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Σέ μιά ἀπέλπιδα στιγμή τῆς προσπαθείας μου γιά αὐτοπερισυλογή, μονάχος ἕν᾽ ἀπό-
γεμα, μπῆκα στήν ἐκκλησία τοῦ συνοικισμοῦ τῆς Νέας Ἰωνίας Ἀθηνῶν. [...] Μέσα ὁ 
ναός ἦταν ἀκόμη ἀσυμπλήρωτος καί ὡς μόνο πλήρωμα στεκόντουσαν κι ἄκουγαν, 
τόν κρυμμένο μέσα στό ἱερό παπά, μιά μαυροφορεμένη γρηά, ἕνας τρελλός κι ἐγώ. 
Τότε λοιπόν, παρά τίς ἐλλιπεῖς μου γνώσεις στά θρησκευτικά καί θεολογικά, καθώς 
προσπαθοῦσα νά βάλω τούς σκόρπιους λογισμούς μου σε κάποια τάξη, ἀντιλήφθηκα 
ὅτι πολύ σωστά θα μποροῦσαν νά διακοσμηθοῦν οἱ τοῖχοι τοῦ ἄδειου ναοῦ, μέ τήν 
ἁπλή καταγραφή, ἀπό πάνω ἕως κάτω, ὅπως στά χαρτάκια πού δίνουμε στόν παπά 
γιά νά τά διαβάσει, τῶν ὀνομάτων ὅλων τῶν προσφιλῶν μας νεκρῶν.

Ἡ ἀνωτέρω ἀντίληψη μοῦ κατέστησε σαφές (ἐφ᾽ ὅσον διά τήν ἀναγραφή τῶν ὀνο-
μάτων τῶν νεκρῶν ἐνεργεῖ ἄλλη χείρ ἀπό τήν δική τους), ὅτι ἡ συγκρότηση τῆς ἑνό-
τητος τῶν λογισμῶν μας δέν ἐπιτυγχάνεται διά μόνου τοῦ ἑαυτοῦ μας. Χωρεῖ λοιπόν 
ἕνα εἶδος παραιτήσεως καί ἐπιβάλλεται νά πεῖς, τό ἐγώ μου εἶν᾽ ἕνας ἄλλος.

Ἄλλος ὁ Χριστός καί ἡ Ἁγία αὐτοῦ Ἐκκλησία, ὅπου συνεχίζει ὑπάρχων. Ἄλλος 
ὁ πλησίον μας ἄνθρωπος πού ἐν Χριστῷ, μέσα στήν Ἐκκλησία, παντρευόμαστε. 
Ἄλλος! Ἐκείνη γυναῖκα καί αὐτός ἄνδρας. Καί ὅμως τόν ἀγαπῶ ὡς ἑαυτόν μου. 
Ἄλλος ὑπῆρξε ὁ ἀνάδοχός μου πού μ᾽ ἔντυσε τή στολή τῆς πίστεως, ὅταν βαπτίστη-
κα ἐν Χριστῷ μωρό παιδί καί δέν καταλάβαινα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα μου. 
Τό αἰσθάνθηκα στήν Καβάλα προσφάτως καί τό διακηρύσσω. Ἀγαπῶ τήν ὀρθόδοξο 
ἑλληνική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐντός αὐτῆς, ἐπαναλαμβάνοντας τά νεκρώσιμα 
εὐλογητάρια καί τά ἰδιόμελα τοῦ μοναχοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, κατανοῶ πώς 
ὁ χορός τῶν Ἁγίων εὗρε τήν πηγήν ζωῆς καί θύραν παραδείσου ἐν τῷ Φωτί τοῦ προ-
σώπου καί τῷ γλυκασμῷ τῆς ὡραιότητος τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀρρήτου δόξης τοῦ ὁποίου 
εἴμαστε εἰκών, παρά τά στίγματα τῶν πταισμάτων πού σηκώνουμε. Μέσα στόν κοινό 
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ εἰκών λαμβάνει ζωή. 

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, «Ἔρως τῆς Ἐκκλησίας», στό Πρός ἐκκλησιασμό, Πρόλογος 
Ἀρχιεπ. Αὐστραλίας Στυλιανός, Ἀθήνα: ἐκδ. Ἴνδικτος 2007, σ. 87-88.
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Εἰσοδικόν

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας
Διευθυντής Σύνταξης

Σεβαστοί πατέρες,

Ἐπί δεκαετίες, ὁ Ἐφημέριος προσπαθεῖ νά εἶναι δίπλα σας, στό ποιμαντικό καί 
κηρυκτικό σας ἔργο, χάρις στή δική σας σημαντική συμβολή καί ὑποστήριξη. Γνω-
ρίζουμε ὅτι δέν φτάνει πάντα ἐγκαίρως σέ ἐσᾶς, γιά λόγους κυρίως τεχνικούς καί 
διαδικαστικούς (κατάθεση ἄρθρων, κ.ἄ.) καί ἐξαιτίας καθυστερήσεων τοῦ Ταχυδρο-
μείου. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν τομέα τῆς δικῆς μας εὐθύνης (συγκέντρωση ὑλικοῦ, σύντα-
ξη, διορθώσεις, εἰκαστική ἐπιμέλεια, σελιδοποίηση, κ.ἄ.), θά προσπαθήσουμε γιά τό 
καλύτερο.

Πάγιος στόχος ὅσων ἐργάστηκαν στόν Ἐφημέριο, διευθυντῶν, συντακτῶν καί συ-
νεργατῶν, ἦταν νά σᾶς παραδίδουν ἕνα περιοδικό μέ ὑψηλῆς ποιότητας κείμενα καί 
φροντισμένη μορφή, ἔχοντας διαρκῶς τήν ἐπιδίωξη ἀκόμη πιό ποιοτικοῦ ἀποτελέ-
σματος. Ἀκολουθώντας τή μακρά αὐτή παράδοση, παράλληλα μέ τή διευθέτηση τῶν 
διαδικαστικῶν ζητημάτων προχωροῦμε σταδιακά σέ ἐμπλουτισμό τῆς ὕλης, προκει-
μένου νά καλύπτουμε περισσότερα θέματα ἐπίκαιρα, πλήν ὄχι ἐπικαιρικά, καί νά 
δίνουμε ἐναύσματα γιά σκέψεις, συσχετισμούς καί ἀναλογίες. Ἐργαζόμαστε ἤδη γι᾽ 
αὐτό, μέ τή συνδρομή τῶν ἔγκριτων Καθηγητῶν καί μελετητῶν τῆς Θεολογίας καί 
τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, πού μᾶς τιμοῦν ἀφιλοκερδῶς μέ τά μελετήματά τους 
καί τούς εὐχαριστοῦμε γι᾽ αὐτό. 

Πρίν ἀπό ἀρκετές δεκαετίες, ἕνας Ἀμερικανός συγγραφέας μυθιστορημάτων ἐπι-
στημονικῆς φαντασίας ἔγραψε πώς ποτέ δέν θα καταφέρουμε νά μαντέψουμε ποιούς 
καί πόσους δρόμους μπορεῖ νά ἀνοίξει ἕνα κείμενο στούς ἀναγνῶστες του, ὁμολογώ-
ντας ὅτι ἕνα ποίημα τοῦ Τ.Σ. Ἔλιοτ, πού διάβασε τυχαῖα, τόν ἔκανε νά ἀνακαλύψει 
τήν ὀμορφιά τῶν Εὐαγγελίων. 

Μέ τό σκεπτικό αὐτό, περιμένουμε πάντα τίς ἐρωτήσεις σας γιά τή στήλη «Λει-
τουργικές Ἀπορίες», καθώς καί τίς σκέψεις καί τίς προτάσεις σας γιά ἄλλα θέματα 
πού θά ἐπιθυμούσατε νά παρουσιάζουμε. Ἐπίσης, οἱ σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μπο-
ροῦν νά φιλοξενοῦν κατά καιρούς ζωγραφικές σας δημιουργίες, οἱ ὁποῖες θά συνά-
δουν μέ τό ὕφος καί τό ἦθος τοῦ περιοδικοῦ.
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Ἔλεγε, λοιπόν, ὁ μακάριος ἐκεῖνος γέροντας, κατά ἕνα πρῶτο συμβολισμό τῆς 
θεωρίας του, ὅτι ἡ ἁγία Ἐκκλησία εἶναι τύπος κι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή ἔχει 

τό ἴδιο μ' αὐτόν ἔργο κατά τή μίμηση καί κατά τή μορφή.
Ἀφοῦ ἐδημιούργησε δηλαδή ὁ Θεός τά πάντα μέ τήν ἄπειρη δύναμή του καί τά ἔφερε 

στήν ὕπαρξη, τά συγκρατεῖ, τά συνενώνει καί χαράζει τά ὅριά τους. Συνδέει μέ τήν πρό-
νοιά του τό ἕνα μέ τό ἄλλο καί μέ τόν ἑαυτό του, καί τά νοητά καί τά αἰσθητά. Καί κρα-
τώντας μαζί γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του τά πάντα, στά ὁποῖα εἶναι αἰτία κι ἀρχή καί τέλος, 
ἐνῶ κατά τή φύση βρίσκονται σέ διάσταση, τά κάνει νά συγκατανεύουν τό ἕνα στό ἄλλο 
σύμφωνα μέ μιά τάση τους, τήν τάση πρός αὐτόν, σάν βασική ἀρχή τῆς σχέσης. Σύμφω-
να μ' αὐτήν ὁδηγοῦνται ὅλα σέ μιά ταυτότητα κίνησης καί ὕπαρξης, πού ἀποκλείει τήν 
κατάλυση καί τή σύγχυση. Κανένα ἀπό τά ὄντα, προβαδίζοντας, δέν στασιάζει ἐναντίον 
κάποιου ἄλλου, οὔτε ἀποσπᾶται ἀπ' αὐτό σύμφωνα μέ τή διαφορά πού χαρακτηρίζει 
τή φύση καί τήν κίνησή του. Συμφύονται ὅλα μαζί μέ ὅλα χωρίς νά συγχέονται, σύμφω-
να μέ τήν ἀκατάλυτη σχέση καί φύλαξη τῆς μοναδικῆς ἀρχῆς κι αἰτίας, πού καταργεῖ κι 
ἐπισκεπάζει ὅλες τίς σχέσεις, πού θεωροῦνται ἰδιαίτερες μεταξύ ὅλων ἀνάλογα μέ τή 
φύση καθενός ἀπό τά ὄντα. Ὄχι μέ τό νά τίς καταστρέφη καί νά τίς ἀναιρῆ καί νά 
τίς κάνη νά μήν ὑπάρχουν, ἀλλά μέ τό νά τίς νικᾶ καί νά λάμπη ἀπάνωθέ τους, ὅπως 
ἀκριβῶς τό σύνολο πάνω ἀπό τά μέρη του ἤ καί μέ τό νά παρουσιάζεται σάν αἰτία τοῦ 
συνόλου αὐτοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, καί τό ἴδιο τό σύνολο καί τά μέρη τοῦ συνόλου, 
εἶναι φυσικό νά φαίνωνται καί νά ὑπάρχουν, γιατί ἔχουν ὁλάκερη τήν αἰτία τους νά 
λάμπη ἀπάνωθέ τους. Κι ὅπως ὁ ἥλιος ξεπερνᾶ τή λάμψη τῶν ἄστρων καί στή φύση 
καί στή δύναμη, ἔτσι κι αὐτά, σάν ἀποτελέσματα μιᾶς αἰτίας, δείχνουν τήν αἰτία τους 
αὐτή νά καλύπτη ὅλη τήν ὕπαρξή τους. [...] Ἀφοῦ τά πάντα μέσα στά πάντα εἶναι ὁ 
Θεός, πού μέ ἀπέραντο μέτρο ὑπερβαίνει τά πάντα, θά γίνη ὁρατός ὁλομόναχος σέ 
ὅσους ἔχουν καθαρή σκέψη. Τοῦτο θά γίνη, ὅταν ὁ νοῦς, καθώς ἀναλογίζεται θεωρητι-
κά τούς λόγους τῶν ὄντων, σταματήση στόν ἴδιο τό Θεό, σάν αἰτία κι ἀρχή καί τέλος 
τῆς δημιουργίας καί τῆς γένεσης ὅλων, ἕνα βυθό ἀδιάστατο πού περιέχει τά πάντα.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ

Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ*

Πῶς καί μέ ποιό τρόπο ἡ ἁγία Ἐκκλησία 
εἶναι εἰκόνα καί τύπος τοῦ Θεοῦ

*Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία, Εἰσαγωγή-Σχόλια, πρωτοπρ. Δημήτριος Στανι-
λοάε, μτφ. Ἰγνάτιος Σακαλῆς, Ἀθήνα: Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 1997. 
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Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ θ' ἀποδειχθῆ ὅτι ἐνεργεῖ ἀνάμε-
σά μας, ὅπως ὁ Θεός, ἀρχέτυπο ἐκεῖνος κι ἐκείνη εἰκόνα του. Εἶναι βέβαια πολλοί κι 
ἀμέτρητοι σχεδόν στόν ἀριθμό οἱ ἄνδρες κι οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά πού διαφέρουν 
καί κατά τό φῦλο καί κατά τή μορφή, τήν ἐθνικότητα καί τίς γλῶσσες, τίς περιπέτειες 
τῆς ζωῆς, τίς ἡλικίες, τίς γνῶμες, τήν τέχνη, τούς τρόπους, τίς συνήθειες, τά ἐπαγγέλ-
ματα. Καί στίς ἐπιστῆμες πάλι καί στ' ἀξιώματα, στίς τύχες, στούς χαρακτῆρες, στίς 
διαθέσεις διακρίνονται μεταξύ τους καί διαφέρουν πολύ ὅσοι ἔρχονται σ' αὐτή καί 
δέχονται ἀπ' αὐτή τήν ἀναγέννησή τους καί τήν ἀναδημιουργία τους μέ τή δύναμη τοῦ 
πνεύματος. Δίνει ὅμως σ' ὅλους αὐτούς καί χαρίζει μία κατά ἴσο μέτρο θεϊκή μορφή 
καί θεῖο ὄνομα, καί νά προέρχωνται καί νά ὀνομάζωνται ἀπό τόν Χριστό. Τούς δίνει 
ἀκόμα τή μία ἁπλῆ κι ἀσύνθετη κι ἀδιαίρετη σχέση πού δημιουργεῖ ἡ πίστη, πού τίς 
πολλές κι ἀναρίθμητες διαφορές, πού καθένας ἔχει, μήτε κάν ὅτι ὑπάρχουν δέν ἐπι-
τρέπει νά γίνη γνωστό, ἐπειδή ὅλα γενικά σ' αὐτήν κατευθύνονται καί συναντιοῦνται. 
Μέσα σ' αὐτήν κανένας τίποτα ἐντελῶς δέν ξεχωρίζει ἀπό τό κοινό γιά χάρη δική του. 
Ὅλοι συμφύονται ὁ ἕνας μέ τούς ἄλλους καί συνδέονται μέσα στή μία ἁπλῆ κι ἀδιαί-
ρετη χάρη καί δύναμη τῆς πίστης. Ἤτανε, λέει, ὅλων ἡ καρδιά καί ἡ ψυχή μία, ὥστε 
ἀπό διάφορα μέλη νά εἶναι ὡστόσο καί νά φαίνεται ἕνα σῶμα ἄξιο ἀληθινά τοῦ ἴδιου 
τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀληθινῆς κεφαλῆς μας.

Στό σῶμα αὐτό, λέει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, δέν ὑπάρχει ἄνδρας καί γυναῖκα, οὔτε Ἰου-
δαῖος καί Ἕλληνας, οὔτε περιτομή κι ἀκροβυστία, οὔτε βάρβαρος οὔτε Σκύθης, οὔτε 
δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος. Ἀλλά τά πάντα καί μέσα στά πάντα εἶναι Αὐτός πού μέ τή μία 
κι ἁπλῆ πάνσοφη δύναμη τῆς καλωσύνης του περικλείει τά πάντα μέσα του, σάν ἕνα 
κέντρο ἀπό εὐθεῖες, πού ἀκτινωτά ξεκινοῦν ἀπ' αὐτό, σύμφωνα μέ τήν ἴδια ἁπλῆ κι 
ἑνιαία αἰτία καί δύναμη. Δέν ἀφήνει τίς ἀρχές τῶν ὄντων ν' ἀπομακρυνθοῦν μαζί μέ τά 
τέλη τους, περιορίζοντας κυκλικά τίς προεκτάσεις τους καί ὁδηγεῖ πρός τόν ἑαυτό του 
τίς διακρίσεις τῶν ὄντων, πού ὁ ἴδιος ἐδημιούργησε. Δέν θέλει ν' ἀποξενωθοῦν ὁλότελα 
μεταξύ τους καί νά γίνουν ἐχθρικά τά πλάσματα καί τά δημιουργήματα τοῦ ἑνός Θεοῦ 
καί νά μήν ἔχουν σχετικά μέ τί καί ποῦ νά παρουσιάσουν τή φιλία καί τήν εἰρήνη καί 
τήν ταυτότητα μεταξύ τους, ὁπότε θά κινδυνέψη, μέ τό χωρισμό τους ἀπό τόν Θεό, νά 
μεταπέση τό εἶναι τους στό μή εἶναι.

Εἶναι, λοιπόν, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καθώς εἴπαμε, ἡ ἁγία Ἐκκλησία, γιατί πραγματοποι-
εῖ τήν ἴδια ἕνωση ἀνάμεσα στούς πιστούς, πού κάνει κι ὁ Θεός, ἀκόμα κι ἄν τυχαίνη 
νά εἶναι διαφορετικοί στά ἰδιώματα κι ἀπό διαφορετικούς καί τόπους καί τρόπους 
ἐκεῖνοι, πού μέσα σ’ αὐτήν γίνονται μέ τήν πίστη ἕνα σῶμα. Τήν ἕνωση αὐτή, κατά 
φυσικό τρόπο τήν πραγματοποιεῖ ὁ Θεός, χωρίς νά προκαλῆται σύγχυση στήν οὐσία 
τῶν ὄντων. Τή διαφορά μεταξύ τους, ὅπως ἔχει δειχθῆ, τήν ἀμβλύνει καί τήν ὁδηγεῖ 
στήν ταυτότητα μέ τήν ἀναφορά καί τήν ἕνωση μέ τόν ἑαυτό του, σάν αἰτία κι ἀρχή 
καί τέλος.
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ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΑ

Ἡ ἐλπίδα τῶν εὐσεβῶν
17 Ἰανουαρίου: Μνήμη τοῦ ὁσίου καί

Θεοφόρου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου

Σχόλιο στό Α΄ Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ: 
ΣΣο γ´ 1-19 

Καθηγητοῦ Μιλτιάδου Κωνσταντίνου
Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας

Κοινό ἀνάγνωσμα τῶν ἀφιερωμένων 
στή μνήμη ὁσιακῶν μορφῶν, ἀλλά 

καί μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας, Ἑσπερι-
νῶν ὅλου τοῦ ἔτους ἀποτελεῖ, σύμφωνα 
μέ τό λειτουργικό τυπικό της Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, μία περικοπή ἀπό τό τρίτο 
κεφάλαιο τοῦ βιβλίου Σοφία Σολομῶν- 
τος, πού ἀναφέρεται στήν ἐλπίδα τῶν 
εὐσεβῶν (γ´ 1-9).

Τό βιβλίο Σοφία Σολομῶντος συνιστᾶ 
μία διατριβή γιά τά ἀγαθά τῆς σοφίας 
καί τά κακά τῆς ἀσέβειας καί ἀποτελεῖ 
τόν πιό χαρακτηριστικό ἴσως μάρτυρα 
τῆς ἀντιπαράθεσης τοῦ ἑλληνόφωνου 
ἰουδαϊσμοῦ πρός τόν ἑλληνισμό. Ἡ ἀρ-
χική αἰσιοδοξία τῆς ἰουδαϊκῆς κοινό-
τητας τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου 
γιά ἁρμονική συμβίωση καί πολιτισμική 
συνεργασία μέ τό ἑλληνικό στοιχεῖο τῆς 
πόλης, ὅπως αὐτή φαίνεται νά ὑπόκει-
ται ἀκόμη στήν Ἐπιστολή Ἀριστέα, πού 
ἀναφέρεται στή μετάφραση τοῦ Νόμου 
στά ἑλληνικά, ἔδωσε βαθμιαῖα τή θέση 
της σέ μία ἀπογοήτευση πού θά ὁδη-
γήσει τελικά σέ ἀντιπαράθεση τίς δύο 

πολιτισμικές παραδόσεις. Μέ τόν τίτλο 
τοῦ βιβλίου, Σοφία Σολομῶντος, πού 
ἀναμφίβολα ὀφείλεται στή φήμη τοῦ Σο-
λομώντα ὡς σοφοῦ βασιλιᾶ (βλ Γ´Βα ε΄ 
9-14), δέν ἐπιδιώκεται νά ἀποδοθεῖ τό 
ἔργο στόν Σολομῶντα, ἀλλά νά διακηρυ-
χθεῖ ἡ ἀρχαιότητα τῆς ἰουδαϊκῆς σοφιο-
λογικῆς σκέψης ἀπέναντι στήν ἑλληνική 
φιλοσοφία. Στόν κανόνα τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας τό ἔργο κατατάσσεται συνή-
θως στήν προτελευταία θέση τῆς ὁμάδας 
τῶν «Ποιητικῶν - Διδακτικῶν Βιβλίων» 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πρίν ἀπό τό βι-
βλίο Σοφία Σειράχ, καί στόν κανόνα τῆς 
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στήν ἴδια 
θέση ὡς “δευτεροκανονικό”, ἐνῶ ἀπουσι-
άζει ἀπό τόν κανόνα τῶν περισσότερων 
Ἐκκλησιῶν τῆς Προτεσταντικῆς Παρά-
δοσης καί τῆς ἰουδαϊκῆς Συναγωγῆς.

Τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου δέν συντί-
θεται ἀπό συλλογές σύντομων γνωμι-
κῶν πού ἀναφέρονται σέ ἐμπειρίες τῆς 
ζωῆς καί κανόνες συμπεριφορᾶς, ὅπως 
τά ἄλλα σοφιολογικά ἔργα (πρβλ Παρ 
ι-λα΄), ἀλλά ἀπό μακρούς λόγους -ἰδιαί-
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τερα τό πρῶτο μέρος του (α΄ 16 - ς΄ 21)- 
πού ἔχουν ὡς θέμα τους τόν τρόπο ζωῆς 
τῶν ἀσεβῶν καί τίς ὀλέθριες γι’ αὐτούς 
ἐπιπτώσεις του ἤ τή συμπεριφορά τῶν 
δικαίων καί τίς εὐεργετικές συνέπειες 
τῆς εὐσέβειάς τους. Ὅπως σέ ὅλα τά 
σοφιολογικά ἔργα, ὁ συνετός ἄνθρωπος 
ταυτίζεται καί ἐδῶ μέ τόν εὐσεβῆ, τόν 
ἄνθρωπο δηλαδή πού ἀναγνωρίζει τόν 
ρόλο τοῦ Θεοῦ στή ζωή του καί συμπερι-
φέρεται ἐνάρετα καί μέ δικαιοσύνη, ἐνῶ 
ὁ ἀνόητος ἄνθρωπος ταυτίζεται μέ τόν 
ἀσεβῆ καί ἄδικο.

Στόχος τοῦ συγγραφέα εἶναι νά στηρί-
ξει τήν κλονισμένη, ἐξαιτίας τῶν ἐπιτευγ-
μάτων καί τῆς λάμψης τοῦ ἀλεξανδρινοῦ 
πολιτισμοῦ, πίστη τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά 
καί νά προσελκύσει ἄλλους στήν πίστη 
στόν Θεό πού ἀποκαλύπτεται στή Βίβλο. 
Κύριο χαρακτηριστικό του ἔργου εἶναι ἡ 
ἐπίδραση τῆς ἑλληνιστικῆς σκέψης, καί 
μάλιστα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, σέ 
ὁρισμένες ἰδέες τοῦ συγγραφέα καί πολύ 
περισσότερο στή γλῶσσα του. 

Ὁ συγγραφέας, ἀφοῦ ἔχει ἀναπτύξει 
τήν ἄποψη ὅτι ἡ δικαιοσύνη ὁδηγεῖ στή 
ζωή (α΄ 1-15), ἐνῶ ἡ ἀδικία στόν θάνατο 
(α΄ 16 - β΄ 24), συνεχίζει στήν παροῦσα 
ἑνότητα τή σκέψη του, ὑποστηρίζοντας 
ὅτι οἱ εὐσεβεῖς θά συνεχίσουν νά ζοῦν 
καί μετά τόν θάνατό τους καί θά ἐπιβρα-
βευτοῦν ἀπό τόν Θεό (γ΄ 1-9). Ἡ ἑνότητα 
αὐτή παρουσιάζεται ὡς ἀπάντηση στίς 
σκέψεις πού ἐμφανίζονται νά διατυπώ-
νουν οἱ ἴδιοι οἱ ἀσεβεῖς στήν προηγού-
μενη ἑνότητα, προκειμένου νά δικαιολο-
γήσουν τήν ἄδικη συμπεριφορά τους. Ἡ 
ἀπάντηση ξεκινάει μέ τή διαβεβαίωση 
ὅτι οἱ «οἱ ψυχές τῶν δικαίων βρίσκονται 

στά χέρια τοῦ Θεοῦ», ἑπομένως οἱ εὐσε-
βεῖς ἄνθρωποι ἀπολαμβάνουν τῆς θείας 
προστασίας καί μετά τόν θάνατό τους, 
ὁπότε ὁ θάνατος ὡς βιολογικό γεγονός 
δέν σηματοδοτεῖ τό τέλος τῆς ζωῆς τῶν 
δικαίων, ὅπως λανθασμένα πιστεύουν οἱ 
ἀσεβεῖς, οὔτε εἶναι γιά τούς εὐσεβεῖς τι-
μωρία ἤ συμφορά, ἀφοῦ αὐτοί βρίσκο-
νται πλέον στή χώρα ὅπου κυριαρχεῖ ἡ 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ (γ΄ 2-3) καί, μάλιστα, 
εἶναι ἀπόλυτα βέβαιοι, ὅτι θά ζήσουν 
αἰώνια (γ΄ 4).

Στήν ἑνότητα πού προηγεῖται, οἱ ἀσε-
βεῖς εἶχαν δηλώσει τήν πρόθεσή τους νά 
ὑποβάλουν τόν δίκαιο σέ βασανιστήρια 
καί νά τόν καταδικάσουν σέ ἀτιμωτικό 
θάνατο, προκειμένου νά δοκιμάσουν τήν 
ἀξιοπιστία τῶν ἰσχυρισμῶν του ὅτι ὁ 
Θεός θά τοῦ συμπαρασταθεῖ (β΄ 17-20). 
Ὡς ἀπάντηση στήν ἀπειλή αὐτή, ὁ συγ-
γραφέας, διαβεβαιώνει τούς ἀναγνῶστες 
του ὅτι τά σχέδια τῶν ἀσεβῶν θά ἀπο-
τύχουν ἀφοῦ τίς ψυχές τῶν δικαίων δέν 
μποροῦν «βάσανα  νά τίς ἀγγίξουν» (γ΄ 
1) καί ὅτι οἱ δίκαιοι δέν ἔχουν τίποτε νά 
φοβηθοῦν, καθώς ἔχουν ἐξασφαλισμέ-
νη τήν ἀνταμοιβή τους ἀπό τόν Θεό. Οἱ 
ὅποιες ἀντιξοότητες τῆς παρούσας ζωῆς 
θά πρέπει, ἑπομένως, νά κατανοηθοῦν 
ὡς μικρή ταλαιπωρία καί ὡς παιδαγω-
γία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δοκιμάζει τούς 
πιστούς του, προκειμένου νά τούς κατα-
στήσει ἄξιους νά ζοῦν κοντά του (γ΄ 5-6). 
Ἡ ἰδέα τῆς θεώρησης τῶν δυσκολιῶν τῆς 
ζωῆς ὡς παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ ὑπόκει-
ται καί σέ ἄλλα ἔργα τῆς ἐποχῆς˙ ὅπως 
σημειώνεται στό Παρ γ΄ 11-12: «Υἱέ, μὴ 
ὀλιγώρει παιδείας Kυρίου μηδὲ ἐκλύου 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος˙ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
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Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν 
ὃν παραδέχεται». Ἀνάλογη σκέψη δια-
τυπώνεται καί ἀπό τόν συγγραφέα τοῦ 
Β΄ Μακκαβαίων, ὁ ὁποῖος προειδοποιεῖ 
τούς ἀναγνῶστες του: «Παρακαλῶ οὖν 
τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇδε τῇ βίβλῳ μὴ 
συστέλλεσθαι διὰ τὰς συμφοράς, λογίζε-
σθαι δὲ τὰς τιμωρίας μὴ πρὸς ὄλεθρον, 
ἀλλὰ πρὸς παιδείαν τοῦ γένους ἡμῶν εἶ-
ναι˙ καὶ γὰρ τὸ μὴ πολὺν χρόνον ἐᾶσθαι 
τοὺς δυσσεβοῦντας, ἀλλ᾽ εὐθέως περιπί-
πτειν ἐπιτίμοις, μεγάλης εὐεργεσίας ση-
μεῖόν ἐστιν … διόπερ οὐδέποτε μὲν τὸν 
ἔλεον ἀφ᾽ ἡμῶν ἀφίστησιν, παιδεύων δὲ 
μετὰ συμφορᾶς οὐκ ἐγκαταλείπει τὸν 
ἑαυτοῦ λαόν» (ς΄ 12-16). 

Ὁ ἔλεγχος τοῦ Θεοῦ θά ἀναδείξει τή 
λαμπρότητα τῶν εὐσεβῶν σέ τέτοιο βαθ-
μό πού οἱ ἀσεβεῖς δέν θά μποροῦν νά τήν 
ἀντέξουν˙ θά καοῦν ἀπό τή λάμψη τους 
ὅπως κατακαίει ἡ φωτιά τό καλοκαίρι 
τίς καλαμιές στά θερισμένα χωράφια 
(γ΄ 7). Ὅμως ἡ ἀνταμοιβή τῶν δικαίων 
δέν περιορίζεται μόνο στήν τιμωρία τῶν 
ἀσεβῶν, ἀλλά θά παίξουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο καί στήν ἐγκαθίδρυση τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ (γ΄ 8). Στήν ἀμφι-
σβήτηση τῶν ἀσεβῶν ἄν ὁ Θεός μπορεῖ 
νά προσφέρει “ἐπισκοπή” στόν δίκαιο, ὁ 
ἱερός συγγραφέας ἀντιτάσσει τή διαβε-
βαίωση ὅτι ὁ Θεός προσφέρει «ἐπισκοπὴ 
ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ» (στχ 9). Ὁ ὅρος 
“ἐπισκοπή” στήν παροῦσα συνάφεια 
σημαίνει “φροντίδα, προστασία” καί μέ 
αὐτό τό αἰσιόδοξο μήνυμα ὁλοκληρώνε-
ται ἡ ἑνότητα τοῦ βιβλίου πού ἀναφέρε-
ται στήν ἐλπίδα τῶν εὐσεβῶν. Τόν ἴδιο 
πρωταγωνιστικό ρόλο στήν ἐγκαθίδρυση 
τῆς βασιλείας του ὑπόσχεται καί ὁ Ἰη-

σοῦς Χριστός στούς μαθητές του, καθώς 
πορεύεται πρός τά Ἱεροσόλυμα γιά τό 
πάθος του: «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς 
οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγε-
νεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ 
ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς 
δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ» (Ματ ιθ΄ 28˙ 
πρβλ Α΄ Κο ς΄ 2).

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ὁ ἀλεξαν-
δρινός Ἰουδαῖος σοφός φαίνεται νά βρί-
σκει τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα τῆς σχέ-
σης θείας δικαιοσύνης καί ἀνταπόδοσης 
τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων στήν παραδο-
χή τῆς ἰδέας ὅτι ἡ ψυχή εἶναι ἀθάνατη. 
Τόσο στό σημεῖο αὐτό ὅσο καί σέ ἄλλα 
σημεῖα τοῦ ἔργου του, ὅπου προσπαθεῖ 
νά δώσει ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα πού 
ἀπασχόλησαν καί τούς παλιότερους σο-
φούς τοῦ Ἰσραήλ, γίνεται ἰδιαίτερα ἐμ-
φανής ἡ ἐπίδραση πλατωνικῶν ἀντιλή-
ψεων στή σκέψη του. Ἔτσι, προκειμένου 
νά περιγράψει τήν ἐλπίδα τῶν εὐσεβῶν 
γιά αἰώνια ζωή, χρησιμοποιεῖ τόν ἑλλη-
νικό ὅρο “ἀθανασία”, ὁ ὁποῖος ἐμφα-
νίζεται γιά πρώτη φορά στήν Παλαιά 
Διαθήκη, ἀλλά στό συγκεκριμένο βιβλίο 
ἀπαντᾶ πέντε συνολικά φορές (γ΄ 4˙ δ΄ 
1˙ η΄ 13,17˙ ιε΄ 3), ἐνῶ ἄλλες τρεῖς φορές 
ἀπαντᾶ ὁ συνώνυμος ὅρος “ἀφθαρσία” 
(β΄ 23˙ ς΄ 18,19). Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀκόμα 
καί ὅταν ὑποστηρίζει «ὅτι ὁ θεός ἔκτισεν 
τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾽ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα 
τῆς ἰδίας ἀϊδιότητος ἐποίησεν αὐτόν» (β΄ 
23), ἐξαρτᾶ αὐτήν τήν ἀθανασία ὄχι ἀπό 
τή φύση τῆς ψυχῆς ἀλλά ἀπό τόν τρόπο 
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Πουθενά, κατά 
συνέπεια, ὅπως προκύπτει ἀπό τό φρα-
στικό πού χρησιμοποιεῖ καί κυρίως ἀπό 
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Θεοῦ πρός τούς δικαίους. Ἀπό τήν ἄπο-
ψη αὐτήν, ἄν καί πρόκειται γιά μία κατά 
κάποιον τρόπο καινοφανῆ διδασκαλία, 
οἱ ἰδέες τοῦ συγγραφέα ἐξακολουθοῦν 
νά ἑδράζονται σταθερά στό ἔδαφος τῆς 
βιβλικῆς σκέψης, ἡ ὁποία ἐξελίσσεται καί 
προσαρμόζεται στό ἑλληνιστικό πολιτι-
σμικό περιβάλλον. Μία προσαρμογή πού 
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θά ἀναπτύ-
ξουν στούς αἰῶνες πού θά ἀκολουθήσουν 
ἀκόμη περισσότερο, καθιστώντας τή χρι-
στιανική πίστη προσιτή καί ἀνοιχτή σέ 
ὅλους τούς ἀνθρώπους καί παράγοντα 
πολιτισμοῦ πού θά καταυγάσει τόν κό-
σμο ὁλόκληρο.

τή συνάφεια τῶν παραπάνω χωρίων, δέν 
φαίνεται νά δέχεται ὁ συγγραφέας τόν 
πλατωνικό μύθο περί πτώσης τῆς ψυχῆς 
καί φυλάκισής της σέ ἀνθρώπινο σῶμα. 
Ἔτσι, χωρίς νά ἀπορρίπτει πλήρως τήν 
ἰδέα τῆς ἀνταπόδοσης τῶν πράξεων 
κατά τήν παροῦσα ζωή (βλ ἐνδεικτικά: 
α΄ 11-12˙ γ΄ 16-17˙ ια΄ 16), προσβλέπει 
σέ μία μετά τόν θάνατο δικαίωση τῶν 
εὐσεβῶν, πουθενά ὅμως ὁ ὅρος “ἀθανα-
σία” πού ἀποτελεῖ τό ἀντικείμενο τῆς 
ἐλπίδας τῶν εὐσεβῶν, δέν κατανοεῖται 
μέ τήν κλασική ἑλληνική σημασία του, 
ὡς μία φυσική ἰδιότητα τῆς ψυχῆς τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλά θεωρεῖται δωρεά τοῦ 

Κόνιτσα, Μεσογέφυρο, 1913
(φωτογραφία: Frédéric Boissonnas)
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ΤΙΝΑ ΜΕ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ

79. Πῶς προσεγγίζουμε τήν Καινή Διαθήκη 
ὡς Γραφή τῆς Ἐκκλησίας; (α) 

Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου
Ἐφημ. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου,

Ἱ. Μ. Νέας Σμύρνης

Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ 
στήν Ἐκκλησία. Τό περιεχόμενό 

της ἀναγνωρίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς 
μοναδικά ἐμπνευσμένο ἀπό τόν Θεό καί 
ἀποκαλύφθηκε στούς ἱερούς συγγραφεῖς 
μέσα ἀπό τήν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἡ Καινή Διαθήκη ἐφοδιάζει τήν 
Ἐκκλησία ὄχι μόνο μέ τή θεμελιακή ἱστο-
ρία γιά τόν σαρκωθέντα Υἱό τοῦ Θεοῦ 
καί τήν ἐπιτευχθεῖσα δι’ Αὐτοῦ σωτηρία, 
ἀλλά καί μέ μιά βασική μέριμνα γιά τή 
συνεχῆ συντήρηση καί καθοδήγησή της. 
Γιά τήν Ἐκκλησία, ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἁγία 
Γραφή εἶναι μοναδική, ἅγια, καί διαθέ-
τει ἀναντικατάστατη, ἀλάθητη, κανονική 
αὐθεντία.

α) Ἡ ἱστορική βάση τῆς βιβλικῆς πί-
στης. Ἡ Ἐκκλησία ἐξαρτᾶται πλήρως 
ἀπό τά ἱστορικά γεγονότα πού ἀφηγοῦ-
νται εἰδικά τά Εὐαγγέλια: τή δράση, τή 
διδασκαλία, τόν θάνατο καί τήν ἀνάστα-
ση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ βιβλική πίστη 
στηρίζεται συνεχῶς στήν πραγματικότη-
τα τῶν ἱστορικῶν γεγονότων. Ἡ σωτηρία 
μας, ἄν καί συνιστᾶ θαυμαστό καί ὑπερ-
βατικό γεγονός, ἐπιτεύχθηκε σέ ἱστορικό 
χρόνο καί ἐντοπισμένο χῶρο. Συνεπῶς 
ὁ χριστιανισμός, παρά τό γεγονός ὅτι 

ὑπερβαίνει τό στενά χρονικό στοιχεῖο, 
εἶναι ἀδιαχώριστος ἀπό τήν ἱστορική 
διάσταση. Μέ ἄλλα λόγια, δέν μπορεῖ 
νά ὑπάρξει ὁποιαδήποτε διακήρυξη τοῦ 
Εὐαγγελίου, πού δέν εἶναι ταυτόχρονα 
μιά ἀφήγηση τῆς παρελθούσας ἱστορίας. 
Στή βιβλική ἱστορία ὁ Θεός εἰσέρχεται 
στήν ἱστορία μέ σκοπό τή διάσωση τῆς 
δημιουργίας του καί γι’ αὐτό τό αἰώνιο 
τέμνει τό χρονικό.

β) Οἱ Γραφές ὡς ἱστορικά γραπτά κεί-
μενα. Ἄν ἡ ἱστορία τῆς σωτηρίας εἶναι 
πάνω ἀπό ὅλα μιά ἱστορική ἀφήγηση, 
ἔτσι καί τά γραπτά κείμενα τῆς Κ.Δ. 
πού διασώζουν αὐτήν τήν ἐξιστόρηση 
εἶναι γραπτά κείμενα πού προέρχονται 
ἀπό τήν ἱστορία. Ἡ Κ.Δ. δέν «ἔπεσε» 
ἀπό τόν οὐρανό ἀπ' εὐθείας ἀπό τόν Θεό, 
ἀνέγγιχτη ἀπό ἀνθρώπινα χέρια. Ἀντίθε-
τα, τά κείμενά της εἶναι τά ἔργα διαφο-
ρετικῶν ἀνθρώπων ἐπιλεγμένων ἀπό τόν 
Θεό, πού ἔζησαν σέ συγκεκριμένο χρόνο 
καί τόπο, καί οἱ ὁποῖοι εἶχαν τίς δικές 
τους προσωπικότητες καί τίς δικές τους 
ξεχωριστές θέσεις καί ἀπόψεις. Οὔτε 
ἦταν οἱ συγγραφεῖς αὐτοί ἁπλοί δίαυλοι, 
πού λάμβαναν παθητικά μιά ὑπερφυσι-
κή ὑπαγόρευση. Ὅπως ὁ Θεός ἦρθε σέ 
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ἐμᾶς μέ τή μεσολάβηση μιᾶς ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τρό-
πο ἀνάλογο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται σέ 
μᾶς μέ τή μεσολάβηση τῶν ἀνθρώπινων 
λέξεων.

γ) Εἶναι ἀναγκαία ἡ ἱστορική καί κρι-
τική μελέτη τῆς Κ.Δ. Ἡ καταγραφή καί 
ἑρμηνεία τῶν λυτρωτικῶν πράξεων τοῦ 
Θεοῦ, πού περιέχονται στήν Κ.Δ., εἶναι 
ἡ ἴδια μιά συλλογή τῶν ἱστορικῶν δεδο-
μένων. Γενικότερα, ἡ Ἁγία Γραφή ἀπο-
τελεῖται ἀπό ἕνα σύμπλεγμα πράξεως/
λόγου ἤ γεγονότος/ἑρμηνείας, πού κάθε 
πτυχή της ἔρχεται σέ μᾶς μέσῳ ἱστορι-
κῶν μέσων. Πράγματι, ὑπάρχει μιά αἴ-
σθηση μέ τήν ὁποία μποροῦμε νά ποῦμε 
ὅτι ὁ Θεός ἔχει «ἀναθέσει» τήν ὅλη δια-
δικασία τῆς σωτηρίας στήν ἱστορία: ὄχι 
μόνο οἱ πράξεις τῆς ἀπολυτρώσεώς μας, 
ἀλλά καί ἡ καταγραφή τους καί ἡ ἑρμη-
νεία τους κατά τή συγγραφή τῆς Π.Δ. καί 
τῆς Κ.Δ., ἡ διαμόρφωση τοῦ κανόνα, καί 
ἡ μετάδοση τοῦ κειμένου μέχρι τίς μέρες 
μας. Θεολογία καί ἱστορία παραμένουν 
ἄρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Ἀκόμη, αὐτό ἀναδεικνύεται ἀπό τό μο-
ναδικό ἐπιβλητικό γεγονός, ὅπου ὁ θεό-
πνευστος-ἐμπνευσμένος λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἔρχεται σέ ἐμᾶς διαμέσου τῆς ἱστορίας, 
μέ τή μεσολάβηση τῶν συγγραφέων πού 
ἔζησαν μέσα στήν ἱστορία καί ἦταν ἕνα 
μέρος τῆς ἱστορίας. Γι᾽ αὐτό καθίσταται 
ἀναγκαία ἡ ἱστορική καί κριτική μελέτη 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, προκειμένου μέ τή μέ-
θοδο αὐτή νά μπορέσουμε νά φθάσουμε 
σέ ἐπαρκῆ κατανόηση τῆς Π.Δ. καί τῆς 
Κ.Δ.

δ) Ἡ βιβλική κριτική. Δυστυχῶς στίς 
μέρες μας οἱ λέξεις «κριτική» (criticism) 

καί «κριτικός» (critical), δηλ. ἡ συστη-
ματική ἐξέταση καί ἄσκηση κριτικῆς, συ-
χνά παρερμηνεύονται παντελῶς. Ὅπως 
χρησιμοποιοῦνται στήν Κ.Δ. οἱ λέξεις, 
δέν σημαίνουν ἐχθρική στάση ἀπέναντί 
της ἤ κατεδάφιση τοῦ περιεχομένου της, 
ἀλλά κυρίως νά ἐξασκήσουμε τήν κρίση 
ἤ τή διεισδυτικότητά μας πρός ὅλες τίς 
πτυχές της κατά τό ἀνθρώπινο δυνατό, 
δηλ. νά ψηλαφήσουμε ὅσο περισσότερες 
ὄψεις ἐπιτρέπει ὁ πεπερασμένος νοῦς 
μας. Βιβλική κριτική δέν δηλώνει τίποτα 
ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν ὀρθή καί καλή χρήση 
τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καί τῶν ποικί-
λων διαθέσιμων ἐργαλείων γιά τήν κα-
τανόηση καί ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 
Συνεπῶς, μέ αὐτήν τήν ἔννοια δέν εἶναι 
μιά ἁπλή δυνατότητα, ἀλλά μιά ἀπόλυτη 
ἀναγκαιότητα, ὅταν κάποιος πρόκειται 
νά κάνει ὁποιαδήποτε εὐφυῆ προσέγγι-
ση στήν Ἁγία Γραφή ἤ προκειμένου νά 
ἀρχίσει νά τήν ἑρμηνεύει μέ ὑπευθυνό-
τητα. Τό δίλημμα δέν εἶναι ἄν θά πρέπει 
νά συμμετάσχουμε στήν κριτική, ἀλλά 
ἄν ἡ κριτική μας ἀπόφανση εἶναι καλή ἤ 
κακή, δηλαδή ἄν εἶναι καλά θεμελιωμένη 
καί τεκμηριωμένη, ἤ χωρίς αἰτιολογημέ-
νη βάση. 

Σύγχρονοι ἑρμηνευτές ὑποστηρίζουν 
ὅτι θά πρέπει νά συμπεριλάβουμε στή 
βιβλική κριτική ὄχι μόνο τήν ἱστορική 
κριτική, ἀλλά καί τή στοχαστική ἑρμη-
νεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καθώς τά δύο εἶ-
ναι θεόσδοτα, δηλ. ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο 
ὁ Θεός ἔχει δώσει τή Γραφή σέ μᾶς καί ἡ 
ἐγγενής φύση της. Καλούμαστε νά ἀσχο-
ληθοῦμε μέ τήν Ἁγία Γραφή, πού ὁ Θεός 
τήν παραχώρησε σέ μᾶς, ὅπως ἀκριβῶς ὁ 
Θεός τήν ἔδωσε, κι ὄχι ὅπως θά μπορού-
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Μέγα Σπήλαιο,
1903

(φωτογραφία:
Frédéric Boissonnas)

σαμε νά ὑποθέσουμε ἤ θά ἐπιθυμούσαμε 
νά εἶναι.

Ἡ βιβλική κριτική ὡς ἱστορική μέθοδος 
εἶναι ἀπαραίτητη, ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ Ἁγία 
Γραφή εἶναι ἡ ἱστορία τῶν πράξεων τοῦ 
Θεοῦ μέσα στήν ἱστορία. Ἡ σωτηριώδης 
ἱστορική ἀφήγηση –πού ξεκινᾶ στή Γένε-
ση– ἔρχεται στήν ἀποκορύφωσή της στήν 
Κ.Δ. μέ τήν καταγραφή τῆς ἐμφάνισης 
τοῦ Ἰησοῦ τοῦ ἀπό Ναζαρέτ, τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ, σέ συγκεκριμένο χωρόχρονο. 

Ἀπό τή στιγμή πού οἱ καταγραφές καί 
οἱ ἀφηγήσεις αὐτῶν τῶν λυτρωτικῶν- 
ἱστορικῶν πράξεων τοῦ Θεοῦ στήν Ἁγία 
Γραφή εἶναι καθ’ ἑαυτές προϊόντα τῆς 
ἱστορίας, πού γράφηκαν ἀπό πρόσωπα 
τά ὁποῖα ἔζησαν σέ συγκεκριμένες ἐπο-
χές καί τόπους, ἀποτελεῖ ζωτικῆς ση-
μασίας παράγοντα νά εἰσέλθουμε στήν 
ἱστορία ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καί ἐκείνου 
τοῦ πολιτισμοῦ.

(Συνεχίζεται)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Ἡ ἀνάγνωση τῶν «Διπλοκατηχουμένων»

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

 
Ἐρώτηση: Γιατί τά διπλοκατηχούμενα, τά ὁποῖα διαβάζουμε στίς Προηγιασμένες Θ. 
Λειτουργίες ἀπό τήν Τετάρτη τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, δέν τά διαβάζουμε καί 
στίς Θ. Λειτουργίες τῶν Σαββάτων καί τῶν Κυριακῶν μέχρι τό Πάσχα;

π. Μ.Σ.

α) Κατ᾽ ἀρχάς νά σημειώσουμε ὅτι τά 
Κατηχούμενα ἀποτελοῦν δομικό στοιχεῖο 
τῶν Λειτουργιῶν ὅλων τῶν λειτουργικῶν 
τύπων. Οἱ Κατηχούμενοι, μεγάλης συνή-
θως ἡλικίας, ἦταν αὐτοί τούς ὁποίους ἡ 
Ἐκκλησία κατηχοῦσε γιά τρία ὁλόκληρα 
χρόνια, προκειμένου νά βαπτισθοῦν τήν 
κατ’ ἐξοχήν βαπτισματική ἡμέρα, πού 
ἦταν τό Πάσχα1. Ἡ τάξη αὐτή παρευρι-
σκόταν στή θεία Λειτουργία μέχρι τό ση-
μεῖο τῶν Ἀναγνωσμάτων, τοῦ κηρύγματος 
καί τῆς Ἐκτενοῦς. Στή συνέχεια ἀποχω-
ροῦσαν «ὡς ἀμύητοι τοῦ θείου βαπτίσμα-
τος καὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων»2.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μνημονεύει τήν 
προτροπή τοῦ διακόνου «ὑπὲρ τῶν κα-
τηχουμένων ἐκτενῶς δεηθῶμεν… ἵνα πα-
νελεήμων καὶ οἰκτίρμων Θεὸς ἐπακούσῃ 
τῶν δεήσεων αὐτῶν… διανοίξῃ τὰ ὦτα 
τῶν καρδιῶν… ἵνα καταξιώσῃ αὐτοὺς ἐν 
καιρῷ εὐθέτῳ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγε-
νεσίας, τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, τοῦ 
ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας»3. Μέ τίς δε-
ήσεις αὐτές ἔχουν πολλά κοινά καί οἱ 
ἀντίστοιχες τῆς Λειτουργίας τῶν Ἀποστο-
λικῶν Διαταγῶν4. Στίς γνωστές μας θεῖες 
Λειτουργίες τοῦ Βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ 

τύπου μετά τήν ἐκτενῆ ἀναφέρονται οἱ 
δεήσεις ὑπέρ τῶν Κατηχουμένων καί ἡ 
σχετική εὐχή, πρό τοῦ ἁπλωθῆναι τό εἰλη-
τόν. Στά στοιχεῖα αὐτά κυριαρχοῦν τά 
αἰτήματα γιά τήν ἀποκάλυψη στούς κα-
τηχουμένους τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας, τοῦ 
Εὐαγγελίου τῆς δικαιοσύνης καί τῆς κα-
ταξίωσης ἐν καιρῷ εὐθέτῳ τοῦ λουτροῦ 
τῆς παλιγγενεσίας.

Ἀναμφίβολα ἐδῶ ἀπηχεῖται ἡ παλαιά 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία βρί-
σκει τή δικαίωσή της καί σήμερα, καθόσον 
δέν ἐξέλιπαν οἱ κατηχούμενοι σέ οἰκουμε-
νικό ἐπίπεδο. «Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε εἶχε 
καί ἔχει κατηχουμένους. Εἶναι τά ἀβάπτι-
στα νήπια καί ὅλοι ὅσοι στά πέρατα τῆς 
οἰκουμένης ἀκούουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ 
καί ἑτοιμάζονται νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκ-
κλησίας… Τέτοιοι ὑπάρχουν καί πρέπει 
νά εὐχόμαστε νά ὑπάρχουν πολλοί γιά 
νά ἀνανεώνεται τό αἷμα τῆς Ἐκκλησίας 
καί νέοι λαοί νά μπαίνουν στούς κόλπους 
της»5.

β) Κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς, περίοδο κατά τήν ὁποία τίς 
ἄμνημες λεγόμενες ἡμέρες καί κυρίως 
τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή τελεῖται 
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ἡ Λειτουργία (Ἀκολουθία) τῶν Προηγια- 
σμένων Δώρων, μετά τίς δεήσεις ὑπέρ 
τῶν Κατηχουμένων ἀκολουθοῦν καί τά 
«διπλοκατηχούμενα», δηλαδή οἱ δεήσεις 
«ὑπὲρ τῶν πρὸς τὸ φώτισμα εὐτρεπι-
ζομένων». Αὐτό γίνεται ἀπό τήν Τετάρ-
τη τῆς μεσονηστίμου ἑβδομάδος μέχρι 
τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Συγκεκριμένα ὁ 
διά- κονος ἐκφωνεῖ τίς σχετικές δεήσεις 
ὡς ἑξῆς: «Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε 
οἱ κατηχούμενοι προέλθετε ὅσοι πρὸς τὸ 
φώτισμα προέλθετε, εὔξασθε, οἱ πρὸς τὸ 
φώτισμα τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Οἱ πι-
στοὶ ὑπὲρ τῶν πρὸς τὸ ἅγιον φώτισμα 
εὐτρεπιζομένων ἀδελφῶν καὶ τῆς σωτη-
ρίας αὐτῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅπως 
Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν στηρίξῃ αὐτοὺς καὶ 
ἐνδυναμώσῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Φω-
τίσῃ αὐτοὺς φωτισμῷ γνώσεως καὶ εὐσε-
βείας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν κ.λπ.».

Εἶναι σαφές ἀπό τά παραπάνω ὅτι οἱ 
φωτιζόμενοι ἀποτελοῦσαν ξεχωριστή 
τάξη στήν ἀρχαία Ἐκκλησία, καί γι’ αὐτήν 
γίνεται ἰδιαίτερα λόγος στίς Κατηχήσεις 
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων6. Οἱ 
φωτιζόμενοι «ἀπετέλουν τήν ἐξιδιασμέ-
νην ἐκείνην ἐκ τῶν κατηχουμένων ὁμάδα, 
ἡ ὁποία συνεκροτεῖτο εἰς τάς ἀρχάς τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἡ ὁποία δι’ 
ἐξορκισμῶν καί ἰδιαιτέρων μαθημάτων 
προητοιμάζετο, ὅπως κατά τήν ἡμέραν 
τοῦ Πάσχα λάβῃ τό θεῖον βάπτισμα καί 
εἰσέλθῃ οὕτως ἐπισήμως εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν»7.

Ἑτοιμάζονταν λοιπόν ἐντονότερα καί 
πληρέστερα γιά τό φώτισμα, δηλαδή τό 
Βάπτισμα, οἱ Κατηχούμενοι γιά νά κα-
ταξιωθοῦν, ὅπως ἀναφέρουν καί τά σχετι-
κά αἰτήματα στή Λειτουργία (Ἀκολουθία) 

τῶν Προηγιασμένων Δώρων, «ἐν καιρῷ 
εὐθέτῳ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, 
τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τοῦ ἐνδύ-
ματος τῆς ἀφθαρσίας». Κατά τήν περίο-
δο τῆς ἰδιαίτερης προετοιμασίας των ἀπό 
τήν Τετάρτη τῆς μεσονηστίμου μέχρι τή 
Μεγάλη Τετάρτη παρεδίδετο σέ αὐτούς 
τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή 
προσευχή. Ὑποβάλλονταν ἐπίσης σέ ἐξέ-
ταση ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, προκειμένου νά 
διαπιστωθεῖ ἡ ἐπίδοσή των στήν κατηχητι-
κή διδασκαλία. Τά «διπλοκατηχούμενα» 
ἄρχιζαν ἀκριβῶς ἀπό τήν Τετάρτη τῆς με-
σονηστίμου ἑβδομάδος «διότι ἤδη οἱ πρός 
τό φώτισμα ἐγκριθέντες κατηχούμενοι, 
ἐάν δέν εἶχαν καταγραφῇ εἰς τό ἐπί τούτῳ 
βιβλίον, πάντως ἐθεωροῦντο ὡς καταγε-
γραμμένοι καί εἶχεν ὁριστικῶς ἀποφασι-
σθῇ ἡ εἰς τό Βάπτισμα εἰσδοχή αὐτῶν»8. 

γ) Ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω θε-
ωροῦνται ἀπαραίτητα προκειμένου νά 
δοθεῖ ἀπάντηση στό τεθέν ἐρώτημα, ἐάν 
δηλαδή τά «διπλοκατηχούμενα» πού λέ-
γονται στίς Προηγιασμένες τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς μποροῦν νά λεχθοῦν καί 
στίς Λειτουργίες Σαββάτων καί Κυρια-
κῶν αὐτῆς τῆς περιόδου μέχρι τό Πάσχα. 
Τό θέμα αὐτό, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τή 
χειρόγραφη παράδοση, ἔγινε ἀντικείμενο 
συζήτησης καί παλαιότερα, ἀλλά μόνον 
ὡς πρός τίς Κυριακές, κατά τίς ὁποῖες 
τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου.

Σέ μεταγενέστερα βεβαίως χειρόγρα-
φα πού καταγράφουν τή θεία Λειτουργία 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατά τή Μεγά-
λη Τεσσαρακοστή σημειώνονται τά ἑξῆς 
«Μετά τό Ἵνα καὶ αὐτοὶ καί τά κατά τήν 
λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων λεγόμε-
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να διπλοκατηχούμενα. Τοῦτο δ’ ἐξηγεῖται 
ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου 
λέγεται καί κατά τάς Κυριακάς τῶν ἑβδο-
μάδων ἐκείνων τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, 
καθ’ ἅς ἐν ταῖς Προηγιασμέναις ἐξεφω-
νοῦντο τά διπλοκατηχούμενα. Κατά φυ-
σικήν συνέπειαν λοιπόν καί ἐν ταῖς Κυ-
ριακαῖς ταῖς ἀπό τῆς μεσονηστίμου μετά 
τά συνήθη κατηχούμενα ἐπηκολούθουν τά 
διπλοκατηχούμενα»9. Δέν λέγονταν μόνο 
τά «διπλοκατηχούμενα», ἀλλά καί «ἡ ἐν 
τῇ λειτουργίᾳ τῶν Προηγιασμένων "Εὐχὴ 
ὑπὲρ τῶν πρὸς τὸ ἅγιον φώτισμα εὐτρε-
πιζομένων"»10.

Φαίνεται λοιπόν πώς ἡ πράξη τῆς Προ-
ηγιασμένης, ἡ ὁποία διασώζει παλαιά 
λειτουργικά πρότυπα, ὅπως αὐτό τῶν 
φωτιζομένων πού ἑτοιμάζονταν πιό ἐντα-
τικά, προκειμένου νά βαπτισθοῦν κατά 
τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, ἐπηρέασε καί τή 
Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Καί 
τοῦτο ὄχι τυχαῖα, διότι ἡ Λειτουργία αὐτή, 
παλαιότερη στά πρῶτα λειτουργικά χει-

ρόγραφα αὐτῆς τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου 
συνδέεται ἄμεσα μέ τό Πάσχα. Εἶναι ἡ 
θεία Λειτουργία τῆς παννυχίδας τοῦ Με-
γάλου Σαββάτου, πού σήμερα βεβαίως 
γιά καθαρά πρακτικούς-ποιμαντικούς 
λόγους τελεῖται τό πρωί τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου11. Ἡ μαρτυρία αὐτή λοιπόν μᾶς 
ἐπιτρέπει νά δεχθοῦμε ὅτι τά «διπλο-
κατηχούμενα» μποροῦν νά λεχθοῦν καί 
ἐκτός τῆς Προηγιασμένης, τίς Κυριακές 
π.χ. τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού 
τελεῖται κατά ἀρχαία παράδοση ἡ θεία 
Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου -γιατί ὅμως 
ὄχι καί κατά τά Σάββατα τῆς ἴδιας περι-
όδου πού τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου; Ἡ ἀλή-
θεια βέβαια εἶναι ὅτι δέν ἔχει ἐπικρατή-
σει κάτι τέτοιο, προφανῶς διότι τό Πάσχα 
ἔπαψε νά εἶναι στήν πράξη βαπτισματική 
ἡμέρα καί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή δέν 
εἶναι περίοδος ἐντατικῆς προετοιμασίας 
τῶν φωτιζομένων, ὅπως συνέβαινε στήν 
ἀρχαία παράδοση.
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ΠΡΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΙΝ

57. Βασικά θέματα τῆς κατήχησης
Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας

 
π. Ἀλέξανδρου Καριώτογλου

Μετά τό «μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας» 
ἀκολουθεῖ τό «μυστήριο τῆς ἀνά-

μνησης». Εἶναι ἡ ἀνάμνηση τοῦ Μυστι-
κοῦ Δείπνου,  τόν ὁποῖο ὁ Κύριος τέλεσε 
μαζί μέ τούς μαθητές Του, τή νύχτα πού 
παρέδωσε τόν ἑαυτό Του στόν θάνατο. 
Ἡ εὐχή, ἡ ὁποία διαβάζεται, ἐπικεντρώ-
νεται στήν ἐξιστόρηση ἤ μᾶλλον τήν πε-
ριγραφή τοῦ Δείπνου καί τήν πρόσκληση 
πού ἔκανε ὁ Χριστός νά φᾶνε οἱ μαθητές 
τό Σῶμα Του καί νά πιοῦν τό Αἷμα Του 
καί ἡ τελευταία φράση τῆς εὐχῆς ὁλοκλη-
ρώνει καί συνοψίζει τά τοῦ Δείπνου ἀνα-
φέροντας: «Ἀνακαλώντας, λοιπόν, αὐτήν 
τήν σωτήρια ἐντολή καί ὅλα ὅσα ἔγιναν 
γιά μᾶς, τή Σταύρωση, τήν Ταφή, τήν 
Ἀνάσταση, τήν Ἀνάληψη στούς οὐρανούς, 
τήν Ἐνθρόνιση στά δεξιά Σου καί τήν 
δεύτερη παρουσία Του, Σέ εὐχαριστοῦ-
με προσφέροντάς Σου τά δικά Σου ἀπό 
τά δικά Σου». Τή στιγμή κατά τήν ὁποία 
ψάλλεται τό «Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦ-
μεν...» πραγματοποιεῖται ἡ ἐπίκληση τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος γιά νά γίνει ἡ μεταβολή 
τοῦ ψωμιοῦ καί τοῦ κρασιοῦ σέ Σῶμα καί 
Αἷμα Κυρίου. «Στεῖλε τό Πνεῦμα Σου τό 
Ἅγιο σ’ ἐμᾶς καί σ’ αὐτά τά Δῶρα μας 
πρός ἐσένα. Καί κάνε τοῦτον τόν Ἄρτο, 
τίμιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ Σου» καί ὁ λαός 
ἀπαντᾶ «Ἀμήν», «Καί τόν Οἶνο πού βρί-
σκεται σέ αὐτό τό Ποτήριο τίμιο Αἷμα 

τοῦ Χριστοῦ Σου» καί πάλι ὁ λαός ἀπα-
ντᾶ «Ἀμήν», «Μεταβάλλοντάς τα μέ τό 
Ἅγιό Σου Πνεῦμα» καί ὁ λαός προσθέτει 
«Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν» καί ἡ εὐχή καταλή-
γει: «Ὥστε νά χαρίσουν σ’ αὐτούς πού 
θά μεταλάβουν καθαρότητα ψυχῆς, ἄφε-
ση ἁμαρτιῶν, μετοχή στήν κοινωνία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, νά συμβάλλουν στό νά 
γίνει πλήρης ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, νά 
ἀποκτήσουν οἰκειότητα μέ Ἐσένα, καί 
νά μήν κριθοῦν ἤ νά κατακριθοῦν». Δέν 
πρόκειται γιά ἁπλή «ἀνάμνηση», ἀλλά 
γιά Εὐχαριστία, δηλαδή ἀνύψωση τῆς 
Ἐκκλησίας στόν οὐράνιο θρόνο καί σάν 
μυστήριο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἕνας κατηχούμενος θά χρειαστεῖ νά 
γνωρίζει ὅλα τά παραπάνω ὄχι ἁπλά ὡς 
συμβολισμούς, ἀλλ’ ὡς πραγματικότητα 
καί ὡς τό οὐσιωδέστερο μέρος τῆς πνευ-
ματικῆς του ζωῆς καί ὑπόστασης. Ὅπως 
ἀναφέρει ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν: «Τί 
σημαίνουν ὅλα αὐτά, ἄν ὄχι τήν ἀνάμνηση, 
στήν ὁποία τώρα, μέ τήν πραγματοποίη-
ση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ, μέ τήν ἐκπλήρωση 
τῆς ἀνύψωσης τῆς Ἐκκλησίας στόν οὐρα-
νό, μεταβάλλεται ἡ εὐχαριστία, καί εἶναι 
ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα τῆς Βασιλείας; 
Τῆς Βασιλείας, τήν ὁποία ἐμεῖς μποροῦ-
με νά ἐνθυμούμεθα, δηλαδή νά κατανο-
οῦμε σάν πραγματική, σάν παροῦσα "ἐν 
μέσῳ ἡμῶν", γιατί τότε, ἐκείνη τή νύχτα, 
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Στήν Κρήτη, 1964 
(φωτογραφίες: 

Constantine Manos, 
A Greek Portfolio)

σ’ ἐκείνη τήν τράπεζα, τήν φανέρωσε καί 
τήν κληροδότησε ὁ Χριστός»1.

Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν 
ἐκκλησιαστική κοινότητα καί στά «προ-
κείμενα Δῶρα» εἶναι στήν πραγματι-
κότητα ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στίς πα-
ρακλήσεις τῶν παιδιῶν Του καί, ὅπως 
ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «ὅταν 
δεῖς ὅτι μέ ἀφθονία κατεβαίνει τό ἅγιο 
Πνεῦμα, μήν ἔχεις πιά καμιά ἀμφιβολία 
γιά τή συμφιλίωσή μας μέ τόν Θεό» (ΡG 
50, 457). Αὐτή ἡ στιγμή ὅπου κατέρχε-
ται τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ Εὐχαριστι-
ακή Πεντηκοστή. Ὁ ἱερός Καβάσιλας 
μᾶς θυμίζει ὅτι «ὁ καιρὸς οὗτος (τῆς Εὐ-
χαριστίας) τὸν καιρὸν ἐκεῖνον (τῆς Πε-
ντηκοστῆς) σημαίνει». Ἡ παρουσία τοῦ 
Παρακλήτου συνάγει τόν λαό τοῦ Θεοῦ 
γύρω ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα. Συγκροτεῖ 
τόν θεσμό τῆς εὐχαριστούσης Ἐκκλησί-
ας. «Ἄν δέν ἦταν παρόν τό Πνεῦμα, δέν 
θά γινόταν ἡ Ἐκκλησία˙ κι ἐφ’ ὅσον ἡ 
Ἐκκλησία ὑπάρχει, εἶναι φανερό ὅτι τό 
Πνεῦμα εἶναι παρόν («Εἰ μὴ Πνεῦμα 
παρῆν, οὐκ ἂν συνέστη ἡ Ἐκκλησία˙ εἰ 
δὲ συνίσταται ἡ Ἐκκλησία εὔδηλον ὅτι 

τὸ Πνεῦμα πάρεστι», ἱερός Χρυσόστο-
μος ΡG 50, 459)»2.

Τό γεγονός ὅτι τελοῦμε τή Θ. Εὐχα-
ριστία γιά νά ζήσουμε αὐτήν ἀκριβῶς 
τή στιγμή πού περιγράψαμε, πρέπει νά 
γνωρίζει ὁ κατηχούμενος ὅτι δέν εἶναι 
μία ἁπλή ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά πρό-
σκληση νά βιώσουμε τή Βασιλεία Του. Ὁ 
π. Σμέμαν ἀναφέρει μέ τρόπο κατηγο-
ρηματικό: «Ὄχι, οὔτε τήν "ἐξουσία" καί 
οὔτε τόν "νόμο" ὅρισε στόν Μυστικό Δεῖ-
πνο ὁ Χριστός γιά νά μεταβάλλουν τόν 
ἄρτο καί τόν οἶνο, ἀλλά τήν Ἐκκλησία. 
Τήν ὅρισε, κληροδοτώντας στούς μαθη-
τές καί σέ ὅλους "τοὺς πιστεύοντας εἰς 
τὸν λόγον αὐτῶν" τή Βασιλεία Του σάν 
διαμονή στήν ἀγάπη Του. "Ἐντολὴν και-
νὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους". 
Καινούργια, αἰώνια νέα ἐντολή, γιατί 
αὐτή εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἡ ἴδια ἡ 
Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς δωρίζεται γιά 
ν’ ἀγαπήσουμε μ’ αὐτήν ὁ ἕνας τόν ἄλλο: 
"Καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς ἀγα-
πᾶτε ἀλλήλους" (Ἰω. 13,34). Καί αὐτή 
ἡ ἐν Χριστῷ Καινή Διαθήκη τῆς Ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία»3. 
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ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ΚΒ´
Ἡ Οὐράνια Θεία Λειτουργία 

Δημήτρη Μαυρόπουλου

Στό προηγούμενο ἄρθρο (ΚΑ´) ἀνα-
φερθήκαμε σέ εἰκόνες τῆς Ἀποκά-

λυψης τοῦ Ἰωάννη πού περιγράφουν τή 
σχέση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία. 
Στό παρόν ἄρθρο θά ἀντλήσουμε καί 
πάλι μιά περιγραφή ἀπό τήν Ἀποκά-
λυψη, πού θεωρήθηκε ὡς τό πρότυπο 
τῆς θείας Λειτουργίας. Ἡ ἀποκαλυπτι-
κή αὐτή εἰκόνα, πού εἶναι γνωστή ὡς 
«Οὐράνια Θεία Λειτουργία», περιέχεται 
στά κεφάλαια Δ´ καί Ε´, καί ἀποτελεῖ 
καταγραφή δύο ὁραμάτων τοῦ συγγρα-
φέα τοῦ βιβλίου. Σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα 
αὐτή, ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας βρίσκε-
ται ἐν οὐρανοῖς καί ἀποτυπώνεται ἐπί 
τῆς γῆς, ὅπου καί ἐνεργεῖται ὡς πράξη 
θυσίας καί εὐχαριστίας. Γι᾽ αὐτό ἀνα-
φερόμαστε σέ στρατευόμενη (ἐντός τῆς 
ἱστορίας) καί σέ θριαμβεύουσα (ἐντός 
τῆς Βασιλείας) Ἐκκλησία. Ἡ πρώτη φω-
τίζεται καί τρέφεται ἀπό τή δεύτερη, καί 
ἡ δεύτερη ἀναδεικνύει τήν ἀλήθεια τῆς 
πρώτης. Αὐτή ἡ συνθήκη ἑνός δυναμικοῦ 
διαλόγου ἀποτελεῖ καί τήν πραγματικό-
τητα κάθε ἐπίγειας θείας Λειτουργίας. 
Ἄλλωστε, ὁ διάλογος ἱερέως καί λαοῦ 
μετά τόν καθαγιασμό τῶν τιμίων Δώρων 
ἀποτυπώνει αὐτή τή μυσταγωγική συν-
θήκη: «Ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ 
ἁγιασθέντων τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. / Κύριε, ἐλέησον. / Ὅπως ὁ φι-

λάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδεξάμενος 
αὐτὰ εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ 
νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον, εἰς ὀσμὴν 
εὐωδίας πνευματικῆς, ἀντικαταπέμψῃ 
ἡμῖν τὴν θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
/ Κύριε ἐλέησον». Προσφορά ἑπομένως 
καί ἀντικατάπεμψις σέ συνεχῆ ροή ἐντός 
τῆς παρούσης ζωῆς ὡς ὁδός πρός τήν 
αἰώνια ζωή. Γι᾽ αὐτό ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ 
Θεοφόρος θά ὀνομάσει τή θεία Κοινωνία 
«φάρμακον ἀθανασίας» (Πρός Ἐφεσί-
ους, 20,2).

Ἄς δοῦμε τώρα ἐπί μέρους στοιχεῖα 
ἀπό τά δύο ὁράματα τοῦ εὐαγγελιστῆ 
Ἰωάννη.

α) Περιγράφοντας τόν τόπο τοῦ Θεοῦ 
ὁ Ἰωάννης μᾶς μιλάει γιά ἕναν ἐπουρά-
νιο θρόνο: «Ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ 
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος». 
Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι καί οἱ προφῆτες, 
πού περιγράφουν ἀνάλογες ὁραματικές 
ἐμπειρίες (Ἠσαΐας, Μιχαίας, Ἰεζεκιήλ), 
καί ὁ Ἰωάννης, δέν ὀνομάζουν τόν κα-
θήμενο ἐπί τοῦ θρόνου, οὔτε τόν περι-
γράφουν ὡς μορφή, ἀκολουθώντας τήν 
ἀρχαία παράδοση ὅτι ὁ Θεός κρύπτει τό 
ὄνομά του, τήν οὐσία του δηλαδή, καί 
ἀποκαλύπτεται μόνον μέ ἐπίθετα δηλω-
τικά τῆς σχέσης του μέ τούς ἀνθρώπους 
ἤ δηλωτικά τῶν ἐνεργειῶν του: Κύριος, 
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Ἐλεήμων, Ἀληθινός, Θαυμαστός, Αἰώνιος 
κλπ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἐκ-
φράζοντας αὐτή τήν ἀποφατική ἀντίλη-
ψη, μᾶς θυμίζει ὅτι ἐνῶ ὁ Θεός περιέχει 
ὅλα τά ὀνόματα, παραμένει ἐκτός ὅλων 
τῶν ὀνομάτων: «Καί πάντων τέλος ἐστί, 
καὶ εἷς, καὶ πάντα, καὶ οὐδείς, / οὐχ ἓν 
ἐών, οὐ πάντα πανώνυμε, πῶς σε καλέσ-
σω, / τὸν μόνον ἀκλήϊστον;» (Ὕμνος εἰς 
Θεόν). Ὑπόκειται ἀσφαλῶς ἕνα ὄνομα, 
πού ὑπονοεῖται στήν Παλαιά Διαθήκη, 
ἀποκαλύπτεται ὅμως ἐντός τῆς ἱστορίας 
μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Τελικά τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ σχετίζεται μέ 
τόν Υἱό του, εἶναι ὁ Υἱός του. Καί αὐτό 
τό ὄνομα ἀποτυπώνεται στήν κατ᾽ ἐξο-
χήν εὐχαριστιακή προσευχή πού δίδαξε ὁ 
Ἰησοῦς στούς ἀνθρώπους: «Πάτερ ἡμῶν 
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνο-
μά σου…». Ἄλλωστε, ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
γνωρίζει στούς ἀνθρώπους ποιό εἶναι 
τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ: εἶναι ὁ Πατήρ τοῦ 
Υἱοῦ του καί ἡ πηγή τοῦ Πνεύματός του. 
Στήν ἀρχιερατική του προσευχή, πού πε-
ριέχεται στό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο, 
ὁ Χριστός ὑπογραμμίζει ὡς κύριο ἔργο 
του τήν ἀποκάλυψη αὐτοῦ τοῦ ὀνόμα-
τος: «Πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ 
ἔγνω, ἐγώ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνω-
σαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας, καὶ ἐγνώρισα 
αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ 
ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ 
ἐν αὐτοῖς» (Ἰωάν. 17,25-26). 

β) Κεντρική θέση στό ὅραμα-ἀποκάλυ-
ψη ἔχει τό ἐσφραγισμένο βιβλίο («Καὶ 
εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιάν τοῦ καθημένου ἐπὶ 
τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν 
καὶ ἔξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖ-
σιν ἑπτά»), μιά εἰκόνα πού συνοδεύεται 

ἀπό τό ἐρώτημα: «τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βι-
βλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;». 
Ἡ ἀπάντηση εἶναι μονοσήμαντη. Μόνον 
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, 
δηλαδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μπορεῖ νά ἀπο-
καλύψει τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου πού 
περικλείει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα, 
ὁ Χριστός εἰσάγεται στήν ἀποκαλυπτική 
περιγραφή μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἐσφαγμέ-
νου ἀρνίου, μιά εἰκόνα πού παραπέμπει 
στό πάθος καί τή θυσία τοῦ Θεανθρώπου 
γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Τό πάθος, 
δηλαδή ἡ σφαγή τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπί 
τοῦ σταυροῦ, θά ἀνοίξει τή θύρα τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ γιά νά εἰσέλθει ὁ αἰχ-
μάλωτος στή φθορά καί στόν θάνατο ἄν-
θρωπος. Συγχρόνως, τό πάθος ἀποτελεῖ 
τό σημεῖο μετά τό ὁποῖο τά πάντα στή 
Δημιουργία ἀλλάζουν, ἐξαιτίας ἀσφαλῶς 
τῆς νέας συνθήκης πού ἀναδεικνύεται μέ 
τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί 
στήν Ἀποκάλυψη δηλώνεται ἡ παρουσία 
μιᾶς καινούργιας (καινῆς) πραγματικό-
τητας: καινή γῆ, καινός οὐρανός, καινό 
ὄνομα, καινή Ἱερουσαλήμ, καινή ὠδή ‒τε-
λικά καινά τά πάντα. «Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ 
πάντα», θά ἐξαγγείλλει ὁ Χριστός στό 
προτελευταῖο κεφάλαιο τῆς Ἀποκάλυ-
ψης (21,5). Τελικά, ὁ Χριστός ὡς Υἱός τοῦ 
Θεοῦ ἦταν καί εἶναι ὁ μόνος πού δύνα-
ται νά «ἐξηγήσει» τό εἶναι καί τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή εἶναι ὁ μονογενής Υἱός 
«ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός» (βλ. 
Ἰωάν. 1,18). Καί ἀρχίζει νά ἀποσφραγίζει 
τό βιβλίο τῆς θείας ἀποκάλυψης, ὄχι μό-
νον γιά νά φανερώσει αὐτά πού θά συμ-
βοῦν, ἀλλά κυρίως νά ἐξηγήσει αὐτά πού 
συμβαίνουν διαρκῶς στή ζωή, δεδομένης 
μιᾶς ἐμπερίστατης κατάστασης πού ἐπη-
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ρεάζει τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀφ᾽ ἑνός 
λόγῳ τῶν διωγμῶν, ἀφ᾽ ἑτέρου λόγῳ τῶν 
αἱρέσεων καί τῶν σχισμάτων, κατάσταση 
παροῦσα ἕως σήμερα.

γ) Ἡ Οὐράνια Θεία Λειτουργία ἀνα-
δεικνύει τήν παγκοσμιότητα καί καθο-
λικότητα τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας πού 
ἐνεργεῖ ὁ Χριστός ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ καί 
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό καταλα-
βαίνουμε ἀπό τό ποιοί καί τί ἀνυμνοῦν 
πρός τόν δοξασμένο Χριστό, μέ τήν ὠδή 
καί τά ἀντίφωνά της πού περιέχεται στό 
Ε´ κεφάλαιο τῆς Ἀποκάλυψης, καί πού 
χαρακτηρίζονται ὡς «καινή ὠδή». Εἶναι, 
λοιπόν, τά τέσσερα οὐράνια ὄντα (ὅμοια 
ὡς ἄνθρωπος, λέων, μόσχος καί ἀετός), 
πού κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 
ἀντιστοιχοῦν στούς τέσσερις εὐαγγελι-
στές, εἶναι ἐπίσης οἱ εἰκοσιτέσσερις πρε-
σβύτεροι πού ἐκπροσωποῦν τούς ἁγίους 
τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἀλλά 
ἐπίσης ὅλα τά ὄντα τῆς Δημιουργίας 
(«πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης ἐστί, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα», 
5,13). Ἰδιαίτερη ἐπίσης σημασία ἔχει τό 
περιεχόμενο τῆς «καινῆς ὠδῆς», πού 
ἀποτελεῖ εὐχαριστία καί δοξολογία γιά 
ὅσα ἐνήργησε ὁ Χριστός, ὥστε νά ὁδη-
γήσει τήν ἀνθρώπινη φύση στή θεωμένη 
της κατάσταση καί νά ἑνώσει εἰς ἕν τά 
πρίν διεστῶτα. 

Παραθέτω τή σύντομη τρίστροφη ὠδή 
καί τίς δύο ἀντιφωνήσεις: «Ἄξιος εἶ λα-
βεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖ-
δας αὐτοῦ, / ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας 
τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης 
φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 
/ καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βα-

σιλεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύουσιν ἐπὶ 
τῆς γῆς» α´ ἀντιφώνηση: «ἄξιόν ἐστι τὸ 
ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύνα-
μιν καὶ τὸν πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν 
καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν» β´ 
ἀντιφώνηση: «τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρό-
νου καὶ τῶ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ 
καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶ-
νας τῶν αἰώνων».

Ἀναγνωρίζεται τό δικαίωμα στόν Χρι-
στό νά ἀποκαλύψει τά μυστήρια τῆς 
θείας Οἰκονομίας λόγῳ τῆς συμμετοχῆς 
του σ᾽ αὐτήν, καί μάλιστα μέ τό πάθος 
του. Στήν ὠδή προέχει ὁ ἐξιλαστήριος 
χαρακτήρας τῆς θυσίας τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά 
ἐπίσης ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων στήν 
πρωτολογική τους δόξα. Ὁ ἐξιλαστήριος 
χαρακτήρας ἀφορᾶ τήν πλήρη ἀποκατά-
σταση τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν 
Θεό, ἀποκατάσταση πού ἐπιτεύχθηκε μέ 
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί 
τήν ἀνύψωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης στόν 
τόπο καί τόν τρόπο τῆς θεότητας, συνθήκη 
πού ὁ ἀπόστολος Πέτρος ὀνομάζει κοινω-
νία θεώσεως («...δι’ ὧν τὰ τίμια ἡμῖν καὶ 
μέγιστα ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ 
τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως», 
Β´ Πέτρ. 1,4). Συγχρόνως, φυσικά, παύει 
νά κυριαρχεῖ τό κράτος τοῦ θανάτου καί 
ἀναδύεται ἡ αἰώνια ζωή. Σημαντικό εἶναι 
ἐπίσης ὅτι αὐτή ἡ ἀποκατάσταση ξαναδί-
νει στόν ἄνθρωπο τόν ἀρχικό του προορι-
σμό, πού εἶναι ἀφ᾽ ἑνός ἡ διαχείριση τῆς 
δημιουργίας καί ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ λειτουργική 
καί μυστηριακή σχέση του μέ τήν κτίση: 
«Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων 
αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώ-
σατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς 
καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ 
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Ἱερέας μέ τήν οἰκογένειά του στό Ζεμενό Κορινθίας, 1903 
(φωτογραφία: Frédéric Boissonnas)

τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων 
τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάν- 
των τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς 
γῆς» (Γεν. 1,28), καί: «Καὶ ἔλαβε Κύριος 
ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθε-
το αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, 
ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γεν. 
2,15). Τή συνθήκη αὐτή ἀντιλαμβάνεται 

ὁ ἀπόστολος Πέτρος στή νέα ἐν Χριστῷ 
πραγματικότητα, ὅπως τή διατυπώνει 
στήν ἐπιστολή του: «Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλε-
κτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετάς 
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέ-
σαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς» (Α´ 
Πέτρ. 2,9).
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1

Κυριακή Μετά τά Φῶτα
 

πρωτ. Γεωργίου Δορμπαράκη
Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως, Ἱ. Μ. Πειραιῶς 

«Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» (Ματθ. 4,16)

Στήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσης τοῦ 
Κυρίου στήν Καπερναούμ ἀναφέρε-

ται τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Κύριος 
ξεκινᾶ τό ἔργο Του μετά τή σύλληψη τοῦ 
ἁγίου Προδρόμου. Σ’ ἕναν κόσμο εὑρι-
σκόμενο στό σκοτάδι φάνηκε τό μέγα 
φῶς. «Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε 
φῶς μέγα». 

1. Δύο κόσμοι ἀντιπαραβάλλονται ἐν 
προκειμένῳ: ὁ κόσμος πρίν ἀπό τήν ἔλευ-
ση τοῦ Χριστοῦ καί ὁ κόσμος μετά τήν 
ἔλευσή Του. Ὁ πρῶτος ἦταν κόσμος σκό-
τους θανάτου, δηλαδή ἄγνοιας τοῦ Θεοῦ, 
ἁμαρτίας καί παθῶν. Διότι ἦταν ὁ κόσμος 
ὄχι ὅπως ἐξῆλθε ἀπό τά δημιουργικά χέ-
ρια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὅπως ξέπεσε ἀπό τήν 
ἀνταρσία τοῦ δημιουργήματος ἔναντι τοῦ 
Δημιουργοῦ του. Ὁ δεύτερος μετά τόν 
ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ κόσμος πού 
γεμίζει φῶς ἀπό τήν παρουσία Ἐκείνου, 
πού σημαίνει ὅτι τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία 
νά γνωρίσει καί πάλι τόν Θεό, κι ἀκόμη 
περισσότερο, νά ζήσει τήν παρουσία Του 
στήν ὕπαρξή του. Διότι ὁ Χριστός εἶναι 
ἀκριβῶς ὁ ἐνσαρκωθείς Θεός, τό φῶς καί 
ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ κόσμου, 
κατά τήν ἀψευδῆ μαρτυρία Του. 

2. Προϋπόθεση ὅμως γιά τήν ἀποδοχή 
τοῦ καινοῦ αὐτοῦ κόσμου πού ἔφερε ὁ 
Χριστός εἶναι ἡ μετάνοια, δηλαδή ἡ ἐπι-

στροφή στόν Θεό ὡς ἀπεμπλοκή ἀπό τή 
ζωή τῆς ἁμαρτίας καί ζωή κατά τό θέλη-
μα Ἐκείνου. Ἄν θέλαμε μέ μία εἰκόνα νά 
δώσουμε τήν πραγματικότητα αὐτή, θά 
λέγαμε ὅτι ἀνέτειλε τό φῶς τῆς ἡμέρας, 
ἀλλά κάποιος ἔχει κλειστά τά παράθυρα 
τῆς οἰκίας του. Χρειάζεται νά τά ἀνοίξει 
γιά νά εἰσέλθει τό φῶς, πού θά πεῖ ὅτι 
πρέπει κανείς νά μετανοήσει –νά ἀνοίξει 
τά παράθυρα τῆς ψυχῆς του– γιά νά γευ-
θεῖ τήν παρουσία τοῦ φωτός στήν ὕπαρ-
ξή του. Ἔτσι ἡ μετάνοια προϋποθέτει 
ἀσφαλῶς τήν κίνηση τοῦ Θεοῦ: Ἐκεῖνος 
ἔχει πάντοτε τήν πρωτοβουλία, ἀλλά καί 
τήν ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου. 

3. Ἡ ἔνσταση εἶναι προφανής: αὐτό 
ἦταν γιά τότε. Ἐμεῖς εἴμαστε ἤδη χρι-
στιανοί, συνεπῶς ἔχουμε φύγει ἀπό τό 
σκοτάδι καί βρισκόμαστε στό φῶς. Ὀρθή 
ἡ ἐπισήμανση, ἀρκεῖ νά ζοῦμε οἱ χριστια-
νοί σέ διαρκῆ μετάνοια. Διότι ἡ ἐμπειρία 
ὅλων δυστυχῶς βεβαιώνει πώς ἡ ἁμαρτία 
ὑφίσταται ἀδιάκοπα κι ἔρχεται κι ἐπικα-
λύπτει καθημερινά τήν ψυχή καί τό σῶμα 
μας. «Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ 
ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια 
οὐκ ἔστι μεθ’ ἡμῶν». Ἡ μετάνοια λοιπόν 
(πρέπει νά) συνιστᾶ διαρκές βίωμα γιά 
τόν χριστιανό, διότι ὑφίσταται διαρκῶς 
καί ἡ ἁμαρτία. Κι ὅταν λέμε ἁμαρτία, 
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ἐννοοῦμε ὄχι μόνο τήν πράξη της, ἀλλά 
καί ὅ,τι ἀνάγεται καί στίς διαθέσεις τοῦ 
ἀνθρώπου, τούς λογισμούς καί τίς σκέ-
ψεις του. 

4. Μήπως ὅμως ἔτσι κοροϊδεύουμε τόν 
Θεό; Ναί, ἄν ἡ ἁμαρτία ἀποτελεῖ τήν ἐν-
συνείδητη ἐπιλογή μας! Κι ἐπειδή ὁ Θεός 
δέν κοροϊδεύεται, γι’ αὐτό καί ἡ ἐπιλο-
γή αὐτή ἀποτελεῖ τόν δρόμο τοῦ θανά-
του μας. «Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται». Καί 
«φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ 
ζῶντος»! Διαφορετικά, ἄν ἡ ἁμαρτία μᾶς 
καταβάλλει, ἐνῶ κάνουμε πνευματικό 
ἀγώνα, τότε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς 
ἐγκαταλείπει, δημιουργώντας μέσα μας 
συνθῆκες μετανοίας. Τό «εἰς ἑαυτὸν ἐλ-
θών» τοῦ ἀσώτου τῆς ὁμωνύμου παρα-
βολῆς καί τό «ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς 
τὸν πατέρα μου» θά συναντᾶ πάντοτε 
τήν ἀνοικτή ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ Πατέρα, 
ὁ Ὁποῖος θά σπεύδει μάλιστα ἐν ἀπείρῳ 
ἀγάπη πρός συνάντησή μας. Οὐδέποτε 
πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ ὑπέρκειται ὁποιασδήποτε ἁμαρτί-
ας μας, τήν ὁποία κατήργησε ἄλλωστε μέ 
τόν ἐρχομό Του, κυρίως δέ μέ τή Σταυρι-
κή Του θυσία. 

5. Ἔτσι ἡ ἀπαισιοδοξία λόγῳ τῆς ἀδυ-
ναμίας μας ὑπερβαίνεται μέ τήν αἰσιο-
δοξία τῆς πίστης στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Ἀρκεῖ νά θέλουμε τόν Θεό στή ζωή μας. 
Δέν στηριζόμαστε στόν ἑαυτό μας ‒τί νά 
προσφέρουν τά μαῦρα χάλια μας; Στηρι-
ζόμαστε στοῦ Θεοῦ τήν ἀγάπη καί τή δύ-
ναμη, γι’ αὐτό οὐδέποτε καταβαλλόμα-

στε παρ’ ὅλες τίς πτώσεις μας. «Ὁσάκις 
ἂν πέσῃς, ἔγειραι καί σωθήσῃ». Ἔτσι ἡ 
διαλεκτική σκότους-φωτός προσδιορίζει 
τή ζωή μας. Ἁμαρτάνουμε ὡς ἀδύναμοι 
ἄνθρωποι; Μᾶς καταλαμβάνει τό σκότος. 
Μετανοοῦμε; Φῶς Χριστοῦ πλημμυρίζει 
καί πάλι τήν ὕπαρξή μας. Οὔτε ἀγγελι-
σμός λοιπόν οὔτε δαιμονισμός. Ἡ ἀνθρω-
πότητα μετά Χριστόν θά πορεύεται κατά 
τό σχῆμα: πτώση καί ἀνάσταση. «Ἴδιο 
τῶν ἀγγέλων εἶναι νά μήν ἁμαρτάνουν 
καθόλου. Ἴδιο τῶν δαιμόνων εἶναι νά 
ἁμαρτάνουν πάντοτε. Ἴδιο τῶν ἀνθρώ-
πων εἶναι πότε νά ἁμαρτάνουν καί πότε 
νά μετανοοῦν» (ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλί-
μακος). Ἔτσι ὁ χριστιανός βιώνει ἐν σμι-
κρῷ τήν εἰκόνα τοῦ πρό- καί τοῦ μετά 
Χριστόν κόσμου: ζεῖ καί τό δράμα τοῦ 
σκότους τῆς ἁμαρτίας, ζεῖ καί τήν ἀνά-
σταση καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἔχοντας 
ὅμως τή βεβαιότητα τῆς τελικῆς κατίσχυ-
σης τοῦ ἐλέους Του, καί γιά ἐδῶ καί γιά 
τήν αἰωνιότητα.

Ἔχουμε τό μεγαλύτερο προνόμιο στόν 
κόσμο˙ νά εἴμαστε χριστιανοί ‒τέκνα φω-
τός. Τό μονοπάτι πού μᾶς διατηρεῖ στήν 
κατάσταση αὐτή εἶναι ἡ διαρκής μετά-
νοιά μας, ἀφοῦ ἡ μετάνοια δέν εἶναι μόνο 
γιά νά γίνουμε χριστιανοί, ἀλλά καί νά 
διατηρούμαστε χριστιανοί. Τό γνωρίζου-
με: δέν θά σωθοῦν οἱ ἔτσι κι ἀλλιῶς μή 
ὑπάρχοντες ἀναμάρτητοι, ἀλλά οἱ μετα-
νοημένοι. Νά εὐχόμαστε τό τέλος μας νά 
μᾶς εὕρει στή μετάνοια. Γιατί θά κριθοῦ-
με ἐκεῖ πού θά βρεθοῦμε. 
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου
Δύο κόσμοι διαφορετικοί

 
Ἀρχιμ. Νικάνορος Καραγιάννη

Τακτικοῦ Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Ἡ εὐαγγελική παραβολή τοῦ ἄσωτου, 
μέ τόν βαθύ καί πολυσήμαντο συμ-

βολισμό της, μεταξύ ἄλλων συμπυκνώνει 
διαχρονικά τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τόν Θεό. Ἡ «ἱστορία» τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τόν Θεό μέσα ἀπό τά πρόσωπα τῶν δυό 
υἱῶν ἀντιπροσωπεύει σίγουρα δύο δια-
φορετικούς χαοτικούς κόσμους, πού δη-
μιουργοῦνται ἀπό τή διαφορετική τους 
στάση ἀπέναντί Του. Ἐμεῖς σήμερα ἀνα-
ρωτιόμαστε: Ποιόν κόσμο ἀντιπροσω-
πεύουμε; Ποῦ βρισκόμαστε ἄραγε; 

Ἡ ἀπάντηση δέν εἶναι εὔκολη. Οἱ ἄν-
θρωποι ἀλλάζουν συνεχῶς. Ἀλλάζουν οἱ 
ἰδέες τους, οἱ σχέσεις τους, ἡ στάση τους 
ἀπέναντι στόν ἑαυτό τους, στόν Θεό καί 
στόν κόσμο. Γι’ αὐτό ἡ παραβολή καταρ-
χάς μᾶς διδάσκει ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνο νά 
βιαστοῦμε νά ἀπαντήσουμε.

Ὁ νεότερος γιός ἐκφράζει τήν εἰκόνα 
τοῦ ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς, πολύ δέ 
περισσότερο τῆς δικῆς μας, πού ἐπανα-
στατεῖ καί ἀπαιτεῖ ἀπό τόν Θεό καί τή 
ζωή «τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας», 
ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστικά, δηλαδή 
ἀπαιτεῖ καί παίρνει βίαια ὅλα, ὅσα νομί-
ζει ὅτι τοῦ ἀνήκουν. Ἐδῶ βλέπουμε τόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο, πού ἀμφισβητεῖ δι-
αρκῶς καί τελικά ἀπελευθερώνεται ἀπό 
τίς ὅποιες αὐθεντίες, ἐπαληθεύοντας τόν 

λόγο τοῦ ποιητῆ: «δέν θά σέ ποῦμε πιά 
Πατέρα, ποθοῦμε λευτεριᾶς ἀγέρα». Γι’ 
αὐτό διεκδικεῖ μέ πάθος καί ὀργή τά δι-
καιώματά του. Ἐγκαταλείπει τόν Θεό, 
γιατί νομίζει ὅτι τόν περιορίζει καί τόν 
καταπιέζει. Φεύγει ἀπό τόν Θεό, γιατί 
αἰσθάνεται ὅτι τόν πνίγει καί τόν ἐγκλω-
βίζει καί τρέχει πρός τόν κόσμο ἐπιζητώ-
ντας μιά ἀχαλίνωτη ἐλευθερία. Σύνθημά 
του: «ἀπαγορεύεται τό ἀπαγορεύεται». 
Παίρνει τό δῶρο τῆς ὕπαρξης καί τῆς 
ζωῆς καί φεύγει «εἰς χώραν μακράν», 
ἀλλά ἐκεῖ μένει μόνος, ἔρημος καί νη-
στικός. Χορτάτος ἴσως ἀπό τίς βιολογι-
κές του ἀνάγκες, κενός ὅμως καί ἄδειος 
ψυχικά.

Αὐτή εἶναι ἡ ἐμπειρία τοῦ ἀνθρώπου, 
πού χάνεται μέσα στήν ἐλευθερία τοῦ 
κόσμου. Αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ 
ὁ κόσμος μέσα του. Αὐτή εἶναι ἡ ἔκπτω-
ση, ἡ ἐξαθλίωση καί ἡ τελική ἀπώλεια 
τοῦ ἀνθρώπου «τοῦ αἰῶνος τούτου», τοῦ 
«δαπανήσαντος πάντα». Ἐκεῖ, λοιπόν, 
στήν ξένη καί μακρινή χώρα τῆς ἀπό-
δρασης καί τῆς φυγῆς του, τά πάντα ξο-
δεύονται χωρίς νά ἀνανεώνονται. Εἶναι 
ὅλα αὐτά πού τά ζητᾶμε ἀπό τή ζωή μας 
καί τά πληρώνουμε μέ τήν ψυχή μας. Τά 
ζητᾶμε καί τά παίρνουμε, ὅπως καί ὅταν 
τά θέλουμε. Καί ἔρχεται τότε, τόσο συ-
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χνά, ἕνας μυστικός καί ἀπαράβατος νό-
μος νά ἐπιβεβαιώσει πώς, ὅ,τι μαζεύουμε 
μέ τό ἐπαναστατημένο θέλημά μας, δέν 
προάγει τή ζωή. Δέν καρποφορεῖ, ἀλλά 
συνήθως σκορπίζει μαραίνεται καί σβή-
νει. Κάθε τόσο τό καμίνι τῆς πραγμα-
τικότητας δοκιμάζει καί καταδεικνύει 
ὅτι τό ψεύτικο καί ἀπατηλό χάνεται καί 
φεύγει. Τό ἀληθινό εἶναι δυνατό, μένει 
καί σώζει. 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά βρίσκεται ὁ με-
γαλύτερος γιός τῆς παραβολῆς. Αὐτός 
ἀντιπροσωπεύει ἕναν ἄλλο κόσμο στή 
σχέση του μέ τόν Θεό. Εἶναι συνήθως οἱ 
θρησκευόμενοι ἄνθρωποι. Εἶναι αὐτοί 
πού μένουν κοντά στόν Θεό ἀλλά δέν 
Τόν ζοῦν, δέν Τόν καταλαβαίνουν, γι’ 
αὐτό καί στό τέλος Τόν παρεξηγοῦν. 
Ἐκπλήσσονται ἀπό τό μέγεθος τῆς ἀγά-
πης Του, πού ἀποδέχεται καί ἀγκαλιάζει 
τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου πού μέσα 
στήν ἠθική τους ἀταξία εἶναι ἀπελευθε-
ρωμένοι ἀπό ἐνοχές. Αὐτούς, οἱ ὁποῖοι 
μετά τίς περιπέτειες καί τά ναυάγια τῆς 
ζωῆς τους, ἐπιστρέφουν στόν Θεό.

Οἱ θρησκευόμενοι βέβαια εἶναι οἱ ἄν-
θρωποι πού ἔχουν μιά ἠθική σοβαρότητα, 
ὅμως δυστυχῶς κάποτε καί μιά ἀπίστευ-
τη στενότητα στήν καρδιά τους, ἡ ὁποία 
κινδυνεύει νά τά ἀκυρώσει ὅλα. Εἶναι 
ἀνίκανοι νά συγχωρήσουν καί νά ἀπο-
δεχθοῦν τήν ἀπόρριψη τῶν ἄλλων. Δέν 
μποροῦν νά δημιουργήσουν ἕναν χῶρο 
κοινό, ἕναν κοινό τόπο συνάντησης μέ 

τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου καί αὐτός ὁ 
τόπος δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλος ἀπό τό 
σπίτι τοῦ πατέρα, δηλαδή τήν Ἐκκλησία. 
Καί τότε ἡ Ἐκκλησία δέν γίνεται ἀγκα-
λιά πού χωράει ὅλους, ἀλλά φυλακή πού 
πνίγει αὐτούς τούς ἴδιους. 

Ἡ θρησκευτική ζωή, λοιπόν, κρύβει 
παγίδες πολλές. Στόν ἀπομονωτισμό της 
ἀπό τήν παρεμβολή τοῦ κόσμου καθώς 
ἀμύνεται ἀπό τή δίνη τῆς ἁμαρτίας καί 
τῆς ἀποστασίας του, τυλίγει τούς ἀνθρώ-
πους της μέ τό δίχτυ μιᾶς ψευδαίσθησης 
αὐτάρκειας καί ἀνωτερότητας. Αὐτό τό 
δίχτυ τούς ἐμποδίζει νά ἀνακαλύψουν 
τή φτώχειά τους καί τή γυμνότητά τους. 
Καί αὐτοί εἶναι ἐκτός ἑαυτοῦ, ὅπως οἱ 
ἄνθρωποι τοῦ κόσμου. Ὅμως τό τραγικό 
εἶναι ὅτι δέν τό γνωρίζουν.

Νά γιατί δέν μποροῦμε νά ποῦμε ποῦ 
βρισκόμαστε. Μπορεῖ νά εἴμαστε ἐκτός 
ἑαυτοῦ, ἀλλά νά μήν τό ἀντιλαμβανό-
μαστε. Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος λέει: «ὁ 
ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, κρεῖττόν ἐστιν τοῦ 
ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους» εἶναι 
ἀνώτερος αὐτός πού κατάφερε νά δεῖ 
τόν ἑαυτό του. Αὐτός ἐκεῖ στά βάθη τῆς 
ψυχῆς του δέν ἀνακάλυψε κάποιον ἄγ-
γελο, κάποιον ἅγιο ἀλλά αὐτόν τόν ἴδιο 
τόν Θεό. Ἄλλωστε ὁ Θεός εἶναι μέσα 
στόν κάθε ἄνθρωπο, ὅμως ἐμεῖς πολλές 
φορές, βρισκόμαστε ἔξω ἀπό τόν ἑαυτό 
μας. Μόνο ὅταν ἐπιστρέψουμε στόν ἑαυ-
τό μας, «εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθόντες», τότε 
θά βροῦμε τόν Θεό νά μᾶς περιμένει.
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ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Εἰσαγωγή στό Κανονικό Δίκαιο καί τήν 
Κανονική Οἰκονομία (Α΄)

Εἰσοδική ἀπόπειρα…
«τοῦ κατανοῆσαι ἡμᾶς τὴν Κανονικὴν Οἰκονομίαν»

(Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης/Κανόνας 1-383 μ.Χ.).
 

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Δ. Παπαθωμᾶ
Καθηγητοῦ Κανονικοῦ Δικαίου Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Ἀνταποκρινόμενος στούς ἐντευξο-
μένους τοῦ παρόντος περιοδικοῦ 

Ἐφημέριος, θά ἀκολουθήσει, μέ τή χάρη 
τοῦ Θεοῦ, μία σειρά ἀπό λακωνικά με-
λετήματα-κεφάλαια κανονογνωσίας καί 
Κανονικῆς Οἰκονομίας (ἅγιος Γρηγόριος 
Νύσσης), τῆς ἐπονομαζόμενης σήμερα μέ 
τόν καθιερωμένο ἀντιδάνειο ρωμαιοκα-
θολικό ὅρο «Κανονικό Δίκαιο». Ἕνας 
ἀπό τούς λόγους τοῦ αἰτήματος σχετίζε-
ται μέ τό γεγονός ὅτι αὐτό τό ἐπονομα-
ζόμενο μόλις κατά τούς δύο τελευταίους 
αἰῶνες (μέσα 19ου-21ος αἰ.) «Κανονικό 
Δίκαιο» στήν καθ’ ἡμᾶς Ὀρθόδοξη Ἀνα-
τολή ἐμφανίζεται ὡς σύστημα Δικαίου 
χωρίς νά εἶναι ἕνα τέτοιο σύστημα, πα-
ρουσιάζεται ὡς Δίκαιο χωρίς νά εἶναι Δί-
καιο, καί προβάλλεται ὡς νομικιστικό ἤ 
ἠθικιστικό περίγραμμα τοῦ «Ἐκκλησια-
στικοῦ Ὀργανισμοῦ», χωρίς νά διαθέτει 
οὔτε καθ’ ὑπόνοιαν, ὅπως θά διαφανεῖ 
παρακάτω, νομικιστικό ἤ ἠθικιστικό πε-
ριεχόμενο καί, ἐξυπακούεται, ἡ Ἐκκλη-
σία, τό Σῶμα Χριστοῦ, τό Ἐκκλησιακό 
Σῶμα, δέν ἀποτελεῖ ἐπ’ οὐδενί «Ἐκκλη-

σιαστικό Ὀργανισμό», ὅπως τό ἐνατενί-
ζει σπουδαστικά τό Ἐκκλησιαστικό Δί-
καιο τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης στίς Νομι-
κές Σχολές τῆς Ἑλλαδικῆς ἐπικράτειας. 
Καί τέλος, ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησιακή Ἐκκλη-
σία διαθέτει Συλλογή Ἱερῶν Κανόνων 
καί ὄχι συστημικό Κώδικα «Κανονικοῦ 
Δικαίου». Γίνεται ἡ παροῦσα διευκρίνι-
ση ἐξ ἀρχῆς, ἔτσι ὥστε ὁ ἐν χρήσει ἀκόμη 
ὅρος «Κανονικό Δίκαιο» νά ἐκλαμβάνε-
ται μέ τήν ἀρχική καί πατερική ἔννοιά 
του, πού εἶναι ἡ Κανονική Οἰκονομία, 
καί ὄχι μέ τή διολισθητική ἔννοια πού 
κυριαρχεῖ σήμερα στό ὀρθόδοξο στερέ-
ωμα ἀνά τήν Οἰκουμένη, αὐτήν τῆς μίας 
ἐπί μέρους μορφῆς «Ἐκκλησιαστικοῦ 
Δικαίου», τήν ὁποία ἐπέβαλαν οἱ ἐκκλη-
σιαστικολόγοι τοῦ Νομικοῦ χώρου τῆς 
Πολιτείας καί στήν Ἐκκλησία.

Πράγματι, Κανονική Οἰκονομία εἶναι 
ὁ ὅρος πού εἰσάγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
Νύσσης γιά τήν ἐπιχειρούμενη Οἰκονο-
μία τῆς Ἐκκλησίας στή σωτηριολογική 
πρόσληψη τῶν λαῶν μέσα στήν Ἱστορία 
(Γρηγόριος, Ἐπίσκοπος Νύσσης, Ἐπιστο-
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λὴ Κανονικὴ πρὸς Λητόιον, ἐπίσκοπον 
Μελιτίνης [Κανόνας 1]-383 μ.Χ., βλ. Σύ-
νταγμα Ράλλη-Ποτλῆ, τ. 4, σ. 295, καί 
Πηδάλιον, σ. 651) καί, κατ’ ἐπέκταση, 
γιά τό θεολογικό γνωστικό ἀντικείμενο, 
πού λαθεμένα ἀκούει σήμερα στό ὄνομα 
«Κανονικό Δίκαιο» (sic), ἀπό τόν ἀντι-
δάνειο ὅρο "Jus Canonicum". Ὁ γρηγορια-
νός ὅρος δέν υἱοθετήθηκε τελικά ἀπό τήν 
Ὀρθόδοξη Κανονική Παράδοση τῶν δύο 
τελευταίων αἰώνων στίς Θεολογικές μας 
Σχολές, ὅταν ἐπικράτησε ἡ ἀτυχής καί 
σιωπηρή εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτη Ζά-
ρας Νικοδήμου Μίλας: Τό Ἐκκλησιαστι-
κόν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας (Ζάρα τῆς Δαλματίας, 1890). 
Ὡστόσο, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ἤδη 
ἀπό τήν ἐποχή του (4ος αἰ.) μιλᾶ σαφῶς 
γιά Κανονική Οἰκονομία καί καλεῖ τούς 
ἐπισκόπους της Ἐκκλησίας πρός «τό κα-
τανοῆσαι ἡμᾶς τὴν κανονικὴν οἰκονο-
μίαν» (καν. 1), καί τή νοηματοδοτεῖ μέ 
αὐτό πού ἡ ἴδια ἐπαγγέλλεται. Γι᾽ αὐτό, 
προτείνουμε ἔστω καί τήν ὕστατη ἐτούτη 
ὥρα, τήν υἱοθέτηση τοῦ ὅρου «Κανονι-
κή Οἰκονομία» γιά τή μελέτη, τή σπουδή 
καί τά ὅποια ἀκαδημαϊκά μαθήματα τῆς 
Κανονικῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, 
αὐτό πού συνιστᾶ ἕναν ἄλλο, ἐπίσης, ὅρο, 
ὁ ὁποῖος προσιδιάζει σέ αὐτό πού ἀπαρ-
τίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες ὡς ἕνα ὑπαρκτό 
σῶμα μίας νοητῆς καί αἰσθητῆς πραγμα-
τικότητας, ὡς μία Συλλογή Ἱερῶν Κανό-
νων, τό Σῶμα Κανόνων (Corpus Canonum) 
τῆς Ἐκκλησίας (883), ὁ πυρήνας τοῦ [4ου] 
Κανονικοῦ Corpus τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως 
θά ἀναλυθεῖ καί παρακάτω.

Ἡ παροῦσα σειρά κανονικῶν τομῶν 
στοχεύει μεταξύ ἄλλων νά εἰσαγάγει τόν 

ἀναγνώστη στίς βασικές κανονικές ἀρχές 
τῆς σπουδῆς τῆς Κανονικῆς Οἰκονομίας 
καί τῆς σιαμαίας σέ αὐτήν Ποιμαντικῆς 
Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί στό 
θεολογικό, ἱστορικό καί ἐσχατολογικό 
τους ὑπόβαθρο. Νά ἀποκτήσει ἀκόμη τίς 
εἰδικές καί ἀποκλειστικές ἐκεῖνες ἐμπει-
ρίες, τίς σχετικές μέ τήν καθολικότητα 
καί τήν ὀντολογία τῆς Ποιμαντικῆς Δια-
κονίας τῶν λαῶν μέσῳ τῆς μελέτης τῶν 
Κανονικῶν Πηγῶν καί τῶν ἐσχατολογι-
κῶν ἐνατενισμῶν τους.

Ἐπίσης, οἱ ὑπό παρουσίαση θεματικές 
τῆς Κανονικῆς Οἰκονομίας καί τῆς Ποιμα-
ντικῆς Θεολογίας καλύπτουν συνολικά, 
ἀπό ἄποψη μελέτης, ἔρευνας, σπουδῆς 
καί ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, τό εὐρύ φάσμα 
τῶν δύο χιλιετιῶν, μέ σαφῆ κατ’ ἀρχάς 
ἐπικέντρωση στίς Πρωτοκανονικές καί 
τίς μετέπειτα ad hoc Κανονικές Πηγές 
πού ἀναδύθηκαν συνοδικά στήν πρώτη 
χιλιετία, τή χιλιετία τῆς κανονογέννησης, 
μέ εἰσαγωγικά καί ἱστορικά προλεγόμε-
να σέ αὐτήν, γιά νά μελετηθοῦν στή συνέ-
χεια οἱ κανονικές προεκτάσεις καί ἀπορ-
ροές της στό ἐνασκούμενο ποιμαντικό 
πεδίο καί τήν ἐν γένει Διαποίμανση τῶν 
λαῶν, καθώς καί οἱ σύγχρονες ποιμαντι-
κές ἀντιστοιχήσεις τους.

Καί ἀκόμη, ἡ παροῦσα σπουδή ἀπο-
σκοπεῖ στήν ἐνδελεχῆ ἐξέταση τῶν χαρα-
κτηριστικῶν τῆς Κανονικῆς Παράδοσης 
τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Κανονικῆς Οἰκονο-
μίας καί τῆς Κανονικῆς Θεολογίας, κα-
θώς καί στή μεταξύ τῶν δεδομένων τους 
σύγκριση στό πεδίο ἐφαρμογῶν, μελέτης 
καί ἔρευνας τῆς ἀντίστοιχης Ποιμαντικῆς 
Θεολογίας καί τῆς Ποιμαντικῆς Διακονί-
ας. Εἰδική βαρύτητα δίδεται στήν ἀδιάρ-
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Σαντορίνη, 1911
(φωτογραφία: Frédéric Boissonnas)

ρηκτη σχέση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς 
Ποιμαντικῆς πράξης.

Καί, τέλος, τά παρόντα σημειώματα 
θέλουν νά δώσουν προτεραιότητα σέ ἕνα 
κύριο καί καίριο γεγονός ὅτι ἡ ὕπαρξη 
κανόνων στήν Ἐκκλησία δέν ὁδηγεῖ τούς 
πιστούς σέ νομικισμούς καί ἠθικισμούς, 
ἀλλά ἀντίθετα οἱ κανόνες αὐτοί δημιουρ-
γοῦν τό ὑπόβαθρο γιά ὀντολογικές δια-
προσωπικές σχέσεις καί γιά μία δόκιμη 
ἐσχατολογική πορεία.

 Ὁλοκληρώνοντας αὐτό τό εἰσοδικό κε-
φάλαιο στήν Κανονική Οἰκονομία, ὀφεί-
λουμε νά τονίσουμε ὅτι πρόκειται τόσο 
γιά ἕναν τομέα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας 
ὅσο καί γιά μία πτυχή τῆς Θεολογικῆς μας 
Ἐπιστήμης πολύ παρεξηγημένων καί κα-

θημαγμένων. Μέ ἄλλα λόγια, πρόκειται, 
δίκην παραδείγματος, γιά κάτι τό πολύ 
ὄμορφο, τό πολύ εὔμορφο, γιά νά θυμη-
θοῦμε τήν ἀρχική του ἀρχαιοελληνική ἔν-
νοια καί προέλευση. Μόνο πού ἐπάνω σέ 
αὐτό τό ἐκκλησιακό εὔμορφο προστέθη-
καν ἐπιχωματώσεις διά μέσου τῶν αἰώνων 
καί ἐπικάθησαν –ἄς ἐπιτραπεῖ ὁ ὅρος– κά-
ποια ξένα σώματα καί «ἔμπλαστρα»!…, 
μέ ἀποτέλεσμα ἡ Κανονική Οἰκονομία, 
γιά νά …περισωθεῖ, ἔγινε δίκαιο… καί 
ἀπέκτησε ἔτσι μία ἀποκρουστική εἰκόνα 
καί μορφή… Μόλις, ὅμως, τῆς ἀφαιρεθοῦν 
τά … «ἔμπλαστρα», τότε θά διαφανεῖ ὄχι 
μόνον ἡ πραγματική διάσταση τοῦ ἐκκλη-
σιακοῦ εὔμορφου, ἀλλά καί τό ἀνεξίτηλο 
ὀντολογικό του περιεχόμενο…
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Τολμηρές καί σωτήριες οἰκονομίες 
Ἀρχιμ. Βαρνάβα Λαμπροπούλου 

Ἡ Ἐκκλησία, ὑπακούοντας στήν 
ἐντολή τοῦ Χριστοῦ νά ἀγω νιᾶ καί 

νά ἀσχολεῖται γιά τό ‒ἔστω‒ ἕνα πλανη-
θέν πρόβατο περισ σότερο ἀπό τά ἐνε-
νηνταεννιά, καλεῖ τούς ποιμένες Της ὄχι 
ἁπλῶς νά εὔχονται γιά τήν ἐπι στροφή 
τους ἀλλά νά ψάχνουν στά πιό ἀπό-
κρημνα μέρη, καί νά ματώνουν χέρια 
καί πόδια στίς πέτρες καί στά ἀγκά θια, 
γιά νά περιμαζέψουν τό χαμένο πρόβα-
το, μιμούμενοι τόν Ἀρχι ποί μενα Χριστό, 
ὁ Ὁποῖος «δακτύλους θείους ᾑμάτωσε, 
φονικῆς χειρὸς τὸν Ἀδὰμ ἐξαιρού μενος». 
Τό μάτωμα τῶν χεριῶν (καί ὄχι μόνο) 
στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα λέγεται 
«οἰκονομία».

Πόσο καί μέ ποιό κριτήριο ἀσκεῖται 
αὐτή ἡ «οἰκονομία» φαί νε ται καθαρά 
στήν Α´ Κανονική Ἐπιστολή τοῦ Μεγά-
λου Βασι λείου πρός τόν ἅγιο Ἀμφιλόχιο 
Ἰκονίου. Ἐκεῖ ὁ Μέγας Βασί λειος προ-
βλη μα  τιζόμενος ‒ἀνάμεσα στά ἄλλα‒ ἄν 
θά πρέπει νά ἀναβα πτίζονται οἱ Ἐγκρα-
τῖτες, παρά τήν ἀρχικά αὐστηρή στάση 
του, φοβούμενος «μὴ τῇ καθόλου οἰκονο-
μίᾳ ἐμπόδιον ἔσεσθαι τοῦτο», ὑποτάσ-
σει τήν προ σωπική του γνώμη «τοῖς 
οἰκονομήσασι τὰ καθ’ ἡμᾶς Πα τρά σιν», 
καί συμφωνεῖ νά γίνονται δεκτοί διά χρί-
σματος «ΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Α ΚΡΙ ΒΕΙΑΝ 
ΟΚΝΗΡΟ ΤΕ ΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΙΗΣΩ-
ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΑΙ Τῌ ΚΑ-
ΘΟ ΛΙΚῌ ΕΚ ΚΛΗΣΙᾼ». Αὐτό εἶναι τό 

κριτήριο καί ὁ στόχος: Πῶς θά γίνουν 
οἱ ἐκτός τῆς μάνδρας προθυμότεροι νά 
προσέλθουν στή Μία Ἐκκλησία.

Καί ἐνῶ ὁ ἅγιος «ζορίζεται» γιά νά δε-
χθῆ μέ χρῖ σμα τούς ὑπ’ αὐτοῦ χαρακτη-
ριζομένους ἁπλῶς ὡς «σχισματι κούς» 
Ἐγκρατῖτες καί Καθαρούς, ἡ Β΄ Οἰκου-
μενική Σύνοδος (ζ´ Κανόνας) ἀνοίγει πιό 
πλα τιά τήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας καί 
δέχεται μέ ἁπλό χρῖσμα ἀκόμα καί αἱρε-
τικούς τῆς «κλάσεως» τῶν Ἀρεια νῶν καί 
τῶν Μακε δο νια νῶν, δηλαδή κάτι σάν 
τούς σημερινούς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχω-
βᾶ». Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ἡ Β´ Οἰκουμε-
νική Σύνοδος τολμάει νά προχωρή σει καί 
σέ μιά «οἰκο νομία», πού ἐπηρεάζει καί 
τή διατύπωση τοῦ δό γμα τος.

Πρῶτος διδάξας, βέβαια, κι ἐδῶ εἶναι 
ὁ Μέγας Βασίλειος, πού εἶχε τολμήσει 
νά ἀντικαταστήσει τόν ὅρο «ὁμοούσιος» 
μέ τή φράση «ὅμοιος κατ’ οὐσίαν ἀπα-
ραλλάκτως», γιά νά προσελκύσει τούς 
Ὁ μοι   ου σιανούς. Ἐνῶ, λοιπόν, γιά 56 
ὁλόκληρα χρόνια, μετά τήν Α´ Σύ νοδο, οἱ 
ὀρθό δο ξοι ζοῦ σαν ἕνα ἀδυσώπητο διωγ-
μό ἀπό τούς ἀ ρειανούς, καί προ τι μοῦ σαν 
νά τούς κόψουν τό κεφάλι, παρά νά κό-
ψουν οἱ ἴδιοι ἀπό τήν ὁμολογία τους τή 
λέξη ‘ὁμο ού σιος’, ξα φνικά, στή Β´ Οἰκου-
μενική Σύνοδο, παρακάμπτουν τήν πο-
λύπαθη αὐτή λέξη. Συνειδητά παραμερί-
ζουν ἕνα ὅρο, πού ἐξέφραζε κατά τρόπο 
τέλειο τή δογματική ἀκρίβεια, κάνοντας 
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οἰκονομία σέ διατύπωση δόγ μα τος, μόνο 
καί μόνο, γιά νά διευκολυνθῆ ἡ ἐπιστρο-
φή στήν Ἐκκλησία τῶν καλῆς διαθέσεως 
Μακε δο νιανῶν-Πνευματομάχων. Αὐ τή τή 
χριστομίμητη οἰκονομία τήν ἀπο δέ χθηκε 
ὁλόψυχα καί ὁ στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ἔφθα-
σαν οἱ ἀπολλιναριστές νά τό «παίξουν» 
σοῦπερ-ὀρθό δοξοι καί ὑπέρ μα χοι τοῦ 
«ὁμοουσίου», καί νά τόν κατηγοροῦν ὅτι 
πρόδωσε τήν πί στη.

Ἀξιομνημόνευτο εἶναι καί τό παρά-
δειγμα τοῦ ἀββᾶ Λώτ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο 
δέν ἔδιωξε ἕνα γέροντα ὠριγενιστή, πού 
τοῦ ζήτησε ἕνα κελ λάκι, ἀλλά καί τοῦ 
ἔστελνε ἐπισκέπτες, γιά νά τόν συντρο-
φεύουν ὅταν ἦταν ἄρρωστος, μέ κίν δυνο 
νά κολλήσουν οἱ γείτονες καί στόν ἀββᾶ 
Λώτ τή «ρετσινιά» τοῦ ὠρι γενιστῆ. Καί 
μάλιστα ὅταν ζήτησε συμβουλή γι’ αὐτό 
τό θέμα ἀπό τόν ἀββᾶ Ἀρσένιο, ἀκόμη 
καί ὁ Μέγας Ἀρσένιος τοῦ εἶπε νά μήν 
τόν διώξει (ὡς θά τόν ἐδίωκαν σημε ρι νοί 
ζη λω τές τινες ὡς «μίασμα» καί ὡς «λύ-
κον βαρύν»), ἀλλά νά τοῦ δείξει ἀγάπη 
μέ τήν ἐλπίδα τῆς διορθώσεώς του καί 
ἁπλῶς νά τοῦ συστήσει νά μή συζητεῖ μέ 
τούς ἄλλους τά τοῦ Ὠριγένους.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζουν 
ἄριστα τήν παθολογία τῶν αἱρετικῶν. 
Γνωρίζουν ὅτι οἱ πλανηθέντες ἀδελφοί 
κατέχονται ἀπό ζῆλον οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν 
ζῆλον ψυχικόν «ταμ που ρώνονται» πίσω 
ἀπό ἕνα ἄρρωστο συναι σθη ματισμό, πού 
δέν «πέφτει» οὔτε μέ πετρο βό λημα ἄρι-
στα δομημένων ἀποδει κτι κῶν προτάσε-
ων καί ἐπιχει ρη μάτων. 

Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία, πάντοτε δια-
κριτικά καί χωρίς ποτέ νά προδίδει τήν 
οὐσία τῆς πίστεως, δοκιμάζει τήν ἄσκη-
ση τῆς συγκα τά βασης καί τῆς οἰκονο-
μίας. Καί παίρνει τέτοια «ρίσκα», γιά 
νά βγάλει ἀπό τά ἀγκάθια τῆς πλάνης 
τά πρόβατά Της. Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει 
ὅτι τό πληγωμένο πρόβατο, δέν ἐπι στρέ-
φει στήν Ἐκκλησία, ἐπειδή τοῦ λείψανε 
τά ἐγχειρίδια Δογμα τι κῆς ἤ τά Συν τά-
γματα τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Καί, ἀκόμη, 
ὅτι ὁ Θεός ἀπεκά λυψε στόν Ἠ σαΐα ὅτι ἡ 
ἀγκαλιά τοῦ ποιμένα (Ἐκκλησίας) πρέ-
πει νά εἶναι πιό ζε στή ἀπό τή μητρική 
ἀγκαλιά (Ἠσ. 49, 15). 

Γνωρίζει ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία ὅτι τό 
ξεστράτισμα τοῦ «θύματος» σέ θανάσι-
μους ἐναγκαλισμούς μέ τούς αἱρετικούς, 
ξεκι νά ει ἀπό τή νοσηρή ἐπιμονή του νά 
καθορίζει ἐγωιστικά μόνος του, καί νά 
ψάχνει γιά τήν «ἀγά πη» πού τόν βολεύ-
ει καί ὄχι γιά τήν Ἀγάπη πού τόν σώζει. 
Πολύ σωστά γράφτηκε: «Τό νά ἀναζητᾶ 
κανείς τήν ἀγάπη, μέ τήν προϋ πόθεση 
ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ μιά εὐχαρίστηση, πού 
καθορίζεται ἀποκλειστικά ἀπό τόν ἴδιο, 
εἶναι μιά σοβαρότατη δια στρο φή τοῦ 
ἀνθρώπου» (Kenneth J. Gergen, Ὁ Κο-
ρεσμένος Ἑαυτός, μτφ. Ἀλέξης Ζῶτος, 
Ἀθήνα: Ἑλληνικά Γράμ ματα 2009, σ. 
299).

Αὐτό πού ἔχει ἀνάγκη τό πλανεμέ-
νο πρόβατο, εἶναι ὄχι ὁ ὁποιοσ δή πο τε 
«βομβαρδισμός ἀγάπης», πού χαϊδεύει 
τά πάθη καί κολακεύει τόν ἐγωκεντρι-
σμό τοῦ θύματος, ἀλλά ἡ σώζουσα ἀγά-
πη τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου.



Τεῦχος 1ον 31Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2019

TΟ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΛΑΙΟΝ

Ὁ Ἔσχατος Προφήτης στό Ἕβδομο μίλιο
Σταύρου Γουλούλη

Δρος Βυζαντινῆς Τέχνης

Ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Προδρό-
μου (7η Ἰαν.) ὡς παράρτημα τῆς 

δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων εἶναι 
ἡ πιό ἐπίσημη ἀπό τίς ἄλλες, τή Σύλληψη 
(23 Σεπτεμβρίου), τό Γενέσιο (24 Ἰου-
νίου) ἴσως καί τήν Ἀποτομή (29 Αὐγού-
στου, ἡμέρα πού σχετίζεται μέ τήν Πρω-
τοχρονιά τοῦ αἰγυπτιακοῦ ἔτους). Ἀλλά 
ἡ κατηγορία τῶν ἡμερομηνιῶν αὐτῶν 
συναρτᾶται ἀπό τόν κύκλο ἑορτῶν τοῦ 
Χριστοῦ (Ἐνσάρκωση: 25 Μαρτίου, Γέν-
νηση: 25 Δεκεμβρίου, 6 Ἰανουαρίου στήν 
Άνατολή), ἐφ᾽ ὅσον ὁ Ἰωάννης ἦλθε στή 
ζωή ἕξι μῆνες πιό πρίν [πρβλ. Λκ. 1.26]. 
Προηγεῖται καί στή δημόσια ἐμφάνιση 
ἑτοιμάζοντας ὡς ἄλλος Ἄγγελος τήν ὁδό 
τοῦ Κυρίου (Μκ. 1.2-3. Λκ. 3.4-6). Στήν 
ἴδια σειρά ἐντάσσονται καί οἱ ἑορτές τῶν 
Εὑρέσεων τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου: 
στίς 24 Φεβρουαρίου (Α΄ και Β΄ Εὕρεση) 
καί στίς 25 Μαΐου ἡ Γ΄ Εὕρεση. 

Ὑπάρχει ὅμως καί μία ἄλλη γραμμή 
ἑορτῶν τοῦ Προδρόμου πού ἔχει νά κάνει 
μέ τήν τιμή τῶν λειψάνων του στή ρωμαϊ-
κή Ἀνατολή, πρώτιστα τή μεταφορά τους 
στήν Κωνσταντινούπολη, τήν ἔνταξή τους 
στόν κόσμο τῶν βυζαντινῶν Ἀνακτόρων. 
Τό Πασχάλιο Χρονικό (ἔκδ. Βόννης, σ. 
564. PG 92, 773-774) ἀναφέρει ὅτι στίς 18 
Φεβρουαρίου 391 ὁ Θεοδόσιος Α΄ ἐτέλε-
σε τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ Προδρόμου 

στό Ἕβδομον.1 Ἡ κάρα τοῦ ἁγίου είχε 
εὑρεθεῖ προηγουμένως στήν Κύζικο καί 
κατόπιν μεταφέρθηκε στή Χαλκηδόνα, 
στήν ἀπέναντι ἀκτή τῆς Κωνσταντινού-
πολης2. Ἔτσι ὁ Ιωάννης γίνεται προστά-
της τῆς Κωνσταντινουπόλεως,3 ἕνας νέος 
προστάτης ἄγγελος.4 [Στήν Κωνσταντι-
νούπολη θά ὑπάρξουν 34 περίπου ναοί, 
οἱ περισσότεροι ἀπό κάθε ἄλλον ἅγιο.5] 

 Ἀλλά ὁ ναός τοῦ Προδρόμου στό 
Ἕβδομον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ξε-
περνοῦσε τήν πρωτεύουσα ὡς πόλη, ἄγ-
γιζε τήν αὐτοκρατορία. Πιθανόν ἦταν ὁ 
παλαιότερος ναός ἤ τουλάχιστον ὑπῆρξε 
τέτοιος μέ τόν ὁποῖο συνδεόταν ἐπίσημα 
ἡ στρατιωτική πολιτική τῶν Βυζαντινῶν 
αὐτοκρατόρων. Ἐδῶ ἦταν τά μεγάλα 
στρατόπεδα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
τά ὁποῖα εἶχαν ἀναπτυχθεῖ στό ἕβδομο 
μίλιο ἀπό τό κέντρο της, μετά τά τείχη 
καί τή Χρυσῆ Πύλη πού ὁδηγοῦσε στόν 
δρόμο πρός Θράκη. Ἐξοῦ καί ἡ ὀνομασία 
«Ἕβδομον». Ὅπου ἄρχιζαν καί τελείω-
ναν ὅλα. Μέχρι τόν 9ο αι. ἐδῶ τελοῦντο 
οἱ ἀναγορεύσεις τῶν αὐτοκρατόρων.6 

Ἀπό τόν δρόμο αὐτό ἐπέστρεφαν γιά νά 
καταλήξουν στό κέντρο τῆς πόλεως, τή 
στήλη τοῦ Κωνσταντίνου στό Φόρουμ 
καί τήν Ἁγία Σοφία οἱ αὐτοκράτορες μέ 
τόν στρατό τους μετά ἀπό νικηφόρες ἐκ-
στρατεῖες. 
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Ὡς πρός τήν ἡμερομηνία τῶν ἐγκαινίων 
τοῦ ναοῦ στό Ἕβδομον (18/2) παρατη-
ρεῖται ὅτι εἶναι ἡ ἑπόμενη ἀπό τή ρωμα-
ϊκή γιορτή Quirinalia (17/2). Ὁ Quirinus/
Κυρίνος ἦταν πολεμικός θεός τῆς Ρώμης, 
πού ταυτίσθηκε μέ τόν oἰκιστή της Ρω-
μύλο ἤ τόν πατέρα του Mars/Άρη, δη-
λαδή ἀφορᾶ τήν ἀρχετυπική οἰκογένεια 
τῆς Ρώμης.7 Στά ρωμαϊκά ἐγκαίνια πού 
συνήθως κρατοῦσαν δύο ἡμέρες, τήν πα-
ραμονή (17/2) θά ἦταν ἡ ἐπίσημη εἴσοδος 
στό τέμενος, ἡ λειτουργία τοῦ χώρου, καί 
στίς 18 Φεβρουαρίου ἡ κύρια γιορτή, μέ 
τόν συναπτό καθαγιασμό τῆς Θείας Εὐ-
χαριστίας, τά πραγματικά χριστιανικά 
ἐγκαίνια. Μέ δεδομένο ὅτι τό Πάσχα τοῦ 
391 ἔπεφτε στίς 6 Ἀπριλίου, στίς 18 Φε-
βρουαρίου ἦταν ἡ ἀρχή τῆς Τεσσαρακο-
στῆς τήν (Καθαρή) Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑβδο-
μάδας Νηστειῶν. Ἡ ἀρχή νηστείας ἦταν 
ἀφιερωμένη στόν ἔσχατο τῶν προφητῶν, 
στό ἀπόλυτο πρότυπο τῶν νηστευτῶν, 
τώρα καί τῶν στρατιωτῶν. 

Ἡ λογική αὐτή θά εἶχε συνέχεια. Ἡ 
Β´ εὕρεση τῆς Κεφαλῆς τοῦ Προδρό-
μου σύμφωνα μέ τό Πασχάλιο Χρονικό 
[ἔκδ. Βόννης, σ. 591. PG 92, 813-816] 
ἑορτάσθηκε τό 453 στήν Ἔμεσα (Χόμς) 
τῆς Συρίας: «τῇ μέσῃ ἑβδομάδι τῶν νη-
στειῶν».8 Ἀλλά κι ἐδῶ διαπιστώνεται τό 
ἴδιο σκηνικό. Ἡ πόλη αυτή ἦταν ἡ παλαιά 
κοιτίδα τῆς λατρείας τοῦ Sol Invictus, τοῦ 
Ἀήττητου Ἡλίου, ἐπίσης θεοῦ τῶν στρα-
τιωτῶν πού εἰσήγαγε ὁ Αὐρηλιανός στή 
Ρώμη (274). Ἦταν θεότητα, συμβολική 
συνοδός (comes) τοῦ Κωνσταντίου Α΄, 
ἀκόμη καί τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου 
μέχρι μιά ἐποχή! Εἶναι προφανές ὅτι οἱ 
δύο Εὑρέσεις συνάπτονται ἡ μία μέ τήν 

ἄλλη (ἀρχή καί μέση τῆς Τεσσαρακοστῆς) 
καί σχετίζονται μέ τόν ρωμαϊκό (βυζαντι-
νό) στρατό. 

Καί οἱ δύο ἑορτές εἶναι στάσεις, ὁρό-
σημα, στόν μεγάλο δρόμο προετοιμασίας 
πού ἄνοιξε ὁ τελευταῖος προφήτης καί 
ἀσκητής, τόν δρόμο τοῦ στρατοῦ τῆς Ἐκ-
κλησίας, στήν περίοδο τῆς νηστείας, ὅπως 
καί τοῦ βυζαντινοῦ Στρατοῦ στό ἕβδομο 
μίλιο. Ἦταν μία εὐφυέστατη λύση πού 
ἴσως ἀπέδιδε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη 
ἑορτή τοῦ Προδρόμου (Γενέσιο, Ἀποτομή), 
τήν ψυχή τοῦ ἐγκρατευτῆ προφήτη: ἡ ζωή 
του ὅλη, ἡ ἀφιέρωσή του στήν ἔρημο, ἦταν 
μία πορεία προετοιμασίας γιά τήν Ἀπο-
κάλυψη τοῦ Θεοῦ Λόγου, τώρα γινόταν ἡ 
ἀρχή και ἡ κορυφή μιᾶς 40ήμερης πορεί-
ας ἀσκήσεως ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, ἀνώτατο 
πρότυπο καί γιά τή στρατιωτική ζωή. Το 
σημαντικό ὅμως ἦταν ὅτι ἡ ἀσκητική ζωή 
του σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπόλυτα κοι-
νωνική διάσταση τῆς ἀπομονώσεώς του 
στήν ἔρημο, ὅπου ὁδηγοῦσε τόν κόσμο γιά 
περισυλλογή καί μετάνοια, μετέφερε τή 
«Φωνή τοῦ Βοῶντος» σέ νέο περιβάλλον, 
προσδίδοντας νέα διάσταση στή στρατιω-
τική τάξη καί τόν σωτήριο ρόλο της. Ἦταν 
πρότυπο ἐλέγχου πρός κάθε τύραννο ἡγέ-
τη, προστάτη τῆς τιμῆς καί τῆς ἑνότητας 
τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας: εἶχε καταγγεί-
λει δημόσια τόν Ἡρώδη Αντίπα καί τήν 
Ἡρωδιάδα (Μκ. 6.18). Οἱ τύραννοι δεν 
εἶχαν θέση στόν στρατό καί τήν πολιτική!

Τό ὅτι ἐπίσης ὑπῆρξε θύμα, μάρτυρας 
στήν πίστη του, τόν ἀνέβαζε κατακόρυφα 
στή λογική τῶν Ρωμαίων στρατιωτικῶν, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν παλαιότατη παράδοση στήν 
ἀφιέρωση (devotio) ὑπέρ τῆς πατρίδας. 
Ρωμαῖοι μαρτυρίαν ζητοῦσι: Τό νά ἔχει κα-
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A Greek Portfolio)

νείς μία πίστη, ἐθνική ἤ ἄλλη, δέν σήμαινε 
τίποτα, ἄν δέν ἔδινε μαρτυρία μέ πράξεις 
ὅτι ἡ πίστη του ἦταν ζωντανή. Καί ἡ τέ-
λεια μαρτυρία ἦταν να δώσει τή ζωή του 
γι’ αυτή. Ἔτσι ὁ ἔσχατος ἀλλά μείζων τῶν 
προφητῶν (Μτ. 11.11) κυριαρχοῦσε στόν 
στρατιωτικό κόσμο τῆς Νέας Ρώμης (330 
κ.ἑ). Σέ αὐτόν δέν μποροῦσαν νά ὑπάρ-
χουν οἱ παλαιοί καί στενά ἐθνικοί, μυθι-
κοί, ρωμαϊκοί θεοί καί ἥρωες, ἀλλά νέοι, 
οἰκουμενικοί μάρτυρες ὁμολογίας πίστεως 
στόν Θεό καί στίς πνευματικές ἀξίες πού 
διεῖπον τή βασιλική οἰκογένεια, ὅπως ὁ 
Ἰωάννης Πρόδρομος. Ἡ ἐπίσημη ἀλλαγή 
σκυτάλης προτύπου ἀντί αὐτοῦ τοῦ Ρω-
μύλου στό νέο τοῦ Ἰωάννη γινόταν ὁμαλά, 
τιμώντας τόν παλαιό ήρωα: «Ὁ παληός 
εἶναι ἀλλιῶς» στόν Στρατό. Ἀπαιτεῖται 
ἐπίσημη τελετή παραδόσεως-ἀναλήψεως!

Ὁ Ἰωάννης, ὁ μέγιστος καί ἀσκητής 
προφήτης, ἔγινε τό νέο ἀνώτατο στρατι-

ωτικό τιμητικό ἱερό πρόσωπο στόν ἀνα-
νεωμένο κόσμο τοῦ κράτους τοῦ Κων-
σταντίνου (330 κ.ἑ.), ἕνας πνευματικός 
ἀρχιστράτηγος. Ὄχι στή διεξαγωγή τῆς 
μάχης, ὅπου ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ ἦταν 
ἀσυναγώνιστος, ἀλλά γιά τήν προετοι-
μασία, τή δημιουργία τοῦ οἰκουμενικοῦ 
στρατιώτη, τοῦ ἠθικοῦ μαχητῆ ὑπέρ τῆς 
ἀσφάλειας καί ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῆς κοινωνίας. Τό ἐπίθετο «πρόδρο-
μος» πού ἀναφέρεται μόνο μία φορά 
στήν ΚΔ (Ἑβρ. 6.20) χαρακτηρίζοντας 
τόν Ἰησοῦ, εἰσερχόμενον «εἰς τό ἐσώ-
τερον τοῦ καταπετάσματος», πρίν ἀπό 
τούς ἀνθρώπους, προσδιόριζε ὄχι μόνον 
τόν Βαπτιστή τῆς 7ης Ἰανουαρίου, ἀλλά 
καί τόν πρότυπο ἅγιο τῶν στρατιωτῶν 
τοῦ νέου ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ὅπως καί 
τῶν στρατευμένων στελεχῶν Ἐκκλησίας, 
προετοιμάζοντας ἔτσι τήν Ἔσχατη Πα-
ρουσία του Κυρίου. 
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ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Οἱ Ἑπτά Βιβλικές Πόλεις τῶν Ἐπιστολῶν 
τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης

Πρωτ. Σπυρίδωνος Λόντου
Ἐφημ. Παρεκκλησίου Ἁγίου Παντελεήμονος Βουλιαγμένης

Ὑποψ. Διδάκτορος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Στή στήλη τοῦ περιοδικοῦ μας «Βιβλι-
κές πόλεις καί τοποθεσίες» τή νέα 

χρονιά θά ἀσχοληθοῦμε μέ τίς ἑπτά βι-
βλικές πόλεις καί τίς ἐκκλησίες τους, πού 
ἀναφέρονται στό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκά-
λυψης τοῦ Ἰωάννου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ 
τήν κατακλεῖδα ὅλης τῆς Ἁγίας Γραφῆς1. 
Τό νόημα τῆς ἱστορίας τοῦ θεσπέσιου 
αὐτοῦ βιβλίου εἶναι ἡ ἀμφίρροπη πάλη 
μεταξύ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῶν 
ἀντιθέων δυνάμεων αὐτοῦ του κόσμου, ἡ 
ὁποία θά καταλήξει στόν ὁριστικό θρί-
αμβο τοῦ Χριστοῦ, τήν ὑπερνίκηση τοῦ 
κακοῦ καί τήν ἐπικράτηση τῆς αἰώνιας 
μακαριότητας τῶν πιστῶν ἐν τῷ Θεῷ2. 
Σκοπός δέ τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ προπαρα-
σκευή τῶν πιστῶν ἐν ὄψει της Δευτέρας 
Παρουσίας, μέ τίς θλίψεις πού θά προη-
γηθοῦν αὐτῆς, καί τήν παρότρυνση ἀπό 
τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη γιά ἐγρήγορση 
καί μετάνοια3. 

Τό βιβλίο ξεκινᾶ μέ τήν εἰσαγωγική 
ὀπτασία, ὅπου ἐμφανίζεται στόν Ἰωάν-
νη μεγαλειώδης ἡ θεανδρική μορφή τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ παραγγέλλει νά 
συγγράψει τό βιβλίο: 

«Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ 
συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ 
καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, ἐγενόμην 

ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἐγενόμην ἐν πνεύματι 
ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα φωνὴν 
ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγού-
σης˙ ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ 
πέμψον ταῖς ἑπτά ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφε-
σον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον 
καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ 
εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν» 
(Ἀποκ. 1,9-11).

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, εὑρισκόμε-
νος στήν Πάτμο σέ κατάσταση ἔκστασης, 
ἀκούει τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, ὡς σάλ-
πιγγα, νά τόν προστάζει ὅ,τι βλέπει νά 
τά γράψει καί νά τά ἀποστείλει στούς 
ἀγγέλους (ἐπισκόπους) τῶν ἑπτά Ἐκ-
κλησιῶν τῆς Ἀσίας. 

Ὁ Εὐαγγελιστής κατά τή διάρκεια τῆς 
ὀπτασίας γυρίζει καί βλέπει ἑπτάφωτη 
λυχνία καί ἀνάμεσα τῶν λυχνίων τόν 
«υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου»: «Καὶ ἐκεῖ ἐπέ-
στρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει 
μετ᾿ ἐμοῦ καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ 
λυχνίας χρυσᾶς, καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ 
λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυ-
μένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς 
τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν» (Ἀποκ. 1,12-
13). Ἀκολουθεῖ ἡ περιγραφή τοῦ Μεσσία, 
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ἡ διαβεβαίωση στόν Ἰωάννη ὅτι εἶναι «ὁ 
πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος» καί ἡ ἐπεξήγη-
ση τοῦ ὁράματος ἀπό τόν ἴδιο τόν Μεσ-
σία: «οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ 
ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ 
ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν» (Ἀποκ. 1,20β). 

Ἡ ἑπτάφωτη λυχνία ὑπενθυμίζει τή 
σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καθώς καί τόν 
Ναό τοῦ Σολομώντα καί συμβολίζει ἐδῶ 
τίς ἑπτά Ἐκκλησίες, ἡ δέ παράσταση τοῦ 
Μεσσία ὡς «υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» προ-
έρχεται ἀπό τό ὅραμα τοῦ προφήτη Δα-
νιήλ (Δαν. 7), οἱ δέ ἀστέρες, οἱ ἄγγελοι 
τῶν ἑπτά Ἐκκλησιῶν, εἶναι οἱ Ἐπίσκο-
ποί τους. 

Ἡ φανέρωση αὐτή, μέ τήν ὁποία ὁ 
Χριστός εἰσάγεται στήν ἀρχή κιόλας 
τοῦ ἔργου ὡς ἀδιαμφισβήτητος κύριος 
τῶν ἑπτά ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων 
τῆς δυτικῆς Μ. Ἀσίας καί κατ᾽ ἐπέκτα-
ση τῆς ἐκκλησίας ὅλης, περιγράφεται 
ἀπό τόν Ἰωάννη μέ χαρακτηριστικά πού 
ταιριάζουν σέ περιγραφές παλαιοδια-
θηκικῶν θεοφανειῶν. Ἀλλά καί ἡ ἐντολή 
συγγραφῆς τοῦ βιβλίου καί ἡ περιγραφή 
τοῦ πλαισίου, μέσα στό ὁποῖο δίνεται, 
ταιριάζει σέ περιστατικό κλήσης παλαι-
οδιαθηκικοῦ προφήτη. Παράλληλα, ἀντι-
στοιχίζεται ἡ ἀποστολή τῶν προφητῶν 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ αὐτή πού ἀνα-
λαμβάνει τώρα ὁ Ἰωάννης, καί αὐτή δέν 
μπορεῖ παρά νά εἶναι ἡ παραμυθία καί 
ἡ οἰκοδομή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Στή δι-
αδικασία αὐτή θεολογικά θέματα ὅπως 
ἡ πρώτη δημιουργία, ὁ παράδεισος, ἡ 
πτώση, ἡ ἐνανθρώπηση, ἡ ἐν Χριστῷ 
ἀναδημιουργία, τελείωση κλπ., συνδέουν 
τό ἔργο μέ τά τρία πρῶτα κεφάλαια τοῦ 
βιβλίου τῆς Γενέσεως4. 

Οἱ πόλεις στίς ὁποῖες θά στείλει τίς 
ἐπιστολές ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶναι: 

Ἔφεσος: Ἡ Ἐκκλησία της εἶναι γνω-
στή γιά τά ἔργα, τόν κόπο, τήν ὑπομονή 
της, τόν διαχωρισμό της ἀπό τούς ἀσε-
βεῖς, ἀλλά καί τήν ἀπώλεια τῆς πρώτης 
ἀγάπης (Ἀποκ. 2,1-7).

Σμύρνη: Ἡ Ἐκκλησία της εἶναι γνωστή 
γιά τή θλίψη καί τή φτώχειά της, ἀλλά 
προβλέπεται νά ὑποστεῖ διωγμό (Ἀποκ. 
2,8-11). 

Πέργαμος: Ἡ Ἐκκλησία της κατοικεῖ 
ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται ἡ «ἕδρα τοῦ Σα-
τανᾶ» ἤ «ὁ θρόνος» του καί πρέπει νά 
μετανοήσει, γιατί ἐπιτρέπει τή δράση 
τῶν ψευδοδιδασκάλων (Ἀποκ. 2,12-17).

Θυάτειρα: Ἡ Ἐκκλησία της ἔχει ἀγά-
πη, πίστη, καλή διακονία καί ὑπομονή, 
ἀλλά κρατᾶ τίς διδασκαλίες ἑνός ψευδο-
προφήτη (Ἀποκ. 2,18-29). 

Σάρδεις: Ἡ Ἐκκλησία της ἔχει καλό 
ὄνομα, ἀλλά τά ἔργα της εἶναι νεκρά, 
προειδοποιεῖται νά ἐπανέλθει στόν Θεό 
μέ τή μετάνοια (Ἀποκ. 3,1-6).

Φιλαδέλφεια: Ἡ Ἐκκλησία της εἶναι 
σταθερή στήν πίστη, κράτησε τό ὄνομα 
τοῦ Θεοῦ καί ὑπέμεινε γιά τό ὄνομά Του 
(Ἀποκ. 3,7-13).

Λαοδίκεια: Τά ἔργα τῆς Ἐκκλησίας 
της εἶναι χλιαρά καί συνιστᾶται ἀμέσως 
νά μετανοήσει (Ἀποκ. 3,14-22).

Οἱ ἐπιστολές ἀπευθύνονται στίς Ἐκ-
κλησίες τῶν πόλεων αὐτῶν τῆς Μ. Ἀσίας, 
ὄχι μόνο γιατί συμπεριλαμβάνονταν στήν 
ἀκτίνα δράσης τοῦ Εὐαγγελιστῆ, ἀλλά 
διότι στήν περιοχή αὐτή μετατέθηκε τό 
κέν-τρο βάρους τῆς χριστιανοσύνης μετά 
τήν καταστροφή τῶν Ἱεροσολύμων τό 70 
μ.Χ.5 
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Στήν κατεστραμμένη ἀπό τόν πόλεμο ἐκκλησιά, Καστρί Πρεβέζης, 1913 
(φωτογραφία: Frédéric Boissonnas)

Οἱ ἐπιστολές ἀκολουθοῦν ἕνα κοινό μο-
τίβο. Ὁ Κύριος ἀπευθύνεται κατ' ἀρχάς 
στόν ἐπίσκοπο (ἄγγελο) κάθε ἐκκλησίας, 
λέγοντας ὅτι γνωρίζει τή διαγωγή καί τόν 
χαρακτήρα του, ἐμμέσως δηλ. ὅλης τῆς 
τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, καί 
ἀναλύει αὐτά πού γνωρίζει γιά τήν κάθε 
μία ἐκκλησία. Στή συνέχεια, διατυπώνε-
ται μία πρόκληση ἤ μία κατηγορία, ἀκο-

λουθούμενη ἀπό μία ὑπόσχεση. Τέλος, καί 
στίς ἑπτά περιπτώσεις περιλαμβάνεται ἡ 
προτροπή: «῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 
Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις». Ὅλες οἱ 
ἐπιστολές καταλήγουν μέ τήν ἔκκληση νά 
ἀκούσουν οἱ Ἐκκλησίες τί λέει τό Ἅγιο 
Πνεῦμα. Κάθε ἐκκλησία πού θά κρατή-
σει τήν πίστη της, θά ἀνταμειφθεῖ ἀπό 
τόν Χριστό.
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ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ

Ὁ σύγχρονος θρησκευτικός συγκρητισμός
Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου 

Ἐπ. Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τό σημερινό μας ἄρθρο θά εἶναι λίγο 
διαφορετικό. Θά ἀναφερθοῦμε ἐν-

δεικτικά σέ προτάσεις καί θέσεις ὀπα-
δῶν τοῦ θρησκευτικοῦ καί νεοεποχίτικου 
συγκρητισμοῦ1. Θά χρησιμοποιήσουμε 
τή δική τους ὁρολογία καί τίς δικές τους 
προτάσεις ἀπό διάφορα ἔντυπα τοῦ χώ-
ρου. Δέν ἔχουν σημασία τά ὀνόματα. Ση-
μασία ἔχουν οἱ θέσεις. Χρησιμοποιοῦμε 
τή φρασεολογία τοῦ χώρου, γιά νά ὑπάρ-
χει ἀμεσότητα ὡς πρός τό εἶδος, τό ὕφος, 
τούς τρόπους καί τούς στόχους ὅσων 
ἐκφράζουν, ἀποδέχονται καί προωθοῦν 
τόν σύγχρονο θρησκευτικό συγκρητισμό. 
Ἐξάλλου, στό ἱερό Εὐαγγέλιο, ὁ Κύριος 
μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τό δέντρο γνωρίζε-
ται ἀπό τόν καρπό του (Ματθ. 12,33). 

Στίς θέσεις, λοιπόν, πού οἱ θιασῶτες 
τοῦ θρησκευτικοῦ καί νεοεποχίτικου συ-
γκρητισμοῦ ἐκφράζουν καί διατυπώνουν 
ἀνήκουν οἱ ἀκόλουθες:

1. Ὁ γραπτός καί ὁ προφορικός λόγος 
πρέπει νά βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους νά 
ἀγνοήσουν τίς ἐπιμέρους θρησκευτικές 
διαφορές.

2. Ἀσχέτως τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος 
καί τῆς θρησκείας στήν ὁποία ἀνήκουν, 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά συνειδητο-
ποιήσουν ὅτι λατρεύουν τόν ἴδιο παγκό-
σμιο Θεό στήν πολλαπλότητα τῶν ἐκ-
δηλώσεών του. 

 3. Πρέπει νά γίνεται σεβαστό ὅτι ὅλες 
οἱ θρησκευτικές παραδόσεις ἤ ἀτραποί 
προέρχονται ἀπό κοινή πηγή καί ἰσο-
τίμως καί θεμιτῶς ὁδηγοῦν στόν ἴδιο 
στόχο2.

4. Πρέπει νά χαρακτηρίζονται ὡς ἐπου-
σιώδεις οἱ διαφορές μεταξύ τῶν διάφο-
ρων θρησκειῶν.

5. Πρέπει νά καλλιεργεῖται ἡ βεβαιό-
τητα ὅτι ἡ πληρότητα τῆς ἀλήθειας θά 
ἐπιτευχθεῖ μόνο μέ τή σύνθεση τῶν ἐπι-
μέρους θρησκευτικῶν παραδόσεων.

6. Εἶναι ἀναγκαία μιά μορφή ἐντατι-
κῆς ἐργασίας γιά τή θρησκευτική σύγ- 
κλιση μέ ταυτόχρονη ἐνθάρυνση τῶν 
πιστῶν τῶν διαφορετικῶν θρησκευτικῶν 
παραδόσεων γιά τή συμμετοχή τους καί 
σέ ἄλλα θρησκευτικά μονοπάτια καί 
πνευματικές κινήσεις γιά τή διεύρυνση 
τῆς συνειδητότητάς τους.

7. Πρέπει νά καλλιεργεῖται ἡ ἰσότιμη 
θεώρηση ὅλων τῶν πνευματικῶν διδα- 
σκάλων τῆς ἀνθρωπότητας, ἕνας ἐκ τῶν 
ὁποίων εἶναι, κατ’αὐτούς, καί ὁ Χριστός3.

Ἡ προβληματική αὐτή υἱοθετήθη-
κε ἀπό τούς θιασῶτες τῆς λεγόμενης 
«Νέας Ἐποχῆς» (New Age) ἤ Ἐποχῆς 
τοῦ Ὑδροχόου. Πρόκειται περί ἑνός πα-
γκόσμιου φαινομένου, ἄκρως ἀντιχρι-
στιανικοῦ ὡς πρός τόν χαρακτήρα, ἀπο-
κρυφιστικοῦ ὡς πρός τήν προέλευση καί 
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πολυσύνθετου ὡς πρός τή διάρθρωση. 
Ἡ «Νέα Ἐποχή» διαφημίζει τήν ἐποχή 
τή δική της ἀκριβῶς ὡς ἐποχή ἁρμονι-
κῆς συμβίωσης τῶν θρησκειῶν ἀφ' ἑνός 
καί ἀφ’ ἑτέρου ὑπέρβασης καί στό θρη-
σκευτικό πεδίο τῶν προβλημάτων, πού 
δημιούργησε ἡ ἐποχή τοῦ Ἰχθύος καθώς 
κυριαρχοῦσε ὁ Χριστιανισμός. 

Ὅλες οἱ θρησκεῖες ἀλλά καί αὐτά τά 
παραθρησκευτικά μορφώματα, σύμφω-
να μέ τή νεοεποχίτικη ἀντίληψη, εἶναι 
ἰσότιμοι τρόποι προσέγγισης καί δρόμοι 
ἐναλλακτικῆς πρόσβασης πρός τόν Θεό, 
πού βεβαίως δέν εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός 
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θείας Ἀποκαλύψε-
ως. 

Γιά τή «Νέα Ἐποχή» κάθε ἀντίληψη 
περί μοναδικότητας τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγε-
λίου, κάθε θέση πού δέν ἀποδέχεται ὡς 
ἰσόκυρες ὅλες τίς θρησκευτικές δοξασί-
ες, θεωρεῖται φανατισμός, μισαλλοδοξία, 
παρωχημένη καί διχαστική προσέγγιση. 

Ἀναφέρουν, χαρακτηριστικά, Ἕλληνες 
ἐκπρόσωποι τῆς «Νέας Ἐποχῆς»: «κατά 
τήν ἐποχή αὐτή τῆς σύγκλισης τῶν πά-
ντων ἐπί Γῆς, τό ζητούμενο ἀπό τούς 
ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ ἀπόρ-
ριψη κάθε ἐτικέτας καί κάθε θεώρησης 
μιᾶς θρησκείας ἤ πνευματικῆς ἀγωγῆς 
ὡς μοναδικῆς ἤ ἔστω ἀνώτερης»4.

Ἡ ἐκδοχή τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητι-
σμοῦ καλλιεργεῖται σήμερα τεχνηέντως 
καί ἀπό πολλά Μ.Μ.Ε., διαδικτυακούς 
τόπους, κοσμικά περιοδικά, ἔντυπα νεο- 
εποχίτικων κινήσεων ἀλλά καί, πολλές 
φορές, ἀπό τούς λεγόμενους διαμορφω-
τές γνώμης.

Ὕστερα ἀπό τέτοιες τοποθετήσεις, 
ἀντιλαμβανόμαστε γιατί κάθε λόγος πού 
ἀναφέρεται στή μοναδικότητα τῆς ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ θείας Ἀποκαλύψεως, κάθε 
τοποθέτηση πού ἀρνεῖται νά σμικρύνει 
ἤ νά ἐξισώσει τό μυστήριο τῆς Ἐκκλη-
σίας ὡς Σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν 
ὁποιαδήποτε θρησκευτική μεταπτωτική 
δοξασία, χαρακτηρίζεται ἀπό τούς θια-
σῶτες τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ 
ὡς φανατισμός, ὡς μισαλλοδοξία καί ὡς 
παρωχημένη καί διχαστική προσέγγιση.

Μπροστά σ’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς μεθο-
δεύσεις, ὑπάρχει γιά τόν Ὀρθόδοξο χρι-
στιανό μία μόνον ἀπάντηση: Ἡ ἀπόλυτη 
πιστότητα σέ ὅσα «Οἱ Προφῆται εἶδον, οἱ 
Ἀπόστολοι ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία παρέ-
λαβεν καί οἱ διδάσκαλοι ἐδογμάτισαν».

Ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου ἀξιολογούμε-
νη, ὅλη αὐτή ἡ ἐπιχειρηματολογία μπορεῖ 
ἄνετα νά χαρακτηριστεῖ ὡς μία ἀκόμη 
σύγχρονη ἔκφραση τοῦ «μυστηρίου τῆς 
ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. 2,7).
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεπαναστατική Περίοδος ΙΙΙ: 
Φανερές καί Μυστικές Ἑταιρεῖες 

(1809-1820), ΙΙ
Νικολάου Τόμπρου

Λέκτορος Πολιτικῆς Ἱστορίας ΣΣΕ

Οἱ μυστικές ἤ φανερές ὀργανώσεις 
πού δημιουργήθηκαν τίς πρῶτες δε-

καετίες τοῦ 19ου αἰώνα ἀπό ὀρθοδόξους 
χριστιανούς τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρα-
τορίας ἐντάσσονται σέ ἕνα νεωτερικό 
πνεῦμα, πού ἔθετε τό ζήτημα τῆς ἐθνι-
κῆς τους ἀποκατάστασης σέ νέες βάσεις. 
Στό πλαίσιο αὐτό ἱδρύθηκε καί ἡ Φιλική 
Ἑταιρεία, πού στόχευε στήν «αὐτοτελῆ 
καί αὐτοδύναμη ὀργάνωση τοῦ ἔθνους, 
τό ὁποῖο στή συνέχεια θά ὁδηγεῖτο, κυ-
ριαρχικά καί μέσα ἀπό τήν ἐκτίμηση τῶν 
δικῶν τοῦ ἀναγκῶν, στήν ἐπίτευξη τῶν 
προσφοροτέρων συμμαχιῶν». Σέ συνδυ-
ασμό μάλιστα μέ μία γενικευμένη ἐπα-
ναστατική δράση, οἱ ὅποιες συμμαχίες 
θά ἐπέφεραν τήν «ἐπίτευξη τοῦ ποθού-
μενου», τήν ἀπελευθέρωση δηλαδή τῶν 
ὑποδούλων χριστιανῶν ἀπό τήν κυριαρ-
χία τοῦ σουλτάνου.

Ἡ Φιλική Ἑταιρεία ὑπῆρξε ἡ σημαντι-
κότερη μυστική ὀργάνωση πού ἵδρυσαν 
οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τῆς Ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας, μέ σκοπό νά προωθήσουν 
ἀπελευθερωτικά κηρύγματα στίς περι-
οχές τῆς σουλτανικῆς ἐπικράτειας ὅπου 
διαβιοῦσαν συμπαγεῖς χριστιανικοί πλη-
θυσμοί. Στά μέσα Ἰανουαρίου τοῦ 1814, 
τρία ἐλάχιστα γνωστά μέλη τῆς ἑλληνικῆς 

διασπορᾶς (Ν. Σκουφᾶς, Ἀθ. Τσακάλωφ, 
Ἐμμ. Ξάνθος) συναντήθηκαν στήν Ὀδησ-
σό καί ἀποφάσισαν νά προετοιμάσουν 
τό ἔδαφος γιά τήν «ἐν καιρῷ» ἐκδήλωση 
ἐπαναστατικῆς κινητοποίησης τῶν ὁμο-
δόξων τους στήν ὀθωμανική αὐτοκρατο-
ρία. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση ὁδήγησε 
σύντομα στήν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας τῶν 
Φιλικῶν ἤ Φιλικῆς Ἑταιρείας. Οἱ ἱδρυτές 
της εἶχαν καί στό παρελθόν μετάσχει σέ 
μυστικές ἐπαναστατικές ὀργανώσεις καί 
σέ τεκτονικές στοές. Ἡ ἐμπειρία τους 
μάλιστα αὐτή ἀποδείχθηκε χρήσιμη στόν 
συνωμοτικό τρόπο δράσης τῆς Φιλικῆς. 
Ἀπό τήν πρώτη κιόλας περίοδο τῆς δη-
μιουργίας τῆς Ἑταιρείας (καλοκαίρι-φθι-
νόπωρο 1814) οἱ ἱδρυτές της συνέταξαν 
σχέδιο «κατήχησης» τῶν μελῶν καί δε-
σμεύτηκαν νά ἐπικοινωνοῦν μέ συνθημα-
τική ἀλληλογραφία.

Τό 1818 ἡ ἕδρα τῆς Φιλικῆς μεταφέρ-
θηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Ἄν καί 
δέν μᾶς εἶναι γνωστοί οἱ λόγοι πού ὑπα-
γόρευσαν τή συγκεκριμένη κίνηση, πιθα-
νολογοῦμε ὅτι αὐτοί σχετίζονται μέ τήν 
προσπάθεια τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν νά δη-
μιουργήσουν ἕνα νέο κέντρο βάρους στή 
δράση τῆς μυστικῆς ὀργάνωσης, πλησιέ-
στερο στόν χῶρο τῆς ἐπικείμενης ἐξέγερ-
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σης τῶν ὀρθοδόξων. Ὁ κίνδυνος μετα-
φορᾶς τῆς Ἑταιρείας στήν πρωτεύουσα 
τῆς αὐτοκρατορίας δέν ἦταν ὑπερβολι-
κός, ἀφοῦ οἱ μηχανισμοί ἀστυνόμευσης 
καί καταστολῆς τῆς Ὑψηλῆς Πύλης ἦταν 
κατώτεροι ἀπό τούς ἀντίστοιχους τῶν 
Ρώσων. Ἕως τή μεταφορά τῆς ἕδρας, ἡ 
Φιλική ὑπῆρξε ἕνας ὀλιγομελής μυστικός 
ὀργανισμός, πού δέν ξεπερνοῦσε τά τρι-
άντα ἄτομα, μέ περίπλοκες διαδικασίες 
μύησης, συνωμοτικούς κανόνες καί πάμ- 
πολλα μυστικά σύμβολα. Μέλη της ἐπι-
λέγονταν ἐπιφανεῖς κυρίως Ἕλληνες τῆς 
Ρωσίας καί τῶν Παραδουνάβιων Ἡγε-
μονιῶν. Ἡ μετεγκατάσταση τῆς Φιλικῆς 
στήν ὀθωμανική πρωτεύουσα συνέπεσε 
μέ τόν θάνατο τοῦ N. Σκουφᾶ καί τή 
διεύρυνση τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας, στήν 
ὁποία συμπεριλήφθηκαν ὁ μητροπολίτης 
Οὑγγροβλαχίας Ἰγνάτιος, ὁ Φαναριώτης 
Ἀλ. Μαυροκορδάτος καί ὁ ἀρχιμανδρί-
της Γρ. Δικαῖος (Παπαφλέσσας). Κατά 
τή διάρκεια τῶν ἐτῶν 1818-1820 ἡ Ἑται-
ρεία προχώρησε σέ ὀργανωτικές ἀλλα-
γές, διεύρυνε τόν κύκλο τῶν μελῶν της 
καί συγκεκριμενοποίησε τά σχέδιά της 
γιά τήν ἐκδήλωση τῆς ἐπικείμενης Ἐπα-
νάστασης. Τό πιό σημαντικό ἴσως πλεο-
νέκτημα ἀπό τή μεταφορά τῆς Ἑταιρεί-
ας ἐκτός Ρωσίας ἦταν ὅτι μποροῦσε νά 
χειρίζεται πλέον ἐλεύθερα τόν μύθο τῆς 
ρωσικῆς στήριξης καί ὑποκίνησης. 

Τό μεγάλο μυστικό της Φιλικῆς, στό 
ὁποῖο στήριζε τή συνοχή της, ἦταν ἡ Ἀό-
ρατη Ἀρχή. Στή συνωμοτική περίοδο τῆς 
Ἑταιρείας ὁ μύθος λειτουργοῦσε θετικά 
καί αἰτιολογοῦσε τή μυστικοπάθεια πού 
περιέβαλε τό «μεγάλο μυστικό». Προκει-
μένου νά αὐξηθοῦν τά μέλη τῆς ὀργάνω-

σης ἡ διευθύνουσα ἀρχή ‒ἀποφεύγοντας 
τό τεκτονικό σύστημα, πού ἀποτελεῖτο 
ἀπό στοές ἤ πυρῆνες μέ διακλαδώσεις‒ 
υἱοθέτησε τό Σύστημα τῶν Δώδεκα Ἀπο-
στόλων. Δώδεκα δηλαδή εὐυπόληπτα 
μέλη τῆς Ἑταιρείας στάλθηκαν σέ ἰσά-
ριθμες περιοχές, ὅπου διαβιοῦσαν ἑλλη-
νικοί πληθυσμοί, γιά νά συγκεντρώσουν 
πληροφορίες καί νά διαδώσουν συστημα-
τικά τίς ἀρχές τῆς ὀργάνωσης. Οἱ Ἀπό-
στολοι εἶχαν ὡς στόχο νά προσεγγίσουν 
ἰσχυρούς οἰκονομικά καί κοινωνικοπολι-
τικά τοπικούς παράγοντες. Ἡ συγκεκρι-
μένη κινητοποίηση ἀποτελεῖ τήν πρώτη 
ἐξωστρεφῆ πράξη τῆς ὀργάνωσης ἀπό τή 
στιγμή πού ἱδρύθηκε, καί συνέβαλε νά 
διευρυνθεῖ ὁ κύκλος τῶν μελῶν της.

Ἡ δομή τῆς Φιλικῆς ὑπῆρξε πυραμιδο-
ειδής, στήν κορυφή τῆς ὁποίας δέσποζε ἡ 
Ἀόρατος Ἀρχή. Κανείς δέν γνώριζε, οὔτε 
εἶχε δικαίωμα νά διερευνήσει ποιοί τήν 
ἀποτελοῦσαν. Οἱ ἐντολές της ἐκτελοῦ-
νταν ἄμεσα, ἐνῶ οἱ ἑταῖροι δέν λάμβα-
ναν καμμία ἀπόφαση. Οἱ ἱδρυτές της δέν 
ἐμφανίζονταν ὡς ἀρχηγοί τῆς ὀργάνωσης, 
ἀλλά ὡς ἐκτελεστικά ὄργανα τῆς Ἀρχῆς, 
γιά τήν ὁποία διέδιδαν ὅτι θά ἐπέφερε 
τόν θάνατο σέ ὅποιον εἶχε τήν περιέρ-
γεια νά τή γνωρίσει. Πολλοί θεωροῦσαν 
ὅτι πίσω ἀπό τήν Ἀρχή βρισκόταν ὁ Ἰω. 
Καποδίστριας, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι ὁ τσά-
ρος. Ἡ Ἑταιρεία, πού ἀποκαλεῖτο ἀπό 
τά μέλη της Ναός, εἶχε ἀρχικά τέσσερις 
βαθμούς μύησης: α) τούς ἀδελφοποιτούς 
ἤ βλάμηδες, γιά τούς ἀγράμματους καί 
τά ἁπλά μέλη, β) τούς συστημένους, γιά 
τούς χαμηλῆς κοινωνικῆς τάξης ὁμογε-
νεῖς, γ) τούς ἱερεῖς καί τούς ποιμένες, 
γιά τούς μορφωμένους ἑταίρους, δ) τούς 
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ἀρχιποιμένες, γιά τούς πρώτους στήν ἱε-
ραρχία. Οἱ δύο τελευταῖοι βαθμοί ἦταν 
ἀποκλειστικό προνόμιο τῶν οἰκονομικά 
εὐκατάστατων καί μορφωμένων μελῶν. 
Ὕστερα ἀπό τή μεταφορά τῆς ὀργάνωσης 
στήν Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκαν 
δύο νέοι βαθμοί: οἱ ἀφιερωμένοι καί οἱ 
ἀρχηγοί τῶν ἀφιερωμένων, στούς ὁποί-
ους ἐντάσσονταν ἀποκλειστικά καί μόνο 
στρατιωτικοί. Ἀργότερα στήν ἱεραρχία 
τῶν μελῶν συμπεριελήφθησαν δύο ἄλλοι 
βαθμοί: τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Γενικοῦ 
Ἐπιτρόπου τῆς Ἀρχῆς. Τόν τελευταῖο 
βαθμό κατέλαβε ‒ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 
1820‒ ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ὅταν 
ἀποδέχτηκε τήν ἀρχηγία τῆς Φιλικῆς. 

Ἡ μύηση στήν ὀργάνωση πραγματο-
ποιεῖτο μέ τρόπο τελετουργικό καί συνά-
μα ὑποβλητικό. Ἡ συμμετοχή ἱερέων καί 
ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων προσέδιδε 
στή μύηση ἱερότητα. Ἡ Διδασκαλία ἀπο-
τελοῦσε τό πρῶτο στάδιο τῆς προσχώρη-
σης κάποιου στή Φιλική. Ἀκολουθοῦσε ὁ 
Πρῶτος Ὅρκος, ἡ Ἐξομολόγηση, ἡ Ἑρμη-
νεία τῶν γνωστικῶν μέσων, ὁ Μεγάλος 
Ὅρκος καί οἱ Ὁδηγίες πρός τούς κατη-
χητάς. Ὁ κατηχούμενος ὑποχρεοῦτο νά 
προσφέρει χρήματα γιά τήν ἐνίσχυση τῆς 
ὀργάνωσης, νά συντάξει τό Ἀφιερωτικό, 
ἐπιστολή στήν ὁποία ἔδινε προσωπικά 
του στοιχεῖα (γενέτειρα, ἡλικία, ἐπάγγελ-
μα κ.λπ.). Ἀπό τήν πλευρά του ὁ κατηχη-
τής παρέδιδε στό νέο μέλος Ἐφοδιαστικό 
ἔγγραφο γραμμένο κρυπτογραφικά. Ὁ 
κατηχούμενος ὄφειλε νά ἀντιγράψει τή 
Διδασκαλία, γι’ αὐτό καί τό κείμενό της 
διασώθηκε σέ πολλά ἀντίγραφα.

Τή χρονική περίοδο 1818-1820 ἐντά-
χθηκαν στή Φιλική οἱ σημαντικότεροι 

κοινοτικοί ἄρχοντες καί ἱεράρχες τῆς Πε-
λοποννήσου, καθώς καί ἀρκετοί Ρουμε-
λιῶτες ἁρματολοί. Στίς ἀρχές τοῦ 1820 
ἡ Ἑταιρεία ἦταν πλέον μία ὑπολογίσιμη 
πολιτική δύναμη μέ ἑκατοντάδες ἐπιφα-
νεῖς Ἕλληνες ὡς μέλη. Τήν ἴδια περίοδο 
οἱ ἡγέτες τῆς Φιλικῆς προσέγγισαν τόν 
Ἰω. Καποδίστρια μέ σκοπό νά ἀναλά-
βει τήν ἀρχηγία τῆς Ἑταιρείας. Ὕστε-
ρα ὅμως ἀπό τήν ἄρνησή του ‒ἡ ὁποία 
ἀποτέλεσε ἰσχυρό πλῆγμα γιά τήν ὀρ-
γάνωση, ὄχι ὅμως ἱκανό νά σταματήσει 
τά ἐπαναστατικά της σχέδια‒ οἱ Φιλικοί 
ἀπευθύνθηκαν στόν Ἀλ. Ὑψηλάντη, πού 
ἀποδέχτηκε τήν πρόταση (12.4.1820). Ἡ 
ἀνάληψη τῆς ἡγεσίας ἀπό τόν Ὑψηλάντη 
συνδέθηκε μέ τή διαμόρφωση σχεδίου 
γιά τήν ἔναρξη τοῦ ἑλληνικοῦ ἀπελευθε-
ρωτικοῦ Ἀγώνα. 

Ἡ δράση τῆς Φιλικῆς, τά ἔτη 1814-1821, 
χωρίζεται σέ δύο χρονικές περιόδους, μέ 
διαφορετικά ἡ καθεμία ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. Στήν πρώτη περίοδο (1814-
1820), ἡ Ἑταιρεία ἔθεσε ὡς στόχο τήν 
ἀπελευθέρωση τῶν ἑλληνόφωνων ὀρθο-
δόξων ἀπό τούς Ὀθωμανούς, χωρίς ὅμως 
νά ἔχει προσδιορίσει τόν ἀκριβῆ τόπο 
καί χρόνο ἔναρξης τῆς ἐξέγερσης. Τήν 
ἡγεσία της εἶχαν οἱ ἐμπνευστές της, οἱ 
ὁποῖοι παρουσιάζονταν ὡς ἐκτελεστικά 
ὄργανα τῆς ὑπέρτατης Ἀρχῆς. Οἱ ὅποιες 
ποιοτικές διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν 
στούς ἑταίρους ἐντοπίζονται ἀπό τό 1818 
καί ἔπειτα, ὅταν δηλαδή ἡ Φιλική ἐπε-
κτάθηκε στήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία, 
τίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, τή Ρωσία, 
καί ἐπιδίωξε νά συμπεριλάβει στούς κόλ-
πους της εὐκατάστατους ἔμπορους καί 
κοινοτικούς ἄρχοντες, σέ μία προσπάθεια 
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νά ἐξασφαλίσει οἰκονομική στήριξη καί 
πολιτική ἐπιρροή στούς ἑλληνόφωνους 
πληθυσμούς τῆς περιφέρειας. Ἡ δεύτερη 
περίοδος (Ἀπρίλιος 1820-Ἀπρίλιος 1821) 
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀναδιοργάνωση 
τῆς Φιλικῆς καί τόν μετασχηματισμό της, 
ὡς πρός τά μέλη καί τούς στόχους της, 
ὑπό τήν ἡγεσία πλέον τοῦ Ἀλ. Ὑψηλάντη. 
Τήν περίοδο αὐτή ὁριστικοποιήθηκε στό 
Ἰσμαήλιο καί ὁ χρόνος ἔναρξης τῆς Ἐπα-
νάστασης. Στήν πραγματικότητα ὅμως ὁ 
ἀπελευθερωτικός ἀγώνας στήν Πελοπόν-
νησο ἔθεσε τήν Ἑταιρεία στό περιθώριο. 
Ἀξιοσημείωτο ἄλλωστε εἶναι ὅτι στήν Α´ 
Ἐθνοσυνέλευση (1.1.1822) ἀπουσίαζε ἡ 
ὁποιαδήποτε ἀναφορά στή Φιλική.

Στά ἑπτά χρόνια πού λειτούργησε ἡ 
Ἑταιρεία ἔφερε σέ ἐπαφή ἑκατοντάδες 
μέλη τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν κοι-

νοτήτων τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας 
διαφορετικῆς κοινωνικῆς προέλευσης καί 
οἰκονομικῶν δυνατοτήτων. Τά ἀρχικά 
ἐπαναστατικά κηρύγματα τῆς ὀργάνωσης 
ὑπῆρξαν ἀόριστα καί δέν κατάφεραν νά 
ἀποκρυσταλλωθοῦν σέ συγκεκριμένα μα-
νιφέστα, γεγονός πού ἐπέτρεπε σέ εὐρύ-
τερες κοινωνικοοικονομικές ὁμάδες νά 
ἐντάσσονται στήν Ἑταιρεία. Ἄν καί ἡ ἐξε-
ταζόμενη ὀργάνωση ἀντιμετώπισε ἀρκετά 
ὀργανωτικά προβλήματα, εἶναι σημαντικό 
νά ἐπισημανθεῖ ὅτι γιά πρώτη φορά συ-
ντονίστηκαν τόσες διαφορετικές ὁμάδες 
ἀνθρώπων πού προωθοῦσαν τήν ἀπελευ-
θέρωσή τους ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ σουλ-
τάνου. Μέ τή δράση της ἡ Φιλική ἔφερε 
κοντά πρόσωπα καί καταστάσεις, ἡ συνύ-
παρξη τῶν ὁποίων ἀποδείχτηκε ἀναγκαία 
στή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης.

Τήν ὥρα τῆς Ἐξομολόγησης,
Κάρπαθος, Ὄλυμπος, 1964
(φωτογραφία: Con. Manos, 
A Greek Portfolio)

Εὐλογώντας τίς εἰκόνες,
Κάρπαθος, Ὄλυμπος, 1964
(φωτογραφία: Con. Manos, 

A Greek Portfolio)
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ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Ἀποστολικοί Κανόνες (κα΄)

Παναγιώτη Μπούμη
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Ε.Κ.Π.Α.

(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

ΚΑΝΟΝΑΣ ΞΕʹ (65ος)

Κείμενο: Εἴ τις κληρικός ἐν μάχῃ τινὰ 
κρούσας, καὶ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κρούσματος 
ἀποκτείνῃ (ἤ ἀποκτείνας, πρβλ. Πηδά-
λιον), καθαιρείσθω διὰ τὴν προπέτειαν 
αὐτοῦ ἐὰν δὲ λαϊκός ᾖ, ἀφοριζέσθω.

Μετάφραση: Ἄν κάποιος κληρικός σέ 
ὥρα διαμάχης χτυπήσει κάποιον καί τόν 
σκοτώσει, ἔστω μέ τό ἕνα χτύπημα, νά 
καθαιρεῖται γιά τήν ἐπιθετικότητά του. 
Ἄν πάλι εἶναι λαϊκός, νά ἀφορίζεται.

Παράλληλοι κανόνες: Ἀποστολικός ὁ 
κζʹ, τῆς ΣΤʹ ὁ Ϟαʹ, τῆς Ἄγκυρας οἱ καʹ, κβʹ 
καί κγʹ, τῆς Ἀντιόχειας ὁ αʹ, τοῦ Μεγά-
λου Ἀθανασίου ἐπιστολή πρός Ἀμμοῦν, 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου οἱ βʹ, ηʹ, ιαʹ, ιγʹ, 
λγʹ, μγʹ, νβʹ, νδʹ, νςʹ καί νζʹ, τοῦ Γρηγορίου 
Νύσσης ὁ εʹ.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΞϚʹ (66ος) 

Κείμενο: Εἴ τις κληρικός εὑρεθῇ τὴν 
Κυριακὴν ἡμέραν νηστεύων, ἢ τὸ Σάββα-
τον (πλὴν τοῦ ἑνὸς μόνου), καθαιρείσθω 
εἰ δὲ λαϊκὸς ἀφοριζέσθω.

Μετάφραση: Ἄν κάποιος κληρικός βρε-
θεῖ νά νηστεύει τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς 
ἤ τό Σάββατο (ἐκτός ἀπό τό ἕνα [Σάβ-
βατο] μόνον), ἄς καθαιρεῖται ἄν πάλι 
(εἶναι) λαϊκός, ἄς ἀφορίζεται.

Παράλληλοι κανόνες: Τῆς ΣΤʹ οἱ νεʹ, 
νςʹ καί πθʹ, τῆς Γάγγρας ὁ ιηʹ, τῆς Λαο-
δίκειας ὁ κθʹ, τοῦ Πέτρου ὁ ιεʹ, τοῦ Θεο-
φίλου ὁ αʹ.

Σχόλιο: Τό Μεγάλο Σάββατο ἀποτελεῖ 
μία ἐξαίρεση. Ὅλα τά ἄλλα Σάββατα 
καταλύεται τό λάδι.

Στό Ἅγιον Ὄρος, 
1928-1930

(φωτογραφία: 
Frédéric Boissonnas)



Τεῦχος 1ον44 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2019

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ἡ ποίηση στόν καιρό τῶν μηχανῶν (α) 
Ζαμπίας Ἀγριμάκη

Ἱστορικοῦ - Δρος Νεοελληνικῆς Φιλολογίας

Στό βιβλίο της How We Became 
Posthuman. Virtual bodies in Cybernetics, 

Literature, and Informatics (Πῶς γίνα-
με μετα-ἄνθρωποι. Εἰκονικά σώματα 
στήν Κυβερνητική, τή Λογοτεχνία καί 
τήν Πληροφορική, 1999), ἡ N. Katherine 
Hayles, Καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο 
Ντιούκ τῶν Η.Π.Α., μελετᾶ τήν ἔννοια 
τοῦ λεγόμενου «μετα-ἀνθρώπου», ἐξε-
τάζει δηλαδή πῶς ἀναδιαμορφώνεται ἡ 
ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου στή μετανεωτερι-
κή ἐποχή (τήν ἐποχή ἀπό τά τέλη τοῦ 
20οῦ αἰ. κ.ἑ.), στό πλαίσιο τῆς ραγδαίας 
τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης. Ὅλα αὐτά πού 
περιγράφει (τεχνητή νοημοσύνη, ἀνθρω-
ποειδῆ ρομπότ, ποικίλες προσομοιώσεις 
μέσῳ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν), τά 
ὁποῖα κάποτε ἀποτελοῦσαν ὑλικό μυ-
θιστορημάτων καί ταινιῶν ἐπιστημονι-
κῆς φαντασίας, ἔχουν ἤδη εἰσαχθεῖ στήν 
πραγματικότητα τῆς δικῆς μας ἐποχῆς, 
μολονότι ἡ ἐφαρμογή καί ἡ χρήση τους 
δέν ἔχει ἀκόμη γενικευθεῖ στόν ἴδιο βαθ-
μό καί μέ τόν ἴδιο τρόπο. 

Κατά τή Hayles, ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρώ-
που, ὅπως τήν ἀντιλαμβανόμαστε σήμε-
ρα, εἶναι προϊόν τοῦ Διαφωτισμοῦ καί 
περιλαμβάνει τόν «φυσικό ἑαυτό» (δη-
λαδή τό σῶμα, μέ τίς νοητικές, ψυχολο-
γικές, συναισθηματικές καί ἄλλες ἰδιότη-
τές του) καί τήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου. 

Ἀντιθέτως, ἀπό τήν ἔννοια τοῦ «μετα-ἀν-
θρώπου» ἀπουσιάζει ἡ σωματικότητα/
ὑλικότητα, διότι ἡ ἀνθρώπινη νοημοσύνη 
γίνεται ἀντιληπτή σέ ἀναφορά μέ τίς λε-
γόμενες «νοήμονες μηχανές» (π.χ., τούς 
ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές). Μέ βάση 
αὐτή τή διάκριση, ἡ συγγραφέας παρα-
τηρεῖ ὅτι «ἡ πληροφορία ἔχει χάσει τό 
σῶμα της» καί κατ᾽ ἐπέκταση τήν ὑλικό-
τητά της ἐν γένει, διότι ἀποθηκεύεται σέ 
ψηφιακή μορφή σέ ἕναν ἄυλο κυβερνο-
χῶρο καί ὄχι στόν ἁπτό ἐγκέφαλό μας. 
Ὑπ᾽ αὐτήν τήν ἔννοια οὔτε ἡ ἀνάκληση 
τῆς πληροφορίας (μνήμη) οὔτε ἡ ἐπε-
ξεργασία της (ἀνάλυση, σύνθεση, κ.ἄ.) 
ἀπαιτοῦν πλέον τό ἀνθρώπινο σῶμα.

Ἡ προσέγγιση τῆς Hayles προκάλεσε 
καί προκαλεῖ ἀκόμη ἀρκετές ἀντιδρά-
σεις. Βεβαίως, ἕνα ἀπό τά προφανῶς 
ἀδύναμα σημεῖα της εἶναι ἡ ὑπεραπλου-
στευτική ἀναγωγή στόν Διαφωτισμό, πού 
δέν λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν οὔτε τό περιεχό-
μενο οὔτε τήν ἐπίδραση τῆς χριστιανικῆς 
ἀνθρωπολογίας. Οἱ περισσότερες ἐπικρί-
σεις, ὡστόσο, ἑστίασαν στήν ἀποσύνδε-
ση τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἀπό ὁποια-
δήποτε νοητική διαδικασία. Ἀπό τίς πιό 
ἐνδιαφέρουσες τοποθετήσεις εἶναι ἐκείνη 
τοῦ L.M. Sacasas, Διευθυντῆ τοῦ Κέντρου 
γιά τή Μελέτη Ἠθικῆς καί Τεχνολογίας 
(Πενσυλβάνια, Η.Π.Α.).
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Στό δοκίμιό του μέ τίτλο "Poetry in 
the Age of Technology" («Ἡ ποίηση στήν 
ἐποχή τῆς τεχνολογίας», δημοσιευμέ-
νο στό ἱστολόγιό του στίς 22/2/2012), ὁ 
Sacasas ἀναγορεύει τήν ποίηση σέ πεδίο 
«ἀντίστασης» στήν κανονιστική ἀκαμ-
ψία καί τήν ὁμοιογένεια πού ἐπιβάλλει 
σέ ἀνθρώπους καί κοινωνίες ἡ τεχνολο-
γική ἀνάπτυξη. Παραθέτοντας ἀντιλή-
ψεις ποιητῶν, θεωρητικῶν τῆς τέχνης καί 
φιλοσόφων (μεταξύ ἄλλων τοῦ Ρόμπερτ 
Φρόστ, τοῦ Μάρτιν Χάιντεγκερ, τοῦ Νί-
κολας Κάρρ κ.ἄ.), ὑπογραμμίζει ὅτι στήν 
ποίηση δέν ἔχει νόημα ἡ διάκριση με-
ταξύ περιεχομένου καί μορφῆς (στίχοι, 
στροφές, μέτρο, ὁμοιοκαταληξία, κ.ἄ). 
Ἡ μορφή εἶναι ὀργανικό μέρος τοῦ πε-
ριεχομένου καί ἄν ἀλλάξει, ἀλλάζει καί 
τό νόημα. Οἱ λέξεις δέν χρησιμοποιοῦ-
νται μόνον ὡς φορεῖς νοημάτων, εἰκόνων, 
συναισθημάτων κ.ἄ., ἀλλά καί (κυρίως) 
ὡς φορεῖς ὁρισμένου ἤχου καί ἡ παρά-
ταξή τους ἐξυπηρετεῖ ἐπίσης ρυθμικούς 
σκοπούς. Ἡ ποίηση, λοιπόν, πρέπει νά 
διαβάζεται δυνατά γιά νά ἀκούγεται ὅλη 
ἐκείνη ἡ κρυμμένη μέσα στίς λέξεις μου-
σικότητα ἰδού, ἑπομένως, μία τοὐλάχι-
στον περίπτωση, καταλήγει ὁ Sacasas, 
πού τό σῶμα εἶναι ἀπολύτως ἀπαραί-
τητο γιά νά μεταδοθεῖ ἡ «πληροφορία» 
τῆς ποιήσεως. 

Μία ἀκόμη διάσταση, πιό σημαντική, 
εἶναι ὅτι ἡ ποίηση δέν μπορεῖ νά θεωρη-
θεῖ χρησιμοθηρικά, δηλαδή νά ἀντιμετω-
πιστεῖ ὡς ἐργαλεῖο πού θά ἔχει κάποια 
πρακτική χρησιμότητα. Αὐτό ὅμως ἔρχε-
ται σέ ἄμεση σύγκρουση μέ τόν ἀξιακό 

κώδικα τῆς τεχνολογικῆς ἐποχῆς, πού 
ἱεραρχεῖ τά πάντα ἀνάλογα μέ τή χρη-
στικότητα καί τή λειτουργικότητά τους. 

Τέλος, ἀπό ὅλα τά εἴδη τοῦ γραπτοῦ 
λόγου, ἡ ποίηση παραμένει τό πιό φευ-
γαλέο, τό πιό ρευστό καί συγχρόνως τό 
πιό ἀτίθασο. Φαίνεται πώς δέν μπορεῖ 
νά χωρέσει οὔτε σέ ἕναν ὁρισμό, οὔτε σέ 
μία ἑρμηνεία. Ἐδῶ καί αἰῶνες, θεωρητι-
κοί, ποιητές καί ἀναγνῶστες συμφωνοῦν 
ὅτι ὑπάρχει μιά κρυμμένη ποιότητα, μιά 
εἰδική λειτουργία τῆς γλώσσας πού κα-
θιστᾶ ἕνα λόγο ποιητικό, ἀλλά δέν μπο-
ροῦμε νά τήν προσδιορίσουμε καί νά τήν 
ἐξηγήσουμε, μολονότι τή συλλαμβάνουμε 
ἐνορατικά. ᾽Επιπλέον, κανείς δέν μπο-
ρεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι ἡ δική του ἑρμη-
νεία γιά ἕνα ποίημα εἶναι ἡ σωστή ‒ οὔτε 
κἄν ὁ ποιητής, διότι δέν εἶναι σέ θέση νά 
ἐλέγξει τά δευτερεύοντα νοήματα κάθε 
λέξης, τό συγκινησιακό τους βάρος καί 
τήν ἐπίδρασή τους σέ κάθε ἀναγνώστη. 
Μπορεῖ νά ἐνθαρρύνεται μιά ὁρισμένη 
ἑρμηνεία ἀπό τό ἐκπαιδευτικό σύστημα, 
τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα ἤ τό σύνολο 
τῶν κριτικῶν, ἀλλά ὁ ἀναγνώστης ἔχει 
πάντα τήν ἐλευθερία νά τήν ἀποδεχτεῖ ἤ 
νά τήν ἀπορρίψει. 

Μέ ὅλα αὐτά τά χαρακτηριστικά, ἡ 
ποίηση μοιάζει νά εἶναι τό «καταφύγιο» 
(ὅπως θά ἔλεγε ὁ Κ.Γ. Καρυωτάκης) γιά 
τήν ἀσυμβίβαστη σκέψη, ὁ τόπος ὅπου 
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά «κατοικήσει», ὄχι 
ἐπειδή τοῦ προσφέρει διαφυγή ἀπό τήν 
πραγματικότητα, ἀλλά ἐπειδή τοῦ ἐπι-
τρέπει νά κοιτάξει τήν οὐσία τῆς πραγ-
ματικότητας.  
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ζαμπίας Ἀγριμάκη
Ἱστορικοῦ - Δρος Νεοελληνικῆς Φιλολογίας

Μητροπολίτης Ἀργολίδος Νεκτάριος, α) Τα παιδιά θέλουν λιακάδα. Γνωριμία 
με τον άγιο Παΐσιο, τον «φίλο» μας, Ναύπλιο: ἐκδ. Ἐπιστροφή 2017, 251σ.

Ἀφιερωμένο στά «παιδιά της Αργολίδος και στα παιδιά όλου του κόσμου» καί μέ 
Πρόλογο πού ἀπευθύνεται στούς νεαρούς ἀναγνῶστες, τό βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Ἀργολίδος ἀποτελεῖ μιά πολυεπίπεδη ἀφήγηση, μέ κέντρο της τή μορφή τοῦ 
ἁγίου Παϊσίου. Δέν πρόκειται γιά μία ἀκόμη βιογραφία του, ἀλλά γιά ἕνα «σκιαγρά-
φημα τῆς ζωῆς του» (κατά τήν ἐπισήμανση τοῦ Προλόγου), δοσμένο μέσα ἀπό διη-
γήσεις περιστατικῶν, τά ὁποῖα ὁ Σεβ. Μητρ. Νεκτάριος ἀναθυμᾶται καί μοιράζεται 
μέ τούς ἀναγνῶστες. Τό ὕφος τῆς γραφῆς εἶναι ἄμεσο, χωρίς ἐπιτήδευση καί ὁ τόνος 
ἔχει τήν οἰκειότητα τῆς βιωματικῆς ἀφήγησης. 

β) Η «ιερή αρρώστια». Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός, Ναύπλιο: ἐκδ. Ἐπιστροφή 
2017, 86σ. Στόν βίο τοῦ ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ (1890-1964) ἀφιερώνεται τό 
προκείμενο πόνημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος. Ἡ ἀφήγηση ξεκινᾶ ἀπό τήν 
περιγραφή τῆς συνάντησης τοῦ Χριστοῦ μέ τούς λεπρούς, πού ἀποτελεῖ τήν ἔμπρα-
κτη ἀπόρριψη τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ τους. Στή συνέχεια, ὁ Μητρ. Νεκτάριος 
ἀναφέρεται εὐσύνοπτα στόν τόπο ἐξορίας τῶν λεπρῶν, τή Σπιναλόγκα, καί στήν 
ἐξέχουσα μορφή τοῦ Γάλλου ἱεραποστόλου Ραούλ Φολλερώ, τοῦ ἐπονομαζόμενου 
«πατέρα τῶν λεπρῶν». Ἔχοντας περιγράψει τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα καί τήν 
κοινωνική πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς, ἐξιστορεῖ τόν βίο τοῦ ὁσίου, παραθέτοντας 
μαρτυρίες μοναχῶν καί κληρικῶν πού τόν γνώρισαν.    

 
Ἰωάννης Β. Κογκούλης, Τελετουργική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. 

Βασισμένη στίς παραδόσεις τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ῥιζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχο-
λῆς π. Νεκταρίου Κοτζιᾶ, Θεσσαλονίκη: ἐκδ. Κυριακίδης 2018, 210σ. 

Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ἀρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Κοτζιᾶς (1930-2008) ξεκίνησε τή διακονία του στόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευ-
σης ἀπό τήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή. Ἀκολούθως δίδαξε στό Κατώτερο 
Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κατερίνης, (1956-1960) καί στή συνέχεια στή Ριζάρειο 
Σχολή, ὅπου ἦταν ὑπεύθυνος, μεταξύ ἄλλων, γιά τό μάθημα τῆς Τελετουργικῆς. Τίς 
σημειώσεις ἀπό τίς παραδόσεις τοῦ π. Νεκταρίου ἐκδίδει στόν προκείμενο τόμο, ὁ 
Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ. Ἰωάννης Β. Κογκούλης, ὅπως τίς κατέγραψε ὁ ἴδιος 
ὡς φοιτητής τῆς Ριζαρείου Σχολῆς. Κατά τήν ἔκδοση, ὁ Ἰ.Κ. συμβουλεύτηκε καί τίς 
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χειρόγραφες σημειώσεις τοῦ π. Β. Τορτοπίδη, πού παρακολούθησε τό ἴδιο μάθημα 
στό Κατώτερο Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κατερίνης. Τό βιβλίο εἶναι ὀργανωμέ-
νο κατά τή μέθοδο τῶν διδακτικῶν ἐγχειριδίων. Τό πρῶτο μέρος περιλαμβάνει τόν 
ὁρισμό καί τό περιεχόμενο τῆς Τελετουργικῆς, καθώς καί περιγραφές τῶν ἱερῶν 
ἀμφίων, τῶν λειτουργικῶν σκευῶν καί τῶν καλυμμάτων τῆς Προθέσεως. Ἀκολουθοῦν 
εἰδικά κεφάλαια γιά τίς Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου, τῶν Μυστηρίων, τοῦ Ἑορτολο-
γίου καί τῶν κυριότερων λοιπῶν Ἀκολουθιῶν (λ.χ., τοῦ Ἁγιασμοῦ, Νεκρώσιμη Ἀκο-
λουθία, κ.ἄ.). Ἡ ἔκδοση ἔχει ἐμπλουτιστεῖ μέ τά πορίσματα νεότερων ἐπιστημονικῶν 
ἐρευνῶν καί τίς θέσεις ἔγκριτων Λειτουργιολόγων. Ἔτσι, τό ἔργο δέν ἐγκλωβίζεται 
στό μουσειακό πλαίσιο τῆς ἱστορικότητάς του παραμένει χρηστικό καί ἐνδιαφέρον 
καί στούς σύχρονους καιρούς, ὄχι μόνο γιά τούς κληρικούς καί τούς φοιτητές τῶν 
Θεολογικῶν Σχολῶν, ἀλλά καί γιά ὅποιον θά ἤθελε νά γνωρίζει τά ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ 
τελούμενα.

Βιβλία πού λάβαμε - Νέες Κυκλοφορίες
Γιῶργος Κ. Παπαγεωργίου, Δῆμος Ὀνείρων. Αναμνήσεις ενός χειρουργού, Ναύ-

πλιο: ἐκδ. Ἐπιστροφή χ.χ.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου, Ἕνας ἀνεμιστήρας ὀροφῆς καί ἄλλες ἱστορίες, Ἀθήνα: 

ἐκδ. Ἀρχονταρίκι 2018
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή, ἐπιμ. Cristiano Luciani 

(με τη συνεργασία των Γ. Κεχαγιόγλου - Ἀγγ. Λούδη), Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ/ἵδρυμα 
Νεοελληνικῶν Σπουδῶν 2018

π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, Ὁ θάνατος, χορός καλαματιανός. Νότες χαρ-
μολύπης στόν Νίκο Γ. Πεντζίκη, Ἀθήνα: ἐκδ. Πορφύρα 2019

Μετέωρα, τό 
μαγγάνι, 1908 
(φωτογραφία:
Fr. Boissonnas)



Τεῦχος 1ον48 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2019

Σέ συνέχεια μέ τό προηγούμενο τεῦχος καί ἀφοῦ εὐχηθοῦμε καλή καί εὐλογημένη 
Χρονιά σέ ὅλους τούς ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, συνεχίζουμε τήν ἐνημέ-
ρωση γιά τή χορήγηση τῶν Μισθολογικῶν Κλιμακίων γιά τίς Μισθολογικές Κατηγο-
ρίες ΔΕ καί ΥΕ, ὅπως αὐτά πλέον καταβάλλονται ἀπό 1-1-2018.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΕ & ΥΕ

ΕΤΗ ΔΕ ΥΕ

ΜΚ1 0-3 858 780
ΜΚ 2 3-6 918 823
ΜΚ 3 6-9 978 866
ΜΚ 4 9-12 1.038 909
ΜΚ 5 12-15 1.098 952
ΜΚ 6 15-18 1.158 995
ΜΚ 7 18-21 1.218 1.038
ΜΚ 8 21-24 1.278 1.081
ΜΚ 9 24-27 1.338 1.124
ΜΚ 10 27-30 1.398 1.167
ΜΚ 11 30-33 1.458 1.210
ΜΚ 12 33-36 1.518 1.253
ΜΚ 13 36-39 1.578 1.296

ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΑ

Περί μισθολογικῶν κλιμακίων
καί συντάξεων

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

Ἀντιπροέδρου Ι.Σ.Κ.Ε. 

Στό ἑπόμενο τεῦχος, σύν Θεῷ, θά ἐνημερώσουμε γιά τίς τυχόν νέες ἀλλαγές πού 
προκύπτουν στίς Μισθολογικές ἐξελίξεις ἀπό 1-1-2019. 



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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