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πρωτ. Νικόλαος Δ. Μουστάνης 

Ὁ Σταυρός Σου, Κύριε... 

Ὁ Σταυρός Σου, Κύριε, εἶναι: 
Ἡ ἱστορία μου. 

Τὸ σημεῖο ποὺ μὲ συνδέει μὲ Σένα. 
Ἡ θεία φωνὴ ποὺ διηγεῖται τὸ ἔλεός Σου 

καὶ τὴν ἀγάπη Σου. 
Ὁ ἀδιάψευστος μάρτυρας τῆς κακίας μου, 

τῆς ἐνοχῆς μου, 
τῆς καταπτώσεώς μου, 

ἀλλὰ καὶ τῆς δόξας 
καὶ τῆς τιμῆς 

ποὺ ἔχω σὲ Σένα. 
῾Η ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ 

ποὺ μὲ καλεῖ κοντά Σου... 

Μόχθος 

Ἕνα καρότσι, 
στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, 

σιωπηλό, 
μὲ κουρασμένες χειρολαβές, 

κουβαλάει τὴ γνώση 
ἀπὸ τὴν πέτρα, τὸ χῶμα, τὴν ἀξίνα. 

Ἕνα καρότσι, 
στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, 

συνομιλεῖ σιωπηλὰ μὲ δυὸ χέρια 
γιομάτα ρόζους. 

Μὲ δυὸ χέρια ποὺ ἀφουγκράζονται 
ὅλους τῆς γῆς τοὺς παλμοὺς 

καὶ σταυρώνουν τὸν τίμιον ἄρτον 
ἐν φόβῳ Κυρίου. 

Τά ποιήματα τοῦ πρωτ. Νικολάου Δ. Μουστάνη ἀναδημοσιεύονται ἀπό τό βιβλίο τοῦ 
πρωτ. Ἰγνατίου Ἰ. Παπασπηλιόπουλου, Κληρικοί Ποιητές, Πειραιᾶς: ἐκδ. «Ἡ Φωνή τῶν 
Πειραιωτῶν» 2019
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Εἰσοδικόν
Ὁ πλησίον στήν ψηφιακή γειτονιά

Σεβαστοί πατέρες
Ὁ Χριστός «ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς» (Ἐφεσ. 2, 

17-19). Δέν περιόρισε τήν ἀναγγελία τοῦ μηνύματος στούς ὁμοεθνεῖς του, ἀλλά ἀπευ-
θύνθηκε σέ ὅλους, μέσα ἀπό τούς ὁμοεθνεῖς του Ἀποστόλους. Ἐνῶ ἀπευθύνεται σέ 
ὅλους ἀνεξαιρέτως, ἡ βίωση αὐτῆς τῆς καθολικότητας καί οἰκουμενικότητας διέρχεται 
πάντοτε διά μέσου ἐκείνου πού εἶναι κάθε φορά δίπλα μας. 

Ἐδῶ ἡ ἔννοια πού πλησίον λαμβάνει σωτηριολογική διάσταση. Ἡ σωτηρία μου ἐξαρ-
τᾶται ἀπό τόν τρόπο πού τοποθετοῦμαι σέ αὐτόν πού εἶναι δίπλα μου τοπικά καί 
χρο νικά, δηλαδή σωματικά, καί ὄχι τόσο σέ αὐτόν πού νοερά ἤ νοητικά φέρνω δίπλα 
μου, γιατί διά τοῦ σώματος κυρίως ἐκφράζονται οἱ διαστάσεις τοῦ χώρου καί χρόνου. 
Γι᾽ αὐτό, ἀπαντώντας στήν ἐρώτηση τοῦ πλούσιου: «Τίς ἐστί μου πλησίον;», ὁ Κύριος 
ταυ τίζει τόν πλησίον μέ αὐτόν πού μπορεῖς νά φροντίσεις τό σῶμα του (Λουκ. 10, 
29) δη λαδή, ὁ πλησίον εἶναι αὐτός μέ τόν ὁποῖον ἄμεσα καί σωματικά ἔρχεσαι σέ 
συνάντηση. 

Ἡ ἔννοια τοῦ πλησίον δεινοπαθεῖ ἀπό τήν Ἐδέμ μέχρι καί σήμερα, ὁπότε ὁ πλησίον 
ἔφθασε νά εἶναι ἡ κόλασή μου. Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἔφερε στό προσκήνιο καί 
τό πῶς τοποθετεῖται κάποιος στόν πλησίον του, σ᾽ αὐτόν πού κάθε φορά σωματικά 
εἶναι ἐγγύς. Ἐπέβαλε ἀπόσταση ἀπό τόν ἐξωτερικό κόσμο καί μᾶς τοποθέτησε μέσα 
στό σπίτι, ἐκμηδενίζοντας τίς ἀποστάσεις μεταξύ τῶν οἰκείων, οἱ ὁποῖοι μέχρι τότε 
μπορεῖ νά συναντιοῦνταν σπάνια μέσα στό ἴδιο τους τό σπίτι. Ἡ κατάσταση αὐτή 
πίεσε νά ἐπανατοποθετηθοῦμε σέ αὐτόν πού χρονικά καί τοπικά εἶναι δίπλα μας. Τό 
γεγονός ὅτι κάποιοι σύζυγοι, γονεῖς καί παιδιά βρέθηκαν μαζί στόν ἴδιο χωροχρόνο, 
δέν λειτούργη σε μόνο ὡς γέφυρα σύσφιξης ἀλλά καί ὡς ἀφορμή γιά συγκρούσεις, 
ἄσκηση βίας. Ἡ ἔκτακτη αὐτή περίσταση ἔφερε ἐπιτακτικά στήν ἐπιφάνεια καταστά-
σεις, ὅπως τήν ἐγ γύτητα καί τήν ἀπόσταση, καί ἀνέτρεψε προσωρινά τήν ἰσχύουσα, 
κυρίως στόν δυτικό πολιτισμό, πραγματικότητα, πού κατά βάση ὠθεῖ τόν ἄνθρωπο 
σέ ὑπερδραστηριότητα, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ νά δαπανᾶ πολύ χρόνο ἐκτός τῆς οἰκίας του, 
μέ ἀποτέλεσμα νά μοι ράζεται ἐλάχιστο χρόνο μέ τούς οἰκείους του, μέ τούς ὁποίους 
μπορεῖ νά ἐπικοινωνεῖ εἰκονικά χάρις στήν ψηφιακή τεχνολογία, ἀναπληρώνοντας, κατ᾽ 
αὐτόν τόν τρόπο, τήν ἀπουσία τῆς φυσικῆς, ἄμεσης καί διά ζώσης ἐπικοινωνίας. 

Ἤδη μέσῳ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ὁ ἄνθρωπος ἔχει καταφέρει νά μειώσει τήν 
ἀντίσταση τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, πέτυχε τήν εἰκονική ἐκμηδένισή τους, ἀφοῦ 
ἀνά πᾶσα στιγμή βρίσκεται εἰκονικά σέ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου. Ἡ τεχνο-
λογία τοῦ ἔδωσε τή δυνατότητα νά ἔχει μία μορφή ἐπικοινωνίας μέ ἀνθρώπους πού 
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εἶναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ἄρα φυσικῶς μή παρόντες. Σ᾽ αὐτή τή μορφή ἐπι-
κοινωνίας ἡ διαμεσολάβηση τοῦ σώματος εἶναι ἀπό μηδαμινή ἕως ἀνύπαρκτη.

Αὐτή ἡ κατάσταση σιγά-σιγά ἐγκαθιδρύθηκε ὡς τρόπος ζωῆς. Ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος συνήθισε σέ μία νέου τύπου ἐπικοινωνία, χωρίς νά χρειάζεται νά μετακινηθεῖ, 
χωρίς τήν οὐσιαστική διαμεσολάβηση τοῦ σώματός του. Ἄν κάποτε ὁ καμβάς τῆς 
ἐπικοινωνίας ἦταν τό ἀνθρώπινο σῶμα, σήμερα εἶναι ἡ ψηφιακή ὀθόνη. Ὅλα συμβαί-
νουν στήν ὀθόνη˙ καί ὅπως ἐξελίσσονται οἱ ψηφιακές ἐφαρμογές, κυριολεκτικά ὅλα 
θά συμβαίνουν μέσα καί διά τῆς ὀθόνης. Ἡ ὀθόνη εἶναι τό θησαυροφυλάκιο τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου. Ἄν καταστραφεῖ, ἀπειλεῖται σχεδόν ἡ ὕπαρξή του, τουλάχιστον σέ 
κοινωνικό ἐπίπεδο, γιατί εἶναι ταυτισμένος μέ τήν ὀθόνη. Οἱ ὀθόνες πιά εἶναι παντοῦ 
γύρω μας, συνδεδεμένες μέ ὅλους σχεδόν τούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας: τήν ἐργασία, τήν 
ἀναψυχή, τήν ἐκπαίδευση, τήν ἐνημέρωση, τήν ἐπικοινωνία. Δέν βγαίνουμε πιά νά 
περπατήσουμε στή φύση, ἀλλά περπατᾶμε στόν μηχανικό διάδρομο τοῦ γυμναστηρί-
ου, ἔχοντας μπροστά μας μιά ὀθό νη πού προβάλλει εἰκόνες τῆς φύσης. Σέ μιά ὀθόνη 
βλέπουμε ἀγαπημένα πρόσωπα, συνεργάτες, εἰδήσεις, συναυλίες, ἀθλητικούς ἀγῶνες. 
Στά ἀεροπλάνα, οἱ ἀτομικές ὀθό νες ὑπόσχονται νά κάνουν πιό εὐχάριστο τό ταξίδι, 
στερώντας μας τή δυνατότητα νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς συνταξιδιῶτες μας. Γιά 
τόν σημερινό ἄνθρωπο, εἶναι ἀδιανό ητο νά βρίσκεται σέ μία συνάντηση καί νά μήν 
ἀπαντήσει στίς κλήσεις τοῦ κινητοῦ του, χωρίς νά ἀντιλαμβάνεται, ἴσως, ὅτι ἀπό τή 
στιγμή πού ἀπαντᾶ, ἤδη βρίσκεται ἀλλοῦ καί ἀποσπᾶται ἀπό τή συνάντηση, ἐξαιτίας 
τῆς (φασματικῆς) παρουσίας ἑνός τρίτου, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν εἶναι παρών σωματικά. 

Ἡ ἐμπλοκή τοῦ ἀνθρώπου στήν ψηφιακή τεχνολογία τόν ὠθεῖ σέ ἕναν ἀπο-εντο-
πισμό, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει συνηθίσει νά θέτει σχεδόν τά πάντα ὑπό τήν καί ἐν 
τῇ λειτουρ γίᾳ τῆς ὀθόνης. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι καί ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους πού βρί-
σκονται ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλον, ἡ ἐπικοινωνία γίνεται μέσῳ μηνυμάτων. Αὐτός ὁ 
ἀπο-εντοπισμός δίδει στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά «πετάγεται» σέ ὁποιοδήποτε 
μέρος τοῦ κόσμου, ὁποιαδήποτε στιγμή, γεγονός πού τοῦ δημιουργεῖ τήν ψευδαίσθη-
ση ὅτι ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τή βαρύτητα τοῦ σώματος καί τό ἄγχος πού προκαλεῖ 
ἡ φθαρτότητά του. Καί, πα ράλληλα, ἴσως καί χωρίς νά τό καταλάβει, ἐξαιτίας τοῦ 
ἀπο-εντοπισμοῦ ἔχει ἀλλοιώσει ριζικά τό τοπίο τῶν σχέσεών του μέ τούς ἄλλους. 

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἔχει κυριολεκτικά ἄπειρους γνωστούς, χιλιάδες «φίλους», 
δηλαδή ψηφιακούς ἀκολούθους, μέ τούς περισσότερους ἐκ τῶν ὁποίων δέν συναντιέ-
ται ποτέ, κι ἴσως μόνο μέ ἐλάχιστους ἀναπτύσσει κάποια γνωριμία ἐκτός ψηφιακῆς 
ζωῆς. Γιά νά μπορεῖ νά διατηρεῖ τόσους ἀκόλουθους, θά πρέπει νά «ἀλληλεπιδρᾶ» 
διαρκῶς, νά ἀπαντᾶ στά σχόλιά τους, νά ἀνταποδίδει τά like: ὅλα αὐτά ἀπαιτοῦν 
χρόνο, τόν ὁποῖο κλέβει ἀπό τόν τοπικά καί χρονικά διπλανό του. Ὅμως, στήν πραγ-
ματικότητα δέν ἐξαρτᾶ τή ζωή του ἀπό κάποιον πλησίον του σωματικά. Ζεῖ μέ τήν 
αἴσθηση ὅτι οἱ ἄλλοι ἐξαρτοῦν τήν ζωή τους ἀπό αὐτόν, καί ὅτι ἐνῷ ὁ ἴδιος δέν ἔχει 
καμμία ἀνάγκη τόν  ἄλλο, τόν πλησίον, τόν διπλανό, παρά μόνο ὡς συμπληρωματικό 
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ἐξάρτημα, ὡς ἀκροα τήριο βουβό, πού τό θέλει γιά ἐπίδειξη, ἀλλά ὄχι γιά βαθύτερη 
σχέση. 

Ἔτσι, φτάσαμε στό σημεῖο νά κάνουμε τούς κοντινούς, μακρινούς καί τούς μακρινούς 
κοντινούς. Ἡ κοντινότητα, ἡ ἐγγύτητα, ἔχει ἄγχος ἡ μακρινότητα, ἡ ἀπόσταση, διασώ-
ζει τήν τελειότητα. Τό νά συναντᾶς ἕναν ἄνθρωπο μία φορά τό μήνα ἤ μία φορά τή βδο-
μάδα δέν εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα μέ τό νά τόν συναντᾶς καθημερινά καί νά συνυπάρχεις 
στόν ἴδιο χῶρο, ὅπου ἡ σωματική παρουσία του δέν παρακάμπτεται καί δέν μπορεῖς 
νά τήν ἀντιπαρέλθεις. Στήν πρώτη περίπτωση, εἶναι σχεδόν ἐξασφαλισμένο ὅτι ὅλα θά 
λειτουργήσουν τέλεια, διότι ἡ συνάντηση ἐξελίσσεται μέσα σέ καθορισμένο πλαίσιο. Ἡ 
ζωή ὅμως ξεκινάει ἀπό τή στιγμή πού καλεῖσαι νά ἀντέξεις τόν ἄλλον, ὄχι μόνο σέ μία 
προκαθορισμένη συνάντηση, ὅπου θά δεῖς τήν περιποιημένη καί φροντισμένη ἐμφάνισή 
του, ἀλλά καί ὅταν τό σῶμα παραμένει ἀπεριποίητο καί ἀφτιασίδωτο, χωρίς στολίδια 
καί ψιμμύθια. 

Στήν ἐποχή μας ὁ ἄνθρωπος δυσκολεύεται νά παραμένει σέ σχέσεις πού ἔχουν διάρ-
κεια, συνέπεια καί συνέχεια. Δυσκολεύεται νά θέσει προτεραιότητες στίς σχέσεις του 
καί νά τίς ἱεραρχήσει, γιατί κατά βάθος προτιμᾶ νά εἶναι ὁ ἴδιος ἡ αὐτο-προτεραιότητα. 
Γι᾽ αὐτό ἐπιλέγει νά ἔχει γνωστούς, πού τούς χρησιμοποιεῖ, ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση, 
τόσο ὅσο νά μή γίνει ὁ συνάνθρωπος κοντινός, πλησίον. Κι ἄν συμβεῖ νά σχετιστεῖ λίγο 
περισσότερο, νά ἐξαρτηθεῖ ἔστω καί ἐξωτερικά, τότε βρίσκει πολλούς τρόπους γιά νά 
δραπετεύσει καί ἡ ψηφιακή τεχνολογία ἀποτελεῖ τό ἰδανικό καταφύγιο καί τήν ἀπόλυ-
τη λύση, ἀκόμη κι ὅταν ὁ ἄλλος τοπικά καί χρονικά εἶναι δίπλα του, στό ἴδιο τραπέζι. 

Ὁ ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας ἀγαπᾶ τόν πλησίον ὅπως ἀκριβῶς τόν ἑαυτό του -ἀσώ-
ματα. Ἡ σημασία τοῦ σώματος ἔχει ὑποχωρήσει πλέον καί ἡ ἔννοια τοῦ ἑαυτοῦ δέν 
περιλαμβάνει ἕνα ἐνεργό, ζωντανό σῶμα ἀπό τό ὁποῖο ὅλα διέρχονται. Ἀπελευθερωμέ-
νος ἀπό τό σῶμα, τό ὁποῖο ἔχει ἀπο-υλοποιήσει, χάνει τήν ἔννοια τῆς ἐγγύτητας καί τῆς 
ἀπόστασης. Νομίζει ὅτι ἔχει ὑπερβεῖ τήν κτιστότητά του, ὅτι ἔχει καταλύσει τόν χρόνο 
καί τόν χῶρο. Γι᾽ αὐτόν ὅλα γίνονται ἕνα, συγχωνεύονται σέ ἕνα ἀόριστο ἀπρόσωπο 
παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό ἄυλο «ἕνα»... 

Ἡ ἔννοια τοῦ πλησίον, λοιπόν, ἔχει ἀπο-υλοποιηθεῖ, ἀπο-σωματοποιηθεῖ. Πλησίον δέν 
εἶναι ἐκεῖνος μέ τόν ὁποῖον ἀποφάσισε κάποιος νά συνδεθεῖ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς ἤ αὐτός μέ 
τόν ὁποῖον συνδέθηκε λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ τῆς κτιστότητας. Ὁ ἄνθρωπος τῆς τεχνο-
λογίας θεωρεῖ πλησίον ἐκεῖνον μέ τόν ὁποῖο ἐπικοινωνεῖ εἰκονικά, καί ὄχι ἐκεῖνον μέ 
τόν ὁποῖο χρονικά καί τοπικά, σωματικά, εἶναι ἐγγύς. Σέ αὐτή τή δραπέτευση πρός μία 
ἀνομολόγητη φαντασίωση ἰσοθεΐας διά τοῦ ἀπο-εντοπισμοῦ, τῶν ἀ-τόπων σχέσεων, τῶν 
εἰκονικῶν, ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μέ κάθε τρόπο τονίζει τή σημασία τοῦ σώματος, 
ὡς ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σέ τέτοιο βαθμό πού καί ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνο-
δος ὁρίζει νά δίδεται τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀπευθείας στά χέρια τοῦ πιστοῦ (Κανόνας 
101).

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ

Ἁγίου Μαξίμου  Ὁμολογητοῦ
Κεφάλαια περὶ Ἀγάπης (Β´ ἑκατοντάς)*

1. Ὅποιος ἀγαπᾶ ἀληθινά τό Θεό, αὐτός ὁπωσδήποτε προσεύχεται χωρίς νά δια-
σπᾶται. Καί ὅποιος προσεύχεται μέ αὐτόν τόν τρόπο, αὐτός ἀγαπᾶ ἀληθινά τόν Θεό. 
Δέν προσεύχεται ἀπερίσπαστα ἐκεῖνος πού ἔχει τό νοῦ του προσηλωμένο σέ κάτι 
ἀπό τά ἐπίγεια. 

2. Ὁ νοῦς πού χρονοτριβεῖ σέ κάποιο αἰσθητό πρᾶγμα, ὁπωσδήποτε ἔχει πάθος 
πρός αὐτό˙ πάθος ἐπιθυμίας, λύπης, ὀργῆς ἤ μνησικακίας. Καί ἄν δέν καταφρονήσει 
ἐκεῖνο τό πρᾶγμα, δέν μπορεῖ νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τό ἀντίστοιχο πάθος. 

3. Ὅταν τά πάθη κυριαρχοῦν στό νοῦ, τόν δένουν μέ τά ὑλικά πράγματα, καί ἀφοῦ 
τόν χωρίσουν ἀπό τόν Θεό, τόν κάνουν νά ἀσχολεῖται μέ αὐτά. Ὅταν ὅμως ἐπικρα-
τήσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τόν λύνει ἀπό τά δεσμά καί τόν πείθει νά περιφρονεῖ ὄχι 
μόνο τά αἰσθητά πράγματα, ἀλλά καί αὐτή τήν πρόσκαιρη ζωή. 

4. Ἀποτέλεσμα τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν εἶναι νά γίνονται ἀπαθῆ τά νοήματα τῶν 
πραγμάτων. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀναγνώσεως καί τῆς θεωρίας, νά γίνεται ὁ νοῦς ἄυλος 
καί ἀσχημάτιστος. Ἀπ’ αὐτό προέρχεται τό νά προσεύχεται κανείς ἀπερίσπαστα. 

5. Δέν φτάνει ἡ πρακτική ἐξάσκηση τῶν ἀρετῶν γιά νά ἐλευθερωθεῖ τελείως ὁ νοῦς 
ἀπό τά πάθη, ὥστε νά μπορέσει νά προσεύχεται ἀπερίσπαστα, ἄν δέν ἀκολουθοῦν 
καί διάφορες πνευματικές θεωρίες. Γιατί ἡ πρακτική ἀρετή ἐλευθερώνει τό νοῦ μό-
νον ἀπό τήν ἀκράτεια καί τό μῖσος, ἐνῶ οἱ πνευματικές θεωρίες τόν ἀπαλλάσσουν 
ἀπό τή λήθη καί τήν ἄγνοια. Καί ἔτσι θά μπορέσει νά προσευχηθεῖ ὅπως πρέπει. 

6. Δύο ἀκρότατες καταστάσεις ὑπάρχουν τῆς καθαρῆς προσευχῆς, ἀπό τίς ὁποῖες 
ἡ μία συμβαίνει στούς πρακτικούς καί ἡ ἄλλη στούς θεωρητικούς. Καί ἡ πρώτη 
ἔρχεται στήν ψυχή ἀπό τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγαθή ἐλπίδα, ἡ ἄλλη ἀπό τόν 
θεῖο ἔρωτα καί τήν τελειότατη κάθαρση. Γνώρισμα τῆς πρώτης καταστάσεως εἶναι 
νά μαζεύει κανείς τό νοῦ του ἀπ’ ὅλα τά νοήματα τοῦ κόσμου καί, σάν νά βρίσκεται 
κοντά του ὁ Θεός ὁ ἴδιος, ὅπως καί πράγματι εἶναι παρών, νά προσεύχεται ἀπερί-
σπαστα καί ἀνενόχλητα. Γνώρισμα τῆς ἄλλης καταστάσεως εἶναι, μέσα σ’ αὐτή τήν 
ὁρμή τῆς προσευχῆς νά ἁρπαγεῖ ὁ νοῦς ἀπό τό θεῖο καί ἄπειρο φῶς, καί μήτε τόν 
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ἑαυτό του, μήτε κανένα ἄλλο ἀπό τά ὄντα νά ἀντιλαμβάνεται, παρά μόνο Αὐτόν 
πού ἐνεργεῖ  μέσα του μέ τήν ἀγάπη τήν ἔλλαμψη αὐτή. Καί τότε εἶναι πού ὁ νοῦς, 
καθώς κινεῖται γύρω ἀπό τούς λόγους περί Θεοῦ, δέχεται τίς φανερώσεις γι’ Αὐτόν 
καθαρές καί εὐδιάκριτες. 

7. Ἐκεῖνο πού ἀγαπᾶ κανείς, σ’ αὐτό καί εἶναι προσηλωμένος καί καταφρονεῖ ὅλα 
ὅσα τόν ἐμποδίζουν ἀπό αὐτό, γιά νά μήν τό στερηθεῖ. Καί ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν 
Θεό, καλλιεργεῖ τήν καθαρή προσευχή καί κάθε πάθος πού τόν ἐμποδίζει ἀπό τήν 
ἀγάπη του αὐτή, τό ἀποδιώχνει ἀπό μέσα του. 

8. Ἐκεῖνος πού ἀπέβαλλε τή μητέρα τῶν παθῶν, τή φιλαυτία, εὔκολα ἀπαλλάσσε-
ται, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό τά ἄλλα πάθη, τήν ὀργή, τή λύπη, τή μνησικακία 
κ.τ.λ. Ἐκεῖνος ὅμως πού εἶναι ὑποχείριος στό πρῶτο, ἀκόμα καί ἄν δέν θέλει, πλη-
γώνεται καί ἀπό τά ἄλλα πάθη. Φιλαυτία εἶναι ἡ ἄλογη ἀγάπη πρός τό σῶμα μας.

 
9. Γιά τίς ἑξῆς πέντε αἰτίες οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ τρόπο εἴτε 

ἀξιέπαινο, εἴτε ἀξιοκατηγόρητο. Δηλαδή ἤ γιά τόν Θεό, ὅπως ὁ ἐνάρετος τούς ἀγα-
πᾶ ὅλους, καί ὅπως ἀγαπᾶ τόν ἐνάρετο κάποιος πού δέν εἶναι ἀκόμα ἐνάρετος˙ ἤ 
γιά φυσικούς λόγους, ὅπως οἱ γονεῖς ἀγαποῦν τά παιδιά τους καί ἀντιστρόφως˙ ἤ 
ἀπό κενοδοξία, ὅπως ἐκεῖνος πού δοξάζεται ἀγαπᾶ ἐκεῖνον πού τόν δοξάζει˙ ἤ ἀπό 
φιλαργυρία, ὅπως ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν πλούσιο, ἐπειδή ἔλαβε κάτι ἀπ’ αὐτόν˙ ἤ 
ἀπό φιληδονία, ὅπως ἐκεῖνος πού ἱκανοποιεῖ ἀπό ἄλλον τήν κοιλιά του ἤ τήν σαρκική 
του ἐπιθυμία. Ἡ πρώτη αἰτία εἶναι ἀξιέπαινη˙ ἡ δεύτερη οὔτε ἀξιέπαινη οὔτε ἀξιο-
κατηγόρητη˙ οἱ ὑπόλοιπες εἶναι ἐμπαθεῖς. 

10. Ἄν μερικούς τούς μισεῖς, καί μερικούς οὔτε τούς ἀγαπᾶς οὔτε τούς μισεῖς, καί 
μερικούς τούς ἀγαπᾶς μέτρια ἐνῶ ἄλλους πάρα πολύ, ἀπ’ αὐτή τήν ἀνισότητα μάθε 
ὅτι εἶσαι μακριά ἀπό τήν τέλεια ἀγάπη, ἡ ὁποία διδάσκει νά ἀγαπήσεις κάθε ἄν-
θρωπο ἐξίσου. 

11. Ἀπομακρύνσου ἀπό τό κακό καί πρᾶξε τό ἀγαθό (Ψαλμ. 33, 15)˙ δηλαδή πο-
λέμησε τούς ἐχθρούς, γιά νά περιορίσεις τά πάθη, κι ἔπειτα πρόσεχε νά μή μεγαλώ-
σουν. Καί πάλι πολέμησε γιά νά ἀποκτήσεις τίς ἀρετές, κι ἔπειτα πρόσεχε γιά νά τίς 
φυλάξεις. Αὐτό τό νόημα ἔχει καί ἡ φράση: «Νά ἐργάζεσαι καί νά φυλάγεις» (Γεν. 
2, 15). 

* Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τ. Β´, νεοελ. μτφ. Ἀντ. Γαλίτης, ἐπιμ. Γ. Γαλίτης, Θεσσαλονί-
κη: Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας 2006.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ

Ὁ θεῖος Πέτρος 
καί ἡ εἰκασία τοῦ Γκόλντμπαχ

π. Δημητρίου Μπαθρέλλου
Ἐφημ. Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως Ντράφι - Ἐπισκ. Καθηγητοῦ Παν. Emory

Πρίν ἀπό δύο περίπου δεκαετίες 
ὁ Ἀπόστολος Δοξιάδης ἔγραψε ἕνα μι-
κρό καί ὄμορφο μυθιστόρημα μέ τίτλο Ὁ 
θεῖος Πέτρος καί ἡ εἰκασία τοῦ Γκόλντ- 
μπαχ. Τό μυθιστόρημα ἔχει κάνει δε-
κάδες ἐκδόσεις στά Ἑλληνικά, ἐνῶ ἔχει 
μεταφραστεῖ καί στά Ἀγγλικά μέ πολύ 
καλές κριτικές. Παρ' ὅλο πού περιστρέ-
φεται γύρω ἀπό ἕνα μαθηματικό πρό-
βλημα, μπορεῖ νά τό διαβάσει καί νά τό 
καταλάβει πλήρως ἀκόμα καί κάποιος 
πού ἡ σχέση του μέ τά μαθηματικά δέν 
εἶναι ἰδιαίτερα καλή. Ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ 
τόν θεῖο τοῦ ἀφηγητῆ, τόν θεῖο Πέτρο, 
ὁ ὁποῖος εἶναι σπουδαῖος μαθηματικός 
καί ἔχει ἀφιερώσει σημαντικό μέρος τῆς 
ζωῆς του στήν προσπάθεια νά ἀποδείξει 
τήν εἰκασία τοῦ Γκόλντμπαχ. 

Τί εἶναι ἡ εἰκασία τοῦ Γκόλτμπαχ; Εἶ-
ναι ἕνα ἀπό τά παλαιότερα ἄλυτα προ-
βλήματα τῶν μαθηματικῶν. Σύμφωνα μέ 
τήν εἰκασία αὐτή, κάθε ἄρτιος (ζυγός) 
ἀκέραιος ἀριθμός μεγαλύτερος τοῦ δύο 
ἰσοδυναμεῖ μέ τό ἄθροισμα δύο πρώτων 
ἀριθμῶν. Θυμίζουμε ὅτι πρῶτος ἀριθμός 
εἶναι ὁ ἀριθμός ἐκεῖνος πού διαιρεῖται 
μόνο μέ τόν ἑαυτό του καί μέ τό ἕνα. 
Ἀκολουθώντας, λοιπόν, τήν εἰκασία, τοῦ 
Γκόλντμπαχ διαπιστώνουμε ὅτι 4 = 2+2, 

6 = 3+3, 8 = 5+3, 10 = 3+7 = 5+5, 12 
= 5+7 κλπ. Δέν μποροῦμε νά σκεφτοῦμε 
ζυγό ἀριθμό μεγαλύτερο τοῦ δύο πού νά 
μή μπορεῖ νά διατυπωθεῖ ὡς ἄθροισμα 
δύο πρώτων. Ἑπομένως, εἶναι προφανές 
ὅτι ἡ εἰκασία τοῦ Γκόλντμπαχ ἰσχύει. 

Ὁ Γκόλντμπαχ διατύπωσε τήν εἰκασία 
αὐτή τό 1742. Ἰσχυρίστηκε ὅτι ἀποτε-
λοῦσε θεώρημα, τό ὁποῖο ὅμως οὐδέπο-
τε κατάφερε νά ἀποδείξει. Οὔτε κανείς 
ἄλλος ὅμως μετά ἀπό αὐτόν τά κατά-
φερε. Τό 2002 ὁ ἐκδοτικός οἶκος Faber 
and Faber προσέφερε ἕνα ἑκατομμύριο 
δολάρια σέ ὅποιον θά ἀποδείκνυε τήν 
εἰκασία τοῦ Γκόλντμπαχ, ἀλλά χωρίς 
ἀποτέλεσμα. Ἡ εἰκασία παραμένει ἀνα-
πόδεικτη μέχρι καί σήμερα. Ἐνῶ γνω-
ρίζουμε ὅτι ἰσχύει, μποροῦμε βάσιμα νά 
ὑποθέσουμε ὅτι κάτι τέτοιο ἐνδεχομένως 
δέν θά ἀποδειχθεῖ ποτέ. Ἡ εἰκασία αὐτή 
μᾶς θυμίζει ὅτι τό πιό λογικό πράγμα 
στόν κόσμο, τά μαθηματικά, βασίζονται 
σέ μή ἀποδείξιμα θεωρήματα-εἰκασί-
ες. Βασίζονται, δηλαδή, ὑπό μία ἔννοια, 
στήν “πίστη”. 

Ὁ θεῖος Πέτρος, ὅμως, εἶχε ἄλλη γνώ-
μη. Πίστευε ὅτι θά μποροῦσε νά ἀπο-
δείξει τήν εἰκασία. Ἡ προσπάθειά του 
αὐτή τόν ὁδήγησε σέ πρώτη φάση στόν 
παροπλισμό καί σέ δεύτερη φάση στήν 
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παραφροσύνη. Ἡ εἰκασία τοῦ Γκόλντ-
μπαχ παρέμεινε ἀναπόδεικτη. Ἴσως 
ὁ πατέρας τοῦ ἀφηγητῆ νά εἶχε δίκιο 
ὅταν ἀξιολόγησε τήν προσπάθειά του ὡς 
ὕβρη, πού τήν ἀκολούθησε, ὡς συνήθως, 
ἡ νέμεση τῆς ἐπαγγελματικῆς καί ψυχο-
λογικῆς του καταστροφῆς. 

Τό βιβλίο αὐτό μας φέρνει ἐνδεχομέ-
νως στόν νοῦ κάποιες ἀναλογίες πού 
ἀφοροῦν τήν ἀποδειξιμότητα τῆς ὕπαρ-
ξης τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός 
ὑπάρχει. Ἡ γνώση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἔμφυτη στόν ἄνθρωπο, οἱ δέ ἐνδεί-
ξεις τῆς ὕπαρξής του εἶναι πάμπολλες. 
Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἡ ὕπαρξη 
τοῦ Θεοῦ εἶναι λογική καί αὐτονόητη. Ὁ 
λόγος γιά τόν Θεό, ἡ θεο-λογία, ἀσχο-
λεῖται μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ὕψιστο 
λόγο ὡς διδασκαλία ἀλλά καί τόν ὕψι-

στο λόγο ὡς λογική. Καί ὅμως τό βασικό 
της θεώρημα, ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, δέν 
“ἀποδεικνύεται”, παρ᾽ ὅλο πού ἰσχύει, 
καί παρ᾽ ὅλο πού γνωρίζουμε ὅτι ἰσχύει. 

Εἶναι παράλογο νά πιστεύει κανείς σέ 
κάτι μή ἀποδείξιμο; Ἄν ναί, τότε ἦταν 
παράλογος καί ὁ Γκόλντμπαχ. Τότε εἶ-
ναι παράλογα καί τά μαθηματικά, στόν 
βαθμό πού θεμελιώνονται σέ ἀξιώματα, 
δηλαδή σέ μή ἀποδείξιμες προϋποθέ-
σεις. Ἄν ὅμως δέν εἶναι ἔτσι, τότε ἴσως 
θά πρέπει νά ξανασκεφτοῦμε τήν ἔννοια, 
τό περιεχόμενο, καί τά ὅρια τῆς λογικῆς. 
Θά πρέπει, μεταξύ ἄλλων, νά ἀναλογι-
στοῦμε ὅτι ὑπάρχει διαφορά ἀνάμεσα 
στό ἐάν κάτι ἰσχύει καί στό ἐάν διαθέ-
τουμε τά ἀπαραίτητα δεδομένα καί τίς 
συνακό λουθες δυνατότητες νά τό ἀπο-
δείξουμε.

Σκηνές σέ ἑλληνικό χωριό, 
ἐπιχρωματισμένες ξυλογραφίες, 

ἔργα τοῦ G.P. Jacomb-Hood 
(1897) 
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ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΑ

14 Σεπτεμβρίου: Ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ, 
πρόσκληση ἐπιστροφῆς στόν Παράδεισο

 
Σχόλιο στό Β΄ Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ: Παρ γ΄ 11-18

Μιλτιάδου Κωνσταντίνου
Ὁμ. Καθηγ. Α.Π.Θ. - Ἄρχ. Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας

Ὅπως μαρτυρεῖ τό Ὁδοιπορικὸν 
εἰς τὸ Σινᾶ καὶ τοὺς Ἁγίους Τό πους1, 
στό ὁποῖο ἡ μοναχή Αἰθερία ἀπό τή Γαλ-
λία ἀφηγεῖται τίς ἐντυπώσεις της ἀπό 
τό τρίχρονο ταξίδι τῆς (381-384) στήν 
περιοχή, ἡ πίστη στήν ἱστορικότητα τῆς 
ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε ἤδη ἀπό 
τίς ἀρχές τοῦ 4ου μ.Χ. αἰ. ἕνα διαρ κῶς 
ὀγκούμενο κύμα προσκυνητῶν στήν Πα-
λαιστίνη πρός ἀναζήτηση τόπων ὅπου 
διαδραματίστηκαν βιβλικά γεγονότα ἤ 
ὑπολειμμάτων πού σχετίζονται μέ αὐτά. 
Ἡ ἴδια πίστη ὑπόκειται καί στόν ζῆλο 
χριστιανῶν αὐτοκρατόρων, ὅπως ὁ Μέ-
γας Κωνσταντῖνος καί ὁ Ἰουστινιανός, 
νά οἰκοδομήσουν λαμπρά προσκυνήματα 
στήν περιοχή. Μέ τόν Μεγάλο Κωνστα-
ντῖνο συνδέεται καί τό ἑορταζόμενο στίς 
14 Σεπτεμβρίου γεγονός. Σύμφωνα μέ 
τή σχετική παράδοση, οἱ ἔρευνες τῆς μη-
τέρας του, ἁγίας Ἑλένης, στήν Ἱερουσα-
λήμ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν εὕρεση τό 
326 μ.Χ. τοῦ σταυροῦ πάνω στόν ὁποῖο 
πέθανε ὁ Χριστός. Ἡ τιμή μέ τήν ὁποία 
οἱ χριστιανοί ὅλων τῶν ἐποχῶν περιβάλ-

λουν τό τίμιο ξύλο τοῦ σταυροῦ γέννησε 
μία ὁλόκληρη θεολογία γιά τή σημασία 
τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, πού 
συνοψίζεται στή φράση τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου Δαμασκηνοῦ: «Τοῦτον τὸν τίμιον 
Σταυρὸν προετύπωσε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς 
τὸ ἐν τῷ Παραδείσῳ ὑπὸ Θεοῦ πεφυ-
τευμένον˙ ἐπεὶ γὰρ διὰ ξύλου ὁ θάνα-
τος, ἔδει διὰ ξύλου δωρηθῆναι τὴν ζωὴν 
καὶ τὴν ἀνάστασιν»2, καί ἀποτυπώνεται 
στήν ὑμνολογία τῆς σχετικῆς γιορτῆς. Σ᾽ 
αὐτήν τή σύνδεση τοῦ παραδείσιου δέν-
δρου τῆς ζωῆς μέ τό ξύλο τοῦ σταυροῦ 
ὀφείλεται προφανῶς ἡ ἐπιλογή τῆς ἑνό-
τητας γ´ 11-18 ἀπό τό βιβλίο τῶν Πα-
ροιμιῶν ὡς δεύτερου ἀναγνώσματος τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς γιορτῆς.3 

Τό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν συνιστᾶ τό 
πλέον ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα συλ-
λογῆς γνωμικῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Ὅπως δηλώνει ὁ τίτλος του, τό περιε-
χόμενο τοῦ ἔργου συγκροτεῖται ἀπό δι-
άφορες συλλογές γνωμικῶν στίς ὁποῖες 
ἀποτυπώνεται ἡ ἀτομική ἤ συλλογική 
ἐμπειρία ἀπό τήν ἀντιμετώπιση διάφο-
ρων καταστάσεων τῆς καθημερινῆς ζωῆς 
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καί οἱ ὁποῖες στοχεύουν στήν ἠθική δια-
παιδαγώγηση καί οἰκοδομή τοῦ ἀτόμου. 
Ὅμως, παρ’ ὅλο πού τό βιβλίο ἔχει τόν 
χαρακτήρα ἠθικοῦ ἐγχειριδίου, χωρίς 
ἰδι αίτερα θεολογικά ἐνδιαφέροντα, καί 
παρ’ ὅλο πού συχνά οἱ παροιμίες πα-
ρατίθενται χωρίς συστηματική τάξη καί 
στενή συνά φεια μέ τίς προηγούμενες καί 
τίς ἑπόμε νες, διήκουσα ἰδέα τοῦ ἔργου 
εἶναι ἡ ἀρχή ὅτι ἡ ἐπιτυχία στή ζωή δέν 
ἐξαρτᾶται μό νον ἀπό τήν ἀνθρώπινη 
ἐξυπνάδα, ἀλλά προϋποθέτει πρῶτα καί 
κύρια τήν ἀνα γνώριση τοῦ Θεοῦ καί τήν 
τήρηση τῶν ἐντολῶν του (α´ 7 β´ 4-5 θ´ 
10 ιε΄ 33). 

Ἡ περικοπή γ´ 11-18 ἀρχίζει μέ τήν ἔκ-
κληση ἑνός πατέρα πρός τόν γιό του γιά 
ὑπακοή στή διαπαιδαγώγηση τοῦ Κυρί-
ου (γ´ 11-12). Ἡ ἔκκληση αὐτή εἶναι ἡ 
τελευταία ἀπό μία ὁμάδα ἕξι ἐκκλήσεων 
πού περιέχονται στούς στίχους 1-12 καί 
ἐμφανίζουν ἑνιαία δομή οἱ μονοί στίχοι 
περιγράφουν τίς ἀπαιτήσεις τοῦ πατέρα 
ἀπό τόν γιό του, νά τηρεῖ τίς ἐντολές του 
(στχ 1), νά συμπεριφέρεται μέ καλοσύνη 
καί εἰλικρίνεια (στχ 3), νά ἐμπιστεύεται 
τόν Θεό (στχ 5), νά μήν ὑπερεκτιμᾶ τίς 
νοητικές του ἱκανότητες, ἀλλά νά ἔχει 
φόβο Θεοῦ (στχ 7), νά μήν παραμελεῖ 
τίς θρησκευτικές του ὑποχρεώσεις (στχ 
9) καί νά ἀποδέχεται τή διαπαιδαγώ-
γηση τοῦ Κυρίου (στχ 11), ἐνῶ οἱ ζυγοί 
στίχοι περιγράφουν τίς εὐεργετικές γιά 
τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου συνέπειες αὐτῆς 
τῆς συμπεριφορᾶς. Ὅπως ὑπαινίσσεται 
ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, παραπέμποντας 
ἐμμέσως στό Παρ γ´ 4, αὐτός πού κατ᾽ 
ἐξοχήν πληροῖ τίς παραπάνω ἀπαιτήσεις 
τοῦ πατέρα γιά ὑπακοή εἶναι ὁ Ἰησοῦς, 

ὁ ὁποῖος καθίσταται ἔτσι ἀποδέκτης τῶν 
θείων δωρεῶν: «Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν 
σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ 
καὶ ἀνθρώποις» (β´ 52). Καί ἐφόσον, 
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
«ὁ Θεός ἦταν αὐτός πού στό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ συμφιλίωσε τόν κόσμο μαζί 
του, χωρίς νά καταλογίσει στούς ἀνθρώ-
πους τά παραπτώματά τους» (Β´ Κο ε´ 
19), «δι᾿ οὐδενὸς ἑτέρου ὁ θάνατος κα-
τήργηται, ἡ τοῦ προπάτορος ἁμαρτία λέ-
λυται, ὁ ᾅδης ἐσκύλευται, ἡ ἀνάστασις 
δεδώρηται, δύναμις ἡμῖν τοῦ καταφρο-
νεῖν τῶν παρόντων καὶ αὐτοῦ τοῦ θα-
νάτου δέδοται, ἡ πρὸς τὴν ἀρχαίαν μα-
καριότητα ἐπάνοδος κατώρθωται, πύλαι 
παραδείσου ἠνοίγησαν, ἡ φύσις ἡμῶν ἐκ 
δεξιῶν τοῦ Θεοῦ κεκάθικε, τέκνα Θεοῦ 
καὶ κληρονόμοι γεγόναμεν, εἰ μὴ διὰ τοῦ 
σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ»4. Ἔτσι, προτρέποντας ὁ συγγρα-
φέας τῆς Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς 
τούς χριστιανούς νά μιμηθοῦν τόν Χρι-
στό καί νά δείξουν θάρρος ἀπέναντι στίς 
δοκιμασίες, παραθέτει αὐτολεξεί τό Παρ 
γ´ 11-12, καί τούς διαβεβαιώνει ὅτι «ὁ 
Θεός σᾶς μεταχειρίζεται σάν παιδιά του. 
Γιατί ποιό παιδί δέν τό διαπαιδαγωγεῖ ὁ 
πατέρας του;» (Ἑβρ ιβ´ 5-7). 

Τή διαβεβαίωση ὅτι ὁ Θεός διαπαι-
δαγωγεῖ τούς ἀνθρώπους πού ἀγαπάει 
ἀκολουθεῖ ἕνας ὕμνος (γ´ 13-18), ὅπου 
ἀπαριθμοῦνται οἱ εὐεργετικές γιά τόν 
ἄνθρωπο συνέπειες τῆς θείας διαπαι-
δαγώγησης πού ὁδηγεῖ στή σοφία. Ἡ 
σοφία ἀποφέρει στόν ἄνθρωπο περισσό-
τερο κέρδος «ἀπό σωρούς χρυσάφι καί 
ἀσήμι» (γ´ 14), «εἶναι πολυτιμότερη ἀπό 
ἀκριβά πετράδια … καί κανένα πράγμα 
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πολυτίμητο δέν εἶναι ἰσάξιό της» (γ´ 15), 
καθώς προσφέρει ἁπλόχερα μακροβιό-
τητα, πλοῦτο καί δόξα (γ´ 16), ἐνῶ καθι-
στᾶ τόν ἄνθρωπο δίκαιο καί φιλεύσπλα-
χνο (γ´ 16α) καί τόν ὁδηγεῖ σέ σωστές 
ἐπιλογές πού τοῦ ἐξασφαλίζουν εἰρηνική 
ζωή (γ´ 17). Ὁ ὕμνος ὁλοκληρώνεται μέ 
τή διαβεβαίωση ὅτι ἡ σοφία «εἶναι δέ-
ντρο ζωῆς γιά ὅσους κρατιοῦνται πάνω 
της, καί ἀσφάλεια γιά ὅσους πάνω της 
ὅπως στόν Κύριο στηρίζονται» (γ΄ 18). 

Ἡ ἔκφραση «δένδρο ζωῆς» παραπέ-
μπει στήν ἱστορία τοῦ παραδείσου, ὅπου 
ἀναφέρεται ὅτι ὁ Θεός φύτεψε στό κέ-
ντρο τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ, ὅπου τοπο-
θέτησε τόν ἄνθρωπο, ἕνα δένδρο (Γεν β΄ 
9), οἱ καρποί τοῦ ὁποίου ἐξασφαλίζουν 
αἰώνια ζωή (Γεν γ΄ 22). Ἡ παρακοή τῆς 
θείας ἐντολῆς ὅμως ἀπέκλεισε γιά τόν 
ἄνθρωπο τήν πρόσβαση στό συγκεκρι-
μένο δένδρο, ἀλλά, ὅπως διαβεβαιώνει ὁ 
παραπάνω ὕμνος, ἡ ἐπιδίωξη τῆς σοφίας, 
τήν ὁποία μπορεῖ νά ἐμπιστεύεται κα-
νείς ὅπως ἐμπιστεύεται τόν ἴδιο τόν Θεό, 
ἔχει ἀνάλογες μέ ἐκεῖνο τό δένδρο εὐερ-
γετικές συνέπειες. Ἡ διαβεβαίωση αὐτή 
φαίνεται σέ πρώτη προσέγγιση ὑπερβο-
λική, γίνεται ὅμως κατανοητή ἄν θεω-
ρηθεῖ ὑπό τό φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης. 
Γράφοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς 
Κορινθίους τούς ἐξηγεῖ ὅτι «Ἐμεῖς κη-

ρύττουμε τόν Χριστό, καί μάλιστα σταυ-
ρωμένο, ἕνα κήρυγμα πού οἱ Ἰουδαῖοι τό 
βρίσκουν προσβλητικό καί οἱ Ἕλληνες 
ἀνόητο, ἐνῶ γι’ αὐτούς πού κάλεσε ὁ 
Θεός, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, ὁ Χρι-
στός εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἡ σο-
φία τοῦ Θεοῦ. Γιατί αὐτό πού μοιάζει μέ 
μωρία τοῦ Θεοῦ εἶναι σοφότερο ἀπ’ τή 
σοφία τῶν ἀνθρώπων, κι αὐτό πού μοιά-
ζει μέ ἀδυναμία τοῦ Θεοῦ εἶναι πιό δυ-
νατό ἀπό τή δύναμη τῶν ἀνθρώπων» (Α´ 
Κο α´ 23-25). Ὁ σταυρωμένος Χριστός 
εἶναι ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ πού παρέχει καί 
πάλι σέ ὅποιον τόν ἀναζητᾶ πρόσβαση 
στό δένδρο τῆς ζωῆς: «Τῷ νικώντι δώσω 
αὐτῶ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ 
ἐστιν ἐν τῷ παραδείσω τοῦ Θεοῦ μου». 
(Ἀπο β´ 7). 

Οἱ ἐπιλογές τῶν πρωτοπλάστων, σύμ-
φωνα μέ τό βιβλίο τῆς Γενέσεως, ἐξα-
σφάλισαν στόν ἄνθρωπο τήν ἠθική αὐτο-
νομία ἀπέναντι στόν Θεό, καθώς εἶχε 
πλέον τή δυνατότητα νά καθορίζει μόνος 
του τί εἶναι γι᾽ αὐτόν καλό ἤ κακό, τόν 
ἀπέκοψαν ὅμως ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς. 
Τό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν ὑποδεικνύει 
ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς περνάει 
μέσα ἀπό τήν ἀναζήτηση τῆς Σοφίας τοῦ 
Θεοῦ, πού, ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ Καινή 
Διαθήκη, ταυτίζεται μέ τόν σταυρωμένο 
Χριστό.
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ΚΑΙΝΟΔΙΑΘΗΚΙΚΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

Ὁ σωτήριος βιασμός 

«Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» 
(Μάρκ. 16,1) 

'Ιωάννη Καραβιδόπουλου
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Τό λόγιο τοῦ τίτλου εἶναι ἕνα ἀπό 
τά πολυσυζητημένα λόγια τοῦ Ἰησοῦ 
τόσο ἀπό τούς ἀρχαίους ἑρμηνευτές τῆς 
Ἐκκλησίας ὅσο καί ἀπό τούς συγχρόνους 
μας. Μέ παρόμοια μορφή σώζεται καί 
στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο (16,16): «Ὁ 
νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου. 
Ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγε-
λίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται». Ἡ 
συνάφεια καί στά δύο Εὐαγγέλια εἶναι 
ὅμοια, ἄν καί στό κατά Ματθαῖον πα-
ρουσιάζεται μέσα σέ μία εὐρύτερη συζή-
τηση περί Ἰωάννου τοῦ βαπτιστῆ. 

Ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ τελευταῖος ἐκ τῶν 
προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού συ-
νοψίζει τό κήρυγμα ὅλων τῶν πρό αὐτοῦ 
προφητῶν καί στήν αὐγή τῆς νέας ἐπο-
χῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης δείχνει στούς 
ἀνθρώπους τόν Μεσσία μέ τά λόγια πού 
διασώζει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτί-
αν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,29). Οἱ προφῆτες 
καί ὁ Νόμος ἕως τοῦ Ἰωάννου μίλησαν. 
Μετά ἀπό αὐτό τό ὁρόσημο ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν «βιάζεται». Στήν ἑρμηνεία 
τοῦ ρήματος αὐτοῦ ἐπικεντρώνεται ὅλη 
ἡ ἑρμηνευτική συζήτηση. Ἔχει τό ρῆμα 
αὐτό ἀρνητικό πρόσημο καί ἑπομένως ὁ 

Ἰησοῦς στρέφεται ἐναντίον τῶν βια στῶν, 
ἤ ἔχει θετικό νόημα καί ἑπομένως ὁ Ἰη-
σοῦς τούς ἐπαινεῖ; Πάντως δέν ἔχει σχέ-
ση μέ τή νεοελληνική ἔννοια τοῦ βιά ζομαι, 
εἶμαι βιαστικός, σπεύδω. 

Ἡ λεπτομερής ἑρμηνεία τοῦ λογίου 
αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ δέν εἶναι δυνατή στά 
πλαίσια αὐτοῦ του ἄρθρου, γι’ αὐτό θά 
περιοριστοῦμε σέ μερικές χαρακτηριστι-
κές περιπτώσεις. 

1. Μερικοί ἀπό τούς συγχρόνους μας 
ἑρμηνευτές ἐκλαμβάνοντας μέ ἀρνητι κή 
ἔννοια τό ἐν λόγῳ ρῆμα διαβλέπουν ὑπαι-
νιγμό τοῦ Ἰησοῦ μέ τό παραπάνω λόγιο 
στό πολιτικό κόμμα τῆς ἐποχῆς του, τό 
κόμμα τῶν Ζηλωτῶν ἤ Σικαρί ων (ἀπό τή 
λατινική λ. sica: ξιφίδιο) πού μέ τόν ζῆλο 
τους καί τήν ἔνοπλη δράση στρέφονταν 
κατά τῶν Ρωμαίων, ἐπιδι ώκοντας ἔτσι 
νά φέρουν βιαίως τή βα σιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Ἔτσι πρωτοστάτησαν στόν ἰουδαϊκό πό-
λεμο κατά τῶν Ρωμαί ων τό 66 μ.Χ., πού 
κατέληξε στήν κατα στροφή τῆς Ἰουδαίας 
καί τοῦ Ναοῦ.1 Ὁ Ἰησοῦς, κατά τήν ἄποψη 
αὐτή, στρέφεται κατά τῶν Ζηλωτῶν μή 
ἐγκρίνοντας τή βία τους καί παράλληλα 
μέ ὅλες τίς ἐνέρ γειες καί τίς διδασκαλίες 
του δίνει τήν εἰκόνα ἑνός πραγματικοῦ 
Μεσσία πού ἐκπληρώνει τίς προφητεῖες 
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τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἐγκαινιάζει 
μία καινούργια ἐποχή ὄχι μίσους ἀλλά 
ἀγάπης, ἐλπίδας καί ὄχι ἀπελπισίας. 

Ὡστόσο χρησιμοποιεῖ τή λ. «βιασταὶ» 
καί τό ρ. «βιάζεσθαι». Γιά τήν καλύτερη 
κατανόηση τῆς ὁρολογίας αὐτῆς θά στρέ-
ψουμε τήν προσοχή μας στούς ἀρχαίους 
ἑρμηνευτές, τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας, πού δίνουν θετική ἔννοια καί σωτη-
ριολογικές διαστάσεις στήν ὁρολογία τοῦ 
λογίου. 

2. Πολλοί ἑρμηνευτές Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας μιλοῦν γιά τή βίαιη ἁρπαγή τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δέν θά τούς παρα-
θέσουμε ὅλους, ἀλλά μόνον ἐπιλεκτικά. 
Θά μνημονεύσουμε ἀρχικά τόν Ἰωάννη 
τόν Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος λέγει: «Μέ 
ραθυμία δέν εἶναι δυνατό νά ἐπιτύχου-
με τή βασιλεία. Τί σημαίνει "βιασταί"; 
Ἀπαιτεῖται πολλή βία (γιατί εἶναι στενή ἡ 
ὁδός) καί χρειάζεται νεανική καί γενναία 
ψυχή. Ἄς ἁρπάξουμε λοιπόν τή βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν. Στήν περίπτωση αὐτή δέν 
εἶναι ἔγκλημα τό νά τήν ἁρπάξεις, ἀλλά 
ἔπαινος. Ἔγκλημα εἶναι νά μήν τήν ἁρ-
πάξεις, κι ἄν μᾶς εἶναι ἐμπόδιο ἡ ἐπιθυ-
μία (ἐνν. ἡ κοσμική), ἄς παραβιάσουμε τή 
φύση μας»2. Καί ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκη-
νός ἀργότερα θά πεῖ: «Δέν ἀνήκει ἡ βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς πού κοιμοῦνται 
ἤ φέρονται ἀνόητα, ἀλλά οἱ βιαστές τήν 
ἁρπάζουν. Μόνο αὐτή ἡ βία εἶναι καλή, 
νά βιάσεις τόν Θεό καί νά ἁρπάξεις τή 
ζωή ἀπό τόν Θεό»3. Παρόμοια λέγουν καί 
ἄλλοι μεταγενέστεροι ἑρμηνευτές. Ἀνα-
φέρουμε τόν Θεοφύλακτο: «Χρειάζεται 
πολλή βία. Γιατί τό νά ἀφήσεις πατέρα 
καί μητέρα καί νά ἀπαρνηθεῖς τήν ἴδια τή 
ζωή σου, πόση βία χρειάζεται;»4. 

Τίς ἴδιες ἑρμηνεῖες θά συναντήσουμε 
καί στούς νηπτικούς πατέρες. Καί πάλι 
ἐπιλεκτική θά εἶναι ἡ σταχυολόγηση, κυ-
ρίως ἀπό τή Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νη-
πτικῶν. Ὁ ἅγιος Ἡσύχιος (πρεσβύτερος 
στά Ἱεροσόλυμα, τέλη 4ου αἰ. καί ἀρχές 
5ου) ἐπισημαίνει ὅτι «μέ τή βία κατορ-
θώνεται ἡ ἐνάρετη ζωή μέ τήν ὁποία μᾶς 
δίνεται ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»5. Καί 
λίγο παρακάτω: «Ἐκεῖνοι πού ἀπέχουν 
μέ κάποια βία ἀπό τήν ἁμαρτία εἶναι 
μακάριοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀγγέ-
λων καί τῶν ἀνθρώπων, γιατί λογαριά-
ζονται ὡς "βιαστές" τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν»6. Καί ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰ-
γύπτιος ἐπισημαίνει: «Ἐκεῖνος πού προ-
σῆλθε στόν Χριστό, πρέπει ἀκόμη καί 
μέ τή βία νά ὠθεῖ τόν ἑαυτό του πρός 
τό καλό, καί ἄς μή θέλει ἡ καρδιά. Για-
τί λέγει ὁ ἀψευδής Κύριος "Ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν κερδίζεται μέ τή βία καί 
τήν ἰδιοποιοῦνται ὅσοι βιάζουν τόν ἑαυτό 
τους", καί πάλι "Ἀγωνίζεσθε νά μπεῖτε 
ἀπό τή στενή πύλη". …Ἄν ὁ Θεός δεῖ ὅτι 
ἀγωνιζόμαστε ἔτσι καί ὠθοῦμε μέ τή βία 
τόν ἑαυτό μας πρός τό καλό, ἔστω κι ἄν 
ἡ καρδιά μας ἀντιστέκεται, τότε μᾶς δί-
νει προσευχή ἀληθινή … καί γενικά μᾶς 
γεμίζει μέ ὅλους τους καρπούς τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος»7. Τήν βία ἐναντίον τοῦ 
ἑαυτοῦ μας ἀναφέρει ἐπανειλημμένως 
ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος: «Ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι γιά ὅσους 
ἀσκοῦν βία στόν ἑαυτό τους καί αὐτοί 
τήν ἁρπάζουν»8. Στό ἴδιο πνεῦμα ἑρμη-
νεύουν τό λόγιο τοῦ Χριστοῦ καί οἱ ἄλ-
λοι ἀσκητικοί συγγραφεῖς: «Ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ κατακτᾶται μέ τή βία καί τήν 
ἁρπάζουν ὅσοι ἀσκοῦν βία στόν ἑαυτό 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Περισσότερα βλ. στό βιβλίο τοῦ Κ. Ζάρρα, Ἱστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς 
Διαθήκης, Ἀθήνα: Ἔννοια 2005 σ. 507 ἑξ. 2. Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν εἐαγγελιστή, 
Ὁμιλ. νδ´, PG 59,301. 3. Τὰ ἱερὰ παράλληλα, PG 96,181. 4. Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον, 
PG 123,252. 5. Πρὸς τὸν Θεόδουλο λόγος περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς σὲ 203 κεφάλαια, 66. 
Ὅλα τά χωρία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν παρατίθενται ἀπό τή μετάφραση τοῦ μακαριστοῦ Ἀντωνίου 
Γ. Γαλίτη, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, μεταφρασμένη στή νεοελληνική γλώσσα, ἐκδ. Τό 
Περιβόλι τῆς Παναγίας 21986. Τό χωρίο τοῦ Ἁγίου Ἡσυχίου εἶναι ἀπό τή Φιλοκαλία, τ. Α΄, σ. 192. 
Τά ὑπόλοιπα πατερικά χωρία εἶναι μεταφρασμένα ἀπό τόν συγγραφέα αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου. 6. 
Φιλοκαλία, τ. Α΄, σ. 198. 7. Λόγοι σέ 150 κεφάλαια, 134. Φιλοκαλία, τ. Γ΄, σ. 306. 8. Φιλοκαλία, 
τ. Γ΄, σ. 41. 9. Κεφάλαια, 14, Φιλοκαλία, τ. Δ΄, σ. 228. 

Ὁ χορός «Ρωμαίικα» 
στήν Πάρο,  

ἐπιχρωματισμένη χαλκογραφία, 
ἀντίγραφο ἔργου τοῦ J.B. Hilair 

(1845)

τους, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος» (Ἅγιος Γρη-
γόριος Σιναΐτης)9. 

* * * 
Σχετικά μέ τήν ἐκδοχή τοῦ Κυριακοῦ 

λογίου στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ παρα-
τηροῦμε ὅτι ὡς πρός τό πρῶτο μέρος του 
ἀντί τοῦ ρ. «βιάζεται» χρησιμοποιεῖται 
τό ρ. «εὐαγγελίζεται», δηλ. ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰωάννη τοῦ 
Βαπτιστῆ ἐξαγγέλλεται, διακηρύττεται, 
τό δεύτερο μέρος του ὅμως «καὶ πᾶς εἰς 
αὐτὴν βιάζεται», παρά τό ὅτι δέν συμπί-
πτει ἀκριβῶς μέ τή διατύπωση τοῦ Ματ-
θαίου, κατά βάση συμφωνεῖ μέ αὐτό καί 

ὡς ἐκ τούτου τά πατερικά σχόλια πού 
παραθέσαμε ἰσχύουν καί γι’ αὐτό. 

Ἐν τέλει συνοψίζοντας τά παραπάνω 
διαπιστώνουμε ὅτι ἐνῶ στούς συγχρό-
νους ἑρμηνευτές (ὄχι βέβαια σέ ὅλους) 
ἡ ἔννοια τοῦ λογίου ἀναζητεῖται σέ ἱστο-
ρικά δεδομένα τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, 
στούς πατέρες καί τούς ἀσκητές κυριαρ-
χεῖ ἡ θετική καί σωτηριολογική ἑρμηνεία 
τοῦ βιασμοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ μας 
πού ἔχει ὡς συνέπεια τήν ἀπόκτηση τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται δηλ. γιά 
καλό, ἀξιέπαινο καί τελικά σωτήριο βι-
ασμό.
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ΠΡΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΙΝ

'Ανθρωπολογικές ἀνιχνεύσεις 
Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Σωκράτη (ΙΙ) 

Πρωτ. Ν. Ι. Λουδοβίκου
Καθηγ. Ἀνωτάτης Ἐκκλ. Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης

Ὅσο κι ἄν ὁ Σωκράτης ἔστρεψε τό 
ἐνδιαφέρον τῆς φιλοσοφίας στήν 

ἀνθρώπινη ὕπαρξη, δέν εἶναι ὀρθό νά 
θεωρεῖται ὡς ὁ ἱδρυτής τοῦ νεωτερικοῦ 
ὑποκειμενισμοῦ. Εἶναι, ὅμως, ἐκεῖνος 
ὅμως πού ἔθεσε τό αἴτημα τῆς ἐσωτερι-
κῆς αὐτονομίας τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον 
τῶν μεγάλων φυσικῶν, κοινωνικῶν, θε-
σμικῶν, θρησκευτικῶν θεσπισμάτων, καί, 
ἐπιπλέον, τό ἐρώτημα γιά μιά προσωπι-
κή τους πρόσληψη καί ὄχι φυσικά γιά 
μιά ἀναρχική τους ἀπόρριψη. Ὁ ἴδιος θά 
πεθάνει κατ’ οὐσίαν ἀπό τόν φθόνο καί 
τόν φόβο ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν 
νά τούς ἀποδομεῖ ὅλες τίς ἀντικειμενι-
κές βεβαιότητες καί νά μή βάζει ἄλλες 
στή θέση τους. 

Ἦταν ἕνας μεγάλος δάσκαλος τῆς φι-
λοσοφίας, γιατί ἤξερε ὅτι τά μεγάλα ζη-
τήματα δέν ἀπαντῶνται τελεσίδικα. Δέν 
μπορεῖς νά ἐπιβάλλεις κοινότυπες ἀπα-
ντήσεις στά πολύ μεγάλα ἐρωτήματα, 
ἀλλά πρέπει νά τ’ ἀφήσεις ἀνοιχτά, ἤ νά 
τά ἀπαντήσεις μ’ ἕνα τέτοιο τρόπο, ὥστε 
νά παραμένουν ταυτόχρονα καί ἀνοιχτά, 
διότι εἶναι πολύ μεγάλα γιά ν’ ἀπαντη-
θοῦν μέ συγκεκριμένες ἀπαντήσεις πού 
τά περιορίζουν. Ἡ πόλη, ὅμως, δέν ἀντέ-
χει τήν ἀβεβαιότητα καί συνεπῶς ὁ Σω-
κράτης θ’ ἀναγκαστεῖ, ὅπως ξέρουμε, 

νά πιεῖ τό κώνειο, ἀντιμετωπίζοντας 
τό γε γονός μέ μεγάλη καί παροιμιώ-
δη φιλοσο φική γαλήνη. Στόν Φαίδωνα 
περιγράφο νται οἱ τελευταῖες ὧρες του, 
ἡ τελευταία του περί ψυχῆς διδασκαλία 
στό δεσμω τήριο, ὅσο νά τοῦ φέρουν τό 
φάρμακο. Τόν βλέπουμε νά προχωρεῖ 
σέ μία σπον δή στόν Ἀσκληπιό, πού τόν 
γλυτώνει ἀπό τό βάσανο τῆς ζωῆς αὐτῆς, 
τόν διεκπε ραιώνει πρός τήν εὐδαίμονα 
αἰώνια ζωή καί, ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπό 
τόν σωμα τικό συμφυρμό, ἀπό τή σύν-
δεσή του μέ τό σῶμα, τόν ἀνοίγει στήν 
ἀθανασία τῆς ψυχῆς. 

Ὁ Σωκράτης ἔτσι ἀναχωρεῖ εἰρωνικά 
γιά τό ἐκεῖθεν, χωρίς ὅμως ν’ ἀρνηθεῖ τήν 
πόλη, τήν κοινότητα τῶν ἀνθρώπων στήν 
ὁποία ἀνδρώθηκε καί δίδαξε. Δέν εἶναι 
ἕνας ἀναρχικός, μέ τή μοντέρνα ἔννοια, 
πού βάζει τήν ἀτομικότητά του πάνω 
ἀπ’ ὅλα. Ἡ μή ἀπόρριψη τῆς κοινότη-
τας, παρά τήν ἐπ’ αὐτῆς κριτική, εἶναι 
γεγονός μεγάλης σημασίας γιά τήν κατα-
νόηση τοῦ Σωκράτη. Τό χαρακτηριστικό 
πού ἑνοποιεῖ ὅλα αὐτά σέ ἕνα καί ταυ-
τόχρονα παρέχει ἕνα κλειδί γιά νά κατα-
λάβουμε τήν προσωπικότητά του, εἶναι 
ὁ ἔρως. 

Ὁ Σωκράτης εἶναι ὁ μεγάλος δάσκαλος 
τοῦ φιλοσόφου ἔρωτος, θά μπορούσαμε 
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νά ποῦμε. Εἶναι παράξενος, εἶναι εἴρω-
νας, εἶναι δάσκαλος τῆς ἄγνοιας, εἶναι 
ἄτοπος, κι ὅλα αὐτά ἑνοποιοῦνται στή 
γοητεία καί τήν ἕλξη πού ἔχει ἡ ἐρωτι-
κή του περιδιάβαση ἀπό τά ἀνθρώπινα 
στόν Θεό. Τό γεγονός ὅτι ὁ Σωκράτης 
εἶναι ἐκεῖνος πού δείχνει στήν ἀρχαία 
φιλοσοφία αὐτόν τόν δρόμο, τόν καθιστᾶ 
ἐπίσης μεγάλο «θεολόγο», ὅπως θά δοῦ-
με παρακάτω. 

Ὁ Σωκράτης ἔχει τή μεγάλη ἐλπίδα 
τῆς πληρότητας τοῦ εἶναι ἐν Θεῷ, πράγ-
μα γιά τό ὁποῖο τόν βεβαίωνε ἡ ἀθάνατη, 
ὅπως τήν ἔνιωθε, ψυχή του. Θεωροῦσε 
ὅτι οἱ ἀνθρώπινες δυνατότητες ἔχουν συ-
γκεκριμένα ὅρια, ὅπως καί ἡ ἀνθρώπινη 
λογική. Δέν εἶναι τυχαῖο, συνεπῶς, ὅτι 
ἀπό τούς μεγάλους συγχρόνους φιλοσό-
φους πολλοί τόν διεκδίκησαν ὡς πατέρα 
τους, ὅπως ὁ Ὑπαρξισμός, π.χ., πού τόν 
θεώρησε πνευματικό του πρόγονο. 

Ὁλόκληρη αὐτή ἡ εἰρωνεία τοῦ Σω-
κράτη συγκεφαλαιώνεται στήν ἐρωτική 
ἐνσάρκωση τῆς ἀτοπίας τῆς ἀνθρώπινης 
ἐπιθυμίας καί τῆς σοφίας τῆς ἀνθρώ-
πινης ἐπιθυμίας. Ὁ Σωκράτης, δηλαδή, 
μᾶς δείχνει πώς ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθυμία, 
ὁ ἔρως τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι τελικά βα-
θύτατα ἄτοπος στή μεταφυσική μεγαλο-
σύνη του, βαθύτατα εἰρωνικός, ὡς πρός 
τή μερικότητα τῶν γήινων ἔργων τοῦ ἀν-
θρώπου. Ὁ ἔρως τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή 
ἡ βαθειά καί ἀνεκλάλητη ἐπιθυμία πού 
τόν συνιστᾶ σάν ὕπαρξη, ἡ ἐπιθυμία γιά 
τό ἀπόλυτο Εἶναι ἀπέναντί του, βρίσκε-
ται πολύ μακρύτερα ἀπό τό ὅριο αὐτῆς 
τῆς ζωῆς. Εἶναι ἔρως ζωῆς ἄφθαρτης, 
ἀπόλυτης καί θείας. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
ἡ βαθειά σοφία τῆς ἄγνωστης αὐτῆς καί 

μυστηριώδους ἐπιθυμίας πού τόν συνι-
στᾶ. Εἶναι ἡ ὕπαρξη πού ὑπάρχει ἐκστα-
τικά, ἐξερχόμενη συνεχῶς τῶν ὁρίων τοῦ 
κόσμου τούτου. Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται 
ἡ αἰτία τῆς ἀγάπης τοῦ νεώτερου ὑπαρ-
ξισμοῦ γιά τόν Σωκράτη, ἀλλά καί μεγά-
λο μέρος τῆς θεολογικῆς του σημασίας. 

Κεντρικό σημεῖο στό ἔργο τοῦ Σωκρά-
τη εἶναι ἡ μαιευτική, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος, 
μία ἄλλη παράσταση δηλαδή στή γέννη-
ση μίας αὐτόνομης προσωπικότητας, τῆς 
αὐτογνωσίας της. Πρέπει νά διευκρινί-
σουμε ὅτι δέν μιλοῦμε γιά μία αὐτογνω-
σία ψυχολογική, ἀλλά ὀντολογική. Ὁ ἄν-
θρωπος, δηλαδή, καλεῖται νά μάθει ποῦ 
βρισκόταν κάποτε καί πῶς ἐξέπεσε καί, 
μέ βάση τόν λόγο καί τήν αὐτογνωσία, 
νά παλινορθωθεῖ πνευματικά, νά μετα-
στραφεῖ, πρός τήν ἀντίστροφη κατεύ-
θυνση. Πρόκειται γιά μιά μεταστροφή 
ὀντολογική, ὑπαρξιακή, θρησκευτική καί, 
βεβαίως, γνωσιολογική. 

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ βαθειά πίστη 
τοῦ Σωκράτη ὅτι ἡ γνώση εἶναι ἀνάμνη-
ση. Ἡ ψυχή, πού ὑπῆρχε σ’ ἕναν τόπο 
ὑπερουράνιο, εἶδε ὅλα τά οὐράνια ὄντα, 
τά ὄντα ὅλα καθαρά, ἔμαθε τά πάντα, 
μετά ἔπεσε στό σῶμα καί φυλακίστηκε 
ἐκεῖ. Κάθε φορά λοιπόν πού μαθαίνει 
κάτι, ἁπλῶς θυμᾶται κάτι πού ἔχει δεῖ 
στό παρελθόν. Ὅλη ἡ γνώση, ὅλη ἡ ἐπι-
στήμη ὑπάρχει μέσα μας, ἀρκεῖ ἁπλῶς 
νά τά θυμηθοῦμε μέ τίς κατάλληλες συν-
θῆκες. 

Ἡ ψυχή εἶναι ἕνα κομμάτι ἀπό τόν Θεό, 
τό ὁποῖο μετά ἀπό πολλές περιπέτειες 
πρέπει νά ἐπιστρέψει ἐκεῖ ἀπό ὅπου 
προῆλθε. Μεγάλη ἐλπίδα τοῦ Σωκράτη 
εἶναι αὐτή ἡ ἐπιστροφή, ὅτι ἡ ψυχή θά 
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γυρίσει στόν ὑπερουράνιο τόπο χωρίς 
φυσικά τό σῶμα, τό ὁποῖο δέν σημαίνει 
ἀπολύτως τίποτα, εἶναι ἕνα βάρος γιά 
τήν ψυχή. 

Ὁ Σωκράτης ἦταν ἀγνωστικιστής. 
Ἰσχυρίζεται ὅτι δέν ὑπάρχει ἡ ἀπόλυτη 
γνώση. Δέν ἔχω τή γνώση ἤ δέν ἔχω τή 
γνώση πού ἔχει ὁ θεός, ἤ τή γνώση τοῦ 
θεοῦ. Δέν γνωρίζω ὅπως ὁ θεός γνωρί-
ζει. Κάνω ὅμως πολλά μικρά βήματα στή 
γνώση καί πρέπει νά εἶμαι πολύ ταπει-
νός γιά νά δῶ πόσο μικρά εἶναι τά βή-
ματα αὐτά. Γιά τόν Σωκράτη ἡ γνώση 
εἶναι σχετική καί συνεχῶς ἐπαληθεύσι-
μη, δηλαδή ὑπόκειται συνεχῶς σέ διά-
ψευση, τουλάχιστον μέχρι νά φτάσει στή 
γνώση τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ὄντως Ὄντος. Ὁ 
σωκρατικός ἄνθρωπος δέν εἶναι ἐκεῖνος 
πού ἰσχυρίζεται πώς δέν γνωρίζει καί 
δέν μπορεῖ νά μάθει τίποτα, ἀλλά ἐκεῖ-
νος πού θεωρεῖ πώς μπορεῖ μέ μικρά βή-
ματα καί μέ πολλή προσοχή καί ταπεί-
νωση νά προχωρήσει στή γνώση. 

Τό ἄλλο πολύ σημαντικό θέμα τῆς Σω-
κρατικῆς διδασκαλίας, τό ὁποῖο ἔχει ἰδι-
αίτερη θεολογική σημασία, εἶναι ἡ καθο-
λικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπισημάναμε 
παραπάνω ὅτι ἡ Σωκρατική αὐτογνω-
σία δέν εἶναι ψυχολογική ἀλλά ὀντολο-
γική καί ὅτι, ἄν καί ἀτομική, δέν εἶναι 
ἀντι κοινωνική. Αὐτό πρέπει νά γίνεται 
ἀντι ληπτό σέ σχέση μέ τόν ἔρωτα τοῦ 
Ὄντος, καί τοῦ μυστηριώδους ἀπείρου 
τοῦ ἔρω τος αὐτοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Σωκρά-
της ἀναδει κνύει ὡς σταθερό ἀνθρωπολο-
γικό δεδο μένο. Ὅλα αὐτά θά παρέμεναν 
ἀσύνδετα καί δυσνόητα, χωρίς τήν ἔννοια 

τῆς κα θολικότητας στό ἀνθρωπολογικό 
πεδίο. Πράγματι, ἡ σωκρατική μετα-
στροφή, ὁ σωκρατικός ἔρως πού συνδέ-
εται μέ τή μεταστροφή αὐτή καί μέ τήν 
ὀντολογική αὐτογνωσία, δέν εἶναι ἁπλῶς 
ἐπανεύρε ση τοῦ ἀτομικοῦ ὑποκειμένου 
σέ κάποια ἰδιαίτερή του ἀλήθεια, ἀλλά 
τῆς ἀνθρώπι νης καθολικῆς ἀλήθειας 
ἐντός του. Ὁ ἄν θρωπος πού εἶμαι ἐγώ, 
ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι ὁ Σωκράτης, ἀνα-
καλύπτει μέσα του τήν ἀνθρώπινη καθο-
λικότητα. 

Νομίζω πώς ὁ Σωκράτης εἶναι ἴσως ὁ 
πρῶτος ἄνθρωπος τῆς ἀρχαιότητας πού 
ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ὑποκειμενικότη-
τα εἶναι κατά κάποιο τρόπο ὀντολογι-
κά ἄκυ ρη, ἐάν δέν περιέχει τό ὅλον τῆς 
ἀνθρώπι νης φύσεως ἐντός της. Ὑποκει-
μενικότητα, λοιπόν, δέν σημαίνει ἀτο-
μικισμός, ἀλλά διυποκειμενικότητα, θά 
λέγαμε χρησιμο ποιώντας ἕνα σύγχρονο 
ὅρο. Ὕπαρξη ση μαίνει ἐσωτερική δεξί-
ωση ὅλου τοῦ Εἶναι ἐντός μου. Γιά τόν 
Σωκράτη, αὐτό εἶναι ἕνα πνευματικό 
αἴτημα καθολικότητας καί σύνδεσης 
ἐσωτερικότητας καί κοι νωνικότητας. Τό 
αἴτημα αὐτό ἡ ἑλληνική πατερική παρά-
δοση, πολύ ἀργότερα, θά τό πραγματευ-
τεῖ σέ ἄλλο ἐννοιολογικό ἐπίπεδο, χρησι-
μοποιώντας τήν Τριαδολο γική καί Χρι-
στολογική ἔννοια τοῦ ὁμοου σίου, στήν 
ὁποία βέβαια ἦταν ἀδύνατο νά φτάσει 
ὁ Σωκράτης, διότι δέν εἶχε καμμία ἔν-
νοια ἤ προεμπειρία σαρκώσεως Θεοῦ, 
οὔτε καμμία δυνατότητα νά προσλάβει 
τήν πιθανότητα μίας ἀξίας τῆς ὑλικότη-
τας καθαυτήν.
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ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ΛΒ´
Ἡ Πεντηκοστή ὡς διαρκές γεγονός

Δημήτρη Μαυρόπουλου

Γνωρίζουμε ὅτι τό περιστατικό τῆς Πε-
ντηκοστῆς ἀποτελεῖ οὐσιῶδες γεγο-

νός γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ 
μέ τήν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί τή διαρκή παραμονή του καί ἐνέρ-
γειά του συνίσταται ἡ Ἐκκλησία, ὅπως 
μαρτυρεῖ τό γ´ ἀντίφωνο τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς ἑορτῆς: «ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν 
τῆς Ἐκκλησίας». Χωρίς τήν Πεντηκοστή 
τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ (ἡ ἐνανθρώπηση, 
ἡ δημόσια δράση του, τό Πάθος, ἡ Ἀνά-
σταση καί ἡ Ἀνάληψη) θά παρέμενε ἕνα 
γεγονός πού ἄρχισε καί τελείωσε στό 
πρόσωπό του. Μέ τήν Πεντηκοτή ὅμως 
αὐτό τό ἔργο ἀνοίχτηκε στή θεία Βασι-
λεία, ἡ ὁποία πλέον γίνεται παροῦσα γιά 
ὅλο τό πλήρωμα τῶν πιστῶν. Θυμίζω ὅτι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐπισήμανε στούς μα-
θητές του, ἀναφερόμενος στήν ἀνάληψή 
του στόν τόπο τοῦ Θεοῦ, ὅτι συμφέρει σ᾽ 
αὐτούς νά φύγει, ὥστε νά ἔλθει στή θέση 
του τό Ἅγιο Πνεῦμα: «Συμφέρει ὑμῖν 
ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ 
παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς» 
(Ἰωάν. 16,7). Καί μάλιστα, σέ ἄλλη ἐπι-
σήμανσή του θά ἀποκαλύψει ὅτι τό Ἅγιο 
Πνεῦμα θά παραμείνει αἰωνίως στή ζωή 
τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, διδάσκοντας 
τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ («ὁ δὲ παράκλητος, 
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν 
τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πά-

ντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον 
ὑμῖν», Ἰωάν. 14,26˙ καί «… καὶ ἐγὼ ἐρω-
τήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον 
δώσει ὑμῖν, ἵνα μένει μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν 
αἰῶνα», Ἰωάν. 14,16). Αὐτή τή συνθήκη 
πού φανερώνει τή σχέση Ἁγίου Πνεύμα-
τος καί Ἐκκλησίας ἀναπτύσσει ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος, λέγοντας, μεταξύ ἄλλων: 
«Εἰ μὴ Πνεῦμα παρῆν, οὐκ ἂν συνέστη ἡ 
Ἐκκλησία˙ εἰ δὲ συνίσταται ἡ Ἐκκλησία, 
εὔδηλον ὅτι τὸ Πνεῦμα πάρεστι» (Εἰς τὴν 
ἁγίαν Πεντηκοστήν, PG 50, 459). Ἑπο-
μένως ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
εἶναι διαρκής καί ὁδηγεῖ τήν Ἐκκλησία 
στή θεία Βασιλεία, συνδέοντας τό σῶμα 
τῶν πιστῶν μέ τόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό 
τοῦ Θεοῦ καί Υἱό τοῦ ἀνθρώπου. Καί 
ναί μέν τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς ὡς 
φανέρωση τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ἔχει τόν ἱστορικό του χαρακτήρα, 
δηλαδή συνέβη ἐντός τῆς ἱστορίας ὅπως 
περιγράφεται στό 2ο κεφάλαιο τῶν Πρά-
ξεων τῶν Ἀποστόλων, συγχρόνως ὅμως 
εἶναι ἕνα γεγονός πού συμβαίνει διαρκῶς 
καί ἀναδεικνύει τόν ἐκκλησιαστικό μας 
βίο ὡς μία ἀέναη Πεντηκοστή, κατά τήν 
ἐπισήμανση καί πάλι τοῦ ἱεροῦ Χρυσο-
στόμου ὅτι «δυνάμεθα ἀεὶ Πεντηκοστὴν 
ἐπιτελεῖν» (ὅ.π., PG 50, 454). 

Ἡ θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ τόν κατε-
ξοχήν τόπο ὅπου ψηλαφεῖται αὐτή ἡ ἀέ-
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ναη Πεντηκοστή. Εἶναι ἐνδεικτικό μάλι-
στα ὅτι πολλά ἀπό τά στοιχεῖα πού περι-
γράφονται στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
εἶναι ἐπίσης παρόντα ὅταν ἐνεργοῦμε τή 
θεία Λειτουργία: 

α) Ἡ σύναξη «ἐπὶ τὸ αὐτὸ» («ἦσαν 
ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό», 
Πράξ. 2,1). Ἀναγκαία προϋπόθεση γιά 
νά μεταβληθεῖ ὁ τρόπος ὑπάρξεως τῆς 
κτιστῆς ἀνθρώπινης φύσης μας σέ τρό-
πο ὑπάρξεως τῆς ἄκτιστης θεότητας (= 
τρόπο ἀγάπης) εἶναι ἡ φυγή ἀπό τήν ἰδι-
οτελή ἀτομικότητα καί ἡ ἀνάδειξη τῆς 
κοινωνίας προσώπων, κατά τό τριαδικό 
πρότυπο. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἔθεσε ὡς ὅρο 
τῆς παρουσίας ἀνάμεσά μας τή σύνα ξη 
κοινωνίας προσώπων: «(Οὗ [= ὅπου] 
γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ 
ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» 
(Ματθ. 18,20). Κατά τοῦτο στήν Ὀρθό-
δοξη παράδοση δέν νοεῖται τέλεση θείας 
Εὐχαριστίας μόνον ἀπό ἕναν ἱερέα χωρίς 
παρουσία πιστῶν. Ἄν μάλιστα λάβουμε 
ὑπόψη μας τόν ἄλλο ὅρο πού ἐπίσης ἔθε-
σε ὁ Χριστός, ὅτι ὅποιος θέλει μπορεῖ νά 
προσέλθει στή λειτουργική σύναξη, τότε 
οὔτε ἰδιωτική Λειτουργία νοεῖται, εἴτε 
κατά παραγγελία εἴτε γιά συγκεκριμένες 
ὁμάδες πιστῶν (φοιτητές, ἐπιστήμονες, 
γιατρούς, κλπ.). Κάθε σύναξη θεμελιώνε-
ται στήν ἐλευθερία. Καί μάλιστα οὔτε 
ἡ ἁμαρτωλότητα μπορεῖ νά ἀποκλείσει 
τήν παρουσία κάποιου ἀπό τήν «ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ» σύναξη, ἐκτός φυσικά ἀπό τήν 
αἵρεση. Ὅπως στήν πρώτη ἐκείνη Πεντη-
κοστή παρόντες ἦσαν οἱ ἔχοντες σχέση 
μέ τόν Χριστό, ἔτσι σέ κάθε ἐπαναλαμ-
βανόμενη Πεντηκοστή πού ἐνεργεῖται 
στή θεία Λει τουργία παρόντες εἶναι ὅσοι 

φέρουν τή  σφραγίδα δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος πού τούς δόθηκε κατά τή βά-
πτισή τους, ὅσοι δηλαδή ἑκουσίως ἔχουν 
ἐνταχθεῖ στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τό βά-
πτισμα καί ἡ ὀρθή πίστη ἀποτελοῦν θε-
μελιώδεις ὅρους συμμετοχῆς στήν εὐχα-
ριστιακή σύναξη. 

β) Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
τότε γιά νά «μεταβάλει» τούς μαθητές 
σέ διδασκάλους τῆς πίστεως, τώρα γιά νά 
«μεταβάλει» τούς πιστούς σέ ἅγια τέκνα 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐμφανῆ στοιχεῖα καί στήν 
πρώτη Πεντηκοστή καί στήν ἐπαναλαμ-
βανόμενη στή θεία Λειτουργία. Στό μέ-
ρος τῆς θείας Λειτουργίας πού ὀνομάζου-
με ἁγία Ἀναφορά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό 
γιά ὅσα ἔχει ἐπιτελέσει προκειμένου νά 
μᾶς ὁδηγήσει στούς κόλπους του, καί μά-
λιστα γιά ὅσα γνωρίζουμε ἀπό τήν ἱστο-
ρία τῆς θείας Οἰκονομίας καί γιά ὅσα δέν 
γνωρίζουμε («ὑπὲρ ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ 
ἴσμεν, τῶν φανερων καὶ ἀφανῶν εὐεργε-
σιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων»). Αὐτή 
ἡ εὐχαριστία, ὡς βεβαίωση τῆς θείας 
παρουσίας, μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐπικαλε-
σθοῦμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
πρῶτα σ᾽ ἐμᾶς («κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά 
σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς») καί ἀκολούθως 
ἐπί τά δῶρα μας, τόν ἄρτο καί τόν οἶνο 
(«καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα»). 
Ἄν δεχόμαστε ὅτι ὁ δεύτερος ὅρος τῆς 
ἐπίκλησης ἐπιτελεῖται καί τά δῶρα μας 
μεταβάλλονται σέ σῶμα καί αἷμα Χρι-
στοῦ, ὀφείλουμε νά δεχτοῦμε ὅτι καί ὁ 
πρῶτος ὅρος ἰσχύει καί μεταβαλλόμαστε 
οἱ συμμετέχοντες πιστοί σέ ἅγια τέκνα 
τοῦ Θεοῦ, σέ πνευματοφόρους πιστούς. 

γ) Στήν πρώτη Πεντηκοστή ἐπιτεύχθη-
κε ἡ ἑνότητα τῶν μελῶν τοῦ σώματος 
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τοῦ Χριστοῦ, πού περιγράφεται ὡς μία 
γλώσσα κατανοητή ἀπό διαιρεμένους σέ 
πολλές γλῶσσες ἀνθρώπους. Ἡ συνθή-
κη αὐτή γίνεται ἀντιληπτή ὡς διαφορά 
ἀνάμεσα στή σύγχυση τῆς Βαβέλ καί τήν 
ἑνότητα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπως διατυ-
πώνεται στό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς: «Ὅτε 
καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέρι-
ζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος˙ ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς 
γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας 
ἐκάλεσε». Αὐτή τήν ἑνότητα τήν ἀντιλαμ-
βανόμαστε ὡς κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καί τήν ἐπικαλούμαστε: «Ὥστε 
γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν 
ψυχῆς, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνί-
αν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, εἰς βασιλεί-
ας οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν τὴν 
πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα». 

δ) Ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης. Μετά τήν 
πρώτη Πεντηκοστή τό βιβλίο τῶν Πράξε-
ων σημειώνει δύο οὐσιώδη ἀποτελέσμα-
τα: «ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδα-
χῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ 
κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς» 
(Πράξ. 2,42)˙ καί «καθ’ ἡμέραν τε προ-
σκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 
κλῶντές τε, κατ’ οἶκον ἄρτον, μετελάμβα-
νον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 
καρδίας» (Πράξ. 2,46). Συγχρόνως περι-
γράφεται ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης πού 
ἐνιδρύεται ὡς στοιχεῖο σχέσεων μεταξύ 
τῶν πιστῶν: «Πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες 
ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 
καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρα-
σκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν 
τις χρείαν εἶχε» (Πράξ. 2,44). Ἀσφαλῶς 
αὐτή ἡ κοινοκτημοσύνη δέν συνεχίστηκε 
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ποτέ δέν 
ἔπαυσε νά ἀποτελεῖ ἕνα ζητούμενο, τό 

ὁποῖο διασώζεται, ἔστω, στόν Ὀρθόδοξο 
μοναχισμό. Παραμένουν πάντως τά στοι-
χεῖα τῆς χαρᾶς, τῆς ἀφελότητας τῆς καρ-
δίας, τῶν θείων προσευχῶν, καρποί γιά 
τούς ὁποίους εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο 
καί συγχρόνως δικαιώνουμε τήν παρου-
σία καί τή συμμετοχή μας στήν ἐπανα-
λαμβανόμενη σέ κάθε θεία Λειτουργία 
Πεντηκοστή. 

Διευκρινίζω ὅτι προϋπόθεση κοινωνί-
ας μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τίθεται ἡ ἀγάπη 
πρός τόν Χριστό καί ἡ βιοτή τῶν πιστῶν 
σύμ φωνα μέ τίς ἐντολές του. Αὐτή ἡ 
προϋπό θεση ἐνιδρύει σχέση μέ τόν Χρι-
στό, καί αὐτή ἡ σχέση ὑψώνεται σέ θεία 
υἱοθεσία ἐξαιτίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
πού τήν τρέφει καί τήν διατηρεῖ. Διευ-
κρινίζω ἐπί σης ὅτι τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
διακρίνεται ἀπό ὅποιο ἄλλο πνεῦμα κα-
θοδηγεῖ τόν κόσμο, ὅτι δηλαδή ἄν δέν εἶ-
σαι μέ τόν Θεό δέν μπορεῖς νά γνωρίσεις 
τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί νά παραδοθεῖς 
στίς δυνάμεις του καί στίς ἐνέργειές του, 
καί μάλιστα μέ ἐσωτερική ἐμπειρία τῆς 
παρουσίας του («γινώσκετε αὐτό, ὅτι 
παρ᾽ ὑμῖν μέ νει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται»). Μήν 
ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός 
εἶναι γεμάτος ἀπό ἰσχυρισμούς ὅτι ἕνα 
πνεῦμα καθο δηγεῖ καί ἐμπνέει μεγάλους 
μύστες πού ἱδρύουν θρησκεῖες ἤ φιλοσο-
φίες, ὅπως ὁ «δαίμων» τόν Σωκράτη ἢ ὁ 
«φωτισμός» τόν Βούδα. Ὁ εὐαγγελιστής 
Ἰωάννης δι ευκρινίζει στήν Α´ Ἐπιστολή 
του ὅτι πρό κειται γιά «πνεῦμα πλάνης»: 
«Ὁ γινώ σκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν˙ ὃς 
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. 
Ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης» (Α´ 
Ἰωάν. 4,6).
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Ἡ θεία Εὐχαριστία ὡς θυσία
Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ

Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἐρώτηση: Μέ ποίαν ἔννοια ἡ θεία Εὐχαριστία θεωρεῖται ὡς θυσία καί σέ ποιό σημεῖο 
τῆς θείας Λειτουργίας πραγματοποιεῖται αὐτή ἡ θυσία;

π.Ἀ.Χ.

α) Ἡ θυσία τῆς θείας Εὐχαριστίας δέν 
ἔχει συμβολικό χαρακτήρα, ἀλλά πραγ-
ματικό καί ρεαλιστικό. «Αὐτή ἡ θυσία 
δέν εἶναι εἰκόνα καί σύμβολο τῆς σταυ-
ρικῆς θυσίας, ‒σημειώνει ὁ ἱερός Καβά-
σιλας‒ ἀλλά πραγματική θυσία, δέν εἶ-
ναι ὁ ἄρτος πού θυσιάζεται, ἀλλά αὐτό 
τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ» («Τὸ τὴν θυσίαν 
ταύτην μὴ εἰκόνα καὶ τύπον εἶναι θυσίας 
ἀλλὰ θυσίαν ἀληθινήν, τὸ μὴ ἄρτον εἶναι 
τὸ τεθυμένον, ἀλλὰ αὐτὸ τοῦ Χριστοῦ 
τὸ σῶμα»)1. Ἐπάνω στήν ἁγία Τράπεζα 
ὑπάρχει ὁ ἄρτος ὡς ἀντίτυπον πρό τῆς 
μεταβολῆς τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ2. 
Ἡ θυσία ὅμως δέν εἶναι τοῦ ἄρτου, ἀλλά 
τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ3. Ὅπως τό πρόβατο, 
συνεχίζει ὁ ἱερός Καβάσιλας, θυσιάζεται 
πραγματικά ὅταν μεταβληθεῖ ἀπό μή 
σφαγμένο σέ σφαγμένο, ἔτσι καί ὁ ἄρτος 
μέ τή μεταβολή γίνεται ὄχι τύπος, ἀλλά 
«πρᾶγμα σφαγῆς», «τὸ σῶμα τοῦ Κυρί-
ου τὸ τεθυμένον»4. 

Ἔτσι, λοιπόν, στό ἐρώτημα πότε θυσι-
άζονται τά Δῶρα, πρίν ἁγιασθοῦν ἤ μετά 
τόν ἁγιασμό, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι «ἡ θυ-
σία οὔτε πρίν τόν καθαγιασμό οὔτε μετά 
τόν καθαγιασμό τελεῖται, ἀλλά κατά τήν 
ὥρα τῆς διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετα-

βολῆς τῶν δώρων» («ἡ θυσία οὔτε πρὸ 
τοῦ ἁγιασθῆναι τὸν ἄρτον οὔτε μετὰ τὸ 
ἁγιασθῆναι τελεῖται, ἀλλ’ ἐν αὐτῷ τῷ 
ἁγιάζεσθαι»)5. 

Ἡ μεταβολή θά λέγαμε εἶναι τό σημεῖο 
ἀναφορᾶς τῆς εὐχαριστιακῆς θυσίας, 
ἔστω καί ἄν ἀπό αὐτήν ἀκόμη τήν τελε-
τή τῆς Προθέσεως, κατά τόν ἅγιο Συμε-
ών Θεσσαλονίκης, «προφητικά ὁ ἀμνός 
τοῦ Θεοῦ θυσιάζεται χάριν τῆς ζωῆς τοῦ 
κόσμου» («θύεται προφητικῶς, ὁ ἀμνὸς 
τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»)6, 
ἤ κατ’ ἄλλους ἑρμηνευτές τῆς θείας Λει-
τουργίας ἡ ὥρα τῆς ὑψώσεως «εἰκονίζει 
τὴν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὕψωσιν καὶ τὸν ἐν 
αὐτῷ θάνατον, καὶ αὐτὴν τὴν ἀνάστα-
σιν»7, ὁ δέ μελισμός «δηλώνει τή θυσία 
τοῦ τιμίου ἄρτου‒σώματος τοῦ Χριστοῦ» 
(«τοῦ ἄρτου τοῦ τιμίου τὴν σφαγήν δη-
λοῖ»)8. Ἡ θυσία, λοιπόν, δέν συνίσταται 
στήν αἱματηρή ἐπανάληψη τῆς θυσίας 
τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά στή μεταβο-
λή τοῦ ἄρτου στό σφαγιασθέν σῶμα τοῦ 
Κυρίου. Γι’ αὐτόν τόν λόγο δέν ὑπάρ-
χει ἀνάγκη νά ἐπαναλαμβάνεται ἡ ὄντως 
ἀνεπανάληπτη θυσία τοῦ Κυρίου. Καθώς 
ἐπίσης ὅσες φορές καί ἄν προσφερθεῖ ἡ 
θυσία τῆς θείας Λειτουργίας, ἡ πραγ -
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ματικότητα στήν ὁποίαν μεταβάλλεται 
ὁ ἄρτος μένει πάντοτε ἡ αὐτή, τό ἕνα 
σῶμα καί ἡ μοναδική καί ἀνεπανάληπτη 
θυσία αὐτοῦ τοῦ σώματος9. 

β) Ἡ εὐχαριστιακή θυσία ὡς μυστη-
ριακή ἐπανάληψη τῆς σταυρικῆς θυσί-
ας τοῦ Κυρίου ὀνομάζεται ἀνάμνηση 
«Αὐτό γίνεται σέ ἀνάμνηση ἐκείνου 
τοῦ γεγονότος… στήν πραγματικότητα 
τελοῦμε ἐκείνη τή θυσία» («Τοῦτο εἰς 
ἀνάμνησιν γίνεται τοῦ τότε γενομένου... 
μᾶλλον δὲ ἀνάμνησιν ἐργαζόμεθα θυσί-
ας»)10. Ἡ σημασία αὐτῆς τῆς ἔννοιας δέν 
περιορίζεται μόνο στή σταυρική θυσία 
ὡς ἱστορικοῦ γεγονότος, ἀλλά ἀγκαλιά-
ζει ὁλόκληρη τή ζωή τοῦ Χριστοῦ11. Γίνε-
ται ἀνάμνηση καί συμμετοχή στή ζωντα-
νή πραγματικότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἀνακεφαλαίωση ὅλου τοῦ μυστηρίου τῆς 
σωτηρίας μας «καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ 
ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ σταυροῦ, τοῦ τά-
φου, τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς εἰς 
οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν κα-
θέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν 
παρουσίας»12. 

Ἀπό τό σταυρωθέν σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
μέ τό ὁποῖο τρεφόμαστε ὅλοι, διδασκό-
μαστε, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, «νά κοινωνοῦμε τῶν ἀρετῶν καί 
τῶν παθημάτων αὐτοῦ, γιά νά ζήσουμε 
μαζί του καί συμβασιλεύσουμε αἰώνια» 
(«κοινωνεῖν ταῖς ἀρεταῖς καὶ τοῖς παθή-
μασιν αὐτοῦ, ἵνα καὶ αἰωνίως συζήσωμεν 
καὶ συμβασιλεύσωμεν»)13. Μ’ αὐτήν τήν 
ἔννοια ἡ ἀνάμνηση τῆς σταυρικῆς θυ-
σίας, πάλι κατά τόν ἴδιο Πατέρα, εἶναι 
ἀνάμνηση ὅλων «τῶν ὑπ’ αὐτοῦ τελε-
σθέντων ὑπὲρ ἡμῶν»14. Πρακτικά αὐτό 
σημαίνει ὅτι ὅταν κοινωνοῦμε δέν κοινω-

νοῦμε τό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά 
μεταλαμβάνουμε, εἰς ζωήν αἰώνιον, τό 
ἀναστημένο καί ἑνωμένο μέ τή θεότητα 
σῶμα Του. Στή θεία Εὐχαριστία ζοῦμε 
τά πρῶτα καί τά ἔσχατα, τήν ἀρχή καί 
τό τέλος ὡς ταυτοχρόνως παρόντα15. Ὁ 
νεκρός καί ἀναστημένος Χριστός εἶναι 
οὐσιαστικά παρών σέ μία αἰώνια κατά-
σταση θυσίας16. 

γ) Σέ σχέση μέ τίς θυσίες κατά τήν 
προχριστιανική ἐποχή ἡ εὐχαριστιακή 
θυσία εἶναι μοναδική καί ὑπέρτερη. Πρίν 
ἀπό τήν Ἐνσάρκωση καί τήν παρουσία 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο «προ-
σφερόταν δαιμονική τράπεζα στους ἀν-
θρώπους» («τράπεζαν οἱ δαίμονες τοῖς 
ἀνθρώποις ἡτοίμαζον»), γράφει ὁ ἅγιος 
Κύριλλος Ἱεροσολύμων στήν τέταρτη, 
περί σώματος καί αἵματος Χριστοῦ, Μυ-
σταγωγική Κατήχησή του. Συγκρίνοντας 
δέ ἐκείνη τήν τράπεζα μέ τή μυστική καί 
νοητή τράπεζα «τήν ὁποίαν μᾶς ἑτοίμα-
σε ὁ Θεός» («ἦν ὁ Θεός ἡμῖν ἡτοίμασεν») 
λέγει ὅτι «ἐκείνη ἦταν κοινωνία τῶν δαι-
μόνων, αὐτή δέ κοινωνία Θεοῦ» («ἐκείνη 
μὲν γὰρ κοινωνίαν εἶχε δαιμόνων, αὕτη 
δὲ κοινωνίαν Θεοῦ»)17. Μεταγενέστερος 
δέ ἑρμηνευτής τῆς θείας Λειτουργίας 
ἀναφέρει ὅτι ἡ θεία τράπεζα στήν ὁποί-
αν «θυσιάζεται ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ πού 
πῆρε ἐπάνω του τήν ἁμαρτία τοῦ κό-
σμου εἶναι ἀσυγκρίτως ὑψηλότερη ἀπό 
ἐκείνη τήν παλαιά τράπεζα» («θύεται ὁ 
ἀμνὸς ὁ αἵρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου 
ἀσυγκρίτως ἐστιν ὑψηλότερα τῆς παλαι-
ᾶς ἐκείνης τραπέζης»)18. 

Ἡ θυσία καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἀντι-
κατέστησε ὁριστικά τό ἀτελέσφορο αἷμα 
τῶν θυμάτων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης19. Ἡ  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Νικολάου Καβάσιλα, Εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν, 33, στό Φιλοκαλία 
τῶν Νηπτικῶν καί Ἀσκητικῶν 22, κείμενο-μετάφρασις-σχόλια Π.Κ. Χρήστου, ΕΠΕ, Πατερικαί 
Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», Θεσσαλονίκη 1979, σ. 168. 2. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἔκφραση 
τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὅτι ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος πρίν ἀπό τή μεταβολή τῶν 
τιμίων Δώρων εἶναι «τά ἀντίτυπα τοῦ ἁγίου σώματος καί αἵματος τοῦ Χριστοῦ». Βλ. καί Ἀρχιμ. 
Νικόδημος Σκρέττας, Ἡ θεία Εὐχαριστία καί τά προνόμια τῆς Κυριακῆς κατά τή διδασκαλία τῶν 
Κολλυβάδων, Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς 2004, σ. 287 ἑξ. 3. Νικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., σ. 168. 4. 
Νικολάου Καβάσιλα, αὐτ. 5. Νικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., σ. 166, 168. 6. Συμεών Θεσσαλονίκης, Περὶ 
τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας, 84, ΡG 155, 264Β καί 264D. 7. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων, Προθεωρία 
Κεφαλαιώδης περὶ τῶν ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ γινομένων συμβόλων καί Μυστηρίων, 

εὐχαριστιακή θυσία ὀνομάζεται καί εἶναι 
ἀναίμακτος «γιά νά φαίνεται ἡ διαφορά 
μεταξύ τῶν αἱματηρῶν προσφερομένων 
θυσιῶν» («πρὸς διαφορὰν τῶν δι’ αἱμά-
των προσφερομένων θυσιῶν»). Ὀνομά-
ζεται καί λογική πάλι «πρός διάκριση 
τῶν προσφερόμενων τότε θυσιῶν ἀλόγων 
ζώων» («πρὸς διαστολὴν τῶν ποτέ θυσι-
ῶν δι’ ἀλόγων ζώων προσφερομένων»)20. 
Θεωρεῖται ἀκόμη πνευματική «τουτέστι 
μυστική, ἀόρατος καὶ ὑπὲρ τὴν αἴσθη-
σιν»21. Καλεῖται τέλος καί εἶναι ἡ εὐχα-
ριστιακή θυσία «φριχτή και σωτήριος»22, 
διότι μᾶς σώζει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν 
θάνατο καθιστώντας μας, ὅπως ἀκριβῶς 
καί ἡ θυσία τοῦ μυστικοῦ δείπνου, κοι-
νωνούς «τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσε-
ως καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ»23. 

Τό θεμέλιο, λοιπόν, αὐτής τῆς καινῆς 
θυσίας, τῆς καθαρᾶς καί ἀναιμάκτου, 
εἶναι ὁ σταυρός καί ἡ θυσία τοῦ Κυρί-
ου. Ὅπως δέ χαρακτηριστικά γράφει ὁ 
ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης «διότι ὁ σταυρός 
κατήργησε τά Ἰουδαϊκά ἤθη, ἔσβησε τά 
ἀρχαιοελληνικά ἔθιμα καί ἀνέδειξε τόν 
χριστιανικό τρόπο ζωῆς… ἐλευθερωθή-
καμε ἀπό τίς στούς βωμούς αἱματηρές 
θυσίες καί ἔχομε δεχθεῖ τήν ἀναίμακτη 
λατρεία. Μέ τόν σταυρό ἔχουμε ἀπαλ-
λαγεῖ ἀπό τήν “τσίκνα” τῶν δαιμονικῶν 
θυσιῶν καί μετέχουμε τῆς πνευματικῆς 

εὐωδίας τοῦ μύρου πού πλημμύρισε ὁ 
Χριστός. Μέ τόν σταυρό ἀπαλλαχθή-
καμε ἀπό τίς σκιές τῶν παρελθόντων 
τύπων καί συμφιλιωθήκαμε μέ τό φῶς 
τῆς ἐν Χριστῷ ἀλήθειας. Μέ τόν σταυρό 
περιφρονήθηκε ὁ θάνατος… συντρίφτη-
καν ξόανα, ἔπαυσαν οἱ ζωοθυσίες, κα-
ταστράφηκαν τά εἴδωλα, παντοῦ πλέον 
ὑπάρχουν Ἐκκλησίες, θυσιαστήρια, ψαλ-
μωδίες, ἀγρυπνίες, θεολογία, βάπτισμα, 
συνάξεις πιστῶν, γνώση τῆς Γραφῆς, 
περιφρόνηση τοῦ κόσμου, ἐμπειρία τοῦ 
οὐρανοῦ, μέθεξη Θεοῦ» («ἀφ’ οὗ σταυ-
ρός, τὰ Ἰουδαίων ἤργησε, τὰ Ἑλλήνων 
ἀπεσβέσθη, τὰ χριστιανῶν ἀνέσχεν... 
τῶν ἐπιβωμίων αἱμάτων ἠλευθερώμεθα, 
τῆς ἀναιμάκτου λατρείας γεγεύμεθα. 
Ἀφ’ οὗ σταυρός, τῆς δαιμονικῆς κνίσσης 
ἀπηλλάγμεθα, τῆς πνευματικῆς εὐωδίας 
τοῦ κενωθέντος μύρου μετέχομεν... Ἀφ’ 
οὗ σταυρός, τῶν τυπικῶν συμβόλων τὰς 
σκιὰς παρωσάμεθα, καὶ τῷ τῆς ἀληθεί-
ας ἐν χάριτι φωτί κατηλλάγμεθα. Ἀφ’ 
οὗ σταυρός, καταπεφρόνηται θάνατος... 
κατεάγησαν ξόανα, ζωοθυσίαι πέπαυται, 
τὰ εἰδωλεῖα κατέστραπται. Ἐκκλησί-
αι πανταχοῦ, θυσιαστήρια, ψαλμωδίαι, 
στάσεις πάννυχοι, θεολογίαι, βαπτίσμα-
τα, πιστῶν συμφωνίαι, Γραφῶν ἐπιγνώ-
σεις, γῆς καταφρόνησις, οὐρανοῦ κτή σεις, 
Θεοῦ μετουσία»)24.
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ΡG 140, 464D. Βλ. καί Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Περὶ τοῦ σώματος καὶ αἵματος Χριστοῦ, ΡG 95, 
409C: «Εἶτα ὑψοῦται ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ ἱερεως ὡς ἐπὶ σταυροῦ». 8. Εὐτυχίου Κων/πολεως, Λόγος 
περὶ τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, PG 862, 2396A. Βλ. X. Γ. Σούλτς, Ἡ Βυζαντινή 
Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως καί συμβολική ἔκφραση, μτφ. π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, Ἀθήνα: 
Ἀκρίτας 1998, σ. 233-243. Τρ. Τσομπάνης, Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος στήν Εἰκονογραφία, (διδ. διατριβή), 
Θεσσαλονίκη 2000. 9. Νικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., σ. 168-170. Ἀλκιβιάδης Κ. Καλυβόπουλος, 
Χρόνος τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας [Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 37], Θεσσαλονίκη 1982, σ. 107. 
Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ἡ θεολογική μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας, Ἀθήνα: 
Ἁρμός 21996, σ. 222-223. 10. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους, Ὁμιλία 17, 
ΡG 63, 131γ. 11. Ἀλέξανδρος Σμέμαν, Εὐχαριστία, Ἀθήνα: Ἀκρίτας 22000, σ. 283. 12. Ἀπό τή 
θεία Λειτουργία (Ἀναφορά). Βλ. καί Ἀρχιμ. Χριστόφορος Γ. Σταυρόπουλος, Ἡ θεία Εὐχαριστία 
Μυστήριο Μυστηρίων, Ἀθήνα: Ἀποστολική Διακονία 1994, σ. 93-99. 13. Γρηγορίου Παλαμᾶ, 
Περὶ τῶν ἁγίων καὶ φριχτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ἐκδ. Σοφοκλέους Κ. Οἰκονόμου τοῦ ἐξ 
Οἰκονόμων, Ἀθήνα 1861, σ. 211. 14. Γρηγορίου Παλαμᾶ , ὅ.π., σ. 131. 15. Ἱερομόναχος Γρηγόριος, 
Ἡ θεία Λειτουργία. Σχόλια, Ἅγιον Ὄρος 31993, σ. 273. 16. Λεξικό Βιβλικῆς Θεολογίας, στ. 427. 
17. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατ. Μυστ. Δ´, 7, SC 126, 140. 18. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων, 
PG 140, 425Β. 19. Ἑβρ. 9,12 ἑξ. 18-26 10,1-10. Λεξικό Βιβλικῆς Θεολογίας, στ. 426. 20. Γαβριήλ 
τοῦ Φιλαδελφείας, Συνταγμάτιον περὶ τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν μυστηρίων, στό Χρυσάνθου Νοταρᾶ, 
Συνταγμάτων..., ἐν τῇ κατά τό Τεργόβυστον τῆς Οὐγγροβλαχίας ἁγιωτάτη Μητροπόλει. Ἐν ἔτει 
ἀπό Θεογονίας χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ δεκάτῳ πέμπτῳ κατά μῆνα Μάρτιον, σ. ξζ´. 21. Νικοδήμου 
τοῦ Ἁγιορείτου, Ὁμολογία πίστεως, ἤτοι ἀπολογία δικαιοτάτη, Βενετία 1819, σ. 81. 22. Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τοὺς τὰ πρῶτα Πάσχα νηστεύοντας, 4, ΡG 48, 867. 23. Γερμανοῦ 
Κωνσταντινουπόλεως, Ἱστορία Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Μυστικὴ Θεωρία, ΡG 98, 3970. 24. Τοῦ ἐν 
ἁγίοις Ἀνδρέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου, Λόγος I, Εἰς τὴν παγκόσμιον Ὕψωσιν 
τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, ΡG 97, 10250- 1028ΑΒ.

Ἑλληνίδες στήν κρήνη,
ἐπιχρωματισμένη ξυλογραφία 

ἔργου τοῦ Alexander Bida  
(μέσα 19ου αἰ.)

Ἀθηναῖες στόν ἀργαλειό, σχέδιο 
τοῦ S. Melton Fischer (1890)
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος 
 

«Μνημόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, 
ἐκ σπέρματος Δαυΐδ» (Β´ Τιμ. 2, 8)

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

Τόν «καλόν στρατιώτην ᾽Ιησοῦ Χρι-
στοῦ» μεγαλομάρτυρα καί μυροβλή-

τη ἅγιο Δημήτριο φωτίζει τό ἀποστολικό 
ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. ῞Οσα προτρε-
πτικά λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά τόν 
μαθητή καί συνεργάτη του ἅγιο Τιμόθεο 
τά βλέπουμε ἐφαρμοσμένα καί στόν ἅγιο 
Δημήτριο: ἡ δύναμή του ἦταν ἡ χάρη τοῦ 
᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, κακοπάθησε ὡς καλός 
στρατιώτης ᾽Εκείνου, ἀθλήθηκε νόμιμα, ἡ 
διαρκής μνήμη του ἦταν ὁ ἀναστημένος 
᾽Ιησοῦς Χριστός. Ἡ μνημόνευση μάλιστα 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἐκεῖ-
νο πού ἀποτελοῦσε τήν ἀναπνοή του κι 
αὐτό συνιστᾶ καί τό ἀγώνισμα τοῦ κάθε 
χριστιανοῦ. 

1. ῾Ο ἀπόστολος δέν καλεῖ τόν Τιμόθεο 
(καί δι’ αὐτοῦ ὅλους μας) νά μνημονεύει 
τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς ἕνα σπουδαῖο ἱστο-
ρικό πρόσωπο. ῾Η προτροπή του ἔχει τό 
βάθος τῆς πίστεως τοῦ ἴδιου καί τῆς ᾽Εκ-
κλησίας γιά τό ποιός εἶναι ὁ Χριστός καί 
ποιά ἡ σχέση μας μαζί Του. ῾Ο Χριστός 
εἶναι ὁ «ἐγηγερμένος ἐκ νεκρῶν», ὁ Υἱός 
τοῦ Θεοῦ πού καταπάτησε τόν θάνατο 
ὡς Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, καί 
ταυτοχρόνως εἶναι τέλειος ἄνθρωπος ὡς 
καταγόμενος «ἐκ σπέρματος Δαυΐδ». Ὁ 
ἀπόστολος δηλαδή μᾶς καλεῖ στό ἐπίπε-

δο τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ: νά πιστέ-
ψουμε στόν Χριστό ὡς Θεό καί ἄνθρωπο 
πού μᾶς προσέλαβε στόν ῾Εαυτό Του καί 
μᾶς ἕνωσε μέ τόν Θεό. 

2. Ἔτσι ἡ μνημόνευση τοῦ ᾽Ιησοῦ Χρι-
στοῦ συνιστᾶ τήν αὐτονόητη κίνηση τοῦ 
πιστοῦ τῆς ᾽Εκκλησίας, ὁ ὁποῖος ζώντας 
τόν Χριστό στήν ὕπαρξή του ὡς ἐνδεδυ-
μένος ᾽Εκεῖνον ‒«ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβα-
πτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε»‒ Τόν 
ἀναπνέει ὅπως ἀναπνέει κανείς τόν ἀέρα 
γιά νά ζήσει. ῞Οταν ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
Θεολόγος σημειώνει ὅτι πρέπει νά μνημο-
νεύουμε περισσότερο τόν Θεό ἀπό τό νά 
ἀναπνέουμε – «μνημονευτέον τοῦ Θεοῦ 
μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον» - δηλαδή ἡ 
μνημόνευσή Του εἶναι κυριολεκτικά θέμα 
ζωῆς καί θανάτου, αὐτό ἀκριβῶς σημειώ-
νει: χωρίς Χριστό δέν ὑπάρχει πραγματι-
κή ζωή. Κι εἶναι γνωστό ὅτι ἡ μνημόνευ-
ση αὐτή προϋποθέτει τήν ἐνέργεια τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά τοῦ ἀν-
θρώπου, διότι μόνον ὁ ἐνεργούμενος ἀπό 
τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά πιστεύει 
στή θεανθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ. «Οὐ-
δεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον ᾽Ιησοῦν εἰ μὴ 
ἐν Πνεύματι ̔Αγίῳ» (ἀπόστολος Παῦλος). 

3. Τά παραπάνω ἐξηγοῦν γιατί ἡ ᾽Εκ-
κλησία ἀπαρχῆς θεώρησε ὅτι ἡ κατεξο-
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χήν προσευχή πού συμπυκνώνει κάθε 
προσευχή της καί συνιστᾶ μία συνοπτική 
ὁμολογία πίστεώς της εἶναι τό «Κύριε 
ἐλέησον» ἤ πιό ἀνεπτυγμένα «Κύριε ᾽Ιη-
σοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». Σ᾽ 
αὐτήν τή μονολόγιστη λεγόμενη προσευ-
χή ἔχουμε τήν ἐπακριβῆ ἐπιβεβαίωση τῆς 
προτροπῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου: μνη-
μονεύουμε καί ἐπικαλούμαστε τόν ᾽Ιησοῦ 
Χριστό ὡς Θεό καί ἄνθρωπο, ὁ ῾Οποῖος 
ἦλθε στόν πεσμένο στήν ἁμαρτία κόσμο, 
προκειμένου νά μᾶς σώσει. Τό ἔλεός Του 
εἶναι ἡ ἀπάντηση στή διαστροφή τῆς 
ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει μάλιστα συναίσθηση αὐτῆς καί 
τοποθεῖται ἐν ταπεινώσει ἀπέναντί Του. 
Γι᾽ αὐτό καί ὄχι μόνο στίς ἐκκλησιαστικές 
ἀκολουθίες ἀλλά καί σέ κάθε ἐπίπεδο 
τῆς ζωῆς, τό «Κύριε ἐλέησον» συνοδεύει 
κάθε βαπτισμένο χριστιανό, καλόγερο ἤ 
κοσμικό, μικρό ἤ μεγάλο. Σέ διαφωνία 
ἐπ’ αὐτοῦ, γιά παράδειγμα, ἑνός μονα-
χοῦ μέ τόν μεγάλο Πατέρα ἅγιο Γρηγό ριο 
τόν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ὁμολογοῦσε ὅτι τό 
«Κύριε ἐλέησον» εἶναι καί γιά τά παιδιά, 
ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίστηκε στόν μονα-
χό γιά νά τοῦ πεῖ ὅτι ἡ ἀλήθεια βρίσκεται 
στόν ἅγιο Γρηγόριο. 

4. Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι ἡ μνημόνευση 
τοῦ Χριστοῦ δέν γίνεται κατά τρόπο ἐξω-
τερικό καί τυπικό, σάν ἕνα εἶδος μαγικῆς   

ἐπανάληψης λέξεων γίνεται ἐν Πνεύμα-
τι ῾Αγίῳ καί μέ θερμότητα ἀγάπης πρός 
τό πανάγιο πρόσωπό Του. ῾Η ἀγάπη μας 
πρός τόν Χριστό, τόν «ἐξ Οὗ καὶ δι᾽ Οὗ 
καὶ εἰς Ὃν τὰ πάντα ἔκτισται», θέτει σέ 
ἐνέργεια κατά τρόπο αὐξητικό τή χάρη 
τῆς μνήμης Του καί ἡ ἀγάπη αὐτή ἀπο-
τελεῖ τό «κλειδί» τῆς συνεχοῦς ἐπανάλη-
ψης τοῦ ὀνόματός Του. Κι αὐτό θά πεῖ 
ὅτι ἡ μνήμη Του καί ἡ ἀδιάκοπη ἐπίκλησή 
Του προϋποθέτουν τήν τήρηση τῶν ἁγίων 
Του ἐντολῶν. Πιστός πού ἐπικαλεῖται τόν 
Κύριο χωρίς νά ὁδεύει κατά τίς ἐντολές 
Του, κατεξοχήν τήν ἀγάπη πρός τόν συ-
νάνθρωπό του, μᾶλλον δουλεύει σέ ἀλλό-
τριο δεσπότη καί ὄχι στόν Κύριο ᾽Ιησοῦ 
Χριστό. ῾Ο λόγος τοῦ μεγάλου Πατέρα 
ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ εἶναι 
καταπέλτης: «᾽Εκεῖνος πού μπόρεσε νά 
ἀποκτήσει τήν τέλεια ἀγάπη καί νά ρυθ-
μίσει σύμφωνα μέ αὐτήν ὅλην τή ζωή του, 
αὐτός ἐπικαλεῖται τόν Κύριο ᾽Ιησοῦ ἐν 
Πνεύματι ̔Αγίῳ» (4η ἑκατ. Περὶ ἀγάπης). 

Δέν ὑπάρχει πιό ἰσχυρό ὅπλο στά χέρια 
μας ἀπό «τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» 
τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. Τό μαρτυρεῖ 
ἡ δισχιλιετής ἱστορία τοῦ χριστιανισμοῦ, 
γιατί μέ τό ὄνομα αὐτό στά χείλη καί 
στήν καρδιά ἅγιασαν ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς 
Ἐκκλησίας, ἅγιασε καί λαμπρύνθηκε ἐν 
δόξῃ καί ὁ ἅγιος Δημήτριος πού συμβα-
σιλεύει μέ τόν Κύριο εἰς τούς αἰῶνας.
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ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ἡ Ἀρτοκλασία καί ἡ κανονική της διάταξη
4. Ἡ νεώτερη τάξη τῆς Ἀρτοκλασίας κατά τά 

Τυπικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου 
καί Γεωργίου Βιολάκη (γ) 

 
πρωτ. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη , Ἱ.Μ. Πέτρας καί Χερρονήσου

Ἐμμ. Ἀθ. Λουκάκη, Θεολόγου

Οἱ παρατηρήσεις πού διατυπώθηκαν 
στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ Ἐφη-

μερίου, θά ἦταν ἐλλιπεῖς ἄν δέν ἐπεση-
μαίνετο εὐθύς ἀμέσως ἡ ζημία πού ἔχει 
προκληθεῖ καί ἤδη παγιωθεῖ στήν ἴδια 
τή δομή τῶν ἐνοριακῶν ἀκολουθιῶν στίς 
ὁποῖες συνάπτεται, τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ 
Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας, κυ-
ρίως διά τοῦ ἐξοβελισμοῦ τοῦ Βιβλικοῦ 
στοιχείου. Ὡς ἐπακόλουθο, κατά τόν κα-
θηγητή Πέτρο Βασιλειάδη, «ὁ πιστός στε-
ρεῖται ἑνός οὐσιαστικοῦ στοιχείου, χωρίς 
τό ὁποῖο ἡ εὐχαριστιακή “κοινωνία” πα-
ραμένει ἐλλιπής»1. Στόν μέν Ἑσπερινό α) 
διά τῆς ὁριστικῆς ἐκτοπίσεως τοῦ α΄ Κα-
θίσματος τοῦ Ψαλτηρίου ἤ τοῦ Μακάριος 
ἀνὴρ στίς Θεομητορικές ἑορτές καί τῶν 
ἐπισήμως ἑορταζομένων Ἁγίων, στοιχεῖο, 
τό ὁποῖο διατάσσει τό ΤΜΕ2 καί β) τῆς 
μεταθέσεως τῆς Λιτῆς, ὅπως προανεφέρ-
θη. Στόν Ὄρθρο ἐπίσης διά τῆς ὁριστι-
κῆς κατάργησης α) τοῦ Πολυελέου (Γι’ 
αὐτό καί ἀκοῦμε συχνά Πολυελέους στό 
Κοινωνικό)! β) Τῶν ᾠδῶν καί τῶν ἀντί-
στοιχων βιβλικῶν αὐτῶν στίχων. Συνήθως 
στόν Ὄρθρο ψάλλονται μόνο ἡ πρώτη καί 
τρίτη ᾠδή. γ) Τῆς ἀχρησίας τῆς ἐπιδόσεως 

ἁγίου ἐλαίου στούς πιστούς πρός τό τέ-
λος τῆς Ἀκολουθίας, ὡς διατάσσεται στά 
Μηναῖα, τηρουμένης στό Ἅγιο Ὄρος καί 
στίς σλαβικές Ἐκκλησίες. Πρόκειται γιά 
σεβασμία παράδοση, τήν ὁποία τηροῦ-
σαν παλιοί ἱερεῖς. δ) Τῆς Ἀπολύσεως τοῦ 
Ὄρθρου. ε) Ἡ δέ μετάθεση καί τέλεσή 
της στή θ. Λειτουργία ἔχει χαρακτηρισθεῖ 
«ὀθνεία καί ἐκτός τόπου καί χρόνου…»3, 
καθόσον προσβάλλει τήν ἴδια τήν οὐ-
σία τοῦ τελεσιουργουμένου Μυστηρίου: 
«Ἐάν πράγματι ἡ θεία Λειτουργία καλεῖ 
τούς πιστούς νά μεταφέρουν ἐκεῖ τίς βιο-
τικές ἀνάγκες τους»4 τότε εἶναι παράλο-
γο στήν «τετελειωμένη θυσία ὅλων τῶν 
θυσιῶν»5 νά συνάπτονται ἀμέσως μετά 
τό «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου» οἱ δεήσεις, ἡ 
κεφαλοκλισία, τό «Δέσποτα Πολυέλεε» 
κ.λπ. τῆς Ἀρτοκλασίας, ὡς ἐάν μή «ἤνυ-
σται καὶ τετέλεσται ... τὸ τῆς οἰκονομίας 
μυστήριον», κατά τή θεία Λειτουργία τοῦ 
Μ. Βασιλείου. Φυσικά τά ὀνόματα τῶν 
προσφερόντων τούς ἄρτους, εἶναι δυνα-
τόν νά μνημονευθοῦν στήν Προσκομιδή, 
τή Μεγάλη Ἐκτενῆ, ἤ στά Δίπτυχα! 

Κατά τόν ἴδιο λόγο παρέλκει ἡ μετάθε-
σή της κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
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Τιμίου Σταυροῦ στόν Ὄρθρο: «...εἶναι 
τέ τοια ἡ θεολογική καί λειτουργική φύσις 
τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, ὥστε κάθε ἄλλη τελετή, 
πού ἐπισκιάζει ἤ πού ἔστω τίθεται πα-
ραλλήλως πρός τήν ὕψωσι, δέν χωρεῖ στό 
λειτουργικό της πλαίσιο… Τό ἴδιο θά πρέ-
πει νά ἰσχύει καί κατά τήν Κυριακήν τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως…»6 καί τῆς Πεντη-
κοστῆς, ὅπου μετά τή θεία Λειτουργία 
ἕπεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. 

4. Θαυματουργικές ἰδιότητες 
τοῦ ἁγιασμένου ἄρτου 

Τέλος, ἄς σημειώσουμε ἐδῶ, ὅτι τά πε-
ρισσότερα τῶν ἀρχαίων Τυπικῶν ὁμιλοῦν 

γιά «θαυματουργικές ἰδιότητες τῆς Ἀρ-
τοκλασίας, τοῦ ἄρτου ἐσθιομένου μετά 
πίστεως: Περί ἰάσεως ψυχικῶν παθῶν 
καί σωματικῶν νόσων διά τῆς λήψεως 
ἡγιασμένου ἄρτου, καθόσον οὗτος ἔχει 
διάφορα χαρίσματα – παύει πυρετούς, 
διώκει φρίκην (ρῖγος) κ.λπ.». Βεβαίως ἡ 
προσφορά τῶν ἄρτων δέον νά συνοδεύε-
ται ἐπίσης ἀπό τά «ἕτερα εἴδη ἀρτοκλα-
σίας, τοὐτέστιν τόν σῖτον, τόν οἶνον καί 
τό ἔλαιον, τά ὁποία μποροῦν νά χρησιμο-
ποιηθοῦν πρός εὐλογίαν τῶν ἀντιστοίχων 
οἰκιακῶν ἀποθεμάτων καί μάλιστα γιά 
τήν παρασκευή προσφόρου ἤ κολλύβων 
ὁ σῖτος».7

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Π. Βασιλειάδης, Lex Orandi, Ἀθήνα: Ἴνδικτος 2005, σ. 129. 2. Βλ. 
Προθεωρία, §§ 4 καί 5, σ. 6-7. Στίς ἐνορίες ὅμως δέν ψάλλεται ποτέ τό «Μακάριος ἀνήρ…». Οὔτε 
καί ὁ Πολυέλεος στόν Ὄρθρο (ἔστω μερικοί στίχοι), καίτοι πρόκειται περί Βιβλικοῦ στοιχείου. 
Γιατί ἄραγε; 3. Βλ. Πρωτ. Γ. Τσέτσης, «Στοχασμοί γύρω ἀπό τό θέμα τῆς “Λειτουργικῆς 
Ἀναγεννήσεως”», στήν ἱστ. τῆς Ἀπ. Διακονίας, www.apostoliki-diakonia.gr. 4. Ἰωάν. Ζηζιούλας, 
Μητρ. Περγάμου, Ἡ Κτίση ὡς Εὐχαριστία, Ἀθήνα 1992, σ. 22. 5. π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν, Ἡ 
Ἐκκλησία Προσευχομένη - Εἰσαγωγή στή Λειτουργική Θεολογία, Ἀθήνα 1991, σ. 118. 6. Βλ. 
Ἰωάννης Φουντούλης, Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας, Ε΄, σ. 290-294. 7. Ἀρχιμ. Δοσίθεος, 
«Ὑποσημειώσεις…», ΤΟΘΠΗΣ, ὅ.π., 78-79.

Ἡ ἐξομολόγηση, 
ἐπιχρωματισμένη 
ξυλογραφία ἔργου 
τοῦ Alexander Bida 
(1860)
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ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

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

'Αγαπητική οἰκονομία τῶν Ἱερῶν Κανόνων
Ἀρχιμ. Γρηγορίου Δ. Παπαθωμᾶ

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

«Γιατί δέν θά περιοριστεῖ ὁ κανόνας τῆς οἰκονομίας, ἐπειδή ἀπό τήν περίσταση τῆς 
ἀνάγκης [τή συναφειακότητα] προσδιορίστηκε ἡ ἀκρίβειά του»

(Κανόνας 37/Πενθέκτης)

Προσεγγιζόμενοι ἔτσι οἱ ἱεροί Κανό νες, 
ἀναδύεται μέσα ἀπό τήν προ σέγγιση 

αὐτή καί μία ἄλλη πτυχή, πού δέν ὑφί-
σταται ὑποστατικά στούς πο λιτειακούς 
νόμους. Πρόκειται γιά τήν ἀγαπητική 
οἰκονομία, στό κέντρο τῆς ὁποίας βρί-
σκεται ἡ Κανονική Ποιμαντι κή Διακονία, 
ἡ Κανονική Διαποίμανση (ἔνταξη στήν 
ἐσχατολογική πορεία) τῶν λαῶν. Αὐτό 
ἀκριβῶς ἐννοεῖ καί ἡ Πεν θέκτη Οἰκουμε-
νική Σύνοδος (691), ὅταν λέει ἐμφατικά 
καί σέ προοπτική οἰκου μενικῆς πρόσλη-
ψης: «Πολλῆς ἡμῖν σπου δῆς οὔσης, τοῦ 
πάντα πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὑπὸ χεῖρα ποι-
μνίων διαπράττεσθαι, ἔδοξεν […] ὑπὲρ 
τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κρεῖττον 
προκοπῆς τῶν λαῶν προμηθούμενοι»1. 
Ἡ ἀγαπητική αὐτή οἰκονομία τῆς πρό-
σληψης, τῆς κοινωνι ακῆς καταλλαγῆς, 
τῆς φιλόστοργης φι λανθρωπίας, τῆς σω-
τηριολογικῆς ἀναφο ρικότητας, τοῦ ἐσχα-
τολογικοῦ προσανα τολισμοῦ, εἶναι αὐτό 
πού τούς προσδίδει ἄλλον ὑποστατικό 
χαρακτῆρα ἐντελῶς διαφορετικό σέ σχέ-
ση μέ τούς πολιτει ακούς νόμους καί τούς 
ὅποιους νομικι σμούς. 

Στό σημεῖο αὐτό ἄς ὑπογραμμισθεῖ ἐμ-
φατικά, ἐπίσης, ὅτι τό γεγονός-κανό νας 
δέν ταυτίζεται σέ καμμία περίπτωση μέ 
ἕνα συμβατικό ἤ δικανικό κείμενο2, ἀλλά 
συνιστᾶ μία πρόταση ἐλευθερίας τῆς 
Χάριτος. Ἡ ἐπίδρασή του στόν κό σμο 
δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐφαρμογή (sic) 
του οὔτε ἀπό τήν ἐκ μέρους τοῦ κό σμου 
θύραθεν ἑρμηνεία του, ἀλλά ἀπό τή δια- 
τήρηση τῆς ἰδιαιτερότητάς του καί ἀπό 
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ζοῦν (τό μήνυμά 
του καί τήν προοπτική του) οἱ πιστοί-μέ-
λη τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τήν Οἰκουμένη. Ὁ 
κανόνας δέν μπορεῖ νά με τατραπεῖ καί 
νά μεταλλαχθεῖ σέ κοσμικό νόμο ἀντί-
θετα, μπορεῖ (καί πρέπει) νά διαφυλάξει 
τήν ἐλευθερία τοῦ προσώ που, ἡ ὁποία 
συνιστᾶ τήν ἀναπαλλοτρί ωτη δωρεά τῆς 
Βασιλείας ἀπέναντι στή δικανική/νομι-
κιστική ἀναγκαιότητα (τοῦ νόμου), κα-
θώς καί τή φιλοστοργία ἀπέ ναντι στόν 
(κάθε) ἄνθρωπο καί ἐν γένει τή χριστή 
(= τοῦ Χριστοῦ) φιλανθρωπία. 

Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ κανόνας ἀσκεῖ 
μία εὐεργετική ἐπιρροή στήν κοινωνία 
καί τόν πολιτειακό νόμο, ἐνῶ παράλληλα 
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ἐπιδρᾶ σωτηριολογικά στό Ἐκκλησιακό 
Σῶμα. Συνεπῶς, οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν 
ἀπαρτίζουν μία κτητική κατηγορία τοῦ 
(πτωτικοῦ) κτιστοῦ καί δέν θά κατα-
στοῦν ποτέ νόμοι (ἔστω καί ἐάν Ρωμαῖοι 
αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ Μέγας Θεοδόσιος 
[Codex Theodosianus-380] καί ὁ Ἰουστι-
νιανός [Codex Justinianus-6ος αἰ.] καί 
ἄλ λοι μεταγενέστερα, τό ἐπιχείρησαν 
κατά τό παρελθόν, καί ἡ Ἐκκλησία κά-
ποιες φορές ἐνέδωσε…). Ἔτσι, οἱ Κα-
νόνες δέν συνιστοῦν κατηγορία τοῦ κτι-
στοῦ, γιά νά γίνουν ἤ νά λειτουργοῦν ὡς 
ὁριζόντιοι νόμοι μιᾶς ὀργανωμένης συ-
στάδας προ σώπων τῆς ὅποιας μορφῆς. 
Αὐτός ἀκρι βῶς εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν 
ὁποῖο οἱ Κανόνες δέν μποροῦν νά ἀποτε-
λέσουν ἀντικείμενο κρίσης καί ἀξιολόγη-
σης ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐνδοϊστορικῶν θύ-
ραθεν κρι τηρίων τοῦ κτιστοῦ (κόσμου). 
Οἱ Κανόνες ἀποτελοῦν ἔκφραση/ἐκδήλω-
ση καί ἀπο τύπωση τῆς ἁγιοπνευματικῆς 
ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων (Ἀποστόλων καί 
Πατέρων), ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνεται κα-
θημερινά μέ τή φανέρωση τῆς ἀκρίβειας 
τῆς προοπτικῆς πού ὑπηρετοῦν καί τῆς 
οἰκουμενικῆς συ νείδησης τῆς Ἐκκλησί-
ας, μακριά ἀπό τίς θεσμικές ἐμμονές καί 
ἀγκυλώσεις τοῦ νομικισμοῦ3, τήν ἑτερο-
κεντρισμένη ἀκρί βεια καί τήν αἰωνιστική 
διαχείριση τῶν ὑποθέσεων καί ζητημά-
των τῆς Ἐκκλησί ας. Μέσα σέ αὐτό τό 
κλίμα φανέρωσης τῶν Κανόνων, ὅλοι 
καλοῦνται νά ὑπερ βοῦν τόσο τό φράγμα 
τοῦ νομικισμοῦ ὅσο καί τήν ὑπέρμετρη 
προσκόλλησή του στό γράμμα (τοῦ νό-
μου), τῆς νομικιστικῆς γραμματολαγνεί-
ας, διότι ἀκριβῶς «τέλος γὰρ νόμου Χρι-
στὸς εἰς δικαιοσύνην πα ντὶ τῷ πιστεύο-

ντι»4. Ὁ Χριστός ἀποτελεῖ τήν ἱστορική 
«ἡμερομηνία λήξεως» τοῦ Νόμου. Μέχρι 
τόν ἐρχομό Του, ὁ Νόμος δροῦσε ὄντως 
εὐεργετικά γιά τόν περιού σιο λαό τοῦ 
Θεοῦ μετά τόν Χριστό, ὅπου ὁ Νόμος 
αὐτός προκύπτει ὡς ἀδήριτη ἀναγκαιό-
τητα, δρᾶ ὡς καταλύτης τῆς Χάριτος γιά 
τό Ἐκκλησιακό Σῶμα καί ὡς ἐξολκέας 
τῆς πνευματικῆς πατρότητας τῆς ἀσκού-
μενης ἀποκλειστικά ἀπό τήν Ἐκκλησία 
τόσο σέ συλλογικό (Ἐκκλησία) ὅσο καί 
σέ προσωπικό (ἄνθρωπος) ἐπί πεδο… 
Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν 
Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή του λέγει ἐμ-
φατικά ὅτι ὁ Χριστός ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος δέν εἶναι ὄν προορισμένο νά 
ζεῖ ὑπό τό κράτος τοῦ νόμου, ἀλλά ὑπό 
τήν ἀγαπητική καί προσληπτική Χάρη 
τοῦ Θεοῦ.5 

Παρά τίς ἱστορικές τους συναφειακό-
τητες, ἑπομένως, οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν 
ἀποτελοῦν κείμενα μέ ξεπερασμένο ἤ 
δικανικό περιεχόμενο οὔτε ἁπλές κανο-
νιστικές διατάξεις κάποιας ἄλλης δεδο-
μένης ἐποχῆς γιά τή ρύθμιση ζητημάτων 
διοίκησης, ὥστε νά ἐφαρμόζωνται (sic) 
μέ ἕναν καθαρά φορμαλιστικό καί ἄτε-
γκτο τρόπο. Οἱ Κανόνες περικλείουν (καί 
αὐτοί) τόν τρόπο πραγμάτωσης καί φα-
νέρωσης, κάτω ἀπό ἀποκρυσταλλωμένες 
ἀποκαλυπτικές συνθῆκες, τῆς ἐσχατολο-
γικῆς καί ἀμετάβλητης φύσης τῆς Ἐκ-
κλησίας. Καί αὐτή ἡ ἐσχατολογική Ἀλή-
θεια, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέσα στούς… 
καί ἀπό τούς… Κανόνες, ἀνεξάρτητα ἐάν 
αὐτή θεμελιώθηκε σέ μία ἱστορική συνά-
φεια καί συγκυρία τελείως διαφορετική 
ἀπό τή δική μας, συγκροτεῖ τό αἰώνιο 
καί ἀμετάβλητο ὀντολογικό περιεχόμενο 
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Ἡ Ἑλληνίδα μάνα, 
χαλκογραφία ἔργου 

τοῦ H. Corbould (πιθ. 
μέσα 19ου αἰ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Κανόνας 12/Πενθέκτης. 2. Ἐν τούτοις, στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ 
ἐλλείπει μία τέτοια ἐμφανής καί σημειολογική διάκριση μεταξύ κανόνων καί νόμων ἐκ μέρους 
τῶν σχολαστικῶν (= νομικῶν, ἐκκλησιαστικολόγων) πβ., π.χ., τόν Πρόλογο τῆς «Συναγωγῆς 
εἰς 50 Τίτλους» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Σχολαστικού, ὅπου λέγεται ὅτι οἱ Σύνοδοι «νόμους τινὰς 
καὶ κανόνας οὐ πολιτικούς, ἀλλὰ θείους περὶ τῶν πρακτέων ἢ μὴ πρακτέων ἐξέθεντο» (βλ. V. 
Beneševič, Ioannis Scholastici Synagoga L Titulorum ceteraque eiusdem opera juridica, Μόναχο 1937, 
σ. 4). Ἄρα, ἡ ταύτιση προέρχεται ἐκ μέρους τῶν νομικῶν, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἔκανε καί κάνει 
συστηματικά τήν περιεχομενική διάκριση τῶν δύο ὅρων. 3. Πβ. Τίτ. 3, 9: «[…], μωρὰς δὲ ζητήσεις 
καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι». 4. 
Πβ. Ρωμ. 10, 4. 5. Βλ. Ρωμ. 6, 14. 6. Πβ. Ιω. 14, 6.

Ἡ Ἑλληνίδα μάνα,
χαλκογραφία ἔργου 
τοῦ L. Hicks (19ος αἰ.)

τῶν Κανόνων μέ τόν ἐσχατολογικό εἰκο-
νισμό τους, ὀντολογικά συστατικά τά 
ὁποῖα τούς ἔκανε καί τούς κάνει μέχρι 
καί σήμερα καί στό συνεχές μέλλον νά 
ἀποτελοῦν διαδοχικό καί ἀναπόσπαστο 
μέρος τῆς ζωῆς καί τῆς μίας καί ἑνιαί-
ας Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, μία δια-
χρονική πραγματικότητα πού παραμέ-
νει σέ ἀέναη καί ἀδιάπτωτη, ἐνεργή καί 

διαρκῇ ἰσχύ. Ἔτσι, σέ εὐθεῖα ἀντίθεση 
μέ τούς Πολιτειακούς νόμους ὁριζόντι-
ας κατατομῆς, οἱ δισδιάστατοι Κανόνες 
τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐκπίπτουν ποινικά σέ 
ἐργαλεῖο πειθάρχησης τῶν μαζῶν, ἀλλά 
ἐκφράζουν ἀέναα μία ζῶσα διαχρονικά 
πραγματικότητα καί μία ἰσχυρή καί δυ-
ναμική σχέση μέ τό αἴτημα τῆς Ἀλήθειας, 
ἡ ὁποία εἶναι Πρόσωπο.6
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TΟ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΛΑΙΟΝ

Ἰησοῦς καί Ἕλληνες (Ἰω. 12.20-26): 
Ἡ Ἱστορία ἑνός Kόκκου Σίτου…... 

Σταύρου Γουλούλη
Δρος Βυζαντινῆς Τέχνης

Τήν ἡμέρα τῆς θριαμβικῆς εἰσόδου τοῦ 
Ἰησοῦ στόν Ναό ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάν-

νης προτιμᾶ μία διαφορερική εἰκόνα ἀπό 
τή συνέχεια πού περιγράφουν οἱ Συνοπτι-
κοί, τήν ἐντελῶς ἀρνητική: ἔμποροι, δια-
βόητα «οὐαί», ἄκαρπη συκῆ… Ἐπιλέγει 
(12.17-18) μέσα στή γιορτή ὅσους ἐκ τοῦ 
«ὄχλου» εἶδαν ἤ ἄκουσαν νά ἀνασταίνει 
τόν Λάζαρο (Ἰω. 11.32-44), ὅπως μερι-
κούς Ἕλληνες, Ἑβραίους προσήλυτους ἐξ 
Ἑλλήνων, πού ἐζήτησαν νά γνωρίσουν ἐκ 
τοῦ σύνεγγυς τόν Ἰησοῦ. Ὅταν Ἐκεῖνος 
ἐκφράζεται εὐγενικά καί ἀνεπανάληπτα 
(στχ. 23): «ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων: 
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθεῖ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου»). Ἀλλά ἀντί γιά ἄλλη ἐπεξή-
γηση παραθέτει τό θέμα τοῦ “ἀποθανό-
ντος κόκκου σίτου” (24): «Ἐάν μὴ ὁ κόκ-
κος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, 
αὐτὸς μόνος μένει. ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν 
καρπὸν φέρει». Τά ὅσα λέγει στή συνέ-
χεια (στχ. 25-33) ἀναφέρονται στό ἐπικεί-
μενο πάθος (θάνατο). [Σ. Ἀγουρίδης, Τό 
κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο (Α΄ κεφ. 1-12), 
Θεσσαλονίκη, 2005, 538-550]. 

Ὁ Ἰησοῦς πού ἀπευθυνόταν πρωτίστως 
σέ ἀγρότες ὁμιλεῖ μέ τίς παραστάσεις τους, 
χρησιμοποιῶντας ἀλληγορικά τό σύμβολο 
τῆς καρποφορίας τοῦ σπόρου στόν 2ο κύ-
κλο ὁμιλιῶν μέ τίς παραβολές (Ματθ. 13 
καί λοιποί Συνοπτικοί): Σπορέως, Κόκκου 

σινάπεως, Ζιζανίων, Σπόρου σίτου (Μάρκ. 
4.26-29). Ἐδῶ ὅμως ἡ ἰωάννεια μοναδικό-
τητα ξεπερνᾶ τήν ἀλληγορία, διατυπώνει 
τό Μυστήριο τῆς εὐσεβείας ἕως θανάτου, 
τό ὁποῖο βέβαια πρῶτος ἐφαρμόζει ὁ Χρι-
στός (στχ. 26). Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός 
Kαρπός τῆς ζωῆς. Τό θέμα εἶναι γιατί ἐπι-
λέγεται τό σύμβολο τοῦ κόκκου τοῦ σίτου 
παρόντων τῶν «Ἑλλήνων» πού ἦταν κο-
σμοπολίτες, γνώριζαν συγγενῆ βλαστικά 
θέματα μυητικοῦ θανάτου καί ἀναγέννη-
σης. (Πρβλ. Ἰω. 7.35: «εἰς τὴν διασπορὰν 
τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδά-
σκειν τοὺς Ἕλληνας»). Ὁ Ἰωάννης ἀποτεί-
νεται σέ καλλιεργημένους ἀνθρώπους ἐξ 
ἐθνῶν πού εἶχαν παραστάσεις ἀπό ἀρχαῖα 
μυστήρια, τά ὁποῖα ἦταν ὁ πυρήνας τῆς 
θρησκείας, κι ὄχι ἡ τυποποιημένη μαζική 
λατρεία ἀστικῶν καί λαϊκῶν θεοτήτων, 
Δωδεκάθεο, κ.ἄ. πού δέν βελτίωνε ἠθικά 
τό ἄτομο. 

Μία ἀνάλογη Ἱστορία ἑνός κόκκου σί-
του συγκροτοῦσε τόν ἱερό λόγο τῶν Ἐλευ-
σινίων. Ἐκεῖ γινόταν ἡ ἀποκάλυψη ἑνός 
θερισμένου στάχυος, περιέργως φυτρωμέ-
νου ἐκτός ἐποχῆς. Τελοῦνταν στίς 15-24 
Βοηδρομιῶνος, τέλη Σεπτεμβρίου, ἔχοντας 
αἴτημα τή βροχή: «Ὕε, κύε» (βρέξε, κυο-
φόρησε) ἔψαλλαν οἱ μύστες. Στά Ἐλευ-
σίνια, εὐρέως γνωστά μυστήρια, ἦταν 
χιλιάδες οἱ μυημένοι, ἀκόμη καί δοῦλοι. 
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Δέν περιέκλειαν μαγεία, οἱ μάγοι ἀπο-
κλείονταν. Οὐσιαστικά ἦταν μία μυητική 
κατάδυση στό βασίλειο τοῦ θανάτου, τῆς 
Περσεφόνης πού συμβολίζει ‒κατά τούς 
θρησκειολόγους‒ τή νέα σοδειά. Διέδιδαν 
μάλιστα γιά μία «ἐμφάνιση» τῆς θεᾶς, 
ὅμως πρόκειται γιά δρώμενα, σάν θέατρο 
σκιῶν, νοητική μεταφορά τοῦ μύστη στόν 
κόσμο τῶν ψυχῶν. Στήν προαναφερθεῖσα 
τεχνητή ἀποκάλυψη τοῦ στάχυος κρυβό-
ταν τό μυστήριο τοῦ σπόρου τοῦ σίτου: 
θαβόταν (πέθαινε) καί φύτρωνε (ἀναγεν-
νᾶτο) ὡς νέος καρπός, στάχυς, δείχνοντας 
ἐξ ἀναλογίας πῶς ἡ ἀθάνατη καί ἀγέννη-
τη, ὅπως πίστευαν, ψυχή εἶχε δυνατότητα 
μετά τόν θάνατο τοῦ σώματος νέας με-
τενσαρκώσεως, νέου κύκλου ζωῆς. Τό 10ο 
κεφάλαιο τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνα, μέ 
τήν κάθοδο τῶν ψυχῶν, τά Ὀρφικοδιονυ-
σιακά Μυστήρια, ὅπως τά περιγράφουν 
ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς, τό ἀποδει-
κνύουν. Ὁ “θάνατος” τοῦ σπόρου εἶναι μία 
ἐθνική σωτηριολογική ἐπαγγελία. 

Ἡ ὅλη προπαρασκευή τῶν μυστῶν τῶν 
Ἐλευσινίων, μέσω ἀρρήτων λόγων καί 
παραστάσεων, ἦταν ἕνα ταχύρρυθμο μά-
θημα ἐσωτερικῶν ἐμπειριῶν, ὀφειλόμενων 
σέ ἕνα εἶδος διεύρυνσης τῆς συνειδήσεως, 
μετά ἀπό μακρό βάδην στήν Ἱερά ὁδό καί 
νηστεία βοηθοῦντος τοῦ πιομένου κυκεῶ-
να, ἔχοντος ψυχοτρόπο ἐπίδραση, ὥστε νά 
ὑποστοῦν “μεγένθυση”, νοητικῶς, λεπτο-
μέρειες πού ἡ καθημερινότητα δέν ἐπέ-
τρεπε νά συνειδητοποιηθοῦν. Τό μυστήριο 
τοῦ ἀνθρώπου περιγράφεται, ἐνῶ συνο-
ψίζεται μέ ἕναν θερισμένο στάχυ ἡ νέα 
σοδειά, ἡ ὁποία προέκυπτε ἀπό σπόρο, 
κατατιθεμένου στή γῆ στά πρωτοβρόχια, 
γιά νά δώσει καρπό, νά γεννηθοῦν νέοι 

ἄνθρωποι: Στόν σπόρο-σῶμα ἐνεκλείετο 
ἡ ἀθάνατη (ἀγέννητη, κατ’αὐτούς) ψυχή, 
θά συνέχιζε νά ὑπάρχει, θά κατέβαινε σέ 
ἄλλο σῶμα. Ὅπου ὑπάρχει σπορά, ὑπάρ-
χει θάνατος, ἀλλά τώρα καί ὑπόσχεση 
νέας ζωῆς, ἐγκλεισμένη στή φυλακή τοῦ 
κόσμου, ἀλλά μέ ὑπόσχεση ὁριστικῆς ἀπε-
λευθέρωσης. 

Ἐξ ἀρχῆς, στόν ἀρχέγονο Χριστιανισμό, 
μυστηριακές λατρεῖες ἀντιμετωπίστηκαν, 
ὡς παρέχουσες μία δόκιμη μυητική γλῶσ-
σα, ὅπως το μυστήριο τοῦ κόκκου σίτου 
στόν Ἰωάννη, χρήσιμες στή διαμόρφωση 
τῆς νέας συμβολικῆς, δηλαδή δημιουργία 
μιᾶς γλῶσσας ἱεραποστολῆς. Οἱ ψυχολο-
γικές προεκτάσεις ἑνός Μυστηρίου ἑλληνι-
κοῦ τύπου ἐπί τῶν μυστῶν σέ καθημερινή, 
καθολική, βάση, εἶχαν ἐνδιαφέρον. Ἡ συμ-
βολική κάθοδος τοῦ μύστη στόν Ἅδη, τό 
βασίλειο τοῦ θανάτου, σέ ἐποχή σπορᾶς, 
περιέχοντας τήν προκαταρκτική βίωση τοῦ 
προορισμοῦ τῆς ψυχῆς, προφανῶς ὑποδει-
κνύει μία ἀναλογία πρός τό Μυστήριο τῆς 
ὁλοκληρωτικῆς ἀφιέρωσης στόν Χριστό. 

Ἡ Ἐκκλησία δέν διαλεγόταν μέ ὀπα-
δούς χονδροειδοῦς ὑλισμοῦ, μάγους... 
Οἱ μύστες ὅμως ἀγροτικῶν Μυστηρίων 
ἀντιμετωπί ζονταν ἀλλιῶς, ἐφόσον καί τό 
κεντρικό Μυστήριο, ἡ Θεία Εὐχαριστία, 
πού ἵδρυσε ὁ Χριστός, στηριζόταν στήν 
κοινωνία στα ρένιου ἄρτου-νεροῦ. Ἐξη-
γεῖται ἔτσι πῶς πολύ ἀργότερα, σέ Ἀπό-
κρυφα κείμενα, γί νεται λόγος γιά Κάθοδο 
τοῦ Χριστοῦ στόν Ἅδη! 

Εἶχε μία τεχνική προσαρμοσμένη στό νά 
προσελκύσει εἰς Χριστόν Ἐθνικούς ἀνα-
γνῶστες ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, θιασώτης 
τῆς διαρκοῦς ἑορτῆς... Λεπτομέρεια: Ἑορ-
τάζει στίς 26 Σεπτεμβρίου…
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ - ΚΕΛΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Ὁ Χριστιανισμός στά Βρετανικά νησιά
V. Ὁ πάπας Γρηγόριος Α´ (590-604) 

καί ἡ ἱεραποστολή τοῦ ἁγ. Αὐγουστίνου (597) 
στήν Ἀγγλία (α) 

Ἀρχιμ. Παντελεήμονος Τσορμπατζόγλου
Δρος Θεολογίας - Ἱ. Προϊστ. Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Ψυρρῆ

Ὁ πάπας Γρηγόριος Α´ (590-604) νέος 
τό 579-586 ἀπεστάλη ὡς ἀποκρισά-

ριος στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἀπό-
κτησε πλούσιες ἐμπειρίες, χωρίς ὅμως νά 
μάθει τήν ἑλληνική γλώσσα. Κατά τήν 
ἐκεῖ παραμονή του γνώρισε τό ἔργο τοῦ 
Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καί στή συνέχεια 
τό εἰσήγαγε στήν Δύση. Εἰσήγαγε πολ-
λά λατρευτικά ἔθιμα τῆς Κωνσταντινου-
πολέως στή Ρώμη, ὅπως τήν ἑορτή τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τό κύριο 
χαρακτηριστικό τῆς παπωσύνης του ἦταν 
ἡ ἔντονη φροντίδα για τόν ἐκχριστιανι-
σμό τῶν λεγομένων βαρβάρων1. 

Ἀπό πληροφορίες πού εἶχε συλλέξει 
ἀποφάσισε νά ἀποστείλει τόν μοναχό 
Αὐγουστῖνο μέ ὁμάδα ἱεραποστόλων 
στήν Ἀγγλία τό 5972. Ἡ ἀποστολή σχε-
τίζεται μέ τόν θρύλο, τόν ὁποῖο διασώζει 
ὁ Βέδας, ὅτι ὁ πάπας εἶδε στή Ρώμη κά-
ποιους Ἄγγλους καί παρανόησε ὅτι εἶ-
ναι ἄγγελοι ἐξέλαβε τή συνάντηση αὐτή 
ὡς θεία προσταγή γιά τήν ἱεραποστολή 
στούς Ἄγγλους, ἀναλόγως μέ τό ὅραμα 
τοῦ ἀπ. Παύλου στήν Τρωάδα γιά τόν 
εὐαγγελισμό τῆς Εὐρώπης3. 

Οἱ Χριστιανοί ἱεραπόστολοι ἀποβιβά-
σθηκαν ἀρχικά στό Κέντ, ἐπειδή ὁ βα-

σιλέας του Ethelbert εἶχε νυμφευθεῖ τήν 
Bertha, κόρη τοῦ βασιλέως τῶν Φράγκων 
Charibert Ι, ἡ ὁποία ἦταν Χριστιανή καί 
εἶχε διαμεσολαβήσει. Ὁ πάπας Γρηγόριος 
ἔλπιζε ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος θά μετέστρεφε 
ὅλη τήν Ἀγγλία στόν Χριστιανισμό, ἀλλά 
ἡ ἱεραποστολή σημείωσε πρόοδο μόνο 
στό Κέντ καί τό Ἔσσεξ. Ὁ Ethelbert με-
ταστράφηκε, ἀλλά ὁ γιός του Eadbald 
ἀρνήθηκε τόν Χριστιανισμό ὅταν ἀνέλα-
βε τόν θρόνο τό 616 τελικά ὁ δεύτερος 
ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Canterbury Λαυρέ-
ντιος κατόρθωσε νά τόν μεταστρέψει. 
Ἡ ἀδελφή τοῦ Ethelbert (Æthelberg), ἡ 
Eadbald ἦταν ἐπίσης Χριστιανή καί ὅταν 
παντρεύθηκε τό 618 τόν Edwin βασιλέα 
τῆς Νorthumbria (616-633), ὁ ὁποῖος 
ἦταν παγανιστής, δέχθηκε νά παραχω-
ρήσει τήν ἐλευθερία τῆς Χριστιανικῆς 
λατρείας ὡς μέρος τῆς συμφωνίας τοῦ 
γάμου. Τελικά, ὁ Edwin βαπτίσθηκε τό 
627 καί τότε ἐπέτρεψε στόν πνευματι-
κό τῆς συζύγου του Παυλῖνο, νά ἱδρύσει 
μία ἐπισκοπή στήν Ὑόρκη. Ὁ Παυλῖνος 
ἦταν Ἰταλός, συνεργάτης τοῦ Αὐγου-
στίνου, καί πολύ αὐστηρός στήν τήρηση 
τῆς Ρω μαϊκῆς παραδόσεως, ἀλλά στή 
Northumbria ὑπῆρχαν πολύ ἔντονες Κελ-
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. (CPL 1711). Βλ. Φ. Σ. Ἰωαννίδης, «Γρηγόριος Μέγας ὁ Διάλογος καί Ἰωάννης τῆς 
Κλίμακος. Παράλ ληλες ἀνα γνώ σεις στή σκιαγράφηση τοῦ ποιμένα καί τοῦ ἔργου του», ΕΕΘΣΑΠΘ/
Τμῆμα Θεολογίας, Νέα Σειρά, Τι μη τικό Ἀφιέρωμα στόν Ὁμότιμο Καθηγητή Νικόλαο Ἀθ. Ματσούκα 12 
(2002) 133-150. 2. Βλ. St. Harris, "Bede and Gregory's Allusive An gels", Criticism 44 (2002) 271-289. 
3. Βέδας, Ἐκκλη σι α στική Ἱστορία, I. 29. 4. Βέδας, Ἐκκλη σι α στική Ἱστορία, I, 29. 5. Βέδας, Ἐκκλη-
σι α στική Ἱστορία, II, 3-4. 

τικές  ἐπιρροές, οἱ ὁποῖες ἐνισχύθηκαν ἀκό-
μη περισσότερο ὅταν ὁ Oswald ἀνέλαβε 
τόν θρόνο (635-643), ἐπειδή εἶχε ζήσει ἀρ-
κετό χρόνο στό νησί τῆς Ἀϊόνα (Iona) καί 
στό ἐκεῖ περίφημο ἰρλανδικό μοναστήρι. 
Ὁ Oswald ἦταν ἐνθουσιώδης καί ἄσκησε 
πίεση στόν βασιλέα Cynegils τοῦ Wessex 
νά μεταστραφεῖ στόν Χριστιανισμό καί 
νά ἐπιτρέψει στόν Βιρίνο, ὁ ὁποῖος εἶχε 
ἀποσταλεῖ ἀπό τή Ρώμη, νά κηρύξει στό 
βασίλειό του. Ὁ Cynegils φάνηκε πρόθυ-
μος στήν ἱεραποστολή τοῦ Βιρίνου προ-
κειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν ὑποστήριξη 
τοῦ Oswald ἀπέναντι τοῦ βασιλείου τῆς 
Μέρσια (Mercia). Ὁ βασιλέας, μάλιστα, 
Penda τῆς Mercia (626-55) ἦταν ἀνεκτι-
κός ἀπέναντι τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ὁ 
γιός τοῦ Peada ἔγινε Χριστιανός τό 653. 
Γιά κάποιο διάστημα ἡ Mercia κυβερνή-
θηκε ἀπό τή Northumbria (657-658), ἀλλά 
σύντομα ἐπαναβεβαίωσε τήν ἀνεξαρτησία 
της ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Χριστια νοῦ βασι-
λέα της Wulfhere, ὁ ὁποῖος ἦταν προστά-
της τοῦ ἁγ. Chad (Ceadda). 

Τό τελευταῖο μέρος τῆς Ἀγγλίας, τό 
ὁποῖο δέχθηκε τόν Χριστιανισμό ἦταν 
τό Sussex (681) καί ἡ μεταστροφή του 

ὀφείλεται στόν ἅγ. Wilfrid (634-709). Ὁ 
Wilfrid, ὅπως καί ὁ Chad, εἶχε ἐκπαιδευ-
θεῖ στό μοναστικό κέντρο τοῦ Lindisfarne, 
ὑπό τή σκιά τῆς Ἀϊόνας (Iona). 

Στήν ἀρχή, ἡ δράση τοῦ Αὐγουστίνου 
κάλυπτε ὅλο τό Κέντ (Kent), μέ κέντρο 
τήν πρωτεύουσα τοῦ βασιλέως Ethelbert 
Καντέρμπουρυ (Canterbury), ἡ ρωμαϊκή 
πόλη Durobrevis καί ἐπεκτεινόταν ὅπου 
ἀναγνωριζόταν ὁ τελευταῖος ὡς ἐπικυ-
ρίαρχος τῶν ἄλλων βασιλέων. Μετά τήν 
ἄφιξη τοῦ δευτέρου κύματος ἱεραποστό-
λων ἀπό τή Ρώμη (601) καί τήν παραλαβή 
τοῦ παλλίου, τό ὁποῖο ἀπέστειλε ὁ πάπας 
στόν Αὐγουστῖνο ὡς σύμβολο τῆς μητρο-
πολιτικῆς θέσεώς του, ὁ τελευταῖος ἀνέ-
λαβε τήν ὑποχρέωση νά ὁρίσει 12 βοηθούς 
ἐπισκόπους καί τό συντομότερο δυνατόν 
νά στείλει ἕναν ἐπίσκο πο στήν Ὑόρκη 
(York, ἀρχαῖο Εboracum) γιά τίς ἀνάγκες 
τοῦ Βορρᾶ4. 

Ὁ Αὐγουστῖνος πέτυχε νά πραγματο-
ποιήσει μόνο τό πρῶτο σκέλος ὁρίζοντας 
ἐπισκόπους στό Λονδῖνο καί τό Rochester 
(Ρότσεστερ), διότι σύντομα ἀπεβίωσε 
(24.5.604). Λίγο πρίν πεθάνει ὅρισε ὡς 
διάδοχό του τόν μαθητή του Λαυρέντιο5.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἐτυμολογία καί γλωσσική διδασκαλία
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Τροχαλάκη

Θεολόγου - Γενικοῦ Ἰατροῦ, Ἱ.Μ. Λαγκαδᾶ

Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι 
ποτέ ἄλλοτε δέν γίνεται ἡ διδασκα-

λία τῆς γλώσσης, καί γιά τά παιδιά καί 
γιά τούς μεγάλους, τόσο ἑλκυστική καί 
συναρπαστική, ὅσο ὅταν ἡ γλῶσσα ἀνα-
λύεται καί κατανοεῖται μέ βάση τό ἐτυ-
μολογικό ὑπόβαθρο τῶν λέξεων. 

Ἄς προσέξουμε τήν ἐτυμολογία τῆς 
λέξεως φῶς. Στήν ἀσυναίρετη μορφή 
του εἶναι «φάος». Ἀφαιρουμένης τῆς 
καταλήξεως «-ος», ἀναδεικνύεται τό 
θέμα «φα», πού φαίνεται καί στά δύο 
ρήματα: «φαίνω» (φωτίζω) καί «φημί» 
(λέγω). Τό «η» τοῦ «φημί» εἶναι τό «α» 
τοῦ «φαίνω», πού ἔχει τραπεῖ σέ «η». 
«Φαίνω» καί «φημί» εἶναι μέν δύο ρή-
ματα, ἀλλά ἔχουν μία ρίζα, καί ἀποτε-
λοῦν, θά λέγαμε, δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου 
νομίσματος, μέ τήν ἔννοια ὅτι ἔχουν καί 
οἱ δύο τό ἴδιο ἐννοιολογικό ὑπόβαθρο. 
Ὁ λόγος ἐξέρχεται ὡς φῶς, ὅπως καί ἡ 
φωνή ἀπό τό στόμα. Ὁ λόγος εἶναι, θά 
ἔλεγε κανείς, τό φῶς τοῦ νοῦ, καί διά 
τῆς φωνῆς, πού ἐξέρχεται τοῦ στόματος, 
φανερώνεται στούς ἄλλους ὅ,τι ἔχει ὁ 
νοῦς μας, καί ἔτσι ἔχουμε μεταξύ μας 
κοινωνία. Διά τοῦ φωτός γνωρίζουμε τόν 
κόσμο, διότι ἔτσι βλέπουμε ὅ,τι ὑπάρχει. 
Ὅλα ὅσα ὑπάρχουν γύρω μας, θά ἦσαν 
γιά μᾶς ἄγνωστα, σάν νά μήν ὑπῆρχαν, 
ἄν δέν ὑπῆρχε πρῶτον μέν τό φῶς καί 

δεύτερον ἡ δυνατότητα νά βλέπουμε διά 
τοῦ φωτός. Ἀντίστοιχα καί ὁ λόγος φωτί-
ζει τήν ζωή μας, ὥστε νά ἀνακαλύπτεται 
ἡ αἰτία, ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχει 
τό κάθε τί. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά τό 
φῶς. Αὐτό φαίνεται ἰδιαιτέρως στό μικρό 
παιδί, πού, μόλις βρεθεῖ στό σκοτάδι, κα-
ταλαμβάνεται ἀπό φόβο καί κλαίει. Τό 
φῶς τῆς ἡμέρας προσφέρει ἡμερότητα. 
Μερικοί λένε, «στό σκοτάδι ἀγριεύο-
μαι». Οἱ Χριστιανοί, ὡς υἱοί Θεοῦ, ἀπο-
καλοῦνται ἐπίσης «υἱοὶ φωτὸς» (Ἰωάν. 
12,36) καί «υἱοὶ ἡμέρας» (Α´ Θεσ. 5,5). 
Τά ἔργα τῆς ἁμαρτίας ὀνομάζονται ἔργα 
τοῦ σκότους˙ «ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα 
τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα 
τοῦ φωτός» (Ρωμ. 13,12). «Ὁ Θεὸς φῶς 
ἐστι, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι οὐδε-
μία» (Α´ Ἰωάν. 3,5). 

Ἄνθρωποι πού ἔχουν πρόβλημα δυσ- 
λεξίας διαπιστώνουν ὅτι ἔχουν ἀνάγκη 
συναισθηματικῆς τονώσεως, γιά νά ἀντι-
μετωπίσουν τό πρόβλημα αὐτό μέσα 
στήν ζωή. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει 
ἀνάγκη ἀπό εἰρήνη. Καί ἡ εἰρήνη προ-
ϋποθέτει τήν ἑνότητα. Ὅπως λέγει καί 
ἕνα τροπάριο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 
«τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης συνδεόμενοι 
οἱ ἀπόστολοι». Αὐτήν τήν εἰρήνη πρω-
τίστως ἔχει ἀνάγκη ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ, 
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γιά νά ἰσορροπήσει, γιά νά νοιώσει εὐτυ-
χισμένο, γιά νά νοιώσει πληρότητα. Πάνω 
στό πνεῦμα τῆς εἰρήνης οἰκοδομεῖται ἡ 
ὑγιής παιδεία, ἡ μόρφωση ἐκείνη πού 
ἐνδύει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν 
ἀρετή. Ὅταν τώρα μέ αὐτό τό κριτήριο 
ἀξιολογήσει κανείς τήν ἀγωγή τήν ὁποία 
προσφέρει στό παιδί σήμερα ἡ οἰκογέ-
νεια στήν ὁποία ἀνατρέφεται, τό σχολεῖο 
τό ὁποῖο παρακολουθεῖ, τά ἠλεκτρονικά 
παιγνίδια στά ὁποῖα δίδει τήν καρδιά 
του καί τόν νοῦ του, ἀβίαστα θά ὁδηγη-
θεῖ στό συμπέρασμα ὅτι ἄν θεωρήσουμε 
τήν εἰρήνη ἄρτον τῆς ψυχῆς, τότε τό παι-
δί πνευματικῶς ὑποσιτίζεται, ἀκριβῶς 
ἐπειδή ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ τό βάθρο πάνω 
στό ὁποῖο στηρίζεται ἡ ψυχική ἰσορρο πία 
τοῦ παιδιοῦ. Διότι «ἄρτος καρδίαν ἀν-
θρώπου στηρίζει» (Ψαλμ. 103,15), καί ἄν 
ἑπομένως τῆς φυσικῆς καρδίας στή ριγμα 
εἶναι ὁ ἄρτος ὁ φυσικός, ἡ εἰρήνη εἶναι 
τῆς πνευματικῆς καρδίας τό στή ριγμα. 
Ὅταν τό παιδί δέν νοιώθει μέσα του τό 
στήριγμα αὐτό, εἶναι ἀνασφαλές. Καί ὡς 
ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀνασφά λειάς του, 
ἀναζητεῖ τήν ἀποδοχή καί δέν ἀντέχει 
τήν ἀπόρριψη, δέν ἔχει ὑπομονή, ἄγχεται, 
ἀνησυχεῖ, καταλαμβάνεται ἀπό πανικό, 
γίνεται ὑποχείριο κάθε φοβικῆς ἀπειλῆς, 
ἡ ψυχική του ἰσορροπία διατα ράσσεται, 
ἡ προσωπικότητά του σχίζεται. 

Πῶς θά δώσουμε στό παιδί καί πῶς θά 
ἀποκτήσει ὁ καθένας αὐτό γιά τό ὁποῖο 
πλάσθηκε; Μά εἶναι ἁπλό˙ πρέπει νά 

ἐπιλάμψει ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος. «Ἡ 
γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνέτειλε τῷ 
κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως». Πρέπει 
νά ἔρθει μέσα μας τό φῶς τῆς γνώσεως. 
Πρέπει ἑπομένως νά τροποποιηθεῖ ἡ δι-
δασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ὥστε 
νά προσφέρει συναισθηματική ἀναζωο-
γόνηση, ἀφοῦ κατ᾿ ἐξοχήν ἔχει τήν δυνα-
τότητα αὐτήν. 

Ἡ Ὀρθόδοξος Λατρεία εἶναι λογική 
λατρεία (Ρωμ. 12,1). Καί θέλησε ὁ Θεός 
νά ἔχει γραφεῖ πρωτοτύπως στήν ἑλληνι-
κή γλῶσσα, ὅπου ἡ λογική δομή τοῦ λό-
γου καθιστᾶ τήν γλῶσσα αὐτή κατ᾿ ἐξο-
χήν ἱκανή εἰς τό νά φανερώνει τήν ταυ-
τότητα τοῦ λόγου ὡς εἰκόνος τοῦ φωτός. 
Εἶναι ἡ γλῶσσα στήν ὁποία κατ᾿ ἐξοχήν 
μπορεῖ κανείς νά ἐρευνᾶ γιά ὅλες τίς λέ-
ξεις της τήν ἐτυμολογία τους. Εἶναι, γι᾿ 
αὐτό, ἡ γλῶσσα τῆς ἐρεύνης, ἡ γλῶσσα 
τοῦ λόγου, καθώς δίνει στόν νοῦ μας τήν 
δυνατότητα νά διερευνοῦμε παράλληλα 
τούς λόγους τῆς γλώσσης καί τούς λό-
γους τῶν ὄντων. Ὅπως προηγουμένως 
πήραμε ἀφορμή ἀπό τήν ἐτυμολογία τῶν 
δύο αὐτῶν συζυγιῶν λέξεων, «φῶς» καί 
«φωνή», «φαίνω καί «φημί», γιά νά ἐμ-
βαθύνουμε στίς ἔννοιες τῶν ὄντων πού 
δηλοῦνται μέ τά ὀνόματα αὐτά, ἔτσι 
μποροῦμε καί μέ τίς ὑπόλοιπες λέξεις 
νά κάνουμε, μάλιστα μέ αὐτές πού ἀνά-
γονται στήν ταυτότητα τῆς ἀνθρωπίνης 
ὑπάρξεως καί τῆς ὅλης δημιουργίας, 
ὅπως ἡ λέξη «πνεῦμα».
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ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Νεάπολις
Πρωτ. Σπυρίδωνος Λόντου

Ἱερ. Προϊσταμένου Ι.Ν. Ἁγ.Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ
Ὑποψ. Διδάκτορος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα ἀπό τή διαμονή στή 
Σαμοθράκη, ὁ Παῦλος καί οἱ συνερ-

γάτες του σαλπάρουν γιά νά περάσουν 
στή Μακεδονία καί ἀγκυροβολοῦν στό 
λιμάνι τῆς Νεαπόλεως (σημερινῆς Καβά-
λας), ὁλοκληρώνοντας τό ὄνειρο πού εἶδε 
ὁ Ἀπόστολος, ἕναν ἄνδρα Μακεδόνα πού 
τοῦ ζητοῦσε νά ἔλθει στή Μακεδονία γιά 
νά τούς βοηθήσει (Πράξ. 16,9-10). 

Βρίσκονταν πλέον στή Μακεδονία, πού 
ἦταν ἤδη ὑπό Ρωμαϊκή κυριαρχία ἀπό τό 
146 π.Χ. Εἶναι γνωστό ὅτι τό Μακεδονικό 
βασίλειο συγκρούστηκε γιά πρώτη φορά 
μέ τούς Ρωμαίους ὅταν ὁ Φίλιππος σύνα-
ψε συνθήκη μέ τόν Καρχηδόνιο στρατηγό 
Ἀννίβα, κατά τή διάρκεια του δευτέρου 
Καρχηδονιακοῦ πολέμου.1 Μετά τή νίκη 
τῶν Ρωμαίων στόν πόλεμο αὐτό, ἀκολου-
θεῖ νέα νίκη τους ἐναντίον τοῦ Φιλίππου 
κατά τή διάρκεια τοῦ δευτέρου Μακεδο-
νικοῦ πολέμου (200-197 π.Χ.) καί ἐνα-
ντίον τοῦ Περσέα στόν τρίτο Μακεδονικό 
πόλεμο (171-168 π.Χ.). Μετά τήν ἥττα 
τοῦ Περσέως μέ τή συνθήκη τῆς Ἀμφίπο-
λης, ἡ Μακεδονία ἀπώλεσε τή βασιλεία 
καί τήν ἑνότητά της, ἀφοῦ οἱ Ρωμαῖοι 
τή διαίρεσαν σέ 4 τμήματα (μερίδες). Ἡ 
πρώτη περιελάμβανε τήν περιοχή μεταξύ 
Στρυμόνος καί Νέστου, στήν παραλία τῆς 
ὁποίας βρισκόταν ἡ Νεάπολη, καθώς καί 
τίς ἀνατολικά τοῦ Νέστου μακεδονικές 

κτήσεις ἐκτός τῆς Αἴνου, Μαρωνείας καί 
Ἀβδήρων μέ πρωτεύουσα τήν Ἀμφίπολη.2 

Ἀπό τούς ἑλληνιστικούς χρόνους καί 
ἔπειτα τό λιμάνι τῆς Νεάπολης ἦταν τό 
τέρμα μιᾶς μεγάλης ναυτικῆς ἐμπορικῆς 
ὁδοῦ, γιατί σέ αὐτήν κατέληγε ἡ γραμμή 
πού ἕνωνε τούς Φιλίππους μέ τήν Ἀνα-
τολή διά τῆς Ἀλεξανδρείας τῆς Τρωάδος. 

Κατά τούς Μακεδονικούς χρόνους εἶχε 
αὐτονομία καί νομισματική αὐτοτέλεια. 
Τά πρῶτα της ἀργυρᾶ νομίσματα χρονο-
λογοῦνται στό 500 π.Χ. καί ἡ κοπή τους 
σταματᾶ γύρω στό 340 π.Χ.3 Ἡ πόλη 
ἀνα φέρεται στίς ἀρχαῖες πηγές ὡς «Νε-
άπολις ἐν Θράκῃ» ἤ «Νεάπολις παρ’ 
Ἀντισάραν» καί ἀργότερα ἁπλά ὡς «Νε-
άπολις». 

Τό λιμάνι της ἦταν σπουδαία τοποθε-
σία καί ἀφετηρία ὁδῶν καί ἀρτηριῶν, 
ἀλλά καί σημεῖο τῆς διά ξηρᾶς πλέον 
συνέχισης ἑνός θαλασσίου ταξιδιοῦ ἀπό 
τόν Ἑλλή σποντο πρός τόν Θερμαϊκό, διά 
τοῦ πε ρίπλου τοῦ Ἄθω.4 Ἦταν τό ἐπι-
νειο τῶν Φιλίππων, καί ἀπό αὐτήν ξεκι-
νοῦσε ὁ δρόμος γιά τήν ἐνδοχώρα, τήν 
ἐποχή δέ κυριαρχίας στήν περιοχή τῶν 
Ρωμαίων, ἀναβαθμίστηκε σέ σημαντικό 
διαμετα κομιστικό λιμένα καί σταθμό τῆς 
πολυ σύχναστης Ἐγνατίας Ὁδοῦ. Τό 42 
π.Χ., ἔπαιξε ρόλο στή διαδικασία πού 
ὁδήγησε στή μάχη τῶν Φιλίππων καί στή 
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μετατρο πή τοῦ μέχρι τότε δημοκρατικοῦ 
κράτους τῆς Ρώμης σέ Αὐτοκρατορία. Ὁ 
στόλος τῶν Δημοκρατικῶν Κάσσιου καί 
Βρούτου, δολοφόνων τοῦ Καίσαρα, χρη-
σιμοποίησε το λιμάνι της Νεάπολης ὡς 
ἀγκυροβόλιο. Ἡ ἧττα τους ὁδήγησε στήν 
ἔλευση Ρωμαί ων ἀξιωματούχων, προκει-
μένου νά ἐλέγ χεται καλύτερα ἡ πόλη.5 

Σύμφωνα μέ κάποια παράδοση τό ση-
μεῖο ὅπου ἀποβιβάστηκε ὁ Παῦλος καί 
οἱ συνοδοί του προσδιορίζεται στόν χῶρο 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κοντά στό 
σημερινό λιμάνι τῆς Καβάλας. Στό σημεῖο 
πίσω ἀπό τόν ναό ὑπάρχει ἕνα σύγχρονο 
Βῆμα σέ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. 
Διατηρεῖται μέχρι σήμερα ἡ βάση ἑνός κί-
ονα πού δείχνει τό σημεῖο ὅπου πάτησε 
γιά πρώτη φορά ὁ Παῦλος στό ἔδαφος 
τῆς Εὐρώπης. Στό Βῆμα εἰκονίζεται στή 
μία πλευρά τό ὅραμα τοῦ Παύλου καί 
στήν ἄλλη ἡ ἀποβίβασή του στή Νεάπο-
λη.6 

Ἐκτός τοῦ Παύλου, τό λιμάνι τῆς Νεά-
πολης ἐπισκέφθηκε ἀργότερα καί ὁ ἱερός 
Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος «προσέσχε τῇ Τρῳάδι, 
εἶτα ἐκεῖθεν καταχθεὶς ἐπὶ τὴν Νεάπολιν, 
διὰ Φιλίππων παρώδευε Μακεδονίαν».7 

Κατά τά ἔτη 1936-19388 καί 1960- 
19659, διενεργήθηκαν ἀνασκαφές καί 
ἔρευνες ἀπό τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων 

ΙΕ´ Περιφερείας στή Νεάπολη (Καβάλα), 
κοντά στό Ἱερό της θεᾶς Παρθένου. Ἡ 
θεά αὐτή λατρευόταν στή Νεάπολη, ὅπως 
μαρτυρεῖται ἀπό δύο προψηφισματικά 
ἀνάγλυφα, τοῦ ἐπιγραφικοῦ Μουσείου 
Ἀθηνῶν (ἀριθ. 6598) καί τοῦ Ἐθνικοῦ 
Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου (1480)10. 

Ὁ Γεώργιος Μπακαλάκης σχετικά μέ 
τήν ἐπίσκεψη τοῦ Παύλου στή Νεάπολη 
γράφει χαρακτηριστικά: «Εἶναι δυστύχη-
μα ὅτι τά εἰς τό σημεῖον τῆς ἀποβιβάσεως 
τοῦ Παύλου παλαιοχριστιανικά μνημεῖα, 
τά προφανῶς ἱδρυθέντα εἰς ἀνάμνησιν 
τοῦ γεγονότος ἐκείνου, κατέστρεψε τό 
ἐπικαθήμενον μεσαιωνικόν καί σημερινόν 
τμῆμα τῆς ἀγορᾶς τῆς πόλεως Καβάλας. 
Τό παρελθόν τῆς χριστιανικῆς Νεαπόλεως 
γνωρίζομεν ἐκ τῶν διαφόρων ἱστορικῶν 
μαρτυριῶν, ἐκ τῶν ὀλίγων διασωθέντων 
παλαιοχριστιανικῶν γλυπτῶν, προερχο-
μένων ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐκ τῶν περί 
τόν Ἅγιον Νικόλαον μεταρρυθμίσεων τῆς 
σημερινῆς πόλεως Καβάλας καί ἐκ τινων 
ἐπιγραφῶν βυζαντινῶν χρόνων»11. 

Στά χρόνια πού ἀκολούθησαν, ἡ ἀρ-
χαία Νεάπολη θά παραχωρήσει τή θέση 
της στή βυζαντινή Χριστούπολη. Ἡ ἀλλα-
γή τοῦ ὀνόματος θά σηματοδοτήσει καί 
ἐπί σημα τό πέρασμα στή νέα θρησκεία 
καί μία νέα φάση στή ζωή τῆς πόλης.
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ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ

Χριστιανικός ἐσωτερισμός;
Ἕνα ἀποκρυφιστικό κατασκεύασμα

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου 
Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ Ἐσωτερισμός εἶναι κεφάλαιο, κλά-
δος, ὑποσύνολο στόν εὐρύτερο χῶρο 

τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ μέ εὐρύτατη διάδοση 
σήμερα1. Σ’ αὐτό τό εὐρύτερο ἀποκρυφι-
στικό πλαίσιο, θεωρεῖται ἡ μυστική διδα-
σκαλία ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά συνθέσει, 
κατά τούς ἐκφραστές πάντα τοῦ χώρου, 
τίς πολλαπλές μορφές τῆς ἀλήθειας2. 

Σύμφωνα μέ τόν Πέτρο Γράβιγγερ, κο-
ρυφαῖο ἐκφραστή καί ἐκπρόσωπο τοῦ 
ἑλληνικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, «εἶναι ἡ πρω-
ταρχική καί ἀλώβητος διδασκαλία τῶν 
Ναῶν καί Μυστηρίων τῆς Παραδόσεως, ἡ 
ἁγνή μυστηριακή καί πνευματική παρά-
δοσις τῶν Ἐκλεκτῶν τῆς γῆς, ἀπηλλαγμέ-
νη ὅλων τῶν ἀτελειῶν καί ταπεινώσεων 
τοῦ νεωτέρου ὑλόφρονος κόσμου. Παρα-
μερίζων κάθε τί τό ὑλικόν, τό συναισθη-
ματικόν στοιχεῖον ὁ Ἐσωτερισμός, ἅπτε-
ται διά καθαρῶς παραδοσιακῶν μεθόδων 
ἐρεύνης τῆς μεταφυσικῆς Ἀληθείας καί 
ἄγεται ὄντως εἰς τήν διά τῆς Γνώσεως 
ἀπολύτρωσιν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος»3. 
Καί ἀλλοῦ ὁ ἴδιος συμπληρώνει ὅτι μετα-
ξύ τοῦ Ἐσωτερισμοῦ «ὑπάρχει ἀναλογία, 
ὄχι ὅμως συνωνυμία πρός τούς ὅρους 
Ἑρ μητισμός, Ἀποκρυφισμός, Μαγεία»4. 

Ἡ διδασκαλία καί οἱ πρακτικές τοῦ 
Ἐσωτερισμοῦ, ὡς κλάδου τοῦ Ἀποκρυφι-
μοῦ, δέν ταυτίζονται μέ τίς συνηθισμένες 

μεθόδους καί τρόπους μαθήσεως.Ἔχει 
τίς δικές του βασικές ἀρχές πού τόν δια-
φοροποιοῦν, οἱ ὁποῖες εἶναι: 

α) Ἡ ἐσωτεριστική διδασκαλία εἶναι 
μυστική, δέν κοινοποιεῖται καί δέν ἀπευ-
θύνεται σέ εὐρύ κοινό. 

β) Κατά τούς ἰσχυρισμούς του, συνδέ-
εται ἀναλογικά καί ἀποτελεῖ συνέχεια 
μιᾶς ἀρχέγονης γνώσης και σοφίας. 

γ) Αὐτή ἡ γνώση ἀποκτᾶται σταδιακά, 
βαθμηδόν, μέσῳ συνεχοῦς προσωπικῆς 
ἐνασχόλησης καί μελέτης, μέ σύμβολα, 
ἀλληγορίες, κ.ἄ. 

δ) Ἡ γνώση αὐτή ἔχει ἐξελικτική μορφή 
καί δέν εἶναι ἐφικτή σ’ ἕναν ἀμύητο. 

ε) Τή γνώση, πού για τόν ἐσωτεριστή 
εἶναι λυτρωτική, τή βρίσκει ὁ μύστης 
μόνο μέσα του καί εἶναι, ταυτοχρόνως, 
τό μοναδικό μέτρο κατανόησης, ἀξιολό-
γησης καί ἀποδοχῆς τῶν πραγμάτων. Γιά 
τόν ἐσωτεριστή‒μυημένο δέν ἔχει καμμία 
ἀπολύτως σημασία τί φρονεῖ ὁ ἄλλος πού 
δέν ἔχει μυηθεῖ. 

Διάφορες ἐσωτεριστικές-ἀποκρυφιστι-
κές ὁμάδες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες ὑπάρ-
χουν δυστυχῶς καί στήν Ἑλλάδα, ἀναφέ-
ρουν καί ἐπικαλοῦνται ὁρισμένα χριστια-
νικά δεδομένα, πού θεωροῦν παρουσιά-
ζουν ἀναλογίες μέ τίς ἀρχές τοῦ Ἐσωτε-
ρισμοῦ. Ἔτσι, ἐσωτεριστικά ἔντυπα καί 
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συναφεῖς διαδικτυακοί τόποι κάνουν 
λόγο γιά «Χριστιανικό Ἐσωτερισμό»5. 

Τά ἐπιχειρήματα μέ τά ὁποῖα ἐπιχει-
ρεῖται ἡ θεμελίωση τῶν ἰσχυρισμῶν περί 
«Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ» εἶναι: 

I) Ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, 
ἀναπαράγεται τό μύθευμα ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
μετέβη στήν Αἴγυπτο ἤ στήν Ἰνδία ἤ 
στούς Ἐσσαίους, ὅπου μυήθηκε σέ ἐσω-
τεριστικές σχολές γνώσεις, ἀπέκτησε 
ὑπερφυσικές δυνάνεις καί ὅτι τά λόγια 
Του στό Εὐαγγέλιο ἔχουν διπλή ἀνάγνω-
ση, μία ἐξωτερική γιά τό πολύ πλῆθος 
καί μία ἐσωτερική γιά τούς μυημένους. 

II) Γεγονότα καί ἐδάφια τῆς Καινῆς Δι-
αθήκης (λ.χ. Ἰωάν. 9, 1-3, Α΄ Κορ. 15, 46) 
προσάγονται ὡς ἀποδείξεις ἐσωτεριστι-
κῶν διδασκαλιῶν. 

III) Οἱ βαθμίδες κατηχουμένων καί τά 
στάδια προετοιμασίας γιά τό βάπτισμα 
στήν ἀρχαία Ἐκκλησία χρησιμοποιοῦνται, 
ἀπό τίς ἐσωτεριστικές ὁμάδες, ὡς ἀπόδει-
ξη τῶν διαφόρων βαθμῶν μυήσεων, πού, 
δῆθεν, ὑπῆρχαν στήν ἀρχαία Ἐκκλησία. 

IV) Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκκλη-
σιαστικοί συγγραφεῖς παρουσιάζονται 

ὡς μύστες καί κάτοχοι μυστικῆς γνώσης 
πού δέν ἦταν ἐφικτή γιά τούς ἄλλους 
χριστια νούς ἤ μοναχούς. 

V) Ταυτοχρόνως ἡ ἀσκητική καί θε-
ραπευτική μέθοδος τῆς Έκκλησίας, ἔτσι 
ὅπως καταγράφεται στή ζωή καί στά 
ἔργα τῶν ἁγίων, διαστρεβλώνονται κυρι-
ολεκτικά καί παρουσιάζονται ὡς βαθμί-
δες γνώσεως και μυήσεως ἀντίστοιχες μέ 
τίς ἐσωτεριστικές. 

Εἶναι σαφές ὅτι ἡ χρήση αὐτῶν τῶν 
χρι στιανικῶν στοιχείων ἀπό τούς ὀπα-
δούς τοῦ Ἐσωτερισμοῦ οὐσιαστικά ἀπο-
τελοῦν μιά ἄνευ προηγουμένου ἱστορική 
καί θεολογική κακοποίησή τους, στήν 
προ σπάθειά τους νά δομήσουν τό, μέ 
πολ λές ἀναλογίες μέ πρακτικές τῶν ἀρ-
χαίων Γνωστικῶν, ἰδεολόγημα τοῦ χώρου 
περί «Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ». Τό 
δικό μας τελικό σχόλιο εἶναι μία ἀπό τίς 
ἐπι σημάνσεις‒διαπιστώσεις σχετικές μέ 
τόν Ἐσωτερισμό τῆς ΙΘ΄ Πανορθοδόξου 
Συν διασκέψης γιά θέματα αἱρέσεων καί 
Πα ραθρησκείας (2007): «Ἡ ἀπόσταση 
τοῦ Ἐσωτερισμοῦ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 
Χρι στιανική πίστη εἶναι χαώδης!»6.
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ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΝΗΜΗ

Πρωτ. Βασίλειος Χούπης 

Πρωτ. Ἠλία Δροσινοῦ
Ἱερ. Προϊστ. Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀκαδημίας

Ὁ πρωτοπρ. Βασίλειος Χούπης, γόνος 
λευϊτικῆς οἰκογενείας, γεννήθηκε 

στή Βαμβακοῦ Σπάρτης τό 1888. Μετά 
τό πέρας τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν του με-
τέβη στήν Ἀμερική, ὅπου ἤδη εὑρί σκοντο 
οἱ δύο πρεσβύτεροι ἀδελφοί του. Ἐκεῖ 
ἐργάσθηκε μέ σκοπό νά σπουδάσει ἰα-
τρός, ἐπέστρεψε ὅμως, πρίν περατώσει τίς 
σπουδές του, στήν Ἑλλάδα καί σπού δασε 
Θεολογία στό Παν. Ἀθηνῶν, ἀπο φοιτήσας 
τό 1912. Τό 1916 ἐχειροτονήθη διάκονος 
ὑπό τοῦ Μητρ. Ὕδρας Προκο πίου, ἀφοῦ 
προηγούμενως ἐνυμφεύθη τή Χρυσούλα 
Παντολέων, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε δύο 
τέκνα. Τό 1917, ὅπως πλη ροφορούμαστε 
ἀπό τό περιοδικό Ἱερός Σύνδεσμος, ἐξελέ-
γη ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος 
στόν Πειραιᾶ, χει ροτονηθείς πρεσβύτερος 
ὑπό τοῦ Μητρ. Φθιώτιδος Ἰακώβου, κα-
τόπιν ἐντολῆς τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Μη-
τροπόλεως Ἀθηνῶν Εὐθυμίου. Ἀπό τότε 
ἀρχίζει ἡ προσφο ρά του στήν Ἐκκλησία. 
Καταλαμβάνει σταδιακῶς διάφορα ἀξιώ-
ματα. Ἔτσι τοῦ ἀπονέμεται τό ὀφφίκιο 
τοῦ Πρωτοπρε σβυτέρου καί διορίζεται 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πειραιῶς, θέση 
τήν ὁποία κα τέχει μέχρι τό 1936, ὁπό-
τε καί μετατίθε ται στόν Καθεδρικό Ναό 
Ἀθηνῶν. 

Ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρο-
πείας, πού διοικοῦσε τήν ἐποχή ἐκείνη τόν 
Ναό, ὁ π. Βασίλειος ἐπέδειξε ἰδιαίτερη 

φροντίδα γιά τόν ἐσωτερικό διάκοσμο τοῦ 
Ναοῦ. Κατόπιν ἐνεργειῶν του ἀπε τράπη 
ἡ τοποθέτηση μαρμάρινης βάσεως γιά τόν 
Ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο, πράγμα πού θά 
ἐμπόδιζε τίς τελετές καί θά ὑπῆρ χε ἡ ἀνά-
γκη μετακινήσεώς του. Δεῖγμα τῆς ἰδιαίτε-
ρης εὐαισθησίας του γιά τή βυ ζαντινή τέ-
χνη εἶναι ἡ ἀνάθεση, τόν Μάρ τιο τοῦ 1941, 
στόν μεγάλο ἁγιο- γράφο Φ. Κόντογλου 
να φιλοτεχνήσει δύο φορητές εἰκόνες γιά 
χρήση λειτουργική, τοῦ Νυμ φίου καί τῆς 
Ἀναστάσεως. Ἡ ἐγκατάστα ση μικροφώ-
νων συνδέεται μέ τήν προϊ σταμενία του. 
Ἤδη ἀπό τοῦ 1938 ἀπο κτᾶ ὁ Ναός μι-
κρόφωνα, ἐνῶ μεταδίδονται ἀπό τοῦ ρα-
διοφώνου ἡ Θ. Λειτουργία, οἱ Ἀκολουθίες 
τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί οἱ Πα ρακλήσεις 
τῆς Θεοτόκου. Τά μικρόφωνα αὐτά εὑρί-
σκοντο ἐν λειτουργίᾳ ἕως τοῦ 1970. Στόν 
τομέα τῆς Χριστιανικῆς Ἀλ ληλεγγύης, 
γιά τήν ὁποία ἦταν ὑπεύθυ νος καθ᾽ ὅλη 
τή διάρκεια τῆς διακονίας του στόν Κα-
θεδρικό Ναό, ἐπετέλεσε ἄργο ἀξιόλογο. 
Πρῶτος αὐτός εἶχε τήν πρωτο βουλία τῆς 
ἀποστολῆς ἀσθενῶν στό ἐξω τερικό. Ἀλλά 
καί ὡς σύμβουλος τοῦ Ὀρ φανοτροφείου 
Βουλιαγμένης τῆς Ἱ. Ἀρχι επισκοπῆς, βοή-
θησε τά μέγιστα μέ τή θέ σπιση εἰδικῆς εἰ-
σφορᾶς στά Κοιμητήρια τῆς ᾽Αρχιεπισκο-
πῆς Ἀθηνῶν, τῶν ὁποίων εἶχε τή γενική 
ἐποπτεία. Τόν Μάιο τοῦ 1942, κενωθείσης 
τῆς θέσεως τοῦ Προϊ  σταμένου τοῦ Ἱ.Ν. 
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τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ζήτησε ἀπό τόν τότε 
Ἀρχιεπίσκοπο Δα μασκηνό τήν τοποθέτη-
σή του ἐκεῖ. Στήν Ἁγία Εἰρήνη ὑπηρέτησε 
μέχρι τοῦ 1968, ὁπότε καί συνταξιοδοτή-
θηκε.Τήν περίοδο αὐτή μέ ἐνέργειές του, 
λύθηκε ἡ μακρά ὑποφώσκουσα ἀντιδικία 
μεταξύ τοῦ Ἱ.Ν. τῆς Ἁγίας Εἰρήνης καί 
τοῦ Καθεδρικοῦ (τῆς Μητροπόλεως) σχε-
τικῶς μέ τόν Ἐπι τάφιο, τό Δισκοπότηρο 
καί τό Εὐαγγέλιο, τά ὁποῖα εἶχε κληρο-
δοτήσει ὁ εὐεργέτης Ἀλέξιος Πλακίδης. 
Ἐπίσης, μέ τή συγκα τάθεσή του προσαρ-
τήθηκε στήν ἐνορία τῆς Μητροπόλεως τό 
οἰκοδομικό τετρά γωνο πού περικλείεται 
ἀπό τίς ὁδούς Πανδρόσου, Μνησικλέους, 
Μητροπόλεως καί Πλατείας Μητροπόλε-
ως. Στήν Ἁγία Εἰρήνη συλλειτουργοῦσε 
μετά τοῦ τότε διακόνου Μακαρίου, τοῦ 
μετέπειτα Ἀρ χιεπισκόπου Κύπρου, ὁ 
ὁποῖος, μαζί μέ τόν ἀριστερό ἱεροψάλτη, 
κατά τήν περίο δο τῆς Κατοχῆς δίδασκαν 
ἑλληνικά, ἱστο ρία καί ἔκθεση σέ ἀπΌρους 
μαθητές, καθ᾽ ὑπόδειξη τοῦ π. Βασιλείου. 

Ὁ ἐκλεκτός αὐτός λευΐτης ἐπέπρωτο νά 
γευθεῖ τό πικρό ποτήριο τῆς ἐκτελέσεως, 
ὑπό τῶν Γερμανῶν, τοῦ υἱοῦ του Γιάννη, 
φοιτητῆ τῆς Νομικῆς, τήν 8η Σεπτεμβρίου 
1944. Ἡ εἴδηση τοῦ θλιβεροῦ γεγονότος 
τοῦ ἀνακοινώθηκε κατά τόν ἑξῆς τραγικό 
τρόπο. Τήν ὥρα πού ὁδηγοῦσαν τό καμι-
όνι τῶν μελλοθανάτων ἀπό τά κολαστή-
ρια τῆς ὁδοῦ Μέρλιν πρός τό Χαϊδάρι, 
κατεβαίνοντας τήν ὁδό Πανεπιστημίου, ὁ 
Ἰωάννης Χούπης ἔβγαλε τό χέρι του ἔξω 
καί πέταξε στόν δρόμο μιά μικρή ἀσημέ-
νια εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού τοῦ εἶχαν 
δώσει οἱ γονεῖς του, δεμένη σ᾽ ἕνα μανδή-
λι. Κάποιος μικροπωλητής τή βρῆκε καί 
τήν ἐπῆγε στήν Ἁγία Εἰρήνη. Γύρω της 

ἦταν τυλιγμένο ἕνα σημείωμα σέ χαρτί 
ἀπό κονσέρβα καλαμαριῶν πού ἔγραφε: 
«Ὁ εὑρών παρακαλεῖται νά πάῃ τό πα-
ρόν σημείωμα εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας 
Εἰρήνης εἰς τόν ἱερέα Βασ. Χούπην. Εἶμαι 
γιός του και ἐκτελοῦμαι σήμερα 8-9- 
1944. Πατέρα, μανούλα μου, Κούλα μου. 
Νά μέ συγχωρήσετε γιά τήν πίκρα πού 
θά σᾶς ποτίσω. Θέλω νά ζήσετε γιά νά 
ἐκδικηθῆτε καί νά προσεύχεσθε γιά την 
ἀνάπαυση της ψυχῆς μου. Θάρρος, συγ-
γνώμη. Σᾶς φιλῶ Ι. Χούπης». 

Στόν Μητροπολιτικό Ναό εἶχε ὡς συνε-
φημερίους του τόν Π. Στελλάκη, τόν 
Νικό δημο Γραικό, τόν μετέπειτα Μητρο-
πολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας, καί διακό-
νους τούς Φιλόθεο Βατοπεδινό, Τιμόθεο 
Παπαμι χαήλ καί Γαβριήλ Ρεβίθη. Πρωτο-
ψάλτης καί Διευθυντής της χορωδίας ἦταν 
ὁ Ν. Χατζῆς, τόν ὁποῖο διεδέχθησαν τό 
1951 οἱ Σπ. Περιστέρης, ὡς πρωτοψάλτης, 
καί Εὐάγ. Τζελᾶς, ὡς λαμπαδάριος. Στόν 
Ναό ἐπανῆλθε γιά ἐλάχιστο διάστημα 
μετά τήν ἐκλογή ὡς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθην-
πων τοῦ στενοῦ του φίλου Δωροθέου. Γιά 
τίς πολ λαπλές του ὑπηρεσίες στην Ἐκ-
κλησία καί στην πατρίδα, τοῦ ἀπενεμήθη 
ὁ Ἀργυροῦς Σταυρός τῶν Ἱπποτῶν τοῦ 
Τάγματος τοῦ Σωτῆρος. Η παρουσία καί 
ἡ προσφορά τοῦ π. Βασιλείου ἄφησε ἐπο-
χή. Ἡ ὡραία καί μεγαλοπρεπής μορφή 
τοῦ ὄντως ἱε ροφάντου καί μυσταγωγοῦ 
προξενοῦσε ἱεροπρεπέστατη ἀτμόσφαιρα 
κατά τή Θ. Λατρεία. Ἀπήγγελλε ὅλες τίς 
εὐχές των μυστηρίων καί τῆς ἀκολουθίας 
τῶν Θεο φανίων ἀπό μνήμης, ἡ ὁποία κα-
τέπλησσε τό ἐκκλησίασμα καί τήν ὁποία 
διατήρησε μέχρι τέλους τῆς ἱερατικῆς του 
θητείας.
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ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Νίκος Καροῦζος 

Μάριου-Κυπαρίσση Μώρου
Ὑποψ. Δρος Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Α.Π.Θ.

«εἶν᾽ ὁ Ἰησοῦς / τριήμερος ὁλοένα σκάβει τήν Ἱστορία»

Ἡ ἐσχατολογία, ἔχει παρατηρήσει ἡ 
κριτική, εἶναι ἕνας ἀπό τούς βασι-

κούς ἁρμούς τῆς σχέσης Θεολογίας καί 
Λογοτεχνίας, μιά καί στήν τελευταία ἡ 
ἐσχατολογία βρίσκει γόνιμο ἔδαφος γιά 
τήν προβολή ἑνός ὁράματος περί τῶν 
μελλόντων. Μέ τήν ἐσχατολογία, ἄρρηκτα 
συνδεδεμένη μέ τό πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ, θά ἀσχοληθηθοῦμε αὐτή τή φορά, 
ἀρδεύοντας ἀπό τήν πλούσια σέ χριστο-
λογικές ἀναφορές ποίηση τοῦ Νίκου Κα-
ρούζου (1926-1990)˙ ὁ στίχος πού θά μᾶς 
ἀπασχολήσει προέρχεται ἀπό τό «Ποίη-
μα τῆς χαρᾶς» τῆς συλλο γῆς Ἡ ἔλαφος 
τῶν ἄστρων (1962): «εἶν’ ὁ Ἰησοῦς / τρι-
ήμερος ὁλοένα σκάβει τήν Ἱστορία». 

Ἀνάσταση καί Ἱστορία, Χριστός καί 
Χρόνος, Ἐσχατολογία καί Ἱστορία, ὅμοι-
ες πλευρές ἑνός τριγώνου. Ποιός εἶναι, 
λοιπόν, ὁ Χριστός τοῦ στίχου μας; Εἶ-
ναι ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς, ὁ Κύριος τοῦ 
Χρόνου καί τῆς Ἱστορίας, ἐκεῖνος πού, 
μετά τήν Ἀνάστασή του, βαδίζει μαζί μέ 
τόν ἄνθρωπο πρός τά ἔσχατα, σκάβει τήν 
Ἱστορία καί τόν Χρόνο καί φτάνει στόν 
πυρῆνα τους, πού καί πάλι, σέ μία κίνηση 
ἐκκρεμοῦς, εἶναι ὁ Ἴδιος. Στή θε μελιώδη 
μελέτη του, Χριστός καί Χρό νος, ὁ Oscar 
Cullmann θέτει τόν Χριστό στό κέντρο 
(Mitte) τοῦ Χρόνου˙ «ὁ ἴδιος ὁ Χριστός 

εἶναι ὁ καιρός, ὅπου βρίσκει ὁλοκλήρωση 
ὁ προγενέστερος χρόνος καί ὅπου κρίνε-
ται διά παντός ὁ ἐπερχόμενος χρόνος» 
(Gibellini, σ. 317). Στόν ἀντί ποδα τῆς θέ-
σης τοῦ Cullmann, ὁ Rudolf Bultmann θά 
ὀνομάσει τόν Ἰησοῦ «τέλος (Ende) τῆς 
Ἱστορίας». Σύμφωνα μέ τόν τελευταῖο, 
ἡ Καινή Διαθήκη ἀναγγέλει τήν ἔλευση 
ἑνός νέου Χρόνου (neue Zeit), τοῦ ἐσχα-
τολογικοῦ. 

Μ᾽ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἔννοια μποροῦ-
με νά συλλάβουμε ἀρκετά πειστικά τόν 
στίχο τοῦ Καρούζου. Μέ τά λόγια του 
Bulltmann, «ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι 
ἐσχατολογικό γεγονός ὄχι ὡς ἕνα τετε-
λεσμένο συμβάν, ἀλλά ὡς ἐκεῖνος πού 
μᾶς ἀπευθύνεται στό ἑκάστοτε παρόν» 
(Bultmann, σ. xix). «Ὁλοένα» θά γρά ψει 
ὁ Καροῦζος˙ ἕνα εἰς τό διηνηκές σκάψιμο 
τῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία πλέον ἀλλάζει πε-
ριεχόμενο καί προοπτική. Το ποθετημένη 
στό μέσον πρωτολογίας καί ἐσχατολο-
γίας, εἶναι τό στάδιο πρίν τόν «ἄχρονο 
χρόνο τῆς “ὀγδόης ἡμέρας”» (Πατρῶνος, 
σ. 9), στό ὁποῖο μᾶς εἰσάγει ὁ ἀναστη-
μένος Ἰησοῦς. Εἶναι Αὐτός πού σκάβει 
ἕνα διαρκές παρόν, ἕνα «νῦν», ἕως ὅτου 
ἀγγίξει τά ἔσχατα. Στήν Ἱστο ρία καί 
Ἐσχατολογία τοῦ Bultmann διαβάζου-
με: «τό νόημα τῆς Ἱστορίας βρίσκεται 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Rudolf Bultmann, Ἱστορία καί Ἐσχατολογία. Ἡ αἰωνιότητα 
ὡς παρόν, μτφ. Ἀλέξανδρος Κοσματόπουλος, εἰσ. Παντελής Καλαϊτζίδης, Ἀθήνα: Ἴνδικτος 2008. Os-
car Cullmann, Χριστός καί Χρόνος. Χρόνος καί Ἱστορία στή ζωή τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ, 
μτφ. Σάββας Ἀγουρίδης, Ἀθήνα: Ἄρτος Ζωῆς 1980. Rosino Gibellini, Ἡ Θεολογία τοῦ Εἰκοστοῦ 
Αἰώνα, μτφ. Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντής, Ἀθήνα: Ἄρτος Ζωῆς 2002. Γεώργιος Π. Πατρῶνος, «Ἀπό τήν 
πρωτολογία στή “λειτουργική ἐσχατολογία”», Θεολογία 2/2014, σ. 7-33.

στό ἑκάστοτε παρόν, καί ὅταν τό παρόν 
ἐκλαμβάνεται ἀπό τή χριστια νική πίστη 
ὡς ἐσχατολογικό παρόν, τότε τό νόημα 
τῆς ἱστορίας πραγματώνεται» (Bultmann, 
σ. xxix). 

Ἱστορία καί ἄνθρωπος δέν μποροῦν νά 
μήν ἰδωθοῦν μαζί˙ ὁ ἱστορικός χρό νος εἶ-
ναι ὁ ἀνθρώπινος χρόνος. Ἀγωνίες, φόβοι, 
λύπες, χαρές, ὅλα ἐκφράζονται μέ ὅρους 
χρονικούς: «χτές», «σήμερα», «αὔριο». 
Ἡ σήμερον, ὅμως, ὡς αὔριον καί ὡς 
χθές, γιά νά θυμηθοῦμε καί τόν Ἀντρέα 
Ἐμπειρίκο, σημαίνει χρό νο ἐσχατολογι-
κό, χρόνο προσαρμοσμέ νο στήν τροχιά 
τῆς Ἀνάστασης, Χρόνο πού τείνει στόν 
μή Χρόνο, πού ἀγγίζει τό ἄπειρο τῆς 
ἀχρονίας. Παρατηροῦμε ἤδη μία ἰσχυρή 
μετατόπιση, ὄχι τυχαῖα, ἀπό τήν ἀρχαι-
οελληνική καί τήν ἑβρα ϊκή σκέψη: ἡ χρι-
στιανική θεολογία τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία 
ἐκφράστηκε μέ μεγά λη ἐνάργεια στά 
ἔργα τοῦ Jean Daniélou, εἰσάγει τίς ἔννοι-
ες τοῦ γεγονότος τῆς ἐνσάρκωσης στόν 
ἀντίποδα τῆς ἀρχαι οελληνικῆς ἀντίληψης 
περί ἐπανάληψης, τῆς προόδου (ἀπό τήν 
Παλαιά στήν Και νή Διαθήκη), ἀλλά καί 

τοῦ τέλους, τῶν ἐσχάτων. Ἀπό τή στιγ-
μή τῆς ἐνσάρκω σης, γιά τόν Daniélou, ἡ 
ἀνθρωπότητα πορεύεται πρός τό τέλος, 
μέ τή διπλή σημασία τῆς λέξης, πρός τήν 
ὁλοκλή ρωση καί τήν πληρότητα. «Ἡ σχέ-
ση μεταξύ παρόντος καί μέλλοντος», γρά-
φει ὁ Rosino Gibellini, «στή γραμμή τῆς 
“ἐσχατολογίας πού ἔχει ἀρχίσει”, γιά τήν 
ὁποία τό τέλος τῆς ἱστορίας ἐκκινεῖ ἀπό 
τό γεγονός τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ Χριστοῦ 
καί τή μυστηριακή-ἱερουργική πράξη τῆς 
Ἐκκλησίας» (Gibellini, σ. 240). Ἕνα «τέ-
λος», τοῦ ὁποίου ὁδοδείκτης γίνεται ὁ 
Χριστός πού βγαίνει ἀπό τόν τάφο. 

Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού οἱ ποι-
ητές, μέ τό ὀξύτερον, κατά τόν ποιητή, 
βλέμμα τους, συνέλαβαν λεπτές πτυχές 
τῆς Θεολογίας. Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζει 
σίγουρα ἡ περίπτωση τοῦ Νίκου Κα-
ρούζου, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει μέσα σ’ ἕναν 
μόνο στίχο, μέ τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα, 
τή σχέση τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν Ἱστορία, τήν 
ὁποία ἐπανασημασιοδοτεῖ καί κατευθύ-
νει, «σκάβει» μέσα της, καθιστώντας την 
ἕνα διαρκές παρόν, στό ὁποῖο καλούμα-
στε νά μετάσχουμε συν-βαδίζοντας.



Τεῦχος 5ον 47Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2020

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ζαμπίας Ἀγριμάκη
Ἱστορικοῦ - Δρος Νεοελληνικῆς Φιλολογίας

π. Ἀντώνιος Πινακούλας, Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Κυριακοδρόμιο Αποστό-
λων, [Βιβλιοθήκη τοῦ Κηρύγματος, 7], Ἀθήνα: Ἄρτος Ζωῆς 2019, 450σ. 

Μία νέα συλλογή κηρυγμάτων, αὐτή τή φορά σέ ἀποστολικές περικοπές, παρα-
δίδει στούς ἀναγνῶστες ὁ π. Ἀντώνιος Πινακούλας˙ ἔχουν προηγηθεῖ, στίς ἐκδ. Ἐν 
πλῷ, Ο σπόρος που έπεσε στο δρόμο (2006), Το πηγάδι και η πηγή (2008) καί Το 
αλάτι της γης (2014). Τό βιβλίο διαιρεῖται σέ δύο μέρη: στό πρῶτο περιλαμβάνονται 
τά κηρύγ ματα στίς ἀποστολικές περικοπές τῶν Κυριακῶν, ἀπό τήν πρώτη Κυριακή 
μετά τήν Πεντηκοστή μέχρι τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Πάσχα - ἐκτός ἀπό ὁρισμέ-
νες Κυριακές (Γ´-ΙΒ´, ΙΔ´, ΙΕ´ κ.ἄ.), τῶν ὁποίων τήν ἀπουσία ἐξηγεῖ ὁ συγγραφέας˙ 
στό δεύτερο μέρος, περιλαμβάνονται τά κηρύγματα στίς ἀποστολικές περικοπές τῶν 
Κυριακῶν πού συμπίπτουν μέ γιορτές. Στήν εἰσαγωγή του, ὁ συγγραφέας διακρίνει 
τά κηρύγ ματα στόν Ἀπόστολο ἀπό τά κηρύγματα στό Εὐαγγέλιο, μέ κριτήριο τό 
περιεχόμενο τῶν ἀντίστοιχων περικοπῶν, τίς ἱστορικές συνθῆκες καί τήν ἐν γένει 
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα. 

Γεώργιος Π. Πατρῶνος. Ἡ θεολογία τῆς χαρᾶς στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα: 
Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2020, 198σ. 

Ἡ νέα μελέτη τοῦ Γ.Π. Πατρώνου ἀποτελεῖται ἀπό ἐκτενῆ Εἰσαγωγή, ὅπου πα-
ρουσιάζεται ἡ ἔννοια τῆς χαρᾶς στή φιλοσοφία καί σέ ἄλλες παραδόσεις (Ἐσσαῖοι, 
ἀποκαλυπτική γραμματεία κ.ἄ.), καί τρία κεφάλαια, πού πραγματεύονται, ἀντίστοι-
χα, τό λεξιλόγιο τῆς χαρᾶς στήν ΚΔ, τή χριστιανική χαρά στό ἱστορικό παρόν, καί 
τήν ἐσχατολογική ἔννοια τῆς χαρᾶς. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τή διδασκαλία τῆς 
χαρᾶς στήν ΚΔ, καταφέρνοντας νά μεταγγίσει στόν σαφῆ λόγο του τή λεπτή συγκίνη-
ση τοῦ βιώματος τῆς χαρᾶς, πού, ὅσο κι ἄν στόν σύγχρονο κόσμο ἀποτελεῖ ζητούμενο, 
γιά τόν Χριστιανισμό εἶναι ὀργανικά συνδεδεμένο με τήν ἐνδυνάμωση τῆς ἀγάπης. 

Βιβλία πού λάβαμε - Νέες Κυκλοφορίες 
Δημήτρης Σ. Φερούσης, Κύριλλος καί Μεθόδιος. Οἱ Ἕλληνες Μακεδόνες ἱεραπό-

στολοι ἀπό τή Θεσσαλονίκη, Ἀθήνα: Ἀποστολική Διακονία 2020 (γ´ ἔκδ. ἐπηυξημένη 
καί ἀναθεωρημένη) 

Ἐπιστολή τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων πρός τούς ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης κατά 
τό 1821, τρίγλωσση ἔκδοση. Ἀθήνα: Ἀποστολική Διακονία 2020 

2021. Πάνθεον τοῦ 1821, Ἡμεροδείκτης, ἐπιμ. Πανιερ. Μητρ. Φαναρίου κ. Ἀγαθάγ-
γελος, Ἀποστολική Διακονία 2020



Τεῦχος 5ον48 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2020

Ἡ ἀγορά τῶν Ἀθηνῶν, ἐπιχρωματισμένη 
ξυλογραφία, ἀντίγραφο ἔργου τοῦ Dodwell 
(πιθ. 1831-1845)

ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΑ

Περί μηναίων ἀποδοχῶν
Πρωτ. Γεωργίου Βαμβακίδη

Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρ. Ἱ.Μ. Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου
Ἀντιπροέδρου Ι.Σ.Κ.Ε. 

Σέ συνέχεια μέ τά προηγούμενα τεύ-
χη τοῦ Ἐφημερίου, ἐξακολουθοῦμε καί 
ἀπό τό παρόν τεῦχος τήν ἐνημέρωση 
πρός τούς ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φούς μας συμπρεσβυτέρους σχετικά μέ 
τίς μηνιαῖες ἀποδοχές τῶν Κληρικῶν. 
Στά προηγούμενα τεύχη παρουσιάσαμε 
τίς ἀποδοχές κληρικῶν πού ἀνήκουν στίς 
Μισθολογικές Κατηγορίες ΥΕ καί ΔΕ, 
στήν τωρινή στήλη θά δημοσιεύσουμε ἐν-
δεικτικά μηνιαία ἀποδοχή κληρικῶν πού 
ἀνήκουν στή Μισθολογική Κατηγορία 
ΤΕ καί, σύν Θεῷ στό ἑπόμενο τεῦχος θά 
ὁλοκληρώσουμε τή σχετική ἐνημέρωση 
μέ τή Μισθολογική Κατηγορία ΠΕ. 

Ἐνδεικτικά, λοιπόν, Κληρικός ἀνήκων 
στήν ΤΕ Μισθολογική Κατηγορία μέ συ-
νεχῆ ὑπηρεσία τριάκοντα (30) ἐτῶν λαμ-
βάνει τό Μισθολογικό Κλιμάκιο 14 τῆς 
ὡς ἄνω Μισθολογικῆς Κατηγορίας καί 
οἱ ἀποδοχές του ἔχουν ὡς ἑξῆς: Βασι-
κός Μισθός 1.752,00€, ἐάν ὑπηρετεῖ σέ 
λεγόμενη προβληματική ἤ παραμεθόριο 
περιοχή λαμβάνει καί τό ἐπίδομα τῶν  

100,00€. Ἐάν ἔχει ἀνήλικα τέκνα ἤ τέ-
κνα πού φοιτοῦν καί εἶναι κάτω τῶν 24 
ἐτῶν, λαμβάνει καί τό σχετικό ἐπίδο-
μα τῶν 50,00 ἤ 100,00€, ἀνάλογα γιά 
πόσα τέκνα λαμβάνει τό ὡς ἄνω ἐπίδο-
μα. Σύνταξη Δημοσίου 233,54€, ΤΕΑΔΥ 
60,19€, Ὑγειονομική Περίθαλψη 79,64€ 
καί Ὑγειονομική περίθαλψη 4,63€. Γε-
νικό Σύνολο ἀκαθαρίστων ἀποδοχῶν 
2.230,00€. Οἱ μηνιαῖες κρατήσεις ἔχουν 
ὡς ἑξῆς: Ἀποστολική Διακονία (περιοδ. 
Ἐκκλησία) 9,26€, Εἰσφορά Ἀλληλεγγύης 
2% 37,04€, Σύνταξη Δημοσίου 116,86€, 
ΤΕΑΔΥ 60,19€, ΤΠΔΥ-ΤΠΟΕΚΕ 70,08€, 
ΤΠΔΥ-ΤΠΟΕΚΕ εἰδική εἰσφορά 1% 
18,52€, Ὑγειονομική Περίθαλψη 39,82€, 
Ὑγειονομική Περίθαλψη 7,41€, Εἰδι-
κή Εἰσφορά Ἀλληλεγγύης 10,84€, ΦΜΥ 
154,33€, Σύνταξη Δημοσίου 233,54€, 
ΤΕΑΔΥ 60,19€, Ὑγειονομική Περίθαλψη 
ΟΠΑΔ 79,64€, Ὑγειονομική Περίθαλψη 
ΟΠΑΔ 4,63€. Γενικό Σύνολο Κρατήσεων 
902,35€. Καθαρές ἀποδοχές 1.327,65€ 
(2.230,00-902,35 =1.327,65€).



Προτείνουμε:

Καθημερινά:

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

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

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

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

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