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... Τά φαράγγια κατέβαζαν
τραγούδια κι ἀναπήδαγαν τά ἔλατα καί χορεύαν
οἱ πέτρες. Κι ὅλα φώναζαν:
«Ἴτε παῖδες Ἑλλήνων…»
Φωτεινές σπάθες οἱ ψυχές σταύρωναν στόν ὁρίζοντα,
ποτάμια πισωδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν.

Κι οἱ μάνες τά κοφτά γκρεμνά σάν Παναγιές τ’ ἀνέβαιναν.
Μέ τήν εὐκή στόν ὦμο τους κατά τό γιό πηγαίναν
καί τίς ἀεροτραμπάλιζε ὁ ἄνεμος φορτωμένες
κι ἔλυνε τά τσεμπέρια τους κι ἔπαιρνε τά μαλλιά τους
κι ἔδερνε τά φουστάνια τους καί τίς σπαθοκοποῦσε,
μ’ αὐτές ἀντροπατάγανε, ψηλά, πέτρα τήν πέτρα
κι ἀνηφορίζαν στή γραμμή, ὅσο πού μές στά σύννεφα
χάνονταν ὀρθομέτωπες ἡ μιά πίσω ἀπ’ τήν ἄλλη.

Μάνα καί Γιός

* Νικηφόρος Βρεττάκος, «Μάνα καί Γιός» (1940), ἀπόσπασμα.
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Σεβαστοί πατέρες,

στή στήλη Προσόμοια δημοσιεύουμε στό τεῦχος αὐτό ἀποσπάσματα ἀπό τό ἔργο τοῦ 
Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Περί θείων ὀνομάτων, στή στήλη Παλαιοδιαθηκικά ὁ κα-
θηγητής κ. Μ. Κωνσταντίνου σχολιάζει τήν πρώτη Δοξολογία τῆς ἡμέρας (Προοιμιακός 
Ψαλμός ργ΄), στή στήλη Τίνα με λέγουσι οἱ ἄνθρωποι εἶναι; ὁ π. Κ. Παπαθανασίου ἀπα-
ντᾶ στό ἐρώτημα «Ὑπῆρξαν κι ἄλλες μορφές χριστιανικῆς πίστης πού χάθηκαν;» καί ὁ 
κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς στή στήλη Πρός Ἐκκλησιασμόν ἀπαντᾶ σέ ἐρώτηση ἐφημερίου 
σχετικά με λειτουργικά θέματα. Ὁ π. Ἀλέξ. Καριώτογλου στή στήλη Πρός Κατήχησιν 
ἀναφέρεται στή «Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας», ὁ π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος στίς σελίδες 
τῶν Συγχρόνων προκλήσεων ἔχει ὡς θέμα «Αἱρέσεις καί κήρυγμα» καί ὁ κ. Δημ. Μαυ-
ρόπουλος στά Ἐκκλησιολογικά, συνεχίζοντας τό θέμα «Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας», 
ἀναλύει τή «νήψη ὡς ὁδό ἐλευθερίας». 

 Στή Διακονία τοῦ Λόγου ὁ π. Γεώργιος Δορμπαράκης ἀναλύει τό εὐαγγελικό ἀπό-
σπασμα τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ π. Παντελεήμων 
Τσορμπατζόγλου τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμά τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως (Γαλ. 6, 
11-18), στή στήλη Ἀπό τήν Παράδοση τῆς Ρωμιοσύνης ὁ κ. Ἰωακείμ Παπάγγελος μᾶς 
πληροφορεῖ γιά ἕνα σχεδόν ἄγνωστο θέμα τῆς διακόσμησης τοῦ τέμπλου, τίς λάμνες, καί 
στό «Ἀγριέλαιον εἰς καλλιέλαιον» ὁ κ. Στ. Γουλούλης ἔχει ὡς θέμα «Τίμιος Σταυρός καί 
Πανάγιος Τάφος: τά πραγματικά “μαρτύρια”». 

Στό «Ὄρος Θαβώρ» μᾶς ξεναγεῖ ὁ π. Σπυρίδων Λόντος στή στήλη Βιβλικές πόλεις 
καί τοποθεσίες, ἡ «Περίπτωση τῆς Ἀτλαντίδος» εἶναι τό θέμα τοῦ π. Βασιλείου Γεωρ-
γοπούλου στή στήλη Πρός Διάκρισιν, στά Ἱστορικά θέματα ὁ κ. Νικόλαος Τόμπρος 
ἀσχολεῖται μέ τή συνέχεια τῆς ἀναφορᾶς στόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό καί στά Κανο-
νικά ὁ κ. Παναγιώτης Μπούμης συνεχίζει τήν ἀνάλυση τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων. Στή 
στήλη Ἐπικοινωνία θά βρεῖτε ἐνδιαφέρουσες ἐπιστολές καί ἡ Βιβλιοπαρουσίαση, πού 
παρουσιάζει ἡ κ. Λ.Ι. Χατζηφώτη, καί τά Ἐφημεριακά, πού φροντίζει ὁ π. Γ. Βαμβακίδης 
συμπληρώνουν τήν ὕλη αὐτοῦ τοῦ τεύχους.

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας
Διευθυντής Σύνταξης 

Εἰσοδικόν
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ

Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου*

Περί θείων ὀνομάτων (Δ΄ I-VI)

Ι.
Ἄς προχωρήσομε λοιπόν τώρα μέ τόν 
λόγο μας στό ἴδιο τό ὄνομα τοῦ ἀγα-

θοῦ, τό ὁποῖο χωριστά ἀπό ὅλα τά ἄλλα 
ἀποδίδουν οἱ θεολόγοι στήν ὑπέρθεη θε-
ότητα καί ξεχωρίζουν αὐτήν τήν ἴδια τή 
θεαρχική ὕπαρξη ἀποκαλώντας τη νομίζω 
ἀγαθότητα καί διότι μέ τό νά ὑπάρχει 
τό ἀγαθό, ὡς ἀγαθό, ὡς ἀγαθό οὐσιῶδες, 
ἁπλώνει τήν ἀγαθότητά του σέ ὅλα τά 
ὄντα. Ὅπως δηλαδή τοῦτος ὁ ἥλιος μας, 
χωρίς νά χρησιμοποιεῖ σκέψη ἤ προαί-
ρεση, φωτίζει μέ τό εἶναι του μόνον ὅσα 
μποροῦν σύμφωνα μέ τόν λόγο τῆς ὕπαρ-
ξης τους νά κοινωνοῦν τό φῶς του, ἔτσι 
ἀκριβῶς καί τό ἀγαθό (πάνω ἀπό τόν 
ἥλιο, ὅπως πάνω ἀπό τήν ἀμυδρή εἰκόνα 
του τό χωριστό κατά τήν ἴδια τήν ὕπαρξή 
του ἀρχέτυπο) σέ ὅλα τά ὄντα ἀνάλογα 
σκορπίζει τίς ἀκτῖνες ὅλης τῆς ἀγαθό-
τητας. Χάρη στίς ἀκτῖνες αὐτές ἔλαβαν 
ὑπόσταση ὅλες οἱ νοητές καί νοερές οὐσί-
ες, δυνάμεις καί ἐνέργειες, χάρη σ’ αὐτές 
ὑπάρχουν καί ἔχουν τήν ἀδαπάνητη καί 
ἀπαραμείωτη ζωή, ἀπαλλαγμένες ἀπό 
κάθε φθορά καί θάνατο καί ὕλη καί γέ-
νεση καί τοποθετημένες πάνω ἀπό τήν 
ἄστατη καί ρευστή καί πού ἀλλιῶς ἄλλο-
τε προβάλλει ἀλλοίωση. Καί ὡς ἀσώμα-
τες καί ἄυλες νοοῦνται καί ὡς πνεύματα 
ὑπερκόσμια νοοῦν καί φωτίζονται ὅπως 
μέ δικό τους φῶς ἀπό τούς λόγους τῶν 

ὄντων καί πάλι στά συγγενικά τους μετα-
βιβάζουν τά δικά τους. Καί τήν παραμο-
νή τους τήν ἐξασφαλίζουν ἀπό τήν ἀγα-
θότητα. Σ’ αὐτήν ἔχουν τή σταθερότητά 
τους, τή συνοχή, τή φύλαξη, τήν ἑστία τῶν 
ἀγαθῶν καί ἐξ αἰτίας τοῦ δικοῦ της πό-
θου ἔχουν καί τήν ἁπλή καί τήν ἀληθινή 
ὕπαρξη καί αὐτῆς ὅσο τούς εἶναι δυνατόν 
παίρνοντας τόν τύπο καί ἀγαθόμορφες 
εἶναι καί μέ τίς ἀκολουθές τους κοινω-
νοῦν, καθώς ὁρίζει ὁ θεῖος ὁρισμός, τίς 
δωρεές πού πέρασαν σ’ αὐτές ἀπό τό 
ἀγαθό.

ΙΙ. Ἀπό τήν ἀγαθότητα ἔχουν αὐτές τίς 
ὑπερκόσμιες τάξεις, τίς ἑνώσεις μέ τόν 
ἑαυτό τους, τίς εἰσδύσεις ἡ μία μέσα στήν 
ἄλλη, τίς ἀσύγχυτες διακρίσεις, τίς ἀνα-
γωγικές δυνάμεις τῶν κατωτέρων πρός τίς 
ἀνώτερες, τίς πρόνοιες τῶν ὑπέρτερων γιά 
τά ὑποδεέστερα, τίς διαφυλάξεις γιά κάθε 
δύναμη τῶν ἰδιοτήτων της καί τίς γύρω 
ἀπό τόν ἑαυτό τους ἀνένδοτες περιστρο-
φές, τίς ταυτότητες σχετικά μέ τήν ἔφεση 
τοῦ ἀγαθοῦ, τίς ἀκρότητες καί ὅσα ἄλλα 
ἔχομε ἀναφέρει στό ἔργο μας «Γιά τίς ἀγ-
γελικές ἰδιότητες καί τάξεις». Ἀλλά καί 
ὅσα ἀνήκουν στήν οὐράνια ἱεραρχία, οἱ 
καθάρσεις πού πρέπουν στούς ἀγγέλους, 
οἱ ὑπερκόσμιες φωταγωγίες καί ὅσα ὁλο-
κληρώνουν τήν ὅλη ἀγγελική τελειότητα 
προέρχονται ἀπό τήν παναίτια καί πηγαία 
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ἀγαθότητα, ἀπό τήν ὁποία ἔχει δωρηθεῖ σ’ 
αὐτές καί ἡ μορφή τοῦ ἀγαθοῦ καί τό νά 
ἐκδηλώνουν μέ τόν ἑαυτό τους τήν κρυμ-
μένη ἀγαθότητα καί νά εἶναι ἄγγελοι κα-
θώς ἐξαγγέλλουν τή θεία σιγή καί ἀκόμη 
πού προβάλλουν ὡς φῶτα πού ποτίζουν κι 
ἑρμηνεύουν τό κρυμμένο μέσα στά ἄδυτα. 
Ἀλλά κι ἔπειτ’ ἀπ’ αὐτά τά ἱερά κι ἅγια 
πνεύματα, οἱ ψυχές καί ὅσα ψυχικά ἀγαθά 
ὑπάρχουν, ὑπάρχουν ἀπό την ὑπεράγαθη 
ἀγαθότητα τό ὅτι εἶναι δηλαδή νοερές, τό 
ὅτι ἔχουν τήν πραγματική ζωή ἀκατάλυτη, 
τό ὅτι ἔχουν τό ἴδιο τό εἶναι καί το ὅτι 
μποροῦν ἀνατείνοντας πρός τίς ἀγγελικές 
ὑπάρξεις μέ τήν ἀγαθή καθοδήγησή τους 
νά ἀνάγονται στήν ἀγαθή ἀρχή ὅλων τῶν 
ἀγαθῶν καί νά κοινωνοῦν τίς ἐκλάμψεις 
πού ἀναβλύζουν ἀπό αὐτήν κατά τό ἀνά-
λογο πού τούς πέφτει καί ὅσο μποροῦν νά 
μετέχουν στή θεία δωρεά καί ὅσα ἄλλα 
ἔχομε ἀπαριθμήσει στό ἔργο μας «Περί 
ψυχῆς». Ἀλλά ἄν πρέπει νά μιλήσομε καί 
γιά τίς ἴδιες τίς ἄλογες ψυχές, εἴτε τά ζῶα, 
ὅσα διασχίζουν τόν ἀέρα καί ὅσα βαδί-
ζουν στή γῆ, καί ὅσα σέρνονται σ’ αύτήν, 
καί ὅσα ἔλαχαν τή ζωή μέσα στό νερό εἴτε 
εἶναι ἀμφίβια καί ὅσα ζοῦν σκεπασμένα 
ἀπό τή γῆ καί μέσα σ’ αὐτήν χωμένα καί 
γενικά ὅσα ἔχουν τήν αἰσθητική ψυχή ἤ 
ζωή καί αὐτά ὅλα ἐξ αἰτίας τοῦ ἀγαθοῦ 
ἔλαβαν ψυχή καί ζωή. Καί τά φύλλα ὅλα 
ἔχουν ἀπό τό ἀγαθό τή θρεπτική καί κι-
νητική ψυχή, καθώς ἐπίσης καί ὅσα χωρίς 
ψυχή καί ζωή ἁπλῶς ὑπάρχουν, κι αὐτά 
ὑπάρχουν ἐξ αἰτίας τοῦ ἀγαθοῦ καί χάρη 
σ’ αὐτό ἔλαβαν τη δωρεά τῆς οὐσίας.

ΙΙΙ. Ἄν εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα τά ὄντα 
(ὅπως καί εἶναι) τό ἀγαθό, τότε, εἰδοποιεῖ 
κι αὐτό πού δέν ἔχει εἶδος. Καί σ’ αὐτό 
μόνο, καθώς εἶναι ὑπερβολή τῆς οὐσίας, 
εἶναι καί τό ἀνούσιο καί καθώς εἶναι 

ξεπέρασμα τῆς ζωῆς ὑπάρχει σ’ αὐτό 
καί τό ἄζωο καί καθώς εἶναι πέρα ἀπό 
τη σοφία ὑπάρχει καί τό ἀ-νόητο καί 
ὅσα ἄλλα ὑπάρχουν μέσα στό ἀγαθό καί 
ἐπιδέχονται τήν ὑπεροχική εἰδοποιία τῶν 
δίχως εἶδος. Κι ἄν ἐπιτρέπεται νά πῶ, τό 
ἀγαθό πού εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα τά ὄντα, τό 
ἐπιθυμεῖ καί τό ἴδιο τό μή ὄν καί διεκδικεῖ 
καί αὐτό μιά θέση στό ἀγαθό πού εἶναι 
ἀληθινά πάνω ἀπό τήν οὐσία, καθώς εἶναι 
ἔξω ἀπό ὅλα.

IV. Ἀλλά αὐτό πού, ἐνῶ ξεγλίστρησε 
στή μέση, μᾶς ἔφυγε καί σέ κάθε οὐράνια 
ἀρχή καί κάθε ἀποπεράτωση αἰτία εἶναι 
τό ἀγαθό, αἰτία τῆς οὐσίας αὐτῆς τῆς δί-
χως αὔξηση καί ἀλλοίωση καί τῶν ἀθόρυ-
βων -ἄν πρέπει νά πῶ ἔτσι- κινήσεων τῆς 
τεράστιας πορείας τοῦ οὐρανοῦ, τῆς τάξης 
τῶν ἀστεριῶν, τῆς ἁρμονίας τῶν φώτων, 
τῆς σταθερότητας καί τῆς πλανητικῆς πο-
λυκινησίας μερικῶν ἀστεριῶν, καί τῶν δύο 
φωστήρων, πού ἡ Γραφή τούς ἀποκαλεῖ 
μεγάλους, αἰτία τῆς περιοδικῆς ἀποκα-
τάστασής τους στό ἴδιο σημεῖο, σύμφωνα 
μέ τούς ὁποίους ὁρίζονται οἱ ἡμέρες καί 
οἱ νύχτες μας, μετριοῦνται οἱ μῆνες καί οἱ 
χρόνοι καί ὁρίζουν τίς κυκλικές κινήσεις 
τοῦ χρόνου καί ὅσων εἶναι μέσα στόν χρό-
νο, τίς ἀριθμοῦν, τίς ὀργανώνουν καί τίς 
ἐξασφαλίζουν. Ἀλλά τί θά μποροῦσε νά 
πεῖ κανείς γι’ αὐτήν τήν ἴδια τήν ἡλιακή 
ἀκτίνα; Τό φῶς προέρχεται ἀπό τό ἀγα-
θό καί εἶναι εἰκόνα τῆς ἀγαθότητας. Γι’ 
αὐτό καί τό ἀγαθό ὑμνεῖται μέ τό ὄνομα 
τοῦ φωτός, σάν νά φανερώνεται τό ἀρχέ-
τυπο σέ εἰκόνα. Ὅπως δηλ. ἡ ἀγαθότητα 
τῆς πέρα ἀπό ὅλα θεότητας ἀπό τίς ὕψι-
στες καί ἐντιμότατες οὐσίες φτάνει ὥς τίς 
ἔσχατες καί πάλι εἶναι πάνω ἀπό ὅλες καί 
οὔτε φθάνουν οἱ ἐπάνω τήν ὑπεροχή της 
οὔτε οἱ κάτω περνοῦν τήν περιοχή της, 
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ἀλλά καί φωτίζει ὅλα ὅσα μποροῦν καί τά 
δημιουργεῖ καί τά ζωοποιεῖ, τά συγκρατεῖ, 
τά τελειοποιεῖ, καί εἶναι μέτρο τῶν ὄντων 
καί χρόνος, καί ἀριθμός καί τάξη καί πε-
ρίκλεισμα καί αἰτία καί τέλος ἔτσι καί ἡ 
φανερή εἰκόνα τῆς θείας ἀγαθότητας, αὐτός 
ὁ μέγας καί ὁλόλαμπρος καί ἀείφωτος ἥλι-
ος, κλασματικό ἀπήχημα τοῦ ἀγαθοῦ καί 
φωτίζει ὅσα μποροῦν νά τόν κοινωνοῦν καί 
ἔχει πάνω ἀπό ὅλα ἁπλωμένο τό φῶς του 
σκορπίζοντας σ’ ὅλο τόν ὁρατό κόσμο, ἐπά-
νω καί κάτω, τή λάμψη τῶν ἀκτίνων του. 
Καί ἄν κάποια ἀπό αὐτά δέν κοινωνοῦν τό 
φῶς, τοῦτο δέν εἶναι δεῖγμα τῆς ἀδράνειας 
ἤ τῆς περιορισμένης φωτιστικῆς του ἐμβέ-
λειας γίνεται ἐπειδή αὐτά δέν ἀνοίγονται 
στήν κοινωνία τοῦ φωτός ἀπό ἀνεπιτηδει-
ότητα νά τό μεταλάβουν. Ἄν καί πολλά μέ 
τήν ἰδιότητα αὐτή τά περνᾶ ἡ ἀκτίνα, φω-
τίζει τά ἔπειτ᾽ ἀπό αὐτά καί δέν ὑπάρχει 
κανένα ἀπό τά ὁρατά πού δεν τό φτάνει 
μέ τό ὑπέρμετρο μέγεθος τῆς ἀκτινοβολίας 
της. Ἀλλά συμβάλλει καί στή γένεση τῶν 
αἰσθητῶν σωμάτων καί πρός τή ζωή τά κι-
νεῖ, τά τρέφει, τ’ αὐξάνει, τά τελειοποιεῖ, 
τά ἁγνίζει, τά ἀνανεώνει. Καί τό φῶς εἶναι 
μέτρο καί ἀριθμός τῶν ὡρῶν, καί ὅλου τοῦ 
χρόνου ὅπου ζοῦμε. Εἶναι τό ἴδιο αὐτό φῶς 
-ἄν καί τότε ἦταν ἀσχημάτιστο- πού εἶπε 
ὁ θεῖος Μωυσής ὅτι ὅρισε τίς τρεῖς πρῶτες 
ἡμέρες ἀπό τή ζωή τοῦ κόσμου. Καί ὅπως 
ἡ ἀγαθότητα τά γυρίζει ὅλα στόν ἑαυτό της 
καί εἶναι ὁ πρωτοσυγκεντρωτής τῶν δια-
σκορπισμένων, ὡς θεότητα ἀρχή τοῦ ἑνός 
καί αἰτία τῆς ἑνότητας, ἔτσι καί ὅλα τήν 
ποθοῦν ὡς ἀρχή καί διαφύλαξη καί σκοπό. 

Τό ἀγαθό (ὅπως λέει ἡ Γραφή) εἶναι ἐκεῖ-
νο ἀπό τό ὁποῖο ὅλα πῆραν τήν ὑπόστασή 
τους καί ὑπάρχουν ἐπειδή ἔχουν προέλθει 
ἀπό αἰτία τέλεια καί αὐτό μέσα στό ὁποῖο 
συγκροτήθηκαν ὅλα καί φυλάγονται καί 
διασώζονται, ὅπως μέσα σέ βυθό πού δια-
κρατεῖ τά πάντα καί αὐτό στό ὁποῖο ὅλα 
ἐπιστρέφουν, ὅπως σέ δικό του καθένα τέ-
λος καί αὐτό πού ὅλα τά ποθοῦν, τά νοερά 
καί λογικά μέ τή γνώση, τά αἰσθητά μέ τήν 
αἴσθηση ὅσα εἶναι ἄμοιρα ἀπό αἴσθηση, μέ 
τήν ἔμφυτη κίνηση τῆς ζωτικῆς τάσης τά 
δίχως ζωή καί μέ τήν ἁπλή μόνο παρουσία, 
μέ την ἐπιτηδειότητά τους γιά τήν ἁπλή 
μετοχή στήν ὕπαρξη. Μέ τήν ἴδια ἀναλο-
γία πού ἔχει ἡ φανερή εἰκόνα, καί τό φῶς 
συγκεντρώνει καί γυρίζει πρός τόν ἑαυτό 
του ὅλα τά ὄντα, τά ὁρατά, τά κινούμε-
να, ὅσα φωτίζονται καί ὅσα θερμαίνονται, 
αὐτά πού συγκρατοῦνται ἀποκλειστικά 
ἀπό τή μαρμαρυγή του. Γι’ αὐτό καί λέγε-
ται ἥλιος, ἐπειδή κάνει τά πάντα «ἀολλῆ» 
(τά συναθροίζει) και συνενώνει τά σκορ-
πισμένα. Καί τό ποθοῦν ὅλα τά αἰθητά, ἤ 
γιά νά τό βλέπουν, ἤ γιά νά κινοῦνται, ἤ νά 
φωτίζονται, νά θερμαίνονται, νά κερδίζουν 
τή συνοχή τους ἀπό τό φῶς. Δέν μιλῶ βέ-
βαια μέ τό νόημα τοῦ παλαιοῦ λόγου, ὅτι 
ἐπειδή ὁ ἥλιος ἦταν θεός καί δημιουργός 
αὐτοῦ τοῦ σύμπαντος ἐπιτροπεύει ὁ ἴδιος 
τόν φανερό κόσμο. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι οἱ 
ἀόρατες τελειότητες τοῦ Θεοῦ ἀπό τή δη-
μιουργία τοῦ κόσμου βλέπονται καθαρά 
μέσω τῶν δημιουργημάτων μέ τά μάτια 
τοῦ νοῦ, καθώς καί ἡ ἀίδια δύναμη καί ἡ 
θεότητά του.
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ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΑ

Ἡ πρώτη δοξολογία τῆς ἡμέρας

Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός: Ψαλ ργ΄

Καθηγητοῦ Μιλτιάδου Κωνσταντίνου
Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

Ὁ Ψαλμός 103 [Μ 104] εἶναι ἕνας 
ὕμνος στόν Θεό ὡς δημιουργό καί 

συντηρητή τοῦ σύμπαντος καί, σύμφωνα 
μέ τή λειτουργική παράδοση τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας, μέ τήν ἀπαγγελία του 
στήν ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
ἀρχίζει ὁ ἡμερήσιος λειτουργικός κύκλος. 
Στή λειτουργική του χρήση ὡς προοιμίου 
τῆς πρώτης Ἀκολουθίας πού ἀρχίζει ἀμέ-
σως μετά τη δύση τοῦ ἡλίου ὀφείλονται οἱ 
ὀνομασίες του «Προοιμιακός Ψαλμός» καί 
«Ψαλμός τοῦ Λυχνικοῦ». 

Ἄν καί τό φραστικό τοῦ ψαλμοῦ δέν 
χρησιμοποιεῖ τήν ὁρολογία τῆς ἀφήγησης 
γιά τή δημιουργία πού περιέχεται στήν 
ἀρχή τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως (α΄ 1-β΄ 
4α), εἶναι προφανές ὅτι ἀντανακλᾶ τήν 
ἴδια μέ ἐκείνη εἰκόνα γιά τή δομή τοῦ σύ-
μπαντος, χωρίς ὅμως νά ἀποτελεῖ ἀναδι-
ήγηση τῆς δημιουργίας. Πολλοί ἐρευνητές 
ἀνακαλύπτουν ὁμοιότητες ἀνάμεσα στόν 
ψαλμό καί στόν λεγόμενο Μεγάλο Ὕμνο 
στόν Ἀτόν, πού ἀποδίδεται στόν Αἰγύπτιο 
φαραώ Ἐχνατόν (Ἀμένοφης Δ΄ 1364-1347 
π.Χ.). Παρά τίς σημαντικές ὁμοιότητες 
πού παρατηροῦνται μεταξύ τοῦ ὕμνου καί 
τοῦ ψαλμοῦ, ὅπως ἡ ἐξύμνηση τῶν ἔργων 
τοῦ Ἀτόν, ἡ φροντίδα τοῦ θεοῦ γιά τή χο-
ρήγηση τροφῆς καί νεροῦ σέ ἀνθρώπους 
καί ζῶα, ἡ διάκριση τῶν δημιουργημάτων 
σέ ἐκεῖνα πού δραστηριοποιοῦνται τήν 

ἡμέρα καί ἐκεῖνα πού δραστηριοποιοῦ-
νται τή νύχτα, δέν μπορεῖ νά ὑποστηριχτεῖ 
μέ βεβαιότητα ὅτι ὁ συγκεκριμένος ὕμνος 
ἀποτέλεσε τήν πηγή ἔμπνευσης τοῦ ποιητῆ 
τοῦ ψαλμοῦ.

Στήν πρώτη στροφή τοῦ ψαλμοῦ, προ-
κειμένου νά περιγράψει ὁ ποιητής τό 
ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο καί τή λαμπρότη-
τα τοῦ Θεοῦ ὡς δημιουργοῦ τοῦ σύμπα-
ντος, χρησιμοποιεῖ σειρά ἀπό εἰκόνες, πού 
ἀντανακλοῦν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ 
ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἀντιλαμβάνονται τόν 
κόσμο. Ἔτσι, ὁ οὐρανός περιγράφεται σάν 
δερμάτινη σκηνή πού τήν τεντώνει ὁ Θεός 
πάνω ἀπό τή γῆ (στχ 2β), μία εἰκόνα πού 
χρησιμοποιοῦν συχνά οἱ βιβλικοί συγγρα-
φεῖς (Ἰώβ θ΄ 8· Ἠσα μ΄ 22· μβ΄ 5· μδ΄ 24· 
με΄ 12· να΄ 13· Ἱερ ι΄ 12· να΄ 15· Ζαχ ιβ΄ 1) 
προκειμένου νά τονίσουν ὅτι ὁ Θεός μόνος 
του σχεδίασε τόν κόσμο ὡς χῶρο κατοικί-
ας τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός κατοικεῖ 
πάνω ἀπό τό στερέωμα σέ ἕνα καλυμμένο 
ἀπό τά οὐράνια ὕδατα παλάτι (στχ 3α), 
στό ὁποῖο ἀνεβαίνει ἐπιβαίνοντας πάνω 
στά σύννεφα (στχ 3βγ) καί ἀπό ὅπου 
στέλνει τούς ἀγγέλους του νά ἐκτελέσουν 
τό θέλημά του (στχ 4).

Ἡ δεύτερη στροφή (στχ 5-9) φαίνεται 
ἐμπνευσμένη ἀπό τήν τρίτη μέρα τῆς δημι-
ουργίας (Γεν α΄ 9-10) καί ἀναφέρεται στή 
σταθερότητα τοῦ κόσμου πού δημιούργη-
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σε ὁ Θεός, θέτοντας ὅρια στά νερά, πού 
σύμφωνα μέ τίς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς 
ἀποτελοῦσαν χῶρο κυριαρχίας τῶν ἀντί-
θεων δυνάμεων, καί ἀποτρέποντας τήν 
ἐπιστροφή στό χάος πού ἐπικρατοῦσε πρίν 
ἀπό τή δημιουργική ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ. 

Μέ τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, τά ὕδατα 
ὄχι μόνο δέν εἶναι πλέον ἀπειλητικά γιά 
τή ζωή, ἀλλά καθίστανται εὐεργετικά γιά 
τή συντήρησή της (στχ 10-13). Ὅπως προ-
κύπτει ἀπό τήν ἀναφορά τοῦ κειμένου 
σέ ἄγρια γαϊδούρια (στχ 11β), ἡ μέριμνα 
τοῦ Θεοῦ ἐπεκτείνεται ἀκόμα καί στίς 
περιοχές πού δέν κατοικοῦνται ἀπό τόν 
ἄνθρωπο. Ἀσφαλῶς τό κύριο ἐνδιαφέρον 
τοῦ Θεοῦ ἐπικεντρώνεται στόν ἄνθρωπο, 
στόν ὁποῖο ὁ Θεός παρέχει ὄχι μόνον τά 
ἀπαραίτητα γιά τή διατροφή καί τή συντή-
ρησή του, «ψωμί πού δύναμη τοῦ δίνει» 
(στχ 15γ), ἀλλά καί γιά τήν εὐχαρίστησή 
του, «κρασί πού δίνει χαρμονή» καί «λάδι 
πού κάνει λαμπερό τό πρόσωπό του» (στχ 
15αβ). Ταυτόχρονα ὅμως φροντίζει καί γιά 
τά δένδρα τοῦ δάσους (στχ 16), ἀλλά καί 
γιά ζῶα (στχ 14), ἀκόμα καί γιά ἐκεῖνα 
πού ὁ Νόμος ἀπαγορεύει στόν ἄνθρωπο 
νά τά τρώει (στχ 17-18). 

Στήν πέμπτη στροφή (στχ 19-23) ὁ ποι-
ητής ἀναφέρεται στόν ρόλο τῶν οὐρανίων 
σωμάτων μέ τρόπο ἀνάλογο πρός ἐκεῖνον 
πού περιγράφεται στήν τέταρτη μέρα τῆς 
δημιουργίας (Γεν α΄ 14-19). Ἥλιος καί σε-
λήνη δέν εἶναι θεότητες οὔτε ἀσκοῦν κά-
ποια ἐπίδραση στή μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀλλά ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Θεό, 
ὥστε νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά διακρίνει 
τήν ἐναλλαγή τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους, νά 
καθορίζει τίς γιορτές καί νά προγραμμα-
τίζει τίς δραστηριότητές του. Στή φράση 
τοῦ στχ 23 «ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ 
ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ 

ἕως ἑσπέρας» πρέπει πιθανότατα νά ἀνα-
ζητηθεῖ ἡ σύνδεση τοῦ συγκεκριμένου ψαλ-
μοῦ μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἡ 
νύχτα ἀνήκει στά ἄγρια θηρία (στχ 20-22).

Ὁ στχ 24 «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, 
Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπλη-
ρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου», μέ τόν ὁποῖο 
ὁλοκληρώνεται ἡ πέμπτη στροφή καί ἀρ-
χίζει ἡ ἑπόμενη (στχ 25-26), συνοψίζει ὅλο 
τό περιεχόμενο τοῦ ψαλμοῦ καί γι’ αὐτό 
κατά τή λειτουργική ἀπαγγελία του στόν 
Ἑσπερινό ὁ στίχος ἐπαναλαμβάνεται καί 
στό τέλος τῆς ἀπαγγελίας. Ἀπό τόν κόσμο 
τῆς ξηρᾶς, ὁ ποιητής στρέφει τό βλέμμα 
πρός τή μεγάλη καί ἀπέραντη θάλασσα, 
ἐκφράζοντας τόν θαυμασμό του γιά τό 
πλῆθος τῶν πλασμάτων πού ὑπάρχουν 
ἐκεῖ. Ὅπως καί κατά τήν πέμπτη μέρα τῆς 
δημιουργίας (Γεν α΄ 20-23) ὁ ποιητής δέν 
περιορίζεται στόν θαυμασμό γιά τό πλῆθος 
τῶν δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τονί-
ζει ὅτι ἀκόμη καί ὁ «δράκων», τό μεγάλο 
κῆτος, προέρχεται ἀπό αὐτόν. Ἡ ἰδιαίτερη 
σημασία τῆς ἐπισήμανσης αὐτῆς γίνεται 
κατανοητή, ἄν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψη ὅτι ἡ λέξη 
τοῦ πρωτότυπου κειμένου, πού ἐδῶ ἀποδί-
δεται ὡς «δράκων», εἶναι «Λεβιάθαν» καί 
δηλώνει ἕνα μυθικό τέρας, πού σύμφωνα 
μέ τίς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς προσωπο-
ποιοῦσε τίς ἀντίθεες δυνάμεις τοῦ χάους 
(πρβλ Ἰώβ γ΄ 8· Ἠσα κζ΄ 1). Κατατάσσο-
ντας ἡ ἀφήγηση τῆς Γενέσεως γιά τή δημι-
ουργία (α΄ 21), ὅπως καί ὁ ψαλμωδός ἐδῶ, 
τά κήτη στά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, 
ἀποκλείει ὁποιαδήποτε ἀναλογία τῆς βι-
βλικῆς δημιουργίας μέ τίς κοσμογονίες 
τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ἰσραήλ, οὐσιῶδες 
στοιχεῖο τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ ὁ ἀγώνας 
τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ μέ κάποιον θαλάσ-
σιο δράκοντα (πρβλ Μαρδούκ-Τιαμάτ στό 
ἔπος Ἐνούμα ἐλίς). 
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Ὅλα τά πλάσματα σέ ξηρά καί θάλασσα 
ἐξαρτοῦν τήν ὕπαρξή τους ἀπό τήν πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ (στχ 27-30). Ἀπό τό δεύτε-
ρο ἡμιστίχιο τοῦ στχ 28 περιγράφεται ὁ 
τρόπος, μέ τόν ὁποῖο ὁ Θεός συντηρεῖ ὁλό-
κληρη τή δημιουργία του, κάτι πού δίνει 
τήν ἀφορμή στόν ποιητή νά ξεσπάσει σέ 
μία μεγαλειώδη δοξολογία τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Δημιουργοῦ (στχ 31-34). Αὐτοί οἱ στί-
χοι κατά τούς πανηνηγυρικούς Ἑσπερινούς 
ψάλλονται μελωδικά συνοδευόμενοι ἀπό 
στίχους πού δοξολογοῦν τήν Ἁγία Τριάδα. 
Ἀπό τήν πρώτη λέξη τοῦ στχ 28β οἱ στίχοι 
αὐτοί εἶναι γνωστοί στή γλῶσσα τῶν ἱερο-
ψαλτῶν μέ τό ὄνομα «Ἀνοιξαντάρια».

Αὐτή ἡ σύνδεση στή λειτουργική πράξη 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς συντήρησης 
τῆς δημιουργίας μέ τήν πίστη στήν Ἁγία 
Τριάδα δέν εἶναι τυχαία. Ὁ ἀπόστολος Ἰω-
άννης γράφει πώς ὁ Θεός «ἀγάπη ἐστί» 
(Α΄ Ἰω δ΄ 8,16). Ἡ ἀγάπη δέν εἶναι χαρα-
κτηριστικό τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἡ διατύπωση αὐτή 
θά ἦταν ἀδύνατη ἄν ὁ Θεός ἦταν μονάδα, 
ἦταν ἄτομο. Ὁ Θεός, δηλαδή, δέν εἶναι ἕνα 
ὄν κλεισμένο στόν ἑαυτό του, ἀλλά εἶναι 
μία κοινωνία τριῶν προσώπων. Ἕνας θε-
ός-μονάδα σημαίνει ἕνας θεός μέ χαρακτη-
ριστικά ἀτόμου, πού εἶναι κλεισμένος στόν 

ἑαυτό του καί ὑπάρχει χωρίς ὁποιαδήποτε 
σχέση μέ ὁτιδήποτε. Εἶναι προφανές ὅτι 
ἕνας τέτοιος θεός κάθεται μεγαλοπρεπής 
στόν θρόνο του καί δέν ἐνδιαφέρεται νά 
ἀκούσει, ἀλλά οὔτε καί μπορεῖ νά ἀκούσει 
κανέναν. Ἀντίθετα, ἕνας θεός-τριάδα ση-
μαίνει ἕνας θεός κοινωνία προσώπων, τό 
κάθε πρόσωπο εἶναι στραμμένο πρός τό 
ἄλλο καί ὑπάρχει σέ σχέση μέ τό ἄλλο. Τό 
κάθε πρόσωπο εἶναι σέ τέτοιο βαθμό ἀπαλ-
λαγμένο ἀπό ἀτομικά ἐνδιαφέροντα καί 
ἐπιδιώξεις, ὥστε ἡ θεότητα νά παραμένει 
μία, εἶναι ἕνας θεός καί ποτέ δέν διαιρεῖται 
σέ τρεῖς θεούς. Αὐτονόητο, λοιπόν, εἶναι ὅτι 
ἕνας τέτοιος θεός, ἕνας θεός κοινωνία προ-
σώπων μπορεῖ νά στρέψει τό πρόσωπό του 
πρός τά ἔξω, πρός τόν κόσμο, νά ἔρθει, δη-
λαδή, σέ κοινωνία μέ ἄλλα πρόσωπα. Γι’ 
αὐτό οἱ χριστιανοί θεωροῦν ὅτι βρίσκονται 
συνεχῶς «ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ», ἐνῶ ὅταν ὁ 
Θεός «ἀλλοῦ τό πρόσωπό του στρέφει, τά 
πάντα συγκλονίζονται» (στχ 29α). 

Σέ ἕναν τέτοιο κόσμο πλημμυρισμένο 
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει θέση 
ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀπόρριψη δηλαδή τῆς θεί-
ας φροντίδας καί ἡ ἐμμονή στήν ἄρνηση 
τῆς ἀγάπης του, καί μέ αὐτήν τήν εὐχή 
ὁλοκληρώνει ὁ ψαλμωδός τό ποίημά του 
(στχ 35).

Ἀρσανᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου
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ΤΙΝΑ ΜΕ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ

77. Ὑπῆρξαν κι ἄλλες μορφές

χριστιανικῆς πίστης πού χάθηκαν;

Πρωτ. Κων/νου Παπαθανασίου
Ἐφημ. Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου, 

Ἱ. Μ. Νέας Σμύρνης

Τό ἐρώτημα ὁδηγεῖ τή σκέψη μας 
αἰῶνες πίσω καί θέτει τό εὐρύτερο 

ζήτημα τῆς ὕπαρξης καί πρόσληψης τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως μέσα στήν ἑλληνορω-
μαϊκή ἐποχή. Μιά νέα πίστη, εἶναι γενικῶς 
αὐτονόητο, δέν εἶναι εὔκολο νά ἐπικρατή-
σει καί νά ἀνατρέψει τίς καθιερωμένες καί 
ἑδραιωμένες θρησκευτικές ἀντιλήψεις τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, εἴτε τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ εἴτε 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γι’ αὐτό, ἤδη ἀπό τόν 2ο 
αἰ. ὁ συγγραφέας τῆς πρός Διόγνητον ἐπι-
στολῆς κάνει λόγο γιά τό «καινό γένος» 
τῶν χριστιανῶν, ἀφοῦ ἔχει ἀπορρίψει τίς 
ἀπατηλές θεότητες τῆς ἐθνικῆς θρησκείας 
(εἰδωλολατρίας) καί τίς τυπολατρείες τῆς 
Ἰουδαϊκῆς ἀντίστοιχα. 

Ἡ χριστιανική πίστη, κατά τήν ὀρθόδοξη 
θεώρηση, ἔχει ὡς ἀφετηρία της ὄχι κάποια 
ἰδεολογία ἤ στοιχεῖο τοῦ κόσμου ἤ λογική 
συνέπεια παρατήρησης τοῦ κόσμου, ἀλλά 
τήν ἐμπειρία τῶν αὐτήκοων καί αὐτοπτῶν 
μαρτύρων τοῦ σαρκωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
οἱ ὁποῖοι μετά τό σταυρικό πάθος του, τήν 
ἔνδοξη ἀνάστασή του καί τήν ἔλευση τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἀποτέλεσαν τόν πυρήνα 
τῆς ἀρχικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία δια-
κρατεῖ καί διασώζει ἔκτοτε τή χριστιανική 
πίστη ὡς κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, καί ἡ 
χριστιανική πίστη ἐπιβιώνει ὡς προσωπική 
σχέση μέ τόν Θεό καί ὡς κοινωνία ἀγάπης 
μέ τόν πλησίον μέσα στήν Ἐκκλησία. 

Στήν πρώτη Ἐκκλησία, ὅπως γνωρίζου-
με ἀπό τά ἱερά κείμενα τῆς Κ.Δ., ἐμφα-
νίστηκαν δύο γραμμές ἐκκλησιαστικῆς 
παράδοσης: ἡ Συνοπτική καί ἡ Ἰωάννεια. 
Ἡ πρώτη διακλαδίζεται σέ τρεῖς εὐαγγε-
λικές ἐκδοχές, τοῦ Ματθαίου, τοῦ Μάρκου 
καί τοῦ Λουκᾶ· καί ὁ συγγραφέας τοῦ Δ΄ 
Εὐαγγελίου χρησιμοποιεῖ καί ἀξιοποιεῖ δι-
αφορετικό διδακτικό καί ἀφηγηματικό ὑλι-
κό, πού ἀποκρυσταλλώνεται στή σημερινή 
μορφή τοῦ Κατά Ἰωάννην. Ἐξ ἀρχῆς λοι-
πόν ἐπικράτησαν μέσα στήν ἐκκλησιαστική 
κοινότητα ποικίλες ἐκδοχές, πού καταγρά-
φουν τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στό πρό-
σωπο τοῦ Υἱοῦ του, οἱ ὁποῖες ταυτόχρονα 
συγκλίνουν τόσο στή ζωή καί τό κήρυγμα 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσο καί στά γεγονότα 
τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀνάστασης του.

Νεότεροι ἐρευνητές κατά τόν περασμένο 
αἰῶνα προσπάθησαν νά ἀναζητήσουν τίς 
ἀρχικές ρίζες καί πηγές τοῦ ὑλικοῦ πού 
ἔχουμε γιά τόν Ἰησοῦ στά τέσσερα Εὐαγ-
γέλια. Πρόκειται γιά τή λεγόμενη Μορφοϊ-
στορική Σχολή ἔρευνας τοῦ ὑλικοῦ, κυρίως 
τῆς Συνοπτικῆς παράδοσης, πού ἀναδει-
κνύει τά φιλολογικά εἴδη, τίς παραδόσεις 
ἤ τίς μορφές ἀφήγησης καί διδασκαλίας 
τῶν Εὐαγγελίων. Ἡ ἔρευνα ἐπίσης ἀναφε-
ρόταν στήν ἀναζήτηση ποικιλομορφίας τῶν 
πηγῶν μέχρι τήν τελική σύνταξη καί ση-
μερινή μορφή τῶν ἱερῶν κειμένων, γεγονός 
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πού ἔθεσε ὁρισμένες ἀμφισβητήσεις γιά 
τήν αὐθεντικότητά τους.

Στήν ἐποχή μας ἐπανῆλθε τό ζήτημα αὐτό 
σέ διευρυμένες διαστάσεις. Τό ἐπίκεντρο 
τῶν ἐρευνητῶν δέν ἔμεινε μόνο σέ ὅσα κεί-
μενα συμπεριελήφθησαν στήν Κ.Δ., ἀλλά 
σέ ἐκεῖνα πού ἀπερρίφθησαν ἀπό τόν 
Κανόνα, δέχθηκαν ἐπιθέσεις ὡς αἱρετικά, 
ἀποσιωπήθηκαν ἀπό τούς χριστιανούς 
καί, ἐνδεχομένως, ἐν τέλει καταστράφη-
καν. Δέν πρόκειται μόνο γιά τή λεγόμενη 
ἀπόκρυφη χριστιανική γραμματεία, τά 
γνωστά ἀπόκρυφα κείμενα (εὐαγγέλια, 
πράξεις, ἐπιστολές κ.ἄ.) πού κυριαρχοῦν 
κατά τόν 2ο καί 3ο αἰώνα, ἀλλά γιά ἄλλα 
κείμενα ἄγνωστα στούς ἀνθρώπους τοῦ 
σύγχρονου κόσμου. Ὅλα αὐτά ὁδήγησαν 
στή θεωρία γιά τίς χαμένες μορφές Χρι-
στιανισμοῦ (Lost christianities theory), 
πού κυρίως στηρίζεται στά ἑξῆς:

α. Χαμένες γραφές. Πρόκειται γιά τό 
βασικό ἐπιχείρημα τῆς θεωρίας ὅτι ὑπῆρ-
χαν τήν ἴδια περίπου ἐποχή καί ἄλλα 
ἱερά κείμενα, τά ὁποῖα διαβάζονταν καί 
ἔχαιραν σεβασμοῦ ἀπό διάφορες χρι-
στιανικές ὁμάδες. Αὐτές οἱ γραφές κα-
τέληξαν νά ἀπορριφθοῦν, νά περιφρονη-
θοῦν ἤ νά διασυρθοῦν, νά περιέλθουν σέ 
ἀχρησία, νά λησμονηθοῦν καί νά χαθοῦν.

β. Διαμάχη καί νίκη. Ὑποστηρίζουν ὅτι 
τά κανονικά βιβλία τῆς Κ.Δ. ἀναγνωρί-
στηκαν κατόπιν εὐρύτατης ἀντιπαράθε-
σης καί διαμάχης μέ ἄλλα χριστιανικά 
βιβλία. Τά πρῶτα ἀναδείχθηκαν νικητές 
καί καθόρισαν ποιές μορφές Χριστιανι-
σμοῦ μποροῦσαν νά περιθωριοποιηθοῦν 
καί νά ξεχαστοῦν, καί κάποιες φορές τά 
τελευταῖα βιβλία νά καταστραφοῦν.

 γ. Εἰκασίες γιά ἄλλη μορφή. Οἱ ὑπο-
στηρικτές θέτουν τό ἐρώτημα γιά τό τί 
θά γινόταν ἄν εἶχε κυριαρχήσει μιά ἄλλη 

μορφή Χριστιανισμοῦ, ἀντί γι’ αὐτή πού 
τελικά ἐπικράτησε. Κάνουν ὑποθέσεις μέ 
τελικό στόχο νά πλήξουν τήν «ἐπίσημη» 
χριστιανική πίστη, ἀναφέροντας ὅτι, ἄν 
εἶχε στραφεῖ ἡ Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία 
πρός μιά διαφορετική μορφή Χριστια-
νισμοῦ, δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε 
τήν ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας καί τοῦ πολι-
τισμοῦ.

δ. Περιπτώσεις πλαστογραφίας. Ἡ 
ἀποδοχή διάφορων σημαντικῶν χριστια-
νικῶν ὁμάδων μέ ἀρκετά ἀνόμοιες πε-
ποιθήσεις, οἱ ἀλληλοεξοντωτικές μάχες 
τους καί ἡ γενικευμένη ἀρχικῶς ἀνω-
νυμία τῶν κειμένων, συνετέλεσαν στήν 
παρουσία πολλῶν ψευδεπίγραφων κει-
μένων, πού ἀσκοῦσαν δριμεία κριτική 
ἐναντίον ἄλλων χριστιανικῶν πεποιθήσε-
ων. Νόθευση, ψευδωνυμία καί παραπλά-
νηση-ἀπάτη συνθέτουν τό πολύμορφο 
ψηφιδωτό.

ε. Διαφοροποίηση χριστιανῶν. Ἡ θεω-
ρία γιά τίς χαμένες μορφές Χριστιανι-
σμοῦ προβαίνει ἀκόμη σέ διαφοροποίη-
ση τῶν χριστιανῶν, δίδοντας ἀντίστοιχες 
ταυτότητες: ἀρχαῖοι χριστιανοί, πρω-
το-ορθόδοξοι χριστιανοί, ἀντίπαλοι πε-
ριθωριακοί αἱρετικοί, ψευδο-(τάδε), ἀδι-
άλλακτοι ἡγέτες, νικητές, ἡττημένοι κ.ἄ. 
Σέ αὐτούς τούς κύκλους ἦταν ἀμφίβολο 
νά μήν ἐπικρατοῦσε ἐχθρότητα μέ ἐπι-
θετικότητα ἀνάμεσά τους, ὅσο καί στούς 
ὀπαδούς τους.

Ἡ κατάληξη τῆς θεωρίας κάνει λόγο 
γιά ἐκπληκτικές ἀνακαλύψεις μέσα ἀπό 
τά σπαράγματα ἤ ἀπομεινάρια τῶν 
ὅσων ἔχουν χαθεῖ (ἀπό ἔμμεσες πηγές), 
καθώς καί τῆς ἀπόκρυφης γραμματείας 
τῶν μεταχριστιανικῶν αἰώνων. Ὡστόσο, 
θέτει πολλούς προβληματισμούς γιά τήν 
αὐθεντικότητα καί ἀξιοπιστία τῆς χρι-
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στιανικῆς πίστης διαχρονικά, εἰδικότερα 
δέ γιά τά κανονικά εὐαγγέλια τῆς Κ.Δ., 

γιά τούς ὁποίους θά ἀπαντήσουμε στό 
ἑπόμενο τεῦχος. 

Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας - 
Σπήλαιο Ἁγίου Σίμωνος
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Τό Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς 

τῆς Μεταμορφώσεως

Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ
Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τό ἐν λόγῳ ἐρώτημα προέκυψε καί 
ἀπετέλεσε θέμα συζήτησης στό πλαί-

σιο τῶν εἰσηγήσεων τοῦ ΙΖ΄ Παν. Λειτουρ-
γικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητρο-
πόλεων πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. 
Μ. Κορίνθου ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακ. Ἀρ-
χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. Ἱερωνύμου, μέ γενικό θέμα «Οἱ Ἱερές 
Ἀκολουθίες στήν περίοδο τῆς “Παρακλη-
τικῆς”, τοῦ “Τριωδίου” καί τοῦ “Πεντη-
κοσταρίου”». 

Πράγματι κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς καθ’ ἑκάστην ἡμέρα στήν 
Θ΄ Ὥρα, στό τέλος τῶν Μακαρισμῶν καί 
μετά τό «Πάτερ ἡμῶν…», τό πρῶτο ἀπό 
τά Κοντάκια πού ἀκολουθοῦν εἶναι αὐτό 
τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως: «Ἐπὶ 
τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώ-
ρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε 
ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοή-
σωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, 

ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ 
ἀπαύγασμα».

α) Ὁ λόγος εἶναι θεολογικός καί ἱστορι-
κός καί κατά τή γνώμη μας ἀναφέρεται 
τόσο στή σχέση πού ἔχει τό γεγονός τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μέ τή δόξα 
του σταυρικοῦ Του Πάθους, ὅσο καί στό 
βαθύτερο νόημα τῆς ἀκολουθίας τῆς Θ΄ 
Ὥρας. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος ἔγι-
νε κατά τό τελευταῖο ἔτος τοῦ ἐπί γῆς βίου 
τοῦ Κυρίου καί σέ χρόνο κατά τόν ὁποῖον 
ὁ Κύριος ἑτοίμαζε τούς μαθητές Του γιά 
τό ἐπικείμενο Πάθος. «Εἶχε προηγηθῆ ἡ 
ὁμολογία πίστεως τοῦ Πέτρου, ἀλλά καί 
ἡ ἔκφραση ἀδυναμίας του νά κατανοήσει 
ὅσα “σκληρά” ὁ Κύριος ἐδίδασκε γιά τόν 
πάσχοντα Μεσσία καί τήν ἀναγκαιότη-
τα ἄρσεως τοῦ σταυροῦ καί ἀπό ὅλους 
ἐκείνους, ὅσοι θά ἤθελαν νά συμμετά-
σχουν στήν τελική δόξα του. Πρός ἄρση, 
λοιπόν, τοῦ προκληθέντος σκανδαλισμοῦ 
καί στήριξη τῶν μαθητῶν ἐπακολουθεῖ 

Ἐρώτηση: Στίς ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἰδιαίτερα στήν Θ΄ 
Ὥρα ἀναγινώσκεται τό Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως. Γιατί γίνεται αὐτό; 
Καί ποιά ἡ σχέση ἔχει μέ τή μεταφορά τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως ἀπό «πρό τοῦ 
τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Πάθους» στήν 6η Αὐγούστου; 

π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης 
Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς, Ἱ. Μ. Πολιανῆς καί Κιλκισίου
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μετά ἀπό περίπου ἕξ ἡμέρες τό θαῦμα 
τῆς Μεταμορφώσεως»1.

Ὁ Κύριος «ἡμέρας ἓξ»2 ἤ «ὡσεὶ ἡμέρας 
ὀκτώ»3, μετά τήν πρόρρηση τοῦ Πάθους 
Του, «εἰς ὄρος ὑψηλὸν… μετεμορφώ-
θη ἔμπροσθεν αὐτῶν (Πέτρου, Ἰακώβου 
καί Ἰωάννου), καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά τε ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένετο λευκὰ ὡς τό φῶς»4. Μεταμορ-
φώθηκε ἔμπροσθεν τῶν μαθητῶν Του «ὁ 
ἀεὶ ὡσαύτως δεδοξασμένος καὶ λάμπων 
τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος»5, γιά νά ἀπο-
καλύψει στούς ἀνθρώπους τό φῶς καί τήν 
ἀπαστράπτουσα δόξα τῆς θεότητός Του 
καί νά δείξει «τῆς ἀναστάσεως τὴν λα-
μπρότητα»6. Ἀνεβάζει τούς μαθητές Του 
στό Θαβώρ, γιά νά λαμπρύνει τήν ἀμαυ-
ρωθεῖσα φύση τοῦ ἀνθρώπου7, νά προα-
ναγγείλει «τὴν εὐπρέπειαν τῆς θείας βα-
σιλείας»8, καί νά δείξει στόν λαό τοῦ Θεοῦ 
τήν «ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν»9 μεταμορφω-
τική του πορεία10.

Τό Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορ-
φώσεως, λεγόμενο στήν ἀκολουθία τῆς Θ΄ 
Ὥρας κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς, ἀπηχεῖ ἀκριβῶς τό ἱστορικό καί θε-
ολογικό πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, πού 
συνέβη πρίν ἀπό τό Πάθος γιά νά προετοι-
μαστοῦν οἱ μαθητές γι’ αὐτό καί νά προ-
γευθοῦν τή δόξα τοῦ Σταυροῦ, τή λαμπρό-
τητα τῆς Ἀνάστασης καί τήν εὐπρέπεια τῆς 
θείας βασιλείας. Ἡ πρό τοῦ Πάθους καί τῆς 
Ἀνάστασης Μ.Τεσσαρακοστή εἶναι περίο-
δος Χριστομίμητος, «τό ταξίδι στό μέγα 
πέλαγος τῆς νηστείας γιά νά μᾶς ὁδη-
γήσῃ στόν εὔδιο λιμένα τῆς ὁμοιώσεως 
μέ τόν Χριστό, στήν ἀκύμαντο χαρά τῆς 
Βασιλείας Του»11.

 Ὡς κείμενο, βεβαίως, τό ἐν λόγῳ Τρο-
πάριο εἶναι συνδεδεμένο μέ τήν τέλεση τῆς 
ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τήν 6η Αὐγού-

στου. Ὅπως εἶναι ἀντιληπτό, μία τόσο με-
γάλη ἑορτή δέν θά μποροῦσε νά ἑορτάζεται 
κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρκοστῆς. 
Πολύ σοφά τοποθετήθηκε τήν 6η Αὐγού-
στου, σαράντα ἡμέρες πρό τῆς Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἑορτή πού φέρει γε-
νικά «τά ἴσα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς» 
καί μέ νηστεία ἀνάλογη πρός αὐτήν τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς12. Ἡ ἑορτή αὐτή ἔχει ρίζες 
Ἱεροσολυμιτικές, μαρτυρούμενη ἀπό τόν 
6ο-7ο αἰ.13 καί ἐνταχθεῖσα στό Βυζαντινό 
Ἑορτολόγιο ἀπό τόν 8ο αἰ.14.

Τό Κοντάκιο «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορ-
φώθης…» δέν εἶναι ἀπό τά παλαιότερα 
ὑμνογραφήματα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορ-
φώσεως, ἀφοῦ στά Τυπικά τουλάχιστον 
πρωτομαρτυρεῖται σέ αὐτό τῆς Εὐεργέτι-
δος (11ος αἰ.)15. Μελέτη βεβαίως τῶν χει-
ρογράφων Μηναίων θά μᾶς διαφωτίσει 
περισσότερο περί τοῦ θέματος. Σέ κάθε, 
ὅμως, περίπτωση τό ἐν λόγῳ Κοντάκιο 
ψαλλόμενο στήν πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως 
μᾶς συνδέει μέ τό πρό τοῦ Πάθους γεγονός 
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἔμπρο-
σθεν τῶν μαθητῶν Του, σύμφωνα μέ τή 
βιβλική διήγηση. Ἡ Μ.Τεσσαρακοστή πρό 
τοῦ Πάσχα καί ἡ «Τεσσαρακοστή» πρό τῆς 
Ὑψώσεως ἔχουν τήν ἀναφορά τους στό ἴδιο 
θέμα, στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί τή ση-
μασία του γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

β) Ὁ β΄ λόγος γιά τόν ὁποῖον, κατά τή 
γνώμη μας, τό Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῆς 
Μεταμορφώσεως ἐντάσσεται στήν ἀκολου-
θία τῆς Θ΄ Ὥρας κατά τή Μ. Τεσσαρακο-
στή, ἔχει σχέση μέ τό Χριστοκεντρικό περι-
εχόμενο αὐτῆς τῆς Ὥρας καί τήν ἀναφορά 
της στόν θάνατου τοῦ Κυρίου. Στήν Κ. Δια-
θήκη μαρτυρεῖται ἰδιωτική προσευχή «περὶ 
ὥραν ἐνάτην»16. Τήν ἐνάτην ἐπίσης ὥρα 
μετά τή σταύρωσή Του ὁ Χριστός «κρά-
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ξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα»17. 
Στή λειτουργική ἑρμηνευτική μας παρά-
δοση καί κυρίως κατά τόν ἅγιο Συμεών 
Θεσσαλονίκης εἶναι σαφής ἡ σύνδεση τῆς 
Ὥρας αὐτῆς μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ· 
κατ’ αὐτήν «εὐχαριστοῦμε οὖν τῷ ἀπο-
θανόντι σαρκὶ δι’ ἡμᾶς». Μέ τόν ἑκούσιο 
θάνατο τοῦ Κυρίου «αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τοῦ 
διαβόλου χειρῶν ἐρρύσθημεν, καὶ τὰ σώ-
ματα ἡμῶν, ἀναστάντος αὐτοῦ, ἀθανα-
σίαν εἰλήφασιν»18.

Τά ψαλμικά ἐπίσης καί ὑμνογραφικά 
στοιχεῖα πού συγκροτοῦν τήν ἀκολουθία 
τῆς Θ΄ Ὥρας ἀποτελοῦν ὕμνο στόν σταυ-
ρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Στό σχετικό 
τροπάριο τῆς Ὥρας π.χ. ψάλλουμε «ὁ ἐν 
τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ δι’ ἡμᾶς σαρκὶ τοῦ θανά-
του γευσάμενος…». Οἱ ψαλμοί 83ος, 84ος 
καί 85ος ἀναφέρονται στήν «διὰ τοῦ θα-
νάτου Χριστοῦ καὶ τῆς νεκρώσεως τοῦ 
ἁγίου σκηνώματος αὐτοῦ ἡμῶν σωτηρί-
αν»19. Τό ἴδιο καί ἡ εὐχή «Δέσποτα, Κύριε 
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422-423. C. Porphyrogeniti, De cerimoniis aule byzantinae, Libri Duo, ἔκδ. J.J. Reiske, Bonn 1829, σ. 22. 
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Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ μακρο-
θυμήσας…» ἀναφέρεται στόν θάνατο τοῦ 
Κυρίου στόν σταυρό, καθώς καί στήν τοῦ 
ληστοῦ μετάνοια20.

Συμπερασματικά λοιπόν θά θέλαμε νά 
ἐπισημάνουμε ὅτι τό Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς 
τῆς Μεταμορφώσεως, τό ὁποῖο γιά ἱστορι-
κούς καί θεολογικούς λόγους, ὅπως ἀνα-
φέραμε, ἐντάσσεται στήν πρό τοῦ σταυρι-
κοῦ Πάθους καί τῆς Ἀνάστασης λειτουρ-
γική περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, καί 
δή καί στήν ἀκολουθία τῆς Θ΄ Ὥρας, λει-
τουργεῖ πνευματικά καί παιδαγωγικά γιά 
τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Συμβάλλει 
δηλαδή ὥστε οἱ πιστοί νά προετοιμαστοῦν 
καλύτερα γιά τά γεγονότα τοῦ Σταυροῦ 
καί τῆς Ἀνάστασης, νά ἐμβαθύνουν στό θε-
ολογικό καί ὑπαρξιακό γιά τόν ἄνθρωπο 
μήνυμά των καί νά ἐμπνέουν στή ζωή των 
τό Χριστοκεντρικό πνεῦμα, τό σταυροανα-
στάσιμο ἦθος καί τό ὅραμα τῆς ἐσχατολο-
γικῆς χαρᾶς καί ἐλπίδας.
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Μετά τόν σχολιασμό τῶν κειμένων τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς στή Θ. Λειτουργία, 

ὅπως τελεῖται στίς μέρες μας, ἀκολουθεῖ 
ἡ εἴσοδος τῶν Τιμίων Δώρων ἤ Μεγάλη 
Εἴσοδος. Ὁ ἱερέας διαβάζει μία εὐχή (Οὐ-
δεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκι-
καῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς...), ἡ ὁποία 
ἀναφέρεται ὡς εὐχή τήν ὁποία «ἀναπέ-
μπει ὁ ἱερέας γιά τόν ἑαυτό του κατά τήν 
τέλεση τῆς εἰσόδου τῶν Ἁγίων Δώρων». 
Ζητεῖ ἀπό τόν Θεό νά τόν καθαρίσει ἀπό 
κάθε μολυσμό τῆς ψυχῆς καί τῆς καρδιᾶς 
γιά νά τελέσει ὅσο γίνεται πιό ἄξια τό μυ-
στήριο, ἐφ’ ὅσον τοῦ δόθηκε μέ τό μυστή-
ριο τῆς ἱερωσύνης ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Τή στιγμή αὐτή οἱ ψάλτες ψάλλουν 
τόν «χερουβικό ὕμνο» (Οἱ τὰ Χερουβίμ 
μυστικῶς εἰκονίζοντες... Ὡς τὸν βασιλέα 
τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι...). Στό σημεῖο 
αὐτό γίνεται ἡ εἴσοδος τῶν Ἁγίων Δώρων 
μέ λιτανεία ἀνάμεσα στόν λαό πρός τήν 
Ἁγία Τράπεζα.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής σχο-
λιάζει ἀναγνωρίζοντας τόν ἐσχατολογικό 
χαρακτῆρα τῆς Μεγάλης Εἰσόδου: «Ἡ 
εἴσοδος πάλι τῶν ἁγίων καί σεβαστῶν 
Μυστηρίων εἶναι ἡ ἀρχή καί ὁ πρόλογος, 
...τῆς καινούργιας διδαχῆς, πού θά γίνει 
στούς οὐρανούς, σχετικά μέ τήν οἰκονομία 
τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς καί ἡ ἀποκάλυψη τοῦ 
μυστηρίου τῆς σωτηρίας μας, πού εἶναι 

κρυμμένο στά ἄδυτα τῆς θεϊκῆς μυστικό-
τητας». Δέν θά πιῶ, λέει ὁ Θεός Λόγος 
στούς μαθητές του, στό ἑξῆς ἀπό τόν καρ-
πό τοῦ ἀμπελιοῦ ὥς τή μέρα ἐκείνη, ὁπότε 
θά τό πίνω καινούργιο μαζί σας μέσα στή 
Βασιλεία τοῦ Πατέρα μου1.

Τά Τίμια Δῶρα βρίσκονται τώρα στήν 
Ἁγία Τράπεζα καί πρίν ἀρχίσει τό μυ-
στήριο τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας 
ἀπαγγέλλεται ἡ προτροπή «Ἀγαπήσωμεν 
ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσω-
μεν». Ἀπό τήν ἀποστολική ἐποχή εἶναι 
γνωστός ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγάπης κατά 
τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχα-
ριστίας. Θά χρειαστεῖ νά τονιστεῖ στούς 
κατηχούμενους ὅτι ἡ παράδοση τῆς εἰρή-
νης καί ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγάπης ἦταν στήν 
πρώτη Ἐκκλησία οἱ ἀρχικές πράξεις τῆς 
Λειτουργίας τῶν πιστῶν. Γιατί, ὅπως ἀνα-
φέρει ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν «αὐτές 
ὄχι μόνο ἀρχίζουν τήν Εὐχαριστία, ἀλλά 
κατά κάποια ἔννοια τήν κάνουν δυνατή, 
ἐπειδή αὐτή εἶναι τό μυστήριο τῆς Και-
νῆς Διαθήκης, τῆς Βασιλείας τῆς Ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ»2. 

Ὁ π. Δημήτριος Στανιλοάε σχολιάζοντας 
τόν ἅγιο Μάξιμο ἀναφέρει: «Τά στόματα 
πού φιλιοῦνται κατά τή θεία Λειτουργία 
μέ τό νά ἑνώνονται μεταξύ τους, παρου-
σιάζουν τό λόγο ὅλων γινωμένο ἕνα, κι 
αὐτός ὁ λόγος περιέχει μέσα του τούς λό-

ΠΡΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΙΝ

55. Βασικά θέματα τῆς κατήχησης
 Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας

Πρωτ. Ἀλεξάνδρου Καριώτογλου
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γους ὅλων. Οἱ πιστοί ἐκφράζονται συνάμα 
σάν ἕνας καί σάν πολλοί. Αὐτό ἀποτελεῖ 
ἕνωση ὄχι μόνο μέσα στήν ἀλήθεια, ἀλλά 
καί μέσα στήν ἀγάπη»3.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου 
τῆς Πίστεως. Ἀποτελεῖ κατά κάποιο τρό-
πο τήν ἀπόδειξη ἀπό τήν πλευρά τῶν πι-
στῶν τῆς κατανόησης ὅλων τῶν ἔργων τοῦ 
Θεοῦ γιά χάρη μας. Εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς 
ἀγάπης μας ὡς ἀπάντησης στήν ἀγάπη 
του καί ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἀγάπη του πρός 
ἐμᾶς δέν ἔμεινε χωρίς ἀποτέλεσμα. 

Ἄν θά χρειαζόταν νά ρίξουμε ἰδιαίτερο 
βάρος σέ κάποιο σημεῖο τῆς Θ. Λειτουργί-
ας, ἔτσι ὥστε νά κατανοήσει ὁ κατηχούμε-
νος τή σημασία της γιά τή ζωή μας, εἶναι τό 
μυστήριο τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας. 
Ὀνομάζεται καί μυστήριο τῆς ἀναφορᾶς, 
γιατί μέ τήν προτροπή «Στῶμεν καλῶς· 
στῶμεν μετὰ φόβου. Πρόσχωμεν τὴν ἁγί-
αν ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν...» 
μπαίνουμε πραγματικά στό κύριο μέρος 
τῆς Θείας Λειτουργίας. Εἶναι κύριο μέρος 

σέ σχέση μέ τά ἄλλα μέρη της καί ὄχι ξε-
χωρισμένο ἀπό αὐτά. Ἡ προτροπή εἶναι νά 
σταθοῦμε «καλῶς» καί «μετὰ φόβου». Τό 
δεύτερο ἴσως εἶναι περισσότερο κατανοη-
τό: μέ σεβασμό, μετά φόβου. Τό πρῶτο, τό 
«καλῶς», παραπέμπει στή χρήσῃ τῆς λέξης 
«καλὸν» σέ δύο περιπτώσεις στήν Παλαιά 
καί Καινή Διαθήκη. «Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι 
καλόν», ἀναφέρεται στή Γένεση (Γεν. 1,8) 
καί ἐννοεῖται μέ τή λέξη αὐτή ὅτι ὁ κόσμος 
δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό καί ἀνταπο-
κρίνεται στό σχέδιό του, ἑπομένως εἶναι 
καλό. Στην Κ.Δ. στό ὄρος Θαβώρ οἱ μαθη-
τές λένε στόν Ἰησοῦ: «Κύριε, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι» (Ματθ. 17,4), ἐπιβεβαιώ-
νοντας τήν ἀποδοχή ἀπό τόν ἄνθρωπο τοῦ 
Θεϊκοῦ «καλόν», σάν δικῆς του ζωῆς καί 
σάν δικοῦ του προορισμοῦ. Νά σταθοῦμε 
«καλῶς» μπροστά στό μυστήριο πού ἐπι-
τελεῖται καί θά ὁλοκληρωθεῖ σέ λίγο κατά 
τή Θ. Εὐχαριστία εἶναι τό ὅραμα τῆς Ἐκ-
κλησίας. Σ’ αὐτό τό «βίωμα ὑπάρχει καί ἡ 
ἀρχή καί ἡ ἐκπλήρωσή της»4.

ΣHΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μυσταγωγία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1973, σ. 199. 2. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, Ἀκρίτας, 
Ἀθήνα 1987, σ. 148. 3. Μυσταγωγία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1973, σ. 201. 4. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, Ἀκρίτας, 
Ἀθήνα 1987, σ. 175. Στό ἴδιο σημεῖο ὁ π. Σμέμαν ἀναφέρει κάτι πού εἶναι σημαντικό γιά τόν κατηχητή: 
«Ἐκεῖ, σ’ αὐτή τή “φωτεινή νεφέλη” πού τό σκέπασε, εἶδε ὁ ἄνθρωπος “ὅτι καλόν”, καί δέχτηκε καί 
ὁμολόγησε... Καί μ’ αὐτό τό ὅραμα, μ’ αὐτή τή γνώσῃ, μ’ αὐτό τό βίωμα, ζεῖ ἡ Ἐκκλησία σ’ ὅλο της τό 
βάθος καί σ’ αὐτό τό βίωμα ὑπάρχει καί ἡ ἀρχή καί ἡ ἐκπλήρωσή της καθώς καί ἡ ἀρχή καί ἡ ἐκπλή-
ρωση ὅλων μέσα της. Πραγματικά μποροῦμε ἀτελείωτα νά μιλᾶμε γιά τήν Ἐκκλησία, νά προσπαθοῦμε 
νά τήν ἑρμηνεύσουμε, μποροῦμε νά μελετᾶμε τήν ἐκκλησιολογία νά λογομαχοῦμε γιά τήν ἀποστολική 
διαδοχή, τούς κανόνες καί τίς ἀρχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀργάνωσης, ἀλλ’ ὅμως χωρίς αὐτό τό βίωμα, 
χωρίς ἐκείνη τή μυστηριακή χαρά του, χωρίς τήν ὑπαγωγή του καθέ τί σ’ ἐκεῖνο τό “καλόν ἐστιν ἡμᾶς 
ὧδε εἶναι”, ὅλα αὐτά παραμένουν μόνο λόγια».

Πύργος 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων

 (λεπτομέρεια)
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Αἱρέσεις καί κήρυγμα

Ἀρχιμ. Βαρνάβα Λαμπροπούλου

Ὁ Ἀρχιποίμην Χριστός, ὅταν δικαζόταν 
ἀπό τόν Πιλάτο, ἀποκάλυψε ὅτι ἡ 

ὁριο θέτηση καί περιφρούρηση τῆς ἀλήθειας 
εἶναι ὁ βασικός σκοπός τῆς ἐνανθρώπησής 
Του: «Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγένημαι καὶ εἰς 
τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρ-
τυρήσω τῇ ἀληθείᾳ» (Ἰω. 18, 37). Ἔκτοτε 
τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας ἦταν, εἶναι καί 
πρέπει νά παραμείνει πρώτιστα «μαρτυρία 
τῆς Μιᾶς Ἀληθείας». Ἀπαραίτητη, βέβαια, 
προϋπό θεση αὐτῆς τῆς μαρτυρίας εἶναι ἡ 
διδασκαλία περί ὀρθοδόξου γνωσιολογίας. 
Πρίν ἀρχίσει ὁ ποιμένας νά ἐκθέτει στούς 
ἐντός ἤ καί στούς ἐκτός τά δόγματα, πρέ-
πει νά τούς μάθει τίς προϋποθέσεις τοῦ 
ὀρθοδόξως θεολογεῖν· δηλαδή, πῶς θερα-
πεύεται ἡ τύφλωση, τήν ὁποία προκα λοῦν 
τά πάθη. Ὁ Μ. Βασίλειος, λέει ὅτι, ὅπως 
δέν εἶναι δυνατόν «ἐν κηρῷ γράψαι, μὴ 
προκαταλεάναντα τούς ἐναποκειμένους 
χαρακτῆρας», ἔτσι δέν εἶναι δυνατόν νά 
φυ τέψεις στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου τά 
θεῖα δόγματα, ἄν πρῶτα δέν ξε ριζώσεις 
τίς ἄλογες προλήψεις τῶν παθῶν, πού συ-
νήθως ἀπό τήν πο λυ καιρία ἔχουν ριζώσει 
βαθιά. Τά κύρια χαρακτη ριστικά τοῦ κη-
ρύγματος οἰκοδομῆς στήν ὀρθοδοξία κατά 
τούς Πατέρες εἶναι:

α) Δέν πρέπει νά «διανθίζεται» εὐκαί-
ρως - ἀκαίρως μέ ἀντιαιρετικές «κορῶ-
νες». Ἡ προ τρο πή τοῦ ἀποστόλου Παύλου 

πρός τόν Τιμόθεο «κή ρυ ξον τὸν λόγον, 
ἐπί στη  θι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, 
ἐπιτίμησον» δέν σημαίνει ὅτι στό κήρυγ-
μα κάθε Κυ ρια κῆς πρέπει νά κα τακε-
ραυ νώνουμε, ἄς ποῦμε, τόν ... Πάπα! Σέ 
κάποια ἐνορία, πού συμβαίνει αὐ τό, οἱ 
ἐκκλησιαζόμενοι ἀνα ρω τιοῦνται: «Γιά νά 
δοῦ με, ὁ παπούλης πῶς θά “κολ λήσει” τήν 
κριτική τοῦ Πάπα μέ τό ση με ρινό Εὐαγγέ-
λιο;» Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ποτέ δέν 
θεώρησαν τόν ἐκκλη σια στικό ἄμβωνα ὡς 
μέσο ψυχολογικῆς ἐκτόνωσης ἤ πολεμικῆς 
ἀντι πα ράθεσης μέ ὑπαρκτούς ἤ κατά φα-
ντασίαν ἐπικίνδυνους ἐχθρούς.

β) Δέν ἐξαντλεῖται σέ «πετρο βό λημα» 
ἁγιο γρα φικῶν χωρίων, πού ἔχει ἁπλῶς 
σκοπό νά δείξει ὅτι «παίζουμε τή Γραφή 
στά δάχτυλα». Κάποτε ἐπισκέφθηκαν τόν 
ἀββᾶ Σισώη ἀρειανοί καί ὅταν «ἤρ ξαντο 
καταλαλεῖν τῶν ὀρθοδόξων, ὁ γέρων οὐκ 
ἀπεκρίθη αὐτοῖς οὐ δέν». Μόνο φώναξε 
τόν μαθητή του καί τοῦ εἶπε: «Ἀβραάμ, 
φέρε μοι τὸ βιβλίον τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου 
καὶ ἀνάγνωθι αὐτό». Ἔτσι «ἐγνώ σθη ἡ 
αἵρεσις αὐτῶν· καὶ ὁ γέρων ἀπέλυσεν 
αὐτοὺς μετ’ εἰρή νης». Ὁ Μ. Σισώης δέν 
χρησιμο ποί ησε γυμνό τό κείμενο τῆς Γρα-
φῆς, γιά νά δείξει τήν πλάνη τους. Διε-
τράνωσε ὅτι «στῦ λος καὶ ἑδραίωμα τῆς 
Ἀληθείας» δέν εἶναι ἕνα βιβλίο, ἤ κάποιες 
λεκτικές διατυπώσεις, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία. 
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Δέν «γέν νη σε» ἡ Γραφή τήν Ἐκκλησία, 
ἀλ λά ἡ Ἐκκλησία τή Γρα φή. Συνεπῶς, ὁ 
μόνος αὐθεν τι κός ἑρμηνευτής της εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία μέ τούς ἁγίους Πατέρες Της.

γ) Εἶναι ἄρρηκτα δεμένο μέ τή Λα-
τρεία. Σχε δόν ὅλοι οἱ ἀντιαιρετικοί λόγοι 
τῶν Πατέρων ἐκφωνήθηκαν μέσα στή Θ. 
Λειτουργία. Κήρυγμα καί λατρεία, ἄρ-
ρηκτα δεμένα, ἀποτελοῦν τό Ζωντανό 
Γεῦμα τῆς Ἀληθείας, πού δέν ἔχει καμμιά 
σχέση μέ νεφελώδη ἰδεολογήματα, ἀλλά 
εἶναι ἕνα Πρόσωπο. ῎Ετσι, τά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας δέν εἶναι κάποιοι πού ἔχουν 
ἁπλῶς τή σωστή ἄποψη περί ᾿Αληθείας ἤ 
κάποιοι πού τήν «κατάλαβαν» καλύτε-
ρα ἀπό ἄλλον. ῾Η ὀρθοδοξία τῶν με λῶν 
τῆς Ἐκκλησίας δέν κατακτᾶται οὔτε μέ 
τό νά πάρουν πτυχίο ἀπό κάποιο ὀρθό-
δοξο σεμινάριο, οὔτε ἄν ἀπο στη θίσουν τό 
Σύμβολο τῆς Πίστεως. ῾Η ὀρθοδοξία τους 
οὐσιαστικά ἀρχίζει καί τελειώνει στό ὅτι 
εἶναι μέλη τοῦ ῾Ενός Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ. Μέσα στήν Εὐ χαριστία μποροῦν καί 
γίνονται «σύσσωμοι» καί «σύναιμοι» μέ 
τή Σαρκωμένη ᾿Αλήθεια, τόν Χριστό.

δ) Δέν διαπνέεται ἀπό ἄκριτο ζῆλο. Σέ 
ἔκθεση ἀντιαιρετικῆς δράσης μιᾶς ἐνορί-
ας ἀναφέρεται: «Ὅταν κάποτε ἦλ θαν 
Χιλιαστές στήν ἐνορία μας, μέ τά με-
γάφωνα καί τίς καμπάνες εἰ δο ποιήθηκε 
ὅλος ὁ λαός, πώς κατέφθασαν “λύκοι 
βαρεῖς”. Ἀμέσως ὁ μά δα παιδιῶν βγῆκε 
στούς δρό    μους, φωνάζοντας συνθήμα-
τα ἐναντίον τους. Κάποιοι πού διέθε-
ταν με γα λύ  τε ρη δεξιότητα, ἐντόπισαν 
τό ἁμάξι τους καί ξεφούσκωσαν τά 
λά στιχα...»! Ἄν τό ἀντιαιρετικό κήρυγ-
μα (συνεπικουρούμενο ἀπό ντουντοῦκες 

καί καμπάνες) καταλήγει στό νά ξε-
φουσκώνουν οἱ πι στοί τά λάστιχα τοῦ 
αὐτοκινήτου τῶν αἱρετικῶν, σύντομα θά 
«ξεφουσκώσει» καί ὁ οὐ κατ’ ἐπί γνω-
σιν ζῆλος ποιμένος καί ποιμενομένων θά 
ἀπο δει χθῆ κενός ἀπό ὑγιᾶ ποιμαντική 
ἀγωνία καί διάκριση πνευματική.

 ε) Δέν ἔχει δια νοουμενί στι κο ὕφος. Ὁ 
διανοουμενισμός καί ὁ θεολογικός ἀκα-
δημαϊσμός ὁδηγεῖ στήν ξερή διατύπωση 
κάποιων ἀρ χῶν, πού μπορεῖ νά τίς δέ-
χε σαι σάν ἰδεο λο γικές πεποιθήσεις, χω-
ρίς ὅμως ἡ ζωή σου νά μετα βάλ λεται σέ 
τίποτα. Ἀπόρροια τέτοιας διαστροφῆς 
εἶναι νά νομί ζεις ὅτι, γιά νά σωθῆς, ἀρ-
κεῖ νά κρατᾶς στά χέρια σου ἕνα καλό 
ἐγ χει ρίδιο δογμα τι κῆς. «Τί νά τό κάνω 
τό δόγμα ξεκομμένο ἀπό τήν ἐμπει-
ρία τῆς θεώ σεως;» ἀναρωτιέται ὁ π. 
Ἰω. Ρωμανίδης. «Ἡ ὀρθό δο ξη διδα σκα-
λία, ἀποκομμένη ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς 
Μετα μορ φώσεως καί τῆς Πεν τηκοστῆς, 
εἶναι σκέτη βλακεία. Δέν πείθει κανένα. 
Μό νο μέ στρα τιωτικές δυνάμεις μπορεῖ 
νά σταθῆ». Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά ἐξα-
ντλεῖται τό ἀν τιαι ρε τικό κή ρυ γμα στή 
σύνταξη λίστας «λογικῶν» ἐπιχειρη μά-
των, γιά «νά κολλή σουν τούς αἱρετικούς 
στόν τοῖχο». Ὁ σκοπός εἶναι οἱ ἐντός τῆς 
Μάνδρας «περισσεύοντες ἄρτων μίσθιοι 
τοῦ Πατρός» νά βοηθήσουν τούς ἐκτός 
νά ἐννοήσουν ὅτι θά μένουν πάντοτε πει-
νασμένοι καί ὅτι στό Σπίτι τούς περι-
μένει ὁ Πατέρας τους, ὄχι γιά νά τούς 
κατσαδιάσει, πού τόσο καιρό ἀλήτευαν 
ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἀλλά γιά νά τούς ἀγκα λιάσει 
καί νά τούς χορτάσει μέ «τόν μόσχον τόν 
σιτευτόν». 
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ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, Κ΄
Ἡ νήψη ὡς ὁδός ἐλευθερίας

Δημήτρη Μαυρόπουλου

Σέ προηγούμενο ἀρθρίδιο (τό ΙΖ´) 
ἀναφερθήκαμε στίς συνθῆκες καί ἐνέρ-

γειες τῶν πιστῶν πού τόν ποδηγετοῦν στήν 
ὁδό τῆς σωτηρίας, σημειώνοντες ὅτι: «Στήν 
παράδοσή μας μιλᾶμε γιά τρεῖς ὁδούς σω-
τηρίας: τή θεολογική, τήν ἀσκητική καί τή 
νηπτική. Οἱ τρεῖς αὐτές ὁδοί συνάπτονται 
μεταξύ τους καί δημιουργοῦν τρία κλιμα-
κωτά στάδια. Καμμία ὅμως ἀπό τίς ὁδούς 
δέν ὑπάρχει καί δέν λειτουργεῖ αὐτόνομα, 
ἀλλά ἡ καθεμιά γεννιέται ἀπό τήν ἄλλη καί 
συγχρόνως γεννάει τήν ἄλλη. Ἡ παιδεία εἶ-
ναι αὐτή πού μᾶς κρατεῖ σέ μιά ἑρμηνεία, 
σέ μιά στάση καί σέ ἕναν τρόπο ζωῆς. Αὐτή 
ἡ παιδεία, στή δική μας παράδοση, εἶναι 
θεολογική, ἀσκητική καί νηπτική. Οἱ τρεῖς 
αὐτές πλευρές τῆς παιδείας μας, πού τίς 
ὀνομάζουμε «ὁδούς», ἀποκαλύπτονται τε-
λικά ὡς μία παιδεία, ὡς παιδεία κατά Χρι-
στόν, ὡς θεογνωσία», ἀναπτύσσοντας, κατά 
τήν οἰκονομία τοῦ χώρου, τή θεολογική, τήν 
ἀσκητική καί τή νηπτική παράμετρο τῆς 
ὁδοῦ Κυρίου. Στό παρόν ἀρθρίδιο θά ἀνα-
πτύξουμε διεξοδικότερα περί τῆς νηπτικῆς 
παραδόσεως. 

Νήψη (νῆψις) σημαίνει ἡσυχία, νηφαλιό-
τητα, καί στή θύραθεν γραμματεία χαρα-
κτηρίζει τήν ἀντίθετη κατάσταση πρός τή 
μέθη, εἶναι δηλαδή τό ἀντίθετο τῆς μέθης, 
ἡ ὁποία δημιουργεῖ σύγχυση τοῦ νοός. Ἡ 
χριστιανική ὅμως παράδοση ἀντιλήφθηκε 

τή νήψη, κυρίως τό ρῆμα «νήφω», ἤδη ἀπό 
τούς πρώτους ἀποστολικούς χρόνους, ὡς 
ἐνδιάθετη κατάσταση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀν-
θρώπου καί ὡς ὅπλο κατά τῶν πειρασμῶν 
τοῦ αἰῶνος τούτου, ὅπως εὔστοχα διατυ-
πώνει τή σημασία της ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: 
«νήψατε, γρηγορήσατε ὁ ἀντίδικος ὑμῶν 
διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ 
ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α´ Πέτρ. 5,8). Ἑπο-
μένως, ἡ νήψη νοεῖται ὡς ἐγρήγορση, ὡς 
πνευματική ἐπαγρύπνηση, καί ἡ ἀπόκτη-
σή της ἐπιτυγχάνεται μέ ἄσκηση διά βίου. 
Ἔτσι ἀποφεύγεται καί νικιέται ἡ ἁμαρτία, 
ὅπως ἀποφαίνεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος: 
«ἐκνήψατε δικαίως; καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» 
(Α´ Κορ. 15,34).

Φαίνεται ὅτι αὐτή ἡ πνευματική διάστα-
ση τῆς νήψεως, αὐτή ἡ πνευματικότητα 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου, ἀντλεῖται ἀπό 
τήν κατάσταση πού θεμελιώνει ὁ βίος τοῦ 
ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος καλεῖ τούς 
μαθητές του νά τόν σπουδάσουν: «μάθετε 
ἀπ᾽  ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς 
ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. 11,29). Ἄλλωστε, ὁ 
ἴδιος θά μακαρίσει τούς πραεῖς μέ ἀναγω-
γή σέ πολίτες μιᾶς κατά Θεόν Δημιουργί-
ας: «μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κλη-
ρονομήσουσιν τὴν γῆν» (Ματθ. 5,5), ἕναν 
μακαρισμό πού εἰσάγει στόν μακαρισμό, ὁ 
ὁποῖος ἀποδίδει στούς καθαρούς τῇ καρδίᾳ 
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συνθήκη θεοπτίας: «μακάριοι οἱ καθαροὶ 
τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» 
(Ματθ. 5,8). Ἑπομένως, ἡ πραότητα καί 
ταπεινότητα τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἐσωτερικό 
περιεχόμενο καί χαρακτηρίζει τρόπο βίου. 
Αὐτόν ἀκριβῶς τόν τρόπο βίου καλοῦν οἱ 
κορυφαῖοι Πέτρος καί Παῦλος νά ἀποτε-
λέσει τό ἐνεργούμενο κάθε πιστοῦ στόν 
παρόντα βίο του. Ὁ μέν πρῶτος, ἀφ’ ἑνός 
ἀντιλαμβανόμενος τήν κατά Θεόν πολιτεία 
ὡς ὀμορφιά πού πηγάζει ἀπό τήν πραό-
τητα καί τόν ἥσυχο βίο («ὁ κρυπτὸς τῆς 
καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ 
πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές», Α´ Πέτρ. 
3,4), ἀφ’ ἑτέρου ὡς σώφρονα καί διαρκῆ 
προσευχή, ἐν ὄψει τοῦ παρόντος βίου καί 
τῆς πορείας πρός τή θεία Βασιλεία («Πά-
ντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε. σωφρονήσατε 
οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς», Α´ 
Πέτρ. 4,7). Ἡ βεβαιότητα γιά τήν ἐλπίδα 
τῆς ἐλεύσεως τῆς χάρης τοῦ Χριστοῦ ἀνα-
παύεται στόν ἔλεγχο τοῦ νοός ἀπό τούς 
πειρασμούς τῶν παθῶν, δηλαδή ἀπό τή 
νήφουσα καρδία («Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς 
ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τε-
λείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν 
χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ», Α´ 
Πέτρ. 1,13).

Ἐπίσης, ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά προ-
τρέψει τούς μαθητές του, δηλαδή τούς πι-
στούς, νά γρηγοροῦν καί νά νήφουν, δηλαδή 
νά προσκαρτεροῦν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
χωρίς νά ταράζονται ἀπό τούς πειρασμούς 
τοῦ κόσμου τούτου: «Ἄρα οὖν μὴ καθεύ-
δωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν 
καὶ νήφωμεν […] ὑμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες 
νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως 
καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα 
σωτηρίας» (Α´ Θεσ. 5,6 καί 8). Μάλιστα, 
στόν μαθητή του Τιμόθεο καταθέτει εὐθέως 

τίς προϋποθέσεις τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐν 
σχέσει πρός τήν προσωπική προκοπή καί 
τή διακονία στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας: «σὺ 
δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον 
ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου 
πληροφόρησον» (Β´ Τιμ. 4,5).

Μέ αὐτές τίς Καινοδιαθηκικές παρα-
καταθῆκες θά ἀναπτυχθεῖ ἡ θεολογία τῆς 
δυναμικῆς τῆς νηπτικῆς μέριμνας, μέ ἀνα-
ζήτηση καί ἐφαρμογή πλούσιας ἀσκητικῆς, 
γιά νά περιγραφεῖ ὁ ἐσωτερικός (καί ἐξω-
τερικός) βίος τῶν πιστῶν καί ζητούμενο 
τήν ἐναρμόνιση τοῦ οἰκείου θελήματος μέ 
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Πρότυπο σ᾽ αὐτήν τήν 
πορεία, ἐκτός ἀπό τόν Χριστό («οὐχ ὡς 
ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς Σύ»), θά ἀναγνωριστεῖ 
καί θά προβληθεῖ ἡ Παναγία μέ τήν ὁλο-
κληρωτική παράδοσή της στό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ: «γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου».

Ἡ κυριότερη ἀνάπτυξη τῆς νηπτικῆς πα-
ράδοσης ἐμφανίζεται στούς χώρους τῶν 
μοναστῶν τῆς ἐρήμου (τέλη 2ου αἰ.), ἀλλά 
αὐτός πού ἀναπτύσσει στοιχεῖα νηπτικῆς 
θεολογίας εἶναι ὁ Ὠριγένης (3ος αἰ.). Τά νη-
πτικά στοιχεῖα τῆς θεολογίας του θά γο-
ητεύσουν τούς νεαρούς Καππαδόκες Μ. 
Βασίλειο καί Γρηγόριο Θεολόγο, πού τόν 
μελετοῦν ἀσκούμενοι στό κτῆμα τοῦ δεύ-
τερου παρά τόν Ἴρι ποταμό τοῦ Πόντου, 
πρίν ἀκόμη βαπτιστοῦν καί πρίν γίνουν 
ἐπίσκοποι. Ἀπό τή μελέτη αὐτή θά προκύ-
ψει ἡ συλλογή μέ τό ὄνομα «Φιλοκαλία», 
πού ὅμως δέν σώθηκε. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος 
εἶναι αὐτός πού θά εἰσαγάγει ἐπισήμως 
τή νηπτική παράδοση στούς κόλπους τῆς 
Ἐκκλησίας μέ τό ἔργο «Βίος τοῦ Μεγάλου 
Ἀντωνίου» (4ος αἰ.) Τήν ἐποχή αὐτή θά ἐμ-
φανιστοῦν σπουδαῖες ἀναλύσεις (κατά θε-
ωρία καί πράξη) τῆς νηπτικῆς παράδοσης, 
μέ ἔργα τῶν Παχωμίου, Εὐαγρίου Ποντι-
κοῦ, Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Γρηγορίου 
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Νύσσης. Ὁ τελευταῖος θά ἀναπτύξει μία 
νηπτική θεματολογία κυρίως μέ τά ἔργα 
του «Ἑρμηνεία εἰς τὸ Ἆσμα Ἀσμάτων» καί 
«Εἰς τὸν βίον Μωυσέως».

Σπουδαῖες πατερικές μορφές θά μᾶς 
κληροδοτήσουν ἔργα ἐξαίρετης ἀνάπτυξης 
νηπτικῶν θεμάτων: Μ. Βασίλειος, Γρηγό-
ριος Θεολόγος, Διάδοχος Φωτικῆς, Διονύ-
σιος Ἀρεοπαγίτης, Μάξιμος Ὁμολογητής, 
Ἐφραίμ ὁ Σύρος, Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης (ὁ 
ἐπιλεγόμενος τῆς Κλίμακος), Ἰσαάκ ὁ 
Σύρος, Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς, γιά νά περιοριστοῦμε 
σέ μερικούς ἀπό τούς σπουδαιότερους. 
Τό 1782 ἐκδόθηκε στή Βενετία, σέ πέντε 
τόμους, τό ἔργο τῶν Μακαρίου Νοταρᾶ 
(πού τό εἰσηγήθηκε καί τό ἑτοίμασε στό 
μεγαλύτερο μέρος του) καί Νικόδημου 
τοῦ Ἁγιορείτη (πού τό ἐπεξεργάστηκε 
καί τό ἐμπλούτισε) μέ κύριο τίτλο Φιλο-
καλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν καί ἐπεκτει-
νόμενη διασάφηση: «ἐν ᾗ διὰ τῆς κατὰ 
τὴν Πρᾶξιν καὶ Θεωρίαν Ἠθικῆς Φιλοσο-
φίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται, καὶ 
τελειοῦται». Τό ἔργο ἐπανεκδόθηκε σέ 
σύγχρονη τυπογραφική μορφή ἀπό τόν 
ἐκδοτικό οἶκο «Ἀστήρ», πάλι σέ πέντε 
τόμους (1957-1963). Ἔκτοτε ἐπανεκδί-
δεται καί ἀπό ἄλλους ἐκδότες, εἴτε συνο-
λικά, εἴτε κατ᾽ ἐπιλογήν. 

Ἡ Φιλοκαλία ἐπηρέασε καί ἐξακολου-
θεῖ νά ἐπηρεάζει τήν ἐσωτερική ζωή τῶν 
πιστῶν. Πρόκειται γιά εἶδος ἐγκυκλοπαι-

δείας τῆς πνευματικότητας τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ σώματος. Ἄλλωστε, ἡ νηπτική 
θεολογία ἀναδεικνύει ἀνά τούς αἰῶνες 
καί μέχρι σήμερα τούς δρόμους ἐπίτευ-
ξης τῶν κατά Χριστόν ἀρετῶν, κυρίως 
τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς 
ἀπάθειας. Ἡ προσευχή εἶναι ἐπίσης ἕνα 
ἀπό τά κύρια θέματα πού ἀναπτύσσει· σ᾽ 
αὐτήν ἐντάσσεται καί ἡ λεγόμενη νοερά ἤ 
μονολόγιστη εὐχή, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με».

Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ὅτι νήψη, 
καί κατ᾽ ἐπέκταση νηπτική παράδοση ἤ 
νηπτική θεολογία, ὀνομάζουμε τήν πνευ-
ματική ἄσκηση πού μᾶς ἐπιτρέπει νά 
ἐλέγχουμε τά θελήματα τῆς φύσεως καί 
νά τά μεταβάλλουμε σέ θελήματα τοῦ 
Θεοῦ, ὥστε νά ἀναδύεται ἀπό τόν πνευ-
ματικό αὐτό ἀγῶνα ἡ πραγματική θεία 
εἰκόνα καί νά γινόμαστε υἱοί τοῦ Ὑψί-
στου. Πρόκειται γιά διαρκῆ (διά βίου) 
ἔλεγχο τῶν φυσικῶν παθῶν καί τῶν φυ-
σικῶν λογισμῶν, ἤ, ὅπως τονίζεται ἀπό 
τούς νηπτικούς Πατέρες, γιά τήν ἰσόρρο-
πη λειτουργία μεταξύ νοός καί καρδίας, 
μεταξύ λογικῆς καὶ αἰσθήματος, ὥστε τό 
θέλημα τοῦ ἀνθρώπου νά ἐναρμονίζεται 
μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί ἔτσι οἱ ἐνέρ-
γειές του νά πηγάζουν ἀπό μιά ἐγχριστω-
μένη ἔμπνευση. Ἡ παγίδευση καί ὁ ἐγκλω-
βισμός μόνον στά αἰσθήματα (καρδία) ἤ 
μόνον στή λογική (νοῦς) παράγουν στρε-
βλώσεις, σκοτεινιάζουν τήν ὁδό Κυρίου. 

Μετόχι Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος στό Πόρτο Λάγος (λεπτομέρεια)
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Πρωτ. κ. Γεωργίου Δορμπαράκη 
Ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Ὁ  σκοπός τῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστοῦ 
ἀπό τόν Θεό στόν κόσμο εἶναι ἐκεῖνο 

πού κυρίως θά μᾶς ἀπασχολήσει στό ἐκ-
πληκτικῆς συμπύκνωσης ἀπόσπασμα ἀπό 
τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. 

 1. Τό πρῶτο πού σημειώνει ὁ Εὐαγγε-
λιστής στόν προκείμενο στίχο εἶναι ὅτι ὁ 
ἐρχομός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελεῖ 
μεμονωμένη ἐνέργεια ἑνός προσώπου τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, ἀλλά ἐνέργεια ὅλου τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ: ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ 
Θεοῦ ἔρχεται ὡς ἄνθρωπος στόν κόσμο 
σταλμένος ἀπό τόν Θεό Πατέρα καί βε-
βαίως ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Κι εἶναι τοῦτο 
μία κεντρική διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως, κατά τήν ὁποία ἡ ἐνέργεια τοῦ 
Θεοῦ εἶναι κοινή στή Θεότητα. Ὁ Θεός 
μας, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ αἰώνιος λόγος 
τοῦ Θεοῦ, εἶναι τρισυπόστατος (Πατήρ, 
Υἱός, Πνεῦμα Ἅγιον), ἀλλά ἡ ἐνέργειά Του, 
ὅπως καί ἡ φύση Του ἀσφαλῶς, εἶναι μία 
καί κοινή καί γιά τά τρία πρόσωπα. «Ὁ 
Πατήρ δι’ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ποιεῖ τὰ 
πάντα». 

2. Ὁ Εὐαγγελιστής ἀναφέρεται στόν 
σκοπό τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ: τή σωτη-
ρία καί ὄχι τήν κρίση τοῦ κόσμου. Ἡ ἄρνη-
ση τῆς κρίσης ἀπό τόν Χριστό δέν πρέπει 
νά γίνεται τυχαῖα. Ὁ Χριστός ἔρχεται ὄχι 

ὡς ὁ αὐστηρός κριτής πού θά ἐλέγξει τόν 
ἄνθρωπο γιά τίς ἁμαρτίες του -μία εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ, πού ἐγείρει στόν ἄνθρωπο τόν 
φόβο καί πού ὑπῆρχε κατά τήν περίοδο τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, τότε πού ὁ ἄνθρωπος 
βρισκόταν ἀκόμη σ’ ἕνα νηπιακό πνευμα-
τικό ἐπίπεδο, συνεπῶς ὁ φόβος λειτουρ-
γοῦσε ὡς παιδαγωγία πρός συνετισμό 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μόνη κρίση πού φέρνει 
ὁ Χριστός εἶναι ἡ φανέρωση τῆς ἁμαρτί-
ας τοῦ ἀνθρώπου, λόγῳ τῆς ἀλήθειας πιά 
πού βρίσκεται στόν κόσμο. Μπροστά στήν 
ἀλήθεια, ἡ πλάνη καί τό ψεῦδος ἀποκαλύ-
πτονται. «Νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου 
τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τού-
του ἐκβληθήσεται ἔξω». Ὄχι ὁ ἄνθρωπος, 
ἀλλά ἡ ἁμαρτία κρίνεται καί ὁ ὑποκινητής 
αὐτῆς διάβολος. 

3. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης λοιπόν ἀρνεῖται 
κατηγορηματικά αὐτήν τήν εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ ὡς κριτή τοῦ ἀνθρώπου στόν κόσμο 
τοῦτο. Ἡ περίοδος τῆς σκιᾶς παρῆλθε. Ὁ 
Οὐρανός δέν εἶναι ἀπειλητικός. Δέν κρυ-
βόμαστε γιά νά σωθοῦμε ἀπό μία ἄγνω-
στη δύναμη. Διότι ὁ Θεός φανερώνεται μέ 
τό ἀληθινό πρόσωπό Του: τό πρόσωπο τοῦ 
φίλου, τοῦ ἀδελφοῦ, τοῦ γεμάτου ἀγάπη 
πρός τά πλάσματά Τοῦ Πατέρα. «Ὁ Θεὸς 
ἀγάπη ἐστι» καί «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ 

«οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα 
κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ» (Ἰωάν. 3, 17)
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Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
τὸν μονογενῆ ἔδωκεν». Εἶναι Ἐκεῖνος 
μπροστά στόν Ὁποῖο νιώθουμε ἀσφα-
λεῖς καί ἥσυχοι, ὅπως τό μικρό παιδί στήν 
ἀγκαλιά τοῦ πατέρα του. Ὅ,τι πρίν ἦταν 
ἀπειλή καί βίωμα τραγικό -ἡ ἁμαρτία, ὁ 
θάνατος, ὁ διάβολος, τά στοιχεῖα τοῦ κό-
σμου τούτου, αἵρονται ἀπό Ἐκεῖνον. Τά 
πῆρε καί τά ἐξαφάνισε μέσα στή φλόγα 
τῆς ἀγάπης Του, προσφέροντάς μας τήν 
ἴαση. Γιατί αὐτά ἀποτελοῦσαν τήν πλη-
γή μας. Ὅπως στήν ἔρημο οἱ Ἰσραηλῖτες, 
πού κοιτάζοντας τό χάλκινο φίδι (τύπο 
τοῦ Σταυροῦ) θεραπεύονταν ἀπό τά θα-
νατηφόρα δήγματα τῶν φιδιῶν, ἔτσι καί 
μέ τόν ἐρχομό του ὁ Χριστός πάνω στόν 
Σταυρό σηκώνει τίς ἁμαρτίες μας καί μᾶς 
σώζει ἀπό τήν ἁμαρτία, τόν θάνατο, τόν 
ἴδιο τόν διάβολο.

4. Ἡ σωτηρία αὐτή πού μᾶς ἔφερε ὁ 
Χριστός δέν πρέπει νά κατανοηθεῖ μονοδι-
άστατα, ὡς μία ἁπλή ἀπαλλαγή καί ἀπε-
λευθέρωση. Μᾶς ἔσωσε, διότι κυρίως μᾶς 
γέμισε μέ τήν παρουσία Του, ἐντάσσοντάς 
μας μέσα στόν ἑαυτό Του. Καί ἡ ἔνταξη 
αὐτή συνιστᾶ τήν προσφορά τῆς αἰώνιας 
ζωῆς, ὡς ζωῆς τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ὕπαρξή 
μας, ἤδη ἀπό τόν κόσμο αὐτόν: «ἵνα πᾶς 
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ 
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». Ἔτσι, ἡ σωτηρία εἶναι 
γεγονός πού βιώνεται ἀπό τή ζωή αὐτή, 
ἀρκεῖ βεβαίως κανείς νά ἀποδεχτεῖ καί νά 
πιστέψει στόν Χριστό: «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύ-

ων εἰς Αὐτόν». Ἄν μάλιστα δέν ζήσει ἐν 
πίστει στόν κόσμο τοῦτο τή ζωή τοῦ Θεοῦ, 
συνεπῶς τή σωτηρία του, δέν ὑπάρχει πε-
ρίπτωση νά τή ζήσει μετά, στήν ἄλλη ζωή 
πού λέμε. Ὅ,τι ζεῖ καί θά ζήσει τότε, θά 
εἶναι μία ζωή ἐν θανάτῳ, μία κόλαση.

Μεγαλειώδης ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ. 
Στήν πραγματικότητα, προέκταση τῆς 
ζωῆς τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός 
μέσα ἀπό ἐμᾶς, «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ 
ἐν ἐμοὶ Χριστός». Αὐτό σημαίνει βεβαίως 
ἀφ᾽ ἑνός ἐκκλησιαστική μυστηριακή ζωή, 
πού δίνει τή δυνατότητα ἐνεργοποίησης σ’ 
ἐμᾶς τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου 
καί δική μας ἄρνηση κρίσης ὡς κατάκρι-
σης τῶν συνανθρώπων μας. Ἄν ὁ Χριστός 
ἦλθε στόν κόσμο ἀρνούμενος τήν κρίση 
τῶν ἀνθρώπων, δέν μποροῦμε ἐμεῖς στό 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ νά κρίνουμε τούς ἀν-
θρώπους. Δυστυχῶς, εἶναι αὐτό πού κυρί-
ως κάνουμε. Οἱ πάντες, ἤ ἔστω πάρα πολ-
λοί, λειτουργοῦμε ὡς «εἰσαγγελέας» τοῦ 
κόσμου: κρίνουμε, κατακρίνουμε, μή συ-
νειδητοποιώντας ὅτι ἔτσι ἀρνούμαστε τόν 
Χριστό. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφής: ἡ 
παρουσία τοῦ Χριστιανοῦ στόν κόσμο, ἐφ’ 
ὅσον προεκτείνει τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, εἶ-
ναι παρουσία σωτηριώδης: «κλαίειν μετὰ 
κλαιόντων καὶ χαίρειν μετὰ χαιρόντων». 
Φίλοι καί ἀδελφοί πρός τούς ἄλλους. Κα-
θόλου ἀπειλητικοί, παρά μόνο στήν ἁμαρ-
τία. Καί κυρίως: ἀπειλητικοί ἀπέναντι στή 
δική μας ἁμαρτία. 

Ἱερά Μονή Γρηγορίου
(λεπτομέρεια)

Ἱερά Μονή Σίμωνος
Πέτρας (λεπτομέρεια)
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως 
(Γαλ. 6, 11-18) 

Ἀρχιμ. Παντελεήμονος Τσορμπατζόγλου 
Δρ.Θ.Ἱ. Προϊσταμένου Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ψυρρῆ

Ἡ περιτομή στήν Π. Διαθήκη εἶχε δο-
θεῖ στόν πατριάρχη Ἀ βραάμ ἀπό 

τόν Θεό ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς πίστεώς του, 
«καὶ ἐπίστευσεν Ἀβραάμ τῷ Θεῷ, καὶ 
ἐλο γί σθη αὐτῷ εἰς δικαι ο σύνην» (Γέ ν. 15, 
6), ἀλλά καί τῆς πιστότητός του, ὡς «ση-
μεῖον δι α θή κης ἀνά μέσον ἐμοῦ καί ὑμῶν» 
(Γέν. 17,11-14). Ἦταν δηλαδή ἐξωτερική 
ἀπόδειξη καί σημάδι τῆς συμφωνίας πού 
εἶχαν συνάψει ὁ Θεός μέ τόν Ἀβραάμ ἐπι-
βρα βεύ οντας ἔτσι τήν πίστη του ὅτι, παρά 
τήν ἀτεκνία του, θά γίνει γενάρχης μεγά-
λου λαοῦ. 

Ἡ ἐσωτερική ἀξία τῆς πε ρι τομῆς ἔγ-
γειται στή διαφύλαξη τῶν διαθη κῶν ἀπό 
τόν Ἰ σραήλ, ἀφοῦ ὁ Θεός παραμένει στα-
θε ρός στίς ἐπαγ γελίες Του· ἀπό μόνη της, 
δίχως τή θεολογία πού τήν ὑποβαστάζει, 
ἡ πε ριτομή εἶναι μί α πράξη δίχως νόημα, 
(Ρωμ. 4, 3, 9, 18, 22· Γαλ. 3,6). Παρ᾽ ὅλα 
ταῦτα στήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων ὑπῆρχαν 
πολλοί ἐξ Ἰουδαίων, ὀνομάσθηκαν Ἰου δα-
ΐζοντες, οἱ ὁποῖοι ἐπέμει ναν νά ἐφαρμόζουν 
τήν περιτομή, ἄν καί εἶ χαν βαπτι σθεῖ Χρι-
στι α νοί, καί προσ παθοῦσαν μάλιστα νά 
ἐπι βάλ λουν σέ ὅ λους τούς Χρι στι α νούς τήν 
πε ρι τομή ὡς ἀπαραίτητο στοι χεῖο τῆς σω-
τη ρίας. 

Γιά νά δώσει τέλος ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
σέ ὅλη αὐτή τήν παραφιλολογία τῶν Ἰου-
δαϊ ζόντων ἔ γραψε ἰδιοχείρως τήν Ἐπι-

στολή πρός τούς Γαλάτες, τῆς Μ. Ἀσίας, 
καί κατ᾽ ἐπέκταση σέ ὅ λες τίς Ἐκκλησίες, 
προκειμένου νά δώσει μία αὐθεντική καί 
ὁ ρι στική ἀπάντηση στό θέμα. 

Οἱ Ἰου δα ΐζοντες διέ πρατ ταν ἕνα σοβαρό 
θε με λιῶδες λά θος, διότι νό μιζαν ὅτι αὐ-
τό καί μόνο τό σημάδι, κατά τρόπο μα-
γικό, ὑπο χρέ ωνε τόν Θεό νά τούς σώσει! 
Στούς παραπάνω ἀπευθύνει ὁ ἀπ. Παῦλος 
τό ἁπλό ἐρώτημα, χωρίς φυσικά νά λάβει 
πο τέ ἀ πά ντη ση: ἡ περιτομή δόθηκε στόν 
Αβραάμ πρίν ἤ με τά τήν ἀνα γνώ ριση τῆς 
πίστεώς του ἀπό τόν Θεό; Ὁ πατρι άρ χης 
Ἀβραάμ πίστευ σε στόν Θεό πολύ πρίν 
ἀπό τήν περιτομή καί ἡ πίστη αὐτή ἦταν 
πού σφρα γί σθη κε μέ τήν περιτομή κι ὄχι 
τό ἀντίστροφο· δέν χρει α ζόταν ἡ περιτομή 
γιά νά πιστέψει. Συνε πῶς, ὅσοι πιστεύουν, 
ὅπως καί ὁ Ἀβραάμ, λαμ  βάνουν ἕνα σημά-
δι ἀναγνωρίσεως ἀ πό τόν Θεό, τότε ἦταν 
στό σῶμα καί τώρα στό πνεῦ μα. Σημασία 
πάντως ἔχει ὅτι ὅσοι πιστεύ ουν, ὅπως καί 
ὁ Ἀβρα άμ, εἶναι συγ γε νεῖς του καί ἔτσι ἀν-
αγνωρίζονται ἀπό τόν Θεό, μέ συνέπεια νά 
λαμβάνουν ὡς σημεῖο ἐπι βε βαιώσεως καί 
διακρίσεως, τότε τή σωματική περιτομή 
καί τώρα τή σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος κατά τό βάπτισμα, (Ρωμ. 4, 11-12). 
Στό ἀποστολικό τοῦτο ἀνάγνωσμα, στήν 
τελευταία παράγρα φο, διαβάζουμε τήν 
κα τα κλεί δα τῆς Ἐπιστολῆς, στήν ὁποία 
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ὁ Παῦλος, μετά ἀπό πλειάδα θε ολο γικῶν 
ἐπιχειρήματων, κατά τά ὁποῖα ἀνέπτυ-
ξε τόν καιρικό χαρακτῆρα τοῦ Νόμου ὡς 
προ ετοιμασία γιά τήν ἐποχή τοῦ Μεσσία, 
«ρίχνει τό γάντι» στούς Ἰουδαΐ ζο ντες, 
ἀπο κα λύ πτο ντας ὅτι τηροῦν αὐτή τή στά-
ση προκειμένου νά ἀποκρύψουν τή δει-
λία τους· καλύπτονται πίσω ἀπό τήν ἀσ-
φάλεια πού προσφέρει ἡ ἀνα γνω ρι σμένη 
ἰου δα ϊκή θρη σκεία ἀ πό τούς Ρωμαίους, 
προκειμένου νά ἀποφύγουν τίς διώξεις, 
τίς ὁποῖες ὡς Χριστιανοί καί ἐχθροί τοῦ 
κράτους θά ὑφίσταντο. Τούς λέγει, λοι-
πόν, πολύ ἁ πλά: «φτά νει πιά· ὅλοι ὅσοι 
σᾶς ἀναγκάζουν νά περιτέμνεσθε τό κά-
νουν γιά τή μα ται ο δοξία τους, μόνο καί 
μόνο νά καυχῶνται καί νά λένε νά! τό-
σους πείσαμε νά πε ρι τ μη θοῦν, ἐνῶ αὐτοί 
δέν τηροῦν τόν Μωσαϊκό Νόμο. Ἐγώ δέν 
ἔχω νά καυχηθῶ γιά τέτοια πράγματα, 
παρά μόνο γιά τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου 
καί γιά τό ἔλεος πού ἐπέ δειξε σέ ἐμένα, 
γιά τόν ὁποῖο ἐγώ ἐγκατέλειψα τά πάντα 
καί ἔχω σταυ ρωθεῖ. Ὅ σοι τώρα πιστεύ-
ουν στόν Χριστό, εἴτε προέρχονται ἀπό 
τούς Ἰου δαίους, εἴτε ἀπό τούς Ἐθνικούς, 
θά ἔχουν εἰρήνη καί ἔλεος ἀπό τόν Θεό, 
γιατί ἀνήκουν στόν νέο λαό τοῦ Θε οῦ. 
Ἀπό ἐδῶ καί ἐμπρός, λοιπόν, κανείς 
νά μή μέ ταλαιπωρεῖ μέ τέτοιου εἴδους 
συ ζητήσεις, διότι ἀρκετά ἔ χω ὑποφέ-
ρει καί τά σημάδια τῶν βασανισμῶν γιά 
τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ τά ἔχω ἔκδηλα 

στό σῶμά μου». Ἀπέναντι ὅλων ἐκείνων 
πού εἴτε σκανδαλίζονταν, εἴτε χλεύαζαν 
τό Εὐαγγέλιο, ὁ Παῦλος συνεχῶς καί μέ 
ἀμείωτη ἔνταση ἐπαναλάμβανε τό ἴδιο κή-
ρυγμα καί ὄρθωνε τόν Σταυρό τοῦ Χρι  -
στοῦ, ἀπό τή μία ὡς τό σημεῖο διαφορᾶς, 
γι᾽ αὐτούς πού δέν πίστευαν, καί ἀπό τήν 
ἄλλη ὡς σημεῖο κα ταλ   λαγῆς, συμφιλιώσε-
ως, γιά ὅσους πί στευ αν. 

Τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου δέν ἀπευ-
θύνεται σέ ὅλους, ἐπειδή δέν τό χρειά-
ζονται, ἀφοῦ τό θεωρούν «μωρία», ἀλλά 
ἀπευ θύ νε ται σέ ἐκείνους πού χρειάζονται 
ἀπέ ρα ντη βοήθεια· γιά ὅλους ἐκείνους, μέ 
ἄλλα λόγια, πού νιώ θουν ἀπέραντο πόνο 
καί λα χτα ροῦν τή λύτρωση. Τό ζητούμε-
νο σέ ἕ ναν ἄν θρω πο πού ἀργοπεθαίνει 
δέν εἶναι τά λογικά ἐπιχειρήματα, οὔτε 
οἱ ὡραῖες ἰ δέ  ες, γιατί ἡ σο φία εἶναι γκρί-
ζα, ἀλλά τό χρῶμα καί ἡ ὀμορφιά πού ἡ 
ζωή θέλει. Ὁ Χρι στός προσ φέρει αὐτό πού 
ἀναζητεῖ ὁ κάθε ἄνθρω πος, τήν εἰρήνη τῆς 
καρδιᾶς καί τή γαλήνη τοῦ νοῦ καί αὐτό 
πού διεκδικεῖ ὁ κάθε θνητός, τή βε βαι-
ότητα τῆς πίστεως σέ ἕναν Θεό πού νίκησε 
τόν θάνατο καί χάρισε ἀ πέ ρα ντη Ζωή καί 
ἀ τε λεύτη Χα ρά!

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μόνο 
καύχημα τῶν Χριστιανῶν, διότι αὐτός εἶ-
ναι πού ἑ νώνει τά ἄκρα, Ἰουδαίους καί 
Ἐθνικούς, καί φέρνει τήν εἰρήνη σέ ὅλους· 
φθάνει νά τοῦ δώσουν τή σωστή θέση στή 
ζωή τους. 

Ἱερά Μονή Φιλοθέου (λεπτομέρεια)
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

Οἱ λάμνες τοῦ τέμπλου

Ἰωακείμ Ἀθ. Παπαγγέλου
Ἀρχαιολόγου

Σέ ἔγγραφο τοῦ 1247 (Vatop. ἔγγρ. 15, 
στ. 174) ἀναφέρεται ὅτι στό καθολι-

κό τῆς μικρασιατικῆς μονῆς τῆς Βορεινῆς 
ὑπῆρχαν καί «λάμναι δύο τοῦ πέπλου 
(γράφε τέμπλου) ἕτεραι δύο τῶν Ἀσω-
μάτων ἄλλαι τρεῖς ἔξωθεν τοῦ προπύλου 
ἑτέρα ἐν τῷ τάφῳ». Σέ ἔγραφο τοῦ 1365 
γιά τή Σπηλαιώτισσα τοῦ Μελενίκου ἀνα-
φέρονται καί πάλι «λάμναι τοῦ τέμπλου 
... δύο κομμάτια ἕτεραι δύο λάμναι, ἡ μέν 
μία εἰς τήν σταύρωσιν, ἡ δέ ἑτέρα εἰς τήν 
γέννησιν» (Vatop. ἔγγρ. 120, στ. 6-7). 

Γιά τόν ὅρο «τέμπλο» ἔχει πλέον γίνει 
ἀποδεκτό ὅτι ἀφορᾶ τό ἐπιστύλιο τοῦ φράγ-
ματος τοῦ πρεσβυτερίου. 

Στόν ὅρο «λάμνα» ἔχουν δοθεῖ πολλές 
ἑρμηνεῖες. Ἡ ἐπικρατέστερη ἀφορᾶ τόν με-
ταλλικό βραχίονα πού στερεώνεται σέ κάθε-
τη ἐπιφάνεια («κατ᾽ ἐγκάρσιον σχῆμα») καί 
στήν ἄλλη ἄκρη του ὀρθώνεται αἰχμή, στήν 
ὁποία στερεώνεται λαμπάδα. Πῶς συλλει-
τουργοῦσε ὅμως ἡ λάμνα μέ τό τέμπλο; 
Ἔχουμε κανένα παλαιό εὕρημα τοῦ εἴδους;

Στήν ἁγιορειτική μονή Ζυγοῦ βρέθηκε καί 
ἀναστηλώθηκε μεγάλο μέρος τῶν μαρμαρί-
νων διαστύλων τοῦ καθολικοῦ (ἀρχές 11ου 
αἰ.). Στή λοξότμητη ὄψη τοῦ μαρμάρινου 
ἐπιστυλίου («τοῦ τέμπλου») σώζονται, σέ 
ἁρμονική διάταξη, δέκα μικρές ὀπές, στίς 
ὁποῖες διακρίνεται ἡ βάση ἐξέχοντος μεταλ-
λικοῦ στελέχους στερεωμένου μέ μολυβδο-

χόηση. Στήν ἄνω ὄψη τοῦ ἴδιου ἐπιστυλίου 
σώζονται, στερεωμένες μέ μολυβδοχόηση, οἱ 
βάσεις τῶν σιδηρῶν ἐλασμάτων, τά ὁποῖα 
κρατοῦσαν ὄρθιο τό ὑπερκείμενο (ξύλινο;) 
τέμπλο. Τά μεταλλικά στελέχη τῆς ὄψεως 
τά ταυτίζω μέ τίς λάμνες τῶν κειμένων, στίς 
ὁποῖες στερεώνονταν οἱ λαμπάδες πού φώ-
τιζαν τό ὑπερκείμενο τέμπλο. Ἄς μή λησμο-
νοῦμε ὅτι στά μαρμάρινα διάστυλα δέν το-
ποθετοῦνταν δεσποτικές εἰκόνες, ἑπομένως 
δέν ὑπῆρχαν ἐκεῖ κρεμάμενα κανδύλια.

Τί ἀπέγινε ἡ παράδοση τῆς φωταψίας 
αὐτοῦ τοῦ εἴδους;

Κατά τόν 16ον αἰ. ἔφτασε καί στό Ἅγιον 
Ὄρος ἡ μόδα τῶν ὑψηλῶν καί κατάφρακτων 
ξυλογλύπτων εἰκονοστασίων καί ἄρχισε νά 
χρησιμοποιεῖται γἰ αὐτά ὁ ὅρος «τέμπλον». 
Στή νέα κατασκευή, τό Δωδεκάορτο καί ἡ 
Δέηση κράτησαν τή θέση τους κοντά στήν 
κορυφή τοῦ εἰκονοστασίου καί, ἐπί πλέον, 
κράτησαν καί τίς λαμπάδες τους. Ἀλλά οἱ 
λαμπάδες ἦσαν πλέον πολύ ὑψηλά καί ἦταν 
κοπιαστικό τό ἄναμμα καί σβήσιμό τους. 
Σέ κάποιες περιπτώσεις ἀντικαταστάθηκαν 
μέ ξύλινες ὀμορφοβαμμένες λαμπαδόσχη-
μες κατασκευές. Σέ πολλά καθολικά ἀφαι-
ρέθηκαν καί σέ κάποια ἡ παράδοση τοῦ 
πανηγυρικοῦ φωτισμοῦ τοῦ Δωδεκαόρτου 
συνεχίσθηκε ὥς καί τόν 20όν αἰ. Σέ παλιές 
φωτογραφίες βλέπουμε τίς λαμπάδες αὐτές 
νά εἶναι στή θέση τους (π.χ. στα ξύλινα 
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εἰκονοστάσια τοῦ Πρωτάτου καί τοῦ παλαι-
οῦ καθολικοῦ τῆς Μ. Ξενοφῶντος). Στή Μ. 
Βατοπεδίου διακόπηκε αὐτή ἡ παράδοση 
τό 1937, ὅταν ἀφαιρέθηκαν τά «δρακόντια» 
καί ἔμειναν στή θέση τους μόνον οἱ βάσεις 
τους. 

«Δρακόντια» ὀνομάζονται στό Ἅγι-
ον Ὄρος, ἤδη ἀπό τό 1143 (Ξυλουργοῦ), 
οἱ λάμνες, καί μᾶλλον ταυτίζονται μέ τά 
«δρακοντάρια» τῆς μονῆς Πετριτζιωτίσης, 
τοῦ 1084. Τό ὄνομά τους τό ὀφείλουν στόν 
ἕνα ἤ περισσότερους δράκοντες, οἱ ὁποῖοι 
κοσμοῦν τόν βραχίονα. Ὁ ὅρος «λάμνα» 
εἶναι πλέον ἄγνωστος καί ἐκεῖ. Τά δρα-
κόντια συνήθως εἶναι ὀρειχάλκινα, ἀλλά 
ὑπάρχουν καί ἀργυρᾶ. Στό Τυπικό τῆς 
Κοσμοσώτηρας ἀναφέρεται «πάντα τὰ 
κηρία … ἀνάπτεσθαι, ὁσάπερ ἡ χαλκῆ λά-
μνα πέφυκεν ὑποδέχεσθαι», πού σημαίνει 
ὅτι ὑπῆρχαν καί λάμνες «ὑποδεχόμενες» 
περισσότερες τῆς μιᾶς, λαμπάδες. Στό 
Βατοπέδι φυλάσσεται χάλκινη λάμνα μέ 
πέντε ὑποδοχές. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2008 
βρέθηκα στά Κύθηρα. Ἦταν Παρασκευή 
βραδάκι καί ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν ἡμε-
ρήσια ἐξόρμησή μας περάσαμε ἔξω ἀπό 
ἕνα ἐξωκκλήσι, ὅπου ἦταν μαζεμένος πο-
λύς κόσμος. Ἦταν ἡ Παρασκευή τοῦ Ἀκα-
θίστου. Σταθήκαμε νά ἐκκλησιασθοῦμε 
καί μεῖς. Μπαίνοντας μέσα, ἔμεινα!… 

-Μά καλά, δέν τέλειωσε αὐτή ἡ ἱστορία; 
Ἔ, ὄχι δέν τέλειωσε!.. Νάτη ἐμπρός μου, 
ὁλόφωτη!.. Στό περβάζι τῆς μεγάλης Δεή-
σεως, στή β΄ σειρά τοῦ ἐπιστυλίου, πάνω 
ἀπό τό Δωδεκάορτο, μπροστά σέ κάθε 
εἰκόνα, ἕνα ἀναμμένο… ρεσώ!.. Καταγο-

ητευμένος ἀπό τή ζῶσα παράδοση, ἔψα-
λα καί ἐγώ «τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θε-
οτόκε», ἐκφώνησα καί τό «Καὶ δὸς ἡμῖν, 
Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν», καί μό-
λις τελείωσε ἡ Ἀκολουθία ἀνεζήτησα τόν 
ἀνάψαντα τά ρεσώ, γιά νά τεκμηριώσω 
διά τῆς συνεντεύξεως τό Ζῶν τῆς Παρα-
δόσεως. 

-Μαρία, σέ ζητάει ὁ κύριος. Ἦλθε ἡ Μα-
ρία, καί ἀμέσως ἔθεσα τό καίριο ἐρώτημα, 
διατελῶν ὑπό τό κράτος τῆς συγκινήσεως 
ἐπί τῷ ὀφθέντι καί διά τήν προσδοκομέ-
νην ἀπάντησιν:

-Γιατί ἄναψες αὐτά τά ρεσώ;
-Νά τά σβήσω ἀμέσως, ἀπήντησε ξέψυ-

χα, σεμνά καί ταπεινά, καί ἔσπευσε νά τό 
πράξει… Εἶπα ἀμάν νά τή μερώσω καί νά 
τήν πείσω ὅτι δέν τή μάλωσα, ὅτι εἶμαι 
ἁπλός φιλομαθής καί καλοπροαίρετος 
ἐρευνητής, πού μελετᾶ θέματα σχετικά μέ 
τόν τεχνητό φωτισμό τῶν ναῶν καί μέ τά 
πολλά νά πάρω τήν ἀπάντηση ὅτι αὐτό 
δέν συμβαίνει στά Κύθηρα, ὅτι ἦταν δική 
της ἰδέα καί, στό κάτω κάτω, δέν ὀμόρφη-
νε ἡ ἐκκλησία;

Ἔκτοτε σκέφτομαι συχνά τήν ἀκροτε-
λεύτια ἀπάντησή της, στά μοναστηριακά 
παρεκκλήσια, στά ἀπόδειπνα καί στίς 
Ὧρες, ὅταν, σάν τόν Μπάρσκυ, παρατη-
ρῶ τή φλόγα στίς λουζέρνες, κι ἀρχίζω καί 
μπερδεύομαι: ποιές να ̓ναι οἱ σκιές καί 
ποιοί οἱ ζωντανοί; / ποιοί οἱ ἁγιάσαντες 
καί ποιοί οἱ ἁγιάζοντες; καθώς τά δρα-
κόντια φαίνεται νά ζωντανεύουν καί ὁ Ἅι 
Γιώργης τραβάει τό ξίφος του γιά νά μέ 
σώσει…, ἤ γιά νά μέ κόψει;
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TΟ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΛΑΙΟΝ

Τίμιος Σταυρός καί Πανάγιος Τάφος:

 τά πραγματικά “μαρτύρια”

Σταύρου Γουλούλη 
Δρος Bυζαντινῆς Tέχνης

Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας (Βίος Κων-
σταντίνου, ΙΙΙ.27 κ.ἑ.) σχολιάζει πῶς 

ἐντοπίσθηκε μέ ἀνασκαφές ὁ Πανάγιος 
Τάφος τό 325 στή ῥωμαϊκή Ἱερουσαλήμ 
(Αἰλία Καπιτωλίνα) κάτω ἀπό τόν ἀδριά-
νειο ναό τῆς Ἀφροδίτης πού κατεδαφίστη-
κε. Γιά τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρ-
χουν μαρτυρίες σύγχρονες τῆς ἀνευρέσεώς 
του, ἀλλά τόν ἀναφέρει λίγο ἀργότερα ὁ 
Κύριλλος Ἱεροσολύμων (Κατήχησις, Χ,19. 
Ἐπιστολή εἰς Κωνστάντιον Β΄ τοῦ 351-
353, κεφ. 3), ἐνῶ γιά τήν προσπάθεια τῆς 
Ἁγίας Ἑλένης μεταγενέστεροι συγγραφεῖς, 
τέλη 4ου αἰ., ὁ Γελάσιος Καισαρείας (π. 
367 κ.ἑ.), ἀνεψιός τοῦ Κυρίλλου καί ἄλ-
λοι [St. Borgehammar, How the Holy Cross 
was found. From Event to Medieval Legend, 
Stockholm 1991, 8, 11 κ.ἑ., 31 κ.ἑ.]. Ἡ 
Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14η Σεπτεμ-
βρίου), τήν ἑπομένη τῶν Ἐγκαινίων (δη-
μόσια παράδοση, 13 Σεπτεμβρίου), συνέβη 
δέκα χρόνια ἀργότερα (335).

Ἡ σύγχρονη ἀρχαιολογική ἔρευνα στόν 
χῶρο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὅπως 
διαμορφώθηκε ὁριστικά τήν ἐποχή τῶν 
Σταυροφόρων, ἔδειξε πώς ἦταν ἕνα ἀνοι-
ξιάτικο πρωί στά π. 30, ὅταν μεταφέρθηκε 
ὁ Ἰησοῦς, μέ τόν σταυρό πού κρατοῦσε ὁ 
Σίμων ὁ Κυρηναῖος. Ἦταν ἐγκαταλειμμέ-
νο λατομεῖο [Βλ. google] ἔξω ἀπό τά τείχη 
τῆς Ἱερουσαλήμ (Ἑβρ. 13,12: «ἔξω τῆς πύ-

λης ἔπαθεν», ἀλλά «ἐγγὺς τῆς πόλεως», 
Ἰωαν.19, 200. Λεγόταν «Κρανίον», Γολ-
γοθᾶς, Ματθ. 27, 34 κ.τ.λ.), περιέχοντας 
τόν ἀχρησιμοποίητο τάφο τοῦ βουλευτῆ 
Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας (Ματθ. 27.59: «ἐν 
τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημεῖον»). Ὁ Ἰωάννης 
(19, 41-42) προσθέτει: «ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ 
ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος καὶ ἐν τῷ κήπῳ 
μνημεῖον καινόν...», ἐλεγχόμενος μάλιστα 
ἀπό κηπουρό (Ἰω. 20,15). Δέν μπορεῖ νά 
ἦταν χῶρος δημοσίων ἐκτελέσεων, ἀλλά 
νεκροταφεῖο ἐπιφανῶν προσώπων, ὅπως ὁ 
Ἰωσήφ. Ἡ ὀνομασία «Κρανίον» μπορεῖ νά 
ὀφείλεται στήν ὕπαρξη μεγάλου τάφου ἤ 
ναοῦ σέ μορφή κρανίου, γνωστῶν ἀπό τήν 
προϊστορική ἐποχή σέ ὅλη τή Μεσόγειο [Κ. 
Καλοκύρης, Τό ἀρχιτεκτονικό συγκρότη-
μα τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσο-
λύμων…, Θεσσαλονίκη 1999, 35 κ.ἑ.]. Ἐπί 
Ἀδριανοῦ ὅμως, τό 135, ἔγινε τό κέντρο τῆς 
Αἰλίας Καπιτωλίνας μέ τόν ναό τῆς Ἀφρο-
δίτης (μᾶλλον Ἀστάρτης) νά καλύπτει τόν 
χριστιανικό χῶρο [Μελίτων Σάρδεων, 2ος 
αἰ., Τὰ περὶ τοῦ Πάσχα δύο, 94, στ. 724-5: 
«...ἐν μέσῳ Ἱερουσαλήμ...»]. Τήν ἐγγύτη-
τα τόπου σταυρώσεως καί τόπου ταφῆς 
διαπιστώνει ὁ ἐπισκέπτης τοῦ συγκροτή-
ματος τῆς Ἀναστάσεως, πού ἀπέχει λίγες 
δεκάδες μέτρα. Τί συνέβη ἐδῶ; Ὁ φιλύπο-
πτος νοῦς θά ἔλεγε ὅτι κάτι «παίχθηκε» 
ἀργότερα, ἕνα εἶδος ἀπό κοινοῦ ἀναπαρά-
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στασης Σταυροῦ καί Τάφου, γιά νά ἐξυ-
πηρετοῦνται οἱ προσκυνητές. Τό νά στηθεῖ 
ἕνα σκηνικό εἶναι ἀπολύτως θεμιτό, ἀλλά 
ὁ Σταυρός ὑψώθηκε δίπλα στόν Τάφο ἐξ 
ἀρχῆς. Τό κείμενο τῶν Εὐαγγελίων παρα-
θέτει μία γραμμική ἐξιστόρηση:

Ὁ Πιλᾶτος παραδίδει τόν κατάδικο 
στούς στρατιῶτες, ἡ πομπή φθάνει στό 
Κρανίον καί ὁ σταυρός πήγνυται ὄρθιος 
μέ προσηλωμένη τήν ταμπέλα τῆς ταυτό-
τητας τοῦ ἐσταυρωμένου. Μετά ἀπό ἔκ-
θεση ὀλίγης ὥρας ὁ Χριστός ἐκπνέει. Σέ 
λίγο θα ἑόρταζαν τό Πάσχα, ὁ χρόνος ἦταν 
ἐλάχιστος. Τότε ἐμφανίζεται ὁ Ἰωσήφ, ὁ 
εὐσχήμων βουλευτής (Μαρκ. 15, 43, Λουκ. 
23, 50: ἔχοντας ἤδη διαχωρίσει τή θέση 
του ἀπό τούς ἄλλους ἀντιπροσώπους). Ὁ 
Ἰωάννης (19, 38) λέγει ὅτι «ἠρώτησε» τόν 
Πιλᾶτον, ὄντας «κεκρυμμένος». [Ματθ. 
27, 58. Μαρκ. 15, 43-44. Λουκ. 19, 38: 
«ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ»] -δέν ἦταν 
παρών στή σταύρωση, ὅπως ὅλοι οἱ μαθη-
τές- καί τό θάβει σέ δικό του ἀχρησιμο-
ποίητο τάφο.

Συμβαίνει τό ἑξῆς ἐκπληκτικό. Τό πρό-
σωπο πού εἶχε ἤδη διαχωρίσει τή θέση του 
πρός τή Βουλή, ἐμφανίζεται τελευταία 
στιγμή καί ὁ δικός του τάφος βρισκόταν 
δίπλα στόν Σταυρό! Ἐπείγονταν γιά τήν 
ἀποκαθήλωση τῶν τριῶν νεκρῶν, Ἰησοῦ 
καί ληστῶν, λόγῳ τοῦ ἐπικειμένου Πάσχα: 
(Δευτ. 21, 23: «οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ 
σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ 
θάψετε αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ...» 
πρβλ. Ἰωαν. 19, 31). (Οἱ παγανιστές ἄφη-
ναν τό προσηλωμένο σῶμα γιά νά τό φᾶνε 
ὄρνια, ἄγρια ζῶα). Τό λογικό εἶναι πρῶτα 
νά κανονίσθηκε ὁ χῶρος ταφῆς τοῦ μελ-
λοθάνατου στόν ἰδιωτικό χῶρο ἑνός δια-
φωνοῦντος στό ἑβραϊκό πολιτικό σύστη-
μα, ὥστε νά γινόταν κοντά ἡ θανάτωση. 

Ὁ λόγος εἶναι πρακτικός, γιά νά ἀποθά-
νει καί νά ταφεῖ ἐπί τόπου ὁ κατάδικος, 
ὥστε νά μή χρειαστεῖ νά μεταφερθεῖ ἐκ 
νέου. Ἰσχύει ἀνά τούς αἰῶνες, ἀκόμη καί 
ὁ κινηματογραφικός φακός ἔχει συλλάβει 
ἄτεγκτη πλευρά πολέμων, ὅπου μελλοθά-
νατοι ἐκτελοῦνται δίπλα σέ ὀρύγματα ἤ 
τάφους. Ἐνίοτε οἱ ἴδιοι ἀνοίγουν τόν τάφο 
τoυς πρῶτα… Ἐξ ἄλλου τότε στίς πόλεις 
δέν ὑπῆρχαν ἑνιαῖα νεκροταφεῖα, ὅπως 
σήμερα. Οἱ νεκροί θάβονταν μέ πρωτο-
βουλία τῶν συγγενῶν τους ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ὁ 
σχετικός διάλογος μπορεῖ νά δραματοποι-
ηθεῖ ὡς ἑξῆς: ὁ Πιλᾶτος ἐρωτᾶ: «Ἔχετε 
τάφο γιά τόν “Ἄνθρωπο;”». «Στό “Κρανί-
ον”, στόν τάφο τοῦ βουλευτῆ Ἰωσήφ». «Νά 
μετακινηθεῖ τό ἀπόσπασμα ἐκεῖ». Ὅλα 
ἐξελίχθηκαν κατά τήν κανονισμένη διαδι-
κασία, ὥσπου τοποθετήθηκε στόν τάφο ὁ 
τεράστιος Λίθος.

Ἡ ὑπόθεση αὐτή δέν θά ἦταν τόσο ἁπλή, 
παιζόταν ὁλόκληρος διπλωματικός ἀγῶ-
νας ἀπό Ρωμαῖο στρατιωτικό, ἐκπαιδευ-
μένο νά ὑπολογίζει μελλοντικές ἐξελίξεις. 
Οἱ Ἑβραῖοι ὑπεύθυνοι τοῦ Ναοῦ σκόπευαν, 
ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς δέν ἦταν ἐντόπιος, νά θα-
φτεῖ ὡς ἀποσυνάγωγος, μέ θάνατο ἄξιο γιά 
προδότες. Γι’ αὐτό, φαίνεται, ἀγόρασαν 
τόν «Ἀγρό τοῦ Κεραμέως» μέ τά ἀργύρια 
τοῦ Ἰούδα λίγες ὧρες πρίν ἀπό τήν ἀπό-
φαση τοῦ Πιλάτου (Ματθ. 27, 3-10) [Βλ. 
Στ. Γουλούλης, «Εἰς ταφήν τοῖς ξένοις…», 
Ἐφημέριος, 66.2, Μάρτιος- Ἀπρίλιος 2017, 
σσ. 28-30]. Ὁ Πιλᾶτος δέν θά συνευδοκοῦ-
σε νά θαφτεῖ ὁ νεκρός ἀπό τό ἱερατεῖο. 
Εἶχε σοβαρό λόγο: τή δημόσια ἀξιοποίηση 
τοῦ γεγονότος, τήν πολιτική ἐκμετάλλευση, 
ἐξ οὗ καί ἡ διαφωνία γιά τό κείμενο τῆς 
ταμπέλας. Οἱ Ἑβραῖοι ἤθελαν νά γραφεῖ 
ὅτι Ἐκεῖνος ἔλεγε ὅτι ἦταν «ΙΝ Βασιλεύς 
Ἰουδαίων». Ὁ Πιλᾶτος κατέγραψε ΙΝΒΙ. 
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Ὅποιος ἔκανε ἀνάλογο τόλμημα νά διακη-
ρύξει ἑαυτόν βασιλιά, πνευματικό ἤ πραγ-
ματικό, θά εἶχε τέτοιο τέλος. Εἶχε θανατώ-
σει ἀντιδραστικούς Ἑβραίους (Λουκ. 13, 1, 
Πράξ., 5, 36-37).

Ἡ ἀντιστροφή τῆς σειρᾶς τῶν γεγονό-
των δίνει νέα προοπτική στόν Ἐπίλογο. Ὁ 
Ἰωσήφ πιθανώτατα ἀνέμενε «κρυμμένος», 
κοντά στό Πραιτώριο ἴσως. Ὅταν εἰδοποι-
ήθηκε γιά τόν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ, παρουσι-
άστηκε στόν Πιλᾶτο γιά νά ἀναγγείλει τό 
γεγονός καί νά ἔχει μετά τήν παραχώρηση 
τοῦ τάφου τήν ἀπαραίτητη ἄδεια ταφῆς, 
μᾶλλον ἐγγραφῆς, γιά νά θεωρηθεῖ προ-
στάτης τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ θαμ-
μένος θά διεπόταν ἀπό τό ρωμαϊκό Jus 
sepulchri (τάφος κληρονομικός, μέ δικαίω-
μα νά θάπτει πρόσωπα τῆς ἀρεσκείας του, 
ἄρα ἀτομικός τάφος-sepulcrum proprium). 
Δέν θά μποροῦσε κανείς νά τόν μετακι-
νήσει. Οὔτε οἱ μαθητές, ὅπως ὁ Ἰωσήφ, 
πρόσωπο ὑπεύθυνο ἀλλά καί ἐλεγχόμενο, 
πρᾶγμα πού κατήγγειλαν οἱ κατήγοροι, οἱ 
ὁποῖοι ἤ δέν γνώριζαν τήν ἄδεια ἤ συνει-
δητοποίησαν μετά τίς συνέπειες τῆς ταφῆς 
σέ ἰδιωτικό χῶρο, ὁπότε ἐπανῆλθαν τήν 
ἑπομένη, ζητώντας κουστωδία. Οὔτε καί 
τό Ἱερατεῖο, πού ἔχανε κάθε δυνατότητα 
νά ἔχει τόν μεταθανάτιο ἔλεγχο, τόν ὁποῖο 
θά ἐξασφάλιζαν σέ μέρος ὅπως τόν «Ἀγρό 
τοῦ Κεραμέως». Ἦταν ἀναμενόμενο ὅτι οἱ 
πιστοί τοῦ Ἰησοῦ ἐνεργοῦσαν τιμές, ὅπως 
συνέβη τή μία τῶν Σαββάτων μέ τίς Μυρο-
φόρες. Τελικά ὁ τάφος ἔγινε Κενοτάφιον, 

οἱ δέ εὐαγγελιστές 30-60 χρόνια μετά τό 
ἀποκαλοῦν μνημεῖον (monumentum), δη-
λαδή μή ἔχον λατρευτικές τιμές νεκροῦ, 
ἀλλά διεπόμενο ἀπό τό jus sepulchri! 

Τό ρωμαϊκό δίκαιο ἐπιστρατεύεται στίς 
ἐπιστολές τοῦ Κωνσταντίνου (Εὐσέβιος, 
Βίος, ΙΙΙ. 28, 30.1, 33.1): ὁ Τάφος θεω-
ρεῖται «Σωτήριον μαρτύριον» (τεκμήριο), 
«τὴν τοῦ σωτῆρος ἀνάστασιν μαρτυρόμε-
νον», «γνώρισμα τοῦ Πάθους». Ὡς τεκμή-
ριο τῆς ἀλήθειας τοῦ πυρῆνα τῆς ἐκκλησι-
αστικῆς διδασκαλίας κατέστη προσωπική 
ὑπόθεση αὐτοκράτορα ἐνεργοῦντος ὑπό 
τήν ἔμπνευση τοῦ Θεοῦ (Εὐσέβιος, Βίος, 
ΙΙΙ, 25-28) καί ὄχι τῆς αὐγούστας Ἑλέ-
νης, ἡ ὁποία λανθάνει στήν Ἱερουσαλήμ, 
ἀλλά στόν Βίο, κεφ. ΙΙΙ.41-43, ἐποπτεύει 
σέ Βηθλεέμ καί Ὄρος Ἐλαιῶν. Τό Μαρ-
τύριο πού δημιούργησε τόν χριστιανικό 
κόσμο, θά ἀποκαλυπτόταν παρουσίᾳ θε-
σμικοῦ ὀργάνου τῇ ἐντολῇ τοῦ αὐτοκρά-
τορα, μετά ἀπό ἀνασκαφή. Ἦταν ζήτημα 
θεσμικό, ἀφοῦ οἱ Ρωμαῖοι εἶχαν τεκμή-
ρια κατοχῆς του, τόν ναό τῆς Ἀφροδίτης 
(Ἀστάρτης) στό μέσον τῆς νέας ρωμαϊκῆς 
ἀποικίας Αἰλίας Καπιτωλίνας. Στή θε-
σμική σκυταλοδρομία συνεχίζει ἡ ὀνομα-
σία "Vera Crux" (πραγματικός σταυρός), 
ταίριαξε στόν ρωμαϊκό (δυτικό) χριστια-
νισμό. Ὁ ὅρος «Τίμιος Σταυρός» μᾶλλον 
ἦταν συνέχεια στή σκέψη τῶν Ἑβραίων, οἱ 
ὁποῖοι ζητοῦσαν «σημεῖον» στό σκάνδα-
λο τοῦ Σταυροῦ (Α΄ Κορ.1.23: ἀποστολικό 
ἀνάγνωσμα 14 Σεπτ.). 

Πύργος Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων
(λεπτομέρεια)
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ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Τό ὄρος Θαβώρ (α΄)

Πρωτ. Σπυρίδωνος Λόντου
Ἐφημερίου Παρεκκλησίου 

Ἁγίου Παντελεήμονος Βουλιαγμένης
Ὑποψ. Διδάκτορος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ἀπό τά σημαντικά ὄρη τῆς Ἀγίας Γῆς, 
πού διαδραμάτισαν ρόλο στήν ἱστο-

ρία τῆς λύτρωσης, εἶναι τό ὄρος Θαβώρ. 
Βρίσκεται στήν περιοχή τῆς Γαλιλαίας, 9 
χλμ. ἀνατολικά τῆς Ναζαρέτ καί 18 χλμ. 
δυτικά τῆς Τιβεριάδας (θάλασσας τῆς Γα-
λιλαίας). Ὑψώνεται σάν τεράστιος κωνι-
κός ὄγκος στό βόρειο ἄκρο τῆς εὐρύχω-
ρης καί εὔφορης πεδιάδας Ἐσδραλών, σέ 
στρατηγική περίοπτη θέση στόν κεντρικό 
ὁδικό ἄξονα βορρᾶ-νότου. Ἡ κορυφή του 
φθάνει περίπου στά 563 μ. πάνω ἀπό τήν 
ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας καί περίπου 500 
μ. πάνω ἀπό τήν περιβάλλουσα πεδιάδα. 
Ἔχει 3 χλμ. πλάτος καί τό ὄνομά του ση-
μαίνει ὕψωμα, βουνό ἤ ὀμφαλός. Ἡ ὀνο-
μασία του προῆλθε μᾶλλον ἀπό τά φοινι-
κικά καί ὑπενθυμίζει τό ὄνομα τοῦ θεοῦ 
Διός Ἀτταβύριου1.

Στήν Π. Διαθήκη, στό βιβλίο τοῦ Ἰησοῦ 
τοῦ Ναυῆ (19,10-34), τό ὄρος Θαβώρ (Γαι-
θβὼρ) μέ τό παρακείμενo χωριό Δαβιρώθ 
στούς πρόποδές του, συμπεριλαμβάνο-
νταν στά ὅρια μεταξύ τῶν φυλῶν Ζαβου-
λών, Ἰσσάχαρ καί Νεφθαλί. Στό βιβλίο 
τῶν Κριτῶν (4,4-24) ἡ βιβλική ἀφήγηση 
ἀναφέρει ὅτι τό ὄρος Θαβώρ ἦταν τό μέ-
ρος ὅπου ἔλαβε χώρα μεγάλη μάχη, τήν 
ἐποχή τῆς Δεββώρας2 , μιᾶς ἐκ τῶν Κριτῶν 
τοῦ Ἰσραήλ (12ος π.Χ. αἰ.).Ἡ Δεββώρα 
ἦταν «γυνὴ προφῆτις» (3), πού καθόταν 

συνήθως κάτω ἀπό ἕναν φοίνικα, μεταξύ 
τῶν πόλεων Ραμά καί Βαιθήλ, στήν ὀρει-
νή περιοχή τῆς φυλῆς Ἐφραΐμ, καί ὁ λαός 
προσερχόταν σέ αὐτήν γιά νά ἐπιλύσει τίς 
ὑποθέσεις του. 

Κάθε φορά πού οἱ Ἰσραηλῖτες προσπα-
θοῦσαν νά μετακινηθοῦν ἀπό τίς ὀρεινές 
περιοχές τους πρός τίς εὔφορες πεδιάδες, 
δέχονταν ἐπιθέσεις ἀπό τούς Χαναναί-
ους. Ἔπρεπε νά ταξιδεύουν σέ κυκλικές 
διαδρομές μέσῳ ὀρεινῶν περιοχῶν γιά 
νά φτάσουν ἀπό τό ἕνα μέρος στό ἄλλο, 
ἐπειδή ἡ γῆ ἐλεγχόταν ἀπό τούς ἐχθρούς. 
Ἔτσι, ἡ Δεββώρα ἐνέπνευσε τόν λαό νά 
ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῆς καταπίεσης 
τοῦ Ἰαβίν, βασιλέα τῆς Χαναάν. Κάλεσε 
τόν Βαράκ καί τοῦ ἔδωσε ἐντολή νά πάρει 
μαζί του δέκα χιλιάδες ἄντρες ἀπό τίς φυ-
λές Νεφθαλί καί Ζαβουλών καί νά μεταβεῖ 
στό ὄρος Θαβώρ γιά νά ἐπιτεθεῖ στόν Σι-
σάρα, ἀρχιστράτηγο τοῦ Ἰαβίν. Ὁ Βαράκ 
ἀρνήθηκε νά ἀνέβει στό ὄρος χωρίς τή Δεβ-
βώρα, ἡ ὁποία τελικά τόν συνόδευσε στή 
μάχη. Ἔτσι ὁ Βαράκ συγκέντρωσε τούς 
ἄντρες καί ἀνέβηκαν στό ὄρος Θαβώρ. 
Ἀκολούθησε ἡ μάχη στόν χείμαρρο Κισσόν 
καί ὁ Βαρούκ κατατρόπωσε τόν Σισάρα 
«ἄρχοντα τῆς δυνάμεως Ἰαβὶν καὶ τὰ ἅρ-
ματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος αὐτοῦ» (Κριτ. 
4,7) καί ἐπικράτησε εἰρήνη: «ἡσύχασεν ἡ 
γῆ τεσσαράκοντα ἔτη» (Κριτ. 5,31). Ἄς 
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μήν παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε ἐδῶ 
καί τόν περίφημο ὕμνο τῆς Δεββώρας4 
(Κριτ. 5,1-30) πού ἔψαλε μετά τή νίκη, 
ὅπου ἀναγνώριζε τήν, μέχρι τίς ἡμέρες 
της, ἁμαρτωλότητα καί ἠθική ἐκτροπή 
τοῦ Ἰσραήλ, τόν ὁποῖο ἀφύπνισε, μέ τή 
βοήθεια τοῦ Κυρίου, να ἐναντιωθεῖ στούς 
βασιλεῖς τῶν Χαναναίων, νά ἀποτινάξει 
τή λατρεία τῶν ξένων θεῶν καί νά πορευ-
θεῖ πλέον μέ δικαιοσύνη. Ἡ προφῆτις δη-
λώνει ὅτι ὁ λαός της θά ἐπιστρέψει στόν 
Θεό καί θά πάρει πίσω ὅλη τή γῆ (Κριτ. 
5,11). Ἡ πίστη τοῦ λαοῦ στόν ἀληθινό 
Θεό ἦταν προϋπόθεση γιά τήν κατάληψη 
τῆς γῆς.

Μετά ἀπό σαράντα χρόνια εἰρήνης ὁ 
Ἰσραήλ ἔφυγε πάλι ἀπό τή λατρεία τοῦ 
ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός ἐπέλεξε τόν 
Γεδεών, ἕναν νεαρό ἀπό τή φυλή τοῦ 
Μανασσῆ, γιά νά ἀπελευθερώσει τόν λαό 
καί νά καταδικάσει τήν εἰδωλολατρία του 
(Κριτ. 6-7). Τό βιβλικό κείμενο ἀναφέρει 
ὅτι στό ὄρος Θαβώρ φονεύθηκαν οἱ ἀδερ-
φοί τοῦ Γεδεών (Κριτ. 8, 18-19). 

Τό κάλλος τοῦ ὄρους Θαβώρ καί ἡ μονα-
δική του τοποθεσία τό κατέστησαν προ-
σφιλές ἀντικείμενον τῆς ἱερᾶς ποίησης5. 
Ὁ ἱερός ψαλμωδός ἀναφέρει ὅτι τά ὄρη 
Θαβώρ καί Ἑρμών, ὡς σύμβολα ὅλων τῶν 
ὀρέων τῆς γῆς, θά σκιρτοῦν ἀπό ἀγαλλί-
αση στό ὄνομά Του (μεταφρ. Ψαλμ. 88 
(89), 12). Ἀναφορά στό ὄρος γίνεται καί 
ἀπό τούς προφῆτες Ἱερεμία (46,18) καί 
Ὠσηέ (5,1). 

Τό ὄρος ἦταν ἱερό καί ὑπῆρχε ἐκεῖ τό 
ἱερό δένδρο «δρῦς», ὅπως μαρτυρεῖ καί 

τό βιβλικό κείμενο: «καὶ ἀπελεύσῃ ἐκεῖθεν 
καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θαβὼρ 
καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαίνο-
ντας πρὸς τὸν Θεὸν εἰς Βαιθὴλ» (Α΄ Βασ. 
10,3). Δέν πρέπει νά παραλείψουμε τό γε-
γονός ὅτι χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε 
καθιερωμένου ἱεροῦ χώρου στήν Π. Δια-
θήκη ἦταν ἡ ὕπαρξη βελανιδιᾶς. Τά ἱερά 
τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ εἶχαν καθιερωθεῖ μέ 
αὐτόν τόν τρόπο καί οἱ βελανιδιές ἀποτε-
λοῦσαν σημεῖα ἀνάμνησης τῶν θεοφανεί-
ων σέ πρόσωπα τῆς ἱερῆς ἱστορίας του6. 
Ἀκόμη, οἱ δρῦς καί οἱ τερέβινθοι ὡς ἀπο-
δεικτικά στοιχεῖα συνδέονταν σίγουρα μέ 
χρησμούς καί ὁράματα στό σημεῖο πού 
ὑπῆρχαν7.

Κοντά στή δρῦ αὐτή τοῦ ὄρους Θαβώρ, 
σύμφωνα μέ τήν προφητεία τοῦ Σαμουήλ 
ὅτι ὁ Σαούλ θά ἦταν ὁ ἡγέτης τοῦ Ἰσραήλ, 
ὁ Σαούλ συνάντησε τρεῖς ἄντρες (Α΄ Βασ. 
10,1-6). Ὅταν δέ ὁ Σαούλ ἐπέστρεψε στήν 
πατρίδα του, δέν εἶπε σέ κανέναν ὅτι ὁ 
Σαμουήλ τόν ἔχρισε ἡγέτη τοῦ Ἰσραήλ (A΄ 
Βασ. 10,1). 

Στούς ἑλληνιστικούς χρόνους τό ὄρος 
Θαβώρ ὀνομαζόταν «Ἀτταβύριον ἤ Ἰτα-
βύριον» καί χρησίμευσε ὡς ἑλληνιστικό 
φρούριο8. Κατελήφθη ἀρχικά ἀπό τόν 
Ἀντίοχο Γ΄ τό 218 π.Χ. (Πολύβιος, Ἱστορί-
αι 5:70,6-9). Τή ρωμαϊκή περίοδο, ὁ Ἰώ-
σηπος Φλάβιος, τό 66-67, γνωρίζοντας ὅτι 
οἱ Ρωμαῖοι θά ἐξορμοῦσαν κατά τῆς Γα-
λιλαίας ὀχύρωσε διάφορες πόλεις καθώς 
καί τό ὄρος Θαβώρ9, τό ὁποῖο ἀργότερα 
καταλήφθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Βε-
σπασιανό10. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Encyclopedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 19, 426. 2. Ἡ Δεββώρα συνδέεται 
ἐτυμολογικά μέ τόν λόγο (dabar). Τό ὄνομα της σημαίνει δαδιά. Ἄρα, Δεββώρα εἶναι ἡ πύρνη 
γυναῖκα πού διέπεται ἀπό τό Πνεῦμα. Ὡς γυναῖκα τοῦ λόγου δρᾶ ἀποφασιστικά, μέ διαύγεια καί 
μέ στόχο στήν κρίσιμη ἐποχή της, πού χαρακτηρίζεται ἀπό μία προοδευτική παρακμή, πού δέν 
ὑπάρχει βασιλιάς στό Ἰσραήλ ἀλλά μόνον ὁ Θεός. Ἡ Δεββώρα ἔχει κοινωνία μέ τόν Θεό (ἄν καί δέν 
μνημονεύεται κάποια ἰδιαίτερη κλήση), βεβαιώνει γιά τή συνδρομή Του, καί δίνει τή φωνή Του σέ 
Αὐτόν, ἀποφασίζει πότε εἶναι καιρός δράσης, ἐναντίον τῆς 20ετοῦς καταπίεσης τῶν Χαναναίων (Βλ. 
Σωτ. Δεσπότη, «Προφήτισσες» στό: http://opencourses.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=108). 3. 
Ἄλλες προφήτισσες τῆς Π. Διαθήκης ἦσαν ἡ Μιριάμ (Ἔξοδ. 15, 20), ἡ Ὀλδά (Δ΄ Βασ. 22, 14-20. Β΄ 
Παραλ. 34, 22-28), ἡ Νωαδία (Νεεμίας 6, 14) καί ἡ Ἀβιγαία πού προφητεύει στόν Δαυίδ (Α΄ Βασ. 25). 
Αὐτές ἀναδεικνύονται σέ ἐξαιρετικά κρίσιμες γιά τόν Ἰσραήλ ἐποχές: κατά τήν ἀρχή τῆς Ἐξόδου ἀπό τήν 
Αἴγυπτο καί τήν πορεία στήν ἔρημο ἡ Μιριάμ, κατά τήν κατάκτηση τῆς γῆς τῆς Ἐπαγγελίας ἡ Δεββώρα, 
τῆς ἀπειλῆς απώλειας τῆς Γῆς ἡ Ὀλδά καί κατά τήν καινούργια ἀρχή μετά τήν Ἐξορία ἡ Νωαδία. 
4. Βλ.σχετ. T. F. McDaniel, The Song of Deborah: Poetry in Dialect, a Philological Study of Judges 5, with 
Translation and Commentary, 2003, ὅπου καί βιβλιογραφία. 5. Βενιαμίν Ἰωαννίδου, Τὸ Θαβὼρ, ἤτοι 
περιγραφὴ τοπογραφικὴ καὶ ἱστορικὴ τοῦ Θαβωρίου ὄρους, Ἱεροσόλυμα 1867, 41. 6. Πρόκειται γιά 
ἱερά στίς πόλεις Βαιθήλ, Μαμβρῆ, Βεέρ-Σέβα και Μωρία. Πρβλ. Γεν. 14, 13. 21,31-33. 26,23-30. Βλ. 
Ν. Ὀλυμπίου, Προϊσραηλιτικοί Ἱεροί Χῶροι καί Ναοί. Χῶροι Συνεχοῦς Ναοδομίας, Ἀθήνα 1984, σ. 
160. 7. S. Ackerman, "Between Athens and Jerusalem, on the Wings of a Dove", στό Sibyls, scriptures 
and scrolls: John Collins at seventy, by J. Baden, H. Najman, E.J.C. Tigchelaar, Brill 2016, vol. 175, 18-19. 
8. Encyclopedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 19, 427. 9. Φλάβιος Ιώσηπος, Περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου, 
II,573: «τὰ ἐπητήδεια τῶν χωρίων ἐτοίχιζεν ... τό τε Ἰταβύριον καλούμενον ὄρος...». 10. Φλάβιος 
Ἰώσηπος, Περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου, IV,54-61.

Ὁ Πύργος τῆς Ἰβήρων
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ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ

Ἡ πρόσληψη ἀρχαίων 
ἑλληνικῶν μυθευμάτων ἀπό 
τόν σύγχρονο ἀποκρυφισμό.

Ἡ περίπτωση τῆς Ἀτλαντίδος

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργόπουλου
Ἐπ. Καθηγητoῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Μέ τόν ὅρο Ἀτλαντίδα εἶναι γνωστό 
ἀρχαῖο μυθικό νησί στόν Ἀτλαντικό 

ὠκεανό, τό ὁποῖο βυθίστηκε, σύμφωνα 
μέ τίς φανταστικές καί μή ἱστορικοῦ χα-
ρακτῆρα ἀναφορές πού κάνει ὁ Πλάτων 
στούς Διαλόγους του Τίμαιο καί Κριτία. 

Ὁ φαντασιακός χαρακτήρας καί ἡ μή 
ἱστορική ὕπαρξη τῆς Ἀτλαντίδας ἦταν 
ἀπολύτως βέβαιες γιά τόν Ἀριστοτέλη 
καί τόν Στράβωνα, πλήν ὅμως ὁ μύθος 
ἐπιβίωσε κατά τόν μεσαίωνα καί ἔφθασε 
ὥς τίς ἡμέρες μας. Στά νεότερα χρόνια, 
καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἔγι-
νε ἀφορμή γιά τή δημιουργία μεγάλου 
πλήθους μυθικῶν θεωριῶν καί συγγρα-
φῶν διαφόρων παραλλαγῶν. 

Ὁ μύθος τῆς Ἀτλαντίδας ὅμως υἱοθε-
τήθηκε καί ἀπό διαφόρους ἐκπροσώπους 
καί ἱδρυτές ἀποκρυφιστικῶν συστημά-
των, οἱ ὁποῖοι ἐπιχείρησαν νά παρουσι-
άσουν τήν Ἀτλαντίδα ὡς δῆθεν ἱστορική 
πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας την 
ὁ καθένας στό δικό του ἀποκρυφιστικό 
καί ἀνορθολογικό σύστημα1. 

 Ἡ H.P. Blavatzki, ἡ ἱδρύτρια τῆς Θε-
οσοφίας, θά ἀσχοληθεῖ ἐκτενῶς. Ὑπο-
τίθεται ὅτι ἀντλεῖ τίς πληροφορίες πού 
παραθέτει ἀπό τό λεγόμενο «Βιβλίο τῶν 
Ντυζάν», ἔργο πού εἶναι, κατά τά φα-

ντασιοκοπήματά της, κρυμένο στό Θιβέτ 
καί εἶχε γραφεῑ ἀπό τούς Ἄτλαντες2.

Ὁ R. Steiner, ἱδρυτής τῆς Ἀνθρωποσο-
φίας, στό δικό του ἀποκρυφιστικό σύ-
στημα θά δώσει μιά τελείως διαφορετική 
ἐκδοχή καί πληροφορίες γιά τήν Ἀτλα-
ντίδα, ἀντλώντας αὐτά τά στοιχεῖα ἀπό 
τά λεγόμενα «Ἀκασικά Ἀρχεῖα», μία 
ἀκόμη δηλαδή ἀποκρυφιστική πηγή3. 

Ὁ E. Cayce (1877-1945), ἀπό τούς με-
γαλύτερους Ἀμερικανούς ἀποκρυφιστές, 
θά ἐνδιαφερθεῖ ἐπίσης γιά τήν Ἀτλα-
ντίδα καί θά δώσει τή δική του ἐκδοχή. 
Στά χιλιάδες ἐκστατικά ὁράματά του 
«ἀνακάλυψε» πώς ἡ Ἀτλαντίδα ὑπῆρ-
ξε ὡς νησί κοντά στή Φλόριδα τῶν ΗΠΑ 
καί προφήτευσε ὅτι θά ἀναδυθεῖ ἀπό 
τόν Ἀτλαντικό ὠκεανό τό 1969. Ἐπίσης 
ἰσχυριζόταν, καί οἱ ὀπαδοί του ἀφελῶς 
πίστευαν, ὅτι εἶχε συναντήσει κατά τή 
διάρκεια τῆς ζωῆς του 700 μετενσαρκω-
μένους Ἄτλαντες4.

Ἡ E. Clare-Wulf, «προφήτιδα» τῆς 
ἀποκρυφιστικῆς ὀργάνωσης Church 
Universal and Triumphant, ἰσχυρίστη-
κε ὅτι ἡ Ἀτλαντίδα ἐξαφανίστηκε λόγῳ 
τῆς ἀποστασίας τῶν Ἀτλάντων ἀπό τόν 
Κύριο τοῦ Φωτός (νεογνωστική ἐκδοχή) 
καί τή μίξη μέ ἄλλες ὀντότητες πού τρο-
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ποποίησαν τόν γενετικό τους κώδικα. 
Αὐτά τά δύο γεγονότα ὑποτίθεται κατά 
τήν κίνηση συνέβαλαν στήν καταστροφή 
τοῦ νησιοῦ καί τοῦ ὑποτιθέμενου πολι-
τισμοῦ του5.

Ἡ ἐνασχόληση μέ τόν μύθο τῆς Ἀτ-
λαντίδος στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο δέν 
θά σταματήσει ἐδῶ. Θά υἱοθετηθεῖ σέ 
ποικιλία ἐκδοχῶν ἀπό διάφορες κινή-
σεις τῆς Νέας Ἐποχής, θά καταχωρίζε-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Βλ. B. Grom, "Esoterik", στό H.Gasper - J.Müller - Fr.Valentin (Hrsg.), Lexikon der 
Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, 20017 , στ. 254. 2. Βλ. M. York, Historical Dictionary of New 
Age Movements, 2004, σ. 27. 3. Βλ. M. York, ὅ.π., σ. 27. 4. Βλ. M. York, ὅ.π., σ. 27. R. Biewald, Kleines 
Lexikon des Okkultismus, 2005, σ. 21. 5. Βλ. M. York, ὅ.π., σ. 28. 6. Βλ. Ν. Drury, The Dictionary of the 
Esoteric, 20042, σ. 22. Πρβλ. R. Biewald, Kleines Lexikon, ὅ.π., σ. 20-21.

ται ὡς λῆμμα σέ Λεξικά σχετικά μέ τόν 
Ἐσωτερισμό-Ἀποκρυφισμό6, θά χρησι-
μοποιεῖται ἡ ἀναφορά της ἀπό ποικίλους 
σύγχρονους ψευδοπροφῆτες, συνωμοσιο-
λόγους κλπ. Ἀξιολογώντας τήν ὑπόθεση 
ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς βρισκόμαστε 
ἐνώπιον σύγχρονης ἐκδοχῆς αὐτοῦ πού 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος χαρακτήριζε: «βε-
βήλους καὶ γραώδεις μύθους» (Α΄ Τιμ. 
4, 7). 

Ὁ Πύργος στήν 
Ἱερά Μονή 

Ἰβήρων
(λεπτομέρειεα)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νεοελληνικός Διαφωτισμός ΙΙ

Νικολάου Τόμπρου
Λέκτορος Πολιτικῆς Ἱστορίας ΣΣΕ

Ἀπό τίς σημαντικές τομές τοῦ Νεοελ-
ληνικοῦ Διαφωτισμοῦ στόν πνευμα-

τικό τομέα ὑπῆρξε ἡ μελέτη τῆς κοσμικῆς 
ἀντί τῆς βιβλικῆς ἱστορίας καί ἡ ἀντικατά-
σταση τῆς αἴσθησης τῆς κοινῆς καταγωγῆς 
ὅλων τῶν χριστιανῶν ἀπό τήν αἴσθηση τῆς 
ξεχωριστῆς κλασικῆς καταγωγῆς τῶν νεώ-
τερων Ἑλλήνων. Στή δημιουργία τῆς ἑλλη-
νικῆς ἱστορικῆς συνείδησης ὁρόσημο ἀπο-
τέλεσε ἡ δημοσίευση τῆς μετάφρασης τοῦ 
ἔργου τοῦ Charles Rollin Παλαιά ἱστορία 
(Histoire ancienne) ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Κα-
γκελάριο (1750). Ὁ σκοπός τῆς συγκε-
κριμένης μετάφρασης ἦταν νά ἐξοικειώ-
σει τούς ἀναγνῶστες μέ τό κλασικό τους 
παρελθόν. Ἡ ἐπιλογή νά μεταφραστεῖ τό 
συγκεκριμένο ἔργο ἀποτελεῖ ἔνδειξη τῆς 
ὑπό διαμόρφωση συνείδησης τῶν δεσμῶν 
πού εἶχαν οἱ νεώτεροι Ἕλληνες μέ τούς 
ἀρχαίους προγόνους τους. Ἡ αἴσθηση τῆς 
συνέχειας, ἡ ὁποία προέκυπτε καί ἀπό τό 
ὅτι οἱ νεώτεροι Ἕλληνες διέμεναν στόν 
ἴδιο γεωγραφικό χῶρο μέ τούς ἀρχαίους 
καί μιλοῦσαν τήν ἴδια ἀκριβῶς γλῶσσα 
μέ αὐτούς, ἀποτέλεσε τή βάση τῆς δια-
μόρφωσης τῆς νεοελληνικῆς συνείδησης, 
ἡ ὁποία ἀναπτύχθηκε γύρω ἀπό τή συνέ-
χεια τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί ἀπαιτοῦσε 
τήν παγκόσμια ἀναγνώριση τῆς συνέχειας 
αὐτῆς. Μέσα ἀπό τήν ἐκπαίδευση καί τήν 
αὔξηση τῶν ἐκδόσεων πού ἀναφέρονταν 

στήν ἀρχαία Ἑλλάδα γινόταν προσπάθεια 
νά ἐπανασυνδεθοῦν οἱ νεώτεροι Ἕλληνες, 
«οἱ ἐκβαρβαρισμένοι ἀπό τό μακροχρό-
νιο ἐξανδραποδισμό», μέ τούς προγόνους 
τους. Ἡ ἐπιλογή ὀνομάτων τῆς ἀρχαιότη-
τας ἀπό τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς γιά 
τά παιδιά τους ἀποδεικνύει σαφέστατα 
αὐτή τή στροφή. 

Ἡ προσπάθεια ἐπίσης νά ἐγκαταλειφθεῖ 
ἡ καθομιλούμενη γλῶσσα καί νά ἀντικα-
τασταθεῖ μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική -ἤ τόν 
«καθαρισμό» της, ὅπως πρότεινε ὁ Κο-
ραῆς- ἐντάσσονται σέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν 
προσπάθεια, νά συνδεθοῦν οἱ Ἕλληνες μέ 
τούς ἀρχαίους Ἕλληνες. Μία ἄλλη πλευ-
ρά τῆς «ἀνακάλυψης» τῶν ἀρχαίων Ἑλ-
λήνων ἦταν ἡ προσπάθεια ὑποβάθμισης 
τῆς χριστιανικῆς περιόδου τῆς ἑλληνικῆς 
ἱστορίας, δηλαδή τοῦ Βυζαντίου. Ὁ Νεο-
ελληνικός Διαφωτισμός ἐνταγμένος στήν 
εὐρωπαϊκή κίνηση ἰδεῶν περιφρόνησε σέ 
μεγάλο βαθμό τή Βυζαντινή Αὐτοκρατο-
ρία καί τήν ἱστορία της. Οἱ ἐκπρόσωποι 
τοῦ Διαφωτισμοῦ ἐπιθυμοῦσαν τό ξερίζω-
μα τῶν ὅποιων καταλοίπων ἀπό τό βυζα-
ντινό παρελθόν ὑπῆρχαν στούς Ἕλληνες. 
Οἱ πιο ριζοσπαστικοί μάλιστα θεωροῦσαν 
τό Βυζάντιο ὡς ἐκτροπή ἀπό τήν πορεία 
τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. 

Δεῖγμα τῆς ἀνανεωτικῆς διάθεσης πού 
ἐπικράτησε κατά τή διάρκεια τοῦ ἐν λόγῳ 
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πνευματικοῦ κινήματος -καί ἀλληλένδετο 
στοιχεῖο μέ τήν ἐκπαίδευση τῶν ὀρθοδό-
ξων χριστιανῶν τῆς αὐτοκρατορίας- ἀπο-
τέλεσε ἡ ἐκδοτική παραγωγή, ἡ ὁποία ση-
μειώθηκε στή συντριπτική της πλειονότη-
τα ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτο-
κρατορίας. Στά τέλη τοῦ 15ου αἰῶνα ἄρχι-
σαν νά τυπώνονται -κατά κύριο λόγο στή 
Βενετία- ἑλληνόγλωσσα βιβλία, καθώς ἡ 
λειτουργία τυπογραφείων στήν αὐτοκρα-
τορία ἀντιμετώπιζε αὐστηρούς ἐλέγχους 
καί ἀπαγορεύσεις. Τά βιβλία (φιλοσοφι-
κά, ἱστορικά, ἐπιστημονικά, λογοτεχνικά, 
ἀρχαιογνωσίας, γραμματικές νέου τύπου 
ἤ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας κ.λπ.) 
πού τυπώνονταν καί κυκλοφοροῦσαν στή-
ριξαν τόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό καί 
αὔξησαν τήν ἐμβέλεια του. Τρεῖς περίπου 
αἰῶνες ἀργότερα (18ος αἰῶνας) κυκλοφό-
ρησαν στή Βιέννη, στό Παρίσι, στή Λειψία 
εἰδησεογραφικά καί φιλολογικά περιοδι-
κά, τά ὁποῖα ἀπευθύνονταν στό ἑλληνικό 
κοινό, προσφέροντάς του ἐγκυκλοπαιδική 
ἐνημέρωση. Ἡ Βενετία, ἄν καί διατήρη-
σε τό μονοπώλιο ἔκδοσης παραδοσιακῶν 
ἐντύπων καί συνέχισε νά εἶναι τό μεγα-
λύτερο ἐκδοτικό κέντρο ἑλληνικῶν βιβλί-
ων, διαφοροποίησε τίς ἐκδόσεις της στή 
διάρκεια τοῦ Διαφωτισμοῦ καί προώθησε 
βιβλία τοῦ νέου πνευματικοῦ ρεύματος. 

Ὁ Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός ἐπηρέασε 
καί τήν πολιτική ἰδεολογία τῶν ἑλλήνων 
λογίων τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. 
Συγκεκριμένα τίς τελευταῖες προεπανα-
στατικές δεκαετίες μία ὁμάδα Ἑλλήνων 
λογίων καί κληρικῶν προσέβλεπε στή ρω-
σική ἐπέμβαση, ἀφοῦ πίστευε ὅτι ἡ πεφω-
τισμένη δεσποτεία -στά πρότυπα τῆς δια-
κυβέρνησης τῆς Ρωσίας ἀπό τή Μ. Αἰκα-
τερίνη- θά συνέβαλλε στήν ἠθική καί πο-
λιτική ἀνάπλαση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

Στό πλαίσιο αὐτό ἡ ἀνάληψη τῆς ἡγεσίας 
τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀπό τή Μόσχα, 
τήν τρίτη Ρώμη, ἦταν πολιτικά ἐπιθυμητή. 
Κυριώτερος ἐκφραστής τῆς πεφωτισμένης 
δεσποτείας -ὡς μέσου πολιτικῆς ἀλλαγῆς 
στόν ἑλλαδικό χῶρο- ὑπῆρξε ὁ Εὐγένιος 
Βούλγαρης. Ὁ τελευταῖος, ὕστερα ἀπό τίς 
ἀποτυχημένες προσπάθειες νά εἰσαγάγει 
τόν Διαφωτισμό στήν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία 
καί στή Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, κατέ-
φυγε στή Ρωσία. Ὁ Βούλγαρης ἐξέφρασε 
τίς πολιτικές του ἀπόψεις στήν ἑλληνική 
μετάφραση τῆς Εἰσηγήσεως (Nakaz) τῆς 
Μ. Αἰκατερίνης. Στό συγκεκριμένο κείμενο 
παρουσίασε τήν πίστη του σέ πολιτική ἀνα-
μόρφωση ἡ ὁποία θά ἐκπορευόταν ἐκ τῶν 
ἄνω. Οἱ πολεμικές νίκες μάλιστα τῆς Ρωσί-
ας κατά τῶν Ὀθωμανῶν τήν περίοδο πού 
ὁ Εὐγ. Βούλγαρης διαμόρφωνε τό πολιτικό 
του πρόγραμμα τόνωσαν τίς προσδοκίες 
τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν γιά ἀπελευθέ-
ρωσή τους ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ σουλτά-
νου μέ ρωσική βοήθεια. Ὕστερα ὅμως ἀπό 
τήν ἀποτυχημένη ἐξέγερση τῶν Ὀρλωφι-
κῶν (1770) καί τήν ἐγκατάλειψη τῶν Πελο-
ποννησίων ἀπό τούς Ρώσους, ὁ Βούλγαρης 
ἀπηύθυνε ἐκκλήσεις στή Μ. Αἰκατερίνη καί 
τίς ὑπόλοιπες χριστιανικές δυνάμεις τῆς 
Εὐρώπης, ζητώντας τήν παρέμβασή τους 
γιά τή σωτηρία τῶν συμπατριωτῶν του ἀπό 
τά ἀντίποινα τῶν Ὀθωμανῶν. Ἡ ἀπολογη-
τική του στάση γιά τή ρωσική πολιτική καί 
ἡ υἱοθέτηση ἑνός ἀντεπαναστατικοῦ πνεύ-
ματος πού ἐπικρατοῦσε στή Ρωσία μετά τή 
Γαλλική Ἐπανάσταση, ἔφεραν τόν Βούλγα-
ρη στό στόχαστρο τῶν παλαιῶν μαθητῶν 
καί θαυμαστῶν του, οἱ ὁποῖοι ἀποκήρυξαν 
πλέον κάθε ξένη ἐπέμβαση καί στράφηκαν 
σέ δυναμικότερες λύσεις. 

Οἱ συνέπειες τῶν Ὀρλωφικῶν καί ὁ ἀντί-
κτυπος τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης ὁδήγη-
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σαν στήν ἀναζήτηση νέων καί πιό δυναμι-
κῶν μεθόδων γιά τήν πολιτική ἀλλαγή. Ὁ 
ἐπιφανέστερος ἐκφραστής τῆς νέας πολιτι-
κῆς στάσης ὑπῆρξε ὁ Ρῆγας Φεραῖος. Στή 
διαμόρφωση τῶν ἰδεῶν τοῦ Ρήγα εἶχε 
ἐπιδράσει ὁ γαλλικός ἐγκυκλοπαιδισμός 
καί ἡ ἐπαφή του μέ στοχαστές ὅπως οἱ 
Ἰώσ. Μοισιόδαξ, Γρ. Κωνσταντᾶς, Δ. Φι-
λιππίδης κ.ἄ. Ἡ ἐπανάσταση πού ἐπιθυ-
μοῦσε ὁ Ρήγας ἀποσκοποῦσε στή διάλυ-
ση τοῦ ἀπολυταρχικοῦ καθεστῶτος. Τόσο 
οἱ καταπιεσμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
τῆς αὐτοκρατορίας, ἀνεξαρτήτως ἐθνό-
τητας, ὅσο καί οἱ μουσουλμάνοι θά ἐξε-
γείρονταν ἐναντίον τοῦ κοινοῦ τυράννου, 
τοῦ σουλτάνου. Στό νέο καθεστώς πού θά 
προέκυπτε κυρίαρχο ρόλο θά διαδραμά-
τιζε ὁ λαός. Οἱ ἀλλαγές πού προωθοῦσε 
ὁ Ρήγας εἶχαν καί κοινωνικό χαρακτῆρα, 
ἀφοῦ στό καθεστώς του δέν ὑπῆρχε διά-
κριση ἐνώπιον τοῦ νόμου μεταξύ πλουσί-
ων καί φτωχῶν καί παράλληλα ἀναγνω-
ριζόταν ἡ ἰσότητα τῶν δύο φύλων. Τή 
Νέα Πολιτική Διοίκηση τῶν κατοίκων τῆς 
Ρούμελης, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῶν Μεσο-
γείων Νήσων καί τῆς Βλαχομπογδανίας, 
τήν πολυεθνική δηλαδή συμπολιτεία, ἡ 
ὁποία θά ἀναπτυσσόταν στόν χῶρο τῆς 
ἄλλοτε Βυζαντινῆς καί νῦν Ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας, ὁ Ρήγας ὀνόμαζε Ἑλλη-
νική Δημοκρατία. Τό πρόβλημα τῆς ἐθνι-

κῆς ἀνομοιογένειας πού θά δημιουργεῖτο 
στή συμπολιτεία, τό ἔλυσε δίνοντας ἔμ-
φαση στόν τεχνητό χαρακτῆρα ὅλων τῶν 
διακρίσεων, οἱ ὁποῖες στηρίζονταν στή 
γλῶσσα, τή θρησκεία καί τή φυλετική 
καταγωγή. Ἡ συμπολιτεία θά βασιζόταν 
στή φυσική ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων καί 
κατ’ ἐπέκταση στή σωστή λειτουργία τῆς 
δημοκρατίας. Ὁ ἑλληνικός πολιτισμός θά 
ἀποτελοῦσε βασικό παράγοντα στό νέο 
κρατικό μόρφωμα, χωρίς ὅμως νά παρα-
γνωρίζονται τά ἀτομικά καί συλλογικά 
δικαιώματα τῶν πολιτῶν πού ἀνήκουν 
σέ ἄλλα ἔθνη. Ἡ ἐπιλογή τοῦ συγκεκρι-
μένου πολιτισμοῦ συνδεόταν μέ τήν ἐξά-
πλωση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στή 
βαλκανική χερσόνησο τήν ἴδια περίοδο. 
Ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἦταν ἡ lingua franca 
(κοινή διάλεκτος) τῶν Βαλκανίων, ἐνῶ καί 
ἡ ἑλληνική Παιδεία ἀποτελοῦσε τό μέσο 
διάδοσης τῶν ἰδεῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δι-
αφωτισμοῦ στή νοτιοανατολική Εὐρώπη. 
Ὁ Ρήγας πίστευε ὅτι ἡ ἑλληνική Παιδεία 
θά ἀποτελοῦσε τόν συνεκτικό δεσμό τῶν 
μορφωμένων Βαλκάνιων. Δέν προέβλεψε 
ὅμως ὅτι ἡ ἐπίδραση τοῦ Διαφωτισμοῦ 
δέν θά σταματοῦσε στήν ἑλληνική ἐθνική 
ἀφύπνιση, ἀλλά θά προκαλοῦσε ἀνάλογες 
ἀντιδράσεις καί στίς ὑπόλοιπες βαλκανι-
κές ἐθνότητες, οἱ ὁποῖες θά στρέφονταν 
καί ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς ὑπεροχῆς.
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ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Ἀποστολικοί Κανόνες (ιθ΄)

Παναγιώτη Μπούμη
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῡ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΘʹ (59ος)

Κείμενο: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτε-
ρος, τινὸς τῶν κληρικῶν ἐνδεοῦς ὄντος, μὴ 
ἐπιχορηγεῖ τὰ δέοντα, ἀφοριζέσθω· ἐπι-
μένων δέ, καθαιρείσθω, ὡς φονεύσας τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ. (Ἄλλες γραφές : «... τινὸς 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ... μὴ ἐπιχορηγῇ ...»).

Μετάφραση: Ἄν κάποιος ἐπίσκοπος ἤ 
πρεσβύτερος σέ κάποιον ἀπό τούς κλη-
ρικούς, πού εἶναι φτωχός, δέν παρέχει τά 
ἀπαραίτητα, ἄς ἀφορίζεται. Ἄν μάλιστα 
ἐπιμένει, νά καθαιρεῖται σάν νά ἔγινε φο-
νιάς τοῦ ἀδελφοῦ του.

Παράλληλοι κανόνες: Ἀποστολικοί οἱ δʹ 
καί μαʹ.

Σχόλιο: Ἡ παιδαγωγική ἀξία τοῦ ἐπιτι-
μίου τοῦ κανόνα ἀναφέρεται στήν πρόθεση, 
πού ἔχει ὁ κληρικός αὐτός γιά τόν ἀδελφό 
του (πρβλ. Ματθ. 5,21 κ.ἑ.). «Τὸ δέ φονεῦ-
σαι τὸν ἀδελφόν, μὴ εἴπῃς (ὅτι πρέπει) καὶ 
εἰς ἔργον ἐλθεῖν· κἂν γὰρ μὴ ἀπέθανε, γέγο-
νε τοῦτο, ὅσον ἐπὶ τῇ τοῦ ἐπισκόπου ἢ τοῦ 
πρεσβυτέρου προθέσει» (Βαλσαμών).

ΚΑΝΟΝΑΣ Ξʹ (60ός)

Κείμενο: Εἴ τις τὰ ψευδεπίγραφα τῶν 
ἀσεβῶν βιβλία, ὡς ἅγια ἐπὶ τῆς ἐκκλησί-
ας δημοσιεύοι, ἐπὶ λύμῃ τοῦ λαοῦ, καὶ τοῦ 
κλήρου, καθαιρείσθω.

Μετάφραση: Ἄν τυχόν κάποιος (κληρι-
κός) τά ψευδεπίγραφα (νόθα) βιβλία τῶν 
ἀσεβῶν διαβάζει δημοσίως ὡς ἅγια μέσα 
στήν ἐκκλησία, προκαλώντας βλάβη στόν 
λαό καί τόν κλῆρο, νά καθαιρεῖται.

Παράλληλοι κανόνες: Ἀποστολικός ὁ 
πεʹ, τῆς ΣΤʹ οἱ βʹ καί ξγʹ, τῆς Ζʹ ὁ θʹ, τῆς 
Λαοδίκειας ὁ ναʹ.

Σχόλιο: 1. Οἱ συντάκτες ἴσως ἔλαβαν 
ἀφορμή γιά τόν κανόνα αὐτόν ἀπό τό γεγο-
νός ὅτι καί ὁ αἱρετικός Πάμφιλος ὀνόμασε 
τίς αἱρετικές διδασκαλίες τοῦ Χρυσομάλλου 
«θεολογικά ἔπη χρυσᾶ» (Βαλσαμών). 2. Ὁ 
κίνδυνος νά ἐπηρεαστοῦν οἱ ἁπλοί πιστοί 
ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν ψευδεπίγραφων ἤ 
τῶν ἀπόκρυφων βιβλίων εἶναι μεγάλος καί 
ἡ πρώτη Ἐκκλησία γρήγορα τόν ἐντόπισε. 
Γι’ αὐτό ἀργότερα καί ὁ ξγʹ κανόνας τῆς ΣΤʹ 
λέει νά καίγονται, ἤ κατά τό Πηδάλιον «τὸ 
ὀλιγώτερον νὰ κατακρύπτωνται».
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ΚΑΝΟΝΑΣ ΞΑʹ (61ος)

Κείμενο: Εἴ τις κατηγορία γένηται κατὰ 
πιστοῦ, πορνείας, ἢ μοιχείας, ἢ ἄλλης τινος 
ἀπηγορευμένης πράξεως, καὶ ἐλεγχθείη, 
εἰς κλῆρον μὴ προαγέσθω.

Μετάφραση: Ἄν διατυπωθεῖ κάποια 
κατηγορία ἐναντίον πιστοῦ γιά πορνεία 
ἤ μοιχεία ἤ κάποια ἄλλη ἀπαγορευμέ-
νη πράξη καί ἀποδειχθεῖ ἀληθινή, νά μήν 
προάγεται στόν κλῆρο.

Παράλληλοι κανόνες: Τῆς Βʹ ὁ ςʹ, τῆς 
Καρθαγένης οἱ νʹ/νθʹ καί ρκθʹ/ρληʹ.

Σχόλιο: 1. Οἱ κατηγορίες ἔχουν δυσμε-
νεῖς ἐπιπτώσεις γιά τόν ὑποψήφιο κληρικό, 
μόνον ἄν ἀποδειχθοῦν ἀληθινές (Ζωναρᾶς - 
Βαλσαμών). 2. Γιά τόν πρώην ἄπιστο, πού 
περιέπεσε στίς συγκεκριμένες πράξεις 
καί ὕστερα δέχθηκε τό βάπτισμα, ἡ ἱερω-
σύνη παρέχεται, ἐφ’ ὅσον βεβαίως μετά τό 
βάπτισμα ἡ ζωή του ὑπῆρξε ἀνεπίληπτη 
(Ἀριστηνός).

ΚΑΝΟΝΑΣ ΞΒʹ (62ος)

Κείμενο: Εἴ τις κληρικὸς διὰ φόβον ἀν-
θρώπινον, Ἰουδαίου, ἢ Ἕλληνος, ἢ αἱρετι-
κοῦ, ἀρνήσεται, εἰ μὲν τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀποβαλλέσθω· εἰ δὲ τὸ ὄνομα τοῦ 
κληρικοῦ, καθαιρείσθω· μετανοήσας δέ, ὡς 
λαϊκὸς δεχθήτω.

Μετάφραση: Ἄν κάποιος κληρικός ἀπό 
ἀνθρώπινο φόβο πρός Ἰουδαῖο ἤ ἐθνικό ἤ 
αἱρετικό γίνει ἀρνητής, ἐάν μέν τοῦ ὀνό-
ματος τοῦ Χριστοῦ, νά ἀποβάλλεται (ἀπό 
τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία)· ἐάν (γίνει 
ἀρνητής) τοῦ ὀνόματος τοῦ κληρικοῦ, νά 
καθαιρεῖται· ἐάν ὅμως μετανοήσει, νά γίνει 
δεκτός ὡς λαϊκός.

Παράλληλοι κανόνες: Τῆς Αʹ οἱ ιʹ καί ιαʹ, 
τῆς Ἄγκυρας οἱ αʹ, βʹ, γʹ καί ιβʹ, τοῦ Πέτρου 
οἱ ιʹ καί ιδʹ, τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου Ἐπι-
στολή πρός Ρουφινιανόν, τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου οἱ μεʹ καί ογʹ.

Σχόλιο: 1. Ἡ ἱερωσύνη μένει ἀνεξάλει-
πτη. Ὁ κληρικός γίνεται δεκτός ὡς λαϊκός, 
δηλ. μένει ἀργός (δέν μπορεῖ νά ἱερουρ-
γήσει). 2. Ἡ παιδαγωγική ἀντιμετώπιση, 
ἤ ἄλλιῶς τό ἐπιτίμιο, εἶναι ἀνάλογη μέ τό 
βάρος τοῦ παραπτώματος.

Καλιάγρα Ἁγίου Ὄρους
(λεπτομέρεια)
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύριε Διευθυντά,

ἦταν ἀναπάντεχη, εὐχάριστη καί τιμητι-
κή ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἁπλοῦ, ἀσκητικοῦ καί 
ἁγίου Μοναχοῦ παπα-Ἱλαρίωνα ἀπό τό 
Μοναστήρι τῆς Λαριούς στόν Ἅγιο Διο-
νύσιο Βελβεντοῦ. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. 
Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ἱ. Μ. Σερβίων καί Κο-
ζάνης (καί Μονῆς Ἁγίου Ἱλαρίωνος, γνω-
στοῦ στήν περιοχή μας ὡς τό Μοναστήρι 
τῆς Λαριοῦς) ἀρχιμ. Ἱλαρίων Καραγιάννης 
ἐπισκέφτηκε (2.8.2018) τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου 
Διονυσίου Βελβεντοῦ γιά νά προσκυνήσει 
τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἐν 
Ὀλύμπῳ, πού φιλοξενεῖται οἰκοδεσποτικά 
στόν Ναό του στό Βελβεντό, ἀπό τήν 30ή 
Ἰουλίου μέχρι τή 19η Αὐγούστου 2018. Ὁ 
κόσμος τόν ἀγαπᾶ, τόν χαίρεται, τόν ἀπο-
καλεῖ μέ σεβασμό «παπα-Ἱλαρίωνα» καί 
ζητᾶ τήν εὐχή του. Τόν γνώρισα τήν ἄνοιξη 
τοῦ 1977, ὡς ἐφημέριος τότε τῆς Αἰανῆς. 
Εἶδα καί διαπίστωσα ὅλα αὐτά τά χρό-
νια τά αἰσθήματα σεβασμοῦ τοῦ λαοῦ τῆς 
Αἰανῆς, τοῦ Τσαρτσαμπᾶ καί τῆς Κοζάνης 
πρός τό πρόσωπό του. Καί δικαίως. 

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ παπα-Ἱλαρίωνα (καί 
τῆς συνοδείας του) συνέπεσε τήν ὥρα πού 
ψάλαμε τόν Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα 
στήν Παναγία, στήν Ἀρτοκλασία. Ὁ π. Κων-
σταντῖνος προσκάλεσε τόν Γέροντα, ἐκεῖνος 
ἀσπάστηκε τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Διο-
νυσίου ἐν Ὀλύμπῳ καί μέ τή χαρακτηριστι-
κή πηγαία μεταλλική φωνή του ἔψαλε τό 

«πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν…». 
Ἐκτός ἀπό εὐχάριστα τά συναισθήματα 
ἦταν καί συγκινητικά. Ὁ (μή ἔχων «ὕφος» 
μέ τά συναφῆ) Γέροντας παπα-Ἱλαρίων 
τῆς Λαριοῦς ἔψαλε τά Ἀπολυτίκια τοῦ 
Ἁγίου Νικάνορος «Νίκην εἴληφας, ἄφθαρ-
τον στέφος», τῆς Ἁγίας Τριάδος «Εὐλογη-
τὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν», τοῦ Ἁγίου 
Ἱλαρίωνος «Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς» 
καί τά Μεγαλυνάρια τῆς Παναγίας «Καὶ 
σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον 
Θεὸν» καί τοῦ Ἁγίου Νικάνορος «Χαίροις 
τῶν Σερβίων ὁ ἰατρός, Γρεβενῶν τὸ κλέος, 
καὶ Κοζάνης ὁ βοηθός, χαίροις ὁ προστά-
της τῶν σὲ τιμώντων πόθῳ, Νικάνορ Καλ-
λιστράτου, φωστὴρ πολύφωτε».  

Ἄκουσε ἀπό ἐμᾶς τό Μεγαλυνάριο τοῦ 
Ἁγίου Διονυσίου: «Πάσης Πιερίας Καθη-
γητά, Βελβεντοῦ Κοζάνης, ἑκουσίως συ-
νοικιστά, ἡμῶν τῶν ἀναξίων, πρεσβείαις 
Θεοτόκου, τὰς ἁμαρτίας λῦσον, ὦ Διονύ-
σιε». Στό τέλος ἀπηύθυνε ἁπλό παρακλη-
τικό καί συγγνώμης λόγο καί μοίρασε τόν 
ἄρτο (τῆς ἀρτοκλασίας) στό ἐκκλησίασμα. 
Ὁ παπα-Ἱλαρίων μᾶς ἔφερε τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ ἀπό τό Μοναστήρι τῆς Λαριοῦς καί 
ἀπό τό προσωπικό του βίωμα. 

π. Κωνσταντῖνος 'Ι. Κώστας,
παπαδάσκαλος
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Κύριε Διευθυντά, 

στό φύλλο Ἰουλίου-Αὐγούστου 2018 δη-
μοσιεύθηκε ἄρθρο ὑπό τόν τίτλο «Ἕλλην 
Λόγος καί Ὀρθοδοξία»… Ἡ συνάντηση 
Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ ἀποτέλε-
σε γεγονός μείζονος σημασίας. Ὁ Ἅγιος 
Νεκτάριος γράφει στόν περί πίστεως καί 
πατρίδος λόγο του στόν νεομάρτυρα Ἅγιο 
Γεώργιο τῶν Ἰωαννίνων (ἀπό Δ. Σ. Δημη-
τρακόπουλου) «... ἡ θεία πρόνοια κάλεσε 
τό ἑλληνικό ἔθνος νά ἐκπολιτίσει μέ τόν 
δικό του πολιτισμό τά ἔθνη καί νά προε-
τοιμάσει “τό πλήρωμα τοῦ χρόνου” ὥστε 
νά γίνει δεκτή ἡ ἀλήθεια πού θά ἀποκα-
λυφθεῖ γιά νά ἔλθει ὁ Σωτῆρας τοῦ κό-
σμου. Εἶναι περισσότερο ἀπό ἀληθινό ὅτι 
οἱ ἀλήθειες τοῦ Xριστιανισμοῦ ἦταν ἀδύ-
νατο νά γίνουν ἀποδεκτές ἀπό τήν ἀνθρω-
πότητα, ἄν ὁ ἑλληνικός πολιτισμός καί ἡ 
ἑλληνική παιδεία δέν προπαρασκεύαζαν 
κατάλληλα τούς λαούς καί τά ἔθνη καί 
ἄν πρῶτα ἀπό ὅλα δέν ὑπῆρχε ἑλληνικό 
ἔθνος γιά νά υἱοθετήσει καί νά ἐνστερνι-
στεῖ τόν χριστιανισμό καί ἀμέσως ἀπό τήν 
ἀρχή νά ἀγωνιστεῖ καί νά ὑποστηρίξει τή 
Νέα αὐτή πνευματική Θρησκεία τίς νέες 
της ὑψηλές ἠθικές καί δογματικές ἀρχές». 
Καί παλαιότερα ὅμως, ὅπως στή Σοφία 
Σολομῶντος διαπιστώνουμε, τήν ἀγαθο-
ποιό χρήση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Βάσει 
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας κατέστη δυνατή ἡ 

σύνδεση τῆς τέχνης μέ τόν Χριστιανισμό 
καί ἡ ἄνθιση ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
τεχνῶν. Ἀξίζει νά ἐξαρθεῖ ἡ ἑλληνομάθεια 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρ-
θη στόν φιλόσοφο Ἄρατο στήν ὁμιλία του 
στήν Πνύκα καί παρομοίασε τόν Χριστια-
νό μέ τόν ἀθλητή. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἦταν κάτοχοι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. 
Ἐπί παραδείγματι στό ἔργο τοῦ Ἀριστο-
τέλη Τοπικά (Βιβλίο 5, 123b) περιέχεται 
ἡ φράση «κατὰ μέθεξιν ὑπάρχειν». Ἡ 
ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφική σκέψη στόν 
Ἀριστοτέλη καί στόν Πλάτωνα καί ἀρ-
γότερα ἡ χριστιανική πατερική σκέψη 
ἐξέτασαν τή δυνατότητα μεθέξεως (συμ-
μετοχῆς) τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί τῶν 
ζώων καί τῶν φυτῶν καί τῆς ἀνόργανης 
ὕλης στίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ σχέση Ἕλληνος Λόγου καί Ὀρθοδο-
ξίας κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ 
(Παν. Χρήστου, Θεολογικά μελετήματα, 
νηπτικά καί ἡσυχαστικά, Ἀθήνα 1977, σ. 
148), συνοψίστηκε ὡς ἑξῆς : «... τὸ Θεῖον 
κεῖται ὑπεράνω τοῦ νοῦ καὶ λόγου καὶ 
ὑπεράνω τῆς διαλεκτικῆς καὶ τῆς ἀπο-
δεικτικῆς, δὲν ὑπόκειται οὔτε εἰς τὴν αἴ-
σθησιν οὔτε εἰς τὴν ἐπιστήμην οὔτε εἰς 
τὸν συλλογισμὸν ἀλλὰ οἱ πατέρες πα-
ρήγγειλαν νὰ συλλογιζώμεθα περὶ τῶν 
θείων καὶ ὠνόμασαν ἀποδεικτικὸν τὸν 
περὶ αὐτῶν συλλογισμόν ...» .

 Γεώργιος Τσοῦτσος

Ἐλαιώνας
στόν 
Ἄθω

Ψαρόσπιτο
στήν 
Ἰβήρων
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λίτσας Ἰ. Χατζηφώτη
Ἀρχαιολόγου-Ἱστορικοῦ

Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου: Ἡ κριτική τοῦ Λουθήρου στόν Μοναχισμό. Θεσ-
σαλονίκη 2018. 

Στή συνοπτική ἀλλά ἰδιαιτέρως κατατοπιστική καί κατανοητή γιά θέμα ἐν πολλοῖς 
ἄγνωστο στό εὐρύ κοινό μελέτη του (οὐσιαστικά πρόκειται γιά τήν πρώτη στήν ἑλληνική 
βιβλιογραφία), ὁ π. Βασίλειος ἀναπτύσσει πῶς ἀρχικά ὁ μοναχός Λούθηρος, πού ἀκο-
λουθοῦσε κατά ἄψογο τρόπο τό αὐστηρό τυπικό τοῦ μοναχικοῦ Τάγματός του, ἀποστα-
σιοποιήθηκε ἀπό αὐτό καί ἔγινε κατήγορος τοῦ Μοναχισμοῦ συλλήβδην. Ἀσχολεῖται μέ 
τίς παραμέτρους τῆς πολεμικῆς κριτικῆς του, καταγράφει τήν ἱστορική ἐξέλιξή τους καί 
ἀναλύει τά κείμενα καί τά κηρύγματά του, στά ὁποῖα φθάνει νά παρουσιάζει συστημα-
τικά τόν μοναχικό βίο ως «σατανική» κατάσταση, ἀνελεύθερο θεσμό πού ἀντιμάχεται 
τή λογική. Ἡ κριτική τοῦ Λουθήρου, γράφει ὁ π. Βασίλειος, μέ τήν σύμφωνη κριτική καί 
ἄλλων ἡγετικῶν προσώπων τῆς Μεταρρύθμισης, συνέβαλε στήν ἀπόλυτη ἐξαφάνιση τοῦ 
μοναχικοῦ βίου καί βέβαια ἐπέσυρε τήν ἐναντίον του πολεμική τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. 
Μέ λόγο σαφῆ καί λιτό ὁ συγγραφεύς παρουσιάζει τίς συγκεκριμένες ἀπόψεις καί τά 
ἀποτελέσματα τῆς ἀντιμοναχικῆς πολεμικῆς τοῦ Λουθήρου. Κείμενο πολύ χρήσιμο σέ 
ἐποχή κατά τήν ὁποία ὁρισμένες ἀντιμοναχικές πρακτικές, κυρίως ἀπό ξενόφερτες ἰδέες 
τῆς Δύσης, παροροῦν τήν ὀρθόδοξη παράδοση καί τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν σ’ 
αὐτές. Ἐπίσης εἶναι πολύ χρήσιμο στόν ὀρθόδοξο χῶρο γιά τόν Διάλογο τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μέ τούς Λουθηρανούς.

Πρωτ. Λαζάρου Σκάγκου: Ἡ βιβλική εἰκονογραφική ἀποτύπωση τοῦ Ἱεροῦ Βή-
ματος τοῦ Ναΐσκου τοῦ Ἅη Γιαννάκη στήν Καστροπολιτεία τοῦ Μυστρᾶ (14ος αἰώ-
νας). Μυστρᾶς 2016.

Πολύ ἐνδιαφέρον βιβλίο γιά ὅσους ἀγαποῦν τόν Μυστρᾶ, τήν ἱστορία καί τά μνημεῖα 
του καθώς καί τή βυζαντινή τέχνη γενικά, πραγματεύεται ὁ συγγραφεύς τοῦ προκειμέ-
νου πονήματος, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 1976 μέχρι σήμερα ὡς ἐφη-
μέριος τοῦ Μυστρᾶ. Ὁ μικρός ναός τοῦ Ἅη Γιαννάκη εἶναι ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα 
παρεκκλήσια πού ὑπάρχουν διάσπαρτα σέ ὅλη την ἔκταση τῆς περίφημης καστροπολι-
τείας ἀλλά εὑρίσκεται ἔξω ἀπό τά τείχη της, κάτω ἀπό τήν τουρκικῆς ἐποχῆς κρήνη τῆς 
Μαρμάρας. Παρά τίς κάποιες ἀρχιτεκτονικές ἰδιορρυθμίες του, τό παρεκκλήσιο παρου-
σιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τίς τοιχογραφίες του, πού χρονολογοῦνται στόν 14ο αἰ. 
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Στίς τοιχογραφίες αὐτές, πού διατηροῦνται ἀποσπασματικά κυρίως στό Ἱερό Βῆμα τοῦ 
μνημείου καί καλύπτονται ἀπό ἅλατα, ἀντικατοπτρίζεται ἡ πνευματική δοκιμασία τῆς 
δογματικῆς-ἰδεολογικῆς ταυτότητας τῆς Ὀρθοδοξίας ἐξ αἰτίας τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδας 
καί στό θέμα αὐτό ἐντοπίζεται τό σημαντικότερο ἐνδιαφέρον του. Ἡ ἐργασία τοῦ π. 
Λαζάρου χωρίζεται σέ δύο κεφάλαια. Στό πρῶτο γίνεται ἱστορική καί αἰσθητική ἀνά-
λυση τῆς εἰκονογραφικῆς ἀποτύπωσης τοῦ Ἁγίου Βήματος τοῦ Ἅη Γιαννάκη καί στό 
δεύτερο περιλαμβάνεται ἡ βιβλική καί θεολογική προσέγγιση τῶν παραστάσεων τοῦ 
Ἁγίου Βήματος τοῦ μνημείου. Δέν εἶναι γνωστό οὔτε τό ὄνομα τοῦ ἰδιοκτήτη του οὔτε 
καί τοῦ ἁγιογράφου του. Ὁ συγγραφεύς, μετά ἀπό διεξοδική περιγραφή καί θεολογική 
ἀνάλυση τῆς θέσης και τῆς σχέσης των τοιχογραφιῶν του Βήματος μεταξύ τους, κατα-
λήγει στό συμπέρασμα ὅτι τό ἐνδιαφέρον τοῦ ναΐσκου συγκεντρώνεται στόν τρόπο μέ 
τόν ὁποῖο λειτούργησε ἐδῶ ὁ ἁγιογράφος καί καταλήγει τό πολύ ἐνδιαφέρον πονημά 
του σημειώνοντας γιά τόν καλλιτέχνη πώς «ἄφησε καί τήν ἰδιαίτερη σφραγίδα του, ἐκ-
μεταλλευόμενος μέ εὑρηματικό, εἰκονογραφικά ἰδιαίτερο καί θεολογικά ὀρθό τρόπο, τίς 
ἀρχιτεκτονικές ἰδιαιτερότητες τοῦ ναΐσκου».

Jean Daniélou: Οἱ ἄγγελοι καί ἡ ἀποστολή τους. Μτφρ. Δρ Θ. Θεοφάνης Λ. Δρακό-
πουλος, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 20162.

Στό ἔργο του αὐτό, πού ἐκδόθηκε πρώτη φορά στά γαλλικά τό 1957 στό Παρίσι, ὁ 
συγγραφεύς μελετᾶ τόν ρόλο τῶν ἀγγέλων στήν οἰκονομία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου 
μέ βάση τίς πατερικές σπουδές. Ἀρχίζει ἀπό τόν ρόλο τους πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ 
Χριστοῦ στόν κόσμο καί σκοπό ἔχει, ὅπως σημείωνε ὁ ἴδιος, νά παρουσιασθεῖ ὅτι οἱ ἄγ-
γελοι οὐσιαστικά ἐργάζονται γιά νά ὁδηγήσουν τούς ἀνθρώπους στή λατρεία τοῦ μόνου 
ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μετάσχουν στόν Τρισάγιο Ὕμνο, μέ τόν ὁποῖο ὁμολογοῦν τήν 
ὑπερτέλεια ἁγιότητά του. Ἡ μελέτη χωρίζεται σέ δέκα κεφάλαια, τά ὁποῖα κατά σειρά 
εἶναι: α) Οἱ ἄγγελοι καί ὁ Νόμος, β) Οἱ ἄγγελοι καί ἡ κοσμική θεωρία, γ) Οἱ ἄγγελοι καί 
ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, δ) Οἱ ἄγγελοι καί ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, ε) Οἱ ἄγγελοι καί ἡ 
Ἐκκλησία, στ) Οἱ ἄγγελοι καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ζ) Ὁ φύλακας ἄγγελος τῶν 
πιστῶν, η) Οἱ ἄγγελοι καί ἡ πνευματική ζωή τῶν πιστῶν, θ) Οἱ ἄγγελοι καί ὁ θάνατος, ι) 
Οἱ ἄγγελοι καί ἡ Δευτέρα Παρουσία.Τήν ἔκδοση κοσμοῦν ἐπιλεγμένες μέ γνώση βυζα-
ντινές εἰκόνες θαυμάσιας τέχνης, ἔργα μεγάλων Ἑλλήνων ἁγιογράφων, μέ παραστάσεις 
ἀγγέλων.

Αἰμιλιανοῦ Γκέκα: Μετέωρα - Φωτογραφικό Ὁδοιπορικό. Καλαμπάκα 2018. 
Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο «γραμμένο» μέ φῶτα καί σκιές, γραμμές τοῦ ὁρίζοντα καί 

τῶν μετεωρίτικων βράχων, χρώματα ὀνειρικά καί χρώματα φιλτραρισμένα μέσα ἀπό 
σύννεφα καί πάχνη. Φωτογραφίες τῆς λιθόπολης τῶν Μετεώρων ἀπό γνωστές καί ἄγνω-
στες γωνίες τους, φωτογραφίες μέ ἄπιαστες στιγμές τῆς φύσης, τῆς ἡμέρας καί τῆς 
νύχτας. Ἕνα φωτογραφικό ὁδοιπορικό χωρίς λόγια, προτροπή γιά περίσκεψη, καθώς τά 
μετεωρίτικα μοναστήρια, φλόγες πίστης ἄσβεστης στίς κορυφές τῶν βράχων, γίνονται 
θύρες γιά νά τίς διαβεῖς καί νά χαθεῖς ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθώντας τόν δρόμο γιά τόν Παρά-
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δεισο, σ’ αὐτά ὅμως δέν μπαίνει καθόλου ὁ φωτογραφικός φακός. Μιά ὡραία συλλογή 
προσεγμένων φωτογραφιῶν πού ἀπαθανατίσθηκαν στό χαρτί μέ τήν τελευταία λέξη τῆς 
τεχνικῆς και σέ κάνουν νά πιστέψεις πώς βλέπεις τά τοπία ἀπό ἕνα πνευματικό παράθυ-
ρο πού σοῦ προσφέρει ἀφειδώλευτα τήν ὀμορφιά τῆς Δημιουργίας καί τά κατορθώματα 
τῆς Πίστης.

Ἱερομονάχου Παϊσίου: «ἃ ἑωρωράκαμεν καί ἀκηκόαμεν». Οἱ ἀναμνήσεις μου 
ἀπό τόν Ἅγιο Παΐσιο.Ἔκδοσις Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἱλαρίωνος Προμάχων Ἀριδαίας. Μία 
ἀκόμη «ἀπό πρῶτο χέρι» μαρτυρία γιά τόν προσφιλῆ Ἅγιο Πορφύριο ἀπό ἕνα ἀπό τά 
ἐπί εἰκοσιτέσσερα χρόνια πνευματικά παιδιά του. Διηγήσεις ἀπό τήν καθημερινή συ-
νάφεια καί ζωή κοντά στόν πνευματικό, τόν στοργικό πατέρα, πού κοιμήθηκε τό 1994. 
Στιγμές τῆς καθημερινῆς πνευματοφόρας ἄσκησης, χαρακτηριστικά περιστατικά, «ρή-
ματα σοφίας», συμπυκνωμένα σημεῖα τῆς διδασκαλίας του, τή ζωή στό καλυβάκι τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, διδαχές γιά τήν προσευχή, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ταπείνωση, τή μοναχική 
καί πνευματική ζωή, τούς λογισμούς, τήν οἰκογένεια, κάποια «σημεῖα».  Μέ λόγο ἁπλό, 
ἐναργῆ καί σοβαρό, παραθέτοντας τίς ἐμπειρίες του ἀπό τόν Ἅγιο Παΐσιο προσφέρει ἕνα 
ἐπαγωγό στήν πίστη καί στήν πνευματική ζωή ἀνάγνωσμα μέ τή σφραγῖδα τῆς ἄμεσης 
σχέσης μέ ἕναν Ἅγιο τῆς «διπλανῆς πόρτας».

π. Ἠλία Διακουμάκου: Ἡ ἀντισύλληψη ὡς ρυθμιστικός παράγων στόν οἰκογενει-
ακό προγραμματισμό. Μικρή συμβολή στήν ὀρθόδοξη Θεολογία τοῦ γάμου. Ἐκδό-
σεις Παρρησία Ἀθήνα  20156. Τό πάντα ἐπίκαιρο, ἁπλό ἀλλά καί τόσο πολύπλοκο καί 
δυσνόητο γιά πολλούς ἤ ἀπό πολλούς ταυτοχρόνως, θέμα καί πρόβλημα τῆς ἀντισύλ-
ληψης καί τίς πολλές παραμέτρους του, ἐξετάζει ὁ συγγραφεύς σέ πολυσέλιδη μελέτη, 
παραθέτοντας, ἐκτός ἀπό τίς προσωπικές του, πολλές ἀπόψεις Πατέρων τῆς Ἐκκλησί-
ας, θεολόγων, κοινωνιολόγων, ἰατρῶν, ψυχολόγων, κληρικῶν καί λαϊκῶν κ.ἄ. Παραθέτει 
ἐπίσης ἀπόψεις γιά τό θέμα τοῦ γάμου, τῆς τεκνογονίας γενικῶς, τῶν σχέσεων τῶν 
συζύγων, τή θεώρηση τῶν συζυγικῶν σεξουαλικῶν σχέσεων, τή σύγχυση γύρω ἀπό τόν 
σκοπό τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, τήν πολυτεκνία ἤ τήν ἔλλειψη τέκνων καί ἄλλα πολ-
λά, πού συνοδεύονται ἀπό σχετική ἑλληνική καί ξένη βιβλιογραφία. Ἄς μοῦ ἐπιτρέψει 
ὁ σεβαστός π. Ἠλίας νά παρατηρήσω ὅτι θά ἦταν γιά τήν ὑπογραφομένη χρήσιμο καί 
ἕνα «διά ταῦτα», λίγες συμπερασματικές ἀράδες γιά ὅσους, ἰδίως νέους, θά ἤθελαν μέ 
πραγματικό ἐνδιαφέρον, σέ εποχή σκληρή γιά τήν οἰκογένεια, νά λάβουν γιά τό ζήτημα 
αὐτό ὑπεύθυνες λύσεις.

Γεφύρι στήν Προβάτα
Ἁγίου Ὄρους (λεπτομέρεια)
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ρισε, ὁ συνολικός χρόνος γιά κατάταξη σέ 
Μ.Κ. εἶναι πλέον 17 χρόνια καί 4 μῆνες, 
ἑπομένως ἀπό 1.1.2018 πού ἰσχύουν τά 
οἰκονομικά ἀποτελέσματα ἀναγνώρισης 
προϋπηρεσίας, θά καταταγεῖ πλέον στό 
ΜΚ 9 μέ πλεονάζοντα χρόνο 4 μῆνες. Ἡ 
διαφορά τοῦ κλιμακίου πού εἶναι 55 € θά 
μειώσει τήν προσωπική διαφορά καί πα-
ράλληλα θά τοῦ χορηγηθεῖ καί τό 1/4 τῆς 
αὔξησης. 

Ἡ προσωπική διαφορά δέν συμψηφίζε-
ται μέ τήν καταβολή τῆς 3ης δόσης τῆς 
αὐξήσεως, ἡ ὁποία καταβάλλεται κανο-
νικά, ἀλλά συμψηφίζεται μέ τήν αὔξηση 
πού προέκυψε ἀπό τήν ἀλλαγή τοῦ κλιμα-
κίου. Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅλες οἱ λεγόμενες 
μισθολογικές ἐξελίξεις πού βασίζονται σέ 
οἰκονομικές ἀλλαγές καί ἀναλογίες νά μή 
γίνονται κατανοητές ἀπό τούς ἀδελφούς 
μας, γι’ αὐτόν τόν λόγο οἱ ἐκκαθαριστές 
ἀποδοχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, οἱ 
ὁποῖοι ὄντως ἔχουν ἐπιφορτιστεῖ μέ σοβα-
ρή καί ἐξειδικευμένη διακονία, πρέπει νά 
τούς ἐνημερώνουν γιά νά μήν ὑπάρχουν 
ἀμφιβολίες. 

Ὁ κάθε κληρικός ἔχει κάθε δικαίωμα νά 
ἐνημερώνεται προσωπικά γιά τίς μισθολο-
γικές του ἐξελίξεις ἀπό τήν Ἱερά Μητρό-
πολη πού διακονεῖ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΑ

Περί μισθολογικῶν κλιμακίων 
καί συντάξεων

Πρωτ. Γεωργίου Βαμβακίδη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱ. Μ.  Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου

Ἀντιπροέδρου Ι.Σ.Κ.Ε. 

Συνεχίζουμε τήν ἐνημέρωση τῶν ἀγαπη-
τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν σχετικά μέ τή 
διαμόρφωση ἀπό 1.1.2018 τῶν μισθολογι-
κών ἐξελίξεων καί τῶν μισθολογικῶν κλι-
μακίων καί παραθέτουμε στοιχεῖα, σέ συ-
νέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος, γιά τίς 
περιπτώσεις τῶν μισθολογικῶν κλιμακίων 
πού ἀφοροῦν στήν Μισθολογική Κατηγο-
ρία ΤΕ. 

Σύμφωνα μέ τή νέα νομοθεσία ἄρθρο 
11 ν. 4354/2015, Κληρικός ὁ ὁποῖος κατά 
τήν 31.12.2017 κατεῖχε τό Μ.Κ. 8 (μέ 
χρόνο ὑπηρεσίας 14 χρόνια + 10 μῆνες) 
καί ἀπό τή σύγκριση ἀποδοχῶν κατά τήν 
31.12.2015 ἔλαβε αὔξηση ὕψους 80 € στόν 
βασικό του μισθό, τή λαμβάνει σέ 4 ἰσόπο-
σες δόσεις καί παράλληλα ἔχει προσωπι-
κή διαφορά τοῦ ν. 4354/2015 ὕψους 150 
€. Κατά τήν κατάταξή του τήν 1.1.2016, 
ἔχει πλεονάζοντα χρόνο 10 μῆνες καί ἀνα-
γνώρισε χρόνο προϋπηρεσίας 2 χρόνια καί 
6 μῆνες μέ αἴτηση πού ὑπέβαλε μετά τήν 
1.1.2016, τῆς ὁποίας τά οἰκονομικά ἀπο-
τελέσματα θά λάβει ἀπό 1.1.2018. Γιά 
τήν περίπτωση τῶν ὡς ἄνω Κληρικῶν, ἄν 
στό διάστημα τῶν 14 χρόνων καί 10 μηνῶν 
πού προσμετρήθηκε γιά τήν κατάταξή του 
προσθέσουμε τό διάστημα τῶν 2 χρόνων 
καί 6 μηνῶν προϋπηρεσίας πού ἀναγνώ-



Προτείνουμε:

Καθημερινά:

02.00: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ -Προσεγγίσεις 
στούς ὅρους τῆς πίστεως. Μέ τόν Δημήτρη Μαυρόπουλο
(Ε)

12.00: ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ - Παραδοσιακή μουσική. Μέ τόν
Λάμπρο Λιάβα.

17.30: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ - Ὕμνοις καί ὠδαῖς, Ἐκκλησία
καί τέχνη, Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη, Ἐκκλησία καί 
περιβάλλον, Ἄνθρωπος καθ’ ὁδόν.

22.00: ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5.
23.00: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5.
00.00: ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ.

Ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα Πατέρων μέ μουσικές
γέφυρες. Μέ τήν Κυριακή Αἰλιανοῦ.

Οἱ ἐκπομπές τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 89,5
ἀναμεταδίδονται ἀπό τούς κατά τόπους σταθμούς
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
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