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Τό ἔθιμο τῆς κυρα-Σαρακοστῆς σχετίζεται μέ τήν τελετουργική μέτρηση τοῦ χρόνου 
ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι τό Μέγα Σάββατο. Ἡ κυρα-Σαρακοστή ἔχει τή 
μορφή γυναίκας συνήθως μέ κεφαλόδεσμο, χωρίς στόμα, μέ σταυρωμένα χέρια, καί 
ἑπτά πόδια. Τήν ἔφτιαχναν ἀπό ἁπλό ζυμάρι μέ πολύ ἁλάτι, ἤ ἀπό πανί γεμισμένο 
μέ πούπουλα, ἤ ἁπλῶς τή ζωγράφιζαν σέ χαρτί, καί τήν κρεμοῦσαν σέ κάποιο σημεῖο 
τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ ἀπεικόνισή της ἔχει σαφεῖς συμβολισμούς: ὁ κεφαλόδεσμος ὑπαινίσ-
σεται τήν περισυλλογή καί τήν ἀπόσυρση εἰς τά ἔνδον μετά τό ἀποκριάτικο ξεφά-
ντωμα, τά σταυρωμένα χέρια ὑποδηλώνουν τήν προσευχή, ἡ ἔλλειψη στόματος τή 
νηστεία, καί τά ἑπτά πόδια τίς ἑπτά ἑβδομάδες μέχρι τήν Ἀνάσταση. Κάθε Σάββατο, 
ξεκινώντας ἀπό τό Σάββατο τῆς Α´ Ἑβδομάδας τῶν Νηστειῶν, ἔκοβαν ἕνα πόδι. Σέ 
κάποιες περιοχές τῆς Ἑλλάδας, τό τελευταῖο πόδι, πού τό ἔκοβαν τό Μέγα Σάββατο, 
τό τοποθετοῦσαν μέσα στό ψωμί τῆς Ἀνάστασης ἤ μέσα σ᾽ ἕνα ξερό σῦκο καί ὅποιος 
τό ἔβρισκε ἦταν καλότυχος γιά ὅλη τή χρονιά.
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Εἰσοδικόν

Καλό Πάσχα
Ἀλέξανδρος Κατσιάρας

Διευθυντής Σύνταξης

Σεβαστοί πατέρες,

Ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, μέ τά κυρίαρχα γεγονότα τῆς θείας οἰκονομίας τοῦ Σταυ-
ροῦ-Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως, μᾶς θέτει ἐνώπιον τοῦ ζητήματος τοῦ θανάτου 
καί τῆς ζωῆς. Ἡ ἑορτή αὐτή, μέσα ἀπό τόν χιλιοειπωμένο ὕμνο: Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισμένος ἀνα-
δεικνύει ὅτι τό μοναδικό πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ θάνατος.

Βεβαίως γύρω ἀπό αὐτό τό ζήτημα ἀναπτύχθηκαν ἀρκετές ἑρμηνεῖες στόν χριστια-
νικό κόσμο. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία τό ἑρμήνευσε μέ βάση τή διάκριση πού προκύπτει 
μέσα ἀπό τίς λέξεις-ὅρους κτιστό - ἄκτιστο.

Ἄκτιστος εἶναι ὁ Θεός καί κτιστό εἶναι ὅ,τι ἐννοοῦμε συνήθως μέ τή λέξη κόσμος. 
Γιά τόν λόγο αὐτό στή θεολογία τήν ὀρθόδοξη δέν προτιμᾶται ἡ λέξη κόσμος ἀλλά 
ἡ λέξη κτίση. Στήν κτίση περιλαμβάνεται ὅλος ὁ ὑλικός «κόσμος», ὁ ἄνθρωπος καί 
τό περιβάλλον.

Ὅ,τι εἶναι ἄκτιστο φέρει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τή ζωή, ὅ,τι εἶναι κτιστό εἶναι ἐξ ὑπαρχῆς 
θνητό καί φθαρτό. Τό κτιστό δέν ἔχει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ζωή. Γιά νά ζήσει τό κτιστό, εἶναι 
ἀπαραίτητο νά τό ζωοποιήσει τό ἄκτιστο.

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογική παράδοση παράγει μιά συγκεκριμένη ἀνθρωπολογία, ἡ 
ὁποία ὁδηγεῖ σέ συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς, ἦθος, φρόνημα, πού ἀπέχει παρασάγγας 
ἀπό τίς ἄλλες χριστιανικές ἑρμηνεῖες, πολλῷ δέ μᾶλλον ἀπό τίς ἑρμηνεῖες τῶν δια-
φόρων θρησκειῶν. 

Οἱ ὅροι κτιστό - ἄκτιστο συνεπάγονται συνταρακτικές ὑπαρξιακές συνέπειες γιά 
τόν ἄνθρωπο.  Ὅποιος ἀγνοεῖ τή σημασία των, ἀναπαράγει τό ἀδιέξοδο τῶν πρω-
τοπλάστων, μέ τή διαφορά ὅτι ἡ ἐνσάρκωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ἀντι-
μετώπισε τήν προπτωτική ἀτέλεια στό ἐπίπεδο τῆς φύσεως ὄχι ὅμως στό ἐπίπεδο 
τῆς θελήσεως. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά ἀναστηθοῦν, ἄλλοι εἰς κρίσιν 
καί ἄλλοι εἰς ζωὴν αἰώνιον (Ἰω. 5, 25). Θά ἀναστηθοῦν στό ἐπίπεδο τῆς φύσεως, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τή βούλησή τους, ἀλλά ἄν θά ζήσουν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ὡς 
κρίση-κόλαση ἤ ὡς ζωή, ἐξαρτᾶται ἀπό τή θέλησή τους (Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, 
Εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν καὶ περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγος Β´, 34-35).  
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Ὁ θάνατος ἐνέχει μέσα του μιά δυνα-
τότητα ἀναστάσεως. Ὁ προορισμός 

τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νά πραγματο-
ποιηθεῖ μόνο μέσα στήν ἀνάσταση, καί 
μέσα στή γενική ἀνάσταση. Ἀλλά μόνο 
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἀναζωγονεῖ 
τήν ἀνθρώπινη φύση καί καθιστᾶ δυνατή 
τή γενική ἀνάσταση. Ἡ δυνατότητα τῆς 
ἀναστάσεως, πού εἶναι ἐγγενής μέσα σέ 
κάθε θάνατο, ἔγινε πραγματικότητα μόνο 
ἐν Χριστῷ, πού εἶναι ἡ «ἀπαρχή τῶν κε-
κοιμημένων» (Α´ Κορ. ιε´ 20).

Ἡ λύτρωση πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἀπαλ-
λαγή ἀπό τό θάνατο καί τή φθορά, ἡ ἀπε-
λευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή «δου-
λεία τῆς φθορᾶς» (Ρωμ. η´, 21) [...]. Ἡ 
ὁλοκλήρωση τῆς λυτρώσεως εἶναι «ἐν τῇ 
ἀναστάσει». Ἡ λύτρωση θά ὁλοκληρω-
θεῖ στή γενική ἀνάσταση ὁπότε «ἔσχατος 
ἐχθρός καταργεῖται, ὁ θάνατος» (Α´ Κορ. 
ιε´, 26). Ἀλλά ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἑνό-
τητας μέσα στήν ἀνθρώπινη φύση εἶναι 
δυνατή μόνο ὕστερα ἀπό μιά ἀποκατά-
σταση τῆς ἑνώσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τό 
Θεό. Ἡ ἀνάσταση εἶναι δυνατή μόνο ἐν 
τῷ Θεῷ. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἀνάσταση καί 
ἡ Ζωή. «Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἑνωθεῖ 
μέ τό Θεό, δέ θά μποροῦσε ποτέ νά εἶχε 
γίνει μέτοχος τῆς ἀφθαρσίας», λέγει ὁ ἅγ. 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ

Γεωργίου Φλορόφσκυ

Τό μυστήριο τοῦ θανάτου καί ἡ λύτρωση 

Εἰρηναῖος. Ἡ ὁδός καί ἡ ἐλπίδα τῆς ἀνα-
στάσεως ἀποκαλύπτεται μόνο διά τῆς 
Σαρκώσεως τοῦ Λόγου. Ὁ ἅγ. Ἀθανάσι-
ος ἐκφράζει αὐτή τήν ἄποψη μέ ἀκόμα 
μεγαλύτερη ἔμφαση. Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
δέ θά ἐπέτρεπε «ὥστε τά δημιουργήμα-
τα πού κάποτε εἶχαν πλασθεῖ λογικά καί 
εἶχαν μεθέξει τοῦ λόγου, νά καταστρέφο-
νταν καί νά ξαναγύριζαν στήν ἀνυπαρξία 
ἐξ αἰτίας τῆς φθορᾶς» Ἡ παράβαση τοῦ 
νόμου καί ἡ ἀπείθεια δέν κατάργησαν 
τήν ἀρχική πρόθεση τοῦ Θεοῦ. Ἡ κατάρ-
γηση ἐκείνης τῆς προθέσεως θά εἶχε θίξει 
τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἡ ἀνθρώπινη 
μετάνοια ἦταν ἀνεπαρκής. «Ἡ μετάνοια 
δέν ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν 
κατάσταση τῆς φύσεως (μέσα στήν ὁποία 
ξανακύλησε μέ τήν ἁμαρτία), διακόπτει 
μονάχα τήν ἁμαρτία». Γιατί ὁ ἄνθρω-
πος δέν ἁμάρτησε μόνο, ἀλλά καί ἔπεσε 
στή φθορά. Κατά συνέπεια, ὁ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ κατέβηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος, προ-
σέλαβε τό σῶμα μας, γιά νά ἐπιστρέψει 
πάλι στήν ἀφθαρσία τούς ἀνθρώπους, 
πού στρέφονταν πρός τή φθορά, καί νά 
τούς ζωοποιήσει ἀπό τό θάνατο μέ τήν 
ἰδιοποίηση τοῦ σώματός του καί τή χάρη 
τῆς Ἀναστάσεως «ἐξαφανίζων τόν θάνα-
τον ἀπ᾽ αὐτῶν ὡς καλάμην ἀπό πυρός» 

*Γεώργιος Φλορόφσκυ, Δημιουργία καί Ἀπολύτρωση, μτφ. Παναγιώτης Κ. Πάλλης, Θεσσαλο-
νίκη: Πουρναρᾶς 1983, σ. 123-124 (ἀπόσπασμα).
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[Ἅγ. Ἀθανάσιος, Περὶ Ἀναστάσεως 6-8, 
PG 25, 105]. Ὁ θάνατος ἐκκεντρίστηκε 
στό σῶμα, γι᾽ αὐτό ἡ ζωή πρέπει νά ἐκ-
κεντρισθεῖ ξανά στό σῶμα, γιά νά μπο-
ρέσει τό σῶμα νά ἀποβάλλει τή φθορά 
καί νά ντυθεῖ τή ζωή. Ἀλλιῶς τό σῶμα 
δέν θά ἀναστηθεῖ. «Ἄν ὁ θάνατος κρα-
τιόταν μακρυά ἀπό τό σῶμα μέ μιά ἁπλή 
μόνο προσταγή, αὐτό θά ἐξακολουθοῦσε 
καί πάλι νά παραμένει θνητό καί φθαρ-
τό, σύμφωνα μέ τή φύση τῶν σωμάτων 
μας. Ἀλλά γιά νά μή γίνει τοῦτο, τό σῶμα 
ντύθηκε τόν ἀσώματο Λόγο τοῦ Θεοῦ, κι 
ἔτσι δέ φοβᾶται πιά οὔτε τό θάνατο οὔτε 
τή φθορά, γιατί ἔχει ὡς ἔνδυμα τή ζωή, 
καί ἡ φθορά ἀφανίστηκε μέσα του» [PG 
44, 126 PG 28, 143 πβ. Κατὰ Ἀρειανῶν 
Λόγος 2, 66, PG 26, 298]. Ἔτσι, κατά 
τόν ἅγ. Ἀθανάσιο, ὁ Λόγος ἔγινε σάρκα, 
γιά νά καταργήσει τή φθορά μέσα στήν 
ἀνθρώπινη φύση. Ἐν τούτοις, ὁ θάνατος 
νικήθηκε ὄχι μέ τήν ἐμφάνιση τῆς Ζωῆς 
μέσα στό θνητό σῶμα, ἀλλά μᾶλλον μέ 

τόν ἑκούσιο θάνατο τῆς Σταυρωμένης 
Ζωῆς. Ὁ Λόγος σαρκώθηκε γιά νά πεθά-
νει, τονίζει μέ ἔμφαση ὁ ἅγ. Ἀθανάσιος. 
«Γιά νά δεχθεῖ τό θάνατο Αὐτός εἶχε ἕνα 
σῶμα», καί μόνο μέ τό θάνατό Του ἦταν 
δυνατή ἡ ἀνάσταση [Περὶ Ἐνανθρωπή-
σεως 21, σ. 133 9, σ. 112 Κατὰ Ἀρει-
ανῶν Λόγος 2, 62-68 σ. 289-292]. 

Ὁ ἔσχατος λόγος γιά τό θάνατο τοῦ 
Χριστοῦ πρέπει νά ἀναζητηθεῖ στή θνη-
τότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός θα-
νατώθηκε, ἀλλά πέρασε μέσα ἀπό τό 
θάνατο καί νίκησε τή θνητότητα καί τή 
φθορά. Προκάλεσε τόν ἴδιο τό θάνατο. 
Μέ τό θάνατό Του καταργεῖ τή δύναμη 
τοῦ θανάτου. «Τό βασίλειο τοῦ θανάτου 
καταργεῖται μέ τό θάνατό Σου, Δυνατέ». 
Καί ὁ τάφος γίνεται ἡ ζωοδότρα «πηγή 
τῆς ἀναστάσεώς μας». [...] Στό θάνατο 
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἴδιος ὁ θάνατος ἀπέκτησε 
μιά καινούρια σημασία καί σπουδαιότη-
τα. «Μέ τό θάνατο ὁ Χριστός πάτησε τό 
θάνατο».
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ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΑ

Τρίτη τῆς Α´ Ἑβδομάδας τῶν Νηστειῶν

Α΄ Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ: Γεν α´ 14-23
Ἡ δημιουργία τῶν οὐρανίων σωμάτων 

καί τῶν ζώων
 

Καθηγητοῦ Μιλτιάδου Κωνσταντίνου
Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας

Τ`ά βιβλία Γένεσις καί Ἠσαΐας ἀπο-
τελοῦν τά προσφιλέστερα ἀναγνώ-

σματα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, καθώς 
τό πρῶτο ἀναφέρεται στά μεγάλα θέμα-
τα πού ἀπασχόλησαν τούς χριστιανούς 
ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅπως δημιουργία τοῦ 
κόσμου, προέλευση τοῦ κακοῦ καί ἐπαγ-
γελίες πρός τούς προπάτορες τοῦ βιβλι-
κοῦ Ἰσραήλ, ἐνῶ τό δεύτερο, ἐκτός ἀπό 
τίς ὑψηλές θεολογικές ἰδέες καί διδα-
σκαλίες, περιέχει τίς σπουδαιότερες μεσ-
σιανικές ἐξαγγελίες πού περιγράφουν μέ 
γλαφυρές εἰκόνες καί ζωηρά χρώματα τή 
μορφή τοῦ ἀναμενόμενου λυτρωτῆ. Γιά 
τόν λόγο προφανῶς αὐτόν, κατά τούς 
Ἑσπερινούς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακο-
στῆς, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ ἀρχαία πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελοῦσε τήν 
περίοδο προετοιμασίας τῶν κατηχουμέ-
νων γιά τό Βάπτισμα, διαβάζονται δια-
δοχικά περικοπές ἀπό τά βιβλία αὐτά, 
προκειμένου οἱ ὑποψήφιοι χριστιανοί νά 
προετοιμαστοῦν γιά τό νέο ξεκίνημα τῆς 
ζωῆς τους. Ἔτσι, κατά τόν Ἑσπερινό τῆς 
Τρίτης τῆς πρώτης Ἑβδομάδας τῶν Νη-
στειῶν συνεχίζεται ἡ ἀνάγνωση τοῦ βι-

βλίου τῆς Γενέσεως μέ τήν περικοπή α΄ 
14-23, πού ἀναφέρεται στήν τέταρτη καί 
στήν πέμπτη “μέρα” τῆς δημιουργίας τοῦ 
κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ βιβλικός συγγραφέας, ἀφοῦ ἔχει 
προτάξει κατά τήν ἀφήγησή του τή δημι-
ουργία τοῦ χρόνου, ὥστε τίποτα ἀπό ὅσα 
ὑπάρχουν στόν κόσμο νά μήν ἔχει δημι-
ουργηθεῖ ἐκτός χρόνου, ὁπότε νά μή μπο-
ρεῖ νά ἐγείρει ἀξιώσεις νά λατρεύεται 
ὡς θεότητα, καί ἀφοῦ ἔχει ἀφηγηθεῖ τή 
διαμόρφωση τοῦ χώρου, ἐντός του ὁποί-
ου θά τοποθετηθοῦν ὅλα τά δημιουργή-
ματα, συνεχίζει τήν ἀφήγησή του μέ τήν 
περιγραφή κατά τήν τέταρτη “μέρα” τῆς 
ἐμφάνισης τῶν οὐράνιων σωμάτων (α΄ 
14-19). Ἀναφερόμενος ὁ βιβλικός συντά-
κτης στή δημιουργία τους, ἐγκαταλεί-
πει γιά λίγο τό αὐστηρά τυποποιημένο 
σχῆμα τῆς περιγραφῆς πού ἀκολουθεῖ 
συνήθως καί γίνεται περισσότερο ἀνα-
λυτικός. Σύμφωνα μέ τούς στχ 14-15 οἱ 
«φωστῆρες» ἐμφανίζονται, ὕστερα ἀπό 
θεία προσταγή, στό στερέωμα μέ σκοπό 
νά διαχωρίζουν ἀνάμεσα στή μέρα καί 
στή νύχτα, νά καθορίζουν τίς ἐποχές καί 
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νά φωτίζουν τή γῆ. Σύμφωνα μέ τούς 
στχ 16-18 κατασκευάζονται καί τοπο-
θετοῦνται στό στερέωμα ἀπό τόν Θεό 
μέ ἀνάλογο σκοπό˙ νά κυριαρχοῦν στήν 
ἡμέρα καί στή νύχτα, νά φωτίζουν τή γῆ 
καί νά διαχωρίζουν ἀνάμεσα στό φῶς 
καί στό σκοτάδι. Ὁ λόγος τῆς ἀναλυτι-
κῆς περιγραφῆς τοῦ ρόλου τῶν οὐρανίων 
σωμάτων καθίσταται προφανής, ἄν λά-
βει κανείς ὑπόψη πόσοι ἄνθρωποι ἀκό-
μα καί σήμερα πιστεύουν στήν ἐπιρροή 
πού ὑποτίθεται ὅτι τά ἄστρα ἀσκοῦν 
στήν καθημερινότητά τους. Μέ τόν ἀκρι-
βῆ καί κατ’ ἐπανάληψη καθορισμό τοῦ 
ρόλου τους, ἡ βιβλική παράδοση δηλώνει 
μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅτι τά οὐρά-
νια σώματα εἶναι ἁπλά δημιουργήμα-
τα τοῦ Θεοῦ μέ αὐστηρά καθορισμένο 
σκοπό καί δέν μποροῦν, ἑπομένως, οὔτε 
σάν θεότητες νά λατρεύονται οὔτε νά 
θεωρεῖται ὅτι ἀσκοῦν ὁποιαδήποτε ἐπί-
δραση στή μοῖρα καί στή ζωή τῶν ἀν-
θρώπων. Χαρακτηριστικό τῆς ἰδιαίτερης 
προσοχῆς, μέ τήν ὁποία προσεγγίζει τό 
θέμα του ὁ ἱερός συγγραφέας, εἶναι ὅτι 
ἀποφεύγει νά ἀναφέρει τά συνηθισμένα 
ἑβραϊκά ὀνόματα γιά τόν ἥλιο καί τή σε-
λήνη, ἀλλά χρησιμοποιεῖ τούς τεχνικούς 
ὅρους «φωστὴρ μέγας» (μεγάλο φωτεινό 
σῶμα) καί «φωστὴρ ἐλάσσων» (μικρό 
φωτεινό σῶμα) ἀντίστοιχα. Στό πολιτι-
σμικό περιβάλλον τοῦ Ἰσραήλ ὁ οὐρανός, 
ἡ γῆ, ἡ θάλασσα θεωροῦνταν βέβαια θεό-
τητες, ἀλλά ἡ θρησκευτική σημασία τους 
ἦταν σαφῶς κατώτερη ἀπό ἐκείνη τοῦ 
ἡλίου καί τῆς σελήνης. Τά ὀνόματα τῶν 
δύο αὐτῶν οὐράνιων σωμάτων, κοινά σέ 
ὅλες τίς σημιτικές γλῶσσες, ἦταν ταυτό-
χρονα καί θεϊκά ὀνόματα. Μέ τή χρήση, 

λοιπόν, τεχνικῶν ὅρων ἀντί γιά τά ὀνό-
ματα «ἥλιος» καί «σελήνη», ἀποκλείεται 
ὁποιαδήποτε παρανόηση στό θέμα αὐτό.

Μέ τήν ἴδια ἀπομυθευτική διάθεση πε-
ριγράφει στή συνέχεια (α΄ 20-23) ὁ βιβλι-
κός συγγραφέας τή δημιουργία, κατά τήν 
πέμπτη “μέρα”, τῶν θαλάσσιων ὀργανι-
σμῶν καί τῶν πτηνῶν. Αὐτό γίνεται σα-
φές τόσο ἀπό τή διπλή ἀφήγηση, πού συ-
νεχίζεται καί στήν ἑνότητα αὐτή καί πού 
ἀποκλείει κάθε δυνατότητα θεοποίησης 
ὁποιουδήποτε θαλάσσιου ἤ ἱπτάμενου 
ὄντος, ὅσο καί ἀπό τήν ἐπισήμανση στόν 
στχ 21 ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε καί «τὰ 
κήτη τὰ μεγάλα». Ὁ συντάκτης, δηλαδή, 
δέν ἀρκεῖται νά δηλώσει ὅτι ὅλοι γενικά 
οἱ θαλάσσιοι ὀργανισμοί εἶναι δημιουρ-
γήματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τονίζει ὅτι ἀκόμη 
καί τά «κήτη» προέρχονται ἀπό αὐτόν. 
Ἡ ἰδιαίτερη σημασία τῆς ἐπισήμανσης 
αὐτῆς γίνεται κατανοητή, ἄν ληφθεῖ ὑπό-
ψη ὅτι ἡ λέξη τοῦ πρωτότυπου κειμένου, 
πού ἐδῶ ἀποδίδεται ὡς «κῆτος», ἀλλοῦ 
μεταφράζεται ὡς «δράκων» καί σημαί-
νει «φίδι» (Ἔξο ζ΄ 9,12˙ Δευ λβ΄ 33˙ Ψαλ 
ογ´ 13) ἤ «κροκόδειλος» (Ἰεζ κθ´ 3˙ λβ´ 
2) καί γενικά κάθε τί θαλάσσιο καί ἐπι-
κίνδυνο (Ψαλ ογ´ 13˙ Ἰώβ ζ´ 12), πού 
σύμφωνα μέ τίς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς 
προσωποποιοῦσε τίς ἀντίθεες δυνάμεις 
τοῦ χάους. Γιά τούς ἀρχαίους λαούς τῆς 
περιοχῆς τό νερό θεωρεῖτο σύμβολο τῆς 
κυριαρχίας τῶν ἀντίθεων δυνάμεων. Σέ 
ὅλες τίς μυθολογίες τοῦ πολιτισμικοῦ 
περιβάλλοντος τοῦ Ἰσραήλ ἀναφέρονται 
μάχες διάφορων θεοτήτων μέ ὑδάτινα 
τέρατα, τά ὁποῖα οἱ θεοί νικοῦν καί ἀπό 
τά κομμάτια τους δημιουργοῦν τόν κό-
σμο. Σύμφωνα μέ τό βαβυλωνιακό ἔπος 
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Ἐνούμα ἐλίς, ὁ δημιουργός του κόσμου 
θεός Μαρδούκ παλεύει μέ τό κῆτος Τια-
μάτ καί ἀφοῦ τή σκοτώνει, τρυπάει μέ τό 
κοντάρι του τά μάτια της, ὥστε νά ρεύ-
σουν οἱ ποταμοί Τίγρης καί Εὐφράτης, 
διαμορφώνει τά στήθη της σέ ψηλά βου-
νά καί γενικά ὅλα τά μέλη της σέ διά-
φορα μέρη τοῦ κόσμου. Κατατάσσοντας, 
λοιπόν, ὁ βιβλικός συγγραφέας ἀκόμη 
καί τά κήτη στά δημιουργήματα τοῦ 
Θεοῦ, ἀποκλείει ὁποιαδήποτε ἀναλογία 
τῆς βιβλικῆς ἀφήγησης γιά τή δημιουργία 
μέ τίς κοσμογονίες τοῦ πολιτισμικοῦ πε-
ριβάλλοντος τοῦ Ἰσραήλ, οὐσιῶδες στοι-
χεῖο τῶν ὁποίων συνιστᾶ ἡ πεποίθηση ὅτι 
θεοί καί κόσμος ἀποτελοῦνται ἀπό τήν 
ἴδια οὐσία. Σέ ἀντίθεση μέ τίς μυθολο-
γικές αὐτές ἀφηγήσεις, στή Γραφή Δημι-
ουργός καί δημιουργία εἶναι δύο ἐντελῶς 
διάφορες κατηγορίες μέ στοιχεῖο σχέσης 
μεταξύ τους τόν θεῖο λόγο, πού ὡς δημι-
ουργικός δίνει μορφή στήν ἄμορφη ὕλη. 
Ἡ πέμπτη “μέρα” τῆς δημιουργίας ὁλο-
κληρώνεται μέ τή θεία εὐλογία γιά αὔξη-
ση καί πλήθυνση τῶν ὑδρόβιων ὀργανι-
σμῶν καί τῶν πτηνῶν.

Ἀπό τό σύνολο τῶν βιβλικῶν περικο-
πῶν πού ἀναφέρονται στή δημιουργία 
τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἑνότητα 
Γεν α΄ 1-β΄ 4α, παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐν-
διαφέρον, καθώς σ’ αὐτήν τόσο ἡ γλῶσ-
σα τῆς περιγραφῆς, μέ τή χρήση τεχνικῶν 
ὅρων, ὅσο καί ὁ τρόπος τῆς δημιουργί-
ας, μέ τή διαδοχική ἐμφάνιση τῶν ὄντων, 
παρασύρει εὔκολα τόν ἑρμηνευτή στόν 
πειρασμό τῆς σύγκρισης τοῦ περιεχομέ-
νου τῆς περικοπῆς μέ τά πορίσματα τῆς 
σύγχρονης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ἔτσι, 
εὔκολα θά μποροῦσε, γιά παράδειγμα, 

νά ἑρμηνευθεῖ ὁ ὅρος «ἡμέρα» τοῦ κει-
μένου ὡς ἀναφορά σέ μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, προκειμένου νά συμβιβα-
στοῦν οἱ σύγχρονες ἐπιστημονικές θεω-
ρίες μέ τή βιβλική ἀφήγηση. Ἄν καί ἀπό 
τή συνάφεια καί τό φραστικό τοῦ κει-
μένου προκύπτει σαφῶς ὅτι στή σκέψη 
τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει ἡ 24ωρη ἡμέ-
ρα καί ὄχι κάποιο ἀκαθόριστο χρονικό 
διάστημα, δέν εἶναι λίγοι οἱ χριστιανοί 
πού βρίσκουν ἑλκυστική τήν ἰδέα μίας 
τέτοιας σύγκρισης. Στό ὑπόβαθρο τῆς 
ἰδέας αὐτῆς βρίσκεται ὁ φόβος μήπως ἡ 
παραδοχή πώς οἱ σύγχρονες ἐπιστημονι-
κές θεωρίες γιά τήν προέλευση τοῦ κό-
σμου ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τή βιβλική 
ἀφήγηση γιά τή δημιουργία, κλονίσει τήν 
ἀξιοπιστία τῆς Γραφῆς. Ὅμως ἡ ἀξιοπι-
στία τῆς Γραφῆς δέν προκύπτει ἀπό τήν 
ἐπιστημονικά ἤ ἱστορικά ἀντικειμενική 
περιγραφή τῶν γεγονότων, ἀλλά ἀπό τήν 
ὀρθή θεολογική ἐκτίμησή τους. Ὁ βιβλι-
κός συγγραφέας δανείζεται σέ κάποια 
σημεῖα τῆς ἀφήγησής του τή γλῶσσα τῆς 
“ἐπιστήμης” τῆς ἐποχῆς του, ὄχι ὅμως 
γιά νά προσδώσει “ἐπιστημονικό” κῦρος 
στά γραφόμενά του, ἀλλά γιά νά ἐξυ-
πηρετήσει καλύτερα τόν θεολογικό του 
στόχο. Ἐπιχειρεῖ, δηλαδή, νά ἐξηγήσει 
ὅτι τίποτε ἀπό ὅσα ὑπάρχουν στή φύση 
καί λατρεύονται ἀπό τούς διάφορους λα-
ούς ὡς θεοί δέν ἀξίζει μίας τέτοιας τιμῆς, 
καθώς τά πάντα ὑποτάσσονται στόν Θεό 
καί τίποτε στόν κόσμο δέν ἔχει αὐτόνομη 
ὑπόσταση. Κατά συνέπεια, ὁποιαδήπο-
τε ἀπολογητικοῦ τύπου προσέγγιση τῆς 
σχετικῆς βιβλικῆς ἀφήγησης ὑποβαθμίζει 
τήν πραγματικά ἐπαναστατική γιά τά 
δεδομένα τῆς ἐποχῆς θεολογική θεώρηση 
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τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καί ὁδηγεῖ 
σέ ἀδιέξοδα.

Σέ αὐτήν τή γραμμή σκέψης, ἄλλωστε, 
κινεῖται καί ἡ προσέγγιση τῆς συγκεκρι-
μένης ἀφήγησης ἀπό τήν παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Μέγας Βασίλειος, γιά πα-
ράδειγμα, σέ μία ἀπό τίς περίφημες ὁμι-
λίες του Εἰς τὴν Ἑξαήμερον (Ὁμιλία Β΄, 
3) ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Λέγοντας 
ἡ Γραφή "Στήν ἀρχή ὁ Θεός δημιούργησε 
τόν οὐρανό καί τή γῆ", πολλά ἀποσιώ-
πησε˙ τό νερό, τόν ἀέρα, τή φωτιά καί 
τίς μεταβολές πού προκύπτουν ἀπ’ αὐτά 

… καί τά παρέλειψε ἡ ἀφήγηση, γιά νά 
γυμνάσει τόν δικό μας νοῦ, κάνοντάς μας 
ἀπό μικρές ἀφορμές νά ἀνακαλύψουμε 
τά ὑπόλοιπα». Καί γιά νά προλάβει τίς 
ὅποιες ἐνστάσεις συντηρητικῶν κύκλων 
τῆς ἐποχῆς του, πού ἀντιδροῦσαν στήν 
ἔρευνα τῆς Γραφῆς μέ ἐπιστημονικά ἐρ-
γαλεῖα, σημειώνει στήν πρώτη ἀπό τίς 
ὁμιλίες του αὐτές: «Καθόλου δέν μειώ-
νεται ὁ θαυμασμός γιά τά μεγαλεῖα τῆς 
δημιουργίας, ὅταν τυχόν βρεθεῖ ὁ τρόπος 
μέ τόν ὁποῖο ἔγινε κάτι ἀπό ὅλα αὐτά τά 
ὑπέροχα πράγματα» (Ὁμιλία ΄, 10).
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ΤΙΝΑ ΜΕ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ

80. Πῶς προσεγγίζουμε τήν Καινή Διαθήκη 
ὡς Γραφή τῆς Ἐκκλησίας; (β) 

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

Ἱ. Μ. Νέας Σμύρνης

(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
ε) Ἡ ἱστορική μέθοδος καί οἱ προϋ-

ποθέσεις. Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ διαμορφώθηκε μιά κοσμοθεωρία 
προσανατολισμένη στή λογική, πού ἀπο-
κλείει τή δυνατότητα τοῦ ὑπερβατικοῦ 
ἤ ὑπερφυσικοῦ καί ἔτσι περιορίζει ἀνα-
γκαστικά τόν ὁρίζοντα τοῦ μελετητῆ γιά 
τήν ἀλήθεια τῶν ἀφηγήσεων τῆς Βίβλου. 
Ὑποθέσεις πού βασίστηκαν σέ αὐτήν τήν 
προϋπόθεση εἶναι στήν καλύτερη περί-
πτωση ἐπισφαλεῖς. 

Ὁ Γερμανός ἱστορικός τῆς ἑλληνιστικῆς 
περιόδου Μάρτιν Χέγκελ (1926-2009) 
συμβουλεύει τόν μελετητή, ὅταν ἀσχο-
λεῖται μέ τίς ἱστορικές ἀφηγήσεις τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, νά μή λαμβάνει ὑπ᾽ 
ὄψιν ἐκ τῶν προτέρων (a priori) τή μαρ-
τυρία καί τό αἴτημα πού παρουσιάζονται 
σέ αὐτά τά κείμενα, ἀλλά νά εἶναι ἕτοι-
μος νά «ἀκούσει» ἀνοιχτά γιά ὅ,τι ἔχουν 
τά κείμενα νά ποῦν. Μιά τέτοια προσέγ-
γιση προσυπολογίζει σοβαρά τό περιε-
χόμενο τῶν κειμένων ‒ὅσο παράξενο κι 
ἄν φαίνεται σέ ἐμᾶς‒ καί προσπαθεῖ νά 
τά κατανοήσει στό ἐπίπεδο τῶν ἐγγενῶν 
ζητημάτων τους. Αὐτό περιλαμβάνει, 
ἐπίσης, τήν ἀποδοχή, παρά τήν ἄρνηση, 

τῆς ἀξίωσής τους νά εἶναι κηρυγματικές 
ἱστορικές ἀναφορές.

στ) Ἀναγωγή στή θεία νομοτέλεια. 
Ὡστόσο, οἱ ἱστορικοί δέν ἔχουν πρόσβα-
ση στή θεία νομοτέλεια, πού εἶναι τόσο 
θεμελιώδους σημασίας γιά τίς βιβλικές 
ἀφηγήσεις, μιά νομοτέλεια ἔξω ἀπό τό 
κλειστό δίκτυο τῆς ἀντίληψης τῆς αἰτίας 
καί τοῦ ἀποτελέσματος. Συνεπῶς, δέν εἶ-
ναι ὅλα τά θέματα τῶν κειμένων προσιτά 
στόν ἱστορικό, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά κρατᾶ 
ἕναν ἀνοιχτό ὁρίζοντα δεκτικότητας ὅσον 
ἀφορᾶ τή δυνατότητα τοῦ ὑπερβατικοῦ 
μέσα στήν ἱστορία, καθώς αὐτό δέν συ-
νεπάγεται τήν ἀναστολή τῆς κριτικῆς 
ἀπόφανσης. Ἄλλωστε, μιά μέθοδος πού 
ἀποκλείει τό ὑπερφυσικό ἀπό τήν ἀρχή, 
δέν θά μᾶς ὁδηγήσει στήν κατανόηση 
τῶν γραπτῶν κειμένων, πού βρίσκουν τόν 
λόγο ὑπάρξεώς τους στή δραστηριότητα 
τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ἱστορία. 

ζ) Ἡ ἀπόρριψη τῆς ἱστορικο-κριτικῆς 
μεθόδου (δηλ. τῆς μεθόδου πού διερευ-
νᾶ τήν προέλευση τῶν κειμένων καί τά 
συσχετίζει μέ ἄλλα κείμενα τῆς ἴδιας 
ἐποχῆς προκειμένου νά φτάσει στό ἀρ-
χικό τους νόημα). Δέν εἶναι μόνο κάποιοι 
πολύ συντηρητικοί μελετητές πού ἀπομα-
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κρύνθηκαν ἀπό τήν κριτική μέθοδο, ἀλλά 
καί πιό λογικοί, ἀκόμα καί φιλελεύθεροι 
μελετητές, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ 
μέθοδος αὐτή, ὅπως κατά κανόνα ἀσκή-
θηκε, ἔχει ἐξαντλήσει σταδιακά τις δυνα-
τότητές της. Παράλληλα, ἡ ἀπομάκρυνση 
ἀπό ἀποκλειστικά ἱστορικά καί θεολογι-
κά ἐρωτήματα ἄρχισε ἀρκετά ἤπια μέ τήν 
ἐφαρμογή τῶν νέων μεθόδων καί ἀρχῶν 
στή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πρωταρ-
χικά κάποιος σκέφτεται τήν κοινωνιολο-
γία καί τήν ἀνθρωπολογία, τή ρητορική 
καί τήν ἀφηγηματική κριτική, καί εἰδικό-
τερα τή νέα ἐκτίμηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
ὡς φιλολογικοῦ ἔργου. Ἄν καί αὐτές οἱ 
νέες προσεγγίσεις δέν εἶναι κατ’ ἀνάγκην 
ἀντίθετες στήν ἱστορική μελέτη τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς, μπορεῖ νά γίνουν τέτοιες, ἐάν 
χρησιμοποιηθοῦν μέ τρόπο ὑπεραπλου-
στευτικό. Ἡ ἐναλλακτική λύση γιά νά 
ἐκτοπίσει τήν ἱστορικο-κριτική μέθοδο εἶ-
ναι ἡ ἀποκαλούμενη νέα φιλολογική κρι-
τική προσέγγιση (new literary criticism), 
ἡ ὁποία ‒στήν καθαρή μορφή της‒ εἶναι 
ἐχθρική πρός τήν ἱστορία, ἐπιμένοντας 
στήν κατανόηση τοῦ κειμένου ὡς ἑνός 
αὐτόνομου κόσμου καί ὡς αὐστηρά ἀνε-
ξάρτητου. Ἐδῶ ἡ ἱστορικότητα τῶν γε-
γονότων δέν εἶναι πλέον σημαντική καί 
ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τόν τονισμό τοῦ 
«μηνύματος» τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

η) Ἡ παρουσία τῆς μετανεωτερικότη-
τας. Ἡ μετανεωτερικότητα ἀναφέρεται 
στήν ἐποχή πού ξεκινᾶ ἀπό τά τέλη τοῦ 
20οῦ αἰ. καί χαρακτηρίζεται ἀπό τή δια-
μόρφωση ἑνός νέου τρόπου προσέγγισης 
τῆς κοινωνίας, τῆς ἱστορίας, τῆς τέχνης, 
κ.ἄ., ὁ ὁποῖος ἀπορρίπτει παραδοσια-
κές ἔννοιες καί μεθόδους (π.χ., τήν ἔν-

νοια τῆς αἰτιότητας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, 
τοῦ ὀρθολογισμοῦ). Ἐκ πρώτης ὄψεως, ἡ 
μετανεωτερικότητα σωστά ἐπικρίνει τήν 
ἀδικαιολόγητη ἐμπιστοσύνη τῆς νεωτε-
ρικότητας  (δηλ. τῆς περιόδου ἀπό τόν 
Διαφωτισμό μέχρι τά τέλη τοῦ 20οῦ αἰ.) 
στήν ἱκανότητα τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς 
νά φτάσει ἀπό μόνη της σέ πλήρη ἀντι-
κειμενική, ἐξαντλητική καί ἀπόλυτη ἀλή-
θεια. Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες γνώσεις εἶναι 
ἀποσπασματικές καί κλίνουν στήν προο-
πτική τοῦ γνωρίζοντος [γνώστη]. Ἀκόμα 
καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ἐπισημά-
νει ὅτι «τώρα βλέπουμε τά πράγματα 
θαμπά, σάν μέσα ἀπό καθρέφτη... τώρα 
γνωρίζω μόνο ἕνα μέρος...» (Α΄ Κορ 
13,12). Ἀλλά εἶναι πάλι ἀνόητο νά πάει 
κανείς τόσο μακριά, ὥστε νά καταλήξει 
στό συμπέρασμα ὅτι δέν εἶναι δυνατή ἡ 
πραγματική γνώση καί νά ἀρνηθεῖ τήν 
ἴδια τήν ἰδέα τῆς καθολικῆς ἀλήθειας. 
Θά πρέπει τουλάχιστον νά προσπαθήσει 
νά εἶναι ὅσο τό δυνατόν ἀντικειμενικός.

Γιά πολλούς πού ἐπηρεάζονται ἀπό τίς 
θεωρίες τῆς μετανεωτερικότητας, τά κεί-
μενα ὑπάρχουν μᾶλλον ὡς ἀφορμή γιά 
νά ἀναδείξουν τά νοήματα πού φέρνουν 
οἱ ἑρμηνευτές στά κείμενα. Ἡ σημασία 
ἑπομένως ἔγκειται στόν ἀναγνώστη καί 
ὄχι στό κείμενο. Ἡ προσοχή στρέφεται 
πλέον πιό συχνά στόν ἀναγνώστη, στή 
διαδικασία τῆς ἀνάγνωσης καί στή δύ-
ναμη τῶν ἀναγνωστῶν πού ἐπιβάλλουν 
τή σημασία τους στά κείμενα. Τό ἀπο-
τέλεσμα ἑνός τέτοιου συμπεράσματος 
εἶναι ὁ ἰσχυρισμός ὅτι οἱ ἀναγνῶστες 
ἔχουν ἐλάχιστες πιθανότητες νά ἀκού-
σουν ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τίς δι-
κές τους προκατασκευασμένες σκέψεις 
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μποροῦν μόνο νά φανταστοῦν τί βλέπουν 
στό κείμενο. Ἔτσι, ὅμως, καταλήγουμε 
στήν ἀναπόφευκτη πραγματικότητα ἑνός 
πλήθους ἑρμηνειῶν, διαφορετικῶν μετα-
ξύ τους, οἱ ὁποῖες ἀναμένουν τή συγκα-
τάθεση τῶν κοινωνιῶν γιά τήν ἀποδοχή, 
πού ὅμως δέν ἔχουν ἀντικειμενική βάση.

Σέ ὅλους τούς ἀνωτέρω ἰσχυρισμούς, 
στό αἴτημα γιά τό δικαίωμα τῶν κειμέ-
νων νά «ἀκουστοῦν» ‒δηλ. νά ἀναγνω-
στοῦν‒ στό πλαίσιο τῆς αὐτονομίας τῶν 

κειμένων, στίς παρουσιαζόμενες «ἀκα-
ταμάχητες ἀπόδειξεις» καί βεβαιότητες, 
ἀκόμη δέ καί στόν σκοταδιστικό φοντα-
μενταλισμό, ἡ ὀρθόδοξη ἑρμηνευτική πα-
ράδοση λειτουργεῖ ‒πέρα ἀπό τίς ἱστορι-
κές μεθόδους‒ μέ ἕναν μοναδικό τρόπο, 
τήν πίστη, καί διαμέσου αὐτῆς ἀφ᾽ ἑνός 
μέν περιορίζεται ὁ ἐπισφαλής χαρακτή-
ρας τῆς ἱστορικῆς γνώσεως, ἀφ᾽ ἑτέρου 
δέ ἔχει τήν ἐπιβεβαίωση τῆς ἐσωτερικῆς 
μαρτυρίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ἰω. Καραβιδόπουλος, «Νέες κατευθύνσεις στή Βιβλική Ἑρμηνευτική», στό Βιβλικές Μελέτες Β΄ 
(Βιβλική Βιβλιοθήκη, 16), Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς 2000, σ. 47-67. Χ. Καρακόλης, «Ἡ Καινοδια-
θηκική ἐπιστήμη στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί θεολογία. Ἀνάγκη καί πρόκληση μιᾶς συνθέσεως», 
στό συλλ. ἔργο Διακονία καί λόγος: Χαριστήριος τόμος πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλου, Ἀθήνα: Ἁρμός 2004, σ. 53-76. I. Boxall, SCM Studyguide to New 
Testament Interpretation, London: SCM Press 2007.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Ὁ 127ος Ψαλμός «Μακάριοι πάντες
 οἱ φοβούμενοι τόν Κύριον…»

στήν Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου
Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ

Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 
Ἐρώτηση: Στό Εὐχολόγιο πρίν ἀπό τήν διά τοῦ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία…» 
ἔναρξη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου ψάλλεται ὁ 127ος Ψαλμός «Μακάριοι πάντες οἱ 
φοβούμενοι τόν Κύριον…». Ἀπό πότε μαρτυρεῖται ἡ πράξη αὐτή καί ποιά ἡ σχέση 
τοῦ ἐν λόγῳ ψαλμοῦ μέ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου;

π.Λ.Β.

α) Ὁ ψαλμός «Μακάριοι πάντες οἱ 
φοβούμενοι τὸν Κύριον…» ὡς δομι-
κό στοιχεῖο τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου 
μαρτυρεῖται ἀπό τόν 10ο αἰ. στόν κώδι-
κα Κρυπτοφέρρης G.b.VII1. Ὁ κώδικας 
αὐτός διασώζει, ὅπως βεβαίως καί πολ-
λά ἄλλα χειρόγραφα, τήν παράδοση τοῦ 
Βαρβερινοῦ Εὐχολογίου 336 (τέλη 8ου 

αἰ.). Σύμφωνα μέ αὐτήν τήν παράδοση, ὁ 
Γάμος τελεῖται μετά τή θεία Λειτουργία 
καί οἱ νεόνυμφοι κοινωνοῦν ἀπό κρατη-
θέντα δῶρα2. Συγκεκριμένα στό τέλος 
τῆς θείας Λειτουργίας καί πρίν ἀρχίσει 
ἡ ψαλμωδία τοῦ εὐχαριστιακοῦ τροπα-
ρίου «πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν…», εἰ-
σέρχονται οἱ μελλόνυμφοι μπροστά στό 
θυσιαστήριο καί προσφέρουν στόν ἱερέα, 
ὅπως καί οἱ παράνυμφοι, «τὰς εὐλογί-
ας». Πρόκειται γιά τήν ἐπιβίωση ἀρ-
χαίου ρωμαϊκοῦ ἐθίμου, σύμφωνα μέ τό 
ὁποῖο οἱ ἐρχόμενοι πρός γάμου κοινωνία 
προσέφεραν στόν θεό σιταρόπιττα, τήν 
ὁποία κατόπιν ἔτρωγαν, συνοδεύοντας 

τή θρησκευτική αὐτή πράξη μέ τελετουρ-
γικό χορό γύρω ἀπό τόν οἰκογενειακό 
βωμό3. 

Στόν χριστιανικό Γάμο «οἱ εὐλογί-
ες», συνήθεια ἡ ὁποία μαρτυρεῖται καί 
σέ λειτουργικές πηγές τῆς Δύσης4, ἦταν 
προσφορές ἐλεημοσύνης, πού ἔδιναν οἱ 
παράνυμφοι καί οἱ μελλόνυμφοι ἤ ἐπρό-
κειτο γιά προσφορά δώρων, κατά τήν 
ἀρχαία παράδοση τῆς προσφορᾶς ἀπαρ-
χῶν5, ὡς ἔκφραση ἀναφορᾶς στή θεία 
Εὐχαριστία, στήν ὁποία καί συμμετεῖχαν 
οἱ νεόνυμφοι. Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό ση-
μεῖο, λαμβάνοντας ὁ ἱερέας τίς «εὐλο-
γίες» ἀπαντοῦσε μέ τόν 127ο ψαλμό, 
πού περιέχει καί τίς μέ εὐχαριστιακό 
καί γαμήλιο περιεχόμενο φράσεις: «τοὺς 
πόνους τῶν καρῶν σου φάγεσαι» καί 
«εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, καὶ ἴδοις 
τὰ ἀγαθά»6.

β) Ἀπό τόν 11ο αἰ., μέ παλαιότερη μαρ-
τυρία αὐτή τῶν κωδίκων Coislin 213 καί 
Grattaferrata G.b.I.7, φαίνεται σαφέστα-
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τα ἡ δυνατότητα τέλεσης τοῦ Ἀρραβώ-
να τόσο συναπτά, ὅσο καί διακριτά ἀπό 
τήν Ἀκολουθία τοῦ Στεφανώματος, μετά 
ἀκριβῶς τή θεία Λειτουργία. Εὐκρινέ-
στερη σχετική ἀναφορά ὑπάρχει στόν 
Σιναϊτικό κώδικα 966, τοῦ ΙΕ´ αἰ. καί 
στόν κώδικα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 
Ἀθηνῶν 668, ΙΣΤ´ αἰ. «Δεῖ εἰδέναι, ὅτι 
ἐάν ἐστιν εὐλόγημα καὶ στεφάνωμα, ἡ 
μὲν εὐλόγησις γίνεται ἐν τῷ νάρθηκι (ἢ 
εἰς τὸ διακονικόν), ἡ δὲ στεφάνωσις ἐν τῷ 
ναῷ. Εἰ δὲ ἓν ἐκ τῶν δύο εἰς τὸν ναόν»8. 
Στόν κώδικα Coislin 213, τοῦ ΙΑ´ αἰ., πού 
μνημονεύσαμε λίγο πρίν, ὑπάρχει ἡ ἑξῆς 
διάταξη: «Εἰ δέ βούλονται ἐν ταυτῷ καὶ 
στεφανωθῆναι, εἰσέρχονται διὰ τοῦ μέ-
σου ναοῦ, ἡγούμενοι μετὰ θυμιατοῦ καὶ 
λέγουσι ψαλμὸν ρκζ΄ "Μακάριοι πάντες 
οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον". Καὶ ἐλθόντες 
πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἀπολύουσιν ἀλ-
λήλων τὰς χεῖρας καὶ ἵστανται πρὸ τῶν 
ἁγίων θυρῶν˙ ἀπόκεινται δὲ ἐν τῇ θείᾳ 
τραπέζῃ ποτήριον ἔχον προηγιασμένα 
καὶ στέφανα δύο καὶ ποτήριον ὑάλεον 
πλῆρες οἴνου»9.

Ἀπό τή μελέτη καί ἄλλων χειρογράφων 
ἀντλοῦμε σημαντικές πληροφορίες περί 
τοῦ ὅτι ὁ 127ος ψαλμός καθιερώνεται σι-
γά-σιγά ὡς ψαλμός πού ψάλλεται κατά 
τήν εἴσοδο τῶν μελλονύμφων στό κέντρο 
τοῦ Ναοῦ, ὅπως γίνεται σήμερα, ἤ πρό 
τῶν ἁγίων θυρῶν, ὅπως παλαιότερα. 
Στόν κώδικα π.χ. Πάτμου 104, ΙΓ΄ αἰ., 
ἀναφέρεται τό ἑξῆς: «Εἰσπορευομένων 
(ἐν) τῷ ναῷ τῶν νεονύμφων, εὐλογεῖ ὁ 
ἱερεὺς καὶ ἄρχεται τὸν ψαλμόν εἰς ἦχον 
πλ. δ΄. Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι… 
Καὶ εὐθύς ἄρχονται τὰ διακονικά…». 
Στόν Πάτμου 105, ΙΓ΄ αἰ., ὑπάρχει ἡ ἑξῆς 

περιγραφή: «Εἰσέρχονται εἰς τὸν ναὸν 
οἱ συναπτόμενοι, καὶ θυμιῶν ὁ ἱερεὺς 
ποιεῖ τὴν ἀρχήν˙ Εὐλόγησον, δέσποτα. 
Εὐλογημένη ἡ βασιλεία. Καὶ ψάλλουσιν 
τὸν ρκζ΄ ψαλμόν. Καὶ τούτου ᾀδομένου, 
ἐξέρχεται ὁ ἱερεὺς εἰς τοὺς νυμφίους καὶ 
θυμιᾷ τούτους, καὶ δοξάζουσιν οἱ ψάλ-
ται, εἰσοδεύοντος τοῦ ἱερέως, ἀκολου-
θούντων τῶν νυμφίων, ἄχρι τῶν ἁγίων 
θυρῶν, καὶ παρίσταται ὁ μὲν ἀνὴρ εἰς 
τὸ δεξιὸν μέρος, ἡ δὲ γυνὴ εἰς τὸ ἀριστε-
ρόν, καὶ ἐπιδίδει αὐτοῖς ὁ ἱερεὺς κηρία 
ἅπτοντα πρὸς ἕνα, καὶ λέγει συναπτήν». 
Στόν Μεγίστης Λαύρας Θ28, ΙΕ΄ αἰ. ση-
μειώνονται τά ἑξῆς: «Εἰσέρχονται οἱ νεό- 
νυμφοι… καὶ ἀπαντᾷ αὐτοὺς ὁ ἱερεὺς καὶ 
θυμιᾷ τοὺς νεονύμφους, καὶ λέγει˙ Εὐλο-
γημένη ἡ βασιλεία… καὶ οὕτως εἰσέρχο-
νται διὰ τὸ μεσαίτατον τοῦ ναοῦ, ἡγου-
μένου τοῦ ἱερέως καὶ τῆς λαμπάδος καὶ 
λέγουσι ψαλμὸν ρκζ΄». Τά χειρόγραφα 
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας 1070 (207), 
ΙΣΤ΄ αἰ. καί Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλά-
δος 849, ΙΖ΄ αἰ. ἐπισημαίνουν: «Καὶ ψάλ-
λει τὸν ψαλμὸν οὗτος˙ ὁ δὲ λαὸς ἐν ἑκά-
στῳ στίχῳ λέγει δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι…».

γ) Ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης 
(†1429), πού εἶναι καί ὁ κατ’ ἐξοχήν 
ἑρμηνευτής τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου, 
γνωρίζει ἄριστα τήν περί τοῦ μυστηρίου 
αὐτοῦ χειρόγραφη παράδοση. Καταγρά-
φει μάλιστα τήν τάξη τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, πού θέλει πιό σύντομη Ἀκολου-
θία καί σέ κάθε περίπτωση τή μετάληψη 
τῶν νεονύμφων ἀπό «τὰ προηγιασμένα 
ἅγια», δῶρα δηλαδή πού κρατήθηκαν 
ἀπό τήν προηγηθεῖσα κατά τήν ἴδια μέρα 
θεία Λειτουργία. Ὡς πρός τό θέμα μας 
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ὁ ἅγιος Συμεών γράφει ὅτι μετά τήν τέ-
λεση τοῦ Ἀρραβώνα «ἐν τῷ νάρθηκι, ἢ 
ἔνδον τῶν πυλῶν τοῦ ναοῦ» (PG 155, 
508Β), ὁ ἱερέας, ντυμένος τήν ἱερή στολή 
του ἀπό τήν Ἀκολουθία ἀκόμη τοῦ Ἀρ-
ραβώνα (PG 155, 508 Α), εἰσάγει τούς 
μελλονύμφους «διὰ μέσου τοῦ ναοῦ ἐν 
πολλοῖς μάρτυσιν πρὸ τῶν ἁγίων θυρῶν, 
ὡς ἐνώπιον ἄγων τοῦ Θεοῦ, ἐπεὶ καὶ ἐν 
τούτῳ καθαροὶ συνάπτονται» (PG 155, 
508B). Κατά τήν πορεία αὐτή ψάλλεται 
ὁ πρός τοῦτο ἁρμόδιος ψαλμός (PG 155, 
508Β) «Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι 
τὸν Κύριον». Ἐν τῷ μεταξύ ἤδη στήν 
ἁγία Τράπεζα, κατά τόν ἅγιο Συμεών, 
εἶναι τοποθετημένα «τὰ προηγιασμένα 
ἅγια, ὅτι ἐνώπιον Χριστοῦ γίνεται τὸ 
ἔργον» (PG 155, 508Α) καί σέ εἰδικό 
παρατραπέζιο «ἐξ οἴνου ποτήριον τίθη-
σι, τὸ καλούμενον οὕτω κοινὸν ποτήριον, 
τὴν ὁμοφροσύνην δηλοῦν καὶ κοινωνίαν 
βίου καὶ εὐφροσύνην» (PG 155, 508Β).

δ) Στή σημερινή πράξη τό «Μακάρι-
οι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον…» 
λέγεται πρίν ἀπό τό «Εὐλογημένη ἡ 
βασιλεία…», καί ἡ σχετική λειτουργική 
φυλλάδα κρατᾶ τήν παλαιά παράδοση, 
ἡ ὁποία προβλέπει τή δυνατότητα τέλε-
σης τῶν δύο Ἀκολουθιῶν, Ἀρραβώνα καί 
Στεφανώματος, τόσο συναπτά, ὅσο καί 
σέ διαφορετική ἡμέρα. Ἡ διάταξη γρά-
φει: «Εἰ μὲν βούλονται ἐν ταὐτῷ στε-
φανωθῆναι, παραμένουν ἐν τῷ Ναῷ καὶ 
ἄρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ στεφανώματος. 
Εἰ δὲ μεθ᾽ ἡμέρας βούλονται στεφανωθῆ-
ναι εἰσέρχονται ἐν τῷ Ναῷ ἐκ τοῦ νάρθη-
κος μετὰ κηρῶν ἁπτομένων, προπορευ-
ομένου τοῦ Ἱερέως μετὰ θυμιατοῦ, καὶ 
ψάλλοντες τὸν ρκζ΄ (127) ψαλμόν. Μακά-

ριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον. Ὁ 
χορὸς ἐν ἑκάστῳ στίχῳ λέγει˙ Δόξα σοι, 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι»10. Στήν πράξη 
ὅμως αὐτό δέν τηρεῖται. Ὁ ψαλμός λέγε-
ται ἐνῶ τό ζευγάρι εἶναι ἤδη στό κέντρο 
τοῦ Ναοῦ καί ἡ εἰσόδευση τῶν μελλονύμ-
φων καλύπτεται ἀπό τόν Θεομητορικό 
ὕμνο «Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς…». Εἶναι 
προφανῶς νεότερη πράξη καί στηρίζεται 
στό ὅτι ὁ Γάμος πλαισιώθηκε ἀπό Θεο-
μητορικούς ὕμνους, ἕνεκα τοῦ ὅτι ἡ Πα-
ναγία εἶναι Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί 
ὅλου τοῦ κόσμου. Θεωρεῖται δέ καί προ-
στάτις τῆς οἰκογενείας11. Ἡ συμβολή της 
ἄλλωστε στό διά τοῦ Χριστοῦ μυστήριο 
τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, τό 
ὁποῖο ὑπηρετεῖται καί ἀπό τό μυστήριο 
τοῦ Γάμου, ὑπῆρξε καθοριστική.

Ὡς πρός τόν γαμήλιο εἰσοδικό ψαλμό 
«Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν 
Κύριον…», στά νεότερα χρόνια ὑπῆρ-
ξαν καί ἄλλες σκέψεις ὅσον ἀφορᾶ τή 
θέση του στήν ἐν λόγῳ Ἀκολουθία. Ὁ 
Ἀμβρόσιος Σταυρινός, π.χ., ὡς εἰσοδικό 
στήν Ἀκολουθία τοῦ Γάμου χρησιμοποιεῖ 
ἐκλογή διαφόρων ψαλμικῶν στίχων καί 
ὑποψαλμάτων σχετικῶν μέ τήν οἰκογέ-
νεια, τούς ἀπογόνους, τήν εὐσέβεια καί 
τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, πού πρέπει νά δια- 
κρίνουν τόν χριστιανό. Ἀπό τόν 111ο, 
π.χ., ψαλμό «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμε-
νος τὸν Κύριον» ἐπιλέγονται τρεῖς στί-
χοι, μέ τό κριτήριο ὅτι κάνουν λόγο γιά 
τόν οἶκο καί τούς ἀπογόνους. Ἀπό τόν 
127ο ψαλμό ὁ Σταυρινός ἐπιλέγει τούς 
στίχους «Ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθη-
νοῦσα…», «Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαι-
ῶν…», «Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, 
καὶ ἴδοις ἀγαθά»12.
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Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης 
κυρός Διονύσιος, στήν ἔκδοση τοῦ Ἀρ-
χιερατικοῦ πού ἐπιμελήθηκε, μεταθέτει 
τόν ἐν λόγῳ ψαλμό ἀπό τήν ἀρχική του 
θέση ὡς εἰσοδικοῦ ψαλμοῦ, στή θέση τῶν 
ἀντιφώνων. Πρωτότυπη ἀλλά ἱστορικά 
ἀδικαίωτη ἐπιλογή13. Κατά τόν μακαρι-
στό ἐπίσης π. Κωνσταντῖνο Παπαγιάννη, 
ὁ ρκζ΄ ψαλμός διατηρεῖται στή θέση του 
ὡς εἰσοδικό τοῦ Γάμου, συνοδευόμενος 
ὅμως ἀπό εἰδικά τροπάρια στόν ἦχο καί 
τό μέτρο τοῦ «Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ», πού 
μαρτυροῦνται ἀπό τόν κώδικα 668 τῆς 
Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλάδος14. Ὁ Ἰω-
άννης Φουντούλης, μακαριστός καθηγη-
τής τῆς Λειτουργικῆς, στά Διαγράμμα-
τα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου μέ θεία 
Λειτουργία πλήρη, ἀλλά καί μέ κοινωνία 
ἀπό Προηγιασμένα Δῶρα πού προτεί-
νει, σημειώνει˙ γιά τήν πρώτη περίπτω-
ση: «ὁ ἱερεύς ἐνδύεται ὅλη τήν ἱερατική 
του στολή καί τελεῖ τήν προσκομιδή. Ἄν 
προηγεῖται ὁ ὄρθρος, μετά τό ἀπολυτίκιο 
κάνει τελεία ἀπόλυση. Οἱ μελλόνυμφοι 
ἀναμένουν στόν νάρθηκα ἤ στό κάτω 
μέρος τοῦ ναοῦ, ὅπου τούς ὑποδέχεται 
ὁ ἱερεύς καί τελεῖ τόν ἀρραβώνα, χωρίς 
τήν μεγάλη νεωτέρα εὐχή "Κύριε ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, ὁ τῷ παδί…". Κατά τήν ψαλμω-
δία τοῦ "Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμε-
νοι τὸν Κύριον" (Ψαλμ. ρκζ΄), εἰσοδεύει 
μετά τῶν μελλονύμφων μέχρι τοῦ σο-
λέως ἤ τοῦ μέσου τοῦ ναοῦ, ὅπου ἔχει 
εὐπρεπισθεῖ ἡ σχετική τράπεζα»15. Γιά 
τή δεύτερη δέ περίπτωση γράφει: «Εἰ-
σοδικός ψαλμός "Μακάριοι πάντες οἱ 
φοβούμενοι τὸν Κύριον…" (Ψαλμ. ρκζ΄). 
Ἡ εἴσοδος γίνεται ἐν πομπῇ ἀπό τό νάρ-
θηκα στόν κυρίως ναό, οἱ μελλόνυμφοι 

στέκονται πρό τῆς ὡραίας πύλης ("πρό 
τοῦ θυσιαστηρίου") καί οἱ ἱερεῖς, ἐνδε-
δυμένοι ὅλη τήν ἱερατική των στολή στά 
βημόθυρα. Στήν ἁγία τράπεζα ἀπόκει-
νται οἱ στέφανοι "ποτήριον ἔχον προη-
γιασμένα" καί κοινόν ποτήριον οἴνου»16.

ε) Ἀπό τά παραπάνω διαπιστώνεται 
ὅτι ὁ 127ος ψαλμός ἐντάχθηκε στήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Γάμου τόν 10ο αἰ., ἀρχικά 
ὡς ἀπάντηση τοῦ ἱερέα στήν προσφορά 
ἀπαρχῶν, δώρων (εὐλογιῶν) τῶν μελ-
λονύμφων καί τῶν παρανύμφων καί ὡς 
ὑπόμνηση τῆς σύνδεσης τοῦ Μυστηρίου 
μέ τή θεία Εὐχαριστία. Σιγά-σιγά καί 
ἀπό τόν 11ο αἰ. καθιερώνεται ὡς στοιχεῖο 
κάλυψης τῆς εἰσόδου τῶν νεονύμφων στό 
Ναό «ἄχρι τῶν ἁγίων θυρῶν». Καταξιώ-
νεται ὡς ὁ πλέον κατάλληλος καί ἁρμόδι-
ος γαμήλιος ψαλμός λόγῳ τῆς ἀναφορᾶς 
του στήν οἰκογένεια καί τήν θεία Εὐχα-
ριστία. Δέν εἶναι τυχαῖο πού χαρακτηρί-
στηκε ὡς «γαμήλιο προανάκρουσμα»17 
καί εἰσαγωγικός ψαλμός στήν Ἀκολουθία 
τοῦ Στεφανώματος18. Ἡ εἴσοδος αὐτή ξε-
κινοῦσε ἀπό τόν νάρθηκα, ὅπου ἐτελεῖτο 
ὁ Ἀρραβώνας κατά τήν περίπτωση πού 
ἡ Ἀκολουθία αὐτή γινόταν τήν ἴδια μέρα 
μέ αὐτήν τοῦ Στεφανώματος καί φυσικά 
μετά τή θεία Λειτουργία. Ἀπό τή χειρό-
γραφη παράδοση πληροφορούμαστε ἐπί-
σης ὅτι ὁ εἰσοδικός κατά τήν Ἀκολουθία 
τοῦ Γάμου αὐτός ψαλμός μαρτυρεῖται 
ἄλλοτε πρό τῆς ἀρχικῆς εὐλόγησης διά 
τοῦ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…» ὅπως 
ἀκριβῶς καί σήμερα, καί ἄλλοτε μετά 
ἀπό αὐτήν καί πρό τῆς συναπτῆς. Στίς 
πηγές μαρτυρεῖται ἀκόμη ὅτι ἡ ὑποδο-
χή τῶν νεονύμφων ἀπό τόν ἱερέα γίνεται 
μετά θυμιάματος. Μέ τήν εἴσοδό τους δέ 
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πρό τῶν ἁγίων θυρῶν «ἐπιδίδει αὐτοῖς 
ὁ ἱερεὺς κηρία». Ἡ ψαλμωδία τέλος τῶν 
συγκεκριμένων ψαλμικῶν στίχων γίνεται 
ἀπό τόν ἱερέα ἤ τούς ψάλτες. Τό «Δόξα 
σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι…» εἶναι μᾶλ-
λον νεότερο καί λέγεται ἀπό τόν λαό 
μετά ἀπό κάθε στίχο. Ὅλα αὐτά δεί-

χνουν τή συμμετοχή ὅλων στό γεγονός 
τοῦ Γάμου δύο μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ πληρώματος. Διά τῆς εἰσόδου στόν 
Ναό τό ζευγάρι ἐκκλησιάζεται καί μέ 
ὅλα ὅσα θά ἀκολουθήσουν ἀνυψώνεται ἡ 
σχέση του στό ὕψος τῆς σχέσης Χριστοῦ 
καί Ἐκκλησίας.
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ΠΡΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΙΝ

57. Βασικά θέματα τῆς κατήχησης
Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας

 
π. Ἀλέξανδρου Καριώτογλου

Ἴσως ἕνας κατηχούμενος νά σκεφτεῖ 
πάνω στό θέμα τῆς «ἀνάμνησης»: 

αὐτό τό τελούμενο ἔχει ἄμεση σχέση μέ 
τό σωτήριο ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἑπομέ-
νως  ὅ,τι ἀναφέρεται στήν Παλαιά Δια-
θήκη εἶναι ξεπερασμένο. Δέν εἶναι ὅμως 
ἔτσι. Ὁ Κύριος μέ τό στόμα τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου μᾶς ἐξήγησε τό 
νόημα τῆς ἀναμνήσεως: «Ὅπως, λέει 
στούς μαθητές Του, ἐκάνατε ἐκεῖνο (τό 
ἰουδαϊκό Πάσχα) γιά νά θυμᾶστε τά 
θαύματα τῆς Αἰγύπτου, ἔτσι νά κάνετε 
καί αὐτό (τό δικό μου Πάσχα) γιά νά 
θυμᾶστε ἐμένα... Ὅπως ὁ Μωϋσῆς λέει: 
"Αὐτό θά εἶναι αἰώνια ἀνάμνηση γιά σᾶς" 
(Ἔξοδος 3,15), ἔτσι καί ὁ Χριστός "Γιά 
νά ἔχετε τήν ἀνάμνησή μου" μέχρις ὅτου 
ἐπανέλθω» (PG  58, 739). Στό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ συνυπάρχει τό παρελθόν, 
καί τό μέλλον μέσα στό παρόν, καθώς 
ὁ Ἴδιος λέει: Ἐγώ εἶμαι «τό Α καί τό 
Ω, ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος» (Ἀποκάλυ-
ψη 22,13). Εἶναι αὐτό πού ὁ ἅγιος Νι-
κόλαος Καβάσιλας ὁμολογεῖ: «Ἡ μελ-
λοντική ἐκείνη ζωή κατά κάποιον τρόπο 
χύθηκε μέσα σ' αὐτήν τήν παροῦσα ζωή 
καί ἀναμίχθηκε μαζί της» (Ἡ ἐν Χριστῷ 
ζωή,  PG  150, 496C). Παράλληλα, μπο-
ροῦμε νά ποῦμε ὅτι σ' αὐτή τήν οὐράνια, 
αἰώνια καί ὑπερκόσμια Εὐχαριστία δέν 

κατεβαίνει ὁ Χριστός σέ μᾶς, ἀλλά ἐμεῖς 
ἀνερχόμαστε σ' Αὐτόν. Ὁ π. Ἀλέξανδρος 
Σμέμαν δίνει ἕνα πολύ ὡραῖο παράδειγ-
μα γιά νά δείξει τό παραπάνω: «Μπορεῖ 
κανείς νά παρομοιάσει τή Λειτουργία μέ 
τόν ἄνθρωπο πού φωτίζει μέ χειροφάνα-
ρο, κομμάτι-κομμάτι, γνωστό, πανέμορ-
φο, ἀλλά χαμένο στό νυχτερινό σκοτάδι 
κτίριο καί σ' αὐτά τά κομμάτια ἀνα-
γνωρίζει ὅλο τό κτίριο στό σύνολό του, 
τήν ἑνότητα καί τήν ὀμορφιά του. Ἔτσι 
καί στή Λειτουργία, ἐνῶ τελεῖται στή γῆ, 
πραγματοποιεῖται στόν οὐρανό. Σ' αὐτήν 
ἀποκαλύπτεται καί μᾶς δωρίζεται τό μυ-
στήριο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου ἀπό τόν 
Χριστό σ' ὅλο τό πλήρωμα καί τήν πολυ-
μέρειά του, σ' αὐτό ἐκπληρώνεται ἡ Ἐκ-
κλησία, σ' αὐτό θριαμβεύει ἡ «ἄλλης βι-
οτής τῆς αἰωνίου ἀπαρχή»1. Γιά τόν λόγο 
αὐτό καί ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ 
οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πα-
ραμένει ἀθέατη. Αἰσθητά τίποτε δέν συμ-
βαίνει, ὁ ἄρτος παραμένει ἄρτος καί ὁ οἶ-
νος παραμένει οἶνος. Ἄν συνέβαινε αὐτή 
ἡ μεταβολή «αἰσθητά», τότε ὁ Χριστια-
νισμός θά ἦταν μαγική λατρεία καί ὄχι 
θρησκευτική πίστη ἐλπίδας καί ἀγάπης. 
Ἡ «Ἀνάμνηση» δέν εἶναι μία ἐπανάληψη 
τοῦ μυστικοῦ Δείπνου, ἀλλά ἡ φανέρωση, 
τό δῶρο καί τό βίωμα σ' αὐτόν τόν κόσμο 
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τῆς μοναδικῆς καί ἅπαξ προσφερθείσας 
ἀπό τόν Χριστό Εὐχαριστίας καί μέσα σ' 
αὐτήν τῆς δικῆς μας ἀνύψωσης.

Ἐκτός ἀπό τήν «Ἀνάμνηση» ὑπάρχει 
καί ἡ «Ἐπίκληση» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
γιά νά μεταβάλει τό ψωμί καί τό κρασί 
σέ Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου. Ἡ «Ἐπί-
κληση» οὐσιαστικά ἀποτελεῖ συμπλήρω-
ση τῆς «Ἀνάμνησης». Καί ἐκείνη τή στιγ-
μή πραγματοποιεῖται ἕνας καινούργιος 
Εὐαγγελισμός. Ἀναφέρει χαρακτηριστι-
κά ὁ ἱερομόναχος Γρηγόριος: «Στή θέση 
τῆς Παναχράντου Θεοτόκου εἶναι ἡ μία, 
ἁγία, καθολική καί ἀποστολική Ἐκκλη-
σία. Λέγοντας ἡ Σύναξη τῆς Ἐκκλησίας 
‒μέ τό στόμα τοῦ λειτουργοῦ‒ "κατάπεμ-
ψον τὸ Πνεῦμα σου τὸ Ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς", 
κατά κάποιο τρόπο ἐπαναλαμβάνει τά 
λόγια της Ἀειπαρθένου "Ἰδοὺ ἡ δούλη 
Κυρίου γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου 
(Λουκ. 1,38). Καί ἱερουργεῖται ὁ Εὐαγ-
γελισμός τῆς Θεοτόκου Ἐκκλησίας: "Ἡ 
χάρις τοῦ Πνεύματος βρίσκεται ἐκεῖ καί 
πετάει πάνω σέ ὅλους καί ἑτοιμάζει τή 
μυστική ἐκείνη θυσία [Ἡ τοῦ Πνεύματος 
χάρις παροῦσα καὶ πᾶσιν ἐφιπταμένη τὴν 
μυστικὴν ἐκείνην κατασκευάζει θυσίαν] 
(ἱερός Χρυσόστομος  ΡG  50,459)»2.  Μιά 

νέα Πεντηκοστή συντελεῖται τή ὥρα τῆς 
«Ἐπίκλησης», εἶναι ἡ Εὐχαριστιακή Πε-
ντηκοστή καί, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος 
Νικόλαος Καβάσιλας «ὁ καιρὸς οὗτος 
(τῆς Εὐχαριστίας) τὸν καιρὸν ἐκεῖνον 
(τῆς Πεντηκοστῆς) σημαίνει» (Ἡ ἐν Χρι-
στῷ ζωή, PG 150, 452Β). Ἡ κάθοδος τοῦ 
Παρακλήτου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά 
ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στήν ἱκεσία τῆς 
Ἐκκλησίας, τοῦ λαοῦ Του, ὁ ὁποῖος, βιώ-
νοντας τό γεγονός, ἀπαντᾶ σέ κάθε ἐπί-
κληση τοῦ λειτουργοῦ («καὶ ποίησον τὸν 
μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον Σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ Σου ‒ τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τίμιον 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου») μέ τό «ἀμήν» 
καί τρεῖς φορές τό «ἀμήν», ὅταν προσθέ-
τει ὁ λειτουργός «μεταβαλὼν τῷ Πνεύ-
ματί Σου τῷ Ἁγίῳ». Ἔχουμε ὑποχρέωση 
νά φωνάξουμε δυνατά τό «ἀμήν», γιατί 
αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλη ἡ ἐκκλησιαστική 
κοινότητα συμμετέχει στό μυστήριο. 

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ κατηχητής θά 
χρειαστεῖ νά μάθει τόν κατηχούμενο ὄχι 
μόνο νά κατανοεῖ τό νόημα τῆς «Ἀνάμνη-
σης» καί τῆς «Ἐπίκλησης», ἀλλά νά συ-
νηθίσει νά ἀπαγγέλλει τό «ἀμήν» συμμε-
τέχοντας οὐσιαστικά καί βιωματικά στό 
μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Ἀλέξανδρος Σμέμαν, Εὐχαριστία, Ἀθήνα: Ἀκρίτας 1987, σ. 234. 2. 
Ἱερομόναχος Γρηγόριος, Ἡ Θεία Λειτουργία, Ἀθήνα: Σύναξη 1982, σ. 321.
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ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ΚΓ´
Οἱ δίκαιοι καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας 

σέ ἐσχατολογική προοπτική 
Δημήτρη Μαυρόπουλου

Θά συνεχίσουμε καί στό παρόν ἄρθρο 
νά ἀντλοῦμε στοιχεῖα ἀπό τήν Ἀπο-

κάλυψη τοῦ Ἰωάννη, ὅσον ἀφορᾶ τήν 
ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζοντας 
ὅτι τά περιγραφόμενα σ᾽ αὐτήν ὡς ἐσχα-
τολογική πραγματικότητα φωτίζουν τό 
ἱστορικό εἶναι τῆς Ἐκκλησίας.

Τό 7ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκάλυψης εἰ-
σάγεται ὡς ἕνα στάσιμο ἀνάμεσα στίς 
περιγραφές φοβεριστικῶν ὁραμάτων, 
πού προετοιμάζουν τήν ἀνάδυση τῆς ἔν-
δοξης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ σέ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο. Ἡ Ἐκκλησία θά καταστεῖ μιά 
αἰώνια θριαμβεύουσα πραγματικότη-
τα, αὐτό πού ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: «τὰ πάντα ἐν πᾶσι Χριστός» 
(Κολ. 3,11). Στήν περιγραφή μάλιστα 
αὐτή παρακολουθοῦμε μιά δοξολογι-
κή τελετουργία, συνέχεια τῆς οὐράνιας 
θείας Λειτουργίας πού ἀναπτύχθηκε 
στά κεφάλαια 4 καί 5. Εἶναι αὐτονόητο 
συμπέρασμα ὅτι αὐτές οἱ λειτουργικές 
περιγραφές ἐπηρέασαν τή λειτουργική 
παράδοση καί πρακτική τῆς Ἐκκλησίας, 
ἰδιαίτερα τή δομή τῆς θείας Λειτουργίας. 
Βρίσκουμε μάλιστα ἕναν ἀπό τούς οὐσι-
ώδεις λόγους, γιά τούς ὁποίους τό πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας (στρατευόμενης 
καί θριαμβεύουσας) ἐπιτελεῖ αὐτή τή δο-

ξολογία ὡς εὐχαριστία συνεχῶς: ἡ σωτη-
ρία τοῦ κόσμου εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ 
καί τοῦ Ἀρνίου-Χριστοῦ («ἡ σωτηρία τῷ 
Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου 
καὶ τῷ ἀρνίῳ»). Μήν ξεχνᾶμε ὅτι σ᾽ αὐτή 
τή διαπίστωση θεμελιώνεται ἡ πίστη καί 
ἡ διαρκής εὐχαριστία πού ἀποτελεῖ τό 
εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως διατυπώνεται 
στήν εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς κατά τή θεία 
Λειτουργία: «Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σω-
τηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων τῶν 
ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ σταυροῦ, 
τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, 
τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δε-
ξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδό-
ξου πάλιν παρουσίας, τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν 
σοὶ προσφέροντες κατὰ πάντα καὶ διὰ 
πάντα, σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ 
εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, 
ὁ Θεὸς ἡμῶν».

Ἐνδιαφέρον ἔχει νά δοῦμε ποιός εἶναι 
αὐτός ὁ λαός, ὡς λαός τοῦ Θεοῦ, πού 
ἐπιτελεῖ τήν οὐράνια θεία Λειτουργία 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, καί πού 
ἀντανακλᾶται στήν ὁμόλογη θεία Λει-
τουργία πού ἐπιτελεῖται στήν ἐπίγεια 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Κατά πρῶτον εἶ-
ναι οἱ ἐσφραγισμένοι μέ τό σημεῖον τῆς 
θείας Χάρης. Τή σφράγιση θά ἐνεργή-



Τεῦχος 2ον 21Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2019

σει ἄγγελος, ὡς ἐκφραστής τοῦ θελή-
ματος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔρχεται ἀπό 
τήν Ἀνατολή, τό σημεῖο πού ταυτίζεται 
μέ τό φῶς. Στό νοῦ ἔρχεται τό ἐξαπο-
στειλάριο τῆς ἀκολουθίας τῶν Χριστου-
γέννων: «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους 
ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν καὶ 
οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ εὕρομεν τὴν ἀλή-
θειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη 
ὁ Κύριος». Σφραγίδα Θεοῦ ζῶντος εἶναι 
ἡ ἀποτύπωση τῆς χάρης του στήν καρ-
διά ἑκάστου πιστοῦ, πού ἀποτυπώνεται 
συμβολικά ἐπί τοῦ μετώπου (καί ἄλλων 
σημείων τοῦ σώματος) ἀμέσως μετά τή 
βάπτισή του: «σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύμα-
τος Ἁγίου». Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, 
«Ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ 
ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην 
ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ» (Α´ Τιμ. 
2,19). Ἑπομένως, ἡ ἴδια ἡ πίστη στόν Υἱό 
τοῦ Θεοῦ νοεῖται ὡς σφραγίδα τοῦ Θεοῦ, 
σύμφωνα καί μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ: 
«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρ-
χεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου 
εἰς τὴν ζωήν» (Ἰωάν. 5,24). Πάντως, στήν 
ἰουδαϊκή παράδοση μαρτυρεῖται σφρά-
γιση ἐπί τοῦ μετώπου, εἴτε τοῦ ἀρχιερέα, 
ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν Ἀαρών («Καὶ 
ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ 
ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖ-
δος Ἁγίασμα Κυρίου. […] Καὶ ἔσται ἐπὶ 
τοῦ μετώπου ᾿Ααρών», Ἔξ. 28,32-34), 
εἴτε ἐπί τοῦ μετώπου τῶν εὐσεβῶν, κατά 
τό ὅραμα τοῦ Ἰεζεκιήλ («Καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν δίελθε μέσην τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ 
δὸς τὸ σημεῖον ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν ἀν-
δρῶν τῶν καταστεναζόντων καὶ τῶν κα-
τωδυνωμένων ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις 
ταῖς γινομέναις ἐν μέσῳ αὐτῆς», Ἰεζ. 9,4). 

Μάλιστα, συνηθιζόταν νά ἀποτυπώνεται 
στό μέτωπο τῶν εὐσεβῶν Ἰουδαίων τό 
τελευταῖο γράμμα τοῦ ἑβραϊκοῦ ἀλφα-
βήτου, τό ταῦ (ת), τό ὁποῖο κατά τήν 
πατερική γραμματεία ἀναλογεῖ πρός τόν 
σταυρό (τό ρῆμα «σταυροῦν» στήν ἑβρα-
ϊκή γλώσσα ἀρχίζει μέ αὐτό τό γράμμα 
– καλάχ). Τελικά ἡ ἀποδοχή τοῦ σφραγί-
σματος τοῦ Θεοῦ ἀποτυπώνει τήν ἀγάπη 
γιά τόν Θεό, σημαίνει τήν παρουσία σχέ-
σης μαζί του, ὅπως ἀναπτύσσεται στό 
Ἆσμα Ἀσμάτων: «Θές με ὡς σφραγῖδα 
ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, ὡς σφραγῖδα ἐπὶ 
τὸν βραχίονά σου ὅτι κραταιὰ ὡς θάνα-
τος ἀγάπη, σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος πε-
ρίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός, φλόγες 
αὐτῆς ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι 
τὴν ἀγάπην, καὶ ποταμοί οὐ συγκλύσου-
σιν αὐτήν» (Ἆσμα 8,6-7). Αὐτό πού στόν 
παλαιό Ἰσραήλ ἴσχυε ὡς σφράγισμα μέ 
τήν ἔννοια τοῦ ἀνήκειν στόν Θεό, ἴσχυσε 
(καί ἰσχύει) καί στόν νέο Ἰσραήλ, δηλαδή 
στόν λαό τῆς Ἐκκλησίας, μόνο πού τώρα 
τό σημαινόμενο τοῦ σφραγίσματος ἀπο-
καλύπτεται ὡς ἐν Χριστῷ ὁδός, πού διά 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς ἑνώνει μέ τόν 
Θεό, ὅπως διατυπώνεται ἀπό τόν ἀπό-
στολο Παῦλο: «Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν 
ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, 
ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν 
ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρ-
δίαις ἡμῶν» (Β´ Κορ. 1,21-22). Ὁ ἴδι-
ος ἀπόστολος θά ὑπογραμμίσει ἐπίσης 
ὅτι οἱ πιστεύοντες στόν Χριστό εἶναι οἱ 
«ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας, ἐν ᾧ καὶ πι-
στεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι 
τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ» (Ἐφεσ. 1,13). 
Ἑπομένως, τό σφράγισμα τῆς θείας Χά-
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ρης, εἴτε ἐπί τῆς καρδίας εἴτε ἐπί τοῦ με-
τώπου, προηγεῖται, κατά τή διήγηση τῆς 
Ἀποκάλυψης, τοῦ σφραγίσματος τοῦ θη-
ρίου, πού ἀναφέρεται στό 13ο κεφάλαιο 
τῆς Ἀποκάλυψης, καί τελικά διαχωρίζει 
αὐτούς πού ἐπέλεξαν νά ἀνήκουν στόν 
Χριστό ἀπό ὅσους ἐπέλεξαν νά ἀνήκουν 
στόν Ἀντίχριστο.

Ἀπό πολύ νωρίς, ἀπό τούς ἀποστολι-
κούς χρόνους, νοήθηκε ὅτι ἕκαστος πι-
στός εἶναι ἐσφραγισμένος μέ τή σφρα-
γίδα τοῦ σταυροῦ, ἐνῶ παράλληλα τό 
ἴδιο τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἀπετέλεσε 
σφραγίδα μέ τήν ἔννοια τοῦ ἀνήκειν εἰς 
τόν Θεόν. Κατά τόν ἅγιο Κύριλλο Ἱε-
ροσολύμων, «Μὴ τοίνυν ἐπαισχυνθῶ-
μεν ὁμολογῆσαι τὸν ἐσταυρωμένον. Ἐπὶ 
μετώπου μετὰ παρρησίας δακτύλοις ἡ 
σφραγίς, καὶ ἐπὶ πάντων, ὁ σταυρὸς γι-
νέσθω ἐπὶ ἄρτων βιβρωσκομένων, καὶ 
ἐπὶ ποτηρίων πινομένων ἐν εἰσόδοις, ἐν 
ἐξόδοις πρὸ τοῦ ὕπνου κοιταζομένοις, 
καὶ διανισταμένοις ὁδεύουσι, καὶ ἠρε-
μοῦσι. Μέγα τὸ φυλακτήριον δωρεάν, 
διὰ τοὺς πένητας χωρὶς καμάτου, διὰ 
τοὺς ἀσθενεῖς ἐπειδὴ καὶ παρὰ Θεοῦ ἡ 
χάρις» (Κατηχήσεις, 13, PG 33, 816Α-B).

Μένει νά σχολιάσουμε τούς δύο ἀριθ-
μούς πού καταθέτει ὁ ἀποκαλυπτής Ἰω-
άννης, γιά νά προσδιορίσει τό πλῆθος 
τῶν δικαίων καί ἁγίων πού ἀεννάως 
δοξολογοῦν  τόν καθήμενο ἐπί τοῦ θρό-
νου καί τό Ἀρνίον-Χριστό στόν ἐσχατο-
λογικό τόπο τοῦ Θεοῦ: α) «Καὶ ἤκουσα 
τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων ἑκατὸν 
τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφρα-
γισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ». 
β) «Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος 
πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύ-

νατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ 
λαῶν καὶ γλωσσῶν». Ἐκ πρώτης ὄψεως 
οἱ δύο αὐτοί ἀριθμοί μοιάζει νά ἀντιφά-
σκουν μεταξύ τους ἀφ᾽ ἑνός ἕνας συγκε-
κριμένος ἀριθμός (ἑκατόν τεσσαράκο-
ντα τέσσαρες χιλιάδες), καί ἀφ᾽ ἑτέρου 
ἕνας χαοτικός ἀριθμός (ὄχλος πολύς, ὃν 
ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο). Καί 
ὅμως, οἱ ἀριθμοί δέν εἶναι ἀντιφατικοί, 
ἀλλά παραπληρωματικοί. Ὁ πρῶτος 
ἀριθμός, πού προσδιορίζεται ὅτι προέρ-
χεται ἐκ τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, 
ἀντιστοιχεῖ στήν κλειστή ἱστορία τοῦ πα-
λαιοῦ Ἰσραήλ ἀρχίζει μέ τή σύναψη τῆς 
Διαθήκης στό ὄρος Σινά καί τελειώνει μέ 
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται 
σ᾽ αὐτούς τού δικαίους καί τούς ἁγίους 
τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ, τοποθετώντας τήν 
πλήρη δικαίωσή τους στή μέλλουσα Βα-
σιλεία: «… οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσα-
ντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, 
ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα 
λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυ-
γον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν 
ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν 
πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων 
ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νε-
κροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, 
οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα 
κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν ἕτεροι 
δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλα-
βον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς ἐλιθά-
σθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν 
φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν 
μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερού-
μενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ 
ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώ-
μενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 
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ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυ-
ρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσα-
ντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν 
κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χω-
ρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι» (Ἑβρ. 13,33-40). 
Μέ τή νέα Διαθήκη, πού ἱδρύεται ἐπί τοῦ 
Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἀρχίζει ἡ ἱστορία 
τοῦ νέου Ἰσραήλ, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς 
ὁποίας ἡ πορεία ἀνοίγεται πρός τό μέλ-
λον τῆς θείας Βασιλείας, χωρίς ἀκόμη νά 
ἔχει κλείσει. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀριθμός τῶν 
δικαίων καί τῶν ἁγίων μένει ἀνοικτός. 

Γι᾽ αὐτό καί ὁ βίος τῆς Ἐκκλησίας λογί-
ζεται ὡς διαρκής πορεία, τῆς ὁποίας τό 
τέλος μόνον ὁ Πατήρ γνωρίζει («Οἱ μὲν 
οὖν [μαθηταὶ] συνελθόντες ἐπηρώτων 
αὐτὸν λέγοντες Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ 
τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ 
Ἰσραήλ; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν 
ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ 
πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ», Πράξ. 
16-7) καί τό ὁποῖο τέλος ὁ ἀποκαλυπτής 
Ἰωάννης προσπαθεῖ νά φωτίσει στήν 
Ἀποκάλυψή του.
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1

Κυριακή Α´ Νηστειῶν Ὀρθοδοξίας
«Ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰω. 1, 47)

 
Ἀγγέλου Παύλου

Ἡ φράση «ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰω. 1, 47) 
τοῦ Φίλιππου πρός τόν Ναθαναήλ, 

φέρει στήν ἐπιφάνεια τό θέμα τῆς γνώ-
σης. Ὁ Φίλιππος λέγει στόν Ναθαναήλ ὅτι 
ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ εἶναι ἐκεῖνος 
πού προανήγγειλαν ὁ Μωυσῆς στόν νόμο 
καί οἱ προφῆτες κι ὅταν ὁ Ναθαναήλ 
ἐκφράζει τήν ἀμφιβολία του, ὁ Φίλιππος 
τόν καλεῖ νά ἔλθει καί νά δεῖ, δηλαδή νά 
ἀποκτήσει ὁ ἴδιος γνώση τοῦ πράγμα-
τος. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, προϋπόθεση 
ἦταν μιά μετακίνηση, μιά συνάντηση. Ἡ 
γνώση, λοιπόν, στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία 
δέν ταυτίζεται μέ μιά διανοητική, ἀφηρη-
μένη προσέγγιση τῶν ἀνθρώπων καί τῶν 
πραγμάτων, ἀλλά εἶναι ἕνα γεγονός πού 
συνδέεται μέ τήν ἔνταξη σέ ἕνα πλέγμα 
σχέσεων. Αὐτήν τήν ἐμπειρία πού ἤδη 
εἶχε ὁ Φίλιππος ἀπό τή συνάντησή του μέ 
τόν Χριστό, προτείνει στόν Ναθαναήλ νά 
τή ζήσει κι ἐκεῖνος μέσα ἀπό τή συνάντη-
σή του μέ τόν Χριστό.

Μέσα ἀπό τόν εὐαγγελικό λόγο διαπι-
στώνουμε ὅτι ἡ αἰσθητηριακή ἀντίληψη 
(ὅραση, ἀφή, λογική) δέν ἐπαρκεῖ γιά νά 
μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά γνωρίσει τόν 
Θεό, διότι ὁ Θεός ὡς ἄκτιστος εἶναι πέρα 
ἀπό κάθε περιορισμό τοῦ τόπου καί τοῦ 
χρόνου. Ἡ γνώση ἔχει ἐσχατολογική δι-
άσταση, καθότι εἶναι «ἐλπιζομένων ὑπό-
στασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλέπομεν» 

(Ἑβρ. 11, 1) Ἀλλά, καί πέρα ἀπό αὐτό, ἡ 
γνώση μέσῳ τῶν αἰσθήσεων παράγει γνώ-
ση μέσῳ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ Ἄλλου, καί 
αὐτή εἶναι μιά ἀναγκαστική γνώση. Ἔτσι 
καί οἱ δαίμονες πιστεύουν, ἀλλά φρίτ-
τουσι (Ἰακ. 2, 19-20). Ὁ Θεός διεκδικεῖ ἡ 
«γνώση» Του νά εἶναι γεγονός ἐλευθερίας 
καί ἀγάπης, μέρος μιᾶς ἀγαπητικῆς σχέ-
σης. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποκάλυ-
ψή Του καί ἡ ἀποκάλυψη εἶναι ἕνα δῶρο 
τοῦ Θεοῦ στήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

Ὁ Χριστός ἐπανειλημμένα ἐρωτᾶ τούς 
ἀποστόλους «τίνα με λέγουσιν ἄνθρωποι 
εἶναι;» (Μκ. 8, 27). Ἡ ἐπανάληψη τῆς 
ἐρωτήσεως ἀσφαλῶς δέν εἶναι τυχαία 
οὔτε ἄνευ σημασίας. Συνδέεται ὀργανι-
κά μέ τό γεγονός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν-
θρώπου. Ἡ ἀντίληψη καί ἡ εἰκόνα πού 
ἔχουμε γιά τόν Θεό παράγει ὁρισμένο 
ἦθος καί τρόπο ζωής, πού ἀντανακλᾶται 
στίς σχέσεις πού συνάπτουμε μέ τούς συ-
νανθρώπους μας καί μέ τό περιβάλλον. 
Γι᾽ αὐτό, ὅταν τό 726 ὁ αὐτοκράτορας 
Λέων Γ´ κατέβασε τήν εἰκόνα τοῦ Χρι-
στοῦ ἀπό τή Χαλκῆ Πύλη τῶν ἀνακτόρων, 
προκάλεσε τρομακτικές ἀντιδράσεις. Δέν 
ἐπρόκειτο γιά τήν ἀφαίρεση ἑνός ἁπλοῦ 
ἀντικειμένου, ἀλλά ἰσοδυναμοῦσε μέ τή 
ριζική ἀνατροπή μιᾶς ὁλόκληρης θεολογι-
κῆς ἀντίληψης γιά τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο, 
τόν κόσμο καί τίς μεταξύ αὐτῶν σχέσεις.
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Ἀπό τίς ἀπαρχές τῆς ἐμφάνισής τους, 
οἱ ἄνθρωποι ἐπικοινωνοῦσαν μέ τό θεῖο 
μέσῳ συμβόλων, σέ ὅλες τίς ἐποχές καί 
τίς θρησκευτικές πρακτικές. Γιατί ἄραγε 
τά σύμβολα εἶχαν τόσο καθολική διά- 
δοση καί ἀποδοχή; Τό σύμβολο πάντα 
παραπέμπει σέ κάτι ἔξω ἀπό τόν ἑαυτό 
του, σέ αὐτό τό «Κάτι» ἀνάγει ἐκεῖνον 
πού τό βλέπει καί τό χρησιμοποιεῖ, καί 
ἀπό αὐτό ἀντλεῖ τό νόημα καί τή σω-
τηριολογική του ἀξία. Τό σύμβολο εἶναι 
ὑπόμνηση, ἀλλά δέν ταυτίζεται μέ αὐτό 
πού ὑπομιμνήσκει (ὑπενθυμίζει). Ἀκρι-
βῶς γι᾽ αὐτό, μετά ἀπό κάθε εἰσβολή 
καί κατάκτηση μιᾶς χώρας, μετά ἀπό 
κάθε πολιτική καί ἰδεολογική ἐπανάστα-
ση, πρῶτα καταστρέφονται τά σύμβολα 
(π.χ., ἡ ὑποστολή τῆς ἑλληνικῆς σημαί-
ας ἀπό τήν Ἀκρόπολη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 
1941 ἀπό τούς Γερμανούς, τό γκρέμισμα 
ἀγαλμάτων τοῦ Λένιν καί τοῦ Μάρξ στίς 
χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης μετά τήν 
πτώση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων, 
κ.ἄ.). Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐπιχειρεῖται ἡ 
καταστροφή τῆς ὑπόμνησης καί ἐν συ-
νεχείᾳ ἡ κατασκευή μιᾶς νέας, διαφορε-
τικῆς ἀντίληψης γιά τόν κόσμο, ἡ ὁποία 
σταδιακά θά δημιουργήσει τά δικά της 
σύμβολα. Τά σύμβολα εἶναι ἀναπόσπα-
στο μέρος τῆς ζωῆς καί τῆς ἐπικοινωνίας 
τῶν ἀνθρώπων.

Δέν εἶναι τοῦ παρόντος ἡ ἀναδρομή 
στήν ἱστορία τῶν συμβόλων. Ἀξίζει ὅμως 
νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ πρώτη εὐρείας κλί-
μακας ἐπίθεση ἐναντίον τῶν συμβόλων 
ἔγινε στήν ἐποχή τῆς Μεταρρύθμισης, 
ὅταν ὁ Λούθηρος ἀμφισβήτησε τή σημα-
σία τῶν συμβόλων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας (Πάπα, εἰκόνων, κ.ἄ.), μέ 

ἀποτέλεσμα, ὅπου ἐπιβίωναν, νά περιο-
ρίζονται  στόν ἰδιωτικό χῶρο καί βίο τῶν 
πιστῶν, γεγονός πού συνέτεινε εὐρύτερα 
νά ἀπο-ιεροποιηθεῖ ὁ κόσμος.

Αὐτή ἡ τάση διαρκεῖ   μέχρι τίς μέ-
ρες μας. Μέ ποικίλα ἐπιχειρήματα πού 
ἀφοροῦν τήν εἰρηνική συμβίωση  καί τήν 
ἀποφυγή προκλήσεων, τά σύμβολα δέχο-
νται ἔντονες ἀμφισβητήσεις καί κριτική, 
καί γίνεται συστηματική προσπάθεια νά 
ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τόν δημόσιο βίο καί 
νά περιοριστοῦν στόν ἰδιωτικό. Σέ ὅλες 
αὐτές τίς διαδικασίες καθώς καί στίς 
συζητήσεις, πού γίνονται σήμερα καί σέ 
ἐμᾶς, περί οὐδετερόθρησκου κράτους, τό 
ὑποκείμενο πρόβλημα εἶναι πρώτιστα 
φιλοσοφικό καί ἀφορᾶ μιά διαφορετική 
κοσμοαντίληψη.

Κατά μία ἔννοια, κάτι ἀνάλογο ἐπιχει-
ρήθηκε τόν 8ο αἰ., στόν καιρό τῆς εἰκο-
νομαχίας. Ἡ κατάργηση τῶν εἰκόνων 
στήν πραγματικότητα ἦταν κατάργηση 
τῶν συμβόλων. Ὅμως ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ 
ἰδίως στήν Ἐκκλησία περνᾶ μέσα ἀπό 
τά σύμβολα. Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι σύμβολο 
«εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ».  Ἡ ἐκ-
κλησιαστική κοινότητα εἶναι τύπος καί 
σύμβολο τῆς ἐρχόμενης Βασιλείας. Σύμ-
βολο καί εἰκόνα ταυτίζονται. Ἑπομένως, 
τό «ἔρχου καὶ ἴδε» εἶναι μιά συνάντηση 
μέ τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατέρα (Β´ Κορ. 
4, 4-5 Κολ. 1, 15), διά μέσου τοῦ προσώ-
που τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἐν ταὐτῷ τό 
τέλειο πρότυπο τῆς ἀγαπητικῆς ἕνωσης 
κτιστοῦ καί ἀκτίστου.  

 Γι᾽ αὐτό ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ 
Κυριακή τῶν συμβόλων,  ἡ Κυριακή τῶν 
εἰκόνων ἔχει τόσο μεγάλη σημασία καί 
ἑορτάζεται τόσο πανηγυρικά.
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2

Κυριακή Γ´ Νηστειῶν 
(Σταυροπροσκυνήσεως) 

 
πρωτ. Γεωργίου Δορμπαράκη

Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως, Ἱ. Μ. Πειραιῶς 

«Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα 
λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» 

(῾Εβρ. 4, 16) 

Στό μέσον τῆς Σαρακοστῆς πού βρι-
σκόμαστε, ἡ ̓Εκκλησία μας προβάλλει 

τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου πρός ἐνίσχυσή μας 
γιά τό ὑπόλοιπο διάστημα τῆς Νηστείας, 
γι’ αὐτό καί τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα 
σχετίζεται μέ τόν Σταυρό καί τό ἀρχιερα-
τικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ πάνω στόν 
Σταυρό ὁ Κύριος «αἴρει τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν», προσφέροντάς μας συνεπῶς καί 
πάλι τή δυνατότητα πραγματικῆς σχέ-
σεως μέ τόν Θεό «μετὰ παρρησίας». ῾Η 
προτροπή τοῦ ἀποστόλου εἶναι εὐνόητη: 
«Ἄς πλησιάσουμε λοιπόν μέ θάρρος τόν 
θρόνο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, γιά νά μᾶς 
σπλαγχνιστεῖ καί νά μᾶς δωρίσει τή χάρη 
Του, τήν ὥρα πού τή χρειαζόμαστε».

 1. ῾Ο θρόνος τῆς χάριτος λοιπόν εἶ-
ναι ἀνοικτός πιά γιά τούς ἀνθρώπους. 
῾Ο Κύριος γενόμενος ἄνθρωπος καί κα-
ταργώντας τήν ἁμαρτία «ἐν τῇ σαρκί 
αὐτοῦ» ‒ὅ,τι μᾶς χώριζε ὡς φράγμα ἀπό 
τόν Θεό‒ μᾶς προσέλαβε καί μᾶς ἔκανε 
ἕνα μέ ᾽Εκεῖνον, ὁπότε δι᾽ Αὐτοῦ ὡς μέλη 
Του ἔχουμε δίοδο στή Βασιλεία Του: μέ 
Αὐτόν μποροῦμε καί βλέπουμε καί πάλι 
τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ἤ, ἀλλιῶς, 

γινόμαστε μέτοχοι τῆς κοινῆς ἐνέργειας 
τῆς Τριαδικῆς θεότητος. Γι᾽ αὐτό καί δέν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, 
διά τοῦ ὁποίου ἐπῆλθε ἡ κατάργηση τῆς 
ἁμαρτίας, χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ᾽Εκ-
κλησία μας ὡς κλειδί τοῦ Παραδείσου 
καί θυρῶν αὐτοῦ ἀνοικτήριον. 

2. ῾Η προτροπή ὅμως τοῦ ἀποστόλου 
«προσερχώμεθα», ὑπονοεῖ καί τό αὐτο-
νόητο: ὁ Κύριος μᾶς ἔχει προσφέρει τό 
σημαντικότερο ὅλων τῶν ἀγαθῶν, δη-
λαδή τήν ἀποκατάστασή μας καί τήν ἐν 
Θεῷ πιά παραμονή μας, ὅμως ἀπαιτεῖ 
ἀντιστοίχως καί τή δική μας συγκατά-
θεση. «Συνεργοὶ Θεοῦ ἐσμεν», θά ση-
μειώσει ὁ ἀπόστολος. Λοιπόν, τά πάντα 
μπορεῖ ἤδη νά ἔχουν ἀνοιχθεῖ, ἡ φυλακή 
τῆς ἁμαρτίας μπορεῖ νά ἔχει γκρεμισθεῖ, 
ἀλλά πρέπει καί ὁ ἄνθρωπος νά ἀνοίξει 
τά μάτια του, γιά νά δεῖ τήν ἐλευθερία 
πού τοῦ δόθηκε καί νά θελήσει νά φύ-
γει ἀπό τά δεσμά του, ὅταν μάλιστα κα-
ραδοκεῖ καί ὁ αἰώνιος ἐχθρός, ὁ ὁποῖος 
μπορεῖ μέν νά εἶναι ἡττημένος, ἀποκτᾶ 
ὅμως συνθῆκες νίκης ὅταν τόν καλεῖ ἡ 
ἀμέλεια τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου. 
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3. ῾Ο ἀπόστολος προχωρεῖ περισσότερο. 
Καλεῖ τόν πιστό νά προσέλθει καί νά ἀπο-
λαύσει τίς δωρεές πού ἀπέρρευσαν ἀπό 
τή Σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ, ὄχι σάν 
φτωχός συγγενής, ἀλλά «μετὰ παρρησί-
ας», μέ θάρρος ‒ ὅ,τι συμβαίνει μέ τό θάρ-
ρος τῶν παιδιῶν ἀπέναντι στόν ἴδιο τόν 
Πατέρα τους. Κι αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ προ-
σφορά ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ παραμένει 
πάντοτε ἀνεξάντλητη. ᾽Εκεῖνος πού μᾶς 
ἔδωσε τή χάρη Του, πού θά πεῖ ὁλόκληρο 
τόν ̔Εαυτό Του γιά τή σωτηρία μας, ὁ ̓́ Ιδι-
ος νιώθει χαρά νά Τή γευόμαστε διαρκῶς, 
ὅπως τά παιδιά κατά τρόπο φυσικό γεύο-
νται τά ἀγαθά στό σπίτι τοῦ πατέρα τους. 

Καί τήν ἀλήθεια αὐτή βιώνουμε οἱ πι-
στοί σέ ὅλες τίς διαστάσεις τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας, κυρίως ὅμως στό κέντρο της, 
τή Θεία Λειτουργία. Ἐκεῖ, οἱ βαπτισμέ-
νοι καί χρισμένοι στό ὄνομα τοῦ Κυρίου 
ἀκοῦμε τήν προτροπή της «καὶ καταξί-
ωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παρρησίας, 
ἀκατακρίτως, τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι Σὲ 
τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα». Στό μυ-
στήριο αὐτό τῶν μυστηρίων βρίσκουμε 
τό σημεῖο συντονισμοῦ μας μέ τή δικαί-
ωση τοῦ ἀνθρώπου διά τῆς σταυρικῆς 
θυσίας τοῦ Κυρίου καί νιώθουμε κυριο-
λεκτικά σάν στό σπίτι μας.

4. ῾Οπότε στή χαρισματική αὐτή κατά-
σταση εὑρισκόμενος ὁ πιστός, συντονι-
σμένος μέ τόν ρυθμό τῆς κεφαλῆς πού 
εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά καί τῶν ἐξαιρέτων 
μελῶν πού εἶναι ἡ Παναγία καί οἱ ἅγιοί 
μας, ἔχει τή βεβαιότητα λήψεως τῆς χά-
ρης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ. «Ἵνα λά-
βωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν». Καί 

μάλιστα «τήν ὥρα πού χρειαζόμαστε τή 
χάρη αὐτή» («εἰς εὔκαιρον βοήθειαν»). 
Πού σημαίνει: στό ὅποιο πρόβλημά μας 
ἤ καί στή μεγαλύτερη χαρά μας τό πιό 
δυνατό σημεῖο μας, ἡ ὥρα τῆς χάρης τοῦ 
Θεοῦ καί γιά ἐμᾶς εἶναι ὁ ἐκκλησιασμός 
μας, ὅταν μάλιστα καταστέφεται αὐτός 
μέ τήν κοινωνία τοῦ σώματος καί τοῦ 
αἵματος τοῦ Κυρίου μας, τά δῶρα πού 
κάνουν κι ἐμᾶς κατά χάριν θεούς! 

Μιλᾶμε ὅμως γιά συντονισμό τοῦ πι-
στοῦ μέ τόν ρυθμό τοῦ σώματος καί τῆς 
κεφαλῆς, πού σημαίνει ὄχι μία ψιλή πί-
στη, ἀλλά πορεία ὅλης τῆς ὕπαρξης μέ 
βάση τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη. 
Πιστός πού δέν ἔχει μπεῖ σ᾽ αὐτόν τόν 
ρυθμό, δέν εἶναι ἀληθινός πιστός, γι᾽ αὐτό 
καί ἡ μετοχή του στή Θεία Λειτουργία 
μπορεῖ νά τοῦ προκαλέσει πνευματικό 
«ἔμφραγμα», ὅπως και ἡ ὅποια ἐνδεχό-
μενη παρρησία του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ θά 
λειτουργεῖ ὡς θράσος ἀπέναντί Του, «εἰς 
κρῖμα καὶ κατάκριμα». 

Νά προσερχόμαστε μέ θάρρος στόν 
θρόνο τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Θυμίζει τοῦτο 
τήν πορεία τοῦ ἀσώτου, ὅταν ἐπέστρεφε 
πρός τόν Πατέρα του. Κι ἐκεῖνος προσ- 
ερχόταν, παρ᾽ ὅλες τίς ἐπιφυλάξεις του, 
μέ θάρρος, γιατί πίστευε στήν ἀγάπη 
τοῦ Πατέρα. Καί τελικῶς τό παράδειγμά 
του μᾶς καθοδηγεῖ: ἡ παρρησία πρός τόν 
Θεό ἀποκτᾶται ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἀληθι-
νή μετάνοια. ῞Οσο τό «ἥμαρτον εἰς τὸν 
Οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν Σου» θά βρίσκεται 
στήν καρδιά μας, τόσο καί ἡ αἴσθηση τῆς 
υἱότητός μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ θά φου-
ντώνει μέσα μας.
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ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

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

«Τὸ ὀρθῶς κανονίζειν ἐπιτυγχάνεται 
διὰ τοῦ ὀρθῶς θεολογεῖν»

 
Ἀρχιμ. Γρηγορίου Δ. Παπαθωμᾶ

Καθηγητοῦ Κανονικοῦ Δικαίου Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ Κανονική Οἰκονομία, ὡς πεδίο 
ἐμπειρικῆς πραγμάτωσης τῆς 

Ποιμαντικῆς Διακονίας, καθώς καί ὡς 
ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς διερεύνησης, 
ἀποτελεῖ ἀξονικό πεδίο τῆς Ἐκκλησια-
κῆς Θεολογίας. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Κα-
νονική Οἰκονομία ἀποτελεῖ μία κεντρι-
κή θεολογική συνιστῶσα καί συστατικό 
Πυλῶνα κορυφαίας σημασίας αὐτοῦ 
πού ἀποκαλοῦν οἱ Πατέρες «Θεολογία 
στό ἐπίπεδο τῆς Οἰκονομίας». Ἔτσι, ἡ 
Κανονική Οἰκονομία δέν ἀκολουθεῖ ἕναν 
αὐτόνομο θεολογικό ἤ νομικό δρόμο σέ 
σχέση μέ τήν Ἐκκλησιακή Θεολογία, 
ἀλλά μαζί μέ τήν Ποιμαντική Διακονία 
ἀποτελοῦν, ἄν μπορούσαμε νά τό σχη-
ματοποιήσουμε δομικά, τόν 3ο Πυλῶνα 
της.

Πρίν διακρίνουμε τούς τρεῖς Πυλῶνες 
τῆς Ἐκκλησιακῆς Θεολογίας, θά ἦταν 
χρήσιμη καί μία ἀκόμη διευκρίνιση. Ἡ 
Κανονική Οἰκονομία ἀσχολεῖται μέ ριζι-
κά ἐκκλησιο-κανονικά καί ἀνθρωπολογι-
κά ζητήματα ὄχι μόνον τοῦ παρελθόντος 
μέ ἱστορική (ἤ ἀρχαιολογική) διάθεση, 
ἀλλά κυρίως τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλ-
λοντος. Ἐάν πρός στιγμήν υἱοθετούσαμε 

τόν ἀντιδάνειο ὅρο «Κανονικό Δίκαιο» ἤ 
«Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας», θά λέγαμε ὅτι 
πρόκειται γιά ἕνα Δίκαιο ἐνεργό ἀπό 
τήν ἡμέρα τῆς συγκρότησης καί ὁλοκλή-
ρωσής του (1ος-9ος αἰ. [Corpus Canonum 
τῆς Ἐκκλησίας-883]) μέχρι σήμερα. 
Αὐτό ἐξηγεῖ καί τό γεγονός ἤ τόν λόγο, 
γιά τόν ὁποῖο στίς καθ’ ἡμᾶς Θεολογι-
κές σπουδές καί Σχολές δέν ἔχουμε ἕνα 
ἐπί μέρους γνωστικό ἀντικείμενο μέ πε-
ριεχόμενο «Ἱστορία τοῦ Κανονικοῦ Δι-
καίου», ὅπως ἔχουν οἱ Ρωμαιοκαθολικές 
Σχολές Κανονικοῦ Δικαίου καί οἱ Νομι-
κές Σχολές μέ ἀντίστοιχες «Ἱστορίες ἐπί 
μέρους Δικαίων», ἀκριβῶς διότι αὐτό τό 
Δίκαιο παραμένει ἐνεργό ἀπό τήν ἐποχή 
τῆς συγκρότησής του μέχρι σήμερα.

Συνεπῶς, τρεῖς εἶναι οἱ ἀξονικοί Πυ-
λῶνες τῆς Θεολογίας καί τῶν Θεολογι-
κῶν Σπουδῶν στούς κόλπους τῆς Ἐκ-
κλησίας. Πρῶτος καί πρωταρχικός εἶναι 
ὁ κεντρικός Πυλώνας τῆς Λειτουργι-
κῆς-Θ. Εὐχαριστίας καί τῆς Λατρείας, 
πλαισιούμενος ἱεραρχικά ἀπό τούς ἄλ-
λους δύο, ἄς τούς ὀνομάσουμε, παρα-
στατικούς πυλῶνες, τόν Πυλῶνα τῶν 
Βιβλικῶν-Πατερικῶν Σπουδῶν καί 
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τῆς Δογματικῆς, καί τόν Πυλῶνα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί τῆς Ποιμαντικῆς 
Διακονίας τῶν λαῶν.

Οἱ τρεῖς (3) αὐτοί διακριτοί Πυλῶνες διαρθρώνονται ἀλληλουχιακά μέ τήν ἑξῆς 
σειρά καί διάταξη:

 Οἱ τρεῖς (3) Πυλῶνες τῆς Θεολογίας
 

Α. Ὁ Πυλώνας τῆς Λειτουργικῆς-Θ. Εὐχαριστίας καί τῆς Λατρείας
Β. Ὁ Πυλώνας τῶν Βιβλικῶν-Πατερικῶν Σπουδῶν καί τῆς Δογματικῆς
Γ. Ὁ Πυλώνας τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί τῆς Ποιμαντικῆς Διακονίας τῶν λαῶν

 Ἀλληλουχιακή Διάρθρωση τῶν τριῶν (3) διακριτῶν Πυλώνων της Θεολογίας

 • 2) τῶν Βιβλικῶν-Πατερικῶν Σπουδῶν καί τῆς Δογματικῆς 


• Πυλῶνες  • 1) τῆς Λατρείας καί τῆς Λειτουργικής (Θ. Λειτουργία-Θ. Εὐχαριστία)

 • 3) τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί τῆς Ποιμαντικῆς Διακονίας 

Στήν ἀλληλουχιακή αὐτή σχηματική 
διάρθρωση ἀποκαλύπτεται τό πῶς ἡ 
Ἐκκλησία συγκροτεῖται «συν-οδικά» (= 
πορευόμαστε τήν ὁδό μαζί), μέ τή Σύν- 
οδο νά ἐκπηγάζει μέσα ἀπό τή Λειτουρ-
γική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
Σύν- οδος μέ τή σειρά της, ὡς κοινή 
μήτρα, προσφέρει γιά τή μέν Πίστη τά 
Δόγματα, γιά δέ τήν Εὐταξία τῆς Ἐκ-
κλησίας τούς Κανόνες. Εἶναι, ἑπομένως, 
σιαμαία ἡ σχέση Δογμάτων καί Κανό-
νων, καί κοινή λειτουργική-συνοδική ἡ 
προέλευσή τους. Ἰδού γιατί εἶναι ἡ «Ἐκ-
κλησία συνόδου ὄνομα»1, καθώς ἡ Ἐκ-
κλησία ταυτίζεται μέ τήν Εὐχαριστία, καί 
ἡ Σύνοδος ἀποτελεῖ τήν ἐμπειρική τους 
ἔκφραση στίς δύο διακριτές καί ταυτό-
χρονα σιαμαῖες πτυχές τους, τήν πίστη 
καί τήν εὐταξία, μέ δόγματα καί μέ κα-

νόνες ἀντίστοιχα. «Ἓν τῶν μέσων, δι’ ὧν 
τὸ δόγμα ἐκφράζεται καὶ πραγματοποι-
εῖται ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι καὶ 
οἱ ἱεροὶ κανόνες. Ἐντεῦθεν ἡ στενή, ἄμε-
σος καὶ οὐσιώδης σχέσις δογμάτων καὶ 
κανόνων, ἥτις θὰ ἠδύνατο νὰ χαρακτη-
ρισθῇ ὡς σχέσις κατευθύνσεως ab intra 
ad extra»2. Προσφυῶς, ἑπομένως, παρα-
τηρεῖ ὁ Παῦλος Εὐδοκίμωφ ὅτι οἱ Κανό-
νες εἶναι «ἡ ἐξωτερική, ὁρατή, ἱστορική 
καί μεταβλητή ἔκφραση τοῦ ἀμεταβλή-
του τῶν δογμάτων»3, ταυτιζόμενος πρός 
τόν κανονολόγο τοῦ μεσαίωνα Ματθαῖο 
Βλάσταρη, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει τούς 
Ἱερούς Κανόνες ὡς «ἐπὶ βεβαιώσει τοῦ 
σωτηρίου δόγματος»4 κατασταθέντες. 
Ἐν τῷ μεταξύ, στά συνοδικά κείμενα τῆς 
Α΄ χιλιετίας, πολλές φορές οἱ δογματικές 
ἀποφάσεις τῶν Συνόδων καλοῦνται καί 
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 Ἡ κοινή λειτουργική-συνοδική μήτρα Δογμάτων καί Κανόνων 
τῆς Ἐκκλησίας 

 • 2) Δογματική


• Θεολογία  • 1) Θ. Λειτουργία-Θ. Εὐχαριστία

 • 3) Κανονικό Δικαίο

 

(στό ἐπίπεδο 
τῆς 
Οἰκονομίας)

 Ὅροι/Δόγματα (Πίστη)

 Σύνοδοι

 Κανόνες (Τάξη)





κανόνες, ὅπως συμβαίνει καί τό ἀντίθετο, οἱ ἱεροί Κανόνες νά καλοῦνται καί ὅροι 
(πβ. καν. 5/Καρθαγένης-419).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Ἰω. Χρυσόστομος PG 55, 493 6 πρβλ. PG 61, 527. 2. Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος 
Ἀρχοντώνης (νῦν Οἰκουμενικός Πατριάρχης), Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ 
τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 16-17. 3. Paul 
Evdokimov, L’Ortodossia, μτφ. M. Girardet, Bologna 1965, σ. 268. 4. Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλῆ, 
τ. 6, σ. 5.
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Δικηγόρος, γιατρός ἤ πατέρας; 
Ἀρχιμ. Βαρνάβα Λαμπροπούλου 

Ὑπάρχουν δύο τρόποι νά προσεγγίσει 
κανείς τόν ρόλο τοῦ ἱερέα στήν Ὀρ-

θόδοξη θεολογία: ὁ ἕνας εἶναι ὁ φυσιοκρα-
τικός-κοσμικός καί ὁ ἄλλος ὁ ἐκκλησια-
στικός. Ὁ φυσιοκρατικός-κοσμικός τρόπος 
περιορίζει τόν ρόλο καί τήν ἀποστολή τοῦ 
ἱερέα στό ἐπίπεδο τῆς συμπτωματολογίας 
(π.χ., παθῶν καί ἀρετῶν). Αὐτή ἡ προσέγ-
γιση δέν λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψη τήν ὀντολογία, 
πού γιά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία συνδέ-
εται μέ τό γεγονός ὅτι ὁ κόσμος καί τά 
ὄντα εἶναι κτιστός, ἑπομένως θνητός. Αὐτό 
ἄλλωστε δηλώνει ἐξαρχῆς στόν Ἀδάμ ὁ 
Τριαδικός Θεός, τονίζοντας τό πρόβλημα 
τῆς θνητότητας μέσῳ τῆς ἀποφυγῆς τῆς 
βρώσης ἀπό «τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου». 
Ὁ ἐγκλωβισμός τοῦ ρόλου τοῦ ἱερέα στήν 
ἀνακούφιση τῶν δευτερευόντων συμπτω-
μάτων τῆς ἁμαρτίας, παραβλέπει τή βασι-
κή αἰτία της, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπό τήν 
ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί ἔγκειται στή 
φιλαυτία του. Αὐτό, ὅμως, ἔχει ὡς ἀπο-
τέλεσμα, ὁ ἱερέας, τόσο στήν ἐξομολόγη-
ση ὅσο καί στίς ἄλλες λειτουργίες του, νά 
ἀντιμετωπίζεται ὡς γενικός ἰατρός, ὡς νο-
μικός, θεραπευτής, ψυχολόγος, μέ τή φυσι-
οκρατική-κοσμική ἔννοια.

Ὡστόσο, ἀκόμη καί σ᾽ αὐτό τό πλαίσιο, 
ἡ "θεραπεία" δέν συνίσταται στήν ἀντιμε-
τώπιση τοῦ πραγματικοῦ αἰτίου τοῦ πό-
νου, ἀλλά στήν ἀπομάκρυνσή του. Τό κυ-
ρίαρχο πνεῦμα τοῦ δυτικοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
πολιτισμοῦ, πού δίνει προτεραιότητα καί 

ἐξέχουσα σημασία στή χρηστικότητα τῶν 
ὄντων, ἰδίως σέ ἀναφορά μέ τήν εὐχαρί-
στηση πού παρέχουν, ὑπερτονίζει τόν ρόλο 
τῆς Ἰατρικῆς, ἡ ὁποία οὕτως ἤ ἄλλως δέν 
θά μποροῦσε νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀπώ-
τατη αἰτία τῆς ἀσθένειας-θνητότητας.   

Τό νά ἐπηρεάζεται ἡ ᾿Εκκλησία ἀπό 
φυσιοκρατικές ἤ χρηστικο-αναλγητικές 
ἰδέες ἀποτελεῖ ἀκύρωση τοῦ ὀντολογι-
κοῦ "θεραπευτικοῦ" της ἔργου. Καρπός 
μιᾶς τέτοιας ἀλλοτριώσεως εἶναι καί ἡ 
ἀντίληψη ὅτι στήν ἐξομολόγηση πρέπει 
νά βοηθήσουμε τούς πιστούς νά νιώσουν 
ἀνακούφιση! Καρπός τῆς ἴδιας ἀλλοτρι-
ώσεως εἶναι καί ἡ κατά χρη ση σήμερα 
τῆς ποιμαντικῆς δῆθεν ἐρωτήσεως: «τί σέ 
ἀναπαύει;» ῎Ετσι ὅμως ὕψιστο κριτήριο 
ἤ καί τεκμήριο τῆς σωτηρίας καταντάει 
νά εἶναι ἡ ἀτομική ψυχολογική ἱκανο-
ποίηση καί εὐφορία.

Βεβαίως, ὅλοι οἱ Πα τέ ρες, ὅταν ὁμιλοῦν, 
π.χ., γιά τήν ᾿Εξομολόγηση χρησιμοποιοῦν 
κυρίως ἰατρική ὁρολογία. Ὡστόσο, ὅπως 
ἐπισημαίνει ὁ Σεβ. Περγάμου ᾿Ιωάννης, 
αὐτή ἡ ὁρολογία δέν ἔχει καμμία σχέση 
μέ τίς κλασικές φυσιοκρατικές ἤ ἰδεοκρα-
τικές ἀντιλήψεις πού κυριαρ χοῦν στή σύγ-
χρονη φιλοσοφία τῆς ᾿Ιατρικῆς στή Δύση. 
Γι᾽ αὐτό, οἱ ἅγιοι Πατέρες μέ πλήρη συναί-
σθηση τῆς εὐθύνης τους καί τῆς θεολογι-
κῆς προοπτικῆς δέν χρησιμοποιοῦν μόνον 
ἀλοιφές, μαλακτικά καί ὑπνωτικά πού 
κατευ νάζουν τόν πόνο. Χρησιμοποιοῦν 
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καί «ξυρία» (ξυράφια), «φλεβό τομα, 
καυ τῆρες καὶ μαχαίρι... Γιατί ἄν δέν τά 
διαθέτουμε αὐτά, (ρωτάει ὁ ἅγιος ᾿Ιωάν-
νης τῆς Κλίμακος), πῶς θά ἀσκήσουμε τήν 
ἐπιστήμη μας;» ῾Επομένως, ἡ μέ διάκρι-
ση χρήση ὅλων τῶν ἰατρικῶν μέσων ἔχει 
σκοπό, ὄχι τήν προσωρινή ἀπαλλαγή ἀπό 
τόν πόνο, ἀλλά τή θεραπεία καί ἀνόρθω-
ση τοῦ τραυματισμένου καί «ὁλοσώματον 
ἔχοντος τὴν πληγήν» ἀνθρώπου, ἐξαιτίας 
τῆς φιλαυτίας. 

Ἄς μή μᾶς τρομάζει τό γεγονός ὅτι δέν 
ἔχομε νά κάνωμε μέ ἁπλές ἀμυχές καί 
μικροτραύματα, ἀλλά μέ «ὁλοσώματον 
πληγήν». ᾿Εμεῖς ξεκινᾶμε ἀπό τή «μη-
δενική βάση» (λέγει ὁ ἅγιος Μακάριος 
ὁ Αἰ γύπτιος) ὅτι ὅσο σακατεμένος κι ἄν 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅσο κι ἄν ἐν ἀσθενείᾳ 
τῶν παθῶν γέγονε καί ἄτονος κατέστη 
(δηλαδή χωρίς σφυ γμό, σχεδόν ἀναίσθη-
τος), ὅμως τὸ ζητῆσαι τὸν ἀληθινὸν ἰα-
τρὸν ΕΧΕΙ καὶ ΔΥΝΑΤΑΙ. Γι᾿ αὐτό ἐξ 
ἄλλου ἔφτασε καί μέχρι τήν πόρτα τοῦ 
ναοῦ, γι᾽ αὐτό ἐντάχθηκε διά τοῦ τρι-
πλοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ 
Χρίσματος καί τῆς Εὐχαριστίας στήν 
Ἐκκλησία, καί διά τῆς μετανοίας, κάθε 
φορά πού ἀπομακρύνεται, ἔχει τή δυνα-
τότητα τῆς ἐπιστροφῆς. 

Μέ ὁδηγό τούς πατέρες, ὁ ἱερέας κα-
λεῖται νά κατευθύνει εἴτε τόν ὑποψήφιο 
πρός Βάπτιση εἴτε τόν πιστό ἐξομολο-
γούμενο στήν πηγή ὅλων τῶν προβλημά-
των καί τῶν συμπτωμάτων τῆς ἁμαρτίας 
(πού, ὅπως ἀναφέραμε, προκύπτει ἀπό 
τή φιλαυτία) καί στή θεραπεία της. Ἡ 
θεραπεία αὐτή ἔγκειται στήν ἔνταξη τοῦ 
ἐξομολογούμενου στήν ἐκκλησιαστική 
κοινότητα, σέ ἕναν ἄλλο τρόπο ὕπαρ-

ξης, ὅπου πατέρας εἶναι ὁ Θεός, μητέ-
ρα ἡ Ἐκκλησία καί ἀδέλφια οἱ πιστοί. 
Αὐτό ἀποκαλοῦμε νέα ἄνωθεν γέννηση, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ στόχο τῆς ὀρθοδόξου 
Ποιμαντικῆς καί τή διακρίνει οὐ σιαστικά 
ἀπό κάθε ἐνδοκοσμικό-φυσιοκρατικό 
θεραπευτικό σύστημα. ῾Ο Χριστός μᾶς 
ἐκάλεσε νά διακονήσωμε ὄχι σέ ἕνα ‒κτι-
στῶν προ δια γραφῶν‒ "θεραπευτήριο" ἤ 
"σωφρονιστικό κατάστημα", ἀλλά στούς 
κόλπους τῆς ᾿Εκκλησίας Του, ὅπου τε-
λεῖται τό Μέγα Μυ στή ριον τῆς ἄνωθεν 
γεννήσεως. Τελικά, δηλαδή, πρόκειται 
γιά ὄντως γέν νηση στήν ῎Ον τως Ζωή καί 
ὄχι γιά ἁπλῆ θεραπεία ἤ παιδαγωγία.

Αὐτή ἡ γέννηση δέν νοεῖται ἀλληγο-
ρικά ἤ ὡς ἕνα εἶδος συμβολικῆς γέννη-
σης. Εἶναι ἕνας πρα γμα τικός τοκετός μέ 
πραγματικές ὠδῖνες «ἄχρις οὗ μορφω-
θῇ Χρι στός» ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἐξο-
μο λο γουμέ νων. Μάλιστα πρόκειται γιά 
ὠδῖνες πολύ φοβερότερες τῶν φυσικῶν 
ὠδίνων, καθότι ἡ ἀπεμπόληση τῆς φι-
λαυτίας ἰσοδυναμεῖ μέ μαρτύριο αἵμα-
τος καί, ὅπως ἐξηγεῖ (μιλώντας καί ἀπό 
προσωπική πεῖρα), ὁ Πνευματικός Πα-
τήρ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, στήν 
προκειμένη περίπτωση ὁ πόνος δέν εἶ-
ναι μόνο σωματικός. Καί γι᾿ αὐτούς πού 
ἀμφιβάλ λουν, συνε χίζει ὁ ἅγιος Πατήρ: 
«Καί γιά νά μάθεις ὅτι εἶναι φοβερότε-
ρες αὐτές οἱ ὠδῖνες (σέ ἐρωτῶ) ποιός 
ποτέ, γιά χάρη τῶν παιδιῶν πού γέννη-
σε, εὐχήθηκε νά ὑπο  μεί νει τή γέ ε να; Καί 
ὄχι μόνον αὐτό ἀλλά καί [...] νά χωριστεῖ 
ἀπό τόν Χριστό;»

῾Επομένως ἡ διαφορά μεταξύ ἀφ᾿ ἑνός 
τοῦ κατά σάρκα ἀπό τόν κα τά Πνεῦμα 
πατέρα, καί ἀφ᾿ ἑτέρου τῶν κατά σάρκα 
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ἀπό τά κατά Πνεῦ μα τέκνα, εἶναι ὀντολο-
γική ὄχι ἠθική. Καί ἡ διαφορά αὐτή ἔχει 
τόσο «τρομακτικές» διαστάσεις, ὥστε 
νά περιέχει τή δυνατότητα ἐπαναλήψε-
ως τῆς ἐμπειρίας ὠδίνων «ὑμᾶς ΠΑΛΙΝ 
ὠδίνω», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καί 
θαυμάζει ὁ ἅγιος Χρυσό στο μος, φωνάζο-
ντας: Ποῦ ἀκούστηκε «γιός, γιά δεύτερη 
φορά, τήν κοιλία τῆς μάνας του νά τε-
ντώνει μέ ὠδῖνες;...»

Ὅλα αὐτά φέρνουν στήν ἐπιφάνεια τόν 
κομβικό ρόλο καί τήν ἀποστολή τοῦ ἱε-
ρέα. Ὁ ἱερέας καλεῖται νά λειτουργήσει 

ὄχι μέ μιά ἐνδοκοσμική-φυσιοκρατική 
ἀντίληψη γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κό-
σμο, ἀλλά μέ βάση μιά ὀντολογική ἀντί-
ληψη, πού συνίσταται στό γεγονός ὅτι τό 
πρόβλημα εἶναι ἡ κτιστότητα, ἀπό τήν 
ὁποία οὐδείς μπορεῖ νά μᾶς σώσει (οὔτε 
ὁ ἱερέας) διότι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος Παλαμᾶς, «οὔτε ἄγγελος, οὔτε 
ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἦλθε 
καί μᾶς ἔσωσε» (Λόγος ιδ´. Εἰς τὸν 
Εὐαγγελισμὸν τῆς Πανυπεράγνου Δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθέ-
νου Μαρίας).
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TΟ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΛΑΙΟΝ

«…σπήλαιον λῃστῶν» (Λκ. 19,45), 
ἐκδίωξη ἐμπόρων…:

Θρίαμβος καί Κάθαρση στόν Νέο Οἶκο 
τοῦ Θεοῦ 

Σταύρου Γουλούλη
Δρος Βυζαντινῆς Τέχνης

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστός στό τελευ-
ταῖο Πάσχα ἀπαξίωνε τήν Ἱερου-

σαλήμ καί τόν Ναό, μιλώντας γιά τή μελ-
λοντική καταστροφή τους, λίγο πιό πρίν 
ἐνδιαφερόταν μέχρι καί γιά τήν τάξη τοῦ 
Ναοῦ, ἐκδιώκοντας τούς παρεισφρύσα-
ντες ἐμπόρους, ἀργυραμοιβούς καί τούς 
πελάτες τους (Μτ. 21,12-13. Μκ. 11,15-
17. Λκ. 19,45-46). Ἦταν ἡ κατάληξη ἑνός 
μεγαλοπρεποῦς θριάμβου μετά βαΐων 
και κλάδων. Ὁ Ἰωάννης (2,14-19) ἀναφέ-
ρει τό ἴδιο συμβάν στήν ἀρχή τοῦ δημοσί-
ου κηρύγματος πάλι τό Πάσχα, ὁπότε μι-
λοῦσε παράξενα γιά κατάλυση τοῦ Ναοῦ 
σέ τρεῖς ἡμέρες. 

Γιά τήν πράξη αὐτή ὁ Ἰησοῦς ἔθε-
σε πνευματικά ἐπιχειρήματα: 1. ὁ Ναός 
ἦταν ὁ «Οἶκος Του, οἶκος προσευχῆς», 
καί 2. οἱ παρείσακτοι τόν εἶχαν μετατρέ-
ψει εἰς «σπήλαιον ληστῶν». Οὐσιαστικά 
ὅμως παραπέμπει ὄχι σέ νομικές ἀλλά 
σέ προφητικές γραφές, ἀντίστοιχα στά 
χ.χ. α) Ἠσ. 56,7 60,7 (οἶκος προσευχῆς) 
καί β) Ἱερ. 7,11 (σπήλαιον ληστῶν). Δέν 
προβάλλονται νομικά κείμενα τῆς Πε-
ντατεύχου, ἔχοντα καταβολές στήν προ-
αιχμαλωσιακή ἐποχή, ὅταν ὁ Ναός εἶχε 

μεῖζον πρόβλημα τήν εἴσοδο εἰδώλων. 
Στή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ὅμως ἡ φι-
λοχρηματία ἔχει θέση ξένης λατρείας: ἤ 
μέ τόν Θεό ἤ μέ τόν Μαμωνᾶ (Μτ. 6,24. 
Λκ. 16,9, 11, 13). 

Ἡ “κάθαρση” τοῦ χώρου τοῦ Ναοῦ 
παραμονές τοῦ Πάσχα προσλαμβάνει 
στοιχεῖα ἀπό τίς ρίζες τῆς ἑορτῆς στήν 
Ἔξοδο ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία ἐκμε-
ταλλευόταν σύν τοῖς ἄλλοις τήν ἐργασία 
τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, δηλαδή τόν λήστευε. 
Ἀλλά τώρα οἱ εὐαγγελιστές δέν φωτο-
γραφίζουν τήν πράξη τῆς ἐκδίωξης σέ 
μιά σχολαστική καθαριότητα καί εὐπρέ-
πεια τοῦ χώρου, ἀλλά γιά τό κατά Θεόν 
παράνομο ἀλισβερίσι, ἀλλά μέ ἀνατροπή 
τραπεζῶν καί καθεδρῶν. 

Ἀπό τή βιβλική ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ, δέν 
εἶναι γνωστή παρόμοια περίπτωση, πέρα 
ἀπό τίς καταταγγελίες τῶν προφητῶν 
γιά τήν ἐπαμφοτερίζουσα θρησκευτική 
λογική τῶν Ἰουδαίων, ἐπιρροές ἀπό ἔθνη. 
Κάθαρση γενική τοῦ Ναοῦ ἐνήργησε ὁ 
Ἐζεκίας (Β΄ Παραλ. 29,3 κ.ἑ.). Ἐπί Ἰω-
σία (638-609), στό 18ο ἔτος τῆς βασιλεί-
ας, μέ τήν ἐκτέλεση ἔργων στόν Ναό, τό 
ἀνακαλυφθέν βιβλίο τοῦ Νόμου (Δ΄ Βασ. 
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κεφ. 22), ἐπηρέασε νά ἀπομακρυνθοῦν 
τά εἰδωλικά σκεύη καί τό ἄλσος (23,46). 
Ἐπί Μακκαβαίων (Α΄ Μακ. 4) ἔγιναν 
ἔργα καθάρσεως καί εὐτρεπισμοῦ λόγῳ 
κατοχῆς ἀπό τούς Ἐθνικούς. Τώρα ὅμως 
εἶναι μία ἀνανέωση τοῦ χώρου ἀπό τούς 
Ἑβραίους καθημερινούς χρῆστες του. 

Ἡ Κάθαρση, στήν πνευματική καί ὄχι 
τήν τυπική πλευρά τῆς λατρείας, ἦταν 
μέρος τῆς τελετουργικῆς τοῦ Ναοῦ, ὁπό-
τε ἀνάλογη διάσταση ἀποκτᾶ στή νέα 
ἐπαγγελία τοῦ Ἰησοῦ. Τό δημόσιο θέ-
αμα ἐνέχει τελετουργική σημασία, ἀφ’ 
ἑαυτοῦ. Ὡς πράξη ὅμως εἶναι μέρος τῆς 
ὅλης διηγήσεως τοῦ τί προηγεῖται καί τί 
ἕπεται, καί μάλιστα στήν κορύφωση τῆς 
ἱερᾶς Ἱστορίας. Τί πραγματικά ὅμως 
ἐνεργοῦσε ὁ Ἰησοῦς; Πῶς αἴρεται ἡ φαι-
νομενική ἀντίθεση ἀπό τή μιά νά ἀγω-
νίζεται γιά τόν Ναό καί τή λατρεία μέ 
συγκρουσιακή πρακτική, κι ἀπό τήν ἄλλη 
νά τόν ἐγκαταλείπει; Γιά τόν Ἱστορικό 
ἐδῶ κάτι λείπει. Γιά κάποιον λόγο…

Ἡ ἀναίρεσή της σέ μία μόνον περί-
πτωση γίνεται κατανοητή, ἄν ὅ,τι ἀκο-
λούθησε, ἔτσι ὅπως τό κατέγραψαν οἱ 
εὐαγγελιστές, ἦταν ὅπως θά λέγαμε σή-
μερα ἕνα plan B. Ἀλλά τί ἦταν στό ἀρ-
χικό πρόγραμμα νά γίνει καί δέν ἔγινε 
δέν ἀπασχολεῖ τούς συγγραφεῖς, τό δια- 
γράφουν. Ἀποτυπώνουν μέ γραμμική 
ἀντίληψη τήν πορεία τῶν γεγονότων. Ἡ 
μόνη σχεδόν ἐξαίρεση πού κάνουν ἐκ τῶν 
ὑστέρων, ὅταν τά κατενόησαν, εἶναι ὅτι 
αὐτά ὑπῆρξαν πραγματοποίηση προφη-
τειῶν. Τό ἀρχικό πρόγραμμα, γιά διάφο-
ρους λόγους, δέν ἀποκαλύπτουν ἐντελῶς 
οἱ εὐαγγελιστές, ἀφοῦ δέν ἐφαρμόσθηκε, 
ἐνῶ προέκυψε ἕνα ἄλλο: ἀντί γιά τόν θρί-

αμβο εἰς τόν Ναό, ὁ θρίαμβος τοῦ σταυ-
ροῦ πρός τόν Γολγοθᾶ. 

Ἡ θριαμβική εἴσοδος στά Ἱεροσόλυ-
μα ἀποσκοποῦσε στήν ἀναγόρευση μιᾶς 
βασιλείας, γιά τήν ὁποία τρία χρόνια ὁ 
Χριστός καί οἱ Μαθητές ἐνημέρωναν τόν 
λαό. Ἤδη λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν 
Εἴσοδο οἱ Μαθητές καί συγγενεῖς των 
ἐνδιαφέρονταν ποιός θά ἀναλάβει πρω-
τοκαθεδρία στό νέο βασίλειο (Μτ. 20,20-
21. Μκ. 10,35-37),1 χωρίς νά τό αἰσθάνο-
νται μέ πνευματικούς ὅρους. Ὁ Χριστός 
ἤθελε νά Τόν ἀναγνωρίσουν ἐπίσημα οἱ 
Ἑβραῖοι ὡς Μεσσία, πράγμα πού δια- 
τύπωσε στό Δικαστήριο ἐνώπιον τοῦ 
Συνεδρίου καί τοῦ Ἀρχιερέα. Στό θεο-
κρατικό σύστημα τοῦ Ἰσραήλ, γιά ἕναν 
ἐπίγονο τοῦ βασιλιᾶ Δαβίδ θά σήμαινε 
ἀναγόρευση βασιλείας. Το γεγονός αὐτό 
πραγματοποιόταν ἀπό τμῆμα τοῦ λαοῦ, 
ἀλλά ἐρήμην τῆς ἡγεσίας του, ὅταν ὁ Χρι-
στός ἔφθανε στόν Ναό ἐπί ὄνου ὡς ἄλλος 
Σολομών (Γ΄ Βασ. 1,33-34). Αὐτό ἴσχυε 
τότε στην Ἀνατολή, ὅταν ἕνας ἡγεμόνας 
ἐπισκεπτόταν μία πόλη, πήγαινε νά δεῖ 
τόν ἡγέτη της καί τό ἱερατεῖο του, κι ἄν 
εἶχαν εἰδοποιηθεῖ, θά ἑτοίμαζαν ἐπίσημη 
ὑποδοχή.2 Ἐδῶ ὅμως οἱ ὑπεύθυνοι, ἀφοῦ 
ὁ Χριστός ‒πού μᾶλλον δέν εἰδοποίησε νά 
τόν ὑποδεχθοῦν‒ ἔστειλε μηνύματα μέσῳ 
τῆς ἐπίσημης τελετουργίας (θριαμβική εἴ-
σοδος κ.τ.λ.), τόν ἀγνόησαν, καί τό πιό 
σημαντικό, ἄφησαν νά τόν “ὑποδεχθοῦν” 
ἔμποροι, ἀργυραμοιβοί, πελάτες τοῦ κα-
θημερινοῦ σουπερμάρκετ τοῦ Ναοῦ. Ἡ 
κάθαρση τοῦ Ναοῦ ἑπομένως ἦλθε ὡς 
κατάληξη τῆς θριαμβικῆς εἰσόδου. Ἦταν 
μία τελετουργική ἐπίδειξη δύναμης, ὄχι 
ἁπλοί θεῖοι λόγοι (π.χ. ὅτι θά καοῦν τά 
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ζιζάνια, κ.ο.κ). Ἤ ἦταν συνέχεια τῆς τε-
λετουργίας Εἰσόδου, ὡς δεύτερο καί ἀνα-
πόσπαστο μέρος της. Ἐάν ἡ ἡγεσία τόν 
δεχόταν, θά τούς ἔβαζε ὡς πρῶτο κανόνα 
τήν Κάθαρση, ὅπως περίπου οἱ Ἐζεκίας, 
Ἰωσίας καί Μακκαβαῖοι. 

Αὐτό τό ἀρχικό σχέδιο, τήν ἀναγόρευ-
ση τῆς βασιλείας ἐνώπιον τῶν ἐκπρο-
σώπων τοῦ λαοῦ καί τοῦ Ἀρχιερέα πού 
ἐπρόκειτο νά γίνει, δέν τήν ἀναφέρουν 
τά εὐαγγέλια καί ἀνάλογα δέν ἐξαίρουν 
τήν κάθαρση τοῦ Ναοῦ. Κι ἀφοῦ παρα-
θεωροῦν τήν τελετή ἀναγόρευσης, δέν 
ὁλοκληρώνουν τό νόημα καί γιά τήν τε-
λετή τῆς καθάρσεως. Τά κείμενα παρα-
λείπουν πολλά αὐτονόητα, ἴσως γνωστά 
ἀπό τήν προφορική παράδοση. Ὁ παρα-
μερισμός τῶν πραγματικῶν γεγονότων, 
δηλαδή το plan A, κατέστη μέρος μιᾶς 
τεχνικῆς. Ὑποβαθμίσθηκε γιά νά ἐξαρθεῖ 
ὁ ἀντι-θρίαμβος, ἡ πορεία πρός τόν Γολ-
γοθᾶ. Ἡ ἀδιόρατη ἀναγόρευση ἁπλῶς 
ὑποδηλώνεται στήν κατάληξη τοῦ Δρά-
ματος, π.χ. τήν ἐπίσημη ἀνάρτηση τῆς πι-
νακίδας μέ τά ἀρχικά ΙΝΒΙ στόν σταυρό, 
τήν παρωδία ἀναγόρευσης βασιλέα ἀπό 
τούς Ρωμαίους στρατιῶτες, ἤ τήν ἀπολο-
γία στόν Πιλᾶτο ὅτι ἡ Βασιλεία δέν εἶναι 
τοῦ κόσμου τούτου. Ἀναγόρευση θρόνου 
καί κάθαρση, ξεκαθάρισμα τοῦ σπηλαίου 
τῶν ληστῶν, σήμαινε ἀνατρεπτική πρά-
ξη, θά ἦταν σοβαρός λόγος νά παρεξη-
γηθεῖ ἀπό τή ρωμαϊκή Ἀσφάλεια καί τά 
Δικαστήρια... Ὁπότε ἐξαλείφθηκε ἡ ἰδέα 
τῆς ἀναγόρευσης, ἔμεινε καί ἡ κάθαρση 
ἕωλη. Ἔδωσε ὅμως μία νέα δυναμική 

στήν Ἐκκλησία, νέα ταυτότητα, νά χα-
ράσσει γραμμή μόνο πάνω στόν θρίαμβο 
τοῦ Σταυροῦ, «δύναμη πάνω στήν ἀσθέ-
νεια» (Β΄ Κορ. 12,9). Δέν ἔπρεπε νά ἔχει 
καί ἄλλους χριστιανούς μιμητές.

Ὅσα διεδραματίσθηκαν τίς κρίσιμες 
ὥρες πού ὁ Ἰησοῦς μετέτρεψε τό τελευ-
ταῖο προσκύνημα σέ ἀναγόρευση βασι-
λείας καί κάθαρση τοῦ Ναοῦ, δέν ἔγιναν 
γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων. Ἦταν τό ἀρχι-
κό ἐπίσημο σχέδιο, ὅπου ἡ ἐπίγνωση τοῦ 
ἀσυμβίβαστου ἐκ μέρους τῶν Ἑβραίων 
προκάλεσε φαινομενικά περιορισμό τοῦ 
ἱστορικοῦ θριάμβου στό συμβολικό ἐπί-
πεδο, καί ἐξ αὐτοῦ ἐνταγμένου στήν ἐπι-
κρατήσασα κατάσταση. Ἡ Εἴσοδος στήν 
Ἱερουσαλήμ ἀποδομοῦσε τόν παλαιό 
Ναό καί οἰκοδομοῦσε νέον Ναό. Ἀργότε-
ρα κατανοήθηκε ὅτι ἐννοοεῖτο τό Σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ (Ἰω. 2,19), μεριζόμενο οὐ-
δέποτε δαπανώμενο, ἁπλωμένο σέ κάθε 
γωνιά τῆς γῆς: τόν κάθε οἰκοδομημένο 
ναό τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ ἱστορική διάσταση αὐτῆς τῆς μεγά-
λης, τῆς ἀτελείωτης ἑβδομάδας πού ἄλλα-
ξε γιά πάντα τόν Ἰσραήλ, τή Ρώμη καί τόν 
κόσμο, ἀρχίζει καί τελειώνει μέ τή σημα-
σία πού εἶχε ἡ μετακένωση ἀπό τόν πα-
λαιό στόν νέο Ναό τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἱστο-
ρία τοῦ Ἑβραϊσμοῦ εἶχε πάντα ὡς πυρῆνα 
τήν ἱστορία οἰκοδομῆς καί ἀνανέωσης τοῦ 
Ναοῦ του. Ἡ γεωπολιτική ἀντίληψη περί 
ἑνός μοναδικοῦ Ναού κέντρου τοῦ κόσμου 
παρῆλθε. Ἄρχιζε ἡ γεωπολιτική τοῦ χρι-
στιανικοῦ Ναοῦ ἐπιμεριζόμενου σέ ὅλη τή 
γῆ, γιά τήν τελική κάθαρση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Τό σκηνικό αὐτό εἶχε ἐπαναληφθεῖ στή Σκηνοπηγία κατά Ἰωάννη (κεφ. 
7), ἀλλά τώρα ἐνδιαφέρονταν τά μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἰησοῦ, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν τή δημόσια 
ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ. 2. Brent Kinman, "Parousia, Jesus’ a-Triumphal Entry, and the Fate of 
Jerusalem (Luke 19.28-44)", Journal of Biblical Literature 118 (1999) 279-294.
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ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Ἔφεσος
Πρωτ. Σπυρίδωνος Λόντου

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

Ἡ ἀρχαία Ἔφεσος, μία ἀπό τίς ση-
μαντικότερες πόλεις τοῦ ἀρχαίου 

ἑλληνικοῦ κόσμου, βρισκόταν κοντά στό 
στόμιο τοῦ ποταμοῦ Καΐστρου, στίς πλα-
γιές καί στίς βάσεις τῶν δύο λόφων, Πί-
ονα καί Πρέονα, 3 μίλια ἀπό τή δυτική 
ἀκτή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀπέναντι ἀπό 
τό νησί τῆς Σάμου. Μέ τό μεγάλο λιμά-
νι της, ἦταν ἡ πλέον εὔκολα προσβάσιμη 
πόλη στήν Ἀσία ἀπό τή θάλασσα. Ἡ θέση 
της εὐνόησε τή θρησκευτική, πολιτική καί 
ἐμπορική της ἀνάπτυξη καί ἀποτέλεσε 
ἕνα πλεονεκτικό πεδίο γιά τό ἱεραποστο-
λικό ἔργο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἡ πα-
ράδοση λέει ὅτι ἐκεῖ κοντά πού γεννήθηκε 
ἡ μυθολογική θεά Ἄρτεμις, οἱ Ἀμαζόνες 
ἔκτισαν μία πόλη καί ἕνα ξόανο καί ἔκα-
ναν θυσίες στό ὄνομά της. Ὁ Παυσανίας 
ὑποστήριζε ὅτι ἡ λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος 
καθιερώθηκε ἀπό αὐτόχθονες Μικρασιά-
τες, τόν Κόρησο καί τόν Ἔφεσο, γιό τοῦ 
τοπικοῦ ποταμοῦ Καΐστρου, πρίν ἀπό τίς 
Ἀμαζόνες καί φυσικά πολύ πρίν ἀπό τήν 
ἔλευση τῶν Ἰώνων: «οὗτοι τὸ ἱερόν εἰσιν 
οἱ ἱδρυσάμενοι, καὶ ἀπὸ τοῦ Ἐφέσου τὸ 
ὄνομά ἐστι τῇ πόλει»1. 

Κατά τήν πρώιμη ἱστορική περίοδο ἡ 
Ἔφεσος ἦταν μία ἀπό τίς δώδεκα πό-
λεις τῆς Ἰωνίας. Τό 560 π.Χ. βρισκόταν 
ὑπό τήν κατοχή τῶν Λυδίων καί 3 χρόνια 
ἀργότερα, τό 557, κατελήφθη ἀπό τούς 

Πέρσες. Ἀργότερα, τήν κατέλαβε ὁ Μέ-
γας Ἀλέξανδρος, μετά δέ τόν θάνατό του, 
ὁ Λυσίμαχος, πού τῆς ἔδωσε τό ὄνομα τῆς 
δεύτερης σύζυγου του Ἀρσινόης. Μετά 
τόν θάνατο τοῦ Ἀττάλλου Β´ (Φιλαδέλ-
φεως), βασιλιᾶ τῆς Περγάμου, κληροδο-
τήθηκε στή ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, ἐνῶ 
τό 190 μ.Χ., ὅταν σχηματίστηκε ἡ ρωμαϊ- 
κή ἐπαρχία τῆς Ἀσίας, ἔγινε μέρος της. 
Ἡ Ἔφεσος καί ἡ Περγάμος, πρωτεύουσα 
τῆς Ἀσίας, ἦταν οἱ δύο μεγάλες πόλεις 
αὐτῆς τῆς ἐπαρχίας. Ἄν καί ἡ Περγάμος 
ἦταν τό κέντρο τῆς θρησκείας τῶν Ρω-
μαίων καί τῆς κυβέρνησης, ἡ Ἔφεσος 
ἦταν τό ἐμπορικό κέντρο καί ὁ τόπος λα-
τρείας τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος. Σταδιακά, ἡ 
πόλη ἔγινε ἡ πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας, 
λόγῳ τοῦ πλούτου καί τῆς κατάστασής 
της. Ὁ μεγαλοπρεπής ναός τῆς Ἀρτέμι-
δος, ἕνα ἀπό τά 7 θαύματα τοῦ ἀρχαίου 
κόσμου, πού ἄρχισε νά οἰκοδομεῖται ἀπό 
τόν Κροῖσο, ἡγεμόνα τῆς Λυδίας, καί γιά 
τήν ἀποπεράτωσή του χρειάστηκαν 120 
ἔτη, ἦταν ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους 
ἑλληνικούς ναούς πού χτίστηκαν ποτέ, μέ 
μεγάλους κίονες, ὑπέροχα ἀγάλματα καί 
ἔργα ζωγραφικῆς. 

Ἡ χριστιανική ἱστορία τῆς Ἐφέσου ξε-
κινᾶ ἤδη ἀπό τόν 1ο αἰ. μ.Χ. Ο ἀπόστολος 
Παῦλος ἐπισκέφθηκε τήν πόλη στό τέλος 
τῆς 2ης ἀποστολικῆς περιοδείας του, πε-
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ρίπου τό 55 μ.Χ. (Πράξ. 18,19-21) καί 
μίλησε στή Συναγωγή της, ἀλλά ἔφυγε 
σύντομα στά Ἱεροσόλυμα καί ἀπό ἐκεῖ 
στήν Ἀντιόχεια, ἀφήνοντας στήν Ἔφεσο 
τούς Ἀκύλα καί Πρίσκιλλα. Ὁ Ἀπολλώς, 
Ἰουδαῖος ἐξ Ἀλεξανδρείας, βρέθηκε στήν 
Ἔφεσο νά διδάσκει τίς Γραφές, μολονότι 
γνώριζε τό βάπτισμα καί τό κήρυγμα τοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστῆ.
Ὅταν δέ τόν συνάντησαν ὁ Ἀκύλας καί ἡ 
Πρίσκιλλα, τόν πῆραν μαζί τους καί τόν 
δίδαξαν περισσότερα γιά τό σωτηριῶδες 
ἔργο τοῦ Θεοῦ (Πράξ. 18,24-26). 

Ὁ Παῦλος ἐπανῆλθε στήν Ἔφεσο κατά 
τήν τρίτη περιοδεία του (Πράξ. 19,1) καί 
παρέμεινε ἐκεῖ γιά περίπου τρία χρόνια, 
κηρύττοντας στή συναγωγή τῶν Ἰουδαί-
ων γιά τρεῖς μῆνες (Πράξ. 19,8), στή σχο-
λή τοῦ Τυράννου γιά δύο χρόνια (Πράξ. 
19,9-10), ἀλλά ἀκόμα καί στά σπίτια 
(Πράξ. 20,20). Ἐναντιώθηκε στή λατρεία 
τῆς Ἀρτέμιδος καί καθώς ἡ χριστιανική 
διδασκαλία του ἔγινε γνωστή, ξεσηκώ-
θηκαν οἱ εἰδωλολάτρες καί κινδύνευσε ἡ 
ζωή του (Πράξ. 19,23-40). Ὅταν διαλύ-
θηκε ὁ θόρυβος, ὁ Παῦλος ἀναχώρησε γιά 
τή Μακεδονία (Πράξ. 20,1), ἀφήνοντας 
στήν Ἔφεσο τόν Τιμόθεο, γιά νά κρατή-
σει ἀνόθευτη τήν πίστη στό Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ (Α΄ Τιμ. 1,3-4), καί ἀργότε-
ρα κάλεσε στή Μίλητο τούς πρεσβυτέ-
ρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου (Πράξ. 
20,17), στούς ὁποίους ἐπέστησε τήν προ-
σοχή πῶς θά συμπεριφέρονται καί τί θά 
διδάσκουν (Πράξ. 20,28). Τό 60 μ.Χ. ὁ 
Παῦλος ἔγραψε στή Ρώμη τήν περίφημη 
Πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του, ἡ ὁποία 
ἀφορᾶ τήν πραγματοποίηση τῆς λυτρω-
τικῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ἀν-

θρώπινη ἱστορία μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἐκ-
κλησίας, στήν ὁποία ἑνώνονται Ἰουδαῖοι 
καί Ἐθνικοί2. Μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ ἐπικρατεῖ ἡ εἰρήνη καί ὅλοι ἀπο-
τελοῦν μία ἀναγεννημένη «ἐν Χριστῷ» 
κοινωνία. Ἐκεῖ ἀφηγεῖται ὅτι ἀπέστειλε 
στήν Ἔφεσο τόν Τυχικό, γιά νά πληρο-
φορήσει τούς κατοίκους γιά τό τί πράττει 
καί νά τούς παρηγορήσει (Ἐφ. 6,21-22).

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, πρῶτος 
ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου ἦταν ὁ Τιμόθεος, 
μαθητής τοῦ Παύλου. Στά πρακτικά τῆς 
Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451) ἀναφέ-
ρεται ὅτι ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Τιμοθέου 
ὑπῆρξαν στήν Ἔφεσο 27 ἐπίσκοποι, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν σημαντικό ρόλο στή διαμόρ-
φωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων 
καί στήν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων. 

Κατά τήν παράδοση, ὁ ἀπόστολος Ἰω-
άννης (τό πιθανότερο μετά τό 70 μ.Χ.) 
καί πολλοί μαθητές τῶν Ἀποστόλων ἦλ-
θαν στήν Ἔφεσο μαζί μέ τή Θεοτόκο Μα-
ρία στήν πόλη ἐπανῆλθε ὁ Ἰωάννης, μετά 
τήν ἐπιστροφή του ἀπό τήν ἐξορία του 
στήν Πάτμο, συνέγραψε τό Εὐαγγέλιο 
καί κοιμήθηκε ἐκεῖ περί τό 98 μ.Χ.

Στήν Ἔφεσο συγκλήθηκαν δύο Οἰκου-
μενικές Σύνοδοι: ἡ Γ΄ Οἰκουμενική, τό 431 
μ.Χ., πού καταδίκασε τίς δοξασίες τοῦ 
Νεστόριου καί διακήρυξε ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, 
μέ πλήρη ἕνωση τῶν δύο φύσεων, ἀπο-
δίδοντας στήν Παρθένο Μαρία τόν τίτλο 
«Θεοτόκος», καί ἡ λεγόμενη Ληστρική 
Σύνοδος, τό 449, πού δέχθηκε τούς «Δώ-
δεκα ἀναθεματισμούς» τοῦ Κυρίλλου 
Ἀλεξανδρείας ὡς ὀρθόδοξη διδασκαλία 
καί προχώρησε στήν καθαίρεση τῶν πο-
λεμίων τοῦ μονοφυσιτισμοῦ.
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Στό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάν-
νη ἡ πρώτη πόλη-ἀποδέκτης τῶν ἐπιστο-
λῶν του εἶναι ἡ Ἔφεσος (Ἀποκ. 2,1-7). 
Σύμφωνα μέ τό βιβλικό κείμενο, ἡ ἐπι-
στολή ἀπευθύνεται στόν Ἐπίσκοπo τῆς 
πόλεως (ἄγγελο), τοῦ ὁποίου ὁ Θεός ἀνα-
γνωρίζει «τὰ ἔργα...τὸν κόπον3... καὶ τὴν 
ὑπομονήν» ἔναντι τῶν ψευδοαποστόλων 
καί τῆς γνωστικῆς αἵρεσης τῶν Νικολα-
ϊτῶν, ἀλλά τόν κατηγορεῖ ὅτι ἄφησε νά 
ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πρώτων χρόνων. 
Τόν προτρέπει νά θυμηθεῖ τήν πτώση του, 
νά μετανοήσει καί νά ἐπανέλθει στά ἔργα 
τῆς πρώτης ἀγάπης, ἀλλιῶς θά τιμωρηθεῖ 
ἀπό τόν Κύριο. Προσκαλεῖ τήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἐφέσου νά ἀκούσει τί «λέει» τό Ἅγιο 
Πνεῦμα καί ἄν κρατήσει τήν πίστη της, 
θά ἀνταμειφθεῖ ἀπό τόν Χριστό μέ τό 
«ξύλο τῆς ζωῆς» στόν Παραδεισο (Γεν. 
2,8-9 καί 3,22).

Στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου ὑπῆρχαν 
ἰουδαΐζοντες καί γνωστικίζοντες αἱρετι-
κοί, ἀλλά ὁ Ἰωάννης ἐπαινεῖ τήν ποιμα-
ντική φροντίδα, τή διαγωγή καί τόν χαρα-
κτῆρα τοῦ ἐπισκόπου της, τήν ἐπαγρύπνη-
σή του γιά τή διατήρηση τῆς γνησιότητας 
τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ὑπομονή του στίς 
θλίψεις χάριν τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ4. 
Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν πρώτη ἀγάπη, 
πού ἐννοεῖ τή χρονική περίοδο τῆς προ-
σέλευσης τῆς Ἐκκλησίας στόν Χριστό, δέν 
εἶναι ὁλοκληρωτική. Ὁ Παῦλος στήν Πρός 
Ἐφεσίους ἐπιστολή, τούς μνημονεύει γιά 
τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τους στούς ἁγί-
ους (Ἐφ. 1,15-16)6. Ἡ μεταστροφή τοῦ 
Ἐπισκόπου καί τῆς Ἐκκλησίας του στήν 
πρώτη ἀγάπη καί ἡ νίκη τους στόν ἀγῶ-
να ἐναντίον τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας 
(Ρωμ. 12,21)7 θά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα 
τήν αἰώνια ζωή (Ρωμ. 6,22).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, Ἀχαϊκά, 2, 6-7. 2. Ἰωάννης 
Καραβιδόπουλος, Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς 2007, σ. 331-332. 
3. Γιά τόν κόπο τοῦ Παύλου καί τῶν συνεργατῶν του βλ. Ρωμ. 16,12, Α΄ Κορ. 15,10, Γαλ. 
4,11. Οἱ «κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι» θά ἀναπαυθοῦν ἀπό τόν Κύριο (Ματθ. 11,28). 4. 
Π. Μπρατσιώτης, Π., Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, κείμενον-εἰσαγωγή-σχόλια-εἰκόνες, Ἀθήνα 
1992, σ. 86.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἐπαναστατική Περίοδος (1821-1828) 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες Ι 

Νικολάου Τόμπρου
Λέκτορος Πολιτικῆς Ἱστορίας ΣΣΕ

Ἀναλαμβάνοντας τήν ἡγεσία τῆς Φιλι-
κῆς Ἑταιρείας, ὁ Ἀλ. Ὑψηλάντης ἔθε-

σε τήν προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης 
στήν τελική της εὐθεία. Ἡ ἀρχή ἔγινε τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 1820. Ἕνα μήνα νωρίτερα 
στάλθηκαν ἐπιστολές στήν Ὀδησσό ἀπό 
τούς Γρ. Δικαῖο (Παπαφλέσσα) καί Ἰω. 
Παπαρρηγόπουλο, μέ τίς ὁποῖες ζητοῦσαν 
νά ἐπισπεύσει ἡ ὀργάνωση τήν Ἐπανά-
σταση. Στήν προσπάθειά του νά ἀποκτή-
σει ὁλοκληρωμένη ἀντίληψη γιά τά ἕως 
τότε δεδομένα, ὁ Ὑψηλάντης συγ- κάλεσε 
σύσκεψη στό Ἰσµαήλιο τῆς Βεσσαραβίας 
(ρωσική ἐπαρχία) μέ δύο βασικά θέματα: 
α) ἄν οἱ συνθῆκες ἦταν κατάλληλες γιά 
τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώ-
να καί β) ἄν ἔπρεπε ὁ ἴδιος νά μεταβεῖ 
προσωπικά στήν Πελοπόννησο, γιά νά κη-
ρύξει ἐκεῖ τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης. 
Στή σύσκεψη δέν ἔλειψαν οἱ ἐντάσεις. Ὁ 
Περραιβός ἀμφισβήτησε τήν ἑτοιμότητα 
τῶν Πελοποννησίων νά ἐπαναστατήσουν 
καί ζήτησε νά ἀναβληθεῖ ἡ ἐξέγερση. 

Εὐνοϊκή συγκυρία στά ἐπαναστατικά 
σχέδια τῶν Φιλικῶν ἀποτέλεσε ἡ ἀπο-
στασία τοῦ Ἀλῆ πασᾶ (καλοκαίρι 1820), 
ἀφοῦ ἡ Ὑψηλή Πύλη ἔστρεψε τό ἐνδια-
φέρον ‒καί τά στρατεύματά της‒στήν πε-
ριοχή τῆς Ἠπείρου. Συγχρόνως ὑπῆρχε 
τό ἐνδεχόμενο νά προκληθεῖ ἕνας ἀκόμη 

ρωσοοθωμανικός πόλεμος. Φυγόκεντρες 
τάσεις ἦταν ἐπίσης φανερές στά Βαλκά-
νια, τήν Αἴγυπτο καί τή Βόρεια Ἀφρι-
κή. Ἐπιπροσθέτως, οἱ προσπάθειες ἐκ-
συγχρονισμοῦ τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης 
ἀπό τόν σουλτάνο καί οἱ προθέσεις του 
νά δημιουργήσει τακτικό στράτευμα, τόν 
ἔφερε ἀντιμέτωπο μέ τά τάγματα τῶν 
γενιτσάρων. Ὁ ἐσωτερικός αὐτός πόλε-
μος ἐκδηλώθηκε σέ ἀρκετές περιοχές τῆς 
αὐτοκρατορίας, ἀκόμα καί στήν ἴδια τήν 
Κωνσταντινούπολη. 

Βάσει τῶν προαναφερθέντων δεδομέ-
νων ὁ Ἀλ. Ὑψηλάντης ἐπέμεινε ὅτι ἔπρε-
πε νά ἀρχίσει ἡ Ἐπανάσταση ὅσον καιρό 
διαρκοῦσε ὁ πόλεμος στήν Ἤπειρο. Τε-
λικά, παρά τίς ὀξύτατες ἀντιπαραθέσεις, 
στή σύσκεψη ἐπικράτησε ἡ ἄποψη τοῦ 
Παπαφλέσσα γιά ἄμεση ἔναρξη τῆς ἐξέ-
γερσης στήν Πελοπόννησο. Ἀποφασίστη-
κε ἐπίσης ἡ κάθοδος τοῦ Ἀλ. Ὑψηλάντη 
στή Μάνη, ἀπ’ ὅπου θά ξεκινοῦσε ἡ ἐξέ-
γερση. Ἡ ἐξέγερση στή Μολδοβλαχία θά 
ἀποτελοῦσε ἀντιπερισπασμό. Οἱ Φιλικοί 
πίστευαν ἀκόμα ὅτι τήν Ἐπανάσταση 
στίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες θά ἐνί-
σχυε ἡ Ρωσία, ἐνῶ παράλληλα θά ἐξεγεί-
ρονταν καί οἱ Σέρβοι. Οἱ ἀποφάσεις στό 
Ἰσμαήλιο μεταφέρθηκαν στίς περιοχές 
ὅπου θά ξεσποῦσε ὁ ἀπελευθερωτικός 
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Ἀγώνας μέ ἔμπιστους «ἀγγελιοφόρους», 
ὅπως οἱ Δ. Ἴπατρος, Χρ. Περραιβός, Δ. 
Θέμελης, Παπαφλέσσας. 

Στή συνέχεια ὁ Ὑψηλάντης ἐγκατα-
στάθηκε στό Κισνόβιο (24.10.1820), 
τήν πρωτεύουσα τῆς Βεσσαραβίας 
(Chișinău), ὅπου καί τροποποίησε τόν 
τόπο καί τόν χρόνο ἔναρξης τῆς Ἐπα-
νάστασης. Τό τελικό σχέδιο προέβλεπε 
τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγῶνα ἀπό τόν ἀρχηγό 
τῆς Φιλικῆς στή Μολδαβία. Ἡ ἐπιλογή 
τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἀρχῆς νά 
ἀρχίσει τήν Ἐπανάσταση ἀπό τίς Παρα-
δουνάβιες Ἡγεμονίες σχετιζόταν μέ τίς 
ἰδιαίτερες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν 
στίς συγκεκριμένες περιοχές. Εἰδικότε-
ρα, στίς Ἡγεμονίες ὑπῆρχε ἀκμαῖος ἑλ-
ληνισμός, ἐνῶ τή διοίκησή τους ἀσκοῦ-
σαν Φαναριῶτες. Οἱ ἐπαναστάτες αἰ-
σιοδοξοῦσαν ὅτι οἱ γηγενεῖς πληθυσμοί 
θά τούς παρεῖχαν ἔμπρακτα τή στήριξή 
τους, καθώς ἦσαν ὄχι μόνον ὁμόθρησκοι, 
ἀλλά καί εἶχαν ἐχθρικά αἰσθήματα γιά 
τούς Ὀθωμανούς. Ἡ Ὑψηλή Πύλη ἐπίσης 

δέν διέθετε ἐκεῖ αὐξημένο ἀριθμό στρα-
τιωτικῶν δυνάμεων, ἐνῶ γιά νά εἰσβάλει 
ὁ στρατός της στίς Ἡγεμονίες χρειαζό-
ταν τή σύμφωνη γνώμη τῆς Ρωσίας. 

Τά ἐπαναστατικά σχέδια τοῦ Ὑψη-
λάντη προέβλεπαν ἀκόμα: α) ἐξέγερ-
ση τῶν χριστιανικῶν πληρωμάτων στόν 
ναύσταθμο τῆς Κωνσταντινούπολης, β) 
πυρπόληση τοῦ ὀθωμανικοῦ στόλου, καί 
γ) σύλληψη τοῦ σουλτάνου μέσα στό γε-
νικότερο χάος πού θά δημιουργεῖτο στήν 
πρωτεύουσα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρα-
τορίας. Τό νέο σχέδιο προέβλεπε, τέλος, 
τήν ταυτόχρονη κινητοποίηση τοῦ ἀρχη-
γοῦ τῶν Σέρβων Μίλος Ὀμπρένοβιτς, ὁ 
ὁποῖος τή χρονική αὐτή περίοδο εἶχε τε-
ταμένες σχέσεις μέ τήν Ὑψηλή Πύλη. Οἱ 
ἐπαναστάτες ἤλπιζαν ὅτι θά αἰφνιδίαζαν 
τούς Ὀθωμανούς, οἱ ὁποῖοι, ἐξαιτίας καί 
τοῦ πολέμου μέ τόν Ἀλῆ πασᾶ στά Ἰω-
άννινα, θά ἐξαναγκάζονταν νά διασπά-
σουν τίς στρατιωτικές τους δυνάμεις σέ 
πολλά καί διαφορετικά σημεῖα.

(συνεχίζεται)
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ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Ἀποστολικοί Κανόνες (κβ΄)

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

(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

ΚΑΝΟΝΑΣ ΞΖʹ (67ος)

Κείμενο: Εἴ τις παρθένον ἀμνήστευτον 
βιασάμενος ἔχοι, ἀφοριζέσθω μὴ ἐξεῖναι 
δὲ αὐτῷ ἑτέραν λαμβάνειν, ἀλλ’ ἐκείνην 
κατέχειν, ἣν καθῃρετίσατο, κἂν πενιχρὰ 
τυγχάνῃ.

Μετάφραση: Ἄν κάποιος βίασε καί συ-
ζεῖ μέ παρθένο πού δέν ἔχει ἀρραβωνια-
στεῖ, νά ἀφορίζεται καί νά μήν τοῦ ἐπι-
τρέπεται νά παίρνει ἄλλη, ἀλλά νά ἔχει 
μόνιμα ἐκείνη, τήν ὁποία ἔτσι διάλεξε ὁ 
ἴδιος, ἀκόμα κι ἄν εἶναι φτωχή.

Παράλληλοι κανόνες: Τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου οἱ κβʹ, κεʹ, κςʹ καί λʹ.

Σχόλια: 

1. Ὁ κανόνας μιλάει γιά ἀμνήστευτη 
παρθένο. Καί τοῦτο, γιατί ἡ μνηστεία 
θεωρεῖτο ἕνα εἶδος γάμου (Πηδάλιον, σ. 
308-309). Ὁπότε: 

2. Ἐάν ὁ ἴδιος ὁ ἀρραβωνιαστικός τῆς 
παρθένου τή βίασε προτοῦ ἀρραβωνια-
στοῦν ἐπισήμως, τότε ἰσχύουν ὅσα ὁρίζει 
ὁ κανόνας. 

3. Ἐάν βεβαίως ἡ παρθένος εἶχε ἀρ-
ραβωνιαστεῖ μέ ἄλλον, δέν μποροῦν νά 
ἰσχύσουν (ἐκτός τοῦ ἐπιτιμίου) ὅσα ὁρί-
ζει ὁ κανόνας στή συνέχεια, προκειμένου 
νά τή λάβει ὡς σύζυγό του. 

4. Διαπιστώνουμε ὅτι οἱ ἀποστολικοί 
κανόνες εἶναι ἔτσι διατυπωμένοι, ὥστε 
νά ἔχουν εὐρεία προοπτική καί δυναμι-
κή.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΞΗʹ (68ος)

Κείμενο: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύ-
τερος ἢ διάκονος, δευτέραν χειροτονίαν 
δέξηται παρά τινος, καθαιρείσθω καὶ 
αὐτός, καὶ ὁ χειροτονήσας εἰ μή γε ἄρα 
συσταίη, ὅτι παρὰ αἱρετικῶν ἔχει τὴν χει-
ροτονίαν. Τοὺς γὰρ παρὰ τῶν τοιούτων 
βαπτισθέντας, ἢ χειροτονηθέντας, οὔτε 
πιστούς, οὔτε κληρικοὺς εἶναι δυνατόν.

Μετάφραση: Ἄν κάποιος ἐπίσκοπος ἤ 
πρεσβύτερος ἤ διάκονος δεχθεῖ δεύτερη 
χειροτονία ἀπό κάποιον, νά καθαιρεῖται 
καί ὁ ἴδιος καί ἐκεῖνος πού τόν χειροτό-
νησε ἐκτός βέβαια ἄν ἀποδειχθεῖ ὅτι ἔχει 
τή χειροτονία ἀπό αἱρετικούς. Διότι αὐτοί 
πού βαπτίστηκαν ἤ χειροτονήθηκαν ἀπό 
τέτοιους (αἱρετικούς) δέν εἶναι δυνατόν 
νά εἶναι οὔτε πιστοί, οὔτε κληρικοί.
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Παράλληλοι κανόνες: Ἀποστολικοί οἱ 
μςʹ καί μζʹ, τῆς Αʹ ὁ ηʹ, τῆς Βʹ ὁ ζʹ, τῆς ΣΤʹ 
ὁ Ϟεʹ, τῆς Καρθαγένης οἱ μηʹ/νζʹ, ξηʹ/οζʹ 
καί Ϟγʹ/ραʹ.

Σχόλιο 
Ἀναβαπτίσεις καί ἀναχειροτονίες δέν 

ἐπιτρέπονται. Δέν ἐπαναλαμβάνεται τό 
μυστήριο. Γενικῶς δέν ἐπαναλαμβάνο-
νται τά μυστήρια μέ τήν ἴδια ὕλη, τ. ἔ. 
τά καθαγιασθέντα τίμια δῶρα δέν ξανα-
καθαγιάζονται.

ΚΑΝΟΝΑΣ Οʹ (70ός)

Κείμενο: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύ-
τερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου 
τῶν κληρικῶν, νηστεύοι μετὰ Ἰουδαίων, 
ἢ ἑορτάζοι μετ’ αὐτῶν, ἢ δέχοιτο παρ’ 

αὐτῶν τὰ τῆς ἑορτῆς ξένια, οἷον ἄζυμα, 
ἤ τι τοιοῦτον, καθαιρείσθω εἰ δὲ λαϊκὸς 
εἴη, ἀφοριζέσθω.

Μετάφραση: Ἄν κάποιος ἐπίσκοπος ἤ 
πρεσβύτερος ἤ διάκονος ἤ γενικῶς ἀπ’ 
τόν κατάλογο τῶν κληρικῶν νηστεύει 
συγχρόνως μέ Ἰουδαίους ἤ γιορτάζει 
μαζί τους ἤ δέχεται ἀπ’ αὐτούς τά ξέ-
νια (πρός τούς ξένους δῶρα) τῆς ἑορτῆς 
(τους), ὅπως ἄζυμα ἤ κάτι παρόμοιο, ἄς 
καθαιρεῖται ἄν πάλι εἶναι λαϊκός, ἄς 
ἀφορίζεται.

Παράλληλοι ἤ σχετικοί κανόνες: Ἀπο-
στολικοί οἱ ζʹ, ξςʹ καί οαʹ, τῆς ΣΤʹ ὁ ιαʹ, 
τῆς Ἀντιόχειας ὁ αʹ, τῆς Λαοδίκειας οἱ 
κθʹ, λζʹ καί ληʹ, τῆς Καρθαγένης οἱ ζʹ 
καί ογʹ/παʹ. 
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ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ἡ ποίηση στόν καιρό τῶν μηχανῶν (β) 
Ζαμπίας Ἀγριμάκη

Ἱστορικοῦ - Δρος Νεοελληνικῆς Φιλολογίας

Στό προηγούμενο τεῦχος ἀναφερθήκα-
με στόν προβληματισμό φιλοσόφων, 

κοινωνιολόγων καί ἄλλων στοχαστῶν γιά 
τίς ἀλλαγές πού ἐπιφέρει ἡ ραγδαία τε-
χνολογική ἀνάπτυξη ὄχι μόνο στό πρακτι-
κό ἐπίπεδο τῆς ζωῆς μας, ἀλλά κυρίως 
στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιλαμβανόμα-
στε τήν ἐπικοινωνία, τόν χρόνο, τήν ὑλικό-
τητα, ἀκόμη καί τήν ἴδια τήν ἔννοια τοῦ 
ἀνθρώπου. Μέσα σ᾽ αὐτή τή μᾶλλον ζο-
φερή πραγματικότητα, ἡ ποίηση φαίνεται 
νά ἀποτελεῖ ἕνα ἰσχυρό ἀντιστάθμισμα 
στήν ἰσοπεδωτική ἀναζήτηση τῆς χρησι-
μότητας καί τῆς χρηστικότητας σέ κάθε 
ἀντικείμενο καί σέ κάθε δραστηριότητά 
μας. Ὁ λόγος εἶναι πώς στήν ποίηση ἡ 
γλῶσσα ξαναβρίσκει τήν ἀρχέγονη οὐσία 
της καί ἀποδεσμεύεται ἀπό τίς ἄλλες λει-
τουργίες ‒νά πληροφορεῖ, νά ἀναφέρει, 
νά ἐκφράζει‒ τίς ὁποῖες ἔχει στό πλαίσιο 
τῆς καθημερινότητας καί τῆς συνήθους 
ἐπικοινωνίας. Μέ ἄλλα λόγια, τό χαρα-
κτηριστικό τοῦ ποιητικοῦ λόγου εἶναι 
ὅτι δέν χρησιμοποιεῖται ὡς ἐργαλεῖο ‒ἤ 
ἀκριβέστερα ὅτι δέν χρησιμοποιεῖται κἄν, 
ἁπλῶς εἶναι. Ὅπως ἔγραψε ὁ Ἀμερικανός 
ποιητής Ἄρτισμπαλντ Μάκ Λίς, «Ἕνα 
ποίημα δέν πρέπει νά σημαίνει/Ἀλλά νά 
εἶναι» (Archibald McLeish, "Ars Poetica", 
1926: "A poem should not mean/But be"). 

Τί σημαίνει, ὅμως, ὅτι ἕνα ποίημα εἶναι; 
Πῶς μπορεῖ νά διακριθεῖ τό εἶναι (ὕπαρ-

ξη) ἀπό τό σημαίνειν (νόημα); Καί, ποιά 
εἶναι τελικά ἡ ἀρχέγονη οὐσία τῆς γλώσ-
σας;   

Στόν πλατωνικό διάλογο Κρατύλος, 
τό πρῶτο κείμενο Φιλοσοφίας τῆς Γλώσ-
σας, ἐξετάζεται κατά πόσον οἱ λέξεις, τά 
ὀνόματα, δίνονται τυχαῖα στά πράγματα  
ἤ ἀποτελοῦν ἀντανακλάσεις καί ἀπηχή-
ματα τῆς οὐσίας τους. Αὐτό τό πρόβλη-
μα ἀπασχόλησε ἔκτοτε φιλοσόφους καί 
ποιητές. Ὁ Ἰταλός ποιητής Δάντης, λ.χ., 
ἰσχυρίστηκε πώς οἱ λέξεις ἀπορρέουν ἀπό 
τά πράγματα ("nomina sunt consequentia 
rerum"), ἐνῶ ὁ Βρετανός φιλόσοφος Τζόν 
Λόκ ὅτι δέν συνδέονται μέ τά πράγμα-
τα, ἀλλά μέ τίς ἰδέες πού ἔχει στό μυα-
λό του αὐτός πού τίς χρησιμοποιεῖ. Ἀπό 
τήν ἄλλη, ὁ Γερμανός φιλόσοφος Μάρτιν 
Χάιντεγκερ ὑποστήριξε ὅτι ἡ γλῶσσα μᾶς 
δίνει σημάδια γιά τήν οὐσία τῶν πραγμά-
των, διότι ὅταν ὀνομάζει κάτι, τό προσκα-
λεῖ νά ὑπάρχει στή συνείδησή μας. Πράγ-
ματι ὅσο κι ἄν ἡ ὕπαρξη ἑνός πράγματος 
εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τή δική μας, μπο-
ροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἄν δέν γνωρίζουμε τό 
ὄνομα τοῦ πράγματος, αὐτό τό πράγμα 
δέν ὑπάρχει γιά μᾶς. 

Παρατηροῦμε ὅτι καί στίς τρεῖς περι-
πτώσεις, οἱ λέξεις, καί κατ᾽ ἐπέκταση ἡ 
γλῶσσα, δέν θεωροῦνται ὡς κάτι αὐθαί-
ρετο, ἀλλά ὡς φανέρωμα μιᾶς ἰδέας 
(ὑποκειμενικῆς ἀντίληψης) γιά τά ὄντα ἤ 
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τῆς ἴδιας τῆς οὐσίας τῶν ὄντων, δηλαδή 
ἐκείνου πού παραμένει ἀναλλοίωτο. Μέ 
ἄλλα λόγια, ἡ γλῶσσα δέν γίνεται ἀντιλη-
πτή μονάχα ὡς μέσο ἐπικοινωνίας, ἀλλά 
σχετίζεται ὀργανικά μέ τήν ὕπαρξη τῶν 
ὄντων (Δάντης, Χάιντεγκερ) καί μέ τή δη-
μιουργία νοήματος (Λόκ). 

Ἡ σύνδεση γλώσσας καί δημιουργίας 
εἶναι τόσο παλαιά ὅσο καί ὁ κόσμος γιά 
τήν ἀκρίβεια, ἀπό τήν ἀπαρχή τοῦ κό-
σμου. Στό βιβλίο τῆς Γενέσεως, ἡ δημι-
ουργία τοῦ κόσμου τελεῖται ὄχι διά τοῦ 
λόγου ἀλλά ἐκ τοῦ Λόγου (ἡ ταυτότητα 
τῆς διατύπωσης τοῦ Γεν. 1,1 μέ τό Ἰω. 1,1 
ἀσφαλῶς δέν εἶναι ἀσήμαντη). Ὁ Θεός δη-
μιουργεῖ (ποιεῖ), ὁμιλώντας (εἶπεν) μετά 
προσαγορεύει, ὀνοματίζει (ἐκάλεσεν) τά 
μέρη τῆς δημιουργίας μέ ἕνα συγκεκριμέ-
νο ὄνομα (οὐρανός, γῆ, ἡμέρα κ.ἄ.) καί 
τέλος, βλέπει (εἶδεν) τά δημιουργήματά 
του, ὅτι καλά. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ γλῶσ-
σα ἀρχικῶς λειτουργεῖ ὀντολογικά, καθώς 
φέρνει στήν ὕπαρξη τόν κόσμο, τήν κτί-
ση, καί στή συνέχεια γνωσιολογικά, διό-
τι, ὀνομάζοντας τά πράγματα, τά εἰσάγει 
στή σφαῖρα τῆς ἀντίληψης, τῆς σκέψης.

Μόνο στήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου 
καί τῶν ζώων διαφοροποιεῖται ἡ δημιουρ-
γική διαδικασία. Ὁ Θεός ποιεῖ μέ τά χέ-
ρια του, ἐξ ἐπαφῆς πλάθει ἐκ τῆς γῆς τόν 
Ἀδάμ καί τά θηρία καί τά πετεινά (Γεν. 
2,7 2,19) καί οἰκοδομεῖ τήν Εὔα (Γεν. 2, 
22). Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι στή συνέχεια 
ὁδηγεῖ τά ζῶα ἐνώπιον τοῦ Ἀδάμ ἰδεῖν τί 
καλέσει αὐτά. καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν 

αὐτὸ Ἀδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνο-
μα αὐτῷ (Γεν. 2,19). Ὁ ἄνθρωπος λαμ-
βάνει ἀπό τόν Θεό τό καθῆκον (καί τήν 
ἐξουσία) τῆς ὀνοματοδοσίας, προβαίνει 
δηλαδή σέ μιά ἐνέργεια γνωσιολογικοῦ 
χαρακτῆρα δέν μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τήν 
ὀντική κατάσταση (δηλ. τήν πραγματική 
ὕπαρξη καί ὑπόσταση) τῆς κτίσεως, τοῦ 
ἐκχωρεῖται ὅμως τό δικαίωμα (καί ἡ ἱκα-
νότητα) τοῦ σημασιολογικοῦ της προσδι-
ορισμοῦ.  

Συνεπῶς, ἡ ἀρχέγονη οὐσία τῆς γλώσ-
σας εἶναι νά δημιουργεῖ καί νά νοημα-
τοδοτεῖ. Ἡ γνωσιολογική της λειτουργία 
διατηρήθηκε σέ ὅλα σχεδόν τά πεδία τοῦ 
ἀνθρώπινου βίου (στίς ἐπιστῆμες, τήν 
καθημερινή ἐπικοινωνία, στή φιλοσοφία,  
κ.ἀ.). Στήν ποίηση, ὅμως, δέν προέχει 
ἡ γνωσιολογική διάσταση, γιατί δέν ἐν-
διαφέρει μονάχα τό νόημα οὔτε βέβαια 
ἡ ἀναφορά, ἡ πληροφόρηση, ἡ ἀνάλυση. 
Ὁ ποιητικός λόγος χαρακτηρίζεται ἀπό 
ὑψηλή συμπύκνωση καί ὀργανική ἑνότη-
τα ὅλων τῶν γλωσσικῶν ἰδιοτήτων καί 
λειτουργιῶν: κάθε λέξη ἐμπεριέχει κυριο- 
λεκτικά καί μεταφορικά νοήματα, συν- 
αισθήματα και συγκινήσεις, εἰκόνες καί 
ρυθμούς. Δέν μποροῦμε νά ἀπομονώσου-
με κανένα στοιχεῖο, γιατί καθένα ὑπάρχει 
μόνο σέ ἀναφορά μέ ὅλα τά ὑπόλοιπα. 
Ὁποιαδήποτε διάσπαση αὐτῆς τῆς ἑνό-
τητας καταστρέφει τόν ἴδιο τόν ποιητικό 
λόγο - μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ὁ Πύργος 
τῆς Βαβέλ διέσπασε ὁριστικά τήν πρότε-
ρη (γλωσσική) ἑνότητα τοῦ κόσμου. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ζαμπίας Ἀγριμάκη
Ἱστορικοῦ - Δρος Νεοελληνικῆς Φιλολογίας

Γιάννης Μενεσίδης, Ἁγιορείτικα σχήματα καὶ χρώματα, ἐπιμ. Γεώργιος Χ. 
Τσιγάρας, Κομοτηνή: Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς 2018, 150σ.

Τό ἐμπνευσμένο ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ζωγραφικό ἔργο τοῦ Γιάννη Μενεσίδη 
παρουσιάζεται στόν καλαίσθητο τόμο, πού ἐξέδωσε ἡ Ἱ.Μ. Μαρωνείας καί 
Κομοτηνῆς. Τοπία τοῦ Ἄθωνα, μοναστήρια, ταρσανάδες, μετόχια ἀναδύονται ἀπό 
ἕνα ἐντυπωσιακό χρωματικό σύμπαν, ὅπου ἡ μορφή καί οἱ ἐξωτερικές ποιότητες 
τῶν ἀντικειμένων μᾶς ἀνάγουν στό ἐσωτερικό τους ἀόρατο νόημα. Ἡ ἀπουσία τοῦ 
βάθους καί τῆς προοπτικῆς δύναται νά θεωρηθεῖ καί ὡς κατάργηση ὁρίων μεταξύ 
οὐρανοῦ καί γῆς, ὡς ὑπαινιγμός στό ἄχρονο. Οἱ πίνακες, ἔγχρωμοι (τέμπερα) καί 
ἀσπρόμαυροι (σινική), δίνουν στόν ἀναγνώστη τοῦ τόμου μιά μικρή καί, εἶναι 
ἀλήθεια, μερική εἰκόνα τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἀποτελέσματος. Ὡστόσο, ἀκόμη καί 
μέσα ἀπό τή φωτογραφική τους ἀναπαραγωγή μεταδίδουν τήν εἰδική συγκίνηση 
τοῦ ζωγράφου, καθιστώντας μας συνοδοιπόρους καί συνομιλητές του σ᾽ αὐτήν τήν 
ἁπλόχερη «ἐπικοινωνία χαρᾶς».

Στόν τόμο περιλαμβάνονται εἰδικά μελετήματα γιά τά χαρακτηριστικά τῆς 
ζωγραφικῆς τοῦ Μενεσίδη, τήν ἐπίδραση τῆς βυζαντινῆς παράδοσης, τήν πνευματική 
του σχέση μέ τό Ἅγιο Ὄρος κ.ἄ., καθώς καί ἕνα κείμενο τοῦ ἴδιου τοῦ ζωγράφου, μέ 
τίτλο «Σκέψεις στίς ἀσπρόμαυρες καταγραφές σχημάτων καί εἰκόνων». 

π. Χρυσόστομος-Γρηγόριος Τύμπας, Ροῦς αὐτογνωσίας. Ἰχνηλατώντας ρί-
ζες ψυχικῆς παθολογίας καὶ ταυτότητος, Προλεγόμενα δρ. Δημήτρης Κυριαζῆς, 
Ἀθήνα: ἐκδ. Ἁρμός 2018.

Ἡ σύνθεση τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ψυχισμοῦ εἶ-
ναι ὁ πυρήνας τῶν ἀκαδημαϊκῶν, διδακτικῶν καί συγγραφικῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ 
π. Χρυσοστόμου-Γρηγορίου Τύμπα, ἡ διδακτορική διατριβή τοῦ ὁποίου ἀφορᾶ τήν 
ψυχική ἐξέλιξη-ἐξατομίκευση στόν Κάρλ Γιούγκ καί στόν Μάξιμο Ὁμολογητή. Σ᾽ 
αὐτό τό θεματικό πεδίο κινεῖται τό βιβλίο του Ροῦς αὐτογνωσίας, τό ὁποῖο, ὅπως 
δηλώνεται στόν Πρόλογο, ἔρχεται νά καλύψει ἕνα κενό στήν ἑλληνική βιβλιογραφία. 
Μέ προσεγμένο καί σαφῆ λόγο, ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
προσεγγίζουν καί ἑρμηνεύουν τά ψυχικά δεδομένα δύο διαφορετικές «σχολές», ἡ 
προνεωτερική ἤ γνωσιοκεντρική/θεοκεντρική (ἀρχαία ἑλληνική καί χριστιανική σκέ-
ψη) καί ἡ νεωτερική ἤ ἀνθρωποκεντρική/ἐπιστημονική (ψυχαναλυτικές θεωρίες)˙ ὡς 
παράδειγμα τῆς πρώτης, παρουσιάζεται καί ἀναλύεται ἡ σκέψη τοῦ Μάξιμου Ὁμο-
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λογητῆ (οἱ ἀνθρωπολογικές ἀναφορές τοῦ ὁποίου χαρακτηρίζονται ὡς «ἰσοδύναμο 
τῆς ψυχανάλυσης, ἕνα εἶδος πατερικῆς/φιλοκαλικῆς ἀνάλυσης τῆς ψυχῆς»), ἐνῶ τῆς 
δεύτερης ὁ Ζίγκμουντ Φρόυντ καί ὁ Κάρλ Γιούγκ. Διαπιστώνοντας τή σύγκρουση 
τῶν δύο αὐτῶν «σχολῶν», ἐπιχειρεῖ μιά θεωρητική σύνθεσή τους, στό πλαίσιο τῆς 
διεπιστημονικότητας, διατυπώνοντας ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις ἀναφορικά μέ 
παγιωμένες παρανοήσεις γιά τή σχέση ψυχοθεραπείας καί ποιμαντικῆς πρακτικῆς. 
Πέραν τοῦ ἐπιστημολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, οἱ διαπιστώσεις καί ὁ προβληματισμός 
του συσχετίζονται μέ τό κοινωνικό παρόν, μέ τή σύγχρονη πραγματικότητα τῆς πολύ-
πλευρης καί ἐκτεταμένης κρίσης. Ἡ καταληκτική πρόταση τοῦ συγγραφέα ἑστιάζει 
στή σημασία τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας, μέ τήν ὑπενθύμιση τοῦ παραδείγμα-
τος τῶν Πατέρων Ἐκκλησίας, πού ἀξιοποίησαν τήν προγενέστερη φιλοσοφική σκέψη, 
πάντα ὑπό τό πρῖσμα τῆς χριστιανικῆς σωτηριολογικῆς προοπτικῆς˙ κατ᾽ ἀνάλογο 
τρόπο, ἡ σύγχρονη χριστιανική ἀνθρωπολογία ἔχει τή δυνατότητα καί τή δυναμική 
νά ἀφομοιώσει μέ διάκριση τά νεότερα μεθοδολογικά καί γνωσιολογικά δεδομένα, 
ἀπαντώντας στίς ἀνάγκες καί τά ἐρωτήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. 

Βιβλία πού λάβαμε - Νέες Κυκλοφορίες

Μαρίκα Παπασωτηρίου Κουσκουβελάκου, Ἡ φωνή τοῦ λόφου, Ἀθήνα: (ἐκδ. Ἑπτά-
λοφος) 2017, 72σ.

Λειτουργικὴ παιδεία καὶ κατάνυξη. Σχόλια στὸ βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ κ. Π.Β. Πά-
σχου Γιὰ μιὰ Λειτουργικὴ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα, μὲ κείμενα τῶν: Γ. Μαντζα-
ρίδη, Μιχ. Γ. Τρίτου, Κ. Γ. Σταλίδη, Κ. Ἰ. Κορναράκη καὶ Κ. Ἰ. Μπελέζου, Ἀθήνα: 
ἐκδ. Παρρησία 2017, 75σ. 

Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, Ένας Ιάπωνας δίχως σχιστά μάτια. Νικόλαος Κασά-
τκιν, ο ευαγγελιστής των Ιαπώνων, Ἀθήνα: ἐκδ. Ἁρμός 2018, 111σ. 

Δανιήλ, Μητρ. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, «Ὁ Κύριος ὤφθη» Ὁ Κύριος 
ἐμφανίσθηκε καί ὁμίλησε, Ἀθήνα: ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος 2018.

Δανιήλ, Μητρ. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, Ὁ Ἱερός Ψαλτήρας στήν λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ζωή τῶν πιστῶν, Ἀθήνα: ἐκδ. Ἀποστολική Διακο-
νία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2018.

Δανιήλ, Μητρ. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, Διωγμοί κατά τῆς Ἐκκλησίας, 
Ἀθήνα: ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2018.

᾽Ηλίας Λιαμῆς, Τά μυστικά τοῦ καιροῦ. Πίσω ἀπό τίς σελίδες ἑνός κρυμμένου 
ἡμερολογίου. Εἰκαστική δημιουργία Νεκτάριος Μαμάης, πρόλογος Δημήτρης Καρα-
γιάννης, Ἀθήνα: Πορφύρα 2019, β´ ἔκδοση, 176σ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΑ

Περί μισθολογικῶν κλιμακίων

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

Ἀντιπροέδρου Ι.Σ.Κ.Ε. 

Ἐπειδή πολλοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μᾶς 
ὑποβάλουν καθημερινά ἐρωτήσεις γιά 
τούς νόμους περί τῶν μισθολογικῶν ἐξε-
λίξεων καί τίς διαδικασίες πού προβλέ-
πονται, στό σημερινό τεῦχος θά δημοσιεύ-
σουμε ὁρισμένα στοιχεῖα, πού πιστεύου-
με ὅτι θά ἀπαντήσουν στίς ἀπορίες των. 
Σύμφωνα μέ τόν Ν. 4354/2015, ἄρθ. 10 ὁ 
διοριζόμενος κληρικός-ὑπάλληλος εἰσέρ-
χεται στήν ὑπηρεσία-Ἱερά Μητρόπολη μέ 
τό εἰσαγωγικό κλιμάκιο τῆς κατηγορίας 
πού ἀνήκει ἤ στό μισθολογικό κλιμάκιο 
πού προβλέπεται ἀπό τίς διατάξεις πού 
ἀφοροῦν συγκεκριμένες περιπτώσεις καί 
ἀναφέρονται στό ἄρθ. 9 τοῦ ἰδίου Νό-
μου. Τά μισθολογικά κλιμάκια κάθε μι-
σθολογικῆς κατηγορίας δημοσιεύσαμε σέ 
προηγούμενα τεύχη τοῦ Ἐφημερίου. Ἄν 
χρειασθεῖ, θά τά ἀναδημοσιεύσουμε, κυ-
ρίως γιά τούς νέους κληρικούς πού ἐντά-
χθηκαν στό Ἱερό Σῶμα της Ἐκκλησίας. 

Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε πώς γιά τή μι-
σθολογική ἐξέλιξη τῶν ὑπαλλήλων-κληρι-
κῶν ὅλων τῶν κατηγοριῶν ἀπό κατώτερο 
σέ ἀνώτερο κλιμάκιο, ἀπαιτεῖται συγκε-
κριμένη ὑπηρεσία. Πρέπει νά τονισθεῖ 
καί νά κατανοηθεῖ πλέον ὅτι οἱ μισθολο-
γικές κατηγορίες εἶναι τέσσερις, ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ, ΥΕ, καί δέν ἔχουν σχέση μέ τίς προη-
γούμενες μισθολογικές κατηγορίες. Σύμ-

φωνα μέ τίς προηγούμενες μισθολογικές 
κατηγορίες οἱ ἀπόφοιτοι τῶν τετραταξί-
ων Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων ἐντάσσο-
νταν στήν ΤΕ1 μισθολογική Κατηγορία 
ἤ ἀλλιῶς στή Β΄ μισθολογική κατηγορία. 
Αὐτό τό καθεστώς πλέον δέν ὑφίσταται. 
Σύμφωνα μέ τή νέα νομοθεσία, ἅπαντες 
οἱ ἀπόφοιτοι Λυκείων πάσης μορφῆς 
ἐντάσσονται στή ΔΕ μισθολογική κατηγο-
ρία, διότι θεωροῦνται ἀπόφοιτοι τῆς Δευ-
τεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως. Γιά τή μι-
σθολογική ἐξέλιξη τῶν κληρικῶν ΥΕ καί 
ΔΕ ἀπαιτεῖται ὑπηρεσία τριῶν (3) ἐτῶν 
σέ κάθε μισθολογικό κλιμάκιο πού λαμ-
βάνουν. Γιά τούς Κληρικούς τῶν ΤΕ καί 
ΠΕ κατηγοριῶν ἀπαιτεῖται ὑπηρεσία 2 
ἐτῶν σέ κάθε μισθολογικό κλιμάκιο πού 
λαμβάνουν. Ἐπίσης πρέπει νά διευκρινι-
στεῖ πώς κληρικός πού ἔχει ἀναγνωρίσει 
προϋπηρεσία π.χ. ἱεροψάλτου, εἶναι φυ-
σικό νά ἔχει ἄλλο μισθολογικό κλιμάκιο 
ἀπό ἕναν κληρικό τῆς ἰδίας μισθολογικῆς 
κατηγορίας καί τῶν ἴδιων χρόνων ὑπηρε-
σίας. Γιά νά μή δημιουργοῦνται ἐσφαλ-
μένες ἀπόψεις, καλό εἶναι νά διευκρινίζε-
ται στούς κληρικούς ὅτι οἱ μισθολογικές 
ἐξελίξεις δέν γίνονται μόνον βάσει τῶν 
χρόνων ὑπηρεσίας, ἀλλά καί βάσει τῆς 
προϋπηρεσίας ἤ τῆς κατοχῆς μεταπτυχι-
ακῶν καί διδακτορικῶν διπλωμάτων.
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