμένη κρίση, ως δύο όψεις της αυτής 
πραγματικότητος : της «βυζαντινής» κοινωνίας. 

Για να αποφύγει τα αδιέξοδα του Σχολαστικισμού  και κατόπιν τα αδιέξοδα του  
Ρασιοναλισμού, όπου παγιδευθείσα η Καθολική Δύση απώλεσε την 
δυνατότητα οντολογικώς θεμελιωμένης κοινωνίας αλλά και και οντολογικήν 
ελευθερία- ο Ησυχασμός, ο οποίος αποτελεί τον βαθύτερο σκληρό πυρήνα 
της Ορθοδόξου χριστιανικής θεολογίας, διέκρινε την θεία ουσία από τις θείες 
ενέργειες. [ Ο Σχολαστικισμός ήταν φιλοσοφικό ρεύμα και μαθησιακή μέθοδος 
η οποία αποσκοπούσε στην  συμφιλίωση της φιλοσοφίας των αρχαίων 
κλασικών φιλοσόφων, όπως ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων, με την μεσαιωνική 
θεολογία και, γενικότερον, στην ερμηνεία των φυσικών φαινομένων με βάση 
τις χριστιανικές αρχές. Αυτή η φιλοσοφική μέθοδος αντιλήψεως των 
πραγμάτων εδιδάσκετο  από καθηγητές των μεσαιωνικών πανεπιστημίων από 
τον 12ον  έως τον 14ον  αιώνα. Ο Ρασιοναλισμός (ή ορθολογισμός) είναι η 
συνολική φιλοσοφική κατεύθυνση που αποδέχεται ως απόλυτον γνώμονα και 
αφετηρία της γνώσεως την λογική σκέψη. Σύμφωνα με τους ορθολογιστές 
φιλοσόφους, η γνώση μας για τον κόσμο προέρχεται κατά το πλείστον από τον 
ίδιο τον ορθό λόγο, του οποίου τα βασικά στοιχεία ημπορούν να αναζητηθούν 
στο νου μας.]. 

Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Θεόληπτος (1250-1322) και ο Πατριάρχης 
Aθανάσιος ο Α' στα τέλη του 13ου  και στις αρχές του 14ου  αιώνος υπήρξαν οι  
γεννήτριες εκκλησιαστικές προσωπικότητες   του βυζαντινού  Ησυχασμού των 
υστεροβυζαντινών χρόνων. Ο Θεόληπτος ήταν Μητροπολίτης Φιλαδελφείας 
(1283-1322), εξόχως ανθενωτικός και φανατικός αντίπαλος των Αρσενιατών, 
που εγνώρισε στον Άθω την μυστικιστική μοναχική ζωή της οποίας κατέστη 
υποστηρικτής και θεωρείται πρόδρομος του Ησυχασμού. Τα συγγράμματά 
του περιλαμβάνουν θρησκευτική ποίηση, πραγματείες περί μοναχισμού, 
δοκίμια με ανθενωτικό και αντιαρσενιτικό περιεχόμενο και επιστολές στην 
Πριγκήπισσα Ειρήνη Χούμναινα Παλαιολογίνα της οποίας ήταν πνευματικός 
πατήρ. Ο Αθανάσιος ο Α' ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης (1289-1293 και 
1303-1309), μέγας υπέρμαχος της ηθικής ζωής και του μοναχισμού, ο οποίος 
ενδιεφέρθη ενεργότατα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πτωχών 
στην πόλη. Εξαιτίας της δράσεώς του αυτής ανεκηρύχθη και Άγιος της 
Εκκλησίας ολίγον προ του 1368. 

Ο Ησυχασμός εξεκίνησε ως πνευματική κίνηση που εδίδασκε ότι η 
επικοινωνία με τον Θεό είναι εφικτή  μέσω του προσωπικού διαλογισμού και 
της προσευχής εν συνδυασμώ με συγκεκριμένες σωματικές ασκήσεις, οι 
οποίες βοηθούν την αυτοσυγκέντρωση. Σκοπός αυτής της διαδικασίας του 
ιδιοτύπου ασκητικού «raja yoga» ήταν η «Θέωση», δηλαδή η προσωπική 
εμβίωση του Θείου Φωτός (του φωτός από το όρος Θαβώρ κατά την Aγία 
Γραφή) από τον προσευχόμενο, το οποίον απεκαλύπτετο αιφνιδίως εμπρός 



του. Aυτή η αυστηρά μυσταγωγική πνευματικότης εσυνοδεύετεο από μιαν 
ασκητική άποψη ζωής, παντελή αδιαφορία για τον υλικό πλούτο και συνεχή 
φροντίδα για τους πτωχούς.  
 
Ως προϋπόθεση για να συμβούν όλα αυτά θεωρούσαν το να πιστεύει ο 
προσευχόμενος σε δύο βασικές αρχές: πρώτον ότι η προσωπική 
ολοκλήρωση και επικοινωνία με το Θεό είναι δυνατή μόνο μέσα στο χώρο της 
Εκκλησίας και δεύτερον ότι κανένα άλλο μη χριστιανικό σύστημα σκέψης δεν 
μπορεί να ανταγωνιστεί στο μυαλό των χριστιανών την αποκάλυψη του 
Xριστού. 
 
Oι Πατριάρχες της Βασιλευούσης των αρχών του 14ου αιώνος με βάση αυτήν 
τους την πίστη στην μοναχική αυστηρότητα, στην χριστιανική ηθική και στο 
κοινωνικόν ενδιαφέρον για τους πτωχούς εγκαινίασαν την ρωμαλέα 
Ησυχαστική κίνηση.  
 
Aπό αυτήν το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέκτησε δύναμη η οποία συχνά  του 
επέτρεψε να ακολουθεί πολιτική διαφορετική ακόμη και από τον 
Αυτοκράτορα, ειδικώς στο θέμα των σχέσεων με την παπική Δύση, αλλά και 
να διατηρεί άρρηκτο την επιρροή του επί των σλαβικών χωρών. 
 
Κατά τους Ησυχαστές, ο Θεός υπάρχει και «εντός της ουσίας Του» (στο 
επίπεδο δε αυτό είναι παντελώς απρόσιτος) και «εκτός της ουσίας Του», 
δηλαδή ο Θεός δεν παραμένει έγκλειστος και προκαθορισμένος στην ουσία 
Του, αλλά υπάρχει «υποστατικώς» (προσωπικώς) και αυτοαποκαλύπτεται 
στον άνθρωπο, καλών τον άνθρωπο σε κοινωνία μαζί Του, στο επίπεδον των 
θείων ενεργειών Του, δια των οποίων ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό, με το να 
γίνεται «κατά χάριν» και ο ίδιος Θεός και να βιώνει την Θέωση. 

Αντικειμενικός σκοπός του Ησυχασμού είναι η κάθαρση της καρδίας καί του 
νοός, από τα πάθη (μεταβολή των διαβλητών παθών σε αδιάβλητα) και από 
τους λογισμούς (όλους, καλούς και κακούς), αντιστοίχως. Η διαδικασία αυτή, 
πατερικώς καλείται θεραπεία, διότι μέσω αυτής θεραπεύεται ο νους και 
ανακτά την πράγματι ανωτέρα φυσική λειτουργία του.  

Τότε το Άγιον Πνεύμα προσεύχεται («εντυγχάνει», - Προς Ρωμαίους 8, 27 -«ο 
δε εραυνών τας καρδίας οίδεν τι το φρόνημα του πνεύματος ότι κατά θεόν 
εντυγχάνει υπέρ αγίων») σε αυτόν «αδιαλείπτως» (Προς Θεσσαλινικείς Α΄ 5, 
17), ενώ η διάνοια συνεχίζει την ιδικήν της φυσική – λογική / λογιστική  
λειτουργία.  

Συναφώς, πρέπει τέλος να λεχθεί, ότι και ο Ινδουισμός αποδέχεται και 
γνωρίζει την ύπαρξη του νοός (manas) και με τις ιδικές του μεθόδους τον 
κενώνει από τους λογισμούς. Λόγω όμως της αγνοίας του Χριστού και ως εκ 
του πλασματολατρικού του προσανατολισμού, αδυνατεί να τον «πληρώσει» 
με την (άκτιστο) χάρη Θεού. Έτσι, η για πολλούς χριστιανούς αναιτίως 
σκανδαλιστική «σύμπτωση» Ορθοδοξίας και Ινδουισμού, περιορίζεται στα 
φαινόμενα και στα επιφαινόμενα των δρωμένων.  

 



 

Για να αποφύγει τα αδιέξοδα του Σχολαστικισμού  και κατόπιν τα αδιέξοδα του  
Ρασιοναλισμού, όπου παγιδευθείσα η Καθολική Δύση απώλεσε την 
δυνατότητα οντολογικώς θεμελιωμένης κοινωνίας, αλλά συνάμα απώλεσε και 
την οντολογικήν ελευθερία - ο Ησυχασμός, ο οποίος αποτελεί τον βαθύτερο 
σκληρό πυρήνα της Ορθοδόξου χριστιανικής θεολογίας, διέκρινε την θεία 
ουσία από τις θείες ενέργειες.  

[ Ο Σχολαστικισμός ήταν φιλοσοφικό ρεύμα και μαθησιακή μέθοδος η οποία 
αποσκοπούσε στην  συμφιλίωση της φιλοσοφίας των αρχαίων κλασικών 
φιλοσόφων, όπως ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων, με την μεσαιωνική θεολογία 
και, γενικότερον, στην ερμηνεία των φυσικών φαινομένων με βάση τις 
χριστιανικές αρχές. Αυτή η φιλοσοφική μέθοδος αντιλήψεως των πραγμάτων 
εδιδάσκετο  από καθηγητές των μεσαιωνικών πανεπιστημίων από τον 12ον  
έως τον 14ον  αιώνα. Ο Ρασιοναλισμός (ή ορθολογισμός) είναι η συνολική 
φιλοσοφική κατεύθυνση που αποδέχεται ως απόλυτον γνώμονα και αφετηρία 
της γνώσεως την λογική σκέψη. Σύμφωνα με τους ορθολογιστές φιλοσόφους, 
η γνώση μας για τον κόσμο προέρχεται κατά το πλείστον από τον ίδιο τον 
ορθό λόγο, του οποίου τα βασικά στοιχεία ημπορούν να αναζητηθούν στο νου 
μας.]. 

Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Θεόληπτος (1250-1322) και ο Πατριάρχης 
Aθανάσιος ο Α' στα τέλη του 13ου  και στις αρχές του 14ου  αιώνος υπήρξαν οι  
γεννήτριες εκκλησιαστικές προσωπικότητες   του βυζαντινού  Ησυχασμού των 
υστεροβυζαντινών χρόνων. Ο Θεόληπτος ήταν Μητροπολίτης Φιλαδελφείας 
(1283-1322), εξόχως ανθενωτικός και φανατικός αντίπαλος των Αρσενιατών, 
που εγνώρισε στον Άθω την μυστικιστική μοναχική ζωή της οποίας κατέστη 
υποστηρικτής και θεωρείται πρόδρομος του Ησυχασμού. Τα συγγράμματά 
του περιλαμβάνουν θρησκευτική ποίηση, πραγματείες περί μοναχισμού, 
δοκίμια με ανθενωτικό και αντιαρσενιτικό περιεχόμενο και επιστολές στην 
Πριγκήπισσα Ειρήνη Χούμναινα Παλαιολογίνα Ειρήνη Χούμναινα της οποίας 
ήταν πνευματικός πατήρ. Ο Αθανάσιος ο Α' ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης 
(1289-1293 και 1303-1309), μέγας υπέρμαχος της ηθικής ζωής και του 
μοναχισμού, ο οποίος ενδιεφέρθη ενεργότατα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των πτωχών στην πόλη. Εξαιτίας της δράσεώς του αυτής 
ανεκηρύχθη και Άγιος της Εκκλησίας ολίγον προ του 1368. 



Ο Ησυχασμός εξεκίνησε ως πνευματική κίνηση που εδίδασκε ότι η 
επικοινωνία με τον Θεό είναι εφικτή  μέσω του προσωπικού διαλογισμού και 
της προσευχής εν συνδυασμώ με συγκεκριμένες σωματικές ασκήσεις, οι 
οποίες βοηθούν την αυτοσυγκέντρωση. Σκοπός αυτής της διαδικασίας του 
ιδιοτύπου ασκητικού «raja yoga» ήταν η «Θέωση», δηλαδή η προσωπική 
εμβίωση του Θείου Φωτός (του φωτός από το όρος Θαβώρ κατά την Aγία 
Γραφή) από τον προσευχόμενο, το οποίον απεκαλύπτετο αιφνιδίως εμπρός 
του. Aυτή η αυστηρά μυσταγωγική πνευματικότης εσυνοδεύετεο από μιαν 
ασκητική άποψη ζωής, παντελή αδιαφορία για τον υλικό πλούτο και συνεχή 
φροντίδα για τους πτωχούς.  
 
Ως προϋπόθεση για να συμβούν όλα αυτά θεωρούσαν το να πιστεύει ο 
προσευχόμενος σε δύο βασικές αρχές: πρώτον ότι η προσωπική 
ολοκλήρωση και επικοινωνία με το Θεό είναι δυνατή μόνο μέσα στο χώρο της 
Εκκλησίας και δεύτερον ότι κανένα άλλο μη χριστιανικό σύστημα σκέψης δεν 
μπορεί να ανταγωνιστεί στο μυαλό των χριστιανών την αποκάλυψη του 
Xριστού. 
 
Oι Πατριάρχες της Βασιλευούσης των αρχών του 14ου αιώνος με βάση αυτήν 
τους την πίστη στην μοναχική αυστηρότητα, στην χριστιανική ηθική και στο 
κοινωνικόν ενδιαφέρον για τους πτωχούς εγκαινίασαν την ρωμαλέα 
Ησυχαστική κίνηση. Aπ' αυτήν το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέκτησε δύναμη 
η οποία συχνά  του επέτρεψε να ακολουθεί πολιτική διαφορετική ακόμη και 
από τον Αυτοκράτορα, ειδικώς στο θέμα των σχέσεων με την παπική Δύση, 
αλλά και να διατηρεί άρρηκτο την επιρροή του επί των σλαβικών χωρών. 
Κατά τους Ησυχαστές, ο Θεός υπάρχει και «εντός της ουσίας Του» (στο 
επίπεδο δε αυτό είναι παντελώς απρόσιτος) και «εκτός της ουσίας Του», 
δηλαδή ο Θεός δεν παραμένει έγκλειστος και προκαθορισμένος στην ουσία 
Του, αλλά υπάρχει «υποστατικώς» (προσωπικώς) και αυτοαποκαλύπτεται 
στον άνθρωπο, καλών τον άνθρωπο σε κοινωνία μαζί Του, στο επίπεδον των 
θείων ενεργειών Του, δια των οποίων ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό, με το να 
γίνεται «κατά χάριν» και ο ίδιος Θεός και να βιώνει την Θέωση. 

Αντικειμενικός σκοπός του Ησυχασμού είναι η κάθαρση της καρδίας καί του 
νοός, από τα πάθη (μεταβολή των διαβλητών παθών σε αδιάβλητα) και από 
τους λογισμούς (όλους, καλούς και κακούς), αντιστοίχως. Η διαδικασία αυτή, 
πατερικώς καλείται θεραπεία, διότι μέσω αυτής θεραπεύεται ο νους και 
ανακτά την πράγματι ανωτέρα φυσική λειτουργία του. Τότε το Άγιον Πνεύμα 
προσεύχεται («εντυγχάνει», - Προς Ρωμαίους 8, 27 -«ο δε εραυνών τας 
καρδίας οίδεν τι το φρόνημα του πνεύματος ότι κατά θεόν εντυγχάνει υπέρ 
αγίων») σε αυτόν «αδιαλείπτως» (Προς Θεσσαλινικείς Α΄ 5, 17), ενώ η διάνοια 
συνεχίζει την ιδικήν της φυσική – λογική / λογιστική  λειτουργία.  

Συναφώς, πρέπει τέλος να λεχθεί, ότι και ο Ινδουισμός αποδέχεται και 
γνωρίζει την ύπαρξη του νοός (manas) και με τις ιδικές του μεθόδους τον 
κενώνει από τους λογισμούς. Λόγω όμως της αγνοίας του Χριστού και ως εκ 
του πλασματολατρικού του προσανατολισμού, αδυνατεί να τον «πληρώσει» 
με την (άκτιστο) χάρη Θεού. Έτσι, η για πολλούς χριστιανούς αναιτίως 
σκανδαλιστική «σύμπτωση» Ορθοδοξίας και Ινδουισμού, περιορίζεται στα 
φαινόμενα και στα επιφαινόμενα των δρωμένων.  



Με την «επίσκεψη» του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος καθίσταται μέλος του 
σώματος του Χριστού και ο νους γίνεται «ναός» του. Αυτό το στάδιο 
ονομάζεται «Φωτισμός» και είναι η προϋπόθεση της Θεώσεως, του δοξασμού 
μέσα στην «άκτιστο» φυσική Χάρη (ήτοι «άνωθεν» ενέργεια) της Αγίας 
Τριάδος. Συνεπώς ο Χριστιανισμός, ως Ορθοδοξία, αποδεικνύεται ως η 
αληθής υπέρβαση της τυπικής ιεροπρακτικής θρησκείας (του «ριτουαλισμού» 
και της μηχανιστικής θρησκευτικής καθηκοντολογίας). Η μηχανιστική 
θρησκειοποίηση του Χριστιανισμού είναι η ριζική αλλοτρίωσή του. 

«Ο κεντρικός άξων της Ορθοδοξίας δεν είναι μόνον η Αγία Γραφή, τα 
συγγράμματα των Πατέρων και αι Τοπικαί και Οικουμενικαί Σύνοδοι, αλλά 
κυρίως η παράδοσις της εμπειρίας της θεωρίας από την μίαν γενεάν εις την 
άλλην», έγραφεν ο αείμνηστος Καθηγητής -Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης 
Ρωμανίδης που είχε σαφώς επισημάνει την ουσιώδη μεθοδολογική συγγένεια 
του Ησυχασμού με τις θετικές επιστήμες, (στις οποίες κατατάσσει και την 
Θεολογία, την οποίαν χωρίζει από τις Θεωρητικές και Ανθρωπιστικές 
επισήμες!). Η Φιλοκαλία καταδεικνύει και προβάλλει αυτήν την αληθή 
συγγένεια, παραπέμπουσα στις ποικίλες φανερώσεις της Θεώσεως (άφθαρτα 
και θαυματουργά λείψανα των Αγίων). Αυτής της παραδόσεως υπεραμύνοντο 
οι Αγιορείτες Πατέρες με αρχηγό τους τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά.  

Αληθής θεολόγος στην Ορθοδοξία είναι ο «Θεόπτη», ο δε «λόγος περί Θεού» 
(Θεολογία) είναι καρπός τής εμπειρίας της θεώσεως και μόνον . Χωρίς αυτές 
τις προϋποθέσεις είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς τη θεολογική έριδα του 
14ου αιώνα. Επίσης, γιά την Ορθοδοξία, αυθεντία δεν είναι τα κείμενα, αλλά  
οι έχοντες την εμπειρία της θεώσεως Πιστοί. Η προτεραιοποίηση  των 
κειμένων οδηγεί σε ιδεολογικοποίηση της Παραδόσεως. Από τα τέλη του 13ου  
αιώνος παρατηρείται εμφανής τόνωση της ησυχαστικής παραδόσεως, (ως 
συνέχεια της σημειωθείσης πνευματικής αναγεννήσεως με κέντρο το Άγιον 
Όρος, μέσω του Αγίου Συμεών, του «Νέου Θεολόγου»). Ο Μοναχισμός της 
Ορθοδοξίας ουδέποτε απώλεσε τον Ησυχαστικό του προσανατολισμό, εν 
αντιθέσει προς την Δύση, όπου η εκχυλίζουσα γενικοτέρα αλλοτρίωση 
συνδέεται αμέσως και  με την αλλοτρίωση του «εκκοσμικευομένου» 
μοναχισμού της.  

Αυτήν την νοσηρά αλλοτρίωση ενεσάρκωνε και ο πολύς Μοναχός Βαρλαάμ ο 
Καλαβρός, μολονότι προείρχετο από περιοχήν, όπου έως την Νορμανδική 
Κατάκτηση της Κάτω Ιταλίας (1071), είχε ανθήσει ο αυθεντικός μοναχισμός, 
αλλά και είχαν αναδειχθεί μεγάλες οσιακές μορφές. Ο Βαρλαάμ απέδειξε με 
την αντιησυχαστική του στάση,  ότι ήταν πράγματι ξένος προς την ησυχαστική 
παράδοση, δηλαδή την ασκητική-εμπειρική θεμελίωση της θεολογήσεως. 
Μάλιστα ο ‘Αγιος Γρηγόριος Παλαμάς τον αποκαλούσε απαξιωτικώς 
«Λατινέλληνα», διότι από πλευράς ψυχοσυνθέσεως ήταν σαφώς 
«φραγκολατίνος». 

 



 
Η διάκριση η υφισταμένη μεταξύ θείων ενεργειών και θείας ουσίας - κατά την 
Ησυχαστικήν αντίληψη και γενικότερον κατά την Ορθόδοξο Χριστιανική 
θεολογία-, δεν αποτελεί μιαν αφηρημένη και ψυχρά θεωρητική σύλληψη, αλλά 
μια βιωτή και ανυπέρβλητο θρησκευτική πραγματικότητα. Επ’ αυτής εδράζεται 
η δυνατότης του ανθρωπίνου όντος να σχετισθεί «προσωπικώς» με τον Θεόν 
και κυριολεκτικώς να «θεωθεί». Οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, δια της 
εκφάνσεως και προόδου τους, δηλώνουν μια άρρητο διάκριση –ότι, «ο Θεός 
δεν υπόκειται στην ουσία Του»- και συγχρόνως, επειδή οι ενέργειες είναι 
αχώριστες της ουσίας (καθώς είναι οι «φυσικές ενέργειες», οι δραστικές 
εκδηλώσεις  του Θεού), μαρτυρούν προδήλως περί της ακαταλύτου ενότητος 
του απλουστάτου και συνάμα απερινοήτου θεϊκού Είναι.  
 
Από την άλλην πλευρά, οι θεολόγοι οι αντίπαλοι του Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά, οι οποίοι ηκολούθησαν την καλώς δομημένη, ορθολογική  
σχολαστική παράδοση της Δύσεως, θεωρούσαν ότι, η πραγματική διάκριση 
μεταξύ ουσίας και ενεργειών προσβάλλει καιρίως την απλότητα του 
Παντοδυνάμου Θεού και κατηγορούσαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά για 
διθεϊσμό ή και πολυθεϊσμό. Οι εν λόγω θεολόγοι, όντες «ελλόγως και σαφώς» 
απομεμακρυσμένοι από την ανατολική ορθόδοξο αποφατική θεολογία και 
επηρεασμένοι από τη σκέψη του Θωμά Ακινάτη- αντέτειναν στην Παλαμική 
θεολογία μιαν αντίληψη περί Θεού η οποία σχημάτιζε περί Αυτού κατ' αρχάς 
μια ουσία απλή, εντός της οποίας οι υποστάσεις λάμβαναν τον χαρακτήρα 
των σχέσεων της ουσίας. 

(Δύο είναι οι τρόποι ή οι μέθοδοι με τις οποίες ο άνθρωπος ημπορεί να 
προσεγγίσει την γνώση του Θεού, η αποφατική και η καταφατική. Η 
αποφατική μέθοδος προσεγγίζει την έννοιαν του Θεού, προϊούσα με 
αφαιρέσεις και αποφάσκουσα – τοποθετουμένη αρνητικώς - (εξ ου και 
αποφατική) από την έννοιαν του Θεού ότι ατελές, σχετικό και πεπερασμένο 
παρατηρείται στην φυσική τάξη των πραγμάτων. Συνεπώς αποφάσκει το 
θάνατον καλούσα το Θεόν Αθάνατο, την φθορά καλούσα αυτόν Άφθαρτο 
κ.ο.κ.. Ο νους, αφαιρών από τον Θεόν ότι είναι σχετικό και περιορισμένο, 
φθάνει κλιμακηδόν στον εσώτερον πυρήνα του θείου όντος, ο οποίος είναι 
αδιάγνωστος και εισδύει στην θείαν αγνωσία, όπου εκεί λαμπρύνεται και 
θεοποιείται.  



Αντιθέτως η καταφατική μέθοδος, εκκινούσα και αυτή από τον φυσικόν κόσμο, 
καταφάσκει (εξ ου και καταφατική) στον υπέρτατον βαθμό όλες τις τελειότητες 
και κάθε ιδέαν αγαθού, που παρατηρούνται στα λογικά κτίσματα. Αν ο 
άνθρωπος είναι αγαθός, ο Θεός νοείται Πανάγαθος. Αν ο άνθρωπος είναι 
δυνατός, ο Θεός είναι Παντοδύναμος. Τόσον οι αποφατικές όσον και οι 
καταφατικές προσηγορίες του Θεού είναι μεν ανθρώπινες, βασιζόμενες όμως 
στον λόγον της θείας αποκαλύψεως, όπως αυτός φανερούται στις Γραφές, οι 
οποίες εκφράζουν την ζώσα σχέση του Θεού με την εξωτερική δημιουργία, 
όπως αυτή αντανακλάται στις ενέργειες του Θεού εντός του κόσμου.) 

Η σχολαστική αντίληψη περί Θεού δεν ημπορεί να παραδεχθεί ως Θεό κάτι 
εάν αυτό δεν είναι η ίδια η ουσία του Θεού. Δηλαδή, στην σχολαστική σκέψη ο 
Θεός προσδιορίζεται από την ουσίαν Του. Συνεπώς, επηρεασμένοι από τον 
Σχολαστικισμό οι θεολόγοι που ήσαν αντίπαλοι του Παλαμά-και οι οποίοι 
αφορίσθηκαν-, όπως π.χ. ο σπουδαίος Βαρλαάμ ο Καλαβρός και ο 
πολυμαθής Γρηγόριος Ακίνδυνος (ο οποίος μάλιστα υπήρξε μεταφραστής της 
Θωμιστικής θεολογίας στην Ελληνική), υπεστήριζαν ότι οι θείες ενέργειες ήσαν 
ή αυτή η ίδια η θεία ουσία ή το αποτέλεσμα των εξωτερικών εκδηλώσεων της 
ουσίας, δηλαδή ήσαν κτιστά αποτελέσματα, τα οποία έχουν ως γενεσιουργό 
αιτία τους την ουσία. Απαντών στην κριτική αυτήν, ο Άγιος Γρηγόριος ο 
Παλαμάς έθεσε τους Θωμιστές εμπρός στο ακόλουθο δίλημμα : Εάν υπήρχε 
διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργειών, ενώ κατ’ αυτούς άκτιστος είναι μόνον η 
θεία ουσία, οι θείες ενέργειες θα απέβαιναν «κτιστές» ως διακεκριμένες από 
την ουσία, άρα  και το φως της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και γενικώς η 
θεία χάρις, ως «ενέργειες», έπρεπε αναγκαστικώς να θεωρηθούν ως 
κτίσματα.  
 
Η παρουσία του Θεού στις ενέργειές Του πρέπει να νοηθεί αρτία και 
ουσιαστική. Δεν πρόκειται περί απλής ενεργού παρουσίας της αιτίας στα 
αποτελέσματά της. Οι θείες ενέργειες δεν είναι αποτελέσματα της θείας Αιτίας, 
δεν είναι «ενεργήματα» όπως τα κτίσματα. Δεν εδημιουργήθησαν εκ του 
μηδενός, αλλά αιωνίως απορρέουν από την μια θεία ουσία της Τριάδας. Άρα, 
όσον θεία είναι η θεία ουσία (ούσα «αμέθεκτος» από τον άνθρωπο) τόσον θεία 
είναι και η θεία ενέργεια, ήτοι η «ικανότης» της θείας ουσίας να παράγει έργο 
(ικανότης όμως η οποία είναι μεθεκτή από τον άνθρωπο).  
 
Οι θείες ενέργειες καταδεικνύουν έναν τρόπον υπάρξεως της Ομοουσίου 
Τριάδος «εκτός» της παντελώς απροσίτου θείας ουσίας Αυτής. Όπως γράφει 
αξιοθαυμάστως ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής : «Μεθεκτός μεν ο Θεός κατά 
τας μεταδόσεις Αυτού, αμέθεκτος δε κατά το μηδέν μετέχον αυτής της ουσίας 
Αυτού» (καταγεγραμμένο στο πόνημα του θεολόγου συγγραφέως Ευθυμίου 
Ζιγαβηνού ή Ζιγαδηνού  «Εισήγησις εις την δογματικήν πανοπλίαν» 
(«Patrologiae Graecae Cursus Completus», του Ζακ Πολ Μιν 130. 132 Α'.). 
 
Με λαμπρά διασαφηνιστική ερμηνεία, στα «150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και 
πρακτικά κεφάλαιά» του ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διακηρύττει ότι το 
«ποιείν» (να δημιουργεί) αναφέρεται στην θεία ενέργεια, ενώ το «γεννάν» (να 
γεννά) αναφέρεται στην θεία ουσία. Αρνούμενοι την διάκριση μεταξύ Θείας 
ουσίας και ενεργείας, δεν ημπορούμε να διακρίνουμε σαφώς αφ’ ενός μεταξύ 
της «προόδου» των τριών θείων Προσώπων (δηλαδή της γεννήσεως του Υιού 



από τον Πατέρα και της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα) 
και αφ’ ετέρου της δημιουργίας του κόσμου, καθώς τόσον η μια, όσον και η 
άλλη θα είναι εξίσου «πράξεις» της θείας φύσεως.  
 
Γράφει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο 140° και στο 141° από τα 
προαναφερθέντα 150 κεφάλαιά του: «Κτίσματα είναι τα αποτελέσματα της 
θείας ενέργειας. Γιατί, αν τα κτίσματα ήσαν η θεία ενέργεια, ή θα ήσαν άκτιστα 
(σκέψη παντελώς παρανοϊκή, αφού τότε θα υπήρχαν και προ της δημιουργίας 
τους), ή ο Θεός δεν θα είχε ενέργεια πριν από τα κτίσματα (σκέψη επιεικώς 
δυσεβεστάτη και ιερόσυλος ύβρις). Βεβαίως όμως, ο Παντοδύναμος Θεός 
είναι προαιωνίως, αδιαλείπτως και αμειώτως ενεργός. Επομένως, δεν είναι 
κτίσμα η Ενέργεια του Θεού, αλλά κτίσματα είναι όσα ενηργήθησαν και 
απετελέσθησαν, όπως και εάν αυτά καλούνται. Η ενέργεια του Θεού είναι 
άκτιστος και “συναιωνία” με τον Θεόν. Δεν γνωρίζεται από την ουσία, αλλά 
από αυτήν, (την ενέργειαν), πληροφορούμεθα ότι, η ουσία υπάρχει, αλλ’ όμως 
όχι και τι είναι η ουσία.» 
 
 Ένεκα τούτου καθίσταται σ' εμάς γνωστόν ότι υπάρχει ο Θεός, όχι από την 
ουσίαν Του, αλλά από την πρόνοιά Του». Συνεπώς, όταν αναφερόμεθα στην 
αγαθότητα του Θεού, προφανώς αναφερόμεθα στην ενέργειάν Του (η ουσία 
Του κείται πέραν οιουδήποτε χαρακτηρισμού, δεν είναι «δεκτική ονομάτων»). 
Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και γενικώς για την Ορθόδοξο θεολογία, η 
θεία απλότης δεν δύναται να θεμελιωθεί επί της θεωρίας της απλής «ουσίας». 
To σημείον από το οποίον εκκινεί η Ορθόδοξος θεολογία, δεν είναι η ουσία 
αλλά η Τριάς των θείων Προσώπων, η οποία είναι εξόχως απλή παρά την 
διάκριση μεταξύ φύσεως και προσώπων, αλλά και των προσώπων μεταξύ 
τους.  
 
Η απλότης αυτή δεν αποκλείει την διάκριση, αλλά αποκλείει τον μερισμόν, την 
διαίρεση του θείου. Γράφει σχετικώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Αυτή η 
λαμπρότης και η θεοποιός ενέργεια του Θεού, στην οποίαν όσοι μετέχουν 
θεώνονται, είναι μια θεία χάρις, αλλ’ όχι η φύση του Θεού. Όχι επειδή 
απουσιάζει από όσους έχουν την χάρη, όπως φλυαρούν συκοφαντικώς οι 
αντίθετοι - διότι η φύση του Θεού είναι παντού - αλλά επειδή δεν μετέχεται, 
καθώς, όπως προείπαμε, ουδέν κτίσμα υπάρχει που θα ημπορούσε να γίνει 
μέτοχον Αυτής. Και η θεία ενέργεια και χάρη του Πνεύματος, ενώ είναι παντού 
παρούσα και αχώριστη από Αυτό, για εκείνους οι οποίοι λόγω ακαθαρσίας 
δεν είναι δεκτικοί είναι αμέθεκτος ωσάν να ήταν απούσα. Όπως δηλαδή οι 
απεικονίσεις προσώπων δεν γίνονται επάνω σε όλες τις ύλες, αλλά επάνω σ' 
εκείνες που έχουν κάποια λειότητα και διαφάνεια, έτσι και η ενέργεια του 
Πνεύματος δεν επέρχεται σε όλες τις ψυχές, αλλά σ' εκείνες που δεν έχουν 
καμιά δολιότητα ή διαστροφή». Και  συνεχίζει : «Όπως το φως του ηλίου είναι 
αχώριστον από τις ακτίνες του και από την θερμότητα που μεταδίδεται με 
αυτές, αλλά για όσους απ' αυτούς που το δέχονται είναι τυφλοί, το φως είναι 
αμέθεκτο και μόνον η μέσω των ακτίνων θερμότης γίνεται αντιληπτή, αφού 
είναι παντελώς αδύνατον να αντιληφθούν το φως όσοι στερούνται των 
οφθαλμών τους, έτσι και πολύ περισσότερον, απ' όσους δέχονται την θεία 
λαμπρότητα ουδείς ημπορεί να μεθέξει της θείας ουσίας. Διότι δεν υπάρχει 
απολύτως κανένα κτίσμα το οποίον να έχει δύναμη δεκτική της φύσεως του 
Δημιουργού. Ο  ίδιος ο Θεός είναι “μέσα στον εαυτόν Του”, αφού οι τρεις 



θείες υποστάσεις συμφύονται και αλληλοσυνέχονται αϊδίως και περιχωρούνται 
ασυγχύτως η μια εντός της άλλης. Επιπλέον ο Θεός είναι εντός του παντός, 
και το παν είναι εντός του Θεού, ο Θεός ως Αυτός που συνέχει, και το παν ως 
αυτό που συνέχεται από τον Θεόν. Επομένως, τα πάντα μετέχουν στην 
συνεκτική ενέργεια του Θεού, αλλ' όχι στην ουσίαν Του. Γι' αυτό και οι 
θεολόγοι λέγουν πως είναι ενέργεια του Θεού το ότι Αυτός είναι πανταχού 
παρών». 

 
Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στυλοβάτη της Ησυχαστικής ιεράς 
παραδόσεως, που διεπότισεν το Βυζάντιον και την Ρωσία, αλλά  και 
γενικότερον για την Ορθόδοξο θεολογία, η θεία απλότης δεν δύναται να 
θεμελιωθεί επί της θεωρίας της απλής «ουσίας». To σημείον από το οποίον 
εκκινεί η Ορθόδοξος θεολογία, δεν είναι η ουσία αλλά η Τριάς των θείων 
Προσώπων, η οποία είναι εξόχως απλή παρά την διάκριση μεταξύ φύσεως 
και προσώπων, αλλά και των προσώπων μεταξύ τους.  
 
Η απλότης αυτή δεν αποκλείει την διάκριση, αλλά αποκλείει τον μερισμόν, την 
διαίρεση του θείου. Γράφει σχετικώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Αυτή η 
λαμπρότης και η θεοποιός ενέργεια του Θεού, στην οποίαν όσοι μετέχουν 
θεώνονται, είναι μια θεία χάρις, αλλ’ όχι η φύση του Θεού. Όχι επειδή 
απουσιάζει από όσους έχουν την χάρη, όπως φλυαρούν συκοφαντικώς οι 
αντίθετοι - διότι η φύση του Θεού είναι παντού - αλλά επειδή δεν μετέχεται, 
καθώς, όπως προείπαμε, ουδέν κτίσμα υπάρχει που θα ημπορούσε να γίνει 
μέτοχον Αυτής. Και η θεία ενέργεια και χάρη του Πνεύματος, ενώ είναι παντού 
παρούσα και αχώριστη από Αυτό, για εκείνους οι οποίοι λόγω ακαθαρσίας 
δεν είναι δεκτικοί είναι αμέθεκτος ωσάν να ήταν απούσα. 
 
Όπως δηλαδή οι απεικονίσεις προσώπων δεν γίνονται επάνω σε όλες τις 
ύλες, αλλά επάνω σ' εκείνες που έχουν κάποια λειότητα και διαφάνεια, έτσι 
και η ενέργεια του Πνεύματος δεν επέρχεται σε όλες τις ψυχές, αλλά σ' εκείνες 
που δεν έχουν καμιά δολιότητα ή διαστροφή».  
 
Και  συνεχίζει : «Όπως το φως του ηλίου είναι αχώριστον από τις ακτίνες του 
και από την θερμότητα που μεταδίδεται με αυτές, αλλά για όσους απ' αυτούς 
που το δέχονται είναι τυφλοί, το φως είναι αμέθεκτο και μόνον η μέσω των 
ακτίνων θερμότης γίνεται αντιληπτή, αφού είναι παντελώς αδύνατον να 
αντιληφθούν το φως όσοι στερούνται των οφθαλμών τους, έτσι και πολύ 



περισσότερον, απ' όσους δέχονται την θεία λαμπρότητα ουδείς ημπορεί να 
μεθέξει της θείας ουσίας. Διότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα κτίσμα το 
οποίον να έχει δύναμη δεκτική της φύσεως του Δημιουργού. Ο  ίδιος ο Θεός 
είναι “μέσα στον εαυτόν Του”, αφού οι τρεις θείες υποστάσεις συμφύονται και 
αλληλοσυνέχονται αϊδίως και περιχωρούνται ασυγχύτως η μια εντός της 
άλλης. Επιπλέον ο Θεός είναι εντός του παντός, και το παν είναι εντός του 
Θεού, ο Θεός ως Αυτός που συνέχει, και το παν ως αυτό που συνέχεται από 
τον Θεόν. Επομένως, τα πάντα μετέχουν στην συνεκτική ενέργεια του Θεού, 
αλλ' όχι στην ουσίαν Του. Γι' αυτό και οι θεολόγοι λέγουν πως είναι ενέργεια 
του Θεού το ότι Αυτός είναι πανταχού παρών». 
Η διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και θείων ενεργειών δεν αποτελεί μιαν 
αφηρημένη σύλληψη, αλλά μια ουσιώδη και  καθοριστική θρησκευτική 
πραγματικότητα.  Επ’ αυτής εδράζεται η δυνατότης του ανθρώπου να 
σχετισθεί προσωπικώς με τον Θεό και κυριολεκτικώς να «Θεωθεί». Οι 
άκτιστες ενέργειες του Θεού, δια της εκλύσεως και προόδου τους, δηλώνουν 
μια άρρητο διάκριση: ότι «ο Θεός δεν υπόκειται στην ουσίαν Του» και 
συγχρόνως, επειδή οι ενέργειες είναι αχώριστες αυτής του της ουσίας (είναι 
δηλαδή «φυσικές ενέργειες» του Θεού), μαρτυρούν περί της ενότητος του 
απολύτως απλού Είναι του Θεού.  

Από την «άλλην πλευρά» (altera pars), οι θεολόγοι αντίπαλοι του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά, οι οποίοι ηκολούθησαν αυστηρώς την σχολαστική 
παράδοση της Δύσεως, θεωρούσαν μυχίως και ακλονήτως ότι τουναντίον η 
πραγματική διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και θείων ενεργειών, προσβάλλει 
πυρηνικώς την ίδια την απλότητα του Θεού και κατηγορούσαν εμπαθώς τον 
Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά για διθεϊσμό ή και πολυθεϊσμό.  

Οι εν λόγω θεολόγοι – λίαν απομεμακρυσμένοι από την Ανατολική Ορθόδοξο 
αποφατική θεολογία και βαθέως επηρεασμένοι από την σκέψη του Θωμά 
Ακινάτη - αντέτειναν στην Παλαμική θεολογία μιαν αντίληψη περί Θεού η 
οποία σχημάτιζε περί Αυτού κατ' αρχάς μια ουσία απλή, εντός της οποίας οι 
υποστάσεις λάμβαναν τον χαρακτήρα των σχέσεων της ουσίας.  

[Ο Θωμάς Ακινάτης, (Thomas Aquinas, 1225 –1274), γνωστός και ως 
Αγγελικός Διδάσκαλος (Doctor Angelicus) ή Παγκόσμιος Διδάσκαλος (Doctor 
Universalis) ήταν Ιταλός ιερέας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Τάγμα 
των Δομινικανών, καθώς και σημαντικός φιλόσοφος και θεολόγος, 
εκπρόσωπος της σχολής του σχολαστικισμού. Υπήρξεν ο σημαντικότερος 
υποστηρικτής της φυσικής θεολογίας και ο «πατήρ» της Θωμιστικής σχολής 
φιλοσοφίας και θεολογίας, η οποία αποτέλεσε επί μακρόν την κύρια 
φιλοσοφική προσέγγιση της Καθολικής Εκκλησίας.  

Η επιρροή του στην Δυτική σκέψη είναι σημαντική, καθώς είναι ένας εκ των 
βοηθούντων στην πρόσληψη του Αριστοτελισμού από την Χριστιανική 
Ευρώπη, συγχωνεύων την χριστιανική θεολογία με την αριστοτελική 
φιλοσοφία σε αυτό που ονομάζουμε «χριστιανικό αριστοτελισμό». Η 
σπουδαιοτέρα συνέπεια της διδασκαλίας του είναι, ότι προσεπάθησε να 
συγκεράσει την Πίστη με τον Λόγο και έστρεψε τους θεολόγους στην μελέτη 
των έργων του Αριστοτέλους, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν αυστηρές 
επιστημονικές μεθόδους, απορρέουσες από την μελέτη του φυσικού κόσμου, 



προκειμένου να εξηγήσουν τα μυστήρια της Αποκάλυψης. Ο Ακινάτης 
θεωρείται στην Καθολική Εκκλησία ως «αρχετυπικός διδάσκαλος» για εκείνους 
που μελετούν για το χρίσμα της ιεροσύνης.] 

Η σχολαστική αντίληψη περί Θεού δεν ημπορεί να παραδεχθεί ένα ον ως Θεό 
αν αυτό το ον δεν είναι η ουσία του Θεού καθαυτήν. Ήτοι στο πλαίσιον της 
σχολαστικής σκέψεως, «ο Θεός προσδιορίζεται από την ουσία Του». 
Συνεπώς, απολύτως επηρεασμένοι από τον Σχολαστικισμό, οι αντίπαλοι του 
Παλαμά θεολόγοι, όπως ο Καλαβρός μοναχός Βαρλαάμ και ο Ακίνδυνος (ο 
μεταφραστής της Θωμιστικής θεολογίας στα ελληνικά), υπεστήριζαν ότι οι 
θείες ενέργειες ήσαν ή αυτή ταύτη η ίδια η θεία ουσία - ή αποτέλεσμα των 
εξωτερικών εκδηλώσεων της ουσίας, δηλαδή ήσαν «κτιστά αποτελέσματα», 
τα οποία έχουν ως αιτία τους την ουσία.  
 
Απαντών ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έθεσε τους Θωμιστές εμπρός στο 
ακόλουθο δίλημμα: Μια θέση θα ήταν να παραδεχθούν την διάκριση μεταξύ 
ουσίας και ενεργειών, αλλά επειδή η φιλοσοφική τους προσέγγιση προς τον 
Θεό εβασίζετο στην αρχή ότι «άκτιστη είναι μόνον η θεία ουσία», οι θείες 
ενέργειες, ως διακεκριμένες από την ουσία, θα απέβαιναν κτιστές. Οπότε το 
φως της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού και γενικώς η «Θεία Χάρις» 
ως ενέργειες έπρεπε να θεωρηθούν ως κτίσματα.  
 
Η εναλλακτική θέση θα ήταν να αρνηθούν την διάκριση ουσίας και ενεργειών, 
συνεπώς, αφού ο άνθρωπος ημπορεί να μετέχει στις θείες ενέργειες, θα 
ηναγκάζοντο να ταυτίσουν το «άκτιστον» με το «κτιστόν», το «αμέθεκτον» με 
το «μεθεκτόν», την ουσία με τη χάρη.  
 
Όμως αμφότερες οι προαναφερθείσες εναλλακτικές θέσεις, τελικώς αναιρούν 
την δυνατότητα της κυριολεκτικής «Θεώσεως του ανθρώπου», περιορίζουσες 
την Εκκλησιαστική Εμπειρία και την εν γένει θρησκευτικότητα σ’ έναν 
πεπερασμένο και εκκοσμικευτικό τύπο ηθικής καλλιεργείας του ανθρώπου.  
 
Επίσης διαχωρίζουν ριζικώς τον Θεόν από τον Κόσμο, περιορίζουσες τον 
Θεόν εντός ενός ιερού «επουρανίου»  κόσμου και θεωρούσες τον «ενθάδε 
κόσμον», την Κτίση, ως a priori βέβηλο και προσφυώς διαθέσιμον για 
χρησιμοθηρική εκμετάλλευση. 
 
Για την Ορθόδοξο θεολογία, οι ενέργειες δηλώνουν μιαν «εξωτερική 
φανέρωση» της Τριάδος, φανέρωση η οποία δεν ημπορεί να εσωτερικευθεί, 
δηλαδή να εισαχθεί στο εσωτερικό του θείου Όντος ως φυσικός Αυτού 
προσδιορισμός.  
 
Συνεπώς όταν λέγεται ότι ο Θεός είναι Αγάπη, Δικαιοσύνη, Σοφία, Ζωή, κ.ο.κ., 
εννοούνται οι  ενέργειες, οι οποίες είναι μεν «φυσικές εκδηλώσεις», αχώριστες 
της θείας ουσίας, αλλά εκτός αυτού τούτου του «Είναι» της Τριάδος. 



 

 

Γενικότερον, για την Ορθόδοξο θεολογία η Αγία Τριάς ημπορεί να εξεταστεί 
καθ' εαυτήν -σε αυτό συνίσταται κυρίως η θεολογία- και επίσης μπορεί να 
εξεταστεί στις σχέσεις της προς τον άνθρωπο -οπότε ομιλούμε περί του 
πεδίου της «θείας οικονομίας».  

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ο Θεολόγος, κλασικώς εκπαιδευμένος 
ομιλητής και φιλόσοφος του Ελληνισμού, κατάφερε να συνδυάσει τον 
Ελληνισμό με την πρώτην εκκλησία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο 
Γρηγόριος είχε σημαντικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση της Τριαδικής 
θεολογίας τόσον μεταξύ των ελληνόφωνων όσον και λατινοφώνων θεολόγων 
και έγινε γνωστός ως «Τριαδικός Θεολόγος». Στον «Περί Ειρήνης» («De 
pace») λόγο του (Patrologia Graeca. 35, 1160C), διερμηνεύει εντελώς το 
οντολογικό μυστήριον του αριθμού τρία ως εξής: «Μονάδος μεν κινηθείσης 
δια το πλούσιον, δυάδος δε υπερβαθείσης (υπέρ γαρ την ύλην και το είδος), 
Τριάδος δε ορισθείσης δια το τέλειον, πρώτη γαρ υπερβαίνει δυάδος 
σύνθεσιν, ίνα μήτε στενή μένη η θεότης, μήτε εις άπειρον χέηται. To μεν γαρ 
αφιλότιμον, το δε άτακτον -και το μεν ιουδαϊκόν παντελώς, το δε ελληνικόν και 
πολύθεον».  

Η αιώνια πρόοδος των Προσώπων είναι το αντικείμενον της θεολογίας υπό τη 
στενήν αυτής  έννοιαν, ενώ οι εκδηλώσεις τους στο έργον της δημιουργίας και 
της προνοίας, δηλαδή η αποστολή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στον 
κόσμο, αποκαλύπτουν την περιοχή της «θείας οικονομίας». Οι ενέργειες, ως 
προς αυτήν την διαίρεση του θεολογικού περιεχομένου, ευρίσκονται σε μιαν 
ενδιάμεσο θέση. Δηλαδή ανήκουν στην θεολογία υπό τη στενήν αυτής έννοια, 
καθ' ότι είναι δυνάμεις της Τριάδος αιώνιες και αχώριστες, υπάρχουν δε 
ανεξαρτήτως της πράξεως της δημιουργίας. Αφ’ ετέρου αποκαλύπτουν την 
περιοχή της οικονομίας, καθ' ότι ο Θεός φανερούται στους ανθρώπους δια 
των ενεργειών Του. 

Συνεπώς, η θεότης δεν υφίσταται ούτε ως μοναχική απλότης (ιουδαϊκή εκδοχή 
του μονοθεϊσμού) ούτε ως πολλαπλότης ( κατά την πολυθεϊστική και 
πανθεϊστική προσέγγιση του θείου), αλλά η τελειότης της υπερβαίνει την 



πολλαπλότητα, της οποίας ρίζα είναι η δυάς (ιδέ τα δυιστικά σχήματα του 
Πλάτωνος και του Νεοπλατωνισμού), και εκφράζεται, κατά κάποιον τρόπο 
(αφού η θεία τελειότητα είναι άρρητη), στην Τριάδα. «Τριάς, ενούσης της 
προσηγορίας τα ηνωμένα εκ φύσεως, και ουκ εώσης σκεδασθήναι αριθμώ 
λυομένω τα μη λυόμενα», συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός 
(P.G. 35, 1161C).  

Η θεία πληρότης της Τριάδος δηλώνει ότι ο Θεός είναι προσωπικός, υπάρχων 
ως μια διαρκώς δραστική, αγαπητική κοινωνία των τριών Υποστάσεων και όχι 
ένα «υπέρτατο άτομο» περίκλειστον εν εαυτώ. Η Αγία Τριάς ημπορεί να γίνει 
κατανοητή ως  αποτελουμένη από τον Νου του Θεού, από τον Λόγο του 
Θεού, (δια του οποίου εκφέρεται το περιεχόμενο του θείου Νου και ενεργεί ο 
θείος Νους), και από το Άγιον Πνεύμα του Θεού, δια του οποίου φανερούται 
και γίνεται κατανοητός ο θείος Λόγος από τον άνθρωπο (γενικώς ως 
«πνεύμα», εννοίται η καλλιέργεια εκείνη η οποία εκπορεύεται από τον νου 
κάποιου και εκπέμπεται δια του λόγου του, παραμένει δε με αυτούς που έχουν 
ακούσει τον λόγο του και όταν ο λόγος καθ' εαυτός δεν είναι παρών. Έτσι  
συμβαίνει επί παραδείγματι  με την ανάγνωση ενός βιβλίου, δηλαδή με τον  
λόγον του συγγραφέως του, οπότε το πνεύμα του συγγραφέως παραμένει 
στον αναγνώστη του συγγραφικού λόγου, ακόμη και όταν δεν διαβάζει πλέον 
τον λόγο του συγγραφέα). 

Στην Ορθόδοξο Εκκλησία η διδασκαλία περί των θείων ενεργειών, «αρρήτως» 
διακεκριμένων από την θεία ουσία, αποτελεί το δογματικό υπόβαθρον της 
μυστηριακής εμπειρίας. Εν προκειμένω, ο Θεός είναι απρόσιτος μεν ως προς 
την φύση Του, παρών δε στις ενέργειές Του. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Παλαμάς στον λόγο του «Εις τα Εισόδια της Θεοτόκου», εμφανίζει ως μέσω 
εσόπτρου στον νου που είναι καθαρός «το καθ' εαυτόν αόρατος υπάρχων». 

Η διδασκαλία αυτή επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς η Αγία Τριάς ημπορεί να 
υπάρχει στην ουσία Αυτής (αμέθεκτο από τα κτίσματα) και συγχρόνως δύναται 
να κατοικεί στους ανθρώπους, ερχομένη στμφώνως με την υπόσχεση του 
Κυρίου μας Χριστού («Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ 
μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώ 
ποιησόμεν» - Κατά Ιωάννην Ιερόν Ευαγγέλιον, 14:23).  

Η ανθρωπίνη θέωση σημαίνει ένωσή του ανθρώπου με τον Θεό, όχι 
«υποστατική» (καθώς υποστατική ένωση της θείας φύσης με την ανθρώπινη 
έλαβε χώρα μόνον στην περίπτωση του Θεανθρώπου Χριστού) ούτε 
«ουσιώδη» (όπως στην περίπτωση των τριών Προσώπων της Τριάδος), αλλά 
σημαίνει την ένωση με τον Θεό στις άκτιστες ενέργειες Αυτού. Συνεπώς και ο 
θεωθείς άνθρωπος παραμένει μένει άνθρωπος, παρά το ότι κατέστη «κατά 
χάρη» Θεός, όπως ο Χριστός παρέμεινε Θεός αν και έγινε άνθρωπος δια της 
σαρκώσεώς του. 

Κατά το παρ΄ημίν Σύμβολον της Πίστεως : Ο Θεός Πατήρ – Θείος Νους, αρχή 
και αιτία όλων, εξ ουδενός γεννηθείς, μόνος αναίτιος και αγέννητος, 
δημιουργός όλων, αλλά φυσικός πατήρ μόνον του Θεού Λόγου και φυσικός 
προβολεύς - εκπομπός μόνον του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός Λόγος εγεννήθη 
από τον Θεό Νου πριν από όλους τους αιώνες. Ο Θεός Λόγος εγεννήθη και 



δεν εδημιουργήθη, ομοούσιος με τον Θεό Νου, δια μέσου του οποίου έγιναν 
τα πάντα. Η γέννηση του είναι άχρονη και άναρχη, γιατί ο Λόγος και Υιός του 
Θεού δεν ήλθε στην ύπαρξη από το «μη – ον», αυτός ο ενυπόστατος θείος 
Λόγος, αλλά ήταν πάντοτε μαζί με τον Θεό Νου και μέσα στον Θεό Νου, 
γεννημένος από Αυτόν με τρόπο άναρχο και  αΐδιο.  

Η απλότης της δογματικής αληθείας είναι συνάμα και μέτρον της δυσχερείας 
της αφομοιώσεώς της (τα απλούστατα πράγματα είναι τα πλεόν δυσνόητα): 
Εάν εξ αρχής δεν αποδεχθούμε ότι ο Υιός- Λόγος συνυπάρχει με τον Πατέρα - 
Νου, γεννημένος εξ Αυτού, προβαίνουμε σε ακουσία ή δολία παρεισαγωγή 
μιας τροπής της υποστάσεως του Πατρός, επειδή, ενώ δεν ήταν Πατέρας 
κατέστη κατόπιν.  

Ενώ ο Νους φυσικώς γεννά τον Λόγον και φυσικώς προβάλλει το Πνεύμα, ο 
Θεός δεν είναι φυσικός πατήρ της Δημιουργίας, διότι η θεία φύση είναι 
άκτιστος, ενώ η φύση της Δημιουργίας είναι κτιστή.  Η κτίση δεν προέκυψε  
από την ουσία του Θεού, αλλά επλάσθη από το μη ον στο είναι με την 
βούληση και την ισχύ της Αγίας Τριάδος άρα δεν ημπορεί να εγγίσει την θεία 
φύση οιαδήποτε τροπή. Επειδή γέννηση είναι η προέλευση αυτού που 
γεννάται από την ουσία του γεννήτορος με ομοιότητα προς αυτόν κατά την 
ουσία, ενώ κτίση και δημιουργία είναι αυτό που γίνεται έξωθεν την ουσίας του 
κτίστου και δημιουργού και όχι εξ αυτής. Δηλαδή γίνεται ως κτίσμα και 
δημιούργημα, εντελώς ανόμοιον προς την ουσία.  

Αφ’ ενός, ο φυσικός δεσμός μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι 
άναρχος και αΐδιος, συνεπώς, ενώ ο Νους γεννά τον Λόγο και προβάλλει το 
Πνεύμα, ούτε ο γεννήτωρ υφίσταται τροπή, ούτε υπάρχει ..... πρώτος και 
δεύτερος Θεός. Αφ’ ετέρου  η κτίση στον Θεό, ως έργο της θείας θέλησης, δεν 
συνυπάρχει με τον Θεό κατά τρόπον αΐδιο, συνεχή καιακατάπαυστο,  διότι το 
παραγόμενο εκ του «μη όντος» στο Είναι, αυτονοήτως δεν διαθέτει φυσικές 
καταβολές τέτοιες ώστε να συνυπάρχει με τον άναρχο και «αεί ζώντα» Θεό. Η 
ελευθερία του Θεού είναι απόλυτη και άπειρη. Ουδόλως και ουδενί τρόπω 
περιορίζεται.  

Ο αείμνηστος πρεβύτερος Γεώργιος Φλωρόφκσυ ανέφερε συγκεκριμένως ότι, 
ο Θεός είναι ανώτερος από κάθε περιορισμό, ανώτερος από κάθε 
προσδιορισμό και ισχυρισμό και ως εκ τούτου είναι και ανώτερος από κάθε 
απόφανση. Το αποφατικό δεν έχει την ίδια σημασία με το υπέρ (ή έξω, εκτός), 
δηλώνει όχι περιορισμόν ή εξαίρεση, αλλά υπεροχή και υπέρβαση. Το Θείον 
είναι ανώτερο από κάθε θεωρητική ονομασία και προσδιορισμό. 

Ο Θεός δεν είναι ούτε ψυχή, ούτε νους, ούτε φαντασία, ούτε γνώμη, ούτε 
διαλογισμός, ούτε ζωή, δεν είναι ούτε λέξη, ούτε έννοια. Ο Θεός δεν είναι 
αντικείμενον γνώσεως, είναι υπεράνω της γνώσεως. Γι’ αυτό η οδός της 
γνώσεως είναι η οδός της αφαιρέσεως και της αποφάνσεως, η οδός της 
απλοποιήσεως και της σιωπής. Τον Θεόν θα τον γνωρίσουμε μόνον στην 
Ησυχία του πνεύματος, στην Ησυχία της «αγνοίας». Αυτή η αποφατική 
«άγνοια» ακριβέστερον είναι υπερ-γνώση, όχι απουσία γνώσεως, αλλά η 
τελεία γνώση και γι’ αυτό ασύγκριτη με κάθε μερική γνώση. 



Αυτή η «άγνοια» είναι ενατένιση. 

Ο Θεός γνωρίζεται όχι μακρόθεν, όχι δια του διαλογισμού περί Αυτού, αλλά 
δια της ακαταλήπτου μετ’ Αυτού ενώσεως. 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της Ορθοδόξου αναγεννήσεως δεν ημπορεί να 
στηριχθεί στις σύγχρονες προτεσταντικές και ρωμαιοπαπικές σχολές 
θεολογικής σκέψεως, αλλά στην ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Απαιτείται 
επιστροφή στους Πατέρες, στον ιερό Ελληνισμό, στην αιωνία και σταθερά 
κατηγορία της ιστορικής Ορθοδοξίας. Ουδενί λόγω πρέπει να αποκοπεί η 
ελληνική παράδοση από την σύγχρονο Ορθόδοξη μελέτη και να παρασυρθεί 
από τις δυτικές επιρροές, αλλά πρέπει και όλα τα ρωσικά πνευματικά 
επιτεύγματα να ελέγχονται υπό το φως της ελληνικής κληρονομίας. Αυτό το 
προσήκον δρώμενο καθιστά την ελληνορωσική Ορθόδοξο θεολογία δρώσα 
συνέχεια των Πατερικών κειμένων. 

 

 
Στην Ορθόδοξον Εκκλησία, η διδασκαλία περί των θείων ενεργειών οι οποίες 
είναι κατά άρρητον τρόπο σαφώς διακεκριμένες από την θείαν ουσία, 
αποτελεί το στέρεο δογματικό υπόβαθρο της μυστηριακής εμπειρίας. Ο Θεός, 
όπως περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απρόσιτος ως προς την 
φύση Του, αλλά παρών στις ενέργειές Του, εκπτύσσει «ως από 
εσόπτρου», στον νου που είναι καθαρός,  το «καθ' εαυτόν αόρατος 
υπάρχων».  
 
Η διδασκαλία αυτή περί των θείων ενεργειών επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς 
η Τριάς ημπορεί να υπάρχει στην αμέθεκτο από τα κτίσματα ουσία Αυτής και 
συγχρόνως να έρχεται να κατοικεί στους ανθρώπους συμφώνως προς την 
υπόσχεση του υπερουσίου και υπεράγαθου Κυρίους μας Χριστού («Εάν τις 
αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και 
προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώ ποιησόμεν» - Κατά 
Ιωάννην, 14:23). Η θέωση του ανθρώπου σημαίνει ένωσή του με τον Θεό, 
ούτε υποστατική [εφ’ όσον υποστατική ένωση της θείας φύσεως με την 
ανθρωπίνη έλαβε χώρα μόνον στην περίπτωση του Θεανθρώπου Χριστού – 
«Διότι η δύναμις που εκαλλιέργησε τα πάντα, η συναΐδιος και απαράλλακτος 



εικών της αγαθότητος, ο προαιώνιος και υπερούσιος και υπεράγαθος Λόγος, 
από ανέκφραστο φιλανθρωπία και ευσπλαγχνία για χάρι μας ηθέλησε να 
περιβληθή την ιδική μας εικόνα» - (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς «Εις τα Εισόδια 
της Θεοτόκου»)] ούτε και ουσιώδη (όπως στην περίπτωση των τριών 
Προσώπων), αλλά σημαίνει ένωση με τον Θεό στις άκτιστες Αυτού ενέργειες. 
Ο «θεωθείς άνθρωπος» παραμένει άνθρωπος αν και κατέστη «κατά χάρη 
θεός», όπως ο Χριστός - Λόγος έμεινε Θεός, αν και δια της σαρκώσεως έγινε 
άνθρωπος. 
 
Κατά το ορθόδοξο «Σύμβολον της Πίστεως» : Ο Θεός Πατήρ - Θεός Νους είναι 
αρχή και αιτία όλων, εξ ουδενός γεννηθείς, μόνος αναίτιος και αγέννητος, 
όλων δημιουργός, φυσικός όμως πατήρ μόνον του Θεού Λόγου, όσον και 
φυσικός προβολεύς μόνο του Αγίου Πνεύματος (εκπορευομένου από Αυτόν). 
Ο Θεός Λόγος εγεννήθη από τον Θεό Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες. Ο 
Θεός Λόγος γεννήθηκε και δεν εδημιουργήθη, ομοούσιος με τον Πατέρα, 
μέσω του οποίου έγιναν τα πάντα. Η γέννηση του Λόγου και Υιού του Θεού 
είναι άχρονη και άναρχη, διότι ο ενυπόστατος θείος Λόγος δεν ήλθε στην 
ύπαρξη από το «μη ον», αλλά ήταν πάντοτε μαζί με τον Θεό Νου και μέσα 
Του, γεννημένος από Αυτόν με τρόπο άναρχο  και αΐδιο.  
 
Μη δεχόμενοι ότι εξ αρχής ο Λόγος-Υιός συνυπάρχει με τον Πατέρα, 
γεννημένος από Αυτόν, τότε παρεισάγουμε τροπή της υποστάσεως του 
Πατρός, διότι ενώ δεν ήταν Πατήρ, κατέστη ύστερον. Ενώ ο Νους γεννά 
φυσικώς τον Λόγο και φυσικώς προβάλλει το Άγιον Πνεύμα, ο Θεός δεν είναι 
φυσικός πατήρ της Δημιουργίας, διότι η θεία φύση είναι άκτιστος, ενώ εκείνη 
της Δημιουργίας είναι κτιστή.  
 
Η κτίση δεν έγινε από την ουσία του Θεού, αλλά στο «Είναι» από το «μη ον» 
με την βούληση και την δύναμη της Αγίας Τριάδος, άρα δεν ημπορεί κάποια  
τροπή να εγγίσει την θεία φύση. Διότι γέννηση είναι η προέλευση αυτού 
που γεννάται από την ουσία του γεννήτορος, με ομοιότητα κατά την 
ουσία προς αυτόν, ενώ κτίση και δημιουργία είναι αυτό που γίνεται 
«έξωθεν» της ουσίας του κτίστη και δημιουργού και όχι από αυτήν, ως 
κτίσμα και δημιούργημα, ήτοι εντελώς ανόμοιον προς την ουσία.  
 
Αφ’ ενός, ο φυσικός δεσμός μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι 
άναρχος και αΐδιος, συνεπώς, ενώ ο Νους γεννά τον Λόγο και προβάλλει το 
Πνεύμα, ούτε τροπήν υφίσταται ο γεννήτωρ, ούτε υπάρχει πρώτος και 
δεύτερος Θεός. Αφ’ ετέρου, η κτίση ως έργον της θείας θελήσεως, δεν 
συνυπάρχει με τον Θεό κατά  τρόπον αΐδιο, διότι το παραγόμενο από το «μη 
ον» στο Είναι, δεν έχει φυσικές καταβολές τέτοιες ώστε να συνυπάρχει με τον 
άναρχο και πάντοτε ζώντα Θεό. Απόλυτη είναι η ελευθερία του Θεού !  
 
Η Ορθοδοξία αρνείται να δεχθεί ποιότητα ψυχολογικής φύσεως στην Τριάδα, 
όπως έπραξεν ο Αυγουστίνος, διότι εκλαμβάνει τις ιδιότητες του Θεού ως 
ουσιώδη στοιχεία της υπάρξεως του. Η θέληση του Θεού δεν είναι ποιότης 
αλλά συστατικό στοιχείο της υπάρξεώς του, δεν υπάρχει θέληση χωρίς τον 
θέλοντα, ούτε θέλω χωρίς θέληση. 
 
Η Δημιουργία είναι μια ελευθέρα πράξη της θείας θελήσεως. Δεν είναι μια 



ανέλιξη, μια ατελεύτητος διάχυση της θείας ουσίας, όπως οι θείες ενέργειες. Εξ 
ου και ο Θεός είναι απολύτως ελεύθερος, οι δε συμπαντικοί νόμοι (φυσικοί 
και λογικοί) είναι «θεία θελήματα», οπότε και δεν περιορίζουν την θείαν 
ελευθερία. Οι θείες ενέργειες δεν παράγουν τα όντα συμφώνως προς κάποιαν 
«εξελικτική νομοτέλεια», διότι η Δημιουργία είναι έργον της θείας θελήσεως και 
όχι της θείας ουσίας.  
 
Ο Θεός σχετίζεται με την κτίση συμφώνως προς τους όρους της ελευθέρας 
Του θελήσεως, δίχως όμως στο επίπεδον της ουσίας να συγχέεται με την 
κτίση. Υφίσταται  ριζική ασυνέχεια μεταξύ της «θείας ουσίας», η οποία είναι 
Άκτιστος και παντελώς απρόσιτος, και της «ουσίας της Δημιουργίας», η οποία 
είναι «εκ του μηδενός» Κτίσμα της θείας θελήσεως, αλλά και υπόκειται σε 
λογική επεξεργασία από τον άνθρωπο. 
 
Κατά την Ορθόδοξο θεολογία, ο Θεός δεν σχετίζεται με τη Δημιουργία στο 
επίπεδον της ουσίας, αλλά στο επίπεδον της θελήσεως. Όπως ετόνισεν ο 
Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Θεός δεν σχετίζεται με τα κτίσματα ως προς 
την ουσία τους, αλλά επειδή τα κτίσματα είναι πραγματώσεις της θείας 
θελήσεως. Επειδή ο Θεός γνωρίζει τα κτίσματα ως πραγματώσεις της 
θελήσεώς Του, γι' αυτό και η γνώση Του συνιστά αγάπη και όχι φραγή ή 
αναίρεση της ελευθερίας και της δυναμικότητος των όντων της Δημιουργίας. 
 
Από πλευράς της η θεολογία της Δύσεως, στο δόγμα της Αγίας Τριάδος τονίζει 
τη μιαν Ουσία - προσδίδουσα σαφή προτεραιότητα στην διανοητική 
προσέγγιση του θείου έναντι της βιωματικής προσωπικής σχέσεως του 
ανθρώπου με τον Θεόν - και βεβαίως αρνείται την διάκριση μεταξύ ουσίας και 
ενεργειών, διδάσκουσα ότι το φως της Δόξης του Θεού είναι κτιστό και ότι το 
φως της Θείας Χάριτος είναι επίσης κτιστό.  
 
Επίσης, η δυτική θεολογία, καθιστώσα το άκτιστο αμέθεκτο από το κτιστό, 
εισάγει πολλά στοιχεία «υπερφυσικής» τάξεως, όπως είναι τα χαρίσματα, και 
οι έμφυτες αρετές (δίχως όμως να αποσαφηνίζει τι είναι ακριβώς αυτό το 
«υπερφυσικό» και πώς σχετίζεται με το φυσικό).  
 
Αντιθέτως, για την Ορθόδοξο θεολογία, το «υπερφυσικό κτιστό» είναι έννοια 
τουλάχιστον προβληματική, καθώς συνιστά μιαν ανωμαλία και έναν 
παραλογισμό στον κτιστό κόσμο και, κατά μια έννοιαν, είναι ωσάν ο Θεός να 
έρχεται σε σύγκρουση με την ίδια την δημιουργία Του ή να την…. ανατρέπει. 
Αυτό που η δυτική θεολογία αποκαλεί «υπερφυσικό», η ανατολική 
θεολογία το ονομάζει «άκτιστο» και αφορά στις άκτιστες ενέργειες του 
Θεού, τις απεριγράπτως και θαυμασίως διακεκριμένες της θείας ουσίας. 
 
Το πόρισμα της ορθολογιστικής / ρασιοναλιστικής θεολογίας της Δύσεως 
λέγει: Όταν ο Θεός προσεγγίζεται μόνον στο επίπεδο της ακτίστου  ουσίας 
Του, τότε δεν ημπορεί να συνδέεται αμέσως και προσωπικώς με την κτίση !  
 
Πώς λοιπόν εννοεί η Ορθόδοξη θεολογία ότι ο Θεός συνδέεται με την 
Δημιουργία, όταν η Δημιουργία ευρίσκεται σε οιονεί δυναμική κατάσταση 
(«Γίγνεσθαι») και μάλιστα αποτελεί κίνηση στον χρόνο και προς την φθορά; 
Ποία συνεπώς η σχέση μεταξύ αιωνιότητος και ιστορίας; 



Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής απάντησε στο ανωτέρω ερώτημα 
βασιζόμενος  στην Αριστοτελική «εντελεχή» έννοια της δυνάμεως η οποία 
τείνει φύσει να υποστατωθεί χωρίς να αλλοιούται η ουσία [«εντελέχεια», 
δηλαδή φυσική διαδικασία δημιουργίας κι εξέλιξης των όντων - ένα ον αποκτά 
εντελέχεια, όταν η άμορφος ύλη μεταβαίνει από την περιοχή της δυνατότητος-
δυνητικότητος (όταν χαρακτηρίζεται «δυνάμει ον», π.χ. ο ογκόλιθος του 
μαρμάρου που έχει την δυνατότητα να γίνει άγαλμα, κίων, πλάκα κ.λπ.) στην 
περιοχή της πραγματικότητας (οπότε χαρακτηρίζεται «ενεργεία όν», π.χ. 
καθίσταται άγαλμα, κίων, πλάκα κ.λπ.), στην οποία εντάσσεται χάρη στη 
μορφή που απέκτησε από το δημιουργό της κι ολοκληρώνεται εκπληρών το 
«τέλος», τον σκοπό της ύπαρξεώς του, επιτυγχάνον την αυτοπραγμάτωσή 
του].  
 
Κατ' αυτήν την αντίληψη, η τελείωση των όντων είναι και αρχική και ερχομένη, 
ο δε χρόνος αναδεικνύεται ως πορεία υπαρξιακής τελειώσεως των όντων, 
ήτοι ως ιδιάζουσα τελολογική πορεία, διαφορετική τόσον από την ευθεία 
γραμμική τροχιά, όσον και από τον «φαύλο» ατέρμονα κύκλο του αενάου 
φυσικού γίγνεσθαι.  
 
Από την σκοπιά της πορείας των όντων προς την τελική υπαρξιακή 
ολοκλήρωσή τους, οι έννοιες της Δημιουργίας και της Ιστορίας συμπίπτουν, 
εφόσον η Ιστορία διατηρεί κοινό εσχατολογικό νόημα με την θεία Δημιουργία, 
το οποίον συνίσταται στην τελική υπαρξιακή τελείωση των όντων, το δε 
«τέλος» (νοούμενο κυριολεκτικώς, δηλαδή ως «σκοπός» όχι ως τέρμα) 
της Ιστορίας απεκαλύφθη εντός του ιστορικού γίγνεσθαι ως η Σάρκωση 
του Λόγου στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού.  
 
Ο Λόγος της Δημιουργίας μεταβαίνει από την Δημιουργία του Κόσμου στην 
ενσάρκωση μέσω του διφυούς δυναμισμού της θείας Θελήσεως και Αγάπης, 
δεδομένου ότι ο λόγος του όντος δεν εξαντλείται στην ήδη επελθούσα υλική 
του υπόσταση, αλλά περιλαμβάνει επιπλέον την τάση του προς την 
εσχατολογική υπαρξιακή τελείωση, οπότε η Φύση υπάρχει μέσα στην 
«αγαπητική θεία θέληση».  
Ο κόσμος είναι προϊόν της θελήσεως του Θεού η οποία αποβλέπει στην 
παραγωγή όντων που θα μετέχουν στην φύση Του. Ο Θεός έχει μια ενέργεια 
προς τα έξω, κίνηση η οποία μάλιστα είναι κοινή στις τρεις τριαδικές 
υποστάσεις, γιατί όταν ενεργεί η μία συνεργούν και οι άλλες. Αυτή η προς τα 
έξω κίνηση, δηλώνεται από τον Μάξιμο με τον όρο «έρως». Ο άνθρωπος 
επομένως είναι κατά τον Μάξιμο καρπός του «έρωτος του Θεού».  
 
Ως εκ τούτου, όταν λέμε ότι ο Θεός «γνωρίζει» τα όντα, δεν εννοούμε ότι τα 
προσεγγίζει αναλυτικά / ρασιοναλιστικά, ως υπό εξέταση αντικείμενες ουσίες, 
αλλά εννοούμε ότι τα γνωρίζει ολοσχερώς και αιωνίως, ως δημιουργικές 
πραγματώσεις του θελήματός Του, άρα η «γνώση» τους ταυτίζεται με 
την «αγάπη» Του προς αυτά.  
 
Εφόσον, λοιπόν, ο Θεός αναγνωρίζει τα όντα ως πραγματώσεις του 
θελήματός Του, αυτό που ενώνει τα όντα στην Κοσμική Αρμονία δεν είναι η 
ουσία τους, ούτε οι διάφοροι φυσικοί προσδιορισμοί τους, αλλά η θέληση της 
αγάπης του Θεού, η οποία αναδεικνύει την «θέωση» ως κατ’ εξοχήν σημασία 



της υπάρξεως.  
 
Συγκεκριμένως, ο ένσαρκος Λόγος, ο Κύριός μας Βασιλεύς Χριστός, ταυτίζεται 
με την εσχάτη θέληση της αγάπης του Θεού. Για τούτο, η «σημασία» των 
όντων και το «τέλος» της ιστορίας, συμπίπτουν στο πρόσωπο του 
Θεανθρώπου. 

 

Κατά την Ορθόδοξο Θεολογία, η Δημιουργία, η οποία υπήρξε  μια ενεργός 
ελευθέρα πράξη της θείας Θελήσεως και όχι ένα φυσικό της αδρανές 
«εκχύλισμα», όπως είναι οι θείες ενέργειες, είναι ίδιον ενός «Προσωπικού 
Θεού» (δηλαδή ενός Θεού συνδεομένου προσωπικώς και αμέσως -υπό 
όρους της ιδικής Του θελήσεως- με την Κτίση ολόκληρο, χωρίς να είναι 
συνδεδεμένος «ουσιωδώς» προς την κτίση), αλλά και της Τριάδος, η οποία 
έχει μια κοινή θέληση, ανήκουσα στην κοινή Θεία Φύση των τριών 
υποστάσεων της Τριάδος και ενεργούσα συμφώνως προς την «τριαδική 
απόφαση» της «Θείας Βουλής». Η Θεία Βουλή ήτοι το θείον θέλημα, εαν το 
αναφέρουμε κλιμακηδόν, εμφανίζεται σε τέσσαρες μορφές. Πρώτη είναι η 
«Θεία Ευδοκία», «τό κατ’  ευδοκίαν» θέλημα, αυτό δηλαδή που θέλει κατ’ 
 εξοχήν ο Θεός. Δευτέρα μορφή της είναι η Οικονομία, «το κατ  οικονομίαν» 
θέλημα του Δημιουργού, κατά το οποίον ο Θεός – Πατήρ υποχωρεί πατρικώς 
για την αδυναμία μας. Τρίτη μορφή της Θείας Βουλής είναι η Παραχώρηση, 
«τό κατά παραχώρησιν» θέλημά Του, κατά το οποίον επεμβαίνει ο Θεός και 
παιδεύει. Τετάρτη δε, «τρομερά και πολύκλαυστος» μορφή της Θεία Βουλής  
είναι η Εγκατάλειψη, «τό κατ’  εγκατάλειψιν» θέλημά Του, όταν ο άνθρωπος 
ζεί με αμετάβλητο σκληρότητα και αναισθησία, οπότε και προκαλεί την 
εγκατάλειψή του από το Θεό, καθώς ο Παντοδύναμος «αποστρέφει το 
πρόσωπόν Του». 
 
Εντός του πλαισίου τούτου, οι Ίδέες, οι οποίες διεδραμάτισαν τον κεντρικό 
κομβικόν ρόλο στην Πλατωνική φιλοσοφία, αλλά και έκτοτε απησχόλησαν 
κάθε φιλόσοφο, δεν είναι λογικές αιτίες των δημιουργημάτων, ομοούσιες με 
τον Θεόν. Δεν αποτελούν προσδιορισμούς της Ουσίας στην οποίαν 
αναφέρονται τα δημιουργήματα ως προς την πρώτην αιτία τους. Αυτήν την 
στρεβλή σκέψη υιοθέτησεν ο Ιερός Αυγουστίνος και αργότερον την εγενίκευσε 
στην δυτική θεολογική παράδοση ο συμπαγής και πολυμήχανος 



Σχολαστικισμός, ιδίως υπό την επίδραση του Θωμά Ακινάτη, ο οποίος 
μάλιστα και αγιοποιήθηκε από τον παπικό Καθολικισμό.  
 
Αντιθέτως προς τις προαναφερθείσες θεωρήσεις των ιδεών, μετεξελιχθείσες 
σε ικρίωμα της Καθολικής Θεολογίας,  οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας - 
θεμελιωτές της Ορθοδόξου Θεολογίας, διδάσκουν ότι, οι Ιδέες έχουν 
χαρακτήρα δυναμικότερο, καθώς αποτελούν «θεία θελήματα». Δηλαδή η θέση 
των ιδεών δεν ευρίσκεται μεν στην ουσία του Θεού, αλλά στις ενέργειες Του. 
Και τούτο συμβαίνει διότι οι Ιδέες ταυτίζονται με τα θεία θελήματα, τα οποία 
και προσδιορίζουν τους διαφόρους τρόπους με τους οποίους τα 
δημιουργήματα μετέχουν των δημιουργικών Ενεργειών. Μάλιστα, ο Άγιος 
Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στο σύγγραμμά του «Περί θείων 
ονομάτων» (Patrologia Graeca, 3:824. C), χαρακτηρίζει «τας ιδέας ή 
παραδείγματα» ως «των όντων ουσιοποιούς και ενιαίως προϋφεστώτας 
λόγους, καθ' ους ο υπερούσιος τα όντα πάντα και προώρισε και 
παρήγαγεν». [Το «Περί θείων ονομάτων», που εκτείνεται σε δεκατρία 
κεφάλαια, πραγματεύεται στο πλαίσιον της καταφατικής θεολογίας, τα 
ονόματα και τις ιδιότητες του Θεού, όπως προκύπτουν από τις αγαθοεργές 
πρόνοιες και ενέργειες θεότητος. Αναπτύσσονται, μεταξύ των άλλων, οι 
«θεωνυμίες» : αγαθός, φως, καλό, έρως, ον, ζωή, σοφία και εν.] 
 
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει ότι ουδεμία εποπτεία των όντων οδηγεί 
σε θεογνωσία επειδή η αλήθεια του Κτίστου είναι απολύτως διαφορετική από 
την αλήθειαν της κτίσεως, τόσον ως προς την ουσίαν της, όσον και ως προς 
την ενέργειάν της, δηλαδή την ικανότητα της ουσίας να παράγει έργον.  
 
Οι «Λόγοι των όντων» ή -κατά την Πλατωνική ορολογίαν- οι Ιδέες, είναι μεν 
ενυπόστατοι, αλλά όχι και αυθυπόστατοι, άρα εκ προοιμίου υπερβαίνουν 
κάθε εννοιολόγηση. Συνεπώς, δεν υπάρχουν στον νου του Θεού γενικές 
έννοιες (Ιδέες), ώστε η γνώση τους, ως γνώση των «καθόλου», να αποτελεί 
τον (αναγωγικό) σκοπό της γνώσεως των «επιμέρους», όπως φρονεί και 
κηρύττει η χαλυβδίνη εννοιοκρατία της Δύσεως. Τέτοιου είδους «καθόλου» 
έννοιες (ήτοι γενικές έννοιες) θα προσδιόριζαν αιτιοκρατικώς την ελευθερία 
του Θεού, οπότε  δεν θα είχαμε Δημιουργόν «εκ του μη - όντος» αλλά 
Δημιουργόν «εκ του όντος», δηλαδή από ιδέες προϋπάρχουσες, στοιχείον το 
οποίον θα εσήμαινε αυτομάτως ότι, ο Θεός δεν θα ήταν Θεός απολύτου 
ελευθερίας, αλλά ένας Θεός υποκείμενος σε αναγκαιότητες. 
 
Επειδή όμως οι ιδέες δεν είναι «αυτή καθαυτήν» η θεία ουσία, δηλαδή καθώς 
οι Ιδέες είναι διακεκριμένες από την Θείαν Ουσία δια της Θείας Θελήσεως, 
προκύπτει ότι τόσον η πράξη της Δημιουργίας όσον και η Θεία Βουλή δεν 
αποτελούν αναγκαίον προσδιορισμό του φυσικού κόσμου. Εξ ου και, όπως 
προανεφέρθη, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έχει επισημάνει ότι ο Θεός δεν 
γνωρίζει τα όντα «κατά την ουσία τους» αλλά ως «πραγματώσεις του θείου 
θελήματος». Δηλαδή η γνώση του Παντοδυνάμου είναι Αγάπη και όχι 
υπαγωγή των όντων σε γενικούς νόμους, όπως πράττουν οι φυσικοί 
επιστήμονες για να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το Σύμπαν. 
 
Εφ’ όσον λοιπόν ο Θεός υφίσταται «προσωπικώς» και δεν είναι μια διάχυτος 
αφηρημένη ουσία, η οποία διά της υπάρξεώς της  επιβάλλει αδιακρίτως 



αναγκαστικούς προσδιορισμούς στον κόσμο, ο άνθρωπος δύναται ελευθέρως 
να ανταποκριθεί στην κλήση του Δημιουργού προς σύναψη προσωπικής 
σχέσεως μαζί Του, αυτοβούλως δε και ενεργώς  να διανοίξει την ψυχή του 
στον Θεόν (υπάρχων ως «διαφανώς γνωστός» σε αυτόν). Ημπορεί όμως και 
να απορρίψει την θεία πρόσκληση, ακολουθών την οδόν της «κατά μόνας» 
υπάρξεως, χωριζόμενος από τον Θεό,  δηλαδή να επιλέξει την κόλαση.  
 
Συνεπώς, η κρίση περί της ανθρωπίνης σωτηρίας δεν αφορά σε κάποιο εκ 
Θεού συγκαλούμενο δικαστήριο, ώστε να αξιολογηθούν με μίαν «δικανική» 
λογική οι άνθρωποι, αλλά τους κρίνει απλώς και μόνον αφ εαυτής η ίδια η 
ύπαρξη του Θεού, καθώς η υπαρξιακή τελείωση του ανθρώπου εξαρτάται από 
την στάση που ο ίδιος ο άνθρωπος θα επιλέξει να υιοθετήσει έναντι αυτής της 
υπάρξεως. Δηλαδή εάν ο άνθρωπος επιλέξει να ζήσει σε «κοινωνία με τον 
Θεόν» (δηλαδή συμφώνως προς την Θεία Βουλή), θα αποκτήσει την 
εμπειρίαν της υπάρξεως του θείου τρόπου. Δηλαδή θα βιώσει την υψίστη 
κατάσταση πλήρους ελευθερίας και απροσβλήτου μακαριότητος. Εάν όμως ο 
άνθρωπος επιλέξει να ζήσει αναφερόμενος προς την λογικήν του φυσικού 
κόσμου, θα υποστεί ακολούθως τον τρόπον υπάρξεως «υπό  φύσιν», ο 
οποίος διέπεται από την λογική της ανάγκης και της φθοράς. 

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ώστε  να καταστεί μέτοχος στην ελευθερία της 
αγάπης του Θεού. Ακριβώς όπως ο Θεός είναι ελεύθερος, αφού δεν υπάρχει 
κάτι που να Τον καθορίζει, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος λόγω του ότι είναι 
εικόνα του Θεού, διαθέτει «κατά χάριν ελευθερία». Συνεπώς  ο τρόπος 
υπάρξεως του ανθρώπου, καθώς παριστά εικόνα Θεού, ευλόγως αντανακλά 
και το ένθεο υπαρξιακό «είναι»: Αγάπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  

Ο μέγας Φιοντόρ Νοστογιέφσκι, καθοδηγούμενος μέσα στα νάματα της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, γράφει συγκλονιστικώς στο αριστούργημά του 
«Αδελφοί Καραμαζώφ» : «... κόλαση είναι το μαρτύριο του να μην 
αγαπάει κανείς!». 

Ο  αείμνηστος Πρωθιερεύς, Καθηγητής, Πατήρ Γεώργιος Βασίλιεβιτς 
Φλωρόφσκυ σημειώνει στο πόνημά του   «Τα θρησκευτικά ζητήματα στο έργο 
του Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι» : « (...)  Η αντινομία της ανθρώπινης 
ελευθερίας καταργείται μόνο στην αγάπη. Γιατί μόνο η αγάπη μπορεί να είναι 
ελεύθερη. .... Η ανελεύθερη αγάπη μετατρέπεται σε πάθος, γίνεται η αρχή του 
εξανδραποδισμού και της βίας,- και για εκείνον που αγαπάει και για τον 
αγαπημένο. Και πάλι ο Ντοστογιέφσκι με ανατριχιαστική διορατικότητα 
απεικονίζει αυτή την τραγική και αντινομική διαλεκτική της αγάπης,- όχι μόνο 
της αγάπης προς τη γυναίκα, αλλά και της αγάπης προς τον πλησίον.... Η 
πραγματική αγάπη είναι δυνατή μόνο εν ελευθερία, μόνο ως αγάπη προς την 
ελευθερία του ανθρώπου.Στο σημείο αυτό αποκαλύπτεται η ακατάλυτη σχέση: 
η αγάπη μέσω της ελευθερίας και η ελευθερία μέσω της αγάπης. Σε αυτό, για 
τον Ντοστογιέφσκι, έγκειται το μυστικό της συνοδικότητας, το μυστικό της 
αδελφότητας, το μυστικό της Εκκλησίας, – της Εκκλησίας ως αδελφότητα και 
αγάπη εν Χριστώ.» 

Πράγματι, αξίζει να ενθυμούμεθα πάντοτε την παρότρυνση του ευλογημένου 
μεγάλου ανθρωπογνώστη Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς : «Αγάπησε όλη την κτίση του 



Θεού,τα πάντα μέσα σ' αυτήν και κάθε κόκκο άμμου.Αγάπησε το κάθε φύλλο, 
την κάθε ηλιαχτίδα από το φως του Θεού. Αγάπησε τα ζώα,αγάπησε τα 
φυτά,αγάπησε το καθετί. Κι όταν αγαπήσεις τα πάντα τότε θα ανακαλύψεις 
μέσα στο καθετί το μυστικό του Θεού. ‘Οταν το αισθανθείς αυτό, τότε να 
αρχίσεις να το γνωρίζεις και να το αντιλαμβάνεσαι, κάθε ημέρα όλο και πιο 
πολύ !  Και θα φθάσεις, εν τέλει, να αγαπήσεις τον κόσμο ολόκληρο, με μιαν 
ανεξάντλητη, παγκόσμια αγάπη που να αγκαλιάζει και να περιλαμβάνει τα 
πάντα ! Αγάπησε τα ζώα : Ο Θεός τους έχει δώσει σπέρματα σκέψεως και 
ανόθευτη χαρά. Μην τα ταράζεις.Μην τα βασανίζεις, μην τους στερήσεις την 
χαρά τους, μην βαδίσεις ποτέ ενάντια στις προθέσεις και στο σχέδιον 
του Θεού !» 

 
Οι Ησυχαστές αναγνωρίζοντες ως αυθεντικήν οδό Θεογνωσίας και  τελειώσεως 
την μετοχή και την πρόοδο στις «άκτιστες ενέργειες» του Θεού, τονίζουν 
εμφατικώς τα ακόλουθα: 
 
Διάκριση μεταξύ «λόγου» και «νοός»: Ο λόγος αυτός καθ' εαυτός, όπως 
και η επιθυμία και το θυμικόν, αποτελούν φυσικές δυνάμεις της ψυχής. Ενώ 
όμως ο λόγος είναι φυσικός αγωγός της γνώσεως, της λογικής-φυσικής 
σοφίας, ο νους είναι τόπος της «υπερλόγου σοφίας». 

Ο Όσιος Κάλλιστος ο Καταφυγιώτης, ο χρηματίσας Οικουμενικός Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως –ως Κάλλιστος ο Β’- και συγγράψας περί τα 100 
κεφάλαια της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πατέρων, λαμπροτέρα μορφή 
των μοναστών της Ιεράς Μονής Καταφυγίου, υπήρξεν  σπουδαίος Ησυχαστής 
(ο οποίος έζησε μάλλον κατά το δεύτερον ήμισυ του 14ου αιώνος), στο 
σύγγραμμά του «Περί της Ενώσεως με τον Θεό και του Θεωρητικού Βίου» 
(Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄) , γράφει ότι, σε αντιδιαστολή προς 
τον λόγον :  

«... ο νους μας είναι ένα σκεύος θεϊκό και δέχεται όσον ημπορεί εντός του την 
απλησίαστο λάμψη του θείου κάλλους. Και είναι βεβαίως αυτό το σκεύος 
θαυμάσιον, διότι διευρύνεται αναλόγως προς το πλήθος του θείου Πνεύματος 
που εισρέει μέσα του και όσον περισσότερον εισρέει, τόσον και αυτό 
μεγαλώνει, ενώ στη μικροτέρα εισροή μικραίνει κι αυτό. Ο νους του ανθρώπου 
είναι ωσάν ένας τόπος ο οποίος δέχεται την λάμψη της θείας φανερώσεως... 



Ο αισθητός τόπος, όσον πιο εκτεταμένος είναι, τόσον περισσότερα δέχεται. 
Με τον νου συμβαίνει το αντίθετον : όσον περιορίζεται και συστέλλεται, τόσον 
καταλληλότερος καθίσταται  να δεχθεί τα μεγαλύτερα. Και όταν μαζέψει και 
συγκρατήσει κάθε κίνησή του, λογική ή νοερά ή οποιανδήποτε άλλη, τότε 
βλέπει το μεγαλύτερο απ' όλα τα μεγάλα, τον Θεό. Τον βλέπει όσον επιτρέπει 
η Χάρη του παναγίου Πνεύματος και όσον η υλική και κτιστή φύση ημπορεί να 
βλέπει τον “έξω από τη φύση και την κτίση”. Δεν βλέπει φαντασίες κενές, ούτε 
βλέπει ωσάν σε όνειρο πλάσματα του ιδίου του λογισμού του. Αλλά βλέπει 
μέσα στο φως της καρδία, το οποίον δέχεται την ενέργεια της αρρήτου 
δυνάμεως του θείου Πνεύματος και πάσχει την υπερφυσική αλλοίωση, την 
οποίαν όποιος την εδέχθη από την Χάρη, ο ίδιος κοιμάται και ησυχάζει, ενώ η 
καρδία αυτού αγρυπνεί ». 

 
Ο λόγος ερευνά τον κόσμο των αισθητών όντων, ενώ ο νους θεωρεί τον θείο 
Λόγο. Εάν όμως ο νους θεωρήσει ότι φυσική του ενέργεια είναι η αίσθηση που 
συνυπάρχει στην ψυχή, τότε στρέφεται από τα νοητά στα αισθητά και 
προσκολλάται ηδονοθηρικώς στις υλικές μορφές των αισθητών. Όταν, 
αντιθ’ετως, ο νους θεωρεί τους πνευματικούς λόγους των όντων ανεξαρτήτως 
των υλικών τους μορφών, τότε ακολουθεί τον φυσικό του προορισμό, δηλαδή 
την ύπαρξη «κατ' εικόναν του Θεού».  
 
Ο διακεκριμένος Ησυχαστής Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας, στο 7° και στο 
8° κεφάλαιόν του, γράφει: «Πρώτα ο νους ζητά και ευρίσκει, και κατόπιν 
ενώνεται μ' εκείνο που ευρήκε. Την αναζήτηση την κάνει με το λογικό, ενώ την 
ένωση με την αγάπη. Και η μεν αναζήτηση μέσω του λογικού γίνεται για την 
αλήθεια, η δε ένωση της αγάπης για το αγαθό. Εκείνος που υπερβαίνει την 
ρευστή φύση των παρόντων και παραβλέπει την επιθυμία των προσκαίρων, 
δεν βλέπει κάτω, δεν επιθυμεί τα ωραία της γης, αλλά του ανοίγονται τα “άνω 
θεάματα” και κατοπτεύει τα κάλλη των ουρανών και την μακαριότητα των 
αμολύντων πραγμάτων.Αυτός δέχεται και την αγάπη του Θεού που 
κατέρχεται σε αυτόν από τον ουρανό και γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος 
και ποθεί τα θελήματα του Θεού και οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού και 
αξιώνεται την υιοθεσία και ο Θεός ευαρεστείται και ικανοποιείται από αυτόν».  
 
[Ο Θεόληπτος Φιλαδελφείας εεννήθη στη Νίκαια της Βιθυνίας περί το 1250. 
Έλαβε εξαιρετική μόρφωση. Λίαν εωρίς εγκατέλειψε την σύζυγό του και 
απεσύρθη στην αθωνική ησυχία.  
 
Η συνάντηση του με τον ησυχαστή Νικηφόρο είχε επάνω του βαθυτάτη 
επίδραση, όπως και η συνάντηση με τον άγιο Αθανάσιο 
Κωνσταντινουπόλεως. Έζησε επί τι διάστημα στην μονή Εσφιγμένου. Η 
επίσκεψη του στην Κωνσταντινούπολη και ο αυστηρότατος έλεγχος του για 
την θρησκευτική πολιτική του Αυτοκράτορος Μιχαήλ του Η΄ του Παλαιολόγου 
είχεν ως  αποτέλεσμα να ριφθεί στις φυλακές. Μετά την αποφυλάκιση του 
επιστρέφει στην πατρίδα του όπου κατέστη πνευματικός πατήρ ολοκλήρου 
της πόλεως.  
 
Περί το 1324 εξελέγη μητροπολίτης Φιλαδελφείας και εποίμανε την Επαρχία 
του επί τέσσαρες δεκαετίες με μόνον οδηγό τον νόμο του Θεού. Οι επιστολές 
και οι ομιλίες του που σώζονται το καταφανερώνουν. Κατά την εκδημία του 



εξετυλίχθησαν συγκινητικές σκηνές από τον πιστό λαό, ο οποίος είχε 
ευεργετηθεί τα μάλιστα από τον επίσκοπο του και τον υπεραγαπούσε. 

Υπήρξε καλόγνωμος σύμβουλος ισχυρών Αυτοκρατόρων. Με την πλουσία 
συγγραφική του δράση επηρέασε σημαντικώς την θρησκευτική ζωή του 
καιρού του. Θεωρείται ως πρόδρομος της Θεολογικής Αναγεννήσεως του 14ου  
αιώνος. Υπήρξεν ασκητής, νηπτικός και ησυχαστής επίσκοπος. Ο Άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαμάς τον είχε ως πρώτο πνευματικό του διδάσκαλο, όταν  και 
ο Θεόκλητος απεφάσισε για την κλίση του Γρηγορίου. Ο όσιος Νικόδημος ο 
Αγιορείτης στο εγκώμιον των Αγιορειτών Πατέρων τον υμνεί ως «όσιον», 
«θεόσοφον» και «υψίνουν». Πρόκειται όντως για προσωπικότητα υψηλού 
κύρους, μεγάλης πνευματικότητος και αξίας. Η μνήμη του ανδρός τιμάται στις 
25 Ιουνίου και την Β’ Κυριακή Ματθαίου.] 

Η Δυτική θεολογία μετά πάθους μη υιοθετούσα την Ησυχαστική διάκριση 
μεταξύ ουσίας και ενεργειών του Θεού και, κατ' επέκταση, μη αποδεχομένη 
την διάκριση μεταξύ του νοός (ως τόπου και τρόπου αμέσου γνώσεως του 
Θεού από τον άνθρωπο) και του λόγου (ως δυνάμεως της ψυχής για την 
γνώση του αισθητού κόσμου), καταλήγει στα εξής δύο συμπεράσματα :  
 

Πρώτον, ο άνθρωπος είναι οντολογικώς προσδιορισμένος από ιδιοτελή 
πάθη, εγωισμό και εργαλειακό ορθολογισμό, απωλέσας έτσι το 
αυτεξούσιον. Για να είναι κάποιος πραγματικώς ελεύθερος, δεν αρκεί να 
ημπορεί να κάνει επιλογές, αλλά πρέπει και να ημπορεί να αξιολογεί και 
να διακρίνει το αγαθό από το κακό, χωρίς εμπαθείς λογισμούς, δηλαδή 
ανεξαρτήτως της λογικής της ανάγκης (βιολογικής ή εγωτικής).  
 
Δεύτερον, η γνώση του Θεού από τον άνθρωπο είναι μόνον έμμεση, 
«συλλογιστική», κατ' αναλογίαν προς την γνώση του φυσικού κόσμου 
δια του λόγου (εφόσον η Δύση αδυνατεί να διακρίνει τον νου από 
τον λόγο).  
 

Γι' αυτό, όλα τα κλασσικά εγχειρίδια πολιτικής οικονομίας και 
μικροοικονομικής στην Δύση εκκινούν από την αξιωματική 
μετατροπή(«αξιωματικοποίηση»)  του δυτικού «υποκειμένου», δηλαδή από 
την αξιωματική θέση ότι, ο δρων είναι ιδιοτελής, εγωιστής και ορθολογικός. 
Δηλαδή ουσιαστικώς, η σπουδή της πολιτικής οικονομίας στην Δύση 
ισοδυναμεί με μια μεθοδική μύηση στην δυτική οντολογία και γενικώς στην 
υλόφρονα  δυτική πνευματική καλλιέργεια.  
 
Η κορύφωση αυτής της διαδραστικής διαπιδύσεως της μολωχοκρατουμένης  
θρηκευτικής κοσμοθεωρήσεως και του  υλιστικού  οικονομιστικού κοινωνικού 
προτύπου εξοικονίζεται στο ρητό που στολίζει το .... δολάριο των ΗΠΑ  : «In 
God we trust» (!).  Έτσι ο Άνθρωπος δεν δρά, πάσχει, δυσπραγεί, στερείται 
Αυτεξουσίου, είναι δε ανίκανος για την Ελευθερία άρα και την Θέωση. 



 
Οι Ησυχαστές αναζητούντες εργωδώς  την αυθεντικήν οδόν την Θεογνωσίας 
και της  τελειώσεως με την ακατάπαυστο μετοχήν τους  στις «άκτιστες του 
Θεού ενέργειες», τονίζουν μεταξύ άλλων και την  ακόλουθο επιβεβλημένη 
προσέγγιση : 

Επί τα ένδον στροφή του νοός: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσεγγίζει 
τον άνθρωπον ως μιαν άρρηκτο και ενιαία ψυχοσωματική ενότητα -ο νους 
συνδέεται με το λογιστικόν μέρος της ψυχής (όπου, «ψυχή» σημαίνει τον 
προσωπικό φορέα της ζωής) και αυτού του λογιστικού μέρους, σαρκικό 
όργανο είναι η καρδία (ή, κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ο εγκέφαλος, νοούμενα 
αμφότερα, εγκέφαλος και καρδία, ως ταυτόσημα σε ότι αφορά στην υλική 
υποστήριξη της νοητικής ζωής του ανθρώπου). 
Συγκεκριμένως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Η ψυχή μας είναι μια 
οντότης πολυδύναμη και χρησιμοποιεί ως όργανον το σώμα που 
εδημιουργήθη να ζει μαζί της. Ποία λοιπόν είναι τα μέλη που χρησιμοποιεί ως 
όργανα για να ενεργεί η δύναμή της εκείνη που ονομάζουμε νου; Το 
λογιστικόν ευρίσκεται στην καρδία ως σε όργανο, όχι όμως μέσα σε αυτήν 
όπως σε δοχείο, διότι είναι ασώματον, ούτε έξω, διότι είναι ενωμένο με αυτήν.  
Και τούτο δεν το διδαχθήκαμε από άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον Πλάστη 
του ανθρώπου, που λέγει στα Ευαγγέλια ότι, δεν είναι τα εισερχόμενα από το 
στόμα αλλά τα εξερχόμενα που μολύνουν τον άνθρωπο, διότι από την καρδία 
βγαίνουν οι λογισμοί («Κατά Ματθαίον», 15:11 - 19) [«ου το εισερχόμενον εις 
το στόμα κοινοί τον άνθρωπον, αλλά το εκπορευόμενον εκ του στόματος 
τούτο κοινοί τον άνθρωπον» - «εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί 
πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι»].  
 
Παρομοίως λέγει και ο μέγας ένθεος Μακάριος : «… Η καρδία είναι ο ηγεμών 
της όλης υπάρξεως. Και όταν κυριαρχήσει η χάρη σε όλα τα μέρη της 
καρδίας, τότε βασιλεύει επάνω σε όλους τους λογισμούς και σε όλα τα μέλη. 
Διότι εκεί είναι ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής. Η καρδία μας λοιπόν 
είναι “ταμείον των λογισμών” και το πρώτο σαρκικό όργανο του λογιστικού. 
Συνεπώς όταν φροντίζουμε να εξετάζουμε και να διορθώνουμε το λογιστικό 
μας με ακριβή νήψη, με ποιον άλλον τρόπο θα το επιτύχουμε αυτό, παρά 
αφού συγκεντρώσουμε τον νου μας που είναι διασκορπισμένος έξω με τις 
αισθήσεις και τον επαναφέρουμε μέσα μας και μάλιστα στην καρδία μας, στο 
ταμείον των λογισμών; Βλέπεις λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, αυτοί 



που επέλεξαν να προσέχουν στην ησυχία τον εαυτό τους, να επαναφέρουν 
και να περικλείουν τον νου μέσα στο σώμα, και μάλιστα στο ενδότατο σώμα 
του σώματος, αυτό που αποκαλούμε καρδιά;». 
 
Η εξόχως κρίσιμη διαφορά μεταξύ των Ησυχαστών και των δυτικών 
ορθολογιστών / ρασιοναλιστών καθίσταται σαφής : οι πρώτοι επιδιώκουν 
να επαναφέρουν τον νου μέσα στο σώμα, ζητώντες την αλήθεια «εντός», και 
κατορθώνουν έτσι την «νοερά αίσθηση», ενώ οι δεύτεροι εξάγουν τον νου από 
το σώμα και αναζητούν την αλήθεια έξω, στον υλικό κόσμο. 
 
Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικώς με την κυκλική κίνηση του 
νοός : «.... ο νους δεν είναι όπως τα μάτια που βλέπουν τα άλλα ορατά, αλλά 
δεν βλέπουν τον εαυτό τους. Ο νους ενεργεί παρατηρών τα άλλα ορατά, 
όσα χρειάζεται, -και αυτό το ονομάζει “κατ' ευθείαν κίνηση του νου” ο Μέγας 
Διονύσιος-, επανέρχεται όμως στον εαυτό του και ενεργεί καθ' εαυτόν, όταν 
βλέπει τον εαυτό του.  
 
Αυτό το ονομάζει “κυκλική κίνηση του νου” ο ίδιος Διονύσιος. Αυτή η ενέργεια 
του νου είναι η ανωτέρα και η κατ' εξοχήν ταιριαστή σε' αυτόν, με την οποίαν, 
υπερβαίνων  καμιά φορά τον εαυτόν του συναντά τον Θεό.  
Διότι λέγει ο Μέγας Βασίλειος : Ό νους που δεν διασκορπίζεται προς τα 
έξω...” Βλέπεις από αυτό ότι ο νους βγαίνει από μέσα; Έχει λοιπόν ανάγκη να 
επιστρέψει. Γι' αυτό” συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος “επιστρέφει προς τον 
εαυτόν του, και δια μέσου του εαυτού του ανεβαίνει στον Θεόν ωσάν από 
δρόμο χωρίς κίνδυνο πλάνης”.  
 
Γιατί αυτού του είδους η κίνηση του νου, όπως λέει και ο απλανής εκείνος 
θεωρός των νοερών Διονύσιος, «είναι αδύνατον να περιπέσει σε 
οποιανδήποτε πλάνη». 
 
Την επιστροφήν του νοός την διδάσκουν όλοι οι Νηπτικοί Πατέρες (δηλαδή 
οι διδάσκαλοι της «νήψεως», της ορθοδόξου «ασκητικής επιστήμης») : 
Μακάριος ο Αιγύπτιος -4ος αι., Κασσιανός ο Ρωμαίος, Βενέδικτος της 
Νουρσίας, Διάδοχος της Φωτικής, Ιωάννης ο Σιναΐτης («Κλίμαξ») - 6ος αι., 
Συμεών Νέος Θεολόγος -10ος/11ος αι., Γρηγόριος ο Σιναΐτης, Νικήτας 
Στηθάτος -11ος αι., Νικόλαος Καβάσιλας, Νικηφόρος ο Μονάζων (όρα την 
μνημειώδη συλλογή «Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών», που συνέταξαν κατά 
την Τουρκοκρατία οι άγιοι Πατέρες Μακάριος Νοταράς και Νικόδημος ο 
Αγιορείτης και μετέφρασε στην ρωσική ο Ρώσος Πατήρ Άγιος Παΐσιος 
Βελιτσκόφσκυ), λέγοντες ότι η επιστροφή πρέπει να διενεργείται  με την κλίση 
της κεφαλής και την κάμψη του σώματος προς τα εμπρός.  
 
Ονομάζεται δε η επιστροφή αυτή υπό του Διονυσίου του Αεροπαγίτου 
«κυκλική και απλανής κίνησις του νοός». 
 
[Μόνον η κυκλική αυτή κίνηση του νοός είναι «απλανής», επειδή εις αυτήν δεν 
μπορεί να εισέλθει η πλάνη του διαβόλου. Στις δύο άλλες κινήσεις του νοός, την 
ευθείαν και την ελικοειδή προχωρεί η πλάνη και η απάτη του διαβόλου. Κατά 
τον Διονύσιο Αεροπαγίτη : «Ευθεία κίνησις» του νοός είναι όταν ο νους από τις 
εικόνες των αισθητών πραγμάτων αναβιβάζεται στη νοητή αυτών θεωρία και 



«Ελικοειδής κίνησις» του νοός είναι όταν ο νους φωτίζεται τις θείες γνώσεις όχι 
νοερώς, αλλά «συλλογιστικώς και μεταβατικώς», δηλαδή με μικτή κίνηση 
κυκλικής και ευθείας. Προς τούτο ασφαλεστέρα είναι η κυκλική κίνηση του νοός, 
η οποία επιτυγχάνεται με την επιστροφή του νοός στην καρδία και με την 
«νοερά προσευχή» που λέγεται ταυτοχρόνως.] 
 
Όπως η περιφέρεια του κύκλου έχει μια αρχή, αλλά επιστρέφει πάλι εις τον 
εαυτό της και ενώνεται, έτσι και ο νους λέγων νοερώς την ευχήν «Κύριε Ιησού 
Χριστέ ελέησόν με». Δια της κυκλικής αυτής κινήσεως ο νους επιστρέφει στην 
καρδίαν και ενώνεται με αυτήν.  
 
Προς τούτο και ο εξοχώτατος Διονύσιος είπε: «Ψυχής δε κίνησις εστί κυκλική, η 
εις εαυτήν είσοδος από των έξω και των νοερών αυτής δυνάμεων η ενοειδής 
συνέλιξις ώσπερ εν τινι κύκλω το απλανές αυτή δωρουμένη» (Δ Κεφάλαιον  
«Περί θείων ονομάτων»). 
 
Εάν δεν στραφεί εντός του σώματος ο νους, πώς θα έλθει στον ανθρώπινο 
εαυτό του; Διότι εάν στραφεί έξω από το σώμα, ο άνθρωπος ζει έναν σαφή 
διχασμό μεταξύ νοός και σώματος, δηλαδή διασπάται η ψυχοσωματική ενότης 
του.  
 
Επ’ αυτού γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Δεν είναι λοιπόν 
ανάρμοστο να διδάσκει κανείς τους αρχαρίους να βλέπουν κυρίως στον εαυτό 
τους και με την αναπνοή να στέλλουν μέσα τους τον νου. Γιατί εκείνον, που 
δεν έγινε ακόμη “θεωρός του εαυτού του”, κανείς φρόνιμος δεν θα τον 
εμποδίσει να συγκεντρώνει μέσα του τον νου με διάφορες επινοήσεις.  
Ο νους λοιπόν εκείνων που μόλις πριν από λίγο εισήλθαν σε αυτόν τον 
αγώνα, και όταν συγκεντρώνονται, δραπετεύει συνεχώς και πρέπει αυτοί να 
προσπαθούν συνεχώς να τον επαναφέρουν, τους διαφεύγει όμως -καθώς 
είναι αγύμναστοι- διότι είναι πάρα πολύ δυσπαρατήρητος και πλέον ευκίνητος 
από ο,τιδήποτε άλλο.  
 
Γι' αυτό υπάρχουν εκείνοι που τους συμβουλεύουν να προσέχουν την 
αναπνοή η οποία συνεχώς διαχέεται και ξαναμαζεύεται, και να την κρατούν για 
λίγο, ώστε μαζί με αυτήν να συγκρατούν και τον νου, μέχρις ότου, 
προχωρώντες με την βοήθεια του Θεού στο καλύτερο και καθιστώντες τον 
νου τους ακίνητο προς τα γύρω του και καθαρόν από όλα, ημπορέσουν να 
τον συγκεντρώσουν σε “ενοειδή συνέλιξη”.  
Όλα αυτά γίνονται χωρίς κόπο και φροντίδα σε εκείνους που προέκοψαν στο 
έργον της Ησυχίας. Γιατί κατ' ανάγκην συμβαίνουν αυτομάτως με την τελεία 
είσοδο της ψυχής στον εαυτό της όλα αυτά. Στους αρχαρίους όμως δεν θα 
ιδείς κανένα από τα παραπάνω να γίνεται χωρίς κόπο». 
 

 



 
Ο νους αποτελεί τον ρωμαλέο φύλακα της ψυχής και του σώματος και μόνον 
μέσω αυτού προσέχουμε πράγματι τον εαυτό μας. Γράφει σχετικώς ο Άγιος 

Γρηγόριος ο Παλαμάς : “«Πρόσεχε τον εαυτό σου!», λέγει ο Μωϋσής 

(Δευτερονόμιον, 15:9), δηλαδή σε όλα σου, όχι σε μερικά μόνον και σε άλλα 
να αδιαφορείς. Με ποιο μέσο να προσέχεις; Φυσικά με τον νου σου, διότι με 
τίποτε άλλο δεν μπορείς να προσέχεις τον εαυτό σου σε όλα. Αυτή 
λοιπόν την φύλαξη βάλε στην ψυχή και στο σώμα σου, και με αυτήν θα 
απαλλαγείς εύκολα από τα πονηρά σωματικά και ψυχικά πάθη. Προστάτεψε 
λοιπόν τον εαυτό σου, κυβέρνησέ τον, επίβλεψέ τον, ή μάλλον πάντοτε να 
τον προστατεύεις και να τον παρακολουθείς και να τον εξετάζεις. Έτσι θα 
υποτάξεις στο πνεύμα τη σάρκα που αφηνιάζει... Άν κρίναμε εμείς τους 
εαυτούς μας, δεν θα κρινόμασταν από τον Θεό», λέγει ο Παύλος (Α’ Προς 
Κορινθίους, 11:31). Και αφού δοκιμάσεις το μακάριο πάθος του Δαβίδ, θα 
ειπείς και εσύ στον Θεό: «To σκοτάδι δεν θα σκοτιστεί από Σένα, Κύριε, και η 
νύκτα θα μου φωτιστεί ωσάν ημέρα, γιατί Εσύ έκανες κτήμα σου τους 
νεφρούς μου» (Ψαλμός, 138:12-13). Δεν έκανες, λέει, δικό Σου ολόκληρο το 
επιθυμητικό της ψυχής μου μόνο, αλλά οποιανδήποτε σπίθα της επιθυμίας 
αυτής μέσα στο σώμα, αφού επέστρεψε στην καρδιά που την δημιουργεί, δια 
μέσου αυτής πέταξε ψηλά σε Σένα και από Σένα έχει κρεμαστεί και σε Σένα 
είναι προσκολλημένη. Όπως δηλαδή το επιθυμητικό της ψυχής εκείνων που 
είναι προσηλωμένοι στις αισθητές και φθαρτές ηδονές, κενώνεται ολόκληρο 
προς τη σάρκα και γι’ αυτό γίνονται ολόκληροι σάρκες και το Πνεύμα του Θεού 
δεν ημπορεί να παραμείνει σ’ αυτούς (Γένεσις, 6:3), έτσι και εκείνων που 
ανύψωσαν τον νου στον Θεό και έχουν εξαρτήσει την ψυχή τους από τον θείο 
πόθο, η σάρκα μεταποιείται και ανυψώνεται μαζί με την ψυχή και 
απολαμβάνει μαζί της την θεία ένωση και γίνεται κτήμα και κατοικία του Θεού, 
μη έχουσα πλέον φωλιασμένη μέσα της την έχθρα εναντίον του Θεού, μήτε 

επιθυμούσα αντιθέτως με το Πνεύμα (Προς Γαλάτας, 5:17)”. 
 
Για τους Ησυχαστές η προσπάθεια Νεοπλατωνικών και του Γνωστικισμού να 
ωθήσουν τον νου έξω από το σώμα με σκοπό την επίτευξη νοερών θεαμάτων 
-πρακτική την οποία συναντάμε και σε θεουργικές πρακτικές της Άπω 
Ανατολής, όπως λ.χ. η γιόγκα, καθώς και στις μυστικές τελετές των Αλεβιτών / 
Μπεκτασιδών-αποτελεί «δαιμονική» προσπάθεια, υπό την έννοια ότι θεωρεί 
κακό (ή πηγή της πλάνης) το ίδιο το σώμα, όπως και γενικότερον τον υλικό 



κόσμο, ενώ οι Ησυχαστές τονίζουν ότι το σώμα ως «κτίσμα Θεού» είναι καλό, 
μάλιστα δε επειδή ακριβώς είναι καλό, ημπορεί να κατοικείται από τον νου. 
Επίσης, σε αντίθεση προς τον Ησυχασμό, ο μυστικισμός των Αλεβιτών / 
Μπεκτασιδών, παρ’ ότι, φαινομενολογικώς έχει λίαν ισχυρές συγγένειες προς 
τον Ησυχασμό, αυτός καλλιεργεί έναν ιδιότυπον ανθρωπιστικό διαθρησκειακό 
συγκρητισμό και βεβαίως ομνύει σε μιαν αφηρημένη και απρόσωπο 
«Άλήθεια». 
 
Στον Χριστιανισμό, ο Θεός είναι Αλήθεια με υπόσταση και όχι αφηρημένη 
πνευματική ουσία, και γι’ αυτό η φανέρωσή Του απαιτεί όχι μόνον τον νου 
αλλά και το σώμα μας. Όσοι κατηγορούν την Ησυχαστική προσευχή επειδή 
στρέφει τον νου μέσα στο σώμα, αδικούν εκείνους που ανιχνεύουν τα 
νοερά μέσω των σωματικών τύπων. Άλλωστε, η Ησυχαστική προτροπή 
«πρόσεχε τον εαυτόν σου» θέτει σκοπό της πνευματικής ζωής την συνεχή 
επιμέλεια από τον νου ολοκλήρου της (απαρτιωμένης ψυχοσωματικής) 
οντότητος του ανθρώπου και όχι μόνον την επιμέλεια της ψυχής. Η 
Ησυχαστική προτροπή προϋποθέτει την ενότητα ψυχής και σώματος και 
καλεί σε επιμέλεια της «προαιρέσεως» (αποτρέπουσα την υποκειμενική 
αυτονομία, ήτοι το αυθαίρετο γνωμικό θέλημα).   
 
Ο Αριστοτέλης γράφει περί προαιρέσεως (Ηθικά Νικομάχεια -1111b.6) :  «Η 
προαίρεση λοιπόν φαίνεται πως είναι ότι το εκούσιο, δεν είναι όμως το ίδιο, 
αλλά το εκούσιο είναι επιπλέον· διότι στο εκούσιο μετέχουν και τα παιδιά και 
τα άλλα ζώα, στην προαίρεση όμως όχι, και όσα συμβαίνουν ξαφνικά τα λέμε 
εκούσια, όχι όμως και προαιρετά. Όσοι πάλι λένε πως αυτή είναι επιθυμία ή 
θυμός ή βούληση ή ένα είδος γνώμης, δεν φαίνεται να ομιλούν ορθώς. Διότι η 
προαίρεση δεν είναι εξίσου κοινή σε όσα δεν διαθέτουν λόγο. Αντιθέτως η 
επιθυμία και ο θυμός είναι. Και ο ακρατής πράττει επιθυμών, όχι 
προαιρούμενος · ο εγκρατής το αντίθετο, προαιρούμενος, όχι επιθυμών. Και η 
επιθυμία εναντιώνεται με την προαίρεση, επιθυμία με επιθυμία όχι. Και η 
επιθυμία έχει να κάνει με το ευχάριστο και το λυπηρό, η προαίρεση ούτε με το 
λυπηρό ούτε με το ευχάριστο».  
 
Συμφώνως προς τους Ησυχαστές, η ψυχή είναι από την φύση της θνητή 
και ενσώματος, ενώ ο νους αποτελεί ενέργεια της ψυχής προερχόμενη 
έξωθεν  και όχι οργανικόν τμήμα της, οπότε, εξ αιτίας του υπερβατικού νοός, ο 
άνθρωπος αποκτά άπειρο εσωτερικόν βάθος, αφού εντός του ευρίσκεται ο 
υπερβατικός νους, αλλά, ταυτοχρόνως, ακριβώς επειδή ο νους αποτελεί 
έξωθεν ενέργεια της ψυχής (θεία χάρη και όχι ψυχικό όργανο), ο άνθρωπος 
δεν βυθίζεται στον υποκειμενισμό. Κατ’ αποτέλεσμα, για τους Ησυχαστές, 
ασθένεια της ψυχής είναι η σπατάλη της νοεράς ενεργείας της στην 
«αλογία» των αισθήσεων και του αισθητού, που την υποδουλώνει στις 
κοσμικές-σωματικές αναγκαιότητες, ενώ θεραπεία της ψυχής σημαίνει 
απελευθέρωση του νοός από τους αισθησιακούς προσδιορισμούς και την 
επαναφορά του στην καρδία.  

Θεραπεία της ψυχής, συνεπώς, σημαίνει απελευθέρωση από τον 
αισθησιασμό, σημαίνει απάθεια, ένωση του ανθρωπίνου θελήματος με 
το θεϊκό και όχι προσδιορισμό του ανθρωπίνου θελήματος από άλογες 
φυσικές επιταγές. 



 
Όπως είχεν επεξηγήσει ο Πρωτοπρεσβύτερος, Καθηγητής Θεολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Ρωμανίδης στο σύγγραμμά του «To 
Προπατορικόν Αμάρτημα» (Αθήναι, 1957), ομοίωση προς τον Θεό σημαίνει 
την κενότητα από κάθε συναισθηματική και διανοητική σκοπιμότητα, δηλαδή 
την κάθαρση της βουλήσεως από κάθε αυτοαναφορικότητα, ακόμη και από τη 
σκοπιμότητα  πράττειν καλό προς εαυτόν, διότι, άλλωστε, ο Θεός δεν μας 
αγαπά ώστε να λάβει ωφέλειες από εμάς,καθώς είναι «απολύτως ανενδεής», 
αλλά διότι υπάρχει προσωπικώς, δηλαδή υπάρχει ελεύθερος από κάθε 
ουσιαστικό προσδιορισμό και περιορισμό, αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει 
προσωπικώς-ερωτικώς και όχι μόνον ως ένα «υπέρτατο ον».  
 
Αντιστοίχως, ο Χριστιανός αγαπά τον Θεόν όχι διότι θέλει κάτι από τον Θεόν, 
ούτε επειδή θέλει το καλό του Θεού, αφού άλλωστε ο Θεός είναι ο ίδιος καλός, 
αλλά επειδή δια της αγάπης υπάρχει ως πρόσωπο και θέλει να ομοιάσει προς 
τον Θεόν. Η αγάπη είναι ο τρόπος υπάρξεως του προσώπου και όχι 
μέσον αποκτήσεως ωφελειών. Η αγάπη είναι τρόπος του «Είναι» και όχι 
τρόπος του «έχειν». Η Ορθόδοξος Πατερική Παράδοση κατανοεί και βιώνει 
την αγάπη ως έναν κοινωνικό τρόπο υπάρξεως που αποκλείει την έκπτωση 
της ψυχής σε έναν κλειστό, αυτοαναφορικό, ατομικό κόσμο. 
 
Ο νεωτερικός και μετανεωτερικός Δυτικός πολιτισμός εκφράζει μια ψυχή 
ιδιοτελή και «α-κοινωνική» (έως αντικοινωνικότητος), δηλαδή μια ψυχή που 
υπάρχει «περικλεισμένη» στον ατομικό λόγο ή παραλογισμό και αδυνατεί να 
επικοινωνήσει ανιδιοτελώς. Η εγγραφή της συγχρόνου Δυτικής ψυχής στην 
απόλαυση επιτυγχάνεται μόνον με την ηδονοθηρία, είτε με τον εξουσιασμό, 
δηλαδή είτε με την ζωώδη ικανοποίηση του σεξουαλικού ενστίκτου κατά 
άμεσον τρόπο, είτε με την τάση κυριαρχικής επιβολής, οπότε βεβαίως κάθε 
ψυχοθεραπεία αποβαίνει ex vulgus ματαιοπονία. 
 
Υπό το πρίσμα του Ησυχασμού, η ουσιαστική ψυχοθεραπεία είναι συνεπώς 
συλλήβδην ανέφικτος στο πλαίσιο του Δυτικού πολιτισμού για τους εξής 
λόγους: Πρώτον, διότι οι Δυτικοί «ψυχοθεραπευτές» θεωρούν τον πνευματικό 
διχασμό του ανθρώπου ως κάτι δεδομένο και αναπόφευκτο («ενδοψυχικές 
συγκρούσεις»), οπότε απλώς προσπαθούν να κάνουν τον άνθρωπο να 
προσαρμοσθεί βιωσίμως σε αυτό το δεδομένο. Δεύτερον, οι πνευματικοί 
σύμβουλοι των χριστιανικών ομολογιών της Δύσεως, δηλαδή του 
Ρωμαιοκαθολικού Παπισμού και του πολυμόρφου Προτεσταντισμού, 
προσεγγίζουν τον άνθρωπον ως μιαν ενιαίως εκπεσούσα ψυχή, ενώ, 
συμφώνως με την Ησυχαστική παράδοση, πρόκειται περί ψυχής διχασμένης η 
οποία υπακούει μόνον στις επιταγές της επιθυμίας, αλλά ημπορεί, με την 
επαναφορά του νου εντός του σώματος, να καταστεί αξία της θεώσεως.  
 
Όμως, αντί της προοπτικής της θεώσεως, η Δυτική περί Εκκλησίας αντίληψη 
προβάλλει μόνον αφοριστικά προτρεπτικά θέσμια, διατακτικές «συνταγές» 
ηθικής εξελίξεως, οι οποίες ανεπαρκούν και αδυνατούν να ικανοποιήσουν 
υπαρξιακώς τον άνθρωπο. Συχνά δε, επειδή δεν τον βοηθούν να υπερβεί τον 
πνευματικό του διχασμό, τον οδηγούν στην νεύρωση ή στον μηδενισμό. 
 
Στην πνευματική παράδοση της Δύσεως, ο πνευματικός διχασμός του 



ανθρώπου είναι απλώς επιγέννημα του γεγονότος ότι η Δυτική ψυχή βιώνει 
την άλογο επιθυμία, την παρόρμηση και τον θεληματικό λόγο ως «οργανικά 
μέρη» της ψυχής και όχι απλώς ως ενέργειες της ψυχής, οπότε έτσι ακυρώνει 
την ελευθερία της προαιρέσεως. Στην Δύση, θεωρείται αδήριτος φυσικός 
νόμος η ψυχή να πάσχει από άλογο επιθυμία, παρόρμηση και θεληματικό 
λόγο, γι’ αυτό και η Δυτική ψυχοθεραπεία φθάνει μόνον μέχρις του σημείου να 
αναζητεί  έναν βιώσιμο θεραπευτικό «συμβιβασμό» με αυτές τις καταστάσεις 
(όχι όμως στην ριζική και αληθή θεραπεία).  
 
Όταν όμως δεν ημπορώ να κάνω απαθείς επιλογές, η προαίρεση αποβαίνει 
αμυδρά σκιά του εαυτού της. Ήδη η σχολαστική παράδοση, θεωρούσα την 
βούληση ως όργανο της συνειδήσεως, εδημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε 
να ακολουθήσει ο άνθρωπος μια πνευματική πορεία αποσκοπούσα στην 
αυτεπιβεβαίωση και αποκλείουσα την ανιδιοτέλεια.  
 
Αναγκαστική προϋπόθεση της πνευματικής ελευθερίας είναι η δυνατότης του 
Πνεύματος, άρα και του Νου, να επιλέγει μεταξύ καλού και κακού 
αυτεξουσίως, έχον την βούληση ως ενέργεια επιλογής. 

 
Μελετώντες τις ουσιώδεις διαφορές του φερομένου ως «Δυτικού» τρόπου 
σκέψεως εν συγκρίσει με τον Ανατολικό – Ορθόδοξο και εν τέλει 
ελληνορωσικό, δια λόγους πληροφοριακής αρτιότητος και ριζικής σαφηνείας 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, εξ αιτίας του εκσεσημασμένου έως 
παθολογίας  ατομικισμού που διαποτίζει τον Δυτικό πολιτισμό, μεταξύ άλλων 
γεννάται ένα επιπλέον σοβαρό ουσιώδες επιστημολογικό πρόβλημα 
σχετικώς και με την επιστημονική ψυχοθεραπεία (δηλαδή σε ότι αφορά στην 
ουσία, στις μορφές, στις πηγές, στις δυνατότητες, στην αξία και στα 
όρια της). Εάν αποφανθούμε μηχανιστικώς, όπως οι Δυτικοί, ότι αξίωμα και 
συνάμα ζητούμενον της ψυχοθεραπείας είναι η «ατομική ψυχή», τότε η 
ψυχοθεραπεία (είτε βασιζομένη στην οιανδήποτε ηθικοδιανοητική 
«νομιμοποίηση» των ενστικτωδών επιθυμιών δια της συνειδήσεως, είτε 
βασιζομένη στην φαρμακευτική θεραπεία των παντοιοτρόπως επωδύνων 
συνεπειών των ενστικτωδών επιθυμιών) οδηγείται στην εξής πυρηνική 
αντίφαση : Η Δυτική ψυχοθεραπεία, αγνοούσα την «κοινωνίαν» της ψυχής με 
τον Θεό και περιοριζομένη αποκλειστικώς  στην έννοιαν της «ατομικής 
ψυχής», επιχειρεί να «διορθώσει» τις ατομικές ψυχές. 
 



Δηλαδή με άλλα λόγια, κάθε ψυχολογική «σχολή» δημιουργεί και προτείνει 
τον ιδικόν της ατομοκρατικό ιδεότυπο περί ψυχής, ο οποίος κατ΄αυτήν 
αποτελεί τον «νόμιμο» τρόπο εξατομικεύσεως της ψυχής και βεβαίως 
ανταγωνίζεται, με ορθολογιστικό / ρασιοναλιστικό τρόπο, όλους τους 
άλλους (κατ’ αυτόν εσφαλμένους) τρόπους εξατομικεύσεως. Πρόκειται 
δηλαδή πράγματι περί μιας ιδιαζούσης «πνευματικής Βαβέλ». Διότι, εάν 
θέσουμε ως πρωτεύον αξίωμα την υπόθεση της «ατομικής ψυχής», ποίον 
είναι πλέον το μέτρον, βάσει του οποίου θα ημπορούμε να επέμβουμε 
θεραπευτικώς στις πάσχουσες «ατομικές ψυχές»; 
 
Εξ ου και ο διακεκριμένος Αμερικανοεβραίος, ουγγρικής καταγωγής,  
ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Τόμας Στέφεν Σαζ (Thomas Stephen Szasz, 
1920-2012), καθηγητής Ψυχιατρικής στο Upstate Medical Center του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, εδήλωνε για την Δυτική 
επιστημονική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας : «Η Θεσμική Ψυχιατρική ως 
μέσο κοινωνικού ελέγχου και τελετουργικής επικύρωσης της κυρίαρχης 
κοινωνικής ηθικής, φαίνεται πως ανάγεται αμέσως σε άξιο διάδοχο της Ιερής 
Εξέτασης», ενώ ακόμη επισημαίνει: «To θεμελιώδες λάθος της ψυχιατρικής 
είναι ότι θεωρεί τη ζωή ως ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, αντί να 
τη θεωρεί ως έναν σκοπό που πρέπει να εκπληρωθεί» (όρα Thomas 
Szasz και Karl Kraus, «Αφορισμοί για την Ψυχιατρική και την Ψυχανάλυση», 
επιμέλεια από τον γνωστό αντιεξουσιαστή ψυχίατρο Κλεάνθη Γρίβα, Εκδοτική 
Θεσσαλονίκης, 2007, σελ. 24, 20. Το βιβλίον πρωτοεξεδόθη στην αγγλική ως                 
«Karl Kraus and the Soul-Doctors: A Pioneer Critic and His Criticism of 
Psychiatry and Psychoanalysis» – Εκδόσεις  Πανεπιστημίου της Λουϊζιάνα, 
1976). 
 
Όμως από την σκοπιάν του Ησυχασμού, συλλήβδην η ψυχοπαθολογία ως 
εκδήλωση αλλά και η ουσία της ψυχοπαθολογίας καθ εαυτήν, συνίσταται στην 
απουσίαν αυτεξουσίου «γνωμικού θελήματος», (δηλαδή θελήματος 
ελευθέρου από το ένστικτον, ελευθέρου από ποικίλους απροσώπους 
φυσικούς προσδιορισμούς) και δεν συνίσταται σε μια βαθεία και 
πολυεπίπεδο σύγκρουση μεταξύ αξιών και επιθυμιών. Στον Ησυχασμό, το εν 
προκειμένω  ζητούμενον, ήτοι το μυστικόν της ψυχικής υγείας, είναι το 
«αυτεξούσιον γνωμικόν θέλημα». Οι Ησυχαστές διακρίνουν τον νου από 
τον λόγο και στρέφουν τον νουν «επί τα εντός», ως τόπον της ακτίστου θείας 
χάριτος. Χωρίς τον νου, ότι θεωρούμενον ως αγαθόν προσδιορίζεται από το 
ζωώδες κριτήριον του ενστίκτου, ενώ ο αυτεξούσιος νους δεν επιτρέπει 
στο ένστικτο να επιβληθεί επί της εννοίας του αγαθού, αλλά το 
«κοινωνικοποιεί», δηλαδή το στρατεύει σε κοινωνικούς σκοπούς ! Κατ' 
επέκταση, συμφώνως προς την Ησυχαστική θεωρία του νοός, η αθανασία της 
ψυχής γίνεται κατανοητή ως δυνατότης της αυθεντικής δημιουργικότητος και 
υπαρξιακής ολοκληρώσεως του ανθρώπου.  
 
Στο πλαίσιον του Ησυχασμού, όταν λέγεται ότι «η ψυχή είναι αθάνατη», δεν 
εννοείται μια απρόσωπος, αναγκαστική αθανασία, η οποία θα απετέλει 
αντίφαση προς την κτιστότητα του ανθρώπου, αλλά και προς το γεγονός ότι η 
ψυχή δεν είναι πηγή ζωής, αλλά φορεύς ζωής, ενώ επιπλέον θα κατέλυε 
την έννοιαν της ανθρωπίνης ελευθερίας. Στο πλαίσιον του Ησυχασμού, όταν 
λέγεται ότι «η ψυχή είναι αθάνατος», εννοείται ότι το ανθρώπινον πνεύμα είναι 



απροσδιόριστο (μη ντετερμινιστικό), τονίζεται δε η ετερότης του ανθρωπίνου 
προσώπου, έτσι ώστε το ανθρώπινον πνεύμα ημπορεί να επιλέξει να υπάρχει 
σε κοινωνία με το Άγιον Πνεύμα και άρα να υπάρχει με τον τρόπον που 
υπάρχει ο Θεός (Αθανασία), αλλ’ όμως ημπορεί να επιλέξει την 
«ακοινωνησία» προς το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή τον πνευματικό θάνατο. 
 
Υπό το πρίσμα της Ησυχαστικής θεωρίας του νοός και της Ησυχαστικής 
διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών του Θεού, η ψυχή είναι «ενέργεια 
κοινωνίας», καθώς συνενώνει τους ανθρώπους μέσω της μετοχής στο όραμα 
μιας καθολικής αλήθειας, μέσω της προσωπικής μετοχής καθενός ανθρώπου 
στις θείες ενέργειες. Αντιθέτως, στην Δύση - αρχής γενομένης με τον 
Σχολαστικισμό - η φιλοσοφία, (ειδικώς στο πλαίσιον της νεωτερικότητος), 
εταύτισεν την ψυχή με την ατομική συνείδηση. Όσον περισσότερον η ψυχή 
ταυτίζεται με την ατομική συνείδηση, (άρα χάνει την κοινωνία της με την 
καθολική αλήθεια), τόσον επωδυνότερον βιώνει την ένταξή της στην κοινωνία 
και ολοέν περισσότερον συσσωρεύει απωθημένες ορμές. 
 
Η κομβική  Ησυχαστική  θέση περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και 
ενεργειών του Θεού αποτελεί σημαντικό σημείον εστιάσεως στο έργον του 
Νικολάϊ Ονουφρίγεβιτς Λόσσκυ (1870-1965), γνωστού και  ως N.Ο. Λόσσκυ. 
Αυτός ήταν σπουδαίος Ρώσος φιλόσοφος, εκπρόσωπος του ρωσικού 
ιδεαλισμού, της διαισθητικής επιστημολογίας, της προσωποκρατίας, του 
ελευθεριαρχισμού και στοχαστής της αξιολογίας. Υπήρξε πατέρας του (επίσης 
σπουδαίου)  χριστιανού θεολόγου Βλάντιμιρ Λόσσκυ και ίδρυσε ίδιον 
φιλοσοφικό σύστημα με το όνομα «διαισθητική προσωποκρατία». Γεννηθείς 
στην Λετονία, διήλθε  τον εργασιακό του βίο στην Αγία Πετρούπολη, στη Νέα 
Υόρκη και στο Παρίσι. Μέγα μέρος της θεωρίας του στο βιβλίον του «Ιστορία 
της Ρωσικής Φιλοσοφίας» εντάσσεται στον ιδεαλισμό του Ωριγένους.  
 
Ο χριστιανικός ιδεαλισμός του Λόσσκυ κατ΄ουσίαν εδράζεται στον Ωριγένη. Σε 
αυτόν η σχέση μεταξύ της μυστικιστικής - θρησκευτικής κατανοήσεως του  
Θεού και της φιλοσοφικής κατανοήσεώς του  υπήρξαν διάφορα και 
αλληλοδιάδοχα  στάδια πνευματικής αναπτύξεως στην ιστορία της Ελληνο-
Ρωμαϊκής Ανατολής. Στην ελληνική χριστιανική φιλοσοφία ο νους. ως 
όργανον ορθολογικής και διαισθητικής κατανοήσεως, κατέχει τον κεντρικόν 
ρόλο της κατανοήσεως μόνον όταν τοποθετείται ή συμβιβάζεται με την 
καρδία και την ψυχή του ατόμου.  
 
Ένα παράδειγμα αυτού ημπορεί να φανεί στα έργα του Ωριγέους, στην 
διδασκαλία του οποίου περί Νοός, όλες οι ψυχές προϋπήρχαν ενωμένες με 
τον Δημιουργό, σε μια τελεία, πνευματική (μη-υλική) κατάσταση. ως ενιαίος 
«κοσμικός νους», απ΄όπου εξέπεσαν  έτσι ώστε να ακολουθήσουν μιαν 
ατομική και ανεξάρτητο ύπαρξη εκτός του Θεού. Επειδή όλα τα όντα 
εδημιουργήθησαν με απόλυτο ελευθερία και ελευθέρα βούληση, ο Θεός, 
(που δεν είναι τύραννος), δεν αναγκάζει τις δημιουργίες του να 
επιστρέψουν σε Αυτόν.  
 
Συμφώνως με τον Ωριγένη, αυτό επιτρέπεται από την άπειρη αγάπη και τον 
σεβασμό των πλασμάτων από τον Θεό που εδημιούργησε τον υλικό κόσμο, 
το σύμπαν. Ο Θεός έπραξε αυτό με σκοπό, μέσω της αγάπης και της 



συμπονοίας, να κατευθύνει τις δημιουργίες του στην περισυλλογή του 
απεριορίστου νοός Του. Αυτή ήταν η συμφώνως προς τον Ωριγένη 
κατάσταση της νοοψυχικής τελειότητος, αν και οι λεπτομέρειες δεν 
εδιδάχθησαν ακριβώς από τον Λόσσκυ στα μαθήματα θεολογίας του, (καθώς 
αυτό που διδάσκεται ως θεολογία είναι το δόγμα υπό γενικήν έννοια). 
 
Η ύπαρξη των αντικειμένων δεν ημπορεί να εκφρασθεί πλήρως με την λογική 
ή τις λέξεις, ούτε να «αξιωθεί» και να επικυρωθεί μόνον με την γνώση, διότι τα 
αντικείμενα έχουν ως μέρος της συνθέσεώς τους μιαν υπερφυσική πτυχή 
(υπερφυσική κατά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία ή την ορθόδοξο χριστιανική 
αντίληψη του υπερφυσικού ως ακτίστου και αναιτίου).  
 
Συμφώνως προς την ορθόδοξο χριστιανική θεωρία περί ουσίας (όπως 
απεδόθη εκτενώς εξηγηθείσα από τον Γρηγόριο Παλαμά) η ενέργεια και το 
δυναμικό δεν έχουν αυτοφυή οντολογία δίχως έναν αισθανόμενο 
παράγοντα (όπως εννοεί ο ιδεαλισμός).  
 
Συνεπής προς την θεώρηση αυτήν,  ο Λόσσκυ εφήρμοσε τον όρον «ουσιώδης 
παράγων» για να επικυρώσει πως η ύλη καθώς και η ενέργεια είναι «κατά 
ουσίαν» άκτιστες. Αυτή η επικύρωση είναι  μέρος της γνωσιολογίας και του 
χριστιανικού μυστικισμού της Ορθοδοξίας, σε απόλυτον αντίθεση με την 
ρωσική υλιστική και μηδενιστική θέση που δηλώνει ότι τα αντικείμενα ουδεν 
έχουν «εν εαυτώ» ή ουδεμίαν ουσία διαθέτουν οπίσω από το φαινόμενόν τους 
(όπως στον θετικισμό). Ο Λόσσκυ εβάσισε την περί διαισθήσεως αντίληψή 
του στην γνωσιολογία αυτήν, που εννοεί τις «πρώτες αρχές» ως άκτιστες και 
απρόκλητες. Αυτές και εδίδαξε διαλεκτικώς στην Αξιολογία του.  
 
Η ιδεαλιστική ρωσική φιλοσοφία εν πολλοίς εκφράζεται μεταφυσικώς με την 
παραδοχήν ότι η ουσία ενός αντικειμένου ημπορεί να είναι παρομοία με 
το «Νοούμενον» (αντιθέτως προς την εμφάνισή του, δηλαδή το 
«Φαινόμενον»), αλλά ημπορεί να έχει τυχαία χαρακτηριστικά ως προς 
το είναι της που είναι «ήδη συμβεβηκός». Αυτή είναι και η βάση των 
επιχειρημάτων του σπουδαίου Βλάντιμηρ Σεργκέγιεβιτς Σολόβιεφ κατά του 
θετικισμού, βάση που αποτελεί έναν  ακρογωνιαίο λίθο της ρωσικής 
φιλοσοφίας όπως εμπεριέχεται στο έργο του Σολόβιεφ «Κατά των 
θετικιστών».  
 
Η επικύρωση και η αρτία άμεση αντίληψη της αληθείας, της αξίας και της 
υπάρξεως είναι διαισθητικές όπως εκφράζονται από την «Νόηση» του 
Αριστοτέλους. Κάθε συμβάν έχει αξίαν ή ύπαρξη, λόγω της προϋπάρξεως 
«ουσιωδών παραγόντων» που προσδίδουν  στο συμβάν αυτό την  αξία και 
ύπαρξή του. 
 
Συνεπώς και η ψυχή (όπως προανεφέρθη) ως «ενέργεια κοινωνίας» προς τον 
Θεό, δεν διαθέτει αυτοφυή οντολογία παρά μόνον καθισταμένη αισθητή και 
αντιληπτή από τον θείο Νου, εφ’ όσον ο άνθρωπος κατ΄ ελευθέραν 
επιλογήν του μετέχει προσωπικώς στις θείες ενέργειες προς 
«εκλήρωσιν Ζωής» ! 
 
 



 
Στα προαναφερόμενα κείμενα επεσημάνθη συχνάκις ότι, κατά την 
Ησυχαστική κοσμοαντίληψη και ανθρωπολογία η ανθρωπίνη ψυχή είναι 
πρωτίστως «ενέργεια κοινωνίας», συνενούσα τους ανθρώπους -δια της 
προσωπικής μετοχής εκάστου στις θείες ενέργειες- στο ένθεον όραμα μιας 
καθολικής αληθείας. Η ψυχή στον ησυχαστικόν πυρήνα της Ορθοδοξίας  δεν 
ταυτίζεται με την ατομική συνείδηση και έτσι διασώζεται η δυνητική της  
κοινωνία με την καθολική αλήθεια. Τουναντίον κατά την υλόφρονα, διεθνώς 
κρατούσα αντίληψη της συλλήβδην «σύγχρονης ψυχολογίας», η ψυχή 
συνταυτίζεται εν όλω ή εν μέρει με την συνείδηση, εντασσομένη δε στην 
περιβαάλλουσα ανθρωπίνη κοινωνία συσσωρεύει «απωθημένα», 
απωθημένες ορμές, θεωρούμενες όμως ως βασικές προϋποθέσεις της 
ανθρωπίνης επιβιώσεως και ... αναπτύξεως. 
 
Ενδεικτικώς η υπερβολή της σφαλεράς αθέου περί ψυχής αντιλήψεως  
καταφαίνεται όπως επισημαίνει εμφατικώς ο Σίγκμουντ Φρόϋντ στο βιβλίο του 
«Ο Πολιτισμός Πηγή Δυστυχίας» (Εκδόσεις Επίκουρος, 1994, σελ. 56), «… η 
μετουσίωση των ορμών είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό γνώρισμα της 
πολιτισμικής εξέλιξης, γιατί έχει ως συνέπεια ανώτερες ψυχικές 
δραστηριότητες, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, ιδεολογικές, να παίζουν έναν 
τόσο σημαντικό ρόλο στην πολιτισμική ζωή».  
 
Όσον περισσότερον συρρικνούται ο κοινωνικός χαρακτήρ της ατομικής 
ψυχής, τόσον περισσότερον τραυματική αποβαίνει για την ανθρωπίνη ψυχή η 
ύπαρξή της εντός της κοινωνίας, δηλαδή τόσον εντονότερον βιώνεται ο 
πολιτισμός ως πηγή δυστυχίας για την ατομική ψυχή, καθώς, όπως 
υποστηρίζει ο Φρόϋντ (ως ανωτέρω, σελ. 43), «ο άνθρωπος γίνεται 
νευρωσικός επειδή δεν μπορεί να υποφέρει τον βαθμό της στέρησης που του 
επιβάλλει η κοινωνία για χάρη των πολιτισμικών της ιδανικών». 
 
Ουσιαστικώς λοιπόν η νεωτερικότης σηματοδοτεί την ανάπτυξη μιας 
παρασκηνιακής και, τρόπον τινά, «παρανόμου», «εξεγερμένης» και 
παρασκνιακής ψυχής, η οποία ευρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση και 
σύγκρουση με την εμφανή, «προσκηνιακή» και πολιτισμικώς 
«νομιμοποιημένη» ψυχή. Εξ ου και η Δύση υπολαμβάνει τον άνθρωπον ως 
καταναγκαστικώς «διχασμένη ψυχή» που χαρακτηρίζεται από έναν πολιτισμό 
νευρώσεως και ενοχών, πλήρη αυτοϋπονομεύσεως.  



 
Ο σπουδαίος Ελβετός ιατρός, ψυχολόγος και ψυχαναλυτής Καρλ Γκούσταβ 
Γιούνγκ (1875-1961), στο σύγγραμμά του «Die Beziehungen der 
Psychotherapie zur Seelsorge» («Οι σχέσεις της ψυχοθεραπέίας  στην 
ποιμαντική φροντίδα», Ζυρίχη, 1932), αποφαίνεται προδήλως και σαφώς ότι 
«…η νεύρωση είναι σε τελευταία ανάλυση ένας διχασμός της 
προσωπικότητος».  
Επίσης, ο Αυστριακός ψυχαναλυτής, Κόμης Ιγκόρ Καρούζο (Igor Alexander 
Caruso, 1914-1981), στο βιβλίον του «Bios, Psyche, Person - Eine Einführung 
in die allgemeine Tiefenpsychologie» («Βίος-Ψυχή- Πρόσωπον. Μία εισαγωγή 
στην γενική ψυχολογία του βάθους», Εκδόσεις Karl Alber, Freiburg 1957), 
επισημαίνει ότι ο νευρωσικός κατατρύχεται από ένα αίσθημα ενοχής, την 
οποίαν αρνείται πεισματικώς να αποδεχθεί, οπότε την απωθεί στο ασυνείδητο 
και επιβάλλει στον εαυτόν του «ποινή» για μιαν άλλη ενοχή την οποία 
χρησιμοποιεί ως «εξιλαστήριον θύμα» της πρώτης. Κατ' αποτέλεσμα, 
συμφώνως προς τον Καρούζο, από την προσπάθεια του νευρωσικού, 
δημιουργείται μια συλλήβδην νευρωσική νοοτροπία, δηλαδή ο νευρωσικός 
πιστεύει ότι η νεύρωση είναι «ένα είδος μαγικού μέσου για να παρακάμψει την 
εντολή». Με άλλα λόγια, συνεχίζει ο διεισδυτικός Καρούζο, η νεύρωση 
χρησιμοποιείται εν τέλει για την κάλυψη της ενοχής και αποτελεί την 
«αποπλάνηση της συνειδήσεως». 
Ιδού λοιπόν  η  σύσταση της ψυχικής λειτουργίας όπως αυτή νοείται στην 
υλιστική αντίληψη : Διχασμένες προσωπικότητες με  αποπλανηθείσες  
συνειδήσεις !  
Η Δυτική ψυχολογία διαφέρει από τον Ησυχασμό κυρίως ως προς τα εξής δύο 
σημεία:  

Πρώτον, η Δύση προσεγγίζει την βούληση ως εργαλείον της σκέψεως,  
ενώ η Ησυχαστική Παράδοση προσεγγίζει την βούληση ως 
ενέργεια της ψυχής. [Βούληση: είναι η ικανότης του ατόμου να λαμβάνει 
αποφάσεις και να τις εκτελεί κινητικώς. Σκέψη: είναι η δημιουργία και 
χρήση «σημείων», τα οποία αντιπροσωπεύουν τα διάφορα αντικείμενα 
και γεγονότα, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Προϋπόθεση της 
λειτουργίας της σκέψεως είναι η αναφορά-αναγωγή των διαφόρων 
γεγονότων, πραγμάτων ή σχέσεων, τα οποία το άτομο φαντάζεται, 
συνδέει ή βιώνει κάθε στιγμή, σε σημεία. Τα διάφορα σημεία, με την 
χρήση της γλώσσης, αποκτούν εννοιολογική σημασία δια της 
λειτουργίας της μαθήσεως. Στην συνέχεια, επιτελούνται στον εγκέφαλο 
πολύπλοκες γνωσιακές επεξεργασίες αυτών των σημείων, ώστε αυτά τα 
σημεία, (ομού με τις αντίστοιχες έννοιες), χρησιμοποιούνται πλέον για την 
επίλυση διαφόρων προβλημάτων του ατόμου, για την διερεύνηση του 
περιβάλλοντος του ατόμου και για την καλυτέρα προσαρμογή του 
ατόμου στο περιβάλλον του.] 

 
Δεύτερον, η Δύση απορρίπτει την Παλαμική και γενικότερον την 
Ησυχαστική διδασκαλία περί της διακρίσεως του Νου από τον Λόγο. 
Εάν ταυτίσουμε τον νου με τον λόγο, όπως οι Δυτικοί, τότε η ψυχή 
προσδιορίζεται μόνον από νευροφυσιολογικούς παράγοντες και 
από την κριτική λειτουργία οπότε χάνει το αυτεξούσιον. Όταν ταυτίζεται ο 



νους με τον λόγο, την ψυχή δεν την καθοδηγεί ο νους ως φορεύς του 
ακτίστου φωτός της αληθείας, ώστε να την καταστήσει «κοινωνικήν» 
προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, αλλά την ψυχή την καθοδηγεί ο 
λόγος, με κριτήριον την αλήθεια της παραστάσεως, η οποία οδηγεί στον 
υποκειμενισμό και δεν ημπορεί να αποτελέσει βάση κοινωνικότητος της 
ψυχής, ακριβώς λόγω της υποκειμενικότητος των ποικίλων 
συνειδησιακών καταστάσεων. Έτσι, εάν νους και λόγος ταυτίζονται, η 
Ησυχαστική, ορθή και τελεσφόρος, θεραπευτική αγωγή του νοός 
αντικαθίσταται από τις διάφορες σχολές της «επιστημονικής 
ψυχολογίας» ή από την αβαθή ηθικολογία του Παπισμού και του 
Προτεσταντισμού. 
 

Για την  απαραίτητη απαρτιωμένη κατανόηση των διαφορών Ορθοδόξων και 
λοιπών Χριστιανών παρέχει σπουδαία φιλοσοφική και θεολογική στοιχείωση η 
εργογραφία του ορθοδόξου θεολόγου  Βλαδιμήρου Νικολάγιεβιτς Λόσσκυ 
(1903 -1958) που έζησε εξόριστος επί πολύ από την Ρωσία. Αυτός κατετρίβη 
εκτενώς με την ψυχική και διανοητική διάσταση του ανθρώπου και ετόνισε την 
ιδέαν της Θεώσεως ως κυρία - κομβική αρχή του Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Η 
μεγαλυτέρα θεολογική ανησυχία του υπήρξεν η εξήγηση της μυστικιστικής 
θεολογίας στις ποικίλες χριστιανικές παραδόσεις και οι επισημάνσεις των 
μεταξύ τους διαφορών.  
 
Στο περιβόητον «Εγχειρίδιον  περί της Μυστικής Θεολογίας της Ανατολικής 
Εκκλησίας» («Essai sur la theologie mystique de l'Eglise d'orient»-1944) 
υπεστήριξεν ότι, μετά το Σχίσμα, οι θεολόγοι της ορθοδόξου  παραδόσεως 
περιέσωσαν και διετήρησαν μιαν αντίληψη της ανθρωπίνης υπάρξεως 
συνδεομένη με την μυστικιστική διάσταση της θεολογίας κατά τρόπο πλέον 
ολοκληρωμένο από εκείνον της Καθολικής και της Μεταρρυθμιστικής 
παραδόσεως, διότι οι κοινωνοί αυτών δεν κατεννόησαν τους ελληνικούς όρους 
όπως «ουσία», «υπόστασις», «θέωσις» και «θεωρία». Για την συγκρότηση του 
επιχειρήματός του παραθέτει την συλλογή κειμένων γνωστή ως «Φιλοκαλία» 
και την «Κλίμακα της Θείας Ανόδου» του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ή 
Σχολαστικού, καθώς και έργα του Ψευδο-Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, του 
Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου 
Ναζιανζηνού και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Ο πατήρ Γεώργος Φλωρόφσκι 
εχαρακτήρισεν την Μυστική Θεολογία του Λόσσκυ ως «νεοπατερική  
σύνθεση», 

Ο πατέρας του, Νικολάϊ Λόσκυ, ήταν (ο αναφερθείς σε προγενέστερο άρθρο 
μας) καθηγητής φιλοσοφίας στην Αγία Πετρούπολη. Ο Λόσσκυ Βλαδίμηρος 
ήλλαξε βαθέως όταν παρηκολούθησε την δίκη η οποία οδήγησε στην εκτέλεση 
του Μητροπολίτου Βενιαμίν της Αγίας Πετρουπόλεως από τους Σοβιετικούς 
μπολσεβίκους, (ο οποίος αργότερον αγιοποιήθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξο 
Εκκλησία). Το 1920 εγένετο φοιτητής στην Σχολή Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου της Πετρουπόλεως, αλλά το 1922 αυτός και ο πατέρας του 
εξορίσθηκαν από την Σοβιετική Ρωσία. Από το 1922 έως το 1926 εσυνέχισε τις 
σπουδές του στην Πράγα και το 1927 απεφοίτησε στη Σορβόννη μετά σπουδή 
της  μεσαιωνικής φιλοσοφίας. 



Ο Λόσσκυ εγκατεστάθη μονίμως στο Παρίσι. Από του 1942 έως το 1958 ήταν 
μέλος του «Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών». Υπηρέτησε ως 
πρώτος Κοσμήτωρ του «Ινστιτούτου του Αγίου Διονυσίου» στο Παρίσι. 
Εδίδαξε Δογματική Θεολογία και Ιστορία της Εκκλησίας στο ίδρυμα αυτό 
μέχρις το 1953 και από του 1953 έως το 1958 στην επισκοπή του 
πατριαρχείου της Μόσχας στο Παρίσι. Ήταν μέλος της «Αδελφότητος του 
Αγίου Φωτίου» (που μετέστρεψε χιλιάδες Γάλλων στην Ορθοδοξία) και της 
«Οικουμενικής Αδελφότητος του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σεργίου» (μιας 
λίαν βαρυνούσης εταιρείας προωθήσεως της συνεργασίας Αγγλικανών και 
Ορθοδόξων, ιδρυθείσης το 1928, που λειτουργεί έως τούδε,  εκδίδουσα  από 
του 1935 το έγκριτο εξαμηνιαίο περιοδικό «Κοινότης» - Собо́рность) .  

 
Η δυτική ψυχολογία (προφανώς και η φροϋδική ψυχανάλυση και οι 
μεταφροϋδικές σχολές), όπως και η εν γένει ανθρωπολογία του Ιουδαϊσμού 
διαφέρουν ριζικώς από την ανθρωπολογία της Καινής Διαθήκης, όπως 
βεβαίως και από την Ησυχαστική ψυχοθεραπεία. Η ανθρωπολογία της 
Καινής Διαθήκης και η Ησυχαστική ψυχοθεραπεία κείνται στερρώς 
θεμελιωμένες επί της υπερβατικής αγάπης, εδράζονται στην Αγάπη, η οποία 
είναι ο τρόπος υπάρξεως του ιδίου του Θεού και όχι ένα απλό συναίσθημα. Γι' 
αυτό, στο πλαίσιον της Καινής Διαθήκης και της Ησυχαστικής ψυχοθεραπείας, 
οι κανονιστικές, «νομικές» διακρίσεις : λατρεία/μη λατρεία, 
ενικός/πληθυντικός, κλοπή/μη κλοπή, φόνος/μη φόνος, πειρασμός/μη 
πειρασμός, ουδέν έχουν πλέον νόημα. Στο επίπεδον της χριστιανικής 
αγιότητος, όλα τα μέσα εκφράζονται με τρόπο θετικό. Σε αυτό το επίπεδον 
υπάρξεως ο νέος άνθρωπος δεν χρειάζεται κανόνες, εφόσον ο τρόπος 
υπάρξεώς του είναι η Αγάπη και ευρίσκεται στην Ειρήνη του Χριστού, (όχι 
βεβαίως στην οποιανδήποτε «ειρήνη»). Καθότι όπως είπεν ο Κύριιός μας 
Χριστός: «ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ 
δίδωμι υμίν» (Κατά Ιωάννην, 14:27).  
 
Σε αυτό το το επίπεδον υπάρξεως, δεν ισχύει απλώς το «ου φονεύσεις». Ο 
αληθινός Χριστιανός άγιος θα εγελούσε έναντι μιας τέτοιας κατηγορηματικής 
προσταγής, διότι, αυτός έχει ήδη υπερβεί την δυαδικότητα, το σύνορο 
μεταξύ του «εαυτού» και του «μη - εαυτού» έχει καταλυθεί γιά αυτόν, 
όπως θαυμασίως επεξήγησεν ο Πρωθιερέας Καθηγητής Γεώργιος Βασίλιεβιτς 
Φλορόφσκι. Εξ ου και ημπορεί επιπλέον να θέλει αφόβως να υποστεί 



μαρτύρια και εν τέλει θάνατο. Η αληθής χριστιανική ζωή ουδεμίαν έχει καμιά 
σχέση με τον αυστηρότατον απαγορευτικό νομικισμό των Ιουδαίων και τις 
υπερεγωτικές προσταγές της ψυχαναλυτικής θεωρίας.  
 
Το χριστιανικόν βάπτισμα έχει υπερβεί άπαξ και δια παντός τον εμμονικό 
νομικισμό των Ιουδαίων όπως και τις  ποικίλες υπερεγωτικές προσταγές της 
ψυχαναλυτικής θεωρίας : «Ο Χριστός μας εξηγόρασεν από την κατάρα του 
νόμου» (Προς Γαλάτας, 3:13). Στο επίπεδον της χριστιανικής αγιότητος, 
υπάρχει μόνον η πραγμάτωση της θείας χάριτος. Εξ ου και ο Χριστιανός 
οφείλει να πορεύεται «αξίως της κλήσεως με την οποία προσεκλήθη» (Προς 
Εφεσίους, 4:1), «μέχρις ότου μορφωθεί εντός του ο Χριστός» (Προς Γαλάτας, 
4:19). 
Επιπλέον, ο Ησυχασμός αναγνωρίζει ότι υφίστανται «πάθη μακάρια» (άρα η 
νέκρωση του παθητικού δεν είναι ζητούμενο της Ησυχαστικής προσευχής), 
όπως και συνέργειες της ψυχής και του σώματος οι οποίες ανέλκουν την 
σάρκα προς το πνεύμα (και άρα ζητούμενον της Ησυχαστικής προσευχής δεν 
είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα). Το πάθος, όπως και η λέξη 
μαρτυρεί, προέρχεται από το πάσχω και δείχνει την ασθένεια την εσωτερική. 
Κατά τον Φιλόθεον Σιναΐτη, «πάθος δε κυρίως λέγουσι το χρόνω μακρώ 
εμπαθώς τη ψυχή εμφωλεύον» («Φιλοκαλία Β’», σελίς 285, λε’). Οι Πατέρες 
εξηγούν την διαφοράν μεταξύ του πάθους και της αμαρτίας : Πάθος είναι «το 
επί ψυχήν κινούμενον», ενώ πράξη εφάρματος είναι «η επί το σώμα 
θεωρουμένη»   («Φιλοκαλία Γ’», σελίς 282, λζ’) 
 
Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τονίζει ότι, η θεία χάρη απλώνεται στο σώμα 
μέσω της ψυχής, τα δε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος προς τον 
άνθρωπον ενεργούνται δια του σώματος. Προς τούτο, σύμφωνα με τον 
Παλαμά, δεν πρέπει να κατανοούμε την απάθειαν ως νέκρωση του ίδιου του 
παθητικού της ψυχής, όπως διδάσκει ο σοφός, όμως λατινόφρων Βαρλαάμ, 
αλλά να την κατανοούμε ως  μετάθεση του παθητικού «από τα χείρονα επί τα 
κρείττω». 
 
Άλλωστε, με το παθητικόν αγαπάμε, άρα, δίχως παθητικόν, δεν ημπορούμε 
να τηρήσουμε τον νέο «Νόμον του Χριστού», δηλαδή την Αγάπη. Η 
Ησυχαστική απάθεια, λοιπόν, ουδεμίαν  αποτελεί νέκρωση ούτε προσπάθεια 
νεκρώσεως του παθητικού της ψυχής, αλλά σημαίνει ότι το παθητικόν είναι 
συνεχώς εστραμμένο προς το αγαθόν, δηλαδή ο Ησυχαστής αγωνίζεται 
αδιαλείπτως να διατηρήσει το παθητικόν της ψυχής του «εστραμμένο προς το 
αγαθόν». Συνεπώς, όταν ο νους ευρίσκεται στην σαρκική καρδία, ημπορεί να 
την χρησιμοποιεί, μέσω δε αυτής συνεργεί οδηγητικώς με το σώμα. 
Συμφώνως προς τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο νους συσκοτίζεται όταν 
καταλαμβάνεται από το περιεχόμενον του λόγου, περιεχόμενον δε του λόγου 
είναι οι σκέψεις οι οποίες προκαλούνται από το θέλημα της σαρκός, η 
φαντασία των αισθήσεων όπως και κάθε υποκειμενική αξιολογία. Ο 
Ησυχαστής Άγιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και 'Εκδικος γράφει  περί της 
σχέσεως του νου με την αίσθηση και τον λογισμό στα Γνωστικά Κεφάλαιά του: 
«Οι λογισμοί δεν προέρχονται ούτε από το άλογον μέρος της ψυχής (διότι δεν 
υπάρχουν λογισμοί στα άλογα όντα), ούτε από το νοερόν [διότι ούτε στους 
Αγγέλους υπάρχουν (που είναι νοερά όντα)]. Είναι γέννημα της λογικής της 
και χρησιμοποιούν ως κλίμακα την φαντασία. Ανεβαίνουν δηλαδή στον νου 



από την αίσθηση και του μεταφέρουν τα σχετικά με αυτήν, κατέρχονται δε 
από τον νου στην αίσθηση, υποβάλλοντες τα σχετικά με τον νου σε αυτήν». 
Και συνεχίζει ο Άγιος Ηλίας ο Έκδικος στα πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαιά 
του: «Αρχή της πρακτικής είναι η εγκράτεια και η αλήθεια. Μεσότης, η 
σωφροσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Τέλος της, η ειρήνη των λογισμών και ο 
αγιασμός του σώματος. Πράξη είναι όχι μόνον το να ημπορεί κανείς να 
πράττει απλώς τα καλά, αλλά να τα πράττει και όπως πρέπει. Δηλαδή αυτός 
που πράττει, να έχει υπόψη για τις πράξεις του τον καιρό και το μέτρο τους. 
Θεωρία δεν είναι μόνον να θεωρεί κανείς με τον νου του πώς είναι τα 
όντα, αλλά και τους λόγους τους, δηλαδή σε τι αποβλέπουν.  
 
Ούτε πράξη ασφαλής υπάρχει χωρίς θεωρία, ούτε αληθινή θεωρία χωρίς 
πράξη. Πρέπει και η πράξη να είναι έλλογη και η θεωρία έμπρακτη. Να 
θεωρείς τους ευσεβείς λογισμούς ως κωπηλάτες του νοητού πλοίου. Ως 
κώπες, τις ζωτικές δυνάμεις της ψυχής, δηλαδή τον θυμό, την επιθυμία, 
την βούληση και την προαίρεση. Αυτές τις χρειάζεται πάντοτε ο πρακτικός, 
όχι όμως και ο θεωρητικός. Γιατί ο θεωρητικός, στον καιρόν της προσευχής, 
αφού τα αποχαιρετήσει όλα, κάθεται ο ίδιος στο τιμόνι της διακρίσεως και 
αγρυπνεί όλη τη νύχτα της θεωρίας, προσφέρων δοξολογίες σε Εκείνον ο 
οποίος συγκρατεί τα πάντα. Και ενίοτε αναλαμβάνει κάποιο ερωτικό τραγούδι 
και το ψάλλει στην ψυχή του.Ο θεωρητικός, επειδή έχει την φύση σύμφωνο 
προς την προαίρεσή του, πλέει δίχως κόπο, ωσάν να τον βοηθεί κάποιο 
ρεύμα. Ο πρακτικός, επειδή ευρίσκει την διάθεση αντίθετο προς την 
προαίρεσή του, αντιμετωπίζει μεγάλη τρικυμία λογισμών και από την 
σφοδρότητά τους κινδυνεύει ακόμη και να έλθει σε απόγνωση». 
 
Συνεπώς προς όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η ψυχή νοσεί όταν ο (κατ' 
εικόναν του Αγίου Πνεύματος) νους υποταγεί στον λόγο, οπότε έτσι η 
ψυχή απολλύει  την «κοινωνία» (την σχέση μεθέξεως) με τον Θεόν. Όταν 
ο νους δεν ακολουθεί την Ησυχαστική πορεία, αλλά συγχέεται με την 
αίσθηση, τότε, αντί να είναι μονίμως εστραμμένος προς το έσχατο νόημα των 
όντων - δηλαδή προς τον «πνευματικόν λόγο» των όντων - αναφερόμενος 
στα νοητά, εμπλέκεται στις εξωτερικές μορφές των όντων - δηλαδή στους 
«χρηστικούς λόγους» των όντων - προς τους οποίους και επινοεί σχέσεις 
χρησιμοθηρικής εκμεταλλεύσεως.  
 
Δηλαδή, όταν ο νους συγχέεται με την  αίσθηση, εγκαταλείπει την 
μεθεξιοκρατική νόηση του «Υπερλόγου Αγαθού» και περιορίζεται στην έλλογο 
(ήτοι στην «συλλογιστική») γνώση. Η έλλογος γνώση προκύπτει από την 
λογική παραγωγή του ιδεατού «ομοιώματος» των όντων (δια της αφαιρετικής 
σκέψεως), μέσω του οποίου ημπορούμε να προσδιορίσουμε λογικώς την 
ουσία των όντων (δηλαδή την αμετάβλητο συστατική πραγματικότητά τους).  
Αντιθέτως, στη μέθεξη του υπερλόγου, ο νους δεν παράγει τα νοήματα, αλλά 
τα διακρίνει και παραπέμπει τις πράξεις και τα όντα σε μιαν υπαρξιακή 
προοπτική (του αγαθού ή του κακού), εν τέλει δε μέσω αυτής της διακρίσεως, 
ανυψώνεται μεθεκτικώς στην δημιουργική Αιτία, η οποία και ενώνει τα πάντα 
ως «τέλος των πάντων» (εσχατολογικός προορισμός).  
 
Αυτό είναι το μεταφυσικόν υπόβαθρο της Ησυχαστικής «Κοινωνίας», συνεπώς 
δε και της Ησυχαστικής ψυχοθεραπείας. Αντιθέτως, η έλλογος γνώση που δεν 



ημπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνικήν ενότητα, επειδή εδράζεται στην 
διαστολή μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, παραλλήλως δε υπονομεύει 
την πίστη της νοήσεως και ενισχύει την λογιστικήν της διανοίας. Οπότε 
εν τέλει αδυνατεί να  οδηγήσει σε πλήρη, αρτία και οριστική «θεραπεία 
ψυχής». 
Τουναντίον η θεραπευτική διαδικασία στον χώρον της Εκκλησίας είναι 
επιστήμη διενεργουμένη διά του «Μυστηρίου της Μετανοίας», το οποίον 
συντελεί στην εσωτερική κάθαρση και στην  τελείωση του ανθρώπου.  
Προφανώς η Ορθόδοξη Παράδοση έχει κρίσιμο σημασία, καθώς πράγματι 
ημπορεί με την πολύτροπον «εν αγάπη κοινωνίαν Θεού» να ελευθερώσει τον 
άνθρωπο και να τον θεραπεύσει από το συνθλιπτικόν άγχος και την 
παντοειδή νοσογόνο ανασφάλεια, που προέρχονται από την υλιστική 
φόρτιση, αποδόμηση, στρέβλωση και εν τέλει από την απεξάρθρωση της 
ψυχής. 

 

Ο Ρώσος Άγιος Σιλουανός συγκατεριθμήθη στην χορείαν των Αγίων της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας το 1987 [«Διό και θεσπίζομεν συνοδικώς και 
διοριζόμεθα και εν Αγίω διακελευόμεθα Πνεύματι, όπως από του νύν και εις το 
εξής εις αιώνα τον άπαντα ο Γέρων Σιλουανός ο Αγιορείτης συναριθμήται τοίς 
οσίοις και αγίοις της Εκκλησίας ανδράσιν, ετησίοις ιεροτελεστίαις και 
αγιστείαις τιμώμενος και ύμνοις εγκωμίων γεραιρόμενος τη κδ’ Σεπτεμβρίου, 
εν η μακαρίως προς τον Κύριον εξεδήμησεν»]. 30 έτη μετά  την Αγίωσή του 
παραθέτουμε στοιχεία περί του βίου και της διδασκαλίας του σπουδαίου 
αυτού Ρώσου.  

Ο Σιλουανός ο Αθωνίτης είναι μία εκ των μεγαλυτέρων συγχρόνων 
φυσιογνωμιών του αγιορειτικού και γενικότερον του ορθοδόξου μοναχισμού.  
Εγεννήθη το 1866 στην Ρωσία από γονείς ευσεβείς, ευλαβείς και πιστούς. 
Ενδεικτικώς ο Άγιος Σιλουανός έλεγε για τον πατέρα του: «Εγώ εις το μέτρον 
του πατρός μου δεν έφθασα. Εκείνος ήτο εντελώς αγράμματος και το “Πάτερ 
ημών” εισέτι απήγγελλεν εσφαλμένως -έμαθεν αυτό έξ ακοής εν τω ναώ-, αλλ’ 
ήτο πράος και σοφός άνθρωπος». 



Μετά από ποικίλες συμπεριφορικές μεταπτώσεις των πρώτων νεανικών 
χρόνων, ένα αποκαλυπτικόν όραμα της Υπεραγίας Θεοτόκου τον οδήγησε να 
μετανοήσει βαθέως και να ποθήσει την «ισάγγελο» μοναχική πολιτεία.  

Τα νεανικά χρόνια του εχαρακτηρίζοντο από την συνήθη τότε αμαρτωλότητα 
και χαλαρά πνευματική ζωή : φρενήρεις διασκεδάσεις, ακόρεστο μέθη, χορούς 
και ασωτίες. Αίφνης ήκουσε εν ύπνω μια φωνή λέγουσα: «Εις Εμέ δεν είναι 
αρεστόν να βλέπω τα έργα σου». Ήταν η φωνή της Υπεραγίας Θεοτόκου 
όπως διεκήρυττεν ο Άγιος Σιλουανός και του απεκαλύφθη για να τον 
επαναφέρει στον δρόμο του Κυρίου. 

Όταν έφθασε 27 ετών, έλαβε τις ευχές του Αγίου – «στάρετς»- Ιωάννου της 
Κροστάνδης, από τους γνωστοτέρους αγίους Πνευματικούς, συγχρόνου του 
Σιλουανού και πνευματικού τέκνου του ορθοδόξου ησυχασμού. Το 1892 ο 
Σιλουανός ήλθεν στο Άγιον Όρος, στην Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, όπου 
και εγκατεβίωσε. Μικρόσχημος μοναχός έγινε  το 1896 και μεγαλόσχημος το 
1911. Στην πολυάνθρωπο Μονή Αγίου Παντελεήμονος ο Άγιος Σιλουανος 
διεκόνησε επί δεκαετίες ελπίζων ότι θα ημπορούσε να κρύψει την αρετήν του. 
Όμως ο Κύριος την εφανέρωσε προς ωφέλειαν πολλών.  

Η ζωή του ως μοναχού υπήρξεν αυστηροτάτη και εξόχως κοπιώδης, 
κυριολεκτικώς διαποτισμένη από διαρκή «μνήμην Θεού», εξεχώριζεν δε για 
την συνέπεια και την ακρίβειά του, τόσον στους πνευματικούς αγώνες όσον 
και στις μοναστηριακές διακονίες. Δυο ώρες υπνο το εικοσιτετράωρο του ήσαν 
αρκετές παρά τον κόπον της ημέρας. Επολέμησε και κατενίκησε τον 
ύπνο.Υπομονετικός και μακρόθυμος, πράος και άκακος, ταπεινός και πάντοτε 
υπάκουος ο Σιλουανός, εκέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των 
συμμοναστών του. 

Έχων παραδώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικώς στο Θεό, λίαν συντόμως 
αξιώθηκε λαβών το δώρον της «ακαταπαύστου ευχής» από την Κυρία μας 
Θεοτόκο, επίσης δε αξιώθηκε από τον Θεόν πολλών θεοφανειών-θεωριών και 
χαρισμάτων. Μιαν ημέρα μεταβαίνων για τον εσπερινό στον ναό του 
Προφήτου Ηλιού στον Μύλον, στα δεξιά της Αγίας Πύλης όπου η εικών του 
Χριστού τον είδε Ζώντα. Κατά την στιγμήν της εμφανείας του Θεού, όλη η 
ύπαρξη του Αγίου επληροφορήθη ότι αφέθησαν οι αμαρτίες του. 

Η θεοφάνεια εκείνη υπήρξεν ο σημαντικότερος σταθμός της ζωής του. Έκτοτε 
η οξεία πνευματική αίσθησή του κατέστη έτι οξυτέρα. Ησθάνετο αφόρητον 
πόνο για την αμαρτία. Ελυπάτο και έκλαιγε για τις  ευρισκόμενες μακράν της 
αληθείας ψυχές. Προσηύχετο αδιαλείπτως για όλον τον κόσμο.  

Αγαπούσε απεριορίστως τούς ανθρώπους και τον Θεόν. Μολονότι 
ολιγογράμματος, απέκτησε εξαίρετον σοφία και πείρα, με τον πνευματικόν του 
αγώνα και τις μελέτες του. Η επικοινωνία μαζί του υπήρξεν αληθής πηγή 
χαράς. Η παρουσία του εχάριζε ειρήνη και ανάπαυση στους ανθρώπους. 

Κάποτε, σε ερώτησή του προς τον Χριστόν τι το πρακτέον ώστε να 
ταπεινωθεί, ήκουσε τον Χριστόν ομιλούντα στην καρδία του να τον 



πληροφορεί ότι πρέπει να «κρατεί τον νουν του στον Άδη και να μην 
απελπίζεται». 

Γενικώς, όλη του η μοναχική ζωή υπήρξεν ένας διαρκής αγών διατηρήσεως 
της αδιαλείπτου προσευχής και αλυπίας του Κυρίου μας Χριστού. Το τέλoς 
του ήταν γαλήνιο και σιωπηλό, όπως η μοναχική του βιοτή.Ο Άγιος Σιλουανός 
κατέλειπε γραφές και διδασκαλία πλήρεις χάριτος και Πνεύματος Αγίου, 
βιώσας οσιακώς επί 46 έτη στην μονή όπου εκοιμήθη το 1938. 

Η διδασκαλία του, είναι βαθέως βιωματική και αναφέρεται σε ιδιαιτέρως καίρια 
ζητήματα της πνευματικής ζωής : Προσευχή, θεία χάρη, δοκιμασίες, 
ταπείνωση, ειρήνη, ελευθερία, μετάνοια, αγάπη, υπακοή και θεογνωσία. 

Ακολούθως παρατίθεται ενδεικτικώς μία  σύντομη διδασκαλία του Αγίου 
Σιλουανού περί του Ακτίστου Φωτός και της θεωρίας του, μέσα από τα 
γραπτά του κείμενα. Ο Θεός αναφέρει ο Άγιος εμφανίζεται πάντοτε στο 
φως και ως φως. Είναι η καινο-διαθητική μαρτυρία όπου ο Κύριος 
ονομάζει τον εαυτόν Του Φως : «Εγώ είμι το Φως του κόσμου» και αυτό 
ψάλλει η Εκκλησία μας : «εν τω φωτί σου οψόμεθα Φως». 

«Το άκτιστον Φως είναι η προς τη φύση του θείου ενέργεια κατά τρόπον 
τελείως διαφορετικόν από το φυσικόν φως. Κατά τη θέα του επικρατεί 
προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού, που απορροφά ολόκληρον τον 
άνθρωπο».  

Εδώ συναντάται ακριβώς η Παλαμική θεωρία περί ακτίστου φωτός ως θείας 
ενεργείας που ζωοποιεί και θεοποιεί τον άνθρωπο. Έχουμε σαφή διάκριση 
θείας ουσίας και θείας ενεργείας. 

Η όραση αυτή του Θεού είναι η θεωρία Του, είναι η θέωση. 
Ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό, όταν φθάσει σε μέτρα πνευματικά. 
Η θέωση αυτή είναι η «κατά Θεόν κοινωνία και μέθεξη» στις θείες Του 
ενέργειες. 

Ο Άγιος Σιλουανός γνωρίζει καλώς από την εμπειρία όπως και όλοι οι Άγιοι, 
ότι η θεωρία είναι ακριβώς η «θέα του Θεού». Για να φθάσει κανείς σε αυτήν 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την άσκηση. Η διανόηση, όπως 
επίστευεν ο Βαρλαάμ απορρίπτεται όσον αφορά τον δρόμο προς την θέωση. 
Ο Θεός δεν είναι διανόηση, είναι Ζωή, είναι εμπειρία είναι μέθεξη. 

Ο Άγιος Σιλουανός γράφει ότι: «Αν όλοι οι άνθρωποι μετανοούσαν και 
τηρούσαν τις εντολές του Θεού, ο παράδεισος θα ήταν στη γή. Ο Κύριος 
δίδει παράδεισο και την αιώνια Βασιλεία μαζί Του, σέ όποιον μετανοεί». 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας του περί «ακτίστου φωτός και θεωρίας αυτού», 
ο Αγιος Σιλουανός τονίζει ότι «όταν ο Θεός εμφανίζεται σε μέγα φως τότε ο 
άνθρωπος δεν αμφιβάλλει καθόλου ότι αυτός που εφανερώθη είναι ο 
Χριστός». Για πλήρη εμπιστοσύνη όμως ο Άγιος συμβουλεύει ότι η καταφυγή 
στους Αγίους Πατέρες και σε ανθρώπους που αξιώθηκαν αυτής της θέας είναι 
το ασφαλέστατο μέσον.  



Γράφει επίσης «Κατά την ώρα της προσευχής το πνεύμα του ανθρώπου 
εξέρχεται από τις εικόνες του κόσμου και εισέρχεται στην σφαίρα του 
ατέλειωτου φωτός, γιατί μια τέτοια όραση παρέχει μεγαλύτερη γνώση για τα 
μυστήρια του μέλλοντος. Ο θεούμενος όταν αρπαγεί τότε γνωρίζει τον Θεό και 
αποκτά τη γνώση για τα μυστήρια. Ανοίγει τα πνευματικά του μάτια και 
καταλαμβαίνει τους λόγους των όντων, τα κεκρυμμένα μυστήρια». 

Ο Άγιος Σιλουανός αναφέρει επίσης ότι η ψυχή μετά την επιστροφή της στον 
κόσμο αισθάνεται μια λύπη : «Η ψυχή μου διψά τον ζωντανό Θεό. Η ψυχή 
μου ζητά να γεμίση ξανά από τη χάρη του Κυρίου. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο 
και τον αναζητώ με δάκρυα». Σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Σιλουανός με γοερό 
θρήνο αναβοά προς τον Κύριο: «Που είσαι φως μου; Που είσαι χαρά μου; Ίνα 
τι εγκατέλιπές εμέ, και οδυνάται η καρδία μου; Ίνα τι εκρύβης απ’ εμού, και 
θλίβεται η ψυχή μου;… Ελθέ και χαροποίησόν με διά της ελεύσεώς Σου. Ίνα τι 
βραδύνεις Κύριε;». 

Αυτήν την θλίψη, την «φαινομενική θεοεγκατάλειψη», βιώνουν ολοι oι Άγιοι 
του Θεού με πόνο στην καρδία τους. Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος έλεγε 
και αυτός με «πόνον καρδίας»  όταν έγραφε τους ύμνους, τους θείους έρωτές 
του: «Μηδείς ανθρώπων Δέσποτα, των εις σε πιστευόντων, μηδείς των εις το 
όνομα το Σόν βεβαπτισμένων το μέγα τούτο και φρικτόν υποστήσεται βάρος 
του χωρισμού Σου, εύσπλαγχνε, δεινή γάρ αυτή θλίψις, δεινή, ανυπόμονητος, 
αιώνιος η λύπη. Tι γάρ και χείρον έσεται του χωρισμού Σου Σώτερ; Τί δε 
οδυνηρότερον ζωής διαζευχθήναι;». 

Τέλος γράφει ο Άγιος Σιλουανός λέγει ότι : «την θέωση ο άνθρωπος την 
επιδέχεται, δηλαδή ο Θεός είναι η ενεργούσα αρχή στην πράξη της θεώσεως 
που δεν ημπορεί να τελεσθή αλλιώς παρά με την συμφωνία καί μάλιστα την 
συνεργασία τού ίδιου του ανθρώπου.  Η θέωση αποτελεί τελικώς δωρεά του 
Θεού, ο Θεός είναι ο Σωτήρ παντός αγαθού όπως γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο 
Αδελφόθεος : “πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί 
καταβαίνον από του πατρός των φώτων”. Ο άνθρωπος χωρίς να καταργείται 
το αυτεξούσιόn του συνεργάζεται και προετοιμάζει τον εαυτόν του να δεχθεί 
αυτήν την θεία δωρεά και να καταστεί “σκεύος εκλογής”». 

Η καθαρότης είναι η οδός που προετοιμάζει την φανέρωση της θείας χάριτος 
«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Ο Θεός ενεργεί 
στον άνθρωπον εκείνον που έχει καθαρθεί με όλους τους τρόπους που 
προσφέρει η Εκκλησία μας και έτσι γίνεται δεκτικός του θείου ελέους.  

Η συνεργία του ανθρώπου εκφράζεται στην προσπάθειά του να 
προετοιμασθεί για τη μέθεξη του ακτίσιου φωτός και για την κοινωνία με τον 
Τριαδικό Θεό. 

Στο αρχείον της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος στο Όρος όπου ασκήτεψε ο 
Άγιος Σιλουανός, γράφεται: «Μεγαλόσχημος Πατήρ Σιλουανός, ο κατά κόσμον 
Συμεών Ιβάνοβιτς Αντόνωφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπώφ, επαρχίας 
Λεμπεντίσκ, χωρίον Σόβσκ. Εγεννήθη το 1866. Έλαβε το μέγα σχήμα εν έτει 
1911. Διήλθε διακονίας : εις τον Μύλον, εις το μετόχιον της Καλαμαριάς, εις το 
Παλαιόν Ρωσικόν Οικονόμος. Ετελεύτησε την 11/24ην Σεπτεμβρίου 1938». 



 

 

Σε μιαν εκτενή σειρά άρθρων ανιχνεύσαμε πολλές συστατικές συνιστώσες της 
ρωσικότητος, τις εμφανείς ή αφανείς εκφάνσεις της, καθώς και τις αδρές ή 
λεπτοφυείς συνδέσεις της με τον Ελληνισμό, αναφερόμενοι σε σημαντικά 
γεγονότα, δρώμενα και πρόσωπα. Σε αυτό το πλαίσιο αποπειρώμεθα και μια 
ταχεία - συνοπτική τελική επισκόπηση της φερ’ ειπείν μυστικής - αποκρύφου 
Ρωσίας : Η Ρωσία είναι μια χώρα με παλαιά και εξόχως πλουσία πνευματική 
παράδοση. Τα χρόνια τα οποία ηκολούθησαν την πτώση του αθέου 
σοβιετικού καθεστώτος, επέφεραν στην αναγεννηθείσα Ρωσία μια πνευματική  
σύγχυση και έναν πολυσυνθετο κοσμοθεωρητικό αναβρασμό, κυρίως στον 
πνευματικό χώρο, όπου βεβαίως επρωτοστάτησεν η πηγαία αναγέννηση του 
αυθεντικού ρωσικού ορθοδόξου μυστικισμού.  

Η σύγχρονη πνευματικότης της Ρωσίας έχει κυρίως δύο συστατικές 
συνιστώσες, φαινομενικώς και επιπολαίως αντίθετες. Η πρώτη είναι ο αρχαίος 
ρωσικός παγανισμός με μαγικοθρησκευτικές πρακτικές και θεραπευτικές 
τεχνικές, ενώ η δευτέρα, ο Χριστιανικός Ορθόδοξος μυστικισμός. Ο 
αρχέγονος ρωσικός παγανισμός, που επεκράτησε στις περιοχές της 
σημερινής ευρωπαϊκής Ρωσίας από τους πρώτους αιώνες μ. Χ., ήταν 
εντόνως πανθεϊστικός : γη, δένδρα, βράχοι και ποταμοί, ελατρεύοντο ως 
αυτεξούσιες, ζώσες διακεκριμένες θεότητες. Ιδίως έντονος υπήρξεν ο βαθύς 
σεβασμός και η εμπαθής λατρεία της «Μάνας Γης», της «μανούλας» 
(«μάμουτσκα») Ρωσίας, που  διαπερνά όλα τα ρωσικά λαϊκά παραμύθια, ενώ 
δεν λείπουν και οι ιστορίες για σκοτεινούς ή θεουργούς μάγους και για «ιερά 
δένδρα». Κατά την προχριστιανική περίοδο κάθε φατριά και φάρα είχε τον 
μάγο και τον θεραπευτή της, οι οποίοι  με βότανα, εξορκισμούς και ιερουργίες  
απέτρεπαν τα «κακά πνεύματα», (οι μάγοι των Ρώσων και εν γένει των 
Σλάβων ημπορούν να παραλληλιστούν κατά το πλείστον με τους σαμάνους 
της Σιβηρίας, όπως  και με τους Δρυίδες των Κελτών).  

Στον 10ον αιώνα οι Ρώσοι επροσηλυτίσθησαν στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, 
αλλά βεβαίως η παγανιστική παράδοση επεβίωσε, κυρίως, στα πολυάριθμα 
λαϊκά στρώματα. Επί εννέα περίπου αιώνες οι Ρώσοι συνεόρταζαν τις 



χριστιανικές και τις παγανιστικές εορτές, ενώ διακοσμούσαν τα σπίτια τους 
τόσον με χριστιανικές εικόνες όσον και με μοτίβα παγανιστικής τέχνης.  

Οι εσωτερικές πρακτικές της σλαβικής μαγείας επιβιώνουν έως τις ημέρες μας 
στη Ρωσία, χάρη στην προφορική παράδοση, η οποία μετέφερε από στόμα 
σε στόμα τις «απαγορευμένες» παγανιστικές γνώσεις. Ειδικότερον στη 
σημερινή μετακομμουνιστική εποχή, με την επελθούσα παρακμή του 
συστήματος υγείας και με την ολοέν και αυξανομένη απογοήτευση του 
κόσμου από την δαπανηρά συμβατική ιατρική, οι παραδοσιακοί θεραπευτές – 
«μάγοι», αποκτούν και πάλιν αίγλη, αλλά και .... πελατεία. Παρά το ότι οι 
περισσότεροι Ρώσοι παραδοσιακοί – εναλλακτικοί θεραπευτές χρησιμοποιούν 
συνήθως προσευχές και βοτανοθεραπεία, υπάρχουν και ορισμένοι που 
κατέχουν ιδιαίτερες τεχνικές χρήσεως των τελλουρικών ενεργειών, των 
δασικών και των ποταμίων ενεργειών (όπως επί παραδείγματι συμβαίνει με 
την αντικαταθλιπτική θεραπεία που εφαρμόζεται με την ενέργεια της «αόκνου 
σιωπηράς συνειδήσεως» των δρυών) με σκοπόν την θεραπεία των 
νοσημάτων αλλά και την ψυχοπνευματική φώτιση, με την Θεία ευλογία, όπως 
προχριστιανικώς με την θέληση του ουρανίου θεού Περούν. 

Η ετέρα πηγή της ρωσικής πνευματικότητος είναι, όπως προανεφέρθη, ο 
Ορθόδοξος Χριστιανισμός. Τέσσαρες αιώνες μετά την προσχώρηση των 
Ρώσων στην Ορθοδοξία, το κίνημα του Ησυχασμού, που ενεφανίσθη στο 
Άγιον Όρος τον 14ον αιώνα, ήρχισε να επηρεάζει εσωτερικώς τους Ρώσους 
μοναχούς. Ο Ησυχασμός, καταγόμενος από την πλουσία παράδοση των 
ερημιτών ασκητών στην Αίγυπτο κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, 
(Άγιος Μακάριος ο Μέγας, Άγιος Ευάγριος ο Μοναχικός), τροποποιηθείς από 
άλλους Έλληνες μοναχούς του Αγίου Όρους κατέστη ένα απαρτιωμένο 
φιλοσοφικό σύστημα εσωτερικής τελειώσεως και φωτίσεως. Ο Ησυχασμός, 
τον οποίον αρκετοί Δυτικοί αποκαλούν «ορθόδοξο γιόγκα», είναι μεταξύ 
άλλων και μια «ψυχοσωματική μέθοδος» νοεράς προσευχής με σκοπό την 
φώτιση, την «θεοπτία» και την ένωση με τον Θεό. Εγοήτευσεν εξ αρχής του 
Ρώσους μοναχούς, οι οποίοι επιδιώκοντες την «ησυχία», απεμονώθησαν σε 
δάση και σπήλαια, ώστε να χαράξουν την ατομική τους οδό συζεύξεως - 
συνεώσεως με το θείον. Λίαν συντόμως ο μοναστικός Ησυχασμός κατέστη 
αναπόσπαστον μέρος της ρωσικής ψυχής. 

Τον 18ον αιώνα Έλληνες μοναχοί του Αγίου Όρους εδημοσίευσαν μια 
μοναδική συλλογή κειμένων, οι συγγραφείς των οποίων ήσαν μεγάλοι 
πνευματικοί δάσκαλοι της Ορθοδοξίας, οι οποίοι έζησαν από τον 4ο έως τον 
14ο μ.Χ. αιώνα. Η συλλογή αυτή, γνωστή με το όνομα «Φιλοκαλία», επέφερε 
μιαν πραγματική αναγέννηση στον ορθόδοξο μοναχικό εσωτερισμό. Η 
Φιλοκαλία, όπως και ένα ανώνυμο κείμενο του 14ου αιώνα, τιτλοφορούμενο 
«Οι περιπέτειες ενός  Προσκυνητού», (το βιβλίο τούτο, εγράφη πρωτοτύπως  
στην ρωσική γλώσσα περί το έτος 1853. Το πρωτότυπον του έργου τούτου  
ευρέθη στο Άγιον Όρος το έτος 1884, οπότε και ετυπώθη στην πόλη Καζάν) 
επηρέασαν σημαντικότατα την ορθόδοξο ρωσική πνευματική παράδοση. 
Αμφότερα καθοδηγούν για την διενέργεια της «προσευχής της καρδίας». 
Οι γνωστότεροι Ρώσοι Ησυχαστές που απεμονώθησαν στα δάση, ήσαν οι 
θαυματουργοί Σέργιος του Ράντονεζ (14ος αιών) και Σεραφείμ του Σαρόφ (19ος 
αιών). Ο ελληνοχριστιανικός εσωτερισμός διεπότισε την ρωσική θεολογία και 



την εν γένει θρησκευτική ζωή. Η Ρωσία συνηθισμένη στους ερημίτες των 
δασών, απεδέχθη επίσης και τους καλουμένους  «εν Χριστώ σαλούς» 
(«τρελούς») Αγίους, που κατείχοντο από την «ιερά σαλότητα». 

Όμως και η ρωσική λογοτεχνία και η φιλοσοφία είναι βαθύτατα επηρεασμένες 
από τον χριστιανικό εσωτερισμό και μυστικισμό, όπως καταφαίνεται στα έργα 
των Λεβ Νικολάγεβιτς Τολστόϊ και Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι. Οι 
πρωταγωνιστές Άγιοι των διηγημάτων των δύο αυτών τιτάνων της ρωσικής 
λογοτεχνίας [μοναχός Πλάτων Καρτάγεφ στο «Πόλεμος και Ειρήνη» και άγιος 
– στάρετς Ζωσιμάς στο «Αδελφοί Καραμαζώφ»] «πάσχουν βαθέως» από την 
ασίγαστο φλογερά αναζήτηση της Αληθείας της Ζωής, που είναι η αλήθεια του 
Θεού. Κατά την έκπτυξη αυτής της αναζητήσεως υποφέρουν τα πάνδεινα, 
αλλά τελικώς ευρίσκουν την Αγάπη και το Φως. 

Επιπλέον υπάρχει ένα πελώριον απάνθισμα αυθεντικών θρησκευτικών 
φιλοσόφων του 19ου και των αρχών του 20ου  αιώνος, όπως είναι ο Βλαντίμηρ 
Σεργκέγεβιτς Σολoβιόφ, ο Νικολάϊ Αλεξάντροβιτς Μπερντιάγιεφ και ο Πάβελ 
Αλεξάντροβιτς Φλορένσκι, οι οποίοι συνεδύασαν την παραδοσιακή ορθόδοξo 
ηθική με τις δυτικές ιδεαλιστικές ανθρωπιστικές ιδέες και ανέπτυξαν την 
καλουμένη «μεταφυσική της Αγάπης». Αυτοί εμελέτησαν βαθέως το έργον του 
Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Θωμά Ακινάτη, του Καντ και του Χέγκελ 
μέσω του πρίσματος της Ορθοδοξίας. Τέλος, σπουδαίοι ποιητές όπως οι  
Ντμίτρι Σεργκέγεβιτς Μερεζκόβσκι, Αντρέϊ Μπέλιι (Μπόρις Νικολάγεβιτς 
Μπουγκάεφ) , Αλεξάντρ Αλεξάντροβιτς Μπλοκ και Μαξιμίλιαν Αλεξάντροβιτς 
Κιριλένκο – Βολόσιν, κατέλειπαν εξαίρετα θεόπνευστα ποιήματα, όπου σε 
κάθε στίχο  ακτινοβολεί  η χάρη του Θεού. 

 

Η ανθρωποβόρος εξέγερση των μπολσεβίκων το 1917 έρριψε σε απύθμενο 
και δυσώδες τέλμα την πνευματική ζωή της Ρωσίας, καθώς ο επιθετικός 
ερυθρός αθεϊσμός κατέστη η επίσημη πολιτική του σοβιετικού κράτους. 
Πολλοί ιερείς, επίσκοποι και μοναχοί εχαρακτηρίσθησαν «εχθροί του λαού» 
και εξετελέσθησαν. Όσοι διανοούμενοι είχαν εμπλακεί με διάφορες 
μυστικιστικές ομάδες ενθέου εσωτερισμού κατέφυγαν στην Δύση. Έτσι η 
πνευματική σκηνή της Δύσης ενεπλουτίσθη από έναν αριθμό χαρισματικών 
ανθρώπων, όπως ο ελληνικής καταγωγής εσωτεριστής και αποκρυφιστής 



Γκεόργκι Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ και ο διηγηματογράφος και ζωγράφος Νικολάϊ 
Κωνσταντίνοβιτς Ραίριχ. Όλοι τους εσυνέχισαν τις διδασκαλίες τους στις 
δυτικές χώρες όπου κατέφυγαν.  

Κατά την περίοδον της κτηνώδους αυταρχικής διακυβερνήσεως της χώρας 
από τον Στάλιν η πνευματική και ιδιαιτέρως  η εσωτεριστική - μυστικιστική 
κίνηση, εσιώπησε στην Ρωσία. Πολλοί πνευματικοί διδάσκαλοι, αντί να 
προσφέρουν τις γνώσεις τους, διήλθαν μαρτυρικώς τα δημιουργικότερα 
χρόνια τους στα «Γκουλάγκ» - κομμουνιστικά κάτεργα και στρατόπεδα 
εξοντώσεως αντιφρονούντων στην Σιβηρία. Από την δεκαετίαν όμως του 1960 
ήρχισε να σχηματοποιείται στην δυσθεώρητο χώρα ένα είδος «πνευματικού 
περιθωρίου», εντός των πλαισίων του οποίου διετηρήθησαν και διεσώθησαν 
ορισμένες μυστικιστικές γνώσεις. 

Παρά το ότι υπήρξε κάποιο επίσημο ενδιαφέρον από τους Σοβιετικούς 
επιστήμονες για διεξαγωγή ερευνών περί το παραφυσικό, την 
παραψυχολογία και την ψυχοτρονική (μελέτη των αλληλεπιδράσεων της ύλης, 
της ενεργείας, και της συνειδητότητος), εντούτοις ο μυστικισμός εθεωρείτο 
«περιθωριακό φαινόμενο» ή στην καλυτέρα περίπτωση «ύποπτη 
δραστηριότης».  

Για την κομμουνιστική περίοδο της εξαναγκαστικής υλοφροσύνης αναφέρεται 
ο όρος «πνευματική αντίσταση»  που περιγράφει ένα κρυφό - αφανές δίκτυο 
μυστικιστικών ομάδων, οι οποίες συνέχισαν ν’ ακολουθούν τους δύο 
διαπλεκομένους κυρίους δρόμους της ρωσικής πνευματικής παραδόσεως : 
τον Ησυχασμό και τον σλαβικό παγανισμό, δρώσες κυρίως στα αστικά κέντρα 
της Ρωσίας και παρουσιαζόμενες συνήθως ως περιηγητικοί σύλλογοι ή 
ομάδες προαγωγής υγείας. Ωστόσον πολλοί πνευματικοί άνθρωποι μη 
αντέχοντες την κομμουνιστική καταπίεση, απλώς εξηφανίσθησαν μέσα στα 
απάτητα δάση της Ρωσίας και της Σιβηρίας, ως μοναχικοί αναχωρητές ή σε 
κοινότητες αποκομμένες από τον πολιτισμό. 

Από τις πνευματικές ομάδες αυτής της περιόδου εξεχώρισεν η 
φυσιοθεραπευτική «Παιδάριον» (Ντέτκα» / детка) του Πορφυρίου 
Κορνέγιεβιτς Ιβάνοφ (1898 –1983), ενός Ρώσου αγρότη ο οποίος στην 
δεκαετία του 1930 είχε μια σειρά από μυστικιστικές εμπειρίες. Η προσωπική 
ζωή του Ιβάνοφ υπήρξε εξόχως δυσχερής : Ο Ρώσος πνευματιστής που 
αυτεθεραπεύθη από τον καρκίνο με προσευχή και κρυοθεραπεία, κατέληξεν 
εν τέλει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου τον εξηνάγκασαν να λαμβάνει  
υπερβολικές δόσεις αντιψυχωτικών φαρμάκων για να απαλλαγεί  από τις 
«εκστάσεις» του. Μετά εξάμηνο και αφού απέτυχαν να τον «τροποποιήσουν», 
αφέθη ελεύθερος! Επίστευε πως το Άγιον Πνεύμα που αγιάζει τα ύδατα κατά 
τα Θεοφάνεια δρα ευεργετικώς και σε όσους λούονται τότε στο ψυχρό ύδωρ. 

Αρκετοί πνευματιστές της κομμουνιστικής περιόδου ησχολήθησαν με την 
«φυσική του σώματος» : Ο Γιαν Κοτλιάροφ, ένας πρώην μηχανικός από τη 
Μόσχα που ησχολήθη με το «διαλογιστικό τροχάδην». Ο Ιγκόρ Τσαρκόφσκι 
υπεστήριζε ότι ο «υδρόβιος τοκετός» είναι πολύ σημαντικός για την 
ανθρώπινη ψυχολογία και συνείδηση. Το θέρος  μερικές γυναίκες από την 
σχολή του μετέβαιναν στην Μαύρη Θάλασσα, όπου και προέβαιναν σε 



υποθαλάσσιο τοκετό. Ανεφέρθησαν μάλιστα και περιπτώσεις δελφινιών που 
ήλθαν να συνδράμουν τις μητέρες αυτές. 

Υπήρξαν σχολές που ηκολούθησαν τις διδασκαλίες του Νίκολας Ραίριχ, μέσω 
των βιβλίων του, αφότου εκείνος είχε καταφύγει στη Δύση. Οι Ρώσοι οπαδοί 
του Ραίριχ περιηγούντο πολλά καλοκαίρια τα όρη Αλτάϊ της Σιβηρίας, 
αναζητούντες τον Belovodye, («τόπο των λευκών νερών»), όπου «ζουν οι 
Άγιοι του Θεού και συμβαίνουν θαύματα». 

Μια άλλη σχολή αποκαλουμένη «Σύνθετον σύστημα της φυσικής 
αυτορυθμίσεως», εξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον 
Βλαντίμηρ Αντόνοφ και την σύζυγό του Γκαλίνα Βάβερ. Ψυχοφυσιολόγος ο 
ένας και βιολόγος η άλλη, απελύθησαν από την Ακαδημία Επιστημών της 
Πετρουπόλεως με την κατηγορίαν της δήθεν «θρησκευτικής προπαγάνδας» 
και ήρχισαν να ταξιδεύουν ανά την Σοβιετική Ένωση, συγκεντρώνοντες 
διαφορετικές πνευματικές πρακτικές και τελετές οι οποίες επεβίωναν στον 
πολιτισμό των λαών. Έτσι, εκτός από την ρωσική παράδοση συνεκέντρωσαν 
στοιχεία για τα κρυπτόμενα τάγματα των σούφι στις κεντροασιατικές 
δημοκρατίες, για τις ζωροαστρικές λατρείες στον Καύκασο, για τον Θιβετανικό 
και Μογγολικό βουδισμό και για την θρησκεία των Μπουριάτ - Μογγόλων της 
νοτιοανατολικής Σιβηρίας. Η σχολή του Αντόνοφ υπάρχει και σήμερον στην 
Πετρούπολη συνεχίζουσα τις έρευνες της. 

Σήμερον, οπότε η πολιτική κατάσταση είναι πλέον όλως διαφορετική, οι 
μυστικές εσωτερικές σχολές που προϋπήρχαν, λειτουργούν πλέον 
ανενόχλητες. Ιδρύθησαν μάλιστα νέες σχολές διδάσκουσες πνευματικές 
παραδόσεις από την Ινδία, την Κίνα και την Δύση. Εντός του πολιτιστικού 
χάους και της υφερπούσης προσωπικής ανασφαλείας της 
μετακομμουνιστικής εποχής όχι μόνον ο μυστικισμός, αλλά και οι αιρέσεις 
εγνώρισαν πάλιν μιαν ιδιάζουσα άνθηση στη Ρωσία. Η χώρα αυτή, που 
αποτελούσε ιστορικώς μια μεγάλη «μήτρα» ανθρώπων με ιδιαίτερες ψυχικές 
ικανότητες, επλημμύρισε σήμερα από ένα πλήθος παραψυχολόγων, 
«διαμέσων» - μέντιουμ, μάγων, προφητών και οραματιστών. Η Ρωσία μετά 
την «ερυθρά έρημο» κατεδύθη σε έναν ωκεανό προλήψεων, ιδιοτρόπου 
πνευματισμού και ποικιλοχρώμων αιρέσεων την ιδία  στιγμή κατά την οποίαν 
η ορθόδοξος πνευματικότης αναγεννήθη ισχυροτέρα απ’ ότι 
προεπαναστατικώς.  

Η Ρωσία είναι παραδοσιακώς μια χώρα φέρουσα οράματα «οικουμενικής 
αποστολής» και «παγκοσμίου επιρροής».  Μετά την σοβιετική κατάρρευση 
κλιμακηδόν ανανήπτει και καθίσταται πάλιν ισχυρά, τόσον υλικώς όσον και 
πνευματικώς. Είναι λοιπόν παράταιρο και επιπόλαιο κάποιος να την 
περιφρονεί πνευματικώς, όσον και να την διαγράφει ευχερώς από τον χάρτη 
των υπερδυνάμεων. Η ίδια της η ιστορία μας διδάσκει ότι η ιδιότροπος 
σημερινή της πορεία και η αυξομειουμένη της κρίση,  ουδέν το πρωτότυπον 
έχει. Η μεθοδική και μη ευχολογιακή ή  δαιμονολογική της προσέγγιση μας 
οδηγεί στην ψύχραιμο πρόβλεψη, ότι η μεγάλη αυτή χώρα θα ορθοποδήσει 
πλήρως και πάλιν, έχουσα προηγουμένως θυσιάσει στον βωμόν της εθνικής 
ανορθώσεως δύο ή τρεις μετασοβιετικές γενεές. 



Επί περισσότερα από 1000 έτη η Ρωσία είναι μια βαθύτατα Ορθόδοξη 
χριστιανική χώρα, η οποία μάλιστα σε κάποιες ιστορικές περιόδους 
εφιλοδόξησε να καταστεί το «πρότυπο» ορθόδοξο-χριστιανικό βασίλειο. Η  
Μόσχα δεν έπαυσε να ερωτοτροπεί με την ιδέα ότι ήταν η «Τρίτη Ρώμη». Η 
βαθεία θρησκευτικότης του ρωσικού λαού, διάχυτη σε όλη την ιστορία του και 
αποπνέουσα μιαν αίσθηση στωϊκού μαρτυρικού μεγαλείου, τροφοδοτεί αυτό 
το υπερβατικό αυτοκρατορικό του όραμα με έναν ιδιότυπο «χριστιανικό 
ηρωισμό» και με μύχια λατρεία της θυσίας, κοινή άλλωστε στους ορθοδόξους 
λαούς. Επ΄αυτού ο μέγας Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι γράφει 
χαρακτηριστικώς : « (...)Το μεγάλο σχολείον του Χριστιανισμού, από το 
οποίον επέρασε ο λαός μας, είναι οι αιώνες των αναριθμήτων παθών και 
δοκιμασιών που αναφέρει η ιστορία του. Οι αιώνες κατά τους οποίους ο λαός 
είχεν εγκαταλειφθεί και κατασυντριβεί από τους πάντες, αλλά αυτός συνέχισε 
να εργάζεται για όλους και για όλα (…)»  

Όμως η τεραστία δύναμη της Ρωσίας δεν έγκειται τόσον στον λαό της με τον 
αφοσιωτικό ζήλο, όσον στην μοναδική γεωγραφία της. Ευρικομένη στην 
καρδία της Ευρασίας και καταλαμβάνουσα  περίπου το ένα τρίτον της 
γιγαντιαίας αυτής  εκτάσεως, εφαίνετο εξ αρχής ότι η Ρωσία διέθετε όλα τα 
προσόντα ώστε να καταστεί χώρα με πραγματικώς οικουμενική αποστολή. 
Αυτό κατεδείχθη σαφέστερον από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, όταν η 
χώρα ήδη εξετείνετο από την Βαλτική έως τον Ειρηνικό και από τον Αρκτικό 
ωκεανό έως τον Εύξεινο Πόντο. Αλλά δεν ήταν μόνον το όντως τεράστιο 
γεωγραφικό μεγεθός της, το οποίον  «εξ αντικειμένου» την έκανε όπως 
προφητικώς έγραψε περί αυτής ο διπλωμάτης, πολιτειολόγος και ιστορικός 
Υποκόμης Αλέξης Ντε Τοκβίλ το 1835  «...να φαίνεται προορισμένη από τον 
Θεό να ορίσει τη μοίρα του μισού πλανήτη». Ήταν επίσης η σχεδόν ιδεώδης 
γεωπολιτική θέση της («σχεδόν», διότι δεν διέθετε επαρκείς εξόδους σε 
θερμές θάλασσες), η οποία την καθιστούσε γεωστρατηγικώς σχεδόν άτρωτη, 
εφ’ όσον ουδείς ημπορούσε να την απειλήσει σοβαρώς, ενώ εκείνη 
ημπορούσε να απειλήσει  άπαντες.  

 

Η Ρωσία είναι παραδοσιακώς μια χώρα φέρουσα προδήλως ισχυρά οράματα 
«οικουμενικής αποστολής» και «παγκοσμίου επιρροής».  Μετά την σοβιετική 
κατάρρευση ανανήπτει κλιμακηδόν και καθίσταται πάλιν ισχυρά, τόσον υλικώς 



όσον και πνευματικώς. Είναι λοιπόν παράταιρο και επιπόλαιο να την 
περιφρονεί κάποιος πνευματικώς, όσον και να την διαγράφει ευχερώς από 
τον χάρτη των υπερδυνάμεων. Η ίδια της η ιστορία μας διδάσκει ότι η 
ιδιότροπος σημερινή της πορεία και η αυξομειουμένη της κρίση,  ουδέν το 
πρωτότυπον έχει. Η μεθοδική και μη ευχολογιακή ή  δαιμονολογική της 
προσέγγιση μας οδηγεί στην ψύχραιμο πρόβλεψη, ότι η μεγάλη αυτή χώρα θα 
ορθοποδήσει πλήρως και πάλιν, έχουσα προηγουμένως θυσιάσει στον 
βωμόν της εθνικής ανορθώσεως δύο ή τρεις μετασοβιετικές γενεές. 

Επί περισσότερα από 1000 έτη η Ρωσία είναι μια βαθύτατα Ορθόδοξη 
χριστιανική χώρα, η οποία μάλιστα σε κάποιες ιστορικές περιόδους 
εφιλοδόξησε να καταστεί το «πρότυπο» ορθόδοξο-χριστιανικό βασίλειο. Η  
Μόσχα δεν έπαυσε να ερωτοτροπεί με την ιδέα ότι ήταν η «Τρίτη Ρώμη». Η 
βαθεία θρησκευτικότης του ρωσικού λαού, διάχυτη σε όλη την ιστορία του και 
αποπνέουσα μιαν αίσθηση στωϊκού μαρτυρικού μεγαλείου, τροφοδοτεί αυτό 
το υπερβατικό αυτοκρατορικό του όραμα με έναν ιδιότυπο «χριστιανικό 
ηρωισμό» και με μύχια λατρεία της θυσίας, κοινή άλλωστε στους ορθοδόξους 
λαούς. Επ΄αυτού ο μέγας Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι γράφει 
χαρακτηριστικώς : « (...) Το μεγάλο σχολείον του Χριστιανισμού, από το 
οποίον επέρασε ο λαός μας, είναι οι αιώνες των αναριθμήτων παθών και 
δοκιμασιών που αναφέρει η ιστορία του. Οι αιώνες κατά τους οποίους ο λαός 
είχεν εγκαταλειφθεί και κατασυντριβεί από τους πάντες, αλλά αυτός συνέχισε 
να εργάζεται για όλους και για όλα (…)»  

Όμως η τεραστία δύναμη της Ρωσίας δεν έγκειται τόσον στον λαό της με τον 
αφοσιωτικό ζήλο, όσον στην μοναδική γεωγραφία της. Ευρικομένη στην 
καρδία της Ευρασίας και καταλαμβάνουσα  περίπου το ένα τρίτον της 
γιγαντιαίας αυτής  εκτάσεως, εφαίνετο εξ αρχής ότι η Ρωσία διέθετε όλα τα 
προσόντα ώστε να καταστεί χώρα με πραγματικώς οικουμενική αποστολή.  

Αυτό κατεδείχθη σαφέστερον από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, όταν η 
χώρα ήδη εξετείνετο από την Βαλτική έως τον Ειρηνικό και από τον Αρκτικό 
ωκεανό έως τον Εύξεινο Πόντο. Αλλά δεν ήταν μόνον το όντως τεράστιο 
γεωγραφικό μεγεθός της, το οποίον  «εξ αντικειμένου» την έκανε όπως 
προφητικώς έγραψε περί αυτής ο διπλωμάτης, πολιτειολόγος και ιστορικός 
Υποκόμης Αλέξης Ντε Τοκβίλ το 1835  «...να φαίνεται προορισμένη από 
τον Θεό να ορίσει τη μοίρα του μισού πλανήτη». Ήταν επίσης η σχεδόν 
ιδεώδης γεωπολιτική θέση της («σχεδόν», διότι δεν διέθετε επαρκείς εξόδους 
σε θερμές θάλασσες), η οποία την καθιστούσε γεωστρατηγικώς σχεδόν 
άτρωτη, εφ’ όσον ουδείς ημπορούσε να την απειλήσει σοβαρώς, ενώ εκείνη 
ημπορούσε να απειλήσει  άπαντες.  

Το 1904 ο Βρετανός γεωγράφος σερ Χάλφορντ Τζων Μακίντερ διατύπωσε 
την θεωρία ότι η «περιοχή έστωρ (άξων) του κόσμου», [που αργότερον 
απεκλήθη «Καρδιογαία» (Heartland / «Κεντροχώρα» ή «Καρδιακή Χώρα»)], 
εντοπίζεται στην περιοχή της ευρωπαϊκής Ρωσίας και της δυτικής Σιβηρίας. Η 
Καρδιογαία περιβάλλεται από ένα «Κρηπίδωμα» (έναν «Δακτύλιο» / 
Rimland), το οποίον ανακόπτει τις προσβάσεις της προς τις ανοικτές 
θάλασσες.  



Η Καρδιογαία ομού με το Κρηπίδωμα συναποτελούν την λεγομένη 
«Παγκοσμία Νήσο», η οποία συνίσταται από τη Ευρασιανή μεγαήπειρο και 
την Αφρική. Η «Παγκοσμία Νήσος», καταλαμβάνει τα 2/3 της ξηράς, 
κατοικείται από το 85% του παγκοσμίου πληθυσμού και κατέχει το 70% της 
παγκοσμίου οικονομίας. Συνεπώς όποιος κυριαρχεί επ αυτής ελέγχει 
γεωπολιτικώς τον πλανήτη μας. 

Η θεωρία του Μακίντερ, συμπληρωθείσα από τον Γερμανό γεωπολιτικό Καρλ 
Χαουσχόφερ, απετέλεσε το θεμέλιον της συγχρόνου γεωπολιτικής σκέψεως. 
Μάλιστα επηρέασε καθοριστικότατα και την πολιτική της Δύσεως, η οποία 
αξιολόγησε την Ρωσίας ή την κληρονόμο της ΕΣΣΔ ως «Μεγάλη Ηπειρωτική 
Δύναμη» ικανή να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Η γεννήτρια «μακιντεριανή» 
συλλογιστική αυτής της αξιολογήσεως ήταν σαφεστάτη : «Όποιος κυριαρχεί 
στην Καρδιογαία ελέγχει την Παγκοσμία Νήσο και όποιος κυριαρχεί 
στην Παγκοσμία Νήσο ελέγχει όλο τον πλανήτη!»  

Κατά τους δύο τελευταίους αιώνες το ενδεχόμενον εξόδου της τρομεράς 
«ρωσικής άρκτου» στις ανοικτές θάλασσες υπήρξεν ο μόνιμος φόβος των 
ναυτικών δυνάμεων της Δύσης. Διότι εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αυτομάτως θα 
ισοδυναμούσε με παγκόσμιο ρωσική κυριαρχία.  

Μέχρις και σήμερον η «ανάσχεση της Ρωσίας» αποτελεί τον κυρίαρχο άξονα 
της εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής της Δύσεως, ιδιαιτέρως δε των 
ΗΠΑ, μιας μη ευρασιατικής δυνάμεως, βασιζούσης την παγκόσμιον ηγεμονία 
της στον έλεγχο της Ευρασίας.  

Η σημερινή μετασοβιετική Ρωσία του Προέδρου Πούτιν, η οποία ανεδύθη από 
την κατακερματισμένη και τοξική,  «σοσιαλιστική» ουτοπία της ΕΣΣΔ (ένα 
κτηνώδες «κάτεργο» των υπηκόων λαών), αναζητεί εργωδώς την νέα της  
ταυτότητα, ενώ ταυτοχρόνως αναπροσδιορίζει τους στρατηγικούς της 
γεωπολιτικούς στόχους με υπόβαθρο την παραδοσιακή ρωσική γεωπολιτική 
κοσμοαντίληψη, κατα την οποίαν η χώρα διαθέτει όλα τα θεμέλια 
αυτοκρατορικά χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής - χερσαίας «Μεγάλης 
Δυνάμεως» με παγκόσμιο διηπειρωτική αποστολή.  

Το 1994, σε μιαν εκτενή συνέντευξη του στο έγκριτο ιταλικό 
πολιτικοοικονομικό περιοδικό L’ Espresso, ο πρώην Αντιπρόεδρος της 
Ρωσίας, «εθνικομπολσεβίκος» Αλεξάντρ Bλαντιμήροβιτς Ρουτσκόϊ, εδήλωσε 
χαρακτηριστικώς: «Όταν εξετάζουμε την γεωπολιτική κατάσταση της 
χώρας μας, είναι εμφανές πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει την μοναδική 
γέφυρα μεταξύ  Ασίας και Ευρώπης. Όποιος καταστεί κυρίαρχος αυτού 
του χώρου, θα καταστεί κυρίαρχος ολοκλήρου του κόσμου». Παρά το 
γεγονός ότι η Ρωσία είναι «γέφυρα» ήτοι «διβασική», άρα δυνητικώς και 
«διχασμένη» χώρα, ταυτοχρόνως είναι ο  πυρήν του ευρασιατικού χώρου, 
αποτελούσα το διαχρονικό αντίπαλο δέος του θαλασσοκρατικού Ατλαντισμού.  

Η μετασοβιετική Ρωσία πρέπει να υπολογίζεται ως ο κυρίαρχος μείζων 
παίκτης στην γεωπολιτική σκηνή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής, δεδομένο που πρέπει να λαμβάνουν σοβαρότατα υπόψη τους οι 
περιφερειακές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Πατρίδα μας και η 



Κύπρος, έχουσες πάντα κατά νουν ότι η διεθνής πολιτική δεν αφορά σε 
κάποια «μηδενική εξίσωση». Δηλαδή οι απώλειες του ενός εμπλεκομένου 
(π.χ. ζημίες της Τουρκίας στο Κουρδικό ζήτημα) δεν συνεπάγονται 
απαραιτήτως κέρδη και ωφέλειες για κάποιον άλλο συμμετέχοντα ή αντίπαλο 
(όπως η Ελλάς). 

 

«Σήμερα, η Pωσία έχει συνειδητοποιήσει ότι η Kωνσταντινούπολη μας 
ανήκει... Σήμερα είναι αδύνατο να θεωρούνται οι Pωμιοί ως οι 
αποκλειστικοί κληρονόμοι του Bυζαντίου : Θα ήταν πάρα πολύ για 
αυτούς εάν τους επιτρέπαμε να κληρονομήσουν ένα τόσο σπουδαίο 
σημείο της Yδρογείου…» 

Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Nτοστογιέβσκυ 

 «Hμερολόγιον ενός συγγραφέως» (Iουνιος 1876) 

Ο Αλέξαντρ Γκέλιεβιτς Ντούγκιν είναι ένας σπουδαίος σύγχρονος Ρώσος 
γεωπολιτικός, οπαδός της ιδέας του Ευρασιανισμού. Είναι ένας κομβικός και 
πολυμαθής Εθνικιστής στοχαστής, ο οποίος προΐσταται του ρωσικού 
οργανισμού «Αρκτογαία» που κατατρίβεται ενδελεχώς με γεωπολιτικά, 
κοσμοθεωρητικά και μυστικιστικά θέματα. Στα έργα του εκφράζει απόψεις 
συνοψίζουσες την πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο γεωπολιτική της Ρωσίας. 
Επίσης οι προσεγγίσεις του  ερμηνεύουν την ανθρώπινη ιστορία ως 
διαλεκτική αλληλεπίδραση θαλάσσης – γης και αντιστοίχως ναυτικών-
ηπειρωτικών δυνάμεων.  

Ο Ντούγκιν ορθώς φρονεί πως υφίσταται μια διαχρονική δυναμική 
αντιπαράθεση μεταξύ θαλάσσης και γαίας. Η θάλασσα και οι πολιτισμοί που 
αναπτύχθηκαν παραθαλασσίως ενσαρκώνουν την κινητικότητα και την διαρκή 
ροή της θαλάσσης. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα, παρά μόνον τις 
περιβάλλουσες χερσαίες μάζες. Τουναντίον η γη και οι πολιτισμοί που 
ανεπτύχθησαν στις ηπειρωτικές περιοχές, ενσαρκώνουν την σταθερότητα, την 
απολυτότητα και την «ολοκλήρωση». Η γή εκφράζει την τάξη, ενώ η θάλασσα 
το χάος. Στεριά σημαίνει παράδοση, ενώ θάλασσα εκσυγχρονισμός. Η γή 



εκφράζει την άρρενα αρχή, ενώ η θάλασσα την θήλεια. Εν ολίγοις Γη σημαίνει 
Ανατολή και Θάλασσα σημαίνει Δύση.  

Κατά τον 20ον  αιώνα η διαχρονική αντιπαράθεση ξηράς-θαλάσσης 
προσέλαβε την τελική της μορφή κατά  την πλανητικής κλίμακος 
ψυχροπολεμική αντιπαράθεση της ΕΣΣΔ («Ευρασία») με τις ΗΠΑ 
(«Ατλαντισμός»). Η θάλασσα εξέφανε την τελική της έκφραση στις ναυτικές 
δυνάμεις της Δύσεως, στο πλέγμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ενώ η γη 
εξεφράσθη από τις σοσιαλκομμουνιστικές χώρες της Ανατολής και το 
Σύμφωνο της Βαρσοβίας.  

Είναι πλέον καταφανές ότι ο 20ος αιών ετελείωσε με την συντριπτική  νίκη της 
θαλάσσης επί της γής. Με γεωπολιτικούς όρους η κατάρρευση του 
«Σοβιετικού μπλοκ» εσήμανε τη νίκη της «Θαλασσοκρατίας» επί της 
«Τελλουροκρατίας» (Tellurocracy), την νίκη της Δύσεως επί της Ανατολής και 
του Κεφαλαίου επί της Εργασίας.  

Συμφώνως προς τον Ντούγκιν στην «Ανατολή» (Γαία / Ξηρά) εκτιμάται τα 
μάλιστα η Εργασία, ενώ στη Δύση (θάλασσα) εκτιμάται το Κεφάλαιο και ο 
Πλούτος. Η Εργασία είναι σταθερά, ενώ το Κεφάλαιο ρευστό. Η Εργασία στην 
Ανατολή «δημιουργεί» και σφυρηλατεί αξίες, ενώ το Κεφάλαιο στην Δύση 
«δημιουργείται» από την συλλογική εκμετάλλευση και την ατομική 
αποξένωση. Ο πολιτισμός της θαλάσσης ρέπει εγγενώς προς τον 
φιλελευθερισμό και τον ατομισμό, ενώ ο πολιτισμός της ξηράς προς τον 
σοσιαλισμό και την συλλογικότητα. Κατά τον Ντούγκιν οι έννοιες Γη-ξηρά, 
Ανατολή, Ευρασία και Εργασία είναι σχεδόν ταυτόσημες, όπως αντιστοίχως 
ισχύει  με τις έννοιες Θάλασσα, Δύση, Κεφάλαιο και Φιλελευθερισμός. 

Ο Ρώσος γεωπολιτικός θεωρεί ότι το λεγόμενο «έθνος της Δύσεως» είναι 
Ρωμανο-Γερμανικό και Αγγλοσαξονικό, ενώ το «έθνος της Ανατολής», οι 
Ευρασιάτες, είναι μια μοναδική σύνθεση Ρώσων, Σλάβων, Γερμανών, , 
Ούγγρων Ιρανών και Τούρκων.  

Το αξιοπερίεργο  στοιχείο είναι ότι οι Γερμανοί επηρεάζουν  εντόνως και τα 
δύο εθνοπολιτιστικά συγκροτήματα, υπό την έννοιαν ότι, ενώ αποτελούν μια 
παραδοσιακώς χερσαία - ηπειρωτική δύναμη, ευρέθησαν 
μεταψυχροπολεμικώς στο στρατόπεδο των νικητριών τους, των ναυτικών 
δυνάμεων της Δύσεως.  

Κατά την εκτίμηση του Ντούγκιν αυτή η κατάσταση είναι «αυτοκτονική» για 
την Γερμανία, της οποίας ο φυσικός γεωπολιτικός προσανατολισμός είναι η 
συνάρθρωση ενός άξονος με την επίσης χερσαία δύναμη Ρωσία. Άλλωστε 
αυτό υπήρξεν η επιθυμία του αναδημιουργού της Γερμανίας «Σιδηρού 
Καγκελαρίου» Μπίσμαρκ και το όνειρο του κομβικού Γερμανού γεωπολιτικού 
στον 20ο αιώνα, του στρατηγού Καρλ Χάουσχοφερ, ο οποίος επίστευεν 
εμπαθώς ότι, μόνον ο «Ηπειρωτικός άξων» Βερολίνου-Μόσχας-Τόκιο 
ηδύνατο να ανακόψει την παγκόσμιο κυριαρχία των πλουτοκρατικών 
αγγλοσαξωνικών - αγγλοαμερικανικών «ναυτικών δυνάμεων».  



Οσονδήποτε  παράδοξον και αν φαίνεται, όντως υφίσταται μια μακροχρόνιος 
τάση συγκλίσεως των Ρωσσο-Γερμανικών γεωπολιτικών συμφερόντων, κατ’ 
αρχήν στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και κατόπιν σε ολόκληρο τον 
μείζονα ευρασιατικό χώρο.  

Μια σύγκλιση του τύπου αυτού στρέφεται εμφανώς και αμέσως  κατά των 
αγγλοαμερικανικών συμφερόντων, ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί την οργίλη 
έκφραση διαμαρτυρίας κατά των εκπεσόντων «αιωνίων ρωμαϊκών» ιδεωδών, 
μιαν αιωνία διαμαρτυρία κατά των ασπονδύλων Δυτικών, σφετεριστών 
ψευδοκληρονόμων της Ρώμης.  

Στο δοκίμιόν του «Ενατενίσεις ενός απολίτικου» («Betrachtungen eines 
Unpolitischen», 1918), o Γερμανός φιλόσοφος Tόμας Μανν, έγραφε για την 
Γερμανο-ρωσική συνεννόηση: «Εάν τα εν γένει ψυχολογικά και διανοητικά 
ζητήματα οφείλουν και δύνανται να λειτουργήσουν ως βάση και 
νομιμοποίηση πολιτικών συμμαχιών ισχύος, τότε η Γερμανία και η 
Ρωσία συνανήκουν. Από την αρχή του πολέμου αισθάνθηκα στην καρδιά 
μου και ονειρεύθηκα την παρούσα συμφωνία τους, την μελλοντική τους 
συμμαχία. Και αυτή η συνεννόηση και συμμαχία τους είναι 
περισσότερον από επιθυμητή, είναι μια παγκοσμία πολιτικοπνευματική 
αναγκαιότης, εάν η ένωση του Αγγλοσαξονικού κόσμου αποδειχθεί 
ανθεκτική  και μάλλον θα αποδειχθεί».  

Ανέκαθεν στην Ρωσία εξ αιτίας της γεωπολιτικής της θέσεως ενδημούσε 
ασχημάτιστος και «σπερματική» η ιδεολογία του Ευρασιανισμού. Στον 
αντίποδα των Δυτικοφίλων (Zapadniki), αλλά και των εκτενώς 
παρουσιασθέντων στην παρούσα σειρά άρθρων Σλαβοφίλων (Slavojanofili), 
ευρίσκοντο οι Ανατολιστές (Vostochniki), που μετεξελίχθησαν στους 
σημερινούς Ευρασιανιστές.  

Ως γεωπολιτική θεωρία ο Ευρασιανισμός αποτελεί μια δραστική σύνθεση, 
όπου συνυπάρχουν η εθνικιστική και η κομμουνιστική ιδεολογία, καθώς 
και μία ακραία «ζηλωτική» μορφή Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Ως 
πνευματικό συγκρότημα ο Ευρασιανισμός παριστά μια μορφή αρτίας 
αντιστάσεως ενάντια στην επέλαση των διαλυτικών κοσμοπολιτικών και 
υλοφρόνων «Δυτικών αξιών», καθώς και στην υπαρξιακή απειλή που 
συνιστούν αυτές για την «ρωσική ψυχή» με την ευρεία συναισθηματική 
τρωτότητα.  

Βεβαίως οι μεγαλόπνοες οραματιστές του Ευρασιανισμού, εθεώρουν την 
Ρωσία ως τον ρηξικέλευθο και ρωμαλέο φορέα ενός νέου πολιτισμού: « Είναι 
καθήκον μας να δημιουργήσουμε έναν εντελώς νέο πολιτισμό, τον ιδικό μας 
πολιτισμό, ο οποίος δεν θα ομοιάζει με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό…Όταν η 
Ρωσία παύσει να είναι μια παραμορφωμένη αντανάκλαση του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού και καταστεί πάλιν  ο εαυτός της ..... H Ρωσία-Ευρασία είναι ο 
συνειδητός απόγονος και φορεύς της μεγάλης κληρονομίας του Τζενγκίς 
Χαν», έγραφε στην δεκαετία του 1920 ο γλωσσολόγος και ιστορικός, Πρίγκηψ 
Νικολάϊ Σεργκέγιεβιτς Τρουμπετσκόϊ -με την απωτάτη Λιθουανική καταγωγή- 
στο βιβλίον του «Η κληρονομία του Τζενγκίς Χαν και άλλα δοκίμια γιά την 
ρωσσική ταυτότητα» (1921).  



Καθόλου λοιπόν δεν είναι παράξενο πως για τους Ευρασιανιστές ο Τσάρος 
Πέτρος Αλεξέγεβιτς, ο «Μέγας Πέτρος» υπήρξεν ένας προδότης του λαού του, 
ενώ αντιθέτως για τους Δυτικοφίλους ο σπουδαιότερος εθνικός ήρως και 
δημιουργός της συγχρόνου Ρωσίας. Αυτή η «διπολικότης» είναι ένα ουσιώδες 
συστατικό του ρωσικού εθνικού χαρακτήρος, που πρέπει να λαμβάνεται 
πάντοτε υπόψιν. 

H πτώση της Βασιλευούσης, αποτελεί ένα χρονικό ένα ιστορικό γεγονός με 
βαθύτατες συνέπειες και συνάμα ένα  σημείο τομής της παγκοσμίου ιστορίας, 
όπου η ιστορική τροχιά του Eλληνισμού συναντά ευρέως εκείνην του 
ομοδόξου μας «ξανθού γένους του Βορρά». Αυτό το κοσμοϊστορικό συμβάν 
απετυπώθη βαθέως στην συλλογική μνήμη τνων δύο λαών.  

Γιά εμάς τους Έλληνες η Πτώση της Πόλεως σημαίνει το τέλος μιας μακράς 
πορείας και την δημιουργία του «μαρμαρωμένου βασιλιά». Αντιθέτως με το 
αποτύπωμα της 29ης  Mαΐου του 1453 στην ιδιοπαθή «ρωσική ψυχή», εκκινεί 
μια περίοδος θριάμβου. Συνιστά την  ημέρα όπου η Θεία βούληση, 
μετατοπίζει την αυτοκρατορική εξουσία από το «Ιερόν Παλάτιον» εντός των 
τειχών του Kρεμλίνου.  

H Βασιλίς Πόλις, η Κωνσταντινούπολη ή Τσάργκραντ (Царьгра́д), προσέλαβε 
εσχατολογικές διαστάσεις στην ευρεία ρωσική παράδοση και απετέλεσε την 
αφετηρία μιας ιδιαζούσης «πολιτικής θεολογίας» που διετηρήθη, ασχέτως  
καθεστωτικών μεταπτώσεων, ως βαθύ κρατικό ρωσικό δόγμα, αδιάλειπτος 
από την πρώτη δεκαετία του 16ου  αιώνος έως των ημερών μας. Eίναι ο 
πυρήν της ιδεολογίας της «Tρίτης Pώμης», όπως διετυπώθη κατ΄αρχήν το 
έτος 1510 από τον  μοναχό Θεόφιλο (Φιλοφέϊ) Ηγούμενο στην Μονή Ελεάζαρ 
στην πόλη του Πσκοφ.  

Αυτός εθεμελίωσε την αντίληψη ότι το κράτος της Mόσχας είναι το κατά σειρά 
τρίτο ευλογημένο επί γης Χριστιανικό Βασίλειο: η πρώτη Pώμη, του 
αποστόλου Πέτρου, κατελύθη από τους αιρετικούς Παπικούς ειδωλολάτρες, η 
Nέα Pώμη, η Kωνσταντινούπολη, υπέστη την Θεία τιμωρία της Αλώσεως τους 
απίστους Τούρκους, απαρνηθείσα στην Σύνοδο της Φερράρας - Φλωρεντίας 
την ορθή πίστη.  

H Ορθοδοξία όμως δεν εσβέσθη με την πτώση του Bυζαντίου, αλλα  
τουναντίον εθριάμβευσε στην Τρίτη Ρώμη - Mόσχα, στο μοναδικό και 
ευλαβέστατο χριστιανικό βασίλειο της Oικουμένης.  

Ολίγον μετά την φρικτή Άλωση, εγεννήθη στο ρωσικό έθνος η ιδιαιτέρα 
πολιτειακή αντίληψη, η οποία και οριοθετεί την ουσιώδη διαφορά του από την 
αιρετική Δύση. Την πεμπτουσία αυτής της αυτοκρατορικής ιδεολογίας 
ενεκολπώθη αργότερον και η σοβιετική εξουσία.   

H «Oρθοδοξία» (pravoslavie / Православие) υπήρξε ο γενεσιουργός πυρήν,  
η ακλόνητος διαχρονική «σταθερά», το «συνεχές» της κρατικής ιδεολογίας 
στην Pωσία : από της θεολογικής θεωρήσεως  του Iβάν Βασίλιεβιτς του Δ’, 
(γνωστού ως «Τρομερός») κατά τον 16ον  αιώνα  μέχρις της κατισχύσεώς της  
ως απολυταρχικού – δεσποτικού καθεστωτικού δόγματος,  με την επίσημο 



επιβολή της  από τον  Κόμητα Σεργκέϊ Σεμιόνοβιτς Ουβάροφ, φιλόλογο και  
υπουργό παιδείας του Nικολάου του A’. 

Tο ηγεσιακό και κρατικό δόγμα της «Tρίτης Pώμης» περιβάλλει τον εκάστοτε 
Ρώσο ηγεμόνα με ένα ιδιάζον υπερβατικό κύρος, προβάλλον εμφατικώς το 
δόγμα ότι η Εκκλησία («κοινωνία») οφείλει, με εξαίρεση στα δογματικά 
ζητήματα, απόλυτη υπακοή στον Ηγεμόνα, διότι η εξουσία του έχει Θεία 
(«νομοτελειακή») προέλευση. Εξ άλλου και τα σύμβολα εξουσίας,του 
Mοσχοβίτη ηγεμόνος (υδρόγειος – δικέφαλος αετός)  προήλθαν από την 
«Δευτέρα Pώμη», την Kωνσταντινούπολη. 

 

Με την παρούσα σειρά κειμένων αποπειρώμεθα να περιγράψουμε αδρά την 
διαδικασία σχηματοποιήσεως, την ιστορική τροχιά και τις ιδιαίτερες  
ιστορικοπολιτιστικές  (παροδικές ή πάγιες) υφές του ρωσικού έθνους, καθώς 
και  ιχνεύουμε τις οιεσδήποτε διαδραστικές αποτυπώσεις του με το Ελληνικό 
Έθνος. Από την θρησκευτική ενατένιση και την φιλοσοφική κοσμοθεώρηση, 
έως την πολιτική θεωρία και την γεωπολιτική. Σε αυτήν την προσπάθεια 
προχωρούμε αναλυτικά και με  την χρήση «απανθισμάτων» σημαντικών 
δεομένων.      

Ορισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα τα οποία χαράσσουν την ιδιαιτερότητα 
του ρωσικού έθνους συνέβησαν  αποκλειστικώς και μόνον στην Ρωσία. Σε 
καμίαν άλλη χώρα ο κυβερνών Αυτοκράτωρ δεν μετεβλήθη περιστασιακώς σε 
«κουρέα», ώστε να κόψει (...και ιδιοχείρως) τις γενειάδες των ευγενών 
Βογιάρων (Бояре). Το έπραξεν όμως ο Μέγας Πέτρος Aλεξέγεβιτς, που 
εξύρισε αυτοπροσώπως τις γενειάδες των Βογιάρων και τους εξηνάγκασε να 
μην φέρουν τα «ανατολίτικα» ωσάν καφτάνια επανωφόρια και τα 
χαρακτηριστικά τους κωνικά πηλίκια. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1698 ο Πέτρος  επέστρεψε από την εκπαιδευτική του 
περιοδεία στις μητροπόλεις της Ευρώπης στην Μόσχα. Βεβαίως, όλοι οι 
σημαντικοί αξιωματούχοι, όλοι οι ευτελείς κόλακες αλλά και όλοι όσοι ήλπιζαν 
ότι ο Τσάρος θα τους προσφέρει κάποιο δώρο ή χάρισμα συγκεντρώθηκαν 
στην αυλή το επόμενο πρωί. Όμως αντί να τους μιλήσει για το πολιτικό μέλλον 
της Ρωσίας, ο Πέτρος έκανε κάτι εντελώς απροσδόκητο. Έσυρε αιφνιδίως ένα 



μακρύ κοφτερό ξυράφι από την τσάντα του και άρχισε να ξυρίζει τον .... 
αρχηγό του στρατού. Αυτός ήταν ολότελα εμβρόντητος ώστε δεν 
προσεπάθησε  να αντιδράσει. Ακολούθησε ο επόμενος κατά σειράν, ένας 
σημαντικός πολιτικός, ένας Βογιάρος,  προερχόμενος από την παλαιοτέρα και 
ευγενεστερη ρωσική οικογένεια. Ακολούθως εξυρίσθηκαν αλληλοδιαδόχως 
όλοι οι Ρώσοι ευγενείς εκτός από τρεις ανθρώπους: Ο Πέτρος άφησε  μόνον 
τον Πατριάρχη, έναν  υπέργηρο ευγενή και τον φρουρό του. 

Κατόπιν ο Αυτοκράτωρ καθιέρωσε «φόρο γενειάδας» για να ευθυγραμμίσει 
την ρωσική κοινωνία με τα πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης. Για να επιβάλλει 
την απαγόρευση των γενειάδων, εξουσιοδότησε την αστυνομία να ξυρίσει 
βιαίως και δημοσίως όσους ηρνήθησαν να πληρώσουν τον φόρο. Η 
αποστροφή προς το ξύρισμα ήταν ευρέως διαδεδομένη, καθώς πολλοί 
επίστευαν ότι ήταν θρησκευτικό καθήκον για έναν άνδρα να φέρει γενειάδα. Ο 
επιβαλλόμενος φόρος εξηρτάτο από το καθεστώς του γενειοφόρου ανδρός: 
Αυτοί που ανήκαν στον αυτοκρατορικό δικαστικό, στρατιωτικό ή κυβερνητικό 
κορμό, εχρεώθησαν 60 ρούβλια ετησίως, οι πλούσιοι έμποροι 100 ρούβλια 
ετησίως, ενώ οι άλλοι έμποροι και λοποί κάτοικοι που παρέμεναν με την 
παραδοσιακή γενειάδα, 60 ρούβλια ετησίως. Οι Μοσχοβίτες εχρεώθησαν 30 
ρούβλια ετησίως, ενώ οι χωρικοί επλήρωναν ένα καπίκι κάθε φορά που 
εισήρχοντο γενειοφόροι σε μια πόλη. 

Ο Πέτρος Αλεξέγεβιτς δεν ήταν μόνον ένας ιδιότροπος νεωτεριστής 
«στυλίστας», αλλά  υπήρξε και  αδίστακτος τύραννος και δήμιος όταν  έκρινε 
πως απαιτείται : Eίχε απομακρυνθεί από την Ρωσία επί σχεδόν 18 μήνες όταν 
έφθασαν στην Βιέννη δυσφορικά νέα ότι, τέσσερα συντάγματα των 
«μουσκετοφόρων σκοπευτών» φρουρών Στρέλτσυ (стрельцы́) της Μόσχας 
είχαν προβεί σε εξέγερση. Ο Τσάρος διευθέτησε τάχιστα τις υποθέσεις του 
στην πρωτεύουσα της Αυστρίας και έσπευσε στην Μόσχα, όπου διεπίστωσε 
πως  η εξέγερση είχε ήδη καταρρεύσει. Ως αποτέλεσμα της αρχικής 
ανακριτικής ερεύνης, είχαν ήδη εκτελεσθεί αμέσως 57 Στρέλτσυ.  

Μετά την ταχεία επιστροφή του, στις 25 Αυγούστου 1698, ο Πέτρος διέταξε 
άλλη μία ευρεία συμπληρωματική έρευνα. Από τον Σεπτέμβριο του 1698 έως 
τον Φεβρουάριο του 1699, εξετελέσθησαν 1.182 Στρέλτσυ και ακόμη 601 
κτυπήθηκαν έως αναισθησίας με το κνούτο (ένα εξαιρετικά σκληρό δερμάτινο 
μαστίγιο που αποτελείται από πολλά συνεστραμμένα σκέλη), εσημαδεύτηκαν 
με πυρωμένο σίδηρο ή (κυρίως οι νέοι) απελάθηκαν. Η έρευνα και οι 
εκτελέσεις εσυνεχίσθησαν μέχρι και το 1707. Αργότερον διελύθησαν και τα 
οκτώ συντάγματα της Μόσχας, τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει στην 
εξέγερση, αφού πρώτα διεσπάρησαν  στο Κίεβο, στο Μπελγκορόντ και στο 
Σεβσκ. Εν τέλει όλοι οι εναπομείναντες Στρέλτσυ και τα μέλη των οικογενειών 
τους απεμακρύνθησαν μονίμως από την Μόσχα. 

Ωστόσον, επειδή δεν  ήταν πεπεισμένος ότι η ανταρσία είχε κατασταλεί και 
εξαλειφθεί ολοσχερώς, ο Πέτρος επροχώρησε στην μεταφορά όλων των 
επαναστατών Στρέλτσυ σε ένα από τα προαστιακά παλάτια του για 
περαιτέρω «μεθοδική» ανάκριση. Η φωτιά και το κνούτο (το παραδοσιακό 
ρωσικό σκληρό δερμάτινο μαστίγιο) ήσαν τα προτιμώμενα μέσα «εξαγωγής» 



ομολογιών, σε μια διαδικασία που απέβη ένα ακατάπαυστο όργιο κτηνώδους 
βίας και τιμωρίας. 

Ο Πέτρος διέταξε χρήση σκληρών βασανιστηρίων ενώ διερευνούσε το 
περιστατικό. Πολλοί ύποπτοι κτυπήθηκαν μέχρις θανάτου με το κνούτο. 
Πολλοί διετάθησαν μέχρι να σπάσουν τα άκρα τους. Ειδικές σιδηρές 
δακτυλοκάκες εφαρμόσθηκαν στα δάκτυλααρκετών κρατουμένων, ενώ σε 
άλλους έψησαν αργά την ράχη τους ή  εξέσκισαν τα πλευρά τους και τα 
πέλματά τους  με  πελώριες πυρωμένες ηλάγρες. Έτσι, ο Πέτρος οδήγησε 
αλληλοδιαδόχως τους «υπόπτους» να κατονομάσουν τους συνεργούς τους σε 
έναν σχεδόν ατέλειωτο κατακλυσμό αναγκαστικών και πιθανότατα ψευδών 
ομολογιών. 

Επί σχεδόν δύο χρόνια οι δράστες της εξεγέρσεως ανεκρίνοντο διαρκώς και 
σκληρότατα σχετικώς με την έκταση και το βάθος της συνωμοσίας εναντίον 
του τσάρου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ίδιος ο Πέτρος εβασάνισε πολυάριθμα 
ατυχή θύματα. Παρόλον που ουδέποτε απεκαλύφθη μια ευρυτέρα 
συνωμοσία, ο Πέτρος επέλεξε να χρησιμοποιήσει ως αρνητικό παράδειγμα το 
σύνολο αυτών των ανδρών, που ίσταντο ως μια ζωντανή προσωποποίηση 
της παραδοσιακής παλαιάς Ρωσίας την οποία προσπαθούσε να αλλάξει. Οι 
Στρέλτσυ συνετρίβησαν δημοσίως στον τροχό, οι κεφαλές τους καρφώθηκαν 
σε πασσάλους και τα πτώματα τους παρέμειναν εκτεθειμένα επί πολλούς 
μήνες.  

Ουδείς άλλος λαός πλην των Ρώσων επροσηλυτίσθη αβιάστως σε μια νέα 
θρησκεία αποκλειστικώς εξ αιτίας της ωραιότητος των ναών και των τελετών 
της. Το έπραξαν όμως οι Ρώσοι των οποίων οι πρέσβεις στο Βυζάντιον όταν 
επεσκέφθησαν την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, έμειναν ενεοί από 
την «θεϊκή ομορφιά» που αντίκρυσαν, ώστε είχαν την εντύπωση ότι δεν 
ευρίσκοντο στην γη, αλλά στον ουρανό. 

Το έτος 987, μετά μιαν εκτενή  διαβούλευση με τους κορυφαίους Βογιάρους  
του, ο Βλαντιμίρ έστειλε απεσταλμένους για να μελετήσουν τις θρησκείες των 
διαφόρων γειτονικών εθνών, οι εκπρόσωποι των οποίων τον παρότρυναν να 
εγκολπωθεί τις αντίστοιχες πίστεις τους. Από τους μουσουλμάνους 
Βούλγαρους του Βόλγα, οι απεσταλμένοι ανέφεραν ότι δεν υπάρχει χαρά 
μεταξύ τους, παρά μόνον θλίψη και «...μια μεγάλη δυσωδία». Στις σκοτεινές 
εκκλησίες των Γερμανών οι απεσταλμένοι του Βλαντιμίρ δεν είδαν κάποιαν 
ομορφιά. Όμως στην Αγία Σοφία, όπου ο πλήρης λειτουργικός μηχανισμός 
της Βυζαντινής Εκκλησίας ετέθη σε κίνηση για να τους εντυπωσιάσει, 
συνήντησαν  το ιδανικό τους: «Δεν εγνωρίζαμε πλέον εάν είμεθα στον ουρανό 
ή στην γη», ανέφεραν, «ούτε έχουμε ιδεί πάλιν τέτοιαν ομορφιά, και δεν 
ξέρουμε πώς να την περιγάψουμε» - «Πρώτο Χρονικό», έτος 6495 (987) 

[Το Πρώτο Χρονικό είναι ένα αφηγηματικό κείμενο, γραμμένο στην αρχαία 
σλαβική γλώσσα, το οποίον περιγράφει την ιστορία των Ρώσων από το 850 
έως το 1110. Συνετέθη περί το 1113 στο Κίεβο και ο πρωτότυπος τίτλος του 
είναι «Ιστορία των Περασμένων Χρόνων» (Повѣсть времяньныхъ лѣтъ). 
Πιθανότερος δημιουργός του είναι ένας μοναχός ονόματι Νέστωρ, γι' αυτό 
απαντάται και ως «Νεστοριανό Χρονικό». Για την συγγραφή του Χρονικού 



εχρησιμοποιήθησαν πολλές διαφορετικές πηγές: τοπικοί θρύλοι, 
σκανδιναβικές σάγκες (έπη), παλαιότερα (σήμερον χαμένα) σλαβικά κείμενα, 
τα χρονικά των Βυζαντινών Ιωάννη Μαλάλα και Γεωργίου Αμαρτωλού, 
βυζαντινά θρησκευτικά κείμενα, συμφωνίες του Κράτους των Ρως με την 
Κωνσταντινούπολη, προφορικές αφηγήσεις στρατιωτικών και εξερευνητών. Το 
πρωτότυπο χειρόγραφο θεωρείται χαμένο, όπως και τα δύο παλαιότερα 
γνωστά αντίγραφά του (ο Λαυρεντιανός και ο Υπατιανός Κώδιξ). Η γνώση μας 
περί  του Πρώτου Χρονικού περιορίζεται στα διασωθέντα αντίγραφα των δύο 
τελευταίων, συνεπώς είναι αδύνατον να γνωρίζουμε κατά λέξη το περιεχόμενό 
του.Παρ' όλους τους υποκειμενισμούς του Νέστορος και των μετέπειτα 
αντιγραφέων του, παρά ην εκτενή μίξη μυθολογικών και ιστορικών πηγών, την 
αποδεδειγμένη ανακρίβεια των ημερομηνιών που αναφέρει, καθώς και την 
γνώση του περιεχομένου του μόνον μέσω αντιγράφων, το Πρώτο Χρονικό 
αποτελεί την μοναδική πρωτογενή πηγή για την μελέτη του ανατολικού 
σλαβικού κόσμου προ του 12ου  αιώνος. Είναι όντως πολύτιμο και ως πρώιμον 
δείγμα της αρχαίας σλαβικής λογοτεχνίας.] 

 

Σε ουδένα άλλο μέρος του χριστιανικού κόσμου συναντάται τόσον πυκνώς 
όπως στην Ρωσία  η ειδική κατηγορία αγίων, οι λεγόμενοι «τρελοί του Θεού», 
που εκτιμούνται από τους πιστούς για την ιερά τους  «σαλότητα». Ο εν 
Χριστώ Σαλός Άγιος ή «γιουρόντιβυ» (юродивый) είναι η ρωσική εκδοχή της 
«αφοσιωτικής ενθέου φρενίτιδος», μια ιδιότυπη μορφή του ανατολικού 
ορθοδόξου ασκητισμού. Ο γιουρόντιβυ είναι ένας άγιος παράλογος, ο οποίος 
ενεργεί ενώπιον των ανθρώπων σκοπίμως με εμφανή ανοησία. Ο όρος 
συνεπάγεται συμπεριφορά «που δεν προκαλείται ούτε από λάθος ούτε από 
αδυναμία, αλλά είναι σκόπιμη, ενοχλητική και προκλητική.» [Sergey Ivanov, 
«Holy Fools in Byzantium and Beyond. » Oxford University Press (2006)]. 

Ο Ιβάνωφ υπεστήριξε ότι, αντιθέτως προς το παρελθόν, οι σύγχρονοι «εν 
Χριστώ σαλοί» γνωρίζουν γενικώς ότι φαίνονται θλιβεροί στους άλλους 
ανθρώπους. Επιδιώκουν να προλάβουν αυτήν την περιφρόνηση με 
υπερβολική αυτοταπείνωση και μετά αφήνουν να γίνει γνωστόν ότι η 
συμπεριφορά τους ήταν σκηνοθετημένη και ότι σκοπός τους ήταν να 
συγκαλύψουν την ανωτερότητα τους έναντι του ακροατηρίου τους. Η 
Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία υποστηρίζει ότι οι σαλοί άγιοι λαμβάνουν  



εθελουσίως το πρόσχημα της παραφροσύνης, ώστε να αποκρύψουν την 
τελειότητα τους από τον κόσμο και έτσι να αποφύγουν τον έπαινο. 

Μερικά χαρακτηριστικά που ενεφανίσθησαν συνήθως στους ιερούς σαλούς 
ήσαν ότι περιεφέροντο ημίγυμνοι, ήσαν άστεγοι, ομιλούσαν με αινίγματα, 
επιστεύοντο δε ως προορατικοί και προφήτες, ενώ περιστασιακώς ήσαν 
διεγερτικοί, αποδιοργανωμένοι και προκλητικοί έως του σημείου φαινομενικώς 
να ομοιάζουν ανήθικοι.Οι «ανοητεύοντες  για τον Χριστό» συχνά λαμβάνουν 
τον τίτλο του Ευλογημένου «μπλαζένυ» (блаженный), που σημαίνει ότι το 
άτομο αναδεικνύει τις ευλογίες του Θεού που πιστεύεται ότι έχει αποκτήσει. 

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία καταγράφει την Ισίδωρα Μπαράνκις της 
Ταβένης (στην μονή που ίδρυσε ο Άγιος Παχώμιος στην νήσο Ταβάνα της 
αιγυπτιακής Άνω Θηβαΐδος (369) μεταξύ των πρώτων Σαλών Αγίων. 
Ωστόσον, ο όρος ήταν άγνωστος μέχρι την έλευση του Συμεών της Εμέσης, 
θεωρουμένου προστάτου Αγίου των «ανοήτων αγίων». Στην ελληνική 
γλώσσα, ο ακριβής όρος για τον «προς Χριστόν ανοητεύοντα  Άγιον» είναι 
σαλός. 

Η ασκητική αυτή πρακτική ανεγνωρίσθη στην αγιογραφία του Βυζαντίου του 
5ου  αιώνος και υιοθετήθη εκτενώς στη Μοσχοβική Ρωσία, πιθανώς τον 14ον  
αιώνα. Η φρενίτις του Σαλού Αγίου ήταν αμφίσημος, διφορουμένη και 
ημπορούσε να είναι πραγματική ή προσομοίωση. Αυτός (ή αυτή) επίστευε ότι 
ήταν θεϊκώς εμπνευσμένος και επομένως ήταν ικανός να ειπεί αλήθειες (που 
οι άλλοι άνθρωποι κανονικώς δεν ημπορούσαν) με την μορφή εμμέσων 
παραλλαγών ή παραβολών. Διατηρούσε ένα ιδιαίτερο καθεστώς όσον αφορά 
στους Τσάρους, ως πρόσωπο που δεν υπέκειτο σε γήινο έλεγχο ή κρίση. 

Ο πρώτος αναφερόμενος «εν Χριστώ σαλός» στην Ρωσία ήταν ο Άγιος 
Προκόπιος του Ουστιούγκ και της Λυβέκης, Γερμανός οποίος ήρθε από την 
Λυβέκη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Νόβγκοροντ, μετεκόμισε στη 
συνέχεια στο Ουστιούγκ προσποιούμενος διαρκώς ότι ήταν ανόητος και διήγε 
έναν ασκητικό τρόπο ζωής (γυμνός στις αυλές των εκκλησιών προσηύχετο 
καθ' όλην τη νύχτα και ελαμβανε φαγητό μόνον από τους φτωχούς). 
Επροπηλακίσθη και εδάρη πλειστάκις, αλλά τελικώς εκέρδισε τον καθολικό 
σεβασμό του ρωσικού λαού και αγιοποιήθηκε μετά τον θάνατό του.  

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αριθμεί 36 γιουροντίβιε  μεταξύ των αγίων της, 
αρχής γενομένης με τον Προκόπιο του Ουστιούγκ και κυρίως τον Βασίλειο τον 
Θαυματουργό Ευλογημένο (Βασίλυ Μπλαζένυ), ο οποίος έδωσε το όνομά του 
στον περιβόητο καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου στη Μόσχα. Ένα από τα 
γνωστότερα σύγχρονα παραδείγματα στην Ρωσική Εκκλησία είναι ίσως η 
Αγία Ξένια της Αγίας Πετρουπόλεως, η οποία αγιοποιήθηκε στις 6 
Φεβρουαρίου του 1988. 

Ο Γκριγκόρι Γιεφίμοβιτς Ρασπούτιν υπήρξε μυστικιστής που ήσκησε τεραστία 
επίδραση στο ύστατο ρωσικό αυτοκρατορικό ζεύγος, του Τσάρου Νικολάου Β' 
και της Τσαρίνας Αλεξάνδρας. Οι θρησκευτικές αναζητήσεις του τον οδήγησαν 
σε ηλικία 18 ετών σε μονή, όπου εμυήθη στην διδασκαλία των 
«Μαστιγουμένων», μίας αιρέσεως, τα μέλη της οποίας εκαλούντο επίσης και 



«πειθαρχούμενοι», «κουκουλοφόροι» ή «δερόμενοι» και εμαστιγούντο προς  
μετάνοια ή εξιλέωση. Ο Ρασπούτιν διαστρεβλώσας τα κηρύγματα της 
αιρέσεως, διετύπωσε ιδικό του δόγμα, συμφώνως προς το οποίον η 
σεξουαλική εξάντληση ήταν το κάλλιστο μέσον επιτεύξεως της «θείας 
αταραξίας» του πιστού, ώστε αυτός να ευρεθεί εγγύτερον του Θεού.Το 1901 
εγκατέλειψε την οικογένειά του για να γίνει προσκυνητής και διήλθε  μεγάλο 
διάστημα περιπλανώμενος μέχρι το Άγιον Όρος και τα Ιεροσόλυμα. Τότε 
ζούσε από τις δωρεές των χωρικών ως αναχωρητής. Εντός δύο ετών αφ’ 
ότου έφυγε από το Ποκρόφσκογε, έγινε γνωστός για τις υποτιθέμενες 
θεραπευτικές του δυνάμεις, αλλά και για την σκανδαλώδη σεξουαλική του 
συμπεριφορά. 

To 1903, ο Ρασπούτιν έφθασε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί, χάρη στην μανία 
της υψηλής κοινωνίας για τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό, κατάφερε να 
αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε αριστοκρατικούς κύκλους. Η πρώτη 
επαφή του Ρασπούτιν με το αυτοκρατορικό ζεύγος επήλθε το φθινόπωρο του 
1905, όταν διεδραματίζοντο τα τραγικά γεγονότα της εξεγέρσεως εναντίον της 
μοναρχίας, ενώ την αυτοκρατορική οικογένεια είχε κλονίσει και η ανακάλυψη 
ότι ο διάδοχος Αλεξέι ήταν αιμοφιλικός. Ο Ρασπούτιν, κατόρθωσε με 
παραφάρμακα ιδικής του εμνεύσεως να απαλύνει το πρόβλημα υγείας του 
αγοριού και με το περιστατικό αυτό ήρχισε η δεκαετία της κυριαρχίας του στις 
υποθέσεις της τσαρικής οικογένειας και ακολούθως του κράτους, καθώς είχε 
πείσει το εύπιστο και δύστυχο αυτοκρατορικό  ζεύγος ότι η επιβίωση του 
τσάρεβιτς εξηρτάτο από τον αυτόν. 

Ζών στην Πετρούπολη και κηρύσσων ότι η σωματική επαφή μαζί του είχε 
εξαγνιστικά - θεραπευτικά αποτελέσματα, κατόρθωσε να αποπλανήσει 
πάμπολλες γυναίκες. Οι αναφορές για την αθλία διαγωγή του έφταναν στον 
Τσάρο που δεν τις επίστευε, τιμωρούσε δε με πολιτικούς διωγμούς εκείνους 
που τις μετέφεραν. 

Μέχρις το 1911 η συμπεριφορά του είχε προσλάβει διαστάσεις σκανδάλου και 
οι ερωτικές ιστορίες για τον ακόλαστο αυτό «καλόγερο» ήσαν διαδεδομένες.. 
Τελικώς, κατόπιν πιέσεων, ο Τσάρος τον εξόρισε, αλλά λόγω επιμονής της 
Τσαρίνας Αλεξάνδρας, ολίγους μήνες αργότερον, ηναγκάσθη να ανακαλέσει 
την απόφασή του, μη διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του υιου του 
ή να δυσαρεστήσει την φανατικώς πιστή του Ρασπούτιν σύζυγό του. 

Η δύναμη του δολίου μοναχού έφτασε στο απόγειόν της όταν ο Τσάρος έφυγε 
για το μέτωπο κατά την διάρκεια του Α' Μεγάλου Πολέμου, (όταν ανέλαβε 
προσωπικώς την ηγεσία του στρατού επειδή ο Ρασπούτιν είδε σε όραμα, ότι 
σε αντίθετο περίπτωση θα εχάνετο ο πόλεμος). Με την απουσία του Τσάρου 
η Τσαρίνα διεδραμάτισε ενεργότερο ρόλο στη διακυβέρνηση, οπότε ο 
Ρασπούτιν κατόρθωσε να εξασκεί σημαντικοτάτη επιρροή, χειριζόμενος το 
κρατικό προσωπικό κατά τις επιθυμίες του. Η ισχύς του τον έκανε να 
παραφέρεται και να εξαναγκάζει πολλούς να εξευτελίζονται κολακεύοντές τον. 

Εναντίον του εξυφάνθη συνωμοσία, στην οποίαν συμμετείχαν πρόσωπα του 
αμέσου περιβάλλοντος του Τσάρου, με σκοπό να τερματισθούν τα συνεχή 
παθήματα της μοναρχίας. Το τέλος του Ρασπούτιν υπήρξεν επεισοδιακό 



όπως η ζωή του : Την νύκτα 29ης προς 30ην  Δεκεμβρίου 1916, ο εξ αγχιστείας 
ανηψιός του Τσάρου, Πρίγκηψ Φελίξ Γιουσούποφ, προσεκάλεσε στην οικία 
του τον Ρασπούτιν και του προσέφερε δηλητηριασμένο κρασί και γλυκά. Ενώ 
ήπιε το δηλητηριασμένο κρασί και έφαγε τα γλυκά, δεν έδειξε ίχνος 
αδιαθεσίας. Τότε, ο Γιουσούποφ τον επλησίασε και τον επυροβόλησε στην 
καρδιά. Ο Ρασπούτιν εκατόρθωσεν όμως να συρθεί ωρυόμενος μέχρις την 
αυλή, όπου οι συνωμότες άδειασαν επάνω του ολόκληρο γεμιστήρα 
πιστολίου. Κατόπιν ετύλιξαν το σώμα του σε ένα ύφασμα, προσέδεσαν ένα 
βαρίδι και τον εφόρτωσαν σε ένα αμάξι για να τον ρίψουν στον ποταμό Νέβα. 
Καθώς τον εξεφόρτωναν διεπίστωσαν ότι εκινείτο ακόμη ! Την επομένη ημέρα 
διεπιστώθη ότι ο Ρασπούτιν απέθανε από πνιγμό ! Έτσι εδημιουργήθη περί 
αυτού ένας θρύλος και οι δεισιδαίμονες χωρικοί έτρεμαν το στοιχειωμένο 
πνεύμα του. 

Για μερικούς Ρώσους, ο «μοναχός» παρέμεινε σύμβολο των πτωχών τάξεων, 
ενώ πιστεύουν ότι αυτά που ελέγοντο εναντίον του ήσαν κακόβουλες φήμες. 
Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, κάποιοι προσεπάθησαν να 
αποκαταστήσουν την φήμη του, προτείνοντες έως και ... αγιοποίησή του (!). 
Σχολιάζων, το 2003, το αίτημα αγιοποίησέως του, ο τότε Πατριάρχης Μόσχας 
Αλέξιος o B’ είπε: «Αυτό είναι παράνοια! Ποιός θα ήθελε να παραμείνει σε 
μιαν εκκλησία η οποία τιμά ομοίως τους δολοφόνους με τους μάρτυρες, τους 
ακόλαστους με τους αγίους;» 

 

Κατά την έκπτυξη της παρούσης αρθρογραφικής σειράς εξεπτύχθησαν 
πολυποίκιλα ζητήματα και δεδομένα που αφορούν  στο ομόπιστο και 
συνορθόδοξό μας ρωσικό έθνος, την ιστορία του και τις μοναδικές του 
ιδιαιτερότητες, με σκοπό να ψηλαφήσουμε τα εν τω βάθει χαρακτηριστικά του, 
ώστε να κατανοήσουμε αρτιότερον τις διεθνοπολιτικές του συλλήψεις. 
Εξετάαουμε διάφορα σπουδαία πρόσωπα της ρωσικής ιστορίας που αμέσως 
ή εμμέσως εσφράγισαν με την παρουσία και το έργον τους τις θεωρητικές 
αναζητήσεις και την ιστορία της ανθρωπότητος. Λίαν προσφάτως έγινε 
αναφορά στην αφοσιωτική λατρεία του ρωσικού έθνους στην πληθώρα των 
αγίων, αναχωρητών και εν Χριστώ σαλών, που σημασιοδοτούν την ιδιότυπο 
βαθυτάτη θρησκευτικότητά του. «Κατοπτρικώς», παρατίθεται εδώ και η 
«altera pars»  της μυστικοπαθούς ρωσικής ψυχής : Σπανίως στην παγκόσμιο 



ιστορία καθίσταται το όνομα κάποιου προσώπου συνώνυμο με το κακό και 
την ακολασία, προφανώς όμως αυτό δεν συμβαίνει κατά τύχην. Απαιτείται 
ένας ιδιαίτερος χαρακτήρ για να γίνει κάποιος ο διαβόητος Ρασπούτιν, μια 
από τις πλέον αινιγματικές και συνάμα συναρπαστικές μορφές της ρωσικής 
ιστορίας. 

Ο μυστηριώδης Γκριγκόρι Γιεφίμοβιτς Ρασπούτιν, ένας μουζίκος-χωρικός ο 
οποίος ισχυρίζετο πως είχε θεραπευτικές δυνάμεις και ότι ημπορούσε να 
προβλέψει το μέλλον, κατά τους επικριτές του ένας αχαλίνωτος γυναικομανής 
και επίμονος ρέκτης ηδονών παντός είδους, ένας άνθρωπος που ουδεμία 
σχέση είχε με την ατομική υγιεινή, υπήρξε …. προσωπικός στενός  φίλος της 
αυτοκρατορικής οικογένειας της Ρωσίας και στενός συμβουλάτωρ της 
Τσαρίνας. 

Η αριστοκρατία και οι ευγενείς δεν ηνέχοντο έναν μουζίκο σε τόσον υψηλή 
θέση. Επίσης οι χωρικοί και ο πτωχός λαός δεν ημπορούσαν να 
παραδεχθούν πως η συνύπαρξη του «μοναχού» με την Τσαρίνα δεν 
υπέκρυπτε και στοιχεία ψόγου. Συνεπώς ο Ρασπούτιν εθεωρείτο από όλους, 
αριστοκρατία και λαό, ως μια μορφή «σκοτεινής δυνάμεως» η οποία 
κατέστρεφε την Μητέρα Ρωσία. 

Η αλήθεια για τον Ρασπούτιν είναι απλή και εύληπτη, αλλά με τον τρόπο της, 
τόσον αξιοσημείωτη όσον οτιδήποτε έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμής περί την 
ρωσική ιδιαιτερότητα. Σε αντίθεση με τους περισσοτέρους μάγους, δεν 
επέδειξε  κανένα χαρακτηριστικό τσαρλατάνου. Ήταν ένας  θρησκευτικός 
μυστικιστής  ίδιου τύπου με τον λουθηρανό θεολόγο Γιάκομπ Μπέμε ή τον 
Άγιο Μαρτίνο.  

Υιός ενός σιβηριανού αγρότη, ίσως απόμακρος απόγονος σιβηριανών 
σαμάνων, ο  Γκριγκόρι Γιεφίμοβιτς υπήρξε αδιαμφισβητήτως ένας μυστικιστής 
που ήσκησε τεραστία επίδραση στο ύστατο ρωσικό αυτοκρατορικό ζεύγος, 
του Τσάρου Νικολάου Β' και της Τσαρίνας Αλεξάνδρας. Οι θρησκευτικές 
αναζητήσεις του Σιβηριανού μουζίκου από το Ποκρόβκογιε τον οδήγησαν σε 
ηλικία 18 ετών σε μονή, όπου εμυήθη στην διδασκαλία των «Μαστιγουμένων» 
(Χλύστυ – Хлысты), μίας αιρέσεως, τα μέλη της οποίας εκαλούντο επίσης και 
«πειθαρχούμενοι», «κουκουλοφόροι» ή «δερόμενοι» και εμαστιγούντο προς  
μετάνοια ή εξιλέωση. Ο Ρασπούτιν διαστρεβλώσας τα κηρύγματα της 
αιρέσεως, διετύπωσε το ιδικόν του δόγμα, συμφώνως προς το οποίον η 
σεξουαλική εξάντληση ήταν το κάλλιστο μέσον επιτεύξεως της «θείας 
αταραξίας» του πιστού, ώστε αυτός να ευρεθεί εγγύτερον του Θεού.Το 1901 
εγκατέλειψε την οικογένειά του για να γίνει προσκυνητής και διήλθε  μεγάλο 
διάστημα περιπλανώμενος μέχρι το Άγιον Όρος και τα Ιεροσόλυμα. Τότε 
ζούσε από τις δωρεές των χωρικών ως αναχωρητής. Εντός δύο ετών αφ’ 
ότου έφυγε από το Ποκρόφσκογε, έγινε γνωστός για τις υποτιθέμενες 
θεραπευτικές του δυνάμεις, αλλά και για την σκανδαλώδη σεξουαλική του 
συμπεριφορά. 

To 1903, ο Ρασπούτιν έφθασε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί, χάρη στην μανία 
της υψηλής κοινωνίας για τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό, κατάφερε να 
αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε αριστοκρατικούς κύκλους. Η Αγία 



Πετρούπολη στην οποία ήλθε  ο Ρασπούτιν ήταν ίσως το μυστικιστικό κέντρο 
του κόσμου εκείνης της περιόδου. Ήταν γεμάτη αποκρυφιστές, πνευματιστές, 
αστρολόγους και αφοσιωμένους ακολούθους και μαθητές του Τολστόϊ, του 
Ντοστογιέφσκι και του Σολοβιώφ. 

Η πρώτη επαφή του Ρασπούτιν με το αυτοκρατορικό ζεύγος επήλθε το 
φθινόπωρον του 1905, όταν διεδραματίζοντο τα τραγικά γεγονότα της 
εξεγέρσεως εναντίον της μοναρχίας, ενώ την αυτοκρατορική οικογένεια είχε 
κλονίσει και η ανακάλυψη ότι ο διάδοχος Αλεξέϊ ήταν αιμοροφιλικός.  

Ο Ρασπούτιν, κατόρθωσε με παραφάρμακα ιδικής του εμνεύσεως να 
απαλύνει το πρόβλημα υγείας του αγοριού και με το περιστατικό αυτό ήρχισε 
η δεκαετία της κυριαρχίας του στις υποθέσεις της τσαρικής οικογένειας και 
ακολούθως του κράτους, καθώς είχε πείσει το εύπιστο και δύστυχο 
αυτοκρατορικό  ζεύγος ότι η επιβίωση του Τσάρεβιτς εξηρτάτο από τον αυτόν. 
Το 1906 όταν  τρείς  σοσιελεπαναστάτες δολοφόνοι ανετίναξαν την αγροικία 
του μεγάλου μεταρρυθμιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Πιότρ Αρκαντίεβιτς 
Στολύπιν (αυτού γιά τον οποίον ο Λένιν είχε ειπεί στους μπολσεβίκους του : 
«ή ο Στολύπιν ή εμείς») η Τσαρίνα έστειλε στην οικογένειά του τον θεραπευτή 
μοναχό.  

Θρυλείται και διεσπάρη ευρέως από τους εχθτούς του ότι ο Ρασπόυτιν ζων 
στην Πετρούπολη και κηρύσσων ότι η σωματική επαφή μαζί του είχε 
εξαγνιστικά - θεραπευτικά αποτελέσματα, κατόρθωσε να αποπλανήσει 
πάμπολλες γυναίκες. Οι αναφορές για την αθλία διαγωγή του έφταναν στον 
Τσάρο που δεν τις επίστευε, τιμωρούσε δε με πολιτικούς διωγμούς εκείνους 
που τις μετέφεραν. Μέχρις το 1911 η συμπεριφορά του είχε προσλάβει 
διαστάσεις σκανδάλου ενώ οι ερωτικές φημολογίες για τον ακόλαστο αυτό 
«καλόγερο» ήσαν διαδεδομένες. Τελικώς, κατόπιν πιέσεων του κληρου, ο 
Τσάρος τον εξόρισε, αλλά λόγω επιμονής της Τσαρίνας Αλεξάνδρας, ολίγους 
μήνες αργότερον, ηναγκάσθη να ανακαλέσει την απόφασή του, μη 
διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του υιού του ή να δυσαρεστήσει 
την φανατικώς πιστή του Ρασπούτιν σύζυγό του. 

Εν πολλοίς παρέμεινε άγνωστο στο ευρύ κοινό ότι έγινε απόπειρα να 
δολοφονηθεί ο Ρασπούτιν στο γενέθλιο χωριό του Ποκρόβσκογιε ακριβώς την 
ίδια στιγμή κατ΄ατην οποίαν εδολοφονήθη ο διάδοχιος του αυστροουγγρικού 
θρόνου Αρχιδούξ Φερδινάνδος την 28η  Ιουνίου 1914. Ο άνθρωπος του 
οποίου ο θάνατος προεκάλεσε τον Πρώτο Μεγάλο Πόλεμο και ο άνθρωπος 
που ενδεχομένως θα ημπορούσε να αποτρέψει τον πόλεμο, επλήγησαν την 
ίδια στιγμή. Η σύμπτωση είναι εκπληκτική, όπως όλες εκείνες οι αμφίσημες 
ιδιαιτερότητες που αφορούν στον βίο και την πολιτεία του Γκριγκόρι 
Γιεφίμοβιτς, όπως καταγράφει ο αντισιωνιστής και εθνικιστής ιστορικός και 
οικονομολόγος Ολέγκ Ανατόλιεβιτς Πλατόνωφ, γενικός διευθυντής του 
«Ινστιτούτου Ιστορίας τοτ Ρωσικού Πολιτισμού», ο οποίος εκφράζει μια 
ρηξικέλευθο απολογητική υπέρ του Ρασπούτιν άποψη. Ανάλογη  
υποστηρικτική του μοναχού κειμενογραφία παρέχουν και οι 
ιστοριογραφούντες Σεργκέϊ Φόμιν και Τατιάνα Μιρόνοβα. 



Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μοναχός είχε συμβουλεύσει δυο φορές τον Τσάρο 
να μην προχωρήσει σε πόλεμο για τα Βαλκάνια τα οποία διεκδικούσε 
ποικιλοτρόπως η Αυστροουγαρία, ώστε να μην διαταραχθούν οι 
ρωσογερμανικές σχέσεις. Η παρεμβατική δύναμη του μοναχού έφθασε στο 
απόγειόν της όταν ο Τσάρος έφυγε για το μέτωπο κατά την διάρκεια του Α' 
Μεγάλου Πολέμου, (όταν είχε αναλάβει προσωπικώς την ηγεσία του στρατού 
επειδή ο Ρασπούτιν είδε σε όραμα, ότι σε αντίθετο περίπτωση θα εχάνετο ο 
πόλεμος). Με την απουσία του Τσάρου η Τσαρίνα ευλόγως διεδραμάτισε 
ενεργότερο ρόλο στην διακυβέρνηση, οπότε ο Ρασπούτιν κατόρθωσε να 
εξασκεί σημαντικοτάτη επιρροή, χειριζόμενος εμμέσως το κρατικό προσωπικό 
κατά τις επιθυμίες του.  

Η ισχύς του τον οδηγούσε ενίοτε να εξαναγκάζει πολλούς να εξευτελίζονται 
κολακεύοντές τον. Έφθασε έτσι, διαρκούντος του πολέμου, να ασκεί πράγματι 
τεραστία επίδραση στην Αυλή και να καθορίζει την εσωτερική πολιτική της 
χώρας μέσω της θρησκολήπτου και νευρωτικής Τσαρίνας. Ο Ρασπούτιν 
εδιόριζεν επίσης τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, καθώς επίσης και ανώτερους 
διοικητικούς υπαλλήλους, ακόμη και υπουργούς. Εναντίον του εξυφάνθη 
συνωμοσία, στην οποίαν συμμετείχαν πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος 
του Τσάρου, με σκοπό να τερματισθούν τα συνεχή παθήματα της μοναρχίας. 
Η συνωμοσία και η απότοκος της δολοφονία του, συνδέεται βαθέως και 
εκτενώς  με όλη την περαιτέρω πορεία της δυναστείας των Ρομανώφ, της 
Αγίας Ρωσίας και την κυριαρχία των μπολσεβίκων, αξίζει δε  εμβριθεστέρα 
προσέγγιση και αφήγηση. 

 

Ακόμη και ένας ιστορικός εμπειρογνώμων είναι δύσκολο να διακρίνει την 
αλήθεια από τους σωρούς των ψευδών και συκοφαντιών, της 
προπαγανδιστικής απάτης και του οργισμένου χλευασμού, τα οποία στις 
αρχές του 20ου αιώνος εξελήφθησαν ως αλήθειες. Γιά την αποκάλυψη της 
ουσίας αυτού του πολιτικού φαινομένου δεν αρκεί να γνωρίζει κάποιος μόνον 
τα γεγονότα και να διαθέτει λογική, (αν και αυτά είναι βεβαίως αναγκαία). Για 
την πλήρη κατανόηση των προεπαναστατικών δραστηριοτήτων, είναι 
απαραίτητο να ανακαλύψουμε και τους ψυχολογικούς λόγους για τους 
οποίους στην Ρωσία επί μία περίπου δεκαετία εξηπλώθη μια ψυχονοητική 
συνομωσία τύπου μαζικής ψυχώσεως. Κύρια επιθυμία των αντι-κυβερνητικών 



κύκλων υπήρξε η επιθυμία να συντρίψουν την απολυταρχία και να επιτύχουν 
την ανατροπή του Ορθοδόξου Τσάρου, οπότε έγινε χρήση οποιουδήποτε 
προς αυτά μέσου. Με την επιταγή του Ευαγγελίου να αναγνωρίζουμε το 
δένδρο από τους καρπούς του, ημπορούμε τώρα, συμφώνως με τα 
επελθόντα αποτελέσματα, να κρίνουμε ποίος ήταν σωστός και ποίος έσφαλε 
κατά την τραγική αντιπαράθεση των προ-επαναστατικών χρόνων. 

Το τέλος του Γκρηγκόρι Γεφίμοβιτς Ρασπούτιν υπήρξεν επεισοδιακόν όπως η 
ζωή του : Την νύκτα της 29ης προς 30ην  Δεκεμβρίου 1916, ο εξ αγχιστείας 
ανηψιός του Τσάρου, Πρίγκηψ Φελίξ Φελίξοβιτς Γιουσούποφ, προσεκάλεσε 
στην οικία του τον Ρασπούτιν και του προσέφερε δηλητηριασμένο κρασί και 
γλυκά. Ενώ ήπιε το δηλητηριασμένο κρασί και έφαγε τα γλυκά, δεν έδειξε 
ίχνος αδιαθεσίας. Τότε, ο Γιουσούποφ τον επλησίασε και τον επυροβόλησε 
στην καρδιά. Ο Ρασπούτιν εκατόρθωσεν όμως να συρθεί ωρυόμενος μέχρις 
την αυλή, όπου ο συνωμότης βουλευτής Βλαντιμήρ Μητροφάνοβιτς 
Πουρίσκεβιτς άδειασε επάνω του ολόκληρο γεμιστήρα πιστολίου. Κατόπιν 
μαζί με τον Μεγάλο Δούκα Ντιμίτρι Πάβλοβιτς ετύλιξαν το σώμα του σε ένα 
ύφασμα, προσέδεσαν ένα βαρίδι και τον εφόρτωσαν σε ένα αμάξι για να τον 
ρίψουν στον ποταμό Νέβα. Καθώς τον εξεφόρτωναν διεπίστωσαν ότι εκινείτο 
ακόμη ! Την επομένη ημέρα διεπιστώθη ότι ο Ρασπούτιν απέθανε από 
πνιγμό! Έτσι εδημιουργήθη περί αυτού ένας θρύλος και οι δεισιδαίμονες 
χωρικοί έτρεμαν το στοιχειωμένο πνεύμα του. 

Περί του βίου και της πολιτείας του μουζίκου  «αγίου», που η παρουσία του 
εσφράγισε  την νεωτέρα ρωσική ιστορία, έχουν γραφεί πάμπολλα. Ήταν ένας 
ανηλέης τυχοδιώκτης ο οποίος εξεμεταλλεύετο αδιστάκτως τις ανθρώπινες 
αδυναμίες ή ένας αφοσιωμένος στον Θεό εμμονικός μοναχός, με διαρκή 
πρόθεση να βοηθά και να προσφέρει στο γενικό καλό; Εξαπατούσε την 
θρησκόληπτο και νευρωσική Τσαρίνα Αλεξάνδρα ή ήταν πράγματι ο 
μοναδικός άνθρωπος που ηδύνατο να προσφέρει ηρεμία και πρωτίστως 
θεραπεία στον μικρό Τσάρεβιτς Αλεξέϊ, διάδοχο του θρόνου των Ρομανώφ; 
Διασκέδαζε φρενήρως και μεθούσε κτηνωδώς, βυθιζόμενος σε φιλήδονες και 
ακόλαστες πράξεις ή προσεπάθει επιμόνως να εξαγνισθεί αντιμετωπίζων 
αμέσως την αμαρτία;  

Ο Μητροπολίτης Αγίας Πετρουπόλεως και Λαντόγκας Ιωάννης (Σνιτσέφ) 
γράφει στο βιβλίον του «Υπερβαίνοντες τα προβλήματα» (Αγία Πετρούπολη, 
1995) : «... Πρέπει να ομιλήσουμε για τον Ρασπούτιν. Ποιος είναι ο 
πραγματικός ρόλος του; Όλα πρέπει να μελετηθούν και αυτό απαιτεί χρόνο. 
Στην Συνοδική Επιτροπή για την Αγιοκατάταξη, στην οποία μετέχω, ανετέθη 
να πραγματοποιήσει ακριβώς  τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές 
εργασίες.» 

Ακόμη και η προέλευση του ιδίου του ονόματός του δημιουργεί αντιθέσεις: 
Προήρχετο από την λέξη  «ρασπούτιε» (распутье) που σημαίνει σταυροδρόμι 
σε ανάμνηση της θέσεως του χωριού του στην Σιβηρία ή από την λέξη 
«ρασπούτνικ» (распутник), που σημαίνει ακόλαστος άνθρωπος; 

Για μερικούς Ρώσους, ο «μοναχός» παρέμεινε σύμβολο των πτωχών τάξεων, 
ενώ πιστεύουν ότι αυτά που ελέγοντο εναντίον του ήσαν κακόβουλες φήμες. 



Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, κάποιοι προσεπάθησαν να 
αποκαταστήσουν την φήμη του, προτείνοντες έως και ... αγιοποίησή του (!). 
Σχολιάζων, το 2003, το αίτημα αγιοποίησέως του, ο τότε Πατριάρχης Μόσχας 
Αλέξιος o B’ είπε: «Αυτό είναι παράνοια! Ποίος θα ήθελε να παραμείνει σε 
μιαν Εκκλησία η οποία τιμά ομοίως τους δολοφόνους με τους μάρτυρες, τους 
ακολάστους με τους Αγίους;» 

Ήδη από το 1912 συνεκλήθη μια ειδική διάσκεψη στην Βασιλεία της Ελβετίας, 
όπου απεφασίσθη ότι όλες οι ανατρεπτικές κατά του Τσάρου προσπάθειες 
πρέπει να επικεντρωθούν στην δυσφήμιση, απαξίωση και ηθική εξόντωση του 
Ρασπούτιν. Αναφερόμενος στις συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον του και τις 
ποικίλες  δυσκολίες που του προεκάλεσαν, ο Ρασπούτιν έγραψε στον 
Μητροπολίτη της Αγίας Πετρουπόλεως Αντόνιο Βαντκόφσκυ ο οποίος 
εσταμάτησε την επικοινωνία μαζί του : «Σεβασμιώτατε, όλα αυτά συμβαίνουν 
επειδή συμπαρίσταμαι στην οικογένεια του Τσάρου μας. Για τούτο και 
υποφέρω». Έγραψε επίσης στον Μητροπολίτη του Κιέβου Αντόνιο 
Χραποβίτσκυ, ο οποίος επίστευε τις κατηγορίες εναντίον του: «Σεβασμιώτατε, 
μην είσαστε αγενής μαζί μου. Δεν θα σας βλάψω και εάν εξέπεσα στα μάτια 
σας, παρακαλώ  προσευχηθείτε, προσευχηθείτε για τον Γκρηγκόρι και αφήστε 
τους Εβραίους να με επικρίνουν εφ’ όσον  το επιθυμούν ». 

Στην νεοσύστατο Δούμα ο αντισημίτης εκπρόσωπος της «Εθνικιστικής 
Δεξιάς» Βλαντιμήρ Μητροφάνοβιτς Πουρίσκεβιτς ετάχθη κατά του Ρασπούτιν 
ως κατ’ εξοχήν αιτίας της φθοράς της μοναρχίας. (Η θρυλική εχθρότης του 
Πουρίσκεβιτς  έναντι των Εβραίων εδράζετο στην παγία αντίληψή του ότι 
αποτελούσαν την «φανατική πρωτοπορία του επαναστατικού κινήματος». 
Ήθελε να εξορισθούν συλλογικώς στην περιοχή της Κολύμα. Επίστευεν ότι 
«οι Καντέ, οι σοσιαλιστές, η διανόηση, ο τύπος και τα συμβούλια των 
πανεπιστημιακών καθηγητών» ήσαν όλα υπό τον έλεγχο των Εβραίων.) 
Συνεδέετο με προσωπική  γνωριμία με τον Σάμιουελ Χόαρ επικεφαλής της 
Αγγλικής Μυστικής Υπηρεσίας  στην Πετρούπολη.  

Ήταν βεβαίως εύκολο να κερδίσει κανείς κατά του καλογήρου και  τους 
άλλους δύο γνωστούς πολιτικούς ηγέτες, επειδή τόσον ο κεντρώος Μιλιουκόφ 
όσον και ο αριστερός Κερένσκι ήσαν ενεργοί μασόνοι, παρεστέκοντο με 
συνέπεια στην φυλή της απωτέρας καταγωγής τους και διατηρούσαν τις 
καλύτερες σχέσεις με τον αγγλικό πρεσβευτή ήδη πριν από τον πόλεμο. Ο 
Μιλιουκόφ επίσης εχρησιμοποιούσε διαρκώς και εμπαθώς την προμετωπίδα 
– σύνθημα «δημοκρατία», το οποίον επενεργεί στις μάζες ωσάν μια 
αποχαυνωτική βόμβα οπίου, ενώ ο  εγωκεντρικός Κερένσκι, ο συκοφάντης και 
ναρκισσιστής θεατρίνος, υλοποίησε την άμετρο ματαιοδοξία του να 
ερμηνεύσει έναν λαμπρό ρόλο στο μέλλον. 
[Ο Πάβελ Νικολάγεβιτς Μιλιουκόφ (1859 –1943) ήταν ιστορικός και 
φιλελεύθερος πολιτικός. Υπήρξε ιδρυτής, ηγέτης και το πλέον εξέχον μέλος 
του Συνταγματικού Δημοκρατικού κόμματος (γνωστού ως «Καντέτ»). Στην 
Ρωσική Προσωρινή Κυβέρνηση, ο Μιλιουκόφ ήταν υπεύθυνος για την 
εξωτερική πολιτική και προσεπάθησε εντόνως να αποτρέψει την έξοδο της 
Ρωσίας από τον Πόλεμο. 
Ο Αλεξάντρ Φιοντόροβιτς Κερένσκι (1881- 1970) ήταν δικηγόρος και 
πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησεν ως ο δεύτερος Πρωθυπουργός της Ρωσικής 



Προσωρινής Κυβερνήσεως από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 1917. 
Ηγέτης των μετριοπαθών σοσιαλιστών («Τρουντοβική φράξια») του Σοσιαλ-
Επαναστατικού Κόμματος, ο Κερένσκι είναι κομβική μορφή της αντεθνικής 
«ρωσικής» επαναστάσεως. Η μητέρα του, Ναντέζντα Άντλερ, ήταν κόρη ενός 
Ρωσο-Γερμανού Εβραίου, του Αλεξάνδρου Άντλερ, επικεφαλής του 
Τοπογραφικού Γραφείου της Στρατιωτικής Περιοχής του Καζάν. Ο πατέρας 
του Κερένσκι ήταν καθηγητής του Λένιν, ενώ τα μέλη των οικογενειών 
Κερένσκι και Ουλιάνοφ ήταν φίλοι. Το 1912 ο Κερένσκι εξελέγη στην Τέταρτη 
Δούμα ως μέλος των «Τρουντόβικων», ενός μετριοπαθούς, μη μαρξιστικού 
εργατικού κόμματος που συνεργαζόταν με το Σοσιαλ-Επαναστατικό Κόμμα και 
ενετάχθη σε μια μασονική ομάδα, η οποία συνένωνε όλες τις αντιμοναρχικές 
δυνάμεις που προετοίμαζαν την ανατροπή του Τσάρου και την «δημοκρατική 
ανανέωση» της Ρωσίας.] 
Ο Αντρέϊ Αλεξάντροβιτς Ιβάνωφ, ιστορικός από την Αγία Πετρούπολη, 
πιστεύει ότι «… απεδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι στην δολοφονία 
του Ρασπούτιν υπήρξε συμμετοχή από εκπροσώπους της βρετανικής 
διπλωματικής αποστολής στην Αγία Πετρούπολη και πρόσωπα που 
συνδέονται με βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών». Τότε διάφορα δημόσια 
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Κοινοβουλίου Μιχαήλ 
Ροντζιάνκο, επίστευαν ότι ο θάνατος του Ρασπούτιν επυροδότησε την 
επανάσταση. 
Επ’ ουδενί ημπορεί να αμφισβητηθεί ο πολιτικός ρόλος που έπαιξαν οι 
Ελευθεροτέκτονες στα επαναστατικά γεγονότα. Στην Ρωσία, το κίνημα του 
Τεκτονισμού εδήλωνε πως είχε αποστολή να βοηθήσει στην «προοδευτική 
ανάπτυξη» της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της «πολιτικής 
μεταρρυθμίσεως» και περιέλαβε πολλούς ισχυρούς αντιπολιτευόμενους 
βουλευτές. Τόσον οι φιλελεύθεροι πολιτικοί όσον και οι σοσιαλδημοκράτες 
ανήκαν στην Στοά. Ο Νικολάϊ Σεμιόνοβτς Τσκέϊντζε, ένας τέκτων, ήταν μέλος 
του κοινοβουλίου πριν από την επανάσταση και το 1917 έγινε ο πρώτος 
πρόεδρος του «Σοβιέτ των εργαζομένων και των αντιπροσώπων των 
στρατιωτών της Πετρουπόλεως». Αυτός ο θεσμός έθεσε τα θεμέλια για το 
σοβιετικό καθεστώς. 

 

Ο μύθος της παρασκηνιακής πολιτικής επιρροής του Ρασπούτιν 
εδημιουργήθη στους κύκλους της «φιλελευθέρας» αντιπολιτεύσεως. Η 



αποκάλυψη των τάχα «σκοτεινών δυνάμεων» του ιερομονάχου κατέστη 
προεξάρχον επαγγελματικό καθήκον  των «αγωνιστών της ελευθερίας» που 
επεδίωκαν την εξουσία. Το 1912, την παραμονή των εκλογών στην Δούμα, 
εδιοργανώθη μια σφοδροτάτη επίθεση εφημερίδος  κατά του Ρασπούτιν, ο 
πραγματικός στόχος της οποίας ήταν, βεβαίως, η δυσπιστία κατά της 
αυτοκρατορικής εξουσίας. Στη συνέχεια, πρώην πελάτες και φίλοι του 
Ρασπούτιν, απεμακρύνθησαν από αυτόν για διαφόρους λόγους και το 
γεγονός αυτό εδιογκώθη περαιτέρω. Μάλιστα ο φίλος του Ιερομόναχος 
Ηλιόδωρος (Σεργκέϊ Τρουφάνωφ), ο οποίος μετά το 1917 ηρνήθη τον Χριστό, 
εδημοσίευσε το βιβλίο «Ο Άγιος Διάβολος» για να «εκθέσει» τον Ρασπούτιν. 
Σε αυτό εστρέβλωσε την αλήθεια με ψεύδη και πλαστογραφημένα αυθεντικά 
έγγραφα. Ακόμη και ο προσωπικός γραμματεύς του Ρασπούτιν, ο 
Ρωσοεβραίος (και μελλοντικός σιωνιστής) Σιμανόβιτς στα απομνημονεύματά 
του τον απεικόνισε ως τάχα «μυστικό άρχοντα της Ρωσίας», .... πνευματιστή, 
ασεβή και ....«προστάτη των Εβραίων» ! 
 

Το αχαλίνωτο των ισχυρισμών σε βάρος του δεν είναι καθόλου περίεργο 
Ρασπούτιν, ιδίως τώρα, οπότε ζούμε σε μιαν εποχή παγκοσμιοποιημένου και 
κατευθυνομένου ορθολογικού σκεπτικισμού και πολιτικής ορθότητος, 
ακολουθούντες την «αρχή της αμφισβητήσεως» των «ιστορικώς 
καταδικασμένων». Αυτό όμως είναι επίσης καλό και για πραγματικούς 
αμφισβητίες της καθεστηκυίας – καθεστωτικής αντιλήψεως, ειλικρινείς 
αναζητητές της αλήθειας, όπως εν προκειμένω ο Ολέγκ Ανατόλιεβιτς 
Πλατόνωφ  στην έρευνά του γιά το ζήτημα της αληθείας του στερεοτύπου περί 
Ρασπούτιν («Η ζωή για τον Τσάρο – Η αλήθεια περί Γκρηγκόρι Ρασπούτιν»).  

Σημειωτέον πως όλοι ανεξαιρέτως οι «απομνηματογράφοι» της 
προεπαναστατικής περιόδου, τόσον οι συμπαθούντες την τσαρική οικογένεια 
όσον και οι αντίπαλοί της, είχαν την ίδια στάση απέναντι στον Ρασπούτιν και 
τον περιέγραψαν με όμοια λόγια: …. Ένας μέθυσος με απεριόριστο 
σεξουαλική ζωή, ένας ανεξέλεγκτος και εγωιστικός αιρετικός «Χλύστυ». Τι 
ημπορούσαν όμως να γνωρίζουν γιά αυτόν, εκτός από χυδαίες φήμες, οι 
υψηλόβαθμοι μασόνοι της Δούμας Μιλιουκόφ και Κερένσκι, οι ….ποιητές 
Ζιναΐς Γκίππιους  και Αλέξανδρος Μπλοκ ή και ο ..... Άγγλος πρεσβευτής 
Τζέϊμς Μπιουκάναν; Όλοι αυτοί οι σφοδροί κριτές του έγραψαν στα 
απομνημονεύματά τους: «Ουδέποτε  εζήτησα συνάντηση με τον Ρασπούτιν, 
καθώς δεν θεωρούσα απαραίτητο να δημιουργήσω μια προσωπική σχέση 
μαζί του». 

Ευτυχώς όμως έγραψαν επίσης απομνημονεύματα και άλλοι άνθρωποι. Ο 
στρατηγός Πάβελ Γκρηγκόροβιτς Κουρλώφ εδημοσίευσε το βιβλίον του με 
τίτλο «Η πτώση της αυτοκρατορικής Ρωσίας» γερμανιστί (ή «Ο θάνατος της 
αυτοκρατορικής Ρωσίας» ρωσιστί) στο Βερολίνο το 1923. Ο στρατηγός δεν 
ανήκε ποτέ στον κύκλο του Ρασπούτιν έτσι ώστε οι εχθροί του δεν 
ημπορούσαν να κατηγορήσουν τον στρατηγό ότι ήταν προκατειλημμένος. 
Επιπλέον, ήταν επαγγελματίας αστυνομικός, διευθυντής του Αστυνομικού 
Τμήματος, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Φυλακών και φίλος του 
Υπουργού των Εσωτερικών. Είχε τεραστία εμπειρία με ανθρώπους 
εγκληματικών προθέσεεων και πράξεων και αυτή ήταν  η εικόνα που 
εδημιουργήθη για τον Ρασπούτιν στο ευρύ κοινό. Δεν είχε λόγους να τον 



υπερασπισθεί, όπως και την οικογένεια του Τσάρου μετά το 1911, καθώς 
μετά την δολοφονία του μεγάλου Εθνικιστή Στολύπιν, η ζωή και η καριέρα του 
κατεστράφησαν.  
Ο Κουρλόφ περιέγραψε τον Ρασπούτιν όπως τον είδεν ο ίδιος:  

«Ήμουν στο γραφείο του υπουργού, όταν ο μεταφορεύς υπηρεσίας 
έφερε μέσα τον Ρασπούτιν. Ένας λεπτός υψηλόκορμος μουζίκος με 
μια σκοτεινή γενειάδα και εύστροφα, έξυπνα έξυπνα μάτια επλησίασε 
τον υπουργό. Εκάθισε δίπλα σε μια μεγάλη στρογγυλή τράπεζα με 
τον Στολύπιν και άρχισε να του εξηγεί ότι όλες αυτές οι κατηγορίες 
εναντίον του ήσαν ψευδείς και ήταν απλώς ένας ακίνδυνος, 
θρησκευόμενος άνθρωπος ... Στην συνέχεια, είπα στον υπουργό την 
εντύπωση μου για αυτόν. Εσκέφτηκα ότι ο Ρασπούτιν ήταν αυτός ο 
τύπος ενός παμπόνηρου Ρώσου μουζίκου και δεν έδειχνε 
τσαρλατάνος »  
 «Ομίλησα γιά πρώτη φορά μαζί του  τον χειμώνα του 1912 στην οικία 
ενός από τους γνωστούς μου ... Είχα την ίδια εντύπωση περί της 
εμφάνισεώς του όπως όταν τον είχα ιδεί στο γραφείον του Υπουργού 
... Ο Ρασπούτιν με αντιμετώπισε με μεγάλη δυσπιστία γνωρίζων ότι 
υπηρετούσα υπό τον αποθανόντα Υπουργό τον οποίον δεν 
ημπορούσε αναιτίως να σκεφθεί ως εχθρό του ... Αυτήν την φορά 
εντυπωσιάσθηκα με τη βαθεία γνώση του για την Αγία Γραφή και τα 
θρησκευτικά ζητήματα. Ήταν συγκροτημένος και ουδέποτε ανεφέρθη 
στην στενή του σχέση με την οικογένεια του Τσάρου. Δεν παρετήρησα 
κανένα σημάδι της υπνωτικής του δυνάμεως και μετά από την 
συνομιλία μας εσκέφθην ότι οι περισσότερες φήμες (γιά τις οποίες η 
Πετρούπολη είναι πάντα τόσον άπληστη) περί επιρροής του στους 
ανθρώπους γύρω του δεν ήσαν αληθινές ».  

Την επόμενη φορά που συνηντήθη με τον Κουρλώφ «ο Ρασπούτιν έδειξε 
έντονο ενδιαφέρον για τον πόλεμο, διότι μόλις είχα επιστρέψει από το πεδίον 
μάχης. Εζήτησε τη γνώμη μου για την πιθανή έκβαση και ετόνισε ότι εθεώρει 
τον πόλεμο με την Γερμανία ως  τεραστία καταστροφή για τη Ρωσία ... Ων 
ενάντιος στον πόλεμο εθεώρει όμως ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί και με 
μεγάλο πατριωτισμό ομίλησε για τον Θεό επίκουρο του Τσάρου και της 
Ρωσίας ... Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορίες εναντίον του Ρασπούτιν για εσχάτη 
προδοσία είναι ψευδείς, όπως και οι κατηγορίες εναντίον της Τσαρίνας ... 
Συνομίλησα με τον Ρασπούτιν αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Τον 
συνάντησα στου Μπαντμάεφ και εντυπωσιάσθηκα από την έμφυτη διάνοιά 
του και την πρακτική κατανόησή του  των τρεχόντων πολιτικών θεμάτων »(15, 
σ.318). 
Η δολοφονία του μοναχού στις 17 Δεκεμβρίου 1916 ήταν το πρωτότυπο της 
δολοφονίας στο Αικατερίνεμπουργκ στις 17 Ιουλίου 1918. «Ω αυτή η τρομερά 
17η !», έγραψε η Τσαρίνα στους συγγενείς της από την εξορία. Πράγματι, το 
Επαναστατικό Μανιφέστο εδημοσιεύθη στις 17 Οκτωβρίου 1907. Ο Στάρετς 
Γκρηγκόρι εβασανίσθη και εδολοφονήθη στις 17 Δεκεμβρίου 1916. Στις 17 
Ιουλίου εδολοφονήθησαν ο Τσάρος Νικόλαος Β’ και η οικογένειά του. 
Πυροβολισμοί και βασανιστήρια, τομές και μώλωπες στο σώμα των παιδιών, 
ρίψη των σωμάτων στο πηγάδι των ορυχείων και αργότερον απομάκρυνση 
των σωμάτων και καύση τους στις τερατώδεις τελετουργικές πυρκαγιές ... Όλα 
αυτά εσυνοδεύθησαν από μια περίφραση στίχων του μεγάλου 
Γερμανοεβραίου  ποιητή Χάϊνε στην γερμανική: «Αυτή τη νύκτα ο Λευκός 



Τσάρος δολοφονήθηκε από τους υπηρέτες του!». Δίπλα υπήρχε μια 
καμπαλιστική επιγραφή: «Εδώ, με διαταγή των μυστικών δυνάμεων, ο 
Τσάρος θυσιάστηκε για την καταστροφή του κράτους. Όλα τα έθνη 
ενημερώθηκαν γιά αυτό».Όλα όσα υπέστη η τσαρική οικογένεια τα υπέστη 
πρώτος ο «Άγιος άνθρωπος». Εδολοφονήθη τρεις φορές, εβασανίσθη με 
μάχαιρες και έπειτα το σώμα του ερρίφθη στον ποταμό, κατόπιν περιχύθηκε 
με βενζίνη και πυρπολύθηκε. Οι δύο επιγραφές επιβεβαιώνουν τον 
τελετουργικό χαρακτήρα της δολοφονίας. Δεν υπήρξαν τάφοι ούτε του 
Γρηγκόρι ούτε της τσαρικής οικογενείας του Τσάρου. Η Τσαρίνα εγνώριζε 
πως θα υποστεί την ίδια μοίρα από την προφητεία μιας αγίας μοναχής ,που 
έρριξε εμπρός στα πόδια της οκτώ κούκλες, τις περιέλουσε με κόκκινο υγρό 
και τις επυρπόλησεν! (Όπως καταγράφει η «Μεγαλόσχημος μοναχή»  
(«σχημονάχινα»)  του Νικολάου, Τατιάνα Ιβάνοβνα Γκρογιάν στο βιβλίον 
της : «Μάρτυρας για τον Χριστό και για τον Τσάρο : Ο άνθρωπος του Θεού 
Γκρηγκόρι - Προσευχητάριο  για την Αγία Ρωσία και την αγιασμένη της 
νεολαία».) 

Τα βασανιστήρια και η δολοφονία του Γκριγκόρι Γεφίμοβιτς εξυπηρετούσαν 
τους Εβραίους ανατροπείς και τους υποστηρικτές τους με πολλούς τρόπους. 
Με την κατάχρηση και σπίλωση του ονόματος του φίλου του Τσάρου, 
επέτυχαν την σπίλωση του ίδιου του Τσάρου. Οι απλοί άνθρωποι ήσαν 
συγκλονισμένοι από το ότι «ένας κακός άνθρωπος, όπως ο Ρασπούτιν» 
ημπορούσε να είναι φίλος του Τσάρου και της Τσαρίνας και έτσι έπαυσαν να 
πιστεύουν στην μοναρχία. Ταυτοχρόνως, η απαξίωση του Γκριγκόρι 
Γεφιμοβιτς από τους Εβραίους έπρεπε να οδηγήσει τον Τσάρο να πιστεύσει 
τις ψευδείς κατηγορίες και να απομακρύνει από την αυλή. Όταν όμως οι 
προσπάθειες για «πνευματική δολοφονία» του Γρηγκόρι απέτυχαν, 
προέβησαν στην φυσική του εξόντωση, διότι χωρίς αυτήν τη δολοφονία οι 
ανατρεπτικές ιουδαϊκές δυνάμεις δεν θα ημπορούσαν να καταστρέψουν τον 
Τσάρο της Ρωσίας. 

 

Σε προηγούμενα άρθρα αυτής της σειράς αποπειραθήκαμε να  περιγράψουμε 
μερικές αφανείς πτυχές της ζωής και των μοναδικών χαρακτηριστικών, 
γνωστών ή και λίαν αξιοσημειώτων μελών του ρωσικού έθνους, ώστε να  
απαρτιωθεί  αδρώς το ιδιάζον ψυχονοητικό  αποτύπωμά του, με σκοπό να 



καταγραφεί  ακριβέστερον η εκάστοτε τάση και επιλογή του  στο  παγκόσμιο 
«παίγνιο ισχύος». Στο παρόν θα αποπειραθούμε την μετάπτωση από την 
αμφιθυμική  ρωσική λαοψυχολογία  και «νοοπολιτική» - στην οποία θα 
επανέλθουμε αργότερον- σε ζητήματα ρωσικής γεωπολιτικής.  
Ίσως ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να σκέπτονται τους 
Ρώσους ως ένα ημι-ανατολικό έθνος είναι ότι, έχουν (εσφαλμένα) αντιληφθεί 
τους Σλάβους, τους Μογγόλους, τους Φινλανδούς και τους Τατάρους περίπου 
ως μέλη της ιδίας εθνολογικής οικογενείας και έχουν αμελήσει να 
διαπιστώσουν ότι οι Σλάβοι, μακράν απέχουν από το να είναι Ασιάτες. Δεν 
είναι διόλου ολιγότερον Ευρωπαίοι απ’ ότι εμείς οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι 
Γερμανοι, οι  Ιρλανδοί  ή οι  Άγγλοι. 

Το πλέον καθοριστικό χαρακτηριστικό της Ρωσίας είναι η αδυναμία της να 
περιφρουρήσει την συνεκτικότητα του κολοσσαίου εδάφους της, να του 
«υπεραμυνθεί» στην ολότητά του. Σε αντίθεση με τον πυρήνα των 
περισσοτέρων κρατών τα οποία είναι σχετικώς «υπερασπίσιμα», η καρδία της 
Ρωσίας περιορίζεται στην περιοχή του μεσαιωνικού «Μεγάλου Πριγκηπάτου 
του Μοσχόβου» (Великое Княжество Московское). Δεν προσμετρά τα λοιπά 
γεωγραφικά στοιχεία, (ποταμούς, ωκεανούς, βάλτους ή όρη) που 
σηματοδοτούν τα σύνορά της - βασίζεται δε αποκλειστικώς στο σχετικώς 
αφιλόξενο κλίμα και στα πυκνά δάση της για την άμυνά της. Η ρωσική ιστορία 
είναι ένα χρονικό αγωνίας για επιβίωση από εισβολής σε εισβολή. 

Παραδοσιακώς αυτές οι εισβολές είχαν προέλθει από δύο κατευθύνσεις. Η 
πρώτη είναι από τις στέππες, τους ανοιχτούς βοσκοτόπους που συνδέουν την 
Ρωσία με την γή της Κεντρικής Ασίας και πέραν αυτής – δηλαδή η δίοδος που 
εχρησιμοποίησαν οι Μογγόλοι. Η δευτέρα είναι από την Βορειοευρωπαϊκή 
πεδιάδα, η οποία έφερε στην Ρωσία σκληρούς εισβολείς, από τους Τεύτονες 
ιππότες μέχρι την γερμανική πολεμική μηχανή της εθνικοσοσιαλιστικής 
περιόδου. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτοτήτων, η Ρωσία επεξετάθη σε τρεις 
φάσεις. Στην πρώτη φάση, επεξετάθη όχι προς τους διαδρόμους εισβολής για 
να δημιουργήσει «προχώματα», αλλά μακριά από αυτούς ώστε να 
συγκροτήσει ένα ασφαλές οχυρό. Στα τέλη του 15ου  αιώνος, υπό τον Ιβάν 
Βασίλιεβιτς τον Γ’ ή «Μέγα», η Ρωσία επεξετάθη  κάπως προς Δυσμάς και 
αγκιστρώθηκε στα έλη του Πριπέτ, που εχώριζαν την Ρωσία από την περιοχή 
του Κιέβου. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της επεκτάσεως της Ρωσίας κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν βορείως προς την Αρκτική και 
βορειοανατολικώς προς τα Ουράλια.  

Πολύ ολίγα από τα εδάφη αυτά ημπορούν να ταξινομηθούν ως χρήσιμα - τα 
περισσότερα ήσαν τάϊγκα [το μεγαοικοσύστημα (διάπλαση) του που 
χαρακτηρίζεται από δάση κωνοφόρων]. ή τούνδρα [περιοχή όπου η ανάπτυξη 
δένδρων εμποδίζεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες και βραχύτατες εποχές 
κατάλληλες για ανάπτυξη δένδρων. Ο όρος τούνδρα προέρχεται από την 
γλώσσα των Σάμι και σημαίνει πεδιάδα χωρίς δέντρα]. Δηλαδή ήσαν  αραιώς 
και μόνον κατοικημένα - αλλά για την Ρωσία ήταν η μόνη ευχερώς 
προσαρτήσιμη γή. Επίσης, η περίοδος αυτή εσηματοδότησε μια φυσική 
οργανική ανάπτυξη του αρχικού Μοσχόβου – περικαλυμμένη ολοσχερώς από 



δάσος. Ήταν έδαφος υπερασπίσιμο (και άρα αξιόπιστο) στο οποίον είχε 
πρόσβαση η Ρωσία και η αποτελούσε την μόνη ελπίδα της εναντίον των 
Μογγόλων. 

Οι Μογγόλοι ήσαν οι τρομεροί  ιππείς της κιτρίνης φυλής που εκυριάρχησαν 
στους ευρασιατικούς λειμώνες με τις ταχύτατες δυνάμεις του ιππικού τους. Η 
δύναμή τους, αν και ουσιαστική, απομειώθηκε όταν εισήλθαν στα δάση, όπου  
η μαχητική αξία της ταχείας ευκινησίας των αλόγων τους, (των 
«πολλαπλασιαστών ισχύος» τους), επεριορίσθη. Οι Μογγόλοι έπρεπε πλέον 
να πολεμήσουν κατά δυνάμεων πεζικού εντός των δασών, όπου το 
πλεονέκτημα ευρίσκετο στην πλευρά του αμυνομένου. 
 

Η δευτέρα φάση επεκτάσεως υπήρξε πολύ πιο επιθετική - και ριψοκίνδυνη. 
Στα μέσα του 16ου  αιώνος, υπό τον Ιβάν Βασίλιεβιτς τον Δ΄ ή «Τρομερό», 
τελικώς η Ρωσία μετεκινήθη για να σφραγίσει την διαδρομή της μογγολικής 
εισβολής. Επεξετάθη νοτίως και ανατολικώς, βαθύτατα εντός των στεπών και 
δεν εσταμάτησε μέχρις ότου έφθασε στα Ουράλια προς ανατολάς και στην 
Κασπία Θάλασσα και την οροσειρά του Καυκάσου προς νότον. Στο πλαίσιον 
αυτής της επεκτάσεως, η Ρωσία κατέλαβε αρκετές στρατηγικώς σημαντικές 
τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Αστραχάν στην Κασπία, την γη των 
Τατάρων - ενός  μακροχρονίου εφίππου εχθρού - και το Γκρόζνι, το οποίον 
συντόμως μετετράπη σε στρατιωτικό φυλάκιο στους πρόποδες του 
Καυκάσου. 

Επίσης με αυτή την επέκταση, ο Ιβάν ο Δ’ μετετράπη από Μεγάλος Πρίγκηψ 
της Μόσχας σε Τσάρο Πασών των Ρωσιών, υποδηλών την επερχομένη 
Αυτοκρατορία. Η Ρωσία, μετασχηματισμένη σε «Ρωσικό Βασίλειο – Τσαράτο»   
(Русское царство) επέτυχεν τελικώς ένα μέτρο συμβατικής ασφαλείας. Η 
κατοχή των βορείων κλιτύων του Καυκάσου θα παρείχε πλέον μιαν  εύλογο 
άμυνα από την πλευρά της Μικράς Ασίας και της Περσίας, ενώ τα 
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα των στεπών εγέννησαν μιαν άλλη 
αμυντική στρατηγική :  εκείνην των «αναχωμάτων». 

Η Ρωσία - σύγχρονη, μεσαιωνική ή άλλη - δεν ημπορεί βεβαίως να υπολογίζει 
μόνον στα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά για την προστασία της. Τα έλη 
του Πριπέτ ήσαν μικρά και σε πολλές περιπτώσεις θα ημπορούσαν απλώς να 
παρακαμφθούν. Δεν υπάρχει κανείς που θα επιθυμούσε να επιτεθεί από την 
Αρκτική. Τα δάση εκαθυστέρησαν τους Μογγόλους ιππείς, αλλά όπως 
προφανώς απέδειξε ο προκάτοχος του Μοσχόβου – οι Ρως του Κιέβου-, η 
εμπράγματη κυριολεξία ήταν ότι τους «επεβράδυναν» και όχι «εσταμάτησαν». 
Οι Μογγόλοι κατέλαβαν και κατέστρεψαν την Ρωσία του Κιέβου κατά  τον 13ον  
αιώνα. 

Εκείνο το συμβάν κατέλειπε ως πραγματική λύση μόνον τα «αναχώματα». 
Όσο μια χώρα ελέγχει την περιοχή που την διαχωρίζει από τους εχθρούς της - 
ακόμη και αν είναι έδαφος ευπρόσιτο για έναν εχθρικό στρατό - ημπορεί να 
φθείρει  οποιανδήποτε εισβολή μέσω πολέμου φθοράς και επιθέσεων κατά 
των εφοδιαστικών γραμμών του εισβολέως. Αυτά τα αναχώματα, ωστόσον, 
εμπεριέχουν ένα «δυνητικώς τοξικό» στοιχείο γιά τον κάτοχό τους : Έχουν 



ιθαγενείς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν είναι απαραιτήτως πρόθυμοι να 
χρησιμεύσουν ως ανάχωμα.  

Η διατήρηση του ελέγχου αυτών των αναχωμάτων απαιτεί όχι μόνον ένα 
αρκετά μεγάλο στρατό για την άμυνά τους, αλλά και ένα τεράστιο δίκτυο 
εσωτερικής ασφαλείας και πληροφοριών για την επιβολή κεντρικού ελέγχου. 
Βεβαίως  κάθε κρατικό μόρφωμα και ίδρυμα ασφαλείας - πληροφοριών που 
είναι τόσον σημαντικό για την επιβίωση του κράτους, πρέπει επίσης να 
ελέγχεται στενότατα. Η δημιουργία και η διατήρηση αναχωμάτων όχι μόνον 
καθιστά εν τέλει την Ρωσία επιθετική προς τους γείτονές της, αλλά την 
αναγκάζει επίσης να διεξάγει ενίοτε εκκαθαρίσεις και να εφαρμόζει 
τρομοκρατία, ακόμη και εναντίον των ιδικών της θεσμών προκειμένου να 
διατηρήσει την Αυτοκρατορία. 

Η τρίτη φάση επεκτάσεως αφορούσε στην τελική διαδρομή εισβολών : 
Εκείνην από την Δύση. Κατά τον 18ον  αιώνα, υπό τον Μέγα Πέτρο και την 
Μεγάλη Αικατερίνη, η ρωσική ισχύς επεξετάθη προς Δυσμάς, κατακτώσα την 
Ουκρανία στα νοτιοδυτικά σύνορα και προωθουμένη έως τα Καρπάθια Όρη. 
Μετεκίνησε επίσης τα ρωσικά σύνορα προς την Δύση, ενσωματώνουσα τα 
εδάφη της Βαλτικής και εξασφαλίζουσα  μια ρωσική όχθη στην Βαλτική 
Θάλασσα. Ο Μόσχοβος και η τσαρική Ρωσία ήσαν πλέον γνωστά ως 
«Ρωσική Αυτοκρατορία» (Российская Империя), όπως την ανεκήρυξε και 
επισήμως το 1721 ο Μέγας Πέτρος, μετά την νίκη του στον «Μεγάλο Βόρειο 
Πόλεμο» (Великая Северная война) κατά των Πολωνών, Ολλανδών, 
Άγγλων, Τούρκων και Σουηδών . 

 

Με την λήξη της ολοπλέυρου «διατατικής»  επεκτάσεώς της επί δύο 
αιώνες(17ο -18ο ),  εκτός από την ακλόνητο  αγκίστρωσή της στα Καρπάθια, η 
Ρωσία δεν επέτυχε πραγματικώς αβλαβή και απρόσιτα σύνορα. Η επέκταση 
της στην Βαλτική και στην Μαύρη Θάλασσα είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί 
τέλος στην εις βάρος της εξωτερική απειλή των προηγουμένων χρόνων από 
τους Κοζάκους και τους Βαλτικούς λαούς, αλλά με το πικρό αντιτίμιο να 
μετατραπούν αυτές οι εξωτερικές απειλές σε εσωτερικές. Η Ρωσία επεξετάθη 
έως τότε τάχιστα, ώστε η συνέχεια της συνοχής της Αυτοκρατορίας -
κοινωνικώς και στρατιωτικώς- κατέστη μια μνημειώδης και συνεχής πρόκληση 



(σήμερον η Ρωσία αντιμετωπίζει το γεγονός ότι οι Ρώσοι είναι κατ’ ελάχιστον  
η πλειοψηφία στην ίδια την χώρα τους). Όλα αυτά επραγματώθησαν ώστε  να 
επιτευχθεί κάποιο ψήγμα ασφαλείας με την δημιουργία περιφεριακών 
περιοχών «αναχωμάτων», έναντι των ενδεχομένων εισβολέων. 

Αυτό αποτελεί παγίως ένα κρίσιμο θέμα διοικήσεως – διαχειρίσεως μιας 
Αυτοκρατορίας. Τελικώς η πολυεπίπεδη απειλή εκαθόρισε βαθύτατα το 
γεωπολιτικό πρόβλημα του Πριγκηπάτου του Μοσχόβου και των διαδόχων 
του κρατών. Υπήρχε μια συνεχής απειλή από τις στέπες, αλλά υπήρχε επίσης 
και μια συνεχής απειλή από την δύση, καθώς η ευρυτάτη βορειοευρωπαϊκή 
πεδιάδα παρείχε ολίγες - ελάχιστες φυσικές άμυνες, καθώς οι μεγαλύτεροι 
εχθρικοί πληθυσμοί ημπορούσαν να αναπτύξουν σημαντικό πεζικό (και, όπως 
οι Σουηδοί, εδύναντο να χρησιμοποιούν ναυτική δύναμη ώστε να 
αποβιβάζουν χερσαίες δυνάμεις κατά των Μοσχοβιτών). Τα δάση παρείχαν 
ένα βαθμό προστασίας, όπως και το ίδιο το μέγεθος της Ρωσίας και το 
δυσχερές κλίμα της, αλλά τελικώς οι Ρώσοι αντιμετώπισαν απειλές 
τουλάχιστον από δύο κατευθύνσεις. Κατά την διαχείριση αυτών των απειλών 
με την δημιουργία «αναχωμάτων», ενεπλάκησαν σε μια διαρκή αμφίστομη 
ακροβασία: Ανατολή εναντίον Δύσεως, Εσωτερικό κατά Εξωτερικού. 

Η γεωγραφία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας της εκληροδότησε ορισμένα 
χαρακτηριστικά. Το σημαντικότερον όμως είναι ότι, η Αυτοκρατορία ήταν (και 
παραμένει) αραιοκατοικημένη. Ακόμη και σήμερα, τεράστιες περιοχές της 
Ρωσίας είναι ακατοίκητες, ενώ στην υπόλοιπο χώρα ο πληθυσμός είναι 
ευρέως διανεμημένος σε μικρές πόλεις και κωμοπόλεις και πολύ ολιγότερον 
συγκεντρωμένος σε μεγάλες αστικές περιοχές. Το ευρωπαϊκόν τμήμα της 
Ρωσίας είναι το πλέον πυκνοκατοικημένο, αλλά κατά την επέκτασή της η 
Ρωσία ανακατένειμε τους καθαυτό Ρώσους και αφομοίωσε  μεγάλες 
μειονότητες. Έτσι, ενώ η Μόσχα και τα περίχωρά της βεβαίως είναι 
γεωπολιτικώς κρίσιμα, η εδαφοκρατική κυριαρχία του παλαιού Μοσχόβου  δεν 
είναι θωρακισμένη αποφασιστικώς  . 

Το αποτέλεσμα είναι μια συνεχής, βαθέως ενριζωμένη σύγκρουση εντός της 
Ρωσικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως του χρονικού πλαισίου, που 
καθοδηγείται κυρίως από το μέγεθος του κράτους και τις εκάστοτε συμφυείς 
προκλήσεις των μεταφορών. Η ρωσική Αυτοκρατορία, εξαιρουμένης της 
Σιβηρίας, είναι μια τεραστία έκταση που ευρίσκεται στο βορειότερον μέρος του 
πλανήτη. Η Μόσχα ευρίσκεται περίπου στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με την 
Ζυρίχη και την Βουδαπέστη, ενώ οι ρωσικοί και ουκρανικοί σιτοβολώνες 
ευρίσκονται στο αρκούντως βόρειο γεωγραφικό πλάτος της Αιμίλια Ρομάνα, 
με αποτέλεσμα μιαν εντόνως πλουσία αλλά βραχεία καλλιεργητική περίοδο. 
Εκτός από τον περιορισμό του μεγέθους της καλλιεργείας, το ψυχρό κλίμα 
περιορίζει την αποτελεσματικότητα των μεταφορών : Η μεταφορά της 
καλλιεργείας από τις αγροτικές σε απομακρυσμένες αγορές είναι ένα δύσκολο 
πρόβλημα όπως και η υποστήριξη μεγάλων αστικών πληθυσμών  μακράν 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό αποτελεί το βασικό πρόβλημα της 
ρωσικής οικονομίας. Η Ρωσία ημπορεί να αναπτυχθεί αρκετά ώστε να 
τροφοδοτήσει εαυτήν πληρέστατα, αλλά δεν ημπορεί να μεταφέρει 
αποτελεσματικώς αυτά που καλλιεργεί από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 
πόλεις και στις άγονες εσχατιές της Αυτοκρατορίας της πριν τα τρόφιμα 



χαλάσουν. Αλλά  ακόμη και όταν τα μεταφέρει, εν τέλει τα έξοδα μεταφοράς 
καθιστούν τα τρόφιμα απρόσιτα. 

Η κατανομή των πληθυσμών δημιουργεί επίσης ένα πολιτικό πρόβλημα. Ένα 
φυσικό παρελκόμενο του μεταφορικού προβλήματος είναι ότι ο πληθυσμός 
τείνει να κατανέμεται πλησιέστερον σε καλλιεργήσιμες  περιοχές και σε 
μικρότερες πόλεις, ώστε να μην φορολογείται εμμέσως από το σύστημα 
μεταφορών. Ωστόσον, αυτοί οι πληθυσμοί στην δυτική και στη νότιο Ρωσία 
τείνουν στην πλειονότητά τους να είναι κατακτηθέντες λαοί. Έτσι, οι 
κατακτημένοι τείνουν να κατανέμονται αντικατοπτρίζοντες οικονομικές 
ορθολογικότητες, ενώ η αυτονόητη ανάγκη να μεταφέρονται τρόφιμα στον 
ρωσικό «πυρήνα» αντιβαίνει αυτές τις ορθολογικότητες. 

Αντιμέτωποι με την επιλογή της αποδοχής μιας δυνητικής αστικής λιμοκτονίας 
ή μιας αναγκαστικής οικονομικής στερήσεως στις περιοχές παραγωγής 
τροφίμων (με την πώληση τροφίμων στα αστικά κέντρα σε τιμές πολύ 
χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς), οι Ρώσοι ηγέτες τείνουν να επιλέγουν 
την δευτέρα επιλογή. Ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς  Στάλιν το έπραξε 
μεθοδικότατα κατά τις προσχεδιασμένες  προσπάθειές του να δημιουργήσει 
και να υποστηρίξει έναν βιομηχανοποιημένο πληθυσμό αστικών κέντρων. Η 
εξαναγκαστική συντήρηση τέτοιων οικονομικών δυσκολιών στις κατεχόμενες 
μειονότητες απλώς εδιπλασίασε την ανάγκη ενός αυστηρώς ελεγχομένου 
μηχανισμού ασφαλείας. 

Η ρωσική γεωγραφία εσήμανε ότι η Ρωσία είτε θα είχε μια συμπαγή και 
ισχυροτάτη κεντρική κυβέρνηση – και ανάλογο οικονομικό σύστημα - ή θα 
διελύετο, κατακερματισμένη από τα εθνικιστικά κινήματα, τις αγροτικές 
εξεγέρσεις και την αστική λιμοκτονία. Η αστικοποίηση και μάλιστα η 
εκβιομηχάνιση, θα ήταν αδύνατη χωρίς ένα ισχυρό κρατικό κέντρο. Πράγματι, 
η ρωσική Αυτοκρατορία ή η Σοβιετική Ένωση θα ήσαν αδιανόητες και  
απραγματοποίητες. Η φυσική τάση της κάθε Αυτοκρατορίας, άρα και της ίδιας 
της Ρωσίας είναι να αποσυντεθεί. Επομένως, για να παραμείνει ενωμένη, 
έπρεπε να έχει μια σκληρά κεντρική γραφειοκρατία, αναταποκρινομένη  στην 
αυταρχική κυριαρχία της πρωτευούσης, καθώς και έναν τεράστιο μηχανισμό 
ασφαλείας που υπεχρέωσε την χώρα και την Αυτοκρατορία στο σύνολόν της 
να παραμείνουν ενωμένες. Η ιστορία της Ρωσίας είναι το αποτύπωμα που 
εξασκεί ο έλεγχος επί των εγγενώς ισχυρών φυγοκέντρων δυνάμεων που 
σχίζουν ποικιλοτρόπως το «ύφασμα» της πελωρίας χώρας. 

Η Ρωσία, λοιπόν, έχει δύο θεμελιώδη γεωπολιτικά προβλήματα. Το πρώτο 
είναι να διατηρηθεί συμπαγής η εκάστοτε Αυτοκρατορία της (Τσαρική, ΕΣΣΔ ή 
Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών). Αλλά η δημιουργία αυτής της 
Αυτοκρατορίας θέτει αυτομάτως το δεύτερο πρόβλημα, ήτοι την διατήρηση  
της εσωτερικής ασφαλείας. Το ρωσικό κράτος πρέπει να συγκρατήσει και 
ταυτοχρόνως να υπερασπισθεί την Αυτοκρατορία, ενώ η επίτευξη του ενός 
πολυεπιπέδου στόχου τείνει να υπονομεύει τις προσπάθειες για την επίτευξη 
του πολυσυνθέτου άλλου. 

Έτσι διεμορφώθησαν οι διαχρονικές ρωσικές «Γεωπολιτικές Επιταγές»: 
Δεδομένης της γεωγραφίας της ρωσικής καρδιογαίας, κατανοούμε 



γεωπολιτικώς ότι οι Ρώσοι θα προσπαθούσαν να επεκταθούν όπως και 
έπραξαν. Ευάλωτη σε ταυτόχρονο επίθεση από την βορειοευρωπαϊκή 
πεδιάδα και από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας και της Ευρώπης, η Ρωσία 
δεν ηδύνατο να ανθέξει μιαν επίθεση από την μία κατεύθυνση – πολλώ 
μάλλον από τις δύο. Εκτός από το στρατιωτικό πρόβλημα, η ικανότης του 
κράτους να διατηρήσει τον έλεγχο της χώρας υπό πίεση ήταν αμφίβολη. Η 
διασφάλιση του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και της Σιβηρίας υπήρξε η 
πρώτη, αμεσοτέρα και ευκολοτέρα  προσπάθεια αντιμεωπίσεως αυτού του 
περιπεπλεγμένου γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού χάους. 

Η προς Δυσμάς επέκταση δεν υπήρξε, αναλόγως, τόσον «απλή». 
Ανεξαρτήτως του πόσον  πολύ εισέδυσαν οι Ρώσοι στην ευρωπαϊκή πεδιάδα, 
δεν υπήρχε σημείον στο οποίο θα ημπορούσαν να αγκιστρωθούν ασφαλώς. 
Τελικώς, η τελευταία αποτελεσματική γραμμή ρωσικής αμύνης είναι η 
απόσταση των 650 χιλιομέτρων μεταξύ Βαλτικής Θαλάσσης και Καρπαθίων 
(γνωστή και ως .......  «Πολωνία»). Πέραν αυτού, οι βορειοευρωπαϊκές 
πεδιάδες διευρύνονται σε τέτοιον βαθμό, ώστε μια συμβατική άμυνά τους είναι 
αδύνατη, διότι απλούστατα υπάρχει πελώριο ανοικτό έδαφος, άρα ευλόγως εν 
μέρει παγίως ανυπεράσπιστο. Έτσι η Σοβιετική Ένωση ανεζήτησε την 
επιθετική της διαδρομή προς τον Έλβα. 

Στην κορύφωσή της, η Σοβιετική Ένωση επέτυχε όλες τις γεωπολιτικές της 
επιταγές και επιδιώξει πλην μιας, της τελικής και κορυφαίας : Nα εξασφαλίσει 
την πρόσβαση των ωκεανών. Η ΕΣΣΔ ήταν καλώς αγκιστρωμένη στα 
Καρπάθια, στην Μαύρη Θάλασσα, στον Καύκασο και στα Ουράλια, που 
επροστάτευαν ολόκληρα τα νότια και νοτιοδυτικά της όρια. Η Σιβηρία 
επροστάτευε τα ανατολικά της σύνορα με το τεράστιο «κενό» της. Περαιτέρω 
προς  νότον, η Ρωσία εγκατεστάθη βαθέως στην Κεντρική Ασία. Οι Ρώσοι 
διέθεταν πλέον προστατεύσιμα σύνορα παντού, εκτός όμως της Βορείου 
Ευρώπης, όπου είχαν ανάγκη κατοχής της Γερμανίας και της Πολωνίας. 

 

Η Στρατηγική της Ρωσικής Αυτοκρατορίας περιλαμβάνει ορισμένες 
γεωπολιτικές επιταγές διαχρονικώς απαράλλακτες, που αρχικώς 
εσχηματίσθησαν για να εξασφαλισθεί ο αρχέγονος «ρωσικός πυρήν» του 
Μοσχόβου. Προς  τον σκοπόν αυτόν η Ρωσία πρέπει: 



• Να εκτείνεται προς Βορράν και Ανατολάς ώστε να εξασφαλίσει ένα 
απρόσβλητο οχυρό, κείμενο μέσα στο κλιματικώς εχθρικό έδαφος, 
προστατευόμενο εν μέρει από τα Ουράλια όρη. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα 
και στο χειρότερο σενάριο (δηλ. σε ενδεχομένη πτώση της Μόσχας), 
εξακολουθεί να υπάρχει μια «Ρωσία» από την οποίαν θα ημπορούσε να 
αναδυθεί πάλιν το τελικώς διασωθέν κράτος. 

• Να εκτείνεται νοτίως προς τον Καύκασο και νοτιοανατολικώς προς τις 
στέπες, ώστε να εμποδίζει τις εισβολές ασιατικής προελεύσεως. Όταν το 
επιτρέπουν οι περιστάσεις, πιέζει βαθέως στην Κεντρική Ασία και στην 
Σιβηρία για να εμβαθύνει περαιτέρω αυτό της το προπύργιον. 

• Να εκτείνεται κατά το δυνατόν δυτικότερον και να μην σταματά την 
κυριαρχία της νοτιοδυτικώς μέχρις τα Καρπάθια. Στην βορειοευρωπαϊκή 
πεδιάδα δεν πρέπει να παύσει ποτέ η κυριαρχία της ! Η εκεί βαθυτέρα ρωσική 
διείσδυση  αυξάνει την ασφάλεια όχι μόνον από την άποψη του 
«αναχώματος». Η βορειοευρωπαϊκή πεδιάς στενεύει όσον δυτικότερον κινείται 
κανείς, καθιστώσα την εκεί ρωσική άμυνα ευκολοτέρα. 

• Διαχειρίζεται την Αυτοκρατορία της με την χρησιμοποίηση του τρόμου. 
Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ρωσικής επικρατείας δεν είναι 
στην πραγματικότητα Ρωσική, απαιτείται μία χαλυβδίνη σταθερά χειρ για να 
εμποδίσει τις μυριάδες μειονότητες να ασκήσουν περιφερειακό έλεγχο ή να 
ευθυγραμμισθούν με εχθρικές δυνάμεις. 

• Να επεκταθεί κατά το δυνατόν σε λιμένες θερμών υδάτων που έχουν 
ανοικτή πρόσβαση στον ωκεανό, έτσι ώστε η Αυτοκρατορία να ημπορέσει να 
αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα από τα οποία εγγενώς υποφέρει ένα  
καθαρώς χερσαίο συγκρότημα. 

Η σύγχρονος Ρωσική Αυτοκρατορία αντιμετωπίζει τρεις διακριτές  
παραμεθορίους περιοχές: την Ασιατική Σιβηρία, την Κεντρική Ασία με τον 
Καύκασο (τώρα συνιστάμενο κυρίως από ανεξάρτητα κράτη), καθώς  και την 
Δυτική Ευρώπη. 

Πρώτον, η Σιβηρία : Υπάρχει μόνον μία σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει 
την Σιβηρία με την υπόλοιπo Αυτοκρατορία και η εκεί τοποθέτηση μιας 
στρατιωτικής δυνάμεως είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Στην πραγματικότητα, 
ο κίνδυνος στην άπω Ανατολή της Ρωσίας είναι ψευδής. Ο Υπερσιβηρικός 
Σιδηρόδρομος εκτείνεται εξ Ανατολών προς Δυσμάς, με την κυρία γραμμή του 
Βαϊκάλης – Αμούρ  να σχηματίζει έναν νοητό βρόχο. Ο Υπερσιβηρικός 
αποτελεί την βασική «γραμμή ζωής» της Ρωσίας προς την Σιβηρία και είναι, 
σε κάποιον βαθμό, ευάλωτος. Αλλά μια επίθεση εναντίον της Σιβηρίας είναι 
δυσχερεστάτη - εκεί δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα από τον καιρό, ενώ 
το ιδιάζον έδαφος και το πελώριον μέγεθος της περιοχής καθιστούν την 
κατοχή της όχι μόνον δύσκολη αλλά και αμφιβόλου χρησιμότητος. Εκτός 
αυτού, μια επίθεση προερχομένη εξ αυτής είναι αδύνατη λόγω των 
παρεμβαλλομένων Ουραλίων. 

Ανατολικώς του Καζακστάν, τα ρωσικά σύνορα είναι ορεινά έως λοφώδη και 



δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου οδοί Βορρά-Νότου οι οποίες να εκτείνονται 
βαθέως εντός της Ρωσία. Εκείνες που υφίστανται είναι ευυπεράσπιστες και 
στην συνέχεια οδηγούν σε  αδιέξοδα προς αραιοκατοικημένες περιοχές. Η 
περίοδος χωρίς λάσπη ή χιόνα διαρκεί ολιγότερον από τρεις μήνες κατ’ έτος. 
Μετά την πάροδο αυτής είναι αδύνατος ο χερσαίος ανεφοδιασμός ενός  
στρατού. Είναι αδύνατον για μιαν ασιατική δύναμη να επιτεθεί στη Σιβηρία. 
Αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίον οι Ιάπωνες επέλεξαν να 
επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στην Σοβιετική Ένωση το 1941. Ο 
μόνος τρόπος να επιτεθεί κάποιος στην Ρωσία στην περιοχή αυτή είναι δια 
θαλάσσης, όπως έπραξαν οι Ιάπωνες το 1905. Θα ημπορούσε έτσι να 
επιτευχθεί μια επιτυχής εγκατάσταση στις παραθαλάσσιες επαρχίες (όπως το 
Πριμόρσκυ Κράϊ ή το Βλαδιβοστόκ). Αλλά η εκμετάλλευση των πόρων της «εν 
τω βάθει Σιβηρίας», δεδομένου του απαιτούμενου κόστους υποδομής, είναι 
απαγορευτική μέχρις σημείου να είναι σχεδόν αδύνατος. Εκκινήσαμε με την 
αναφορά στην Σιβηρία για να απαλλαγούμε εξ  αρχής από αυτήν ως ένα 
σημαντικό στρατηγικό μέλημα. Η υπεράσπιση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας 
συνεπάγεται μια διαφορετική σειρά θεμάτων. 
 
Ακολουθεί η Κεντρική Ασία : Η ώριμη Ρωσική Αυτοκρατορία και η Σοβιετική 
Ένωση αγκιστρώθηκαν εκεί σε μια σειρά συνεχομένων ορέων, ερήμων και 
υδατίνων σωμάτων, που προσέδιδαν μιαν εξαιρετική αμυντική θέση. Από τα 
βορειοδυτικά σύνορα της Μογγολίας και προς τα νοτιοδυτικά, σε μια νοητή 
γραμμή μέσω του Κιργιζιστάν και του Τατζικιστάν, η Αυτοκρατορία 
φυλάσσεται από την βορεία προέκταση των Ιμαλαΐων, τα όρη Τιέν. Προς 
δυσμάς, κατά μήκος των αφγανικών και ιρανικών συνόρων στην Κασπία 
Θάλασσα, η Αυτοκρατορία κατέλαβε τις πεδιάδες κατά μήκος των ορεινών 
συνόρων. Αλλά τα πεδινά, εκτός από μια μικρή περιοχή στα σύνορα με το 
Αφγανιστάν, ήσαν σκληρά έρημος, αδιαπέραστη από μεγάλες στρατιωτικές 
δυνάμεις. Ένα τμήμα κατά μήκος των αφγανικών συνόρων ήταν το πλέον 
διαπερατό, πράγμα που επέφερε μακροχρόνιο ρωσική ανησυχία για την 
απειλή στο Αφγανιστάν - ξένη ή ιθαγενή. Η Κασπία Θάλασσα προφυλάσσει τα 
σύνορα με το Ιράν και στην δυτική ακτή της αρχίζουν τα όρη του Καυκάσου, 
τα οποία η Αυτοκρατορία εμοιράσθηκε με το Ιράν και την Τουρκία και τα οποία 
ήσαν δύσκολο να τα υπερβεί κανείς προς οποιανδήποτε κατεύθυνση. Ο 
Καύκασος τερματίζει  στην Μαύρη Θάλασσα, προστατεύων πλήρως τα νότια 
σύνορα της Αυτοκρατορίας. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ μεγαλυτέρα 
χρησιμότητα στην Ρωσία απ’ ότι η Σιβηρία και έτσι καλώς κατελήφθησαν, 
οπότε για μια φορά η γεωγραφία εβοήθησε πράγματι την Ρωσία αντί να 
εργασθεί εναντίον της. 

Τέλος, υπάρχει το δυτικό σύνορο που διαδράμει δυτικώς της Οδησσού και  
βορείως προς την Βαλτική θάλασσα. Αυτό το ευρωπαϊκό όριο ήταν το πλέον 
ευάλωτο. Γεωγραφικώς, το νότιον τμήμα των συνόρων ποικίλει από καιρού εις 
καιρόν και όπου τα σύνορα εσχεδιάσθησαν, εφάνησαν κρίσιμα. Τα Καρπάθια 
σχηματίζουν ένα τόξο από την Ρουμανία μέσω της δυτικής Ουκρανίας έως την 
Σλοβακία. Η Ρωσία ελέγχει το κέντρο αυτού του τόξου, στην Ουκρανία. 
Ωστόσον, τα σύνορα της δεν εκτείνονται μέχρι τα Καρπάθια στην Ρουμανία, 
όπου μια πεδιάδα εχώρισε την Ρωσία από την οροσειρά. Αυτή η περιοχή 
ονομάζεται Μολδαβία ή Βεσσαραβία και όταν ανήκει στην Ρουμανία, αποτελεί 
απειλή για την ρωσική εθνική ασφάλεια. Όταν είναι στα ρωσικά χέρια, 



επιτρέπει στους Ρώσους να αγκιστρώνονται στα Καρπάθια. Και όταν είναι 
ανεξάρτητη, όπως είναι σήμερα με τη μορφή του Κράτους της Μολδαβίας, 
τότε ημπορεί να χρησιμεύσει είτε ως ανάχωμα είτε ως σημείον αναφλέξεως. 
Κατά την διάρκεια της συμμαχίας με τους Γερμανούς το 1939-1941, οι Ρώσοι 
κατέλαβαν αυτή την περιοχή, όπως έκαναν και πάλιν μετά τον Β' Μεγάλο 
Πόλεμο. Αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος επιθέσεως από την πλευρά της 
Ρουμανίας. 

Αυτό δεν είναι το πλέον επικίνδυνο σημείο κατά της Ρωσίας. Συμβαίνει 
βορειότερον, μεταξύ του βορείου άκρου των Καρπαθίων και της Βαλτικής 
θαλάσσης. Αυτό το «χάσμα», στο στενότερο σημείο του, είναι μόλις 
ολιγότερον των 40 χιλιομέτρων, εκτεινόμενο δυτικώς της Βαρσοβίας από την 
πόλη Έλμπλαγκ στην βόρειο Πολωνία έως την Κρακοβία στην νότιο. Αυτό 
είναι το στενότερο σημείο της βορειοευρωπαϊκής πεδιάδος και περίπου το 
ακρόριον των ρωσικών αυτοκρατορικών συνόρων προ του Α' Μεγάλου 
Πολέμου. Όπισθεν αυτού, οι Ρώσοι ήλεγχαν την ανατολική Πολωνία και τις 
τρεις Βαλτικές χώρες. 

Ο κίνδυνος για την Ρωσία είναι ότι η βόρειος γερμανική πεδιάς εκτείνεται 
ωσάν ένα τρίγωνο ανατολικώς αυτού του σημείου - κορυφή. Καθώς το 
τρίγωνο διευρύνεται, οι ρωσικές δυνάμεις εκτείνονται ολοέν και λεπτότερες. 
Έτσι μια δύναμη επιτιθεμένη από την δύση μέσα από την πεδιάδα, 
αντιμετωπίζει μια διευρυνομένη γεωγραφία η οποία  αποδυναμώνει τις 
ρωσικές δυνάμεις. Εάν  οι εισβολείς συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους, 
επιτιθέμενοι ημπορούν να φθάσουν στην Μόσχα. Αυτός είναι ο παραδοσιακός 
φόβος της Ρωσίας: Λόγω ανυπαρξίας φυσικών εμποδίων  οι Ρώσοι 
κινούμενοι ανατολικώς παρέχουν  ευρύτερο μέτωπο και μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα στον επιτιθέμενο. Οι Ρώσοι αντιμετώπισαν τρεις επιτιθέμενους 
κατά μήκος αυτού του άξονος μετά το σχηματισμό της Αυτοκρατορίας τους - 
τον Ναπολέοντα, τον Γουλιέλμο  Β’ και τον Χίτλερ. Ο Γουλιέλμος  
επικεντρώθηκε στην Γαλλία, οπότε δεν εκινήθη εντόνως προς την Ρωσία, 
αλλά ο Ναπολέων και ο Χίτλερ, εσκόπευσαν προς την Μόσχα κατά την  
διαδικασία επιθέσεως. 

Κατά μήκος της βορειοευρωπαϊκής πεδιάδος, η Ρωσία έχει τρεις στρατηγικές 
επιλογές: 

1. Χρησιμοποίηση του γεωγραφικού βάθους και του κλίματος για την 
«απορρόφηση»  μιας εχθρικής δυνάμεως και στην συνέχεια κατανίκησή 
της, όπως συνέβη με τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ. Μετά το γεγονός 
αυτό, αυτή φαίνεται ως λύση, εκτός από το ότι είναι πάντα 
παρακινδυνευμένη και οι επιτιθέμενοι ερημώνουν την ύπαιθρο. Είναι 
ενδιαφέρον να σκεφθούμε τι θα συνέβαινε το 1942 εάν ο Χίτλερ 
επανήρχιζε την προσπάθειά του στη βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα προς 
την Μόσχα, αντί να εκτραπεί νοτίως σε μιαν επίθεση προς το 
Στάλινγκραντ ! 

2. Αντιμετώπιση μιας επιθέσεως «επί συνόρων» με μεγάλες, ακίνητες 
δυνάμεις πεζικού και αφαίμαξη του εχθρού μέχρι θανάτου, όπως 
προσεπάθησε να πράξει το 1914. Επιφανειακώς φαίνεται να είναι μια 



ελκυστική επιλογή λόγω των μεγαλύτερων αποθεμάτων ανθρώπινου 
δυναμικού της Ρωσίας από εκείνα των Ευρωπαίων εχθρών της. Στην 
πράξη ωστόσον, είναι μια επικίνδυνη επιλογή λόγω των ασταθών 
κοινωνικών συνθηκών της Αυτοκρατορίας, όπου η αποδυνάμωση του 
μηχανισμού ασφαλείας θα ημπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση 
του καθεστώτος, με μιαν στρατιωτική εξέγερση, όπως συνέβη το 1917. 

3. Μετατόπιση των ρωσικών / σοβιετικών συνόρων το δυτικότερον 
δυνατόν,  ώστε να δημιουργηθεί ένα επιπλέον ανάχωμα, όπως έκαναν οι 
Σοβιετικοί κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Πρόκειται προφανώς 
για μιαν ελκυστική επιλογή, καθώς δημιουργεί στρατηγικό βάθος και 
αυξάνει τις οικονομικές δυνατότητες. Αλλά επίσης διαχέει τους ρωσικούς 
πόρους συγκροτούσα «κράτος ασφαλείας» στην Κεντρική Ευρώπη και 
αυξάνουσα εντονότατα το αμυντικόν κόστος, το οποίον συνέτριψε 
τελικώς την Σοβιετική Ένωση το 1992. 

 
 

 

Η μεγαλυτέρα επέκταση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας επήλθε κατα την 
Σοβιετική περίοδο από το 1945 έως το 1989. Παραδόξως, αυτή η επέκταση 
επροηγήθη της καταρρεύσεως της Σοβιετικής Ενώσεως και της 
συρρικνώσεως της Ρωσίας στα σημερινά της σύνορα. Όταν εξετάζουμε 
σήμερα τη Ρωσική Ομοσπονδία, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι 
ουσιαστικώς υπεχώρησε στα σύνορα που είχε η Ρωσική Αυτοκρατορία τον 
17ον αιώνα. Κατέχει τα εδάφη του αρχαίου Μοσχόβου συν τα εδάφη των 
Τατάρων στα νοτιοανατολικά καθώς και την Σιβηρία. Έχει χάσει τα δυτικά της 
αναχώματα στην Ουκρανία και στις χώρες της Βαλτικής, καθώς και το ισχυρό 
της προγεφύρωμα στον Καύκασο και στην Κεντρική Ασία. 

Για να κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την θεαματική επέκταση και κατόπιν 
συρρίκνωση, πρέπει να επικεντρωθούμε στην σοβιετική στρατηγική. Η 
Σοβιετική Ένωση ήταν μια χερσαίως περίκλειστος οντότης που εκυριάρχησε 
στην «Ευρασιατική καρδιογαία» αλλά χωρίς ελευθέρα πρόσβαση στην 
θάλασσα. Ούτε η Βαλτική ούτε η Μαύρη Θάλασσα επιτρέπουν στην Ρωσία 



την ελευθέρα πρόσβαση στον ωκεανό, επειδή παρεμποδίζονται από τον 
ισθμό του Σκάγκερακ και τα τουρκικά στενά, αντιστοίχως. Όσον η Δανία και η 
Τουρκία παραμένουν στο ΝΑΤΟ, οι θέσεις της Ρωσίας στην Αγία 
Πετρούπολη, το Καλίνινγκραντ (τέως Καίνιξμπεργκ) , την Σεβαστούπολη και 
το Νοβοροσίσκ είναι στρατιωτικώς αβέβαιες και ευπρόσβλητες. 

Υπήρχαν  πολλές αιτίες της σοβιετικής καταρρεύσεως. Μερικές εξ αυτών 
ήσαν: 

• Υπερέκταση των δυνάμεών της στην Κεντρική Ευρώπη, η οποία 
επεβάρυνε την ικανότητα της Σοβιετικής Ενώσεως να ελέγχει την 
περιοχή, ενώ παραλλήλως την εξεμεταλλεύετο. Υπήρξε σαφώς  
«καθαρή ζημία». Αυτή η υπερεκμετάλλευση εδημιούργησε δαπανηρά 
διοικητικά προβλήματα πέραν  του κόστους της σοβιετικής 
στρατιωτικής συγκροτημένης εγκατάστασης στην μείζονα περιοχή. Η 
επέκταση της παραδοσιακής ρωσικής διοικητικής δομής διέλυσε τη 
διοικητική διάρθρωση της Ρωσίας και μετέβαλε την κερδοφόρα 
Αυτοκρατορία σε ένα πελώριο, αυτοσυντηρούμενο οικονομικό χρέος. 
 
• Δημιουργία μια προφανούς απειλής για την υπόλοιπο Ευρώπη, 
πράγμα που υπεχρέωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν 
μεγάλες δυνάμεις και να ενισχύσουν την Γερμανία. Αυτό με τη σειρά 
του εξηνάγκασε τους Ρώσους σε μια μαζική στρατιωτική συσσώρευση, 
που υπονόμευσε την οικονομία τους, η οποία ήταν ολιγότερον 
παραγωγική της αμερικανικής οικονομίας λόγω του εγγενούς 
γεωργικού προβλήματός της και επειδή το κόστος των εσωτερικών 
μεταφορών σε συνδυασμό με την έλλειψη προσβάσεως σε ωκεανούς 
κατέστησαν αδύνατο το σοβιετικό (και νυν ρωσικό) ναυτιλιακό εμπόριο. 
Καθώς το ναυτιλιακό εμπόριο είναι ευφθηνότερον του χερσαίου και 
επιτρέπει την ευχερή πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, η Σοβιετική 
Ένωση ελειτούργησε πάντοτε με ακραίο οικονομικό μειονέκτημα έναντι 
των δυτικών και ασιατών ανταγωνιστών της. 
• Η έναρξη μιάς «κούρσας εξοπλισμών» με πολύ πλουσιότερες χώρες 
τις οποίες εν προκειμένω ημπορούσε να ανταγωνιστεί μόνον με την 
εκτροπή πόρων από την πολιτική οικονομία  (υλική και πνευματική). Οι 
καλύτεροι νόες απερροφήθησαν στο στρατιωτικό-βιομηχανικό 
συγκρότημα, προκαλούντες την διάλυση της διοικητικής και 
οικονομικής δομής της Ρωσίας. 

Το 1989 η Σοβιετική Ένωση έχασε τον έλεγχο της Ανατολικής Ευρώπης και το 
1992 κατέρρευσε η ίδια. Στην συνέχεια, η Ρωσία υπεχώρησε ουσιαστικώς στα 
σύνορα του 17ου  αιώνος - εκτός από το ότι διετήρησε τον έλεγχο της 
Σιβηρίας, η οποία γεωπολιτικώς είναι είτε άδιάφορη είτε μία βαρεία ευθύνη. Η 
Ρωσία έχει απωλέσει όλη την Κεντρική Ασία και η θέση της στον Καύκασο 
έχει καταστεί αδύναμη. Εάν η Ρωσία έχανε την Τσετσενία, η ανατολική της 
πλευρά θα είχε αποκολληθεί εντελώς από τον Καύκασο, οπότε θα εστρείτο  
την εκεί  «γεωπολιτική άγκυρά» της. 

Το χάσμα μεταξύ του Καζακστάν στην Ανατολή και της Ουκρανίας στην Δύση, 
όπως το στενότερο σημείο της βορειοευρωπαϊκής πεδιάδος, είναι μόνο 450 
χιλιόμετρα. Περιλαμβάνει επίσης την βιομηχανική καρδία της Ρωσίας. Η 



Ρωσία έχασε βεβαίως την Ουκρανία και την Μολδαβία. Ωστόσον, η 
σοβαροτερα γεωπολιτική συρρίκνωση της Ρωσίας ευρίσκεται στην Βόρειο 
Ευρώπη, όπου υπεχώρησε από τον Έλβα στην Γερμανία μέχρις αποστάσεως  
σχεδόν 160 χιλιομέτρων από την Αγία Πετρούπολη. Η απόσταση από τα 
σύνορα μιας ανεξάρτητης Λευκορωσίας προς την Μόσχα είναι περίπου 400 
χιλιόμετρα. 

Για να γίνει κατανοητή η ρωσική κατάσταση, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε  
ότι, η Ρωσία έχει επανειλημμένως επιστρέψει στη στρατηγική θέση του 
οψίμου Μοσχόβου. Το πλευρό της προς τα νοτιοανατολικά είναι σχετικώς 
ασφαλές, αφού η Κίνα δεν επιδεικνύει τώρα καμιά κλίση για περιπέτειες στις 
στέπες και καμία άλλη δύναμη δεν είναι σε θέση να προκαλέσει την Ρωσία 
από αυτή την κατεύθυνση. Αλλά στην Δύση, στην Ουκρανία και στον 
Καύκασο, η ρωσική υποχώρηση ήταν εκπληκτική. 

Πρέπει να ενθυμούμεθα γιατί ο Μόσχοβος (ή Μοσχοβία) επεξετάθη αρχικώς. 
Έχοντες εμπλακεί με τους Μογγόλους, οι Ρώσοι είχαν δύο στρατηγικά 
συμφέροντα. Το πλέον άμεσο ήταν η διασφάλιση των δυτικών συνόρων τους 
με την απορρόφηση της Λιθουανίας και την αγκίστρωση της Ρωσίας όσο το 
δυτικότερον στην Βόρειο Ευρώπη. Το δεύτερο στρατηγικό ενδιαφέρον τους 
ήταν να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ρωσίας ενάντια στις 
πιθανές απειλές από τις στέπες, «απορροφούντες» την Κεντρική Ασία καθώς 
και την Ουκρανία. Χωρίς αυτό, ο Μόσχοβος δεν ημπορούσε να ανθέξει μια 
πίεση από οποιανδήποτε κατεύθυνση, πόσο μάλλον από δύο κατευθύνσεις 
ταυτοχρόνως. 

Ημπορεί να ειπωθεί ότι ουδείς προτίθεται να εισβάλει στη Ρωσία. Από 
ρωσικής πλευράς, η ιστορία είναι γεμάτη με δραματικές αλλαγές προθέσεων, 
ιδιαιτέρως εκ μέρους της Δύσεως. Το «αδιανόητον» συμβαίνει στην Ρωσία μία 
ή δύο φορές κάθε αιώνα. Με την σημερινή της διαμόρφωση, η Ρωσία δεν 
ημπορεί να ελπίζει να επιβιώσει από όσες εκπλήξεις έρχονται στον 21ον  
αιώνα. Ο Μόσχοβος ήταν επιθετικός επειδή δεν είχε καλήν αμυντική επιλογή. 
Το ίδιο ισχύει και για την Ρωσία. Δεδομένου του γεγονότος ότι μια «δυτική» 
συμμαχία, το ΝΑΤΟ, εμμένει στην εδραίωση δεσποζούσηςπαρουσίας στην 
Ουκρανία και στον Καύκασο - και έχει ήδη εδραιώσει μια παρουσία στις 
Βαλτικές χώρες, εξαναγκάζουσα την Ρωσία σε περαιτέρω αμυντική διεύρυνση 
με την Ουκρανία ως πιθανό μέλος του ΝΑΤΟ - οι Ρώσοι πρέπει να εκτιμούν 
την θέση τους ως .... τρομακτική. Όπως και με τον Ναπολέοντα, τον 
Γουλιέλμο τον Β’ και τον Χίτλερ, η πρωτοβουλία ευρίσκεται στα χέρια των 
άλλων. Για τους Ρώσους, η στρατηγική επιταγή είναι να εξαλειφθεί αυτή η 
πρωτοβουλία ή, εάν αυτό είναι αδύνατον, να αγκιστρωθεί η Ρωσία όσο το 
δυνατόν σταθερότερον στα προστατευτικά της γεωγραφικά «φράγματα», 
συγκεντρώνουσα όλη την διαθέσιμη δύναμή στη βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα 
δίχως υπερεκταση αυτής της δυνάμεως. 

Σε αντίθεση με χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 
Ρωσία δεν έχει επιτύχει τις στρατηγικές γεωπολιτικές επιταγές της. Αντιθέτως, 
έχει αποσυρθεί από αυτές: 

• Η Ρωσία κατέχει τον βόρειο Καύκασο, αλλά δεν διαθέτει πλέον βαθεία 
διείσδυση στην οροσειρά, συμπεριλαμβανομένης της Γεωργίας και της 



Αρμενίας. Χωρίς αυτά τα εδάφη η Ρωσία δεν ημπορεί να θεωρήσει αυτό 
το πλευρό ασφαλές. 
• Η Ρωσία έχει απωλέσει την αγκίστρωσή της στα όρη και τις ερήμους της 
Κεντρικής Ασίας, οπότε δεν ημπορεί να αποτρέψει, να διακόψει ενεργώς 
ή ακόμη και να επιτηρεί καλώς τις  οποιεσδήποτε εξελίξεις στον βαθύ νότο 
της, οι οποίες θα ημπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλειά της. 
 
• Η Ρωσία διατηρεί τη Σιβηρία, αλλά λόγω της κλιματικής και γεωγραφικής 
δυσχερείας της περιοχής, αποτελεί  πρόβλημα από την άποψη της 
ασφάλειας (και βεβαίως από οικονομικής πλευράς). 
 
• Η απώλεια από την Ρωσία  της Ουκρανίας και της Μολδαβίας επιτρέπει 
τόσον την διείσδυση άλλων δυνάμεων, όσον και την δυνητική άνοδο μιας 
αντιπάλου Ουκρανίας στο «κατώφλιο» της Ρωσίας. Δυνάμεις όπισθεν των  
Καρπαθίων είναι ιδιαιτέρως πρόθυμες να επωφεληθούν από αυτήν την 
πολιτική γεωγραφία. 
 
• Τα κράτη της Βαλτικής έχουν αποκαταστήσει την ανεξαρτησία τους, ενώ 
και τα τρία κείνται ανατολικώς και βορείως της γραμμής Βαλτικής-
Καρπαθίων (τελικής αμυντικής γραμμής της βορειοευρωπαϊκής 
πεδιάδος). Η παρουσία τους σε μιαν εχθρική συμμαχία είναι απαράδεκτη 
γιά την Ρωσία. Όπως βεβαίως μια ανεξάρτητη ή ακόμη και όντως 
ουδετέρα Λευκορωσία (επίσης στην λάθος πλευρά εκείνης της γραμμής). 

Οι ευρύτεροι στόχοι, όπως  η κατοχή καταλλήλου λιμένος, ανεμποδίστου από 
στενά που ελέγχονται από άλλες χώρες, θα ημπορούσαν να έχουν επιδιωχθεί 
από τους Σοβιετικούς. Σήμερα, τέτοιου είδους στόχοι απέχουν πολύ από την 
ρωσική προσέγγιση. Από ρωσικής απόψεως, η δημιουργία μιας σφαίρας 
επιρροής που θα επανέφερε την Ρωσία στα σχετικώς υπερασπίσιμα 
αυτοκρατορικά σύνορά της είναι επιτακτική. 

Η Ρωσία πρέπει να κυριαρχεί στην «Ευρασιατική Καρδιογαία». Όταν το 
κατορθώνει, πρέπει να θέλει περισσότερα. Όσον περισσότερα θέλει τόσον 
περισσότερον αντιμετωπίζει την εσωτερική οικονομική αδυναμία και την 
κοινωνική αστάθειά της, ώστε δεν ημπορεί να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της. 
Συνεπώς η Ρωσική Ομοσπονδία οφείλει να συσταλεί. Όμως αυτός ο φαύλος 
κύκλος ουδόλως σχετίζεται με την ρωσική ιδεολογία ή τον ρωσικό χαρακτήρα. 
Σχετίζεατι απολύτως με την γεωγραφία, η οποία με την σειρά της δημιουργεί 
ιδεολογίες και διαμορφώνει εθνικούς χαρακτήρες. Η νυν Ρωσία παραμένει η 
αδάμαστη Ρωσία της Ιστορίας και καλέιται να συνεχίσει τον μόνιμον αγώνα 
της. 



 

Στην γενικοτέρα εκτίμηση της συνόλου ρωσικής γεωπολιτικής και 
γεωστρατηγικής είναι εσφαλμένη η διάθεση να αγνοηθούν οι θρησκευτικοί 
παράγοντες στην υπόθεση. Ωστόσο, κανείς πολιτικός ή στρατηγικός αναλυτής 
και κανείς ιστορικός δεν θα εσκέπτετο να αντιμετωπίσει τις πολιτικές 
αναταραχές στην Αγγλία τον δέκατο έβδομο αιώνα ή την εξέγερση των 
αμερικανικών αποικιών ή την γαλλική επανάσταση χωρίς να δώσει μεγάλη 
θέση στα θρησκευτικά στοιχεία των κινήσεων αυτών. Και αν ο παράγων της 
θρησκείας είναι τόσον μεγάλος όταν εξετάζουμε τέτοιες εθνικές κρίσεις, είναι 
πιθανόν ότι δεν θα κατανοήσουμε σωστά την πρόοδο της μεγαλυτέρας σε 
έκταση και όγκο πληθυσμών κατά τον 20ον αιώνα αν αγνοήσουμε αυτόν τον 
παράγοντα. Διότι, όπως αναφέρει ο Τολστόι, η πορεία της ρωσικής 
επαναστάσεως και η τελική έκβασή της τελικά θα θεωρηθεί ότι εκαθορίσθη εν 
τέλει σε μεγάλο βαθμό από την θρησκευτική ιστορία και τον χαρακτήρα του 
ρωσικού λαού. Τα θρησκευτικά και τα πατριωτικά συναισθήματα των Ρώσων 
ήσαν πάντα στενά συνδεδεμένα και ακόμη και οι κοινωνικές και βιομηχανικές 
μεταρρυθμίσεις που επέβαλαν οι μπολσεβίκοι ή η αμυντική τους προσπάθεια 
στον Β΄Μεγάλο Πόλεμο δεν προχωρούσαν πλήρως μέχρι να ημπορέσουν να 
σχηματίσουν κάποια «συμμαχία» με τα θρησκευτικά συναισθήματα. Ο 
τύραννος Στάλιν ήνοιξε τις εκκλησίες, ώστε η «ακρωτηριασμένη» και απηνώς 
διωκομένη ρωσική εκκλησία να συνδράμει την προσπάθεια κατά της 
γερμανικής εισβολής. 

Προφανώς επίσης είναι εξόχως κρίσιμο, για να ερμηνεύσουμε αρτίως την 
σημερινή πορεία της Ρωσίας και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μέλλον της, να 
συνεκτιμούμε λεπτομερώς τις εθνολογικές – εθνοφυλετικές παραμέτρους και 
να μελετούμε τους προδήλους ή αφανείς εθνολογικούς λόγους. Επ΄αυτού του 
ζητήματος υπήρξαν και ακόμη υφίστανται  δύο ευρείες ομάδες  συγγραφέων. 
Η μία βεβαιώνει ότι ο ρωσικός λαός είναι τόσον πολύ Μογγόλος στο αίμα και 
Ασιάτης στο πνεύμα του ώστε ανέκαθεν ήταν και είναι ανίκανος να εκτιμήσει ή 
να υιοθετήσει πράγματι τον πολιτισμό του δυτικού κόσμου. Η ομάς αυτή έχει 
εγκολπωθεί το απόφθεγμα: «Ξύστε έναν Ρώσο και θα βρείτε ένα Τάταρο», με 
το οποίο επισημαίνεται ότι η εμφάνιση του δυτικού πολιτισμού στην Ρωσία 
αποτελεί κατ’ ουσίαν ένα επένδυμα τόσο λεπτό και εύθραυστο, το οποίον 
κατακερματίζεται στον πρώτο τραχύ χειρισμό και αναδεικνύει  τον ανατολίτη 
ημιβάραβαρο που εκρύπτετο από κάτω. Έτσι κάποιοι επέμεναν και επιμένουν  



ότι είναι μάταιο να περιμένουμε από τους Ρώσους να εισέλθουν στην φερ΄ 
ειπείν «αδελφότητα» των δυτικών εθνών, καθώς όπως ο εγγύς γείτων και 
έκπαλαι συγγενής τους με μογγολικές καταβολές Τούρκος, είναι 
προκαθορισμένοι από τα υφέρποντα ακατάπαυστα χαρακτηριστικά της φυλής 
να παραμείνουν κατ’ ουσίαν αλλοφυλοι και ανατολίτες. Οι προσδοκίες που 
εγεννήθησαν στην μετασοβιετική περίοδο από την αντιπροσωπευτική 
δημοκραστική διακυβέρνηση και την «δυτική» κοινωνική ζωή είναι 
ουσιαστικώς ανυπόστατες καθώς αυτά τα δρώμενα είναι αδύνατον να 
αφομοιωθούν από την  μάζα του ρωσικού λαού, στην οποίαν ένας ανατολικός 
δεσποτισμός και μια ολιγότερο περίπλοκη κοινωνική οργάνωση είναι από την 
φύση του συμπαθέστερα.  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που αρνούνται ότι το αρχέγονο 
φινλανδικό και το ταταρικό αίμα  του ρωσικού πληθυσμού επηρεάζουν 
ουσιαστικά τον χαρακτήρα του. Δηλώνουν ότι τα σλαβικά στοιχεία κυριαρχούν 
σε μεγάλο βαθμό ώστε να θεωρηθούν ως  όμαιμοι αδελφοί με τους Κέλτες και 
τους Τεύτονες, άρα  και κληρονόμοι της κληρονομίας των λοιπών Αρίων 
λαών, οπότε είναι βέβαιον ότι θα μοιραστούν το κοινό τους πεπρωμένο. Και 
ως το ιστορικώς νεότερο μέλος της ινδοευρωπαϊκής οικογενείας των εθνών, 
μόλις έχει αρχίσει την ιστορική σταδιοδρομία του. Ο Έλλην και ο Ρωμαίος, ο 
Κέλτης και ο Τεύτων, έχουν κατακτήσει με την σειρά τους τον Κόσμο. Στην 
συνέχεια είναι η σειρά του Σλάβου να οδηγήσει τον πολιτισμό. Το μέλλον 
ανήκει σ' αυτόν. Στον Ρώσο που ζεί με αφανή πατριαρχική απλότητα, με μια 
εμπαθή στενή επαφή του με την πατρώα γη του, ενεργητικός και ζωηρός.  Σε 
αυτόν τον Λευκό άνθρωπο διάφοροι στοχαστές βλέπουν τον «επερχόμενο» 
οδηγητή, τον διάδοχο των Ταυτόνων στην κυριαρχία και στην πρόοδο του 
κόσμου. Η σταθερά ανατολική πορεία της ρωσικής κατακτήσεως προς τις 
ακτές του Ειρηνικού, καθώς και το Πανσλαβιστικό κίνημα που επεδίωκε να 
οργανώσει όλους τους λαούς σλαβικού αίματος υπό την ηγεμονία της Ρωσίας 
εθεωρήθησαν ως τα πρώτα δοκιμαστικά βήματα των Ρώσων στην 
μακροπρόθεσμο προσπάθεια της παγκοσμίου κυριαρχίας. 

Πρέπει βεβαίως να επισημανθεί ότι τα όνειρα των ρωσοφίλων και οι 
ανησυχίες εκείνων που πάσχουν από ρωσοφοβία έχουν κατά καιρούς 
διαλυθεί αιφνιδίως όπως στις αρχές του 20ου αιώνος μετά την συντριπτική 
ήττα της Ρωσίας στον ρωσοϊααπωνικό πόλεμο. Τότε η επίδειξη της απολύτου 
αναποτελεσματικότητος του πελωρίου στρατού και του ναυτικού της, η 
αποκάλυψη της γενικευμένης κρατικής διαφθοράς ανατολικού τύπου και η 
αποκάλυψη της βιομηχανικής ανεπαρκείας της κατέστησαν προφανές ότι : H 
Ρωσία η οποία πυροδοτούσε τον φόβο και την προσδοκία, ήταν ένα τεράστιο 
ψέμμα, ένα ευφυώς διατηρούμενο ψευδεπίγραφο τέχνασμα, χωρίς 
οργανωτικό ή ηθικό ενθουσιασμό, ούτε κατάλληλη λαϊκή νοημοσύνη, ούτε 
διαθεσίμους υλικούς πόρους για να υποστηρίξει τις προθέσεις της. 

Όσον για τους ισχυρισμούς εκείνων που θα αποπειραθούν να εξηγήσουν το 
μετασοβιετικό παρόν της Ρωσίας και συναρτούν το μέλλον της με 
εθνολογικούς λόγους, φαίνεται ότι τα γεγονότα που σχετίζονται με τέτοιους 
λόγους είναι τα ίδια αντικείμενο διαφωνίας. Όσον αφορά στις φυλετικές και 
εθνοτικές διαφορές και στα διάφορα στάδια του πολιτισμού, η σημερινή 
ρωσική ομοσπονδία είναι ίσως το πλέον ετερογενές έθνος-κράτος που 



υπήρξε ποτέ. 

Αυτή η μοναδική ανάμειξη και αντιπαράθεση των λαών εκτίθεται εάν επάνω 
σε έναν χάρτη της τεραστίοας Ρωσίας, τοποθετήσουμε, στις αντίστοιχες 
περιοχές τους, ακριβείς αποτυπώσεις που θα περιλαμβάνουν το ανάστημα, 
το χρώμα, την φυσιογνωμία και το παραδοσιακό φόρεμα των διαφόρων 
φυλών και εθνοτήτων που αποτελούν τον πελώριο  πληθυσμό της γιγαντιαίας 
χώρας. Υπάρχουν, μεταξύ πολλών άλλων, οι εξευρωπαϊσμένοι Λευκοί, 
Βορείου τύπου Ρώσοι των δυτικών επαρχιών και των πόλεων, οι φυλές του 
Άπω Βορρά που ομοιάζουν με τους Εσκιμώους, οι Μογγολικοί  και 
Μογγολοειδείς των νοτίων στεπών με το κιτρινωπό  δέρμα, οι λαοί της 
περιοχής των Ουραλίων, θύλακες Κούρδων,  Αρμενίων και Κιρκασιανών στα 
νότια σύνορα, δίπλα στις πλέον οικείες και τυπικές ρωσικές ομάδες των 
κεντρικών επαρχιών. Η μεθοδική μελέτη ενός εθνογραφικού χάρτη της 
Ρωσίας θα οδηγήσει στο εύλογο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ένας 
ομογενοποιημένος ρωσικός λαό, αλλά ότι ο πληθυσμός της Ρωσίας 
αποτελείται από εκπροσώπους όλων των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και 
της Βορείου Ασίας – ατελώς αφομοιωμένους και εθνικοποιημένους. Και αυτό 
το γεγονός καθιστά τις προβλέψεις για το μέλλον της Ρωσίας, που γίνονται 
από τους εθνοφυλετικής σκοπιάς, τόσο διαφορετικές. Εάν εστιαστεί η 
προσοχή του ερευνητή στην ευρωπαϊκή Ρωσία, το πρόβλημα γίνεται 
ολιγότερον περίπλοκο, αλλά σε καμία περίπτωση απλό. Δεν είναι εύκολο να 
καθορίσουμε την φυλετική σύνθεση των δυτικών Ρώσων. Βεβαίως δεν είναι 
καθαροί Σλάβοι, διότι ανθρωπολογικώς έχουν πάρα πολλά σημεία διαφοράς 
από τους Πολωνούς, τους Τσέχους και άλλους σλαβικούς λαούς. Επιπλέον  
αυτά τα σημεία διαφοράς δεν εξηγούνται από το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον 
των Ρώσων από τότε που διεχωρίσθησαν  από τους σλαβικούς συγγενείς 
τους, όπως ισχυρίσθηκαν αρκετοί Σοβιετικοί επιστήμονες. 

Η Ρωσία είναι μια τεραστία πεδιάς, απροστάτευτη από υψικόρυφες οροσειρές. 
Υπήρξε συνεπώς ιδιατέρως ανοικτή για εισβολές και προσέφερε μιαν εύκολη 
δίοδο για αμέτρητες μετακινήσεις λαών από την Ασία στην Ευρώπη. Στις 
προϊστορικές εποχές την διέσχισαν οι πρώτες μεταναστεύσεις των 
Αριοευρωπαίων. Στους ιστορικούς χρόνους οι Σκύθες, οι Γότθοι, οι 
Βούλγαροι, οι Πετσενέγκοι και οι Τάταροι ήσαν οι γνωστότεροι από τους 
λαούς που την κατείχαν για μακρές ή βραχείες περιόδους και έχουν αφήσει 
βιολογικές αποθέσεις οι οποίες αποτελούν στοιχεία στον σημερινό πληθυσμό 
των νοτίων στεπών. «Από το φαινομενικό χάος της ρωσικής εθνολογίας», 
γράφει ο Leroy-Beaulieu, «εμφανίζονται σαφώς τρία βασικά στοιχεία, ο Φίνος, 
ο Τάταρος και ο Σλάβος, ο δε τελευταίος μέχρι τώρα απερρόφησε σε μεγάλο 
βαθμό τους άλλους δύο». Πρώτοι στην κατοχή της χώρας εμφανίζονται οι 
Φίνοι, δηλαδή  οι Πρωτο-Φιλανδοί, ένας Τουρανικός ή εν μέρει Μογγολοειδής 
λαός ασιατικής προελεύσεως, υψηλόκορμος, δολιχοκέφαλος και 
κοκκινότριχος - ξανθός. Από πολιτισμικής πλευράς ανήκαν στην Εποχή του 
Λίθου. Στις αρχές του 9ου  αιώνος κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
Ρωσία, αλλά ήδη οι Σλάβοι, εισέβαλαν από τα νοτιοδυτικά, έγιναν κύριοι στο 
δυτικό τμήμα και συνέχισαν την κατάκτησή τους προς Βορράν και Ανατολάς. 
Στα νοτιοανατολικά, μεταξύ της Μαύρης Θαλάσσης και των Ουραλίων, 
υπήρχαν ταταρικές φυλές διαφόρων ονομάτων, με τις οποίες οι γειτονικοί 
Φίνοι είχαν ελεύθερη επιμειξία. Κατά τους επόμενους τρεις αιώνες, οι Σλάβοι 



επεξέτειναν τις κατακτήσεις τους ανατολικώς προς τον Βόλγα και, εκτός από 
την Βαλτική ζώνη και σε περιπτώσεις απομονωμένων «φυλετικών νησίδων», 
απερόφησαν τους αρχγόνους Φινλανδούς. [Henri Jean Baptiste Anatole 
Leroy-Beaulieu, στο  τρίτομο έργο του «L'empire des tsars et les Russes» 
(1897-1898)] 

Όμως η Ρωσία επρόκειτο να προσλάβει μια νέα έγχυση ασιατικού αίματος :  
Τον δέκατο τρίτο αιώνα υπέστη εισβολή και κατάκτηση από τους Τατάρους 
και παρέμεινε υπό την κυριαρχία τους για περισσότερα από διακόσια έτη. 
Ενώ οι Τάταροι δεν επεχείρησαν να καταλάβουν την Ρωσία, αλλά την 
εκυβέρνησαν πέρα από τα ανατολικά της σύνορα, επηρέασαν την φυλετική 
σύνθεση του μελλοντικού Ρώσου με εκτεταμένη επιμειξία προς τους 
Φινλανδούς Ρώσους, που ήσαν οι γείτονές τους. Αυτές είναι, εν συντομία, οι 
σχέσεις των τριών βασικών συστατικών στοιχείων του πληθυσμού της 
Ευρωπαϊκής Ρωσίας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την επιπλέον προσθήκη ενός ακόμη  
στελέχους ασιατικού αίματος, αυτοί οι αιώνες της κυριαρχίας των Τατάρων 
επηρέασαν επιζημίως τους Ρώσους, δυσχεραίνοντες την φυσική πρόοδο του 
πολιτισμού τους και θραύοντες την στενή σχέση τους με τα λοιπά έθνη της 
Ευρώπης. Οδήγησαν την Ρωσία να στραφεί στην Ασία, στρέφουσα τα νώτα 
της στην βαρβαρότητα των κατακτητών της, ενώ  εστραγγάλισαν παγίως την 
εθνική της ανάπτυξη. Η καθυστέρηση της Ρωσίας εμφανίζεται εντονοτέρα  εάν 
την αντιπαραβάλλουμε με άλλους σλαβικούς λαούς, όπως οι Τσέχοι και οι 
Πολωνοί, οι οποίοι, με ανεπηρέαστο σλαβικό αίμα και υπό την καθοδήγηση 
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, ευρισκόμενοι σε στενή επαφή με τα άλλα 
έθνη της Ευρώπης  επέτυχαν, πριν από αιώνες, έναν υψηλό βαθμό 
πολιτισμού. 

Αυτά τα γεγονότα σχετικώς με την φυλετική σύνθεση του ρωσικού λαού και 
την καθυστερημένη ανάπτυξή του είναι υψίστης σημασίας και για την 
κατανόηση της θρησκευτικής του καταστάσεως. Ο ρωσικός χριστιανισμός 
σήμερα εξηγείται επαρκώς μόνον υπό το φως της καταγωγής και της ιστορίας 
του ρωσικού έθνους. Είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντικό να παρατηρήσουμε 
και να αντιληφθούμε ότι η ρωσική εθνική ζωή και ο ρωσικός χριστιανισμός 
ήρχισαν ταυτοχρόνως. Μέχρι το τελευταίο μέρος του 9ου  αιώνος, το έδαφος 
της ευρωπαϊκής Ρωσίας κατελήφθη από ανεξάρτητες φυλές, μεικτού 
φινλανδικού και σλαβικού αίματος. Δεν υπήρχε ένα ισχυρό κυβερνητικό 
κέντρο, καμία αίσθηση φυλετικής ενότητος, καμία αίσθηση κοινού 
πεπρωμένου, με άλλα λόγια, δεν υπήρχε κανένα ρωσικό έθνος μέχρι τότε. 



 

Εξετάζοντες την ρωσική ιστορία είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η 
ρωσική εθνική ζωή και ο ρωσικός Χριστιανισμός ήρχισαν ταυτοχρόνως. Μέχρι 
το τελευταίο μέρος του 9ου αιώνος, το έδαφος της ευρωπαϊκής Ρωσίας 
κατελήφθη από ανεξάρτητες φυλές αναμείκτου φινλανδικού και σλαβικού 
αίματος. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κυβερνητικό κέντρο, καμία αίσθηση φυλετικής 
ενότητος, καμία αίσθηση κοινού πεπρωμένου, με άλλα λόγια, κανένα ρωσικό 
έθνος. Δύο διεργασίες  συνεκόλλησαν αυτές τις ανεξάρτητες και μερικές φορές 
εχθρικές φυλές σε μιαν εθνική ενότητα.  

Η μία ήταν η στρατιωτική κατάκτηση από τον βορρά, από την Σκανδιναβία. Η 
άλλη η θρησκευτική κατάκτηση από το νότο, από την Κωνσταντινούπολη. 
Βίκινγκς-Νορμανδοί στρατιωτικοί τυχοδιώκτες εισέβαλαν στη Ρωσία, όπως 
έκαναν στην Γαλλία και στην Αγγλία και έγιναν σταδιακώς κύριοι της χώρας. Η 
εγκαθίδρυση της ηγεσίας του Ρούρικ το 862 θεωρείται ως η αρχή του ρωσικού 
έθνους. Αυτοί οι Νορμανδοί πρίγκιπες επέλεξαν το Νόβγκοροντ και αργότερον 
τον Κίεβο επί του Δνειπέρου ως πρωτεύουσά τους. Μετέφεραν τις 
κατακτητικές τους  αποστολές ακόμη και στις πύλες της Βασιλευούσης. 

Ένα μεγάλο αποστολικό έργο της βυζαντινής εκκλησίας ήταν ο 
προσηλυτισμός  των σλαβικών λαών. Πόσον ενωρίς ήρχισε αυτό είναι 
δύσκολο να εξακριβωθεί, αλλά από τον ένατο αιώνα ο Χριστιανισμός είχε 
καθιερωθεί μεταξύ των Μοραβών Σλάβων και ορισμένοι προσηλυτισμοί 
έγιναν μεταξύ των φυλών της νοτίου Ρωσίας. Υπήρχε μια χριστιανική 
εκκλησία στο Κίεβο, η οποία ήταν ένα κύριος βωμός της λατρείας του Περούν, 
μιας από τις σημαντικότερες θεότητες στην αρχέγονη σλαβική θρησκεία. 

Αλλά οι αδύναμες αποστολές μεταξύ των Ρώσων υπέστησαν μια πλήρη 
αλλαγή με την καθιέρωση της κυριαρχίας του Ρούρικ και των οπαδών του. 
Αναμφιβόλως αυτοί οι πρίγκιπες των Βίκινγκς εν μέρει για πολιτικούς λόγους 
υιοθέτησαν συντόμως τον Χριστιανισμό. Επίσης εσχημάτισαν γαμικές και 
πολιτικές συμμαχίες με τους Βυζαντινούς μονάρχες.  

Ο επίσημος εκχριστιανισμός της Ρωσίας εξεδηλώθη το 988. Εκείνο το έτος ο 
Βλαδίμηρος (Βαλνταμάρ) ενυμφεύθη την Βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα  



Πορφυρογένητη και εβαπτίσθη. Όπως συμβαίνει συχνά, η μετατροπή του 
ηγεμόνος εσήμανε την μετατροπή του έθνους. Όταν επέστρεψε στο Κίεβο, ο 
Βλαδίμηρος έφερε μαζί του χριστιανούς ιερείς και ιερά σκεύη και κειμήλια από 
την Κωνσταντινούπολη, με σκοπό να καταστήσει την πρωτεύουσά του κέντρο 
διαδόσεως της νέας πίστεώς του. Εσχεδίασε ένα δραματικό θέαμα ώστε να 
εντυπωσιάσει τους υπηκόους του, διότι έπρεπε να μεταβιβάσουν την υπακοή 
τους από τους παλαιούς θεούς τους στον Θεό των Χριστιανών. 

Το ξύλινον είδωλο του Περούν ατιμάσθηκε δημοσίως και ερρίφθη στον 
Δνείπερο. Κατόπιν όλος ο λαός του Κιέβου συνεκεντρώθη στις όχθες του 
ποταμού και με ένα σύνθημα  βυθίσθηκε στο νερό, το οποίον είχε καθαγιαστεί 
και ο πρίγκηψ και ο λαός του ενώ οι ιερείς στις ακτές εδιάβασαν τις ευχές της 
βαπτίσεως εξήλθαν από τον ποταμό χριστιανοί. Ο Χριστιανισμός κατέστη η 
αναγνωρισμένη θρησκεία του νέου έθνους. Ο Βλαδίμηρος και οι άμεσοι 
διάδοχοί του ηκολούθησαν αυτήν την επίσημη μεταστροφή των υπηκόων  
τους με υπολογισμένα μέτρα για να τους καταστήσουν αξίους Χριστιανούς. 
Εκάλεσαν ιεραποστόλους από την Κωνσταντινούπολη, έκτισαν εκκλησίες, 
μοναστήρια και σχολεία, ενεθάρρυναν την μετάφραση των ελληνικών 
θεολογικών έργων στα σλαβικά, τα οποία προσφάτως, μέσω ιεραποστολικής 
δράσεως, είχαν εξελιχθεί σε γραπτή γλώσσα. 

Έτσι φαίνεται ότι από την στιγμή που αυτοί οι Νορμανδοί ηγέτες αισθάνθηκαν 
ασφαλείς στο νέο τους θρόνο, εισήγαγαν μια νέα θρησκεία, η οποία έπρεπε 
να στηρίζει τον θρόνο, να λειτουργεί ως βάση συμμαχίας με την 
Κωνσταντινούπολη και ως φορεύς εισαγωγής του βυζαντινού πολιτισμού. Η 
εθνικότης και ο χριστιανισμός εξεκίνησαν από κοινού στνη Ρωσία, και η 
πολιτεία και η εκκλησία συνέπηξαν έκτοτε στενότατες σχέσεις. Έχουν μάλιστα 
θεωρηθεί ως διαφορετικές πτυχές του ίδιου του ρωσικού λαού. Μεταξύ των 
άλλων συγχρόνων λαών ουδείς διετήρησε εθνικά και θρησκευτικά 
συμφέροντα τόσον στενώς συνδεδεμένα. Αυτό υποδηλώνεται από τη χρήση 
του όρου «Αγία Ρωσία» και από την διάθεση των Ρώσων ιστορικών να 
δώσουν θρησκευτικό χρωματισμό σε κάθε σημαντικό γεγονός και να 
συντάξουν παραλληλισμούς μεταξύ της ζωής της Ρωσίας και της εβραϊκής 
θεοκρατίας. 

Πρέπει να σημειωθεί σχετικώς με την εισαχθείσα θρησκεία στην Ρωσία ότι, 
δεν επρόκειτο γιά τον αρχέγονο χριστιανισμό της Αποστολικής Περιόδου, 
αλλά γιά τον επίσημο και χαλυβδωμένο χριστιανισμό της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας του δεκάτου αιώνος. Αποτελούσε ένα σύστημα δόγματος 
πίστεως και έναν κώδικα ηθών που έπρεπε να υιοθετηθούν - αλλά 
προφανέστερον γιά τους βάρβαρους Ρώσους, συνίστατο σε παραδόσεις και 
τελετές που έπρεπε να τηρηθούν, σε εορτές και νηστείες που έπρεπε να 
τελούνται ευλαβικώς, σε αγιασμούς  και εκκλησιαστικές εισφορές που έπρεπε 
να καταβληθούν.  

Η πειθαρχία αυτή είχε αναμφιβόλως την αξία της στην θρησκευτική 
εκπαίδευση ενός ακατεργάστου λαού, αλλά έτεινε συνεχώς να σφετερίζεται 
την θέση των ουσιωδών αληθειών του χριστιανισμού και, προσελκύουσα την 
προσοχή του αμαθούς πιστού, εσκίαζε την πραγματική έννοια του ευαγγελίου. 
Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο καθαρός, πρωτόγονος Χριστιανισμός εξετόπισε 



τον κλασικό πολυθεϊσμό, ο οποίος, παρά τις αυτοκρατορικές προσπάθειες να 
τον αναβιώσει, ήταν ήδη ετοιμοθάνατος. 

Αλλά στη Ρωσία ένας λιγότερο ζωηρός τύπος χριστιανισμού, υπό κυβερνητική 
καθοδήγηση, επεδίωξε να εκτοπίσει μια ζωντανή, αυξανομένη ιθαγενή 
θρησκεία. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο : Ενώ ο παρακμιακός 
πολυθεϊσμός του σκεπτικιστή Ρωμαίου επηρέασε ελαφρώς τον Χριστιανισμό 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο ζωηρός παγανισμός του απλοϊκού Σλάβου 
εχρωμάτισε την αντίληψή του για κάθε χριστιανικό δόγμα και ιεροτελεστία. 
Απετέλεσε το υπόβαθρο επί του οποίου απετύπωσε τη νέα θρησκεία. Έδωσε 
μορφή και σε κάποιον βαθμό περιεχόμενο στα νέα δόγματα. Με τις αναλογίες 
του εξήγησε το νόημα των χριστιανικών μυστηρίων και τελετών.  

Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Χριστιανισμό της πρώτης γενεάς των Ρώσων 
Χριστιανών, αλλά, λόγω της ακινησίας της ρωσικής φύσεως, η κατάσταση 
αυτή κατέστη σε μεγάλον βαθμό μόνιμος. Έτσι ένας μυημένος και 
προσεκτικός μελετητής της Ρωσίας, όπως ο περιβόητος σλαβολόγος 
ιστορικός Henri Jean Baptiste Anatole Leroy-Beaulieu, περιέγραψε ως εξής 
τον διαχρονικό ρωσικό χαρακτήρα: 

«Ο χριστιανισμός κατάφερε πράγματι να απομακρύνει από την ψυχή 
του Ρώσου τα ονόματα και την μνήμη των εθνικών θεών, αλλά δεν 
ήταν τόσον επιτυχημένος ώστε να σφραγίσει επάνω της τα ιδικά του 
δόγματα και τις πεποιθήσεις. Ο παλαιός παγανισμός και η νέα 
διδασκαλία αποτελούν δύο χωριστά στρώματα, τα οποία 
διακρίνονται σαφώς μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνον ότι οι 
τελετουργικές τελετουργίες έχουν διατηρηθεί σε κάποια μέρη - το ίδιο 
το πνεύμα της παγανιστικής ζωής είναι ακόμη ζωντανό, υπό μιαν 
επίστρωση του Χριστιανισμού». 

Λόγω αυτών των αναμφισβήτητων επιβιώσεων του παγανισμού στον 
βυζαντινογενή ρωσικό χριστιανισμό, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε την 
αρχέγονο θρησκεία των Σλάβων. Όπως και εκείνη των  άλλων Αρίων λαών 
είναι μια προέκταση της λατρείας της φύσεως. αλλά παρουσιάζει μια μορφή 
πλέον πρωτόγονη από αυτήν των άλλων κλάδων της Αρίας οικογενείας. Είναι 
ένας άκομψος πολυθεϊσμός, στον οποίον οι θεότητες αντιπροσωπεύουν 
απλώς τις δυνάμεις και τις δραστηριότητες της φύσεως. Δεν περιέχει ακόμη 
κάποια φιλοσοφία, ηθική ή κοσμολογία καθαρώς μυθική. Οι δύο αρχαιότεροι 
θεοί, όπως αυτοί των Ελλήνων, αντιπροσώπευαν την γη και τον ουρανό.  

Όταν ήλθε σε επαφή με τον Χριστιανισμό, η ρωσική θρησκεία περιελάμβανε 
πίστη σε έναν μακρό κατάλογο θεών και ημίθεων. Αυτοί προσέλαβαν τον 
χωριστό χαρακτήρα τους από τις πτυχές της φύσεως με τις οποίες εγνώριζαν 
οι άνθρωποι, το έδαφος, το κλίμα, το τοπίο, την χλωρίδα και την πανίδα. 

Ο σημαντικότερος στο Πάνθεον ήταν ο Περούν, ο θεός του πυρός και 
κατασκευαστής του κεραυνού. Υπήρχαν ηλιακές θεότητες, μερικές από αυτές 
έχουσες κάποιαν ομοιότητα με τον Απόλλωνα, μια θεά της γονιμότητος, και 
θεοί των ανέμων και των ποταμών. Εκτός από τέτοιες θεότητες, που 
αντιπροσώπευαν τις προσωποποιημένες δυνάμεις της φύσεως, υπήρχαν 



ημίθεοι, γίγαντες και δράκοντες, ιερά δένδρα, φυτά και ζώα.  

Εκτός από αυτά, υπήρχαν καλά και κακά ξωτικά, γνώμοι και νεράιδες, 
φαντάσματα τελώνια. Αν και αυτά δεν ήσαν ίσως αντικείμενα λατρείας υπό 
στενήν έννοια, δεν έπρεπε να αγνοηθούν, καθώς έφερναν καλή ή κακή τύχη 
στον αγρότη, στον κυνηγό ή στην νοικοκυρά. Σχετικώς με αυτά υπάρχουν 
ακόμα ατέρμονα λαϊκά παραμύθια που οι Ρώσοι τα αφηγούνται έως τώρα, 
παρέχοντες  στα παιδιά μιαν έκσταση φόβου και απολαύσεως. 

Η επικρατούσα πίστη στις μάγισσες και στα κακούργα πνεύματα καταδεικνύει 
μια σκοτεινή πλευρά της σλαβικής θρησκείας και επρόκειτο να προσφέρει  
στον Χριστιανισμό της Ρωσίας μια παράξενη συμμαχία με τη μαγεία. Πέραν 
πάσης αμφιβολίας  οι Σλάβοι, όπως και οι άλλοι Άριοι, είχαν ελπίδα για μια 
μέλλουσα ζωή. Εάν αυτή εθεωρειτο ατέρμων ή όχι, είναι δύσκολο να 
καθοριστεί, αλλά ομοίαζε στην παρούσα ζωή. 

Ο ανεξέλικτος  χαρακτήρ της θρησκείας τους υποδεικνύεται περαιτέρω από το 
γεγονός ότι δεν είχαν ιερατική κάστα, κανένα ναό, κανένα πάγιο σύστημα 
θυσίας ή λατρείας. Ο πατήρ του οίκου ή ο αρχηγός της οικογενείας ενεργούσε 
ως ιερεύς. Οι σαμάνοι και οι μάγοι  αφθονούσαν και ήσαν το μέσον 
επικοινωνίας με τους θεούς, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή.  

Τέτοια, ήταν  σε γενικές γραμμές, η πίστη των Σλάβων στον δέκατον αιώνα 
και με αυτήν ανεμίχθησαν τα δόγματα και οι λειτουργικές  χρήσεις που έφεραν 
οι ιεραποστόλοι από την Κωνσταντινούπολη, σε έναν τεράστιο και  σχεδόν 
τερατώδη συνδυασμό. 

 

Λόγω των αναμφισβήτητων επιβιώσεων του παγανισμού στον βυζαντινογενή 
ρωσικό χριστιανισμό, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε την αρχέγονο θρησκεία 
των Σλάβων. Όπως και εκείνη των  άλλων Αρίων λαών είναι μια προέκταση 
της λατρείας της φύσεως, αλλά παρουσιάζει μια μορφή πλέον πρωτόγονη 
από αυτήν των άλλων κλάδων της Αρίας οικογενείας.  

Είναι ένας άκομψος πολυθεϊσμός, στον οποίον οι θεότητες αντιπροσωπεύουν 



απλώς τις δυνάμεις και τις δραστηριότητες της φύσεως. Δεν περιέχει ακόμη 
κάποια φιλοσοφία, ηθική ή κοσμολογία καθαρώς μυθική. Οι δύο αρχαιότεροι 
θεοί, όπως αυτοί των Ελλήνων, αντιπροσώπευαν την γη και τον ουρανό.  

Όταν ήλθε σε επαφή με τον Χριστιανισμό, η ρωσική θρησκεία περιελάμβανε 
πίστη σε έναν μακρό κατάλογο θεών και ημθέων. Αυτοί προσέλαβαν τον 
χωριστό χαρακτήρα τους από τις πτυχές της φύσεως με τις οποίες εγνώριζαν 
οι άνθρωποι, το έδαφος, το κλίμα, το τοπίον, την χλωρίδα και την πανίδα. 

Ο σημαντικότερος στο Πάνθεον ήταν ο Περούν, ο θεός του πυρός και 
κατασκευαστής του κεραυνού. Υπήρχαν ηλιακές θεότητες, μερικές από αυτές 
έχουσες κάποιαν ομοιότητα με τον Απόλλωνα, μια θεά της γονιμότητος, και 
θεοί των ανέμων και των ποταμών.  

Εκτός από τέτοιες θεότητες, που αντιπροσώπευαν τις προσωποποιημένες 
δυνάμεις της φύσεως, υπήρχαν ημίθεοι, γίγαντες και δράκοντες, ιερά δένδρα, 
φυτά και ζώα. Εκτός από αυτά, υπήρχαν καλά και κακά ξωτικά, γνώμοι και 
νεράϊδες, φαντάσματα και τελώνια.  

Αν και αυτά δεν ήσαν ίσως αντικείμενα λατρείας υπό στενήν έννοια, δεν 
έπρεπε να αγνοηθούν, καθώς επέφεραν καλή ή κακή τύχη στον αγρότη, στον 
κυνηγό ή στην νοικοκυρά. Σχετικώς με αυτά υπάρχουν ακόμα ατέρμονα λαϊκά 
παραμύθια που οι Ρώσοι τα αφηγούνται έως τώρα, παρέχοντες  στα παιδιά 
μιαν έκσταση φόβου και απολαύσεως. 

Η επικρατούσα πίστη στις μάγισσες και στα κακούργα πνεύματα καταδεικνύει 
μια σκοτεινή πλευρά της σλαβικής θρησκείας και επρόκειτο να προσφέρει  
στον Χριστιανισμό της Ρωσίας μια παράξενη συμμαχία με τη μαγεία. Πέραν 
πάσης αμφιβολίας  οι Σλάβοι, όπως και οι άλλοι Άριοι, είχαν ελπίδα για μια 
μέλλουσα ζωή. Εάν αυτή εθεωρειτο ατέρμων ή όχι, είναι δύσκολο να 
καθορισθεί, αλλά ομοίαζε στην παρούσα ζωή.  

Ο ανεξέλικτος  χαρακτήρ της θρησκείας τους υποδεικνύεται περαιτέρω από το 
γεγονός ότι δεν είχαν ιερατική κάστα, κανένα ναό, κανένα πάγιο σύστημα 
θυσίας ή λατρείας. Ο πατήρ του οίκου ή ο αρχηγός της οικογενείας ενεργούσε 
ως ιερεύς. Οι σαμάνοι και οι μάγοι  αφθονούσαν και ήσαν το μέσον 
επικοινωνίας με τους θεούς, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή.  

Τέτοια, ήταν  σε γενικές γραμμές, η πίστη των Σλάβων στον δέκατον αιώνα 
και με αυτήν ανεμίχθησαν τα δόγματα και οι λειτουργικές  χρήσεις που έφεραν 
οι ιεραποστόλοι από την Κωνσταντινούπολη, σε έναν τεράστιο και  σχεδόν 
τερατώδη συνδυασμό. 

Η ετοιμότης με την οποίαν οι Ρώσοι υιοθέτησαν προσφόρως τον Χριστιανισμό 
είναι ενδεικτική της αρχικής επιφανειακής τους κατανοήσεως περί την νέα 
θρησκεία. Δεν είδαν την ουσιαστική της εχθρότητα προς την παλαιά τους 
πίστη και δεν αντεστάθησαν όπως οι Ρωμαίοι και οι Σάξωνες. Η ρωσική 
εκκλησία δεν έλαβε «βάπτισμα αίματος», δεν διήλθεν από το μαρτύριο για να 
θριαμβεύσει.  



Κατά την διοίκηση του Βλαντιμίρ, το έθνος υπεβλήθη συλλογικώς σε 
βάπτισμα. Ο παλαιός πολυθεϊσμός αιφνιδίως εφάνη χλωμός και εξηφανίσθη 
εμπρός από την νέα πίστη. Αλλά η νίκη του ευαγγελίου ήταν εύκολη, ακριβώς  
επειδή ήταν αβαθής. 

Ο χριστιανισμός που προσέλαβαν οι Ρώσοι δεν διετάραξε επαρκώς τις 
παλαιές τους ιδέες ή τους τρόπους σκέψεως και ζωής τους, ώστε να διεγείρει 
αποφασιστική αντίσταση. Τόσον ολίγον κατενόησαν την φύση του, ώστε 
υιοθετούντες τις μορφές του χριστιανισμού παρέμειναν παγανιστές στην 
σκέψη και στο συναίσθημα.  

Έχει προταθεί ως ερμηνεία ότι, η ασαφής και υπανάπτυκτος κατάσταση της 
ιθαγενούς θρησκείας τους, κατέστησε ευκολοτέρα την συγχώνευσή της σε μια 
άλλη πίστη πλέον ανεπτυγμένη από πλευράς κατηχήσεως και λειτουργικής.  

Οι πρώτοι Ρώσοι πιθανώς είδαν στο πλήρες σύστημα του Χριστιανισμού την 
επεξεργασία των ιδικών τους ατελώς καθορισμένων θρησκευτικών 
αντιλήψεων και τελετουργιών. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν ένα 
είδος ειδωλολατρικού χριστιανισμού, σε μεγάλο βαθμό πολυθεϊστικού ως 
προς την ουσία του, αν και χριστιανικού ως μορφή. 

Υπήρξε σαφής και πρόδηλος η δυαδικότης στη θρησκεία και στην 
θρησκευτικότητα του ρωσικού λαού, όπου η αρχαία θρησκεία επεβίωσε επί 
πολλούς αιώνες στα τραγούδια του, στις παραδόσεις του, στις λαϊκές του 
ιστορίες, στην εθνική  φαντασία του. Έτσι αυτός ο λανθάνων, ασυνείδητος 
παγανισμός στον Ρώσο χωρικό εκαλλιεργήθη με λίαν ενδιαφέροντες τρόπους. 
Ένας από τους συνηθεστέρους ήταν η μετάδοση των χαρακτηριστικών των 
παλαιών θεοτήτων στους χριστιανούς Αγίους.  

Ο Περούν, ο θεός του πυρός, του πολέμου και της βροντής, επανεμφανίζεται 
ως ο Προφήτης Ηλίας, του οποίου το φλογερό άρμα, που οδηγείται στον 
ουρανό πιστεύεται ότι προκαλεί την βροντή. Ο Βελές, ο ρωσικός Απόλλων, 
επεβίωσε υπό το προσχηματικό πρόσωπο του Αγίου Βλασίου. Πολλές από 
τις έννοιες που αφορούσαν την Λόντο, την «ρωσική Αφροδίτη», 
μετεφέρθησαν στην Παναγία. Ο θεός που ήταν ο προστάτης της γεωργίας και 
ο προστάτης των παιδίων συνεχωνεύθησαν  στον Άγιο Νικόλαο, τον 
δημοφιλέστερον Άγιο στο ρωσικό εορτολόγιο. Για αυτόν λέγεται ευρέως ότι 
«θα διαδεχθεί τον Θεό όταν ο Θεός γεράσει».  

Οι αρχαίοι ημίθεοι έχουν επίσης επιβιώσει στους Αγίους Γεώργιο και 
Δημήτριο, όπως και στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που είναι όλοι τους ήρωες 
πολεμικών περιπέτειων. 

Αλλ’  ίσως η πλέον εντυπωσιακή απεικόνιση της παγανιστικής αισθήσεως 
μεταξύ των Ρώσων φαίνεται στην πίστη τους στα μαγικά «ξόρκια» και στην 
μαγία γενικότερον. Μέχρι την ανταρσία των μπολσεβίκων, σχεδόν κάθε χωριό 
είχε  τον μάγο του και οι χωρικοί τον επλήρωναν για να εκφράσει τις μαγικές 
επωδούς του ως φυλακτήρια γιά τα βοοειδή ή τις εσοδείες τους, αφού είχαν 
επίσης ευλογηθεί από τον ιερέα.  



Ο Sir Donald Mackenzie Wallace (1841 –1919), ο σπουδαίος Σκώτος 
διπλωμάτης, συγγραφεύς, εκδότης και δημοσιογράφος, δημιουργός μιας 
εξαιρετικής μελέτης με τίτλον «Ρωσία», επιβεβαιώνει ότι πολλοί Ρωσο-
Φιλανδοί δεν είχαν ποτέ καταφέρει να διακρίνουν την θρησκεία από την 
μαγεία.  

Η ιερά ακολουθία και άλλες τελετουργίες της εκκλησίας αντανακλούν στην 
ρωσική ψυχή, με την βαθυτάτη ευλάβειά της,  ως μια αποδεκτή και «νόμιμος» 
μορφή ισχυράς επικλήσεως που σκοπόν έχει να αποτρέψει το κακό και να 
φέρει καλή τύχη.  

Ο Γάλλος σλαβολόγος - ρωσολόγος ιστορικός Henri Jean Baptiste Anatole 
Leroy-Beaulieu εδήλωνε ευστοχότατα ότι «γιά τον Ρώσο της κολοσσιαίας 
ρωσικής υπαίθρου ο ιερεύς είναι πρωτίστως αυτός που γνωρίζει τις ιερές 
μορφές επικλήσεως με τις οποίες επηρεάζει τις ουράνιες δυνάμεις. Ο Χριστός 
του φαίνεται ως ο ισχυρότερος και πιο καλοπροαίρετος από όλες τις 
επικαλούμενες οντότητες και ο Θεός Πατήρ ως ο Ανώτερος Μάγος». 

 

Η υφέρπουσα εμμονή των ειδωλολατρικών ιδεών μεταξύ των Ρώσων 
αποκαλύπτεται περαιτέρω ιστορικά από την ευκολία με την οποία οι αγρότες 
τους, όταν έγιναν άποικοι μεταξύ των ειδωλολατρικών φυλών κατά μήκος των 
συνόρων της Σιβηρίας, υιοθέτησαν άμεσα και αβίαστα τα θρησκευτικά έθιμα 
των γειτόνων τους. Προσκύνησαν στους ναούς του βουδισμού και 
τοποθέτησαν παγανιστικά ειδώλια  δίπλα στις εικόνες τους, χωρίς να 
εγκαταλείψουν τις χριστιανικές τους συνήθειες ή να βιώσουν κάποια ζωντανή 
αίσθηση ασυμφωνίας. Όπως παρετήρησε ένας δυτικός εθνολόγος «Φαίνεται, 
ότι ο Ρώσος αγρότης, μόλις εξήλθε από τον  παγανισμό, υπήρξε πάντοτε 
έτοιμος να υποτροπιάσει, αν δεν υπήρχε  κάποιο ισχυρό χέρι για να τον 
κρατήσει». 

Πολύ καιρό αφότου ο Χριστιανισμός είχε γίνει η αναγνωρισμένη θρησκεία του 
έθνους, η Ρωσία παρέμεινε ένα ιεραποστολικό πεδίο για τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως. Οι μοναχοί και ιερείς που απέστελε εκεί 
δεν ήσαν μόνον διδάσκαλοι της θρησκείας, αλλά και πρωτοπόροι του 
πολιτισμού. Εδίδαξαν ηπιοτέρους τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς και 



καλυτέρους νόμους στις αγενείς και τραχείς σλαβικές φυλές. Από αυτή την 
άποψη, αν και με μικροτέρα επιτυχία, επανέλαβαν το ευγενές έργο των 
ιεραποστόλων που απέστειλαν οι παπικοί στα γερμανικά έθνη. Όμως, ενώ 
κάθε βήμα στην οργάνωση των τεκτονικών εκκλησιών εχρησίμευε για την 
εδραίωση ενός ισχυροτέρου δεσμού εκκλησιαστικής εξαρτήσεως από την 
Ρώμη, τα στάδια της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Ρωσία ήσαν κατά 
πολλά βήματα εγγύτερα στην πλήρη ανεξαρτησία της από την 
Κωνσταντινούπολη. Το γεγονός αυτό είναι γεμάτο με σημαντικότατες 
συνέπειες. Όμως αυτός ο σταδιακός χωρισμός από την «μητέρα εκκλησία» 
δεν εσυνοδεύθη από αποξένωση.  

Κάθε βήμα προς την εκκλησιαστική ανεξαρτησία είχε εγκριθεί και ευλογηθεί 
από τον Πατριάρχη. Το ιεραποστολικό στάδιο της ρωσικής εκκλησίας 
διήρκεσε επί αιώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλοι οι 
μητροπολίτες της και πολλοί από τους επισκόπους και ιερείς της ήσαν 
Έλληνες και οι Ρώσοι δεν έκαναν τίποτα καλύτερο από το να αναπαράγουν  
με ημικάρβαρο και μεθοριακό τρόπο την ζωή της βυζαντινής εκκλησίας. 

Αλλά η κατοχή της Κωνσταντινουπόλεως από τους Λατίνους κατά το πρώτο 
ήμισυ του δέκατου τρίτου αιώνος και οι επόμενοι αιώνες της κυριαρχίας των 
Τατάρων στην Ρωσία, έτειναν να διακόψουν την επικοινωνία με την 
Κωνσταντινούπολη και συνεπώς να βοηθούν την ρωσική εκκλησία να 
αποκτήσει απαρτιωμένη αυτονομία. Η χειροτονία του μητροπολίτη Ιωνά, το 
1448, όχι από τον Πατριάρχη όπως μέχρι τότε, αλλά από μια σύνοδο Ρώσων  
επισκόπων, καθώς και ολίγον αργότερον η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, 
σηματοδοτούν μιαν εποχή αναπτύξεως της ανεξαρτησίας της εκκλησίας. Η 
ανεξαρτησία αυτή ολοκληρώθηκε όταν, το 1589, ο Πατριάρχης της 
Κωνσταντινουπόλεως, σε επίσκεψή του στην Ρωσία, εκλήθη από τον Τσάρο 
να ανυψώσει τον μητροπολίτη της Μόσχας στον βαθμό του Πατριάρχη και 
εξουσιοδότησε την Ρωσική Ιερά Σύνοδο να εκλέξει και να ανακηρύξει τους 
διαδόχους του.  

Για να αποκτήσει έναν Πατριάρχη, η ρωσική εκκλησία απέκτησε όχι μόνον 
πλήρη εκκλησιαστική αυτονομία, αλλά ολοκλήρωσε και την ιεραρχική της 
ανάπτυξη. Η Μόσχα ομιλούσε τώρα ως «Νέα Ρώμη» και ο Πατριάρχης της 
εθεωρήθη ότι έχει πάρει την θέση του Πατριάρχη της Ρώμης (Πάπα), ο οποίος 
πιστεύεται ότι κατέστη απελπιστικώς αιρετικός. Έτσι, στην θεωρία της 
ανατολικής εκκλησίας, απεκατεστάθη ο αρχικός αριθμός των πατριαρχείων 
(πέντε). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της ρωσικής μοναρχίας από την 
συγκεχυμένη μάζα των ημι-ανεξαρτλητων πριγκηπάτων, ηγεμονιών και 
δημοκρατιών που αποτελούν τη Ρωσία του Μεσαίωνος, πρέπει να εντοπισθεί 
σε μεγάλον βαθμό στην επιρροή της εκκλησίας, της οποίας οι ιερείς 
βυζαντινής προελεύσεως ή η εκπαίδευση εδίδαξαν βραδέως στον ρωσικό 
λαό, (αρχικώς συμμέτοχο και λάτρη της ελευθερίας), τα βυζαντινά ιδεώδη της 
αυτοκρατορικής μοναρχίας. Ήταν η εκκλησία που διέσωσε το ρωσικό έθνος 
από την απόλυτο βαρβαρότητα και καταστροφή κατά τη διάρκεια της μακράς 
ταταρικής κυριαρχίας και αργότερον το εβοήθησε να αντισταθεί στις εδαφικές 
καταπατήσεις της βουλιμικής Πολωνίας. 



Ημπορεί να γίνει ένας ιδιαιτέρως ενδιαφέρων παραλληλισμός μεταξύ των 
σχέσεων του Πάπα με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της οποίας οι 
μονάρχες με την ενθάρρυνσή του, παρέλαβαν τον τίτλον «Καίσαρ» - «Keiser» 
και τους Αετούς των Καισάρων . και των σχέσεων του Πατριάρχη της 
Κωνσταντινουπόλεως με την «Αγία Ρωσία», της οποίας οι ηγεμόνες με την 
ενθάρρυνσή του ανέλαβαν τον τίτλο «Τσάρος», και τους Αυτοκρατορικούς 
Αετούς. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι εκκλησιαστές ανέπτυξαν τα ιεραποστολικά 
τους πεδία σε δύο μεγάλες αντίπαλες μοναρχίες. Η Αγία Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία και η «Αγία Ρωσία», ενεφανίσθησαν ως ενάγοντες ότι μία εξ 
αυτών ήταν ο αληθινός διάδοχος της «Χριστιανικής Αυτοκρατορίας» του 
Κωνσταντίνου και του Ιουστινιανού.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κυριαρχία των Τατάρων στην Ρωσία, που 
εξεκίνησε τον δέκατο τρίτον αιώνα και διήρκεσε μέχρι τον δέκατο έκτον, δεν 
παρέβλαψε μόνον την υλική και πολιτική εξέλιξή της, αλλά με την αποκοπή 
της από την ελευθέρα επαφή με τον πολιτισμό και τις επιρροές της 
Κωνσταντινουπόλεως και των εθνών της δυτικής Ευρώπης, την οδήγησε να 
υιοθετήσει ασιατικά ιδεώδη ζωής και διακυβερνήσεως. Κατά συνέπειαν, η 
Ρωσία δεν επηρεάσθηκε ούτε από την Αναγέννηση ούτε από την 
Μεταρρύθμιση. Αυτές οι έντονοι «ιστορικοί σπασμοί» που προεκάλεσαν την 
γέννηση της συγχρόνου εποχής ελάχιστα προβλήματα επέφεραν στην ζωή 
της Ρωσίας. Η καθυστερημένη ανάπτυξή της γίνεται αμέσως αντιληπτή 
εντυπωσιακή όταν συνειδητοποιούμε ότι το διαβόητο «βαρβαρικό τέρας», ο 
αδίστακτος και αιμοβόρος Ιβάν ο Τρομερός, ήταν σύγχρονος με την μεγάλη 
.... «καθωσπρέπει»  Βασίλισσα Ελισάβετ. 

Τίποτα δεν χαρακτηριστικτερον της ρωσικής εκκλησίας από την απόλυτο 
εξάρτησή της από την εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση. Ήταν και είναι μια 
κρατική εκκλησία με την πλέον ακραία έννοια. Το ιδανικό της σχέσεώς της με 
τον μονάρχη προήλθεν, όπως και πολλά άλλα πράγματα στη Ρωσία, από την 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι Πάπες ουδέποτε διέθεταν τόσον ισχυρά επιρροή 
στους δυτικούς αυτοκράτορες, όσον οι Πατριάρχες της Κωνσταντινουπόλεως 
στους δεσποτικούς μονάρχες τους.  

Οι Τσάροι επίστευαν ότι καταλαμβάνουν μια θέση στην εθνική τους εκκλησία 
παρομοία προς εκείνην που καταλαμβάνει ο Ιουστινιανός ή ο Λέων ο 
Εικονομάχος. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαιτέρως εμφανές στον Πέτρο τον Μέγα. 
Ένα από τα αποτελέσματα της επί μακρόν διαμονής του στην Δυτική Ευρώπη 
και της μελέτης του για την ευρωπαϊκή ιστορία υπήρξεν η χαλυβδίνη απόφασή 
του ότι, η αντιπαλότης μεταξύ Αυτοκράτορος και Πάπα, τόσον χαρακτηριστική 
στην ιστορία του Μεσαίωνος, δεν θα επαναληφθεί στην Ρωσία. 

Ο ισχυρός πατριάρχης Νίκων είχεν επί αρκετό καιρό επισκιάσει τον αδύναμο 
και ασθενικό πατέρα του Πέτρου και είχε προασπισθεί με τόλμη τα «ανώτερα 
του στέμματος» δικαιώματα της εκκλησίας. Συμβουλευόμενος την ιστορία και 
την εμπειρία του πατέρα του, ο Πέτρος απεφάσισε να αποτρέψει την 
εμφάνιση του οποιουδήποτε εκκλησιαστικού αντιπάλου στην διακυβέρνηση 
της αυτοκρατορίας του. Δεν ήταν ικανοποιημένος με ημίμετρα. Για να 
εμποδίσει τον Πατριάρχη να έλθει σε αντίθεση εξουσίας με τον Τσάρο, 
κατήργησε το Πατριαρχείο (!)  και το 1721 ίδρυσε την «Διοικούσα Ιερά 



Σύνοδο». Επειδή  καθόρισε τα μέλη της Συνόδου και ανεκήρυξε τον εαυτό του 
ως «Ανώτατο επικεφαλής», ουδείς ημπορούσε να αμφιβάλει ότι ο Τσάρος 
εσκόπευε να διαδεχθεί τον Πατριάρχη σε όλα εκτός από το όνομα. Στα 
εγκαίνια της Ιεράς Συνόδου, αναφέρεται πως ο Πέτρος είπε: 

«Εγώ είμαι ο πατριάρχης σας !», Και όμως τόσον άθλιο ήταν το πνεύμα του 
ρωσικού κλήρου ώστε δεν υπήρξεν αντίσταση κατά αυτής της καταχρήσεως 
της αυτοκρατορικής εξουσίας. Είναι αναμφισβήτητον ότι έκτοτε οι Τσάροι 
εθεώρησαν εαυτούς ως «εκ Θεού διοριζομένους» επικεφαλείς της εκκλησίας, 
άρα ως εκ τούτου ως έχοντες έναν οιονεί ιερό χαρακτήρα.  

Σε μια διάσημο ομιλία του Τσάρου Αλεξάνδρου του Β’ το 1887, εμπεριέχονται 
αυτά τα λόγια: «Ο νόμος του Κυρίου μας διδάσκει ότι οι άρχοντες διορίζονται 
και εχειροτονούνται  από τον ίδιο τον Θεό ... Ο άρχων βασιλεύς είναι η εικών  
του Θεού επί της γης». Ο ισχυρισμός αυτός είναι ισοδύναμος με εκείνον του 
Πάπα πως είναι ο επίγειος «εκπρόσωπος του Χριστού» (“Vicarius Cristi”) ! 

 

Με το ακόλουθο κείμενο περαίνεται η  σειρά ποικίλων κειμένων περιηγήσεως 
στις πολυεπίπεδες και πολυσύνθετες πτυχές της ρωσικής ιστορίας και του 
ρωσικού πολιτισμού, καθώς και των πολυποικίλων συσχετίσεών τους με τον 
Ελληνισμό. Όπως είδαμε, ο πολιτισμός της Ρωσίας υπέστη μια  καθυστέρηση 
λόγω της αιφνιδίας μαζικής εισροής μογγολικού  αίματος, λόγω της 
εκτεθειμένης θέσεως της χώρας στα ασιατικά σύνορά της και λόγω της 
μακραιώνου κυριαρχίας των Τατάρων. Μέχρι τον Πέτρο τον Μεγάλο, ήταν 
στραμμένη στην Ασία και είχε μικρά μόνον επαφή με τη Δυτική Ευρώπη, ενώ 
επί μακρόν μόνον ένα συγκριτικώς μικρό ποσοστό του πληθυσμού είχε 
εκπαιδευθεί καταλλήλως.  

Μετά τους μπολσεβίκους και την «κοινωνική μηχανική τους» ο ρωσικός λαός 
με την σοβιετική μαρξολενινιστική. αναγκαστική καθολική εκπάιδευση του, επί 
τέσσερες γενεές έχει μορφωθεί και αποκτήσει παγκόσμιο προοπτική, 
εξακολουθεί όμως σε μια πτυχή της λαοψυχολογίας του να παραμένει 
«μεσαιωνικός» στο συναίσθημα. 



Η ανάπτυξη της θρησκευτικής ζωής της Ρωσίας είχε επιβραδυνθεί επίσης από 
τις ίδιες επιρροές. Ακόμη και η σημερινή θρησκευτική κατάστασή της, μας 
φαίνεται ολιγότερον ακατανόητη όταν συνεκτιμήσουμε το πυρηνικό  
«μεσαιωνικό»  συστατικό της  - ως ένα οιονεί δρων μεταβατικό στάδιο μεταξύ 
του αρχαίου χριστιανισμού που προήλθε από το Βυζάντιο και της τελικής 
μορφής που προσλαμβάνει ο ρωσικός χριστιανισμός, καθώς απαρτιώνεται η 
εθνική ιδιοφυΐα των Ρώσων, προσαρμοζομένη καλύτερον στις ιδιαίτερες 
πνευματικές και ηθικές ανάγκες  που επιτάσσει η ρωσική  φύση και εθνική 
συγκρότηση . 

Πιθανόν δεν υπήρξεν άλλη εκκλησία που να αποδίδει τόσον μεγάλη σημασία 
στις τελετές και τις θρησκευτικές εορτές. Οι Ρώσοι, επίμονοι φορμαλιστές της 
θρησκευτικής λειτουργικής, δεν θα ημπορούσαν να είναι περισσότερον 
επίμονοι στην τήρηση  των θρησκευτικών παραδόσεων. Αυτό εξηγείται εν 
μέρει από το γεγονός ότι στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή τους οι Ρώσοι 
συνεχίζουν να έχουν μια σχεδόν ανατολίτικη αγάπη για την συμβατικότητα και 
την «τελετουργία». Ο Χριστιανισμός που παρέλαβαν από τους Βυζαντινούς 
διδασκάλους τους είχε ήδη αναπτύξει ένα εντυπωσιακό τελετουργικό και ένα 
περίπλοκο σύστημα θρησκευτικών παραδόσεων. Χωρίς αμφιβολία, ο 
Χριστιανισμός όπως επαρουσιάσθη στους πρωίμους Ρώσους, δεν ήταν τόσον 
δόγμα και ηθική, αλλά κυρίως σύνολον τελετουργικών πρακτικών και 
σκηνοθεσία. 

Δύο περιστάσεις είχαν συνδυαστεί για να διαιωνίζουν αυτήν την παρανόηση : 
Ο ευρύς αναλφαβητισμός του λαού και η απουσία Κηρύγματος. Με την  
άρνηση της θρησκευτικής διδασκαλίας, είτε από το βιβλίον είτε από τον 
άμβωνα, ο ρωσικός λαός εσυνέχισε, σε μεγάλο βαθμό, να αναγνωρίζει την 
θρησκεία με τις ορατές και ακουστικές εθιμοτυπίες, στις οποίες παρίσταται  
από καιρού σε καιρό. Αυτό, ενεθάρρυνε τις δεισιδαιμονίες που αποτελούσαν 
την αρχαϊκή του θρησκεία και οδήγησε συχνά σε διάσταση θρησκείας και 
ηθικής. 

 

Η λεπτολόγος σχολαστικότης του Ρώσου στο θέμα της θρησκευτικής μορφής 
είχε κάποιες τραγικές αποτυπώσεις : Όταν προέκυπτε μια φήμη ότι υπήρξε 
κάποια παρατυπία στην προετοιμασία του ιερού ελαίου που χρησιμοποιείται 
στην εκκλησία, ο λαός εξεγείρετο με μανία. Αντί να επιτρέψουν οποιεσδήποτε 
αλλαγές στη διατύπωση των λειτουργικών βιβλίων, παρόλον που οι αλλαγές 
αποκαθιστούσαν το νόημα σε άλλως ακατάληπτα χωρία, πολλά εκατομμύρια 
αγροτών απεσύρθησαν από την εκκλησία και υπέστησαν μιασωρεία διωγμών. 
Η ιδέα πολλών ήταν ότι, η λειτουργία είναι ένα είδος θρησκευτικής - μαγικής 
επικλήσεως, οπότε οιαδήποτε αλλαγή στην διατύπωσή της θα θα την 
καθιστούσε αναποτελεσματική. 

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στη ρωσική εκκλησία είναι μεταφράσεις 
σε ουσιαστικώς παλαιοσλαβική γλώσσα, λειτουργιών που προέρχονται από 
την Κωνσταντινούπολη. Η συνηθεστέρα αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο. Η εκκλησιαστική σλαβική, όπως λέγεται, είναι αρχαϊκή ρωσική 
και υπήρξε  μόνον μερικώς κατανοητή στον λαό. Η λειτουργία αποτελείται όχι 



μόνον από τα πράγματα που λέγονται ή άδονται από τον ιερέα και τον 
διάκονο, την χορωδία των ψαλτών και ενίοτε τον λαό, αλλά επίσης και από  
συμβολικές πράξεις, στάσεις και πομπές.  

Με αυτόν τον τρόπο οι αλήθειες του Ευαγγελίου προσφέρονται κατά κάποιον 
τρόπο «δραματοποιημένες» και διενεργούνται ώστε να προσελκύσουν τα 
θρησκευτικά συναισθήματα μέσω της οράσεως. Και στις ημέρες μας το  
ρωσικό εκκλησίασμα, συνιστάμενο κυρίως από άνδρες, στέκει ευλαβικό κατά 
τις απίστευτα μακρές ρωσικές λειτουργίες, ενώ η συνακόλουθη κόπωση των 
πιστών αποτιμάται ως  αποδεκτή υπηρεσία προς τον Θεό. 

Η κτηριοδομή και τα σχέδια των ρωσικών εκκλησιών ομοιάζουν με εκείνα της 
Κωνσταντινουπόλεως, ενώ ο ιδιάζων βολβοειδής θόλος που εμφανίζεται στις 
εκκλησίες τους αποτελεί μια βάρβαρη υποβάθμιση του ευγενούς θόλου της 
Αγίας Σοφίας. Η εικονομαχική διαμάχη ετελείωσε πριν από τον ευαγγελισμό 
της Ρωσίας και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία απεφάσισε να απαλλαγεί 
από όλα τα θρησκευτικά αγάλματα και να περιορίσει τις διακοσμήσεις της σε 
έργα ζωγραφικής και ψηφιδωτά.  
 
Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι οι ιερές εικόνες των ιεραποστόλων 
προεξένησαν βαθυτάτη εντύπωση στους πρώτους Ρώσους προσηλύτους. 
Αυτό απετέλεσε μια «πρόγευση» της μοναδικής σημασίας που επρόκειτο να 
έχει η ιερά εικών στην θρησκευτική ζωή του ρωσικού έθνους. Ένα  μύχιον 
πάθος για τις ιερές εικόνες, όχι ως έργα τέχνης, αλλά ως αφοσιωτικό κίνητρο, 
είναι ένα από τα πλέον διακριτά χαρακτηριστικά του Ρώσου Χριστιανού. 

Είναι, ωστόσον, ένα χαρακτηριστικό που μοιράζεται σε μεγάλο βαθμό με 
άλλους σλαβικούς λαούς. Σε πολλές ρωσικές εκκλησίες όχι μόνον όλα τα 
τειχία, αλλά και η επιφάνεια των κιόνων καλύπτονται πλήρως με σκηνές από 
την Βίβλο ή την ζωή των αγίων ή θρησκευτικών ηρώων. Και εκτός των  ναών 
συναντά πάλι κανείς την εικόνα παντού, στην θέση της τιμής, στην δεξιά 
πλευρά του οίκου, στα ξενοδοχεία και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στα 
πλοία, σε δημόσια κτίρια και γραφεία.  

Συχνά οι νυν στρατηγοί του Ερυθρού Στρατού  φωτογραφίζονται με περίτεχνα 
εικονίδια, ενώ συχνότερον ο μετασοβιετικός έφεδρος στρατιώτης φέρει  μια 
μικρά εικόνα της Παρθένου (ο ρωσικός λαός είναι πιστός «Παναγιολάτρης») ή 
κάποιου Αγίου στο σακίδιο του. 

Η αρχαιοτέρα ιερά εικών, η Παναγία του Βλαντιμίρ, υπήρξεν επί  σχεδόν χίλια 
έτη ένα πραγματικό χριστιανικό «παλλάδιον» και ο πολυτιμότερος θησαυρός 
του έθνους. Πιστεύεται ότι προεκάλεσε την απελευθέρωση της Ρωσίας από  
κάθε απελπιστική της κρίση, περιεφέρετο δε με ευλάβεια σε πομπή σε όλες 
τις μεγάλες εθνικές περιστάσεις. Ορισμένες εικόνες είναι γνωστές για τις 
θαυματουργές ιδιότητες τους και αποτελούν αντικείμενον προσκυνημάτων στα 
οποία συμμετέχουν εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι.  

Είναι αδύνατον για εμάς τους υπολοίπους να συλλάβουμε την εικονολατρική 
αφοσίωση του  Ρώσου. Αν είναι σε μιαν εκκλησία γονατίζει εμπρός της και την 
φιλεί ευλαβικώς. Αν είναι σε ένα σπίτι, την χαιρετά εισερχόμενος στο δωμάτιο. 



Είναι γιά αυτόν προφανώς κάτι περισσότερον από τη Βίβλο για τον 
προτεσταντή ή τον σταυρό για τον Ρωμαιοκαθολικό. Η θρησκευτική τέχνη της 
Ρωσίας προήλθεν από τους Βυζαντινούς και ευλόγως υπέστη τροποποιήσεις. 
Όπως και η θρησκευτική τέχνη της αρχαίας Αιγύπτου, μικράν έχει αισθητική 
αξία συνολικώς. Ο σκοπός της δεν είναι να εξυπηρετεί την αισθητική 
απόλαυση, αλλά να ενθουσιάζει τα θρησκευτικά συναισθήματα μέσω 
υποδείξεων.  

Οι ρωσικές εικόνες πρέπει να θεωρούνται πρωτίστως ως σύμβολα και 
δευτερευόντως ως εικόνες. Επίσης καταδεικνύουν στην πλειονότητά τους την 
έντονο επιρροή του μοναχισμού. Ο Σωτήρ, η Παναγία, οι Απόστολοι και οι 
Άγιοι εμφανίζονται συνήθως ως πεινώντες, ατάραχοι ασκητές. 

Κάθε ξένος ταξιδιώτης στην Ρωσία εντυπωσιάζεται από την επίσημο 
μεγαλοπρέπεια και την ωραιότητα των ψαλμών στις εκκλησίες. Δεν υπάρχει 
οργανική συνοδεία και οι χορωδίες αποτελούνται εξ ολοκλήρου από άνδρες 
και εφήβους. Ορθώς έχει ειπωθεί : «Δεν υπάρχει τίποτα που να ημπορεί να 
ζητηθεί από την ανθρωπίνη φωνή το οποίον δεν έχουν επιτύχει οι 
εκκλησιαστικές ρωσικές χορωδίες, οι οποίες αποκτούν με την σειρά τους 
αγγελική γλυκύτητα και λεπτότητα όσον και τρομακτική  μεγαλοπρέπεια, που 
σαρώνουν όλες τις πτυχές των θρησκευτικών συναισθημάτων. Δεν 
ανευρίσκεται ανάλογόν τους σε ολόκληρο την Ευρώπη.»   

Αυτή η υπεροχή στην μία τέχνη του άσματος αποδίδεται στην σλαβική 
ιδιοφυΐα για τη μουσική, στις ασυνήθιστα εκλεπτυσμένες φωνές των Ρώσων 
αοιδών και στο γεγονός ότι από την αρχή της η εκκλησία καλλιέργησε 
επιμελώς το άσμα και ενεθάρρυνε την εκπαίδευση των κληρικών σε αυτήν την 
τέχνη. Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος κάποιας ευτελούς ή 
κοσμικής μουσικής στους ναούς, υπάρχει μια επιτροπή της ρωσικής Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου, η οποία εξετάζει ενδελεχώς κάθε μουσική σύνθεση πριν αυτή  
χρησιμοποιηθεί.  

 
 



ΑΝΤΙ  ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Αυτή η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και τροχιοδεικτική μελέτη, αποτυπώνει τους 

σημαντικούς δεσμούς μεταξύ του Ρωσικού και του Ελληνικού Έθνους, αφενός 

ανιχνεύοντας με επιτυχία και σε βάθος την ιστορική διαδρομή, αφετέρου 

ψηλαφίζοντας με σέβας την πολιτιστική επαφή και βεβαίως αποκαλύπτοντας  

με ευστοχία τον θρησκευτικό καμβά, πάνω στον οποίο αποτυπώθηκε η 

πορεία των δύο λαών, μέχρι και σήμερα. Πολλές οι πτυχές που φωτίζει η 

παρούσα μελέτη, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των δύο Εθνών.  

Συμπερασματικά θα κρατούσα κυρίως το ότι, ο Χριστιανισμός ως μηχανισμός 

και πέραν της θρησκευτικής του υποστάσεως, φάνηκε χρήσιμος και στα δύο 

Έθνη, μια χρήσιμη πυξίδα θα έλεγα, για να ταξιδέψουν στις πολιτικές 

καταιγίδες στην πάροδο των χρόνων, κυρίως διότι χρησίμευσε ως Κιβωτός, 

μέσα στην οποία διαφυλάχθηκαν  εθνοφυλετικές παραδόσεις και μνήμες, 

έστω κι αν αυτό έγινε κάποιες φορές με κωδικό τρόπο. Και η χρησιμότης του 

αυτή, δεν έχει εκλείψει. 

Επίσης, ιστορικά διαφαίνεται και το επιβεβαιώνει η μελέτη ότι, το Ρωσικό 

Έθνος στηρίχθηκε σε Ελληνική πολιτιστική τροφή για να μεγαλώσει και να 

ακμάσει. Την θρέψη αυτή, συμπυκνωμένα, καταδεικνύουν και τα λόγια του 

εμβληματικού Ρώσου διανοουμένου Λέοντος Τολστόι που με χαρακτηριστική 

ειλικρίνεια μας λέει πως:  «Χωρίς ελληνομάθεια δεν υπάρχει παιδεία». 

Οι ρίζες φιλίας, συνεργασίας, πολιτισμού και θρησκείας μεταξύ των Ρώσων 

και των Ελλήνων δημιούργησαν ένα όμορφο δένδρο, ανθεκτικό στις πιέσεις 

του χρόνου κι έτσι ο   ισχυρός ελληνορωσικός δεσμός, δεν έσπασε ούτε και 

στην πρόσφατη ιστορία, όταν οι επιδιώξεις της Σοβιετικής Ενώσεως, με την 

μορφή κτηνώδους βίας της ένοπλης κομμουνιστικής εξεγέρσεως, 

αιματοκύλισε την ήδη ταλαιπωρημένη από τον Β’ΠΠ Ελλάδα, με την ευκολία 

και την αδιαφορία, που θυσιάζουν οι μεγάλες δυνάμεις τα μικρότερα κράτη, 

στον βωμό των πολιτικών τους συμφερόντων.  

Ακόμη και τότε, ακόμη κι αν υπήρξε ένα πάγωμα και μια αλληλο-καχυποψία 

στις σχέσεις των κρατών, ακόμη και εν μέσω της επιβαλλόμενης 

ψυχροπολεμικής καταστάσεως, οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί ανάμεσα 

στα δύο Έθνη άντεξαν, με την Ορθόδοξη Εκκλησία, να αποτελεί ουσιώδες 

συνδετικό υλικό, που διατήρησε ζωντανό τον δεσμό μέχρι την διάλυση της 

ΕΣΣΔ, οπότε και πάλι οι λαοί προσέγγισαν αλλήλους, με σχετική ευκολία και 

επιτυχία. 

Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα εχθρότητος ή ιστορικής δυσαρέσκειας των δύο 

λαών, μετά την πτώση του Σοβιετικού μπλοκ! Ρωσία και Ελλάδα, έχουν 

βιώσει διαφορετικά (ίσως και αντίθετα) τις ιστορικές εξελίξεις τα τελευταία 

διακόσια χρόνια.  

Αυτό όμως, δεν μειώνει την υφιστάμενη δυναμική. Θα επανέλθω εδώ, στα 

λόγια του μεγάλου Λέοντος Τολστόι, και θα θυμίσω την εναρκτήρια φράση 

από το σημαντικό μυθιστόρημά του «Άννα Καρένινα» όπου μας λέει: «Όλες οι 



ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια 

όμως, είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο».  

 

Η Ελλάδα βεβαίως, παραμένει συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ως εκ τούτου, ακολουθεί σε πολιτικό επίπεδο, τις επιταγές που 

επιβάλλει ο άλλοτε «ελεύθερος δυτικός κόσμος», επιταγές που την φέρνουν 

πολιτικά αντιμέτωπη με την σημερινή Ρωσία, συμμορφούμενη και η ίδια, στα 

διάφορα εμπάργκο και στις διάφορες κυρώσεις, που εφαρμόζονται εναντίον 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά την γνώμη μου, αδίκως αλλά και 

αυτοκτονικά.  

Οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ, αν είχαν κάποτε πραγματικό λόγο υπάρξεως, 

σήμερα είναι πλέον παρωχημένοι. Αλλά και οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, είναι 

οριζοντίως και καθέτως αναποτελεσματικοί.  

Όσο λοιπόν η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την νέα δυναμική που έχει προκύψει, 

σε οικονομικό, πολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, από την ίαση της Ρωσίας 

από το κομμουνιστικό δηλητήριο, όσο δηλαδή η Ελλάδα βάζει πάνω από τα 

δικά της συμφέροντα, εκείνα των τυπικά, αλλά όχι ουσιαστικά συμμάχων της, 

θα ροκανίζει αργά και σταθερά, αλλά και αδικαιολόγητα, τον διαχρονικά 

σθεναρό Ελληνο-Ρωσικό πολιτιστικό δεσμό.  

Στις μέρες μας καταγράφεται το παράδοξο να θεωρείται, δογματικά, 

σύμμαχος της Ελλάδος π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν μόλις λίγες δεκαετίες 

πριν, ο Αγγλικός στρατός (αμέσως μετά τον Β΄ΠΠ) απαγχόνιζε 17χρονα 

Ελληνόπουλα στην Κύπρο, επειδή ζητούσαν την ένωση με την μητέρα 

Ελλάδα, αίτημα τότε του 95% του Κυπριακού λαού της εποχής!  

Μια Βρετανία, υποτίθεται δημοκρατική, μια Βρετανία υποτίθεται πολιτισμένη, 

μια Βρετανία υποτίθεται συμμαχική, που καθόλου όμως δεν δίστασε, να 

δημιουργήσει εκ του μηδενός την «τουρκοκυπριακή μειονότητα» 

εφαρμόζοντας ένα μακροχρόνιο σχέδιο που οδήγησε στην de facto 

διχοτόμηση του νησιού, αποκλείοντας και ταυτοχρόνως καταπνίγοντας, κάθε 

περίπτωση ένωσης με την Ελλάδα. 

Είναι πασιφανές πως, η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αποτελεί 

ιμπεριαλιστική επιδίωξη του Ηνωμένου Βασιλείου, και φυσικά του οικονομικο-

πολιτικού κατεστημένου που ως ξενιστής ζει σε βάρος και του Βρετανικού 

λαού.  

Ενώ ταυτόχρονα είναι προφανές πως, η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, 

σίγουρα αποτελεί αναγκαίο ζωτικό χώρο για την εγγύς Ρωσία, η ανάγκη της 

οποίας για πρόσβαση στις «θερμές θάλασσες» υφίσταται σταθερά, από 

ιδρύσεως του Ρωσικού κράτους, όσο κι αν άλλαξαν διαχρονικά οι λόγοι και οι 

αιτίες γι’  αυτήν την ανάγκη. 

Οι περιγραφόμενοι στην παρούσα μελέτη, πολιτιστικοί, ιστορικοί και 

θρησκευτικοί δεσμοί μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων και η εντυπωσιακή 

ανθεκτικότητά τους, δια μέσω πολιτικών αντιξοοτήτων, αποτελούν πολύτιμη 



εγγύηση για μια καινούργια προσέγγιση, μια νέα πιθανή συμμαχία, η οποία θα 

μπορούσε να προσδώσει επιπρόσθετη (και αναγκαία) αξία στο ειδικό πολιτικό 

βάρος της χώρας μας παγκοσμίως.  

Αρκεί βεβαίως να προσεγγιστεί με τιμιότητα και διαφάνεια.  

Η Ελλάδα δεν πρέπει να ψάξει για την αντικατάσταση μια κακής συμμαχίας 

(ΝΑΤΟ) με μια λιγότερο κακή, αλλά επιμόνως να εργασθεί για την δημιουργία 

ενός πολιτικού και πολιτιστικού εφαλτηρίου, χτισμένου με υγιή και 

δοκιμασμένα υλικά, ώστε να γυρίσει σελίδα και να επανακτήσει το χαμένο 

γεωστρατηγικό έδαφος των τελευταίων πέντε περίπου αιώνων.  

Κάθε συμμαχία που δεν εξυπηρετεί αμοιβαίως τα συμφέροντα των μελών της, 

δεν είναι αληθινή συμμαχία, αλλά ουσιαστικά ένα κυνικό πολιτικό «bulling» 

των ισχυροτέρων προς τους ασθενέστερους. 

Στην Ελλάδα του 21ου αιώνος, οφείλουμε να σταματήσουμε να περιμένουμε, 

αφελώς, από ξένους να παραμερίσουν τα δικά τους συμφέροντα, για να μας 

«σώσουν» και πρέπει να αξιολογήσουμε με κλινική προσέγγιση τα δεδομένα 

και να εξετάσουμε με τεχνοκρατική αντίληψη τις δυνατότητες, ώστε να 

εξυπηρετήσουμε τις εθνικές ανάγκες και να εκμεταλλευθούμε (με την καλή 

έννοια) τα γειτονικά μας έθνη και το ισχυρό και έντονο αποτύπωμα της 

ιστορικής και πολιτιστικής μας επιρροής στην ευρύτερη περιοχή. 

Μόνο όταν μετά από μια τέτοια ανάλυση, χαράξουμε μιαν ολιστική, εφικτή και 

ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, θεραπευμένη από πολιτική μυωπία, 

υποχρεωτική για κάθε κυβέρνηση και φυσικά απαλλαγμένη από κομματικές 

αγκυλώσεις, μόνο τότε θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τους πραγματικά 

ζωντανούς αλλά και βιώσιμους δεσμούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς, που θα 

μας επιτρέψουν να ανακάμψουμε ως Έθνος και Κράτος. 

Μόνο τότε, οι σημερινοί «σύμμαχοι» κάθε είδους, θα εξαναγκασθούν να μας 

σεβαστούν και να επιδιώξουν επωφελείς συνεργασίες, ξεχνώντας την μέχρι 

σήμερα, ουσιαστικά υποτελή Ελλάδα. Μόνο τότε, η ύπαρξη των πολιτικών 

ανδρείκελων θα σταματήσει, η παρουσία τους θα εκλείψει από την ελληνική 

πολιτική σκηνή και θα αναδυθούν χρήσιμοι κι αποτελεσματικοί ηγέτες με 

όραμα. 

Ο Ελληνο-Ρωσικός πολιτιστικός δεσμός, είναι ζωντανός και υγιής.  Έχει 

βαθιές ρίζες και η ιστορία μας δείχνει πως δεν θα υποχωρήσει αφού δεν 

υποχώρησε μέχρι σήμερα, παρά τα προβλήματα και τις δύσκολες συνθήκες. 

Όσο για έναν ικανό Ελληνο-Ρωσικό πολιτικό δεσμό και μιαν αξιόλογη Ελληνο-

Ρωσική οικονομική συνεργασία, για αυτά θα πρέπει, ακάματα να εργασθούμε 

με σύνεση, θέληση, τιμιότητα και όραμα.  

Από μάρμαρο φτιάχνονται Παρθενώνες αλλά και μνήματα. Στο χέρι μας είναι. 

Ε.Ζ.Κ. 
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