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Πρόλογος

Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας πρόσφατα ἐπικαιρο-
ποίησε τὸ πρόγραμμα προπτυχιακῶν σπουδῶν, τὸ ὁποῖο ἐτέθη σὲ ἐφαρ-

μογὴ ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2013-2014. Βασικὸς στόχος τοῦ νέου προγράμ-
ματος εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ἔτσι ὅπως αὐτὴ καταγρά-
φεται στὶς πηγές, ἔντυπες καὶ χειρόγραφες, καὶ ὁ διάλογος μὲ τὴ σύγχρονη 
κοινωνία.  Ἡ  Ὀρθόδοξη Θεολογία βρίσκεται σήμερα σὲ ἕνα σταυροδρόμι, 
στὸ ὁποῖο συντέμνονται οἱ ποικίλες καὶ ἀξιόλογες προσπάθειες ποὺ κατεβλή-
θησαν κατὰ τὸν 20ὸ αἰῶνα καὶ ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν πορεία τῆς  Ὀρθοδοξίας στὸν 
21ο αἰῶνα.

Σταθμὸς τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν ἀναμφίβολα ἦταν ἕνα τυπικὸ πατριαρ-
χικὸ γράμμα τοῦ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμία Γ´, τὸ ὁποῖο ἔμελ-
λε νὰ χαράξει τὴν πορεία ἑνὸς ὁράματος, ποὺ καθόρισε ἔκτοτε πολλαπλῶς τὶς 
ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις καὶ συνάμα τὴ θεολογικὴ ἀναζήτηση. Πρόκειται γιὰ 
τὴν ἐγκύκλιο ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς πατριάρχες καὶ τοὺς ἀρχιεπισκόπους τῶν 
Αὐτοκεφάλων  Ἐκκλησιῶν ποὺ ἀπεστάλη τὴ 12η Ἰουνίου 1902. Στὸ συγκεκρι-
μένο γράμμα ἀναδεικνυόταν ὡς πρῶτο θέμα ἄμεσης ἀνάγκης ἡ ἐν ἀγάπῃ συ-
νάντηση τῶν  Ὀρθοδόξων  Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς συν εργασίας τους 
πρὸς ἄρση τῆς ἐσωστρέφειας, ἐνῶ παράλληλα χαρασσόταν ἕνα ἁδρὸ πλαίσιο 
τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. Περαιτέρω, εἰδικότερα, ἡ ἐπιστολὴ στρεφόταν 
περὶ τρία ἀντικείμενα: τὴν ἄμυνα κατὰ τῆς ἐκκοσμικεύσεως ποὺ ἦταν ἀπόρ-
ροια τοῦ Διαφωτισμοῦ, τὴν πιθανὴ ἀναπροσαρμογὴ τοῦ ἡμερολογίου καὶ τοῦ 
πασχαλίου καὶ τέλος τὴν προσέγγιση μὲ τοὺς ἄλλους χριστιανοὺς καὶ τὴν 
ἀναγκαιότητα ὑπάρξεως ἑνιαίας γραμμῆς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν διὰ πανορθοδόξων διασκέψεων. Ἐδῶ ἀκριβῶς συλλαμβάνεται ἡ 
ἰδέα τῆς συγκλήσεως οἰκουμενικῆς συνόδου, ἑνὸς ἀγνοημένου γιὰ πάνω ἀπὸ 
χίλια χρόνια θεμελιώδους ἐκκλησιολογικοῦ θεσμοῦ, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὴ 
καθεαυτὴ ἡ σύνοδος θὰ δώσει λύσεις σὲ χρονίζοντα προβλήματα, κυρίως καὶ 
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κατ’ ἐξοχὴν τότε στὸ θέμα τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, καὶ θὰ ἀνοίξει τὶς πύλες τῆς 
συστηματικῆς ἔρευνας τῆς θεολογικῆς μας ταυτότητας.  Ἡ ἰδέα μίας πανορ
θόδοξης (οἰκουμενικῆς) συνόδου ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ συστηματικὴ μελέτη 
τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ γιὰ ἀνάδειξη τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, τῶν 
κανονικῶν θεσμῶν καὶ τῆς λειτουργικῆς πράξεως.  Ἔτσι οἱ μελέτες ποὺ ἐκπο
νήθηκαν κατὰ τὸν 20ὸ αἰῶνα εἶναι μία πολύτιμη παρακαταθήκη γιὰ τὸ  μέλλον.

Στὴν ἐκπνοὴ τοῦ 20οῦ αἰῶνα ὁ μεγάλος βυζαντινολόγος sir Steven Run
ciman, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1994, «ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴ φθίνουσα κατά
σταση τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀποτελμάτωση τοῦ χριστιανισμοῦ στὰ πρόθυρα 
τῆς τρίτης χιλιετίας μ.Χ.», ἐξέφρασε τὴν ἀγωνία του μὲ τὴν ἑξῆς προφητικὴ 
δήλωση: «Ἀπὸ τὶς μεγάλες ἱστορικὲς  Ἐκκλησίες στὸν ἑπόμενο αἰώνα θὰ ἐπι
βιώσει μόνο ἡ Ὀρθόδοξη, γιατὶ δὲν θὰ ἀποτινάξει τὴν ἰδέα ὅτι ἡ θρησκεία 
εἶναι μυστήριο». Τὴν ἴδια δήλωση ἐπανέλαβε τὸ φθινόπωρο τοῦ 2000, λίγο 
πρὶν τὴν τελευτή του, σὲ μία συνέντευξη ποὺ εἶχε δώσει μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
τελευταίας ἐπίσκεψής του στὸ Ἅγιο Ὄρος.

Καθ᾽ ὅλο τὸν 20ὸ αἰῶνα συντελέστηκε ἡ συνάντηση τῆς Ὀρθόδοξης Θεο
λογίας μὲ αὐτὴ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, μὲ πολὺ θετικὰ ἀποτελέ
σματα, τὰ ὁποῖα συνέβαλαν οὐσιαστικὰ καὶ στὴν κατανόηση τῆς ὀρθόδοξης 
αὐτοσυνειδησίας. 

Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς, λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς θεολογικὲς ζυμώσεις τοῦ 
ἄμεσου παρελθόντος, ἔθεσε στὸ πρόγραμμα προπτυχιακῶν σπουδῶν καὶ τὸ 
σεμιναριακὸ μάθημα: Θεολογία καὶ σύγχρονος κόσμος, μὲ σκοπὸ τὴ μελέτη 
τῶν προοπτικῶν τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας στὸ σύγχρονο κόσμο συναφῶς 
μὲ ὅσα παραλάβαμε ἀπὸ τὴν κειμενική μας παράδοση.

Σὲ αὐτὸν τόν τόμο περιέχονται εἴκοσι τέσσερεις μελέτες ποὺ ἀναφέρονται 
στὸν ποιμαντικὸ λόγο, στοὺς θεσμούς, στὴν κοινωνικὴ προσφορὰ καὶ παρου
σία τῆς  Ἐκκλησίας καὶ σὲ φλέγοντα ἠθικὰ ζητήματα. Συμμετέχουν πέντε κα
θηγητὲς τοῦ τομέα «Δίκαιο, Ὀργάνωση, Ζωὴ καὶ Διακονία τῆς  Ἐκκλησίας». 
Ὁ ἀνὰ χεῖρας τόμος ἀποβλέπει πρωτίστως στὴν κατάρτιση τῶν φοιτητῶν ποὺ 
θὰ παρακολουθήσουν τὸ συγκεκριμένο μάθημα.

Μάρτιος 2014 Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος
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ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 13

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γκίκας
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Εἰσαγωγὴ

Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ καὶ σήμερα, ὅπως πάντοτε, τὸν χῶρο 
ὅπου πραγματώνεται ἡ ἀληθὴς κοινωνία. Εἶναι ὁ τόπος ὅπου φανερώ-

νεται μὲ τὸν πιὸ φιλάνθρωπο καὶ ἁπτὸ τρόπο ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ νὰ παραμεί-
νει ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, ὄχι γιὰ νὰ τοὺς κρίνει ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς δώσει 
τὸ κριτήριο τῆς ἐπιλογῆς γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωή τους· «τὰ ἄνω ζητεῖτε, τὰ ἄνω 
φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς»1.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἐπιδιώκοντας τὴ βελτίωση τῆς ποιότητας τῆς 
ζωῆς του, παρασύρεται πρὸς τὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα παρέ-
χονται μὲ πληθωρικὸ τρόπο. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ συμβάλλει τόσο ἡ 
τεχνολογία ὅσο καὶ τὸ πολιτικοοικονομικὸ σύστημα, τὰ ὁποῖα προβάλλουν 
ὡς ποιότητα ζωῆς, στὴ σύγχρονη ἐκκοσμικευμένη κοινωνία, τὸ δικαίωμα 
καὶ τὴν ἀπαίτηση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀπολαμβάνει, παραχρώμενος ἐνίοτε, τὰ 
ὑλικὰ ἀγαθὰ (ὑπερκατανάλωση) ἢ τὶς ὑπηρεσίες, ποὺ κυρίως ἀπευθύνονται 
στὴ σωματική του ἱκανοποίηση.

Πρέπει βέβαια νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ συμμετοχὴ στὴν κατανάλωση ὑλικῶν 
ἀγαθῶν ἀπαιτεῖ καὶ ἀντίστοιχη οἰκονομικὴ δυνατότητα, τὴν ὁποία δὲν ἔχουν 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ γεμίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ ἕνα ἀκατάσχετο 
ἄγχος γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ εἰσοδήματός του, ποὺ τὸν ὁδηγεῖ στὸν ἐπιμερισμὸ 
τῆς καθημερινότητας σὲ νόμιμες ἢ παράνομες δραστηριότητες πρὸς ἐπίτευξη 
τοῦ ποθουμένου, μὲ συνέπεια τὸν κατακερματισμὸ τῆς προσωπικότητάς του. 

  1. Κολ. 3, 1-2.



14 ΠΡΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Περιορίζει λοιπὸν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τὴν ἔννοια τῆς ποιότητας ζωῆς στὸ 
πλαίσιο αὐτὸ καὶ αὐτοεγκλωβίζεται σ’ αὐτὸν τὸν περιορισμό.  Ἔτσι συμβαίνει 
τὸ ἑξῆς παράδοξο· ἐνῶ ὁ δείκτης τῆς ποιότητας αὐτῆς τῆς ζωῆς ἀνεβαίνει, 
ὁ ἄνθρωπος δὲν μένει εὐχαριστημένος, συνεχῶς ἀναζητεῖ περισσότερα καί, 
ἀντὶ νὰ εἶναι εἰρηνικός, ζεῖ στὴ μόνωση καὶ τὴ μελαγχολία ποὺ τοῦ δημιουργεῖ 
ἕνα τεράστιο κενό.

Ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἔχει λόγο ὑπάρξεως στὴ σύγχρονη κοινωνία, πρέπει 
νὰ προβάλλει τὸν αἰώνιο λόγο τοῦ ἱδρυτῆ της καὶ νὰ ταυτίζεται μὲ τὴ βούλη-
ση καὶ τὴ διδασκαλία του· στὴν πραγματικότητα νὰ γίνεται ἕνα μαζί του. Οἱ 
ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ ἔβλεπαν ἐνώπιόν τους τὸν Θεάνθρωπο, 
ποὺ στὸ πρόσωπό του ἐνσαρκώνονταν «ξένον ἄκουσμα» καὶ «ξένον θέαμα»2. 
Ἡ προσωπικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ λόγος του προκαλοῦσαν τὸν θαυ-
μασμό, τὴν ἔκπληξη καὶ τὴ διαπίστωση τῆς διαφορετικότητος ἀπὸ ὅ,τι ἦταν 
συνηθισμένο ἕως τότε. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸν ἔβλεπαν καὶ τὸν ἄκουαν ἀνα-
φωνοῦσαν· «οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος»3, 
«οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν»4. 

Ἡ παρουσία τῶν λειτουργῶν τῆς  Ἐκκλησίας ἰδιαίτερα σήμερα πρέπει νὰ 
ἔχει ἐμφανῆ αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά. Εἶναι ἀνάγκη νὰ παρέχει στὸ πλήρωμα 
τῶν πιστῶν εἰρήνη, χαρά, ἐλπίδα καὶ προοπτική, γιὰ ἕναν ἀγώνα πρὸς τελεί-
ωση καὶ ἀναγωγὴ πρὸς τὰ οὐράνια καὶ αἰώνια ἀγαθὰ τῆς πίστεώς τους. Ἡ 
ἀπαίτηση τῆς πληρώσεως τῶν προϋποθέσεων, καθὼς αὐτὲς περιγράφονται 
στὰ κείμενα τῶν Πατέρων καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ μελέτησαν προσωπικὰ 
καὶ ἐβίωσαν ὀντολογικὰ τὸ μυστήριο τῆς ἱερωσύνης, καθίσταται ἐπιτακτικὴ 
καὶ καθοριστική.

Ἡ ζωὴ τοῦ κληρικοῦ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κοσμεῖται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα 
ποὺ τὴ διαφοροποιοῦν ἢ θὰ πρέπει νὰ τὴ διαφοροποιοῦν ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ διδασκάλου Χριστοῦ πρὸς τοὺς μαθη-
τές του ὅτι τοὺς ἐξέλεξε ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ παραμείνουν 
ἐκτὸς τοῦ κόσμου5 παραμένει τὸ ἀσφαλὲς κριτήριο γιὰ τὴν ὑπαρξιακὴ στάση 

  2. Πρβλ. Στιχηρὸν τῶν αἴνων Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
  3. Ἰω. 7, 46.
  4. Μάρκ. 2, 12. Βλ. καὶ Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ὁμιλητική, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 27.
  5. «εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστὲ ἀλλ’ 
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τῶν ποιμένων μέχρι σήμερα. Αὐτὴ ἡ στάση πρέπει νὰ διακατέχει τὸν ἱερω-
μένο, γιατὶ ταυτίζεται μὲ τὸ ἱερατικὸ ἦθος, καὶ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐμφανὴς 
καὶ πρακτικὰ στὸν καθημερινό του βίο. Δὲν μπορεῖ ὁ κληρικὸς νὰ ἀγνοεῖ καὶ 
νὰ συγχέει τὰ ὅρια ποὺ θὰ τὸν περιφρουρήσουν ἀπὸ τὸν συσχηματισμὸ καὶ 
τὴν κοσμικὴ ἀλλοτρίωσή του. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐκπέσει ἀπὸ τὸν προορισμό 
του, ποὺ εἶναι ἡ ἐξαγγελία τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ 
ἐκφράζεται μὲ τὸ φρόνημα τοῦ κόσμου τούτου. Ἀντίθετα ἡ νοοτροπία του καὶ 
ἡ πορεία του πρέπει νὰ εἶναι ἑστιασμένη στὰ ἔσχατα, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐμπνέει 
καὶ νὰ κατευθύνει καὶ τὸ ποίμνιό του πρὸς τὴν ἑτοιμασία τῶν ἐσχάτων. Δὲν 
ἀφίσταται τῆς εὐθύνης γιὰ τὴ γνώση καὶ τὴν κατανόηση τῶν προβλημάτων 
τοῦ ποιμνίου του, ἀλλὰ μὲ προσοχὴ ἐποπτεύει τὴν κατάσταση τῶν πιστῶν, 
γιὰ νὰ εὐαγγελισθεῖ μὲ ἀποφασιστικότητα τὸ μήνυμα τῆς ἀληθείας ἀπαλλαγ-
μένο ἀπὸ τὸ κοσμικὸ φρόνημα6.

Ὁ ἱερέας καλεῖται νὰ γίνει δείκτης καὶ ἐνσαρκωτὴς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ προκύπτει ὡς ἀποτέλεσμα τῆς μυστικῆς πνευ-
ματικῆς ἐμπειρίας, ποὺ βιώνεται ὡς καρπὸς τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς συνεχοῦς 
προσπαθείας γιὰ τὴ συνεχὴ πνευματικὴ βελτίωση καὶ πρόοδο, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ψυχοσωματικὴ καθαρότητα τῆς ζωῆς του. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περάσει ἀπα-
ρατήρητη ἡ πνευματικὴ πτωχεία, ὅσο καὶ ἂν παρουσιάζεται μιὰ ἔντονη δρα-
στηριοποίηση κοινωνικῆς ἐργασίας καὶ προσφορᾶς. Οἱ πιστοί, ἰδιαίτερα στὶς 
μέρες μας, ἀναζητοῦν στοιχεῖα ποὺ θὰ τοὺς συγκινήσουν καὶ θὰ τοὺς ὁδηγή-
σουν στὴν ἀναγέννηση καὶ τὴ σωτηρία. Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ὄχι σπάνια 
ἕνα ἔργο φορτισμένο μὲ τὴν ἐξωστρέφεια καὶ τὴν προβολὴ ἀποτυγχάνει σὲ 
σχέση μὲ τὴν ἀπαυγάζουσα ἐσωτερικὴ πνευματικότητα, ποὺ χαρακτηρίζει μυ-
στικὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος7. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἱερέας πρέπει 
νὰ διακατέχεται ἀπὸ μία αἴσθηση εὐθύνης καὶ νὰ ὑποφέρει καὶ νὰ θυσιάζεται, 

ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος», Ἰω. 15, 19. Πρβλ. 
ἐπίσης Ἰω. 17, 6-26.

  6. Πρβλ. Ἀρχιμ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ᾨδὴ ὑπὲρ τοῦ Ἀγαπητοῦ, ἐκδ. Εὐεργέτιδος, Ἱερὰ Ἀνδρῴα 
Κοινοβιακὴ Μονὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Μαζίου, ἐν Μεγάροις 1998, σσ. 127-214, ὅπου 
ἐκτενὴς ἀναφορὰ περὶ τῆς πνευματικότητος καὶ τῆς προσωπικότητος τοῦ ἱερωμένου.

  7. Πρβλ. Ἀρχιμ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΖΑΝΗ,  Ἐρεθίσματα ἱερατικῆς αὐτογνωσίας, ἔκδ. Ἱ. 
Μ. Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, 1991, σσ. 28-29, 35.
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κατὰ τὸ κυριακὸ λόγιο, γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ8. Γεγονὸς ποὺ θὰ τὸν ὠθήσει 
νὰ γίνει ἑστία πνευματικότητας καὶ μετάδοσης τῆς θείας χάριτος στοὺς ἐγγὺς 
καὶ στοὺς μακράν9. Σὲ ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ ἡ  Ἐκκλησία τὸν κατέστησε ὁδηγὸ 
καὶ φροντιστὴ ἀλλὰ καὶ διάκονο. Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι γεμάτο μὲ δυσκολίες καὶ 
πολλὲς φορὲς καὶ ὁ ἴδιος νιώθει τὴν τραχύτητα τοῦ ἀγώνα καὶ τὸ μεγάλο 
βάρος τῆς ἱερατικῆς εὐθύνης.  Ὅταν ὅμως προσανατολίσει σωστὰ τὰ βήματά 
του καὶ προσβλέπει στὴν ἐν Χριστῷ ζωή, τότε ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ γίνεται γι’ 
αὐτὸν ὅ,τι ἐπαγγέλλεται ὁ εὐαγγελικὸς λόγος· «ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ 
τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν»10.

Γιὰ τὸν κληρικὸ πλοῦτος εἶναι ἡ καρποφορία τῶν ἀρετῶν, ἡδονὴ εἶναι ἡ 
σωφροσύνη, ἀπόλαυση εἶναι ἡ αὐτάρκεια καὶ εὐφροσύνη ἡ προκοπὴ τοῦ ποι-
μνίου του11. Ὅποιος ἐκ τῶν κληρικῶν ἔχει ἀντίθετες ἐπιδιώξεις καὶ μὲ ὑπερή-
φανους λογισμοὺς καυχᾶται γιὰ τὴν ἱερωσύνη του αὐτὸς ἐν τοῖς πράγμασι 
ὑποτιμᾶ τὴν ἀξία τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος καὶ ἐν πολλοῖς γίνεται ἱερόσυλος. 
Ὁ κληρικὸς λοιπὸν ποὺ ἀποβάλλει κάθε κοσμικὸ φρόνημα γίνεται ἄξιος διά-
δοχος τῶν ἀποστόλων καὶ ἐμφορούμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καθίσταται 
«ἀνάκτορον σωφροσύνης, ἑστία φρονήσεως, ἀκρόπολις ἀνδρείας, μητρόπο-
λις δικαιοσύνης, ταμεῖον φιλανθρωπίας, τέμενος ἡμερότατον καί, συλλήβδην, 
πασῶν τῶν ἀρετῶν θησαυρός»12.

Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅτι παρατηρεῖται μία χαρακτηρι-
στικὴ ἀντιδραστικότητα στὴ συμπεριφορὰ ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας πρὸς 
τοὺς κληρικούς, παρόμοια μὲ ἐκείνη τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ.  Ἔτσι οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ συνιστοῦσαν τὸ κατεστημένο τῆς ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς, συμπερι-
λαμβανομένου καὶ τοῦ ἱερατείου, καλλιέργησαν ἕνα φθόνο πρὸς τὸ πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ καὶ προσπάθησαν μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν κατηγορήσουν ἢ 

  8. Ἰω. 10, 11 «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων».
  9. Πρβλ. Ἐφεσ. 2, 17.
10. Ματθ. 11, 30.
11. Πρβλ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ, Παύλῳ πρεσβυτέρῳ, III, 154, PG 78, 1012B.
12. Πρβλ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ, Διδύμῳ πρεσβυτέρῳ, V, 28, PG 78, 1341A: «αἰδὼς μὲν 

ὀφθαλμοῖς κατώκει, πειθὼ δὲ ἐν χείλεσι, σοφία δὲ ἐπὶ γλώσσης· καὶ αὐτάρκεια μὲν ἐν 
γαστρί, ἐγκράτεια δὲ ἐν τοῖς μετὰ γαστέρα καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, πασῶν σχεδὸν τῶν 
ἀρετῶν κοινὸν ἦν ταμιεῖον καὶ ἐνδιαίτημα».
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νὰ τὸν διαβάλουν, βλέποντας ὅτι ὁ λαός, καταυγαζόμενος ἀπὸ τὸ φῶς τῶν 
λόγων του, τὸν ἀκολουθοῦσε στὴ νέα λυτρωτικὴ πορεία, τὴν ὁποία χάραζε 
μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὸ ἦθος ποὺ προσκόμιζε ἀνάμεσά τους. Ὁ δυναμικὸς 
προφητικὸς λόγος τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀκατανόητος γιὰ τὸν ἐγκλωβισμένο 
στὴ θρησκευτικότητα καὶ τὴ θεωρούμενη ὡς παράδοση τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου  
Ἰουδαῖο. Ἡ θρησκειοποίηση διαπιστώνεται ἐπίσης καὶ σήμερα, κάθε φορὰ 
ποὺ μία παρόμοια στάση ἐκφράζεται πρὸς τοὺς διαδόχους τοῦ Κυρίου κληρι-
κοὺς καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, μὲ ριζοσπαστικοὺς τρόπους καὶ μεγάλη 
θυσία, προσπαθοῦν νὰ προσφέρουν ἐναλλακτικὸ λόγο πρὸς τὸν σύγχρονο 
ἄνθρωπο καὶ κυρίως πρὸς τὸν χριστιανὸ προκειμένου νὰ «ποιήσῃ εὐθείας 
τὰς τρίβους»13 τῆς ἐν Χριστῷ πορείας του. Ἀκόμη καὶ κάποιοι ποὺ θέλουν 
νὰ ὀνομάζονται «παραδοσιακοὶ» ἀντιδροῦν καὶ καταδικάζουν αὐτὴ τὴν προ-
σπάθεια τῆς ἀνανέωσης καὶ τῆς ἐνεργοποίησης τῆς παράδοσης, ἡ ὁποία δὲν 
πρέπει νὰ προβάλλεται ὡς μουσειακὴ παρακαταθήκη ἀλλὰ ὡς ἐνεργὸς λόγος 
καὶ δύναμη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς14. Δυσκολεύονται στὴν πρόσληψη τῶν 
ἐχόντων «χρείαν ἰατροῦ» καὶ περιορίζονται στοὺς «ἰσχύοντες»15. Στενεύουν 
ἔτσι τὰ ὅρια τῆς  Ἐκκλησίας καὶ λησμονοῦν τὴν οἰκουμενικότητά της καὶ τὸν 
τελικό της σκοπό16.

Παράλληλα διαπιστώνεται καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση μερίδος τοῦ κλήρου, ἡ 
ὁποία, πέραν τῆς ἀρνητικῆς κριτικῆς ποὺ εἰσπράττει ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας, δίδει ἀφορμὲς γιὰ συστηματικὴ ἀρνητικὴ προπαγάνδα καὶ ἀπὸ 
μέρους τῶν κοσμικῶν μὲ στόχο τὴν κατασυκοφάντηση καὶ τὴν ἀπαξίωσή του. 
Κατὰ συνέπεια ὑπάρχει ἀνάγκη ἀποστολικῆς ἱερατικῆς παρουσίας, ἡ ὁποία 
θὰ γίνει ὁ καταλύτης γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ διεργασία τῆς συνάντησης τοῦ 
κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου μὲ τὸν σύγχρονο διχασμένο ἄνθρωπο.

13. Πρβλ. Ἠσ. 40, 3. Ματθ. 3, 3.
14. Περὶ τῆς «παραδόσεως» ὡς ἐννοίας τοῦ περιεχομένου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ τῆς 

διαχρονικότητάς της βλ. σχετ. ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανικὴ Ἠθικὴ Ι, ἐκδ. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 81-88, 182-183, 187-200, 209-218, 265-268. Ἐπίσης στοῦ 
ἰδίου, Πρόσωπο καὶ θεσμοί, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1997, στὸ κεφάλαιο «Ὑπέρβα-
ση τοῦ φονταμενταλισμοῦ», σσ. 79-98. Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Μεθοδολογικὰ 
Πρότερα τῆς Ποιμαντικῆς, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 34, 46.

15. Ματθ. 9, 12.
16. «Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης, κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν καὶ τῆς 

φωνῆς μου ἀκούσουσιν καὶ γενήσεται μία ποίμνη εἷς ποιμήν», Ἰω. 10, 16.
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Ἐφ’ ὅσον ἡ ποιμαντικὴ διακονία εἶναι «ἐπιστήμη ἐπιστημῶν καὶ τέχνη 
τεχνῶν»17, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς θεράπο-
ντές της τὴν πορεία τῆς προσωπικῆς, κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατόν, τελειώ-
σεως ἰχνηλατώντας τὸ φρόνημα τῆς  Ἐκκλησίας18. Οἱ ἱερεῖς ποὺ καλοῦνται νὰ 
ὑπηρετήσουν τὴν Ἐκκλησία προέρχονται ἀπὸ τὰ μέλη της, τοὺς πιστούς της. 
Εἶναι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μεγάλωσαν καὶ ἀναπτύχθηκαν στὴ σύγχρονη κοι-
νωνία καὶ ἔλαβαν πείρα τῶν ἐπιδράσεων ποὺ τὸ περιβάλλον ἐξασκεῖ σὲ κάθε 
ἄνθρωπο19. Εἶναι φορεῖς θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα χαρα-
κτηρίζουν τὴν προσωπικότητά τους καὶ ἀντίστοιχα ἐκδηλώνονται κατὰ τὴν 
ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς πιστοὺς ἢ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ ἀποτελοῦν προ-
ϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔμπνευση, πρόοδο καὶ ἀνάπτυξη ἢ τὴν καταδίκη καὶ ἀπο-
τυχία τοῦ ἔργου τους. Αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ ἀπόδειξη ὅτι δὲν ἦλθε ἡ ὥρα τῶν ἐσχά-
των καὶ ὅτι ἡ  Ἐκκλησία πορεύεται κατευθυνομένη καὶ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπο 
πρὸς τὴν ἐρχομένη βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ ποιμένες της βρίσκονται καὶ οἱ 
ἴδιοι σὲ πορεία ἀναζητώντας καὶ οἱ ἴδιοι τὴ σωτηρία τους μέσω τοῦ μυστηρίου 
τῆς  Ἐκκλησίας20. Εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχουν προβλήματα σὲ αὐτὴ τὴν ἔμπο-
νη ἀνάβαση, διότι ἡ τρεπτὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου καθὼς καὶ ἡ ψυχοσωματικὴ 
ὑπόστασή του γίνονται ἀφορμὲς γιὰ πτώσεις ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀναστάσεις. 

Ἡ πηγὴ κάθε γνώσεως καὶ σοφίας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἡ  Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι τὸ δοχεῖον ἐντὸς τοῦ ὁποίου φυλάσσεται ὡς παρακαταθήκη 
ὅλος αὐτὸς ὁ θησαυρός, ὁ ὁποῖος παραμένει ὡς κληρονομία ὅσων μὲ προ-
αίρεση καὶ ζῆλο ἀποδεχθοῦν τὴν υἱοθεσία τῶν τέκνων τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν.

17. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος Β́ , Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς, ιστ́ , PG 35, 
425 A: «τῷ ὄντι γὰρ αὕτη μοι φαίνεται τέχνη τις εἶναι τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, 
ἄνθρωπον ἄγειν, τὸ πολυτροπώτατον ζῶον καὶ ποικιλότατον». 

18. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ὅπ.π., 480Β: «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶ τον, εἶτα καθᾶραι· σοφισθῆναι, 
καὶ οὕτω σοφίσαι· γενέσθαι φῶς καὶ φωτίσαι· ἐγγίσαι Θεῷ, καὶ προσαγαγεῖν ἄλλους· 
ἁγιασθῆναι καὶ ἁγιάσαι· χειραγωγῆσαι μετὰ χειρῶν, συμβουλεῦσαι μετὰ συνέσεως».

19. Βλ. σχ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ,  Ἐγχειρίδιο Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσ-
σαλονίκη 2007, σσ. 41-52 ὅπου ἀναπτύσσεται ὁ ρόλος τῶν ἐπιδράσεων τοῦ περιβάλλο-
ντος στὴ διαμόρφωση τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀνθρώπου.

20. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ ἱερωσύνης. Λόγος Γ΄, PG 48, 643· «Διὸ χρὴ τὸν ἱερωμένον 
ὥσπερ ἐν αὐτοῖς ἑστῶτα τοῖς οὐρανοῖς μεταξὺ τῶν δυνάμεων ἐκείνων οὕτως εἶναι καθα-
ρόν». Πρβλ. ἐπίσης ὅπ.π., «τὴν γῆν οἰκοῦντες καὶ ἐν ταύτῃ ποιούμενοι τὴν διατριβὴν τὰ 
ἐν οὐρανοῖς διοικεῖν ἐπετράπησαν».
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Κάθε μέλος τῆς  Ἐκκλησίας, κληρικὸς ἢ λαϊκός, κάτοχος παιδείας ἢ ἀπαί-
δευτος, εἶναι δυνάμει φορέας τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐφ’ ὅσον διὰ 
τοῦ βαπτίσματος «συνετάγη τῷ Χριστῷ»21. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωή, δηλαδὴ οἱ 
δωρεὲς τῆς χάριτος καὶ ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν διὰ τῆς ἀσκήσεως, δίδουν 
στὸν πιστὸ μοναδικὲς δυνατότητες, οἱ ὁποῖες ἀξιοποιοῦνται ἀπὸ τὸν ἴδιο καί, 
παράλληλα, ἀποτελοῦν σημεῖα ἀναφορᾶς καὶ στήριξης ἐκείνων ποὺ σχετίζο-
νται μαζί του.

Τὸ σῶμα τῆς  Ἐκκλησίας, ποὺ συναποτελεῖται κατὰ τὴ διάκριση τῶν μελῶν 
της ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, εἶναι ὁ χῶρος στὸν ὁποῖο πραγματώνεται 
αὐθεντικὰ ἡ ὑψηλὴ κλήση τοῦ κάθε προσώπου νὰ προσφέρει ὡς εὐχαριστία 
στὸ Θεὸ τὴ σύμπασα κτίση. Ἰδιαίτερα ὁ κληρικός, διὰ τῆς κλήσεως καὶ τῆς 
κλίσεώς του στὴν ὑπηρεσία τῆς  Ἐκκλησίας, γίνεται ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἐμπνευστὴς 
αὐτῆς τῆς πράξεως, ὡς ὁ μυσταγωγὸς τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως, ὅπου 
ὁμολογοῦμε· «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πά-
ντα»22.

Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ἀπὸ τὸν σύγχρονο κληρικὸ εἶναι νὰ ἐπιδείξει ἕνα 
εὐχαριστιακὸ καὶ ἀσκητικὸ πνεῦμα. Αὐτὰ τὰ δύο συμβαδίζουν, ἡ εὐχαριστία 
καὶ ἡ ἄσκηση. Σὲ ἕνα πεπτωκότα κόσμο, ὅπου πλεονάζει ἡ ἁμαρτία23, δὲν 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀποτελεσματικὴ εὐχαριστιακὴ πράξη χωρὶς αὐταπάρνηση. 
Γιὰ νὰ γίνει ἡ προσφορὰ εὐχαριστία ἀπαιτεῖται ἄσκηση. 

Ἄσκηση βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ μόνον ἕνα σύνολο κανόνων γιὰ νη-
στεία καὶ ἕνας ἀριθμὸς «γονυκλισιῶν» ποὺ γίνεται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προ-
σευχῆς, ἂν καὶ αὐτὰ ἔχουν τὴ θέση τους στὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα. Ἀσκητισμὸς 
σημαίνει μιὰ τάση αὐτοπεριορισμοῦ, κενωτικῆς ἁπλότητας στὸν συνολικὸ 
τρόπο ζωῆς, μιὰ θέληση νὰ διακρίνουμε, καὶ ὡς ἐκκλησιαστικὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ 
ὡς μέλη αὐτοῦ τοῦ σώματος, ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦμε καὶ σὲ αὐτὸ 
ποὺ χρειαζόμαστε. Τὸ γεγονὸς ὅτι θέλω κάτι δὲν σημαίνει αὐτομάτως ὅτι ἔχω 
τὸ δικαίωμα νὰ τὸ ἀποκτήσω24. Αὐτὸ εἶναι ἕνα μάθημα ποὺ οἱ καταναλωτικὲς 
κοινωνίες σὲ ὅλο τὸν κόσμο δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ διδαχθοῦν. Ἀσκητισμὸς σημαί-

21. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Προβαπτισματικὲς τελετές.
22. Λειτουργία Χρυσοστόμου, Εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς.
23. Πρβλ. Ρωμ. 5, 20.
24. Πρβλ. Ά  Κορ. 6, 12. 10, 23.
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νει ἕνα πνεῦμα ἐπώδυνης θυσίας, μιᾶς θυσίας ποὺ ἀποτελεῖ τὴν «ἐλλείπουσα 
διάσταση» στὴ σύγχρονη ἀντίληψη γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸν κόσμο.

Στὴν Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ὑπῆρχε ἡ ἠθικὴ ὑποχρέωση καὶ ἡ πνευματικὴ 
ἀνάγκη «οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς 
ἀρέσκειν»25.  Ἐπειδὴ ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσμίκευσης ἦταν πάντοτε παρὼν στὰ 
μέλη τῆς  Ἐκκλησίας, προέκυψε ἡ διακονία τῆς προστασίας καὶ τῆς καθοδη-
γήσεως τῶν ἀσθενῶν τῇ πίστει ἀδελφῶν ἀπὸ τοὺς πιὸ ὥριμους καὶ σταθεροὺς 
καὶ κυρίως ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἐντολὴ καὶ παραχώρηση τοῦ 
Θεοῦ ἀνέλαβαν ρόλο πνευματικοῦ ὁδηγοῦ.  Ὅμως, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἱερεῖς ἔχουν 
αὐτὴ τὴν ἀνάγκη, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρχει ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν κλη-
ρικῶν στὸ πλαίσιο τῆς ἀλληλοστηρίξεως τῆς πορείας καὶ τῆς διακονίας τους.

Τὰ ἀσκητικὰ παλαίσματα, ὅσων ἐπέλεξαν τὴν κατὰ Χριστὸν φιλοσοφία 
ὡς τρόπο ζωῆς, γίνονται ἡ κλίμακα μὲ τὴν ὁποία ὁ φθαρτὸς καὶ ἁμαρτωλὸς 
ἄνθρωπος ἀποκτᾶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τὴν κάθαρση καὶ τὴν κατὰ θεία παρα-
χώρηση τελειότητα. Αὐτὴ δίδει τὴ δυνατότητα στοὺς ἁγίους ἀσκητὲς νὰ ἀπο-
κτοῦν τὸν ρόλο τοῦ συμβούλου καὶ τοῦ στηρικτῆ τῶν ἀδυνάμων ἐν τῷ κόσμῳ 
χριστιανῶν. Εἶναι ἀμέτρητες οἱ φορὲς ποὺ οἱ κοσμικοὶ κατέφευγαν στὴν ἔρη-
μο καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ πείρα καὶ ἐμπειρία φῶς ὁδηγητικὸ γιὰ τὸν 
πνευματικό τους ἀγώνα καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος, ἑρμηνεύοντας τὴν γνωστὴ ἀποστολικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὰ 
«μωρὰ τοῦ κόσμου»26, ἀπευθυνόμενος πρὸς κάποιο συγκλητικὸ ὀνόματι Πτο-
λεμαῖο, γράφει στὴν πρώτη του ἐπιστολή: «Τοσαύτην χάριν ὁ Θεὸς καὶ πρὸ 
τοῦ αἰῶνος τοῦ μέλλοντος τοῖς μοναχοῖς ἐδωρήσατο, ὥστε τούτους μὲν μὴ 
θέλειν τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν, μήτ’ ἐπιθυμεῖν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ παντοίων ἀξι-
ωμάτων, ἀλλὰ καὶ κρύπτεσθαι πολλάκις καὶ σπουδάζειν μᾶλλον λανθάνειν 
τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὸ ἐγκαταμίξαι ἑκουσίως ἑαυτοὺς τοῖς εὐτελέσι καὶ ἐξου-
δενωμένοις τῶν ἀδελφῶν· πολλοὺς δὲ μεγιστᾶνας καὶ πᾶσαν τὴν ἐν κόσμῳ 
ἀξίαν, εἴθ’ ἑκουσίως, εἴτ’ ἀβουλήτως διά τινος περιστάσεως προσφεύγειν τοῖς 
ταπεινοῖς μοναχοῖς καὶ λυτροῦσθαι μὲν κινδύνων θανατηφόρων, σωτηρίας 
δὲ καὶ προσκαίρου καὶ αἰωνίου τυγχάνειν. Ἡ γὰρ θεία πρόνοια συνωθεῖ τοὺς 

25. Ρωμ. 15, 1.
26. Ά  Κορ. 1, 27.
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δυνάστας, ἑκόντας τε καὶ ἄκοντας, προσφεύγειν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ σῴζε-
σθαι»27.

Παρουσιάζεται λοιπὸν ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἀδιάψευστη ἀρχή, ὅτι ἡ σοφία τοῦ 
Θεοῦ ἐπιλέγει τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τὰ ταπεινὰ καὶ ἐξουθενημένα, 
γιὰ νὰ καταισχύνει τοὺς σοφοὺς καὶ νὰ ταπεινώσει τοὺς ὑπερηφάνους28.  Ὄχι 
βέβαια γιὰ νὰ ἐξουθενώσει ἢ νὰ ἀπαξιώσει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλὰ γιὰ 
νὰ ὁδηγηθεῖ κάθε ἄνθρωπος πρὸς τὴν σωτηρία.  Ἔτσι οἱ ταπεινοὶ καὶ κρυπτό-
μενοι μοναχοὶ γίνονται πνευματικοὶ καθοδηγητὲς στοὺς ἄρχοντες καὶ τοὺς 
σοφοὺς τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴ σοφία τοῦ Θεοῦ. Γίνονται φωτει-
νοὶ σηματοδότες στοὺς ἀπροσανατόλιστους κοσμικούς, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν 
τὸν σωστὸ δρόμο πρὸς τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ29.

Διαπιστώνεται ἱστορικὰ ὅτι ἀνέκαθεν οἱ μεγάλοι πνευματικοὶ στύλοι 
ἦταν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι στήριζαν καὶ ἐνδυνάμωναν ὅσους καθημερινὰ ὑπόμε-
ναν «τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας» ἐργαζόμενοι στὸν ἀμπελώνα τοῦ Χριστοῦ30. 
Παντὸς βαθμοῦ ποιμαίνοντες κληρικοὶ κατέφευγαν εἴτε στὴν ἔρημο, γιὰ 
νὰ συναντήσουν μεγάλους ἀσκητὲς καὶ ἁγίους, εἴτε σὲ ἐμπειρότερους ἀπὸ 
αὐτοὺς κληρικούς, γιὰ νὰ ζητήσουν συμβουλὲς καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν προσω-
πική τους βελτίωση ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴ διακονία τους πρὸς 

27. Πτολεμαίῳ συγκλητικῷ, Ι, 1, PG 79, 81A.
28. Πρβλ. Ά  Κορ. 1, 27-28: «τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς κα-

ταισχύνῃ καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ 
ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα 
καταργήσῃ».

29. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρομε μερικὲς περιπτώσεις τέτοιας ἐπικοινωνίας ἀπὸ τοὺς βίους ἁγίων. 
Ὅσιος Εὐθύμιος (20 Ἰανουαρίου) καὶ βασίλισσα Εὐδοκία, ὅσιος Σάββας (5 Δεκεμβρί-
ου) καὶ  Ἰουστινιανός, ἅγιος Μεθόδιος (14  Ἰουνίου) καὶ εἰκονομάχος Θεό φιλος, ὅσιος 
Δανιὴλ Στυλίτης (11 Δεκεμβρίου) καὶ αὐτοκράτωρ Λέων Μακέλλης, ὅσιος Ἀθανάσιος 
Ἀθωνίτης (5 Ἰουλίου) καὶ Νικηφόρος Φωκᾶς - Ἰωάννης Τσιμισκῆς, ὅσιος Σάββας Σερβίας 
(14 Ἰανουαρίου) καὶ αὐτοκράτωρ Θεόδωρος Λάσκαρις, ὅσιοι Ἰωσὴφ καὶ Νικήτας κτίτο-
ρες τῆς Νέας Μονῆς Χίου (20 Μαΐου) καὶ Κωνσταντίνος Μονομάχος, ὅσιος Λάζαρος 
Γαλησιώτης (7 Νοεμβρίου) καὶ Κωνσταντίνος Μονομάχος, ὅσιοι Παῦλος Λατρηνὸς (15 
Δεκεμβρίου) καὶ βούλγαρος βασιλιᾶς Πέτρος, ὅσιος Μάξιμος Καυσοκαλύβης (13 Ἰανου-
αρίου) καὶ  Ἰωάννης Καντακουζηνὸς - Ἰωάννης Παλαιολόγος, ὅσιος Κύριλλος Φιλεώτης 
(2 Δεκεμβρίου) καὶ οἰκογένεια Κομνηνῶν κ.ἄ.

30. Ματθ. 20, 12.
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τοὺς ἀνθρώπους. Πλῆθος ἀναφορῶν ἀπὸ τὰ συναξάρια τῶν ἁγίων μᾶς πλη-
ροφορεῖ γιὰ τὴν πράξη αὐτή31.

Ἡ ἡσυχία, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἡ διηνεκὴς ἄσκηση ἔδιναν 
τὶς προϋποθέσεις τῆς θέας τοῦ Θεοῦ32. Αὐτὸ τοὺς καθιστοῦσε φορεῖς τῆς θεί-
ας ἐμπειρίας, πράγμα μεταδιδόμενο καὶ πρὸς ὅσους ἐρωτοῦσαν νὰ μάθουν γι’ 
αὐτό. Πολλὲς φορὲς μὲ ἀνταλλαγὴ ἐπισκέψεων ἢ μὲ ἀλληλογραφία μεταδιδό-
ταν αὐτὴ ἡ διδασκαλία καὶ γινόταν κτῆμα τῶν ἐνδιαφερομένων.

Ἡ δι’ ἐπιστολῶν ἐπικοινωνία, γνωστὴ ἀνέκαθεν στὴν  Ἐκκλησία καὶ ὄχι 
μόνον, θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς «ποιμαντικὴ δι’ ἀλληλογραφίας»33. 
Μία συνήθεια πολὺ προσφιλὴς στοὺς ποιμένες, κυρίως ἐκείνους οἱ ὁποῖοι 
ἀποσύρονταν στὴν ἔρημο καὶ οἱ ὁποῖοι ὕστερα ἀπὸ τὰ ἀσκητικά τους πα-
λαίσματα, γινόμενοι δοχεῖα τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μετέδιδαν 
μὲ ἐπιστολὲς τὶς πνευματοκίνητες συμβουλές τους πρὸς κάθε ἕναν ὁ ὁποῖος 
ἦταν ἕτοιμος νὰ τὶς δεχθεῖ. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα «ποιμαντικῆς δι’ ἐπι-
στολῶν» εἶναι ὁ ἀββᾶς Νεῖλος. Μάλιστα ἡ προθυμία, μὲ τὴν ὁποία ἀνταπο-
κρίνεται στὴν διακονία αὐτή, δηλώνεται ἀπὸ τὸν ἴδιο στὴν ἀπάντηση πρὸς 
κάποιον σπουδαῖο συγκλητικό, ἀποδέκτη ἐπιστολῶν του· «Πολλάκις μὲν 
γράφειν σοι παρασκευάζεις, δυσωπῶν τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, οὐ γὰρ δὴ ἐγὼ 
πρὸς τοῦτό γε ὀκνηρός»34.

Ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ζεῖ καὶ ἀναπτύσσει τὸ ἔργο του ὁ ἅγιος Νεῖλος εἶναι 
τὸ τέλος τοῦ 4ου ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰώνα, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ ἀντλοῦνται 
ἀπὸ τὸ ἔργο του. Ὁ ἴδιος ὑπῆρξε μοναχὸς πιθανότατα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀγκύ-
ρας καὶ συνδεόταν ἢ ἦταν μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Εἶναι σύγχρονος τῶν Πρόκλου, Παλλαδίου, Μάρκου τοῦ ἐρημίτου,  Ἰσιδώρου 

31. Βλ. σχετικὰ ὀνόματα στοὺς βίους τῶν ἁγίων· Μέγας Ἀθανάσιος - Μέγας Ἀντώνιος - 
ὅσιος Παῦλος Θηβαῖος, ἁγία Μελάνη - ὅσιοι Νητριῶται  Ἠφαιστίων, Παμβώ, Σεραπίων, 
ὅσιος Ἀρσένιος - πατριάρχης Θεόφιλος, ὅσιος  Ἰωαννίκιος - ἅγιος Μεθόδιος πατριάρχης, 
ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλύβης - πατριάρχης  Ἱεροσολύμων Χρύσανθος κ.ἄ.

32. Εὐεργετινός, τόμος Δ́ , Ὑπόθεσις Ε΄, Περὶ ἡσυχίας, Ἀθῆναι 1980, σσ. 87-135.
33. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων εἶναι γνωστὲς οἱ Ἐπιστολὲς ποὺ ἀπευθύνουν οἱ ἴδιοι 

πρὸς τὶς νεοϊδρυθεῖσες Ἐκκλησίες ἢ σὲ πρόσωπα ὑπεύθυνα γιὰ τὴν διαποίμανση τῶν 
πιστῶν. Περισσότερα γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Ἐπιστολογραφία βλέπε σχετικὰ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩ
ΜΑΔΑΚΗ, Βυζαντινὴ Ἐπιστολογραφία, Εἰσαγωγή, Κείμενα, Κατάλογος Ἐπιστολογράφων, 
Ἀθῆναι 1955, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

34. Πτολεμαίῳ συγκλητικῷ, Ι, 2, PG 79, 81B-84A.
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τοῦ Πηλουσιώτου. Καταγράφεται μεγάλη γραμματολογικὴ φιλολογία ἀπὸ 
Πατρολόγους ἐρευνητὲς περὶ τῆς ταυτότητος τοῦ ἀββᾶ Νείλου. Ἡ ἔρευνα δὲν 
ἔχει καταλήξει ἀπόλυτα καὶ μὲ βεβαιότητα σὲ ἱκανὰ συμπεράσματα.  Ἐκεῖνο 
τὸ ὁποῖο προκύπτει ἀπὸ τὰ γνήσια ἢ νόθα συγγράμματα ποὺ τοῦ ἀποδίδονται 
συνηγορεῖ στὴ θεωρία περὶ ὑπάρξεως δύο προσώπων μὲ κοινὸ ὄνομα, κοινὴ 
καταγωγὴ ἀλλὰ διαφορετικὸ τόπο δράσεως35.

Στὴν ἐργασία μας δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε γραμματολογικὰ περὶ τοῦ ἁγίου 
Νείλου, ἀλλὰ θὰ ἀσχοληθοῦμε κυρίως μὲ τὸ ὕψος τῆς διδασκαλίας ποὺ ἀνα-
πτύσσει ὁ ἀββᾶς Νεῖλος στὰ συγγράμματά του, τὰ ὁποῖα καὶ ἀποδεικνύουν 
τὴν πνευματικότητα καὶ τὴν ἐμπειρία τοῦ ἁγίου πατρός. Ἔχουν διασωθεῖ 
ἀρκετὰ συγγράμματα ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Νείλου. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν 
χαρακτηριστεῖ ὡς γνήσια καὶ κάποια ὡς νόθα. Ἡ γραμματολογικὴ ἔρευνα ἔχει 
ἀποδείξει ὅτι τὸ ἀναμφίβολα γνήσιο ἔργο του εἶναι ἡ συλλογὴ τῶν ἐπιστολῶν 
του, ἡ ὁποία χωρίζεται σὲ τέσσερα βιβλία μὲ συνολικὰ 1060 ἐπιστολές.

Οἱ ἐπιστολὲς αὐτὲς ἀπευθύνονται σὲ πρόσωπα κά θε κοινωνικῆς τάξεως, 
ἡλικίας, ἐπαγγέλματος καὶ φύλου, τὰ ὁποῖα ζοῦν κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ καὶ εἴτε 
εἶναι ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήσεις τους πρὸς τὸν Ἀββᾶ, εἴτε ἀποτελοῦν κατηχή-
σεις καὶ διδασκαλίες του, πρὸς ἀγαπητὰ πρόσωπα, ἀπὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν 
πνευματική τους προκοπή. Ὁ Ἅγιος ἀπευθύνεται ἐπίσης μὲ τὶς ἐπιστολές του 
πρὸς ἀγάμους κληρικοὺς στὸν κόσμο, στοὺς ὁποίους ἐπισημαίνει ὅτι δὲν πρέ-
πει νὰ λησμονοῦν τὴ μοναχική τους ἰδιότητα ἀλλὰ νὰ μετέρχονται μοναχικὴ 
ζωὴ κοσμούμενη ἀπὸ τὸν μοναχικὸ κανόνα καὶ τὸ φρόνημα τῆς ἀσκήσεως 
καὶ τῆς τελειώσεως. Δὲν διστάζει νὰ καταδικάσει, μὲ διάκριση, ἀνάρμοστες 
συμπεριφορὲς ἐπισκόπων καὶ ἀνωτέρων κληρικῶν ἀνακαλώντας τους στὴν 
τάξη καὶ δίδοντάς τους κανόνα διορθώσεως.

Προκύπτει ἔτσι, μετὰ ἀπὸ μία ἐνδελεχὴ ἐπιλογή, ἕνα corpus 245 ἐπιστολῶν, 
οἱ ὁποῖες ἀπευθύνονται πρὸς κληρικοὺς τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς ἱερωσύνης 

35. Βλέπε σχετικὴ Βιβλιογραφία στοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, τ. 
Γ΄, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 226-237, AllAN CAmeRoN, «A Quotation from S. Nilus of 
Ancyra in an Iconodule Tract», The Journal of Theological Studies, New Series, Vol. 27, 
oxford 1976, σ. 128-131, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «The Authenti city of the letters of Nilus of Ancyra», 
στὸ Greek-Roman and Byzantine Studies, Vol. 17, Duke University-Durham-North Caro-
lina, 1976, σσ. 181-196, (πρωτοπρεσβυτέρου) Γεωργίου Δράγα, «Ὑπόμνημα τῆς Ἑλλη-
νικῆς ἐκδόσεως» PG ὑπὸ ἱερέως  Ἰωάννου Διώτη, τ. 79, Ἀθῆναι 1988, σσ. ζ΄-ιδ΄.
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ἀλλὰ καὶ σὲ κατώτερους κληρικούς. Στὸ περιεχόμενο τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν 
μπορεῖ κανεὶς νὰ διαπιστώσει τὴν ἀγωνία τοῦ ἀσκητοῦ γιὰ τὴν ποιότητα τῶν 
κληρικῶν, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὴ σωστὴ ἐπιλογὴ τῶν ὑποψη-
φίων, τὴν ποιότητα τῆς κλίσεώς τους, ἀλλὰ καὶ τὴν τελειότητα καὶ τὴν πνευ-
ματικὴ ζωή, ποὺ πρέπει νὰ ἐπιδιώκει κάθε κληρικός, προκειμένου νὰ εἶναι 
κατάλληλος γιὰ τὴ διακονία τοῦ ποιμνίου του.  Ἐπισημαίνει ὅτι ἡ πνευματικὴ 
ζωὴ δὲν εἶναι μόνον ὑπόθεση τῶν μοναχῶν ἢ τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου, ἀλλὰ 
εἶναι καθῆκον κάθε χριστιανοῦ καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ ἀναλαμβάνουν νὰ 
γίνονται καθοδηγητὲς τῶν ἄλλων ἢ τοὺς ἀνατίθεται ἡ οἰκονομία τῶν μυστη-
ρίων στὴ διακονία τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Τὸ εὐαγγέλιο εἶναι τὸ ἴδιο 
καὶ γιὰ τοὺς μοναχοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κούς36. Ἡ τελείωση εἶναι ὁ στόχος τῆς ζωῆς κάθε πιστοῦ καὶ κυρίως τῶν ποι-
μένων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ παράδειγμα καὶ εἶναι οἱ λύχνοι ποὺ τίθενται ἐπὶ 
«τὴν λυχνίαν»37 καὶ ἀποτελοῦν τὸ φῶς ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς πιστοὺς στὸν Χριστὸ 
καὶ στὴν θέωση. Ταυτίζεται ἡ διδασκαλία του μὲ τὶς γνῶμες τῶν πρὸ αὐτοῦ 
ἁγίων Πατέρων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἱεροῦ Χρυσοστόμου περὶ ἱερω-
σύνης, ὅτι γιὰ νὰ φωτίσεις πρέπει πρῶτα νὰ φωτισθεῖς, γιὰ νὰ καθάρεις πρέ-
πει πρῶτα νὰ γίνεις ὁ ἴδιος καθαρός38.  Ἐπίσης ἡ ἐμπειρία ποὺ προέρχεται ἀπὸ 
τὴν ἀσκητικὴ πρακτικὴ καὶ τὴν νηπτικὴ ἐργασία του ἐκφράζεται στὶς ἐμπε-
ριστατωμένες ἀπαντήσεις-συμβουλὲς ποὺ δίνει στοὺς κληρικοὺς ἀποδέκτες 
τῶν ἐπιστολῶν του, προκειμένου νὰ τοὺς ἐμπνεύσει τὸ ἀθλητικὸ ἀγωνιστικὸ 
πνεῦμα ποὺ πρέπει νὰ τοὺς διακρίνει στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν παθῶν. Ἡ ἀνύ-
στακτη περιφρούρηση τῆς καρδιᾶς προβάλλεται ὡς προϋπόθεση γιὰ νὰ μὴ 
παρασύρεται ἀπὸ τὶς προκλήσεις καὶ τοὺς πειρασμοὺς τῆς ζωῆς στὸν κόσμο39. 

36. Bλ. σχετικοὺς προβληματισμοὺς στοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ,  Ἡ νοερὰ προσευχή.  Ἔκφρα-
ση ἀληθοῦς λατρείας Θεοῦ [Σειρά: Κανονικὰ καὶ Λειτουργικά], ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσα-
λονίκη 2006, σσ. 179-180. Πρβλ. Μαρκ. 13, 37.

37. Ματθ. 5, 15. Μάρκ. 4, 21. Λουκ. 8, 16. 11, 33. Πρβλ. ἐπίσης ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ, Δο-
σιθέῳ, Ι, 32, PG 78, 201C: « Ἅπτει λύχνον ὁ Θεὸς ἱερέα, καὶ τίθησιν ἐπὶ λυχνίας τῆς ἑαυτοῦ 
φωτοφόρου καθέδρας, ἵν’ ἐξαστράπτῃ φωτισμὸν τῇ  Ἐκκλησίᾳ καὶ δογμάτων καὶ πράξε-
ων σκότους ἀπηλλαγμένων· ὅπως ὁρῶντες οἱ λαοὶ τὰς ἀκτῖνας τῆς ζωτικῆς λαμπηδόνος, 
πρὸς ἐκείνας εὐθύνονται καὶ τὸν Πατέρα τῶν φώτων δοξάζωσιν».

38. Πρβλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος Β́ , Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς Πόντον φυγῆς, PG 35, 480B 
καὶ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ ἱερωσύνης Λόγος B́ , PG 48, 633.

39. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ἀόρατος Πόλεμος, κεφ. ΙΔ́ , Περὶ τῆς πνευματικῆς εἰρήνης τῆς 
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Ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὸν Ἅγιο ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἡσυχία τοῦ ἐσωτερικοῦ κό-
σμου τοῦ ποιμένα, προκειμένου νὰ γίνει διακριτικὸς καὶ ἀποτελεσματικὸς 
στὴν ποιμαντική του διακονία.

Διδάσκει τὰ ὀφέλη καὶ τὴν χρησιμότητα τῆς ἀγρυπνίας, τῆς προσευχῆς καὶ 
τῆς ἄσκησης, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, στὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ κληρικοῦ. 
Θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῆς πορείας γιὰ τὸν φωτισμὸ τοῦ νοῦ καὶ τὴν κά-
θαρση τῆς καρδίας.

Ἕνα χαρακτηριστικὸ στὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Νείλου ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα 
ἔργα του εἶναι ἡ λιπαρὴ γνώση καὶ χρήση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Δὲν ἀναπτύσ-
σει δικές του θεωρίες ἀλλὰ ἀναφερόμενος σὲ γεγονότα τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς 
Καινῆς Διαθήκης δίδει παραδείγματα πρὸς μίμηση.  Ἔχει μία ἐξέχουσα ἱκανό-
τητα καὶ ἑρμηνευτικῆς προσέγγισης τῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα πλημμυρίζουν 
τὰ ἔργα του καὶ φανερώνουν τὴ βιωματικὴ σχέση τοῦ Ἁγίου μὲ τὸν ἀποκεκα-
λυμμένο λόγο τοῦ Θεοῦ.  Ἔτσι θεμελιώνεται ἡ ζωή του ἀλλὰ καὶ τῶν ἀσκητῶν 
στὴν ἁγιογραφικὴ θεώρηση τῆς μυστικῆς ζωῆς, ὅπως τὴ βιώνουν οἱ μοναχοί, 
οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς ζω-
ντανὰ εὐαγγέλια40.

Παρατηροῦμε, μέσῳ τῆς πλούσιας ἐπιστολογραφίας τοῦ ἀββᾶ Νείλου, 
μία ἔντονη παρουσία τῆς μοναχικῆς διδασκαλίας στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν 
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Πολλοὶ ἀναζητοῦσαν συμβουλὲς γιὰ τὴν πνευματική 
τους προκοπὴ ἀπὸ τοὺς ἐμπείρους μοναχούς. Ἀκόμη καὶ ὑψηλὰ ἱστάμενα 
πρόσωπα τῆς βυζαντινῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ ὁ αὐτοκράτορας πολλὲς φορές, 
συμβουλεύονταν ἁγίους ἀσκητὲς καὶ λαμπροὺς ἀγωνιστὲς τοῦ πνεύματος. 
Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος φαίνεται ὅτι εἶχε ἐμπειρίες καὶ βιώματα ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ 
ζωή, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν οἱ βιογράφοι του. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὸν καθιστᾶ 
ἱκανὸ νὰ εἶναι ρεαλιστὴς στὶς συμβουλές του καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ μέτρα ποὺ 
εἶναι ἐφικτὰ γιὰ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ πιστούς.

καρδίας, ἐκδ. ΦΩΣ, Ἀθῆναι 1973, σσ. 231-232.  Ἐπίσης βλέπε ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Συμβουλευτικὸν 
Ἐγχειρίδιον, Ἀθῆναι 1987, σσ. 161-194, τὸ κεφάλαιο 10 μὲ τίτλο «περὶ φυλακῆς νοὸς καὶ 
καρδίας».

40. Πρβλ. Γέροντος ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Ἀρχιμ. Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, 
Σφραγὶς Γνησία [Κατηχήσεις καὶ Λόγοι 1], ἐκδ. Ὁρμύλια, 21998, σσ. 47-48, ὅπου καὶ πε-
ρισσότερα περὶ τοῦ βίου τῶν μοναχῶν ὡς ἰσάγγελης πολιτείας.
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Ἀνέκαθεν στὴν Ἐκκλησία ἴσχυε τό κυριακὸ λόγιο· «ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, 
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι»41. Πάντοτε τὸ ἔργο ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐπιτελεσθεῖ ἦταν πε-
ρισσότερο ἀπὸ τὶς δυνατότητες τῶν κληρικῶν. Μία ἀπὸ τὶς κύριες φροντίδες 
τῶν ποιμένων ἦταν νὰ προετοιμάζουν νέους, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν διαδοχὴ 
καὶ συνέχιση τοῦ ἔργου τῶν ἀποστόλων, προκειμένου νὰ ἐξαπλωθεῖ ἡ ἀλή-
θεια τοῦ εὐαγγελίου σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ ἔργο αὐτὸ ὅμως ἐμπεριέχει ἰδιαί-
τερη δυσκολία, διότι ἐπιδιώκει νὰ διαφυλάξει τοὺς ὑποψηφίους κληρικοὺς 
ἀνεπηρέαστους ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, τὸ ὁποῖο μὲ ποικίλες μορφὲς καὶ 
ἰσχυρὲς δυνάμεις προσπαθεῖ νὰ ἀλλοτριώσει τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ πλανήσει 
«εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς»42. Εἶναι μεγάλη καὶ ἐπίπονη ἡ ἀποστολὴ νὰ 
ἐμπνεύσει κανεὶς νέους ἀνθρώπους, ὥστε νὰ ἀπορρίψουν τὴν πλάνη τοῦ κό-
σμου καὶ νὰ θέσουν τοὺς ἑαυτούς τους στὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἐνθου-
σιασμὸ καὶ ἐνδιαφέρον.

Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος, πρόσωπο μὲ λιπαρὴ παιδεία καὶ ἀριστοκρατικὴ ἀγωγή, 
πλουτισμένος ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀσκήσεως καὶ τὴ διδασκαλία τῆς ἐρήμου, 
ἔχει τὴ δυνατότητα, μέσῳ τῶν ἐπιστολῶν του, νὰ παρέχει πλούσια τροφὴ σ’ 
ὅσους ζητοῦν τὴ διδαχή του καὶ τὶς σοφὲς συμβουλές του. Πότε ἐλέγχοντας, 
πότε ἐπιτιμώντας, πότε ἐνθαρρύνοντας καὶ ἐπαινώντας, προσφέρει ἀγαπη-
τικὰ καὶ ποιμαντικὰ τὴ θεοδίδακτη αὐτὴ ἐμπειρία στοὺς παραλῆπτες τῶν ἐπι-
στολῶν του.

Ἡ ἐργασία μας διαρθρώνεται σὲ δύο μέρη. Τὸ πρῶ το μέρος ἀναφέρεται 
στὴ θεραπεία τοῦ ποιμένος καὶ χωρίζεται σὲ τρία κεφάλαια. Ἀκολουθώντας 
τὴ θεματολογία τοῦ ἀββᾶ Νείλου καθὼς αὐτὴ καταγράφεται καὶ οἰονεὶ ὁμα-
δοποιεῖται στὴν πρὸς κληρικοὺς ἐπιστολογραφία του, στὸ πρῶτο κεφάλαιο 
ἀναπτύσσεται τὸ ζήτημα τῆς καταλληλότητος τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν, 
ὅπου τονίζεται ἡ σωστὴ προετοιμασία τους γιὰ τὴν ἱερωσύνη, ἀλλὰ καὶ ἡ 
συνετὴ ἐπιλογὴ ἀπὸ μέρους τῶν ἐπισκόπων τῶν καταλληλοτέρων γιὰ τὴν 
ποιμαντικὴ διακονία.

Στὸ δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ἡ ἀνάγκη πνευματικῆς καλλιέργειας 
καὶ ἡ ἀσκητικὴ πορεία, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐνστερνίζεται ὁ κάθε κληρικός, ὡς 

41. Ματθ. 9, 37. Λουκ. 10, 2.
42. Πρβλ. Ματθ. 24, 24.
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προϋπόθεση γνησιότητας τῆς ἱερατικῆς του πορείας.  Ἡ ψυχοσωματικὴ ὑγεία, 
ποὺ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ ψυχοσωματικὰ πάθη 
καὶ ὡς ἀπόκτηση καθαρότητος καρδίας καὶ φωτισμοῦ τοῦ νοός, παρουσιάζε-
ται στὰ κείμενα ὡς τὸ ἀποτέλεσμα ἑνὸς συντονισμένου ἀγώνα ἀνθρωπίνης 
προσπαθείας καὶ ὡς δωρεὰ τῆς θείας χάριτος πρὸς τὸν ἐκ προαιρέσεως ἀγω-
νιζόμενο κληρικό.

Τὸ τρίτο κεφάλαιο τοῦ πρώτου αὐτοῦ μέρους ἀναφέρεται στὸν πνευματικὸ 
ἀγώνα τοῦ κληρικοῦ γιὰ τὴν ὑλοποίηση καὶ τὴν ἐκπλήρωση σὲ προσωπικὸ 
ἐπίπεδο τῶν ἐπαγγελιῶν τῆς διακονίας του, καθὼς ὁ ἴδιος ἔχει νὰ συνδυάσει 
τὴ θεωρία καὶ τὴν πράξη. Πρωταρχικὴ ἐπιδίωξη γιὰ τὸν διδάσκαλο εἶναι ἡ 
ἁρμονικὴ ἀκολουθία λόγων καὶ ἔργων ὡς ζωντανὸ πρότυπο καὶ παράδειγμα 
τῶν πιστῶν καὶ γιὰ τὴ δική τους πορεία.

Ἡ σχέση τοῦ ποιμένα μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὴ διαχείρισή τους παρουσι-
άζεται ὡς τὸ κριτήριο τῆς ἀξιολογήσεως τῆς σχέσεώς του μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν 
πλησίον, ὅπου προηγεῖται ὁ Θεὸς καὶ ἕπεται ἡ «μετ’ εὐχαριστίας» χρήση τῶν 
ἀγαθῶν ποὺ  Ἐκεῖνος δώρησε στὸν ἄνθρωπο43.

Οἱ βάσεις ἀλλὰ καὶ τὰ ὅπλα τοῦ ποιμένα στὴν πραγματοποίηση τῆς δια-
κονίας του εἶναι προσδιορισμένα εὐαγγελικὰ καὶ ἐκπροσωποῦνται, οἱ μὲν 
πρῶτες ἀπὸ τὴν πίστη, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐλπίδα, τὰ δὲ δεύτερα ἀπὸ τὴν 
προσευχή, τὴν ἄσκηση καὶ τὴν ἡσυχία. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ κατάσταση 
ἐκείνη τῆς ψυχῆς, κατὰ τὴν ὁποία ὁ κληρικὸς βιώνει τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ 
ὡς μία συνεχὴ ὑπαρξιακὴ πραγματικότητα, ἡ ὁποία τὸν ὁδηγεῖ σὲ ἀσταμάτη-
τη πορεία πρὸς τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν»44.

Τὸ δεύτερο μέρος τῆς μελέτης μας ἀναφέρεται στὴ θεραπευτικὴ τοῦ ποι-
μένα πρὸς τὸ ποίμνιο καὶ διαρθρώνεται σὲ πέντε ἑνότητες-κεφάλαια.  Ἡ με-
τάνοια τοποθετεῖται ὡς πρωταρχικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἀναγέν-
νηση καὶ δηλώνεται ὡς μία ἐσωτερικὴ διεργασία θεραπείας καὶ ἀποκαταστά-
σεως πρὸς τὸ καλὸ τῶν κακῶν καὶ νεκρωτικῶν «ὀψωνίων» τῆς ἁμαρτίας45.

Ἡ στάση τοῦ ποιμένα ὡς πατρὸς ἐνεργοποιεῖ τὴν εὐσπλαχνία τῆς Μητρὸς 
Ἐκκλησίας οἰκονομώντας τὴν ἀσθένεια τῶν μελῶν της καὶ ὑλοποιώντας τὴν 

43. Πρβλ. Ά  Τιμ. 4, 3-5.
44. Γέν. 1, 26.
45. Ρωμ. 6, 20-23.
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θέληση τῆς κεφαλῆς της ὅτι θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπί-
γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»46.

Ὁ κληρικὸς εἶναι πάντοτε «ὑπόλογος» ἐνώπιον τοῦ ἐρωτήματος τῆς θεο-
δικίας, τοῦ ζητήματος δηλαδὴ τῆς «θλίψεως τῶν δικαίων καὶ τῆς προκοπῆς 
τῶν ἀσεβῶν». Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος προβάλλει ὡς ἀπάντηση τὴν γεμάτη ἀγάπη 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τὴ λογικὴ τῶν ἀνθρώπων στὴν ἀντιμετώπιση τῆς 
καθημερινότητος τῆς ἐπίγειας ἀδικίας καὶ τῆς φθορᾶς47. 

Σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτελεῖ ἡ παρέμβαση τοῦ ποιμένα γιὰ τὴν κατα-
πολέμηση τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν αἱρετικῶν.  Ἡ ἀσέβεια ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο, 
ἀλλὰ πολλὲς φορὲς καὶ τὸν ποιμένα, σὲ διαστρέβλωση τῆς ἀληθείας καὶ σὲ 
ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸν ὀρθὸ δρόμο τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ ποιμέ-
νας ὀφείλει νὰ εἶναι ἄγρυπνος καὶ πάνοπλα ἕτοιμος γιὰ τὴν πρόληψη ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ ποιμνίου του ἀπὸ τὴν παραχάραξη τῆς πίστεως καὶ 
τὸ ξεστράτισμα ἀπὸ τὴν εὐθεία ὁδὸ τῆς σωτηρίας.

Ἡ νυχθήμερη ἐπαγρύπνηση τοῦ ποιμένα γιὰ τὴν ἀδιά κοπη φροντίδα τοῦ 
καταρτισμοῦ τῶν ἁγίων μελῶν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τὴν πε-
μπτουσία τῆς διακονίας του, καθόσον ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ ἐργάζεται «ἕως ἡμέρα 
ἐστί»48.  Ἡ πράξη αὐτὴ τῆς ἀνύστακτης θυσιαστικῆς ἀγάπης ἐμπνέει καὶ τοὺς 
πιστοὺς καὶ γίνεται παράδειγμα πρὸς μίμηση στὸν κοινὸ ἀγώνα τοῦ ἁγιασμοῦ.

46. Ά  Τιμ. 2, 4.
47. Βλ. σχετ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανικὴ Ἠθικὴ Ι, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 

2002, στὸ κεφάλαιο «θεία καὶ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη», ὅπου ἐξετάζεται τὸ πρόβλημα τῆς 
θεοδικίας, σσ. 153-160.

48. Ἰω. 9, 4.
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ΚΕφΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ἡ καταλληλότητα τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν

Εἶναι γνωστὸ ὅτι κάποιοι ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας ἀπέ-
φευγαν τὴν ἱερωσύνη, κυρίως τὴν ἀρχιερωσύνη49, ὄχι βέβαια ἀπὸ διάθεση 
περιφρόνησης ἢ φυγοπονίας, ἀλλὰ ἀπὸ συναίσθηση τοῦ ὕψους καὶ τῆς ἀξί-
ας τῆς ἱερατικῆς διακονίας. Ἀπὸ συνείδηση ὅτι δὲν ἐπαρκοῦν οἱ ἀνθρώπινες 

49. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, κεφ. ΚΓ΄, Κατάλογος τῶν ἐν ἐρήμῳ 
ἁγίων μοναχῶν, PG 67, 520D-521A: « Ἐγένετο δὲ καὶ ἄλλος ἀνὴρ θαυμάσιος ἐν τοῖς μο-
ναχοῖς, ᾧ ὄνομα Ἀμμώνιος, ὅστις οὕτως ἦν ἀπερίεργος, ὥστε ἐν τῇ  Ῥώμῃ ἅμα Ἀθανασίῳ 
γενόμενος μηδὲν ἑλέσθαι ἱστορῆσαι τῶν ἔργων τῆς πόλεως, μόνον δὲ ἰδεῖν τὸ Πέτρου 
καὶ Παύλου μαρτύριον. Οὗτος ὁ Ἀμμώνιος εἰς ἐπισκοπὴν ἑλκόμενος καὶ διαφυγών, τὸ 
δεξιὸν οὖς αὐτοῦ ἐξέκοψεν, ὅπως ἂν τῷ ἀσχήμῳ τοῦ σώματος τὴν χειροτονίαν ἐκφύγῃ. 
Ἐπειδὴ δὲ χρόνῳ ὕστερον καὶ Εὐάγριος ὑπὸ Θεοφίλου τοῦ ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας 
πρὸς ἐπισκοπὴν συλληφθεὶς ἀπέφυγεν, οὐδὲν ἀκρωτηριάσας τοῦ σώματος, περιτυχὼν τῷ 
Ἀμμωνίῳ χαριεντιζόμενος ἔλεγεν, ὡς “κακῶς εἴη πράξας ἐκκόψας τὴν ἀκοήν· καὶ ἔνοχος 
εἶναι Θεοῦ τοῦτο ποιήσας”. Ὁ δὲ Ἀμμώνιος πρὸς αὐτόν. “Ἀλλὰ σύ”, ἔφη, “Εὐάγριε, οὐκ 
οἴει δώσειν δίκην τὴν γλῶσσαν ἀποτεμών, διὰ φιλαυτίαν τῇ δοθείσῃ χάριτι μὴ χρησάμε-
νος;”», ἐπίσης Παλλαδίου Ἐπισκόπου Ἐλενουπόλεως, Ἡ πρὸς Λαῦσον Ἱστορία ΙΒ΄, Περὶ 
Ἀμμωνίου, PG 34, 1033D-1034A. «Ἐπειδὴ δὲ καθ’ ὑπερβολὴν φιλόλογος ἦν ὁ ἀνήρ, καὶ 
πόλις τις ἠράσθη αὐτοῦ εἰς λόγον ἐπισκόπου, προσῆλθον τῷ μακαρίῳ Τιμοθέῳ παρακα-
λέσαντες αὐτὸν χειροτονῆσαι αὐτὸν αὐτοῖς ἐπίσκοπον. Καὶ λέγει αὐτοῖς· “Ἀγάγετέ μοι 
αὐτὸν καὶ χειροτονῶ αὐτόν”. Ὡς οὖν ἀπῆλθον μετὰ βοηθείας καὶ εἶδεν ὅτι κατελήφθη, 
παρεκάλεσεν αὐτοὺς καὶ διωμόσατο μὴ καταδέχεσθαι χειροτονίαν, μηδὲ ἐξέρχεσθαι τῆς 
ἐρήμου· καὶ οὐ συνεχώρησαν αὐτῷ. Βλεπόντων οὖν αὐτῶν λαβὼν ψαλίδα τὸ οὖς αὐτοῦ 
τὸ ἀριστερὸν ἕως πυθμένος ἐψάλισε, λέγων αὐτοῖς· “Κἂν ἀπὸ τοῦ νῦν πληροφορήθη-
τε ὅτι ἀδύνατόν μοι γενέσθαι, τοῦ νόμου ἀπαγορεύοντος ὠτότμητον εἰς ἱερωσύνην μὴ 
ἀπάγεσθαι”. Οὕτως οὖν ἀφέντες αὐτὸν ἀνεχώρησαν, καὶ ἀπελθόντες εἶπον τῷ ἐπισκόπῳ. 
Καὶ λέγει αὐτοῖς· “Οὗτος ὁ νόμος παρὰ Ἰουδαίοις πολιτευέσθω· ἐμοὶ δὲ καὶ ῥινότμητον 
ἐὰν ἐνέγκητε, ἄξιον ὄντα τοῖς τρόποις, χειροτονῶ”. Ἀπελθόντες οὖν πάλιν παρεκάλουν 
αὐτόν· καὶ διώμνυτο αὐτοῖς ὅτι· “ Ἐάν με ἀναγκάσητε, τὴν γλῶσσάν μου ἀποτέμνω”. 
Οὕτως οὖν ἀφέντες αὐτὸν ἀνεχώρησαν». Ὑπάρχουν ἐπίσης πολλὲς ἄλλες ἀναφορὲς ἀπὸ 
τοὺς βίους τῶν ἁγίων περὶ ἀποφυγῆς τῆς ἀναλήψεως ἱερατικῆς εὐθύνης· ἅγιος Γρηγόριος 
Νεοκαισαρείας (17 Νοεμβρίου), ὅσιος Σάββας (5 Δεκεμβρίου), ὅσιος Ἀμβρόσιος Μεδιο-
λάνων (7 Δεκεμβρίου), ὅσιος Ἀθανάσιος Μετεωρίτης (20 Ἀπριλίου), ὅσιος Συμεὼν Θαυ-
μαστορείτης (24 Μαΐου), ὅσιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης (11 Δεκεμβρίου), ἅγιος Θεόδωρος 
Συκεώτης (22 Ἀπριλίου) κ.ἄ.
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δυνάμεις τους γιὰ τὸ μέγιστο ἀξίωμα τῆς οἰκονομίας τῶν θείων μυστηρίων 
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μετὰ ἀπὸ μεγάλη προετοιμασία ἀλλὰ 
καὶ πίεση ὑπέκυπταν στὴ θέληση τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ δεχθοῦν τελικὰ τὴ 
χειροτονία50.

Ἄλλοι ἐπίσης, ἐνῶ διέπρεπαν στὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ μάλιστα φημίζονταν 
γιὰ τὰ μεγάλα χαρίσματα ποὺ ἀξιώθηκαν νὰ λάβουν, ὅταν ἑκόντες ἄκοντες 
εἰσῆλθαν στὴν ἱερωσύνη, ἔχασαν τὴν ἁγιότητα καὶ τὴ χάρη51. Ὅ,τι μὲ ἰδιαί-
τερο κόπο καὶ μόχθο οἰκοδόμησαν στὴν ἔρημο καὶ τὴν ἡσυχία γκρεμίστηκε, 
χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν, ἐξ αἰτίας τῆς συναναστροφῆς τους μὲ τὸν 
κόσμο, ἐγκλωβιζόμενοι στὴ φροντίδα τῶν ἐγκοσμίων καὶ στοὺς κοσμικοὺς 
πειρασμούς.

Ἡ σοφία τοῦ ἁγίου πατρὸς Νείλου ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμπειρία καὶ ἡ γνώση του, 
περὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ τῆς τρεπτότητός της, τοῦ ὑπαγορεύει νὰ 
ἐπισημάνει σὲ μαθητή του, ὁ ὁποῖος προφανῶς ζητοῦσε ἱερατικὸ ἀξίωμα, ὅτι 
δὲν συμφέρει σὲ κάποιον, ποὺ δὲν ἔχει τὶς προϋποθέσεις, νὰ ἀναλαμβάνει ἱε-

50. Εἶναι χαρακτηριστικὰ τῆς πράξεως αὐτῆς τὰ ὅσα διαλαμβάνονται στὰ ἔργα τῶν ἁγί-
ων Πατέρων· Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Περὶ τῆς εἰς Πόντον φυγῆς καὶ  Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, Περὶ ἱερωσύνης Λόγοι στ́ , ὅπου ἀναπτύσσεται μεγάλη ἐπιχειρηματολογία 
ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἱερωσύνης δὲν εἶναι ἀπὸ φυγοπονία ἀλλὰ ἀπὸ σεβασμὸ καὶ αἴσθηση 
ἀναξιό τητας πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου.

51. Πρὸς τὸν αὐτοῦ μαθητήν, IV, 1, PG 79, 549BC: « Ἐγὼ μέν, τέκνον, ὃ ἦν ἐν ἐμοί, πεποίηκα 
κατὰ τὸν προφήτην τὸν λέγοντα ὅτι, “ Ἐὰν ἴδῃς τὸν ἀδελφόν σου πορευόμενον ἐν ὁδῷ 
οὐκ ἀγαθῇ καὶ μὴ σημάνῃς αὐτῷ, ἐκ τῆς χειρός σου ἀπαιτήσω αὐτοῦ τὸ αἷμα” (πρβλ. Ἰεζ. 
33, 1-9). Καὶ διὰ τῶν πρώην ἐπιστολῶν εἶπόν σοι, καὶ ἰδοὺ πάλιν τὸ αὐτὸ λέγω σοι· οὐ 
συμφέρει σοι βαθμὸς ἱερωσύνης, οὔτε τὸ καθηγεῖσθαι καὶ ἄρχειν τινῶν· πολλοὶ γὰρ τῶν 
μοναχῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετὰ νηστείας καὶ ἐγκρατείας εὐσεβῶς διαπρέψαντες καὶ δίκην 
φωστῆρος ἐκλάμψαντος, περιβόητοι γεγόνασι· καὶ ἑκουσίως καὶ ἀκουσίως εἰς ἱερωσύνην 
ἀχθέντες καὶ τῷ κόσμῳ πλησιάσαντες τὰς μὲν ἀρετὰς ἔτι διὰ πολλοῦ μόχθου καὶ κό-
που καὶ ἱδρώτων κτησάμενοι ἀπώλεσαν. Ἀπελθόντες γὰρ πρὸς τοὺς ἄλλους θεραπεῦσαι, 
αὐτοὶ μὲν πεπτώκασι, τῷ τῆς γαστριμαργίας καὶ φιλαργυρίας πάθει ἐνιειμένοι καὶ τῇ 
πορνείᾳ πεπτώκασιν.  Ἔσχατον δὲ καὶ τὰ μέλη αὐτῶν μαχαίραις ἀποτεμόντες τεθνήκασι 
διπλοῦν θάνατον, τὸν τῆς ψυχῆς, λέγω καὶ τοῦ σώματος. Διὰ τοῦτο καὶ Ἀπόστολος πα-
ραινεῖ ἡμῖν λέγων· “ Ἕκαστος ἐν [τῇ κλήσει] ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ καὶ μενέτω” (Ά  Κορ. 7, 
20)». Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι οἱ περισσότεροι αἱρετικοὶ ἦσαν κληρικοὶ καὶ μάλιστα ζη-
λωτές, οἱ ὁποῖοι παρασύρθηκαν, δημιούργησαν δικές τους θεωρίες περὶ τῆς πίστεως καὶ 
τελικὰ καταδικάστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
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ρατικὲς εὐθύνες52. Καὶ αὐτὸ διότι συμβαίνει ἀρκετὲς φορὲς ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὴν 
ἱερωσύνη νὰ προέρχεται ἀπὸ ἀνώριμη σκέψη καὶ ἀπὸ ἐπιπόλαια ἐκτίμηση τῶν 
δυσκολιῶν καὶ τῆς βαρειᾶς εὐθύνης τῶν κληρικῶν ἀπέναντι στὰ ποικίλα κα-
θήκοντά τους. Πολλοὶ ὑποψήφιοι κληρικοὶ δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει τὸ 
εὖρος τῆς ἱερατικῆς διακονίας καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ τὸ χαρακτηρίζουν καὶ 
προσέρχονται κινούμενοι μόνο ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ ποὺ παράγεται ἀπὸ τὰ ἐξω-
τερικὰ στοιχεῖα, ὅπως ἡ μεγαλοπρέπεια, ἡ ἀπόδοση τιμῶν, ἡ ἐξουσία καὶ ἡ 
δόξα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 

Αὐτὴ ἡ μεγαλοπρέπεια ἦταν προβεβλημένη στοὺς κληρικοὺς τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, καθόσον ὁ Ἀαρὼν «ἐπεφέρετο λίθους τιμίους καὶ κώδωνας εὐή-
χους»53 ὡς σύμβολα τῆς μεγαλοπρέπειας καὶ τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Κατὰ 
παρόμοιο τρόπο αὐτὴ συνεχίζει καὶ στοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας νὰ εἶναι 
ἀναπόσπαστη ἔκφραση τῆς λειτουργικῆς πράξης τοῦ ποιμένος. Ὅμως τώρα 
προσλαμβάνει ἕνα δυναμικὸ καὶ ἁπτὸ χαρακτήρα: Οἱ ποιμένες καλοῦνται νὰ 
προβάλλουν τὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ εἴτε μὲ τὸ ἐν σιωπῇ παράδειγμά 
τους εἴτε μὲ τὸ πνευματοκίνητο κήρυγμά τους54. Αὐτῆς τῆς μορφῆς μεγαλο-
πρέπεια ὑποδεικνύει στοὺς παραλῆπτες τῶν ἐπιστολῶν του ὁ ἀββᾶς Νεῖλος. 
Ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος ὀφείλει νὰ ἐξετάζει τὶς προθέσεις τοῦ ὑποψηφίου 
κληρικοῦ καὶ νὰ τοῦ θέτει τὰ ὅρια τῆς ἐκκλησιαστικότητος, ὅσον ἀφορᾶ στὸ 
μυστήριο τῆς ἱερωσύνης. Ἀσφαλῶς στὰ ὅρια αὐτὰ πρωτεύοντα ρόλο ἔχει ἡ 
καθαρὴ ζωὴ τοῦ ὑποψηφίου55.

Ὅπως ὁ λεπρός, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐκβαλλόταν ἔξω ἀπὸ τὴν κοινό-
τητα καὶ δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ ζεῖ ἀνάμεσα στοὺς καθαρούς, κατὰ παρόμοιο 
τρόπο συνιστᾶ ὁ Ἀββᾶς, ἀναφερόμενος σὲ ἐρώτημα διακόνου, «ἔξω τῆς πα-

52. Πρὸς τὸν αὐτοῦ μαθητὴν IV, 1, PG 79, 544C: «Πρόσεχε σεαυτῷ, τέκνον, καὶ μὴ ὁμηρευέτω 
σου ἡ διάνοια βαθμὸν ἱερωσύνης ἢ ἡγουμενείας. Φοβοῦμαι, δέδοικα, μὴ ζητῶν ἄλλους 
σῶσαι, ἀπολέσῃς τὴν σεαυτοῦ ψυχήν» (πρβλ. Ά  Κορ. 9, 27).

53. Πρβλ.  Ἔξοδ. 28, 29-30. 36, 30-34.
54. Αἰλιανῷ ἐπισκόπῳ, I, 291, PG 79, 189A: «Τὸν Ἀαρὼν δεικνύων θαυμάζῃ παρὰ πάντων, 

ἐπιφερόμενός τε λίθους τιμίους καὶ κώδωνας εὐήχους ἐξηρτημένος. Τῶν γὰρ ὑπὸ σοὶ 
ταττομένων κληρικῶν, οἱ μὲν σιγὴν ἀσκοῦντες τῷ βίῳ κεκράγασι σάλπιγγος μεγαλοφω-
νότερον, οἱ δὲ τῷ θείῳ λόγῳ καὶ ταῖς λαμπραῖς ὁμιλίαις κατηχοῦντες ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς 
κώδωνας τὴν μακαρίαν ἠχὴν εἰς αὐτὰς τὰς ἀκοὰς τοῦ νοῦ εἰσκομίζουσιν».

55. Πρβλ. Ά  Τιμ. 5, 22 καὶ Β́  Τιμ. 2, 21-26 καὶ Τίτ. 2, 11-14.
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ρεμβολῆς ἐκβάλλεσθαι τὸν λεπρὸν τὴν ψυχὴν καὶ ἀκάθαρτον»56. Πρέπει νὰ 
ἀποχωρισθεῖ ὁ λεπρὸς ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη κοινότητα μέχρι νὰ καθαρισθεῖ τε-
λείως.  Ἰδιαίτερα γιὰ τὴν  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκδιώκεται 
ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ κόσμησαν μεγάλοι κήρυκες καὶ προφῆτες, ὅποιος κληρικὸς 
δὲν εἶναι καθαρός. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, προκειμένου κάποιος νὰ σταθεῖ 
στὸν τόπο αὐτόν, νὰ ἀγωνιστεῖ  γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν κάθαρση ἀπὸ τὰ 
πάθη καὶ τὴν ἐδραίωση τοῦ θείου φωτισμοῦ57.

Τὸ κακὸ παράδειγμα τοῦ κληρικοῦ καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἐπισκόπου γίνεται 
αἰτία μεγάλου κολασμοῦ. Διότι αὐτὸ γίνεται αἰτία νὰ παρασυρθοῦν στὴν 
ἁμαρτία καὶ οἱ πιστοί. Ἡ τιμωρία γίνεται διπλὴ διότι ἀφ᾽ ἑνὸς δίνεται κακὸ 
παράδειγμα πρὸς τὸ ποίμνιο ἀλλὰ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ὁ κλη-
ρικὸς ἀλλοιώνει τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία καὶ τὴν προσαρμόζει στὶς ἀδυ-
ναμίες του. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ κληρικός, λόγῳ τοῦ σκανδαλισμοῦ καὶ 
τῆς τυχὸν ἀπομάκρυνσης πιστῶν ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία, ἐπωμίζεται τὴν εὐθύνη, 
κατὰ συνέπεια καὶ τὴν τιμωρία, ποὺ ἀναλογεῖ σ’ αὐτούς58.

Πρέπει νὰ φιμώνεται καὶ νὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ τὸ νὰ διδάσκει ὅποιος εἶναι 
βουτηγμένος στὰ πάθη. Πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται ἀκάθαρτος καὶ νὰ ἀπομα-
κρύνεται ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία ὅποιος παραμένει στὴν ἁμαρτία καὶ δὲν μετανο-
εῖ59. Πολλὲς φορὲς ὅμως δίδεται ἄδεια σὲ τέτοιους ἀνθρώπους νὰ διδάσκουν 
πνευματικὰ καὶ νὰ καταλαμβάνουν καὶ θέσεις ἱερατικές. Ὁ «θεῖος θεσμὸς» τῆς 
διδασκαλίας ἀπαιτεῖ ὁ ἀκάθαρτος διδάσκαλος νὰ σιωπᾶ προκειμένου νὰ μὴ 

56. Πρβλ. Ἀριθμ. 5, 2.
57. Μακεδονίῳ διακόνῳ, III, 196, PG 79, 473 D: «Διΐστασθαι γὰρ τὸν τοιοῦτον προσήκει μέ-

χρι τελειοτάτης καθάρσεως καὶ ἀποχωρίζεσθαι τῆς παρεμβολῆς τῶν θείων ἀφηγητῶν καὶ 
μυσταγωγῶν καὶ τῆς  Ἐκκλησίας τῶν προφητῶν, ὅπου καθέστηκε Σαμουὴλ καὶ Δαυΐδ, 
οὐκ ἀπολιμπάνεται».

58. Ὑμητίῳ ἐπισκόπῳ, II, 176, PG 79, 289 CD: «Οὐδὲν οὕτως εἰς κόλασιν ἀπαραίτητον ἄγει, 
ὡς τὸ πολλοὺς ζηλωτὰς τῶν οἰκείων ποιεῖσθαι κακῶν. Γίνεται γὰρ ἡ τῶν τὸν ἐπίσκο-
πον μιμησαμένων ἀπώλεια προσθήκη τιμωρίας τῷ κακῶς διδάξαντι ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ κατεγνωσμένα ἀναφανδὸν πράττοντι καὶ διὰ τῶν παραιτησαμένων ὡς αἰσχρὰν τὴν 
μίμησιν κατάγνωσις οὐ μικρά, ὅτιπερ διδάσκαλος κακῶν γέγονεν ὁ ἐπίσκοπος, ὧν τὴν 
μάθησιν ἐπονείδιστον κρίναντες πεφεύγασιν οἱ σώφρονι χρησάμενοι λογισμῷ». Πρβλ. 
Ματθ. 18, 6. Μαρκ. 9, 42 καὶ Λουκ. 17, 2.

59. Λευϊτ. 13, 46. «ἀκάθαρτος ὢν ἀκάθαρτος ἔσται, κεχωρισμένος καθήσεται, ἔξω τῆς παρεμ-
βολῆς αὐτοῦ ἔσται ἡ διατριβή».
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ἐκφέρεται διὰ τοῦ στόματός του ἡ δυσώδης ἀκαθαρσία τοῦ πονηροῦ λόγου. 
Ἐπιβάλλεται προσπάθεια σκληρῆς ἄσκησης καὶ μεγάλου ἀγώνα προκειμένου 
νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ κάθαρση τοῦ ποιμένα, ὥστε καθιστάμενος δοχεῖον τοῦ Παρα-
κλήτου νὰ ἐκφέρει εὐώδη λόγον.  Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος προσφέρει τὸν ἑαυτόν του 
σκεῦος καθαρὸ στὸν Θεό, τότε ἰσχύει τὸ ψαλμικὸ λόγιο· «πλάτυνον τὸ στόμα 
σου καὶ πληρώσω αὐτό»60.  Ἔτσι γίνεται ὁ κληρικὸς καὶ ὁ ἴδιος ἐκλεκτὸς ἀλλὰ 
καὶ ὠφέλιμος καὶ ἀποτελεσματικὸς στὴ διδασκαλία τοῦ θείου λόγου61.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ λειτουργήσει σωστὰ ἡ προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
πρὸς τὸν Τιμόθεο· «χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει»62, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιλέγο-
νται οἱ καταλληλότεροι τῶν ὑποψηφίων. Προηγεῖται ἡ πρακτικὴ φιλοσοφία 
μὲ τὴν ὁποία ἐπέρχεται ὁ θεῖος φωτισμός. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ὁ ποιμένας γί-
νεται κατὰ χάριν τέλειος, ἐνοικεῖ στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ὅπως ἐπαγγέλλεται 
ὁ θεῖος νόμος, καὶ ἀναλαμβάνει τὴν κληρονομία τῶν Πατέρων· ἔτσι, συνα-
κολούθως, μὲ παρρησία διδάσκει καὶ παιδαγωγεῖ τὸ ποίμνιό του. Ἡ φρόνηση 
καὶ ἡ διάκριση τῶν ἐπισκόπων ἔχει καθοριστικὸ ρόλο στὴν ποιότητα τῶν ἐπι-
λεγομένων πρὸς χειροτονία κληρικῶν. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ὑποψηφίων ἐκ μέρους 
τῶν ἐπισκόπων προϋποθέτει γι’ αὐτοὺς πνευματικὴ ὡριμότητα καὶ σταθερὴ 
πορεία πρὸς τὴν ἀρετή. Κατὰ ἀναλογίαν καὶ ἡ ἐπιλογὴ καλῶν συνεργατῶν 
στὴν ἐνοριακὴ διακονία ἐκ μέρους τοῦ ἐπισκόπου θὰ συμβάλει στὴ φανέρω-
ση καὶ ἐπικράτηση τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μετατίθεται στὴ συνέχεια 
καὶ στὴν εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τῶν συνεργατῶν τοῦ κληρικοῦ στὴν ἐνοριακή 

60. Ψαλμ. 80, 11.
61. Μακεδονίῳ διακόνῳ, III, 195, PG 79, 473 BC: «Περίστομα, φησί, περιβαλέσθω καὶ ἀκά-

θαρτος κληθήσεται πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας ἂν εἴη ἐπ’ αὐτῷ ἡ ἡφή, κεχωρισμένος καθή-
σεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς. Εἰσὶν οἱ ἀδιακρίτως καὶ τολμηρῶς ἐπιτρέποντες, μεταποιή-
σασθαι διδασκαλίας πνευματικῆς, τοῖς ὑπὸ τῶν μιαρῶν παθῶν πολεμουμένοις καὶ κατε-
σπιλωμένοις τῷ πλήθει τῶν πταισμάτων. Ἰδοὺ γὰρ ὁ θεῖος θεσμὸς τῇ σιωπῇ τὸ στόμα πε-
ριβάλλει τὸ δυσοσμίας μεστόν, μέχρις ἂν ἐπιστρέψας ποτὲ καθαρίσῃ ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος 
πόνοις καρτερικωτάτοις καὶ σκληροτάταις ἀγωγαῖς καὶ τοῖς τοῦ κλαυθμοῦ ῥείθροις, τῇ 
τε πολυχρονίῳ κακουχίᾳ καὶ τῇ ἀκαταπαύστῳ ταπεινώσει, μέχρις ἂν ἐπ’ αὐτῷ σπλαγχνι-
σθεὶς ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων Χριστὸς ἐπιφθέγξηται· “Πλάτυνον τὸ στόμα σου καὶ πληρώ-
σω αὐτό”, οὐκέτι ἀτιμίας καὶ βδελυγμίας πολλῆς, ἀλλ’ εὐωδίας καὶ πάσης ἀγαθωσύνης, 
πρὸς ὠφέλειαν σοῦ τε καὶ τῶν μελλόντων μετὰ ταῦτα ὑπὸ σοῦ κατηχεῖσθαι».

62. Ά  Τιμ. 5, 22.
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του διακονία63. Ὁ Ἀββᾶς συμβουλεύει: Οἱ κατηχήσεις καὶ οἱ μυσταγωγίες νὰ 
μὴ γίνονται μόνον ἀπὸ φιλοτιμία καὶ ἐνθουσιασμό, χωρὶς προηγουμένως ὁ 
ἴδιος ὁ ποιμένας νὰ ἀποκτήσει τὴν ὡριμότητα τῆς ἀρετῆς. Ὡς ἔνοικος καὶ 
κύριος τῆς γῆς τῆς ἐπαγγελίας, δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας, γίνεται φυτευτὴς τῶν 
νοητῶν δένδρων, ὅπως ἀναφέρει τὸ Λευϊτικό64. Ὁ βιβλικὸς λόγος τονίζει ὅτι 
προηγεῖται ἡ θεραπεία τοῦ γιατροῦ καὶ ἕπεται αὐτὴ τῶν ἀσθενούντων65. Κατὰ 
τὸν ἴδιο τρόπο ὁ ἐπιμελητὴς τῶν ψυχῶν θεραπεύει πρῶτα τὰ προσωπικά του 
πάθη καὶ ἀκολούθως τοῦ ποιμνίου του. Ἡ ἀδυναμία εὐπρόσωπης ἀπολογίας 
καὶ παρρησίας ἐνώπιον Θεοῦ ἀποτελεῖ λόγον ἀποκλεισμοῦ στὸ νὰ ἀναλάβει 
κανεὶς τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῶν ψυχῶν66.

Κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου ἐκφερόμενο διὰ στόματος τοῦ προφήτου Ἰεζε-
κιήλ, οἱ ποιμένες ὀφείλουν νὰ ὑπενθυμίζουν στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ τηρεῖ τὶς 
ἐντολές, νὰ ἀκολουθεῖ δηλαδὴ τὶς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου, διαφορετικὰ θὰ ἐκζητη-
θεῖ ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ποιμένων τὸ αἷμα τῆς ἀπωλείας αὐτῶν67.

63. Πρβλ. Συμβουλὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Τιμόθεο καὶ Τίτο στὶς Ποιμαντικὲς 
Ἐπιστολές.

64. Λευϊτ. 19, 23. Πρβλ. καὶ Ξενοφῶντι πρεσβυτέρῳ, III, 156, PG 79, 457CD: «Μὴ πρὸ τοῦ 
ἀπαρτισμοῦ τῶν ἀρετῶν κατηχεῖν καὶ μυσταγωγεῖν ἄλλους βούλου φιλοτιμίας χάριν· 
ἀλλὰ πρῶτον τελεσιούργησον πᾶσαν ἀγαθὴν πρᾶξιν καὶ μετὰ τὴν τούτων λαμπαδουχίαν 
γενόμενος τέλειος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, κατὰ τὸν θεῖον νόμον, καὶ 
ἐπιλαβόμενος τῆς τῶν πατέρων κληρονομίας, τότε λοιπὸν ἐν παῤῥησίᾳ καὶ παίδευε τοὺς 
ἄλλους καὶ δίδασκε καὶ φυτουργὸς ξύλων νοητῶν γίνου, κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐν τεύχει 
Λευϊτικῷ, ὅτι “ Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τότε πᾶν ξύλον φυτεύσατε 
βρώσιμον”».

65. Πρβλ. Λουκ. 4, 23.
66. Τραϊανῷ διακόνῳ, III, 141, PG 79, 448D: «Εἰ ἀδυνατεῖς ὑπὲρ σεαυτοῦ ἀπολογήσασθαι 

τῷ Θεῷ, πῶς τὴν ἄλλων ψυχῶν προστασίαν καὶ ἐπιμέλειαν ἐγχειρισθῆναι σπουδάζεις, 
ὦ ἄνθρωπε;». Πρβλ. ἐπίσης καὶ Εὐφρασίῳ ἐπισκόπῳ, Ι, 246, ΡG 79, 173Α: «Εὐξώμεθα 
ἐκτενῶς ἐκδιωχθῆναι τὴν λέπραν τὴν ψυχικὴν ἀπό τε τοῦ στήμονος καὶ τῆς κρόκης καὶ 
τοῦ δέρματος· στήμονος μὲν νοουμένου τοῦ νευρώδους μέρους τῆς Χριστοῦ  Ἐκκλησίας, 
ἐπισκόπων λέγω καὶ ὅσοι τῆς Λευϊτικῆς ἀξίας τὰ γέρα καρπίζονται· κρόκης δὲ ἐκλαμβα-
νομένης τοῦ εὐθυνομένου καὶ ποιμαινομένου ὑπ’ αὐτοῖς ἡγιασμένου λαοῦ, δέρματος δὲ 
νοουμένου τῶν νεωστὶ προσελθόντων τῷ Θεῷ καὶ τέως κατηχουμένων, μή πως ἀποβε-
βληκότων διὰ τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἁγίου βαπτίσματος τὴν νεκρότητα τῶν παλαιῶν 
τῆς ἁμαρτίας χιτώνων». Πρβλ. Λουκ. 4, 23.

67. Ἰεζ. 3, 16-18 καὶ 33, 7-8: «Υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ  Ἰσραὴλ καὶ ἀκούσῃ 
ἐκ στόματός μου λόγον καὶ διαπειλήσῃ αὐτοῖς παρ’ ἐμοῦ ἐν τῷ λέγειν με τῷ ἀνόμῳ· θα-
νάτῳ θανατωθήσῃ καὶ οὐ διεστείλω αὐτῷ οὐδὲ ἐλάλησας τοῦ διαστείλασθαι τῷ ἀνόμῳ 
ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ καὶ ζῆσαι αὐτόν, ὁ ἄνομος ἐκεῖνος τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ 
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Ὁ ἀφυπνιστικὸς λόγος τοῦ ἀσκητῆ ἔρχεται καθαρὸς καὶ παρακλητικὸς 
πρὸς τὸν ἐπίσκοπο ποὺ ὀλιγωρεῖ, προκειμένου νὰ γίνει δόκιμος ἐπιμελητὴς 
τοῦ ἔργου του. Τοῦτο, δηλαδὴ ἡ προσωπικὴ βελτίωση καὶ κάθαρση τοῦ ἐπι-
σκόπου, καθίσταται ἡ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑπ’ αὐτὸν ποι-
μένων. «Νέκρωσόν μοι, παρακαλῶ, τὰ μέλη τοῦ σώματός σου· πάντα, εἴπερ 
δυνατόν, τῷ πνεύματι προσδαπάνησον. Τὴν στενὴν καὶ ὀλίγοις βατὴν ὁδὸν 
βαδίζειν μὴ κατόκνει. Γενοῦ ταπεινὸς καὶ ὑψηλός, θνητὸς καὶ ἀθάνατος, ἐπί-
γειος καὶ οὐράνιος, Θεοῦ κληρονόμος, Χριστοῦ συγκληρονόμος. Προσέστω 
εὐχὴ ἀδιάλειπτος, ψαλμῳδία εὐόφθαλμος καὶ σύντονος καὶ σύμφρων, θείων 
λογίων μελέτη, κλίσις γονάτων κατεσκληκότων πυκνή, γρηγόρησις καὶ ψυχῆς 
καὶ σώματος, μετὰ δακρύων ἀποσμηχόντων τόν, ὡς εἰκός, διὰ τῶν αἰσθήσεων 
παρεισιόντα ῥύπον, ἀντίληψις τῶν καταπονουμένων, κηδεμονία τε καὶ τροφὴ 
καὶ ἔνδυμα καὶ ποτὸν τῶν πενομένων. Ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα ἐνυπάρχοντά 
σοι καὶ ὁσημέραι πλεονάζοντά τε καὶ αὔξοντα, οὐκ ἀργόν, οὐδὲ ἄκαρπόν σε 
δείξει Χριστῷ τῷ Θεῷ τῶν ἁπάντων, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς μισθαποδοσίας»68. Ἡ 
καρποφορία καὶ ἡ πρόοδος τῶν κληρικῶν πρέπει νὰ διενεργεῖται ἐκκλησιο-
κεντρικὰ καὶ νὰ ἐκφράζεται μέσῳ τῆς διακονίας πρὸς τοὺς πιστούς. Ἡ ἐργα-
σία καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ κληρικοῦ ἔχει μεγάλη ἀξία, ὅταν αὐτὴ ὑπηρετεῖ τὴν 
Ἐκκλησία καὶ τὴν παράδοση καὶ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἐγωκεντρισμὸ καὶ τὴ 
φιλαυτία ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἐκκοσμίκευση ἢ τὴν ἐκτροπὴ τοῦ ἔργου σὲ συσχη-
ματισμὸ στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Ὁ κληρικὸς καρποφορεῖ στὴν πίστη καὶ τὴν 
εὐσέβεια. Καὶ αὐτὴ ἡ καρποφορία εἶναι εὐάρεστη στὸν Θεό, γιατὶ κάθε ἄλλη 
ἐκτὸς τῆς  Ἐκκλησίας εἶναι μάταιη69.

ἀποθανεῖται καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω». Πρβλ. ἐπίσης Ἀναστασίῳ 
πρεσβυτέρῳ, III, 113, PG 79, 436CD: « Ὅτι οἱ προεστῶτες, παρασιωπήσαντες τὰ δέοντα, 
κολασθήσονται ὑπὲρ τῆς ἀπωλείας τῶν ὑπ’ αὐτοὺς τεταγμένων, βλέπε τί λέγει Κύριος· 
“Υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου λόγον 
καὶ φυλάξεις, ἐν τῷ εἰπεῖν με τῷ ἁμαρτωλῷ, φησί· θανάτῳ θανατωθήσῃ. Ἐὰν τοίνυν μὴ 
λαλήσῃς τοῦ φυλάξασθαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ ἄνομος τῇ ἀνομίᾳ 
αὐτοῦ ἀποθανεῖται· τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἐκζητήσω”».

68.  Φιλαγρίῳ Ἐπισκόπῳ, ΙΙΙ, 126, PG 79, 441D-444A.
69. Ψαλμ. 51, 10. «Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἑλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου τοῦ Θεοῦ». Ἐπίσης 

πρβλ. Θεοδότῳ διακόνῳ, III, 28, PG 79, 384D: «Μηδέποτε γυμνούμενοι τῆς μακαρίας 
ἐλπίδος γινώμεθα τοιγαροῦν ἑλαία κατάκαρπος, μὴ ἀλλαχοῦ που, μὴ ἐν Ἑλληνισμῷ, μὴ 
ἐν Ἰουδαϊσμῷ, μὴ ἐν αἱρέσει κακῇ, ἀλλ’ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν ἐν τῇ πίστει καὶ 
ἐν τῇ εὐσεβείᾳ. Οἱ γὰρ δυσεβεῖς ἔξω τῆς  Ἐκκλησίας μάτην καρποφοροῦσι».
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ΚΕφΑΛΑΙΟ δΕΥΤΕΡΟ

Ἡ ψυχοσωματικὴ καθαρότητα τῶν κληρικῶν

1.  Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ σωματικὰ πάθη

Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν σύνθετη ψυ-
χοσωματικὴ ὑπόστασή του. Πολλὲς φορὲς ἡ ὑλικὴ φύση του γίνεται κυρίαρχη 
καὶ τυραννική. Προηγεῖται ὁρμεμφυτικὰ τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν ἐπιλογῶν 
του καὶ γίνεται αἰτία ἀνατροπῆς τῆς ἰσορροπίας τῆς ἀπαθοῦς ἀπὸ τὸν Θεὸ 
δημιουργίας του70. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κυριευθεῖ ἀπὸ τὴν σαρκικὴ ζωή, περιο-
ρίζει τὴν πνευματική του πρόοδο καὶ μετατρέπεται σὲ βιολογικὴ μόνο ὕπαρ-
ξη.  Ἔτσι ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τὰ ἐνστικτώδη κινήματα ποὺ τὸν ὁδηγοῦν 
πολλάκις σὲ ζωώδη ἀλογία71.

Ὁ κληρικός, ὡς ἄνθρωπος, ὑπόκειται καὶ ὁ  ἴδιος στοὺς κινδύνους αὐτῆς 
τῆς ἀλλοιώσεως, ὅταν  μάλιστα βρίσκεται σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ μὲ πρόσωπα 
καὶ πράγματα ποὺ εὔκολα μποροῦν νὰ τὸν παρασύρουν72. Ὁ ἄν θρωπος ἀγω-
νίζεται γιὰ συναισθηματικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἰσορροπία τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ 
βιώνει τὴ σκληρότητα τῆς ἀντιπαλότητος τοῦ πνεύματος μὲ τὴν σάρκα.  Ὅταν 
δὲν βιώνει αὐτὴ τὴν ἰσορροπία, τότε ὁ κίνδυνος τῆς ἐκτροπῆς πολλαπλασι-
άζεται. Στοὺς ἐγ γάμους κληρικοὺς ὑπάρχει ἡ φυσικὴ θεραπεία τῆς ἀνάγκης 
αὐτῆς μὲ τὴ συντροφικότητα τῶν συζύγων, τὴν τεκνογονία καὶ τὴν ἀνατροφὴ 
τῶν παιδιῶν καὶ τὴν κοινωνικότητα ποὺ ἐξασφαλίζει ἡ οἰκογενειακὴ ζωή, πα-
ρότι ὑπάρχουν πολλὲς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ ἱερέας εἶναι δυνατὸν 
νὰ παρασυρθεῖ καὶ νὰ ὑποκύψει σὲ πειρασμοὺς καὶ νὰ πέσει σὲ ἁμαρτήματα, 
ὅταν δὲν λάβει τὰ μέτρα του καὶ ἐγκαταλείψει τὸν πνευματικό του ἀγώνα. Ὁ 

70. Βλέπε σχ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πάθη καὶ ἀρετές, ἐκδ. Δόμος, χ.τ., 31990, σ. 23 κ.ἑ., 
ὅπου γίνεται μία ἀνάλυση περὶ τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν ὡς μὴ φυσικῆς καταστάσεως γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

71. «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοι-
ώθη αὐτοῖς». Ψαλμ. 48, 13. Βλ. ἐπίσης στὸ ἔργο τοῦ ἁγίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, 
Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον περὶ τῆς φυλακῆς τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴ λειτουργία τους σὲ 
σχέση μὲ τὶς λειτουργίες τοῦ νοός.

72. Πρβλ. ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ, Λόγος ἀσκητικός, πάνυ ἀναγκαῖος καὶ ὠφελιμότατος, Φι-
λοκαλία, τ. Ά , σσ. 206-207.
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θεσμὸς τῶν ἀγάμων κληρικῶν στὸν κόσμο ἐνέχει ὑψηλότερη ἐπικινδυνότη-
τα ἐκτροπῆς, ὅταν μάλιστα δὲν ἐξασφαλίζονται οἱ συνθῆκες τῆς πνευματικῆς 
καθοδήγησης καὶ τῆς μοναχικῆς ζωῆς. 

Ἔτσι ὁ κληρικός, ὅπως καὶ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἁμαρ τάνει, ἀποκόπτεται 
ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴ σκέ πη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἀπομακρύνεται 
ἀπὸ Αὐτὸν ὡς πρὸς τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἦθος. Ἡ ἁμαρτωλὴ ζωὴ τὸν κάνει νὰ ζεῖ 
στὸν «τόπο» του ἀλλὰ σὰν σὲ ξένη χώρα. Δηλαδὴ ἀποκτᾶ μία ἀλλοτριωμένη 
συμπεριφορὰ ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀποξένωση καὶ τὴν ἀπομάκρυνσή 
του ἀπὸ τὴν τελειότητα καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ.  Ἐκεῖ ζεῖ ἄσωτα καὶ δια-
σκορπίζει μὲ τὴ μοχθηρή του προαίρεση ὅ,τι ἀγαθὸ καὶ ἀνώτερο ἔλαβε ὡς κα-
τάσταση κατὰ φύσιν. Μὲ συγκλονιστικὸ τρόπο ὁ Ἀββᾶς ἑρμηνεύει γιὰ τὴν πε-
ρίπτωση αὐτὴ τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου. « Ἕκαστος ἁμαρτάνων μακρύνεται 
καὶ ἀποσχοινίζεται ἀπὸ Θεοῦ, οὐ τόπῳ, ἀλλὰ τρόπῳ· καὶ ξένην καταλαμβάνει 
χώραν, τουτέστι ξένην τινὰ διαγωγὴν καὶ ἀπηλλοτριωμένην τοῦ κρείττονος· 
κἀκεῖ λιμώττει λοιπὸν ζῶν ἀσώτως καὶ διασκορπίσας μοχθηρᾷ προαιρέσει 
τὴν κατὰ φύσιν ἀγαθὴν κατάστασιν.  Ὅπου γὰρ σωφροσύνη οὐ φαίνεται, ἐκεῖ 
λιμὸς ἰσχυρός. Πολῖται δὲ τῆς χώρας ἐκείνης νοοῦνται οἱ δαίμονες, οἵτινες 
μόνα τὰ γλυκυφανῆ καὶ τὸν φάρυγγα τοῦ ἐσθίοντος τραχύνοντα κεράτια τῆς 
ἁμαρτίας κέκτηνται»73.

Καθίσταται λοιπὸν ἐμφανὲς καὶ ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀββᾶ Νείλου πόσο 
παραστατικὴ καὶ ἐκφραστικὴ εἶ ναι ἡ παραβολὴ τοῦ Κυρίου γιὰ τὸν ἄσωτο υἱό, 
ὡς πρὸς τὴν διαζωγράφηση τῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐγκαταλεί-
πει τὸν ἑαυτό του στὴν ἁμαρτία.

Ὅταν ὁ κληρικὸς ἀμελήσει καὶ ραθυμήσει στὸν και ρὸ τῶν πειρασμῶν 
καὶ τῶν ἐπιθέσεων τοῦ διαβόλου, ἐγκαταλείψει τὰ καθήκοντά του καὶ ἀφε-
θεῖ στὸν περισπασμὸ καὶ τὴ διάχυση τοῦ νοῦ, τότε λησμονεῖ τὰ κρίματα τοῦ 
Θεοῦ, ἐκπίπτει ἀπὸ τὴν νήψη καὶ πέφτει στὸ βάραθρο τῆς ἀφροσύνης. Γίνεται 
πλέον ἕρμαιο στὸ φθοροποιὸ θέλημα τῆς σαρκὸς καὶ ἀποκτᾶ φοβερὴ καὶ δύ-
σκολη ἀσθένεια στὴν ψυχὴ καὶ ἀκόμη μεγαλύτερη στὸ σῶμα74. Μία ἀλληγο-

73. Ἑορτασίῳ διακόνῳ, ΙΙ, 186, ΡG 79, 297Α. Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ εἶναι καίρια περι-
γραφικὴ γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐγκαταλείπει τὸν ἑαυτό του στὴν ἀσω-
τία. Βλ. Λουκ. 15, 13-16.

74. Πρβλ. Δ́  Βασ. 1, 2: «καὶ ἔπεσεν Ὀχοζίας (ὁ βασιλεὺς) διὰ τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἐν τῷ ὑπε-
ρώῳ αὐτοῦ καὶ ἠρρώστησεν ... ἀρρωστίαν θανατηφόρον».
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ρικὴ προσέγγιση τῆς γραφικῆς αὐτῆς ἀναφορᾶς στὸν βιβλικὸ βασιλιὰ Ὀχο-
ζία θὰ σήμαινε ὅτι ὁ βασιλικότατος νοῦς ἔπεσε στὸν νοητὸ θάνατο τῆς κατ’ 
αἴσθησιν ἁμαρτίας75.

Ὅσο ἡ σάρκα ἀκμάζει καὶ παχαίνει, δηλαδὴ θρασύνεται, ἡ ψυχὴ συμπαρα-
σύρεται στὸν σκοτισμὸ τῶν παθῶν, καθὼς ὑποχωρεῖ ἡ ἕξη τῶν ἀρετῶν καὶ ὁ 
φωτισμὸς τῆς γνώσεως.  Ἔτσι στὴν περίπτωση αὐτὴ καὶ ἡ ψυχὴ χάνει τὴ λε-
πτότητα καὶ τὴν εὐκινησία της πρὸς τὴν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ76.

Τὸ σῶμα εἶναι σημαντικὸ νὰ μένει γαλήνιο καὶ χω ρὶς νὰ ἐπιθολώνεται μὲ 
κανένα πάθος ποὺ προέρχεται ἀπὸ κατάχρηση καὶ πλησμονή. Αὐτὸ ἀποτελεῖ 
καὶ ἕνα μέτρο χαρακτηριστικὸ τῆς ἐγκρατοῦς διαγωγῆς καὶ γίνεται ταυτό-
χρονα ὅριο τῆς ὁποιασδήποτε ἀπόλαυσης, γιατὶ καθορίζει τὴν ἀνάγκη πρὸς 
τὸ χρειῶδες. Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος δὲν βυθίζεται στὴν ἄκρατη σωματικὴ ἡδονὴ 
καταργώντας τὴν ψυχοσωματικὴ ἰσορροπία, ἀλλὰ διακρίνει τὸ ἀσφαλὲς μέ-
τρο τῆς κατὰ Θεὸν εὐχαριστίας77.  Ὅταν ἡ ψυχὴ φυλάγεται καὶ φωτίζεται μὲ τὴ 
θεία ὡραιότητα τῶν ἀρετῶν καὶ μὲ τὸν φωτισμὸ τῆς γνώσεως, ὁ ἐξωτερικὸς 
ἄνθρωπος ὑποχωρεῖ, καθὼς ἡ σάρκα ἀποβάλλει τὴ θρασύτητά της λόγῳ τῆς 
παρουσίας τοῦ Λόγου78.

Ἡ ψυχογραφία ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ ἀββᾶς Νεῖλος στὴν προκειμένη περίπτωση 
εἶναι διεισδυτικὴ καὶ δυναμική:

75. Φιλήμονι ἐπισκόπῳ, ΙΙΙ, 251, PG 79, 504D-505A: «Τὸ ἐν τῷ καιρῷ τῶν προσβολῶν τοῦ 
ἐχθροῦ χαυνοῦσθαι καὶ διαχεῖσθαι καὶ μὴ αὐστηρῷ φρονήματι μνημονεύειν τῶν φο-
βερῶν κριμάτων τοῦ Κυρίου, ἀλλ’ ἐνδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ πρὸς τὸ θέλημα τῆς σαρκὸς 
καταφέρεσθαι, τοῦτο ἂν εἴη τὸ πεσεῖν ἀπὸ τοῦ δικτυωτοῦ καὶ νοσεῖν νόσον χαλεπωτάτην 
ψυχῆς, πολὺ τῆς σωματικῆς ἀῤῥωστίας ἀργαλεωτέραν. “ Ἔπεσε γάρ, φησίν, Ὀζίας ὁ βασι-
λεὺς ἀπὸ τοῦ δικτυωτοῦ καὶ ἠῤῥώστησεν ἀῤῥωστίαν θανατηφόρον”, τοῦ βασιλικωτάτου 
νοὸς δηλαδὴ πεπτωκότος εἰς τὴν νοητὴν τελευτὴν τῆς πρακτικῆς ἁμαρτίας».

76. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, Συμβουλευτικὸν  Ἐγχειρίδιον, περὶ τῆς φυλακῆς τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴ 
λειτουργία τους σὲ σχέση μὲ τὶς λειτουργίες τοῦ νοός.

77. Βλέπε σχ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πάθη καὶ ἀρετές, ἐκδ. Δόμος, χ.τ. 31990, σ. 36, ὅπου 
καὶ ἡ τοποθέτηση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ περὶ τῆς φυσικότητος τῶν κινήσεων τοῦ 
σώματος σύμφωνα «πρὸς τὴν τῆς φύσεως σύστασιν». Πρβλ. καὶ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 
Πρὸς Ξένην, Περὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν, PG 150, 1069ABCD.

78. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Κεφάλαια περὶ ἀγάπης, ἑκατοντὰς β́ , PG 90, 1001. «Νοῦς 
Θεῷ συναπτόμενος, καὶ αὐτῷ ἐγχρονίζων διὰ προσευχῆς καὶ ἀγάπης, σοφὸς γίνεται καὶ 
ἀγαθὸς καὶ δυνατὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων καὶ μακρόθυμος· καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν 
πάντα σχεδὸν τὰ θεῖα ἰδιώματα ἐν ἑαυτῷ περιφέρει».
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«Ὡς ἂν μάλιστα γαληναῖον ἡμῖν τὸ σῶμα διαμείνῃ, καὶ μηδενὶ τῶν ἐκ τοῦ 
κόρου παθημάτων ἐπιθολούμενον, προνοητέον τῆς ἐγκρατεστέρας διαγωγῆς 
μέτρον καὶ ὅρον τῆς ἀπολαύσεως, οὐ τὴν ἡδονήν, ἀλλὰ τὴν ἐφ’ ἕκαστα χρείαν 
ὁρίζοντα. Εἰ δὲ τῇ χρείᾳ καὶ τὸ ἡδὺ πολλάκις συγκαταμέμικται (πάντα γὰρ 
οἶδεν ἐφηδύνειν ἔνδεια τῷ σφοδρῷ τῆς ὀρέξεως, τὸ παρευρεθὲν τῇ χρείᾳ 
ἅπαν καταγλυκαίνουσα), οὐκ ἀπωστέον τὴν χρείαν διὰ τὴν ἐπακολουθοῦσαν 
ἀπόλαυσιν, οὐδὲ μὴν κατὰ τὸ προηγούμενον διωκτέον τὴν ἡδονήν, ἀλλ’ ἐκ 
πάντων ἐκλεγομένους τὸ χρήσιμον ὑπερορᾶν προσήκει τοῦ τὰς αἰσθήσεις 
εὐφραίνοντος καὶ τῆς χρείας κατὰ τὸ ἀεὶ ἐνδέον μεταληπτέον εὐχαριστοῦντας 
τῷ Θεῷ»79. Προεκτείνοντας τὴ σκέψη του ὁ Ἅγιος διαπιστώνει ὅτι ἡ ὀλιγάρ-
κεια ἀποτρέπει τὴν παράχρηση καὶ ταυτόχρονα ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ νὰ 
εὐφραίνεται καὶ μὲ τὰ ἐλάχιστα ἀκόμη ὑλικὰ ἀγαθά80.

Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ποὺ καταγράφεται ὡς διδασκαλία κυρίως 
τῆς ἀσκητικῆς ἐμπειρίας δίδει τὸ μέτρο καὶ τὰ ὅρια τῆς σχέσεως σαρκὸς καὶ 
πνεύματος. Οὐδέποτε ἔγιναν βδελυκτὰ καὶ ἀπόβλητα τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ 
εὐφραίνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ γίνονται αἴτια δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας πρὸς 
τὸν Θεόν81. Ὅταν μερικὲς φορὲς συμπλέκονται ἡ χρεία μὲ τὴν εὐχαρίστηση, 
δὲν πρέπει νὰ καταργεῖται ἡ χρεία ἐξ αἰτίας τῆς ἀπόλαυσης ποὺ τὴν ἀκολου-
θεῖ, οὔτε ἐπίσης νὰ ἀπο φεύγεται ἡ καλῶς νοουμένη ἡδονή. Ἀπὸ ὅλα εἶναι 
ἀνάγκη νὰ ἐπιλέγεται τὸ χρήσιμο καὶ τὸ κατάλληλο, ποὺ εἶναι ὄχι αὐτὸ ποὺ 
εὐφραίνει μόνο τὶς αἰσθήσεις, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἀποβλέπει στὴ σύμμετρη 
θεραπεία τῶν ἀναγκῶν. Ὁ καταλύτης ὅλων αὐτῶν εἶναι γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὸ 
εὐχαριστιακὸ ἦθος. Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη καὶ ἔλλειψη, 
τότε ἡ ὄρεξη καὶ ἡ ἐπιθυμία κάνει τὰ πάντα εὐχάριστα καὶ δίνει στὸν ἄνθρωπο 
τὴν πληρότητα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὶς φυσικὲς δωρεὲς τῶν ἀγαθῶν. 

79. Ἐπιφανίῳ ἐπισκόπῳ, IV, 56, PG 79, 576BC.
80. Πρβλ. Πρωτ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Ἠθικὰ Κεφάλαια, ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 2002, 

σσ. 27-29, ὅπου σχετικὴ ἀναφορὰ περὶ ὀλιγοδεΐας καὶ ὀλιγαρκείας.
81. Πρβλ. Ά  Τιμ. 4, 1-6 « Ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες 

πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηρια-
σμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν 
εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. ὅτι πᾶν κτί-
σμα Θεοῦ καλὸν καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον· ἁγιάζεται γὰρ 
διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως».
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Ὅταν προκύψει στὸν ἄνθρωπο σαρκικὸς πειρασμὸς ποὺ τὸν ὁδηγεῖ σὲ ψυ-
χοσωματικὴ ἀναστάτωση καὶ μά χη ἐπιβάλλεται ἀπὸ μέρους τῶν πειραζομέ-
νων ἡ ἀντίμαχος νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια. Ὅποιος ἐγκαταλείψει τὸν ἑαυτόν 
του στὴν ἐπανάσταση τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ἐπιθυμία τῶν αἰσθήσεων, δηλαδὴ 
τρώγει ὑπερβολικὰ καὶ οἰνοποτεῖ, ἢ συνδυάζει γεύσεις καὶ ποσότητες καὶ ποι-
κιλίες τροφῶν, τότε αὐτὸς ἐξεγείρει σφοδρὸ πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του 
ἐξάπτοντας τὴ σάρκα καὶ τὴ φαντασία του82.

Ὁ δαίμων τῆς πορνείας παρομοιάζεται ἀπὸ τὸν Ἀβ βᾶ ὡς πεινασμένος σκύ-
λος ποὺ περιφέρεται γύρω ἀπὸ τὴν τροφή. «Ὁ τῆς πορνείας δαίμων δίκην 
λίχνου κυνιδίου τῷ ὑπ’ αὐτοῦ πειραζομένῳ εἴωθε παραμένειν, οὐ μὴν ἐκβι-
άζεσθαι. Ἐν σοὶ τοίνυν ὑπάρχει καὶ τῇ σῇ ἐξουσίᾳ καὶ βουλήσει ἢ τρέφειν 
τοῦτον διὰ τῆς ἐργασίας τῆς ἀτίμου, ἢ φυγαδεύειν μετ’ ὀργῆς δι’ εὐχῶν καὶ 
ψαλμῳδιῶν, νηστειῶν τε καὶ ἀγρυπνιῶν καὶ τῆς χαμαικοιτίας»83. Χρησιμοποι-
εῖται καὶ πάλιν ἐδῶ ὁ βιβλικὸς λόγος ἀπὸ τὸν Ἅγιο πρὸς ἐπίρρωση τῆς διδα-
σκαλίας του.  Ὅπως λέγει καὶ ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος, «ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ 
καὶ φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν»84.

Ὅποιος βυθίζεται στὴν ἄσωτη καὶ κοσμικὴ ζωή, δηλαδὴ ὅποιος αἰχμαλωτί-
ζεται στὴ μέθη καὶ τὴν πορνεία εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ πτωχεύσει πνευματικά. 
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀκρατής, μετατρέπεται σὲ πηγὴ ἀπ’ ὅπου τὰ πάθη 
ρέουν καὶ κατακλύζουν ὅλη τὴν ὑπόστασή του. Γίνεται δοχεῖο στὸ ὁποῖο τὰ 
πάθη ὡς ἀγωγοὶ καὶ ὡς φλέβες μεταγγίζουν, ὡς ἀπὸ πηγή, κάθε κακία σὲ ὅλα 
τὰ σημεῖα. Ὁ ἱερέας, μέτοχος ἐνίοτε καὶ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν του, 
ὀφείλει νὰ ἀποδέχεται μὲ κοσμιότητα καὶ μὲ σύνεση, μὲ φόβο Θεοῦ καὶ εὐχα-
ριστία ὅ,τι τοῦ παραθέτουν, χωρὶς νὰ ἀποκλίνει στὴν ἀκρασία85.

82. Τύμβωνι διακόνῳ, ΙΙΙ, 116, PG 79, 433C: «Ὁ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πορνικοῦ πολέμου ἀδηφαγίᾳ 
χρώμενος καὶ οἰνοφλυγίᾳ καὶ ταῖς πολλαῖς προσαρτύσεσι συμπλέκων, τὸ γάρον, λέγω 
καὶ τὸ πέπερι, πάντως ὅτι μανίαν ἑαυτῷ ἐπεγείρει καὶ πόλεμον ἄσπονδον.  Ἐπειδή, καθώς 
φησιν ἡ Γραφή, “μανίαν κατέπηξεν ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου”». Πρβλ. 
Ὡσηὲ 9, 7-8.

83. Γαυδεντίῳ διακόνῳ, II, 159, PG 79, 276C.
84. Ἰακ. 4, 7.
85. Εὐθυμίῳ ἐπισκόπῳ, IV, 57, PG 79, 576C: «Ἀφεκτέον τῆς δου λοπρεπείας καὶ τῆς εὐτραπε-

λείας καὶ τῆς ἀκρασίας τῆς περὶ τὰ ἐδώδιμα, κοσμίως δὲ μᾶλλον καὶ μετὰ συνέσεως καὶ 
φόβου Θεοῦ καὶ εὐχαριστίας δεῖ ἐφάπτεσθαι τῶν παρατιθεμένων».
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Οἱ δαίμονες ὑποβάλλουν καὶ ἐξάπτουν μὲ δολιότητα αἰσχρὲς φαντασίες 
στὸ νοῦ, κυρίως σαρκικὲς ἐπιθυμίες, οἱ ὁποῖες τὸν ἐρεθίζουν καὶ τὸν σπρώ-
χνουν μὲ λύσσα πρὸς τὸ φθοροποιὸ καὶ μισητὸ ἀπὸ τὸν Θεὸ ἔργο τῆς ἁμαρτί-
ας. Ἂν τελικὰ ὑποκύψει ὁ ἄνθρωπος καὶ διολισθήσει τὸ πνεῦμα του στὸ καμίνι 
τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς ἡδονῆς καὶ συντελέσει ἐσωτερικὰ τὴν ἁμαρτία, χωρὶς 
νὰ φαίνεται, τότε εἶναι ἀναγκαία ἡ συμβολὴ τοῦ πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνερ-
γεῖ ὡς ἄλλος Φινεὲς καὶ μὲ τὴν ἐπέμβαση τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ, κόβει μὲ 
τὸν «σειρομάστη» τῆς διδαχῆς τὴν προσβολὴ τοῦ πειρασμοῦ καὶ κατευνάζει 
τὴν θύελλα ποὺ ξεσήκωσε ὁ σαρκικὸς πειρασμὸς καὶ ὤθησε πρὸς τὸ σαρκικὸ 
πάθος τὸν ἄνθρωπο86.

Ὁ ποιμένας ὀφείλει κατ’ ἐξοχὴν νὰ προφυλάσσει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὶς 
ἀφορμὲς τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας.  Ὅποιος δὲν συνδυάζει μέσα του λογισμοὺς 
ἀκαθάρτους καὶ δὲν ἀσχολεῖται μὲ φαντασιώσεις καὶ σαρκικοὺς γαργαλι-
σμοὺς εἶναι φανερὸ ὅτι θὰ εἶναι ἀμέριμνος, καθόσον ἤδη ἀπέκλεισε τὸν ἑαυτό 
του ἀπὸ τὶς αἰτίες ποὺ φέρουν τὴν πτώση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνεται κατοι-
κητήριο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν προστασία της δὲν θὰ τὸν 
ἐνοχλεῖ, οὔτε θὰ τὸν ἐπηρεάζει κανεὶς πειρασμός. Ὁ Θεὸς θὰ τὸν περιφρουρεῖ 
ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς («ἡ γὰρ χείρ μου συναντιλήψεται αὐτῷ καὶ ὁ βρα-
χίων μου κατισχύσει αὐτόν· οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ καὶ υἱὸς ἀνομίας 
οὐ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτὸν καὶ συγκόψω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ τοὺς 
ἐχθροὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι» Ψαλμ. 88, 22-24). Ἡ 
κατάσταση αὐτὴ περιγράφεται στὸν ἑξῆς ψαλμικὸ λόγο· «τὸ δὲ ἔλεός μου οὐκ 
ἀποστήσω ἀπ’ αὐτοῦ καθὼς ἀπέστησα ἀφ’ ὧν ἀπέστησα ἐκ προσώπου μου 
καὶ πιστωθήσεται ὁ οἶκος αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐνώπιόν 
μου»87.

86. Νικοτύχῳ διακόνῳ, II, 142, PG 79, 264D-265A: «Οἱ ἀφανεῖς Μαδιανέοι δαίμονες τὰς 
ἑαυτῶν θυγατέρας, δηλαδὴ τὰς αἰσχρὰς ἐνθυμήσεις, τῷ νῷ παριστάνουσιν, ἐρεθιζούσας 
τοῦτον καὶ λίαν παρακαλούσας καμφθῆναι πρὸς τὸ ἄτιμον καὶ λυττῶδες καὶ ἐπάρατον 
ἔργον. Ἂν γοῦν συμβῇ ὀλισθῆσαι τῷ πνεύματι ἐν τῇ καμίνῳ τῆς ἡδονῆς καὶ τὴν ἔνδον 
μοιχίαν ἀποτελέσαι κατὰ τὸ ἀόρατον, ὥσπερ ποτὲ ὁ Ζαμβρὶ κατὰ τὸ φαινόμενον ἐπὶ τοῦ 
Μωϋσέως, χρεία λοιπὸν Φινεές, τουτέστι τοῦ ἱερέως λόγου κτείνοντος τῷ σειρομάστῃ 
τῆς φοβερᾶς διδαχῆς καὶ ἐξολοθρεύοντος τόν τε Ἑβραῖον ... καὶ τὴν Μαδιανῖτιν, τουτέστι 
τὸν φιλόπορνον τρόπον καὶ τὴν γαργαλίσασάν τε καὶ πρὸς τὸ πάθος πυρώσασαν προ-
σβολήν».

87. Εὐνομίῳ πρεσβυτέρῳ, ΙΙΙ, 81, PG 79, 425AB: «Ὁ μὴ συνδυάζων λογισμοῖς ἀκαθάρτοις, 
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Ἡ προτροπὴ τοῦ Ἁγίου εἶναι νὰ μὴν ἀναζητεῖ διακαῶς ὁ κληρικὸς τὸν ἄνε-
το βίο καὶ τὴν πλατεία ὁδό, ἀλλὰ νὰ προσπαθεῖ συνεχῶς νὰ βρίσκει τὸν τρόπο 
ὁ ὁποῖος θὰ τὸν ὁδοποιεῖ στὰ μονοπάτια τῆς στενῆς καὶ τεθλιμμένης ὁδοῦ, 
ποὺ καταλήγει ἀσφαλῶς στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ88. Κάποιες φορὲς ὁ Κύριος 
ἐγκαταλείπει τοὺς πιστοὺς καὶ παραχωρεῖ στοὺς δαίμονες νὰ διεισδύουν στὰ 
κρυπτὰ τῆς καρδίας καὶ νὰ ἀναμοχλεύουν τὰ μυστικὰ ἐσώτατα βάθη τους, 
κατὰ τὸ βιβλικὸ λόγιο· « Ἐταπείνωσέ με Κύριος ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ. 
Ἐξ ὕψους αὐτοῦ ἀπέστειλε πῦρ, ἐν τοῖς ὀστέοις μου κατήγαγεν αὐτό»89. Μία 
ἐνέργεια ποὺ φτάνει στὰ μύχια τῆς ὑπάρξεώς τους. Προκειμένου ἀναμοχλευ-
όμενα τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας καὶ ἀναδυόμενα στὴν ἐπιφάνεια, ὁ ἄνθρωπος 
νὰ κατανοεῖ τὴν ἀδυναμία του καὶ νὰ ταπεινώνεται. Πρόκειται γιὰ τὴν πολ-
λάκις περιγραφόμενη ἀπὸ τοὺς Πατέρες θεοεγκατάλειψη90, ἡ ὁποία ἐπιφέρει 
στὸν ἀγωνιστὴ τὸν γλυκύτατο καρπὸ τῆς ταπεινώσεως. Ὁ ἀγωνιστὴς δηλαδὴ 
ποὺ προσβάλλεται ἀπὸ τοὺς δαίμονες, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν γιὰ νὰ σπιλώσουν 
τὴν παρθενία καὶ τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, νὰ δοκιμάζεται σκληρά. Κατὰ 
κάποιον τρόπο νὰ δέχεται ἐπιθέσεις ληστῶν, νὰ σκοτίζεται στὸν νοῦ καὶ νὰ 
βυθίζεται στὰ θηριώδη κύματα τῶν πειρασμῶν, στὴν ὀμίχλη καὶ τὴν ταραχὴ 
τῶν αἰσθήσεων. Τελικὰ ὅμως, καθὼς ἐπανέρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ κατα-
λήγει στὴν κατάπαυση τῆς χαρᾶς καὶ τὸν δροσισμὸ καὶ τὸν ἀέρα τῆς ἐλευθε-
ρίας, καθὼς ἀντικρύζει τὸ φῶς τῆς θείας μακαριότητος91.

μηδὲ συμφωνῶν καὶ συμφερόμενος τῷ πλήθει τῆς ἀτοπίας, δῆλον, ὅτι ἄφροντις καὶ ἀμέ-
ριμνος καθ’ ἑαυτὸν διάξει. “ Ὅτι σύ, Κύριε, φησί, κατὰ μόνας ἐπ’ ἐλπίδι κατῴκισάς με”. Διὸ 
λέγει ὁ Θεὸς περὶ τοῦ τοιούτου· “Κατασκηνώσει καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει”, “καὶ υἱὸς 
ἀνομίας οὐ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν, καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς”, “ἀναπαύσω σε ἀπὸ πάντων 
ἐχθρῶν σου καὶ ἀπαγγελεῖ σοι Κύριος, ὅτι οἶκον οἰκοδομήσεις αὐτῷ καὶ οὐκ ἀποστήσω 
τὸ ἔλεός μου, καθὼς ἀπέστησα, ἀφ’ ὧν ἀπέστησα”». Πρβλ. καὶ Β́  Βασ. 7, 10-15. Ψαλμ. 
88, 23.

88. Φεβραρίῳ διακόνῳ, I, 280, PG 79, 185A: «Μὴ τὰ πλάτη τοῦ βίου λίχνως μοι περιζήτει· 
μᾶλλον δε τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην ἀτραπὸν μαστεύειν βουλήθητι». Πρβλ. ἐπίσης 
Ματθ. 7, 13-14.

89. Θρῆνοι Ἱερεμ. 1, 12-13.
90. Περὶ θεοεγκαταλείψεως βλέπε Σωφρονίου (Σαχάρωφ) Ἀρχιμ., Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνί-

της, Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου,  Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1995, σσ. 257-274.
91. Πέτρῳ ἀναγνώστῃ, ΙΙΙ, 78, ΡG 79, 424CD: « Ἱερεμίας δὲ περὶ Κυρίου ἔσθ’ ὅτε τοῦ ἐκδιδό-

ντος ἡμᾶς πρὸς διαγυμνασίαν τοῖς δαίμοσι καὶ παραχωροῦντος διερευνᾶσθαι ἡμῶν ὑπ’ 
αὐτοῦ τὰ ἀπόῤῥητα καὶ πάσας τὰς κρυφίας τῆς ὕλης ἀποθήκας, φθεγξάμενος· “ Ὁ Κύριος 
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Οἱ ἀκρότητες ποὺ χαρακτηρίζουν κάποιους ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι κατὰ κυριο-
λεξίαν εὐνούχισαν ἑαυτούς, ἀποδοκιμάζονται ἀπὸ τὸν Ἅγιο. Οἱ σαρκικοὶ πει-
ρασμοὶ δὲν καταπολεμοῦνται μὲ τὴν ἀποκοπὴ μορίων τοῦ σώματος. Οἱ πειρα-
σμοὶ ἀπομακρύνονται μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν παράκληση πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ὁποία 
πρέπει νὰ εἶναι ἐκτενής, ὥστε ὁ ἴδιος ὁ παντοδύναμος καὶ τροπαιοῦχος Θεὸς 
νὰ εὐνουχίσει τὴν ρίζα τῶν σαρκικῶν πα θῶν. Τότε ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει καὶ 
καταπολεμᾶ πλήρως τὴν πονηρὴ ἕλξη πρὸς τὸ ἕτερο φύλο, γίνεται δηλαδὴ 
ἀπαθής. Φτάνει στὴν κατάσταση αὐτὴ τῆς χαρισματικῆς ἀπαθείας κατὰ τὴν 
ὁποία «οὐκ ἔνι ἄρσεν ἢ θῆλυ»92. 

Οἱ πονηροὶ καὶ ἐφάμαρτοι λογισμοὶ χωρίζουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό. 
Ἐὰν ὁ Θεός, ἀνταποκρινόμενος στὶς προσευχὲς τῶν ἀνθρώπων, καταδιώξει 
καὶ ἀπομακρύνει τοὺς πονηροὺς καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, τότε καὶ μόνον 
θὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀποκολληθεῖ ἀπὸ τὸ ρυπαρὸ ἔδαφος τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ ἐλαφρὺς πλέον νὰ ἀνεβεῖ στὴν κατάπαυση καὶ τὴν κοινωνία μὲ τὸν 
Θεόν. Αὐτὸ εἶναι ἐξάλλου ποὺ λέγεται στὸν ψαλμό· « Ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ 
μετὰ σοῦ, ἐὰν ἀποκτείνεις ἁμαρτωλούς, ὁ Θεός»93.

Ὁ χορτασμὸς τῆς κοιλίας καὶ ἡ περίσσεια ὑλικῶν ἀγαθῶν εἶναι ἡ αἰτία τῆς 
ὑπερηφανίας ποὺ ὁδηγεῖ στὴν σπατάλη καὶ στὸν ἔκλυτο βίο, ὅπως συνέβη καὶ 

ἐταπείνωσέ με ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ, ἀπέστειλεν εἰς τὰ ὦτά μου πῦρ καὶ κατήγαγεν 
αὐτό”, τουτέστιν, εἰς τὰ βάθη τοῦ σώματος, ἢ ὥσπερ ἐξέδωκεν ὁ ἑρμηνεὺς Σύμμαχος, 
ὅτι ἐπαίδευσέ με, διεπέτασε δίκτυον τοῖς ποσί μου, ἀπέστρεψέ με εἰς τὰ ὀπίσω, ἔδωκέ με 
ἠφανισμένον καὶ ὅλην τὴν ἡμέραν ὀδυ νώμενον. Χρὴ τοίνυν τὸν ἀγωνιζόμενον, πολλὰ 
θλιβῆναι ὑπὸ τῶν μισούντων τὴν παρθενίαν δαιμόνων καὶ δοκιμασθῆναι καὶ σκυλ θῆναι 
καὶ γνοφωθῆναι καὶ παραδοθῆναι καὶ διαβιβασθῆναι δι’ ὕδα τος καὶ πυρὸς καὶ ὀμίχλης 
καὶ σάλου καὶ τελευταῖον ἐξελθεῖν εἰς χαρὰν καὶ ἀνάψυξιν καὶ ἀέρα ἐλευθερίας καὶ θεά-
σασθαι τὸ φῶς τῆς μακαριότητος».

92. Κυριακῷ διακόνῳ, Ι, 323, ΡG 79, 200Α: «Μὴ κατὰ τοὺς ἄφρονας βούλου ἐκτεμεῖν τὰ τοῦ 
σώματος γεννητικὰ μόρια, ἀλλ’ εὔχου καὶ παρακάλει τὸν Κύριον ἀοράτῳ δυνάμει εὐνου-
χίσαι τὸν ἔσω ἄνθρωπον, ἵνα μηκέτι ἐννοῇς, μηδὲ διαλογίζῃ ἄρσεν καὶ θῆλυ». Πρβλ. καὶ 
Γαλ. 3, 28.

93. Παλλαδίῳ πρεσβυτέρῳ, III, 159, PG 79, 513CD: «Οἱ πονηροὶ καὶ φιλάμαρτοι λογισμοὶ 
χωρίζουσιν ἀπὸ τοῦ Κυρίου τὸν ἄνθρωπον. Ἐὰν δὲ παρακληθεὶς ὁ Θεὸς θανατώσῃ καὶ 
ἀπωλέσῃ τοὺς πονηροὺς καὶ ἀνοσίους λογισμούς, τότε δυνήσεται ὁ ἄνθρωπος ἐξα-
ναστῆναι τοῦ ἐδάφους τῆς ἁμαρτημοσύνης καὶ προσφυγεῖν τῷ ἀγαθῷ Θεῷ. Καὶ τοιοῦτον 
ὑπολάμβανε εἶναι τὸ εἰρημένον, ὅτι “ Ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ”, ὥσπερ ἤμην ἐξ 
ἀρχῆς, “ἐὰν μέντοι ἀποκτείνῃς ἁμαρτωλούς, ὁ Θεός”». Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 138, 18-19.
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στὰ Σόδομα94. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ ὑποκύψει σ’ αὐτὴ τὴν ὑπερήφανη κατά-
σταση γίνεται ἀνυπόφορος. Παρομοιάζεται ἀπὸ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο μὲ μία πόρ-
νη, ἡ ὁποία κυνηγάει τοὺς ἐραστὲς μὲ μανία, ὥστε τελικὰ νὰ μισεῖται ἀπὸ 
αὐτοὺς γιατὶ τοὺς καταπιέζει καὶ ἀσφυκτιοῦν ἀπὸ αὐτήν95.

Τὸ παράδειγμα τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων εἶναι τὸ πλέον ἀντιπροσωπευ-
τικὸ στὴ Βίβλο καὶ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν πατερικὴ διδασκαλία γιὰ 
τὴν καταδίκη αὐτῆς τῆς ὑπερηφανίας.

Συμβαίνει μερικὲς φορές, παρὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴν προσοχὴ καὶ τὴν προ-
σευχή, νὰ ὑπάρχει ἀκόμη ἐνεργὸς σαρκικὴ ἐπιθυμία. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴ δο-
λιότητα καὶ τὸν φθόνο τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος λυσσᾶ ὅταν βλέπει μαχητικοὺς 
ἀγωνιστές. Μάλιστα, παρὰ τὸν ὑπωπιασμὸ καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς σάρκας, 
ἐπιτίθεται στὸν ἀγωνιστὴ μὲ δριμύτητα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προσβολὴ καὶ 
ἄλλων παθῶν κυρίως ψυχικῶν, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἀπελπισία. Στὴν περί-
πτωση αὐτὴ ὁ ἀγωνιστὴς ὀφείλει νὰ καταφύγει στὸν ὁπλισμὸ ποὺ τοῦ παρέχει 
ἡ γνώση τῶν Γραφῶν. Στηρικτικὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ  Ἰεζεκιὴλ ποὺ ἐλέγχουν 
τὸν φθόνο τοῦ ἀντιμάχου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου· «Συνέκλασας πᾶσαν 
ὀσφύν». Δηλαδὴ τόλμησες νὰ μολύνεις καὶ νὰ ἀποδυναμώσεις τοὺς ἀγω-
νιστὲς μὲ τὴν ἔξαψη τῶν ἐπιθυμιῶν96.

Εἶναι λοιπὸν ἐπιβεβλημένη ἡ ἄσκηση, ποὺ σημαίνει ἐπιμονὴ στὴ νηστεία, 
τὴ χαμευνία, τὴν ἀγρυπνία, τὴν πυκνὴ προσευχὴ καὶ τὴ μελέτη τῶν Γραφῶν, 

94. Πρβλ. Γέν. 19, 1-38.
95. Ταπίσκῳ διακόνῳ, III, 75, 76, 77, PG 79, 424AB: «“ Ἐν πλησμονῇ”, φησίν, “ἄρτων ἐσπατά-

λησε Σόδομα καὶ ὑπερηφανεύσατο”.  Ἡ γὰρ σοδομουμένη ψυχή, χορτασθεῖσα τῶν ἄρτων 
τῆς γνώσεως, ἀπολακτίζει λοιπὸν καὶ δυσφόρητός ἐστιν. Ἡ γνῶσις φυσιοῖ ῥᾳδίως τὸν 
ἄνθρωπον. Διό φησι· “Μήποτε ὑπεραρθῶ”, καθό τινες ὑπερήρθησαν, “ἐδόθη μοι σκόλωψ” 
προφυλαττόμενός με, ἵνα μὴ ὑπεραρθῶ. Πάνυ μισοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοὺς δεομένους τῆς 
παρ’ αὐτῶν δόξης. Ὁ τοίνυν φιλόδοξος ὅμοιός ἐστι θυγατρὶ φιλοπόρνῳ, ἥτις καταδιώ-
κουσα τοὺς ἑαυτῆς ἐραστάς, πλέον διὰ τοῦτο μισεῖται, ὅτι ἐρᾷ αὐτῶν μανικῶς».

96. Πέτρῳ ἀναγνώστῃ, III, 78, PG 79, 424C: «Εἴρηκας, μετὰ τὸ ἄγαν καταξηράναι τὸ σῶμα 
τῇ νηστείᾳ, βεβαρῆσθαι πάνυ τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ πονηροῦ δαίμονος, μέχρι τοῦ βάθους τῶν 
μελῶν διαδύντος καὶ φλόγα ἡδονικὴν ἐξάψαντος, ὥστε σε οὐ μικρῶς περὶ τούτου θο-
ρυβηθῆναι. Ἀλλὰ μὴ θορυβηθῇς, τοιαῦτα γὰρ πολλάκις γίνεται φθόνῳ τοῦ διαβόλου 
καὶ πρόσχες τῇ ἀναγνώσει. Ἰεζεκιὴλ μὲν γάρ φησιν, ἀποτεινόμενος πρὸς τὸν ἐχθρὸν τῆς 
ἡμετέρας ζωῆς, ὅτι “Συνέκλασας πᾶσαν ὀσφύν”, τουτέστι συνουσιασμῶν ἐπιθυμίαις καὶ 
ἀτόποις κινήσεσι καταρυπαίνειν καὶ σαθροῦν τετόλμηκας τοὺς ἀγωνιζομένους». Πρβλ. 
Ἰεζ. 29, 17.
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προκειμένου νὰ ἀντισταθεῖ κανεὶς στὴν τρικυμία τῶν σαρκικῶν πειρασμῶν 
καὶ ἡδονῶν καὶ νὰ ἑλκύσει τὴ συνεργία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ βγεῖ τελικῶς νι-
κητής. Οἱ ψαλμοὶ ὡς ἰσχυρὸ ὅπλο συνοδεύουν τὴν προσπάθεια αὐτὴ «Σύ, 
δε σπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ 
καταπραΰνεις»97.

Τὸ ψαλτήριο ἦταν καὶ εἶναι τὸ προσφιλέστερο λειτουργικὸ βιβλίο γιὰ ὅλα 
τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, καθότι σὲ αὐτὸ 
περιγράφονται οἱ καταστάσεις τῆς ἀγωνιζομένης ψυχῆς καὶ γι’ αὐτὸ ἡ ἀνά-
γνωσή του ἐνισχύει, στηρίζει καὶ πα ρακινεῖ98.

Παράλληλα ὁ πιστός, μετέχοντας στὶς δημοτελεῖς συνάξεις καὶ κυρίως στὰ 
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ὀχυρώνεται κατὰ τρόπον ἀσφαλὴ καὶ καθίσταται 
μὲ τὴ συνεργία τοῦ Θεοῦ ἀπόρθητο τεῖχος πρὸς τὶς μεθοδεῖες καὶ προσβολὲς 
τοῦ διαβόλου.

Κάθε ἄνθρωπος, ὅταν ἐξαιτίας τῶν δαιμονικῶν λογισμῶν ἐγκαταλείψει 
τὸν ἀγώνα καὶ πέσει στὴ φαυλότητα καὶ στὴν ἐν γένει κακὴ συνήθεια ποὺ 
δημιουργοῦν οἱ πράξεις τῆς πορνείας καὶ τῶν σαρκικῶν ἁμαρτιῶν, στὴ συνέ-
χεια θὰ χρειαστεῖ πολὺ μόχθο καὶ ἀγώνα γιὰ νὰ ἡσυχάσει καὶ νὰ ἀνορθωθεῖ. 
Ἡ θεραπεία, ἂν θὰ ἐπέλθει, θὰ ἀπαιτήσει πολὺν κόπο καὶ πόνο.  Ὅπως λέγει 
καὶ ὁ Ἱερεμίας στοὺς Θρήνους (5, 5)· « Ἐδιώχθη μεν, ἐκοπιάσαμεν οὐκ ἀνεπαύ-
θημεν»99. Ἡ σαρκικὴ ἁμαρτία εἶναι σὰν ἕνα σίδερο κοφτερό, ἕνα ξίφος ποὺ 
πληγώνει τὴν ψυχὴ καὶ τὴ φονεύει. «Σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ». Ἡ ἀγω-
νία αὐτὴ τῆς πληγῆς συγκλονιστικὰ διαζωγραφεῖται στὴν ἱστορία τοῦ Ἰωσήφ, 

97. Ξανθίππῳ διακόνῳ, ΙΙ, 154, ΡG 79, 273Α: «Καλῶς γε πάνυ πράττεις, ταῖς νηστείαις καὶ 
ταῖς χαμευνίαις, τῇ τε χρηστῇ ἀγρυπνίᾳ καὶ τῇ πυκνῇ προσευχῇ καταπατῶν τε καὶ ὑπε-
ραλλόμενος τὰς τρικυμίας τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, Θεῷ δὲ τῷ συνεργοῦντι ἡμῖν ἀεὶ εἰς 
τὸ ἀγαθὸν τὴν νίκην ἀνατιθεὶς ἐν τῷ ψάλλειν πρὸς αὐτόν· “Σύ, Δέσποτα, δεσπόζεις τοῦ 
κράτους τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραΰνεις”». Πρβλ. καὶ 
Ψαλμ. 88, 10.

98. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καθημερινὸς κανόνας τῆς προσευχῆς περιλαμ-
βάνει τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ψαλτηρίου. Ἐπίσης, σὲ περιόδους ἔντονης ἀσκήσεως ὅπως ἡ 
Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀναγινωσκομένων ψαλμῶν.

99. Βιταλίῳ ὑποδιακόνῳ, IV, 29, PG 79, 564B: «Ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ὑπὸ τῶν δαιμονιωδῶν 
λογισμῶν, ἀπὸ τῆς ἀρετῆς μάτην πεσὼν εἰς φαυλότητα καὶ ἕξιν πονηροτάτην, κοπιάσει 
πάντως καὶ μοχθήσει, ἤκουσα πολλάκις λεγούσης τῆς προφητείας, ὅτι “ἐδιώχθημεν καὶ 
ἐκοπιάσαμεν καὶ οὐκ ἠδυνήθημεν ἀναπαύσασθαι”».
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ποὺ ἡ ἁμαρτία μὲ τὸ πρόσωπο τῆς γυναίκας τοῦ Πετεφρῆ προσπαθοῦσε νὰ 
τὸν κάμει νὰ ὑποχωρήσει στὶς παράνομες ἐπιθυμίες της100.

2.  Ἡ κάθαρση ἀπὸ τὰ ψυχικὰ πάθη

Ἡ ἀργία θεωρήθηκε ὡς αἰτία κάθε κακοῦ ἔργου στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ 
κυρίως σὲ ὅσους δὲν ἔλαβαν ἀγω γὴ καὶ δὲν ἀπέκτησαν πείρα101. Ὁ ἀββᾶς 
Νεῖλος χρη σι μοποιώντας τὸ παράδειγμα τῆς πτώσης τῶν Ἑβραί ων στὴν 
εἰδωλολατρία κατὰ τὴν ἀναμονὴ τῆς καταβάσεως τοῦ Μωϋσέως ἀπὸ τὸ ὄρος 
Σινᾶ, ἐξηγεῖ ὅτι τοῦτο συνέβη ἐξ αἰτίας τῆς ἀπραξίας καὶ τῆς ραθυμίας τους. 
Διέξοδος ἀπὸ τὸν κίνδυνο αὐτὸ εἶναι γιὰ τὸν Ἀββᾶ ἡ προσοχή, ἡ πνευμα-
τικὴ ἀφοβία καὶ ἡ ἐργασία (γιὰ τοὺς ἀσκητὲς τὸ ἐργόχειρο), ποὺ κρατοῦν τὸν 
ἄνθρωπο σὲ συνεχὴ ἐγρήγορση. Οἱ  Ἑβραῖοι ἔπεσαν στὴν εἰδωλολατρία στὴν 
ἔρημο, περιμένοντας τὸν Μωϋσῆ νὰ κατεβεῖ ἀπὸ τὸ Σινᾶ, γιατὶ δὲν εἶχαν μὲ τί 
νὰ ἀσχοληθοῦν102.

Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος ἀπευθυνόμενος πρὸς κάποιο ἐπίσκοπο τὸν παροτρύνει 
νὰ εὑρίσκεται σὲ ἐπαγρύπνηση, διότι ἔτσι θὰ συνειδητοποιεῖ τὶς πράξεις του, 
θὰ ἀποκτᾶ αὐτογνωσία καὶ θὰ νικᾶ τὴν ἀναισθησία. Χω ρὶς τὸν καθημερινὸ 
καὶ συνεχὴ αὐτὸν ἀγώνα κατὰ τῆς ἀργίας καὶ τῆς ἀκηδίας εἶναι ἀδύνατον νὰ 
διαφυλάξει κανεὶς τὰ πνευματικὰ χαρίσματα, ἀλλὰ εἶναι καὶ πολὺ δύσκολο νὰ 
ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ ἀναχθεῖ στὴν ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση. Αὐτή, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν αὐτοέλεγχο, ὁδηγεῖ τὸν ποιμένα στὴ συνειδητοποίη-
ση τῶν πράξεών του, γεγονὸς τὸ ὁποῖο τοῦ χαρίζει ὑπαρξιακὴ αὐτογνωσία. 
Ἡ ἐπὶ μακρὸν χρόνον ἀμέλεια καὶ ἀργία καθιστᾶ τὴν ψυχὴ δυσκίνητη πρὸς 
τὴν ἐργασία τῶν ἀρετῶν, μὲ συνέπεια ἡ ἐπάνοδος στὴν προτέρα καλὴ κα-

100. Εὐσταθίῳ διακόνῳ, Ι, 228, PG 79, 165D: «“Σίδηρον”, φησὶν ὁ ψαλμός, “διῆλθεν ἡ ψυχὴ”» 
(πρβλ. Ψαλμ. 104, 18) τοῦ  Ἰωσήφ. Σίδηρον ἐμοὶ δοκεῖ τὴν ἁμαρτίαν αἰνιγματωδῶς λέ-
γων, ἐφ’ ἣν παρεκάλει τὸν ἁγνὸν νεανίαν τὸ τοῦ Πετεφροῦ γύναιον. Σίδηρος γὰρ τέ-
μνων ψυχὴν καὶ φονεύων ἡ ἁμαρτία εἰκότως ἂν ῥηθείη». Πρβλ. Γέν. 39, 6-21.

101. Σοφ. Σειρ. 33, 28. «ἔμβαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν, ἵνα μὴ ἀρ γῇ, πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν 
ἡ ἀργία».

102. Ἑλλαδίῳ ἀναγνώστῃ, Ι, 310, ΡG 79, 196Β: « Ὅτι ἡ ἀργία ἀρχὴ κακουργίας τοῖς ἀπαιδεύ-
τοις γίνεται καὶ αὐτὸς συνομολογεῖς καὶ ὅτι μὴ ἔχοντες τί πρᾶξαι οἱ  Ἑβραῖοι ἐν τῇ ἐρήμῳ 
εἰς εἰδωλολατρίαν ἐξέπεσαν, γινώσκεις. Μὴ οὖν βδελύττου τὸ ἔργον τὸ τῶν χειρῶν, ὅτι 
ὠφέλιμον καὶ πάνυ νηφάλιον». Πρβλ. καὶ  Ἔξοδ. 32, 1-6.
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τάσταση νὰ ἀπαιτεῖ πολλαπλάσιο χρόνο καὶ κόπο. Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος φέρνει ὡς 
παράδειγμα τὸ γεγονὸς τῆς κλοπῆς τῶν θησαυρῶν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου ἀπὸ 
τοὺς Αἰγυπτίους, λόγῳ τῆς ἀμέλειας τῶν φρουρῶν. Τοὺς θησαυροὺς αὐτούς, 
προκειμένου νὰ τοὺς ἐπανακτήσει καὶ νὰ τοποθετηθοῦν στὸν Ναό, ὁ Δαυὶδ 
ἔδωσε μεγάλες μάχες καὶ ἀγῶνες ἐναντίον τῶν ἀλλοφύλων103.

Τὸ κείμενο τοῦ ἀββᾶ εἶναι καιριότατο στὴν περιγραφὴ τῶν ἀποτελεσμά-
των τοῦ πάθους τῆς ἀργίας καὶ ἀκηδίας. Στηριζόμενος καὶ πάλι σὲ βιβλικὸ 
συμβολικὸ λόγο λέγει τὰ ἑξῆς: «Προστάσσει ὁ νόμος Μωϋσέως φυλάττεσθαι 
μεθ’ ἑτέρων τινῶν καὶ τὸν μῦν καὶ τὴν γαλῆν104. Ταῦτα δὲ νομοθετῶν, κελεύει 
διὰ συμβόλου καὶ τύπου μήτε τοῖς προηγουμένοις μιαροῖς συντίθεσθαι λο-
γισμοῖς, μήτε τοῖς ἑπομένοις. Τῶν γὰρ ἀπειρημένων παθῶν τε καὶ τρόπων 
καὶ ἠθῶν τὰ μὲν προλαμβάνει, τὰ δὲ ἐπακολουθεῖ. Προκαθηγησαμένης γὰρ 
τῆς ἀνθρωπαρεσκείας καὶ κενοδοξίας, ἐπακολουθεῖ πάντως ἡ ὑπερηφανία 
καὶ ἀλαζονεία καὶ πᾶν πάθος αἰσχρὸν καὶ δαιμονιῶδες. Προφθάνει πάλιν ἡ 
κακὴ ἐπι θυμία, ὀρύξαι τῆς ἀσελγείας τὸ σπήλαιον καὶ εὐθὺς ἐπεισέρχεται ὁ 
αἰσχροπράγος δαίμων καὶ ἐγκατοικισθεὶς τῷ γενομένῳ σπηλαίῳ τὴν ἁμαρ-
τίαν ἐργάζεται. Φησὶ γὰρ ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ὅτι ὁ μετ’ ἐπιθυμίας ἰδὼν γυναῖκα 
μοιχὸς ἀπηρτισμένος ἐστί. Πάλιν προκαθηγησαμένης τῆς βασκανίας καὶ τῆς 
ὀργῆς, ἕπεται ἐπιβουλὴ καὶ βλάβη. Καὶ γὰρ ὁ μῦς πολλάκις τὴν ὀπὴν πρῶτον 
διώρυξεν ἐν τῷ τοίχῳ, εἶθ’ ὕστερον γαλῆ εἰσελθοῦσα, ἢ ὄφις, ἢ ἕτερόν τι ἐνε-
φώλευσε τῇ τρυμαλιᾷ»105.

Ἐὰν δηλαδὴ κάποιος κυριαρχημένος ἀπὸ τὴν ἀκηδία παραμελήσει τὸν 
πνευματικὸ ἀγώνα, τότε ἀκολουθεῖ μία σειρὰ νέων παθῶν καὶ ἁμαρτημάτων. 
Κυρίως ὅμως ἡ ψυχὴ καθίσταται ἀνίκανη νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς τροπὲς τῶν κα-
ταστάσεων καὶ τὴν πνευματικὴ αἰχμαλωσία. Τὰ πάθη γεννοῦν καὶ γεννῶνται 
ἀπὸ ἄλλα, ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ἀλαζονεία, ἡ αἰσχρότητα, ἡ πονηρία, ἡ κακία, ἡ 
ὀργὴ καὶ κάθε κακία.

103. Ἰωάννῃ ἐπισκόπῳ, ΙΙΙ, 187, ΡG 79, 472Β: «Μὴ ἀμερίμνως, μηδὲ ἀναλγήτως διατεθῇς ἐν 
τοῖς συμβεβηκόσι σοι. Ἐκ γὰρ τῆς σῆς ἀμελείας ἀνέβη πρὸς τὴν ψυχήν σου ὁ βασιλεὺς 
Αἰγύπτου καὶ ἔλαβε τοὺς θησαυροὺς οἴκου Κυρίου καὶ τὰ χρυσᾶ δόρατα, ἅπερ μετὰ 
πολλῶν ἀγώνων καὶ ἱδρώτων νόμῳ πολέμου πρώην ὁ Δαυῒδ ἔλαβεν ἀπὸ τῆς χειρὸς τῶν 
παίδων ἀλλοφύλου Ἀδρααζάρ. Καὶ ὅμως αὐτὸς τέρπῃ ἐπὶ τούτοις, ἤπερ ἀλγῆσαι βούλει 
καὶ κατηφῆσαι». Πρβλ. καὶ Γ΄ Βασ. 14, 25-29. 

104. Λευϊτ. 11, 29.
105. Εὐπόρῳ διακόνῳ, III, 34, PG 79, 401CD.
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3.  Ἡ καθαρότητα τῆς καρδίας καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ νοός

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ κάθε χριστιανὸ καὶ κατ’ ἐξοχὴν γιὰ τὸν ἱερέα, νὰ 
ἔχει καὶ νὰ διατηρεῖ τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας. Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου 
ὀνομάζεται ἀπόκρυφο ταμεῖο τῆς ψυχῆς106. Μέσα σ’ αὐτὴν γίνονται πολλὲς 
διεργασίες ἀνάλογα μὲ τὴν τροφοδοσία ποὺ ὁ νοῦς εἰσάγει στὶς δυνάμεις τῆς 
καρδίας. Τὸ βιβλικὸ « Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρ-
δία ὑμῶν»107 στὴν πατερικὴ γραμματεία ἀναδιατυπώνεται μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο. 
Κατὰ τὸ περιεχόμενο τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ νοὸς κατευθύνεται τὸ φρόνημα τῆς 
καρδίας. Ἡ καθημερινὴ πρωτολογία τοῦ νοὸς θὰ πρέ πει νὰ εἶναι ἡ μνήμη τοῦ 
Θεοῦ108. Αὐτὴ ἡ κίνηση τοῦ νοὸς καθορίζει καὶ ἐπηρεάζει τὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ, 
ἑπομένως καὶ τοῦ κληρικοῦ, καὶ τοῦ παρέχει τὴν προϋπόθεση νὰ ἐνεργεῖ καὶ 
νὰ σκέπτεται θεολογικά. Ὁ κεκαθαρμένος καὶ θεοκίνητος νοῦς ἀποκτᾶ ποι-
οτικὰ χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα ἐκφαίνονται στὶς ἐνθυμήσεις καὶ τὶς κινή-
σεις του. « Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός»109, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν 
πατερικὴ γραμματεία εἶναι ὁ νοῦς, ποὺ σκέπτεται τὰ ἄνω, τὰ οὐράνια.  Ἔτσι 
γίνεται ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς καὶ ἔχοντας ὡς ἀγαπητὴ σύντροφο τὴν θέα τῶν 
ἀθεάτων, τροφοδοτεῖ καὶ πλημμυρίζει ὅλη τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν καρδία ἀπὸ 
ἀντίστοιχα βιώματα καὶ χαρισματικὲς καταστάσεις110.

Ἐὰν κανεὶς ἀφήσει τὸ νοῦ στὴ σκληρὴ καὶ μοχθηρὴ κατάσταση ποὺ δη-
μιουργεῖται ἀπὸ τὴν κοσμικὴ μέριμνα καὶ τὴν μέθη τῶν πονηρῶν λογισμῶν, 
τότε ὁδηγεῖ καὶ τὴν καρδιά του πρὸς τὰ κάτω, πρὸς τὰ βάραθρα τῆς ἀπωλείας 
καὶ τῆς συγχύσεως. Αὐτὴ εἶναι μία κατάσταση, ἡ ὁποία δὲν συμφέρει στὸν 

106. Ἰουλιανῷ πρεσβυτέρῳ, ΙΙΙ, 64, PG 79, 420B: «Ἀπόκρυφον τῆς ψυχῆς ταμεῖον ἡ καρδία 
προσείρηται, ἐν ᾗ πολλαὶ γίνονται ἀνομίαι, ἃς μόνος βλέπει ὁ ἀκοίμητος ὀφθαλμός».

107. Ματθ. 6, 21.
108. Γιὰ τὴν πρωτολογία, βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ, Ἡ νοερὰ προσευχή ..., μνημ. ἔργ., σ. 155, 

σημ. 95 καὶ σ. 167, σημ. 129. Ἐπίσης ἄλλη ἔκφραση περὶ τῆς ἰδίας ἐννοίας εἶναι καὶ ἡ 
«πρωτόνοια» τὴν ὁποία ἀναφέρει ὁ ὅσιος Νεῖλος ὁ ἀσκητὴς στὰ κεφάλαια περὶ Προ-
σευχῆς. «Οὗτος προσευχὴν ἐπιτελεῖ, ὁ ἀεὶ τὴν πρωτόνοιαν ἑαυτοῦ πᾶσαν καρποφορῶν 
τῷ Θεῷ». Περὶ Προσευχῆς, κεφ. ρκϚ΄, Φιλοκαλία τ. Ά , σ. 187.

109. Ματθ. 6, 22.
110. Σεραπίωνι πρεσβυτέρῳ, Ι, 135, PG 79, 140BC: «“ Ὁ λύχνος”, φησί, “τοῦ σώματός ἐστιν ὁ 

ὀφθαλμός”. Ὁ γὰρ τὰ ἄνω φρονῶν νοῦς ὀφθαλμός ἐστι τῆς ψυχῆς ἐῤῥωμένην ἔχων τὴν 
ὅρασιν, καὶ τὴν ἑαυτοῦ αὐγὴν εἰς ὅλην τὴν κατάστασιν διαπέμπων».
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ἄνθρωπο, γιατὶ τοῦ στερεῖ τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ ἀγαθό, τοῦ 
σκοτίζει τὸν νοῦ, ὡς πρὸς τὸ νὰ μπορεῖ νὰ διακρίνει ποιὸ εἶναι τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ 
ἐκλεκτό, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παγιδεύεται ὁ ἄνθρωπος στὴ ζοφώδη κατά-
σταση τῆς πονηρίας καὶ τῆς ἁμαρτίας111. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀφυπνισθεῖ ὁ ἀγω-
νιζόμενος, ἰδιαίτερα ὁ κληρικὸς ποὺ τυχὸν βιώνει μιὰ τέτοια κατάσταση, καὶ 
νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ κάθε κακὴ συνήθεια καὶ συναρπαγὴ ποὺ παρουσιάζονται 
στὴν ψυχὴ ὡς σκοτισμός. Διότι ἡ παραμονὴ καὶ ἡ αἰχμαλωσία στὴν πονηρία 
μπορεῖ νὰ δημιουργήσει, ἀναπάντεχα, ἀπρόβλεπτους κινδύνους ψυχῆς καὶ νὰ 
προκαλέσει μείζονα πνευματικὰ προβλήματα μὲ καταλυτικὲς συνέπειες καὶ 
στὸ προσδοκώμενο καλὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πνευματικοῦ καὶ τοῦ ποιμαντικοῦ 
του ἔργου112. Ἡ προσοχὴ καὶ ἡ φροντίδα τοῦ κληρικοῦ θὰ πρέπει νὰ εἶναι 
στραμμένη πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ μὲ νηφαλιότητα νὰ θησαυρίζει τὸν ἀσύλητο 
θησαυρὸ τῆς θείας ζωῆς γιὰ τὸν ἴδιο καὶ γιὰ τὸ ἐμπιστευθὲν ἀπὸ τὴν  Ἐκκλη-
σία σ’ αὐτὸν λογικὸ ποίμνιο113. 

Τίποτε δὲν προξενεῖ τόση εὐθυμία καὶ εὐφροσύνη ὅσο τὰ δόγματα τῆς 
ἀληθινῆς φιλοσοφίας, διὰ τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἱκανὸς νὰ βλέπει 
μὲ φρόνηση καὶ νὰ ἀποδίδει τὴν πραγματική ἀξία σὲ ὅλα τὰ ὁρατά, προτι-
μώντας νὰ ἀνάγεται πρὸς τὰ ἀόρατα καὶ αἰώνια114. Ἡ πεποίθηση τοῦ ἀνθρώ-
που δὲν πρέπει νὰ στηρίζεται στὰ πρόσκαιρα καὶ μεταβαλλόμενα στοιχεῖα 
τῆς ζωῆς του, ποὺ εἶναι ἡ ὑγεία, ἡ δύναμη τοῦ σώματος, ἡ σαρκικὴ εὐθυμία, ὁ 
πλοῦτος, ἡ δύναμη τῆς ἐξουσίας, οἱ τιμὲς καὶ οἱ ἀπολαύσεις.  Ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος στηρίζεται σὲ αὐτά, εὔκολα κάθε φορὰ ὑποδύεται ἕνα προσωπεῖο, ποὺ 

111. Πρβλ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ,  Ὁμιλία δ́ , PG 34, 476BC.
112. «Εἰ δέ τις ..., αὐτὸς εἰς καταφρόνησιν πολλὴν ἐλθών, ἁμαρτήματα προστίθησιν ἐπὶ ἁμαρ-

τήματα, καὶ ραθυμίαν ἐπὶ ραθυμίαν συνάπτει, καὶ πρόσκομμα ἐπὶ πρόσκομμα οἰκοδο-
μεῖ, πληροῖ τοὺς ὅρους τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς τοσοῦτον λοιπὸν πρόσκομμα ἔρχεται, ἐξ 
οὗ οὐκέτι δύναται ἀνανεῦσαι, ἀλλὰ συντρίβεται καὶ εἰς τέλος τῷ πονηρῷ παραδοθεὶς 
ἀπόλλυται». Πρβλ. ὅπ.π., 489Α.

113. Σεραπίωνι πρεσβυτέρῳ, I, 135, PG 79, 140C: «Ἂν δ’ εἰς τὸ τραχὺ τοῦτο καὶ μοχθηρὸν 
νεύσῃς τὸν νοῦν διὰ κραιπάλης καὶ φροντίδων μὴ συμφερουσῶν, κάτω δὲ φερουσῶν 
πρὸς βάραθρον ἀπωλείας, τί ἀγαθὸν δυνήσεται νοῆσαι, ἢ ὑπαγορεῦσαι χρηστόν τι τοῖς 
οἰκείοις λογισμοῖς; ὥστε ἀνάγκη ἐσκοτῶσθαι καὶ τεταράχθαι πᾶσαν τὴν ἕξιν, ἀπορίαις 
ἐνεχομένην ὥσπερ ἐν νυκτὶ καὶ χαλεπῷ πολέμῳ».

114. Πρβλ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ,  Ὁμιλία δ΄, PG 34, 489A.
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καλεῖται πολὺ σύντομα νὰ τὸ ἀλλάξει115. Εἶναι δεδομένη ἡ τρεπτότητα τῆς 
ἀνθρωπίνης πορείας καὶ ζωῆς. Μόνον ὁ Θεὸς εἶναι ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοί-
ωτος. Ὁ τρεπτὸς ἄνθρωπος πολλὲς φορὲς ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τὴν ἀκα-
ταστασία τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς. Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος συμπυκνώνει τὶς θέσεις 
του αὐτὲς ἐπικαλούμενος καίριο βιβλικὸ χωρίο. «Σὺ εἶ καθήμενος τὸν αἰῶνα 
καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα»116. Οἱ συνθῆκες αὐτὲς ἀπεργάζονται κακὲς 
ἀλλοιώσεις στὴν ψυχή, ὅταν δὲν χαλιναγωγηθοῦν σωστά, γιατὶ συνακολου-
θοῦνται ἀπὸ πράξεις καὶ καταστάσεις ποὺ εἶναι ἀποτελέσματα τῆς πονηρίας 
καὶ τῆς κακῆς προαιρέσεως. Οἱ παρεκκλίσεις σταδιακὰ συσσωρεύουν ἀνομία 
στὴν καρδία τοῦ ἀνθρώπου, γεγονὸς τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό. 
Χρειάζεται λοιπὸν μεγάλη προσοχὴ γιὰ τὴν περιφρούρηση τῆς καρδίας ἀπὸ 
τοὺς αἰσχροὺς καὶ ματαίους λογισμοὺς ποὺ εἶναι ἱκανοὶ νὰ τὴν ἀλλοιώσουν 
καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν στὴν ταραχὴ καὶ τὴν πτώση. Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος 
καὶ ἰδιαίτερα ὁ κληρικὸς εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχει ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῆς παρου-
σίας τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «ἐτάζει νεφρούς τε καὶ καρδίαν»117, εἰς τρόπον ὥστε 
νὰ καταυγάζεται μὲ θεῖο φωτισμὸ ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του.

Πολλὲς φορὲς καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ κληρικοῦ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ διεργασία 
τῶν κακῶν ἀλλοιώσεων ποὺ ὁδηγεῖ στὴν παρακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ 
στὴν περιφρόνηση τῶν ἐντολῶν. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἐπίκληση ἀπὸ τὸν 
ἀββᾶ Νεῖλο τῶν προφητικῶν λογίων τοῦ  Ἰεζεκιήλ: «καὶ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ 
ἰδοὺ μάταια βδελύγματα καὶ πάντα τὰ εἴδωλα οἴκου  Ἰσραήλ»118. « Ἐώρακας, 

115. Εὐρυκλεῖ πρεσβυτέρῳ, III, 122, PG 79, 440CD: «Οὐδὲν οὕτως εὐθυμίαν καὶ εὐφροσύ-
νην ἐμποιεῖν εἴωθεν, ὡς τὰ τῆς ἀληθινῆς φιλοσοφίας δόγματα, ὥστε τῶν βλεπομένων 
πάντων πραγμάτων ὑπερορᾶν καὶ πρὸς τὰ αἰώνια ἀγαθὰ ἐκεῖνα τὰ μέλλοντα δηλαδὴ 
κεχηνέναι, τῷ μηδὲν τῶν ἀνθρωπίνων νομίζειν βέβαιον εἶναι, μὴ ὑγιείαν, μὴ εὐρωστίαν, 
μὴ δύναμιν σώματος, μὴ εὐθυμίαν σαρκικήν, μὴ πλοῦτον, μὴ δυναστείαν, μὴ τιμὰς καὶ 
τέρψεις καὶ τὰ ἑξῆς».

116. Βαροὺχ 3, 3. Πρβλ. καὶ Χρυσογόνῳ πρεσβυτέρῳ, ΙΙ, 33, ΡG 79, 213Α: « Ἠρώτησέ με, ἡ 
ὑμετέρα ἀγάπη, τί ἐστιν ὅπερ φάσκει πρὸς τὸν Θεὸν ὁ Βαρούχ, ὅτι “Σὺ εἶ καθήμενος τὸν 
αἰῶνα καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα;”. Ὁ Θεός, ἐπειδὴ ἀναλλοίωτος καὶ ἄτρεπτος 
ὑπάρχει διηνεκῶς, δῆλον ὅτι ἐν τῇ ἑαυτοῦ καθῆσθαι ἀτρεπτότητι διὰ παντὸς εἴρηται· 
ἡμεῖς δὲ τρεπτοὶ ὄντες, ῥᾳδίως ἀπολλύμεθα ἑκάστοτε ἄλλοι ἀντ’ ἄλλων πολλάκις γινό-
μενοι καὶ ἀφ’ ἑτέρων λογισμῶν ἐφ’ ἑτέρους λογισμοὺς συνεχῶς μεταβαίνοντες».

117. Ψαλμ. 7, 10.
118. Ἰεζεκ. 8, 10.
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υἱὲ ἀνθρώπου, ἃ οἱ πρεσβύτεροι οἴκου Ἰσραὴλ ποιοῦσιν, ἕκαστος αὐτῶν ἐν τῷ 
κοιτῶνι τῷ κρυπτῷ αὐτῶν, διότι εἶπαν· οὐχ ὁρᾷ Κύριος· ἐγκαταλέλοιπε Κύρι-
ος τὴν γῆν καὶ εἶπε πρός με· ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας, ἃς οὗτοι ποιοῦσιν»119.

Ἡ ἐξοικείωση τῶν κληρικῶν μὲ τὴν καθημερινότητα τῆς παρουσίας στὸ 
ἱερὸ καὶ ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ φρονήματός τους ἀπὸ κοσμικὲς μέριμνες γίνονται 
αἰτίες αὐτοὶ νὰ παρασύρονται καὶ νὰ τοποθετοῦν στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς τους 
τὰ «εἴδωλα». Αὐτὰ μπορεῖ κατὰ περίπτωση νὰ εἶναι οἱ μάταιοι καὶ αἰσχροὶ 
λογισμοί, οἱ ὁποῖοι σχηματίζονται ἀπὸ τὴν τροφοδοσία τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν 
ὀφθαλμῶν καὶ τὴν συναρπαγὴ τοῦ νοός120.

Προϋπόθεση γιὰ τὸ φωτισμὸ τοῦ νοὸς εἶναι ἡ νυχθήμερη μελέτη τοῦ νό-
μου τοῦ Θεοῦ, ἡ θεία δηλαδὴ ἀδολεσχία τῶν Δαυϊτικῶν Ψαλμῶν. Οἱ θεόπνευ-
στες Γραφὲς καταυγάζουν τὸ σύμπαν τῆς ψυχῆς, καθόσον σὲ αὐτὲς ἐμπεριέ-
χεται ὁ πνευματόγραφος λόγος τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς μελέτης τοῦ ὁποίου ἡ ψυχὴ 
ζεῖ καὶ στερεώνεται στὴ ζωὴ τοῦ πνεύματος. Στὸ θεμέλιο τοῦ χαρισματικοῦ 
αὐτοῦ φωτισμοῦ ἡ ψυχὴ εἰρηνεύει. Ἡ ψυχὴ τότε αἰσθάνεται γλυκύτητα καὶ 
θεία τέρψη, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὴν ἀγάπη τῶν ἐπιγείων καὶ ὑλικῶν πραγ-
μάτων ποὺ ἐρημώνουν τὸν νοῦ. Ἡ ψυχὴ ποὺ προσκολλᾶται στὰ ἐπίγεια πε-

119. Ἰεζεκ. 8, 12-13. «Πολλάκις τοίνυν καὶ πρεσβύτεροι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἀνομίαν ἐργάζο-
νται». Ἰουλιανῷ πρεσβυτέρῳ, III, 65, PG 79, 420BC: «Σκόπησον μήποτε καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 
ἀποκρύφῳ οἴκῳ τῆς διανοίας τὰ τῶν αἰσχίστων παθῶν εἴδωλα διαγράφων, θεοποιῇς τε 
καὶ θεραπεύῃς. Φησὶ γὰρ ὁ προφήτης ὅτι “εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πᾶσα ὁμοίωσις 
ἑρπετοῦ καὶ κτήνους, βδελύγματα μάταια καὶ εἴδωλα διαγεγραμμένα κύκλῳ”».

120. Ὁ ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης περιλαμβάνει στὸ Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον κεφά-
λαιο, ὅπου ἀναπτύσσει διεξοδικότατα καὶ πειστικότατα τὰ ἀποτελέσματα τοῦ μετεω-
ρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν. Στὸ «Περὶ φυλακῆς τῆς ὁράσεως» κεφάλαιο, περιλαμβάνεται 
τίτλος ὑποκεφαλαίου ὡς ἑξῆς: « Ὅτι ἐκ τοῦ ὁρᾶν τίκτεται τὸ ἐρᾶν· καὶ ἀντιστρόφως, ἐκ 
τοῦ μὴ ὁρᾶν τίκτεται τὸ μὴ ἐρᾶν». Κατὰ τὴν ἀνάλυση τῶν συλλογισμῶν του, ὁ ἅγιος 
Νικόδημος παραθέτει στίχους ὡς ἐπιχειρήματα πρὸς ἐπιβεβαίωση τοῦ ἀναφερθέντος 
ἀξιώματος.

 «Τὸ μὴ ὁραθέν, φησίν, οὐ δέχεται ἡ διάνοια.
 Ὃ οὐ δέχεται ἡ διάνοια, οὐ κινεῖ τὴν φαντασίαν.
 Τὸ μὴ κινοῦν τὴν φαντασίαν, οὐδὲ τὸ πάθος κινεῖ.
 Τοῦ πάθους δὲ μὴ κινουμένου, γαλήνην ἔχει τὰ ἔνδον.
 Τὸ ἄρα μὴ ὁραθέν, γαλήνην παρέχει τοῖς ἔνδον».
 Βλ. Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον, ἤτοι Περὶ φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων, ἐκδ. Σωτ. 

Σχοινᾶ, ἐν Βόλῳ 31969, σσ. 62-77, ὅπου καὶ περισσότερη ἀνάλυση τοῦ θέματος τοῦ με-
τεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς συναρπαγῆς τοῦ νοός.
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ριπίπτει σὲ ἀθυμία, ἀγριεύει καὶ παύει νὰ προσεύχεται. Αὐτὴ τὴν κατάσταση 
ἐκμεταλλεύεται ὁ διάβολος. Βλέποντας ὅτι ἡ ψυχὴ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν 
Θεό, ὑποβάλλοντάς της διάφορους ἄτακτους λογισμούς, μὲ εὐκολία πλέον 
συγχίζει τὸν νοῦ. Ὁ νοῦς σκοτίζεται καὶ ἀδυνατεῖ καθ’ ὅλη τὴν ἡμέρα νὰ βλέ-
πει μὲ καθαρότητα τὸν Κύριο121.

Ὅποιος ἔχει μέσα του τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
αὐτὸς μεταδίδει φῶς καὶ εἰρήνη πρὸς τοὺς ἄλλους, τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μα-
κράν122. Ὅποιος ὅμως ἔχει μέσα του ἀκαταστασία λογισμῶν καὶ σκότωση 
ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα, τότε αὐτὸς δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ μεταδίδει καὶ στοὺς 
ἄλλους τὴν κακὴ πνευματική του κατάσταση. Αὐτὴ εἶναι θεμελιώδης πνευ-
ματικὴ ἀρχή, τὴν ὁποία ὁ ἀββᾶς Νεῖλος καὶ οἱ νηπτικοὶ Πατέρες θέτουν ὡς 
προϋπόθεση ἀναλήψεως τοῦ ἔργου τοῦ ποιμένος123.

Γιὰ ἕναν κληρικὸ εἶναι δύσκολο νὰ διατηρήσει τὴν εἰρήνη στὴν καρδιά του, 
ἐὰν ἔχει νὰ κάνει μὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν τὸν ἀκοῦν καὶ δὲν ὑπακούουν στὶς 
συμβουλές του. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ εἰρηνεύει, εἶναι νὰ ἀναπτύξει ἐντός 
του τὴν προσευχὴ καὶ τοὺς φιλανθρώπους ἐλεήμονες λογισμούς. Εἶναι ἀνά-
γκη νὰ σκέφτεται ὅτι, ἔστω καὶ ἂν οἱ ἄνθρωποι δὲν ὑπακούουν, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι 
εἶναι τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἀγαπᾶ καὶ ἔδωσε τὴν ζωή του γιὰ τὴ σωτηρία 
τους.

Στὶς θέσεις αὐτὲς τοῦ ἀββᾶ Νείλου στοιχεῖ καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος Ὁμολο-
γητὴς ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι ἡ καρδία τοῦ ποιμένα μπορεῖ νὰ ἀπωλέσει τὴν εἰρή-
νη, ἂν παγιδευτεῖ στὴ μέριμνα ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἀνυπακοὴ τῶν πνευματικῶν 
του τέκνων. Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσεύχεται μέχρις ὅτου νὰ λάβει τὴν πληρο-
φορία ὅτι ὁ Κύριος συγκαταβαίνει καὶ ἐλεεῖ διὰ τῶν προσευχῶν του τοὺς πι-
στούς.  Ἐὰν λοιπὸν ὁ ποιμένας προσεύχεται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γιὰ τὸ ποίμνιό 
του, τότε θὰ ἔχει μέσα στὴν ψυχή του βαθειὰ εἰρήνη καὶ ἀγάπη124.

121. Ματθ. 5, 8: «μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται».
122. Ἐφεσ. 2, 17: «καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς».
123. Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς ἕκτη, ιζ΄. Φιλοκα-

λία, τ. Β́ , σ. 150.
124. Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Περὶ ἀγάπης κεφαλαίων ἑκατοντὰς τετάρτη, λέ , Φιλο-

καλία, τ. Β́ , σ. 44.
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Ἡ διατήρηση τῆς εἰρήνης στὴν καρδιὰ τοῦ ποιμένα εἶναι συνυφασμένη καὶ 
μὲ τὴ διακονία τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἀφέσεως ἢ μὴ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν πιστῶν.

Ἐὰν ὁ ποιμένας ἀναγκασθεῖ νὰ ἐπιτιμήσει κάποιον πιστό, γιὰ ὁποιοδήποτε 
παράπτωμα καὶ κατ’ ἐξοχὴν γιὰ θανάσιμο ἁμάρτημα, ἐὰν θέλει νὰ παραμεί-
νει εἰρηνικὸς καὶ νηφάλιος, ὀφείλει νὰ παρακαλέσει τὸν Θεὸν νὰ τοῦ χαρίσει 
συμπάσχουσα καρδία, τὴν ὁποία ἀγαπάει ὁ Κύριος, καὶ τότε θὰ κρίνει σωστά. 
Ἐὰν ὅμως ὁ κριτὴς ποιμένας ἑστιάσει τὴν προσοχή του μόνον στὸ μέγεθος 
τῶν ἁμαρτημάτων παραβλέποντας τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, τὸ ἔλεός του 
καὶ τὴ δύναμη τῆς μετανοίας, τότε θὰ χάσει τὴν νηφαλιότητα καὶ τὴν εἰρήνη 
τῆς καρδίας μὲ συνέπεια νὰ σφάλει καὶ νὰ μὴ κρίνει τὸν ὑπὸ τὴν εὐθύνη του 
συνάνθρωπο μὲ τρόπο εὐάρεστο στὸν Κύριο.
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ΚΕφΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας τοῦ κληρικοῦ

1.  Συνέπεια λόγων καὶ ἔργων

Εἶναι σαφὲς ὅτι κληρονόμοι τῆς βασιλείας τοῦ Θε οῦ θὰ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι 
ὄχι μόνον στὰ λόγια τιμοῦν τὸν Θεὸ ἀλλὰ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ ἔργα τους 
βεβαιώνουν τὴν θεωρία. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε εἰσελεύσεται εἰς 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς»125. Ἰδιαίτερα στὸ πρόσωπο τοῦ ποιμένα τὸ γεγονὸς αὐτὸ παίρνει 
ξεχωριστὴ βαρύτητα, διότι συνεχῶς ἡ ζωή του, ἡμέρα καὶ νύκτα, εἶναι μία 
πρόκληση γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς Κυριακῆς αὐτῆς ἐντολῆς. Οἱ πιστοὶ συνεχῶς 
προσβλέπουν στὸν ποιμένα τους καὶ ἀπαιτοῦν αὐτὴν τὴν συνέπεια, γιὰ τὴν 
ὁποία, ὅταν δὲν ὑπάρχει, τὸν κρί νουν αὐστηρά. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι 
πειστικὴ μία διδασκαλία, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ διδάσκων δὲν εἶναι ἐφαρμοστής της. 
Ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει πειστικὸ λόγο, ἐὰν αὐτὸς ὁ λόγος δὲν εἶναι προϊὸν 
δοκιμῆς καὶ ἐμπειρίας.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Θεὸς διὰ τῶν προφητῶν λέγει γιὰ τὸν ἐκλεκτὸ 
λαό του τὸν  Ἰσραήλ· «Ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν 
αὐτῶν τιμῶσι με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ»126. Ὁ εὐαγγε-
λικὸς λόγος ἐπίσης ἐπισημαίνει ὅτι τὸ κριτήριο γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον.

Ὅποιος θέλει νὰ ἐπιτύχει τὸ καλὸ καὶ νὰ γίνει αὐτὸ ἀντιληπτὸ καὶ ἀπὸ τὸν 
ἴδιο, πρέπει τὸ καλὸ νὰ μὴ βρίσκεται μόνο στὸ μυαλό του, στοὺς λογισμούς, 
τὴ σκέψη καὶ τὰ λόγια, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἐκφράζεται μέσῳ τῶν πράξεών του. 
Ἡ ἀνάπαυση στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι προϊὸν καλλιεργείας τῆς ψυχῆς 
μέσῳ τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης127, μὲ στόχο τὴν ἀπόκτηση τοῦ πλούτου τῶν 
ἀρετῶν. Ὡς ἕνα πρότυπο συμφωνίας-ἁρμονίας σκέψεων καὶ πράξεων προ-
βάλλεται ἀπὸ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο ὁ υἱὸς τοῦ  Ἰακὼβ  Ἰσάχαρ. Ἐκεῖνος, καθὼς 

125. Ματθ. 7, 21.
126. Βλ. Ἠσ. 29, 13. Πρβλ. Ματθ. 15, 8. Μάρκ. 7, 6.
127. Πρβλ. Ματθ. 25, 34-46, ὅπου ἀναφέρεται ἡ ἔκβαση τῆς τελικῆς κρίσεως, μὲ κριτήριο τὴν 

ἐκδήλωση ἢ τὴν ἀνυπαρξία τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον.
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ζοῦσε μὲ ἀσφάλεια ἀνάμεσα στὶς περιοχὲς ποὺ κληρώθηκαν στοὺς ἀδελφούς 
του, ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐργασθεῖ.  Ἐπέλεξε λοιπὸν νὰ γίνει γεωργός, ἐκτι-
μώντας καὶ τὴν εὐφορία τῆς γῆς ποὺ τοῦ ἀνῆκε128. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ 
φράση τοῦ προφήτη Ἱερεμία· «δὸς τὴν καρδίαν σου εἰς τὸν ὦμόν σου»129. Δη-
λαδὴ οἱ ἀγαθὲς σκέψεις νὰ μὴ μένουν στὴ θεω ρία, ἀλλὰ νὰ γίνονται πράξεις, 
ὥστε νὰ γίνεται ὁ ποιμένας ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο πρακτικὸς καὶ ἀπο-
τελεσματικός130.

Ὑπογραμμὸς συνεπείας λόγων καὶ ἔργων διὰ τῆς ὑπακοῆς προτείνεται κυ-
ρίως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἔργῳ τιμᾶ τὴν ὑπακοὴ στὸν Πατέρα. Ἡ πείρα 
τῆς ὑπακοῆς δὲν φανερώνεται παρὰ μό νον ἐπάνω στὸν Σταυρὸ κατὰ τὸ σω-
τήριο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους πάθος. Δὲν ἀρκεῖ ἡ διάθεση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ, ὅπως πολλὲς φορὲς συμβαίνει στοὺς πιστούς, ἀλλὰ ἡ 
πραγματοποίησή της. « Ἔργον γὰρ ἀπό δειξις διαθέσεως»131. Ὁ κληρικὸς ἔχει 
στὰ καθήκοντά του καὶ τὴν διόρθωση τῶν πιστῶν. Μὲ τὶς παραινέσεις καὶ 
τὴ διδαχὴ προσπαθεῖ νὰ ἀφυπνίσει καὶ νὰ ἐμπνεύσει τοὺς ἁμαρτωλούς, ὥστε 
νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ἀναλάβουν τὰ ἔργα τῆς δι-
καιοσύνης καὶ τῆς ἀρετῆς.  Ἐὰν ὁ κληρικὸς κατηγορεῖ τὴν ἁμαρτία καὶ κάθε 
κακία πρὸς ἔλεγχο τῶν ἀσεβῶν προϋποτίθεται ὅτι ὁ ἴδιος τὶς ἔχει  ἀπορρίψει 
καὶ τὶς ἔχει ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴ ζωή του. Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ σύσταση πρὸς τὸν 
ἐπίσκοπο Προκόπιο.  Ἐὰν κατηγορεῖς τὴ στροφὴ πρὸς τὰ ὀπίσω, φρόντισε 
καὶ ὁ ἴδιος νὰ μὴ στρέφεσαι πρὸς τὸ κακό. «Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

128. Γέν. 49, 14-15. «Ἰσάχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων· 
καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλὴ καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων, ὑπέθηκε τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ 
πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός».

129. Ἱερεμ. 38, 21.
130. Θεσσαλίῳ διακόνῳ, Ι, 155, PG 79, 145D-148A: «Ὅτι χρὴ τὸν τοῦ καλοῦ ἐφιέμενον, μὴ 

μόνον λογισμῷ καὶ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ τὸν κόπον ἐνδείκνυσθαι διὰ παντὸς τοῦ βίου, 
ἵν’ οὕτως ἐπιτύχῃ οὐρανίου ἀναπαύσεώς τε καὶ βασιλείας, γεωργήσας τοὺς καρποὺς τῆς 
πολυειδοῦς ἀρετῆς. Βλέπε τί φησιν ὁ πατριάρχης  Ἰα κώβ· “ Ἰσσάχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμη-
σεν, ἀναπαυόμενος ἀναμέσον τῶν κλήρων καὶ ἰδὼν τὴν γῆν, ὅτι πίων ὑπάρχει, ὑπέθηκεν 
τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός”. Καὶ ὁ προφήτης δὲ  Ἱερεμίας 
λέγει· “Δὸς τὴν καρδίαν σου εἰς τὸν ὦμόν σου”, τουτέστιν, τὰ ἀγαθὰ βουλεύματα εἰς 
ἔργον ἐξάγαγε πρακτικὸς γενόμενος».

131. Σιλβανῷ ἐπισκόπῳ, Ι, 102, PG 79, 128B: «Διὰ τοῦτο ἔργῳ τιμᾷ τὴν ὑπακοὴν καὶ πειρᾶται 
ταύτης ἐκ τοῦ παθεῖν. Οὐ γὰρ ἱκα νὸν ἡ διάθεσις, ὥσπερ οὐδὲ ἡμῖν, εἰ μὴ διὰ τῶν πραγμά-
των χωρήσωμεν. Ἔργον γὰρ ἀπόδειξις διαθέσεως». Πρβλ. καὶ Ματθ. 21, 28-32.
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ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ»132.

Ἡ εὐφράδεια τῶν λόγων καὶ τὰ μεγάλα νοήματα εἶναι πολὺ κατάλληλα 
καὶ ἔτσι πρέπει νὰ  ἐκφράζεται ὁ ποιμένας πρὸς τοὺς πιστούς. Εἶναι ὅμως με-
γάλη ντροπὴ τὸ νὰ παραμένει κανεὶς μόνο σ’ αὐτὴ τὴν ἐπιφάνεια. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος πρὸς τὸν διάκονο Βαβύλα ὅτι πολὺ καλὰ ὁμι-
λεῖ ἀλλὰ πολὺ ἄσχημα πράττει133. Ὁ ποιμένας πολλὲς φορὲς εἶναι δυνατόν, μὲ 
σχήματα καλοσύνης καὶ ἀγαθότητας νὰ κα τορθώνει νὰ ἐξαπατᾶ τοὺς ἀφελεῖς 
καὶ νὰ κρύβει τὴ σκληρότητα τῆς καρδιᾶς του. Ὅμως αὐτὸ δὲν τὸν καλύπει 
ἀπὸ τὰ μάτια τῶν σωφρόνων καὶ σοβαρῶν ἀν θρώπων, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τὶς 
πράξεις του. Καὶ ἐνῶ μπορεῖ τοὺς ἀφελεῖς νὰ τοὺς ἐξαπατᾶ μὲ τὰ λόγια καὶ 
τὶς φανταχτερὲς ἱστορίες, τοὺς σοβαροὺς δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς ξεγελάσει, γιατὶ 
εἶναι εὔκολο νὰ τὸν καταλάβουν.

Ὁ ποιμαντικὸς λόγος τοῦ ἀσκητοῦ ἔρχεται νὰ ἐλέγξει κάποιον ἄλλο διάκο-
νο, ὁ ὁποῖος φαίνεται δὲν ἦταν συνεπὴς στὰ καθήκοντά του. Συνήθως πολλοὶ 
κληρικοὶ ἔχουν πεποίθηση στὶς φωνητικές τους ἱκανότητες καὶ στὴν ἐξωτερι-
κή τους ἐμφάνιση, ποὺ ἐπηρεάζει θετικὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁπωσδήποτε παί-
ζει ρόλο ἡ ἐμφάνιση ἑνὸς κληρικοῦ, ἡ σεμνότητα, ἡ καθαριότητα καὶ ἡ ὅλη 
του εἰκόνα, ὅμως δὲν ἁρμόζει νὰ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὰ ὁ ἐσωτερικός 
του κόσμος καὶ ἡ συμπεριφορά του.

Λέγει λοιπὸν ὁ ἅγιός μας -ὡς νὰ ἀπευθύνεται καὶ σὲ πολλοὺς κληρικοὺς 
σήμερα- πρὸς τὸν διάκονο αὐτό· μὴ φωνάζεις καὶ ἐπιδεικνύεσαι καθὼς διαβά-
ζεις. Μὴ κομπάζεις καὶ παινεύεσαι μὲ τὶς ὡραῖες ἐμφανίσεις καὶ χαίρεσαι καὶ 
εἶσαι εὐχαριστημένος μὲ τὰ φύλλα, ἀντὶ νὰ παράγεις καρπούς134. Μὴ νομίζεις 
ὅτι κάποιος εἶσαι, ἐπειδὴ γνωρίζεις περισσότερα ἢ αὐτὰ ποὺ δὲν γνωρίζουν 
ἄλλοι. Μία τέτοια συμπεριφορὰ ταιριάζει σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ὑπηρέτες τῆς 

132. Προκοπίῳ πρεσβυτέρῳ ΙΙ, 26, ΡG 79, 212Α: «Εἰ ψέγεις τὴν εἰς τὸ χεῖρον στροφήν, φεῦγε 
τὴν εἰς τὸ χεῖρον στροφήν. “Ὁ γὰρ στραφείς, φησίν, εἰς τὰ ὀπίσω, οὐκ ἔστιν εὔθετος τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν”». Πρβλ. καὶ Λουκ. 9, 62.

133. Βαβύλᾳ διακόνῳ, Ι, 95, PG 79, 124BC: «Καλὰ μὲν πάνυ λαλεῖς, κακὰ δὲ λίαν πράττεις· ἐν 
γὰρ δὴ σχήμασι καὶ ῥήμασι τῆς καλοκαγαθίας ἐξαπατῶν τοὺς κούφους καὶ κρύπτων τὴν 
σαυτοῦ σκαιότητα, κατάφορος εὑρίσκῃ τοῖς εὐφρονοῦσιν, οὐκ ἐξ ὧν λέγεις καὶ πλάττῃ, ἀλλ’ 
ἐξ ὧν ἐργάζῃ, ῥᾳδίως καταλαμβανόντων σε».

134. Πρβλ. τὴν παραβολὴ τῆς συκῆς. Ματθ. 21, 19. Μάρκ. 11, 13.
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ὑποκριτικῆς καὶ τῆς ἠθοποιΐας στὰ θέατρα. Σύνελθε λοιπὸν καὶ μὲ πράξεις 
εὐαρέστησε τὸν Θεὸ καὶ στόλισε καὶ γέμισε τὴν ψυχή σου μὲ ἀγαθὰ ἔργα, δι-
ότι λέγεται στὸ εὐαγγέλιο· «Οὐαὶ ... ὅτι λέγουσι καὶ οὐ ποιοῦσιν αὐτά». Πρὶν 
πεῖς ὁ,τιδήποτε πράξε καὶ μετὰ δίδαξε135.

Ὁ Κύριος ἐδήλωσε ὅτι κατὰ τὴν μέλλουσα κρίση θὰ πεῖ ὅτι δὲν γνωρίζει 
ἐκείνους ποὺ λένε ὅτι εἶναι γνωστοί του κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη136. Καὶ τοῦτο 
διότι μὲ τὰ λόγια τιμοῦν τὴν εὐσέβεια, ἀλλὰ μὲ τὰ ἔργα τους εἶναι βυθισμένοι 
στὶς ἄτιμες καὶ πονηρὲς πράξεις137.

Οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ, ὅταν προφέρονται μόνον ὡς γυ μνὰ λόγια, δὲν εἰσακού-
ονται, γιατὶ δὲν ἔχουν ὡς ἦχο τὴν ἐφαρμογὴ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἐκφέρουν. 
Ἂν ὅμως χαρακτηρίζονται μὲ τὴ φωνὴ τῆς τήρησης τῶν ἐν τολῶν, τότε κάνουν 
καὶ τοὺς δαίμονες νὰ λιώνουν μὲ τὴ φωνὴ αὐτή, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους νὰ 
οἰκοδομοῦν πρόθυμα τὸν θεῖο ναὸ τῆς καρδιᾶς τους μὲ προ κοπὴ στὰ ἔργα τῆς 
δικαιοσύνης138.

2.  Ἡ διαχείρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν

Μία συνήθης ἀδυναμία, γιὰ τὴν ὁποία κατηγοροῦνται οἱ κληρικοὶ ἀπὸ τοὺς 
πιστούς, καὶ ἴσως ὄχι ἀδίκως, εἶναι ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ πλεονεξία. Τὰ πάθη 
αὐτὰ συνοδεύουν ἀνέκαθεν τὸ ἀνθρώπινο γένος στὴν  πτωτική του βέβαια 

135. Εὐγενίῳ διακόνῳ, Ι, 83, PG 79, 120B: «Φρυάττῃ ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῶν Γραφῶν καὶ με-
γαλαυχεῖς φυσώ[ιού]μενος ἐπὶ ταῖς θεωρίαις, ἀντὶ καρπῶν ψιλὰ τὰ φύλλα κατέχειν τερ-
πόμενος καὶ μυκτηρίζεις τοὺς γνῶσιν μὴ ἔχοντας. Τοῦτο δ’ ἂν καὶ σκηνικοὶ πολλάκις 
ποιῆσαι δυνήσονται. Ἀλλ’ ἔργοις μᾶλλον εὐαρέστοις τῷ Θεῷ τὴν σαυτοῦ ψυχὴν ὡρα-
ΐσαι καὶ κοσμῆσαι θέλησον· “Οὐαὶ γάρ, φησί, γραμματεῦσι καὶ Φαρισαίοις” ὑποκρινο-
μένοις τὴν μάθησιν τῶν μακαρίων λόγων, ὅτι λέγουσι τὰ χρηστὰ καὶ οὐ ποιοῦσιν αὐτά. 
Πρότερον τοίνυν πρᾶξον καὶ μετὰ τοῦτο δίδασκε». Πρβλ. καὶ Ματθ. 23, 13-30. Λουκ. 11, 
46-47.

136. Λουκ. 13, 25-27: «Ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· Κύριε Κύριε, 
ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν· οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· τότε ἄρξεσθε λέγειν· 
ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας· καὶ ἐρεῖ· λέγω 
ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ».

137. Σεραπίωνι πρεσβυτέρῳ, Ι, 136, PG 79, 140C: « Ὁ Κύριος ἀπεφήνατο, ὅτι “τοῖς λέγουσί μοι 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ γνωρίζεσθαι ὑπ’ ἐμοῦ ἀποκρινοῦμαι ὅτι οὐκ οἶδα ὑμᾶς”· διότι λόγῳ 
μὲν τὴν εὐσέβειαν ἐτιμᾶτε, ἔργῳ δὲ τὰ φαῦλα μετήρχεσθε».

138. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Περὶ θεολογίας κεφαλαίων, ἑκατοντὰς τετάρτη, Ϟά . Φιλοκα-
λία, τ. Β́ , σ. 124.
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κατάσταση. Στὰ ἴδια πάθη εἶναι δυνα τὸν νὰ περιπέσουν καὶ οἱ ποιμένες. Τὸ 
πάθος τῆς φιλαργυρίας μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τοὺς ποιμένες στὸ σοβαρὸ πα-
ράπτωμα τῆς σιμωνίας, τὸ ὁποῖο, ὡς γνωστὸν καταδικάστηκε ἀπὸ τὸν ἀπό-
στολο Πέτρο μὲ σκληρὸ τρόπο, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὴ σχετικὴ διήγηση τῶν 
Πράξεων139. Πρόκειται γιὰ παράπτωμα τὸ ὁποῖο μὲ αὐστηρότητα ἐλέγχεται 
ἀπὸ τοὺς Πατέρες, καὶ ἐν  προκειμένῳ ἀπὸ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο, ὁ ὁποῖος ἐπιση-
μαίνει τὶς  αἰτίες ποὺ ὁδηγοῦν σ’ αὐτό. Χαρακτηριστικὰ στοὺς  πε ρὶ ἱε ρω σύνης 
λόγους ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος140 κατα δικάζει καὶ στηλιτεύει τὸ πάθος 
τῆς φιλαργυρίας στοὺς κληρικούς.  Ἐπίσης ὁ ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος141 
ψέγει μὲ σφοδρότητα τὸ πάθος τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν πρὸς τὰ χρήματα 
καὶ τὰ κτήματα, ἀδυνατώντας νὰ διανοηθεῖ ὅτι κάποιος διὰ τῆς χειροτονίας 
εἰσέρχεται στὶς τάξεις τῶν κληρικῶν γιὰ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση καὶ 
ὄχι ἀπὸ ἐπιθυμία νὰ διακονήσει τὴν Ἐκκλησία. Πολλοὶ ἀνέκαθεν προσέρχο-
νταν στὴν ἱερωσύνη, διότι θεωροῦσαν ὅτι εἶναι εὐκαιρία πλου τισμοῦ καὶ ἄνε-
της ζωῆς. Δηλαδὴ ἀντιμετώπιζαν τὴν εὐσέβεια ὡς πορισμόν142. Βεβαίως, κατὰ 
τὸν ἀποστολικὸ λόγο, «οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ 
θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται»143, ὅμως κατ’ 
οὐδένα λόγο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπὸς τῆς ἱερωσύνης. Ὁ ἅγιος 
Νεῖλος δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἀφήσει τὴν ὑπόθεση αὐτὴ ἐκτὸς τῶν ἐνδιαφε-
ρόντων τῶν ποιμαντικῶν παραινέσεών του. Ἀπευθυνόμενος πρὸς κάποιο δι-
άκονο προσπαθεῖ νὰ στρέψει τὴν προσοχή του ἀπὸ τὰ ὑλικὰ πρὸς τὰ πνευμα-
τικά. Δὲν τὸν κατηγορεῖ εὐθέως, ἀλλὰ μὲ παιδαγωγικὸ τρόπο προσπαθεῖ νὰ 
τοῦ δώσει συμβουλευτικὰ πνευματικὴ διέξοδο. Οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὸν ἀββᾶ 

139. Πράξ. 8, 9-25.
140. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ ἱερωσύνης. Λόγος Β́ , PG 48, 639: «Οἷον ὅτι τε πρὸς 

πλοῦτον βλέπουσιν, ὅτι λαμπρότητα γένους θαυμάζουσιν, ὅτι κολακευθέντες ὑφ’ ἡμῶν 
εἰς τοῦτο ἡμᾶς παρήγαγον· εἰ δὲ καὶ ὅτι χρήμασι πεισθέντες, οὐκ ἔχω λέγειν, εἴ τις καὶ 
τοῦτο ὑποπτεύων ἦν».

141. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος Β΄. Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς, PG 35, 416B: 
«πρὶν ἄξιοι γενέσθαι προσιέναι τοῖς ἱεροῖς, μεταποιοῦνται τοῦ βήματος, θλίβονταί τε καὶ 
ὠθοῦνται περὶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν, ὥσπερ οὐκ ἀρετῆς τύπον, ἀλλ’ ἀφορμὴν βίου τὴν 
τάξιν ταύτην εἶναι νομίζοντες· οὐδὲ λειτουργίαν ὑπεύθυνον, ἀλλ’ ἀρχὴν ἀνεξέταστον».

142. «Παραδιατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, 
νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν, ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων». Ά  Τιμ. 6, 5.

143. Πρβλ. Ά  Κορ. 9, 7-14.
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θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους εὐτυχισμένο, ἐπειδὴ ἔχουν πολλὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Αὐτὰ 
ἀτυχῶς εἴτε τίθενται ὡς ἐπιδίωξη εἴτε θεωροῦνται ὡς πληρότητα ζωῆς, γι’ 
αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἀγωνίζονται νὰ ἀποκτήσουν χρήματα, ἀγρούς, ἐπαύλεις καὶ 
ὑπηρέτες144. Ἡ μέριμνα περὶ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν τοὺς ἀπορροφᾶ τὸν περισσό-
τερο χρόνο καὶ τὴν ψυχική τους δύναμη, καθόσον προβληματίζονται πῶς θὰ 
τὰ διατηρήσουν, πῶς θὰ τὰ αὐξήσουν καὶ πῶς θὰ τὰ προφυλάξουν ἀπὸ κάθε 
ἐπιβουλή. Εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ ἀπόλυτα ἑρμηνευτικὴ τῆς καταστάσεως 
αὐτῆς ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου145.

Ἡ διάκριση τοῦ Ἁγίου φαίνεται στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν κατηγορεῖ τὰ ἀγαθά, 
ἄλλωστε γι’ αὐτὸ ὀνομάζονται καὶ ἀγαθά, γιατὶ εἶναι δωρήματα τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ προσπαθεῖ μὲ θετικὸ τρόπο νὰ στρέψει τὴν προσοχὴ τοῦ διακόνου πρὸς 
τὰ ἀνώτερα πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ συνεπῶς τὰ ἀληθῶς ἀγαθά.

Ὁ κληρικὸς πρέπει νὰ ἔχει στραμμένο τὸ βλέμμα του πρὸς τὸν ἀόρατο 
Θεό. Οἱ ὀφθαλμοί του νὰ εἶναι ἀνοικτοὶ πρὸς τὴν ὡραιότητα καὶ τὴν ἀγαθό-
τητα τοῦ Θεοῦ προσδοκώντας τὰ αἰώνια καὶ ἄφθαρτα ἀγαθὰ τῆς βασιλείας 
του. Ἄλλωστε ἡ θεία ἀδολεσχία καὶ ἡ ἐντρύφηση στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ δίδει 
στὸν ἄνθρωπο τὴν πληρότητα, ἡ ὁποία καταργεῖ τὴν προσκόληση στὴν εὐχα-
ρίστηση τῶν ὑλικῶν πραγμάτων146. Τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ κατακλύζουν τὴν 
καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ὑλικὴ 
ἀπόλαυση καὶ κοσμικὴ προσδοκία. 

Ἡ μὴ παγίδευση στὰ ὑλικὰ καὶ ἡ καθημερινὴ ἀφοσίωση τοῦ ποιμένα στὸ 

144. Εὐθυμίῳ διακόνῳ, II, 41, PG 79, 216AB: « Ἕτεροι μὲν ἐπ’ ἀμπελῶσιν καὶ ἑλαιῶσι καὶ κτή-
νεσι καὶ πλήθει τῶν οἰκετῶν καὶ οἴκοις περιφανέσι, χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις 
γηΐνοις εὐφραίνονται κτήμασιν. Σὺ δέ γε, πανεύφημε δοῦλε Χριστοῦ, τὸν ἀόρατον Βα-
σιλέα τοῖς νοητοῖς ἀδιαλείπτως θεώμενος ὀφθαλμοῖς καὶ τῆς ἐκείνου τερπνότητος ἀπο-
λαύων καὶ τῷ ἀδιασπάστῳ πόθῳ συνδεδεμένος αὐτῷ, ἐλπίδι τε τῇ εἰς αὐτὸν τρεφόμενος 
τὴν ψυχὴν καὶ ἐναβρυνόμενος τῇ ἁμαράντῳ ἀγάπῃ, εὐχαῖς τε συνεχέσι καὶ ψαλμῳδί-
αις προσκαρτερῶν καὶ ἐνστερνιζόμενος τοὺς πνευματικοὺς λόγους, τὰ τῶν προφητῶν 
ἐκβοᾷς· “ Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ, καὶ εὐφράνθην” Ψαλμ. 76, 4. Καί· “ Ὑπερευφρανθήσομαι ἐν 
τῷ Κυ ρίῳ μου” πρβλ. Ἰωήλ, 2, 23, “οὐκ ἐκοπίασα κατακολουθῶν ὀπίσω Κυρίου μου” 
πρβλ. Ἱερ. 17, 16. “Ἀγαλλιάσομαι” τοίνυν, ὦ φιλάνθρωπε Δέσποτα, “ἐπὶ τοῖς λόγοις σου, 
καθάπερ ὁ εὑρηκὼς πλοῦτον καὶ σκῦλα πολλά” πρβλ. Ψαλμ. 118, 162».

145. Λουκ. 12, 16-21.
146. Πρβλ. Ματθ. 6, 21 καὶ Λουκ. 12, 34 «ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία 

ὑμῶν ἔστε».
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ἔργο τῆς διακονίας δίδει τὴ δυνατότητα τῆς συνεχοῦς ἐπαφῆς μὲ τὸ Θεὸ διὰ 
τῆς προσευχῆς. Ἡ συνεχὴς αὐτὴ ἐπαφὴ δημιουργεῖ ἕνα δυναμικὸ πόθο στὴν 
καρδιὰ τοῦ κληρικοῦ ποὺ ὑπερβαίνει τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, γεγονὸς ποὺ αὐξάνει 
τὸν πόθο, ὥστε νὰ προσφέρει ἑαυτὸν ἀκούραστα στὴ διακονία  τοῦ σώματος 
τοῦ Χριστοῦ147. Γίνεται μὲ ἄλλα λόγια ἕνας συνεργάτης, συν-καλλιεργητὴς 
τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ ποιμένας πραγματώνει 
τὴν ἀποστολική του κλήση: «Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώ-
πων»148.

Ὅταν ἡ καρδιὰ τοῦ κληρικοῦ ἀφοσιωθεῖ στὸν Θεό, τότε καὶ Ἐκεῖνος θὰ 
ἀνταποκριθεῖ στὴν ἀγάπη αὐτὴ καὶ θὰ τοῦ χαρίσει διαρκὴ χαρά, ἀγαλλίαση 
καὶ ἀσφάλεια. «Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ εὐφράνθην»149. Ἡ ποιότητα τῆς ἐπι-
κοινωνίας αὐτῆς καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἄτρωτο καὶ ἀνίκητο ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς 
δαίμονες, ποὺ ζητοῦν νὰ τὸν δελεάσουν μὲ τὴν ὕλη. Ἡ ἀποδέσμευση τοῦ ποι-
μένα ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ εἶναι λόγος μακαρισμοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεό. «Μα-
κάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ»150. Αὐτὸς ὀφείλει νὰ 
διάγει τὴ ζωή του μὲ ὀλιγοδεΐα καὶ ὀλιγάρκεια, κα τὰ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου πρὸς 
τὸν  Ἰώβ· «Εὐλογημένος ἐν γεννητοῖς γυναικὸς» (πρβλ. 11, 2) ἐκεῖνος ποὺ ἔχει 
λίγη περιουσία καὶ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ ἀδιεξόδευτες φροντίδες. Εὐλογημέ-
νος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαῖα, ὁ ἀμέριμνος καὶ ὀλι-
γαρκής, καὶ ὄχι ὁ πολυμέριμνος, ὁ ἄπιστος καὶ ὁ πλεονέκτης, οἱ ὁποῖ οι εἶναι 
ἄξιοι κατακρίσεως. Ἡ σοφία τῶν Παροιμιῶν ἐπίσης προστάζει στὸν ἄνθρωπο· 
«Μὴ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας»151.

Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος, χρησιμοποιῶντας τὸν παροιμιακὸ λόγο «μὴ ἀπατηθῇς 
χορτασίᾳ κοιλίας», ἀπευθύνεται πρὸς τὸν διάκονο Πάμφιλο συμβουλεύοντάς 
τον γιὰ τὸν τρόπο χρήσεως καὶ ὄχι παραχρήσεως τῶν ὑλικῶν τροφῶν. Τοῦ 
ἐπισημαίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐξαπατᾶται ἀπὸ τὸν χορτασμὸ τῆς κοιλίας μὲ 
ὑπερβολή, καθόσον ἄριστο μέτρο τῆς χρήσεως τῶν τροφῶν καὶ τῶν ποτῶν 
εἶναι οἱ ἀνάγκες τοῦ σώματος καὶ ὄχι ἡ ἐπιθυμία.

147. Ἱερεμ. 17, 16: «οὐκ ἐκοπίασα κατακολουθῶν ὀπίσω σου καὶ ἡμέραν ἀνθρώπου οὐκ ἐπε-
θύμησα».

148. Ματθ. 4, 19. Μάρκ. 1, 17.
149. Ψαλμ. 76, 4.
150. Λουκ. 6, 20.
151. Παροιμ. 24, 15.
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Ὡς παράδειγμα θέτει τὸν τρόπο τῆς εὐχαριστιακῆς μετοχῆς τῶν πιστῶν. 
Αὐτοὶ μετέχοντες δὲν ἀποβλέπουν στὸν κορεσμὸ τῆς κοιλίας ἀλλὰ στὴν πλη-
ρότητα τῆς καρδίας. Ἡ ἐλάχιστη μερίδα τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἄρτου καὶ οἴνου 
ποὺ λαμβάνει ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴ θεία Λειτουργία χαρίζει πληρότη-
τα καρδίας, ἡ ὁποία ἀνάγει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς καὶ τὶς δυνάμεις τοῦ 
νοῦ στὴν θέα τοῦ Θεοῦ καὶ συνακολούθως στὴν κάθαρση τῶν ἁμαρτιῶν, τὸν 
ἁγιασμὸ καὶ τὴ σωτηρία. Καθὼς λαμβάνει τὴν ἐλάχιστη μερίδα ποὺ δίδεται 
ἀπὸ τοὺς λειτουργοὺς τοῦ Θεοῦ, μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς καὶ τὴ δύναμη 
τοῦ νοῦ ἀτενίζει ὁ πιστὸς πρὸς τὸν Θεόν, γιὰ νὰ καθαρισθεῖ ἀπὸ τὰ πλημμε-
λήματά του καὶ νὰ τύχει ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας152.

Ἕνα ἄριστο παράδειγμα γιὰ τὴ σωστὴ σχέση ποὺ μπο ρεῖ νὰ ἔχει ὁ κληρικὸς 
μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ στὴν Ἐκκλησία παρουσιάζει 
ὁ Ἅγιός μας στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν πρεσβύτερο Σα βίνο. Ὁ πρεσβύτερος 
Σαβίνος φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαίρετο παράδειγμα ἱερατικῆς διακονίας 
καὶ εἶναι ἡ μοναδικὴ ἴσως περίπτωση ποὺ ὁ ἅγιος Νεῖλος ἐκφράζεται τόσο 
ἐπαινετικά.

Ἐπειδὴ ὁ ἀββᾶς διακρίνει στὸ πρόσωπο τοῦ Σαββίου τὸν γνήσιο διάκονο 
τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποιεῖ βιβλικὸ λόγο ἐπαίνου εὐχόμενος νὰ πλατύνει ὁ Κύρι-
ος τὸν οἶκο του ὅπως ἐκεῖνον τοῦ  Ἰάφεθ.

Μὲ πολὺ χαρακτηριστικὸ τρόπο δηλώνεται στὸ παράθεμα αὐτὸ ὅτι ὁ ποι-
μένας εἶναι «ἀναμέσον» Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ λέγει 
νὰ μὴ λυ πᾶται ὅταν διανέμει τὰ ὑλικὰ ἀγαθά του. «“Πλατύναι Κύριος τῷ Ἰά-
φεθ”, γέγραπται. Καὶ ἡμεῖς πάνυ τὸ αὐτὸ ἐπευχόμεθά σοι, ἄνθρωπε τοῦ Κυ-
ρίου. Πλατύναι Κύριος καὶ αὐξήσαι, φαιδρύναι τε καὶ μεγαλύναι τὸν οἶκόν 

152. Παμφίλῳ διακόνῳ, II, 144, PG 79, 265CD: «Πάλιν δέ με ἠρώτησας, πῶς χρὴ νοεῖν τὸ 
γεγραμμένον ὁμοίως παρὰ τῷ Σολομῶντι· “Μὴ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας”; Οὐ γὰρ ἄν, 
φιλόχριστε, καθάπερ ἄρτου κοινοῦ καὶ οἴνου, πρὸς πλησμονὴν τῆς γαστρός, τῆς φρικώ-
δους ἐκείνης καὶ ποθεινῆς τραπέζης μετέχομεν ἐπὶ τῆς  Ἐκκλησίας· βραχέος δὲ μέρους 
τινὸς μεταδίδοται ἡμῖν ὑπὸ τῶν τῷ Θεῷ λειτουργούντων καὶ μεταλαμβάνομεν εἰς ὕψος 
ἀτενίζοντες τοῖς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοῖς, πρὸς τὸ καθαρισθῆναι πλημ μελημάτων καὶ ἁγια-
σμοῦ καὶ σωτηρίας τυχεῖν. Καλὸν δὲ νομίζω καὶ ἐν τῇ κοινῇ τραπέζῃ ἐν ταῖς οἰκίαις ἡμῶν 
μὴ ἀπατᾶσθαι χορτασίᾳ κοιλίας, τουτέστι μὴ ὑπερβαίνειν τὰ ὅρια τῆς ἀναγκαίας χρείας· 
μέτρον γὰρ δὴ ἄριστον τῆς τῶν βρωμάτων ἢ τῶν πομάτων χρήσεως ἡ χρεία ὑπάρχει τοῦ 
σώματος».
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σου, λαμπρύναι τοῦτον ὁ Θεὸς καὶ ἐμπλήσαι τῶν μυρίων ἀγαθῶν καὶ πᾶσιν 
ἀνθρώποις περιφανῆ ποιήσαι καὶ καταστήσαι ὀνομαστόν, αὐλισθείη Κύριος 
ἐν διετοιμασίᾳ σου, καθότι τοῖς δεομένοις ἀνάπαυσις ὑπάρχει τὰ διαφέρο-
ντά σοι, ὁ καρπός σου ἀγαθὸς καὶ χρηστὸς καὶ αἰώνιος καὶ ἐξ αὐτοῦ μέντοι 
ὁ Σωτὴρ ἡμῶν Χριστὸς ἐσθίει πυκνότερον. Τῶν γὰρ δούλων τῶν χρῃζόντων 
καὶ τρωγόντων, αὐτὸς ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἐσθίειν λελόγισται, τὰ τῶν ἰδίων 
οἰκετῶν οἰκειούμενος. Μὴ τοίνυν λυποῦ, μηδὲ θλίβου, ἔξωθέν τινων προσφε-
ρόντων σοι φιλοχρίστων καὶ θεοσεβῶν ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν πράγματα 
εἰς διοίκησιν· οὐδὲν γὰρ ζημιοῦσαι, οὐδὲ παρακόπτῃ τῶν σεαυτοῦ μισθῶν, τὰ 
ἴδια χορηγῶν τοῖς ἐπιδεομένοις καὶ τὰς ἀλλοτρίας προσκομιδὰς σὺν τοῖς σοῖς 
ὑπάρχουσι μεταδιδοὺς ἱλαρῶς καὶ προθύμως· πολυπλασιάζεις γὰρ μᾶλλον 
διὰ τούτων, οὐκ ἐλαττοῖς τὴν θείαν ἀντίδοσιν καὶ λαμπρότερός σοι ὁ στέφα-
νος πλέκεται»153.

Ἑπομένως ἡ σωστὴ διαχείριση κατὰ τὸν ἀββᾶ καὶ ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἀπονή-
ρευτη γνώμη στὴ διακονία τῶν ἐνδεῶν προκαλεῖ τὸν Θεὸ νὰ φωτίζει καὶ νὰ 
πληροφορεῖ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴ δυνατότητα καὶ ζωντανοὶ νὰ δίδουν ἀλλὰ 
καὶ ὅταν πεθάνουν νὰ ἀφήνουν πλούσιες δωρεές, ὥστε καὶ αὐτοὶ νὰ ἐλεη-
θοῦν, ἐφόσον «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται»154, ἀλλὰ καὶ ὁ 
ἴδιος ὁ ποιμένας νὰ δοξάζεται καὶ νὰ στεφανώνεται μοιράζοντας μαζὶ μὲ τὰ 
δικά του ἀγαθὰ καὶ ἐκεῖνα ποὺ προσφέρονται σ’ αὐτὸν ἀπὸ τοὺς ἄλλους155.

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀντίληψη γενικῶς τῶν ἀνθρώπων, καὶ πολλὲς φορὲς καὶ 
τῶν ἰδίων τῶν πιστῶν, ὅτι δὲν γίνεται σωστὴ διαχείριση τῶν ἀγαθῶν ποὺ προ-
σφέρονται στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πτωχῶν καὶ τῶν δυστυ-
χισμένων. Ἡ προτροπὴ αὐτὴ τοῦ ἁγίου Νείλου μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει θεμέλιο 
γιὰ τὴ σωστὴ φιλανθρωπικὴ διακονία τῶν ποιμένων πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς καὶ 
κατὰ τὴ σημερινὴ ἐποχή. Μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἀπαιτεῖ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ 
στὸν τρόπο τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ποικίλων προβλημάτων τῶν ποιμαινο-

153. Σαβίνῳ πρεσβυτέρῳ, III, 7, PG 79, 368D-370AB. Πρβλ. καὶ Γέν. 9, 27.
154. Ματθ. 5, 7.
155. Ὅπ.π., PG 79, «Θεωρῶν γὰρ ὁ Κύριος τὴν εἰλικρινῆ σου καὶ ἄδολον καὶ μακαρίαν γνώ-

μην, πληροφορεῖ τοὺς ἀξίους καὶ ζῶντας διδόναι σοι καὶ τελευτῶντας καταλιμπάνειν 
δαψιλῶς, ὅπως καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι καὶ αὐτὸς δοξασθῇς καὶ στεφανωθῇς ῥογεύων σὺν 
τοῖς σοῖς ὑπάρχουσι καὶ τὰ ἔξωθεν ἀγαθὰ προσφερόμενα».
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μένων, μὲ εὐγένεια καὶ σεβασμὸ στὴν προσωπικότητα τοῦ ἐνδεοῦς καὶ πάσχο-
ντος συνανθρώπου. Τότε ὁ ποιμένας μπορεῖ νὰ καταστεῖ ἄριστο παράδειγμα 
μιμήσεως τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμπνευστὴς τῶν συνεργατῶν 
του στὸ ἐνοριακὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ εἶναι πλέον ψυχρή, τυ-
πικὴ ἢ γογγυστικὴ ἐργασία, ἀλλὰ μία καρδιακὴ προσφορὰ ἀληθινῆς  ἀγάπης.

3.  Πίστη, ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα

Τὸ θεμέλιο στὴ ζωὴ τοῦ ποιμένα καὶ ἡ ἰσχυρὴ βάση στὴν ὁποία στηρίζεται 
ὅλη του ἡ δραστηριότητα εἶναι ἡ πίστη. Αὐτὴ γιὰ τὸν κληρικὸ δὲν εἶναι ἁπλὰ 
μιὰ ἀποδοχὴ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καὶ μία σύμφωνη διάθεση πρὸς τὰ δόγ-
ματα τῆς Ἐκκλησίας. Πίστη εἶναι ἡ καλλιέργεια μιᾶς προσωπικῆς σχέσεως 
καὶ  κοινωνίας μὲ τὸν ἀποκαλυπτόμενο Θεό, εἶναι μία βαθύτερη πνευματικὴ 
ἐμπειρία, μία κατάφαση στὴ σωτηριώδη ἀποκάλυψη ποὺ πραγματοποιήθηκε 
ἐν Χριστῷ καὶ διατηρεῖται ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πίστη 
ἐκδηλώνεται ὡς ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ παρέχει στὸν κληρικὸ τὴν ἠρεμία 
καὶ τὴν ἀσφάλεια γιὰ τὸ ἔργο του. Ὁ ποιμένας δὲν θὰ πρέπει νὰ τοποθετεῖται 
ἐπιπόλαια στὴ σχέση του μὲ τὸν Χριστό, διότι  Ἐκεῖνος εἶναι ποὺ τοῦ χορηγεῖ 
κάθε εὐλογία καὶ μάλιστα τοῦ παρέχει τὴν αἴσθηση τοῦ θάρρους καὶ τῆς ἀφο-
βίας ἐνώπιον κά θε κινδύνου καὶ πειρασμοῦ.  Ὅσο ὁ Κύριος εἶναι μαζί του καὶ 
ἐνεργεῖ, εἶναι περιφρουρημένος καὶ διατηρεῖται ἀπείραστος καὶ χωρὶς δυσκο-
λίες. Σὲ ὅλους φαίνεται «φοβερός», νικητὴς καὶ ἀτάραχος, γιατὶ ἀπὸ παντοῦ 
εἶναι προστατευμένος μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ ἀφοβία καὶ ἡ ἀσφάλεια 
«τρομοκρατεῖ» ὅλους, καὶ τοὺς δαίμονες καὶ τοὺς πονηροὺς ἀνθρώπους, ποὺ 
θέλουν νὰ τὸν πειράξουν156.

«Ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν»157, προστάζει τὸ προφητικὸ λόγιο. Εἶναι 
σημαντικὸ καὶ ὠφέλιμο γιὰ τὸν ποιμένα νὰ προσκολλᾶται στὸν Θεὸ μὲ κα-
θαρὴ καὶ ἀμόλυντη καρδιά, χωρὶς νὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ κάποια νωθρότητα ἢ 

156. Θεοδώρῳ πρεσβυτέρῳ, ΙΙ, 272, PG 79, 337BC: «Μὴ ἀγνοήσῃς τὸν δοτῆρα τῆς ἁγνείας 
καὶ τῆς ἐπαινουμένης παῤῥησίας καὶ τῆς ἀπτοησίας. Μέχρι γὰρ ἂν ὁ Κύριος ἐνεργεῖ, 
πεφύλαξαι καὶ διατετήρησαι ἀνεπιβούλευτος, ἀχείμαστος καὶ πᾶσι φαίνῃ φοβερὸς καὶ 
ἐπίδοξος, μαρμαίρων καὶ πεφραγμένος τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ καὶ μηδένα φοβούμενος, 
πτοήσεις πάντας δαίμονάς τε καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους».

157. Πρβλ. Ζαχ. 1, 3 «ἐπιστρέψατε πρός με ... καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς».
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ψυχικὴ ἀσθένεια. Ἂν συμβεῖ δὲ νὰ τὸν βαραίνουν ἁμαρτίες, τότε μὲ τὰ σημά-
δια τῆς μετανοίας, δηλαδὴ μὲ στεναγμοὺς καὶ θρήνους ἀλλὰ καὶ μὲ βεβαία 
ἐλπίδα, πρέπει νὰ φροντίζει νὰ προσπίπτει στὰ ἀόρατα πόδια τοῦ φιλανθρώ-
που Θεοῦ. Διότι καθὼς εἶναι εὔσπλαχνος ὁ Κύριος δὲν ἀποστρέφεται ἐκεί-
νους ποὺ μὲ μεγάλο πόθο καὶ ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς τους κραυγάζουν καὶ 
στενάζουν πρὸς αὐτόν, ἔστω κι ἂν εἶναι φορτωμένοι μὲ πολλὰ ἁμαρτήματα. 
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τοὺς πλησιάζει, τοὺς καθαρίζει καὶ τοὺς χαρίζει τὸ δώρημα 
τῆς υἱοθεσίας. Ὅταν ἀποκτήσουν τὴν υἱοθεσία αὐτή, τότε μὲ τὴν πάροδο τοῦ 
χρόνου καὶ τὴν ἐνεργοποίηση τῶν μυστηρίων στὴ ζωή τους γίνονται, μὲ τὴ 
βοήθεια τῆς χάριτος, ἐργάτες τῆς ἀρετῆς. Καθὼς ὁ ποιμένας προοδεύει στὴν 
ἐργασία τῶν ἀρετῶν τότε ἑδραιώνεται μέσα του ἡ πίστη ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι τὸ 
πᾶν. Ἀπὸ  Ἐκεῖνον ἐξαρτᾶται τὸ κάθε τί158.

«Πίστις ἡ εἰς Θεόν ἐστιν ἵνα τις ἐκδῷ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, μηκέτι ἔχῃ ἑαυτὸν ἐν 
ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλ’ ὑπὸ τὴν ἐκείνου ρίπτειν ἑαυτὸν ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς»159. 
Χωρὶς τὴν πίστη οὔτε κανένα κακὸ καταργεῖται ἐντελῶς οὔτε κανένα καλὸ 
κατορθώνεται. Ἡ πίστη πείθει τὸν νοῦ ποὺ ἀγωνίζεται νὰ προσφεύγει στὸν 
Θεὸ καὶ τοῦ ἑτοιμάζει ὅλα τὰ πνευματικὰ ὅπλα γιὰ θάρρος καὶ ἐνίσχυση. Ἡ 
πίστη γεννᾶ τὴν ἐλπίδα, ποὺ γίνεται ἀψευδὴς ἐγγυητὴς τῆς θείας βοηθείας 
καὶ ὑπόσχεται τὴ νίκη κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους. Συντράπεζος αὐτῶν 
τῶν δύο γίνεται ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία κάνει τὸν κληρικὸ ἀμετακίνητο ἀπὸ τὴ 
στοργὴ τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερα ὅταν πολεμεῖται ἀπὸ τὶς διάφορες δυσκολίες, 
γιατὶ ἡ ἀγάπη καλλιεργεῖ τὸν θεῖο πόθο, ὁ ὁποῖος τελικὰ πλημμυρίζει ὅλη 
τὴν ὕπαρξή του. Ἡ πίστη παρηγορεῖ τὸν νοῦ ποὺ πολεμεῖται καὶ τὸν δυνα-

158. Θεόφρονι διακόνῳ, III, 277, PG 79, 521AB: «“ Ἐγγίσατε, φησί, τῷ Θεῷ καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν”. 
Καλὸν μὲν οὖν τὸ διὰ καθαρᾶς καὶ ἀμιάντου καρδίας συνάπτεσθαι τῷ Θεῷ. Εἰ δὲ μὴ 
ἐνδέχεται τοῦτο διά τινα νωθρείαν ἢ ἀσθένειαν ψυχῆς, κἂν διὰ τῶν στεναγμῶν καὶ τῶν 
θρήνων καὶ τῆς εὐελπιστίας σπούδαζε περιπλέκεσθαι τοῖς ἀοράτοις καὶ ποθεινοῖς ποσὶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ φιλανθρώπου Δεσπότου Κυρίου ἡμῶν. Εὔσπλαγχνος γὰρ ὢν ὁ παμ-
βασιλεὺς Θεός, οὐκ ἀποστρέφεται τοὺς πρὸς αὐτὸν κεχηνότας καὶ ἀπὸ βάθους καρδίας 
στενάζοντας, κἂν πολλοῖς ἁμαρτήμασι πεφορτισμένοι τυγχάνωσι, ἀλλὰ προσίεται καὶ 
καθαρίζει τούτους καὶ τῆς υἱοθεσίας δωρεῖται τὸ χάρισμα καὶ ἀρετῶν ἐργάτας ἀποφαίνει 
προϊόντος τοῦ χρόνου».

159. Βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Βίβλος Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάν νου, Ἀπόκρισις φοβ΄, ἐκδ. Β. 
Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 273.
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μώνει μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς θείας βοηθείας160. Δὲν εἶναι παράξενο ὅτι παντοῦ οἱ 
πειρασμοὶ εἶναι συζευγμένοι μὲ τοὺς ἀγωνιστές, προερχόμενοι καὶ ἀπὸ τοὺς 
οἰκείους καὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς. Οἱ δυσκολίες εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ζωῆς 
καὶ τῆς διακονίας τῶν κληρικῶν. Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ δειλιάζουν, διότι ὁ Θεὸς 
βρίσκεται συνεχῶς παραστάτης καὶ βοηθός. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει 
στοὺς Θεσσαλονικεῖς· «τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις· αὐτοὶ 
γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα»161. Ὁ Ἀββᾶς προβάλλει ἕνα χαρακτηριστικὸ 
παράδειγμα, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὸ πόσο εἶναι ἐκτεθειμένος ὁ κληρικὸς ἐνώπιον 
κάθε κρίσεως.  Ὅπως τὰ διάφορα ἐμπορεύματα στὴν ἀγορὰ (ὤνια) ἐκτίθενται 
γιὰ πώληση, ἔτσι καὶ ὁ ἀποστολικὸς-ἱερατικὸς βίος εἶναι ἐκτεθειμένος162. Ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τῶν ἀποστόλων εἶναι χαρακτηριστικὸ νὰ λοιδοροῦνται καὶ νὰ πά-
σχουν μύρια κακά, χωρὶς σταματημό, ὅσοι διακονοῦν τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελίου. 
Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ἀγώνα, παρὰ τὶς δυσκολίες, ὄχι μόνον δὲν βλάπτονται 
οἱ ἀγωνιστὲς κληρικοί, ἀλλὰ ἀντιθέτως καρποφοροῦν καὶ ἐξασφαλίζουν τὰ 
ἀγαθὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν163.

Ὁ Θεὸς ἐκείνους ποὺ τὸν ἀγαποῦν τοὺς ὑπερασπίζεται καὶ μάχεται ἐναντί-
ον ὅλων τῶν ἐχθρῶν, διότι λέγει· «καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης τοῦ 

160. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς τετάρτη, ξή , ξθ́ , ό . Φι-
λοκαλία, τ. Β́ , σ. 120.

161. Ά  Θεσ. 3.
162. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ φράση τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν ἀποστίχων τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ· 

«ὑπὸ τῶν ἀθετούντων σε πολυπραγμονούμενος». Ὅπως ὁ Κύριος ὑπῆρξε πολυπραγμο-
νούμενος ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάποιους ἀπὸ τοὺς μαθητές του, ἔτσι καὶ ὁ 
βίος τοῦ ἱερέως εἶναι συνεχῶς ὑπὸ ἔλεγχο, κρίση καὶ ἀμφισβήτηση ἐκ μέρους ἐκείνων, οἱ 
ὁποῖοι ἐπιπόλαια καὶ συνήθως κακοπροαίρετα κρίνουν, χωρὶς νὰ ἐξετάζουν στὸ βάθος 
καὶ νὰ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἱερατικῆς ζωῆς.

163. Θεοδότῳ διακόνῳ, III, 26, PG 79, 384BC: «Οὐ χρὴ ξενίζεσθαι τοῖς γινομένοις· πανταχοῦ 
γὰρ πειρασμοὶ τοῖς νήφουσίν εἰσι παρεζευγμένοι, ἀπὸ τῶν οἰκείων, ἀπὸ τῶν ἀλλοτρί-
ων· Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀπόστολος βλέπων τὰς νιφάδας τῶν κινδύνων τὰς ἐπαγομένας 
καὶ δεδοικώς, μή τινες τῶν μαθητῶν ἐντεῦθεν θορυβηθῶσι, γράφων ἔλεγεν· “ Ἔπεμψα 
ὑμῖν Τιμόθεον, εἰς τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς 
τοῦτο κείμεθα”.   Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· Οὗτος ἡμῶν ὁ βίος, αὕτη τῆς ἀποστολικῆς 
πολιτείας ἡ ἀκολουθία, τὸ μυρία πάσχειν κακά. “Εἰς τοῦτο γὰρ κείμεθα”, φησίν, ὥσπερ 
τὰ ὤνια εἰς τοῦτο πρόκειται, εἰς τὸ πωλεῖσθαι καὶ ἀγοράζεσθαι· οὕτω καὶ ὁ ἀποστολικὸς 
βίος εἰς τοῦτο κεῖται, εἰς τὸ λοιδορεῖσθαι, εἰς τὸ πάσχειν κακῶς, εἰς τὸ μηδεμίαν ἔχειν 
ἀνακωχήν. Καὶ ὅσοι νήφουσιν, οὐ μόνον ἐντεῦθεν οὐ βλάπτονται, ἀλλὰ καὶ μειζόνως 
κερδαίνουσιν».
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σῶσαι αὐτὴν δι’ ἐμὲ καὶ διὰ Δαυῒδ τὸν παῖδα μου»164. Ὁ ἀγωνιζόμενος πιστὸς 
καὶ ἰδιαίτερα ὁ ποιμένας παραχωρεῖ ταπεινὰ τὶς προϋποθέσεις τῆς κατοικήσε-
ως τοῦ Θεοῦ ἐντός του, ὥστε νὰ καθίσταται πλέον μία κατοικία καὶ μία πόλις, 
γιὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς θὰ κάνει τὸ πᾶν, ὥστε νὰ τὴν περιφρουρήσει καὶ νὰ τὴν 
ὑπερασπισθεῖ ὡς δική του165.

Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος, μὲ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἔχει  ἀποκτήσει μέσῳ τῆς νήψεως καὶ 
τῶν ἀσκητικῶν του παλαισμάτων, γνωρίζει καὶ ἐπιβεβαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ 
Κύ ριος τοὺς ἀγαπητούς του τοὺς ὑπερασπίζεται καὶ νικᾶ ὄχι μόνον τοὺς ἐξω-
τερικοὺς ἐχθρούς τους, ἀλλὰ παρεμβαίνει καὶ καταργεῖ ἀκόμη καὶ τὶς ἄτακτες 
ἐσωτερικὲς κινήσεις τῆς καρδίας τους χαρίζοντάς τους τὴν ἀπάθεια166. Στὴν 
κατάσταση αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ πλήρη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ αὐτὸ 
ἐκφράζεται μέσῳ τῆς πίστεως, ἡ ὁποία γίνεται φανερὴ καὶ ἔμπρακτη μὲ τὴν 
τήρηση τῶν ἐντολῶν. Τότε ἡ ζωή του προσφέρεται ὡς τροφὴ πρὸς τὸν ἀγαπη-
μένο Σωτήρα καὶ προστάτη Χριστό. Αὐτὸ στὸ πρόσωπο τοῦ ποιμένα ἀπο κτᾶ 
μία ἰδιαίτερη σημασία, διότι πιστοποιεῖ τὴν ἀπό λυτη ἀφιέρωση στὸ ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ. Στὴν καρδιὰ τοῦ ποιμένα, τὸ ἔργο του καὶ ἡ ὑπακοὴ στὴν κλήση του 
γίνεται ἡ βρῶσις καὶ ἡ πόσις του. Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ ἀρχιποίμην Χριστὸς εἶχε 
πεῖ· «ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω 
αὐτοῦ τὸ ἔργον»167. Ταυτόχρονα ὁ ἴδιος πεπλησμένος χάριτος, περιποιεῖται 
καὶ προετοιμάζει τροφὴ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἀρχηγὸ τῆς  Ἐκκλησίας.

Ὁ Κύριος εὐχαριστεῖται μὲ τὸ νὰ τρέφεται νύκτα καὶ ἡμέρα ἀπὸ τὴν συ-
νεπὴ διακονία τῶν ποιμένων. Τὸ πόσο εὐφραίνεται ὁ Κύριος τονίζεται ἀπὸ 
τὸν ἀββᾶ Νεῖλο στὴν εὐφυᾶ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση ποὺ κάνει στὴν πε-
ρικοπὴ τῆς συνάντησης τοῦ Κυρίου μὲ τὴ Σαμαρείτιδα, ὅπου μὲ τὴ φράση, 
«ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε»168, ὑπονοεῖ τὴ μεταστροφὴ τῶν 
Σαμαρειτῶν καὶ τὴν πίστη τους σ’ Αὐτόν. Αὐτὸ τὸ συνδυάζει μὲ τὴν προσέ-

164. Ἠσ. 37, 35.
165. Τίμωνι ἐπισκόπῳ, II, 2, PG 79, 204A: «“ Ὑπερασπιῶ, φησὶν ὁ Θεός, τῆς πόλεως ταύτης, δι’ 

ἐμὲ καὶ διὰ Δαυῒδ τὸν δοῦλόν μου”. Πόλιν νῦν νοήσωμεν τὴν πιστοτάτην ψυχήν».
166. Εὐνομίῳ πρεσβυτέρῳ, III, 300, PG 79, 532BC: «Οὐ μόνον τὰ ἔξωθεν ἐπιφερόμενα ἡμῖν 

παρὰ τῶν δαιμόνων τῆς ἀπειρημένης ἡδονῆς μηχανήματα Χριστὸς ὁ Κύριος ἡμῶν κα-
ταλῦσαι δύναται, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐμφύτους καταργῆσαι κινήσεις».

167. Ἰω. 4, 34.
168. Ἰω. 4, 32.
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λευση τῶν ἐθνῶν στὴν  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔνταξη κάθε 
ἀνθρώπου στὴν  Ἐκκλησία, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ κηρύγματος τῶν ἀποστόλων 
καὶ τῶν διαδόχων τους. 

Ἐπίσης προσφυῶς ἑρμηνεύει ὅτι τὸ «βούτυρο καὶ μέλι», ποὺ ἀναφέρει ὁ 
Ἠσαΐας (κεφ. 7, 15 καὶ 22) προφητεύοντας γιὰ τὸν Χριστό, φανερώνει ὅτι 
τροφὴ τοῦ Χριστοῦ θὰ εἶναι ἡ ἀρετὴ καὶ ὁ βίος τῶν χριστιανῶν ὡς μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας.

Ἐὰν λοιπὸν ὁ ποιμένας μιμούμενος τὸ πρᾶον τοῦ Χριστοῦ ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο 
του μὲ πίστη καὶ καρποφορία, τότε Τὸν τρέφει μὲ βούτυρο καὶ μέλι.  Ἐὰν ὅμως 
χάνει τὴν πίστη του καὶ ὀργίζεται ἢ τὸν κυριεύει ἡ ἀνυπομονησία καὶ ἀφήνει 
τὸν ἑαυτό του στὴν ἀμέλεια καὶ τὴν ἁμαρτία, τότε μετατρέπεται ἡ τροφὴ σὲ 
χολὴ καὶ ὄξος, ὅπως τῶν ἀπειθούντων  Ἰουδαίων· «ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου 
χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος»169.

Εἶναι ἀνάγκη μεγάλου ἀγώνα καὶ μεγάλης φροντίδας καὶ προσευχῆς, μὲ 
νήψη καὶ χωρὶς περισπασμούς, γιὰ νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ ἀνακαλύψει ὁ κλη-
ρικὸς τὴν κατάσταση ἐκείνη τῆς διανοίας ποὺ δὲν παρενοχλεῖται ἀπὸ τίποτε. 
Κατὰ τὸν Ἀπόστολο εἶναι ἡ  κατάσταση ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς κα-
τοικεῖ μέσα στὴν καρδιά του170. Τότε νιώθει ἕναν ἄλλον οὐρανὸ στὴν καρδιά 
του, ἡ ὁποία φωτίζεται καὶ φλέγεται ἀπὸ μό νη τὴ θεία χάρη ποὺ κατοικεῖ μέσα 

169. Τεύκρῳ διακόνῳ, I, 250, 251, PG 79, 176AB: « Ἥδεται ὁ ἡμέτερος Κύριος Σωτὴρ καὶ 
Χριστὸς τοῖς ἐπαινετοῖς ἔργοις ἡμῶν καθεκάστην ἡμέραν καὶ νύκτα τρεφόμενος. 
“Βρῶμα γὰρ ἔχω φαγεῖν”, ἔλεγε τοῖς ἀποστόλοις, “ὅπερ ὑμεῖς οὐκ ἐπίστασθε νῦν, μετὰ 
δὲ ταῦτα γνώσεσθε», τῆς τῶν Σαμαρειτῶν πόλεως τῶν τότε πιστευσάντων καὶ τῆς τῶν 
μετὰ τοῦτο μυρίων ἐθνῶν χριστιανισάντων σωτηρίας τὴν ἐδωδὴν προαινιττόμενος τοῖς 
οἰκείοις φοιτηταῖς. Καὶ γὰρ ὁ Ἠσαΐας προανεφώνει περὶ Χριστοῦ, ὅτιπερ “βούτυρον καὶ 
μέλι φάγεται”. Ὁ ἐν ἀρχῇ μὲν τὸν Ἀδὰμ πλαστουργήσας, ὕστερον δὲ ὡς παιδίον καὶ ὡς 
ἄνθρωπος ὀφθεὶς Χριστὸς  Ἰησοῦς, ὁ Θεὸς καὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ πάντων ὁρατῶν. Διὰ 
βουτύρου καὶ μέλιτος τὸ τρόφιμον τῇ ψυχῇ καὶ τὸ γλυκὺ καὶ προσηνὲς ὑπεμφαίνων τῆς 
τῶν χριστιανῶν καλλίστης ἐργασίας. Ἐὰν καλὰ πράττῃς ἔργα καὶ μιμῇ τὸ πρᾶον τοῦ 
Ἰησοῦ, ἔθρεψας αὐτὸν βουτύρῳ καὶ μέλιτι· ἐὰν δὲ ὀργίλος μένῃ καὶ φαύλων ἐργάτης 
πράξεων, λέξει εὐλόγως καὶ περὶ σοῦ Ἰησοῦς, ὅτι “ἔδωκεν οὗτος εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν 
καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισέ με ὄξος”». Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 68, 22.

170. Ἐφεσ. 3, 16-17: «ἵνα δώῃ ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι 
διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστε-
ως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν».
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της, δίδοντας μία ἀνεκδιή γητη καὶ ἀνερμήνευτη μακαριότητα καὶ  εἰρήνη171.
Ἡ πίστη πρέπει νὰ εἶναι φανερὴ καὶ ἔμπρακτη καὶ αὐτὸ πιστοποιεῖται μὲ 

τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν.
Ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν πίστη του ἔχει ἐνεργοῦσες τὶς ἐκδηλώσεις 

τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ γίνεται ὁ καθένας ταμίας τῆς χάριτος 
αὐτῆς γιὰ τὸν ἑαυτόν του. Συνεπῶς ποτὲ δὲν πρέπει νὰ φθονεῖται ὅποιος προ-
οδεύει στὰ χαρίσματα, ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὸν ἐξαρτᾶται ἡ διάθεση ποὺ προσελκύει 
τὰ θεϊκὰ ἀγαθά.

Αἰτία τῆς διανομῆς τῶν θεϊκῶν ἀγαθῶν εἶναι τὸ μέτρο τῆς πίστεως τοῦ 
καθενός. Διότι ἀνάλογος πρὸς τὴν πίστη εἶναι καὶ ὁ βαθμὸς τῆς προθυμίας 
γιὰ τὸν ἔμπρακτο βίο.  Ἐκεῖνος ποὺ πράττει, ἀνάλογα μὲ τὴν πράξη δείχνει καὶ 
τὸ μέτρο τῆς πίστεώς του καὶ δέχεται κατὰ τὸ μέτρο τῆς πίστης καὶ τὴν χάρη. 
Ὅποιος δὲν πράττει, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀπραξία του φανερώνει καὶ τὸ μέτρο τῆς 
ἀπιστίας του καὶ δέχεται κατὰ τὴν ἀπιστία του τὴ στέρηση τῆς χάρης172.

Ὅποιος δὲν ἀγωνίζεται νὰ ἐφαρμόζει τὰ θεῖα προστάγματα τῆς πίστεως ἡ 
πίστη του εἶναι τυφλή. Γιατί, ἂν τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ εἶναι φῶς173, γίνε-
ται φανερὸ ὅτι πολιτεύεται χωρὶς θεϊκὸ φῶς, ἐκεῖνος ποὺ δὲν πράττει τὰ θεῖα 
προστάγματα, ἀλλὰ περιφέρει κούφια καὶ χωρὶς περιεχόμενο τὴ θεία κλή-
ση174. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον 
ἀλαλάζον»175. 

Ὁ Θεὸς ποὺ δημιούργησε τὸν κόσμο μὲ ἀγάπη προνοεῖ ἀπὸ ἀγαθότητα γιὰ 
τὸ κάθε τί.  Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ δὲν κατευθύνεται ἀνάλογα μὲ τὴν ἀξία ποὺ 
δίδει ὁ ἄνθρωπος στὰ πράγματα ἢ ποὺ καθ’ ἑαυτὰ ἔχουν, ἀλλὰ κατὰ τὴ δική 

171. Εὐτυχίῳ διακόνῳ, III, 148, PG 79, 452D: « Ἀγῶνος πολλοῦ χρεία καὶ φροντίδος ἱκανῆς 
καὶ προσευχῆς νηφούσης καὶ ἀρέμβου, πρὸς τὸ ζητῆσαι καὶ ἐξευρεῖν τὴν ἀπαρενόχλητον 
τῆς διανοίας κατάστασιν, ἔνθα οἰκεῖν λέγεται ὁ Δεσπότης, ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος· “ Ἢ 
οὐκ ἐπιγινώσκετε ὅτι  Ἰησοῦς Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ὑμῖν”;  Ἐκεῖ γὰρ ὡς ἀληθῶς ὑπάρχει ἕτε-
ρός τις ἐγκάρδιος οὐρανὸς ἀπὸ τῆς θείας μόνης φρυκτωρούμενος χάριτος ἐν εἰρήνῃ τινὶ 
ἀνερμηνεύτῳ καὶ ἀνεκδιηγήτῳ».

172. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς πέμπτη, λδ΄, λέ . Φιλο-
καλία, τ. Β́ , σ. 133.

173. Ἠσ. 26, 9: «ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ 
τῆς γῆς».

174. Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, ὅπ.π., Φιλοκαλία, τ. Β́ , σ. 135.
175. Ά  Κορ. 13, 1.
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του κρίση καὶ τὴν σοφὴ καὶ ἀγαθή του χορηγία.  Ὅπου  Ἐκεῖνος θέλει, δίδει 
καὶ ἰδιαίτερα σ’ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔχουν ἀναθέσει τὴ ζωή τους ὁλοκληρω-
τικὰ καὶ ἐλπίζουν σ’ Αὐτόν176. Σὲ κάθε τὶ στὴ ζωή μας φανερώνεται ἡ οἰκονο-
μία τοῦ ἀγαθοῦ Δεσπότου πρὸς τοὺς δούλους του. Καὶ ὅ,τι φαίνεται δύσκολο 
καὶ φοβερὸ καὶ συνήθως ὅ,τι δὲν ἐπιθυμεῖ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴ ζωή του, καὶ 
αὐτὸ ἀκόμη οἰκονομεῖται γιὰ τὴν ὠφέλεια εἴτε τοῦ ἰδίου εἴτε τῶν ἄλλων. Εἶναι 
δύσκολο γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήσει ὅτι στὴ ζωή του, εἴτε τὸ καλὸ εἴτε τὸ 
κακό, πρέπει νὰ τὰ ἀναθέτει στὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ καὶ στὶς ἀνεξιχνίαστες 
βουλές Του. Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἀντίσταση στὶς ὅποιες δυσκολίες καὶ ὅποιους 
πειρασμοὺς θὰ δώσει στὸν κατάλληλο καιρὸ τὸ κατάλληλο ἀποτέλεσμα177.

Ἡ στροφὴ πρὸς τὸν Θεὸ φανερώνει καθαρὰ τὴν πλήρη ἐλπίδα σ’ Αὐτόν, 
χωρὶς τὴν ὁποία κανένας δὲν μπορεῖ μὲ κανένα τρόπο νὰ βιώσει τὸν ἀλη-
θινὸ Χριστιανικὸ βίο.  Ἡ ἐλπίδα ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ τοποθετεῖ ἐδῶ καὶ τώρα τὰ 
μέλλοντα ὡς παρόντα καὶ νὰ πείθει ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερασπίζεται ἐκείνους ποὺ 
πολεμοῦνται ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις, τοὺς ὁποίους κατ’ οὐδένα τρόπο 
ἐγκαταλείπει, ἀφοῦ γιὰ χάρη Του γίνεται ἀπὸ τοὺς ἁγίους ὁ ἀγώνας τῆς τελει-
ώσεως. Ἡ προσδοκία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἐπαγγελίας τοῦ 
Θεοῦ πρὸς τὸ πλάσμα Του γίνεται τὸ κίνητρο γιὰ τὴν στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου 
πρὸς τὸ καλὸ καὶ τὴν ἀρετὴ κατὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν τελείωση. Χωρὶς τὴν 
προσδοκία γιὰ εὐχάριστη ἢ δυσάρεστη ἀνταπόδοση ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, δὲν 
γίνεται ποτὲ στροφὴ πρὸς τὸ καλό178.

176. Σωκράτει πρεσβυτέρῳ, I, 222, PG 79, 197D-200A: «Τῇ οἰκείᾳ ὁ Θεὸς ἀγαθότητι τὰ πά-
ντα συστησάμενος, προνοεῖ πάντων, οὐκ εἰς τὸ κατ’ ἀξίαν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ προνοουμέ-
νων βλέπων, ἀλλ’ εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἐκλεκτικόν τε καὶ παντὸς ἀγαθοῦ παρεκτικόν. Διὸ καὶ 
τροφὴν ἐλέῳ καὶ οἰκτιρμῷ δίδωσι τοῖς εἰς αὐτὸν ἀναβλέπουσιν. Καὶ τοῦτο ἂν εἴη τὸ ὑπὸ 
τοῦ Ψαλμῳδοῦ λεγόμενον, ὅτι “ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος, τροφὴν δίδωσι τοῖς 
φοβουμένοις αὐτόν”». Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 110, 4-5.

177. Μαριανῷ ἐπισκόπῳ, II, 227, PG 79, 317C: «Μεγάλην ἐφ’ ἅπασιν ἔστιν εὑρεῖν τὴν τοῦ 
ἀγαθοῦ Δεσπότου περὶ τοὺς οἰκείους δούλους οἰκονομίαν, ὥστε καὶ τὰ δοκοῦντα εἶναι 
σκυθρωπὰ καὶ μὴ πάντη κατὰ βούλησιν ἀπαντῶντα καὶ ταῦτα ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν πολλῶν 
οἰκονομεῖσθαι, τῇ δυσθεωρήτῳ σοφίᾳ τοῦ Κυρίου καὶ τοῖς ἀνεξιχνιάστοις αὐτοῦ κρίμα-
σιν. Ἀλλὰ κατεξανάστηθι τῶν πειρασμῶν, τῶν νῦν δίκην καταιγίδος ἐπιδραμόντων ὑμῖν 
καὶ καταστέφθητι, πάτερ, ὑπερευχόμενός μου».

178. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς τετάρτη, οά . Φιλοκα-
λία, τ. Β́ , σ. 121.
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Εἶναι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐπιθυμητὸ νὰ κατακτήσουν τὴν εἰρήνη 
ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν πῶς νὰ τὴν ἐπιτύχουν. Βασικὴ ἀρχὴ γιὰ τὴ διατήρηση 
τῆς εἰρήνης εἶναι νὰ ἀναθέσει κανεὶς τὸ θέλημά του στὸν Θεό. Νὰ ἐγκατα-
λείψει τὸ ἴδιον θέλημα καὶ νὰ παραδώσει τὸν ἑαυτό του πλήρως στὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ.  Ὅταν γίνει αὐτό, εἶναι εὔκολο στὸν ἄνθρωπο νὰ ἀντιμετωπίσει 
κάθε δυσκολία, θλίψη καὶ ἀσθένεια, γιατὶ παραμένει σὲ ἐγγύτητα μὲ τὸν Θεὸ 
καὶ σκέπτεται ὅτι ὁ Θεὸς γνωρίζει τὴν καρδία του καὶ ὅτι, ἂν εἶναι τὸ θέλημά 
του, ὅλα θὰ γίνονται πρὸς τὸ καλὸ καὶ τὸ συμφέρον. Ὁ Κύριος ἀνακουφίζει 
τὸν πόνο καὶ ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται τὴν ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ καὶ τοποθετεῖται στὰ 
γεγονότα μὲ χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό.

Ἂν κάποιος παραπονεῖται συνεχῶς ὅτι τοῦτο δὲν εἶναι καλό, ἐκεῖνο δὲν 
εἶναι καθὼς πρέπει, τότε μέσα στὴν ψυχή του δὲν θὰ ὑπάρχει εἰρήνη, ἔστω 
καὶ ἂν κά νει ἄσκηση κάθε εἴδους. Παράδειγμα οἱ ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι ἦταν 
ἐξ ὁλοκλήρου παραδομένοι στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μέσα στὶς ποικίλες ἀντι-
ξοότητες ποὺ παρουσιαζόταν στὸ ἔργο τους, αὐτοὶ περίμεναν εἰρηνικὰ καὶ 
ἀπτόητοι γιὰ τὴ συνέχεια. Ἔτσι καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι ὑπέμεναν ὅλες τὶς θλίψεις 
παραδομένοι στὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἱερεύς, γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν εἰρήνη στὴν ἐπαφή του μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀδιαλείπτως προσευχόμενος γιὰ τὸν λαό. Ἡ προ-
σευχὴ αὐτὴ εἶναι δεῖγμα ἀγάπης πρὸς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀπόστολοι καὶ 
οἱ ἅγιοι ποθοῦσαν τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί, ὅταν συναναστρέφονταν 
τὸν λαό τους, προσεύχονταν μὲ θέρμη καὶ πόθο γι’ αὐτόν. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα 
τοὺς ἔδινε δύναμη νὰ ἀγαποῦν τοὺς ἀνθρώπους καὶ αὐτὸ γέμιζε μὲ εἰρήνη τὴν 
καρδιά τους.

Ὁ ἄνθρωπος στὴ ζωὴ αὐτὴ δὲν ἔχει πάντοτε τὰ χρειώδη. Δὲν εἶναι εὔκολο 
καὶ οὔτε γρήγορα μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἐπιτύχει.  Ἐπίσης δὲν εἶναι δυνατὸν καὶ 
νὰ γνωρίζει πότε καὶ πῶς θὰ ἐπιτύχει ἀπάντηση στὰ αἰτήματά του ἀπὸ τὸν 
Θεό.  Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν μία ἄσκηση ὑπομονῆς καὶ γίνονται γυμνάσματα 
τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεό. Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ 
ἔχουμε τὴν ἐλπίδα πρὸς Αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱκανὸς νὰ προσφέρει τὰ ἀγα-
θά, ὅταν αὐτὰ λείπουν ἢ ὅταν τὰ στερεῖται ὁ ἄνθρωπος.  Ἐπίσης ἡ ὑπόσχεση 
τοῦ Θεοῦ περὶ τῆς ἀνταποδόσεως καὶ τῆς χορηγίας τῶν ἀγαθῶν, παρόντων ἢ 
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μελλόντων ἔχει δοθεῖ ἐκ τῶν προτέρων, ὥστε νὰ δίδει πειστικὰ ἐχέγγυα γιὰ 
τὴν ἐλπίδα179.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται στὸν Θεὸ καὶ παίρνει αὐτὰ τὰ ὁποῖα ζητεῖ 
καὶ πραγματικὰ χρειάζεται, τότε μαθαίνει νὰ περιμένει καὶ νὰ ἐλπίζει καὶ γιὰ 
τὰ μέλλοντα, τὰ ὁποῖα ἡ ἀνθρώπινη φύση ἔχει ἀνάγκη καὶ ὁ Θεὸς ἔχει ὑπο-
σχεθεῖ ὅτι θὰ τὰ δώσει. Γι’ αὐτὸ καὶ ὑπάρχουν οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν 
προτέρων, ὁ Θεὸς πρὸ αἰώνων ἔδωσε ὑποσχέσεις στοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς 
ἐκπληρώνει στὸν καιρό τους. «Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων εἰργά-
σατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς»180. Ἡ ἐμπειρία αὐτῆς τῆς θείας συνεπείας καὶ 
ἀληθείας βεβαιώνει τὴν ἐλπίδα περὶ ὅλων ἐκείνων τῶν θεϊκῶν ἐπαγγελιῶν 
στὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ μὲ τὴν προσδοκία τῶν ἐσχάτων.  Ὁ ἄνθρωπος θὰ πρέ-
πει νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὰ πρότερα τῆς ζωῆς του καί, ἐφ’ ὅσον ἕως τώρα ἔχει 
λάβει πείρα ἀπὸ τὴν κατὰ καιροὺς ἀνταπόκριση τοῦ Θεοῦ στὰ αἰτήματά του, 
πρέπει καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἔχει ἐνεπίγνωστη ὑπομονή, ἂν τυχὸν δὲν εἰσακου-
σθεῖ ἀμέσως. Ὀφείλει νὰ ἐνδυναμώνει τὴν ψυχή του μὲ τὴν καλὴ προσδοκία 
καὶ μὲ καρτερία καὶ μακροθυμία νὰ μὴ ἐκπίπτει τῆς ἐλπίδος. Εἶναι ἀπαραίτητο 
νὰ συνεχίσει νὰ κρούει μὲ δεήσεις, μέχρις ὅτου ὁ Θεὸς «ἀφυπνισθεῖ» («ἵνα τί 
ὑπνεῖς ὁ Θεός;» Ψαλμ. 43, 24) καὶ σηκωθεῖ νὰ τοῦ δώσει ὅ,τι καὶ ὅσα χρειά-
ζεται ἢ καὶ περισσότερα κατὰ τὴν κρίση του. Γιατὶ ὁ Θεὸς μπορεῖ καὶ θέλει νὰ 
δώσει στὸν ἄνθρωπο περισσότερα ἀπὸ ὅσα ζητεῖ ἢ χρειάζεται, ὅταν αὐτὰ εἶναι 
γιὰ τὴ σωτηρία του181.

179. Ξεναγόρᾳ διακόνῳ, I, 38, PG 79, 100D-101A: « Ἡ παροῦσα νῦν ἔνδεια τῶν χρησίμων καὶ 
τὸ μὴ ῥᾳδίως, μηδὲ ταχέως αὐτῶν ἐπιτυγχάνειν ἡμᾶς καὶ τὸ μὴ δῆλον εἶναί ποτε καὶ πῶς 
ἐπιτευξώμεθα τῶν αἰτημάτων ἡμῶν, πάντα ταῦτα γυμνάσια τῆς ἐλπίδος ὑπάρχει· χρὴ 
γὰρ ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν δυνατὸν δοῦναι τὰ ἀγαθά, ὅταν ὑστερώμεθα καὶ σπανιζώ-
μεθα τούτων. Ἐλπίσωμεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἀδελφέ, ἐλπίσωμεν, κἂν μὴ πρόχειρον ὁρῶμεν, 
μηδὲ ῥᾴδιον τὸ λαβεῖν τὴν αἴτησιν, μηδὲ γινώσκωμεν ὁποῖον ἔσται τὸ συμβησόμενον 
ἡμῖν. Βούλεται γὰρ ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἀεὶ ἐλπίζειν ἐπ’ αὐτόν, ὃς καὶ τὰ πράγματα οὕτως κατε-
στήσατο, ὥστε προελπίσασιν ἐλθεῖν ἡμῖν τὴν ἀπόλαυσιν τῶν αἰτηθέντων προσκαίρων 
τε καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν».

180. Ψαλμ. 73, 12.
181. Ξεναγόρᾳ διακόνῳ, I, 40, PG 79, 101AB: « Ὁ ἐν τοῖς παροῦσι τῶν παρὰ τοῦ Θεοῦ δεηθεὶς 

καὶ ἐλπίσας καὶ τυχὼν διδάσκεται περὶ τῶν μελλόντων, ὧν δεῖται ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, 
ἐλπίζειν ἐπὶ τὸν Θεόν, τὸν κἀκεῖνα δώσειν ὑποσχόμενον. Διὸ καὶ νῦν ἐπαγγέλλεται πρὸ 
τῶν πραγμάτων καὶ πολλοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις καὶ πληροῖ τὰς ὑποσχέσεις καὶ τοῦτο 
πλεονάκις. Οὕτω γὰρ καὶ ἡ πολλάκις γινομένη πεῖρα τῆς θείας ἀληθείας, τὴν εἰς τὸ 
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« Ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει»182. Ἡ ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸ μὲ εἰλικρίνεια καὶ 
συνείδηση ποτὲ δὲν ἀπογοητεύει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐλπίζει. Ὅποιος ἐλπίζει 
στὸν Θεὸ καὶ μένει σταθερὸς σ’ αὐτό, τότε ὁ Θεὸς φέρνει ἀπὸ τὴν ἀνυπαρ-
ξία στὸ εἶναι τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ προσφέρει ἁπλόχερα στὸν κατάλληλο καιρό. 
Ἀνταποκρίνεται στὴν προσευχὴ ποὺ ἀσίγητα καὶ μὲ πίστη ἀπευθύνθηκε ἀπὸ 
τὸν ἄνθρωπο πρὸς Αὐτὸν καὶ δίδει δωρεὰν τὰ αἰτήματα τῶν καρδιῶν, τῶν 
τεθραυσμένων ἐνίοτε ἀπὸ τὴν πίεση καὶ τὸ βάρος τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν καὶ 
δεινῶν «Μακάριοι οἱ τὸν Κύριον ὑπομένοντες δι’ εὐχῆς καὶ ἐλπίδος»183.

Ἡ προσφιλὴς συνήθεια τοῦ ἀββᾶ Νείλου, νὰ ἐπιβεβαιώνει τὶς θέσεις του μὲ 
τὸν βιβλικὸ λόγο, ἔρχεται καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ νὰ ἐνισχύσει τὶς προτρο-
πές του πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο Ἰάσωνα. Δὲν θὰ πρέπει λοιπόν, κατὰ τὴν προφη-
τικὴ μαρτυρία, νὰ εἶναι ὁ ποιμένας δειλὸς μπροστὰ στὶς δυσκολίες τοῦ ποι-
μνίου του. Διότι μόνον ὡς ἀποτέλεσμα ἔλλειψης κοινοῦ νοῦ μπορεῖ κανεὶς νὰ 
δικαιολογήσει μία τέτοια στάση184.

μέλλον ἡμῖν ἐλπίδα τῶν ἀληθῶς ἐπηγγελμένων βεβαιοῖ.  Ὥσπερ οὖν πλεονάκις αἰτήσας 
ἔτυχες καὶ πεῖραν ἐδέξω τῆς θείας εὐσπλαγχνίας καὶ συγκαταβάσεως καὶ μεγαλοδω-
ρεᾶς, οὕτω κἂν μὴ ταχέως ἐπακουσθῇς, νῦν ῥώσθητι τῇ καλῇ προσδοκίᾳ καὶ καρτερικῶς 
καὶ μακροθύμως ἔλπισον καὶ ὑπόμεινον, κρούων διὰ τῆς δεήσεως, μέχρις ἂν ὁ Θεὸς 
θελήσῃ ἀναστῆναι καὶ δοῦναί σοι, ὅσον χρῄζεις, ἢ καὶ ὑπὲρ τὴν χρείαν.  Ἐκ περιττοῦ γὰρ 
ὧν αἰτούμεθα, ἢ νοοῦμεν, δύναται ὁ Θεὸς καὶ βούλεται ποιῆσαι ἡμῖν».

182. Ρωμ. 5, 5.
183. Ἰάσωνι ἐπισκόπῳ, III, 179, PG 79, 468C: «“ Ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς”, καθά φησιν ὁ μακάριος 

Παῦλος, “οὐδαμῶς καταισχύνει” τὸν ἀληθῶς ἐλπιστήν. Τῷ γὰρ οἰκείῳ καιρῷ φέρει τῷ 
εἰς Θεὸν ἐλπίσαντι τὸ ἐλπισθὲν καὶ ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρίστησιν, ἀποδίδωσί τε 
τὸ μετὰ πίστεως προσδοκηθὲν χάρισμα καὶ δωρεῖται ὅπερ ἂν ἄνθρωπος πλεονάκις δι’ 
εὐχῆς ἐξῄτησε. Μακάριοι οὖν οἱ τὸν Κύριον, φησίν, ὑπομένοντες δι’ εὐχῆς καὶ ἐλπίδος». 
Πρβλ. Ρωμ. 12, 12: «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρ-
τεροῦντες». Πρβλ. Λουκ. 12, 37.

184. Ἰάσωνι ἐπισκόπῳ, III, 179, PG 79, 468CD: « Ἐλεήσει Κύριος πρὸς τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς 
σου καὶ ἐπακούσεταί σου, ὅταν τὸ σύντριμμα τῆς ψυχῆς σου ἰάσηται. “ Ἐλέησον ἡμᾶς, 
Κύριε”, κράζει ὑπὲρ ἡμῶν ὁ προφήτης Ἠσαΐας, “ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν· ἡ γὰρ σωτηρία 
ἡμῶν παρὰ σοῦ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως” (πρβλ. Ἠσ. 33, 2)· δοξάσω, ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου, ὅτι 
ἐποίησας θαυμαστὰ πράγματα· διὰ τοῦτο ὑμνεῖ σε ὁ λαὸς ὁ πτωχὸς καὶ πόλεις ἀνθρώ-
πων ἀδικουμένων καὶ φοβουμένων σε, εὐλογήσουσί σε.  Ἐγίνου γὰρ πάσῃ πόλει ταπεινῇ 
βοηθὸς καὶ τοῖς ἀθυμήσασι δι’ ἔνδειαν σκέπη, σκέπη διψώντων ἀνθρώπων, ἀδικουμέ-
νων. Ὡς ἄνθρωποι ὀλιγόψυχοι διψῶντες ἐν Σιών, ἀπὸ ἀνθρώπων, οἷς παρέδωκας ἡμᾶς. 
Νόησον ταῦτα πάντα, ἐπίσκοπε· νοῶν γὰρ ἐγώ, νοοῦντι γεγράφηκα».
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Ὁ κληρικός, γιὰ νὰ ἀποκτήσει σταθερὴ ἐλπίδα ὡς πρὸς τὴ συμπαράσταση 
τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτόν, πρέπει νὰ πείσει τὴν καρδιά του, ὥστε σὲ κάθε περί-
σταση καὶ κάθε καιρὸ νὰ μὴ καταφεύγει στὶς ἀνθρώπινες ἐλπίδες οὔτε καὶ νὰ 
ζητεῖ τὴ βοήθεια καὶ τὴν παρηγορία ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ 
εἶναι ἀνάγκη, μὲ ἔντονη προσευχή, μὲ δάκρυα καὶ συντονισμένες καὶ στιβαρὲς 
ἀγρυπνίες, νὰ δέεται πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ περιμένει τὴν κατάλληλη 
παρέμβαση, χωρὶς νὰ θορυβεῖται καὶ νὰ ἀνησυχεῖ. Εἶναι δεῖγμα ἀπιστίας, ὅταν 
ὁ κληρικὸς καταπιέζεται ἀπὸ τὴν ὀλιγοψυχία καὶ τὴν ἀμφιβολία καὶ ὑποκύπτει 
στὶς σκέψεις ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀκούει καὶ δὲν ἐκπληρώνει τὰ αἰτήματά του. Ὁ 
Θεὸς ὡς παντογνώστης γνωρίζει καὶ ἀναπτύσσει παιδαγωγικὴ μέθοδο, ὥστε, 
μὲ τὴν καθυστέρηση τῆς ἀπαντήσεως, νὰ ἐνισχύσει τὴν παραμονὴ καὶ τὴν 
ἀφοσίωση τοῦ κληρικοῦ κοντά του. Καθυστερεῖ, διότι γνωρίζει ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος λαμβάνοντας αὐτὸ ποὺ ζητεῖ εὔκολα καὶ γρήγορα, συνήθως, ἐγκαταλεί-
πει τὸν Θεὸ λησμονώντας τὴ δωρεά.   Ἔτσι εἶναι πνευματικὰ ἀναπόδεκτο νὰ 
βρίσκεται σὲ σπουδὴ καὶ νὰ θυμώνει κανεὶς ζητώντας ἀπὸ τὸν Θεό, ἐνῶ θὰ 
ἔπρεπε μὲ ὑπομονὴ νὰ ἀναμένει τὴ λήψη τῶν ζητουμένων. Δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ προσεύχεται κανεὶς καὶ νὰ συνοδεύει τὴν προσευχὴ μὲ κακοὺς λογισμούς. 
«δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι ἡμᾶς καὶ μὴ ἐκκακεῖν»185. Ἔχει εἰπωθεῖ διὰ στό-
ματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι ἡ ἀναβολὴ τῶν παροχῶν θὰ φέρει περισ-
σότερη χάρη· «Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντοτε ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν 
αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν»186.

185. Λουκ. 18, 1.
186. Φιρμίνῳ πρεσβυτέρῳ, II, 175, PG 79, 289BC: «Εἴπερ τὴν ἰδίαν πεπείκαμεν καρδίαν ἐν 

καιρῷ περιστάσεως παντοίας καὶ θλίψεως, μὴ ἀποτρέχειν πρὸς ἀνθρωπίνας ἐλπίδας, 
μηδὲ ἐκεῖθεν ἕλκειν τὰς βοηθείας, ἀλλ’ ἐν δάκρυσι καὶ στεναγμοῖς καὶ φιλοπόνῳ προ-
σευχῇ καὶ ἀγρυπνίαις εὐτόνοις ἐξιλάσκεσθαι τὸ κρεῖττον, κἀκεῖθεν περιμένειν ἀντίλη-
ψιν· διατί θορυβούμεθα; διατί τῇ ὀλιγοψυχίᾳ τρυχόμεθα καὶ διστάζομεν καὶ ἀπαγορεύ-
ομεν, ὡς μὴ τάχιστα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ποιοῦντος τὸ αἴτημα; Τὴν γὰρ σὴν πρὸς αὐτὸν 
παραμονὴν καὶ προσεδρίαν σοφιζόμενος δοκεῖ κρατύνειν, ἵνα μή, ταχέως κομισάμενος, 
ταχέως ἀναχωρήσῃς καὶ λησμονήσῃς αὐτοῦ τῆς ἀγαθῆς δόσεως. Ἀλλὰ σὺ μὴ ἐκκακήσῃς 
δεόμενος καὶ πάντως ἐπιτεύξῃ. Εἶπε γὰρ καὶ παραβολήν τινα ὁ Κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, 
“πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι καὶ μὴ ἐκκακεῖν”. Πλὴν κἀκεῖνο γίνωσκε, ὅτι ἡ 
ἀναβολὴ πλείονα χάριν δώσει σοι, καθὼς ὁ ἅγιος ἀπόστολος εἴρηκε· “τῷ δὲ δυναμένῳ 
ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι, ὑπὲρ ἐκ περιττοῦ ὧν αἰτούμεθα, ἢ νοοῦμεν, δόξα, τιμὴ καὶ κράτος 
εἰς τοὺς αἰῶνας”». Πρβλ. καὶ  Ἐφ. 3, 20.
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Ἰδιαίτερη ὑπομονὴ ἀπαιτεῖται στὰ πνευματικά. Στὶς προσπάθειές του ὁ 
κληρικός, γιὰ τὴν εἰς τὸ καλὸ αὔ ξηση τοῦ ποιμνίου του, γιὰ τὴν πρόοδό του 
καὶ τὴν κα τὰ Θεὸν προκοπή του, πρέπει νὰ εἶναι ὁπλισμένος μὲ ὑπομονὴ καὶ 
πίστη ἀκράδαντη ὅτι ὁ Κύριος θὰ αὐξάνει καὶ θὰ εὐοδώνει ὅ,τι ὁ ποιμένας μὲ 
τὶς δικές του μικρὲς δυνάμεις σπέρνει187. Γιὰ νὰ κατορθώσει ὅ,τι εἶναι πρέπον 
στὴν ἐνορία του, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναμένει μὲ ἐλπίδα καὶ προσευχὴ γιὰ 
νὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ Γραφὴ μέμφεται ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, 
χωρὶς νὰ περιμένουν τὸν κατάλληλο καιρό, δὲν ὑπέμειναν τὴν ἀπόφαση τοῦ 
Θεοῦ. Τὸ πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς εἶναι ἐμφανὲς στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 
ὅπου οἱ ἀπόστολοι ἐνεργοῦσαν καὶ δροῦσαν πάντοτε κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη καὶ 
τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος188. Πολλὲς φορὲς ἀπὸ μικρὲς ἀφορμὲς 
καὶ ἀπὸ ταπεινὰ πρόσωπα οἰκονομοῦνται μεγάλες ὑποθέσεις, κατὰ τὴν πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ189. Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ἐκβιάζεται ἡ θεία θέληση καὶ νὰ πιέζεται 
γιὰ νὰ ἄρει τὴ δοκιμασία πρὶν τὴν κατάλληλη ὥρα. Δὲν εἶναι σωστὸ ὁ ποιμέ-
νας νὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ δείχνει θαυμαστὰ πράγματα, γιὰ τὴν ἐπίρρω-
ση-ἐπιβεβαίωση τοῦ ἔργου του, ἀλλὰ ὀφείλει μὲ πιστότητα νὰ περιμένει καὶ 
νὰ δέχεται τὴν ἄνω θέληση καὶ εὐδοκία. Ὁ Χριστὸς προτρέπει τοὺς μαθητές 
του νὰ καθήσουν ἥσυχα στὰ  Ἱεροσόλυμα, ἕως ὅτου τὸ  Ἅγιον Πνεῦμα τοὺς 
καταστήσει ἱκανούς, μὲ τὴν ἐξ ὕψους δύναμη, νὰ διαδώσουν τὸ εὐαγγέλιο 
σ’ ὅλη τὴν κτίση190. Παράλληλα διαβάζουμε στὶς Πράξεις ὅτι καὶ οἱ περὶ τὸν 
Παῦλο ἐμποδίστηκαν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα πρὸς καιρὸν νὰ διδάξουν στὴν 
Ἀσία καὶ τὴ Βιθυνία191.

187. Ά  Κορ. 3, 7: «ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ’ ὁ αὐξάνων Θεός».
188. Πράξ. 16, 10: «συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς».
189. Δομνίνῳ πρεσβυτέρῳ, III, 144, 145, PG 79, 449D-452AB: « Ἔγνως μέμψει τινὰς ὑποβλη-

θέντας παρὰ τῇ ἁγίᾳ Γραφῇ, ὅτι ἀκαίρως κατασπεύδοντες ἑαυτούς, οὐχ ὑπέμειναν τὴν 
βουλὴν τοῦ Δεσπότου. Βέλτιστον τοίνυν ἐν παντὶ καιρῷ μακροθυμίᾳ καὶ ὑπομονῇ καὶ 
εὐχῇ κεχρῆσθαι. Ὅτι χρεὼν περιμένειν καὶ σκοπεῖν μετ’ εὐχῆς καὶ ἐλπίδος τί ποιήσει 
Κύριος, ἀνάγνωθι τὸ μέρος τῶν Πράξεων, ἔνθα φησὶν ὁ Λουκᾶς ὅτι “ Ἦμεν διατρίβοντες 
ἡμέρας τινὰς ἐν Φιλίπποις τῇ πόλει”. Ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ μικρῶν ἀφορμῶν καὶ ἐλαχίστων 
προσώπων μεγάλα οἰκονομεῖται διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, λέγει· “Καθίσαντες ἔξω 
τῆς πόλεως εἰς τὸν τόπον τῆς προσευχῆς, ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξὶ καί 
τις πορφυρόπωλις καλουμένη Λυδία, ὁρμωμένη ἐκ Θυατείρων τῆς πόλεως, ἤκουε τῶν 
παρ’ ἡμῖν λεγομένων, ἧς ὁ Κύριος τὴν καρδίαν πρὸς τὸ νοεῖν ἀκριβῶς διήνοιξε”». Πρβλ. 
Πράξ. 16, 12-14.

190. Λουκ. 24, 49: «ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ 
ὕψους».

191. Δομνίνῳ πρεσβυτέρῳ, III, 146, PG 79, 452BC: « Ὅτι οὐ χρὴ πρὸ καιροῦ τῆς θείας δο-
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Ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα ἀπαιτεῖται καὶ στὴν προσωπικὴ προσπάθεια ἀπόκτη-
σης καὶ διατήρησης τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς πνευματικῆς καρποφορίας. Στὴν περί-
πτωση ποὺ ὁ κληρικὸς ἀγωνίζεται γιὰ τὴν προσωπική του τελείωση, τότε δέ-
χεται μυρίους πειρασμοὺς ἀπὸ τὸν πονηρό, εἴτε ἀπ’ εὐθείας εἴτε μέσῳ ἄλλων 
ἀνθρώπων, προκειμένου νὰ κουραστεῖ ἢ νὰ φοβηθεῖ καὶ νὰ ἐγκαταλείψει τὸν 
ἀγώνα. Ὁ ἅγιος Νεῖλος ἀπευθύνει λόγους ἐνθαρρυντικοὺς πρὸς τὸν πρεσβύ-
τερο Ἀνατόλιο καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸν ἐμπνεύσει καὶ νὰ ἀφυπνίσει μέσα του 
τὶς δυνάμεις ἐκεῖνες ποὺ θὰ τὸν καταστήσουν νικηφόρο κατὰ τῶν πονηρῶν 
ἐχθρῶν του. «Καὶ τί ξένον, εἰ πᾶσαν ἀρετὴν ἐγκολπωσάμενος, τῷ τῆς δειλίας 
πρὸς γυμνασίαν παρεδόθης πνεύματι; “ Ἔθου γάρ, φησί, τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ 
δειλίαν καὶ ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν θλιβόντων αὐτόν”. Ἀλλ’ ὀλίγον ἀνάμει-
νον καὶ ὄψῃ τοὺς βραχίονας τῶν ἐχθρῶν συντριβομένους ὑπὸ ἁγίου ἀγγέλου 
τοὺς ἀρτίως σε θλίβοντας καὶ ζητήσεις τὸν τόπον τοῦ τῆς δειλίας δαίμονος 
καὶ οὐ μὴ εὑρήσεις αὐτὸν καὶ αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψῃ τοὺς διώκοντάς σε φεύ-
γοντας»192.

Ὅταν μὲ ὑπομονὴ καὶ εὐχὴ δεχθεῖ ὁ ἄνθρωπος τὴν ἄνωθεν δωρεά, τότε θὰ 
μπορέσει νὰ διώξει τοὺς ἀοράτους δαίμονες, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποταχτοῦν στὰ πό-
δια του μὲ φόβο καὶ τρόμο.  Ὅπως λέγει καὶ ὁ προφήτης· «οὕσπερ τὸ πρῶτον 
ἐφοβεῖσθε φοβηθήσονται ὑμᾶς»193.

Ὁ ποιμένας καθίσταται ἀπὸ τῆς χειροτονίας του διάκονος καὶ δοῦλος τοῦ 
Θεοῦ. Κατὰ συνέπειαν ἀποκτᾶ τὸ χάρισμα τῆς ἀπτοησίας καὶ τῆς τελειωτάτης 
ἀπαθείας, διότι ἔχει ὡς σύμμαχο καὶ Κύριο τὸν παντοδύναμο Θεό. Δὲν εἶναι 
δυνατὸν λοιπὸν νὰ ἐγκαταλείπει τὸν ἑαυτό του στὴ λύπη καὶ τὴν ἀπελπισία. 

κιμασίας ἐκβιάζεσθαι καὶ κατασπεύδειν ἡμᾶς τὸν Θεὸν θαυμαστὰ πᾶσιν ἐνδείξασθαι 
πράγματα, ἀναμένειν δὲ καὶ ἀπεκδέχεσθαι μᾶλλον τὴν ἄνωθεν εὐδοκίαν καὶ βούλησιν, 
πρόσχες τί ὁ Δεσπότης Χριστός φησι πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητάς· “Καθίσατε ἐν Ἱεροσο-
λύμοις καὶ μὴ χωρίζεσθε ἐκεῖθεν, ἀλλὰ περιμένετε τὴν ἐπαγγελίαν”, καὶ ὁπηνίκα ταύτης 
ἀξιωθῆτε, τηνικαῦτα τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν τεράτων ἀπάρξασθε. Ἀλλὰ γὰρ καὶ οἱ περὶ 
τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον ἐκωλύθησαν ὑπὸ τοῦ προσκυνητοῦ Πνεύματος ἐν καιρῷ, 
λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ καὶ ἐν τῇ Βιθυνίᾳ». Πρβλ. καὶ Πράξ. 16, 6-7.

192. Ἀνατολίῳ πρεσβυτέρῳ, III, 51, PG 79, 416CD.
193. Γιγαντίῳ διακόνῳ, I, 187, PG 79, 153B: « Ὅταν δι’ ὑπομονῆς καὶ εὐχῆς λάβωμεν τὴν 

ἄνωθεν δωρεάν, τότε διῶξαι δυνάμεθα τοὺς ἀοράτους βαρβάρους καὶ πεσοῦνται τρόμῳ 
ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν. Φησὶ γὰρ καί τις προφήτης, ὅτι “Οὕσπερ τὸ πρῶτον ἐφοβεῖσθε, 
φοβηθήσονται ὑμᾶς”». Πρβλ. Ἠσ. 33, 7.
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Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπεκδυθεῖ τὶς θεϊκὲς δυνάμεις ποὺ τὸν κάνουν ἄτρωτο 
στοὺς πειρασμοὺς καὶ νὰ παραδοθεῖ ὡς ἄοπλος στὴν πονηρία τοῦ πειρασμοῦ. 
Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος παρουσιάζει τοὺς λόγους τοῦ Λευϊτικοῦ, διὰ τῶν ὁποίων ὁ 
Θεὸς προσπαθεῖ νὰ ἐμψυχώσει τοὺς Ἰσραηλίτες ἔναντι τῶν πειρασμῶν ποὺ 
συναντοῦν στὴ σχέση τους μὲ Αὐτόν. «Δώσω εἰρήνην ἐν τῇ γῇ ὑμῶν ... καὶ πε-
σοῦνται ἐνώπιον ὑμῶν φόβῳ»194.  Ἑρμηνεύοντας τὰ θεόπνευστα λόγια μὲ τὴν 
πνευματική του διορατικότητα ὁ Ἀββᾶς ὡς γῆ θεωρεῖ τὴν ἀνθρώπινη καρδιά, 
στὴν ὁποία ἐπιτίθενται καλοὶ καὶ κακοὶ πειρασμοί. Πονηρὰ θηρία ὀνομάζει τὰ 
φοβερὰ καὶ κακόβουλα δαιμόνια, ποὺ ἐπινοοῦν κάθε εἶδος πονηρὰ νοήματα, 
προκειμένου νὰ πτοήσουν τὸν ἀγωνιστὴ καὶ νὰ τὸν ρίξουν στὸ βάραθρο τῆς 
ἀπελπισίας195.

Συμβαίνει πολλὲς φορὲς οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ δοκιμασίες νὰ προέρχονται 
ἀπὸ τὸ στενὸ οἰκογενειακὸ ἢ φιλικό μας περιβάλλον ἢ κάποιες φορὲς καὶ 
ἀπὸ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. Συχνὰ ὁ ποιμένας γίνεται στόχος κακοβού-
λων ἐπιθέσεων ἀπὸ μέρους τοῦ ποιμνίου του ἢ ἐπιβεβαιώνεται ὁ λόγος τοῦ 
εὐαγγελίου· «ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ»196. Τὸ παράδειγμα τοῦ 
Ἰὼβ προβάλλεται ὡς παρηγορία πρὸς τὸν πρεσβύτερο Θεοκλή, διότι ὁ Ἰὼβ 
δὲν λύγισε ἀπὸ τὴν ἀπελπισία οὔτε ἀκολούθησε τὶς προτροπὲς τῶν φίλων ἢ 
τῆς συζύγου του, ὥστε νὰ βλασφημήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς συμφορὲς 
ποὺ τὸν εἶχαν βρεῖ.  Ἐπίσης τονίζεται ὅτι οἱ δοκιμασίες εἶναι εὐεργεσίες πρὸς 
τὸν ἄνθρωπο, διότι τὸν κρατοῦν σὲ φρόνημα ταπεινώσεως καὶ ἀπεργάζονται 
τὴ σωτηρία του μέσα ἀπὸ τὸ καμίνι τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων. Ὅποιον 
θέλει ὁ Θεὸς νὰ σώσει τὸν παιδεύει ποικιλότροπα197.

194. Λευϊτ. 26, 6.
195. Γιγαντίῳ διακόνῳ, I, 186, PG 79, 153AB: « Ὅπως μὴ ἀπευδοκήσῃς τοῦ χαρίσματος τῆς 

ἀπτοησίας καὶ τῆς τελεωτάτης ἀπαθείας, μηδὲ σαυτὸν τῇ λύπῃ καταπνίγῃς, ἔχεις τὸν 
ἅγιον Μωσέα παραθαρσύνοντά σε καὶ λέγοντα ἐν τῷ Λευϊτικῷ τεύχει, ὅτι “Δώσω εἰρή-
νην ἐν τῇ γῇ ὑμῶν καὶ κοιμηθήσεσθε καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν ὑμᾶς καὶ ἀπολῶ θηρία 
πονηρὰ ἐκ τῆς γῆς ὑμῶν καὶ διώξεσθε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ πεσοῦνται ἐνώπιον ὑμῶν 
φόβῳ”. Γῆν λέγει τὴν ἀνθρωπίνην καρδίαν, ἀγαθά τε καὶ φαῦλα σπέρματα δεχομένην, 
θηρία δὲ πονηρὰ τοὺς δυσμενεῖς δαίμονας καὶ τὰ κακομήχανα τῆς πονηρίας νοήματα».

196. Ματθ. 10, 36.
197. Θεοκλεῖ πρεσβυτέρῳ, III, 161, 162, 163, PG 79, 460BCD: «Τί θαυμάζεις καὶ παρ’ αὐτῶν 

τῶν ὁμοψύχων, τὸ πρὶν φίλων, κατονειδιζόμενος καὶ ἄγαν ψεγόμενος; Μνήσθητι τοῦ 
ἀηττήτου Ἰώβ· μνήσθητι πάντων τῶν ἁγίων τῶν ὁδευσάντων διὰ πάσης θλίψεως. Τί 
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Ὁ ποιμένας ὡς ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ θὰ πρέπει νὰ εἶναι πεπεισμένος 
καὶ νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση τὴν ὁποία ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος ἐκφράζει 
λέγοντας· «ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ 
ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι»198. Ἡ τυπολογία τῆς φλεγομέ-
νης καὶ μὴ καιομένης βάτου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ στὸ 
πρόσωπο τοῦ δοκιμαζομένου ἀνθρώπου καὶ κυρίως τοῦ ποιμένος.  Ὅπως ἡ 
βάτος ἐκείνη δὲν καταστρεφόταν ἀπὸ τὴν θεϊκὴ φλόγα, ἀλλὰ ἐδείκνυε τὴν 
παρουσία τοῦ ἀθανάτου Θεοῦ στὸν Μωϋσῆ, ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τοῦ 
δοκιμαζομένου καὶ πειραζομένου κληρικοῦ εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἐπίσκεψις τοῦ ἀο-
ράτου Θεοῦ, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει τελικὰ στὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία.

Εἶναι πρέπον νὰ μὴ παραιτούμεθα, ὅταν μᾶς ἐλέγχει ὁ Θεὸς καὶ μᾶς μαστι-
γώνει μὲ δοκιμασίες, οὔτε νὰ ἀποστρεφόμαστε τὸν πατέρα τῶν πνευμάτων, 
γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὴν αἰώνια καὶ ἀναφαίρετη κληρονομία, ποὺ ἔχει ἑτοιμα-
σθεῖ γιὰ μᾶς, καὶ τὴν αἰώνια εὐφροσύνη, ἐξ αἰτίας μιᾶς μικρῆς ὀλιγοψυχίας καὶ 
ραθυμίας. Ὁ προφήτης Δαυῒδ ἐπιβεβαιώνει ἀντικαθιστώντας τὰ σκοτεινὰ καὶ 
τὰ σκυθρωπὰ τοῦ κόσμου τούτου μὲ τὰ εὐχάριστα καὶ εὐφρόσυνα ἀγαθὰ τῆς 
βασιλείας199, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ἔχει ὑποσχεθεῖ σ’ ὅσους θέτουν μὲ τὴ βούλησή 
τους τὸν ἑαυτό τους κάτω ἀπὸ τὶς πτέρυγες τῆς θείας παρουσίας καὶ στοργῆς 
του200.

ταῦτα λέγω; μνημόνευσον τοῦ Δεσπότου τῶν ὅλων Χριστοῦ, τοῦ τοσαύτην ὑπὸ δούλων 
ἰδίων ὑπομεμενηκότος περίστασιν καὶ σκῶψιν, μυκτηρισμόν τε καὶ χλευασμόν, ἐμπτυ-
σμούς, εὐτελισμούς, παροινίας, κολαφισμούς, ὕβρεις μυρίας καὶ τέλος τὸν ἄτιμον θάνα-
τον καὶ φιλοσοφοῦντος φιλοσοφίαν ἄῤῥητον· καὶ λώφησον ἀσχάλλων.  Ὅντινα βούλε-
ται σῶσαι ὁ Θεός, φοβήσει αὐτόν, τινάξει αὐτόν, ποικίλως λυπήσει αὐτόν, ὅπως μὴ ἔχῃ 
καιρὸν διεγείρεσθαι πρὸς ὑπερηφανίαν. Ὡς εὔχαρις ὁ πολύπειρος Σειράχ, συντάσσων 
καὶ γράφων ὠφέλιμα ῥήματα· “ Ὁ ἀγαπῶν γάρ, φησί, τὸν ἴδιον υἱόν, ἐνδελεχῶς τούτῳ 
μάστιγας χορηγήσει” (πρβλ. Σοφ. Σειρ. 30, 1). Ἡμεῖς δὲ πάντως διὰ γνησίας πίστεως 
ὑπάρχομεν υἱοὶ Θεοῦ ὑψίστου καὶ παιδευόμεθα μέν, οὐ θανατούμεθα δέ· καὶ καταβαλ-
λόμεθα, ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμεθα. Οὐ γὰρ ἡ βάτος ποτὲ φλεγομένη ἐφλέχθη».

198. Β́  Κορ. 6, 9.
199. Πρβλ. Ἰώβ, 5, 17. Ψαλμ. 93, 12. 39, 15. 35, 9.
200. Τίμωνι ἐπισκόπῳ, II, 3, 4, PG 79, 204BC: «Μηδαμῶς παραιτώμεθα ἐλέγχοντα τὸν Θεὸν 

καὶ μαστίζοντα, μηδ’ ἀποστρεφώμεθα τὸν τῶν πνευμάτων πατέρα, ἵνα μὴ διὰ βραχεῖάν 
τινα ῥᾳθυμίαν καὶ ὀλιγοψυχίαν ἐκπέσωμεν τῆς αἰωνίου ἐκείνης καὶ ἀναφαιρέτου κληρο-
νομίας, τῆς ἐν τοῖς οὐρανοῖς  εὐπρεπισθείσης ἡμῖν καὶ τῆς ἀκαταπαύστου εὐφροσύνης. 
Ἐπειδὴ γράφεις μοι πάνυ θεραπεύεσθαι καὶ ἥδεσθαι τοῖς ἐμοῖς χαράγμασι, δέχου νῦν 
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Οἱ κατηγορίες κυρίως προκύπτουν καὶ ὡς δοκιμασίες ἀπὸ μέρους κυρίως 
ὅσων δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ περιεχόμενο τῆς ἱερατικῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἱερα-
τικοῦ φρονήματος.

Προτρέπεται ὁ κληρικὸς νὰ μὴ δίδει σημασία καὶ νὰ μὴ στενοχωρεῖται 
ἀπὸ τὶς κατηγορίες, ποὺ θέλουν νὰ εὐτελίσουν τὴν εὐγένεια τῶν τρόπων, τὴ 
δόξα τῆς καταγωγῆς, τὴν φανερὴ εὐσέβεια. Αὐτὲς συνήθως προέρχονται ἀπὸ 
ἀνθρώπους μὲ χαμηλὸ ἐπίπεδο ἢ ἀπὸ ἀπίστους, ἀθέους καὶ ἀνθρώπους ποὺ 
ἔχουν ἁμαρτωλὴ ζωή. Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ πόρνοι κοροϊδεύουν ὅσους εἶναι 
σώφρονες, οἱ ἀσεβεῖς περιπαίζουν τοὺς εὐσεβεῖς, οἱ πονηροὶ μυκτηρίζουν τοὺς 
ἀγαθούς, καθὼς καὶ οἱ τυφλοὶ θεωροῦν ὅτι βλέπουν πολὺ καλά. Οἱ κακοὶ χει-
ροκροτοῦν καὶ διαδίδουν τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ βδελυρὰ πάθη ποὺ προκύπτουν 
ἀπὸ αὐτὴ καὶ θέλουν νὰ παρουσιάζουν τὸ πικρὸ ὡς γλυκύ. Ἡ περιφρόνηση 
τῶν κατηγοριῶν καὶ ἡ ματαίωση τῶν ἐπιδιώξεών τους εἶναι ἐπιβεβλημένη 
στὸν ἀγωνιστή, γιὰ νὰ μὴ ἐκπέσει τῆς ἐλ πίδας πρὸς τὸν Θεόν. Ἀντὶ λοιπὸν ὁ 
δοκιμαζόμενος νὰ λυπεῖται γιὰ τὶς δοκιμασίες ποὺ ἀπευθύνονται πρὸς αὐτόν, 
θὰ πρέπει μᾶλλον νὰ λυπεῖται καὶ νὰ  οἰκτίρει τοὺς πειράζοντες, διότι αὐτὸ 
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς τους ἁμαρτωλῆς ζωῆς, ποὺ προκύπτει ἐξ αἰτίας 
τῆς ἀπομάκρυνσής τους ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν πηγὴ παντὸς ἀγαθοῦ201.

καὶ τὸν ἅγιον Δαυΐδ, ἀντὶ τῶν σκυθρωπῶν τοῦ παρόντος αἰῶ νος, εὐαγγελιζόμενόν σοι 
ἀγαλλίασιν ἄπαυστον. “Μακάριος γὰρ ἄνθρωπος, φησίν, ὃν ἂν παιδεύσῃς, Κύριε· Ἐν 
πάσαις ταῖς μελ λούσαις ἡμέραις ηὐφράνθημεν, ἀνθ’ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν 
ὧν εἴδομεν κακά”. Καί· “Τὸν χειμάῤῥουν τῆς τρυφῆς σου ποτιεῖς ἡμᾶς ἅπαντας”, τοὺς εἰς 
τὴν σκέπην ἐλπίζοντας τῶν τῆς προνοίας πτερύγων».

201. Ἰσιδώρῳ ἀναγνώστῃ, II, 21, PG 79, 208D-209AB: «Πέτρος ὁ πρωτοστάτης τῶν ἀπο-
στόλων φησίν· “Εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοί ἐστε”. Καὶ ὁ Κύριος εἴρη-
κε διὰ τοῦ Ἠσαΐου· “ Ὀνειδισμὸν ἀνθρώπων μηδαμῶς φοβηθῆτε”. Δι’ αὐτοῦ δὲ βοᾷ ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ· “Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς· χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ 
μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς”. Καὶ ὁ ἀπόστολος δὲ Παῦλος ἐν τῇ πρὸς Ἑβραίους 
ἐπιστολῇ, σφόδρα ἐπῄνεσε τοὺς εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστὸν ἔχοντας ζέουσαν πίστιν. Εἰ 
τοίνυν ταῦθ’ οὕτως ἔχει, μηδόλως ἀθυμήσῃς, μηδὲ πτοηθῇς ἐξονειδιζόμενος δι’ εὔκλειαν 
καὶ τρόπων χρηστότητα καὶ λαμπρὰν εὐσέβειαν, ὑπὸ τῶν ἀβελτέρων τε καὶ ἀθέων καὶ 
μυσαρῶν ἀνθρώπων· καὶ γὰρ οἱ πόρνοι καταγελῶσι τῶν σωφρονούντων καὶ οἱ ἀσεβεῖς 
σκόπτουσι τοὺς εὐσεβοῦντας καὶ οἱ πονηροὶ τοὺς ἀγαθοὺς μυκτηρίζουσιν καὶ οἱ τυφλοὶ 
πολυβλέποντας κικλήσκουσιν ἑαυτοὺς καὶ οἱ φαυλότατοι κροτοῦσι καὶ ἀνακηρύττουσι 
τὰς ἁμαρτίας καὶ τὰ αἴσχιστα πάθη τῆς ἀτιμίας, ψηφιζόμενοι τὸ πικρὸν γλυκὺ εἶναι. Ἀλλ’ 
ἡμεῖς μᾶλλον αὐτῶν καταγελάσομεν καὶ καταγνωσόμεθα, πενθήσομέν τε καὶ καταθρη-
νήσομεν τὴν τῶν τοιούτων ἀπώλειαν». Πρβλ. ἐπίσης Ἠσ. 5, 20: «Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ 
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Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ δαίμονες ἀποδεικνύονται ὡς ἀφελεῖς καὶ ἀνόητοι 
διότι, ἐνῶ ἀγωνίζονται μὲ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς κατηγορίες νὰ φθείρουν 
καὶ νὰ ἀπο δυναμώσουν τοὺς ἀγωνιστές, παθαίνουν οἱ ἴδιοι αὐτὸ ποὺ θέλουν 
γιὰ τοὺς ἄλλους, ἐξ αἰτίας τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς καλῆς ἐλπίδος ὅσων ἀγωνί-
ζονται202.

4.  Προσευχὴ καὶ ἡσυχία

Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ τοποθέτησή του μέσα στὸν Παράδεισο 
εἶχε ὕψιστη ἀξία, γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς βρισκόταν σὲ μία διαρκὴ κοινωνία μὲ 
τὸν ἄνθρωπο.  Ἦταν κοινωνία ποὺ τὴ χαρακτήριζε ἡ ἁπλότητα, ἡ εἰλικρίνεια, 
ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φιλία. Θεὸς καὶ ἄνθρωπος ἐβίωναν τὴν ὀντολογία τῆς ὑπάρξε-
ώς τους. Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς ἐξέχεε τὴ δημιουργική του ἀγάπη καὶ ὡς ἐξ ἀγά-
πης  δημιουργὸς παρεῖχε ὅ,τι ἦταν ἀπαραίτητο γιὰ τὴν πληρότητα τῆς ζωῆς 
τοῦ «κατ’ εἰκόνα» πλασμένου δημιουργήματός Του. Ὁ ἄνθρωπος,  δεχόμενος 
τὴν κενωτικὴ ἀλλὰ ζωοποιὸ ἐνέργεια τῆς ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ζοῦσε 
ἐν εὐχαριστίᾳ καὶ πλησμονῇ ἀπολαμβάνοντας τὰ ἀγαθὰ τοῦ παραδείσου τῆς 
τρυ φῆς.  Ἡ ἐπικοινωνία αὐτὴ ἀποτελοῦσε ἕνα γεγονὸς ποὺ τοποθετοῦσε τὸν 
Θεὸ ἐνώπιον τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ἄνθρωπο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὑλοποιώ-
ντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μία πρόσωπο πρὸς πρόσωπο ὑπαρξιακὴ παρουσία. 
Θεὸς καὶ ἄνθρωπος βίωναν μία μοναδικὴ προσωπικὴ κοινωνία.

Ὁ ἄνθρωπος μὲ δική του πρωτοβουλία διέκοψε τὴν κοινωνία αὐτή, μὲ τὴν 
πτώση του, καὶ καταδίκασε τὸν ἑαυτό του στὴ μόνωση καὶ τὴν ἀτομική του 
πορεία πλέον μέσα στὸν κόσμο.  Ἡ βαθειὰ ἀνάμνηση ὅμως αὐτῆς τῆς ἀγαπη-
τικῆς προσωπικῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ ἀποτελεῖ ἔκτοτε τὴ 
βασικὴ ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ οὐσιαστικὰ τὴν μοναδικὴ προϋπόθεση 
γιὰ νὰ ζεῖ.

πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, οἱ 
τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν».

202. Μακεδονίῳ διακόνῳ, III, 194, PG 79, 473B: «Ἀγνοοῦσιν οἱ δαίμονες ὅτι, ἄλλους βου-
λόμενοι παλαιῶσαι καὶ σαθρῶσαι διὰ πειρατηρίων, αὐτοὶ μᾶλλον σαθροῦνται καὶ τα-
λαιπωροῦνται διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ εὐελπιστίας τῶν ἀγωνιζομένων· “ Ὁ παλαιῶν γάρ, 
φησί, τὰ ψεκτὰ ὄρη καὶ οὐκ οἴδασιν”». Πρβλ. καὶ Ἰὼβ 9, 5: « Ὁ παλαιῶν τὰ ὄρη καὶ οὐκ 
οἴδασιν».
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Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέργειές του, μετὰ τὴν ἔξωσή του ἀπὸ τὸν παράδεισο, 
ἦταν νὰ κατασκευάζει θυσιαστήρια καὶ νὰ ἀναπέμπει δεήσεις καὶ θυσίες πρὸς 
τὸ Θεὸ Πατέρα203. Ἄλλοτε γιὰ νὰ εὐχαριστήσει, ἄλλοτε γιὰ νὰ παρακαλέσει, 
ἄλλοτε γιὰ νὰ ἐξευμενίσει ἢ νὰ δοξολογήσει Ἐκεῖνον ποὺ ἔνιωθε ὅτι εἶναι 
ὁ παντοδύναμος δημιουργός του καὶ ἡ πηγὴ παντὸς ἀγαθοῦ. Ἀπὸ νωρὶς ὁ 
ἄνθρωπος ἀντιλήφθηκε ὅτι εἶναι πολὺ μικρὸς καὶ ἀδύναμος μέσα στὴ δημι-
ουργία καὶ ὅτι χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει τὸ παραμι-
κρό.  Ὁ τρόπος λοιπὸν αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας γίνεται ἡ προσευχή.

Ἡ προσευχὴ ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχικὴ ἀνάγκη κά θε ψυχῆς. Ὁ ἄνθρωπος 
δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει, ἐὰν δὲν τρέφεται ἀπὸ τὸ εὔχυμο καὶ πολύκαρπο δένδρο 
τῆς προσευχῆς ποὺ τοῦ δίνει τὴν ἀφθαρσία καὶ τὸν κάνει κοινωνὸ τοῦ ἀφθάρ-
του Θεοῦ.  Ὅπως δὲν  ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς ψυχή, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει 
ἐν Χρι στῷ ζωὴ χωρὶς τὴν προσευχή. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀσταμάτητη ἐνέργεια τῶν 
ἀγγελικῶν δυνάμεων. Εἶναι ἡ τροφὴ τῶν ἀΰλων ὄντων καὶ τὸ περιεχόμενο 
τῆς ἀγάπης τους γιὰ τὸν Θεό.  Ἡ προσευχὴ γίνεται μία πορεία τῆς ψυχῆς 
πρὸς τὸν Θεό, μὲ σκοπὸ νὰ φθάσει σ’ Αὐτὸν καὶ νὰ ἑνωθεῖ μαζί Του. Εἶναι ἡ 
πράξη ἐκείνη ποὺ κάνει πραγματικότητα τὴν πορεία πρὸς τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν».  
Ἐὰν ἡ πορεία αὐτὴ εἶναι σωστή, τότε ἡ ψυχὴ θὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό της καὶ 
θὰ φθάσει στὸν προορισμό της. Ἂν ὅμως δὲν εἶναι σωστὴ τότε ποτὲ δὲν θὰ 
κατορθώσει νὰ φθάσει καὶ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Θεό.

Ἡ προσευχὴ γίνεται τὸ ὄχημα τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα μέσα στὴν 
ὁποία ἀναπνέει. Ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζεῖ χρειάζεται τὸν ἀέρα, ὥστε οἱ πνεύ-
μονές του νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ τοῦ παρέχουν τὸ ὀξυγόνο, χωρὶς τὸ ὁποῖο 
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ζήσει. Ἡ ψυχὴ γιὰ νὰ ζεῖ, γιὰ νὰ ἀναπνέει, χρειάζεται τὴν 
προσευχή. Κάθε προσπάθεια πνευματικῆς προκοπῆς καὶ ἀνόδου πρέπει νὰ 
ἔχει ὡς προϋπόθεση τὴν προσευχή.  Ἐὰν αὐτὴ λησμονεῖται ἢ γίνεται μὲ λάθος 
τρόπο, τότε ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξει πνευματικὴ 
ζωή. Ἐὰν ὅμως ἀσκεῖται σωστὰ καὶ ἀναπτύσσεται στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ, τότε 
τακτοποιεῖ πνευματικὰ τὰ πάντα204.

203. Πρβλ. Γέν. 4, 3-5. 8, 20-21.
204. Περὶ ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀναφορῶν στὴν προσευχή, βλ. Γέροντος Αἰμιλιανοῦ (Ἀρχιμαν-

δρίτου), Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Σί μωνος Πέτρας, Σφραγὶς Γνησία, [Κατηχήσεις καὶ 
Λόγοι 1], ἐκδό  σεις Ὁρμύλια, 21998, σσ. 223-269.
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Ἡ ἐπίγεια ζωὴ εἶναι συνυφασμένη μὲ προβλήματα, δυσκολίες, ἀγωνίες, 
ἁμαρτίες καὶ πολλὰ ἄλλα φαινόμενα ποὺ ζητοῦν τὴ λύση τους μέσῳ τῆς προ-
σευχῆς.  Ἐπίσης ὄχι μόνον ἀρνητικὰ ἀλλὰ καὶ θετικὰ γεγονότα στὴ ζωὴ μπο-
ροῦν νὰ προκύψουν, ὅπως χαρά, εἰρήνη, εὐλογία, ἀκόμη και θαύματα μπορεῖ 
νὰ γίνουν, γιατὶ ὑπάρχει σὲ ἐνεργὸ κατάσταση ἡ πνευματικὴ καθαρὰ προσευ-
χή. Τὸ ὅτι σήμερα στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων δὲν πρυτανεύουν τὰ ἀγαθὰ εἶναι 
γιατὶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχει χάσει τὸν προσανατολισμό του καὶ δὲν ἐπι-
θυμεῖ τὰ ὄντως ἀγαθά. Εἶναι γιατὶ δὲν προσεύχεται ἢ ἂν προσεύχεται τὸ κάνει 
μὲ λάθος τρόπο. Εἶναι  συγκλονιστικὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἀπόστολος 
Ἰάκωβος (βλ. κεφ. 4, 2-3) περιγράφει τὶς καταστάσεις αὐτές: « Ἐπιθυμεῖτε καὶ 
οὐκ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν· μάχεσθε καὶ πολε-
μεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε, διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθε ὑμᾶς· αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι 
κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε».

Ἡ  Ἐκκλησία ζεῖ μὲ τὴν προσευχή, ἀναπνέει πνευματικὰ μὲ τὶς ἐντεύξεις καὶ 
τὶς δεήσεις τῶν τέκνων της. Ὅσα εἶναι τὰ τέκνα της τόσες εἶναι καὶ οἱ προ-
σευχὲς ὡς πρὸς τὸ εἶδος τους, γιατὶ ὁ κάθε ἕνας ἔχει τὸν δικό του τρόπο, τὸν 
δικό του κώδικα, στὴν προσωπικὴ κοινωνία του μὲ τὸν Θεό.  Ἂν θελήσουμε 
νὰ δοῦμε ποιὰ εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν προσευχὴ τῆς  Ἐκκλησίας, ποὺ ποτίζει συ-
νεχῶς καὶ συντηρεῖ τὴν πνευματικότητά της, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε 
καὶ νὰ γνωρίσουμε τὰ φωτόμορφα τέκνα της, τὴν ἀγγελικὴ πολιτεία. Εἶναι ἡ 
μοναχικὴ παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας μας, μὲ τὸ πλῆθος τῶν μοναστῶν, ἐρη-
μιτῶν, κοινοβιατῶν, ἐγκλείστων καὶ ὅποια ἄλλη μορφὴ πῆρε ὁ τρόπος τῆς 
ἐν Χριστῷ βιοτῆς τους. Οἱ μοναχοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κατ’ ἐξοχὴν ἐκφράζουν 
τὸ σαρκωμένο καὶ βιωμένο εὐαγγέλιο. Ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος ὀνομάζει τὴν 
πολιτεία αὐτὴ «καύχημα τῆς Χριστοῦ  Ἐκκλησίας»205. Ὁ μοναχὸς ποὺ ἐπέλεξε 
αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς τὸν ταυτίζει μὲ τὴν προσευχή, ἡ ὁποία γίνεται γι’ αὐτὸν 
ἡ πνευματικότερη ἄθλησή του. Εἶναι ἡ ἀναφορά του στὸν Πατέρα καὶ κτίστη 
τοῦ κόσμου. Ἀποτελεῖ τὴ θαλπωρὴ τῆς καρδιᾶς του, γίνεται ἡ ἀνάβασή του 
στὸν οὐρανό. Εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἡ καρδιά του ἀγκαλιάζει καὶ ἀσπά-
ζεται λατρευτικὰ τὸν ἠγαπημένο νυμφίο καὶ Σωτῆρα Χριστό.

Γιὰ νὰ ἔχει ἡ προσευχὴ ἐπιτυχία, πρέπει νὰ ἀσκεῖται μὲ τέχνη, νὰ εἶναι πνοὴ 

205. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΥ, Ἀσκητικά, Λόγος Ι΄, ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 55.
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ὑπαρκτικὴ καὶ κυρίως νὰ ἔχει πνεῦμα Θεοῦ. Γιὰ νὰ ἀνεβεῖ ἡ προσευχὴ στὸν 
οὐρανό, εἶναι ἀπαραίτητο τὸ Πνεῦμα νὰ προσεύχεται μέσα μας, γιατὶ ἡ προ-
σευχὴ γίνεται ἐν Πνεύματι καὶ μόνον τὸ Πνεῦμα μπορεῖ νὰ κατανοήσει τὸ 
πνεῦμα καὶ νὰ ἑνωθεῖ μὲ αὐτὸ καὶ ὄχι ἡ σάρκα. Συνήθως ὅμως ἡ προσευχὴ τῶν 
πολλῶν ἀνθρώπων δὲν ἔχει αὐτὴ τὴ δύναμη. Τὸν ἄνθρωπο τὸν μαγνητίζουν 
καὶ τραβοῦν τὴν προσοχή του καὶ τὸ πνεῦμα του ἄλλα πράγματα, ποὺ ἔχουν 
τεθεῖ ὡς προτεραιότητες στὴ ζωὴ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ δὲν συ-
ναντοῦμε εὔκολα σήμερα ἀληθινὰ προσευχομένους ἀνθρώπους.  Ἔχουμε ὡς 
πιστοὶ λησμονήσει τί σημαίνει προσευχόμενος ἄνθρωπος.

Ἡ ὅλη δομὴ τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ ἐξέλιξή της, ἡ τεχνοκρατία καὶ 
ὁ ὑλισμός, ἔχουν δημιουργήσει ἕνα συντριπτικὸ ἐνίοτε πλέγμα ὁλοκληρω-
τισμοῦ καὶ τυραννίας στὸν ἄνθρωπο. Τὸν αἰχμαλωτίζουν καὶ τὸν καθιστοῦν 
δοῦλο τῶν ἐπιτευγμάτων του. Τὸν μετατρέπουν σὲ μιὰ ἀριθμητικὴ μονάδα 
ἑνὸς ἀνώνυμου πλήθους καὶ τὸν ἐκφυλίζουν σὲ ἕνα ἀνύπαρκτο σχεδὸν ἄτο-
μο, χωρὶς προσωπικὲς σχέσεις, χωρὶς ἐλπίδα ἐλευθερίας, κυριευμένο ἀπὸ ἕναν 
ὑλοκρατούμενο κόσμο χωρὶς διέξοδο. Ἡ προσευχὴ ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἀνοίγει 
διεξόδους στοὺς κοσμικοὺς λαβυρίνθους. Τολμᾶ νὰ κρούσει καὶ νὰ ἀνοίξει τὶς 
πύλες τοῦ οὐρανοῦ, γιὰ νὰ εἰσαγάγει τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖ ὅπου θὰ συναντήσει 
τὸν Θεό, ὅπου θὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ ἀνακαλύψει γιατί ὑπάρχει καὶ 
ζεῖ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ ποιὰ εἶναι ἡ προοπτικὴ καὶ ἡ πορεία του206.

Ἡ προσευχὴ εἶναι μία πορεία «πρός», δείχνει μία κατεύθυνση πρὸς συ-
γκεκριμένο πρόσωπο μὲ σκοπὸ τὴν ἕνωση μ’ αὐτό. Γιὰ νὰ ὑπάρχει προσευχὴ 
πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ τὸ πρόσωπο πρὸς τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται. Γιὰ νὰ πῶ ὅτι 
προσεύχομαι πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ ἐνεργὴ παρουσία τοῦ προσώπου αὐτοῦ. Ἡ 
προσευχὴ εἶναι ἡ στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ὁποῖος γίνεται παρὼν μέσα στὴ ζωή του κυρίως καὶ κατ’ ἐξοχὴν μέσα στὴ θεία 
λατρεία στὴν ὁποία συμμετέχει ὡς μέλος τοῦ σώματός Του, στὴν Ἐκκλησία. 
Ὅταν μετέχει στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας τότε γίνεται μέτοχος τῶν 
χαρισμάτων καὶ τῶν ἰδιοτήτων του.  Ἐφ’ ὅσον ὁ Χριστὸς εἶναι παρών, δὲν 
ἀπομένει παρὰ ὁ ἄνθρωπος νὰ συνομιλήσει μαζί του, νὰ κινηθεῖ καὶ νὰ πλησι-

206.  Πρβλ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ, «Εἰς ὕψος νοητόν ...» Λόγος περὶ προσευχῆς τοῦ ἁγίου Νείλου τοῦ 
Ἀσκητοῦ, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 21992, σ. 16.
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άσει αὐτὸν ποὺ ἔρχεται νὰ τὸν συναντήσει207. Ὁ Χριστὸς διὰ τῆς λατρείας καὶ 
ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς προσευχῆς κινοῦνται γιὰ νὰ συντελεστεῖ ἡ ὁλοκληρω-
τικὴ ἕνωσις· «σύσσωμοι καὶ σύναιμοι» κατὰ τὴν παράδοση τῶν Πατέρων208.

Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι ποτὲ μόνη της· συνδυάζεται πάντοτε καὶ μὲ κάτι 
ἄλλο. Εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴ λατρεία καὶ τὴ θεία κοινωνία. Ἐὰν δὲν ὑπάρχει 
ἡ λατρεία καὶ ἡ θεία κοινωνία τότε δὲν ὑπάρχει καὶ προσευχή, ἐὰν δὲν ὑπάρχει 
προσευχὴ τότε καὶ ἡ λατρεία καὶ ἡ θεία κοινωνία εἶναι χωρὶς ἀντίκρυσμα. Διό-
τι αὐτὰ τὰ δύο στοιχεῖα εἶναι οἱ δύο βάσεις τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ μία εἶναι 
ἡ μυστηριακὴ ζωὴ ποὺ εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς μυστικῆς ζωῆς καὶ ἡ ἄλλη εἶναι 
ἡ προσευχὴ ποὺ γίνεται ρίζα, κορμὸς καὶ τὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς μυστικῆς 
ζωῆς, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπὸ τὴ μυστηριακὴ ζωή209.

Πρέπει ἐδῶ νὰ ἐπισημάνουμε τὸν ἰδιαίτερο ρόλο τῆς προσευχῆς στὴν προ-
σωπικότητα τοῦ κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος κινεῖται καὶ ἀναπτύσσει τὴ διακονία του 
 μεταξὺ τῆς λειτουργίας κατὰ τὴν τέλεσή της ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴ λειτουργία 
μετὰ τὴ θ. Λειτουργία210.  Ἔχει μεγάλη σημασία, τὴν ὁποία καὶ ἐπισημαίνει ὁ 
ἅγιος Νεῖλος σὲ διάφορες ἐπιστολές του, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, γιὰ τὸν 
κληρικὸ νὰ εἶναι ἄνθρωπος προσευχῆς. Αὐτὸ ποὺ ἀρχίζει κάποια στιγμὴ μέσα 
στὸ ναὸ κατὰ τὴν τέλεση τοῦ ἑσπερινοῦ ἢ μέσα στὴ θεία λειτουργία μὲ τὴ θεία 
κοινωνία πρέπει νὰ συνεχίζεται μὲ τὴν προσευχή. Ἂν δὲν προσεύχεται πρίν, 
τότε καὶ ἡ παρουσία του στὴν  Ἐκκλησία δὲν θὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ πρέπει. Εἶναι 
περιττὸ νὰ πηγαίνει στὴν  Ἐκκλησία καὶ νὰ τελεῖ τὴ λειτουργία καὶ νὰ μετέχει 
στὴ θεία κοινωνία, ὅταν δὲν εἶναι ὁ διαρκῶς προσευχόμενος. Ἐπίσης εἶναι 
περιττὸ νὰ προσεύχεται, ὅταν δὲν ἔχει πυκνὴ καὶ συνεχῆ λειτουργικὴ ζωή211.

207. Πρβλ. Ἀρχιμ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, 
Σφραγὶς Γνησία [Κατηχήσεις καὶ Λόγοι 1], ἐκδ. Ὁρμύλια, 21998, σ. 228.

208. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατήχησις Μυσταγωγικὴ Δ́ , PG 33, 1100A: « Ἐν τύπῳ γὰρ 
ἄρτου δίδοταί σοι τὸ σῶμα καὶ ἐν τύπῳ οἴνου δίδοταί σοι τὸ αἷμα· ἵνα γένῃ μεταλαβὼν 
σώματος καὶ αἵματος Χριστοῦ, σύσσωμος καὶ σύναιμος αὐτοῦ».

209. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ὅπ.π., σ. 227.
210. Βλ. Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Ὁ ἐκ κλη σιολογικὸς χαρακτήρας τῆς Ποιμαντικῆς, 

Λεντίῳ ζωννύμενοι ΙΙ, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 33-34 ὅπου ἀναφέρεται 
περὶ τῆς προσευχῆς τοῦ κληρικοῦ.

211. Πρβλ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ὅπ.π., σσ. 227-228.
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Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐντάσσεται στὰ καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρε-
ώσεις τοῦ κληρικοῦ καὶ κάθε πιστοῦ, ἀλλὰ εἶναι μία ἀκατάπαυστη καὶ οὐσι-
ώδης λειτουργία ζωῆς. Δὲν μπορεῖ νὰ παρουσιάζεται σὰν μία περιπτωσιακὴ 
ἀπασχόληση ἀνάλογα μὲ τὶς συνθῆκες ἢ τὶς περιστάσεις. Ἡ προσευχὴ πρέ-
πει νὰ ἀποτελεῖ τὸν συνδετικὸ κρίκο ποὺ συνδέει ὅλους τοὺς χριστιανοὺς 
ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μέλη τοῦ ἰδίου σώματος. Εἶναι ὁ χῶρος ὁ πνευ-
ματικός, ὅπου συναντιοῦνται ἐν πνεύματι οἱ πιστοὶ μὲ στόχο τὴν κοινωνία 
τους μὲ τὴν κεφαλὴ τοῦ σώματος ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. Ὡς προσευχόμενοι οἱ 
πιστοὶ δίδουν τὴν εὐκαιρία στὶς ψυχές τους νὰ ζοῦν μὲ ὅλη τους τὴ δύναμη 
καὶ τὴ λαχτάρα τὸ γεγονὸς τῆς παρουσίας τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ μὲ αὐτὸ νὰ 
εἶναι μάρτυρες τῆς ἐγγύτητας ποὺ χαρίζει ἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύναξις τῶν μελῶν 
τῆς  Ἐκκλησίας. Γίνεται ἔτσι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ προσευχὴ κεντρικὸ σημεῖο 
ἀναφορᾶς γιὰ ὅλη τὴν  Ἐκκλησία.

Ὅμως ἡ προσευχὴ ἔχει τὸν δικό της ἰδιαίτερο τρόπο γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ. 
Χρειάζεται τὸν δικό της μυστικὸ χῶρο, μέσα στὸν ὁποῖο κυοφορεῖται καὶ 
αὐξάνεται γιὰ νὰ δώσει καρπούς. «Γιὰ νὰ φυτέψεις ἕνα λουλούδι, σκάβεις 
τὸ χῶμα, βάζεις κοπριὰ καὶ κάνεις ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ πιάσει ἡ ρίζα 
του καὶ νὰ γίνει φυτό. Ἂν δὲν κάνεις αὐτὴ τὴ διεργασία ἄδικα θὰ βάλεις τὸ 
φυτό, γιατὶ δὲν θὰ εὐδοκιμήσει. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἡ προσευχὴ θὰ ἀπο-
βεῖ ἄκαρπη ἐὰν δὲν ἔχει τὸν μυστικό της χῶρο. Ἂν δὲν ἔχει τὸ μυστικό της 
λίπασμα, τὴν ἀγρυπνία, τὴ μελέτη καὶ τὴ νηστεία»212.  Ἐὰν δὲν συνδυάζονται 
αὐτὲς οἱ προϋποθέσεις στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν λειτουργία τῆς προσευχῆς, τότε 
ἄδικα προσπαθοῦμε.

Ἡ προσευχὴ χαρακτηρίστηκε ὡς πνευματικὴ λειτουργία. Μία ὑπόθεση ἡ 
ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει αὐτόνομα καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη 
πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Μεταξὺ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀρετῆς ὑπάρ-
χει στενὴ καὶ ἀμοιβαία σχέση. Ἡ ἐργασία γιὰ τὴν ἀρετὴ ἔχει μοναδικὸ σκοπὸ 
τὴν ἀπόκτηση τῆς τέλειας προσευχῆς. Χωρὶς τὸ ἐπιστέγασμα τῆς καθαρῆς 
προσευχῆς, ἡ ὁποία συνενώνει τὶς ἐπὶ μέρους ἀρετές, ὥστε νὰ τὶς συγκροτεῖ 
σὲ ἕνα ἑνιαῖο καὶ σταθερὸ σύνολο, δὲν μποροῦν νὰ παραμείνουν γιὰ πολὺ 
στὴν ψυχή. Χωρὶς τὶς ἀρετὲς οὔτε ἀποκτιέται οὔτε βιώνεται ἡ καθαρὴ καὶ ἀδι-

212. Ὅπ.π., σσ. 229-230.
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άλειπτη προσευχή, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ προσευχὴ μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ 
χωρὶς τὴν προϋπόθεση τῶν ἀρετῶν. Καὶ οἱ ἀρετὲς δὲν θὰ πάρουν τὴν τελική 
τους μορφὴ χωρὶς τὴν προσευχή.

Ἡ προσευχὴ γίνεται ἡ ἔκφραση τοῦ τί καὶ τοῦ ποιοί εἴμαστε ἢ πρέπει νὰ 
εἴμαστε. Φανερώνει τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴ φροντίδα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ πλη-
σιάσει τὸν Θεό, νὰ ζήσει ἐν τῷ Θεῷ καὶ νὰ παραμείνει σὲ συγκατοίκηση μαζί 
Του. Ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία γιὰ νέες προσβάσεις καὶ νέες ἐξερευνήσεις στὸν 
πνευματικὸ χῶρο. Δίνει μεγαλύτερη προσέγγιση τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα 
τὴν πνευματικότερη ἔκφρασή της καὶ τὴν ποιοτική της ἀναγωγή. Μποροῦμε 
λοιπὸν νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν δημιουργία ἑνὸς κύκλου, ὅπου προαγωγὴ στὴν 
ἀρετὴ γενικὰ καὶ ἐπὶ μέρους σημαίνει προαγωγὴ τῆς ἴδιας τῆς προσευχῆς, 
ἀλλὰ καὶ περισσότερη προσευχὴ σημαίνει προϋπόθεση γιὰ μεγαλύτερη πρό-
οδο στὴν ἀρετή. Περισσότερη ἀρετὴ συνεπάγεται βαθύτερη καὶ γνησιότερη 
προσευχή213.

Παρομοιάζεται ἡ προσευχὴ μὲ τὸ ἁπαλὸ πούπουλο ἢ ἕνα ἀνάλαφρο φτερό. 
Ὅσο αὐτὰ δὲν εἶναι διαποτισμένα μὲ ὑγρασία, ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ βρωμίσει καὶ 
νὰ τὰ ἀλλοιώσει, ἔχουν μιὰ φυσικὴ εὐκινησία, ὥστε μὲ τὸ παραμικρὸ φύση-
μα τοῦ ἀνέμου νὰ ἀνυψώνονται πρὸς τὰ ὕψη. Ὅταν ὅμως βραχοῦν ἢ λερω-
θοῦν μὲ χώματα καὶ λάσπες, τότε χάνουν τὴν εὐκινησία τους καὶ δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ πετάξουν. Τὸ βάρος τῆς λάσπης καὶ ἡ βρωμιὰ τὰ κάνει δυσκίνητα 
καὶ τὰ καθηλώνει στὸ ἔδαφος214. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ψυχή. Ἂν τὰ 
πάθη καὶ οἱ βιωτικὲς μέριμνες δὲν τὴν βαρύνουν, οὔτε ἐπίσης ἔχει μολυνθεῖ 
ἀπὸ τὶς ἐφάμαρτες σκέψεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες, τότε θὰ ἀνέβει πρὸς τὰ πνευμα-
τικὰ ὕψη. Γιατὶ ἡ ψυχὴ ἔχοντας σὰν φυσικὴ ροπὴ τὴν καθαρότητα, μὲ τὴν πιὸ 
ἐλαφρὰ πνοὴ μιᾶς πνευματικῆς ἐργασίας, θὰ ἀποκολληθεῖ ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια 
καὶ θὰ ἀνεβεῖ στὰ οὐράνια καὶ ὑπερκόσμια. «Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε 
βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς»215.

Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ πραγματικὰ νὰ φθάσει μὲ τὶς προσευχές του στὸ 
θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ εἰσακουσθεῖ, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ κάθε 

213. Πρβλ. Ἀρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ, «Εἰς ὕψος νοητόν ...», μνημ. ἐργ., σσ. 55-56.
214. ΑΒΒΑ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ, Συνομιλίες μὲ τοὺς πατέρες τῆς ἐρήμου, Κεφ. 4, ά  συνομιλία μὲ τὸν 

ἀββᾶ  Ἰσαάκ, ἐκδ. « Ἑτοιμασία», Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 2004, σσ. 330-331.
215. Λουκ. 21, 34.
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γήινη ἐπιθυμία καὶ νὰ καθαρίσει τὴν ψυχὴ ἀπὸ κάθε σκουριὰ ποὺ δημιούργη-
σαν τὰ πάθη, ὥστε νὰ τὴν ἐπαναφέρει στὴ φυσική της λεπτότητα καὶ εὐκινη-
σία. Τότε ἡ προσευχὴ ἐλεύθερη ἀπὸ τὸ θανάσιμο βάρος τῶν παθῶν θὰ ἀνεβεῖ 
καὶ θὰ φθάσει στὸν προορισμό της.

Ἡ πιὸ σημαντικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ ἀγά-
πη πρὸς τὸν Θεό. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ δημιουργεῖ κατάνυξη στὴν ψυχὴ καὶ τὴν 
ὁδηγεῖ στὴν ἐρωτικὴ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς εὐχῆς. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ καὶ ἡ 
προσκόλληση στὸν Θεὸ εἶναι δεῖγμα καθαρότητος τῆς ψυχῆς, διότι δὲν εἶναι 
δυνατὸν μιὰ ταραγμένη καὶ ἀκάθαρτη καρδιὰ νὰ προσεγγίσει τὸν Θεό216.

Ἡ ψυχὴ ποὺ ἀγαπάει τὸν Θεὸ κινεῖται μὲ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον καὶ καταβάλ-
λει κόπο καὶ προσπάθεια γιὰ τὴ διατήρηση τῆς προσευχῆς. Παραμένει σὲ ζω-

216. Κάποιες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀληθινὴ προσευχὴ διατυπώνονται στὴ συνομιλία τοῦ 
ἀββᾶ Κασσιανοῦ μὲ τὸν ἀββᾶ Ἰσαάκ. «Τὸ πρῶτο εἶναι νὰ μὴν ἔχει αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ 
προσευχηθεῖ καμία γήινη φροντίδα. Στὴ συνέχεια πρέπει νὰ ἀπαλλαγεῖ τελείως ὄχι μό-
νον ἀπὸ τὴ μέριμνα, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάμνηση ὁποιουδήποτε ζητήματος ἢ 
συμφέροντος. Παρόμοια θὰ πρέπει νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴν κακολογία, τὴν ἀργολογία, τὴ 
φλυαρία καὶ τὴν ἀστειότητα. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἐξαλείψει ὁλότελα ἀπὸ 
μέσα σου τὴν ταραχὴ ποὺ φέρνει στὴν ψυχὴ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἀθυμία. Εἶναι ἐπίσης ἀπα-
ραίτητη ἡ ριζικὴ καταστροφὴ τῆς ὀλέθριας ἑστίας τῆς φιληδονίας καὶ τῆς φιλαργυρίας.  
Ἔχοντας ἀποκόψει κανεὶς καὶ ἔχοντας ἐξαλείψει ὅλα τὰ προηγούμενα καὶ τὰ συναφῆ 
μὲ αὐτὰ πάθη, θὰ ἔχει ρίξει τὰ ἀκλόνητα βασικὰ θεμέλια τῆς βαθιᾶς ταπείνωσης. Αὐτὰ 
θὰ εἶναι ἱκανὰ νὰ στηρίξουν τὸν πνευματικὸ πύργο, ὁ ὁποῖος ἀργότερα θὰ ὑψώσει τὴν 
κορυφή του μέχρι τὸν οὐρανό. Στὴ συνέχεια θὰ πρέπει νὰ τοποθετήσει τὸ πνευματικὸ 
ὑπόβαθρο τῶν ἀρετῶν, καὶ κυρίως δὲν θὰ ἐπιτρέψει κανένα ξεστράτισμα τῆς ψυχῆς 
σὲ ἄσκοπες περιπλανήσεις καὶ μετεωρισμούς.  Ἔτσι θὰ ἀρχίσει ὁ νοῦς νὰ ἀνυψώνεται 
λίγο-λίγο μέχρι τὴ θεωρία τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἀναχθεῖ σὲ πνευματικὲς πραγματικότητες 
καὶ καταστάσεις. Ὅλες οἱ ἀλλότριες σκέψεις, ποὺ εἶναι ἀνεπιθύμητες κατὰ τὴν ὥρα τῆς 
προσευχῆς, πρέπει νὰ ἀπομακρύνονται ἀμέσως ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς καρδιᾶς, πρὶν ἀκόμη 
ἀρχίσει ἡ προσευχή. Διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ τοῦ Ἀποστόλου 
“Ἀδιαλλείπτως προσεύχεσθε”» (Ά  Θεσ. 5, 17). Ὅταν τὰ στοιχεῖα αὐτὰ καλλιεργηθοῦν 
ἀπὸ τὸν πιστὸ καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν κληρικὸ στὴν ψυχὴ μὲ ἐπιμονή, μὲ σύστημα, μὲ 
ἄσκηση συνεχὴ καὶ ἀκαταπόνητη καὶ μὲ ἐκζήτηση ταπεινὴ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, θὰ 
βρεθεῖ τελικὰ «εὐῶδες θυμίαμα ἐν τῷ κόλπῳ ἡμῶν» τὸ ὁποῖο θὰ ἀποτελεῖ τὴν προσευχὴ 
ποὺ πρέπει νὰ κατέχει. Ὅπ.π., σσ. 329-330. Πρβλ. καὶ ΝΕΙΛΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ, Περὶ προσευχῆς, 
κεφ. ρμά . Φιλοκαλία, τ. Ά , σ. 188: « Ἐφ’ ὅσον οὐκ ἀπετάξω τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ ὁ νοῦς 
σου ἐναντιοῦται τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ ἀληθείᾳ οὐχ εὑρήσεις εὐῶδες θυμίαμα ἐν τῷ κόλπῳ 
σου». 
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ηρὴ στάση καὶ ἀγρυπνεῖ προκειμένου νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς καρποὺς τῆς 
θείας παρουσίας, ἡ ὁποία δίδεται πλούσια ὡς καρπὸς τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς 
 προσπαθείας αὐτῆς217.

Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνει δέκτης καὶ ἀγωγὸς τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, 
ὁ ὁποῖος εἶναι «Θεὸς πάσης παρακλήσεως»218. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀλλὰ ἰδι-
αίτερα ὁ κληρικὸς εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀντιληφθεῖ πρῶτα πρῶτα ὅτι χωρὶς τὴ 
δύναμη τοῦ Θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει σὲ ὁποιοδήποτε ἔργο καὶ κυρίως στὴ 
διακονία τῶν πιστῶν. Γιὰ νὰ λάβει ὅμως αὐτὴ τὴ δύναμη ὁ κληρικὸς πρέπει ἐκ 
μέρους του νὰ ὑπάρξει ἡ ἐκζήτηση καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς θείας δυνάμεως καὶ τῆς 
παρακλήσεως. Γίνεται λοιπὸν κρίσιμη καὶ ἀπολύτως ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἱερατικοῦ λειτουργήματος ἡ ἀπὸ μέρους τοῦ κληρικοῦ 
καλλιέργεια τῆς προσευχῆς. Ὅποιος δὲν ἔχει καλλιεργήσει τὴ ζωὴ τῆς προ-
σευχῆς καὶ κατὰ συνέπεια δὲν τὴ γνωρίζει, θὰ συναντήσει μεγάλες δυσκολίες 
στὴ διακονία τῆς ἱερωσύνης. Ἀπὸ τὴν ἔλλειψη αὐτὴ θὰ προκύψουν προβλή-
ματα στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀνάγκες τῶν 
πιστῶν219.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ κληρικὸς συμπαράσταση στοὺς ἀνθρώπους, πρέπει ὁ ἴδιος 
νὰ ἔχει λάβει τὴ συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ἐζήτησε καὶ ἀποδέχτηκε 

217. «Μπορεῖ νὰ εἶμαι ὄρθιος γιὰ νὰ δείξω μὲ αὐτὸ τὴν τάση μου, τὴ φορά μου, τὴν ἀγωνία 
μου, τὴν ἑτοιμότητά μου. Μπορεῖ νὰ εἶμαι γονατιστός, γιὰ νὰ ἐκφράσω τὴν ταπείνωσή 
μου καὶ τὴν ἀναξιότητά μου. Μπορεῖ νὰ εἶμαι πρηνής, γιὰ νὰ δείξω τὴ ματαιότητά μου 
καὶ τὴν ἀποτυχία μου, τὴν ὁποία εἶχα μέχρι τώρα γιὰ νὰ μὲ λυπηθεῖ πολὺ περισσότερο 
καὶ πολὺ πιὸ σύντομα ὁ Θεός. Μπορεῖ νὰ κάνω βόλτες μὲ τὸ κομποσχοίνι μου στὸ χέρι, 
φωνάζοντας ἢ μὴ φωνάζοντας γιὰ νὰ ξεπεράσω τὴν ἀδυναμία μου, τὸν ὕπνο μου. Μπο-
ρεῖ νὰ ἐργάζομαι γιὰ νὰ διαλύσω τὴν ἀκηδία μου. Μπορεῖ νὰ ἀνεβοκατεβαίνω ἐπάνω 
στὸ βουνὸ ἢ νὰ κουβαλάω πέτρες, γιὰ νὰ νικήσω τὴν ἀσθένεια τῆς σαρκός μου, διότι 
τὸ πνεῦμα μπορεῖ νὰ γίνει πρόθυμο, ἀλλὰ ἡ σὰρξ συνεχίζει νὰ ἔχει τὴν ἀσθένειά της. 
Μπορεῖ τελικὰ νὰ ἔχω ὁποιαδήποτε στάση καὶ ὁποιονδήποτε τρόπο· ἀρκεῖ μέσα μου νὰ 
νοιώσω ὅτι ἡ κραυγή μου βγαίνει ἐκ βαθέων γιὰ νὰ τὴν ἀκούσει κάποτε ὁ Θεός. Θὰ πρέ-
πει νὰ ξυπνήσει ὁ Θεὸς ὅπως καὶ μὲ τὴν τρικυμία στὴ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος». Πρβλ. 
Ματθ. 8, 24-25 καὶ Μάρκ. 4, 38-39. Ἀρχιμ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, Καθηγουμένου  Ἱερᾶς 
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Σφραγὶς Γνησία [Κατηχήσεις καὶ Λόγοι 1], ἐκδ. Ὁρμύλια, 21998, 
σσ. 237-238.

218. Β΄ Κορ. 1, 3.
219. Πρβλ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΦΑΡΟΥ, Κλῆρος. Ἡ ἀνεκπλήρωτη ὑπόσχεση πατρότητος, [Σειρὰ «Ὀρ-

θόδοξη Μαρτυρία», ἀριθμ. 43], ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1992, σσ. 114-115.
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τὴ συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι δυνατὸν στὴ συνέχεια νὰ μὴ τὴν προ-
σφέρει καὶ στοὺς ἄλλους, γιατὶ τὸν πιέζει ἀκριβῶς ἡ φύση καὶ τὸ περιεχόμε-
νο αὐτῆς τῆς θεϊκῆς δωρεᾶς.  Ὅποιος τὴ δέχεται, νὰ μὴν ἡσυχάζει ἐὰν δὲν 
τὴν προσφέρει καὶ στοὺς ἄλλους. «Διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα 
αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ»220.

Τὸ ἔργο τοῦ ποιμένα σὲ καθημερινὴ βάση εἶναι συνυφασμένο μὲ δυσκολίες 
ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸν Ἀποστολικὸ λόγο: «ὅτι οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἡ πάλη 
πρὸς αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας πρὸς τοὺς κο-
σμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πο-
νηρίας» (βλ. Ἐφεσ. 6, 12). Κατὰ συνέπεια χρειάζεται ἕνα ἰσχυρὸ πνευματικὸ 
ὅπλο τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσει αὐτὲς τὶς ἐπιθέσεις. 

Ἡ προσευχὴ ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο, τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ κληρικὸς κάθε δυσκολία. Μάλιστα ἐπικαλούμενος τὸ 
βιβλικὸ παράδειγμα τοῦ Δαυΐδ, λέγει ὅτι ἡ προσευχὴ ἦταν ἐκείνη ποὺ εἵλκυσε 
τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ δι’ αὐτῆς κατηύθυνε τὴν πέτρα στὸ νὰ φονεύσει τὸν Γο-
λιὰθ καὶ νὰ χαρίσει τὰ τρόπαια τῆς νίκης στὸν  Ἰσραήλ.  Ἐπειδὴ ὁ Δαυΐδ, πρὶν 
ἐξέλθει σ’ αὐτὴ τὴν ἀναμέτρηση, ἔκαμε προσευχὴ καὶ ζήτησε τὴ βοήθεια τοῦ 
παντοδυνάμου Θεοῦ. Ἡ προσευχὴ λοιπὸν γίνεται τρόπαιο κατὰ τῶν ἐχθρῶν 
καὶ ἀμέριστη βοήθεια γιὰ τὸν προσευχόμενο. Ὁ κληρικός, ἐπειδὴ ἔχει νὰ ἀντι-
μετωπίσει, στὸ πλαίσιο τῆς διακονίας του, καθημερινὰ τὸν πολυμήχανο ἐχθρό, 
τὸν διάβολο, πρέπει νὰ βασίζεται κυρίως στὴ δύναμη τῆς προσευχῆς221.

Ἡ πράξη τῆς προσευχῆς εἶναι δύσκολη ὑπόθεση, γιατὶ ἀπαιτεῖ σύντονο 
ἀγώνα καὶ πνευματικὲς προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἔχει ἐπιτυχία. Πολλὲς φορές, ἐνῶ 
ἀπαιτεῖ ἐγρήγορση καὶ νήψη, εἶναι δυνατὸν ὁ προσευχόμενος νὰ διακατέχεται 
ἀπὸ ὀκνηρία καὶ χαύνωση. Προτρέπει λοιπὸν τὸν ἱερωμένο ὁ ἅγιος Νεῖλος, 
ὅταν στέκεται στὴν προσευχή, νὰ ἔχει ἐγρήγορση καὶ ἀποφασιστικότητα. 
Κατὰ τὴν ὥρα αὐτὴ ὁ νοῦς πρέπει νὰ εἶναι ἀμετεώριστος καὶ ἀφάνταστος.  Ὁ 

220. Β́  Κορ. 1, 4. Πρβλ. ὅπ.π.
221. Πασχασίῳ διακόνῳ, II, 308, PG 79, 352A: « Ὅτι μέγα ἐστὶ βοήθημα ἡ εὐχή, διδάσκει ὁ μα-

κάριος Δαυΐδ. Πρὸ γὰρ τοῦ λίθου τῇ εὐχῇ χρησάμενος, τὸν ἔμψυχον πύργον Γολιὰθ κα-
τήνεγκε, τὸν ὀνειδῆσαι τολμήσαντα τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν. Ἡ οὖν προσευχὴ τὸν λίθον 
ἐχειραγώγησεν καὶ ἀγωνίαν τῷ βαρβάρῳ ἐνέβαλεν καὶ τὸ θράσος ἐξέκοψε τοῦ πολεμίου 
καὶ τρόπαια ἔστησε κατὰ τῶν πολεμίων».
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νοῦς εἶναι ἀνάγκη νὰ μὴ ἐπιτρέπει κανένα λογισμό, ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχε-
ται, ἀλλὰ νὰ εἶναι προσκολλημένος στὴν ἱκε σία καὶ τὴν ἐνατένιση τοῦ Θεοῦ. 
Μὲ τὴ στάση αὐτὴ ὁ νοῦς πλέον φωτίζεται καὶ δέχεται τὶς ἀκτίνες τοῦ νοητοῦ 
ἡλίου. Γιὰ νὰ γίνει πρόξενος τῆς καθάρσεως τοῦ νοῦ ἡ προσευχή, πρέπει νὰ 
ἀπορρίπτει κάθε ἀφορμή, ὀκνηρία ἢ ἀκηδία καὶ κάθε εὐλογοφάνεια222.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ μποροῦμε νὰ ἀναφερθοῦμε ἰδιαίτερα στὸν κληρικό, ὁ 
ὁποῖος λόγῳ τῆς ποικιλότητας καὶ τῆς πολλαπλότητας τῶν θεμάτων ποὺ τὸν 
ἀπασχολοῦν καθημερινὰ ἴσως νὰ συναντᾶ δυσκολίες ὡς πρὸς τὸ πρακτικὸ 
μέρος τῆς προσευχῆς. Τὰ καθήκοντά του ἀπαιτοῦν ἐκδαπάνηση χρόνου, ποὺ 
πολλὲς φορὲς δὲν ἐπαρκεῖ ἐξαντλώντας τὸ ἡμερονύκτιο. Ὁ σωστὸς κλη-
ρικὸς βρίσκεται σὲ ἐγρήγορση καὶ προσπαθεῖ νὰ καλύπτει ὅλες τὶς ἀνάγκες 
τοῦ ποιμνίου του. Εἶναι ἀνάγκη διαρκῶς νὰ δραστηριοποιεῖται καὶ καλεῖται 
νὰ εἶναι παρὼν σὲ γεγονότα, ποὺ διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Τὸ πρωὶ συ-
νήθως ἡ λειτουργικὴ πράξη καὶ τὰ διοικητικὰ (ἄδειες γάμων, πιστοποιητικά, 
ὀργανωτικὰ θέματα τῆς ἐνορίας, ἐπικοινωνία μὲ ἐπαγγελματίες γιὰ τὰ θέματα 
τῶν ὑποδομῶν, συσσίτια). Τὸ μεσημέρι ἴσως μιὰ ἀνάπαυλα, μὲ σημεῖο ἀνα-
φορᾶς τὴν οἰκογένεια, ἂν πρόκειται γιὰ ἔγγαμο κληρικό, στὴν ὁποία ἀνήκει 
ἕνα σοβαρὸ μερίδιο ἐνδιαφέροντος καὶ μερίμνης, ἡ ὁποία καθιστᾶ καὶ αὐτὴν 
ἀκόμη τὴ χρονικὴ στιγμὴ χρόνο ἔντονης ἐργασίας, ὄχι τόσο χειρωνακτικῆς 
καὶ τεχνικῆς, ὅσο πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς. Τὸ ἀπόγευμα, συνήθως ἕως ἀργὰ 
τὸ βράδυ, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐνορίας, σὲ 
ἕνα προσωπικὸ ἐπίπεδο καὶ μιὰ ἰδιαίτερη ἀναστροφή, γιὰ τὴν οἰκοδομὴ τῶν 
ἀνθρώπων στὸ πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς καὶ καλλιέργειας. Ἐξομο-
λόγηση, συναντήσεις μὲ τὰ διάφορα σώματα τῆς ἐνορίας (φιλόπτωχο, ἐρα-
νικὴ ἐπιτροπή, ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο, ὁμάδες πιστῶν μὲ εἰδικὰ θέματα 
ἀναφορᾶς, ἑσπερινὲς συνάξεις διαφόρων θεματικῶν κύκλων, ἱεροπραξίες σὲ 

222. Εὐθυμίῳ ἐπισκόπῳ, III, 283, PG 79, 524C: « Ἀλλ’ ἡμεῖς τοῦτο ἐπιστάμενοι, ἀντιστρατευ-
σώμεθα τῷ ἡμετέρῳ ἐχθρῷ καὶ ὅταν σταθῶμεν εἰς προσευχήν, ἢ καὶ γόνατα κλίνωμεν, 
μηδένα λογισμὸν εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν εἰσελθεῖν συγχωρήσωμεν, μὴ λευκόν, μὴ μέλανα, 
μὴ δεξιόν, μὴ ἀριστερόν, μὴ γραφικόν, μὴ ἄγραφον, πλὴν τῆς πρὸς Θεὸν ἱκεσίας καὶ ἐνα-
τενίσεως καὶ τῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐγγινομένης τῷ ἡγεμονικῷ ἐλλάμψεως καὶ ἡλιοβολίας. 
Ῥίψαντες τοίνυν πᾶσαν ἀφορμὴν καὶ πᾶσαν ὀκνηρίαν, ἀκηδίαν καὶ εὐλογοφανίαν, τῷ 
μεγάλῳ ἔργῳ τῆς προσευχῆς νηφόντως καὶ θερμῶς σχολάσωμεν, ὅπερ ἐστὶ ῥίζα ἀθανα-
σίας».
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σπίτια ἐνοριτῶν) καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀπαριθμηθοῦν λόγῳ 
τοῦ μεγάλου τους ἀριθμοῦ. Βεβαίως αὐτὰ δὲν ἀφοροῦν τοὺς κληρικοὺς τῆς 
ἐπαρχίας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μὲν δραστηριότητες ἀλλὰ σὲ μικρότερη κλίμακα. 
Κυρίως οἱ ἐφημέριοι τῶν ἀστικῶν ἐνοριῶν ἀντιμετωπίζουν τὰ προβλήματα 
αὐτὰ καὶ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ ἐξευρεθοῦν τρόποι ποὺ θὰ διευκολύ-
νουν τὴν ἐργασία τῶν ἱερέων, ἀλλὰ κυρίως θὰ ἀνταποκρίνονται στὶς ἀνάγκες 
τοῦ πολυπληθοῦς ποιμνίου τους.

Μετὰ τὴν παρένθεση αὐτή, ἐπανερχόμαστε στὸ ζήτημα τῆς προσευχῆς 
τῶν κληρικῶν καὶ κυρίως στὸ νὰ ἐξετάσουμε τὴ δυνατότητα τοῦ πῶς μπορεῖ 
νὰ εἶναι ρεαλιστικὸς ἕνας λόγος γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς προσευχῆς ἀπὸ τοὺς 
κληρικοὺς ποὺ διακονοῦν σὲ μεγάλες ἐνορίες.

Θὰ ἦταν πρακτικὸ καὶ ἐφαρμόσιμο, ἂν τοποθετούσαμε ὡς ἀφετηρία τὴ βα-
θειὰ ἐπιθυμία καὶ τὴν ἀναζήτηση τῆς προσευχῆς ἀπὸ μέρους τοῦ ἱερέως. Διότι 
ἀναφέρθηκε ὅτι ἡ κυριότερη προϋπόθεση τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ ἐπιθυμία νὰ 
προσευχηθεῖ κανείς. Ἡ κινητήρια δύναμη εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ καὶ ἡ 
λαχτάρα τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς. Ἡ τροφὴ καὶ ἡ ἀνάπτυξή της θεμελιώνεται 
στὴν ἐνθύμηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. «Ἀγωνίσου», γράφει χαρακτηρι-
στικὰ ὁ ἀββᾶς Νεῖλος, «οὔτε μιὰ στιγμὴ νὰ ἀναπνέεις χωρὶς μνήμη Θεοῦ, διό-
τι εἶναι μέγιστο ἀγαθὸ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ»223.

Ἡ προσευχή, σύμφωνα μὲ τὴν πρώτη χριστιανικὴ ἀντίληψη, δὲν ἦταν ἀντί-
θετη μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὶς μέριμνές της, ἀφοῦ τὴν διαπερνοῦσε καὶ τὴν ἐξαγίαζε 
ὁλόκληρη. Ἡ ἀξία της βρισκόταν στὸ γεγονὸς τῆς καινούργιας ἀντίληψης γιὰ 
τὴ ζωὴ καὶ τὶς μέριμνές της, στὴ συσχέτιση τῆς ζωῆς μὲ τὸ κέντρο τῆς προσ-
δοκίας καὶ τῆς ἐκφάνσεως τῆς πίστεως, τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν Ἐκκλη-
σία224. Ὁ πειρασμός, ποὺ προέρχεται καὶ συντονίζεται ἀπὸ τὴν πονηρία τοῦ 
διαβόλου μὲ τέχνη, ἔχει σκοπὸ νὰ ταράξει καὶ νὰ ἐμποδίσει τὸ νοῦ ἀπὸ τὸ νὰ 
ἀφοσιωθεῖ στὸ ἔργο τῆς προσευχῆς. Συνεχῶς ὁ διάβολος φροντίζει καὶ ἀγω-

223. Λεσβίῳ διακόνῳ, III, 297, PG 79, 529D-532A: «Ἀγωνισώμεθα, μηδὲ τὸ ἀκαρὲς γοῦν ἀνα-
πνεῖν ἐκτὸς μνήμης Θεοῦ· μέγιστον γὰρ ἀγαθόν ἐστιν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ».

224. Ἐφεσ. 6, 18: «Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν 
Πνεύματι καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυ πνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πά-
ντων τῶν ἁγίων». Κολασ. 4, 2-3: «Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ 
ἐν εὐχαριστίᾳ, προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν».
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νίζεται νὰ ὁδηγήσει σὲ περισπασμὸ τὴν ψυχὴ ποὺ ἀσχολεῖται καὶ ἐπιδίδεται 
σὲ ὑψηλότερους ἀγῶνες καὶ στόχους μὲ τὴν προσευχή.  Ἐφευρίσκει πολλὲς 
πονηρίες καὶ ὑποβάλλει λογισμούς, γιὰ νὰ βγάλει ἀπὸ τὸ δρόμο τὴ διάνοια 
τοῦ προσευχομένου καὶ νὰ τὸν κάνει νὰ ρεμβάζει καὶ νὰ μετεωρίζεται, ἔτσι 
ὥστε στὸ τέλος νὰ φεύγει κενός.  Ἐπειδὴ γνωρίζει ὁ διάβολος ὅτι ἡ προσευχὴ 
χαρίζει μέγιστη δύναμη καὶ καρποφορία στὸν κληρικό, προσπαθεῖ μὲ κάθε 
τρόπο, ἀκόμη καὶ εὔλογο καὶ δικαιολογημένο στὸ νοῦ, νὰ τὸν ἀποτρέψει ἀπὸ 
τὴν προσπάθεια αὐτή225.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐπιβεβαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι πε-
ρισσότερο πόθος καὶ λιγότερο λόγια226.  Ἔτσι μποροῦν νὰ προκύψουν διάφο-
ρες ἀντιλήψεις στὴ σκέψη τῶν σημερινῶν κληρικῶν, σὲ σχέση μὲ τὴν προ-
σευχὴ καὶ τὶς διαστάσεις της στὴ ζωή τους.

Εἶναι γνωστὰ σ’ ὅλους τοὺς κληρικοὺς τὰ βιώματα τῆς προσευχῆς τῶν με-
γάλων ἁγίων καὶ ἀσκητῶν τῆς πίστεώς μας. Βιώματα συνταρακτικὰ καὶ πολὺ 
μεγάλα σὲ σχέση μὲ τὴν ἀντίστοιχη πολλὲς φορὲς πνευματικὴ πτωχεία ἐνίων 
σημερινῶν κληρικῶν. Ὡς χαρισματικὲς καταστάσεις δημιουργοῦν κάποτε τὴν 
αἴσθηση ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι ὑπόθεση μόνο τῶν μοναχῶν καὶ τῶν ἀπομα-
κρυσμένων ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ δραστηριότητα κλη ρικῶν κάθε βαθμοῦ καὶ συ-
νεπῶς εἶναι κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καὶ νὰ καλλιεργηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐν 
τῷ κόσμῳ ἱερεῖς τῆς ἐποχῆς μας. Συμβαίνει λοιπὸν στὴν πράξη οἱ συζητήσεις 
αὐτὲς εἴτε νὰ ὁδηγοῦν σὲ παραίτηση ἀπὸ κάθε προσπάθεια ἀνάπτυξης τῆς 
προσευχῆς εἴτε νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ὑποκατάστατα αὐτῆς τῆς προσπά-
θειας227.

225. Εὐθυμίῳ ἐπισκόπῳ, III, 283, PG 79, 524B: «Κατὰ πάντα μὲν χρόνον σπουδάζει ὁ Σατανᾶς 
τὴν ψυχὴν ἐν περισπάσει τῶν κρειττόνων ποιῆσαι, μάλιστα δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς, 
πολλὰς ποιεῖ μηχανὰς καὶ μυρίους ὑποβάλλει λογισμοὺς ἀποβουκολῶν τοῦ προκειμέ-
νου τὴν διάνοιαν καὶ ταύτην ῥέμβεσθαι παρασκευάζει καὶ μετεωρίζεσθαι, ἵνα κενοῖς 
κόλποις ἀπὸ τοῦ κρείττονος ἀναχωρήσῃ ὁ ἄνθρωπος. Οἶδε γὰρ ἀκριβῶς ὁ πονηρὸς ὅτι 
τὰ μέγιστα ἀνύσαι δυνήσεται ὁ ἀπερισπάστως τῷ Θεῷ προσευχόμενος καὶ διὰ τοῦτο 
οἱῳδήποτε τρόπῳ εὐλόγῳ ῥίψαι τὸν νοῦν ἀγωνίζεται».

226. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Ϛ΄, Περὶ Εὐχῆς, PG 64, 465B: «Εὐχὴν ὅταν εἴπω, μὴ 
νομίσεις λόγους εἶναι. Πόθος ἐστὶ πρὸς Θεόν, ἀγάπη ἀνεκλάλητος, οὐκ ἐξ ἀνθρώπων 
ἐπιτελουμένη, ἀλλ’ ἐκ θείας ἐνεργουμένη χάριτος».

227. Βλέπε σχετ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΦΑΡΟΥ, Κλῆρος, μνημ. ἐργ., σ. 288.
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Εἶναι ἀπαραίτητο καὶ πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς ὅτι 
ἡ προσευχὴ εἶναι ὑπόθεση κάθε ἀνθρώπου, εἴτε ἁγίου εἴτε ἁμαρτωλοῦ, εἴτε 
νέου εἴτε ἡλικιωμένου, εἴτε μορφωμένου εἴτε ἁπλοϊκοῦ, εἴτε ἐμπαθοῦς εἴτε 
ἀπαθοῦς.

Ὁ ἅγιος Νεῖλος ἐπισημαίνει· Μὴ φοβηθεῖς ἀπὸ κάποιο ψυχικὸ πάθος ποὺ 
μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν ἐχθρῶν δαιμόνων μὲ ποικίλους τρόπους ἐνεργεῖται μέσα 
σου, ἀκόμα καὶ ὅταν αὐτὸ γίνεται τραχύ, ἀλλὰ μὲ τὴν εὐκτικὴ λατρεία ὅπλισε 
τὸν ἑαυτό σου. Διότι αὐτοὶ ποὺ μᾶς μισοῦν, οἱ δαίμονες, ἀγωνίζονται πολὺ καὶ 
ἔχουν σκοπὸ μὲ τὶς ἐπιθέσεις καὶ τὸ βάρος καὶ τὴν παρενόχληση ὁποιουδήπο-
τε πάθους νὰ πείσουν τὴν καρδιά μας καὶ τὸν ἴδιο μας τὸν νοῦ νὰ ἀπομακρυν-
θεῖ ἀπὸ τὴν πυκνότερη μνήμη τοῦ Θεοῦ, γιατὶ δῆθεν δὲν θὰ ὠφεληθεῖ τίποτε. 
Σὺ μὴ ρίψεις τὰ νοητά σου ὅπλα, ἀλλὰ ἔχε ἀνδρεία καὶ θάρρος καὶ δύναμη καὶ 
μὲ ὅλες σου τὶς δυνάμεις πρότρεπε πρὸς τὸ πνευματικὸ αὐτὸ ἔργο τὸν ἑαυτό 
σου228.

Ὁ ἀββᾶς προτρέπει τὸν ἀγωνιζόμενο μὲ φιλοτιμία κληρικὸ νὰ μὴ φοβᾶται 
καθόλου, ὅταν κατὰ τὸν καιρὸ τῆς προσευχῆς οἱ φαῦλοι δαίμονες ὀργισμένοι 
σπέρνουν ἄτοπους λογισμοὺς μέσα στὴν ψυχή. Τὰ φίδια, ἰδιαίτερα τὰ δηλη-
τηριώδη, δυσκολεύονται πολὺ καὶ κι νοῦνται σπασμωδικά, ὅταν κατευθυνθεῖ 
πρὸς αὐτὰ μουσική. Τὸ ἴδιο μεγάλη καὶ δραστικὴ μουσικὴ καὶ φοβερὴ εἶναι ἡ 
προσευχὴ γιὰ τοὺς δαίμονες229.

Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία εἶναι μεγάλα ὅπλα κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν 
μεθοδειῶν του. Ὅπως ὅταν ἕνας δίκαιος πλησιάζει κάποιον ποὺ ἔχει ἐπήρεια 

228. Ἰουλίῳ διακόνῳ, III, 282, PG 79, 524BC: «Μὴ πτήξῃς πάθος ψυχῆς ὑπὸ τῶν ἐχθραινό-
ντων ἡμῖν δαιμόνων ποικίλως μορφούμενον, κἂν πάνυ τραχύνηται, ἀλλ’ ὑπὲρ πάντα τῇ 
εὐκτικῇ λατρείᾳ καὶ τῇ ψαλμῳδίᾳ ὁπλίζου. Διότι καὶ οἱ μισοῦντες ἡμᾶς λίαν ἀγωνίζο-
νται καὶ σκοπὸν ἔχουσιν, ἵνα τῇ ἐπιθέσει καὶ τῷ βάρει καὶ τῇ παρενοχλήσει οἱουδήποτε 
πάθους, πείσωσιν αὐτὴν τὴν καρδίαν ἡμῶν καὶ τὸν νοῦν ἀποστῆναι τῆς πυκνοτέρας 
μνήμης τοῦ Θεοῦ, ὡς μηδὲν ὠφελούσης. Αὐτὸς τοίνυν τὸν σκοπὸν τῶν δυσμενῶν ἐπι-
γνούς, μὴ ῥίψῃς τὰ νοητά σου ὅπλα, ἀλλ’ ἀνδρίζου καὶ θάῤῥει καὶ ἴσχυε καὶ παντὶ σθένει 
σεαυτὸν παρακάλει».

229. Παύλῳ ἐπισκόπῳ, III, 217, PG 79, 481D: «Μηδαμῶς θορυβηθῇς, ὅταν ἐν τῷ καιρῷ 
τῆς προσευχῆς οἱ φαυλότατοι δαίμονες τὸ στίφος τῶν ἀτόπων λογισμῶν ὀργιζόμενοι 
μᾶλλον ἐπάγωσι τῇ ψυχῇ. Καὶ γὰρ δὴ οἱ πικρότατοι ὄφεις πλέον χαλεπαίνουσι καὶ κι-
νοῦνται, ὅταν ἀκροάσωνται τῆς ἐπῳδῆς κατ’ αὐτῶν γενομένης· οὕτως μεγίστη καὶ δρα-
στικὴ καὶ φοβερὰ ἐπῳδὴ κατὰ δαιμόνων ὑπάρχει ἡ νήφουσα προσευχή».
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πονηρῶν πνευμάτων, τότε αὐτὸς ταράσσεται, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὅταν 
κανεὶς ψάλλει καὶ προσεύχεται, οἱ δαίμονες πονοῦν καὶ βασανίζονται. Ὅταν 
ἕνας δίκαιος, ἀγωνιστὴς τοὺς ἐπιτίθεται μὲ ἔργα θεοσεβείας, τότε τοὺς πιάνει 
μανία καὶ καίγονται καὶ ἀδυνατοῦν νὰ σπείρουν κακοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ 
ρίξουν τὰ πυρωμένα βέλη τους στοὺς ἀγωνιστές230.

Αὐτὴ εἶναι ἡ τέχνη τοῦ πονηροῦ, νὰ προσπαθεῖ νὰ πείσει καὶ νὰ ἀποκόψει 
τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν προσευχὴ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι γιὰ τοὺς 
ἁμαρτωλούς. Καὶ ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν φτάσει σὲ ὑψηλὴ 
πνευματικὴ κατάσταση μέσα στὴν ἡσυχία καὶ τὴ νήψη. Ὅμως δὲν πρέπει νὰ 
ἀπελπίζεται ὁ κληρικός, ἔστω καὶ ἂν δὲν ἔχει τὸν χρόνο νὰ ἀνταποκριθεῖ σὲ 
αὐτὸ ποὺ ἴσως βαθειὰ θὰ ἐπιθυμοῦσε. Διότι αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ἡ μνή-
μη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ εὐσπλαχνία Του καὶ πάντως ὄχι οἱ δικές του προσπάθειες. 
Ἦταν ἀρκετὸ τὸ «μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»231 ἀπὸ 
τὸν ληστή, γιὰ νὰ τὸν βάλει στὸν παράδεισο.

Εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὸν κληρικό, ὅταν βρίσκεται σὲ κατάσταση ποὺ νοιώ-
θει ὅτι χρειάζεται βοήθεια, νὰ ἀπευθύνεται στὸν Θεὸ καὶ νὰ μοιράζεται μαζί 
Του τὴν ἐσωτερική του ἀγωνία καὶ κρίση. Ἂν μπορέσει νὰ ὁμολογήσει στὸν 
Θεὸ τὴν ἀγωνία, τὸν φόβο, τὴν ἀμφιβολία, τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν κάθε 
δυσκολία του, τότε θὰ μπορέσει νὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ στὴ 
ζωή του. Μία τέτοια ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεὸ θὰ γίνει πηγὴ ἐμπνεύσεως καὶ 
σταθερότητος γιὰ τὸν κληρικό, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ταυτότη-
τά του καὶ τὴν κλήση του232. Δὲν εἶναι δίκαιο νὰ παραλύουν οἱ δυνάμεις τῆς 
ψυχῆς, ὅταν ὑπάρχει πόλεμος πειρασμῶν, ἀλλὰ πρέπει νὰ παίρνει κανεὶς θάρ-

230. Παύλῳ ἐπισκόπῳ, III, 218, PG 79, 481D-484A: « Ὅταν τις ἄνθρωπος δίκαιός τε καὶ ὅσιος 
ἐπεισέλθῃ τῷ ὀχλουμένῳ ὑπὸ πνεύματος, τότε πλέον ταράττεται. Οὕτω τοίνυν καὶ ἡμῶν 
ψαλλόντων καὶ εὐχομένων, βασανιζόμενοι καὶ ἀλγοῦντες οἱ δαίμονες, ὥσπερ τινὸς δι-
καίου καὶ πολεμιστοῦ ἀνδρὸς ἐπιδραμόντος κατ’ αὐτῶν τοῦ θεοσεβοῦς ἔργου, φλεγόμε-
νοι κινοῦνται καὶ μαίνονται μᾶλλον τότε καὶ μηδὲν πλέον δυνάμενοι τοὺς ἀπηγορευμέ-
νους τῶν λογισμῶν δίκην βελῶν πεπυρωμένων ἀκοντίζουσι καθ’ ἡμῶν. Μόνον ἡμεῖς μὴ 
λήξωμεν εὐχόμενοί τε καὶ ψάλλοντες καὶ ὀψόμεθα αὐτοὺς μετ’ οὐ πολὺ ὥσπερ καπνὸν 
ἀφ’ ἡμῶν ἐκλείποντας». 

231. Λουκ. 23, 42.
232. Πρβλ. Λουκ. 22, 41-42. «θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο λέγων· πάτερ εἰ βούλει παρενεγκεῖν 

τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω». Βλέπε σχετ. 
καὶ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΦΑΡΟΥ, Κλῆρος, μνημ. ἐργ., σσ. 292-294.
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ρος ἀκούγοντας τὸν  Ἠσαΐα νὰ λέγει· « Ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα 
παραλελυμένα»233.

Εἶναι σημαντικὸ καὶ ἀναγκαῖο συνεχῶς νὰ παρηγορεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ 
τὸν παρηγοροῦν τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου234, ὥστε νὰ ὑψωθεῖ ὑπεράνω τῆς 
δυσθυμίας, τὴν ὁποία μὲ πονηρὸ τρόπο σπέρνουν τὰ πονηρὰ καὶ ἀκάθαρτα 
πνεύματα, γιὰ νὰ παραλύσουν τὴ δύναμη ποὺ τὸν στηρίζει καὶ τὸν κρατεῖ 
ὄρθιο. Εἶναι ἀναπόδεκτο πνευματικὰ νὰ ἀφήνει τὴν ψυχή του σὲ κατάσταση 
δυσθυμίας καὶ ἀπραξίας, ὅταν ὁ Κύριος ὑπόσχεται ὅτι «κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ 
τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν»235.

Ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, ποὺ αἰσθητοποιεῖται στὴν προσευχή, γίνεται ἀφορμὴ 
εἰρήνης στὴν ψυχὴ τοῦ κληρικοῦ ποὺ ταράσσεται ἀπὸ δυσκολίες καὶ πειρα-
σμούς. «Οἱ μακρόθεν μνήσθητε τοῦ Κυρίου καὶ Ἱερουσαλὴμ ἀναβήτω ἐπὶ τὴν 
καρδίαν ὑμῶν»236.  Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ ἀπολαύσει τὴν εὐφροσύνη τοῦ Κυρί-
ου ὀφείλει νὰ τὸν ἐνθυμεῖται συνεχῶς στὴ ζωή του. « Ἐμνήσθην τοῦ Κυρίου 
καὶ εὐφράνθην»237.  Ὅταν μνημονεύεται ὁ Θεὸς σὲ καιρὸ βαθειᾶς θλίψεως καὶ 
στενοχωρίας τῆς ψυχῆς, ὁ Θεὸς ὄχι μόνο σβήνει τὶς θλίψεις, ἀλλὰ δημιουρ-
γεῖ εὐφροσύνη καὶ δίνει ἄρρητη παρηγορία στὴν καρδιὰ ποὺ ὀλιγοψύχησε 
ἀπὸ τὸν ὄγκο τῶν πειρασμῶν καὶ κατακλύσθηκε ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν θλίψε-
ων. Καλῶς λοιπὸν μνημονεύεται ὁ Θεὸς ἀδιαλείπτως, διότι μὲ τὸ «μνήσθητι» 
προστατεύεται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀπωλείας238.

233. Ἀγαθίῳ διακόνῳ, III, 215, PG 79, 481BC: «Οὐ δίκαιον τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς παραλύειν 
κατὰ τὴν ἀκμὴν τῶν προσβολῶν, παραθαρσύνεσθαι δὲ μᾶλλον ἐν τῷ ἀκούειν θεόθεν· 
“ Ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα. Ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε”. Ἐγὼ 
γάρ εἰμι μεθ’ ὑμῶν ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, οὐκ ἐάσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἐλεύσομαι 
πρὸς ὑμᾶς ἀγωνιῶντας». Πρβλ. καὶ  Ἠσ. 35, 3-4.

234. Ἑβρ. 3, 12-13. «Βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν 
τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἄχρις 
οὗ τὸ σήμερον καλεῖται».

235. Ἰωάν. 12, 32.
236. Ἱερεμ. 28, 50.
237. Ψαλμ. 76, 4.
238. Βιταλίῳ ὑποδιακόνῳ, IV, 30, PG 79, 564BC: «“Μνήσθητε, φησίν, οἱ μακρόθεν τοῦ Κυρίου 

καὶ Ἱερουσαλὴμ ἀναβήτω εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν”. Ἱερουσαλὴμ δὲ λέγω τὴν εἰρηνικὴν 
κατάστασιν τῆς ψυχῆς. Οἱ γὰρ πρώην μακρυνθέντες τοῦ Κυρίου διὰ φαυλότητα γνώμης, 
νῦν κολλήθητε αὐτῷ δι’ ἀγαθῆς ἐλπίδος καὶ πίστεως καὶ εὐχῆς. “ Ἐμνήσθην τοῦ Κυρίου, 
φησίν, καὶ εὐφράνθην”. Θεὸς γὰρ μνημονευθεὶς ἐν καιρῷ στενοχωρίας καὶ βαθείας τῶν 
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Οἱ ἄνθρωποι συνήθως ζητοῦν τὶς προσευχὲς τῶν κλη ρικῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ 
κληρικοὶ τῶν ἄλλων κληρικῶν ἢ τῶν πιστῶν. Μερικὲς φορὲς ὅμως συμβαίνει 
νὰ μὴ εἰσακούονται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀποδοχὴ 
τῶν προσευχῶν εἶναι ἡ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἐντολές του. 
Εἶναι ἀντινομία νὰ ἀπαιτεῖ κανεὶς καρποφορία τῶν προσευχῶν ἐκείνων ποὺ 
εὐλαβοῦνται τὸν Θεό, εἴτε μοναχῶν εἴτε κληρικῶν, ἐὰν δὲν ζητεῖ ὁ ἴδιος καὶ 
δὲν ἐφαρμόζει τὰ προστάγματά του. Ἐὰν θέλει νὰ εἰσακουσθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, 
εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπακούει σ’ Αὐτόν, νὰ δέχεται τοὺς νόμους του καὶ τότε θὰ 
τὸν δεχθεῖ ὁ Θεὸς εὐχόμενο.  Ἐὰν παρακούει τοῦ Θεοῦ, τότε καὶ οἱ προσευχὲς 
τῶν δικαίων γι’ αὐτὸν δὲν εἰσακούονται ἀπὸ τὸν Θεό239.

Ἡ προσευχὴ εἶναι πνευματικὴ λειτουργία. Δὲν εἶναι ὅμως αὐτόνομη καὶ 
ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ ἔκφρα-
ση τοῦ «τί» καὶ «ποιοί» πρέπει νὰ φροντίζουμε νὰ γινόμαστε στὴν προσπά-
θειά μας νὰ πλησιάσουμε τὸν Θεὸ γιὰ νὰ ζήσουμε ἐν Αὐτῷ καὶ σὲ συνεχὴ 
κοινωνία μαζί Του. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλή του φυσικὴ 
κατάσταση καὶ νὰ μεταπηδήσει στὴν κατάσταση τῆς ἐνάρετης βιωτῆς καὶ πο-
λιτείας, χρειάζεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα μέσα ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του μέσα 
στὴν Ἐκκλησία, καὶ νὰ προσευχηθεῖ ἐμπόνως ἢ καλλίτερα νὰ προσεύχεται 
διαρκῶς ζητώντας πάντοτε τὴ βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ προχωρώντας ὅλο 
καὶ περισσότερο στὴν ἔνθεο «κατάσταση τῆς προσευχῆς», ὅπως τὴν ὀνομάζει 
ὁ  Ἅγιος, ποὺ σημαίνει μόνιμη κοινωνία καὶ σχέ ση ζωντανὴ μὲ τὸν Θεό.

Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ ἐξαλείψει τὶς κακὲς μνῆμες ποὺ ἔμειναν στὸν νοῦ του 
ἀπὸ τοὺς πολύμορφους πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου πρέπει νὰ καθοπλισθεῖ κα-

ψυχῶν ἀπογνώσεως, οὐ μόνον τὰς λύπας σβέννυσιν, ἀλλὰ καὶ εὐφροσύνην ἐργάζεται, 
παρηγορῶν ἀῤῥήτῳ παρηγορίᾳ τὴν περιχευθεῖσαν τῷ ὄγκῳ τῶν πειρασμῶν καὶ ὀλιγο-
ψυχοῦσαν τῷ μεγέθει τῶν θλίψεων καρδίαν. Καλὸν τοίνυν τὸ εἰρημένον. Μνήσθητε· οὐκ 
ἔστι γὰρ ὁ μνημονεύων ἐν τῷ θανάτῳ τῆς ἀπωλείας  Ἰησοῦ Χριστοῦ».

239. Μαρίνῳ πρεσβυτέρῳ, III, 37, PG 79, 404D-405A: «Σὺ μὲν ἀπαιτεῖς καὶ ἐξιχνεύεις διὰ τῆς 
ἀπιστίας τὸν καρπὸν τῶν προσευχῶν τῶν φοβουμένων τὸν Θεόν, εἴτε κληρικῶν, εἴτε 
μοναχῶν, τὸν δὲ Θεὸν οὐκ ἐννοεῖς ζητεῖν σε καὶ ἀπαιτεῖν τὸν καρπὸν τῶν ἑαυτοῦ προ-
σταγμάτων. Σὺ θέλεις ταχὺ ἐπακούεσθαι προσευχόμενος καὶ παρακούεις τῶν τοῦ Θεοῦ 
ἐντολῶν. Ἐὰν ἐπακούσῃς, εἰσακουσθήσῃ. Δέξαι τὸν Θεὸν νομοθετοῦντα καὶ δέχεταί σε 
εὐχόμενον. Ἐὰν δὲ παρακούσῃς, τοῦ Δεσπότου τῶν ὅλων καταφρονῶν, ποιεῖς καὶ τοὺς 
δικαίους παρακουσθῆναι ὑπὲρ σοῦ εὐχομένους».
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τάλληλα μὲ τὴ μνήμη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ φοβερὴ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός 
του νύκτα καὶ ἡμέρα, σφραγίζοντας συχνότερα μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Δεσποτικοῦ 
σταυροῦ τὸ μέτωπο καὶ τὸ στῆθος. Ὁπόταν γίνεται αὐτό, τότε χωρὶς ἀμφι-
βολία λύεται ἡ δύναμη τοῦ ἐχθροῦ καὶ οἱ φοβεροὶ δαίμονες τρομάζουν καὶ 
φεύγουν πανικόβλητοι.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴ μελέτη τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐξα-
φανίζει τὴν ὕλη τῶν φαύλων λογισμῶν καὶ παράγει νοητὴ φωτιά, κατὰ τὸν 
ψαλμόν· « Ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ»240. Τὸ πῦρ αὐτὸ μεταδίδει 
θερμότητα στὸν νοῦ καὶ τὸν συντονίζει στὴν προσευχή, δίνοντας τὴ δυνατό-
τητα στὸν προσευχόμενο νὰ ἀναφέρεται στὸν Θεὸ μὲ σύνεση καὶ προσδοκία 
ἐκπληρώσεως τῶν αἰτημάτων του241.

Ἐκεῖνος γνωρίζει τί χρειαζόμαστε, ἀλλὰ μᾶς παιδεύει μὲ τὴ στάση του 
αὐτή. Πρῶτα γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὸν πόθο μας καὶ νὰ φανεῖ ἡ δική μας προ-
αίρεση.  Ὕστερα γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀνάγκη καὶ τὴ γύμνια μας 
καὶ τέλος γιὰ νὰ μάθουμε νὰ τὸν ζητᾶμε. Γιατὶ ἂν μᾶς δοθεῖ ὁ Θεὸς ἀμέσως, 
προτοῦ ἐμεῖς κάνουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ λέμε καὶ τὰ βιώσαμε, ὅπως εὔκολα τὸν 
κερδίζουμε, ἔτσι εὔκολα θὰ τὸν χάσουμε, διότι δὲν θὰ καταλάβουμε τὴν ἀξία 
ποὺ ἔχει. Ἀκριβῶς λοιπὸν γιὰ νὰ μὴ σκορπίσουμε μέσα στοὺς ἀνέμους τὸν 
Θεόν, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς θέλει νὰ τὸν νιώσουμε προηγουμένως, μὲ αὐτὴ τὴ δυ-
νατὴ ἀγωνία τῆς ἐκ βαθέων κραυγῆς, τὴν ὁποία βγάζουμε242.

240. Ψαλμ. 38, 4.
241. Φιλοχρίστῳ ἐπισκόπῳ, III, 278, PG 79, 521BC: «Εἰ βούλει ἐξαφανίσαι τὰς τῷ ἡγεμονικῷ 

ἐγκαταλειφθείσας κακὰς μνήμας καὶ τὰς προσβολὰς τὰς πολυμόρφους τοῦ δυσμενοῦς, 
τῇ μνήμῃ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ τῇ διαπύρῳ ἐπικλήσει τοῦ σεβασμίου ὀνόματος νύ-
κτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν εὐχερῶς καθοπλίζου, σφραγίζων συχνότερον καὶ μέτωπον καὶ 
στῆθος τῷ σημείῳ τοῦ Δεσποτικοῦ σταυροῦ. Ὁπόταν γὰρ τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ  Χριστοῦ ὀνομάζηται καὶ σφραγὶς τοῦ Κυριακοῦ σταυροῦ ἐπιτίθηται τῇ καρδίᾳ καὶ 
μετώπῳ καὶ τοῖς ἄλλοις μέλεσιν, ἀναμφιβόλως λύεται ἡ τοῦ ἐχθροῦ δύναμις καὶ τρομάσ-
σοντες φεύγουσι ἀφ’ ἡμῶν οἱ πονηροὶ δαίμονες. Ὡσαύτως καὶ ἡ μελέτη τῶν λογίων τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος τὴν τῶν φαύλων λογισμῶν ὕλην ἐξαφανίζει, τὸ νοητὸν ἀπογεννῶσα 
πῦρ, κατὰ τὸ γεγραμμένον, καὶ “ Ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ”, ὅπερ πῦρ διαθερ-
μαῖνον τὸν νοῦν σύντονον τὴν προσευχὴν γενέσθαι παρασκευάζει καὶ μετὰ συνέσεως 
τὰ αἰτήματα αὐτοῦ γνωρίζει πρὸς τὸν Θεόν».

242. Πρβλ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, Σφραγὶς Γνησία, μνημ. ἔργ., σ. 238. «Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ 
φαίνεται ὅτι πάει νὰ φύγει ἡ ὀροφὴ ἀπὸ τὶς φωνὲς τὶς πολλὲς ἢ ὅτι πάει νὰ σχιστεῖ τὸ 
στῆθος σου ὅταν ἀπὸ μέσα βγαίνει μιὰ ἐναγώνια κραυγή. Μὲ τέτοιον τρόπο θὰ ἀκούσει 
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Ἡσυχία φυσικὰ σημαίνει κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ ἀποφυγὴ 
τῆς ἐξωτερικῆς ὁμιλίας243.

Γιὰ τὸν ἱερέα τὸ «ταμιεῖον» του γίνεται οἶκος προσευχῆς, ἕνα ἱερὸ καὶ ἕνας 
τόπος συνάντησης μεταξὺ ἀνθρώπου-Θεοῦ.

Ἡ ἡσυχία μπορεῖ νὰ καταταγεῖ σὲ διάφορα ἐπίπεδα, τὰ ὁποῖα καὶ καθορί-
ζουν τὴ σχέση ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ἱερέας μὲ τὸν κόσμο, τὴν κοινωνία. Μπο-
ρεῖ κανεὶς νὰ βρίσκεται ὁρατὰ καὶ σωματικὰ στὴν ἔρημο ἐν πλήρει ἡσυχίᾳ 
καὶ ὅμως ἡ καρδιά του νὰ βρίσκεται στὸ μέσον τῆς πόλεως. Καὶ ἀντίστροφα, 
κάποιος ποὺ παραμένει στὸ κέντρο τῆς πόλης κατὰ σωματικὸ τρόπο, νὰ εἶναι 
ἕνας ἀληθινὸς ἡσυχαστὴς στὴν καρδιά του. Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι τόσο ἡ γεω-
γραφικὴ θέση τοῦ χριστιανοῦ ἀλλὰ ἡ πνευματική του κατάσταση244.

Πολλοὶ ὑποστήριξαν ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ ἡσυχία δὲν μπο ρεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς 
ἐξωτερικὴ ἐρημία.  Ὅμως αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει γενικὰ μιὰ ἀπόλυτα 
ἀποδεκτὴ ἄποψη.  Ὑπάρχουν ἀφηγήσεις στὰ Ἀποφθέγματα Γερόντων ὅπου 
λαϊκοὶ μὲ πλήρη δραστηριότητα μέσα στὸν κόσμο συγκρίνονται μὲ ἐρημῖτες 
καὶ μοναχούς.  Ἕνας γιατρός, π.χ. στὴν Ἀλεξάνδρεια, θεωρήθηκε πὼς βρίσκε-
ται στὸ ἴδιο πνευματικὸ ἐπίπεδο μὲ αὐτὸ τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου245. Ἀργό-
τερα οἱ ἀθωνίτες Πατέρες εἶχαν τὴν ἴδια στάση περὶ τῶν ἡσυχαστῶν στὸν 
κόσμο. Ἐνδεικτικὰ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης ἀρνήθηκε τὴν κουρὰ σὲ κά-

ὁ Θεός».
243. Μία πρώτη ἀναφορὰ περὶ τῆς ἡσυχίας ὡς μέσου κατανόησης τῆς σχέσεώς μας μὲ τὸν 

Θεὸν ἀπαντᾶται στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως στὴν Ἁγία Γραφή, ὅταν ὁ Θεὸς συνομιλεῖ μὲ 
τὸν Κάϊν γιατὶ δὲν δέχεται τὶς προσφορές του κατὰ τὴ θυσία. Ἡ προτροπὴ τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τὸν Κάϊν εἶναι τό· «ἡσύχασον» (Γεν. 4, 7). Προτροπὴ ἡ ὁποία κατὰ τοὺς ἑρμηνευτὲς 
σημαίνει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ τὴ διακοπὴ τῆς ὁμιλίας.

244. Εἶναι χαρακτηριστικά, γιὰ τὴν ἔννοια τῆς ἡσυχίας, ὅσα ἀναφέρονται στὸν Εὐεργετινὸ 
περὶ ἡσυχίας. Στὸν Δ́  τόμο ἔχει τὸν τίτλο « Ὅτι μέγιστον ἐν ἀρεταῖς τὸ ἡσυχάζειν ἐν 
λόγῳ καὶ μεγάλων ψυχῶν δεόμενον· τίς τε ἡ ἐν λόγῳ ἡσυχία καὶ πῶς κατορθοῦται». Βέ-
βαια ἀναφέρεται στοὺς μοναχοὺς ἀλλὰ δὲν παύει νὰ ἀποτελεῖ κατευθυντήρια διδασκα-
λία γιὰ τὴ δεοντολογία τῆς ἡσυχίας, καὶ στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν, ἰδιαίτερα τῶν κληρικῶν. 
Τὸ γεγονὸς νὰ διατηρεῖ ὁ κληρικὸς τὴ διάνοιά του καὶ τὴν καρδιά του ἀνεπηρέαστη ἀπὸ 
τοὺς περισπασμοὺς τῆς κοσμικῆς συναναστροφῆς εἶναι τὸ σπουδαιότερο μέσο γιὰ νὰ 
ἐπιτύχει τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχία καὶ τὴν ἡρεμία, στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπικοινω-
νία, μὲ καθαρὴ προσευχή, μὲ τὸν Θεόν. Εὐργετινός, τόμος Δ́   Ὑπόθεσις Ε΄, Ἀθῆναι 61980,  
σσ. 87-135.

245. ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΕΛΕΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων Γερόντων, Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἀντω-
νίου, κδ́ , PG 65, 84B.
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ποιον ἀπὸ τοὺς μαθητές του καὶ τὸν ἔστειλε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος στὴ Θεσσα-
λονίκη γιὰ νὰ γίνει ὁδηγὸς καὶ πρότυπο σ’ ἕνα κύκλο λαϊκῶν246. Αὐτὸ δεικνύ-
ει ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος δὲν ἔβλεπε ἀντίφαση ἀνάμεσα στοὺς λεγομένους 
«ἀστικούς» ἡσυχαστὲς καὶ σὲ αὐτοὺς τῆς ἐρήμου. Ἐπίσης ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
Παλαμᾶς ὑποστηρίζει ὅτι τὸ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου ἐφαρμόζεται χωρὶς ἐξαίρεση σ’ ὅλους τοὺς χριστιανούς247. Κριτήριο 
δὲν εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ κατάσταση ἀλλὰ ἡ ἐσωτερικὴ πραγματικότητα. Ὅπως 
μπορεῖ νὰ ζεῖ κανεὶς στὴν πόλη ὡς ἡσυχαστής, ἔτσι ὑπάρχουν ἄλλοι, ποὺ ἂν 
καὶ πρέπει νὰ ὁμιλοῦν συνεχῶς, ὅμως παραμένουν σὲ ἐσωτερικὴ σιωπή.

5.  Ἡ κατάσταση τῆς ψυχῆς καὶ ἡ συνεχὴς πνευματικὴ βελτίωση τοῦ κληρικοῦ

Οἶκος ψυχῆς ὀνομάζεται ἡ κατάσταση κάθε προσώπου ἀνάλογα μὲ τὴ δια-
γωγή του. Ὑπάρχει οἶκος  δικαιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης, ὅπως καὶ ἐξ 
ἀντιθέτου, οἶκος ἀδικίας, δειλίας, πορνείας.  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα ὁ 
κληρικὸς ἀφήσει τὸν ἑαυτόν του χωρὶς ἔλεγχο καὶ χωρὶς νήψη, τότε σκοτίζε-
ται καὶ γεμίζει ἡ ψυχή του μὲ κάθε ἀνοσιούργημα καὶ παρακοὴ στὸν νόμο τοῦ 
Θεοῦ. «Ἐπληρώθησαν οἱ ἐσκοτισμένοι τῆς γῆς οἴκων ἀνομιῶν»248. Ἡ ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ παρομοιασθεῖ μὲ ἀγρό. Ὅταν μέσα της δεχτεῖ τὴ σπορὰ 

246. Βίος ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, Νέον Ἐκλόγιον, ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, ἐκδ. 
Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1974, σ. 298.

247. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Γρηγόριον, 
ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης τὸν Παλαμᾶν, PG 151, 573CD: «... ὡς πάντα τὸν ἀπὸ Χρι-
στοῦ καλούμενον, ὁποίου ποτ’ ἂν εἴη τάγματος, τὴν ἀδιάλειπτον ἀσκεῖν δεῖ προσευχὴν 
κατά γε τὴν ἀποστολικὴν παραίνεσιν, “Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι”, κοινῇ τὴν  Ἐκκλη-
σίαν διδάσκουσαν· ... Χρὴ καὶ ἡμᾶς πειθομένους τοῖς προρρηθεῖσι, μὴ τοὺς ἔξω κόσμου 
καὶ μοναστὰς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ σοφοὺς καὶ ἰδιῶτας 
καὶ πάντας ὁμοῦ ταὐτὰ διδάσκειν ὡσαύτως καὶ πρὸς αὐτὸ τοῦτ’ ἐνάγειν πάσῃ σπουδῇ». 
Ἐπίσης εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἁγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης· « Ἐπεὶ δὲ 
τοῦτο τὸ ἔργον ὑπὲρ τοὺς ὄντας ἐστὶ τῷ βίῳ, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐν μέσῳ ὄντας θορύβων 
μοναχούς, κἂν ὡρισμένον εἶναι δεῖ ἐν ἑκάστῳ τὸ περὶ τούτου· καὶ πάντας ὑποτύπωσιν 
ἔχειν ταύτην τὴν προσευχὴν ἐνεργεῖν κατὰ δύναμιν, καὶ ἱερωμένους, μονάζοντάς τε καὶ 
λαϊκούς». Διάλογος, κεφ. ΣϞΖ΄. PG 155, 548BC. Περισσότερα περὶ τοῦ ζητήματος τῆς 
κοινῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου πρὸς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, μοναχοὺς ἢ ἰδιῶτες, 
περὶ τῆς προσευχῆς βλέπε· Ἀρχιμ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ, Ἡ Νοερὰ Προσευχή, ἔκφραση 
ἀληθοῦς λατρείας Θεοῦ, καὶ εἰδικὰ στὸ κεφάλαιο· « Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ νοερὰ προ-
σευχή», ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 179-210.

248. Ψαλμ. 73, 20.
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τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος, ποὺ εἶναι «χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστό-
της, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια»249, τότε μπορεῖ νὰ καρποφορή-
σει «ἑκατόν, ἑξήκοντα καὶ τριάκοντα»250.

Ὅταν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνισχύσει τὸν ἄνθρωπο, στὸν ἀγώνα ποὺ κάνει 
ἡ ψυχὴ μὲ προσευχὴ καὶ ἐλπίδα, τότε γίνεται ἀγαθὴ γῆ ποὺ βλαστάνει τοὺς 
καρποὺς τῆς σωφροσύνης. Ὁ ψαλμικὸς λόγος εἶναι καίριος καὶ ἐκφραστικός· 
«Ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλε καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν, καὶ 
γὰρ ὁ Κύριος δώσει χρηστότητα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς»251. 

Ὅποιος βαδίζει μὲ σταθερότητα τὴ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τοῦ παρό-
ντος βίου αὐτὸς ἀποκτᾶ στιβαρὴ καὶ σταθερὴ ψυχή. Αὐτὸ εἶναι καὶ μία ἐπι-
βράβευση ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν ψυχὴ ποὺ ἀγωνίζεται καὶ δὲν ἐκπίπτει252.

Ὁ ποιμένας δὲν πρέπει νὰ ἀποκάμνει καὶ νὰ στενοχωρεῖται ἀπὸ τὴν ἐμμονὴ 
ποὺ ἀπαιτεῖται στὸν ἀγώνα. Χρειάζεται νὰ διατηρεῖ ἀδιάπτωτο τὸ ἀνδρεῖο καὶ 
γενναῖο φρόνημα. Ὁ ἀνδρεῖος καὶ δυνατός, ἔστω καὶ ἂν τραυματισθεῖ στὴ 
μάχη, συνεχίζοντας τὸν ἀγώνα του μπορεῖ νὰ νικήσει253.

Γιὰ νὰ ἐπιτύχει νὰ μειώσει κάποιος καὶ νὰ καταργήσει τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὶς 
πυρώσεις τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, ἀπαιτεῖται ἀγωνιστικὴ κακοπάθεια, αὐτὸ 
ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει σωματικὴ γυμνασία. «Γύμναζε δὲ σεαυτὸν 
πρὸς εὐσέβειαν, ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δέ 
γε εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστι»254. Αὐτὴ ὁδηγεῖ στὸ νὰ μπορέσει κα-
νεὶς νὰ ἐξαφανίσει μονίμως τὶς ἐμπαθεῖς ἐνθυμήσεις μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ ἀποκτήσει καθαρὸ καὶ στέρεο νοῦ255.

249. Γαλ. 5, 22.
250. Ματθ. 13, 8, 23.
251. Ψαλμ. 84, 12.
252. Φίληκι πρεσβυτέρῳ, I, 302, PG 79, 192D: «Στιβαρῶν καὶ στεῤῥῶν ὑπάρχει ψυχῶν, τὸ διὰ 

πολλῶν θλίψεων βαδίζειν τὴν τοῦ παρόντος αἰῶνος ὁδόν. Οὕτω γὰρ ὁ Κύριος κέχρηται 
τῇ εὐτονούσῃ ψυχῇ».

253. Ὑπαφλώρῳ διακόνῳ, Ι, 151, PG 79, 145B: «Μὴ ἀθυμήσῃς, ἀλλ’ ἀνδρίζου γενναίῳ φρονή-
ματι. Ὁ γὰρ ἀνδρεῖος, κἂν ἐν τραύμασι γένηται, πάντως νικήσει καὶ τραυματίας μαχόμε-
νος».

254. Ά  Τιμ. 4, 7-8.
255. Βεβιανῷ ἐπισκόπῳ, II, 256, PG 79, 332B: «Τὸ περικόψαι διὰ κακοπαθείας καὶ καταργῆσαι 

τὸν οἶστρον καὶ τὰς ἐν τῷ σώματι φλεγμαινούσας ἡδονάς, τοῦτό φησιν ὁ θεῖος Ἀπό-
στολος σωματικὴν γυμνασίαν. “ Ἡ δέ γε εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν”, αὕτη δ’ 
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Σὲ ἐκείνους, ποὺ μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δωρεὰ τῆς ἀπαθείας 
ἐπιδεικνύονται ἢ ὑπερηφανεύονται, ὁ Θεὸς δίδει μεγάλες ἀτιμίες καὶ ἐντρο-
πές. Ἐπειδὴ μὲ ἀπροσεξία καὶ χωρὶς διάκριση δημιουργοῦν πληθωρικὲς σχέ-
σεις, φυσιοῦνται ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη εὐχαρίστηση καὶ κυριεύονται ἀπὸ λογι-
σμοὺς θυμοῦ, ἀθυμίας καὶ ἐπιθυμίας256.

Γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ ἀγωνιζόμενος στὴν ἐμπειρία καὶ τὴ συνειδητοποίηση τῆς 
καταστάσεως τῆς ἀρετῆς, ἀπαιτεῖται συνέχεια καὶ σταθερότητα στὸν ἀγώ-
να. Ὅταν κανεὶς μπορέσει νὰ παραμείνει γιὰ δύο μῆνες στὴν προσευχή, τὴν 
ἡσυχία καὶ τὴ νηστεία, τότε ἴσως θὰ κατορθώσει ἁπλῶς νὰ ἐγγίσει τὴν ἄκρη 
τοῦ νυχιοῦ ἢ θὰ μπορέσει μόλις νὰ ἀντιληφθεῖ τί σημαίνει ἐπίπονος ἀγώνας 
κάθαρσης καὶ πολύμοχθος βίος ἐκείνων, ποὺ σὲ ὁλόκληρη τὴ ζωή τους προ-
σκαρτεροῦν στὸν κανόνα τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν 
ἀναμαρτησία257.

Δὲν εἶναι δίκαιο νὰ παραλύουν οἱ δυνάμεις τῆς ψυ χῆς, ὅταν ὑπάρχει πόλε-
μος πειρασμῶν, ἀλλὰ μᾶλλον πρέπει ὁ ἀγωνιστὴς ποιμένας νὰ παίρνει θάρ-
ρος ἀκούγοντας τὸν προφήτη· «ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παρα-
λελυμένα»258. Καὶ ἂν ἀκόμη μὲ τὸ πλῆθος τῶν πειρασμῶν μουδιάζει ἡ ψυχή, 
καθόλου δὲν θὰ πρέ πει νὰ δειλιάζει, γιατὶ ὁ Κύριος γίνεται παρηγορία μὲ τὴν 
πρόνοιά του πρὸς τοὺς ὀλιγοψύχους. «Διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου 
τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην καὶ 
εἰρήνην ψυχῆς, εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν 
τοῦτον»259.

ἂν εἴη τὸ δυνηθῆναι, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, τὰς ἐμπαθεῖς ἐξαφανίσαι εἰς τὸ παντελὲς 
μνήμας καὶ βεβαίαν λοιπὸν καθαρότητα κτήσασθαι διανοίας».

256. Πελεγρίνῳ πρεσβυτέρῳ, III, 250, PG 79, 504CD: «Ἀληθῶς μεγάλας ἀτιμίας καὶ αἰσχύ-
νας μετὰ τὸ τιμηθῆναι ὁ Θεὸς τοῖς φιλενδείκταις εἴωθεν ἐπιφέρειν· ἐκ γὰρ τοῦ πολλὰς 
καὶ ἀδιακρίτους καὶ ἀφυλάκτους τὰς ἐντεύξεις ποιεῖσθαι καὶ πτεροῦσθαι τῇ προσκαίρῳ 
τερπνότητι συμβαίνει τὸ ἐπὶ πολὺ ἁλίσκεσθαι τοῖς λογισμοῖς τοῦ θυμοῦ, τῆς ἀθυμίας καὶ 
τῆς ἐπιθυμίας».

257. Ἰλαρίῳ πρεσβυτέρῳ, Ι, 281, ΡG 79, 185Β: « Ὅταν δυνηθῇς δύο μῆνας εὐχῇ καὶ τῇ ἡσυχίᾳ 
προσκαρτερῆσαι, τότε κἂν ὄνυχά πού τινα ἢ φαντασίαν μικράν τινα ἐν νῷ λαβεῖν δυ-
νήσῃ τῆς ἐπιπόνου τληπαθείας καὶ τῆς πολυμόχθου διαγωγῆς, τῶν διὰ πάσης τῆς ζωῆς 
προσανεχόντων τῷ μονήρει κανόνι καὶ τῇ ἀκτυπησίᾳ».

258. Ἠσ. 35, 3-4.
259. Ἀγαθίῳ διακόνῳ, III, 215, 216, PG 79, 481BC: «Οὐ δίκαιον τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς πα-
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Γιὰ νὰ βγεῖ κανεὶς ὑπεράνω τῆς δυσθυμίας ποὺ μὲ πονηρὸ τρόπο τὰ πονηρὰ 
καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα σπέρνουν στὴν ψυχή, προκειμένου νὰ τὴν παραλύ-
σουν καὶ νὰ τὴν γκρεμίσουν, ἐνῶ προσπαθεῖ νὰ σταθεῖ ὄρθια, πρέπει νὰ πα-
ρηγορεῖ τὸν ἑαυτόν του μὲ τὰ λόγια τοῦ ἀπ. Παύλου· «ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυ-
τοὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ 
ἐξ ὑμῶν τις ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας»260. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀγωνίζεται 
χωρὶς τεμπελιὰ καὶ δυσθυμία, γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀνάπαυσή της τελικὰ στὸν 
Κύριο. «Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ».  
« Ὑπόμεινον τὸν Κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ»261.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνει τὶς ἀφορμὲς τῆς ἔχθρας καὶ τῆς φοβίας, 
δηλαδὴ τὴν ἁμαρτία, τότε τὰ ἐντὸς τῆς ψυχῆς του ἄγρια θηρία (τὰ πάθη) θὰ 
ἡμερέψουν καὶ θὰ κοιμηθεῖ στὸ ὕπαιθρο χωρὶς νὰ φοβᾶται· «ὅταν δῶ τοῖς 
ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον». Δηλαδὴ κατὰ κάποιον τρόπο θὰ νεκρωθοῦν τὰ θε-
ομισὴ πάθη καὶ δὲν θὰ φοβᾶται ἡ ψυχὴ τίποτε262.

Ἐὰν μποροῦν ἡ κακία, ἡ αἰσχρὴ ἐπιθυμία, ὁ θυμὸς ἢ ἡ φιλαργυρία νὰ ἑλκύ-
ουν καὶ νὰ φέρνουν πρὸς τὸ μέρος τους τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ σώμα-

ραλύειν κατὰ τὴν ἀκμὴν τῶν προσβολῶν, παραθαρσύνεσθαι δὲ μᾶλλον ἐν τῷ ἀκούειν 
θεόθεν· “Ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα. Ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε”. 
Ἐγὼ γάρ εἰμι μεθ’ ὑμῶν ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, οὐκ ἐάσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἐλεύ-
σομαι πρὸς ὑμᾶς ἀγωνιῶντας. Κἂν τῷ πλήθει τῶν πειρασμῶν τὴν ψυχὴν ἀπενάρκησας, 
οὐδὲν ἧττον καὶ πάλιν παρακαλεῖ ὁ Δεσποτικὸς λόγος φάσκων· Γενέσθω παράκλησις 
τοῖς ὀλιγοψύχοις τῇ προνοίᾳ· ἐγὼ γὰρ ὑπισχνοῦμαι ὁ ἀψευδὴς Κύριος, μετὰ τοσαύτην 
συμφορὰν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ πόρθησιν, ὅτι “ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη 
ὑπὲρ τὴν πρώτην”». Πρβλ. καὶ Ἀγγαίου 2, 9.

260. Ἐβρ. 3, 13.
261. Πολυχρονίῳ πρεσβυτέρῳ, III, 142, PG 79, 449C: «Διατί γὰρ καὶ ἀκηδιῶμεν, ἢ ἀθυμοῦμεν, 

τοῦ Κυρίου σαφῶς κατεπαγγειλαμένου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ· “Μετὰ τὸ ὑψωθῆναι, πάντας 
πρὸς ἑαυτὸν ἑλκῦσαι”, καὶ τοῦ προφήτου διισχυριζομένου καὶ παραθαρσύνοντος ἕκα-
στον ἐν τῷ λέγειν, “ Ὑπόμεινον τὸν Κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ ὑψώσει σε 
τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν ἄνω βασιλείαν”; Ὅθεν ταῦτα ἐννοοῦντες οὐκ ἀπογνωσό-
μεθα τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας. “Δουλεύσωμεν δὲ τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιασώμεθα 
αὐτῷ ἐν τρόμῳ” καὶ εὐλαβείᾳ πολλῇ, μήτε τῷ ἀπελπισμῷ, μήτε καταφρονήσει, ἢ ὑπερο-
ψίᾳ πειθόμενοι πώποτε». Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 2, 11· 36, 34.

262. Χρυσάνθῳ ἀναγνώστῃ, III, 93, PG 79, 429A: «Τὰς ἀφορ μὰς τῆς ἔχθρας ἐξόρισον καὶ ἰδοὺ 
θῆρες ἄγριοι παρὰ σοῦ εἰρηνεύσουσι καὶ κοιμηθήσῃ ὑπὸ τὴν ἄμπελόν σου, “ὅταν δῷ τοῖς 
ἀγαπητοῖς ὕπνον” τινὰ νεκρωτικὸν τῶν θεοστυγῶν παθῶν καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν». 
Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 126, 3.
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τος, πολὺ περισσότερο ἡ ἀγάπη τῆς κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίας ἔχει τὴ δύναμη 
καὶ τὴ χάρη νὰ προετοιμάσει τὸν νοῦ ὄχι μόνον νὰ ἀρνηθεῖ τὰ αἰσθητά, ἀλλὰ 
καὶ τὶς ἴδιες τὶς αἰσθήσεις, καὶ νὰ τὸν ὑψώσει στὴν ἀδολεσχία τῶν ὑπεραι-
σθητῶν καὶ τῶν οὐρανίων263.

Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ παρομοιασθεῖ μὲ τὸ θαλασσινὸ νερό, 
τὸ ὁποῖο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀνεβαίνει στὰ νέφη ἀφήνοντας πίσω του 
τὴν ἁλμύρα καὶ ἀλλάζοντας μορφὴ ἀπὸ ἁλμυρὸ σὲ γλυκό. Κατὰ τὸν ἴδιο τρό-
πο μπορεῖ ἡ ψυχὴ μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ γίνει ἀγαθή, ἐγκαταλείποντας 
κάθε ἁλμυρότητα ποὺ προξενεῖ ἡ ἁμαρτία καὶ ἀπομακρύνοντας τοὺς φοβε-
ροὺς δαίμονες ποὺ ζητοῦν νὰ τὴν καταπίουν στὰ βάθη τῆς ἀβύσσου· «μα-
κρυνθήσονται ἀπὸ σοῦ οἱ καταπίνοντές σε»264. Τότε ἡ ψυχὴ ἀποκτᾶ ἐλευθερία 
ἀπὸ τὴ βαρύτητα τῆς ἁμαρτίας καὶ εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀναχώρησή της πρὸς 
τὴν αἰωνιότητα· «ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς 
ἀέρα καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα»265. Τότε πλέον δὲν διανοεῖται νὰ 
ἀπομακρυνθεῖ ἢ νὰ ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Δεσπότη καὶ ποιμένα. Δὲν 
ἐπιτρέπει στὸ ἑξῆς τὴν ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας καὶ ἀκολουθεῖ τὴν 
ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ στὴν αἰωνιότητα, θέτοντας ἑαυτὴν ὑπὸ τὴν πρόνοια, 
τὴν καθοδήγηση καὶ τὴ θεϊκὴ κηδεμονία266.

263. Κωμασίῳ πρεσβυτέρῳ, II, 257, PG 79, 332BC: «Εἰ ὁ λογισμὸς τοῦ θυμοῦ, ἢ τῆς αἰσχρᾶς 
ἐπιθυμίας, ἢ τῆς φιλαργυρίας πρὸς ἑαυτὸν πάντα νεύει τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς καὶ 
τοῦ σώματος, πόσῳ μᾶλλον ὁ ἔρως τῆς κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίας ἀποτάξασθαι παρα-
σκευάσει τὸν νοῦν, οὐ μόνον τοῖς αἰσθητοῖς, ἀλλὰ καὶ αὐταῖς ταῖς αἰσθήσεσι, μετάρσιον 
ἁρπάζων αὐτὸν καὶ τῇ τῶν οὐρανίων προσασχολῶν θεωρίᾳ».

264. Ἠσ. 49, 19.
265. Ά  Θεσσ. 4, 17.
266. Πολυχρονίῳ πρεσβυτέρῳ, III, 142, PG 79, 449AB: « Ὕδατα πολλὰ εἰς ὕψος νέφεσι κου-

φιζόμενα, ὕδατά φημι τὰ θαλάττια, τῇ τοῦ Θεοῦ κελεύσει, τὸ ἁλμυρὸν ἀποτίθενται καὶ 
γλυκέα γίνεται. Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς, τῇ τοῦ Θεοῦ βουλήσει καὶ δυνάμει, ἀγαθοὶ κουφιζό-
μενοί ποτε γενησόμεθα καὶ πάσης τῆς κατὰ τὴν ἁμαρτίαν ἁλμυρότητος ἀλλότριοι, ὅταν 
οἱ καταπίνοντες ἡμᾶς, ἀφ’ ἡμῶν μακρυνθῶσι κατὰ τὴν προφητείαν. Ἁρπαγησόμεθα γὰρ 
ἐν νεφέλαις νοηταῖς εἰς τὸν μυστικὸν ἀέρα καὶ οὕτως λοιπὸν πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμε-
θα, μηκέτι ἀνεχόμενοι ἀφίστασθαι, ἢ ἀπονεύειν τοῦ ποθεινοῦ καὶ ἀληθῶς Δεσπότου καὶ 
ποιμένος, μηδὲ ἀποπλανᾶσθαι τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος, ἀλλ’ ἕπεσθαι αὐτῷ διὰ πάσης τῆς 
αἰωνίου ζωῆς καὶ ὑπ’ αὐτῷ τάττεσθαι καὶ νέμεσθαι εἰσαεί.  Ὥστε παρακαλῶμεν ἑαυτοὺς 
καὶ παρακαλώμεθα ἐν τοῖς λόγοις τούτοις, ὡς γράφει Παῦλος ὁ θεῖος ἀπόστολος, καὶ πά-
ντως ἐπάνω φανείημεν τῆς δυσθυμίας, τῆς δολουργῶς ἀπὸ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων 
ἡμῖν ὑποσπειρομένης, πρὸς τὸ παραλῦσαι ἡμῶν καὶ ἐκνευρίσαι τὴν δικαίαν ἀνάτασιν».
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Ἡ μετάνοια ὡς θεραπεία καὶ ἀποκατάσταση

Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν κακὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας του, ἤδη εὑρισκόμενος 
στὸν παράδεισο, ἐξέπεσε τῆς μακαριότητος καὶ βυθίστηκε στὶς συνέπειες τῆς 
ἁμαρτίας. Ἐξώσθηκε ἀπὸ τὴ γῆ τῆς Ἐδὲμ καὶ ἀφέθηκε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς 
συνέπειες τῆς φθορᾶς, τὰ δεινὰ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς267.

Ἡ ψυχὴ ποὺ θὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ διαχέεται καὶ διασκορπίζεται σὲ 
κάθε γένος καὶ εἶδος ἁμαρτίας καὶ καταντάει ἔρημη χωρὶς καμία παρηγορία268. 
Ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος, ὅταν φτάσει ἐξαιτίας τῆς πλάνης τῆς ἁμαρτίας στὸ 
ἔσχατο σημεῖο κατάπτωσης καὶ ἀντιμετωπίζει τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας, 
τότε ὁδηγεῖται στὴ συνειδητοποίηση τῆς κατάστασής του καὶ ἀναζητᾶ τὴν 
ἐπιστροφή. Μὲ τὴν ἀνάνηψη αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος γυρίζει στὸ κατὰ φύσιν καλὸ 
καὶ καθίσταται δεκτικὸς τῆς θεϊκῆς συμπαραστάσεως καὶ ἀποκαταστάσεως: 
«διασκορπιῶ σε ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ διασπερῶ σε ἐν ταῖς χώραις καὶ ἐκλείψει 
ἡ ἀκαθαρσία σου ἐκ σοῦ καὶ κατακληρονομήσω ἐν σοὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν 
ἐθνῶν καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος»269. 

Ἡ μετάνοια ἐπαναφέρει στὴ ζωὴ ἐκεῖνον ποὺ νεκρώθηκε ἀπὸ τὴν ἁμαρ-
τία. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔφερε τὸ τρόπαιο τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, 
γεγονὸς ποὺ γίνεται ἐμφανὲς ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωή. Ὁ μετανοῶν ἀποκαθί-
σταται ὡς υἱὸς τῆς βασιλείας καὶ προγεύεται τὰ ἀγαθὰ τῆς παλιγγενεσίας270. 
Ὅποιος μπορέσει νὰ αἰσθανθεῖ στὴν ψυχή του τὴν εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, θὰ ἀνακαινίζεται, θὰ ἐνδυναμώνεται καὶ θὰ ἀναζωπυρώνεται ὁ πνευ-

267. Γέν. 3, 16-20: «πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου· ἐν λύπαις τέξῃ 
τέκνα,  ... ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φαγῇ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας 
τῆς ζωῆς σου ... ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου». Φλωρεντίῳ διακόνῳ, 
IV, 8, 9, PG 79, 553C: «Ψυχὴ ἐγκαταλειφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διαχεῖται καὶ διασκορπί-
ζεται εἰς πᾶν ἁμαρτημάτων εἶδος καὶ γένος. Διό φησιν ὁ Κύριος, ὅτι “Διασκορπιῶ σε ἐν 
ταῖς χώραις καὶ διασπερῶ σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν”.  Ὅταν μετὰ τὴν εἰς τὸ χεῖρον μετάπτωσιν 
[ὁ] ἄνθρωπος πλανηθῇ καὶ χειμασθῇ καὶ κλυδωνισθῇ, εἶθ’ ὕστερον συναισθόμενος καὶ 
ἀνανήψας ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν παλινδρομήσει καλόν, τότε λέγει ὁ Θεός, ὅτι “ Ἐκλείψει ἡ 
ἀκαθαρσία σου καὶ κατακληρονομήσω ἐν σοὶ καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος”».

268. Πρβλ. Λουκ. 15, 13-16.
269. Ἰεζεκ. 22, 15-16.
270. Εὐρυκλεῖ πρεσβυτέρῳ, Ι, 274, PG 79, 184A: « Ἡ μετάνοια ζωοποιεῖ τὸν τοῖς παραπτώμασι 

νεκρωθέντα· αὕτη γὰρ γνώρισμα ὑπάρχει τῆς παλιγγενεσίας, τρόπαιον δὲ ἀναστάσεως, 
ἐντεῦθεν ἤδη ὀφθαλμοῖς βλεπομένης».
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ματικός του κόσμος, καθ᾿ ὃν τρόπον ἐπὶ τῶν σωμάτων συντελεῖται μὲ τὴν 
ἀνάσταση ἐκ τῶν νεκρῶν. Αὐτὴ ἡ παλιγγενεσία τοῦ πνευματικοῦ ἔσω κόσμου 
προκαλεῖ τὸν θαυμασμὸ σ’ αὐτὸν ποὺ τὴ βιώνει καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον 
ἀναλογίζεται μὲ ἀπορία ἀπὸ ποιὰ κατάσταση τὸν ἐξέβαλε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ 
καὶ σὲ ποιὰ τὸν μετέθεσε. «Ἐξήγειράς μου τὴν πνοὴν καὶ παρακληθεὶς ἔζησα 
εἴλου γάρ μου τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ ἀπόληται καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας 
τὰς ἁμαρτίας»271. Τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας ὄχι μόνον εἶναι δυσώδη καὶ ἄκαρπα, 
ἀλλὰ καὶ νεκρά.  Ὅταν ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀνακαινίζεται καὶ γίνεται κα-
θαρή, τότε καὶ ἡ ψυχὴ του ἀπαλλάσσεται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς ἐνθυμήσεις καὶ τὶς 
ἀναπαραστάσεις τῆς ἁμαρτίας272.

Τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας παρομοιάζεται μὲ τὴ διαδικασία ἐλέγχου τῆς 
θεραπείας τῶν λεπρῶν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Αὐτὴ τὴ διαδικασία τῆς δια-
πιστώσεως τῆς σωματικῆς καθαρότητος ἀπὸ τὴ λέπρα ὁ ἀββᾶς Νεῖλος τὴ 
συσχετίζει μὲ τὴ διαδικασία τοῦ καθαρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν πνευματικὴ 
λέπρα. Ἡ κάθαρση αὐτὴ συντελεῖται στὴν Ἐκκλησία διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς 
ἐξομολογήσεως. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου προτείνει στὸν ἀναγνώστη Παῦλο: 
«Ἀποκάλυψον πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ’ αὐτὸν καὶ αὐτὸς 
ποιήσει. Δεῖξον αὐτῷ τὸν σὸν ἐπίμωμον βίον· ἐπίδειξον, ὁ λεπρός, τῷ ἀρχιερεῖ 
τῷ μεγάλῳ τὰ στίγματα τῆς ψυχῆς καὶ ἔλπισον ἐπ’ αὐτὸν καὶ αὐτὸς ποιήσει 
τὸν ῥυπαρὸν καθαρὸν καὶ τὸν κύνα γνήσιον τέκνον δείξει καὶ πρᾶον τὸν χο-
λικόν, καρτερικὸν τὸν ἀνυπομόνητον· ἀποκαταστήσει δέ σου τὸν νοῦν κα-
θαρὸν σπιλωμάτων»273.

Ἡ τυπολογία τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας ἐκφράζεται κατὰ τὸν Νεῖλο, 
διὰ τοῦ παραδείγματος τοῦ  Ἰώβ.  Ὅπως ὁ  Ἰὼβ ξύνοντας τὶς πληγὲς ἀποδίωκε 
τὴ δυστυχία τῶν τραυμάτων, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὁ μετανοῶν  κατὰ τὴν 

271. Ἠσ. 38, 16-17.
272. Φιλαγρίῳ ἀναγνώστῃ, I, 175, 176 PG 79, 152AB: «Εἴ τις δυνηθείη κατὰ ψυχὴν ὀσφραν-

θῆναι τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος εὐωδίας, ἀναζωπυρωθήσεται τὴν ἕξιν ὥσπερ ἐκ νεκρῶν 
ἐγερθεὶς καὶ ἀποθαυμάσεται, ἐκ ποίας καταστάσεως εἰς ποίαν μετετέθη καὶ τὸ τοῦ  Ἐζε-
κίου ἀναφωνήσει· “ Ἐξήγειράς μου τὴν ζωὴν καὶ παρακληθεὶς ἔζησα καὶ ἀπέῤῥιψας ὀπί-
σω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου”, ὅπως μηκέτι φαντάζωμαι τὰ τῶν πταισμάτων εἴδωλα, 
καθαρὰν καρδίαν κτησάμενος τοῦ λοιποῦ. Οὐ μόνον δυσώδη καὶ ἄκαρπα, ἀλλὰ γὰρ καὶ 
νεκρὰ κλητέον τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας».

273. Παύλῳ ἀναγνώστῃ, III, 200, PG 79, 476C.
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ὥρα τοῦ μυστηρίου, ἐξομολογούμενος τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας καὶ τὶς πράξεις 
του, ἀποδιώκει τὸν πνευματικὸ ρύπο ποὺ εἶναι φωλιασμένος μέσα του. Ἐὰν ὁ 
Ἰὼβ ἐνεργοῦσε κατὰ τὰ φαινόμενα, ὁ μετανοῶν ἐνεργεῖ κατὰ τὰ κρυπτόμενα 
προκαλώντας ἀνεπανάληπτη χαρὰ στοὺς χοροὺς τῶν ἀγγέλων.

Διότι οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ χαίρονται, ὅταν μετανοοῦμε καὶ ἐπιστρέφουμε 
στὴ σωτηρία, ἀλλὰ λυποῦνται βαθύτατα καὶ στενάζουν, ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
γίνονται ἐκούσια δοῦλοι τῶν δαιμόνων διὰ τῆς ἁμαρτίας274.

Οἱ δαίμονες ἀντιθέτως ἱκανοποιοῦν τὴ μανία τους καὶ ἀγάλλονται ὅταν 
στὴν ψυχὴ ἐπικρατήσουν οἱ φιλάμαρτοι λογισμοὶ καὶ τὸ νέφος τῶν ἀκαθάρ-
των πράξεων. Ἐξ ἀντιθέτου, ὅταν ἡ ψυχὴ μετανοήσει, συνέλθει καὶ ἐπιστρέ-
ψει πρὸς τὸν Θεόν, τότε ἀμέσως οἱ ἀντίμαχοι δαίμονες θρηνοῦν, κόπτωνται 
καὶ λυποῦνται ἀφόρητα. Ὁ προφητικὸς λόγος εἶναι χαρακτηριστικός· «Ὥσπερ 
γὰρ ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει καὶ εὐφράνθη ἐπὶ τῷ πτώματί σου, οὕτως λυπηθή-
σεται ἐπὶ τῇ ἑαυτῆς ἐρημίᾳ καὶ περιελῶ αὐτῆς τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας 
καὶ τὸ ἀγαυρίαμα αὐτῆς ἔστε εἰς πένθος»275.

Ἡ κατάσταση τῆς ἀναμαρτησίας καὶ τῆς καθαρότητος εἶναι ἡ καλύτερη 
ἐπιβεβαίωση γιὰ τὴν ἐπιτυχία ἑνὸς κληρικοῦ στὸ ἔργο του. Γι’ αὐτὸ οἱ ἅγιοι 
ἐπέμεναν διὰ πολλῶν συστάσεων καὶ παροτρύνσεων πρὸς τὰ πνευματικά 
τους τέκνα νὰ διαφυλάξουν μὲ κάθε τρόπο τὴν πνευματικὴ καθαρότητα. 
«Καλὸν ὑπῆρχε μηδὲ ὅλως μολῦναι τὸν ἄσπιλον χιτῶνα. Καλὸν ὑπῆρχε μὴ 
ζοφῶσαι τὸ φέγγος. Καλὸν ὑπῆρχεν ἀτραυμάτιστον μένειν καὶ μὴ χρῄζειν 

274. Ἀριστοβούλῳ ἐπισκόπῳ, IV, 13, PG 79, 556BC: «Μιμοῦ τὸν μέγαν Ἰὼβ ἐπιξέοντα τὸν 
ἰχῶρα καὶ τοὺς σκώληκας τῶν τραυμάτων ἀπομυσαττόμενον καὶ ἀποκάθαρον πᾶσαν 
φροντίδα τοῦ παρόντος αἰῶνος ἀποτιθέμενος τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ τὰς γηΐνας 
ἡδονὰς δίκην σκωλήκων ἐμφωλευούσας σοι. Εἰ γὰρ Ἰὼβ κατὰ τὸ φαινόμενον, ὀφείλεις 
σὺ κατὰ τὸ κρυπτόμενον διαθλῆσαι, διαγωνίσασθαι, ἵνα τὸν χορὸν τῶν ἀγγέλων χαρο-
ποιήσῃς. Ὥσπερ δὲ χαίρουσιν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ μετανοούντων ἡμῶν καὶ ἐπιστρεφό-
ντων πρὸς τὴν σωτηρίαν· οὕτω πάλιν λυποῦνται καὶ στενάζουσιν, ὅταν νοήσωσιν ἡμᾶς 
τοῖς δαίμοσιν ἑκουσίως διὰ τῆς ἁμαρτίας δουλεύοντας».

275. Φωκᾷ ἀναγνώστῃ, III, 302, PG 79, 532CD:  «Ἀγαλλίαμα ὑπάρ χουσι τῆς δαιμόνων μανίας 
οἱ φιλαμαρτήμονες ἡμῶν  λογισμοὶ καὶ ὁ ἐσμὸς τῶν ἀκαθάρτων πράξεων. Ἀλλ’ ὅμως 
ὅταν δυνηθῶμεν ἀνανῆψαι καὶ πρὸς Χριστὸν ἐπιστρέψαι τὸν φιλάνθρωπον, εὐθέως οἱ 
δυσμενεῖς πρὸς ὀδυρμοὺς καὶ κοπετὸν τρέπονται καὶ λύπην ἀφόρητον.  Ὅθεν φησὶ Βα-
ροὺχ περὶ τῆς τούτων κακίας, ὅτι “ Ὥσπερ ἐχάρη καὶ εὐφράνθη ἐπὶ τῷ πτώματί σου, 
οὕτως λυπηθήσεται ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ ἐρημώσει· καὶ περιελῶ αὐτῆς τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυ-
οχλίας καὶ τὸ γαυρίαμα αὐτῆς εἰς πένθος μεταβαλῶ”». Πρβλ. Βαροὺχ 4, 33-34.
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ἰατροῦ. Καλὸν ὑπῆρχε τὴν ῥαντισθεῖσαν καρδίαν τῷ αἵματι τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἀνθοῦσαν ῥοδοειδῶς, μὴ βορβορῶσαι τῇ ἀθέσμῳ ἡδονῇ»276. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι τρεπτὸς καὶ πολλὲς φορὲς ἡ ραθυμία τὸν ὁδηγεῖ στὴν πτώ-
ση, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία παρέχει τὰ μέσα γιὰ τὴν ἐπιστροφή. « Ἐπειδὴ δὲ 
μικρὸν ἐῤῥᾳθυμηκὼς καὶ ἀμελήσας νενίκησαι καὶ ἡττήθης (ὑπὸ τῆς) βορβο-
ρώδους καὶ πικρᾶς ἁμαρτίας καὶ σκελισθεὶς ὑπὸ τοῦ διαβόλου αἰχμάλωτος 
γέγονας, καίτοι μὴ προσδοκήσας τοιοῦτόν τι πείσεσθαι μὴ ἀπογνῷς.  Ἔστι 
γὰρ ἐπάνοδος πρὸς τὸ καλὸν διὰ τῆς μετανοίας· καὶ κατάφυγε πρὸς Χριστὸν 
τὸν πανοικτίρμονα καὶ φιλανθρωπότατον.  Ἔστιν εὐπρόσδεκτος πρὸς αὐτὸν 
γινομένη ἀπολογία δι’ εὐχῶν καὶ νηστειῶν καὶ κλαυθμοῦ, ἐξομολογήσεώς τε 
καὶ ἀγρυπνίας καὶ χαμευνίας καὶ θρήνων καὶ τὰ ἑξῆς»277.

Κανένας δὲν πρέπει νὰ ἀπελπίζεται γιὰ τὴ σωτηρία του, γιατὶ ὑπάρχει ἡ 
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «οὐ βούλεται τὸν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τὸ 
ἀποστρέψαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ζῆν αὐτόν»278. «Μὴ ὁ κοιμώμε-
νος οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι;»279, διερωτᾶται ἐμφαντικὰ ὁ ψαλμωδός. 
Προσπάθεια χρειά ζεται γιὰ τὴν ἀνόρθωση ἀπὸ τὴν πτώση.

Μόλις ὁ ἄνθρωπος ἀμελήσει, πέφτει στὴν ἁμαρτία καὶ ἁμαυρώνει τὴ δόξα 
ποὺ εἶχε ζώντας μὲ σωφροσύνη. Τότε ὁ διάβολος τοῦ ὑποβάλλει τὸν λογισμὸ 
τῆς ἀπόγνωσης. Πρόκειται γιὰ ἕνα δόλιο σχέδιο τοῦ πονηροῦ ποὺ καλεῖται ὁ 
ἄνθρωπος νὰ καταργήσει, παράλληλα μὲ τὸν ἀγώνα του νὰ ἐπιστρέψει στὴν 
προη γούμενη σωστικὴ κατάσταση τῆς υἱοθεσίας. Εἶναι  χαρακτηριστικὸς ὁ 
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀββᾶς ἀναλύει τὸ φαινόμενο γράφοντας πρὸς κά-
ποιο διάκονο: «Μικρὸν ἀμελήσας, πρὸς ἁμαρτίαν πέπτωκας καὶ τὴν δόξαν 
τῆς σωφροσύνης ἠμαύρωσας· ἀλλὰ ταχέως νήψας καὶ μεταβαλ[λ]όμενος 
προσηκόντως, πρὸς τὴν προτέραν κατάστασιν παλινδρομῆσαι δίκαιον ἐλο-
γίσω, μὴ παραδεξάμενος τὴν ὀλέθριον ἀπόγνωσιν, ὑπαγορευομένην σοι ὑπὸ 
τοῦ διαβόλου. Αὐτὸς γὰρ καὶ εἰς τὸ ἁμαρτῆσαι προτρέπεται, αὐτὸς καὶ μετὰ 
τὸ πραχθῆναι τὴν ἁμαρτίαν ὠθεῖ πρὸς ἀπόγνωσιν τὸν ἐξαμαρτήσαντα. Τὸ 
μὲν οὖν ἁμαρτῆσαι, ἀνθρώπινον ὑπάρχει· τὸ δὲ ἀπελπίσαι, σατανικὸν καὶ 

276. Κυΐντῳ ὑποδιακόνῳ, III, 171, PG 79, 464BC.
277. Ὅπ.π., PG 79, 464C.
278. Ἰεζ. 33, 11.
279. Ψαλμ. 40, 9.
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πανολέθριον. Ὅθεν καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐκ τῆς ἀπογνώσεως εἰς τοιαύτην 
ἐξη κοντίσθη ἀπώλειαν, μὴ θελήσας μετανοῆσαι. Ἀλλ’ ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε καὶ 
κραταιούσθω ἡ καρδία σου, ταῖς χρηστοτέραις ἐλπίσι νευρούμενος. Πιστεύο-
μεν γὰρ πλείονά σε νῦν μᾶλλον ἐπιδείξασθαι πόνον καὶ τὴν προτέραν ἧτταν 
ἀναπαλέσαι τῇ μετὰ ταῦτα σπουδῇ καὶ καταστεφανωθῆναι τοῦ ἀντιπάλου 
τοῦ ἐφθονηκότος σοι. Καὶ ὀψόμεθά σε ἀντὶ κονύζης καὶ στοιβῆς ἐλαχίστης, 
κυπάρισσον ὑψηλήν, ἄσηπτον καὶ εὐώδη, ἢ φοίνικα εὔκαρπον τοῖς κόλοψι 
τῆς ἐγκρατείας καὶ τῆς κακοπαθείας τῆς γλυκερᾶς τοῖς μετανοεῖν σπεύδουσιν, 
πλήττοντα τὸν πλήξαντά σε διὰ τῆς ἁμαρτίας διάβολον»280.

Ἡ ψυχὴ ποὺ κυριεύεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία παρομοιά ζεται μὲ ἕνα ἀπότιστο 
δένδρο, ποὺ σιγὰ σιγὰ ξηραίνεται καὶ πεθαίνει. Ἂν ποτισθεῖ ὅμως, ἀναζωογο-
νεῖται καὶ ξαναβλαστάνει. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ψυχὴ ποὺ νεκρώνεται σιγὰ σιγὰ ἀπὸ 
τὴν ἁμαρτία, ἐὰν ἀποκτήσει διὰ τῆς μετανοίας ἐπικοινωνία μὲ τὴ  χάρη τοῦ 
Πνεύματος καὶ ποτισθεῖ ὁ νοῦς ἀπὸ τὶς ζωτικὲς καὶ πλούσιες σταγόνες τῆς 
χάριτος, ζωοποιεῖται καὶ ἀποδίδει πολλαπλοὺς καρποὺς ἀρετῆς281. 

Ὁ προφήτης Ἱερεμίας λέγει ἀποκαλύπτοντας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν 
ψυχὴ τὴν τραυματισμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ποὺ γέμισε πνευματικὴ λέπρα· 
«ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάγω αὐτῇ συνούλωσιν καὶ ἴαμα καὶ φανερώσω αὐτοῖς εἰσακούειν 
καὶ ἰατρεύσω αὐτὴν καὶ ποιήσω αὐτοῖς εἰρήνην καὶ πίστιν, καὶ ἀποστρέψω τὴν 
ἀποικίαν Ἰούδα καὶ τὴν ἀποικίαν Ἰσραὴλ καὶ οἰκοδομήσω αὐτοὺς καθὼς τὸ 
πρότερον καὶ καθαριῶ αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ὧν ἡμάρτοσάν 
μοι καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι ἁμαρτιῶν αὐτῶν ὧν ἥμαρτόν μοι καὶ ἀπέστησαν 
ἀπ’ ἐμοῦ»282.

Ἡ ἐπούλωση εἶναι δηλωτικὴ τῆς θεραπείας τῆς λέπρας, ὅπως ἀναφέρεται 
καὶ στὸ Λευϊτικό283.  Ὅποιους ὁ Θεὸς θεραπεύει ἀπὸ τὶς οὐλὲς τῶν ἁμαρτιῶν 
καὶ τοὺς χαρίζει τὴν πλήρη ἴαση, σ’ αὐτοὺς δωρίζει τὴν εἰρήνη τῆς διανοίας 

280. Ξενοφῶντι διακόνῳ, II, 172, PG 79, 288ABC.
281. Θεοδοσίῳ ἀναγνώστῃ, ΙΙ, 202, PG 79, 305D: « Ὥσπερ τὸ ἤδη ξηρανθὲν ἐξ ἀνυδρίας ξύλον, 

ὕδατι κοινωνῆσαν ἐκβλαστάνει, οὕτω καὶ ψυχὴ δι’ ἁμαρτίας νενεκρωμένη, εἰ μετανοήσῃ 
καὶ ἐξιλεώσηται τὸν οἰκεῖον Δεσπότην, ἐκπλύνεται τῶν ῥύπων καὶ χάριτος πνευματικῆς 
μεταλαβοῦσα καὶ ποτισθεῖσα τὸν νοῦν ταῖς πλουσίαις σταγόσι, καρποὺς προβάλλει πά-
σης δικαιοσύνης».

282. Ἱερεμ. 40, 6-8.
283. 13, 14-17.
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καὶ ἔτσι στὴ συνέχεια πορεύονται μὲ σταθερὴ καὶ ἀδίστακτη πίστη. Ἡ ἐπού-
λωση ποὺ παρέχει ὁ Θεὸς συνίσταται στὴν πλήρη κάθαρση τῆς ψυχῆς καὶ 
στὴν δωρεὰ τοῦ χαρίσματος τῆς ἀπαθείας284.

Ἡ ταπείνωση εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ μετανοοῦντος, ὁ ὁποῖος 
μὲ συντετριμμένη καρδία καὶ μὲ στεναγμοὺς παρακαλεῖ τὸν Κύριο νὰ τὸν σώ-
σει. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς μετανοίας εἶναι ἡ πρότα-
ξη τῆς θερμῆς προσευχῆς πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ ἡ ἐπίκληση τῆς βοηθείας καὶ 
τῆς σκέπης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος285. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαλλαγεῖ κανεὶς 
ἀπὸ τὴν πονηρὴ δυναστεία τῆς ἁμαρτίας, ἐὰν δὲν ἔρθει συναντιλήπτωρ ἡ θεία 
δύναμη καὶ βοήθεια. Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος ἐπισημαίνει ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς προ-
σευχῆς θὰ πρέπει νὰ εἶναι λόγοι ταπεινῆς καὶ συντετριμμένης καρδίας. Καρδί-
ας ἡ ὁποία περιμένει ἀποκλειστικὰ τὴ βοήθεια ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὴν ἀναζητᾶ 
μὲ θέρμη καὶ ἔνταση286.  Ὅπως ὁ παραλυτικὸς περίμενε τὸν ἄγγελο νὰ ταράξει 
τὸ νερὸ καὶ κάποιον νὰ τὸν βάλει μέσα στὴν κολυμβήθρα, γιὰ νὰ θεραπευθεῖ, 
ἔτσι καὶ ὁ κάθε πεπτωκὸς ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο νὰ 
κάνει ὑπομονὴ καὶ νὰ ἀναμένει νὰ παρέμβει καὶ νὰ τὸν ἰατρεύσει ὁ Θεός.

284. Καπίτωνι διακόνῳ, I, 104, PG 79, 128C: «Φησὶν Ἱερεμίας ὁ προφήτης ἐκ προσώπου τοῦ 
Θεοῦ πρὸς τὴν ταῖς ἁμαρτίαις τραυματωθεῖσαν καὶ λεπρωθεῖσαν ψυχήν· “ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνά-
γω συνούλωσιν αὐτῇ καὶ ἴαμα καὶ ἰατρεύσω αὐτὴν καὶ φανερώσω αὐτοῖς εἰρήνην καὶ 
πίστιν καὶ οὐ μὴ μνησθῶ τῶν ἁμαρτιῶν, ὧν ἥμαρτόν μοι”. Τὸ ἰδοὺ νῦν ἀνάγω συνούλω-
σιν, χρήσιμόν ἐστι παραληφθῆναι εἰς τὴν λέπραν ἐν τῷ Λευϊτικῷ γεγραμμένην. Οἷς δὲ ὁ 
Θεὸς τὴν συνούλωσιν ἀνάγει καὶ οὓς ἰατρεύει, τούτοις καὶ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας καὶ 
τὴν πίστιν τὴν ἀδίστακτον καὶ στερεμνίαν φανεροῖ. Οἱ τοίνυν συνουλωθέντες, δῆλον 
ὅτι τὸ τέλεον καθαρθέντες τὴν ψυχήν, τὸ χάρισμα τῆς ἀπαθείας κομίζονται».

285. Νείλῳ πρεσβυτέρῳ, III, 256, PG 79, 509D: «Οὐδεὶς ταπεινότερος τοῦ ἁμαρτήσαντος καὶ 
συντετριμμένου τῷ πνεύματι καὶ μετὰ στεναγμοῦ παρακαλοῦντος διὰ μετανοίας τὸν 
Κύριον. Χρὴ τοίνυν παντὸς πράγματος προκρίνειν τὴν εἰς Χριστὸν δέησιν καὶ τὴν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἐπικαλεῖσθαι βοήθειαν καὶ σκέπην. Οὐ γάρ ἐστιν ἄλλως ἐκδῦναι τὴν 
πονηρὰν τῆς φθορᾶς δυναστείαν, μὴ τῆς θείας δυνάμεως ἐφ’ ἡμῶν ἀντιλαβούσης τὸ 
κράτος».

286. Ὅπ.π., PG 79, 509D-512A: «Οὐκοῦν τοιαύταις χρῶ ἱκεσίαις καὶ φωναῖς πρὸς τὸν Κύρι-
ον· Βοηθός μου γενοῦ, Δέσποτα τῶν ὅλων Χριστέ, καὶ ὑπεράσπισον τῆς ἐμῆς ψυχικῆς 
ἀσθενείας. Ἀπαλλαγείην τῆς ἀνοσίου καὶ ἁμαρτητικῆς φθορᾶς· ἐλεύθερος γενοίμην τῆς 
ἀνομίας καὶ τῶν δεσμῶν αὐτῆς· μὴ ἐνεργείτω ἐν ἐμοὶ ἡ τυραννὶς τῆς κακίας· μὴ κατα-
κρατείτω μου ὁ πολέμιος δαίμων, μηδὲ ἀγαγέτω με διὰ τῆς ἀσωτίας αἰχμάλωτον. Ἐλθέτω 
ἐπ’ ἐμὲ ἡ τοῦ θείου καὶ προσκυνητοῦ Πνεύματος βασιλεία, ἵνα ὑποχωρήσῃ, μᾶλλον δὲ 
εἰς τὸ μὴ ὂν χωρήσῃ τὰ νῦν ἐπικρατοῦντα καὶ βασιλεύοντά μου ἐκλελυμένα πάθη».
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Ἐπίσης πρέπει νὰ γνωρίζει ὁ μετανοῶν ὅτι ἡ ἀπάντηση στὰ αἰτήματά του 
μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει χρόνο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι ὁπλι-
σμένος μὲ ὑπομονὴ καὶ νὰ μὴ πάψει νὰ περιμένει, μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, 
ὅτι τελικὰ θὰ τὸν εἰσακούσει καὶ θὰ τοῦ χαρίσει τὴ μετάνοια καὶ τὴ λύτρωση. 
Ὡς παράδειγμα προβάλλεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο ὁ παραλυτικὸς τῆς προβατικῆς 
κολυμβήθρας, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς ὑπομονῆς του ἔλαβε ἀπὸ τὸν Κύριο τὴ θε-
ραπεία τοῦ σώματος ἀλλὰ κυρίως τῆς ψυχῆς287.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἁμαρτάνει καὶ ἰδιαίτερα ὁ κληρικός, ἐπειδὴ βρίσκεται σὲ 
συνεχὴ ἐπαφὴ μὲ τὰ ἱερὰ κείμενα καὶ κυρίως μὲ τὸ Ψαλτήριον, ποὺ διαχέεται 
σὲ ὁλόκληρη τὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει συνήθως τὴν αἴσθηση 
τοῦ ἀπολωλότος, τοῦ ἐξορίστου, τοῦ ἀλλοτριωμένου ἀπὸ τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καὶ τοῦ ἐκπτώτου τῆς βασιλείας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὁδηγεῖ πολλὲς φορὲς 
στὸ ἐρώτημα· ἄραγε ὑπάρχει ἀκόμα σωτηρία γιὰ ἐμένα;  Ἔτσι συχνὰ ὁ ἄνθρω-
πος βρίσκεται στὰ πρόθυρα τῆς ἀπελπισίας.  Ἡ διάκριση τοῦ Ἀββᾶ καὶ κυρίως 
ἡ ἀπὸ μέρους του γνώση τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐμφαίνεται 
ἀπὸ τὴν συμβουλὴ ποὺ δίδει πρὸς τὸν διάκονο Τερέντιο, προκειμένου νὰ τὸν 
βοηθήσει νὰ ἀνανήψει ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς τῆς ἀπελπισίας καὶ τῆς ἐγκατα-
λείψεως τοῦ ἀγώνα. «Εἴρηκας, ὅτι κατὰ τὴν Γραφὴν ἀπωλόμην καὶ ἔξοικος 
ἐγενόμην τῆς ἀρετῆς καὶ ἠλλοτριώθην ὑπὸ πολλῆς ἀφροσύνης τῶν θείων κα-
τορθωμάτων καὶ ποία μοι ἔτι ὑπολείπεται σωτηρίας ὑπόνοια καὶ ἐλπίς; Ταῦτα 
μὲν καλῶς λέγεις· τὰ δὲ ἄλλα οὐ βούλει λογίσασθαι, τὰ ἐν στήλαις ἁγίαις 
κεχαραγμένα πρὸς ἐπανόρθωσιν τῶν καταῤῥαγέντων καὶ παρηγορίαν τῶν 
ἐκτρυχομένων»288.

287. Νείλῳ πρεσβυτέρῳ, III, 236, PG 79, 493AB: « Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν σημάνῃ ὁ 
ἄγγελος ἐμβάλῃ με εἰς τὴν τοῦ ἰάματος κολυμβήθραν, ἔλεγε τῷ Κυρίῳ ὁ πεπολιωμένος 
παρὰ τὴν Προβατικὴν κείμενος παράλυτος. Οὐκοῦν, ἐπειδὴ πολλοῖς ἔτεσι διὰ πίστεως 
καὶ ὑπομονῆς βουλόμενος τῇ χρηστοτέρᾳ ἐλπίδι γενναίως διήθλησε τῇ μεγάλῃ ἀσθε-
νείᾳ καὶ διεκαρτέρησεν εὐχαριστῶν καὶ ἐξομολογούμενος τὰ οἰκεῖα πταίσματα, μεμνη-
μένος τῶν παλαιῶν ὡς προσφάτων, ἀπορήσας ἀνθρώπου, μετὰ τοσοῦτον χρόνον ἐπέ-
τυχε Θεοῦ ἀνθρώπου γενομένου, μᾶλλον δὲ φιλανθρώπου τῇ κολυμβήθρᾳ τῶν ἑαυτοῦ 
οἰκτιρμῶν, λύοντος αὐτοῦ πᾶσαν ἀῤῥωστίαν ψυχῆς τε καὶ σώματος καὶ πρὸς τὴν ἀνωτά-
τω χειραγωγοῦντος πόλιν».

288. Τερεντίῳ διακόνῳ, III, 228, PG 79, 488BC.
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Ὁ ἄνθρωπος πέφτει στὴν ἁμαρτία μὲ τὴν οἰκεία βού λησή του. Αὐτὸ κατὰ 
τὸν ἅγιο Νεῖλο εἶναι καὶ ἡ προϋπόθεση τῆς ἐπιστροφῆς. Ἐφ’ ὅσον ὁ ἁμαρ-
τωλὸς μὲ τὴ θέλησή του ἔπεσε στὴν ἁμαρτία, μὲ τὴ θέλησή του πάλι μπορεῖ νὰ 
ἐπιστρέψει στὸν Θεό. Ἐφ’ ὅσον μὲ τὸ δικό του θέλημα παραχωρεῖ τὸν ἑαυτό 
του καὶ γίνεται ὑποχείριο τοῦ διαβόλου, μὲ τὸ δικό του θέλημα πάλι μπορεῖ νὰ 
ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ νὰ καταφύγει στὸν Κύριο, ὁ ὁποῖος θὰ τὸν 
ἀποδεχθεῖ καὶ θὰ τὸν ἀποκαταστήσει. Πρὸς τοῦτο χρειάζεται νὰ τονωθεῖ ἡ 
διάθεση τοῦ ἁμαρτωλοῦ πρὸς τὴν ἀναζήτηση τῆς ἐπιστροφῆς. Τὸ τελειότερο 
κίνητρο, κατὰ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο, εἶναι τὰ βιβλικὰ παραδείγματα μετανοίας, τὰ 
ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ μελετᾶ καὶ ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἐμπνέεται ὅποιος 
ἀναζητᾶ τὴν ἐπάνοδο στὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀντίληψη τοῦ Θεοῦ. «Εἰ οὖν τῷ 
ἰδίῳ θελήματι ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ διαβόλου γεγόνατε, δυνηθήσεσθε πάντως 
καὶ πάλιν τῷ ἰδίῳ θελήματι ἀποστῆναι μὲν τῆς τοῦ ὠμοτάτου δεσπότου τυ-
ραννίδος, πρὸς τὸν ἀληθινὸν δὲ καταφυγεῖν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστὸν καὶ ὑπ’ αὐτοῦ τελεῖν καὶ λειτουργεῖν κατὰ τὸ γεγραμμένον. “Πλὴν τῷ 
Θεῷ καὶ μόνῳ ὑποτάγηθι, ἡ ψυχή μου”»289.

Δὲν εἶναι πνευματικὰ ἀποδεκτὸ λοιπὸν ὁ ἁμαρτωλὸς νὰ ὁδηγεῖται στὴν 
ἀπόγνωση καὶ τὴν ἀπελπισία, γιατὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι διάχυτο καὶ 
ἐμφανὲς γιὰ τὸν κάθε μετανοοῦντα. Ὁ ληστὴς ὁ ὁποῖος μεταμελήθηκε ἐπάνω 
στὸν σταυρὸ καὶ ἐπικαλέσθηκε τὸν Θεόν, ἄμεσα εἰσέπραξε τὴν ἀντιμισθία 
καὶ ἔγινε ὁ πρῶτος πολίτης τοῦ παραδείσου. Ἡ μετάνοια ἔχει ἀπεριόριστη 
δύναμη, ὥστε εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνασύρει τὸν ἄνθρωπο ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὶς 
πύλες τοῦ θανάτου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετανοήσει εἰλικρινά, ἔστω καὶ στὴν 
ἐπιθανάτιο κλίνη, καθὼς βρίσκεται στὸ κατώφλι τῆς ἐξόδου του ἀπὸ τὸν κό-
σμο τοῦτο, τότε ὁ Κύριος σκύβει ἐπάνω στὴν ἀγωνιοῦσα ψυχὴ καὶ χαρίζει τὴ 
λύτρωση. Κατὰ συνέπεια δὲν δικαιολογεῖται κανεὶς νὰ ἀπελπίζεται ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτωλή του κατάσταση ἀλλὰ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ὀφείλει νὰ μετανοεῖ καὶ νὰ 
ἀναζητεῖ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα290.

289. Ὅπ.π., PG 79, 489A. Πρβλ. Ψαλμ. 61, 6.
290. Περγάμῳ ἀναγνώστῃ, III, 270, PG 79, 517CD: «Εἰ μέχρι τῆς ἐσχάτης τοῦ ἀνθρώπου ἀνα-

πνοῆς, τὴν οἰκείαν ἰσχὺν δείκνυσιν ἡ ἀγαθὴ καὶ μεγαλωφελὴς καὶ ὀνησιφόρος μετάνοια 
καὶ ἐν αὐ ταῖς προσλαμβανομένη ταῖς τοῦ θανάτου πύλαις, τῷ ψυχοῤῥαγεῖν ἐπὶ τοῦ σκί-
μποδος καὶ μέλλειν ἐξιέναι τοῦ σταδίου δικαιοῦσα καὶ σῴζουσα τὸν ἐξαμαρτήσαντα καὶ 
μεταμεληθέντα καὶ ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ ἐκτεταγμένον ὕπτιον καὶ τὰ τελευταῖα πνέο-
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Πολλὲς φορὲς συμβαίνει ὁ μετανοῶν νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐκφράσει τὴ μετά-
νοιά του μὲ ἐμφανὴ σημεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν ἐπιβεβαι-
ώνουν, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ ἐπιτυγχάνει, γεγονὸς ποὺ τὸν ὁδηγεῖ σὲ πόνο καὶ 
στενοχώρια. Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος δέχθηκε ἐρώτηση, μὲ ἀντίστοιχη ἐπιστολὴ ἀπὸ 
κάποιον διάκονο Ἀγάπιο, καὶ τοῦ ἀπαντᾶ ἀναπτύσσοντας θέσεις ποὺ ἀποδει-
κνύουν καὶ πάλι τὴν βαθειὰ γνώση ποὺ εἶχε ὁ ἅγιος σχετικὰ μὲ τὶς κινήσεις 
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Τὸν ἀναδεικνύουν ὡς ποιμένα ἱκανότατο στὸ νὰ χει-
ρίζεται εὐαίσθητες καὶ λεπτὲς ὑποθέσεις δίνοντας πάντοτε λύσεις θετικὲς καὶ 
ἐπιστηρικτικὲς γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἀγώνα τοῦ πιστοῦ ἀνάλογα μὲ τὶς δυνά-
μεις του. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ἐφαρμοστὴς τῆς ἐξατομικευμέ-
νης ποιμαντικῆς ποὺ τόσο τονίζεται ὡς βασικὴ ἀρχὴ τῆς Ποιμαντικῆς κατὰ τὴ 
σύγχρονη ἐφαρμογή της291.

Λέγει λοιπὸν ὁ διάκονος· «Τί ποιήσω, ὅτι ἐπιθυμῶ τοῦ κλαῦσαι καὶ πεν-
θῆσαι ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ βιάζομαι ἐμαυτὸν εἰς τοῦτο καὶ οὐκ ἔρχεται 
εἰς ὀφθαλμόν μου δάκρυον· μόνον δὲ ἐπὶ τοῦτο ὀδυνόμενος τὴν καρδίαν στέ-
νω;  Ἐὰν δὲ ἄλλον ἐν Χριστῷ γλυκέως δακρύοντα θεάσωμαι, πολεμοῦμαι εἰς 
φθόνον αὐτοῦ»292.

Τοῦ ἀπαντᾶ λοιπὸν ὅτι καὶ μόνον ἡ ἐπιθυμία τῶν δακρύων εἶναι ὠφέλιμη, 
γιατὶ αὐτὸ δείχνει καὶ τὴν ἐπιθυμία του γιὰ τὴ μετάνοια καὶ τὸν κρατάει συ-
νεχῶς κοντὰ στὸ Θεό, γιατὶ ἔχει γραφεῖ· «τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσή-
κουσε Κύριος»293, «τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ»294. Κατὰ 
τὴ διακριτικὴ θέση τοῦ Ἀββᾶ, καὶ μόνον ἡ ἐπιθυμία τῶν δακρύων εἶναι ὠφέ-
λιμο πράγμα γιὰ τὸν ἁμαρτωλό. Ἡ ἐπιθυμία τῶν δακρύων δείχνει τὴ διάθεση 
τῆς καρδίας γιὰ μετάνοια καὶ κρατάει τὸν ἄνθρωπο συνεχῶς κοντὰ στὸν Θεό. 

ντα, τίνος χάριν, εἰπέ μοι, σαυτὸν ὠθεῖς πρὸς ἀπόγνωσιν, δέον σπεύδειν πρὸς τὴν ἐπί-
γνωσιν τῶν πταισθέντων καὶ μεταμέλειαν;».

291. Γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς «ἐξατομικεύσεως», βλ. σχ. στοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Ἡ χρι-
στοκεντρικὴ ποιμαντικὴ ἐν τοῖς ἀσκητικοῖς τοῦ Μ. Βασιλείου (δ.δ.), Ἀθῆναι 21969, σσ. 
68-92. Ἐπίσης ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ μετάνοια κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Καθολικὴν 
Ἐκκλησίαν, Ἀθῆναι 1998, σσ. 372-373. Ἐπίσης, ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Ποιμαντική, Θεσ-
σαλονίκη χ.χ., σ. 45 κ.ἑ.

292. Ἀγαπητῷ διακόνῳ, III, 257, PG 79, 512A.
293. Ψαλμ. 9, 38.
294. Ψαλμ. 20, 3.
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Ἐξάλλου εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ φιλότιμη πρόθεση εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῆς πραγματο-
ποιήσεως καὶ τῶν πράξεων295. Ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ εἶναι ὁ εὐαγγελικὸς λόγος 
ποὺ τονίζει· «πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτήν, ἤδη ἐμοίχευ-
σεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ»296. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅποιος ἐπιθυμήσει καλὸ 
ἢ κακὸ πράγμα, ἤδη τὸ ἔπραξε στὴ διάνοιά του. Ἡ ἐπιθυμία τῶν δακρύων, 
κατὰ συνέπεια, θὰ ὑπολογισθεῖ ὡς θυσία ἀπὸ μέρους τοῦ μετανοοῦντος καὶ 
θὰ τὴν δεχθεῖ ὁ Θεὸς ὡς θυμίαμα καὶ θὰ τὸν ὑπερασπισθεῖ ὁ Θεός, διότι θέλει 
νὰ εἶναι κοντά του, παρὰ τοὺς πόδας του. Ὁ βιβλικὸς λόγος καίρια τὸ ἀπο-
τυπώνει· « Ἄφες αὐτὴν ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος αὐτῇ»297. Κάτι παρόμοιο 
ἔγινε καὶ μὲ τοὺς Ἰσραηλίτες ποὺ ἦταν αἰχμάλωτοι τῶν Αἰγυπτίων. Ὁ Θεὸς 
εἶπε στὸν Μωϋσῆ, γιὰ νὰ τὸν πείσει νὰ ἀναλάβει τὴν   Ἔξοδο τῶν Ἰσραηλιτῶν· 
«Κἀγὼ ἑώρακα τὸν θλιμμόν, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς298. Βλέπω ὅτι 
ἡ ζωή τους εἶναι μέσα στὸν πόνο καὶ τὴ δυστυχία καὶ θὰ ἔλθω νὰ τοὺς ἐλευ-
θερώσω, γιατὶ ἄκουσα τὶς κραυγὲς καὶ τοὺς στεναγμούς τους. Δὲν τοὺς ἀπο-
δίδεται κάποια ἄλλη ἀγαθοεργία, παρὰ ὅτι ζοῦσαν τὴν ταπείνωση κάτω ἀπὸ 
τὰ βάσανα ποὺ τοὺς ἐπέβαλαν οἱ Αἰγύπτιοι καὶ στέναζαν καὶ βοοῦσαν πρὸς 
τὸν Κύριο, γι’ αὐτὸ καὶ κέρδισαν τὴ φιλία τοῦ Κυρίου. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο 
ἐκτιμᾶται καὶ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ μία ψυχή, ἡ ὁποία στενάζει 
κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.  Ὁ Φαραὼ τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ διάβολος καὶ τὰ δαιμόνια 
οἱ Αἰγύπτιοι ποὺ προξενοῦν θλίψη στὴν ψυχὴ μὲ τὸ νὰ τὴν παρασέρνουν στὴ 
φαυλότητα καὶ τὴν ἔμπρακτη ἁμαρτία.  Ἡ ψυχὴ καταπιέζεται καὶ ἀναζητεῖ τὸν 
ἐλευθερωτή της. Ἀπεθύνεται τότε στὸν «νικητὴ τοῦ θανάτου» καὶ δέχεται τὴν 
κάθαρση διὰ τῆς μετανοίας.

Μερικοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἐκ τῆς φύσεώς τους ἀδύνατον νὰ ἀποδώσουν 
δάκρυα μὲ ὁποιαδήποτε προσπά θεια. Ὁ χαρακτήρας τους δὲν βοηθάει πρὸς 

295. Ἀγαπητῷ διακόνῳ, ὅπ.π., PG 79, 512B: «Πρὸς ὅπερ φημί, ὅτι ὠφέλιμόν ἐστι τὸ ὅλως 
ἐπιθυμεῖν δακρύων· καὶ δι’ αὐτῆς γάρ τις τῆς ἐπιθυμίας ἐντυγχάνων Θεῷ καὶ αἰτούμενος 
συγχώρησιν καὶ σωτηρίαν, εἰσακούεται κατὰ τὸ εἰρημένον· “τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων 
εἰσήκουσας, Κύριε”. Καὶ τῷ ἡγεμονικῷ, τουτέστι τῷ βασιλεῖ νοΐ, φησί· “τὴν ἐπιθυμίαν 
τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ”. Ὥσπερ γὰρ “ὁ ἐπιθυμήσας γυναικός, ἤδη ἐμοίχευσεν 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ”· οὕτως καὶ ὁ ἐπιθυμήσας τι πρᾶγμα, εἴτε καλὸν εἴτε κακόν, ἤδη 
ἐπλήρωσεν αὐτὸ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ».

296. Ματθ. 5, 28.
297. Δ́  Βασ. 4, 27.
298. Ἔξοδ. 3, 9.
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τὴν κατεύθυνση αὐτή. Γιατὶ λοιπὸν νὰ μὴ δοθεῖ καὶ μία ἄλλη ἑρμηνεία γιὰ τὰ 
δάκρυα; Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἀποδεικνύεται τὸ ποιμαντικὸ χάρισμα τοῦ ὁσίου 
Νείλου. Μὲ ἄριστη παιδαγωγικὴ εὐελιξία δίδει ἀνάπαυση στὸν προβλημα-
τισμὸ τοῦ διακόνου περὶ τῆς ἀδυναμίας νὰ παράξει ἐμφανῆ δάκρυα κατὰ τὴν 
μετάνοια. Ἐπιθυμεῖ κάποιος δάκρυα;  Ἐὰν δὲν μπορεῖ νὰ βγάλει δάκρυα ἀπὸ 
τὰ μάτια του, ποὺ θὰ φαίνονται, τότε μπορεῖ νὰ πείσει τὴ διάνοιά του νὰ κλαί-
ει μὲ πνευματικὸ δάκρυο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἴσως μερικὲς φορὲς βλέπει 
τὸν ἑαυτό του νὰ δακρύει στὰ ὄνειρά του κοιμώμενος. Τὸ πένθος τῆς μετα-
νοίας εἶναι περισσότερο ὑπαρξιακὴ καρδιακὴ ἔκχυση καὶ ὄχι τόσο αἰσθητὴ 
ρύση δακρύων, κατὰ τὸ ψαλμικὸ λόγιο· « Ἐκχέετε ἐνώπιον αὐτοῦ τὰς καρδίας 
ὑμῶν»299.

Μὲ συγκλονιστικὸ τρόπο ὁ ἀββᾶς Νεῖλος περιγράφει τὰ βάθη τῶν χαρι-
σμάτων τῆς μετανοίας. Κάποιοι ἀγωνιστὲς δὲν παρέμειναν μόνο στὴν ἁπλὴ 
κατανυκτικὴ δακρύρροο ἔκχυση, ἀλλὰ μὲ πίστη καὶ ἐπιμονὴ δεήσεων ἔκαμαν 
τὴν πέτρα νὰ βγάλει λίμνες ὑδάτων.  Ἔχοντας συνεχῶς κατὰ νοῦν τὸν Χριστὸ 
καὶ κεντώντας μὲ τὴν εὐχὴ τὴν καρδιά τους κατόρθωσαν νὰ φέρουν στὴν ἐπι-
φάνεια τὴν ἐσωτερικὴ πενθικὴ καὶ χαρισματικὴ ἔκχυση τῶν καρδιακῶν τους 
δακρύων.

Ἐὰν λοιπὸν δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ φθάσει στὰ μέτρα αὐτὰ καὶ  βλέπει 
ἄλλους νὰ τὰ ἔχουν, τότε  πρέπει νὰ δοξάζει τὸν Θεὸ γιὰ λογαριασμό τους. 
Νὰ τὸν εὐχαριστεῖ ποὺ στερεῖ ἀπὸ αὐτὸν τὸ λυτρωτικὸ αὐτὸ δῶρο καὶ καθαρ-
τικὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸ δωρίζει στὸν ἀδελφόν του. Μάλιστα εὐρύχωρα καὶ 
ἀρχοντικὰ παρακαλεῖ νὰ αὐξήσει καὶ νὰ περισσεύσει τὴ χάρη του σ’ ἐκεῖνον 
μέχρι τέλους, γιατὶ ὁ ἀδελφός του εἶναι μέλος δικό του, γιατὶ «εἴτε δοξάζεται 
ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη»300.

299. Ἀγαπητῷ διακόνῳ, ὅπ.π., PG 79, 512D-513A: « Ἔστι δὲ καὶ κατασκευὴ ἔν τισιν ἀνθρώ-
ποις φυσική, εὐχερῶς δάκρυα μὴ παρέχουσα. Τί οὖν χρὴ δακρύων ἐπιθυμοῦντα; Λέξω 
σοι. Ἐὰν μὴ δύνῃ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν φαινομένων δακρῦσαι, ποίησον τὴν διάνοιάν 
σου, ὥσπερ καθ’ ὕπνον κλαίουσαν πολλάκις τεθέασαι, οὕτως καὶ γρηγοροῦσαν, ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ κλαίων τῇ ἐνθυμήσει καὶ ἐκχέων δάκρυα· καὶ δυνήσῃ καθαρθῆναι ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν· Ὅπερ παραινεῖ καὶ ὁ Ψαλμῳδὸς λέγων· “ Ἐκχέατε ἐνώπιον αὐτοῦ τὰς καρδίας 
ὑμῶν”». Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 61, 9.

300. Ἀγαπητῷ διακόνῳ, ὅπ.π., PG 79, 513B: « Ἐὰν οὕτως διατιθῇς πρὸς τὸν ἀδελφὸν καὶ ἱλα-
ρύνῃς πρὸς αὐτὸν τὴν γνώμην σου, συμμεριστὴς γίνῃ ἐκείνῳ, εἰς ὅπερ αὐτὸς ἐκτήσατο 
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Ὅταν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποκτήσει τέτοια διάθεση ὁ ἁμαρτωλὸς πρὸς τὸν 
ἀδελφόν του καὶ εἰρηνεύσει ὁ λογισμός του γι’ αὐτόν, τότε θὰ ἀπολαμβάνει 
καὶ αὐτὸς τὸ χάρισμα τοῦ ἀδελφοῦ του, γιατὶ εἶναι συνεταῖρος καὶ συμμε-
ριστὴς τῆς δικῆς του δωρεᾶς καὶ ἔτσι θὰ λάβει καὶ ἐκεῖνος τὸν στέφανο τῆς ἐν 
Χριστῷ σωτηρίας301.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ἐκκλησιοκεντρικότητα τῶν 
θέσεων τοῦ ἀββᾶ Νείλου. Συνεπὴς στὴν παράδοση τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ προτείνει τὴν ἀπόρριψη τῆς ἀτομοκεντρικῆς εὐσέβειας 
καὶ τὴν υἱοθέτηση τοῦ γνησίου φρονήματος τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας. Στὴν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει ἀτομικὴ σωτηρία. Εἴμαστε μέλη τοῦ ἰδίου 
σώματος κατὰ τὸν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο. («ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χρι-
στοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους». Ά  Κορ. 12, 28).

Συμβουλεύει τοὺς ἀποδέκτες τῶν ἐπιστολῶν του νὰ γίνουν «συμμεριστὲς» 
τῶν δωρεῶν ποὺ ὁ Θεὸς χάρισε στοὺς ἀδελφούς τους. Διότι συμμετέχοντας 
μὲ χαρὰ στὴν πρόοδο καὶ τὴν πνευματικὴ καρποφορία τῶν ἀδελφῶν, ἢ τοῦ 
ποιμνίου ὁ ποιμένας, γίνονται συμμέτοχοι καὶ τῆς ἀποδόσεως τῶν στεφάνων 
παρὰ τοῦ Θεοῦ. (Πρβλ. καὶ Β́  Κορ. 1, 14) «καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ 
μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμέν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρα τοῦ 
Κυρίου  Ἰησοῦ».

Τὴ διάθεση αὐτὴ ἰδιαίτερα εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποκτήσει ὁ ποιμένας, διότι 
μερικὲς φορὲς βρίσκεται ἐνώπιον καταστάσεων ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν 
ὁδηγήσουν σὲ φθόνο ἀκόμη καὶ ἐναντίον τῶν ποιμαινομένων του. Ὅταν ἐπὶ 
παραδείγματι κάποιος πιστὸς ἢ κάποιος συνάδελφός του ἔχει ἐμφανὴ σημεῖα 
ἀρετῆς, ποὺ ἀπουσιάζουν ἀπὸ αὐτόν. Ἐὰν δὲν γίνει συμμέτοχος μὲ χαρὰ τῆς 

χάρισμα καὶ κοινὸς ἀμφοτέροις ἔσται ὁ στέφανος, ἐὰν διὰ τὸν Χριστὸν ταῦτα γίνηται».
301. Ά  Κορ. 12, 26. 35. Ἀγαπητῷ διακόνῳ, ὅπ.π., PG 79, 513AB: «Πλὴν οἶδά τινας μὴ στάντας 

μέχρι τούτου ἀλλὰ διὰ πίστεώς τινος καὶ δεήσεως στρέψαντας τὴν νοητὴν πέτραν εἰς 
λίμνας ὑδάτων. Συνεχῶς γὰρ τῷ λόγῳ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ πυκνὰ τὴν καρδίαν 
κεντοῦντες τῇ μνήμῃ τῶν τοῦ Θεοῦ θαυμάτων, παρεσκεύασαν ἔξω θεν ἀπὸ ἔσω βλύσαι 
ἀπὸ λιθίνων ὀφθαλμῶν τὸ τῶν δακρύων νᾶμα. Εἰ δὲ αὐτὸς μὴ δυνηθῇς τοιαύτης ἐπιτυ-
χεῖν χάριτος, ἧσπερ ἐκεῖνοι ἀπήλαυσαν, ὁρᾷς δὲ ἄλλον ἐν ταῖς εὐχαῖς κλαίοντα, δόξασον 
τὸν Κύριον ἐπὶ τούτῳ, λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ἐμὲ μὲν στερήσας τοῦ 
τοιούτου λυσιπονήρου καὶ καθαρτικοῦ δώρου, τῷ δὲ ἀδελφῷ μου χαρισάμενος αὐτό. 
Πλήθυνον τὴν χάριν σου εἰς αὐτόν, ὦ Δέσποτα, ἕως τέλους· μέλος γάρ μου ὑπάρχει ὁ 
ἀδελφός· μέλους δὲ ἑνὸς δοξαζομένου, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη”».
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ἀρετῆς τοῦ ἀδελφοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ τοῦ χαρίσει μόνο ἡ εἰρηνευμένη καρδιά 
του, τότε θὰ ὑποφέρει ἀπὸ τὸν ὕπουλο πειρασμὸ τῆς ζήλειας καὶ τοῦ φθόνου. 
Ὁ ποιμένας θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐγρήγορση, ὥστε νὰ χαίρεται μὲ τὴν πρόοδο 
καὶ τὴν καρποφορία τοῦ ποιμνίου του καὶ νὰ δοξάζει τὸν Θεὸν γιὰ τὶς δωρεές 
Του πρὸς τὸν λαόν Του, θεωρώντας ὅτι αὐτὸ εἶναι καὶ δική του καρποφορία 
ἐν Χριστῷ. Εἶναι ἀνάγκη ἐπίσης νὰ συμπάσχει καὶ νὰ συνωδίνει μὲ τὶς πτώσεις 
τοῦ ποιμνίου του καὶ νὰ ἀναζητᾶ μὲ πόνο καρδίας τὴν διὰ μετανοίας ἐπιστρο-
φή του, ἐκλιπαρῶντας τὴ σωστικὴ θεία χάρη καὶ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
ποιμένας εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συμμετέχει ὄχι μόνον στὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐφορία 
τοῦ ποιμνίου του, ἀλλὰ καὶ στὶς δυσκολίες καὶ τὰ ἐμπόδια. Κυρίως πρέπει νὰ 
συμπάσχει καὶ νὰ συνωδίνει κατὰ τὴν πορεία τῶν μετανοούντων. Αὐτὸ ἀπαι-
τεῖ καὶ τὴν δική του ἀναγέννηση μὲ τὴν προσωπική του μετάνοια, ὡς παρά-
δειγμα καὶ πρότυπο γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ποὺ 
τοῦ ἐμπιστεύτηκε ἡ  Ἐκκλησία, δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

«Μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς 
περίκειται ἀσθένειαν καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ 
περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν» (Ἑβρ. 5, 2-4).

Ἐπιείκεια καὶ οἰκονομία

Στὴ διακονία τῶν κληρικῶν ἐντάσσεται καὶ ἡ διαχείριση τῆς ποιμαντικῆς οἰκο-
νομίας στὴν προσέγγιση τῶν ἁμαρτωλῶν302. Ἡ ἐξουσία ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν 
Κύριο στοὺς ἀποστόλους, διαχρονικὰ μεταδίδεται διὰ τῆς χειροτονίας στοὺς 
κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐξ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου διακονοῦν τὸ μυστήριο τῆς 
μετανοίας. Ὁ ἅγιος Νεῖλος λοιπὸν συμβουλεύοντας κάποιον ἐπίσκοπο λέγει: 
«Μὴ ἔσο ἀπότομος, μήποτε πειραθῇς θείας ἀγανακτήσεως, κἂν δοκεῖς ζήλῳ 
περιφλέγεσθαι θεοσεβείας. Καὶ γὰρ ὁ μακαριώτατος Ἰωνᾶς τὸ ἄγαν θερμὸν 
τοῦ ζήλου διὰ τοῦ κήτους μεμάλακται. Καὶ αὐτὸς οὖν βλέπε, μή ποτε διὰ τὸ 

302. Περὶ ἀκριβείας καὶ οἰκονομίας βλ. σχ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανικὴ Ἠθικὴ Ι, ἐκδ. 
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 281-286. Ἐπίσης, Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, 
Μεθοδολογικὰ πρότερα τῆς Ποιμαντικῆς, Λεντίῳ ζωννύμενοι Ι, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσα-
λονίκη 2000, σσ. 73-92.
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ἀσυμπαθὲς τῷ κήτει παραδοθῇς, πειρασμῷ τινι ἀπροσδοκήτῳ καὶ ἀνυποίστῳ. 
Κῆτος δὲ νῦν τὸν διάβολον λέγω»303.

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἐπιθυμεῖ νὰ θέσει τὰ ὅρια, ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴ τῆς 
ἐπιεικείας πρὸς τοὺς μετανοοῦντες ἁμαρτωλούς, ὑπενθυμίζει στὸν Ὀλύμπιο 
τὸ περιστατικὸ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Κάρπο, ὁ ὁποῖος ὅταν εἶδε τοὺς μαθητές του 
νὰ εὑρίσκονται στὸν κίνδυνο νὰ καταποθοῦν ἀπὸ τὸν βύθιο δράκοντα ἐξ 
αἰτίας τῆς πτώσεως, περιῆλθε σὲ μελαγχολία. Ὅμως ἐνῶ ἐκεῖνος θλιβόταν, ὁ 
Χριστὸς ἔδειχνε τὰ σπλάχνα τῆς ἐπιεικείας Του καὶ παραβλέποντας τὴν πτώ-
ση τοὺς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ διαβόλου. Ὁ Χριστὸς ἐμέμφθη 
τὸν ἐπίσκοπο καὶ διδάσκαλο Κάρπο, ὄχι μόνον γιὰ τὴν «ἀποτομίαν» «ἀλλὰ 
καὶ ὅτι ἀσυμπαθῶς ἐπηράσατο στιβαρῶς»304.

Σὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπευθύνει στὸν πρεσβύτερο Χαρικλῆν ἐπισημαίνει ἰδιαί-
τερα τὸ γεγονὸς τῆς ἐπιεικοῦς ἀντιμετωπίσεως τῶν μετανοούντων. Θεωρεῖ 
ὅτι ἡ ἐξομολόγηση ἀποτελεῖ τὴν ἔναρξη μιᾶς ἐγρηγόρου καταστάσεως ἀνα-
ζήτησης τοῦ Θείου ἐλέους. Ἀναφέρεται σὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ 
καὶ προτρέπει στὸν πρεσβύτερο νὰ ἐφαρμόζει σωστὰ τὴν οἰκονομία305.

Γνωρίζοντας αὐτά, ἐπίσκοπε, σημειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀββᾶς, μὴ ἀνα-
θεματίζεις ἄσπλαχνα καὶ καταδικάζεις τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κατὰ συ-
ναρπαγὴ παρασύρθηκαν στὴν ἀσέβεια. Ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀποστολικὴ διδασκα-
λία, ἀφοῦ τοὺς ἐπιβάλεις τὸν ἀρκοῦντα χρόνο τοῦ ἐξωεκκλησιασμοῦ ὡς ἐπιτί-
μιο, «ἔλεγξον, νουθέτησον, ἐπίτρεψον, στύψον, ἐπίχεε τὸν τοῦ Χριστοῦ ἔλεον, 
παρακάλεσον, ἀνανέωσον, στήριξον, ἀπόπλυνον αὐτοὺς τοῖς αὐτῶν ὀδυρμοῖς 
καὶ δάκρυσι, κόσμησον ταῖς νηστείαις, φαίδρυνον ταῖς πολλαῖς ἀγρυπνίαις, 
ἐπένδυσον ταῖς προσευχαῖς τοὺς τῆς θεοσεβείας κατ’ ἐπήρειαν τοῦ διαβό-
λου καὶ ἐπιβουλὴν ἀνδρῶν ἀνόμων γεγυμνωμένους, ἀγαθὰς αὐτοῖς ὑπόσπει-
ρον ἐλπίδας δεομένοις, ἱκετεύουσιν, ἐλεημοσύνας ποιοῦσι καὶ ἐξιλεουμένοις 
τὸν μόνον εὔσπλαγχνον καὶ φιλάνθρωπον καὶ ὑπεράγαν οἰκτίρμονα Σωτῆρα 
ἡμῶν Χριστόν»306.

303. Ὀλυμπίῳ ἐπισκόπῳ, II, 190, PG 79, 297D.
304. Ὅπ.π., PG 79, 300B.
305. «Σκόπει τοίνυν, πρεσβύτερε, μὴ μόνον ἀποτομίαν καὶ ὀργὴν ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις κη-

ρυττομένην Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ φιλανθρωπίαν ἀναρίθμητον καὶ ἀνεξιχνίαστον καθάπερ 
φησὶν ἡ Γραφή πρὸς τὸν Κύριον ἐξ ἡμετέρου προσώπου». Χαρικλεῖ πρεσβυτέρῳ ΙΙΙ, 243, 
PG 79, 497C-500A.

306. Ὅπ.π., PG 79, 300BC.
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Ἀπευθυνόμενος σὲ πρεσβύτερο, μὲ ἄλλη  ἐπιστολή του, τοῦ ἐπισημαίνει 
ἐπίσης περὶ τῆς μακροθυμίας πρὸς τοὺς πταίοντας. «Ἔγνως μέμψει τινὰς ὑπο-
βληθέντας παρὰ τῇ ἁγίᾳ Γραφῇ, ὅτι ἀκαίρως κατασπεύδοντες ἑαυτούς, οὐχ 
ὑπέμειναν τὴν βουλὴν τοῦ Δεσπότου. Βέλτιστον τοίνυν ἐν παντὶ καιρῷ μα-
κροθυμίᾳ καὶ ὑπομονῇ καὶ εὐχῇ κεχρῆσθαι»307.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε καὶ ἕνα ἄλλο στοιχεῖο χα-
ρακτηριστικὸ τῆς ποιμαντικῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς διακρίσεως τοῦ Ἀββᾶ. Ἀπο-
συνδέει τὴν ἐξάρτηση τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας ἀπὸ τὴν σωματικὴ ἄσκηση 
ὡς ἀποδεικτικοῦ στοιχείου. Λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο νὰ 
ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ μετάνοια καὶ μὲ ἔργα ἀσκήσεως. «Μὴ τοίνυν λέγε, ἄν θρωπε, 
ὅτι τοὺς ἔργῳ ἁμαρτήσαντες, λόγοις μόνον ἐξομολογουμένους, οὐ προσδέ-
χεται ὁ Κύριος». 

Βεβαίως εἶναι καλλίτερο ἡ μετάνοια νὰ συνοδεύεται μὲ ἔργα ἀρετῆς καὶ 
ἀσκήσεως γιὰ ὅσους ἔχουν τὴ δυνατότητα, διότι δὲν μποροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Ὁ ἀββᾶς θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ ταιριάζει 
σὲ ὅσους ἔχουν ψυχικὴ δύναμη «κάλλιστον μὲν οὖν ὡς ἀληθῶς καὶ μάλλα 
πρέπον τῇ ἰσχυούσῃ ψυχῇ, δι᾽ ἔργων ποιεῖσθαι τὴν ἐξομολόγησιν».  Ἐφαρμό-
ζει ἐδῶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐξατομίκευσης τῆς ποιμαντικῆς κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ 
σημαντικὸ γιὰ τὴν ἐποχή μας308.

Ἡ φιλανθρωπία ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης τοῦ ποιμένα γιὰ τὸ ποίμνιο 
πρέπει νὰ κυριαρχεῖ στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις ποιμένα ποιμενομένων κατ᾽ 
ἐξοχὴν στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας309.

Αὐτὰ εἶναι τὰ πατερικὰ κριτήρια τὰ ὁποῖα ἐξασφαλίζουν τὴν ἐπιτυχία τῆς 
ποιμαντικῆς διακονίας τῶν μετανοούντων ἁμαρτωλῶν. Ἡ δόκιμη κατὰ τοὺς 

307. Δομνίνῳ πρεσβυτέρῳ, III, 144, PG 79, 449D.
308. «Καὶ σὺ τοίνυν πρεσβύτα, μὴ ἐξουθένει, μᾶλλον δὲ προσλαμβάνου, καὶ θάλπε καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ ταπεινωμένην καὶ ἀνακτῶ καὶ σῶζε, μὴ μόνον καρποὺς κατορθω-
μάτων βαρυτίμους, παρὰ τῶν ἐπταικότων ἀπαιτῶν, καὶ ἐπιζητῶν δι᾽ ἔργων ἀσκητικῶν, 
ἀλλὰ καὶ λόγους δεχόμενος τῶν κατανενυγμένων ἐπὶ  τῇ αὐτῶν ἁμαρτίᾳ, καὶ μετὰ πλεί-
στης ταπεινώσεως ἐξαγορευόντων σοι τὰ κακῶς πεπραγμένα».  Ὅπ.π., 501Β.

309. «Μεγάλα γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν, μεγάλην ἐπιχέει μετανοοῦσιν ἡμῖν τὴν θάλασσαν 
τῆς οἰκείας πολυσπλαχνίας σβεννύουσαν τὸ πῦρ τῶν ἡμετέρων κακῶν. Λογίζεσθαι οὖν 
ὀφείλεις μὴ τὴν κρίσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν φιλανθρωπίαν Χριστοῦ, τοῦ συμφώνως παι-
δεύοντος τὸ ἀνθρώπινον γένος καὶ συγκαταβαίνοντος καὶ συμπάσχοντος ἡμῖν ἵνα μὴ 
ἀπολώμεθα». Ὅπ.π., 500Α.
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Πατέρες ποιμαντικὴ στάση εἶναι ἡ μακροθυμία, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ προσευχὴ 
γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς. Ἡ καταλλαγὴ τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ 
μεταξύ τους ἐπιτυγχάνεται κυρίως μὲ τὴν πραότητα καὶ τὴν ἐπιείκεια. Ἡ με-
ταστροφὴ τῶν κατηγορουμένων γίνεται ἀφορμὴ διορθώσεως καὶ γιὰ τοὺς 
κατηγοροῦντες310. 

Ἡ εὐαγγελικὴ ὁδὸς τὴν ὁποία ἐκφράζουν ὅλοι οἱ Πατέρες διατυπώνεται 
στὸ χωρίο «μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε»311. Ὁ ποιμένας ὀφείλει νὰ προστατεύει 
καὶ νὰ διορθώνει τοὺς πταίοντες, χωρὶς νὰ δημοσιεύει τὶς πράξεις τους. Στὴν 
ἀντίθετη περίπτωση καθίσταται ἄδικος καὶ ὑπόλογος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διό-
τι κατακρίνει ἀσυμπαθῶς τὸν πλησίον. Ὁ ποιμὴν ὀφείλει νὰ μιμηθεῖ τὸ παρά-
δειγμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο συχνὰ προβάλλεται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς συγγρα-
φεῖς312.

Κατὰ τὴν ἀστασίαστη πατερικὴ θέση, ὁ ἄνθρωπος καὶ κυρίως ὁ ποιμένας 
ὀφείλει νὰ μισεῖ τὴν ἁμαρτία, δηλαδὴ τὴν ἐνέργεια, τὴν κατάσταση καὶ ὄχι τὸ 
πρόσωπο. Ἡ ἔντονη ἐχθρικὴ διάθεση καὶ τὸ μίσος πρὸς τὴν ἁμαρτία δὲν θὰ 
πρέπει νὰ τὸν συμπαρασύρει σὲ ὁποιαδήποτε ἀσυμπάθεια πρὸς τὸν ἁμαρτω-
λό. Εἶναι ἐπιβεβλημένο νὰ ἀπομακρύνει τὴν θύελλα τῶν λογισμῶν, οἱ ὁποῖοι 
τὸν ἐμποδίζουν νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ θεϊκὴ εὐσπλαχνία ποὺ προχέεται ὡς δωρεὰ 
πρὸς τὸν μετανοοῦντα. Τὸ μίσος πρὸς τὸν πλησίον μεταπλάθεται σὲ ἀγάπη 
ποὺ εἶναι ἀρεστὴ στὸν Θεό, ὅταν ὁ ποιμένας διὰ τῆς πείρας γνωρίσει ἀπὸ 
ποῦ θὰ ἀποστρέφει τὸ πρόσωπό του.  Ὁ ἁμαρτωλὸς ποὺ πρὶν τοῦ προξενοῦσε 
ἐχθρότητα γίνεται τώρα ποθητὸς καὶ συναντῶνται ἀμφότεροι κάτω ἀπὸ τὴ 
σκέπη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ἴσως μερικὲς φορὲς ὁ κληρικὸς νὰ μὴν ἔχει τὴν ὡριμότητα καὶ τὴν ἀρε-
τή, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ ἀνεξικακία τὴν ἁμαρτία. Ὅταν ὁ ποιμένας εἶναι 
προκατειλημένος, μὲ ἀπότομη καὶ ἐχθρικὴ διάθεση πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν 

310. Ζήνωνι διακόνῳ, II, 195, PG 79, 301BC: «Οὐδὲν οὕτω δυσωπεῖ τοὺς ἐπεμβαίνοντας καὶ 
ἐξονειδίζοντας, ὡς ἡ τῶν ἐξονειδιζομένων μετὰ πραότητος καὶ ἐπιεικείας διόρθωσις. Ἡ 
γὰρ τῶν ἐξονειδιζομένων καλλίστη μεταβολή, τοῖς ἐξονειδίζουσι διατροπὴ γίνεται».

311. Ματθ. 7, 1.
312. Χρυσαφίῳ διακόνῳ, III, 111, PG 79, 436B: «Εἴπερ μοχθηρᾷ γνώμῃ καὶ προαιρέσει κακῇ 

ἐκπομπεύεις τὴν ἁμαρτίαν τοῦ πέλας, δῆλον ὅτι ἐφωράθης ἄδικος καὶ τῆς ἀδικίας ὑφέ-
ξεις τὰς εὐθύνας. Δίκαιον γὰρ ἂν εἴη τὸ μὴ δημοσιεύειν, συγκατακαλύπτειν δὲ καθόσον 
ἐνδέχεται καὶ διορθοῦν διὰ νουθεσίας καὶ συμπαθείας τὸν πταίσαντα».
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ἁμαρτωλό, συνήθως συγχύζεται καὶ ἡ διάνοιά του δὲν εἶναι καθαρή, ὥστε νὰ 
διακρίνει τὸ σωστὸ καὶ τὴν εἰλικρινὴ πρόθεση τοῦ ἁμαρτωλοῦ γιὰ μετάνοια. 
Αὐτὸ τὸν ρίχνει σὲ θύελλα συλλογισμῶν καὶ τὸν σκοτίζει. Ἂν ὅμως βιάσει τὸν 
ἑαυτό του, γιὰ νὰ διώξει τὴ δυσαρέσκεια καὶ τὴν ἀποστροφὴ ἀπὸ τὴν καρ διά 
του, τότε θὰ εἶναι εὔκολο νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ θεϊκὴ εὐσπλαχνία ὡς δωρεὰ πρὸς 
τὸν μετανοοῦντα καὶ θὰ φωτισθεῖ καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ αὐτή. Θὰ ἐγκαταλείψει τότε 
τὸ μίσος πρὸς τὸν πλησίον καὶ θὰ γεμίσει μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ εἶναι ἀρεστὴ 
στὸν Θεό. Αὐτὸ πλέον ποὺ πρὶν τοῦ προξενοῦσε ἐχθρότητα καὶ ἀηδία, λόγῳ 
τῆς ψυχικῆς του διαθέσεως, τώρα θὰ τὸ βλέπει ποθητὸ καὶ σκεπασμένο μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ καθὼς θὰ φωτίζεται ὁ λογισμός του313.

Ὁ ρόλος τοῦ πνευματικοῦ εἶναι πολὺ δύσκολος, ὅταν βρίσκεται στὴν ἀνά-
γκη νὰ ἐπιτιμήσει τὸν πιστό314. Ἡ ὅλη στάση καὶ συμπεριφορά του δὲν θὰ 
πρέπει νὰ καταργεῖ ἢ νὰ ἐπισκιάζει τὴν πατρική του ἰδιότητα.

Ἴσως κάποιες φορὲς ὁ πνευματικὸς ἐκφραστεῖ μὲ τραχύτητα καὶ ἴσως ἀπευ-
θύνει καὶ σκληρὰ λόγια. Αὐ τὸ δὲν πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ ὡς μίσος ἢ ἐμπάθεια. 
Πρέπει ὁ πιστὸς νὰ τὸ δεχθεῖ καὶ νὰ τὸ ἐπεξεργασθεῖ μὲ λογισμὸ ἀγαθὸ καὶ 
μακροθυμία, γιὰ νὰ ἔχει καλὸ ἀποτέλεσμα. Διότι, ἂν ὁ πνευματικὸς πρὸς 
στιγμὴν ἐκφέρει βαρὺ λόγο καὶ δείξει τυχὸν μικροψυχία, αὐτὸ δὲν βγαίνει ἀπὸ 
τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς του, ἀλλὰ ἀπὸ κακὴ ἴσως διάθεση τῆς στιγμῆς. Ὅπως 
συμβαίνει σὲ μιὰ μητέρα, ποὺ ἀπὸ δυσθυμία ἢ κόπωση καταριέται τὸ παιδί 
της. Προφανῶς τοῦτο γίνεται ὄχι συνειδητὰ καὶ ἑκούσια, ἀλλὰ ἀπὸ παρόρ-
μηση τῆς στιγμῆς. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀμέσως ἡ μητέρα 
μετανοιώνει, πενθεῖ καὶ λυπεῖται, ἂν τυχὸν συμβεῖ κάτι κακὸ στὸ παιδί της315.

313. Θεοδότῳ πρεσβυτέρῳ, II, 307, PG 79, 349D-352A: «Τῇ ἔχθρᾳ προκεκρατημένῳ σοι, χειμὼν 
ἐπιπέπτωκε χαλεπὸς καὶ συγχυθεῖσα ἡ διάνοια οὐδὲν βλέπειν δύναται οὔτ’ ἀκοῦσαι ὑγιές· 
ἂν δὲ βιασάμενος διαῤῥήξῃς τὸ νέφος τῆς δυσμενείας, τότε ἰσχύσεις ἀντιλαβέσθαι τῆς 
ἄνω φαιδρότητος. Τὸ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀποθέμενος μῖσος ἀγάπης ἐμπλησθήσῃ τῆς 
ἀρεσκούσης Χριστῷ καὶ ἡ πρώην πολεμία καὶ ἀηδὴς φαινομένη σοι ὄψις διὰ τὴν δυσμέ-
νειαν, νῦν ποθεινή σοι καὶ ἐπίχαρις φανεῖται, πεφωτισμένου τοῦ λογισμοῦ».

314. Βλέπε σχ. Πρωτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΙΚΑ, Ὁ πνευ ματικὸς καὶ τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας, ἐκδ. Μυ-
γδονία, Θεσσαλονίκη 22005, σσ. 99-109. Ἐπίσης, Ἀρχιμ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ, Περὶ 
Προσευχῆς, ἐκδ. Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου,  Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1993, σ. 210 κ.ἑ.

315. Φηλικισίμῳ διακόνῳ, II, 333, PG 79, 364B: « Ὅταν λυπηρόν τι ἢ τραχὺ πρὸς σὲ εἴπῃ ὁ 
πνευματικὸς πατήρ, δέξαι καὶ κατάδεξαι φιλοσόφως καὶ μακροθύμως· οὐ γὰρ μετὰ πά-
θους, ἄνευ δὲ πάθους τοῦτο δρᾷ. Εἰ δέ, καθὼς εἴρηκας καὶ μικροψυχήσειεν καὶ ὑβρίσει 
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Τὸ ζήτημα τῆς θεοδικίας καὶ ἡ ποιμαντική του ἀντιμετώπιση

Ἀνέκαθεν τὸ πρόβλημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ πολλὲς φορὲς καὶ 
τὴν χριστιανικὴ κοινωνία εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς «ἀδικίας» ποὺ συμβαίνει κατὰ 
τὴν ἐπίγεια ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι τὸ γνωστὸ ζήτημα τῆς θεοδικίας. Γιατί 
δηλαδὴ κάποιοι ἄνθρωποι νὰ ὑποφέρουν καὶ νὰ βασανίζονται στὴ ζωὴ αὐτή, 
καὶ μάλιστα οἱ δίκαιοι καὶ οἱ εὐσεβεῖς, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι νὰ ἀπολαμβάνουν 
τὶς εὐκολίες τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ κυρίως ὅταν αὐτοὶ εἶναι ἀσεβεῖς καὶ κακοί. 
Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴ ζωὴ τῶν κληρικῶν· μάλιστα βλέπουμε νὰ δοκιμάζο-
νται, ὑπερβολικὰ ἀρκετὲς φορές, οἱ εὐσεβεῖς κληρικοὶ καὶ ἐνίοτε προκύπτει 
δικαίως τὸ ἐρώτημα· γιατί ἄραγε νὰ συμβαίνει αὐτό. Ὁ ἅγιος Νεῖλος παρεμ-
βαίνει πνευματικά, μὲ τὴ βαθειὰ γνώση τῆς θείας δυνάμεως καὶ τὴν βεβαία 
μυστικὴ αἴσθηση ὅτι ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο καὶ σχεδιάζει μέσῳ τῆς προ-
νοίας του τὴν σωτηρία τοῦ καθενὸς προσωπικά, καὶ γράφει ἐπιστολὲς σὲ δι-
αφόρους κληρικοὺς δίδοντας θεοφώτιστες ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματα αὐτά, 
τὰ ὁποῖα πολλὲς φορὲς ἐκφράζουν ἀπορία καὶ ὀλιγοπιστία πρὸς τὸν Θεό, ἐξ 
αἰτίας τῶν ἀντινομιῶν αὐτῶν μέσα στὸν κόσμο.

Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει κάποιους ἀνθρώπους νὰ τοὺς πει ράζουν οἱ δαίμονες. 
Ἄλλους γιὰ λίγο διάστημα, ἄλλους γιὰ περισσότερο καὶ μὲ μεγαλύτερη ἔντα-
ση.  Ἄλλους ἐπιτρέπει μέχρι τὴν τελευταία τους ἀναπνοὴ νὰ πειράζονται καὶ 
νὰ συνθλίβονται ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ ἐπαίσχυντου δαίμονα. Ὅλα αὐτὰ κατὰ 
τὸν Ἀββᾶ μαρτυροῦν τὴ βούληση τοῦ Θεοῦ νὰ παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς 
ἀνάλογα μὲ τὴν οἰκονομία τῆς σωτηρίας καθενός316.

Ὑπάρχει τὸ ἐρώτημα· ποιός εἶναι ὁ σκοπὸς νὰ περιπίπτουν σὲ ἀπευκταῖα 
πράγματα οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι; Δηλαδὴ γιατί νὰ συμβαίνει πόνος σωματικὸς 
ἕως θανάτου ἢ ἕως ἀπελπισίας καὶ ἀφροσύνης; ἢ γιατί νὰ συμβαίνει νὰ πέ-

σε, οὐκ ἐκ ψυχῆς τοῦτο, ἀλλ’ ἐκ μικροψυχίας, ὥσπερ μήτηρ ἐκ μελαγχολίας τῷ τέκνῳ 
ἐπαρωμένη· ὅτι γὰρ οὐ κατὰ γνώμην ἐπαρᾶται τῷ γόνῳ, δῆλον ἐκ τοῦ μετ’ ὀλίγον εὐθὺς 
μεταμέλεσθαι τὴν μητέρα καὶ πενθεῖν ἀῤῥωστῆσαν τὸ τέκνον».

316. Ἀβραμίῳ πρεσβυτέρῳ, I, 25, PG 79, 92B: «Τισὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων πρὸς ὀλίγον προσβάλ-
λειν καὶ θᾶττον ἀφίπτασθαι, ἐπετράπησαν δαίμονες· τισὶ δὲ ἐπὶ πολὺ διοχλεῖν ὑπὸ τοῦ 
ἀγωνοθέτου Θεοῦ τοῦ ἡμετέρου προνοητοῦ καὶ κριτοῦ, ὁμοίως προσετάχθη· ἕτεροι δὲ 
καὶ μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς προσπαραβῆναι καὶ πειράζειν καὶ ἐκθλίβειν ἑκάστοτε 
συγχωροῦνται ἀναίσχυντοι δαίμονες».
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φτουν σὲ δαιμονικὸ πειρασμό, ὁ ὁποῖος τοὺς συντρίβει καὶ τοὺς βγάζει ἀπὸ 
τὴν εὐθεία ὁδό; Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν στοὺς δικαίους γιὰ νὰ τὰ βλέπουν 
ἐκεῖνοι ποὺ καταφρονοῦν τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς καὶ νὰ φοβοῦνται καὶ νὰ τα-
πεινώνονται. Γιὰ νὰ γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ κριτὴς τῶν πά-
ντων καὶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ κρίνει καὶ νὰ μεταβάλλει τὰ γεγονότα κατὰ 
ἀπόλυτη δικαιοδοσία. Αὐτὴ ἡ συνειδητοποίηση καὶ ἡ γνώση γίνεται ἀφορμὴ 
γιὰ ὅσους ἁμαρτάνουν καὶ ἔχουν ἀπρόσεκτη ζωή, ὥστε νὰ σταματήσουν τὴν 
ἁμαρτία, νὰ τρέξουν στὴ θεραπευτικὴ με τάνοια καὶ νὰ ἐπιμεληθοῦν τὴν ἐνά-
ρετη ζωή, ποὺ καταξιώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ γεμίζει μὲ νόημα τὴν ἐπίγεια ζωή 
του. Εἶναι γνωστὸ ὅτι αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στοὺς δικαίους δὲν τοὺς ἐγγίζουν 
καὶ δὲν τοὺς μολύνουν παντελῶς στὴν ψυχὴ οὔτε καὶ τοὺς ἐπηρεάζουν, ἀλλὰ 
γίνονται πρόξενα αἰωνίων ἀγαθῶν καὶ δικαίας μισθαποδοσίας317.

Δὲν εἶναι παράξενο λοιπὸν νὰ βλέπει κανεὶς τὸν πονηρό, τὸν ἀσεβὴ καὶ 
τὸν ἀνόσιο νὰ δοξάζεται καὶ νὰ ἐπευφημεῖται ὡς μὴ ὤφειλε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους. Εἶναι συνηθισμένο φαινόμενο οἱ πονηροὶ ἄνθρωποι νὰ ἀνελίσσονται 
σὲ θέσεις, ὅπου ἀπολαμβάνουν δόξα καὶ κατέχουν καὶ δύναμη. Αὐτὰ τοὺς τὰ 
παρέχουν οἱ ἰσχυροὶ καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ὑλοποιοῦν τὰ σχέδιά 
τους. Δὲν ἀντιλαμβάνονται βεβαίως ὅτι πρόκειται γιὰ ἀφροσύνη καὶ θεωροῦν 
ἐπιτυχία τὸ γεγονός. Ὅμως δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὁ διδακτικὸς λόγος 
τοῦ  Ἐκκλησιαστῆ· «ἐδόθη ἄφρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις»318. Ἀφέθηκε ὁ ἀσεβὴς 
νὰ ἀνεβεῖ ψηλά, νὰ ἀποκτήσει δόξα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. Αὐτὸ ἔγινε ὄχι χωρὶς 

317. Ἠφαιστίωνι πρεσβυτέρῳ, III, 19, PG 79, 377D-380AB: « Ἠρώ τη σάς με· Τίνος ἕνεκεν ἀγαθοί 
τινες ἄνδρες ἀπευκτέοις τισὶ περιπίπτουσιν, οἷον, ἀλγήμασι σώματος μέχρι θανάτου, ἢ 
ἐκστάσει φρενῶν, ὥσπερ Καλλίτυχος ὁ Σελεντιάριος· ἢ δαίμονι συντρίβοντι καὶ στρε-
βλοῦντι, ὥσπερ Ταγήριος, ὁ υἱὸς τοῦ ἀλαζόνος πλουσίου, ἄνθρωπος μετριόφρων καὶ 
κατανενυγμένος καὶ εὐλαβής; Τινὲς δὲ καὶ ὑπὸ βαρβάρων ἐλήφθησαν, ἄλλοι δὲ σεισμοῦ 
γενομένου κατεχώσθησαν πεπτωκότος τοῦ οἴκου, ἕτεροι δὲ ἐμπυρισμῷ κατεφλέχθησαν, 
ἢ ἄλλοις τισὶν ἀπροσδοκήτοις ἐνεσχέθησαν δεινοῖς. Γίνωσκε τοίνυν, ὅτιπερ τὰ τοιαῦτα 
συμβαίνει τοῖς δικαίοις, ἵνα διὰ τούτων οἱ καταφρονοῦντες κατάφοβοι γένωνται καὶ τὴν 
ἑαυτῶν ὀφρὺν κατασπάσωσιν καὶ εἰς ὑπόμνησιν ἔλθωσι τοῦ Κυρίου τῶν ὅλων καὶ κριτοῦ 
τῶν ἁπάντων καὶ παύσονται οἱ τὰ φαῦλα πράσσοντες τῆς κακῆς ἐργασίας καὶ δράμωσι 
πρὸς τὴν θεραπείαν τῆς μετανοίας καὶ ἐπιμελήσωνται τῆς ψυχωφελοῦς ἀρετῆς. Πλὴν 
τοῦτο σημείωσαι, ὅτι τὰ συμβαίνοντα σκυθρωπὰ τοῖς δικαίοις οὐδὲν μὲν παντελῶς λυ-
μαίνεται τῇ ψυχῇ, προσθήκην δὲ προξενεῖ τούτοις αἰωνίων μισθῶν».

318. Ἐκκλ. 10, 6.
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τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἀφέθηκε νὰ φτάσει τόσο ψηλά, γιὰ νὰ φανεῖ στὴ συ-
νέχεια, καθὼς θὰ πίπτει, ἡ μεγάλη καταστροφή του. Ἡ πτώση θὰ εἶναι τόσο 
μεγάλη, ὥστε δὲν θὰ μπορεῖ πλέον νὰ ἀποκατασταθεῖ319.

Τοὺς ἀνθρώπους ποὺ καταφρονοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν εἶναι 
προσεκτικοὶ στὴ ζωή τους ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ κυριεύονται ἀπὸ τὰ πάθη τῆς 
ἀτιμίας καὶ νὰ πέφτουν σὲ πράξεις βδελυρὲς καὶ δουλικές, ποὺ τοὺς αἰχμα-
λωτίζουν τελείως. «Παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας»320. Δὲν κα-
τασκευάζει ὁ Θεὸς τὴν τιμωρία, ἀλλὰ παραχωρεῖ τὴν ἐξέλιξη ὡς συνέπεια 
τῶν ἐπιλογῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἅγιος Νεῖλος προσφέρει ἕναν ἐμπνευσμένο 
συλλογισμὸ ὡς ἀπάντηση. Ὅταν πεῖ κάποιος· δὲν βγῆκε ὁ ἥλιος καὶ ἔριξε τὸν 
ἄνθρωπο σὲ βόθρο δὲν σημαίνει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἥλιος ἔσπρωξε τὸν ἄνθρωπο στὸ 
βόθρο, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος δὲν κοίταξε τὸ φῶς μὲ τὴ θέλησή του, ἀλλὰ ἐξαι-
τίας τοῦ ὅτι δὲν ἀνέτειλε ὁ ἥλιος καὶ δὲν φάνηκε τὸ φῶς του, ἔπεσε κάποιος 
στὸν βόθρο. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὁ Θεός, ὅποι ον δὲν δίνει σημασία στὸ 
νόμο του καὶ διώχνει ἀπὸ τὴ ζωή του μακριὰ τὶς φωτοειδεῖς ἐντολές του καὶ 
τὶς προειδοποιήσεις, παραχωρεῖ νὰ πέσει στὸν βόθρο τῆς ἀπωλείας321.

Συμβαίνει μερικὲς φορὲς στοὺς ποιμένες νὰ ἀποκτοῦν παρρησία, σὲ σχέση 
μὲ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀφοσίωση ποὺ πρέπει νὰ διέπει τὴ ζωή τους πρὸς τὸν 
Θεόν. Προοδευτικὰ φτάνουν σὲ σημεῖο νὰ μὴ δίνουν σημασία ἢ νὰ ἀπορρί-
πτουν τὰ φυσικὰ θεῖα νοήματα ἢ νὰ καταφρονοῦν τὴ διδασκαλία τῶν Γραφῶν 

319. Πομπηΐῳ διακόνῳ, I, 74, PG 79, 113D-116A: «Τί ξενίζῃ βλέπων πονηρότατόν τε καὶ 
ἀνοσιώτατον ὑπερευφημούμενον καὶ ἐνδοξαζόμενον παρανόμως καὶ μεγάλα ἰσχύοντα 
παρὰ τοῖς δυναστεύουσιν; Μνήσθητι τῆς Γραφῆς ἐμβοώσης, ὅτι “ Ἐδόθη ὁ ἀσεβὴς ἐν 
ὕψεσι μεγάλοις”· τουτέστι, συνεχωρήθη ὑψωθῆναι κατὰ τὸν κόσμον τοῦτον. Συγκεχώ-
ρηται δὲ οὐκ ἀκρίτως, ἀλλ’ ἵνα λίαν μετάρσιος ἐκφανθείς, κακεῖθεν καταπεσών, ἀνίατον 
συντριβὴν ὑπομείνῃ».

320. Ρωμ. 1, 25.
321. Πρίμῳ ὑποδιακόνῳ, IV, 19, PG 79, 560AB: « Ἐπύθου ὡς ὁ Θεὸς τοὺς καταφρονοῦντας 

τῶν αὐτοῦ ἐνταλμάτων εἰς τὰ πάθη ἐκδίδωσι τῆς ἀτιμίας καὶ εἰς τὰς πράξεις τὰς λίαν 
ἀνδραποδώδεις καὶ ῥυπαράς, κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου, ὅτι “Παρέδωκεν 
αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας καὶ φαῦλα ἐπιτηδεύματα”. Ἀκούσας τοίνυν, ὅτι ὡσπερεί 
τινος εἰπόντος, ὅτι μὴ ὀφθεὶς ὁ ἥλιος τὸν ἄνθρωπον τῷ βοθύνῳ ἔῤῥιψεν, οὐχὶ λογιζόμε-
θα τοῦτο, ὅτι ὁ φωστὴρ τὸν μὴ βουληθέντα πρὸς αὐτὸν ἰδεῖν εἰς τὸν βόθυνον ἀπώσατο, 
ἀλλ’ ὅτι αἴτιόν ἐστι τῆς εἰς τὸν βόθρον καταπτώσεως τὸ μὴ μετέχειν τοῦ φωτός. Οὕτω 
καὶ ὁ Θεὸς τὸν μὴ προσέχοντα τοῖς νόμοις αὐτοῦ καὶ ταῖς ἀπειλαῖς καὶ ταῖς φωταυγέσιν 
ἐντολαῖς ἀπωσάμενος, τοῦτον εἰς τὸν βόθυνον ῥίπτει τῆς ἁμαρτίας».
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ἢ νὰ εἶναι ὑπερόπτες ἔναντι τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων ποὺ τοὺς συμβουλεύ-
ουν. Ὁ Θεὸς τοὺς ἄφρονες αὐτοὺς ποιμένες τοὺς διδάσκει καὶ τοὺς διορθώνει 
μὲ πολλοὺς τρόπους. Πότε μὲ φοβερὰ ὄνειρα, πότε μὲ ἐπίμονες νόσους καὶ 
πότε μὲ ἄλλες δοκιμασίες προσπαθεῖ ὁ Θεὸς νὰ τοὺς παιδαγωγήσει πρὸς τὸ 
ἀγαθό322.

Ἐὰν ἀρχίσει ὁ ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα ὁ ποιμένας νὰ εἶναι κενόδοξος καὶ 
ὑπερήφανος, τότε ὁ Κύριος τὸν ἐγκαταλείπει καὶ μένει χωρὶς τὴν ἄνωθεν βο-
ήθεια. Τότε μαθαίνει πόσο μικρὸς εἶναι καὶ γίνεται τόσο δειλός, ὥστε φοβᾶται 
ἀκόμη καὶ τὴ σκιά του. Ἐκπλήσσεται ἀπὸ τὶς πτώσεις του, νύκτα καὶ ἡμέρα 
στὰ πάθη τῆς σαρκὸς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καυχᾶται γιὰ κατορθώματα, γιατὶ 
πλέον εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἐγκαταλελειμένος. Τὸ ψαλμικὸ λόγιο εἶναι δηλω-
τικό· « Ἔθου τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν»323.

Ὅμως ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τὸ πλάσμα του στὴν κατάσταση αὐτή, διότι 
«οὐ θέλει τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν»324. 
Κατὰ συνέπεια ὅποιος φτάσει στὸ ἔσχατο αὐτὸ σημεῖο τῆς πτώσεως, ἀλλὰ 
μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ ζητήσει ξανὰ τὴ θεία βοήθεια, ὁπωσδήποτε θὰ λάβει 
πάλι τὴν ἄνωθεν συμπαράσταση καὶ ἀντίληψη. Ὁ Κύριος τῶν μετανοούντων 
ἐπακούει τὶς δεήσεις τους καὶ μὲ τὴν ἀγάπη του τοὺς βγάζει ἀκόμη καὶ μέσα 
ἀπὸ τὸ πέλαγος καὶ τὰ βάραθρα τῆς ἀπωλείας. Ἡ συνέχεια τῆς ζωῆς γιὰ τὸν 
μετανοημένο ἀγωνιστὴ θὰ εἶναι γεμάτη χαρὰ καὶ ἀνακούφιση στὴν ἰσορρο-
πημένη ζωὴ ποὺ θὰ τοῦ προσφέρει ἡ συνεχὴς παρουσία τοῦ Κυρίου. Ὁ ἴδιος 

322. Εὐπειθίῳ ἀναγνώστῃ, II, 268, PG 79, 336D: « Ὅτι τοὺς παραγκωνιζομένους, καὶ διαπτύ-
οντας, τά τε κατὰ φύσιν ἀγαθὰ νοήματα καὶ τὰ θεῖα Γραφεῖα καὶ τοὺς νουθετοῦντας 
ἐναρέτους ἄνδρας, ποτὲ μὲν δι’ ὀνειράτων φοβερῶν σωφρονίζει Κύριος, ποτὲ δὲ διὰ τῆς 
ταριχεύσεως τῶν νόσων, ἣν δὲ κοίτην μαλακίας τινὲς ὀνομάζουσι, ποτὲ δὲ καὶ δι’ ἑτέρων 
τινῶν ποικίλων παιδεύσεων πρὸς τὸ ἀγαθὸν ὁ Θεὸς ἐπιστρέφει τὸν ἄνθρωπον πειθέτω 
σε Ἐλιούς».

323. Θεοδώρῳ πρεσβυτέρῳ, II, 272, PG 79, 337C: « Ἐὰν δὲ ἄρξῃ κενοδοξεῖν καὶ ὑπερηφανεύε-
σθαι, ἀναχωρήσει ὁ Κύριος ἀπὸ σοῦ, μὴ θέλων βοηθεῖν σοι καὶ τότε μαθήσῃ τὴν σαυτοῦ 
ταπεινότητα, δειλιῶν τε καὶ τρέμων καὶ τὴν ἰδίαν σκιὰν οὐκ ἀνεχόμενος καὶ τοῖς τῆς 
σαρκὸς πάθεσιν ὑποπίπτων καὶ ἐκτεθαμβημένος νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν. “ Ἔθου γάρ”, 
φησὶν ὁ Δαυΐδ, “τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν”, μηκέτι λοιπὸν τολμῶντος τῇ διδαχῇ σὺν 
παῤῥησίᾳ χρήσασθαι διὰ τὴν ἐγκατάλειψιν». Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 88, 42.

324. Πρβλ. Ἰεζεκ. 33, 11.
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ἄλλωστε ἀπηύθυνε τὸν παρήγορο λόγο· «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες 
καὶ πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»325.

Ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ αἵρεση ὡς ποιμαντικὰ προβλήματα

Στὴν  Ἐκκλησία διδάσκαλος εἶναι ὁ ποιμένας, κατὰ παραχώρηση τοῦ ἰδίου 
τοῦ Θεοῦ. Ὡς διάδοχος τῶν ἀποστόλων ἔχει τὸ καθῆκον καὶ τὴν ἐξουσία τῆς 
διδαχῆς τῶν πιστῶν, κατὰ τὸ τριπλὸ ἀξίωμα ποὺ ἔλαβαν ἐκεῖνοι ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν Χριστὸ (προφητικὸ-διδακτικό, ἀρχιερατικὸ-ἁγιαστικό, βασιλικὸ-διοι-
κητικό)326. Ἡ διδακτικὴ διακονία ἐμπεριέχει κινδύνους, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ 
ὁδηγήσουν τὸν διδάσκαλο σὲ σφάλματα ἢ παραποίηση τοῦ περιεχομένου τῆς 
εὐαγγελικῆς διδασκαλίας. Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κατάρτιση καὶ τὶς προθέ-
σεις τοῦ ποιμένα. Δηλαδὴ κατὰ πόσο ὁ ἴδιος μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τὴ μελέ-
τη καὶ τὴν ἄσκηση ἔγινε κάτοχος τῆς ἀληθείας. Κατὰ πόσο τὸ περιεχόμενο 
τῆς πίστεως ἔχει γίνει καὶ κτῆμα δικό του, κατόπιν μελέτης τῆς παραδόσεως, 
ἀλλὰ καὶ ἐμπειρίας ἀπὸ προσωπικὴ βίωση τῶν διδασκομένων. Στὴν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε παραδείγματα ποιμένων, οἱ ὁποῖοι  ἐξετράπησαν ἀπὸ 
τὴν ὁδὸ τῆς ἀληθείας κηρύσσοντας αἵρεση. Συνήθως τὰ πρόσωπα αὐτὰ εἶχαν 
τὴν θύραθεν σοφία, ἦταν ἀνήσυχα πνεύματα σὲ σχέση μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς 
πίστεως καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου. Ἐξ αἰτίας ὅμως τῆς ἐσωτερικῆς ὑπε-
ρηφανείας τους, τὰ χαρίσματά τους δὲν τὰ ἐνέταξαν στὴ διακονία τῆς  Ἐκκλη-
σίας, ἀλλὰ ξεχώρισαν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα.  Ἔτσι, μὲ 
τὴν ἔκπτωσή τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ διδάσκαλοι ἔγιναν αἱρεσιάρχες. 
Ἔλαβαν τὸν τίτλο τοῦ αἱρεσιάρχη καὶ παρέσυραν καὶ πολλοὺς ἄλλους πρὸς 
τὴν ἀπώλεια. Χρειάζεται λοιπὸν προσοχὴ στὴν προσέγγιση καὶ τὴν μετάδοση 
τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως ἀπὸ τὸν ποιμένα, γιὰ νὰ μὴ νοθεύεται τὸ εὐαγγέ-
λιο καὶ καθοδηγοῦνται σὲ λάθος πορεία οἱ πιστοί.

325. Ματθ. 11, 28. Στεφάνῳ διακόνῳ, I, 139, PG 79, 141A: «Οἱ ἐξ ὅλης διανοίας τὸν παντέφο-
ρον ἐπιβοώμενοι Κύριον, κἂν εἰς τὸ ἔσχατον τῶν κινδύνων ἀφίκοντο, πάντως τεύξονται 
τῆς ἄνωθεν ἀρωγῆς· ἐπήκοος γὰρ ὁ Δεσπότης γενόμενος, ἐξ αὐτῆς μέσης ἐξαρπάσας 
τῆς ἀπωλείας, πρὸς ζωὴν αἰώνιον καὶ χαρὰν ἀναφέρει».

326. Ματθ. 28, 19-20, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν 
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν».
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Ὁ ἀββᾶς Νεῖλος ἐπισημαίνει τὸν κίνδυνο τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων πρὸς 
τοὺς ποιμένες, τονίζοντας ὅτι ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ εἶναι ἡ αὐθαίρετη ἑρμηνεία 
τῶν Γρα φῶν. Παρομοιάζει τὶς διηγήσεις καὶ τὰ νοήματα τῶν Γραφῶν μὲ ἕνα 
ὁλόχρυσο πέπλο, τὸ ὁποῖο παραδίδεται ὡς παρακαταθήκη στὸν ποιμένα κατὰ 
τὴ χειροτονία. Αὐτὸ τὸ πολύτιμο καὶ ἄφθαρτο πέπλο ὀφείλει ὁ ποιμένας νὰ 
τὸ προβάλλει στοὺς πιστοὺς καὶ ὄχι, ὡς μία ἀσήμαντη ἀράχνη, νὰ ὑφαίνει 
τὸν δικό του εὔθραυστο ἱστό. Τὰ σοφίσματα καὶ ἡ ἀσθένεια τοῦ λογισμοῦ καὶ 
ἡ ἀχρειωμένη ὑπόληψη καὶ οἱ μάταιοι συλλογισμοί, ποὺ τολμάει κανεὶς νὰ 
εἰσάγει στὴν Ἐκκλησία, εἶναι στὴν πραγματικότητα ἕνας ἱστὸς ἀράχνης. Ὁ 
ποιμένας ποὺ ὑφαίνει, ἐκτὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καὶ ἀντίθετα πρὸς 
τὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων, τὸν ἱστὸ τοῦ δόγματός του μιμεῖται τὸν Μα-
νασσῆ, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε τὰ εἴδωλα στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ στὴν Ἱερουσαλήμ327. 
Συνήθως, κατὰ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο, αὐθαίρετες διδασκαλίες εἰσάγονται στὴν 
Ἐκκλησία πολλὲς φορὲς διανθισμένες μὲ ὑπέρμετρη πνευματικότητα καὶ μὲ 
πολλὴ τέχνη, γιὰ νὰ πείθουν τὸν λαό. Ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ὑποκριτικὴ 
αὐτὴ δεινότητα νὰ λανθάνει στὸν χρόνο, γιατὶ καθὼς λέγει ἡ Γραφὴ τὸ φῶς 
ἐλέγχει τὸ σκοτάδι328.

Ἡ πονηρία τῶν αἱρετικῶν ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γε γονὸς ὅτι χρησιμο-
ποιοῦν τὰ κείμενα τῶν Γραφῶν καὶ τὸ περιεχόμενό τους ὄχι κατὰ τὴν παρά-
δοση τῆς  Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κατὰ τὶς δικές τους ἀντιλήψεις, χωρὶς νὰ εἶναι 
ἐμφανὴς ἡ κακοδοξία τους, προκειμένου νὰ πλανήσουν τοὺς ἀκροατές τους. 
Εἶναι γνωστὸ τὸ φαινόμενο τῶν ψευδοπροφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ 
χαρακτήριζαν τὰ κείμενα τοῦ Μωϋσῆ ὡς δικά τους, ὅπως ἐπίσης οἱ σοφοὶ τῶν 
Ἑλλήνων καὶ οἱ αἱρετικοὶ ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτούς, «ὡς κλέπται δύστροποι 
παρά τε Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν τὰ κυριώτερα τῶν δογμάτων οὐκ εὐχα-

327. Φίλωνι πρεσβυτέρῳ, II, 321, PG 79, 356D-357A: «Πέπλον ὑπάρχει χρυσοῦν τῶν ἁγίων 
Γραφῶν ἡ διήγησις, οἱ στήμονες χρυσοῖ, ἡ κρόκη χρυσῆ. Μὴ παρύφαινε τῶν ἀραχνῶν 
τὰ ὑφάσματα, ἐκβαίνων τοῦ πρέποντος. Ἀραχνῶν δὲ ὑφάσματα νομίζω τὴν τῶν σῶν 
λογισμῶν ἀσθένειαν καὶ τὴν ἠχρειωμένην ὑπόληψιν καὶ τοὺς ματαίους συλλογισμούς 
τε καὶ σοφισμοὺς τῆς τῶν Ἑλλήνων σοφίας, οὕσπερ εἰσφρῆσαι τετόλμηκας τῇ σεπτῇ 
Ἐκκλησίᾳ, ὥσπερ ποτὲ ὁ Μανασσῆς εἴδωλά τινα βδελυρὰ καθίδρυσεν ἐπὶ τὸν ναὸν τοῦ 
Θεοῦ». Πρβλ. καὶ Δ́  Βασ. 21, 2-7.

328. Ἐφεσ. 5, 12: «τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερού-
μενον φῶς ἐστι».
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ρίστως λαβόντες ἀλαζονείαν καὶ τῦφον τυρεύουσιν, ὡς ἐπ’ ἰδίοις τοῖς ἀλλο-
τρίοις κειμηλίοις γανύμενοι»329.

Ἡ πονηρία τῆς αἱρέσεως παρουσιάζεται ὡς ἀλήθεια καὶ προσπαθεῖ νὰ πεί-
σει ὅτι ἡ πλαστὴ εἰκόνα εἶναι ἡ ἀληθινή. Ἀναφέρει ὁ Ἀββᾶς ἕνα ἐξαίρετο παρά-
δειγμα, γιὰ νὰ ἀναλύσει τὸ φαινόμενο. Ἡ ἀληθὴς διδασκαλία παρομοιάζεται 
μὲ προσωπογραφία τοῦ βασιλέως, κατασκευασμένη ἀπὸ πολύτιμες ψηφῖδες 
καὶ ἐπιδέξιο τεχνίτη, ὁ ὁποῖος μπόρεσε νὰ συνθέσει ἁρμονικὰ χρώματα καὶ 
σχήματα καὶ νὰ δώσει ἄριστο ἀποτέλεσμα. Στὴ συνέχεια παρεμβαίνει σκο-
πίμως κάποιος καὶ ἀλλάζοντας τὴ θέση τῶν ψηφίδων μεταποιεῖ τὸ πρόσωπο 
τοῦ βασιλέως σὲ μορφὴ ζώου. Διακηρύττει λοιπὸν ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ μορφὴ τοῦ 
βασιλέως, ἐπειδὴ κατασκευάστηκε μὲ τὶς ἴδιες ψηφίδες ποὺ χρησιμοποιήθη-
καν ἀπὸ τὸν πρῶτο ἐπιδέξιο τεχνίτη. Ἐπειδὴ τὸ ὑλικὸ ἦταν τὸ ἴδιο, μεθοδεύει 
μὲ τὴ φαντασία καὶ πλανᾶ μὲ τὴν ὡραιότητα τῶν ψηφίδων τοὺς ἀνώριμους 
ἐκείνους, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ βασιλέως, ὥστε νὰ 
πιστέψουν ὅτι τὸ δικό του κατασκεύασμα ἀποτυπώνει τὴν πραγματικὴ μορφὴ 
τοῦ βασιλέως καὶ ὅτι ἡ εἰκόνα ποὺ αὐτὸς σχημάτισε εἶναι ἡ ἀληθινή. Μὲ τὸν 
ἴδιο τρόπο οἱ αἱρεσιάρχες συγκεντρώνουν λόγια, λέξεις καὶ παραβολὲς ἀπὸ 
τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἀποσπώντας τα ἀπὸ τὴ συνάφειά τους τὰ διαστρεβλώ-
νουν καὶ παρουσιάζουν ὡς μύθους τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Προτρέπει λοιπὸν τοὺς 
ποιμένες ὁ Ἀββᾶς νὰ ἐπαγρυπνοῦν, ὥστε νὰ μὴ διαδίδονται μὲ αὐτὰ τὰ τεχνά-
σματα οἱ πλάνες καὶ οἱ κακοδοξίες330.

Ἐνώπιον τῆς δόλιας δραστηριότητας τῶν αἱρετικῶν δὲν ἐπιτρέπεται 
ὁ ποιμένας νὰ ὑπνώττει. Ἡ προστασία τοῦ ποιμνίου πρέπει νὰ γίνεται μὲ 

329. Ἱλαρίῳ πρεσβυτέρῳ, I, 282, PG 79, 185B.
330. Εὐφρασίῳ ἐπισκόπῳ, I, 247, PG 79, 173BC: « Ὃν τρόπον εἴ τις βασιλέως εἰκόνος καλῶς 

κατεσκευασμένης ἐπιμελέστερον ἐκ ψηφίδων ἐπισήμων ὑπὸ σοφοῦ τεχνίτου, λύσας τὴν 
ὑποκειμένην τοῦ ἀνθρώπου εἰδέαν, μετενέγκοι τὰς ψηφίδας ἐκείνας καὶ μεθαρμόσοι καὶ 
ποιήσειεν ἐξ αὐτῶν μορφὴν κυνὸς ἢ ἀλώπεκος, ἔπειτα διορίζοιτο καὶ λέγειν ταύτην εἶναι 
τὴν τοῦ βασιλέως ἐκείνην τὴν καλήν, ἣν ὁ σοφὸς τεχνίτης κατεσκεύασεν, δεικνὺς τὰς 
ψηφίδας τὰς καλῶς ὑπὸ τοῦ πρώτου τεχνίτου εἰς τὴν τοῦ βασιλέως εἰκόνα συντεθείσας, 
κακῶς δὲ ὑπὸ τοῦ ὑστέρου εἰς κυνὸς μορφὴν μετενεχθείσας καὶ διὰ τῆς τῶν ψηφίδων 
φαντασίας μεθοδεύοι τοὺς ἀπειροτέρους, τοὺς κατάληψιν βασιλικὴν ἐκ μορφῆς οὐκ 
ἔχοντας, καὶ πείθοι ὅτι αὕτη ἡ σαπρὰ τῆς ἀλώπεκος ἰδέα ἐκείνη ἐστὶν ἡ καλὴ τοῦ βασιλέ-
ως εἰκών· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ αἱρεσιάρχαι, γραῶν τρόπον συγκαττύσαντες ῥήματα 
καὶ λέξεις τινὰς καὶ παραβολὰς θείας Γραφῆς ἀποσπάσαντες, ἐφαρμόζειν βιάζονται τοῖς 
ἑαυτῶν μύθοις τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ μὴ ἀγνοεῖτε τοὺς τοιούτους».
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 τεκμηριωμένη ἀντιμετώπιση τῶν μυθευμάτων τους.  Ἐνδεικτικὰ γιὰ τὸν τρό-
πο δράσης, ἐν προκειμένῳ τοῦ ποιμένα, ὁ ἀβ βᾶς Νεῖλος παρουσιάζει τὸ πα-
ράδειγμα τῆς ἀναίρεσης τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Ναυάτου. Ὁ Ναυάτος, ὅπως 
εἶναι γνωστό, ἀπέρριπτε τὴν μετάνοια τῶν ἁμαρτωλῶν μετὰ τὸ βάπτισμα, 
θέτοντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ τὴ στάση τῶν Ναυατι-
ανῶν ὁ ἀββᾶς Νεῖλος τὴ χαρακτηρίζει παραφροσύνη331. Αὐτὴ τὴ θεω ρία μά-
λιστα ὁ αἱρεσιάρχης τὴν ἐπιβεβαίωνε μὲ τὴν κατ’ ἐπίφασιν καθαρότητα τῶν 
ὀπαδῶν του, οἱ ὁποῖοι μανιχαϊκῶς σκεπτόμενοι ἀποστρέφονταν τὸν γάμο καὶ 
τὴν καλὴ χρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Μὲ τὴ διδασκαλία αὐτὴ παρέσυρε στὴν 
ἀπώλεια ὅσους τὸν ἀκολούθησαν, διότι ὁδηγοῦνταν στὴν ἀπελπισία ἀπὸ τὴν 
ἀδυναμία ἀποκατάστασης διὰ τῆς μετανοίας.  Ἐάν, κατὰ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο, δὲν 
ὑπάρχει συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μετὰ τὸ βάπτισμα, τότε οἱ ἁμαρτίες συσ-
σωρεύονται καὶ κατὰ τεκμήριο ὁδηγοῦν τὸν πιστὸ στὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν 
ἀπελπισία. 

Ἡ διδασκαλία τῶν αἱρετικῶν λοιπὸν ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν προβολὴ καὶ 
τὴν ἀνάλυση τῶν ἀληθειῶν, ὅπως διασώζονται στὴν παράδοση καὶ τὴ δοκι-
μασμένη πράξη τῆς  Ἐκκλησίας. 

Τὴν προσοχὴ στὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀμύητους ἢ κυρίως μὲ τοὺς αἱρε-
τικοὺς ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Νεῖλος ἀπευθυνόμενος πρὸς κάποιο διάκονο. 
Ἀφορμὴ λαμβάνει ἀπὸ τὸ λεγόμενο στὶς Παροιμίες· «Μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ 
νομῇ δικαίων»332. Νομὴ ὅλων τῶν πιστῶν καὶ τροφὴ καὶ ἔνδυμα εἶναι ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός. «Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν»333, κατὰ τὸν πρὸς 
τοὺς Ἀθηναίους Παύλειο λόγο. Ἐπειδὴ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ἡ τροφὴ ὅλων τῶν χριστιανῶν, μὲ αὐτὸ τρέφονται καὶ ποτίζονται, εἶναι ἄτοπο 
νὰ μεταδίδεται τὸ μυστήριο σὲ κάποιον, ὁ ὁποῖος εἶναι πονηρὸς ἢ ὑποκριτὴς 
ἢ ἔχει ἐκτραπεῖ ἀπὸ τὴν πίστη αὐτοεγκλωβιζόμενος στὶς πεποιθήσεις του. Πα-

331. Ρωμανῷ ἐπισκόπῳ, II, 155, PG 79, 273AB: «Τὰ τοῦ παράφρονος καὶ παρεξεστηκότος 
Ναυάτου βληχήματα, τὴν μὲν σώζουσαν μετάνοιαν ἐξοστρακίζειν τολμῶντα, προφάσει 
δὲ ἀπελπισμοῦ ἀδεῶς τὰς ἁμαρτίας σωρεύοντα καὶ καθαροὺς μὲν ἑαυτοὺς λέγοντας 
εἶναι, ἀκαθάρτους δὲ τῇ πράξει εὑρισκομένους καὶ εἰς τὴν ἀπώλειαν συνελαύνοντας διὰ 
τῆς ἀπογνώσεως τοὺς πειθομένους τῇ αὐτῶν, οὐκ ἀποδεξόμεθα· τοὐναντίον δὲ μεμψό-
μεθά τε καὶ σκώψομεν, ὡς τῶν ἀποστολικῶν κανόνων ἀλλότρια φρονοῦντας».

332. Παροιμ. 24, 15.
333. Πράξ. 17, 28.
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ράδειγμα ὁ Σίμων ὁ μάγος, ποὺ θέλησε μὲ χρηματισμὸ νὰ λάβει καὶ αὐτὸς τὴν 
ἀποστολικὴ ἐξουσία, ἀποβλέποντας στὸ νὰ χειρίζεται τὴν θεία χάρη προβάλ-
λοντας ἐγωιστικὰ τὸν ἑαυτό του334.  Ὄχι μόνο τὸ μυστήριο τῆς θ. Εὐχαριστίας, 
ἀλλὰ καὶ τὰ βαθύτερα νοήματα τῆς πίστεως, δὲν πρέπει νὰ προσφέρονται 
στοὺς ἀμυήτους καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους, γιατί, ἐπειδὴ δὲν τὰ κατανοοῦν, 
μπορεῖ νὰ τὰ παρεξηγήσουν καὶ νὰ τὰ καταφρονήσουν335.

Τὸ νὰ προσπαθεῖ κανεὶς νὰ πείσει τοὺς αἱρετικοὺς ἢ τοὺς συνειδητὰ ἀπο-
μακρυνθέντες ἀπὸ τὴν πίστη εἶναι σὰν νὰ ὁμιλεῖ κανεὶς σὲ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος 
ἔχει νεκρώσει τὸ αὐτὶ τῆς διανοίας του καὶ δὲν ἀκούει τίποτε. Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν νὰ συγκινήσει καὶ νὰ ὠφελήσει κανεὶς μὲ ἄσματα καὶ μουσικὴ ἐκεῖνον, 
ὁ ὁποῖος ἑκουσίως ἔχει κλείσει τὰ αὐτιά του ἀρνούμενος ἀφ’ ἑαυτοῦ του, ἀκό-
μη καὶ τὰ καλύτερα ἄσματα καὶ πνευματικὰ νοήματα336;

Ἐδῶ ὁ ἀββᾶς Νεῖλος εἶναι ἀπόλυτα ρεαλιστὴς ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ ἀπο-
δοχὴ τῆς ἀλήθειας προϋποθέτει τὴν ἐλευθερία. Ἂν κάποιος ἑκουσίως θέλει νὰ 
εὑρίσκεται ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ προτιμᾶ τὸν δρόμο τῆς ἀπομόνωσης 
ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα, ὁ ποιμένας δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὸν βοηθήσει.

Ἄλλωστε αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ στάση τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου πρὸς 
τοὺς ἀπειθεῖς Ἰουδαίους, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐτόνιζε στὸ κήρυγμά Του ὅτι 

334. Πράξ. 8, 9-25.
335. Παμφίλῳ διακόνῳ, II, 144, PG 79, 265BC: «Ἀσαφὲς  λέγεις ὑπάρχειν τὸ ῥηθέν· “Μὴ προ-

σαγάγῃς ἀσεβεῖ νομὴν δικαίων”.  Ἔχει μὲν οὖν τὸ ῥητὸν καὶ ἄλλην ἑρμηνείαν, ταύτην 
δέχου ἀρτίως. Νομὴ πάντων πιστῶν καὶ τροφὴ καὶ ἔνδυμα ὁ Σωτὴρ Χριστὸς ὑπάρχει· ἐν 
αὐτῷ γὰρ ἐκτίσθημεν “καὶ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν”.  Ἐπειδὴ οὖν καὶ τὸ Δεσπο-
τικὸν σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Θεοῦ Λόγου, διὰ τὴν οἰκονομίαν, νομὴ τυγχάνει χριστιανῶν 
ἁπάντων καὶ τούτῳ τῷ μυστηρίῳ τρέφονται καὶ ποτίζονται· ἄτοπον ἂν εἴη μεταδιδόναι 
τοῦ λεχθέντος μυστηρίου ἀνδρί τινι ἀσεβεῖ καὶ δολίῳ, καθὼς τῷ μάγῳ Σίμωνι δῆθεν πι-
στεύειν καθυποκρινομένῳ. Ἀλλὰ μηδὲ τὴν βαθυτέραν τῶν σεβασμίων λογίων ἀνάπτυξιν 
προσφέρειν ἂν ἀμυήτῳ τινὶ καὶ πονηρῷ ἀνθρώπῳ. “Μὴ δῷς γάρ, φησί, τὸ ἅγιον τῷ κυνί, 
μηδ’ ἔμπροσθεν χοίρων βάλῃς τοὺς μαργαρίτας”». Πρβλ. καὶ Ματθ. 7, 6.

336. Ροδομίνῳ πρεσβυτέρῳ III, 214, PG 79, 481B: «Σὺ δὲ καταφρονήσας τούτου, τῷ ἀπο-
στάτῃ προσπεφοίτηκας δράκοντι καὶ τῷ κακίστῳ ὡς καλλίστῳ προσέχεις καὶ τῷ φο-
νευτῇ ὡς φίλῳ περιπλέκῃ καὶ τὸν μωρότατον ὑπείληφας φρόνιμον· καὶ τὸν σκοτεινὸν 
φωστῆρα νενόμικας· καὶ ὑγείαν μεγίστην τοπάζεις τὴν δεινὴν ἀῤῥωστίαν καὶ πλοῦτον 
μέγαν ὑπάρχειν νομίζεις τὴν πτωχείαν καὶ τὴν Εὔαν μιμούμενος τοῖς ψιθυρισμοῖς τοῦ 
νοητοῦ ὄφεος τὴν ἀκοὴν ὑπέχεις, βεβυκὼς τὰ σὰ ὦτα τοῖς θείοις ἐντάλμασι. Τί δεῖ τὰ 
πολλὰ λέγειν, ἀνθρώπῳ νεκρωθέντι τὸ οὖς τῆς διανοίας; Τί γὰρ ὠφελήσομεν ᾄδοντες 
τῷ αὐθαιρέτως κεκωφωμένῳ πρὸς τὰ κάλλιστα;».
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ὅποιος θὰ ἤθελε νὰ τὸν ἀκολουθήσει ἔπρεπε νὰ λάβει προσωπικὲς ἀποφάσεις 
ποὺ θὰ στοιχίζονταν στὴν ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ καὶ στὴν ἄρση τοῦ σταυροῦ τῆς 
ἀγωνιστικότητας καὶ τῆς θυσίας337.

Ἡ συνεχὴς πνευματικὴ ἐπαγρύπνηση ποιμένος καὶ ποιμαινομένων

Μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο στὸ ὑπερῶο, ὁ Κύριος μὲ τοὺς μαθητές του μετα-
φέρθηκαν στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, ὅπου τοὺς ἐπεσήμανε τὸ γεγονὸς τῆς 
ἐγρήγορσης ποὺ πρέπει νὰ διακατέχει τὸν κληρικὸ προκειμένου νὰ ἐπιτελέσει 
τὸ ἔργο του καὶ νὰ ἐκπληρώσει τὸν προορισμό του. Ὁ λόγος του συγκλονιστι-
κὸς καὶ ἐγερτήριος· «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρα-
σμόν»338. Ὁ κληρικὸς πρέπει νὰ εὑρίσκεται σὲ συνεχὴ ἐγρήγορση καὶ ἑτοιμό-
τητα, προκειμένου νὰ ἀσκεῖ σωστὰ τὴ διακονία του. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ὁ 
ἅγιος Νεῖλος ἀπευθύνει ἐπιστολές του πρὸς κληρικούς, στὶς ὁποῖες ἀναλύει 
τὰ ὠφέλη τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀσκήσεως: «Γεγράφηκάς μοι λέγων ὅτι ἤθε-
λον μαθεῖν τί ὠφελεῖ ἡ ἀγρυπνία τὸν ἄνθρωπον, ὅτι πολλοὺς μὲν βλέπω γορ-
γευομένους πρὸς αὐτήν, περιττὸν δὲ ἡγοῦμαι τὸ ἀγρυπνεῖν, ἐπειδὴ τὸν ὕπνον 
τῷ Ἀδὰμ ὁ Θεὸς ἐπέβαλεν, καὶ χρὴ πάντως κοιμᾶσθαι. Τῶν γὰρ ἀγαθῶν μου 
χρείαν οὐκ ἔχει ὁ Θεός»339.

Κατ’ ἀρχὴν ὁ ἅγιος Νεῖλος, ὅπως πάντοτε, ἁγιογραφικὰ προσεγγίζει τὸ 
ζήτημα καὶ δίδει μία ἑρμηνεία περὶ τοῦ ὕπνου ἀναφερόμενος στὸν ὕπνο τοῦ 
Ἀδάμ. Λέγει λοιπὸν ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὸν Ἀδὰμ συμβόλιζε τὸ μυστήριο τοῦ 
νέου Ἀδάμ, τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔμελ λε νὰ ὑπνώσει τὸν ἀνθρώπινο θάνατο 
στὸν σταυρὸ καί, μὲ τὴν ἀνάβλυση αἵματος καὶ ὕδατος ἀπὸ τὴ λογχευθεῖσα 
πλευρά, νὰ οἰκοδομηθεῖ ἡ νοητή του νύμφη, ἡ  Ἐκκλησία340.

Τὸ νὰ ἀφήνεται ὁ ἄνθρωπος στὸν ὕπνο, λέγοντας ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε τὸν 

337. Ματθ. 16, 24. Μάρκ. 8, 34. Λουκ. 9, 23-24.
338. Ματθ. 26, 41, Μάρκ. 14, 38.
339. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 26, PG 79, 92C.
340. Ὅπ.π., «Τὸ μὲν τῷ Ἀδὰμ κατ’ ἀρχὰς γενόμενον αἰσθητῶς, μυστήριον νοητὸν ὑπῃνίττε-

το, ἐσήμανε γὰρ τὸν δεύτερον Ἀδάμ, τουτέστιν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, μέλ-
λειν ὑπνοῦν τὸν ἀνθρώπινον θάνατον ἐν τῷ σταυρῷ, ὅπως ἐκ τῆς ἁγίας αὐτοῦ πλευρᾶς 
λόγχῃ νυγείσης καὶ ῥευσάσης αἷμα καὶ ὕδωρ οἰκοδομηθῇ ἡ νοητὴ νύμφη αὐτοῦ, τουτέ-
στιν ἡ καθολικὴ  Ἐκκλησία». Πρβλ. καὶ Γέν. 2, 21: «καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν 
Ἀδὰμ καὶ ὕπνωσε».
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ὕπνο, γιὰ νὰ γίνεται νωθρὸς καὶ χαῦνος, εἶναι τελείως ζωῶδες ὡς σκέψη καὶ 
δὲν ταιριάζει σὲ ἄνθρωπο μὲ λογικὴ ψυχή. Ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι τελικὰ ἡ δι-
αφορὰ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῶα, ὅταν διακατέχεται ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν κτηνώδη καὶ ἄλογη πρόθεση; Δὲν ἀπομένει σ’ αὐτὸν παρὰ νὰ ἀρχίσει 
νὰ βελάζει, καθὼς εἶναι στὴν κλίνη του, ἢ νὰ μουγκρίζει ἢ νὰ βγάζει ἄλογες 
κραυγὲς τὴν ὥρα ποὺ ἄλλοι μὲ ὄρεξη καὶ σπουδὴ ἀγρυπνοῦν πρὸς ὑμνωδία 
Θεοῦ καὶ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς τυραννίας τοῦ ὕπνου, γιὰ νὰ τὴν ἀπομα-
κρύνουν ἀπὸ πάνω τους. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν ἀνόητη γνώμη δὲν 
τοῦ ἀπομένει παρὰ νὰ περνάει τὴ ζωή του μὲ ὑπνηλία καὶ νὰ μὴν ὀνομάζε-
ται πλέον ζωντανὸς ἄνθρωπος ἀλλὰ νεκροταφεῖο. Διότι ἔχει θάψει μιὰ νεκρὴ 
ψυχὴ σὲ ζωντανὸ σῶμα, ὥστε πλέον δὲν βλέπει τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ 
σύρεται ὡς ἕνα ἔκτρωμα ἀπὸ σκοτάδι σὲ σκοτάδι. Καὶ ὅπως λέγει ἡ Γραφή· 
«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις 
καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς»341.

Τὰ ὀφέλη τῆς ἀγρυπνίας εἶναι ἐμφανὴ στὴν ψυχή, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τὸν 
προφήτη στὸ ἀγρυπνητικό του πύκτευμα· «Μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην»342. 
Αὐτὴ ἡ ἔγερση δὲν εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ μία ἀναγκαστικὴ πράξη, ποὺ ἐπιβάλ-
λεται ἀπὸ κάποιον ἄλλο, γιὰ νὰ νικηθεῖ ὁ ὕπνος, ἀλλὰ εἶναι μία ἑκούσια καὶ 
γεμάτη προθυμία ἔγερση καὶ ἀγρυπνία πρὸς δοξολογία τοῦ κτίστου. Ἡ ἀγρυ-
πνία ὡς αἰτία πολλῶν ἀγαθῶν καὶ πρόξενος μεγάλης ὠφέλειας στὴν ψυχὴ 
εἶναι πολὺ γλυκύτερη ἀπὸ τὸν σωματικὸ ὕπνο καὶ προτιμότερη ἀπὸ ὁτιδήποτε 
ἄλλο γιὰ τὸν ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο.

341. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 26, PG 92CD-93A: «Τὸ δὲ λέγειν σε ὅτι χρὴ κοιμᾶσθαι, ἐπειδὴ 
ὥσπερ νομοθεσίαν σοι πρὸς νωθείαν καὶ χαύνωσιν ὁ Θεὸς τὸν ὕπνον ἐπέβαλεν 
κτηνῶδες λίαν ὑπάρχει καὶ οὐκ ἀνθρωπείαν καὶ λογικὴν πεπιστευμένου ψυχήν. Καὶ τί 
λοιπὸν τὸ λεῖπόν σοι, κτηνώδη καὶ ἀλόγιστον τὴν πρόθεσιν ἔχοντι, ἢ βληχᾶσθαι κειμένῳ 
ἐπὶ τῆς κοίτης, ἢ μυκηθμῷ κεχρῆσθαι, ἢ ὀγκηθμῷ, ἄλλων ἀνθρώπων, ὡς σὺ εἴρηκας, 
πρὸς ὑμνῳδίαν Θεοῦ κατὰ τὰς ἀγρυπνίας γοργευομένων καὶ τὴν τυραννίδα τοῦ ὕπνου 
καταδυναστευόντων τε καὶ ὑποτινασσομένων. Καιρὸς γάρ σοι, ἀνόητον κεκτημένῳ τὴν 
γνώμην, πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς ἐν ὑπνηλίᾳ δαπανᾶν καὶ μηκέτι καλεῖσθαι ἄνθρω-
πον ζῶντα, ἀλλὰ νεκροτάφιον, ψυχὴν νεκρὰν ἐν τῷ ζῶντι σώματι πανολεθρίας ἐν θά-
ψαντα καὶ μηκέτι βλέπειν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ δίκην ἐκτρώματος ἀπὸ σκότους 
εἰς σκότος πορεύεσθαι· καὶ ἀληθῶς, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἄνθρωπος τετιμημένος τῇ 
τοῦ Θεοῦ  εἰκόνι “Οὐ συνῆκεν, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη 
αὐτοῖς”». Πρβλ. καὶ Ψαλμ. 48, 13.

342. Ψαλμ. 118, 62.
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Κατὰ τὴν ἀγρυπνία, καθὼς ἀποκαλύπτονται στὸν Θεὸ μὲ λόγο ἢ ἔργο τὰ 
σφάλματα τῆς ἡμέρας ποὺ πέρασε, ἀνακουφίζεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ βάρος 
τους, ποὺ ὡς ἕνα βαρὺ φορτίο καταπλακώνει τοὺς ὤμους τῆς ψυχῆς του. Τὸ 
πῦρ τῆς ἀγρυπνίας κατακαίει σὰν ξερὰ ἀγκάθια τὸν πλοῦτο τοῦ διαβόλου, 
ποὺ συγκέντρωσε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας εἰς βάρος τῆς ψυχῆς, ἐξ αἰτίας 
τῶν παραπτωμάτων της. Δυσφορεῖ λοιπὸν ὁ διάβολος καὶ ἐπιτίθεται ἐναντίον 
τῆς ψυχῆς ποὺ ἀγρυπνεῖ καὶ μὲ πόνο καὶ φιλοτιμία προσέχει στὴν νυκτερινὴ 
ἀγρυπνία καὶ προσευχή. Ἡ ζημία ποὺ προξενεῖται στὸν διάβολο εἶναι μεγάλη, 
γιατὶ ἡ ψυχὴ μὲ τὴν ἀγρυπνία τὸν βάζει σὲ πολλὴ φροντίδα καὶ τὸν ξεγυμνώ-
νει ἀπὸ τὴν προσδοκία νὰ πλουτίσει εἰς βάρος της λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν της καὶ 
τὸν ἀφήνει πτωχὸ καὶ ἔρημο343.

Στὴ συνέχεια ἡ ἄγρυπνος εὐχὴ γίνεται χαλινὸς καὶ συμποδισμός, ποὺ πα-
ραλύει τὰ νεῦρα τῆς πονηρίας τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος ὡς πολυκέφαλο θη-
ρίο καὶ παμπόνηρο ἐπιτίθεται ἀοράτως καὶ θέλει νὰ σπαράξει καὶ νὰ καταπίει 
τὴν ψυχή. Ἐπίσης χορηγεῖ οὐρανίους θησαυρισμοὺς διὰ τῶν ὁποίων χύνο-
νται πρὸς τὴν ψυχὴ τὰ νάματα τῶν πηγῶν τῆς θείας χάριτος, ὡς πέλαγος ποὺ 
πλημμυρίζει τὴν ψυχὴ καὶ τῆς δίδει τὴν σωστικὴ εὐεργεσία.

Ἡ ἀγρυπνία περιφρουρεῖ τὴν ψυχή, ὥστε νὰ μὴν πέσει εὔκολα σὲ ἁμαρτία, 
γιατὶ ἁπλώνει πάνω της λογισμοὺς φιλοθεΐας, οἱ ὁποῖοι ἕλκουν τὴν ψυχή, τὴν 
κάνουν νὰ ἀποστρέφεται τὰ κοσμικὰ πράγματα καὶ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὴν 
διδάσκουν νὰ ἀπωθεῖ κάθε τι ποὺ τὴν βλάπτει.

343. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 26, PG 79, 93ABC: «Ἀλλ’ εἰ βούλῃ τὸ ὠφέλιμον γνῶναι τῆς 
ἀγρυπνίας, πολυπραγμόνησον, τί ἔλεγεν ὁ καθ’ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην ἄρδων τοῖς 
δάκρυσι· Προέφθασα ἐν ἀωρίᾳ καὶ ἐκέκραξα ἐξομολογούμενος, καὶ ὑμνῶν σε· “μεσο-
νύκτιον ἐξεγειρόμην”, οὐχ ὑφ’ ἑτέρου νυττόμενος καὶ βίᾳ ἑλκόμενος πρὸς ἐκτιναγμὸν 
ὕπνου, ἀλλ’ αὐτὸς ἐμαυτὸν προθύμως διανιστὰς πρὸς τὴν δοξολογίαν τοῦ κτίσαντος. 
Γλυκερὰ γὰρ αὕτη μοι τοῦ ὕπνου [μᾶλλον] λελόγισται, ἐπειδήπερ πολλὴ ἡ ἐκ ταύτης 
ὠφέλεια καὶ πολλῶν ἀγαθῶν αἰωνίων πρόξενος τοῖς ἀγρυπνοῦσι καθίσταται. Πρῶτον 
μὲν γὰρ τὰ κατὰ τὴν προλαβοῦσαν ἡμέραν ἡμῖν συμβεβηκότα πταίσματα ἔργοις ἢ λό-
γοις τῷ Θεῷ ἐκκαλύπτοντες, κουφιζόμεθα τῆς ἀχθηδόνος αὐτῶν, ὡς φορτίου βαρέως 
τοῖς ὤμοις τῆς ψυχῆς ἐπικειμένου καὶ τῷ πυρὶ τῆς ἀγρυπνίας τεφροῦμεν, ὥσπερ ἀκάνθας 
καταφλέξαντες τοῦ διαβόλου τὸν πλοῦτον. Πλουτεῖ γὰρ καθ’ ἡμέραν ἐκεῖνος τοῖς ἡμῶν 
παραπτώμασι. Διόπερ δυσφορεῖ λοιπὸν ὁ διάβολος καὶ καθ’ ἡμῶν βρυχᾶται, ὅταν βλέπῃ 
ἡμᾶς τῇ ἀγρυπνίᾳ σχολάζοντας καὶ ταύτῃ ποθεινῶς καὶ  φιλοπόνως προσέχοντας· εἰς 
μεγάλην γὰρ αὐτὸν ζημίαν καὶ τύρβην ἐμβάλλομεν τοῦ καθ’ ἑκάστην διὰ τῶν ἁμαρτη-
μάτων ἡμῶν προσγενομένου αὐτοῦ πορισμοῦ γυμνὸν ἀποδεικνύντες καὶ ἔρημον».
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Ἡ κατὰ Θεὸν ἀγρυπνία βρίσκει τὴν εὐκαιρία, ὡς μία φιλόστοργη μητέρα, 
νὰ πάρει στὴν ἀγκαλιά της τὸν ἄνθρωπο, ποὺ εἶναι ἔρημος καὶ ἀποστερημέ-
νος ἐξ αἰτίας τῆς συγχύσεως ποὺ τοῦ δημιουργεῖ ὁ θόρυβος τῆς ἡμέρας καὶ οἱ 
φροντίδες τῶν συναλλαγῶν καὶ ἡ συναναστροφὴ μὲ τοὺς ἄλλους. Τὸν εἰσάγει 
σὲ τόπο ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸν ἐνοχλήσει, τόπο ἡσυχίας, νήψεως καὶ 
γαλήνης. Ἐκεῖ στὸν τόπο ποὺ εἶναι πλημμυρισμένος μὲ εἰρήνη, ἀφοῦ πάρει 
τὴν ψυχὴ στὰ γόνατά της («παραθήσασα ἑαυτῇ τὴν ψυχήν»), ἀνοίγει τοὺς 
θησαυροὺς τῆς σοφίας καὶ τῶν σεπτῶν θεϊκῶν ἐντολῶν καὶ τῶν θείων ἐλλάμ-
ψεων καί, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ χωρὶς νὰ γίνει ἀντιληπτό, γεμίζει τοὺς κόλπους 
τῆς ψυχῆς μὲ ὅλους τοὺς οὐράνιους θησαυρούς. Ἀπομένει στὴν ψυχὴ ἡ εὐθύ-
νη νὰ διατηρήσει αὐτὴ τὴ μακαριότητα, φυλάσσοντας μὲ προσοχὴ ὅ,τι τῆς 
χαρίσθηκε διὰ τῆς ἀγρυπνίας344.

Ἡ ψυχὴ εἶναι μύριες φορὲς μακαρία, ἐὰν φυλάξει ὅ,τι κέρδισε ἀπὸ τὴν 
ἀγρυπνία.  Ἐὰν συμβεῖ καὶ χάσει λίγα ἢ περισσότερα ἀπὸ τὰ κέρδη, λόγῳ ἀνω-
ριμότητας ἢ ὑψηλοφροσύνης, εἶναι ἀρκετὰ καὶ ὅσα θὰ μείνουν, γιὰ νὰ ἐνι-
σχύσουν τὶς προϋποθέσεις τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴ σωτηρία της. Πρὸς ἐνίσχυση 
τῆς γνώμης του, ὁ Ἅγιος μᾶς φέρνει τὸ ἀκόλουθο παράδειγμα.  Ἕνας κυνηγός, 
ἀφοῦ συνέλαβε ἑκατὸ τρυγόνια, μὲ χαρὰ τὰ ἔκλεισε στὸ κλουβί. Στὴ συνέχεια 
ἀπὸ ἀπροσεξία τοῦ ξέφυγαν τὸ ἕνα τρίτο ἢ τὰ μισά. Γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ στὸν 
ἑαυτό του καὶ νὰ παρηγορηθεῖ γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν πουλιῶν, ἁπάλυνε τὴ στε-
νοχώρια του καὶ παραμύθησε τὸν λογισμό του μὲ τὴ σκέψη ὅτι τουλάχιστον 
τοῦ ἔμειναν μερικά, ἄρα δὲν θὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι του μὲ ἄδεια χέρια. Ἡ 
ἀπώλεια αὐτὴ θὰ τὸν ὁδηγήσει στὸ ἑξῆς νὰ προσέχει καὶ νὰ ἀσφαλίζει προσε-
κτικότερα τὰ θηράματα ποὺ συλλαμβάνει, ὥστε νὰ μὴ τοῦ διαφεύγουν. Ἔτσι 
καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στὴν ἄσκηση τῆς ἀγρυπνίας, σιγὰ σιγὰ θὰ 

344. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 28, PG 79, 93CD: «Ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν ἀγρυπνία ἐρήμους ἡμᾶς νύ-
κτωρ παραλαβοῦσα, καὶ ἀπεστερημένους τῆς τε τῶν ὄχλων συγχύσεως καὶ τῆς τῶν συ-
ναλλαγμάτων σπουδῆς καὶ τῆς τῶν φίλων συντυχίας, καιρὸν εὑροῦσα, ὡς μήτηρ φιλό-
στοργος, ἐν ἀπερικτυπήτῳ τινὶ καὶ ἡσυχίας καὶ νήψεως καὶ γαλήνης καὶ μεστῆς εἰρήνης 
μεμεστωμένῳ χωρίῳ, καὶ παραθήσασα ἡμᾶς ἑαυτῇ, ἀνοίγνυσι τοὺς ἑαυτῆς θησαυροὺς 
τῆς σοφίας, καὶ τῶν σεπτῶν παραινέσεων, καὶ τῶν θείων ἐλλάμψεων. Καὶ λεληθότως 
πληροῖ τοὺς κόλπους ἡμῶν τῆς ψυχῆς· κἂν μὲν πάντα τὰ δοθέντα ἡμῖν νηφόντως φυλά-
ξωμεν, μακάριοι ἡμεῖς καὶ τρισμακάριοι».
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ἀποκτήσει τὴν πείρα καὶ τὴν ὡριμότητα, ὥστε νὰ ἀξιοποιεῖ σωστὰ τὰ ὠφέλη 
ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτήν345.

Ὅποιος θέλει νὰ ἀγωνισθεῖ κατὰ τῆς ὑπνηλίας καὶ τῆς ραθυμίας, ποὺ ὁ 
ἅγιος Νεῖλος τὴν ἀποκαλεῖ «γείτονα τοῦ θανάτου», πρέπει νὰ ἐπιδοθεῖ στὴν 
κατὰ Χριστὸν ἀγρυπνία. Ἡ ἀγρυπνία εἶναι μέγιστο ἀγαθό, γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύ-
ριος τὴν ἐφήρμοσε, κατὰ τὴν ἐν σαρκὶ οἰκονομία του. Πολλὲς φορὲς ἔφευγε 
στὰ ὄρη ἀγρυπνῶν καὶ προσευχόμενος πρὸς τὸν Πατέρα346 διδάσκοντας τοὺς 
μαθητές του μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ἀκολουθήσουν τὰ βήματά του. Στὸ ψαλ-
τήριο ἀναφέρεται ἡ εἰκόνα τοῦ στρουθίου (πουλιοῦ), γιὰ νὰ δείξει ὁ προφή-
της ὅτι, ὅποιος ἀγρυπνεῖ εἶναι ὅπως τὸ πτηνὸ ποὺ μὲ δυνατὰ καὶ καλὰ φτερὰ 
πετάει στὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς καὶ δὲν σέρνεται στὴ γῆ. «Ἠγρύπνησα καὶ ἐγε-
νόμην ὡς στρουθίον»347. Κατὰ τὴν ἀγρυπνία ὁ προσευχόμενος ἄνθρωπος ἱκε-
τεύοντας μὲ τὴν γλώσσα του καὶ ἔχοντας τὰ χέρια σὲ ἱκεσία, περιπλέκεται 
στὰ ἀόρατα πόδια τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ καὶ ἡ χωμάτινη καρδιά του γίνεται 
χρυσὸ κειμήλιο καὶ ἀργυρὸ θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ.  Ἕνα θυσιαστήριο, ὅπου 
ἡ θεία χάρις ἀνασκαλεύει καὶ συνδαυλίζει τοὺς ἄνθρακες τῆς θείας γνώσεως 
καὶ ὅπου προσφέρεται εὐώδης θυσία πρὸς τὸν Θεό348.

345. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 27, PG 79, 96B: «Μυρισμακάριστοι μὲν ὑπάρχομεν, ὅταν πάντα 
φυλάξωμεν, ἅπερ ἐκ τῆς ἀγρυπνίας ἐνεκολπισάμεθα. Εἰ δὲ καὶ ἀπολέσαι συμβαίνει μέρος 
ἡμᾶς ὀλίγον ἢ πολλοστόν, ἱκανὰ καὶ τὰ παραλειφθέντα ἐπαρκέσαι πρὸς σωτηρίαν τοῖς 
νηπίοις τὴν φρένα. Κἂν γὰρ ἰξευτὴς πολλάκις ἑκατὸν τεθηρακὼς τρυγόνας ἐν τῷ ἀγρῷ 
καὶ χαίρων ἐναποκλείσας αὐτάς, εἴτ’ ἐξ ἀπροσεξίας τὸ τρίτον, ἢ τὸ δίμοιρον ἀπολέσας, 
τῷ ὑπεκδεδυκότα πεφευγέναι τὰ πτηνά, ἐν τοῖς ὑπολειφθεῖσι τὴν ἀθυμίαν ἀνέλυσε καὶ 
παρεμυθήσατο τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, οὐ κεναῖς χερσὶν ἐπανερχόμενος εἰς τὸν ἴδιον οἶκον, 
ἀλλὰ μερικὴν εὐπορίαν ἐπιφερόμενος, νῦν τέως καὶ πάλιν εἰς τὸ ἑξῆς ἀσφαλίζεσθαι χρη-
σίμως τὰ θηρώμενα παιδευθείς».

346. Πρβλ. Λουκ. 6, 12: «ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξα-
σθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ». Ματθ. 26, 44: «ἀφεὶς αὐτοὺς 
ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών». Πράξ. 16, 25: «κατὰ δὲ 
τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν».

347. Ψαλμ. 101, 8.
348. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 28, PG 79, 96CD: «Μέγιστον ἀγα θόν ἐστιν ἡ ἀγρυπνία τοῖς 

ἀποσείεσθαι τὸν γείτονα θανάτου ὕπνον προαιρουμένοις καὶ τοσούτῳ μέγα, ὅσῳ καὶ ὁ 
Δεσπότης αὐτὸς τοῦτο μετελήλυθε καὶ ᾠκειώσατο ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ κατὰ σάρκα, ὥς 
φησι καὶ ὁ Λουκᾶς, ὅτι “ Ἦν Ἰησοῦς διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ”, διδάσκων 
ἡμᾶς δι’ αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἀκολουθεῖν τοῖς ἴχνεσιν τοῦ Διδασκάλου. Διόπερ καὶ ἔλεγεν· 
“Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν”. Οἱ δέ γε περὶ Παῦλον 
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Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει ἐνεργοῦντα τὰ πάθη τῆς φιληδονίας καὶ τῆς 
ἀκρασίας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴν ἄσκηση, γιατὶ τὰ πάθη αὐτὰ 
εἶναι ὅπως ἕνα σῶμα τὸ ὁποῖο ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν εἶναι γεμάτο ἀπὸ ψω-
ρίαση καὶ συνεπῶς ἐπηρεάζουν κατ’ ἐξοχὴν τὸν ἔσω ἄνθρωπο. Ἔχει ἀνάγκη 
λοιπὸν ὁ ἐμπαθὴς ἄνθρωπος αὐτὸ ποὺ ὁ προφήτης λέγει· «ἐκ νυκτὸς ὀρθρί-
ζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς 
γῆς»349. Ἡ ψυχή του ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὰ φωτεινὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, τὰ 
ὁποῖα θὰ τὴ φωτίσουν καὶ θὰ τὴ ζωντανέψουν, ἐνῶ εἶναι νεκρωμένη ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία καὶ τὴν ἀμέλεια. Αὐτὰ θὰ χαρίσουν τὴν ἐξ ὕψους δρόσο τοῦ Πνεύμα-
τος, ἡ ὁποία θεραπεύει κάθε ἀσθένεια τῆς ψυχῆς καὶ καταργεῖ κάθε μαλθακό-
τητα. «Ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστι»350.

Ἡ δρόσος αὐτὴ τοῦ πνεύματος θὰ ἐπιπέσει στὴ φλεγόμενη ἀπὸ τὴ φιληδο-
νία καρδία καὶ πνέοντας μὲ λεπτὴ αὔρα γαλήνης καὶ εἰρήνης θὰ κατασβέσει 
τὴ φλόγα, ὅπως στὴν κάμινο τῆς Βαβυλώνας, καὶ θὰ τὴ σώσει ὅπως τοὺς τρεῖς 
παῖδες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνεται ὁ ἄνθρωπος γνήσιος φιλόσοφος τῆς ἀλη-
θείας καὶ πείθεται ὅτι πρέπει νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τὴ ραθυμία 
τῆς ὑπνηλίας καὶ νὰ υἱοθετήσει τὴν ἀγρυπνία μὲ προθυμία. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἀκο-
λουθήσει θὰ εἶναι ἡ ἴαση, ἡ ἀνθοφορία καὶ τελικὰ ἡ πλούσια καρποφορία351, 

καὶ Σίλαν, τὸ κέρδος οὐκ ἀγνοοῦντες τῆς ἀγρυπνίας, περὶ τὸ μεσονύκτιον ἐδόξαζον τὸν 
Θεόν. Καὶ Δαυῒδ φησίν· “Ἠγρύπνησα καὶ ἐγενόμην ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος”, 
ἤγουν εὔπτερον, οὐκ ἐπὶ τῆς γῆς συρόμενον, ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τοῦ ὕψους τῆς 
ἀρετῆς διαιτώμενον. Γλώττῃ γὰρ ἱκετηρίῳ ἀντὶ τῶν χειρῶν μου τοῖς τοῦ φιλανθρώπου 
Θεοῦ ἀοράτοις ποσὶ περιεπλεκόμην κλαίων καὶ ἡ πηλώδης μου καρδία κειμήλιον γέ-
γονεν ἀργυροῦν ἢ χρυσοῦν καὶ θυσιαστήριον πάλιν Κυρίου ἀπειργάσθην ὁ ταπεινὸς 
ἄνθρωπος, ἀνασκαλευούσης τῆς χάριτος ἐν ἐμοὶ τοὺς [τῆς] γνώσεως ἄνθρακας καὶ θυ-
σίαν εὐώδη Θεῷ ἀναφερούσης».

349. Ἠσ. 26, 9.
350. Ἠσ. 26, 19.
351. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 29, PG 79, 96D-97A: «Βλέπω σε, ἀδελφέ, ὅτι ψώρας πολλῆς 

ἐμπεπλησμένος ὑπάρχεις κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν, ἧς οὐκ ἂν 
δύναιο καθαρθῆναι, εἰ μὴ ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά σου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν φωτίζο-
ντα ἡμᾶς τοῖς θείοις προστάγμασι καὶ ζωοποιοῦντα τοὺς ἐν τῇ ἀμελείᾳ νενεκρωμένους 
καὶ τῆς ἐξ ὕψους σοφίας τὴν δρόσον παρέχοντα, ἰωμένην πᾶσαν νόσον ψυχῆς καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν· “Ἡ γὰρ δρόσος παρὰ σοῦ, φησὶν ἡ Γραφή, ἴαμα αὐτοῖς ἐστι”. Καὶ πάλιν λέγει 
ὁ Θεός· “Καὶ ἔσομαι αὐτῷ ὡς δρόσος καὶ ἀνθήσει ὡς κρίνον”. Αὕτη τοίνυν ἡ δρόσος, 
ἐπελθοῦσα καὶ νῦν τῇ ἐκ φιληδονίας φλεγομένῃ καρδίᾳ σου καὶ διασυρίσασα πνεύματι 
γαληνιαίῳ καὶ αὔρᾳ τινὶ εἰρηνικῇ καὶ λεπτῇ, ἐκτινάξει σου τὴν φλόγα ὥσπερ τῆς Βαβυ-
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κατὰ τὸ βιβλικὸ «ἰάσομαι τὰς  κατοικίας αὐτῶν, ἀγαπήσω αὐτοὺς ὁμολόγως, 
ὅτι ἀποστρέψω τὴν ὀργήν μου ἀπ’ αὐτοῦ.  Ἔσομαι ὡς δρόσος τῷ Ἰσραήλ, 
ἀνθήσει ὡς κρίνον καὶ βαλεῖ τὰς ρίζας αὐτοῦ, ὡς ὁ Λίβανος· πορεύσονται οἱ 
κλάδοι αὐτοῦ καὶ ἔσται ὡς ἐλαία κατάκαρπος». 

Ἡ ἀηδόνα ποὺ ἔχει ὡραιότατο κελάδημα, ὅταν ἐπωάζει, ὁλόκληρη τὴ νύ-
χτα δὲν παύει νὰ κελαηδεῖ ἀσταμάτητα.  Ἔτσι καὶ ἡ καρδία ποὺ ἀναζητεῖ τὴν 
κάθαρση καὶ τὴν ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ ὁλοθύμως ἀγρυπνεῖ.  Ὅπως ὁ ἄνθρω-
πος, γιὰ νὰ παραμείνει στὴ ζωή, πρέπει νὰ ἀναπνέει συνεχῶς, ἔτσι καὶ ἡ ἀνα-
ζητοῦσα τὸν Κύριον καρδία πρέπει νὰ ἀγρυπνεῖ συνεχῶς καὶ νὰ μὴ ραθυμεῖ 
καὶ πέφτει στὴν ὑπνηλία.  Ὅταν αὐτὸ τὸ ἐπιτύχει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ, τότε ὁ πονηρὸς διάβολος δὲν θὰ ἀντέξει γιὰ πολὺ χρόνο νὰ στέκεται 
κοντὰ καὶ νὰ πολεμᾶ μὲ ἀκαθάρτους λογισμοὺς τὴν προσευχή του, γιατὶ θὰ 
νοιώθει ὅτι ἀποδυναμώνεται ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ στὴν ἀγρυπνία, θὰ θλίβεται 
καὶ θὰ κατακεντᾶται καθημερινὰ ἀπὸ τὰ βέλη τῆς σταθερῆς καὶ ἄγρυπνης 
εὐχῆς352.

Εἶναι γνωστὸ τὸ ὑπὸ τοῦ ψαλτηρίου λεγόμενο, ὅτι «καυχήσονται ὅσιοι 
ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν, αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν 
τῷ λάρυγγι αὐτῶν καὶ ρομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν»353. Ἀποτελεῖ 
ἐμπειρία τῶν ἀγρυπνούντων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἕτοιμοι «ὡς λέοντες πῦρ πνέο-
ντες», κατὰ τὸ χρυσοστομικὸ λόγιο (βλ. PG 59, 260), νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς 
ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου καὶ τοὺς πειρασμοὺς τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι ἕτοιμοι νὰ 
διακηρύξουν τὴ θεία εὐφροσύνη σὲ ὅποιους τοὺς προσεγγίσουν καὶ ζητήσουν 
ἀπὸ αὐτοὺς λόγο· «τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 
μου σύνεσιν»354. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔρχεται στοὺς ἀγρυπνοῦντες καὶ ἐπιφοιτᾶ 

λωνίας ποτὲ καμίνου καὶ ἀναψύξει καὶ σώσει σε ἀληθῆ φιλόσοφον ἀπεργαζομένη καὶ 
πείθουσα μηκέτι πολλὰ καθεύδειν, ἀλλ’ ἀγρυπνεῖν ἐκθύμως». Πρβλ. καὶ Ὠσηέ, 14, 5-7.

352. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 30, PG 79, 97B: «Ὥσπερ χρὴ τὸν ζῶντα διὰ παντὸς ἀναπνεῖν, 
οὕτω χρὴ διηνεκῶς ἐπιτηδεύειν καὶ μεταχειρίζεσθαι τὴν καλὴν ἀγρυπνίαν καὶ μιμεῖσθαι 
τοῖς ψαλμοῖς καὶ τοῖς ὕμνοις τὸ τῆς μελιφθόγγου ἀηδόνος ἄγρυπνον, ἡνίκα ἂν ἐπωά-
ζει δι’ ὅλης νυκτὸς οὐκ ἀποπαυομένης τοῦ μελῳδεῖν. Τοῦτο γάρ σου ποιοῦντος, οὐκ 
ἀνέξεται ὁ ἐχθρὸς πολυχρονίως παρεδρεύειν σοι, ὁρῶν ἑαυτὸν ὑποθλιβόμενόν τε καὶ 
ἐξουθενούμενον ὑπὸ σοῦ καὶ τοῖς τῆς ἀγρύπνου εὐχῆς κεντητηρίοις καθ’ ἑκάστην τι-
τρωσκόμενον νύκτα».

353. Ψαλμ. 149, 5-6.
354. Ψαλμ. 48, 4.
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καὶ παραμένει ἐν σιωπῇ καὶ φωτίζει ὑπὲρ λόγον τὴν ψυχή τους. Τοὺς παρέ-
χει τὴν κατὰ δύναμη θεωρία καὶ ἕλκει πρὸς ὁμοίωση Θεοῦ τὸν νοῦν τους, ὁ 
ὁποῖος μὲ ἱεροπρέπεια τὴν ἀποκτᾶ κατ’ εὐδοκίαν τῆς χάριτος.

Τότε τὸ σκοτάδι τῆς νύκτας γίνεται φῶς, μὲ τοὺς ψαλμοὺς νὰ γλυκαίνουν 
τὴ στυγνότητα τοῦ σκότους καὶ νὰ προφθάνουν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς τὴν 
ἔλευση τοῦ φωτὸς τὰ ξημερώματα, μελετώντας τὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ ἔχο-
ντας ὡς στολισμὸ πύρινους λογισμοὺς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό, οἱ ὁποῖοι ἑλκύ-
ουν τὴν ἄνωθεν παρεχομένη σοφία355.

Εἶναι καλὸ νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ παραμένει στὴ νυ κτερινὴ προσευχὴ ἀρεμ-
βάστως καὶ ἀμετεωρίστως. Ἐὰν ὅμως συμβεῖ ἀπὸ τὸν πειρασμὸ νὰ ἐνοχληθεῖ 
μὲ αἰσχροὺς λογισμούς, σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει κανεὶς νὰ παύσει τοῦ 
καλοῦ ἔργου τῆς ἀγρυπνίας. Πρέπει νὰ ἐπιμένει καὶ νὰ περιμένει γιὰ ἀρκετὸ 
χρόνο, ὥσπου νὰ γίνει συνήθεια αὐτὸ τὸ ἔργο. Τότε μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὅτι, 
στὸν καιρό τους, θὰ ἀπολαύσει καὶ θὰ τρυγήσει τοὺς καρποὺς τῶν κόπων του 
καὶ τῆς θείας σοφίας.

Ἐὰν ἀφήσει κανεὶς τὸν ἑαυτό του καὶ ζεῖ μὲ ἀργία καὶ ὑλικὲς μόνον ἀπολαύ-
σεις καὶ οἰνοποσίες καὶ ραθυμία, καὶ τοῦ ἀρέσει νὰ βρίσκεται συνέχεια ξαπλω-
μένος στὸ κρεβάτι του παραδίδοντας τὸν ἑαυτό του στὸν ὕπνο καὶ ὄχι στὸ 
Θεό, τότε πρέπει ἐπίσης νὰ ἔχει ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ἀπὸ τὴν παχύτητα τῆς σαρ-
κός του θὰ ἀνατείλουν στὴν καρδιά του μολυσματικοὶ καὶ βρώμικοι λογισμοί. 
Στὴν κατάσταση αὐτὴ θὰ παραμένει ὀνειροπολώντας καὶ εἰσπράττοντας τὴν 
προσωπική του πτώση, μὲ τελικὴ κατάληξη τὴν ἀπώλεια.

Κλείνοντας τὴν κατήχηση πρὸς τὸν ὑποδιάκονο Τιμόθεο ὁ ἅγιος Νεῖλος 
σημειώνει ὅτι ὅποιος ἐπιλέγει τὴ ράθυμη καὶ σαρκικὴ ζωὴ εἶναι ἀνάγκη νὰ 

355. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 26, PG 79, 93D-96A: «Καὶ μυριάκις οἴδασιν, ὅπερ λέγω, οἱ μύσται 
καὶ τρόφιμοι  τῆς καλῆς ἀγρυπνίας, οἱ τὴν κιθάραν τοῦ Δαβὶδ τῷ τῆς γλώττης ἑαυτῶν 
πλήκτρῳ κρούειν προθυμούμενοι καὶ ἐν τῷ οἰκείῳ λάρυγγι, καθὼς λέγει ὁ Προφήτης, 
τὰς ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἀναμέλποντες.  Ἢ οὐχὶ ὁ λάρυγξ μου μελετᾷ σύνεσιν; Καὶ ὥσπερ 
τὸ σκότος, οὕτως καὶ τὸ φῶς δείκνυμι, καταφωτίζον τοῖς ψαλμοῖς καὶ καταυγάζον τῆς 
νυκτὸς τὴν στυγνότητα καὶ προφθάνουσιν οἱ ὀφθαλμοί μου πρὸς ὄρθρον τοῦ μελετᾶν 
τὰ λόγια Κυρίου καὶ τῷ κόκκῳ κοσμούμενος τῶν διαπύρων νοήσεων, τὴν ἄνωθεν σο-
φίαν ἐπελθεῖν μοι προτρέπω· ἐπιφοιτᾷ γὰρ ἀῤῥήτως ἡμῖν ἡ χάρις τοῦ Κυρίου τοῖς ἀγρυ-
πνοῦσιν καὶ ἐπιφαίνεται ὑπὲρ λόγον καὶ πρὸς τὴν ἐφικτὴν αὐτῆς θεωρίαν καὶ ὁμοίωσιν 
ἀνατείνει τοὺς ἱεροὺς νόας, τοὺς ὡς θεμιτὸν καὶ ἱεροπρεπῶς ἐπιβάλλοντας αὐτῇ».



ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 137

γνωρίζει ὅτι θὰ βρεθεῖ ἔξω ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ οὐρανοῦ, κατὰ τὸ «Πόρνοι καὶ 
ῥᾴθυμοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν»356.

Θέλοντας ἐπίσης νὰ ἀφυπνήσει κάποιο ἄλλο διάκονο ὁ ἅγιος Νεῖλος, τοῦ 
γράφει ἐπιτιμητικὰ καὶ τοῦ ἐπισημαίνει ὅτι, ἐὰν ὁ Χριστὸς ὁ Κύριός μας, θέ-
λοντας νὰ διδάξει νὰ ἀγρυπνοῦμε καὶ νὰ προσευχόμαστε, «διανυκτέρευε σω-
ματικῶς προσευχόμενος»357, καθὼς καὶ ὁ Παῦλος δοξολογικὰ ἀγρυπνοῦσε358 
καὶ ὁ προφήτης «μεσονύκτιον ἐξεγείρετο τοῦ ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ ἐπὶ τὰ 
κρίματα τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ»359, εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς εἶναι δυνατόν, ἐνῶ 
αὐτὸς κοιμᾶται ρέγχοντας ὅλη τὴ νύχτα, νὰ μὴν τὸν ἐλέγχει ἡ συνείδησή του. 
Τὸν προτρέπει λοιπὸν νὰ ἀποφασίσει νὰ ἐκτινάξει ἀπὸ τὰ βλέφαρά του τὸν 
ὕπνο καὶ τὴ ραθυμία ποὺ ἀχρηστεύουν τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ δώσει προσοχὴ 
καὶ νὰ κοπιάσει μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ψαλμωδία γιὰ νὰ σωθεῖ360.

Ὅποιος ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἄσωτη ζωή, δηλαδὴ ὅποιος μεθύει καὶ ἀναμι-
γνύεται μὲ τὴν πορνεία, πτωχεύει πνευματικὰ κατὰ τὸν Παροιμιαστή361. Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ εἶναι ὑπνώδης καὶ ἀκηδιαστὴς στὸ τέλος ἐνδύεται μὲ σχισμέ-

356. Τιμοθέῳ ὑποδιακόνῳ, I, 31, PG 79, 97BC: «Καλὸν μὲν τὸ ἀρεμβάστως καὶ ἀμετεωρίστως 
τῇ νυκτερίῳ εὐχῇ προσπαραμένειν. Εἰ δὲ κατά τινα πειρασμὸν συμβαίη καὶ αἰσχροῖς τισι 
λογισμοῖς παρακρουσθῆναι, μηδαμῶς παύσῃ τοῦ καλοῦ ἐγχειρήματος τῆς ἀγρυπνίας, 
ἀλλ’ ἐπίμεινον καὶ παλαιώθητι ἐν τῷ τοιούτῳ ἔργῳ καὶ πάντως ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ 
τρυγήσεις τοὺς καρποὺς τῆς σοφίας. Εἰ δέ τις βούλοιτο ἀργῶν τρυφᾶν καὶ μεθύσκεσθαι 
καὶ κολακεύειν τὴν κοίτην ἑαυτοῦ χαριζόμενος ὕπνῳ καὶ οὐ Θεῷ, βλεπέτω τοὺς ἐκ τῆς 
παχύτητος ἐπανατέλλοντας τῇ καρδίᾳ λοιμούς τε καὶ μυσαροὺς λογισμοὺς καὶ ὀνειρο-
πολείτω λοιπὸν καὶ προσδοκάτω τὴν οἰκείαν πτῶσίν τε καὶ ἀπώλειαν. Ἐγὼ γὰρ ἄλλο 
τι νῦν εἰπεῖν οὐκ ἀνέξω, ὅτι πάντες οἱ σαρκικοὶ τὸν τρόπον, ἔξω τῆς βασιλείας ῥιφήσο-
νται». Πρβλ. Ά  Κορ. 6, 9-10.

357. Λουκ. 6, 12.
358. Πράξ. 16, 25.
359. Ψαλμ. 118, 62.
360. Ἰορδάνῃ διακόνῳ, III, 127, PG 79, 444A: «Εἰ Χριστὸς ὁ Δεσπό της τῶν ὅλων, διδάξαι ἡμᾶς 

θέλων ἀγρυπνεῖν καὶ προσεύχεσθαι, “διενυκτέρευε σωματικῶς προσευχόμενος”, ἀλλὰ 
καὶ “Παῦλος καὶ Σίλας κατὰ τὸ μεσονύκτιον ἐδόξαζον τὸν Θεὸν” καὶ ὁ Προφήτης φησὶν 
ὅτι “Μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην τοῦ ἐξομολογήσασθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύ-
νης σου”· πῶς αὐτὸς πᾶσαν τὴν νύκτα κοιμώμενος καὶ ῥέγχων, οὐ κρίνῃ ἀπὸ τῆς συ-
νειδήσεως, τεθαύμακα. Διὸ κἂν νῦν θέλησον ἐκτινάξασθαι τὸν νεκροποιὸν ὕπνον καὶ 
προσέχειν φιλοπόνως προσευχῇ καὶ ψαλμῳδίᾳ».

361. Παροιμ. 23, 21: «Πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει καὶ ἐνδύσεται διερρηγμέ-
να καὶ ρακώδη πᾶς ὑπνώδης».
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να καὶ κουρελιασμένα ροῦχα, διότι κάθε ἀργὸς καὶ νωχελικὸς ἄνθρωπος δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιδοθεῖ στὸ ἔργο ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφαλίσει τὰ πρὸς τὸ ζῆν 
καὶ θὰ τὸν κάνει αὐτάρκη. Ὅταν λοιπὸν συμβεῖ αὐτὴ ἡ καταφρόνηση, τότε 
πλέον ὁ ἄνθρωπος συμφύρεται μὲ τὶς ἀνοησίες τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων καὶ 
φοράει ἔνδυμα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴ συρραφὴ τῆς αἰσχρότητος καὶ τῆς 
κακοηθείας καὶ γίνεται φαιδρὸς καὶ ρακένδυτος362.

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ἕνας κληρικὸς δὲν θὰ ἔχει προκοπὴ καὶ τὸ ἔργο του 
θὰ εἶναι ἄκαρπο καὶ ἀσήμαντο, ἐὰν δὲν εἶναι ἕνας δραστήριος καὶ γρηγορῶν 
ποιμένας στὸ νὰ ἐφαρμόζει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἔργο ποὺ ὀνομάζεται 
ἐκκλησιαστικὴ εὐθύνη καὶ ἀποστολή, τὸ ὁποῖο καλεῖται νὰ ὑπηρετήσει ὁ ποι-
μένας, παρομοιάζεται μὲ τὸν ἄρραφο χιτώνα τοῦ Χριστοῦ.  Ὅποιος καταφρο-
νήσει μὲ τὴ ραθυμία τὶς ἐντολὲς καὶ τὰ θεῖα προστάγματα ἀπεκδύεται τὸν χι-
τώνα, ποὺ εἶναι ὑφασμένος μὲ οὐράνιο τρόπο, καὶ τὸ ἱμάτιο ποὺ ἀπαστράπτει 
τὴν φωτοφόρο αἴσθηση τῆς θείας σοφίας καὶ ἐνδύεται σκοτεινὰ καὶ εὐτελὴ 
ἐνδύματα, ποὺ χαρακτηρίζουν τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἀξιοπρέ-
πεια καὶ σωφροσύνη.

362. Εἰρηναίῳ πρεσβυτέρῳ, III, 137, PG 79, 448AB: « Ὁ σοφώτατος Σολομών φησιν αἰνιγ-
ματωδῶς, ὅτι πᾶς μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει καὶ ἐνδύσεται διεῤῥωγότα καὶ 
ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης, ὑπνώδη καλῶν τὸν νωχελῆ τε καὶ χαῦνον καὶ ἀργὸν πρὸς πᾶν 
χρήσιμον πρᾶγμα. Καταφρονήσας γάρ τις τῶν θείων προσταγμάτων, τὸν δι’ ὅλου ἄῤῥα-
φον, ὡς γράφει  Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής, καταλιμπάνει τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας χιτῶνα, 
τὸν ἄνωθεν καθυφασμένον καὶ τὸ τοῦ φωτὸς τῆς ἀφθαρσίας ἱμάτιον. Τὸ δὲ διεῤῥωγὸς 
καὶ πολύῤῥαφον καὶ ἄσχημον τῶν μωρῶν καὶ ἀκερδῶν ζητημάτων καὶ τῆς αἰσχρότητος 
καὶ τῆς κακοηθείας ἀμφιέννυται κεντώνιον».



ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 139

Συμπεράσματα

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας χαρακτηρίζεται ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὴν ἀνερμάτιστη 
πορεία του, ἡ ὁποία εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνὸς ἐκφυλισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης προ-
σωπικότητας ἐξ αἰτίας τῆς ἀλλοτρίωσής της ἀπὸ τὶς αἰώνιες πανανθρώπινες 
ἀξίες. Ἡ ὑλοφροσύνη καὶ ἡ ὑποταγὴ στὶς ἀρνητικὲς γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἐπι-
λογὲς τὸν ὁδήγησαν στὴ μοναξιὰ καὶ τὴν πλήξη, μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἀνάπαυση 
ποὺ τόσο ἐπιθυμεῖ. Καὶ ἐνῶ ἐπιζητεῖ μὲ πόθο καὶ ζῆλο τὴν ἡδονὴ καὶ τὴν εὐχα-
ρίστηση μὲ τὴν ἀκόρεστη ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν του, εἰσπράττει τελικὰ 
τὴν ὀδύνη τῶν «ὀψωνίων τῆς ἁμαρτίας», ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιλογές του κυ-
ριαρχεῖ καὶ εὐτελίζει τὴν πορεία του, δημιουργώντας δυστυχῶς προϋποθέσεις 
καὶ προδιαγραφὲς αἰωνίου ἀποτυχίας.

Ἡ κατὰ Χριστὸν φιλοσοφία, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀσκή-
σεως καὶ τὴν παροχὴ «ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων, παντὸς ἀγαθοῦ καὶ τελεί-
ου δωρήματος», ἀποτελεῖ καὶ γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο τὴν ἀπάντηση καὶ 
τὴ δυνατότητα ὑπέρβασης τῆς καθημερινότητος. Ἡ σοφία τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐρήμου ἔρχεται νὰ προσφέρει τὴν ἐλλείπουσα διάσταση στὴ σύγχρονη ἀντί-
ληψη γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸν κόσμο. Ὅπως πάντα οἱ φιλοκαλικοὶ Πατέρες δωρεο-
δοτοῦν τὴν πνευματική τους ὡριμότητα, ὡς ἐνίσχυση στὶς ἀσθενεῖς δυνάμεις 
τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένων πιστῶν καὶ χρηζόντων πνευματικῆς βοηθεί-
ας, ὥστε «οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς 
ἀρέσκειν».

Ὁ ἐπιστολικὸς φιλοκαλικὸς λόγος τοῦ ἀββᾶ Νείλου ἐκδιπλώνεται ἀναλυ-
τικὰ καὶ μὲ ρεαλισμὸ πρὸς τοὺς ποιμένες τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ καὶ στοὺς 
σημερινούς, ὥστε νὰ ἐμπνεύσει καὶ νὰ ὠθήσει κάθε καλοπροαίρετο κληρικὸ 
στὸ ἀπαιτούμενο ἔργο τῆς διακονίας τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ 
τῆς σωτηρίας.

1. Θεωρεῖται ἀπαραίτητη, κατὰ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο, ἡ συνειδητοποιημένη 
ἀναζήτηση καὶ ἀποδοχὴ τοῦ «ἐπαγγέλματος» τῆς ἱερωσύνης ἀπὸ μέρους τῶν 
ὑποψηφίων κληρικῶν καὶ ὄχι μία ἐπιφανειακὴ ἢ ἐπιπόλαια προσέγγιση. Τὴν 
τελικὴ βέβαια ἐπιλογὴ κάνει ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ τὴν ἀποκλειστικὴ 
εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ποιμαντικῆς δραστηριότητος, καθόσον αὐτὴ 
στηρίζεται σὲ πρόσωπα τὰ ὁποῖα υἱοθετοῦν τὴν ἄνευ ὅρων θυσία γιὰ τὸ ἐμπι-
στευθὲν ἀπὸ τὸν Θεὸ σ’ αὐτοὺς ποίμνιο.
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2. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναληφθεῖ ἔργο καθοδήγησης ἀπὸ πρόσωπα τὰ 
ὁποῖα δὲν ἔχουν ἤδη σταθεροποιήσει τὴν πορεία τους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
φωτίσεις, ἂν δὲν ἔχεις φῶς, δὲν μπορεῖς νὰ καθοδηγήσεις, ἂν εἶσαι τυφλός, 
οὔτε καὶ νὰ καθαρίσεις ψυχὲς ἐὰν βρίθεις παθῶν καὶ κάθε ψυχοσωματικῆς 
ἀναπηρίας. Ἡ ἄσκηση θὰ λειτουργήσει ὡς ὁ μοχλὸς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπο-
τινάξει τὸν ζυγὸ τῶν παθῶν καὶ θὰ ἀνοίξει τὸν δρόμο γιὰ τὴν μετὰ γνώσεως 
καὶ ἐπιγνώσεως δραστηριοποίηση τοῦ κληρικοῦ στὴ διακονία τῆς σωτηρίας 
τῶν πιστῶν ποὺ ἡ  Ἐκκλησία τοῦ ἐνέθεσε νὰ ποιμάνει.

3. Ἡ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὰ σωματικὰ πάθη γίνεται ἡ ἀφετηρία καὶ γιὰ τὴ θε-
ραπεία τῶν ψυχικῶν παθῶν, ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν διφυῆ ψυχοσωμα-
τική του ὑπόσταση βρίσκεται συνεχῶς στὴν διελκυνστίδα τῆς ἀντιπαλότητος 
καὶ τῆς ἀντιστρατεύσεως μεταξὺ ὕλης καὶ πνεύματος. Ἡ ἀργία, ἡ ἀπροσεξία 
καὶ ἡ ὑπερηφάνεια ὁδηγοῦν τὸν πιστὸ σὲ ἐκφυλισμὸ τῆς δυναμικῆς ἀντίστα-
σης στὶς παρορμήσεις του καὶ ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση, ἄσκηση καὶ ταπείνωση, 
γιὰ νὰ ἀποκτήσει αὐτὸς τὸ ψυχικὸ σθένος ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς πνευματικῆς 
μαχητικότητος.

4. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψυχοσωματικῆς καθαρότητος εἶναι προϋπόθεση γιὰ 
νὰ ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος τὴν καθαρότητα καὶ τῆς καρδίας. Ἡ καρδιὰ ὡς 
«ἀπόκρυφον ταμεῖον τῆς ψυχῆς» εἶναι τὸ ἐργαστήριο ὅπου γίνεται ἡ ἐπεξερ-
γασία τῶν δεδομένων ποὺ ὁ νοῦς εἰσάγει κατὰ τὸ περιεχόμενο τῶν ἐπιδιώ-
ξεών του.  Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι ἐσκοτισμένος καὶ συμφύρεται μὲ τὰ πάθη, τότε 
τροφοδοτεῖ τὴν καρδία μὲ περιεχόμενο ποὺ τὴν αἰχμαλωτίζει, καὶ κατὰ συνέ-
πεια, κρατάει τὸν ἄνθρωπο στὴν αἰχμαλωσία τῶν παθῶν καὶ τοὺς ποικίλους 
μολυσμούς.  Ὅταν ὅμως ὁ νοῦς σκέπτεται τὰ ἄνω καὶ τὰ οὐράνια, τότε γίνε-
ται ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς καὶ τροφοδοτεῖ τὴν καρδία ὡς πηγὴ ζωῆς καὶ τὴν 
πλημμυρίζει μὲ ἀντίστοιχα βιώματα καὶ χαρισματικὲς καταστάσεις.

5. Ὁ φωτισμὸς τοῦ νοὸς εἶναι κατάσταση  κορυφαίας πνευματικῆς μεθηλι-
κιώσεως γιὰ τὸν πιστό.   Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐντρύφηση καὶ τὴν νυχθήμερη μελέ-
τη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ ὁ νοῦς καταυγάζεται ἀπὸ τὶς θεῖες Γραφὲς καὶ ἡμερεύ-
ει. Τότε ἡ ψυχὴ νιώθει τὴ γλυκύτητα καὶ τὴ θεία τέρψη ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν 
ἀνωτερότητα τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν καὶ κατευθύνει τὸ νοῦ στὴν ἀδολεσχία 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ποιμένας καλεῖται μέσα ἀπὸ τὴν ποικιλία τῆς διακονίας του νὰ 
ἐπιδιώκει τὴ διατήρηση τῆς εἰρήνης καὶ νὰ κατευθύνει τὴν προσευχητική του 
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ἀναζήτηση πρὸς τὸν Πατέρα τῶν φώτων γιὰ τὴν προσωπική του ἔλλαμψη 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πρόοδο πρὸς τὸν φωτισμὸ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ποιμαινομένων.

6.  Ὅλες οἱ προηγούμενες ἀναφορὲς γίνονται ἀκατόρθωτες, ἂν ὁ ποιμένας 
δὲν ἀποδυθεῖ σὲ ἕνα διηνεκὴ ἀγώνα καθημερινῆς πάλης γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ 
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, σὲ πεῖσμα τῶν προσωπικῶν του ἀδυναμιῶν ἀλλὰ 
καὶ τῆς σκληρῆς πραγματικότητος ποὺ ἀντιμετωπίζει κατὰ τὴ διαποίμανση. 
Εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὸν ποιμένα νὰ παρουσιάζεται ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι ἀπόλυ-
τος ἐφαρμοστὴς τῶν λόγων ποὺ προτρεπτικὰ καὶ συμβουλευτικὰ ἀπευθύνει 
πρὸς τοὺς πιστούς του. Ὁ Κύριος ἐδήλωσε ὅτι οἱ ἐκλεκτοί του δὲν θὰ εἶναι 
ὅποιοι ἐπικαλοῦνται μόνον στόματι τὸ ὄνομά Του, ἀλλὰ οἱ ἐφαρμοστὲς τοῦ 
θελήματός Του.

7.  Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς σωστὴ διαχείριση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν 
εἶναι δυνατὸν νὰ παγιδεύσει καὶ τὸν ποιμένα. Πολλὲς φορὲς γίνεται λόγος γιὰ 
παράχρηση ἢ κατάχρηση τῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς πρόσφερε ὡς δωρεὰ 
πρὸς τὸ πλάσμα του, τὸν ἄνθρωπο. Ἡ πλεονεξία, ὡς ἔκφραση τῆς ἐγωκεντρι-
κότητος, μπορεῖ νὰ κυριεύσει τὸν ποιμένα καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὸ πάθος τῆς 
φιλαργυρίας καὶ τῆς κάθε εἴδους «ὑλομανίας». Ποτὲ δὲν θὰ μπορέσει ἕνας 
τέτοιος ποιμένας νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ὡς πατέρας καὶ φροντιστὴς τοῦ ποιμνί-
ου του, διότι ὁποιαδήποτε δραστηριότητά του θὰ ἔχει πάντοτε ὡς κέντρο τὸν 
ἑαυτόν του. Ἡ ἀποδέσμευσή του ἀπὸ τὰ ὑλικὰ θὰ τὸν βοηθήσει νὰ διαχειρι-
σθεῖ σωστὰ ὅσα οἱ πιστοὶ τοῦ ἐμπιστεύονται γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἐνδεῶν 
ἀδελφῶν.

8.  Ἡ βαθύτητα τῆς σχέσεως τοῦ ποιμένα μὲ τὸν Θεὸ ὑπολογίζεται μὲ βάση 
τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ νιώθει ὁ κληρικὸς πρὸς Αὐτόν, κυρίως κατὰ τὶς στιγμὲς 
τῆς ἀδυναμίας καὶ τῆς θλίψεως. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἔχει συνεχῶς κατὰ νοῦν 
τὴν ἐπισήμανση τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητές του: «θλῖψιν ἕξετε ἐν τῷ 
κόσμῳ, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». Ἡ πίστη εἶναι ἡ δύναμη 
ποὺ ἐνεργοποιεῖ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κάνει 
τὸν ἄνθρωπο ταμεῖο τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὸν γεμίζει μὲ 
τὴ βεβαιότητα καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ δωρεὲς τοῦ Θεοῦ ποὺ παρέχονται ἐδῶ 
καὶ τώρα ἀποτελοῦν τὴν πρόγευση ἀλλὰ καὶ τὴν προσδοκία γιὰ τὴ μόνιμη 
κατάπαυση στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

9.  Ἡ προσευχὴ ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὸ μέσον μὲ τὸ ὁποῖο ἀγωνίζεται 
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νὰ ἀποκαταστήσει τὸν διάλογο ποὺ διακόπηκε μέσα στὸν Παράδεισο ἐξ αἰτί-
ας τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων. Ἡ βαθειὰ ἀνάμνηση τῆς προσωπικῆς 
ἀγαπητικῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸ γίνεται ὁ ἀναπνευστικὸς 
μηχανισμὸς γιὰ τὴν ἀγωνιστικὴ πρὸς τὸ καθ’ ὁμοίωση πορεία του. Γίνεται 
ἡ προσευχὴ τροφὴ τῆς ψυχῆς καὶ ὡς ἕνας πολυχεύμων ποταμὸς πλημμυρί-
ζει μὲ τὰ ζείδωρα νάματά της τὸν διψασμένο γιὰ τὸν Θεὸ ἄνθρωπο. Κύρια 
προϋπόθεσή της εἶναι ὁ πόθος γιὰ τὸν Θεό. Βασικοὶ συντελεστές της, ἡ ἡσυ-
χία καὶ ἡ ἄσκηση. Μέσα στὴ δίνη τῆς καθημερινότητος, ὁ ποιμένας καλεῖται 
νὰ δώσει εὐκαιρία στὸν ἑαυτό του νὰ ἀναπτύξει τὴν προσευχή, προκειμένου 
νὰ ἐνδυναμωθεῖ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ «καύσωνα τῆς ἡμέρας». Καλεῖται νὰ 
συνδυάσει τὴν κοινὴ λατρευτικὴ προσευχὴ μὲ τὴν «ἐν τῷ ταμείῳ» προσωπικὴ 
κατανυκτικὴ προσανάβαση στὶς ἀναβαθμίδες τοῦ οὐρανίου θυσιαστηρίου.

10.  Ἔτσι ὁ ποιμένας ἀποκτᾶ τὶς προϋποθέσεις ἐκεῖ νες ποὺ κατευθύνουν 
τοὺς πόδας του πρὸς τὶς εὐθεῖες τρίβους τοῦ Κυρίου. Ἡ ψυχή του, ποὺ ὡς 
ἀγρὸς δέχτηκε τὸν σπόρο τῶν καρπῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θὰ ἀρχίσει νὰ 
βλαστάνει «χαράν, εἰρήνην, μακροθυμίαν, χρηστότητα, ἀγαθωσύνην, πίστιν, 
πραότητα, ἐγκράτειαν» καὶ θὰ πορεύεται ἀπὸ «δόξης εἰς δόξαν» μὲ τὴν συνεχὴ 
φροντίδα καὶ ἐγρήγορση πρὸ τῶν κινδύνων τῆς πνευματικῆς  ἐκπτώσεως.

11. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπιλέγει τὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἐγκατα-
λελειμένος καὶ διασκορπίζεται σὲ κάθε ἁμαρτία φθάνοντας στὴν κατάσταση 
τῆς ἐρημίας καὶ τῆς ἀπομόνωσης.  Ἐκεῖ, καθὼς καρποῦται τὰ ἐπίχειρα τῶν 
ἐπιλογῶν του, εἶναι δυνατὸν νὰ συνειδη τοποιήσει τὴν κατάστασή του, νὰ συ-
ντριβεῖ καὶ νὰ ἐπι στρέψει μὲ τὴ μετάνοια. Αὐτὴ θὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴ ζωὴ 
καὶ θὰ τὸν ἀποκαταστήσει στὴν κατὰ Θεὸν υἱοθεσία καὶ τὴν πρόγευση τῶν 
ἀγαθῶν τῆς σωστικῆς ἀναγεννήσεως. Ἡ καλύτερη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπι-
τυχία τοῦ ποιμένα στὸ ἔργο του εἶναι ἡ χαρισματικὴ κατάσταση τῆς ἀναμαρ-
τησίας καὶ τῆς καθαρότητος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀββᾶς ἐπιμένει καὶ παροτρύνει 
τοὺς ἀποδέκτες τῶν ἐπιστολῶν του κληρικοὺς νὰ ἀγωνίζονται μὲ κάθε τρόπο 
γιὰ τὴ διατήρηση τῆς καθ’ ὅλου «ἀτραυματησίας» τους. Ἡ μετάνοια ὡς θερα-
πευτικὴ διαδικασία χαρίζει στὸν μετανοοῦντα τὴν ἐπούλωση τῶν τραυμάτων 
καὶ χαρίζει τὴν πλήρη ἴαση, δωρίζοντας τὴν εἰρήνη καὶ τὴν καταλλαγή, ὡς 
κύρια καὶ ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς περαιτέρω πορείας πρὸς τὸν ἁγιασμὸ καὶ 
τὴ λύτρωση.
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12. Ἡ δεδομένη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν τὶς 
ἁμαρτίες στοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς διαδόχους τους, ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ποι-
μένα μία λεπτή, ἐπαχθὴ καὶ ἔμπονη διακονία.  Ἡ λεπτότητα μὲ τὴν ὁποία κα-
λεῖται νὰ προσεγγίσει τοὺς μετανοοῦντες, στὸ πλαίσιο τῆς ἐξατομικευμένης 
ποιμαντικῆς δράσης, προϋποθέτει μακρύ, ἐπίπονο καὶ ἐπίμονο ἀγώνα γιὰ νὰ 
λάβει «ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων» τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως. Ἡ δόκιμη κατὰ 
τοὺς Πατέρες ποιμαντικὴ στάση πρὸς τοὺς ἁμαρτωλοὺς εἶναι ἡ μακροθυμία, 
ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ προσευχή. Δὲν πρέπει ὁ ποιμένας νὰ λησμονεῖ ὅτι ἡ πατρι-
κή του ἰδιότητα ἀντικατοπτρίζεται στὸ πρόσωπο τοῦ «Πατρὸς ἡμῶν τοῦ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς» καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ Τὸν μιμεῖται στὴν προσέγγιση τῶν με-
τανοούντων ἁμαρτωλῶν, προκειμένου νὰ ἀποδειχθεῖ γνήσιος διάδοχος τῶν 
 Ἀποστόλων.

13. Οἱ πιστοὶ βιώνοντας τὶς ἀντιφάσεις τῆς ἐπίγειας ζωῆς, ὅπως τὸ ζήτημα 
τῆς θλίψεως τῶν δικαίων καὶ τῆς προκοπῆς τῶν ἀσεβῶν, ἀναμένουν ἀπὸ τὸν 
ποιμένα πειστικὴ ἀπάντηση γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴ στάση τους ἀπέναντι 
στὸν Θεό. Ὁ ποιμένας καλεῖται, μὲ τὸ προσωπικό του παράδειγμα ὑπομονῆς 
στὶς θλίψεις, νὰ ἐμπνεύσει τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν ἀπὸ ἀγάπη ἀκοίμητη πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. Ἀγάπη ἡ ὁποία δὲν ἀπουσιάζει ἀπὸ 
τὸν κόσμο αὐτὸ ἀλλὰ θὰ φανεῖ ἐναργέστερα στὴ μέλλουσα κρίση. Ἡ καρ-
τερικὴ στάση τοῦ ποιμένος στὶς κατ’ ἄνθρωπον ἀδικίες θὰ γίνει ἡ βάση τῆς 
ἐλπίδας τῶν ποιμαινομένων γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς σχετικότητος τῆς παρού-
σης ζωῆς καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς μελλούσης βασιλείας.

14. Ὁ ποιμένας ὡς διδάσκαλος ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς κατηχήσεως καὶ τῆς 
διδαχῆς τῶν πιστῶν. Παράλληλα εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν προστασία τοῦ ποι-
μνίου του ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ ἡ Ἐκκλησία τοὺς ἀποκαλεῖ «βαρεῖς λύ-
κους». Αὐτὴ ἡ εὐθύνη ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν ποιμένα ἀφ’ ἑνὸς μὲν συνεχὴ κατάρ-
τιση καὶ ἐνημέρωση περὶ τὴν πίστη, ἀφ’ ἑτέρου δὲ μεγάλη ἐπαγρύπνηση καὶ 
προσοχή, διότι ἡ πονηρία τῶν αἱρετικῶν εἶναι μεγάλη. Ἡ προσήλωση στὴν 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐγρήγορση γιὰ τὴν πρόληψη ἢ τὴν ἀπόκρου-
ση κάθε προσβολῆς ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ποιμένα καθημερινὴ εὐθύνη.

15. Γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴν ἐν Χριστῷ μεθηλικίωση τῶν πιστῶν εἶναι ἀνά-
γκη νὰ βρίσκονται σὲ συνεχὴ ἐπαγρύπνηση ποιμένας καὶ ποίμνιο. Ὁ Κυριακὸς 
λόγος πρὸς τοὺς «βεβαρυμένους ἔχοντας τοὺς ὀφθαλμούς» μαθητές Του 
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στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ («γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε 
εἰς πειρασμόν») ἀπευθύνεται διαχρονικὰ πρὸς κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
γίνεται ἡ ἀφετηρία τῆς ὑπέρβασης τῆς συνειδητοποίησης ὅτι «τὸ μὲν πνεῦμα 
πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής». Ἡ ἀσκητικὴ ἐμπειρία τῆς κατὰ κυριολεξίαν 
ἀγρυπνίας πιστοποιεῖ τὴν ἀξία της καὶ τὴ σημασία ποὺ αὐτὴ προσλαμβάνει 
στὸ συντονισμὸ τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα. Ἡ νυκτερινὴ ἐντρύφηση στὴν ἀδο-
λεσχία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν λόγο τοῦ προφητάνακτα Δαυῒδ 
«μεσονύκτιον ἐξεγειρόμην», «ἠγρύπνησα καὶ ἐγενόμην ὡς στουθίον μονάζον 
ἐπὶ δώματος», δείχνει τὸν δρόμο γιὰ τὴν τελεσφόρο διακονία τοῦ ποιμένα 
κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Κυρίου.
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Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γκίκας
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
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Εἰσαγωγικὰ

Η Ὀρθόδοξη Θεολογία εἶναι ἕνα οἰκοδόμημα τὸ ὁποῖο στηρίζεται σὲ δύο 
θεμελιακοὺς στύλους, ἰσοδύναμους καὶ ἐξ᾽ ἴσου ἀναγκαίους. Ὁ ἕνας 

εἶναι ἡ θεωρητικὴ-δογματικὴ διδασκαλία τῆς  Ἐκκλησίας καὶ ὁ ἄλλος ἡ πρα-
κτικὴ-βιωματικὴ ἐμπειρία τῶν μελῶν της ὡς ἐν Χριστῷ κοινωνίας. Ἡ ἁγιο-
πνευματικὴ ἐμπειρία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφραζόμενη Συνοδικά, 
παρέχει στὸ πλήρωμά της τὸ γνήσιο περιεχόμενο τοῦ δόγματος, τὸ ὁποῖο γί-
νεται τρόπος ζωῆς τῶν πιστῶν ἀλλὰ καὶ ἐμπνέει τὴ διακονία τῶν ἐκλεγμένων 
ποιμένων της.

Ἔτσι ἡ  Ἐκκλησία, ὡς ζωντανὸς θεανθρώπινος ὀργανισμός, δραστηριοποι-
εῖται ἐντὸς τοῦ κόσμου στὴν ἱστορική του πορεία καὶ διακονεῖ τὸν ἄνθρωπο 
στὸ πλαίσιο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Κεφαλὴ αὐτοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώ-
ματος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε στὸν πρωτοκορυφαῖο τῶν 
ἀποστόλων Πέτρο, γιὰ τὴν  Ἐκκλησία του, ὅτι «καὶ πῦλαι Ἅδου οὐ κατισχύ-
σουσιν αὐτῆς»1. Ὁ παρατεινόμενος «εἰς τοὺς αἰῶνας» Χριστός, παραδίδει τὸ 
Εὐαγγέλιο στὴν Ἐκκλησία, σφραγίζει μὲ αὐτὸ τὴν ἀποστολή της καὶ καλεῖ 
κάθε ἄνθρωπο, «ἐγγὺς ἢ μακράν»2, νὰ ἐνταχθεῖ σὲ αὐτήν, καὶ νὰ ἀποκτήσει 
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴ δυνατότητα εἰσόδου στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἀναγινωσκομένης περικοπῆς τῆς ἀρχῆς 
τῆς Ἰνδίκτου, τῆς ἐκκλησιαστικῆς δηλαδὴ πρωτοχρονιᾶς, κατὰ τὴν 1η τοῦ 

  1. Ματθ. 16,18.
  2. «... Καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς», Ἐφεσ. 2,17.
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Σεπτεμβρίου: «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι 
πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι 
αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀναβλέψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν 
ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν»3. Εἶναι ἡ σφραγῖδα τῆς ἀποστολῆς 
τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ σωτηριῶδες ἔργο του, ἀλλὰ καὶ φῶς ὁδηγητικό τῶν ποι-
μένων γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆς χαρισματικῆς τους διακονίας ἐν μέσω τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ. 

Μία διαχρονικὴ προσέγγιση τοῦ χωρίου αὐτοῦ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς προ-
σφέρει ἀφορμὴ γιὰ νὰ διατυπώσουμε σκέψεις καὶ θέσεις γιὰ τὸ ρόλο τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ποιμένων της, καθὼς συμπορεύονται μὲ τὸν 
κόσμο καὶ ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ ρόλος αὐτὸς μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ καὶ νὰ δια-
τυπωθεῖ μεταφορικὰ προβάλλοντας δυναμικὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ἔννοια 
τῆς Ποιμαντικῆς.  Ἐφ᾽ ὅσον ποιμαντικὴ σημαίνει τὴν κάθε εἴδους μέριμνα τοῦ 
ποιμένα πρὸς τὸ ποίμνιο, ὥστε νὰ ἀποδίδει τὰ μέγιστα, τότε ποιμαντικὴ στὴν 
Ἐκκλησία σημαίνει τὴν κάθε εἴδους μέριμνα τοῦ ποιμένα τῶν λογικῶν προβά-
των, ὥστε νὰ τὰ ὁδηγήσει στὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία4. 

Διὰ στόματος τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης  Ἠσαΐα5, ἑπτακόσια χρόνια πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, ὁ 
Θεὸς Ποιμήν, προσπαθεῖ νὰ ἀφυπνίσει τὸν ἐκλεκτὸ λαό του, τὸν Ἰσραήλ, ἀπὸ 
τὸ λήθαργο τῆς ἁμαρτίας στὸν ὁποῖο περιέπεσε, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας του 
ἀπὸ Αὐτόν. Ἡ δυναμικὴ παρουσία τοῦ προφήτου ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴ φράση  
« πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ», ἡ ὁποία δηλώνει καὶ προσδιορίζει ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ 

  3. Ἠσ. 61,1 καὶ Λουκ. 4, 18.
  4. Σχετικὴ βιβλιογραφία περὶ τῆς Ποιμαντικῆς βλέπε: Πρωτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΙΚΑ, Μαθή-

ματα Ποιμαντικῆς, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσαλονίκη 2005, σσ. 251-261. Ἐπίσης νεώτερη βι-
βλιογραφία στὸν Τόμο: Τὸ ἐνοριακὸ ποιμαντικὸ ἔργο στὴ σύγχρονη κοινωνία. Ἐγχειρίδιο 
ὀργάνωσης καὶ Δράσης (2007), τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφω-
τικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴ Σειρὰ Ποιμαντικὴ Βιβλιοθήκη, ἀριθ. 
13. Ἐλλείψει χώρου δὲν ἀναφερόμαστε ἐκτενέστερα σὲ λεπτομερῆ παράθεση βιβλιογρα-
φικῶν ἀναφορῶν, θεωρώντας ὅτι ἡ προηγούμενη ἀναφορὰ καλύπτει κατὰ τὸ πλεῖστον 
τὴ βασικὴ βιβλιογραφία.

  5. Βλέπε σχετικὰ περὶ  Ἠσαΐου τὴν εἰσαγωγὴ στὸ: Ἀρχιμ. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,  Ἡ Πα-
λαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς Ο´. Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια, τ. 6, Λυδία, Θεσσαλονίκη 
41986, σ. 20).  Ἐπίσης ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ, Εἰσαγωγὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, Πουρ-
ναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 827 ἑξ.
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δὲν εἶναι δικό του ἀλλὰ τοῦ τὸ ἀνέθεσε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ταυτόχρονα 
ἀποκαλύπτει καὶ διακηρύττει τὴ μελλοντικὴ ἔλευση τοῦ Μεσσία Χριστοῦ, μὲ 
τὴν ἴδια ἀποστολή, γιὰ τὸν παλαιὸ ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ νέο Ἰσραήλ.

Ὁ Χριστὸς ἐπαναλαμβάνει τὰ λόγια τοῦ προφήτη, γιατί ἀκριβῶς ἦταν 
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐνέπνευσε τὸ πνεῦμα τοῦ  Ἠσαΐα καὶ τοῦ ἀνέθεσε τὴν ἀπο-
στολὴ αὐτή, τὴν ὁποία τώρα ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος.  Ὄχι ὅμως συμβολικὰ πλέον 
καὶ προφητικά, ἀλλὰ μὲ ἀπόλυτη καὶ κατ᾽ ἐξουσία δυναμικὴ παρέμβαση στὰ 
διαδραματιζόμενα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ6, κυρίως ὡς σχέση 
καὶ κοινωνία μὲ τὸν Θεό.  Ἔρχεται τώρα νὰ διακονήσει τὸ ἐξαχρειωμένο ἀπὸ 
τὴν ἁμαρτία ἀνθρώπινο γένος, ὡς ἀποκάλυψη καὶ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ Πατέρα γιὰ τὸ πλάσμα Του, τὸν ἄνθρωπο.  Ἔρχεται νὰ γίνει ἡ ἐλπίδα 
τῶν πτωχῶν, ἡ ἴασις τῶν συντετριμμένων, ἡ ἐλευθερία τῶν αἰχμαλώτων, τὸ 
φῶς τῶν τυφλῶν καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῶν παραλελυμένων ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. 

Μετὰ τὴν ἀνάστασή του, ὁ Χριστὸς ἐμφανίζεται, καὶ «ἐμφυσᾶ»7 τὸ ἴδιο 
Πνεῦμα στοὺς μαθητές του καὶ ἀποστόλους, προκειμένου νὰ διασφαλίσει 
τὴ γνησιότητα καὶ τὴν ἐγκυρότητα τῆς ἀποστολῆς τους.  Ἔτσι ἡ δράση τῶν 
Ἀποστόλων καὶ τῶν διαδόχων τους στὴν Ἐκκλησία γίνεται ἡ συνέχεια τῆς 
ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο.  Ἐκεῖνοι παραλαμβάνουν τὸ 
χάρισμα8 καὶ μεταδίδουν μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τὴ χάρη τῆς ἱερωσύνης 
στοὺς κληρικοὺς-διακόνους τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ9, ἀναθέτοντάς τους τὴ 
διακονία τῶν μυστηρίων ὡς ἄπαυστη ἔκφανση τῆς Ἁγιοπνευματικῆς παρου-
σίας στὴν Ἐκκλησία.

Ἡ ἱερωσύνη κατὰ συνέπεια παραδόθηκε ἄμεσα ἀπὸ τὸν Χριστὸ στοὺς 
ἀποστόλους, μὲ τὴν εὐθύνη νὰ τὴ μεταδώσουν στοὺς διαδόχους τους ἐπι-
σκόπους καὶ πρεσβυτέρους10, προκειμένου νὰ γίνει ὁ μοχλὸς καὶ ἡ κινητήρια 
δύναμη γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς ἁμαρτίας ὡς φρονήματος τοῦ κόσμου καὶ τὴν 
ἀπελευθέρωση ὅσων καταδουλώνονται σὲ αὐτό. Ἡ ἱερωσύνη παρέμεινε, ὡς 

  6. «... νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου»,  Ἰωάν. 12, 31.
  7. Ἰωάν. 20, 22.
  8. «... ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ μοι 

μάρτυρες ἔν τε  Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ  Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς», Πράξ. 1, 8.

  9. «... οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς 
χεῖρας», Πράξ. 6, 6-7.

10. «... ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν», Ά  Κορ. 11, 23.
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ἐκ προσώπου τοῦ αἰωνίου ἀρχιερέως Χριστοῦ11, χάρισμα καὶ δωρεὰ ἁγιαστικὴ 
στὸν κόσμο γιὰ νὰ διακονήσει ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τὴ σωτηρία τῶν μελῶν 
της12. Δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ σωτηρία, ἀλλὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ διακονεῖ τὴ σωτηρία.

Ἡ  Ἐκκλησία ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ποιμένων της. Αὐτὸ τὴν 
καθιστᾶ ὑπόλογη στὸ νὰ λαμβάνει τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν καλλιέργεια 
τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν, προκειμένου νὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀναλαμβάνουν 
τὶς, αὐξημένων ἀπαιτήσεων, εὐθύνες τους στὸ ποίμνιο13. Στοιχιζόμενος στὴν 
ἀναφορὰ τοῦ Κυρίου περὶ ποιμένος στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ  Ἰωάννου14 ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, στὶς πρὸς Τιμόθεο καὶ Τίτο ἐπιστολές του, ἐν εἴδει ἐγκύκλιας 
συμβουλευτικῆς παρακαταθήκης, συμπυκνώνει καὶ θέτει τὶς θεολογικὲς βά-
σεις πάνω στὶς ὁποῖες στηρίχθηκε καὶ συνεχίζει νὰ στηρίζεται τὸ περιεχόμενο 
τῆς Ποιμαντικῆς15. Ἡ Ποιμαντική, εἴτε μὲ τὴν κατεύθυνση τῆς ποιμενοκε-
ντρικότητας εἴτε μὲ τὴν κατεύθυνση τῆς ποιμνιοκεντρικότητας16, δὲν μπορεῖ 
παρὰ νὰ ἀναφέρεται στὸ μυστήριο τῆς ἱερωσύνης καὶ τὴν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐν 
τόπῳ καὶ χρόνῳ, λειτουργία καὶ δράση της.

Ἔτσι κάθε δραστηριότητα τῆς ἱερωσύνης, κάθε ποιμαντικὴ πράξη καὶ ἐνέρ-
γεια θεωρεῖται περιττή, ἂν δὲν ἐπιδιώκει καὶ δὲν ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ σωτη-
ρία. Ἡ ποιμαντικὴ δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἕναν ὑπέρμετρο ἀκτιβι-

11. «ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰώνα», Ἑβρ. 6,20.
12. «ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με», Ματθ. 

10, 40.
13. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ ἱερωσύνης λόγος γ´, «Ἐννόησον οὖν, ὁποῖόν τινα εἶναι 

χρὴ τὸν πρὸς τοσοῦτον μέλλοντα ἀνθέξειν χειμῶνα, καὶ τοσαῦτα κωλύματα τῶν κοινῇ 
συμφερόντων διαθήσειν καλῶς. Καὶ γὰρ καὶ σεμνὸν καὶ ἄτυφον, καὶ φοβερὸν καὶ προ-
σηνῆ, καὶ ἀρχικὸν καὶ κοινωνικόν, καὶ ἀδέκαστον καὶ θεραπευτικόν, καὶ ταπεινὸν καὶ 
ἀδούλωτον, καὶ σφοδρὸν καὶ ἥμερον εἶναι δεῖ, ἵνα πρὸς ἅπαντα ταῦτα εὐκόλως μάχεσθαι 
δύνηται. Καὶ τὸ ἐπιτήδειον δεῖ μετὰ πολλῆς τῆς ἐξουσίας, κἄν ἅπαντες συμπνέωσι, μὴ 
προσίεσθαι; ἀλλ᾽ εἰς ἕν μόνον ὁρᾶν, τὴν ἐκκλησιαστικὴν οἰκοδομήν, καὶ μηδὲν πρὸς ἀπέ-
χθειαν ἢ χάριν ποιεῖς», PG 48, 654-656.

14. Ἰωάν. 10, 1-16.
15. Οἱ ἐπιστολὲς αὐτὲς ἐπικράτησε νὰ ὀνομάζονται Ποιμαντικὲς ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα. Βλ. 

Ιωαννου Καραβιδοπουλου, Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη, Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 
2009, σ. 300 ἑξ. ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

16. Τοὺς ὅρους αὐτοὺς χρησιμοποιεῖ ὁ καθηγητὴς τῆς ποιμαντικῆς ψυχολογίας ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ στὸ βιβλίο του Ποιμαντικὴ καὶ Τέχνη τῆς Ποιμαντικῆς, Ἁρμός, 
Ἀθήνα 1997, σσ. 25-31 γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴ φορὰ καὶ τὴν κατεύθυνση τοῦ ποιμαντικοῦ 
ἔργου.
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σμό, ὁ ὁποῖος πολλὲς φορές, κατὰ μίμηση τῆς δράσης κοινωνικῶν ἢ κρατικῶν 
θεσμῶν, δὲν ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ πνευματικὸ συμφέρον. Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν 
ἱστορία ὅτι κάθε ποιμαντικὴ δράση τῆς  Ἐκκλησίας πραγματοποιήθηκε, πρὸς 
καλλιέργεια καὶ ἁγιασμό, ὡς ἀπαίτηση τοῦ πνευματικοῦ συμφέροντος τῶν 
μελῶν της. Οἱ ἀποφάσεις ποὺ πάρθηκαν, οἱ κανόνες καὶ τὰ ζητήματα ποὺ ἐπε-
ξεργάστηκαν οἱ Πατέρες μὲ σοφία καὶ «ποιμαντικὴ ἐπιστήμη»17, ἀπέβλεπαν 
στὴν εἰρηνικὴ καὶ ἀσφαλῆ ὅδευση τῶν πιστῶν πρὸς τὴ σωτηρία. Οἱ Πατέρες 
ποὺ συμμετεῖχαν στὶς συνοδικὲς διαδικασίες ἢ καὶ μεμονωμένα, ἀγωνίστη-
καν ποιμαντικὰ γιὰ τὴν περιφρούρηση τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν πλάνη18. Τοὺς 
στήριξαν στὶς ἀμφίβολες στιγμὲς τῆς πάλης μεταξύ τοῦ παλαιοῦ καὶ ἀνακαι-
νιζόμενου ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου, στὸ προσωπικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀγωνισμάτων 
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.  Ἔγιναν πρῶτα κανόνες καὶ στῦλοι τῆς εὐσεβείας μὲ τὴ 
ζωή τους καὶ στὴ συνέχεια πρόσφεραν τὸν ἀμητὸ τῆς ἁγιοπνευματικῆς τους 
ἐμπειρίας πρὸς ὅσους τὴν ἀναζητοῦσαν ὡς πρότυπο γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὸ 
καθ᾽ ὁμοίωσιν19. 

Θὰ θεωρούσαμε σκόπιμο στὸ σημεῖο αὐτό, στηριζόμενοι στὸ τρισσὸ ἀξίω-
μα τοῦ Κυρίου, βασιλικό, προφητικό, ἁγιαστικό, νὰ ἀναφερθοῦμε στοὺς καίρι-
ους τομεῖς ἔκφανσης τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου, προκειμένου νὰ διατυπώσουμε 
κάποιες θεμελιώδεις ἀρχές του. 

Α.  Ποιμένας καὶ κυβέρνηση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος

Ἡ ἱερωσύνη δὲν εἶναι μία ἀφηρημένη ἔννοια, ἡ ὁποία πλανᾶται θεωρητικὰ ἢ 

17. Στιχηρὸ τῶν αἴνων τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ́  Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, Μηναῖον Ἰουλίου ιγ´-ιθ´. Ὁλόκληρη ἡ ἀκολουθία ἀποτελεῖ βαθύτατο θεολο-
γικὸ κείμενο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται οἱ ποιμαντικὲς παράμετροι ποὺ καθοδήγησαν τοὺς 
Πατέρες νὰ δογματίσουν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

18. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἕνα ὁλόκληρο σύστημα κανόνων καὶ διατάξεων ποὺ ρυθμίζει τὴν 
ζωὴ τῶν πιστῶν καὶ καθοδηγεῖ τοὺς ποιμένες στὴν ποιμαντική τους δράση. Τὸ σύστημα 
αὐτὸ περιέχεται σχεδὸν στὸ σύνολό του στὸ Πηδάλιον, ποὺ συνέταξε στὰ τέλη τοῦ 18ου 
αἰ., ὁ ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης.

19. Εἶναι πάμπολλες οἱ περιπτώσεις τῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι πρῶτα ἀποσύρθηκαν στὴν ἡσυ-
χία καὶ τὴν ἄσκηση, γιὰ τὸν προσωπικό τους καθαρισμὸ καὶ ἁγιασμὸ καὶ στὴ συνέχεια 
ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα τῆς  Ἐκκλησίας καὶ διακόνησαν ὡς ποιμένες. Μέγας Βασί-
λειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Ἰωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Συμεὼν Θεσ-
σαλονίκης κ.ἄ.
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ἀπολελυμμένα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι γεγονὸς καὶ πράξη ποὺ ἀνα-
φέρεται στὴν κλήση τοῦ Θεοῦ πρὸς κάθε πιστὸ καὶ τὴν ἀποδοχή της ὡς κα-
τάφαση στὸ θέλημά Του. Ἡ ἰσχύουσα διαχρονικὰ ρήση τοῦ Χριστοῦ «ὁ μὲν 
θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι»20 φέρνει ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους 
τοὺς ἐπισκόπους ὡς ὑπευθύνους γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν ἱερατικῶν κλήσεων, 
ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀρτιότερη διακονία τῶν πιστῶν στὴν 
Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ὀφείλουν νὰ εἶναι γνήσιοι ποιμένες στὰ 
λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ.

Ἐφ᾽ ὅσον λοιπὸν ἡ ἱερωσύνη εἶναι τὸ κύριο χαρισματικὸ προαπαιτούμε-
νο τῆς ποιμαντικῆς διακονίας, εἶναι ἀνάγκη νὰ λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψιν 
τὸ ζήτημα τῆς ἐπιλογῆς τῶν ὑποψηφίων. Ἡ προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου πρὸς τὸν Τιμόθεο «χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει»21, δὲν ἐπισημαίνει κάτι 
ἄλλο παρὰ τὴν δοκιμασία πρὸ τῆς ἀποστολῆς. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, στὴν ἐπί-
γεια δράση του, ἐπέλεξε τοὺς μαθητές του καὶ τοὺς προετοίμασε ἐπὶ μακρὸν 
γιὰ τὰ μέλλοντα καθήκοντά τους. Τοὺς ἐπέλεξε προσωπικά, τοὺς ἐδίδαξε μὲ 
ἔργο καὶ λόγο, τοὺς ἔθεσε ἐνώπιον πολλῶν γεγονότων καὶ καταστάσεων γιὰ 
νὰ ἀποκτήσουν τὴν πεῖρα καὶ νὰ ἔχουν τὴν ἐμπειρία πῶς νὰ δράσουν καὶ νὰ 
ἐνεργήσουν κατάλληλα κατὰ τὴν ἀποστολή τους στὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγε-
λίου τῆς σωτηρίου οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπὸ πολλὲς δοκιμασίες καὶ 
συμβουλὲς τοὺς ἐπεσήμανε τὶς δυσχέρειες τοῦ ἔργου22, ἀλλὰ καὶ τὴ σπου-
δαιότητα ποὺ αὐτὸ προσλαμβάνει γιὰ τὴ λύτρωση τοῦ σύμπαντος κόσμου23. 
Τοὺς βοήθησε νὰ φωτισθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ φωτίσουν, τοὺς καθάρισε γιὰ 
νὰ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὴν καθαρότητα καὶ ἄλλους24.  Ἔγιναν ἡ πόλις ἡ 

20. Ματθ. 9, 37 καὶ Λουκ. 10, 2.
21. Ά  Τιμ. 5, 22.
22. «... ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων», Ματθ. 10, 16. «ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλ-

λω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσω λύκων», Λουκ. 10, 3.
23. «... δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων», Ματθ. 4, 19. «... δεῦτε ὀπίσω 

μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων», Μάρκ. 1, 17.
24. «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον εἶτα καθάραι, σοφισθῆναι καὶ οὕτω σοφίσαι, γενέσθαι φῶς καὶ 

φωτίσαι, ἐγγίσαι Θεῷ καὶ προσαγαγεῖν ἄλλους, ἁγιασθῆναι καὶ ἁγιᾶσαι, χειραγωγῆσαι 
μετὰ χειρῶν, συμβουλεῦσαι μετὰ συνέσεως», ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ἀπολογητικὸς τῆς 
εἰς Πόντον φυγῆς ἕνεκεν καὶ αὖθις ἐπανόδου ἐκεῖθεν μετὰ τὴν τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονί-
αν, ἐν ᾧ τί τὸ τῆς ἱερωσύνης ἐπάγγελμα, PG 35, 480Β.
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ἐπάνω ὄρους κειμένη25, τὸ ἅλας τῆς γῆς26, ἡ μικρὰ ζύμη27. 
Ἡ δοκιμασία γιὰ τὴν καταλληλότητα τῶν ὑποψηφίων φαίνεται ἐναργέ-

στερα στὸ διάλογο τοῦ Πέτρου μὲ τὸν Κύριο μετὰ τὴν ἀνάστασή του, κατὰ 
τὸν ὁποῖο τέθηκε τὸ κριτήριο γιὰ τὴν ἀνάθεση τῆς ποιμαντικῆς διακονίας. 
Ἡ τριττὴ ἐρώτηση «Πέτρε ἀγαπᾶς με πλεῖον τούτων;»28 προβάλλει ὡς κύρια 
καὶ μοναδικὴ προϋπόθεση, γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ποιμαντικῆς διακονίας, τὴν 
μέχρις αὐτοθυσίας ἀγάπη. Τὸ «ποίμαινε τὰ πρόβατά μου» ζητάει ἀπὸ κάθε 
κληρικὸ νὰ συνειδητοποιήσει τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία παραγγέλλει «γί-
νου σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἀνοίσεις τοὺς λόγους αὐτῶν πρὸς τὸν 
Θεόν, καὶ διαμαρτύρῃ αὐτοῖς τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ 
καὶ σημανεῖς αὐτοῖς τὰς ὁδοὺς ἐν αἷς πορεύσονται ἐν αὐταῖς καὶ τὰ ἔργα ἃ 
ποιήσουσι»29.

Ὁ κληρικός, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ μὲ τὴ χειροτονία του γίνεται διάκονος τῶν 
μυστηρίων στὴν  Ἐκκλησία, ὀφείλει νὰ διακόπτει τοὺς δεσμοὺς μὲ τὸν κό-
σμο καὶ τὸ φρόνημά του. Ἀφιερώνεται πλέον στὴ διακονία τοῦ Εὐαγγελίου 
τοῦ Θεοῦ30. Ὁ Κύριος εἶπε στοὺς Ἀποστόλους ὅτι «ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστὲ» 
καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτόν «ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου»31. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ αἴσθηση καὶ ἡ ἀπαίτηση τῆς  Ἐκκλησίας γιὰ τὸν κληρικό.  Ἔτσι ἐπιθυμεῖ ὁ 
λαὸς τοῦ Θεοῦ τὸν ποιμένα του, ἀποχωρισμένο ἀπὸ τὸ γήινο φρόνημα καὶ 
ἐντρυφητὴ τῶν μυστηρίων τοῦ οὐρανοῦ32. Τὸν θέλει νὰ γίνεται ὁ ἐνδιάμεσος 
μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἀναλαμβάνει τὶς ὑποθέσεις του καὶ νὰ τὶς 
ἀναφέρει στὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ νὰ τοῦ διερμηνεύει τὸ θέλημα καὶ τὰ προστάγ-
ματα τοῦ Θεοῦ πρὸς ἁγιασμὸ καὶ σωτηρία.

25. Ματθ. 5, 14.
26. Ματθ. 5, 13.
27. Ματθ. 13, 33 καὶ Λουκ. 13, 20-21.
28. Ἰωάν. 21, 15-18.
29. Ἐξ. 18, 19-20.
30. «Εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον 

ὃ προσκέκλημαι αὐτούς», Πράξ. 13, 2.
31. Ἰωάν. 15, 18-20.
32. «... χρὴ τὸν ἱερωμένον, ὥσπερ ἐν αὐτοῖς ἑστῶτα τοῖς οὐρανοῖς μεταξὺ τῶν δυνάμεων 

ἐκείνων, οὕτως εἶναι καθαρόν», ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ ἱερωσύνης, Λόγος γ́ , PG 
48, 642.
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Ἡ μέριμνα καὶ ἡ ἀγωνία του θὰ πρέπει νὰ εἶναι πῶς νὰ διαφυλάξει ἀδιά-
κοπη τὴ διαχωριστικὴ γραμμὴ ποὺ ὑπάρχει μεταξύ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καὶ 
τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος. Δὲν μπορεῖ νὰ συσχηματίζεται μὲ τὸν κόσμο, γιατί 
ἔτσι ἐκπίπτει ἀπὸ τὸν προορισμό του καὶ καταργεῖ τὴν ἰδιότητά του ὡς ὑπευ-
θύνου μέλους τῆς καινῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας.  Ἡ πορεία τοῦ κληρικοῦ πρέ-
πει νὰ ὑπερβαίνει τὴ σχετικότητα τοῦ «παρόντος αἰῶνος», νὰ κατευθύνεται 
πρὸς τὰ ἔσχατα καὶ νὰ προβάλλεται ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ μίμησης ἀπὸ τὸ 
ποίμνιο33. 

Ὁ κληρικὸς ποὺ θέλει νὰ εἶναι τύπος Χριστοῦ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι ἡ καρ-
ποφορία τοῦ ἔργου του, πέρα ἀπὸ τὴν τελεστικὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, στηρίζεται 
ἀποκλειστικὰ στὴ δική του ποιοτικὴ πνευματικὴ παρουσία, ἡ ὁποία θὰ εἶναι 
ἀποτέλεσμα τῆς ἐσωτερικῆς του ζωῆς. Δὲν θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπηρεάσει τὸ 
ποίμνιο, ἐὰν ὁ ἴδιος ἀναιρεῖ μὲ τὴ ζωὴ του τὴ διδασκαλία του. Ἡ παρουσία του 
στὸν κόσμο πρέπει νὰ εἶναι ἕνας προβολέας34 τῆς θείας χάριτος, ὁ ὁποῖος θὰ 
φωτίζει ὅπως «ὁ λύχνος ἐπὶ τὴν λυχνίαν»35 καὶ θὰ διαλύει τοὺς σκοτισμοὺς 
τῆς ἁμαρτίας. 

Ὁ λαὸς περισσότερο παρακολουθεῖ τὴ ζωὴ τοῦ κληρικοῦ παρὰ τοὺς λό-
γους του. Περιμένει νὰ δεῖ στὸ πρόσωπό του τὴ χαρὰ τῆς διακονίας του, τὴν 
ἀγωνιστικότητά του, τὴ βεβαιότητα τῆς πίστης του, τὴν ἐλπίδα, τὴν εἰρήνη 
καὶ τὴν καρτερία στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Δὲν θέλει ὁ 
ποιμένας του νὰ δείχνει κακόμοιρος σὰν ἀποτυχημένος τῆς ζωῆς. Δὲν τὸν θέ-
λει νὰ ἀντιμετωπίζει τὰ θέματα τῆς διακονίας καὶ τῆς ζωῆς του μικρόψυχα καὶ 
μειονεκτικά. Δὲν τὸν θέλει νὰ εἶναι ἕνα τρεμάμενο ἢ σβησμένο λυχνάρι. Θέλει 
νὰ βλέπει τὸ πρόσωπό του νὰ ἀκτινοβολεῖ τὴν ἁγιότητα, νὰ εἶναι πύρινο καὶ 
φωτεινὸ ὅπως τῶν προφητῶν36, γιὰ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ θερμαίνει τὶς παγωμένες 
ἀπὸ τὴ φθορὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐγκατάλειψης ψυχές. Τὸν θέλει νὰ ἀξιο-
ποιεῖ τὰ τάλαντα καὶ νὰ τὰ πολλαπλασιάζει ὅπως ὁ ἀγαθὸς καὶ πιστὸς δοῦλος 
τῆς παραβολῆς37. Τὸν θέλει νὰ παλεύει μὲ αὐτοθυσία γι᾽ αὐτὸ ποὺ πιστεύει 

33. «Ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρός σέ, σὺ δὲ οὐκ ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς», Ἱερ. 15, 19.
34. «... ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου», Ματθ. 5, 14.
35. Ματθ. 5, 15.
36. «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ 

ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς», Ματθ. 5, 16.
37. Ματθ. 25, 14-30.
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καὶ ἀντιπροσωπεύει. Θέλει στὸ πρόσωπό του νὰ προβάλλει ἡ εὐγένεια, ἡ σύ-
νεση, ἡ σοβαρότητα ἀλλὰ καὶ ἡ χαρά. Θέλει ἡ δράση του νὰ χαρακτηρίζεται 
ἀπὸ ἀξιοπρέπεια, τόλμη καὶ εὐφυΐα, ὥστε νὰ ἕλκει τὸν καθένα σὰν μαγνήτης, 
γιατί ὅσο πιὸ κοντὰ εἶναι αὐτὸς στὸν Χριστό, τόσο θὰ κάνει καὶ τοὺς ἄλλους 
νὰ πλησιάζουν38. 

Βεβαίως χρειάζεται προσοχή, ὥστε ὁ κληρικὸς νὰ μὴ ζεῖ ἐκτὸς τόπου καὶ 
χρόνου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διακονεῖ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν στὸν κό-
σμο καὶ νὰ ἀγνοεῖ τὰ προβλήματά τους39. Οἱ πιστοὶ ἀναμένουν ἀπὸ τὸν κλη-
ρικὸ συμπεριφορὰ ποὺ θὰ φανερώνει κάθε στιγμὴ τὴν πατρική του ἰδιότητα. 
Ἀναμένουν νὰ σκύβει μὲ ἀγάπη πάνω στὸ κάθε παιδί του καὶ νὰ τὸ βοηθάει 
στὶς δυσκολίες του, νὰ συντρέχει στὴ φτώχεια του, νὰ τὸ ἀγκαλιάζει στὸν 
πόνο του καί, ἀφοῦ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δείξει ὅτι εἶναι πραγματικὸς πατέρας, 
ὕστερα νὰ τοῦ μιλήσει γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀλήθεια. Δὲν δικαιολογεῖται ὁ 
κληρικὸς νὰ μὴν ἔχει ἐποπτεία τοῦ στίβου στὸν ὁποῖο καλεῖται νὰ ἀγωνισθεῖ 
ἀποτελεσματικά.

Κατὰ συνέπεια ἔργο τοῦ ποιμένα εἶναι ἡ ὀργάνωση καὶ ὁ συντονισμὸς τοῦ 
ἐνοριακοῦ ἔργου. Μὲ σημεῖο ἀναφορᾶς τὸ Ναό, τόπο ὑλοποίησης τὸ Πνευ-
ματικό του Κέντρο καὶ κατεύθυνση τοὺς ἐνορίτες, θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται 
μέριμνα ὥστε νὰ γίνεται μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο κάθε δράση ποὺ θὰ 

38. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ φράση τοῦ ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ πρὸς τὸ πνευματικό του 
τέκνο Μοτοβίλωφ· «ἀπόκτησε τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ χιλιάδες ψυχὲς θὰ βροῦν κοντά 
σου τὴ σωτηρία», ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΟΡΑΐΝΩΦ, Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, μτφ. Πίτσας Σκου-
τέρη, «Τῆνος», Ἀθῆναι χ.χ. σ. 255.

39. Πληθώρα βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν, συγχρόνων καὶ μή, θεολογικῶν καὶ ὄχι μόνον, 
σχετικῶν μὲ τὸ ζήτημα τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετώπισης τῶν καταστάσεων τοῦ ἀνθρώ-
που τῆς ἐποχῆς μας, ἔχουν κυκλοφορηθεῖ τελευταῖα καὶ προτείνουν ἰδέες καὶ λύσεις γιὰ 
τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Θείας Λατρείας καὶ Ποιμαντι-
κοῦ  Ἔργου, ἐξέδωσε σὲ συνεργασία μὲ τὸν Κλάδο Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ 
Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴ Σειρὰ Ποιμαντικὴ Βιβλιοθήκη. 
Σ᾽ αὐτὴν δημοσιεύονται Πρακτικὰ συνεδρίων καὶ Μελέτες ποιμαντικοῦ περιεχομένου, 
ποὺ θίγουν καὶ μελετοῦν σύγχρονα θέματα ποιμαντικῆς, καθὼς ἐπίσης προτείνουν καὶ 
λύσεις. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 13 ἔχει τὸν τίτλο, Τὸ ἐνοριακὸ ποιμαντικὸ ἔργο στὴ σύγχρονη κοι-
νωνία. Ἐγχειρίδιο ὀργάνωσης καὶ Δράσης (2007). Σὲ αὐτὸ τοποθετεῖται «ὁ δάκτυλος ἐπὶ 
τῶν τύπων τῶν ἥλων» τῆς σημερινῆς ποιμαντικῆς καὶ ἀναζητοῦνται τὰ δέοντα γιὰ τὴν 
καρποφόρο δραστηριοποίηση τῶν ποιμένων τῆς  Ἐκκλησίας.
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ἀποβλέπει στὴν κοινωνικοποίηση, τὴν ἀδελφοποίηση καὶ τὴ σωτηρία τῶν 
πιστῶν. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν συνεργατῶν, ὁ ἐπιμερισμὸς τῶν διακονημάτων, ὁ σε-
βασμὸς τῶν προσώπων στὸ πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων τους, ἡ συνεργασία καὶ 
ἡ ἀγάπη ἀποτελοῦν στοιχεῖα καὶ χαρακτηριστικά τοῦ ὑπεύθυνου καὶ καλοῦ 
ποιμένα. Τὸ ποιμαντικὸ χάρισμα εἶναι ἡ σφραγίδα ποὺ δίδεται στὸν χειρο-
τονούμενο κατὰ τὴ χειροτονία, ἡ ὁποία «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλεί-
ποντα ἀναπληροῖ»40. Αὐτὴ τὴ σφραγίδα καὶ αὐτὸ τὸ χάρισμα εἶναι ἀνάγκη 
ἀνύστακτα ὁ ποιμένας νὰ τὸ ἀνανεώνει καὶ νὰ τὸ ἀναζωπυροῖ41.

Β.  Ποιμένας καὶ προφητεία. Ποιμαντικὴ καὶ διακονία τοῦ λόγου

Ὁ ποιμένας ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς διδασκαλίας τοῦ ποιμνίου του. Εἶναι αὐτὸς 
ποὺ καλεῖται νὰ μεταφέρει καὶ νὰ διερμηνεύσει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ στοὺς πι-
στούς. Οἱ εὐχὲς τῆς χειροτονίας κάνουν ἰδιαίτερη μνεία γιὰ τὸ καθῆκον τοῦ 
κληρικοῦ σὲ σχέση μὲ τὴ διδασκαλία τῆς πίστεως42.  Ἡ προφητικὴ ρήση, «τάδε 
λέγει Κύριος»43, πρέπει νὰ εἶναι μία συνεχὴς ὑπόμνηση στὸν κληρικὸ ὅτι ὁ 
ἀποκαλυπτικὸς καὶ σωτήριος λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνάγκη νὰ προσφέρεται 
ἀδιάκοπα ὡς «βρῶσις καὶ πόσις»44 πρὸς τὸν λιμώττοντα λαό. Ἡ προοπτικὴ 
τῆς πνευματικῆς καρποφορίας τῶν πιστῶν προϋποθέτει ἀρχικὰ τὴν πρόσλη-
ψη τῆς διδασκαλίας τοῦ σωτηριώδους μηνύματος τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου. Ἡ 
πρόσληψη αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ παραλληλισθεῖ μὲ τὴ διαδικασία τῆς γέννη-
σης (σύλληψη-κυοφορία-τοκετός). Πῶς εἶναι δυνατόν, χωρὶς τὴ διδασκαλία 
καὶ τὴν κατήχηση νὰ γεννηθεῖ, νὰ καλλιεργηθεῖ καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ πίστη45; Οἱ 

40. «Ἡ θεία Χάρις ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα προχειρίζεται 
...», Ἀκολουθία Χειροτονίας, Μέγα Εὐχολόγιον.

41. «... ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως 
τῶν χειρῶν μου», Β́  Τιμ. 1, 6.

42. «Αὐτός, Κύριε, καὶ τοῦτον, ὃν εὐδόκησας τὸν τοῦ πρεσβυτέρου ὑπεισελθεῖν βαθμόν, πλή-
ρωσον τῆς τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος δωρεᾶς, ἵνα γένηται ἄξιος παρεστάναι ἀμέμπτως 
τῷ θυσιαστηρίῳ σου, κηρύσσειν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας σου, ἱερουργεῖν τὸν λόγον 
τῆς ἀληθείας σου, ἀνακαινίζειν τὸν λαόν σου ...», Ἀκολουθία χειροτονίας πρεσβυτέρου, 
Μέγα Εὐχολόγιον.

43. Ἡ φράση αὐτὴ ἀπαντᾶται σχεδὸν σὲ ὅλα τὰ προφητικὰ βιβλία τῆς Π.Δ.
44. Ά  Κορ. 10, 3-4.
45. «... πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; 

πῶς δὲ ἀκούσουσιν χωρὶς κηρύσσοντος;» Ρωμ. 10, 14.
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εὐκαιρίες ποὺ προσφέρονται εἶναι πολλὲς τόσο κατὰ τὴ λατρευτικὴ σύναξη 
ὅσο καὶ σὲ ἄλλες χρονικὲς στιγμὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Οἱ λόγοι, τοῦ 
ἀποστόλου Πέτρου «ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς 
λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου»46 καὶ τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου «ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ ἐπίμενε αὐτοῖς»47, «κήρυξον 
τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν 
πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ»48. Μᾶς πείθουν ὅτι ὁ τίτλος μὲ τὸν ὁποῖο προ-
σφωνοῦν τοὺς κληρικοὺς σὲ κάποιες περιοχές, «Δάσκαλε», εἶναι κατάλληλος 
καὶ φανερώνει τὴν διαρκῆ ἑτοιμότητα ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ὁ κληρικὸς γιὰ τὴ 
διδαχὴ καὶ τὴν πνευματικὴ παιδαγωγία τοῦ λαοῦ. 

Οἱ θεόπνευστες Γραφὲς ἀποτελοῦν πάντοτε ἀφορμὴ γιὰ ἑρμηνεία καὶ ἐπε-
ξεργασία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπὸ μέρους τοῦ κληρικοῦ πρὸς τὸ πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνάγνωση καὶ ἡ ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν εἶναι ἄμεσα συν-
δεδεμένη μὲ τὴ θεία Λειτουργία, μέρος τῆς ὁποίας ἀποτελοῦν. Οἱ εὐχὲς ποὺ 
προηγοῦνται τῶν ἀναγνωσμάτων τῆς θείας Λειτουργίας φανερώνουν τὴν 
ἰδιαίτερη σημασία ποὺ ἔχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ ζωὴ τῶν πιστῶν49. Εἶναι 
αὐτὸς ποὺ ρυθμίζει τὸν καθημερινὸ ἀγώνα τους, γιατί μεταφέρει ἀποκαλυ-
πτικὰ τὴν προνοιακὴ βούληση τοῦ Θεοῦ Πατέρα, τὴν ὁποία καλοῦνται ἐλεύ-
θερα νὰ ἀποδεχθοῦν. Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἦταν καθιερωμένη ἡ ἑρμηνεία 
τῶν Γραφῶν ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο στὸ λαό, γεγονὸς ποὺ συνεχίσθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸ Χριστὸ50 καὶ παραδόθηκε ὡς ἐντολὴ στοὺς Ἀποστόλους51. 

46. Ά  Πέτρ. 3, 15.
47. Ά  Τιμ. 4, 16.
48. Β́  Τιμ. 4, 2.
49. Βλέπε σχετικὰ τὴν εὐχή, « Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ 

τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καὶ τοὺς τῆς διανοίας ὀφθαλμοὺς ἡμῶν διάνοιξον 
εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κηρυγμάτων κατανόησιν, ἔνθες ἡμῖν τὸν τῶν μακαρίων 
σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικὴν 
πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράτ-
τοντες», ἡ ὁποία διαβάζεται ἀκριβῶς πρὸ τῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ 
 Εὐαγγελίου.

50. «... καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν καί ... ἤρξατο λέγειν πρὸς 
αὐτούς», Λουκ. 4, 20.

51. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ... διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνε-
τειλάμην ὑμῖν», Ματθ. 28, 19.
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Τὸ λειτουργικὸ κήρυγμα, ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν 
Γραφῶν κατὰ τὴ θεία Λειτουργία, ἔχει τὴν ἀποστολὴ αὐτή. Ἡ εὐλογία πρὸς 
τὸν διάκονο καὶ ἡ εὐχὴ πρὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος ἐπικαλεῖται καὶ 
μεταβιβάζει, διὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ, προφητικὴ δύναμη στὸν εὐαγγελιζόμενο 
γιὰ τὴν «ἐκπλήρωση» τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ52. Εἶναι ἀνάγκη λοιπὸν τὸ 
κατὰ τὴ θεία Λειτουργία κήρυγμα, νὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο διαφέροντος 
καὶ μελέτης τῶν ὑπευθύνων, ὥστε νὰ καλύπτει τὶς ἀπαιτήσεις αὐτῆς τῆς μο-
ναδικῆς, ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ, ἐξαγγελίας τοῦ λόγου Του.

« Ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ», στὸ πλαίσιο τῆς διδασκαλίας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, 
εἶναι ἡ κατήχηση τῶν νέων (παιδιῶν καὶ ἐφήβων) στὴν ἐνορία. Εἶναι ἀναντίρ-
ρητο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κατήχηση αὐτή, ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, βρίσκεται σὲ 
μεγάλη ὕφεση. Τὰ νέα δεδομένα τῆς σύγχρονης ἀστικῆς ζωῆς ἄλλαξαν σημα-
ντικὰ τὸ χαρακτῆρα τῆς παραδοσιακῆς κατηχητικῆς δράσης. Ἡ τεχνολογία, ἡ 
ἔλλειψη χρόνου, ἡ κόπωση τῶν παιδιῶν μὲ ὑπερβολικὰ πολλὲς δραστηριότη-
τες, καθὼς καὶ ἡ στασιμότητα καὶ τὰ στερεότυπα τῆς κατηχητικῆς ὀργάνωσης 
καὶ δράσης ἀπὸ μέρους τῶν ὑπευθύνων, ἐγκλώβισαν τὴν πορεία τῆς κατήχη-
σης καὶ παρατηρεῖται σήμερα τὸ φαινόμενο μιᾶς ἀπαξίωσης πρὸς τὸ ἐνοριακὸ 
κατηχητικὸ Σχολεῖο. Ἀπαιτεῖται ἀπὸ μέρους τῆς διοικήσεως τῆς  Ἐκκλησίας 
νὰ ἀναληφθεῖ προσπάθεια μελέτης τοῦ φαινομένου, ὥστε νὰ ἀνευρεθοῦν νέες 
δυνατότητες προκειμένου νὰ γίνει ἑλκυστικὴ αὐτὴ ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας πρὸς τὴ νεολαία. Νέα σχήματα, νέα προγράμματα, ἀνανεωμένο ὑλικό, 
προσαρμοσμένο στὰ νέα δεδομένα τῆς παιδαγωγικῆς καὶ τῆς τεχνολογίας, 
ὑπεύθυνος καὶ σοβαρὸς καταρτισμὸς στελεχῶν. Γενικότερα πιὸ συντονισμένη 
καὶ «ἐπαγγελματικὴ» προσφορὰ τῆς κατήχησης πρὸς τὴ νέα γενιά.

Θέμα ὑψίστης σημασίας, ποὺ ἅπτεται τοῦ διδακτικοῦ ρόλου τοῦ ποιμένα 
καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἐπισκόπου, εἶναι ἡ συνεχὴς ἀνανέωση καὶ ἐπιμόρφωση τῶν 
κληρικῶν. Τόσο ὁ ἴδιος προσωπικὰ ὅσο καὶ προσκαλούμενοι εἰδικοὶ ἐπὶ θεμά-
των ποιμαντικῆς διακονίας, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη νὰ ἐπι-
μορφώνουν (σὲ ἱερατικὲς συνάξεις, σὲ ἡμερίδες καὶ σεμινάρια ἢ ἄλλες εἰδικὲς 
διοργανώσεις) τοὺς κληρικοὺς γιὰ τὸ ἐπιτελούμενο ἔργο τους. Αὐτὸ καθίστα-

52. «Ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ (τάδε) δώῃ σοι 
τῷ εὐαγγελιζομένῳ ρῆμα δυνάμει πολλῇ εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ἀγαπητοῦ 
Υἱοῦ Αὐτοῦ Κυρίου δὲ ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ», Εὐχὴ θείας Λειτουργίας.
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ται ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτικὸ στὶς μέρες μας, λόγῳ τῶν ταχυτάτων ἐξελίξεων καὶ 
τῶν πολλαπλῶν ἀλλαγῶν στὸν κοινωνικὸ βίο τῶν πιστῶν.

Γ.  Ποιμένας καὶ Ποιμαντικὴ συμβουλευτικὴ - θεραπευτική

Στὸ πλαίσιο τῆς διδακτικῆς καὶ συμβουλευτικῆς εὐθύνης τῶν κληρικῶν μπο-
ρεῖ νὰ ἐνταχθεῖ καὶ τὸ θέμα τῆς πνευματικῆς καθοδήγησης τῶν πιστῶν διὰ 
τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας. Κατὰ τὴν ἄποψή μας ἡ ὑπόθεση αὐτὴ ἴσως 
εἶναι τὸ πιὸ κρίσιμο καὶ γι᾽ αὐτὸ ἴσως τὸ σημαντικότερο σημεῖο συνάντησης 
τοῦ «κεκοπιακότος»53 ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, στὴν ἀγωνι-
ώδη ἀναζήτηση λύσεων τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου στὴν καθημερινὴ ἀδιέξο-
δη πορεία του. 

Τὰ προβλήματα ποὺ πρέπει νὰ λυθοῦν εἶναι συνυφασμένα μὲ τὴν καθη-
μερινότητα, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τὸν ἄνθρωπο κυρίως στὴν ψυχολογική του 
διάσταση καὶ τὸν ἐγκλωβίζει σὲ καταστάσεις ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ δια-
γνωσθοῦν καὶ συνεπῶς νὰ θεραπευθοῦν. Ἡ ἀνασφάλεια, ἡ μόνωση καὶ ἡ συ-
μπλεγματικὴ-νευρωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ μεταμοντέρνου ἀνθρώπου ἀπαιτεῖ 
ἀπὸ μέρους τοῦ κληρικοῦ μεγάλη πνευματικὴ ἐμπειρία καὶ διάκριση γιὰ νὰ 
ἀντιμετωπισθεῖ. Ἡ εὐμάρεια, οἱ (ὑπὲρ)καταναλωτικὲς συνήθειες καὶ ἡ χωρὶς 
φραγμοὺς καὶ ἀναστολὲς ἱκανοποίηση κάθε ἐπιθυμίας, ἔχουν δημιουργήσει 
μία ἀδυναμία ἀντιστάσεως τοῦ ἀνθρώπου στὴ λειτουργία τῶν παθῶν. Ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἀνέχεια, ἡ στέρηση, ἡ κοινωνικὴ ἀδικία καὶ ἡ πλεονεξία μεγάλου μέρους 
τῆς κοινωνίας δημιουργοῦν ἀνταγωνιστικὲς συμπλεγματικὲς συμπεριφορὲς 
καὶ γεμίζουν τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀνασφάλεια καὶ ἀπιστία. Καλεῖται λοιπὸν ὁ 
κληρικὸς νὰ ἀκροβατήσει μεταξὺ τῆς ἀκρίβειας καὶ τῆς οἰκονομίας προκει-
μένου νὰ προσεγγίσει καὶ νὰ κερδίσει μία ψυχὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁ «Χριστὸς 
ἀπέθανεν»54. 

Εἶναι ἐπιβεβλημένο ἡ ἀντιμετώπιση τῶν καταστάσεων αὐτῶν νὰ στηρίζε-
ται περισσότερο καὶ κυρίως στὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι 

53. Πρβλ. «... ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμ-
μένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα», Ματθ. 9, 36.

54. Ά  Κορ. 8, 11.
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στὴν ἀποτομία καὶ τὴν αὐστηρότητα τῆς ἀκριβείας55. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ σήμε-
ρα εἶναι πολὺ κουρασμένος καὶ εὔθραυστος ἀπὸ τὴν παραλυσία τῆς ἀκηδίας, 
ἐξ αἰτίας τῆς ἀπομάκρυνσής του ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τῶν φθοροποιῶν δυνάμεων 
τῆς ἁμαρτίας. Δὲν ἀντέχει, ὄχι ἁπλὰ «φορτία δυσβάστακτα»56 ἀλλὰ οὔτε τὴν 
παραμικρὴ ἐπιβάρυνση, μὲ συμπεριφορὲς ποὺ μεγαλοποιοῦν καὶ ἑδραιώνουν 
τὴν ἐνοχικότητα καὶ τὴν ἐμπλοκὴ τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν σὲ ἕνα πλέγμα 
φοβίας, ἄρνησης καὶ ἀπαισιοδοξίας. 

Ἡ προσέγγιση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μία ἐξέταση δικαστικῆς φύσεως 
περὶ τῶν πεπραγμένων, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ σημεῖο συνάντησης ἐν μετα-
νοίᾳ καὶ δεσμὸ συνέχειας μεταξύ τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀγαπη-
τικῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ Πατρός57. Ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος ἐπιβάλλεται νὰ 
ἀντιληφθεῖ τὴν προνοιακὴ παρέμβαση τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ὥστε νὰ ξεπεράσει 
τοὺς φόβους του καὶ νὰ ἀγωνισθεῖ μὲ ζῆλο καὶ ὑπομονὴ γιὰ τὴν οἰκειοποίη-
ση τῶν δωρεῶν τῆς ἀφέσεως καὶ τῆς ἐν Χριστῷ υἱοθεσίας58 ποὺ τὸν καθιστᾶ 
κληρονόμο τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Ὁ κληρικὸς-πνευματικὸς ἔχει ἀποστολὴ νὰ ὑποδείξει μὲ ἀγάπη καὶ πειστι-
κότητα τὴν θύρα ἐξόδου πρὸς τὴν ἀνεύρεση νοήματος γιὰ τὴ ζωὴ καὶ στοχο-
θεσίας γιὰ ἀναγέννηση ἐν Χριστῷ.  Ἔχει καθῆκον νὰ διδάξει καὶ νὰ ἐμπνεύσει 
τὸν πιστὸ στὸ νὰ μεταθέσει τὸ ἐνδιαφέρον του, ἀπὸ τὴν φοβία καὶ τὴν ἀπελ-
πισία τῆς ἁμαρτίας, στὴν ἐλπίδα καὶ τὴ χαρὰ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 

Εἶναι ἀνάγκη νὰ κατηχήσει μὲ διάκριση τὸν πιστό, στὸ πλαίσιο τοῦ ποιμα-
ντικοῦ διαλόγου, γιὰ νὰ κατανοήσει τί εἶναι ἁμαρτία καὶ τί ἀρετή, τί σημαίνει 
μετάνοια καὶ τί κάθαρση, τί σημαίνει ἄσκηση καὶ πνευματικὴ προκοπή, τί ἔχει 
προτεραιότητα καὶ τί ἕπεται στὴν καθημερινή μας βιοτή. Γενικότερα δὲν ἔχει 
γίνει κατανοητὸ ἀπὸ πολλοὺς πιστοὺς καὶ δὲν ὑπάρχει γνώση καὶ συνείδη-
ση τοῦ περιεχομένου τῆς πίστεως ὡς λυτρωτικῆς ἀλήθειας, γιατί κατὰ κα-
νόνα ἡ πίστη τους δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα συνειδητῆς καὶ ἐλεύθερης ἐπιλογῆς 

55. Βλέπε σχετικὰ ἐργασία μας, Ἡ ἐπιείκεια ὡς πατερικὴ ποιμαντικὴ μέθοδος, Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς, 77 (1994) 169-181.

56. Ματθ. 23, 4 καὶ Λουκ. 11, 46.
57. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα προβάλλει ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου, Λουκ. 15, 11-32, τὴν 

ὁποία θὰ πρέπει νὰ ἀξιοποιεῖ δεόντως κάθε κληρικὸς καὶ ἰδιαίτερα οἱ πνευματικοί.
58. Πρβλ. Ρωμ. 8, 14-17 καί  Ἐφεσ. 1, 4-5.
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ἀλλὰ μία ἐπιδερμικὴ καὶ χωρὶς κόπο καὶ ἐνδιαφέρον συνήθεια. Τέτοια ποὺ 
δὲν συγκαταλέγεται στὰ ἀπαραίτητα συστατικὰ στοιχεῖα τῆς ποιότητας ζωῆς, 
ἀκόμα καὶ τῶν «πιστῶν» ἀνθρώπων, ἀλλὰ εἶναι μία παροπλισμένη ἀξία ποὺ 
τὴν θυμᾶται μόνον ὅταν βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μὲ τὰ ἀδιέξοδα τοῦ καθημερινοῦ 
βίου.

Πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ μετανοῶν ὅτι ἡ φθορὰ καὶ οἱ πληγές, ποὺ τοῦ δη-
μιούργησε ἡ ἁμαρτία, μὲ τὴν ἐπέμβαση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ μυστη-
ρίου τῆς ἀφέσεως, ἀποκαθίστανται πλήρως καὶ χωρὶς νὰ ἀφήνουν σημάδια. Ὁ 
Θεὸς ὑπόσχεται «συνούλωσιν»59 ἀπὸ τὰ τραύματα τῆς ἁμαρτίας. Ἀπομένει νὰ 
πεισθεῖ ὁ πιστὸς ὅτι μετὰ τὴν ἐπενέργεια τοῦ μυστηρίου εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ 
κάθε δεσμὸ νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὴν πνευματική του πρόοδο καὶ τὴν ἐν Χριστῷ 
ἀνακαίνισή του. Δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτε νὰ ἀναμοχλεύει τὸ παρελθόν, «τὰ μὲν 
ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος»60.

δ.  Ποιμένας καὶ λατρεία

Στὸ πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς της φροντίδας ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖ πολλὰ 
μέσα, κυρίως ὅμως προσφέρει τὴ μυστηριακὴ ζωὴ ὡς τρόπο μετοχῆς τῶν 
πιστῶν στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ.  Ἔτσι ἡ λειτουργικὴ πράξη της ἀποτελεῖ τὴν κατ᾽ 
ἐξοχὴν ποιμαντική της δράση. Ἡ ζωντανὴ «κοινωνία ἁγίων»61 στὸ μυστήριο 
τῆς θείας Εὐχαριστίας γίνεται ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὸν κατὰ Θεὸ 
φωτισμό, τὴ θεραπεία τῶν παθῶν καὶ τὴν τελείωση τῶν πιστῶν. Μὲ τὴν λα-
τρεία ἡ αἴσθηση τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ γίνεται μία ἐμπειρικὴ γνώση ἁγιό-
τητας καὶ πληρότητας, ποὺ αἰχμαλωτίζει τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ 
πιστοῦ στὴν ἔκσταση τῆς ἄπαυστης λειτουργίας μετὰ τὴ θεία Λειτουργία. Στὸ 
μυσταγωγικὸ κλίμα τῆς λατρείας οἱ πιστοὶ ἀποκτοῦν «εὐχητικὸ» φρόνημα καὶ 
ἔτσι γίνεται, κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατόν, πραγματικότητα τὸ «ἀδιαλείπτως 
προσεύχεσθε»62 τοῦ Ἀποστόλου.  Ἔτσι, ἐφ᾽ ὅσον ἡ προσευχὴ καὶ ἡ λατρεία 

59. «... ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάγω αὐτῇ συνούλωσιν καὶ ἴαμα καὶ φανερώσω αὐτοῖς εἰσακούειν καὶ ἰα-
τρεύσω αὐτὴν καὶ ποιήσω αὐτοῖς εἰρήνην καὶ πίστιν», Ἱερ. 40, 6. Ἐπίσης, βλ. σχ. ΑΒΒΑ 
ΝΕΙΛΟΥ,  Ἐπιστολὴ ρδ´, Καπίτωνι διακόνῳ, PG 79, 128C.

60. Φιλιπ. 3, 14.
61. Πρβλ. «πρόσχωμεν τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις», Θεία Λειτουργία.
62. Ά  Θεσ. 5, 17.
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φανερώνει τὴν ἀμεσότητα τῆς κοινωνίας, τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τότε 
μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ὁμιλοῦμε περισσότερο γιὰ  Ἐκκλησία προσευχομένη καὶ 
λατρεύουσα παρὰ γιὰ  Ἐκκλησία διδάσκουσα διὰ λόγου. 

Ἡ ὑπόθεση τῆς λατρείας πρέπει νὰ γίνει ἀντικείμενο ποιμαντικοῦ προβλη-
ματισμοῦ, νὰ βρεθεῖ τρόπος ὥστε ἡ λατρευτικὴ ζωὴ νὰ μεταδοθεῖ ὡς στοιχεῖο 
ὀρθοδόξου ἀγωγῆς καὶ κατήχησης στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Τὸ λει-
τουργικὸ βίωμα, μὲ κέντρο τὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀνα-
κτήσει τὴν ἔνταση καὶ τὸ ζῆλο τῆς πρωτοχριστιανικῆς κοινότητας. Πρὸς τὴν 
κατεύθυνση αὐτή, ὀφείλουν οἱ λειτουργοὶ καὶ ποιμένες νὰ καταβάλουν κόπο 
καὶ μόχθο, ἀναζήτηση καὶ προσευχή, σπουδὴ καὶ μελέτη, διδασκαλία καὶ κα-
τήχηση.

Ἡ λατρεία, γιὰ νὰ ἀνταποκρίνεται στὸ σκοπὸ τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ πληρώμα-
τος τῆς  Ἐκκλησίας (κλήρου καὶ λαοῦ), πρέπει νὰ εἶναι ζωντανή, μυσταγωγι-
κή, βιωματικὴ καὶ ἀδιάκοπη. Ὁ κληρικὸς ὡς λειτουργὸς εἶναι ἀνάγκη νὰ τελεῖ 
ὅσο συχνότερα γίνεται τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ οἱ πιστοὶ νὰ 
συμμετέχουν ἐπίσης μὲ τὴν κατάλληλη βεβαίως προετοιμασία63. Ἡ θεία Εὐχα-
ριστία εἶναι ἡ τροφὴ τῶν πιστῶν64, εἶναι ἡ διαρκὴς ἀνάμνηση τοῦ Χριστοῦ65, 
εἶναι ἡ ζωοποιὸς παρουσία Του, ἡ ὁποία καλύπτει «τὴν ἑκάστου ἰδίαν χρεί-
αν». Τὰ τελούμενα καὶ οἱ εὐχὲς τῆς θείας Λειτουργίας πληροῦν τὴ ζωὴ τῶν 
πιστῶν σὲ ὅλες της τὶς ἐκφάνσεις66, τὴν προσλαμβάνουν καὶ τὴν ἀναφέρουν 

63. Γιὰ τὴ συχνότητα καὶ τὶς προϋποθέσεις μετοχῆς στὴ θεία Εὐχαριστία βλέπε, δική μας 
ἐργασία, Προϋποθέσεις καὶ συχνότητα προσελεύσεως στὴ θεία Μετάληψη, Θεσσαλονίκη 
1994. Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Μεθοδολογικὰ πρότερα τῆς Ποιμαντικῆς, Λε-
ντίῳ ζωννύμενοι Ι, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 173 ἑξ. Ἀρχιμ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 
ΣΚΡΕΤΤΑ, Ἡ Θεία Εὐχαριστία καὶ τὰ προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Κολ-
λυβάδων, δδ., Θεσσαλονίκη 2001, σ. 157 ἑξ.

64. «... ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον», Ἰωάν. 6, 54. Ἐπίσης 
«ἀναπνέομεν αὐτὸν (τὸν Χριστὸν) καὶ τροφὴ γίνεται ἡμῖν», ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Περὶ 
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, PG 150, 520.

65. «... τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν», Λουκ. 22, 19. Ά  Κορ. 11, 24-25.
66. «... τὰ ταμεῖα αὐτῶν ἔμπλησον παντὸς ἀγαθοῦ, τὰς συζυγίας αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ 

διατήρησον, τὰ νήπια ἔκθρεψον, τὴν νεότητα παιδαγώγησον, τὸ γῆρας περικράτησον, 
τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησαι ... τοὺς ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐλευ-
θέρωσον, τοῖς πλέουσι σύμπλευσον, τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον, χηρῶν πρόστηθι, 
ὀρφανῶν ὑπεράσπισον, αἰχμαλώτους ρῦσαι, νοσοῦντας ἴασαι. Τῶν ἐν βήμασι καὶ μεταλ-
λοις καὶ ἐξορίαις καὶ πικραῖς δουλείαις καὶ πάσῃ θλίψει καὶ ἀνάγκῃ καὶ περιστάσει ὄντων 
μνημόνευσον ὁ Θεός», Εὐχὴ θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου.
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στὸ ἐπουράνιο θυσιαστήριο67 ὡς προσφορὰ καὶ ἀντίδοση θείων δωρημάτων. 
Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ κατάφαση γιὰ τὴ ζωή, ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀναγωγῆς, 
δίνουν ποιότητα καὶ νόημα στὴν προσπάθεια τῆς ἐν Χριστῷ βιοτῆς. Κατὰ τὴ 
θεία Λειτουργία, τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας διευρύνονται καὶ προσλαμβάνουν 
τοὺς «ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν», ἀσφαλίζουν τοὺς ἐντὸς καὶ προσμένουν ὅσους 
γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο βρίσκονται ἐκτός68. Ὁ χρόνος ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ «νῦν» 
στὸ «ἀεί», ἀνάγει τὸν ἄνθρωπο στὴν ὀγδόη ἡμέρα καὶ τὸν κάνει μέτοχο τῶν 
ἐσχάτων69. 

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται μέριμνα ἀπὸ τοὺς 
λειτουργοὺς καὶ τοὺς συνεργάτες τους, ὥστε: Ὁ τόπος τῆς λατρείας νὰ δη-
μιουργεῖ ἀτμόσφαιρα ποὺ θὰ ἐμπνέει καὶ θὰ ὑποβάλλει μυσταγωγικὰ τοὺς 
πιστούς. Ὁ τρόπος τῆς τελετουργίας νὰ γίνεται ἡ ὁδός, ποὺ θὰ ὁδηγεῖ τοὺς 
συμμετέχοντες ἀβίαστα στὴν αἴσθηση τῆς μυστικῆς συλλειτουργίας τοῦ πλη-
ρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ χρόνος νὰ προσαρμόζεται, κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ 
χωρὶς νὰ ἀλλοιώνεται τὸ νόημα τῆς λατρείας, στὶς ἀπαιτήσεις τῶν συνθηκῶν 
ζωῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἡ λατρεία θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ κατάπαυση 
καὶ ἡ εἰρήνη του70.

67. «... σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ ἱκετεύομεν, πρόσδεξαι ἡμῶν μετὰ τῶν κτισμάτων σου πάντων τὴν 
κατὰ δύναμιν δοξολογίαν καὶ ταῖς πλουσίαις τῆς σῆς ἀγαθότητος ἀντάμειψαι δωρεαῖς», 
Εὐχὴ ιά  τοῦ  Ὄρθρου.

68. «τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε, τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ 
ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ  Ἐκκλησία», Εὐχὴ θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου.

69. Βλέπε σχετικὰ μὲ τὸν ἀναστάσιμο καὶ ἐσχατολογικὸ χαρακτήρα τῆς θείας Λειτουργίας 
τὴ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ Ἀρχιμ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ, Ἡ Θεία Εὐχαριστία καὶ τὰ 
προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, Θεσσαλονίκη 2001, κυ-
ρίως στὸ δεύτερο μέρος τῆς ἐργασίας σσ. 411-587, ὅπου πολυπληθὴς καὶ ἀξαντλητικὴ 
βιβλιογραφία.

70. Βλέπε σχετικὰ δική μας ἐργασία, Ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας, Ποιμαντικὴ προσέγγι-
ση, Θέματα Ποιμαντικῆς, Θεσσαλονίκη 22005. Β. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Μεθοδολογικὰ πρότερα 
τῆς Ποιμαντικῆς Λεντίῳ ζωννύμενοι Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Ὁ ἐκκλησιολογικὸς χα-
ρακτήρας τῆς Ποιμαντικῆς Λεντίῳ ζωννύμενοι ΙΙ. Ἐπίσης ἀρκετὴ ἀρθρογραφία στὸ Περι-
οδικὸ Ἐφημέριος της τελευταίας δεκαετίας.
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Συμπερασματικὰ

Κλείνοντας τὴν περὶ ποιμαντικῆς διακονίας σύντομη ἀναφορά μας, μπο-
ροῦμε νὰ ἀποτυπώσουμε ξεκάθαρα τὴν ἄποψη τῶν Ποιμένων-Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας ὅτι πραγματικὰ ἡ Ποιμαντικὴ εἶναι «τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη 
ἐπιστημῶν»71. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ πρόσωπα ποὺ δὲν ἔχουν 
προετοιμασθεῖ καὶ καταρτισθεῖ γιὰ τὸ ἔργο αὐτό. Δὲν εἶναι ἐφικτὸ νὰ ἐκπλη-
ρωθεῖ ὁ στόχος της, ἐὰν οἱ διάκονοί της δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει τὸ εὖρος 
της καὶ δὲν ἔχουν ἀποφασίσει συνειδητά, ἀδιάπτωτα καὶ ἀνύστακτα νὰ θυσια-
στοῦν στὴ διακονία της. Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ ὄχι ὁ μισθωτός, «τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων»72. Ἡ θυσία αὐτὴ δὲν εἶναι τόσον ὑπόθεση 
ἔξωθεν πιέσεων, κανόνων καὶ τυπικῶν ἀπαιτήσεων ἐκπλήρωσης τοῦ ἔργου 
αὐτοῦ, ὅσο εἶναι ὑπόθεση αὐτοπροσφορᾶς καὶ ἐσωτερικῆς ἀνάγκης τοῦ κλη-
ρικοῦ, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεόν. Εἶναι ὁ ἴδιος ἀπο-
φασισμένος νὰ κοπιάζει «μετὰ δακρύων νύκτα καὶ ἡμέρα νουθετῶν»73 ὑπὲρ 
τοῦ ποιμνίου του, νὰ γίνεται «τοῖς πᾶσι τὰ πάντα ἵνα πάντως τινὰς σώσῃ»74. 
Δὲν σκέπτεται κάτι γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἀναλίσκεται ὡς τροφὸς θάλπου-
σα τὰ ἑαυτῆς τέκνα75. Δὲν ὑπερηφανεύεται γιὰ τὸ ἔργο του ἀλλὰ ἔχει ἀπόλυτη 
συνείδηση ὅτι ἐργάζεται μὲ στόχο, « Ἐκεῖνον (τὸν Κύριον) αὐξάνειν, ἑαυτὸν δὲ 
ἐλαττοῦσθαι»76, διότι γι᾽ αὐτὸν «τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος»77. 

Γνωρίζει ἀπόλυτα ὅτι ὁ ἴδιος σπέρνει, ὁ Χριστὸς αὐξάνει καὶ ἄλλος θερί-
ζει78. Αὐτὸ εἶναι ποὺ γεμίζει τὸ εἶναι του. Ζεῖ «ὡς μηδὲν ἔχων καὶ πάντα κατέ-
χων»79, πλὴν μὲ χαρὰ «πεπληρωμένην», τὴν ὁποία «οὐδεὶς (δύναται) αἵρειν ἐξ᾽ 
αὐτοῦ»80.

71. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς Πόντον φυγῆς ἕνεκεν καὶ αὖθις ἐπανόδου 
ἐκεῖθεν μετὰ τὴν τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονίαν, ἐν ᾧ τί τὸ τῆς ἱερωσύνης ἐπάγγελμα, PG 
35, 425Α.

72. Ἰωάν. 10, 11.
73. Πράξ. 20, 31.
74. Ά  Κορ. 9, 22.
75. «... ἀλλ᾽ ἐγεννήθημεν ἤπιοι ἐν μέσω ὑμῶν, ὡς ἂν τροφὸς θάλπει τὰ ἑαυτῆς τέκνα», Ά  Θεσ. 2, 7.
76. Ἰωάν. 3, 30.
77. Φιλιπ. 1, 21.
78. Πρβλ.  Ἰωάν. 4, 35-39 καὶ Ά  Κορ. 3, 10.
79. Πρβλ. Β́  Κορ. 6, 10.
80. Ἰωάν. 16, 22.
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Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γκίκας
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΠοιμαντικΕς θΕςΕις τοῦ αγιοῦ νικοδήμοῦ  
ςτο ςῦμβοῦλΕῦτικον ΕγχΕιριδιον  

και ή ςῦγχρονή Ποιμαντική Πραγματικοτήτα*1

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία νὰ μελετᾶ καὶ νὰ 
ἀνακαλύπτει τὴ διαχρονικὴ πορεία τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς στὶς 

ἑκάστοτε χωροχρονικὲς συνθῆκες. Εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἐπίσης, ἐργαλεῖο 
ποιμαντικὸ ἡ ἐμπειρία τῶν ποιμένων της ὅταν αὐτὴ εἶναι ἀποτέλεσμα ἀξιο-
ποίησης τῆς παραδόσεως, ὅπως αὐτὴ βιώνεται ἀπὸ τὸ πλήρωμά της, στὸ νῦν 
καὶ τὸ ἀεὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ὅπως καὶ πάντοτε, εἶναι ἀνάμεσά μας 
καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς διδάξει μὲ τὴ δική του ἐμπειρία καὶ ἁγιότητα πολλὲς 
δυνατότητες καὶ προοπτικὲς γιὰ τὸ σήμερα καὶ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο 
θὰ πρέπει οἱ ποιμένες τῆς  Ἐκκλησίας νὰ διακονοῦν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Οἱ συγ-
γραφὲς του εἶναι γεμάτες μὲ πατερικὲς ὑπομνήσεις καὶ προτάσεις πρὸς τοὺς 
κληρικοὺς ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλους τοὺς πιστούς, γιὰ τὸ πῶς νὰ βιώνεται ἡ εὐαγ-
γελικὴ ἀλήθεια, ὡς κεντρικὸς στόχος τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας καὶ βιωτῆς τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀπευθυνόμενος πολλὲς φορὲς ἰδιαίτερα στοὺς ἱερωμένους τοὺς 
ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ γιὰ τὴν ὀρθοπορεία τους στὸ δρόμο τῆς διακονίας τῶν 
πιστῶν, ἀφοῦ αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀνέλαβαν νὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ.

Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἔργο ἀπὸ τὰ συγγράμματά του ποὺ νὰ μὴν περιέχει 
ποιμαντικὲς θέσεις. Ὁ Ἅγιος μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὼν ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ποι-

  * Εἰσήγηση γιὰ τὸ Β́  ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στὸ  Ἱερὸ Κοινόβιο 
Ὁσίου Νικοδήμου 3-5 Σεπτεμβρίου 2009, Πεντάλοφος Γουμένισσας
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μαντικὴ δράση στὴν ἐνορία, ὡς τόπο ἐφαρμογῆς τῆς ποιμαντικῆς2, ἔχει ὅμως 
πλήρη εἰκόνα τῶν θεμάτων, τὰ ὁποῖα προσπαθεῖ νὰ καλύψει μὲ τὶς γνώσεις 
του διατυπωμένες μὲ τὴν πολυτάλαντη γραφίδα του. Αὐτὸ ἀποδεικνύει τὴν 
ποιμαντικὴ εὐαισθησία τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία, ὡς μία ἡφαιστειακὴ λάβα, πίεζε 
τὴν καρδιά του νὰ παράγει ἔργο οἰκοδομῆς πρὸς σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του. 
Τὸ  Ἐξομολογητάριο, τὸ Πηδάλιο, ὁ Ἀόρατος Πόλεμος, τὰ Πνευματικὰ Γυ-
μνάσματα, ἡ Χριστοήθεια εἶναι συγγράμματα, στὰ ὁποῖα διατυπώνεται πλη-
ρέστατα καὶ μερικὲς φορὲς σχολαστικὰ ἕνα σύστημα ἢ μία διδασκαλία ποιμα-
ντικῆς πρακτικῆς, ἡ ὁποία καὶ σήμερα μπορεῖ νὰ ἔχει ἐφαρμογή, τηρουμένων 
τῶν ἀναλογιῶν ποὺ διαμορφώνει ἡ κάθε ἐποχὴ καὶ ὁ χαρακτήρας της.

Τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν ὅμως ἀντιπροσωπευτικὸ ἔργο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, ποὺ 
ἀναφέρεται σὲ θέματα ποιμαντικῆς καὶ τῶν ἐφαρμογῶν της, εἶναι τὸ Συμ-
βουλευτικὸ  Ἐγχειρίδιο3. Θὰ μποροῦσε νὰ παραλληλιστεῖ μὲ τὶς ποιμαντικὲς 
Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Τιμόθεο καὶ τὸν Τίτο, γιατί 
ἀπευθύνεται καὶ αὐτὸ πρὸς ἐπίσκοπο (τὸν Ἰερόθεο) καὶ τὸν συμβουλεύει μὲ 
πληρότητα πρὸς κάθε τί τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ γνωρίζει ἀλλὰ καὶ νὰ ἐφαρμόζει 
στὴν καθημερινή του βιωτὴ ὡς ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης καὶ παράδειγμα πρὸς 
μίμηση τῶν πιστῶν. Ὁ ἐπίσκοπος Εὐρίπου Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος τυγχάνει νὰ 
εἶναι καὶ ἐξάδελφος τοῦ Ἁγίου, πρὸς τὸν ὁποῖο καὶ ἀπαντητικὰ ἀπευθύνεται, 
τὸ χαρακτηρίζει ὡς ἑξῆς, στὴν εὐχαριστήριο πρὸς τοῦτο ἐπιστολή του: «... πᾶν 
ὅ,τι κάλλιστον καὶ εὐῶδες πολυειδῶς ἀνθολογησάμενος ὡς ἐν σίμβλῳ ἱερῷ, 
τῷ πονήματι τούτῳ κηροπλαστήσας ἐνέθηκας μέλι γλυκύ τε καὶ εὔοσμον· δι᾽ 
οὗ οὖ μόνον ἐμὲ καὶ τοὺς ὑπ᾽ ἐμέ, ἀλλὰ καὶ πάντας, ὅσοι εἰς τὸν ἔπειτα χρό-
νον διεξέρχεσθαι τοῦτο μέλλουσι, γλυκανεῖς, εὖ οἶδα»4. 

  1. Βλ. σχετικὰ γιὰ τὴν ἐνορία ὡς κατ᾽ ἐξοχὴν χῶρο ἀσκήσεως τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου, 
Ἀρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ, Θέματα  Ἐκκλησιολογίας καὶ Ποιμαντικῆς, Θεσσαλονίκη 
1975.  Ἐπίσης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΙΚΑ, Μαθήματα Ποιμαντικῆς, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 
2005, σσ. 49-57.

  2. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον, ὁ πλήρης τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι 
Συμβουλευτικὸν  Ἐγχειρίδιον, ἤτοι Περὶ φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων τῆς τε φαντασίας 
τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας καὶ ποῖαι εἰσὶν αἱ οἰκεῖαι τοῦ νοὸς ἡδοναί.  Ἐπεξειργασμένον ὑπὸ 
Σωφρονίου μοναχοῦ Ἁγιορείτου ἐκ Ραιδεστοῦ Κεχαγιόγλου, ἐκδ. Νεκτάριος Παναγό-
πουλος, Ἀθῆναι 1987, σ. 335. (Στὸ ἑξῆς ἡ ἀναφορὰ στὸ Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον θὰ 
δηλώνεται μὲ τὸν τίτλο Συμβουλευτικὸν καὶ θὰ προστίθεται ἡ σ.)

  3. Ὅπ.π., σ. 26.
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Ὁ Ἅγιος ὅπως ἀκούστηκε ἀπὸ προλαλήσαντες εἰσηγητὲς τοῦ Συνεδρίου 
αὐτοῦ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν ποιμαντικός, γιατί, ὅ,τι ἔγραψε, τὸ ἔγραψε γιὰ νὰ 
ὠφελήσει τοὺς ἀδελφούς του. Αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε ποιμαντικὸ συμφέρον καὶ 
ἀποτελεῖ τὴν πεμπτουσία τῆς Ποιμαντικῆς ἦταν τὸ κέντρο, πρὸς τὸ ὁποῖο ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος κατεύθυνε κάθε διατύπωση τῆς γραφίδας του, εἴτε σὲ προ-
σωπικὸ εἴτε σὲ κοινὸ ἐπίπεδο ἀπευθυνόμενος.

Γιὰ νὰ μὴ φανεῖ πρὸς τὸν ἐπίσκοπο  Ἰερόθεο ἀλαζονικὸς καὶ θεωρηθεῖ ὑπε-
ρόπτης, χαρακτηρίζει ὁ ἴδιος τὸ σύγγραμμά του μὲ τὸν τίτλο Ὑπομνηστικὸ καὶ 
ὄχι Συμβουλευτικὸ5 δίδοντας ἔτσι τὸ ὕφος τοῦ λόγου του. Εἶναι ἐμφανὴς ὁ 
σεβασμός του πρὸς τὴν ἀρχιερωσύνη καὶ τὴν παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας διότι 
ἂν καὶ διαφωνεῖ μὲ κάποιες πρακτικές, ἐκφράζεται μὲ ταπείνωση καὶ κατα-
νόηση πρὸς τὴν ἀνθρώπινη συνήθεια καὶ ἀδυναμία. Δεῖγμα διακρίσεως καὶ 
σεβασμοῦ τοῦ Ἁγίου εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁμιλεῖ. Μὲ αἰδῶ ζητάει ἄδεια 
νὰ ἐκφραστεῖ φοβούμενος μὴ θεωρηθεῖ ὡς ἱεροκατήγορος. Δὲν αὐθαδιάζει 
πρὸς τὴ θεσμικὴ ἀρχή, ἀλλὰ μετὰ λόγου γνώσεως θέλει νὰ χαρακτηρίσει ὡς 
πονηρὰν συνήθειαν τὸν ἀντιδεοντολογικὸ ἢ καὶ ἀντικανονικὸ τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο γίνονταν οἱ χειροτονίες, ἴσως τῶν περισσοτέρων ἐπισκόπων στὶς ἡμέ-
ρες του6. 

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀνταποκρίνεται στὸ αἴτημα τοῦ ἐπισκόπου περὶ 
συμβουλῆς, δὲν εἶναι γιὰ τὸν Ἅγιο μία εὐκαιρία νὰ ἐκφραστεῖ ὡς ὑπερόπτης 
διδάσκαλος, ἕτοιμος νὰ ἐκτοξεύσει μύδρους κατηγορίας πρὸς τὰ κακῶς κεί-
μενα, ἀλλὰ προσφέρεται ὡς καρπὸς ὑπακοῆς, ταπείνωσης καὶ ἐμπειρίας. Μά-
λιστα δηλώνει ὅτι δὲν θὰ ἀναπτύξει δικές του θεωρίες, ἀλλὰ θὰ ἀναμηρυ-
κάσει «ὅσα δι᾽ ἀναγνώσεως ἔφθη ἐν τυπωθέντα ... τῷ ἀγράφῳ ἀβακίῳ τῆς 
ἐμῆς φαντασίας ... καὶ τοῖς ἱεροῖς σηκοῖς τοῦ ἐμοῦ νοός»7, ... ἢ «ἅπερ ἐν τῇ 
καρδίᾳ μου ἔκρυψα θεῖα λόγια , ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτῳ» (Ψαλμ. 118,11). Θεωρεῖ 
τὴν κίνηση τοῦ  Ἰεροθέου, νὰ ζητήσει καθοδήγηση, ὡς σπουδαία καὶ ἄκρως 

  4. «Ταῦτα φημὶ (ὅσα δηλονότι τῷ προκειμένῳ σκοπῷ συνετέλουν) ἀναπεμπάσας, καὶ μνη-
μονεύσας, κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν Πλατωνικῶν καλουμένην ἀναζωγράφησιν, τῷ ρυπώδει του-
τωΐ, ὡς ἂν μὲν αὐτὸς εἴποις, Συμβουλευτικῷ, ὡς ἂν δὲ ἐγώ, Ὑπομνηστικῷ, ἐνεχάραξα». 
Ὅπ.π.

  5. «Ταῦτα πάντα λέγω, ἐπειδὴ σὲ ἔκαμον νὰ ἀκολουθήσης εἰς τὴν νῦν ἐπικρατοῦσαν (ἄχ! 
δὸς μοι ἄδειαν νὰ τὴν ὀνομάσω) πονηρὰν συνήθειαν». Ὅπ.π., σ. 36.

  6. Ὅπ.π., σ. 25.
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ἀπαραίτητη κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του, διότι δείχνει 
ὅτι ἔχει συνειδητοποιήσει τὸ βάρος τοῦ ἀξιώματος καὶ ζητεῖ βοήθεια καὶ συμ-
βουλὲς μὲ φανερὴ ταπείνωση, ἕνας δεσπότης ἀπὸ ἕναν ἁπλὸ μοναχό. Δηλώ-
νει δὲ ἐπανειλημμένα ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συγγραφῆς εἶναι καθαρὰ προϊὸν 
τῶν ἀρχιερατικῶν προσευχῶν καὶ τῆς ὑπακοῆς.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ ἔντονα τὸν ἅγιο Νικόδημο στὴν 
προσωπικότητα τοῦ ἱερωμένου εἶναι οἱ προϋποθέσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ 
ἀναλάβει κάποιος τὸ ἱερατικὸ ἀξίωμα καὶ ἀφοῦ τὸ ἀναλάβει , ποιὸς πρέπει νὰ 
εἶναι ὁ βίος του στὸ ἑξῆς. Ὁ Ἅγιος ὡς γνήσιο τέκνο τῆς  Ἐκκλησίας καὶ τῆς 
παραδόσεως γνωρίζει ὅτι οἱ ἱερεῖς δὲν εἶναι ὄντα τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ 
ἄλλον κόσμο.  Ἔχει πλήρη συνείδηση ὅτι προερχόμενοι ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ 
συμφυρόμενοι μὲ τὴν ἀκαταστασία, τὸ κοσμικὸ φρόνημα καὶ τὶς ἐπιδράσεις 
τους στὸν ἄνθρωπο, εἶναι ἀπαίτηση, προκειμένου νὰ ἀναλάβουν τὴν ἱερατικὴ 
διακονία νὰ ἔχουν τὰ ἀπαραίτητα πρὸς τοῦτο προσόντα.  Ἔχοντας ἐντρυφή-
σει στὶς Γραφὲς καὶ στὰ πνευματέμφορα συγγράμματα τῶν Πατέρων περὶ τοῦ 
χαρίσματος τῆς ἱερωσύνης, μὲ φόβο Θεοῦ καὶ στοιχούμενος στὴν παράδο-
ση τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, διατυπώνει τὶς θέσεις του καὶ διαμορφώνει γιὰ 
τὸ μυστήριο τῆς ἱερωσύνης μία συμπυκνωμένη καὶ ἀνανεωμένη διαχρονικὴ 
ταυτότητα ποιμαντικῆς θεωρίας. Ὅροι ἀπαράβατοι στὴ θεωρία αὐτὴ εἶναι ἡ 
προετοιμασία, ἡ κατ᾽ ἄνθρωπον τελειότητα καὶ ἡ ἀκατάπαυστη ἀγωνιστικό-
τητα τῶν ὑποψηφίων8.

Ὁ κληρικὸς μὲ τὴ χειροτονία του ἀναλαμβάνει νὰ κυβερνήσει ψυχές, γί-
νεται ὁ ἡγέτης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ τὸν καθοδηγήσει πρὸς τὴ γῆ τῆς 
ἐπαγγελίας, τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὅμως γιὰ νὰ γίνει κάποιος ἡγέτης καὶ 
ἄρχοντας προαπαιτεῖται νὰ γίνει κατ᾽ ἐξοχὴν γνώστης καὶ κύριος τοῦ ἑαυτοῦ 
του9. Ἀποτελεῖ μεγάλη ντροπὴ γιὰ τὸν ἄρχοντα, ἐὰν θέλοντας νὰ πειθαρχήσει 

  7. Οἱ θέσεις τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν ἱερωσύνη καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀρχιερωσύνη διατυπώνονται 
στὴν ἀλληλογραφία ποὺ ἀναπτύσσεται μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀποδέκτη τοῦ Συμβουλευ-
τικοῦ  Ἐγχειριδίου, ἐπισκόπου Εὐρίπου Ἱεροθέου.

  8. «... Καὶ γὰρ αἴσχιστον εἰ τοῖς ἀρχομένοις ἐπιτάττειν βουλόμενος, φοραθεῖς μηδὲ σαυτοῦ 
ἄρχειν δυνάμενος». ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,  Ἐπιστολαὶ Βιβλίον ΙΙ, Στρατηγίῳ ἐπισκόπῳ, 
νεωστὶ καταστάντι ιά , PG 78, 465B καὶ Συμβουλευτικόν, σ. 36 (ὅπου ὅμως καταχωρίζεται 
λανθασμένα ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου, ἐνδεχομένως λόγῳ ἄλλης ἐκδόσεως ὡς 
πηγῆς).
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τοὺς ὑπηκόους του στοὺς νόμους τῆς πολιτείας, ὁ ἴδιος ἀποδειχθεῖ καταφρο-
νητὴς καὶ ἀνυπάκουος. Ἐὰν εἶναι κοινῶς γνωστὸ ὅτι δὲν συγχωρεῖται ἄγνοια 
νόμου στοὺς πολίτες, πολὺ περισσότερο δὲν συγχωρεῖται στὸν κυβερνήτη10. 

Ξεκινώντας τὶς παραινέσεις του πρὸς τὸν ἐξάδελφό του ἐπίσκοπο Ἰερό-
θεο διατυπώνει κάποιες ἀπόψεις περὶ τῆς ἀρχιερωσύνης. Ἡ θέση του γιὰ τὴν 
ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων εἶναι ὅτι πρέπει νὰ προέρχονται ἀπὸ τὸ τάγμα τῶν 
μοναχῶν καὶ πρὸς τοῦτο ἀναφέρει μὲ νοσταλγία τὴν «ἐξαίρετον καὶ καλλί-
στην συνήθειαν» ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία , «ὅσοι ἔμελλον νὰ ἀναβῶσι εἰς τοὺς 
ὑπεροχικοὺς θρόνους τῆς ἀρχιερωσύνης καὶ νὰ ἐγχειρισθῶσι προστασίαν 
ψυχῶν» νὰ ἐκλέγονται ἀπὸ τὸ σεμνὸ τάγμα τῶν μοναχῶν.  Ἐκτὸς ἐὰν συντρέ-
χουν ἐξαιρετικὲς προϋποθέσεις «διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς ἀρετῆς» ἀκόμη καὶ 
ἀπὸ τὴν τάξη τῶν λαϊκῶν11.

Δικαιολογεῖ τὴ θέση του αὐτὴ γιατὶ θεωρεῖ ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐξασφα-
λίζεται ἡ προετοιμασία τῶν ὑποψηφίων. « Ἐκεῖνοι διὰ τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων 
καὶ τοῦ μοναδικοῦ πολιτεύματος, πρῶτον ἐκαθαρίζοντο καὶ τότε ἤρχιζον νὰ 
καθαρίζωσι τοὺς ἄλλους, πρῶτον ἐφωτίζοντο καὶ ὕστερον ἐφώτιζον, πρῶτον 
ἐτελειοῦντο καὶ ὕστερον ἐτελείουν καὶ συντόμως εἰπεῖν, πρῶτον ἠγιάζοντο 
καὶ ὕστερον ἠγίαζον»12. Ἐπίσης θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ εἶναι καὶ δίκαιο γιατί κατὰ 
κάποιο τρόπο καταξιώνονται ὡς ἀγωνιστὲς καὶ τοὺς ἀποδίδεται τὸ βραβεῖο 
γιὰ τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες τους, μὲ τοὺς ὁποίους καθάρισαν καὶ ὑπέταξαν 
τὸν ἑαυτόν τους καὶ ἔτσι μποροῦν τώρα νὰ γίνουν ἄρχοντες καὶ καθοδηγητὲς 
τῶν πιστῶν.

  9. «Εἰ τοὺς ὑπηκόους τῶν νόμων, καθ᾽ οὓς πολιτεύονται ἀνηκόους εἶναι οὐ χρή, πολλῷ 
μᾶλλον τοὺς ἄρχειν λαχόντας. Πῶς γὰρ τοῖς ἀρχομένοις διαλεχθεῖεν οἱ μὴ τὸ πῶς χρὴ 
ἄρχειν ἐπιστάμενοι; Ὅσοι οὖν τούτων ἄπειροι ὄντες, ἄρχειν ἐπεχείρησαν, ταυτὸν πεπόν-
θασι τοῖς ἀπείροις μὲν τοῦ ἡνιοχεῖν, ἐπιβῆναι δὲ τοῖς δίφροις τολμῶσι καὶ ἑαυτοὺς καὶ 
τοὺς ἵππους προσαπολέσασιν· ἢ τοῖς ἀπειροθαλάττοις μὲν, εἰς τοσαύτην δὲ μανίαν ἐξω-
κείλασιν, ὡς καὶ μυριαγωγὸν ὁλκάδα οἰακίσαι ἐπιχειρῆσαι, μεθ᾽ ἧς εἰς τὸν βυθὸν τῆς 
θαλάττης ἐχώρησαν». ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,  Ἐπιστολαὶ Βιβλίον V, Παλλαδίῳ δια-
κόνῳ σκέ , PG 78, 1468C. καὶ Συμβουλευτικόν, σ. 36 (ὅπου ἰσχύουν τὰ τῆς προηγουμένης 
 ὑποσημειώσεως).

10. Πρβλ. Συμβουλευτικόν, σ. 31.
11. Ὅπ.π., Πρβλ. ἐπίσης ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος, περὶ τῆς εἰς Πόντον φυγῆς, PG 35, 

480Β.



168 ΠΡΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἐξομολογητικὴ γραμματεία ὅτι ἡ πνευματικότητα 
τοῦ μοναχικοῦ βίου ἀνεπλήρωσε τὴν ἔνδεια τῆς κοσμικῆς ἱερατικῆς διακο-
νίας13. Ἡ πνευματικὴ πατρότητα ὡς ποιμαντικὸς θεσμὸς ἀναπτύχθηκε κυρίως 
ὡς μοναχικὴ πρακτικὴ καὶ ἀποτέλεσε τὸ πρότυπο γιὰ τὴν πνευματικὴ καθο-
δήγηση τῶν πιστῶν καὶ στὸν κόσμο. Ἐπιπρόσθετα ἡ ὠφέλεια πρὸς τὸ λαὸ 
εἶναι μεγάλη διότι ἐφ᾽ ὅσον αὐτοὶ μὲ τοὺς ἀγῶνες τους ἔγιναν οἱ ἴδιοι πρῶτα 
θεοὶ κατὰ χάριν, ἀναλαμβάνοντας τὴν προστασία τῶν λαϊκῶν θὰ τοὺς μετα-
δίδουν ἀπὸ τὰ χαρίσματά τους καὶ θὰ μποροῦν νὰ γίνονται μὲ τὸ λόγο καὶ 
τὸ παράδειγμά τους «ἰατροί, φωστῆρες, ὁδηγοί, σωτῆρες, θεραπεύοντες τοὺς 
κατὰ τὴν ψυχὴν ἀρρωστοῦντας, φωτίζοντες τοὺς ἐσκοτισμένους, ὁδηγοῦντες 
τοὺς πεπλανημένους καὶ σώζοντες ἢ πάντας ἢ τοὺς πλείους»14.  Ἐπὶ πλέον τὸν 
συγκινεῖ τὸ γεγονὸς στὴν ἀρχαία  Ἐκκλησία, ὅτι παρ᾽ ὅλη τὴν ἀξιωσύνη τους 
πολλοὶ ὑποψήφιοι, δὲν ἔσπευδαν αὐτόκλητοι νὰ διεκδικήσουν τὴν ἐκλογή. 
Κατὰ κανόνα οἱ ἐπίσκοποι ἦσαν εἴτε θεόκλητοι εἴτε δημόκλητοι καὶ πολλὲς 
φορὲς προσπαθοῦσαν νὰ ἀποφύγουν τὴν κλήση ἀπὸ φόβο μὴ φανοῦν ἀνε-
παρκεῖς στὸ ὑπέρτατο ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα15.

Θὰ μποροῦσε νὰ συζητηθεῖ ἡ ἄποψη αὐτὴ καὶ ποιὲς θὰ μποροῦσαν νὰ 
εἶναι οἱ δυνατότητες ἐφαρμογῆς της σήμερα. Λόγω ἐλλείψεως χρόνου δὲν θὰ 
ἀναλύσουμε τὸ θέμα, θὰ μπορούσαμε ὅμως νὰ ποὺμε ὅτι ἡ σκέψη τοῦ Ἁγίου 
δίνει μία βάση, πάνω στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ καὶ σήμερα τὸ θέμα 
τῆς ἐκλογῆς τῶν ἐπισκόπων. Αὐτὴ εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως 
δυνατὸν τελείωση τοῦ ὑποψηφίου. Ἐπειδὴ ὁ μοναχικὸς βίος θεσμικὰ εἶναι 
τρόπος ζωῆς γιὰ κάθαρση καὶ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὰ πάθη16, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ 

12. Βλ. σχετ. δική μας ἐργασία, Ὁ Πνευματικὸς καὶ τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας, Θεσσαλονίκη 
2007, σσ. 44-49 ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.  Ἐπίσης ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ, Ἰσαὰκ μο-
ναχοῦ νομοκάνονον πρόχειρον, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 56-60.

13. Συμβουλευτικόν, σσ. 33-34.
14. Ἔχουμε χαρακτηριστικὸ παράδειγμα περὶ ἀποφυγῆς τῆς χειροτονίας στὸν ἅγιο Γρηγόριο 

τὸ Θεολόγο καὶ τὸν Λόγο του Περὶ τῆς εἰς Πόντον φυγῆς, καθὼς αὐτὸς ἀποτέλεσε πρό-
τυπο γιὰ τὴ σύνταξη καὶ τῶν Περὶ  Ἱερωσύνης Λόγων τοῦ ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, ὅπου περιέχεται μεγάλη ἐπιχειρηματολογία γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς χειροτονίας, ἐὰν 
δὲν πληροῦνται οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν καταλληλότητα τῶν ὑποψηφίων. Σὲ αὐτὴ τὴν 
ὑπόθεση ἀναφέρεται μὲ παραδείγματα προσώπων καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος στὸ Συμβου-
λευτικόν, σ. 33.

15. Περὶ μοναχικῆς πολιτείας ὡς ὁδοῦ καθάρσεως καὶ ἁγιασμοῦ βλέπε ἐνδεικτικά, ΑΙΜΙΛΙΑ
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θετικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἐξέλιξη κάποιου στὸ ἀξίωμα τῆς ἀρχιερωσύνης χωρὶς 
αὐτὸ βέβαια νὰ ἔχει ἀπόλυτη ἰσχύ.

Μία ἄλλη βάση στὴν ὁποία στηρίζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἱερωσύνης, 
κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, εἶναι ἡ νόμιμη ἡλικία καὶ ἡ ὡριμότητα 
τοῦ ὑποψηφίου. Ὁ σεβασμὸς στοὺς κανόνες ποὺ θέσπισαν τὰ ὅρια ἡλικίας 
πρὸς χειροτονία στοὺς διάφορους βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης, εἶναι ὑπόθεση ἡ 
ὁποία πρέπει νὰ γίνεται σεβαστή, τόσον ἀπὸ μέρους τοῦ ὑποψηφίου ὅσον 
καὶ κυρίως τοῦ χειροτονοῦντος17. Φαίνεται ὅτι στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου ὑπῆρχε 
ἀταξία ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό. Γράφει πρὸς τὸν Ἰερόθεο «Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ νεό-
της, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ παρακίνησις τῶν πολλῶν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἄγνοια τοῦ βά-
ρους τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος, ταῦτα πάντα, λέγω, ἐπειδὴ σὲ ἔκαμον νὰ 
ἀκολουθήσῃς εἰς τὴν νῦν ἐπικρατοῦσαν (ἄχ! Δὸς μοι ἄδειαν νὰ τὴν ὀνομάσω) 
πονηρὰν συνήθειαν, ὥστε πρὸ τοῦ ὡρίμου καιροῦ νὰ θέσῃς τοὺς νεαροὺς καὶ 
ἁπαλοὺς ὤμους σου ὑπὸ τοιοῦτον φορτίον ὑπέρογκον καὶ πρὶν νὰ ἄρξῃς τῶν 
ἐν σοὶ παθῶν σὲ ἐβίασαν νὰ ἄρξῃς λαῶν»18.  Ἐὰν ὁ Κύριος ἐπέλεξε πρῶτα καὶ 
διὰ τῆς ἀναστροφῆς καὶ τῆς καθημερινῆς διδασκαλίας προετοίμασε τοὺς δια-
δόχους του Ἀποστόλους νὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο του, πόσο ἐπιτακτικὸ εἶναι 
τὸ γεγονὸς τῆς μαθητείας τῶν ὑποψηφίων, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς τῆς σωστῆς 
διδασκαλίας καὶ ὑποτύπωσης ἀπὸ τοὺς χειροτονοῦντες.

Ἡ ἀντίστοιχη, στοὺς βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης, ὥριμη ἡλικία δίνει, φυσικῷ 
τῷ τρόπω, εὐκαιρίες μαθητείας στοὺς ὑποψηφίους. Θεωρεῖται ἀπαραίτητη ἡ 
τριβὴ καὶ ἡ πείρα στὰ θέματα τῆς καθοδήγησης τῶν πιστῶν καθὼς ἐπίσης καὶ 
ἡ γνώση τῆς γενικώτερης διοικητικῆς μέριμνας ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ ἀρχιερατικὸ 
ἀξίωμα. Τονίζεται ἰδιαίτερα τὸ θέμα τῆς γνώσεως τοῦ βάρους τῆς ἱερωσύνης 
καὶ μάλιστα τῆς ἀρχιερωσύνης. Πρέπει νὰ εἶναι γνώστης ἢ ἔστω ὑποψιασμέ-
νος ὁ κληρικὸς γιὰ τὸ ἔργο ποὺ θὰ ἀναλάβει προκειμένου νὰ σταθμίσει τὶς δυ-
νάμεις του καὶ νὰ μὴ ἐπικαλεῖται εὐθύνες ἄλλων. Στὴ συνάφεια αὐτὴ θὰ ἦταν 

ΝΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ Ἀρχιμ., Χαρισματικὴ ὁδός, Ἑρμηνεία στὸ βίο τοῦ ὁσίου Νείλου τοῦ 
Καλαβροῦ,  Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2008.

16. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὡς συντάκτης τοῦ Πηδαλίου εἶναι ἄριστος γνώστης τῶν ἱερῶν κανό-
νων ποὺ διέπουν τὴν ὑπόθεση τῆς χειροτονίας τῶν κληρικῶν καὶ γι᾽ αὐτὸ ἐπιμένει στὴν 
ἐφαρμογή τους, διότι μέσα ἀπὸ αὐτὴν τηρεῖται ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση.

17. Συμβουλευτικόν, σ. 36.
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σκόπιμο νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὴν ἐμμονὴ τοῦ Ἁγίου σχετικὰ μὲ τὴν ἰδιαίτερη 
φροντίδα ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ μέρους τοῦ ἐπισκόπου στὴν ἐξέταση καὶ τὴν 
ἀποδοχὴ τῶν ὑποψηφίων. Τό «μηδενὶ ταχέως χείρας ἐπιτίθει» ἀναλύεται ἀπὸ 
τὸν ἅγιο Νικόδημο κυρίως στὸ Ἐξομολογητάριο καὶ ἐπισημαίνεται ὁ ρόλος 
τοῦ ἐπισκόπου ὅταν πρόκειται νὰ δεχθεῖ κάποιο ὑποψήφιο πρὸς χειροτονία, 
νὰ μὴν περιορίζεται στὴ γνώμη τοῦ Πνευματικοῦ μόνον (ἔγγραφη συμμαρτυ-
ρία) ἀλλὰ καὶ στὴν γνώση καὶ γνώμη τῶν πιστῶν περὶ αὐτοῦ19.

Γιὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο ἡ εὐχὴ τῆς χειροτονίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «ἡ 
Θεία Χάρις τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ» ἀπαιτεῖ ἀπὸ 
μέρους τῶν χειροτονουμένων ἀρχικὰ τὴν προαίρεση γιὰ τὴν οἰκειοποίησή της 
καὶ στὴ συνέχεια, τὴν ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως ἀνανέωσή της20. Γι᾽ αὐτὸ συ-
νεχίζει μὲ θετικὸ λόγο κατανοώντας τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καὶ προσπαθεῖ 
νὰ ἐμπνεύσει τὸν Ἰερόθεο στὴν ἀγωνιστικότητα ποὺ πρέπει νὰ ἐπιδείξει. Τὸ 
καθῆκον τώρα εἶναι «ἡ ὑπόμνησις τίνι τρόπῳ καὶ τίσι μεθόδοις χρώμενος, ἂν 
καὶ ὄχι τελείως νικήσῃς τὰ πάθη καὶ ἐκδιώξῃς αὐτὰ παντελῶς ἀπὸ τῆς πανι-
ερότητός σου ... νὰ κατασταθὴς οὔτε πολυπαθὴς οὔτε ἀπαθὴς ἀλλὰ ὀλιγο-
παθὴς καὶ πετριοπαθὴς»21.

Ὁ Ἅγιος ἀποδεικνύεται ἄριστος γνώστης τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ θε-
ωρεῖ ὅτι ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ ἐπιτύχει 
τὸν ἁγιασμό του. Ἰδιαίτερα καθῆκον τῶν κληρικῶν εἶναι νὰ ἀποτελοῦν πα-
ράδειγμα γιὰ τοὺς πιστοὺς στὸν καθημερινὸ ἀγώνα τῆς πίστεως. Δὲν εἶναι 
ντροπὴ γιὰ κάποιον ποὺ ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τέλειος δὲν εἶναι, καὶ ἀνα-
γνωρίζοντας αὐτὴ τὴν ἔλλειψη ἐπικεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον του στὸν ἀγώνα 
γιὰ τὴν κάθαρση. Λέγει χαρακτηριστικὰ πρὸς τὸν ἐξάδελφό του ἐπίσκοπο, 
«τὸ Προμηθέως ἔργον γενέσθω Ἐπιμηθέως, κατὰ τὴν παροιμίαν, καὶ ἐκεῖνο 
ποὺ δὲν ἔκαμες πρὸ τῆς ἀρχιερωσύνης, σπούδασον νὰ κάμης τώρα μετὰ τὴν 
ἀρχιερωσύνην»22.

18. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ἐξομολογητάριον, ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθῆναι 
1988, σσ. 78-80.

19. Πρβλ. «πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλία, μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χα-
ρίσματος, ὃ ἐδόθη σοί διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου», Ά  
Τιμ. 4, 13-14.  Ἐπίσης «ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐστιν ἐν σοὶ 
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου», Β́  Τιμ. 1,6.

20. Συμβουλευτικόν, σσ. 36-37.
21. Ὅπ.π.
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Ὁ ἅγιος Νικόδημος ἔχει συνείδηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὃν ἄτρεπτο 
καὶ σταθερὸ στὶς ἐπιλογές του. Ἀπαιτεῖται σκληρὸς καὶ συνεχὴς ἀγώνας γιὰ 
νὰ μπορέσει κάποιος νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν κατὰ χάριν κατάσταση τῆς ἀναμαρ-
τησίας, ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ κοσμεῖ τὴν ἀρχιερωσύνη. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ 
ὁ Ἅγιος προτείνει στὸν  Ἱερόθεο νὰ κυριαρχήσει στὶς αἰσθήσεις του, οἱ ὁποῖες 
εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὶς ἐξελίξεις σὲ κάθε ἄνθρωπο ὅ,τι καὶ ἂν ἐπαγγέλλεται.

Ξεκινώντας τὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφέρεται στὶς αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀναλύει τὸ σκοπὸ τῆς δημιουργίας καὶ τὴν ἀξία τους ὡς στοιχείων τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσης. Οἱ αἰσθήσεις εἶναι οἱ θυρίδες μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος ἐπικοι-
νωνεῖ μὲ τὸν αἰσθητὸ κόσμο καὶ μέσῳ τῶν διανοητικῶν διεργασιῶν ἀποκτᾶ 
τὴν ἐμπειρία τῶν ὄντων καὶ ἀνάγεται στὴ γνώση καὶ τὴ θεωρία τῶν νοου-
μένων. «Ἐν ἑνὶ λόγῳ, ὁ νοῦς διὰ μέσου τῶν αἰσθητηρίων, ὅλα τὰ κτίσματα 
καὶ ὅλα τὰ τῆς Γραφῆς λόγια τὰ μεταχειρίζεται ὥσπερ τινὰς βαθμίδας, διὰ νὰ 
ἀναβαίνῃ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν στὰ νοητά, ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν εἰς τὰ αἴτια καὶ ἀπὸ 
τῶν εἰκόνων καὶ τῶν τύπων εἰς τὰ πρωτότυπα καὶ εἰκονιζόμενα»23. 

Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος ἀποτελοῦν τὶς εἰσόδους τῶν 
πληροφοριῶν ὅλου τοῦ ἐπιστητοῦ στὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ μὲ τὴν ἐπεξερ-
γασία ποὺ ἐκεῖνος πραγματοποιεῖ, ὁ ἄνθρωπος γίνεται κάτοχος τῆς γνώσης. 
Ἡ ἐπενέργεια τῶν δεδομένων, ἀνάλογα μὲ τὴν προαίρεση τοῦ δέκτη, εἶναι 
δυνατὸν νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀναγωγὴ ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ στὰ νοητὰ 
καὶ ἀπὸ τὰ ὁρατὰ στὰ ἀόρατα ἢ ἀντιθέτως νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν ἐμπάθεια 
καὶ τὴν αἰσθητηριακὴ μόνον κατάσταση μὲ τὸ νὰ ἐγκαταστήσει στὴ ζωὴ του 
τὰ πάθη. Συνήθως ὁ ἄνθρωπος προσκολλᾶται καὶ καλλιεργεῖ τὶς ἡδονὲς ποὺ 
τρέφουν τὶς αἰσθήσεις του.  Ἔτσι τότε ἀλλοτριώνεται καὶ ἀπὸ κύριος καὶ ἡγε-
μόνας γίνεται δοῦλος καὶ ὑποτελής. Τότε συμβαίνει αὐτὸ ποὺ καὶ ὁ Ψαλμὸς 
λέγει, «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς 
ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς»24.

Προβαίνει ὁ ἅγιος Νικόδημος μὲ μεγάλη ἀκρίβεια καὶ γνώση τῆς λειτουρ-
γίας τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴ σχέση τους μὲ τὸν ὅλο ἄνθρωπο, σὲ μία βαθμηδὸν 
προϊοῦσα ἀνάλυση τῶν χαρακτηριστικῶν τους καὶ τῆς δράσεώς τους στὸν 

22. Συμβουλευτικόν, σ. 46.
23. Ψαλμ. 48, 13.
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ψυχοπνευματικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου. Παρουσιάζει λεπτομερὴ ἀνάλυση τῆς 
λειτουργίας τῆς ὁράσεως καὶ τῆς ἀκοῆς ὡς νὰ εἶναι ἰατρὸς ἀνατόμος, ὁ ὁποῖος 
γνωρίζει μὲ ἀκρίβεια καὶ λεπτομέρειες τὴ φυσιολογία τῶν αἰσθητηρίων αὐτῶν 
καὶ πῶς αὐτὰ δραστηριοποιοῦνται στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό25.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ σχολιάσουμε τὸ γεγονὸς τῆς εὐρυμάθειας καὶ τῆς 
ποικιλότητας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου26. Εἶναι φανερὸ ὅτι πέραν τῶν λιπαρῶν 
θεολογικῶν του γνώσεων γνωρίζει πολλὰ ἀντικείμενα καὶ ἄλλων ἐπιστημῶν. 
Κατέχει πολλὰ στοιχεῖα, ἐν προκειμένῳ, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὴ φυσιολο-
γία καὶ τὴ λειτουργία τῶν νευρώνων καὶ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἀναλύει μὲ ἐπιστημοσύνη πῶς τὰ δεδομένα τῶν αἰσθήσεων 
μεταφέρονται στὸν ἐγκέφαλο καὶ μὲ τὴν ἐπεξεργασία τῶν νοητικῶν δυνά-
μεων παράγουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ γνώση τῶν ὄντων. Αὐτὴ ἡ γνώση καὶ ἡ 
δυνατότητα ποὺ ἔχει ὁ θνητὸς καὶ φθαρτὸς ἄνθρωπος τὸν ὁδηγεῖ στὸ νὰ ἀνα-
φωνήσει μὲ θαυμασμό, «κατὰ ἀλήθειαν, ἐγὼ δὲν ἠξεύρω, ποῖον νὰ θαυμάσω 
περισσότερον, τὸ ἀνάκτορον τὸ τόσον τεχνικὸν ἢ τὸν βασιλέα ὅστις κατοικεῖ; 
καὶ ἀπὸ τῶν δύο ὅμως περισσότερον πρέπει νὰ ὑπερθαυμάσω τὸν ἀριστοτέ-

24. Περιγράφει ὁ ἅγιος τὴ λειτουργία τῆς ὁράσεως. «Παραδείγματος χάριν ἐπιβάλλουσιν 
οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸν οὐρανόν, πίπτει ἐν ταυτῷ ἡ εἰκὼν τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοῦ ἀμφιβλη-
στροειδοῦς καλουμένου χιτῶνος τῶν ὀφθαλμῶν. Εὐθὺς ὅτε προσβάλλει ἡ εἰκὼν αὔτη, 
λαμβάνουσι τὴν εἴδησιν ἐν ριπῇ οἱ ταχυδρόμοι τῶν πνευμάτων, καὶ τρέχουσι μετ᾽ ἀπι-
στεύτου ταχύτητος διὰ τῶν ἀγώνων τῶν νεύρων εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὅστις εἶναι ἡ ρίζα 
ὅλων τῶν νεύρων. Καὶ εὐθὺς ὅτε ἐγγίσουσιν ἐκεῖ, ἐν τῷ ἅμα ὁ νοῦς διεγείρεται καὶ βλέπει 
τὸν οὐρανόν». Ἐπίσης περὶ τῆς ἀκοῆς. «Ὁ λόγος πλήττει τὸν ἀέρα καὶ τὸν κυματίζει. Τὰ 
κύματα τοῦ ἀέρος ἀλλεπάλληλα ἐγειρόμενα, ἐμπίπτουσιν εἰς τὸ ὠτίον καὶ τὴν κόγχην 
αὐτοῦ. Εἶτα ἐκεῖθεν περικλώμενα καὶ εἰς τὸν πόρον τοῦ ὠτίου εἰσερχόμενα, πλήττουσιν 
τὸ τύμπανον αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ τῆς πληγῆς ταύτης κυμαίνεται ὁ ἀὴρ ὁ ἐν τῇ κοιλότητι τοῦ 
τυμπάνου εὑρισκόμενος καὶ τινάσσει ὅλα τα μέρη τοῦ καλουμένου λαβυρίνθου τοῦ ὠτί-
ου. Ἀπὸ δὲ τοῦ τινάγματος τούτου πλήττεται τὸ ἀκουστικὸν νεῦρον τὸ ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου 
προερχόμενον καὶ οὕτως ἐγείρεται ὁ νοῦς καὶ ἀκούει τὸν λαληθέντα λόγον». Συμβουλευ-
τικόν, σσ. 44-46.

25. Βλέπε σχ. στὸ προοίμιον τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἔργου Μοναχοῦ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ, 
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ..., ἐκδ. Ἀστέρος, Ἀθῆναι 21978 ὅπου παρατίθεται ἀπὸ τὸν 
συγγραφέα ἡ γνώμη τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ θεολόγου V. Grummel, ὁ ὁποῖος λέγει τὰ 
ἑξῆς: «ὑπῆρξε κανονολόγος, λειτουργιολόγος, ἁγιογράφος, ἀσκητικὸς συγγραφεύς, 
ἐκδότης βιβλίων, εἷς ἐκ τῶν πλέον γονίμων συγγραφέων καὶ ἀναμφιβόλως ὁ πλέον φιλό-
πονος μοναχός». Ἐπίσης περισσότερα στὴν ἀναφορὰ τοῦ συγγραφέως (Θεοκλήτου) περὶ 
τοῦ Συμβουλευτικοῦ  Ἐγχειριδίου, ὅπ.π., σσ. 163-171.
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χνην τους καὶ δημιουργόν, ὅστις μετὰ τοσαύτης σοφίας τὰ ἔκτισε καὶ μετ᾽ 
ἄλλης τόσης τὰ ἤνωσεν»27.

Τοποθετεῖ τὴν ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῶν αἰσθήσεων στὴν ἀπαρχὴ τῆς 
ἐμβρυϊκῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἀτελῆ ὀργανικὴ κα-
τάσταση ὁ ἄνθρωπος καταγράφει διὰ τῶν αἰσθήσεων τὰ ὅποια ἐρεθίσματα 
ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ καὶ τὶς προκαλοῦν.   Ἔτσι ἡ πρώτη ἐμπειρία τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι κυρίως αἰσθητηριακή. Στὴ φάση αὐτὴ τῆς ζωῆς δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατό-
τητα ἀξιολογικῆς ἐπεξεργασίας ἢ νοητικῆς διακρίσεως καὶ ἔτσι ὁ ἀνθρώπι-
νος νοῦς καταγράφει ἀνεπεξέργαστες πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν ἐπανά-
ληψη γίνονται στὴ συνέχεια τρόπος ζωῆς. Κυριαρχεῖ ἡ ἡδονὴ ὡς τροφὴ τῶν 
αἰσθήσεων καὶ δημιουργεῖται μία αἰχμαλωσία τοῦ νοῦ καθὼς ἐγκαθίστανται 
οἱ κακὲς ἕξεις, οἱ ὁποῖες ταλαιπωροῦν τὸν ἄνθρωπο καθ᾽ ὅλη τὴν πορεία τῆς 
ζωῆς του28.

Ἡ σκέψη τοῦ Ἁγίου ἐπικεντρώνεται, ἀρχικά, στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ αἰσθήσεις 
στὴν περίοδο τῆς παιδικῆς καὶ τῆς νεανικῆς ἡλικίας, καθὼς εἶναι οἱ κύριες 
πηγὲς γνώσης καὶ ἐμπειρίας, αὐτὲς διαμορφώνουν τὴν προσωπικότητα τοῦ 
ἀνθρώπου στὸ ξεκίνημα τῆς ζωῆς του. Εἶναι ἀπαραίτητο, λοιπόν, κατὰ τὴν 
ἡλικία αὐτὴ νὰ μαθαίνει κανεὶς πῶς νὰ ἐλέγχει τὶς αἰσθήσεις καὶ νὰ βάζει 
φραγμοὺς στὶς ἀχαλίνωτες ὀρέξεις, ποὺ εἶναι συνεχῶς παροῦσες στὸν ἄνθρω-
πο κατὰ τὴ νεότητα. Ὁ πιὸ κατάλληλος τρόπος γι᾽ αὐτὸ εἶναι νὰ ἐμφυτευτεῖ 
στὴ νεανικὴ ψυχὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀγωγὴ ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. 
Στὸν ἄγραφο χάρτη τῆς παιδικῆς ψυχῆς ἐὰν ἐντυπωθοῦν μὲ διάκριση καὶ 
χωρὶς καταπίεση τὰ στοιχεῖα τῆς σωστῆς ἀγωγῆς, τότε ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ 
ἐλευθερία σκέψης καὶ ἰσορροπία κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν αἰσθήσεων, 
στὸ πλαίσιο τῆς χρείας καὶ ὄχι τῆς παράχρησης ἢ τῆς κατάχρησης. Συνεπῶς, 
ἡ μὲ ὅρια ἀγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία εἶναι τὸ κλειδὶ τοῦ 
ἐλέγχου τῶν αἰσθήσεων καὶ ἀσφαλὲς κεφάλαιο ἐπένδυσης γιὰ τὴν μετέπειτα 
ζωή του.

Ἐπιστρατεύει λοιπὸν ἐπιχειρήματα, ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν Πατερικῶν συγ-
γραφῶν, γιὰ νὰ κεντρίσει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη καὶ νὰ ἐνεργοποιή-

26. Συμβουλευτικόν, σ. 49.
27. Συμβουλευτικόν, σσ. 50-53.
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σει τὴν ἀγωνιστικότητά του. Ἀναφέρεται μὲ λεπτομέρειες στὴν κάθε αἴσθηση 
ξεχωριστὰ καὶ ἐπισημαίνει μέσω τῆς λειτουργίας της κυρίως τοὺς κινδύνους 
ποὺ ἐλλοχεύουν καὶ γεννοῦν ἢ συντηροῦν τὰ πάθη στὸν ἄνθρωπο. Χαρακτη-
ρίζει τὴ δράση τους ὡς ὕπουλη ἐνέργεια, ἡ ὁποία παραπλανᾶ τὸν ἄνθρωπο 
καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν καταστροφή. Ὀνομάζει τὶς αἰσθητὲς ἡδονές, ἐνώδυνες 
ἡδονές29, καὶ τὶς παραλληλίζει μὲ τὴν ἀρχετυπικὴ περίπτωση τῆς πτώσεως τῶν 
πρωτοπλάστων. Ἐκεῖνοι πρασύρθηκαν ἀπὸ τὴ θέα καὶ τὴ γεύση τοῦ ἀπαγο-
ρευμένου καρποὺ καὶ τρώγοντες εἰσέπραξαν ἀντὶ τοῦ ποθουμένου τὴν πτώση 
καὶ τὸ θάνατο. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀφήνεται ἀνεξέλεγκτα 
στὶς σωματικὲς ἡδονές, εἰσπράττει στὸ τέλος τὴν ὀδύνη, ποὺ προκαλεῖ ἡ δου-
λεία στὰ πάθη, δηλαδὴ τὸν πνευματικὸ θάνατο. 

Οἱ σωματικὲς ἡδονὲς χαρακτηρίζονται δήμιοι τοῦ σώματος καὶ χειρότερες 
ἀπὸ τοὺς δημίους, γιατί δεσμεύουν καὶ βασανίζουν τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀόρατα 
δεσμά30. Παρομοιάζονται μὲ τὸ γεγονὸς κατὰ τὸ ὁποῖο ἡ γάτα γλύφοντας τὴ 
λίμα ποὺ εἶναι ἀλειμμένη μὲ λάδι πληγώνει τὴ γλώσσα της καὶ αἱμορραγεῖ ἕως 
θανάτου ἢ ἡ μυΐγα ποὺ πέφτει στὸ μέλι καὶ ἡ ὁποία ρουφώντας τὸ παρασυρ-
μένη ἀπὸ τὴν γλυκύτητά του παγιδεύεται καὶ πεθαίνει31.

Οἱ σωματικὲς ἡδονὲς ἐμποδίζουν τὸ νοῦ νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ἐντρυφᾶ στὶς 
δικές του νοερές, φυσικὲς καὶ πνευματικὲς καταστάσεις καὶ τοῦ στεροῦν τὴν 
πρόοδο καὶ τὴν αὔξηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς νοερῆς ἡδονῆς. Κατὰ 
συνέπεια ἀπαιτεῖται μία φρόνηση γιὰ τὴ διαχείρηση τῶν αἰσθητηρίων. Εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ τρέφονται μὲ τὰ ἀναγκαῖα, ὅσα δηλαδὴ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ 
τὴ συντήρηση καὶ τὴ γενικότερη σύσταση τοῦ σώματος καὶ νὰ προφυλάσσο-
νται ἀπὸ ὅσα εἶναι περιττὰ καὶ ἀναφέρονται κυρίως στὶς σωματικὲς ἡδονές. 
Κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐλευθερώνει τὰ αἰσθητήριά 
του ἀπὸ τὶς φθειρόμενες ἐνώδυνες καὶ ψεύτικες ἡδονὲς καὶ ταυτόχρονα δίνει 
ἐλευθερία στὸν ἡγεμόνα νοῦ νὰ ἀσχολεῖται καὶ νὰ ἐντρυφᾶ στὰ ποθητὰ κάλ-
λη των ὄντως ἡδονῶν. Χαρακτηρίζεται ἀνόητος ὅποιος ἀφήνει τὶς αἰσθήσεις 

28. Συμβουλευτικόν, σ. 58.
29. «Αἱ γὰρ ἡδοναί, δεινοὶ τινὲς τοῦ σώματος δήμιοι, μᾶλλον δέ, δημίων δεινότεροι κατατεί-

νουσι γὰρ ἀχειροποιήτοις δεσμοῖς». ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὴν ἁγίαν πρωτομάρ-
τυρα καὶ ἀπόστολον Θέκλαν ἐγκώμιον, PG, 50, 745.

30. Συμβουλευτικόν, σ. 60.
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νὰ κατακλύζονται ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ καὶ ἐμποδίζει τὸν νοῦ του νὰ ἀσχολεῖται μὲ 
τὰ νοητά32.

Ὁ ἄνθρωπος ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν πρώτη ἐγγραφὴ τῶν παιδικῶν καὶ νεα-
νικῶν χρόνων, τροφοδοτώντας συνέχεια καὶ ἀνεξέλεγκτα τὰ αἰσθητήρια μὲ 
τὶς σωματικὲς ἡδονὲς καὶ κατὰ τοὺς μετέπειτα χρόνους, μαζὶ μὲ τὴν αἰχμαλω-
σία τῶν αἰσθήσεων στὶς σωματικὲς ἡδονές, συναιχμαλωτίζει καὶ τὸν νοῦ καὶ 
τοῦ στερεῖ παντελῶς τὴν ἀληθινὴ ἡδονὴ ποὺ τοῦ δόθηκε κατὰ τὴ δημιουργία 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Εἶναι δυνατὸν δηλαδὴ καὶ κάποιος, ὁ ὁποῖος ἔλαβε 
καλὲς προϋποθέσεις ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ κατὰ τὴν παιδική του ἡλικία, νὰ ὑπο-
δουλωθεῖ στὶς σωματικὲς ἡδονὲς καὶ νὰ ἀπωλέσει τὴν καθαρότητα καὶ τὴν 
πνευματική του ταυτότητα, ἐὰν ἀφήσει ἀφύλακτο τὸ ἁρμονικό, πολυτελὲς καὶ 
θεόσδοτο ψυχοσωματικό του οἰκοδόμημα.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν συγγραφῶν του ἀναφέρεται στὴν 
ὁμοιότητα τοῦ ἀγώνα τῶν χριστιανῶν χωρὶς νὰ κάνει διάκριση μεταξὺ κλη-
ρικῶν καὶ λαϊκῶν. Τονίζει ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ γιὰ κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκούς33. Στὸ Συμβουλευτικὸ  Ἐγχειρίδιο ὅμως χωρὶς νὰ ἀφίσταται 
αὐτῆς τῆς θέσεως, τοποθετεῖται κάπως διαφορετικὰ θέλοντας νὰ τονίσει τὴ 
διαφορὰ στὴν ἔνταση καὶ τὶς προϋποθέσεις τῆς προσπάθειας ποὺ ἀπαιτεῖται 
ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ διατρίβοντας γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν 
αἰσθήσεων. Λέγει «περισσοτέραν φύλαξιν πρέπει νὰ ἔχῃς σὺ ἀγαπητὲ εὑρι-
σκόμενος εἰς τὸν κόσμον, παρὰ ἐκεῖνοι οἵτινες εὑρίσκονται εἰς τὴν ἐρημίαν»34. 
Διότι ὁ μοναχὸς ἢ ὁ ἀσκητὴς ζώντας στὴν ἡσυχία καὶ τὴ μόνωση, εὑρίσκεται 
μακριὰ ἀπὸ τὰ ἐρεθίσματα ποὺ προκαλοῦν τὶς αἰσθήσεις, σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνον 

31. Συμβουλευτικόν, σ. 61.
32. «Καὶ ἃς μὴν εἰπῇ τινας ἀπὸ τοὺς κοσμικούς, ὅτι αὐτὰ ἐγράφθησαν διὰ τοὺς καλογήρους 

καὶ ὄχι διὰ τοὺς λαϊκούς, ὄχι, ψυχρὸς εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος, ἀδελφέ, εἶναι λόγος πονηρίας, 
κατὰ τὸν ψαλμὸν· εἶναι λόγος ἄλογος, μὲ τὸν ὁποῖον προφασίζεται ὁ ὀκνηρὸς καὶ ἀμελὴς 
προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις». Στὸ προοίμιο τῶν Ἁπάντων του ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θε-
ολόγου, ποὺ φέρεται ὅτι εἶναι τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, σ. ζ́ . Ἀκριβὴς ἀνατύπωσις ἐκ τῆς 
ἐν ἔτει 1886 ἐκδόσεως, ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1977.  Ἐπίσης πρβλ. Συμβου-
λευτικόν, σ. 230 καὶ Ἐξομολογητάριον, σ. 56 καὶ 312. Ἐπίσης ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗ, 
Ἐνορία καὶ Μονή, Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1993, σσ. 48-58. Ἐπίσης Ἀρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ, 
Ἐκκλησία καὶ Ἐνορία, στὸν συλλογικὸ τόμο,  Ἐνορία, πρὸς μία νέα ἀνακάλυψή της, Ἀκρί-
τας, Ἀθήνα 31999, σσ. 24-26.

33. Συμβουλευτικόν, σ. 137.
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ποὺ ζεῖ ἐν μέσῳ τοῦ θορύβου καὶ τῆς ἀκαταστασίας τοῦ κόσμου. Φέρει καὶ πα-
ράδειγμα γιὰ νὰ αἰτιολογήσει τὴ θέση του αὐτή. Ἂν παραδείγματος χάριν τύ-
χει νὰ νικηθεῖ ὁ μοναχὸς ἀπὸ φαγητὸ ἢ ποτό, δὲν θὰ ἔχει τόσο σφοδρὸ πόλεμο 
διότι «ἡ ἐρημία καὶ ἡ στέρησις τῶν ἀτόπων θεωριῶν, τῶν ἡδονικῶν ἀκου-
σμάτων καὶ τῶν λοιπῶν πρὸς ἁμαρτίαν αἰτιῶν»35, γίνεται ἕνα προστατευτικὸ 
τεῖχος καὶ τὸν προφυλάσσει καὶ νικᾶ σχεδὸν χωρὶς πόλεμο36. Ὁ μοναχὸς πο-
λεμᾶ ἔχοντας πολλὰ προχώματα, ἐνῶ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ πολεμάει ἀκάλυπτος καὶ 
γυμνός. Μάχεται στῆθος μὲ στῆθος πρὸς τὸν ἐχθρό, εἶναι περικυκλωμένος 
ἀπὸ τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας, καὶ δέχεται τὰ πυρὰ ἀπὸ παντοῦ χωρὶς προστασία. 
Ὁ μοναχὸς εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν γκρεμὸ ἐνῶ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι στὸ χεῖλος 
τοῦ γκρεμοῦ37.

Θὰ συμφωνήσουμε ἀπόλυτα μὲ τὴ θέση αὐτὴ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, τὴν 
ὁποία καὶ θεωροῦμε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει πρόταση ποιμαντικῆς πρὸς 
τοὺς κληρικοὺς καὶ ἰδιαίτερα τοὺς ἀγάμους, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν στοὺς ἐνο-
ριακοὺς ναοὺς καὶ ζοῦν στὶς πειρασμικὲς μεγαλουπόλεις, μακριὰ ἀπὸ τὴν 
ἀσκητικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν Μονῶν. Αὐτοδιοίκητοι, εὐόλισθοι, διαπλεκόμενοι 
καὶ συμπλεκόμενοι μὲ τὶς κοσμικὲς μέριμνες καὶ ἐπιδιώξεις, ἔκθετοι σὲ κάθε 
κοσμικὸ πειρασμό.

Πιστεύουμε ὅτι ἂν ἔγραφε καὶ σήμερα ὁ Ἅγιος δὲν θὰ διαφοροποιοῦσε τὶς 
θέσεις του.  Ἴσως θὰ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξει περισσότερο τὴ σκέψη 
του σὲ σχήματα τῆς σύγχρονης ζωῆς καὶ νὰ χαρακτήριζε μὲ μελανώτερα χρώ-
ματα τὶς καθημερινὲς ἀφορμὲς γιὰ ἔκλυση τῶν αἰσθήσεων καὶ ὑποδούλωση 
τῶν ἀνθρώπων στὰ πάθη καὶ τὴν ὑλοφροσύνη ὡς τρόπο ζωῆς.

Ποιές ἄραγε θὰ ἦταν οἱ σκέψεις του γιὰ τὴν εἰκονολαγνεία ποὺ ἀναπτύσ-
σεται στὴν ἐποχή μας, μέσω τῶν ἠλεκτρονικῶν δυνατοτήτων, ἡ ὁποία τείνει 
νὰ ὁδηγήσει τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο στὸν ἀναλφαβητισμὸ καὶ τὴν ἀποκοπή 
του ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του;  Ἢ ποὺ τὸν ὁδηγεῖ 
στὴν ἀπομόνωση στὸ ἐγώ του, τὸν ἀτομοκεντρισμὸ καὶ τὴν ἀποστροφὴ πρὸς 
κάθε τί ποὺ ἀπαιτεῖ μοίρασμα, θυσία καὶ κοινωνία;

34. Συμβουλευτικόν, σ. 137.
35. «Ὅταν αἴσθησιν τῶν πραγμάτων τις οὐ λάβῃ, τότε γίνεται νίκη δίχα ἀγῶνος», ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ 

ΣΥΡΟΥ, Τὰ σωζόμενα Ἀσκητικά. Λόγος μδ́ , Περὶ τῶν αἰσθήσεων, ἐν ᾧ καὶ περὶ πειρασμῶν, 
ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 225-226.

36. Συμβουλευτικόν, σ. 137.
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Μὲ ποιά λόγια θὰ προσπαθοῦσε νὰ ἀφυπνίσει τὸ σημερινὸ ἄνθρωπο ἀπὸ 
τὴν πλάνη καὶ τὸ λήθαργο τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας ποὺ δημιουργεῖ 
ἕναν ψεύτικο κόσμο καὶ γίνεται ἡ αἰτία τῆς καθημερινῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώ-
που τῶν ὀνομαζομένων πολιτισμένων κοινωνιῶν; 

Τί θὰ ἔλεγε γιὰ τὴν παντὸς εἴδους ἠχορύπανση, ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ἀπρο-
στάτευτος ὅποιος ἀναζητεῖ μία στιγμὴ ἡσυχίας καὶ ἠρεμίας ἀνάμεσα στὸν 
πνιγμὸ καὶ τὴν ἀσφυξία τῆς ἀστικῆς πλημμυρίδας;

Πῶς θὰ σχολίαζε τὴν ὁμογενοποίηση καὶ τὴν ἀλλοτρίωση τῆς δίαιτας τῶν 
λαῶν, μέσω τῶν διεθνῶν ἁλυσσίδων τοῦ γρήγορου, σχετικὰ φθηνοῦ, ἀρκετὰ 
ἑλκυστικοῦ, καὶ ἀμφιβόλου ποιότητας φαγητοῦ, ποὺ ἐξυπηρετεῖ, «χωρὶς 
κόπο», τὴν ἄπληστη καθημερινότητα τοῦ ἀγχωμένου καὶ ἀκατάπαυστα κυνη-
γημένου σήμερα ἀνθρώπου;

Πῶς θὰ χαρακτήριζε τὴν εἰκόνα τῆς σημερινῆς ἐνδυματολογίας καὶ προ-
σωπογραφίας στὴν ἀνισορροπία τῶν σχημάτων καὶ τῶν ἀλλοιώσεων ποὺ ἐπι-
βάλλει ὁ συρμὸς τῶν ἐπωνύμων, ἀπότοκα τῆς χωρὶς φραγμοὺς ἐμπαθοῦς καὶ 
συμπλεγματικῆς κοσμικῆς φαντασιοπληξίας;

Ἐπανερχόμαστε, γιὰ νὰ κλείσουμε τὴν εἰσήγησή μας λόγω τοῦ χρονικοῦ 
περιορισμοῦ, στὸν λόγο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, ὅπως εἶναι διατυπωμένος στὸ 
Συμβουλευτικὸ  Ἐγχειρίδιό του.

Ὑπομνηστικὸς ὁ λόγος του, κατὰ δήλωσή του, ἀπευθύνεται πρὸς ἐπίσκοπο 
καὶ μάλιστα οἰκεῖο καὶ γνώριμο ἀπὸ τῆς παιδικῆς ἡλικίας καὶ συνεπῶς αὐθόρ-
μητος καὶ γνήσιος. Αὐτὸς ὁ λόγος ὅμως δὲν θὰ ἤθελε ὁ Ἅγιος νὰ περιοριστεῖ 
μόνον ὡς ἀνάγνωσμα τοῦ ἐξαδέλφου του ἐπισκόπου, ἀλλὰ νὰ γίνει λόγος 
συμβουλευτικὸς ἢ ὑπομνηστικὸς πρὸς κάθε ἀναγνώστη. Γι᾽ αὐτὸ καὶ σὲ μετα-
γενέστερη ἔκδοση τοῦ Συμβουλευτικοῦ  Ἐγχειριδίου (Ἀθήνα 1885) ὁ μοναχὸς 
Σωφρόνιος Κεχαγιόγλου ἐκ Ραιδεστοῦ μετὰ τὸ προΐμιο ἀντικαθιστᾶ τὸ πρό-
σωπο τοῦ ἀρχιερέα μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ  ἀναγνώστη38.

Ἡ φυλακὴ τῶν αἰσθήσεων, κατὰ τὸν Ἅγιο, εἶναι ὁ ἀσφαλὴς καὶ μοναδικὸς 
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κάθε χριστιανός, κληρικὸς ἢ λαϊκός, θὰ μπορεῖ νὰ πο-
ρεύεται τὸ δρόμο γιὰ τὴ σωτηρία, παραμένοντας σταθερὸ μέλος στὸ σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπιτελώντας τὸ διακόνημά του κατὰ τὸ «ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλή-
θη, ἐν τούτῳ μενέτω»39.

37. Συμβουλευτικόν, σ. 37.
38. Ά  Κορ. 7,24.
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Ἡ ποιμαντικὴ πρόταση τοῦ ἁγίου Νικοδήμου δὲν εἶναι ἡ πολυπραγμοσύ-
νη καὶ ὁ ἀκτιβισμός, μὲ δραστηριότητες τεχνικοῦ χαρακτήρα, ὡς ἐφαρμογὴ 
τῆς ποιμαντικῆς. Εἶναι ἡ ἀπὸ μέρους τῶν ποιμένων φιλοκαλικὴ ἀναζήτηση, 
ἕνα φιλόκαλο φρόνημα, ποὺ νὰ ξεκινάει ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ποιμένες καὶ 
νὰ ἐμπνέει ὡς δεῖγμα ζωῆς –παράδειγμα– τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν. Τὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμου πάντοτε ἀντιστρατεύεται τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ πάντο-
τε ὁ στόχος του εἶναι νὰ ἀλλοτριώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ κλονίσει 
τὴν ἐμπιστοσύνη του σὲ Αὐτὸν καὶ νὰ τὸν ἀπομακρύνει «εἰς χῶραν μακράν»40.

Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ ἔχει τὴν συνδρομὴ καὶ τὴ συμμαχία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς 
πίστεως καὶ τελειωτῆ Ἰησοῦ· «θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»41. Ἀλλὰ 
καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης προσεπιμαρτυρεῖ· «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ 
κόσμῳ»42.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ προφήτης Ἱερεμίας μεταφέροντας τὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ στοὺς Ἰσραηλίτες τοὺς ὑπενθυμίζει ὅτι «ἀνέβη ὁ θάνατος διὰ τῶν θυρί-
δων»43, διότι ἐγκατέλειψαν τὸν Θεὸν ἀφήνοντας τὴ ζωή τους νὰ ἀκολουθήσει 
τὰ εἴδωλα μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων τους. Οἱ θυρίδες αὐτὲς κατὰ 
τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης δὲν εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ οἱ αἰσθήσεις μὲ τὶς ὁποῖες 
ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν δὲν κάνει καλὴ χρήση τοῦ «ἐν αὐτῷ λόγου», εἰσάγει στὴν 
ψυχή του τὸν θάνατο44.

Στὸν Ἰεζεκιὴλ κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομώντα ἀναφέρεται 
τὸ ἑξῆς: «καὶ αἱ θυρίδες δικτυωταί»45. Πρόκειται γιὰ τὰ πλέγματα ποὺ ἐμπό-
διζαν τὰ ζωΰφια, τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ ἔντομα νὰ εἰσέρχονται στὸν Ναό. Τέτοια 
πλέγματα παρακαλεῖ ὁ ἅγιος Νικόδημος νὰ τοποθετηθοῦν στὶς αἰσθήσεις 
ὥστε νὰ ἐμποδιστεῖ ὁποιαδήποτε πειρασμικὴ εἰσβολή.

39. Πρβλ. παραβολὴ τοῦ ἀσώτου, Λουκ. 15, 11-13.
40. Ἰωάν. 16, 33.
41. Ά   Ἰωάν. 4, 4.
42. Ἱερεμίας 9, 21.
43. «Τίς οὐκ οἶδε τὸ αἴνιγμα τῆς Γραφῆς, λεγούσης, διὰ τῶν θυρίδων εἰσεληλυθέναι τὸν θά-

νατον; τὰς γὰρ αἰσθήσεις, δι᾽ ὧν ἐκπίπτουσα ἡ ψυχὴ πρὸς τὰ ἔξωθεν πράγματα, τῶν 
κατὰ γνώμην ἀντιλαμβάνεται, θυρίδας ἡ Γραφὴ προσηγόρευσεν, ἃς ὁδοποιεῖν θανάτῳ 
τὴν εἴσοδον ὁ λόγος φησί», ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Εἰς τὴν (Κυριακὴν) Προσευχήν, Λόγος 
έ , PG 44, 1185BC.

44. Ἰεζ. 41, 16.
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Ἐφ᾽ ὅσον οἱ αἰσθήσεις εἶναι οἱ θυρίδες ποὺ προστατεύουν τὴν ψυχὴ γιὰ νὰ 
ζήσει ἢ προξενοῦν τὸν θάνατό της, τότε ὁ λόγος τῆς ποιμαίνουσας  Ἐκκλη-
σίας καὶ σήμερα θὰ πρέπει νὰ παίξει τὸ ρόλο τῶν πλεγμάτων, τὰ ὁποῖα προ-
φύλασσαν τὶς θυρίδες τοῦ ναοῦ καὶ νὰ εἶναι ἐμπνευστικὸς καὶ στηρικτικὸς 
πρὸς τοὺς πιστούς, γιὰ τὴν ἀγωνιστικότητα στὸν πνευματικὸ στίβο τῆς κά-
θαρσης καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ κατὰ τὴν πορεία τους μέσα στὸ σύγχρονο κόσμο. Ὁ 
ἅγιος Νικόδημος μὲ τὰ συγγράμματά του μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἀποτελέσει πηγὴ 
ἔμπνευσης καὶ τῶν κληρικῶν γιὰ ἀποτελεσματικότερη ποιμαντικὴ προσφορὰ 
καὶ θυσιαστικὴ διακονία, ἀλλὰ καὶ τῶν λαϊκῶν γιὰ ἑκατονταπλασίονα καρ-
ποφορία.
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Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γκίκας
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΕξαρτήσΕισ. Μια προσΕγγισή.

Εχοντας ὡς δεδομένο τὸ γεγονὸς τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ 
μηδενός, ὡς ἔκφραση ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, θεωροῦμε ὅτι αὐτὸ 

μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει σημεῖο ἐκκίνησης προβληματισμοῦ, σχετικὰ μὲ τὴν 
προσέγγιση τοῦ θέματος τῆς ἐξάρτησης/εων.

Ἐπίσης εἶναι ἀδιαμφισβήτητο, ἀπὸ κάθε ὀπτικὴ γωνία θεώρησης, τὸ γε-
γονὸς ὅτι κάθε τὶ ποὺ δημιουργεῖται ἐκ τοῦ μηδενὸς τίθεται σὲ μία ἀλληλοπε-
ριχωρητικὴ διαδικασία ἐξαρτήσεων σὲ σχέση μὲ τὸν δημιουργό, τὸν τόπο καὶ 
τὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο βρίσκεται καὶ δραστηριοποιεῖται. Δὲν εἶναι δυνατὸν 
ὁ ἄνθρωπος νὰ ζεῖ εὐτυχισμένος-ὁλοκληρωμένος χωρὶς τὴν κοινωνία καὶ τὴν 
ἐξάρτησή του, ἀπὸ τὴν αἰτία τῆς ὑπάρξεώς του, ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς γενέσεώς 
του καὶ τὴ στοχοθεσία τῆς αἰώνιας προοπτικῆς του. 

Ἀπόδειξη τῆς ἐξάρτησης αὐτῆς εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος στὴν 
καθημερινή του πορεία, συχνά, ἀναφέρεται σὲ διάσταση καὶ ὀντολογία ποὺ 
ὑπερβαίνει τὴν ἐμβέλεια τῶν αἰσθήσεών του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀναζητᾶ βοήθεια, 
συμπαράσταση καὶ ἀνάπαυση. Ἡ ὑπερβατικὴ αὐτὴ περιοχή, στὴν ὁποία ἀπευ-
θύνεται ὁ ἀδύναμος ἄνθρωπος, ἀποτελεῖ τὸ σημεῖο ἐξάρτησής του. Αὐτὸ βε-
βαίως εἶναι τὶς περισσότερες φορὲς μία αὐτόματη μὴ συνειδητὴ διεργασία, 
ἡ ὁποία λειτουργεῖ μὲ βάση τὰ δεδομένα τῆς ἀγωγῆς καὶ χαρακτηρίζει τὴν 
ἀνάγκη μιᾶς κοινωνίας ἔξω ἀπὸ τὰ ὁρατά, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἀποτελεῖ μία ψυ-
χαναγκαστικὴ βασανιστικὴ ἐμπειρία. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ὑποθέσει ὅτι 
ἡ ἐξάρτηση αὐτὴ ἀποτελεῖ βίωμα ἀναζήτησης ἐλευθερίας, διότι ἡ ἀνάπαυση 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν, εἶναι λειτουργικὴ καὶ καθοριστικὴ γιὰ τὴν παρα-
πέρα πορεία.
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Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει ἐπικοινωνία καὶ διάλογο μὲ τὸν χορηγὸ παντὸς ἀγαθοῦ, τὸν Δημιουργὸ 
καὶ Πατέρα του, τὸν Τριαδικὸ Θεό, τότε ἐπιτυγχάνει τὴν ἐπιθυμητὴ ὁλοκλή-
ρωσή του, ὡς πορεία ἀπὸ τὸ «κατ’ εἰκόνα στὸ καθ’ ὁμοίωσιν». Ὅταν θέσει 
ἑαυτὸν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, τότε ἀντιλαμβάνεται 
τί σημαίνει τό· «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» ( Ἰω. 15, 5) καὶ τότε 
ἀποκτᾶ τὴν ἐμπειρία τοῦ «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ (Φι-
λιπ. 4, 13)».

Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ τὸ πανανθρώπινο καὶ διαχρονικὰ ἐνεργούμενο γεγονός, 
μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε σήμερα καὶ νὰ ἐπισημάνουμε διάφορες μορφὲς 
ἐξαρτήσεων, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν παρέκκλιση τῆς φυσικῆς 
ἐξάρτησης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ θεῖο καὶ τὴν ἀντικατάστασή της ἀπὸ ἄλλες 
«δυνάμεις», οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι καὶ τόσο θετικὲς γι’ αὐτόν.

Ἡ σύγχρονη ἐποχὴ ἔχει κυριεύσει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴ φοβερὴ αἴσθηση τῆς 
ἀνασφάλειας, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς τέλειας ἀπομόνωσής του. Καὶ ἐνῶ ζεῖ στὴν 
ἐποχὴ τῆς δυνατότητας ἐπικοινωνίας μὲ μέγιστη εὐκολία, δυστυχῶς βρίσκε-
ται ἐγκλωβισμένος σὲ μία μοναξιὰ καὶ μία ἀπομόνωση χωρὶς προηγούμενο. 
Ἡ τεχνολογία μὲ τὴν ταχύτητα, τὴν πολλαπλότητα καὶ τὴ μαζικότητα τῆς 
ἐπίδρασής της, στὸν ἄνθρωπο τῆς μετανεωτερικότητας, τὸν ἔχει κατακτήσει 
ὁλοκληρωτικά. Αὐτὸς ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῶν σύγχρονων μέσων ἐπικοινωνί-
ας εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀποτιναχθεῖ καὶ εἶναι ἄμεσης προτεραιότητας ὑπό-
θεση νὰ βρεῖ ὁ χρήστης τους προτάσεις καὶ λύσεις ἀντίστασης καὶ ἀπαλλαγῆς.

Ὁ ρόλος τῆς γονεϊκῆς φροντίδας καὶ ἀγωγῆς πρὸς τὰ νέα μέλη τῆς οἰκογέ-
νειας, τὰ παιδιά, ἔχει κατὰ κανόνα περιοριστεῖ στὴν παροχὴ κυρίως παιδείας 
ἐκτὸς σπιτιοῦ (φροντιστηρίων καὶ πολλαπλῶν δραστηριοτήτων) καθὼς ἐπί-
σης στὴν παροχὴ χρημάτων καὶ τεχνολογικῶν μέσων ἀπασχόλησης προκει-
μένου νὰ μὴ ἐμποδίζονται οἱ γονεῖς ἀπὸ τὶς δικές τους ἀπασχολήσεις.  Ἔτσι 
στερεῖται σὲ μεγάλο βαθμὸ ὁ ἀναπτυσσόμενος νέος τὴ χαρὰ τῆς ἐπικοινωνίας 
μὲ τοὺς γονεῖς, ποὺ εἶναι οἱ κυριότεροι φορεῖς τῆς κοινωνικοποίησης καὶ τῆς 
θεραπείας/ἀποκατάστασης ὁποιωνδήποτε ἐλλείψεων τῆς πρώτης παιδικῆς 
ἡλικίας. Ἐν πολλοῖς τὸ ρόλο αὐτὸ ἀναλαμβάνουν τὰ διάφορα τεχνολογικὰ 
ἐπιτεύγματα (τηλεόραση, βίντεο, κινητὸ τηλέφωνο, ἠλεκτρονικὸς ὑπολογι-
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στής, ἠλεκτρονικὲς παιχνιδομηχανὲς κ.ἄ.), ποὺ εἶναι εὔκολο νὰ τὰ βρεῖ, νὰ τὰ 
κατέχει καὶ χωρὶς ἔλεγχο νὰ τὰ χρησιμοποιεῖ.

Ἡ εἰκονολαγνεία ἔχει γίνει ἕνα φοβερὸ πάθος, τὸ ὁποῖο μέσῳ τῆς προ-
βολῆς ἑκατομμυρίων εἰκόνων ἀφοπλίζει τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν κάνει 
ἀνίκανο παθητικὸ δέκτη μηνυμάτων, τὰ ὁποῖα ἐκφυλίζουν τὸ «λόγο» καὶ ἀπο-
δυναμώνουν τὸν προνομιακὸ ρόλο του στὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ περιβάλλον. 
Ὁ ἐξαρτημένος ἀπὸ τὴν εἰκόνα στερεῖται τὴ δυνατότητα τῆς αὐτενέργειας καὶ 
τῆς δράσης διότι ἀφοπλίζεται ἀπὸ τὴ βίαιη εἰσβολὴ τῶν μηνυμάτων ποὺ προ-
έρχονται ἀπὸ τὴν καταιγίδα τῶν εἰκόνων.  Ἰδιαίτερα ὁ νέος καὶ ὁ ἔφηβος μὲ 
τὴν εὐαισθησία τῆς ψυχολογικῆς ἀστάθειας τῆς ἡλικίας του, ὑποβάλλεται σὲ 
ἕνα περιορισμὸ ἀντιδράσεων μπροστὰ στὴν καταλυτικὴ ἐπίδραση τῆς ἐναλ-
λαγῆς τῶν εἰκόνων.  Ὄντας παθητικὸς δέκτης δὲν προλαβαίνει νὰ ἀντιδράσει 
καὶ νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὰ βιώματα ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσουν στὴν ὡρίμανση τοῦ 
ψυχικοῦ του κόσμου καὶ τὴν ἀπόκτηση ψυχικῆς ἰσορροπίας.

Αὐτὴ ἡ παθητικότητα ὁδηγεῖ τὸν νέο ἄνθρωπο σὲ ἀνία διότι δὲν ἔχει περιε-
χόμενο δραστηριοτήτων ψυχοσωματικῆς συμετοχῆς. Ἡ ἀδυναμία διαχείρισης 
τοῦ χρόνου ἀλλὰ καὶ τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων ὁδηγεῖ σὲ μία ἀπόσυρση 
ἀπὸ τὴν πραγματικότητα μὲ διαφόρους τρόπους.

Ἡ ρουτίνα τῆς κάθε μέρας ἀπαιτεῖ κόπο καὶ θυσίες γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ 
ἀποτελεσματικά. Ἀναζητεῖται συνήθως ἡ εὔκολη λύση ποὺ ὑλοποιεῖται μὲ τὴν 
ἀπόδραση ἀπὸ τὴν καθημερινότητα. Ἡ ἀπόδραση αὐτὴ δημιουργεῖ ἀλλὰ καὶ 
γίνεται προσδοκία μίας ψεύτικης οὐτοπικῆς κοινωνίας, ὅπου ὁ ἄνθρωπος δὲν 
θὰ βιώνει καὶ δὲν θὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν «πίκρα» τοῦ κόσμου ἔστω καὶ γιὰ 
λίγο χρονικὸ διάστημα.

Μία ἀπὸ τὶς συνήθεις καὶ «εὔκολη» νὰ πραγματοποιηθεῖ λύση εἶναι καὶ ἡ 
χρήση οὐσιῶν, αὐτὲς ποὺ συνήθως ὀνομάζουμε «ναρκωτικά». Ἡ δράση τους 
εἶναι ἄμεσα ἐμφανὴς διότι ἐπιδροῦν στὸ Κεντρικὸ Νευρικὸ Σύστημα τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ δημιουργοῦν ἀντίστοιχα μὲ τὶς ἰδιότητές τους ἀποτελέσματα.

Ἐξάρτηση εἶναι ἡ σχέση ἢ ἡ κατάσταση ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία κάποιος ἢ 
κάτι δὲν μπορεῖ νὰ δράσει ἢ νὰ ὑπάρξει αὐτόνομα. Ἐμεῖς θὰ ἐπιλέξουμε ὡς 
ἀντικείμενο τῆς ἀναφορᾶς μας στὴν ἐξάρτηση, τὴν περίπτωση τῆς οὐσιοε-
ξάρτησης καὶ κυρίως τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ ποὺ ὀνομάζεται καὶ 
τοξικομανία. Ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς οὐσίες εἶναι ἡ κατάσταση ἐκείνη κατὰ τὴν 
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ὁποία ὁ χρήστης ἔχει ἔντονη καὶ ἀμετάκλητη τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐπαναλαμβά-
νει τὴ χρήση τῆς οὐσίας προκειμένου νὰ αἰσθανθεῖ τὰ εὐφορικὰ καὶ ἡδονικὰ 
ἀποτελέσματα τῆς δράσης της ἢ νὰ ἀποφύγει τὰ δυσάρεστα συμπτώματα 
ἀπὸ τὴν ἔλλειψή της. Διακρίνεται σὲ σωματικὴ καὶ ψυχική. Ἡ πιὸ σημαντικὴ 
καὶ δύσκολα νὰ θεραπευθεῖ εἶναι ἡ δεύτερη.  Ἐπειδὴ ἡ ἐξάρτηση αὐτὴ εἶναι 
ἕνα πολύπλοκο ψυχοσωματικὸ φαινόμενο, γιὰ νὰ κατανοηθεῖ σωστὰ εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ μελετηθεῖ ὁ ἀνθρώπινος ψυχισμὸς προκειμένου νὰ ἀνακαλυ-
φθοῦν οἱ μηχανισμοὶ ποὺ ὁδηγοῦν στὴ δημιουργία του. 

Τὸ φαινόμενο αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μία σειρὰ ἐρωτημάτων σχετικῶν μὲ τὴν 
κατάσταση τοῦ ἐξαρτημένου ἀνθρώπου.

Ἂν ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ ἰδιαίτερο πλάσμα ποὺ λειτουργεῖ μὲ τὸν νοῦ καὶ 
τὸ λόγο, τότε πῶς θὰ χαρακτηρίζαμε ἐκεῖνον (τὸν ἐξαρτημένο) ὁ ὁποῖος ἔχει 
χάσει αὐτὰ τὰ στοιχεῖα;

Ὁ ἐξαρτημένος ἄραγε σὲ ποιό βαθμὸ διατηρεῖ τὰ ἰδιαίτερα χαρίσματα, τὶς 
μοναδικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες ἰδιότητές του ποὺ τὸν κάνουν νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ 
τὰ ἄλλα ἔμβια ὄντα; Τὴ σκέψη, τὴ νόηση, τὴ συνείδηση, τὴν ἱκανότητα τῆς 
βελτίωσης τῆς ζωῆς του, τὴ θέληση γιὰ δημιουργία καὶ πρόοδο μέσα στὸν 
κόσμο;

Τὰ ἐρωτήματα γίνονται ἐπιτακτικὰ διότι οἱ οὐσίες δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο 
ἀπὸ τὸ νὰ ἀλλοιώνουν ἀκριβῶς αὐτὲς τὶς λειτουργίες. Μάλιστα σὲ τέτοιο 
βαθμὸ ὥστε ὁ χρήστης καὶ εἰδικότερα ὁ νέος, νὰ γίνεται «μιὰ καρικατούρα 
ἀνθρώπου, νὰ συρρικνώνεται σὲ μία ἐλαττωματικὴ ἐπιθυμητικὴ μηχανή». 
Τὸν κάνουν νὰ γίνεται ἕρμαιο τοῦ μισανθρώπου ἀκατάσχετου πάθους του, τὸ 
ὁποῖο πάθος εἰδικὰ τῆς οὐσιοεξάρτησης (τοξικομανίας) ὁδηγεῖ τὸ θύμα του 
σὲ αὐτοκτονικὲς καὶ γενικότερα αὐτοκαταστροφικὲς τάσεις.

Ἐδῶ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ ψυχοτρόπες οὐσίες, ὅπως ἀλλιῶς 
ὀνομάζονται τὰ ναρκωτικά, ἀποκτοῦν τὶς ἰδιότητες τοῦ «μετασχηματιστῆ». 
Ἡ ἐπίδρασή τους ὡς «μετασχηματιστῶν συνείδησης», διαμορφώνουν ἀνθρώ-
πους μὲ χαρακτηριστικὰ «φυτοῦ», ἀνθρώπους ἀπομονωμένους καὶ ἑρμητικὰ 
κλεισμένους στὸν ἑαυτό τους, ἀνθρώπους «φευγάτους», οἱ ὁποῖοι ὑπολει-
τουργοῦν βιολογικὰ καὶ βρίσκονται σὲ ὑπολανθάνουσα διανοητικὴ καὶ συ-
ναισθηματικὴ κατάσταση. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση διαμορφώνουν ἀνθρώπους 
ἀ-κοινωνικοὺς καὶ ἀντικοινωνικούς. Τὸ ναρκωτικὸ εἶναι συντελεστὴς ἀπο-
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χαύνωσης καὶ διάλυσης τῆς προσωπικότητας στὴν πρώτη φάση, ἐξόντωσης 
καὶ φυσικῆς καταστροφῆς στὴν ἑπόμενη καὶ τελευταῖα.

Ἡ φυγὴ πρὸς τὴ χρήση τῶν ναρκωτικῶν συνδέεται μὲ τὴν αἴσθηση τοῦ 
προσωπικοῦ ἀδιεξόδου, ποὺ ὁ χρήστης προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσει μὲ τὴν κατα-
φυγὴ στὰ φευγαλέα αἰσθήματα εὐφορίας, εὐεξίας καὶ «εὐτυχίας» ποὺ προκα-
λεῖ ἡ χρήση τῶν οὐσιῶν. Ὁ ἐθισμὸς καὶ ἡ ἐξάρτηση ποὺ ἀναπόφευκτα ἐγκα-
θίστανται στὸ χρήστη εἶναι τὸ τίμημα τῆς φυγῆς ἀπὸ μία πραγματικότητα, 
ποὺ τὴ δέχεται μὲ ἀρνητισμὸ καὶ δὲν μπορεῖ ἢ δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὴν 
ἀντιμετωπίσει κατάματα.

Δὲν εἶναι τυχαῖα λοιπὸν ἡ κατολίσθηση στὴ χρήση τῶν οὐσιῶν, αὐτὸ ἀπο-
τελεῖ μᾶλλον σπάνιο φαινόμενο. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις τῶν χρηστῶν 
λειτουργεῖ ἕνα ὑπολανθάνον καὶ ἀσυνείδητο αὐτοκτονικὸ σύνδρομο, ποὺ 
ἐξηγεῖ γιατί ὁ χρήστης ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν πληροφόρηση καὶ ρισκάρει τὸν κίν-
δυνο γιὰ τὴν ἀπειλὴ τῆς ζωῆς του μὲ τὴ χρήση τῶν οὐσιῶν. Ὁ φόβος γιὰ τὴ 
ζωὴ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ θανάτου.

Ἔτσι ἐρχόμαστε στὸ ἑπόμενο ἐρώτημα· ἄραγε πόσο βιώνει, πόσο ζεῖ ὁ 
ἐξαρτημένος τὴν ἴδια του τὴ ζωή;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι οὔτε τὴ βιώνει οὔτε τὴ ζεῖ, διότι ἐν ὅσῳ εἶναι ἐξαρ-
τημένος ὁ χρήστης, ἡ ἀποκλειστικότητα τῆς ζωῆς του εἶναι ἡ οὐσία. Καὶ ἔτσι 
προκύπτει τὸ ἀδιέξοδο ἐρώτημα μὲ σοβαρὴ προβληματολογία, ἀλλὰ χωρὶς 
ἄμεση καὶ προφανῆ λύση· «εἰκοσάχρονος τοξοκομανὴς νεκρός» ἢ «ἰσόβιος 
χρήστης-φυτό»;  Ἕνα σύνθημα σὲ τοῖχο προτείνει· «ἀφοῦ δὲ ζεῖς γιατί δὲν 
αὐτοκτονεῖς;» καὶ ἕνα ἄλλο δηλώνει τὴν ἀπελπισία καὶ τὴν ἀπόγνωση· «καλύ-
τερα ἕνα φρικτὸ τέλος παρὰ μία φρίκη χωρὶς τέλος». Γιατί λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος 
καὶ ἰδιαίτερα ὁ νέος νὰ βυθίζεται μέσα σ’ αὐτὴ τὴ φρίκη, ἡ ὁποία τουλάχιστον 
θεωρητικὰ τοῦ εἶναι γνωστή;

Ἂς ἀκούσουμε τὴν ἀπάντηση μέσα ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση μίας νέας, σὲ 
ἐπιστολή της γιὰ δημοσίευση, ἐξαιτίας τοῦ θανάτου μίας ὁμοιοπαθοῦς φίλης 
της. «Δὲν εἶχα κανένα λόγο, οἰκογενειακὸ ἢ ἄλλο (αὐτὰ ποὺ λένε γιὰ μοναξιές, 
ἀδιέξοδα, χωρισμένους γονεῖς, ἐρωτικὲς ἀπογοητεύσεις κ.λπ.) γιὰ νὰ ἀρχίσω νὰ 
φουμάρω. Ἄρχισα νὰ καπνίζω χασίσι ἀπὸ περιέργεια ...»

Νὰ ἡ πιὸ τυπικὴ καὶ ἡ πιὸ τραγικὴ αἰτία γιὰ τὸ ξεκίνημα τῆς τοξικομανίας 
τῶν νέων. «Ἀπό περιέργεια, γιὰ πλάκα, γιὰ τὴν παρέα, γιὰ μαγκιά, ἀπὸ ἀνία 
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καὶ πλήξη ...», ὥσπου γίνεται συνήθεια καὶ ἐξάρτηση. Οἱ ἴδιες σκέψεις, ἡ περι-
έργεια, θὰ ὁδηγήσουν στὸ πέρασμα ἀπὸ τὰ μαλακὰ στὰ σκληρὰ καὶ ἀπὸ τὰ 
ἁπλᾶ στὰ σύνθετα, ὥσπου ἡ ἡρωίνη ἢ ἡ ὅποια -ἴνη θὰ γίνει ὁ βασανιστικὸς, 
ἀλλὰ ἐπιθυμητὸς ἐφιάλτης, γιὰ ὅση ζωὴ θὰ ἀπομείνει ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση καὶ 
μετά.

Τὸ ἀποτέλεσμα; «Κουρέλια», ποὺ μοναδική τους εὐχαρίστηση, ἡ ἡδονὴ τοῦ 
κενοῦ. Μόνη τους πίστη, τὸ ψέμα γιὰ τὴ μαγεία τοῦ τεχνητοῦ παραδείσου. 
Μόνη τους ὑπόσταση, ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὰ πάντα. Μόνος τους διάλογος, ὁ 
παραληρηματικὸς μονόλογος. Αἰσθήματα, οἱ παραισθήσεις. Γνώση, ἡ θελη-
ματικὴ ἄγνοια. Μόνη τους σκέψη ἡ ἡρεμιστικὴ ἄνοια, μόνη τους ἐξέγερση 
ἡ τοξικὴ διέγερση, μόνο τους ὅπλο ὁ αὐτοαφοπλισμός, μόνη τους πράξη ἡ 
ἀπραξία, μόνη τους σοφία ὁ μηδενισμὸς καὶ ἡ ἀπελπισία. Ἀναζήτηση ἀτο-
μικῆς ἀνεξαρτησίας ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ τους, ποὺ ὁδηγεῖ ἀνεπίστροφα καὶ 
ἀνελέητα στὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή τους ἀπὸ τὸ τσιγαριλίκι, τὸ σκονάκι ἢ τὴ 
σύριγγα. Καὶ ἐπίσης τὸ σπουδαιότερο, ἀπὸ τὶς διαθέσεις καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν 
βρώμικων προμηθευτῶν.

Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς πῶς ἀπὸ περιέργεια καὶ γιὰ πλάκα νέοι ἄνθρωποι, 
ἀκόμη παιδιά, ποὺ τὰ «ἔχουν ὄλα» βουλιάζουν στὸν τρομακτικὸ αὐτὸ φαῦλο 
κύκλο μὲ τὴν ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας ὅτι γνωρίζουν τί τραβᾶνε ὅσοι μπλέ-
κουν μὲ αὐτὰ τὰ πράγματα.

Μία ἄλλη προσέγγιση καὶ ἑρμηνεία ἴσως δίνει τὴν ἀπάντηση καὶ καλύπτει 
τὴν εὐρύτερη εὐθύνη τῆς κοινωνίας. Μιᾶς κοινωνίας στὴν ὁποία ἡ διαφήμι-
ση καὶ ἡ καλυμμένη μὲ προσχήματα προπαγάνδα, ἀντὶ νὰ ἀποτρέπει, ὑπο-
δαυλίζει καὶ ἐκμαυλίζει τὴ φιλομάθεια τῶν νέων πρὸς τοὺς ἀπαγορευμένους 
καρπούς. Μιᾶς κοινωνίας μὲ τὴ νοοτροπία, ποὺ προβάλλει τὴν ἀνάγκη τῆς 
περιφρονημένης μειοψηφίας νὰ γίνει πλειοψηφία, κατὰ τὸ μύθο τῆς ἀλεποῦς 
μὲ τὴν κομμένη οὐρά, γιὰ νὰ γίνεται ὁ μοχλὸς ὥστε τὸ ἐλάττωμα νὰ ἐμφανί-
ζεται ὡς ἀρετὴ ἢ ἔστω κοινὸς τόπος γιὰ τοὺς πολλοὺς καὶ ἔτσι νὰ μὴ σοκάρει.

Πολλὲς ἀκόμη εἶναι οἱ τάσεις πρὸς τὴν ἀναζήτηση τῆς αἰτιολογίας, οἱ 
ὁποῖες μάλιστα θέλουν νὰ διεκδικοῦν τὴν ἀποκλειστικότητα τῆς προσεγγί-
σεως τοῦ ζητήματος. Πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς ἢ παιδαγωγικές. Θὰ 
μπορούσαμε νὰ διαμορφώσουμε ἕνα μικρὸ πλαίσιο καταγραφῆς τους μὲ βα-
σικοὺς ἄξονες τὴ «στέρηση» καὶ τὴν «ἀφθονία».
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Μία στέρηση ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι:
Πνευματικὴ - ἰδεολογική: ἄγονη παιδεία, ἰδεολογικὸ κενό, ἀπογοήτευση 

ἀπὸ ἰδέες, ἀπουσία ἐμπνευστικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου καὶ βιώματος, ἔλλει-
ψη ἐπαφῆς μὲ τὶς πηγὲς τῆς παράδοσης καὶ τῆς γνώσης.

– Οἰκονομική: ἀνέχεια, ἀνεργία, ἀνασφάλεια στὴν ἐπαγγελματικὴ ἀποκα-
τάσταση, ἀπρόσιτες τεχνητὲς ἀνάγκες ...

– Συναισθηματικὴ-ψυχολογική: αὐταρχικό, ἄστοργο ἢ ἀδιάφορο οἰκογε-
νειακὸ περιβάλλον (προβληματικὴ - δυσλειτουργικὴ οἰκογένεια), χωρισμένοι 
ἢ ἀδιάκοπα ἀλληλοϋβριζόμενοι γονεῖς, παιδικά, ἐρωτικὰ ἢ σεξουαλικὰ τραύ-
ματα.

– Κοινωνική: «καταπιεστικὴ κοινωνία», κοινωνικὴ βία, ἔλλειψη ἀνθρωπί-
νων σχέσεων, μοναξιά, ἀνταγωνισμός, ἐκμετάλλευση.

Μία ἀφθονία ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται:
Στὰ μέσα ψυχαγωγίας ποὺ μὲ τὴν ποιότητά τους ὁδηγοῦν πολὺ σύντομα 

στὸν κορεσμό, στὴν ἀνία καὶ τὴν πλήξη.
Στὶς ἐλευθερίες, «ἐλευθεριότητες», χαρὲς καὶ ἀπολαύσεις ἀδιανόητες γιὰ 

συνομηλίκους προηγουμένων γενεῶν ἀλλὰ κοινοῦ τόπου γιὰ τὴ σημερινή. 
Οἱ ἄλλοτε ἀπρόσιτες ἀπολαύσεις στὴν παιδικὴ ἡλικία γίνονται σήμερα προ-
σιτὲς στὴν πρώιμη ἐφηβικὴ ἡλικία (τσιγάρο, ἀλκοόλ, μηχανές, ἐλεύθερη ἔξο-
δος μέχρι ἀργὰ τὴ νύχτα, ἀνεξέλεγκτη εἴσοδος σὲ χώρους ἀπαγορευμένους 
σὲ ἀνηλίκους, ἐλεύθερες σχέσεις), οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν τὴν ἀναζήτηση πιὸ 
ἔντονων καταστάσεων ὅταν μάλιστα αὐτὲς ἔχουν καὶ τὸν πειρασμὸ τοῦ ἀπα-
γορευμένου.

Τὸ καίριο ἐρώτημα εἶναι κατὰ πόσο τὸ ἄτομο χρήστης εἶναι ἐθισμένο στὴν 
ψυχολογία τῆς φυγῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ τὸ ὑπόβαθρο τῆς καταφυγῆς στὰ 
ναρκωτικά. Ἡ ἰδεολογία τῶν φυγῶν καὶ τῶν ψευδαισθήσεων λειτουργεῖ σὲ μία 
ἀμφίδρομη κίνηση σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴ χρήση τῶν ναρκωτικῶν. Ὡς τάση ἀπο-
τελεῖ τὴ βασικὴ αἰτία γιὰ τὴ χρήση τῶν οὐσιῶν, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἡ χρήση 
πολλαπλασιάζει τὴν ἀναζήτηση ψεύτικων διαφυγῶν καὶ ὀνειρικῶν ψευδαι-
σθήσεων.

Τὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς καλλιεργούμενης αὐτῆς ψυχολογίας τῶν 
φυγῶν καὶ τῶν ψευδαισθήσεων πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὰ βασικὰ γνωρίσμα-
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τα τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν προτύπων τῆς ζωῆς ποὺ προβάλλονται καὶ προάγονται 
σήμερα. Ποιά εἶναι τὰ πρότυπα γιὰ τοὺς περισσότερους νέους σήμερα; Ποιά 
στοιχεῖα τονίζονται γιὰ τὴν κοινωνικοποίησή τους;  Ἡ λατρεία τοῦ εὔκολου, 
γρήγορου καὶ ἀνεξάντλητου χρήματος. Ἡ βία στὶς σύγχρονες ἐκφράσεις της. 
Ἡ ὑστερία τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Ἡ ἐμπορευματοποίηση τῶν ἀνθρωπίνων σχέ-
σεων. Ἡ ἀποξένωση. Ἡ μανία τῆς ἐπικράτησης τῶν ἰσχυρῶν ἐπὶ τῶν ἀδυνά-
των.  Ἡ ἀντιπνευματικὴ ἔκπτωση τῆς σύγχρονης ἠθικῆς καὶ ἡ συναισθημα-
τικὴ ἀστάθεια τῆς ἀτομοκεντρικότητας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Σὲ μία περαιτέρω ἀνάλυση τῆς αἰτιολογίας τοῦ φαινομένου τῆς ἐξάρτησης 
θὰ ἦταν σκόπιμο νὰ ἀναλύσουμε κάποια ἐπὶ πλέον χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα 
ὑπεύθυνα γιὰ τὴν κοινωνικοποίηση τῶν νέων σήμερα.

– Κατάρρευση ἀξιῶν. Μία συκοφαντία καὶ ἕνας ἐξευτελισμὸς τῶν θεσμῶν 
καὶ τῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν μὲ ψευδεῖς πληροφορίες ἢ γενίκευση τῶν ἐξαιρέσε-
ων, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴ λειτουργοῦν πλέον οἱ θεσμοὶ ὡς θετικὰ πρότυ-
πα καὶ νὰ ὑπάρχει στὸν νέο ἄνθρωπο ἕνα κλίμα καθολικῆς ἀναξιοπιστίας καὶ 
ἀμφισβήτησης ὅλων τῶν κοινωνικῶν ἐκφράσεων. Συνέπεια αὐτοῦ εἶναι ὅτι ὁ 
νέος δὲν ἔχει νόημα ζωῆς, ἡ ὑπαρξιακή του προοπτικὴ γίνεται ἀνοηματικὴ καὶ 
ἀσυνάρτητη διότι δὲν ἔχει σημεῖο ἀναφορᾶς.

– Καταναλωτισμός.  Ὁ σύγχρονος νέος μεγαλώνει μὲ μία ἀγωγὴ ὑπερκα-
ταναλωτῆ, ἡ ὁποία συνθλίβει τὴν ἀνάγκη νὰ βρεῖ ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του 
καὶ τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο τῆς ζωῆς του. Ἀπὸ τὴ γέννησή του ἡ ἀνάγκη 
αὐτὴ μετατρέπεται σὲ ἱερὴ δίψα γιὰ ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν. Μαθαίνει νὰ 
καλύπτεται στὰ πράγματα καὶ ὄχι νὰ ἀναζητᾶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς προσω-
πικότητάς του.  Ἔχει ὄχι μόνον λησμονήσει τὸ «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνον ζήσεται 
ἄνθρωπος» (Ματθ. 4, 4. Λουκ. 4, 4), ἀλλὰ τὸ περιγελᾶ σὲ μία διαδικασία ποὺ 
κατασκευάζει καταναλωτικοὺς νεοβαρβάρους.

– Διάχυτη ἐπιθετικότητα. Γίνεται ὁ μοναδικὸς τρόπος ἐπιβίωσης ποὺ ὁδη-
γεῖ στὴν πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικὴ παραγνώριση τοῦ ἄλλου. Ἡ ἐπιθετικὴ δια-
φήμιση, τὸ ἐπιθετικὸ marketing, ἡ ἐπιθετικὴ παρουσία σὲ ὅλες τὶς μορφὲς τῆς 
καθημερινῆς ζωῆς δημιουργοῦν στὸν νέο ὄχι τὴν ὑγιῆ ἀγωνιστικότητα, ἀλλὰ 
τὴ λογικὴ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καὶ τῆς βίαιης ἀναμέτρησης σὰν μοναδικὸ καὶ 
ἀναπόφευκτο νόμο ζωῆς. « Ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου».
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– Ἐπιτρεπτικότητα καὶ ἀσυδοσία. Μία γενικευμένη παραβατικότητα ποὺ 
καταργεῖ κάθε σεβασμὸ σὲ νόρμες καὶ κανόνες ἀπαραίτητους γιὰ κάθε μορφὴ 
ὁμαλῆς κοινωνικῆς συμβίωσης. Αὐτὴ ἡ ἀτομιστικὴ ἀντίληψη ποὺ κυριαρχεῖ 
προετοιμάζει ἕναν νέο ποὺ θὰ λειτουργεῖ ὄχι στὴν ἀντίληψη περὶ δικαιωμά-
των καὶ ὑποχρεώσεων ἀλλὰ ἕναν νέο ποὺ θὰ στηρίζεται στὴν πονηρία, τὸ 
θράσος καὶ τὸ βόλεμα, ἀλλὰ καὶ τὴν παρανομία, ὅταν μάλιστα μπορεῖ νὰ ἀπο-
φύγει καὶ τὶς συνέπειες.

– Τέλος, ἡ διάχυτη ἀνασφάλεια.  Ἡ ἀβεβαιότητα ἀπασχόλησης ὡς προο-
πτικὴ ζωῆς δημιουργεῖ βασικὸ παράγοντα ἐξώθησης τῶν νέων σὲ ἀντικοινω-
νικὴ συμπεριφορά, αὐτοκαταστροφικὲς πρακτικὲς καὶ διάλυση τῆς προσωπι-
κότητας καὶ βία.

Κάπως ἔτσι θὰ μποροῦσε νὰ διαζωγραφίσει κανεὶς τὴν αἰτιολογικὴ εὐθύ-
νη μιᾶς κοινωνίας, ποὺ σκέφτεται καὶ λειτουργεῖ μὲ κατηγορίες «πάχυνσης» 
καὶ ἡ ὁποία ἀγνοεῖ καὶ περιφρονεῖ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῶν νέων μελῶν 
της, ὁδηγώντας τους στὴν ἀπανθρωποποίηση, τὴν αὐτοκαταστροφὴ καὶ τὸ 
ἔγκλημα.

Ὅμως κάπου ἐδῶ εἶναι ὥρα νὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ τὶς λύσεις. 
Λύσεις ποὺ θὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὴν ἀπαισιοδοξία καὶ θὰ μᾶς ἐνισχύ-

σουν τὴν ἐλπίδα γιὰ μία καλύτερη συνέχεια. Στὴν ἀναζήτηση τῶν λύσεων θὰ 
ἐμπνεύσουν θετικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ ἐνισχύ-
σουν τὸν καθοριστικὸ ρόλο ποὺ παίζει ἡ ψυχολογία καὶ ἡ διάθεση γιὰ τὴν 
ἀνάκτηση τῆς θέλησης γιὰ ζωή. Τὴν ἀνανέωση τοῦ θάρρους, τῆς ἐλπίδας καὶ 
τῆς ἀγωνιστικότητας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς μέσα στὶς δυσκολίες καὶ 
τὰ προβλήματα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔπαψε νὰ ἀποτελεῖ διαχρονικὰ τὸν σταθερὸ 
συνεκτικὸ θεσμὸ τῆς κοινωνικῆς μας ταυτότητας, ὑπερβαίνοντας κάθε ρα-
τσιστικὴ ἀντίληψη ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται. Ὁ ἐνοριακὸς ναὸς δὲν ἔπα-
ψε οὔτε στιγμὴ νὰ ἀποτελεῖ τὸν τόπο φανέρωσης, δόσης καὶ πρόσληψης τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία προσφέρεται ἀφειδώλευτα σὲ κάθε ἕναν προσω-
πικά, ποὺ ὡς μέλος συμμετέχει στὴν λατρεία καὶ τὴν ἐν γένει ἐκκλησιαστικὴ 
ζωή, μὲ προοπτικὴ καὶ στόχο τὴν ἕνωση τῶν πάντων καὶ τὴν πραγμάτωση 
τῆς «ἐν Χριστῷ κοινωνίας». Τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ προσφέρεται 
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καθημερινὰ πρὸς βρῶσιν καὶ πόσιν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον. Οἱ 
ἅγιοι τοῦ Θεοῦ γίνονται ἀδιάπτωτα ὁ καταλύτης στὴν διεργασία πρὸς τὴν ἐν 
Χριστῷ ἀναγέννηση καὶ τελείωση τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ «καταντήσωμεν οἱ 
πάντες ... εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» 
(Ἐφεσ. 4, 13).

Οἱ ἐξαρτημένοι δὲν παύουν νὰ ἀποτελοῦν γιὰ τὴν Ἐκκλησία μέρος τοῦ 
πληρώματός της. Μάλιστα εἶναι ἐκεῖνα τὰ τέκνα της, ποὺ πρέπει νὰ τοὺς προ-
σφέρει μὲ ἔμφαση καὶ πειθὼ τὴν πρόταση τοῦ ἱδρυτῆ της· «Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11, 
28). Ὡς μητέρα στοργικὴ ἔχει καθῆκον νὰ προστρέξει καὶ νὰ συναντήσει στὴ 
μοναξιὰ καὶ τὴν ἀπομόνωσή τους, ὅσους αὐτοκαταδικάστηκαν μὲ τὶς λάθος 
ἐπιλογές τους, καὶ ὅπως ὁ σπλαχνικὸς πατέρας τῆς παραβολῆς νὰ τοὺς ἀπο-
καταστήσει στὴν πρώτη τους θέση καὶ τιμή.

Ἡ  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία μὲ τὴν πνευματικότητα τῆς παραδόσεώς της καὶ 
τὴ δύναμη τῆς μυστηριακῆς ζωῆς προσφέρει καὶ σήμερα τὴν καλύτερη δυ-
νατότητα στοὺς ἐξαρτημένους νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὰ βασανιστικὰ δεσμὰ 
τῶν οὐσιῶν, ποὺ τοὺς κρατοῦν δέσμιους καὶ τοὺς καταστρέφουν.

Ἡ εὐθύνη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἀνατίθεται στὴν ποιμαντικὴ δράση τῆς 
Ἐκκλησίας, ποὺ δραστηριοποιεῖται σὲ ἐνοριακὸ πλαίσιο καὶ ἔχει στόχο τὴ 
σωτηρία ὅλων τῶν πιστῶν. Τὸ μεγαλύτερο μερίδιο φροντίδας τοῦ ποιμαντι-
κοῦ ἔργου, γιὰ τὴ συμβολή του στὴ λύση τοῦ προβλήματος τῶν ἐξαρτήσεων 
πρέπει νὰ καλύπτει τὴν πρόληψή του. Ἡ πρόληψη λειτουργεῖ ὡς μηχανισμὸς 
ἐξάλειψης τῶν αἰτίων ποὺ ὁδηγοῦν τοὺς νέους στὴ χρήση τῶν ναρκωτικῶν.

Τὰ προγράμματα πρόληψης, ποὺ θὰ ἀναπτυχθοῦν κατὰ τὴν ποιμαντικὴ 
δράση στὴν ἐνορία, θὰ πρέπει νὰ καλύπτουν τὰ προβλήματα δυσλειτουργίας 
τῆς κοινωνίας. Δηλαδὴ τῆς οἰκογένειας, τοῦ σχολείου ὡς φορέα ἀγωγῆς καὶ 
ἐκπαίδευσης, τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν στὸ νὰ μεταδώσουν ἀληθινὰ μηνύμα-
τα ζωῆς πρὸς τὰ μέλη της.  Ἡ παρουσίαση καὶ ἡ προβολὴ θετικῶν προτύπων 
πρὸς τοὺς νέους μέσα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τὴ σύγχρονη 
ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ πρέπει νὰ δημιουργεῖ προϋποθέσεις γιὰ ἐνεργὸ συμμε-
τοχὴ τῶν νέων στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ προσφερόμενα μηνύματα πρέπει 
νὰ εἶναι ἀπαλλαγμένα ἀπὸ κάθε ἁπλοϊκὴ ἢ δογματικὴ ἀντιμετώπιση τῆς χρή-
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σης τῶν οὐσιῶν. Μὲ καθαρὸ καὶ ρεαλιστικὸ τρόπο νὰ διερμηνεύουν τὴ σύγ-
χρονη κοινωνικὴ εἰκόνα προσφέροντας μὲ ἑλκυστικὸ τρόπο τὴν ἐναλλακτικὴ 
πρόταση γιὰ τὴν ἀνόρθωσή της.

Σημαντικὸ ρόλο στὴν ὑπόθεση αὐτὴ διαδραματίζει στὴν ἐνορία ἡ παρου-
σία ἑνὸς πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναλάβει μέσῳ τοῦ μυστηρίου τῆς μετα-
νοίας τὴν ἀναγέννηση τῶν πιστῶν. Ἡ ἐξομολόγηση ὡς λυτρωτικὸς ποιμα-
ντικὸς διάλογος θὰ ἀποκαταστήσει τὴν διαταραγμένη ἰσορροπία στὸν ἐσω-
τερικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος καὶ μὲ τὴ σωστὴ καθοδήγηση θὰ ἀπο-
κτήσει νόημα καὶ προοπτικὴ γιὰ τὴ ζωή. Ἡ ποιμαντικὴ δράση σὲ προσωπικὸ ἢ 
συλλογικὸ ἐνοριακὸ ἐπίπεδο πρέπει νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἑλκύει τοὺς ἀνθρώπους 
στὴν ὀντολογικὴ σχέση τους μὲ τὴν ἐνοριακὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Διότι ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος θὰ γνωρίσει τὴν πραγματικὴ κοινωνία καὶ κοινωνι-
κότητα. Ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος τοῦ σήμερα θὰ μπορέσει νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν ὀμορ-
φιὰ τῆς ζωῆς ὡς περιεχόμενο ἀδελφικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ.  Ἐκεῖ θὰ μπορέσει 
νὰ ἀνατρέψει τὴν λογικὴ τῆς φθορᾶς καὶ νὰ βιώσει τὴν προοπτική τῆς αἰώ-
νιας βασιλείας.  Ἐκεῖ θὰ μάθει τί σημαίνει ἰσορροπία μεταξὺ πνεύματος καὶ 
ὕλης.  Ἐκεῖ θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι δὲν χρειάζεται ὡς δεκανίκι καμία οὐσία γιὰ νὰ 
ἔχει ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ ζωή.  Ἐκεῖ θὰ ἀνακαλύψει τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς 
καὶ δὲν θὰ ἐπιθυμεῖ τὴ φυγὴ ἀπὸ τὴν ἀντιμετώπισή της.  Ὁ ἐλαφρὺς ζυγὸς τοῦ 
Χριστοῦ θὰ τὸν πλημμυρίσει μὲ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος, ποὺ θὰ καλύ-
ψουν κάθε του ἀναζήτηση. Θὰ διαπιστώσει ὅτι ἄρνηση τῆς ὑποταγῆς στὴν 
ὅποια καταστροφικὴ ἐξάρτηση γίνεται κατάφαση στὴν λυτρωτικὴ ἐξάρτηση 
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τέλεια ἐλευθερία. Ἡ δική του συμμετοχὴ θὰ εἶναι ἡ ἀνάθεση 
τοῦ ἑαυτοῦ του, ὄχι στὰ χέρια τῆς ἀνισόρροπης αὐτοκαταστροφῆς, ἀλλὰ στὰ 
στιβαρὰ ἀγαπητικὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ. Τῆς προσωπικῆς του λύτρωσης καὶ 
σωτηρίας.
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Μιλτιάδης Βάντσος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η χρΗσιμοποιΗσΗ χΗμικών προϊοντών. 
ΘεώρΗσΗ οικολογικΗσ ΗΘικΗσ1.

1.  Εἰσαγωγὴ

Oἄνθρωπος δὲν χρησιμοποιεῖ ἁπλῶς τὶς χημικὲς οὐσίες ποὺ βρίσκει στὴ 
φύση, ἀλλὰ τὶς ἐπεξεργάζεται, τὶς τροποποιεῖ, συνθέτει νέες καὶ βρίσκει 

διαρκῶς τρόπους νὰ τὶς ἐντάσσει δημιουργικὰ σὲ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ πραγ-
μάτων, ποὺ ἀφοροῦν στὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων του.  
Ἡ ἐντυπωσιακὴ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας στὸν τομέα αὐτὸ 
εἶναι ὠφέλιμη γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, καθὼς συμβάλλει σημαντικὰ στὴ βελ-
τίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ταυτόχρονα ὅμως ἡ χρησιμοποίη-
ση χημικῶν οὐσιῶν ἐπιβαρύνει σημαντικά τὸ περιβάλλον, γεγονὸς ποὺ ἔχει 
ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου.  Ἐνδεικτικὰ ἀναφερόμαστε 
στὰ καυσαέρια τῶν αὐτοκινήτων καὶ γενικά τῶν μηχανῶν ἐσωτερικῆς καύσης 
ποὺ μολύνουν τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε, καθὼς καὶ στὰ βιομηχανικὰ ἀπό-
βλητα καὶ παρασιτοκτόνα ποὺ μολύνουν τὴ γῆ καὶ τὸν ὑδροφόρο ὁρίζοντα, 
ἑπομένως καὶ τὴν τροφὴ ποὺ τρῶμε καὶ τὸ νερὸ ποὺ πίνουμε. Σημαντικὲς χη-

  1. Πρόκειται γιὰ ἐπεξεργασμένη μορφὴ τῆς εἰσήγησής μου μὲ θέμα «The use of chemical 
substances from an ethical point of view», στὸ Διεθνὲς Workshop «Risk Assessment and 
Human Exposure to Hazardous Materials» ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Ἱστο-
λογίας - Ἐμβρυολογίας καὶ Ἀνθρωπολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. σὲ συνερ-
γασία μὲ τὴ Διεθνὴ Ἐπιστημονικὴ Ἑταιρεία MEDICHEM στὶς 21-24 Ὀκτωβρίου 2009 
στὸ Ἀμφιθέατρο τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Α.Π.Θ. Τὸ κείμενο τῆς εἰσήγησης δη-
μοσιεύθηκε στὰ πρακτικά του συμποσίου. Βλ. Medichem International Workshop «Risk 
Assessment and Human Exposure to Hazardous Materials», Thessaloniki 2011, σσ. 151-
155.
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μικὲς οὐσίες ποὺ βλάπτουν σοβαρὰ τὴν ὑγεία εἶναι οἱ διοξίνες καὶ τὰ βαρέα 
μέταλλα, ὅπως εἶναι ὁ μόλυβδος, ὁ ὑδράργυρος, τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ κάδμιο, 
ἀφοῦ προκαλοῦν, μεταξὺ ἄλλων, διάφορες μορφὲς καρκίνου. Ὑπολογίζεται 
ὅτι στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἀσθενειῶν παγκοσμίως ὀφείλε-
ται σὲ περιβαλλοντικοὺς παράγοντες. Δὲν ἀναφερόμαστε ἐκτενέστερα στὶς 
μορφὲς μόλυνσης τοῦ περιβάλλοντος καὶ βλάβης τῆς ὑγείας ἀπὸ τὴ χρήση 
χημικῶν, καθὼς ἐκτιμοῦμε ὅτι αὐτὲς εἶναι γενικὰ γνωστὲς καὶ δὲν τίθενται σὲ 
ἀμφισβήτηση2. Θὰ ἐξετάσουμε στὴ συνέχεια α) τὴ σύγχρονη ἀντιμετώπιση 
τοῦ προβλήματος, β) τὰ ἠθικὰ διλήμματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ χρήση χη-
μικῶν οὐσιῶν καὶ γ) τὴν προσέγγιση τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἠθικῆς.

2.  Σύγχρονη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος

Ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νὰ συνεχίζει νὰ ἀπολαμβάνει τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴ χρήση 
χημικῶν προϊόντων, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν παραιτεῖται ἀπ᾽ αὐτή, ἀλλὰ προσπαθεῖ 
μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἐπιστήμης νὰ περιορίσει κατὰ τὸ δυνατὸν τὶς ἀρνητικὲς 
συνέπειες. Οἱ ἐπιστήμονες μελετοῦν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς χρήσης τῶν χημικῶν 
στὸ περιβάλλον καὶ στὸν ἄνθρωπο θέτoντας συγκεκριμένες προδιαγραφὲς 
καὶ ἀκριβῆ ὅρια, ἔτσι ὥστε ὁ χρήστης τοῦ χημικοῦ προϊόντος νὰ γνωρίζει 
πότε οἱ συνέπειες εἶναι ἀμελητέες, ἀνεκτές, βλαβερὲς ἢ πολὺ ἐπικίνδυνες. Μὲ 
βάση τὰ ὅρια αὐτὰ διάφορα κράτη καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἐκδίδουν ὁδηγίες 
καὶ θεσπίζουν νόμους ποὺ διασφαλίζουν τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἀσφαλὴ παρα-
γωγή, μεταφορὰ καὶ χρησιμοποίηση χημικῶν προϊόντων. Σήμερα ἐξάλλου τὰ 
περισσότερα κράτη ἀσκοῦν περιβαλλοντικὲς πολιτικὲς ποὺ δὲν περιορίζονται 
μόνο στὴν ἀπειλὴ αὐστηρῶν ποινῶν, ἀλλὰ περιλαμβάνουν καὶ οἰκονομικὰ 
κίνητρα γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις ἐκεῖνες ποὺ ἐπιδεικνύουν ὑψηλὴ περιβαλλοντικὴ 
συνείδηση. 

Ἡ προσέγγιση αὐτὴ εἶναι ἀδιαμφισβήτητα στὴ σωστὴ κατεύθυνση, καθὼς 
ἔτσι μειώνονται σημαντικὰ οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴ χρήση χημικῶν. Παρ’ ὅλα 

  2. ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΣΗ, Περιβαλλοντικὲς τοξικὲς οὐσίες. Ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον, στὴ ζωϊκὴ 
παραγωγὴ καὶ στὸν ἄνθρωπο, σέ: ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕ (ἔκδ.), Θεός, κτίση, ἄνθρωπος, 
Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 353-366.
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αὐτὰ ἡ ἀντιμετώπιση αὐτὴ κρίνεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἀνεπαρκής, γιὰ τοὺς 
ἑξῆς λόγους: α) Τὸ περιβάλλον ἔχει ἤδη ρυπανθεῖ σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ δὲν 
ἐπαρκεῖ πλέον ἡ περιστολὴ βασικῶν μορφῶν ρύπανσης, ἀλλὰ ἀπαιτοῦνται 
δραστικότερα μέτρα. β) Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνο-
νται εἶναι ἀποσπασματικὰ καὶ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ ἡ ρύπανση τοῦ περι-
βάλλοντος εἶναι παγκόσμια3. γ) Ἡ ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νὰ διαγνώσει πάντοτε 
ἔγκαιρα καὶ μὲ ἀκρίβεια τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τῆς χρήσης χημικῶν.  Ἔτσι 
δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ πληροφορούμαστε ὅτι χημικὰ προϊόντα ποὺ χρη-
σιμοποιήθηκαν εὐρύτατα ἐπὶ δεκαετίες ἀποσύρονται ἀπὸ τὴν κυκλοφορία, 
ἐπειδὴ ἀποδείχθηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων ρυπογόνα καὶ ἰδιαιτέρως ἐπιβλαβῆ γιὰ 
τὴν ὑγεία.

Ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ μομφὴ γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς 
σύγχρονης ἐπιστήμης, καθὼς εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ ἀποδειχθεῖ ἔγκαι-
ρα ἡ σύνδεση μιᾶς νέας χημικῆς οὐσίας μὲ τὴν πρόκληση ἀσθενειῶν4. Αὐτὸ 
ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι πολλὲς χημικὲς οὐσίες συσσωρεύονται σταδιακὰ 
στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ χωρὶς ἀρχικὰ νὰ φαίνεται ὅτι τὸν βλάπτουν, μετὰ 
ὅμως τὴν παρέλευση ἐτῶν ἢ καὶ δεκαετιῶν ἀποδεικνύεται ὅτι ἀποτελοῦν αἰτία 
δημιουργίας ἀσθενειῶν, ὅπως λ.χ. καρκίνου. Δυσκολίες ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ 
ὡς πρὸς τὴ μέθοδο ἐλέγχου τῶν συνεπειῶν τῆς χρήσης μιᾶς χημικῆς οὐσίας. 
Ἡ πειραματικὴ ἔκθεση ζώων στὴ συγκεκριμένη οὐσία εἶναι ἀσφαλῶς πολύτι-
μη γιὰ τὴν ἔρευνα, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ μᾶς δώσει ἀδιαμφισβήτητα ἀποτελέ-
σματα, καθὼς ὁ ἄνθρωπος διαφέρει βιοχημικὰ ἀπὸ τὰ ζῶα, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος 
ἔκθεσης ἀνθρώπου καὶ ζώων εἶναι συχνὰ διαφορετικός.  Ἡ ἔκθεση ἀνθρώπων 
σὲ μικρὲς δόσεις μιᾶς χημικῆς οὐσίας εἶναι ἀσφαλὴς ὡς πρὸς τὰ συμπεράσμα-
τά της, ἐφόσον γίνει σὲ βάθος χρόνου, ἐγείρει ὅμως ἠθικὰ διλήμματα, ἐὰν καὶ 
ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις εἶναι σωστὸ νὰ συμμετέχουν ἄνθρωποι σὲ τέτοιες 
ἔρευνες θέτοντας σὲ σοβαρὸ κίνδυνο τὴν ὑγεία τους. Οἱ δὲ ἐπιδημιολογικὲς 
μελέτες ποὺ συγκρίνουν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἔκθεσης σὲ μιὰ χημικὴ οὐσία στὸν 

  3. FRANz JoSepH DReyHAUpT, «emissionen», σέ: Lexikon der Bioethik, τόμ. 1, Gütersloh 
2000, σσ. 563-564.

  4. Τὸ ἴδιο δύσκολο εἶναι συχνὰ νὰ γνωρίζει κανεὶς τὶς περιβαλλοντικὲς συνέπειες μιᾶς νέας 
χημικῆς οὐσίας ποὺ εἰσέρχεται στὸ περιβάλλον καὶ ἀλληλεπιδρᾶ σ’ αὐτό. 
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πληθυσμὸ διαφορετικῶν περιοχῶν δίνουν ἀσφαλῆ συμπεράσματα, συχνὰ 
ὅμως ὅταν εἶναι ἤδη πολὺ ἀργὰ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν κατοίκων μιᾶς περιοχῆς5.

3.  Ἠθικὴ προσέγγιση

Ἡ προστασία ἑπομένως τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ διασφάλιση τῆς δημόσι-
ας ὑγείας ἐπιβάλλουν τὴ μακροχρόνια ἔρευνα στὰ νέα χημικὰ προϊόντα καὶ 
τὴν ἀπόσυρση ὅλων ὅσων ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἐπιβλαβῆ. Ἡ ἄποψη 
αὐτὴ διατυπώνεται στὴν ἠθικὴ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς προφύλαξης (precautionary 
principle), σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «if an action or policy might cause severe 
or irreversible harm to the public or to the environment, in the absence of a 
scientific consensus that harm would not ensue, the burden of proof falls on 
those who would advocate taking the action»6.  Ἐνῶ δηλ. ἡ συνήθης πρακτικὴ 
εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖται ἕνα χημικὸ προϊὸν μέχρι νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ἐπι-
κίνδυνο, ἡ ἀρχὴ τῆς προφύλαξης ἀντιστρέφει τὰ πράγματα καὶ ζητεῖ τὴν ἀπό-
δειξη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ προϊόντος προκειμένου νὰ τεθεῖ σὲ κυκλοφορία7.  
Ἡ θεώρηση αὐτὴ εἶναι κατὰ τὴν ἄποψή μας ἠθικὰ σωστή, προσκρούει ὅμως 
συχνὰ στὴν ἀπροθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ περιμένει ἕνα μεγάλο χρονικὸ διά-
στημα προκειμένου νὰ χρησιμοποιήσει κάτι ποὺ μόλις ἔχει δημιουργήσει καὶ 
θεωρεῖ ὠφέλιμο.  Ἡ ἀπόσυρση ἐξάλλου τῶν ἐπιβλαβῶν χημικῶν οὐσιῶν θε-
ωρεῖται ὡς μὴ ρεαλιστικὴ προοπτική, ἀφοῦ θὰ εἶχε σημαντικὲς οἰκονομικὲς 
ἐπιπτώσεις καὶ θὰ ἄλλαζε δραστικὰ τὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ ἐργασία.

  5. peTeR WeNz, «environmental health», σέ: Encyclopedia of Bioethics, τόμ. 3, 3. ἔκδ. 2003, 
σ. 777.

  6. C. RAFFeNSpeRGeR  J. TICkNeR (ἔκδ.), Protecting Public Health and the Environment: 
Implementing the Precautionary Principle, Washington 1999. STepHeN GARDINGeR, «A 
Core precautionary principle», σέ: The Journal of Political Philosophy, 14, 1 (2006) 33-60. 
INDUR m. GoklANy, The precautionary principle: a critical appraisal of environmental risk 
assessment, Washighton 2001. elIHU D. RICHTeR – RICHARD lASTeR, «The precautionary 
principle, epidemiology and the ethics of Delay», σέ: International Journal of Occupational 
Medicine and Environmental Health, 17, 1 (2004) 9-16.

  7. BeRNARD WeISS, «ethics Assessment as an Adjunct to Risk Assessment in the evaluation 
of Developmental Neurotoxicants», σέ: Enviromental Health Perspectives 109, 6 (2001) 
908.
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Ἡ ἀναζήτηση ἰσορροπίας ἀνάμεσα στὴν ἐπιθυμία νὰ συνεχίσουμε νὰ 
ἀντλοῦμε ὀφέλη ἀπὸ τὴ χρήση χημικῶν καὶ τῆς ἀνάγκης νὰ προστατεύσου-
με τὸ περιβάλλον καὶ τὴν ὑγεία ὁδηγεῖ στὴ γνωστὴ ἀξιολόγηση ποὺ συνε-
κτιμᾶ καὶ σταθμίζει τὰ ὀφέλη καὶ τὶς προβλεπόμενες συνέπειες (benefit - cost 
analysis). Ὁ ἄνθρωπος ἔχει στὴ φύση του τὴ δημιουργικὴ ἱκανότητα νὰ παρά-
γει πράγματα ποὺ καλύπτουν τὶς ἀνάγκες του, ταυτόχρονα ὅμως χαρακτηρί-
ζεται ἀπὸ τὴ λογική, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ καὶ ἀναλογίζεται τὶς συνέπειες τῶν 
πράξεών του καὶ ἀπὸ τὴν ἐλευθερία, μὲ τὴν ὁποία εἶναι σὲ θέση νὰ ἐπιλέγει 
τί καὶ πὼς χρησιμοποιεῖ στὴ ζωή του. Ἡ παρασκευὴ λοιπὸν καὶ ἡ χρήση χη-
μικῶν προϊόντων μπορεῖ νὰ κριθεῖ κατὰ περίπτωση σύμφωνα μὲ τὴν ἀξιολό-
γηση τοῦ ὀφέλους καὶ τῆς βλάβης ποὺ προκαλεῖ. Εἶναι εὔκολα ἀντιληπτὸ ὅτι 
ἡ παρασκευὴ χημικῶν σκευασμάτων πρὸς καταπολέμηση καρκινικῶν κυττά-
ρων κατὰ τὴ χημειοθεραπεία εἶναι ἠθικὰ ἐπαινετή, ἐνῶ ἡ παρασκευὴ χημικῶν 
ὅπλων ποὺ μποροῦν νὰ σπείρουν τὸν ὄλεθρο ἠθικὰ ἀπορριπτέα, καθὼς στὴν 
πρώτη περίπτωση ὑπερισχύει σαφῶς τὸ ὄφελος, ἐνῶ στὴ δεύτερη οἱ πιθανὲς 
ἀρνητικὲς συνέπειες. Βέβαια ἡ ἀξιολόγηση τῶν συνεπειῶν τῆς χρήσης χη-
μικῶν δὲν εἶναι κατὰ κανόνα τόσο εὔκολη ὅσο στὰ παραπάνω παραδείγματα, 
τὸ κριτήριο ὅμως ἀξιολόγησης εἶναι σαφὲς καὶ ἱκανὸ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἀνα-
ζητήσουμε τὴν ἐνδεδειγμένη κάθε φορὰ λύση8.

Ἡ παραπάνω θεώρηση εἶναι ἀδιαμφισβήτητα λογική, δύσκολα ὅμως μπο-
ρεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ μὲ ἐπιτυχία στὴν περίπτωση τῆς χρήσης χημικῶν γιὰ τοὺς 
ἀκόλουθους λόγους. Πρῶτον, γιατί ἡ ἀξιολόγηση τοῦ ὄφελους καὶ τῆς ζημί-
ας προϋποθέτει συγκρίσιμα μεγέθη. Στὸν οἰκονομικὸ τομέα μπορεῖ κανεὶς νὰ 
ἀξιο λογήσει ἀξιόπιστα τὰ κέρδη καὶ τὶς ζημιές, καθὼς ὑπολογίζει μὲ ἕνα νόμι-
σμα, ὅπως λ.χ. τὸ εὐρώ. Στὴν περίπτωση μας ὅμως, ἐνῶ τὸ ὄφελος εἶναι συνή-
θως μετρήσιμο, ἡ ζημιὰ ἀπὸ τὴ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος καὶ οἱ συνέπειές 
της στὸ οἰκοσύστημα καὶ στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου δὲν μποροῦν νὰ ἐκτιμη-
θοῦν ἀναλόγως, καθὼς μάλιστα δὲν ἀφοροῦν μόνο στὸ σύγχρονο ἄνθρω-
πο ἀλλὰ καὶ στὶς ἑπόμενες γενεές. Δεύτερον, γιατί ἡ γνώση τοῦ ὄφελους καὶ 

  8. Περισσότερα γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ στὴ συνάφεια μιᾶς οἰκολογικῆς ἠθικῆς βλ. kARINe Ny
BoRG, The ethics and politics of environmental cost-benefit analysis, london 2012. RICH
ARD ReVeSz, «environmental Regulation, Cost-Benefit Analysis, and the Discounting of 
Human lives», σέ: Columbia Law Review 99, 4 (1999) 941-1017.
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τῆς ζημίας εἶναι ἀνομοιομερής.  Ἐνῶ συνήθως ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει καλά τα 
ὀφέλη, τὰ ὁποῖα εἶναι συνήθως ἄμεσα καὶ ἑλκύεται ἀπ’ αὐτά, δὲν εἶναι κατὰ 
κανόνα σὲ θέση νὰ γνωρίζει ἐξίσου καλὰ τὶς μελλοντικὲς συνέπειες καὶ νὰ 
ἀξιολογήσει ἐκ τῶν προτέρων τὶς ζημίες.  Ἡ χρήση π.χ. ἑνὸς παρασιτοκτόνου 
μὲ νέα χημικὴ σύσταση μπορεῖ νὰ αὐξήσει τὴν παραγωγὴ ἑνὸς συγκεκριμένου 
καρποῦ στὸ ποσοστὸ ποὺ ὑπολογίζει κανείς, δύσκολα ὅμως μπορεῖ κανεὶς 
ἀντίστοιχα νὰ ὑπολογίσει τὶς τυχὸν συνέπειες αὐτοῦ τοῦ χημικοῦ προϊόντος 
στὸ περιβάλλον καὶ στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, καθώς, ὅπως ἤδη ἐλέχθη, κά-
ποιες ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις μπορεῖ νὰ ἐμφανιστοῦν μετὰ ἀπὸ εἴκοσι χρόνια. Τρί-
τον, γιατί τὰ ὑπὸ ἀξιολόγηση ὀφέλη καὶ οἱ ὑπὸ ἀξιολόγηση ζημίες καλύπτουν 
πολλοὺς καὶ διαφορετικοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, ὥστε 
δύσκολα μποροῦν νὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ κάποιον, ποὺ θὰ εἶναι ἐξίσου εἰδικὸς 
σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τομεῖς.  Ἡ ἀξιολόγηση, ποὺ εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως ὑπο-
κειμενική, ἐπηρεάζεται σαφῶς ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία τοῦ ἀξιολογητῆ. Εἶναι 
ἀναμενόμενο ὅτι π.χ. ἕνας οἰκονομολόγος, ἕνας περιβαλλοντολόγος καὶ ἕνας 
ἰατρὸς δὲν ἀξιολογοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὰ ἐπιμέρους ὀφέλη καὶ τὶς ζημίες.

Στὸν ἠθικὸ προβληματισμὸ ἀναφορικὰ μὲ τὴ χρήση χημικῶν οὐσιῶν ὑπει-
σέρχεται ἀκόμη μιὰ σειρὰ διαφορετικῶν παραμέτρων ποὺ πρέπει νὰ συνε-
κτιμηθοῦν. Ἀναφερόμαστε ἐνδεικτικὰ σὲ μερικὲς ἀπ’ αὐτές. Ἰδιαίτερα σημα-
ντικὸ εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα ποιὸς παράγει τὸ χημικὸ προϊόν, ποιὸς ὠφελεῖται 
ἀπ’ αὐτὸ καὶ ποιὸς ὑφίσταται τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες. Δὲν χρειάζεται κὰν νὰ 
ἐπιχειρηματολογήσει κανεὶς ὅτι εἶναι ἄδικο νὰ παράγει κάποιος ἕνα προϊόν, 
νὰ κερδίζει ὁ ἴδιος ἀπ’ αὐτό, ἀλλὰ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες νὰ τὶς ὑφίστανται 
ἄλλοι. Ἡ διαφοροποίηση ὡς πρὸς τὰ ὀφέλη καὶ τὶς ζημίες μπορεῖ νὰ λάβει 
πολλὲς μορφές. Σὲ μιὰ περίπτωση μπορεῖ ἡ χρήση χημικῶν νὰ εἶναι ἰδιαίτερα 
ὠφέλιμη γιὰ ἕνα ἔθνος ἢ μιὰ κατηγορία ἀνθρώπων ἀλλὰ νὰ εἶναι ἐπιβλαβὴς 
γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἀντίστροφα, ἕνα χημικὸ ἐργοστάσιο μπορεῖ νὰ παρά-
γει προϊόντα ποὺ εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλὰ ταυτόχρονα νὰ 
ἐπιβαρύνει δραματικὰ τὸν περιβάλλοντα τόπο καὶ τὴν ὑγεία αὐτῶν ποὺ ζοῦν 
ἐκεῖ. Μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι τὶς συνέπειες τῆς ρύπανσης τοῦ περιβάλλοντος 
ὑφίστανται δυσανάλογα τόσο οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ μειονότητες σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο 
ὅσο καὶ φτωχὲς χῶρες σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Γι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἐπιστήμο-
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νες κάνουν λόγο στὴ συνάφεια αὐτὴ γιὰ «περιβαλλοντικὸ ρατσισμό»9. Σημα-
ντικὸ θέμα γιὰ τὴν ἠθικὴ εἶναι ἐπίσης ἡ ἐνημέρωση αὐτῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν 
χημικὰ προϊόντα γιὰ τοὺς κινδύνους στοὺς ὁποίους ἐκτίθενται καὶ γιὰ τὶς πι-
θανὲς συνέπειες γιὰ τὴν ὑγεία τους. Ἠθικὰ μποροῦν ἀκόμα νὰ ἀξιολογηθοῦν 
οἱ προτεραιότητες ποὺ δίνονται στὴν ἔρευνα καὶ παραγωγὴ χημικῶν προϊό-
ντων, καθὼς μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν στὴν οὐσιαστικὴ βελτίωση τῆς ποιότητας 
ζωῆς φτωχῶν ἀνθρώπων σὲ ὑπὸ ἀνάπτυξη περιοχὲς τοῦ πλανήτη, ἢ τὴ θερα-
πεία μεμονωμένων ἀνθρώπων ποὺ πάσχουν ἀπὸ μιὰ ἰδιαίτερα σπάνια ἀσθέ-
νεια, μποροῦν ὅμως νὰ ἀφοροῦν καὶ σὲ αἰσθητικοῦ χαρακτήρα ἐπεμβάσεις 
στὴ ζωὴ προθύμων νὰ δαπανήσουν μεγάλα ποσὰ πλουσίων10.

4.  Ἡ προσέγγιση τῆς ὀρθόδοξης ἠθικῆς

Ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν διδασκαλία γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, 
στὴν ὁποία ἐντάσσεται καὶ ἡ χρήση χημικῶν προϊόντων ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ 
στὴ μελέτη αὐτή. Ἂν καὶ ἡ κάθε μία ἔχει τὴ δική της θεώρηση, γενικὰ οἱ θρη-
σκεῖες συγκλίνουν στὴ διδασκαλία ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὁ ὁποῖος δημιούργησε 
τὸν κόσμο, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὡς δημιούργημα καὶ ὁ ἴδιος του Θεοῦ, ὀφείλει 
νὰ σέβεται τὸν κόσμο καὶ νὰ φροντίζει γιὰ τὴν ἀκεραιότητά του11.  Ἡ ὀρθόδο-
ξη ἠθικὴ ἔχει ἀσχοληθεῖ ἐπισταμένως μὲ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος 
καὶ μὲ τὶς συνέπειες τῆς σύγχρονης οἰκολογικῆς κρίσης. Στὴ συνάφεια αὐτὴ 
περιοριζόμαστε νὰ παρουσιάσουμε ἐν συντομία κάποια θεμελιώδη σημεῖα τῆς 
ἐν λόγω διδασκαλίας.

  9. RyAN HolIFIelD, «Defining environmental justice and environmental racism», σέ: Urban 
Geography, 22, 1 (2001) 78-90. DICk RUSSell, “environmental Racism”, σέ: Amicus 
Journal 11, 2 (1989) 22-32. mARy NoRTHRIDGe, «Comment: environmental Racism and 
public Health», σέ: American Journal of Public Health 87, 5 (1997) 730-732.

10. JoACHIm SCHUmmeR, “ethics of Chemical Synthesis”, σέ: HYLE - International Journal for 
Philosophy of Chemistry, 7,2 (2001) 114-115.

11. Γιὰ μιὰ συνοπτικὴ παρουσίαση τῆς διδασκαλίας τῶν μεγάλων θρησκειῶν γιὰ τὴν προσ-
τασία τοῦ περιβάλλοντος βλ. mICHAel pye  CHRISTopH kleINe  mATTHIAS DeCH, 
“Ökologie und Religionen: eine religionswissenschaftliche Darstellung”, σέ: Marburg 
Journal of Religion, 2, 1 (1997), http://www.uni-marburg.de/fb03/ivk/mjr/pdfs/1997/
articles/pye-kleine-dech1997.pdf.
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Πρῶτον, ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν κόσμο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, στὸν ὁποῖον 
ἀνέθεσε τὴ διαχείρισή του. Σύμφωνα μὲ τὴν πατερικὴ διδασκαλία, τὸ «κατ’ 
εἰκόνα» τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, στὴν κυ-
ριότητά του στὸν κόσμο12. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως δὲν εἶναι ἰδιοκτήτης τοῦ κό-
σμου, γιὰ νὰ τὸν διαχειρίζεται κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀλλὰ οἰκονόμος καὶ διαχειρι-
στής, ὁ ὁποῖος ἀποδίδει λόγο στὸ Θεὸ γιὰ τὴ χρήση του. Δεύτερον, ἡ αἰτία τῆς 
διατάραξης τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ περιβάλλον βρίσκεται στὴν ἀπο-
μάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεό, δηλ. στὴν ἁμαρτία. Ἡ ὑπερεκμετάλ-
λευση καὶ ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος ὀφείλεται στὸ ὑλιστικὸ φρόνημα 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν παράλληλη ὑποτίμηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς.  Ἐνῶ 
ὁ ἄνθρωπος ὡς ψυχοσωματικὸ ὃν ἔχει ὑλικὲς καὶ πνευματικὲς ἀνάγκες, συ-
νήθως φροντίζει ὑπέρμετρα γιὰ τὶς πρῶτες καὶ παραμελεῖ τὶς δεύτερες. Ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ταυτίζει τὴν εὐτυχία καὶ ἐπιτυχία στὴ ζωὴ μὲ τὴ μέγιστη δυνατὴ 
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, τὸν πλοῦτο καὶ τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις, ὁδηγεῖται στὴν 
ἀπληστία, ὑπερεκμεταλλεύεται καὶ καταστρέφει τὸ περιβάλλον, ἀδιαφορώ-
ντας γιὰ τὶς συνέπειες τῶν πράξεών του γιὰ τὸ συνάνθρωπό του.  Ὅταν ὁ 
πρωταρχικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους, εἶναι ἑπόμενο νὰ 
ὑποχωροῦν οἱ ἠθικοὶ ἐνδοιασμοὶ γιὰ τὶς συνέπειες τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων 
στὸ περιβάλλον καὶ στὴν ὑγεία τοῦ συνανθρώπου. Καὶ τρίτον, ὅλες οἱ σύγ-
χρονες λύσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, ὅπως ὁ 
περιορισμὸς τῶν χημικῶν προϊόντων ποὺ ἐπιβαρύνουν τὸ περιβάλλον καὶ τὴν 
ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀντικατάστασή τους μὲ νέα, φιλικότερα πρὸς τὸ 
περιβάλλον προϊόντα εἶναι ἀναμφισβήτητα θετικὲς καὶ εὐπρόσδεκτες, ὅμως 
ὁ σεβασμὸς στὸ περιβάλλον ἀπαιτεῖ τὴν ἀναίρεση τῶν αἰτιῶν τῆς οἰκολο-
γικῆς καταστροφῆς καὶ τὴν ἀλλαγὴ νοοτροπίας.  Ἡ ὀρθόδοξη ἠθική, μὲ τὸ 
ἀσκητικὸ φρόνημα ποὺ τὴ χαρακτηρίζει, καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ φροντίζει τὸ 
συνάνθρωπό του, νὰ διαχωρίζει τὶς πραγματικές του ἀνάγκες ἀπὸ τὶς πλα-
σματικὲς καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ περιβάλλον μὲ σεβασμὸ καὶ αἴσθηση τοῦ 
μέτρου13. 

12. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Πρὸς Σταγείριον 1, 2, PG 47, 427. Βλ. καὶ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Ἡ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 67-72.

13. Ἀπὸ τὴν πλούσια θεολογικὴ βιβλιογραφία ἐνδεκτικὰ ἀναφέρουμε τὰ παρακάτω ἔργα: 
Οἰκουμ. Πατριάρχου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, Μηνύματα καὶ Ὁμιλίαι διὰ τὸ περιβάλλον, Ἀθήνα 
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Ἡ συμβολὴ τῆς ὀρθόδοξης ἠθικῆς στὴν ὀρθὴ ἀξιολόγηση τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν, ὅπως εἶναι μεταξὺ ἄλλων τὰ χημικὰ προϊόντα, εἶναι κατὰ τὴν προ-
σωπική μας ἄποψη ἰδιαίτερα σημαντικὴ γιὰ τὴ σύγχρονη κοινωνία γιὰ δύο 
λόγους. Πρῶτον, γιατί ἡ ὀρθόδοξη ἠθικὴ ὑπενθυμίζει γνωστὲς ἀρετὲς καὶ 
ἀξίες, τὶς ὁποῖες ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μέσα στὴν παραζάλη τοῦ εὐδαιμονι-
σμοῦ καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀνταγωνισμοῦ τείνει νὰ λησμονεῖ. Δεύτερον, γιατί 
ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς δημόσιας ὑγείας δὲν πραγματοποι-
εῖται μόνο μὲ τὴ λήψη μέτρων σὲ κρατικὸ ἢ διεθνὲς ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
οἰκολογικὴ εὐαισθητοποίηση τῶν πολιτῶν στὶς καθημερινές τους δραστηρι-
ότητες. Καὶ ἀκριβῶς στὸν τομέα αὐτὸ ἡ αἴσθηση τῆς ἠθικῆς εὐθύνης ἔναντι 
τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὁ σεβασμὸς στὴν ὑγεία τοῦ συνανθρώπου, ποὺ διδά-
σκει ἡ ὀρθόδοξη ἠθική, μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικότερη ἀπὸ τὶς νομικὲς 
ρυθμίσεις.

2002. Μητρ. Περγάμου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Ἡ κτίση ὡς εὐχαριστία: θεολογικὴ προσέγγιση 
στὸ ζήτημα τῆς οἰκολογίας, Ἀθήνα ³2007. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ,  Ἡ ἐμπειρικὴ θεολογία 
στὴν οἰκολογία καὶ τὴν πολιτική, Θεσσαλονίκη 1994. ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Θεολογικὴ οἰκο-
λογία: θεωρία καὶ πράξη, Ἀθήνα 1994. ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,  Ἄνθρωπος καὶ φυσικὸ 
περιβάλλον: Σπουδὴ στὸν ἅγιο Συμεὼν τὸ Νέο Θεολόγο, Ἀθήνα 1989. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΝΤΣΟΥ,  
Ἡ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη 1997.
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Μιλτιάδης Βάντσος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Ο ηθικΟς πρΟβληματιςμΟς για τΟν ΕγκεφαλικΟ θανατΟ 
ςτη ρωμαιΟκαθΟλικη θεΟλΟγια1

Η ἠθικὴ ἀξιολόγηση ἀπὸ μέρους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας τῆς 
μεταμόσχευσης ὀργάνων ἀπὸ νεκρὸ δότη ἀκολούθησε διαφορετικὴ 

πορεία ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη ἀπὸ ζῶντα δότη. Ἡ ἀξιολόγηση τῆς τελευταίας, 
ποὺ ἦταν ἐντελῶς ἀρνητικὴ τὴν περίοδο πρὶν ἡ μεταμόσχευση καταστεῖ ἐφι-
κτή, σταδιακὰ μετεβλήθη, ὥστε σήμερα νὰ γίνεται ὑπὸ συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις ὄχι μόνο ἀποδεκτὴ ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπαινεῖται. Ἀντίθετα, ἡ ἠθικὴ ἀξιο-
λόγηση τῆς μεταμόσχευσης ἀπὸ νεκρὸ δότη ἦταν ἀνεπιφύλακτα θετικὴ τὴν 
περίοδο πρὶν ἡ μεταμόσχευση πραγματοποιηθεῖ, καθὼς μοναδικὴ πηγὴ δι-
σταγμοῦ ἀποτελοῦσε ὁ προσήκων σεβασμὸς στὸ νεκρὸ σῶμα. Ἂν καὶ κατὰ τὴ 
χριστιανικὴ διδασκαλία τὸ νεκρὸ σῶμα πρέπει νὰ τυγχάνει σεβασμοῦ, ἡ λήψη 
ὀργάνων ἀπ᾽ αὐτὸ θεωρεῖται ὅτι δὲν ἀποτελεῖ πράξη ἀσέβειας καὶ σπίλωσης 
τῆς μνήμης τοῦ νεκροῦ, ἀλλὰ πράξη ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας, χάρη στὴν 
ὁποία ἄλλοι ἄνθρωποι παρατείνουν τὴ ζωή τους.  Ὅταν ἄλλωστε, παρατηρεῖ 
ὁ Helmut Weber, ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία δέχεται τὶς ἐπεμβάσεις στὸ 
νεκρὸ σῶμα γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς δικαστικῆς ἢ ἐπιστημονικῆς ἔρευνας2, εἶναι 
ἀδύνατον νὰ τὴν ἀρνηθεῖ, ὅταν αὐτὲς τίθενται στὴν ὑπηρεσία τῆς θεραπείας 
ἄλλων ἀνθρώπων3.

  1. Τὸ παρὸν κείμενο ἀποτελεῖ μέρος τοῦ βιβλίου ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΝΤΣΟυ,  Ἡ ἱερότητα τῆς ζωῆς. 
Παρουσίαση καὶ ἀξιολόγηση ἀπὸ ἄποψη ὀρθόδοξης ἠθικῆς τῶν θέσεων τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ βιοηθική,  Ἐκδόσεις Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 352-
386.

  2. KatecHismus der KatHoliscHen KircHe, münchen 1993, παράγρ. 2301.
  3. Helmut Weber, Spezielle Moraltheologie: Grundfragen des christlichen Lebens, Graz-

Wien-Köln 1999, σ. 166.
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Ἐνῶ ἡ ἠθικὴ ἀξιολόγηση τῆς μεταμόσχευσης ἀπὸ νεκρὸ δότη ἦταν ἀνεπι-
φύλακτα θετικὴ πρὶν αὐτὴ καταστεῖ ἐφικτή, ἡ ἀναθεώρηση ὅμως τῶν κριτη-
ρίων διάγνωσης τοῦ θανάτου στὴ δεκαετία τοῦ ἑξήντα δημιούργησε ἠθικὸ 
προβληματισμό, ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι καὶ σήμερα τὸ πιὸ συζητού-
μενο θέμα τῆς ἠθικῆς θεώρησης τῶν μεταμοσχεύσεων. Ὁ προβληματισμὸς 
αὐτὸς ἀφορᾶ στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, ὁ ὁποῖος προτάθηκε ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ 
ἐπιστήμη καὶ ἔγινε ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὶς νομοθεσίες ὅλων σχεδὸν τῶν χωρῶν 
ὡς ὁριστικὸς θάνατος τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ θέμα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἔχει 
κεφαλαιώδη σημασία γιὰ τὴν ἠθικὴ θεώρηση τῶν μεταμοσχεύσεων ποὺ γίνο-
νται μὲ ὄργανα νεκροῦ δότη, καθὼς ἡ διάγνωση ἀκριβῶς τοῦ θανάτου ἐπιτρέ-
πει τὴ λήψη ὀργάνων γιὰ μεταμόσχευση. Τυχὸν ἀπόρριψη τοῦ ἐγκεφαλικοῦ 
θανάτου ὡς ὁριστικοῦ θανάτου θὰ σήμαινε ὅτι τερματίζεται ἐσκεμμένα ἡ ζωὴ 
ἑνὸς ἀσθενῆ, προκειμένου νὰ ζήσουν ἄλλοι συνάνθρωποί του. Μολονότι δὲν 
ἀμφιβάλλει κανεὶς ὅτι ὁ σκοπὸς μιᾶς τέτοιας πράξης, δηλ. ἡ θεραπεία ἄλλων 
ἀνθρώπων, εἶναι ἀγαθός, ἀπὸ ἠθικὴ ἄποψη δὲν μπορεῖ νὰ δικαιωθεῖ ἡ θα-
νάτωση ἀνθρώπου, γιὰ νὰ σωθοῦν ἄλλοι. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἡ λήψη ὀργάνων 
βασίζεται στὴ θεώρηση τοῦ δότη ὡς νεκροῦ μὲ βάση τὰ κριτήρια τοῦ ἐγκεφα-
λικοῦ θανάτου, τυχὸν ἀπόρριψή του ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ἀπόρριψη 
τῆς μορφῆς αὐτῆς μεταμόσχευσης.

Ὁ προβληματισμὸς περὶ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ποὺ εἶναι ἰατρικός, φι-
λοσοφικὸς καὶ θεολογικός, δὲν ὁδήγησε τελικὰ σὲ ἀναθεώρηση τῆς ἠθικῆς 
ἀποδοχῆς τῶν μεταμοσχεύσεων4. Ὅπως εἴδαμε στὴ γενικὴ ἀξιολόγηση τῶν 
μεταμοσχεύσεων, ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία θεωρεῖ τὴ μεταμόσχευση ὡς 
πράξη ποὺ προάγει τὸν «πολιτισμὸ τῆς ζωῆς» καὶ ἐκφράζει τὴ χριστιανικὴ 
ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, χωρὶς νὰ ἑξαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ μεταμόσχευση ὀργά-
νων ἀπὸ νεκρὸ δότη. Πρὶν ὅμως προχωρήσουμε στὴν παρουσίαση τοῦ ἠθικοῦ 
προβληματισμοῦ καὶ εἰδικότερα τῶν θέσεων ποὺ προβάλλονται πρὸς τεκ-
μηρίωση τῆς ἀπόφασης αὐτῆς, κρίνουμε σκόπιμο νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ αἴτια 

  4. Ἂν καὶ ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ κοινότητα ὡς 
ὁριστικὸς θάνατος τοῦ ἀνθρώπου, δὲν τυγχάνει ὁμόφωνης ἀποδοχῆς. Γιὰ τὴν ἀμφισβή-
τηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἀπὸ ἰατρικὴ ἄποψη βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, 
Ἐγκεφαλικὸς θάνατος καὶ μεταμοσχεύσεις ὀργάνων ( Ἰατρικὴ καὶ φιλοσοφικὴ θεώρηση), 
Θεσσαλονίκη ³2008.
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ἀναθεώρησης τῶν κριτηρίων τοῦ θανάτου καὶ στὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα 
ποὺ ἀφοροῦν στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο. 

Ἡ λήψη ὀργάνων ἀπὸ νεκρὸ δότη ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ πηγὴ μοσχευμά-
των. Ἐνῶ ἕνας ζῶν δότης μπορεῖ νὰ προσφέρει μόνο ἕνα νεφρὸ καὶ τμῆμα 
τοῦ ἥπατος, ἀπὸ ἕνα νεκρὸ δότη μποροῦν νὰ προσφερθοῦν οἱ δύο νεφροί, οἱ 
πνεύμονες, ἡ καρδιά, τὸ ἧπαρ, τὸ πάγκρεας καὶ τὸ ἔντερο. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὰ 
προσφερόμενα ὄργανα ἀπὸ ἕνα νεκρὸ δότη μπορεῖ νὰ εἶναι ἀρκετά, ἐνῶ ἀπὸ 
τὸ ζῶντα ἕνα, ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς μοσχευμάτων ἀπὸ νεκροὺς δότες εἶναι ση-
μαντικὰ μεγαλύτερος5. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ λήψη ὀργάνων εἶναι 
ἡ προγενέστερη συναίνεση τοῦ δότη ἢ τῶν συγγενῶν του, σὲ περίπτωση ποὺ 
αὐτὸς δὲν ἔχει ἐξωτερικεύσει τὴ θέλησή του ἐν ζωῇ6. Πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα ὅμως 
προϋπόθεση ἀποτελεῖ ἡ διάγνωση τοῦ πιθανοῦ δότη ὡς νεκροῦ, ἀκριβέστερα 
ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ. Καὶ αὐτὸ γιατί, ὅταν πεθαίνει ἕνας ἄνθρωπος, παύει 
ἡ λειτουργία τῶν ὀργάνων του καὶ ἀρχίζει ἡ ἀποσύνθεσή τους, ἡ ὁποία καὶ 
τὰ καθιστᾶ ἀκατάλληλα πρὸς μεταμόσχευση. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος δια-
γνωσθεῖ ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκρός, ἡ μηχανικὴ ὑποστήριξη ὁρισμένων λειτουρ-
γιῶν τοῦ ὀργανισμοῦ ἐπιτρέπει τὴ συντήρησή τους καὶ συνεπῶς τὴ λήψη τους 
πρὸς μεταμόσχευση. Γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ἔκφραση ρωμαιοκαθολι-
κοῦ θεολόγου, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶναι ἀρκετὰ νεκρός, γιὰ νὰ ἐπιτρέπεται 
ἡ λήψη ὀργάνων, καὶ ἀρκετὰ ζωντανός, γιὰ νὰ εἶναι αὐτὴ χρήσιμη γιὰ μετα-
μοσχευτικοὺς σκοπούς. Ἡ ζωὴ ὅμως καὶ ὁ θάνατος πρέπει νὰ εἶναι δύο σαφῶς 
διακρινόμενες καταστάσεις, γι᾽ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ 
κριτήρια διάγνωσης τοῦ θανάτου.

Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς κριτήριο ἔλευσης τοῦ θανάτου θεωροῦνταν ἡ 
παύση τῆς καρδιοαναπνευστικῆς λειτουργίας. Ὁ ἄνθρωπος χαρακτηριζόταν 
νεκρός, ὅταν ἔπαυε νὰ χτυπάει ἡ καρδιὰ καὶ νὰ ἀναπνέει, παρὰ τὸ γεγονὸς 

  5. RAINeR GRUeSSNeR, Living Donor Organ Transplantation, New york 2008, σ. 3 ἑξ.
  6. Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς συναίνεσης γίνεται λόγος στὸ τέλος αὐτῆς τῆς ἑνότητας. Γιὰ τὴν ἰα-

τρικὴ θεώρηση τῆς μεταμόσχευσης ἀπὸ ἐγκεφαλικὸ νεκρὸ βλ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ, Οἱ 
καρδιακὲς μεταμοσχεύσεις στὸν κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα, σέ: Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκδ. Ἐκκλησία καὶ Μεταμοσχεύσεις, Ἀθήνα 2002, σσ. 59-85. HANS 
leHmkUHl  RoNAlD HeTzeR, Herztransplantation, σέ: manfred krukemeyer - Arno 
lison, ἐκδ. Transplantationsmedizin. ein leitfaden für den praktiker, Berlin - New york 
2006, σσ. 123-148.
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ὅτι ὑπῆρχαν γιὰ πολλὲς ὧρες ἀκόμα μεμονωμένα σημάδια ζωῆς, ὅπως π.χ. ἡ 
αὔξηση τῶν τριχῶν καὶ τῶν νυχιῶν. Ἡ πρόοδος τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καὶ 
τῆς τεχνολογίας κατὰ τὸν εἰκοστὸ αἰώνα ἐπέτρεψε ὁλοένα καὶ μεγαλύτερες 
ἐπεμβάσεις τοῦ ἀνθρώπου στὶς λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ του, μὲ ἀποτέλε-
σμα κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ἑξήντα νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ μηχανικὴ ὑποστήριξη 
ὁρισμένων ἀπ᾽ αὐτῶν σὲ περίπτωση φυσικῆς ἀδυναμίας. Οἱ διαρκῶς τελει-
ούμενες μέθοδοι καρδιοπνευμονικὴς ἀναζωογόνησης καὶ ὑποστήριξης τοῦ 
ἀσθενῆ ἐπιτρέπουν τὴ διατήρηση τῆς καρδιακῆς καὶ ἀναπνευστικῆς λειτουρ-
γίας, ἀκόμα καὶ ὅταν ὁ ἐγκέφαλος ὑποστεῖ ἀνεπανόρθωτη βλάβη. Μιὰ τέτοια 
βλάβη μπορεῖ νὰ εἶναι μία βαριὰ κρανιοεγκεφαλικὴ κάκωση, μία ἐγκεφαλικὴ 
αἱμορραγία ἢ μία ἰσχαιμικὴ βλάβη τοῦ ἐγκεφάλου, ποὺ προκύπτει ἀπὸ ἀνα-
κοπῆ τῆς καρδιακῆς λειτουργίας7.

Στὴν περίπτωση ποὺ ἡ παραπάνω βλάβη θεωρηθεῖ ὡς μὴ ἀναστρέψιμη, ὁ 
ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται ὡς ἐγκεφαλικὸς νεκρός. Στὴν κατάσταση αὐτὴ ὁ 
ἄνθρωπος ἐμφανίζει ἀρκετὰ στοιχεῖα ποὺ ὑποδηλώνουν τὴν ὕπαρξη ζωῆς καὶ 
ἀρκετὰ ἄλλα ποὺ ὑποδηλώνουν τὴν ἔλευση τοῦ θανάτου. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ 
διατηρεῖται ἡ θερμοκρασία τοῦ σώματος, ὑπάρχει μὲ τὴ βοήθεια τῆς ὑποστή-
ριξης ἀναπνοὴ καὶ πραγματοποιεῖται ἡ ἀπορρόφηση καὶ ὁ μεταβολισμὸς τῶν 
τροφῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως μεριά, δὲν ὑπάρχει καμία ἀντίδραση σὲ ἐξωτε-
ρικὰ ἐρεθίσματα, δὲν διατηροῦνται οἱ ἐσωτερικοὶ μηχανισμοὶ φυσιολογικῆς 
ὁμοιοστάσης, ἐνῶ δὲν ὑφίσταται βάσιμη ἐλπίδα ἀνάνηψης. Ἡ σύγχρονη τε-
χνολογία, ἐπιτυγχάνοντας νὰ διαχωρίσει τὴν καρδιακὴ ἀπὸ τὴν ἐγκεφαλικὴ 
λειτουργία, δημιούργησε μιὰ νέα κατάσταση, στὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος παύει 
νὰ εἶναι μόνο παρατηρητὴς τοῦ θανάτου καὶ καλεῖται πλέον νὰ τὸν προσ-
διορίσει μὲ ἰατρικοὺς καὶ νομικοὺς ὅρους. Ἡ νέα αὐτὴ κατάσταση καθιστᾶ, 
κατὰ τὸν Josef Romelt, ἐξαιρετικὰ δύσκολη τὴν ἠθικὴ προσέγγιση. Μὲ ποιὰ 
κριτήρια, διερωτᾶται, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπιτύχει αὐτὸ ποὺ εἶναι στὴν 

  7. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, Ἐγκεφαλικὸς θάνατος, σέ: Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος (ἐκδ.), Ἐκκλησία καὶ Μεταμοσχεύσεις, Ἀθήνα 2002, σσ. 121-122. RoNAlD 
CRANFoRD, Death, Definition and determination of, σέ: encyclopedia of  Bioethics, τόμ. 2, 
New york ³2004, σσ. 602-607. Ἀναλυτικὰ γιὰ τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο ἀπὸ ἰατρικὴ ἄποψη 
βλ. ἐπίσης ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΑΝΑ, Ἐγκεφαλικὸς θάνατος. Ἐπιστημονικὴ θεώρηση, Ἀθήνα 2006. 
CAlIxTo mACHADo, Brain Death. A Reappraisal, New york 2007.
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πραγματικότητα ἀδύνατο, δηλ. νὰ συνοδεύσει τὸ συνάνθρωπο στὸ θάνατο 
καὶ ταυτόχρονα νὰ ἐπέμβει στὴ διαδικασία τοῦ θανάτου8;

Ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη θέλοντας ἀκριβῶς νὰ διαχωρίσει τὴ ζωὴ ἀπὸ τὸ θάνατο 
στὴ νέα αὐτὴ κατάσταση, κατὰ τὴν ὁποία παύει νὰ λειτουργεῖ ὁ ἐγκέφαλος, 
ἐνῶ συνεχίζει νὰ λειτουργεῖ ἡ καρδιά, ἀναθεώρησε τὰ κριτήρια τοῦ θανάτου 
καὶ κατέληξε σὲ νέα, ποὺ θεωρεῖται ὅτι διασφαλίζουν τὴ βέβαιη καὶ ἀδιαμφι-
σβήτητη διάγνωσή του. Τὸ 1968 ἡ Ad Hoc Commitee of the Harvard medical 
School προσδιόρισε τὶς κλινικὲς ἐνδείξεις ποὺ βεβαιώνουν τὸν ἐγκεφαλικὸ 
θάνατο ὡς τὸν ὁριστικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Σύμφωνα μ᾽ αὐτές, ἡ ἀπου-
σία ἐγκεφαλικῆς ἀντίδρασης, αὐτόματων κινήσεων, αὐτόνομης ἀναπνοῆς καὶ 
ἀντανακλαστικῶν τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους παρέχουν τὴ βεβαιότητα ὅτι 
ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐπέλθει. Ἡ διαπίστωση τῶν παραπάνω γίνεται 
μὲ τὶς ὁριζόμενες ἐξετάσεις, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται ἀπὸ δύο ἰατροὺς 
καὶ ἐπαναλαμβάνονται μετὰ τὴν παρέλευση μιᾶς ἡμέρας. Τὰ κριτήρια καὶ οἱ 
ἀπαιτούμενες ἐξετάσεις ἐπαναδιατυπώθηκαν πολλὲς φορὲς ἀπὸ διαφορετικὲς 
ἐπιτροπὲς κατὰ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες ἀξιοποιώντας τὶς ἀποκτηθεῖσες γνώ-
σεις, χωρὶς ὅμως νὰ ἀλλάξουν ριζικά9.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ὡς αἰτία ἀλλαγῆς τῶν κριτηρίων διάγνωσης τοῦ 
θανάτου προβάλλεται ἡ ἀνάγκη προσαρμογῆς στὰ νέα ἰατρικὰ δεδομένα, ποὺ 
προέκυψαν ἀπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ πρόοδο τῆς ἐπιστήμης στὸν τομέα ἐντα-
τικῆς θεραπείας.  Ἔπρεπε δηλ. νὰ ἀποφασισθεῖ ἂν εἶναι σκόπιμη ἡ συνέχιση 
τῆς ὑποστήριξης, ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στὴν κατάσταση ποὺ περιγρά-
φηκε παραπάνω. Ἂν ὑπάρχει ἡ βεβαιότητα ὅτι εἶναι νεκρός, δὲν ἔχει κανέ-
να νόημα νὰ διατηρεῖ κανεὶς τὴν ὑποστήριξη σὲ ἕνα πτῶμα10. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
μεριὰ δὲν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι, ὅπως ὁ φιλόσοφος Hans Jonas, ποὺ συνέδεσαν 
ἄμεσα καὶ μὲ καχυποψία τὴν ἀλλαγὴ στὰ κριτήρια διάγνωσης θανάτου μὲ τὴν 

  8. JoSeF  RomelT, Hirntod und organspende, ethische probleme der Transplantationsme-
dizin, σέ: Zeitschrift für Medizinische Ethik 43 (1997) σσ. 6-7. 

  9. CAlIxTo mACHADo, Brain Death, ὅπ.π., σσ. 71-157. WolFGANG JoACHIm BoCk, 
Todesfestellung / Todeskriterien / Todeszeitpunkt, σέ: Lexikon der Bioethik, τόμ. 3, ὅπ.π., 
σσ. 578-581. JoHANN ACH  mICHAel ANDeRHeIDeN  mICHAel QUANTe, Ethik der 
Organtransplantation, erlangen 2000, σσ. 31-34.

10. DAVID kelly, Medical Care at the End of Life. A Catholic Perspective, Washington 2006, 
σσ. 112-113.
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μόλις πρὸ ἑνὸς ἔτους πραγματοποιηθεῖσα πρώτη μεταμόσχευση καρδιᾶς. Τὸ 
ἰατρικὸ αὐτὸ ἐπίτευγμα, ποὺ διάνοιγε νέους δρόμους στὴν ἰατρική, μὲ σημα-
ντικὲς μάλιστα οἰκονομικὲς διαστάσεις, προϋπόθετε τὴν ὕπαρξη μοσχευμά-
των, τὴν ὁποία καταστοῦσε ἐφικτὴ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου11. 
Περισσότερο κατηγορηματικὸς εἶναι ὁ ρωμαιοκαθολικὸς φιλόσοφος Robert 
Spaemann, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τῶν κριτηρίων διάγνωσης τοῦ θα-
νάτου δὲν ἔγινε μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τοῦ θνήσκοντος ἀλλὰ μὲ γνώμο-
να τὰ συμφέροντα ὅσων ὠφελοῦνται ἀπὸ τὴ θεώρησή του ὡς νεκροῦ12. Στὶς 
αἰτιάσεις αὐτὲς ἀπαντᾶ ὁ ἰατρὸς Calixto machado, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξετάζει 
ἀναλυτικὰ τὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς ἔρευνας στὸν τομέα τῶν μεταμοσχεύσε-
ων καὶ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, συμπεραίνει ὅτι ἔχουν διαφορετικὴ προέ-
λευση καὶ στοχοθεσία καί, μολονότι συνέπεσαν χρονικά, δὲν ἐξαρτῶνται αἰτι-
ωδῶς μεταξύ τους. Ἂν καὶ ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος εὐνοεῖ τὶς μεταμοσχεύσεις, 
ἡ ἀποδοχὴ του ἔγινε γιὰ ἐπιστημονικοὺς λόγους καὶ ὄχι πρὸς ὄφελος τῶν 
μεταμοσχεύσεων13.

Πολλοὶ ρωμαιοκαθολικοὶ θεολόγοι θεωροῦν πάντως ὅτι οἱ δύο ἀπόψεις 
δὲν ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μεταξύ τους, δεχόμενοι ὅτι ἡ ἀλλαγὴ στὴ διάγνωση 

11. HANS JoNAS, Gehirntod und menschliche Organbank. Zur pragmatischen Umdefinierung 
des Todes, σέ: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Technik, Medizin und Ethik, Praxis des Prinzips Verantwortung, 
Frankfurt 1987, σσ. 219-241. JoHANN FRIeDRICH SpITTleR, Gehirn, Tod, und menschen-
bild. Neurophilosophie, Ethik und Metaphysik, Stuttgart 2003, σ. 7.

12. Ὁ Robert Spaemann ὑπογράφει μαζὶ μὲ ἀρκετοὺς ἄλλους ἐπιστήμονες διαφόρων 
εἰδικοτήτων διακήρυξη μὲ τίτλο Brain Death’ is Not Death. Βλ. σχετικὰ http://www.
kritischebioethik.de/braindeath-is-not-death.pdf. Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι προσβάσιμο σὲ 
ἑλληνικὴ μετάφραση στὴν ἰστοσελίδα τῆς  Ἱερᾶς Μητρόπολης Γλυφάδας: http://www.
im-glyfadas.gr/01/05/01050001.asp. 

13. Τὴν ἄποψη αὐτὴ ἐκθέτει στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ ἔργου του ὑπὸ τὸ χαρακτηριστικὸ τίτ-
λο «The Concept of Brain Death Did Not evolve to Benefit organ Transplants». CAlIxTo 
mACHADo, Brain Death, ὅπ.π., σ. 1-20. WolFGANG WAGNeR, Zur Bedeutung des Hirntodes 
als Todeszeichen des Menschen: historische und systematische Überlegungen, σέ: Zeitschrift 
für Medizinische Ethik 44 (1998) 57-65. Τὴν ἄποψη αὐτὴ δέχεται καὶ ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ 
Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας ἐπισημαίνοντας στὴν τοποθέτησή της ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνα-
τος ἀνάγεται στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ., ὅταν δὲν ὑπῆρχε ἡ προοπτική των μεταμοσχεύσεων. 
SekReTARIAT DeR DeUTSCHeN BISCHoFSkoNFeReNz  kIRCHeNAmT DeR 
eVANGelISCHeN kIRCHe IN DeUTSCHlAND, organtransplantationen, Bonn - 
Hannover 1990, σ. 17. WolFGANG JoACHIm BoCk, Todesfestellung / Todeskriterien / 
Todeszeitpunkt, ὅπ.π., σ. 584.
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τοῦ θανάτου ἀπηχεῖ τὶς νέες ἐπιστημονικὲς γνώσεις καὶ εἶναι ὡς ἐκ τούτου 
ἀπαραίτητη, ἀλλὰ ἔχει συνάμα καὶ ὡς σκοπὸ τὴν προώθηση τῶν μεταμοσχεύ-
σεων. Ὁ Clemens Breuer, ἂν καὶ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ σύγχρονη ἰατρικὴ διακατέ-
χεται ἀπὸ αἰσιοδοξία, προσμετρᾶ τὶς οἰκονομικὲς παραμέτρους καὶ ἔχει κάθε 
λόγο νὰ εὐνοεῖ τὶς μεταμοσχεύσεις, ἀποδέχεται ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τῶν κριτηρίων 
θανάτου ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ τὴ λήψη ἀπόφασης σχετικὰ μὲ τὴ διάρκεια τῆς 
μηχανικῆς ὑποστήριξης14. Ὁ Bernhard Irrgang προχωρεῖ μάλιστα ἀκόμα πα-
ραπέρα, σημειώνοντας ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν ἡ διαμόρφωση τῶν κριτηρίων θανά-
του γινόταν κατὰ τρόπο ποὺ νὰ ἐξυπηρετεῖ τὶς μεταμοσχεύσεις, αὐτὸ δὲν θὰ 
ἦταν ἀπὸ ἠθικὴ ἄποψη κακό, ἐφόσον ἔτσι σώζονται ἄλλοι ἄνθρωποι, χωρὶς νὰ 
θίγεται ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ θνήσκοντος ἀνθρώπου15.

Ἡ ἀνάζητηση τῶν λόγων ποὺ ὁδήγησαν σὲ ἀναθεώρηση τῶν κριτηρίων δι-
άγνωσης τοῦ θανάτου ἐνδιαφέρει ἄμεσα τὴν προβληματικὴ τῶν μεταμοσχεύ-
σεων, καθὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους λόγους τῆς μικρῆς προσφορᾶς 
ὀργάνων ἀπὸ νεκροὺς δότες ἀποτελεῖ ἡ καχυποψία ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θά-
νατος ἐπινοήθηκε γιὰ νὰ εὐνοήσει τὶς μεταμοσχεύσεις.  Ἔτσι, ὁ ὑποψήφιος 
δότης, ὅταν ἀποφασίζει ἐν ζωή, ἢ οἱ συγγενεῖς του, ὅταν ἀποφασίζουν μετὰ 
τὴ διάγνωση τοῦ θανάτου του, φοβοῦνται συχνὰ μήπως ἡ διάγνωση τοῦ θα-
νάτου εἶναι πρόωρη καὶ βεβιασμένη, προκειμένου νὰ ὠφεληθοῦν ἄλλοι ἀσθε-

14. Ὁ ρωμαιοκαθολικὸς θεολόγος παρατηρεῖ μάλιστα ὅτι ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ 
θανάτου προέρχεται κυρίως ἀπὸ θεολόγους καὶ φιλόσοφους, ποὺ ἐξετάζουν τὸ θέμα θε-
ωρητικὰ καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ἰατρούς, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται σαφεῖς κατευθυντήριες γραμμές, 
γιὰ νὰ ἀποφασίζουν σὲ τέτοιες περιπτώσεις. ClemeNS BReUeR, Wann ist der Mensch tot? 
Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens, 
Paderborn μ.α. 1995, σ. 91 καὶ 99-100. eBeRHARD SCHoCkeNHoFF, Ethik des Lebens. Ein 
theologischer Grundriß, mainz ²1998, σσ. 253-254. Τὴν ἴδια ἄποψη ὑποστηρίζει καὶ ὁ κα-
θηγητὴς φιλοσοφίας michael Wreen. Βλ. mICHAel WReeN, Brain death, σέ: JoHN RoTH 
(ἐκδ.) Ethics. Revised Edition, pasadena California 2005, σσ. 166-167.

15. Ὁ ρωμαιοκαθολικὸς θεολόγος λέει συγκεκριμένα: «Von manchen wird der Vorwurf er-
hoben, das Hirntodkriterium sei nur um der Transplantationschirurgie willen entwickelt 
worden. Selbst wenn dies zutrifft, muss der darin implizierte moralische Vorwurf nicht 
unbedingt Billigung von ethischer Seite erfahren. es ist ethisch keineswegs verwerflich, 
das Todeskriterium so zu wählen und zu formulieren, dass andere menschen gerettet 
werden konnen, sofern die, denen organe entnommen werden, nicht geschädigt oder in 
ihrer Würde des Sterbens oder Todes beeinträdigt werden». BeRNHARD IRRGANG, Einfüh-
rung in die Bioethik, münchen 2005, σ. 115.
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νεῖς ἀπὸ τὰ ὄργανά του. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πολλοὶ ἰατροὶ ἀλλὰ καὶ ὁρισμένοι 
ρωμαιοκαθολικοὶ θεολόγοι ποὺ ἀποδέχονται ἀνεπιφύλακτα τὸν ἐγκεφαλικὸ 
θάνατο ἐπισημαίνουν ὅτι πρὸς ἀποφυγὴ σύγχυσης δὲν πρέπει νὰ γίνεται λό-
γος γιὰ ἐγκεφαλικὸ θάνατο, ἀλλὰ γιὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὸν ὄρο 
«ἐγκεφαλικὸς θάνατος» ὑπονοεῖται ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ μορφὴ θανάτου ἢ 
γιὰ τὸ θάνατο ἑνὸς ὀργάνου, τοῦ ἐγκεφάλου, ποὺ δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν ὁρι-
στικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ σύγχυση στοὺς ἀνθρώ-
πους16.

Σύγχυση προκαλεῖται ἐπίσης ἀπὸ πιθανὲς κινήσεις τοῦ χαρακτηρισθέντος 
ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ, οἱ ὁποῖες εἶναι εὔλογο νὰ ἐκλαμβάνονται ἀπὸ μὴ εἰδι-
κοὺς ὡς ἐνδείξεις ζωῆς. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἄνθρωποι μὲ ὁλικὴ ἐγκεφα-
λικὴ νέκρωση τεντώνουν τὰ δάχτυλά τους, ἀνοίγουν τὰ μάτια, περιστρέφουν 
τὸ κεφάλι, ἀνασηκώνουν τοὺς ὤμους ἢ λυγίζουν τοὺς ἀγκῶνες καὶ φέρνουν 
τὰ χέρια στὸ στῆθος. Οἱ κινήσεις αὐτές, ποὺ χαρακτηρίζονται στὴ βιβλιογρα-
φία ὡς «σημεῖο τοῦ Λαζάρου», θεωροῦνται ὡς κατώτερα ἀντανακλαστικὰ 
καὶ ἀποδίδονται σὲ νευροχημικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ νωτιαίου μυελοῦ ἢ τῶν 
νευρώνων. Ὡς ἐκ τούτου θεωρεῖται ὅτι δὲν ἀποτελοῦν ἐνδείξεις ποὺ θέτουν 
σὲ ἀμφισβήτηση τὴ διάγνωση τοῦ θανάτου17. Ἡ ὕπαρξη ἀντανακλαστικῶν 
κινήσεων καθιστᾶ ἀπαραίτητη τὴ χρησιμοποίηση ἀναισθησίας κατὰ τὴ λήψη 
τῶν ὀργάνων ἀπὸ τὸ νεκρό, προκειμένου νὰ προστατευθοῦν τὰ πρὸς μετα-
μόσχευση ὄργανα18.

16. HeRBeRT SCHlÖGel  ANDReAS AlkoFeR, Was soll ich dir tun?, Kleine Bioethik der Kran-
kenseelsorge, Stuttgart 2003, σ. 87. Ἂν βέβαια οἱ συγγενεῖς ζητοῦν περισσότερες πληρο-
φορίες, πρέπει νὰ γίνει λόγος γιὰ τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ νὰ δοθοῦν οἱ ἀπαραίτητες 
ἐξηγήσεις ὅτι ἀποτελεῖ τὸν ὁριστικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. DAVID kelly, Medical Care 
at the End of Life, ὅπ.π., σ. 113. 

17. AlBeRTpeTeR ReTHmANN, Organspende. Eine ethische Verpflichtung für die Christen?, σέ: 
Ethica 7 (1997) 390-391. Ὁ ρωμαιοκαθολικὸς θεολόγος karl Golser ἀναφέρεται στοὺς 
προτεστάντες θεολόγους Hans Grewel καὶ klaus - peter Jörns, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν κρι-
τικὴ στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο ἐπικαλούμενοι, μεταξὺ ἄλλων, στοιχεῖα ποὺ ἐνισχύουν 
τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ θεωρούμενος ὡς ἐγκεφαλικὸς νεκρὸς εἶναι ζωντανός, παρατηρώ-
ντας ὅτι οἱ ἐντυπώσεις αὐτὲς διαψεύδονται ἀπὸ τὰ ἰατρικὰ μηχανήματα καὶ τὶς ἐξετά-
σεις. kARl GolSeR, Die Diskussion um den Hirntod aus der Perspektive eines Katholischen 
Moraltheologen, σέ: Ethica 5 (1997) 38. 

18. Βλ. καὶ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ (Μητρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς), «Ἀλλήλων 
Μέλη», Οἱ μεταμοσχεύσεις στὸ φῶς τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ Ζωῆς, Ἀθήνα 2005, σσ. 
42-43 καὶ 252.
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Σύγχυση προκαλεῖται ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ὁμοιότητα ἀνάμεσα στὸν 
ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ σὲ ἄλλες μορφὲς σοβαρῆς ἐγκεφαλικῆς δυσλειτουρ-
γίας, ὅπως εἶναι τὸ κῶμα καὶ ἡ φυτικὴ κατάσταση. Ἡ σύγχυση αὐτὴ εἶναι 
ἀβάσιμη, ὅταν ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος ὁρίζεται ὡς ἡ μὴ ἀναστρέψιμη παύση 
λειτουργίας ὁλοκλήρου τοῦ ἐγκεφάλου, καθὼς τότε ὑφίστανται σημαντικὲς 
διαφορὲς ἀνάμεσα στὶς παραπάνω καταστάσεις, ποὺ κατατείνουν, κατὰ τὴν 
ἐπικρατοῦσα ἄποψη, στὴ διαπίστωση ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὰ νεκρὸς εἶναι ὁριστικὰ 
καὶ ἀμετάκλητα νεκρός, ἐνῶ ὁ εὑρισκόμενος σὲ κῶμα ἢ σὲ φυτικὴ κατάσταση 
εἶναι ζωντανός. Συνοπτικὰ οἱ διαφορὲς ἔχουν ὡς ἑξῆς: α) Ἡ παύση λειτουργί-
ας τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι μὴ ἀναστρέψιμη, ἐνῶ ἀπὸ τὸ κῶμα ἢ τὴ φυτικὴ κατά-
σταση εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπανέλθει. β) Οἱ εὑρισκόμενοι σὲ κῶμα ἢ 
σὲ φυτικὴ κατάσταση, ἂν καὶ δὲν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὸ περιβάλλον, ἔχουν αὐτό-
νομη ἀναπνοὴ καὶ διατηροῦν καρδιοαγγειακὴ λειτουργία. Τὰ κριτήρια λοιπὸν 
τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου δὲν πληροῦνται στὶς περιπτώσεις αὐτές, γι᾽ αὐτὸ 
καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι ζωντανοί, δὲν συγκαταλέγονται 
στοὺς ὑποψήφιους δότες19.

Ἡ σύγχυση ἀντιθέτως τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου μὲ τὴ φυτικὴ κατάσταση 
δὲν εἶναι ἀβάσιμη, ὅταν ὡς ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν ὁρίζεται ὡς ἡ παύση 
λειτουργίας ὁλοκλήρου του ἐγκεφάλου (whole brain death), ἀλλὰ ὡς παύ-
ση λειτουργίας τοῦ ἀνωτέρου ἐγκεφάλου (higher brain death), δηλαδὴ τῶν 
ἐγκεφαλικῶν ἡμισφαιρίων. Μὲ τὴ θεώρηση αὐτή, ποὺ παρουσιάζεται ὡς ἐξέ-
λιξη τῶν κριτηρίων τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Harvard, ὑποστηρίζεται ὅτι δὲν ἀπαι-
τεῖται ἡ ὁλικὴ παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου γιὰ τὴ διάγνωση τοῦ θανά-
του, ἀλλὰ ἐπαρκεῖ ἡ μὴ ἀναστρέψιμη παύση τῆς λειτουργίας τοῦ ἐγκεφαλικοῦ 
φλοιοῦ, καθὼς ἡ λειτουργία αὐτὴ καθιστᾶ δυνατὲς ὅλες τὶς νοητικὲς δραστη-
ριότητες τοῦ ἀνθρώπου. Βασικὸ ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς θεώρησης αὐτῆς εἶναι 
ὅτι μὲ τὴν ὁριστικὴ νέκρωση τοῦ ἀνώτερου ἐγκεφάλου ὁ ἄνθρωπος στερεῖται 
ἀμετάκλητα τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς ὕπαρξής του, δηλ. τὴ συ-
νείδηση καὶ τὶς νοητικές του ἱκανότητες20. Ἂν θεωρηθεῖ ὅτι αὐτὴ ἐπαρκεῖ γιὰ 

19. Περισσότερα γιὰ τὸν ἠθικὸ προβληματισμὸ ἀπὸ ἄποψη ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο σὲ φυτικὴ κατάσταση βλ. CHRISTopHeR TolleFSeN (ἔκδ.), Artificial 
Nutrition and Hydration. The New Catholic Debate, Dordrecht 2008.

20. RoBeRT VeATCH, Transplantation Ethics,Washington 2000, ἰδιαίτερα σσ. 103-113. Βλ. καὶ 
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τὴ διάγνωση τοῦ θανάτου, τότε οἱ ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται σὲ φυτικὴ κατά-
σταση καὶ ἔχουν ὑποστεῖ βλάβη στὸν ἐγκεφαλικὸ φλοιὸ πρέπει νὰ χαρακτη-
ριστοῦν ὡς νεκροί, ἀκόμα καὶ ἂν διατηροῦν τὴ λειτουργία τοῦ ἐγκεφαλικοῦ 
στελέχους. Ἡ θεώρηση πάντως αὐτή, ἂν καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὁρισμένους 
ἰατρούς, δὲν ἔχει γίνει εὐρύτερα ἀποδεκτή.

Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ θεολόγοι ἀπορρίπτουν στὸ σύνολό τους μιὰ τέτοια 
θεώρηση. Ὁ David kelly παρατηρεῖ ὅτι ἡ κοινωνία δὲν πρόκειται νὰ ἀποδε-
χτεῖ νὰ θεωρήσει νεκρὸ καὶ νὰ θάψει ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἀναπνέει μόνος του. 
Ἐπισημαίνει ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ βασικοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς θεώρησης 
αὐτῆς εἶναι ἰατροὶ ποὺ πραγματοποιοῦν μεταμοσχεύσεις, γι᾽ αὐτὸ ἐκτιμᾶ ὅτι 
τυχὸν ἐπικράτησή της θὰ λειτουργήσει σὲ βάρος τῆς κοινωνικῆς ἀποδοχῆς 
τῶν μεταμοσχεύσεων. Ἐπιπλέον, ἐνῶ ἀποδέχεται κατηγορηματικὰ τὸν ἐγκε-
φαλικὸ θάνατο ὡς τὸ βέβαιο καὶ ὁριστικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ἔχει πει-
σθεῖ ὅτι ἡ παύση λειτουργίας τοῦ ἀνωτέρου ἐγκεφάλου ἀποτελεῖ τὸ θάνατο 
τοῦ ἀνθρώπου21.

Ὁ Josef Römelt ὁδηγεῖται στὸ ἴδιο συμπέρασμα μὲ ἄλλη ὅμως ἐπιχειρημα-
τολογία. Ἀκόμη καὶ ἂν δεχθεῖ κανεὶς τὴν ἔλλειψη συνείδησης καὶ νοητικῶν 
λειτουργιῶν ὡς ἐπαρκοῦς κριτηρίου γιὰ τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς 
νεκροῦ, ἡ παύση λειτουργίας τοῦ ἀνωτέρου ἐγκεφάλου δὲν παρέχει τὴν ἀπαι-
τούμενη βεβαιότητα, καθὼς δὲν ὑφίσταται ἀσφαλὴς ταύτιση τῶν περιοχῶν 
τοῦ ἐγκεφάλου μὲ τὴ συνείδηση καὶ μὲ συγκεκριμένες νοητικὲς λειτουργί-
ες. Ἂν παρὰ ταῦτα, δεχθεῖ κανεὶς τὴ θεώρηση αὐτή, τότε χαρακτηρίζει νε-
κροὺς ἀκόμα καὶ ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται σὲ φυτικὴ κατάσταση, γεγονὸς 
ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀμφισβήτηση τὴν ἀπαγόρευση φόνου. Ὅταν ἡ θανάτωση τοῦ 
ἀνθρώπου ὑπόκειται σὲ ἐμπειρικὲς ἑρμηνεῖες λεπτομερῶν ἐξετάσεων, τότε 
προλειαίνει κανεὶς τὸ δρόμο καὶ σὲ ἄλλες ἐπεμβάσεις μὲ ἀπροσδιόριστες συ-
νέπειες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου22.

mICHAel WReeN, Brain death, ὅπ.π., σ. 167. CHARleS HINkley, Moral Conflicts on Organ 
Retrieval. A Case for Constructive Pluralism, Amsterdam - New york 2005, σσ. 94-97.

21. DAVID kelly, Medical Care at the End of Life?, ὅπ.π., σσ. 114-115. lUDWIG SIep  mICHAel 
QUANTe, Todesfestellung / Todeskriterien / Todeszeitpunkt (ethisch), σέ: Lexikon der 
Bioethik, τόμ. 3, ὅπ.π., σσ. 584-585.

22. JoSeF RÖmelT, Hirntod und Organspende, ὅπ.π., σσ. 7-9.
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Τὸ σημαντικότερο ἴσως ἐπιχείρημα κατὰ τῆς θεώρησης αὐτῆς εἶναι ὅτι 
φαίνεται νὰ ὑποκρύπτει μιὰ ἰδιαιτέρως ἀμφιλεγόμενη ἀνθρωπολογία. Ὁ Josef 
Römelt διατυπώνει τὸν προβληματισμὸ ὑπὸ τὴ μορφὴ ἐρωτημάτων: Εἶναι 
σωστὸ νὰ συνδέουμε τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου μὲ συγκεκριμένες νοητικὲς 
λειτουργίες κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε ἡ ἀπουσία τους νὰ θέτει σὲ ἀμφισβήτηση 
τὴν ὕπαρξή του; Εἶναι σωστὸ οἱ νοητικὲς αὐτὲς λειτουργίες νὰ συνδέονται 
μὲ τμῆμα ἑνὸς ὀργάνου τοῦ σώματός του, δηλ. μὲ τὸν ἀνώτερο ἐγκέφαλο; 
Δὲν ὑποτιμᾶται στὴν πραγματικότητα ὁ ἄνθρωπος, ἂν συνδεθεῖ μὲ μεμονω-
μένες βιολογικὲς λειτουργίες; Στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ σῶμα καὶ οἱ λειτουρ-
γίες του δὲν καθίστανται ἁπλῶς ἕνα δευτερεῦον συμπλήρωμα τῶν νοητικῶν 
λειτουργιῶν ποὺ λαμβάνουν χώρα στὸν ἀνώτερο ἐγκέφαλο23; Ὁ karl Golser 
συνδέει τὴ θεώρηση αὐτὴ μὲ τὴν οὐτιλιταριστικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου 
ὡς προσώπου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ζωὴ ἔχει ἀξία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει 
συνείδηση καὶ μπορεῖ νὰ ἀσκήσει κάποιες ἱκανότητες. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς αὐτὲς 
συνδέονται μὲ τὸν ἀνώτερο ἐγκέφαλο ἀπαξιώνεται ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὶς στε-
ρεῖται καὶ χαρακτηρίζεται ὡς νεκρός. Ἡ διάγνωση ὅμως τοῦ θανάτου πρέπει 
ὅμως νὰ βασίζεται στὰ ἰατρικὰ δεδομένα καὶ ὄχι σὲ φιλοσοφικὲς ἀντιλήψεις24. 
Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία 
ἀποδέχεται τὴν ὁλικὴ παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου ὡς τὸν ὁριστικὸ θά-
νατο τοῦ ἀνθρώπου. Στὴ συνέχεια παρουσιάζουμε τὶς θέσεις της ἀναφορικὰ 
μὲ τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, ὅπως διατυπώνονται στὰ ἐπίσημα κείμενά της.

Ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β́  διακρίνει σὲ ὁμιλία του στὶς 14 Δεκεμβρίου 
1989 μὲ τίτλο «Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ θανάτου» ἀνάμεσα στὴν ἔννοια τοῦ θα-
νάτου καὶ στὰ κριτήρια διαπίστωσής του. Σύμφωνα μὲ τὴ θεολογικὴ λοιπὸν 
προσέγγιση ὁ θάνατος εἶναι ὁ «ἔσχατος ἐχθρὸς» (Ά  Κορ. 15, 26), ὁ ὁποῖος 
μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει πλέον ἰσχὺ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ποὺ 
πρόκειται νὰ καταργηθεῖ ὁριστικὰ μὲ τὴν δεύτερη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Μὲ 
αὐτὴ τὴν ἔννοια ὁ θάνατος δὲν εἶναι τόσο τὸ τέλος τῆς ζωῆς ὅσο ἡ ἔναρξη 
τῆς αἰώνιας ζωῆς25. Ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη ὁ θάνατος συνίσταται στὸ χωρισμὸ 

23. Ὅπ.π.
24. kARl GolSeR, Die Diskussion um den Hirntod aus der Perspektive eines Katholischen 

Moraltheologen, ὅπ.π., σ. 37.
25. JoHANNeS pAUl II., Die Bestimmung des Augenblicks des Todes. Ansprache an die Teilneh-
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ψυχῆς καὶ σώματος. Κατὰ τὴ διατύπωση τοῦ Πάπα «ὁ θάνατος ἐπέρχεται 
ὅταν ἡ πνευματικὴ ἀρχὴ ποὺ διασφαλίζει τὴν ἑνότητα τοῦ ἀτόμου δὲν μπορεῖ 
πλέον νὰ ἀσκήσει τὶς λειτουργίες της ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ, τοῦ ὁποίου τὰ 
στοιχεῖα ἔχοντας μείνει μόνα τους ἀποσυντίθενται». Ὁ θάνατος χαρακτηρί-
ζεται ὡς ἐχθρός, γιατί ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου 
ὡς προσώπου. Ὁ ἄνθρωπος, ἂν καὶ ἔχει θνητὸ σῶμα, εἶναι τὸ μοναδικὸ ὃν ποὺ 
βιώνει μὲ τραγικὸ τρόπο τὴ βεβαιότητα τοῦ θανάτου, καθὼς ἔχει τὴν προο-
πτική της αἰωνιότητας26.

Τὸ ζήτημα τοῦ ἀκριβοῦς προσδιορισμοῦ τοῦ θανάτου ἔχει, κατὰ τὸν Πάπα, 
σημαντικὲς ἐπιπτώσεις σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο, καθὼς θέτει τὸν ἄνθρωπο μπρο-
στά σὲ ἕνα τραγικὸ δίλημμα. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ὑπάρχει ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη 
εὕρευσης μοσχευμάτων, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ διατηρηθοῦν στὴ ζωὴ συνάνθρωποι 
ποὺ πιθανῶς νὰ βρίσκονται στὸ ἴδιο νοσοκομεῖο, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως μεριὰ 
ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ τερματιστεῖ πρόωρα ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ συνε-
χίζει: «Πιὸ συγκεκριμένα, ὑπάρχει ἡ πραγματικὴ πιθανότητα μὲ τὴν ἀπομά-
κρυνση ζωτικοῦ ὀργάνου νὰ τερματίζεται ἡ ζωὴ ἑνὸς ζῶντος προσώπου, ἐνῶ 
ὁ σεβασμὸς στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπαγορεύει τὴν ἄμεση θυσία μιᾶς ζωῆς, 
ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι πρὸς ὄφελος ἄλλου ἀνθρώπου ποὺ ἴσως νοιώθει ὅτι δι-
καιοῦται νὰ προτιμηθεῖ»27. Ἀφοῦ παρουσιάζει κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ ζήτη-
μα, ὁ Πάπας καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι μένει νὰ γίνουν δύο πράγματα: 
πρῶτον, οἱ ἐπιστήμονες πρέπει νὰ συνεχίσουν τὶς ἔρευνές τους καὶ νὰ κατα-
λήξουν μὲ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ σαφήνεια σὲ ἀδιαμφισβήτητα κριτήρια καὶ 
στὸν ἀκριβῆ χρόνο ἔλευσης τοῦ θανάτου καὶ δεύτερον, οἱ θεολόγοι καὶ φιλό-
σοφοι νὰ ἀξιοποιήσουν τὰ νέα ἰατρικὰ δεδομένα καὶ νὰ βροῦν τὶς κατάλληλες 
λύσεις ἀπὸ ἄποψη ἠθικῆς στὰ προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν ἀπὸ τὴν πρόοδο 
τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας. 

mer des Kongresses der Päpstlichen Akademie der Wissenschaft, σέ: osservatore Romano 
(D) 20 (1990) ἀριθμ. 7, σ. 10, παράγρ. 4. Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας παρατίθεται στὴν ἰταλικὴ 
γλώσσα στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Βατικανοῦ στὸ διαδίκτυο: http://www.vatican.va/holy_fa-
ther/john_paul_ii/speeches/1989/december/documents/hf_jp-ii_spe_19891214_acca-
demia-scienze_it.html.

26. Ὅπ.π. βλ. καὶ SekReTARIAT DeR DeUTSCHeN BISCHoFSkoNFeReNz  kIR
CHeNAmT DeR eVANGelISCHeN kIRCHe IN DeUTSCHlAND, Organtransplan-
tationen, ὅπ.π., σσ. 21-23.

27. JoHANNeS pAUl II., Die Bestimmung des Augenblicks des Todes, ὅπ.π., παράγρ. 5.
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Στὴν τοποθέτηση αὐτὴ τοῦ Πάπα δὲν ὑπάρχει σαφὴς τοποθέτηση στὸ ζή-
τημα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, γίνονται ὅμως δύο σημαντικὲς ἐπισημάνσεις, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μία μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὅτι ἀμφισβητεῖ τὸν ἐγκεφαλικὸ θά-
νατο, ἐνῶ ἡ δεύτερη ὅτι τὸν εὐνοεῖ. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ ἀναφορὰ σὲ τραγικὸ 
δίλημμα ἀνάμεσα στὴ σωτηρία τοῦ συνανθρώπου καὶ στὸν κίνδυνο πρόωρου 
τερματισμοῦ τῆς ζωῆς ὑπονοεῖ σαφῶς, ὅτι ἀπουσιάζει ἡ βεβαιότητα ὁριστι-
κοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου. Στὴν ἴδια ἄλλωστε συνάφεια γίνεται λόγος γιὰ 
τὴν πραγματικὴ πιθανότητα νὰ ὑφίσταται ἀκόμη κατὰ τὴν ἀφαίρεση ζωτικῶν 
ὀργάνων ἕνα ζῶν πρόσωπο. Ἡ ἔκκληση ὅμως γιὰ συνέχιση τῶν ἐρευνῶν καὶ 
γιὰ διασαφήνιση τοῦ ἀκριβοῦς χρόνου ἔλευσης τοῦ θανάτου ἀπευθύνεται 
στοὺς ἰατροὺς καὶ τοὺς λοιποὺς ἐπιστήμονες, ὑπονοώντας σαφῶς ὅτι ὁ κα-
θορισμὸς τῶν κριτηρίων διάγνωσης τοῦ θανάτου εἶναι ἔργο τῆς ἰατρικῆς ἐπι-
στήμης καὶ ὄχι τῆς θεολογίας ἢ τῆς φιλοσοφίας. Ἡ ἠθικὴ προσέγγιση μπορεῖ 
νὰ γίνει ἀφοῦ ἀποσαφηνιστοῦν τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα. Ἡ θεώρηση αὐτὴ 
ἐμμέσως εὐνοεῖ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ἀφοῦ ἡ ἐπιστήμη 
σχεδὸν στὸ σύνολό της τὸν ἀποδέχεται.

Σὲ ἀνάλογη ὁμιλία του σὲ διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὴ μεταμόσχευση ὀργά-
νων στὶς 29 Αὐγούστου 2000, ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β́  ἀναφέρεται ρητὰ 
στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ τοποθετεῖται κατὰ τρόπο ποὺ δὲν ἐπιδέχεται 
ἑρμηνειῶν. Ἀφοῦ ἐπαναλαμβάνει τὴ θεολογικὴ κατανόηση τοῦ θανάτου ὡς 
συμβάντος ποὺ σηματοδοτεῖ τὸ χωρισμὸ τῆς πνευματικῆς ἀρχῆς, δηλ. τῆς 
ψυχῆς, ἀπὸ τὴ σωματικὴ πραγματικότητα τοῦ προσώπου, ἐπισημαίνει ὅτι ἔτσι 
νοούμενος ὁ θάνατος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιορισθεῖ ἀπὸ κάποια ἐπι-
στημονικὴ τεχνικὴ ἢ ἐμπειρικὴ μέθοδο. Αὐτὸ ἑπομένως ποὺ εἶναι ἐφικτὸ καὶ 
ποὺ συνάδει μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἐμπειρία, εἶναι νὰ προσδιορισθοῦν μὲ ἀκρί-
βεια τὰ βιολογικὰ γνωρίσματα ποὺ συνοδεύουν τὴν ἔλευση τοῦ θανάτου. 
Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια τὰ χρησιμοποιούμενα σήμερα κριτήρια διάγνωσης τοῦ 
θανάτου δὲν πρέπει νὰ ἀποσκοποῦν στὸν προσδιορισμὸ τοῦ ἀκριβοῦς χρο-
νικοῦ σημείου, ἀλλὰ στὴν ταυτοποίηση τῶν βιολογικῶν ἐκείνων ἐνδείξεων 
ποὺ μαρτυροῦν ὅτι ὁ θάνατος ἔχει ἀδιαμφισβήτητα ἐπέλθει28. Στὴ συνέχεια, 

28. Ansprache von Johannes paul II. an den Internationalen kongress für organverpflanzung, 
Rom 29.08.2000, παράγρ. 4. Βλ. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/2000/jul-sep/documents/hf_jp-ii_spe_20000829_transplants_ge.html.
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ἀφοῦ γίνεται ἀναφορὰ στὸ παλαιότερο κριτήριο τῆς παύσης τῆς καρδιοανα-
πνευστικῆς λειτουργίας καὶ στὸ νεώτερο τῆς ὁλικῆς παύσης τῆς λειτουργίας 
τοῦ ἐγκεφάλου, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ  Ἐκκλησία περιορίζεται στὸ καθῆκον της 
νὰ διδάσκει τὴν ἀξία τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου χωρὶς ἡ ἴδια νὰ ἀποφασίζει γιὰ 
ἰατρικὰ κριτήρια διάγνωσης. Μὲ αὐτὴ τὴν προσέγγιση ὁ Πάπας τονίζει ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία δέχεται τὴν πλήρη καὶ ὁριστικὴ παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου 
ὡς κριτήριο θανάτου, καθὼς δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀνθρωπολογία 
της. Ὁ ὑπεύθυνος λοιπὸν ἰατρὸς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ κριτήριο αὐτὸ 
ἔχοντας τὴ βεβαιότητα ὅτι ἐνεργεῖ ἀπὸ ἠθικὴ ἄποψη σωστά29.

Σὲ δύο νεώτερες ὁμιλίες, τοῦ Πάπα  Ἰωάννη Παύλου Β́  στὴ 1 Φεβρουα-
ρίου 200530 καὶ τοῦ Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ́  στὶς 7 Νοεμβρίου 200831, γίνεται 
ἀναφορὰ στὸ θέμα χωρὶς ὡστόσο νὰ διαφοροποιοῦνται σὲ σχέση μὲ τὴν πα-
ραπάνω τοποθέτηση. Στὰ κατ᾽ ἐξοχὴν πάντως ἐπίσημα κείμενα τῆς Ρωμαι-
οκαθολικῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀναφέρονται στὶς μεταμοσχεύσεις, ὅπως εἶναι ἡ 
Κατήχηση καὶ ἡ Ἐγκύκλιος evangelium vitae, ἀπουσιάζει κάποια ρητὴ ἀνα-
φορὰ στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ ἑπομένως ἡ ρητὴ ἀποδοχή του. Στὸ μόνο 
ἐπίσημο κείμενο τοῦ Βατικανοῦ ποὺ γίνεται ρητὴ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ 
θανάτου εἶναι ἡ «Χάρτα γιὰ τοὺς ἀπασχολούμενους σὲ ὑπηρεσίες ὑγείας». Σὲ 
αὐτὸ τονίζεται ὅτι «γιὰ νὰ θεωρηθεῖ ὁ ἄνθρωπος ὡς νεκρὸς ἀρκεῖ ἡ διαπίστω-
ση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ἡ ὁποία συνίσταται στὴ μὴ ἀναστρέψιμη παύση 
κάθε ἐγκεφαλικῆς λειτουργίας»32. Ρητὴ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου 
ἔχουμε ἐπίσης στὴν ἐπίσημη τοποθέτηση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Γερμανίας33, ὅπως ἐπίσης καὶ στὰ πορίσματα τῆς Ποντιφικῆς Ἀκαδημίας 

29. Ὅπ.π., παράγρ. 5.
30. Botschaft von Johannes paul II. an die päpstliche Akademie der Wissenschaften (1 Φε-

βρουαρίου 2005). Βλ. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches /2005/
february/documents/hf_jp-ii_spe_20050201_p-acad-sciences_ge.html.

31. Address of his Holiness Benedict xVI to participians at an International Congress 
organized by the pontifical Academy for life (7 Νοεμβρίου 2008). Τὸ πλῆρες κείμενο 
τοῦ μηνύματος παρατίθεται στὴ ἰστοσελίδα τοῦ Βατικανοῦ: http://www.vatican.va/holy_
father/benedict_xvi/speeches/2008/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20081107_
acdlife_en.html.

32. päpstlicher Rat für die Seelsorge im krankendienst: Charta der im Gesundheitsdienst 
tätigen personen, Vatican 1995, σ. 82.

33. SekReTARIAT DeR DeUTSCHeN BISCHoFSkoNFeReNz  kIRCHeNAmT DeR 
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Ἐπιστημῶν, ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα αὐτὸ τὸ 1985, τὸ 1989 καὶ τὸ 
2006. Στὰ κείμενα αὐτά, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἐπίσημη θέση τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς  Ἐκκλησίας, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὸ κύρος τῶν παπικῶν κειμένων, ἐκτίθενται 
μάλιστα ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καὶ δίνο-
νται ἀπαντήσεις στὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται εἰς βάρος του. 

Μὲ βάση τὰ παραπάνω εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ  Ἐκκλησία ἀπο-
δέχεται τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, γι᾽ αὐτὸ καί, ὅπως εἴδαμε στὴ γενικὴ ἀξιο-
λόγηση τῶν μεταμοσχεύσεων, ἀποδέχεται καὶ ἐπαινεῖ γενικὰ τὴ μέθοδο τῆς 
μεταμόσχευσης, χωρὶς νὰ κάνει κάποια διάκριση ἀνάμεσά σε αὐτὴ ἀπὸ ζῶντα 
δότη καὶ σὲ αὐτὴ ἀπὸ νεκρό. Ὅπως εἴδαμε καὶ στὰ ἐπίσημα κείμενά της, ἡ 
ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου βασίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα 
ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο κριτήριο θανάτου. Καθὼς ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ 
Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ἡ διάγνωση τοῦ θανάτου ἀνήκει στὴν ἁρμοδιότητα τῆς 
ἰατρικῆς, ἀποδέχεται τὰ πορίσματά της χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἐπιχειρημα-
τολογήσει ὑπὲρ αὐτῶν, ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν κρίνει ὅτι δὲν ἔρχονται σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὴν ἀνθρωπολογία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τοποθέτηση ὅμως αὐτὴ 
ἀμφισβητεῖται ἀπὸ ὁρισμένους ρωμαιοκαθολικοὺς ἐπιστήμονες, τὰ ἐπιχειρή-
ματα τῶν ὁποίων καὶ ἀκολούθως ἐκθέτουμε, ἀφοῦ πρῶτα παρουσιάσουμε τὴν 
ἀντίστοιχη τοποθέτηση τῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας.

Στὴν τοποθέτηση τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος τονίζεται πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα 
ὅτι τὸ κριτήριο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων εἶναι πνευ-
ματικό. Ἐὰν κάτι βλάπτει τὴν ψυχή, ἡ  Ἐκκλησία τὸ ἀπορρίπτει, ἀντιθέτως, 
ἐὰν τὸ ἐπιστημονικὸ ἐπίτευγμα εἶναι συμβατὸ μὲ τὴ θεολογικὴ παράδοση, 
διδασκαλία καὶ ἐμπειρία, ἡ  Ἐκκλησία τὸ ἀποδέχεται. Θέτοντας λοιπὸν στὸ 
κέντρο τῆς ἠθικῆς ἀξιολόγησης τὸ φρόνημα καὶ τὴ διάθεση αὐτοπροσφορᾶς 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τεκμηριώνοντάς την ἁγιογραφικά34, ὑποστηρίζεται ὅτι 
τὸ ἠθικὸ πρόβλημα πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ μὲ βάση τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση τοῦ 
αὐτεξουσίου. Τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἑξῆς: « Ἡ προσφορὰ τῆς ζωῆς 
εἶναι τὸ μεῖζον· ἡ προσφορὰ τῶν ὀργάνων εἶναι τὸ ἔλασσον. Οἱ παραπάνω 
ἁγιογραφικὲς ἀναφορὲς μεταθέτουν τὸ ἠθικὸ πρόβλημα ἀπὸ τὸ σχολαστικὸ 

eVANGelISCHeN kIRCHe IN DeUTSCHlAND, Organtransplantationen, ὅπ.π., σσ. 
17-18.

34. Ἡ ἁγιογραφικὴ τεκμηρίωση βασίζεται στὰ χωρία Ά   Ἰω. 3, 16 καὶ  Ἰω. 15, 13.
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προσδιορισμὸ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου στὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἐλεύθερη 
ἔκφραση τοῦ αὐτεξουσίου. Στὴν περίπτωση λοιπὸν ποὺ κάποιος ἐπιθυμοῦσε 
νὰ προσφέρει τὰ ὄργανά του, ἀκόμα καὶ ἄν, ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν ταυ-
τιζόταν μὲ τὸν ὁριστικὸ χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, μαζὶ μὲ τὰ ὄργανά 
του θὰ εἶχε προσφέρει καὶ τὴ ζωή του. Ἡ πράξη του δὲν θὰ περιεῖχε μόνο τὸ 
στοιχεῖο τῆς προσφορᾶς ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τῆς αὐτοθυσίας»35. Καὶ λίγο παρακά-
τω το κείμενο συνεχίζεται ὡς ἑξῆς: « Ἡ  Ἐκκλησία σέβεται καὶ ἐμπιστεύεται 
τὴν ἰατρικὴ ἔρευνα καὶ τὴν κλινικὴ πράξη. Γι᾽ αὐτό, καὶ ἂν δὲν εἶναι ἁρμοδία, 
θὰ μποροῦσε νὰ δεχθεῖ τὴ διεθνῶς ὁμόφωνη ἄποψη ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνα-
τος ταυτίζεται μὲ τὸ ἀμετάκλητο βιολογικὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου»36.

Ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων παρατηροῦμε ταύτιση 
ἀπό ψεων ὡς πρὸς τὴν ἁρμοδιότητα τῆς ἰατρικῆς νὰ καθορίσει τὰ κριτήρια 
διάγνωσης τοῦ θανάτου καὶ ὡς πρὸς τὴν ἔμμεση ἀλλὰ σαφῆ ἀποδοχὴ τοῦ 
ἐγκεφαλικοῦ θανάτου. Τόσο ἀπὸ ρωμαιοκαθολικὴ ὅσο ἀπὸ ὀρθόδοξη ἄποψη 
κρίνεται ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ θεολογικὴ 
διδασκαλία, γι᾽ αὐτὸ καὶ γίνεται ἀποδεκτὸς ὡς ἐπιστημονικὴ γνώση. Καὶ στὰ 
δύο ἐπίσης κείμενα νοεῖται ὡς ὁλικὴ παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου, δι-
ακρινόμενος ἔτσι σαφῶς ἀπὸ τὴ φυτικὴ κατάσταση. Αὐτὸ ποὺ διαφοροποιεῖ 
οὐσιαστικὰ τὶς δύο τοποθετήσεις εἶναι ἡ ἀξιολόγηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανά-
του στὸ ἐνδεχόμενο νὰ μὴν ταυτίζεται μὲ τὸν ὁριστικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἐνῶ στὰ παπικὰ κείμενα ἀπορρίπτεται ὁ ἑκούσιος τερματισμὸς τῆς ζωῆς τοῦ 

35. Βασικὲς θέσεις ἐπὶ τῆς ἠθικῆς των μεταμοσχεύσεων, ἄρθρα 9-10. Βλ. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ἐπίσημα Κείμενα Βιοηθικῆς, Ἀθήνα 2007, σσ. 14-15.

36. Ὅπ.π., ἄρθρο 12, σ. 15. Χωρὶς νὰ διατυπώνεται ρητῶς, ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος γίνεται 
ἐμμέσως ἀποδεκτὸς καὶ στὴν τοποθέτηση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἡ σχετικὴ ἀνα-
φορά, ὅπως παρατίθεται σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση στὸ ἔργο τοῦ Μητρ. Μεσογαίας καὶ 
Λαυρεωτικῆς, Νικολάου Χατζηνικολάου, «Ἀλλήλων μέλη» (σ. 226), ἔχει ὡς ἑξῆς: « Ἔτσι, 
εἶναι δυνατὸν νὰ μιλᾶμε γιὰ μιὰ συνεχιζόμενη ζωὴ ὅσο ἕνας ὀργανισμὸς λειτουργεῖ ὡς 
σύνολο. Ἡ παράταση τῆς ζωῆς μὲ τεχνητὰ μέσα κατὰ τὴν ὁποία μόνο μερικὰ ὄργανα 
συνεχίζουν νὰ λειτουργοῦν δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ὑποχρεωτικὴ καὶ σὲ καμμία περί-
πτωση ὡς ἐπιθυμητὸ καθῆκον τῆς ἰατρικῆς». Ἡ διατύπωση πάντως ποὺ χρησιμοποιεῖται 
δὲν εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή μας, ἀπολύτως σαφής, ἀφοῦ γίνεται λόγος γιὰ «παράταση 
τῆς ζωῆς», ἡ ὁποία ὡστόσο δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ δὲν ἀποτελεῖ σὲ καμία περίπτωση 
ἐπιθυμητὸ καθῆκον τῆς ἰατρικῆς. Βλ. καὶ Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche, 
Deutsche Übersetzung mit Einführung und Kommentar, Sankt Augustin 2001, κεφ. 12, 
παράγρ. 8, σ. 104.
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ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ ἂν γίνεται πρὸς ὄφελος τοῦ συνανθρώπου, στὸ κείμενο 
τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γίνεται ἀποδεκτός, ἐφόσον ἔχει τὸ χαρακτήρα 
τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς αὐτοθυσίας. Τέλος, ἐνῶ τὰ ἐπίσημα παπικὰ κείμενα 
εἶναι λιτὰ καὶ δὲν ὑπεισέρχονται σὲ ἐπιμέρους θέματα, στὸ κείμενο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς  Ἑλλάδος γίνεται λόγος γιὰ τὰ κριτήρια, τὶς διαγνωστικὲς ἐξετάσεις 
καὶ γενικότερα γιὰ τοὺς τρόπους ἀσφαλοῦς ἐφαρμογῆς τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θα-
νάτου37.

Στὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἀπὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ  Ἐκκλη-
σία ἀσκεῖται κριτικὴ ἀπὸ ρωμαιοκαθολικοὺς ἐπιστήμονες διαφόρων εἰδικοτή-
των, ἡ ὁποία κατατείνει στὴν ἄποψη ὅτι ὁ χαρακτηριζόμενος ὡς ἐγκεφαλικὰ 
νεκρὸς εἶναι ζωντανὸς ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται σὲ διαδικασία θανάτου. Ἂν 
καὶ ὁρισμένοι ἀπ᾽ αὐτοὺς θεωροῦν ὅτι ἡ ἀπόρριψη τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανά-
του ὡς ὁριστικοῦ θανάτου δὲν πρέπει νὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀπόρριψη τῆς δωρεᾶς 
ὀργάνων38, εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ ἀπόρριψη τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου θέτει σὲ 
σοβαρὴ ἀμφισβήτηση τὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων ἀπὸ νεκρὸ δότη, ἀφοῦ, 
ὅπως ἤδη ἐλέχθη, ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἠθικὴ ἀπορρίπτει τὸν ἑκούσιο τερμα-
τισμὸ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ ἂν θεωρηθεῖ ὅτι ἔχει ἀγαθὰ κίνητρα. 
Ἡ κριτικὴ βασίζεται σὲ ἰατρικά, θεολογικὰ καὶ φιλοσοφικὰ ἐπιχειρήματα, τὰ 
ὁποῖα μποροῦμε νὰ συνοψίσουμε ὡς ἑξῆς:

α) Ὁ ἐγκέφαλος δὲν ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸ ὄργανο τοῦ ἀνθρώπινου ὀργα-
νισμοῦ ποὺ συνέχει, ἑνοποιεῖ καὶ κατευθύνει τὶς διάφορες λειτουργίες του. Τὸ 
ἐπιχείρημα αὐτὸ διατυπώνεται ἀπὸ τὸ νευρολόγο Alan Shewmon, ὁ ὁποῖος 
ὡς μέλος τῆς Ποντιφικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν εἶχε ἀποδεχθεῖ παλαιότερα 
τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, στὴ συνέχεια ὅμως ἀναθεώρησε τὴν ἀρχικὴ τοπο-
θέτησή του. Ὁ Alan Shewmon δὲν ἀμφισβητεῖ τὴ γενικότερη θεώρηση τοῦ 

37. Βασικὲς θέσεις ἐπὶ τῆς ἠθικῆς των μεταμοσχεύσεων, ἄρθρα 12-17. Βλ. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ἐπίσημα Κείμενα Βιοηθικῆς, ὅπ.π., σσ. 15-17.

38. AlAN SHeWmoN, Recovery from «Brain Death»: A Neurologist’s Apologia, σέ: The 
Linacre Quarterly (1997) 81. GeRHARD RoTH, Anhörung des Bundestagsausschusses für 
Gesundheit am 28 Juni 1995, σέ: Parlamentarchiv 13. Wp Ausschuss für Gesundheit 17, 
σ. 25. JoHANNeS HoFF  JÜRGeN IN DeR SCHmITTeN, kritik der «Hirntod» konzeption. 
pladoyer für ein menschenwürdiges Todeskriterium, σέ: JoHANNeS HoFF  JÜRGeN IN DeR 
SCHmITTeN, (ἔκδ.), Wann ist der mensche tot? organverpflanzung und Hirntodkriterium, 
Hamburg 1994, σ. 229.
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θανάτου ὡς τὴν ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητη ἀπώλεια τῆς ἑνότητας τῶν σωμα-
τικῶν καὶ νοητικῶν λειτουργιῶν ποὺ συγκροτοῦν τὸν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο. 
Αὐτὸ ποὺ ἀμφισβητεῖ εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἕνα συγκεκριμένο κεντρικὸ ὄργανο 
ποὺ συντονίζει καὶ κατευθύνει τὶς λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ εἰδικότερα 
ὅτι τὸ ὄργανο αὐτὸ εἶναι ὁ ἐγκέφαλος. Ἂν ὁ ἐγκέφαλος δὲν ἔχει αὐτὸν τὸ 
ρόλο, τότε ἡ παύση λειτουργίας του στερεῖ ἀπὸ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ 
ἕνα πολύτιμο ὄργανο, ὄχι ὅμως καὶ τὴ ζωή του. Ἄν, ἀντιθέτως, ἀναγνωρί-
σουμε στὸν ἐγκέφαλο τὸν παραπάνω ρόλο, τότε ἡ ἔλλειψή του καθιστᾶ τὸ 
σῶμα ἕνα ἀσύνδετο καὶ ἀνοργάνωτο ἄθροισμα ὀργάνων καὶ ὄχι ἕνα ζωντανὸ 
ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Ὁ Alan Shewmon παραθέτει ἀριθμητικὰ στοιχεῖα πού, κατὰ τὴν ἄποψή του, 
ἀμφισβητοῦν τὴν ἀντίληψη ὅτι τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης τῶν διαγνωσθέν-
των ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκρῶν εἶναι μόνο λίγες ἡμέρες ἢ ἑβδομάδες. Ἡ ἔρευνά 
του ἔδειξε ὅτι 175 ἄνθρωποι ἐπιβίωσαν περισσότερο ἀπὸ μία ἑβδομάδα. Ἀπὸ 
αὐτοὺς 80 ἐπιβίωσαν περισσότερο ἀπὸ δύο ἑβδομάδες, 44 περισσότερο ἀπὸ 
4 ἑβδομάδες, 20 περισσότερο ἀπὸ 2 μῆνες, 7 περισσότερο ἀπὸ 6 μῆνες καὶ 4 
περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο, ἐνῶ ὑπάρχει μία περίπτωση ἐπιβίωσης περισσό-
τερο ἀπὸ 15 χρόνια. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἐπιτρέπουν τὴν ἐξαγωγὴ τῶν ἀκόλου-
θων συμπερασμάτων. Πρῶτον, ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν ὁδηγεῖ κατ᾽ 
ἀνάγκη σύντομα σὲ παύση καρδιακῆς λειτουργίας. Δεύτερον, ὅτι οἱ διαπι-
στωθεῖσες διαφορὲς ὡς πρὸς τὸ χρόνο ἐπιβίωσης ὀφείλονται σὲ παράγοντες 
ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν ἐγκέφαλο. Τρίτον, ὅτι οἱ τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες 
εἶναι κρίσιμες γιὰ τὴν ἐπιβίωση, καθὼς μετὰ ἀπὸ τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἐπιβιώνει χωρὶς κάποια ἐξεζητημένη ὑποστήριξη, ἀλλὰ 
μόνο μὲ τὴ χρήση ἀναπνευστήρα. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ 
δὲν ἔχουν τὴν ἱκανότητα ἐπικοινωνίας, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀμφισβητήσει 
ὅτι εἶναι ζωντανοί39.

Ὁ Alan Shewmon ἀναφέρεται ἰδιαίτερα στὴν περίπτωση ἑνὸς τετράχρο-
νου παιδιοῦ, ποὺ χαρακτηρίστηκε ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκρό, ἀλλὰ συνεχίζει νὰ 
ἐπιβιώνει ἐπὶ 15 χρόνια, μέχρι δηλ. τὴν περίοδο συγγραφῆς τοῦ ἄρθρου. Ἂν 

39. AlAN SHeWmoN, Brainstem Death, Brain Death, and Death: A Critical Re-evaluation of 
the purported evidence, σέ: Issues in Law & Medicine 14, 2 (1998) 135-136.
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καὶ οἱ ἰατροὶ συνέστησαν τὴν ἀποσύνδεση ἀπὸ τὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη, ἡ 
μητέρα του ἐπέμενε νὰ παραμείνει στὸν ἀναπνευστήρα καὶ μετέφερε τὸ παιδὶ 
στὸ σπίτι, ὅπου ἐπιβίωσε γιὰ τόσα πολλὰ χρόνια ἀναπτυσσόμενο σωματικά. 
Οἱ ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν ἔδειξαν ὅτι ἡ διάγνωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου 
εἶχε γίνει σωστά, καὶ ὅμως ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς συνέχιζε νὰ ἐπιβιώνει. Εἶναι 
προφανές, ὑποστηρίζει ὁ Alan Shewmon, ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν εἶναι νε-
κρός. Ἡ ἐπιβίωση καὶ ἀνάπτυξή του δὲν ὀφείλεται στὸν κατεστραμμένο του 
ἐγκέφαλο, συνεπῶς ὁ ἐγκέφαλος δὲν ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸ ὄργανο ποὺ συ-
ντονίζει καὶ κατευθύνει τὶς λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ40. Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς 
τοῦ Alan Shewmon εἶναι γιὰ τὸ ρωμαιοκαθολικὸ θεολόγο William may πει-
στικὲς καὶ τὸν ὑποχρεώνουν νὰ ἀναθεωρήσει παλαιότερη τοποθέτησή του 
ὑπὲρ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου41 καὶ νὰ ταχθεῖ κατὰ τῆς θεώ-
ρησής του ὡς ὁριστικοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου42.

Τὸ ἴδιο ἐπιχείρημα προβάλλεται καὶ μὲ ἄλλη τεκμηρίωση. Στὴ 1 Αὐγού-
στου 2005 μία 26χρονη Ἀμερικανίδα ἔφερε στὸν κόσμο ἕνα ὑγιὲς παιδί, τρεῖς 
μῆνες ἀφότου εἶχε χαρακτηριστεῖ ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκρή. Μάλιστα ὁ μητρικὸς 
ὀργανισμὸς παρήγαγε κανονικὰ μητρικὸ γάλα.  Ἕνα ἀνάλογο περιστατικὸ 
εἶχε συμβεῖ καὶ τὸ 1992 στὸ erlangen τῆς Γερμανίας. Ὁ ρωμαιοκαθολικὸς θεο-
λόγος Joseph Schumacher διερωτᾶται ἐὰν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθεῖ κανεὶς ὅτι 
ἕνα πτῶμα γεννᾶ ἕνα ὑγιὲς παιδί. Εἶναι προφανές, παρατηρεῖ, ὅτι ἡ προγεν-
νητικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ καὶ ἡ γέννησή του δὲν συντονίστηκαν καὶ κα-
τευθύνθηκαν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο43.

β)  Ἡ θεώρηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ὡς ὁριστικοῦ θανάτου τοῦ ἀν-
θρώπου εἶναι ἀντιφατική. Τὰ ἴδια κριτήρια τοῦ Harvard χαρακτηρίζουν ἀφ᾽ 
ἑνὸς τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο ὡς τὸν ὁριστικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, ἀφ᾽ ἑτέ-

40. Ὅπ.π., σ. 136 ἑξ.
41. WIllIAm mAy, Human Existence, medicine, and Ethics: Reflections on Human Life, 

Chicago 1977, σσ. 162-165.
42. WIllIAm mAy, Catholic Bioethics and the Gift of Human Life, Huntington 2000, σσ. 305-

306.
43. JoSepH SCHUmACHeR, Anmerkungen zur Frage der organspende und der organtrans-

plantation, σέ: Theologisches 38, 11/12 (2008) 351-352. Βλ. καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ Γάλλου 
ἰατροῦ JeANDIDIeR VINCeNT στὴ διακήρυξη ἐπιστημόνων μὲ τίτλο Brain Death’ is Not 
Death, ὅπ.π.
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ρου τὴν κατάσταση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ νεκροῦ ὡς μὴ ἀναστρέψιμη. Εἶναι τε-
λικὰ ὁ ἄνθρωπος νεκρὸς ἢ εἶναι ζωντανὸς καὶ βρίσκεται σὲ διαδικασία θανά-
του, ἡ ὁποία εἶναι μὴ ἀναστρέψιμη; Τὰ ἴδια τὰ κριτήρια πάντως δὲν βοηθοῦν 
νὰ δοθεῖ ἀπάντηση, καθὼς ἔχουν ἀναθεωρηθεῖ πολλὲς φορές, χωρὶς ὅμως νὰ 
καταλήξει κανεὶς σὲ συμφωνία ἐπ᾽ αὐτῶν. Σὲ διακήρυξη ἐπιστημόνων κατὰ 
τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου τονίζεται ἐπίσης ὅτι ἡ μὴ ἀναστρεψιμότητα τῆς 
παύσης λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου δὲν ἀποτελεῖ μιὰ κατάσταση ποὺ μπορεῖ 
νὰ ἐξεταστεῖ ἰατρικὰ καὶ νὰ ἀξιολογηθεῖ ἐπιστημονικά, ἀλλὰ μιὰ πρόγνωση, 
ἡ ὁποία πιθανῶς νὰ ἐπαληθευτεῖ, ἴσως ὅμως καὶ νὰ μὴν ἐπαληθευτεῖ. Σήμερα 
ἄλλωστε ὁ ἄνθρωπος εἶναι σὲ θέση νὰ θεραπεύει ἀσθένεις, ποὺ παλαιότε-
ρα χαρακτηρίζονταν ὡς μὴ ἀναστρέψιμες44. Στὴ συνάφεια αὐτὴ προσθέτουμε 
καὶ τὴν ἄποψη τοῦ ἐρευνητῆ τοῦ ἐγκεφάλου Gerhard Roth, σύμφωνα μὲ τὴν 
ὁποία ἡ παύση λειτουργίας ἑνὸς ὀργάνου δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ θάνατο τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅταν ἡ λειτουργία αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὑποκατασταθεῖ. Ἡ παύση π.χ. 
τῆς νεφρικῆς λειτουργίας ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὸ θάνατο. Ἂν ὅμως αὐτὴ 
ὑποκατασταθεῖ (μὲ αἱμοκάθαρση, περιτοναϊκὴ κάθαρση ἢ μεταμόσχευση), 
τότε κανένας δὲν θεωρεῖ τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ νεκρό. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ 
τὴν παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ ὁποία ἐν μέρει ὑποκαθίσταται ἀπὸ 
τὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη45. Εἶναι πάντως ἐνδιαφέρον ὅτι ὁ Gerhard Roth, 
ὅπως καὶ ὁ Alan Shewmon, ἐνῶ δὲν ἀποδέχονται τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, δὲν 
ἔχουν ἀντίρρηση ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀφαίρεση ὀργάνων πρὸς μεταμόσχευση 
ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ νεκρό. 

γ)  Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἀπὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ  Ἐκκλη-
σία ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ διδασκαλία της. Κατὰ τὴ χριστιανικὴ διδα-
σκαλία ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ θνητὸ σῶμα καὶ ἀθάνατη ψυχή, ποὺ 
βρίσκονται σὲ ἑνότητα.  Ἡ λύση αὐτῆς τῆς ἑνότητας, δηλαδὴ ἡ ἀποχώρηση 
τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα ἀποτελεῖ τὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ σημεῖο αὐτὸ 
τίθεται τὸ ἐρώτημα, ἐὰν μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς σίγουρος ὅτι μὲ τὴν παύση 
λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου ἔχει ἀπέλθει ἡ ψυχή. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς στὴν προ-
κειμένη περίπτωση πρόκειται γιὰ τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς νεκροῦ 

44. Βλ. τὴ διακήρυξη ἐπιστημόνων μὲ τίτλο Brain Death’ is Not Death, ὅπ.π.
45. GeRHARD RoTH, Anhörung des Bundestagsausschusses für Gesundheit am 28 Juni 1995, 

ὅπ.π., σ. 25 ἑξ.
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ἡ καταφατικὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἀπόλυτη βεβαιότητα. Ὁ 
Joseph Schumacher ἀπαντᾶ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε βέβαιοι, γιατί ὁ 
ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο ὁ ἐγκέφαλός του, καὶ ἡ ψυχὴ δὲν ἐκφράζεται μόνο 
μέσω τοῦ ἐγκεφάλου, ἀλλὰ καὶ μέσω ὁλοκλήρου τοῦ σώματος. Ἡ ταύτιση τῆς 
ψυχῆς μὲ τὸν ἐγκέφαλο μειώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ συγκεκριμένες λειτουργίες 
καὶ περιορίζει τὸ πρόσωπο στὴν ἱκανότητα ἐπικοινωνίας. Μὲ βάση τὰ παρα-
πάνω ὁ Joseph Schumacher συμπεραίνει ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς νεκρὸς εἶναι ζω-
ντανὸς ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται σὲ διαδικασία θανάτου, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀφαίρε-
ση ὀργάνων ποὺ ἐπιφέρει τὸν πρόωρο τερματισμὸ τῆς ζωῆς δὲν εἶναι σωστὸ 
νὰ γίνεται ἠθικὰ ἀποδεκτή46.

Μὲ βάση τὴ θεώρηση αὐτὴ ὁ Joseph Schumacher διαπιστώνει ὁμοιότητες 
ἀνάμεσα στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ στὴν ἐνεργητικὴ εὐθανασία, καθὼς καὶ 
στὶς δύο περιπτώσεις ἔχουμε ἑκούσιο τερματισμὸ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ 
βρίσκεται στὴ διαδικασία τοῦ θανάτου.  Ὅπως δὲν εἶναι σωστὸ ἀπὸ ἠθικὴ 
ἄποψη νὰ ἐπεμβαίνει κανεὶς καὶ νὰ τερματίζει τὴ ζωή, γιὰ νὰ μὴν ὑποφέρει ὁ 
ἀσθενὴς ἀπὸ πόνους κατὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἔτσι δὲν εἶναι ἠθικὰ σωστὸ 
νὰ ἐπεμβαίνει κανεὶς καὶ νὰ τερματίζει τὴ ζωή, γιὰ νὰ ἀφαιρέσει τὰ πολύτιμα 
ὄργανα.  Ἔτσι λοιπὸν διαπιστώνει ἀσυνέπεια στὴ στάση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καταδικάζει τὴν ἐνεργητικὴ εὐθανασία ἀλλὰ ἀποδέχεται 
τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο47. Ὁ ρωμαιοκαθολικὸς φιλόσοφος Robert Spaemann 
χαρακτηρίζει μάλιστα τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο ὡς «μεταμφιεσμένη εὐθανα-
σία»48.

46. JoSepH SCHUmACHeR, Anmerkungen zur Frage der Organspende und der Organtrans-
plantation, ὅπ.π., σσ. 347-352. Βλ. ἐπίσης elISABeTH WelleNDoRF, Der Zweck heiligt die 
Mittel? Erfahrungen aus der Arbeit mit Organempfängern, σέ: JoHANNeS HoFF  JÜRGeN 
IN DeR SCHmITTeN, (ἔκδ.) Wann ist der mensch tot? organverpflanzung und Hirntod-
kriterium, Reinbek 1994, σσ. 388-395.

47. JoSepH SCHUmACHeR, Anmerkungen zur Frage der Organspende und der Organtransplan-
tation, ὅπ.π., σσ. 350-351.

48. Ὁ Robert Spaemann κάνει λόγο γιὰ «eine Form maskierter euthanasie (eutanasia 
mascherata)». Οἱ ἀπόψεις του δημοσιεύονται στὴ Corrispondenza romana, ἀριθμ. 783, 
26 Ὀκτωβρίου 2002, σ. 3. Ἀνάλογο ἐπιχείρημα διατυπώνει καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Καρα-
κατσάνης. Ἀφοῦ παρουσιάζει τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ ζήτημα τῆς 
εὐθανασίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται στὸ δελτίο τύπου τῆς 14ης Φεβρουαρίου 2000, ση-
μειώνει: «Οἱ προαναφερθεῖσες θέσεις ἔχουν ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ καὶ στὴν περίπτωση τῆς 
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Στὶς 3 Σεπτεμβρίου 2008 δημοσιεύεται στὸ l’ osservatore Romano ἐπ᾽ 
εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης σαράντα ἐτῶν ἀπὸ τὴ διακήρυξη τῶν κριτηρί-
ων τοῦ Harvard ἄρθρο τῆς κοινωνιολόγου καὶ ἱστορικοῦ lucetta Scaraffia, 
μέλους τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς της Ἰταλίας, μὲ τὸ ὁποῖο ἀμφισβη-
τεῖται ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος, καθὼς χαρακτηρίζεται ὡς ἀνεπαρκὴς γιὰ τὸ 
χαρακτηρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς νεκροῦ. Ἡ Ἰταλίδα ἐπιστήμονας παρουσιάζει 
τὴ θετικὴ στάση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πρέπει, κατὰ τὴν 
ἄποψή της, νὰ ἐπαναξεταστεῖ, καθὼς θεωρεῖ ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος ἔρχε-
ται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ διδασκαλία της. Μεταξὺ ἄλλων τονίζει ὅτι «ἡ ἰδέα ὅτι 
τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο παύει νὰ ὑφίσταται, ὅταν ὁ ἐγκέφαλος δὲν λειτουργεῖ 
πλέον, ἐνῶ ὁ ὀργανισμὸς διατηρεῖται χάρη στὴν τεχνητὴ ὑποστήριξη, ὁδηγεῖ 
σὲ ταύτιση τοῦ προσώπου μὲ τὴν ἐγκεφαλικὴ λειτουργία του καὶ ἔρχεται σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὴν κατανόηση τοῦ προσώπου σύμφωνα μὲ τὴν καθολικὴ διδα-
σκαλία ...». Ἐπιπλέον, παραθέτει τὴν ἄποψη τοῦ Αὐστραλοῦ φιλοσόφου peter 
Singer, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἀπὸ 
τὴ ρωμαιοκαθολικὴ θεολογία ὡς ἐπαρκοῦς προϋπόθεσης γιὰ τὴν ἀφαίρεση 
ὀργάνων πρέπει κατὰ συνέπεια νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἀντίστοιχη ἀποδοχὴ 
στὴν περίπτωση τῆς ἀνεγκεφαλίας. Ἡ lucetta Scaraffia δὲν ὑποστηρίζει τὶς 
ἀπόψεις τοῦ Αὐστραλοῦ φιλοσόφου, οἱ ὁποῖες ὅπως ἐπισημαίνει εἶναι διαμε-
τρικὰ ἀντίθετες ἀπὸ τὶς θέσεις τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ θέτει 
θέμα συνέπειας στὶς τοποθετήσεις τῆς  Ἐκκλησίας49.

Ἡ κριτικὴ αὐτή, ἂν καὶ ἐκφράζεται ἀπὸ ἕνα μικρὸ μόνο μέρος τῆς ἐπιστη-
μονικῆς κοινότητας, ἔχει σημαντικὴ ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη.  Ἔτσι, ἐνῶ τὸ 
σύνολο σχεδὸν τῶν ἀνθρώπων ἀποδέχεται καὶ ἐκφράζεται ἰδιαιτέρως θετικὰ 
γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἀρνεῖται τὴν κρίσιμη στιγμὴ νὰ 
συναινέσει στὴ δωρεὰ ὀργάνων τοῦ διαγνωσθέντος ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ 
συγγενῆ τους50. Ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀποτέλεσε προφανῶς 

“δωρεᾶς” ὀργάνων ἀπὸ “ἐν” ἀσθενεῖς (ἔνν. ἐγκεφαλικὰ νεκροὺς) ἄμεσο ἀποτέλεσμα τῆς 
ὁποίας εἶναι ἡ διακοπὴ τῆς ζωῆς τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν». ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, 
Ἐγκεφαλικὸς θάνατος καὶ μεταμοσχεύσεις ὀργάνων, ὅπ.π., σσ. 177-178.

49. lUCeTTA SCARAFFIA, I segni della morte. A quarant’ anni dal rapporto di Harvard, σέ: L’ 
Osservatore Romano, 3 September 2008.

50. THomAS SHANNoN, An Introduction to Bioethics, New Jersey ³1997, σ. 155.
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τὸ λόγο ποὺ ἡ Ποντιφικὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν συγκάλεσε στὸ Βατικανὸ 
ὁμάδα ἐργασίας εἰδικῶν ἐπιστημόνων στὶς 11-12 Σεπτεμβρίου 2006, ἡ ὁποία 
συνέταξε κείμενο μὲ τὸν εὔγλωττο τίτλο «Why the Concept of Brain Death is 
Valid as a Definition of Death», στὸ ὁποῖο ἐξηγοῦνται μὲ ἐπιστημονικὴ ἀκρί-
βεια ἀλλὰ καὶ μὲ κατανοητὸ στοὺς μὴ εἰδικοὺς τρόπο, τὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν 
ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ὡς ὁριστικοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου51. 
Στὸ ἴδιο κείμενο γίνεται ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ στὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκοῦν οἱ 
Alan Shewmon καὶ Robert Spaemann καὶ δίνονται ἀπαντήσεις στὰ ἐπιχειρή-
ματά τους. Παράλληλα μὲ τὴν παρουσίαση τοῦ κειμένου τῆς Ἀκαδημίας ἐκθέ-
τουμε καὶ τὰ σχετικὰ ἐπιχειρήματα ρωμαιοκαθολικῶν θεολόγων, οἱ ὁποῖοι 
σχεδὸν στὸ σύνολό τους συναινοῦν στὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου.

Ἡ χαμηλὴ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώμη θεω-
ρεῖται στὸ κείμενο τῆς Ποντιφικῆς Ἀκαδημίας φυσιολογική, ἀφοῦ ὁ ἄνθρω-
πος καλεῖται νὰ δεχθεῖ ὡς ἀλήθεια κάτι ποὺ ἔρχεται σὲ ἐμφανῆ ἀντίθεση μὲ 
τὶς αἰσθήσεις του. Εἶναι πράγματι δύσκολο νὰ δεχθεῖ κανεὶς ἕνα ζεστὸ σῶμα 
μὲ μιὰ πάλλουσα καρδιὰ ὡς νεκρό, καθὼς ἡ κατάσταση αὐτὴ μοιάζει πολὺ 
μὲ βαθὺ ὕπνο. Ἡ δυσκολία ἀποδοχῆς τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ὡς ἐπιστη-
μονικῆς ἀλήθειας παρομοιάζεται στὸ κείμενο τῆς Ποντιφικῆς Ἀκαδημίας μὲ 
τὴ δυσκολία ἀποδοχῆς στὴν ἐποχὴ τοῦ Κοπέρνικου καὶ τοῦ Γαλιλαίου τῆς 
ἀλήθειας ὅτι ἡ γῆ δὲν εἶναι ἀκίνητη ἀλλὰ γυρίζει. Ἡ εὐθύνη πάντως γιὰ τὴ χα-
μηλὴ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου δὲν βαραίνει τὸ δύσπιστο ἄνθρωπο 
ἀλλὰ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ποὺ δὲν φρόντισε νὰ παράσχει ὡς τώρα 
ἐπαρκεῖς ἐξηγήσεις γιὰ αὐτὸ τὸ ζήτημα52. Ὁ Albert-peter Rethmann ἀποδίδει 
ἐπίσης τὴν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ στὴν πνευμα-
τικὴ ἀνωριμότητα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ θάνατο. Ὁ 
θάνατος ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα εὐδαιμονιστικὴ θεώρηση 
τῆς ζωῆς, γι᾽ αὐτὸ καὶ συνήθως ἀπωθεῖται συστηματικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 

51. poNTIFICAl ACADemy oF SCIeNCeS, Why the Concept of Brain Death is Valid as a 
Definition of Death, σέ: The signs of Death. The proceedings of the Working Group of 
11-12 September 2006, Scripta Varia 110, Vatican City 2007. Τὸ κείμενο εἶναι προσβά-
σιμο στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας στὸ διαδίκτυο: http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/2009/excerpt_signs_of_
death_5l.pdf.

52. Ὅπ.π., σσ. 7-8.
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εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἀνέτοιμος ψυχολογικὰ νὰ τὸν ἀντιμετωπίσει53. Ἐπιπλέον, 
ἴσως ὑφίσταται καὶ ὁ φόβος ὅτι μὲ τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο χαρακτηρίζεται 
πρόωρα ὁ ἄνθρωπος νεκρός, προκειμένου ὠφεληθοῦν οἱ συνάνθρωποι ποὺ 
ἔχουν ἀνάγκη τὰ μοσχεύματα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους54.

Βασικὸ σημεῖο τῶν περισσότερων θεολογικῶν τοποθετήσεων εἶναι ἡ θεώ-
ρηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ὡς ζητήματος ποὺ ἐμπίπτει στὴν ἁρμοδιό-
τητα τῆς ἰατρικῆς. Ἐνῶ ἡ ἔννοια, ἡ νοηματοδότηση καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ 
θανάτου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο εἶναι θεολογικὸ καὶ φιλοσοφικὸ θέμα, ἡ διάγνω-
σή του εἶναι ἀντικείμενο τῆς ἰατρικῆς55. Ἡ θεολογία καὶ ἡ φιλοσοφία πρέπει 
νὰ βασίζονται στὰ δεδομένα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, γιὰ νὰ προχωροῦν στὴ 
συνέχεια σὲ ἠθικὴ ἀξιολόγηση μὲ βάση τὰ κριτήριά τους56. Ὁ Helmut Weber 
παρατηρεῖ ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ ἐπικαλεῖται τὴν ἰατρικὴ 
ἐπιστήμη στὸν προσδιορισμὸ τῆς ἔναρξης τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ 
σύλληψη, ἔτσι καὶ στὸ ζήτημα τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ τερματισμοῦ τῆς ζωῆς 
ὀφείλει νὰ βασιστεῖ στὰ πορίσματα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Αὐτὸ δὲν αἴρει 
ὅμως, κατὰ τὴν ἄποψή του, ὁποιαδήποτε ἐπιφύλαξη γιὰ τὸν ἐγκεφαλικὸ θά-
νατο, ἀφοῦ ἡ πιθανότητα ἐπιστημονικοῦ σφάλματος δὲν μπορεῖ μὲ βεβαιό-
τητα νὰ ἀποκλεισθεῖ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὁ θεολόγος πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν 
ἐγκεφαλικὸ θάνατο ὡς ἰατρικὸ δεδομένο, δὲν εἶναι ὅμως ἔργο του νὰ τὸν ὑπε-
ρασπίζεται μὲ ἐπιχειρήματα.  Ἔργο τοῦ θεολόγου εἶναι νὰ ὑπερασπίζεται τὴ 
ζωὴ καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου ἀπὸ κάθε ἐπέμβαση, ἡ 
ὁποία τὴ θίγει57.

53. AlBeRTpeTeR ReTHmANN, Organspende. Eine ethische Verpflichtung für die Christen?, 
ὅπ.π., σ. 383.

54. JoHANNeS ReITeR, organtransplantation und moraltheologie, σέ: Bistum essen (ἔκδ.), 
Grenzziehung in der Transplantationmedizin, köln 1994, σσ. 35-36.

55. HeRBeRT SCHlÖGel  ANDReAS AlkoFeR, Was soll ich dir tun?, ὅπ.π., σ. 85 καὶ 87-88. 
AlBeRTpeTeR ReTHmANN, Organspende. Eine ethische Verpflichtung für die Christen?, 
ὅπ.π., σ. 387.

56. CHRISTopH GÖTz, Medizinische Ethik und katholische Kirche. Die Aussagen des päpstli-
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Κάπως διαφορετικὴ εἶναι ἡ προσέγγιση τοῦ Clemens Breuer. Ἐνῶ ἀποδέ-
χεται ὅτι ἡ διαπίστωση τοῦ θανάτου εἶναι ἔργο τῆς ἰατρικῆς καὶ ἡ ἀξιολόγη-
σή του ἔργο τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς θεολογίας, παρατηρεῖ ὅτι ἡ ταύτιση τοῦ 
ἐγκεφαλικοῦ θανάτου μὲ τὸν ὁριστικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου «ἐμπίπτει στὴν 
περιοχὴ μιᾶς διεπιστημονικῆς ἀνθρωπολογίας, στὴν ὁποία τὰ ἰατρικὰ πορί-
σματα δὲν εἶναι βέβαια ἀσήμαντα, ἀλλὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ἔναντι τῆς 
κοινωνίας καὶ τοῦ νομοθέτη χαρακτήρα δογματικῶν θέσεων»58. Μὲ αὐτὴ τὴν 
ἔννοια θεωρεῖ ὅτι ἡ κριτικὴ κατὰ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τὴν ὁποία χα-
ρακτηρίζει ὡς «ὑγιῆ δυσπιστία», δὲν στρέφεται ἐναντίον τῆς ἀρτιότητας τῶν 
ἰατρικῶν πορισμάτων, ἀλλὰ ἐναντίον τῆς θεώρησης τοῦ γεγονότος τοῦ θα-
νάτου ὡς ἀποκλειστικὰ ἰατρικοῦ ζητήματος59. Τυχὸν ἀποδοχὴ τῆς θεώρησης 
αὐτῆς θέτει τὸ ἐρώτημα: εἶναι μήπως ὀρθότερο νὰ δεχθεῖ κανεὶς ὅτι ἡ διάγνω-
ση τοῦ θανάτου πρέπει νὰ γίνεται μὲ βάση τὶς θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις καὶ τὴ 
συνείδηση τοῦ ἐνδιαφερομένου ἀνθρώπου; Ὁ Clemens Breuer δὲν συνεχίζει 
τὴ σκέψη του στὴν κατεύθυνση αὐτή, ὁ συνάδελφός του ὅμως David kelly 
σημειώνει ὅτι ἡ θεολογία δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀπορρίπτει τὰ ἰατρικὰ δεδο-
μένα καὶ ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος, ὡς ἰατρικὸ δεδομένο, δὲν εἶναι ζήτημα 
θρησκευτικῶν ἢ φιλοσοφικῶν πεποιθήσεων. Ἡ μὴ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ 
θανάτου καὶ ἡ συνέχιση τῆς ἰατρικῆς ὑποστήριξης σημαίνει τὴν παροχὴ ἰα-
τρικῆς φροντίδας σὲ ἕνα πτῶμα καὶ κάτι τέτοιο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτό, 
παρὰ μόνο μὲ ἀνάληψη τοῦ σχετικοῦ κόστους ἀπὸ μέρους τῶν ἐνδιαφερομέ-
νων60.

Ὁ θάνατος δὲν εἶναι ἀπὸ βιολογικὴ ἄποψη μιὰ χρονικὴ στιγμὴ ποὺ μπορεῖ 
νὰ ἐντοπιστεῖ καὶ νὰ ἀπομονωθεῖ ἀλλὰ μιὰ διαδικασία παύσης τῶν διαφό-
ρων λειτουργιῶν, ἀποσύνθεσης καὶ νέκρωσης τῶν κυττάρων. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
θεολογικὴ ἄποψη, ὁ θάνατος ὡς ἀπομάκρυνση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα δὲν 
μπορεῖ νὰ προσδιορισθεῖ χρονικὰ μὲ ἀκρίβεια καὶ βεβαιότητα.  Ἔτσι λοιπόν, 
κατὰ τὸν eberhard Schockenhoff, ὑπάρχουν δύο δυνατότητες: ἡ πρώτη εἶναι 
νὰ θεωρήσει κανεὶς ὅτι ὁ θάνατος ἔχει ἐπέλθει ὅταν ἔχει παύσει ὁριστικὰ καὶ 
ἡ τελευταία βιολογικὴ λειτουργία στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ καὶ ἡ δεύτερη 

58. ClemeNS BReUeR, Wann ist der Mensch tot?, ὅπ.π., σ. 94.
59. Ὅπ.π., σ. 99.
60. DAVID kelly, Medical Care at the End of Life?, ὅπ.π., σ. 114.
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εἶναι νὰ ὁρίσει ἕνα terminus ad quem, δηλ. ἕνα σίγουρο καὶ ἀσφαλὲς σημεῖο, 
ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἡ διαδικασία τοῦ θανάτου εἶναι μὴ ἀναστρέψιμη. Ὁ ἴδιος θεωρεῖ 
ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει 
μὲ βεβαιότητα νὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ διαδικασία τοῦ θανάτου ἔχει ξεκινήσει 
κατὰ τρόπο ποὺ δὲν εἶναι πλέον ἀναστρέψιμη61. Στὸ κείμενο τῆς Ποντιφικῆς 
Ἀκαδημίας τονίζεται ὅτι ὅσοι ἀσκοῦν κριτικὴ στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο συγ-
χέουν δύο διαφορετικὲς διαδικασίες. Ἡ μία εἶναι αὐτὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἐγκε-
φαλικὸ θάνατο καὶ ἡ δεύτερη αὐτὴ ποὺ ξεκινᾶ μὲ τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ 
ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἀποσύνθεση τοῦ πτώματος καὶ τὴ νέκρωση ὅλων των 
κυττάρων. Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ 
νύχια συνεχίζουν νὰ ἀναπτύσσονται γιὰ μέρες μετὰ τὸ θάνατο. Ἡ μηχανικὴ 
ὑποστήριξη συνεπῶς ἑνὸς ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ δὲν εἶναι ἁπλῶς «ὑπερβολικὴ 
καὶ ἀνώφελη θεραπεία», ἀλλὰ ἐπιβράδυνση τῆς μὴ ἀναστρέψιμης ἀποσύνθε-
σης ἑνὸς πτώματος62.

Εἶναι μήπως ὀρθότερο νὰ ὁρίσει κανεὶς ὡς κριτήριο διάγνωσης τοῦ θα-
νάτου τὴν παύση λειτουργίας τῆς καρδιᾶς, ὅπως ἄλλωστε ἴσχυε ἐπὶ τόσους 
αἰῶνες; Ὁ Albert-peter Rethmann ἀπαντᾶ ὅτι τὸ κριτήριο αὐτὸ εἶναι ἐξίσου 
αὐθαίρετο μὲ τὸ κριτήριο τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, καθὼς κάποια κύτταρα 
τοῦ ὀργανισμοῦ συνεχίζουν καὶ στὶς δύο περιπτώσεις νὰ ζοῦν63. Ὁ νευροχει-
ρουργὸς Wolfgang Wagner παρατηρεῖ ὅτι καὶ ἡ παύση λειτουργίας τῆς καρ-
διᾶς εἶναι ἕνα κριτήριο διάγνωσης τοῦ θανάτου. Ἂν ἐφαρμόσει κανεὶς τὴν κρι-
τικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο στὴν περίπτωση τοῦ καρδιακοῦ 
θανάτου θὰ διαπιστώσει ὅτι μὲ τὴν ἴδια κριτικὴ ἀμφισβητεῖται καὶ ὁ καρδιακὸς 
θάνατος64. Στὸ κείμενο τῆς Ποντιφικῆς Ἀκαδημίας ἐπισημαίνεται μάλιστα ὅτι 
ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος εἶναι περισσότερο ἀσφαλὲς κριτήριο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ 

61. eBeRHARD SCHoCkeNHoFF, Ethik des Lebens, ὅπ.π., σσ. 255-256.
62. poNTIFICAl ACADemy oF SCIeNCeS, Why the Concept of Brain Death is Valid as a 

Definition of Death, ὅπ.π., σσ. 6-7.
63. AlBeRTpeTeR ReTHmANN, Organspende. Eine ethische Verpflichtung für die Christen?, 

ὅπ.π., σ. 395. HeRBeRT SCHlÖGel  ANDReAS AlkoFeR, Was soll ich dir tun?, ὅπ.π., σ. 87.
64. WolFGANG WAGNeR, Gemeinsamkeiten zwischen Hirntodkonzept und traditionellen 

Todeszeichenkonzepten. Überlegungen zu den anthropologischen Grundlagen der 
Feststellung des menschlichen Todes, σέ: Ethik in der Medizin 7 (1995) σσ. 193-212.
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καρδιακοῦ65. Ἡ ἄποψη αὐτὴ στηρίζεται μὲ δύο ἐπιχειρήματα. Πρῶτον, κα-
νένας μέχρι σήμερα ποὺ χαρακτηρίστηκε ἐγκεφαλικὰ νεκρὸς δὲν ἀνένηψε, 
σὲ ἀντίθεση μὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἀσθενῶν, ποὺ χαρακτηρίστηκαν νεκροὶ 
μετὰ ἀπὸ ἀποτυχημένες προσπάθειες καρδιακῆς ἀνάνηψης, οἱ ὁποῖοι ὅμως 
τελικὰ ἐπέζησαν. Δεύτερον, ἡ παύση λειτουργίας τῆς καρδιᾶς δὲν σημαίνει 
κατ᾽ ἀνάγκη τὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ εἶναι δυνατὸν ἡ λειτουργία της 
νὰ ὑποκατασταθεῖ μὲ τεχνητὰ μέσα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παύση λειτουργίας 
τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ ὁποία εἶναι μὴ ἀντικαταστάσιμη καὶ συνεπῶς ὁριστική66.

Στὸ ἐπιχείρημα τοῦ Alan Shewmon, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἕνα κεντρικὸ ὄργανο 
ποὺ συντονίζει τὶς λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ εἰδικότερα ὅτι τὸ ὄργα-
νο αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ἐγκέφαλος, τὸ κείμενο τῆς Ποντιφικῆς Ἀκα-
δημίας ἀντιτείνει ὅτι ὑπάρχει μιὰ θαυμαστὴ δυναμικὴ ἑνότητα μεταξύ τῶν 
δραστηριο τήτων τῆς νόησης, τῶν αἰσθήσεων καὶ ὅλων των λειτουργιῶν τοῦ 
σώματος, ἡ ὁποία προϋποθέτει καὶ ἀπαιτεῖ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ὀργάνου ποὺ σὲ 
βιολογικὸ ἐπίπεδο νὰ συντονίζει, νὰ κατευθύνει καὶ νὰ συνέχει ὅλες αὐτὲς 
τὶς δραστηριότητες. Ἀντιθέτως, ἂν δεχθεῖ κανεὶς ὅτι δὲν ὑπάρχει ἕνα τέτοιο 
ὄργανο, τότε κατανοεῖ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ ὡς ἕνα εἶδος αὐτόνομων 
καὶ ἰσοδύναμων λειτουργιῶν, γεγονὸς ποὺ ἀφ̓  ἑνὸς ἔρχεται σὲ προφανῆ ἀντί-
θεση μὲ τὴ θεώρηση τοῦ ὀργανισμοῦ ὡς λειτουργικοῦ συνόλου καὶ ἀφ᾽ ἑτέ-
ρου ἀδυνατεῖ νὰ ἐξηγήσει τὴν ἑνότητά του. Ὁ ἐγκέφαλος ἐπιτελεῖ αὐτὸ τὸ 
συντονιστικὸ ρόλο, καθὼς εἶναι τὸ κέντρο τοῦ νευρικοῦ συστήματος. Ὅπως 
αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ χωρὶς τὶς περιοχές, μὲ τὶς ὁποῖες συνδέεται 
μέσα στὸν ὀργανισμό, ἔτσι καὶ ὁ ὀργανισμὸς δὲν λειτουργεῖ χωρὶς τὸ κέντρο 
ποὺ τὸν κατευθύνει καὶ τὸν ἑνοποιεῖ67.

Τὴ σημασία τοῦ ἐγκεφάλου γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ τονίζουν 
καὶ οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ θεολόγοι, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἐσφαλμένα συνδέεται ὁ 
ἐγκεφαλικὸς θάνατος μὲ μιὰ ἀνθρωπολογία ποὺ ταυτίζει τὸ πρόσωπο μὲ τὶς 
νοη τικὲς ἱκανότητες τοῦ ἐγκεφάλου. Βέβαια κατὰ περίπτωση συναντᾶ κα-
νεὶς δια τυπώσεις, ὅπου μονοδιάστατα τονίζεται ὅτι ἡ βιολογικὴ ζωὴ ἀποκτᾶ 

65. poNTIFICAl ACADemy oF SCIeNCeS, Why the Concept of Brain Death is Valid as a 
Definition of Death, ὅπ.π., σσ. 11-12.

66. Ὅπ.π.
67. Ὅπ.π., σ. 18.
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ἀξία, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ζεῖ ὡς πρόσωπο, ἀφήνοντας ἔτσι νὰ νοηθεῖ ὅτι μὲ 
τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο ἡ προσωπικὴ ὕπαρξη παύει νὰ ὑπάρχει καὶ ἑπομένως 
ἡ βιολογικὴ ζωὴ δὲν ἔχει πλέον ἀξία68. Αὐτὸ ὅμως ποὺ κατὰ κανόνα τονί-
ζεται εἶναι ὅτι μὲ τὴν ὁριστικὴ παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου παύει νὰ 
ὑφίσταται ὁ ὀργανισμὸς ὡς ἑνιαῖο καὶ λειτουργικὸ σύνολο69.  Ἔτσι, δὲν ἔχου-
με τὴν ἀπώλεια λειτουργίας ἑνὸς ὀργάνου ἢ ὁρισμένων ἱκανοτήτων ἀλλὰ 
τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ70. Τὸ ἴδιο τονίζεται καὶ στὴν τοποθέτηση τῆς 
Ρωμαιο καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας: «Μὲ τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο 
ἐκλείπει ἡ συντονιστικὴ δραστηριότητα τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ εἶναι ἀπαραίτη-
τη γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ὀργανισμοῦ στὴ ζωή»71.

Ὅσον ἀφορᾶ στὶς περιπτώσεις τοῦ παιδιοῦ ποὺ ἐπέζησε ἐπὶ εἴκοσι χρό-
νια μετὰ τὴ διάγνωσή του ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ καὶ τῆς Ἀμερικανίδας ποὺ 
ἔφερε στὸν κόσμο ἕνα ὑγιὲς παιδί, τρεῖς μῆνες ἀφότου εἶχε χαρακτηριστεῖ ὡς 
ἐγκεφαλικὰ νεκρή, στὸ κείμενο τῆς Ποντιφικῆς Ἀκαδημίας ἐπισημαίνεται ὅτι 
οἱ περιπτώσεις αὐτὲς μαρτυροῦν πὼς εἶναι δυνατὸν μὲ τὴ μηχανικὴ ὑποστήρι-

68. «Das bloße Überleben ist aber der Güter höchstes nicht! Das biologische leben gewinnt 
seine Bedeutung aus der Tatsache, daß es die Voraussetzung bildet für ein personales le-
ben in menschlichkeit. In ihm liegt die Bedingung der möglichkeit personaler existenz; 
und diese trägt seine Würde». Franz Böckle, menschenwürdig sterben, zürich - einsie-
deln - köln 1979. Βλ. καὶ WolFGANG JoACHIm BoCk, Todesfestellung / Todeskriterien / 
Todeszeitpunkt, ὅπ.π., σσ. 580-581.

69. AlBeRTpeTeR ReTHmANN, Organspende. Eine ethische Verpflichtung für die Christen?, 
ὅπ.π., σσ. 394-395. HeRBeRT SCHlÖGel  ANDReAS AlkoFeR, Was soll ich dir tun?, 
ὅπ.π., σσ. 86-88. kARl GolSeR, Die Diskussion um den Hirntod aus der Perspektive eines 
Katholischen Moraltheologen, ὅπ.π., σσ. 34-37. CHRISTopH GÖTz, Medizinische Ethik und 
katholische Kirche, ὅπ.π., σσ. 189-191.

70. Μὲ τὴν παρατήρηση αὐτὴ ἀπαντᾶται ἐμμέσως ἡ προαναφερθεῖσα κριτικὴ τοῦ Gerhard 
Roth, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ παύση λειτουργίας ἑνὸς ὀργάνου δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ 
θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, ὁ θά-
νατος δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ ζωὴ κάποιου ὀργάνου, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐπιτέλεση κάποιων ζω-
τικῶν λειτουργιῶν (καρδιακή, ἐγκεφαλική, νεφρική, ἡπατική, πεπτικὴ κ.ἄ.), ποὺ γι᾽ αὐτὸ 
ἀκριβῶς χαρακτηρίζονται ὡς ζωτικές, ἐπειδὴ ἂν ἔστω καὶ μία ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιτελεσθεῖ, 
χωρὶς νὰ ὑποκατασταθεῖ, ὁ θάνατος ἐπέρχεται ἀναπόφευκτα. Βλ. Μητρ. Μεσογαίας καὶ 
Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, «Ἀλλήλων Μέλη», ὅπ.π., σ. 77.

71. SekReTARIAT DeR DeUTSCHeN BISCHoFSkoNFeReNz  kIRCHeNAmT DeR 
eVANGelISCHeN kIRCHe IN DeUTSCHlAND, organtransplantationen, ὅπ.π., σσ. 
17-18.
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ξη νὰ διατηρηθεῖ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἡ αἱμάτωση τοῦ σώματος καὶ 
τῶν ἐπιμέρους ὀργάνων. Ἡ αἱμάτωση τῆς μήτρας καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων τοῦ 
μητρικοῦ ὀργανισμοῦ ἐπιτρέπει μιὰ ἐγκεφαλικὰ νεκρὴ γυναίκα νὰ γεννήσει, 
αὐτὸ ὅμως δὲν διαφοροποιεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ θάνατός της δὲν ὑπόκειται σὲ 
ἀμφισβήτηση72. Εἰδικὰ γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ παιδιοῦ τονίζεται ὅτι «μὲ τὰ τε-
χνολογικὰ μέσα ποὺ διαθέτουν οἱ μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας, εἶναι πιθανὸ 
νὰ δοῦμε περισσότερες ἀντίστοιχες περιπτώσεις. Καθὼς οἱ τεχνολογικὲς δυ-
νατότητες ἀναπτύσσονται, θὰ μπορέσει νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀναπαραγωγὴ κά-
ποιων λειτουργιῶν τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους καὶ τοῦ ὑποθαλάμου μὲ τὴν 
ὁλοκλήρωση καὶ τὴ συνεργασία ὅλων τῶν ὑποσυστημάτων τοῦ σώματος. Ἡ 
νευρολογικὴ κοινότητα δὲν πιστεύει ὅτι ἡ περίπτωση αὐτὴ κλονίζει τὴν ἀξιο-
πιστία τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ὡς ἰσοδύναμου μὲ τὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώ-
που»73.

Τὸ τελευταῖο σημεῖο τῆς κριτικῆς, ποὺ ἔχει ὅμως ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἀπὸ 
θεολογικὴ ἄποψη, ἀποτελεῖ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ 
σῶμα μὲ τὴν παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου. Στὴν τοποθέτηση τῆς Ρωμαιο-
καθολικῆς  Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας ὑποστηρίζεται ὅτι μὲ τὸν ἐγκεφαλικὸ 
θάνατο στερεῖται ὁ ἄνθρωπος ὁριστικὰ τὴν ἀπαραίτητη σωματικὴ ὑποδομὴ 
γιὰ τὴν πνευματική του παρουσία σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο. Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, 
ὅπως λέγεται ἐπὶ λέξει, εἶναι συνδεδεμένο ὅσον ἀφορᾶ στὸ σῶμα ἀποκλει-
στικὰ μὲ τὸν ἐγκέφαλο74. Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ τοποθέτηση τῆς Ποντιφικῆς 
Ἀκαδημίας  Ἐπιστημῶν. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ψυχοσωματικὴ 
ἑνότητα, ἡ παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου σηματοδοτεῖ τὴ λύση αὐτῆς 
τῆς ἑνότητας. Ἀφοῦ ἐπικαλεῖται τὴν ἄποψη τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη, ὅτι ἡ 
ψυχὴ ἐλέγχει καὶ κινητοποιεῖ τὸ σῶμα, συμπεραίνει ὅτι «ὅταν τὰ ἐγκεφαλικὰ 

72. poNTIFICAl ACADemy oF SCIeNCeS, Why the Concept of Brain Death is Valid as a 
Definition of Death, ὅπ.π., σσ. 10-11.

73. Ὅπ.π., σ. 8.
74. «mit dem Hirntod fehlt dem menschen die unersetzbare und nicht wieder zu erlangen 

körperliche Grundlage für sein geistiges Dasein in dieser Welt. Der unter allen lebenwesen 
einzigartige menschliche Geist ist körperlich ausschließlich an das Gehirn gebunden». 
SekReTARIAT DeR DeUTSCHeN BISCHoFSkoNFeReNz  kIRCHeNAmT DeR 
eVANGelISCHeN kIRCHe IN DeUTSCHlAND, organtransplantationen, ὅπ.π., σ. 
18.
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κύτταρα νεκρωθοῦν, ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, ὄχι ἐπειδὴ ταυτίζεται μὲ τὸ νοῦ ἢ 
τὴν προσωπικότητα, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ διαμεσολάβηση τῆς ψυχῆς στὴ δυναμικὴ 
καὶ λειτουργική της μορφὴ ἐντὸς τοῦ σώματος ἔχει ἀπωλεσθεῖ»75.

Ἡ ψυχὴ ἑπομένως δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίζει νὰ εἶναι παροῦσα, ὅταν τὸ σῶμα 
ὡς ζωντανὸς ὀργανισμὸς χάνει μὲ τὴν παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου τὴν 
ἑνότητά του. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου συ-
νάδει ἁρμονικὰ μὲ τὴ θεολογικὴ θεώρηση τοῦ θανάτου ὡς χωρισμοῦ σώματος 
καὶ ψυχῆς. Κατὰ τὸν karl Golser, αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν ὅτι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκε-
φαλικοῦ θανάτου προϋποθέτει δυαλιστικὴ ἀνθρωπολογία, μᾶλλον ἔχουν 
οἱ ἴδιοι δυαλιστικὲς ἀντιλήψεις, ὅταν ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ 
εἶναι παροῦσα μετὰ τὴ νέκρωση τοῦ ἐγκεφάλου76. Σαφῶς ἐπιφυλακτικότερα 
ἐκφράζονται οἱ Herbert Schlögel καὶ Andreas Alkofer.  Ἔτσι, ἐνῶ θεωροῦν ὅτι 
ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος ἀποτελεῖ ἕνα τεκμηριωμένο κριτήριο γιὰ τὴν ἀφαίρε-
ση ὀργάνων πρὸς μεταμόσχευση, ἀποφεύγουν νὰ τοποθετηθοῦν ἀναφορικὰ 
μὲ τὸ χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, ἐπισημαίνοντας ὅτι τὸ μυστήριο τοῦ 
θανάτου εἶναι εὐρύτερο ἀπὸ τὸ κριτήριο διάγνωσής του77.

Ὁλοκληρώνουμε τὴν ἑνότητα αὐτὴ μὲ σύντομη ἀναφορὰ στὸ ζήτημα 
τῆς συναίνεσης στὴ δωρεὰ ὀργάνων. Εἶναι κοινὰ ἀποδεκτὸ ὅτι ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση γιὰ τὴν ἠθικὴ ἀποδοχὴ τῶν μεταμοσχεύσεων δὲν εἶναι μόνο ἡ 
ἀσφαλὴς διάγνωση τοῦ θανάτου ἀλλὰ καὶ ἡ ἐλεύθερη συγκατάθεση τοῦ ὑπο-
ψηφίου δότη. Ἡ ἴδια προϋπόθεση τίθεται καὶ ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς, ἀφοῦ ὁ 
ἄνθρωπος ἔχει δικαίωμα στὸ σῶμα του, στὸ ὁποῖο περιλαμβάνεται καὶ ἡ μετὰ 
θάνατον ἀντιμετώπισή του78. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει γίνει δωρητὴς ὀργάνων 
ἤ, ἀντιθέτως, ὅταν ἔχει δηλώσει ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀφαίρεση ὀργάνων ἀπὸ 
τὸ σῶμα του στὴν περίπτωση ποὺ διαγνωσθεῖ ἐγκεφαλικὰ νεκρός, τότε ἡ βού-
λησή του εἶναι σαφὴς καὶ πρέπει νὰ γίνεται ἀπολύτως σεβαστή. Τὸ πρόβλημα 
εἶναι ὅτι κατὰ κανόνα δὲν ὑφίσταται ἐκπεφρασμένη βούληση τοῦ ὑποψηφί-

75. poNTIFICAl ACADemy oF SCIeNCeS, Why the Concept of Brain Death is Valid as a 
Definition of Death, ὅπ.π., σ. 19.

76. kARl GolSeR, Die Diskussion um den Hirntod aus der Perspektive eines Katholischen 
Moraltheologen, ὅπ.π., σσ. 36-37.

77. HeRBeRT SCHlÖGel  ANDReAS AlkoFeR, Was soll ich dir tun?, ὅπ.π., σ. 88.
78. HANS lUDWIG SCHReIBeR  STepHANIe HeUeR, organtransplantation (rechtlich), σέ: 

Lexikon der Bioethik, τόμ. 2, Gütersloh 2000, σσ. 811-813.
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ου δότη γιὰ τὸ θέμα αὐτό.  Ἔτσι, μὲ τὴ διάγνωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου 
καλεῖται κανεὶς νὰ λάβει μιὰ ἀπόφαση γιὰ πιθανὴ μεταμόσχευση, χωρὶς νὰ 
γνωρίζει ἂν ὁ ἄνθρωπος συναινεῖ στὴ δωρεὰ τῶν ὀργάνων του.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀντιμετωπίζεται συνήθως μὲ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος 
εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν στενῶν συγγενῶν τοῦ ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ γιὰ τὴν 
κατάστασή του καὶ γιὰ τὴ δυνατότητα ἀφαίρεσης τῶν ὀργάνων του πρὸς με-
ταμόσχευση.  Ἐφόσον αὐτοὶ συναινοῦν στὴ δωρεὰ τῶν ὀργάνων ἤ, κατὰ ἄλλη 
ἐκδοχή, δὲν φέρουν ἀντίρρηση ἐντὸς εὔλογου χρόνου, τότε γίνεται ἡ ἀφαίρε-
σή τους. Ἡ γνώμη τῶν στενῶν συγγενῶν θεωρεῖται ὅτι ὑποκαθιστᾶ ἐπαρκῶς 
τὴ συναίνεση τοῦ ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ, καθὼς αὐτοὶ γνωρίζουν τὶς ἀπόψεις 
του γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ καὶ μποροῦν ἑπομένως νὰ ἐκφράσουν τὴν ἐπιθυμία 
του ὑπὲρ ἢ κατὰ τῆς ἀφαίρεσης τῶν ὀργάνων. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἂν δὲν γνωρί-
ζουν τὴν ἐπιθυμία του, εἶναι τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ προασπίζονται τὰ δικαι-
ώματά του. Ὁ δεύτερος τρόπος ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος εἶναι ἡ λύση 
τῆς εἰκαζόμενης συναίνεσης. Σύμφωνα μ᾽ αὐτὴ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὰ 
νεκρὸς δὲν ἀπέρριψε ὅταν βρισκόταν ἐν ζωῇ τὸ ἐνδεχόμενο ἀφαίρεσης τῶν 
ὀργάνων, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ εἰκάσουμε ὅτι ἦταν εὐνοϊκὰ διακείμενος σὲ μιὰ πι-
θανὴ δωρεά. Ἡ θεώρηση αὐτὴ βασίζεται στὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ συναίνεση τοῦ 
νεκροῦ εἶναι εὔλογη, ἀφοῦ ὁ ἴδιος δὲν στερεῖται κάτι ἀπὸ τὴν ἀφαίρεση τῶν 
ὀργάνων, ἐνῶ συνάνθρωποι σώζονται χάρη σ᾽ αὐτά.

Ἡ τοποθέτηση τῆς ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας ἔναντι τῆς δυνατότητας 
τῶν συγγενῶν νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴ δωρεὰ τῶν ὀργάνων εἶναι ὁμοφώνως 
θετική.  Ἂν καὶ θεωρεῖται εὐκταῖο ἡ δωρεὰ νὰ βασίζεται στὴν ἐλεύθερη βούλη-
ση τοῦ ἰδίου τοῦ δότη, γίνεται ἀποδεκτὸ ὅτι οἱ συγγενεῖς μποροῦν νὰ ἐκφρά-
σουν τὴ βούλησή του καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ δικαιώματά του79. Μιὰ τέτοια 
ἀπόφαση συχνὰ βιώνεται ὡς σημαντικὴ ψυχολογικὴ ἐπιβάρυνση τὴ στιγμὴ 
μάλιστα ποὺ συνειδητοποιοῦν τὴν ἀπώλεια τοῦ προσφιλοῦς τους προσώπου. 
Πολλὲς φορὲς εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ δώσει κανεὶς ἕνα νεφρὸ στὸ ἄρρωστο παι-
δί του, παρὰ νὰ συναινέσει στὴν ἀφαίρεση ὀργάνων, ὅταν αὐτὸ διαγνωσθεῖ 

79. SekReTARIAT DeR DeUTSCHeN BISCHoFSkoNFeReNz  kIRCHeNAmT DeR 
eVANGelISCHeN kIRCHe IN DeUTSCHlAND, organtransplantationen, ὅπ.π., σ. 
19. JoSeF RÖmelT, Hirntod und Organspende, ὅπ.π., σσ. 12-13. BeRNHARD IRRGANG, Ein-
führung in die Bioethik, ὅπ.π., σ. 116.
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νεκρό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως μεριά, ἡ σκέψη ὅτι ἡ δωρεὰ τῶν ὀργάνων σώζει 
ἀνθρώπινες ζωὲς ἀνακουφίζει κάπως τὸν πόνο τῶν συγγενῶν80.

Μὲ διαφορετικὸ τρόπο τοποθετοῦνται οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ θεολόγοι στὴ 
λύση τῆς εἰκαζόμενης συναίνεσης, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἀπουσία ἀπόρριψης τῆς 
δωρεᾶς ὀργάνων ἑρμηνεύεται ὡς ἀποδοχή της. Ὁ Nikolaus knoeppfler ἐπιση-
μαίνει ὅτι στὴν  Ἱσπανία ποὺ ἐφαρμόζεται ἡ εἰκαζόμενη συναίνεση διατίθενται 
τρεῖς φορὲς περισσότερα μοσχεύματα ἀπὸ νεκροὺς δότες σὲ σχέση μὲ ἄλλες 
χῶρες, τῶν ὁποίων ἡ νομοθεσία προβλέπει τὴ συναίνεση τῶν συγγενῶν. Αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι ἔτσι σώζονται ζωὲς ἀνθρώπων ποὺ διαφορετικὰ θὰ πέθαιναν ἀπὸ 
τὴν ἔλλειψη μοσχευμάτων. Ἡ τοποθέτησή του ὅμως ὑπὲρ τῆς λύσης αὐτῆς 
δὲν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ τὰ μετρήσιμα ἀποτελέσματα, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖται νὰ 
τεκμηριωθεῖ καὶ θεολογικά.  Ἐνῶ τόσο ὁ νεκρὸς δότης ὅσο καὶ ὁ πιθανὸς λή-
πτης ἔχουν ἀξιοπρέπεια ποὺ πρέπει νὰ γίνεται σεβαστή, ἡ ἀξιοπρέπειά τους 
εἶναι σαφῶς διαφορετική. Ἡ μία ἀφορᾶ στὸ σεβασμὸ στὸ νεκρὸ σῶμα, ἐνῶ ἡ 
ἄλλη στὴν ποιότητα ζωῆς καὶ στὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου, γι᾽ αὐτὸ 
καὶ πρέπει νὰ προτάσσεται ἔναντι τῆς πρώτης81.

Τὸ ἴδιο ἐπιχείρημα διατυπώνει καὶ ὁ Johannes Reiter, γιὰ νὰ καταλήξει ὅμως 
σὲ διαφορετικὸ συμπέρασμα. Ἐνῶ μὲ τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση γίνεται σε-
βαστὴ ἡ ἄρνηση τοῦ ὑποψηφίου δότη νὰ δεχθεῖ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων 
του, ὁ Γερμανὸς θεολόγος ὑποστηρίζει ὅτι σὲ περίπτωση ἀνάγκης ἡ ἀφαίρεση 
τῶν ὀργάνων εἶναι ἠθικὰ σωστή, ἀκόμα καὶ παρὰ τὴν ἐκπεφρασμένη ἀντίθε-
τη ἐπιθυμία τοῦ νεκροῦ ἢ τὴν ἄρνηση τῶν συγγενῶν του νὰ συναινέσουν στὴ 
δωρεά. Ὡς περίπτωση ἀνάγκης θεωρεῖ τὴν περίπτωση ποὺ ἡ μὴ εὕρεση μο-
σχεύματος θὰ ἐπιφέρει ἄμεσα τὸ θάνατο συνανθρώπου. Ἡ σωτηρία τῆς ζωῆς 
συνανθρώπου εἶναι ὑψηλότερο ἀγαθό, ὅπως λέει χαρακτηριστικά, ἀπὸ τὴν 
ἐπιθυμία τοῦ νεκροῦ ἢ τῶν συγγενῶν του νὰ ταφεῖ τὸ πτῶμα ἀκέραιο82.  Ἂν 
καὶ ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὡς ἐξαίρεση μιὰ τέτοια ἐπιλογή, ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτὴ 

80. eBeRHARD SCHoCkeNHoFF, Ethik des Lebens, ὅπ.π., σσ. 260-261.
81. NIkolAUS kNoepFFleR, ethische Fragen bei organtransplantationen, σέ: mANFReD kRU

kemeyeR  ARNo lISoN (ἔκδ.), Transplantationsmedizin. ein leitfaden für den praktiker, 
Berlin - New york 2006, σσ. 97-98. Ἠθικὰ ἀποδεκτὴ θεωρεῖ τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση καὶ 
ὁ Bernhard Irrgang. Βλ. BeRNHARD IRRGANG, Einführung in die Bioethik, ὅπ.π., σ. 115.

82. JoHANNeS ReITeR, Organtransplantation und Moraltheologie, ὅπ.π., σσ. 49-50.
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γίνεται κανόνας, ἀφοῦ τὰ μοσχεύματα εἶναι πολὺ λίγα σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθε-
νεῖς ποὺ τὰ χρειάζονται.

Ἄλλοι ὅμως θεολόγοι, ὅπως ὁ Helmut Weber καὶ ὁ eberhard Schockenhoff 
ἀπορρίπτουν τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση προβάλλοντας τὰ ἑξῆς ἐπιχειρήμα-
τα: Πρῶτον, ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ δότη ἀπαξιώνει 
τὸ νεκρὸ σῶμα, ἀφοῦ τὸ καθιστᾶ ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης. Δεύτερον, τὸ 
σῶμα εἶναι μέρος τοῦ προσώπου καὶ ὄχι ἕνα δημόσιο ἀγαθό, τὸ ὁποῖο μπορεῖ 
νὰ τὸ μεταχειρίζεται ἡ κοινωνία κατὰ τὴ κρίση καὶ τὶς ἀνάγκες της. Ἡ κα-
ταπάτηση θεμελιωδῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων πρὸς ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ 
συνόλου ὑποκρύπτει ὁλοκληρωτικὲς ἀντιλήψεις. Καὶ τρίτον, ὅσο καὶ ἂν εἶναι 
κατανοητὴ ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ λάβει τὸ ποθητὸ μόσχευμα καὶ νὰ 
ζήσει, ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει δικαίωμα στὸ σῶμα ἑνὸς ἄλλου ἀνθρώπου83. Ἡ 
ἄποψη αὐτὴ υἱοθετεῖται καὶ στὴν ἐπίσημη τοποθέτηση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, ὅπου τονίζεται ὅτι κανεὶς 
δὲν μπορεῖ νὰ ὑποχρεωθεῖ σὲ μιὰ πράξη ἀλληλεγγύης πρὸς τὸ συνάνθρωπο. 
Ἐὰν ὅμως δὲν ὑπάρχουν συγγενεῖς γιὰ νὰ ἐρωτηθοῦν ἢ αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ 
βρεθοῦν ἐγκαίρως, τότε μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ νομικὴ ἄποψη γιὰ τὴν 
εἰκαζόμενη συναίνεση84.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ ὅτι ἡ «συνειδητὴ συναίνεση» τοῦ δότη 
εἶναι πράξη αὐταπάρνησης καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ συνάνθρωπο.  Ἐὰν αὐτὴ δὲν 
ὑφίσταται, τότε δὲν ὑφίσταται δωρεά, ἀφοῦ δὲν προσφέρει κανεὶς κάτι δικό 
του, ἀλλὰ τοῦ ἀφαιρεῖται κάτι ποὺ τοῦ ἀνήκει. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ συναί-
νεση τοῦ δότη δὲν εἶναι κάτι δευτερεῦον ἀλλὰ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ 
τὴν ἠθικὴ ἀποδοχὴ καὶ καταξίωση τῆς μεταμόσχευσης85. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν 

83. HelmUT WeBeR, Spezielle Moraltheologie, ὅπ.π., σσ. 171-172. eBeRHARD SCHoCkeNHoFF, 
Ethik des Lebens, ὅπ.π., σσ. 261-263. ClemeNS BReUeR, Wann ist der Mensch tot?, ὅπ.π., 
σσ. 100-101. JoSeF RÖmelT, Hirntod und Organspende, ὅπ.π., σσ. 12-13.

84. SekReTARIAT DeR DeUTSCHeN BISCHoFSkoNFeReNz  kIRCHeNAmT DeR 
eVANGelISCHeN kIRCHe IN DeUTSCHlAND, organtransplantationen, ὅπ.π., σσ. 
19-20.

85. Βασικὲς θέσεις ἐπὶ τῆς ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων, ἄρθρα 18-21 καὶ 33. Βλ. ΙΕΡΑ ΣΥ
ΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ἐπίσημα Κείμενα Βιοηθικῆς, ὅπ.π., σσ. 17-18 καὶ 
22. Ἀνάλογη εἶναι ἡ τοποθέτηση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὁποῖο ἀπορρίπτει τὴν 
εἰκαζόμενη συναίνεση ὡς ἀνεπίτρεπτη προσβολὴ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Βλ. 
Sozialdoktrin der Russisch-orthodoxen kirche, ὅπ.π., κεφ. 12, παράγρ. 7, σ. 103. Βλ. 
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εἰκαζόμενη συναίνεση, τὴν ὁποία ἡ  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπορρίπτει, δέχε-
ται «ὑπὸ ὅρους καὶ κατ᾽ οἰκονομία, μέσα στὴν προοπτική της ἱερότητος τῶν 
συγγενικῶν δεσμῶν καὶ τῆς ἐπιδιωκόμενης καλλιέργειας τῶν σχέσεων κοι-
νωνίας» τὴν ὑποκατάσταση τῆς βούλησης τοῦ δότη ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς του, 
ὅταν βέβαια δὲν εἶναι γνωστὴ ἡ βούλησή του. Ἡ θέση αὐτὴ τεκμηριώνεται 
θεολογικὰ μὲ τὴν ἀναφορὰ στὴ φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Τι-
μόθεο ὅτι ἡ πρόνοια γιὰ τοὺς οἰκείους ἀποτελεῖ ἔκφραση πίστης (Ά  Τιμ. 5,8). 
Ὅπως ἄλλωστε ἐμπειρικὰ διαπιστώνεται, ἡ ζωὴ τοῦ δότη καὶ ἡ τιμὴ στὸ σῶμα 
του ἔχουν συχνὰ μεγαλύτερη ἀξία γιὰ τοὺς συγγενεῖς ἀπ᾽ ὅτι γιὰ τὸν ἴδιο86.

ἐπίσης ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΝΤΣΟΥ,  Ἡ θέση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σὲ θέματα βιοηθικῆς, σέ: 
Θεοδρομία 5 (2003) 241.

86. Ὅπ.π., ἄρθρα 22-24, σσ. 18-19.
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Μιλτιάδης Βάντσος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

η αξιοπρέπέια τοῦ ανθρώποῦ
έννοια, πέριέχομένο και αξιολογηση  

απο αποψη χριστιανικησ ηθικησ*

Η ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνας κοινὰ ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὶς διάφο-
ρες ἐπιστῆμες ὅρος, μὲ τὸν ὁποῖο δηλώνεται ἡ ἰδιαίτερη ἀξία τῆς ζωῆς 

τοῦ ἀνθρώπου. Ταυτόχρονα εἶναι ἕνας εὐρύτατα γνωστὸς ὅρος ποὺ χρησι-
μοποιεῖται ἀκόμα καὶ στὶς καθημερινὲς συζητήσεις τῶν ἀνθρώπων, συνήθως 
μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς γενικῆς ἀρχῆς, τὴν ὁποία ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος νὰ σέβε-
ται σὲ κάθε δραστηριότητά του. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ὁ ὅρος σὲ πολιτικὸ 
καὶ νομικὸ ἐπίπεδο, καθὼς ἡ ἀναγνώριση καὶ ὁ σεβασμὸς τῆς ἀξιοπρέπειας 
τοῦ ἀνθρώπου κατέχει κεντρικὴ θέση στὰ συντάγματα τῶν περισσοτέρων 
δυτικῶν χωρῶν καὶ στὶς διακηρύξεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνῶν 
ὀργανισμῶν. Ὁ Χάρτης τοῦ Ο.Η.Ε. τοῦ 1945, ἡ Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν 
Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Ο.Η.Ε. τοῦ 1948 καὶ ἡ Σύμβαση γιὰ τὴν προ-
στασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου 
σὲ σχέση μὲ τὶς ἐφαρμογὲς τῆς βιολογίας καὶ τῆς ἰατρικῆς, ποὺ ὑπέγραψαν 
τὰ κράτη-μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης τὸ 1997, εἶναι μερικὰ μόνο ἀπὸ 
τὰ διεθνῆ κείμενα ποὺ ἀναγνωρίζουν, ἐπικαλοῦνται καὶ προστατεύουν τὴν 
ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου1.

  * Ἡ παρούσα μελέτη δημοσιεύθηκε ἀρχικὰ στὴν  Ἐπιστημονικὴ  Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας 11 (2006) 79-91.

  1. Ἐνδεικτικὰ παραθέτουμε τὸ πρῶτο ἄρθρο τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης τῶν Δικαιω-
μάτων τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἄρθρο τῆς Σύμβασης γιὰ τὴν προ-
στασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου σὲ σχέση μὲ 
τὶς ἐφαρμογὲς τῆς βιολογίας καὶ τῆς ἰατρικῆς. Τὸ ἄρθρο τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης 
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Ἡ εὐρύτατη ἀποδοχὴ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ συμπερίληψή 
της σὲ ἐθνικὰ συντάγματα καὶ διεθνεῖς διακηρύξεις καταδεικνύει τὴ σημα-
σία ποὺ ἔχει ἡ ἀξιοπρέπεια στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης, στὴν 
ὁποία οἱ κοινωνίες γίνονται διαρκῶς ὁλοένα καὶ περισσότερο πολυεθνικὲς 
καὶ πολυπολιτισμικές. Ὡς εὐρύτατα ἀποδεκτὸς ὅρος ἀπὸ ἀνθρώπους διαφο-
ρετικῶν ἐθνῶν, πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν, ἡ ἀξιοπρέπεια θεωρεῖται ὅτι μπο-
ρεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀξιοποιεῖται ἀπὸ μιὰ πλουραλιστικὴ κοινωνία ὡς κριτήριο 
ἠθικῆς ἀξιολόγησης σύγχρονων προβλημάτων2. Προτοῦ ὅμως ἐξετάσουμε 
ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις μπορεῖ ἡ ἔννοια τῆς ἀξιοπρέπειας νὰ συμβάλλει στὴν 
κατεύθυνση αὐτή, πρέπει πρῶτα νὰ διερευνήσουμε τί ἀκριβῶς εἶναι ἀξιοπρέ-
πεια, καθὼς σὲ κανένα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα κείμενα δὲν προσδιορίζεται. 
Θὰ παρουσιάσουμε λοιπὸν τὴν ἔννοια καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀξιοπρέπειας 
σύμφωνα μὲ τὴν κοσμικὴ ἀντίληψη καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἐξετάσουμε τὴν ἀξιο-
λόγηση τῆς ἀξιοπρέπειας ἀπὸ ἄποψη χριστιανικῆς ἠθικῆς, δίνοντας ἔμφαση 
στὴν ἐπισήμανση ὁμοιοτήτων καὶ διαφορῶν μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.

1.  Ἔννοια

Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο νὰ ἀποσαφηνιστεῖ 
καὶ νὰ προσδιοριστεῖ, καθὼς δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ βιολογικὴ ἰδιότητα οὔτε 
γιὰ κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου3. Μὲ τὸν ὄρο ἀξιοπρέπεια 
ἐκφράζεται ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπόλυτη ἀξία. Σύμφωνα μὲ τὸ 
φιλόσοφο  Ἐμμανουὴλ Κάντ, οἱ ἀπόψεις τοῦ ὁποίου ἐπηρέασαν περισσότε-

ὁρίζει τὰ ἑξῆς: « Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται ἐλεύθεροι καὶ ἴσοι στὴν ἀξιοπρέπεια καὶ 
τὰ δικαιώματα. Εἶναι προικισμένοι μὲ λογικὴ καὶ συνείδηση, καὶ ὀφείλουν νὰ συμπερι-
φέρονται μεταξύ τους μὲ πνεῦμα ἀδελφοσύνης». Τὸ πρῶτο ἄρθρο τῆς εὐρωπαϊκῆς Σύμ-
βασης προβλέπει: «Τὰ Συμβαλλόμενα Μέλη θὰ προστατεύουν τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν 
ταυτότητα κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος καὶ θὰ ἐγγυῶνται τὸ σεβασμὸ τῆς ἀκεραιότητας καὶ 
τῶν λοιπῶν δικαιωμάτων καὶ θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος, χωρὶς 
διάκριση, σὲ σχέση μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς βιολογίας καὶ τῆς ἰατρικῆς».

  2. NIkolAUS kNoepFFleR, Menschenwürde in der Bioethik, Heidelberg 2004, σσ. 7-8. JU
lIAN NIDA – RÜmelIN, Wo die Menschenwürde beginnt, σέ: Julian Nida – Rümelin (ἔκδ.),  
ethische essays, Frankfurt 2002, σ. 406.

  3. RoBeRT SpAemANN, Über den Begriff der Menschenwürde, σέ: ernst Wolfgang Böcken-
förde – Robert Spaemann (ἔκδ.), menschenrechte und menschenwürde. Historische 
Voraussetzungen, säkulare Gestalt, christliches Verständnis, Stuttgart 1987, σ. 297.
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ρο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον τὴν κοσμικὴ θεώρηση τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ 
ἀνθρώπου, πρέπει νὰ γίνεται διάκριση ἀνάμεσα στὴν ἀξία καὶ στὴν ἀξιοπρέ-
πεια.  Ἕνα ἀντικείμενο ἔχει λοιπὸν ἀξία, ἡ ὁποία ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο 
μεγάλη εἶναι, ἔχει πάντα ἕνα ἀντίτιμο, μπορεῖ ἑπομένως νὰ ἀναπληρωθεῖ καὶ 
νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως εἶναι μοναδικός, ἀνεπανάληπτος καὶ 
ἀναντικατάστος, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει ἀξία ἀλλὰ ἀξιοπρέπεια. Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι πρόσωπο, ἔχει ἀπὸ τὴ φύση του αὐτοαξία καὶ ἀποτελεῖ σκοπὸ καθ’ ἐαυ-
τόν. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ πράγματα ποὺ χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα γιὰ τὴν ἐπί-
τευξη κάποιου σκοποῦ καὶ ἔχουν χρηστικὴ μόνο ἀξία, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπὸ 
τὴ φύση του ὁ ἴδιος σκοπός.  Ἔτσι ὁ Ἐμμανουὴλ Κὰντ καταλήγει στὴ γνωστὴ 
προτροπή, νὰ συμπεριφέρεται κανεὶς κατὰ τρόπο ποὺ νὰ ἀντιμετωπίζει τὴν 
ἀνθρωπότητα, τόσο στὸ πρόσωπο τοῦ ἑαυτοῦ του ὅσο καὶ τοῦ ἄλλου ὡς 
σκοπὸ καὶ ποτὲ μόνο ὡς μέσο4.

Ἡ  θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου ποὺ ἔχει ἀξιοπρέπεια, σὲ ἀντίθεση 
πρὸς τὰ πράγματα ποὺ ἔχουν ἀξία, εἶναι μὲν κατανοητὴ καὶ γενικὰ ἀποδεκτή, 
θέτει ὅμως τὸ ἐρώτημα τῆς τεκμηρίωσης τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς ἀπόδοσής 
της καὶ σὲ ἄλλα ὄντα πέρα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀναγνώριση ἀξιοπρέπειας 
στὸν ἄνθρωπο, ἐπειδὴ ἁπλῶς καὶ μόνο εἶναι ἄνθρωπος, θεωρεῖται ὅτι ἀποτε-
λεῖ ταυτολογία καὶ ὄχι ἐπαρκὴ τεκμηρίωση. Ὁ Αὐστραλὸς φιλόσοφος peter 
Singer ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἀπόδοση ἀξιοπρέπειας μόνο στὸν ἄνθρωπο συνιστᾶ 
μιὰ ἄδικη διάκριση εἰς βάρος τῶν ζώων.  Ὅπως δηλ. ὁ ρατσιστὴς ἀναγνωρίζει 
αὐθαίρετα στὰ μέλη τοῦ ἔθνους του ὑπεροχὴ ἔναντι τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἢ ὁ 
σεξιστὴς ὑπεροχὴ τοῦ ἄνδρα ἔναντι τῆς γυναίκας, τὸ ἴδιο αὐθαίρετη πρέπει 
νὰ θεωρεῖται ἡ ἀπόδοση ἀξιοπρέπειας στὸν ἄνθρωπο μὲ μοναδικὸ κριτήριο 
τὴ μετοχή του στὸ βιολογικὸ εἶδος homo sapiens5. Ἀνάλογη ἔνσταση προ-

  4. JoHANNeS HIRSCHBeRGeR, Geschichte der Philosophie, τόμ. II: Neuzeit und Gegenwart, 
Freiburg μ.ἄ. 1991, σ. 268-361, ἰδιαίτερα σσ. 336-349.

  5. peTeR SINGeR, Befreiung der Tiere. Eine neue Ethik zur Behandlung der Tiere, münchen 
1982, σ. 212. Παρόμοιες θέσεις ὑποστηρίζουν ἐπίσης οἱ Norbert Hoerster, Dieter Birnba-
cher καὶ Helmut kaplan. Πρβλ. Norbert Hoerster, Föten, menschen und «Speziesismus» 
- rechtsethisch betrachtet, σέ: Neue Juristische Wochenschrift 44 (1991) 2540-2542, Die-
ter Birnbacher, Das Dilemma des personbegriffs, σέ: peter Strasser - edgar Starz (ἔκδ.), 
personsein aus bioethischer Sicht, Stuttgart 1997, σ. 18, καθὼς καὶ Helmut kaplan, philo-
sophie des Vegetarismus, σέ: Universitas 47 (1992) 727-728.
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βάλλεται καὶ ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς οἰκολογικῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἠθικῆς των ζώων 
μὲ τὸ λεγόμενο βιοκεντρισμό6. Ἐνῶ ὅμως ἡ ἀφετηρία τῶν δύο αὐτῶν προ-
σεγγίσεων εἶναι κοινή, ὁ μὲν peter Singer εἰσηγεῖται τὸν καθορισμὸ κριτηρί-
ων γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀξιοπρέπειας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀμφισβητεῖ τὴν 
ἀξιοπρέπεια πολλῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ βιοκεντρισμὸς προτείνει τὴν ἀπόδοση 
ἀνάλογης ἀξιο πρέπειας καὶ στὰ ἄλλα ἔμβια ὄντα7.

Ὁ Ἐμ. Κὰντ δίνει μιὰ ἔμμεση ἀπάντηση στὸ ζήτημα τῆς τεκμηρίωσης τῆς 
ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς ἀπόδοσής της μόνο στὸν ἄνθρωπο τονίζοντας τὴν 
αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου βρίσκει κατὰ τὸν 
Ἐμ. Κὰντ τὴν ἀληθινή της ἔκφραση στὴν αὐτονομία. Ἡ αὐτονομία δὲν νοεῖται 
ἐν προκειμένω ὡς ἀπολυτοποίηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὡς ἀτο-
μικὴ αὐθαιρεσία, ποὺ ἀποθεώνει τὸ ἐγώ. Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ἡ onora 
o’ Neill, ὁ Ἐμ. Κὰντ δὲν ὁμιλεῖ γιὰ αὐτόνομο ἄτομο, ποὺ ἀποφασίζει χωρὶς 
ἠθικοὺς περιορισμοὺς γιὰ τὴ ζωή του, ἀλλὰ γιὰ αὐτονομία τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς 
βούλησης8. Αὐτονομία εἶναι ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔχει τὸ δικό του 
νόμο (αὐτὸς + νόμος), ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν πρέπει νὰ χωρίζεται ἀπὸ τὴν ἔννοια 
τοῦ καθήκοντος καὶ τῆς ὑποταγῆς στὸν ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο. Καθῆκον εἶναι 
ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος ἐκφράζει καὶ πραγματώνει τὴν ἐλευθε-
ρία του ὑπακούοντας στὸν ἠθικὸ νόμο9. Ὁ ἀληθινὰ αὐτόνομος ἄνθρωπος δὲν 
ὑπακούει λοιπὸν σὲ κάποιο νόμο ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ αὐτὸν ἀλλὰ στὸν 

  6. pAUl TAyloR, Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics, princeton 1986, σσ. 
219-255. Tom ReGAN, The case of the Animal Rights, Berkeley μ.α. 1983, σ. 87. Πρβλ. καὶ 
kATe RAWleS, λῆμμα Biocentrism, σέ: Encyclopedia of Applied Ethics, τόμ. 1, San Diego 
μ.α. 1998, σ. 276.

  7. Βλ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΝΤΣΟΥ,  Ἡ ἱερότητα τῆς ζωῆς. Οἱ θέσεις τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 
σὲ θέματα βιοηθικῆς, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 80-84.

  8. oNoRA o’ NeIll, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge 2002, σσ. 83-86.
  9. «Das prinzip der Autonomie ist also: nichts anders zu wählen als so, dass die maximen 

seiner Wahl in demselben Wollen zugleich als allgemeines Gesetz mitbegriffen sind». 
Immanuel kant, Grundlegung zur metaphysik der Sitten, ἔκδ. De Gruyter (Akademie – 
Textausgabe IV), Berlin 1968, σ. 440. Ἀναλυτικὰ γιὰ τὴν ἔννοια τῆς αὐτονομίας καὶ τῆς 
ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου στὸν Ἐμ. Κὰντ βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, Τὰ 
δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Δυτικὸ ἰδεολόγημα ἢ οἰκουμενικὸ ἦθος; Θεσσαλονίκη 1995, 
σσ. 60-63, καθὼς καὶ NIkolAUS kNoepFFleR, Menschenwürde in der Bioethik, ὅπ.π.,  
σσ. 39-42.
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ἠθικὸ νόμο ποὺ βρίσκεται μέσα του10. Τὸ γεγονὸς ἑπομένως ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει αὐτονομία καὶ ἠθικότητα δικαιολογεῖ τὴν ἀναγνώριση ἀξιοπρέπειας στὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὴν περιορίζει ταυτόχρονα μόνο σ’ αὐτόν, καθὼς τὰ ἄλλα ἔμβια 
ὄντα δὲν ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν κάτι ἀνάλογο.

Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου τεκμηριώνεται ἐπίσης μὲ βάση τὸ φυσικὸ 
δίκαιο. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπὸ τὴ φύση του μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἰδιότητες, ποὺ τὸν 
κάνουν νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ ἄλλα ὄντα, ὅπως εἶναι ἡ λογική, ἡ ἐλευθερία, ἡ 
ἠθική, ἡ θρησκευτικότητα, ἡ συνείδηση καὶ ἡ δημιουργικότητα. Ἐνῶ τὰ ζῶα 
ἔχουν τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης καὶ τῆς ἀναπαραγωγῆς, ποὺ κατευθύ-
νει τὶς πράξεις τους, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἔλλογο ὅν, μὲ ἱκανότητα νὰ ἀποφασίζει 
ἐλεύθερα γιὰ τὴ ζωή του, νὰ διακρίνει ἀνάμεσα σὲ καλὸ καὶ κακὸ καὶ νὰ δη-
μιουργεῖ πολιτισμό. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἐξάλλου μόνο σῶμα, ἀλλὰ ἔχει καὶ 
ψυχή, πνευματικὴ ζωή, συνείδηση, γνώση τῆς θνητότητάς του καὶ θρησκευτι-
κότητα. Ἀναζητεῖ τὴν αἰτία, τὸ σκοπὸ καὶ τὸν προορισμὸ τῆς ὕπαρξής του καὶ 
ἔρχεται σὲ κοινωνία μὲ τὸ Θεό.  Ὅλα αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀνθρώπου 
ἀφ’ ἑνὸς τὸν διακρίνουν ξεκάθαρα ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἔμβια ὄντα καὶ ἀφ’ ἑτέ-
ρου δικαιολογοῦν πλήρως τὴν ἀναγνώριση σ’ αὐτὸν  ἀξιοπρέπειας11.

Ἀπὸ τὴν τεκμηρίωση τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου μὲ βάση τὴν ἰδιαι-
τερότητα τῆς φύσης του συνάγεται ὅτι ἀξιοπρέπεια ἔχει κάθε ἄνθρωπος ἀνε-
ξαρτήτως φύλου, ἐθνικότητας, χρώματος, ἡλικίας, μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, 
οἰκονομικῆς κατάστασης, κοινωνικῆς θέσης ἢ ὁποιασδήποτε ἄλλης διάκρισης 
μεταξύ των ἀνθρώπων12. Συνάγεται ἐπίσης ὅτι ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου 
δὲν εἶναι κάτι ποὺ χορηγεῖται ἢ ἀπονέμεται ἀπὸ τὸ συνάνθρωπο ἢ τὴν κοι-
νωνία οὔτε μπορεῖ νὰ ἀπωλεσθεῖ ἀπὸ κάποιο ἐξωτερικὸ παράγοντα. Βέβαια, 
ὅπως παρατηρεῖ ὁ φιλόσοφος Robert Spaemann, ὑπάρχουν πολλὲς πράξεις 
ποὺ δὲν συνάδουν μὲ τὴν ἀξιοπρέπεια αὐτοῦ ποὺ τὶς κάνει ἢ πράξεις ποὺ προ-

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπ.π., σ. 62.
11. AlexANDeR loHNeR, Rechtfertigung der Abtreibung?, Eine Auseinandersetzung mit Peter 

Singer und Norbert Hoerster, Bonn-Augsburg 1993, σσ. 30-34.
12. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ 

ἀνθρώπου τονίζουν μὲν τὴν ἰσότητα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀναγνωρίζουν μὲ ἀνάλο-
γες διατυπώσεις τὴν ἀξιοπρέπεια κάθε ἀνθρώπου, δὲν καθιστοῦν ὅμως σαφές, ἂν συμπε-
ριλαμβάνουν καὶ τὸν ἀγέννητο ἄνθρωπο. Βλ. NIkolAUS kNoepFFleR, Menschenwürde in 
der Bioethik, ὅπ.π., σσ. 19-20.
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σβάλλουν τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ συνανθρώπου. Ἡ κολακεία π.χ. ἑνὸς ὑψηλὰ 
ἱστάμενου προσώπου μὲ σκοπὸ τὴν ἱκανοποίηση μιᾶς ματαιόδοξης προσω-
πικῆς ἐπιθυμίας εἶναι μιὰ ἀναξιοπρεπὴς συμπεριφορά, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ 
ἄνθρωπος εὐτελίζει τὴν ἀξιοπρέπειά του. Ἡ προσβολὴ ἀντίθετα τῆς ἀξιοπρέ-
πειας τοῦ ἄλλου δὲν μειώνει στὴν πραγματικότητα τὴν ἀξιοπρέπεια αὐτοῦ 
ποὺ προσβάλλεται ἀλλὰ τὴν ἀξιοπρέπεια αὐτοῦ ποὺ προσβάλλει τὸ συνάν-
θρωπό του13.

Καθὼς ἡ ἔννοια τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου συνδέεται μὲ τὴν ἰδιαι-
τερότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης δὲν ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὴ διδασκαλία κά-
ποιας φιλοσοφίας ἢ θρησκείας, ἀλλὰ θεωρεῖται κοινὴ κατάκτηση καὶ κληρο-
νομιὰ τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Σταθμοὶ στὴ σύλληψη τῆς ἰδέας τῆς ἀξιο-
πρέπειας ἀποτελοῦν ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία, ποὺ πρώτη ἀπελευθέρωσε τὸν 
ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ μυθικὴ σύνδεσή του μὲ τὸν κόσμο, ἡ χριστιανικὴ διδασκα-
λία, ποὺ κήρυξε τὴ φυσικὴ ἰσότητα ὅλων των ἀνθρώπων καὶ ὁ εὐρωπαϊκὸς 
οὐμανισμός, ποὺ προσέδωσε στὴν ἀξιοπρέπεια πολιτικονομικὴ ὑπόσταση. 
Τὴν ἰδιαίτερη ἀξία τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου διδάσκουν ἐξάλλου μὲ ἀξιοσημεί-
ωτες ὁμοιότητες ὅλες οἱ μεγάλες θρησκεῖες, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Franz Wolfinger, 
ποὺ μελέτησε τὴ στάση τῶν θρησκειῶν ἔναντι τῆς ἀξιοπρέπειας, κάνει λόγο 
γιὰ μιὰ ἄγνωστη ἀκόμη μεταξύ τους «συμμαχία»14. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀξιο-
πρέπεια τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ πανανθρώπινη ἀξία καὶ σημεῖο σύγκλισης 
στὴν ἀνθρωπολογικὴ διδασκαλία τῶν μεγάλων θρησκειῶν ἔχει ἰδιαίτερη ση-
μασία γιὰ τὴ σύγχρονη κοινωνία, καθὼς τὴν καθιστὰ κοινὴ βάση διαλόγου 
καὶ ἠθικὸ κριτήριο γιὰ ὅλα τα θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.

2.  Περιεχόμενο

Ἡ σημασία αὐτὴ τῆς ἀξιοπρέπειας μπορεῖ νὰ τεθεῖ σὲ ἀμφισβήτηση, ἐὰν ἡ 
κατανόηση τῆς ἀξιοπρέπειας στραφεῖ πρὸς δύο ἀντίθετες μεταξύ τους κατευ-
θύνσεις. Ἡ πρώτη εἶναι νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἕνας εὔηχος ὅρος χωρὶς ὅμως οὐσια-
στικὸ περιεχόμενο καὶ πρακτικὸ ἀντίκρυσμα, τὸν ὁποῖον μπορεῖ κανεὶς νὰ 

13. RoBeRT SpAemANN, Über den Begriff der Menschenwürde, ὅπ.π., σσ. 298-299.
14. FRANz WolFINGeR, Die Religionen und die Menschenrechte. Eine noch unentdeckte 

Allianz, münchen 2000.
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νοηματοδοτεῖ κατὰ τὸ δοκοῦν15. Ἡ δεύτερη εἶναι νὰ μετατραπεῖ σὲ μιὰ μινι-
μαλιστικὴ οἰκουμενικὴ ἠθική, ποὺ θέτει στὸ περιθώριο τὶς ἠθικὲς διδασκαλίες 
τῶν θρησκειῶν. Στὴν πρώτη περίπτωση ἀπαξιώνεται ἡ ἔννοια τῆς ἀξιοπρέ-
πειας καὶ ἀκυρώνεται ὁ ρόλος ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει στὴ σύγχρονη κοινωνία, 
ἐνῶ στὴ δεύτερη περίπτωση ἀπαξιώνεται ἡ ἴδια ἡ ἠθικὴ περιοριζόμενη σὲ ἕνα 
μίνιμουμ ἠθικῶν ἀπαιτήσεων.

Ἡ πρώτη παρέκκλιση ἀποσοβεῖται μὲ τὴ σύνδεση τῆς ἀξιοπρέπειας μὲ τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώματα. Μὲ τὴν κατοχύρωση καὶ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων λαμβάνει ἡ ἀξιοπρέπεια οὐσιαστικὸ περιεχόμενο σὲ κοινωνικὸ 
καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδο. Τὰ δικαιώματα αὐτὰ διασφαλίζουν στὸν ἄνθρωπο τὴ 
δυνατότητα νὰ ζεῖ καὶ νὰ ἐνεργεῖ ὡς ἐλεύθερος πολίτης, προστατεύοντάς 
τον ἀπὸ κάθε κρατικὴ ἢ ἄλλης μορφῆς αὐθαιρεσία. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώμα-
τα προσδιορίζονται κυρίως ἀρνητικά, ἀπὸ τὶς ἐνέργειες δηλαδὴ ἐκεῖνες, ποὺ 
προσβάλλουν καὶ καταστρατηγοῦν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ἡ ἱστορικὴ 
ἔρευνα ἔχει ἀποδείξει ὅτι τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα διεκδικοῦνται καὶ κατο-
χυρώνονται ὕστερα ἀπὸ διάφορες μορφὲς κοινωνικῶν κρίσεων καὶ ἀγώνων16. 
Ὁ ἱστορικὸς χαρακτήρας τους δὲν ἐπιτρέπει ἔτσι τὴ σύνταξη ἑνὸς ὁριστικοῦ 
καταλόγου ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀφοῦ σὲ κάθε ἐποχὴ μπορεῖ νὰ ἐμφα-
νίζονται νέες ἀπειλὲς κατὰ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ὁποῖες ἐπι-
βάλλουν τὴν κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων. Γενικὰ πάντως μποροῦμε νὰ 
διακρίνουμε τρεῖς κατηγορίες δικαιωμάτων, ποὺ εἶναι: α) τὰ θεμελιώδη ἀτο-
μικὰ δικαιώματα, ὅπως εἶναι τὰ δικαιώματα τῆς ζωῆς, τῆς σωματικῆς ἀκεραι-
ότητας, τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψης, τῆς συνείδησης, καὶ τῆς θρησκείας, τῆς 

15. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ νομικοῦ Norbert Hoerster, ὁ ὁποῖος ἀπαξιώνει τὴν ἀξιοπρέ-
πεια θεωρώντας την ὡς ἕναν ὅρο χωρὶς περιεχόμενο, ποὺ δὲν προσθέτει τίποτα στὴν 
ἐπιχειρηματολογία αὐτοῦ ποὺ τὴ χρησιμοποιεῖ. Βλ. NoRBeRT HoeRSTeR, Ethik des 
Embryoschutzes. Ein rechtsphilosophischer Essay, Stuttgart 2002, σ. 28.

16. Ἡ ἱστορία τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πρωτίστως, κατὰ τὴ χαρακτηρι-
στικὴ φράση τοῦ Andreas Grossmann, μιὰ ἱστορία τῶν καταπατήσεων τῶν δικαιωμά-
των τοῦ ἀνθρώπου. Βλ. ANDReAS GRoSSmANN, Überspielen des Politischen? Anfragen 
an Heidegger und die Postmoderne, σέ: Heiner Bielefeld (ἔκδ), Würde und Recht des 
menschen, Würzburg 1992, σ. 77. Πρβλ. καὶ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, Τὰ δι-
καιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπ.π., σσ. 141-142 καὶ 164. Περισσότερα γιὰ τὴν ἱστορία τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων βλ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΗ, Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ δυτικὸ 
κόσμο. Ἱστορικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνασκόπηση, Ἀθήνα 1998.
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ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς ἰδιοκτησίας β) τὰ πολι-
τικὰ δικαιώματα, ὅπως εἶναι τὰ δικαιώματα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι, τῆς 
ἐλεύθερης μετακίνησης καὶ ἐπιλογῆς τοῦ τόπου διαμονῆς καὶ γ) τὰ κοινωνικὰ 
δικαιώματα, ὅπως εἶναι τὰ δικαιώματα στὴν ἐκπαίδευση, στὴν ἐργασία, στὸν 
ἐλεύθερο χρόνο καὶ στὴν κοινωνικὴ ἀσφάλιση17.

Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι λοιπὸν τὸ ἠθικὸ κριτήριο καὶ μέτρο 
ἀξιολόγησης ποὺ προστατεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ πράξεις ποὺ τὸν ὑποτιμοῦν 
καὶ τὸν εὐτελίζουν. Δὲν προσδιορίζεται ἑπομένως κυρίως καταφατικά, ὡς κάτι 
δηλ. συγκεκριμένο καὶ μὲ σταθερὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποφατικά, ὡς 
προστασία δηλ. ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ἀπειλὲς καὶ αὐθαιρεσίες ὑπάρχουν ἢ καὶ 
θὰ ὑπάρξουν στὸ μέλλον. Ἡ θεώρηση λοιπὸν τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώ-
που ὡς ἠθικοῦ κριτηρίου ἀποτρέπει ἀπὸ τὴ δεύτερη πιθανὴ παρέκκλιση ποὺ 
ἐπισημάναμε παραπάνω, δηλ. νὰ θεωρηθεῖ ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ τὰ δικαιώματα 
ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὴν ὡς μιὰ νέα, οἰκουμενικοῦ χαρακτήρα ἠθική, ποὺ 
ἀντικαθιστᾶ τὶς ἠθικὲς διδασκαλίες τῶν θρησκειῶν. Ὁ κίνδυνος ἐν προκειμέ-
νω ἀφορᾶ στὴν ἴδια τὴν ἠθικὴ καὶ βρίσκεται συγκεκριμένα στὴ μινιμαλιστική 
της βάση. Καθὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμφωνήσουν οἱ διάφορες θρησκεῖες 
καὶ φιλοσοφίες σὲ κάποια συγκεκριμένη ἀνθρωπολογικὴ διδασκαλία, πέρα 
ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία, εἶναι ἀναπόφευκτο ὅτι ὁποιαδή-
ποτε σύγκλιση σὲ μιὰ οἰκουμενικὴ ἠθικὴ θὰ γίνει στὴ μινιμαλιστικὴ βάση τοῦ 
ἐλάχιστου κοινοῦ παρανομαστῆ18. Ἀντίθετα, μὲ τὴ θεώρηση τῆς ἀξιοπρέπειας 

17. Τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται προσπάθεια νὰ διευρυνθεῖ ἡ ἔννοια τῶν δικαιωμάτων τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὰ λεγόμενα «δικαιώματα ἀλληλεγγύης», φορεῖς τῶν ὁποίων εἶναι ὄχι 
πλέον πρόσωπα ἀλλὰ λαοί. Στὰ προτεινόμενα δικαιώματα ἀλληλεγγύης, τὰ ὁποῖα προ-
τείνονται κυρίως ἀπὸ τὶς φτωχότερες χῶρες, ἐντάσσονται, μεταξὺ ἄλλων, τὰ δικαιώμα-
τα στὴν οἴκονομικη ἀνάπτυξη, στὴν ἐλεύθερη διάθεση πάνω στοὺς φυσικοὺς πόρους, 
στὸ καθαρὸ περιβάλλον καὶ στὴν εἰρήνη. Τὰ δικαιώματα αὐτὰ ἔχουν, ὅπως παρατηρεῖ ὁ 
Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντής, τὴ δική τους δυναμική, ἀλλὰ καθὼς εἶναι συλλογικὰ 
δικαιώματα, δὲν μποροῦν νὰ λάβουν νομικὴ ὑπόσταση. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἐκτιμᾶ ὅτι «ἡ πλη-
θωριστικὴ χρήση τοῦ ὄρου δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου σχετικὰ μὲ τὰ αἰτήματα ὁμάδων καὶ 
λαῶν, μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τὶς προόδους ποὺ συντελέστηκαν στὸν χῶρο τῆς διεθνοῦς 
προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου». Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, 
Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπ.π., σ. 150.

18. Ὁ Hans küng, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπὶ δεκαετίες ἀσχοληθεῖ συστηματικὰ μὲ τὸ θέμα, ὑπεραμύ-
νεται τῆς ἰδέας ἑνὸς οἰκουμενικοῦ ἤθους, ὅταν ὅμως κατανοεῖται ὡς κοινὴ ἠθικὴ βάση 
καὶ ὄχι ὡς ἠθικὸς μινιμαλισμός, ποὺ λαμβάνει τὸ χαρακτήρα παγκόσμιας ἰδεολογίας καὶ 
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τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἠθικοῦ κριτηρίου καὶ μέτρου ἀξιολόγησης τῶν διαφόρων 
πράξεων δὲν συντίθεται μιὰ νέα ἠθικὴ ἀλλὰ διασφαλίζεται ἡ ἀνθρωπιστικὴ 
βάση κάθε ἠθικῆς διδασκαλίας19.

3.  Ἀξιολόγηση ἀπὸ ἄποψη χριστιανικῆς ήθικῆς

Ὁ ὅρος «ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου» δὲν εἶναι ἕνας παραδοσιακὸς ὅρος τῆς 
χριστιανικῆς ἠθικῆς. Αὐτὸ ὅμως οὐδόλως ἐπηρεάζει τὴ στάση τῆς Ἐκκλησί-
ας, καθὼς ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἦταν ἀνοιχτὴ σὲ φιλοσοφικοὺς ὅρους, τοὺς 
ὁποίους βέβαια ἀφομοίωνε στὴ διδασκαλία της δίνοντάς τους χριστιανικὸ 
περιεχόμενο. Τὰ σημαντικότερα ἄλλωστε δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ τρια-
δολογικὸ καὶ τὸ χριστολογικό, ἐκφράζονται σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ ὅρους τῆς 
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Τὸ ζητούμενο ἄλλωστε γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ 
ἐπικράτηση μιᾶς συγκεκριμένης ὁρολογίας, ἀλλὰ ἡ διαφύλαξη τῆς ἀκεραιό-
τητας τῆς πίστης καὶ τῆς δυνατότητας σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ τὸ λόγο 
αὐτὸ ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος διαβεβαιώνει: «οὐδὲν γὰρ περὶ τῶν ὀνομάτων 
ζυγομαχήσομεν, ἕως ἂν πρὸς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν αἳ συλλαβαὶ φέρωσιν»20. Ἐνῶ 
ὅμως ὁ ὅρος «ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου» δὲν εἶναι οἰκεῖος γιὰ τὴ θεολο-
γία, τὸ περιεχόμενό του, δηλ. ἡ ἀναγνώριση ἰδιαίτερης ἀξίας καὶ τιμῆς στὸν 
ἄνθρωπο, εἶναι βασικὴ διδασκαλία τῆς  Ἐκκλησίας21.  Ἔτσι, δὲν πρέπει νὰ προ-
καλεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ὅρος αὐτὸς γίνεται ἀποδεκτὸς καὶ χρησι-
μοποιεῖται μάλιστα σὲ ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ κείμενα22. Στὴ συνέχεια λοιπὸν 

ἀντικαθιστᾶ ἔτσι τὴν ἠθικὴ κάθε θρησκείας. Βλ. HANS kÜNG, Wird sich ein Weltethos 
durchsetzen?, σέ: Hans küng (ἔκδ.), Ja zum Weltethos. perspektiven für die Suche nach 
orientierung, münchen ²1996, σσ. 14-15.

19. lUDGeR HoNNeFelDeR, Menschenwürde und Menschenrechte. Christlicher Glaube und 
die sittliche Substanz des Staates, σέ: klaus W. Hempfer - Alexander Schwan (ἔκδ.), 
Grundlagen der politischen kultur des Westens, Berlin 1987, σσ. 254-257.

20. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος ΛΘ´ Εἰς τὰ ἅγια Φῶτα, PG 36 345C.
21. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΝΤΣΟΥ,  Ἡ σημασία τῆς ὁρολογίας στὴ βιοηθική, σέ:  Ἐπιστημονικὴ  Ἐπετη-

ρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης - Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας 9 
(2004) 149-152.

22. Ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ κείμενα ποὺ ἐξέδωσε τὰ τελευ ταῖα 
χρόνια χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο «ἀξιοπρέπεια» μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ γίνεται καὶ εὐρύτερα 
ἀποδεκτός. Πρβλ. τὰ κείμενα ποὺ ἐξέδωσε ἡ ἐπιτροπὴ στὶς 28.06.2000 γιὰ τὴ χαρτογρά-
φηση τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος, στὶς 17.8.2000 γιὰ τὴν κλωνοποίηση ἐμβρυονικῶν 
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θὰ ἐκθέσουμε σύντομα τὴ θεολογικὴ τεκμηρίωση τῆς ἀξιοπρέπειας, γιὰ νὰ 
καταλήξουμε στὴν ἀξιολόγησή της ὡς ἠθικοῦ κριτηρίου, ποὺ κατοχυρώνει τὰ 
δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου.

Κατὰ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία ὁ ἄνθρωπος δὲν κατέχει ἁπλῶς μιὰ ξεχω-
ριστὴ θέση ἐντὸς τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος σκοπὸ δημιουργίας τοῦ 
κόσμου23.  Ἐνῶ ὁ κόσμος καλεῖται σὲ ὕπαρξη μὲ ἕνα λόγο, ὁ ἄνθρωπος πα-
ρουσιάζεται νὰ δημιουργεῖται προσωπικὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ κατόπιν ξεχωριστῆς 
ἀπόφασης, ὅταν πλέον ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ δημιουργία τοῦ περιβάλλοντος, 
στὸ ὁποῖο θὰ ζήσει. Ὅπως πρὶν εἰσέλθει ὁ βασιλιὰς σὲ μιὰ πόλη, ἐξηγεῖ ὁ ἱ. 
Χρυσόστομος, ἡ πόλη στολίζεται καὶ προετοιμάζεται γιὰ μιὰ λαμπρὴ ὑπο-
δοχή, κατὰ ἀνάλογο τρόπο πρὶν ἔρθει ὁ ἄνθρωπος στὸν κόσμο, αὐτὸς ἑτοι-
μάζεται γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ τὸ μέλλοντα ἄρχοντά του24. Ὁ ἄνθρωπος ὑπερέχει 
λοιπὸν ὅλων τῶν ἄλλων δημιουργημάτων καὶ κατέχει ξεχωριστὴ ἀξία, καθὼς 
καθίσταται ἀπὸ τὸ Θεὸ οἰκονόμος καὶ διαχειριστὴς τοῦ κόσμου. Ἡ τιμὴ καὶ 
ἡ δόξα αὐτὴ ποὺ ἐπιφυλάσσει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο περιγράφεται ἀπὸ τὸν 
ψαλμωδὸ ὡς ἑξῆς: «ἠλάττωσας αὐτὸν (δηλ. τὸν ἄνθρωπον) βραχύ τι παρ’ 
ἀγγέλους, δόξη καὶ τιμὴ ἐστεφάνωσας αὐτόν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ 
ἔργα τῶν χειρῶν σου· πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ ...»25.  Ἡ ἰδι-
αίτερη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀξιοπρέπειά του, δὲν τεκμηριώνεται μόνο στὴν 
κυριαρχία του ἐπὶ τῆς κτίσης, ἀλλὰ πρωτίστως στὴν «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ 
ὁμοίωσιν» Θεοῦ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ.

Ἀφετηρία τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας εἶναι ἡ «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ 
ὁμοίωσιν»26 Θεοῦ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὸ χωρίο αὐτὸ τῆς Γένεσης 
δὲν προβάλλεται κάποια ἰδιότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἀλλὰ δηλώνεται ἡ 
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸ ὡς σχέση εἰκόνας πρὸς πρωτότυπο. Μόνο ὁ 

κυττάρων καὶ στὶς 06.11.2002 γιὰ τὴν εὐθανασία. Τὰ κείμενα αὐτὰ δημοσιεύονται στὴν 
ἰστοσελίδα τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (http://www.ecclesia.gr) καὶ στὴν ἰστοσελίδα 
τοῦ Κέντρου Βιοϊατρικῆς Ἠθικῆς καὶ Δεοντολογίας (http://www.bioethics.org.gr).

23. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 63-
67. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΟΛΑΚΗ, Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια κατὰ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, 
Θεσσαλονίκη 1955, σσ. 16-17.

24. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γένεσιν, Ὁμιλία 6, 5, PG 53, 60.
25. Ψάλμ. 8, 6-7.
26. Γέν. 1, 26.
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ἄνθρωπος ἀπ’ ὅλη τὴν ὑλικὴ κτίση ἀποτελεῖ πρόσωπο ποὺ ὑπάρχει σὲ ἀνα-
φορὰ πρὸς τὸ Θεὸ καὶ κοινωνεῖ μαζί Του.  Ἡ ἰδιαίτερη ἀξία λοιπὸν τοῦ ἀνθρώ-
που πηγάζει ἀπὸ τὴ συγγένειά του πρὸς τὸ Θεό. Πού ὅμως ἔγκειται αὐτὴ ἡ 
συγγένεια καὶ ποιά εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, μὲ τὰ 
ὁποῖα ὁ κτιστὸς ἄνθρωπος εἰκονίζει τὸν ἄκτιστο Θεό; Κατὰ τὴν πατερικὴ πα-
ράδοση τὸ «κατ’ εἰκόνα» ἀναφέρεται, πέρα τῆς προαναφερθείσης κυριαρχίας 
ἐπὶ τῆς κτίσης27, στὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου28. Ὅπως ὁ Θεὸς εἶναι ἐλεύ-
θερος, μὴ ὑποκείμενος σὲ καμμιὰ ἀναγκαιότητα, κατὰ ἀνάλογο τρόπο καὶ ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερο ὅν ποὺ χαράζει τὴν πορεία τῆς ζωῆς του ἔχοντας 
τὴ δυνατότητα εἴτε νὰ ἀπορρίψει τὸ Θεὸ καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν πτώση εἴτε νὰ 
ἀκολουθήσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν κατὰ χάριν ὁμοίωση 
πρὸς Αὐτόν.

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἄρνησης τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ἐπέφερε τὴν ἀμαύρωση 
τοῦ «κατ’ εἰκόνα» καὶ τὴν ἀπώλεια τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν». Ἡ διαταραχθείσα 
κοινωνία μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἀποκαθίσταται στὸ πρόσωπο τοῦ  Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Μὲ τὸ ἀσύλληπτο γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ μυστήριο τῆς ἐνανθρώ-
πησης τοῦ Υἱοῦ, ἡ ἀξία τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου φθάνει στὸ ἀποκορύφωμά 
της. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀντλεῖ πλέον τὴν ἀξία του μόνο ἀπὸ τὴ συγγένειά του 
πρὸς τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Υἱὸς προσέλαβε καὶ ἀνακαίνισε 
τὴν ἀνθρώπινη φύση. Γενόμενος ὁ Υἱὸς τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἀδελφὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἄνθρωπος καὶ πέρα 
ἀπὸ ὁποιαδήποτε διάκριση ὡς πρὸς τὸ φύλο, τὸ ἔθνος, τὴν ἡλικία, τὴ μόρ-
φωση, τὶς ἱκανότητες ἢ τὴν κοινωνικὴ θέση, ἀκόμα καὶ αὐτὸς ποὺ θεωρεῖται 
«ἐλάχιστος», εἶναι κατὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ἀδελφός του29 καὶ ἔχει Πατέρα 
τὸ Θεό. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐξάλλου διδάσκει στὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποκαλεῖ τὸ 
Θεὸ Πατέρα του30, νὰ Τὸν ἀγαπᾶ μὲ ὅλη του τὴν ψυχὴ καὶ τὴ διάνοια, καὶ νὰ 

27. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Πρὸς Σταγείριον 1, 2, PG 47, 427-428 καὶ Εἷς Ἀνδριάντας 7, 2 
PG 49, 93. Πρβλ. καὶ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ,  Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ὅπ.π., 
σσ. 67-72.

28. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ,  Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 11, 12, BoNIFATIUS 
koTTeR, Die Schriften des Johannes von Damaskus II, Berlin 1973, σ. 76. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος 45, 8, PG 36, 632.

29. Ματθ. 25, 40 καὶ 45.
30. Ματθ. 6, 9. Ὁ ἄνθρωπος ἀποκαλεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, τὸ Θεὸ Πα-
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βασίζεται στὴν πατρική Του ἀγάπη καὶ πρόνοια. Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ υἱοθεσία 
ὑπερβαίνονται οἱ ὅποιες διαχωριστικὲς γραμμὲς καὶ διακρίσεις καὶ τεκμηριώ-
νεται μὲ τὸν καλύτερο τρόπο ἡ ἰσότητα καὶ ἡ ὁμοτιμία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων: 
«Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς 
Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, 
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς 
ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»31.

Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου δὲν τεκμηριώνεται θεολογικὰ μόνο σ’ αὐτὸ 
ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, δηλ. «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ δημιούργημα καὶ ἐν Χριστῷ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὸ ποὺ καλεῖται νὰ γίνει, δηλ. Θεὸς κατὰ χά-
ριν32. Ἡ θέωση δὲν εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλὰ μιὰ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται 
νὰ ἀποδεχθεῖ αὐτὴ τὴ δωρεὰ καὶ νὰ συνεργαστεῖ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐγκα-
ταλείποντας τὸ θέλημά του καὶ οἰκειοποιούμενος τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ33. Δυ-
νάμει κατὰ χάριν Θεὸς εἶναι κάθε ἄνθρωπος, ὄχι μόνο ἐπειδὴ ἡ δωρεὰ αὐτὴ 
ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ κάθε ἄνθρωπος σὲ ὁποιαδή-
ποτε στιγμὴ τῆς ζωῆς του, ἀκόμα καὶ ὁ πλέον ἁμαρτωλός, μπορεῖ μὲ εἰλικρινῆ 
μετάνοια νὰ στραφεῖ ἐκ νέου πρὸς τὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀξιωθεῖ τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν.

Ἡ θεολογικὴ αὐτὴ τεκμηρίωση τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου δὲν ση-
μαίνει καὶ ἄρνηση τῆς συνήθους τεκμηρίωσης τῆς ἀξιοπρέπειας μὲ βάση τὸ 
φυσικὸ δίκαιο, τὴν ὁποία καὶ ἐκθέσαμε παραπάνω. Καὶ στοὺς Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας ἄλλωστε συναντοῦμε σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴ φυσικὴ ὑπεροχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου ἔναντι τῶν ζώων34. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ἐπισημαίνει ὁ κα-

τέρα του, ὄχι τόσο ἐπειδὴ τὸν δημιούργησε, ἀλλὰ πρωτίστως ἐπειδὴ τὸν ἀναγέννησε καὶ 
τὸν ἀνάπλασε μὲ τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ αὐτουργὸς 
αὐτῆς τῆς υἱοθεσίας. Βλ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Ἡ Κυριακὴ προσευχὴ ἑρμηνευομένη ἀπὸ τὸν 
Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, σέ: Θεοδρομία 5 (2003) 248.

31. Γαλ. 3, 26-28. Ἀνάλογο νόημα ἔχει καὶ ἡ φράση τοῦ ἀποστόλου Παύλου στοὺς Ἐφεσίους 
(4, 6): «εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πάσιν ὑμῖν».

32. Ἀρχιεπ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Παγκοσμιότητα καὶ 
Ὀρθοδοξία, Νέα Σμύρνη 2000, σσ. 79-81.

33. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανικὴ Ἠθική, τόμ. ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 676-678.
34. Ὁ ἱ. Χρυσόστομος λ.χ. παρατηρεῖ ὅτι ἐκ φύσεως εἶναι τὸ πρόβατο ἥμερο καὶ ὁ λύκος 

ἄγριος. Ἐνῶ καὶ τὰ δύο αὐτὰ ζῶα δὲν μποροῦν νὰ ὑπερβοῦν τὴ φύση τους, ὁ ἄνθρωπος 
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θηγητὴς Γεώργιος Μαντζαρίδης, «δὲν ἀρνεῖται νὰ ἀναγνωρίσει τὴ φύση ὡς 
πηγὴ δικαίου, ὅπως κάνει γενικὰ ὁ Προτεσταντισμός, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴ θεω-
ρεῖ ὡς αὐτόνομη πηγή, ὅπως ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς ... Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία δὲν ἀπολυτοποιεῖ τοὺς κοινωνικοὺς θεσμοὺς ποὺ ἀνάγονται στὸ φυσικὸ 
δίκαιο, ἀλλὰ τοὺς σχετικοποιεῖ καὶ τοὺς τοποθετεῖ κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἐν 
Χριστῷ ἀνακαινίσεως»35. Ἡ ἱστορία ἐξάλλου ἔχει δείξει ὅτι ἡ ὑποτίμηση τοῦ 
φυσικοῦ δικαίου ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴ θεώρηση τοῦ θετικοῦ δικαίου ὡς 
μόνης πηγῆς δικαίου, μὲ ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὴ θεώρηση τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωμάτων36.

Ἡ σύνδεση τῆς ἀξιοπρέπειας μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καθορᾶται ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία κατ’ ἀρχὰς θετικά. Σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων καὶ 
πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιο γιὰ τὸ βασικὸ πυρήνα τοὺς «ὑπάρχει αὐθόρμητη 
συμφωνία καὶ ἀπόλυτη κατάφαση». Γιὰ ἀρκετὰ ὅμως δικαιώματα ἡ  Ἐκκλη-
σία «δὲν λαμβάνει θέση, ἀφήνοντάς τα ἀνοικτὰ στὸν καθαρὰ ἀνθρώπινο 
προβληματισμό»37. Ἡ θετικὴ ἀντιμετώπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων ἀπὸ μέρους τῆς Ἐκκλησίας εἶναι εὔλογη, ἀφοῦ, ὅπως εἴδαμε, ἡ 
ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ χριστιανικὴ διδασκαλία. Ἐξάλλου ἡ χρι-
στιανικὴ διδασκαλία περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητας καὶ ἰσοτιμίας μεταξύ 
των ἀνθρώπων ἀποτέλεσε στὴν ἱστορία τὴν ἰσχυρότερη κινητήρια δύναμη 
γιὰ τὴν κατάργηση τῶν διακρίσεων καὶ τὴν κατοχύρωση τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων38.

Ἡ κατάφαση στὸ βασικὸ πυρήνα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δὲν σημαί-
νει ὅτι ἡ κοσμικὴ καὶ ἡ χριστιανικὴ προσέγγιση τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώ-
που καὶ τῶν δικαιωμάτων ποὺ ἀπορρέουν ἀπ’ αὐτὴν ταυτίζονται ἀπόλυτα. Οἱ 
διακηρύξεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι νομικὰ κείμενα, ποὺ ἀναφέ-

εἶναι προικισμένος μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς. Βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία 
εἰς Λάζαρον 6, 9, PG 48, 1042.

35. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Κοινωνιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, Θεσσαλονίκη 51999, σ. 282. 
Γιὰ τὴ γενικότερη θεώρηση τοῦ φυσικοῦ δικαίου ἀπὸ ἄποψη ὀρθόδοξης θεολογίας βλ. 
σσ. 274-286.

36. Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπ.π., σσ. 56-57.
37. Ἀρχιεπισκ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Παγκοσμιότητα 

καὶ Ὀρθοδοξία, ὅπ.π., σ. 70.
38. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ,  Ἠθικὰ κεφάλαια, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 104.
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ρονται στὶς σχέσεις πολίτη καὶ κράτους καὶ ὡς τέτοια ἔχουν δεσμευτικὸ χαρα-
κτήρα, ἐπιδιώκουν δηλ. τὴν ἐξωτερικὴ συμμόρφωση πρὸς αὐτὰ ποὺ ὁρίζουν. 
Ἡ ἔννομη τάξη χρησιμοποιεῖ ὡς κριτήριο τὴν ἀξιοπρέπεια γιὰ νὰ κατοχυρώ-
σει δικαιώματα ποὺ προστατεύουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε μορφῆς αὐθαιρε-
σία καὶ γιὰ νὰ δημιουργήσει ἔτσι τὶς ἀπαιτούμενες προϋποθέσεις γιὰ εἰρηνικὴ 
καὶ ἁρμονικὴ συμβίωση τῶν ἀνθρώπων στὴν κοινωνία.  Ἡ  Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν 
πλευρά της ἐνδιαφέρεται πρωτίστως γιὰ τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ καὶ σωτη-
ρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκολουθώντας τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ διαχωρισμὸ 
μεταξύ τῶν πραγμάτων τοῦ Καίσαρα καὶ αὐτῶν τοῦ Θεοῦ39, ἡ Ἐκκλησία δὲν 
καθιέρωσε ἡ ἴδια οὔτε υἱοθέτησε ἕνα κοινωνικοπολιτικὸ σύστημα. Τὸ δικό 
της μήνυμα ἀπευθύνεται στὴν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου καλώντας 
τον ὄχι ἁπλῶς νὰ συμμορφωθεῖ ἐξωτερικά, ἀλλὰ νὰ ἀναγεννηθεῖ ἐσωτερικὰ 
μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ ἀνακαινισθεῖ40.

Ὅπως ἤδη προαναφέρθηκε, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα διασφαλίζουν στὸν 
ἄνθρωπο τὴ δυνατότητα νὰ ζεῖ καὶ νὰ ἐνεργεῖ ὡς ἐλεύθερος πολίτης, προ-
στατεύοντάς τον ἀπὸ κάθε κρατικὴ ἢ ἄλλης μορφῆς αὐθαιρεσία.  Ἔτσι, ἂν καὶ 
καταγράφονται καταφατικά, προσδιορίζονται στὴν πραγματικότητα ἀρνητι-
κά, ἀπὸ τὶς ἐνέργειες δηλαδὴ ἐκεῖνες, ποὺ προσβάλλουν καὶ καταστρατηγοῦν 
τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ χριστιανικὴ ἠθική, ἀντίθετα, δὲν περιορί-
ζεται μόνο στὴν ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας, στὴν ἀποτροπὴ δηλ. τῶν ἐνεργειῶν 
ἐκείνων ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ καταστρέφουν 
τὴν κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὸ συνάνθρωπο, ἀλλὰ περιλαμ-
βάνει καὶ ἐντολές, τὶς ὁποῖες καλεῖται νὰ τηρήσει ὁ Χριστιανός, γιὰ νὰ γί-
νει δεκτικός της χάριτος τοῦ Θεοῦ. Βέβαια, ἡ ἀποφυγὴ μιᾶς ἐπιβλαβοῦς γιὰ 
τὸ συνάνθρωπο πράξης εἶναι μιὰ ἠθικὴ συμπεριφορά, ποὺ καθιστᾶ δυνατὴ 
τὴν ἁρμονικὴ κοινωνικὴ συμβίωση41. Ἡ χριστιανικὴ ὅμως ἠθικὴ δὲν διδάσκει 
ἁπλῶς τὴ μὴ πρόκληση βλάβης, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐεργεσία τοῦ συνανθρώπου 
κατὰ ἀνάλογο τρόπο ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσε κανεὶς νὰ εὐεργετηθεῖ ἀπὸ ἐκεῖνον: 
«Πάντα οὒν ὅσα ἂν θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποι-

39. Πρβλ. Ματθ. 22, 21.
40. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ (Ἀρχιεπισκ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας), Παγκοσμιότη-

τα καὶ Ὀρθοδοξία, ὅπ.π., σσ. 70-71.
41. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανικὴ Ἠθική, τόμ. Ι, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 202-203.
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εῖτε αὐτοῖς»42. Ὁ λεγόμενος χρυσὸς κανόνας τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς καλεῖ 
λοιπὸν τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴν εἶναι κλεισμένος στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ νὰ ἔρχε-
ται στὴ θέση τοῦ συνανθρώπου του καὶ νὰ κάνει ὅ,τι θὰ ἤθελε νὰ κάνουν οἱ 
ἄλλοι γι’ αὐτόν.

Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ συνάνθρωπος, ὁ πλησίον, τὸν ὁποῖον καλεῖται ὁ Χρι-
στιανὸς νὰ εὐεργετήσει; Πλησίον κατὰ τὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ καὶ μὲ ἄριστο πα-
ράδειγμα τὸν καλὸ Σαμαρείτη τῆς ὁμώνυμης παραβολῆς δὲν εἶναι μόνο ὁ γεί-
τονας, ὁ τοπικὰ κοντὰ εὑρισκόμενος, ὁ συγγενής, ὁ ὁμοεθνὴς ἢ ὁ ὁμόδοξος, 
ἀλλὰ κάθε ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖον ὁ Χριστιανὸς προσεγγίζει μὲ ἀγάπη. Μέτρο 
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον εἶναι, κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἴδιος 
ὁ ἐαυτός: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»43. Ἡ τήρηση αὐτῆς τῆς 
ἐντολῆς εἶναι σύμφωνα μὲ τὴν περικοπὴ τῆς μελλούσης κρίσεως ἰδιαίτερα ση-
μαντικὴ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς ὁ κριτὴς τῶν πάντων Χριστὸς 
ταυτίζει τὸν ἑαυτό του μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ πλησίον.  Ἔτσι, κάθε πράξη ἀγάπης 
ποὺ γίνεται στὸν πλησίον ἀποτελεῖ πράξη ἀγάπης πρὸς τὸ Χριστό44, ὅπως καὶ 
κάθε ἄρνηση προσφορᾶς στὸν πλησίον ἀποτελεῖ ἄρνηση προσφορᾶς πρὸς 
τὸν ἴδιο τὸ Χριστό. Μὲ τὸ χρυσὸ κανόνα τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς καὶ τὴν 
ἐντολὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου δὲν περιο-
ρίζεται ἁπλῶς σὲ προστασία ποὺ προσφέρουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπὸ 
διάφορες ἀπειλές, ἀλλὰ τίθεται πλέον στὴ βάση τῆς ἄσκησης τῆς ἀγάπης. 
Μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης καθιστᾶ ὁ Χριστιανὸς τὸ συνάνθρωπό του πλη-
σίον.  Ἐνῶ λοιπὸν στὶς σύγχρονες πολυπολιτισμικὲς κοινωνίες γίνεται συχνὰ 
λόγος γιὰ τὴν ἀνάγκη σεβασμοῦ καὶ ἀνοχῆς τοῦ «ἄλλου», ποὺ συνήθως εἶναι 
ὁ ἀλλοδαπὸς καὶ ὁ ἀλλόθρησκος, στὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ διδάσκεται ἡ ἀγά-
πη τοῦ «ἄλλου» ὡς ἑαυτοῦ45. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν περιορίζεται ἔτσι στὰ στενὰ 

42. Ματθ. 7, 12. Πρβλ. καὶ Λουκ. 6, 31.
43. Ματθ. 22, 39. Πρβλ. καὶ Μάρκ. 12, 31.
44. Ματθ. 25, 40 καὶ 45. Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος θέλοντας νὰ τονίσει μὲ ἔμφαση ὅτι κάθε 

πράξη ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον εἶναι σὰν νὰ γίνεται πρὸς τὸ Χριστὸ λέει χαρακτηριστι-
κά: « Ἕως ἐστὶ καιρός, Χριστὸν ἐπισκεψώμεθα, Χριστὸν θεραπεύσωμεν, Χριστὸν θρέψω-
μεν, Χριστὸν ἐνδύσωμεν, Χριστὸν συναγάγωμεν, Χριστὸν τιμήσωμεν». ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Περὶ φιλοπτωχίας 40, PG 35, 909Β.

45. ΗΡΑΚΛΗ ΡΕΡΑΚΗ, Ὁ «ἄλλος» στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο. Ὀρθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγικὴ θε-
ώρηση, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 365-401.
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ὅρια αὐτῶν ποὺ μᾶς ἀγαποὺν καὶ μᾶς εὐεργετοῦν, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται σὲ κάθε 
ἄνθρωπο, ἀκόμα καὶ στὸν ἐχθρό. Στὴ χωρὶς διακρίσεις αὐτὴ ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη 
ποὺ ἀγκαλιάζει ὅλους τους ἀνθρώπους ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου φθάνει 
στὴν πλήρη καταξίωσή της.

Ὁ μονομερὴς τονισμὸς τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἐνέχει τὸν κίνδυνο 
νὰ ὁδηγήσει σὲ ἕναν ἄκρατο ἀτομισμό. Ὁ ἄνθρωπος ἐξάλλου δὲν κινδυνεύει 
μόνο ἀπὸ τὴν αὐθαιρεσία τοῦ κράτους ἢ τοῦ συνανθρώπου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὴν αὐθαιρεσία τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του46, καθὼς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα 
εὔκολα μετατρέπονται σὲ ὑποκειμενικὰ αἰτήματα γιὰ τὴ θωράκιση τῆς ἰδιω-
τικῆς σφαίρας τοῦ ἀτόμου47. Πρὸς ἀποφυγὴ τοῦ κινδύνου αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία 
προβάλλει τὴ θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι, 
σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία της, ἕνα αὐτονομημένο ἄτομο, ἀλλὰ «κατ’ εἰκό-
να» Θεοῦ δημιούργημα, ποὺ ἔρχεται σὲ κοινωνία μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὸ συνάνθρω-
πο. Ἡ κοινωνικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου ἀναιρεῖ τὴν ἀπομόνωσή του στὸ ἐγὼ 
καὶ ὄχι τὴν ἀτομικότητα, τὴν ὁποία ἀντιθέτως προϋποθέτει. Ὅπως ἐξάλλου 
τονίστηκε παραπάνω, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἐπαληθεύεται 
στὴν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον. Μὲ βάση αὐτὴ τὴ θεώρηση 
τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου ἡ Ἐκκλησία δὲν τονίζει μόνο τα δικαιώματα τοῦ 
ἀνθρώπου ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του πρὸς τὸ συνάνθρωπο, ἀφοῦ τὰ δι-
καιώματα τοῦ ἑνὸς ἀποτελοῦν ταυτόχρονα ὑποχρεώσεις γιὰ τὸν ἄλλον48. Μὲ 
τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν» αἴρεται τὸ 
χάσμα ἀνάμεσα στὸ ἐγὼ καὶ τὸ ἐσὺ καὶ ἀνάμεσα σὲ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώ-
σεις49. Ἐκτὸς αὐτοῦ, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου δὲν νοοῦνται στὴν ὀρθό-
δοξη παράδοση ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ50. «Τὰ δικαιώματα 
τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐπιβάλλουν καὶ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, συνεπάγονται 
τὴν ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν 

46. Ἀρχιεπισκ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Παγκοσμιότητα 
καὶ Ὀρθοδοξία, ὅπ.π., σ. 98.

47. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπ.π., σσ. 74-75.
48. Ἀρχιεπισκ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Παγκοσμιότητα 

καὶ Ὀρθοδοξία, ὅπ.π., σ. 96.
49. Ὅπ.π., σ. 76.
50. Ὅπ.π., σ. 100.
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τὰ δικαιώματα αὐτὰ γίνονται σεβαστά, τότε γίνονται σεβαστὰ καὶ τὰ δικαιώ-
ματα τοῦ ἀνθρώπου»51.

Ἐνῶ ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων εἶναι 
θετική, ἡ στάση της ἔναντι ὁρισμένων κοινωνικῶν δικαιωμάτων εἶναι ἐπιφυ-
λακτική. Ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ βασίζεται στὸ διαφορετικὸ σκοπὸ ποὺ ἔχουν 
λάβει ὁρισμένα κοινωνικὰ δικαιώματα, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι πιὰ ἡ προστασία 
τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ προσώπου, ἀλλὰ ἡ εὐδαιμονιστικὴ ἀπόκτηση περισσό-
τερων ἀνέσεων καὶ καλύτερων συνθηκῶν ζωῆς.  Ἡ  Ἐκκλησία βέβαια δὲν ὑπο-
τιμᾶ τὸ σῶμα καὶ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου οὔτε ἀπεύχεται τὴν εὐημε-
ρία του, ἐπισημαίνει ὅμως τοὺς κινδύνους ποὺ κρύβει γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ 
ἡ εὐδαιμονιστικὴ προσκόλληση στὰ ὑλικὰ ἀγαθά52. Ἡ ἐπιδίωξη ὁλοένα καὶ 
περισσοτέρων ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ ἀνέσεων μαρτυρεῖ ματαιοδοξία, ἐμποδίζει 
ἀπὸ τὴν ἄσκηση ἀγάπης καὶ ἐλεημοσύνης πρὸς τὸ συνάνθρωπο καὶ παραμε-
ρίζει τὴν ἐπιδίωξη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Οἱ 
Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας, ἀντίθετα, ἐπισημαίνουν τὸ ὀλιγοδεὲς τῆς φύσης τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ προβάλλουν τὴν ἀρετὴ τῆς λιτότητας53. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια 
ἡ καλοπέραση καὶ ἄνεση, στὴν ὁποία ἀποσκοποῦν ὁρισμένα κοινωνικὰ δικαι-
ώματα «ἀντίκεινται στὴν πνευματικὴ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου»54 καὶ δὲν 
μποροῦν ἑπομένως νὰ τύχουν τῆς ἐπιδοκιμασίας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ σύνδεση τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ ἄνετη καὶ τρυφηλὴ ζωὴ 
δὲν εἶναι κάτι τὸ πρωτόγνωρο. Καὶ στὴν Ἀντιόχεια, τὴν ἐποχὴ τοῦ ἁγ.  Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου, οἱ ἄνθρωποι ἐπεδίωκαν τὴν πολυτέλεια καὶ τὶς τιμὲς 
τῶν ἄλλων θεωρώντας ὅτι ἔτσι μόνο ζοῦν ἀξιοπρεπῶς. Οἱ μὲν φτωχοὶ ὑπο-
βάλλονταν σὲ μεγάλες στερήσεις καὶ θυσίες προκειμένου νὰ φορέσουν πολυ-
τελῆ ροῦχα, νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ οἰκιακὰ σκεύη μὲ ἀσημένια καὶ νὰ μπο-
ρέσουν νὰ προσλάβουν κάποιον ὑπηρέτη, καθὼς θεωροῦσαν ὅτι εἶναι ἀναξιο-
πρεπὲς νὰ ἐξυπηρετοῦνται μόνοι τους. Οἱ δὲ πλούσιοι ποὺ ζοῦσαν πολυτελῶς 

51. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανικὴ Ἠθική, τόμ. ΙΙ, ὅπ.π., σ. 339. Πρβλ. καὶ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Κοινωνιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπ.π., σσ. 299-300.

52. Ἀρχιεπισκ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Παγκοσμιότητα 
καὶ Ὀρθοδοξία, ὅπ.π., σ. 99.

53. Βλ. Περισσότερα γιὰ τὴν πατερικὴ διδασκαλία περὶ λιτότητας βλ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, 
Ἠθικὰ κεφάλαια, ὅπ.π., σσ. 44-57.

54. Ὅπ.π., σ. 49.
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ἐπεδίωκαν τὴ δόξα καὶ τὶς τιμές. Ὁ ἱ. Χρυσόστομος περιγράφει παραστατικὰ 
τὴ λαχτάρα τῶν πλουσίων νὰ καταφέρουν νὰ γίνουν κάποτε χορηγοὶ μιᾶς 
θεα τρικῆς παράστασης καὶ νὰ ζήσουν τὴ στιγμὴ ποὺ ὅλοι οἱ πολίτες θὰ τοὺς 
ἐπευφημήσουν στὸ θέατρο, θὰ τοὺς ἐπαινέσουν μὲ κολακευτικὰ λόγια γιὰ τὴ 
γενναιοδωρία τους καὶ θὰ τοὺς ἀνακηρύξουν ὁμόφωνα προστάτες καὶ κηδε-
μόνες τῆς πόλης. Ὅταν ὅμως, συνεχίζει, κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς λυγίσουν ἀπὸ τὰ 
ὑπέρογκα ἔξοδα τῆς χορηγίας καὶ ὁδηγηθοῦν σὲ πτώχευση, τότε ὄχι μόνο δὲν 
τυγχάνουν τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους αὐτῶν ποὺ προηγουμένως τοὺς δόξα-
ζαν καὶ τοὺς ἀποθέωναν, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιτιμῶνται καὶ χλευάζονται γιὰ τὴν 
ἀνοησία τους νὰ ἀναλάβουν μιὰ τόσο μεγάλη καὶ ἀνώφελη γιὰ τοὺς ἰδίους 
ὑποχρέωση55. Ὁ ἱ. Πατέρας συμπεραίνει ὅτι ἡ ἐπιδίωξη τῆς πολυτέλειας καὶ 
τῶν τιμῶν βασίζεται σὲ ἐσφαλμένη ἀντίληψη περὶ ἀξιοπρέπειας. Ὁ ἄνθρωπος 
δὲν καταξιώνεται ὅταν ἐπιδιώκει πράγματα κενὰ περιεχομένου καὶ μάταια, 
ἀλλὰ ὅταν ἀγωνίζεται γιὰ τὸ σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκε.

Ὁλοκληρώνουμε τὴν πραγμάτευση τοῦ θέματος μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι 
ἐπιφυλακτικὴ στάση ἔναντι ὁρισμένων κοινωνικῶν δικαιωμάτων τηροῦν καὶ 
πολλοὶ σύγχρονοι, οἱ ὁποῖοι ἐπισημαίνουν τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς τάσης 
νὰ προβάλλονται ἀτομικὲς ἢ συλλογικὲς διεκδικήσεις ὡς ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα. Ἡ προώθηση ἀνθρωπιστικοῦ ἢ εὐδαιμονιστικοῦ χαρακτήρα αἰτημάτων 
ὡς δικαιωμάτων, ἀκόμα καὶ ὅταν αὐτὰ εἶναι θεμιτά, δὲν συνάδει μὲ τὸ νόημα 
καὶ τὸ σκοπὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ δημιουργεῖ σύγχυση γιὰ τὸ 
ρόλο τους. Ἡ συνεχὴς ἐξάλλου διεύρυνση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μὲ 
τὴν προσθήκη νέων δημιουργεῖ, κατὰ τὴν ἄποψή τους, προβλήματα τόσο στὸ 
θέμα καθορισμοῦ τοῦ περιεχομένου τοὺς ὅσο καὶ στὶς προοπτικὲς νομικῆς 
κατοχύρωσής τους. Τέλος, ἡ πληθώρα τῶν δικαιωμάτων ἀποδυναμώνει τὴν 
ἰσχὺ ἀκόμα καὶ τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων56. Κατὰ τὴ χαρακτηριστικὴ 
φράση τοῦ Siegfried könig, «ὅταν τὸ κάθετι γίνει δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου, 
τότε δὲν θὰ ὑπάρχουν δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου»57.

55. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα, 
ΕΠΕ 30, 620-701. Πρβλ. καὶ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Ἠθικὰ κεφάλαια, ὅπ.π., σσ. 193-194. 

56. Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς παρουσιάζονται ἀναλυτικὰ στὸ ἔργο τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗ, Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπ.π., σσ. 152-159.

57. SIeGFRIeD kÖNIG, Zur Begründung der Menschenrechte: Hobbes – Locke – Kant, Freiburg 
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4.  Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τὰ ὅσα διαλάβαμε στὴν παρούσα μελέτη ἔχουμε νὰ παρατηρή-
σουμε τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ εὐρύτατη ἀποδοχὴ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ συμπερίλη-
ψή της σὲ ἐθνικὰ συντάγματα καὶ διεθνεῖς διακηρύξεις, ὅπως ἐπίσης τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἀποτελεῖ πανανθρώπινη ἀξία καὶ σημεῖο σύγκλισης στὴν ἀνθρωπο-
λογικὴ διδασκαλία τῶν μεγάλων θρησκειῶν καταδεικνύουν τὴ σημασία ποὺ 
ἔχει ἡ ἀξιοπρέπεια στὴ σύγχρονη ἐποχή, καθὼς μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει κοινὴ 
βάση διαλόγου καὶ ἠθικὸ κριτήριο γιὰ ὅλα τα θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴ ζωὴ 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ δικαιώματα ποὺ ἀπορρέ-
ουν ἀπ’ αὐτὴν δὲν συνθέτουν μιὰ νέα, οἰκουμενικοῦ χαρακτήρα ἠθικὴ ἀλλὰ 
διασφαλίζουν τὴν ἀνθρωπιστικὴ βάση κάθε ἠθικῆς διδασκαλίας.

2. Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου τεκμηριώνεται ἀπὸ ἄποψη χριστιανικῆς 
ἠθικῆς στὴν «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου.  Ἡ  Ἐκκλησία ἔχει θετικὴ στάση ἔναντι τῆς 
ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ βασικοῦ πυρήνα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρὶς 
αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι κοσμικὴ καὶ χριστιανικὴ προσέγγιση τῆς ἀξιοπρέπειας 
ταυτίζονται. Μὲ τὸ χρυσὸ κανόνα τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς καὶ τὴν ἐντολὴ 
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐκφράζεται 
ἁπλῶς ὡς προστασία ἀπὸ ἀπειλές, ἀλλὰ τίθεται πλέον στὴ βάση τῆς ἄσκησης 
τῆς ἀγάπης. Ἐνῶ λοιπὸν στὶς σύγχρονες πολυπολιτισμικὲς κοινωνίες γίνεται 
συχνὰ λόγος γιὰ τὴν ἀνάγκη σεβασμοῦ καὶ ἀνοχῆς τοῦ «ἄλλου», ποὺ συνή-
θως εἶναι ὁ ἀλλοδαπὸς καὶ ὁ ἀλλόθρησκος, στὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ διδάσκεται 
ἡ ἀγάπη τοῦ «ἄλλου» ὡς ἑαυτοῦ. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν περιορίζεται ἔτσι στὰ 
στενὰ ὅρια αὐτῶν ποὺ μᾶς ἀγαποῦν καὶ μᾶς εὐεργετοῦν, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται σὲ 
κάθε ἄνθρωπο, ἀκόμα καὶ στὸν ἐχθρό. Στὴν χωρὶς διακρίσεις αὐτὴ ἀνιδιοτελὴ 
ἀγάπη ποὺ ἀγκαλιάζει ὅλους τους ἀνθρώπους ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου 
φθάνει στὴν πλήρη καταξίωσή της.

3. Ἐνῶ ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων εἶναι 
θετική, ἡ στάση της ἔναντι ὁρισμένων κοινωνικῶν δικαιωμάτων εἶναι ἐπιφυ-

1994, σ. 25.
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λακτική. Ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ βασίζεται στὸ διαφορετικὸ σκοπὸ ποὺ ἔχουν 
λάβει ὁρισμένα κοινωνικὰ δικαιώματα, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι πιὰ ἡ προστασία 
τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ προσώπου, ἀλλὰ ἡ εὐδαιμονιστικὴ ἀπόκτηση περισσό-
τερων ἀνέσεων καὶ καλύτερων συνθηκῶν ζωῆς. Ἡ προσκόλληση στὰ ὑλικὰ 
ἀγαθὰ ἐνέχει κινδύνους γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή, καθὼς μαρτυρεῖ ματαιοδο-
ξία, ἐμποδίζει ἀπὸ τὴν ἄσκηση ἀγάπης καὶ ἐλεημοσύνης πρὸς τὸ συνάνθρω-
πο καὶ παραμερίζει τὴν ἐπιδίωξη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καὶ τῆς βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν. Ἡ σύνδεση τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ ἄνετη καὶ 
τρυφηλὴ ζωὴ διαστρέφει τὸ νόημα τῆς ἀξιοπρέπειας. Ὁ ἄνθρωπος δὲν κατα-
ξιώνεται ὅταν ἐπιδιώκει πράγματα κενὰ περιεχομένου καὶ μάταια, ἀλλὰ ὅταν 
ἀγωνίζεται γιὰ τὸ σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκε.
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Μιλτιάδης Βάντσος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η φιλια κατα τΟν αγιΟ ιωαννΗ τΟ ΧρυσΟστΟμΟ1

Ηφιλία εἶναι μία σημαντικὴ ἀνθρώπινη σχέση μὲ ἀδιαμφισβήτητη καὶ δια
χρονικὴ ἀξία. Εἶναι μία σχέση ποὺ χαρακτηρίζει σχεδὸν κάθε ἄνθρωπο, 

ἀνεξαρτήτως ἐποχῆς, ἡλικίας, φυλῆς, μορφωτικοῦ ἐπιπέδου ἢ ὁποιασδήπο
τε ἄλλης διάκρισης. Ἡ διαχρονικότητα καὶ καθολικότητα τῆς σχέσης αὐτῆς 
εἶναι ἀξιοσημείωτη, ἀφοῦ ἡ φιλία δὲν βασίζεται στὴ βιολογικὴ δομὴ τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅπως λ.χ. ὁ γάμος καὶ ἡ δημιουργία οἰκογένειας.  Ἡ φιλία ἀποτε
λεῖ ὡστόσο ἔκφραση κοινωνικότητας, καὶ μάλιστα μία ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις, 
ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνικὸ ὄν, ποὺ ἔχει τὴν ἀνάγκη σύναψης σχέσης 
μὲ τὸ συνάνθρωπό του2. Ὁ ἄνθρωπος βρίσκει στὸ πρόσωπο τοῦ φίλου του 
ἕνα συνάνθρωπο πρόθυμο νὰ συζητήσει μαζί του ὅ,τι τὸν ἀπασχολεῖ, νὰ χαρεῖ 
μαζί του στὶς ἐπιτυχίες, νὰ τὸν παρηγορήσει στὶς ἀποτυχίες, νὰ τοῦ συμπαρα
σταθεῖ στὰ προβλήματα καὶ νὰ τοῦ παράσχει κάθε δυνατὴ βοήθεια. Οἱ φίλοι 
μοιράζονται τὶς ἐπιτυχίες τους, καὶ νιώθουν τὴ χαρά τους νὰ πολλαπλασιάζε
ται, μοιράζονται ἐπίσης καὶ τὶς δυσκολίες τους, καὶ νιώθουν τὸ βάρος τους νὰ 
ἐπιμερίζεται καὶ νὰ μειώνεται. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἄλλωστε ἐπιλέγει κανεὶς κατὰ 
κανόνα ὡς φίλους πρόσωπα μὲ κοινὲς ἀντιλήψεις καὶ κοινὰ ἐνδια φέροντα3.

  1. Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτέλεσε εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο «Ἅγιος Ἰωάν
νης Χρυσόστομος 1600 ἔτη (4072007)», ποὺ διοργάνωσε τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ 
Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ στὶς 2225 Νοεμβρίου 2007.

  2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΥΛΤΣΗ, Πνευματικότητα καὶ κοινωνικὴ ζωή, Θεσσαλονίκη ²1999, σσ. 143
146.

  3. Συνήθως ἡ φιλία ἀφορᾶ σὲ συνομήλικα πρόσωπα, αὐτὸ ὅμως ἀποκλείει καὶ τὴ φιλία 
νεωτέρων μὲ ἡλικιωμένους. Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων ἐπαινεῖ ἰδιαίτερα τὴ φιλία 
αὐτή, ἀφοῦ οἱ νέοι διδάσκονται ἀπὸ τὴ σοφία τῶν ἡλικιωμένων καὶ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὶς 
συμβουλές τους, ἐνῶ αὐτοὶ τοὺς προσφέρουν συντροφιὰ καὶ τοὺς βοηθοῦν στὶς ἀνάγκες 
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Ἡ σημασία τῆς φιλίας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώ-
που, τὴν καλλιέργεια ὑγιῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων καὶ τὴν ὁμαλὴ κοινω-
νικὴ ζωὴ προβλήθηκε ἰδιαίτερα στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία4. Τὴν κοινω-
νικὴ αὐτὴ διάσταση τῆς φιλίας προέβαλε καὶ ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἀπαράμιλλη ἐκφραστική του δεινότητα5. Ἡ σημασία 
ὅμως τῆς ἐνασχόλησής του μὲ τὴ φιλία, ποὺ εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῆς παρού-
σας εἰσήγησης, δὲν ἔγκειται τόσο στὴν ἀρτιότερη ἐξύμνηση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς 
φιλίας ὅσο κυρίως στὴν ἀνάδειξη τῆς σημασίας της γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή. 
Ἡ φιλία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ Πατέρα, ὡς πολυτιμότερη ἀπὸ μύριους 
θησαυροὺς6 και ὡς ἰδιαίτερα θεάρεστη, ὥστε ὁ μισθὸς ποὺ θὰ δώσει ὁ Θεὸς 
γι’ αὐτὴν θὰ εἶναι ἀπερίγραπτα μεγάλος7.

Οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ ἴσως ἠχοῦν ὑπερβολικοί, ἰδιαίτερα σὲ ὅσους ἐμπει-
ρικὰ γνωρίζουν ὅτι πολλὲς φιλίες διαψεύδονται ἀπὸ τὸ χρόνο, τὴν ἀπόσταση 
ἢ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς καὶ ἀποδεικνύονται τελικὰ ἐπίπλαστες καὶ ψεύ-
τικες. Αὐτὲς εἶναι, κατὰ τὸν ἱερὸ Πατέρα, οἱ βιωτικὲς καὶ οἱ φυσικὲς φιλίες, 
τὶς ὁποῖες καὶ σαφῶς διακρίνει ἀπὸ τὶς πνευματικὲς φιλίες. Βιωτικὲς φιλίες 
ἀποκαλεῖ αὐτὲς ποὺ βασίζονται σὲ εὐεργεσία συνανθρώπου, στὴ γειτνίαση, 
στὴ συχνὴ συναναστροφὴ καὶ στὴν κοινὴ παραμονὴ στὴν ξενιτιά, ἐνῶ φυ-
σικὲς ἀποκαλεῖ τὶς φιλίες μεταξύ των στενῶν συγγενῶν. Οἱ δεύτερες εἶναι 
κατὰ κανόνα ἰσχυρότερες τῶν πρώτων, ἂν καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ οἱ 
φίλοι συμπεριφέρονται καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, τοὺς υἱοὺς καὶ τοὺς πα-
τέρες. Τὶς δύο αὐτὲς μορφὲς φιλίας τὶς χαρακτηρίζει καλές, ἐπισημαίνει ὅμως 

τους. Βλ. ΑmBRoSII meDIolANeNSIS, De officiis ministrorum, 2, 20, 97-101, pl 16, 129-
130.

  4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ, Ἄκρα καὶ μεσότητες. Ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ στὴν πατερικὴ με-
σότητα, Ἀθήνα 2003, σσ. 172-183 καὶ 263-264. Βλ. καὶ klAUS ADomeIT, Aristoteles über 
die Freundschaft, Heidelberg 1992.

  5. Μὲ τὴ φιλία ἀσχολήθηκαν πολλοὶ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας. Βλ. ANDReAS SpIRA, Freund-
schaft bei den Kirchenvätern, σὲ GÜNTeR koCHJoSeF pReTSCHeR (ἐκδ.), Dimensionen der 
Freundschaft oder: Wider den Egotrip, Würzburg 1998, σσ. 43-62. GeRHARD poDSkAlSky, 
Die allseitige Hochschätzung der Freundschaft (philia) bei den humanistisch gesinnten 
Theologen in Byzanz (von photios) bis Bessarion, σέ: Studi sull’ Oriente Cristiano 7 (2003) 
129-146.

  6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Β́  πρὸς Θεσσαλονικεῖς, 3, PG 62, 403.
  7. Ὅπ.π., 3, PG 62, 406.



Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ 261

ὅτι ἡ φιλία ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴ συνήθεια, τὴν ἀμοιβαία ἰδιοτέλεια ἢ 
τὴ συγγένεια δὲν στηρίζεται σὲ ἀκλόνητο ἔδαφος, ἀλλὰ κινδυνεύει νὰ χαθεῖ, 
ὅταν διακοπεῖ ἡ συνήθεια, ἐκλείψει ἡ ἀνάγκη ἀμοιβαίας εὐεργεσίας ἡ ὅταν 
προκύψει κάποια σύγκρουση ἢ προσβολή. Ἀντιθέτως ἡ πνευματικὴ φιλία δὲν 
χρειάζεται τὴν εὐεργεσία γιὰ νὰ σφυρηλατηθεῖ οὔτε κλονίζεται στὶς δοκιμα-
σίες, ἀφοῦ στηρίζεται στὴν ἀνιδιοτελῆ χριστιανικὴ ἀγάπη· εἶναι ἡ φιλία ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα8. Αὐτοὺς τοὺς φί-
λους ὁ ἱερὸς Πατέρας ἀποκαλεῖ «γνησίους φίλους», ἐνῶ τοὺς παραπάνω «ἀπὸ 
προσηγορίας φίλους»9.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ὁ ἱερὸς Πατέρας ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ τοῦ Χρι-
στιανοῦ στὰ κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν φίλων. Τὸν καλεῖ νὰ μὴν ἐπιδιώκει νὰ 
κάνει φίλους ἐκείνους, ποὺ μποροῦν νὰ τοῦ προσφέρουν οἰκονομικὸ ὄφελος, 
κοινωνικὴ καταξίωση καὶ συμμετοχὴ σὲ πλούσια τραπέζια, ἀλλὰ νὰ ἐπιθυμεῖ 
νὰ κάνει φίλους ἐκείνους, ποὺ μποροῦν νὰ κατευθύνουν τὴν ψυχή του, νὰ τὸν 
ἐπιπλήξουν ὅταν ἁμαρτάνει, αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς συμβουλὲς καὶ τὶς προ-
σευχές τους τὸν βοηθοῦν νὰ πλησιάσει τὸ Θεό10.  Ἔτσι κανεὶς δὲν πρέπει ἐκ 
προοιμίου νὰ ἀποκλείεται ἀπὸ τὴ φιλία τοῦ Χριστιανοῦ. Πῶς εἶναι δυνατόν, 
ἐρωτᾶ, νὰ ἀποκλείει κανεὶς ἀπὸ τὴ φιλία τὸν πτωχό, τὸν ἀφανῆ καὶ τὸν περι-
φρονημένο, τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτοὶ εἶναι φίλοι τοῦ Θεοῦ11; Εἶναι ψυχρὴ ἡ σκέψη 
νὰ εὐεργετοῦμε τὸ φίλο μὲ τὴν προσδοκία τῆς ἀνταπόδοσης. Ἀκόμα καὶ ἂν 
ὑποτεθεῖ ὅτι ἡ ἀνταπόδοση δὲν μπορεῖ νὰ ἔρθει, ἡ εὐεργεσία δὲν πάει χαμένη, 
γιατὶ τότε ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὡς ὀφειλέτη του τὸν ἴδιο Θεό, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ 
λησμονήσει τὴν εὐεργεσία12.

Τὰ ὀφέλη ὅμως τῆς φιλίας εἶναι πολλὰ καὶ ἔχουν ἀνεκτίμητη ἀξία, γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τὴ χαρακτηρίζει σπουδαιότερη ἀπὸ τὸν πλοῦτο, 
ἀπὸ τὴν ἐξουσία, ἀπὸ τὴν ὑγεία, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ φῶς13. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ 

  8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Ά  πρὸς Κολοσσαεῖς, 2, PG 62, 302-303.
  9. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Β́  πρὸς Θεσσαλονικεῖς, 3, PG 62, 403.
10. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Λόγος ταῖς Καλένδες, 4, PG 48, 959.
11. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστή, Ὁμιλία 

ΝΘ́ , 4, pG 58, 578-579.
12. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Ά  πρὸς Κολοσσαεῖς, 3, PG 62, 304.
13. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελι-

στήν, Ὁμιλία ΟΗ´, PG 59, 425.
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ἔχει πραγματικοὺς φίλους δὲν εἶναι μόνος του, ἀλλὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολ-
λούς: «ἂν γὰρ ὁμόψυχοι ὦσι δύο ἡ δέκα, οὐκ ἔτι εἰς ἐστιν ὁ εἰς, ἀλλὰ δεκα-
πλασίων ἕκαστος αὐτῶν γίνεται, καὶ εὐρήσεις ἐν τοῖς δέκα τὸν ἕνα, καὶ ἐν τῷ 
ἐνὶ τοὺς δέκα»14. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τοὺς δέκα φίλους δὲν καταβάλλεται εὔκολα 
ἀπὸ κανένα ἐχθρό, γιατὶ ὁ ἐχθρὸς δὲν ἀντιμετωπίζει ἕναν, ἀλλὰ δέκα. Δὲν 
κινδυνεύει ἀπὸ τὴ φτώχεια, ἀφοῦ ἔχει εἴκοσι χέρια, ποὺ ἐργάζονται γιὰ νὰ 
τὸν συντηροῦν. Μὲ τὴν ἀγάπη τῶν φίλων του ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει ἀκόμη 
καὶ τὰ ὅρια τῆς φύσης. Μπορεῖ νὰ βρίσκεται καὶ στὴν Περσία καὶ στὴ Ρώμη. 
Δὲν μοιράζεται μεταξὺ τῶν δύο τόπων, ἀλλὰ βρίσκεται ὁλόκληρος χάρη στὴν 
«αὐξητικὴν δύναμιν» τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλίας καὶ στὸν ἕνα καὶ στὸν ἄλλο. 
Στὴ συνέχεια καλεῖ ὁ ἱερὸς Πατέρας τὸν πιστὸ νὰ ἀναλογιστεῖ πόση δύναμη 
ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἂν ἀποκτήσει ὄχι μόνο δέκα ἀλλὰ χίλιους φίλους καὶ κατα-
λήγει μὲ τὴν προτροπὴ νὰ μὴν περιορίζουμε τὴν ἀγάπη καὶ τὴ φιλία μας σὲ 
ἕναν ἢ σὲ δύο, ἀλλὰ νὰ τὴν ἐκτείνουμε σὲ κατὰ τὸ δυνατὸν περισσότερους15.

Ἡ σημασία τῆς φιλίας φαίνεται καθαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔλλειψή της. Ἡ ἀπου-
σία ἔστω καὶ ἑνὸς φίλου εἶναι, κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, ἡ χειρότερη ἀνοη-
σία, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι κανεὶς πάμπλουτος, στὴν πραγματικότητα εἶναι 
ἔρημος καὶ γυμνός. Γιὰ νὰ δείξει λοιπὸν τὴν ἀξία τῆς φιλίας συγκρίνει ἕναν 
πλούσιο ἢ ἕνα βασιλέα χωρὶς φίλους μὲ ἕναν πτωχό, ποὺ ἔχει πολλοὺς πραγ-
ματικοὺς φίλους. Ἐνῶ ὁ πλούσιος δὲν μπορεῖ νὰ εὐφρανθεῖ λόγω τῆς μονα-
ξιᾶς τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχει σὲ ἀφθονία, ὁ πτωχός, ἀκόμα καὶ ἂν ἔχει φίλους ἐξίσου 
πτωχούς, ὄχι μόνο δὲν στερεῖται ἀγαθῶν, ἀλλὰ εἶναι πλουσιότερος, ἀφοῦ χαί-
ρεται καὶ εὐφραίνεται ἀπὸ τὴ συναναστροφὴ μαζί τους καὶ ἀπὸ τὰ λόγια τους. 
Ἕνας βασιλιὰς φρουρεῖται μὲν διαρκῶς ἀπὸ σωματοφύλακες, δὲν μπορεῖ ὅμως 
νὰ αἰσθάνεται ἰδιαίτερα ἀσφαλής, καθὼς αὐτοὶ τὸν φρουροῦν ἀπὸ ὑποχρέω-
ση καὶ ἀνάγκη. Ἀντίθετα ὁ πτωχὸς εἶναι πολὺ ἀσφαλής, ἀφοῦ περιβάλλεται 
ἀπὸ φίλους ποὺ τὸν προστατεύουν ἀπὸ ἀγάπη. Καὶ ἐνῶ ὁ βασιλιὰς μπορεῖ νὰ 
φοβᾶται ἀκόμα καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς σωματοφύλακές του, ὁ πτωχὸς ἀντίθετα 
ἐμπιστεύεται περισσότερο τοὺς φίλους, ποὺ τὸν προστατεύουν, ἀπ’ ὅτι τὸν 
ἴδιο του τὸν ἑαυτό16.

14. Ὅπ.π.
15. Ὅπ.π.
16. Ὅπ.π., 4, PG 59, 425-426.
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Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὁδηγεῖται στὸ συμπέρασμα ὅτι 
τίποτα δὲν εἶναι τόσο κακὸ ὅσο ἡ ἔλλειψη φίλων καὶ ἡ μοναξιά. Θέλοντας στὸ 
σημεῖο αὐτὸ νὰ προλάβει τυχὸν εὔλογη ἀπορία σχετικὰ μὲ τὸ μοναχισμό, πα-
ρατηρεῖ ὅτι οἱ μοναχοί, ποὺ πρὸς χάρη τοῦ Θεοῦ ἐγκαταλείπουν τὴ φασαρία 
τοῦ κόσμου, δὲν εἶναι μόνοι, ὄχι ἁπλῶς ἐπειδὴ ἔχουν φίλους τοὺς ὁμόψυχούς 
του, ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ «ὑπὲρ πάσης εὔχονται τῆς οἰκουμένης, ὅπερ μέγιστον 
φιλίας ἐστὶ τεκμήριον»17. Μὲ τὴν προσευχὴ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει τὸ 
ἐμπόδιο τῆς ἀπόστασης, ἐκτείνει τὴ φιλία του σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη καὶ εὐερ-
γετεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τοὺς φίλους του, ἀποδεικνύοντας ἔτσι διαρκῶς 
τὸ εἰλικρινὲς τῆς φιλίας του.

Ἐνῶ ἡ ἀπόσταση δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ διατήρηση 
μιᾶς πραγματικῆς φιλίας, δὲν εἶναι ὡστόσο κάτι ποὺ ἀφήνει ἀδιάφορους τοὺς 
φίλους, καθὼς ἐπιδιώκουν τὴ μέγιστη δυνατὴ μεταξύ τους συναναστροφή, ἡ 
ὁποία τοὺς δίνει μεγάλη χαρά. Οἱ φίλοι, παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς Πατέρας, προτι-
μοῦν νὰ ὑπομένουν μαζὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς στὴν ξενιτιά, παρὰ νὰ ζοῦν 
χωριστὰ στὴν πατρίδα τους. Μαζὶ μὲ τοὺς φίλους ἀγαπᾶ κανεὶς καὶ τοὺς τό-
πους καὶ τοὺς χρόνους, στοὺς ὁποίους ἔζησε μαζί τους. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ 
ἱερὸς Πατέρας ἀλλάζει τὸ λόγο του σὲ πρῶτο πληθυντικὸ πρόσωπο καὶ ση-
μειώνει ὅτι, ὅταν βρέθηκε σὲ τόπους, ὅπου ἔζησε μὲ τοὺς φίλους του, δάκρυσε 
καὶ ἀναστέναξε, καθὼς θυμήθηκε τὶς ἡμέρες τῆς συναναστροφῆς μὲ ἐκείνους. 
Τὸ συναίσθημα ὅμως ποὺ κυριαρχεῖ μεταξύ των φίλων δὲν εἶναι ἡ νοσταλγία, 
ἀλλὰ ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη. Οἱ φίλοι λάμπουν ἀπὸ χαρὰ ὅταν εἶναι μαζὶ 
καὶ αὐτὴ ἡ χαρὰ δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ18.  Ὅποιος ἀγαπᾶ, τονίζει ὁ ἱερὸς 
Πατέρας, δὲν θέλει νὰ διατάζει καὶ νὰ ἐξουσιάζει, ἀλλὰ αἰσθάνεται εὐγνω-
μοσύνη ὅταν διατάσσεται καὶ ἐξουσιάζεται. Δὲν χαίρεται τόσο ὅταν εὐεργε-
τεῖται, ὅσο ὅταν εὐεργετεῖ τὸ φίλο του. Φροντίζει τότε νὰ ἀποκρύπτει τὴν 
εὐεργεσία ποὺ κάνει ἢ νὰ παρουσιάζει τὴ μεγάλη εὐεργεσία ὡς μικρή, ἐπειδὴ 
δὲν θέλει νὰ αἰσθάνεται ὅτι ἔχει ὀφειλέτη τὸ φίλο του, ἀλλὰ προτιμᾶ νὰ πα-
ρουσιάζει τὸν ἑαυτό του ὡς ὀφειλέτη ἐκείνου19.

17. Ὅπ.π., 4, PG 59, 426.
18. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Β́  πρὸς Θεσσαλονικεῖς, 3, PG 62, 403.
19. Ὅπ.π., 3, PG 62, 404.
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Ἡ ἐξύμνηση τῆς φιλίας ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο δημιουργεῖ 
πιθανῶς τὴν ἀπορία, ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρεθεῖ ἕνας τέτοιος φίλος. Ὁ ἴδιος 
ἀπαντᾶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀμφιβάλλει δὲν ἔχει ἀληθινοὺς φίλους, ἐπειδὴ 
δὲν τὸ ἐπιθυμεῖ πραγματικά: «Ναί, οὐ δυνατόν, ἐπειδὴ μὴ βουλόμεθα· ὡς εἰ 
γὲ ἐβουλόμεθα, καὶ σφόδρα δυνατόν. Εἰ μὴ δυνατὸν ἥν, οὐδ’ ἂν ἐπέταξεν ὁ 
Χριστός, οὐκ ἂν τοσαύτα περὶ ἀγάπης διελέχθη. Μέγα φιλία, καὶ πόσον μέγα, 
οὐδεὶς ἂν δύναιτο μαθεῖν, οὔτε παραστῆσαι λόγος, πλὴν τῆς πείρας αὐτῆς»20. 
Ἂν δηλ. δὲν ἦταν δυνατὴ ἡ ἐπίτευξη μιᾶς γνήσιας φιλίας, δὲν θὰ ἀποτελοῦσε 
αὐτὴ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ.  Ἡ γνώση ὅμως τοῦ ἀγαθοῦ τῆς φιλίας δὲν ἀποτε-
λεῖ ἀντικείμενο μάθησης οὔτε μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ μὲ λόγια, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ 
τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία καὶ βίωση. Γνωρίζω, λέει ὁ ἱερὸς Πατέρας σὲ ἄλλο 
σημεῖο, ὅτι οἱ περισσότεροι δὲν κατανοοῦν τὰ λεγόμενά μου γιὰ τὴ φιλία, 
καὶ ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ὁμιλῶ γιὰ κάτι ποὺ κατοικεῖ στὸν οὐρανό.  Ὅπως, ἐὰν 
μιλοῦσα γιὰ ἕνα φυτὸ ποὺ εὐδοκιμεῖ στὴν Ἰνδία, δὲν θὰ ἐπαρκοῦσε ὁ λόγος 
γιὰ ὅσους δὲν τὸ εἶδαν ποτέ, κατὰ ἀνάλογο τρόπο δὲν ὠφελεῖ ὁ λόγος γιὰ τὴ 
φιλία, ἐὰν δὲν τὴ βιώσει κανείς21.

Ὁ ἱερὸς Πατέρας τονίζει πολὺ τὸν ἐμπειρικὸ χαρακτήρα τῆς φιλίας θέ-
λοντας νὰ παρακινήσει τοὺς πιστοὺς νὰ τὴ γευθοῦν βιωματικά. Ὡς ἄριστος 
ὅμως ποιμένας δὲν τοὺς ἀφήνει ἀβοήθητους στὴν προσπάθειά τους αὐτή, 
ἀλλὰ μὲ παιδαγωγικὸ τρόπο παρουσιάζει πρότυπα πρὸς μίμηση μέσα ἀπὸ τὴν 
Ἁγία Γραφή. Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη παρουσιάζει ὡς πρότυπο τὸ Μωυσῆ, ὁ 
ὁποῖος ἐνῶ ἐχλευάζετο ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες, παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ γιὰ ἐκεί-
νους (Ἑξ. κεφ. 17) καὶ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος 
ἐνῶ προτιμοῦσε τὸ θάνατο γιὰ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, παρέμενε στὴ ζωή, 
καθὼς αὐτὸ ἦταν ὠφέλιμο γιὰ τοὺς πιστούς. Μνημονεύει ἐπίσης ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νὰ γίνει ὁ ἴδιος ἀνάθεμα ἀπ’ τὸ 
Χριστὸ γιὰ χάρη τῶν ἀδελφῶν του (Φιλιπ. 1, 23-24) καὶ ἀναρωτιέται, ποιός 
πατέρας θὰ εὐχόταν πραγματικὰ κάτι τέτοιο22. Ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση 
παρουσιάζει ἐπίσης τοὺς πρώτους Χριστιανοὺς τῶν Ἱεροσολύμων, γιὰ τοὺς 

20. Ὅπ.π.
21. Ὅπ.π., 3, PG 62, 405.
22. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Ά  πρὸς Κολοσσαεῖς, 3, PG 62, 303.



Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ 265

ὁποίους ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει ὅτι εἶχαν μία ψυχὴ καὶ μία καρδιά, καθὼς κανένας 
δὲν θεωροῦσε κάτι δικό του, ἀλλὰ ὅλοι μοιράζονταν τὰ ὑπάρχοντά τους σύμ-
φωνα μὲ τὶς ἀνάγκες καθενός. Μὲ βάση λοιπὸν τὰ πρότυπα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γρα-
φή, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος καταλήγει σὲ ἕναν ὁρισμὸ τῆς φιλίας: «τοῦτο ἐστι 
φιλία, ἴνα μὴ τὰ αὐτοῦ ἐαυτοῦ τὶς νομίζη, ἀλλὰ τοῦ πλησίον, τὰ δὲ αὐτοῦ ἀλλό-
τρια· ἴνα οὕτω φείδηται τῆς ἐκείνου ψυχῆς, ὡς τῆς ἐαυτοῦ, κακεῖνος ὁμοίως».

Εἶναι συνεπῶς ἡ φιλία ἕνας τόσο ἰσχυρὸς δεσμὸς ἀγάπης, ποὺ τίποτα δὲν 
μπορεῖ νὰ τὴν κλονίσει καὶ νὰ τὴν καταστρέψει; Ὁ ἱερὸς Πατέρας δέχεται μία 
περίπτωση, στὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ καταστρέψει μία φιλία. Αὐτὴ 
δὲν εἶναι βέβαια ἡ περίπτωση ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀγῶνες καὶ θυσίες γιὰ τὴ στή-
ριξη τοῦ φίλου στὶς ποικίλες δυσκολίες καὶ ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, καθὼς 
αὐτὲς ἐπιβεβαιώνουν καὶ ἐνισχύουν ἀκόμη περισσότερο τὴ φιλία. Εἶναι ἡ πε-
ρίπτωση ποὺ ὁ φίλος ἀποστραφεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀρνεῖται στὴ συνέχεια 
τὸν ἔλεγχο καὶ τὶς συμβουλὲς καὶ ἐμμένει στὴν κακία του. Ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος παραθέτει στὴ συνάφεια αὐτὴ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, «εἰ ὁ ὀφθαλμός 
σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. Καλὸν σοί ἐστιν 
μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 
κάμινον τοῦ πυρός»23, καὶ ἐξηγεῖ ὅτι αὐτὰ ἀναφέρονται στὴν ἀπομάκρυνση 
τῶν κακῶν φίλων. Τὴν προτροπὴ γιὰ ἀπομάκρυνση τῶν κακῶν φίλων, ἀκόμα 
καὶ τῶν πολὺ στενῶν, τεκμηριώνει ὡς ἑξῆς: ἐὰν ἐξακολουθεῖ ὁ πιστὸς νὰ δια-
τηρεῖ τὴ φιλία μὲ τὸν πονηρὸ φίλο, τότε καὶ ἐκεῖνον δὲν θὰ τὸν ὠφελήσει, 
ἀλλὰ πιθανότατα καὶ ὁ ἴδιος θὰ ζημιωθεῖ, ἀφοῦ τίποτα δὲν εἶναι τόσο βλα-
βερό, ὅπως λέει χαρακτηριστικά, ὅσο ἡ κακὴ συναναστροφή24. Ἀφοῦ λοιπὸν 
πρωταρχικὸ μέλημα τοῦ πιστοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἐπίτευξη τῆς 
σωτηρίας, πρέπει κανεὶς νὰ ἀπομακρύνει ὅ,τι στέκεται ἐμπόδιο σ’ αὐτή. Ἡ 
περίπτωση πάντως αὐτὴ δὲν ἀμαυρώνει τὴ χαρὰ ποὺ χαρίζει ἡ φιλία. Ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος προκαλεῖ τὸν πιστὸ νὰ συγκρίνει τὴν ἡδονὴ ποὺ χαρίζει ἡ φιλία 
μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἡδονή, εἴτε πρόκειται γιὰ αἰσχρὴ εἴτε γιὰ σεμνὴ ἡδονή. 
Καμιὰ ἄλλη ἡδονή, τονίζει μὲ ἔμφαση, δὲν ξεπερνᾶ τὴν ἡδονὴ τῆς φιλίας, τὴν 

23. Πρβλ. Μάρκ. 9,47.
24. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστή, Ὁμιλία ΝΘ´, 

4, PG 58, 578. Βλ. ἐπίσης Περὶ Ἀκαταλήπτου, Λόγος Ά , 7, PG 48, 708, καθὼς καὶ Λόγος 
ταῖς Καλένδες, 4, PG 48, 959.
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ὁποία ὄχι μόνο δὲν συνηθίζει καὶ βαριέται κανείς, ἀλλὰ ἀντιθέτως χαίρεται 
καὶ ἀπολαμβάνει ὁλοένα καὶ περισσότερο25.

Ὁλοκληρώνουμε στὸ σημεῖο αὐτὸ τὴ σύντομη εἰσήγησή μας γιὰ τὴ θε-
ώρηση τῆς φιλίας ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο μὲ τὴ σκέψη ὅτι ἡ 
διδασκαλία του αὐτὴ εἶναι ἰδιαίτερη ἐπίκαιρη καὶ ὠφέλιμη πνευματικὰ στὴ 
σημερινὴ ἐποχή.  Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἔρθει χάρη στὰ σύγχρονα μέσα ἐπι-
κοινωνίας καὶ μεταφορᾶς πιὸ κοντὰ ἀπὸ ποτέ, οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις γίνον-
ται διαρκῶς πιὸ ἀπρόσωπες καὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ἰδιοτέλεια καὶ τὸν 
ὠφελιμισμό.  Ἡ φιλία ποὺ προβάλλει ὁ ἱερὸς Πατέρας εἶναι ἕνα ἀγαθό, ποὺ 
ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπο τόσο κοινωνικὰ ὅσο καὶ κυρίως πνευματικά, ἀφοῦ εἶναι 
ἔκφραση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὸ συνάνθρωπο, στὴν ὁποία καὶ συνο-
ψίζονται οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

25. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία Β́  πρὸς Θεσσαλονικεῖς, 3, PG 62, 405-406.
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Κωνσταντῖνος Π. Κωτσιόπουλος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.  Κοινωνιολογικὴ θεώρηση

Στὴ σύγχρονη μεταψυχροπολεμικὴ καὶ μεταδιπολικὴ πραγματικότητα 
ὅπου οἱ ἰδεολογίες ἀπομυθοποιοῦνται καὶ οἱ θρησκεῖες ἐνεργοποιοῦνται 

σὲ σημεῖο, ὥστε νὰ γίνεται λόγος καὶ γιὰ θρησκευτικὸ ἐπεκτατικὸ μεγαλοϊδε-
ατισμὸ ἢ φονταμενταλιστικὸ ἐθνικιστικὸ ἀπομονωτισμό, κρίνεται ἐπιτακτικὴ 
ἡ ἀνάγκη προσδιορισμοῦ καὶ ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ διεθνὲς 
πλέγμα σχέσεων.

Μακριὰ ἀπὸ ἐκκοσμικευμένες παποκαισαρικὲς ἢ φονταμενταλιστικὲς ζη-
λωτικὲς ἀκρότητες, ποὺ μετατρέπουν τὴν Ὀρθοδοξία σὲ κομματικὴ σχεδὸν 
ἐπιμεριστικὴ θεσμικὴ παρουσία στὰ πλαίσια τῆς διεθνοῦς πλουραλιστικῆς, 
πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας, καὶ ἀπὸ καισαροπαπικές, φιλοπολιτειοκρατικὲς 
κυβερνητικὲς ἀντιλήψεις, ποὺ ὑποβαθμίζουν τὸ ρόλο τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ 
διεθνῆ τεκταινόμενα, ἐφόσον δὲν τῆς ἀναγνωρίζουν καμμία ἔννοια ἐξουσί-
ας, διότι τὴν θεωροῦν δορυφόρο καὶ οὐραγὸ τοῦ κομματικοῦ πολιτικοῦ συ-
στήματος, ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ θρησκευτικότητα αὐτοπροσδιορίζεται 
πρωτογενῶς καὶ κατευθύνει τὸν ρόλο της μὲ βάση καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Οἰκου-
μενικῆς Βυζαντινῆς Πολιτειολογίας.

Στὰ πλαίσια τῆς συλλειτουργίας τῶν θεσμῶν ἡ Ὀρθόδοξη θρησκευτικό-
τητα συμπορεύτηκε ἱστορικὰ μὲ τὴ θεσμικὴ περιοχὴ τῆς Πολιτείας. Ἡ συνύ-
παρξη αὐτὴ  Ἐκκλησίας-Πολιτείας ὁδήγησε ἀναμφισβήτητα σὲ φαινόμενα 
ἀγαστῆς συνεργασίας, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε κοινωνιολογικὰ γιὰ κα-
θεστὼς «θεσμικῆς συναλληλίας».  Ἡ θεσμικὴ αὐτὴ συναλληλία μακριὰ ἀπὸ 
τὰ ὅρια τῆς θεοκρατίας εἶχε τὸ ἰδιάζον στοιχεῖο νὰ τοποθετεῖ τὴ θρησκεία σὲ 
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ρόλο θεσμικοῦ ταγοῦ χωρὶς νὰ περιπίπτουμε στὰ ἀκραῖα φαινόμενα τοῦ ὁλι-
σμοῦ. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς συμπόρευσης μόνο θετικὸ ὑπῆρξε 
σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς καὶ ἰδιαιτέρως στὸ πεδίο τῆς ἐξωτερικῆς Βυζαντινῆς πο-
λιτικῆς.

Ἂν θὰ ἐπιχειρούσαμε νὰ ἀναφερθοῦμε γενικὰ στὸ φαινόμενο τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐπίδρασης στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἑνὸς Κράτους, θὰ τονίζουμε 
ὅτι ἀπὸ ἀναλυτὲς διεθνῶν πολιτικῶν σχέσεων γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ ἄποψη, ὅτι 
οἱ θρησκευτικὲς δραστηριότητες ἀσκοῦν ἐπιρροὴ καὶ ἔχουν ἐπιπτώσεις στὴν 
ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ πολιτική. Ἀπὸ διεθνολόγους τονίζεται μάλιστα ἡ ἄποψη, 
πὼς «σ’ ἕνα ἀριθμὸ Κρατῶν, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ σημαντικὴ θρησκευ-
τικὴ ὁμοιο γένεια, ἡ πίστη γίνεται ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους παράγο-
ντες ποὺ ἐπηρεάζουν σοβαρά, ἂν δὲν δημιουργοῦν τὸν ἐθνικισμό»1.

Στοὺς ἴδιους διεθνολογικοὺς κύκλους ἔχουν ἀναπτυχθεῖ μάλιστα δύο τά-
σεις: «Οἱ θρησκευτικοὶ μινιμαλιστές, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τὶς θρησκεῖες νὰ πε-
ριορίζονται στὶς καθαρὰ τελετουργικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες, 
αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ παραμείνουν οἱ θρησκεῖες πολιτικὰ οὐδέ-
τερες, καὶ οἱ θρησκευτικοὶ μαξιμαλιστές, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν σθεναρά, 
ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες καὶ ὁμάδες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ προωθοῦν πολι-
τικὲς καὶ προοπτικὲς ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ μεγιστοποίηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, 
τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς διατήρησης τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας 
κ.ἄ.»2. Στὸ ἐπίπεδο τῶν θρησκευτικῶν μαξιμαλιστῶν κινεῖται καὶ ὁ μεγάλος 
κοινωνιολόγος max Weber, ὁ ὁποῖος δέχεται τὴ σύνδεση πολιτικῆς ἰσχύος 
καὶ πολιτισμοῦ. Ἀποδέχεται χωρὶς δισταγμὸ τὴ διπλὴ ἀλληλεξάρτηση πολι-
τισμοῦ καὶ ἔθνους. Γράφει χαρακτηριστικά: «Στὶς μέρες μας, κάθε πολιτισμὸς 
εἶναι καὶ παραμένει ἐξαρτημένος ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ φαινόμενο καὶ τοῦτο τόσο 
περισσότερο, ὅσο τὰ ἐξωτερικὰ μέσα τοῦ πολιτισμοῦ θὰ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ 
δημοκρατικὰ στὴ διάδοσή τους καὶ στὸ εἶδος τους»3.

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινεῖται καὶ ὁ κοινωνιολόγος emory Bogardus, ὁ 

  1. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ,  Ὀρθοδοξία καὶ Εὐρώπη, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 131. Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, 
Διεθνεῖς Σχέσεις, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθήνα 1995, σσ. 505, 506.

  2. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ὅπ.π. Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ὅπ.π.
  3. Μ. WeBeR, Politische Schrifien, σ. 47, R. ARoN,  Ἡ ἐξέλιξη τῆς κοινωνιολογικῆς σκέψης,  

τ. Β´, ἐκδ. Γνώση, Ἀθῆναι 1984, σ. 482.
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ὁποῖος εἶναι γνωστὸς στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία κυρίως γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς 
ἔννοιας τῆς «Κοινωνικῆς ἀπόστασης». Μὲ βάση τὴν ἔννοια αὐτὴ εἶναι δυνατὸ 
νὰ ἀναλυθεῖ καὶ νὰ μετρηθεῖ ὁ βαθμὸς συμπάθειας ἢ ἀπέχθειας τῶν πολιτῶν 
μιᾶς χώρας ἀπέναντι στὰ μέλη ἄλλων ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν ἢ οἰκονομικῶν 
ὁμάδων.

Ὁ κοινωνιολόγος αὐτὸς διαπίστωσε «ὅτι ἡ γνώμη τῶν λαϊκῶν στρωμά-
των σὲ μιὰ συγκεκριμένη κοινωνία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα σύνθετο σύνολο 
ἀντιλήψεων ἀπέναντι σὲ συγκεκριμένες ὁμάδες καὶ πολιτιστικὲς παραδό-
σεις. Οἱ προσπάθειες αὐτῶν ποὺ διαμορφώνουν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ νὰ 
κινητοποιή σουν τὴ λαϊκὴ ὑποστήριξη γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τους, 
πρέπει ἑπομένως νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τὴν κοινωνικὴ ἀπόσταση ποὺ ὁ πο-
λίτης πιστεύει ὅτι ὑπάρχει ἀνάμεσα στὸν τρόπο ζωῆς του καὶ στὴν κοινωνία, 
τὴν ὁποία καλεῖται νὰ ὑπερασπιστεῖ ἢ νὰ καταπολεμήσει»4.

Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτὲς κρίνονται ἀπαραίτητες προκειμένου ν’ ἀντιλη-
φθοῦμε ὅτι ἰδιαίτερα ἢ  Ὀρθοδοξία λειτουργεῖ στὸ διεθνὲς ἐπίπεδο ὄχι μόνο 
ὡς πολιτιστικὴ ποιότητα, ἢ πολιτιστικὸ ὄργανο ἐπαφῆς καὶ ἐπικοινωνίας ἀνά-
μεσα σὲ λαοὺς καὶ πολιτισμούς, ἀλλὰ καὶ ὡς πολιτικὴ ἔχουσα μάλιστα αὐτο-
δύναμη καὶ πρωτογενῆ πνευματικὴ ἐξουσία καὶ ἐπιρροὴ στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις 
τῶν  Ἐθνῶν. Διαφορετικὰ θὰ ἦταν ἕνα «ἄβουλο ἐξάρτημα ἀποσπασματικῶν ἢ 
σπασμωδικῶν ἐπιλογῶν καὶ περιστασιακῶν κρίσεων»5.

  4. emoRy BoGARDUS, «A social Distance Scale», Sociology and Social Research 17 (1993) 
265-271. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ «Scales in Social Reseasch», Sociology and Social Research 24 (1939) 
74. Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, Διεθνεῖς Σχέσεις, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθήνα 1995, σσ. 267-268.

  5. Εἰσήγηση τοῦ Βλάσ. Φειδᾶ στὸ στρογγυλὸ τραπέζι μὲ ἀφορμὴ τὴν ὀργάνωση Συνεδρί-
ου γιὰ τὸν ρόλο τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ νέα διεθνῆ πραγματικότητα, ἐκδ. Γνώση, Ἀθήνα 
1996, σ. 343, ποὺ ὀργάνωσε τὸ  Ἰνστιτοῦτο  Ἐρευνῶν καὶ Πολιτικῆς Στρατηγικῆς. Ἀντί-
θετες ἀπόψεις γιὰ τὸν αὐτοδύναμο ρόλο τῆς θρησκείας καὶ τῆς  Ὀρθοδοξίας στὴ διεθνῆ 
πραγματικότητα διατύπωσε ὁ  Ὑπουργὸς Γ. Ἀρσένης, ὅπ.π., σ. 219. Δέχεται πάντως ὁ 
κ.  Ὑπουργὸς ὅτι «... Ἡ Ὀρθοδοξία γιὰ μᾶς εἶναι ἕνα γεγονός, εἶναι κομμάτι τῆς ἐθνικῆς 
μας ταυτότητας καὶ τὴν ἴδια ταυτότητα Ὀρθοδοξίας ἔχουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι λαοὶ στὴν 
εὐρύτερη περιοχή. Αὐτὸ μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ φυσιολογικὰ μαζί τους ...», Γ. ΑΡΣΕΝΗ, 
ὅπ.π., σσ. 219, 220. Συνεχίζοντας ἐπισημαίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ δεχθοῦμε τὴ σωβινιστικὴ 
θρησκευτικὴ ἀντίληψη «ἑνὸς Ὀρθόδοξου τόξου, τὸ ὁποῖο συγκροτεῖται γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ ἢ 
γιὰ νὰ ἀμυνθεῖ πάνω σὲ ἄλλες συγκροτημένες δυνάμεις», Γ. ΑΡΣΕΝΗ, ὅπ.π., σ. 220.

 Σὲ ἀντίστοιχες παρεμβάσεις ὁ Π. Κιτρομηλίδης ὑποστήριξε τὴν ἄποψη «ὅτι οἱ ἐπιλογὲς 
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς δὲν μποροῦν νὰ ρυμουλκοῦνται ἀπὸ θρησκευτικὲς ἢ ἄλλες 
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Στήν κατεύθυνση τοῦ πρωταγωνιστικοῦ καὶ πρωτογενοῦς χαρακτήρα 
τῆς Ὀρθόδοξης θρησκευτικότητας στὴν ἄσκηση ἐπίδρασης γιὰ τὴν χάραξη 
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἐντάσσονται ἄλλωστε καὶ οἱ πρόσφατα διατυπωμέ-
νες ἀνησυχίες γιὰ τὴ δήλωση στὴν τελικὴ πράξη τῆς Συνθήκης τοῦ Ἄμστερ-
νταμ. Τονίζεται στὴ δήλωση τῆς Διακυβερνητικῆς: «Ἡ  Ἕνωση σέβεται ἐπίσης 
(equally-également) τὸ καθεστὼς τῶν φιλοσοφικῶν καὶ μὴ θρησκευτικῶν 
ἑνώσεων» (non confessionelles). Ἡ προβληματικὴ αὐτὴ δήλωση τῆς διακυ-
βερνητικῆς ἔρχεται νὰ συμπληρώσει ἄλλο σημεῖο τοῦ ψηφίσματος τὸ ὅποιο 
κάνει λόγο –καὶ ὀρθὰ– γιὰ σεβασμὸ σύμφωνα μὲ τὸ ἐθνικὸ δίκαιο τοῦ κα-
θεστῶτος ἐκκλησιῶν καὶ θρησκευτικῶν ἑνώσεων ἢ κοινοτήτων στὰ κρατικὰ 
μέλη. Οἱ ἀντιρρήσεις ἑστιάζονται στὸ γεγονὸς τῆς προστασίας τῶν φιλοσο-
φικῶν καὶ μὴ θρησκευτικῶν ἑνώσεων χωρὶς νὰ γίνεται συσχετισμὸς μὲ τὸ 
ἐθνικὸ δίκαιο. Συμπεραίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὅτι «ἀνοίγει γιὰ πρώτη 
φορὰ ἕνα νομικὸ παράθυρο γιὰ τὴν ταύτιση καὶ ἐξομοίωση τῶν ἀναγνωρι-
ζομένων ἀπὸ τὸ Σύνταγμα θρησκευτικῶν ὁμάδων «θρησκειῶν» μὲ τὶς διάφο-
ρες παραθρησκευτικὲς συσσωματώσεις «παραθρησκεῖες»6.  Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὸ ἐκδηλωθὲν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν ἄρθρων 3 
καὶ 13 τοῦ Συντάγματος, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ χωρισμὸ καὶ ἀποσύνδεση  Ἔθνους καὶ 
Ὀρθοδοξίας, προμηνύει ἀσφαλῶς ἀρνητικὲς ἐξελίξεις, καὶ κατευθύνει παράλ-
ληλα τὴν  Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία, σὲ δικαιολογημένες ἀντιδράσεις ἔναντι 
τῆς συγκεκριμένης δήλωσης τῆς διακυβερνητικῆς του Ἄμστερνταμ.

Χαρακτηριστικὸ πεδίο δράσεως τῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησιαστικοπολιτικῆς 
ταυτότητας, ἀποτελεῖ ὁ χῶρος τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ἀ. Εὐρώπης σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση.  Ἡ ἐπιθυμία τῶν Βαλκανικῶν Κρατῶν γιὰ 
πλήρη ἔνταξη στὴν Κοινότητα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παρουσία τῆς Ρωσίας, 
εἶναι σὲ θέση νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐπαναπροσδιορισμὸ τὶς ὑπάρχουσες ἰσορροπίες 

διαστάσεις ἢ ἐξάρσεις τῆς ζωῆς μιᾶς κοινωνίας» καὶ ὅτι «ἡ ἀπεμπλοκὴ θρησκείας καὶ 
πολιτικῆς θὰ ἦταν ἀμοιβαία χρήσιμη γιὰ τὴν πολιτεία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία», Π. 
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, ὅπ.π., σ. 340. Οἱ ἀπόψεις ὁλοκληρώνονται τέλος μὲ τὴ διαπίστωση ὅτι 
«δὲν εἶναι οὔτε πρὸς τὸ συμφέρον μας, ἀλλὰ οὔτε καὶ προάγει τὴν ἴδια τὴν ἀναγκαιότητα 
τῆς κατανόησης τῆς  Ἱστορίας τῆς Εὐρώπης νὰ τονίζουμε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε κάτι διαφορε-
τικό». Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, ὅπ.π., σ. 341.

  6. Π. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, «Σύνταγμα καὶ Ὀρθοδοξία», Καθημερινὴ 27-7-97. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥ
ΛΟΥ,  Ὀρθοδοξία καὶ Εὐρώπη, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 133.
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στὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση. Δίνεται ἔτσι ἡ δυνατότητα στὴν Κοινότητα νὰ δια-
δραματίσει πολιτικὸ καὶ σταθεροποιητικὸ ρόλο, ἀφοῦ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὶς 
ὑπάρχουσες γνωστὲς λατινικὲς ζῶνες ἐπιρροῆς. Ἡ νέα αὐτὴ πολιτικὴ κατά-
σταση μπορεῖ νὰ ἔχει ὡς κύριους ἄξονες: α) τὴν ἐνίσχυση τοῦ πολιτικοῦ ρό-
λου τῆς Κοινότητας στὴν περιοχή, ἀλλὰ μὲ ἀναβαθμισμένη τὴν παρουσία τῆς 
Ὀρθοδοξίας στὰ ὄργανά της, καὶ β) τὴν ἐνίσχυση τῆς διαπεριφερειακῆς ὁλο-
κλήρωσης καὶ συνεργασίας (interegional integration) μὲ ἰδιαίτερη βαρύτητα 
στὸ σεβασμὸ τῶν πολιτιστικῶν στοιχείων ἰδιοπροσωπίας.  Ἕλληνες, Σέρβοι, 
Μαυροβούνιοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι καὶ Ρῶσοι μποροῦν νὰ δημιουργήσουν 
«Ὀρθόδοξο μέτωπο», ποὺ θὰ ἐπηρεάσει τὶς ἐξελίξεις πρὸς τὴν κατεύθυνση 
ποὺ τονίσθηκε παραπάνω.  Ἤδη ἡ δημιουργία «Κοινοβουλίου Ὀρθοδόξων», 
καθὼς καὶ τὸ «Συμβούλιο Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ» –ἂν καὶ τὸ τελευταῖο κι-
νεῖται κάπως αὐτόνομα σὲ σχέση μὲ τὶς ἐνοριακὲς κοινότητες τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου– ἐνισχύουν τὸν διεθνῆ ρόλο τῆς  Ὀρθοδοξίας στὴ Νέα 
τάξη πραγμάτων ποὺ οἰκοδομεῖται.

Ὁ γνωστὸς μελλοντολόγος Ε. mortimer κάνοντας πρόβλεψη γιὰ τὴν 
Εὐρώπη τοῦ 2020 ἐπισημαίνει ὅτι στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο θ’ ἀναπτυχθοῦν περι-
φερειακὲς Ὁμοσπονδιες (μᾶλλον Συνομοσπονδίες) μὲ βάση τὴν γεωγραφικὴ 
καὶ πολιτιστικὴ συνάφεια. Μία ἀπ’ αὐτὲς τὶς Ὁμοσπονδιες θὰ εἶναι ἡ Βαλκα-
νικὴ  Ἕνωση, ἡ ὁποία κατὰ τὸν mortimer θὰ ἀποτελεῖται κατὰ συντριπτικὴ 
πλειοψηφία ἀπὸ Ὀρθοδόξους πληθυσμούς. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο «ἡ  Ἑλλάδα 
θὰ ξαναβρεῖ ἕνα ὑποπεριφερειακὸ ρόλο, ὡς ἡγέτις δύναμις τῆς ἀπαλλαγμένης 
ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τώρα ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς Βαλκανικῆς7. Ἀντι-
στοίχως στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης προβλέπει μιὰ ἕνωση τῶν κεντροευρωπα-
ϊκῶν χωρῶν ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὴν Αὐστρία, Οὐγγαρία, Τσεχοσλοβακία, 
Ἐλβετία, Λιχτενστάϊν, Πολωνία καὶ Κροατία-Σλοβενία. Ἑνοποιητικὸ στοιχεῖο 
τῶν χωρῶν αὐτῶν εἶναι ἡ Καθολικὴ  Ἐκκλησία».

Ἂν ἑξαιρέσει κανεὶς τὸ ἀνώτατο διοικητικὸ στέλεχος τοῦ Στέητ Ντηπάρ-
τμεντ, Francis Fu kayama, ὁ ὁποῖος εἶχε διατυπώσει τὴν προβληματικὴ ἄπο-
ψη ὅτι μετὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπικράτηση τοῦ Καπιταλισμοῦ καὶ τὴν ὁλοκληρω-

  7. Κ. ΧΟΛΕΒΑ, «Βαλκάνια νὰ δώσουμε ἕνα μέλλον στὸ παρελθόν μας», Σύναξη 40 (1991) 70.
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τικὴ ἥττα τοῦ κομμουνισμοῦ, φτάσαμε στὸ τέλος τῆς  Ἱστορίας8, μιὰ σειρὰ 
ἀπὸ ἄλλους ἀναλυτὲς διατυπώνει ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπόψεις.

Γιὰ παράδειγμα ὁ πολιτικὸς ἐπιστήμονας S. Huntington προσπαθεῖ ν’ ἀπο-
δείξει ὅτι τὰ πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ σύνορά του Ψυχροῦ Πολέμου ἀντικα-
θίστανται ἀπὸ τὰ γεωπολιτικὰ ρήγματα μεταξὺ πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν9.  
Ἔτσι δὲν διστάζει νὰ σημειώσει ὅτι ὁ ἑπόμενος παγκόσμιος πόλεμος, ἂν συμ-
βεῖ, θὰ εἶναι πόλεμος μεταξὺ πολιτισμῶν. Τονίζει τὴ σημασία τῶν θρησκευ-
τικῶν κριτηρίων καὶ ἀντιπαραβάλλει τὴ Δυτικὴ Χριστιανοσύνη μὲ τὴν Ὀρθο-
δοξία καὶ τὸ  Ἰσλάμ10”.

Ἤδη ἀντικείμενο ἐκτεταμένων συζητήσεων καὶ ἀναλύσεων ἀποτελοῦν οἱ 
ὁμιλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, οἱ ὁποῖες ἐπισημαί-
νουν τὸν αὐξημένης σημασίας γεωπολιτικὸ ρόλο τῆς Ὀρθοδοξίας. Τονίζει 
χαρακτηριστικὰ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κατὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Πε-
τρούπολη· «Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίησις θὰ ἀποδειχθεῖ οὐτοπία ἐὰν ἀγνόηση 
τὴν ποικιλία καὶ πολλαπλότητα τῶν πολιτισμῶν καὶ κατάληξη εἰς μονομερῆ 
προβολὴν καὶ ἐπιβολὴν τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ ἐν πολλοῖς 
ὑπὸ τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ καὶ τοῦ Προτεστανισμοῦ καθορισθέντος. Ὁ 
Ὀρθόδοξος πολιτισμὸς οὐ μόνον ἀποτελεῖ τὴν κυριαρχοῦσαν πνευματικὴ δύ-
ναμιν εἰς τὰς χώρας τῆς Ἀ. Εὐρώπης καὶ τῶν Βαλκανίων, ἰδία δὲ εἰς τὴν πο-
λυάνθρωπον καὶ μεγάλην χώραν τῆς Ρωσσίας, ἀλλὰ ὑπόκειται ὡς ὑπόβαθρον 
καὶ τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ὅστις ὀφείλει τὴν ἀλλοτρίωσιν αὐτοῦ 
ἐκ τῶν ὑγιῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Πατέρων τῆς  Ἐκκλησίας εἰς 
τὴν διὰ τῆς «Ἀναγεννήσεως», καὶ τοῦ «Διαφωτισμοῦ» ἐπικράτησιν κοσμικῶν 
καὶ ἀντιεκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖαι ὠδήγησαν εἰς τὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα 
...»11. Στὴ βαρυσήμαντη ὁμιλία του σὲ πανηγυρικὴ συνεδρία τῆς  Ὁλομέλειας 
του Εὐρωκοινοβουλίου, στὸ Στρασβοῦργο, ὁ Παναγιώτατος ἀφοῦ ἐπεσήμα-
νε μεταξὺ ἄλλων τὸ ὀξὺ κοινωνικὸ καὶ πνευματικὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης, 

  8. F. FUkAyAmA, The End of History and the Last Man, ἐκδ. Hamilton, london 1992.
  9. S. HUNTINGToN, «The clash of Civilization», Foreing Affairs, 72 (1993) 29. Σχολιασμὸ καὶ 

κριτικὴ τῶν θέσεων τοῦ S. Huntington, βλ. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ,  Ὀρθοδοξία καὶ Εὐρώπη, 
ὅπ.π., σ. 100 ἑξ.

10. S. HUNTINGToN, ὅπ.π., σ. 39.
11. Ἐπίσκεψις 24 (1993) 5.
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προέβη καὶ στὴν ἑξῆς ἐντυπωσιακὴ παρατήρηση σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοιότητα 
τοῦ συστήματος διοικήσεως τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας καὶ τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς  Ἕνωσης· «Εἶναι ἐκπληκτικόν, ὅτι ἡ πράγματι καὶ βαθύτατα δημοκρατικὴ 
ὀργάνωση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν μεγάλον βαθμὸν 
διοικητικῆς αὐτονομίας καὶ κυριαρχίας τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν Πατριαρχείων 
καὶ Αὐτοκεφάλων  Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν ταυτόχρονον εὐχαριστιακὴν ἑνότη-
τα ἐν τῇ πίστει εἶναι ἓν εἶδος προτύπου, τὸ ὁποῖον προσφάτως ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωσις ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ἀρχῆς τῆς  Ἐπικουρικότητας ἐθεσμοθέτησεν ὡς τὴν 
πλέον λυσιτελῆ μέθοδον διαρθρώσεως τῶν ἐξουσιῶν της»12.

2.  Βυζαντινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ

Οἱ ἀναφορὲς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν κυριαρχοῦσα πνευματικὴ 
δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Ρωσσία καὶ τὴν Ἀ. Εὐρώπη, καθὼς καὶ στὸ δη-
μοκρατικὸ σύστημα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς ὑπενθυμίζουν τὴν αὐξη-
μένης στρατηγικῆς σημασίας ἱεραποστολικὴ δράση τοῦ Φωτίου μὲ τοὺς 
Κύριλλο καὶ Μεθόδιο στὸ Βορρᾶ. Σεβόμενοι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Πάπα τὴν 
ἰδιαιτερότητα τῶν λαῶν αὐτῶν πέρα ἀπὸ κάθε συγκεντρωτικὴ καὶ πατερνα-
λιστικὴ λογική, προέβησαν στὴ δημιουργία τοῦ γλαγολιτικοῦ ἀλφαβήτου 
καὶ σὲ μετάφραση τῆς Ἁγ. Γραφῆς.  Ἔτσι γεννήθηκε ἡ νέα τοπικὴ Σλαβικὴ 
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διατηρώντας τὴν ἰδιαιτερότητά της θὰ ἐντασσόταν στὸ 
βασικὸ ὅραμα τῶν Βυζαντινῶν γιὰ μιὰ εἰρηνικὴ καὶ δημιουργικὴ οἰκογένεια, 
τὴν ὁποία θὰ ἕνωνε ἡ κοινὴ Οἰκουμενικὴ καὶ ὑπερφυλετικὴ χριστιανικὴ πίστη 
καὶ ζωή. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐπισημαίνει ἄλλωστε καὶ ὁ Μ. Φώτιος γιὰ τὸ φιλε-
λεύθερο διοικητικὸ σύστημα τῆς  Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς μὲ τὰ λόγια· «ἡ τῶν 
εἰρημένων ἑτερότης τε καὶ παραλλαγὴ τὴν ἑνοειδῆ καὶ θεοποιὸν χάριν τοῦ 
Πνεύματος ἀπληθύντως τε καὶ ἀπαραλλάκτως ὑποδέξασθαι τὰ ἐφ’ οἶς ταῦτα 
οὐ διεκώλυσεν»13.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Βυζαντινῆς  Ἐξω-
τερικῆς πολιτικῆς ἐπεδίωκαν νὰ αὐξήσουν τὴν ἐπιρροὴ τῆς αὐτοκρατορίας μὲ 

12. Ἐπίσκεψις 25 (1994) 6.
13. Ι. ΒΑΛΕΤΤΑ, Φωτίου τοῦ Σοφωτάτου καὶ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Ἐπιστολαί, ἐν Λονδίνῳ 1864, σ. 160.
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τὴν διάδοση τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ. «Πολλὲς φορὲς οἱ ἱεραπόστο-
λοι ἀπεδείχθησαν οἱ καλύτεροι διπλωμάτες, καὶ λαοὶ ποὺ ἔμεναν ἀπρόσιτοι 
στὴ βυζαντινὴ ἐπιρροή, μόλις βαπτίσθηκαν ὑπέκυψαν σ’ αὐτήν. Εἶναι ἀξιοση-
μείωτό το γεγονὸς ὅτι πολλὲς φορὲς οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἔγιναν 
ἡ αἰτία, ἢ ἔστω ἡ ἀφορμή, γιὰ Βυζαντινοπερσικοὺς πολέμους»14. Δὲν εἶναι 
ὑπερβολὴ πάντως νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ἡ Βυζαντινὴ διπλωματία ἀποτελεῖ τὴ 
βάση τῆς σύγχρονης Εὐρωπαϊκῆς, ἀφοῦ μέχρι σήμερα διπλωμάτες καὶ πολιτι-
κοὶ καριέρας, μελετοῦν τὸ κλασσικὸ ἀκόμη Βυζαντινὸ σύγγραμμα ἐξωτερικῆς 
Πολιτικῆς τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνταντίνου Πορφυρογέννητου μὲ τὸν τίτλο 
«De Administrando imperio», δηλ. περὶ Διοικήσεως τῆς Αὐτοκρατορίας «στὸ 
ὁποῖο περιλαμβάνεται γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἰδέα τοῦ προσεταιρισμοῦ τῶν Ρώς, 
ἡ ὁποία ὑλοποιήθηκε ἐπὶ Βασιλείου Β́  τοῦ Βουλγαροκτόνου»15. Ὅσοι μά-
λιστα δυτικοὶ ἱστοριογράφοι, ἀναφέρονται στὴ νίκη τοῦ Καρόλου Μαρτὲλ 
στὸ Πουατιὲ τῆς Γαλλίας τὸ 732, ὡς ἀνασχετικὸ φράγμα, στὴν ἐπέλαση τῶν 
Μουσουλμάνων, «δὲν παραλείπουν πάντως νὰ ἀναφερθοῦν καὶ στὴν ἀπό-
κρουση τῶν Ἀράβων μπροστὰ στὰ τείχη τῆς Κων/πολης τὸ 673/78 καὶ κυρίως 
τὸ 717/8, στὴν ὁποία σημειωτέον, βοήθησαν καὶ οἱ Βούλγαροι, πρῶτο ἴσως 
δεῖγμα βαλκανικῆς συνεννοήσεως ἐναντίον ἐξωτερικὰ ἐχθροῦ»16.

Τὸ Ὀρθόδοξο Δημοκρατικὸ Κοινόβιο ὅπως πολλὲς φορὲς ὀνομάζεται τὸ 
πολίτευμα τῶν Βυζαντινῶν, ἀποτέλεσε ἐπίσης καὶ τὸ πρότυπο τοῦ σύγχρονου 
θεσμικοῦ σχήματος τῆς Κοινοπολιτείας. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση καὶ ὁ θεσμὸς 
τῆς κοινοπολιτείας ἕλκουν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὸ Βυζάντιο. Ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ Κ. Χολέβας « Ἡ στενὴ συνεργασία μιᾶς ὁμάδας κρατῶν ποὺ ἔχουν 
κοινοὺς δεσμοὺς καὶ κοινὰ χαρακτηριστικά, ἀλλὰ διατηροῦν τὴν αὐτόνομη 
ὀντότητά τους»17, κατὰ τὸ σχῆμα τῆς Ρωμηοσύνης «ἑνότητα ἐν τῇ ποικιλίᾳ 
τῶν διατυπώσεων», παρατηρήθηκε κατεξοχὴν στὴ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία. 
Σημειώνει ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὁ Ρωσικῆς καταγωγῆς Dimitri obolensky  
« Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἀ. Εὐρώπη, αὐτὴ ἡ Κοινοπολιτεία πέτυχε τὴ μεγαλύτερη 
ἐδαφική της ἐπέκταση στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰώνα. Ὡς τὸ ἔτος 1000 εἶχε δη-

14. Κ. ΧΟΛΕΒΑ,  Ἑλληνισμοῦ ἐνόρασις, ἐκδ. Πελασγός, Ἀθῆναι 1997, σ. 29.
15. Ὅπ.π., σ. 30.
16. Ὅπ.π.
17. Ὅπ.π., σ. 31.
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μιουργηθεῖ ἐκεῖ μιὰ κοινότητα κρατῶν καὶ ἐθνῶν, ἡ ὁποία ἐκτεινόταν ἀπ’ τὸν 
Κόλπο τῆς Φινλανδίας ὡς τὴ Νότια Πελοπόννησο, κι ἀπ’ τὴν Ἀδριατικὴ ὡς 
τὸν Καύκασο, κι ὅλα τους σὲ διαφορετικὸ βαθμὸ τὸ καθένα ὄφειλαν πίστη 
στὴν Βυζαντινὴ Ἐκκλησία καὶ Αὐτοκρατορία.  Ἦταν τότε ποὺ αὐτὴ ἡ Ἀνατολι-
κοευρωπαϊκὴ Κοινότητα ἀπέκτησε μία ἄνευ προηγουμένου ὡς τότε πολιτικὴ 
συνοχή.

Καὶ μολονότι οἱ πολιτικοὶ δεσμοί της χαλάρωναν σοβαρὰ στὸ δεύτερο 
μισὸ τοῦ 12ου αἰώνα καὶ σχεδὸν κόπηκαν στὰ τέλη τοῦ 1300, ἡ πολιτιστική 
της ἑνότητα ὄχι μόνο ἐπέζησε τῶν καταστροφικῶν γεγονότων τῆς περιόδου 
1180-1240, ἀλλὰ ἀπέκτησε ἕνα νέο περιεχόμενο στὰ χρόνια τοῦ ὕστερου Με-
σαίωνα»18.

3.  Πολιτικὲς προεκτάσεις τῆς Ὀρθόδοξης Κοινοπολιτείας στὸ  
Νεότερο Ἑλληνισμὸ

Ἡ συγκλονιστικὴ αὐτὴ πραγματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Κοινοπολιτείας 
συγκινεῖ στοὺς χρόνους τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τὸν Θεσσαλὸ ἐθνεγέρ-
τη Ρήγα Φεραῖο, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ὅτι τὸ Βυζάντιο ζεῖ 
καὶ μετὰ τὸ Βυζάντιο.  Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Κ. Χολέβας τὸ τελικὸ κείμενο τοῦ 
Συντάγματος τοῦ Ρήγα ἔχει τὴν ἑξῆς ἐπικεφαλίδα: «Νέα Πολιτικὴ Διοίκησις 
τῶν κατοίκων τῆς Ρούμελης, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τῶν Μεσογείων νήσων καὶ 
τῆς Βλαχομπογδανίας». Ρούμελη ἐδῶ νοεῖται ἡ Βαλκανικὴ ἐκ τοῦ Ρούμ-ιλι 
= χώρα τῶν Ὀρθοδόξων στὰ τουρκικά, καὶ Βλαχομπογδανία εἶναι ἡ σημε-
ρινὴ Ρουμανία, ἡ ὁποῖα τότε δὲν ἐκαλύπτετο ἀπὸ τὸν γενικὸ ὄρο Ρούμελη = 
Βαλκανική19. Χωρὶς νὰ ἐπηρεασθεῖ ὁ Ρήγας ἀπὸ τὸ ἀντιχριστιανικὸ πνεῦμα 
τῆς Γαλλικῆς  Ἐπανάστασης «παρέμεινε γνήσιος κήρυκας μιᾶς θρησκευού-
σης Κοινοπολιτείας τῶν Ὀρθοδόξων»20, καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονός, 
ὅτι στὴν ἐπαναστατικὴ σημαία τῆς Δημοκρατίας ποὺ προτείνει τοποθετεῖ ὡς 
ἔμβλημα τρεῖς σταυρούς, καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁρίζει τὸ «φόρεμα τῶν  Ἑλλήνων 

18. D. oBoleNSky, Βυζαντινὴ Κοινοπολιτεία, ἐκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, τ. β́ , σ. 337.
19. Κ. ΧΟΛΕΒΑ, ὅπ.π., σ. 52. Βλ. ἐπίσης. ΕΜΜ. ΣΤΑΘΗ, Τὸ Σύνταγμα καὶ ὁ θούριος τὸν Ρήγα, 

ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα 1996. Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Ρήγας Φεραῖος. Θεωρία καὶ Πράξη, ἔκδ. 
Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, Ἀθήνα 1998.

20. Ὅπ.π., σ. 51.
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στρατιωτῶν νὰ εἶναι τὸ ἡρωικὸ μαῦρο ἀντερί, ἀποδεικνύοντας τὸν σεβασμό 
του πρὸς τὸ ἔνδυμα τοῦ  Ὀρθόδοξου κλήρου»21.

Τὸ ὅραμα τῆς  Ὀρθόδοξης Κοινοπολιτείας ἢ τῆς λεγόμενης δυαδικῆς  Ἑλλη-
νο-Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας θὰ ὑποστηριχθεῖ, στοὺς δύσκολους χρόνους 
τῆς Τουρκοκρατίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τοὺς ἐκπροσώπους 
του22. Οἱ Πατριαρχικοὶ δάσκαλοι τοῦ Γένους μας σ’ ἕνα σκοπὸ ἀποβλέπουν: 
Στὴν ἐκ τῶν ἔσω ἅλωση τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Χαρακτηριστικὸς 
ἐκπρόσωπος αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἀντίληψης εἶναι ὁ σπουδαῖος ἡγέτης τῶν 
Κολλυβάδων Ἀθανάσιος Πάριος μὲ τὸ ἔργο τοῦ «Πατρικὴ Διδασκαλία»23. 
Ἦταν ἡ μεγαλύτερη πρόκληση γιὰ τοὺς Διαφωτιστὲς καὶ τοὺς συνοδοιπόρους 
τους. Ἀπέναντι στὴ δυτικὴ λογικὴ τοῦ ὀρθολογισμοῦ, τῶν ἀστικῶν κοινω-
νικῶν δικαιωμάτων καὶ τοῦ φιλελεύθερου ἐθνικισμοῦ, ἀντιτασσόταν τὸ πα-
ραδοσιακὸ ὅραμα τῆς πολυεθνικῆς αὐτοκρατορίας ποὺ στηρίζει τὴν πολιτική 
της ἑνότητα σὲ  Ὀρθόδοξη πολιτισμικὴ βάση.  Ἡ «Πατρικὴ διδασκαλία» προ-
έτρεπε τοὺς  Ὀρθόδοξους Ρωμηοὺς νὰ κωφεύουν στὶς Γαλλικὲς φιλελεύθερες 
ἐπαναστατικὲς ἰδέες, χωρὶς ἀσφαλῶς διάθεση φιλοτουρκικῆς ἐθελοδουλείας. 
Στὴν πραγματικότητα ὑποστηριζόταν τὸ ὅραμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ μακριὰ ἀπὸ τὰ στενὰ πλαίσια τοῦ Ἑλλαδικοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ καὶ τῆς 
ρηχῆς ἐθνικιστικῆς ἀρχαιοπληξίας Κοραϊστῶν καὶ Διαφωτιστῶν. «Τὸ σχῆμα 
τῆς παραδοσιακῆς πολυεθνικῆς αὐτοκρατορίας ἦταν, πραγματικά, ἡ μόνη 
δυνατότητα νὰ διασωθεῖ ἡ ἑλληνικότητα τῶν διάσπαρτων καὶ ἀνάμικτων μὲ 
ἄλλες ἐθνότητες ἑλληνικῶν πληθυσμῶν τῆς ὀθωμανικῆς ἐπικράτειας. Ἑλλη-
νικότητα –αὐτονόητα ταυτισμένη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησιαστικὴ Παρά-
δοση– πληθυσμῶν ποὺ ἁπλώνονταν ἀπὸ τὴν κυρίως  Ἑλλάδα ὡς τὰ βάθη 
τῆς Μικρασίας καὶ τοῦ Πόντου, καὶ ἀπὸ τὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες ὡς τὴν 
Κύπρο καὶ τὴν Αἴγυπτο»24.

21. Ὅπ.π., σ. 52.
22. Γιὰ περισσότερα βλ. ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑ, Κοινωνιολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ Νεοελληνικοῦ βίου, 

Ἀθήνα 1974, σ. 35, 36.
23. Ἡ «Πατρικὴ διδασκαλία» κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ πατριαρχικὸ τυπογραφεῖο τῆς Κωνσταν-

τινούπολης τὸ 1797, ὡς κείμενο τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἀνθίμου. Τὸν τελευταῖο 
καιρὸ γίνεται ὅμως συνείδηση στὴν ἱστορικὴ ἔρευνα, ὅτι συγγραφέας εἶναι ὁ Ἀθανάσιος 
Πάριος. Τὴν ἴδια ἄποψη διατυπώνει καὶ ὁ G. poDSkAlSky, Griechische Theologie in der 
Zeit der Tiirkenherrschafi (1453-1821), münchen 1988, σ. 360 ἑξ.

24. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση στὴ Νεώτερη Ἑλλάδα, ἐκδ. Δόμος, Ἀθῆναι 1992, σ. 
183. Δ. ΤΣΑΚΩΝΑ, ὅπ.π. 
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Γιὰ νὰ μὴν θεωρεῖ ὡς οὐτοπικὴ καὶ ἐξωπραγματικὴ ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἀντίλη-
ψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀρκεῖ μόνο νὰ τονίσουμε τὸ γεγονός, ὅτι 
ἡ διοίκηση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἶχε ἀρχίσει νὰ διαβρώνεται μὲ 
τὴν ἀνάδειξη  Ἑλλήνων σὲ σημαντικὲς θέσεις ἀσκήσεως ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. 
«Τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ ναυτιλία βρίσκονταν κατὰ μεγάλο μέρος σὲ ἑλληνικὰ χέρια. 
Πλήθαιναν συνεχῶς οἱ πόλεις στὶς ὁποῖες ὁ  Ἑλληνικὸς πληθυσμὸς ἐμφάνιζε 
τέτοια ὀργάνωση καὶ τέτοιους θεσμοὺς κοινωνικοῦ βίου, ὥστε οἱ συμπολίτες 
τους Τοῦρκοι νὰ δίνουν τὴν εἰκόνα μειονεκτικοῦ καὶ ὑπανάπτυκτου κοινωνι-
κοῦ στρώματος»25.

Τελικὰ ἐπεβλήθη ἡ ἀντίληψη τοῦ Κοραῆ καὶ τῶν Διαφωτιστῶν. Καὶ ἡ προ-
οπτικὴ τῆς ὑπερφυλετικῆς βυζαντινῆς Ἑλληνορθόδοξης Καθολικότητας τοῦ 
Γένους ὑποχώρησε στὴν ἀρχαιοελληνικὴ φυλετικὴ προοπτική. Θὰ ἀρκοῦσε ἡ 
ἀνάγνωση μόνο των πρώτων Συνταγμάτων τῆς χώρας μας γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ 
τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Τὸ Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου (1822), τὸ Σύνταγμα τῆς 
Β́  ἐν « Ἄστρει  Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τοῦ (1823), τὸ Σύνταγμα τῆς Γ́   Ἐθνικῆς 
Συνελεύσεως στὴ Τροιζήνα, ὡς καὶ αὐτὸ τῆς Έ  Ἐθνικῆς Συνελεύσεως στὸ 
Ναύπλιο, ὁρίζουν ὅτι  Ἕλληνες εἶναι ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς  Ἐπικρα-
τείας τῆς  Ἑλλάδος πιστεύουν στὸ Χριστό, ὅσοι ἀπὸ τοὺς ὑπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ 
ζυγό, πιστεύοντες εἰς Χριστὸν ἦλθαν καὶ θὰ ἔλθωσι εἰς τὴν  Ἑλλάδα»26.

Ἡ πολιτικὴ προοπτική της  Ὀρθόδοξης Κοινοπολιτείας, ἡ ὁποία ἀργότε-
ρα μεταπίπτει στὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἰδέας γνωρίζει τέσσερεις ἱστορικὲς 
φάσεις. Πρώτη φάση ὑπῆρξε τὸ αἴτημα συγκροτήσεως δυαδικῆς ἕλληνοοθω-
μανικης αὐτοκρατορίας –ὅπως προηγουμένως εἴδαμε– μὲ πρωτεύουσα τὴν 
Πόλη.

Ἡ δεύτερη φάση συνδυάσθηκε μὲ τὸ αἴτημα τῆς παμβαλκανικῆς δημοκρα-
τίας, τὴν ὁποία τόνισε ἡ ἐπανάσταση στὴ Ρουμανία, ὡς καὶ τὸ ὅραμα τοῦ 
Ρήγα Φερραίου.

Ἡ τρίτη φάση εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ  Ὄθωνα νὰ συγκρουσθεῖ στρατιω-
τικὰ μὲ τὴν  Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.

Ἡ τέταρτη φάση ἐκφράζεται μὲ τὴν βενιζελικὴ πολιτικὴ ἡ ὁποία προ-

25. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, ὅπ.π.
26. ΗΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τὰ Συντάγματα τῆς Ἑλλάδος, Ἐθνικὸν Τυπογραφεῖον 1960, σσ. 33-

96.
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βάλλει τὴν ἰδέα τοῦ «Κράτους μὲ τσόντες»27.  Ἐπὶ τῆς φάσεως αὐτῆς, ἔχει 
διατυπωθεῖ μάλιστα ἡ ἄποψη, ὅτι ἡ διαμάχη Βενιζελικῶν-Ἀντιβενιζελικῶν 
στὴν οὐσία εἶναι «ἀντιμαχία μεταξὺ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν τὴν θε-
ωρία τοῦ «ἑλληνικοῦ  Ὀθωμανισμοῦ», ὅτι δηλαδὴ οἱ φυσικοὶ κληρονόμοι τῆς 
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας εἶναι οἱ  Ἕλληνες (διὸ καὶ δὲν συμφέρει νὰ τὴν 
καταπολεμήσουν), καὶ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔχοντες γεωγραφικὴ σύλληψιν τῆς 
Μεγάλης Ἰδέας, ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἀνάπτυξη τῶν βαλκα-
νικῶν ἐθνικισμῶν, πρὸς διαμελισμὸν τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας (Βενι-
ζελισμός)28. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Βενιζέλος ἐκπροσωπεῖ τὴν «δυτικὴ» περὶ 
ἔθνους ἀντίληψη ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν βαλκανικῶν ἐθνι-
κισμῶν», ἐνῶ ὁ  Ἰ. Δραγούμης τὴν «βυζαντινὴ» πολυεθνικὴ ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ 
τὴν θεωρία τοῦ «ἑλληνικοῦ  Ὀθωμανισμοῦ»29.

Ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922 ἀποτελεῖ ὁρόσημο γιὰ τὴν νεο-
ελληνικὴ ἱστορία διότι τὸ ἔθνος ἀπεκόπη ἀπὸ τὸν Ἀνατολικομεσογειακὸ πε-
ρίγυρο. Ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ οἰκονομία δὲν διαθέτει πλέον τὶς παλιὲς 
ἀγορὲς καὶ διεξόδους τῆς ἀνατολικῆς μεσογείου καὶ ἀναγκάζεται προσαρμο-
ζόμενη νὰ ἐξασφαλίσει νέα γεωπολιτικὴ ἰσορροπία στὴν διασταύρωση τῶν 
τριῶν ἠπείρων καὶ τοῦ διεθνοῦς ἀνταγωνισμοῦ.  Ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ κρίνεται 
σημαντικὴ προκειμένου νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν κοινωνική, πολιτικὴ καὶ οἰκο-
νομικὴ δυναμική του ὁράματος τῆς Ὀρθόδοξης κοινοπολιτείας.

Ἀντίστοιχες ἰδεολογικὲς συγκρούσεις (ἀλλὰ μὲ ἐντονότερο πολωτικὸ χα-
ρακτήρα) γιὰ τὸν πολιτικὸ καὶ πνευματικὸ προσανατολισμὸ τοῦ Γένους μας 
παρατηροῦνται ἤδη ἀπὸ τὴν πρὸ ἁλώσεως περίοδο στὴν Κων/πολη, ὅταν τὸ 
Βυζάντιο εὑρέθη μεταξὺ δύο ἐχθρῶν. Τὸν Δυτικὸ-Παπικὸ κίνδυνο καὶ τὸν 
Τουρκικό. Γιὰ τοὺς τότε ἡγέτες τῶν Ὀρθοδόξων ἐτίθετο θέμα ἐπιλογῆς καὶ 
προσανατολισμοῦ. Μετὰ μάλιστα τὰ ἰσχυρὰ πλήγματα ἀπὸ τὶς Σταυροφορίες 
καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἐξουσίας τοῦ Πάπα ὥστε νὰ 
ὑποταχθεῖ ἡ Νέα Ρώμη στὴν παλαιὰ εἶχε ἀρχίσει ἤδη νὰ διαμορφώνεται ἀντι-

27. Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Ὁ Ἑλληνισμός μου καὶ οἱ  Ἕλληνες, Ἀθῆναι 1927, σ. 165. Γιὰ περισσότερα 
ὅσον ἀφορᾶ τὶς 4 φάσεις τῆς Μεγάλης  Ἰδέας, βλ. Δ. ΤΣΑΚΩΝΑ, Κοινωνιολογικὴ ἑρμηνεία 
τοῦ Νεοελληνικοῦ βίου, Ἀθῆναι 1974, σσ. 35, 36.

28. Δ. ΤΣΑΚΩΝΑ, ὅπ.π.
29. Ὅπ.π.
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λατινικὸ κλίμα. Δύο ρεύματα εἶχαν δημιουργηθεῖ.  Ἡ ὁμάδα γύρω ἀπὸ τὸν 
Βησσαρίωνα ποὺ προτιμοῦσε τὴ συμμαχία μὲ τὴν Δύση ὥστε νὰ ἀποκρουσθεῖ 
ὁ τουρκικὸς κίνδυνος, καὶ ἡ ὁμάδα γύρω ἀπὸ τὸν Μάρκο  Ἐφέσου Εὐγενικό, ὁ 
ὁποῖος ἀγωνιζόταν νὰ ἀποτρέψει τὴν ἕνωση μὲ τὸν πάπα. « Ἤθελε τὸ  Ἔθνος 
στηριζόμενον εἰς τὰς ἰδίας του δυνάμεις, καὶ μολονότι προέβλεπε ὡς ἀνα-
πότρεπτον τὴν ὑποταγὴ εἰς τοὺς ἀλλόθρησκους, ἐπίστευε ὅτι θὰ ἐδημιουρ-
γοῦντο αἱ συνθῆκαι ἀναβιώσεώς του. Τὴν ἐκ τῆς Δύσεως βοήθειαν ἐθεώρει 
ὡς σκιὰν καὶ ὄνειρον, διότι εἶχον ἀποδείξει οἱ Δυτικοὶ ὅτι ὑπὸ τὸ πρόσχημα 
τῆς βοηθείας θὰ κατέκτων τὴν Ἀνατολήν. Κατάκτησις καὶ ἡ μία κατάκτησις 
καὶ ἢ ἄλλη· εἰς τὴν ὑπὸ τοὺς Τούρκους ὅμως κατάκτησιν παρέμενε τὸ πλε-
ονέκτημα ὅτι τὸ ἔθνος δὲν ἐπρόδιδε οἰκειοθελῶς τὰς παραδόσεις του, δὲν 
ἐθυσίαζε τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία ἀπετέλει τὸ οὐσιαστικώτερον στοιχεῖον 
τῆς ἐθνικῆς του ταυτότητος»30.

4. Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ σύγχρονη διεθνὴς πραγματικότητα

Ἡ σύντομη ἱστορικὴ ἀναφορὰ ποὺ προηγήθηκε, ἀπέδειξε κατὰ εὔγλωττο τρό-
πο ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀσκεῖ διεθνῆ πολιτική, ἐνῶ σὲ ὁρισμένες 
περιπτώσεις ὑποκαθιστᾶ καὶ τὸ ρόλο τοῦ κράτους ὡς ἐθναρχοῦσα  Ἐκκλησία 
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.

Σύμφωνα ὅμως μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης (1923) κι ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ 
ἡ Συνθήκη ἑρμηνεύτηκε ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, σήμερα τὸ Πατριαρ-
χεῖο εἶναι «καθαρὰ θρησκευτικὸ καθίδρυμα τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ στὰ πλαίσια 
τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς ἄθρησκης λαϊκῆς τουρκικῆς πολιτείας καὶ δὲν ἐπι-
τρέπεται σ’ αὐτὸ καμμία πολιτικὴ δραστηριότητα»31.

Ἂν καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο πολλὲς φορὲς καθίσταται ὅμηρος τῶν 
Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων ἔχοντας μάλιστα ν’ ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν ἀντί-

30. Θ. ΖΗΣΗ, Γεννάδιος Β́  Σχολάριος, ἐκδ. Πατρ. Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλο-
νίκη 1980, σ. 22. Βλ. ἐπίσης Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ,  Ἰδεολογικαὶ συγκρούσεις εἰς τὴν πολιορκου-
μένην Κωνσταντινούπολιν, Ἀθῆναι 1950.

31. Εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰ. Ζηζιούλα σὲ συνὲδριο ποὺ διοργανώ-
θηκε μὲ θέμα: « Ὁ ρόλος τῆς  Ὀρθοδοξίας στὴ νέα διεθνῆ πραγματικότητα». Βιβλιοθή-
κη δημοσίου διαλόγου γιὰ τὴν  Ἐθνικὴ Στρατηγική,  Ἰνστιτοῦτο  Ἐρευνῶν καὶ Πολιτικῆς 
Στρατηγικῆς. ἔκδ. Γνώση, Ἀθήνα 1996, σ. 298.
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δραση τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης στὴν χρήση τοῦ ὅρου Οἰκουμενικὸς Πατρι-
άρχης, ὡστόσο δὲν παύει νὰ ὑπεραμύνεται τοῦ διεθνοῦς του ρόλου καὶ προ-
οπτικῆς. Πολλὲς φορὲς χωρὶς  Ἑλληνικὴ πολιτειακὴ ὑποστήριξη καὶ καθιστά-
μενο στόχο τῆς σλαβικῆς προπαγάνδας ποὺ τονίζει τὴν ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ 
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἀγωνίζεται νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἡγετικὸς πόλος 
καὶ ὁ κυρίαρχος ἄξονας κίνησης καὶ συντονισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Δίκαια ἑπομένως κινεῖται δραστήρια στὸ χῶρο τῆς διασπορᾶς μὲ κινήσεις 
σημαντικοῦ ἐκκλησιαστικοπολιτικοῦ περιεχομένου. Στὸν τομέα τῶν διορ-
θόδοξων σχέσεων κατευθύνει τοὺς λεγόμενους θεολογικοὺς διάλογους ἐνῶ 
ταυτόχρονα προετοιμάζει τὴν ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδο. « Ἡ προετοιμασία τῆς 
ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου μὲ σειρὰ πανορθοδόξων διασκέψεων καὶ προπα-
ρασκευαστικῶν διορθόδοξων ἐπιτροπῶν εἶναι σημαντικὴ ἐνέργεια πρὸς τὴν 
κατεύθυνση τῆς ἑνότητας τῆς  Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἑνότητα σημαίνει καὶ 
ἑνότητα λαῶν καὶ ἐθνῶν καὶ ὅχι μόνο ἐκκλησιῶν μὲ τὴ στενὴ ἔννοια»32.

Δραστηριότητα ἐπίσης ἀναπτύσσεται στὸν τομέα τῶν διαχριστιανικῶν 
σχέσεων μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴν Οἰκουμενικὴ κίνηση καὶ στοὺς θεολογικοὺς 
διάλογους, ἐνῶ στὸ διαθρησκειακὸ ἐπίπεδο καλλιεργοῦνται οἱ διάλογοι μὲ 
τοὺς  Ἑβραίους καὶ τὸ  Ἰσλὰμ ὄχι χωρὶς προβλήματα.

Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς ἀσφαλῶς καὶ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ Οἰκουμενι-
στικὲς καὶ συγκρητιστικὲς προσπάθειες δημιουργίας μιᾶς ὑπερθησκείας ποὺ 
θὰ καταλύει τὴν καθαρότητα τῆς ἑνότητας στὴν πίστη, στὴ διοίκηση καὶ στὴν 
λατρεία τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης ἐκκλησίας. Οἱ ἐνέργειες τοῦ Πατριαρχείου 
χωρὶς διάθεση «δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ», βοηθοῦν τὴν Ὀρθοδοξια νὰ πο-
λιτεύεται οἰκουμενικά. Ἡ οἰκουμενικότητα αὐτὴ ἀσφαλῶς καὶ δὲν περιπίπτει 
στὴ θεωρία τῶν κλάδων ἢ τῆς περιεκτικότητας, ἐκκλησιολογικὰ δημιουργή-
ματα τῆς Δυτικῆς Χριστιανοσύνης.

Τέλος θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὶς πρωτοβουλίες ποὺ ἀναπτύχθη-
καν στὰ πλαίσια τοῦ Διαθρησκειακοΰ Συνεδρίου μὲ θέμα «Εἰρήνη καὶ καταλ-
λαγή», καθὼς καὶ πρωτοβουλίες γιὰ τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα»33.

32. Ὅπ.π., σ. 301.
33. Οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα εἶναι 

πολλές. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά: α) Πανορθόδοξο Συνέδριο γιὰ τὸ Φυσικὸ Περιβάλλον 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης (Νοέμβριος 1991), παρουσία τοῦ Προέδρου τοῦ Πα-
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« Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο λόγω τῆς 
διεθνοῦς του ἐμβέλειας θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὑποκείμενο διεθνοῦς δικαί-
ου34. Ἡ νομικὴ αὐτὴ πρόταση διατυπώνεται προκειμένου νὰ προστατευθοῦν 
τὰ δικαιώματά του ἀπὸ διεθνεῖς συμβάσεις καὶ ἀποφάσεις. Εἶναι ἀνάγκη νὰ 
ὑπενθυμίσουμε ὅτι, τὸ 1925 τὸ κεμαλικὸ τουρκικὸ κράτος εἶχε ἀποφασίσει 
τὴν ἀπέλαση τοῦ πατριάρχη Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ´ καὶ μιᾶς ὁμάδας μητρο-
πολιτῶν.  Ἡ τότε Ἑλλὰς τοῦ Πάγκαλου εἶχε καταφύγει στὸ Διεθνὲς Δικαστή-
ριο τῆς Χάγης καὶ ζητοῦσε τὴν ἀκύρωση μὲ τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα ὅτι τὸ Πα-
τριαρχεῖο δὲν εἶναι ὑποκείμενο τοῦ ἐσωτερικοῦ τουρκικοῦ δικαίου ἀλλὰ τοῦ 
διεθνοῦς δικαίου καὶ ἑπομένως ἡ Τουρκία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προβεῖ σὲ μιὰ 
τέτοια ἐνέργεια»35.

Ἀσφαλῶς ἡ πρόταση αὐτὴ δὲν θὰ πρέπει νὰ ὁδηγήσει στὴ λεγόμενη «διε-
θνοποίηση» τοῦ Πατριαρχείου, οὔτε στὴν ἀναίρεση τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονι-
κοῦ Δικαίου τῆς πρωτογενοῦς χαρακτήρα ἐξουσίας του. Κάτι τέτοιο θὰ δια-
κύβευε τὴν ἀνεξαρτησία του καὶ τὴν αὐτοδιοίκησή του. Ὁ κίνδυνος, τοῦ νὰ 
ὑπόκειται τὸ ἐκτελεστὸν τῶν ἀποφάσεων τῶν διοικητικῶν του ὀργάνων στὸν 
ἀκυρωτικὸ ἔλεγχο εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων, εἶναι ἐξίσου ὑπαρκτὸς στὴν πε-
ρίπτωση αὐτὴ ὅσο καὶ στὴν περίπτωση αἰτήσεως ἐλέγχου ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ 
πολιτικὰ ὄργανα.

Στὴν πραγματικότητα τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ μιὰ ἰδιόμορ-
φη –sui generis– νομικὴ ὀντότητα, ἀποτελεῖ δηλαδὴ ἕνα ἰδιόμορφο πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου μὲ πρωτογενῆ δυνατότητα ἀσκήσεως πνευματικῆς ἐξου-

γκοσμίου Ταμείου γιὰ τὴ φύση πρίγκηπα Φίλιππου, Δούκα τοῦ Ἐδιμβούργου, β) Οἰκο-
λογικὸ Συνέδριο στὴ Χάλκη (Μάϊος- Ἰούνιος 1992), γ) 13ο Διεθνὲς Θεολογικὸ Μετα-
πτυχιακὸ Σεμινάριο στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης (Σεπτέμβριος 1992) δ) Μήνυμα τοῦ Οἰκ. 
Πατριάρχη γιὰ τὴν ἡμέρα προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος (Σεπτέμβριος 1993). 
ε) 14ο Διεθνὲς Μεταπτυχιακὸ Σεμινάριο στὸ Σαμπεζὺ (Σεπτέμβριος- Ὀκτωβριος 1993) 
στ) Σύγκληση διεθνοῦς Σεμιναρίου Οἰκολογίας στὴ Χάλκη ( Ἰούνιος 1994) ζ) Μήνυμα 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη γιὰ τὴν ἡμέρα προσευχῆς ὑπὲρ τῆς προστα-
σίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος (Σεπτέμβριος 1994), η) Συνέδριο μὲ θέμα Ὀρθοδοξία 
καὶ Περιβάλλον στὴν Καβάλα (Νοέμβριος 1994).

34. Εἰσήγηση τοῦ Σ. Παπαθεμελῆ σὲ συνέδριο ποὺ διοργανώθηκε μὲ θέμα: « Ὁ ρόλος τῆς 
Ὀρθοδοξίας στὴ νέα διεθνῆ πραγματικότητα». Βιβλιοθήκη Δημοσίου Διαλόγου γιὰ τὴν 
Ἐθνικὴ Στρατηγική, ὅπ.π., σ. 282.

35. Ὅπ.π.
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σίας. Ἐν σχέσει πρὸς τὴν διεθνῆ ἔννομο προστασία του, μὲ τοὺς ὄρους ποὺ 
παραπάνω θέσαμε, μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε, ὅτι αὐτὴ ὑφίσταται, ἀφοῦ 
ὁ Οἰκουμενικὸς θρόνος ἀναγνωρίζεται ὡς «ὑπερόριος-ἐξωκρατικὸς» θεσμός, 
ὡς διεθνὲς οἰκουμενικὸ πρόσωπο, ὡς τὸ Κέντρο τῆς  Ὀρθοδοξίας.

Προστασία δὲ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τοῦ Προκαθημένου του θὰ 
μποροῦσε νὰ ἐπιδιωχθεῖ μὲ βάση τὶς διατάξεις «περὶ προστασίας τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων καὶ ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν (δηλ. τῆς συμβάσεως τῆς Ρώ-
μης τῆς 4ης Νοεμβρίου 1950), ὡς καὶ μὲ βάση τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 10, 
14, 34 καὶ 35 τοῦ καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ο.Η.Ε.36.

5.  Θεολογικὰ συμπεράσματα

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὸν ἔντονο κοινωνικὸ δυναμισμὸ τῆς ἀποτελεῖ 
πρωτογενῆ πηγὴ τροφοδοσίας τῶν διεθνῶν σχέσεων, ἐθνῶν καὶ λαῶν. Δὲν 
ὑπόκειται σὲ ἐθνικιστικοὺς κατακερματισμούς, τοὺς ὁποίους ἄλλωστε κατα-
δίκασε συνοδικὰ στὴν Κων/πολη τὸ 1872 μὲ ἀφορμὴ τὶς πρῶτες ἐθνικιστικὲς 
ἐκρήξεις στὴ Βαλκανικὴ (πραξικοπηματικὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τὸ 1833, Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία τὸ 1870). Διατηρεῖ τὸ ὑπερεθνικό, 
οἰκουμενικὸ καὶ ὑπερφυλετικό της χαρακτήρα χωρὶς βεβαίως νὰ ἀναιρεῖ τὸ 
ἐθνικὸ στοιχεῖο καί τὰ χαρακτηριστικὰ ἰδιοπροσωπείας τοῦ κάθε λαοῦ. Σύμ-
φωνα μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ ἰδρυτοῦ της  Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ μυστή-
ριο τῆς κένωσης προσέλαβε ὡς νέος Ἀδὰμ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἐκτός τῆς 
ἁμαρτίας, καὶ τὴν ἀνακεφαλαίωσε στὸ πρόσωπό Του, ἡ  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία 
προσλαμβάνει δημιουργικὰ ὅλα τὰ ἔθνη γιὰ νὰ τὰ ὁδηγήσει σὲ ἕνωση μὲ τὸν 
Ἱδρυτή της οὔτως ὥστε νὰ ἀποτελέσουν ἕνα νέο «γένος ἔκλεκτον, βασίλει-
ον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸν εἰς περιποίησιν»37. Ἡ διαδικασία αὐτὴ τῆς 
ἐθνικῆς ὑπερβάσεως ἡ ὁποία βιώνεται στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας 
ὡς γεγονὸς πρόγευσης τῆς ἐσχατολογικῆς πραγματικότητας τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ, πολὺ παραστατικὰ περικλείεται στὴν Ἁγιογραφικὴ φράση· «οὐκ 

36. Περισσότερα βλ. ΕΛΕΥΘ. ΡΑΦΤΗ, « Ὁ Οἰκουμενικὸς θρόνος ὡς θεσμὸς δικαίου», Κληρο-
νομία 16 (1984) 117-118. Τὸ κείμενο καὶ τὰ ἄρθρα τοῦ Κατασταστικοῦ Χάρτη τοῦ Ο.Η.Ε. 
εἰς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΑΛΤΣΑ, Θεωρία καὶ Κείμενα Διεθνοῦς Δικαίου, ἐκδ. ΔΕΚ/ΓΕΣ. 
Ἀθήνα 1985, σσ. 281-313.

37. Ά  Πέτρ. 2, 9.
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ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ  Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ 
θῆλυ. Πάντες γὰρ ὑμεῖς εἰς ἐστε ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ»38.

Στὴν πρὸς Διόγνητον ἐπιστολὴ καταγράφεται ἄλλωστε τὸ γεγονὸς τῆς 
καταφάσεως τῆς ἐθνικῆς ἰδιαιτερότητας καὶ καταγωγῆς, ἀλλὰ παραλλήλως 
ἐπισημαίνεται καὶ ἢ ὑπέρβαση αὐτῶν μὲ βάση τὴν ἔσχατολογικη προοπτική 
της Ἐκκλησίας. «Χριστιανοὶ γὰρ οὔτε γῆ οὔτε φωνή, οὔτε ἔθεσι διακεκριμένοι 
τῶν λοιπῶν εἴσιν ἀνθρώπων ... πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ’ ὡς πάροικοι. 
Μετέχουσι πάντων ὡς πολῖται, καὶ πάνθ’ ὑπομένουσιν ὡς ξένοι. Πάσα ξένη 
πατρὶς ἐστὶν αὐτῶν, καὶ πάσα πατρὶς ξένη ... Ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ’ ἐν 
οὔρανω πολιτεύονται. Πείθονται τοῖς ὠρισμένοις νόμοις, καὶ τοῖς ἰδίοις βίοις 
νικῶσι τοὺς νόμους ... Καὶ χριστιανοὶ ἐν κοσμῶ οἰκοῦσιν, οὐκ εἴσι δὲ ἐκ τοῦ 
κόσμου ...».

Στὸ τροπάριο τῆς Πεντηκοστῆς διαπιστώνει ἐπίσης κανεὶς τὴν ἐντός του 
σχεδίου τῆς θείας Οἰκονομίας σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου. 
Στοὺς στίχους τοῦ τροπαρίου ἐπιχειρεῖται ἕνας παραλληλισμὸς τῶν γεγονό-
των τοῦ Πύργου τῆς Βαβὲλ τῆς Π. Διαθήκης, μὲ τὴν Πεντηκοστή της Κ. Δια-
θήκης. « Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὃ  Ὕψιστος, ὅτε 
τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἔκαλεσεν».

Αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀληθινὴ καθολικότητα, τὴν ἀληθινὴ οἰκουμενικότητα 
τῆς «ἑνότητος ἐν τῇ ποικιλία τῶν διατυπώσεων», ἡ ὁποία παραδειγματικὰ 
εἶχε ἐπιτευχθεῖ στὸ Ὀρθόδοξο Βυζάντιο, καλούμαστε καὶ ἐμεῖς σήμερα ἐντός 
της Ἐκκλησίας νὰ βιώσουμε καὶ νὰ πραγματοποιήσουμε, στοὺς δύσκολους 
καιροὺς τῆς τρίτης μεταχριστιανικῆς χιλιετίας, στοὺς χρόνους τῆς νέας τάξης 
πραγμάτων39.

38. Γαλ. 3, 27-28.
39. Εὐρύτερες ἀναλύσεις ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ βλ. Θ. ΖΗΣΗ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνι-

σμός, Νέα αἰχμαλωσία καὶ ἀντίσταση, ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1995. ΒΛΑΣ. ΦΕΙΔΑ,  
« Ἐκκλησία, Ἐθνότητα καὶ Διεθνεῖς Σχέσεις». Ἀπόστολος Βαρνάβας 56 (1995) 191-204. π. 
Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, « Ἔθνος, Ἐθνικισμὸς καὶ Ὀρθόδοξο φρόνημα», Ἀπόστολος Βαρνάβας 
56 (1995) 387-395.
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Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1.  Ἡ σύγχρονη οἰκονομικὴ κρίση

Εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σύγχρονη Οἰκονομικὴ 
κρίση εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν χαρακτηριστικῶν δομῶν τῆς τραπεζικῆς 

καὶ χρηματιστικῆς κερδοσκοπίας τοῦ λεγόμενου «Καπιταλισμοῦ-Καζίνο»1. Ἡ 
σημερινὴ κυριαρχία τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου ἀποστρέφεται τὴ ζω-
ντανὴ ἐργασία, τὴν πραγματικὴ οἰκονομία τοῦ ἐμπορικοῦ καὶ παραγωγικοῦ 
Καπιταλισμοῦ. Πρόκειται μὲ ἄλλα λόγια γιὰ τὴν ἐπικράτηση –ἤδη ἀπὸ τὴν 
δεκαετία τοῦ 1980– τοῦ Νεοφιλελεύθερου πνεύματος τῆς Παγκοσμιοποίη-
σης, ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια τὴν ἐπιδείνωση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, τὴν 
ἀποδόμηση τοῦ Κράτους Πρόνοιας καὶ τὴ χαλάρωση τῶν κοινωνικῶν ἐλέγ-
χων ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας. Σύμφωνα μὲ τὴν λογικὴ αὐτὴ τὸ Κράτος χάνει 
τὸν ρυθμιστικὸ καὶ κοινωνικό του ρόλο, ἐνῶ ἡ αὐτορρύθμιση τῶν ἀγορῶν 
ἀνάγεται σὲ «ἱερὸ» δόγμα2. 

  1. Σ. ΑΝΤωΝΟΠΟύΛΟύ, Σύγχρονος Καπιταλισμὸς καὶ Παγκοσμιοποίηση, ἔκδ. Ἑξάντας, Ἀθή-
να 2008, σ. 165. S. Strange, Casino Capitalism, Manchester University Press, Manchester 
1997. Γιὰ τὰ χαρακτηριστικά της χρηματικῆς οἰκονομίας στὴ νεωτερικότητα σὲ ἀντίθεση 
μὲ τὴ φυσικὴ οἰκονομία στὴ παραβατικότητα, βλ. Μ. ΜΠΕΓζΟύ, Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία 
τῆς Θρησκείας, ἔκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα 1998, σσ. 271-278. Ο Δ. Παπαδημητρίου 
θὰ γράψει ὅτι σήμερα στὴν παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία οἱ συναλλαγὲς γίνονται ἠλε-
κτρονικά, διαδικτυακὰ καὶ τὸ χρῆμα εἶναι ἄυλο. Αὐτὴ ἡ χρηματοπιστωτικὴ ἀγορὰ εἶναι 
30 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ παγκόσμιο ΑΕΠ.  Ἔτσι ἀπουσιάζει ἡ δημοσιονομικὴ πολι-
τικὴ τῶν κρατῶν, ἀφοῦ οἱ ἀγορὲς διοικοῦν. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ κρίση καὶ ἡ ἀνεργία. 
Καθημερινή, 27  Ἰανουαρίου 2013.

  2. J. CheSneaUx, «Οἱ δέκα ὄψεις τῆς Παγκοσμιοποίησης» στὸ Οἰκονομία. Ἡ ἐποχὴ τῆς 
παγκοσμιότητας, ἔκδ. Δρομέας, Ἀθήνα, σσ. 12-22. Ἡ Σ. Σάσεν γράφει ὅτι οἱ κρατικὲς 
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Πρὶν μερικὲς δεκαετίες ἡ πολιτικὴ ἀσκοῦσε ἔλεγχο στὴν οἰκονομία ἐνῶ 
σήμερα τὰ μεγέθη τείνουν ν’ ἀντιστραφοῦν. Στὶς παλαιὲς φάσεις τοῦ ἐμπορι-
κοῦ καὶ παραγωγικοῦ Καπιταλισμοῦ γινόταν συχνὰ λόγος γιὰ μεικτὸ σύστη-
μα οἰκονομίας καὶ Κευνσιανὴ πολιτικὴ ποὺ μέσω τοῦ προγράμματος Δημο-
σίων ἐπενδύσεων δημιουργεῖτο χρηματικὴ ρευστότητα στὴν ἀγορὰ καὶ νέες 
θέσεις ἐργασίας. Τὴν περίοδο ἐκείνη τὸ αἴτημα γιὰ ἀνάπτυξη καὶ κοινωνικὴ 
δικαιο σύνη κατηύθυνε τὶς πολιτικὲς δυνάμεις τῶν φιλελευθέρων, συντηρη-
τικῶν καὶ σοσιαλιστῶν μὲ σκοπὸ νὰ προωθοῦν τὴν κοινωνικὴ πολιτικὴ σὲ 
ἐθνικὸ ἐπίπεδο καὶ τὸν ἔλεγχο καὶ τὶς ρυθμίσεις σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ὥστε νὰ 
μὴν εἶναι ἀνεξέλεγκτες οἱ δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς.  Ἦταν μὲ ἄλλα λόγια ἀποδε-
κτό το γεγονὸς ὅτι οἱ ἀγορὲς ἦταν πολὺ ἀσταθεῖς γιὰ νὰ ἀφεθοῦν στὴν ἐλευ-
θερία αὐτορρύθμισής τους. 

Τὰ πράγματα ὅμως ἄλλαξαν κατὰ πολὺ μὲ τὴν κυριαρχία τοῦ ἀτομικιστι-
κοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο καὶ τὴν πτώση τῆς Σο-
βιετικῆς  Ἕνωσης. Τὸ ἐργατικὸ κίνημα μετὰ καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς παραγωγικῆς 
δομῆς ἐξασθένησε, ἡ μεσαία τάξη ἀποδυναμώθηκε, ἐνῶ οἱ οἰκονομικὲς καὶ 
πολιτικὲς ἐλὶτ ζήτησαν τὴν ἀποκοπή τους ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη κοινωνία σὲ μιὰ 
ἐπίδειξη «φεουδαρχικοῦ» καὶ ταξικοῦ ἐκλεκτικισμοῦ. 

Ὁ γνωστὸς κερδοσκόπος G. Soros θὰ κάνει λόγο γιὰ τὸ χρηματιστικὸ κε-
φάλαιο, τὸ ὁποῖο ἐτέθη στὴ θέση τοῦ ὁδηγοῦ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς οἰκονομί-
ας ἀπὸ τὸν Νεοφιλελευθερισμό. Θὰ τονίσει χαρακτηριστικά: «Τὸ παγκόσμιο 
Καπιταλιστικὸ σύστημα εὐνοεῖ πολὺ τὸ χρηματιστικὸ κεφάλαιο ... καὶ αὐτὸ 
ἔχει ὁδηγήσει στὴ γρήγορη μεγέθυνση τῶν παγκόσμιων χρηματοπιστωτικῶν 
ἀγορῶν. Μποροῦμε νὰ τὸ φανταστοῦμε σὰν ἕνα γιγάντιο σύστημα ἀγωγῶν 
ποὺ ρουφάει κεφάλαιο μέσα ἀπὸ τὶς χρηματοπιστωτικὲς ἀγορὲς καὶ τὰ ἀντί-
στοιχα ἱδρύματα τοῦ κέντρου καὶ μετὰ τὸ διοχετεύει στὴν περιφέρεια, εἴτε 

οἰκονομικὲς πολιτικὲς καὶ οἱ ἐπενδυτικὲς στρατηγικὲς ἔχουν ὁδηγήσει στὴ διαμόρφωση 
ἑνὸς νέου ὑπερεθνικοῦ χώρου γιὰ τὴν κυκλοφορία τοῦ Κεφαλαίου, σὲ μιὰ νέα χωρικὴ 
διαμόρφωση ποὺ βασίζεται σὲ δίκτυα πόλεων ποὺ διασυνδέονται μέσω μιᾶς ψηφιοποι-
ημένης ὑποδομῆς καὶ μὲ τὰ ὁποῖα συμπλέκονται ὑπερεθνικὲς ροὲς ἐπενδύσεων, ἐξουσί-
ας, κουλτούρας καὶ ἀνθρώπων. Σ. ΣΑΣΕΝ, Ἡ κοινωνιολογία τῆς παγκοσμιοποίησης, ἔκδ. 
Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2009, σ. 307 ἑ. Ν. kleIN, Τὸ δόγμα τοῦ Σόκ, ἐκδ. Λιβάνη, Ἀθήνα 2010, 
ὅπου ἀναλύονται καὶ οἱ πολιτικὲς σκοπιμότητες τῆς ἐπιβολῆς τῆς Ἀγορᾶς πολλὲς φορὲς 
καὶ μὲ στρατιωτικὰ μέσα.
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ἄμεσα μὲ τὴ μορφὴ τῶν πιστώσεων καὶ τῶν ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου, εἴτε 
ἔμμεσα, μέσω τῶν πολυεθνικῶν ἐταιριῶν3. Σύμφωνα μὲ τὴν Σ. Ἀντωνοπού-
λου, πρόκειται γιὰ ἔμμεση ὁμολογία τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ γιγάντιο αὐτὸ σύ-
στημα ἀγωγῶν ἀφαιμάσσει τὶς παγκόσμιες ἀποταμιεύσεις καὶ ἔτσι τὰ κέντρα 
τοῦ Καπιταλισμοῦ «τὶς μετατρέπουν σὲ κεφάλαιο, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια διο-
χετεύουν στὴν περιφέρεια εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τῶν δανείων (ὑπὸ τὸ βάρος τῶν 
ὁποίων στενάζουν οἱ χῶρες τῆς περιφέρειας) εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τῶν ἐπενδύ-
σεων τῶν πολυεθνικῶν, εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τῶν ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου»4. 

Τρεῖς θεωροῦνται κυρίως οἱ παράγοντες ποὺ συνέβαλαν στὴν ἐξέλιξη τῆς 
χρηματιστικῆς κερδοσκοπίας: α) ἡ ὕπαρξη ἑνὸς παγκόσμιου δικτύου χρημα-
τιστηριακῶν ἀγορῶν καὶ ἀγορῶν συναλλάγματος, β) ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ 
τραπεζικοῦ συστήματος καὶ τῆς διεθνοῦς κίνησης κεφαλαίων καὶ γ) ἡ κα-
τάργηση τῶν σταθερῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν καὶ ἡ καθιέρωση κα-
θεστῶτος κυμαινόμενων συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν τὸ 1973. Ἐπρόκειτο γιὰ 
τὴν ἀνατροπὴ δηλαδὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Bretton Woods ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, γε-
γονὸς ποὺ ὁδήγησε σὲ κερδοσκοπία ἐπὶ τῶν νομισμάτων. 

Μὲ βάση τὰ δεδομένα αὐτὰ δικαίως ὑποστηρίχθηκε ἡ ἄποψη ὅτι θὰ πρέπει 
νὰ ἀναθεωρηθεῖ ἡ χρηματοοικονομικὴ φύση τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ νὰ 
τεθοῦν οἱ ὄροι γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς ὑγιοῦς ἐμπορίου σὲ πραγματικὴ πα-
ραγωγικὴ βάση, ποὺ θὰ δίνει εὐκαιρία ἀνοίγματος τῶν ἀγορῶν στὶς φτωχότε-
ρες χῶρες. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ οἰκονομία θὰ ἐπιστρέψει σὲ πιὸ ὑγιεῖς βά-
σεις, ἀφοῦ θὰ λαμβάνεται ὑπόψη ὁ χῶρος, ὁ τόπος, τὰ ἔθνη καὶ οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ δὲν θὰ ἀπαξιώνονται ἢ θὰ μηδενίζονται ἀπὸ τὴν εἰκονικὴ πραγματικό-
τητα τῆς χρηματιστικῆς κερδοσκοπικῆς οἰκονομίας, ἡ ὁποία ἐπειδὴ ἀκριβῶς 
κινεῖται σὲ μὴ πραγματικὰ καὶ παραγωγικὰ ἐπίπεδα, καταλήγει νὰ εἶναι ἰδιαί-

  3. G. SoRoS, Κρίση τοῦ Παγκόσμιου Καπιταλισμοῦ, Ἀθήνα, ἔκδ. Νέα Σύνορα, σ. 27. Γιὰ τὰ 
χαρακτηριστικὰ τῆς Παγκοσμιοποίησης τῆς Οἰκονομίας σὲ νέες βάσεις καὶ ἀνατρεπτικὲς 
συνεχεῖς ἀλλαγὲς βλ. Κ. ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ, Παγκοσμιοποίηση, ἀποϋοποίηση καὶ νέα οἰκονο-
μία, ἐκδ. Ἑξάντας, Ἀθήνα 2000.

  4. Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ὅπ.π., σ. 167. Γιὰ τὸ βάρος τῶν δανείων καὶ τοῦ χρέους βλ. J. ATTAlI, 
Παγκόσμια κατάρρευση σὲ 10 χρόνια. Δημόσιο χρέος: ἡ τελευταία εὐκαιρία, ἐκδ. Παπα-
δόπουλος, Ἀθήνα 2011, σ. 195, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τήρηση αὐστηρῶν κανόνων στὶς 
χρηματοπιστωτικὲς ἀγορές. Προτείνει ἐπίσης τὴν προβληματικὴ λύση τῆς δημιουργίας 
παγκόσμιου νομίσματος καὶ παγκόσμιου Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
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τερα ἀνάλγητη καὶ ἀδιάφορη γιὰ τὶς κρατικὲς προνοιακὲς πολιτικὲς καὶ γιὰ 
τοὺς ἀνθρώπους. 

Ἡ Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐργασίας προσπαθώντας νὰ διαφυλάξει τὶς ἀρχὲς 
τῆς κοινωνικῆς Δικαιοσύνης ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ προβλήματα τοῦ 
κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ, τῆς αὐξανόμενης φτώχειας καὶ τῆς ἀνισότητας τῆς 
ἀναδιανομῆς τοῦ εἰσοδήματος σὲ ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο, θὰ θέσει πλαί-
σια ἀρχῶν σὲ σειρὰ δημοσιευμένων κειμένων: 

«Ἡ ἐνσωμάτωση εἶναι οὐσιαστικὴ γιὰ τὴν ἀντιπροσώπευση τῆς φωνῆς 
ὅλων. Οἱ ὀρθὲς τοπικὲς καὶ ἐθνικὲς πολιτικὲς σὲ ἕνα δημοκρατικὸ πλαίσιο 
εἶναι κρίσιμης σημασίας γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ὠφελημάτων γιὰ τὸ λαὸ μιᾶς 
χώρας ποὺ ἐνσωματώνεται στὴν παγκόσμια οἰκονομία ...  Ἐπίσης ὑπάρχει 
ἀνάγκη γιὰ βασικὴ κοινωνικὴ προστασία, σεβασμὸ στοὺς βασικοὺς ἐργασια-
κοὺς κανόνες, ἐπαρκῆ ἀρωγὴ γιὰ τὴν προώθηση τῆς προσαρμοστικότητας 
γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους σὲ ὅλες τὶς χῶρες, γιὰ τὴν παροχὴ μεγαλύτερης ἀσφά-
λειας στὰ ἄτομα, στὶς οἰκογένειες, στὶς κοινότητες, καὶ γιὰ μιὰ πραγματικὰ 
παγκόσμια δέσμευση στὴ δημιουργία θέσεων ἐργασίας ὡς τὸν καλύτερο τρό-
πο γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς φτώχειας»5.

Δὲν εἶναι τυχαῖο το γεγονὸς ὅτι Εὐρωπαῖοι ἡγέτες πρώην ὑπερασπιστὲς 
τῆς Νεοφιλελεύθερης Ὀρθοδοξίας (Sarkozy, Brown, Barroso), ζήτησαν τὴ 
σύγκληση μιᾶς παγκόσμιας Συνόδου ποὺ θὰ ἀναμορφώνει ἐκ βάθρων τὸ πα-
γκόσμιο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα θέτοντας κανόνες, ἐλέγχους καὶ ρυθμί-
σεις ἐπὶ τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν, δημιουργώντας παράλληλα διεθνῆ 
ἐποπτικὰ ὄργανα. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ζητοῦν τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου Bretton 
Woods. Ἑνὸς μηχανισμοῦ ἐλέγχου, περιορισμοῦ καὶ σταθερότητας, ὅπως τὸ 
εἶχε ὑποστηρίξει τὸ 1944 ὁ μεγάλος οἰκονομολόγος J. m. keynes, ὁ οἰκονο-
μολόγος τῆς θεωρίας τοῦ Κοινωνικοῦ Κράτους καὶ τοῦ Κρατικοῦ παρεμβατι-
σμοῦ γιὰ τὴν ἀποτροπὴ μονοπωλιακῶν ἢ ὀλιγοπωλιακῶν καταστάσεων στὴν 
ἐλεύθερη ἀγορά6. 

  5. Ilo, Report of the Director - General Working out of poverty, International labour Con-
ference, 91st Session, Γενεύη 2003, Ilo, σσ. 34-35.

  6. Ἀντίθετες θέσεις παρουσιάζει ὁ Νεοφιλελεύθερος m. Friedman, ὁ ὁποῖος πιστεύει 
στὴν ἀνωτερότητα τῶν οἰκονομικῶν ἀγορῶν χωρὶς κρατικοὺς παρεμβατισμούς. Πε-
ρισσότερα βλ. m. FRIeDmAN, Capitalism and Freedom, Σικάγο 1962, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Bright 
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Στὴ συνάφεια αὐτὴ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι καὶ τὸ ἰσχῦον Ἑλληνικὸ Σύνταγ-
μα ἀπὸ πλευρᾶς «θεσμικῆς ἰδεολογίας» ὡς πρὸς τὸ κοινωνικὸ-οἰκονομικὸ 
γίγνεσθαι, υἱοθετεῖ τὸ πρότυπο τοῦ Κρατικοῦ παρεμβατισμοῦ. Χαρακτηρι-
στικὲς εἶναι ἐν προκειμένῳ οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 106 παρ. 2 τοῦ Συντάγμα-
τος, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες «ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνα-
πτύσσεται σὲ βάρος τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας ἢ πρὸς 
βλάβη τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας». Σὲ μιὰ σειρὰ ἄλλων διατάξεων (ἄρθρ. 23 παρ. 
2, ἄρθρ. 29 παρ. 3 καὶ ἄρθρ. 106 παρ. 3) καθιερώνεται καθεστὼς εἰδικὲς προ-
στασίας τῶν «ἐπιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ἢ κοινῆς ὠφελείας, ποὺ ἡ 
λειτουργία τους ἔχει ζωτικὴ σημασία γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση βασικῶν ἀναγκῶν 

Promises, Dismal Performance, Σὰν Ντιέγκο 1983. e. BUTleR, Milton Friedman: A Guied 
to his Economic thought,  Ἄλντερνοτ 1985, σσ. 199-203. Γιὰ τὸν πολιτικὸ καὶ οἰκονο-
μικὸ προβληματισμὸ τοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ βλ. Ν. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ, Κοινωνία καὶ νέα 
Τεχνολογία, ἐκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 80 ἑξ., ὅπου ἐκτός των ἄλλων πα-
ρουσιάζονται οἱ θέσεις τοῦ Fr. Hayek (ἐμβληματικὴ μορφὴ τοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ 
τιμημένου μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ Οἰκονομίας (1974). Ὁ Hayek διατείνεται ὅτι δὲν πρέπει 
νὰ λαμβάνονται κοινωνικὰ μέτρα ἀπὸ τὸ Κράτος διότι δημιουργοῦνται σοβαρὲς δυσλει-
τουργίες στὴν οἰκονομία τῆς Ἀγορᾶς. Ἐκτός των ἄλλων πλήττεται καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ 
ἀτόμου. Ὑπέρμαχος τοῦ μεθοδολογικοῦ ἀτομισμοῦ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ δημοκρατία καὶ ὁ 
πολιτισμὸς κινδυνεύουν νὰ παρακμάσουν κάθε φορὰ ποὺ ἐπιβάλλεται μιὰ ἰδεολογία ποὺ 
ἐπικρίνει τὸ κέρδος, ἢ ὅταν μιὰ κρατικὴ παρέμβαση καταστρέφει τοὺς μηχανισμοὺς τῆς 
ἀγορᾶς. Γι’ αὐτὸν πρόοδος, ἐλευθερία, ἀγορὰ καὶ κέρδος εἶναι ἔννοιες καὶ πραγματικό-
τητες ἀλληλένδετες. Περεισσότερα βλ. Ν. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ, ὅπ.π. Γιὰ τὸν Ἀντρὲ Κὸντ-
Σπονβὶλ ὁ Καπιταλισμὸς δὲν εἶναι ἠθικὸς διότι στὸ σύστημα αὐτὸ τῶν προϊόντων τὶς 
ἀξίες δὲν τὶς καθορίζει οὔτε ἡ ἠθική, οὔτε οἱ ἀρετές, ἀλλὰ ὁ νόμος τῆς προσφορᾶς καὶ 
τῆς ζήτησης, ἡ ἐργασία καὶ ἡ ἀγορά. Θὰ ἐπιτεθεῖ μάλιστα στὸν Μὰρξ διότι ἀναγόρευ-
σε τὴν ἠθικὴ σὲ οἰκονομία. ΑΝΤΡΕ ΚΟΝΤΣΠΟΝΒΙΛ, Εἶναι ἠθικὸς ὁ Καπιταλισμός; ἐκδ. 
Κέδρος, Ἀθήνα 2005, σσ. 79, 82. Γιὰ τὰ ρεύματα σκέψης στὸ χῶρο τῆς πολιτικῆς οἰκο-
νομίας. Ἐνδεικτικὰ βλ. Π. ΚΟΡΛΙΡΑ, Φιλοσοφία τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας, ἐκδ. Γνώση, 
Ἀθήνα 1991. G. myRDAl, Τὸ πολιτικὸ στοιχεῖο στὴν Οἰκονομικὴ θεωρία, ἐκδ. Παπαζήση, 
Ἀθήνα 1985. e. Roll,  Ἱστορία τῆς Οἰκονομικῆς Σκέψεως, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθήνα 1965. 
Ὁ Ζ. Ζ. Ρουσσῶ θεωρεῖ ὅτι ἡ Κυβέρνηση πρέπει νὰ εἶναι πολὺ αὐστηρὴ στὴν ἀπονομὴ 
τῆς δικαιοσύνης καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ προστατεύει μὲ κοινωνικὰ μέτρα τοὺς φτωχοὺς 
ἐναντίον τῆς τυραννίας τῶν πλουσίων. « Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἔργα τῆς 
κυβέρνησης δὲν εἶναι νὰ ἀποτρέψει τὴν ἀκραία ἀνισότητα τοῦ πλούτου, ἀφαιρώντας τὸν 
ἀπὸ τοὺς κατόχους τους ἀλλὰ στερώντας ἀπ’ ὅλους τὰ μέσα συσσώρευσής του. Οὔτε 
ἱδρύοντας νοσοκομεῖα γιὰ τοὺς φτωχούς, ἀλλὰ προφυλάσσοντας τοὺς πολίτες ἀπὸ τὸ 
νὰ φτωχύνουν». Ζ. Ζ. ΡΟΥΣΣΩ, Λόγος περὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας, ἐκδ. Σαββάλας, Ἀθήνα 
2004, σ. 97.
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τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ ἐπιχειρήσεις 
αὐτὲς νὰ ἐκχωροῦνται πλήρως σὲ ἰδιῶτες, φυσικὰ ἢ νομικὰ πρόσωπα. Εἶναι 
μὴ δυνατὴ ἡ πλήρης ἀποκρατικοποίηση τῶν ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὸ κοινω-
νικὸ σύνολο δημόσιων ὑπηρεσιῶν ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται βασικὲς ἀνάγκες 
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου: α) τῆς ἰσότιμης πρόσβασης τῶν μελῶν τοῦ κοινωνι-
κοῦ συνόλου στὶς κοινωφελεῖς ὑπηρεσίες, β) τῆς ἀπρόσκοπτης καὶ συνεχοῦς 
λειτουργίας τους, καὶ γ) τῆς ποιοτικῆς παροχῆς τῶν ὑπηρεσιῶν σύμφωνα μὲ 
τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητάς του. 

Ἡ λογική του Κρατικοῦ παρεμβατισμοῦ ἀσκήθηκε ἄλλωστε ἀναγκαστικὰ 
γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν χειρότερες συνέπειες ἀπὸ τὴ σύγχρονη οἰκονομικὴ κρί-
ση στὴν Ἀμερική, ὅταν ἡ Κυβέρνηση παρενέβη καὶ χρηματοδότησε Τράπεζες 
καὶ αὐτοκινητοβιομηχανίες. Δὲν ἀφέθηκαν ἑπομένως οἱ ἀγορὲς μόνες τους 
νὰ αὐτορρυθμισθοῦν καὶ τὸ Κράτος λειτούργησε ὡς ὄφειλε ὡς ἐπόπτης τῆς 
λειτουργίας τοῦ συστήματος. 

Ὁ Νομπελίστας Καθηγητὴς Οἰκονομικῶν καὶ σύμβουλος πολλῶν κυβερ-
νήσεων J. Stiglitz θὰ ξεκαθαρίσει καὶ αὐτὸς τὸν αὐξημένης σημασίας ἐπιτελικὸ 
καὶ στρατηγικὸ ρόλο τοῦ Κράτους σὲ συνθῆκες ἐλεύθερης οἰκονομίας, ἐνῶ 
θὰ κάνει λόγο γιὰ ἠθικὴ κρίση, αἰσχροκέρδεια καὶ ἀπληστία ποὺ ὁδήγησαν 
στὴν κατάρρευση τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Κατὰ τὴ γνώμη του ὁ «Φοντα-
μενταλισμὸς τῆς Ἀγορᾶς» ἔχει πεθάνει καὶ λόγω τῆς κρίσης δίνεται ἡ δυνα-
τότητα καὶ ἡ εὐκαιρία νὰ δημιουργηθοῦν νέες συνθῆκες χρηματοπιστωτικοῦ 
συστήματος ποὺ θὰ δημιουργεῖ οὐσιαστικὲς θέσεις ἀπασχόλησης, ἀξιοπρεπῆ 
ἐργασία γιὰ ὅλους καὶ ἕνα πλαίσιο τοῦ ὁποίου θὰ κλείνει ἡ ψαλίδα ἀνάμεσα 
στοὺς ἔχοντες καὶ τοὺς μὴ ἔχοντες7. Τὸ νέο αὐτὸ σύστημα κατὰ τὸν Stiglitz 
ἀσφαλῶς καὶ δὲν θὰ δικαιολογεῖ τὴν λογικὴ τῶν Τραπεζῶν νὰ παραμερίζουν 
κάθε ἔγνοια περὶ ἠθικοῦ κινδύνου σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε τὶς ἴδιες, ἐνῶ ταυτόχρο-
να ὑποστηρίζουν πὼς ὁποιαδήποτε ἀπονομὴ χάριτος σὲ ἁπλοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ «εἶχαν παραπλανηθεῖ καὶ εἶχαν ἐπιβαρυνθεῖ μὲ χρέη θὰ δημιουργοῦσε 
ἀντικίνητρα». Τὸ νέο αὐτὸ σύστημα πολλὰ ἔχει νὰ μάθει ἀπὸ τὸ New deal 
τοῦ Ροῦσβελτ κατὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο τὸ 
Κράτος παρενέβη σωτήρια καὶ ἀπέτρεψε τὰ χειρότερα8. 

  7. J. STIGlITz, Ὁ θρίαμβος τῆς ἀπληστίας. Ἡ ἐλεύθερη ἀγορὰ καὶ ἡ κατάρρευση τῆς Παγκό-
σμιας Οἰκονομίας, ἐκδ. Παπαδόπουλος, Ἀθήνα 2011, σσ. 368, 347. 

  8. Ὅπ.π., σ. 202.
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Θὰ πρέπει νὰ γίνουν πολλὰ ὥστε νὰ παύσει ἡ κυριαρχία τοῦ χρηματοπι-
στωτικοῦ Κεφαλαίου ποὺ ἀποστρέφεται τὴ ζωντανὴ καὶ πραγματικὴ ἐργασία9, 
ἐνῶ ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ ἀνταγωνιστικότητα δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνεται μὲ 
τὴ μείωση τῶν θέσεων ἐργασίας. Ἡ ἠθική της ἐργασίας «ποὺ ἀποτέλεσε τὸν 
συνεκτικὸ ἱστὸ τῆς νεωτερικῆς φάσης καὶ συνιστοῦσε τὸ ἐξισωτικὸ στοιχεῖο 
τῆς κοινωνίας, μετατρέπεται σήμερα σὲ ἐργαλεῖο ποινικοποίησης καὶ στιγ-
ματισμοῦ τῶν φτωχῶν, καθὼς καὶ ἀποπομπῆς τους ἀπὸ τὸ ἠθικὸ σύμπαν της 
κοινωνίας»10. Στὴ μετανεωτερικὴ κοινωνία τῆς ὑπερκατανάλωσης δὲν ὑπάρ-
χει θέση γιὰ τοὺς φτωχούς. 

Κατὰ τὸν z. Bauman ἡ ρευστὴ νεωτερικότητα ἢ μετανεωτερικότητα ἔχει 
ἐπιφέρει ταχύρρυθμες κοινωνικὲς καὶ πολιτισμικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ὁδήγησαν 
στὴν καταναλωτικὴ κουλτούρα τῆς ἐξατομίκευσης καὶ στὴ σχεδὸν πολιτικὰ 
ἀνεξέλεγκτη φύση τῶν διαδικασιῶν τῆς Παγκοσμιοποίησης μὲ ἀποτέλεσμα 
τὴν ἀποδόμηση τοῦ Κράτους Πρόνοιας καὶ τὴν περιθωριοποίηση ὅλο καὶ με-
γαλύτερου ἀριθμοῦ ἀνθρώπων κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας. Θὰ τονίσει: 
«Ἀνεπιθύμητη (ἡ φτώχεια), τὸ πολὺ ἀνεκτή, σταθερὰ τοποθετημένη στὴν 
πλευρὰ τοῦ ἀποδέκτη τῆς κοινωνικὰ συνιστώμενης ἢ ἀνεκτῆς δράσης, ἀντι-
μετωπίζεται στὴν καλύτερη περίπτωση ὡς ἀντικείμενο ἀγαθοεργίας, φιλαν-
θρωπίας καὶ ἐλέους. Δὲν ἀντιμετωπίζεται ὅμως ὡς ὁ ἀποδέκτης ἀδελφικῆς 
βοήθειας, κατηγορούμενη μάλιστα γιὰ νωθρότητα, καὶ θεωρούμενη ὕποπτη 
ἄδικων προθέσεων καὶ ἐγκληματικῶν τάσεων»11. 

  9. Κ. ΓΕΩΡΜΑ, Παγκοσμιοποίηση καὶ φτώχεια, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2004, σ. 17. ΖΑΝ ΖΙ
ΓΚΛΕΡ,  Ἡ ἰδιωτικοποίηση τοῦ κόσμου καὶ οἱ νέοι κοσμοκράτορες, ἐκδ. Σύγχρονοι Ὁρίζο-
ντες, Ἀθήνα 2004, σσ. 73-90.

10. Κ. ΓΕΩΡΜΑ, ὅπ.π. ΠΙὲΡ ΡΟΖΑΝΒΑΛΟΝ, Τὸ νέο κοινωνικὸ ζήτημα. Ἐπανεξετάζοντας τὸ Κρά-
τος Πρόνοιας, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2003. Ζ. BAUmAN, Σπαταλημένες ζωές. Οἱ ἀπόβλη-
τοί της νεωτερικότητας, ἐκδ. Κατάρτι, Ἀθήνα 2005, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ρευστοὶ καιροί. Ἡ ζωὴ τὴν 
ἐποχὴ τῆς ἀβεβαιότητας, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2008.

11. z. BAUmAN, Σπαταλημένες ζωές, ὅπ.π., σ. 29. Γιὰ τὴν Παγκοσμιοποίηση βλ. ἐνδεικτικὰ Κ. 
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Παγκοσμιοποίηση, ἐκδ. Πανεπιστημιακοῦ Τυπογραφεί-
ου Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2005. ΕΡ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ, «Διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμὸς 
καὶ ἐθνικὲς ταυτότητες:μιὰ κριτικὴ προσέγγιση τῆς παγκοσμιοποίησης», στὸ συλλογικὸ 
τόμο, Διαπολιτισμικότητα, Παγκοσμιοποίηση καὶ ταυτότητες, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 
2008, σσ. 19-34, Γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση τῆς οἰκονομίας βλ. ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ, Κοινω-
νικὴ Ἠθική, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2009, σ. 218. Ὁ Im. Wallerstein θὰ ὑποστηρίξει τὴν 
πολὺ ὀρθὴ ἄποψη ὅτι ὡς ἀντίδραση στὴν καταναλωτικὴ κουλτούρα τῆς ἐξατομίκευσης 
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Τὸ γεγονὸς τῆς διάσπασης τῶν κοινοτικῶν δομῶν θρυμματίζει τὴν ἀλλη-
λεγγύη τῶν ὁμάδων καὶ ἀποδυναμώνεται ἡ κοινὴ αἴσθηση τῆς ἀδελφοσύνης, 
τῆς ἀσφάλειας, τῶν διαπροσωπικῶν καὶ διακοινωνικῶν σχέσεων. Τώρα πιὰ ἡ 
ἔκθεση τοῦ ἀτόμου στὶς ἰδιοτροπίες τῆς ἀγορᾶς προωθεῖ τὸν διαχωρισμό, τὴν 
ἐγωπάθεια, τὸν ὠφελισμό, ἐνῶ ἐπιβραβεύει τὶς ἀνταγωνιστικὲς στάσεις καὶ 
ὑποβαθμίζει τὴ συνεργασία.  Ἐξασθενοῦν οἱ κοινωνικὲς δομὲς καὶ κατακερμα-
τίζεται ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἡ ὁποία ἐπηρεάζεται ἀπὸ συγκυριακὲς καὶ πρό-
σκαιρες προκλήσεις χωρὶς τὴ σταθερότητα παραδεδομένων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν. 

Πράγματι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ τρομακτικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ 
ἀνθρωπότητα εἶναι αὐτὸ τῆς φτώχειας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Τὸ 
πρόβλημα μάλιστα ἐπιδεινώνεται ἰδιαίτερα ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς ὅτι στὶς 
σύγχρονες κοινωνίες τῆς διακινδύνευσης ὁ ἄνθρωπος δὲν διδάσκεται νὰ 
λειτουργεῖ ὡς πρότυπο καὶ πολίτης μιᾶς σταθερῆς προνοιακῆς Κρατικῆς ἢ 
Ἐθνικῆς ὀντότητας, ἀλλὰ ὡς μοναχικὴ καὶ χωρὶς σταθερὸ ἀξιακὸ προσανατο-
λισμὸ ὕπαρξη. Μακροπρόθεσμα οἱ διεργασίες αὐτὲς δημιουργοῦν τὴν λογικὴ 
ἀδιάφορων γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ τὸν συνάνθρωπο, αὐτόνομων, ἀντα-
γωνιστικῶν καὶ παραγωγικῶν χρήσιμων ἀτόμων, τὰ ὁποῖα προσαρμόζονται 
ἐργαλειακὰ στὶς δομὲς μιᾶς ἀπρόσωπης καὶ ἀνεξέλεγκτης ἐξουσίας τῆς οἰκο-
νομίας τῆς Ἀγορᾶς. Ἡ ἀβεβαιότητα τῆς ἐπιβίωσης καὶ τῆς ἐργασιακῆς ἀσφά-
λειας, ἀποτέλεσμα τῆς ἀποδυνάμωσης τοῦ Κράτους Πρόνοιας ὁδηγεῖ πλέον 
ὄχι στὴν «διὰ βίου ἐργασία» ἀλλὰ στὴν «διὰ βίου μάθηση», μέσω τῆς ὁποίας 
τὰ ἀνασφαλῆ ἄτομα θὰ ἐλπίζουν ὅτι θὰ ἀποφύγουν τὸ φάσμα τῆς φτώχειας σ’ 
ἕνα ρευστὸ καὶ ἀπρόβλεπτο κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ περιβάλλον. 

Εἶναι ὄντως προκλητικὸ τὸ γεγονὸς ὁ οἰκονομικὸς πολιτισμός μας νὰ 
ὑπερηφανεύεται γιὰ τὶς ἐντυπωσιακὲς δυνατότητες τῶν παραγωγικῶν του 
δυνάμεων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ διαπιστώνεται ὅτι 3 δισεκατομμύρια ἄνθρω-
ποι ζοῦν μὲ λιγότερο ἀπὸ δύο δολάρια τὴν ἡμέρα. «Τὴν ἴδια ὥρα ἡ περιουσία 

ἔχει ἔρθει στὸ προσκήνιο τὸ μοτίβο τῶν «συλλογικῶν ταυτοτήτων». Θεωρεῖ μάλιστα 
ὅτι μπαίνουμε στὴν ἐποχὴ τῆς «ἀποσύνθεσης τῆς καπιταλιστικῆς κοσμοοικονομίας». Im. 
WAlleRSTeIN, Σύγκρουση πολιτισμῶν, ἐκδ. Θύραθεν, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 135. Γιὰ τὸ 
ρόλο τῶν ταυτοτήτων στὸ καπιταλιστικὸ σύστημα, βλ. Im. WAlleRSTeIN, Γιὰ νὰ κατα-
λάβουμε τὸν κόσμο μας. Εἰσαγωγὴ στὴν ἀνάλυση κοσμοσυστημάτων, ἐκδ. Θύραθεν, Θεσ-
σαλονίκη 2009, σ. 72 ἑξ.
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τῶν τριῶν πλουσιότερων ἀνθρώπων τοῦ κόσμου ξεπερνοῦν τὸ ΑΕΠ τῶν 43 
φτωχότερων χωρῶν καὶ τῶν 600 ἑκατομμυρίων κατοίκων τους. Ὁ Νότος, ἐνῶ 
κατοικεῖται ἀπὸ τὸ 85% περίπου τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, φέρει τὸ βάρος 
τοῦ 99% τῶν ἐτήσιων θανάτων παιδιῶν καὶ τοῦ 93% τῶν ἀσθενειῶν». Σύμφω-
να μὲ τὴν  Ἔκθεση γιὰ τὴν Ἀνθρώπινη Ἀνάπτυξη 2003 (Human Development 
Report 2003) παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα στοὺς ἀνθρώπινους 
δεῖκτες ἀνάπτυξης, ἐνῶ ἡ ἀπόλυτη φτώχεια ὑπερτριπλασιάστηκε καὶ στὸ χῶρο 
τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς. Σημειωτέο εἶναι ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς 
τῶν ἀκραία φτωχῶν ποὺ ζοῦν μὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα «δολάριο τὴν ἡμέρα αὐξή-
θηκε σὲ μιὰ σειρὰ χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατο-
λικῆς Εὐρώπης, τῆς πρώην Σοβιετικῆς  Ἕνωσης καὶ τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς 
καθὼς καὶ στὰ ἀραβικὰ Κράτη»12. Ἀποτελεῖ μάλιστα τραγικὴ εἰρωνεία τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ Ἀμερικάνος μεγιστάνας Γουόρεν Μπάφετ καταγγέλλει τὸ θέμα 
τῆς μεγάλης ἀνισοκατανομῆς τοῦ πλούτου καὶ γι’ αὐτὸ ζητᾶ μεγαλύτερη φο-
ρολόγηση τῶν πλουσίων. Θὰ δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ὅλοι μου οἱ ὑπάλ-
ληλοι φορολογοῦνται μὲ ὑψηλότερο συντελεστὴ ἀπὸ ἐμένα. Τὸ διανοεῖστε; 
Τί κράτος εἶναι αὐτὸ ποὺ φορολογεῖ τὴ γραμματέα μου μὲ 30% καὶ ἐμένα μὲ 
17,7%». Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπ. Ὀμπάμα στὸ ἴδιο κλίμα τῶν δηλώσεων 
αὐτῶν θὰ αὐξήσει τὴ φορολογία τῶν οἰκονομικὰ ἰσχυρότερων (ὄχι μόνο των 
μεγιστάνων) κατὰ 264 δισ. δολάρια. Ὁ καθηγητὴς τῆς χρηματοοικονομικῆς 
ἐπιστήμης Στ. Θωμαδάκης θὰ ὑποστηρίξει μάλιστα ὅτι στὸν χρηματο-οἰκο-
νομικὸ τομέα παράγεται πλοῦτος ἀπὸ τὴ συσσώρευση παραγωγικῶν κερδῶν, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν πληθωρισμὸ ἀξιῶν (κεφαλαιακὰ κέρδη ἀπὸ ἀνατίμηση τῶν 
ἐπενδύσεων) ποὺ φορολογοῦνται πολὺ χαμηλά. Γράφει μάλιστα ὅτι αὐτὸ τὸ 
ἔχουν ἐξομολογηθεῖ οἱ μεγιστάνες Γ. Μπάφετ καὶ Μπ. Γκέητζ»13. 

Ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’70 ἱδρύθηκαν σὲ 13 χῶρες 24 Τράπεζες 
(γνωστὲς καὶ ὡς ἠθικὲς Τράπεζες), μὲ σκοπὸ ὄχι τὰ ὑπέρογκα κέρδη, ἀλλὰ ἡ 
στήριξη ἀτόμων καὶ ὁμάδων ποὺ ἀποκλείονται ἀπὸ τὸ παραδοσιακὸ τραπε-
ζικὸ σύστημα. Δίνονται μικροπιστώσεις σὲ ἀνέργους, μετανάστες, ἀποφυλα-

12. Κ. ΓΕΩΡΜΑ, ὅπ.π. United Nations Development programme, Human Development Re-
port, 2003, oxford University press, New york 2003, σ. 37.

13. ΣΤ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ, «Ἡ ὑπερεθνικὴ φορολόγηση τῶν ἀξιῶν θὰ μειώσει τὴν ψαλίδα», 
Καθημερινὴ 20 Ἰαν. 2013.
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κισθέντες, ΑΜΕΑ, μὲ χαμηλὰ ἐπιτόκια καὶ μεγάλη περίοδο ἀποπληρωμῆς. Τὸ 
σύστημα αὐτὸ λειτούργησε στὴν πράξη μὲ θεαματικὰ ἀποτελέσματα, ἀφοῦ τὰ 
ποσοστὰ μὴ ἀποπληρωμῆς τῶν δανείων εἶναι μόλις στὸ 0,3%. Ἡ παγκοσμί-
ως γνωστότερη «ἠθικὴ Τράπεζα» εἶναι ἡ Gramenen Bank στὸ Μπαγκλαντές, 
γνωστότερη καὶ ὡς ἡ Τράπεζα τῶν Φτωχῶν ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1983 ἀπὸ τὸν 
βραβευμένο μὲ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης τὸ 2006 muhammed yunus. Ἡ Τράπε-
ζα αὐτὴ ὅσο καὶ ἄλλες παρόμοιες πολλαπλασίασαν τὸν τζίρο τους καὶ αὐτὸ 
ὀφείλεται ἐπιπλέον στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ δάνεια δίνονται μὲ ἁπλὲς ἀποδείξεις 
καὶ χωρὶς ὑποθῆκες ἢ ἄλλες ἐγγυήσεις. Ἂν οἱ πελάτες δὲν καταφέρουν νὰ 
πληρώσουν τὶς δόσεις τοὺς ἁπλῶς διαγράφονται ἀπὸ τὸ πελατολόγιό της. Η 
Grameen Bank στηρίζεται σὲ δωρεὲς καὶ πέτυχε τὸ πρῶτο χρόνο λειτουργίας 
της στὸ ὑποκατάστημα τῆς Ν. Ὑόρκης 600 περίπου δανειολῆπτες νὰ ἔχουν 
καταθέσεις ὕψους 80.000 δολάρ. Στὰ ἄμεσα σχέδια τῆς Τράπεζας εἶναι νὰ κα-
ταθέσει αἴτηση γιὰ ἄδεια πιστωτικοῦ ἱδρύματος στὶς ΗΠΑ14. 

Ἡ λύση στὴν Παγκόσμια Οἰκονομικὴ κρίση δὲν θὰ προέλθει βέβαια ἀπὸ 
τὶς «ἠθικὲς Τράπεζες τῶν φτωχῶν», ἂν καὶ πρόκειται γιὰ ἀξιόλογη καὶ ἐπαι-
νετὴ πρωτοβουλία. Χρειάζεται ἕνα εὐρύτερο «σχέδιο Μάρσαλ» γιὰ τὴν 
Εὐρώπη καὶ τὸν κόσμο, καὶ περιορισμὸ τῆς Τραπεζικῆς καὶ τῆς χρηματιστικῆς 
κερδοσκοπίας. Ὁ Γερμανικὸς Σύνδεσμος Συνδικάτων DGB ζήτησε, γιὰ παρά-
δειγμα, διασφάλιση τῶν θέσεων ἐργασίας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, ἐνῶ ἡ 
Εὐρωπαϊκὴ   Ἕνωση ἔχει προτείνει μιὰ σειρὰ πολιτικῶν ποὺ διασφαλίζουν τὴν 
πλήρη ἀπασχόληση μέσω τῆς κατάρτισης, τῆς προώθησης τῶν μικρο-μεσαί-
ων ἐπιχειρήσεων, τῆς αὐτοαπασχόλησης καὶ τῆς υἱοθέτησης ἑνὸς ἐλάχιστου 
ἐγγυημένου εἰσοδήματος ὡς δίχτυ προστασίας15. 

Θὰ ἦταν λοιπὸν ἀπόλυτο νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ οἰκονομικὴ εὐη-

14. Καθημερινὴ τῆς Κυριακῆς, 18 Ὀκτ. 2009 καὶ Real news, 12  Ἰουλ. 2009.
15. Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗ, Μεταμορφώσεις τοῦ κοινωνικοῦ κράτους στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίη-

σης, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθήνα 2001, σσ. 89-108. R. GeyeR, Exploring European Social Policy, 
policy press, Cambridge 2000. Ὁ καθηγητὴς τῆς Κοινωνικῆς Οἰκονομίας C. Vienney ἐπι-
σημαίνει τὴν ἀξία τῶν μὴ Χρηματιστικῶν Συνεταιρισμῶν καθὼς καὶ τῶν ὀργανισμῶν 
ἀλληλοβοήθειας γιὰ τὴν κοινωνικὴ προστασία καὶ τὴν ἀσφάλιση. Στὴν πρώτη κατηγο-
ρία ἐντάσσει τοὺς Συνεταιρισμοὺς καταναλωτῶν, τῶν κατοικιῶν μὲ χαμηλὸ ἐνοίκιο καὶ 
τοὺς ἐργατικοὺς Συνεταιρισμοὺς παραγωγῆς. C. VIeNNey,  Ἡ κοινωνικὴ οἰκονομία, ἔκδ. 
Πολυτρόπον, Ἀθήνα 2008.
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μερία πολιτικοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο. Τὶς περισσότερες φορὲς τὸν ἐφησυχάζει 
καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἐπανάπαυση.  Ὅταν ἡ τεχνολογικὴ ὀργάνωση καὶ ἡ οἰκο-
νομικὴ πρόοδος ἀναπτύσσεται περισσότερο ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ 
ὀργάνωση, τότε ὑπονομεύεται ἡ Δημοκρατία καὶ ὁ πολιτισμὸς τῆς  Ἐλευθερί-
ας καὶ τῆς Δικαιοσύνης16. 

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἀσφαλῶς μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε, ὅτι καὶ οἱ 
προσπάθειες ἀντιμετώπισης τῆς Οἰκονομικῆς κρίσης δὲν θὰ πρέπει νὰ περιο-
ρίζονται σὲ λήψη οἰκονομικῶν μόνο μέτρων ἀλλὰ οἱ στοχοθεσίες μποροῦν νὰ 
εἶναι εὐρύτερες στὸ πολιτικὸ καὶ πολιτιστικὸ πεδίο. 

2.  Οἰκονομία καὶ κοινωνιολογικὴ σκέψη

Ὁ κοινωνικὸς ἀναλυτὴς καὶ ἱστορικὸς τῆς Οἰκονομίας polanyi τόνιζε ὅτι δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν ἀγορὲς χωρὶς θεσμικὴ κάλυψη καὶ ἠθικὴ ἀντίλη-
ψη. Δὲν πίστευε ὅτι οἱ ἀγορὲς αὐτορρυθμίζονται: « Ἕνας τέτοιος θεσμὸς δὲν 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γιὰ πολὺ καιρὸ χωρὶς νὰ ἐκμηδενίσει τὴν ἀνθρώπινη καὶ 
φυσικὴ οὐσία τῆς κοινωνίας»17. Στὴν ἴδια κατεύθυνση καὶ ὁ Schumpeter θέλο-
ντας νὰ ὑποστηρίξει τὶς ἀξίες τοῦ Καπιταλιστικοῦ συστήματος ποὺ παράγει 
νέες θέσεις ἐργασίας καὶ οἰκοδομεῖ ἕνα ἰσχυρὸ Κράτος Πρόνοιας, θὰ ἀρνηθεῖ 

16. Π. ΤΕΡΛΕΞΗ, Οἰκονομία καὶ Δημοκρατία. Κοινωνιολογία τῆς πολιτικῆς ἀναπτύξεως, ἐκδ. 
Ράππα, Ἀθήνα 1973, σ. 112. A. lINDSAy, The Modern Democratic State, New york, 1962, 
oxford University press, σ. 122. Ἐδῶ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει λόγος γιὰ τὸν κίνδυνο νὰ 
ἐξελιχθεῖ ἡ ἐκκοσμίκευση σὲ θετικιστικὲς καὶ αὐταρχικὲς μορφὲς ὀργάνωσης τῆς κοινω-
νίας καὶ τῆς πολιτείας, ὅπου μιὰ τεχνοκρατικὴ ἐλὶτ (οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ) θὰ ἐλέγχει 
τὶς τύχες τῆς Ἀνθρωπότητας. Ἐνταγμένοι σ’ αὐτὸ τὸ θετικιστικὸ πνεῦμα. Ὁ Σὲν-Σιμὸν 
καὶ ὁ Κὸντ προσέβλεπαν σὲ μιὰ «θετικιστικὴ» πολιτικὴ ἡ ὁποία θὰ στηριζόταν ὄχι στὸν 
πνευματικὸ καὶ ὑπερβατικὸ λόγο τῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ στὴν γνώση καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς 
ἀνθρώπινης νοημοσύνης μέσω τῆς Τεχνολογίας καὶ τῆς  Ἐπιστήμης. Ὁ Σὲν-Σιμὸν θὰ 
γράψει: «ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ ἔχει φτάσει στὸ σημεῖο ὅπου ὁ πιὸ σημαντικὸς 
τρόπος σκέψης στὴν πολιτικὴ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ συναχθεῖ ἄμεσα ἀπὸ τὴ γνώση ποὺ 
ἀποκτήθηκε στὶς ὑψηλὲς ἐπιστῆμες καὶ στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες. Ἀποτελεῖ σκοπό μου νὰ 
προσδώσω ἕνα θετικὸ χαρακτήρα στὴν πολιτική». Henri Saint-Simon: Selected Writings 
on Science, Industry and Social organisation, london 1975, Croom Helm, σ. 124.

17. Κ. polANyI, The Great Transformation, Beacon press, Boston 1985, σ. 3. Κατὰ τὸν A. 
Smith, ἡ ἠθικὴ φιλοσοφία ὄχι μόνο δὲν εἶναι ὑποδεέστερη, ἀλλὰ ὑποδεικνύει στὴν πολι-
τικὴ οἰκονομία τὴν πύλη ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πηγὴ τῆς ὀρθολογικότητας. Ζ. ΜΑΤΙΟ, ΑΝΤΑΜ 
ΣΜΙΘ. Φιλοσοφία καὶ Οἰκονομία, ἐκδ. Τατάκη, Ἀθήνα 1997, σ. 194.
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τὴ λογικὴ ἀπόλυτης αὐτορρύθμισης τῶν ἀγορῶν χωρὶς κρατικὸ παρεμβατι-
σμό. 

Ὁ Durkheim στὸ ἔργο τοῦ ὁ Καταμερισμὸς τῆς Ἐργασίας στὴν κοινωνία, 
θὰ τονίσει ὅτι ὁ ἀτομισμὸς ποὺ ὁδηγεῖ τὸ ἄτομο νὰ ὑπολογίζει τὸ συμφέρον 
τοῦ εἶναι γνώρισμα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, ἐφόσον στὶς πρωτόγονες καὶ 
ἀρχαϊκὲς κοινωνίες, ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἀτόμου δεχόταν αὐστηρὸ ἔλεγχο καὶ 
ἐπιρροὴ ἀπὸ τοὺς κοινωνικοὺς κανόνες. Ἡ κοινωνικὴ τάξη αὐτοῦ του τύπου 
ἀναπτυσσόταν ἀπὸ τὴ μηχανικὴ ἀλληλεγγύη ἡ ὁποία βασιζόταν στὰ ἰδιαίτε-
ρα γνωρίσματα τῆς συλλογικῆς συνείδησης «στὴν ὁλότητα τῶν πεποιθήσε-
ων καὶ τῶν αἰσθημάτων ποὺ συμμερίζονται τὰ ἁπλὰ μέλη μιᾶς κοινωνίας»18. 
Σύμφωνα μὲ τὶς ἀπόψεις του ἡ μεγάλη ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομικῆς δραστηριό-
τητας καὶ τῆς κατίσχυσης τοῦ ὠφελιμιστικοῦ πνεύματος ἀποτελοῦσε τὴ βα-
σικὴ αἰτία ἀνομίας τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν. Ἡ ἀνομία ἐκδηλωνόταν τόσο 
στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐμπορικῶν καὶ βιομηχανικῶν κρίσεων, ὅσο καὶ στὸ ἐπίπεδο 
τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μεταξύ του κεφαλαίου καὶ τῆς ἐργασίας. Οἱ οἰκονομικὲς 
κρίσεις κατὰ τὸν Durkheim συνέβαιναν ἐξαιτίας τῆς μεγάλης δύναμης τῆς 
οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ὑπερπαραγωγῆς ἢ τῆς ὑπὸ-κατανάλωσης. 
Ἐδημιουργεῖτο μὲ ἄλλα λόγια ἕνα μεγάλο χάσμα ἀνάμεσα σὲ παραγωγὴ καὶ 
κατανάλωση, ἀνάμεσα στὴν προσφορὰ καὶ στὴ ζήτηση. 

Στὸ ἐπίπεδο τῶν σχέσεων ἐργασίας-κεφαλαίου διαπίστωνε ὅτι ὁ ἐργάτης 
δὲν ἦταν καλὰ προστατευμένος ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, ἐνῶ 
εἶχε μετατραπεῖ ἐπιπλέον ὅπως λέει, σὲ ἐξάρτημα τῆς παραγωγικῆς διαδικα-
σίας, σ’ ἕνα ἄψυχο γρανάζι τοῦ συστήματος19. 

Μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ τονίσουμε ὅτι οἱ ἀναλύσεις αὐτὲς προσεγγίζουν 
τὴ Μαρξιστικὴ θεωρία τῆς ἀλλοτρίωσης. Κατὰ τὸν Durkheim ἡ ἀλλοτρίωση 
αὐτὴ δὲν ὁδηγοῦσε στὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας καὶ στὴν ἐνσωμά-
τωση στὴν κοινωνικὴ τάξη μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία οἰκονομικῶν καὶ 
κοινωνικῶν κρίσεων. 

Ἔβρισκε ἄδικη κάθε ἀνταλλαγὴ ὅταν «ἡ τιμὴ ἑνὸς εἴδους δὲν ἀντιστοι-
χεῖ στὴν προσπάθεια ποὺ καταβλήθηκε καὶ στὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε»20. 

18. Ε. DURkHeIm, The Division of Labour in Society, The Free press, New york 1984, σσ. 38-
39.

19. e. DURkHeIm, ὅπ.π., σσ. 306-307.
20. Ὅπ.π., σ. 317.
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Ὅπως μάλιστα τόνιζε οἱ ἀνταλλαγὲς τῆς ἀγορᾶς ἔκρυβαν μιὰ διαφορὰ ἰσχύος 
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερῶν μὲ τὴν ἀνώτερη τάξη ποὺ διαθέτει τοὺς 
πόρους καὶ τὰ μέσα παραγωγῆς νὰ ἐξουσιάζει τὴν ἀγορὰ ἐργασίας σὲ βάρος 
τῆς κατώτερης21. Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ἦταν θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς ἄμε-
σης Κυβερνητικῆς παρέμβασης στὶς οἰκονομικὲς ὑποθέσεις. Κατὰ τὴ γνώμη 
του ἡ οἰκονομία ἦταν ὑποταγμένη καὶ ἔπρεπε νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ πολιτικούς, 
θρησκευτικοὺς καὶ κοινωνικοὺς θεσμοὺς θὰ γράψει: «Τὸ ἔργο τῶν πιὸ προηγ-
μένων κοινωνιῶν θὰ μποροῦσε συνεπῶς νὰ εἰπωθεῖ ὅτι εἶναι τὸ καθῆκον τῆς 
δικαιοσύνης ... Νὰ ἐπιτρέψουν ἀκόμη περισσότερη ἰσότητα στὶς κοινωνικές 
μας σχέσεις, οὕτως ὥστε νὰ διασφαλιστεῖ ἡ ἐλεύθερη ἀνάπτυξη ὅλων ἐκεί-
νων τῶν συντελεστῶν ποὺ εἶναι κοινωνικὰ χρήσιμοι»22. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ 
ἡ οἰκογένεια, τὰ σχολεῖα, οἱ ὑποχρεωτικὲς δημόσιες συντεχνίες καὶ ἡ πολι-
τικὴ ἐξουσία θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουργήσουν ἕνα δίκαιο καὶ ἀξιοκρατικὸ πλέγμα 
σχέσεων, ὥστε νὰ προαχθεῖ ἕνας δίκαιος καταμερισμὸς τῶν ρόλων καὶ τῶν 
ἀνταμοιβῶν. 

Οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς τοῦ Durkheim ἐπισημαίνουν ὀρθὰ βέβαια τὸ κοι-
νωνικὸ κόστος ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη ἀνάπτυξη καὶ ἐκμετάλλευση τῆς ἐλεύθερης 
ἀγορᾶς στὸ Καπιταλιστικὸ σύστημα, ἀλλὰ μᾶλλον ἀδυνατοῦν νὰ ἐπισημά-
νουν τοὺς κινδύνους ἀπὸ μιὰ ὑπέρμετρη ἀνάπτυξη τοῦ Κρατισμοῦ καὶ τῆς 
Γραφειοκρατίας, ποὺ ὁδηγοῦν στὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τοῦ «δημοκρατικοῦ 
συγκεντρωτισμοῦ» καὶ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ σχεδιασμοῦ. Αὐτὲς εἶναι γνωστὲς 
ἄλλωστε (λόγω τῆς πτώσης τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ») στὴν ἐποχή μας, 
ἀλλὰ ἄγνωστες στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦσε ὁ μεγάλος αὐτὸς Κοινωνιολόγος. 

Στὸν ἀντίποδα τῶν θέσεων τοῦ Durkheim, ὁ Schumpeter ὑπερασπίζοντας 
τὸν φιλελεύθερο Καπιταλισμὸ θὰ ὑποστηρίξει ὅτι «ἡ ἐξέλιξη τοῦ Καπιταλι-
σμοῦ θὰ τείνει πρὸς τὸν μαρασμὸ ἐὰν τὸ Κράτος συντρίψει ἢ παραλύσει τὶς 
κινητήριες δυνάμεις του»23. Ἡ Καπιταλιστικὴ παρακμὴ κατὰ τὴ γνώμη τοῦ 

21. Ὅπ.π., σ. 319.
22. Ὅπ.π., σ. 321. Τὸ ἐνδιαφέρον του ἦταν πάντα ἡ ἀνατροπὴ τῆς βίας, τῆς ἀταξίας καὶ τῆς 

σύγκρουσης. Στὸ ἔργο του γιὰ τὴν Αὐτοκτονία, μιλᾶ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ αὐτοκτονία 
ἐπικαλούμενος τὴ χρηματιστικὴ κρίση τοῦ 1882, ἡ ὁποία κλόνισε, ὅπως τονίζει, ὅλη τὴ 
συλλογικὴ τάξη, ὅλη τὴν κλίμακα τῶν κοινωνικῶν τάξεων. e. DURkHeIm, Κοινωνικὲς 
αἰτίες τῆς αὐτοκτονίας, ἐκδ. Ἀναγνωστίδη, Ἀθήνα, σ. 269 ἑξ.

23. J. SCHUmpeTeR, History of Economic Analysis, oxford University press, New york 1954,  
σ. 1173.
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ὀφείλεται σὲ βασικοὺς παράγοντες ποὺ κινοῦνται σὲ πολιτιστικό, πολιτικὸ 
καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Ἀπὸ τὶς κυριότερες αἰτίες ἦταν ἡ καλλιέργεια μιᾶς 
ἐχθρικῆς κοινωνικῆς ἀτμόσφαιρας ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ πο-
σοστὰ ἀνεργίας ἰδίως μεταξύ των μορφωμένων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καὶ τὴν δύ-
ναμη νὰ καταγγείλουν, νὰ ὀργανώσουν καὶ νὰ ἐμψυχώσουν τὶς διαμαρτυρίες 
ἐναντίον τοῦ συστήματος. Οἱ διαμαρτυρίες αὐτὲς βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος 
ἀνάπτυξης λόγω καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ καπιταλιστικοὶ θεσμοὶ εἶναι ὑπὲρ 
τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης24. 

Κατὰ τὸν Schumpeter ἀρνητικὸ ρόλο ἀνέπτυξαν καὶ οἱ «ἀντικαπιταλι-
στικὲς πολιτικὲς» στὶς ὁποῖες περιλάμβανε Κρατικὸ-παρεμβατικὲς παρεμ-
βάσεις καὶ ἀναδιανεμητικὲς πολιτικὲς ποὺ ἐπέβαλαν ἰσχυροὺς περιορισμοὺς 
στὴν ἐλεύθερη ἀγορά25. Σημαντικὸς ὑπῆρξε ἐπίσης ὁ λόγος τῆς καταστροφῆς 
τῆς μικρῆς καλλιέργειας, τῶν συντεχνιῶν, τοῦ μικροῦ ἐργοστασίου καὶ τῶν 
μικρῶν ἐμπορικῶν ἐταιριῶν. Κατὰ τὸν Schumpeter συνέβη αὐτὸ ποὺ θὰ λέγα-
με καὶ στὶς ἡμέρες τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς κρίσης παρατηρεῖται.  Ὑπερσυ-
γκέντρωση πλούτου καὶ δύναμης σὲ μεγάλες ἐπιχειρήσεις μὲ ἀποτέλεσμα τὴν 
μείωση τῶν θέσεων ἐργασίας26.

Ὁ T. parsons πολλὰ χρόνια ἀργότερα θὰ ἐπισημάνει τὴν ποικιλία τῶν πο-
λιτισμικῶν καὶ θεσμικῶν παραγόντων ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν οἰκονομικὴ δράση 
κατακρίνοντας τὶς μονοδιάστατες οἰκονομικὲς θεωρήσεις27. Στὸ ἔργο του ἡ 
δομὴ τῆς κοινωνικῆς δράσης θὰ κάνει λόγο γιὰ πρότυπα, ἀξίες, κανόνες καὶ 
θρησκευτικὲς ἠθικὲς διδασκαλίες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινω-
νικὴ συμπεριφορά, θυμίζοντας ἔντονα τὸν m. Weber ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἄλλωστε 
ἐπηρεαζόταν μὲ πνεῦμα μαθητείας στὸ ζήτημα τῶν πολιτιστικῶν ἐπιρροῶν28. 

24. J. SCHUmpeTeR, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Row, New york 1961, 
σ. 145. Ὁ ἴδιος πίστευε ἐπίσης ὅτι ἡ ἀστικὴ τάξη ἔχασε τὸ παραδοσιακὸ στήριγμά της, τὴν 
ἀριστοκρατία καὶ ἔτσι ἀδυνατοῦσε νὰ μεριμνήσει γιὰ τὰ ταξικά της συμφέροντα.

25. Ὅπ.π., σ. 419.
26. Ὅπ.π., σ. 145. Τόνιζε μάλιστα ὅτι σχηματίσθηκαν καινούργιες ὁμάδες ἀπὸ μάνατζερ καὶ 

διευθυντὲς στὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις, χωρὶς τὸ ἄμεσο ἐνδιαφέρον τοῦ ἰδιοκτήτη.
27. T. pARSoNS, «Sociological Aspects in economic Thought», Quarterly Journal of Econom-

ics 49 (1935) 411.
28. T. pARSoNS, The Structure of Social Action, Free press, New york 1968. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 

Καπιταλισμὸς καὶ ἀξίες, ἐκδ. Νῆσος, Ἀθήνα 2008, σ. 23.
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Στὸ ἔργο Οἰκονομία καὶ Κοινωνία θὰ ὑποστηρίξει ὅτι ἡ Οἰκονομία βρίσκε-
ται σὲ ἀλληλεπίδραση μὲ τὶς πολιτικὲς δομὲς (οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στὴν ἐπί-
τευξη τῶν στόχων) καὶ μὲ τὶς δομὲς ποὺ παρακινοῦν τοὺς ἀνθρώπους μέσω 
τῆς ἐνδυνάμωσης καὶ μετάδοσης κανόνων καὶ ἀξιῶν, ὅπως ἡ οἰκογένεια, ἡ 
θρησκεία καὶ τὸ σχολεῖο29. 

3.  Θρησκευτικὲς καὶ πολιτισμικὲς ἐπιδράσεις στὴν οἰκονομία  
καὶ στὴν κοινωνία

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι τόσο οἱ ἀστοὶ οἰκονομολόγοι μὲ τὶς τάσεις τοῦ ὠφελισμοῦ, 
τοῦ κανονιστικοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ἡδονιστικῆς φιλοσοφίας, ὅσο καὶ οἱ 
Μαρξιστὲς οἰκονομολόγοι μὲ τὸν διαλεκτικὸ καὶ ἱστορικὸ ὑλισμὸ ἀρνοῦνται 
τὴν ὑπέρβαση καὶ τὶς πνευματικὲς προϋποθέσεις στὴν ἀνάλυση τῆς κοινω-
νικὸ-οἰκονομικῆς πραγματικότητας. Δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ ἀποσυνδέ-
σουμε τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἀντίληψη καὶ πρακτικὴ ἀπὸ τὶς πολιτι-
σμικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς ἀντιλήψεις κάθε ἐποχῆς. Ἄλλωστε ὁ ἄνθρωπος 
πάντα ἀποδίδει κάποιο νόημα στὰ πράγματα καὶ τὴ χρήση τους30. 

Ὅπως ἔχει σημειωθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρωπολόγους, οἱ νεοκλασικὲς οἰκο-
νομικὲς θεωρίες τῶν τεχνοκρατῶν ἀδυνατοῦν νὰ συλλάβουν τὶς πολύπλοκες 
συνθετότητες τῆς οἰκονομικῆς πραγματικότητας ἰδιαίτερα στὶς μὴ δυτικὲς 
κοινωνίες31. Προσφάτως μάλιστα ἡ ἀνθρωπολογία ἔχει καταδείξει ὅτι οἱ οἰκο-
νομικὲς πρακτικὲς ἐντάσσονται σὲ περίπλοκα δίκτυα κοινωνικῶν σχέσεων τὰ 
ὁποῖα πολλὲς φορὲς μεταλλάσσονται καὶ ἀναδιαμορφώνονται μέσα στὸ χρό-
νο32. Ἄλλες ἀνθρωπολογικὲς ἔρευνες ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ 
ἰδεολογία καὶ πραγματικότητα τῆς ἀγορᾶς στὴ Δύση εἶναι ἄρρηκτα συνδεδε-
μένες μὲ βρετανικὲς καὶ ἀμερικανικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὸν ἀτομικισμὸ καὶ τὴν 
ἰδιοκτησία33. 

29. Τ. pARSoNS and N. SmelSeR, Economy and Society, The Free press, Glencoe 1956.
30. ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Τὸ πραγματικὸ καὶ τὸ φαντασιῶδες στὴν Πολιτικὴ Οἰκονομία, ἐκδ. Δόμος, 

Ἀθήνα 1996, σ. 8.
31. R. WIlk, l. ClIGGeTT, Οἰκονομία καὶ Πολιτισμός. Ἀρχὲς Οἰκονομικῆς ἀνθρωπολογίας, 

ἐκδ. Κριτική, Ἀθήνα 2010, σ. 26.
32. Ὅπ.π.
33. J. CARRIeR, Meanings of the Market. The free Market in Western Culture, oxford, Berg. 

1997, σ. 20.
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Κατὰ τὸν m. Weber ἡ Προτεσταντικὴ Ἠθικὴ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς βασι-
κοὺς παράγοντες στὸν ὁποῖο στηρίχθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε ὁ Καπιταλισμός. 
Θὰ γράψει: «Οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ οἱ κάτοχοι κεφαλαίου, ὅπως καὶ τὰ ἀνώ-
τερα στρώματα τῶν εἰδικευμένων ἐργατῶν καὶ ἐπιπλέον τὸ ἀνώτερο τεχνικὰ 
καὶ ἐμπορικὰ μορφωμένο προσωπικό των σύγχρονων ἐπιχειρήσεων, εἶναι στὴ 
μεγάλη του πλειοψηφία Προτεστάντες»34. Βέβαια ὁ Weber τονίζει ὅτι ὁ Λου-
θηρανισμὸς συνδέεται μὲ τὸ μυστικισμὸ καὶ τὸν συναισθηματισμὸ καὶ ὁ Καλ-
βινισμὸς ποὺ πιστεύει ὅτι ὁ πιστὸς εἶναι ἐργαλεῖο τῆς θεϊκῆς δύναμης ρέπει 
πρὸς τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ δραστηριότητα, ὥστε ἡ πίστη νὰ ἀποδει-
κνύεται μὲ τὰ ἀντικειμενικά της ἀποτελέσματα. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ καλβινιστικὴ 
λογική της “fides efficax” (ἀποτελεσματικὴ πίστη) εἶναι ποὺ ἔδωσε ἰδιαίτερη 
ὤθηση στὴν Καπιταλιστικὴ πρόοδο.

Ἡ «ἀπομυθοποίηση» τοῦ κόσμου, γράφει δὲν ἔγινε ἀπὸ τοὺς Καθολικοὺς 
ποὺ τοποθετοῦσαν σὲ κεντρικὴ θέση τὰ Μυστήρια καὶ τὸν ἱερέα, ἀλλὰ ἀπὸ 
τὴν ἀκτιβιστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Καλβινισμοῦ ποὺ δημιουργοῦσε ἕνα «σύ-
στημα» ὀρθολογιστικὸ στὸ ὁποῖο ὑποτάσσονταν τὰ «καλὰ ἔργα»35. Γιὰ τὸν 
Weber ἡ ἀπομυθοποίηση τοῦ κόσμου βοηθᾶ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ κοσμικοῦ 
πνεύματος τοῦ Καπιταλισμοῦ σὲ συνδυασμὸ βέβαια μὲ τὴν πίστη γιὰ τὴν ἐπι-
τυχῆ ἐπαγγελματικὴ ζωὴ ὡς συνέπεια τῆς εὐαρέσκειας τοῦ Θεοῦ στὸν Καλ-
βινιστικὸ ἐγκόσμιο ἀσκητισμό36, ὁ ὁποῖος ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ μιὰ λιτὴ ζωὴ 
μακριὰ ἀπὸ διασκεδάσεις, ψυχαγωγίες καὶ ἡδονικὲς ἀπολαύσεις. Ἡ ἀσκητικὴ 

34. m. WeBeR, H προτεσταντικὴ Ἠθικὴ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Καπιταλισμοῦ, ἐκδ. Gutenberg, 
Ἀθήνα 1978, σ. 31.

35. Ὅπ.π., σ. 102. Γιὰ τοὺς Καθολικοὺς ὁ Sombart θὰ ὑποστηρίξει ὅτι εἶναι οἱ πρωταίτιοι τῆς 
Καπιταλιστικῆς Ἠθικῆς ἐξαιτίας τῆς θωμιστικῆς ἠθικῆς ποὺ στηρίζεται στὸν ὀρθολογι-
σμό, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἀπετελέσε τὸ στήριγμα τοῦ Καπιταλισμοῦ. Θὰ γράψει χαρακτη-
ριστικά: «Ἂν τώρα θέλουμε νὰ ἐξετάσουμε τὴ σημασία τοῦ καθολικισμοῦ στὴ διαμόρ-
φωση τοῦ Καπιταλιστικοῦ πνεύματος, πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴν 
θεμελιώδη ἰδέα τῆς ἐκλογίκευσης ἦταν ἑπόμενο νὰ ἐκπορευθεῖ μιὰ οὐσιώδης ἐνίσχυ-
ση τῆς καπιταλιστικῆς σκέψης, ἡ ὁποία ... εἶναι ἡ ἴδια ὀρθολογική, σκοπιμοθηρική». W. 
SomBART, Ὁ Ἀστός. Πνευματικὲς προϋποθέσεις καὶ ἱστορικὴ πορεία τοῦ Δυτικοῦ Καπιτα-
λισμοῦ, ἐκδ. Νεφέλη, Ἀθήνα 1998, σ. 246. Γιὰ τὸν Sombart, οἱ Σχολαστικοὶ καὶ ὁ Θωμᾶς 
Ἀκινάτης ἐκτός του ὀρθολογισμοῦ καλλιέργησαν καὶ τὶς ἀρετὲς τῆς φρόνησης, τῆς μνή-
μης, τῆς εὐφυΐας, τῆς ἐπινοητικότητας καὶ τῆς δραστηριότητας, ἀρετὲς στὶς ὁποῖες στη-
ρίχθηκε ὁ Καπιταλισμός. W. SomBART, ὅπ.π., σ. 249 ἑξ.

36. m. WeBeR, ὅπ.π., σ. 106.
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αὐτὴ ἀντίληψη στηριζόταν στὴ Βίβλο. Ὁ Weber δέχεται ὅτι ἡ Ἑβραϊκὴ Ἠθικὴ 
περνᾶ στὸν Καλβινισμὸ ἐφόσον κυριαρχεῖ ἡ λογική του νόμου καὶ ἡ καθηκο-
ντολογία. Σύμφωνα μὲ τὴν κοινωνιολογική του ἐκτίμηση, ὁ «ἐγκόσμιος ἀσκη-
τισμὸς» ὁδήγησε στὸν περιορισμὸ τῆς κατανάλωσης καὶ στὸ ἀναπόφευκτο 
πρακτικὸ ἀποτέλεσμα. Τὸν σχηματισμὸ κεφαλαίου καὶ τὴν ἀποταμίευση. Οἱ 
περιορισμοὶ ποὺ τέθηκαν στὴν καταναλωτικὴ χρήση τοῦ πλούτου ὁδήγησαν 
τελικὰ στὴν αὔξησή του καὶ στὴν παραγωγικὴ ἐπένδυσή του37. Ἡ ἐγκόσμια 
ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα μὲ τὶς ἐπιτυχίες της θεωροῦνταν ἱκανὴ ὥστε 
νὰ ἐκτονωθοῦν τὰ αἰσθήματα θρησκευτικοῦ φόβου38 τὰ ὁποῖα πήγαζαν ἀπὸ 
τὸ δόγμα τοῦ «ἀπόλυτου προορισμοῦ». Σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα αὐτὸ ὁ Προτε-
στάντης δὲν γνώριζε ἂν εἶναι προορισμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία του. 
Ἡ καθημερινὴ πρακτικὴ τοῦ οἰκονομικοῦ βίου ὅμως ἀποδείκνυε, ἂν ὑπῆρχε 
ἐπαγγελματικὴ ἐπιτυχία, τὴν εὔνοια τοῦ Θεοῦ. 

Πολὺ γρήγορα ἡ νοοτροπία αὐτὴ ὁδήγησε σ’ ἕναν ἐκλεκτικισμὸ καὶ σὲ 
αἴσθημα ὑλικῆς καὶ πνευματικῆς ὑπεροχῆς ἔναντι ἄλλων ἀνθρώπων. Ὁ Weber 
θὰ τονίσει ἐν προκειμένῳ τὸν ἐγωισμὸ τοῦ «ἀστικοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἤθους» 
ποὺ ἀπεχθανόταν τὴν ἐνστικτώδη ἀπόλαυση τῆς ζωῆς ἡ ὁποία ὁδηγεῖ μακριὰ 
ἀπὸ τὴν ἐργασία καὶ τὴ θρησκεία. Ἐχθρότητα ὑπῆρχε ἐπίσης ἀπέναντι στὰ 
ἀγαθὰ τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦσαν ἄμεσα κάποια θρησκευτικὴ 
ἀξία39. Ἡ πουριτανικὴ ἠθικὴ καταδίκαζε ὄχι τὴν ὀρθολογικὴ ἀπόκτηση τοῦ 
πλούτου ἀλλὰ τὴν ἄλογη χρήση αὐτοῦ40. Θὰ τονισθεῖ ἀσφαλῶς τὸ αὐτονόητο 
ὅτι μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου οἱ θρησκευτικὲς ρίζες τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῆς 
μαράθηκαν παραχωρώντας τὴ θέση τους σὲ ὠφελιμιστικὴ κοσμικότητα, ὥστε 
ὁ οἰκονομικὰ σκεπτόμενος ἄνθρωπος «παίρνει τὴ θέση τῆς μονήρους πνευ-
ματικῆς ἀναζήτησης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τὴ θέση τοῦ προσκυνητῆ, 
ποὺ περνάει τρέχοντας βιαστικὰ μέσ’ ἀπὸ αὐτὴ τὴν «ἐμποροπανήγυρη τῆς 
ματαιότητας»41. Ἡ αὐστηρὴ «ἀποφυγὴ» τοῦ κόσμου ποὺ ὁδηγεῖ μόνο σὲ ἀνα-

37. m. WeBeR, ὅπ.π., σ. 150.
38. Ὅπ.π., σ. 98.
39. Ὅπ.π., σ. 146.
40. Ὅπ.π., σ. 149.
41. Ὅπ.π., σ. 154. Ἀλλοῦ ὁ Weber θὰ σημειώσει ὅτι ὁ ἀσκητισμός, «ὅταν μεταφέρθηκε ἀπὸ 

τὰ μοναχικὰ κελιὰ στὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ ἄρχισε νὰ κυριαρχεῖ ἡ ἐγκόσμια ἠθικότητα, 
ἔπαιξε τὸ ρόλο του στὸ χτίσιμο τοῦ τρομακτικοῦ κόσμου τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς 
πραγματικότητας», ὅπ.π., σ. 158.
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γκαῖες ἐπαφὲς μὲ τοὺς κοσμικοὺς ἀνθρώπους σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πεποίθηση 
ὅτι ἀνῆκαν σὲ μιὰ κοινότητα πιστῶν καὶ ἀναγεννημένων, ὁδήγησε, κατὰ τὸν 
Weber, στὴν ἐχθρότητα ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς ποὺ στέκονταν χωρὶς αὐστηρὸ 
πνεῦμα ὀργάνωσης καὶ πειθαρχίας στὸν οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ βίο. 

Τέλος εἶναι χαρακτηριστικὲς οἱ παρατηρήσεις του γιὰ τὴν ἰσχυρὴ τάση γιὰ 
ὁμοιομορφία στὴ ζωὴ (ἀποτέλεσμα τῆς πουριτανικῆς ἠθικῆς π.χ. στὴν ἐξω-
τερικὴ ἐμφάνιση) ποὺ βοήθησαν «ἀσύλληπτα τὸ καπιταλιστικὸ ἐνδιαφέρον 
γιὰ τὴν τυποποίηση τῆς παραγωγῆς»42. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνδυαζόμενο μὲ τὶς 
ἀναλύσεις του γιὰ τὴν πειθήνια καὶ ὑπομονετικὴ στάση τῶν ἐργαζομένων ποὺ 
ζητᾶ ὁ Καλβίνος, ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη βασικῶν ἰδεῶν τῆς κα-
πιταλιστικῆς οἰκονομίας. Ὅπως χαρακτηριστικὰ λέει ὁ Weber, στὸν Καλβίνο 
ὀφείλεται ἡ φράση ... ὅτι μόνο ὅταν ὁ “λαός” δηλαδὴ ἡ μάζα τῶν ἐργατῶν καὶ 
τεχνιτῶν εἶναι “φτωχός” παραμένει ὑπάκουος στὸν Θεό»43. 

Συμπερασματικὰ θὰ λέγαμε ὅτι ὁ Weber θεωρεῖ πὼς ἕξι εἶναι οἱ βασικοὶ 
παράγοντες τῆς Προτεσταντικῆς ἠθικῆς ποὺ βοήθησαν ἀποφασιστικὰ τὴν 
ἀνάπτυξη τοῦ Καπιταλισμοῦ: 1) Τὸ δόγμα τοῦ ἀπόλυτου προορισμοῦ, 2) Ἡ 
διδασκαλία γιὰ τὸ ἐπάγγελμα ὡς ἀποστολὴ καὶ ἀνταπόκριση στὴ κλήση τοῦ 
Θεοῦ, 3) Ἡ χρησιμοποίηση τῆς Π. Διαθήκης (εἰδικὰ στὴ περίπτωση τοῦ Ἰὼβ) 
ὅπου εὐλογεῖται ὁ πλοῦτος καὶ ἡ φτώχεια ὀφείλεται στὴ τιμωρία τοῦ Θεοῦ,  
4) Ἡ ἐνδοκόσμια ἄσκηση μακριὰ ἀπὸ ἀνέσεις καὶ ἀπολαύσεις, 5) Τὸ νομικὸ 
καὶ ὀρθολογικὸ πνεῦμα καὶ 6) ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀτόμου ποὺ ἐνδιαφέρεται 
γιὰ τὴν ἀτομική του σωτηρία καὶ πρόοδο. 

Τὰ δεδομένα αὐτὰ μᾶς θυμίζουν πολὺ ἔντονα ὅσα γράφονται καὶ λέγο-
νται σήμερα γιὰ τὴ σκληρὴ στάση τῶν προτεσταντικῶν χωρῶν τοῦ πλούσιου 

42. Ὅπ.π., σ. 147.
43. Ὅπ.π., σ. 154. Στὶς θέσεις τοῦ Weber ὑπῆρξαν κριτικὲς καὶ σχόλια ποὺ καταγράφονται 

ἀπὸ τὸν p. Besnard, protestantisme et Capitalisme 1970. Ἔτσι γίνεται λόγος γιὰ τὸν k. 
Samuelson γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ σχέση Καπιταλισμοῦ καὶ Προτεσταντισμοῦ ὀφείλεται στὸ 
γεγονὸς ὅτι ἡ ἀναλογία τῶν διαμαρτυρομένων εἶναι μεγαλύτερη στὶς γερμανικὲς πό-
λεις ἀπ’ ὅσο ἀλλοῦ. Ὁ R. Tawney ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ τῆς προΰπαρξης τοῦ Καπιταλι-
σμοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὸν Προτεσταντισμὸ καὶ ὑποστηρίζει ὅτι τὸ καινούριο θρησκευτικὸ 
ἰδεῶδες διαδόθηκε στὴν Ἀγγλία γιὰ γεωγραφικοὺς καὶ μόνο λόγους.

 Ἡ κριτικὴ πάντως ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ὑπερεκτιμήθηκε ὁ θρησκευτικὸς παράγοντας 
καὶ δὲν δόθηκε βάρος στὰ ἱστορικὰ αἴτια καὶ πλαίσια. Περισσότερα βλ. Μ. lAllemeNT, 
Ἱστορία τῶν Κοινωνιολογικῶν ἰδεῶν, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2001, σ. 263 ἑξ. 
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Βορρᾶ ἔναντι τῶν φτωχῶν χωρῶν τοῦ Νότου. Ἡ σκληρὴ καὶ ἄκαμπτη αὐτὴ 
στάση ἑρμηνεύεται ὡς δίκαιη τιμωρία λαῶν ποὺ δὲν ἔμαθαν νὰ ἐργάζονται 
συστηματικὰ ἀλλὰ ἔδειξαν τάσεις κοσμικῆς χαλάρωσης καὶ ἀπόλαυσης, λαῶν 
ποὺ δὲν στηρίζονταν στὸν ἐξορθολογισμὸ τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς 
δράσης μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἁμαρτωλὴ παραγωγὴ χρεῶν. Πίσω ἄλλωστε ἀπὸ 
τὴν εὐρωζώνη βρίσκονται οἱ χῶρες τοῦ προτεσταντισμοῦ οἱ ὁποῖες ἀκολου-
θοῦν τακτικὴ τιμωρίας. Ὅπως μάλιστα ἐπισημαίνεται στὸν Εὐρωπαϊκὸ Τύπο 
οἱ πλούσιες χῶρες τοῦ Βορρᾶ ἔκαναν τὸ χρέος τους καὶ δὲν μποροῦν νὰ 
«ἐγγυῶνται» τὰ λάθη τῶν φτωχῶν τοῦ Νότου. Τὰ ὑψηλὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ 
ἄλλωστε, τὰ ὁποῖα ὅμως μποροῦν καὶ νὰ μειώνονται ἀνάλογα μὲ τὴν πολι-
τικὴ μετάνοιας ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ φτωχὲς χῶρες, «ἀνταμείβουν τὸ καλὸ καὶ 
τιμωροῦν τὸ κακό»44. 

Πρὶν ἕνα χρόνο ὁ ἀρθρογράφος τῆς Ἰρλανδικῆς Ἐφημερίδας “Irish Inde-
pendent”, kevin myers, ἀποδίδοντας τὴν οἰκονομικὴ πρόοδο καὶ σταθερότη-
τα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Βορρᾶ στὴν «προτεσταντικὴ νοικοκυροσύνη», ἀπέδωσε 
τὶς εὐθύνες γιὰ τὴν Ἰρλανδικὴ οἰκονομικὴ κρίση στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ  Ἰρλανδοὶ 
δὲν εἶναι Προτεστάντες. Σὲ ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὴν Καθημερινή του ἄρθρου 
τοῦ myers τονίζεται τὸ πιὸ πνευματικὸ ἦθος τοῦ Ὀρθόδοξου δόγματος ποὺ 
στηρίζεται στὸν Θεὸ τῆς Ἀγάπης καὶ ὄχι τῆς τιμωρίας καὶ αὐτὸ συνεπάγεται 
χαλαρὴ προσέγγιση στὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Ἀντίθετα, γράφει «γιὰ τοὺς 
Προτεστάντες ποτὲ δὲ μπορεῖς νὰ εἶσαι σίγουρος, οὔτε ὑπάρχει τρόπος νὰ 
διασφαλίσεις τὴ συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν σου ... Στὴν προτεσταντικὴ ἠθική, 
ἂν δὲν δουλέψεις, σοῦ ἀξίζει νὰ πεινάσεις»45.

Σὲ συγκριτικὴ μελέτη ποὺ ἔγινε στὸν Ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο γιὰ τὴν ἀνά-
πτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν θρησκευτικὴ πίστη διαπιστώνεται ὅτι ἡ θρη-
σκευτικὴ πίστη συμβάλλει στὴν οἰκονομικὴ πρόοδο, διότι ἐνισχύει τὶς κοινω-
νικὲς συμπεριφορὲς ποὺ ὑποβοηθοῦν τὴν παραγωγικότητα. Θετικὲς ἐπιπτώ-
σεις ἔχουν θρησκευτικὲς δοξασίες ὅπως ἡ πίστη στὴν ὕπαρξη Παραδείσου καὶ 
Κόλασης46.

44. Β. ΓΙΟΥΛΤΣΗ, «Οἰκονομία, ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ ἐμπειρία», Θεολο-
γία 83 (2012) 74. Ἀναδημοσίευση τοῦ ξένου ἄρθρου ποὺ δημοσιεύθηκε στὸν Εὐρωπαϊκὸ 
Τύπο βλ. Βῆμα 23 Δεκ. 2011.

45. Καθημερινὴ 19 Φεβρ. 2012.
46. J. BARRo and m. RACHel, Religion and Economic Growth, National Bureau of economic 

Research Working paper, Cambridge, Μασαχουσέτη 2003.
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Στὴ σύνοψη τῆς Κοινωνικῆς διδασκαλίας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ποὺ 
ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Ποντιφικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴ Δικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη 
ὑπάρχουν ξεχωριστὲς ἑνότητες ποὺ ἐπισημαίνουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς δια-
σύνδεσης τῆς Ἠθικῆς μὲ τὴν Οἰκονομία. Τονίζεται ὅτι ἡ διάκριση ἠθικῆς καὶ 
οἰκονομίας δὲν συνεπάγεται διαχωρισμό. « Ἡ σχέση ἀνάμεσα στὴν ἠθικὴ καὶ 
στὴν οἰκονομία εἶναι ἀναγκαία καὶ οὐσιαστική: ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότητα 
καὶ ἡ ἠθικὴ συμπεριφορὰ διαπερνοῦν ἡ μία τὴν ἄλλη ... Ὅπως στὴν ἠθικὴ 
σφαίρα πρέπει νὰ λαμβάνουμε ὑπόψη τοὺς λόγους καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς 
οἰκονομίας, δρώντας στὴν οἰκονομικὴ σφαίρα πρέπει νὰ εἴμαστε ἀνοιχτοὶ 
στὶς ἠθικὲς ἐντολές ... Καὶ στὴν οἰκονομικὴ-κοινωνικὴ ζωὴ χρειάζεται νὰ τι-
μοῦμε καὶ νὰ προωθοῦμε τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου»47. Ἀλλοῦ τονίζε-
ται ὅτι «μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ὁλοκληρωτικῆς καὶ ἀλληλέγγυας ἀνάπτυξης 
μποροῦμε νὰ κάνουμε μιὰ ὀρθὴ ἐκτίμηση τῆς ἠθικῆς ἀξίας ποὺ προσφέρει ἡ 
κοινωνικὴ διδασκαλία στὴν οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς ἢ ἁπλούστατα στὴν ἐλεύ-
θερη οἰκονομία»48. Στὰ πλαίσια τῆς διδασκαλίας αὐτῆς γίνεται λόγος γιὰ τὴν 
ἀναγκαιότητα τῆς ἐλεύθερης οἰκονομίας καὶ τῆς ἀνταγωνιστικῆς ἀγορᾶς 
ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνονται οἱ στόχοι δικαίου. Ὁ ὑγιὴς ἀνταγωνισμὸς ἐπιβάλ-
λει ὅμως περιορισμὸ τοῦ ὑπερβολικοῦ κέρδους, ἀνταπόκριση στὶς ἀπαιτήσεις 
τῶν καταναλωτῶν καὶ καλύτερη διαχείριση καὶ ἐξοικονόμηση τῶν πόρων49. 
Γίνεται λόγος γιὰ τὴν κοινωνικὴ λειτουργία τοῦ πλούτου στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ προσάγονται τὰ πατερικὰ χωρία τοῦ Κλήμη τοῦ Ἀλεξανδρέα, 
τοῦ ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Μ. Βασιλείου ποὺ τονίζουν τὴν 
ὀρθὴ διακίνηση καὶ χρησιμοποίηση τοῦ πλούτου σὲ διαταξικὸ ἐπιπεδο50. Σὲ 
συμφωνία μάλιστα μὲ τὶς δηλώσεις Ὀρθόδοξων Προκαθημένων ὁ Πάπας Βε-
νέδικτος 16ος τάχθηκε ὑπὲρ μιᾶς Οἰκονομίας ποὺ προκρίνει τὸν ἄνθρωπο καὶ 
ὄχι τὸ κέρδος καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀρνήθηκε τὴ λογικὴ τῆς αὐτορρυθμιζόμε-
νης οἰκονομίας51. 

47. Σύνοψη τῆς κοινωνικῆς Διδασκαλίας τῆς  Ἐκκλησίας, ἔκδοση τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου 
γιὰ τὴ Δικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη, Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Σύρου 2010, σ. 261.

48. Ὅπ.π., σ. 264.
49. Ὅπ.π., σ. 272.
50. Ὅπ.π., σ. 260.
51. Ἐλευθεροτυπία, Αὐγ. 2011.
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Ἤδη ἀπὸ τὸ 1892 ὁ Πάπας Λέων ΙΓ΄ δημοσιοποιεῖ τὴν πρώτη κοινωνικὴ 
ἐγκύκλιο, τὴν “Rerum novarum»52 σύμφωνα τὴν ὁποία καταδικάζονται ἡ 
φτώχεια, οἱ ἀρνητικὲς συνθῆκες τῶν ἐργαζομένων, ὁ σοσιαλισμός, ἡ ταξικὴ 
πάλη καὶ προκρίνεται ἡ ἰδιοκτησία καὶ ἡ ταξικὴ συνεργασία. Στὶς ἀρχὲς τῆς 
δεκαετίας τοῦ ’30, μεσούσης τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσης τοῦ 1929, ὁ 
Πίος ΙΆ  δημοσιεύει τὴν ἐγκύκλιο “Quadragesimo anno” σὲ ἀνάμνηση τῶν 40 
χρόνων τῆς “Rerum novarum”, ὅπου προστίθεται ἡ ἀρχὴ τῆς δίκαιης μισθο-
δοσίας ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἐργαζομένου καὶ τῆς οἰκογένειάς του53. 

Τὸ 1988 ἡ κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΠΣΕ ζήτησε ἀπὸ τὴν τότε «Ἐπιτροπὴ 
γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν Ἐκκλησιῶν στὴν ἀνάπτυξη» (C.C.p.D.) μελέτη γιὰ τὰ 
οἰκονομικὰ ζητήματα. Ἡ μελέτη ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὴ Συμβουλευτικὴ Ὁμάδα 
γιὰ Οἰκονομικὰ Ζητήματα (A.G.e.m.) ἡ ὁποία εἶναι διομολογιακὴ καὶ ἀπο-
τελεῖται ἀπὸ θεολόγους, οἰκονομολόγους καὶ κοινωνιολόγους. Τὸ κείμενο 
μὲ τίτλο « Ἡ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ἡ παγκόσμια οἰκονομία σήμερα» ἔγινε 
ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τὸ 1992 καὶ προτάθηκε στὶς Ἐκκλησί-
ες-μέλη πρὸς μελέτη54. Στὸ κείμενο τονίζεται ὅτι ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση ἔχει 
σπουδαιότητα γιὰ τὴν ἐπιδίωξη τῆς ἀλήθειας, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης τόσο στὰ 
οἰκονομικὰ ὅσο καὶ σὲ ἄλλα θέματα, ἐνῶ γίνεται μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὴν 
ἱστορία τῆς οἰκουμενικῆς συζήτησης γιὰ οἰκονομικὰ θέματα. Ἀναφέρεται τὸ 
Παγκόσμιο Χριστιανικὸ Συνέδριο «Ζωῆς καὶ  Ἐργασίας»(1925) ὅπου τονίζε-
ται ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο καλύπτει ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τὸ 
Παγκόσμιο Συνέδριο τῆς Ὀξφόρδης (1937) τὸ ὁποῖο ἀσχολήθηκε μὲ τὶς ἐπι-
πτώσεις τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης καὶ ἄσκησε κριτικὴ στὶς προ-
κλήσεις τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Στάλιν. Στὸ Συνέδριο αὐτὸ 
ἐπισημάνθηκε ἡ ἀνάγκη νὰ ἐξεταστοῦν οἱ οἰκονομικοὶ θεσμοὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς 
συμφωνίας μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀσκήθηκε κριτικὴ ἀπέναντι στὰ συ-
στήματα τοῦ Καπιταλισμοῦ καὶ τοῦ Κομμουνισμοῦ. Στὸν καπιταλισμὸ ἀνα-
γνωρίστηκε ἡ αὔξηση τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς Τεχνολογικῆς Προόδου, ἀλλὰ 
καταλογίσθηκε ἡ ὑπερβολικὴ συγκέντρωση πλούτου ποὺ δὲν ἐλέγχεται ἀπὸ 

52. Σύνοψη, ὅπ.π., σ. 90.
53. Ὅπ.π., σ. 92.
54. Ἡ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ἡ παγκόσμια οἰκονομία σήμερα, (μτφρ. Ἰ. Πέτρου), Καθ’ ὁδὸν 

τεῦχ. 7-8 (1994).
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τὴν κοινωνία. Ὁ κομμουνισμὸς ἐπικρίθηκε γιὰ τὸν ὑλισμό του καὶ τὶς οὐτοπι-
κές του ἐπιδιώξεις ποὺ ὑποτιμοῦν τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Στὴν πρώτη Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ (1948) τονίσθηκε ὅτι εἶναι πλαστό 
το ἐρώτημα τῆς ἐπιλογῆς ἀνάμεσα στὴ μαζοποίηση τοῦ Κομμουνισμοῦ καὶ 
στὸ laissez-faire τοῦ καπιταλισμοῦ γιατί: «Καὶ οἱ δύο ἔδωσαν ὑποσχέσεις ποὺ 
δὲν μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν. Ἡ κομμουνιστικὴ ἰδεολογία τονίζει τὴν 
οἰκονομικὴ δικαιοσύνη καὶ ὑπόσχεται, ὅτι ἡ ἐλευθερία θὰ ἔλθει αὐτόματα μὲ 
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπανάστασης. Ὁ Καπιταλισμὸς τονίζει τὴν ἐλευθερία 
καὶ ὑπόσχεται, ὅτι ἡ δικαιοσύνη θὰ ἀκολουθήσει ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐλεύθε-
ρης οἰκονομίας ... Ἀνήκει στὴν εὐθύνη τῶν Χριστιανῶν νὰ ἀναζητήσουν νέες 
δημιουργικὲς λύσεις, ποὺ δὲν θὰ ἐπιτρέπουν ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἐλευθερία νὰ 
ἀλληλοαναιροῦνται». Στὴ Συνέλευση αὐτὴ προβλήθηκε ἡ ἰδέα τῆς «ὑπεύθυ-
νης κοινωνίας», ὄχι ὡς ἐναλλακτικὸ πολιτικό, οἰκονομικὸ σύστημα, ἀλλὰ ὡς 
κριτήριο γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν ὑπαρχόντων συστημάτων ποὺ συνδέεται μὲ 
τὰ ἠθικὰ ἀξιώματα καὶ τὴν κοινωνικὴ ἠθική55. 

Ἀκολούθησε τὸ Παγκόσμιο Συνέδριο γιὰ τὴν « Ἐκκλησία καὶ Κοινωνία» 
(1966) στὸ ὁποῖο τονίστηκε ὅτι κανένα οἰκονομικὸ σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ 
χαρακτηριστεῖ ὡς χριστιανικὸ καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει Παγκόσμια συνταγὴ γιὰ 
τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Στὴ πέμπτη Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ (1975) 
προκλήθηκε ὅμως συζήτηση γιὰ μιὰ δίκαιη καὶ συμμετοχικὴ κοινωνία ποὺ θὰ 
συνδέει τὴν εἰρήνη μὲ τὴν ἱκανότητα ἀξιοπρεποῦς ἐπιβίωσης. Ἀναζητήθηκε 
ἕνα νέο παράδειγμα γιὰ τὴν πολιτικὴ οἰκονομία.

Ἡ ἕκτη Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε. (1983) ὑποστήριξε ὅτι εἶναι ἀναγκαιό-
τητα νὰ ὁρισθοῦν κατευθύνσεις γιὰ μιὰ δίκαιη καὶ οἰκολογικὴ ὑπεύθυνη 
κοινωνία, ἡ ὁποία θὰ ἀντιμετωπίζει τὶς δυνάμεις ποὺ θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν 
ἀνθρώπινη ζωή. Στὸ ἴδιο κλίμα καὶ ἡ Παγκόσμια Συνέλευση στὴ Σεοὺλ (1990) 
τόνισε «τὴν προνομιακὴ ἐκλογὴ τῶν φτωχῶν ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἀπέρριψε τὴν 
ἰδέα πὼς ὁτιδήποτε ὑπάρχει στὴ Δημιουργία εἶναι γιὰ νὰ τὸ ἐκμεταλλεύεται 
ὁ ἄνθρωπος. Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς θέσεις ποὺ υἱοθετήθηκαν ἀναφέρεται στὴ 

55. Καθ’ ὁδόν, ὅπ.π., σ. 20. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι τονίσθηκε στὴ Συνέλευση πὼς «Οἱ 
συμβολὲς τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Νότου, ποὺ βρίσκονταν σὲ καταστάσεις μεταποικιακῶν 
ἐπαναστατικῶν ζυμώσεων καὶ ἐλπίδων, ὁδήγησαν στὸ νὰ δοθεῖ μεγαλύτερη προσοχὴ σὲ 
ἔννοιες ὅπως ἀνθρώπινη ἀξία καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη», ὅπ.π.
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δίκαιη οἰκονομικὴ δομὴ σὲ τοπικό, ἐθνικό, περιφερειακὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο 
γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους καὶ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ ἐξωτερι-
κοῦ χρέους, τὸ ὁποῖο καθορίζει τὴ ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων56. 

Στὴν ἕβδομη Γενικὴ Συνέλευση (1991) διακηρύχθηκε ἡ διατήρηση τῆς ἀδι-
κίας στὴν διεθνῆ κατανομὴ τοῦ εἰσοδήματος καὶ ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς 
εἶναι ἀνάγκη νὰ μεταρρυθμισθεῖ. Στὴ Συνέλευση αὐτὴ τονίσθηκε ἐπίσης ὅτι: 
«Ἡ ἀνθρωπότητα ἔκανε λάθος νὰ μὴν κάνει καμία διάκριση ἀνάμεσα στὴν 
οἰκονομικὴ αὔξηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη ... αὔξηση γιὰ χάρη τῆς αὔξησης εἶναι 
ἡ στρατηγικὴ τοῦ καρκινώματος. Αὔξηση γιὰ χάρη τῆς αὔξησης εἶναι ἀπερι-
όριστη, ἀνεξέλεγκτη αὔξηση σὲ μέγεθος ... ποὺ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸ σύστημα 
στὸ ὁποῖο στηρίζεται. Αὐτὸ ὅμως μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει μόνο στὴν καταστροφὴ 
καὶ τὸ θάνατο. Πολυσήμαντη ἀνάπτυξη ἀντίθετα –ὅπως ἡ στρατηγικὴ τοῦ 
ἐμβρύου– σημαίνει νὰ ἐπιλεγοῦν τὰ σωστὰ πράγματα, στοὺς σωστοὺς τύ-
πους, στὰ σωστὰ μεγέθη, στοὺς σωστοὺς χρόνους καὶ μὲ τὶς σωστὲς σχέσεις 
μεταξύ τους. Ἀνάπτυξη, ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ αὔξηση, ἀλλὰ καὶ περιο-
ρισμὸ τῶν ἐπιμέρους στοιχείων της, λειτουργεῖ ὡς ἕνα αὐτοσυγκρατούμενο 
σύνολο»57. 

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι στὸ ἐκτενὲς κείμενο γιὰ τὴ Χριστιανικὴ πίστη 
καὶ τὴν Παγκόσμια οἰκονομία, πολὺς λόγος γίνεται γιὰ τὸ ἐπίκαιρο καὶ σήμε-
ρα θέμα τῆς παγκόσμιας κρίσης τῶν χρεῶν τῶν φτωχῶν χωρῶν καὶ τὰ στα-
θεροποιητικὰ προγράμματα» τοῦ Δ.Ν.Τ.58. Πολλὲς μάλιστα Ἐκκλησίες τοῦ 
Νότου ἀπαίτησαν ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 νὰ διαγραφεῖ ἢ νὰ μειωθεῖ 
τὸ ἐξωτερικὸ χρέος. Στὴ δεύτερη συνάντηση ἐπισκόπων καὶ παστόρων τῆς 
Λατινικῆς Ἀμερικῆς καὶ Καραϊβικῆς ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ 1990 στὴ Τζα-
μάϊκα τονίσθηκε: « Ἡ πληρωμὴ τοῦ χρέους πρέπει νὰ καταδικαστεῖ ἠθικά, 
ἐπειδὴ τυφλὰ καὶ βάρβαρα ὑπονομεύει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας, καθό-
σον ὑποδαυλίζει καὶ ἐπισωρεύει μία καταστροφή, ἡ ὁποία καταστρέφει τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ τὴν Καραϊ-
βική ... Τὸ χρέος εἶναι πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ παράλογο καὶ θέτει μάλιστα σὲ 
κίνδυνο τὶς ἴδιες τὶς πιστώτριες χῶρες ... Καταδικάζουμε τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ 

56. Ὅπ.π., σ. 21.
57. Ὅπ.π., σ. 48.
58. Ὅπ.π., σσ. 32, 33.
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χρέους, γιατί πολὺ ἁπλὰ σημαίνει θανατικὴ καταδίκη γιὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὸ 
φυσικὸ περιβάλλον τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Καραϊβικῆς»59. 

Οἱ συντάκτες τοῦ κειμένου γιὰ τὴν Παγκόσμια Οἰκονομία θὰ ἀναφερθοῦν 
καὶ στὴ λογικὴ τοῦ κουρέματος τοῦ χρέους, ἐνῶ θὰ τονίσουν ὅτι εἶναι ἀνα-
γκαῖο νὰ διαχωριστοῦν οἱ διευκολύνσεις καὶ διαγραφὲς χρεῶν ἀπὸ τὰ σταθε-
ροποιητικὰ προγράμματα, καθόσον αὐτὰ ἐμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν 
αὐτοδυναμία60.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ τονίσουμε ὅτι οἱ ἐπισημάνσεις αὐτὲς γιὰ τὴν κοινωνικὴ 
δικαιοσύνη, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἰσότητα, ἀπέχουν ἀπὸ τὸν λόγο 
ἑνὸς μεσσιανικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ ἑνὸς οὐτοπισμοῦ ποὺ φιλοδοξεῖ τὸν 
ἐπὶ γῆς παράδεισο. Τέτοιες προσπάθειες «θεσμοποιήσεως τῆς οὐτοπίας» ποὺ 
εἴχαμε πολλὲς στὸν Δυτικὸ Μεσαίωνα ὁδήγησαν τελικὰ στὴν ἀπαξίωση τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ στὴν τυφλὴ ἐπαναστατικὴ βία. 

Τὸ ὅραμα καὶ ἡ πράξη τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς ὑπὸ καθεστὼς ἐθελούσιας 
πενίας καὶ ἀκτημοσύνης ποὺ γινόταν ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν πρώ-
των 10 αἰώνων μετετράπη σὲ πολιτικὸ ὅραμα καὶ ἐπαναστατικὸ μανιφέστο 
χιλιαστικοῦ καὶ μυστικιστικοῦ χαρακτήρα. Ἐπρόκειτο γιὰ προσπάθειες ἐγκα-

59. Ὅπ.π., σ. 60.
60. Ὅπ.π., σ. 61. Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ACT Alliance ὡς ὀργάνωση διεθνὴς ἀπὸ 111 

Προτεσταντικὲς κυρίως Ἐκκλησίες, (ἱδρυθεῖσα τὸ 2010) στοχεύει στὴν προσφορὰ 
ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας. Ὑπάρχει μάλιστα καὶ πρόσφατο κείμενο ποὺ μιλᾶ γιὰ τὴ συ-
νεργασία τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς μὲ τὸ ΠΣΕ σὲ ζητήματα ἐκτός των ἄλλων ποὺ ἀφοροῦν 
τὴν ὑποστήριξη τοῦ διακονικοῦ ἔργου τῶν Ἐκκλησιῶν, τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν γενικὴ 
ἀνάπτυξη τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καὶ συνεργασίας καὶ τὴ θεώρηση τῆς σχέσεως 
μεταξὺ θρησκείας καὶ ἀναπτύξεως σὲ πολυπολιτισμικά, πλουραλιστικὰ καὶ πολυθρη-
σκευτικὰ περιβάλλοντα. Περισσότερα βλ. Θ. ΜΕΐΜΑΡΗ, «Ἡ 59η Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν 16-22 Φεβρουαρίου 2011», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 95 
(2012) 240.

 Γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση γενικὰ ἀλλὰ καὶ τὶς κοινωνιολογικὲς παραμέτρους αὐτῆς βλ. 
ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ, Οἱ Οἰκουμενικὲς περιπέτειες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 
2008. Εἰδικότερα γιὰ τὴν Χριστιανικὴ Κοινωνικὴ  Ἠθικὴ Ρ/Καθολικῶν, Εὐαγγελικῶν καὶ 
Ὀρθοδόξων βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Κοινωνικὴ Ἠθική, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2009, σ. 70 ἑξ. Κ. 
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Κοινωνιολογία τῆς Οἰκουμενικῆς κίνησης» στὰ Πρακτικὰ  Ἐπιστημονι-
κοῦ Συνεδρίου, Οἰκουμενισμός, ἐκδ. Θεοδρομία, τ. Ά , σσ. 95-120. Ὁ ΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ,  
Ἐκκλησιολογία καὶ Παγκοσμιοποίηση, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 55, ἐπιση-
μαίνει τὸ προτεσταντικὸ ρεῦμα θεολογικῆς σκέψης ποὺ δικαιώνει ἀπόλυτα τὸν Καπιτα-
λισμό, γνωστὸ ὡς «θεολογία τῆς εὐμάρειας». 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 311

θίδρυσης μιᾶς θεοκρατικῆς οὐτοπίας οἱ ὁποῖες ἀναπτύχθηκαν στὴ Δύση περὶ 
τὰ τέλη τοῦ 14ου αἰώνα. Πιὸ γνωστὰ ἔμειναν τὰ κινήματα τῶν Θαβωριτῶν 
τῆς Πράγας (1419-1426) καὶ οἱ Ἀναβαπτιστὲς τοῦ Μίνστερ τῆς Γερμανίας τὸ 
1534-1535. Οἱ Ἀναβαπτιστὲς κήρυτταν ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ τὴν κατάργη-
ση κάθε πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας καὶ τὴν καθιέρωση τῆς κοινο-
κτημοσύνης σὲ ὅλους τους τομεῖς. Συγκεντρωμένοι στὴν πόλη τοῦ Μίνστερ 
ἐγκαθίδρυσαν ἐπαναστατικὸ καθεστὼς κοινοτικοῦ καὶ πολυγαμικοῦ χαρα-
κτήρα τὸ ὁποῖο πνίγηκε στὸ αἷμα. Οἱ πνευματικές τους ἐπιρροὲς ἔμειναν ὅμως 
στοὺς Βαπτιστὲς καὶ στοὺς Κουακέρους τοῦ Νέου Κόσμου τῆς Ἀμερικῆς61.

Μὲ ὅραμα τὴν οἰκονομικὴ ἰσότητα καὶ τὴν κοινοκτημοσύνη τὸ 1650 μιὰ 
ἄλλη ὁμάδα Ἄγγλων ἀγροτῶν Προτεσταντῶν (Ἀναβαπτιστῶν), γνωστοὶ ὡς 
diggers (σκαφτιάδες) ἀξίωσαν τὴν παραχώρηση τῆς κοινῆς καὶ τῆς βασιλικῆς 
γῆς στοὺς ἀκτήμονες καλλιεργητὲς ἐπιδιώκοντας τὴ δημιουργία μικρῶν 
ἀγροτικῶν κοινοτήτων62. 

Ἀντίστοιχες προσπάθειες θεοκρατικοῦ καὶ κοινωνιστικοῦ χαρακτήρα ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παράδοσης εἴχαμε στὸ  Ἰησουϊτικὸ Κράτος 
τῆς Παραγουάης.  Ὅλα τα μέσα παραγωγῆς ἀνῆκαν στὴν κοινότητα ἀφοῦ 
ἀπαγορευόταν ἡ ἰδιοκτησία. Τὸ κράτος τῆς Παραγουάης ἦταν κλειστὸ στὸν 
ἔξω κόσμο καὶ κανένας ἰθαγενὴς δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ μεταβεῖ σὲ ἄλλη κοινό-
τητα, χωρὶς τὴν συνοδεία  Ἰησουίτη. Οἱ  Ἰησουίτες διοικητὲς εἶχαν τὸν ἀπό-
λυτο ἔλεγχο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ οἰκοδομηθεῖ ὁλοκληρωτικὴ κοινωνία μαζαν-
θρώπων χωρὶς πρωτοβουλίες καὶ αὐτοσχεδιασμούς. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μετὰ 
τὴν φυγὴ τῶν  Ἰησουϊτῶν δὲν ἀπέμεινε τίποτα ἀπὸ τὴν κοινότητα τοῦ Κρά-
τους τοῦ Θεοῦ τῆς Παραγουάης63. 

Τὰ παραδείγματα αὐτὰ ἀποδεικνύουν κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο ὅτι θὰ 
πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ πολιτικὴ ἐργαλειοποίηση τῆς 
Χριστιανικῆς πίστεως, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἡ θεολογία δὲν διαθέτει 

61. Περισσότερα Γ. ΒΛΑΧΟΥ, «Ἀναβαπτισμός», Θρησκειολογικὸ Λεξικό, (ἐπιμ.). Μ. Μπέγζου, 
ἐκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα 2000, σσ. 44-46.

62. Ν. koV, Ἀγῶνες γιὰ τὴν ἔλευση τῆς χιλιετοῦς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐπαναστάτες χιλιαστὲς 
καὶ μυστικιστὲς ἀναρχικοί του Μεσαίωνα, ἐκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 281. Δ. 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ,  Ἡ κοινωνικὴ οἰκονομική, τ. Ά , ἐκδ. Ἐλεύθερη Σκέψις, Θεσσαλονίκη 2003,  
σ. 353.

63. Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ὅπ.π., σ. 366. H. BoeHmeRRomUNT, Die Jesuiten, leipzig-Berlin 1904.
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λόγο κοινωνικό, δημόσιο καὶ πολιτικὸ μὲ τὴν εὐρύτερη ἔννοια τοῦ ὅρου. Ἡ 
ἀποφυγὴ ἐργαλειοποίησης τῆς Χριστιανικῆς πίστεως σημαίνει ἀπομάκρυνση 
ἀπὸ τὶς οὐτοπικὲς καὶ ὀρθολογιστικὲς βάσεις τοῦ Μεσσιανισμοῦ, ἀπομάκρυν-
ση ἀπὸ ἐπιμεριστικὲς καὶ κατακερματισμένες κομματικὲς λογικὲς ποὺ καταρ-
γοῦν τὸν ὁλιστικὸ καὶ πνευματικὸ χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας. Βασικὴ ἀπο-
στολὴ τῆς  Ἐκκλησίας εἶναι ἄλλωστε ἡ κλήση τῶν ἀνθρώπων στὴ πνευματικὴ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ποὺ μετασχηματίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κοινωνία καὶ ὄχι 
ἡ ὑπέρμετρη προβολὴ καὶ ἄσκηση τοῦ φιλάνθρωπου καὶ κοινωνικοῦ ἔργου 
ποὺ τονίζει μόνο τὴν ὁριζόντια διάσταση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Θεολο γίας. 
Ἡ προοπτικὴ αὐτὴ ἄλλωστε ἐνδυναμώνει τὸ γεγονὸς ὅτι –ὅπως τονίζει ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.  Ἱερώνυμος– «ὁ Χριστιανι-
σμός, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη θρησκευτικὴ κοινότητα, δὲν μπορεῖ νὰ κλείνει τὰ 
μάτια του ἀπέναντι στὰ τεράστια προβλήματα ὁλοκλήρου της ἀνθρωπότη-
τας, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι μόνον οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά, ἀλλὰ προπάντων ἠθι-
κοῦ χαρακτήρα, λόγω τῶν πολλαπλῶν ἠθικῶν διλημμάτων, τὰ ὁποῖα συνεχῶς 
ἐγείρει ἡ πολυπλοκότητα τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς κατάστασης ἀνὰ τὴν 
οἰκουμένη»64. 

Σύμφωνα ἄλλωστε μὲ τὴν Διακήρυξη τῆς Γ΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδό-
ξου Διασκέψεως τὸ 1986 ἀποδεικνύεται τὸ κοινοτικὸ ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας: 
« Ἠμεῖς οἱ Χριστιανοί, ἐπειδὴ κατανοοῦμεν τὸ νόημα τῆς σωτηρίας, αἰσθα-
νόμεθα τὸ χρέος νὰ ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν ἀνακούφισιν τῆς ἀσθενείας, τῆς 
δυστυχίας καὶ τῆς ἀγωνίας. Διότι, ἐπειδὴ βιώνομεν τὴν ἐμπειρίαν τῆς εἰρήνης 
δὲν δυνάμεθα νὰ εἴμεθα ἀδιάφοροι διὰ τὴν ἀπουσίαν της ἀπὸ τὴν σύγχρονου 
κοινωνίνα. Διότι, ἐπειδὴ εὐεργετήθημεν ἀπὸ τὴν θεία δικαιοσύνη, ἀγωνιζόμε-
θα διὰ μίαν πληρεστέραν δικαιοσύνη εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ τὴν ἐξουδετέρω-
σιν πάσης καταπιέσεως»65. 

Ἡ Πατερικὴ παράδοση ἐπισημαίνει ἄλλωστε τὸ γεγονὸς τῆς λύτρωσης 
ἀπὸ τὴν ἐξουθενωτικὴ προσδοκία τοῦ κέρδους καὶ τῆς διάλυσης τῶν ὀργα-
νωμένων οἰκονομικῶν συμφερόντων, ὥστε νὰ κερδηθεῖ ἡ οἰκονομικὴ αὐτάρ-

64. Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου πρὸς τὸν  Ἐπίσκοπο m. Schindehutte τῆς Εὐαγ-
γελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας, ὅπως δημοσιεύεται ἀπὸ τὸν Κ. ΖΟΡΜΠΑ, «Ἡ οἰκονο-
μικὴ κρίση ὡς ἀντίδοτο τῆς πνευματικῆς κρίσης», Θεολογία, 83 (2012) 102.

65. Ἐπίσκεψις, τεῦχ. 369/12-12-86.
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κεια66. Ἀπέναντι μάλιστα στὸ πρόβλημα τῆς ἀτομοκρατίας ὁ ἁγ. Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος θὰ θέσει τὶς βάσεις τῆς διαπροσωπικῆς καὶ διακοινωνικῆς 
ἀλληλεγγύης μέσω τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον: «Μὴ τοίνυν ζήτει τὸ σόν, 
ἴνα εὕρης τὸ σόν. Ὁ γὰρ ζητῶν τὸ ἐαυτοῦ, οὒχ εὑρίσκει τὸ ἐαυτοῦ. Διὸ καὶ ὁ 
Παῦλος ἔλεγε “μηδεὶς τὸ ἐαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ πλησίον ἕκαστος” τὸ 
γὰρ οἰκεῖον συμφέρον ἐν τοῦ τῷ πλησίον συμφέροντι κεῖται καὶ τῷ ἐκείνου ἐν 
τούτῳ»67. Κανεὶς δὲν θεωρεῖται ἀπόλυτος ἰδιοκτήτης τῶν ἀγαθῶν ἀλλὰ δια-
χειριστῆς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Ρωμαϊκὸ Δίκαιο ποὺ δέχεται τὴν ἀπόλυτη χρήση 
τῆς ἰδιοκτησίας (jus utendi) ἀλλὰ καὶ τὴν κατάχρηση αὐτῆς (jus abutendi). 
Καταδικάζεται ἡ ἐπιδίωξη πλουτισμοῦ μὲ κάθε μέσο ὅπως τῆς τοκογλυφίας 
καὶ τῆς αἰσχροκέρδειας68, ἐνῶ ἀποτρέπονται καταστάσεις ἐπαναστατικοῦ 
μεσσιανισμοῦ μέσω τῆς βίας, ἐφόσον προτάσσεται ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλευθερία 
τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς θεσμικῆς συγκρότησης τῆς κοινωνίας: 
«Εἰπὲ δὲ μοί, ἡ ἀγάπη τὴν κοινοκτημοσύνην ἔτεκεν ἢ ἡ κοινοκτημοσύνη τὴν 
ἀγάπην.  Ἐμοὶ δοκεῖ ἡ ἀγάπη τὴν ἀκτημοσύνην»69. 

Οἱ σημαντικὲς αὐτὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἐποχή τους, ἔγιναν ἡ πράξη τῆς 
Βυζαντινῆς πολιτικῆς θεωρίας καὶ πολιτείας, ὥστε νὰ οἰκοδομηθεῖ τὸ μονα-
δικὸ σὲ ὀργάνωση καὶ ἐπιτυχία Βυζαντινὸ Κράτος-Πρόνοιας70. Σὲ ἀγαστὴ 
σύμπνοια καὶ συνεργασία οἱ κανόνες τῆς  Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ οἱ νόμοι τῆς 
Βυζαντινῆς Πολιτείας καθιστοῦσαν τὸν ἐπίσκοπο ὑπεύθυνο γιὰ τὴ λειτουρ-
γία τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων στὴν περιφέρειά του71. 

66. ΓΡ. ΝΥΣΣΗΣ, Κατὰ τοκιζόντων, PG 46, 445. Εὐρύτερες ἀναλύσεις βλ. Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, 
Κοινωνιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 303 ἑξ.

67. ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Κορινθίους, PG 61, 280.
68. ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ματθαῖον, PG 58, 556-558.
69. ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὰς Πράξεις, PG 60, 94 ἑξ.
70. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ,  Ἑλληνικὴ Εὐποιΐα καὶ ἑλληνοχριστιανικὴ Φιλανθρωπία, ἐκδ. Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 2008. Γιὰ τὶς σχέσεις Ὀρθοδοξίας καὶ Οἰκονομίας βλ. ἐπίσης ΑΛ. ΠΑΠΑΔΕ
ΡΟΥ, «Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκονομία. Διάλογος μὲ τὸν Alfred muller Armack», στὸ Γ. Μα-
ντζαρίδου (ἐπιμ.), Θέματα Κοινωνιολογίας τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονί-
κη 1975, σσ. 86-165.

71. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Πολιτικὴ Οἰκονομία καὶ Τρεῖς Ἱεράρχες», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα 
Θεολογικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας 10 (2005) 193, ὅπου 
καὶ οἱ πηγές.
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Ἀποτελεῖ κοινὸ τόπο σχεδόν, στὴ Βυζαντολογικὴ ἔρευνα ὅτι στὸ Βυζάντιο 
ὑπῆρχαν συχνὰ Αὐτοκρατορικὰ Διατάγματα τὰ ὁποῖα ἀπέτρεπαν τὴν δημι-
ουργία μονοπωλιακῶν καὶ ὀλιγοπωλιακῶν καταστάσεων στὴν οἰκονομικὴ 
ζωή72. Πρὸς τὴν κατεύθυνση ἐνδυνάμωσης τοῦ Κράτους-Πρόνοιας ὑπῆρχαν 
ἐπίσης οἱ θεσμοὶ τῶν «Χαριστικίων» τῆς παραχωρήσεως δηλαδὴ τῶν μονα-
στηριακῶν γαιῶν στὴ διοίκηση καὶ στὴ διαχείριση ἐξεχόντων λαϊκῶν, τῆς 
«Πρόνοιας» τῆς παραχωρήσεως ἀπὸ τὸ Κράτος σὲ πλούσιους ἰδιῶτες, μὲ δι-
καίωμα ἀνακλήσεως, τῆς διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως ὁλόκληρων περιοχῶν 
καὶ τῶν ἀναλογούντων σ’ αὐτὲς φόρων, καὶ τῆς «προτιμήσεως», τῆς δυνατό-
τητας ποὺ εἶχαν τὰ μέλη τῆς χωρικῆς κοινότητας καὶ ἰδιαιτέρως οἱ γείτονες 
τοῦ πωλητῆ ἑνὸς κομματιοῦ γῆς νὰ τὸ ἀγοράσουν πρῶτοι, ὥστε νὰ μὴν συ-
γκεντρώνεται ὑπερβολικὴ δύναμη στὰ χέρια λίγων δυνατῶν. 

4.  Συμπερασματικὲς προτάσεις

Μὲ βάση αὐτὰ τὰ δεδομένα ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ὑπάρχουν πλού-
σια θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ παραδείγματα ποὺ καταθέτουν τὸν λόγο 
τους καὶ τὸ συμβολικό τους κόσμο. Ὅπως μάλιστα ὁμολογεῖ ἡ Grace Davie 
ἡ θρησκεία ἐξακολουθεῖ καὶ σήμερα νὰ προσφέρει στοὺς πιστοὺς καίριες 

72. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Οἱ Ζηλωταὶ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἡ λαϊκή τους βάση», Βυζαντινὰ 
18 (1995-1996), 277. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Κοινότητα. Συμβολὴ στὴν Κοινωνιολογικὴ διερεύνηση 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 119 ἑξ. Βλ. ἐπίσης ἐνδεικτικὰ τὴ 
Νεαρά του Ρωμανοῦ Ά  Λεκαπηνοῦ (920-944) στὸ Ι καὶ Π. Ζέπου, JUS GRAeCoRomANUm, 
Ἀθήνα τ. Ά , σ. 213. Ἐντυπωσιακό το τρίτομο συλλογικὸ ἔργο (ἐπιμ. Α. Λάϊου) μὲ τίτλο 
Οἰκονομικὴ Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου, ἐκδ. ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 2006. 

 Τὴν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας στὴν Ἑλλάδα διατηρεῖται τὸ κοινοτικὸ φαι-
νόμενο τοῦ Βυζαντίου καὶ ἡ παραγωγική, οἰκονομικὴ καὶ ἐμπορικὴ ἐπέκταση τῆς κοι-
νότητας, χωρὶς νὰ λείπει βέβαια καὶ ἡ δράση τῶν μεγαλεμπόρων καὶ εὐεργετῶν τοῦ 
ὑπόδουλου Γένους. Χαρακτηριστικὴ περίπτωση κοινωνικῆς-κοινοτικῆς οἰκονομίας ποὺ 
ἔκανε παραγωγικὴ ἐπένδυση τῶν κερδῶν καὶ ὄχι καταναλωτικὴ χρήση, ὑπῆρξε ἡ Συ-
ντεχνία τῶν Ἀμπελακίων, τοῦ πρώτου –κατὰ πολλοὺς– πετυχημένου Συνεταιρισμοῦ. Γιὰ 
τὰ κοινωνικὰ χαρακτηριστικά της παραγωγικῆς, ἐμπορικῆς καὶ ἐξαγωγικῆς ἐπέκτασης 
τῆς οἰκονομικῆς κοινότητας τῶν Ἀμπελακίων, βλ. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Κοινωνιολογικὴ 
θεώρηση τῆς Συντεχνίας τῶν Ἀμπελακίων Θεσσαλίας 1780-1811», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
82 (1999) 509-527. ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δομὲς καὶ θεσμοὶ στὴν Τουρκοκρατία. Τὰ Ἀμπε-
λάκια καὶ ὁ κοινωνικοοικονομικὸς μετασχηματισμὸς τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, ἐκδ. Κάλβος, 
Ἀθήνα 1988.
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ἐπεξηγήσεις καὶ σημασίες, τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ βροῦν τὸ νόημα 
τῆς ζωῆς, ἰδιαίτερα σὲ περιόδους οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσης. Ὅπως 
γράφει, «ἀπὸ ἐδῶ προκύπτει καὶ ἡ ἰδέα τῆς θρησκείας ὡς ἑνὸς εἴδους  Ἱεροῦ 
θόλου ποὺ προστατεύει τὸ ἄτομο καθὼς καὶ τὴν κοινωνία ἀπὸ τὶς ἀπόλυτα 
καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις μιᾶς φαινομενικὰ χαοτικῆς καὶ ἄσκοπης ὕπαρ-
ξης»73. Ἡ ἴδια δέχεται ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ ἐκμοντερνισμοῦ δὲν πρόκειται νὰ 
ὁδηγήσουν σὲ μιὰ ὁμογενοποιημένη παγκόσμια κουλτούρα καὶ τοῦτο γιατί 
ὑπάρχουν πολλὲς πολιτιστικὲς παραδόσεις καὶ κληρονομιὲς μὲ διαφορετικὲς 
διδασκαλίες καὶ ἀναφορές74. 

Ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ὁ  Ἰσραηλινὸς Κοινωνιολόγος Shmuel eisenstadt 
θὰ κάνει λόγο γιὰ τὴν «πολλαπλὴ νεωτερικότητα». Πρόκειται γιὰ τὴν συ-
νεχῆ συγκρότηση καὶ ἀνασυγκρότηση πολλαπλῶν πολιτισμικῶν προγραμ-
μάτων ποὺ ἀναπτύσσονται στὸν νεωτερικὸ κόσμο. Ἑπομένως συνεχίζεται τὸ 
γεγονὸς νὰ ὑπάρχει «θέση γιὰ τὴ θρησκεία καὶ γιὰ τὰ θρησκευτικὰ κινήματα 
στὶς ἐκτυλισσόμενες ἑρμηνεῖες τῆς νεωτερικότητας. Οἱ μορφὲς τῆς θρησκεί-
ας, ἐπιπλέον, μπορεῖ νὰ εἶναι τόσο ποικίλες ὅσο καὶ οἱ μορφὲς τῆς νεωτε-
ρικότητας»75. Ἡ νεωτερικότητα μὲ ἄλλα λόγια βρίσκεται σὲ μιὰ συνεχῆ καὶ 
ἀτελεύτητη διαλεκτικὴ ζύμωση καὶ δοκιμασία διότι προεκτείνεται στὸ μέλ-
λον μαζὶ μὲ τὶς διαφορετικὲς θρησκευτικὲς καὶ πολιτισμικὲς παραδόσεις76, οἱ 
ὁποῖες ἔχουν νὰ ποῦν πολλὰ στὸ σημερινὸ κόσμο τῆς σύγκρουσης, τῆς κρί-
σης καὶ τῆς ἀβεβαιότητας. 

Ὁ J. Habermas ἂν καὶ ἀγνωστικιστής, θὰ κάνει λόγο ὡστόσο καὶ αὐτὸς μὲ 
τὴ σειρά του γιὰ μιὰ «μεταεκκοσμικευμένη κοινωνία», ἐφόσον «ἡ θρησκεία 
συνεχίζει νὰ διεκδικεῖ μιὰ θέση σὲ ἕνα ὁλοένα καὶ ἐντονότερα ἐκκοσμικευμέ-
νο περιβάλλον καὶ ὅτι ἡ κοινωνία πρὸς τὸ παρὸν ὑπολογίζει στὴ διατήρηση 

73. GR. DAVIe, Κοινωνιολογία τῆς θρησκείας, ἐκδ. Κριτική, Ἀθήνα 2010, σ. 66. 
74. Ὅπ.π., σ. 172. 
75. Ὅπ.π., σ. 175. Περισσότερα βλ. S. eISeNSTADT, Οἱ μεγάλες ἐπαναστάσεις καὶ οἱ πολιτισμοὶ 

τῆς Νεωτερικότητας, ἐκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2011. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ἡ πολιτισμικὴ 
διάσταση τῆς νεωτερικότητας», στὸ συλλογικὸ τόμο, Οἱ Πολιτισμοί, (ἐπιμ. Μ. Μαρα-
γκουδάκη), ἔκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 95-122.

76. Ὁ eisenstadt θὰ πεῖ ὅτι οἱ διαδικασίες τῆς παγκοσμιοποίσης δὲν συνεπάγονται οὔτε τὸ 
τέλος τῆς ἱστορίας, οὔτε τὸ «τέλος τῶν πολιτισμῶν». S. eISeNSTADT, «Ἡ πολιτισμικὴ διά-
σταση τῆς νεωτερικότητας», ὅπ.π., σ. 119.
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τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων»77. Αὐτὸ κατὰ τὸν Habermas συμβαίνει διότι 
ἡ οἰκονομία τῆς Ἀγορᾶς καὶ ἡ διοικητικὴ ἐξουσία ἐκτοπίζουν συνεχῶς ἀπὸ 
τὴν ζωὴ τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη. Εἶναι μάλιστα ἰδιαιτέρας σημασίας ἡ ἐπι-
σήμανσή του ὅτι οἱ μὴ πιστοὶ «ὀφείλουν νὰ μὴν ἀρνοῦνται κατ’ ἀρχὴν τὴν ἐν 
δυνάμει ἀλήθεια τῶν θρησκευτικῶν κοσμοειδώλων καὶ νὰ μὴν ἀμφισβητοῦν 
τὸ δικαίωμα τῶν πιστῶν συμπολιτῶν τους νὰ συμβάλλουν στὶς δημόσιες συ-
ζητήσεις, χρησιμοποιώντας τὴ γλώσσα τῆς θρησκείας»78. 

Εἶναι λοιπὸν ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἀρθρώσεως ἑνὸς οὐσιαστικοῦ χριστια-
νικοῦ θεολογικοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς ἀναζητήσεις τῆς 
σύγχρονης φιλοσοφικῆς καὶ κοινωνικῆς θεωρίας, θὰ ἀπαντᾶ στὶς ἀγωνιώδεις 
ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ διάλογος αὐτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας 
μὲ τὴν νεωτερικότητα μακριὰ ἀπὸ Φονταμενταλιστικὲς ἀκρότητες, λογικὲς 
ὁμολογιακοῦ παροξυσμοῦ καὶ θρησκευτικῆς τυποποίησης, καταφάσκει τὸ 
ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ τὶς κοινότητες προσώπων, διδάσκοντας ταυτόχρο-
να τὸν μετοχικὸ τρόπο τοῦ βίου, ὅπου ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀλήθεια ὡς σχέση 
οἰκοδομεῖ, ἑνώνει, κοινωνικοποιεῖ, διαλέγεται καὶ διακονεῖ τὸν συνάνθρωπο. 

77. Ὁ J. HABeRmAS  J. RATzINGeR (νῦν πάπας Βενέδικτος ΙϚ΄),  Ἡ διαλεκτική της ἐκκοσμί-
κευσης. Λόγος καὶ θρησκεία, ἐκδ. Ἑστία, Ἀθήνα 2010, σ. 39.

78. Ὅπ.π., σ. 43. Ὁ ἴδιος θὰ πεῖ σὲ ἄλλο σημεῖο ὅτι εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἴδιου του 
Συνταγματικοῦ Κράτους νὰ προστατεύει τὶς πολιτισμικὲς πηγὲς ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν 
κανονιστικὴ συνείδηση καὶ τὴν ἀλληλεγγύη τῶν πολιτῶν. Θὰ κάνει μάλιστα λόγο γιὰ 
μιὰ «μετὰ-ἐκκοσμικευμένη κοινωνία» ποὺ φέρνει σὲ συνάντηση θρησκεία καὶ κοινωνία 
μὲ ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ διάκριση. ὅπ.π., σ. 39. 

 Γιὰ τὸν Μ. Μπέγζο «τὸ ἐπιτακτικὸ αἴτημα τοῦ καιροῦ μας δὲν εἶναι οὔτε ἡ συμβίωση χρι-
στιανισμοῦ καὶ πολιτισμοῦ κατὰ τὸ μεσαιωνικὸ πρότυπο, ὅπως θὰ ἤθελαν μερικοὶ ρομα-
ντικοὶ ἀναχρονιστές, οὔτε ὅμως τὸ ὁριστικὸ διαζύγιο θρησκείας καὶ ἱστορίας, σύμφωνα 
μὲ τὸ μοντέλο τοῦ διαφωτισμοῦ, ὅπως ἐπιθυμοῦν κάποιοι κυνικοὶ ρεαλιστές. Μιὰ «τρίτη 
λύση εἶναι ἡ οὐσιαστική, αὐθεντικὴ καὶ γνήσια συνύπαρξη, ἐντελῶς διαφορετικὴ καὶ ρι-
ζικὰ ἀντίθετη πρὸς τὴ μεσαιωνικὴ ἐκδοχή της ... Ὁ Χριστιανισμὸς ζεῖ γιὰ τὸν πολιτισμό, 
καὶ ὁ πολιτισμὸς ζεῖ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό». Μ. ΜΠΕΓΖΟΥ, Εὐρωπαϊκὴ Φιλοσοφία τῆς 
θρησκείας, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2007, σ. 310. Ὁ  Ἰ. Πέτρου θεωρεῖ ὅτι πρέπει νὰ ἐπέλθει 
χωρισμὸς τῶν Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὸ Κράτος, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὸν δημόσιο χῶρο. «Αὐτὸ ση-
μαίνει ὅτι εἶναι ἐλεύθερες νὰ δροῦν στὸν κοινωνικὸ χῶρο, δὲν μποροῦν ὅμως νὰ ἔχουν 
ἐξουσία κρατικοῦ χαρακτήρα καὶ νὰ ἐπιβάλλονται μέσω αὐτῆς στοὺς πολίτες ... στὴν 
κοινωνία». Ι. ΠΕΤΡΟΥ, Θρησκεία καὶ Κοινωνία, ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 224. Κατὰ τὴν γνώμη του «ἡ ἀνάμειξη θρησκευτικοῦ λόγου στὴν πολιτικὴ ὁδηγεῖ σὲ 
ἀλλοίωση τῆς δημοκρατίας», ὅπ.π., σ. 227.
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Μακριὰ ἀπὸ κάθε λογικὴ χρηστικῆς σκοπιμότητας, ἐξουσιαστικῆς ἐπι-
βολῆς καὶ ἰδεολογικοποίησης τῆς πίστης, ἡ Χριστιανικὴ κοινωνικὴ διδασκα-
λία ὀφείλει νὰ καταθέτει τὸν λόγο της γιὰ τὰ κοινωνικὸ-οἰκονομικὰ προβλή-
ματα. Ὁ λόγος αὐτὸς καθίσταται λειτουργικὸς μόνο ὅταν ἐντάσσεται στὴ 
διαλεκτικὴ κατάφασης καὶ ἄρνησης τοῦ κόσμου στὰ πλαίσια τοῦ Μυστηρί-
ου τοῦ Σεσαρκωμένου Λόγου καὶ Θεοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ ἄρνηση τῆς 
ἄσαρκης πνευματικότητας ἀφίσταται ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, (οἱ 
προϋποθέσεις τοῦ ὁποίου ἀρνοῦνται μὲ προγονόπληκτη καὶ στείρα λογικὴ τὴ 
σύγχρονη πολιτιστικὴ πραγματικότητα) καὶ τοῦ Νεστοριανισμοῦ (ὁ ὁποῖος 
θεοποιεῖ μὲ πνεῦμα ἐκκοσμίκευσης τὰ σύγχρονα ἐπιτεύγματα τοῦ Τεχνοκρα-
τικοῦ Πολιτισμοῦ). Πρόκειται γιὰ τὸ Χριστιανικὸ ἦθος ποὺ ὑπερβαίνει τὴν 
λογική των κλειστῶν συστημάτων καὶ ἀνοίγεται λειτουργικὰ καὶ εὐχαριστια-
κὰ στὸν κόσμο καὶ τὴν Οἰκουμενικότητα. 
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Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΟικΟγένέια, ΠΟλυΠΟλιτισμικΟτητα  
και μέταμΟντέρνισμΟσ

1.  Εἰσαγωγὴ

Ζοῦ με στὸν κό σμο τῶν ρα γδαί ων ἀλ λα γῶν. Στὸ ἐ πί πε δο τῆς κοι νω νι κο πο
λι τι κῆς θε ω ρί ας ἀλ λὰ καὶ τῆς θε σμι κῆς συγ κρο τη μέ νης πρα γμα τι κό τη

τας ἀ να πτύσ σον ται δυ νά μεις ἀν τι πα ρα δο σι α κό τη τας, ἀ το μι κό τη τας καὶ ρι ζο
σπα στι κό τη τας. Ἡ παγ κο σμι ο ποί η ση ἐ πε δί ω ξε καὶ ἐ πι δι ώ κει τὴν ὁ μο γε νο ποί
η ση, προ κά λε σε ὅ μως ἀν τίρ ρο πες δυ νά μεις ἐ θνο κεν τρι κοῦ καὶ θρη σκευ τι κοῦ 
ζη λω τι σμοῦ, οἱ ὁ ποῖ ες συγ κρού ον ται μὲ τὴ δια ρκῶς ἀμ φι σβη τού με νη πο λυ πο
λι τι σμι κό τη τα καὶ τὴ χει ρα φε τη μέ νη «πο λυ αρ χί α ἀ ξι ῶν» τῆς με τα νε ω τε ρι κό
τη τας καὶ τοῦ με τα μον τερ νι σμοῦ.

Ὁ με τα μον τερ νι σμὸς ἀρ νεῖ ται τὶς λε γό με νες «με γά λες ἀ φη γή σεις»1. Ἀρ

 1. ΖΑΝ-ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΛΥΟΤΑΡ, Ἡ μεταμοντέρνα κατάσταση, ἐκδ. Γνώση, Ἀθήνα 1993, σ. 56. 
Θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι τὸ ρεῦμα αὐτὸ σκέψης υἱοθετεῖ τὶς σημαντικότερες μεταβολὲς 
ποὺ σημειώνονται στὰ οἰκογενειακὰ σχήματα ἀνὰ τὸν κόσμο. Αὐτὰ εἶναι:

 1. Ἡ ἐπίδραση τῶν ἐκτεταμένων οἰκογενειῶν καὶ τῶν ἄλλων συγγενικῶν ὁμάδων μειώ
νεται. 

 2. Ὑπάρχει μία γενικὴ τάση πρὸς ἐλεύθερη ἐπιλογὴ συζύγων. 
 3. Τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν ἀναγνωρίζονται εὐρύτερα, τόσο ὅσο ἀφορᾶ τὸν γάμο 

ὅσο καὶ τὶς οἰκογενειακὲς ἀποφάσεις. 
 4. Οἱ γάμοι μεταξὺ συγγενῶν γίνονται ὅλο καὶ πιὸ σπάνιοι. Ὑψηλότερα ἐπίπεδα σε ξου α

λικῆς ἐλευθερίας ἀναπτύσσονται σὲ κοινωνίες ποὺ ἦταν πολὺ περιοριστικές. 
 5. Ὑπάρχει μία γενικὴ τάση ἐπέκτασης τῶν δικαιωμάτων τοῦ παιδιοῦ. A. Giddens, Κοι

νωνιολογία, μτφρ. Δημ. Τσαούση, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2002, σ. 213.
 Ὅ πως ἐ πί σης ἔ χει ἀλλοῦ το νι σθεῖ: «Οἱ ἠ θι κὲς ἀ ξί ες καὶ συμ πε ρι φο ρὲς στὴν οἰ κο γέ νεια 

δὲν εἶ ναι λοι πὸν δε δο μέ νες, ἀλ λὰ ἀ κο λου θοῦν τὴν ἀλ λα γὴ ἢ με ταλ λα γὴ τῶν κοι νω νι κῶν 
ἀ ξι ῶν καὶ τῶν συν θη κῶν ζω ῆς». ΑΠ. ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΐ ΔΗ, Κοι νω νι κὴ Ἠ θι κή, ἐκδ. Γρη γό ρη, Ἀ θή να 



320 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

νεῖ ται δη λα δὴ τὶς «αὐ θεν τί ες» τῆς ἱ στο ρι κῆς καὶ θρη σκευ τι κῆς πα ρά δο σης 
τοῦ πα ρελ θόν τος δι ό τι προ κα θο ρί ζουν ἀρ χὲς καὶ θε σμι κὰ πλαί σια ἐν τὸς τῶν 
ὁ ποί ων τὸ ἀν θρώ πι νο ὑ πο κεί με νο πε ρι ο ρί ζει τὴν ἐ λευ θε ρί α του, ἐ φό σον αὐ τὴ 
ἐ κλαμ βά νε ται ὡς κα θῆ κον πρω τί στως καὶ ἔ πει τα ὡς δι καί ω μα. 

Ἡ με τα νε ω τε ρι κὴ «κοι νω νί α τοῦ ρί σκου» ὅ μως ἐ κλαμ βά νει τὴν ἐ λευ θε ρί α 
ἀν τί στρο φα. Ὡς δι καί ω μα κυ ρί ως πα ρὰ ὡς κα θῆ κον, ὅ που κα ταρ ρί πτον ται 
στε ρε ό τυ πα ἠ θι κὰ καὶ πρό τυ πα πο λι τι σμι κά. Ἡ συν τε λού με νη ἀ πο νο μι μο ποί-
η ση ὁ δη γεῖ στὸν λε γό με νο «ἀ να στο χα σμὸ» σύμ φω να μὲ τὸν ὁ ποῖ ο τὸ ἄ το μο 
θέ τει τὴν πο λι τι στι κή του ταυ τό τη τα ὑ πὸ κρι τι κὴ αἵ ρε ση ἀρ νού με νο νὰ ἐν σω-
μα τω θεῖ σὲ πα λαι ὰ θε σμι κὰ πλαί σια καὶ συ ναι νε τι κὰ πα ρελ θον τι κὰ πρό τυ πα 
κοι νω νι κο ποι η μέ νης συμ πε ρι φο ρᾶς. Ὁ «προ σω πι κὸς ναρ κισ σι σμὸς» λαμ βά νει 
τὴ θέ ση τοῦ «συλ λο γι κοῦ ἰ δε ώ δους», ἐ φό σον δὲν ἐ πι δι ώ κε ται ἕ νας θε όσ δο τος 
σκο πὸς ζω ῆς, ἀλ λὰ ὁ σκο πὸς αὐ τὸς ἔ χει ἀ φε θεῖ στὴ δι ά κρι ση τοῦ κα θε νὸς καὶ 
στὴν ἀ πο λυ τό τη τα τοῦ ἀ το μι κοῦ του «ἐ γώ»2. Τὸ ἄ το μο τί θε ται πά νω ἀ πὸ τοὺς 
θε σμοὺς καὶ τὴν κοι νω νί α, ἀ κρι βῶς δι ό τι ἀρ νεῖ ται τὴν ὕ παρ ξη κα νό νων μὲ κα-
θο λι κὴ ἰ σχύ. 

Οἱ ἔν νοι ες τῆς κοι νω νι κῆς συ νο χῆς καὶ τῶν κοι νω νι κῶν δε σμῶν δὲν εἶ ναι 
ἀ πο τέ λε σμα θρη σκευ τι κῆς ἢ ἠ θι κῆς δι α παι δα γώ γη σης, ἀλ λὰ συ να σπι σμοῦ 

2009, σ. 103. Γί νε ται ὡς ἐκ τού του λό γος γιὰ κρί ση στὴν οἰ κο γέ νεια, ἀ φοῦ ἐγ κα τα λεί-
πε ται ὁ πα ρα δο σια κὸς τρό πος ζω ῆς. Συγ κε κρι μέ να: «στὸν κοι νω νι κὸ ἀ το μι κι σμὸ ἀν τι-
στοι χεῖ ἡ ἄρ νη ση σύ να ψης γά μου, στὸ σύγ χρο νο εὐ δαι μο νι στι κὸ τρό πο ζω ῆς ἀν τι στοι χεῖ 
ἡ ἀρ γο πο ρη μέ νη ἀ πό φα ση γιὰ τὸ γά μο καὶ τὰ μει ού με να πο σο στὰ τε κνο γο νί ας, στὴν 
ἀ νεύ θυ νη κοι νω νι κὴ σχέ ση καὶ ἀ να φο ρὰ ἀ να λο γοῦν οἱ αὐ ξα νό με νες ἐ λεύ θε ρες συμ βι ώ-
σεις, στὴν αὐ ξη μέ νη κοι νω νι κὴ δι ά σπα ση ἀν τι στοι χεῖ ὁ αὐ ξη μέ νος ἀ ριθ μὸς δι α ζυ γί ων καὶ 
μο νο γο νε ϊ κῶν κοι νω νι ῶν, στὴν πο λυ πο λι τι σμι κὴ κοι νω νι κὴ ζω ὴ ἀν τι στοι χεῖ ὁ αὐ ξα νό με-
νος ἀ ριθ μὸς ἑ τε ρο θα λῶν ἀ δελ φῶν καὶ μει κτῶν γά μων, στὴν κα τα να λω τι κὴ κοι νω νί α ... 
ὁ ἐ ξα ναγ κα σμὸς ἐ ξό δου στὸ χῶ ρο τῆς ἐρ γα σί ας ὄ χι μό νο τῆς γυ ναῖ κας ... ἀλ λὰ καὶ τῶν 
λοι πῶν με λῶν τῆς οἰ κο γέ νειας», ὅπ.π., σσ. 103, 104. Βλ. ἐ πί σης τὸν συλ λο γι κὸ τό μο: Οἰ-
κο γέ νεια σὲ κρί ση, ἐκδ. Ἀ κρί τας, Ἀ θή να 2009.

  2. Ὁ Λυοτὰρ θὰ ὑποστηρίξει ὅτι ὁ «καθένας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸν ἑαυτό του. Καὶ ὅλοι 
γνωρίζουν πόσο λίγος εἶναι τοῦτος ὁ ἑαυτός», ὅπ.π., σ. 55. Περισσότερα γιὰ αὐτὸ τὸ 
ρεῦμα σκέψης βλ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ κοινότητα. Συμβολὴ στὴν κοινωνιολογικὴ διερεύνη-
ση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 147-206. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ἀνεξιθρη-
σκεία. Κοινωνικὴ θεώρηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸν εὐρωπαϊκὸ καὶ νεο ελληνικὸ 
δια φω τισμό. Τὸ παράδειγμα τῶν John Loche καὶ Εὐγένιου Βούλγαρη, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ-
σαλονίκη 2008. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἡ ἐ πιστροφὴ τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου ὡς ἀναζή-
τηση νοήματος ζωῆς. Ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν τι μητικὸ τόμο Κατηχητικὴ Διακονία πρὸς τιμὴν τοῦ 
καθηγητῆ κ. Φράγκου, Θεσσαλονίκη 2003.
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ἀ το μι κῶν συμ φε ρόν των καὶ ἑ τε ρο γο νί ας στό χων καὶ σκο πῶν. Μὲ τὶς προ ϋ πο-
θέ σεις αὐ τὲς μά λι στα ὁ με τα μον τερ νι σμὸς στρέ φε ται ἀ πο φα σι στι κὰ ὄ χι στὶς 
ἀν θρω πι στι κὲς προ ϋ πο θέ σεις ἀλ λὰ στὶς τε χνο κρα τι κὲς ἐ ξει δι κεύ σεις καὶ στὶς 
ἐμ πο ρευ μα τι κὲς δε σμεύ σεις. Ἡ γνώ ση κα θί στα ται τώ ρα «ἐμ πο ρεύ σι μο ὑ λι κό», 
ἐ φό σον τὰ πα νε πι στή μια κα λοῦν ται νὰ δη μι ουρ γοῦν ἐ παγ γελ μα τι κὲς-τε χνο-
κρα τι κὲς ἁρ μο δι ό τη τες καὶ ὄ χι ἰ δε ώ δη, ὥ στε νὰ ἐ πι τευ χθεῖ ἡ ἀ πο δο τι κό τη τα 
καὶ ὁ πλου τι σμὸς κα τὰ τὰ πρό τυ πα τοῦ ὠ φε λι σμοῦ. Καὶ ἐ δῶ ἀ κρι βῶς κρύ βε-
ται ἡ με γά λη ἀν τί φα ση. Ἀ πὸ τὴ μιὰ πλευ ρὰ ἡ κοι νω νι κὴ θε ω ρί α τοῦ με τα-
μον τερ νι σμοῦ κλο νί ζει τὴν ὑ περ δύ να μη τοῦ ὀρ θοῦ λό γου, ἐ νῶ ἀ πὸ τὴν ἄλ λη 
στη ρί ζει τὴ γνώ ση ποὺ στρέ φε ται πρὸς τὴν ἀ πο δο τι κό τη τα ἢ τὸν ὠ φε λι σμό. 

«Ἡ κοι νω νί α τῆς δι α κιν δύ νευ σης»3, φρο νεῖ ὅ τι δὲν ἔ χου με τώ ρα μί α γνώ ση, 
ἀλ λὰ πολ λὲς γνώ σεις. Δὲν ἔ χου με μιὰ ἐ πι κρα τοῦ σα θρη σκεί α, ἀλ λὰ πολ λές. 
Στὰ πλαί σια τοῦ «δογ μα τι κοῦ πλου ρα λι σμοῦ» καὶ τῆς ἀρ χῆς τῆς «ἐ ξα το μί κευ-
σης», κα ταρ γεῖ ται ἡ ἔν νοι α τῆς μιᾶς «ἀ λή θειας» τοῦ «ἀ πο κε κα λυμ μέ νου θεί-
ου λό γου» καὶ ἐ πι κρα τεῖ τὸ πνεῦ μα τοῦ «συγ κρη τι σμοῦ» καὶ τοῦ σχε τι κι σμοῦ.  
Ἐ ὰν ὑ πάρ χει κά τι τὸ ἀν τι κει με νι κὸ καὶ αὐ θεν τι κό, αὐ τὸ εἶ ναι ὁ σχε τι κι σμὸς 
τῆς «προ σω πι κῆς θρη σκευ τι κό τη τας», ἡ ὁ ποί α δὲν γνω ρί ζει αὐ θεν τί ες βι βλι-
κὲς ἢ ἐκ κλη σι α στι κές. Ἀρ νεῖ ται τὴν «θρη σκευ τι κὴ δι α με σο λά βη ση» τῶν ἱ ε ρέ ων 
καὶ τὴν ἱ ε ρο κα νο νι κὴ κα θι δρυ μα τι κὴ ἐκ κλη σι α στι κό τη τα. Ἡ προ τε σταν τί ζου-
σα αὐ τὴ ἀν τί λη ψη δέ χε ται ὡς αὐ θεν τι κὴ τὴ λε γό με νη «δι α βαί νου σα λο γι κή»4, 
ποὺ συν δέ ει δι α φο ρε τι κοὺς τρό πους σκέ ψης. Ἡ λο γι κὴ αὐ τὴ κα τα φά σκει τὸν 
πλου ρα λι σμὸ καὶ τὴν πο λυ πο λι τι σμι κό τη τα, δὲν ἔ χει τε λο λο γι κὸ χα ρα κτῆ ρα, 
ἀ πο δυ να μώ νει τὸν ὀρ θὸ λό γο καὶ ἀρ νεῖ ται τό σο τὴν «πα ρα δο σια κὴ πο λι τι-
σμι κό τη τα», δι ό τι ἰ σο δυ να μεῖ μὲ «μο νο πο λι τι σμι κό τη τα», ὅ σο καὶ τὴν «δι α πο-
λι τι σμι κό τη τα», δι ό τι συ ν ε πά γε ται πολ λὲς «ἀ λή θει ες» ποὺ συγ κρού ον ται ἢ 
ἀλ λι ῶς, πολ λὲς «αὐ θεν τι κὲς» πα ρα δό σεις ποὺ δι εκ δι κοῦν ἔ στω καὶ δι α λο γι-
κὰ τὴν πο λι τι στι κὴ ἀ νω τε ρό τη τα. Ἡ με τα νε ω τε ρι κὴ λο γι κὴ δέ χε ται μό νο τὴν 

  3. Ὁ ὅρος ἀπὸ τὸν ANTHoNy GIDDeNS, Οἱ συνέπειες τῆς νεωτερικότητας, ἐκδ. Κριτική, 
Ἀθήνα 2001, σ. 206.

  4. Ὁ ὅρος ἀπὸ τὸν WolFANG WelSCH, Unsere postmoderne Moderne, Berlin 1997, σ. 296. 
Ἡ «Διαβαίνουσα Λογική» εἶναι πιὸ προωθημένη, ἀφοῦ δὲν ἀρκεῖται στὸ διαλεκτικὸ χα-
ρα κτῆρα διαφορετικῶν πολιτισμῶν, ἀλλὰ καλλιεργεῖ καὶ τὴ δημιουργία ὑβριδικῶν πο-
λιτιστικῶν καταστάσεων.
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«δι α βαί νου σα πλου ρα λι στι κὴ πο λυ πο λι τι σμι κό τη τα», ἀ κρι βῶς για τὶ κα μί α πα-
ρά δο ση δὲν μπο ρεῖ νὰ ἰ σχυ ρι στεῖ ὅ τι ἔ χει τὴν «ἀ λή θεια» καὶ δι ό τι, σύμφωνα 
μὲ τὴν λο γικὴ αὐτὴ ὅ λες οἱ πα ρα δό σεις, θρη σκευ τι κὲς καὶ μή, ἔ χουν σπέρ μα τα 
ἀ λη θεί ας, ἐ σω τε ρι κὰ δά νεια καὶ πνεῦ μα μα θη τεί ας ἢ ἀλ λη λο α πο δο χῆς. 

Μὲ βά ση τὰ δε δο μέ να αὐ τὰ δὲν εἶ ναι κα θό λου πα ρά ξε νο τὸ γε γο νός, ὅ τι 
ὁ δη γη θή κα με στὴ σύγ χρο νη κα τά στα ση τῶν πα ρα θρη σκευ τι κῶν κι νη μά των, 
αἱ ρέ σε ων-σε κτῶν ἢ τῶν κα τα στρο φι κῶν λα τρει ῶν τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς», οἱ ὁ ποῖ-
ες δι δά σκουν ἀ κρι βῶς ὅ τι δὲν ὑ πάρ χει «κα λὸ ἢ κα κό», «ἠ θι κὴ ἀ ξί α ἢ ἀ πα ξί α», 
ἐ φό σον Χρι στός, Βού δας, Μω ά μεθ ἢ Μὰρξ ἦ ταν ἁ πλῶς ἱ στο ρι κὲς προ σω πι-
κό τη τες μὲ τὸ ἴ διο κῦ ρος καὶ σπου δαι ό τη τα. Ὡς ἐκ τού του Κο ρά νιο καὶ Ἁ γί α 
Γρα φή, Οὐ πα νι σά δες ἢ Ταλ μούδ, ἔ χουν τὴν ἴ δια θρη σκευ τι κὴ καὶ πο λι τι στι κὴ 
ση μα σί α, ἀ κρι βῶς ὅ πως ὁ Χρι στὸς ἔ χει τὴν ἴ δια ἀ ξί α μὲ ἕ να μέν τιουμ, ἢ μὲ ἕ να 
Σα μά να στὴν Ἀ φρι κή, ἀ φοῦ ὅ λοι ὑ πο τάσ σον ται στὴν ἀ πρό σω πη κο σμι κὴ καὶ 
συμ παν τι κὴ πραγ μα τι κό τη τα τῆς Μπραχ μα νι κῆς ὑ περ συ νει δη τό τη τας. 

Τὰ πα ρα πά νω ἰ σο δυ να μοῦν μὲ «ἀ πο δό μη ση καὶ ἀλ λοί ω ση» τῆς προ σω πι-
κό τη τας τοῦ ἀν θρώ που, ἐ φό σον σύμ φω να μὲ τὸν με τα μον τερ νι σμὸ δι και ο λο-
γεῖ ται καὶ αὐ τὴ ἀ κό μη ἡ ἄρ νη ση πί στε ως σὲ με τα φυ σι κὸ σύ στη μα ἀ ξι ῶν5, ἡ 
ἄρ νη ση κά θε ἀν τι κει με νι κῆς ἀ λή θειας, ἀ κρι βῶς για τὶ ὁ κό σμος εἶ ναι παι χνί δι 
δι α φο ρε τι κῶν ἑρ μη νει ῶν. Ἡ «ἀ λή θεια» γιὰ τὴν ὁ ποί α ἀ γω νιοῦν οἱ ἄν θρω ποι, 
δὲν εἶ ναι τί πο τα ἄλ λο πα ρὰ μιὰ ἀ φη ρη μέ νη σύλ λη ψη, ἕ να ἀ ό ρι στο ἄ νοιγ μα 
πρὸς τὸ μέλ λον, μιὰ ρο μαν τι κὴ ἀ νά μνη ση, μιὰ προσ δο κί α, μιὰ ἐλ πί δα, ἕ νας 
φό βος, μιὰ ἀ γω νί α. Οὐ σι α στι κά, ἔ χει προ ε τοι μα σθεῖ τὸ ἔ δα φος γιὰ ἀ ξι ο λο γι-
κὸ «μη δε νι σμό», ὥ στε τὸ με τα μον τέρ νο «ἀ δύ να μο σκέ πτε σθαι»6 νὰ ἀρ νεῖ ται 
κά θε ἀ με τά βλη τη δι α χρο νι κὴ καὶ δι υ πο κει με νι κὴ θε σμι κὴ δο μή, ὅ πως οἱ θε-
σμι κὲς πραγ μα τι κό τη τες τῆς οἰ κο γέ νειας ἢ τοῦ ἔ θνους. 

Ἡ σύγ χυ ση γί νε ται μά λι στα με γα λύ τε ρη, ὅ ταν οἱ θε ω ρη τι κοὶ τοῦ «ἐκ συγ-
χρο νι στι κοῦ με τα μον τερ νι σμοῦ» ἐμ πλέ κουν καὶ τὶς δι α στρε βλω τι κὲς πε ρὶ Χρι-
στι α νι σμοῦ θε ω ρί ες τους στὸν ἀ γῶ να τους γιὰ ἀ πα ξί ω ση τῆς ἀν τι κει με νι κῆς 
ἀ λή θειας. Ὑ πο στη ρί ζουν ὅ τι ὁ Χρι στὸς κέ νω σε (ἄ δεια σε) τὸν ἑ αυ τό του ἀ πὸ 

  5. GIANNI VATTImo, Nihilismus und Postmoderne in der Philosophie, Stuttgart 1990, σ. 182.
  6. Ὁ ὅρος ἀπὸ τὸν VATTImo, Il pensiero debole, milano 1983. Πρβλ. ΑΘ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ, 

Μετα μοντέρνο καὶ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀγωγή, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003,  
σ. 123.
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κά θε αἴ σθη ση δύ να μης καὶ με γα λεί ου καὶ αὐ τὸ συ νε πά γε ται ὅ τι καὶ ὁ ἄν θρω-
πος ὀ φεί λει νὰ κε νώ σει τὸν ἑ αυ τό του, ἀ π’ ὅ λες τὶς «δό ξες» καὶ τὰ «με γα λεῖ α» 
μιᾶς κυ ρί αρ χης με τα φυ σι κῆς, ὥ στε νὰ μὴν ἐ πι βάλ λε ται στοὺς ἄλ λους7. Στὴν 
πραγ μα τι κό τη τα, βέ βαι α, συμ βαί νει ἀ κρι βῶς τὸ ἀν τί θε το. Ὁ Χρι στὸς ἄ δεια σε 
τὸν ἑ αυ τό του ἀ πὸ κά θε αἴ σθη ση με γα λεί ου καὶ δό ξας γενό με νος ἄν θρω πος, 
ὄ χι γιὰ νὰ ἀ πο δο μή σει τὴν ἀ λή θεια τῆς «σω τη ρί ας» ἀλ λὰ γιὰ νὰ τὴν κά νει 
πραγ μα τι κό τη τα καὶ ὀν το λο γι κὴ βε βαι ό τη τα στὸ πρό σω πό Του, δι α κη ρύσ-
σον τας μά λι στα μὲ σα φή νεια «Ἐ γὼ εἰ μὶ τὸ φῶς, ἡ ζω ὴ καὶ ἡ ἀ λή θεια», «Ἐ-
γὼ εἰ μὶ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρ χὴ καὶ τὸ τέ λος». Οἱ στα θε ρὲς αὐ τὲς δογ μα τι κὲς 
προ ϋ πο θέ σεις τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε ως δὲν ὁ δη γοῦν σὲ κοι νω νι κο πο λι τι κοὺς 
δογ μα τι σμοὺς ποὺ προ σβάλ λουν τὴ συ ν εί δη ση τῶν ἀν θρώ πων, κα θὼς εἶ ναι 
ἀν τί θε τες μὲ τὴν βί α καὶ τὸν «οὐ κα τ’ ἐ πί γνω σιν ζῆλον».

Ὁ πο λὺ γνω στὸς θε ω ρη τι κὸς τῆς εὐ ρω πα ϊ κῆς σο σι αλ δη μο κρα τί ας καὶ κα-
θη γη τὴς Κοι νω νι ο λο γί ας στὸ london School of economics Antony Giddens, 
θὰ κά νει λό γο γιὰ «ἀ να στο χα σμὸ τῶν ἐ θνῶν πά νω στὶς ταυ τό τη τές τους», ἐ νῶ 
δὲν θὰ δι στά σει, στὰ πλαί σια τῆς λο γι κῆς τῆς κοι νω νί ας τοῦ «ρί σκου» καὶ τῆς 
«δι α κιν δύ νευ σης», νὰ θε ω ρή σει τὸ ἔ θνος, τὴν οἰ κο γέ νεια, τὴν ἐρ γα σί α καὶ τὴν 
πα ρά δο ση, ὡς ἀ νε παρ κεῖς θε σμούς-κέ λυ φος, δι ό τι τὸ πε ρι ε χό με νό τους συ νε-
χῶς ἀλ λά ζει8. Κα τ’ αὐ τὸν δὲν ὑ πάρ χει «θεί α ἀ πο κά λυ ψη», ἐ φό σον ὅ λες οἱ πα-
ρα δό σεις εἶ ναι προ ϊ ὸν ἐ πι νό η σης, καὶ γι’ αὐ τὸν ἀ κρι βῶς τὸ λό γο δὲν ὑ πάρ χει 
κά ποι α ἀ πό λυ τη κα θα ρὴ πα ρά δο ση9. Φτά νου με στὸ τέ λος τῶν πα ρα δό σε ων, 
ὅ πως ὑ πο στη ρί ζει καὶ ἀ να δύ ε ται ἡ «παγ κό σμια κο σμο πο λί τι κη κοι νω νί α τοῦ 
ἐκ συγ χρο νι σμοῦ», σύμ φω να μὲ τὴν ὁ ποί α ἐ πι κρα τεῖ τὸ αἴ τη μα τῆς «δη μο κρα-
τί ας τῶν συ ναι σθη μά των», ποὺ ὀ φεί λει νὰ νο μι μο ποι εῖ τὸ γά μο ὁ μο φυ λο φί-
λων10 καὶ τὴν σε ξου α λι κὴ ἀ πε λευ θέ ρω ση. Ταυ το χρό νως, τὸ αἴ τη μα τοῦ «ἐκ δη-
μο κρα τι σμοῦ τῆς δη μο κρα τί ας»11 ὁ δη γεῖ σὲ ἀ πο κέν τρω ση καὶ πε ρι ο ρι σμὸ τῆς 
κρα τι κῆς ἐ ξου σί ας, τό σο σὲ ὑ πε ρε θνι κὸ ἐ πί πε δο (Εὐ ρω πα ϊ κὴ  Ἕ νω ση, ΝΑΤΟ), 

  7. G. VATTImo, Glauben-Philosophieren, Stuttgart 1997. Πρβλ. ΑΘ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ, ὅ.π., σ. 
125.

  8. ΑΝΤΟΝΙ ΓΚΙΝΤΕΝΣ, Ὁ κόσμος τῶν ραγδαίων ἀλλαγῶν, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2001, σ. 54.
  9. Ὅπ.π., σ. 81.
10. Ὅπ.π., σ. 110.
11. Ὅπ.π., σ. 122.
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ὅ σο καὶ σὲ ὑ πο ε θνι κὸ (το πι κὴ αὐ το δι οί κη ση, κοι νω νί α πο λι τῶν, μὴ κυ βερ νη-
τι κὲς ὀρ γα νώ σεις, ἠ λε κτρο νι κὰ δη μο ψη φί σμα τα). 

Οἱ ἀ πό ψεις αὐ τὲς θυ μί ζουν σὲ πολ λὰ τὶς ἀ κό μη πιὸ προ ω θη μέ νες ἀν τι λή-
ψεις τοῦ με γά λου «ἀ πο δο μι στῆ» φι λο σό φου Jacques Derrida, ὁ ὁ ποῖ ος κα-
λεῖ σὲ «πο λι τι κὴ ἀ νυ πο τα ξί α»12 καὶ ἀ πο δυ νά μω ση τῆς Κρα τι κῆς ἐ ξου σί ας, στὸ 
ὄ νο μα τῆς «ἐ λευ σό με νης δη μο κρα τί ας»13, τοῦ «νέ ου παγ κό σμιου συμ βο λαί-
ου»14, «τῆς νέ ας δη μο κρα τι κῆς δι ε θνοῦς»15 καὶ τῶν ἀν τι ε ξου σι α στι κῶν το πι-
κῶν κοι νο τή των τῶν «πό λε ων κα τα φυ γί ων»16.

2.  Οἰ κο γέ νεια καὶ πο λυ πο λι τι σμι κό τη τα

Μὲ βά ση τὶς προ ϋ πο θέ σεις αὐ τές, δι α τυ πώ νον ται ἀ πό ψεις ποὺ ὁ ρί ζουν τὴν 
κοι νω νι κο ποί η ση τὴν ὁ ποί α ἀ να πτύσ σει ἡ οἰ κο γέ νεια ὡς προ σπά θεια ἀρ νή-
σε ως τῶν πα ρα δο σια κῶν προ τύ πων ἀ γω γῆς. Γο νεῖς καὶ δά σκα λοι, μά λι στα, 
δι δά σκον ται νὰ μὴ πι στεύ ουν στὴν ἀ θω ό τη τα τῶν παι δι ῶν τους, ἀλ λὰ στὴ 
δύ να μη αὐ τῶν νὰ μι σοῦν καὶ στὸ δι καί ω μά τους νὰ ἐκ δη λώ νουν τὴν ἐ πι θε τι-
κό τη τά τους μὲ κοι νω νι κὰ ἀ πο δε κτὲς μορ φὲς συμ πε ρι φο ρᾶς17.   Ἕ νας ἀ πὸ τοὺς 
με γά λους θε ω ρη τι κοὺς τῆς Σχο λῆς τῆς Φραν κφούρ της, ὁ Theodor Adorno, 

12. JACQUeS DeRRIDA, Πέραν τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ, ἐκδ. Κριτική, Ἀθήνα 2003, σ. 153.
13. Ὅπ.π., σ. 77. Ὁ Derrida ἐδῶ πιστεύει ὅτι ἡ δημοκρατία εἶναι πάντοτε ἀνεπαρκὴς καὶ 

ἐπ’ ἄπειρον τελειοποιήσιμη, σὲ μιὰ κατεύθυνση ἀσφαλῶς ποὺ ὑπερβαίνει τὴν κρατικὴ 
ἐξουσία καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ πολίτη. Αὐτὸ συμβαίνει διότι στηρίζεται στὴν οὐσία τοῦ 
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δὲν προσδιορίζεται μὲ τὶς ἔννοιες τῆς ὑποταγῆς καὶ τοῦ ὑπηκόου 
τῆς ἐξουσίας.

14. Ὅπ.π., σ. 98. Πρόκειται γιἀ ἀποδέσμευση ἀπὸ «προσίδιες ρίζες ἢ τοὺς προσίδιους ἱστορι-
κούς, γεωγραφικούς καὶ κρατικο-εθνικοὺς περιορισμούς ...».

15. Ὅπ.π., σ. 97. «Ἡ νέα διεθνὴς ὁδηγεῖ πέρα ἀπὸ τούτη τὴν Εὐρώπη ... ὁδηγεῖ ἀκόμη καὶ πέ-
ραν τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ».

16. Ὅπ.π., σ. 17. Ὁ Derrida ἐδῶ τονίζει ἰδιαιτέρως τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἔννοια τῆς πόλης-κα-
τα φύγιο ἕλκει τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὴν Βίβλο καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν Ἰουδαϊκή-Ταλ-
μουδικὴ παράδοση. Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ προσπαθεῖ νὰ θεμελιώσει μία ἀνοικτὴ πολι τικὴ 
ὑπερεθνικῆς φιλοξενίας γιὰ τοὺς μετανάστες καὶ ἀλλοδαπούς. Μιὰ πολιτικὴ ὑπέρ βασης 
τῆς κρατικῆς νομοθεσίας.

17. Β. ΒΟΥΐΔΑΣΚΗ, «Κοινωνικὰ αἴτια τῆς κυκλικῆς, κάθετης καὶ ὁριζόντιας ἀμφίδρομης ἐπι-
θετικῆς συμπεριφορᾶς στὶς πρωτογενεῖς ὁμάδες κοινωνικοποίησης», σὲ συλλογικὸ τό μο 
μὲ θέμα Ἡ Ἐπιθετικότητα στὴν οἰκογένεια, στὸ σχολεῖο καὶ στὴν κοινωνία. Ἐπι μέλεια Ἰ. 
Νέστορος, ἐκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα 1999, σ. 65.
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θὰ ὑ πο στη ρί ξει ὅ τι ὁ δά σκα λος εἶ ναι ὁ «πρά κτο ρας τῆς ἀλ  λο τρί ω σης»18 τοῦ 
παι διοῦ, δι ό τι ὡς φο ρέ ας ἐ ξου σί ας ἐκ προ σω πών τας ἕ ναν κα τα πι ε στι κὸ θε σμό, 
ἔρ χε ται νὰ τι θα σσεύ σει τὶς αὐ θόρ μη τες τά σεις καὶ ἀ να ζη τή σεις τῶν μα θη τῶν. 
Ἡ ἐ κτρο πή, ἡ ἀ πο κλί νου σα ἐ πι θε τι κὴ συμ πε ρι φο ρὰ καὶ ἡ ἀν τι κομ φορ μι στι-
κὴ ἀν τί δρα ση τοῦ παι διοῦ, δι και ο λο γεῖ ται ὡς φυ σι ο λο γι κὴ στά ση ἀ πέ ναν τι σ’ 
ἕ να οἰ κο γε νεια κὸ καὶ σχο λι κὸ πε ρι βάλ λον ποὺ ἐ λέγ χει τὶς ἐν στι κτώ δεις ρο-
πὲς τοῦ παι διοῦ γιὰ ἐ λευ θε ρί α δρά σης. Βέ βαι α, ὁ με γά λος κοι νω νι ο λό γος e. 
Durkheim θὰ ὑ πο στη ρί ξει τὸν κοι νω νι κο ποι η τι κὸ ρό λο τῆς οἰ κο γέ νειας καὶ 
τοῦ σχο λεί ου, ὥ στε ὁ ἄν θρω πος νὰ ἐν τα χθεῖ καὶ νὰ ἐν σω μα τω θεῖ στὴν εὐ ρύ-
τε ρη κοι νω νί α, γι’ αὐ τὸ καὶ θὰ ἀ πο δε χθεῖ –προ κει μέ νου νὰ ἀν τι με τω πι σθεῖ ἡ 
«ἀ νο μί α»– τὸν ἐ λεγ κτι κὸ μη χα νι σμὸ τῆς κοι νό τη τας καὶ τῆς οἰ κο γέ νειας. Ὁ 
e. Durkheim ἐν δι α φέ ρε ται ἰ δι αί τε ρα γιὰ τὴν κοι νω νι κὴ συ νο χὴ καὶ ἀλ λη λεγ-
γύ η, ἡ ὁ ποί α ἐ πι τυγ χά νε ται μὲ τὴν ἀ πο δο χὴ καὶ ἐ σω τε ρί κευ ση κοι νῶν ἠ θι κῶν 
ἀ ξι ῶν καὶ προ τύ πων19. 

18. TH. ADoRNo, «Tabus über den lehrberuf» στὸ TH. ADoRNo, Stichworte. Kritische Model-
le, Frankfurt, 1969, σσ. 68-84. Πρβλ. Β. ΒΟΥΐΔΑΣΚΗ, ὅπ.π., σ. 62.

19. Ε. DURkHeIm, The Division of Labour in Society, Glencoe, Free press, 1964, Πρβλ. Β.  
ΒΟΥ ΐ ΔΑ ΣΚΗ, ὅπ.π., σ. 54. Ὁ ψυ χο λό γος Πίν κερ θε ω ρεῖ ὅ τι ἡ μο να ξιὰ τῶν ἀν θρώ πων ἐ κτὸς 
γά μου ὁ δη γεῖ εὐ κο λό τε ρα στὸ ἔγ κλη μα. Τὸ συμ πέ ρα σμα ἐ πί σης ἄλ λων κοι νω νι ο λο γι κῶν 
ἐ ρευ νῶν εἶ ναι ὅ τι, ὁ γά μος καὶ ἡ οἰ κο γέ νεια ἀ πο τρέ πουν ἀ πὸ τὴν ἐγ κλη μα τι κό τη τα. p. 
CHoeN, «Σύν δε ση τῆς γε νε τι κῆς μὲ τοὺς “ἐγ κλη μα τι κοὺς ἐγ κε φά λους”». Ἀ να δη μο σί ευ ση 
ἀ πὸ τὴν «The New york Times» στὴν Κυ ρι α κά τι κη Ἐ λευ θε ρο τυ πί α, 3 Ἰ ου λί ου 2011. Εἶ χε 
προ κλη θεῖ πα λαι ό τε ρα τὸ ἐ ρώ τη μα στοὺς κοι νω νι ο λό γους ἂν θὰ ἄν τε χε ὁ θε σμὸς τῆς 
οἰ κο γέ νειας, λό γῳ τῆς κρί σης ἠ θι κῶν ἀ ξι ῶν καὶ ἀρ χῶν. Ἀ παι σι ό δο ξες προ βλέ ψεις γιὰ 
τὸ μέλ λον τῆς οἰ κο γέ νειας εἶ χαν δι α τυ πω θεῖ ἀ πὸ τὸν CARle zImmeRmAN, Family and 
Civilization, τὸ 1947 καὶ ἀ πὸ τὸν pITIRIm SoRokIN, ὁ ὁ ποῖ ος στὸ ἔρ γο του Social and 
Cultu ral Dynamics, τ. 4, New york, 1962, σ. 776 ἔ γρα φε: «Οἱ κύ ρι ες κοι νω νι κο πο λι τι κὲς 
λει τουρ γί ες τῆς οἰ κο γέ νειας θὰ μει ω θοῦν ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο ὣς τὸ ση μεῖ ο ποὺ ἡ οἰ κο-
γέ νεια θὰ γί νει μί α τυ χαί α μό νο συγ κα τοί κη ση ἀρ σε νι κοῦ καὶ θη λυ κοῦ, ἐ νῶ τὸ σπί τι θὰ 
γί νει ἁ πλὸς χῶ ρος δι α νυ κτέ ρευ σης, ποὺ θὰ χρη σι μεύ ει κύ ρια γιὰ τὴ σε ξου α λι κὴ σχέ ση». 
Σή με ρα ὅ μως ἐ πι κρα τεῖ ἡ ἄ πο ψη ὅ τι ἡ οἰ κο γέ νεια θὰ συ νε χί σει νὰ ὑ πάρ χει καὶ νὰ ἐ κτε λεῖ 
ἀ πα ραί τη τες κοι νω νι κὲς λει τουρ γί ες. Βλ. ἐν δει κτι κά, Κ. ΚΟ ΡΩ ΣΗ, Ἡ γέ νε ση τοῦ Χρι στι α-
νι σμοῦ καὶ οἱ ἐ πι δρά σεις του στὸ μι κρό κο σμο καὶ στὸ κοι νω νι κό-πο λι τι σμι κὸ πε ρι βάλ λον 
τοῦ ἀν θρώ που. Μιὰ κοι νω νι ο λο γι κὴ προ σέγ γι ση, ἐκδ. Παρ ρη σί α, Ἀ θή να 2010. Ἀ πὸ τοὺς 
πα λαι ό τε ρους ὁ WIllIAm GooDe στὸ ἔρ γο του World Revolution and Family Patterns, 
london 1963, υἱ ο θε τεῖ τὴν αἰ σι ό δο ξη θε ώ ρη ση γιὰ τὸ μέλ λον τῆς οἰ κο γέ νειας, δι ό τι ἡ 
συ ζυ γι κὴ οἰ κο γέ νεια προ σφέ ρει μό νι μη καὶ δη μι ουρ γι κὴ ἐρ γα τι κὴ δύ να μη στὴ βι ο μη χα-
νι κὴ κοι νω νί α καὶ δι ό τι ἡ ἐμ φά νι ση τῆς ἀ νε ξάρ τη της οἰ κο γέ νειας-πυ ρή να ση μαί νει γιὰ τὰ 
μέ λη της πε ρισ σό τε ρη ἐ λευ θε ρί α.
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Ἡ πλου ρα λι στι κό τη τα ὅ μως τῆς σύγ χρο νης κοι νω νί ας μὲ τὶς πο λυ κεν τρι-
κὲς δο μές της, ἐ πη ρε ά ζει τὸν ἀ ξι ο λο γι κὸ προ σα να το λι σμὸ τῆς οἰ κο γέ νειας. 
Ἡ πο λυ πο λι τι σμι κὴ πλου ρα λι στι κό τη τα δὲν δη μι ουρ γεῖ τὶς βά σεις γιὰ μιὰ 
ἑ νια ία στά ση ζω ῆς, γιὰ συγ κρό τη ση σταθερῆς ταυ τό τη τας καὶ προ σα να το-
λι σμέ νη στο χο θε σί α. Προ κα λεῖ ται σύγ χυ ση ρό λων μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὴν κρί ση 
ταυ τό τη τας τοῦ ἐ φή βου, πολ λὲς φο ρὲς μὲ τὴ μορ φὴ τῆς «ψυ χο συγ κι νη σια κῆς 
πα ρόρ μη σης» καὶ τοῦ «ἀ δα μι κοῦ πλέγ μα τος»20, ὡς ρο πὴ στὸ ἀ πα γο ρευ μέ νο, 
ποὺ πλου σι ο πα ρό χως δί νε ται στὴν πλου ρα λι στι κὴ κοι νω νί α. Δη μι ουρ γεῖ ται, 
ἔ τσι, τὸ κοι νω νι κὸ φαι νό με νο τοῦ «χά σμα τος τῶν γε νε ῶν» ποὺ ἰ σο δυ να μεῖ μὲ 
ἔλ λει ψη προ σω πι κῆς καὶ πο λι τι σμι κῆς σχέ σης με τα ξὺ γο νέ ων καὶ παι δι ῶν. 
Στὴν ἀ κρι βῶς ἀν τί θε τη πε ρί πτω ση ἔ χου με τὸν κίν δυ νο τοῦ «ὑ περ προ στα τευ-
τι σμοῦ» καὶ τῆς «ἐ σω στρέ φειας», ὡς «κα θή λω ση» δε σμευ τι κὴ στοὺς γο νεῖς, 
λό γῳ μιᾶς κα κῶς νο ού με νης ἄ μυ νας στοὺς ἐ ξω γε νεῖς κιν δύ νους τῆς πο λυ πο-
λι τι σμι κῆς κοι νω νί ας καὶ λό γῳ ἔλ λει ψης σω στῆς ἐ πι κοι νω νί ας κυ ρί ως με τα ξὺ 
τῶν συ ζύ γων, οἱ ὁ ποῖ οι τὸ ἔλ λειμ μα ἐ πι κοι νω νί ας τους προ σπα θοῦν νὰ τὸ 
ἀν τι κα τα στή σουν μὲ τὴν ὑ περ βο λι κὴ ἀ γά πη πρὸς τὸ παι δί. Στὸ ση μεῖ ο αὐ τὸ 
ἀ να πτύσ σε ται καὶ ἡ προ βο λὴ στὸ πρό σω πο τοῦ τέ κνου πα λαι ῶν, ἀ νι κα νο ποί-
η των στό χων καὶ ἐ πι θυ μι ῶν τους γιὰ δι ά κρι ση καὶ ἐ παγ γελ μα τι κὴ κα τα ξί ω ση. 
Εἶ ναι ἡ γνω στὴ πε ρί πτω ση θε ώ ρη σης τοῦ παι διοῦ ὡς «ὑ πο κα τά στα του τοῦ 
ἰ δα νι κοῦ ἑ αυ τοῦ», ἐ νῶ δὲν ἀ που σιά ζει καὶ ἡ πε ρί πτω ση θε ώ ρη σής του «ὡς 
ἀ κρι βὲς ἀν τί γρα φο», ὅ που οἱ γο νεῖς ἔ χουν ἀ συ νεί δη τα τὴν ἀ ξί ω ση νὰ ἀ να πα-
ρά γε ται ἀ κρι βῶς ἡ εἰ κό να τους μέ σῳ τῶν τέ κνων τους. 

Ἡ ἔλ λει ψη ταυ τό τη τας τῆς οἰ κο γέ νειας προ κα λεῖ καὶ ἔλ λει ψη γο νε ϊ κῶν 
προ τύ πων, ἀ κρι βῶς δι ό τι αὐ ξά νε ται ἡ σύγ χυ ση τῶν ρό λων τῶν γο νέ ων στὴ 
σύγ χρο νη κοι νω νί α. Ὁ ἐ ξι σω τι κὸς ἰ σο πε δω τι σμὸς τοῦ φε μι νι σμοῦ εἰ σά γει συ-
ζυ γι κὴ καὶ δι α φυ λι κὴ ἀν τα γω νι στι κό τη τα, χω ρὶς νὰ ἀν τι λαμ βά νε ται, ὅ τι ἡ 
ἰ σο τι μί α τῆς ἀλ λη λο συμ πλή ρω σης τῶν φύ λων εἶ ναι καὶ ἡ οὐ σι α στι κὴ λύ ση 
στὸ πρό βλη μα τῆς σχέ σης καὶ τῆς λει τουρ γί ας τοῦ φύ λου, ἀ πὸ τὴν ὁ ποί α ἀν-
τλεῖ πλη ρο φο ρί ες καὶ ἀ πο κτᾶ συ ναι σθη μα τι κὴ ταύ τι ση τὸ παι δὶ μέ σα στὴν 
οἰ κο γέ νεια. 

20. Β. ΓΙΟΥΛΤΣΗ, Γενικὴ Κοινωνιολογία, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 326. Περισ σό-
τερα βλ. Ι. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Ἡ νεύρωσις ὡς «ἀδαμικὸν πλέγμα». Συμβολὴ εἰς τὴν Ποιμαντικὴν 
Θεολογίαν, Θεσσαλονίκη 1977.
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Οἱ σύγ χρο νες κο ινω νι κο πο λι τι κὲς καὶ οἰ κο νο μι κὲς ἐ ξε λί ξεις προ σπα θοῦν 
νὰ ἀ να τρέ ψουν τὴν ἀ ξί α τῆς δο κι μα σμέ νης πα ρα δο σια κῆς οἰ κο γέ νειας. Ἡ 
πα λαι ὰ ἱ ε ραρ χη μέ νη καὶ συ νε κτι κὴ οἰ κο γε νεια κὴ ὁ μά δα ἀν τι κα τα στά θη κε 
ἀ πὸ τὴν ὕ παρ ξη μιᾶς ἀ πρό σω πης ἀ το μι κῆς καὶ δι α σπα σμέ νης οἰ κο γε νεια κῆς 
πραγ μα τι κό τη τας. Οἱ γο νεῖς χά νουν τὸν κλα σι κὸ παι δα γω γι κό τους ρό λο, 
ἐ νῶ ἡ οἰ κο γέ νεια «δὲν παί ζει οὐ σι α στι κὸ ρό λο ὡς οἰ κο νο μι κὴ ἢ κοι νω νι κὴ μο-
νά δα, ὅ ταν τὸ μό νο ποὺ κα λεῖ ται νὰ προ σφέ ρει εἶ ναι νὰ δώ σει στὰ μέ λη της 
τὰ ἐ φό δια γιὰ νὰ λει τουρ γή σουν ὅ σο τὸ δυ να τὸν κα λύ τε ρα ὡς ἄ το μα ἔ ξω ἀ πὸ 
αὐ τήν, καὶ ὅ ταν δὲν ὑ πάρ χει πιὰ κα νέ να κοι νὸ ἔρ γο ποὺ νὰ ἑ νώ νει τὰ μέ λη τῆς 
οἰ κο γέ νειας ὡς ὁ μά δα, τί πο τα οὐ σι α στι κὸ νὰ κά νουν μα ζί, νὰ μοι ρά σουν νὰ 
δι α πραγ μα τευ τοῦν με τα ξύ τους»21. Ἀν τι θέ τως μά λι στα ἡ πρό κλη ση τῶν και-
ρῶν γιὰ εὐ ζω ΐ α καὶ ὅ σο τὸ δυ να τὸ πε ρισ σό τε ρη ἀ πό κτη ση ὑ λι κῶν ἀ γα θῶν, 
με τα τρέ πει τὶς οἰ κο γέ νει ες σὲ ἄ θυρ μα τοῦ ὑ περ κα τα να λω τι σμοῦ. Πα ραλ λή-
λως, τὸ αὐ ξα νό με νο ἐν δι α φέ ρον τῶν συ ζύ γων γιὰ πε τυ χη μέ νη ἐ παγ γελ μα τι κὴ 
κα ρι έ ρα (οἱ λε γό με νες οἰ κο γέ νει ες «δι πλῆς κα ρι έ ρας») καὶ δι εκ δί κη ση πε ρισ-
σο τέ ρων δι και ω μά των μέ σα στὴν οἰ κο γέ νεια, ὁ δη γεῖ σὲ συ νε χεῖς καὶ πολ λὲς 
φο ρὲς ὀ δυ νη ρὲς συγ κρού σεις, κα θὼς καὶ σὲ πα ρα μέ λη ση ἀ να τρο φῆς τῶν τέ-
κνων ἢ συ ναι σθη μα τι κῆς τους κά λυ ψης. Ἡ ἀ που σί α τῶν γο νέ ων ἀ πὸ τὸ σπί τι 
ὁ δη γεῖ σὲ ἕ να δια ρκὲς αἴ σθη μα ἀ πο μό νω σης, μο να ξιᾶς ἕ ως καὶ ἀ πόρ ρι ψης, μὲ 
ἀ πο τέ λε σμα τὸ παι δὶ νὰ αἰ σθά νε ται ἔ νο χο. Στὶς συν θῆ κες αὐ τὲς ἀ που σιά ζει, 
σύμ φω να μὲ τοὺς ὁ ρι σμοὺς τῆς κοι νω νι ο λο γί ας τῆς οἰ κο γέ νειας, ἡ λε γό με νη 
«ἀλ λη λο δι ε γερ τι κὴ ρο ὴ κυ κλι κῆς ἀ να τρο φο δό τη σης», ὡς «ἀλ λη λε πι δρα στι κὴ 
σχέ ση» γο νέ ων καὶ παι διοῦ. Λεί πουν ἐ πί σης καὶ οἱ «κοι νω νι κοὶ ἐ νι σχυ τὲς» ποὺ 
με τα φρά ζον ται ὡς γο νε ϊ κὴ πρό νοι α, ἐ πι δο κι μα σί α καὶ τρυ φε ρό τη τα. Κά που 
ἐ δῶ πα ρα μο νεύ ει καὶ ὁ κίν δυ νος τῆς χρή σε ως ἐ ξαρ τη σι ο γό νων οὐ σι ῶν ὡς 
προ σπά θεια φυ γῆς ἀ πὸ τὴν κα τα θλι πτι κὴ πραγ μα τι κό τη τα ποὺ πε ρι βάλ λει 
τὸ παι δί. Σὲ κά θε πε ρί πτω ση πάν τως ὅ ταν ἡ οἰ κο γέ νεια δὲν θε ω ρεῖ ται ὡς ὁ 

21. Μ. ΔΟΥ ΜΑ ΝΗ, Ἡ ἑλ λη νί δα μη τέ ρα ἄλ λο τε καὶ σή με ρα, ἐκδ. Κέ δρος, Ἀ θή να 1989, σ. 201. 
(Ἐρ γα στή ριο δι ε ρεύ νη σης ἀν θρω πί νων σχέ σε ων). Ἐ πι προ σθέ τως δι α πι στώ νε ται ὅ τι 
ὑ πάρ χει τά ση «φυ γῆς» ἀ πὸ τὰ κοι νὰ πλαί σια πο λι τι στι κῆς ἀ να φο ρᾶς καὶ ἀ να πτύσ σον ται 
λο γι κὲς ἐν δο οι κο γε νεια κῆς σύγ κρου σης ἀ το μι κι στι κοῦ καὶ ὠ φε λι μι στι κοῦ χα ρα κτῆρα. 
Στὴν κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση καλ λι ερ γεῖ ται ἡ ἀ ναγ και ό τη τα δε ξι ο τή των δι α χεί ρι σης συγ-
κρού σε ων καὶ ἐ πί τευ ξης συμ φω νι ῶν σὲ ἐ πί πε δο αὐ το προσ δι ο ρι σμοῦ καὶ ὄ χι ἑ τε ρο προσ-
δι ο ρι σμοῦ.
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χῶ ρος αὐ το θυ σί ας καὶ αὐ το προ σφο ρᾶς, συ ναι σθη μα τι κῆς κά λυ ψης καὶ πλη-
ρό τη τας, ὁ δη γού μα στε στὶς δι α σπα στι κὲς συ νέ πει ες τῆς αὐ ξή σε ως τῶν δι α ζυ-
γί ων καὶ τῆς ἀ πο δο μη μέ νης οἰ κο γε νεια κῆς ταυ τό τη τας. 

Ἔ χει γρα φεῖ καὶ ὑ πο στη ρι χθεῖ ὅ τι τε λι κά: «τὸ ση μαν τι κό τε ρο ἴ σως πρό βλη-
μα, ποὺ ἀν τι με τω πί ζει ὁ σύγ χρο νος ἄν θρω πος στὶς ἀρ χὲς τῆς με τα βι ο μη χα νι-
κῆς ἐ πο χῆς, εἶ ναι ἡ ὀρ γά νω ση τῆς πο λυ πλο κό τη τας ποὺ δη μι ούρ γη σε ὁ ἴ διος 
μέ σα στὴν ἐ ξε λι κτι κὴ ἀ νο δι κὴ πο ρεί α του. Οἱ ἀν τι φά σεις, οἱ συγ κρού σεις, ποὺ 
ἐκ δη λώ νον ται σὲ ἄ το μα, σὲ οἰ κο γέ νει ες ἢ καὶ σὲ ἄλ λες κοι νω νι κὲς ὁ μά δες, εἶ-
ναι ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἀ νορ γά νω της πο λυ πλο κό τη τας ποὺ θε ρι εύ ει γύ ρω μας καὶ 
μέ σα μας»22.

22. Χ. ΚΑ ΤΑ ΚΗ, Οἱ τρεῖς ταυ τό τη τες τῆς ἑλ λη νι κῆς οἰ κο γέ νειας, ἐκδ. Κέ δρος 1984, σ. 15 (Ἐρ-
γα στή ριο δι ε ρεύ νη σης ἀν θρω πί νων σχέ σε ων). Εὐ ρύ τε ρες ἀ να λύ σεις βλ. Β. ΓΙ ΟΥΛ ΤΣΗ, 
ὅπ.π., σ. 469 Ε. Α. ΜΙ ΣΕΛ, Κοι νω νι ο λο γί α τῆς οἰ κο γέ νειας καὶ τοῦ γά μου, ἐκδ. Gutenberg, 
Ἀ θή να 1993. Γιὰ εὐ ρύ τε ρα θέ μα τα κοι νω νι ο λο γί ας τῆς οἰ κο γέ νειας βλ. ἐν δει κτι κὰ ἐ πί σης 
Ο. ΖΟΥΡ ΝΑ ΡΗ, «Μορ φὲς κοι νω νι κο ποι ή σε ως τοῦ παι διοῦ στὴν ἑλ λη νι κὴ ἀ στι κὴ οἰ κο γέ-
νεια», Ἐ κλο γή, Αὔ γου στος 1979. Ρ. ΚΑ ΚΛΑ ΜΑ ΝΑ ΚΗ, Ἡ θέ ση τῆς ἑλ λη νί δας στὴν οἰ κο γέ-
νεια, στὴν κοι νω νί α, στὴν πο λι τεί α, Παι δεί α, Ἀ θή να 1979. ΝΙ ΝΑ ΠΑ ΖΑΡ ΖΗ, «Ἡ σύγ χρο νη 
ἑλ λη νι κὴ οἰ κο γέ νεια καὶ οἱ δι α δι κα σί ες ἀστι κο ποι ή σε ως», Ἐ πι θε ώ ρη ση Κοι νω νι κῶν Ἐ πι-
στη μῶν, 2-3 (1979-80). Δ. ΤΣΑ ΟΥ ΣΗ, «Ὁ ρό λος τῆς γυ ναῖκας σή με ρα», Με τα σχη μα τι σμοὶ 
καὶ Ἀ να θε ω ρή σεις, Ἀ θή να, Gutenberg 1972. Πο λὺ ση μαν τι κὴ ἀ πὸ πλευ ρᾶς ψυ χο λο γι κῆς 
καὶ ψυ χι α τρι κῆς ἀν τι με τώ πι σης τῆς οἰ κο γέ νειας κρί νε ται ἡ λε γό με νη συ στη μι κὴ θε ρα-
πεί α-οἰ κο γε νεια κὴ θε ρα πεί α, ἡ ὁ ποί α ἀν τι με τω πί ζει τὴν οἰ κο γέ νεια ὡς σύ στη μα σχέ σε-
ων καὶ ρό λων. Δὲν ἀν τι με τω πί ζει τὸ πρό βλη μα με μο νω μέ να ἢ ἀ το μι κά, ἀλ λὰ σὲ σχέ ση 
μὲ ὅ λα τὰ μέ λη τῆς οἰ κο γέ νειας. Πρό κει ται γιὰ ἐ πί δρα ση τῆς συ στη μι κῆς κοι νω νι κῆς 
θε ω ρί ας τοῦ Πάρ σονς στὸ χῶ ρο τῆς Ψυ χο λο γί ας. Γιὰ τὸ θέ μα βλ. ἐν δει κτι κὰ Πρα κτι κὰ 
1ου Πα νελ λη νί ου Ἐ πι στη μο νι κοῦ Δι η μέ ρου μὲ θέ μα Συ στη μι κὴ θε ρα πεί α- Οἰ κο γε νεια-
κὴ θε ρα πεί α στὴν Ἑλ λά δα σή με ρα. Ἐ πι μέ λεια Βι ο λέ τα Κα φταν τζὴ-Χα στά. Θεσ σα λο νί κη 
16-17 Μαρ τί ου 1990. Γιὰ τὸ μεῖ ζον ζή τη μα τῶν οἰ κο γε νει ῶν «δι πλῆς στα δι ο δρο μί ας», 
ἡ Λ. Μου σού ρου ἐ πι ση μαί νει ὅ τι δι α κρί νον ται σὲ τέσ σε ρα σχή μα τα: α) πα ρα δο σια κές, 
ὅ που ὁ σύ ζυ γος καλ λι ερ γεῖ τὶς ἐ παγ γελ μα τι κές του φι λο δο ξί ες καὶ ἡ σύ ζυ γος ἔ χει ὡς κέν-
τρο βά ρους τὴν οἰ κο γέ νεια, β) οἰ κο γε νει ο κεν τρι κές, ὅ που καὶ οἱ δύ ο σύ ζυ γοι ἀ πο δί δουν 
στὴν οἰ κο γέ νεια πρω τα γω νι στι κὸ ρό λο στὴ ζω ή τους, γ) ἐ παγ γελ μα το κεν τρι κές, ὅ που 
καὶ οἱ δύ ο σύ ζυ γοι ἀ πο βλέ πουν κυ ρί ως στὴν κα ρι έ ρα τους καὶ δ) ἐ πα να στα τι κές, ὅ που 
πα ρα τη ρεῖ ται ὁ συν δυα σμὸς οἰ κο γε νει ο κεν τρι κό τη τας καὶ ἐ παγ γελ μα το κεν τρι κό τη τας. 
Στὴ πε ρί πτω ση αὐ τὴ ἡ σύ ζυ γος δί δει βά ρος στὴν ἐ παγ γελ μα τι κὴ στα δι ο δρο μί α καὶ ὁ 
σύ ζυ γος στὴν οἰ κο γέ νεια. Λ. Μου σού ρου, Κοι νω νι ο λο γί α τῆς σύγ χρο νης οἰ κο γέ νειας, 
ἐκδ. Gutenberg, Ἀ θή να 1989, σσ. 93-96. Πα ρεμ φε ρὴς μὲ τὸ θέ μα μας στὴ πε ρί πτω ση αὐ-
τὴ καὶ ἡ «σύγ κρου ση ρό λων». Ἡ πο λυ πλο κό τη τα τῶν ρό λων μιᾶς ἐρ γα ζό με νης μη τέ ρας 
νὰ ἀν τα πο κρι θεῖ καὶ στὶς ὑ πο χρε ώ σεις της ὡς μη τέ ρας, δη μι ουρ γοῦν ἄγ χος καὶ ψυ χο λο-
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Ἡ ἀ δυ να μί α πρόσ λη ψης καὶ ἀ φο μοί ω σης τῶν μη νυ μά των ποὺ κα ται γι στι κὰ 
βομ βαρ δί ζουν τὸ σύγ χρο νο ἄν θρω πο, ὁ δη γεῖ σὲ ἀλ λο τρί ω ση. Οὐ σι α στι κὰ οἱ 
ἐ ξε λί ξεις αὐ τὲς ἕλ κουν τὴν κα τα γω γή τους ἀ πὸ τὶς πρῶ τες φά σεις με τε ξέ λι-
ξης τῆς πα ρα δο σια κῆς οἰ κο γέ νειας σ’ ἕ να παγ κο σμι ο ποι η μέ νο, πλου ρα λι στι-
κὸ καὶ πο λυ πο λι τι σμι κὸ πε ρι βάλ λον. Τὴν πρώ τη φά ση τῆς προ βι ο μη χα νι κῆς 
πα ρα δο σια κῆς οἰ κο γέ νειας ὅ που ἐ πι κρα τοῦ σε ἡ ἔν νοι α τοῦ κα θή κον τος, τῆς 
θρη σκευ τι κό τη τας καὶ πα τρι αρ χί ας, δι α δέ χε ται ἡ δεύ τε ρη φά ση τῆς μον τέρ νας 
πυ ρη νι κῆς οἰ κο γέ νειας, ἡ ὁ ποί α στρέ φε ται στὸ ἄ το μο καὶ τὰ δι και ώ μα τά του. 
Ἀ κο λου θεῖ ἡ τρί τη φά ση τῆς με τα μον τέρ νας οἰ κο γέ νειας στὴν ὁ ποί α ἐ πι κρα τεῖ 
ἡ θρη σκευ τι κὴ ἀ δι α φο ρί α, ὁ συγ κρη τι σμὸς καὶ ἡ ἀ πο θέ ω ση τοῦ δι και ώ μα τος. 
Μέ σα σὲ 30 χρό νια ἡ Ἑλ λά δα περ νά ει ἀ πὸ τὸ ἀ γρο τι κό, στὸ βι ο μη χα νι κὸ καὶ 
με τα βι ο μη χα νι κὸ ἐ πί πε δο ζω ῆς, ἐ νῶ στὴ Δύ ση χρει ά στη καν 150 χρό νια ἐ ξε λι-
κτι κῆς πο ρεί ας23, μ’ ὅ,τι αὐ τὸ συ νε πά γε ται σὲ οἰ κο γε νεια κὸ καὶ δι α προ σω πι κὸ 
ἢ δι α κοι νω νι κὸ ἐ πί πε δο. 

Βέ βαι α σ’ αὐ τὰ τὰ 150 χρό νια ἐ ξε λι κτι κῆς πο ρεί ας ἐμ φα νί σθη καν καὶ ἀ κραῖ ες 
θε ω ρί ες ἀν τι κα τά στα σης ἢ ἐ ξα φά νι σης τοῦ θε σμοῦ τῆς οἰ κο γέ νειας –ὅ πως τὸν 
γνω ρί ζου με– μὲ βά ση ψυ χα να λυ τι κὲς θε ω ρί ες σε ξου α λι κοῦ χα ρα κτῆ ρα, ὅ πως 
αὐ τῆς τοῦ Βίλ χελμ Ρά ϊχ, ὁ ὁ ποῖ ος ἐν σω μα τώ νει τὴν ψυ χα νά λυ ση τοῦ Φρό ϋντ 
καὶ τὸν ἱ στο ρι κὸ καὶ δι α λε κτι κὸ ὑ λι σμὸ τοῦ Κ. Μάρξ. Ὁ Ρά ϊχ ἀ σκεῖ κρι τι κὴ στὴν 

γι κὴ πί ε ση. Πε ρισ σό τε ρα βλ. Al. ClARkeSTeWART, Τὸ παι δὶ ὅ ταν ἡ μη τέ ρα ἐρ γά ζε ται, 
ἐκδ. Κου τσουμ πός, Ἀ θή να 1988, σσ. 11-13. Γιὰ τὴ συ στη μι κὴ-οἰ κο γε νεια κὴ θε  ρα πεί α ποὺ 
ἀν τι με τω πί ζει καὶ τὰ ζη τή μα τα αὐ τὰ βλ. ἐ πί σης ARIST VoN SCHlIppe, Fa mi lientherapie im 
übersblick, Verlag: paderborn, 1993, l. HoFFmAN, Οἰ κο γε νεια κὴ θε ρα πεί α, ἐκδ. University 
Studio press, Θεσ σα λο νί κη 2006. luigi Boscolo, G. CeCCHIN, lyNN HoFF mAN, p. peNN, 
Ἡ Συ στη μι κὴ Οἰ κο γε νεια κὴ θε ρα πεί α τοῦ Μι λά νου, ἐκδ. University Studio press, Θεσ σα-
λο νί κη 2007.

23. Χ. ΚΑ ΤΑ ΚΗ, ὅπ.π. Ὁ ἱ στο ρι κὸς Κοι νω νι ο λό γος Λό ρενς Στό ουν δι α πι στώ νει τρεῖς φά σεις 
στὴν ἐ ξέ λι ξη τῆς οἰ κο γέ νειας ἀ πὸ τὸν 16ο ἕ ως τὸν 19ο αἰ ῶ να. Στὴν πρώ τη φά ση κυ ρια-
ρχεῖ ἕ νας τύ πος πυ ρη νι κῆς οἰ κο γέ νειας ποὺ ζοῦ σε σὲ ἀρ κε τὰ μι κρὰ νοι κο κυ ριὰ μὲ πο λὺ 
κα λὲς δι α προ σω πι κὲς καὶ δι α κοι νω νι κὲς σχέ σεις μὲ τοὺς συγ γε νεῖς καὶ τὴν εὐ ρύ τε ρη κοι-
νό τη τα. Ἐ δῶ ἐ πι κρα τεῖ ὁ αὐ ταρ χι σμός. Ἀ κο λου θεῖ μί α νε ό τε ρη μορ φὴ με τα ξὺ 17ου καὶ 
18ου αἰ ῶ να, ὄ πυ ἡ οἰ κο γέ νεια ἀ πο δε σμεύ ε ται ἀ πὸ τοὺς συγ γε νεῖς καὶ τὴν κοι νό τη τα. Στὸ 
στά διο αὐ τὸ δί νε ται πε ρισ σό τε ρη ση μα σί α στὴ συ ζυ γι κὴ καὶ γο νι κὴ ἀ γά πη. Τέ λος στὴν 
τρί τη φά ση ἀ να πτύ χθη κε ἡ μορ φὴ οἰ κο γέ νειας τὴν ὁ ποί α γνω ρί ζου με στὴ Δύ ση σή με-
ρα. Ἐ δῶ κυ ρια ρχεῖ «ὁ συ ναι σθη μα τι κὸς ἀ το μι σμός» καὶ ἡ οἰ κο γε νεια κὴ ἰ δι ω τι κό τη τα. l. 
SToNe, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, london 1977, σ. 100.
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ἀ στι κή, λε γό με νη μο νο γα μι κὴ οἰ κο γέ νεια καὶ τὴν σε ξου α λι κὴ κα τα πί ε ση ποὺ 
αὐ τὴ συ νε πά γε ται. Πι στεύ ει ὅ τι μιὰ ἐ λεύ θε ρα ἀ νε πτυγ μέ νη σε ξου α λι κὴ ζω ὴ θὰ 
μεί ω νε τὴν ἀ νάγ κη γιὰ σύ στα ση μο νο γα μι κῆς οἰ κο γέ νειας, ἐ νῶ ἡ τρι γω νι κὴ 
δο μὴ τῆς οἰ κο γέ νειας (πα τέ ρας-μη τέ ρα-παι δὶ) ὁ δη γεῖ τὸ παι δὶ στὴν αὐ ταρ χι-
κὴ δο μὴ τῆς οἰ κο γέ νειας24. Τέ λος ἡ «μη τρό τη τα» ὀ νο μά ζε ται ἀ στι κὴ ἰ δε ο λο γί α 
καὶ ἡ «πο λυ τε κνί α» ἐμ φα νί ζε ται σὰν δι α στρο φὴ τῆς ἐ πι θυ μί ας τῆς γυ ναίκας25. 
Βα σι κὴ ἰ δέα τῶν ἀ να λύ σε ών του εἶ ναι ὅ τι «ἡ ἀ πώ θη ση τῆς σε ξου α λι κό τη τας 
δη μι ουρ γεῖ πι στοὺς στὴν ἐ ξου σί α, ὑ πο τε λεῖς χα ρα κτῆ ρες καὶ ἐγ γυᾶ ται ἔ τσι τὴ 
δι α τή ρη ση τῶν κοι νω νι κῶν συν θη κῶν, τῶν δο μῶν ἐ ξου σί ας καὶ τῶν συν θη κῶν 
πα ρα γω γῆς ποὺ ἐ πι κρα τοῦν»26. Στὸ ἴ διο μῆ κος κύ μα τος ἐκ πρό σω ποι τοῦ ρι ζο-
σπα στι κοῦ φε μι νι σμοῦ καὶ τῆς κρι τι κῆς κοι νω νι ο λο γί ας θὰ κά νουν λό γο γιὰ 
δι α μόρ φω ση μιᾶς «ἐ ναλ λα κτι κῆς στὴν οἰ κο γέ νεια πρό τα σης, ὥ στε νὰ γί νει ἡ 
οἰ κο γέ νεια λι γό τε ρη ἀ πα ραί τη τη, δι α μορ φώ νον τας κά θε λο γῆς ἄλ λους τρό πους 
ἀν τι με τώ πι σης τῶν ἀν θρώ πι νων ἀ ναγ κῶν, τρό πους στα θε ρό τε ρους καὶ κα ταλ-
λη λό τε ρους ἀ πὸ αὐ τοὺς ποὺ βα σί ζον ται στὴν πα ρα δο χὴ ὅ τι τὸ αἷ μα νε ρὸ δὲν 
γί νε ται»27.  Ὑ πο στη ρί ζε ται ἐ πί σης ὅ τι «αὐ τὸ πρέ πει νὰ γί νει μέ σα ἀ πὸ πει ρα μα τι-
σμοὺς σὲ νέ ους τρό πους ζω ῆς καὶ μὲ πο λι τι κὲς πρω το βου λί ες, ποὺ νὰ στο χεύ ουν 
στὸν με τα σχη μα τι σμό, ὄ χι τῆς οἰ κο γέ νειας, ἀλ λὰ τῆς κοι νω νί ας ποὺ τὴν χρει ά-
ζε ται»28. 

24. W. ReICH, Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse, kopenhagen-pray-zürich, 
1934. W. ReICH, Der sexuelle Kampf der Jugend, kopenhagen-prag-zürich 1972. Ντή τριχ 
Χένς. Ἡ κα τα πι ε στι κὴ οἰ κο γέ νεια. Ἡ σε ξου α λι κὴ κα τα πί ε ση σὰν μέ σο τῆς πο λι τι κῆς, ἐκδ. 
Ἐ πί κου ρος, Ἀ θή να, 1973, σσ. 26, 43. Βλ. ἐ πί σης ΕΡ. ΦΡΟΜ, Αὐ θεν τί α καὶ Οἰ κο γέ νεια ἀ πὸ 
κοι νω νι κο πο λι τι κὴ ἄ πο ψη, ἐκδ. Μπου κου μά νης, Ἀ θή να 1982. Στὴ με λέ τη αὐ τὴ πα ρου σι-
ά ζε ται ἡ ἄ πο ψη τοῦ Φρό υντ, ὅ τι τὸ ὑ πὲρ-ἐ γὼ (ἡ ἠ θι κὴ συ νεί δη ση, αὐ το πα ρα τή ρη ση καὶ ἡ 
δι α μόρ φω ση ἰ δα νι κῶν), βρί σκε ται σὲ στε νὴ σχέ ση μὲ τὴν αὐ θεν τί α τοῦ πα τέ ρα, ἀλ λὰ καὶ 
μὲ τὶς ἐ πιρ ρο ὲς τῶν προ σώ πων, ποὺ πῆ ραν τὴ θέ ση τῶν γο νέ ων, δη λα δὴ τῶν παι δα γω-
γῶν, τῶν δα σκά λων κ.ἄ. Τὸ ὑ πὲρ-ἐ γὼ εἶ ναι ἡ ἐ σω τε ρι κο ποί η ση τῆς αὐ θεν τί ας, ποὺ ὁ δη γεῖ 
ὅ μως, κα τὰ τὸν Φρόυντ, πολ λὲς φο ρὲς στὸν φό βο καὶ στὴν ὑ πο τα γή.  Ὅπ.π., σσ. 17, 18, 
19.

25. ΝΤ. ΧΕΝΣ, ὅπ.π., σ. 108.
26. Ὅπ.π., σ. 42.
27. mICHÉle BARReTT  mARy mClNToSH,  Ἡ Ἀντικοινωνικὴ Οἰκογένεια, ἐκδ. Κάλβος, Ἀθή-

να 1987, σ. 195.
28. Ὅπ.π., σ. 196.
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Ἀν τι λαμ βα νό μα στε ὅ τι ἡ σύγ χρο νη ὕ παρ ξη τῶν «μο νο γο νε ϊ κῶν οἰ κο γε νει-
ῶν», «τῶν ἐ λεύ θε ρων ἑ νώ σε ων» μέ σῳ τῶν συμ φώ νων «ἐ λεύ θε ρης συμ  βί ω σης», 
τοῦ «πο λι τι κοῦ γά μου» ἢ καὶ τῶν «μει κτῶν γά μων», ἀ πο τε λοῦν τὶς ἐ ναλ λα-
κτι κὲς μορ φὲς «οἰ κο γέ νειας»29, γιὰ τὶς ὁ ποῖ ες ἐκ φρά ζε ται τὸ αἴ τη μα, ὁ νο μο-

29. Σύμ φω να μὲ τὴν ἔκ θε ση τῆς Εὐ ρω πα ϊ κῆς  Ἐ πι τρο πῆς γιὰ τὴν κοι νω νι κὴ κα τά στα ση στὴν 
Εὐ ρω πα ϊ κὴ  Ἕ νω ση τὸ 2003, ὁ θε σμὸς τῆς οἰ κο γέ νειας συρ ρι κνώ νε ται. Ὁ γά μος δὲν θε-
ω ρεῖ ται ἡ μο να δι κὴ ἐ πι λο γὴ γιὰ τὸ ζευ γά ρι, τὸ δι α ζύ γιο «ἀ πε νο χο ποι εῖ ται», ἐ νῶ τὸ παι δὶ 
μπο ρεῖ νὰ με γα λώ νει πιὰ ἀ κό μη καὶ μὲ ἕ να γο νιό, δι α ζευγ μέ νο ἢ ἁ πλῶς ἀ νύ παν τρο. Ἡ 
ἡ λι κί α γά μου ἔ χει με τα το πι στεῖ, γιὰ μὲν τὸν ἄν δρα με τὰ τὰ 30, γιὰ δὲ τὴ γυ ναῖ κα με τὰ τὰ 
28, ἐ νῶ γιὰ πολ λοὺς ἡ ἀ πό φα ση δὲν λαμ βά νε ται πο τέ. Πα ρα τη ρεῖ ται μεί ω ση τοῦ ἀ ριθ μοῦ 
τῶν γά μων, ἀ φοῦ τὸ 1970 ἀν τι στοι χοῦ σαν 8 γά μοι ἀ νὰ 1000 κα τοί κους καὶ τὸ 2001 μό νο 
5. Τὸ 28% τῶν γά μων ποὺ τε λέ στη καν τὸ 1980, ἔ λη ξε μὲ δι α ζύ γιο. Στὴ Βό ρεια Εὐ ρώ πη 
μά λι στα τὸ πο σο στὸ τῶν δι α ζυ γί ων ποὺ ἔ γι ναν τὸ 1980 ἔ φτα σε τὸ 40% (Δα νί α, Φιν λαν-
δί α, Σου η δί α, Βρετ τα νί α), ἐ νῶ τὸ ἀν τί στοι χο πο σο στὸ γιὰ τὶς χῶ ρες τοῦ νό του κυ μαί νε-
ται στὸ 15%. 

 Σύμ φω να πάν τα μὲ τὴν  Ἔκ θε ση, αὐ ξά νε ται τὸ πο σο στὸ τῆς ἐ λεύ θε ρης συμ βί ω σης. Τὸ 
33% τῶν νέ ων κά τω τῶν 30 εἶ χαν ἐ ρω τι κὴ σχέ ση, τὸ δὲ 8% ἐξ αὐ τῶν εἶ χε ἐ πι λέ ξει τὴ συμ-
βί ω ση. Καὶ πά λι στὴ Βό ρεια Εὐ ρώ πη τὸ ζευ γά ρι εἶ ναι ἡ συ νή θεια γιὰ τὸ 53%-70% τῶν 
νέ ων. Ἀ π’  αὐ τοὺς 1 στὰ 4 ζευ γά ρια ἔ χουν κοι νὴ στέ γη, σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὴν Ἑλ λά δα καὶ 
τὶς ἄλ λες νο τι ο ευ ρω πα ϊ κὲς χῶ ρες, στὶς ὁ ποῖ ες ἡ συμ βί ω ση εἶ ναι μό λις στὸ 1%-5% τῶν 
ζευ γα ρι ῶν. 

 Οἱ γεν νή σεις μει ώ νον ται. Τὸ 1960 ὁ δεί κτης γεν νή σε ων ἦ ταν 259 παι διὰ πρὸς 100 εὐ-
ρω παῖ ες, ἐ νῶ τὸ 1999, 145 παι διὰ σὲ κά θε 100 εὐ ρω πα ῖες. Σή με ρα τὴ με γα λύ τε ρη πτώ ση 
πα ρου σιά ζουν ἡ Ἑλ λά δα, ἡ Ἱ σπα νί α, ἡ Ἰρ λαν δί α καὶ ἡ Πορ το γα λί α. 

 Ἐν τυ πω σια κὸ εἶ ναι τὸ πο σο στὸ γο νέ ων χω ρὶς γά μο. Τὸ 56% τῶν παι δι ῶν ποὺ γεν νή θη-
καν στὴν Σου η δί α εἶ χαν ἀ νύ παν τρους γο νεῖς, ἐ νῶ ἡ Δα νί α, ἡ Γαλ λί α, ἡ Φι λαν δί α καὶ ἡ 
Βρετ τα νί α πα ρου σιά ζουν πο σο στὰ τῆς τά ξης τοῦ 40%. Στὴν τε λευ ταί α θέ ση βρί σκε ται ἡ 
Ἑλ λά δα μὲ πο σο στὸ 4,1% τὸ 2000 ἔ ναν τι 1,5% τὸ 1980. 

 Οἱ μο νο γο νε ϊ κὲς οἰ κο γέ νει ες πα ρου σιά ζουν ἐ πί σης αὔ ξη ση. Τὸ 2000 τὸ 10% τῶν παι δι ῶν 
ἡ λι κί ας μέ χρι 14 ἐ τῶν ζοῦ σε μὲ ἕ να γο νέ α, ἐ νῶ τὸ 1999 τὸ πο σο στὸ ἦ ταν 6%. Στὴν Ἑλ λά-
δα καὶ τὴν Ἱ σπα νί α τὸ πο σο στὸ ἦ ταν 3%, ἐ νῶ στὴ Βρετ τα νί α τὸ πο σο στὸ ὑ περ βαί νει τὸ 
20%. 

 Τέ λος σύμ φω να πάν τα μὲ τὰ δε δο μέ να τῆς Εὐ ρω πα ϊ κῆς Ἐ πι τρο πῆς πρό βλη μα μο να ξιᾶς ἐν-
το πί ζε ται στοὺς ὑ πε ρή λι κες. Στὴ Σου η δί α καὶ τὴ Δα νί α τὸ 60% τῶν ὑ πε ρη λί κων ζοῦν μό νοι 
στὸ σπί τι. Σ’ αὐτὲς τὶς χῶ ρες κα θὼς καὶ στὴν Ὁλ λαν δί α μό νο τὸ 5% τῶν ἡ λι κι ω μέ νων συν-
τρο φεύ ε ται ἀ πὸ συγ γε νι κὰ πρό σω πα, ἐ νῶ στὴν Ἱ σπα νί α καὶ στὴν Πορ το γα λί α τὸ πρό βλη-
μα τῆς μο να ξιᾶς εἶ ναι σα φῶς λι γό τε ρο ἔν το νο. Τὸ 2010 ὑ πο λο γί ζε ται ὅ τι σχε δὸν ἕ νας στοὺς 
τρεῖς ἡ λι κι ω μέ νους ἄ νω τῶν 65 ἐ τῶν θὰ ζεῖ μό νος.  Ἕ νας στοὺς δύ ο ἴ σως θὰ συν τρο φεύ ε ται 
ἀ πὸ ἕ να δι κό του ἄν θρω πο, τὸ σύ ζυ γο ἢ ἕ να παι δί. 

 Ἡ ἔκ θε ση τῆς Εὐ ρω πα ϊ κῆς Ἐ πι τρο πῆς, δη μο σι εύ θη κε ἀ πὸ τὴ Χρι στί να Κο ψί νη στὴν «Κα-
θη με ρι νή» τὸν  Ἰ ού νιο τοῦ ’04. 
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 Σχε τι κὰ μὲ τὸ ζή τη μα τῶν μει κτῶν γά μων, οἱ ὁ ποῖ οι πα ρου σιά ζουν ἐ πί σης αὔ ξη ση, τὸ Κα-
νο νι κὸ Δί και ο τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας ἐ φαρ μό ζει τὴν ἀρ χὴ τῆς οἰ κο νο μί ας προ κει μέ-
νου γιὰ ἑ τε ρό δο ξους (Προ τε στάν τες, Ρ/Κα θο λι κούς), ἀ πα γο ρεύ ει ὅ μως σύ να ψη γά μου 
μὲ ἀλ λο θρή σκους (Κα νόνας 14 τῆς Δ́  Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου). Ὁ Ζω να ρᾶς ἑρ μη νεύ ον-
τας μά λι στα τὸν 72ο κα νό να τῆς Πεν θέ κτης λέ ει: «Οἱ τῆς συ νό δου ταύ της πα τέ ρες πε ρὶ 
τῶν ἄρ τι ζευ γνυ μέ νων εἰς γά μου κοι νω νί αν νο μο θε τοῦ σιν· ὧν τὸν μὲν πι στὸν εἶ ναι ὑ πο τι θέ-
α σι, τὴν δὲ ἄ πι στον, ἢ τοὐ ναν τί ον· καὶ ἀ πα γο ρεύ ου σι τὰς τοια ύτας συ ζυ γί ας, καὶ γε νο μέ νας 
δέ, δι α σπᾶ σθαι κε λεύ ου σιν· οὐ γὰρ φα σί, μει γνύ ναι τὰ ἄ μι κτα». Γ. ΡΑΛΛΗ  Μ. ΠΟΤΛΗ, 
Σύν ταγ μα τῶν Θεί ων καὶ ἱ ε ρῶν κα νό νων, Ἀ θή να 1852, τόμ. Β́ , σ. 472. Ὁ δὲ Βαλ σα μὼν 
ἀ πο ρεῖ, πῶς εἶ ναι δυ να τὸ με ρι κοὶ ἀρ χι ε ρεῖς νὰ ἐ πι τρέ πουν γά μο Χρι στια νῶν με τὰ μὴ Χρι-
στια νῶν. Γ. ΡΑΛΛΗ  Μ. ΠΟΤΛΗ, Σύν ταγ μα θεί ων καὶ ἱ ε ρῶν κα νό νων, τόμ. Ά , σ. 271. 
Πρῶ τος ὁ Μ. Κων σταν τῖ νος ἀ πα γο ρεύ ει γά μο Χρι στια νῶν μὲ  Ἰ ου δαί ους. Οἱ με τέ πει τα 
αὐ το κρά το ρες ἐ πα να λαμ βά νουν τὴν ἀ πα γό ρευ ση, ἡ ὁ ποί α συμ πε ρι ε λή φθη στὴν ἰ ου στι-
νιά νεια νο μο θε σί α καὶ στὰ Βα σι λι κὰ «Μή τις Χρι στια νὴ γυ ναῖ κα πρὸς γά μου Ἰ ου δαῖ ος 
λαμ βα νέ τω· μή τε Ἰ ου δαί ῳ Χρι στια νὸς εἰς συ ζυ γί αν ἑ νού σθω», Βα σι λι κά 1.1, 38. Σύν ταγ μα 
θεί ων καὶ ἱ ε ρῶν κα νό νων, ὅπ.π., τόμ. Ά , σ. 271, τόμ. ΣΤ΄, σ. 175. Ση μει ω τέ ον ὅ τι ὑ πὸ τῆς 
89ης Νε α ρᾶς Λέ ον τος τοῦ Σο φοῦ ἡ ἱ ε ρο λό γη ση τοῦ γά μου κα θι ε ρώ θη κε ὡς ἀ πα ραί τη τος 
ὅ ρος πε ρὶ τῆς νο μι μό τη τάς του. 

 Τὸ θέ μα τῶν μει κτῶν γά μων Ὀρ θο δό ξων μὲ ἐ τε ρό θρη σκους ἢ ἀ πί στους συ ζη τή θη κε καὶ 
στὴ Β́  Προ συ νο δι κὴ Πα νορ θό δο ξη Δι ά σκε ψη (3-12 Σε πτεμ βρί ου 1982) στὸ Σαμ πε ζὺ Γε-
νεύ ης καὶ προ τά θη καν γιὰ τὴ μελ λον τι κὴ Ἁ γί α καὶ Με γά λη Σύ νο δο τὰ ἑ ξῆς: «Ὁ γά μος 
Ὀρ θο δό ξων με τ’ ἀλ λο θρή σκων ἡ ἀ πί στων κω λύ ε ται ἀ πο λύ τως κα τὰ κα νο νι κὴν ἀ κρί βειαν, 
δυ να μέ νων τῶν κα τὰ τό πους Ὀρ θο δό ξων Αὐ το κε φά λων Ἐκ κλη σι ῶν, ὅ πως, ἐν πε ρι πτώ σει 
τοι ού του γά μου, ἀ πο φα σί ζω σι πε ρὶ τῆς ἐ φαρ μο γῆς ποι μαν τι κῆς οἰ κο νο μί ας πρὸς τὸ Ὀρ θό-
δο ξο μέ λος κα τὰ τὰς ὑ φι στα μέ νας ἰ δι αι τέ ρας ἀ νάγ κας αὐ τῶν. Ἡ κα τὰ τὴν ἐ φαρ μο γὴν τῆς 
πε ρὶ κω λυ μά των γά μου ἐκ κλη σι α στι κῆς πα ρα δό σε ως πρᾶ ξις δέ ον νὰ λαμ βά νῃ ὑ π’ ὄ ψιν 
καὶ τὰς δι α τά ξεις τῆς ἑ κα στα χοῦ σχε τι κῆς κρα τι κῆς νο μο θε σί ας, ἄ νευ ὑ περ βά σε ως τῶν 
ἀ νε κτῶν ὁ ρί ων τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς οἰ κο νο μί ας καὶ συγ κα τα βά σε ως». Ἐ πί σκε ψις 279 15/9/ 
1982. Στὴν ἴ δια ἀ πό φα ση προ βλέ πε ται ἐ πί σης κώ λυ μα κα τὰ κα νο νι κὴ ἀ κρί βεια, γά μου 
ὀρ θο δό ξου με τὰ ἑ τε ρο δό ξου «δυ νά με νος ὅ μως νὰ εὐ λο γη θῇ κα τὰ συγ κα τά βα σιν καὶ διὰ 
φι λαν θρω πί α, ὑ πὸ τὸν ρη τὸν ὅ ρον ὅ τι τὰ ἐκ τοῦ γά μου τού του τέ κνα θέ λουν βα πτι σθῇ καὶ 
ἀ να πτυ χθῇ ἐν τῇ Ὀρ θο δό ξῳ Ἐκ κλη σί ᾳ», ὅπ.π.  Ἐ πὶ τοῦ θέ μα τος αὐ τοῦ ὁ π. Γρη γό ριος Πα-
πα θω μᾶς τάσ σε ται ἀ νοι κτὰ ὑ πὲρ τῶν μει κτῶν γά μων σὲ ἄρ θρο του στὴ Σύ να ξη 96 (2004). 

 Ἀ πὸ πλευ ρᾶς Ἐκ κλη σι α στι κοῦ Δι καί ου τῆς Πο λι τεί ας κα τὰ τὸ ἄρ θρο 1367 Ἀ στι κοῦ Κώ-
δι κα, ὅ πως ἀν τι κα τα στά θη κε μὲ τὸ ἄρ θρο 1 τοῦ ν. 1250/1982: «Ὁ γά μος τε λεῖ ται εἴ τε μὲ 
τὴ σύγ χρο νη δή λω ση τῶν μελ λο νύμ φων ὅ τι συμ φω νοῦν σ’  αὐ τὸ (πο λι τι κὸς γά μος) εἴ τε μὲ 
ἱ ε ρο λο γί α ἀ πὸ ἱ ε ρέ α τῆς ἀ να το λι κῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας ἢ λει τουρ γὸ ἄλ λου δόγ μα τος ἢ 
θρη σκεύ μα τος γνω στοῦ στὴν Ἑλ λά δα». Τὸ ἄρ θρο 1371 ΑΚ (γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο δι α τυ πώ θη καν 
δι ά φο ρες ἑρ μη νεῖ ες), ποὺ δι α τη ρεῖ ται σὲ ἰ σχὺ μὲ τὸ νέ ο νό μο τοῦ 1982 ὁ ρί ζει: «Ἐ πὶ γά μου 
με τα ξὺ ἑ τε ρο δό ξων ἢ με τα ξὺ ἑ τε ρο θρή σκων ἡ ἱ ε ρο τε λε στί α γί νε ται ὡς ἀ παι τεῖ τὸ δόγ μα ἢ τὸ 
θρή σκευ μα ἑ κα τέ ρου τῶν εἰς γά μου συ νερ χο μέ νων, ἐ φό σον τοῦ το εἶ ναι ἀ νε γνω ρι σμέ νον ἐν 
τῇ ἡ με δα πῇ». Ὁ κα θη γη τὴς Γ. Κου μάν τος ὑ πο στη ρί ζει ὅ τι μὲ τὸ ἄρ θρο αὐ τὸ δὲν ἀρ κεῖ ἡ  
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θέ της νὰ ἐ πι δεί ξει ἀ νε κτι κό τη τα, ἀ πο φεύ γον τας νὰ συ ν αρ τή σει τὴ δι ά κρι ση 
τῶν δι και ω μά των τῶν συ ζύ γων, τῶν γο νέ ων καὶ τῶν παι δι ῶν ἀ πὸ τὴ μορ φὴ 
ποὺ ἔ χει ἐ πι κρα τή σει30. Ζη τοῦν ἐ πί σης ὁ νό μος νὰ γί νει ἀ νε κτι κό τε ρος ὥ στε 
ἡ κοι νὴ γνώ μη νὰ ἀ πο δε χθεῖ τὸν πλου ρα λι σμὸ τρό πων ζω ῆς καὶ συμ βί ω σης. 
Ταυ τί ζουν μά λι στα τὴν ἀ νε κτι κό τη τα τῆς δη μο κρα τί ας ἀ πέ ναν τι στὶς δι ά φο-
ρες πο λι τι κὲς ἰ δε ο λο γί ες μὲ τὴν ἀ πο δο χὴ τοῦ πλου ρα λι σμοῦ στὸ χῶ ρο τῆς 
ἰ δι ω τι κῆς ζω ῆς τῶν πο λι τῶν31.

Ὀρ θό δο ξη ἱ ε ρο λο γί α γιὰ νὰ εἶ ναι ὑ πο στα τὸς ὁ γά μος ἀλ λὰ πάν τα χρει ά ζε ται καὶ ἡ ἱ ε ρο-
τε λε στί α τοῦ ἄλ λου δόγ μα τος. βλ. Γ. ΚΟΥ ΜΑΝ ΤΟΥ, Πα ρα δό σεις Οἰ κο γε νεια κοῦ Δι καί ου, 
τόμ. Ά , Ἀ θή να 1984, σσ. 74-75, ἐ νῶ ὁ κα θη γη τὴς ΣΠ. ΤΡΩ ΐ Α ΝΟΣ ὑ πο στη ρί ζει τὴν ἀν τί θε τη 
ἄ πο ψη: «... ἀρ κεῖ ἡ τέ λε ση τοῦ (γά μου) κα τὰ τὸ ἕ να μό νο θρή σκευ μα. Γιὰ τὸν πο λι τεια κὸ νο-
μο θέ τη δὲν ἔ χει ση μα σί α ποι ό θὰ εἶ ναι αὐ τό. Βέ βαι ο εἶ ναι πάν τως ὅ τι γιὰ τὴ νό μι μη ὑ πό στα ση 
τοῦ γά μου δὲν ἀ παι τεῖ ται δι πλὴ «ἱ ε ρο τε λε στί α», σύμ φω να δη λα δὴ μὲ τὸ τυ πι κὸ καὶ τῶν δύ ο 
θρη σκευ μά των ἢ δογ μά των ...». Βλ. Σ. ΤΡΩ ΐ Α ΝΟΥ, «Τὸ Δί και ο τοῦ θρη σκευ τι κοῦ γά μου με τὰ 
τὸ ν. 1250/1982», Νο μι κὸ Βῆ μα 30 (1982) 596-597. 

 Ἀ ξί ζει τέ λος νὰ το νι σθεῖ ὅ τι ἀ πὸ πλευ ρᾶς δι καί ου τῆς πο λι τεί ας τὸ δί και ο τοῦ θρη σκευ-
τι κοῦ γά μου εἶ ναι ἕ να γιὰ ὅ λες τὶς ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες. Ἀ πὸ πλευ ρᾶς ὅ μως Ὀρ θο δό-
ξου Κα νο νι κοῦ Δι καί ου δὲν συμ βαί νει τὸ ἴ διο, δι ό τι στὴν Ἑλ λά δα ὑ πάρ χουν δι α φο ρε τι κὰ 
κα θε στῶ τα καὶ δι α φο ρε τι κὰ δί και α τοῦ Ὀρ θό δο ξου γά μου, χω ρὶς νὰ ἀ ναι ρεῖ ται ὅ μως ὁ 
ἑ νια ῖος χα ρα κτῆ ρας τῆς Ὀρ θό δο ξης  Ἐκ κλη σί ας. Πρό κει ται γιὰ τὰ κα θε στῶ τα τῆς  Ἐκ-
κλη σί ας τῆς Κρή της, τῶν Δω δε κα νή σων, τοῦ Ἁ γί ου Ὅ ρους καὶ τῆς ὑ πό λοι πης Ἑλ λά δας. 
Π. ΧΡΙ ΣΤΙ ΝΑ ΚΗ, Οἰ κο γε νεια κὸ δί και ο καὶ ἰ σό τη τα τῶν δύ ο φύ λων, Ἀ θή να 2005, σ. 30.

30. Α. ΜΙ ΣΕΛ, Κοι νω νι ο λο γί α τῆς οἰ κο γέ νειας καὶ τοῦ γά μου, ἐκδ. Gutenberg, Ἀ θή να 1993, 
σ. 231. Ὁ A. GIDDeNS υἱ ο θε τών τας τὶς ἀν τι λή ψεις αὐ τὲς θὰ στρα φεῖ ἀ νοι κτὰ ἐ ναν τί ον 
τῆς πα ρα δο σια κῆς μορ φῆς τῆς οἰ κο γέ νειας καὶ ὑ πὲρ τῶν ἀ το μι κῶν ἐ λευ θε ρι ῶν καὶ τῆς 
προ σω πι κῆς ζω ῆς. Γιὰ τὸν λό γο αὐ τὸ θὰ ἀ να φερ θεῖ ἰ δι αι τέ ρως στὶς ἐ ναλ λα κτι κὲς μορ φὲς 
γά μου καὶ οἰ κο γέ νειας (οἰ κο γέ νει ες ὁ μο φυ λο φι λι κῶν γο νέ ων, συγ κα τοί κη ση), ἐ νῶ θὰ 
πε ρι γρά ψει καὶ τὸ σύγ χρο νο πα ρά δειγ μα κοι νο τι κῆς οἰ κο γε νεια κῆς ζω ῆς τῶν Κιμ που τσὶμ 
τοῦ  Ἰσ ρα ήλ. «Τὸ Κιμ ποὺτς εἶ ναι μί α κοι νό τη τα οἰ κο γε νει ῶν καὶ ἀ τό μων ποὺ συ νερ γά ζον-
ται στὴν ἀ να τρο φὴ τῶν παι δι ῶν. Τὰ πε ρισ σό τε ρα ἀ πὸ τὰ Κιμ που τσὶμ ἦ ταν ἀρ χι κὰ συλ λο γι-
κὲς ἀ γρο τι κὲς ἐ πι χει ρή σεις, σή με ρα ὅ μως πολ λὰ ἀ πὸ αὐ τὰ ἔ χουν στρα φεῖ πρὸς τὴν βι ο μη-
χα νι κὴ πα ρα γω γὴ ... Τὰ Κιμ που τσὶμ ἱ δρύ θη καν ἀρ χι κὰ μὲ μιὰ ρι ζο σπα στι κὴ προ ο πτι κή. Ἡ 
πε ρι ου σια κὴ κοι νο κτη μο σύ νη μα ζὶ μὲ τὴν ὁ μα δι κὴ ἀ να τρο φὴ τῶν παι δι ῶν θὰ ἐ πέ τρε πε στὰ 
μέ λη τῶν Κιμ που τσὶμ νὰ ξε φύ γουν ἀ πὸ τὴν ἀ το μι κι στι κή, ἀν τα γω νι στι κὴ φύ ση τῶν σύγ-
χρο νων κοι νω νι ῶν. Τὰ ἰ δε ώ δη αὐ τὰ δὲν ἔ χουν ἐγ κα τα λει φθεῖ ... Τὰ σπί τια τῶν παι δι ῶν στὰ 
Κιμ που τσὶμ μπο ροῦν κα λύ τε ρα νὰ πε ρι γρα φοῦν σή με ρα ὡς κέν τρα πα ρο χῆς ἐ κτε τα μέ νων 
εὐ κο λι ῶν παι δι κῆς φρον τί δας πα ρὰ θε σμοὶ ποὺ ἐκ φρά ζουν τὴν κοι νο τι κὴ εὐ θύ νη τῆς ἀ να-
τρο φῆς τῶν παι δι ῶν». A. GIDDeNS, ὅπ.π., σσ. 241-242.

31. Ὅπ.π.



334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ λὲς φο ρὲς μά λι στα ἀ σκεῖ ται αὐ στη ρὴ κρι τι κὴ στὶς συ στη μι κὲς καὶ ἑ νο-
ποι η τι κὲς ἀ πό ψεις τοῦ ἀ με ρι κα νοῦ Κοι νω νι ο λό γου T. parsons, γιὰ τὴν οἰ κο-
γέ νεια. Ὁ parsons μὲ βά ση τὴν «δο μο λει τουρ γι κὴ» μέ θο δο ἀ να λύ ει τὴν οἰ κο-
γέ νεια ὄ χι ὡς μιὰ ἀ σή μαν τη μι κρὴ ὁ μά δα, ἀλ λὰ ὡς ἕ να ὑ πο σύ στη μα ποὺ ἀλ-
λη λο δι α πλέ κε ται καὶ ἀλ λη λο δε σμεύ ε ται μὲ τὰ ἄλ λα ὑ πο συ στή μα τα, ἀλ λὰ καὶ 
μὲ τὸ σύ στη μα τῆς κοι νω νί ας. Σύμ φω να μὲ τὶς ἀ πό ψεις του πα ρα μέ νει πάν τα 
βα σι κὸς ὁ χα ρα κτῆ ρας τῆς κοι νω νι κο ποί η σης τῶν παι δι ῶν καὶ τῆς στα θε ρο-
ποί η σης τῆς προ σω πι κό τη τας τῶν ἐ νη λί κων μέσῳ τῆς οἰ κο γέ νειας. Κα τὰ τὸν 
parsons τὸ κοι νω νι κὸ σύ στη μα ἐ πι δι ώ κει τὴν «ὁ μοι ό στα ση» (στα θε ρό τη τα καὶ 
ἰ σορ ρο πί α) καὶ ἡ οἰ κο γέ νεια ἑ πο μέ νως κοι νω νι κο ποι ών τας τὸ παι δὶ συμ βάλ-
λει στὴ δι α τή ρη ση καὶ εὐ ρυθ μί α τοῦ συ στή μα τος32. 

Οἱ ἀ πό ψεις τοῦ parsons σύμ φω να μὲ τὸν με τα μον τερ νι σμό, θε ω ροῦν ται 
ξε πε ρα σμέ νες, στα τι κὲς καὶ συν τη ρη τι κές, ὅ πως ξε πε ρα σμέ νες θὰ φαν τά ζουν 
οἱ αὐ το νό η τες συμ βου λὲς τῶν ἁ γί ων τῆς Ὀρ θό δο ξης  Ἐκ κλη σί ας· «Τῆς τέ χνης 
ταύ της (τῆς δι α παι δα γω γή σε ως) οὐκ ἔ στιν ἄλ λη μεί ζων. Τί ἴ σον τοῦ ρυθ μί σαι 
ψυ χή, καὶ δι α πλᾶ σαι νέ ου δι ά νοι αν»33. Καὶ ἀλ λοῦ: «Οὐ γὰρ τὸ σπεῖ ραι ποι εῖ πα-
τέ ρα μό νον, ἀλ λὰ τὸ παι δεῦ σαι κα λῶς· οὐ δὲ τὸ κυ ῆ σαι μη τέ ρα ἐρ γά ζε ται, ἀλ λὰ 
τὸ θρέ ψαι κα λῶς»34. 

Στὴν ἀ μέ λεια καὶ ἀ δι α φο ρί α γιὰ τὴ δι α παι δα γώ γη ση τῶν παι δι ῶν ἐ πι ση-
μαί νε ται ἡ αἰ τί α τοῦ κα κοῦ στὴν κοι νω νί α· «Καὶ τοῦ τό ἐ στιν ὃ τὴν οἰ κου μέ νην 
ἀ να τρέ πει πᾶ σαν, ὅ τι τῶν οἰ κεί ων ἀ με λοῦ μεν παί δων, καὶ τῶν μὲν κτη μά των 
αὐ τῶν ἐ πι με λού με θα, τῆς δὲ ψυ χῆς αὐ τῶν κα τα φρο νοῦ μεν»35. 

Σὲ κά θε πε ρί πτω ση πάν τως κρί νε ται ἰ δι αί τε ρα ση μαν τι κὴ ἐξ ἀ πό ψε ως Κοι-
νω νι ο λο γί ας τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ, ἐ πι πλέ ον ἡ πα ρα τή ρη ση τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω άν νη 
τοῦ Χρυ σο στό μου, πε ρὶ ἐλ λεί ψε ως κα λῶν καὶ ἀ γα θῶν προ τύ πων στὴν οἰ κο-
γέ νεια καὶ τὴν κοι νω νί α: «Τὰ ἀρ χέ τυ πα ἠ φά νι σται. Διὰ τοῦ το οὐ δὲ οἱ νέ οι γί-
νον ται θαυ μα στοί»36. 

32. T. pARSoNS, R. BAleS, Family, Socialization and Interaction Process, Glencoe, The Free 
press 1955, σ. 10.

33. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ματθ., ὁμ. 59, 7, PG 58, 584.
34. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ἄνναν, 1,3, PG 54, 636.
35. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὸ «χήρα καταλεγέσθω», 7, PG 51, 327.
36. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὰς Πράξεις, 4, PG 60, 189.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 335

Οἱ πα ρα πά νω πα τε ρι κὲς ἀ να φο ρές, οἱ ὁ ποῖ ες ἐ πι ση μαί νουν τὴν ἀ ξί α τῶν 
προ τύ πων μέσῳ μιᾶς ἑ νο ποι η μέ νης καὶ συγ κρο τη μέ νης οἰ κο γέ νειας, τὴν 
ὁ ποί α δη μι ουρ γοῦν, ὡς ἐ πὶ τὸ πλεῖ στον σύ ζυ γοι μὲ κοι νὲς ἀ ξί ες, πνευ μα τι κὰ 
ἐν δι α φέ ρον τα καὶ προ σα να το λι σμούς, ὁ δη γοῦν στὴ λε γό με νη «ὁ μο γα μί α». 
Πράγ μα τι στὸ ἐ πί πε δο τῆς δι ε πι στη μο νι κῆς συ νάν τη σης τῆς Κοι νω νι ο λο γί ας 
μὲ τὴν Κοι νω νι κὴ Ψυ χο λο γί α, τὴν ἐ θνο λο γί α καὶ τὴν θε ο λο γί α πο λὺς λό γος 
γί νε ται γιὰ τὴν ἀ πο φυ γὴ συγ κρου σια κῶν κα τα στά σε ων στὴν οἰ κο γέ νεια, οἱ 
ὁ ποῖ ες ἀ πο δο μοῦν τὸ οἰ κο γε νεια κὸ καὶ «κοι νο βια κὸ ἐ μεῖς». Ἡ ἀ το μι κὴ πε ρι χα-
ρά κω ση τοῦ «ἐ γὼ» καὶ τοῦ «ἐ σύ», ἐν προ κει μέ νω ἀ πο μα κρύ νε ται καὶ δι α γρά-
φε ται ἀ πὸ τὴ συλ λει τουρ γοῦ σα πραγ μα τι κό τη τα τῆς προ σω πι κῆς ἰ δι αι τε ρό-
τη τας τῶν συ ζύ γων, οἱ ὁ ποῖ οι ὀ φεί λουν νὰ ἀλ λη λο πε ρι χω ροῦν ται καὶ νὰ ἀλ-
λη λο ϋ πο τάσ σον ται ὡς μέ λη τοῦ κοι νοῦ σώ μα τος τῆς κα τ’ οἶ κον ἐκ κλη σί ας37. 

Ἡ οἰ κο γέ νεια λοι πὸν ὡς μι κρό κο σμος τῆς κοι νω νί ας, ὡς ἡ πρώ τη κοι νω νί α 
τοῦ ἀν θρώ που, ὡς πρω το γε νὴς ὁ μά δα ταυ τό τη τας, ἔν τα ξης, ἐν σω μά τω σης 
καὶ κοι νω νι κο ποί η σης, ἐ πι τε λεῖ ση μαν τι κὲς κοι νω νι κὲς λει τουρ γί ες. Σύμ φω να 
μὲ τὸν Ἀπ. Νι κο λα ΐ δη ὁ θε σμὸς τῆς οἰ κο γέ νειας ἐ ξοι κει ώ νει σὲ ἐρ γα σια κές, 
οἰ κο νο μι κές, δι και ϊ κὲς καὶ πο λι τι κὲς συμ πε ρι φο ρές, συμ μορ φώ νει πρὸς τοὺς 
ἰ σχύ ον τες κοι νω νι κοὺς κα νό νες καὶ τὴν αἴ σθη ση τοῦ κοι νω νι κοῦ ἐ λέγ χου, 
καλ λι ερ γεῖ τοὺς δε σμοὺς κοι νω νι κῆς ἀλ λη λεγ γύ ης, συν δέ ει τὶς γε νε ές, με-
τα δί δει στὰ νέ α ἄ το μα τὶς θρη σκευ τι κές, πο λι τι στι κὲς καὶ κοι νω νι κὲς ἀ ξί ες, 
δι α σφα λί ζει τὶς προ ϋ πο θέ σεις γιὰ ἀ να πα ρα γω γὴ τῆς ζω ῆς καὶ κα τευ θύ νει δη-
μι ουρ γι κὰ τὴν ἔμ φυ τη ἀν θρώ πι νη κοι νω νι κό τη τα38. 

Πρό κει ται μὲ ἄλ λα λό για γιὰ τὴν οἰ κο δό μη ση ἑ νὸς σώ μα τος ἀρ χῶν καὶ δο-
μῶν, ποὺ προ ϋ πο θέ τει ἁρ μο νι κὲς σχέ σεις τῆς συ ζυ γι κῆς δυά δας. Στὶς σχέ σεις 

37. Πε ρὶ ὁ μο γα μί ας βλ. Δ. ΤΣΑ ΟΥ ΣΗ, Χρη στι κὸ Λε ξι κὸ Κοι νω νι ο λο γί ας, ἐκδ. Gutenberg, Ἀ θή-
να 1989, σ. 204. Ὡς ἑ τε ρο γα μί α νο εῖ ται ὁ γά μος προ σώ πων μὲ ἐμ φα νεῖς κοι νω νι κές, πο λι-
τι στι κὲς ἢ ἄλ λες ση μαν τι κὲς δι α φο ρές, ὅ πως π.χ. ὁ γά μος με τα ξὺ ἑ τε ρο θρή σκων», ὅπ.π., 
σ. 96. Πε ρισ σό τε ρα βλ. Κ. ΚΟ ΡΩ ΣΗ, «Ἑ τε ρο γα μί α», Ἑλ λη νο χρι στι α νι κὴ Ἀ γω γὴ τχ. 440 
(1997) 119 ἑ. Ἡ συμ βο λι κὴ πρά ξη ποὺ ὁ ρι ο θε τεῖ τὴ με τά βα ση τοῦ ἀ τό μου ἀ πὸ τὸ «ἐ γώ» 
στὸ «ἐ σύ» καὶ στὸ «ἐ μεῖς» τῆς οἰ κο γέ νειας, ἡ ὁ ποί α ὀ νο μά ζε ται «δι α βα τή ριος τε λε τουρ-
γί α», εἶ ναι ὁ Γά μος. Τὸν ὅ ρο χρη σι μο ποί η σε ὁ Arnold van Genepp. Δ. ΤΣΑ ΟΥ ΣΗ, ὅπ.π., 
σ. 313. Γιὰ τὸν κοι νω νι κὸ θε σμὸ τοῦ Γά μου ποὺ ἐ κτὸς ἄλ λων ση μαί νει τὴν ἀ πὸ κοι νοῦ 
ἀ νά λη ψη ὑ πο χρε ώ σε ων δι α τρο φῆς, ἀ να τρο φῆς καὶ ἀ πο κα τά στα σης τῶν κοι νῶν τέ κνων, 
σύμ φω να μὲ τοὺς κοι νω νι κοὺς κα νό νες ποὺ ἰ σχύ ουν, βλ. Δ. ΤΣΑ ΟΥ ΣΗ, ὅπ.π., σ. 45. 

38. ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ, Κοινωνικὴ Ἠθική, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα, 2009, σσ. 102, 103.
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αὐ τὲς ἡ ἐ λευ θε ρί α λο γί ζε ται πε ρισ σό τε ρο ὡς κα θῆ κον πα ρὰ ὡς δι καί ω μα. Καὶ 
πά λι ἐ δῶ θὰ κά νου με λό γο γιὰ τὸ οἰ κο γε νεια κὸ καὶ «κοι νο βια κὸ ἐ μεῖς», ἀ φοῦ 
κα τὰ τὸν ἱ ε ρὸ Χρυ σό στο μο «οὐ κέ τι δύ ο ἐ στὲ σάρ κες με τὰ τὸν γά μον, ἀλ λ’ ἐ γέ-
νε σθε εἰς μί αν· καὶ αἱ οὐ σί αι δύ ο, καὶ οὐ μί α ... εἷς ἄν θρω πος ... ἓν ζῶ ον ἀμ φό τε-
ροι γε γέ νη σθε, καὶ ἔ τι λέ γεις, τὰ ἐ μά; Ἐ πά ρα τον τοῦ το τὸ ρῆ μα καὶ μια ρὸν ἀ πὸ 
τοῦ δι α βό λου εἰ ση νέ χθη»39.

39. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,  Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή, 5, 8, 20, PG 62, 
148.
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κωνσταντίνος π. κωτσιόπουλος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

εἶναι εὐρύτατα ἀποδεκτὴ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ σχολεῖο μέσω τῆς παιδευτικῆς 
καὶ παιδαγωγικῆς λειτουργίας τοῦ μορφώνει καὶ ἀναμορφώνει, ἀνανεώ-

νει καὶ ἀναπλάθει τὴν προσωπικότητα τῶν μαθητῶν καὶ μελλοντικὰ τὴν δομὴ 
τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν. Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ καθίσταται ἀναντίρρητη 
δεδομένου, ὅτι ἡ ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἱστορία 
της, τὸν ἀξιακὸ τῆς προσανατολισμὸ μέσω τῶν ἰδανικῶν ποὺ καλλιεργεῖ, τὴν 
φιλοσοφία ζωῆς ποὺ προάγει καὶ τέλος τὴν ἐμπειρική, ρεαλιστικὴ καὶ πρακτι-
κή της διάσταση στὸ ἐπίπεδό της ἄμεσης καθημερινότητας.

Ὅπως ἄλλωστε δέχεται ἡ κοινωνιολογία τῆς  Ἐκπαίδευσης1 ὑπάρχουν 

  * εἰσήγηση σὲ ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ὁ συμβουλευτικὸς σταθμὸς νέων Β/θμιας Ἐκπαί-
δευσης Δυτικῆς θεσσαλονίκης τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2006, μὲ θέμα· «ρητὰ καὶ ἄδηλα μη-
νύματα τοῦ σχολείου καὶ ἡ ἐπίδρασή του στὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τῶν μα-
θητῶν».

  1. P. Bourdieu, «Cultural reproduction and social reproduction» εἰς r. Brown, Knowledge, 
Education, and Cultural change, London 1973, σσ. 50 ἑξ. J. Bruner, Ὁ Πολιτισμὸς τῆς 
Ἐκπαίδευσης, ἐκδ.  Ἑλληνικὰ γράμματα, Ἀθήνα 2007, σσ. 159 ἑξ. d. BLaCkLedge καὶ B. 
Hunt, Κοινωνιολογία τῆς Ἐκπαίδευσης, ἐκδ.  Ἔκφραση, Ἀθήνα 1995, σσ. 93 ἑξ., ὅπου γί-
νεται λόγος καὶ γιὰ τὴν φονξιοναλιστικὴ προσέγγιση τῆς  Ἐκπαίδευσης. Μ. κελπανιΔη, 
Κοινωνιολογία τῆς Ἐκπαίδευσης. Θεωρίες καὶ πραγματικότητα, ἐκδ. Ἑλληνικὰ γράμμα-
τα, Ἀθήνα 2002, σσ. 65 ἑξ. χ. νοΒα-καλτσουνη, Κοινωνιολογία τῆς Ἐκπαίδευσης, ἐκδ. 
gutenberg, Ἀθήνα 2010, σσ. 157 ἑξ. χρ. τουρτουρα, Σχολικὴ ἀποτυχία καὶ ἀποκλεισμός, 
ἐκδ. Ἐπίκεντρο, θεσσαλονίκη 2010, σσ. 66 ἑξ. o. Banks, Ἡ Κοινωνιολογία τῆς Ἐκπαίδευ-
σης, ἐκδ. Ἐπίκεντρο, θεσσαλονίκη. g. wHitty, Κοινωνιολογία καὶ Σχολικὴ Γνώση, ἐκδ.  
Ἐπίκεντρο, θεσσαλονίκη 2006. σὲ κάθε περίπτωση πάντως ὁ βασικὸς κοινωνιολογικὸς 
ὁρισμὸς τῆς ἀγωγῆς ποὺ ἑρμηνεύει τὴν «κοινωνικοποίηση» καὶ τὴ διάπλαση τοῦ ἀνθρώ-
που ὡς μεθοδευμένη διαδικασία σκόπιμης ἐπιρροῆς τοῦ παρελθόντος πρὸς τὸ παρόν, 
δὲν ἀναιρεῖ τὴν κοινωνικὴ δυναμικὴ τῆς προόδου καὶ τῆς ἀνανέωσης, οὔτε τὴν ἀνάπτυξη 
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πολλοὶ τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους μορφοποιεῖται ὁ ἄνθρωπος ἤδη ἀπὸ τὰ παι-
δικά του χρόνια, ἀνάλογα μὲ τὸ πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον στὸ 
ὁποῖο ἀναπτύσσεται. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἐξελίσσεται στὰ πλαίσια μιᾶς ἀμφί-
δρομης σχέσης μεταξὺ ἑνὸς δυναμικοῦ καὶ φορτισμένου μὲ πρότυπα καὶ συμ-
βουλὲς περιβάλλοντος καὶ ἑνὸς ἀναπτυσσόμενου ἀτόμου ποὺ ἀντιδρᾶ στὰ 
ἐρεθίσματα ἀρνούμενο τὴν στατικότητα καὶ τὴν παθητικότητα. στὴν προ-
κειμένη περίπτωση γίνεται λόγος γιὰ τὴν δυναμική της ἀλληλενέργειας καὶ 
ἀλληλεπίδρασης, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν λειτουργικὴ ἀλληλοπεριχώρηση καὶ τὴν 
κοινωνικοποίηση.

Ἡ σχολικὴ κοινωνικοποίηση ἐν προκειμένω καθίσταται ἰδιαιτέρας σημα-
σίας, δεδομένου ὅτι ἀποτελεῖ μετὰ τὴν οἰκογένεια τὴν πρώτη δομὴ διαμορ-
φώσεως τῆς βιοθεωρίας καὶ κοσμοθεωρίας τῆς προσωπικότητας τοῦ μαθητῆ. 
τοῦ μαθητῆ-ἔφηβου, γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ ἀλληλοσχετιζόμενες ἔννοιες τῆς ἐλευ-
θερίας ὡς καθῆκον καὶ ὡς ἀμφίπλευρου σεβασμοῦ, καθίστανται ὅρος τῆς 
ὑπάρξεώς του.

εἶναι κατανοητὸ ἄλλωστε τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ σχολικὴ κοινω-
νικοποίηση θέτει τὶς βάσεις γιὰ τὴν μελλοντικὴ κοινωνικοποίηση σὲ εὐρύτε-
ρο διαπροσωπικὸ καὶ διακοινωνικὸ ἐπίπεδο. Ἡ προσωπικότητα δομεῖται ἀπὸ 
τὶς ἐσωτερικευμένες ἀξίες, πρότυπα συμπεριφορᾶς καὶ παραδείγματα ζωῆς, 
ποὺ ὠθοῦν σὲ ἐμπειρικὴ βίωση καὶ ὄχι σὲ μιὰ ἐπιδερμική, ἐπιφανειακὴ καὶ 
ἐξωτερικὴ ἁπλῶς νοητικὴ ἀντίληψη καὶ ἐπεξεργασία ἀρχῶν καὶ ἰδεῶν. στὴν 
περίπτωση αὐτὴ ἀποφεύγεται ὁ κίνδυνος τοῦ σχολαστικοῦ ὀρθολογισμοῦ 
καὶ τοῦ διανοητισμοῦ ἢ ἠθικισμοῦ, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὶς ὑγιεῖς βάσεις μιᾶς 
ἰσόρροπης ψυχοσωματικῆς ἀνάπτυξης ποὺ καλλιεργεῖ τὴν διασύνδεση τοῦ 
ἤθους μὲ τὴν ζωή, τῆς θεωρίας μὲ τὴν πράξη, τῆς γνώσης μὲ τὴν πίστη, διό-
τι ὁ γνωστικὸς λόγος χωρὶς πίστη ἀποδεικνύεται σὲ τελικὴ ἀνάλυση ἄλογη 
ἐνέργεια τῆς ψυχῆς.

στὴν κρίσιμη ἡλικία τῆς ἐφηβείας τὸ σχολικὸ περιβάλλον, προκειμένου νὰ 
ἀποτρέψει τὴν προβληματικὴ κατάσταση τῆς «κρίσης ταυτότητας» τοῦ ἐφή-
βου, ἐπιδιώκει στὰ πλαίσια τῆς «δημιουργικῆς αὐτοπειθαρχίας» νὰ ἀναπτύξει 

καὶ ἐξέλιξη τοῦ προσώπου ποὺ διαλέγεται κριτικὰ πρὸς τὴν παράδοση. περισσότερα βλ. 
e. durkHeim, Erziehung und Soziologie, ἐκδ. Free Press, münchen 1972.
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τὸ «ἐσωτερικευμένο ὑποκειμενικὸ περιβάλλον» τοῦ μαθητῆ. πρόκειται γιὰ 
πολυσύνθετη διαδικασία ποὺ ἀξιοποιεῖ προηγούμενες παιδευτικὲς ἐμπειρίες 
προκειμένου νὰ κατανοηθοῦν καὶ νὰ ἐλεγχθοῦν κριτικὰ νέες καταστάσεις καὶ 
διαδικασίες ἑνὸς μεταλλασσόμενου καὶ διαρκῶς ἐξελισσόμενου περιβάλλον-
τος.

τὸ γεγονὸς αὐτὸ προϋποθέτει ἐσωτερίκευση προηγουμένων σταδίων 
ἀνάπτυξης ἀλλὰ καὶ πλαισίου ἀξιῶν, ὥστε νὰ δομεῖται τὸ «σύστημα προσω-
πικότητας» τοῦ μαθητῆ. τὸ σύστημα αὐτὸ ἀναδιοργανώνεται διαρκῶς στὸ 
βαθμὸ ποὺ ἀποκτᾶ νέες ἐμπειρίες καὶ πρότυπα συμπεριφορᾶς2, οὕτως ὥστε 
νὰ ὁδηγεῖται ὁ ἔφηβος στὴν προσαρμογὴ καὶ στὴ συμμόρφωση κατὰ τὸν J. 
Piaget, πρὸς τὶς ἀξιακὲς δηλαδὴ σχέσεις τοῦ σχολικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ συμ-
μόρφωση αὐτὴ προϋποθέτει ἀσφαλῶς τὴν μαθητικὴ συμμετοχὴ καὶ αὐτενέρ-
γεια, ὥστε ἡ ἐνεργητικὴ δημιουργικότητα ποὺ ἀναπτύσσεται νὰ ὁδηγεῖ στὴν 
ἀμοιβαιότητα μεταξὺ ἐκπαιδευτικοῦ-μαθητῆ καὶ στὴν οἰκοδόμηση σχέσεων 
ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης. τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ ὠθεῖ τὴν ἐκπαιδευτικὴ δρα-
στηριότητα ὄχι σὲ μιὰ μονολιθική, αὐταρχικὴ καὶ μονόδρομη ἐπιβολὴ συμπε-
ριφορῶν καὶ ἀξιῶν, ἀλλὰ σὲ μιὰ συνειδητὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐκπαιδευτικὴ 
συμμετοχικὴ διαδικασία. σύμφωνα μὲ τὴν διαδικασία αὐτὴ ὁ ἐκπαιδευτικὸς 
δὲν διδάσκει ἁπλῶς ἀλλὰ κατευθύνει καὶ ὀργανώνει τὴν μάθηση, ἐνῶ ταυτο-
χρόνως προσφέρεται καὶ ὁ ἴδιος ὡς πρότυπο συμπεριφορᾶς καὶ συντελεστὴς 
ἔμπρακτης ἐνύλωσης ἰδανικῶν καὶ ἀρχῶν. Ὑπὸ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς ἡ 
παιδεία γίνεται ἀντιληπτὴ ὄχι μόνο ὡς μάθηση ποὺ προϋποθέτει γνωστικές, 
ὀρθολογικὲς λειτουργίες καὶ ἀπόκτηση δεξιοτήτων καὶ ἱκανοτήτων, ἀλλὰ καὶ 
ὡς μόρφωση, ποὺ συνεπάγεται πολιτισμό, στάση ζωῆς, ὑπαρξιακὸ νόημα καὶ 
κοινωνικὸ ἦθος.  Ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἄλλωστε ὁ Ἀριστοτέλης θὰ γρά-
ψει ὅτι ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἕνας συνδυασμὸς τῆς ἀνάπτυξης τοῦ νοῦ καὶ τῆς 

  2. γ. Μιχαλακοπουλου, Κοινωνιολογία καὶ Ἐκπαίδευση, ἐκδ. κυριακίδη, θεσσαλονίκη 
1996. πρβλ. τότε στὸ P. Berger-tH. LuCkmann, The Social Construction of Reality: A 
Treatise in the Sociology of Knowledge, new york 1967 (ἑλληνικά, Ἡ κοινωνικὴ κατασκευὴ 
τῆς πραγματικότητας, ἐκδ. νῆσος, Ἀθήνα 2003). Δ. γεωργα, Κοινωνικὴ Ψυχολογία, τ. Β́ , 
Ἀθήνα 1965, σσ. 68 ἑξ. γιὰ τὸν ρόλο τῶν προτύπων βλ. ηρ. ρερακη,  Ὁ «ἄλλος» στὸ ἑλλη-
νικὸ σχολεῖο. Ὀρθόδοξη Χριστιανοπαιδαγωγικὴ θεώρηση, ἐκδ. πουρναρᾶ, θεσσαλονίκη, 
σσ. 171, 186, 225, 263, 267, 445, 476.
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ἐμπέδωσης ἠθικοῦ χαρακτήρα3.  Ἐνῶ ὅμως ἀναρωτιέται ὁ ἴδιος τί ἀπὸ τὰ δυὸ 
ὑπερισχύει «πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς 
ἦθος» ἔρχεται ὁ πλάτων νὰ δώσει ξεκάθαρη ἀπάντηση ὑποστηρίζοντας, ὅτι 
σὲ κάθε περίπτωση ἡ ἰδέα τοῦ Ἀγαθοῦ ὑπερτερεῖ, ἀφοῦ αὐτή σε τελικὴ ἀνά-
λυση μορφοποιεῖ τὴ γνώση καὶ τὴν ψυχή. λέγει χαρακτηριστικά, πὼς τὴν ἴδια 
ἀκριβῶς σχέση ποὺ ἔχουν τὰ μάτια μὲ τὸ φῶς τοῦ   Ἥλιου ἔχει καὶ ἡ δυνατότη-
τα τῆς γνώσης μὲ τὴν ἰδέα τοῦ Ἀγαθοῦ.  Ἡ δύναμη τῆς ὅρασης, γράφει, ὑπάρ-
χει στὰ μάτια ὅταν λάμπει ὁ  Ἥλιος, χάνεται ὅμως στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας. τὸ 
ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν ψυχή, ποὺ ὅταν ρίξει τὰ μάτια της ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ 
λάμψη τῆς ἀλήθειας καὶ τῶν πραγμάτων, μονομιᾶς τὰ γνωρίζει καὶ φαίνεται 
πὼς ἔχει νοῦ· ἂν ὅμως ἡ ματιά της, τονίζει, πέσει ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει σκοτάδι, 
τότε ἔχει μόνο γνῶμες ἀσταθεῖς, γίνεται μυωπικὴ καὶ μοιάζει μὲ ὂν ἄμυαλο4.

στὴν θέληση αὐτὴ ἄλλωστε γιὰ νόημα στὴ ζωή, γιὰ ὑπαρξιακὴ πληρότητα 
μέσω ἀξιῶν καὶ νοημάτων, ποὺ θὰ γίνουν ὅμως κοινὰ γιὰ ὅλους τους ἀνθρώ-
πους, ὥστε νὰ μπορέσει ἡ ἀνθρωπότητα νὰ ἐπιβιώσει σὲ πνεῦμα ἑνότητας 
καὶ συνοχῆς, θὰ ἑστιάσει τὶς ἀναλύσεις του ὁ μεγάλος ψυχίατρος Βίκτωρ 
Φράνκλ, ἱδρυτὴς τῆς σχολῆς τῆς λογοθεραπείας. Μὲ τὸ ἔργο του ὁ θεὸς τοῦ 
ἀσυνειδήτου5 θὰ μιλήσει γιὰ τὴν παιδευτικὴ σημασία τῆς ἀσυνείδητης θρη-
σκευτικότητας καὶ τῆς πραγματικότητας τῆς ἔννοιας τοῦ θεοῦ ποὺ ἐξυψώνει 
τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση6.

  3. αριστοτελουσ, Πολιτικὰ 1337α, 34-43.
  4. w. Jaeger, Paedeia. The Ideals of Greek Culture 1947, τ. ill, σ. 225. Βλ. περισσότερα πλα-

τωνοσ, Πολιτεία 6, 508 ἑξ. καὶ 509α.
  5. Β. Φρανκλ, Ὁ Θεὸς τοῦ ἀσυνειδήτου, ἐκδ. τάμασος, Ἀθήνα 1980, σσ. 132, 133.
  6. Ἡ ἀντίληψή του γιὰ τὸ Μονοθεϊσμὸ βέβαια εἶναι μᾶλλον νεστοριανικοῦ χαρακτήρα, 

ἀφοῦ ἀγνοεῖ τὸ γεγονὸς τῆς ὑποστατικῆς ἕνωσης θεϊκῆς καὶ ἀνθρώπινης φύσης στὸ 
πρόσωπο τοῦ χριστοῦ. γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θεωρεῖ κατὰ δυαλιστικὸ τρόπο ὅτι ὁ μονο-
θεϊσμὸς δὲν εἶναι ἀρκετός, ἂν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὸν «μόνο-ἀνθρωπισμό», προκειμέ-
νου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ὅπ.π., σ. 132. Δὲν ἀντιλαμβάνεται 
ἀσφαλῶς ὅτι τὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως, συνεπάγεται αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ἑνότητα 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀφοῦ ὁ χριστὸς προσλαμβάνει χωρὶς τὴν ἁμαρτία ὁλόκληρη 
τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ἡ θεωρία του γιὰ «μόνο-ἀνθρωπισμό», ὁδηγεῖ ἄθελά του ἴσως στὴ 
διάσπαση καὶ ὄχι τὴν ἑνότητα, ἀφοῦ ὁδηγεῖ στὸν ἀνθρωποκεντρισμὸ ἢ ἀκόμη καὶ στὸν 
ἄθεο οὐμανισμό.
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Μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς ἰσχυροποιεῖται ἡ ἀλληλεπιδραστικὴ δομικὴ 
μορφὴ τοῦ σχολείου, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζεται ἡ ἀκαμψία καὶ ἡ στενότητα 
τῶν σχέσεων ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα σὲ δασκάλους καὶ μαθητὲς καθὼς καὶ 
στοὺς μαθητὲς μεταξύ τους. οἱ προϋποθέσεις ποὺ μόλις περιεγράφησαν βο-
ηθοῦν στὸν σχηματισμὸ «προσωπικῆς ταυτότητας» καὶ ὄχι ἀπρόσωπης μαζο-
ποιημὲνης δομικότητας. Δίδεται ἔτσι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ δυνατότητα ἐκφρά-
σεως προσωπικῶν ἀναγκῶν καὶ συναισθημάτων σ’ ἕνα περιβάλλον ποὺ δὲν 
ἔχει χαρακτήρα τεχνοκρατικό, ὠφελιμιστικὸ ἢ χρησιμοθηρικό7.

Ὑπάρχουν, ἑπομένως, ὅπως καὶ ὁ κοινωνιολόγος πάρσονς τονίζει δύο τύ-
ποι ἐπιτυχίας στὴν ἐκπαίδευση. Ὁ ἕνας εἶναι ἡ γνωστικὴ ἐκμάθηση πληρο-
φοριῶν καὶ δεξιοτήτων ποὺ συνδέεται μὲ τὴν τεχνολογικὴ κατάρτιση, καὶ ὁ 
ἄλλος τύπος εἶναι ὁ ἠθικὸς καὶ ἀφορᾶ τὴν ὑπεύθυνη συμμετοχὴ στὴ σχο-
λικὴ κοινότητα. Ὁ ἠθικὸς τύπος ἐκπαίδευσης κατὰ τὸν πάρσονς ἀναπτύσσει 
τὶς θετικὲς «ἐργασιακὲς συνήθειες», ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀνάπτυξη «ἡγετικῆς 
ἱκανότητας» καὶ «πρωτοβουλίας»8. παραδέχεται μάλιστα ὅτι ὁ τύπος αὐτός, 
ὅπως καὶ οἱ ἀξίες τῆς κοινωνίας, ἔχουν τὶς ρίζες τους στὴ θρησκεία, ἐνῶ ἐπιση-
μαίνει ὅτι ἡ ἐκκοσμίκευση στὸ σχολεῖο καὶ τὴν κοινωνία ὁδηγεῖ σὲ παρακμὴ 
τῆς θρησκευτικῆς δυναμικῆς, γεγονὸς ἀρνητικό, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει 
ὅμως στὴν καταστροφὴ τῆς συναίνεσης ὡς πρὸς τὴν ἠθικὴ καὶ τὶς ἀξίες9.

Ἡ ἐκπαίδευση ὡς μείζων κοινωνικοποιητικὸς παράγοντας καλλιεργεῖ στὰ 
ἄτομα τὶς «δεσμεύσεις καὶ ἀναγκαιότητες» ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν ἐκτέλεση 
τῶν ρόλων τους, ἐνῶ συντηρεῖ τὴν κοινὴ κουλτούρα μιᾶς κοινωνίας καὶ τοὺς 
θεσμικοὺς ἢ ἰδεολογικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ κράτους. γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀνα-
πτύσσεται ἡ ἄποψη ὅτι ἡ κοινωνία δεχόμενη τὶς εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις τῆς 
ἐκπαίδευσης, διαιρεῖται σὲ τρία ὀργανικὰ μέρη ἢ συστήματα. τὸ πολιτισμικὸ 

  7. Ὁ Harrelmann ὑποστηρίζει ὅτι πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ ἔξω πρὸς τὸ 
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα στενεύουν τὰ περιθώρια (σήμ. συγγρ. γιὰ δομικὲς μεταρρυθμίσεις 
στὰ σχολεῖα), ὅσο καὶ τὸ ὀργανωτικὸ-δομικὸ νομικὸ πλαίσιο, τὸ ὁποῖο δρᾶ ἀνασταλτικὰ 
γιὰ μιὰ ἀνάπτυξη τῆς παιδαγωγικῆς-πραγματιστικῆς δύναμης τοῦ ἐξειδικευμένου πεδίου 
δουλειᾶς τῶν  Ἐκπαιδευτικῶν  Ἱδρυμάτων». κ. muHLBauer, Κοινωνικοποίηση, θεωρία 
καὶ ἔρευνα, ἔκδ. κυριακίδη, θεσσαλονίκη 1985, σ. 351.

  8. τ. Parsons, «The school class as a social system», εἰς a. HaLsey, J. FLoud and C. 
anderson, Education, Economy and Society, free Press, new york 1961, σ. 440.

  9. τ. Parsons, The System of Modern Societies, Prentice-Hall, englewood Cliffs, 1971, σ. 98.
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σύστημα, τὸ κοινωνικὸ σύστημα καὶ τὸ σύστημα προσωπικότητας. πρόκειται 
μὲ ἄλλα λόγια γιὰ τὸν πολιτισμὸ ποὺ προωθεῖ κοινὲς ἀξίες, γνώσεις καὶ πε-
ποιθήσεις, τὴν κοινωνικὴ δομὴ ποὺ περιλαμβάνει τὴν δομὴ τῶν κοινωνικῶν 
ρόλων καθὼς καὶ τὶς προσδοκίες ρόλων καὶ συμπεριφορᾶς, καὶ τέλος τὰ ἄτο-
μα ποὺ μὲ βάση τὴν προσωπικότητά τους συνειδητοποιοῦν τὶς ἀνάγκες οἱ 
ὁποῖες ἀποκτῶνται κατὰ τὴν κοινωνικοποίηση10.

Μεταξὺ τῶν συστημάτων αὐτῶν ἀναπτύσσεται μιὰ ἱεραρχία ἐλέγχου σύμ-
φωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ πολιτισμικὸ ἐλέγχει τὸ κοινωνικὸ καὶ αὐτὸ μὲ τὴ σειρά 
του τὸ σύστημα τῆς προσωπικότητας. Ἑπομένως, γίνεται σαφές, ὅτι ὁ πολι-
τισμὸς καθορίζει τὴ φύση τῆς κοινωνικῆς δομῆς, ἐνῶ οἱ ἀτομικὲς προσωπι-
κότητες διαμορφώνονται ἀνάλογα μὲ τὶς κατευθύνσεις τῆς κουλτούρας11 καὶ 
τῶν κοινωνικῶν τους ρόλων. στὸ βαθμὸ λοιπὸν ποὺ οἱ ἀξίες τῆς παιδείας καὶ 
τῆς κοινωνίας ἐσωτερικεύονται, τὸ κοινωνικὰ ἀναμενόμενο γίνεται ἀτομικὰ 
ἀναγκαῖο. οἱ ἄνθρωποι ἔτσι ἐκπληρώνουν τὶς προσδοκίες τῶν ρόλων ἐπειδὴ 
ἔχουν τὴν ἀνάγκη νὰ τὸ κάνουν, ἐπιτυγχάνοντας τὴν κοινωνικὴ ἀποδοχή.

Μόλις ὅμως εἶναι ἀνάγκη νὰ τονίσουμε τὸ γεγονός, ὅτι παρατηρεῖται στὶς 
μέρες μας ἕνα ἔντονο κύμα ἐκκοσμίκευσης ποὺ ἀποδυναμώνει τὸ σύστημα 
ἀξιῶν Ἀγωγῆς καὶ παιδείας.  Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη, ὅτι ἡ σαφὴς διαχωρι-
στικὴ γραμμή12 ἀνάμεσα στὸ σχολεῖο καὶ τὸν ἔξω κόσμο ἔχει ἀρχίσει νὰ σβήνει, 
μὲ τάσεις ἐπιβολῆς, θὰ προσθέταμε τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου, ποὺ διακρίνεται 
γιὰ τὸν ἀτομισμὸ καὶ τὸν κοινωνικὸ Δαρβινισμό, τὴν τεχνοκρατικὴ ἐξειδίκευ-
ση καὶ τὸν ὑλιστικὸ ἢ ἠδονοθηρικὸ ὑπερκαταναλωτισμό.  Ὑποστηρίζεται ὅτι 
παρατηροῦμε μιὰ μετατόπιση ἀπὸ ἕνα σχολεῖο μὲ ἕνα σαφὲς σύστημα ἀξιῶν 
ποὺ μεταδίδεται στοὺς μαθητές, πρὸς ἕνα σχολεῖο ὅπου οἱ ἀξίες εἶναι πιὸ ἀό-
ριστες καὶ πιὸ εὐένδοτες στὶς ἐπιδράσεις τῶν ποικίλων ἐπιρροῶν τοῦ ἔξω κό-
σμου13. Ἀναγκαστικὰ ἑπομένως ὁδεύουμε ἀπὸ μιὰ κατάσταση ἐκπαίδευσης σὲ 

10. τ. Parsons, Societies: Evolutionary and comparative Perspectives, Prentice-Hall, engle-
wood Cliffs, 1996, σ. 9.

11. Ὅπ.π.
12. r. Bernstein, «open schools - open society;» Class, Codes and Control 3 (1977) 73.
13. Ὅπ.π. Ἡ κοινωνικὴ παιδαγωγικὴ ἔχει ἐπίσης ἐπισημάνει τὸ πρόβλημα τονίζοντας τὴν 

ἐξασθένιση τοῦ λειτουργικοῦ ρόλου τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ σχολείου. Ὑποστηρίζεται 
ἐν προκειμένῳ ὅτι «στὸ μέτρο ποὺ αὐξήθηκε ἡ ἱκανότητα τοῦ σχολείου νὰ προσφέρει 
γνώσεις, ὁ παιδαγωγικός του ρόλος περιορίστηκε μὲ συνέπεια ἡ ἀποτελεσματικότητά 
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βάθος, πρὸς μιὰ κατάσταση ἐκπαίδευσης σὲ πλάτος, ὅπου κυριαρχεῖ πολλὲς 
φορὲς ἡ μὴ βιωματικὴ προσέγγιση τῆς γνώσης ποὺ οἰκοδομεῖ καὶ ὀργανώνει 
τὴν προσωπικότητα.  Ἐπικρατεῖ δηλαδὴ ἡ ἐπιφανειακὴ ἀδιάφορη και δημοσι-
ογραφικοῦ χαρακτήρα θεώρηση ποὺ βομβαρδίζει μὲ πoλλὲς εἰδήσεις καὶ ἐρε-
θίσματα, χωρὶς ὅμως νὰ μένει ἐλεύθερος χρόνος γιὰ φιλτράρισμα καὶ κριτικὴ 
ἀξιολόγηση ἀπὸ τοὺς μαθητές.

οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς μπορεῖ νὰ προκαλέσουν δυσκολίες, σύγχυση καὶ ἀνα-
ταραχὴ στὸ ρόλο δασκάλου καὶ μαθητή, ἀκόμη καὶ στὴν ὀργάνωση καὶ στὴ 
δομὴ τῆς ἐξουσίας μέσα στὸ σχολεῖο. τώρα πλέον παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο 
ὁ δάσκαλος νὰ θέτει παρὰ νὰ λύνει προβλήματα, χάνοντας ἔτσι ἕνα μέρος 
ἀπὸ τὴν ἐξουσία του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀποδυνάμωση τῆς αὐθεντίας του. Ἡ 
σχολικὴ τάξη ἐπίσης γίνεται λιγότερο δημοφιλὴς καὶ ἐνδυναμώνονται σύνο-
λα καὶ ὁμάδες πολλαπλῶν ἱκανοτήτων, καινοτόμων δράσεων. Μπροστὰ στὸν 
κυκεώνα αὐτὸ τῶν ἀσαφῶν ἐξελίξεων εἶναι πιθανὸ νὰ ὑπάρξει ἀντίδραση τῶν 
μαθητῶν, δημιουργώντας κλειστὲς ὁμάδες, περιχαράκωσης καὶ αὐτονόμησης, 
ἀκριβῶς γιατί ἀπαξιώνεται τὸ σχολεῖο, ὅταν δὲν λειτουργεῖ ὡς «ἀλληλοδιε-
γερτικὴ ροὴ κυκλικῆς ἀνατροφοδότησης» καὶ ἀπουσιάζει ὁ «κοινωνικὰ ἐνι-
σχυτικὸς» ρόλος του, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἐπιδοκιμασία, τὸ ἐνδιαφέρον, 
τὴν ἐνθάρρυνση ἀλλὰ καὶ τὸν ἔλεγχο.

τὰ δεδομένα αὐτά σε συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ ἔφηβος εἰσπράττει 
πολλὲς φορὲς ἐντὸς ἀλλὰ καὶ ἐκτός του σχολείου διπλὰ καὶ ἀντιφατικὰ μηνύ-
ματα ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση. Ὁ ἰδεατὸς ἀξιακὸς κόσμος τῆς ἐκπαίδευ-
σης –ἂν τονίζεται καὶ καλλιεργεῖται– συγκρούεται πολλὲς φορὲς μὲ τὴ σκλη-
ρότητα τῆς καθημερινῆς πραγματικότητας μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖται 
«κρίση ἐφηβικῆς ταυτότητας».

Ἡ κατάσταση περιπλέκεται ἰδιαίτερα ἂν λάβουμε ὑπόψιν μας τὴν ψυχολο-
γία τοῦ ἐφήβου, ἡ ὁποία διακρίνεται γιὰ τὴν ἀπολυτότητα στὶς κρίσεις της, τὸν 

του, ὡς χῶρος μάθησης, νὰ βρίσκεται σὲ ἀντίστροφη σχέση μὲ ἐκείνη ὡς χῶρος διαπαι-
δαγώγησης. αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὑλιστικῆς-φορμαλιστικῆς-ὀρθολογικῆς στάσης 
τὴν ὁποία ἀκολούθησε ἡ παιδαγωγικὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ J. J. rousseau». πρόκειται γιὰ 
ἀπόψεις τοῦ mollenhomer, τὶς ὁποῖες ἀναφέρει ὁ Μιχ. καναΒακησ, Κοινωνικὴ Παιδα-
γωγική, ἐκδ. παπαζήση, Ἀθήνα 2002, σ. 183. Ὁ Μιχ. καναβάκης ἐπισημαίνει μάλιστα 
τὸν σπουδαῖο ρόλο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης ὡς πνευματικὸ ὑπόβαθρο τῆς κοινωνικῆς 
παιδαγωγικῆς, ὅπ.π., σ. 264 ἑξ.
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μιμητισμὸ καὶ τὸ «Ἀδαμικὸ πλέγμα» ὡς ροπὴ πρὸς τὸ ἀπαγορευμένο. σ’ αὐτὸ 
θὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ ἔντονη τάση πρὸς τὸν «ἐφηβικὸ ὁμαδισμό», 
ποὺ ἀντιδρᾶ στὴν κατεστημένη λογική της ἐξουσιαστικῆς δόμησης καὶ τῆς 
καθεστηκυίας θέσμισης. Ὁ ὁμαδισμὸς αὐτὸς ἀσκεῖ μεγάλη ἐπιρροὴ ὡς σημεῖο 
ἀναφορᾶς, καθὼς διαμορφώνει τὸ σύστημα «ὑποκουλτούρας» τῶν ἐφήβων, 
ὡς ὑποομάδα στὴν εὐρύτερη σχολική, οἰκογενειακὴ καὶ κοινωνικὴ δομή. στὸ 
σημεῖο αὐτὸ παρατηρεῖται πολλὲς φορὲς διάσταση καὶ ἔνταση μεταξύ των 
ἰδεῶν μὲ τὶς ὁποῖες λειτουργοῦν οἱ ὑπο-ὁμάδες τῶν μαθητῶν καὶ τῶν ἰδεῶν 
μὲ τὶς ὁποῖες λειτουργεῖ ἡ σχολικὴ κοινότητα. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ «θερα-
πευτικὴ» παρέμβαση τῶν ἐκπαιδευτικῶν νὰ δημιουργήσουν εὐνοϊκὸ πλαίσιο 
κατανόησης τῶν ἰδεῶν τῶν ἐφηβικῶν ὑπο-ὁμάδων, ὥστε νὰ προκληθεῖ μιὰ 
ἀμερόληπτη, ἀπροκατάληπτη καὶ γόνιμη συζήτηση, στὰ πλαίσια ἐξεύρεσης 
μιᾶς κοινῆς βάσεως ἐπικοινωνίας, κατανόησης καὶ σεβασμοῦ. Ἡ παιδαγωγικὴ 
επάρκεια τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κρίνεται στὸ ἀνυπόκριτο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν 
πραγματικὴ καὶ ὄχι φραστικὴ ἢ τυπικὴ παρέμβαση. παρέμβαση ποὺ θὰ ἀνα-
γνωρίζει τὰ χαρακτηριστικά της ὑπο-ὁμάδας ἢ ὑποκουλτούρας τῶν μαθητῶν 
καὶ θὰ τὰ προάγει ὡς ἔναυσμα γιὰ γόνιμο διάλογο καὶ ἐπικοινωνία, μὲ σκοπὸ 
τὴ μάθηση καὶ τὴν ψυχοσυναισθηματικὴ ἀνάπτυξη.

στὴν ἐκπαιδευτικὴ πράξη ἡ πραγματικότητα αὐτὴ συνεπάγεται ἐπίσης τὴν 
ἀνάπτυξη τῆς ὁμαδο-συνεργατικῆς διαδικασίας ἢ ὁμαδικῆς ἐργασίας, ἡ ὁποία 
ἀρκετὲς φορὲς ὀργανώνεται μὲ βάση τὶς ἄτυπες παρέες τῶν συνομηλίκων ποὺ 
σχηματίζονται στὴν τάξη ἢ ἐκτὸς αὐτῆς. Δεδομένου ὅτι ὁ ρόλος τοῦ μαθητῆ 
στὸ σχολεῖο εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀνήκουν 
στὸ ρόλο του ὡς μέλους τῆς οἰκογένειας ἀλλὰ καὶ τῆς παρέας τῶν συνομη-
λίκων, θεωρεῖται ὅτι τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῶν τῶν ρόλων ποὺ φέρνουν μαζί 
τους οἱ μαθητὲς στὸ σχολεῖο «δίδουν τὴ δυνατότητα σύνδεσης καὶ συσχέ-
τισης αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν στὴν τάξη μὲ καταστάσεις καὶ ἐμπειρίες τῶν 
μαθητῶν ἔξω ἀπὸ αὐτὴν»14.

14. γ. Μιχαλακοπουλου, Κοινωνιολογία καὶ Ἐκπαίδευση, ὅπ.π., σ. 198. γιὰ τὴν ὁμαδο-συν-
εργατικὴ διδασκαλία βλ. ι. κογκουλη,  Ἡ σχολικὴ τάξη ὡς κοινωνικὴ ὁμάδα καὶ ἡ ὁμαδο-
συνεργατικὴ διδασκαλία καὶ μάθηση, ἐκδ. κυριακίδη, θεσσαλονίκη 2004. σύμφωνα μὲ 
τὸν Ἰ. κογκούλη «ἡ ὁμαδοσυνεργατικὴ διδασκαλία ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς 
καθηγητὲς μιὰ σημαντικὴ ἀλλαγὴ στὸν παραδοσιακό τους ρόλο» ι. κογκουλη, ὅπ.π., 
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Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἀποδεικνύεται πραγματικὰ σωτήρια γιὰ νὰ ἀντιμετω-
πισθεῖ δημοκρατικὰ ἡ ἀντίδραση τῶν ἐφήβων στὴ θεσμοποιημένη ἐξάρτηση 
καὶ ὑποταγὴ ἐντός των σχολικῶν δομῶν.  Ἐκτονώνεται ἐπίσης ἡ πολὺ πιθανὴ 
σχέση ἀντίθεσης καὶ σύγκρουσης ἐκπαιδευτικῶν-μαθητῶν, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ 
ἔφηβοι-μαθητὲς ἀντιλαμβάνονται ἐνίοτε τὴ νέα γνώση, ποὺ τοὺς προσφέρε-
ται ὡς ἀναστάτωση τοῦ δικοῦ τους κόσμου ποὺ ἔχουν δημιουργήσει, καὶ ὡς 
ἀνατροπὴ τοῦ «ἀντικειμενικοῦ τους» κόσμου, ποὺ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν 
καθιερωμένη τάξη πραγμάτων τῆς σχολικῆς καὶ καθηγητικῆς «αὐθεντίας».

σὲ κάθε περίπτωση πάντως ἐπ’ οὐδενὶ δὲν θὰ ἔπρεπε ὁ ἐκπαιδευτικὸς καὶ 
τὸ σχολικὸ σύστημα νὰ ὑποταχθοῦν στὴν ἀρνητικὴ περιρρέουσα πραγματι-

σ. 172. « Ἡ συμπεριφορὰ τοῦ καθηγητῆ ἐνισχύει τὴν δυναμική της ὁμάδας μακριὰ ἀπὸ 
αὐταρχικοὺς ἐγωκεντρισμούς», ὅπ.π., σ. 173.

 γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς δύσκολης αὐτῆς προσπάθειας τῆς κυβερνητικῆς τῶν ψυχῶν θὰ 
προσ θέταμε, ἀναγκαία κρίνεται καὶ ἡ πατερική, θεολογικὴ παιδαγωγική, ἡ ὁποία ἐπι-
σημαίνει τὴν ἀξία τῆς ἀγάπης «πρὸς διδασκαλίαν ἐπαγωγὸν» (ι. χρυσοστοΜου, PG 62, 
529), ἡ ὁποία παραβλέπει λάθη καὶ ἀστοχίες τῶν μαθητῶν, χωρὶς καὶ νὰ τὰ δικαιολογεῖ 
ὅμως, μὲ σκοπὸ νὰ κερδίσει τὸ πρόσωπο. τὴν ἀγάπη αὐτὴ «ὃ μὴ προσφέρων διδάσκαλος, 
μίσους ἐστὶ κατάξιος», σύμφωνα μὲ τὸν εὐστάθιο θεσσαλονίκης (PG 135, 588). πρβλ. ι. 
κογκουλη, ὅπ.π., σ. 174. Ὁ Μ. Βασίλειος γράφει ὅτι ὁ δάσκαλος ἐλέγχει μὲ ἀγάπη καὶ ὄχι 
αὐθαίρετα ἢ μὲ διάθεση ἐκδικήσεως ἢ ὀργῆς. Μ. Βασιλειου, Ἀσκητικοὶ Διατάξεις, PG 31, 
1376, Περὶ ταπεινοφροσύνης PG 31, 537. θεωρεῖ ὁ ἱερὸς πατέρας ἀπαραίτητο τὸν ἔλεγχο 
τῶν μαθητῶν: «τὶς γὰρ υἱός, ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; αὕτη ἡ παιδεία πολλῶν χρημάτων 
ἐστὶ τοῖς ὀρθῶς λογιζομένοις τιμιωτέρα». Εἰς ἀρχὴ Παροιμιῶν PG 31, 396. τονίζει μάλι-
στα ὅτι « Ἄνθρωπος ἀσυμβούλευτος, εἶναι πλοῖο ἀκυβέρνητο, ποὺ ἄγεται καὶ φέρεται 
ἀπὸ τὶς πνοὲς τῶν ἀνέμων». Εἰς  Ἠσαΐαν PG 30, 288-289. οἱ παιδαγωγικὲς παρεμβάσεις 
προϋποθέτουν ἀσφαλῶς προσωπικὸ ἐνδιαφέρον καὶ γνώσεις τῶν ἀναγκῶν τῶν μαθη-
τευομένων. γράφει ἐν προκειμένω ὁ ἅγ. νεκτάριος γιὰ τὰ καθήκοντα τοῦ πνευματικοῦ 
παιδαγωγοῦ: «ὀφείλει νὰ γνωρίσῃ τὴν ἑαυτοῦ ποίμνην, νὰ γνωρίσῃ τὰς ἑαυτῆς ἀνάγκας, 
τὰς ἐλλείψεις, τὰς ἀσθενείας αὐτῆς, τὴν εὐημερίαν καὶ δυστυχίαν αὐτῆς». αγ. νεκταριου, 
Μάθημα Ποιμαντικῆς, ἐκδ. νεκτάριος παναγόπουλος, Ἀθῆναι ἀ.χ., σ. 20.

 οἱ προϋποθέσεις αὐτὲς ἀσφαλῶς καὶ βοηθοῦν τὰ μέγιστα στὴν ἐπίτευξη ἑνὸς οἰκοσυ-
στημικοῦ σχολείου ποὺ συστρατεύει δημοκρατικὰ καὶ ὄχι συγκεντρωτικὰ ὅλους τοὺς 
συν τελεστὲς ἐκπαίδευσης. Δημιουργεῖται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ παιδαγωγικὴ προσέγ-
γιση τῆς καρδιᾶς καὶ τῶν ἀρχῶν καὶ ὄχι τοῦ στυγνοῦ ἐπαγγελματισμοῦ καὶ ὠφελιμισμοῦ. 
οἱ προοπτικὲς αὐτὲς δημιουργοῦν σὲ ἀνώτατο πολιτικὸ ἐπίπεδο τὴν ἑνότητα κατεύθυν-
σης τῶν στρατηγικῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν τῆς πολιτείας καὶ τῶν λειτουργικῶν χειρισμῶν 
τῶν σχολικῶν μονάδων, μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία αὐριανῶν ὑπευθύνων καὶ κοινωνικὰ 
εὐαισθητοποιημένων πολιτῶν ποὺ θὰ διακρίνονται ἐπίσης γιὰ τὴν πνευματικότητα, τὴν 
ὑπερβατικότητά τους καὶ τὸ κοινωνικὸ ἦθος.



346 κωνσταντινοσ π. κωτσιοπουλοσ

κότητα συσχηματιζόμενοι στὰ κελεύσματα καὶ τὶς ἐπιθυμίες ἑνὸς κοινωνικοῦ 
περιβάλλοντος ποὺ ἀποδομεῖ τὸ ἠθικὸ πλαίσιο ἀρχῶν, ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν, 
πρὸς ὄφελος τῆς ἥσσονος προσπάθειας, τοῦ καιροσκοπισμοῦ, τῆς ἐπίδειξης 
δύναμης καὶ πλούτου καὶ τῆς μετριότητας διὰ τῆς ἀθέμιτης ἀνάδειξης. πρό-
κειται δυστυχῶς καὶ γιὰ κοινωνικὲς ἐμπειρίες τῶν ἐφήβων-μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι 
μερικὲς φορὲς ἀντιλαμβάνονται τὸ σχολεῖο ὡς ἀπαξία καὶ τροχοπέδη γιὰ τὴν 
προσωπική τους ἐπιτυχία σ’ ἕνα σκληρό, ἀνταγωνιστικὸ καὶ ἀμοραλιστικὸ 
κοινωνικὸ περιβάλλον ποὺ καλλιεργεῖ ὅπως θὰ ἔλεγαν καὶ οἱ Βυζαντινοὶ πα-
τέρες τῆς  Ἐκκλησίας τοὺς τρεῖς ἔρωτες: «τὸ χρήμα, τὴν δόξα καὶ τὴν σάρκα»15.

Μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ τονίσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα ἀνοικτὸ δημοκρα-
τικὸ καὶ φιλελεύθερο σχολεῖο δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέχεται κατάργηση ὁρίων, δυ-
σαρμονία ρόλων, ἰδιότυπο κοινωνικὸ ρατσισμὸ εἰς βάρος εὐσυνείδητων καὶ 
χαρισματικῶν μαθητῶν, καταστάσεις ποὺ ὁδηγοῦν σὲ διάφορες μορφὲς παρα-
βατικῆς συμπεριφορᾶς.  Ὁ ψυχοπαιδαγωγικὸς ρόλος τοῦ σχολείου λειτουρ-
γεῖ προληπτικὰ καὶ θεραπευτικὰ ὅταν δὲν θεωρεῖ τὸ δάσκαλο «πράκτορα τῆς 
ἀλλοτρίωσης» ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Th. adorno, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ὁ δάσκαλος 
«ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐξουσία ποὺ καταπιέζει καὶ τιθασεύει τὶς αὐθόρμητες τάσεις 
καὶ ἀνησυχίες τῶν μαθητῶν»16. οὔτε ἀσφαλῶς ἐνισχύεται ὁ ρόλος τοῦ σχο-

15. θ. Ζηση,  Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, ἐκδ. Βρυέννι-
ος, θεσσαλονίκη 1998, σ. 20. Βλ. ἐπίσης τὴν ἐπισήμανση τοῦ Ἁγίου γιὰ τὶς κοινωνικὲς 
ἀναταραχὲς ποὺ ὀφείλονται στὴν παραμέληση τῆς ψυχικῆς καλλιέργειας τῶν παιδιῶν 
«τοῦτό ἐστι, ὃ τὴν οἰκουμένην ἀνατρέπει πάσαν, ὅτι τῶν οἰκείων ἀμελοῦμεν παίδων, καὶ 
τῶν μὲν κτημάτων αὐτῶν ἐπιμελούμεθα τῆς δὲ ψυχῆς αὐτῶν καταφρονοῦμεν».

 θεωρεῖ μάλιστα ὡς παιδοκτόνους ὅσους γονεῖς ἐφοδιάζουν τὰ παιδιά τους μὲ πάθη ποὺ 
αἰχμαλωτίζουν τὴν ψυχή τους· «οὐκ ἀπεικότως τῶν παιδοκτόνων χείρους ἂν εἴποιμεν 
εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἐστὶν οὕτω δεινὸν ἀκονῆσαι ξίφος καὶ δεξιὰν ὁπλίσαι καὶ εἰς αὐτὸν τοῦ 
παιδὸς βαπτίσαι τὸν λαιμόν, ὡς τὸ ψυχὴ ἀπωλέσθαι καὶ διαφθεῖραι· ταύτης γὰρ ἡμῖν ἴσον 
οὐδέν». ιω. χρυσοστοΜου, Πρὸς τοὺς πολεμοῦντας 3, 4, PG 47, 356. γιὰ τὸν ρόλο τῆς 
θρησκευτικῆς παιδείας στὴν κοινωνικὴ ἔνταξη τοῦ μαθητῆ, ἡ ὁποία πρέπει νὰ δίδεται μὲ 
κριτικά, διαλογικὸ καὶ μὴ αὐταρχικὸ τρόπο, βλ. ηρ. ρερακη, Κοινωνικὴ ἔνταξη καὶ θρη-
σκευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ μαθητῆ στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο, ἐκδ. πουρναρᾶ, θεσσαλονίκη 2010. 
γιὰ τὸν ρόλο τῆς θρησκευτικῆς παιδαγωγικῆς, βλ. αθ. στογιαννιΔη, Φιλοσοφία τῆς παι-
δείας καὶ Χριστιανισμός, ἐκδ. κυριακίδη, θεσσαλονίκη 2006.

16. Th. adorno, «tabas über den Lehrberuf», εἰς tH. adorno, Stichworte. Kritische Modelle, 
Frankfurt 1969, σσ. 68-84.
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λείου, ὅταν θεωρεῖται ἡ ἐκτροπὴ καὶ ἡ ἀποκλίνουσα ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ 
τοῦ παιδιοῦ ὡς «φυσιολογικὴ» στάση ἀπέναντι στὸ σχολικὸ περιβάλλον17.

πολὺ περισσότερο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ ἄποψη ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἡ 
σχέση ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν στὴν τάξη εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ, οὐσιαστικὰ μιὰ 
σχέση σύγκρουσης καὶ ἀντίθεσης18, γεγονὸς ποὺ νομιμοποιεῖ παρεκκλίνουσες 
συμπεριφορὲς καὶ ἀνώφελες δυσλειτουργίες στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία. 
οἱ συνέπειες γίνονται μάλιστα πολὺ χειρότερες στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιο-
ποίησης καὶ τοῦ Μεταμοντερνισμοῦ, ποὺ ἀποδομοῦν κάθε παραδεδομένη 
ἀξία καὶ συμπεριφορὰ ὀδηγώντας στὴν ἀνασφάλεια τῆς ὁμογενοποίησης καὶ 
τοῦ ρίσκου. τοῦ ρίσκου τῆς «πολυαρχίας τῶν ἀξιῶν» καὶ τοῦ ἄκρατου ὑποκει-
μενισμοῦ καὶ σχετικισμοῦ.

Ἡ παιδοκεντρικότητα, ἡ αὐτενέργεια, ἡ συνολικότητα (ὡς ἑνιαία διάρ-
θρωση σὲ αἰτιώδη σχέση τῶν ἐπιμέρους στοιχείων τοῦ διδακτικοῦ ὑλικοῦ), ἡ 
ἐποπτεία (ὡς κινητοποίηση τῶν αἰσθήσεων), ἡ οἰκονομία (ὡς ἀποφυγὴ σπα-
τάλης χρόνου) καὶ ἡ βιωματικότητα (ὡς βιωματικὴ ἐμπειρία τῶν μορφωτικῶν 
ἀγαθῶν), ὡς βασικὲς διδακτικὲς ἀρχὲς ἐνισχύουν τὸν κεντρικὸ ρόλο τῆς 
ἐξουσίας τοῦ δασκάλου, ὁ ὁποῖος ἀντιλαμβάνεται καὶ σέβεται τὴν διαφορετι-
κότητα τοῦ κάθε μαθητῆ. Ἄλλωστε ἕνας ἀνοικτός, κλειστὸς καὶ ἐξελισσόμε-
νος διάλογος ποὺ ἐκμαιεύει ἀπὸ τοὺς μαθητὲς συνειδησιακὲς καὶ γνωστικὲς 
καταστάσεις, λειτουργεῖ ὡς «βαλβίδα ἀποσυμπίεσης» στὴν ἐφηβικὴ παρόρ-
μηση, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ σὲ σύγκλιση καὶ ὄχι σὲ ἀπόκλιση πρὸς τοὺς φορεῖς 
τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας19.

17. Ὅπ.π.
18. Β. geer, «teaching», στοῦ r. Cosin, School and Society: A Sociological Reader, Cambridge 

mass, mit Press 1971, σ. 12.
19. Μὲ βάση τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία τῆς κοινωνιολογίας τῆς παιδείας, ἀποδεικνύεται ὅτι 

τὸ πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ σύστημα τοῦ σχολείου, ἀσκεῖ μεγάλη ἐπίδραση στοὺς χει-
ρισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἀπευθύνονται στὶς διάφορες κοινωνικὲς κα-
τηγορίες μαθητῶν.  Ἔτσι εἶναι δυνατὸν λάθος χειρισμοὶ ταξικῆς καὶ κοινωνικῆς κατηγο-
ριοποίησης τῶν μαθητῶν (ποὺ ἐνίοτε φτάνουν στὰ ὅρια τοῦ ταξικοῦ στιγματισμοῦ) νὰ 
δημιουρ γήσουν πλαστὴ εἰκόνα ἐπίδοσης καὶ συμπεριφορᾶς γιὰ μαθητὲς φτωχῶν κοινω-
νικῶν τάξεων. Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ παύει ἡ ἐπικοινωνία καὶ ἡ ὑγιὴς ἀμφίδρομη σχέση 
ἀλληλενέργειας, ἐνῶ μειώνονται καὶ τὰ κίνητρα μάθησης καὶ προσφορᾶς. τὸ ἀποτέλε-
σμα εἶναι ἡ ἀποξένωση, ἡ ἀπομόνωση καὶ ἀρκετὲς φορὲς ἡ ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ τῶν 
μαθητῶν. ε. LeaCoCk, Teaching and Learning in City Schools, new york, Basic Books, 
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Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα εἶναι δυνατὸν ἡ συνεργασία νὰ ἐπικρατήσει τοῦ 
ἀνταγωνισμοῦ καὶ ἡ δυναμικὴ τῆς ὁμάδας καὶ τῆς κοινότητας τοῦ ἀτομικι-
σμοῦ. τότε θὰ εἴμαστε καὶ στὴν εὐχάριστη θέση νὰ κάνουμε λόγο κυρίως γιὰ 
τὰ ρητὰ καὶ ὄχι γιὰ τὰ ἄδηλα μηνύματα τοῦ σχολείου. γιὰ τὸν ἀγώνα νὰ μὴ 
χάσουμε τὴν σοφία τῆς ζωῆς γιὰ τὴ γνώση καὶ τὴν γνώση γιὰ τὴν ψυχρὴ πλη-
ροφόρηση. τὸ ὀφείλουμε στοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας, 
ἀλλὰ κυρίως στὰ παιδιά μας.

1969, σ. 40. γιὰ τὸ ζήτημα τῆς Ἀνισότητας γενικὰ στὸν χῶρο τῆς παιδείας βλ. αρ. κυριΔη, 
Ἡ Ἀνισότητα στὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐκπαίδευση καὶ ἡ πρόσβαση στὸ Πανεπιστήμιο (1995-1985), 
ἐκδ. gutemberg, Ἀθήνα 2003. Ἡ σχολικὴ κοινωνικοποίηση εἶναι μιὰ ἀναπτυσσόμενη δι-
αδικασία ἡ ὁποία δὲν καλλιεργεῖται μόνο σὲ γνωστικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ προσδιορίζεται καὶ 
ἀπὸ συναισθηματικὲς ἀξιακές, πνευματικὲς καὶ ἀσυνείδητες καταστάσεις.  Ἔτσι σύμφωνα 
μὲ τὸν muhlbauer τὸ ἀρνητικὰ χρωματισμένο κλισὲ μαθητικῆς προσωπικότητας σημαί-
νει μιὰ ὄχι εὐνοϊκὴ προϋπόθεση γιὰ διαπροσωπικὲς ἐπαφὲς καὶ γιὰ διάθεση ἀπόδοσης. 
κ. muHLBauer, Κοινωνικοποίηση, ὅπ.π., σ. 350. Ὡς τρόπος ἀντιμετώπισης τέτοιων κα-
ταστάσεων προτείνεται ἡ δυνατότητα τόσο στοὺς μαθητὲς ὅσο καὶ στοὺς δασκάλους νὰ 
«φέρνουν στὶς σχολικὲς διαδικασίες ἀλληλεπίδρασης προσωπικὲς ἀνάγκες καὶ συναι-
σθήματα, δηλαδὴ προσωπικὴ ταυτότητα», ὅπ.π. Ἡ μάθηση ὅμως δὲν περιορίζεται στὶς 
διαπροσωπικὲς σχέσεις δασκάλου-μαθητῆ ἀλλὰ ἐπεκτείνεται ἢ «μετατρέπεται σὲ κοινω-
νικὴ θεσμικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία συντελεῖται μέσα σὲ ἕναν τυπικὸ κοινωνικὸ θεσμό», πε-
ρισσότερα βλ. χ. νοΒα-καλτσουνη, Κοινωνιολογία τῆς  Ἐκπαίδευσης, ἐκδ. guttenberg, 
Ἀθήνα 2010, σ. 172.
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Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

OI ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

1.  Κοινωνιολογικὴ θεώρηση τῶν θεσμῶν

Οἱ θεσμοὶ1 ὡς κανόνες δικαίου, ὡς σύμπλεγμα κοινωνικῶν σχέσεων καὶ συν-
θηκῶν, ποὺ διαμορφώνονται ἀπὸ τὴ συνήθεια, τὴ σκέψη, τὴ δράση καὶ τὰ 
ἔθιμα μιᾶς κοινωνικῆς ὁλότητας, ἀπετέλεσαν καὶ ἀποτελοῦν βασικὸ σημεῖο 
ἔρευνας καὶ ἀναφορᾶς ἀπὸ τὶς ἐπιστῆμες τῆς Θεολογίας, τῆς Κοινωνιολο-
γίας, τῆς Πολιτικῆς Φιλοσοφίας, τῆς Νομικῆς καὶ τῆς Παιδαγωγικῆς. Δὲν 
εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι οἱ κοινωνικοὶ θεσμοὶ συμπυκνώνουν 
τὴ διαχρονικὴ πολιτιστικὴ πορεία καὶ σοφία τῆς Ἀνθρωπότητας, γεγονὸς ποὺ 
ὑποχρεώνει κάθε πολιτειακὴ δομὴ νὰ τοὺς περιβάλλει μὲ ἰδιαίτερα αὐξημέ-
νο κανονιστικὸ κῦρος καὶ ἰσχύ, δεδομένου ὅτι μὲ τοὺς θεσμοὺς ἡ Πολιτεία 
χαράζει τὸ πλαίσιο, μέσα στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ κινεῖται τὸ κοινωνικὸ σύνολο, 

  1. Περισσότερα βλ. Δ. ΤΣΑΟΥΣΗ, Ἡ Κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου. Εἰσαγωγὴ στὴν Κοινωνιολογία, 
ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1987, σ. 122 ἑξ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,  Ἡ Κοινωνία μας. Ὀργάνωση, Λειτουρ-
γία, Δυναμική, ἐκδ. Gutengerg, Ἀθήνα 1991, σ. 202 ἑξ. G. Murdock, Social Structure, 
Free Press, Glencue 1965, σ. 50 ἑξ. r. Merton, Social Theory and Social Structure, Free 
Press, 1968. c. cooley, Social Organization. A study of the larger Mind. n. I. Schocken, 
e. chInoy, Society. An Introduction to Sociology. n. Random House. Δ. ΤΣΑΟΥΣΗ, Χρη-
στικὸ Λεξικὸ Κοινωνιολογίας, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1987, σ. 102 ἑξ. Ἐπίτομο Λεξικὸ Κοι-
νωνικῶν Ἐπιστημῶν, ἐκδ. Χάρη Πάτση, Ἀθήνα 1969. Β. ΓΙΟΥλΤΣΗ, Γενικὴ Κοινωνιολογία, 
ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, ὅπου ἐπισημαίνει τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν θεσμῶν ὡς 
ἑξῆς: α) Σχετικὴ σταθερότητα, β) Πρότυπα κοινωνικῶν σχέσεων, γ) Δίνουν ἀπάντηση σὲ 
συγκεκριμένες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, δ) Οἱ θεσμοὶ διαθέτουν μηχανισμοὺς προστασί-
ας, ε) Οἱ θεσμοὶ χρησιμοποιοῦν μηχανισμοὺς λειτουργίας, ὅπ.π., σσ. 423- 42. Γ. ΒΕλΤΣΟΥ, 
Ὁ θεσμικὸς λόγος καὶ ἡ ἐξουσία, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθήνα 1977, ὅπου μεταξὺ ἄλλων πραγ-
ματεύεται τὴν ὕπαρξη τῶν θεσμῶν καὶ τὴ διαφορετικότητά τους ἀπὸ τοὺς ἰδεολογικοὺς 
μηχανισμοὺς τοῦ Κράτους, σ. 143 ἑξ.
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ἐπιβάλλοντας ταυτοχρόνως τὴ γενικὴ μορφὴ τῶν ἀνθρωπίνων δραστηριο-
τήτων. στὴν πράξη οἱ θεσμοὶ βοηθοῦν στὴν ἐπιδίωξη ἑνὸς κοινωνικὰ σημα-
ντικοῦ σκοποῦ μὲ κοινωνικὰ παραδεκτοὺς καὶ παγιωμένους τρόπους ἀτο-
μικῆς ἢ συλλογικῆς συμπεριφορᾶς καὶ δράσης, γεγονὸς ποὺ συνηγορεῖ στὴν 
παγίωση πλέγματος κοινωνικῶν σχέσεων, ρόλων καὶ κανονιστικῶν προτύ-
πων. οἱ θεσμοὶ ὁδηγοῦν ἔτσι στοὺς δεσμοὺς μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀμοιβαιό-
τητα δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεων. Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ συνεπάγεται 
τὶς ἀναντικατάστατες ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς κοινωνικοποίησης τοῦ προσώπου, 
τῆς ἔνταξης, τῆς ἐνσωμάτωσης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἀμοιβαίας ἀρωγῆς, καὶ 
τοῦ ἀπαραίτητου κοινωνικοῦ ἐλέγχου ποὺ ἐπιβραβεύει ἢ ἀποδοκιμάζει. Μὲ τὰ 
δεδομένα αὐτὰ οἰκοδομεῖται ἄλλωστε ἡ συνεκτικὴ βάση διανθρώπινης προσ-
έγγισης σὲ διακοινωνικό, διαπροσωπικὸ καὶ ἐνδοομαδικὸ ἐπίπεδο, ποὺ κατα-
τείνει στὴν πολιτιστική, πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου.

Μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ τονίσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἡ ἔμφυτη ἐνστικτώ-
δης καὶ συνειδητὴ κοινωνικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὡς εἰκόνας τοῦ θεοῦ, ποὺ 
δίνει ζωὴ καὶ κίνηση στὴν πολυποίκιλη καὶ περίπλοκη πραγματικότητα τῶν 
θεσμῶν, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν εἴτε ὡς τυπικοὶ (μὲ τὴν μορφὴ τῆς καθιέρωσης 
ἀπὸ τὴν πολιτεία) εἴτε ὡς ἄτυποι (μὲ τὴν μορφὴ τῶν ἠθῶν καὶ τῶν ἐθίμων). 
Ἡ συνειδητὴ αὐτὴ κοινωνικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ τὸ ὑπόστρωμα καὶ 
τὴν ὑποδομὴ τῆς «θεσμικῆς συνάντησης», ἡ ὁποία κατανοεῖται ὡς ἡ λογικὴ 
καὶ πνευματικὴ διαδικασία τῆς συνύπαρξης τῶν προτύπων στὸ πλαίσιο τῶν 
θεσμῶν. στὴ διαδικασία αὐτὴ τῆς «θεσμικῆς συνάντησης»2 ἀναπτύσσονται 
ὁμοειδεῖς τάσεις καὶ πολιτιστικὲς ἀρχὲς συμπεριφορᾶς, ποὺ ὑποδηλώνουν 
κοινὰ πιστεύω καὶ ἀντιλήψεις, κοινὲς ἀνάγκες καὶ ἀρχές, γιὰ τὶς ὁποῖες ἰδιαί-
τερο λόγο κάνει, ὅπως θὰ δοῦμε, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ χρυσόστομος.

Ὁ βαθμὸς ἐπιτυχίας τῆς λειτουργίας τῶν θεσμῶν συνδέεται «ἄμεσα μὲ τὴ 
διαμόρφωση τοῦ “θεσμικοῦ πλαισίου”, στὸ ὁποῖο ἐντάσσονται καὶ διακρίνο-
νται τὰ πρότυπα, οἱ κοινωνικὲς ἀρχές, τὰ ὅρια ἐπικοινωνίας καὶ τὰ ἀντικείμε-
να (ἢ μέσα) λειτουργίας»3.

  2. γιὰ τὸν ὅρο βλ. Β. γιουλτση, ὅπ.π., σ. 418.
  3. Ὅπ.π., σ. 419.
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Μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς τὸ θεσμικὸ πλαίσιο συμβάλλει στὴν κοινωνικὴ 
συνοχὴ καὶ στὴν παγίωση δράσεων ἐντὸς ἑνὸς σταθεροῦ περιβάλλοντος ποὺ 
ἐπιδιώκει κοινοὺς σκοπούς. Ἡ ἐπίτευξη τῆς σταθερότητας τῆς δράσης καὶ τοῦ 
ὑποχρεωτικοῦ της χαρακτήρα προάγει τὴν ἀτομικὴ καὶ συλλογικὴ ταυτότη-
τα καὶ συμπεριφορά. Ἡ ἐπιδίωξη μάλιστα τοῦ κοινωνικὰ σημαντικοῦ σκοποῦ 
γίνεται μὲ κοινωνικὰ παραδεκτοὺς καὶ παγιωμένους τρόπους ἐνεργειῶν, οἱ 
ὁποῖοι θεσμοθετοῦνται μὲ τυπικὲς πράξεις νομικοῦ χαρακτήρα.

Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν προσώπων, ἀπαραίτητη γιὰ τοὺς θεσμούς, δια-
μορφώνει ἐπίσης τὸ ἰσχυρὸ πεδίο τῆς «κοινωνικῆς διαντίδρασης». Ἡ ἐνέργεια 
δηλαδὴ καὶ ἡ δράση τοῦ ἑνός «λειτουργεῖ ὡς ἐρέθισμα ἢ κίνητρο γιὰ τὴ δράση 
ἢ ἐνέργεια τοῦ ἄλλου»4. Ἡ σχέση αὐτὴ προκαλεῖ τὴν ἀμοιβαία ἀναγνώριση 
καὶ σεβασμὸ τῶν προσώπων ποὺ διαντιδροῦν, τὰ ὁποῖα συναισθάνονται τὴ 
λειτουργικὴ ἀλληλοπεριχώρηση ποὺ ἀναπτύσσεται μεταξύ τους, λόγω τῶν 
ἀμοιβαίων ἀναγκῶν καὶ ἀλληλεξαρτήσεων. Ἡ ἔλλειψη αὐτάρκειας μάλιστα 
ὁδηγεῖ σὲ μεγαλύτερη αἴσθηση ἐξάρτησης ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ τοὺς 
θεσμούς. γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἄλλωστε γίνεται λόγος ἐν προκειμένῳ γιὰ τὴν 
«ἀνάδραση» ποὺ ἀναπτύσσει τὸ κοινωνικὸ σύστημα. πρόκειται γιὰ τὴν ἱκα-
νότητα νὰ ρυθμίζει τὴ μελλοντικὴ συμπεριφορά του μὲ βάση τὴν ἐμπειρία τοῦ 
παρελθόντος. Ἡ βασικὴ αὐτὴ «κυβερνητικὴ» συμπεριφορὰ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ 
κοινωνικὴ διαντίδραση ἀνάμεσα στοὺς κατόχους θέσεων καὶ ρόλων ὁδηγεῖ 
σὲ συνεχεῖς καὶ σταδιακοὺς ἀναπροσδιορισμοὺς τῆς συμπεριφορᾶς καὶ τοῦ 
περιεχομένου τῶν ρόλων τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νὰ ἀμβλύνεται ἢ νὰ μειώνεται 
ἡ ἐγωιστικὴ καὶ ἡ ἀλαζονικὴ αὐτάρκεια τῆς ἀτομικῆς χρησιμοθηρίας, θέματα 
στὰ ὁποῖα ἰδιαίτερη βαρύτητα δίνει ὁ ἱερὸς χρυσόστομος.

Ἡ «λειτουργικὴ ἑνότητα» τῆς κοινωνίας ποὺ ὁδηγεῖ στὴ συνεκτικότητα 
μέσω τῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτιστικῶν δομῶν, ὑποστηρίχθηκε ἰδιαιτέ-
ρως ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ κοινωνιολόγο talkott Parsons, βασικὸ ἐκπρόσωπο 
τοῦ «συστημικοῦ λειτουργισμοῦ» ἢ «δομολειτουργισμοῦ». Ὁ Parsons δίνει 
ἰδιαίτερη βαρύτητα, σ’ αὐτὸ ποὺ καὶ ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ χρυσόστομος τονί-
ζει γιὰ τὰ ἀλληλοεξαρτώμενα μέρη τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος. θεωρεῖ ὅτι 
στὰ ὑποσυστήματα ἑνοποίησης ἀνήκουν οἱ πολιτιστικές, θρησκευτικὲς καὶ 

  4. Δ. τσαουση, Ἡ Κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου, ὅπ.π., σ. 143.
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νομικὲς ἐνέργειες5, μὲ ἄλλα λόγια τὸ «πολιτιστικὸ ὑποσύστημα» τῆς κοινω-
νίας. Ἡ πολιτιστικὴ ἀνάπτυξη τονίζει εἶναι ἡ βασικὴ κινητήρια δύναμη τῆς 
κοινωνίας, καὶ οἱ θρησκευτκὲς ἐξελίξεις ἀποτελοῦν τὴν ὑποδομὴ τῶν ἀνα-
γκαίων ἀξιολογικῶν γενικεύσεων6. Ἑπομένως θεωρεῖ ὅτι ἡ κοινωνικὴ ἀλλαγὴ 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ λειτουργία τῶν θρησκευτικῶν πιστεύω καὶ τῆς πολιτιστικῆς 
δυναμικῆς κατ’ ἐπέκταση7. Ὡς γνήσιος λειτουργιστὴς ὑπογραμμίζει τὰ πνευ-
ματικὰ καὶ μὴ οἰκονομικὰ κίνητρα γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀνάπτυξη, γράφοντας 
ὅτι αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ πνευματικὰ καὶ πολιτιστικὰ στοιχεῖα ποὺ μετουσιώνονται 
σὲ κανονιστικὰ πρότυπα, προάγουν τὴν κοινωνία καὶ ὄχι τὰ ὑλικὰ συμμφέρο-
ντα τῶν ἀνθρώπων8. Ἡ δυναμικὴ τῶν κοινωνικῶν συστημάτων καλλιεργεῖται 
μόνο ὅταν οἱ προσωπικότητες ἐσωτερικεύουν καὶ ἐνσωματώνουν στὴ συνεί-
δησή τους πρότυπα, ἀρχές, ἠθικὲς ἀξίες9.  Ἔχει σημασία ἐδῶ νὰ τονίσουμε ὅτι 
σύμφωνα μὲ τὴν κοινωνιολογικὴ αὐτὴ θεωρία, οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἠθικὲς ἀξίες δὲν 
περιορίζονται στὴν πνευματικὴ ἢ χαρισματικὴ διάσταση, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται 
καὶ στὴ σφαίρα τοῦ πραγματικοῦ, τοῦ κοινωνικοῦ, τοῦ θεσμικοῦ οἰκοδομή-
ματος ὡς κανόνες, ἐντολές, ὡς πλέγμα προτύπων. πρόκειται γι’ αὐτὸ ποὺ 
ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία –τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν– περιγράφει ὡς «θε-
σμοποιημένο χάρισμα». Ὄχι φυσικὰ ἀφηρημένη πνευματολογία ἢ οὐδέτερη 
χαρισματικὴ ἐσχατολογία ποὺ θυμίζει προτεσταντικὴ θεολογία, οὔτε ἐξου-
σιαστικὸ νομικισμὸ ποὺ θυμίζει ρωμαιοκαθολικὴ καθιδρυματικότητα. στὴν 
πρώτη περίπτωση ὑποπίπτουμε στὸν κίνδυνο τῆς ἀποδομητικῆς ὑποκειμενι-
κότητας, ἐνῶ στὴ δεύτερη στὸν πειρασμὸ τῆς ἐξουσιαστικῆς ἰσοπεδωτικότη-
τας, ποὺ ἀπαξιώνει τὰ πρόσωπα καὶ τὶς ἀνάγκες τους.

  5. t. Parsons, The Social System, routtedge and kegan Paul, London 1952, σ. 50.
  6. t. Parsons, The System of Modern Societies, englewood Cliffs, n. J. Prentice - Hall 1971,  

281.
  7. Ὅπ.π.
  8. t. Parsons, Societies: Evolutionary and Comparutive Perspectives, englewood Cliffs, n.J. 

Prentice Hall, 1966, σ. 113.
  9. t. Parsons, «suggestions for a sociological appoach to the theory of organizations», 

στου ιΔιου, Structure and Processin Modern Societies, new york, The Free Press, σ. 42. 
Ὁ Parsons ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι αὐτὴ ἡ ἐνσωμάτωση πλέγματος προτύπων συμβάλλει 
ἀποφασιστικὰ στὴ σταθερότητα τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος.
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Ἡ λειτουργικὴ αὐτὴ θεσμοποίηση ποὺ θεμελιώνεται σὲ κανόνες μὲ ἠθικὸ 
κῦρος10 καλύπτει κατὰ δυαδικὸ τρόπο τόσο τὴ δομικὴ-νομικὴ οὐσία ὅσο καὶ 
τὴν πνευματικὴ-ψυχολογικὴ διάσταση. τόσο τὸν θεσμὸ ὅσο καὶ τὸ πρόσωπο. 
Ἡ διάκριση αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία ἰδιαίτερο λόγο κάνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης χρυ-
σόστομος, θεμελιώνει σὲ ὑγιεῖς βάσεις τὴ διαδικασία θεσμοποίησης, ἡ ὁποία 
δὲν στηρίζεται μόνο στὴ νόμιμη πολιτικὴ ἐξουσία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους πολιτι-
στικοὺς παράγοντες ποὺ παραπέμπουν στὴν ὑπερβατικὴ πνευματικότητα τῆς 
διδασκαλίας τοῦ μεγάλου πατρὸς τῆς  Ἐκκλησίας μας11.

10. t. Parsons, «suggestions for a sociological appoach to the Theory of organizations», 
στου ιΔιου, Structure and Processin Modern Societies, new york, The Free Press, 1960,  
σ. 20.

11. t. Parsons, «The Point of the author», εἰς max Black, The Social Theories of Talcott 
Parsons, Feffer and simon, London 1961, σ. 350. Ἀντίστοιχες ἀπόψεις διατύπωσε καὶ ὁ 
max weber μὲ τὶς θεωρίες γιὰ τὴν προτεσταντικὴ Ἠθικὴ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ καπιταλι-
σμοῦ, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὶς θέσεις του γιὰ τὴν νομιμότητα, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ γράψει καὶ 
πάλι ὁ Parsons: « Ἡ νομιμότητα τοῦ weber φέρνει μέσα της ἕνα ποιοτικὸ στοιχεῖο τάξης, 
δηλαδὴ ἕνα σύστημα ἀπὸ ἠθικὲς ἐπιταγὲς ποὺ διέπουν τὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀτόμων ἢ 
τουλάχιστον πρὸς τὸ ὁποῖο ἡ δράση τοῦ καθένα προσπαθεῖ νὰ προσανατολισθεῖ  ... γιὰ 
ὅποιον ἀποφασίζει νὰ δράσει μέσα στὰ ὅρια τῆς νομιμότητας, νὰ σέβεται δηλαδὴ τοὺς 
ὑπάρχοντες κανόνες, ὁ σεβασμὸς αὐτὸς παίρνει τὴ μορφὴ τῆς ἠθικῆς ὑποχρέωσης», t. 
Parsons, The Structure of Social Action, τ. Β́ , mc graw - Hill Book Co., new york 1937, 
σ. 661.

 Βέβαια ὁ m. weber δὲν θεωρεῖ ὅτι οἱ πίστεις, οἱ ἰδέες καὶ οἱ ἀξίες εἶναι αὐθύπαρκτες 
καὶ ἀντικειμενικές, ἀφεαυτὲς καλὲς ἢ κακές, ὅπως ἠθικὰ τὶς ἀξιολογεῖ ὁ ἅγιος  Ἰωάννης 
χρυσόστομος. γιὰ τὸν weber σημασία ἔχει ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀξιολογοῦνται, ἐσω-
τερικεύονται, ἐπιδροῦν καὶ λειτουργοῦν οἱ ἰδέες καὶ οἱ πνευματικὲς ἐμπειρίες τοῦ κάθε 
ἀτόμου στὴ συνείδησή του καὶ στὴν κοινωνία. m. weBer, «The nature of Charismatic 
domination», στοῦ n.g. runciman, A Critique of Max Weber’s Philosophy of Social 
Sciences, Cambridge university Press, Cambridge 1978, σ. 231.

 Ὁ γ. Βέλτσος θὰ γράψει γιὰ τὴ λειτουργικὴ θεσμοποίηση, ὅτι αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται μέσω 
τῶν κοινωνικῶν μηχανισμῶν (θεσμοί), οἱ ὁποῖοι ὡς νομικο-πολιτικὲς καὶ ἰδεολογικὲς 
δομὲς ἐξουσίας συνοψίζουν κοινωνικὲς σημασίες, ἀλλὰ καὶ λειτουργοῦν διαλεκτικὰ μὲ 
τὴν παρέμβαση λειτουργικῶν καὶ συμβολικῶν διαδικασιῶν σὲ μιὰ δεδομένη ἱστορικὴ 
φάση. γ. Βελτσου, Ὁ θεσμικὸς λόγος καὶ ἡ ἐξουσία, ἐκδ. παπαζήση, Ἀθήνα 1977, σ. 65.

 Ὁ e. durkheim θὰ δώσει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸν ρόλο τῆς θρησκείας ὡς ἑνοποιητικῆς 
δύναμης στὴν κοινωνία. χρησιμοποιεῖ θρησκευτικὰ φαινόμενα γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν 
κοινωνικῶν, σὲ σημεῖο ὥστε ἀπὸ τὴν κοινωνιολογικὴ ἔρευνα νὰ γίνεται λόγος γιὰ «θρη-
σκευτικὴ κοινωνιολογία» τοῦ durkheim. Ἡ συλλογικότητα θεωρεῖται ἱερή, ἐνῶ ἡ ἀτο-
μικότητα ὡς βέβηλη πραγματικότητα. «Ἡ ἱεροποίηση τῶν “κοινῶν” ὑποστασιοποιεῖ τὸ 
συλλογικὸ στοιχεῖο καὶ γίνεται θεμέλιο οἰκοδόμησης τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας 
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2.  Ἡ περὶ θεσμῶν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου

Ἡ θεανθρώπινη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἀσφαλῶς καὶ δὲν ὑποκαθίστα-
ται ἀπὸ καμμία ἐγκόσμια ἀνθρωποκεντρικὴ σοφία ἢ παιδεία, σύμφωνα μὲ 
τὸν ἱερὸ πατέρα. πολὺ περισσότερο κανένα θρησκευτικὸ ὑποκατάστατο 
δὲν ἀντικαθιστᾶ τὸν σωτηριώδη λόγο της. Ὅσο ἀνοικτὴ καὶ ἂν εἶναι στὴν 
κοινωνικὴ πραγματικότητα μὲ τὸν ποιμαντικὸ λόγο τῆς οἰκονομίας της, δὲν 
ὑποτάσσεται σὲ μεσσιανικὲς καὶ ἐκκοσμικευμένες θεωρήσεις τῶν κοινωνικῶν 
θεσμῶν. γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ πρέπει οἱ κοινωνι-
κοὶ θεσμοὶ εἰδωλοποιούμενοι νὰ λειτουργοῦν ὡς θρησκευτικὰ ὑποκατάστα-
τα. στὴν πράξη αὐτὸ συνεπάγεται ἐπίσης ἀποφυγὴ κάθε προσπάθειας ἐργα-
λειοποίησης τῆς θρησκευτικῆς διδασκαλίας γιὰ τὴν προστασία θεσμῶν καὶ 
συμφερόντων. Ἡ ἐργαλειοποίηση αὐτὴ μετατρέπει τὸν χριστιανισμὸ σὲ ὑπο-
χείριο τῆς κοινωνίας καὶ τῆς πολιτείας, σὲ ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ἀπὸ 
τὸ ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα τοῦ κρατισμοῦ καὶ τοῦ κοινωνισμοῦ. Μιὰ τέτοια 
ἐξέλιξη ἀπονευρώνει τὸν δυναμικὸ καὶ κριτικὸ λόγο τῆς  Ἐκκλησίας καὶ μαλ-
θακοποιεῖ, ἂν δὲν ἀκυρώνει κιόλας, τὴ θεσμική της ὑπόσταση. σὲ τελευταία 
ἀνάλυση τὴν αἰχμαλωτίζει στὶς δομὲς μιᾶς σκληρῆς πολιτειοκρατίας, ποὺ μὲ 
τὸ πρόσχημα τῶν δημοκρατικῶν καὶ λαϊκῶν δικαιωμάτων, ἀμφισβητεῖ τὸν 
πρωτογενῆ χαρακτῆρα τῆς πνευματικῆς της ἐξουσίας.

θὰ πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ γίνει σαφὲς τὸ γεγονὸς ὅτι μόνον ἡ ἀνε-
ξάρτητη, αὐτοδιοίκητη, ἐλεύθερη καὶ ἀνεμπόδιστη θεσμικὴ ὑπόσταση τῆς 
Ἐκκλησίας ἐγγυᾶται τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας ὡς δικαιώματος καὶ ὡς 
καθήκοντος. Ἡ κοινωνία μας σήμερα κινδυνεύει ἀπὸ τὴν ἀποθέωση τῆς πολι-
τικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς τεχνοκρατικῆς ἐξειδίκευσης, ποὺ ὁδη-
γεῖ σὲ εἰδολοποιημένους ἐκσυγχρονισμούς. Ἐν προκειμένῳ ὁ ἅγιος Ἰωάννης 

... τὸ βασικὸ ζητούμενο ἀπὸ τὴν ἐνεργοποίηση τῶν “ Ἱερῶν πραγμάτων” εἶναι ἡ δημιουρ-
γία προϋποθέσεων ὕπαρξης κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἐξασφάλισης τῆς κοινωνικῆς 
συνοχῆς». απ. νικολαΐΔη, Ἡ διαλεκτικὴ ἱερότητας καὶ κοινωνικότητας στὸ ἔργο τοῦ 
Émile Durkheim, Ἀθήνα 2001, σ. 336 (καὶ ἐκδ. γρηγόρη, Ἀθήνα 2007).

 Μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ τονίσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ μεγάλος αὐτὸς κοινωνιολόγος 
ἀρνεῖται τὴν ὑπερβατικότητα ὡς πηγὴ τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου, καθὼς ὑποτάσσει 
τὰ πάντα στὴν κοινωνικὴ συλλογικότητα, ἡ ὁποία σχεδὸν εἰδωλοποιεῖται, ὅπ.π., σ. 339 
ἑξ.
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χρυσόστομος θὰ ἐπισημάνει τὴ θεραπευτικὴ ἀποστολὴ τῆς θεανθρώπινης 
ὑπόστασης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς ὁ ἀκλόνητος βράχος τῆς 
Ἀληθείας: «Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διωλῦσαι οὐ δύναται. Ἐγειρέσθω 
τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει»12, γιὰ νὰ καταλήξει 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία «εἰς τοὺς αἰῶνας οὐ διαφθαρήσεται ... λεπτυνεῖ καὶ λικμήσει 
πάσας τὰς βασιλείας», διότι «ἔστιν ἀγήρως καὶ ἀθάνατος»13.

Μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς ἡ  Ἐκκλησία ἐνισχύει τὶς ἐλπίδες καὶ τὶς προσ-
δοκίες τῆς κοινωνίας, στὴ δημιουργία ἑνὸς διαρκῶς νέου καὶ πρωτοπόρου 
πλαισίου, ποὺ θωρακίζει τὴν ἐλευθερία, τὴν εὐθύνη καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου.  Ἐγγυητὴς γι’ αὐτὸ παραμένει ἡ Ὀρθόδοξη πνευμα-
τικότητα.

τὶς ἀρχὲς αὐτὲς τὶς ἔκανε πράξη στὴ ζωή του ὁ ἅγιος  Ἰωάννης χρυσόστο-
μος, μὴ διστάζοντας νὰ συγκρουσθεῖ μὲ πολιτικὰ πρόσωπα καὶ κατεστημέ-
να τῆς ἐποχῆς του, πληρώνοντας τὸ τίμημα τῆς ἀνεξάρτητης αὐτῆς στάσης 
του. Ἀπομυθοποιεῖ τὴν κρατικὴ ἐξουσία χωρὶς νὰ τὴν ἀποδομεῖ. σὲ ἀντίθεση 
μὲ τὴ ρωμαιοκαθολικὴ θεολογικὴ σκέψη ποὺ θεωρεῖ τὴν πολιτεία societas 
naturalis, ὑφασμένη ἤδη πρὸ τῆς πτώσεως κατὰ τὴ δημιουργία14, ὁ χρυσό-
στομος γράφει ὅτι αὐτὴ ἐμφανίζεται μετὰ τὴν πτώση, ἐνῶ τὴ συνδέει αἰτι-
ωδῶς μὲ τὴν ἁμαρτία.  Ἐξαιτίας τοῦ ἐγωϊσμοῦ τῶν ἀνθρώπων ὁ θεὸς ἐπέτρε-
ψε τὴν ἐξουσία τῆς πολιτείας: «εἰσήγαγε μὲν γὰρ αὐτῆς τὴν χρείαν ἡ ἁμαρτία· 
ὁ δὲ θεὸς πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῖν ἀπεχρήσατο ... οὕτω ἡ χρεία τῆς δουλείας 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας γέγονε». Διευκρινίζει ὅτι ἡ φράση τοῦ ἀπ. παύλου «πᾶσα 
ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω» δὲν λέγεται γιὰ τὴν ὑποταγὴ 
στοὺς ἄρχοντες ὡς πρόσωπα, ἀλλὰ περὶ τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐξουσίας: «τί λέγεις; 
πᾶς οὖν ἄρχων ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεχειροτόνηται; οὐ τοῦτο λέγω, φησίν, οὐδὲν 
γὰρ περὶ τῶν καθ’ ἕκαστον ἀρχόντων ὁ λόγος μοι νῦν, ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ τοῦ 

12. ιωαννου χρυσοστοΜου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, PG  52, 427 ἑξ.
13. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς τὸν μακάριον Φιλογόνιον, PG  48, 750.
14. γ. ΜαντΖαριΔη, Ἡ Χριστιανικὴ Κοινωνία καὶ ὁ κόσμος, θεσσαλονίκη 1967, σ. 71. θ. 

Ζηση, Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, θεσσαλονίκη 1992, σ. 160. κ. κωτσιο-
πουλου, «πολιτικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν χρυσόστο-
μο», Κληρονομία 30 (1998) 107. ε. käsemann, «römer 13, 1 -  7 in unserer generation», 
Zeitschrift fur Theologie and Kirche 56 (1959) 316 - 376.
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πράγματος»15. Ἡ διάκριση αὐτὴ ἀρχόντων καὶ ἐξουσίας «κρίνεται ἀνυπολογί-
στου ἀξίας ἐξ ἐπόψεως πολιτικῆς κοινωνιολογίας, εἶναι δὲ πρωτοποριακὴ μὲ 
βάση τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς καὶ ἀσφαλῶς προηγεῖται ἀντίστοιχων ἀπόψεων 
πολλῶν συγχρόνων πολιτικῶν φιλοσόφων»16.

Ἰδιαιτέρας σημασίας παρατήρηση ἐξ ἀπόψεως πολιτικῆς φιλοσοφίας, εἶναι 
τὸ σχόλιό του γιὰ «τὴ λεγόμενη “νομιμοποίηση τῆς πολιτικῆς” μὲ βάση μάλι-
στα καὶ κοινωνικὰ δεδομένα. Δέχεται ὅτι ἡ καθιέρωση τῶν ἀρχόντων γίνεται 
διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, δι’ ἑνὸς κοινωνικοῦ συμ-
βολαίου». «Διὰ τοῦτο κοινῇ γνώμῃ, πάντων ἔδοξε τοὺς ἄρχοντας τρέφεσθαι 
παρ’ ἡμῶν, ὅτι τῶν οἰκείων ἀμελοῦντες τῶν κοινῶν κήδονται πρα-γμάτων 
καὶ εἰς ταῦτα τὴν σχολὴν ἀναλίσκουσιν ἅπασαν, δι’ ὧν καὶ τὰ ἡμέτερα σώ-
ζεται»17. στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ χρυσόστομος ἔχει προλάβει κατὰ πολλὰ χρόνια 
τὸ «κοινωνικὸ συμβόλαιο» τῆς σύγχρονης πολιτικῆς θεωρίας, τονίζοντας 
τὸν εἰρηνοποιητικὸ καὶ ἑνοποιὸ χαρακτήρα τῆς πολιτικῆς θεσμοθέτησης18. Ἡ 
δημοκρατική του αὐτὴ στάση ἔναντι τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας δὲν ἔχει κανέ-
να κοινὸ σημεῖο καὶ διαφέρει ἀπόλυτα ἀπὸ τὶς θεοκρατικὲς ἀντιλήψεις τοῦ 
αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος θεωρώντας τὸ «κατ’ εἰκόνα τοῦ θεοῦ» πλήρως ἀμαυ-
ρωμένο καὶ διεφθαρμένο ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, θὰ ἐπιχειρηματολο-
γήσει ὑπὲρ τοῦ ἀφανισμοῦ τῆς πολιτείας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πολιτεία τοῦ 
θεοῦ, προετοιμάζοντας οὐσιαστικὰ τὸ ἔδαφος γιὰ τὶς δυτικὲς μεσαιωνικὲς 
διαμάχες ἱερωσύνης-βασιλείας19.

15. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Ρωμαίους PG  60, 615.
16. κ. κωτσιοπουλου, ὅπ.π., σ. 108.
17. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Ρωμαίους, PG  60, 617. 
18. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Ρωμαίους, PG  60, 616.
19. κ. κωτσιοπουλου, Ἀνεξιθρησκεία. Κοινωνικὴ Θεώρηση τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων 

στὸν Εὐρωπαϊκὸ καὶ Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό. Τὸ παράδειγμα τῶν J. Locke καὶ Εὐγ. Βούλ-
γαρη, ἐκδ. πουρναρᾶ, θεσσαλονίκη 2008, σ. 131 ἑξ. J. CoLeman, Ἱστορία τῆς πολιτικῆς 
σκέψης, ἔκδ. κριτική, Ἀθήνα 2004, σ. 614 ἑξ. P. BurneLL, «The status of Politics in st. 
augustine’s City of god», History of Political Thought 12 (1992) 13-29. H. deane, The 
Political and Social ideas of St. Augustine, new york 1963. Μιὰ ἄλλη ἀπόδειξη τοῦ ἀντιαυ-
ταρχικοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου Ἰωάννη χρυσοστόμου εἶναι ἡ ἐπιχειρηματολογία του γιὰ 
τὸν συνοδικὸ καὶ συλλογικὸ χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ αὐτὴ στηρίζεται στὴν ἰσο-
τιμία τῶν Ἀποστόλων καὶ τὴν ὁμοφωνία τους στὴν πίστη στὸν ἕνα θεό. Ὁ  Ἰωάννης 
χρυσόστομος ξεκαθαρίζει ὅτι ἡ οἰκοδόμηση καὶ θεμελίωση τῆς  Ἐκκλησίας ἑδράζεται ἐπὶ 
τῆς ὁμολογίας τῆς ὀρθῆς πίστεως ποὺ σὲ συγκεκριμένη στιγμὴ ἐκφράσθηκε ἀπὸ τὸν ἀπ. 
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Ὁ χρυσόστομος, ἀντιθέτως, γράφει ὅτι ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀμαυρωθεῖ πλήρως 
τὸ «κατ’ εἰκόνα» ὁ θεὸς ἐπιχειρεῖ διὰ πολλῶν μέσων καὶ θεσμῶν νὰ διαπαιδα-
γωγήσει τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἐλευθέρως καὶ προαιρετικῶς ἡ 
συνεργία τους στὸ ἀγαθό20. γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀμφιβο-
λία γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ὅταν «ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ καὶ θανάτῳ καὶ συμφοραῖς 
ἑτέραις, καὶ τοῖς ἄλλοις οἷς αὐτὸς οἶδε φαρμάκοις, ἀπαλλάττῃ τῶν νοσημά-
των»21. Ἡ φιλανθρωπία αὐτὴ τῆς θείας πρόνοιας περιλαμβάνει ἀσφαλῶς προ-
σφορὰ ἀλλὰ καὶ ἀφαίρεση ἀγαθῶν: «οὐκ εὐεργετῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ κολάζων 
ἀγαθός ἐστι καὶ φιλάνθρωπος ὁ θεός»22.

προκειμένου μάλιστα νὰ ἐνισχύσει τὴν κοινωνικὴ ἑνότητα καὶ τὴν εἰρηνικὴ 
συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων, ὁ χρυσόστομος θὰ ἐπιχειρηματολογήσει ἀναλυ-
τικὰ γιὰ τοὺς ἀπὸ θεοῦ ἐπιτρεπόμενους θεσμοὺς τοῦ γάμου, τῶν τεχνῶν, τῶν 
ἐπαγγελμάτων, τῆς ταξικῆς διαστρωμάτωσης καὶ τῆς πολιτικῆς διάκρισης σὲ 
ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους. Ὁ ἱεράρχης θὰ τονίσει ἐπιπροσθέτως τὴν ἀξία τῆς 
ἀγάπης ὡς συνεκτικῆς δύναμης τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν 
κοινωνικὴ ἰσορροπία καὶ συνύπαρξη. γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὡς ὑποβοηθητικὴ τῆς 
ἑνότητας τῶν ἀνθρώπων κρίνεται ἡ διαφορετικότητα καὶ ἡ ποικιλία τῶν κοι-
νωνικῶν θέσεων μὲ πνεῦμα συνεργασίας καὶ ἀλληλοβοήθειας. Ἄλλωστε, ὁ 
χρυσόστομος κάνει λόγο γιὰ τὶς ἀνάγκες ποὺ δημιουργοῦν φιλίες, ἀφοῦ ἡ 
φυσικὴ ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων ὁδηγεῖ σὲ σύνθετο πλέγμα ἐξαρτήσεων σὲ 
«συνδέσμους ἀγάπης» ἢ «μέσα συναγωγὰ τῆς ἀγάπης»23. Ὁ νομοθέτης θεὸς 
θεσμοθετεῖ τὰ φυσικὰ «ἐνέχυρα τῆς ὁμόνοιας», τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν ὅμως ὄχι σὲ 
ἐνδοκοσμικοὺς στόχους, ἀλλὰ στοὺς μετακοσμικοὺς σκοποὺς τῆς ὑπέρλογης 
καὶ ὑπερβατικῆς θεωρίας καὶ θεοπτίας. Ἡ πνευματικὴ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, το-

πέτρο καὶ ὄχι στὸν πέτρο ὡς ξεχωριστὴ προσωπικότητα πρεσβείων ἐξουσίας ἔναντι τῶν 
ἄλλων Ἀποστόλων: « Ὁ γὰρ τὴν Ἐκκλησίαν ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ αὐτοῦ (τοῦ πέτρου) οἰκο-
δομήσας καὶ οὕτω τειχίσας αὐτήν, ὡς μυρίους κινδύνους καὶ θανάτους αὐτῆς μὴ περιγε-
νέσθαι, ὁ τῶν οὐρανῶν αὐτῷ τὰς κλεῖς δεδωκὼς καὶ τοιαύτης ἐξουσίας ποήσας κύριον», 
ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Ματθ. Ὁμιλ. PG 58, 741.

20. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Γέν. Ὁμιλ. PG 53, 79, καὶ ἀλλοῦ· «ἔδωκεν τὸν νόμον ἐλέγ-
χοντα τὰ τραύματα, ἵνα ποθήσωσι τὸν ἰατρόν», Εἰς Γαλ. PG 61, 655.

21. ιωαννου χρυσοστοΜου, Πρὸς Σταγείριον, PG 47, 428 ἑξ.
22. ιωαννου χρυσοστοΜου, Πρὸς τοὺς λέγοντας ὅτι δαίμονες ...,  PG 49, 250.
23. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Ά  Κορ. PG 61, 271.
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νίζει, «μετατίθησι τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν»24 καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἀπὸ τὸ 
ἀναγκαστικὸ πεδίο σχέσεων, ὁδηγούμαστε στὴν πνευματικὴ ἐλευθερία τῶν 
τέκνων τοῦ δημιουργοῦ. Ὡς σύγχρονος σχεδὸν κοινωνιολόγος ὁ μεγάλος 
πατέρας τῆς Ἐκκλησίας θὰ ὑπογραμμίσει ὅτι ἡ συναλλακτικὴ ἀρχὴ τοῦ δι-
δόναι καὶ λαμβάνειν συγκροτεῖ τὸν κοινωνικὸ βίο λόγῳ τῆς ἔλλειψης αὐτάρ-
κειας. «εἰ γὰρ ἀλλήλων χρῄζομεν, καὶ οὐδὲ ἡ τῆς χρείας ἀνάγκη συνάγει εἰς 
φιλίαν ἡμᾶς· εἰ αὐτάρκεις ἦμεν, οὐκ ἂν ἦμεν θηρία ἀτίθασσα; Βίᾳ καὶ ἀνάγκῃ 
ἡμᾶς ὑπέταξεν ὁ θεὸς ἀλλήλοις, καὶ καθ᾽ ἑκάστην συγκρουόμεθα ἀλλήλοις 
ἡμέραν. καὶ εἰ τοῦτον περιεῖλε τὸν χαλινόν, τίς ἂν ταχέως ἠράσθη τῆς τοῦ 
πλησίον φιλίας;»25. Δὲν παραλείπει βέβαια νὰ ὑποστηρίζει τὴν ἀνωτερότητα 
τῆς  Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς θύραθεν ἐξωτερικοὺς νόμους τῆς πολιτείας: «πολλῷ 
μᾶλλον τῶν ἔξωθεν νόμων ὁ χριστιανισμὸς τὸν ἡμέτερον συνέχει βίον»26, 
τεκμηριώνοντας ἔτσι τὴν ἐκκλησιαστικοποίηση τῆς κοινωνίας καὶ ὄχι τὴν 
κοινωνικοποίηση τῆς  Ἐκκλησίας.

σὲ τελευταία ἀνάλυση ὁ ξεκάθαρος καὶ πνευματικὸς λόγος τοῦ μεγάλου 
πατέρα τῆς  Ἐκκλησίας ἐπισημαίνει τὸ σωτηριῶδες βίωμα τῆς ἁγιότητας ὡς 
διαχρονικὴ ἀπάντηση στὶς θεσμικὲς κρίσεις ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότη-
τα, τὴ μέθεξη θεοῦ ὡς ποιοτικὴ ὑπέρβαση τῆς παθολογίας τῶν κοινωνικῶν 
θεσμῶν. πρόκειται γιὰ τὴν κατάδειξη τοῦ δυναμισμοῦ τῆς θρησκευτικῆς 
ἐμπειρίας, «τῆς διακοινωνικῆς ἐμβέλειας, τῆς αὐθεντικῆς κοινωνικότητας 
στὴν ὁριζόντια καὶ τὴν κατακόρυφη διάστασή της»27. τῆς σταθερότητας τοῦ 

24. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Ά  Κορ. PG, ὅπ.π.
25. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Β́  Κορ. PG, 61, 520-521.
26. ιωαννου χρυσοστοΜου, Εἰς Β́  Κορ. PG, 61, 509. Ἀλλοῦ πάλι θὰ τονίσει χαρακτηριστι-

κά: «διὰ τὴν  Ἐκκλησίαν ὁ οὐρανός, οὐ διὰ τὸν οὐρανὸν ἡ  Ἐκκλησία ... ποθεινοτέρα γὰρ 
ἡ Ἐκκλησία τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ· οὐρανοῦ σῶμα οὐκ ἀνέλαβεν, Ἐκκλησίας δὲ σάρκα 
ἀνέλαβεν». ιωαννου χρυσοστοΜου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, PG 52, 429.

27. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κοινωνιολογία τῆς θρησκείας ἀναζητεῖ σήμερα τὰ 
αἴτια τῶν θεσμικῶν κρίσεων καὶ τῆς ἀποδιοργάνωσης τῶν θεσμῶν στὴν ἔλλειψη δυνα-
μισμοῦ τῆς θρησκευτικῆς βιωματικότητας τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Th. Poole, ἐν προκειμένῳ, 
κάνει λόγο γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς κοινωνικῆς Ἠθικῆς καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ πο-
λιτιστικὴ μεταμόρφωση τῶν θεσμῶν. Ἐκτιμᾶ μάλιστα ὅτι βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν κα-
τάργηση τοῦ ἀτομικισμοῦ καὶ τὴ δημιουργία διακοινωνικῶν καὶ διαπροσωπικῶν σχέσε-
ων εἶναι ἡ ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ὡριμότητα τοῦ ἀνθρώπου. tH. PooLe, 
The New Approaches of Social Ethics, London 1990, σσ. 55-107. Ἂς μὴν μᾶς διαφεύγει 
ἄλλωστε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σύγχρονη «μετακοινωνικὴ» θεώρηση τῆς θρησκείας δὲν περι-
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ορίζεται στὶς διαστάσεις τοῦ κοινωνικοῦ, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται στὸν χῶρο τῆς ὑπερβατικῆς 
πνευματικότητας καὶ τῆς πίστης, ὅπου διαπιστώνει κατακόρυφες καὶ ὁριζόντιες σχέσεις 
μὲ τὸ θεῖο. πρβλ. Β. γιουλτση, Μετακοινωνικὴ προσέγγιση ἀλήθειας καὶ μύθου στὰ μαρ-
τυρολόγια τῶν νεομαρτύρων, ἀνάτυπο, θεσσαλονίκη 1992, σ. 144.

 στὸ ἴδιο μῆκος κύματος ὁ καθηγητὴς τῆς σχολῆς κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν Ἐπι-
στημῶν στὸ καθολικὸ Ἰνστιτοῦτο παρισίων Paul-andre turcotte, σὲ μιὰ πρόσφατη δη-
μοσίευσή του ὑποστήριξε ὅτι ἡ  Ἐθνικὴ  Ἐκκλησία, ὡς ὀργανωμένος κοινωνικὸς σχη-
ματισμός, ἔχει μιὰ κοινωνικοθρησκευτικὴ δυναμικὴ ποὺ διατρέχεται ἀπὸ τὴν τάση τῆς 
σύζευξης μὲ τὴν δυναμικὴ τῆς Ἐθνοπολιτιστικῆς θρησκείας, ποὺ συστηματοποιεῖ τὴν 
συλλογικὴ ζωὴ ἀφενός, καὶ ἀφετέρου τῆς ἀναγνώρισης τῆς διαφοροποίησης τῆς δια-
νομῆς, στὸ πλαίσιο τῆς ἀμοιβαιότητας τῶν ἁρμοδιοτήτων, ὅσον ἀφορᾶ στὴ ρύθμιση 
τῆς συνολικῆς κοινωνίας». PauL-andre turCotte, « Ἐθνικὴ Ἐκκλησία, κρατικὴ ρύθ-
μιση καὶ Ἀστικὴ κοινωνία», ἐκδ. χ. παπαστάθη - Ἀρχιμ. γρ. παπαθωμᾶ (ἐπιμ.), Πολιτεία, 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ Θρησκεύματα στὴν Ἑλλάδα, ἐκδ. Ἐπέκταση, κατερίνη 2006, σ. 
373. Ἀλλοῦ ἀναφέρεται στὸν κοινωνιολόγο τοῦ χριστιανισμοῦ erust troeltsch καὶ τὶς 
ἀπόψεις του γιὰ τὴν κοινωνικοπολιτικὴ σημασία τοῦ ὅρου τῆς χαλκηδόνας, σύμφωνα 
μὲ τὸν ὁποῖο περιγράφεται ἡ ὑποστατικὴ ἕνωση τῶν δύο φύσεων στὸ πρόσωπο τοῦ 
χριστοῦ. στὴν πράξη αὐτὸ συνεπάγεται κατὰ τὸν turcotte καὶ τὸν troeltsch σύνδεση, 
συμβιβασμὸ καὶ σχέση  Ἐκκλησίας-κοινωνίας,  Ἐκκλησίας-πολιτείας. γράφει: «υἱοθετώ-
ντας μιὰ πιὸ ἁπλὴ ἔκφραση μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὸ κράτος μπορεῖ νὰ δώσει γιὰ αὐτὸ 
ποὺ λαμβάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ λάβει γιὰ αὐτὸ ποὺ δίνει ... Ἐπ’ αὐτοῦ ἑδράζε-
ται ἡ ἱεροποιημένη διάσταση τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐξουσίας καὶ συγχρόνως ἡ πολιτικὴ 
ὄψη τῆς πατριαρχικῆς λειτουργίας», ὅπ.π., σ. 375. Ὁ turcotte θεωρεῖ ὅτι σύμφωνα μὲ 
τὴν τυπολογία τοῦ er. troeltsch ἡ συνεπέκταση τῆς ὀργανωμένης  Ἐκκλησίας μὲ τὴν 
κουλτούρα καὶ τὴν σφαιρικὴ κοινωνία ἀναπτύσσει ἰσχυρὸ κοινωνικὸ λόγο στὸ πλαίσιο 
τῆς χριστιανικῆς εὐρώπης. γράφει: «Μεταξὺ τῶν στοιχείων τοῦ τύπου – Ἐκκλησία, εἶναι 
καὶ ὁ συμβιβασμὸς μὲ τὴν κουλτούρα, ὁ ὁποῖος ἑδράζεται στὴ βούλησή της νὰ ὁδηγή-
σει στὴν σωτηρία ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα», ὅπ.π., σ. 377, καὶ ἀλλοῦ: « Ἡ Ἐκκλη-
σία πιστεύει ὅτι δικαιοῦται νὰ ἐπεμβαίνει μέσα στὴν κοινωνία καὶ νὰ ἐνσωματώνει τὴν 
κοινωνικὴ πρακτικὴ στὴ διαδικασία τῆς λύτρωσης, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται διὰ τῆς 
ἀναγκαίας μεσολάβησής της ... (ἡ Ἐκκλησία) ἐπιχειρεῖ νὰ διαπεράσει μὲ τὶς ἀρχές της 
τὶς κοινωνίες καὶ τοὺς πολιτισμοὺς καὶ κατόπιν, τοὺς κανονιστικοὺς προσανατολισμοὺς 
τῶν συμπεριφορῶν τόσο τῶν ἀτομικῶν ἢ ὁμαδικῶν ὅσο καὶ τῶν συλλογικῶν», ὅπ.π., 
σ. 379. γιὰ τὸν λόγο γράφει, τέλος, ὅτι ἡ  Ἐθνικὴ  Ἐκκλησία ἀπαρτίζεται ἀπὸ φορεῖς 
κοινωνικῆς δυναμικῆς ποὺ διασταυρώνονται σὲ ἐπίπεδο ἀστικῆς κοινωνίας, κρατικῆς 
ρύθμισης καὶ θεσμικῆς διαμόρφωσης, ὅπ.π., σ. 381. τὰ παραπάνω γίνονται περισσότερο 
πιστευτὰ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διαψεύστηκαν οἱ ἐλπίδες καὶ οἱ αἰσιόδοξες προβλέψεις 
γιὰ τὴν ὡρίμανση καὶ τὴν πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου στὸ Διαφωτισμό. παντοῦ διαπιστώνε-
ται ὅτι ὁ στυγνὸς ὀρθολογισμὸς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ ὁδήγησε τὸν ἄνθρωπο 
«σὲ ἕνα νέο εἴδος βαρβαρότητας». τ. αντορνο καὶ Μ. χορκχαΐΜερ, Διαλεκτικὴ τοῦ Δι-
αφωτισμοῦ, Ἀθήνα 1996, σ. 19. σὲ φιλοσοφικὸ ἐπίπεδο σήμερα γίνεται πλέον σαφὲς τὸ 
γεγονὸς ὅτι λόγος καὶ πίστη, γνώση καὶ ὑπερβατικὴ ἐμπειρία, μποροῦν νὰ συνδυασθοῦν. 
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ἐνθέου βίου ἔναντι τῆς κοινωνικῆς ἀστάθειας, τῆς πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς 
ποιότητας ἔναντι τοῦ πολιτιστικοῦ καὶ ἠθικοῦ ἐκφυλισμοῦ. τῆς ἑδραίωσης, 
τέλος, τῆς «ἑνότητας ἐν τῇ ποικιλίᾳ τῶν διατυπώσεων», τῆς ἐλευθερίας τῶν 
προσώπων τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ ἐντὸς τῆς κοινοτικῆς καὶ διαπροσωπικῆς 
εὐθύνης.

Ὁ r. rorty ἐπισημαίνει χαρακτηριστικὰ ὅτι «ἐγκαταλείπουμε τὴν ἰδέα ὅτι ἡ πνευματικὴ 
ἢ ἡ πολιτικὴ πρόοδος εἶναι ὀρθολογική», r. rorty, Contingency, Irony and Solidarity, 
μτφρ. κ. κουρεμένος, Ἀθήνα 2002, σ. 95.

 γιὰ νὰ ξεπερασθοῦν ἑπομένως οἱ ἀντινομίες τῆς μοντέρνας ἐποχῆς ἡ Ὀρθόδοξη θεολο-
γία, κατὰ τὸν  Ἰ. πέτρου, μπορεῖ νὰ συμβάλλει ἀποφασιστικὰ μὲ τὸν συνδυασμὸ προσώ-
που καὶ κοινωνίας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν εὐθύνη. Ἡ πρόταση αὐτὴ κατὰ τὸν καθηγητὴ 
τῆς κοινωνιολογίας τῆς θρησκείας «συμπορεύεται μὲ τὶς πρόσφατες ἀναζητήσεις τῆς 
κοινωνιολογίας νὰ συγκεράσει τὸν μεθοδολογικὸ ἀτομισμὸ μὲ τὴν κοινωνιοκρατικὴ θε-
ώρηση τῆς πραγματικότητας», ι. πετρου, Θεολογία καὶ Κοινωνικὴ δυναμική, ἐκδ. παρα-
τηρητής, θεσσαλονίκη 1993, σ. 143, 144.
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θεόδωρος Ξ. γιάγκου
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ

αρχομένου τοῦ 20οῦ αἰώνα ἕνα τυπικὸ πατριαρχικὸ γράμμα ἔμελλε νὰ 
χαράξει τὴν πορεία ἑνὸς ὁράματος, ποὺ καθόρισε ἔκτοτε πολλαπλῶς 

τὶς ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις καὶ συνάμα τὴ θεολογικὴ ἀναζήτηση. πρόκειται 
γιὰ τὴν Ἐγκύκλιο Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς πατριάρχες καὶ τοὺς ἀρχιεπισκόπους 
τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ποὺ ἀπεστάλη τὴ 12η Ἰουνίου 1902 ἀπὸ τὸν 
διορατικὸ καὶ ἔμπειρο προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας κωνσταντινουπόλεως 
Ἰωακεὶμ γ́ , ἐναρξαμένης ἤδη πρὸ ἔτους τῆς β́  πατριαρχίας του (1901-1912)1. 

  1. γιὰ τὸν πατριάρχη  Ἰωακεὶμ γ́  βλ. τοὺς τόμους πρακτικῶν τριῶν συνεδρίων: Δημήτρια 
κΖ́ , Ἐπιστημονικὸ συμπόσιο, χριστιανικὴ Μακεδονία, Ὁ ἀπὸ Θεσσαλονίκης Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης Ἰωακεὶμ Γ́  ὁ Μεγαλοπρεπής, θεσσαλονίκη 1994. πρακτικὰ θεολογικῆς 
ἡμερίδος ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπὸ τῆς ἐξαπολύσεως τῆς πατριαρχικῆς καὶ 
συνοδικῆς ἐγκυκλίου τοῦ ἔτους 1902 ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Ἰω-
ακεὶμ γ́ , Ὀρθοδοξία, Β́  περίοδος, ἔτος ι, τεῦχ. ά , σσ. 62-256. Φιλόπτωχος Ἀδελφότης 
Ἀνδρῶν θεσσαλονίκης, Ἰωακεὶμ Γ́  ὁ Μεγαλοπρεπής. Ὁ ἀπὸ Θεσσαλονίκης Οἰκουμενικὸς 
Πατριάρχης καὶ ἡ ἐποχή του, ἐπιμ. θ. ι. ΔαρΔαΒεση, θεσσαλονίκη 2012. γιὰ τὴν προσω-
πικότητα τοῦ ἴδιου πατριάρχη συντάχθηκαν καὶ οἱ διδακτορικὲς διατριβές: χρ. καρΔαρα, 
Ἡ πολιτικὴ δράση τοῦ Πατριάρχη  Ἰωακεὶμ Γ  ́(πρώτη πατριαρχεία) 1878-1884, Ἰωάννινα 
1993. αθ. τΖιερτΖη, Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἰωακεὶμ (1874-1878) καὶ ἡ μέριμνά 
του γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, θεσσαλονίκη 2011. Ἐπίσης βλ. κ. σπανουΔη, Ἱστορικαὶ σελίδες: 
Ἰωακεὶμ Γ́ , κωνσταντινούπολις 1902, ἀνατ. ἐπιμελείᾳ ανΔρεα νανακη, θεσσαλονίκη 
2000. Β. σταυριΔου, Οἰκουμενικοὶ πατριάρχες 1860-σήμερον, θεσσαλονίκη 2004, σσ. 228-
307. Δ. Μαυροπουλου, Πατριαρχικὲς σελίδες, Ἀθῆναι 1960, σσ. 7-11, 45-63. χρ. καρΔαρα, 
Ἡ ἀντιπαράθεση  Ἰωακεὶμ Γ́  - Χ. Τρικούπη, Ἀθήνα 1998. ανΔρεα νανακη, Ὁ οἰκουμε-
νικὸς πατριάρχης Ἰωακεὶμ γ́ , Ἐκκλησία, Γένος, Ἑλληνισμός, κατερίνη 1993, σσ. 51-61. 
αθ. καραθανασησ (συνεργασία Ἀρχιμ. γεωργιοσ τριανταΦυλλιΔησ), Ἰωακεὶμ Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπίσημος ἀλληλογραφία (1874-1876), θεσσαλονίκη 2002. αν. 
σταυρου,  Ἰωακεὶμ ὁ γ́  Ἀρχιεπίσκοπος κωνσταντινουπόλεως καὶ οἰκουμενικὸς πατρι-
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στὸ συγκεκριμένο γράμμα ἀναδεικνυόταν ὡς πρῶτο θέμα ἄμεσης ἀνάγκης 
ἡ ἐν ἀγάπῃ συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς συν-
εργασίας τους πρὸς ἄρση τῆς ἐσωστρέφειας, ἐνῶ παράλληλα χαρασσόταν ἕνα 
ἁδρὸ πλαίσιο τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως2. περαιτέρω, εἰδικότερα, ἡ  Ἐπι-
στολὴ στρεφόταν περὶ τρία ἀντικείμενα: τὴν ἄμυνα κατὰ τῆς ἐκκοσμικεύσεως 
ποὺ ἦταν ἀπόρροια τοῦ Διαφωτισμοῦ, τὴν πιθανὴ ἀναπροσαρμογὴ τοῦ ἡμε-
ρολογίου καὶ τοῦ πασχαλίου καὶ τέλος τὴν προσέγγιση μὲ τοὺς ἄλλους χρι-
στιανοὺς καὶ τὴν ἀναγκαιότητα ὑπάρξεως ἑνιαίας γραμμῆς ἀπὸ τὴν πλευρὰ 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διὰ πανορθοδόξων διασκέψεων3. Ἐδῶ ἀκριβῶς 
συλλαμβάνεται ἡ ἰδέα τῆς συγκλήσεως οἰκουμενικῆς συνόδου, ἑνὸς ἀγνοη-
μένου γιὰ πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια θεμελιώδους ἐκκλησιολογικοῦ θεσμοῦ, μὲ 
τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὴ καθεαυτὴ ἡ σύνοδος θὰ δώσει λύσεις σὲ χρονίζοντα προ-
βλήματα, κυρίως καὶ κατ’ ἐξοχὴν τότε στὸ θέμα τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, καὶ θὰ 
ἀνοίξει τὶς πύλες τῆς συστηματικῆς ἔρευνας τῆς θεολογικῆς μας ταυτότητας4. 
στὶς ἀπαντητικὲς ἐπιστολὲς τῶν προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων  Ἐκκλησιῶν 
τέθηκαν ὑπόψη τοῦ πατριαρχείου κωνσταντινουπόλεως καὶ ἄλλα φλέγοντα 
θέματα πανορθόξου ἐνδιαφέροντος καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἄρχισε νὰ σχη-
ματίζεται ἡ θεματολογία τῆς συνόδου5. 

άρχης (1878-1884, 1901-1912), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 6 (1986-1987) 
20-40. γ. ν. κυρΜελη, Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Ἰωακεὶμ 
τοῦ γ́ . Ἐπιστολὲς ἀπὸ τὸν Μυλοπόταμο, Ἅγιον  Ὄρος, Κατάθεση τιμῆς στὸν Μητροπολίτη 
Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιο, σιάτιστα 2004, σσ. 449-480. εἰδικότερα βιβλιογραφικὲς 
ἀναφορὲς βλ. απ. γλαΒινα, Ἐπιστολὲς ἀφοσίωσης πρὸς τὸν πατριάρχη Ἰωακεὶμ γ́ , Ἀνθη-
φόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου. Πεντηκον ταετία προσφορᾶς στὴν Ἐκκλησία, 
1950-2000, Ἀθήνα 2001, σσ. 199-235, ἰδίως σσ. 199-201.

  2. tHeodoros a. meimaris, The Holy and Great Council of the Orthodox Church and the 
Ecumenical Movement, Thessaloniki 2013, σ. 19 ἑξ.

  3. Βλ. ευαγγελιασ Βαρελλα, Διορθόδοξοι καὶ οἰκουμενικαὶ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως κατὰ τὸν κ́  αἰώνα, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 58], θεσσαλονίκη 1994, σ. 98. 
Βλ. ἐπίσης αντ. παπαΔοπουλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔναντι θεμάτων πανορθοδό-
ξου ἐνδιαφέροντος κατὰ τὸν εἰκοστὸ αἰώνα, θεσσαλονίκη 1975, σ. 20 ἑξ. 

  4. Βλ. γιὰ τὶς Ἐγκυκλίους τοῦ  Ἰωακεὶμ γ́  τῶν ἐτῶν 1902-1904 στοῦ Βλασ. ΦειΔα, οἱ  Ἐγκύ-
κλιοι τοῦ 1902 καὶ 1904 ὡς πρόδρομοι τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 
τοῦ 1920, ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ οἰκουμενικῇ προοπτικῇ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, Ὀρθοδοξία, 
ὅπ.π., σσ. 129-139. κ. σκουτερη,  Ἡ  Ἐγκύκλιος τοῦ 1902 καὶ οἱ διορθόδοξες σχέσεις κατὰ 
τὴν ἐποχὴ τῆς ἐκδόσεώς της, ἰδίως στὰ Βαλκάνια καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή, καὶ ἡ σημασία 
της γιὰ τὴν τότε καὶ γιὰ τὴν ἐνεστῶσα πραγματικότητα, Ὀρθοδοξία, ὅπ.π., σσ. 229-241.

  5. Βαρελλα, ὅπ.π., σ. 99 ἑξ.
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τὸ δεύτερο ἀποφασιστικὸ βῆμα συντελεῖται μὲ τὴ σύγκληση, κατὰ τὸν 
Μάϊο τοῦ 1923 στὴν κωνσταντινούπολη, τοῦ πανορθοδόξου συνεδρίου6, ἐν 
μέσῳ σκληρότατων δοκιμασιῶν τοῦ ποιμνίου καὶ τῶν ποιμένων τῶν ἐπαρχιῶν 
τοῦ θρόνου, ἐξαιτίας τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς. στὴ συγκεκριμένη 
περίπτωση πρωταγωνιστικὸ ρόλο εἶχε μία ἀμφιλεγόμενη ρηξικέλευθη προ-
σωπικότητα, ὁ πατριάρχης Μελέτιος Δ́  (Μεταξάκης)7. τὸ συνέδριο ἐπελήφθη 
τῶν θεμάτων ποὺ ἐτέθησαν ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ  Ἰωακεὶμ γ́  (1902/4) 
καὶ ἔθεσε ἐπὶ τάπητος σειρὰ ὅλη νέων κοινῆς προοπτικῆς, ὑπὸ τὴν αἴρεση, 
ὅπως ἀνέφερε ὁ πατριάρχης στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ὅτι οἱ ἀποφάσεις 
τοῦ συνεδρίου «θὰ λάβωσιν κῦρος πρὸς ἐφαρμογὴν εἴτε ἀπὸ συνόδου παν-
ορθοδόξου εἴτε ἀπὸ ἀποδοχῆς αὐτῶν ὑπὸ τῶν συνόδων μιᾶς ἑκάστης τῶν ἐπὶ 
μέρους Ἁγίων Ἐκκλησιῶν». Μὲ αὐτὴ καὶ μόνη τὴν ἐπισήμανση τοῦ πατριάρχη 
καθίσταται σαφὲς ὅτι ἡ ἀνάγκη γιὰ σύγκληση οἰκουμενικῆς συνόδου γίνε-
ται πιὸ ἐπιτακτική. Μάλιστα στὸ συγκεκριμένο συνέδριο εἶχε ἀποφασισθεῖ 
αὐτὴ νὰ γίνει τὸ 1925 στὴ νiš τῆς σερβίας, μὲ ἀφορμὴ τὴ 1600ὴ ἐπέτειο ἀπὸ 
τὴν ά  οἰκουμενικὴ σύνοδο, μία σκέψη ποὺ ἀναδύθηκε αὐθόρμητα μέσα ἀπὸ 
ὑπερβολικὴ αἰσιοδοξία, γι’ αὐτὸ καὶ σύντομα διαπιστώθηκε ὅτι ἦταν οὐτο-
πική, τουλάχιστον ὡς πρὸς τὴ δυνατότητα ἐπαρκοῦς προετοιμασίας8.  Ἔτσι 
κρίθηκε ὅτι ἦταν ἀπαραίτητη ἡ πίστωση χρόνου, γιατὶ καὶ τὰ νέα ζητήματα 

  6. Βλ. Πρακτικὰ καὶ ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 
Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), κωνσταντινούπολις 1923. Ἐπίσης βλ. τὴν ad hoc μελέτη (εἰσα-
γωγή, μετάφραση στὴν ἀγγλικὴ καὶ σχολιασμὸ τῶν κειμένων) τοῦ P. VisCuso, A quest 
for Reform of the Orthodox Church: The 1923 Pan-Orthodox Congress. An analysis an 
translation of it’s acts and disitions, Berkley Ca. 2007.

  7. γιὰ τὸν Μελέτιο Μεταξάκη βλ. κ. πατελου, Μελέτιος Β́  ὁ Μεταξάκης, Ἀλεξάνδρεια 
1966. ΜεθοΔιου (Φουγια) μητροπολίτου Ἀξώμης, Ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ πατριάρ-
χου Μελετίου, Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 53 (1971) 391-499. θεοχ. προΒατακη, Ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, Ἀθήνα 1988. a. tyLLyrides, meletios metaxakis 
1871-1935, Ἐκκλησία καὶ Θεολογία 4 (1983) 655-929. του iΔιου, meletios metaxakis and 
english diplomacy, Ἐκκλησία καὶ Θεολογία 5 (1984) 551-832. του ιΔιου, documents 
inedits des archives du ministere français des affaires entrangeres sur meletios metaxakis, 
Ἐκκλησία καὶ Θεολογία 6 (1985) 627-710. aνΔρεα νανακη (μητροπ. Ἀρκαλοχωρίου), 
Ἡ χηρεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μελετίου Μεταξάκη 1918-1922, 
θεσσαλονίκη 1991. του iΔιου,  Ἐκκλησία ἐθναρχοῦσα καὶ ἐθνική, θεσσαλονίκη 22007,  
σ. 142 ἑξ.

  8. Βαρελλα, ὅπ.π., σ. 103 ἑξ.
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ποὺ ἐτέθησαν ἀπαιτοῦσαν βαθειὰ μελέτη τῶν πηγῶν. τὰ θέματα ἐπίσης ποὺ 
συζητήθηκαν στὸ συνέδριο ἦταν γιὰ πολλοὺς προκλητικὰ καὶ ἑπομένως πι-
θανολογούμενον ὅτι θὰ δημιουργοῦσαν ἀντιδράσεις. στὴν πραγματικότητα 
ἡ θεματολογία τοῦ συγκεκριμένου συνεδρίου σχηματοποίησε δύο θεολο-
γικὲς τάσεις καὶ κατ’ ἐπέκταση παρατάξεις, ποὺ εἶναι μέχρι καὶ τὶς μέρες μας 
ὑπαρκτές. Ἀπὸ τὴ μία οἱ ἐκσυγχρονιστὲς ποὺ ἐπιζητοῦσαν τὴν ἀποτίναξη τῶν 
βαριδίων τοῦ παρελθόντος, τὰ ὁποῖα προέκυψαν ἀπὸ ποικίλους λόγους, ἐν 
οἷς ἡ παρερμηνεία ἢ ἀκόμα καὶ ἡ νόθευση τῶν κανονικῶν διατάξεων, ἰδίως 
διὰ μέσου των χειρογράφων «χυδαιονομοκανόνων», ὅπως τοὺς ὀνομάζουν 
οἱ συγγραφεῖς τοῦ πηδαλίου9, πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν ἐπικρίσεων κατὰ τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Διαφωτιστῶν, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ συντηρη-
τικοὶ ποὺ ἦταν εἴτε προσκολλημένοι «στὸ γράμμα τοῦ νόμου» (πρβλ. Β́  Κορ. 
3, 6) εἴτε ἀνήσυχοι ἀπὸ τοὺς τολμηροὺς «νεολογισμούς». 

ποιά ἦταν τὰ συμπεράσματα τοῦ συνεδρίου; 
Ἡ ἀναπροσαρμογὴ τοῦ ἡμερολογίου κρίθηκε θετικὰ καὶ υἱοθετήθηκε στὴ 

συνέχεια ἀπὸ κάποιες  Ὀρθόδοξες  Ἐκκλησίες. θὰ πρέπει εἰδικότερα νὰ ἐπιση-
μανθεῖ ὅτι ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν προσαρμογὴ τοῦ ἡμερολογίου δὲν στηριζόταν 
στὸ γρηγοριανό, ἀλλὰ στὰ ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα ἑνὸς ὀρθοδόξου με-
γάλου ὄχι καὶ ὅμως καὶ τόσο γνωστοῦ ἐπιστήμονα, ἐκπροσώπου τῆς  Ἐκκλη-
σίας καὶ τοῦ βασιλέα τῆς σερβίας στὸ συνέδριο, τοῦ milangovitch.  Ἑπομένως 
πολὺ λίγο ἔχει βάση ἡ κατηγορία περὶ υἱοθετήσεως ἀπὸ πλευρᾶς τῶν μελῶν 
τοῦ συνεδρίου ἔκτοτε τοῦ παπικοῦ ἡμερολογίου10.

στὴν ἴδια περίπου συνάφεια ἐντάσσεται καὶ ἡ πρόταση περὶ μεταφορᾶς 
τῶν ἐπισημοτέρων ἑορτῶν ἀπὸ τὶς ἐνδιάμεσες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας στὴν 
προσεχῆ κυριακὴ γιὰ τὴν εὐχερέστερη συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴ λατρεία. 
τὸ θέμα, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ὀρθόδοξη Διασπορά, ἐπανῆλθε στὴν ποιμα-
ντικὴ ἐπικαιρότητα, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς συνεδρίου περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ 

  9. Πηδάλιον, σ. λβ́ .
10. παπαΔοπουλου, ὅπ.π., σ. 39 ἑξ. Βαρελλα, ὅπ.π., σσ. 104-105. εἰδικότερα γιὰ τὸ θέμα 

τοῦ ἡμερολογίου βλ. τὴ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
χριστοΔουλου παρασκευαΐΔη, Ἱστορικὴ καὶ κανονικὴ θεώρησις τοῦ παλαιοημερολογια-
κοῦ ζητήματος κατά τε τὴν γενέσιν καὶ ἐξέλιξιν αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι, Ἀθῆναι 1982, σ. 16 ἑξ.
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τοῦ πάσχα ὅλων τῶν χριστιανῶν ποὺ ἔγινε τὸ 1977, χωρὶς ἔκτοτε νὰ διαγρα-
φεῖ ἀπὸ τὸ σχετικὸ προβληματισμό, προκειμένου περὶ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς 
Διασπορᾶς11. 

οἱ συζητήσεις περιστράφηκαν σὲ ἕνα παλαιὸ θέμα ποὺ ἐτέθη τὸ 1910 μὲ 
γράμμα τῆς Ἱερᾶς συνόδου τοῦ καρλοβικίου πρὸς τὸν πατριάρχη Ἰωακεὶμ γ’ 
καὶ ἐπανῆλθε μὲ νεώτερο (1920) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βελιγραδίου Δημητρίου 
πρὸς τὸν τοποτηρητὴ τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου, προύσης Δωρόθεο, περὶ τοῦ 
δευτέρου γάμου τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν. στὸ νεώτερο γράμμα ὑπογραμμίζο-
νταν μεταξὺ ἄλλων ὅτι τὸ ζήτημα ἦταν ἐπώδυνο γιὰ τὴ σερβικὴ Ἐκκλησία, 
καθόσον τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἱερέων τότε ἦταν σὲ χηρεία, πολλοὶ μάλιστα ἱερεῖς 
εἶχαν τελέσει τὸν γάμο χωρὶς ἄδεια τῶν περὶ οὗ ὁ λόγος κληρικῶν, καὶ ὅτι ὁ 
θεολογικὸς κόσμος εἶχε διαχωρισθεῖ σὲ ἀντιτιθέμενες παρατάξεις, ἐκφράζου-
σες ἡ κάθε μία τὰ ἐπιχειρήματά της. Ἡ μία ὑποστήριζε τὴ δυνατότητα συνά-
ψεως δευτέρου γάμου, καθόσον οἱ κανονικὲς ἐπιταγὲς τοῦ 6ου κανόνα τῆς 
πενθέκτης εἶναι πειθαρχικῆς φύσεως καὶ διαμορφώθηκαν συνεπείᾳ πολλῶν 
περιστάσεων κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο, δηλαδὴ εἶχαν ἱστορικὸ χαρακτή-
ρα. Ἑπομένως οἱ αὐτοκέφαλες  Ἐκκλησίες θὰ μποροῦσαν νὰ μετριάσουν τὴν 
αὐστηρότητα τῆς πειθαρχίας. Ἡ δεύτερη –σὲ αὐτὴν συγκατέλεγε ἑαυτὴν καὶ 
ἡ Ἱερὰ σύνοδος τῆς  Ἐκκλησίας τῆς σερβίας– ὑποστήριζε ὅτι ὁ συγκεκριμένος 
κανόνας, θεμελιωμένος στὸ θεῖο δίκαιο, δὲν μπορεῖ νὰ παρακαμφθεῖ παρὰ 
μόνο μὲ ἀναθεωρητικὴ ἀπόφαση οἰκουμενικῆς συνόδου12. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ 
τὸ ζήτημα, τὸ συνέδριο τῆς κωνσταντινουπόλεως ἔθεσε καὶ ἄλλα ποὺ σχε-
τίζονται μὲ τοὺς κληρικούς, ὅπως π.χ. αὐτὸ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ἐξωτε-
ρικῆς περιβολῆς τους13.

τὸ συνέδριο συζήτησε καὶ τὸ θέμα τῶν κωλυμάτων τοῦ γάμου μὲ σκοπὸ 
τὴν ἐπανεξέτασή τους, χωρὶς ὅμως νὰ κάνει κάποια ἐξιδιασμένη ἀναφορὰ στὸ 

11. ν. πατρινακου,  Ἡ ἡμερομηνία τοῦ πάσχα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὰς ἀγγλοφώνους χώρας 
τῆς Διασπορᾶς, Συνοδικὰ iV, γενεύη 1980, σ. 74 ἑξ.

12. Βλ. παπαΔοπουλου, ὅπ.π., σ. 165 ἑξ. γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα βλ. γενναΔιου θεσσαλονικησ, 
τὸ ζήτημα τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 2 (1918) 340-343. Ἀρχιμ. Δ. 
γεωργιαΔου, περὶ τοῦ γάμου τῶν ἤδη κληρικῶν,  Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 31 (1911) 139-
140. πληρέστερη βιβλιογραφία καὶ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος βλ. Βασιλικησ τΖουΜαλακη, 
Ὁ γάμος μετὰ τὴ χειροτονία καὶ τὴ μοναχικὴ κουρά, ἀδημ. μεταπτυχ. ἐργασία, θεσσαλο-
νίκη 2009, σ. 107 ἑξ.

13. Βαρελλα, ὅπ.π., σ. 105.
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πρόβλημα τῶν μικτῶν γάμων, καθόσον τότε δὲν ἦταν τόσον ὀξὺ ἐξ ἐπόψεως 
ποιμαντικῆς.

Ὁ πολυπράγμων πατριάρχης Μελέτιος ἔθεσε γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσημα τὸ 
θέμα τῆς διαρυθμίσεως τῶν νηστειῶν, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ οἰκονομία ἐπι-
τάσσει τὴν τήρηση τοῦ minimum αὐτῶν, δηλαδὴ μόνο τῆς Μεγάλης τεσσα-
ρακοστῆς καὶ τῶν δύο ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδος (τετάρτης καὶ παρασκευῆς), 
καθοριζόμενες ἀπὸ τὸν 68ο ἀποστολικὸ κανόνα, «ὡς ἐκ τοῦ ἀπροσφόρου 
τοῦ τρόπου ζωῆς πολλῶν πιστῶν ἐντὸς θρησκευτικῶς ἀδιαφόρων ἢ εἰσέτι 
ἐχθρικῶς διακειμένων κρατῶν»14. 

τὰ θέματα ἠχοῦν τὴν προβληματικὴ ποὺ ἀναπτύχθηκε στὸ πλαίσιο τῶν 
ζυμώσεων γιὰ τὴ σύγκληση τῆς οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ ἀποτυπώνουν τὶς 
περιρρέουσες θέσεις, διὰ τῶν ὁποίων ὑποστηριζόταν ἡ ἀνάγκη συγκλήσεως 
τῆς συνόδου. 

τὸ τρίτο βῆμα εἶναι πιὸ προωθημένο ὡς πρὸς τὴ θεματολογία καὶ ἔγι-
νε στὴν προκαταρκτικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ποὺ 
συνῆλθε στὴν  Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου, τὸν  Ἰούνιο τοῦ 1930, «ἐν τῇ ὀφει-
λετικῇ μερίμνῃ τῆς Ἐκκλησίας κωνσταντινουπόλεως ὡς προκαθημένης». 
Ἐδῶ κωδικοποιήθηκε μὲ ἐξαντλητικὴ πλέον καταγραφὴ τὸ κοινῶς ἀποδεκτὸ 
θεματολόγιο τῆς μελετωμένης συνόδου, συνισταμένων στὰ ἑξῆς δεκαεπτά:  
1) τὸ ρωσικὸ πρόβλημα μὲ τὴν παράκληση πρὸς τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη 
«ὅπως ἐνεργήσῃ τὰ δέοντα πρὸ τῆς προσυνόδου», 2) τὴν ἐπίταση τῆς ἐπι-
κοινωνίας καὶ συνεργασίας μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 3) τὴ βελ-
τίωση τῆς μορφώσεως τοῦ κλήρου, 4) τὴν προσπάθεια ἐξευρέσεως κανονι-
κοῦ πλαισίου διοικήσεως τῆς ὀρθόδοξης Διασπορᾶς στὴν Ἀμερική, 5) τὴν 
ἀναζωπύρωση τοῦ μοναχικοῦ βίου, 6) τὴν πανορθόδοξη σύμπραξη γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τοῦ ἀθεϊσμοῦ καὶ τῶν παραθρησκευτικῶν συστημάτων, 7) τὴν 
καλλιέργεια τῶν σχέσεων μὲ τοὺς λοιποὺς χριστιανοὺς καὶ τὴν ἀντιμετώπιση 
τοῦ προσηλυτισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἑτεροδόξους, 8) τὸ βάπτισμα τῶν ἑτεροδόξων,  
9) τὴν κωδικοποίηση τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν διατάξεων, 10) 
τὴν ἐπίτευξη ὁμοιόμορφης πράξης στὰ θέματα τοῦ γάμου, 11) τὴν ἀναδιορ-
γάνωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων, 12) τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν ἀρχι-

14. Βαρελλα, ὅπ.π., σσ. 105-106.
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ερέων καὶ τῶν προκαθημένων, 13) τὸ ἡμερολογιακό, 14) τὴν ἑνοποίηση τῶν 
διατάξεων τοῦ τυπικοῦ, 15) τὴν ἐνίσχυση τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ πολι-
τισμοῦ, 16) τὴν ὑποστήριξη τῶν ποικίλων ἐκφάνσεων τῆς βυζαντινῆς τέχνης, 
17) τὸν καθορισμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν αὐτοκεφάλων  Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν προϋ-
ποθέσεων καὶ τοῦ τρόπου χορηγήσεως τῆς αὐτονομίας, τῆς αὐτοκεφαλίας καὶ 
τῆς πατριαρχικῆς ἀξίας15.

Ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὸν ἐκτενῆ κατάλογο προστέθησαν θέματα ποὺ σχε-
τίζονται μὲ τὴ λατρεία, τὸν μοναχισμό, τὴν ὀρθόδοξη Διασπορά, τὶς σχέσεις 
μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ θεμελιώδεις κανονικὲς ἐκφάν-
σεις. αὐτὸς ὁ κατάλογος μὲ κάποιες ἀφαιρέσεις καὶ κυρίως μὲ πολλὲς νέες 
προσθῆκες ἐπαναπροσδιορίζεται στὴν πανορθόδοξη Διάσκεψη τῆς ρόδου τὸ 
1961, ὁπότε ἀποφασίσθηκε ὁριστικὰ ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης συ-
νόδου16. Ὁ κατάλογος ἐκτείνεται ἀριθμητικὰ σὲ ὑπερεκατὸν θέματα διαιρού-
μενα σὲ ὀκτὼ μεγάλα κεφάλαια. εἶχε δὲ προσλάβει τὸ χαρακτήρα ἑνὸς θεμα-
τολογίου ποὺ προέκυψε τρόπον τινὰ ἀπὸ ἀκαδημαϊκὸ ἐργαστήριο παρὰ ἀπο-
κύημα ποιμαντικῆς προβληματικῆς, γεγονὸς ὄχι καὶ τόσο οἰκεῖο στὴ συνο-
δικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ἡ ἐποχὴ 
ποὺ συνῆλθε ἡ πρώτη πανορθόδοξη Διάσκεψη τῆς ρόδου συμπίπτει χρονικὰ 
μὲ τὶς παραμονὲς τῆς συγκλήσεως τῆς Β́  Βατικανείου συνόδου (1962-1965), 
ὁπότε εἶναι πιθανὲς ἀμφίδρομες ἐπιδράσεις ὡς πρὸς τὸ θεματολόγιο τῶν δύο 
συνόδων17.  Ἔτσι πολὺ γρήγορα διατυπώθηκαν κριτικὲς παρατηρήσεις καὶ 
ἀντιρρήσεις18, μὲ συνέπεια στὴν ά  προσυνοδικὴ Διάσκεψη στὸ σαμπεζὺ τῆς 
γενεύης τὸ 1976, οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν  Ἐκκλησιῶν νὰ προβοῦν στὴν  ἀνα-
θεώρηση τοῦ καταλόγου.

15. Βλ. Πρακτικὰ τῆς Προκαταρκτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς συν-
ελθούσης ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ  Ὄρει Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Βατοπεδίου (8-23 Ἰουνίου 1930), ἐν κωνσταν-
τινουπόλει 1930. Ἐπίσης βλ. Βαρελλα, ὅπ.π., σ. 107 ἑξ. παπαΔοπουλου, ὅπ.π., σ. 161 ἑξ.

16. Βλ. Ἡ Ά  Πανορθόδοξος Διάσκεψις (Ρόδος 1961). Κείμενα, Πρακτικά, κωνσταντινούπολις 
1967. ι. καρΜιρη, Ἡ πανορθόδοξος Διάσκεψις ρόδου (24 σεπτεμβρίου - 1 Ὀκτωβρίου 
1962), Θεολογία 32 (1961) 497-536. meimaris, ὅπ.π., σ. 43 ἑξ.

17. Βαρελλα, ὅπ.π., σ. 117 ἑξ.
18. Βλ. ἐνδεικτικὰ γ. α. γαλιτη, Θέματα τῆς Μεγάλης Συνόδου, Ἀθῆναι 1977. πρβλ. π. νελ-

λα, Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σκέψεις γιὰ μία θεολογικὴ 
θεώρηση τῆς προετοιμασίας της. Δοκίμιο, θεσσαλονίκη 1972.
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αὐτὴ καθεαυτὴ ἡ ἀμφιγνωμία προκάλεσε ἀντιδράσεις ἀπὸ μεγάλους θεο-
λόγους τῆς ἐποχῆς, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὴ τὴ δημόσια κριτικὴ ποὺ ἤσκησε ὁ 
νεώτερος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰουστίνος πόποβιτς. πρέπει δὲ νὰ ἐπι-
σημανθεῖ ὅτι λόγῳ τῆς προσωπικότητάς του ἡ γνώμη του ἦταν βαρύνουσα 
καὶ εἶχε ἰδιαίτερη ἀπήχηση στὸ μοναχικὸ κόσμο. Ὁ Ἰουστίνος πόποβιτς ὑπο-
στήριζε ὡς πρὸς τὸ θεματολόγιο καὶ τὴ σκοπιμότητα τῆς συνόδου, μὲ κάποια 
δόση ὑπερβολῆς, ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς: « Ὅλη αὐτὴ ἡ μέχρι τοῦδε παρουσιαζόμενη 
προβληματικὴ καὶ προβληματολογία περὶ τὰ θέματα τῆς μελλούσης οἰκουμε-
νικῆς συνόδου, ἡ ἀστάθεια καὶ τὸ εὐμετάβλητον τῶν τρόπων τῆς ἐξευρέσεως, 
τῆς διατυπώσεως καὶ τῆς καταλογραφήσεως αὐτῶν, ἔπειτα δέ, ὡς ἐκ τούτου, 
αἱ ἀλλεπάλληλοι ἀλλαγαὶ καὶ ἀναθεωρήσεις, ὅλα αὐτά, διὰ μίαν εἰλικρινῆ 
ὀρθόδοξον συνείδησιν δεικνύουν καὶ ἀποδεικνύουν ἓν μόνον πρᾶγμα: τὸ ὅτι 
κατὰ τὴν παροῦσαν στιγμὴν δὲν ὑπάρχει σοβαρόν, πραγματικὸν καὶ ἀνεπίδε-
κτον ἀναβολῆς θέμα πρὸς σύγκλησιν μίας νέας οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς 
Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας. Ἐὰν ὅμως πράγματι ὑπάρχῃ θέμα, τὸ ὁποῖον θὰ ἤξιζε 
νὰ ἀποτελέσῃ λόγον συγκλήσεως καὶ συνελεύσεως μίας οἰκουμενικῆς συ-
νόδου, τότε εἶναι φανερὸν ὅτι τὴν ὕπαρξιν ἑνὸς τοιούτου θέματος δὲν ἔχουν 
ἀκόμη συνειδητοποιήσει οἱ μέχρι τοῦ νῦν πρωτοπόροι, εἰσηγηταί, ὀργανωταὶ 
καὶ ρυθμισταὶ τῶν ἐν λόγῳ διαφόρων διασκέψεων, ἢ καὶ συντάκται τῶν προ-
γενεστέρων καὶ νεωτάτων καταλόγων θεμάτων αὐτῶν. Διότι, ἂν τὸ πρᾶγμα 
δὲν ἔχη οὕτω, πὼς ἐξηγεῖται τότε ἡ ἀπὸ τοῦ συνεδρίου τῆς κωνσταντινου-
πόλεως τοῦ ἔτους 1923, διαμέσου τῆς Διασκέψεως τῆς ρόδου τοῦ 1961 καὶ 
ἕως τῆς τελευταίας Διασκέψεως τῆς γενεύης τοῦ 1976, συνεχὴς ἀλλαγὴ τοῦ 
θεματολογίου καὶ τῆς προβληματολογίας τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ συνό-
δου;»19. Ὁ ἴδιος στὴ συνάφεια τοῦ κριτικοῦ ἐλέγχου, προέβη στὸν σκληρὸ 
χαρακτηρισμὸ ὅτι τὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο διαπνέεται ἀπὸ νοοτροπία 
νεοπαπισμοῦ20.

τὴν ἀναίρεση τῶν καταγγελιῶν τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου ἀνέλαβε ὁ καθηγητὴς 
τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ α.π.θ. π. θεόδωρος Ζήσης (τότε λαϊκός), σὲ 
ἕνα ἐκτενὲς ἄρθρο του, στὸ ὁποῖο ἐξῆρε μεταξὺ ἄλλων τὸ ὀρθόδοξο φρόνη-

19. Περὶ τὴν μελετωμένην Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπόμνημα πρὸς τὴν 
Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1971, σσ. 9-10.

20. Ὅπ.π., σ. 14 ἑξ.



η αγια και Μεγαλη συνοΔοσ τησ ορθοΔοΞου εκκλησιασ 371

μα τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καὶ τῶν ἱεραρχῶν του, ἐπισημαίνοντας 
τὰ ἑξῆς: «καὶ ὡς πρὸς τὸ φρόνημα ... ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας κωνσταντι-
νουπόλεως εἶναι ὑγιεστάτη καὶ ἀνεπίληπτος. οἱ ψίθυροι καὶ αἱ ὑπόνοιαι τῶν 
παρασκηνίων δὲν τολμοῦν νὰ διατυπωθοῦν ἐπωνύμως καὶ εὐθαρσῶς, διότι 
αὐτομάτως θὰ ἔχαναν τὴν ἀξιοπιστίαν των.  Ἔναντι ὅμως αὐτῶν ὑπάρχει ἡ 
καθαρά, ἡ διαυγής, ἡ τολμηρὰ ὁμολογία πολλῶν ἱεραρχῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ 
θρόνου, ἡ ὁποία οὐδεμίαν ἀνησυχίαν προκαλεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον αἴσθησιν ὑπε-
ρηφανίας διὰ τὴν ἐμπεδωμένην ἐμμονὴν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ ἱστορικόν 
της παρελθόν. Δὲν θὰ ἀναφερθῶμεν εἰς τὰς πολυπληθεῖς περὶ τοῦ πατριάρχου 
Ἀθηναγόρου κρίσεις, ἡ προσωπικότης τοῦ ὁποίου ἐγράφη χρυσοῖς γράμμασιν 
εἰς τὰς σελίδας τῆς ὀρθοδόξου ἱστορίας ... Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀπαραχαράκτου 
τηρήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας πορεύεται καὶ σήμερον ἡ Ἐκκλησία κωνσταντι-
νουπόλεως ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ πατριάρχου Δημητρίου». Ἐπικέντρωσε στὴ 
συνέχεια μάλιστα τὴν προσοχή του στὸ νὰ ὑπογραμμίσει ἰδιαιτέρως τὸ ὀρθό-
δοξο φρόνημα τοῦ τότε Μητροπολίτη Φιλαδελφείας καὶ νῦν οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχη Βαρθολομαίου διὰ συγκεκριμένων ἀναφορῶν σὲ δημόσιες δη-
λώσεις τοῦ ἱεράρχη, ἐπικαταλέγοντας συμπερασματικῶς τὰ ἑξῆς: «θὰ σκιρ-
τοῦν ἀναμφιβόλως αἱ ἅγιαι ψυχαὶ τῶν Μάρκου Ἐφέσου τοῦ εὐγενικοῦ καὶ 
γενναδίου τοῦ σχολαρίου καὶ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων ἡγετῶν, διότι κατέλιπον 
τοιούτους διαδόχους, τοὺς ὁποίους ὅμως ὁ π. Ἰουστῖνος, ποῦ στηριζόμενος 
ἀγνοοῦμεν, θέλει ὡς Φλωρεντιανούς»21.

Ἡ κριτικὴ στάση ἀπέναντι στὸ θεματολόγιο ἀποτύπωνε μία διάχυτη πε-
ποίθηση ὅτι διὰ τῆς Μεγάλης συνόδου θὰ καταλύονταν θεσμοί, οἱ ὁποῖοι 
κατοχυρώνονταν ἀπὸ τοὺς κανόνες καὶ τὴν ἀστασίαστη κανονικὴ παράδο-
ση. εἶναι χαρακτηριστικὴ ἐνδεικτικὰ ἡ περίπτωση τοῦ θέματος γιὰ τὴν ἀνα-
προσαρμογὴ τῶν διατάξεων περὶ τῆς νηστείας, ποὺ ἐτέθη ὅπως εἴδαμε γιὰ 
πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν Μελέτιο Μεταξάκη καὶ υἱοθετήθηκε στὴ συνέχεια στὴ 
ρόδο τὸ 1961. στὴ σχετικὴ εἰσήγηση τῆς Διορθόδοξης προπαρασκευαστικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν θεμάτων τοῦ πρώτου σταδίου, ὅπως λέγονται, διατυπώθη-
καν προτάσεις ποὺ περιορίζουν τόσο τὴ χρονικὴ διάρκεια τῶν νηστίμων πε-

21. τὸ οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον καὶ ὁ Ἰουστῖνος πόποβιτς, Κληρονομία 9Β (1977)  
457-458.
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ριόδων ὅσο καὶ τὴν αὐστηρότητα τῆς νηστείας, παρουσιαζόμενες ἐφεκτικὲς 
στὴν κατάλυση ἐδωδίμων, τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν σταθερὴ πράξη εἶχαν ἀπαγορευ-
θεῖ σὲ νήστιμες ἡμέρες καὶ περιόδους. π.χ. ἡ νηστεία τῶν Ἀποστόλων προ-
τάθηκε νὰ περιορισθεῖ σὲ ὀκτὼ ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτή, ὅταν μεταξὺ τῆς 
κυριακῆς τῶν Ἁγίων πάντων καὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀποστόλων παρεμβάλλεται 
διάστημα περισσότερο τῶν ὀκτὼ ἡμερῶν. Ἡ νηστεία τῶν χριστουγέννων νὰ 
περιορισθεῖ σὲ εἴκοσι μέρες ἢ νὰ παραμείνει τεσσαρακονθήμερος καταλυομέ-
νων ἰχθύων καὶ ἐλαίου καθόλες τῆς ἡμέρες πλὴν τῶν τριῶν πρώτων καὶ τῶν 
τριῶν τελευταίων, ὁπότε θὰ πρέπει νὰ τηρεῖται αὐστηρὴ νηστεία. στὴν περίο-
δο τῆς Μεγάλης τεσσαρακοστῆς προτείνεται νὰ γίνεται κατάλυση ἰχθύων καὶ 
ἐλαίου ἀπὸ τὴ Β́  ἑβδομάδα τῶν νηστειῶν μέχρι καὶ τῆς κυριακῆς τῶν Βαΐων 
συμπεριλαμβανομένης. Ἡ νηστεία τοῦ αὐγούστου προτάθηκε νὰ παραμείνει 
ὡς ἔχει, ἀλλὰ νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ κατάλυση ἰχθύος. στὶς μνημονευθεῖσες νήστιμες 
περιόδους ἡ κατάλυση ἰχθύος δὲν ἐπιτρεπόταν κατὰ τὶς τετάρτες καὶ τὶς πα-
ρασκευές22.

εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὶς πηγὲς ὅτι αὐτὰ τὰ πρακτικὰ θέματα (νηστεία καὶ θεία 
εὐχαριστία) εἶχαν προκαλέσει διαμάχες ἐνίοτε ὄχι πιὸ περιορισμένης ὀξύτη-
τας ἀπὸ ὅτι τὰ δογματικά.  Ἕνας τέτοιος κίνδυνος παραμόνευε καὶ στὴν προ-
κειμένη περίπτωση. εἶναι ἐπίσης μαρτυρημένο ὅτι ἡ κατάλυση τῶν νηστειῶν 
ρυθμιζόταν σὲ συνάφεια πρὸς τὴν ἑορτολογικὴ πράξη πολὺ πιὸ ἀνώδυνα καὶ 
χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἡ αἴσθηση ὅτι καταλύονταν ταυτόχρονα οἱ περὶ νηστείας 
κανόνες. π.χ. ἂν ἡ ἑορτὴ τοῦ εὐαγγελισμοῦ συνέπιπτε τὴ Μ. πέμπτη ἢ τὴ Μ. 
παρασκευή, γινόταν κατάλυση ἰχθύος23, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν κανόνων: 
50 λαοδικείας καὶ 29 πενθέκτης. σύμφωνα μὲ ἁγιορειτικὸ τυπικὸ τοῦ 12ου 
αἰώνα ἦταν ἐπιτρεπτὴ ἡ τριήμερη κατάλυση ἰχθύος λόγῳ τῆς ἴδιας ἑορτῆς, 
κατὰ τὴν παραμονή, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καὶ τὴ μεθέορτη24. παρόμοια πρά-
ξη κατάλυσης ἰχθύος, καθόλα τὰ σαββατοκύριακα τῆς Μ. τεσσαρακοστῆς, 
ἐφόσον οἱ ἰχθεῖς ἀποστέλλονταν ὡς εὐλογία, μαρτυρεῖται σὲ εὐάριθμα κτη-

22. Πρὸς τὴν Μεγάλην Σύνοδον Ι. Εἰσηγήσεις τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐπὶ τῶν ἓξ θεμάτων τοῦ πρώτου σταδίου, Chambesy γενεύης 1971, σσ. 41-42.

23. γ. ραλλη - Μ. ποτλη, Σύνταγμα, τ. Δ́ , σ. 427 (= J. - B. Pitra, Spicilegium solesmense,  
τ. iV, σ. 415.

24. Βλ. θ. Ξ. γιαγκου, Κανόνες καὶ Λατρεία, θεσσαλονίκη 2006, σσ. 271, 277.
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τορικὰ τυπικὰ ἰδίως μονῶν τῆς κωνσταντινουπόλεως25. αὐτὲς οἱ περιπτώσεις 
καὶ ἄλλες συνηγοροῦν ὅτι στὴν ἀνέλιξη τοῦ χρόνου οἱ διατάξεις περὶ νηστεί-
ας σὲ ἐπιμέρους πτυχὲς ὑπήγοντο στοὺς νόμους τῆς ρευστότητας, χωρὶς νὰ 
προκαλεῖται τὸ αἴσθημα τῆς εὐσεβείας. Ἐξάλλου μία τέτοια ἐλάφρυνση γινό-
ταν πιὸ ἀνώδυνα κάτωθεν παρὰ διὰ τῆς ἄνωθεν ἐπιβολῆς.  Ἔτσι οἱ προτάσεις 
τῆς προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἀντικρούσθησαν, καθόσον ἦταν συνυ-
φασμένες μὲ μία τάση ἐκσυγχρονισμοῦ ποὺ ἀποτύπωνε τὸν θεολογικὸ συρμὸ 
τῆς ἐποχῆς τῶν διαβουλεύσεων γιὰ τὴ σύγκληση τῆς συνόδου, γι᾽ αὐτὸ καὶ 
στὴ συνέχεια μὲ τὴν ἀναβίωση τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τῆς πατερικῆς θεολογίας 
ὁ προβληματισμὸς μετεβλήθη.   Ἔτσι στὴ Β́  προσυνοδικὴ ποὺ συνεκλήθη στὴ 
γενεύη τὸ 1982, τὸ θέμα τῆς νηστείας παραπέμπεται ἐκ νέου γιὰ βαθύτερη 
μελέτη τῶν ποιμαντικῶν πτυχῶν, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ κίνδυνος σκανδα-
λισμοῦ τῶν πιστῶν, ὕστερα μάλιστα ἀπὸ παρέμβαση τῆς Ἱερᾶς κοινότητος 
τοῦ Ἁγίου  Ὄρους, ἐπιστολιμαίως διαδηλούσης πρὸς τὴν προσυνοδικὴ τοὺς 
φόβους της. στὴν ἑπόμενη προσυνοδικὴ (γενεύη 1986) ὁμοφώνως ἐγκρίθηκε 
κείμενο διὰ τοῦ ὁποίου ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ νηστεία θεωρεῖται θεία ἐντολὴ  
καὶ κατεξοχὴν ἔκφραση τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους, ἀρχαιότατος θεσμός, χρι-
στολογικοῦ χαρακτήρα ἀναπόσπαστα συνδεόμενος μὲ τὴν προσευχή, τὴ 
μετάνοια καὶ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα, κορυφούμενο μὲ τὴ μετοχὴ στὴ θεία 
εὐχαριστία26.  Ἔτσι κρίθηκε ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἢ νὰ περιορισθεῖ, 
ἀλλὰ μόνο κατ’ οἰκονομία ἐπετράπη ἡ παρέκκλιση ἀπὸ τὰ ἀρχαιόθεν παραδε-
δομένα διὰ ἀδήριτο ἀνάγκη ἢ διὰ τὴ χαλαιπότητα τῶν καιρῶν, ἀρκεῖ βεβαίως 
νὰ μὴν ἐπέλθει ἀτόνηση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ27.

τὸ θέμα διῆλθε ἕνα κύκλο ἐκτεταμένης χρονικῆς διάρκειας καὶ διαβουλεύ-
σεων γιὰ νὰ ἐπανέλθει, τῇ πανσόφῳ ἐπινεύσει τοῦ παναγίου πνεύματος, στὴ 
βάση τῶν κανονικῶς παραδεδομένων. παρήχθησαν ὅμως καθόλη τὴ διάρκεια 
τῶν συζητήσεων σημαντικὰ κείμενα, διὰ τῶν ὁποίων ὁ προβληματισμὸς ἀνέ-
δειξε τὶς θεολογικὲς παραμέτρους τῆς νηστείας. 

25. Βλ. Τυπικὸν τῆς Μονῆς  Ἡλίου Βωμῶν, ἤτοι Ἐλεγμῶν, ἐκδ. aL. dmitrieVsiJ, Opisanie, ι, σ. 
735 καὶ Τυπικὸν Μονῆς τῆς Θεοτόκου Κεχαριτωμένης, ἐκδ. P. gautier, REB 43 (1985) 95.

26. Βαρελλα, ὅπ.π., σ. 130 ἑξ.
27. Ἐπίσκεψις 366 (1986) καὶ 369 (1986).
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κάτι ἀντίστοιχο, χωρὶς ὅμως τὴν ὀξύτητα καὶ τὴν εὐρύτητα τῶν συζητή-
σεων, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνιχνευθεῖ καὶ γιὰ τὰ θέματα λατρείας ποὺ ἐτέθησαν 
στὸν κατάλογο τῆς ρόδου, δηλαδὴ τῆς εὐρύτερης χρήσης τῆς παλαιᾶς Δια-
θήκης στὶς λατρευτικὲς συνάξεις καὶ τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν περικοπῶν, 
τῆς ὁμοιομορφίας τοῦ τυπικοῦ καὶ τῶν λειτουργικῶν κειμένων στὴν τέλεση 
τῶν μυστηρίων, τῆς μελέτης τῶν μέσων στήριξης καὶ ἐνίσχυσης τῆς λειτουρ-
γικῆς ζωῆς καὶ τῆς βυζαντινῆς καὶ τῆς καθόλου ὀρθόδοξης τέχνης στὶς διάφο-
ρες ἐκφάνσεις της καὶ τῆς πληρεστέρας συμμετοχῆς τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στὴ 
λειτουργικὴ καὶ ἄλλη ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὰ παραπάνω μόνο το τελευ-
ταῖο συζητήθηκε καὶ καθορίσθηκαν μὲ σαφήνεια οἱ δογματικὲς καὶ κανονικὲς 
ἀρχὲς τῶν δύο τάξεων: τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν. Ἀμφότεροι εἶναι «εἷς ἐν 
κυρίῳ, οἱ μὲν καθοδηγούμενοι πρὸς τὸ ἀγαθόν, οἱ δὲ ἐφεπόμενοι μετὰ συμ-
πνοίας ... (Μ. Βασίλειος, PG 32, 830)»28.

Ὅμως ὅλα τὰ θέματα λατρείας ποὺ ἐτέθησαν στὴ ρόδο συναποτελοῦν 
πτυχὲς τῆς λεγόμενης λειτουργικῆς κινήσεως, ἡ ὁποία σταδιακὰ κέρδιζε ἔδα-
φος, καθόσον διακηρυσσόταν ἡ ἀνάγκη ἀναζωπυρώσεως τοῦ ἐνδιαφέροντος 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος γιὰ συμμετοχὴ στὴ λατρεία τοῦ θεοῦ29.

Ἡ λειτουργικὴ κατήχηση ἦταν αἴτημα ποὺ προβαλλόταν ἀπὸ ἐπιφανεῖς 
ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες: ἀπὸ ἱεράρχες μέχρι καὶ πανεπιστημιακοὺς 
δασκάλους, ἀπὸ ταπεινοὺς λευίτες μέχρι καὶ τοὺς λαϊκοὺς θεολόγους τῶν 
θρησκευτικῶν ἀδελφοτήτων, βρῆκε δὲ πολυτιμώτατο σύμμαχο τὸν μοναχι-
σμό, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἀδιάλειπτη δοξολογία τοῦ θεοῦ οἴκοθεν ἀναδεικνύει τὸ 
μεγαλεῖο τῆς ὀρθόδοξης λατρείας. καὶ στὸ θέμα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὑποστηρι-
χθεῖ ὅτι καὶ πάλιν ἡ χάρη τοῦ παναγίου πνεύματος ὁδήγησε ἐν τῇ πανσοφίᾳ 
του τὰ πράγματα στὴ σωστὴ κατεύθυνση, ἐκπληρώνοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρό-
πο τὶς ἀγαθὲς ἐπιθυμίες «τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ κυρίου». Βεβαί-
ως παραμένει τὸ ζήτημα τῆς μελέτης τῶν λειτουργικῶν πηγῶν γιὰ νὰ γίνει 

28. Πρὸς τὴν Μεγάλην Σύνοδον Ι, ὅπ.π., σσ. 34-35. εἰδικότερα βλ. ι. καρΜιρη, «Πληρεστέρα 
συμμετοχὴ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου ἐν τῇ λατρευτικῇ καὶ ἄλλῃ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας», Ἀθῆναι 
1973.

29. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὸν προβληματισμὸ ποὺ ἀναπτύxθηκε στοῦ αιΜιλιανου τιΜιαΔη (Μητρο-
πολίτης συληβρίας), Θέματα ἐν ὄψει τῆς συνόδου. Σειρὰ Ά , Ἀθῆναι 1968, κυρίως σ. 59 ἑξ.
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γνωστή, βαθύτερα καὶ σφαιρικότερα, ἡ ἱστορία τῆς λατρείας, προκειμένου 
νὰ ἀξιολογηθοῦν καὶ νὰ χρησιμοποιηθοῦν στὴ συνέχεια τὰ συμπεράσματα 
πρὸς ὄφελος τῆς ποιμαντικῆς πράξης. αὐτὸ ὅμως προϋποθέτει συστηματικὴ 
καὶ πολυετῆ ἀκαδημαϊκὴ ἔρευνα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐκφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῶν 
ἐργασιῶν μιᾶς συνόδου.

* * * 

Ἀπὸ τὸ 1961 μέχρι σήμερα ἔχουν παρέλθει 52 χρόνια προετοιμασίας 
μιᾶς συνόδου ποὺ ἀκόμα δὲν ἔγινε. τὸ διάστημα εἶναι ὑπερβολικὰ ἐκτενὲς 
καὶ ἐκθέτει τρόπον τινὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ μομφὴ τῆς ἀτολμίας 
ἢ τῆς ἀδυναμίας νὰ λειτουργήσει συνοδικά.  Ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ μία ὄψη τοῦ 
νομίσματος. στὴν πραγματικότητα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἐπετεύχθησαν 
πολλά, γεγονὸς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς συνό-
δου σὲ πολλὲς πτυχὲς ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ. οἱ προσυνοδικὲς συζητήσεις καὶ οἱ 
ἀποφάσεις ὁδήγησαν σὲ κείμενα, στὰ ὁποῖα διατυπώνονται οἱ ἀλήθειες τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ κυρίως διαμόρφωσαν μία θεολογικὴ κίνηση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου 
ποὺ προέβαλε τὸν πατερικὸ λόγο καὶ τοὺς κανονικοὺς θεσμούς. περαιτέρω 
ἀντιμετωπίσθησαν καὶ ἀντιμετωπίζονται ἀκόμα τὰ ἐπίμαχα κανονικὰ ζητή-
ματα ποὺ φέρνουν ἀντιμέτωπες τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, ὅπως αὐτὸ π.χ. τῆς 
Διασπορᾶς. αὐτὰ τὰ κανονικὰ ζητήματα καὶ μόνο δικαιολογοῦν ἀπόλυτα τὴ 
σύγκληση μιᾶς Μεγάλης συνόδου καὶ κατὰ τοῦτο προηγουμένως ἔγινε λόγος 
περὶ ὑπερβολῆς στὶς θέσεις τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου πόποβιτς. Ἂν αὐτὰ λυθοῦν, 
θὰ ἀνοίξει νέα προοπτικὴ γιὰ τὴ συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
πρὸς ἐπανευαγγελισμὸ τοῦ κόσμου, διαφορετικὰ θὰ ἐπανέλθουμε στὴν ἀδη-
φάγο καὶ αὐτοάνοσο ἐσωστρέφεια.

* * *

Ὁ μεγάλος βυζαντινολόγος sir steven runciman, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1994, 
«ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴ φθίνουσα κατάσταση τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀποτελ-
μάτωση τοῦ χριστιανισμοῦ στὰ πρόθυρα τῆς τρίτης χιλιετίας μ.χ.», ἐξέφρασε 
τὴν ἀγωνία του μὲ τὴν ἑξῆς προφητικὴ δήλωση: «Ἀπὸ τὶς μεγάλες ἱστορικὲς 
Ἐκκλησίες στὸν ἑπόμενο αἰώνα θὰ ἐπιβιώσει μόνο ἡ Ὀρθόδοξη, γιατὶ δὲν θὰ 
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ἀποτινάξει τὴν ἰδέα ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι μυστήριο»30. τὴν ἴδια δήλωση ἐπα-
νέλαβε τὸ φθινόπωρο τοῦ 2000, λίγο πρὶν τὴν τελευτή του, σὲ μία συνέντευ-
ξη ποὺ εἶχε δώσει μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς τελευταίας ἐπίσκεψής του στὸ Ἅγιο 
Ὄρος31.  Ἔκτοτε πέρασαν δέκα τρία χρόνια καὶ τὰ πράγματα γιὰ τὴν Ὀρθο-
δοξία δὲν φαίνεται νὰ ἐγγυοῦνται τὸν ρόλο τῆς πνευματικῆς ἀκτινοβολίας. 
Δυστυχῶς οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες παραμένουν αἰχμάλωτες στὸ κακὸ πα-
ρελθὸν τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ καὶ τῆς ἀντικανονικῆς ἀντιμετωπίσης πολλῶν 
θεμάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς δικαιοδοσίες. θὰ ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ κάποια 
γεγονότα, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ πολὺ πρόσφατα. 

1. Ἡ Ἱερὰ σύνοδος τοῦ πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀποφάσισε τὴ χειρο-
τονία ἐπισκόπου στὸ κατάρ, ἐπικαλούμενη ὄχι μόνο τὸ ὅτι οἱ ἱστορικὲς πλη-
ροφορίες θέλουν τὸν πατριάρχη Ἱεροσολύμων ὡς ἐπίσκοπο καὶ τῆς Ἀραβίας, 
ἀλλὰ καὶ τὴ σταθερὴ πράξη τῶν τελευταίων τουλάχιστον εἴκοσι ἐτῶν ἀπο-
στολῆς κληρικῶν ἀπὸ τὴ σιωνίτιδα Ἐκκλησία, γιὰ τὴν ποιμαντικὴ μέριμνα 
τῶν Ὀρθοδόξων στὴ συγκεκριμένη χώρα. Ἡ χειροτονία τοῦ ἐπισκόπου προ-
κάλεσε τὴν ἰσχυρὴ ἀντίδραση τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας, τὸ ὁποῖο διεκδι-
κεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του τὴν ἁρμοδιότητα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀραβίας. 

2. τὸ πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπίσης, μετὰ ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἐπιστο-
λές, πρὸς τὸν πατριάρχη ρουμανίας, διὰ τῶν ὁποίων κατήγγελλε τὴν ἀντικα-
νονικὴ εἰσπήδηση στὰ ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του, μὲ τὴ σύσταση ρουμανικῆς 
μονῆς στὴν  Ἱεριχώ, χωρὶς τὴν πρὸς τοῦτο κανονικὴ ἄδεια, καὶ τὴν ἐμμονὴ τοῦ 
δευτέρου νὰ μὴν συμμορφωθεῖ πρὸς τὴν κανονικότητα, διέκοψε τὴ μνημό-
νευση τοῦ ὀνόματός του στὰ δίπτυχα.  Ἔτσι ἐδῶ καὶ δύο περίπου χρόνια οἱ δύο  
Ἐκκλησίες εὑρίσκονται σὲ ἀκοινωνησία μεταξύ τους. λίγο-πολὺ ἡ πράξη τοῦ 
πατριαρχείου ρουμανίας ἐρείδεται ἐπὶ τῶν ἀντικανονικῶν ἄρθρων τοῦ ἀνα-
θεωρημένου κχ τῆς συγκεκριμένης Ἐκκλησίας, διὰ τῶν ὁποίων προβλέπεται 
ὅτι αὐτὴ ἔχει τὴν ποιμαντικὴ εὐθύνη καὶ ἐπὶ τῶν ρουμάνων ποὺ εὑρίσκονται 
ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς τοπικῆς δικαιοδοσίας της (ἄρθρο 1, βλ. καὶ ἄρθρα 5 §1, 
6, §2, 8, §1, 2, πρβλ. 132, §1, 2, 3). 

30. Κοινωνικὲς Δομές, τεῦχ. 64 (1995) 158. γεωργιου τσετση, Μ. πρωτοπρ., τὸ μετέωρο 
βῆμα τῆς  Ὀρθοδοξίας, Ἐπιστημονικὴ Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης 7 (2010) 52.

31. Ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 5 νοεμβρίου 2000. Βλ. καὶ τσετση, ὅπ.π., σ. 53.
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3. « Ὁ πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος Β́  ... μὲ γράμμα του τὴν 1η Ἀπριλίου 
2003, καλοῦσε ὅλες τὶς ρωσικῆς παραδόσεως παροικίες τῆς Δυτικῆς εὐρώπης 
νὰ ἐπιστρέψουν στὴ Μητέρα Ἐκκλησία τους, προκειμένου νὰ ἀποτελέσουν, 
μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὶς εὐλογίες της, μία αὐτόνομη Μητροπολιτικὴ Ἐπαρχία, μὲ 
τὴν προοπτικὴ τὸ νέο τοῦτο αὐτόνομο ἐκκλησιαστικὸ σχῆμα νὰ ἀποτελέ-
σει τὸ χωνευτήρι ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ὀργανωθεῖ ἡ μέλλουσα τοπική, πο-
λυεθνικὴ  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία τῆς Δυτικῆς εὐρώπης, ποὺ θὰ περιλαμβάνει, 
μέσα σὲ ἕνα πνεῦμα συνοδικότητος, ὅλους τοὺς ὀρθόδοξους, πιστοὺς τοῦ 
χώρου αὐτοῦ»32. 

τὰ παραπάνω σε συνδυασμὸ μὲ τὸ ὅτι ἔχουν φύγει ἀπὸ τούτη τὴ ζωὴ με-
γάλες θεολογικὲς καὶ πνευματικὲς προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες χάραξαν μία 
ζηλευτὴ πνευματικὴ πορεία, ποὺ εἶχε πολλὰ εὐεργετικὰ γιὰ τὴν  Ἐκκλησία μας 
ἀποτελέσματα, ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ τὸ πρώτιστο ἡ ἀνακάλυψη τῆς πατερικῆς 
θεολογίας· ἐπιπροσθέτως ὅτι αὐτὴ τὴν πορεία διαδέχθηκε ἕνας ἐφησυχασμὸς 
ἢ καὶ ἀδιαφορία ποὺ στοιχειοθετεῖται καὶ ἀπὸ τὴν ἀδυναμία πρόσληψης, εἴτε 
λόγῳ ἀμάθειας εἴτε λόγῳ ἐγκλωβισμοῦ στὸ γράμμα καὶ ὄχι στὸ πνεῦμα τοῦ 
πατερικοῦ λόγου καὶ τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, ἐξ αὐτῶν δὲν φαίνεται νὰ 
δικαιώνεται ἡ «προφητεία» τοῦ φιλορθόδοξου βυζαντινολόγου.

Ὅμως τὸ πανάγιο πνεῦμα, ποὺ συγκροτεῖ τὸν ἐκκλησιαστικὸ θεσμό, δύνα-
ται νὰ ἐγείρει ἀκόμα καὶ ἐκ λίθων νέα τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ (Λουκ. 3,8), ποὺ θὰ 
ἐμφυσήσουν καὶ πάλι τὴ δημιουργικὴ πνοὴ πρὸς τὸ ὅραμα, ἔτσι ὅπως ἀναδύ-
εται ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς θεολογίας. 

Ὁ παναγιώτατος οἰκουμενικὸς πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀγωνίζεται 
μὲ συντονισμένες προσπάθειες νὰ συγκαλέσει τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη σύνοδο, 
γιατὶ οἱ περιστάσεις τὸ ἀπαιτοῦν καὶ γιατὶ ἡ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία θὰ πρέπει 
νὰ ἐξέλθει ἐπιτέλους ἀπὸ τὴν «αἰχμαλωσία», γιὰ νὰ ἐπικαλεσθῶ ἕνα ὅρο ποὺ 
χρησιμοποίησε ὁ μνημονευθεὶς βυζαντινολόγος.

32. τσετση, ὅπ.π., σ. 63.



378 θεοΔωροσ Ξ. γιαγκου



η συΜπροσευχη Με ετεροΔοΞουσ 379

θεόδωρος Ξ. γιάγκου
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ

τὸ ζήτημα τῆς συμπροσευχῆς μὲ ἑτεροδόξους ἔχει δογματικὲς καὶ ἐκκλη-
σιολογικὲς προϋποθέσεις καὶ ποικίλες προεκτάσεις, ἰδίως ποιμαν τικές, 

εἶναι φλέγον καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ στὰ περιορισμένα ὅρια ἑνὸς 
ἄρθρου.  Ἔτσι κατ’ ἀνάγκη θὰ παρουσιασθοῦν ἐπιγραμματικὰ μόνο κάποιες 
πτυχὲς τοῦ θέματος μὲ βάση τὴν κανονικὴ πράξη τῆς  Ἐκκλησίας. θὰ ἐκτε-
θοῦν ἐπιλεκτικὰ κάποια κείμενα, στὰ ὁποῖα ἀποτυπώνεται μὲ αὐθεντικὸ 
τρόπο ἡ σχετικὴ ὀρθόδοξη διδασκαλία, πολλῷ μᾶλλον καθόσον οἱ πηγὲς 
εἶναι αὐτὲς ποὺ καθορίζουν ἢ ποὺ θὰ πρέπει νὰ καθορίζουν καὶ τὴ σύγχρονη 
πράξη.  Ἡ ἐπιλογὴ νὰ ἀναπτυχθεῖ τὸ θέμα μὲ πρόταξη κειμένων εἶναι σκόπι-
μη, καθότι ἀσφαλής, γιατὶ δἰ  αὐτῶν ἀναδεικνύεται ἡ διὰ μέσου τῶν αἰώνων 
ἐκκλησιαστικὴ πράξη καὶ ὄχι οἱ προσωπικὲς ἀπόψεις τοῦ καθενός.  Ἐξάλλου 
τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα προϋποθέτει τὴ μαθητεία στὴν πατερικὴ διδασκαλία.

1. στὰ πατερικὰ συγγράμματα καταγράφεται πλῆθος χωρίων στὰ ὁποῖα 
κατακρίνεται ἡ συμπροσευχή, ἀκόμα καὶ ἡ κοινωνικὴ σχέση μὲ τοὺς ἑτεροδό-
ξους. παράλληλα μποροῦν νὰ ἐντοπισθοῦν χωρία, ἂν καὶ πολὺ περιορισμένης 
ἀριθμητικὰ ἐκτάσεως, στὰ ὁποῖα μαρτυρεῖται καὶ ἡ πράξη μιᾶς πιὸ ἀνεκτικῆς 
στάσεως. Ἀναφέρω δύο παραδείγματα, ἀπὸ ἕνα γιὰ τὴν κάθε μία περίπτωση, 
εἰλημμένα ἀπὸ τὰ συγγράμματα δύο μοναχῶν ποὺ σχετίσθηκαν μὲ τὸν εὐαί-
σθητο ἐξ ἐπόψεως συνυπάρξεως χριστιανῶν διαφόρων ὁμολογιῶν χῶρο τοῦ 
πατριαρχείου Ἀντιοχείας. τὸ πρῶτο ἀνήκει ἢ ἀποδίδεται στὸν ἅγιο Ἐφραὶμ 
τὸν σύρο (ὑπενθυμίζω ὅτι, κατὰ τὸν sebastian Brock, τὸ ἑλληνικὸ κείμενο 
τοῦ  Ἐφραὶμ συχνὰ διαφέρει ἀπὸ τὸ συριακό). σὲ ἐρώτηση περὶ τοῦ ποιά θὰ 
πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη στάση τῶν πιστῶν ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς, 
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ὁ  Ἐφραὶμ δίνει τὴν ἑξῆς αὐστηρὴ (μία ἀπὸ τὶς αὐστηρότερες ποὺ γνωρίζω) 
ἀπάντηση:

«τοὺς αἱρεσιῶτας, ὡς βλασφήμους καὶ τοῦ θεοῦ ἐχθρούς, ἡ γραφὴ οὐκ 
ὠνόμασεν ἀνθρώπους, ἀλλὰ κύνας καὶ λύκους καὶ χοίρους καὶ ἀντιχρίστους, 
καθὼς φησὶν ὁ κύριος· Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ (Ματθ. 7, 6), καὶ  Ἰωάν-
νης λέγει ὅτι ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν (Ά  Ἰω. 2, 18). τούτους οὖν οὐ χρὴ 
ἀγαπᾶν, οὐδὲ συνδυάζειν, οὐδὲ συνεύχεσθαι, οὐδὲ συνεσθίειν, οὐδὲ λαμβά-
νειν εἰς οἶκον, οὐδὲ χαίρειν αὐτοῖς λέγειν, ἵνα μὴ τῶν πονηρῶν ἔργων αὐτῶν 
κοινωνήσωμεν»1.

τὸ δεύτερο κείμενο προέρχεται ἀπὸ τὸν μοναχὸ νίκωνα τοῦ Μαύρου 
Ὄρους (±1025-ἀρχὲς ιβ́  αἰώνα). αὐτὸς ἔζησε στὶς μονὲς τοῦ ἁγίου συμεὼν 
τοῦ θαυμαστορείτη καὶ τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου τοῦ ροϊδίου, ἀπὸ ὅπου, 
κατὰ τὴν ὁμολογία τοῦ ἰδίου, διέρχονταν δυτικοὶ (Φράγκοι, ὅπως τοὺς ὀνο-
μάζει) προσκυνητὲς καθ’ ὁδὸν πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ φιλοξενοῦνταν ἀπὸ 
τοὺς Ὀρθοδόξους μοναχούς2. σὲ αὐτὲς τὶς μονὲς λίγα χρόνια μετὰ τὸ σχίσμα 
τοῦ 1054 ὁ νίκων συνέταξε τὸ ἀνθολόγιο  Ἑρμηνεῖαι τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. 
πρόκειται γιὰ ἕνα ἀνέκδοτο ἔργο, τὸ ὁποῖο εἶχε εὐρύτατη διάδοση, τόσο τὸ 
ἑλληνικὸ πρωτότυπο ὅσο καὶ οἱ μεταφράσεις στὰ ἀραβικὰ καὶ στὰ σλαβονικά. 

1. εΦραιΜ του συρου, Ἀποκρίσεις, τ. Β́ , ἐπιμ. κ. γ. ΦραντΖολα, θεσσαλονίκη 1995, σσ. 
234-235. πρβλ. ἐνδεικτικὰ Ἀποστολικαὶ Διαταγαὶ 7, 28, PG 1, 1020· 8, 34, PG 1, 1137α· 
Μ. αθανασιου, Περὶ παρθενίας 13, PG 28, 268α κ.ἄ. γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐπικοινωνίας μὲ 
τοὺς ἑτεροδόξους βλ. τὴν κλασικὴ ἐργασία τοῦ ιερωνυΜου ι. κοτσωνη,  Ἡ κανονικὴ 
ἄποψις περὶ τῆς ἐπικοινωνίας μετὰ τῶν ἑτεροδόξων (intercommunio), ἐν Ἀθήναις 1957.

2. τοῦτο καταγράφεται στὸ Κανονάριον (= τυπικὸν) τῆς μονῆς θεοτόκου τοῦ ροϊδίου, βλ. V. 
BeneŠeViČ, taktikon nikona Cernogorca, greceskij tekst po rukopisi no 441 sinajskago 
monastyrja sv. Jekateriny, Zapiski Ιst. Filol. Fakulteta Petrogradskago Universiteta 139, 
Ἁγία πετρούπολη 1917, σ. 72: «τύπος ἔνι παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων, ἐὰν ξένος μοναχὸς 
ἢ λαϊκὸς ἀπὸ ἄλλην χώραν διαβαίνει ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα εἴτε καὶ ἀλλαχοῦ ἀπέρχεται, καὶ 
κρατεῖν αὐτὸν καὶ ξενοδοχεῖν εἰς ἀνάπαυσιν ἡμέρας τρεῖς καὶ μετὰ ταῦτα δίδειν αὐτὸν 
εὐλογίαν ἄρτον καὶ ἀπολύειν ... εἰ δὲ καὶ ἔνι Φράγκος, ξενοδοχεῖν τὴν μίαν ἡμέραν καὶ 
δίδειν εὐλογίαν καὶ ἀπολύειν· εἰ δὲ καὶ ἀσθενεῖ, κρατεῖν αὐτὸν ἕως οὗ ὑγιαίνει. καὶ ὅμως, 
ἐὰν καὶ εἰς τοὺς Φράγκους ἁρμόζει ἀναπέσηνται τρεῖς ἡμέρας καὶ χρεία ἔνι πρὸς σωτη-
ρίας ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως γενέσθω· καὶ ὅμως εἰς πάντας τὸ εὐάρεστον θεοῦ ἂς 
γίνεται, εἰ δὲ μή, γίνεται τὸ μὴ ἀρέσκον θεῷ. οὐ χρὴ ὁ ξενοδόχων παριδίως τῶν ξένων 
μοναχῶν ἢ λαϊκῶν ἐσθίειν, εἰ μὴ δ᾽ ἂν πλείονες εἰσὶν οἱ ἐπιξενούμενοι καὶ θέλεις δια-
κονῆσαι τούτους, παρεκτὸς τῶν Φράγκων, διὰ τὴν τοῦ λογισμοῦ ἀσθένειαν, καὶ ὅμως καὶ 
εἰς τούτους, ἐὰν καὶ ὁ λογισμὸς ἀπαντᾷ».
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στὸν κέ  λόγο τοῦ συγκεκριμένου ἀνθολογίου ποὺ ἐπιγράφεται: « Ὅτι οὐ δεῖ 
κακοποιεῖν ἢ μισεῖν οἱονδήποτε ἄνθρωπον, εἴτε ἀσεβῆ ἢ αἱρετικὸν ἢ ἕλληνα 
ἢ ὅλως ἁμαρτωλόν, ὅταν ἄγῃ καιρὸς καὶ οὐκ ἔχωμέν τι ἐξ αὐτῶν βλάβος· ἐν 
τούτῳ γὰρ μιμούμεθα τὸν θεὸν ... καὶ ὅτι τὸ στενάζειν ὑπὲρ αἱρετικῶν καὶ 
εὐεργετεῖν αὐτοὺς τοῦτό ἐστι διόρθωσις ἀκριβής»3, καταχωρίζεται τὸ ἑξῆς 
κείμενο ἀπὸ παλαιότερο Γεροντικόν:

« Ἦν τις τῶν ἁγίων ἐν αἰγύπτῳ οἰκῶν ἐν ἐρήμῳ τόπῳ, ἦν δὲ καὶ ἄλλος 
ἀπομήκοθεν αὐτοῦ Μανιχαῖος καὶ αὐτὸς πρεσβύτερος τῶν λεγομένων παῤ  
αὐτοῖς πρεσβυτέρων, καὶ ὡς ἦλθεν παραβαλεῖν τινὶ τῶν ὁμοφύλων αὐτοῦ κα-
τέλαβεν αὐτὸν ἑσπέρα, ὅπου ἦν ὁ ἅγιος ὁ Ὀρθόδοξος, καὶ ἐν ἀγωνίᾳ γέγο-
νε καὶ ἐφοβεῖτο πρὸς αὐτὸν εἰσελθεῖν καὶ κοιμηθῆναι (ᾔδει γὰρ ὅτι γινώσκει 
αὐτὸν ὅτι Μανιχαῖός ἐστιν καὶ μήποτε οὐ δέξηται αὐτόν), πλὴν ἀναγκασθεὶς 
ἔκρουσε· καὶ ἀνοίξας ὁ γέρων ἐγνώρισεν αὐτὸν καὶ ἐδέξατο αὐτὸν μετὰ χαρᾶς 
καὶ ἤνεγκεν αὐτὸν εὔξασθαι καὶ ἀναπαύσας αὐτὸν ἐκοίμησεν. Ὁ δὲ Μανιχαῖος 
ἐν ἑαυτῷ γενόμενος τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ εἶπε· πῶς οὐδεμίαν ὑποψίαν ἐν ἐμοὶ 
ἐποίησεν· αὐτὸς τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος ἐστίν· καὶ ἐλθὼν προσέπεσεν πρὸς τοὺς 
πόδας αὐτοῦ λέγων· Ἐγώ, πάτερ ἅγιε, ἀπὸ τοῦ νῦν Ὀρθόδοξός εἰμι, ἀπὸ τῆς 
σήμερον ἡμέρας, καὶ οὕτως ἔμεινε μετὰ τοῦ γέροντος»4.

κατὰ τὸ παράθεμα, ὁ γέρων ἐρημίτης τῆς αἰγύπτου ἔπραξε ἀκριβῶς τὰ 
ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προστάζει ὁ ἅγιος  Ἐφραὶμ ὁ σύρος. Δηλ. συμπεριφέρ-
θηκε μὲ ἀγάπη στὸν αἱρετικὸ Μανιχαῖο (ὁ Ἐφραὶμ λέγει: «τούτους οὖν οὐ χρὴ 
ἀγαπᾶν»), τὸν προσήγαγε στὸν ναὸ τοῦ κελλίου του γιὰ νὰ προσευχηθοῦν 
( Ἐφραίμ: «οὐδὲ συνεύχεσθαι»), συνέφαγαν (Ἐφραίμ: «οὐδὲ συνεσθίειν»), 
«συνδυάστηκε» μὲ αὐτόν, καθόσον τὸν φιλοξένησε στὸ κελλί του (Ἐφραίμ: 
«οὐδὲ συνδυάζειν ... οὐδὲ λαμβάνειν εἰς τὸν οἶκον»). τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ 
οἰκοδομηθεῖ πραγματικὴ κοινωνία ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. τὸ ὅλο «σκηνικὸ» 
οἰκοδομήθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἁγίου γέροντος, ὁ ὁποῖος ἀντιμετώπισε 
μὲ πνεῦμα διάκρισης τὸν αἱρετικό, οὐσιαστικὰ παρακάμπτον τας μὲ ἀποφα-
σιστικότητα τὶς ἀπαγορευτικὲς ἐπὶ τοῦ θέματος ὑπάρχουσες κανονικὲς ἐπι-
ταγές.

3. α. Μ. Bandini, Catalogus codicum mss Bibliothecae Medicae Laurentianae varia continens 
opera graecorum Patrum, τ. ι, Φλωρεντία 1764, σ. 94 (= PG 106, 1368).

4. χφ Μ. λαύρας Β 108 (228), φ. 115r-115v. πρβλ. Ματθ. 5, 47. Μ. Βασιλειου,  Ὅροι κατ’ 
ἐπιτομὴν 124, PG 31, 1165Cd.



382 θεοΔωροσ Ξ. γιαγκου

Ἀπὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα συνάγεται ὅτι οἱ μαρτυρίες τῶν πατε-
ρικῶν κειμένων δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐξετάζονται ἢ νὰ προσάγονται ἀποσπασμα-
τικὰ καὶ μάλιστα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἱστορικό, τὸ θεολογικὸ καὶ τὸ ποιμαν τικὸ 
πλαίσιό τους.  Ἡ πατερικὴ μαρτυρία εἶναι δυναμικὴ καὶ πολύπλευρη, προτάσ-
σει τὸ πρόσωπο καὶ ἐξαρτᾶ τὶς θεολογικὲς ἀρχὲς ἀπὸ τὸν κατὰ περίπτωση 
ἁρμόζοντα ποιμαντικὸ λόγο τῆς  Ἐκκλησίας.

2. οἱ ἱεροὶ κανόνες ὁριοθετοῦν τὴν ἀκρίβεια ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπικοινω-
νία καὶ ἰδίως στὴ συμπροσευχὴ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Ἡ  Ἐκκλησία μὲ ἕνα 
πλέγμα κανόνων (10, 45, 46 καὶ 64 τῶν ἁγίων ἀποστόλων, 14 τῆς Δ́  οἰκουμε-
νικῆς, 11 καὶ 72 τῆς πενθέκτης, 2 τῆς Ἀντιοχείας, 6, 9, 31, 32 καὶ 33 τῆς λα-
οδικείας, 21 τῆς καρθαγένης, 9 τιμοθέου Ἀλεξανδρείας κ.ἄ.) ἀπαγορεύει τὴ 
συμπροσευχὴ ὄχι μόνο μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς σχισματικοὺς 
καὶ τοὺς ἀκοινώνητους. Ἐπίσης ἀπαγορεύει τοὺς μικτοὺς γάμους καὶ ἐπὶ πλέ-
ον τὶς κοινωνικὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἀλλόπιστους καὶ τοὺς ἀλλόδοξους (7 Ἀγκύ-
ρας, 39 λαοδικείας, 11 πενθέκτης, 9, 15 νικηφόρου κωνσταντινουπόλεως). 
Ἡ  Ἐκκλησία διαφυλάσσει τὴν εὐχαριστιακὴ ἑνότητα, ἔχοντας στὸ οἰκοδό-
μημά της ἀκρογωνιαῖο λίθο τὸ ὀρθόδοξο δόγμα. οἱ κανονικὲς διατάξεις τῆς 
ἀρχαίας  Ἐκκλησίας διασφαλίζουν τὰ ὅρια τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος, στοι-
χοῦσες στὸ πνεῦμα ποὺ ἐκφράζεται ἐν πολλοῖς στὸ μνημονευθὲν χωρίο τοῦ 
ἁγίου  Ἐφραὶμ τοῦ σύρου, χωρὶς βεβαίως νὰ ἐπικαλοῦνται τόσο σκληροὺς 
χαρακτηρισμούς. οἱ σχετικοὶ κανόνες καταχωρίζονται ἀργότερα στὴν ὕλη 
τῶν χειρογράφων κανονικῶν καὶ νομοκανονικῶν συλλογῶν, ποὺ κατὰ τὴν 
βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαν τινὴ περίοδο εἶχαν εὐρύτατη διά δοση, καὶ οἱ ὁποῖες 
συλλογὲς στὴν πραγματικότητα ἦταν «ἐγχειρίδια» στὰ ὁποῖα καθορίζονταν 
οἱ ἀρχὲς τῆς πνευματικῆς ἐξουσίας τῶν ποιμένων.  Ἔτσι διὰ μέσου αὐτῶν τῶν 
«ἐγχειριδίων» γινόταν μὲ τρόπο συστηματικὸ γνωστὴ καὶ ἡ περὶ τοῦ θέματός 
μας κανονικὴ διδασκαλία. πρέπει ὅμως νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴν ὕλη πολλῶν 
τέτοιων συλλογῶν ἐνίοτε μαρτυροῦνται παρεμβάσεις τῶν ἀντιγραφέων τῶν 
χειρογράφων, οἱ ὁποῖες ἀλλοίωναν τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τῶν κανόνων.

στοὺς κανόνες, ἡ τοπικὴ ἐγγύτητα πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, ὅσον ἀφορᾶ 
στὴν πράξη τῆς προσευχῆς, κατακρίνεται, γιατὶ ἡ  Ἐκκλησία θέλει νὰ ἀποφύ-
γει τὴν πιθανὴ πνευματικὴ ἐγγύτητα ἢ ὀρθότερα τὴν πνευματικὴ ἀλλοτρί-
ωση, ὅπως ἐξάλλου ὑπαινίσσεται ὁ ἅγιος  Ἐφραὶμ στὸ παραπάνω παράθεμα 
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(«ἵνα μὴ τῶν πονηρῶν ἔργων αὐτῶν κοινωνήσωμεν»).  Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας 
ἄλλος θεολογικὸς λόγος, ὁ ὁποῖος διατυπώνεται ὄχι καὶ τόσο συχνὰ ἀπὸ τοὺς 
βυζαν τινοὺς κανονιολόγους.  Ἡ ἱερότητα τοῦ ναοῦ, ποὺ εἶναι τὸ κατοικητήριο 
τοῦ θεοῦ, ἤ, κατὰ τὸν αὐτοκράτορα λέοντα Ϛ´ σοφὸ (886-912), «τὸ ἀνάκτο-
ρον τοῦ βασιλέως τῆς δόξης»5, καθορίζεται ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν 
συναθροιζομένων σὲ αὐτὸν πιστῶν πρὸς λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ. Ἀναφέ-
ρω τὴ σχετικὴ κανονικὴ θέση τοῦ νικηφόρου κωνσταντινουπόλεως (†829):

ά . «τὰς ἐκκλησίας τὰς ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν ἐνθρονισθείσας παρακευλευό-
μεθα ὡς εἰς κοινὸν οἶκον κατ’ ἀνάγκην εἰσιέναι καὶ ψάλλειν, πήξαντες ἐν μέσῳ 
σταυρούς, ἐν δὲ τῷ θυσιαστηρίῳ μήτε εἰσέρχεσθαι μήτε θυμιᾶν μήτε εὐχὴν 
ἐπιτελεῖν μήτε κανδύλαν ἢ λύχνον ἅπτειν».

β́ . « Ὅσας δὲ ἔλυσαν ἐκκλησίας οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ κατ’ ἐπιτροπὴν αὐτῶν 
ἐλειτουργήθησαν ἀπολελυμέναι εἰσιν· ὅσας δὲ οὐκ ἔλυσαν, οὐ χρὴ ἐν αὐταῖς 
λειτουργεῖν ἢ εἰσιέναι, ἀλλ’ ὥσπερ εἰς κοινὸν οἶκον κατὰ περίστασιν ψάλ-
λειν»6.

Ὁ ἅγιος θεόδωρος στουδίτης (†826) στοιχώντας στὸν Μ. Bασίλειο διατυ-
πώνει τὴν ἴδια κανονικὴ διδασκαλία:

«... οὐ ναὸς θεοῦ ἅγιος ὁ ὑφ’ αἱρετικῶν βεβηλούμενος, ἀλλ’ οἶκος κοινός, 
ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος, διόπερ οὐδ’ ἡ τελουμένη ἐν αὐτῷ θυσία θεῷ 
εὐπρόσδεκτός (ἐστι)»7.

Ἑπομένως ἡ ὀρθὴ πίστη τῶν συναγομένων χριστιανῶν ἐπηρεάζει τὴν 
ἱερότητα τοῦ ναοῦ, κατ᾽ ἐπέκταση τὸ κῦρος τῶν τελουμένων ἐν αὐτῷ καὶ 
ἀσφαλῶς καθορίζει τὴν ἑνότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως.  Ἔτσι οἱ κα-
νονικὲς διατάξεις ἀπαγορεύουν τὴ συμπροσευχή, ὑπὸ τὴν ἔννοια κυρίως καὶ 

5. λεοντοσ του σοΦου, Πανηγυρικοὶ Λόγοι ἐκδοθέντες ὑπὸ Ἀκακίου ἱερομονάχου, λόγος 
28, ἐν Ἀθήναις 1868, σ. 244.

6. J.-Β. Pitra, Spicilegium solesmense ..., τ. iV, παρίσι 1858, σ. 389. Βλ. καὶ γ. ραλλη - Μ. 
ποτλη, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τ. Δ́ , Ἀθήνησιν 1854, σ. 431ά , 431έ -
431ζ́ .

7. Ἐπιστολὴ 424 Ἰωάννῃ Λογοθέτῃ PG 99, 1320Β [= g. Fatouros (ἐκδ.), Theodori Studitae 
Epistolae, τ. ii, CFHB, τ. 31/2, Βερολίνο 1991, σ. 593. Βλ. καὶ σ. 210, 641, 812, 833 ἑξ., 
844 ἑξ.].  Ἡ θέση τοῦ Μ. Βασιλείου, περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ὁ ἅγιος θεόδωρος στουδίτης, 
περιέχεται στὴν Ἐπιστολὴ 238, PG 32, 889Β (= J. Courtonne, Saint Basile Lettres, τ. ιι, 
παρίσι 1966, σ. 58).
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κατ᾽ ἐξοχὴν τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας, γιὰ λόγους σωτηριολογικούς. Ἡ  
Ἐκκλησία ἀποβλέπει στὴν περιφρούρηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ εὐχαριστιακοῦ 
σώματος, ἰδίως σὲ καιροὺς ποὺ ἐμφανίζεται στὸ προσκήνιο ἔντονα ὁ κίνδυ-
νος, διὰ τοῦ προσηλυτισμοῦ, τῆς ἀποκλίσεως ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. εἶναι θέσεις 
ποὺ ἐκφράζουν τὸν ἀγώνα καὶ τὴν ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διαφύλα-
ξη τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος καὶ ταυτόχρονα ἐπιβεβαιώνουν τὴν ποιμαντικὴ 
εὐθύνη γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ. οἱ θεολογικοὶ καὶ οἱ ποιμαν-
τικοὶ λόγοι ἀνάγκαζαν τὴν  Ἐκκλησία νὰ θεσπίσει διατάξεις ποὺ διαπνέονταν 
ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω.

3. στὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας ὅμως οἱ ποιμαντικοὶ 
λόγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔσυραν κυριολεκτικὰ τὴν  Ἐκκλησία νὰ προτάξει οὐκ 
ὀλίγες φορὲς τὴν οἰκονομία ἀντὶ τῆς ἀκρίβειας. στὶς κανονικὲς πηγὲς (ἐννοῶ 
τὶς συνοδικὲς ἀποφάσεις, κείμενα τῶν κανονολόγων, κανονικὲς ἀποκρίσεις 
κ.ἄ.) ἡ πρόταξη τῆς οἰκονομίας εἶναι ἐμφανής. Ἡ  Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα ἡ ἐνδη-
μοῦσα σύνοδος τοῦ πατριαρχείου κωνσταντινουπόλεως, ἐπανειλημμένα 
λαμβάνει ἐπιεικεῖς ἀποφάσεις, προκειμένου ἐν τῷ πνεύματι τῆς «αὐτοκε-
νώσεως» νὰ διακονηθοῦν οἱ ποιμαντικὲς ἀνάγκες πρὸς πνευματικὸ ὄφελος 
τοῦ ποιμνίου. οἱ ἐπιλογὲς τῶν ὀρθοδόξων ὁδηγοῦσαν τὴ μητέρα  Ἐκκλησία, 
ἄλλοτε μὲ πόνο καὶ ἄλλοτε μὲ «τρυφερότητα», νὰ συμπαρίσταται μὲ ποιμαν-
τικὴ εὐθύνη στὸ ποίμνιό της. Ἀναφέρομαι κυρίως στὸ θέμα τῶν μικτῶν γά-
μων, κατὰ τὴν τέλεση τῶν ὁποίων ἡ  Ἐκκλησία ἐν τοῖς πράγμασι ὄχι μόνον 
ἀποδέχεται τὴν εἴσοδο στὸν ναὸ τῶν ἑτεροδόξων ἀλλὰ καὶ τὴ συμπροσευχή, 
κατὰ τὴν ὁποία μάλιστα δίνει καὶ τὴν εὐλογία της.  Ἡ συνύπαρξη ὀρθοδόξων 
καὶ ἑτεροδόξων ἐμφανῶς δημιουργεῖ σχέσεις οἱ ὁποῖες συμπαρασύρουν καὶ 
τὴν κανονικὴ νομοθεσία. Ἀπὸ τὴ σχετικὴ πράξη τοῦ παρελθόντος παραθέτω 
μόνο τὴν ἀπόκριση τοῦ  Ἰωάννη κίτρους στὴν ἐρώτηση:

«θάπτονται ὀρθόδοξοι ῥωμαῖοι ἐν λατινικαῖς ἐκκλησίαις ψαλλόμενοι 
παρά τε ῥωμαίων καὶ λατίνων ἐν ταὐτῷ, καὶ λατῖνοι δὲ ἀποθνήσκοντες, 
ὡσαύτως ψάλλονται ὁμοῦ παρὰ ῥωμαίων καὶ λατίνων ἀδιακρίτως, ἐπιτίμιον 
ἔστιν ἢ οὔ;».

στὴν ἀπόκριση μεταξὺ ἄλλων περιέχονται τὰ ἑξῆς:
«οὐκ ἀπᾷδον τοίνυν οὐδὲ τῇ εὐσεβείᾳ ὁπωσοῦν λυμαινόμενον τὸ θάπτε-
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σθαι λατίνους ἐν ῥωμαϊκοῖς ναοῖς καὶ ψάλλεσθαι ὁμοθυμαδὸν παρά τε ῥω-
μαίων καὶ λατίνων ἱερουργῶν νεκριμαῖα λατίνων καὶ ῥωμαίων»8.

τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ προσάγονται στὴ συνέχεια γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς 
ταφῆς ὀρθοδόξων ἐντὸς λατινικῶν ναῶν καὶ τῆς συμπροσευχῆς κατὰ τὴ 
στιγμὴ τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας εἶναι τὰ ἑξῆς: πρῶτον, «ὁ τόπος τοὺς ἀπελ-
θόντας παρὰ θεῷ οὐ ποιεῖ ἀποβλήτους», καθόσον εἶναι γνωστὸν ὅτι καί τὰ 
λείψανα τῶν ἀρχαίων ἁγίων καὶ μαρτύρων ἀπὸ τοὺς δυσσεβεῖς βασιλεῖς «πα-
ρεμιγνύοντο θνησιμαίοις ἀλόγοις ... καὶ ἐν τόποις βορβόρου μεστοῖς ἐναπερ-
ρίπτοντο», ἐνῶ ἡ δεδομένη σὲ αὐτὰ χάρη παρέμενε ἀλώβητος, καὶ ὅτι «δυσσε-
βεῖς βασιλεῖς» ἐθάπτοντο σὲ ὀρθοδόξους ναούς, ὅπως π.χ. ὁ Ἰουλιανὸς ὁ πα-
ραβάτης στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κωνσταντινουπόλεως καὶ ἕτεροι 
κακόδοξοι σὲ ἄλλους ναούς. Δεύτερον, ἡ ψαλμωδία τῶν λατίνων δὲν εἶναι 
εἰδωλολατρική, «ἀλλ̓  ἐκ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς (τῶν ὀρθοδόξων) θείων γραφῶν», καὶ 
ὅτι στοὺς λατινικοὺς ναοὺς «ἡ τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ τῶν θείων μορφωμά-
των ἐστὶν ἀναστήλωσις καὶ προσκύνησις»9.

θὰ πρέπει συναφῶς νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ἐπικοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων μὲ 
τοὺς λατίνους κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες μετὰ τὸ σχίμα ἦταν συχνή. λατί-
νοι προσκυνητὲς γίνονταν δεκτοὶ στοὺς ὀρθοδόξους ναοὺς στὰ Ἱεροσόλυμα, 
χωρὶς νὰ ἐγείρεται κάποια ἰδιαίτερη ἔνσταση10, καὶ ἀντίστοιχα Ὀρθόδοξοι με-
τέβαιναν σὲ μεγάλα προσκυνήματα τῆς δύσεως (π.χ. ὁ ἅγιος κύριλλος ὁ Φι-
λεώτης στὸν ναὸ τοῦ ἀποστόλου πέτρου στὴ ρώμη11), χωρὶς αὐτοὶ νὰ αἰσθά-
νονται θεολογικὴ ἢ ἐκκλησιαστικὴ ἀπόσταση πρὸς τοὺς ἐκεῖ χριστιανούς. 
αὐτὸ τὸ γεγονὸς συνοψίζεται χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὸν Δημήτριο χωματηνὸ 
στὸ ἑξῆς παράθεμα (χρονολογεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ ιγ́  αἰώνα):

«πυκνοῦται δὲ καὶ ἡ Ἰταλία θείων ἀποστόλων καὶ μαρτύρων ναοῖς, ὧν 
κορυφαῖος ὁ ἐν τῇ ῥώμῃ περίκλυτος τοῦ ἐν ἀποστόλοις κορυφαίου πέτρου 
ναός· ἐν οἷς ἡμέτεροι εἰσερχόμενοι ἔκ τε τῆς ἱερατικῆς μερίδος καὶ τῆς λαϊκῆς 

  8. γ. ραλλη - Μ. ποτλη, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τ. έ , Ἀθήνησιν 1855,  
σσ. 403-405.

  9. Ὅπ.π.
10. st. runCiman, The eastern Schism. A study of the Papacy and eastern Churches during the 

XIth and XIIth centuries,  Ὀξφόρδη 1955, σ. 37 ἑξ.
11. Βλ. ε. sargoLogos (ἐκδ.), La vie de saint Cyrille le Phileote, moine byzantine (†1100) 

[subsidia hagiographica 39), Βρυξέλλες 1964, σσ. 101, 104.
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προσευχάς τε ποιοῦνται πρὸς θεὸν καὶ τοῖς ἐν αὐτοῖς τιμωμένοις ἁγίοις τὴν 
σχετικὴν προσκύνησιν καὶ τιμὴν ἀπονέμουσι. καὶ πρόκριμα ἐντεῦθεν οὐδό-
λως ὑφίσταται, ἐφ’ οἶς δηλαδὴ ὑπὸ τοὺς λατίνους εἰσὶ ναοῖς»12.

4. οἱ ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὴν ἀνατολὴ καὶ τὴ δύση ἀπὸ τὴν 
ὑστεροβυζαντινὴ περίοδο καὶ ἑξῆς εἰσέρχονται σὲ νέα φάση ποὺ σηματο-
δοτεῖται ἐνίοτε ἀπὸ ἐντάσεις, γεγονὸς ποὺ θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπόψη 
καὶ καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς συμπροσευχῆς. Ἱστορικοὶ λόγοι, ὅπως π.χ. ἡ ἔντονη 
δράση τῆς οὐνίας σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀσφαλῶς ἐπηρέα-
σαν τὴ θεολογικὴ ἀντιμετώπιση πολλῶν ζητημάτων ποὺ ἀναφέρονται στὶς 
σχέσεις ἀνάμεσα στὶς δύο Ἐκκλησίες. σὲ πολλὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα εἶδαν τὸ 
φῶς τῆς δημοσιότητος κατὰ τὴν ἐν λόγῳ περίοδο, κυριαρχεῖ ὁ ἀντιρρητικὸς 
(πολεμικὸς) λόγος, ἐνῶ ἡ νηφάλια κανονικὴ ἀντιμετώπιση ποὺ μαρτυρεῖται 
σὲ παλαιότερα πατερικὰ καὶ κανονικὰ κείμενα ὑποχωρεῖ. εἶναι χαρακτηρι-
στικὸ τὸ ζήτημα περὶ τοῦ τρόπου ἀποδοχῆς τῶν ἑτεροδόξων στὴν Ὀρθόδοξη  
Ἐκκλησία. πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο θέμα, συναφὲς πρὸς αὐτὸ τῆς συμπρο-
σευχῆς, ποὺ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἀναπτυχθεῖ, ἁπλῶς ἐπιγραμματικὰ 
μπορεῖ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο κυριάρχησε μία πιὸ 
αὐστηρὴ στάση, τὴν ὁποία ὑπαγόρευσαν καὶ οἱ μνημονευθέντες ἱστορικοὶ λό-
γοι.  Ὅμως παλαιότερα οἱ μεγάλοι πατέρες (π.χ. ὁ θεόδωρος στουδίτης13) καὶ 
κυρίως ἡ λειτουργικὴ πράξη, ἔτσι ὅπως καταγράφεται στὸ εὐχολόγιο (βλ. π.χ. 
χφ Βαρβερινὸ 336), εἶχαν ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐπιείκειας ὡς πρὸς τὴν 
ἀποδοχὴ τῶν ἑτεροδόξων, γἰ  αὐτὸ καὶ δὲν ὁμιλοῦσαν γιὰ ἀναβαπτισμό, ἀλλὰ 
μόνο γιὰ χρίση μὲ μύρο ἢ ἁπλῶς μὲ λίβελλο, μὲ τὸν ὁποῖο καταδικάζονται οἱ 
κακοδοξίες, ἐφόσον βεβαίως τὸ βάπτισμα ποὺ εἶχαν δεχθεῖ οἱ ἐπιστρέφοντες 
αἱρετικοὶ γινόταν στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας τριάδος14. Ἀνάλογη ἦταν καὶ ἡ θέση 

12. J.-B. Pitra, Analecta sacra et classica ..., τ. iV, παρίσι-ρώμη 1891 (ἀνατ. 1967), στ. 728  
(= γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., σ. 435).

13.  «τὸ δὲ εἰρηκέναι σε, μὴ διακρῖναι τὸν κανόνα, ἀλλ̓  ὁριστικῶς ἀποφάναι τοὺς ἀπὸ αἱρε-
τικῶν χειροτονηθέντας, ἢ βαπτισθέντας, οὔτε κληρικοὺς εἶναι δυνατόν, οὔτε πιστούς, 
ἐκεῖνο λογίζου· ὅτι αἱρετικοὺς ὁ ἀποστολικὸς κανὼν ἐκείνους ἔφη, τοὺς μὴ εἰς ὄνομα 
πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ Ἁγίου πνεύματος βαπτισθέντας ἢ βαπτίζοντας. καὶ τοῦτο ἐκ θεί-
ας φωνῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου διδασκόμεθα ...». Ἐπιστολὴ 40, PG 99, 1052d (= g. 
Fatouros, ὅπ.π., τ. 31/1, σ. 116). 

14. Βλ. θ. Ξ. γιαγκου, τὸ βάπτισμα καὶ ὁ τρόπος ἀποδοχῆς τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν σχισμα-
τικῶν, Κανόνες καὶ Λατρεία, θεσσαλονίκη 2006, σ. 421 ἑξ.



η συΜπροσευχη Με ετεροΔοΞουσ 387

κάποιων πατέρων ὡς πρὸς τὴν ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων τῶν αἱρετικῶν15.
5. Ὁ πατερικὸς λόγος εἶναι δυναμικός, σταθερός, ἐνίοτε ἔντονα τολμηρός, 

χωρὶς νὰ ἀμφιρρέπει ἐξαρτώμενος ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς καταστάσεις ἢ τὶς 
ἀντιλήψεις τοῦ ποιμνίου, ἰδίως ὅταν διατυπώνονται θέσεις ποὺ ὑπαγορεύον-
ται ἀπὸ τὸν ἀνεπίγνωστο ζηλωτισμό. οἱ πατέρες-ποιμένες εἶναι αὐτοὶ ποὺ 
καθορίζουν τὴ στάση τοῦ ποιμνίου καὶ ὄχι ἀντίστροφα. Ἡ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλη-
σία εἶναι ἡ  Ἐκκλησία τῶν πατέρων, καθόσον αὐτοὶ δίνουν τὶς ἀρχὲς καὶ αὐτοὶ 
χαράσσουν τὰ ὅρια τῆς πορείας τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ. χαρακτηριστικὸ παρά-
δειγμα γιὰ τὸ θέμα μας εἶναι ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ πρώτου μετὰ τὴν ἅλωση τῆς 
κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς τούρκους (1453) πατριάρχη γενναδίου σχο-
λαρίου, τοῦ μαθητῆ τοῦ ἁγίου Μάρκου εὐγενικοῦ, πρὸς τὸν ἡγούμενο τῆς 
μονῆς σινᾶ Μάξιμο σοφιανό.

« Ἔτι ἠρώτησαν οἱ μοναχοὶ εἰ ἔνι συγκεχωρημένον, ἵνα διδῶτε τοῖς Ἀρμενί-
οις ἢ λατίνοις τὴν παναγίαν τοῖς προσκυνηταῖς. Ἡμεῖς δὲ λέγομεν ἴνα διδῶτε 
αὐτοῖς καὶ τὸ ἀντίδωρον· χριστιανοὶ γὰρ εἰσὶ καὶ διὰ τοῦτο ἔρχονται ἐκ το-
σούτων διαστημάτων εἰς προσκύνησιν τοῦ δεσποτικοῦ τάφου. εἰ γοῦν καὶ 
ἐσχισμένοι εἰσὶν ἀφ’ ἡμῶν διά τινα ζητήματα τῆς πίστεως καὶ εἰσὶν ἑτερόδοξοι, 
ἀλλὰ ὡς χριστιανοὶ μετὰ πίστεως καὶ εὐλαβείας ζητοῦσι τὸν ἁγιασμὸν ἡμῶν, 
καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν διδόναι· τὸ γὰρ Μὴ δῶτε τὰ ἅγια τοῖς κυσὶ (Ματθ. 7, 6) 
καὶ τὰ ἑξῆς, περὶ τῶν ἀπίστων νοεῖται, ἤγουν Ἰουδαίων καὶ σαρακηνῶν καὶ 

15. Ὁ Δημήτριος χωματηνὸς ἀναφέρει γιὰ τὰ μυστήρια τῶν ρωμαιοκαθολικῶν τὰ ἑξῆς:  
« Ἤκουσε (ὁ μοναχὸς γρηγόριος οἰκοδομόπουλος) δὲ παρά τε τῆς ἡμῶν μετριότητος καὶ 
τῆς συνεδριαζούσης αὐτῇ ἱερᾶς ὁμηγύρεως ὡς κοινὰ μὲν ἡμῖν καὶ  Ἰταλοῖς τό τε βάπτι-
σμα καὶ ἡ τῆς Ἁγίας τριάδος ὁμολογία, τὰ δὲ ἀλλὰ τούτων διδάγματα καὶ θρησκεύματα 
πρὸς τὰ καθ’ ἡμᾶς πολὺ τὸ διάφορον ἔχουσιν, ὧν δὴ τὰ μέγιστα καὶ ἀποβολῆς ἄξια, ἥ 
τε περὶ τὴν τοῦ Ἁγίου πνεύματος ἐκπόρευσιν ἀτοπία τῆς δόξης καὶ ἡ τῶν ἀζύμων προ-
σαγωγή ...». J.-Β. Pitra, ὅπ.π., στ. 247. Ὁ ἴδιος ἀναφέρει ἐπίσης: «... πλὴν ὥσπερ ἐκεῖνοι 
(οἱ λατῖνοι) τὰ παρ’ ἡμῶν ἱερουργούμενα λέγουσιν ἅγια, ἡμεῖς τὰ παρ᾽ ἐκείνων ἅγια 
εἰπεῖν οὐ δυνάμεθα;  Ὅμως αἱρετικῶν γὰρ χειροτονίαι τοῖς Ὀρθοδόξοις δεκταί εἰσι κατὰ 
τὴν τῶν πατέρων παράδοσιν, Ὀρθοδόξων ἢ ὄντων ἢ γινομένων τῶν ὑπ’ αὐτῶν χειροτο-
νουμένων». J.-Β. Pitra, ὅπ.π., στ. 630 (= γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., σσ. 433-434). Βλ. 
σχετικὰ χρυσοστοΜου σ. κωνσταντινιΔου, Ἡ ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων τῶν ἑτερο-
δόξων στὶς διαχρονικὲς σχέσεις Ὀρθοδοξίας καὶ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, κατερίνη 1995. γιὰ 
τὴ θέση τῶν κολλυβάδων (νικοδήμου Ἁγιορείτη καὶ χριστοφόρου προδρομίτη) γιὰ τὸ 
θέμα τῶν χειροτονιῶν τῶν αἱρετικῶν βλ. θ. Ξ. γιαγκου, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανο-
νικόν, θεσσαλονίκη 2007, σ. 181* ἑξ. 
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Ἑλλήνων καὶ Μανιχαίων καὶ ἄλλων, οἵτινες προσποιοῦνται τὸν χριστιανισμὸν 
μὴ ὄντες χριστιανοί· διὸ καὶ ἐπάγει· Μήποτε στραφέντες καταπατήσωσιν αὐτὰ 
καὶ ῥήξωσιν ὑμᾶς (Ματθ. 7, 6). κύνες οὖν εἰσι καὶ χοῖροι οἱ πατοῦντες· οἱ δὲ 
μετὰ πίστεως καὶ εὐλαβείας ζητοῦντες τὰ ἅγια καὶ προσλαμβάνοντες οὐκ εἰσὶ 
τοιοῦτοι. Ἀκούετε δὲ καὶ τοῦ κυρίου εἰπόντος ὅτι· Ὁ μὴ ὢν καθ’ ἡμῶν ὑπὲρ 
ἡμῶν ἐστὶ (Μάρκ. 9, 40), καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς μὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω (Ἰω. 
6, 37). τὸ μέγα μυστήριον τῆς κοινωνίας μόνον μὴ δίδοτε αὐτοῖς, οὐ μόνον 
διὰ τὴν τοῦ μυστηρίου ὑπεροχήν, ἀλλὰ διὰ τὸ μυστήριον τοῦτο παριστᾶν μὲν 
ὅλην τὴν θείαν οἰκονομίαν, προηγουμένης δὲ τῆς ὁμολογίας τοῦ συμβόλου 
τῆς ἀληθοῦς πίστεως τελειοῦσθαι, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς εἰς τὴν θείαν οἰκονομί-
αν ἢ εἰς τὴν θεολογίαν ψευδοδοξοῦσι καὶ τῇ καθολικῇ ἀντιλέγουσιν ἐκκλη-
σίᾳ οὐ δεῖ αὐτὸ δίδοσθαι. εἰ δὲ τὶς ἀπ’ αὐτῶν βουληθεὶς προσμεῖναι αὐτόθι 
ἢ νοσήσας ἀρνήσεται μὲν τὴν πάτριον δόξαν, ὁμολογήσει δὲ τὴν δόξαν τῆς 
καθολικῆς ἐκκλησίας, ἀξιοῦτε αὐτὸν καὶ τῆς τοιαύτης κοινωνίας. τοῦτό ἐστιν 
ἡ συνήθεια τῆς καθολικῆς των χριστιανῶν ἐκκλησίας. Διὸ καὶ οἱ ἁγιώτατοι 
πατριάρχαι, ὅτε ἐλειτούργουν ἑορτασίμως, ἐρχομένους καὶ Ἀρμενίους καὶ 
λατίνους καὶ ἱσταμένους μετὰ πάσης εὐλαβείας εἰς τὴν λειτουργίαν, οὐκ ἐδί-
ωκον, ἀλλὰ καὶ ἀπερχομένους μετὰ τῶν ὀρθοδόξων καὶ προσκυνοῦντας καὶ 
ἀσπαζομένους τὴν πατριαρχικὴν χεῖρα καὶ εὐλόγουν καὶ ἐδίδουν αὐτοῖς τὸ 
ἀντίδωρον· ὡς γὰρ μαθηταῖς τοῦ χριστοῦ οὐκ ἐξέβαλλον ἔξω τοὺς εἰς αὐτοὺς 
ἐρχομένους. Ἀρκετὸν οὖν ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐ ζητεῖτε οὐδὲ λαμβάνετε ἁγιασμὸν 
παρ’ αὐτῶν, διότι εἰσὶν ἑτερόδοξοι καὶ κεχωρισμένοι· ἀλλὰ ἐὰν ζητῶσιν αὐτοὶ 
τὸν ἁγιασμὸν ἀφ᾽ ὑμῶν, ὀφείλετε μὴ ἀποπέμπειν αὐτούς, ὡς προείπομεν»16.

16 ι. Μ. Φουντουλη, Ἡ οἰκονομία σὲ λειτουργικὰ θέματα κατὰ τὸν πατριάρχη γεννάδιο 
σχολάριο - ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῆς τουρκοκρατίας, Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη, Ὀθωμα-
νικὴ περίοδος 1430-1912, Ά  [κέντρο Ἱστορίας θεσσαλονίκης τοῦ Δήμου θεσσαλονίκης, 
αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις 12], θεσσαλονίκη 1993, σσ. 192-193 (= L. Petit - X. siderides -m. 
Jugie, Oevres complètes de Georges-Gennade Scholarios, τ. iV, παρίσι 1935, σσ. 201-202). 
Βλ. σχετικὰ καὶ παντελεηΜονοσ ροΔοπουλου,  Ἡ κατὰ τὸν γεννάδιον σχολάριον πρά-
ξις τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰς μετὰ ἑτεροδόξων λατρευτικὰς ἐπαφάς, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
49 (1966) 177-180 (= Μελέται Ά . Κανονικὰ - Ποιμαντικὰ - Λειτουργικὰ - Οἰκουμενικὰ - 
Διάφορα, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 56, θεσσαλονίκη 1993, σσ. 615-619). γιὰ τὸν πατριάρχη 
γεννάδιο βλ. τὴ σημαντικὴ μονογραφία τοῦ θεοΔωρου ν. Ζηση, Γεννάδιος Β́  Σχολάρι-
ος. Βίος - συγγράμματα - διδασκαλία [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 30], θεσσαλονίκη 1980. γιὰ 
τὴν ἐπιστολὴ βλ. σσ. 311-313, ὅπου ὁ συγγραφέας τῆς μονογραφίας ἐπισημαίνει μεταξὺ 
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συνοψίζοντας τὶς κύριες συνιστῶσες τοῦ παραπάνω κειμένου ἐπισημαίνον-
ται τὰ ἑξῆς τρία σημεῖα:

1. Ὁ γεννάδιος στὴν πραγματικότητα κρίνει ὡς συμπροσευχὴ μόνο τὴν 
εὐχαριστιακὴ κοινωνία, θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ μετοχὴ στὰ μυστήρια καὶ 
κυρίως σὲ αὐτὸ τῆς θείας εὐχαριστίας, τὸ ὁποῖο «παριστᾷ ὅλην τὴν θείαν 
οἰκονομίαν», ἂν δὲν προηγηθεῖ ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

2. Ἐξαρτᾶ τὴ συμπροσευχὴ ἀπὸ τὴν προαίρεση. Ἐπειδὴ διαπιστώνει ἀγαθὴ 
προαίρεση στοὺς ἑτεροδόξους προσκυνητὲς τῶν Ἁγίων τόπων καὶ τῆς μονῆς 
σινᾶ, προτρέπει τὸν Μάξιμο νὰ τοὺς ἀποδέχεται στὸν ναὸ καὶ νὰ τοὺς δίνει 
τὸ ἀντίδωρο καὶ τὴν «παναγία». οἱ ἔχοντες εὐλάβεια ἑτερόδοξοι δὲν εἶναι 
οὔτε «κύνες» οὔτε «χοῖροι», ὅπως οἱ «πατοῦντες» τὰ ἅγια, δηλαδὴ οἱ ἀλλό-
πιστοι ποὺ «προσποιοῦνται» τὸν χριστιανισμό.  Ὅσοι ζητοῦν μὲ σεβασμὸ τὸν 
ἁγιασμὸ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ἐμπίπτουν σὲ ἄλλη κατηγορία. Ὁ γεννάδιος 
διαστέλλει τὶς νομοθεσίες καὶ δὲν ἀποδίδει συλλήβδην ἀκραίους, ἔστω καὶ 
βιβλικούς, χαρακτηρισμούς, ὅπως στὸ παράθεμα τοῦ  Ἐφραὶμ σύρου. τὴν ἴδια 
στάση ἐπιλέγει ἀργότερα καὶ ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων, ὁ γνωστὸς γιὰ τοὺς 
μεγάλους ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως καταγράφεται σὲ ἐπιστολή του 
πρὸς τὸν Μιχαὴλ Βελιγραδίου (1706): « Ἔτι οἱ Ἀρμένιοι, ἂν ἔρχωνται μέσα 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν μας νὰ ἀκούουν λειτουργίαν, μὴ τοὺς διώχνετε, ὅτι εἶναι 
ἐναντίον τῶν ἁγίων κανόνων, ἕως ὅπου εἶναι Ἀρμένιοι νὰ μὴ μεταλαμβάνουν 
τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἀμὴ ἀντίδωρον νὰ παίρνουν μὴ τοὺς ἐμποδίζετε. 
καὶ λοιπὸν ἡ ἀρχιερωσύνη σου εἰς ταῦτα θέλει φροντίσει καὶ ἂν λέγουν τινὲς 
ἀγράμματοι καὶ δεισιδαίμονες τίποτε ἀλλοιώτικα, μὴ τοὺς ἀκούῃς»17.

3. Ἡ πράξη τὴν ὁποία ὁ σχολάριος συνιστᾶ στοὺς σιναΐτες ἦταν αὐτὴ ποὺ 
ὁ ἴδιος γνώρισε στὴν κωνσταντινούπολη, ὡς πράξη ποὺ ἀκολουθοῦσε τὸ 
οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο. «Διὸ καὶ οἱ ἁγιώτατοι πατριάρχαι, ὅτε ἐλειτούρ-

ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς (σ. 312): « Ὁ γεννάδιος ἀπαντᾷ καταλλήλως καὶ μάλιστα μετὰ πολλῆς 
μεγαθυμίας. τοὺς Ἀρμενίους καὶ λατίνους, δὲν τοὺς καλεῖ αἱρετικούς, ἀλλὰ ἐσχισμέ-
νους, κεχωρισμένους, ἑτεροδόξους, καὶ συνιστᾷ νὰ δίδεται εἰς αὐτοὺς εὐλογία (σημ.: 
ἐννοεῖ τὴν «παναγία») καὶ ἀντίδωρον, νὰ μὴ δίδεται μόνον κοινωνία, καὶ νὰ γίνωνται 
οὗτοι δεκτοὶ μετὰ ἁπλῆν ὁμολογίαν, χωρὶς ἀναβαπτισμὸν ἢ χρῖσιν».

17. καλλινικου Δελικανη, Πατριαρχικῶν ἐγγράφων τόμος τρίτος ..., ἐν κωνσταντινουπό-
λει 1905 (ἀνατ. Ἀθήνα 1999), σ. 684.
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γουν ἑορτασίμως, ἐρχομένους καὶ Ἀρμενίους καὶ λατίνους καὶ ἱσταμένους 
μετὰ πάσης εὐλαβείας εἰς τὴν λειτουργίαν, οὐκ ἐδίωκον, ἀλλὰ καὶ ἀπερχομέ-
νους μετὰ τῶν ὀρθοδόξων καὶ προσκυνοῦντας καὶ ἀσπαζομένους τὴν πατρι-
αρχικὴν χεῖρα καὶ εὐλόγουν καὶ ἐδίδουν αὐτοῖς τὸ ἀντίδωρον ...». οἱ πηγὲς 
δίνουν ἐπαρκεῖς πληροφορίες ὅτι τὴν ἴδια πράξη υἱοθετοῦσαν καὶ ἄλλοι ἀρχι-
ερεῖς τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου. π.χ. ὁ ἅγιος Μάρκος  Ἐφέσου ὁ εὐγενικός, 
ὁ μέγας ἀγωνιστὴς γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας, κατὰ τὴ 
διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) πα-
ρευρίσκετο στὶς κοινὲς προσευχὲς τῶν διαλεγομένων πλευρῶν (Ὀρθοδόξων 
καὶ λατίνων).

Μὲ βάση τὰ παραπάνω παραθέματα, συνάγεται ὅτι ὁ πατερικὸς λόγος ἔχει 
εὐρύτητα, εἶναι διακριτικός, διαπνέεται ἀπὸ τὸν σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἐκκλη-
σιαστικοὺς θεσμοὺς καὶ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. 
οἱ πατέρες ἑρμηνεύουν αὐθεντικὰ τὴν κανονικὴ νομοθεσία τῆς  Ἐκκλησίας 
μας, χωρὶς αὐτοπροβολὴ καὶ χωρὶς νὰ ἐπιδεικνύουν αἰσθήματα μισαλλοδοξί-
ας. Ὑπεράνω ὅλων τοποθετοῦν τὸν εὐαγγελισμὸ τοῦ κόσμου, δεόμενοι ἀδι-
αλείπτως, ἡ λεπτὴ αὔρα τοῦ παναγίου πνεύματος νὰ ἀνοίξει τοὺς νοητοὺς 
ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας τῶν κειμένων «ἐν τῇ σκιᾷ» τῆς κακοδοξίας, καθὼς 
ἀνοίχθηκαν οἱ σωματικοὶ τοῦ τυφλοῦ διὰ τοῦ ὕδατος τῆς κολυμβήθρας τοῦ 
σιλωὰμ (Ἰω. 9, 7, 11).

στὶς μέρες μας, δυστυχῶς, οὐκ ὀλίγες φορὲς γίνεται μονομερὴς ἀνάγνωση 
τῶν πηγῶν, γιατὶ στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει ἀπροθυμία μαθητείας στὴν 
πατερικὴ διδασκαλία ... σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση εἶναι ἐπίκαιρος καὶ πάλιν ὁ 
λόγος τοῦ Δοσιθέου Ἱεροσολύμων: «... καὶ ἂν λέγουν τινὲς ἀγράμματοι καὶ 
δεισιδαίμονες τίποτε ἀλλοιώτικα, μὴ τοὺς ἀκούῃς». αὐτοί, κατὰ τὸν ὑμνωδό, 
δὲν ἐκτίναξαν τὴν «ἱλὺν ... ὄμματος νόου»18.

18. Ἰαμβικὸς κανόνας τῆς Πεντηκοστῆς, ὠδὴ ά , τροπάριο ά .
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θεόδωρος Ξ. γιάγκου
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2010)

οἱ τρεῖς κα τα στα τι κοὶ χάρ τες (κχ) τῆς  Ἐκ κλη σί ας τῆς κύ πρου: τοῦ 1914 
(1929), τοῦ 19791 καὶ ὁ προ σφά τως κυ ρω θεὶς τοῦ 20102 εἶ ναι κεί με να 

στὰ ὁ ποῖ α ἀ πο τυ πώ νε ται ἡ κα νο νι κὴ πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς κύ πρου, 

  1. γιὰ τὸν κχ τοῦ 1979 βλ. χ. κ. παπασταθη, Περὶ τὴν διοικητικὴν ὀργάνωσιν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου, θεσσαλονίκη 1981. του ιΔιου, τὸ νέο καταστατικὸ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς κύ πρου,  Ὕδωρ ἐκ Πέτρας 3/ε΄-Ϛ΄ (1980) 5-17 (= Νομοκανονικὲς μελέτες, πρότυπες 
θεσσα λι κὲς ἐκδόσεις, τρίκαλα-Ἀθήνα 2009, σσ. 247-256). κ. θ. πολυΖωΐΔη, Ὑπόμνημα 
εἰς τὸν Κα τα στατικὸν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, θεσσαλονίκη 1997. τὸ κείμενο 
τοῦ κχ τοῦ 1914 καὶ τῆς ἀναθεώρησής του τοῦ 1929 βλ. στοῦ Μητροπολίτου κίτρους 
ΒαρναΒα Δ. τΖωρτΖατου, Οἱ βασικοὶ θεσμοὶ διοικήσεως τῆς αὐτοκεφάλου  Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, μετὰ ἱστορικῆς ἀνασκοπήσεως, ἐν Ἀθήναις, 1974, σσ. 35-61 καὶ 75-118 ἀντί-
στοιχα.  Ἐπίσης βλ. Μ. Φρ. κλεανθουσ, Ἀρχιεπισκοπικὲς ἐκλογὲς στὴν Κύπρο. Μία ἱστο-
ρικὴ ἀναδρομὴ στὸν 20ὸ αἰ ῶνα, λευκωσία 2005, ὅπου φωτοαναστ. ἔκδοση τῶν κχ τοῦ 
1914, σσ. 99-134, τῆς ἀνα θεώ  ρησης τοῦ 1929, σσ. 139-197 καὶ τοῦ 1979, σσ. 203-310. τὸ 
κείμενο τοῦ κχ τοῦ 1979 βλ. Ἀπόστολος Βαρνάβας 40 (1979). γ. α. πουλη, Νομοθετικὰ 
Κείμενα  Ἐκκλησιαστικοῦ Δι καίου. Σχόλια-Βιβλιογραφία, 5η ἔκδοση, ἐκδ. σάκκουλα, Ἀθή-
να-θεσσαλονίκη 2002, σσ. 417-552.

  2. Ὁ κχ τοῦ 2010 συντάχθηκε σὲ λόγια γλῶσσα (βλ. τὸ κείμενο: Καταστατικὸς Χάρτης 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, λευκωσία 2010) καὶ στὴ δημοτικὴ (ὑπὸ ἔκδο-
ση), ποὺ θὰ εἶναι τὸ ἐπίσημο κείμενο. Ἡ συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κχ συγκροτήθηκε 
ἀπὸ τούς: Μητροπολίτη Μόρφου κ. νεόφυτο (πρόεδρο), Μητροπολίτη κωνσταντίας-
Ἀμμοχώ στου Βασίλειο, Ἀλ. Μαρκίδη, πρώην γενικὸ εἰσαγγελέα τῆς κύπρου, γ. πουλῆ, 
καθη γη τῆ Δημοκριτείου πανεπιστημίου θράκης, κ. πιτσάκη, καθηγητῆ Δημοκριτείου 
πα νε πιστημίου θράκης, θ. γιάγκου, καθηγητῆ τοῦ α.π.θ., καὶ τὸν λέκτορα π. χρυσό-
στο μο νάσση, ὁ ὁποῖος ἐκτελοῦσε χρέη γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς. γιὰ τὸ νέο κχ βλ. 
Μη τροπολίτη κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Βασιλειου, Ὁ νέος καταστατικὸς χάρτης τῆς 
Ἐκ κλησίας κύπρου (2010), Κιβωτὸς φιλίας. Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν καθηγητὴ Θεόδωρο Ἰ. 
Παναγόπουλο, ἐκδ. σάκκουλα, Ἀθήνα-θεσσαλονίκη 2011, σσ. 1115-1132. 
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πρω τί στως ὡς συ νέ χεια τῆς πα ρα δό σε ως τῆς κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας. πα ράλ-
λη λα τὰ κα τα στα τι κά της κεί με να δέ χθη καν τὴν ἐ πιρ ρο ὴ τῆς κα τα στα τι κῆς 
νο μο θε σί ας ἄλ λων Ἐκ κλη σι ῶν καὶ ὑ πέ στη σαν τὶς συ νέ πει ες συγ κυ ρια κῶν 
πα ρα γόν των, ἀ νά με σα στοὺς ὁ ποί ους συγ κα τα λέ γον ται ἰ δί ως οἱ δι ε νέ ξεις μὲ 
ἀ φορ μὴ ἀρ χι ε πι σκο πι κὲς ἐ κλο γές3.

Ἡ δι ερ γα σί α γιὰ τὴ σύν τα ξη τοῦ κχ τοῦ 1914 ὑ πῆρ ξε μα κρο χρό νια, κα θό-
σον αὐ τὴ «προ χω ροῦ σε ὀ πι σθο δρο μι κῶς», ὅ πως μὲ ἐ πι κρι τι κὸ τρό πο ἀ να φέ-
ρε ται στὶς πη γές4. συγ κε κρι μέ να οἱ συ ζη τή σεις στὴν πραγ μα τι κό τη τα ἄρ χι σαν 
ἀ μέ σως με τὰ τὴν ἔ λευ ση τῶν Ἄγ γλων στὸ νη σὶ (1878), στὶς ἀρ χὲς τῆς δε κα-
ε τί ας τοῦ 1880, γιὰ νὰ ὁ λο κλη ρω θοῦν, ἐν μέ σῳ πολ λῶν καὶ ἐ νί ο τε ἐν τό νων 
δι α φω νι ῶν, τὸ 1914. Με τὰ τὴν ἐ κλο γὴ τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Μα κα ρί ου τοῦ γ΄ 
(1950), τέ θη κε τὸ 1951 τὸ θέ μα τῆς ἀ να θε ω ρή σε ως τοῦ κχ τοῦ 1914 καὶ πρὸς 
τοῦ το συ στή θη καν ἀλ λε πάλ λη λα ἐ πι τρο πές, γιὰ νὰ ὁ λο κλη ρώ σουν τὸ ἔρ γο 
τους, ποὺ δι α κο πτό ταν συ χνὰ ἀ πὸ τὶς γνω στὲς ἐ θνι κὲς πε ρι πέ τει ες, εἴ κο σι 
ὀ κτὼ χρό νια με τά, τὸ 19795.

στὴν πο ρεί α πρὸς τὴ σύν τα ξη τοῦ χάρ τη τοῦ 1914 προ έ κυ ψαν προ δρο-
μι κὰ ἑ πτὰ νο μο θε τι κὰ κεί με να, ἀ πὸ τὰ ὁ ποῖ α ἄλ λα υἱ ο θε τή θη καν καὶ ἄλ λα 
πα ρέ μει ναν προ τά σεις de lege ferenda. τὰ κεί με να αὐ τὰ εἶ ναι τὰ ἑ ξῆς: 1. τὸ 
«σχέ διον κα νο νι σμοῦ ἀ φο ρῶν τος εἰς τὴν ἐ σω τε ρι κὴν δι οί κη σιν τῆς Ἑλ λη νι-
κῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας τῆς κύ πρου» (1885), 2. τὸ «νο μο σχέ διον κα νο νί-
ζον τὴν δι α χεί ρι σιν τῆς Ὀρ θο δό ξου ἐκ κλη σι α στι κῆς ἐν κύ πρῳ οὐ σί ας» (1890), 
3. ἡ «γνώ μη πε ρὶ σχέ σε ων Ἐκ κλη σί ας πρὸς τὴν πο λι τεί αν» (1891), 4. ὁ «Ὀρ-
γα νι κὸς κα νο νι σμὸς δι έ πων τὰ τοῦ Ἀρ χι ε πι σκο πι κοῦ θρό νου μέ χρι τῆς ἀ να-
δεί ξε ως Ἀρ χι ε πι σκό που» (1900), 5. «Ὁ πε ρὶ δι α χει ρί σε ως τῆς πε ρι ου σί ας τῆς 

  3. Βλ. ἐνδεικτικά: Μ. Φρ. κλεανθουσ, ὅπ.π., σ. 31 ἑξ. ν. χριστοΔουλου, Τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ 
ζή τημα τῆς Κύπρου κατὰ τὰ ἔτη 1900-1910, κέντρο Μελετῶν  Ἱερᾶς Μονῆς κύκκου, λευ-
κωσία 1999, ὅπου καὶ πλήρης σχετικὴ βιβλιογραφία (σσ. 138-143). Ἀρχιμανδρίτου παύ-
λου ΒενεΔικτου eγγλεΖακη, Εἴκοσι μελέται διὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου (4ος ἕως 20ὸς 
αἰών), Ἵδρυμα Ἀ. γ. λεβέντη, Μορφωτικὸ  Ἵδρυμα Ἐθνικῆς τραπέζης, Ἀθῆναι 1996, σ. 582 
ἑξ. χρ. οικονοΜου, Διάλογος εὐθύνης γιὰ τὶς ἀρχιεπισκοπικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἐκ κλησίας τῆς 
Κύ πρου, θεσσαλονίκη 2003.

  4. Ἐφημερίδα Πατρὶς 10/23.6.1911, ἀριθμ. φύλλου 137. εἰδικότερα βλ. ε. σεργιου, Ἡ κα τα-
στατικὴ νομοθεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μέχρι καὶ τὴν ψήφιση τοῦ Καταστατι κοῦ 
Χάρ τη τοῦ 1979, κέντρο Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς κύκκου, λευκωσία 2007, σ. 61 ἑξ.

  5. ε. σεργιου, ὅπ.π., σσ. 83-98.
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αὐ το κε φά λου Ἑλ λη νι κῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας τῆς κύ πρου νό μος» (1904), 
6. τὸ «νο μο σχέ διον» τοῦ Ἰ ω άν νη κυ ρι α κί δη γιὰ τὴν ἐ κλο γὴ τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό-
που (1907) καὶ 7. ὁ «πο λι τι κὸς νό μος πε ρὶ ἐ κλο γῆς Ἀρ χι ε πι σκό που» (1908)6. 
Με τὰ τὴν ψή φι ση τοῦ χάρ τη τοῦ 1914 δι α πι στώ θη καν ἀ κού σια κε νὰ καὶ γι’ 
αὐ τὸ γιὰ τὴν κά λυ ψή τους συν τά χθη καν νέ α κεί με να: τὸ 1917 δύ ο «εἰ δι κοὶ 
κα νο νι σμοί», ὁ ἕ νας πε ρὶ τῶν «θρο νι κῶν Ἐ πι τρο πῶν» καὶ ὁ ἄλ λος πε ρὶ τῶν 
«Ἐ νο ρια κῶν δι α χει ρί σε ων», καὶ δύ ο νο μο θε τή μα τα μὲ τίτ λο «Δι α τά ξεις»: 1. 
«πε ρὶ τῶν χω ρε πι σκό πων» καὶ 2. «πε ρὶ τῆς Δι κο νο μί ας τῶν ἐκ κλη σι α στι κῶν 
Δι κα στη ρί ων», ἐ νῶ τὸ 1918 δύ ο «εἰ δι κοὶ κα νο νι σμοί»: 1. «πε ρὶ τοῦ ἐ πι βο η θη-
τι κοῦ τα μεί ου» καὶ 2. «πε ρὶ ἐ φη με ρί ων καὶ λοι πῶν ὑ πη ρε τῶν τοῦ να οῦ»7, γιὰ 
νὰ βελ τι ω θεῖ τε λι κὰ ὁ χάρ της μὲ τὴν ἀ να θε ώ ρη ση τοῦ 1929, τὸ κεί με νο τοῦ 
ὁ ποί ου ὅ μως οὐ δέ πο τε τέ θη κε σὲ ἰ σχύν, κα θὼς ἀ νέ με νε τὴν κύ ρω σή του ἀ πὸ 
τὸ κρά τος, ἡ ὁ ποί α ὅ μως δὲν τε λε σφό ρη σε8.

κεν τρι κὸ πρό σω πο στὶς ζυ μώ σεις γιὰ τὴ σύν τα ξη τοῦ χάρ τη τοῦ 1914 
ἦ ταν ὁ τό τε μη τρο πο λί της κι τί ου Με λέ τιος Με τα ξά κης (1910-1918)9, ὁ ὁ ποῖ-
ος ἐρ γά σθη κε μὲ ζῆ λο, προ βάλ λον τας μὲ ἐ πι μο νὴ τε κμη ρι ω μέ νες κα νο νι κὲς 
θέ σεις10, χω ρὶς ὅ μως πάν το τε νὰ ξε περ νᾶ τὶς προ σω πι κές του φι λο δο ξί ες, οἱ 

  6. Ὅπ.π., σσ. 135-193.
  7. Ὅπ.π., σσ. 194-244.
  8. Ὅπ.π., σ. 84. γιὰ τὴν κύρωση ἀπὸ τὴν πολιτεία τῶν καταστατικῶν νόμων τῆς Ἐκ κλη σίας 

ἐκφραζόταν θετικὰ καὶ ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, βλ. τὴν Ἔκθεσή του «πρὸς τὰ ἀ γα πητὰ 
καὶ ἔντιμα μέλη τῆς συντακτικῆς τοῦ καταστατικοῦ νόμου τῆς Ἐκκλησίας Ἐ πιτροπῆς», 
Ἐκκλησιαστικὸς Κήρυξ 1 (1911) 11.

  9. γιὰ τὸν Μελέτιο Μεταξάκη βλ. κ. πατελου, Μελέτιος Β́  ὁ Μεταξάκης, Ἀλεξάνδρεια 
1966. Μεθοδίου (Φούγια) μητροπολίτου Ἀξώμης, Ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ πατριάρχου 
Μελε τίου, Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 53 (1971) 391-499. θεοχ. προΒατακη, Ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πα τρι άρ χης Μελέτιος Μεταξάκης, Ἀθήνα 1988. a. tyLLyrides, meletios metaxakis 
1871-1935, Ἐκ κλησία καὶ Θεολογία 4 (1983) 655-929. του ιΔιου, meletios metaxakis and 
english diplo macy,  Ἐκκλησία καὶ Θεολογία 5 (1984) 551-832. του ιΔιου, documents 
inedits des archives du mi nistère français des affaires entrangères sur meletios metaxakis, 
Ἐκκλησία καὶ Θεολο γία 6 (1985) 627-710. Μητρ. Ἀρκαλοχωρίου ανΔρεα νανακη, Ἡ 
χηρεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μελετίου Μεταξάκη 1918-1922, θεσ-
σαλονίκη 1991. του ιΔιου,  Ἐκ κλησία ἐθναρχοῦσα καὶ ἐθνική, θεσσαλονίκη 22007, σ. 142 
ἑξ.

10. Βλ. χαρακτηριστικὰ τὴν  Ἔκθεσή του «πρὸς τὰ ἀγαπητὰ καὶ ἔντιμα μέλη τῆς συντα-
κτικῆς τοῦ καταστατικοῦ νόμου τῆς Ἐκκλησίας Ἐπιτροπῆς», ὅπ.π., σσ. 10-18. του ιΔιου, 
Ἀπόσπασμα ἱστορικοῦ ἐγγράφου περὶ τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κύπρου, 
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ὁ ποῖ ες μά λι στα ἄ φη σαν κά ποι α στίγ μα τα ποὺ δι α τη ροῦν ται μέ χρι σή με ρα 
στὴν πε ριρ ρέ ου σα κα νο νι κὴ σκέ ψη τῶν κυ πρί ων. θὰ πρέ πει νὰ ἐ πι ση μαν θεῖ 
ὅ τι ὁ Με τα ξά κης ἔ λα βε ὑ πό ψη ἀ νά με σα σὲ ἄλ λες κα νο νι κὲς πη γὲς καὶ τὸν 
κχ τῆς  Ἐκ κλη σί ας τῆς κρή της τοῦ 190011, κα θό σον ἄρ θρα αὐ τοῦ ὁ μοιά ζουν 
νο μο τε χνι κὰ μὲ ἀν τί στοι χα τοῦ κχ τοῦ 191412. αὐ τὴ ἡ ἐ πι λο γὴ τοῦ Με τα ξά-
κη, ἀ κό μη καὶ ἂν ἦ ταν σὲ γνώ ση τῆς νο μο τε χνι κῆς Ἐ πι τρο πῆς τοῦ κχ τοῦ 
1914 καὶ τῶν με λῶν τῆς Ἱ. συ νό δου, δὲν θὰ προ κα λοῦ σε ἀ θυ μί α, κα θό σον ἡ 
κυ πρια κὴ  Ἐκ κλη σί α ἤ δη ἀ πὸ τὰ μέ σα τοῦ 19ου αἰ ῶ να στα δια κὰ ἔ στρε φε τὴν 
προ σο χή της ἀ πὸ τὸ κέν τρο τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, τὴν κων σταν τι νού πο λη, νο τι ό -
ε ρα πρὸς τὸ ἐ λεύ θε ρο Ἑλ λη νι κὸ κρά τος, ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο ἀ να ζη τοῦ σε στη ρίγ μα-
τα: θε ο λο γι κά, ποι μαν τι κὰ καὶ κα νο νι κά. εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κὸ ὅ τι καὶ στὸν 
κχ τοῦ 1979 τὸ κε φά λαι ο πε ρὶ τῶν να ῶν (ἄρ θρα 80 καὶ ἑ ξῆς) πε ρι λαμ βά νει 
ὅ μοι ες ρυθ μί σεις μὲ τὸν κα νο νι σμὸ 2/1969 «πε ρὶ ἱ ε ρῶν να ῶν, ἐ νο ρι ῶν καὶ 
ἐ φη με ρί ων» τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος.

τὸ θέ μα τῆς ἐ ξαρ τή σε ως γε νι κό τε ρα τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς νο μο θε σί ας τῆς 
κύ πρου ἀ πὸ τὴν κα τα στα τι κὴ ἄλ λων Ἐκ κλη σι ῶν, κυ ρί ως τῆς Ἑλ λά δος, εἶ ναι 
ση μαν τι κό, ἀλ λ’ ὅ μως δὲν εἶ ναι τοῦ πα ρόν τος, κα θό σον στό χευ ση ἐ δῶ εἶ ναι 
νὰ πα ρου σια σθοῦν τὸ ἐκ κλη σι ο λο γι κὸ ὑ πό βα θρο τοῦ νέ ου χάρ τη κα θὼς καὶ 
τὸ πνεῦ μα ποὺ ἐ πι κρά τη σε γιὰ τὶς προ βλέ ψεις του ὅ σον ἀ φο ρᾶ θε με λι ώ δη κα-
νο νι κὰ ζη τή μα τα.  Ἔ τσι θὰ ἀ να φερ θοῦ με εἰ δι κό τε ρα στὰ ἑ ξῆς θέ μα τα: σὲ αὐ τὸ 
ποὺ τὸ ὀ νο μά ζου με ἐκ κλη σι α στι κὴ «ἰ θα γέ νεια», στὴ συγ κρό τη ση καὶ τὴ σύγ-
κλη ση τῆς  Ἱ ε ρᾶς συ νό δου, στὸ ἔκ κλη το, στοὺς ἐ παρ χι ού χους ἀρ χι ε ρεῖς καὶ 
στὸ πάν το τε φλέ γον γιὰ τὴ σύγ χρο νη  Ἐκ κλη σι α στι κὴ  Ἱ στο ρί α τῆς κύ πρου 
θέ μα τῆς ἐ κλο γῆς τῶν ἀρ χι ε ρέ ων, ἰ δι αί τε ρα τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που.

1. Ἐκ κλη σι α στι κὴ «ἰ θα γέ νεια». Ὁ κα τα στα τι κὸς χάρ της τοῦ 1979 στὴν 
πρό σφα τη θε ο λο γι κὴ καὶ τὴν κα νο νι κὴ βι βλι ο γρα φί α ἔ χει ἐ παι νε θεῖ γιὰ τὸ σύ-
στη μα ἐ κλο γῆς τῶν ἀρ χι ε ρέ ων ἀ πὸ τὸν λα ό, κα θὼς θε ω ρή θη κε ὅ τι ἀ πο τύ πω-

Ἐκκλησιαστικὸς Κήρυξ 6 (1916) 418-422. ανωνύμου, τὸ σύστημα τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀρχιε-
ρέων ἐν κύπρῳ, Ἐκκλησιαστικὸς Κήρυξ 6 (1916) 411-417.

11. Βλ. σπ. τρωιανου, κ. παπαγεωργιου, Θρησκευτικὴ νομοθεσία. Εἰδικὴ νομοθεσία-βιβλιο-
γρα φία-νομολογία, Ἀθήνα 2009, σσ. 1350-1406.

12. εἰδικὴ μελέτη συντάσσεται ἀπὸ τὸν ε. σεργίου, ὁ ὁποῖος θὰ ἐξετάσει γενικότερα καὶ τὶς 
ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν καταστατικὴ νομοθεσία τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος.
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νε τὴν ἀρ χαί α ἐκ κλη σι α στι κὴ πρά ξη, σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὰ κα τα στα τι κὰ κεί με να 
ἄλ λων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν, τὰ ὁ ποῖ α σχε δὸν στὸ σύ νο λό τους προ βλέ-
πουν ὅ τι ἡ ἐ κλο γὴ τῶν ἀρ χι ε ρέ ων ἐμ πί πτει στὴν ἀ πο κλει στι κὴ ἁρ μο δι ό τη τα 
τῆς  Ἱ. συ νό δου. σὲ αὐ τὲς τὶς πε ρι πτώ σεις ὁ λα ὸς πα ρα μέ νει ἁ πλὸς θε α τὴς τῶν 
δι ερ γα σι ῶν τῆς ἐ κλο γῆς τῶν ποι μέ νων του καὶ ὄ χι σπά νια πα θη τι κὸς δέ κτης, 
ἀ κό μα καὶ δυ σά ρε στων κα τα στά σε ων, ποὺ ἐ νί ο τε βλέ πουν τὸ φῶς τῆς δη μο-
σι ό τη τος, χω ρὶς αὐ τὸς νὰ μπο ρεῖ νὰ πα ρεμ βαί νει. πα ράλ λη λα ὁ ἴ διος χάρ της 
ἔ χει ἐ πι κρι θεῖ γιὰ δι α τά ξεις οἱ ὁ ποῖ ες ἀν τι βαί νουν πρὸς θε με λι ώ δεις ἐκ κλη σι ο-
λο γι κὲς ἀρ χές, μὲ πιὸ χα ρα κτη ρι στι κὴ τὴν πε ρί πτω ση τοῦ ἄρ θρου 2 ποὺ ὅ ρι ζε 
ὅ τι: «Μέ λη τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας τῆς κύ πρου εἶ ναι πάν τες οἱ ἐν κύ πρῳ 
μο νί μως δι α μέ νον τες Ὀρ θό δο ξοι χρι στια νοὶ καὶ ὅ σοι, ἕλ κον τες τὴν κα τα γω-
γὴν ἐκ κύ πρου καὶ εἰς τὴν Ὀρ θό δο ξον αὐ τῆς Ἐκ κλη σί αν ἐν τα χθέν τες διὰ τοῦ 
βα πτί σμα τος, πα ροι κοῦ σι νῦν ἐν γῇ ἀλ λο τρί ᾳ»13. τὸ συγ κε κρι μέ νο ἄρ θρο ἐ πέ-
τρε πε κα τα στα τι κὰ νὰ θε ω ροῦν ται μέ λη τῆς  Ἐκ κλη σί ας κύ πρου ὄ χι μό νον οἱ 
Ὀρ θό δο ξοι ποὺ δι α μέ νουν στὸ νη σί, ἀλ λὰ καὶ οἱ κύ πριοι ποὺ «πο λι το γρα φή-
θη καν» μὲ τὸ βά πτι σμα στὴν κυ πρια κὴ  Ἐκ κλη σί α καὶ στὴ συ νέ χεια με τοί κη-
σαν σὲ ἄλ λες χῶ ρες, ὀρ θό δο ξες καὶ μή. εἶ ναι προ φα νὲς ὅ τι ὁ συν τά κτης τοῦ 
συγ κε κρι μέ νου ἄρ θρου μὲ ἀ φε τη ρί α τὸν ἐ θνο φυ λε τι σμό, δὲν ἔ λα βε ὑ πό ψη ὅ τι 
ἡ κα νο νι κὴ βά ση δι α κρί σε ως τῆς δι και ο δο σί ας τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν κα-
θο ρί ζε ται ἀ πο κλει στι κὰ ἀ πὸ τὰ γε ω γρα φι κὰ ὅ ρια14. πα ράλ λη λα, ἐ πει δὴ ἀ κρι-
βῶς δὲν ἐ ρεί δε ται στὶς κα νο νι κὲς ἀρ χὲς ποὺ ἐ τέ θη σαν καὶ ἀ πὸ οἰ κου με νι κὲς 
συ νό δους, ἀ φή νει πε ρι θώ ρια γιὰ μί α τρό πον τι νὰ παγ κό σμια ἐ ξα κτί νω ση τῆς 

13. κριτικὴ γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο βλ. στοῦ γρηγοριου παπαθωΜα,  Ἡ ἀντιθετικὴ σχέ-
ση τῆς κατὰ τόπον  Ἐκκλησίας καὶ τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς «Διασπορᾶς» (Ἡ ἐκκλησιολογικὴ 
ἑνότητα ἔναντι τῆς «συν-εδαφικότητας» καὶ τῆς «πολυ-δικαιοδοσίας»), Σύναξη, τεῦχ. 90 
(2004) 28-44 [καὶ γαλλικὴ μετάφραση τοῦ ἰδίου ἄρθρου στὸ Contacts, τ. 57, τεῦχ. 210 
(2005) 96-132]. πρβλ. παντελεηΜονοσ ροΔοπουλου, Τὸ ρωσσικὸν κανονικὸν ἔδαφος 
– Τὸ ἐσθονικὸν ζήτημα, Μελέται Β́ . νομοκανονικὰ- Ἱστορικοκανονικὰ κ.ἄλ. [Ἀνάλεκτα 
Βλατάδων 66], θεσσαλονίκη 2008, σσ. 227-242, καὶ ἀγγλικὴ μετάφραση τοῦ ἰδίου ἄρ-
θρου, ὅπ.π., σσ. 243-257.

14. γιὰ τὴν κανονικὴ βάση διακρίσεως τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν βλ. 
παντελεηΜονοσ ροΔοπουλου, Ἡ γεωγραφικὴ δικαιοδοσία κατὰ τὸ Ὀρθόδοξον κα-
νονικὸν Δίκαιον - το φαινόμενον τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ κατὰ τοὺς προσφάτους χρό νους, 
Μελέται Β́ , ὅπ.π., σ. 2008, 63-80, καὶ ἀγγλικὴ μετάφραση τοῦ ἰδίου ἄρθρου, ὅπ.π., σσ. 
47-62.
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κυ πρια κῆς  Ἐκ κλη σί ας, κα θό σον ὅ που εὑ ρί σκον ται κύ πριοι θὰ πρέ πει νὰ θε ω-
ροῦν ται μέ λη της καὶ ἑ πο μέ νως μὲ τὸ πρό σχη μα τῆς δι α ποί μαν σής τους αὐ τὴ 
νὰ πα ρεμ βαί νει στὴ δι και ο δο σί α ἄλ λων Ἐκ κλη σι ῶν. τὸ πνεῦ μα τοῦ συγ κε-
κρι μέ νου ἄρ θρου συμ βα δί ζει καὶ ἀ πο τυ πώ νει τὴν ἐκ κλη σι ο λο γι κὴ καὶ κα νο-
νι κὴ πα θο γέ νεια ποὺ βα ρύ νει τὴ σύγ χρο νη Ὀρ θό δο ξη  Ἐκ κλη σί α γε νι κό τε ρα 
καὶ ποὺ καλ λι ερ γεῖ ται εἴ τε μὲ κα τα στα τι κὰ κεί με να εἴ τε μὲ πλῆ θος ἐ νερ γει ῶν 
καὶ ἀ πο φά σε ων τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν, εἰς τρό πον ὥ στε νὰ δυ να μι τί ζε ται ἡ 
ἑ νό τη τά της. εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κὴ ἡ πρό βλε ψη τοῦ κχ τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
ρω σί ας ποὺ ὁ ρί ζει ὅ τι ἡ δι και ο δο σί α της ἐ κτεί νε ται «σὲ πρό σω πα Ὀρ θο δό ξου 
δόγ μα τος ποὺ δια βιοῦν στὸ κα νο νι κὸ ἔ δα φος τῆς ρω σι κῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ-
κλη σί ας στὴ ρω σί α ... καὶ στοὺς Ὀρ θο δό ξους χρι στια νοὺς ποὺ δια βιοῦν σὲ 
ἄλ λες χῶ ρες καὶ ὑ πά γον ται ἑ κού σια σ’ αὐ τὴν τὴ δι και ο δο σί α» (ἄρ θρο 1 § 3, 
κχερ 1988 καὶ 2000)15. πα ρό μοι ο ἄρ θρο ὑ πάρ χει καὶ στὸν νέ ο κχ τῆς Ἐκ κλη-
σί ας τῆς ρου μα νί ας. «Ἡ Ὀρ θό δο ξος ρου μα νι κὴ  Ἐκ κλη σί α συγ κρο τεῖ ται ἀ πὸ 
τὴν κοι νό τη τα τῶν Ὀρ θο δό ξων χρι στια νῶν, κλη ρι κῶν, μο να χῶν καὶ λα ϊ κῶν, 
δι αρ θρου μέ νων σύμ φω να μὲ τὴν κα νο νι κὴ τά ξη σὲ ἐ νο ρί ες καὶ μο να στή ρια 
στὶς ἐ παρ χί ες τοῦ πα τρι αρ χεί ου τῆς ρου μα νί ας ἐν τὸς καὶ ἐ κτὸς τῶν συ νό ρων 
τῆς Ρου μα νί ας ...» (ἄρ θρο 1, βλ. καὶ ἄρ θρα 5 § 1, 6 § 2, 8 § 1, 2, πρβλ. 132, § 1, 
2, 3)16. εἶ ναι ἐ πί σης ἐν τε λῶς πρό σφα τη ἡ ἀ πό φα ση τῆς  Ἱ. συ νό δου τοῦ πα τρι-
αρ χεί ου Ἱ ε ρο σο λύ μων νὰ δι α κό ψει τὸ μνη μό συ νο τοῦ πα τριά ρ χη ρου μα νί ας, 
ἐ πει δὴ ἡ  Ἐκ κλη σί α τῆς ρου μα νί ας, ὑ πο κεί με νη στὸ ἴ διο πνεῦ μα μὲ αὐ τὸ ποὺ 
μνη μο νεύ σα με, ἵ δρυ σε μο νὴ στὴν Ἱ ε ρι χώ, χω ρὶς τὴν ἄ δεια τῆς πα τρι αρ χι κῆς 
συ νό δου τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων, ποὺ ἔ χει τὴν κα νο νι κὴ ἁρ μο δι ό τη τα στὴν πε ρι-

15. Μετάφραση τοῦ καταστατικοῦ χάρτη τῆς ρωσσικῆς Ἐκκλησίας τοῦ 1988 στὰ ἑλλη-
νικὰ βλ. παντελεηΜονοσ ροΔοπουλου, Ὁ Καταστατικὸς Χάρτης περὶ τῆς διοικήσε-
ως τῆς Ρωσ σι κῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (8 Ἰουνίου 1988), θεσσαλονίκη 1990 (= Μελέται 
Β΄, ὅπ.π., σσ. 187-225). γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο βλ. σ. 29. Μετάφραση τοῦ κ.χ.ρ.ε. 
τοῦ 2000 στὰ ἑλ λη νικὰ βλ. κ. κυριαΖοπουλου, Πηγὲς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς 
Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ κλησίας, τ. Ά , 1. Τὸ ἰσχύον ἐσωτερικὸ Καταστατικὸ τῆς Ρωσικῆς 
Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας (2000). 2. Συλλογὴ συνοδικῶν διατάξεων καὶ διαταγμάτων τῆς το-
πικῆς κλη ρι κολαϊκῆς συν όδου τῆς Μόσχας (1917-1918), θεσσαλονίκη 2008.

16. γιὰ τὸν νέο καταστατικὸ χάρτη τῆς  Ἐκκλησίας τῆς ρουμανίας βλ. τὴ μεταπτυχιακὴ 
ἐργασία τοῦ διακόνου γεωργιου σιλιΒεστρου,  Ἡ διοικητικὴ ὀργάνωση τοῦ Πατριαρχείου 
τῆς Ρουμανίας βάσει τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου αὐτοῦ, θεσσαλονίκη 2011.
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ο χή, ἀ πο βλέ πον τας στὴν πνευ μα τι κὴ μέ ρι μνα τῶν ρου μά νων προ σκυ νη τῶν 
ποὺ κα τα φθά νουν στὴν Ἁ γί α γῆ. 

Ἡ ἀ φε τη ρί α αὐ τῆς τῆς στά σης εἶ ναι ἡ ἄ πο ψη ὅ τι ἡ μη τέ ρα Ἐκ κλη σί α ἀ πὸ 
τὴν ὁ ποί α προ έρ χον ται οἱ Ὀρ θό δο ξοι ποὺ δια βιοῦν στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ ὀ φεί λει 
νὰ με ρι μνᾶ γιὰ τὴ δι α ποί μαν σή τους, συ στή νον τας γιὰ τὸ λό γο αὐ τὸ ἐ θνι-
κὲς ἐκ κλη σί ες στὴ Δι α σπο ρὰ καὶ ἀ πο στέλ λον τας συ νή θως ὁ μο ε θνεῖς κλη-
ρι κοὺς γιὰ τὶς λει τουρ γι κὲς καὶ ποι μαν τι κὲς ἀ νάγ κες. στὴν πραγ μα τι κό τη τα 
ἔ τσι δι α πράτ τε ται τὸ κα νο νι κὸ ἀ δί κη μα τῆς εἰ σπή δη σης. Ἡ Δ́  προ συ νο δι κὴ 
Δι ά σκε ψη ποὺ συ νῆλ θε στὴ γε νεύ η ἀ πὸ 6-13 Ἰ ου  νί ου τοῦ 2009, στὸ πλαί σιο 
τῆς προ ε τοι μα σί ας γιὰ τὴ σύγ κλη ση τῆς Ἁ γί ας καὶ Με γά λης συ νό δου τῆς 
Ὀρ θο δό ξου  Ἐκ κλη σί ας, ἔ θε σε τὶς βά σεις γιὰ τὴν κα νο νι κὴ (ἢ ὀρ θό τε ρα γιὰ 
τὴν κα νο νι κό τε ρη) ἀν τι με τώ πι ση τοῦ προ βλή μα τος τῆς Δι α σπο ρᾶς, ἀ πο φα-
σί ζον τας τὴ σύ στα ση τῶν Ἐ πι σκο πι κῶν συ νε λεύ σε ων, στὶς ὁ ποῖ ες με τέ χουν 
ὅ λοι οἱ ἀρ χι ε ρεῖς τῶν ἐ θνι κῶν  Ἐκ κλη σι ῶν τῆς Δι α  σπο ρᾶς ὑ πὸ τὴν προ ε δρί α 
τοῦ «πρώ του ἐκ τῶν εἰς τὴν  Ἐκ κλη σί αν τῆς κων σταν τι νου πό λε ως ὑ πα γο μέ-
νων ἀρ χι ε ρέ ων, ἐλ λεί ψει δὲ τού του συμ φώ νως πρὸς τὴν τά ξιν τῶν Δι πτύ χων» 
(κοι νὴ Ἀ πό φα σις 2β́ ). πα ράλ λη λα ἀ πο φά σι σε ὅ τι δὲν νο εῖ ται δι α σπο ρὰ στὶς 
πα ρα δο σια κὲς δι και ο δο σί ες, δηλ. στὰ πα τρι αρ χεῖ α καὶ στὶς αὐ το κέ φα λες καὶ 
αὐ τό νο μες  Ἐκ κλη σί ες.

Ἡ συν τα κτι κὴ ἐ πι τρο πὴ τοῦ χάρ τη τοῦ 2010, γιὰ νὰ μὴν ὑ πάρ χει ἔ στω καὶ 
ὑ πό νοι α ἀ πο δο χῆς τῆς παγ κό σμιας ἐ θνο-εκ κλη σι α στι κῆς δι και ο δο σί ας, σύμ-
φω να μὲ τοὺς ἱ ε ροὺς κα νό νες καὶ στὸ πνεῦ μα τῆς πρό σφα της ἀ πό φα σης τῆς 
Δ́  προ συ νο δι κῆς Δι ά σκε ψης, δι α τύ πω σε τὸ συγ κε κρι μέ νο ἄρ θρο ὡς ἑ ξῆς: «Ἡ 
Ἐκ κλη σί α τῆς κύ πρου συγ κρο τεῖ ται ἐκ πάν των τῶν ἐν τῇ νή σῳ κύ πρῳ δι α βι-
ούν των Ὀρ θο δό ξων χρι στια νῶν» (ἄρ θρο 1, § 2). αὐ τὸ ση μαί νει ὅ τι οἱ κύ πριοι 
ποὺ δια βιοῦν στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ δὲν θε ω ροῦν ται μέ λη της, ἀλ λὰ μέ λη τῶν το πι-
κῶν Ἐκ κλη σι ῶν τῆς νέ ας τους δι α μο νῆς, ἐ νῶ πα ράλ λη λα ση μαί νει ὅ τι ὁ ποι-
οσ δή πο τε Ὀρ θό δο ξος, οἱ ασ δή πο τε ἐ θνι κό τη τος, δια βιοῖ στὴν κύ προ, νό μι μα 
ἢ πα ρά νο μα, εἶ ναι μέ λος της καὶ ἔ χει ὅ λα τὰ δι και ώ μα τα καὶ τὶς ὑ πο χρε ώ σεις 
ποὺ ἀ πορ ρέ ουν ἀ πὸ τοὺς ἱ. κα νό νες καὶ τὸν κα τα στα τι κὸ χάρ τη της. Με τα-
ξὺ αὐ τῶν ἔ χει καὶ τὸ δι καί ω μα ψή φου στὶς ἐ κλο γὲς ἀρ χι ε ρέ ων, ἐ φό σον εἶ ναι 
ἡ λι κί ας ἄ νω τῶν δε κα ο κτὼ ἐ τῶν καὶ δι α μέ νει μο νί μως στὴν κύ προ «ἀ πὸ ἑ νὸς 
του λά χι στον ἔ τους» καὶ εἶ ναι ἐγ γε γραμ μέ νος στὸν ἐ κλο γι κὸ κα τά λο γο ψη φο-
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φό ρων (ἄρ θρο 23, § 1), ὁ ὁ ποῖ ος κα ταρ τί ζε ται μὲ τὴν εὐ θύ νη τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
καὶ μὲ συν δρο μή, ἐ φό σον χρει ά ζε ται, τῆς πο λι τεί ας (ἄρ θρο 23, § 3). εἶ ναι 
δε δο μέ νο ὅ τι ἡ  Ἐκ κλη σί α στοι χοῦ σα στὴ δι δα σκα λί α τῶν Ἀ πο στό λων καὶ 
στὴν κα νο νι κή της πα ρά δο ση, ἔ τσι ὅ πως ἐκ φρά στη κε καὶ κα τὰ τὴ βυ ζαν τι νὴ 
πε ρί ο δο, ἀ νέ κα θεν ἦ ταν καὶ εἶ ναι ὑ πε ρε θνι κή. Ἀρ κεῖ ἡ ἀ να φο ρὰ στὴν κλασ-
σι κὴ θέ ση τοῦ Βαλ σα μώ να, ποὺ ἀ πο τυ πώ νει καὶ τὴν πο λι τι κὴ ἰ δε ο λο γί α τῶν 
Βυ ζαν τι νῶν, μὲ τὸν συ νε κτι κὸ ρό λο τῆς ὑ πε ρε θνι κῆς  Ἐκ κλη σί ας στὰ ὅ ρια τοῦ 
Βυ ζαν τι νοῦ κρά τους. «οἱ γοῦν αὐ χοῦν τες βί ον ὀρ θό δο ξον, κἂν ἐξ Ἀ να το λῶν 
ὦ σι, κἂν ἐξ Ἀ λε ξαν δρέ ων, κἂν ἑ τέ ρω θεν ρω μαῖ οι λέ γον ται»17.

2. Ἡ συγ κρό τη ση τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου - ἔκ κλη το. Ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος κύ πρου 
χρυ σό στο μος στὴν εἰ σα γω γι κὴ Ὁ μι λί α του κα τὰ τὴν πα νη γυ ρι κὴ συ νε δρί α 
τῆς Ἱ. συ νό δου, τὸν σε πτέμ βριο τοῦ 2010, γιὰ τὴν ἔγ κρι ση τοῦ νέ ου κχ, ἀ νέ-
φε ρε ὡς πρώ τη «και νο το μί α» του τὴν αὔ ξη ση τῶν μη τρο πό λε ων καὶ τῶν ἐ πι-
σκο πῶν, προ κει μέ νου «ἡ  Ἐκ κλη σί α τῆς κύ πρου νὰ ἀ πο κτή σει πλή ρη σύ νο δο 
αὐ το κε φά λου  Ἐκ κλη σί ας καὶ νὰ ἀ παλ λάσ σε ται ἀ πὸ τὴν ἀ νάγ κη προ σφυ γῆς 
σὲ πλη σι ό χω ρες  Ἐκ κλη σί ες γιὰ τὴ λύ ση ἐ σω τε ρι κῶν προ βλη μά των»18. στὴν 
πραγ μα τι κό τη τα ἡ αὔ ξη ση τῶν μη τρο πό λε ων καὶ τῶν ἐ πι σκο πῶν συν τε λέ-
σθη κε μὲ προ η γού με νες ἀ πο φά σεις τῆς Ἱ. συ νό δου (ἀ πὸ τὸ 2007-2009), μὲ 
βα σι κὸ στό χο τὴν κα λύ τε ρη δι α ποί μαν ση τῶν πι στῶν. αὐ τὸς ἐ ξάλ λου θὰ πρέ-
πει νὰ εἶ ναι ὁ κύ ριος λό γος γιὰ τὴν ἵ δρυ ση νέ ων ἀρ χι ε ρα τι κῶν ἐ παρ χι ῶν, λαμ-
βα νο μέ νων βέ βαι α ὑ πό ψη τῶν προ ϋ πο θέ σε ων ποὺ θέ τουν οἱ κα νό νες (6ος 
σαρ δι κῆς, 12ος Δ́  οἰ κου με νι κῆς). Ὡ στό σο ἡ αὔ ξη ση ἐ ξυ πη ρε τοῦ σε καὶ τὴν 
ἀ νάγ κη τῆς συγ κρό τη σης μί ας συ νό δου ποὺ νὰ ἔ χει του λά χι στον τὸν ἀ ριθ μὸ 
τῶν δε κα τρι ῶν με λῶν, προ κει μέ νου νὰ εἶ ναι ἐ φι κτὴ ἡ σύν θε ση δι και ο δο τι κοῦ 
ὀρ γά νου γιὰ τὴν ἐκ δί κα ση πα ρα πτω μά των τῶν ἀρ χι ε ρέ ων.  Ἡ αὔ ξη ση ἦ ταν 
καὶ ἀ παί τη ση ποὺ ἦρ θε στὸ προ σκή νιο με τὰ τὶς γνω στὲς ὑ πο θέ σεις τοῦ πρό-
σφα του πα ρελ θόν τος, ξε κι νών τας ἀ πὸ τὸ 1973, ὁ πό τε συ νῆλ θε ἡ Μεί ζων σύ-
νο δος γιὰ τὴν κα θαί ρε ση τῶν τρι ῶν μη τρο πο λι τῶν.

Ὅ μως στὴν πραγ μα τι κό τη τα ἡ ἰ δέ α ὑ πῆρ χε καὶ στὸ κεί με νο τοῦ 1929 (ἄρ-
θρο 23), τὸ ὁ ποῖ ο συ νέ τα ξε ὁ δι ά δο χος τοῦ Με λε τί ου Με τα ξά κη νι κό δη μος 

17. γ. ραλλη - Μ. ποτλη, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων (στὸ ἑξῆς ρπσ), τ. Δ́ , 
Ἀθῆ ναι 1854 (ἀνατύπ. 1966), σ. 451.

18. Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἁγιωτάτης  Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, λευκωσία 2010, σ. 5.
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Μυ λω νᾶς: «προ κει μέ νου πε ρὶ κα θαι ρέ σε ως ἐ πι σκό πων ἡ Ἱ ε ρὰ σύ ν ο δος δι κά-
ζει ὡς ἀ να κρι τι κὸν Δι κα στή ριον. καὶ ἐν ᾗ πε ρι πτώ σει εὕ ρῃ στοι χεῖ α ἐ νο χῆς 
τοῦ κα τη γο ρου μέ νου ἐ πα γό με να τὴν κα θαί ρε σιν, πα ρα πέμ πει τὸν κα τη γο-
ρού με νον ἐ πί σκο πον εἰς δί κην ἐ νώ πιον συ νο δι κοῦ Δι κα στη ρίου ἐκ δε κα τρι ῶν 
Ἐ πι σκό πων». γιὰ τὴ συγ κρό τη ση δὲ τοῦ πο λυ με λοῦς αὐ τοῦ Δι κα στη ρί ου, ὁ 
πρό ε δρος θὰ ζη τοῦ σε ἀ πὸ τὰ πα λαί φα τα πα τρι αρ χεῖ α καὶ τὴν Ἐκ κλη σί α τῆς 
Ἑλ λά δος νὰ ἀ πο στεί λουν «ἀ νὰ δύ ο ἐ πι σκό πους», οἱ ὁ ποῖ οι μα ζὶ μὲ τοὺς τρεῖς 
ἀρ χι ε ρεῖς τῆς κύ πρου θὰ συγ κρο τοῦ σαν τὸ δι και ο δο τι κὸ ὄρ γα νο (ἄρ θρο 23).

πα ράλ λη λα ἡ αὔ ξη ση τοῦ ἀ ριθ μοῦ τῶν ἐ παρ χι ῶν ὑ πα γο ρεύ θη κε ἀ πὸ τὴν 
ἱ στο ρι κὴ μνή μη, κα θὼς οἱ λα τῖ νοι, σὲ μί α ἀ πὸ τὶς πρῶ τες ἐ νέρ γει ές τους σὲ 
βά ρος τῶν Ὀρ θο δό ξων τῆς κύ πρου, πε ρι ό ρι σαν τὶς ἐ παρ χί ες σὲ τέσ σε ρεις, 
συμ πε ρι λαμ βα νο μέ νης σὲ αὐ τὲς καὶ τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς.  Ἔ τσι ἡ ἐ πά νο δος 
στὸν ἀ ριθ μὸ τῶν ἐ παρ χι ῶν πρὶν ἀ πὸ τὴ λα τι νο κρα τί α συ νέ χι ζε νὰ εἶ ναι τὸ ζη-
τού με νο.

Ὁ πε ρι ο ρι σμέ νος ἀ ριθ μὸς τῶν ἀρ χι ε ρέ ων ἐ πέ τρε ψε ἢ καὶ ἐ πέ βα λε νὰ με τέ-
χουν στὴν Ἱ. σύ νο δο καὶ οἱ ἡ γού με νοι δύ ο σταυ ρο πη για κῶν μο νῶν, τοῦ κύκ-
κου καὶ τοῦ Μα χαι ρᾶ, μὴ ὄν τες ἀρ χι ε ρεῖς, κα θὼς καὶ δύ ο ὀφ φι κιά λιοι κλη ρι κοὶ 
τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς (ὁ Ἀρ χι μαν δρί της καὶ ὁ  Ἔ ξαρ χος), προ κει μέ νου νὰ εἶ ναι 
ἡ σύ νο δος πο λυ με λής19. τοῦ το ἴ σχυ ε μέ χρι τὸ 1914, ὁ πό τε ἀ πο φα σί σθη κε τὰ 
μέ λη τῆς συ νό δου νὰ εἶ ναι μό νον οἱ τέσ σε ρεις ἀρ χι ε ρεῖς (ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος 
καὶ οἱ Μη τρο πο λί τες πά φου, κι τί ου καὶ κυ ρη νεί ας). γιὰ τὸν ἀ πο κλει σμὸ τῶν 
πρε σβυ τέ ρων κα θο ρι στι κὴ ἦ ταν ἡ στά ση τοῦ Με λε τί ου Με τα ξά κη20. Ἡ θέ ση 
του ἐν πολ λοῖς δι α μορ φώ θη κε καὶ ἀ πὸ τὸ λε γό με νο «Ἀρ χι ε πι σκο πι κὸ ζή τη-
μα» τῶν ἀρ χῶν τοῦ 20οῦ αἰ ῶ να.

συγ κε κρι μέ να, τὸ 1899 (24 Ἰ α νου α ρί ου) ἀ πῆλ θεν τῶν ἐγ κο σμί ων ὁ Μη τρο-

19. Βλ. ν. χριστοΔουλου, Τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ ζήτημα τῆς Κύπρου, ὅπ.π., σ. 233.
20. Ὅπ.π., σ. 30. Βλ. Γνωμοδότησιν Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου Μεταξάκη ἀντιπρο σώπου τῆς 

Ἐκ κλησίας τῶν Ἱεροσολύμων ἐπὶ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήματος, καταχω ρηθεῖσα ἐν τῇ 
ὑπ’ ἀ ριθμὸν ΙΖ΄ καὶ χρονολογίαν 28 Σεπτεμβρίου 1907 συνεδρίᾳ τῆς ἀντιπροσωπείας τῶν 
Ἁγιω τά των Πατριαρχικῶν Θρόνων, SAI: 840/1908 Κ.Α.Κ. Βλ. ἐπίσης «πρὸς τὰ ἀγαπητὰ 
καὶ ἔν τι μα μέλη τῆς συντακτικῆς τοῦ καταστατικοῦ νόμου τῆς Ἐκκλησίας Ἐπιτροπῆς», 
ὅπ.π., σσ. 14-16 καὶ ανωνυΜου, Τὸ σύστημα τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων ἐν Κύπρῳ, ὅπ.π., 
σ. 411 ἑξ.
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πο λί της πά φου Ἐ πι φά νιος21, ἐ νῶ ἕ να χρό νο με τὰ καὶ ὁ κύ πρου σω φρό νιος 
(9 Μα ΐ ου 1900), ὁ πό τε ἀ πό μει ναν δύ ο μό νον ἀρ χι ε ρεῖς μέ λη τῆς συ νό δου. 
Ἔ τσι στὶς ἔν το νες τό τε δι ερ γα σί ες γιὰ τὴν ἀ νά δει ξη τοῦ νέ ου Ἀρ χι ε πι σκό που, 
οἱ ὁ ποῖ ες δί χα σαν τὸν λα ό, ὁ Με λέ τιος Με τα ξά κης, δι εκ δι κη τὴς τοῦ θρό νου, 
ὑ πο στή ρι ζε ὅ τι ἡ σύ νο δος δὲν ἦ ταν «τε λεί α»22, κα θό σον δὲν ὑ πῆρ χε ὁ πρῶ-
τος (κα τὰ τὸν 16ο τῆς Ἀν τι ο χεί ας ἡ τέ λεια σύ νο δος προ ϋ πο θέ τει τὴν ὕ παρ ξη 
τοῦ πρώ του: «τε λεί αν δὲ ἐ κεί νην εἶ ναι σύ νο δον ᾗ συμ πά ρε στι καὶ ὁ τῆς Μη-
τρο πό λε ως»23), καὶ κυ ρί ως για τὶ ἀ πέ μει ναν δύ ο μό νον ἀρ χι ε ρεῖς (τοῦ ἑ νὸς μά-
λι στα ἀ πέ χον τος, δηλ. τοῦ Μεταξάκη), ὁ πό τε δὲν ἦ ταν δυ να τὴ ἡ ἐ κλο γὴ καὶ 
κυ ρί ως ἡ χει ρο το νί α τοῦ νέ ου Ἀρ χι ε πι σκό που καὶ τοῦ Μη τρο πο λί τη πά φου, 
σύμ φω να μὲ τὸν 1ο κα νό να τῶν Ἀ πο στό λων: «Ἐ πί σκο πος χει ρο το νεί σθω ὑ πὸ 
ἐ πι σκό πων δύ ο ἢ τρι ῶν»24. τό τε πράγ μα τι ἡ σύ νο δος δὲν ἦ ταν τε λεί α. 

γιὰ νὰ ἀ πο φευ χθεῖ στὸ μέλ λον πα ρό μοι α κα τά στα ση ἀ τε λοῦς συ νό δου, 
στὸν κχ τοῦ 1914 προ βλέ φθη κε διὰ τοῦ ἄρ θρου 6 ἡ συμ πλή ρω ση αὐ τῆς: «Ἄν 
πο τε ἤ θε λε συμ βῆ, εἴ τε διὰ χη ρεί αν θρό νου εἴ τε δι’ ἄλ λους λό γους νὰ μὴν εἶ ναι 
δυ να τὸν νὰ ἀ πο τε λε σθῇ συ νο δι κὴ ἀ παρ τί α κα λοῦν ται ὡς ἀ να πλη ρω ταὶ ὑ πὸ 
τοῦ προ ε δρεύ ον τος χω ρε πί σκο ποι». Ἂν ὅ μως αὐ τοὶ δὲν ὑ πάρ χουν, κα λεῖ ται ὁ 
ἡ γού με νος κύκ κου, «καὶ κω λυ ο μέ νου ἢ ἀ πέ χον τος τού του ἕ τε ρος ἡ γού με νος 
κα τὰ τὴν τά ξιν προ τε ραι ό τη τος τῆς μο νῆς, εἰς δὲ πε ρί πτω σιν ἐλ λεί ψε ως δύ ο 
Ἀρ χι ε ρέ ων προ σκα λεῖ ται πλὴν τοῦ ἡ γου μέ νου καὶ εἷς Ἀρ χι ε ρεὺς ζη τού με νος 
ὑ πὸ τοῦ προ έ δρου πα ρὰ μί ας τῶν ἐγ γὺς Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν», κα τὰ τὸ 
πνεῦ μα τοῦ κα νό να 12 τῆς Ἀν τι ο χεί ας. πα ρό μοι α ρύθ μι ση ὑ πάρ χει καὶ στὸν 
κχ τοῦ 1979 (ἄρ θρα 13 καὶ 14).

θὰ πρέ πει νὰ ἐ πι ση μαν θεῖ ὅ τι, σύμ φω να μὲ τὸν κχ τοῦ 1914, μὲ μό νο 
τὸν ἀ ριθ μὸ τῶν τεσ σά ρων ἀρ χι ε ρέ ων-με λῶν ἡ σύ νο δος λει τουρ γοῦ σε καὶ 
ὡς πρω το βάθ μιο δι κα στή ριο γιὰ ἀρ χι ε ρεῖς μὲ δυ να τό τη τα ἐ πι βο λῆς καὶ τῆς 
ποι νῆς τῆς κα θαι ρέ σε ως, ὑ πὸ τὴν προ ϋ πό θε ση τῆς «ὁ μο φω νί ας πάν των τῶν 

21. γιὰ τὸν Ἐπιφάνιο βλ. κ. κοκκινοΦτα, Κυκκώτικα Μελετήματα Ά , κέντρο Μελετῶν 
Ἱερᾶς Μονῆς κύκκου, λευκωσία 1997, σσ. 151-181.

22. Βλ. «πρὸς τὰ ἀγαπητὰ καὶ ἔντιμα μέλη τῆς συντακτικῆς τοῦ καταστατικοῦ νόμου τῆς 
Ἐκκλησίας  Ἐπιτροπῆς», ὅπ.π., σσ. 13-14.

23. ρπσ, τ. γ́ , Ἀθῆναι 1853, σ. 154.
24. ρπσ, τ. Β́ , Ἀθῆναι 1852, σ. 1.
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συγ κρο τούν των τὴν σύ νο δον πλὴν τοῦ ὑ πο δί κου». Ὁ ὑ πό δι κος σὲ αὐ τὴν τὴν 
πε ρί πτω ση εἶ χε τὸ δι καί ω μα νὰ ἐκ κα λέ σει τὴν ὑ πό θε ση σὲ δευ τε ρο βάθ μιο δι-
κα στή ριο, συγ κα λού με νο ἀ πὸ τὸν πρό ε δρο τῆς συ νό δου καὶ συγ κρο τού με νο 
ἀ πὸ τοὺς ἀρ χι ε ρεῖς τῆς κύ πρου καὶ ἀ πὸ ἐ πὶ πλέ ον πέν τε μέ λη, δηλ. ἀ πὸ τοὺς 
ἐκ προ σώ πους τῶν τεσ σά ρων πα λαι φά των πα τρι αρ χεί ων καὶ τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος.

στὸν κώ δι κα τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς κύ πρου ὑ πάρ χουν οὐκ ὀ λί γες πε ρι πτώ-
σεις προ σφυ γῆς στὸ οἰ κου με νι κὸ πα τρι αρ χεῖ ο25 καὶ στὰ ἄλ λα πα λαί φα τα πα-
τρι αρ χεῖ α γιὰ δι κα στι κοῦ ἀλ λὰ καὶ δι οι κη τι κοῦ χα ρα κτῆ ρα ὑ πο θέ σεις.  Ἐν δει-
κτι κὰ ἀ να φέ ρου με ὅ τι μό νο κα τὰ τὸν 20ὸ αἰ ῶ να καὶ τὴν πρώ τη δε κα ε τί α τοῦ 
21ου μαρ τυ ροῦν ται πέν τε του λά χι στον πε ρι πτώ σεις προ σφυ γῆς στὸ οἰ κου-
με νι κὸ πα τρι αρ χεῖ ο καὶ ἄλ λες τρεῖς στὰ ὑ πό λοι πα πα λαί φα τα πα τρι αρ χεῖ α καὶ 
στὴν  Ἐκ κλη σί α τῆς  Ἑλ λά δος26.  Ἡ δυ να τό τη τα προ σφυ γῆς σὲ ἄλ λες Ἐκ κλη-
σί ες προ κύ πτει καὶ ἀ πὸ τὸν νέ ο κχ, ἐ φό σον δὲν προ βλέ πε ται σὲ αὐ τὸν δευ-
τε ρο βάθ μιο δι κα στή ριο γιὰ ἀρ χι ε ρεῖς, τὸ ὁ ποῖ ο θὰ δι α σφα λί ζει τὸ δι α χρο νι κὰ 
κα θο ρι σμέ νο δι καί ω μα τοῦ ὑ πό δι κου ἀρ χι ε ρέ α νὰ ζη τή σει μί α δεύ τε ρη δί κη. 
Ἔ τσι ἡ σύγ χρο νη καὶ πα λαι ό τε ρη κα νο νι κὴ πρα κτι κὴ τῆς κύ πρου δι και ώ νει 
τὴν εἰ σα γω γὴ τοῦ ἄρ θρου (81) πε ρὶ τοῦ ἐκ κλή του, τὸ ὁ ποῖ ο προ φα νῶς δὲν 
πε ρι ο ρί ζει τὸν αὐ το κέ φα λο χα ρα κτῆ ρα τῆς Ἐκ κλη σί ας κύ πρου27. Ἐ ξάλ λου ἡ 

25. γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκκλησιαστικῶν κρίσεων τῆς κύπρου ἀπὸ τὸ οἰκουμενικὸ πα-
τριαρχεῖο, βλ. θεοχ. σταυριΔη, Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Κύπρος. Τὰ πατριαρχικὰ 
ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1600-1878, κέντρο Μελετῶν  Ἱερᾶς Μονῆς κύκκου, λευκωσία 2001, 
σ. 31 ἑξ.

26. Ἡ συμπαράσταση καὶ ἡ βοήθεια τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιὰ τὴ λύση σύγ χρο-
νων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων τῆς κύπρου ἐκφράζονται ἀπὸ τὸ 1901 (βλ. ν. χρι-
στοΔουλου, Τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ ζήτημα τῆς Κύπρου, ὅπ.π., σ. 79 ἑξ.). Ἐπίσης τὸ 1947, 
ὅταν ἀπεστάλησαν ἀρχικὰ ὁ Δέρκων Ἰωακεὶμ καὶ ἀργότερα ὁ περγάμου Ἀδαμάντιος καὶ 
ὁ σάρ δεων Μάξιμος, γιὰ τὴ συμπλήρωση τῆς Ἱ. συνόδου καὶ γιὰ τὴ διενέργεια ἀρχιε-
πι σκοπικῶν ἐκλογῶν (βλ. α. ν. ΜιτσιΔου, Ἡ συμβολὴ τῶν Μητροπο λιτῶν περγάμου 
Ἀ δα μαντίου καὶ σάρδεων Μαξίμου εἰς τὴν ἀνασυγκρότησιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκ κλη-
σίας τῆς κύπρου, Ἀναφορὰ εἰς μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου 1914-1986,  
τ. Δ́ , γενεύη 1989, σσ. 9-24). Ἐπίσης τὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο συνήργησε στὴ λύση 
τῶν προβλημάτων τοῦ 1973, τοῦ 2002 (ὑπόθεση λεμεσοῦ Ἀθανασίου) καὶ στὴν παύση 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου χρυσοστόμου ά  (Μείζων σύνοδος, γενεύη 2006).

27. γιὰ τὸ ἔκκλητο βλ. ἐνδεικτικά: σοΦ. τριανταΦυλλιΔου, Περὶ ἐκκλήτων δικῶν ἐπισκόπων 
κατὰ τὸ ἐν Ἑλλάδι ἰσχύον Κανονικὸν Δίκαιον, ἐν Βόλῳ 1911. γ. λιλαιου, Τὸ δικαίωμα 
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εἰ σα γω γὴ τοῦ ἄρ θρου, ποὺ ἐ ρεί δε ται στοὺς κα νό νες 9 καὶ 17 τῆς Δ́  οἰ κου με-
νι κῆς συ νό δου, ὑ πα γο ρεύ θη κε, ὅ πως ἐ λέ χθη, καὶ ἀ πὸ τὴν ἀ νάγ κη ὑ πάρ ξε ως 
δευ τε ρο βαθ μί ου δι κα στη ρί ου γιὰ ἀρ χι ε ρεῖς, κα θό σον ὁ ἀ ριθ μὸς τῶν ἀρ χι ε ρέ-
ων τῆς κύ πρου δὲν ἐ παρ κεῖ γιὰ τὴ συγ κρό τη ση τοῦ ἐν λό γῳ δι και ο δο τι κοῦ 
ὀρ γά νου. πε ραι τέ ρω, μὲ τὸ δε δο μέ νο ὅ τι οἱ σχέ σεις πο λι τεί ας καὶ  Ἐκ κλη σί ας 
στὴν κύ προ εἶ ναι δι α κρι τὲς καὶ ὡς ἐκ τού του δὲν τί θε ται θέ μα ἐ λέγ χου, ἔ στω 
καὶ τυ πι κῆς νο μι μό τη τος τῶν ἀ πο φά σε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πὸ τὴν πο λι τεί α, 
τὸ οἰ κου με νι κὸ πα τρι αρ χεῖ ο λει τουρ γεῖ ἐγ γυ η τι κὰ πρω τί στως γιὰ τὴν ἀ πο-
νο μὴ τῆς δι και ο σύ νης καὶ γε νι κό τε ρα γιὰ τὴν ἑ νό τη τα τῆς κυ πρια κῆς  Ἐκ κλη-
σί ας.  Ἡ δι α κο νί α αὐ τὴ τοῦ οἰ κου με νι κοῦ πα τρι αρ χεί ου ἐ πι βε βαι ώ νε ται ἀ πὸ 
τὴν ἱ στο ρι κὴ πραγ μα τι κό τη τα.  Ἔ τσι μὲ τὴ δι ά τα ξη πε ρὶ τοῦ ἐκ κλή του, ἡ  Ἐκ-
κλη σί α τῆς κύ πρου ἐ πα νέρ χε ται στὸν πα ρα δο σια κὸ προ σα να το λι σμό της, δηλ. 
πρὸς τὴν κων σταν τι νού πο λη, τὸν ὁ ποῖ ο εἶ χε στα θε ρὰ γιὰ πολ λοὺς αἰ ῶ νες.

3. Ἡ σύγ κλη ση τῆς Ἱ. Συ νό δου καὶ τὰ μέ λη της. Ἡ Ἱ. σύ νο δος συγ κα λεῖ ται 
ἀ πὸ τὸν Ἀρ χι ε πί σκο πο κύ πρου καὶ ὅ ταν αὐ τὸς κω λύ ε ται «συγ κα λεῖ ται καὶ 
προ ε δρεύ ε ται ὑ πὸ τοῦ πρώ του τῇ τά ξει ἐκ τῶν με λῶν αὐ τῆς», κα τὰ τὰ πρε-
σβεῖ α τῶν θρό νων, ὅ πως αὐ τὰ δι α τη ροῦν ται στὴν ἐκ κλη σι α στι κὴ πα ρά δο-
ση τῆς κύ πρου, «γνώ μῃ καὶ ἐν το λῇ, ἐ φ’ ὅ σον τοῦ το εἶ ναι ἐ φι κτόν, τοῦ Ἀρ-
χι ε πι σκό που» (ἄρ θρο 4). στὸν κχ τοῦ 1979 δὲν προ βλέ φθη κε ἡ πε ρί πτω ση 
ἀν τι κει με νι κῆς δυ σκο λί ας ἐκ χω ρή σε ως τοῦ δι και ώ μα τος συγ κλή σε ως τῆς 
συ νό δου στὸν ἑ πό με νο κα τὰ τὴν τά ξη Μη τρο πο λί τη, νο μο θε τι κὸ κε νὸ ποὺ 
δι α πι στώ θη κε καὶ ἐν πολ λοῖς ἀ πα σχό λη σε τὴν Ἱ. σύ νο δο στὴν πρό σφα τη πε-
ρί πτω ση τῆς μα κρό χρο νης ἀ σθέ νειας (2002-2006) τοῦ ἀ οι δί μου Ἀρ χι ε πι σκό-
που χρυ σο στό μου τοῦ ά 28.  Ἔ τσι τὸ κε νὸ αὐ τὸ θε ρα πεύ θη κε στὸν νέ ο κχ μὲ 

τῶν ἀρχιερέων τοῦ ἐκκλήτου ἐνώπιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ εἰδικὰ θέματα ἐπὶ 
τῆς δικονομίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς δίκης, Ἀθῆναι 1980. Φ. τακοπουλου, Τὸ ζήτημα τοῦ 
ἐκκλή του στοὺς κανόνες τῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης (419), μεταπτυχ. ἐργασία, Ἀθήνα 
2010.  Ἐπίσης βλ. Μητροπολίτου σάρδεων ΜαΞιΜου, Τὸ Οἰκου μενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν 
τῇ  Ὀρθο δόξῳ  Ἐκκλησίᾳ. Ἱστορικοκανονικὴ μελέτη, θεσσαλονίκη 1972, σ. 138 ἑξ. Βλ. 
ΦειΔα,  Ἐκ κλη  σιαστικὴ Ἱστορία ά , Ἀθῆναι 2002, σ. 638 ἑξ., 814 ἑξ., 819 ἑξ., 824 ἑξ. του 
ιΔιου, τὸ ἔκκλητον, Χριστιανὸς 32 (1993) 83 ἑπ.

28. Βλ. τὶς γνωμοδοτήσεις τῶν καθηγητῶν: γ. α. πουλη,  Ἡ ἀναλογικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἄρθρ. 
59 τοῦ καταστατικοῦ χάρτη τῆς   Ἐκκλησίας τῆς κύπρου, Νομοκανονικὰ ι, τεῦχ. 2 (2002)  
83-90 (= χρ. οικονοΜου, Διάλογος εὐθύνης, ὅπ.π., σσ. 86-96), Βλασ. ΦειΔα, τὰ 
νομοκανο νι κὰ κριτήρια συγκλήσεως τῆς  Ἱερᾶς συνόδου τῆς  Ἐκκλησίας τῆς κύπρου, 
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τὴν προ σθή κη τῆς φρά σε ως: «ἐ φ’ ὅ σον τοῦ το εἶ ναι ἐ φι κτόν».
Μέ λη τῆς Ἱ. συ νό δου εἶ ναι ὅ λοι οἱ ἀρ χι ε ρεῖς, ἑ πο μέ νως καὶ οἱ μὴ ἐ παρ χι οῦ-

χοι, στοὺς ὁ ποί ους δό θη κε καὶ δι καί ω μα ψή φου. «Ἡ  Ἱ ε ρὰ σύ νο δος ἀ παρ τί ζε-
ται ἐκ τῶν κα νο νι κῶς ἐ κλε γέν των καὶ χει ρο το νη θέν των καὶ ἐν ἐ νερ γεί ᾳ ὄν-
των Ἀρ χι ε ρέ ων, ἤ τοι τοῦ Ἀ ρι χε πι σκό που, τῶν Μη τρο πο λι τῶν καὶ τῶν Ἐ πι σκό-
πων (ἐ παρ χι ού χων καὶ μὴ) (ἄρ θρο 3, πρβλ. ἄρ θρα 4 § 2, 5 § 2). στὶς «συ νο δι κὲς 
Δι α τά ξεις πε ρὶ χω ρε πι σκό πων» (τοῦ 1917) ἡ συμ με το χὴ τῶν χω ρε πι σκό πων 
στὶς ἐρ γα σί ες τῆς συ νό δου ἦ ταν δυ νη τι κή. κα τὰ τὸ ἄρ θρο 11 τῶν «συ νο δι κῶν 
δι α τά ξε ων», «οἱ χω ρε πί σκο ποι δύ ναν ται νὰ με τέ χω σι τῶν συ νο δι κῶν ἐρ γα σι-
ῶν, κα τό πιν εἰ δι κῆς ἑ κά στο τε προ σκλή σε ως τῆς Ἱ ε ρᾶς συ νό δου με τὰ δι και ώ-
μα τος μό νον ἐκ φρά σε ως γνώ μης, οὐ χὶ δὲ καὶ ψή φου ἐν τῇ ἀ πο φά σει», ἐ κτὸς 
ἐ ὰν κά ποι ος θρό νος χη ρεύ ει, ὁ πό τε ἀ να πλη ρώ νε ται τὸ συ νο δι κὸ μέ λος ἀ πὸ 
χω ρε πί σκο πο, ὁ ὁ ποῖ ος στὴν προ κει μέ νη πε ρί πτω ση ἔ χει «τὰ δι και ώ μα τα καὶ 
τὶς ὑ πο χρε ώ σεις μέ λους συ ν ο δι κοῦ». πε ραι τέ ρω «ἐν πε ρι πτώ σει δι’ οἱ ουσ δή-
πο τε λό γους συ νο δι κῆς ἀ παρ τί ας ὁ προ ε δρεύ ων τῆς Ἱ ε ρᾶς συ νό δου δύ να ται 
νὰ κα λέ σῃ τό σους χω ρε πι σκό πους ὅ σοι χρει ά ζον ται διὰ τὴν ἀ παρ τί αν καὶ τό-
τε δὲ οἱ κα λού με νοι χω ρε πί σκο ποι ἔ χου σι τὰ δι και ώ μα τα καὶ τὶς ὑ πο χρε ώ σεις 
μέ λους συ νο δι κοῦ. οἱ χω ρε πί σκο ποι κά θην ται ἐν τῇ συ νό δῳ καὶ ὑ πο γρά φω σι 
με τὰ τοὺς Μη τρο πο λί τας κα τὰ τά ξιν τῶν πρε σβεί ων τοῦ θρό νου ἐν ᾧ δι α κο-
νοῦ σιν»29. Ἡ ἀ να πλή ρω ση συ νο δι κοῦ μέ λους ἀ πὸ χω ρε πί σκο πο προ βλέ φθη-
κε καὶ στὸν κχ τοῦ 1979 (ἄρ θρο 14). κα τὰ τὸν ἴ διο κχ οἱ χω ρε πί σκο ποι με τέ-
χουν μὲν στὴν Ἱ. σύ νο δο, ἀλ λὰ «ἐ πὶ θε μά των ἀ φο ρών των εἰς τὴν δι οί κη σιν τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ἐκ φρά ζου σι συμ βου λευ τι κὴν μό νον γνώ μην, χω ρὶς νὰ ψη φί ζω σι» 
(ἄρ θρο 11). τοῦ το ἴσχυε ὅ ταν αὐ τοὶ δὲν ἀναπλήρωναν συ νο δι κὸ μέ λος. στὴν 
πρά ξη ὅ μως τὸ ἄρ θρο αὐ τὸ τρο πο ποι ή θη κε, κα θὼς δό θη κε δι καί ω μα ψή φου 
στοὺς χω ρε πι σκό πους καὶ γιὰ δι οι κη τι κὰ θέ μα τα (χα ρα κτη ρι στι κό τε ρη πε ρί-
πτω ση εἶ ναι οἱ ἀ πο φά σεις τῆς Ἱ. συ νό δου γιὰ τὴν παύ ση τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που 
χρυ σο στό μου τοῦ ά ). στὸν νέ ο κχ τὸ δι καί ω μα ψή φου, ὅ πως ἀ να φέρ θη κε, 
κα θι ε ρώ θη κε, μὲ ἀ πό φα ση τῆς  Ἱ. συ νό δου, καὶ γιὰ τοὺς μὴ ἐ παρ χι ού χους ἀρ-

Νομοκανονικὰ ι, τεῦχ. 2 (2002) 91-100 (= χρ. οικονοΜου, ὅπ.π., σσ. 72-85), π. Μπου-
Μη,  Ἡ ἀναπλήρωση τοῦ πρώ του εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς κύπρου, Νομοκανονικὰ ι, τεῦχ. 
2 (2002) 71-82 (= χρ. οι κο νοΜου, ὅπ.π., σσ. 97-112).

29. ε. σεργιου,  Ἡ καταστατικὴ νομοθεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅπ.π., σσ. 216-217.
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χι ε ρεῖς (ὁ πα ρα δο σια κὸς γιὰ τὴν Ἐκ κλη σί α τῆς κύ πρου τίτ λος τοῦ χω ρε πι-
σκό που, ἐ πί σης μὲ ἀ πό φα ση τῆς  Ἱ. συ νό δου, πλέ ον ἐγ κα τα λεί φθη κε).

Ἐ νῶ γιὰ τοὺς μὴ ἐ παρ χι ού χους ἐ πι σκό πους ὑ πάρ χει ξεκάθαρο status, γιὰ 
τοὺς ἐ παρ χι ού χους ἐ πι σκό πους (καρ πα σί ας, Ἀρ σι νό ης καὶ Ἀ μα θοῦν τος), γιὰ 
λό γους ποὺ ἔ κρι νε ἡ Ἱ. σύ νο δος, ὑ πάρ χει ἀ σά φεια ὡς πρὸς τὰ δι και ώ μα τά 
τους.  Ἔ τσι στὶς ἐκ κλη σι α στι κὲς ἀ κο λου θί ες ποὺ τε λοῦν ται σὲ να οὺς τῆς ἐ παρ-
χί ας τους τὸ ὄ νο μά τους «μνη μο νεύ ε ται με τὰ τὸ ὄ νο μα τοῦ Ἀρ χι ε ρέ ως, ἐξ οὗ 
ἡ ἐ ξάρ τη σις τῆς ἐ πι σκο πῆς» (ἄρ θρο 13 § 3) –ἐ νῶ θὰ ἔ πρε πε νὰ μνη μο νεύ ε ται 
μό νο τὸ ὄ νο μα τοῦ ἐ παρ χι ού χου– ἐ πί σης «οἱ οἰ κο νο μι κοὶ ἔ λεγ χοι τῶν να ῶν, 
κα θὼς καὶ ἡ λοι πὴ δι οί κη σις τῶν ἐ νο ρι ῶν τῆς Ἐ πι σκο πῆς, δι ε νερ γοῦν ται ἀ πὸ 
κοι νοῦ με τὰ τῶν να ῶν καὶ τῶν ἐ νο ρι ῶν τῆς ἐ παρ χί ας, ἐξ ἧς αὕ τη ἐ ξαρ τᾶ ται» 
(ἄρ θρο 13, § 3). Ἐ πι πλέ ον, ἀ να τί θεν ται κα θή κον τα σὲ αὐ τοὺς στὴν Ἀρ χι ε πι-
σκο πὴ ἢ στὶς Μη τρο πό λεις ἀ πὸ τὸν Ἀρ χι ε πί σκο πο ἢ τοὺς Μη τρο πο λῖ τες ἀ πὸ 
τὸν ὁ ποῖ ο ἐ ξαρ τῶν ται (ἄρ θρο 13 § 3). Μὲ αὐ τὲς τὶς προ βλέ ψεις κα θί στα ται 
ἀ σα φὲς ἂν αὐ τοὶ εἶ ναι ἐ παρ χι οῦ χοι ἐ πί σκο ποι30 ἢ βο η θοὶ ἐ πί σκο ποι.

στὸν νέο κχ διατηρήθηκαν διατάξεις σχετικὰ μὲ τὶς ἁρμοδιότητες τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἀποτυπώνουν τὴν κυπριακὴ κανονικὴ παράδοση, χωρὶς 
ὅμως αὐτὲς νὰ εἶναι σὲ πλήρη συμφωνία μὲ ὅσα προβλέπουν οἱ ἱ. κανόνες 
(ἄρθρ. 12, Ζζ́ : ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «Ἀπευθύνει, κατὰ τὰς ἑορτὰς τῆς Ἀναστάσε-
ως καὶ τῶν χριστουγέννων ἐγκυκλίους πρὸς ἅπασαν τὴν ἐν κύπρῳ  Ἐκκλησί-
αν, τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἐντέλληται τὴν ἀνάγνωσιν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς» καὶ 
ἄρθρ. 12, Ζθ́ : «Ἱερουργεῖ καθ’ ἅπασαν τὴν κύπρον, τῇ ἁπλῇ ἀνακοινώσει πρὸς 
τὸν οἰκεῖον Ἀρχιερέα»).

4. Ἐ κλο γὴ ἀρ χι ε ρέ ων. Ὁ τρό πος ἐ κλο γῆς τῶν ἀρ χι ε ρέ ων ἦ ταν στὸ ἐ πί κεν-
τρο πολ λῶν συ ζη τή σε ων, κυ ρί ως πρὶν καὶ κα τὰ τὴν πρό σφα τη ἐ κλο γὴ τοῦ 
Ἀρ χι ε πι σκό που χρυ σο στό μου τοῦ Β́  (2006). τοῦ το ἀ πο τέ λε σε τὴν ἀ φορ μὴ 
γιὰ μί α πιὸ «ἐ ξορ θο λο γι κὴ» θε ώ ρη ση τῆς συμ με το χῆς τῶν λα ϊ κῶν στὴν ἐ κλο-
γὴ τῶν ἀρ χι ε ρέ ων31. Δὲν θὰ ἐ πε κτα θῶ σὲ βά θος καὶ σὲ πλά τος, πα ρὰ μό νο 

30. γιὰ τοὺς ἐπαρχιούχους ἐπισκόπους βλ. ειρηνησ π. χριστινακη-γλαρου, Οἱ «ἐπαρχιῶται 
ἐπίσκοποι» κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, Ἀθήνα 2004.

31. Βλ. εἰσαγωγικὴ ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κύπρου χρυσοστόμου Β́ , Καταστατικὸς Χάρ-
της τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅπ.π., σσ. 6-8. γιὰ τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν ἀρ-
χι ε ρέων στὴ διαχρονικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας ὁ συνάδελφος γ. γκαβαρδίνας συντάσ σει 
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ἀ κρο θι γῶς θὰ πα ρου σιά σω τὶς θέ σεις καὶ τὸ πνεῦ μα τῆς Ἐ πι τρο πῆς γιὰ τὴν 
ἐ πι λο γὴ τοῦ συγ κε κρι μέ νου συ στή μα τος ἐ κλο γῆς, ὅ πως προ βλέ πε ται στὰ ἄρ-
θρα 19-30 τοῦ κχ. θὰ πρέ πει νὰ ὑ πο γραμ μι σθεῖ ὅ τι ὅ λα τὰ μέ λη τῆς Ἐ πι τρο-
πῆς δι α πί στω σαν ὅ τι ἡ συμ με το χὴ τοῦ λα οῦ στὴν ἐ κλο γὴ τῶν ἀρ χι ε ρέ ων εἶ ναι 
μέ ρος τῆς πα ρά δο σης τῆς  Ἐκ κλη σί ας τῆς κύ πρου.  Ἔ τσι, σύμ φω να μὲ τὴν το-
πι κὴ ἐκ κλη σι α στι κὴ πα ρά δο ση, δὲν θὰ ἔ πρε πε ὁ λα ὸς νὰ ἀ πο κλει σθεῖ ἐν τε λῶς 
ἀ πὸ τὴ δι α δι κα σί α ἀ νά δει ξης τῶν ἀρ χι ε ρέ ων. Ὡ στό σο δὲν θὰ ἔ πρε πε ἐ πί σης 
νὰ ἀ γνο η θοῦν καὶ οἱ ἱ. κα νό νες (4ος τῆς ά  οἰ κου με νι κῆς, 3ος τῆς Ζ́  οἰ κου-
με νι κῆς καὶ 12ος καὶ 13ος τῆς λα ο δι κεί ας) ποὺ ἐ πι τάσ σουν ἡ ἐ κλο γὴ τῶν ἀρ-
χι ε ρέ ων νὰ γί νε ται «ὑ πὸ πάν των τῶν ἐν τῇ ἐ παρ χί ᾳ ἐ πι σκό πων ... συμ ψή φων 
γε νο μέ νων καὶ τῶν ἀ πόν των»32 καὶ ποὺ ἀ πο τρέ πουν «τοῖς ὄ χλοις ... τὰς ἐ κλο-
γὰς ποι εῖ σθαι τῶν μελ λόν των κα θί στα σθαι εἰς ἱ ε ρω σύ νην»33, δηλ. κα τη γο-
ρη μα τι κὰ ἀ πο κλεί ουν τὴ συμ με το χὴ τοῦ λα οῦ στὴν ἀ νά δει ξη τῶν ἀρ χι ε ρέ ων. 
πε ραι τέ ρω ἡ ἐ πι τρο πὴ προ βλη μα τί σθη κε ἂν θὰ ἦ ταν κα νο νι κὰ ὀρ θόν, ἡ σύ-
νο δος νὰ με τα τρα πεῖ σὲ ἕ να «σῶ μα χει ρο το νη τι κό», ποὺ θὰ ἦ ταν ὑ πο χρε ω μέ-
νο νὰ συμ μορ φώ νε ται στὴν ἐ τυ μη γο ρί α τοῦ λα οῦ, ὁ ὁ ποῖ ος ση μει ω τέ ον εἶ χε 
ὑ ψη λὸ πο σο στὸ συμ με το χῆς στὴν ἀ νά δει ξη ἀρ χι ε ρέ ων (βλ. ἄρ θρα 59-63 τοῦ 
κχ τοῦ 1979), χω ρὶς μά λι στα τὴ νο μι κὴ δυ να τό τη τα πα ρέμ βα σης σὲ πε ρί πτω-
ση ἐ κλο γῆς ἀ νί κα νου δι’ οἱ ον δή πο τε λό γο νὰ λά βει τὴν ἀρ χι ε ρω σύ νη. τοῦ το 
θὰ ἦ ταν ἀν τι κα νο νι κὸ καὶ ἀν τι εκ κλη σι ο λο γι κό, καὶ ἐν πολ λοῖς ἀν τι φά σκον 
πρὸς τὸ θε με λι ῶ δες ἄρ θρο 1 τοῦ κχ, τὸ ὁ ποῖ ο ὁ ρί ζει ὅ τι ἡ  Ἐκ κλη σί α κύ πρου 
«κυ βερ νᾶ ται ἐ πὶ τῇ βά σει τῶν θεί ων καὶ ἱ ε ρῶν κα νό νων».

Ἡ ἐμ πει ρί α ἀ πὸ τὶς πρό σφα τες ἀρ χι ε πι σκο πι κὲς ἐ κλο γές, οἱ δι ε ξο δι κὲς συ-
ζη τή σεις καὶ οἱ τε κμη ρι ω μέ νες προ τά σεις γιὰ τοὺς ποι κί λους ἐν δε χό με νους 
τρό πους ἐ κλο γῆς τῶν ἀρ χι ε ρέ ων τῆς νο μο τε χνι κῆς Ἐ πι τρο πῆς τοῦ κχ τοῦ 
1979, ποὺ κα τα γρά φον ται ἀ να λυ τι κὰ στὴν εἰ ση γη τι κὴ  Ἔκ θε ση τοῦ ἀ ει μνή-
στου Ἀρ χι ε πι σκό που χρυ σο στό μου34, καὶ ἡ βού λη ση γιὰ ἕ να σύ στη μα ποὺ 

εἰ δικὴ μελέτη. Ἐπίσης βλ. π. ν. τρεΜπελα, Ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν ἐ πι-
σκόπων, ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν Ἐπιστημ. Ἐπετηρ. Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν 9 (1954-1955).

32. ρπσ, τ. Β́ , σ. 122.
33. ρπσ, τ. γ́ , σ. 183.
34. Βλ. εἰσηγητικὴ ἔκθεση τῆς α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κύπρου χρυσοστόμου στὸ νέο κα-

ταστατικὸ χάρτη τῆς  Ἐκκλησίας τῆς κύπρου, Ἀπόστολος Βαρνάβας 40 (1979) 382-385.
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δὲν θὰ δι χά ζει τὸν λα ὸ δι α μόρ φω σαν ἕ να ὥ ρι μο κλί μα καὶ ὁ δή γη σαν τὴν Ἐ πι-
τρο πὴ στὴν πρό τα ξη τοῦ τρό που ποὺ προ βλέ πε ται στὰ ἄρ θρα 19-30, δηλ. ὁ 
λα ὸς νὰ ἀ να δει κνύ ει τὸ τρι πρό σω πο καὶ ἡ Ἱ. σύ νο δος νὰ ἐ κλέ γει τὸν ἕ να, 
προ κει μέ νου νὰ ἐ ναρ μο νί ζε ται ἡ το πι κὴ πρά ξη μὲ τὸ Δί και ο τῆς Ὀρ θό δο ξης 
Ἐκ κλη σί ας ἐν γέ νει. Ἐ ξάλ λου πα ρό μοι ο σύ στη μα μαρ  τυ ρεῖ ται στὴν κα νο νι κὴ 
πα ρά δο ση τῆς  Ἐκ κλη σί ας (βλ. π.χ. 123 νε α ρὰ τοῦ Ἰ ου στι νια νοῦ). τὸ προ κρι-
θὲν σύ στη μα ἀ πο κα θι στᾶ τὴν κα νο νι κό τη τα ὡς πρὸς πρω τεύ ον τα ρό λο τῆς Ἱ. 
συ νό δου, παρακάμπτει τὴν πο λυ πλο κό τη τα τῆς δι α δι κα σί ας ποὺ εἶ χε τὸ σύ-
στη μα ἐ κλο γῆς τοῦ κχ τοῦ 1979, μὲ τοὺς εἰ δι κοὺς καὶ γε νι κοὺς Ἀν τι προ σώ-
πους, μὲ τὰ δύ ο σώ μα τα (τῶν ὀφ φι κι ού χων καὶ τῶν αἱ ρε τῶν) τῆς ἐ κλο γι κῆς 
συ νέ λευ σης καὶ δί νει τὴ δυ να τό τη τα στὸν λα ὸ ἄ με σα νὰ προ τεί νει, μὲ ἀ πό λυ-
τα δη μο κρα τι κὸ τρό πο, τὸν ἄ γα μο κλη ρι κό, ποὺ ἔ χει «τὰ προ σόν τα τῶν πρὸς 
ἀρ χι ε ρα τεί αν ἐ κλο γί μων» (ἄρ θρο 30). τὸ σύ στη μα αὐ τὸ θὰ εὐ ο δω θεῖ, ἐ φό σον 
ἡ  Ἱ. σύ νο δος θὰ ἀ φουγ κρά ζε ται τὴ βού λη ση τοῦ λα οῦ, ἰ δί ως ὅ ταν αὐ τὴ εἶ ναι 
ἀ πο λύ τως ξε κά θα ρη, δηλ. ὅ ταν ὑπάρχει πρόταση ποὺ θὰ συγκεντρώνει τὴν 
πλειονοψηφία καὶ μάλιστα τὴ συντριπτικὴ τῶν ψηφοφόρων.
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θεόδωρος Ξ. γιάγκου
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ*

στὸν Βίο τοῦ ἁγίου κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητῆ (BHG 463) ὁ βιογράφος 
κύριλλος σκυθοπολίτης διασώζει ἕνα περιστατικὸ τυχαίας συνάντη-

σης ἐρημιτῶν μοναχῶν μὲ μία ἀσκήτρια ποὺ διαβιοῦσε μόνη καὶ ἄγνωστη σὲ 
ἀπόμερη σπηλιὰ στὴν ἔρημο τῆς παλαιστίνης. Ἡ ἀπροσδόκητη συνάντηση 
προκάλεσε τὴν ἔκπληξη καὶ τὴν περιέργεια ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἀνδρῶν καὶ 
τὴ συστολὴ ποὺ ἐκδηλώθηκε μὲ τάση φυγῆς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς γυναίκας. 
τελικὰ ὑπερίσχυσε ἡ ἀποφασιστικότητα τῶν πρώτων νὰ γνωρίσουν κάτι ἀπὸ 
τὴν ἀσκητικὴ πολιτεία τῆς ξεχασμένης ἀσκήτριας καὶ ἔτσι αὐτὴ ἀναγκάστη-
κε νὰ ἀπαντήσει, μᾶλλον φειδωλά, στὶς ἀνακριτικὲς ἐρωτήσεις ποὺ ἀποσκο-
ποῦσαν περισσότερο στὸ πνευματικὸ ὄφελος. Ἀπὸ ὅσα μαρτύρησε ἡ ἀσκή-
τρια ἔχουν σημασία γιὰ τὴν πραγμάτευση τοῦ θέματός μας τὰ ἑξῆς:

«τὸ μὲν ὄνομά μου Μαρία λέγομαι, ἐγενόμην δὲ ψάλτρια τῆς ἁγίας Χριστοῦ 
Ἀναστάσεως καὶ πολλοὺς ὁ διάβολος ἐσκανδάλισεν εἰς ἐμέ, καὶ φοβηθεῖσα 
μήπως ὑπεύθυνος γενομένη τῶν τοιούτων σκανδάλων προσθήσω ἁμαρτίας 
ἐφ’ ἁμαρτίαις μου, ἐδυσώπουν τὸν θεὸν ῥυσθῆναί με τῆς αἰτίας τῶν τοιούτων 
σκανδάλων»1.

* εἰσήγηση πρὸς τὴ «συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς θείας λατρείας» τῆς Ἐκκλησίας τῆς κύ-
πρου, ἡ ὁποία ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ σύνοδο τῆς ἴδιας Ἐκκλησίας μὲ ἀπόφαση νὰ 
ἐπιτραπεῖ ἡ ψαλμωδία κατὰ τὴν ὥρα τῶν ἀκολουθιῶν ἀπὸ γυναῖκες. Ἐδῶ δημοσιεύεται 
ἐπεξεργασμένη μορφὴ τοῦ κειμένου.

  1. κυριλλου σκυθοπολιτου, Βίος τοῦ ἀββᾶ Κυριακοῦ, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, Κύ-
ριλλος Σκυθοπολίτης, εἰσαγωγή - κείμενο - μετάφραση - σχόλια αικ. γκολτσου, θεσσα-
λονίκη 1987, σ. 522 (βλ. η. Βουλγαρακη, Καθημερινὲς ἱστορίες ἁγίων καὶ ἁμαρτωλῶν στὸ 
Βυζάντιο, Ἀθήνα 2001, σσ. 90-91). Βλ. καὶ PG 115, 940C-941a.
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τὸ κείμενο εἶναι ἀρκετὰ εὔγλωττο. πρῶτον, φανερώνει ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ 
ζοῦσε ὁ ἅγιος κυριακὸς († 29 σεπτεμβρίου 556) ἔψαλλαν στὸν ναὸ τῆς Ἀνα-
στάσεως στὰ Ἱεροσόλυμα (δηλ. σὲ μὴ μοναστηριακὸ ναὸ) γυναῖκες καὶ δεύ-
τερον, δίνει ἕνα καλὸ στίγμα γιὰ ποιὸ λόγο τελικὰ οἱ ψάλτριες ἔπαυσαν νὰ 
διακονοῦν τὴ δημόσια λατρεία. στὴν πραγματικότητα ἡ ἀσκήτρια θίγει καὶ 
τὸ γενικότερο θέμα περὶ τῆς ἀδιάβλητης συνυπάρξεως ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν 
κατὰ τὶς λειτουργικὲς συνάξεις, ἡ ὁποία ὑπαγόταν ὄχι πάντοτε στοὺς ἴδιους 
κανόνες αὐστηρότητος, καθόσον ἐξαρτώταν ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ὡριμότητα 
καὶ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ διαχρονικὴ παραίνεση ἦταν 
ἡ ἀποφυγὴ τοῦ σκανδα λισμοῦ τῶν ἀνδρῶν εἴτε ἀπὸ τὴ θέα τῆς γυναικείας 
ὀμορφιᾶς εἴτε ἀπὸ τὸ ἄκουσμα μελωδικῶν ὕμνων ἀπὸ γυναικεία φωνή, ποὺ 
συνειρμικὰ θὰ μποροῦσε νὰ φέρει στὴ θύμηση θυμελικὰ ἄσματα2. 

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἐγγύτητας ἢ τῆς συμπλοκῆς τῶν ἑτεροφύλων προσώπων 
γέννησε θεσμοὺς (π.χ. αὐτὸν τοῦ ἀβάτου στὶς μονὲς) καὶ δημιούργησε τὶς 
προϋποθέσεις γιὰ τὴν ὁσημέρες ἀπομάκρυνση τῆς γυναίκας ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ 
ἐμπλοκή της στὴν ὑπόθεση τῆς δημόσιας λατρείας3. Ἀσφαλῶς γιὰ τὶς ἐπι-

  2. Βλ. χαρακτηριστικὰ α. αλυγιΖακη, Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, θεσσαλονίκη 
1991, σ. 47 ἑξ.

  3. γιὰ τὴ θέση τῆς γυναίκας στὴ λειτουργικὴ ζωὴ βλ. ἐνδεικτικὰ τὴ μελέτη τοῦ ἀειμνήστου 
δασκάλου ιω. Μ. Φουντουλη, Ἡ γυναίκα εἰς τὴν λειτουργικὴν ζωὴν καὶ τὴν ἐνοριακὴν 
διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας, στὸ Ἡ θέσις τῆς γυναικὸς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καὶ τὰ πε-
ρὶ χειροτονίας τῶν γυναικῶν. Διορθόδοξον θεολογικὸν συνέδριον Ρόδος, 30 Ὀκτωβρίου-7 
Νοεμβρίου 1988, ἐπιμ. ἐκδ. Ἀρχιμ. γενναΔιου λυΜουρη, κατερίνη 1994, σσ. 295-307. Ὁ 
τόμος περιέχει ἐργασίες-εἰσηγήσεις ἰδιαζόντως ἐνδιαφέρουσες γιὰ τὸ θέμα τῆς θέσεως 
τῆς γυναίκας στὴ δημόσια λατρεία. σημαντικὴ εἶναι ἡ εἰσήγηση τοῦ ὁμότιμου καθηγητῆ 
Βλασ. ΦειΔα, τὸ ἀνεπίτρεπτον τῆς ἱερωσύνης τῶν γυναικῶν κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, 
σσ. 245-293. Ἐπίσης βλ. κ. χ. γιοκαρινη, Ἡ ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν στὸ πλαίσιο τῆς 
Οἰκουμενικῆς Κίνησης, κατερίνη 1995, καὶ στὸν τόμο τῶν πρακτικῶν, Ἱερὰ Μητρόπολις 
Δημητριάδος, Ἀκαδημία θεολογικῶν σπουδῶν, Φύλο καὶ θρησκεία. Ἡ θέση τῆς γυναίκας 
στὴν Ἐκκλησία, Ἀθήνα 2004, βλ. κυρίως τὶς εἰσηγήσεις τοῦ ευ. θεοΔωρου (σσ. 185-208), 
τοῦ στ. γιαγκαΖογλου (σσ. 243-271) καὶ τοῦ κ. χ. γιοκαρινη (σσ. 273-335). ν. α. Μα-
τσουκα, Ἡ ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν ὡς θεολογικὸ καὶ οἰκουμενικὸ πρόβλημα, Γηθόσυνον 
σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καὶ μνήμης εἰς τὸν μακαριστὸν καθηγητὴν τῆς Λειτουργικῆς 
Ἰωάννην Μ. Φουντούλην (2007), τ. Β´, θεσσαλονίκη 2013, σσ. 1263-1270. ΔηΜητρασ 
κουκουρα, Ἡ χειροτονία τῶν γυναικῶν ἕνας ἐξωγενὴς προβληματισμός, στόν ἴδιο τόμο 
Γηθόσυνον σέβασμα, σσ. 1203-1209. Βλ. γιὰ τὴ θέση τῶν γυναικῶν στὸ Βυζάντιο τὸν 
τόμο τῶν πρακτικῶν τοῦ 26ου συμποσίου Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολο-
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λογὲς τῆς  Ἐκκλησίας εἶχαν μερίδιο καὶ οἱ γενικότερες πολι τισμικὲς ἀντιλή-
ψεις περὶ τῆς γυναίκας, ποὺ λειτουργοῦσαν σὲ σχέση μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
διδασκαλία ἀμφίδρομα. αὐτὲς οἱ ἀντιλήψεις, ὅσο ὁ χρόνος βαίνει πρὸς τὴν 
τουρκοκρατία, γίνονται αὐστηρότερες καὶ ἀνελα στικές, καθόσον προσλαμ-
βάνουν ἕνα περίβλημα περισσότερον δικανικό.

Ἡ ὕπαρξη ψάλτριας στὸν ναὸ τῆς Ἀναστάσεως ἀσφαλῶς δὲν προέκυψε 
ἀπὸ παρθενογένεση. Ἦταν ἀπόρροια τῆς γενικότερης πράξεως στὴν ἀρχαία 
Ἐκκλησία ἡ ψαλμωδία νὰ γίνεται ἀπὸ ὅλο τὸ πλήρωμα (ἄνδρες καὶ γυναῖκες), 
ὑποψάλλοντας καὶ μὲ ἀντιφωνικὸ τρόπο4. εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ πληροφο-
ρία ποὺ διασώζεται στὸν Βίο τοῦ ὁσίου αὐξεντίου τοῦ ἐν τῷ Βουνῷ (BHG 
199) († γύρω στὸ 470, μνήμη 14 Φεβρουαρίου) περὶ τῆς δοξολογίας τοῦ θεοῦ 
«ὑπὸ πάντων» (ἤτοι τοῦ «λαοῦ», κατὰ τὴν ὁρολογία τῶν λειτουργικῶν διατά-
ξεων) σὲ «ἦθος ἁπλούστερον καὶ ἀπερίεργον», συνταγμένων καὶ μελοποιημέ-
νων τῶν τροπαρίων ἀπὸ τὸν ἅγιο αὐξέντιο («κατὰ τὸ τοῦ μακαρίου ὁρισθὲν 
ἀκενόδοξον μέλος») .

«τινὰ οὖν τροπάρια ἀπὸ δύο ῥητῶν ἢ τριῶν λίαν τερπνὰ καὶ ἐπωφελῆ μετὰ 
ἤθους ἁπλουστέρου καὶ ἀπεριέργου διατυπώσας παρασκευάζει ψάλλειν τοὺς 
πάντας. τοῦ πρώτου γὰρ ῥηθέντος πλεονάκις ἐκ διαδοχῆς καὶ πάλιν κατὰ κέ-
λευσιν τοῦ μακαρίου τοῦ ἑτέρου κατήρχοντο· καὶ εἶθ’ οὕτως ἐκ τοῦ δευτέρου 
τὸ τρίτον, καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τάξιν. εὔλογον οὖν καὶ τὰ τούτων ῥητὰ ἐνθεῖναι 
τῷ διηγήματι πρὸς ὠφέλειαν τῶν ἐντυγχανόντων.  Ἔστι τοίνυν ταῦτα:

Πτωχὸς καὶ πένης ὑμνοῦμέν σε, Κύριε· δόξα τῷ Πατρί, δόξα τῷ Υἱῷ, δόξα τῷ 
Ἁγίῳ Πνεύματι, τῷ λαλήσαντι διὰ τῶν προφητῶν.

Μετὰ δὲ τοῦτο·
Στρατιαὶ ἐν οὐρανοῖς ὕμνον ἀναπέμπουσιν καὶ ἡμεῖς οἱ ἐπὶ τῆς γῆς τὴν δοξο-

λογίαν· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος· Κύριος, πλήρης ἡ γῆ τῆς δόξης σου.
εἶτα καθεξῆς·

γίας καὶ τέχνης, Ἀθήνα 12-14 Μαΐου 2006: Ἡ γυναίκα στὸ Βυζάντιο. Λατρεία καὶ Τέχνη, 
ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Μαρια παναγιωτιΔη-κεσισογλου, πειραιὰς 2012.

  4. Βλ. ἐνδεικτικὰ π. κ. χρηστου, Ὁ χορικὸς ὕμνος εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν, Θεολογικὰ 
μελετήματα. Ὑμνογραφικά, θεσσαλονίκη 1981, σ. 123 ἑξ. Ἐπίσης γιὰ τὸ «ὑπόψαλμα» βλ. 
τὴν ἀνέκδοτη μεταπτυχ. ἐργασία τῆς θεοΦανησ Μ. Βουτση, Λειτουρ γικὲς μαρτυρίες 
στοὺς βίους τῶν ὁσίων, θεσσαλονίκη 2010, σ. 82 ἑξ.
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Δημιουργὲ πάντων, εἶπας καὶ ἐγενήθησαν· ἐνετείλω καὶ ἐκτίσθημεν· πρό-
σταγμα ἔθου καὶ οὐ παρελεύσεται, Σῶτερ, εὐχαριστοῦμέν σε.

καὶ πάλιν·
Κύριε τῶν δυνάμεων, ἔπαθες, ἀνέστης· ὤφθης καὶ ἀνελήφθης· ἔρχη κρῖναι 

κόσμον, οἰκτείρησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
καὶ πάλιν.
Ἐν ψυχῇ τεθλιμμένῃ προσπίπτομέν σοι καὶ δεόμεθά σου, Σῶτερ τοῦ κόσμου· 

σὺ γὰρ εἶ Θεὸς τῶν μετανοούντων.
καὶ πάλιν·
Ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβὶμ καὶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνοίξας, οἰκτείρησον καὶ 

σῶσον ἡμᾶς.
εἶτα·
Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· πρεσβεύοντες, ὑπὲρ ἡμῶν· δόξα σοι, Κύριε, 

ὁ Θεὸς τῶν ἁγίων.
τὸ πλῆθος μὲν οὖν τῶν παρόντων τῶν ἀπόρων καὶ εὐπόρων, ἀνδρῶν καὶ 

γυναικῶν, δούλων τε καὶ ἐλευθέρων, κατὰ τὸ τοῦ μακαρίου ὁρισθὲν ἀκενόδο-
ξον μέλος, εὐρύθμως ἔψαλλε ταῦτα, οἱ μὲν αὐτῶν ἕως τρίτης ὥρας καὶ ἀπελύ-
οντο ἐν ἀγαλλιάσει πνευματικῇ, οἱ δὲ ἕως ἕκτης προσεκαρτέρουν· αὐτὸς δὲ 
λοιπὸν εἰς τὸ τέλος τὸν ὕμνον τῶν τριῶν παίδων, Ἀνανία, Ἀζαρία, Μισαήλ, 
τῶν ἐν τῷ προφήτῃ Δανιὴλ δι’ ἑαυτοῦ ἐπεφώνει αὐτοῖς· εὐλογεῖτε πάντα τὰ 
ἔργα κυρίου, τὸν κύριον· ἀποκρινομένων πάντων. Ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε 
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»5.

Ἡ συμμετοχὴ στὴν ψαλμωδία γινόταν ἀπὸ τοὺς προσερχομένους πλησιο-
χώρους, κυρίως κωνσταντινουπολίτες, προσκυνητές, ποὺ ἔτρεφαν βαθύτατο 
σεβασμὸ στὸν ἅγιο αὐξέντιο, ὁ ὁποῖος συνέστησε σπουδαία μονὴ παρὰ τὴ 
χαλκηδόνα στὸ λεγόμενο Βουνό. Ὁ συγκεκριμένος Ἅγιος γιὰ νὰ ἀποφύγει 
τὶς συνεχεῖς ὀχλήσεις ἀπὸ τοὺς πιστούς, ὅρισε «συνήθη καιρόν, ἐν ᾧ τοὺς πα-
ρόντας εἰς δοξολογίαν προετρέπετο πρῶτον, εἶθ’ οὕτως τῷ λόγῳ τῆς χάριτος 
παραινῶν ἕκαστον καὶ κατευλογῶν ἀπέλυεν»6. 

Ὁ αὐξέντιος υἱοθέτησε τὴν τάξη ἡ ψαλμωδία νὰ γίνεται ἀπὸ ἄνδρες καὶ 
γυναῖκες, ἀκολουθώντας τὸ λειτουργικὸ πρότυπο ποὺ εἶχε προβάλει στὴν 

  5. PG 114, 1416a-d. Βλ. καὶ θεοΦανησ Μ. Βουτση, ὅπ.π., σσ. 62-65.
  6. PG 114, 1388d.



η γυναικα στη ΔηΜοσια λατρεια του θεου 411

κωνσταντινούπολη προηγουμένως ὁ ὁσιώτατος Ἄνθιμος, «μαθητὴς καί συ-
νόμιλος» τῶν σιτᾶ καὶ ἁγίου Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου τῆς Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας († μετὰ τὸ 471, μνήμη 10 Ἰανουαρίου): «Ἅμα οὖν σιτᾷ τινι οὕτω προσα-
γορευομένῳ, ἀνδρὶ πανσέμνῳ τὰ πάντα, καὶ Μαρκιανῷ τῷ τηνικαῦτα λαϊκῷ 
ὄντι ... μετ’ οὐ πολὺ καὶ τὴν οἰκονομίαν τῆς ἁγιωτάτης Μεγάλης Ἐκκλησίας 
κωνσταντινουπόλεως ἐμπιστευθέντι καὶ Ἀνθίμῳ τῷ μεγάλῳ καὶ θαυμαστῷ 
ἀνδρὶ τότε δεκάνῳ ὄντι ἐν ὀρδίνῳ τοῦ θείου παλατίου, ἔπειτα δὲ διακόνῳ γε-
γονότι, λοιπὸν δὲ καὶ πρεσβυτέρῳ, τῷ καὶ κατακοσμήσαντι μετὰ τὴν μετάστα-
σιν τῶν προειρημένων καὶ φαιδρύναντι ἐν ταῖς ὑμνῳδίαις διὰ χορῶν ἀνδρῶν τε 
καὶ γυναικῶν τὰς αὐτὰς παννυχίδας αἷς προσίδρυσεν ὁ μακάριος Αὐξέντιος»7.

Ἀνάλογες μαρτυρίες περιέχονται διάσπαρτες καὶ στὰ πατερικὰ κείμενα, οἱ 
ὁποῖες, ὅταν ἐξαντλητικὰ ἀνθολογηθοῦν, θὰ σχηματίσουν ἀρκετὰ ἐμφανῶς 
τὸ πὰζλ γιὰ τὴν ἔκταση τῆς συμμετοχῆς τῶν γυναικῶν στὴν ψαλμωδία, καθὼς 
καὶ γιὰ τὴ στάση τῶν πατέρων ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴν πράξη. Ἐνδεικτικὰ καὶ 
μόνον παρατίθενται ἐδῶ οἱ ἑξῆς μαρτυρίες:

Ὁ ἱ. χρυσόστομος ἀναφέρει: «τοσαύτη τῆς Ἐκκλησίας ἡ εὐγένεια ...· οὐδ’ 
αὖ ἀνὴρ μὲν παρρησιάζεται, γυνὴ δὲ καὶ σιγᾷ καὶ ἄφωνος ἔστηκεν· ἀλλὰ πά-
ντες ἐν τῇ αὐτῇ τιμῇ καὶ φωνῇ μιᾷ ἐκ διαφόρων γλωττῶν πρὸς τὸν τῆς οἰκου-
μένης ἀναπέμπεται Δημιουργόν»8. Ὁ ἴδιος ὁ πατέρας δίνει τὴν πληροφορία 
ὅτι ἔψαλλαν καὶ χοροὶ γυναικῶν κατὰ τὶς λιτανεῖες πρὸς τὰ εὐκτήρια μαρτύ-
ρων καὶ ἁγίων τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τους9. Ἐπίσης ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος Με-

  7. PG 114, 1380BC.
  8. Ὁμιλία 4 παραινετικὴ λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας πρὸς τοὺς ἀπολειφθέντας 

..., PG 63, 487. Ἐπίσης στὴν Ὁμιλία 36 εἰς Ά  Κορινθ. (PG 61, 313) ὁ ἴδιος πατὴρ λέγει: 
«... καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες καὶ πρεσβύται καὶ νέοι μὲν κατὰ τὴν ἡλικίαν, οὐ διῄρηνται δὲ 
κατὰ τὸν τῆς ὑμνῳδίας λόγον ... καὶ ὁ ψαλμὸς τὰς διαφόρους ἐκέρασε φωνὰς καὶ μίαν 
πανορμόνιον ἀνενεχθῆναι παρεσκεύασεν, καὶ νέοι καὶ γέροντες καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες 
καὶ δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι μίαν τινὰ μελῳδίαν ἀπηνέγκαμεν ἅπαντες». (Βλ. καὶ νεκταρι-
ου παρη, Διερευνήσεις στὸ λειτουργικὸ ἦθος, κατερίνη 2003, σ. 109 ἑξ. καὶ του ιΔιου, Τὸ  
Ἐκκλησια στικὸ ἆσμα. Πατερικὲς θέσεις, θεσσαλονίκη 1999, σ. 52 ἑξ.). πρβλ. ιωαννου 
χρυσοστοΜου,  Ἑρμηνεία εἰς τοὺς Ψαλμούς, 46, 5, PG 55, 215. 141, 4, PG 55, 462-463. 
Ὁμιλία 18 εἰς Β́  Κορινθ., PG 61, 527. Ὁμιλία 19 εἰς Ἐφεσίους, PG 62, 129. Ὁμιλία 9 εἰς 
Κολασσαεῖς, PG 62, 364. Ὁμιλία 19 εἰς Ματθαῖον, PG 57, 277.

  9. Βλ. σχετικὰ στὸ w. mayer καὶ P. allen, John Chrysostom, νέα Ὑόρκη 2000, σσ. 85-92 
καὶ susan ashbrook-Harvey, Performance as exegesis. women’s liturgical Choirs in 
syriac tradition, στὸ Inquiries into eastern christian worship. Selected papers of the Second 
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διολάνων ὑποστηρίζει τὴν ψαλμωδία ἀπὸ γυναῖκες, ἰδίως τῶν Ψαλμῶν, τοὺς 
ὁποίους θεωρεῖ ἰδιαζόντως ὠφέλιμους γιὰ τοὺς πιστούς, ἐπισημαίνοντας ἐν 
προκειμένῳ ὅτι ἡ παραίνεση τοῦ ἀπ. παύλου (Ά  Κορ. 14, 34), οἱ γυναῖκες νὰ 
σιωποῦν κατὰ τὴν ὥρα τῶν συνάξεων, δὲν ἀναφέρεται στὴν ψαλμωδία10.

Ἡ ἀνοχὴ τοῦ ἱ. χρυσοστόμου στὸ θέμα τῆς ψαλμωδίας ἀπὸ γυναῖκες ἑδρά-
ζεται στὴ βιβλικὴ διδασκαλία περὶ τῆς ἰσότητος τῶν φύλων, ἰδίως στὸ κλασ-
σικὸ χωρίο τοῦ ἀπ. παύλου: «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. 3, 28). αὐτὴ ἡ 
ἐπαναστατική, ἰδίως γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἀποστολικὴ θέση, ποὺ ἀσφαλῶς 
ἐξύψωσε τὴ γυναίκα, δὲν φαίνεται νὰ ὑπερίσχυε στὶς περιπτώσεις ποὺ ἡ ψαλ-
μωδία ἀπὸ πλευρᾶς τῶν γυναικῶν ἦταν αἰτία ἀταξίας ἢ σκανδαλισμοῦ, μὲ 
συνέπεια ὁ ὕμνος νὰ μὴν φθάνει στὸν θεὸ ἁγνὸς καὶ ἀκηλίδωτος.  Ἔτσι ὁ 
Ἰσίδωρος πηλουσιώτης συμμερίζεται τὴν τότε ἐκκλησιαστικὴ πράξη οἱ γυ-
ναῖκες νὰ ψάλλουν «συνετῶς», ἐπισημαίνει ὅμως τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες ποὺ 
προκύπτουν, ὅταν ἡ ψαλμωδία δὲν συστοιχεῖ στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. «τὰς 
ἐν ἐκκλησίαις φλυαρίας καταπαῦσαι βουλόμενοι οἱ τοῦ κυρίου ἀπόστολοι καὶ 
τῆς ἡμῶν παιδευταὶ καταστάσεως, ψάλλειν ἐν αὐταῖς τὰς γυναῖκας συνετῶς 
συνεχώρησαν. Ἀλλ’ ὡς πάντα εἰς τοὐναντίον ἐτράπη τὰ θεοφόρα διδάγμα-
τα· καὶ τοῦτο εἰς ἔκλυσιν καὶ ἁμαρτίας ὑπόθεσιν τοῖς πλείοσι γέγονε. καὶ κα-
τάνυξιν μὲν ἐκ τῶν θείων ὕμνων οὐχ ὑπομένουσι· τῇ δὲ τοῦ μέλους ἡδύτητι 
εἰς ἐρεθισμὸν παθημάτων χρώμενοι, οὐδὲν αὐτὴν πλέον τῶν ἐπὶ τῆς σκηνῆς 
ᾀσμάτων λογίζονται. χρή, τοίνυν, εἰ μέλλομεν τὸ τῷ θεῷ ἀρέσκειν ζητεῖν, καὶ 
τὸ κοινῇ συμφέρον ποιεῖν, παύειν ταύτας καὶ τῆς ἐν ἐκκλησίαις ᾠδῆς καὶ τῆς 
ἐν πόλει μονῆς, ὡς χριστοκαπήλους καὶ τὸ θεῖον χάρισμα μισθὸν ἀπωλείας 
ἐργαζομένας»11.

International Congress of the Society of the Oriental Liturgy, Rome 17-21, September 2008, ed. 
by B. groen, st. Hawkes-teeples, st. alexopoulos, Peeters, Leuven, Paris, walpole 
ma 2012, σσ. 52-53.

10. Βλ. στοῦ J. mckinnon, Music in Early Christian Literature, Cambridge 1987, σσ. 126-
127.

11. Ἐπιστολὴ 90 Ἰσιδώρῳ ἐπισκόπῳ, PG 78, 244d-245a (βλ. η. Βουλγαρακη, ὅπ.π., σσ. 89-
90). Βλ. σχετικὰ π. τρεΜπελα, Ἡ γυνὴ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ, Ἀθῆναι 1926, σσ. 25-27 καὶ ευαγ-
γελιασ χ. σπυρακου, Οἱ χοροὶ ψαλτῶν κατὰ τὴ βυζαντινὴ παράδοση, ἐκδίδει ὁ γρ. θ. στα-
θησ, Ἀθήνα 2008, σσ. 184-185. Ἐπίσης βλ. Φιλοθεου προικονησου, Ἡ συμμετοχὴ τῆς 
γυναικείας φωνῆς ἐν τῷ Ψαλμῳδήματι, Ἰστανμποὺλ 1953. γ. σ. Μανιακη, Οἱ γυναῖκες στὴ 
λατρεία. Ἡ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν στὴ λατρεία καὶ ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 
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Ἡ ἀντίρρηση τοῦ Ἰσιδώρου πηλουσιώτη σχετιζόταν ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν 
ἠθικὴ βλάβη, χωρὶς νὰ θέτει σὲ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο τὸ θέμα ἐπὶ τῆς δια-
φορᾶς φύλου. Ἐξάλλου οἱ «παιδευταί», δηλ. οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πατέρες, ἐπέ-
τρεψαν τὴ «συνετὴ» ψαλμωδία ἀπὸ τὶς γυναῖκες, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ 
φλυαρίες τους κατὰ τὴν ὥρα τῶν λατρευτικῶν συνάξεων.  Ἦταν ἕνας δόκιμος 
παιδαγωγικὸς τρόπος, καθόσον διὰ τῆς συμμετοχῆς στὰ ψαλλόμενα ἔδινε τὴ 
δυνατότητα τῆς περισυλλογῆς τοῦ νοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς κατανοήσεως 
τῶν λειτουργικῶν κειμένων.

τὰ πράγματα ἦταν ἀκόμα πιὸ ἀνεκτικὰ στὴν περίπτωση ποὺ οἱ ψάλτριες 
ἀνῆκαν στὴ χορεία τῶν παρθένων, δηλ. τῶν ἀφιερωμένων γυ ναικῶν (μονα-
ζουσῶν καὶ μή), οἱ ὁποῖες δὲν ἔψαλλαν μόνο στοὺς μονα στηριακοὺς ναοὺς 
ἀλλὰ καὶ σὲ ἐνοριακούς. συγκεκριμένα ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ σύρος ὀργάνωσε 
γυναικείους χοροὺς στὴν  Ἔδεσσα, τοὺς ὁποίους μάλιστα καὶ διηύθυνε12. Ὡς 
ὑπέρμαχος τῶν δογματικῶν ἀποφάσεων τῆς ά  οἰκουμενικῆς συνόδου, ἀπέ-
βλεπε μὲ τὴν ψαλμωδία τῶν δογματικῶν ὕμνων, ποὺ ὁ ἴδιος συνέθεσε, νὰ 
ἐμπνεύσει καὶ στὶς εὐλαβεῖς ὀρθόδοξες γυναῖκες τὴν πίστη τῆς καθολικῆς 
Ἐκκλησίας13. Ἡ διάκονος πουπλία (μνήμη 9  Ὀκτωβρίου), μητέρα κάποιου 
ἐπισκόπου  Ἰωάννη ἐπὶ τῆς βασιλείας  Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτη (361-363), 
δια τηροῦσε στὸν πατριαρχικὸ ναὸ τῆς Ἀντιόχειας χοροὺς παρθένων, τῶν 
ὁποίων τὴν ἐκγύμναση εἶχε ἀναλάβει. Ἔψαλλαν, μάλιστα, ἀντιμαχόμενες 
στὴν πολιτικὴ τοῦ αὐτοκράτορα, ἀντιειδωλολατρικοὺς ὕμνους14. 

1993. χρ. ΒασιλειαΔη, Ἡ συμβολὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας, λευκωσία 2013, σ. 135 ἑξ. γενικῶς στὸν ἀρχέγονο μοναχισμὸ ἀναπτύχθηκε 
κάποιας μορφῆς ἐπιφυλακτικότητα πρὸς τὸ ἆσμα, τὸ ὁποῖο θεωρήθηκε ἀφορμὴ πειρα-
σμοῦ γιὰ τὴν καθαρὴ προσευχὴ, βλ. νεκταριου παρη, Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἆσμα, ὅπ.π.,  
σ. 103 ἑξ.

12. σωΖοΜενου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία γ́ , 16, PG 67, 1689. Βλ. καὶ σπυρακου, ὅπ.π.,  
σ. 185. Βλ. περισσότερα στῆς ashbrook-Harvey, ὅπ.π., σ. 47 ἑξ.

13. ashbrook-Harvey, σσ. 47-48.
14. σπυρακου, σσ. 185-186. «Ἀλλὰ γεγονώτερον τὰς συνήθεις ὑμνῳδίας μετὰ τῶν παρθένων 

ἔψαλλεν καὶ τοὺς ψαλμοὺς ἐκείνους ἐπῇδεν, οἳ τῶν εἰδώλων τὴν ἀσθένειαν κωμῳδοῦσιν 
καὶ μετὰ τοῦ Δαυὶδ ἔλεγεν· Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ...», Synaxarium CP, ἔκδ. H. deLeHaye, 
Βρυξέλλες 1902, στ. 123. Βλ. καὶ θεοΔωρητου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, PG 82 1152 ἑξ., 
1168 ἑξ. σωκρατουσ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία γ΄ 18, PG 67, 425. Μηνολόγιον Βασιλείου, 
PG 117, 97C. Βλ. σχετικὰ Δ. κακλαΜανου, Μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς ἐποχῆς τοῦ 
Ἰουλιανοῦ, θεσσαλονίκη 2007, σ. 293. Μαρτυρίες γιὰ ψάλτριες ἀπαντῶνται καὶ σὲ ἐπι-
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Ἀσφαλῶς, ἐὰν ἡ ψαλμωδία καθίστατο ἀφορμὴ σκανδαλισμοῦ, ἰδίως τῶν 
μοναχῶν, ἡ προτροπὴ ἦταν: νὰ ἀποφεύγεται ἡ αἰτία ποὺ γεννᾶ τὸν πειρα-
σμό. εἶναι χαρακτηριστικός, ἐν προκειμένῳ, καὶ ὁ τίτλος τοῦ 18ου λόγου τοῦ 
Πανδέκτη τοῦ μοναχοῦ Ἀντιόχου: «Περὶ τοῦ μὴ ἐνδελεχίζειν ψαλλούσαις γυ-
ναιξίν». οἱ μοναχοὶ ὄφειλαν νὰ εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοὶ στὶς ἐπαφές τους 
μὲ τὶς μοναχές, μὴ ἐξαιρουμένης καὶ τῆς ὥρας τῆς ψαλμωδίας ἀπὸ αὐτές. «καὶ 
τὸ ἐνδελεχίζειν ψαλλούσαις ἀσύμφορον ἡμῖν ἐστιν, βλαπτομένων ἡμῶν ταῖς 
αὐτῶν συντυχίαις τῶν λεγομένων μοναστριῶν. τὸ γὰρ ἴνδαλμα τῆς ὄψεως 
τῶν γυναικῶν ἄρχεται κλονίζειν τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀποσπᾶν τὸν 
νοῦν ἀπὸ τῆς ἡσυχίας ...»15.  Ὅμως αὐτὲς ἦταν παραινέσεις ποὺ εἶχαν ἄμε-
σους ἀποδέκτες τοὺς μοναχούς. στὴν ἐνορία τὰ πράγματα ἦταν κάπως διαφο-
ρετικά.

οἱ ἀφιερωμένες στὸν θεὸ γυναῖκες, ὅπως καὶ οἱ μονάζουσες, εἶχαν τὴ δυ-
νατότητα ἐντὸς μίας καθιερωμένης τάξης νὰ ψάλλουν κατὰ τὶς ἀκολουθίες 
καὶ στοὺς κοσμικοὺς ναούς. Ὅπως ἀναφέρεται στὴ Διήγησιν περὶ τῆς Ἁγίας 
Σοφίας (9ος αἰ.;), ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός, στὸ πλαίσιο τῆς γενικότερης 
φροντίδας του γιὰ τὸν κλῆρο τῆς Ἁγίας σοφίας κωνσταντινουπόλεως, πα-
ραχώρησε ἰδιαίτερα «σκηνώματα» (=κελλία) καὶ γιὰ τὶς ψάλτριες τοῦ ναοῦ: 
«δέδωκε δὲ καὶ τῷ κλήρῳ κέλλας εἰς τὰ πέριξ (ἤτοι τῷ ναῷ τῆς Ἁγίας σοφίας) 
κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν· καὶ ταῖς ᾀδούσαις σκηνώματα, δύο ἀσκητήρια»16. Ἡ 
ὕπαρξη γυναικῶν (παρθένων ἢ ὀρθότερα μοναζουσῶν κατὰ πᾶσαν πιθανότη-
τα) ποὺ ἔψαλλαν στὶς ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας σοφίας ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ 

γραφὲς. π.χ. στὴν ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ποίησα τῆς κέας, ig Xii 5, 592: [Ἡράκ]λεα 
καλὴ ἐνδη[μεῖ] Ψάλτ[ρ]ια.

15. PG 89, 1484B. Ἡ αικ. νικολαου ὡς λόγους περιορισμένου ἀριθμοῦ γυναικῶν ὑμνογρά-
φων θεωρεῖ, πρῶτον, τὴν ἀπαγόρευση νὰ ἀκούγεται ἡ γυναικεία φωνὴ στὴν Ἐκκλησία 
(θέση ὅμως ποὺ ἀντικρούεται ἀπὸ τὶς παρατιθέμενες καὶ ἐδῶ μαρτυρίες) καὶ δεύτερον, 
τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο μορφώσεως τῶν γυναικῶν, βλ. Ἡ γυναίκα στὴ μέση βυζαντινὴ ἐποχή. 
Κοινωνικὰ πρότυπα καὶ καθημερινὸς βίος στὰ ἁγιολογικὰ κείμενα, Ἀθήνα 2005, σ. 208.

16. Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, ἐκδ. Preker, 23, 7 (γιὰ τὰ Πάτρια βλ. The Oxford Dict. of 
Byzantium, τ. ιιι, σ. 1518, α. κaŠdan). Βλ. καὶ ευ. αντωνιαΔου,   Ἔκφρασις Ἁγίας Σοφί-
ας, τ. ά , ἐν Ἀθήναις 1907 (=Ἀθῆναι 1983), σσ. 66-67. Βλ. στῆς σπυρακου, ὅπ.π., σσ. 188-
189. πρβλ. Νεαρὰ 3 (ἔκδ. r. sCHoeLL - w. kroLL, σ. 21). Νομοκάνων εἰς 14 τίτλους, Δ́ , 30 
(γ. ραλλη - Μ. ποτλη, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τ. ά , Ἀθῆναι 1852, σσ.  
69-70). 
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τὴ μαρτυρία ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς «ἐκλήρωσεν ἱερεῖς τε καὶ ἕως ἐσχάτου τῶν 
ὑπουργούντων τῷ ναῷ χιλιάδα μίαν· ᾀδούσαις ρ́ , μεριζομένας εἰς δύο ἑβδο-
μάδας»17.

Ὁ ἴδιος αὐτοκράτορας μὲ τὴ νεαρὰ 59 (11ης νοεμβρίου 537) ὅρισε τὰ 
«ἀσκητήρια», ποὺ συγκροτοῦνταν ἐξ ὀκτὼ τουλάχιστον «ἀσκητριῶν ἢ κανο-
νικῶν ... ἡγουμένων τῆς κλίνης καὶ ψαλλουσῶν»18, νὰ λαμβάνουν ἐνεργὸ ρόλο 
στὴν τελετὴ τῆς κηδείας ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῶν οἰκονόμων καὶ ἐκδίκων τοῦ 
ναοῦ. γενικότερα τὰ «ἀσκητήρια»19 (μικρὲς ὁμάδες ἀφιερωμένων στὸν θεὸ 
προσώπων), σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, εἶχαν ἐνεργὸ 
διακονία στὴν τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν, μεριζομένης τῆς διακονίας σὲ ἑβδο-
μάδες («ἑβδομαδάριοι»).

Ἀργότερα ὁ αὐτοκράτορας Ἀλέξιος ά  κομνηνὸς (1081-1118), ὅπως ἀνα-
φέρει ἡ κόρη του Ἄννα, ἔκτισε ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ ἀπ. παύλου καὶ ὀρφανο-
τροφεῖο στὴ Δάμαλιν (στὴν ἀσιατικὴ μεριὰ τῆς κωνσταντινουπόλεως) καὶ 
κατὰ τὴ συνήθη πράξη, τὴν ὁποία ἐπιτάσσουν καὶ τὰ νομοθετικὰ κείμενα τοῦ 
Ἰουστινιανοῦ, ὅρισε στὸν ναὸ νὰ ψάλλουν καὶ γυναῖκες: «τῷ δὲ ναῷ τοῦ με-
γαλοκήρυκος παύλου κλῆρος μέγας κατείλεκτο καὶ πολὺς καὶ φώτων δαψί-
λεια· καὶ παραγενόμενος εἰς τουτονὶ τὸν νεὼν ἴδοις ἂν χοροὺς ἑκατέρωθεν 

17. Ἔκδ. r. sCHoeLL - w. kroLL, σ. 320. σπυρακου, ὅπ.π., σ. 189. ευ. αντωνιαΔου, ὅπ.π., τ. 
γ΄, ἐν Ἀθήναις 1909 (= Ἀθῆναι 1983), σ. 152. Ὁ ἴδιος αὐτοκράτορας στὸ νομοθετικό του 
ἔργο ἀναφέρεται καὶ στὶς διακόνισσες. Ὁ ευ. θεοΔωρου (οἱ δια κόνισσες στὴν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας, Φύλο καὶ θρησκεία. Ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴν Ἐκκλησία, ὅπ.π., σσ. 198-
199) ἀναφέρει: «Ὅτι οἱ χειροτονημένες διακόνισσες ἀνῆκαν στὸν κλῆρο, μαρτυρεῖται καὶ 
ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴν νομοθεσίαν τῶν βυζαντινῶν χρόνων. Ὁ Ἰουστινιάνειος κῶδιξ 
ὁμιλεῖ γιὰ αὐτὲς σὲ νομοθετικὲς διατάξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν τίτλον “περὶ ἐπισκόπων καὶ 
κληρικῶν” (“de episcopis et clericis”). Ἡ 6η “νεαρὰ” τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἔχει τὸν χαρακτη-
ριστικὸν καὶ ἀποκαλυπτικὸν τίτλον “περὶ τοῦ πῶς δεῖ χειροτονεῖσθαι τοὺς ἐπισκόπους 
καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους ἄρρενες καὶ θηλείας”. Ἡ 3η Ἰουστινιάνεια “νεαρά”, ποὺ 
φέρει τὴν ἐπιγραφὴν “περὶ τοῦ ὡρισμένον εἶναι τὸν ἄριθμὸν τῶν κληρικῶν τῆς ἁγιω-
τάτης μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς πανευδαίμονος πόλεως”, ὁρίζει ὅτι στὸν ναὸν τῆς Ἁγί-
ας σοφίας πρέπει νὰ ὑπηρετοῦν 60 ἱερεῖς, 100 διάκονοι, 40 διακόνισσες (“διακόνους δὲ 
ἄρρενας ἑκατὸν καὶ τεσσαράκοντα θηλείας”) ... τὸ Σύνταγμα κανόνων τοῦ ἱεροῦ Φωτίου 
ἀναφέρει ὅτι καὶ κάποια “νεαρὰ” τοῦ Ἡρακλείου (610-641) τάσσει τὶς διακόνισσες στὸν 
ἱερὸν κλῆρον καὶ ἐπαναλαμβάνει, ὅτι στὴν Ἁγίαν σοφίαν πρέπει νὰ ὑπηρετοῦν 40 διακό-
νισσες».

18. σπυρακου, ὅπ.π., σ. 189. Βλ. καὶ αντωνιαΔου, ὅπ.π., σ. 152.
19. γιὰ τὰ Ἀσκητήρια καὶ τὸν ρόλο τους στὴν ψαλμωδία, βλ. σπυρακου, ὅπ.π., σ. 189 ἑξ.
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ἀντᾴδοντας· κατέταξε γὰρ τῷ τῶν ἀποστόλων νεῷ ᾄδοντας καὶ ᾀδούσας, κατὰ 
τὸν σολομῶντα· ἐπιμελὲς γὰρ καὶ τὸ τῶν διακονισσῶν πεποίηκεν ἔργον»20.

τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου νὰ ψάλλουν ἀντιφωνικὰ σὲ χο-
ροὺς ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἑδράζεται σὲ μακραίωνη πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ 
ὁποία ἐπιμαρτυρεῖται καὶ κατοχυρώνεται ἀπὸ τοὺς πατέρες. εἶναι χαρακτη-
ριστικὸ ὅτι ἡ ρύθμιση ποὺ ἀναφέρει ἡ Ἄννα κομνηνὴ κατὰ τὸ περιεχόμενο 
συμφωνεῖ μὲ τὸν τρόπο ψαλμωδίας ποὺ περιγράφεται στὸν Βίο τῆς ἁγίας Μα-
κρίνας (BHG 1012) († 379, μνήμη 19 Ἰουλίου). στὴν κηδεία της, ὁ ἀδελφός 
της γρηγόριος νύσσης: «διαστήσας κατὰ γένος τὸν συρρεέντα λαὸν καὶ τὸ 
ἐν γυναιξὶ πλῆθος τῷ τῶν παρθένων συγκαταμίξας χορῷ, τῶν δὲ τῶν ἀνδρῶν 
δῆμον τῷ τῶν μοναζόντων τάγματι, μίαν ἐξ ἑκατέρωθεν εὔρυθμόν τε καὶ 
ἐναρμόνιον, καθάπερ ἐν χοροστασίᾳ τὴν ψαλμῳδίαν γίνεσθαι»21.

Ἡ μνημονευόμενη ἀπὸ τὶς παραπάνω πηγὲς πράξη εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ 
ἦταν ἡ κυριαρχοῦσα στὶς περιπτώσεις τῶν λεγομένων διπλῶν μοναστηρίων 
(βλ. κανόνα 20 Ζ́  οἰκουμενικῆς), στὰ ὁποῖα διαβιοῦσαν, ὑπὸ τὴν αὐτὴν οὐσι-
αστικὰ στέγη, μοναχοὶ καὶ μοναχές, κατὰ τὸ πλεῖστον συγγενεῖς.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω συνάγεται ὅτι ἡ ψαλμωδία ἀπὸ ἀφιερωμένες γυναῖκες 
ἦταν ἐξίσου ἀποδεκτὴ τόσο στὴ μοναστηριακὴ λατρεία ὅσο καὶ στὴν ἐνορι-
ακή, καὶ ἐτελεῖτο εἴτε συναφῶς μὲ χοροὺς ἀνδρῶν εἴτε χωρὶς αὐτούς. τοῦτο 
μπορεῖ νὰ τεκμηριωθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν πολὺ χαρακτηριστικὴ πληροφορία ποὺ 
ὑπάρχει στὸν Τιμαρίωνα (12ος αἰ.), σχετικὰ μὲ τὴ συμμε τοχὴ χοροῦ «ὁσίων 
γυναικῶν καὶ μοναζουσῶν» κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς μνήμης τοῦ πολιούχου τῆς 
θεσσαλονίκης ἁγίου Δημητρίου, ἡ ὁποία ἐτελεῖτο μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα. 
«τότε γοῦν τῶν κατὰ τὴν ἑορτὴν μᾶλλον ἠκριβω μένων –οἷα τούτους σχό-
ντων τοὺς θεωρούς–, ψαλμῳδία θειοτέρα τις ἐξηκούετο, ῥυθμῷ καὶ τάξει καὶ 
ἀμοιβῇ ἐντέχνῳ ποικιλλομένη πρὸς τὸ χαριέστερον· ἦν δὲ οὐκ ἀνδρῶν μόνον 
ὕμνος ἀναπεμπόμενος, ἀλλὰ δὴ καὶ γυναῖ κες ὅσιαι καὶ μονάζουσαι περὶ τὸ πτε-
ρύγιον εὐώνυμά που τοῦ ἱεροῦ, πρὸς δύο χοροὺς ἀντιφώνους διαιρεθεῖσαι καὶ 

20. Ἀλεξιάς, σ. 231. Βλ. καὶ σπυρακου, ὅπ.π., σ. 190 καὶ γρ. σταθη, «Σήμερον ἡ κτίσις φωτίζε-
ται». Ἡ γοητεία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς τέχνης τότε καὶ τώρα, Ἀθήνα 2005, σ. 13.

21. Δ. τσαΜη, Μητερικόν, τ. ά , θεσσαλονίκη 1990, σ. 274. περὶ αὐτοῦ βλ. καὶ αθ. Βουρλη, 
Θέματα ἱερᾶς ψαλμωδίας, τεῦχ. ά , Ἀθῆναι 2000, σ. 66.
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αὗται τὸ ὅσιον ἀπεδίδουν τῷ μάρτυρι»22. θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ληφθεῖ ὑπόψη 
ὅτι σὲ μουσικὰ χειρόγραφα ὑπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες γιὰ γυναῖκες 
μελοποιούς, κάποιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦσαν καὶ ψάλτριες. π.χ. στὸ χφ Μ. λαύ-
ρας γ71, ιγ´ αἰ., φ. 339r διαβάζομε: «Ἐκοιμήθη ἡ δούλη τοῦ θεοῦ εὐγενοῦ 
ἡ κουβουκλήσενα ἡ δομιστικίνα, μηνὶ σεπτεμβρίῳ ιά , ὥρᾳ ά , ἐν ἔτει Ϛψζή  
(=1260) καὶ μακαρία ἡ μνήμη αὐτῆς»23.

Ἐκ τούτων συνάγεται ὅτι στὴ βυζαντινὴ λειτουργικὴ πράξη, ποὺ χαρακτη-
ρίζεται τουλάχιστον μέχρι τὸν 11ο αἰώνα γιὰ πλουραλισμό, ἡ ψαλμωδία ἀπὸ 
γυναῖκες δὲν φαίνεται νὰ προσέκρουε στὸν προσδοκώμενο σεβασμὸ πρὸς τὴ 
λειτουρ γικὴ τάξη.

* * *
οἱ ψάλτες ἀνήκουν στὴν τάξη τοῦ κατώτερου κλήρου, ποὺ ἐντάσσεται 

στὴν ἱερωσύνη μὲ χειροθεσία ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο ἐκτὸς τοῦ ἱ. βήματος. εἶναι 
χαρακτηριστικὸς ὁ 15ος κανόνας τῆς λαοδικείας: «περὶ τοῦ μὴ δεῖν πλὴν 
τῶν κανονικῶν ψαλτῶν, τῶν ἐπὶ τὸν ἄμβωνα ἀναβαινόντων καὶ ἀπὸ διφθέρας 
ψαλλόντων, ἑτέρους τινὰς ψάλλειν ἐν ἐκκλησίᾳ»24. οἱ ἑρμηνευτὲς τοῦ κανόνα 
ὑπογραμμίζουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς χειροθεσίας, ὡς οὐσιαστικὸ στοιχεῖο 
τῆς εὐταξίας, προκειμένου νὰ ψάλλει κάποιος κατὰ τὴν ὥρα τῶν λατρευτικῶν 
συνάξεων25. Ὁ Βαλσαμώνας διευκρινίζει περαιτέρω «ὅτι τὸ παλαιὸν κοινολα-
ΐται τινὲς ἰδιοῦντο τὰ τῶν κληρικῶν προνόμια, καὶ ἐπ’ ἐκκλησίας τῶν θείων 
ψαλμῳδημάτων κατήρχοντο, εἰς καταφρόνησιν τῶν κληρικῶν.  Ἔψαλλον δὲ 
καί τινα παραλλαγμένα καὶ ἀσυνήθη, οἷά εἰσι τὰ σήμερον ψαλλόμενα παρὰ 
τῶν γυναικῶν τῶν ἑπομένων τοῖς σίγνοις»26. 

στὴν πραγματικότητα ἡ κανονικὴ ἐπιταγὴ τῆς συνόδου τῆς λαοδίκει-
ας μπορεῖ νὰ συσχετισθεῖ πιθανότατα μὲ τὴν ἀπόρριψη ἀπὸ πλευρᾶς τῆς  

22. Τιμαρίων 55, 59. Βλ. σχετικὰ καὶ ashbrook-Harvey, ὅπ.π., σ. 53.
23. γρ. σταθη, ὅπ.π., σ. 44. 
24. γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. γ΄, σ. 184.
25. Ὁ Ζωναρᾶς χαρακτηριστικὰ λέει: «εὐταξίαν βούλονται οἱ τῆς συνόδου ἒν ταῖς ἐκκλη-

σίαις φυλάττεσθαι· διὸ καὶ μὴ δεῖν εἶπον ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τὸν βουλόμενον, 
ἀλλὰ τοὺς ψάλτας τοὺς κανονικούς, τοὺς ἐν κλήρῳ δηλαδὴ τεταγμένους, τοὺς ἐν ἑκάστῃ 
ἐκκλησίᾳ κεχειροτονημένους, τοὺς ἀπὸ διφθέρας ψάλλοντας». γ. ραλλη - Μ. ποτλη, 
ὅπ.π.

26. Ὅπ.π.
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Ἐκκλησίας νὰ ψάλλουν γυναῖκες, πράξη ποὺ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση 
προωθοῦσαν αἱρετικοί, χωρὶς νὰ σέβονται ἐν προκειμένῳ τὶς ἐκκλησιαστικὲς 
ἀρχές27. θὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὅτι ὁ τρόπος τῆς ἐμπλοκῆς τῶν γυ-
ναικῶν στὶς λειτουργικὲς συνάξεις τῶν αἱρετικῶν, ποὺ ἔφθανε μέχρι καὶ τὴν 
ἀποδοχὴ ἱέρειων28, λειτούργησε ἀρνητικὰ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη.

οἱ ἱ. κανόνες προβλέπουν περὶ τῶν ψαλτῶν ἰδιαίτερες καὶ αὐστηρό τερες 
σὲ σχέση μὲ τοὺς λαϊκοὺς διατάξεις. π.χ. ὁ 14ος κανόνας τῆς Δ́  οἰκουμε-
νικῆς ἐπιτάσσει τὴ μὴ σύναψη μικτοῦ γάμου ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶ στες καὶ τοὺς 
ψάλτες29. Ὅσοι ἦταν ἤδη ἔτσι νυμφευμένοι ὄφειλαν νὰ προσάγουν τὰ παιδιά 
τους στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ ἱερατικὸς χαρακτήρας τῶν ψαλτῶν ὅμως 
δὲν συνιστοῦσε κώλυμα γάμου καὶ ἑπομένως ἦταν δυνατὴ ἡ σύναψή του καὶ 
μετὰ τὴ χειροθεσία. 

Ἡ πιστότητα στὴν κανονικὴ τάξη ἐπέβαλλε νὰ μὴν ψάλλουν κατὰ τὶς ἀκο-
λουθίες πρόσωπα ποὺ δὲν εἶχαν λάβει προηγουμένως τὴ σχετικὴ χειροθεσία. 
εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἄρνηση τοῦ ἀββᾶ νείλου (τέλος 6ου/ἀρχὲς 7ου αἰ.) 
νὰ ψάλλει «τὰ τροπάρια», κατὰ τὴν ἀγρυπνία τοῦ σαββάτου πρὸς κυριακὴ 
ποὺ τελοῦσε στὸ κελλί του στὴν κορυφὴ τοῦ σινᾶ, λέγοντας στοὺς ἐπισκέ-
πτες του, Ἰωάννη Μόσχο καὶ σωφρόνιο (τὸν μετέπειτα πατριάρχη Ἱεροσολύ-
μων), ὅτι τὰ τροπάρια ψάλλονται ἢ διαβάζονται μόνο ἀπὸ τοὺς ψάλτες ἢ τοὺς 
ἱερεῖς ποὺ ἔχουν τὴ χειροθεσία ἢ τὴ χειροτονία. Ἀντίθετα «οἱ χειροτονίαν μὴ 
ἔχοντες (μεταξὺ αὐτῶν περιλαμ βάνονται καὶ οἱ μοναχοὶ) καὶ ὑπὸ ἱερέων μὴ 
προτρεπόμενοι καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν κελλίῳ εἰς τὰ ψαλτικὰ προβάλλονται, 
πᾶσι τοῖς εὖ φρο νοῦσι γνωστὸν ὑπάρχει ὅτι ἑαυτοὺς χειροτονοῦσι, μᾶλλον δὲ 
ὑπὸ τῆς κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανίας καὶ οἰήσεως χειροτονοῦνται, καὶ πρὸς 

27. α. σ. κορακιΔη, Ἡ μουσικὴ ἀξία τῆς γυναικείας φωνῆς καὶ ἡ συμμετοχή της στὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ μελωδία, Ἀθήνα 2004, σ. 51.

28. εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι γιὰ τοὺς γνωστικοὺς ἡ ἐμπλοκὴ τῆς γυναίκας στὴ λατρεία ἔχει 
ἀφετηρία τὴν κατ᾽ αὐτοὺς «ἀρρενοθήλεια» ὀντολογία τοῦ θεοῦ, βλ. Μητρ. κωνσταντι-
ασ-αΜΜοχωστου Βασιλειου, προσληπτικότητα καὶ παράδοση. Ἡ θέση τῆς γυναίκας 
στὴν Ἐκκλησία κατὰ τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο. Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας. Πατὴρ καὶ διδά-
σκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἁγία νάπα-παρα-
λίμνι 2012, σ. 81 ἑξ. Βλ. γιὰ τὶς αἱρετικὲς ἱέρειες επιΦανιου κυπρου, Πανάριον, PG 41, 
881aB. 42, 741a κ.ἀλ.

29. σπ. τρωιανου, οἱ μικτοὶ γάμοι κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 62-64 
(1980-1982) 115-127, ἐδῶ σ. 117 [= Kanon, Vι (1983) 92-101 στὰ γερμανικά].
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μὲν τὰ λυσιτελῆ καὶ συμφέροντα ἀμβλυωποῦσι καὶ τυφλώττουσι, πρὸς δὲ τὰ 
μὴ ὠφελοῦντα ἀλλὰ καὶ λίαν βλάπτοντα εὔτολμοι καὶ εὐχερεῖς ὀξύρροποι 
εὑρίσκονται»30.

Ἡ ἀντίθεση πρὸς τὴν παραβίαση τῆς κανονικότητος, ποὺ ἐνίοτε ὀξυρρό-
πως καὶ αὐθαιρέτως ἐκδηλωνόταν ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἀσύνετους μοναχοὺς ποὺ 
περιφρονοῦσαν τὴν τάξη, δὲν ἦταν τόσο ἰσχυρὴ γιὰ νὰ περιφρουρήσει τὴν 
ἱερατικὴ ἰδιότητα τῶν ψαλτῶν.  Ἔτσι σιγὰ-σιγὰ αὐτή, καθόσον δὲν ἀπαιτεῖται 
χειροθεσία, στὴν πραγματικότητα λησμονήθηκε, ὅπως καὶ ἄλλων κατώτερων 
κληρικῶν (πλὴν τοῦ ἀναγνώστη καὶ τοῦ ὑποδιακόνου, ὁ ὁποῖος ὑποδιάκονος 
χειροθετεῖται τυπικά, ἁπλῶς γιὰ νὰ ὑπάρξει ἡ ἀναγκαία βαθμίδα πρὶν ἀπὸ τὴ 
χειροτονία τοῦ διακόνου).

Ἐφόσον ἡ κανονικὴ τάξη ἐπιτάσσει τὴ χειροθεσία τῶν ψαλτῶν, τότε ποιά 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ σχέση τῆς γυναίκας μὲ ἕνα βαθμὸ ἱερωσύνης, ἔστω καὶ κα-
τώτερο; θὰ μποροῦσε ἡ  Ἐκκλησία νὰ χειροθετήσει ἢ νὰ χειροτονήσει γυναί-
κα, μὲ τὸ δεδομένο μάλιστα ὅτι ὑπάρχει κανονικὴ ἀπαγόρευση εἰσόδου τῶν 
γυναικῶν ἐντὸς τοῦ θυσιαστηρίου (βλ. κανόνα 44 λαοδικείας, πρβλ. καὶ 69 
τῆς πενθέκτης, ὁ ὁποῖος ἐπεκτείνει τὴν ἀπαγόρευση σὲ ὅλους τοὺς λαϊκούς);

Ὅ,τι σήμερα ἀντιλαμβανόμεθα ὡς παγιωμένη πράξη δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὴ 
ἴσχυε καὶ παλαιότερα. Ἡ λειτουργικὴ τάξη ὑπαγόταν στοὺς νόμους τῆς ρευ-
στότητος, δεχόμενη τὶς ἐπιρροὲς τῶν ποικίλων τοπικῶν λειτουργικῶν παρα-
δόσεων, ὡσὰν τὴν κοίτη ἑνὸς εὐρύχωρου ποταμοῦ ποὺ δέχεται τὴ ροὴ τῶν 
ὑδάτων ἀπὸ ἑκατέρωθεν παραποτάμους. Ἡ Ἐκκλησία ἀποδεχόταν τὴν ἐξέ-
λιξη ἢ τὴν ποικιλία τῆς λειτουργικῆς πράξεως, ἐφόσον δὲν προσβαλλόταν ἡ 

30. Δ. τσαΜη, Τὸ γεροντικὸν τοῦ Σινᾶ, θεσσαλονίκη 2000, σ. 462. τὸ κείμενο τοῦ Λειμω-
ναρίου καταχωρίζεται στὸν 29ο λόγο τῶν Ἑρμηνειῶν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου τοῦ νί-
κωνος Μαυρορείτη. Δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὴν augusta Longo, il testo intergrale della 
«narrazione degli abati giovanni e sofronio» attraverso le «Ἑρμηνεῖαι» di nicone, 
Revista di Studi Byzantini e Neoellinici, t. 1/2 (1965-1966) 223-267. γιὰ τὰ λειτουργικὰ 
στοιχεῖα τῆς Διηγήσεως περὶ τοῦ ἀββᾶ νείλου βλ. r. F. taFt, τhe “βηματίκιον” in the 
6/7th C. Narration of the abbots John and sophronius (BHG na 1438w). an exercise 
in Comparative Liturgy, στὸ Crossroad of Cultures. Studies in Liturgy and Patristics in 
Honor of Gabriele Winkler, ἐκδ. H.-J. FeuLner, eLena VeLkoVska καὶ r. F. taFt [OCA, 
260], ρώμη 2000, σσ. 675-692. πρβλ. καὶ Ἀπόκρισιν 1 τοῦ νικολάου κωνσταντινουπόλε-
ως πρὸς μοναχοὺς ἔξω τῆς πόλεως ἀσκου μένους, γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. Δ́ , σσ. 
417-418.
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ἀπρόσκοπτη δοξολογία τοῦ θεοῦ.  Ὕψωνε ὅμως τείχη καὶ ἔθετε αὐστηροὺς 
κανόνες στὴν ἀντίθετη περίπτωση. Ἡ διεύρυνση ἢ ἡ συστολὴ τῆς ποικιλίας 
τῶν λειτουργικῶν πράξεων καθὼς καὶ ὁ ἔλεγχος αὐτῶν παρατηρεῖται καὶ στὸ 
θέμα τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν (διακονισσῶν).

Ὅπως εἶναι ἀπὸ πολλὲς πηγὲς γνωστόν, οἱ διακόνισσες χειροτο νοῦνταν 
ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ διάκονοι. Ἡ ὑποψήφια στεκόταν στὴ σολέα πρὸ τῶν 
ἁγίων θυρῶν σκεπασμένη μὲ μαφόριο. Ἀπὸ τὴ σολέα προσαγόταν στὴν Ἁγία 
τράπεζα, ὅπου ὁ ἐπίσκοπος τὴ χειροτονοῦσε μὲ ἐπίθεση τῶν χειρῶν, ἀπαγ-
γέλλοντας ὄχι μίαν εὐχή, ὅπως στὶς χειροθεσίες τῶν κατωτέρων κληρικῶν, 
ἀλλὰ δύο εὐχές, ποὺ συνιστᾶ γνώρισμα τῶν χειροτο νιῶν τῶν ἀνωτέρων κλη-
ρικῶν. κατὰ τὴ χειροτονία ὁ ἐπίσκοπος, ἔχοντας τὰ χέρια ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς 
διακονίσσης, ἐκφωνοῦσε «Ἡ θεία χάρις ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα ...», ἐπίσης 
γνώρισμα τῆς τάξεως τῶν χειροτονιῶν τῶν ἀνωτέρων κληρικῶν. Ἡ διακόνισ-
σα περιεβάλλετο, ὅπως καὶ ὁ διάκονος, τὸ διακονικὸ ὡράριο, φέρουσα ὅμως 
τοῦτο «ὑποκάτωθεν τοῦ μαφορίου», μὲ τὶς δύο ἄκρες αὐτοῦ μπροστά. κατὰ 
τὴν ὥρα τῆς θ. κοινωνίας, ἡ διακόνισσα κοινωνεῖ, ὅπως ὁ διάκονος, παίρνο-
ντας τὸ ἅγιο ποτήριο ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ἀρχιερέα, ἀλλὰ «οὐδενὶ μεταδίδωσι» 
τὴ θ. κοινωνία, ἀλλὰ ´ἐπιτίθησι αὐτὸ (τὸ ποτήριον) τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ»31. 

31. ευαγ. θεοΔωρου, Ὁ θεσμὸς τῶν διακονισσῶν κατὰ τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν καὶ τὸν 
ἅγιον νεκτάριον, Ὁ γυνακεῖος μοναχισμὸς καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Πρακτικὰ διορθοδόξου 
μοναστικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως 
τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα 9-11 Σεπτεμβρίου 1996), Ἀθῆναι 1998, σσ. 222-223. του 
ιΔιου, Ἡ «χειροτονία» ἢ «χειροθεσία» τῶν διακονισσῶν, Ἀθῆναι 1954, ὅπου καὶ περισ-
σότερα στοιχεῖα περὶ τοῦ θεσμοῦ. Ἡ τάξη χειροτονίας τῶν διακονισσῶν καταγράφεται 
στὶς ἔντυπες καὶ χειρόγραφες πηγές: π.χ. βλ. τὰ χφφ Βαρβερινὸ 336, σινᾶ 956, Parisinus 
213, Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους 163. Βλ. καὶ r. F. taFt, women at Church in Byzantium. 
where, when – and why?, DOP 52 (1998) 64 ἑξ. Ὡς πρὸς τὰ καθήκοντα τῶν διακο-
νισσῶν ὁ Ἐπιφάνιος κύπρου ἐπισημαίνει τὴν ἀπαραίτητη συμμετοχή τους στὶς βαπτίσεις  
τῶν γυναικῶν: «καὶ ὅτι μὲν διακονισσῶν τάγμα ἐστίν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ εἰς τὸ 
ἱερατεύειν, οὐδέν τι ἐπιχειρεῖν ἐπιτρέπειν, ἕνεκεν δὲ σεμνότητος τοῦ γυναικείου γένους 
ἢ δι᾽ ὥραν λουτροῦ ἢ ἐπισκέψεως πάθους ἢ πόνου, καὶ ὅτε γυμνωθείη σῶμα γυναίου, 
ἵνα μὴ ὑπὸ ἀνδρῶν ἱερουργούντων θεαθείη, ἀλλ᾽ ὑπὸ διακονίσσης ...», Πανάριον, PG 
42, 744d. τὸ θέμα τῆς ποικίλης συνδρομῆς τῶν γυναικῶν στὴ λατρεία ἐπανῆλθε στὴν 
ποιμανιτκὴ καὶ ἄλλη πρακτικὴ καὶ στὸ πλαίσιο τῶν θεμάτων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Βλ. ιω. καρΜιρη, Πληρεστέρα συμμετοχὴ τοῦ λαϊ-
κοῦ στοιχείου ἐν τῇ λατρευτικῇ καὶ ἄλλῃ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας, Ἀθήναι 1973, σσ. 53-71. Βλ. 
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Ὁ μοναχὸς νίκων τοῦ Μαύρου Ὄρους (± 1025-ἀρχὲς 12ου αἰ.) ἀντἰθετα 
ἀναφέρει κανονικὴ διάταξη ποὺ προστέθηκε στὴν ὕλη νομοκάνονα, σύμφωνα 
μὲ τὴν ὁποία οἱ διακόνισσες εἰσέρχονταν ἐντὸς τοῦ ἱ. βήματος καὶ στὴ συνέ-
χεια λάμβαναν τὸ ἅγιο ποτήριο γιὰ νὰ κοινωνήσουν τὶς γυναῖκες32.

στὴ λειτουργικὴ πράξη τῶν βυζαντινῶν οἱ διακόνισσες δὲν ἦταν οἱ μό-
νες ποὺ κοινωνοῦσαν ἐντὸς τοῦ βήματος. Ἡ δυνατότητα παρείχετο καὶ στὶς 
αὐτοκράτειρες, οἱ ὁποῖες σὲ κάποιες περιπτώσεις κοινωνοῦσαν ὅπως καὶ οἱ 
αὐτοκράτορες ἐντὸς τοῦ ἱ. βήματος. Ἐνδεικτικὰ ἡ αὐγούστα ἁγία πουλχερία 
(399-453) (μνήμη 17 Φεβρουαρίου) ζήτησε ἀπὸ τὸν πατριάρχη σισίννιο ά  
(426-427) νὰ μετέχει στὴ θ. εὐχαριστία κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ πάσχα ἐντὸς τοῦ 
θυσιαστηρίου καὶ ἐξασφάλισε τὴ δυνατότητα. Ὅμως ὁ διάδοχός του νεστό-
ριος (428-431) τὴν ἐμπόδισε νὰ κοινωνεῖ ἔτσι. Ἡ αὐγούστα τότε προσπάθησε 
νὰ στηρίζει θεολογικὰ τὸ αἴτημά της, λέγοντας ὅτι αὐτή, ὡς αὐγούστα, εἶναι 
τύπος τῆς θεοτόκου, ποὺ ἦταν ἡ μοναδικὴ γυναίκα ποὺ εἰσῆλθε στὰ Ἅγια 
τῶν ἁγίων33, ὅπως καὶ ὁ αὐτοκράτορας εἶναι τύπος τοῦ βασιλέως χριστοῦ. 

καὶ ΔηΜητρασ κουκουρα, Ἡ χειροτονία τῶν γυναικῶν ἕνας ἐξωγενὴς προβληματισμός, 
Γηθόσυνον σέβασμα, ὅπ.π., σ. 1209 ἑξ. 

32. « Ὅτι περὶ τοῦ μὴ εἰσέρχεσθαι γυναῖκας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ πλείονα νομοκάνονα ἐνέτυχα 
ἔνθεσμα, καὶ ἀρχαῖα καὶ νέα, καὶ οὐδαμοῦ εὕρηνται παρὰ τὸν θεῖον κανόνα, ὃν προεγρά-
ψαμεν τῆς ἐν λαοδικείᾳ ἁγίας συνόδου… Ἀλλὰ ηὗρα μικρὸν βιβλίον καινούργην ἔχον 
προσθήκην ταύτην καὶ λέγον οὕτως· Ὅτι οὐ δεῖ γυναῖκας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ εἰσέρχεσθαι 
παρ’ ἐκτὸς τῶν κανονικῶν. περὶ δὲ τὰς διακόνους ἔγραφεν εἰς αὐτό, ὅτι νὰ ἐνεργοῦν εἴς 
τινα τὰ τῶν διακόνων καὶ νὰ κοινωνοῦν τὰς γυναῖκας. εἶδες πῶς πλανῶνται τινὲς ἀπὸ τὰς 
διεφθαλμένας βίβλους μὴ φιλοπονοῦντες τὰς ἐνθέσμους καὶ ἀληθινὰς καὶ ἐκ θεοῦ διὰ 
τῶν ἁγίων πατέρων διδασκομένας βίβλους καὶ ἐκδιδομένας;». Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἀββᾶν 
Ἰωάννην περὶ κοινωνίας ἐπισκόπων ἔξω ὄντων τῶν ἑαυτῶν θρόνων, χφ σινᾶ 436 (441),  
φ. 175α. στὸ κείμενο τοῦ νίκωνος καταγράφεται ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἀρχαιότερη πράξη 
σὲ αὐτὴ τῆς ἐποχῆς του, ἡ ὁποία δὲν γνώριζε πλέον τὴν εἴσοδο τῶν διακονισσῶν στὸ 
θυσιαστήριο. γιὰ τὸν τρόπο μετάδοσης τῆς θ. εὐχαριστίας βλ. τὴν ἐξαντλητικὴ μελέτη 
τοῦ r. F. taFt, A history of the Liturgy of st. Chrysostom. Volum VI, The Communion, 
Thanksgiving, and Concluding Rites, ρώμη 2008, σ. 80 ἑξ. γιὰ τὰ κανονικὰ ζητήματα τῆς 
θ. εὐχαριστίας βλ. χρυσ. νασση, Ἡ τελεσιουργία τοῦ μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας, θεσ-
σαλονίκη 2007. κατὰ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ κανόνα 18 τῆς ά  οἰκουμενικῆς, οἱ διάκονοι δὲν 
θὰ πρέπει νὰ κοινωνοῦν πρὶν ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ἢ τοὺς πρεσβυτέρους, ἀλλὰ ἀντίθετα 
κοινωνοῦν, προσφερομένων σὲ αὐτοὺς τῶν εὐχαριστιακῶν δώρων ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους 
ἢ τοὺς πρεσβυτέρους, βλ. γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. Β́ , σ. 154-158.

33. r. e. taft, women at Church in Byzantium, where, when-and why?, ὅπ.π., σ. 70 ἑξ.
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Βεβαίως ἡ συγκεκριμένη πράξη διευκολυνόταν καὶ ἀπὸ τὴν εὐχέρεια ἢ ὀρθό-
τερα τὴ δυνατότητα ποὺ εἶχαν τότε οἱ γυναίκες (κυρίως οἱ διακόνισσες) νὰ 
εἰσέρχονται ἐντὸς τοῦ ἱ. βήματος. εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ μαρτυρία τοῦ γρη-
γορίου θεολόγου περὶ τῆς ἀδελφῆς του γοργονίας, ἡ ὁποία γιὰ νὰ λυτρωθεῖ 
ἀπὸ ἀφόρητη ἀσθένεια ἀπέθεσε τὸ κεφάλι της πάνω στὸ θυσιαστήριο μέχρις 
ὅτου θεραπεύθηκε34.

Ἡ τάξη οἱ διακόνισσες νὰ ἔχουν τὸν ρόλο ποὺ περιγράψαμε παραπάνω 
ἴσχυε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες. τὸ «τάγμα» τῶν διακονισ σῶν τίμησαν ἐξέχουσες 
μορφὲς ἁγίων γυναικῶν, ὅπως π.χ. ἡ Ὀλυμπιάδα (4ος-5ος αἰ., μνήμη 25 Ἰου-
λίου), ἡ Δομνίκη (5ος αἰ., μνήμη 8 Ἰανουαρίου), ἡ εἰρήνη χρυσοβαλάντου 
(9ος-10ος αἰ., μνήμη 28 Ἰουλίου) κ.ἄλ.

οἱ διακόνισσες ἀρχικὰ εἶχαν τὴν ὑποχρέωση νὰ βοηθοῦν στὶς βαπτίσεις 
τῶν ἐνηλίκων γυναικῶν, στὴν πορεία ὅμως τοῦ χρόνου, ἰδίως μετὰ τὴν εἰσα-
γωγὴ τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, περιορίσθηκε τὸ εὖρος τῶν καθηκόντων τους, 
κατὰ συνέπεια καὶ ἡ ἀριθμητική τους παρουσία στὴν ἐνοριακὴ λειτουργικὴ 
ζωή.  Ἔτσι πλέον ὁ θεσμὸς ἀπαντᾶται κυρίως στὸν μοναχισμό, μὲ τὴν ἡγου-
μένη νὰ λαμβάνει σχεδὸν πάντοτε τὴ χειροτονία τῆς διακόνισσας. Ἀναφέρω 
τρία χαρακτηριστικὰ χωρία ἀπὸ ἁγιολογικὲς πηγές.

Ὁ νεκτάριος κωνσταντινουπόλεως «τὸ ἱερατικὸν σχῆμα τῆς ἐν χριστῷ 
διακονίας δίδωσιν αὐτῇ (τῇ ὁσίᾳ Δομνίκῃ), προεστῶσαν καταστήσας αὐτὴν 
πασῶν τῶν προσερχομένων ψυχῶν σώζεσθαι διὰ τῆς ἐν τῇ μονῇ»35 διαβιώσε-
ως. Ἀνάλογη πράξη ἀναφέρεται καὶ στὸν Βίο τῆς ὁσίας εἰρήνης χρυσοβαλά-
ντου (BHG 952): «Εὐθὺς οὖν μηδὲν μελλήσας ὁ πατριάρχης (Μεθόδιος κων-
σταντινουπόλεως) ἀναστὰς τοῦ θρόνου καὶ θυμιατήριον αἰτήσας βαλών τε 
θυμίαμα καὶ τὸν Θεὸν εὐλογήσας ὑμνῳδίας τε προσφόρου πρῶτος ἀρξάμενος, 
διάκονον τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας πρῶτον χειροτονεῖ τὴν Εἰρήνην –ᾔδει γὰρ τῷ 
ἐν αὐτῷ πνεύματι τὴν αὐτῆς καθαρότητα– καὶ μετὰ τοῦτο καὶ τὴν τῆς ἡγου-

34. «Τῷ θυσιαστηρίῳ τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς προσθεῖσα μετὰ τῆς ἴσης βοῆς καὶ δάκρυσι τοῦτο 
πλουσίοις, ὥσπερ τις πάλαι τοὺς πόδας χριστοῦ καταβρέχουσα καὶ μὴ πρότερον ἀνήσειν 
ἢ τῆς ὑγιείας τυχεῖν ἀπειλοῦσα». Ἐπιτάφιος εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν Γοργονίαν, Δ. τσαΜη, 
Μητερικόν, τ. Β´, θεσσαλονίκη 1991, σ. 190. πρβλ. γρηγοριου θεολογου, Ἐπιτάφια ἐπι-
γράμματα εἰς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα, 20, Δ. τσαΜη, ὅπ.π., τ. Ϛ´, θεσσαλονίκη 1996, σ. 410.

35. Δ. τσαΜη, Μητερικόν, τ. Β΄, θεσσαλονίκη 1991, σ. 212.
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μενίας ἐπιτίθησι σφραγίδα»36. Ἡ ἴδια πράξη ἐφαρμόσθηκε καὶ στὴ χειροτονία 
τῆς πολὺ γνωστῆς διακόνου καὶ ἡγουμένης ὁσίας Ὀλυμπιάδος, καθὼς καὶ σὲ 
αὐτὴ τῆς διαδόχου της στὴν ἡγουμενία Ἐλισανθίας: «Προχειρίζεται μετὰ τὴν 
τελευτὴν τῆς ὁσίας ἡγουμένη τῆς ἁγίας ἐκείνης τοῦ Χριστοῦ ποίμνης ἡ ... θεο-
φιλεστάτη  Ἐλισανθία ἡ διάκονος, ἡ αὐτῆς συγγενίς, ἀπαράλλακτον πάντα τὸν 
κανόνα, ὃν παρέλαβεν ὑπὸ τῆς ὁσίας καὶ μακαρίας ἐκείνης ψυχῆς καὶ πάσας 
τὰς ἀρετὰς αὐτῆς βαδίσασα»37 .

θὰ πρέπει ἐν προκειμένῳ συναφῶς νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὅτι ἡ ἡγουμένη δι-
ακόνισσα εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ἀναδέχεται τὶς μοναχές, ἐντάσσοντάς τες 
διὰ τῆς κουρᾶς στὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα. Ἡ εὐγενία Ζούκοβα38 ἔχει ἤδη 
ἐπισημάνει μέσα ἀπὸ τὶς ἁγιολογικὲς πηγὲς ὅτι τὸ σχῆμα τὸ ἔδιδε στὶς μο-
ναχὲς ἡ ἡγουμένη, ἔπειτα ἀπὸ μία εὐχὴ ἢ ἀκολουθία ποὺ τελοῦσε ἡ ἴδια. στὸν 
Βίο τῆς ἁγίας εὐπραξίας (5ος αἰ., μνήμη 24 Ἰουλίου) (BHG 631) λέγονται π.χ. 
χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς: «τῇ οὖν ἐπαύριον λαβοῦσα ἡ διάκονος τὴν εὐπρα-
ξίαν εἰσφέρει αὐτὴν ἐν τῷ εὐκτηρίῳ καὶ εὐξαμένη αὐτὴ περιέβαλεν αὐτῇ τὸ 
μοναχικὸν σχῆμα»39. στὸν Βίο τῆς ὁσίας Ματρώνας (5ος-6ος αἰ., μνήμη 9 νο-
εμβρίου) (BHG 1221) ἀναφέρεται ὅτι ἡ ὁσία ἔλαβε τὸ σχῆμα ἀπὸ τὸν Βα-
σιανὸ σὲ μία τάξη ἀκολουθίας ποὺ ὁ ἴδιος καθόρισε. στὴ συνέχεια τὸ ἴδιο 
ἐφήρμοζε καὶ ἡ ἴδια στὸ μοναστήρι της. «... ὃν γὰρ τρόπον ἀποταξαμένη ἡ 
ὁσιωτάτη Ματρώνα ἠξιώθη λαβεῖν παρὰ τοῦ ἁγίου γέροντος τὸ τοῦ μονάζο-
ντος σχῆμα, τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ αὐτῇ ταῖς προσιούσαις αὐτῇ ἔχειν παρέχουσα 
...»40. «... καὶ ὥσπερ ὁ ὁσιώτατος Βασιανὸς μετὰ πολὺν χρόνον καὶ μετὰ πολλῆς 
τῆς δοκιμασίας ἐπετίθει χεῖρα οἷς ἐπετίθει, οὕτως καὶ ἡ μακαρία Ματρῶνα, 
εἰ μὴ τὸν χρόνον ἐδέξατο μαρτυροῦντα τὴν προαίρεσιν τῆς προσελθούσης 
οὐ κατεδέχετο αὐτῇ δοῦναι σχῆμα ...»41. Ἡ μετάδοση τοῦ σχήματος στὶς  
περιπτώσεις αὐτὲς ὅμως ἦταν πράξη ποὺ δὲν εἶχε σχέση μὲ τὸ θυσιαστήριο, 
δηλ. δὲν γινόταν συναφῶς μὲ τὴ θ. λειτουργία, καὶ μποροῦσε νὰ τελεσθεῖ 

36. Ὅπ.π., σ. 258.
37. Δ. τσαΜη, Μητερικόν, τ. ά , σ. 336.
38. Γέννηση καὶ ἐξέλιξη τῆς ἀκολουθίας τοῦ μοναχικοῦ σχήματος κατὰ τοὺς Δ΄-Ζ΄ αἰῶνες βά-

σει ἁγιολογικῶν πηγῶν, Ἀθήνα 2010, σ. 109 ἑξ.
39. Βίος ἁγίας Εὐπραξίας, Act. SS, mart. ii, 1865, στ. 922.
40. Βίος ὁσίας Ματρώνας, Act. SS, nov. iii, 1910, στ. 812d.
41. Ὅπ.π., στ. 812de.
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ὁπουδήποτε, σὲ ἕνα μοναστήρι ἢ σὲ ἕνα σπίτι, στὴν ἔρημο ἢ στὴν πόλη, ἀπὸ 
μοναχὸ ἢ μοναχή.

Ἡ ἱερατικὴ ἰδιότητα τῆς ἡγουμένης ὅπως καὶ τῆς διακονίσσης καὶ ἡ σύν-
δεσή τους μὲ τὸ θυσιαστήριο προϊόντος τοῦ χρόνου ἀτονοῦν. εἶναι χαρακτη-
ριστικὴ ἡ 38η ἐρώτηση τοῦ Μάρκου Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος τὸν 12ο αἰώ-
να ζητοῦσε νὰ μάθει ποιὸ ἦταν τὸ λειτούργημα τῶν διακονισσῶν («Οἱ θεῖοι 
κανόνες μέμνηνται διακονισσῶν· ζητοῦμεν οὖν μαθεῖν ποῖόν ἐστι τὸ τούτων 
λειτούργημα), γιὰ νὰ ἀπαντήσει ὁ θεόδωρος Βαλσαμὼν ὅτι «Πάλαι ποτὲ 
καὶ τάγματα τῶν διακονισσῶν τοῖς κανόσιν ἐπεγινώσκετο καὶ εἶχον καὶ αὗται 
βαθμὸν ἐν τῷ βήματι· ἡ δὲ τῶν ἐμμήνων κάκωσις τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην ἐκ τοῦ 
θείου καὶ ἁγίου βήματος ἐξέωσε (ὡσὰν τότε νὰ διαπιστώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ 
αὐτὴ ἡ φυσιολογικὴ λειτουργία τοῦ γυναικείου σώματος. Μάλιστα ὁ Βαλ-
σαμὼν ἀποσιωπᾶ σκόπιμα ἐδῶ τοὺς προγενέστερους σχετικοὺς κανόνες καὶ 
νόμους ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ τὸ γυναικεῖο «πάθος»42, οἱ ὁποῖοι σημειωτέ-
ον δὲν κάνουν ὁποιαδήποτε νύξη περὶ τῶν διακονισσῶν) παρὰ δὲ τῇ ἁγιωτάτῃ 
Ἐκκλησίᾳ τοῦ θρόνου τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν διακόνισσαι προχειρίζονται, 
μίαν μὲν μετουσίαν μὴ ἔχουσαι ἐν τῷ βήματι, ἐκκλησιάζουσαι δὲ τὰ πολλά, καὶ 
τὴν γυναικωνῖτιν ἐκκλησιαστικῶς διορθούμεναι»43.

42. ελευθεριασ παπαγιαννη - σπ. τρωιανου, τὰ γυναικεῖα πάθη καὶ οἱ νομο κανονικὲς πη-
γές, Πρακτικὰ Θ΄ Πανελληνίου ἱστορικοῦ συνεδρίου (Μάιος 1988), θεσσαλονίκη 1988, 
σσ. 31-46. των ιΔιων, Ἡ νεαρὰ 17 λέοντος τοῦ σοφοῦ καὶ μία ἐπιτομή της, Βυζαντιναὶ 
Μελέται 1 (1988) 32-51. των ιΔιων, die kanonischen antworten des nikolaos iii gram-
matikos an den Bishof von Zetounion, Byz. Zeit. 82 (1989) 236. Βλ. καὶ π. σιΜιγιατου, Ὁ 
μετὰ τὴν γέννησιν καθαρμὸς τῶν γυναικῶν, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 45 (1962) 108-118 καὶ 
τὴν ἀπάντηση σὲ αὐτὸ τοῦ π. κωνστ. παπαγιαννη, Ὁ μετὰ τὴν γέννησιν καθαρμὸς τῶν 
γυναικῶν, ὅπ.π. 46 (1963) 223-229. του ιΔιου, αἱ εὐχαὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει παιδίου, ὅπ.π. 79 
(1996) 487-504. ι. Φουντουλη, Ἀπαντήσεις ..., τ. α΄, θεσσαλονίκη 1967, σσ. 147-148. γ. 
πουλη, Δόλος καὶ πλάνη γιὰ τὸν ἄδικο χαρακτήρα τῆς πράξης στὸ Ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο, 
θεσσαλονίκη 1984, σ. 27 ἑξ.

43. γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. Δ́ , σ. 477. Ὁ Βαλσαμὼν λέει τὰ ἴδια καὶ στὸ σχόλιό του 
στὸν κανόνα 15 τῆς Δ́  οἰκουμενικῆς συνόδου. «τὰ τοῦ παρόντος κανόνος (15ου πενθέ-
κτης) πάντη ἐσχόλασαν· διακόνισσα γὰρ σήμερον οὐ χειροτονεῖται, κἂν καταχρηστικῶς 
τινας τῶν ἀσκητριῶν διακόνισσαι λέγονται· ὅτι κανών ἐστι διοριζόμενος μὴ εἰσέρχεσθαι 
γυναῖκας ἐν τῷ βήματι. Ἡ γοῦν μὴ δυναμένη ἐν τῷ βήματι εἰσελθεῖν, πῶς τὰ τῶν δια-
κόνων ἐνεργήσει» (γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. Β΄, σσ. 255-256). πρβλ. κανόνα 14 
πενθέκτης καὶ τὸ σχόλιο τοῦ ἰδίου (ὅπ.π., σσ. 337-338).
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θὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμισθεῖ περαιτέρω ὅτι καὶ τὰ πολὺ μικρὰ κοριτσάκια, 
σύμφωνα μὲ τὸν πατριάρχη λουκᾶ χρυσοβέργη (1156-1169), ἀποκλείονταν 
ἀπὸ τὴν εἴσοδο στὸ ἱ. βῆμα, ἀκόμα καὶ σὲ περίπτωση ἐξαιρετικῆς ἀνάγκης 
διακονίας τοῦ λειτουργοῦ. «Τὸ θῆλυ, ὁποίας ἂν εἴη ἡλικίας, τῆς οἰκείας φύσεως 
ἐκστῆναι οὐ δύνανται· ἐπεὶ οὖν καθόλου ταῖς γυναιξί τε τῶν θείων ἀδύτων ἀπο-
κέκλεισται, οὐκ εἰσελεύσεταί τις τούτων ἐντός, κἂν πάνυ εἴη ἡλικίᾳ νεάζουσα· 
εἰ γὰρ τοῦτο δοίημεν, πολλὰ τὰ ἄτοπα ἕψεται· τῶν μὲν γὰρ ἐν γάμῳ κωλύεσθαι, 
ὑποπτευομένων διὰ τὸν γάμον αὐτῶν, καὶ εἰ τοῦτο, ποῦ τὸ τίμιον αὐτοῦ καὶ 
τὸ τῆς κοίτης ἀμίαντον; τῶν δὲ ἐν ἁγνείᾳ καὶ σωφροσύνῃ διὰ τὸ παρὰ ταύτας 
ἀμφίβολον»44.

αὐτὲς οἱ κατηγορηματικὲς καὶ ἀπόλυτες θέσεις, ποὺ ἀνάγουν πλέον τὴν 
ἀπαγόρευση εἰσόδου στὸ θυσιαστήριο στὴ γυναικεία φύση, προφανῶς δὲν 
ἴσχυαν, ὅπως εἴδαμε, παλαιότερα. οἱ λόγοι τῆς νέας στάσεως τῆς Ἐκκλησίας 
δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἐξηγηθοῦν. Ἀσφαλῶς δὲν πρέπει νὰ ἀγνοεῖται ἡ 
ἐπισήμανση τοῦ πατριάρχη λουκᾶ ὅτι μὲ τὴν εἴσοδο γυναικῶν ἀκόμα καὶ κο-
ριτσιῶν ἐντὸς τοῦ ἱ. βήματος «πολλὰ τὰ ἄτοπα ἕψεται».

* * *
Ἡ Ἐκκλησία, σὲ ἰδιαίτερες περιπτώσεις ποὺ εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἐφαρ-

μογὴ τῶν κανόνων οἰκονομίας, ὑπερβαίνει τὴν ἀκρίβεια, προκειμένου νὰ δι-
ασφαλίσει τὴ δυνατότητα σωτηρίας τῶν πιστῶν. εἶναι χαρακτηριστικὴ π.χ. ἡ 
ἄνεση καὶ ἡ τόλμη ἐφαρμογῆς τῆς οἰκονομίας ποὺ ἐπιλέγει καὶ συνιστᾶ ὁ Μ. 
Φώτιος γιὰ τὴ μεταφορὰ θ. εὐχαριστίας ἀπὸ εὐλαβεῖς γυναῖκες, ἢ ἀκόμα καὶ 
ἀπὸ ἀλλόπιστες, γιὰ νὰ μεταλάβουν μελλοθάνατοι αἰχμάλωτοι χριστιανοί.

«περὶ δέ γε τῶν τὴν κοινωνίαν διακομιζουσῶν γυναικῶν τοῖς βαρβαρικοῖς 
οἴκοις ἐγκεκλεισμένοις χριστιανοῖς, τοῦτο διώρισται, ὡς εὐσχήμονας εἶναι 
χρὴ ταύτας, καὶ οἷαι δ’ ἂν ἐν παρθενίᾳ ἢ σεμνῷ γήρᾳ κοσμούμεναι, καὶ ἄξιαι 
εἰς διακονίαν καὶ εἰς διακόνων παραδεχθῆναι βαθμόν. Εἰ δὲ τοιούτων ἀπο-
ρία εἶναι δοκεῖ, μηδὲ τὰς πίστεως ἀλλοτρίας βουλομένας εὐποιεῖν χριστιανοῖς 
ἀδελφοῖς καὶ ἐπὶ τοσοῦτον αὐτοῖς τεθαρρηκέναι καὶ προσανατεθῆναι, μηδ’ 
αὐτὰς ἐκείνας παρατηρεῖσθαι· ἀλλὰ καὶ δι’ αὐτῶν εἰσκομίζειν τὴν τοῦ ἁγιασμοῦ 

44. α. ν. almazov, Neizdannye Kanonitcheskie otvÍty Konstantinopol’skago patriarkha Luki 
Khisoverga i metropoleta Rodosskago Nila, Ὀδησσὸς 1903, σσ. 24-25.
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κοινωνίαν τοῖς μηδ’ ὑπ’ αὐτῆς τῆς τυραννίδος τῆς εἰς χριστὸν κατωλιγορηκό-
σι πίστεως· οὐδέποτε γὰρ κοινοῦται τὸ ἅγιον, μᾶλλον δὲ ἁγιάζει καὶ τοὺς κε-
κοινωμένους· εἰ μὴ ὕποπτά τινα πρόσωπα, καταπαίζειν συνήθως ἔχοντα τῶν 
θείων, ταῦτα ἐγχειρισθῆναι προφασίζοιντο»45.

αὐτὸ καὶ μόνο τὸ παράδειγμα φανερώνει τὴν εὐχέρεια ποὺ εἶχαν οἱ πατέ-
ρες νὰ ἐφαρμόζουν τὴν οἰκονομία ὅταν, οἱ ποιμαντικὲς καὶ οἱ λειτουργικὲς 
ἀνάγκες τὸ ἀπαιτοῦσαν.

* * *
στὸ corpus τῶν ἱ. κανόνων δὲν ὑπάρχει ἔμμεση ἢ ἄμεση ἀπαγόρευση γιὰ 

τὴν ψαλμωδία ἀπὸ γυναῖκες. Ἡ πενθέκτη οἰκουμενικὴ σύνοδος σὲ ἕνα πλέγ-
μα κανόνων ποὺ ἀναφέρονται στὴ λατρεία καὶ τὸν ναὸ46 ἐκδίδει κανόνα (ὁ 
70ός), γιὰ νὰ ἀπαγορεύσει τὶς συζητήσεις γυναικῶν κατὰ τὴν ὥρα τῆς θ. λει-
τουργίας, οἱ ὁποῖες σχετίζονταν μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλικῶν ἀναγνω-
σμάτων47. Ἡ ἀπαγόρευση ἀναφέρεται ἀποκλειστικὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἀταξία (τὴ 
«φλυαρία», ὅπως τὴν ὀνομάζει ὁ Ἰωάννης ὁ χρυσόστομος48 καὶ ὁ Ἰσίδωρος 
πηλουσιώτης στὸ παραπάνω παρατιθέμενο χωρίο) καὶ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ 
τὴν ψαλμωδία ἀπὸ γυναῖκες, ἡ ὁποία, ὅπως εἴδαμε, ἦταν πράξη ἀρκετὰ δια-
δεδομένη, ἰδίως μέχρι καὶ τὸν 7ο αἰώνα, καὶ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία49. 

45. Ἐπιστολὴ Λέοντι Καλαβρίας, PG 102, 780- 781 [= B. Laourdas καὶ L. g. westerink 
(ἐκδ.), Εpistolae et Amphilochiae, τ. ιιι, λειψία 1985, σ. 166]. Βλ. σχετ. ιερωνυΜου ι. 
κοτσωνη, Ἰδιάζουσα περίπτωση ἐκκλησια στικῆς οἰκονομίας. Ἡ θεία εὐχαριστία μεταφε-
ρομένη ὑπὸ μὴ χριστιανῶν γυναικῶν, Θεολογία 27 (1956) 3-24· ΔηΜητριου τΖερπου, 
Ἐφόδιον ζωῆς. Ἡ μετάδοση τῆς Θ. Κοινωνίας στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο 
θανάτου. Συμβολὴ στὴν Ποιμαντικὴ Λειτουργική, Ἀθήνα 2001, σσ. 86-87· Ξ. παπαχαραλα-
Μπουσ, Ὅροι καὶ προϋποθέσεις διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν θείαν εὐχαριστίαν ἐξ ἐπόψε-
ως Ὀρθοδόξου, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν 28 (1989) 699 ἑξ.

46. Βλ. σχετικὰ γ. χ. γκαΒαρΔινα, Ἡ Πενθέκτη οἰκουμενικὴ σύνοδος καὶ τὸ νομοθετικό της 
ἔργο, κατερίνη 1998, σ. 223 ἑξ. γιὰ τὸ θέμα τῆς εἰσόδου κτήνους σὲ ναὸ κατὰ τὸν κανό-
να 88 τῆς πενθέκτης βλ. ειρηνησ π. χριστινακη, Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔγκλημα τῆς εἰσα-
γωγῆς κτήνους σὲ ἱερὸ ναό, Ἀθήνα 2002.

47.  γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ὁ Βαλσαμὼν λέει: «Ὡς ἕοικε δὲ τινὲς γυναῖκες, κατὰ τὸν τότε καιρόν, 
ἀνάγνωσιν θείων γραφῶν, ὑποκρινόμεναι, ἐκκλησιάζειν ἐπεχείρουν τὰ πολλά, καὶ πρὸς 
ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις ἑτοιμάζεσθαι, ὅπερ ἀνοίκειον εἶναι γυναιξὶν ἔδοξε τοῖς πετρά-
σιν, κἀντεῦθεν καὶ ἐκωλύθη». γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. Β́ , σ. 468. 

48. Ὁμιλία 9 εἰς Β́  Τιμ., PG 62, 543. Βλ. καὶ PG 86, 361d.
49. γιὰ τὴ στόχευση τοῦ κανονικοῦ νομοθέτη βλ. τὶς θέσεις τῶν ἑρμηνευτῶν Ζωναρᾶ καὶ 

Βαλσαμῶνος, γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., σσ. 468-469. πρβλ. καὶ Πηδάλιον, σ. 282, 
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Ἐξάλλου, ἐὰν ὑπῆρχε πρόθεση μίας τέτοιας ἀπαγόρευσης, θὰ εἶχε καταγραφεῖ 
στὸν ad hoc 75ο κανόνα τῆς ἰδίας συνόδου, ὁ ὁποῖος καταφέρεται κατὰ τῶν 
«ἀτάκτων βοῶν» κάποιων ψαλτῶν, θέτοντας ὡς ἀρχὴ ἡ δοξολογία τοῦ θεοῦ 
νὰ γίνεται «μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως»50.

σκοπὸς τοῦ κανονικοῦ νομοθέτη εἶναι ἡ περιφρούρηση τῆς ἀληθινῆς λα-
τρείας, ποὺ προάγει πρὸς τὸν θεό. Ὅταν ἡ ψαλμωδία γίνεται πρόσκομμα, 
δηλ. ὅταν ἡ ἐμμελὴς ἐκφορὰ τοῦ λόγου γίνεται αὐτοσκοπός, ὁ νοῦς τοῦ προ-
σευχομένου ἐγκλωβίζεται στὰ γήινα καὶ χάνει τὴν ἀναφορὰ πρὸς τὸν θεό.

Ὁ μνημονευθεὶς νεῖλος σιναΐτης, ἐκφράζοντας τὴν παράδοση τῶν ἐρη-
μιτῶν, ὑποστηρίζει ὅτι πάντοτε ἡ ψαλμωδία δὲν ὠφελεῖ τοὺς μοναχούς, κα-
θόσον μπορεῖ νὰ διασπᾶ τὸν προσευχόμενο νοῦ τοῦ ἡσυχαστῆ. παρὰ ταῦτα 
οἱ ὕμνοι εἶναι «ἡ στολὴ καὶ ἡ δόξα» τῆς καθολικῆς  Ἐκκλησίας (δηλ. τῆς ἐνο-
ρίας), ἡ ὁποία συστηματικὰ καλλιέργησε καὶ ἀνέπτυξε τὸ λεγόμενο Ἀσματικὸ 
τυπικό51. «τὸ γὰρ ᾆσμα καὶ τὰ περὶ τῶν τροπαρίων ... οὐ τοσοῦτον ὠφελοῦσι 
τοὺς μονάζοντας, ὅσον βλάπτουσι· τὸ γὰρ ᾆσμα καὶ τὰ τροπάρια οὐ λυσιτε-
λοῦσι τοῖς μονάζουσι. ταῦτα γὰρ οὐκ ἔστι τῶν μοναχῶν ἀλλὰ τῶν κοσμικῶν 
καὶ στολὴ καὶ δόξα τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας· διὰ γὰρ τὸ ᾆσμα καὶ ὁ λαὸς ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις συναθροίζεται»52.

ὑποσ. 1, ὅπου ἡ ἀπαγόρευση σχετίζεται μὲ τὴ διδασκαλία ἀπὸ πλευρᾶς τῶν γυναικῶν 
ἐντὸς τοῦ ναοῦ. εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ ἐπισήμανση τοῦ Βαλσαμώνα ὅτι ἡ στάση αὐτὴ 
τοῦ κανονικοῦ νομοθέτη στοιχεῖ στὸ πνεῦμα καὶ τοῦ πολιτειακοῦ νομοθέτη γιὰ τὶς θέσεις 
τῆς γυναίκας ὡς πρὸς τὶς δημόσιες «συνηγορίες», γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., σσ. 468-
469.

50. γ. ραλλη - Μ. ποτλη, ὅπ.π., σ. 478. οἱ «ἄτακτες βοὲς» τῶν ψαλτῶν, κατὰ τὸν Βαλσα-
μώνα, κατακρίθηκαν συνοδικὰ ἀπὸ πατριάρχες: «Ἐπεὶ δὲ παρὰ διαφόροις ἁγιωτάτοις πα-
τριάρχαις ἐλαλήθη, μὴ μόνον ἐν ταῖς ἑορταῖς γίνεσθαι τοιαῦτα παρὰ τῶν ψαλτῶν, ἀλλὰ 
καὶ ἐν παννυχίσι καὶ μνημοσύνοις τεθνεώτων, γεγόνασι διάφορα σημειώματα συνοδικὰ 
ἀφορισμῷ καθυποβάλλοντα τοὺς τοιαῦτα ποιοῦντας καὶ ἢ διὰ ψαλμωδημάτων καὶ ἀλλη-
λουαρίων λιτῶν, ψαλλομένων κατὰ τὸ θεμέλιον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκπληροῦντες τὴν παν-
νύχιον ψαλμῳδίαν» (ὅπ.π., σ. 480).

51. γιὰ τὸ Ἀσματικὸ τυπικὸ βλ. ἐνδεικτικά: Δ. κ. Μπαλαγεωργου, Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῶν 
ἀκολουθιῶν τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ  τυπικοῦ, ἐκδίδει ὁ γρ. θ. σταθησ, Ἀθήνα 2001.

52. Δ. τσαΜη, Τὸ γεροντικὸν τοῦ Σινᾶ, ὅπ.π., σ. 474. πρβλ. του ιΔιου, Ψαλμωδία καὶ κατά-
νυξη, θεσσαλονίκη 1990. Ἐπίσης πρβλ. π. κ. χρηστου, τὸ ἆσμα καινὸν κατὰ κλήμεντα 
Ἀλεξανδρέα, Θεολογικὰ μελετήματα, ὅπ.π., σσ. 107-117. περισσότερα γιὰ τὴν τάξη προ-
σευχῆς τῶν ἀσκητῶν βλ. τὴ σημαντικὴ μονογραφία (ὅπου καὶ ἐκτενέστατο ἀνθoλόγιο 
κειμένων) τοῦ συναδέλφου π. νικοΔηΜου σκρεττα, Ἡ νοερὰ προσευχή, ἔκφραση ἀλη-
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Ἡ παιδαγωγικὴ ἀξία τῆς ψαλμωδίας ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὸν διακριτικὸ καὶ 
πιστὸ στὴν κανονικὴ παράδοση ἀσκητὴ νεῖλο. τὸ ἆσμα λειτουργεῖ ὡς πό-
λος ἕλξεως καὶ συναθροίζει τοὺς πιστοὺς στὸν ναό. Ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία 
ὀφείλει νὰ τὸ προστατεύει καὶ νὰ διασφαλίζει τὶς προϋποθέσεις τῆς θεοφι-
λοῦς ψαλμωδίας. αὐτὸ ἐξάλλου τονίζουν ὅλοι οἱ λειτουργιολόγοι πατέρες. 
Ἔτσι, θὰ πρέπει νὰ ὀργανώνονται χοροὶ ψαλτῶν, νὰ διαδίδεται ἡ ἐκκλησια-
στικὴ μουσική, νὰ τηροῦνται οἱ κανόνες καὶ ἡ τάξη ποὺ θέτουν οἱ συντά-
κτες τῶν τυπικῶν. Στὸ πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας θὰ πρέπει προφανῶς 
νὰ ἀξιοποιοῦνται καὶ οἱ εὐλαβεῖς γυναῖκες, ἰδίως στὶς περιπτώσεις ἀδυναμίας 
ἐξευρέσεως ἀνδρῶν ψαλτῶν, ποὺ συχνὰ συμβαίνει κατὰ τὶς καθημερινὲς λα-
τρευτικὲς συνάξεις. Μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε γιὰ παράδειγμα ὅσα σχετικὰ ὁ 
παραδοσιακότατος Ἀλέξανδρος παπαδιαμάντης ἀναφέρει γιὰ τὶς γυναῖκες 
ποὺ ἔψαλλαν, διακονώντας ἁπλοϊκοὺς λευΐτες στὴ σκίαθο53. παράλληλα, δὲν 
θὰ πρέπει νὰ διαφεύγει τῆς προσοχῆς μας ἡ ἰσχυρὴ παράδοση τῶν σλαβικῶν 
Ἐκκλησιῶν νὰ ψάλλουν γυναῖκες κατὰ τὶς λατρευτικὲς συνάξεις.

Ἡ προσευχὴ εἶναι ὑποχρέωση ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. «Ταῦτα 
(δηλ. οἱ ποικίλες ἐκφάνσεις τῆς λατρείας) οὐ μόνον μοναχοῖς καὶ κοσμικοῖς 
ἀλλὰ καὶ γυναιξὶ πισταῖς καὶ εὐλαβέσι πρέπον καὶ οὐδεὶς ὁ κωλύων»54, λέει ὁ 
ἀββᾶς νεῖλος.

* * *
Ἐν κατακλεῖδι ὑπὸ μορφὴ συμπερασμάτων μποροῦν νὰ διατυπωθοῦν τὰ 

ἑξῆς:
1. στὴ λειτουργικὴ πράξη ὑπῆρξαν, ἰδίως στὴν περίοδο πρὶν ἀπὸ τὴν εἰκο-

νομαχία, καὶ χοροὶ ψαλτριῶν, οἱ ὁποῖοι συστήθηκαν καὶ κάποιες φορὲς διευ-
θύνθηκαν ἀπὸ πατέρες καὶ ἁγίους τῆς  Ἐκκλησίας.

2. οἱ γυναῖκες ἔψαλλαν, εἴτε σὲ μικτοὺς χοροὺς εἴτε συνηθέστερα συγκρο-
τοῦσες αὐτὲς ξεχωριστὸ χορό, στὴν καθημερινὴ τακτικὴ λατρεία καὶ σὲ περι-
στασιακὲς ἀκολουθίες.

θοῦς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Μετὰ συναγωγῆς κειμένων παλαιῶν καὶ νέων γερόντων, θεσσα-
λονίκη 2006.

53. Βλ. αν. κεσελοπουλου, Ἡ λειτουργικὴ παράδοση στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, θεσ-
σαλονίκη 2000, σ. 75 ἑξ.

54. Δ. τσαΜη, Τὸ γεροντικὸν τοῦ Σινᾶ, ὅπ.π., σ. 472.
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3. Ἡ ψαλμωδία ἀπὸ γυναῖκες γινόταν καὶ στὴ δημόσια λατρεία ὄχι μόνο 
στὶς γυναικεῖες μονές.

4. Δὲν ὑπάρχει ἀπαγόρευση στοὺς ἀποστολικούς, συνοδικοὺς καὶ πατερι-
κοὺς κανόνες γιὰ τὴν ψαλμωδία ἀπὸ γυναῖκες.

5. σὲ περιπτώσεις ἀνάγκης ἐφαρμογῆς οἰκονομίας ἡ Ἐκκλησία παρουσια-
ζόταν ἀποφασιστικὴ καὶ τολμηρή.

6. Μὲ βάση τὴν παράδοση, ἔτσι ὅπως ἐκφράστηκε ἀπὸ τοὺς πατέρες, 
μποροῦν καὶ σήμερα οἱ γυναῖκες νὰ ψάλλουν στὴν Ἐκκλησία, ἰδίως σὲ περι-
πτώσεις ἀδυναμίας ἐξευρέσεως ἀνδρῶν. Ἐὰν ἡ πράξη αὐτὴ δὲν ἐφαρμοσθεῖ 
πρεπόντως, τὰ ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα καὶ ὄργανα μποροῦν νὰ πα-
ρέμβουν γιὰ τὴ διόρθωσή της, προκειμένου νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ ἀρνητικὲς 
συνέπειες γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

7. Ἡ  Ἐκκλησία γιὰ πολλοὺς αἰῶνες δὲν ἀπέκλειε τὴν εἴσοδο γυναικῶν στὸ 
θυσιαστήριο, εἴτε στὴν περίπτωση τῶν διακονισσῶν εἴτε στὴν περίπτωση τῶν 
βασιλισσῶν, οἱ ὁποῖες μάλιστα κοινωνοῦσαν ἐντὸς τοῦ ἱ. βήματος, ὅπως καὶ 
οἱ αὐτοκράτορες.

8. Ἀλλαγή, ὅσον ἀφορᾶ στὴ θέση τῆς γυναίκας στὴ δημόσια λατρεία, πα-
ρατηρεῖται κυρίως μετὰ τὴν εἰκονομαχία καὶ ἐπηρεάζει ἔκτοτε ποικιλοτρόπως 
τὴν ἐν γένει λειτουργικὴ τάξη, ἀκόμα καὶ τὸ Εὐχολόγιον. π.χ. ἡ μὴ εἰσαγωγὴ 
βρεφῶν-κοριτσιῶν στὸ ἱ. βῆμα κατὰ τὸν σαραντισμό τους εἶναι πράξη ποὺ 
μαρτυρεῖται μετὰ τὸν 11ο αἰώνα.
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Δημήτριος νικολακάκης
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. (ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ)  
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.  

ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ*

απὸ τὴν ἑλληνικὴ θρησκευτικὴ κοινότητα γνησίων Ὀρθοδόξων χρι-
στιανῶν θεσσαλονίκης μοῦ ἐτέθη τὸ ἀκόλουθο ἐρώτημα:

«στὴ θεσσαλονίκη, τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2004, συνεστήθη ἀστικὴ ἑταιρία 
τοῦ ἄρθρου 784 ακ μὲ τίτλο « Ἱερὰ Μητρόπολις γ.ο.χ. θεσσαλονίκης». Ὑπο-
στηρίζεται ὅτι ἡ σύσταση τῆς συγκεκριμένης ἑταιρίας εἶναι ἀναγκαία ἀφενὸς 
γιὰ τὴ βελτίωση τῆς νομικῆς θέσης τῶν γ.ο.χ. ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας 
καὶ ἀφετέρου γιὰ τὴν ἐκπροσώπησή τους στὴ συγκεκριμένη περιοχή. Μὲ δε-
δομένη τήν, ἤδη ἀπὸ τὸ 1928, λειτουργία ἀντίστοιχου σωματείου ποὺ ἑδρεύει 
στὴ θεσσαλονίκη καὶ ἐκπροσωπεῖ τὴν τοπικὴ θρησκευτικὴ κοινότητα τῶν 
γ.ο.χ., ἐρωτᾶται ἂν ὄντως οἱ ἀνωτέρω ἰσχυρισμοὶ ἔχουν βάση».

Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος ἡ γνώμη μου ἔχει ὡς ἑξῆς:
i) τὸ κίνημα τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἢ γνησίων Ὀρθοδόξων χριστιανῶν 

(γ.ο.χ.), ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται, ἀνάγει τὴν ἀρχή του στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ 
γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ υἱοθέτηση τοῦ νέου ἡμερολογίου, τὸ 1924, ἀπὸ τὴν  
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θεωρήθηκε ἀπὸ μερίδα τοῦ πληρώματός της ὅτι συ-

  * γνωμοδότηση δημοσιευμένη στὴ νομικὴ ἐπιθεώρηση Αρμενόπουλος 59 (2005) 1520-
1526.
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νιστᾶ ἀπαράδεκτη καινοτομία καὶ συνακόλουθα θεμελιώδη ἀπόκλιση ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς καὶ τὴ διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. τὸ γεγονὸς αὐτὸ στάθηκε 
αἰτία γιὰ τοὺς διαφωνοῦντες νὰ ἀποσπαστοῦν διοικητικὰ καὶ νὰ ὀργανωθοῦν 
σὲ ἰδιαίτερες κοινότητες, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ «πατρίου ἑορτολογί-
ου» στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή1.

στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι τὸ παλαιὸ (ἰουλιανὸ) ἡμερο-
λόγιο ἀκολουθοῦν ἀρκετὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ Ἅγιον 
Ὄρος, χωρὶς ὡστόσο νὰ διακόψουν τὴν κανονικὴ κοινωνία μὲ τὶς ὑπόλοιπες 
ποὺ υἱοθέτησαν τὸ νέο ἡμερολόγιο. αὐτὸ συμβαίνει, διότι στοὺς κόλπους 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχει κυριαρχήσει ἡ ἄποψη ὅτι ἡ συγκεκριμένη δι-
αφορὰ δὲν ἀποτελεῖ ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας, ἱκανὸ νὰ διαταράξει 
τὴν πνευματική της ἑνότητα, ἔτσι, κάθε ἐπιμέρους  Ἐκκλησία διατηρεῖ τὸ δι-
καίωμα νὰ ἀκολουθεῖ ὅποιο ἡμερολόγιο ἐπιθυμεῖ, χωρὶς τὸ γεγονὸς αὐτὸ νὰ 
ἐπηρεάζει τὶς μεταξύ τους σχέσεις.

Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ κινήματος τῶν γ.ο.χ. ἔγκειται στὴν ἀναγωγὴ τοῦ 
ἡμερολογιακοῦ ζητήματος σὲ μεῖζον θέμα, ἡ διαφωνία ἐπὶ τοῦ ὁποίου καθιστᾶ 
ἀδύνατη τὴ διατήρηση τῆς κανονικῆς κοινωνίας. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου 
οἱ ἐνστάσεις τῶν γ.ο.χ. διευρύνθηκαν καὶ ἐπεκτάθηκαν καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς δράσης, ὅπως ἡ σφοδρὴ ἀντίθεσή τους γιὰ τὴν παρου-
σία καὶ συμμετοχὴ τῆς  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας στὸ παγκόσμιο συμβούλιο 
Ἐκκλησιῶν ἢ γιὰ τὴ διενέργεια θεολογικῶν διαλόγων μὲ τὴ ρωμαιοκαθολικὴ 
Ἐκκλησία. θὰ μποροῦσε βέβαια νὰ ἰσχυριστεῖ κανεὶς ὅτι γιὰ τὶς συγκεκριμέ-
νες ἐνέργειες ἔχουν διατυπωθεῖ ἐπιφυλάξεις ἢ καὶ εὐθεῖες διαφωνίες ἀκόμη 
καὶ ἀπὸ κύκλους ἐντὸς τῆς  Ἐκκλησίας. Δὲν προχώρησαν ὅμως μέχρι διάσπα-
σης, οἱ ἐνιστάμενοι δηλαδὴ ἀρκέστηκαν ἁπλὰ στὴν ἔκφραση ἀντιρρήσεων, 
χωρὶς νὰ ἀποκόψουν ἑαυτοὺς ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς  Ἐκκλησίας. Ἀντίθετα, γιὰ τὸ 
κίνημα τῶν γ.ο.χ. οἱ ἐνέργειες αὐτὲς προσελάμβαναν πάντα ἰδιαίτερες δια-
στάσεις, θεωροῦνταν ὡς σοβαρὲς ἐκτροπὲς ἐπὶ θεμάτων πίστης, στὰ ὁποῖα 
δὲν χωρεῖ καμία ὑποχώρηση, κανένας συμβιβασμός. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτέλε-

  1. γιὰ τὴ γένεση καὶ τὴν ὅλη ἐξέλιξη τοῦ ζητήματος βλ. χριστοΔουλου παρασκευαΐΔη, 
Ἱστορικὴ καὶ κανονικὴ θεώρησις τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ ζητήματος κατά τε τὴν γένεσιν 
καὶ τὴν ἐξέλιξιν αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι, (διδ. διατριβή), Ἀθῆναι 1982.
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σαν πρόσθετες αἰτίες γιὰ τὴ διεύρυνση τοῦ χάσματος ποὺ προκάλεσε ἡ εἰσα-
γωγὴ τοῦ νέου ἡμερολογίου.

πολὺ σύντομα παρουσιάστηκαν σοβαρὲς διαφωνίες καὶ στὸ ἐσωτερικὸ 
τῶν γ.ο.χ., μὲ ἀποτέλεσμα τὴ διάσπασή τους σὲ περαιτέρω ἐπιμέρους κοινό-
τητες μὲ ἰδιαίτερη διοικητικὴ ὀργάνωση (σύνοδο, Μητροπόλεις) καὶ ἱεραρχία 
ἡ κάθε μία. οἱ κοινότητες αὐτὲς δὲν ἔχουν πνευματικὴ ἑνότητα οὔτε μὲ τὴν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οὔτε μὲ τὰ ὑπόλοιπα πατριαρχεῖα καὶ αὐτοκέφαλες 
Ἐκκλησίες. πέραν αὐτῶν, ὑπάρχουν καὶ μεμονωμένοι κληρικοὶ μὴ ἀνήκοντες 
σὲ καμία ἀπὸ τὶς γνωστὲς παρατάξεις τῶν γ.ο.χ., ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται ἐπί-
σκοποι ἢ ἡγούμενοι γ.ο.χ. ἢ γενικὰ φέρουν κάποιον ἱερατικὸ τίτλο καὶ πλαι-
σιώνονται ἀπὸ ὀλιγάριθμες ὁμάδες πιστῶν.

γιὰ τὴν  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος οἱ κοινότητες τῶν γ.ο.χ. ἀντιμετωπίζονται 
κατὰ τὸ πλεῖστον ὡς «παρασυναγωγές», ὡς κινήματα ἀπειθαρχίας δηλαδὴ 
ἔναντι τῆς δικαιοδοσίας της.  Ἐξακολουθεῖ ὡστόσο νὰ τοὺς θεωρεῖ μέλη τοῦ 
πληρώματός της, καθὼς δὲν τοὺς ἔχει ἀποκηρύξει –ἐπισήμως τουλάχιστον– 
ὡς αἱρετικοὺς ἢ σχισματικούς.

ii) tὸ καθεστὼς τῶν γ.ο.χ. ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας εἶναι ἀρκετὰ 
ἀσαφές. αὐτὸ ὀφείλεται κυρίως στὸν ἰσχυρισμὸ ποὺ προβάλλουν, ὅτι τὸ κίνη-
μά τους δὲν ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο θρησκευτικὸ δόγμα ἀλλὰ τὴ γνήσια καὶ αὐθε-
ντικὴ ἔκφραση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς 
πρέπει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς ἡ  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος, στὴν ὁποία ἀναφέρεται 
τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ συντάγματος2.

Ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὸς ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἔννομη 
τάξη, καθὼς τὸ σύνταγμα ἀναγνωρίζει μία καὶ μόνην Ἐκκλησία ὡς ἐπικρα-

  2. κατὰ τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο, «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς 
Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας τοῦ χριστοῦ. Ἡ  Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, 
ποὺ γνωρίζει κεφαλή της τὸν κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη 
δογματικὰ μὲ τὴ Μεγάλη  Ἐκκλησία τῆς κωνσταντινούπολης καὶ μὲ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη 
Ἐκκλησία τοῦ χριστοῦ· τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, ὅπως ἐκεῖνες, τοὺς ἱεροὺς ἀποστολικοὺς 
καὶ συνοδικοὺς κανόνες καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις. εἶναι αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπὸ τὴν 
Ἱερὰ σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καὶ ἀπὸ τὴ Διαρκῆ  Ἱερὰ σύνοδο ποὺ προέρ-
χεται ἀπὸ αὐτὴν καὶ συγκροτεῖται ὅπως ὁρίζει ὁ καταστατικὸς χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, 
μὲ τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ πατριαρχικοῦ τόμου τῆς κθ´ (29)  Ἰουνίου 1850 καὶ τῆς 
συνοδκῆς πράξης τῆς 4ης σεπτεμβρίου 1928».
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τοῦσα θρησκεία. αὐτὴ γίνεται δεκτὸ ὅτι εἶναι ἡ  Ἐκκλησία ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ 
νέο ἡμερολόγιο, ὄχι γιατί τὸ πλήρωμά της εἶναι πολυαριθμότερο ἢ ἀποτε-
λεῖ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ οὔτε γιατί τὸ νέο ἡμερολόγιο 
προκρίνεται ἀπὸ τὴν πολιτεία ἔναντι τοῦ παλαιοῦ καὶ στὸ θρησκευτικὸ το-
μέα, ἀλλὰ γιατί ἡ  Ἐκκλησία ποὺ περιγράφεται στὸ ἄρθρο 3 παρ. 1σ πρέπει νὰ 
συγκεντρώνει ὁρισμένα χαρακτηριστικά, μὲ κυρίαρχο αὐτὸ τῆς πνευματικῆς 
ἑνότητας μὲ τὶς λοιπὲς Ὀρθόδοξες  Ἐκκλησίες. Ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης 
ἐπιθυμεῖ ἡ  Ἐκκλησία ποὺ θὰ ἀναγνωρίζεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν  
Ἑλλάδα νὰ «ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικὰ μὲ τὴ Μεγάλη Ἐκκλη-
σία τῆς κωνσταντινούπολης καὶ μὲ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη  Ἐκκλησία τοῦ χρι-
στοῦ», νὰ ἔχει ἑπομένως κανονικὴ κοινωνία μαζί τους.

πράγματι, ἐνδέχεται κατὰ καιροὺς νὰ ἐμφανιστοῦν διάφορες θρησκευτικὲς 
κοινότητες ποὺ θὰ διεκδικοῦν τὸν τίτλο τοῦ αὐθεντικοῦ φορέα καὶ ἐκφραστῆ 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἡ πολιτεία δὲν μπορεῖ -καὶ δὲν ἐπιτρέπεται- νὰ 
βαδίσει σὲ θεολογικὲς ἀτραποὺς προκρίνοντας αὐθαίρετα αὐτὴν ποὺ θεωρεῖ 
ὅτι ἐκφράζει ἀκριβέστερα τὸ ὀρθόδοξο δόγμα, καὶ αὐτὸ διότι τὸ σύνταγ-
μα εἰσάγει συγκεκριμένο κριτήριο γιὰ τὴν ἀναγνώριση μιᾶς Ἐκκλησίας ὡς 
ἐκπροσώπου τῆς ἐπικρατοῦσας θρησκείας, τὴν ὕπαρξη δηλαδὴ ἀδιάσπαστης 
ἑνότητας μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐκτὸς  Ἑλλάδας ὀρθόδοξες  Ἐκκλησίες. Ἐφόσον 
λοιπόν, στὴν ὑπὸ ἐξέταση περίπτωση τὸ παραπάνω κριτήριο συντρέχει μὲ τὴν 
Ἐκκλησία ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ νέο ἡμερολόγιο, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀναγνωρι-
στεῖ αὐτὴ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ἐπικρατοῦσας θρησκείας.

iii) Ὁ συγκεκριμένος πάντως ἰσχυρισμὸς τῶν γ.ο.χ., σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 
ἀπουσία νομικῶν διατάξεων ποὺ νὰ διευκρινίζουν τὸ καθεστώς τους, ἔχουν 
καταστήσει ἐξαιρετικὰ θολὴ τὴν εἰκόνα γύρω ἀπὸ τὴ νομική τους θέση. Μιὰ 
δήλωση τοῦ ὑφυπουργοῦ  Ἐθνικῆς παιδείας καὶ θρησκευμάτων χ. καραπι-
πέρη κατὰ τὶς συζητήσεις τοῦ συντάγματος τοῦ 19753, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία 
οἱ αὐτοαποκαλούμενοι γνήσιοι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ (παλαιοημερολογίτες) 
δύνανται νὰ τελοῦν ἀκωλύτως τὰ λατρευτικά τους καθήκοντα, ἁπλὰ ἐπιβε-
βαιώνει τὰ αὐτονόητα γιὰ μιὰ δημοκρατικὰ συντεταγμένη πολιτεία.

  3. Βλ. Ἐπίσημα Πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνεδρία οϚ´ τῆς 
23.4.1975, σ. 2140.
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παρὰ πάντως τὴν ἀσάφεια ποὺ ἐπικρατεῖ, στὴν πράξη –τὰ τελευταῖα του-
λάχιστον χρόνια– ἡ Διοίκηση τοὺς ἀναγνωρίζει τὰ προνόμια καὶ τὶς ἐλευ-
θερίες ποὺ χαίρει κάθε γνωστὴ θρησκεία.  Ἔτσι, τὰ μυστήριά τους (γάμοι, 
βαπτίσεις κ.λπ.) καταχωρίζονται κανονικὰ στὰ ληξιαρχεῖα, παράγοντας ὅλες 
τὶς προβλεπόμενες ἔννομες συνέπειες, τοὺς χορηγοῦνται ἐλεύθερα ἄδειες 
γιὰ τὴν ἀνέγερση ναῶν, τὴν ἵδρυση ἠσυχαστηρίων κ.λπ., ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ 
ὅποια νομικὰ προβλήματα δημιουργεῖ ἡ διαδικασία ἔκδοσῆς τους4, οἱ κλη-
ρικοὶ καὶ μοναχοί τους ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴ στράτευση5, οἱ θρησκευτικές 
τους κοινότητες ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν καταβολὴ φόρου Μεγάλης Ἀκίνη-
της περουσίας6 κ.λπ.

Ὡς πρὸς τὴ στάση τῆς νομολογίας, πάγια ἀλλὰ ὄχι ἀναμφισβήτητη θέση 
τῆς ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ὑπῆρξε ὅτι «οἱ παλαιοημερολογῖται, μὴ ὄντες οὐδὲ κη-
ρυχθέντες δι’ ἀποφάσεως τῆς ἁρμοδίας Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς ἑτερόδοξοι, 
αἱρετικοὶ ἢ σχισματικοί, ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ συνιστῶντος 
τὴν αὐτοκέφαλον Ἀνατολικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν πληρώματος, ὑπαγό-
μενοι εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς διοικούσης τὴν Ἐκκλησίαν ὑπερτάτης ἐκκλη-
σιαστικῆς ἀρχῆς»7. Ἀναγκαία συνέπεια αὐτῆς τῆς διαπίστωσης ἀποτελοῦσε ἡ 
ὑπαγωγὴ τῶν γ.ο.χ. στὶς διατάξεις τοῦ καταστατικοῦ χάρτη (ν. 590/1977) 
καὶ τῆς ἐν γένει νομοθεσίας ποὺ ἰσχύει γιὰ τὴν  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδας.  Ὅπο-
τε μάλιστα γινόταν προσπάθεια γιὰ ἀκριβέστερο προσδιορσμὸ τῆς νομικῆς 
τους θέσης, τὸ κίνημά τους χαρακτηριζόταν ὡς ἁπλὴ παρασυναγωγὴ ἐντός 
τῶν κόλπων τῆς  Ἐκκλησίας8. Ἡ ἄποψη, ὅτι, παρὰ τὴ διακοπὴ τῆς κανονικῆς 
κοινωνίας μὲ τὴ διοίκηση τῆς Ἑλλαδικῆς  Ἐκκλησίας, οἱ γ.ο.χ. ἐξακολουθοῦν 
νὰ ἀποτελοῦν μέλη τοῦ πληρώματός της, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι βρίσκει σύμ-
φωνους καὶ ἀρκετοὺς ἐξ αὐτῶν9.

  4. Βλ. στε 1444/1991, ΤοΣ 17 (1991) 381-391, μὲ σχόλια τῶν λ γρατσια, θ. αραΒανη,  
θ. παναγοπουλου καὶ γνμδ. ν.σ.κ 749/1986, ΕΔΔΔ 35 (1991) 481-488.

  5. Βλ. σχετικὰ στε 494/1997, Αρμ 52 (1998) 495-498, μὲ σχόλιο τοῦ κ. κυριαΖοπουλου καὶ 
βούλευμα 75/1997 Δικαστικοῦ συμβουλίου στρατοδικείου θεσσαλονίκης (ἀδημ.). 

  6. υ.α. 103/1998.
  7. απ 378-9/1980, ΠοινΧρον 30 (1980) 568-570.
  8. Βλ. γνμδ. Ἀντεισαγγελέα απ σπ. κανίνια, ΕΕΝ 56 (1989) 786 καὶ συμβπλημΔράμας 

46/1991, ΑρχΝ 44 (1993) 191-197.
  9. Βλ. Ἅπαντα πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου, τ. Β́ , ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
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τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ νομολογία, χωρὶς νὰ ἀποστασιοποιεῖται πλήρως 
ἀπὸ τὰ παραπάνω καί, κυρίως, χωρὶς νὰ ἀκολουθεῖ ἑνιαία καὶ ξεκάθαρη στά-
ση, ἄρχισε νὰ διαφοροποιεῖται.  Ἕνα σοβαρὸ τμῆμα της δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ 
στηρίζει τὴν ἀνωτέρω θέση, κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος της ὅμως ἄρχισε νὰ 
προσεγγίζει διαφορετικὰ τὸ ὅλο ζήτημα. κομβικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἀλλαγὴ 
αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ στε 1444/199110, ποὺ χαρακτήρισε τοὺς παλαιοημερολογῖτες 
ὡς ἰδιαίτερη θρησκευτικὴ κοινότητα, ποὺ διαφέρει τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας στὸ ζήτημα τοῦ ἡμερολογίου καὶ τοῦ χρόνου τέλεσης τῶν θρη-
σκευτικῶν ἑορτῶν, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι ἐτερόθρησκη ἢ ἑτερόδοξη. Δέχθηκε 
ἐπίσης ὅτι ὡς ἰδιαίτερη κοινότητα δὲν ἐφαρμόζεται ἐπ’ αὐτῆς ἡ νομοθεσία 
ποὺ ἰσχύει γιὰ τὴν  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδας.

Ἀναλυτικότερα, ἀντιμετωπίζοντας τὸ ζήτημα τῆς ἀνέγερσης ναῶν καὶ 
ἵδρυσης ἡσυχαστηρίων τῶν γ.ο.χ. ἀρνήθηκε τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχετικῶν 
διατάξεων τῶν ἄρθρων 47 παρ. 2 καὶ 39 παρ. 10 τοῦ καταστατικοῦ χάρτη 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. παράλληλα ὅμως, ἀρνήθηκε καὶ τὴν ἐφαρ-
μογὴ τοῦ ἄρθρου 1 α.ν. 1672/1939 καὶ τοῦ ἐκτελεστικοῦ τοῦ διατάγματος τῆς 
20.5/2.6.1939, ποὺ ρυθμίζουν τὶς προϋποθέσεις καὶ τὴ διαδικασία ἵδρυσης καὶ 
λειτουργίας ναῶν καὶ εὐκτήριων οἴκων τῶν μὴ ὀρθοδόξων, καθὼς ὅπως ἔκρι-

νικοδήμου Ἑλληνικοῦ γορτυνίας 1997, 13-28. Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται με-
ταξὺ ἄλλων ὅτι «Ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ παλαιοημερολογῖται δὲν ἀποτελοῦμεν ἰδιαιτέραν καὶ ἀνε-
ξάρτητον Ὀρθόδοξον  Ἐκκλησίαν ἐν Ἑλλάδι, διότι οὐδεμία Ἐκκλησία μᾶς ἀνεγνώρισεν ὡς 
τοιαύτην, ἀλλ’ εἴμεθα ἐντὸς τῆς ἀνεγνωρισμένης αὐτοκεφάλου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, 
ὡς μία φρουρά, ἥτις φρουρεῖ τὸν θεσμὸν τοῦ ὀρθοδόξου Ἑορτολογίου, ὃν ἠθέτησεν ὡς 
μὴ ὤφειλεν ἡ πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἡμεῖς ὡς ἀποτελοῦντες τὴν φαεινὴν καὶ ἀλύ-
μαντον πλευρὰν τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνεχίζομεν τὴν ἱστορίαν 
αὐτῆς ὑπὸ τὴν ὀρθόδοξον ἔννοιαν», (σ. 24)· «κατὰ ταῦτα ἡμεῖς οἱ παλαιοημερολογῖται 
ὅσῳ καὶ ἂν παρουσιαζώμεθα κατὰ τὸ φαινόμενον καὶ τὴν ἐξωτερικὴν ἐκδήλωσιν τῆς πί-
στεως ὡς ἔχοντες ἰδίους εὐκτήριους οἴκους καὶ ἰδίους λειτουργούς, οὐχ’ ἧττον ὅμως, καί-
τοι διατελοῦμεν ἐν πνευματικῇ ἀκοινωνησίᾳ πρὸς τὴν καινοτομήσασαν Ἱεραρχίαν, ἅτε 
ἐχόμενοι στερρῶς τῶν θείων κανόνων καὶ τῶν σεπτῶν παραδόσεων, ἀποτελοῦμεν ἐν τῇ 
κανονικότητι, οὐχ ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν ἐκείνης, μεθ’ ἧς διεκόψαμεν προσωρινῶς διὰ 
λόγους κανονικοὺς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν ἐπικοινωνίαν, ἀλλὰ τὴν ἀνύστακτον φρουράν, 
ὡς ἔφθην εἰπών, τὴν ἀγρύπνως φρυκτωροῦσαν ἐπὶ τῶν ἀδαμαν τίνων ἐπάλξεων τῆς μιᾶς 
αὐτοκεφάλου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ἐν ὀνόματι τῆς ὁποίας συνεχίζομεν τὴν ἱστορίαν 
αὐτῆς ὑπὸ τὴν ἀλύμαντον καὶ ὀρθόδοξον ἀρχικὴν ἔννοιαν» (σσ. 25-26).

10. Βλ. παραπάνω, σημ. 4.
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νε ἡ κοινότητα τῶν παλαιοημερολογιτῶν δὲν εἶναι ἑτερόδοξη ἢ ἐτερόθρη-
σκη11. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ συγκεκριμένες διατάξεις δὲν ἰσχύουν γιὰ τοὺς ναοὺς 
καὶ τὰ ἠσυχαστήριά της, οὔτε ἐπίσης εἶναι ἐπιδεκτικὲς ἀναλόγου ἐφαρμογῆς, 
διότι περιορισμοὶ ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ὅπως ἡ κατοχυρωμένη στὸ ἄρθρο 
13 παρ. 2 σ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, δὲν ἐπιβάλλονται ἀναλογι-
κά, ἀλλὰ προκύπτουν ἀπὸ σαφῆ διάταξη νόμου.

κατὰ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση δὲν ἐφαρμόζεται γιὰ τοὺς γ.ο.χ. οὔτε ἡ νο-
μοθεσία ποὺ ἰσχύει γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας οὔτε αὐτὴ ποὺ ἰσχύει γιὰ 
τὶς ἄλλες γνωστὲς θρησκεῖες. Ἀναγκαῖο λοιπὸν προβάλλει τὸ ἐρώτημα, ποιά 
εἶναι τελικὰ ἡ νομική τους θέση, ποιό τὸ νομικὸ πλαίσιο ποὺ διέπει τὸ κα-
θεστὼς καὶ τὴ λειτουργία τους ἐντὸς τῆς πολιτείας.

καταρχήν, τὸ σύνταγμα ἀναφέρεται ἀφενὸς στὴν ἐπικρατοῦσα, στὸ ἄρθρο 
3 παρ. 1 καὶ ἀφετέρου στὶς ὑπόλοιπες γνωστὲς θρησκεῖες στὸ ἄρθρο 13 παρ. 
212. Δὲν προχωρεῖ σὲ καμία περαιτέρω διάκριση. Μία θρησκευτικὴ κίνηση 
ἑπομένως, ἐφόσον δὲν ἐντάσσεται στοὺς κόλπους τῆς  Ἑλλαδικῆς  Ἐκκλησί-
ας, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ὅπως τὰ ὑπόλοιπα γνωστὰ θρησκευ-
τικὰ δόγματα, ἐκτὸς καὶ ἂν δὲν πληροῖ τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις13, ὁπότε 
δὲν χαίρει καὶ συνταγματικῆς προστασίας. Ἄλλη ἐνδιάμεση κατηγορία ποὺ 
νὰ κινεῖται μεταξὺ τῆς ἐπικρατοῦσας καὶ τῶν λοιπῶν θρησκειῶν δὲν προβλέ-
πεται ἀπὸ τὸ ἰσχῦον σύνταγμα.

τὸ ζήτημα δὲν εἶναι μόνον θεωρητικό, ἔχει καὶ ἁπτὲς πρακτικὲς προεκτά-
σεις. Ὁ  Ἕλλην νομοθέτης, γιὰ παράδειγμα, θέλησε ἡ διαδικασία ἀνέγερσης 

11. τὴν ἴδια θέση διατύπωσε καὶ ἡ πλειοψηφία τῆς συνέλευσης τῶν νομικῶν συμβούλων 
Διοι κήσεως στὴν 749/1986 γνωμοδότηση ν.σ.κ (βλ, παραπάνω, σημ. 4), ποὺ προκλήθη-
κε ἐξ ἀφορμῆς παρεμφεροῦς ζητήματος ἀνέγερσης ναοῦ παλαιοημερολογιτῶν.

12. κατὰ τὸ ἄρθρο 13 παρ. 2, «κάθε γνωστὴ θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καὶ τὰ σχετικὰ μὲ 
τὴ λατρεία της τελοῦνται ἀνεμπόδιστα ὑπὸ τὴν προστασία τῶν νόμων. Ἡ ἄσκηση τῆς 
λατρείας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ προσβάλλει τὴ δημόσια τάξη ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη. Ὁ προση-
λυτισμὸς ἀπαγορεύεται». σημειώνεται ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν  
Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος, καθὼς γνωστὴ θρησκεία εἶναι ἀναμφίβολα καὶ ἡ ἐπικρατοῦσα.

13. νὰ μὴν ἔχει μυστικὰ δόγματα καὶ κρυφὴ λατρεία, νὰ μὴν προσβάλλει τὴ δημόσια τάξη 
καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη, νὰ μὴν ἀσκοῦν τὰ μέλη τῆς προσηλυτισμό, νὰ ἐκπληρώνουν τὰ κα-
θήκοντά τους ἔναντι τοῦ κράτους καὶ νὰ συμμορφώνονται πρὸς τοὺς νόμους. (πιὸ ἀνα-
λυτικὰ βλ. σπ. τρωΐανου - γ. πουλη,  Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 2003, 73 
ἑπ.).
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ναῶν καὶ εὐκτήριων οἴκων νὰ ὑπόκειται, πλὴν τοῦ συνήθους πολεοδομικοῦ 
καὶ σὲ περαιτέρω ἰδιαίτερο ἔλεγχο, ποὺ σχετίζεται μὲ τὶς προϋποθέσεις ἐλεύ-
θερης ἄσκησης τῆς λατρείας. γι’ αὐτὸ καὶ εἰσήγαγε συγκεκριμένη νομοθεσία 
τόσο γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅσο καὶ γιὰ τὰ λοιπὰ θρησκεύματα. στὴν 
περίπτωση ὅμως τῆς στε 1444/1991, ἔγινε δεκτὸ ὅτι γιὰ τοὺς ναοὺς καὶ τὰ 
ἡσυχαστήρια τῶν γ.ο.χ. ἀρκεῖ μόνον ἡ ἔκδοση τῆς σχετικῆς οἰκοδομικῆς 
ἄδειας, ἀφοῦ κανένα ἀπὸ τὰ ὑφιστάμενα νομοθετικὰ πλαίσια δὲν εἶναι ἱκανὸ 
νὰ ἐφαρμοστεῖ.  Ἡ ἀνέγερση, ὡστόσο, λατρευτικῶν χώρων μὲ σαφῆ θρησκευ-
τικὸ χαρακτήρα χωρὶς κανένα πρόσθετο εἰδικὸ ἔλεγχο, πλὴν τοῦ πολεοδο-
μικοῦ, εἶναι βέβαιο ὅτι ἀντίκειται στοὺς σκοποὺς καὶ τὸ πνεῦμα τῆς σχετικῆς 
νομοθεσίας.

Μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ τῶν παλαιοημερολογιτῶν ὡς ἰδιαίτερης θρησκευ-
τικῆς κοινότητας συμφωνεῖ καὶ ἡ νεότερη νομολογία τοῦ Ἀρείου πάγου, ποὺ 
ἔκρινε ὅτι οἱ γ.ο.χ. «... ἔχοντες συμπήξει ἰδιαίτερη θρησκευτικὴ κοινότητα 
γιὰ τὴν ὁποία ἔχει καταχωρισθεῖ στὰ πρακτικὰ συζητήσεων τοῦ συντάγμα-
τος 1975 εἰδικὴ δήλωση τοῦ ὑφυπουργοῦ παιδείας καὶ θρησκευμάτων ἀνα-
φερόμενη στὴν ἐλευθερία τῶν μελῶν της πρὸς ἄσκηση τῆς κατοχυρούμενης 
ἀπὸ τὸ ἄρθρο 13§2 τοῦ ἐν λόγῳ συντάγματος θρησκευτικῆς τους λατρείας ... 
δὲν διαποιμαίνονται ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος, ἀλλ’ ἔχουν δική τους 
Ὀργάνωση (Ἱερὰ σύνοδο, Μητροπόλεις, Ἐνορίες κ.λπ.) ρυθμιζόμενη ἀπὸ 
τοὺς  Ἱεροὺς κανόνες τῆς Ἀνατολικῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας καὶ τὶς ἀποφά-
σεις τῆς δικῆς τους Ἱερᾶς συνόδου ...»14. Δὲν διευκρινίζει, ὡστόσο, τὸ ἀκριβὲς 
περιεχόμενο ποὺ ἀποδίδει στὴν ἔννοια τῆς «ἰδιαίτερης θρησκευτικῆς κοινό-
τητας» καί, κυρίως, ἂν ταυτίζεται μὲ τὴν ἀντίστοιχη νομολογία τοῦ συμβουλί-
ου τῆς Ἐπικρατείας, ποὺ τὴν ἐκλαμβάνει ὡς μιὰ ἐνδιάμεση κατάσταση μεταξὺ 
τῆς ἐπικρατοῦσας καὶ τῶν λοιπῶν γνωστῶν θρησκειῶν. Δέχεται πάντως ὅτι 
ὡς ἰδιαίτερη κοινότητα δὲν διαποιμαίνεται ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὴ δική της  Ἱερὰ σύνοδο15.  Ἄρα, μᾶλλον ἀποστασιοποιεῖται ἀπὸ τὴ 

14. απ 162/1996, ΕλλΔνη 37(1996)1080-1082. Βλ ἐπίσης καὶ ΕφΘεσ 1464/1994, ΕλλΔνη 37 
(1996) 1101-1103.

15. στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι τὶς περισσότερες φορὲς ποὺ ἀναφέρεται 
ἡ νομολογία στοὺς γ.ο.χ., τοὺς ἐκλαμβάνει ὡς μιὰ ἑνιαία καὶ συμπαγῆ θρησκευτικὴ κί-
νηση, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ἐνῶ, ὅπως προαναφέρθηκε, οἱ γ.ο.χ. ἔχουν 
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θεώρηση τῶν γ.ο.χ. ὡς παρασυναγωγῆς ἐντός τῆς  Ἑλλαδικῆς  Ἐκκλησίας, ἂν 
καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπολύτως βέβαιο, ἀφοῦ καὶ οἱ παρασυνάγωγοι ἀρνοῦνται 
τὴν ἐξουσία τῆς διοικοῦσας  Ἐκκλησίας (ἑπομένως δὲν διαποιμαίνονται ἀπὸ 
αὐτήν), ἐνῶ κάποιες φορὲς συστήνουν καὶ δικά τους ἰδιαίτερα διοικητικὰ 
μορφώματα.

αὐτὴ τὴν τελευταία σημασία φαίνεται πὼς ἀποδίδει στὴν ἔννοια τῆς ἰδι-
αίτερης κοινότητας ἡ τριμεφπειρ 611/199816, ποὺ ἀναφέρει χαρακτηριστικά: 
«1. γνήσιοι Ὀρθόδοξοι χρστιανοὶ (γ.ο.χ. - παλαιοημερολογῖτες) ἀποκα-
λοῦνται τὰ μέλη τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀποσπάσθη-
καν ἀπ’ αὐτὴν διοικητικὰ (ἑπομένως ὄχι δογματικά), μετὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ 
νέου (γρηγοριανοῦ) ἡμερολογίου, τὸ 1924, διαφέροντες δηλαδὴ στὸ ζήτημα 
τοῦ ἡμερολογίου καὶ τοῦ χρόνου τελέσεως τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν (ολ-
στε 1444/91, αρμ 1991.606, πλημΔρ 46/91, αρμ 1991. 1247).

2. οἱ γ.ο.χ., ἀποτελοῦντες ἰδιαίτερη θρησκευτικὴ κοινότητα (ἄνω ολστε) 
ἢ ἁπλὴ παρασυναγωγὴ (γνμδ. εισαπ 8/89, ελλΔνη 30.1396), δὲν εἶναι, σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἄποψη ποὺ ἐπικράτησε γιὰ τὴ νομικὴ θέση αὐτῶν στὴν  Ἑλληνικὴ 
πολιτεία, οὔτε ἐτερόθρησκοι οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε αἱρετικοὶ ἢ σχισματικοὶ 
(ἄνω ολστε καὶ ολαπ 378/80, ποινχρον λ´ 568) καί, ἀφοῦ δὲν κηρύχθηκαν 
μὲ ἀπόφαση τῆς ἁρμοδίας ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς τῆς αὐτοκέφαλου Ὀρθοδό-
ξου  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος ὡς τοιοῦτοι, ἐξακολουθοῦν ν’ ἀποτελοῦν μέρος 
τοῦ συνιστῶντος τὴν αὐτοκέφαλον Ἀνατολικὴν Ὀρθόδοξον  Ἐκκλησίαν πλη-
ρώματος, ὑπαγόμενον εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς διοικοῦσας τὴν Ἐκκλησίαν 
ὑπέρτατης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς (ἄνω ολαπ)».

Ὅπως φαίνεται, ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση ταυτίζει τὶς ἔννοιες τῆς «ἰδιαίτερης 
θρησκευτικῆς κοινότητας» καὶ «ἀπλῆς παρασυναγωγῆς» ἢ τουλάχιστον τὶς 
θεωρεῖ ἐξαιρετικὰ συγγενεῖς, ἀφοῦ, καὶ ὡς ἰδιαίτερη κοινότητα ἐξακολουθοῦν 
οἱ γ.ο.χ. νὰ ἀνήκουν στὸ πλήρωμα τῆς  Ἑλλαδικῆς  Ἐκκλησίας καὶ νὰ ὑπά-
γονται στὴ δικαιοδοσία της, ἀκριβῶς δηλαδὴ ὅ,τι ἴσχυε καὶ μὲ τὴ θεώρησή 

διασπαστεῖ καὶ ἐσωτερικὰ σὲ ἐπιμέρους κοινότητες μὲ ἰδιαίτερη Ἱερὰ σύνοδο, ἱεραρχία 
καὶ κλῆρο ἡ κάθε μιά. Ἡ ἀναφορά, ἑπομένως, σὲ  Ἱερὰ σύνοδο τῶν παλαιοημερολογιτῶν 
ἐν γένει δὲν ἐνδείκνυται, καθὼς δὲν ἀποτυπώνει τὴν πραγματικὴ κατάσταση.

16. Αρμ 52(1998)861-864, μὲ σχόλιο τοῦ ν. ΜιπτΖιλεκη.
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τους ὡς παρασυναγωγῶν. εἶναι μάλιστα ἀξιοσημείωτο ὅτι τὸ σκεπτικὸ τῆς 
ἀπόφασης στηρίζεται τόσο στὶς απ 378-9/1980 ὅσο καὶ στὴν στε 1444/1991, 
θεωρώντας προφανῶς ὅτι δὲν ὑφίσταται μεταξύ τους ἰδιαίτερη ἀπόκλιση.

τὸ ὅτι οἱ παλαιοημερολογῖτες ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποτελοῦν μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποστηρίζει καὶ ἡ 4/2003 γνωμοδότηση τοῦ προϊ-
σταμένου τῆς εἰσαγγελίας πρωτοδικῶν πειραιᾶ17. σύμφωνα μὲ αὐτήν, ἐφαρ-
μόζεται καὶ στοὺς γ.ο.χ. ἡ νομοθεσία ποὺ ἰσχύει γιὰ τὴν  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλά-
δος, οἱ δὲ κληρικοὶ καὶ μοναχοί τους ὑπόκεινται κανονικὰ στὴ δικαιοδοσία 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν της δικαστηρίων. τὶς θέσεις της στηρίζει κυρίως στὴν 
απ 378/1980 καὶ στὴ γνωμοδότηση εισαπ 8/198918. Ἐκλαμβάνει, ἑπομένως, 
καὶ αὐτὴ ὡς ἐνεστῶσα καὶ ἰσχύουσα τὴ συγκεκριμένη νομολογία.

iv) Ἀπὸ τὰ παραπάνω ἐνδεικτικῶς ἀναφερόμενα νομολογιακὰ παραδείγ-
ματα καθίσταται σαφὲς ὅτι ἡ θεώρηση τῶν γ.ο.χ. ὡς ἰδιαίτερης ἔναντι τῆς 
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας θρησκευτικῆς κοινότητας, ὄχι ὅμως στὸ βαθμὸ ποὺ νὰ 
ἀντιμετωπίζεται ὡς ἑτερόδοξη ἢ ἐτερόθρησκη, δὲν μπορεῖ ἀπὸ μόνη της νὰ 
δώσει λύση. τὸ κίνημα τῶν γ.ο.χ. δὲν εἶναι δυνατὸν οὔτε στὴν  Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος νὰ ἐντάσσεται –ἔστω καὶ ὡς παρασυναγωγή– οὔτε ὅπως οἱ ὑπό-
λοιπες γνωστὲς θρησκεῖες νὰ ἀντιμετωπίζεται. Ἐὰν πάλι γίνει δεκτὸ ὅτι μιὰ 
τέτοια κατάσταση δὲν ἀντιβαίνει στὸ σύνταγμα, τότε πρέπει τουλάχιστον νὰ 
θεσπιστοῦν ὁρισμένες διατάξεις ποὺ θὰ τὴν ὁριοθετοῦν.

Ἡ ρευστότητα τῆς συγκεκρμένης ἔννοιας δὲν προσφέρει τὴν κατάλληλη 
βάση γιὰ τὴ διευκρίνιση τῆς νομικῆς τους θέσης. Ἡ νομολογία, ἄλλοτε τὴν 
ταυτίζει μὲ τὴν ἔννοια τῆς παρασυναγωγῆς, ἄλλοτε τὴν ἐκλαμβάνει ὡς μία 
ἐνδιάμεση κατάσταση μεταξὺ τῆς ἐπικρατοῦσας καὶ τῶν λοιπῶν θρησκειῶν 
καὶ ἄλλοτε πάλι διστάζει νὰ τὴν ἑρμηνεύσει μὲ συγκεκριμένο καὶ ξεκάθαρο 
τρόπο. Ἡ διάσταση αὐτή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπουσία νομοθετικῶν ρυθ-
μίσεων, καθιστᾶ πράγματι ἀσαφῆ καὶ νεφελώδη τὴ θέση τῶν γ.ο.χ.. γιὰ τὴν 
ἀποσαφήνισή της ὡς μόνη ἀσφαλὴς λύση κρίνεται ἡ ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν 

17. (Ἀδημ.) Ἡ συγκεκριμένη γνωμοδότηση θίγει τὸ ζήτημα τῆς πνευματικῆς λύσης τοῦ γά-
μου τῶν γ.ο.χ. καὶ ἐξ ἀφορμῆς αὐτοῦ τῆς ἀναγνώρισης τοῦ κύρους τῶν μυστηρίων τους 
εὐρύτερα. πρβλ. σχετικὰ τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα γνωμάτευση τῆς ἀπὸ 10.6.04 ὁλομέλει-
ας τῆς  Ἐθνικῆς  Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ἀδημ.).

18. Βλ. παραπάνω, σ. 434-435 .
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ἐκ μέρους τῆς πολιτείας στὴν κατεύθυνση συγκρότησης ἑνὸς ξεκάθαρου νο-
μικοῦ πλαισίου, ποὺ θὰ προσδιορίζει μὲ ἀκρίβεια τὸ καθεστώς τους. σὲ αὐτὰ 
τὰ πλαίσια θὰ διευκρινιστεῖ κατ’ ἀνάγκη καὶ ἡ ἀκριβὴς σχέση τους μὲ τὴν 
Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος, τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσο δηλαδὴ ἐξακολουθοῦν νὰ θεω-
ροῦνται ὡς μέλη τοῦ πληρώματός της. Ἐξυπακούεται βέβαια ὅτι οἱ ἐνέργειες 
αὐτὲς προϋποθέτουν διάλογο τόσο μὲ τὴν  Ἑλλαδικὴ  Ἐκκλησία ὅσο καὶ μὲ 
τὶς διάφορες κοινότητες τῶν γ.ο.χ.  Ὡς πρὸς τὶς τελευταῖες, πρέπει νὰ ἐπι-
σημανθεῖ ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν ἑνιαία στάση ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος, δὲν 
ἀντιμετωπίζουν δηλαδὴ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὴ διάσταση ποὺ ἐπῆλθε μὲ τὴν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. οἱ διαφωνίες μάλιστα ὡς πρὸς τὴ στάση ποὺ πρέπει 
νὰ τηρήσει τὸ κίνημα τους ἔναντι τόσο τῆς Ἑλλαδικῆς ὅσο καὶ τῶν λοιπῶν 
Ὀρθοδόξων  Ἐκκλησιῶν ἀποτέλεσαν μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες αἰτίες γιὰ τὴ 
διάσπασή τους.

Ἡ μορφὴ πάντως καὶ τὸ εἶδος τῆς ἐκπροσώπησής τους δὲν σχετίζεται σὲ 
κανένα σημεῖο μὲ τὴν προβληματικὴ τῆς νομικῆς τους θέσης. τὸ ἂν θὰ ἐπι-
λέξουν δηλαδὴ νὰ ἐκπροσωποῦνται μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς σωματείου ποὺ φέρει 
τὸν τίτλο τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας τῶν γ.ο.χ. ἢ μιᾶς ἀστικῆς ἑταιρίας 
μὲ τὸν τίτλο τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης, εἶναι ζήτημα τελείως ἀνεξάρτητο ἀπὸ 
τὴν ἐπίλυση τῶν ὅποιων προβλημάτων ἀντιμετωπίζει τὸ καθεστώς τους19.  Ἡ 
ἐπιλογὴ τοῦ τύπου τοῦ σωματείου ἢ τῆς ἀστικῆς ἑταιρίας ἐναπόκειται ἀπο-
κλειστικὰ καὶ μόνον στὴ διακριτική τους εὐχέρεια, ὡς ἀμιγῶς ἐσωτερική τους 
ὑπόθεση καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀποσαφή-
νιση τῆς νομικῆς τους θέσης.  Ὅπως προαναφέρθηκε, γιὰ τὴ διευκρίνιση τῆς 
τελευταίας ἀπαιτεῖται ἡ ἀνάληψη νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν ἐκ μέρους τῆς 
πολιτείας ἤ, τουλάχιστον, ἡ υἱοθέτηση μιᾶς ἑνιαίας, ξεκάθαρης καὶ μὴ ἐπιδε-
κτικῆς διαφορετικῶν ἑρμηνειῶν θέσης ἀπὸ τὴ νομολογία.

στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει μάλιστα νὰ σημειωθεῖ ότι, ὅσον ἀφορᾶ τὴ διενέρ-
γεια πράξεων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκπλήρωση θρησκευτικῶν σκοπῶν, δὲν 
ἀπαιτεῖται κἄν ἡ ὕπαρξη νομικῆς προσωπικότητας. Ἀρκεῖ δηλαδὴ τὸ πραγμα-
τικὸ γεγονὸς τῆς ὕπαρξης τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ 

19. γενικὰ γιὰ τὰ σωματεῖα καὶ τὶς ἀστικὲς ἑταιρίες βλ Δ. παπαστεριου, Γενικὲς Ἀρχὲς τοῦ 
Ἀστικοῦ Δικαίου Ι/β, θεσσαλονίκη 1998, 161-206 καὶ 223-224.
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δὲν ἔχει περιβληθεῖ καμία μορφὴ νομικοῦ προσώπου καὶ αὐτό, γιατὶ ἡ ἀπό-
λαυση τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐλευθερία 
ἄσκησης θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων δὲν προϋποθέτει τὴν ἀνάληψη νομικῆς 
προσωπικότητας ἐκ μέρους τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν κοινοτήτων20.

πάντως, πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ τύπος τῆς ἀστικῆς ἑταιρίας τοῦ 
ἄρθρου 784 ακ, ἂν καὶ νομικὰ δὲν εἶναι παράτυπος, εἶναι ἐντούτοις αἰσθη-
τικὰ ἄκομψος καὶ μᾶλλον ἀδόκιμος γιὰ τὴν ἐκπροσώπηση μιᾶς θρησκευτικῆς 
κοινότητας. αὐτὸ ὀφείλεται στὸν προεξάρχοντα οἰκονομικὸ σκοπὸ ποὺ χα-
ρακτηρίζει τὶς συγκεκριμένες ἑταιρίες. πιὸ ἀναλυτικά, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 
784 ακ, « Ἡ ἑταιρία τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ21 ἂν ἐπιδιώκει οἰκονομικὸ σκοπό, 
ἀποκτᾶ νομικὴ προσωπικότητα, ἐφόσον τηρηθοῦν οἱ ὄροι τῆς δημοσιότητας 
ποὺ ὁ νόμος τάσσει γιὰ τὸ σκοπὸν αὐτὸ στὶς ὁμόρρυθμες ἐμπορικὲς ἐταιρίες. 
Ἡ προσωπικότητα αὐτῆς τῆς ἀστικῆς ἑταιρίας ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει ὡσό-
του περατωθεῖ ἡ ἐκκαθάριση καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐκκαθάρισης». Ἡ ἐπιδίω-
ξη οἰκονομικοῦ σκοποῦ ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἔννοιας τῆς ἀστικῆς 
ἑταιρίας μὲ νομικὴ προσωπικότητα, ποὺ δὲν αἴρεται μὲ τὴν ἀναγραφὴ στὸ 
καταστατικὸ τῆς ἀπουσίας κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα. γι’ αὐτὸ καὶ ἡ νομικὴ 
μορφὴ τῆς συγκεκριμένης ἑταιρίας δὲν ἁρμόζει ἰδιαίτερα στὸν πνευματικὸ 
χαρακτήρα ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε θρησκευτικὴ κίνηση. Ἀντίθετα, 
τὸ νομικὸ πλαίσιο ποὺ διέπει τὸ καθεστὼς καὶ τὴ λειτουργία τοῦ σωματεί-
ου τὸ καθιστᾶ ὁπωσδήποτε προσφορότερο τύπο γιὰ τὴν ἐκπροσώπηση μιᾶς 
θρησκευτικῆς κοινότητας.

20. Βλ. Φ. σπυροπουλου, «εἶναι συνταγματικὰ ἀνεκτὸς ὁ χωρισμὸς κράτους καὶ  Ἐκκλησίας 
μὲ τυπικὸ νόμο;», Δίκαιο καὶ Πολιτικὴ 15, 109 σημ. 17.

21. Ἀναφέρεται στὴν ἑταιρία τοῦ ἄρθρου 741 ακ, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«Μὲ τὴ σύμβαση τῆς ἑταιρίας δύο ἢ περισσότεροι ἔχουν ἀμοιβαίως ὑποχρέωση νὰ ἐπιδι-
ώκουν μὲ κοινὲς εἰσφορές, κοινὸ σκοπὸ καὶ ἰδίως οἱκονομικό».
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Δημήτριος νικολακάκης
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ  
ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ*

1.  Εἰσαγωγὴ

ηἀπόδοση στοὺς ἐφημερίους τῆς ἰδιότητας τῶν θρησκευτικῶν λει-
τουργῶν καὶ ὄχι τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων θεωρεῖται ἀπὸ θεολο-

γικὴ ἄποψη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία ἑνὸς ἁπλοῦ πολίτη, ὡς κάτι τὸ 
αὐτονόητο. οἱ ἰδιαιτερότητες, ὡστόσο, τοῦ ὑπηρεσιακοῦ τους καθεστώτος1, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ θεώρηση τῶν ἐνοριῶν ὡς νομικῶν προσώπων δημοσί-
ου δικαίου, δημιούργησαν κάποιες ἀμφιβολίες. αἰτία τῆς ἀμφισβήτησης ποὺ 
ἀνέκυψε ὑπῆρξε τὸ γεγονὸς ὅτι στοὺς ἐφημέριους ἀνατίθενται καὶ καθήκο-
ντα διοικήσεως τῆς ἐνορίας, ὅταν αὐτοὶ ἐκτελοῦν χρέη προέδρου τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ συμβουλίου2, στοιχεῖο ποὺ σημαίνει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ 
θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ προσλαμβάνουν καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ διοικοῦντος 
τὸ νομικὸ πρόσωπο τῆς ἐνορίας ὀργάνου. τὸ γεγονός, ἐπίσης, ὅτι μισθοδο-

   * Μελέτη δημοσιευμένη στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Δ.Σ.θ. «Αρμενόπουλος» 25 (2004) 
25-37.

  1. γιὰ τὸ καθεστὼς τῶν ἐφημερίων βλ. σπ. τρωΐανου - γ. πουλη, Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο, 
Ἀθήνα-κομοτηνὴ 2003, 408 ἑπ.· ι. κουκιαΔη - χ. παπασταθη, «θρησκεία καὶ ἐργασι-
ακὲς σχέσεις», Κριτικὴ ἐπιθεώρηση νομικῆς θεωρίας καὶ πράξης 1994/1, 61 ἑπ.· ι. κονιΔα-
ρη,  Ἐγχειρίδιο  Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 2000, 162 ἑπ.

  2. Ἡ διοίκηση τῆς ἐνορίας ἀσκεῖται ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
τὸν ἐφημέριο ὡς πρόεδρο καὶ τέσσερα λαϊκὰ μέλη. Βλ. σχετικὰ ἄρθρο 37 παρ. 8 κατα-
στατικοῦ χάρτη  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος (ν. 590/1977, ε.τ.κ. ά  146, στὸ ἑξῆς κ.χ.) καὶ 
ἄρθρο 7 κανονισμοῦ (στὸ ἑξῆς κ.) 8/1979 «περὶ Ἱερῶν ναῶν καὶ Ἐνοριῶν», ε.τ.κ. ά  
1/1980.
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τοῦνται ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ἀποτέλεσε ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα ὑπὲρ αὐτῆς τῆς 
ἄποψης3. οἱ πρακτικὲς συνέπειες τῆς συγκεκριμένης διάκρισης εἶναι ἀρκετές, 
μὲ πρώτη καὶ κύρια τὴν ἐφαρμογὴ ἢ μὴ ἐπὶ τῶν ἐφημερίων τῶν διατάξεων τῶν 
ἄρθρων 103 καὶ 104 τοῦ συντάγματος, ποὺ ἀναφέρονται καὶ ἰσχύουν μόνον 
γιὰ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους4.

  3. Βλ σχετικὰ Δ. νικολακακη,  Ἡ ἐνοριακὴ διοικητικὴ ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, θεσσαλονίκη 2002, 120 ἑπ.

  4. τὸ περιεχόμενο τῶν ἐν λόγῳ ἄρθρων μετὰ καὶ τὴν πρόσφατη ἀναθεώρηση τοῦ συν-
τάγματος ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἄρθρο 103
1. οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι ἐκτελεστὲς τῆς θέλησης τοῦ κράτους καὶ ὑπηρετοῦν τὸ 

λαό, ὀφείλουν πίστη στὸ σύνταγμα καὶ ἀφοσίωση στὴν πατρίδα. τὰ προσόντα καὶ ὁ τρόπος 
τοῦ διορισμοῦ τους ὁρίζονται ἀπὸ τὸ νόμο.

2. κανένας δὲν μπορεῖ νὰ διοριστεῖ ὑπάλληλος σὲ ὀργανικὴ θέση ποὺ δὲν εἶναι νομοθετη-
μένη.  Ἐξαιρέσεις μπορεῖ νὰ προβλέπονται ἀπὸ εἰδικὸ νόμο, γιὰ νὰ καλυφθοῦν ἀπρόβλεπτες 
καὶ ἐπείγουσες ἀνάγκες μὲ προσωπικὸ ποὺ προσλαμβάνεται γιὰ ὁρισμένη χρονικὴ περίοδο 
μὲ σχέση ἰδιωτικοῦ δικαίου.

3. Ὀργανικὲς θέσεις εἰδικοῦ ἐπιστημονικοῦ καθὼς καὶ τεχνικοῦ ἢ βοηθητικοῦ προσωπι-
κοῦ μποροῦν νὰ πληροῦνται μὲ προσωπικὸ ποὺ προσλαμβάνεται μὲ σχέση ἰδιωτικοῦ δικαίου. 
νόμος ὁρίζει τοὺς ὅρους γιὰ τὴν πρόσληψη, καθὼς καὶ τὶς εἰδικότερες ἐγγυήσεις τὶς ὁποῖες 
ἔχει τὸ προσωπικὸ ποὺ προσλαμβάνεται.

4. οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι ποὺ κατέχουν ὀργανικὲς θέσεις εἶναι μόνιμοι, ἐφόσον αὐτὲς οἱ 
θέσεις ὑπάρχουν. αὐτοὶ ἐξελίσσονται μισθολογικὰ σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τοῦ νόμου καί, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ποὺ ἀποχωροῦν λόγω ὁρίου ἡλικίας ἢ παύονται μὲ δικαστικὴ ἀπό-
φαση, δὲν μποροῦν νὰ μετατεθοῦν χωρὶς γνωμοδότηση οὔτε νὰ ὑποβιβαστοῦν ἢ νὰ παυθοῦν 
χωρὶς ἀπόφαση ὑπηρεσιακοῦ συμβουλίου, ποὺ ἀποτελεῖται τουλάχιστον κατὰ τὰ δύο τρίτα 
ἀπὸ μόνιμους δημόσιους ὑπαλλήλους. κατὰ τῶν ἀποφάσεων τῶν συμβουλίων αὐτῶν ἐπιτρέ-
πεται προσφυγὴ στὸ συμβούλιο τῆς  Ἐπικρατείας, ὅπως νόμος ὁρίζει.

5. Μὲ νόμο μπορεῖ νὰ ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὴ μονιμότητα ἀνώτατοι διοικητικοὶ ὑπάλληλοι 
ποὺ κατέχουν θέσεις ἐκτὸς τῆς ὑπαλληλικῆς ἱεραρχίας, οἱ διοριζόμενοι ἀπευθείας μὲ βαθμὸ 
πρεσβευτικό, οἱ ὑπάλληλοι τῆς προεδρίας τῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν γραφείων τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ, τῶν  Ὑπουργῶν καὶ  Ὑφυπουργῶν.

6. οἱ διατάξεις τῶν προηγουμένων παραγράφων ἔχουν ἐφαρμογὴ καὶ στοὺς ὑπαλλήλους 
τῆς Βουλῆς, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὰ λοιπὰ διέπονται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸν κανονισμό της, καθὼς 
καὶ στοὺς ὑπαλλήλους τῶν ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καὶ τῶν λοιπῶν νομικῶν 
προσώπων δημοσίου δικαίου.

7.  Ἡ πρόσληψη ὑπαλλήλων στὸ Δημόσιο καὶ στὸν εὐρύτερο δημόσιο τομέα, ὅπως αὐτὸς 
καθορίζεται κάθε φορά, πλὴν τῶν περιπτώσεων τῆς παραγράφου 5, γίνεται εἴτε μὲ διαγω-
νισμὸ εἴτε μὲ ἐπιλογὴ σύμφωνα μὲ προκαθορισμένα καὶ ἀντικειμενικὰ κριτήρια καὶ ὑπάγεται 
στὸν ἔλεγχο ἀνεξάρτητης ἀρχῆς, ὅπως νόμος ὁρίζει. νόμος μπορεῖ νὰ προβλέπει εἰδικὲς δια-
δικασίες ἐπιλογῆς ποὺ περιβάλλονται μὲ αὐξημένες ἐγγυήσεις διαφάνειας καὶ ἀξιοκρατίας ἢ 
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2.  Ἡ ἐξέλιξη ἑνὸς νομολογιακοῦ διλήμματος

τὸ ὅλο θέμα ἀπασχόλησε τὴ νομολογία τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων, ποὺ 
ἀμφιταλαντεύτηκε πρὶν καταλήξει σὲ μιὰ συγκεκριμένη διαπίστωση.  Ἔτσι, 
σύμφωνα μὲ τὴν 23/1957 γνωμοδότηση τοῦ ἀντεισαγγελέα Ἀρείου πάγου 
Ἀ. τούση5, «καὶ οἱ κληρικοὶ εἰς οὗς εἶναι ἀνατεθειμένη ὑπὸ τῶν κανόνων 
καὶ τῶν νόμων ἡ ἐν μείζονι ἢ ἐλάσσονι μέτρῳ διοίκησις τῆς ἐκκλησίας θεω-
ροῦνται ὡς ἀσκοῦντες καὶ κρατικὴν λειτουργίαν ἀλλὰ δὲν ἐξομοιοῦνται πρὸς 
δημοσίους ὑπαλλήλους ...».  Ἐπίσης, κατὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ πρωτοδικείου 
Ἀθηνῶν 16727/19636, «... ὁ ἐφημέριος οὐδαμῶς δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ δη-
μόσιος ὑπάλληλος. οὗτος εἶναι κληρικός, ὑπαγόμενος διοικητικῶς ὑπὸ τὸν 
οἰκεῖον Μητροπολίτην, μισθοδοτούμενος οὐχὶ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἀλλὰ ὑπὸ 

εἰδικὲς διαδικασίες ἐπιλογῆς προσωπικοῦ γιὰ θέσεις τὸ ἀντικείμενο τῶν ὁποίων περιβάλλε-
ται ἀπὸ εἰδικὲς συνταγματικὲς ἐγγυήσεις ἢ προσιδιάζει σὲ σχέση ἐντολῆς.

8. νόμος ὁρίζει τοὺς ὅρους καὶ τὴ χρονικὴ διάρκεια τῶν σχέσεων ἐργασίας ἰδιωτικοῦ 
δικαίου στὸ Δημόσιο καὶ τὸν εὐρύτερο τομέα, ὅπως αὐτὸς καθορίζεται κάθε φορά, γιὰ τὴν 
κάλυψη εἴτε ὀργανικῶν θέσεων καὶ πέραν τῶν προσβλεπομένων στὸ πρῶτο ἐδάφιο τῆς πα-
ραγράφου 3 εἴτε πρόσκαιρων εἴτε ἀπρόβλεπτων καὶ ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν κατὰ τὸ δεύτερο 
ἐδάφιο τῆς παραγράφου 2. νόμος ὁρίζει ἐπίσης τὰ καθήκοντα ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκεῖ τὸ προ-
σωπικὸ τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀπὸ τὸ νόμο μονιμοποίηση προσωπικοῦ 
ποὺ ὑπάγεται στὸ πρῶτο ἐδάφιο ἢ ἡ μετατροπὴ τῶν συμβάσεών του σὲ ἀορίστου χρόνου. 
οἱ ἀπαγορεύσεις τῆς παραγράφου αὐτῆς ἰσχύουν καὶ ὡς πρὸς τοὺς ἀπασχολουμένους μὲ 
σύμβαση ἔργου.

9. νόμος ὁρίζει τὰ σχετικὰ μὲ τὴ συγκρότηση καὶ τὶς ἁρμοδιότητες τοῦ «συνηγόρου τοῦ 
πολίτη» ποὺ λειτουργεῖ ὡς ἀνεξάρτητη ἀρχή.

Ἄρθρο 104
1. κανένας ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ ἀναφέρονται στὸ προηγούμενο ἄρθρο δὲν μπο-

ρεῖ νὰ διοριστεῖ σὲ ἄλλη θέση δημόσιας ὑπηρεσίας ἢ ὀργανισμοῦ τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ἢ 
ἄλλου νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου ἢ δημόσιας ἐπιχείρησης ἢ ὀργανισμοῦ κοινῆς 
ὠφέλειας. κατ’ ἐξαίρεση μπορεῖ νὰ ἐπιτραπεῖ μὲ εἰδικὸ νόμο ὁ διορισμὸς καὶ σὲ δεύτερη θέση, 
ἐφόσον τηροῦνται οἱ διατάξεις τῆς ἑπόμενης παραγράφου.

2. οἱ κάθε εἴδους πρόσθετες ἀποδοχὲς ἢ ἀπολαβὲς τῶν ὑπαλλήλων τοῦ προηγουμένου 
ἄρθρου δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κατὰ μήνα ἀνώτερες ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀποδοχῶν τῆς ὀργα-
νικῆς τους θέσης.

3. Δὲν ἀπαιτεῖται προηγούμενη ἄδεια γιὰ νὰ εἰσαχθοῦν σὲ δίκη δημόσιοι ὑπάλληλοι, 
καθὼς καὶ ὑπάλληλοι ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ἢ ἄλλων νομικῶν προσώπων δη-
μοσίου δικαίου.
  5. ΝοΒ 6 (1958) 180.
  6. ΑρχΝ 14 (1963) 673-674.
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τῆς οἰκείας Μητροπόλεως εἰς ἣν ὑπάγεται ὁ ἐνοριακὸς ναὸς παρ’ ᾧ διακο-
νεῖ.  Ἡ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου μισθοδοσία τοῦ ἐνεργεῖται ἁπλῶς κατ’ ἐντολὴν τοῦ 
νομικοῦ προσώπου τῆς Μητροπόλεως. Ἐξάλλου τὸ ὅτι ὁ ἐφημέριος δὲν εἶναι 
δημόσιος ὑπάλληλος προκύπτει καὶ ἐκ τῶν διατάξεων τῶν ἀρθρ. ... διὰ τῶν 
ὁποίων ἀποχωρίζονται ἐκ τῶν κληρικῶν καὶ θεωροῦνται δημόσιοι ὑπάλληλοι 
μόνον οἱ ὑπηρετοῦντες ὡς ὑπάλληλοι εἰς τὸ γραφεῖον τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ 
εἰς τὰ μητροπολιτικὰ γραφεῖα ... τέλος ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ μισθοδοσία ἐκ 
τοῦ δημοσίου μετ’ αὐτὴν καὶ μόνον δὲν προσδίδει τὴν ἰδιότητα τοῦ δημοσίου 
ὑπαλλήλου ...». Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ συμβούλιο τῆς  Ἐπικρατείας μὲ τὴν 
3692/1976 ἀπόφασή του ἀναγνώρισε ἐμμέσως τὴν ἐξομοίωση τῶν ἐφημερίων 
μὲ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, κάνοντας δεκτὴ τὴν ὑπαγωγή τους στοὺς 
περιορισμοὺς καὶ τὶς δεσμεύσεις τοῦ ἄρθρου 104 παρ. 1 τοῦ συντάγματος περὶ 
ἀπαγόρευσης κατοχῆς δεύτερης θέσης7. στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινήθηκε καὶ 
ἡ 752/1977 γνωμοδότηση τοῦ νομικοῦ συμβουλίου τοῦ κράτους8.

  7. το σκεπτικὸ τῆς ἐν λόγῳ ἀπόφασης ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἐπειδὴ κατὰ τὸ ἄρθρον 104 παρ. 1 τοῦ 
συντάγματος «οὐδεὶς ἐκ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ὑπαλλήλων (δηλ. δημοσίων 
ὑπαλλήλων καὶ ὑπαλλήλων νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου) δύναται νὰ διορισθῇ 
εἰς ἑτέραν θέσιν δημοσίας ὑπηρεσίας ἢ ὀργανισμοῦ τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ἢ ἑτέρου 
νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου ἢ δημοσίας ἐπιχειρήσεως ἢ ὀργανισμοῦ κοινῆς 
ὠφελείας. κατ’ ἐξαίρεσιν δύναται νὰ ἐπιτραπῇ ὁ διορισμὸς καὶ εἰς δευτέραν θέσιν ἐπὶ 
τῇ βάσει εἰδικοῦ νόμου, τηρουμένων τῶν διατάξεων τῆς ἑπομένης παραγράφου ...». Ἐξ 
ἑτέρου κατὰ τὸ ἄρθρον 54 παρ. 1 τοῦ  Ὑπαλληλικοῦ κώδικος (ν. 1811/51): « Ὁ δημόσιος 
ὑπάλληλος δὲν δύναται νὰ κατέχῃ διὰ διορισμοῦ καὶ ἑτέραν ὑπαλληλικὴν θέσιν δημο-
σίαν ἢ παρ’ ὀργανισμῷ τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, κοινωφελεῖ ὀργανισμῷ ἢ ἄλλῳ νομικῷ 
προσώπῳ δημοσίου δικαίου ἢ θέσιν εἰς παραχωρηθεῖσαν δημοσίαν ὑπηρεσίαν ἢ ἐπιχεί-
ρησιν. Δημόσιος ὑπάλληλος διορισθεὶς εἰς τοιαύτην θέσιν καὶ ἀποδεχθεὶς τὸν διορισμὸν 
θεωρεῖται αὐτοδικαίως παραιτηθεὶς τῆς παλαιᾶς θέσεώς του ...». κατὰ τὴν ὀρθὴν ἔννοιαν 
τῶν προπαρατεθεισῶν διατάξεων ὁ δημόσιος ὑπάλληλος θεωρεῖται αὐτοδικαίως παραι-
τηθεὶς τῆς θέσεώς του μόνον ἐφ’ ὅσον ἀπεδέχθη διορισμόν του εἰς ἑτέραν ὑπαλληλικὴν 
θέσιν ἐκ τῶν ἐν τοῖς διατάξεσι τούτοις ἀναφερομένων. Δὲν θεωρεῖται ὅμως ἐν τῇ ἐννοίᾳ 
τῶν διατάξεων τούτων ὅτι ἀπεδέχθη διορισμὸν εἰς τοιαύτην ὡς ἄνω θέσιν ὁ δημόσι-
ος ὑπάλληλος, ὅστις προεχειρίσθη ἁπλῶς διὰ χειροτονίας εἰς θρησκευτικὸν λειτουργὸν 
(πρεσβύτερον) τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ χριστοῦ  Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ διορισθῇ 
συγχρόνως εἰς ἐφημεριακὴν ἢ ἑτέραν τινὰ ὑπαλληλικὴν θέσιν τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, νοουμένης, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως ταύτης, ὡς νομικοῦ προσώπου δημο-
σίου δικαίου».

  8. Ἀναφέρει συγκεκριμένα «... ὁ ἱερεὺς χωροφυλακῆς ἐπὶ βαθμῷ ταγ/ρχου χειροτονηθεὶς 
εἰς ἐπίσκοπον καὶ καταλαβῶν τὴν θέσιν τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. σ. τῆς  Ἐκκλησίας 
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στὶς παλινδρομήσεις τῆς νομολογίας ἔθεσε τέρμα ἡ ἀπόφαση 507/1983 
τοῦ συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας9, ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε ἐνδελεχῶς μὲ τὸ ζή-
τημα καὶ ἔκρινε ὅτι ἐπειδὴ διὰ τῶν ἐφημερίων ἀσκεῖται ἡ κατὰ τοὺς ἱεροὺς 
κανόνες καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις θεία λατρεία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
τὰ καθήκοντα καὶ οἱ ἁρμοδιότητές τους ἔχουν κατὰ τὸ κύριο περιεχόμενό 
τους θρησκευτικὸ προεχόντως χαρακτήρα, οἱ ἴδιοι δὲ εἶναι κυρίως πνευμα-
τικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ λειτουργοὶ καὶ δὲν δύνανται νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς 
διοικητικοὶ ὑπάλληλοι. Ὡς στοιχεῖο ποὺ ἐνισχύει ἀποφασιστικὰ τὴν ἐν λόγῳ 
θέση, θεωρεῖται καὶ τὸ ὅτι ἐνῶ στὸν καταστατικὸ χάρτη ὑπάρχει ἰδιαίτερο 
κεφάλαιο γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὑπαλλήλους10, οἱ ἐφημέριοι, κατὰ ρητὴ 
ἐπιφύλαξη11, δὲν περιλαμβάνονται σὲ αὐτούς. Ἀντίθετα, στὸ ἄρθρο 37 παρ. 
1 κ.χ. ἀναφέρεται μὲ ἔμφαση ὅτι ὁ ἐφημέριος μεριμνᾶ γιὰ τὴ λατρευτικὴ καὶ 
πνευματικὴ ζωὴ τῶν ἐνοριτῶν καὶ γιὰ κάθε ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ στὴν πνευμα-
τικὴ καὶ ὑλικὴ πρόοδο τῆς ἐνορίας.  Ἐπίσης, στὸ ἄρθρο 38 κ.χ. προβλέπεται 
ὅτι τὰ τῶν προσόντων, τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς καὶ ἐγκατάστασης τῶν ἐφη-
μερίων, τῆς μεταθέσεως καὶ ἀποσπάσεως αὐτῶν, τῆς ἐπιμορφώσεως καὶ τῶν 
καθηκόντων καὶ δικαιωμάτων τους, ρυθμίζονται μὲ ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς συνόδου, ποὺ ἐγκρίνονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. τὸ κα-
θεστώς, ἑπομένως, τῶν ἐφημερίων καὶ ἡ θέση τους στὴν  Ἐκκλησία ρυθμίζο-
νται μὲ εἰδικὴ κανονιστικὴ πράξη, διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ προβλέπεται 
στὸ ἄρθρο 42 κ.χ. γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὑπαλλήλους12. Ἄλλωστε καὶ ὁ 

τῆς  Ἑλλάδος δέον νὰ περιορισθῇ εἰς μίαν ἐκ τῶν δύο θέσεων καθ’ ὅσον σαφῶς ἐμπίπτει 
ἡ περίπτωσις εἰς τὰς ἀπαγορευτικὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 104 τοῦ συντάγματος».

  9. Αρμ 38 (1984) 58 ἑπ. (περιληπ.).
10. Βλ. κεφάλαιο ιγ´ περὶ τοῦ προσωπικοῦ τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος.
11. Βλ. ἄρθρο 42 παρ. 2 κ.χ.
12.  τὸ ἀκριβὲς περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου 42 παρ. 1-2 κ.χ., μὲ τὴν ἐπιφύλαξη ποὺ περιλαμβά-

νει γιὰ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 κ.χ. ποὺ ἀναφέρεται στοὺς ἐφημέριους, ἔχει ὡς ἀκο-
λούθως: «1. Ἡ  Ἐκκλησία τῆς  Ἑλλάδος χρησιμοποιεῖ πρὸς ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου αὐτῆς εἰς 
τὰς πάσης φύσεως διακονίας ἔμμισθον καὶ ἄμισθον προσωπικόν. τὸ προσωπικὸν τοῦτο, 
πλὴν τῶν ἐφημερίων καὶ διακόνων, μισθοδοτεῖται ἀπὸ τῶν οἰκείων νομικῶν προσώπων 
τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος.

 2. τὰ προσόντα, ἡ διαδικασία διορισμοῦ, προαγωγῆς, μεταθέσεως, μετατάξεως, χορη-
γήσεως πάσης φύσεως ἀδειῶν, τὰ τῆς πειθαρχικῆς διώξεως καὶ χορηγήσεως ἠθικῶν 
ἀμοιβῶν, τὰ τῶν θέσεων, ὡς καὶ πᾶν ἕτερον ζήτημα ἀφορῶν εἰς τὴν ἐν γένει ὑπηρεσιακὴν 
κατάστασιν τοῦ ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἱερῶν Μη-
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κανονισμὸς 5/1978 «περὶ κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (ε.τ.κ. ά  
48), ποὺ ἐκδόθηκε βάσει τῆς σχετικῆς ἐξουσιοδοτικῆς διάταξης τοῦ ἄρθρου 
42 παρ. 2 κ.χ., τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται καὶ στὸ προοίμιό του, ἐξαιρεῖ ρητὰ ἀπὸ 
τὸ ρυθμιστικό του πεδίο τοὺς ἐφημέριους13.

στὰ πλαίσια αὐτὰ τὸ συμβούλιο τῆς  Ἐπικρατείας ἔχει κατ’ ἐπανάληψη ἀπο-
φανθεῖ ὅτι ἡ κύρια καὶ προέχουσα ἰδιότητα τοῦ ἐφημερίου ὡς θρησκευτικοῦ 
καὶ πνευματικοῦ λειτουργοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἀρθεῖ μόνον ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι 
τοῦ ἀνατίθενται καὶ καθήκοντα διοικήσεως τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς ἐνο-
ρίας, ὅταν τοποθετεῖται ὡς πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου. καὶ 
κατὰ τὴν ἄσκηση ἀκόμη τῶν διοικητικῶν αὐτῶν καθηκόντων δὲν ἀποκτᾶ τὴν 
ἰδιότητα ὑπαλλήλου νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου, ἀλλὰ διατηρεῖ ὡς 
προέχουσα τὴν ἰδιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ14. Ἡ παραδοχὴ αὐτὴ 

τροπόλεων, τῶν  Ἱερῶν ἐνοριακῶν ναῶν, τοῦ οΔεπ, τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τοῦ 
Διορθοδόξου κέντρου, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὡς καὶ παντὸς ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ νο-
μικοῦ προσώπου Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν τοῦ 
κλήρου Ὀργανισμῶν, ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 38 τοῦ παρόντος, 
ρυθμίζονται κατ’ ἀναλογίαν τῶν διατάξεων τοῦ κώδικος περὶ δημοσίων ὑπαλλήλων, ὡς 
αὗται ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ν.π.Δ.Δ, δι’ ἀποφάσεων τῆς Δ.ι.σ., δημοσι-
ευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς κυβερνήσεως. Δι’ ὁμοίων ἀποφάσεων καθορίζονται, 
ἀναλόγως πρὸς τὰ ἐπὶ δημοσίων ὑπαλλήλων κρατοῦντα, τὰ τῶν ἀποδοχῶν του ὡς ἄνω 
προσωπικοῦ. εἰς περιπτώσεις καθ’ ἃς ἤθελεν ἀνατεθῆ διοικητικὸν ἢ ἐκκλησιαστικὸν 
ἔργον εἰς κληρικὸν φέροντα τὸν ἐπισκοπικὸν βαθμόν, δὲν παρέχεται διὰ τοῦ παρόντος 
νομοθετικὴ ἐξουσία πρὸς σύστασιν ἀντιστοίχου ὀργανικῆς θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου, 
τιτουλαρίου Ἐπισκόπου ἢ τιτουλαρίου Μητροπολίτου».

13. Βλ. ἄρθρο 1 παρ. 2 κ. 5/1978, στὸ ὁποῖο ὁρίζεται ὅτι: «εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος 
(ἐννοεῖται κώδικα) ὑπάγονται πάντες οἱ τακτικοί, οἱ ἐπὶ θητεία καὶ οἱ μετακλητοὶ ὑπάλ-
ληλοι τῶν ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημο-
σίου δικαίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν τοῦ κλήρου ὀργανισμῶν ὡς καὶ 
οἱ ὑπὸ τῶν αὐτῶν νομικῶν προσώπων προσλαμβανόμενοι ἐπὶ σχέσει ἰδιωτικοῦ δικαίου 
κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 103 τοῦ συντάγματος.

 οἱ ὑπάλληλοι τῶν γραφείων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς συνόδου, οἱ ἱεροκήρυκες καὶ οἱ ὑπάλ-
ληλοι τῶν ἱερῶν μονῶν ὑπάγονται εἰς τὸν παρόντα κώδικα. Δὲν ὑπάγονται ὅμως οἱ πρε-
σβύτεροι (προϊστάμενοι ἢ μὴ) ὡς καὶ οἱ διάκονοι τῶν ἱερῶν ναῶν (ἐνοριακῶν ἢ μή), 
οἱ ἱεροψάλται καὶ τὸ τυχὸν ὑπάρχον ἕτερον βοηθητικὸν ἢ ὑπηρετικὸν προσωπικόν τῶν 
ναῶν τούτων (χορωδοί, γραφεῖς, νεωκόροι, καθαρίστρια). Δὲν ὑπάγεται ὡσαύτως τὸ πά-
σης φύσεως προσωπικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδείας».

14. Βλ. σχετικὰ στε 507/1983, Αρμ 38 (1984) 58 ἑπ.· στε 708/1983, ΝοΒ 33 (1985) 1595· 
στε 4625/1983· στε 986/1984, ΕΕΝ 51 (1984) 669 ἑπ. (μὲ σχόλιο τοῦ Β. καρακωστα) 
καὶ ΝοΒ 32 (1984) 935 ἑπ.· στε 293/1986, ΝοΒ 37 (1989) 178· στε 1979/1986, ΝοΒ 37 
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ἰσχύει μάλιστα γιὰ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς κατηγορίες ἐφημερίων καὶ ὄχι μόνον 
γιὰ τοὺς ἐφημέριους τῶν ἐνοριακῶν ναῶν15.

στὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ ἡ νομολογία τοῦ Ἀρείου πάγου, σύμ-
φωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ μισθοδοτούμενοι ἀπὸ τὸ Δημόσιο ἐφημέριοι δὲν κα-
θίστανται ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου –τῆς μισθοδοσίας δηλαδὴ– ὑπάλληλοι, ἀλλὰ 
συνδέονται μὲ σχέση δημοσίου δικαίου μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος16. Ὁ 
μισθὸς ποὺ τοὺς χορηγεῖται, παρέχεται γιὰ χάρη τοῦ συμφέροντός τους καὶ 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀποσκοπεῖ δὲ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν βιοτικῶν καὶ κοινω-
νικῶν ἀναγκῶν, ποὺ εἶναι ἀντίστοιχες μὲ τὴ θέση τους καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἀντι-
παροχὴ ἔναντι ἐκτελέσεως ἀπὸ αὐτοὺς ὡς θρησκευτικῶν λειτουργῶν τῶν ἱε-
ρατικῶν τους καθηκόντων17.

3.  Συνέπειες τῆς προέχουσας ἰδιότητας τῶν ἐφημέριων  
ὡς θρησκευτικῶν λειτουργῶν

οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς προέχουσας ἰδιότητας τῶν ἐφημερίων 
ὡς θρησκευτικῶν λειτουργῶν συνίστανται, κυρίως, στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἐμπί-
πτουν στὶς περιοριστικὲς διατάξεις ποὺ εἰσάγουν τὰ ἄρθρα 103 καὶ 104 τοῦ 
συντάγματος γιὰ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους18. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἀφορᾶ καὶ 
τὴν ἀπαγόρευση κατοχῆς δεύτερης θέσης, ποὺ ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ 
τοὺς ἐφημέριους, καθὼς ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι παράλληλα καὶ ἐκπαιδευτικοὶ 
ἢ ἐργάζονται ὡς ἐκκλησιαστικοὶ ὑπάλληλοι ἢ γενικὰ κατέχουν καὶ μία δεύτε-
ρη θέση σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς κλάδους τοῦ εὐρύτερου δημόσιου τομέα.

(1989) 300· στε 732/1988· στε 825/1988, Αρμ 42 (1988) 169 ἑπ.· στε 315/1989, ΝοΒ 37 
(1989) 945· α.ε.Δ 3/1989, ΔιΔικ 1 (1989) 502 ἑπ.· στε 3268/1992, ΕλλΔνη 34 (1993) 838· 
στε 1440/1993· στε 4548/1995· στε 2928/1996, ΝοΒ 46 (1998) 1345 ἑπ.· στε 3180/1996· 
στε 3185/1996· στε 2739/1997, ΔιΔικ 10 (1998) 367 ἑπ.· στε 433/1999· στε 3120/2002, 
Νομοκανονικὰ 3 (2004), τχ 1, 146 ἑπ. καὶ  Ἐκκλησία 81 (2004) 136 ἑπ. (μὲ σχόλιο τοῦ σ. 
τρωΐανου).

15. Βλ. χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις ποὺ παρατίθενται στὴν ἀμέσως προηγούμενη 
ὑποσημείωση, τὶς στε 3185/1996 καὶ στε 3120/2002.

16. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὶς νομικές της σχέσεις ἀποτελεῖ νομικὸ πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου (ἄρθρο 1 παρ. 4 κ.χ.).

17. Βλ. απ 248/1995, ΝοΒ 45 (1997) 26 ἑπ.· απ 843/1983, ΝοΒ 32 (1984) 474-475· απ 
944/1983 καὶ απ 955/1984, ΝοΒ 32 (1984) 1519 ἑπ. (μὲ σχόλιο τοῦ ι. κονιΔαρη).

18. γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν ἐν λόγῳ ἄρθρων βλ. ὑποσημείωση ὑπ. ἀριθμ. 4.
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εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 104 παρ. 1 τοῦ συντάγματος, κανένας 
δημόσιος ὑπάλληλος δὲν μπορεῖ νὰ διοριστεῖ σὲ ἄλλη θέση δημόσιας ὑπηρε-
σίας ἢ ὀργανισμοῦ τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ἢ ἄλλου νομικοῦ προσώπου δη-
μοσίου δικαίου ἢ δημόσιας ἐπιχείρησης ἢ ὀργανισμοῦ κοινῆς ὠφέλειας παρὰ 
μόνον κατ’ ἐξαίρεση καὶ ἐφόσον ἐπιτραπεῖ μὲ εἰδικὸ νόμο. Ἡ δέσμευση αὐτὴ 
ἐπαναλαμβάνεται καὶ στὸν  Ὑπαλληλικὸ κώδικα, ποὺ ἀπαγορεύει τὸ διορισμὸ 
ὑπαλλήλου, μὲ ὁποιαδήποτε σχέση, σὲ δεύτερη θέση δημοσίων ὑπηρεσιῶν, 
νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων ἐπιχειρήσεων κ.λπ.19. Ὁ  
Ὑπαλληλικὸς κώδικας ὁρίζει μάλιστα ὅτι ὑπάλληλος ποὺ κατὰ παράβαση τῶν 
σχετικῶν διατάξεων διορίζεται σὲ δεύτερη θέση καὶ ἀποδέχεται τὸ διορισμό 
του θεωρεῖται ὅτι παραιτεῖται αὐτοδίκαια ἀπὸ τὴν πρώτη θέση, ἐξειδικεύει 
δηλαδὴ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἄρθρου 104 τοῦ συντάγματος, ποὺ δὲν διευκρινίζει 
ἂν ἡ ἀπαγόρευση κατοχῆς δεύτερης θέσης συνεπάγεται ἔλλειψη δυνατότητας 
διορισμοῦ στὴ δεύτερη θέση ἢ αὐτόματη ἀπώλεια τῆς πρώτης θέσης, ἐφόσον 
ὁ ἐνδιαφερόμενος προκρίνει τὴ δεύτερη.  Ἔτσι, ὑπάλληλος ποὺ θὰ ἀποδεχθεῖ 
τυχὸν διορισμό του σὲ δεύτερη θέση, ἀπολύεται αὐτομάτως ἀπὸ τὴν πρώτη 
θέση ποὺ κατέχει20.

19. Βλ. ἄρθρο 35 υκ (νόμος 2683/1998, ε.τ.κ. ά  19), τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου ἔχει ὡς 
ἑξῆς:

 «1. Ἀπαγορεύεται ὁ διορισμὸς ὑπαλλήλου, μὲ ὁποιαδήποτε σχέση, σὲ δεύτερη θέση:
 α) δημοσίων ὑπηρεσιῶν,
 β) νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου,
 γ) ο.τ.α., συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἑνώσεων αὐτῶν,
 δ) δημοσίων ἐπιχειρήσεων καὶ δημοσίων ὀργανισμῶν,
 ε) νομικῶν προσώπων ἰδιωτικοῦ δικαίου, ποὺ ἀνήκουν στὸ κράτος ἢ ἐπιχορηγοῦνται 

τακτικῶς, σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις, ἀπὸ κρατικοὺς πόρους κατὰ 50% τουλά-
χιστον τοῦ ἐτήσιου προϋπολογισμοῦ τους ἢ τὸ κράτος κατέχει τὸ 51% τουλάχιστον τοῦ 
μετοχικοῦ τους κεφαλαίου καὶ

 στ) νομικῶν προσώπων ἰδιωτικοῦ δικαίου, ποὺ ἀνήκουν στὰ ὑπὸ στοιχεῖα β́ , γ́ , δ́  καὶ 
έ  νομικὰ πρόσωπα ἢ ἐπιχορηγοῦνται ἀπὸ αὐτὰ τακτικῶς, κατὰ 50% τουλάχιστον τοῦ 
ἐτήσιου προϋπολογισμοῦ τους, σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις ἢ κατὰ τὰ οἰκεῖα κα-
ταστατικὰ ἢ ποὺ τὰ ἀνωτέρω νομικὰ πρόσωπα κατέχουν τὸ 51% τουλάχιστον τοῦ μετο-
χικοῦ τους κεφαλαίου.

 2. Διατάξεις εἰδικῶν νόμων, ποὺ ἐπιτρέπουν τὸ διορισμὸ σὲ δεύτερη θέση, ἐξακολουθοῦν 
νὰ ἰσχύουν.

 3. Ὑπάλληλος ποὺ κατὰ παράβαση τῶν διατάξεων τῶν παραπάνω παραγράφων διορίζε-
ται σὲ δεύτερη θέση καὶ ἀποδέχεται τὸ διορισμό του, θεωρεῖται ὅτι παραιτεῖται αὐτοδί-
καια ἀπὸ τὴν πρώτη θέση».

20. γιὰ τὴν ἀπαγόρευση κατοχῆς δεύτερης θέσης βλ. ἀναλυτικὰ α. ταχου, Δημόσιο Ὑπαλ-
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Ἡ ἀπαγόρευση, ὡστόσο, δὲν εἶναι ἀπόλυτη.  Ὅπως προαναφέρθηκε, μπο-
ρεῖ, κατὰ τὸ ἄρθρο 104 παρ. 1 τοῦ συντάγματος, νὰ ἐπιτραπεῖ κατ’ ἐξαίρεση 
ὁ διορισμὸς σὲ δεύτερη θέση, ἐφόσον ἐκδοθεῖ σχετικὸς εἰδικὸς νόμος21. στὰ 
πλαίσια τῆς συνταγματικῆς αὐτῆς πρόβλεψης ἐκδόθηκε ὁ νόμος 1256/1982 
«γιὰ τὴν πολυθεσία, τὴν πολυαπασχόληση καὶ τὴν καθιέρωση ἀνωτάτου ὁρί-
ου ἀπολαβῶν στὸ δημόσιο τομέα καθὼς καὶ γιὰ το Ἐλεγκτικὸ συνέδριο, τὸ 
νομικὸ συμβούλιο τοῦ κράτους καὶ ἄλλες διατάξεις» (ε.τ.κ. ά  65), μὲ τὸν 
ὁποῖο εἰσήχθησαν ὁρισμένες κατηγορίες ἐξαιρέσεων.  Ὁ συγκεκριμένος νόμος 
ἐνδιέφερε ἄμεσα τοὺς ἐφημέριους, διότι στὶς γενικὲς διατάξεις ἀπαγόρευσης 
τῆς διπλοθεσίας συμπεριέλαβε καὶ τοὺς ἱερεῖς-δασκάλους ἢ ἱερεῖς-καθηγητὲς 
τῆς μέσης ἐκπαίδευσης22. πιὸ ἀναλυτικά, στὸ πρῶτο ἄρθρο ὁρίζεται ὅτι, «1. 
Ἀπαγορεύεται στοὺς λειτουργοὺς ἢ ὑπαλλήλους ἔμμισθους καὶ ἄμισθους, πο-
λιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς ἢ μισθωτοὺς ποὺ ἀπασχολοῦνται στὸ Δημόσιο καὶ 
τὰ κρατικὰ νομικὰ πρόσωπα Δημοσίου καὶ  Ἰδιωτικοῦ Δικαίου τοῦ ἄρθρου 
9 τοῦ ν. 1232/1982 γιὰ τὴν «ἐπαναφορὰ σὲ ἰσχύ», τροποποίηση καὶ συμπλή-
ρωση τῶν διατάξεων τοῦ ν.δ. 4352/1964 καὶ ἄλλες διατάξεις» καί, ἄσχετα ἀπὸ 
τὴ φύση τῆς σχέσεως ποὺ τοὺς συνδέει μὲ τὸ Δημόσιο ἢ τὸ νομικὸ πρόσωπο, 
νὰ διορισθοῦν ἢ προσληφθοῦν καὶ σὲ δεύτερη θέση ἢ ἀπασχόληση στὸ δημό-
σιο τομέα αὐτό, τόσο στὴν ἡμεδαπὴ ὅσο καὶ στὴν ἀλλοδαπή. 2. Ὡς δεύτερη 
θέση ἢ ἀπασχόληση κατὰ τὴν προηγούμενη παράγραφο δὲν νοεῖται ἡ συμ-
μετοχὴ σὲ εἰδικὸ διοικητικὸ δικαστήριο, ἢ συμβούλιο, ἢ ἐπιτροπή, ἢ ὁμάδα 
ἐργασίας, μόνιμης ἢ εὐκαιριακῆς μορφῆς, ὅταν ἡ ἀπασχόληση σ’ αὐτὰ δὲν 
εἶναι πλήρης καὶ ἔμμισθη. 3. Ἡ ἀπαγόρευση ἰσχύει ἐπίσης γιὰ α) τοὺς ἀνα-
πήρους μειωμένης ὁράσεως, ἢ τυφλοὺς γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν συνυπολογί-
ζεται τὸ ἐπίδομα ἀνικανότητας, β) τοὺς ἱερεῖς δασκάλους ἢ ἱερεῖς καθηγητὲς 
ποὺ ὑπηρετοῦν μέχρι τὴ δημοσίευση τοῦ παρόντος, γ) τοὺς πολυτέκνους καὶ  
δ) τοὺς συνταξιούχους ποὺ θεμελίωσαν δικαίωμα συντάξεως, βάσει ὑπηρεσί-

ληλικὸ Δίκαιο, Ἀθήνα-θεσσαλονίκη 41996, 74 ἑπ.· α. ταχου - ι. συΜεωνιΔη,  Ἑρμηνεία 
Ὑπαλληλικοῦ Κώδικα, θεσσαλονίκη 1999, 249 ἑπ.

21. Ὁ νόμος αὐτὸς θὰ ἔχει χαρακτήρα ἐκτελεστικοῦ νόμου τοῦ συντάγματος.
22. Βλ. σχετικὰ αν. Μαρινου, «οἱ κληρικοὶ ὡς ἐφημέριοι καὶ ἐκπαιδευτικοὶ λειτουργοὶ κατὰ 

τὸν ν. 1256/1982»,  Ἐκκλησία καὶ Δίκαιον (Θεωρία καὶ Νομολογία), Ἀθῆναι 2000, 735 ἑπ.· 
ι. κουκιαΔη - χ. παπασταθη, «θρησκεία καὶ ἐργασιακὲς σχέσεις», ὅπ.π., 77-78.



452 ΔηΜητριοσ νικολακακησ

ας τους σὲ θέση τοῦ κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου δημοσίου τομέα, 
ἐφόσον οἱ ἀκαθάριστες ἀποδοχὲς ὅλων τῶν πιὸ πάνω κατηγοριῶν ὑπερβαί-
νουν τὸ ὅριο τῶν 3/5 τῶν ἀκαθαρίστων ἀποδοχῶν τοῦ προέδρου τοῦ Ἀρείου 
πάγου. 4. ... 5. Ἡ παράβαση τῆς θεσπιζόμενης μὲ τὶς παρ. 1 καὶ 3 τοῦ παρό-
ντος ἄρθρου ἀπαγορεύσεως διώκεται αὐτεπάγγελτα ἢ κατόπιν καταγγελίας 
ὁποιουδήποτε πολίτη καὶ τιμωρεῖται ποινικὰ σὰν παράβαση καθήκοντος μὲ 
ποινὴ φυλακίσεως τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 3 παρ. 5 
τοῦ παρόντος καὶ πειθαρχικὰ σύμφωνα μὲ τὸ ἴδιο ἄρθρο». παράλληλα, στὸ 
ἄρθρο 16 τοῦ ἰδίου νόμου, ὁρίζεται ὅτι, « Ἐκεῖνοι ποὺ κατέχουν περισσότερες 
ἀπὸ μία θέσεις ἢ ἀπασχολήσεις ἢ ἐνῶ εἶναι συνταξιοῦχοι τοῦ δημοσίου τομέα 
ἔχουν προσληφθεῖ σὲ θέση ἢ ἀπασχόληση κατὰ παρέκκλιση τοῦ ἄρθρου 1 
παρ. 3 καὶ 4 ὀφείλουν νὰ ὑποβάλουν ὑπεύθυνη δήλωση ἐπιλογῆς τῆς θέσεως 
ἢ ἀπασχολήσεως ποὺ προτιμοῦν νὰ διατηρήσουν.  Ἐὰν ἐπιλέξουν τὴ θέση, 
ἀναστέλλεται ἡ καταβολὴ ὁλόκληρου τοῦ ποσοῦ τῆς σύνταξης γιὰ ὅσο χρό-
νο βρίσκονται στὴ θέση ἢ ἀπασχόληση. Μέχρις ὅτου πληρωθεῖ ἀπὸ ἄλλον 
ἡ θέση ἢ ἀπασχόληση ποὺ ἀποποιεῖται ὁ λειτουργὸς ἢ ὑπάλληλος μισθωτὸς 
ἢ συνταξιοῦχος, αὐτὸς ἐξακολουθεῖ νὰ παρέχει τὶς ὑπηρεσίες του σ’ αὐτὴν 
καὶ ὄχι πέρα ἀπὸ τὴν 31η  Ὀκτωβρίου 1982». Ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὰ πα-
ραπάνω, οἱ ἐφημέριοι ποὺ ὑπηρετοῦν παράλληλα καὶ ὡς ἐκπαιδευτικοὶ τῆς 
στοιχειώδους ἢ μέσης ἐκπαίδευσης ὑποχρεώνονται, ἐφόσον οἱ ἀκαθάριστες 
ἀποδοχές τους ὑπερβαίνουν τὰ 3/5 τῶν ἀκαθάριστων ἀποδοχῶν τοῦ προέ-
δρου τοῦ Ἀρείου πάγου, νὰ ἐπιλέξουν ἐντὸς ὁρισμένου χρονικοῦ διαστήμα-
τος23 τὴ μία ἐκ τῶν δύο θέσεων, διαφορετικὰ θὰ ὑποστοῦν τὶς προβλεπόμενες 
ἀπὸ τὸ νόμο ποινικὲς καὶ πειθαρχικὲς κυρώσεις. τὸ δὲ κριτήριο τοῦ ὕψους 
τῶν ἀκαθάριστων ἀποδοχῶν ἰσχύει ὡς μεταβατικὸ μέτρο μόνον γιὰ τοὺς ἐν 
ἐνεργεία ἐφημέριους-ἐκπαιδευτικούς, καθὼς στὸ ἑξῆς ἀπαγορεύεται πλέον ἡ 
παράλληλη κατοχὴ καὶ τῶν δύο θέσεων.

Ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῆς εἰσηγητικῆς ἔκθεσης τοῦ νόμου δίνεται ἡ ἐντύπω-
ση ὅτι ὁ νομοθέτης ἀντιμετώπισε τὴν ἀπαγόρευση κατοχῆς δεύτερης θέσης 

23. Ἡ προθεσμία ποὺ ἀναγράφεται στὸ ἄρθρο 16 παρ. 1 ν. 1256/1982 παρετάθη μὲ τὸ ἄρθρο 
3 παρ. 7 τοῦ νόμου 1288/1982 «ρύθμιση θεμάτων ἁρμοδιότητας Ὑπουργείου προεδρίας 
τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς υενεΔ, καθὼς καὶ ἄλλες διατάξεις» (ε.τ.κ. ά  120) μέχρι τὶς 
31 Δεκεμβρίου τοῦ 1982.



η προεχουσα ιΔιοτητα των εΦηΜεριων ωσ θρησκευτικων λειτουργων 453

γιὰ τοὺς ἐφημέριους-ἐκπαιδευτικοὺς ὡς ἔκφανση τῆς γενικῆς ἀπαγορευτικῆς 
διάταξης τοῦ ἄρθρου 104 παρ. 1 σ. πιὸ συγκεκριμένα, ἀναφέρεται, μεταξὺ 
ἄλλων, ὅτι «... Ἡ ἀπαγόρευση διορισμοῦ ὀργάνων τῆς Διοικήσεως σὲ δεύτερη 
θέση ἔχει προβλεφθεῖ κι ἀπὸ τὸ συντακτικὸ νομοθέτη. Μόνον μὲ εἰδικὸ νόμο 
μπορεῖ νὰ παρακαμφθεῖ ἡ ἀπαγόρευση αὐτὴ (ἄρθρο 104 παρ. 1 τοῦ συντάγ-
ματος). τὸ ἴδιο τὸ σύνταγμα ἐξάλλου καθιερώνει ἕνα ἀνώτατο ὅριο πρόσθε-
των ἀποδοχῶν μὲ τὴν ἀδυναμία ὑπερβάσεως τοῦ συνόλου τῶν ἀποδοχῶν τῆς 
ὀργανικῆς θέσεως τοῦ ὑπαλλήλου (ἄρθρο 104 παρ. 2) ...». οἱ ἐφημέριοι ὅμως, 
βάσει τῆς νομολογίας τόσο τοῦ συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὅσο καὶ τοῦ 
Ἀρείου πάγου, δὲν ἐντάσσονται στὸ ρυθμιστικὸ πεδίο τοῦ ἄρθρου 104 σ, κα-
θόσον δὲν θεωροῦνται διοικητικοὶ ὑπάλληλοι.  Ἐφόσον λοιπὸν ἡ ἀπαγόρευση 
διπλοθεσίας τους στηρίζεται κυρίως στὸ γεγονὸς ὅτι καὶ αὐτοὶ ἀνήκουν στὴν 
κατηγορία τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων, τότε οἱ συγκεκριμένες ρυθμίσεις δὲν 
μπορεῖ παρὰ νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀντισυνταγματικές24.

πρέπει βέβαια νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ σύνδεση τοῦ ἀσυμβίβαστου κατοχῆς 
δεύτερης θέσης μὲ τὸ ἄρθρο 104 σ, διαφαίνεται μόνον μέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς 
τῆς εἰσηγητικῆς ἔκθεσης. στὸ ἴδιο τὸ κείμενο τοῦ νόμου δὲν γίνεται καμία σχε-
τικὴ ἀναφορά. αὐτὸς προφανῶς πρέπει νὰ ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ νομολογία 
τοῦ συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας, ἀντιμετωπίζοντας τὸ ζήτημα, δὲν θεώ ρησε 
σκόπιμο νὰ στηριχθεῖ στὸ πνεῦμα τῆς ἔκθεσης. Ἄλλωστε, ὅπως ἔκρινε, αὐτὴ 
καθαυτὴ ἡ ἀπαγόρευση ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 13 
σ περὶ θρησκευτικῆς ἐλευθερίας25.

24. Βλ. καὶ αν. Μαρινου, «οἱ κληρικοὶ ὡς ἐφημέριοι καὶ ἐκπαιδευτικοὶ λειτουργοὶ κατὰ τὸν 
ν. 1256/1982», ὅπ.π., 742-743.

25. κατὰ τὸ ἄρθρο 13 σ, «1. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη. 
Ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς θρησκευ-
τικὲς πεποιθήσεις καθενός.

 2. κάθε γνωστὴ θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴ λατρεία της τελοῦνται 
ἀνεμπόδιστα ὑπὸ τὴν προστασία τῶν νόμων. Ἡ ἄσκηση τῆς λατρείας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
προσβάλλει τὴ δημόσια τάξη ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη. Ὁ προσηλυτισμὸς ἀπαγορεύεται.

 3. οἱ λειτουργοὶ ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν ὑπόκεινται στὴν ἴδια ἐποπτεία τῆς πολι-
τείας καὶ στὶς ἴδιες ὑποχρεώσεις ἀπέναντί της, ὅπως καὶ οἱ λειτουργοί τῆς ἐπικρατοῦσας 
θρησκείας.

 4. κανένας δὲν μπορεῖ, ἐξαιτίας τῶν θρησκευτικῶν του πεποιθήσεων, νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ 
τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων πρὸς τὸ κράτος, ἢ νὰ ἀρνηθεῖ νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς 
τοὺς νόμους.
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Ἀναλυτικότερα, σύμφωνα μὲ τὴ στε 4045/198326, ποὺ ἐπελήφθη τοῦ θέ-
ματος, κατὰ τὴν ἀληθὴ ἔννοια τοῦ ἄρθρου 13 σ, τὸ ἄτομο εἶναι ἐλεύθερο ὄχι 
μόνο νὰ ἐπιλέγει τὴ θρησκεία τῆς προτιμήσεώς του, ἀλλὰ καὶ νὰ διαδραμα-
τίζει ἐνεργὸ ρόλο γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τῆς ἀντίστοιχης Ἐκκλησίας 
ἢ θρησκευτικῆς κοινότητας καὶ ἰδιαίτερα διὰ τῆς ἀναλήψεως τοῦ ἔργου τοῦ 
οἰκείου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ. συνεπῶς, κάθε περιορισμὸς ποὺ τίθεται ὡς 
πρὸς τὸ ζήτημα αὐτὸ εἴτε μὲ νόμο εἴτε μὲ διοικητικὴ πράξη, ἐφόσον περιάγει 
τὸ ἄτομο σὲ δίλημμα συνειδήσεως καὶ δὲν δικαιολογεῖται κατ’ ἐφαρμογὴ τῶν 
παραγράφων 2 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ συντάγματος, εἶναι συνταγματικῶς 
ἀνεπίτρεπτος. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴν ἡ ἰδιότητα κάποιου ἀτόμου ὡς ὀπαδοῦ 
ὁρισμένης γνωστῆς κατὰ τὸ σύνταγμα θρησκείας ἢ ὡς θρησκευτικοῦ λειτουρ-
γοῦ τῆς ἀντίστοιχης  Ἐκκλησίας ἢ θρησκευτικῆς κοινότητας, δὲν δύναται νὰ 
ἀποτελέσει προϋπόθεση ἢ κώλυμα διορισμοῦ σὲ ὁποιαδήποτε δημόσια θέση 
ἢ ἐπίσης κώλυμα διατηρήσεως τῆς θέσης, στὴν ὁποία ἔχει νόμιμα διοριστεῖ.

τονίζει μάλιστα ὅτι τὰ ἀνωτέρω ἰσχύουν καταφανῶς καὶ γιὰ τοὺς ὀπαδοὺς 
τῆς ἐπικρατοῦσας θρησκείας καὶ καθόλου δὲν ἀναιροῦνται ἀπὸ τὸ γεγονὸς 
καὶ μόνον ὅτι οἱ λειτουργοί της, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ ἐφημέριοι, κατα-
λαμβάνουν, λόγω τοῦ εἰδικοῦ καθεστῶτος σχέσεων  Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας 
ποὺ ἰσχύει στὴν  Ἑλλάδα, καὶ ὀργανικὴ δημόσια θέση, μισθοδοτούμενοι ἀπὸ 
τὰ κονδύλια τοῦ δημόσιου προϋπολογισμοῦ, δοθέντος ὅτι καὶ ὑπὸ τὸ εἰδικὸ 
αὐτὸ νομοθετικὸ καὶ συνταγματικὸ καθεστὼς ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ὄχι δη-
μόσιοι ὑπάλληλοι ἢ ὑπάλληλοι νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου, ἀλλὰ 
προεχόντως θρησκευτικοὶ λειτουργοί. Ἡ προέχουσα ἰδιότητά τους μάλιστα 
ὡς θρησκευτικῶν λειτουργῶν ἰσχύει καὶ ὅταν ἀκόμη ἀναλαμβάνουν διοικη-
τικὰ καθήκοντα μὲ τὸ διορισμό τους ὡς προέδρων τῶν οἰκείων ἐκκλησια-
στικῶν συμβουλίων, μὴ ἐμπίπτοντες στὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 103 καὶ 104 
τοῦ συντάγματος, ποὺ ἀπαγορεύουν τὴν κατοχὴ δεύτερης θέσης ἀπὸ διοικη-
τικοὺς ὑπαλλήλους.

 5. κανένας ὅρκος δὲν ἐπιβάλλεται χωρὶς νόμο, ποὺ ὁρίζει καὶ τὸν τύπο του».
26. Τὸ Σύνταγμα 9 (1983) 634 ἑπ.· Αρμ 38 (1984) 55 (περιληπ.)· ΝοΒ 33 (1985) 1762 (περι-

ληπ.).
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Μὲ τὶς διατάξεις τοῦ νόμου 1256/1982, οἱ ἐφημέριοι ποὺ κατέχουν παράλ-
ληλα καὶ θέση δασκάλου ἢ καθηγητῆ στὴ Δημόσια  Ἐκπαίδευση, ὑποχρεώ-
νονται γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν ἐκπαιδευτική τους θέση νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ 
τὴν ἐφημεριακή τους ἰδιότητα, εὑρισκόμενοι ἔτσι πρὸ συνειδησιακοῦ διλήμ-
ματος, καθὼς γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴ θρησκευτική τους συνείδηση μὲ τὴν 
ἐπιλογὴ διατήρησης τῆς ἐφημεριακῆς θέσης, χάνουν ἕνα δικαίωμα ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ ἀπολαύσει ὁποιοσδήποτε ἔχει τὰ νόμιμα προσόντα, δηλαδὴ τοῦ δι-
καιώματος νὰ εἶναι παράλληλα καὶ ἐκπαιδευτικοὶ λειτουργοί. τὸ δικαίωμα δὲ 
αὐτὸ τὸ χάνουν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον, ἐπειδὴ τυγχάνει νὰ εἶναι καὶ ἱερεῖς-
ἐφημέριοι.  Ἔτσι, ὅμως, οἱ ἐπίμαχες διατάξεις τοῦ νόμου 1256/1982 εἰσάγουν 
περιορισμοὺς στὴν ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, περιορισμοὺς ποὺ 
δὲν μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν γιὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρο-
νται στὶς παραγράφους 2 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ συντάγματος, ἑπομένως 
ἔρχονται σὲ εὐθεία σύγκρουση μὲ τὴ συνταγματικὴ αὐτὴ διάταξη καὶ ὡς ἐκ 
τούτου εἶναι ἀνίσχυρες27.

Ἐπειδὴ τὸ ὅλο ζήτημα τέθηκε στὴ βάση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι προϋπόθεση γι’ αὐτὸ ἀποτέλεσε ἡ παραδοχὴ τῆς 
μὴ θεώρησης τῶν ἐφημερίων ὡς διοικητικῶν ὑπαλλήλων. Ἐάν, δηλαδή, γι-
νόταν δεκτὸ ὅτι οἱ ἐφημέριοι ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν ὑπαλλήλων νο-
μικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου, ἄρα κατ’ ἐπέκταση ὑπάγονται στὸ ρυθμι-
στικὸ πεδίο τῶν ἄρθρων 103 καὶ 104 τοῦ συντάγματος, τότε ἡ ἀνάπτυξη τῶν 
ὅποιων συλλογισμῶν περὶ προσβολῆς τῆς θρησκευτικῆς τους ἐλευθερίας θὰ 
ἔπεφτε στὸ κενό, ἀφοῦ ἡ ἀπαγόρευση διπλοθεσίας, ποὺ προβλέπει γι’ αὐτοὺς 
ὁ νόμος 1256/1982, δὲν θὰ ἀπέρρεε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἀπὸ τὴν ἰδιότη-
τά τους ὡς ἐφημερίων-ἐκπαιδευτικῶν, στοιχεῖο ποὺ ἐπιτρέπει νὰ διερωτηθεῖ 
κανείς, γιατί τὸ γεγονὸς καὶ μόνον ὅτι κάποιος εἶναι ἐφημέριος νὰ συνιστᾶ 
κώλυμα γιὰ τὴν κατάληψη τῆς θέσης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ λειτουργοῦ, ἀλλὰ θὰ 
ἀποτελοῦσε ἔκφανση τοῦ γενικότερου κωλύματος κατοχῆς δεύτερης θέσης, 
ποὺ ἰσχύει γιὰ τὸ σύνολο τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Ἀφοῦ κανένας ὑπάλ-

27. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν στε 4045/1983 βλ. σχετικὰ καὶ στε 758/1984· στε 970/1984· στε 972/1984· 
στε 986/1984, ΕΕΝ 51 (1984) 669 ἑπ. (μὲ σχόλιο τοῦ Β. καρακωστα) καὶ ΝοΒ 32 (1984) 
935 ἑπ.· στε 987/1984· στε 2593/1984, ΝοΒ 34 (1986) 1334-1335· στε 3074/1984, ΝοΒ 34 
(1986) 1462· στε 1030/1985, ΕλλΔνη 26 (1985) 777-778.
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ληλος δὲν ἐπιτρέπεται καταρχὴν νὰ καταλαμβάνει δύο θέσεις στὸ δημόσιο 
τομέα, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει δεκτὸ ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συγκεκριμένης 
ἀπαγόρευσης καὶ γιὰ τοὺς ἐφημέριους-ἐκπαιδευτικοὺς συνιστᾶ προσβολὴ 
τῆς θρησκευτικῆς τους ἐλευθερίας. Ἡ ἐφαρμογὴ ἑπομένως τοῦ ἄρθρου 13 σ 
στηρίζεται στὴν προηγούμενη ἀναγνώριση τῆς προέχουσας ἰδιότητας τῶν 
ἐφημερίων ὡς θρησκευτικῶν λειτουργῶν.

Ζήτημα τίθεται, ἐπίσης, γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἡ γενικὴ ρήτρα ἀπαγόρευσης 
διπλοθεσίας τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 1 ν. 1256/1982 περιλαμβάνει τοὺς ἐφημέρι-
ους ἐν γένει, καθὼς μιὰ τέτοια παραδοχὴ θὰ εἶχε ὡς συνέπεια τὴν καθιέρωση 
τοῦ ἀσυμβίβαστου κατοχῆς δύο θέσεων γιὰ ὅλο τὸ φάσμα τοῦ εὐρύτερου δη-
μόσιου τομέα, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν πρόσληψή τους ὡς ἐκκλησιαστικῶν 
ὑπαλλήλων στὰ γραφεῖα τῆς συνόδου ἢ τῶν κατὰ τόπους Μητροπόλεων. 
Ἡ σχετικὴ διάταξη, ὡστόσο, ὁρίζει ὅτι «ἀπαγορεύεται στοὺς λειτουργοὺς 
ἢ ὑπαλλήλους ἔμμισθους καὶ ἄμισθους, πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς ἢ μι-
σθωτοὺς ποὺ ἀπασχολοῦνται στὸ Δημόσιο καὶ τὰ κρατικὰ νομικὰ πρόσωπα 
Δημοσίου καὶ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ ν. 1232/1982 ... νὰ διορι-
σθοῦν ἢ προσληφθοῦν καὶ σὲ δεύτερη θέση ἢ ἀπασχόληση στὸ δημόσιο τομέα 
αὐτὸ ...», ἀναφέρεται δηλαδὴ στὸ Δημόσιο καὶ σὲ κρατικὰ νομικὰ πρόσωπα. 
οἱ ἐνορίες, ὅμως, ὅπως καὶ οἱ Μητροπόλεις, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ  Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος, δὲν μποροῦν νὰ ὑπαχθοῦν στὸ πραγματικὸ τῆς διάταξης, 
διότι ἀποτελοῦν μὲν νομικὰ πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σὲ καμία περίπτωση, 
ὡστόσο, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς κρατικὰ νομικὰ προ-
σωπα28. Ἄλλωστε, τὰ νομικὰ πρόσωπα τοῦ ἄρθρου 9 ν. 1232/1982 περιγρά-
φονται ἀναλυτικὰ στὸ ἄρθρο 1 παρ. 6 ν. 1256/1982, χωρὶς πουθενὰ νὰ γίνεται 
λόγος γιὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα.

πιὸ συγκεκριμένα, κατὰ τὴν ἐν λόγῳ διάταξη « Ἡ ἀληθινὴ ἔννοια τῆς παρ. 
1 τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ νόμου 1232/1982 γιὰ τὴν «ἐπαναφορὰ σὲ ἰσχύ, τροποποί-
ηση καὶ συμπλήρωση τῶν διατάξεων τοῦ ν.δ. 4352/1964 καὶ ἄλλες διατάξεις» 
εἶναι ὅτι στὸ δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται ὅλοι οἱ κρατικοὶ φορεῖς ἀνε-
ξάρτητα ἀπὸ τὸ καθεστὼς δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ ἢ μικτοῦ δικαίου ποὺ τοὺς 

28. Βλ. καὶ σχόλιο ι. κονιΔαρη - σ. τρωΐανου,  Ἐκκλησιαστικὴ Νομοθεσία, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 
1984, 67.
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διέπει, ἤτοι: α) οἱ κρατικὲς ἢ Δημόσιες ὑπηρεσίες, ὅπως ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ 
τὸ νομικὸ πρόσωπο τοῦ Δημοσίου, β) οἱ κρατικοὶ ἢ Δημόσιοι ὀργανισμοὶ σὰν 
κρατικὰ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γ) οἱ κρατικὲς ἢ Δημόσιες καὶ 
παραχωρηθεῖσες ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἡ Δημόσια Ἐπιχείρηση Ἠλεκτρισμοῦ, ὁ 
Ὀργανισμὸς τηλεπικοινωνιῶν Ἑλλάδος, Ἡ Ἑλληνικὴ ῥαδιοφωνία-τηλεόρα-
οη κ.λπ., δ) τὰ κοινωφελῆ  Ἱδρύματα τοῦ Ἀστικοῦ κώδικα ποὺ περιῆλθαν στὸ 
Δημόσιο καὶ χρηματοδοτοῦνται ἢ ἐπιχορηγοῦνται ἀπ’ αὐτό, ε) οἱ τραπεζιτικὲς 
καὶ ἄλλες ἀνώνυμες ἑταιρίες, στὶς ὁποῖες εἴτε τὰ κατὰ τὶς προηγούμενες πε-
ριπτώσεις νομικὰ πρόσωπα ἔχουν τὸ σύνολο ἢ τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν 
τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου εἴτε ἔχουν κρατικὸ προνόμιο ἢ κρατικὴ ἐπιχορήγη-
ση, ὅπως ἡ τράπεζα τῆς  Ἑλλάδος, ἡ Ἀγροτικὴ τράπεζα, ἡ Ἐθνικὴ τράπεζα, ἡ 
κτηματικὴ τράπεζα, ἡ  Ἐμπορικὴ τράπεζα, ἡ Ἑλληνικὴ τράπεζα Βιομηχανικῆς 
Ἀναπτύξεως κ.α., στ) τὰ κρατικὰ νομικὰ πρόσωπα ποὺ ἔχουν χαρακτηρισθεῖ 
ἀπὸ τὸ νόμο ἢ τὰ δικαστήρια ὡς νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου, ὅπως ὁ 
Ὀργανισμὸς συγκοινωνιῶν Ἑλλάδος, ὁ αὐτόνομος σταφιδικὸς Ὀργανισμὸς 
κ.α. ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἢ ἐπιχορηγοῦνται ἀπὸ ὁποιοδήποτε τῶν προανα-
φερομένων νομικῶν προσώπων, ζ) οἱ θυγατρικὲς ἀνώνυμες ἑταιρίες τῶν πιὸ 
πάνω νομικῶν προσώπων τῶν ἐδαφίων ά -στ´ αὐτῆς τῆς παραγράφου ποὺ 
ἐλέγχονται ἄμεσα ἢ ἔμμεσα ἀπὸ αὐτά».

τὸ περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 6 ν. 1256/1982 τροποποιήθηκε μετα-
γενέστερα, χωρὶς ὡστόσο τὸ γεγονὸς αὐτὸ νὰ ἀσκεῖ καμία ἐπίδραση στὸ ζή-
τημα ποὺ πραγματευόμαστε. εἰδικότερα, μὲ τὸ ἄρθρο 51 παρ. 1 ν. 1892/1990 
(ε.τ.κ. ά  101), ὁρίστηκε ὅτι «1. Ὁ κατὰ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 6 
τοῦ ν. 1256/1982 δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μόνον: ά . τὶς κάθε εἴδους 
δημόσιες ὑπηρεσίες, ποὺ ὑπάγονται στὸ νομικὸ πρόσωπο τοῦ Δημοσίου καὶ 
ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ αὐτό. β́ . τὰ κάθε εἴδους ν.π.δ.δ., ἐξαιρουμένων τῶν 
χρηματιστηρίων Ἀξιῶν, εἴτε αὐτὰ ἀποτελοῦν ὀργανισμοὺς κατὰ τόπο εἴτε 
καθ’ ὕλην αὐτοδιοίκησης. γ́ . τὶς κάθε εἴδους κρατικὲς ἢ δημόσιες καὶ παρα-
χωρηθεῖσες ἐπιχειρήσεις καὶ ὀργανισμούς. δ́ . τὶς τράπεζες ποὺ ἀνήκουν στὸ 
νομικὸ πρόσωπο τοῦ Δημοσίου, εἴτε στὸ σύνολό τους εἴτε κατὰ πλειοψηφία 
καὶ έ . τὶς κάθε εἴδους θυγατρικὲς ἑταιρίες τῶν νομικῶν προσώπων ποὺ ἀνα-
φέρονται στὶς περιπτώσεις β́  καὶ γ́  αὐτοῦ του ἄρθρου, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπιχει-
ρήσεις τῶν ο.τ.α.».
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Ἡ παράγραφος β́  τῆς ἀνωτέρω διάταξης ἐνδέχεται νὰ δημιουργήσει παρα-
νοήσεις, καθὼς ὑπάγει στὸ δημόσιο τομέα καὶ τὰ κάθε εἴδους ν.π.δ.δ., διευκρι-
νίζοντας ὅμως, «εἴτε αὐτὰ ἀποτελοῦν ὀργανισμοὺς κατὰ τόπο, εἴτε καθ’ ὕλην 
αὐτοδιοίκησης». πράγματι, ἡ  Ἐκκλησία καὶ τὰ νομικά της πρόσωπα ἀνήκουν 
στὴν κατηγορία τῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου καὶ ἡ εὐρύτητα 
τῆς διατύπωσης «κάθε εἴδους ν.π.δ.δ.» θὰ δημιουργοῦσε ζήτημα, ἐὰν δὲν 
συνοδευόταν ὅμως ἀπὸ τὴ διευκρίνιση ποὺ ἀκολουθεῖ, μὲ τὴν ὁποία ἐξειδι-
κεύεται τὸ περιεχόμενο τῆς σχετικῆς πρότασης στοὺς ὀργανισμοὺς τῆς κατὰ 
τόπον ἢ καθ’ ὕλην αὐτοδιοίκησης. Μὲ δεδομένο ὅτι τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ 
πρόσωπα δὲν ἀνήκουν σὲ καμία ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς κατηγορίες, συμπεραίνεται 
ὅτι δὲν περιλαμβάνονται στὸ πραγματικό τῆς διάταξης, δὲν ἐμπίπτουν δη-
λαδὴ στὴν ἔννοια τοῦ δημόσιου τομέα, ἄρα δὲν τίθεται ζήτημα ὑπαγωγῆς τῶν 
ἐφημερίων στὶς διατάξεις τοῦ νόμου 1256/ 1982 γιὰ τὴν ἀπαγόρευση κατοχῆς 
δεύτερης θέσης.

Ἐπιμέρους συνέπεια τῆς παραδοχῆς αὐτῆς ἀποτελεῖ ὅτι περιλαμβάνο-
νται καὶ οἱ ἐφημέριοι στὸ ρυθμιστικὸ πεδίο τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 3 ν. 3255/2004 
(ε.τ.κ. ά  138) γιὰ τοὺς πολύτεκνους ἐκπαιδευτικούς, κατὰ τὸ ὁποῖο «Ἀπὸ 
τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2004-2005 καὶ ἐφεξῆς οἱ πολύτεκνοι ἐκπαι-
δευτικοὶ μὲ τέκνα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀνήλικα ἢ ὑπηρετοῦν τὴ στρατιωτική τους 
θητεία ἢ σπουδάζουν ἐγγράφονται μέχρι 30 Ἰουλίου κάθε ἔτους σὲ εἰδικὸ πί-
νακα καὶ διορίζονται σὲ θέσεις ἐκπαιδευτικῶν τῶν κλάδων πε πρωτοβάθμι-
ας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ συμμετοχή τους σὲ 
διαγωνισμὸ τοῦ α.σ.ε.π. γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ συνιστῶνται οἱ ἀναγκαῖες θέσεις 
ἐκπαιδευτικῶν. Μὲ κοινὴ ἀπόφαση τῶν  Ὑπουργῶν οἰκονομίας καὶ οἰκονο-
μικῶν καὶ Ἐθνικῆς παιδείας καὶ θρησκευμάτων καθορίζεται ὁ ἀριθμὸς τῶν 
διοριζόμενων ἐκπαιδευτικῶν κατὰ τὶς διατάξεις τῆς παρούσας παραγράφου 
κατὰ κλάδο καὶ εἰδικότητα. Μὲ ἀπόφαση τοῦ  Ὑπουργοῦ  Ἐθνικῆς παιδείας 
καὶ θρησκευμάτων καθορίζονται τὰ εἰδικότερα κριτήρια τῆς σειρᾶς διορισμοῦ 
τῶν ὑποψηφίων. οἱ διατάξεις τῆς παρούσας παραγράφου δὲν ἐφαρμόζονται 
γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ὑπηρετοῦν κατὰ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ παρό-
ντος νόμου στὸν εὐρύτερο δημόσιο τομέα ὡς μόνιμοι ὑπάλληλοι ἢ μὲ σχέση 
ἐργασίας ἀορίστου χρόνου, καθὼς καὶ στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση μὲ σχέση 
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ἐργασίας ἀορίστου χρόνου». Ἐφόσον οἱ ἐφημέριοι δὲν θεωροῦνται δημόσιοι 
ὑπάλληλοι οὔτε ὑπάγονται στὴν ἔννοια τοῦ δημόσιου τομέα, δὲν μποροῦν νὰ 
ἐξαιρεθοῦν ἀπὸ τὸ πραγματικὸ ἐφαρμογῆς τῆς διάταξης. Ἑπομένως, ἰσχύουν 
καὶ γι’ αὐτοὺς οἱ προνομιακὲς ρυθμίσεις τοῦ συγκεκριμένου νόμου.

Ἄλλη συνέπεια ἀποτελεῖ τὸ ὅτι δὲν ἐφαρμόζεται γιὰ τοὺς ἐφημέριους, ποὺ 
ὑπηρετοῦν παράλληλα καὶ ὡς ἐκκλησιαστικοὶ ὑπάλληλοι, τὸ ἄρθρο 2 παρ. 
1 ν. 1256/1982, κατὰ τὸ ὁποῖο «οἱ λειτουργοὶ ἢ ὑπάλληλοι ἢ μισθωτοὶ τοῦ 
δημοσίου τομέα τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος ποὺ κατέχουν δεύτερη θέση, ἢ 
ἔχουν καὶ δεύτερη ἀπασχόληση, ὀφείλουν τὸ ά  15νθήμερο κάθε Ἰανουαρίου 
καὶ Ἰουλίου νὰ ὑποβάλλουν ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ ν.δ. 105/1969 «περὶ ἀτο-
μικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος» στὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία καὶ μονάδα προσωπι-
κοῦ καὶ τῶν δύο τυχὸν κατεχομένων θέσεων, ἢ ἀπασχολήσεών τους ποὺ δια-
βιβάζεται γιὰ τὸ σχετικὸ ἔλεγχο στὸ  Ἐλεγκτικὸ συνέδριο, κατὰ τὰ εἰδικότερα 
ὁριζόμενα μὲ κανονιστικὴ ἀπόφαση τοῦ  Ὑπουργοῦ προεδρίας κυβερνήσεως, 
γιὰ τὶς κατηγορίες, τῶν θέσεων ἢ ἀπασχολήσεων, συλλογικῶν ὀργάνων καὶ 
ἀπολαβῶν, τὴ δήλωση καὶ διαδικασία ἐλέγχου της, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 4 
παρ. 1 τοῦ νόμου τούτου». Ἐφόσον τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα δὲν 
περιλαμβάνονται στὴν ἔννοια τοῦ δημόσιου τομέα, οἱ ὑπάλληλοί τους ἐν γέ-
νει, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἔχουν τὴν ἰδιότητα ἢ μὴ τοῦ κληρικοῦ, δὲν ὑποχρε-
οῦνται νὰ ὑποβάλλουν τὴν ἀνωτέρω δήλωση29.

Ἡ σύγχυση ποὺ ἐπικρατοῦσε κατὰ τὴν ἐποχὴ ψήφισης τοῦ καταστατικοῦ 
χάρτη σχετικὰ μὲ τὸ κατὰ πόσον οἱ ἐφημέριοι μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς 
διοικητικοὶ ὑπάλληλοι, εἶχε ὡς συνέπεια νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ μιὰ διάταξη, 
ποὺ στόχευε νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν ἀνάγκη ὕπαρξης «εἰδικοῦ νόμου» κατὰ τὸ 
ἄρθρο 104 παρ. 1 σ, προκειμένου νὰ τοὺς ἐπιτραπεῖ ἡ κατοχὴ δεύτερης θέσης 
ὡς ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων. πρόκειται γιὰ τὴν παράγραφο 6 τοῦ ἄρθρου 
42 κ.χ., σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «οἱ κατέχοντες ἐφημεριακὴν ἢ διακονικὴν 
θέσιν κληρικοὶ δύνανται νὰ κατέχουν καὶ θέσιν ὑπαλλήλου τῆς Ἱ. συνόδου, 
τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν λοιπῶν  Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ 
τανάπαλιν, διαθέτοντες τὰ πρὸς κατάληψιν τῶν ὡς ἄνω θέσεων ἀπαιτούμενα 

29. Βλ. σχετικὴ γνωμοδότηση αν. Μαρινου, «περὶ τῆς ὑποβολῆς δηλώσεων κατ’ ἄρθρον 2 
ν. 1256/82», Ἐκκλησία 79 (2002) 690-691.
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ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων προσόντα, πλὴν τοῦ τῆς ἡλικίας. τὰ αὐτὰ ὡς 
ἄνω ἰσχύουν καὶ διὰ τοὺς προσωρινοὺς ἐφημέριους. οἱ κατὰ τὰ ὡς ἄνω κατέ-
χοντες καὶ δεύτερον θέσιν λαμβάνουν καὶ τὰ 2/3 τῶν ἀποδοχῶν τῆς ἥσσονος 
μισθοδοτουμένης θέσεως». Μὲ τὴ συγκεκριμένη ρύθμιση, καὶ ἀνεξάρτητα 
πλέον ἀπὸ τὴ θεώρησή τους ἢ ὄχι ὡς διοικητικῶν ὑπαλλήλων, ἀποκτοῦσαν 
οἱ ἐφημέριοι τὴ δυνατότητα νὰ ἀπασχολοῦνται παράλληλα καὶ ὡς ἐκκλησια-
στικοὶ ὑπάλληλοι. Μετὰ βέβαια τὴν ἀποσαφήνιση τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος, ἡ 
ἀνωτέρω διάταξη κατέστη πλέον περιττή30.

Ἡ μὴ θεώρηση τῶν ἐφημερίων ὡς διοικητικῶν ὑπαλλήλων ἔχει ἐπιπτώσεις 
καὶ στὰ ἔνδικα βοηθήματα ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ τὴ δικα-
στικὴ ἐπίλυση τῶν ὑπηρεσιακῶν τους ζητημάτων.  Ἔτσι, δὲν ἀποκτοῦν δικαί-
ωμα ἄσκησης ὑπαλληλικῆς προσφυγῆς κατὰ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 103 σ31, 
ἀλλὰ αἴτησης ἀκυρώσεως, ἡ ἐκδίκαση τῆς ὁποίας ὑπάγεται στὴν ἁρμοδιότη-
τα τοῦ συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας32.

4.  Ἡ ἰδιότητα τῶν ἐφημερίων ὡς ὑπαλλήλων ἐξ ἀπόψεως ποινικοῦ δικαίου

Ὅπως εἴδαμε ἡ κύρια καὶ προέχουσα ἰδιότητα τοῦ ἐφημερίου ὡς θρησκευτι-
κοῦ καὶ πνευματικοῦ λειτουργοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἀρθεῖ μόνον ἀπὸ τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἀποκτᾶ τὴν ἰδιότητα τοῦ διοικοῦντος τὸ νομικὸ πρόσωπο τῆς ἐνορίας 
ὀργάνου, ὅταν τοποθετεῖται ὡς πρόεδρος τοῦ οἰκείου ἐκκλησιαστικοῦ συμ-
βουλίου.  Ἔστω καὶ ὅταν ἀσκεῖ τὰ διοικητικὰ αὐτὰ καθήκοντα, δὲν ἀποκτᾶ τὴν 
ἰδιότητα ὑπαλλήλου νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου, ἀλλὰ διατηρεῖ ὡς 
προέχουσα τὴν ἰδιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ.

Διαφορετικά, ὡστόσο, ἀντιμετωπίζεται τὸ ὅλο ζήτημα ἐξ ἀπόψεως ποινι-
κοῦ δικαίου. σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 13 ἐδ. ά  τοῦ ποινικοῦ κώδικα, ὑπάλληλος 
εἶναι ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο νόμιμα ἔχει ἀνατεθεῖ, ἔστω καὶ προσωρινά, ἡ ἄσκηση 

30. Βλ. καὶ σχόλιο ι. κονιΔαρη - σ. τρωΐανου,  Ἐκκλησιαστικὴ Νομοθεσία, ὅπ.π., 67.
31. για τὴν ὑπαλληλικὴ προσφυγὴ βλ. επ. σπηλιωτοπουλου, Ἐγχειρίδιο Διοικητικοῦ Δι-

καίου, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 1999, 530 ἑπ.· του ιΔιου, Βασικοὶ θεσμοὶ δημοσιοϋπαλληλικοῦ 
δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 1984, 163 ἑπ.· α. ταχου, Δημόσιο Ὑπαλληλικὸ Δίκαιο, ὅπ.π.,  
213 ἑπ.

32. Βλ. τὴ νομολογία ποὺ παρατίθεται στὴν ὑποσημείωση ὑπ’ ἀριθμ. 14.
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ὑπηρεσίας δημόσιας, δημοτικῆς ἢ κοινοτικῆς ἢ ἄλλου νομικοῦ προσώπου δη-
μοσίου δικαίου33, ἐνῶ κατὰ τὴν απ 703/199734 ὁ ἐφημέριος, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα 
τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, ἀποτελεῖ ὄργανο διοικήσεως 
τοῦ ναοῦ καὶ ἀσκεῖ ὑπηρεσία νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου, κατὰ τὴν 
ἄσκηση δὲ αὐτῆς ἔχει τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑπαλλήλου, ὅπως αὐτὴ προσδιορίζε-
ται στὶς διατάξεις τοῦ ποινικοῦ κώδικα35.

οἱ πρακτικὲς συνέπειες τῆς ἀποδοχῆς αὐτῆς ἔγκεινται κυρίως στὸ ὅτι ὁ 
ἐφημέριος μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ὑποκείμενο τῶν ἐγκλημάτων τοῦ ποινικοῦ 
δικαίου, ποὺ γιὰ τὴν κατάφασή τους προϋποτίθεται ὅτι ὁ δράστης ἔχει τὴν 
ἰδιότητα τοῦ ὑπαλλήλου36.

Ἡ ἀνωτέρω διαφοροποίηση ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὸν ποινικὸ 
κώδικα βασικὸ καὶ μόνον κριτήριο γιὰ τὴν πρόσδοση τῆς ἰδιότητας τοῦ 
ὑπαλλήλου συνιστᾶ ἡ ἀνάθεση ἄσκησης ὑπηρεσίας μὲ δημόσιο χαρακτήρα 
καὶ μάλιστα ἔστω καὶ προσωρινά. Δὲν ἀπαιτεῖται νὰ συντρέχουν οἱ προϋπο-
θέσεις ποὺ θέτει τὸ διοικητικὸ δίκαιο γιὰ νὰ χαρακτηριστεῖ κάποιος ὡς δημό-

33. Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 263α πκ, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἄρθρων 235, 236, 239, 
241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, καὶ 263 ὑπάλληλοι θεω-
ροῦνται, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἄρθρο 13, οἱ δήμαρχοι, οἱ πρόεδροι 
κοινοτήτων καὶ ὅσοι ὑπηρετοῦν μόνιμα ἢ πρόσκαιρα καὶ μὲ ὁποιαδήποτε ἰδιότητα:  
α) σὲ ἐπιχειρήσεις ἢ ὀργανισμοὺς ποὺ ἀνήκουν στὸ κράτος, σὲ ὀργανισμοὺς τοπικῆς 
αὐτοδιοίκησης ἢ σὲ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου καὶ ποὺ ἐξυπηρετοῦν 
μὲ ἀποκλειστικὴ ἢ προνομιακὴ ἐκμετάλλευση τὴν προμήθεια ἢ τὴν παροχὴ στὸ κοινὸ 
νεροῦ, φωτισμοῦ, θερμότητας, κινητήριας δύναμης ἢ μέσων συγκοινωνίας ἢ ἐπικοινω-
νίας ἢ μαζικῆς ἐνημέρωσης, β) σὲ τράπεζες ποὺ ἑδρεύουν στὴν ἡμεδαπὴ κατὰ τὸ νόμο 
ἢ τὸ καταστατικό τους, γ) σὲ νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου ποὺ ἱδρύθηκαν ἀπὸ τὸ 
Δημόσιο, ἀπὸ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου δικαίου καὶ ἀπὸ νομικὰ πρόσωπα ἀναφερόμε-
να στὰ προηγούμενα ἐδάφια, ἐφόσον τὰ ἰδρυτικὰ νομικὰ πρόσωπα συμμετέχουν στὴ δι-
οίκησή τους ἤ, ἂν πρόκειται γιὰ ἀνώνυμη ἑταιρία, στὸ κεφάλαιό της ἢ τὰ ἱδρυμένα αὐτὰ 
νομικὰ πρόσωπα εἶναι ἐπιφορτισμένα μὲ ἐκτέλεση κρατικῶν προγραμμάτων οἰκονομικῆς 
ἀνασυγκρότησης ἢ ἀνάπτυξης, δ) σὲ νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου, στὰ ὁποῖα κατὰ 
τὶς κείμενες διατάξεις μποροῦν νὰ διατεθοῦν ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ἀπὸ νομικὰ πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου ἢ ἀπὸ τὶς πιὸ πάνω τράπεζες ἐπιχορηγήσεις ἢ χρηματοδοτήσεις.

34. ΝoΒ 46 (1998) 262-263.
35. Βλ. ἐπίσης απ 729/1988, ΠοινΧρον 38 (1988) 856 ἑπ.· απ 507/1981, ΠοινΧρον 31 (1981) 

748 ἑπ.· πλημ. Ἀθηνῶν 2146/1992, ΠοινΧρον 42 (1992) 1112 ἑπ.· πλημ. Ἡρακλείου 
1/1970, ΠοινΧρον 20 (1970) 298· πλημ. Ζακύνθου 60/1970, ΠοινΧρον 21 (1971) 494.

36. γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀδίκημα τῆς ὑπεξαίρεσης στὴν ὑπηρεσία (ἄρθρο 258 πκ).
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σιος ὑπάλληλος. Δὲν χρειάζεται δηλαδὴ νὰ λαμβάνει ὁπωσδήποτε μισθό, νὰ 
δια τελεῖ σὲ ἄμεση πειθαρχικὴ σχέση πρὸς τὸ φορέα στὸν ὁποῖο ἀπασχολεῖται, 
νὰ παρέχει τὶς ὑπηρεσίες του συνεχῶς ἢ ἡ παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν του νὰ ἔχει 
προαιρετικὸ χαρακτήρα. γενικά, δὲν ἐνδιαφέρει ἂν τὸ πρόσωπό του συγκε-
ντρώνει τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα γνωρίσματα ποὺ καθορίζουν τὴν ἰδιότητα 
τοῦ ὑπαλλήλου, σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία τοῦ δημοσίου δικαίου37.

αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τὸ ποινικὸ δίκαιο εἶναι ἡ τέλεση τῆς νομοτυπικὰ πε-
ριγραφόμενης ἐγκληματικῆς πράξης κατὰ τὴν ἄσκηση δημόσιας ὑπηρεσίας. 
τὸ ἀξιόποινο θεμελιώνεται καὶ στηρίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐγκληματικὴ 
πράξη διαπράχθηκε κάτω ἀπὸ ἰδιάζουσες συνθῆκες· γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἔννοια τοῦ 
ὑπαλλήλου διευρύνθηκε στὸν ποινικὸ κώδικα, ὥστε νὰ συμπεριλάβει καὶ 
αὐτοὺς ποὺ ἀσκοῦν, ἔστω καὶ προσωρινά, τέτοια ὑπηρεσία.  Ἔτσι, εἶναι χαρα-
κτηριστικὸ ὅτι ὑπάλληλοι θεωροῦνται καὶ οἱ ἔνορκοι, τὰ μέλη ἐφορευτικῶν 
ἐπιτροπῶν ἢ οἱ ὁπλίτες ποὺ ὑπηρετοῦν τὴ στρατιωτική τους θητεία. τὸ ἴδιο 
ἰσχύει, ἐπίσης, καὶ γιὰ τοὺς δημόσιους λειτουργούς, ὅπως οἱ δικαστὲς ἢ οἱ 
καθηγητὲς πανεπιστημίου38.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, εὔκολα γίνεται ἀντιληπτὸ γιατί οἱ ἐφημέριοι, μὲ 
τὴν ἰδιότητα τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, λογίζονται –καὶ 
σωστὰ– ὡς ὑπάλληλοι ἐξ ἀπόψεως ποινικοῦ δικαίου39. Ἡ ἐνορία εἶναι, σύμ-
φωνα μὲ τὰ ἄρθρα 1 παρ. 4 καὶ 36 παρ. 1 κ.χ., νομικὸ πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου καὶ διοικεῖται ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
τὸν ἐφημέριο ὡς πρόεδρο καὶ τέσσερα λαϊκὰ μέλη40. κατὰ τὴ λειτουργία τοῦ 

37. για τὰ ἐννοιολογικὰ γνωρίσματα τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, βλ. ἀναλυτικὰ α. ταχου, 
Θεμελιώδεις ὑποχρεώσεις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, θεσσαλονίκη 1981· του ιΔιου, Δη-
μόσιο Ὑπαλληλικὸ Δίκαιο, ὅπ.π., 43 ἑπ.· επ. σπηλιωτοπουλου, Βασικοὶ θεσμοὶ δημοσιοϋ-
παλληλικοῦ δικαίου, ὅπ.π., 5 ἑπ.

38. Βλ. ν. ΜπιτΖιλεκη,  Ὑπηρεσιακὰ Ἐγκλήματα, Ἀθήνα-θεσσαλονίκη 22001, 74 ἑπ., ὅπου 
ἀναλύεται ἐκτενῶς ἡ ἔννοια τοῦ ὑπαλλήλου κατὰ τὸν ποινικὸ κώδικα καὶ ι. ΖησιαΔου, 
«Ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου  Ὑπάλληλος» (ἄρθρο 13 ἐδ. ά  ποινικοῦ κώδικος)», Αρμ 22 (1968) 
191-198· ἐπίσης τὴν πεντναυτπειρ 171/1999, Ποινικὴ Δικαιοσύνη 3 (2000) 989-992.

39. Βλ. ν. ΜπιτΖιλεκη,  Ὑπηρεσιακὰ ἐγκλήματα, ὅπ.π., 82. αν. χριστοΦιλοπουλου, «Ὁ 
νέος ποινικὸς κῶδιξ καὶ τὸ  Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον», Θ 63 (1952) 306 πρβλ. καὶ ἀντί-
θετη ἄποψη γ. λιλαιου, « Ὁ πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ συνοδικοῦ Δικαστηρίου δὲν εἶναι 
«‘Ὑπάλληλοι» κατὰ τὴν ἔννοια ἄρθρων τοῦ ποινικοῦ κώδικα», γνμδ., Νομοκανονικά, τ. 
Β́ , Ἀθῆναι 1993, 57 ἑπ.

40. Βλ. ἄρθρα 37 παρ. 8 κ.χ. καὶ 7 κ 8/1979.
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συμβουλίου, ἑπομένως, ὁ ἐφημέριος ἀσκεῖ ὑπηρεσία νομικοῦ προσώπου δη-
μοσίου δικαίου. Ἡ νομολογία τοῦ συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας ἔχει κρίνει βέ-
βαια ὅτι, ἔστω καὶ κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς, ὁ ἐφημέριος διατη-
ρεῖ ὡς προέχουσα τὴν ἰδιότητα τοῦ θρησκευτικοὺ λειτουργοῦ καὶ δὲν ἀποκτᾶ 
ἰδιότητα διοικητικοῦ ὑπαλλήλου. Ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία τοῦ ποινικοῦ κώδικα, 
ὡστόσο, τὸ ἂν θὰ ἐξακολουθήσει ἡ ἰδιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ νὰ 
κατισχύει αὐτῆς τοῦ ὑπαλλήλου εἶναι ἀδιάφορο.  Ἔτσι, ἡ απ 703/1997 σαφῶς 
ἀναφέρει ὅτι κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς ὑπηρεσίας ἔχει ὁ ἐφημέριος τὴν ἰδιότητα 
τοῦ ὑπαλλήλου, ἄρα ὄχι ἐπειδὴ ἀσκεῖ τὴ συγκεκριμένη ὑπηρεσία θὰ πρέπει νὰ 
θεωρηθεῖ ὡς ὑπάλληλος41.  Ἐνῶ, δηλαδή, κατὰ τὴ νομολογία τοῦ συμβουλί-
ου τῆς  Ἐπικρατείας καὶ τὴ θεωρία τοῦ δημοσίου δικαίου τὸ ζητούμενο ἦταν 
ἐὰν ὁ ἐφημέριος, ὅταν ἀσκεῖ χρέη προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλί-
ου, προσλαμβάνει ἐν γένει ἐκ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ τὴν ἰδιότητα διοικητικοῦ 
ὑπαλλήλου, ἡ απ 703/1997 ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἀσκεῖ ὑπηρεσία 
νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου καὶ τονίζει ὅτι κατὰ τὴν ἄσκηση αὐτῆς 
καὶ μόνον θεωρεῖται ὑπάλληλος σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ποινικοῦ κώ-
δικα. Ἀκριβῶς δὲ ἐπειδὴ εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ ἐφημέριος, ὡς πρόεδρος τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, ἀσκεῖ τέτοια ὑπηρεσία, γι’ αὐτὸ καὶ μὲ τόσο κα-
τηγορηματικὸ τρόπο τοῦ ἀποδίδει τὴ συγκεκριμένη ἰδιότητα. πρέπει, ἐπίσης, 
νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι τὴν ἀνωτέρω ὑπαλληλικὴ ἰδιότητα συγκεντρώνουν καὶ 
οἱ λοιποὶ –ἂν ὑπάρχουν– ἐφημέριοι τῆς ἐνορίας, καθὼς καὶ οἱ ἐφημέριοι τῶν 
μὴ ἐνοριακῶν ναῶν, σὲ ὅσες περιπτώσεις ἀντιστοίχως ἀσκοῦν ὑπηρεσίες μὲ 
δημόσιο χαρακτήρα. γιὰ παράδειγμα, ἐφημέριος ποὺ ἐκδίδει πιστοποιητικὸ 
βαπτίσεως μὲ ψευδῆ στοιχεῖα, διαπράττει τὸ ἔγκλημα τῆς ψευδοῦς βεβαίωσης 
(ἄρθρο 242 πκ)42, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν συμμετέχει ἢ ὄχι στὸ ἐκκλησιαστικὸ 
συμβούλιο ἢ ἂν εἶναι ἐφημέριος ἐνοριακοῦ ναοῦ.

41. Ἀναφέρει συγκεκριμένα «... Ἀπὸ τὶς διατάξεις αὐτές, σαφῶς συνάγεται ὅτι ὁ  Ἐφημέριος, 
ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ προέδρου τοῦ ἐν λόγῳ συμβουλίου (ἐννοεῖται τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
συμβούλιο), ἀποτελεῖ ὄργανο τῆς διοικήσεως τοῦ ναοῦ καὶ ἀσκεῖ ὑπηρεσία νομικοῦ 
προσώπου δημοσίου δικαίου, κατὰ τὴν ἄσκηση δὲ αὐτῆς ἔχει τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑπαλλή-
λου, ὅπως προσδιορίζεται στὶς προεκτεθεῖσες διατάξεις τοῦ πκ».

42. Ἡ τέλεση τοῦ συγκεκριμένου ἐγκλήματος προϋποθέτει τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑπαλλήλου στὸ 
πρόσωπο τοῦ ὑπαιτίου.



464 ΔηΜητριοσ νικολακακησ

5.  Συμπεράσματα

Ὁ ἐφημέριος εἶναι θρησκευτικὸς λειτουργὸς καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν μπο-
ρεῖ νὰ θεωρηθεῖ διοικητικὸς ὑπάλληλος. Ἡ ἰδιότητά του αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ 
ἀρθεῖ μόνον ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τοῦ ἀνατίθενται καὶ καθήκοντα διοικήσε-
ως τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς ἐνορίας, ὅταν τοποθετεῖται ὡς πρόεδρος τοῦ 
οἰκείου ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου. καὶ κατὰ τὴν ἄσκηση ἀκόμη τῶν διοικη-
τικῶν αὐτῶν καθηκόντων δὲν θεωρεῖται ὑπάλληλος νομικοῦ προσώπου δη-
μοσίου δικαίου, ἀλλὰ διατηρεῖ ὡς προέχουσα τὴν ἰδιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ 
λειτουργοῦ.

οἱ συνέπειες τῆς παραδοχῆς αὐτῆς συνίστανται κυρίως στὸ ὅτι οἱ ἐφημέ-
ριοι δὲν ἐμπίπτουν στὶς περιοριστικὲς διατάξεις ποὺ εἰσάγουν τὰ ἄρθρα 103 
καὶ 104 τοῦ συντάγματος γιὰ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, γεγονὸς ποὺ με-
ταξὺ ἄλλων τοὺς ἐπιτρέπει νὰ εἶναι παράλληλα καὶ ἐκπαιδευτικοί, νὰ ἐργά-
ζονται ὡς ἐκκλησιαστικοὶ ὑπάλληλοι ἢ γενικὰ νὰ κατέχουν καὶ μία δεύτερη 
θέση σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς κλάδους τοῦ εὐρύτερου δημόσιου τομέα. οἱ δια-
τάξεις τοῦ νόμου 1256/1982, μὲ τὶς ὁποῖες ἀπαγορεύτηκε γιὰ τοὺς ἐφημέρι-
ους-ἐκπαιδευτικοὺς ἡ παράλληλη κατοχὴ καὶ τῶν δύο θέσεων, πάσχουν ἀπὸ 
ἀντισυνταγματικότητα, καθὼς εἰσάγουν περιορισμοὺς στὴν ἄσκηση τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν γιὰ κάποιον ἀπὸ 
τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρονται στὶς παραγράφους 2 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ 
συντάγματος. Ἡ ἰδιότητα κάποιου ἀτόμου ὡς ὀπαδοῦ ὁρισμένης γνωστῆς 
κατὰ τὸ σύνταγμα θρησκείας ἢ ὡς θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ τῆς ἀντίστοιχης 
Ἐκκλησίας ἢ θρησκευτικῆς κοινότητας, δὲν δύναται νὰ ἀποτελέσει προϋπό-
θεση ἢ κώλυμα διορισμοῦ σὲ ὁποιαδήποτε δημόσια θέση ἢ ἐπίσης κώλυμα 
διατηρήσεως τῆς θέσης, στὴν ὁποία ἔχει νόμιμα διοριστεῖ.

Διαφορετικὰ ἀντιμετωπίζεται τὸ ὅλο ζήτημα ἐξ ἀπόψεως ποινικοῦ δικαίου, 
καθὼς κατὰ τὸν ποινικὸ κώδικα βασικὸ καὶ μόνον κριτήριο γιὰ τὴν πρόσδο-
ση τῆς ἰδιότητας τοῦ ὑπαλλήλου ἀποτελεῖ ἡ ἀνάθεση ἄσκησης ὑπηρεσίας μὲ 
δημόσιο χαρακτήρα καὶ μάλιστα ἔστω καὶ προσωρινά. Δὲν ἀπαιτεῖται, δηλα-
δή, νὰ συντρέχουν οἱ προϋποθέσεις ποὺ θέτει τὸ διοικητικὸ δίκαιο γιὰ νὰ χα-
ρακτηριστεῖ κάποιος ὡς δημόσιος ὑπάλληλος. σὲ αὐτὰ τὰ πλαίσια, καὶ ὅπως 
ὀρθὰ ἔχει κριθεῖ, ὁ ἐφημέριος, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησια-
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στικοῦ συμβουλίου, ἀποτελεῖ ὄργανο διοικήσεως τοῦ ναοῦ καὶ ἀσκεῖ ὑπηρε-
σία νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου, κατὰ τὴν ἄσκηση δὲ αὐτῆς ἔχει τὴν 
ἰδιότητα τοῦ ὑπαλλήλου, ὅπως αὐτὴ προσδιορίζεται στὶς διατάξεις τοῦ ποι-
νικοῦ κώδικα. τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς λοιποὺς –ἂν ὑπάρχουν– ἐφημέριους 
τῆς ἐνορίας, καθὼς καὶ τοὺς ἐφημέριους τῶν μὴ ἐνοριακῶν ναῶν σὲ ὅσες πε-
ριπτώσεις ἀντιστοίχως ἀσκοῦν ὑπηρεσίες μὲ δημόσιο χαρακτήρα.

οἱ πρακτικὲς συνέπειες τῆς συγκεκριμένης διαπίστωσης ἔγκεινται κυρίως 
στὸ ὅτι ὁ ἐφημέριος μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ὑποκείμενο τῶν ποινικῶν ἐκείνων 
ἀδικημάτων, ποὺ γιὰ τὴν κατάφασή τους προϋποτίθεται ὅτι ὁ δράστης ἔχει 
τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑπαλλήλου.
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Γεώργιος Χ. Γκαβαρδίνας
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΟΙ περΙ τΟῦ δΙκαΙΟῦ τΟῦ ασῦλΟῦ απΟψεΙσ  
τΟῦ ΝΙκΟλαΟῦ καβασΙλα στΟ λΟγΟ τΟῦ  

«αθηΝαΙΟΙσ περΙ τΟῦ εΝ αῦτΟΙσ ελεΟῦ βωμΟῦ»*

ΟΝικόλαος Καβάσιλας1 γεννήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1322-1323, στὴ 
Θεσσαλονίκη. Παρότι ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴ γενέτειρά του ὑπῆρξε πάν-

  * Εἰσήγηση στὴ Β́  Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Τὸ ἱστορικὸ καὶ ἑρμηνευτικὸ πλαίσιο τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2008.

  1. Περὶ τοῦ Νικολάου Καβάσιλα βλ ἐνδεικτικῶς Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Ἀναγραφὴ ἔργων Νικολάου 
Καβάσιλα ἐν τῷ Παρισινῷ Κώδικι 1213, Νέος Ἑλληνομνήμων 2 (1905), σσ. 299-323. Κ. 
ΔΥΟΒΟΥΝΙώΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ἀνέκδοτον Ἐγκώμιον εἰς τοὺς τρεῖς  Ἱεράρχας, 
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 14 (1938), σσ. 157-162. M. BiederMann, die 
Lehre von der eucharistie bei nikolaos Kabasilas, Ostkirchliche Studien 3 (1954), σσ. 29-
41. Β. ΛΑΟΥΡΔΑ, Τὰ δύο προσφωνήματα εἰς Ἅγιον Δημήτριον τοῦ Νικολάου Καβάσιλα, 
Ἑλληνικὰ 13 (1954), σσ. 337-338. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,  Ἡ κλασσικὴ φιλολογία εἰς τὴν Θεσσαλο-
νίκην κατὰ τὸν δέκατον τέταρτον αἰώνα, Θεσσαλονίκη 1960. Λ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠῆ,  Ἕνας 
λαϊκὸς διδάσκαλος τῆς πνευματικότητος: Νικόλαος Καβάσιλας, Ἀκτῖνες 213 (1960), σσ. 
251-261. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,  Ἡ περὶ τῆς θείας εὐχαριστίας ὡς θυσίας καὶ ἁγιασμοῦ δι-
δασκαλία τοῦ Νικολάου Καβάσιλα, Ὀρθόδοξος Ἐπιστασία 123-125 (1965), σσ. 22, 30-31, 
36-38. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,  Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ κατὰ τὸν Νικόλαον Καβάσιλαν, Ὀρθόδοξος Ἐπιστα-
σία 145-150 (1967), σσ. 5-6, 14-15, 31-32, 31-40, 46-47. a. angeLopouLos, Ucenje Nikole 
Kavasile o zivotu u Hristu ( Ἡ περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς διδασκαλία τοῦ Νικολάου Κα-
βάσιλα, διδακτορικὴ διατριβὴ), Beograd 1967. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Νικόλαος Καβάσιλας 
Χαμαετός. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 5, Πατριαρχικὸν  Ἵδρυμα Πα-
τερικῶν Μελετῶν], Θεσσαλονίκη 1970, μὲ πλούσια βιβλιογραφία. Π. ΝΕΛΛΑ,  Ἡ θεομή-
τωρ. Τρεῖς θεομητορικὲς ὁμιλίες τοῦ Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, εἰσαγωγή, νεοελληνικὴ 
ἀπόδοση, σχόλια, Ἀθῆναι 1968. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Προλεγόμενα εἰς τὴν μελέτην Νικολάου τοῦ 
Καβάσιλα, Ἀθῆναι 1968. ΔῆΜῆΤΡΙΟΥ Γ. ΤΣΑΜῆ, Δαβὶδ Δισυπάτου, Λόγος κατὰ Βαρλαὰμ 
καὶ Ἀκινδύνου πρὸς Νικόλαον Καβάσιλαν, β́  ἔκδοση, Θεσσαλονίκη 1976. Πρακτικὰ Θε-
ολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ Χαμαετοῦ, 
Θεσσαλονίκη 1984, ( Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης). ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΡΟΥΣῆ, 
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τοτε βαθιά, δὲν τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ δράσει σ’ αὐτὴ γιὰ μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Ἡ δράση του στὴ θεσσαλονίκη ἐντοπίζεται σὲ μικρὰ μόνον χρο-
νικὰ διαστήματα, κυρίως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1344-1347, πιθανῶς 1349-1350, 
1363-1364. γιὰ ἕνα περίπου ἔτος, 1347-1348, διέμεινε στὸ  Ἅγιο  Ὅρος. τὰ 
περισσότερα χρόνια τοῦ βίου του ἔζησε στὴν κωνσταντινούπολη ὅπου ἀνέ-
πτυξε ἀξιόλογη δραστηριότητα. Ἀρχικῶς κατὰ τὸ 1347, ἔπειτα ἀπὸ τὸ 1350 
μέχρι καὶ τὸ 1362 καὶ τελικῶς ἀπὸ τὸ 1364 μέχρι τὸ θάνατό του.

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1344-1354 διέπρεψε ὡς ἀνώτατος κρατικὸς λειτουργὸς 
καὶ σύμβουλος τῆς αὐτοκρατορικῆς γραμματείας. Μὲ τὴ δεύτερη κυρίως ἰδι-
ότητά του ἀνέλαβε διάφορες ἀποστολές, πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς φύ-
σεως, καὶ ἀναμίχθηκε στὰ φλέγοντα πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα 
τῆς ἐποχῆς του. γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1355-1363 δὲν 
ὑπάρχουν μαρτυρίες περὶ τῆς δραστηριότητός του. προφανῶς κατὰ τὸ διά-
στημα αὐτὸ ὁ νικόλαος καβάσιλας εἶχε ἐγκαταλείψει τὴν πολιτικὴ του δρά-
ση.  Ἔκτοτε ἀσχολεῖται μὲ τὴ θεολογία καὶ τὴ φιλοσοφία καὶ διακρίνεται σὰν 
ἕνας ἀπὸ τοὺς διαπρεπέστερους θεολόγους καὶ διδασκάλους τῆς Ἀνατολικῆς 
Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας, κυρίως σὲ προβλήματα τοῦ πνευματικοῦ βίου.

κατὰ τὴν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς του, ἀπαρνήθηκε τὰ ἐγκόσμια καὶ 
ἐγκαταβίωνε σὲ διάφορες μονὲς κοντὰ στὴν κωνσταντινούπολη. Ἀρχικῶς 
ἐκάρη μοναχὸς2 καὶ ἀργότερα χειροτονήθηκε κληρικός3. Ἡ ἐπικρατοῦσα πα-
λαιότερα ἄποψη ὅτι ὁ νικόλαος καβάσιλας διετέλεσε μητροπολίτης θεσσα-
λονίκης4 ἔχει, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἀνατραπεῖ.  Ἐπίσης ἔχει ἐπαρκῶς ἀποδειχθεῖ 

παραδόσεις Βυζαντινῆς Φιλολογίας. γραμματολογικὰ παλαιολόγειων χρόνων, τεῦχος 
ά  (μετὰ ἱστορικῆς εἰσαγωγῆς), ἐν Ἀθήναις 1998, σσ. 71-74. Βασιλειου σ. Ψευτογκα, Νι-
κολάου Καβάσιλα Λόγοι, θεσσαλονίκη 2006. πλούσια βιβλιογραφικὴ ἐπισκόπηση περὶ 
τοῦ νικολάου καβάσιλα ἐμπεριέχεται στὴν ἔκδοση sergey s. HoruJy (ed.), Hesychasm, 
An Annotated Bibliography, [institute of Human studies of the russian academy of 
sciences], moscow 2004, (ρωσ.), σσ. 442-453.

  2. i. ŠeVČenko, nicolas Cabasilas “anti-Zealot” discurse, Dumbarton Oaks Papers, 11 (1957), 
σσ. 86-87. e. Von iVanka, Sakramental - Mystik der Ostkirche, mϋnchen 1958, σ. 8.

  3. αθανασιου αγγελοπουλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, 
[Ἀνάλεκτα Βλατάδων 5, πατριαρχικὸν Ἵδρυμα πατερικῶν Μελετῶν], θεσσαλονίκη 
1970, σσ. 67-74.

  4. H. FaBriCius, Bibliotheca Graeca, τ. V, σσ. 67-68, τ. X, σσ. 25-30, Hamburg 1712. κ. 
κρουΜΒαχερ,  Ἱστορία βυζαντινῆς λογοτεχνίας, τ. ι, Μόναχον 1897, (μτφρ. Μ. σωτηριά-
δου), σ. 314.
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ὅτι δὲν εὐσταθεῖ καὶ ἡ ἐπικρατοῦσα ἄποψη ὅτι ὁ νικόλαος καβάσιλας παρέ-
μεινε διὰ βίου λαϊκὸς ἀσκητής5. 

τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ νικολάου καβάσιλα εἶναι πλούσιο καὶ καλύπτει 
θεματικὰ τοὺς τομεῖς τῆς πνευματικῆς, τῆς κοινωνικῆς καὶ τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς.

* * *

Μεταξὺ τῶν ἔργων τοῦ νικολάου καβάσιλα περιλαμβάνεται καὶ ἕνας σύ-
ντομος συμβουλευτικὸς λόγος ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς 
ἐλέου βωμοῦ»6. Ὁ λόγος αὐτὸς θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ, πράγμα συνηθι-
σμένο γιὰ τὴν ἐποχὴ συγγραφῆς του, ὡς δεῖγμα τῆς ρητορικῆς ἱκανότητας 
τοῦ συντάκτη του7.

στὸ λόγο του αὐτὸν ὁ νικόλαος καβάσιλας ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς Ἀθη-
ναίους καὶ τοὺς προτρέπει νὰ καταργήσουν ἕναν ὑποτιθέμενο νόμο τῆς πο-
λιτείας τους, ὁ ὁποῖος παρέχει τὸ δικαίωμα ἐλέους, ἀσυλίας δηλαδή, σὲ κάθε 
ἀδικοῦντα ποὺ μετὰ τὴν τέλεση τῆς κάθε φύσεως ἐγκληματικῆς του πράξεως 
θὰ κατέφευγε στὸ βωμὸ τοῦ ἐλέους καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀπέφευγε τὶς 
συνέπειες τοῦ νόμου. σκοπὸς τοῦ συντάκτη τοῦ λόγου αὐτοῦ ὅμως δὲν ἦταν 
ἡ θεωρητικὴ μόνον ἀντιπαράθεσή του μὲ τὸ ἰσχῦον τότε δίκαιο τῆς παροχῆς 
ἀσύλου, ἀλλὰ ἡ καταβολὴ προσπάθειας γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ, ἀπὸ πολλῶν 
ἐτῶν, ἰσχύοντος στὴ θεσσαλονίκη ἐθίμου, τῆς παροχῆς ἀσύλου στοὺς δια-

  5. Βλ. ἐνδεικτικῶς s. saLaViLLe, Explication de la Divine Liturgie: Nicolaus Kabasilas, Par-
is 1943, σ. 10. του ιΔιου, Quelques precisions pour la biographie de Nicolas Cabasilas, 
Πεπραγμένα τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, τ. ιιι, Ἀθῆναι 
1958, σσ. 215-226.

  6. Δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν αθανασιο αγγελοπουλο, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός. Ἡ 
ζωὴ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 5, πατριαρχικὸν  Ἵδρυμα πατερικῶν Με-
λετῶν], θεσσαλονίκη 1970, σ.σ 116-118, μεταγεγραμμένος ἀπὸ τὸν Codex Parisinus 
graecus, f. 280v-282r.

  7. νικολαου ι. πανταΖοπουλου,  Ἡ ἀνέλιξις τοῦ Βυζαντινορρωμαϊκοῦ δικαίου ἀπὸ τῆς 
καταλύσεως τῆς λατινικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τουρκοκρατίας (1261-1453), Ἐπι-
στημονικὴ  Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν, τόμος ΙΘ΄, τεῦχος Β́ , 
Ἀντιχάρισμα στὸν Νικόλαο  Ἰ. Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 1986, σ. 356.
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πράξαντες ἐγκληματικὲς πράξεις καί καταφεύγοντες ἐν συνεχείᾳ στὸ ναὸ τῆς 
Ἁγίας σοφίας8 ἐπιτύγχαναν τὴν ἀτιμωρησία τους.

στὸ λόγο αὐτὸ ἡ συσχέτιση μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ θεσσαλονίκης, καβάσιλα 
καὶ σόλωνος, Βυζαντινῶν καὶ  Ἑλλήνων εἶναι τόσο ἄμεση καὶ ἐπίμονη ὥστε 
νὰ δίδεται ἡ ἐντύπωση ταυτίσεως τόπων καὶ χρόνων9. Ὁ ἀναγνώστης τοῦ 
κειμένου δύσκολα ἀντιλαμβάνεται ἐὰν ὄντως ὁ συντάκτης του ἀναφέρεται 
στὴν κλασσικὴ περίοδο τῆς δημοκρατικῆς διακυβερνήσως τῆς πόλεως-κρά-
τους τῶν Ἀθηνῶν ἢ ἐὰν ὄντως ἀναφέρεται στὴν τρέχουσα ἔκρυθμη κοινωνικὴ 
πραγματικότητα τῆς θεσσαλονίκης. κατὰ τὴ συγγραφὴ του ἐφαρμόσθηκαν 
προφανῶς οἱ κανόνες τῆς ρητορικῆς τέχνης τοῦ Ἀριστοτέλους, χωρὶς ὅμως 
νὰ λείπουν καὶ τὰ σοφιστικά, ὑπὸ τὴν ὀρθὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, τεχνάσματα. Ὁ 
συνδυασμὸς τῶν δύο αὐτῶν στοιχείων καθιστᾶ ἀδιαμφισβήτητη τὴν ὀρθό-
τητα τῶν ἀπόψεων τοῦ νικολάου καβάσιλα ὡς πρὸς τὴν ἀναγκαιότητα τῆς 
καταργήσεως τοῦ ἀσύλου καὶ ἀναδεικνύει ἐπαρκῶς τὶς ἀδυναμίες τῆς ἰσχύου-
σας νομοθεσίας ὡς πρὸς τὸ ζήτημα αὐτὸ.

στὸ προοίμιο τοῦ λόγου του ὁ νικόλαος καβάσιλας ἀπαριθμεῖ τὰ ἐγκλή-
ματα τὰ ὁποῖα διαπράττονται ἐκ προθέσεως ἀπὸ τοὺς ἀδικοῦντες, οἱ ὁποῖοι 
μετὰ τὴν τέλεσή τους καταφεύγουν στὸ βωμὸ τοῦ ἐλέους καὶ τελικῶς παρα-
μένουν ἀτιμώρητοι. Μεταξὺ τῶν ἀδικημάτων αὐτῶν μνημονεύονται ἡ μοι-
χεία, ἡ συκοφαντία μετὰ θάνατον, ἡ τοκογλυφία, ἡ προδοσία καὶ ἡ κακοδικία. 
πρόκειται δηλαδὴ γιὰ μιά σειρὰ ποινικῶν ἀδικημάτων τὰ ὁποῖα βρίσκονταν 
σὲ ἔξαρση κατὰ τὴν τέταρτη δεκαετία τοῦ 14ου αἰώνα στὴ θεσσαλονίκη 
λόγω τῆς ἀνωμάλου κοινωνικοπολιτικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε τὴν 
περίοδο αὐτὴ.

οἱ δράστες τῶν ἐγκληματικῶν αὐτῶν πράξεων, προσφεύγοντας σὲ χώρους 
παροχῆς ἀσύλου, ἀπαλλάσσονταν ἀπὸ τὴν τιμωρία ποὺ προέβλεπε ἡ ἰσχύ-
ουσα νομοθεσία γιὰ τοὺς ἐκ προθέσεως τελέσαντες ἐγκληματικὲς πράξεις 
εἰς βάρος τοῦ λαοῦ. κατὰ τὸν καβάσιλα ὁ νόμος «περὶ τοῦ ἐλέου βωμοῦ», 

  8. ιω. καντακουΖηνου,  Ἱστοριῶν Βιβλία, τ. ιιι, Bonn 1832, σ. 235.
  9. νικολαου ι. πανταΖοπουλου,  Ἡ ἀνέλιξις τοῦ Βυζαντινορρωμαϊκοῦ δικαίου ἀπὸ τῆς 

καταλύσεως τῆς λατινικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τουρκοκρατίας (1261-1453), Ἐπι-
στημονικὴ Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν  Ἐπιστημῶν, τόμος ΙΘ΄, τεῦχος Β́ , 
Ἀντιχάρισμα στὸν Νικόλαο Ἰ. Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 1986, σ. 358.
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δηλαδὴ ἡ παροχὴ ἀσύλου ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν, δὲν θεσπίσθηκε ὑπὲρ τῶν 
ἀδικουμένων καὶ τῶν κακῶς πασχόντων ἀδίκως, ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν ἀδίκων καὶ 
μιαιοφόνων.

Ἡ ἀνάγνωση τῶν ἀπόψεων αὐτῶν τοῦ καβάσιλα, ἐναντίον τοῦ θεσμοῦ 
τοῦ ἀσύλου, δημιουργεῖ ὁρισμένα εὔλογα ἐρωτήματα. Μεταξὺ αὐτῶν συγκα-
ταλέγεται τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς ἰσχύουσας νομοθεσίας τὴν ἐποχὴ συγγραφῆς 
τοῦ λόγου του γιὰ τὸ δίκαιο τοῦ ἀσύλου. Ἀκολούθως τίθεται τὸ ἐρώτημα ἐὰν 
ὁ καβάσιλας γνώριζε ἐπαρκῶς τὶς ἐπιμέρους διατάξεις αὐτοῦ τοῦ δικαίου. 
Ἀναμφίβολα, ἐρωτήματα προκύπτουν καὶ γιὰ τὸ σκοπὸ συγγραφῆς αὐτοῦ τοῦ 
πονήματος. τέλος ἀπὸ τὶς προτεινόμενες λύσεις ποὺ παραθέτει ὁ καβάσιλας, 
καὶ ἀπὸ τὸ σκεπτικὸ ποὺ παραθέτει πρὸς ἐνίσχυση τῶν ἀπόψεών του, τίθεται 
τὸ ἐρώτημα ἐὰν οἱ ἀπόψεις αὐτὲς ἀποτελοῦν προσωπικὴ του ἄποψη μόνον ἢ 
ἐὰν ἀντικατοπτρίζουν τὶς περὶ δικαίου τοῦ ἀσύλου ἀπόψεις καὶ ἄλλων δια-
νοουμένων ἢ νομομαθῶν τῆς ἐποχῆς του ἤ ἐὰν ἐκφράζουν τὸ λαϊκὸ αἴσθημα 
περὶ τοῦ δικαίου αὐτοῦ.

* * *
Ἡ ἀσυλία ὡς δικαιϊκὸς θεσμὸς ἔχει τὶς ρίζες της στὴν ἀρχαιότητα10. τὴ θε-

σμοθετημένη καὶ νομικῶς κατοχυρωμένη συνήθεια παροχῆς ἀσύλου ἐντὸς 
τῶν ἀρχαιοελληνικῶν εἰδωλολατρικῶν ναῶν11, στοὺς τελέσαντες ἐγκλημα-
τικὲς πράξεις, παραλαμβάνει καὶ ὁ ρωμαῖος νομοθέτης καὶ θεσπίζει ἀντίστοι-
χες διατάξεις.  Ὡς θεσμός, ἡ παροχὴ ἀσύλου, δὲν εἶναι ἄγνωστος καὶ στὸν 
ἰουδαϊκὸ κόσμο12.

10. r. tauBenCHLag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, new york 
1944, σσ. 364, 421-423, a. dain - g. rouiLLard, Une inscription relative au droit d’ asile 
conservée au Louvre, Byzantion, τ. 5 (1929-1930), σ. 315 κ. ἑξ.

11. CHr. trauLsen, Das sakrale Asyl in der alten Welt, [Jus ecclesiasticum 72], tübingen 
2004. κ. γαρΔικα, Σύγκρισις τοῦ βυζαντιακοῦ φονικοῦ δικαίου πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν 
καὶ μάλιστα τὸ ἀττικὸν δίκαιον, τόμος πρὸς τιμὴν κ. τριανταφυλλοπούλου, Ἀθῆναι 1959, 
σ. 1, ὅπου παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία.

12. n. niCoLsky, Das Asylrecht in Israel, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 
48 (1930), σσ. 146-175. m. greenBerg, The biblical conception of Asylum, Journal of 
Biblical Literatur, 78 (1959), σσ. 125-132. κ. τριανταΦυλλοπουλου, Ἀνέκδοτος περὶ 
ἀσυλίας ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρέθα πρὸς λέοντα τὸν σοφόν, Πελοποννησιακὰ 5 (1962), σ. 
7. Fr. dudda, Das Asylrecht im Alten Testament, Zeitschrift für ausländerrecht, 1966, 
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Ἡ νομοθετικὴ κατοχύρωση τοῦ ἀσύλου στὴ ρωμαϊκὴ κοινωνία συν-
τελεῖται κυρίως μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ ὡς ἐπίσημης θρη-
σκείας τοῦ κράτους, καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς χριστιανικῆς κανονικῆς διδα-
σκαλίας συμφώνως πρὸς τὴν ὁποία σκοπὸς τῆς  Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ὁ ἀμεί-
λικτος κολασμὸς τοῦ ἐνόχου, ἀλλὰ ἡ καθοδήγησή του πρὸς τὴ μετάνοια καὶ 
τὴν εἰλικρινῆ μεταμέλειά του. Ἂν καὶ οἱ περισσότεροι μελετητὲς τοῦ δικαίου 
τοῦ ἀσύλου καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι καθιερώθηκε κατὰ τρόπο ἐθι-
μικὸ13, ἄξιο μνημονεύσεως εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ τὸν ἕβδομο κανόνα τῆς ἐν 
σαρδικῇ συνόδου (342-343) θεσμοθετεῖται μία πρώτη νομοθετικὴ πρόβλεψη 
γιὰ τὸ δίκαιο τοῦ ἀσύλου. σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα αὐτὸ «Ἀλλ’ ἐπειδὴ πολ-
λάκις συμβαίνει τινὰς οἴκτου δεομένους, καταφυγεῖν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν, διὰ 
τὰ ἑαυτῶν ἁμαρτήματα εἰς περιορισμὸν ἢ νῆσον καταδικασθέντας, ἢ δ’ αὖ 
πάλιν οἱᾳδηποτοῦν ἀποφάσει ἐκδεδομένους, τοῖς τοιούτοις μὴ ἀρνητέαν εἶναι 
τὴν βοήθειαν, ἀλλὰ χωρὶς μελλησμοῦ καὶ ἄνευ τοῦ διστάσαι τοῖς τοιούτοις 
αἰτεῖσθαι συγχώρησιν»14.

σὲ διατάξεις τοῦ θεοδοσίου15 (392 μ.χ.) καὶ τοῦ Ὀνωρίου (393-423 μ.χ.) 
κατοχυρώνεται ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἀσύλου καὶ ταυτόχρονα θεσπίζεται ἡ ἐπι-

σσ. 32-37. J. gertZ, Die Gerichtsorganisation Israels im deuteronomischen Gesetz, For-
schungen zur religion und Literatur des alten und neuen testaments, 156 (1994),  
σσ. 117-157.

13. e. Herman, Zum Asylrecht im byzantinischen Reich, orientalia Christiana Periodica 1 
(1935), σσ. 204-238. P. t. d. de martin, Le droit d’ asile, Paris 1939. L. wenger,  Ὅροι 
Ἀσυλίας, Philologus 86 (1931), σσ. 427-454. α. χριστοΦιλοπουλου,  Ἑλληνικὸν Ἐκκλησι-
αστικὸν Δίκαιον, Ἀθήνα 1965, σσ. 294-295. σπ. τρωιανου, Τὰ περὶ τὴν Θρησκείαν ἐγκλή-
ματα εἰς τὰ νομοθετικὰ κείμενα τῶν μέσων βυζαντινῶν χρόνων, Δίπτυχα 1 (1979), σσ. 
181-184. του ιΔιου, Οἱ ποινὲς στὸ βυζαντινὸ δίκαιο,  Ἔγκλημα καὶ τιμωρία στὸ Βυζάντιο, 
Ἀθήνα 1997, σσ. 64-65. Μενελαου τουρτογλου, τὸ δίκαιο τῆς ἀσυλίας στὰ βυζαντινὰ 
νομικὰ κείμενα, Πρακτικὰ Ι΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλο-
νίκη-Ἱστορία, Λατρεία καὶ Τέχνη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Ἱ. Μονὴ Βλατάδων, 
10-12 Ὀκτωβρίου 1996, θεσσαλονίκη 2007, σσ. 25-32. τὸ ἴδιο κείμενο ἔχει δημοσιευθεῖ 
καὶ στὴν Ἐπετηρίδα τοῦ κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου, τ. 32, 
Ἀθήνα 1996, σ. 341 κ. ἑξ.

14. γ. α. ραλλη – Μ. ποτλη, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τ. 3, Ἀθήνησιν 1853 
(φωτοτ. ἀνατύπ. 1966), σ. 249. πρβλ. κ. ραλλη, Περὶ ἀσυλίας κατὰ τὸ δίκαιον τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἐν Ἀθήναις 1911, σ. 13.

15. CodeX tHeodosianus (Theodosiani Libri XVi cum constitutionibus sermondianis, ed. 
Th. mommsen, Berlin 1904), 18.8.19 καί 9.4.5.
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βαλλόμενη ποινὴ γιὰ τοὺς παραβάτες τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου. οἱ μὴ ἀποδε-
χόμενοι τὸ ἄσυλο θὰ τιμωροῦνται ὡς διαπράξαντες τὸ ἔγκλημα καθοσιώσε-
ως16 καὶ θὰ τοὺς ἐπιβάλλεται ἡ θανατικὴ ποινὴ. Ἡ νομοθετημένη ἰδιαίτερη 
προστασία τῶν προσφευγόντων στοὺς ἱεροὺς χώρους καὶ ἡ ἐπαπειλούμενη 
αὐστηρὴ τιμωρία τῶν μὴ σεβομένων τὸ δίκαιο τοῦ ἀσύλου, φαίνεται πώς, συ-
νέβαλε στὴν ἐπικράτηση τοῦ σεβασμοῦ τοῦ δικαιώματος τῆς χρήσεως τοῦ 
ἀσύλου ἐκ μέρους τῶν ἀδικοπραγούντων. ταυτόχρονα ὅμως ὁδήγησε σὲ 
ἀσυδοσία καὶ καταχρηστικὴ θεώρηση, ἐκ μέρους τῶν ἐγκληματιῶν, τοῦ δι-
καιώματος προσφυγῆς σὲ ἱεροὺς χώρους. οἱ παραβάτες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ 
δικαίου ἀντιλαμβανόμενοι τὴ σημασία τῶν διατάξεων περὶ προστασίας τοῦ 
δικαιώματος τοῦ ἀσύλου τελοῦσαν ἀδιακρίτως τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις 
στοχεύοντας στὴν ἀτιμωρησία ποὺ τοὺς ἐξασφάλιζε ἡ νομοθεσία περὶ σεβα-
σμοῦ τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀσύλου.

οἱ νομοθετικὲς ρυθμίσεις, τῶν ὁποίων σώζεται τὸ κείμενο, ἀρκούνται στὴν 
εἰσαγωγὴ κάποιων περιορισμῶν στὸ δικαίωμα τοῦ ἀσύλου, ἐνῶ ἀργότερα 
ἐπεκτείνονται καὶ στὸν προσδιορισμὸ τῆς ἔκτασης τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ. 
οἱ πρῶτες ποινικὲς κυρώσεις κατὰ τῶν ὑπαιτίων τῆς παραβίασης τῶν διατά-
ξεων σχετικὰ μὲ τὸ ἄσυλο θεσπίσθηκαν κατὰ τὸν 5ο μ.χ. αἰώνα. οἱ ποινὲς ποὺ 
προβλέπονται στὶς περιπτώσεις παραβίασης τῶν διατάξεων τοῦ ἀσύλου, εἴτε 
περιλαμβάνονται στὶς διατάξεις περὶ ἱεροσυλίας, εἴτε προσδιορίζονται ρητῶς, 
π.χ. κεφαλικὴ τιμωρία. Ὁ συνδυασμὸς τῶν διατάξεων αὐτῶν ἀποτέλεσε τὸ 
ἰουστινιάνειο σύστημα ποὺ ρύθμιζε τὸ θεσμὸ τοῦ ἀσύλου, καὶ τὸ ὁποῖο χαρα-
κτηρίζεται τόσο ἀπὸ τάσεις περιορισμοῦ τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ καὶ ἐλέγχου 
τῆς σχετικῆς πρὸς τὸ ἄσυλο δικαιοδοσίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων, ὅσο 
καὶ ἀπὸ τὴν ἀδιαμφισβήτητη προσπάθεια ἐξασφαλίσεως τῶν δικαιωμάτων 
τῶν φυγάδων μέσα σὲ ἐπιτρεπτὰ ὅρια17.

16. «Fideli ac devota praeceptione sancimus nemini licere ad sacrosanctas ecclesias confu-
gientes abducere: sub hac videlicet definitione, ut, si quisquam contra hanc legem venire 
temptaverit, sciat se ad maiestatis crimen esse retinendum», P. krüger, Codex Justini-
anus, (Corpus Iuris Civilis), τ. ιι, Berlin 1877, 1,12,2.

17. ηλια αναγνωστακη - αννασ λαΜπροπουλου, Μιὰ περίπτωση ἐφαρμογῆς τοῦ βυζα-
ντινοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀσύλου στὴν πελοπόννησο. Ἡ προσφυγὴ τῶν σλάβων στὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέα πατρῶν, [ Ἐθνικὸ  Ἵδρυμα  Ἐρευνῶν,  Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν], 
Σύμμεικτα 14 (2001), σ. 31.
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Ὁ  Ἰουστινιανός, προφανῶς, κατανόησε τὶς ἀδυναμίες τῆς ἰσχύουσας νο-
μοθεσίας περὶ τοῦ δικαιώματος χορηγήσεως ἀσύλου στοὺς ἀδικοπραγοῦντες 
ἀδιακρίτως καὶ ἐπιδίωξε νὰ περιορίσει τὴ δυνατότητα ἀπεριόριστης παροχῆς 
ἀσύλου18. πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἐκδίδει ἀρχικῶς τὴν ὑπ. ἀριθμ. 17 νεαρὰ διά-
ταξη μὲ τὴν ὁποία ἐξήρεσε ἀπὸ τὸ προνόμιο τοῦ ἀσύλου τοὺς φονεῖς, τοὺς 
μοιχοὺς καὶ τοὺς ἅρπαγες παρθένων. Ἀργότερα μὲ τὴ νεαρὰ 117.15 καὶ τὴ 
νεαρὰ 37.10 ἀντιμετωπίζει καὶ πάλι τὸ ζήτημα τῆς παροχῆς ἀσύλου στοὺς 
ἀδικοπραγοῦντες καὶ ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα χρήσεως τοῦ ἀσύλου ἀπὸ τοὺς φο-
νεῖς, τοὺς ἅρπαγες παρθένων καὶ τοὺς βεβηλωτὲς τῆς χριστιανικῆς πίστεως. 
Ἐπίσης ἐπέτρεψε τὴν εἴσπραξη τῶν ὀφειλομένων φόρων ἀπὸ τοὺς ὀφειλέτες 
τοῦ δημοσίου καὶ μέσα στοὺς χώρους ποὺ ἀναγνωρίζονταν ὡς ἄσυλο. τὸ ση-
μαντικότερο ὅμως στοιχεῖο τῆς περὶ ἀσύλου νομοθεσίας τοῦ  Ἰουστινιανοῦ 
εἶναι ὅτι μὲ τὴ νεαρὰ 17.719 καθιέρωνε τὴν ἀρχὴ ὅτι: «ἡ ἐκ τῶν ἱερῶν ἀσφά-
λεια οὐ τοῖς ἀδικοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀδικουμένοις δίδοται παρὰ τοῦ νόμου, καὶ 
οὐκ ἂν εἴη δυνατὸν ἑκάτερον ἰσχυρίζεσθαὶ τῇ παρὰ τῶν ἀσύλων τόπων ἀσφα-
λείᾳ, καὶ τὸν ἀδικοῦντα καὶ τὸν ἀδικούμενον». κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπέφερε 

18. ot. grasHoF, Die Gesetze der römischen Kaiser ϋber das Asylrecht der Kirche, archiv fϋr 
katholisches kirchenrecht, 37 (1877), σ. 13 κ. ἑξ. κ. ραλλη, Περὶ ἀσυλίας κατὰ τὸ δίκαιον 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἐν Ἀθήναις 1911, σσ. 38-39. e. Herman, Zum 
Asylrecht im byzantinischen Reich, orientalia Christiana Periodica, 1 (1935), σ. 205 κ. 
ἑξ. CHr. trauLsen, Das sacrale Asyl in der alten Welt, [Jus ecclesiasticum 72], tϋbingen 
2004, σ. 267 κ. ἑξ. 

19. «οὔτε δὲ ἀνδροφόνοις οὔτε μοιχοῖς οὔτε παρθένων ἅρπαξιν ἁμαρτάνουσι τὴν ἐκ τῶν 
ὅρων φυλάξεις ἀσφάλειαν, ἀλλὰ κἀκεῖθεν ἐξελκύσεις καὶ τιμωρίαν αὐτοῖς ἐπάξεις. οὐ 
γὰρ τῶν τὰ τοιαῦτα ἁμαρτανόντων φείδεσθαι προσήκει, ἀλλὰ τῶν περιόντων, ἵνα μὴ 
τοιαῦτα ὑπὸ τῶν τολμηροτέρων πάσχοιεν˙ ἄλλως τε ἡ ἐκ τῶν ἱερῶν ἀσφάλεια οὐ τοῖς 
ἀδικοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀδικουμένοις δέδοται παρὰ τοῦ νόμου, καὶ οὐκ ἂν εἴη δυνατὸν ἑκά-
τερον ἰσχυρίζεσθαι τῇ παρὰ τῶν ἀσύλων τόπων ἀσφαλείᾳ, καὶ τὸν ἀδικοῦντα καὶ τόν 
ἀδικούμενον. τάς δὲ τῶν δημοσίων φόρων εἰσπράξεις καὶ ἔνδον τῶν ἱερῶν γίνεσθαι μετὰ 
τοῦ πρέποντος παρασκευάσεις, ἐπειδὴ περ ὁ τῶν δημοσίων λόγος καὶ στρατιώταις καὶ 
ἰδιώταις, καὶ αὐτοῖς τε τοῖς ἱεροῖς καὶ ὅλῃ τῇ πολιτείᾳ συμφέρων τὲ καὶ ἀναγκαιότατός 
ἐστιν. Ἐπαμυνοῦσι δὲ σοι πρὸς τοῦτο οἱ θεοφιλέστατοι τῶν ἐκκλησιῶν ἔκδικοι καὶ οἰκο-
νόμοι, οὐδένα τῶν τοὺς δημοσίους φόρους κατὰ χώραν ἀπαιτουμένων ἀφαιρούμενοι τῆς 
εἰσπράξεως, ἀλλ’ οὐδὲ συγχωροῦντες βίαιον ἢ στασιῶδες τι παθεῖν τοὺς τὸν ἐκβιβασμὸν 
ἐπάγοντας, γινώσκοντες ὡς, εἰ τι τοιοῦτο πράξαιεν, οἴκοθεν τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι τῷ δημο-
σίῳ καταναγκασθήσονται», Βασιλικὰ 5.1.12, [Basilicorum Libri LX (eds. H. scheltema 
- n. Van der wal’ s, gravenhage 1955 καί ἑξ.)]. πρβλ. καί Βασιλικά 6.3.28 καί 28.7.7.
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οὐσιαστικὲς τροποποιήσεις καὶ περιορισμοὺς στὸ δίκαιο τοῦ ἀσύλου20. σύμ-
φωνα μὲ τὴ διάταξη αὐτὴ τὸ εὐεργέτημα τοῦ ἀσύλου προβλέπονταν μόνον 
γιὰ τοὺς ἀδίκως κατηγορουμένους καὶ τοὺς μὴ ἐνεργήσαντες μὲ δόλια προ-
αίρεση, καὶ ὄχι γιὰ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τέλεσαν ἀπὸ πρόθεση καὶ μὲ δόλο τὶς 
ἐγκληματικές τους πράξεις21.

νέες νομοθετικὲς ρυθμίσεις περὶ τῆς λειτουργίας τοῦ ἀσύλου εἰσάγονται 
κατὰ τὴν περίοδο τῆς βασιλείας τῶν Ἰσαύρων22 (717-802). Μὲ διατάξεις τῆς 
Ἐκλογῆς, 17.1, τροποποιεῖται τὸ ἰσχῦον ἰουστινιάνειο δίκαιο περὶ τοῦ ἀσύ-
λου καὶ εἰσάγονται ρυθμίσεις ποὺ προσδιορίζουν τὴν ἔκταση τῶν ἁρμοδιο-
τήτων τῆς  Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας καὶ καθορίζουν τὶς ἐπιβαλλόμενες 
ποινὲς23. σύμφωνα μὲ τὶς ρυθμίσεις αὐτὲς ὑποχρεώνονται οἱ ἐκκλησιαστικὲς 
ἀρχὲς νὰ παραδίδουν τὸν προσφεύγοντα στὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς πολιτείας, 
ἐφόσον αὐτὰ δώσουν ἐγγυήσεις γιὰ τὴν τήρηση καὶ τὴν αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ 
τοῦ νόμου.  Ἐπιπλέον ὁρίζεται ρητῶς ἡ ἐπιβαλλόμενη ποινὴ στὸν παραβάτη 
τῆς σχετικῆς μὲ τὸ ἄσυλο νομοθεσίας. Ὁρίζεται δηλαδὴ ὅτι ὁ ἀποσπῶν μὲ βία 
τὸν προσφεύγοντα στὸ ναό, τιμωρεῖται ὄχι πιὰ μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου, 
ἀλλὰ μὲ δώδεκα ραβδισμοὺς24. Ἀντικαθίσταται δηλαδὴ ἡ θανατικὴ ποινὴ μὲ 

20. Μενελαου τουρτογλου, τὸ δίκαιο τῆς ἀσυλίας στὰ βυζαντινὰ νομικὰ κείμενα, Πρα-
κτικὰ Ι΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη-Ἱστορία, Λατρεία 
καὶ τέχνη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας,  Ἱ. Μονὴ Βλατάδων, 10-12 Ὀκτωβρίου 
1996, θεσσαλονίκη 2007, σ. 26.

21. γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ δόλου βλ. γ. πουλη, Ὁ δόλος καὶ ἡ πλάνη γιὰ τὸν ἄδικο χαρακτήρα 
τῆς πράξης στὸ ἐκκλησιαστικὸ ποινικὸ δίκαιο, θεσσαλονίκη 1984, σ. 63 κ. ἑξ.

22. F. martroye, L’ asile et la legislation impériale du iVe au Vie siécle, Mémoires de la societe 
nationale des antiquares de France, 75 (1918), σ. 190 κ. ἑξ. ε. Herman, Zum Asylrecht im 
byzantinischen Reich, orientalia Christiana Periodica, 1 (1935), σ. 220 κ. ἑξ. eg. reaLe, 
Le droit d’ asile, Recueil des Cours, 63 (1938), σ. 523 κ. ἑξ. J. derLien, Asyl. Die religiöse 
und rechtliche Begrϋndung der Flucht zu sacralen Orten in der griechischrömischen Antike, 
marburg 2003, σ. 72 κ. ἑξ. 

23. ηλια αναγνωστακη - αννασ λαΜπροπουλου, Μία περίπτωση ἐφαρμογῆς τοῦ βυζα-
ντινοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀσύλου στὴν πελοπόννησο. Ἡ προσφυγὴ τῶν σλάβων στὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέα πατρῶν, [ Ἐθνικὸ  Ἵδρυμα  Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν], 
Σύμμεικτα 14 (2001), σ. 32.

24. σπ. ν. τρωιανου, Ὁ «ποινάλιος» τοῦ  Ἐκλογαδίου. συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐξε-
λίξεως τοῦ ποινικοῦ δικαίου ἀπὸ τοῦ Corpus Juris Civilis μέχρι τῶν Βασιλικῶν, Frakfurt 
am main 1980, σ. 3. L. Burgmann, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos V, 
Frankfurt am main 1983 [Forschungen zur byzantinischen rechtsgeschichte, Band 10], 
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μία ἁπλούστερη σωματικὴ ποινή. κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ κρατικὴ ἐξουσία 
ἐπιδίωξε τὴν ἀφαίρεση τοῦ δικαιώματος τῆς  Ἐκκλησίας νὰ παρεμβαίνει ἔμμε-
σα σὲ ζητήματα ἀπονομῆς ποινικῆς δικαιοσύνης καὶ περιορίσθηκε αἰσθητὰ 
ἡ ἀτιμωρησία τῶν παραβατῶν τῶν νόμων. Ἡ ἀπαίτηση τῆς  Ἐκκλησίας νὰ 
μὴν παραβιάζεται τὸ δικαίωμα τοῦ δράστη νὰ προσφύγει σὲ κάποιον ἱερὸ ναὸ 
καὶ νὰ ζητήσει ἄσυλο θεωρήθηκε ὡς παρέμβαση στὴν ἀπονομὴ τῆς ποινικῆς 
δικαιοσύνης μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι οἱ δράστες παρέμεναν οὐσιαστικὰ ἀτιμώρη-
τοι, ἀφοῦ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ συλληφθοῦν καὶ νὰ ἀποδοθοῦν στὰ θεσμοθε-
τημένα δικαστήρια τῆς αὐτοκρατορίας. κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο περιορίσθηκε 
αἰσθητὰ ἡ καταχρηστικὴ θεώρηση τῆς περὶ ἀσύλου νομοθεσίας καὶ κατέστη 
κατανοητὸ ὅτι ἡ ἀσύδοτη παραβατικότητα δὲν θὰ παραμένει πλέον ἀτιμώ-
ρητη25.

οἱ ρυθμίσεις τῆς Ἐκλογῆς ἐπαναλαμβάνονται στὴν ecloga privata aucta 
και στην ecloga ad prochiron mutata. στὸ κείμενο τοῦ  Ἐκλογαδίου κατα-
βάλεται προσπάθεια νὰ ἐξευρεθεῖ συμβιβαστικὴ λύση μεταξὺ τῶν ἀντιτιθε-
μένων συμφερόντων τῆς πολιτείας καὶ τῆς  Ἐκκλησίας. Ἡ μὲν πολιτεία στα-
θερὰ ἐπιδίωκε τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν δικαιοδοτικῶν της ὀργάνων, 
ἐνῶ ἡ  Ἐκκλησία ἐπιδίωκε τὴν παροχὴ ἐγγυήσεων σεβασμοῦ τοῦ θεσμοῦ τοῦ 
ἀσύλου. Φαίνεται πὼς ἡ  Ἐκκλησία κατάφερε τελικὰ νὰ διασφαλίσει τὸ δι-
καίωμα τοῦ ἀσύλου δεδομένου ὅτι ἐγκαταλείπεται ἡ ἐξαιρετικὴ ἤπια ποινικὴ 
μεταχείριση τῆς παραβίασης τοῦ ἀσύλου, καὶ ἀντὶ τῶν δώδεκα ραβδισμῶν 
ὁ παραβάτης τοῦ ἀσύλου θὰ τιμωρεῖται μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου: « Ὁ γὰρ 
τοῦτο μὴ φυλάττων, ἀλλὰ τὸν πρόσφυγα ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας βίᾳ ἀποσπῶν, 
ξίφει τιμωρείσθω»26.

σ. 226: «Μηδεὶς τὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προσφεύγοντα βίᾳ ἀφαιρείσθω, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τοῦ 
πρόσφυγος δηλοποιείτω τῷ ἱερεῖ καὶ παρ’ αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀσφαλῶν παραλαμβανέτω τὸν 
προσφεύγοντα τοῦ νομίμως ζητηθῆναι καὶ διοικηθῆναι τὸ κατ’ αὐτὸν κεφάλαιον. εἰ δέ 
τις δοκιμάσει χειρὶ ἀπὸ ἐκκλησίας πρόσφυγα ἐπάραι τὸν οἱονδήποτε, ὁ τοιοῦτος δώδεκα 
ἀλλακτὰ λαμβανέτω καὶ τότε κατὰ τὸ πρέπον τὸ τοῦ αὐτοῦ πρόσφυγος ζητείσθω κεφά-
λαιον».

25. Βλ. σχετικώς: r. J. maCrides, Killing, Asylum and the Law in Byzantium, speculum 63 
(1988), σσ. 509-538.

26. σπ. ν. τρωιανου,  Ὁ «Ποινάλιος» τοῦ Ἐκλογαδίου. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐξελίξε-
ως τοῦ ποινικοῦ δικαίου ἀπὸ τοῦ Corpus Juris Civillis μέχρι τῶν Βασιλικῶν, Frankfurt am 
main 1980, σσ. 3, 5.
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Ἡ ἐκ νέου θεσμοθέτηση διατάξεων περὶ τοῦ ἀσύλου καὶ κατὰ τοὺς μετα-
γενέστερους τῆς ἐποχῆς τῶν Μακεδόνων αὐτοκρατόρων χρόνους μαρτυρεῖ 
ὅτι τὸ ζήτημα τοῦ ἀσύλου, προφανῶς, δὲν εἶχε ἀντιμετωπισθεῖ ἐπαρκῶς μὲ τὶς 
προγενέστερες νομοθετικὲς παρεμβάσεις. Ὅπως ὅμως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὶς 
διατάξεις τῆς περιόδου αὐτῆς τὸ ζήτημα τοῦ ἀσύλου δὲν ἀντιμετωπίσθηκε καὶ 
πάλι ὁλοκληρωτικά. Ἡ ἀμφιταλάντευση τῆς νέας περὶ ἀσύλου νομοθεσίας 
μεταξὺ τῶν ἰουστινιανείων διατάξεων, ἀλλὰ καὶ τῶν διατάξεων μεταγενεστέ-
ρων αὐτοκρατόρων, μαρτυρεῖ ὅτι τὸ ζήτημα τοῦ ἀσύλου ἀποτελοῦσε σημεῖο 
τριβῆς μεταξὺ τῆς πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. κατὰ τὸν πρόχειρο νόμο: 
«Ὁ τὸν προσφεύγοντα εἰς τὴν ἁγιωτάτην ἐκκλησίαν ἰδίᾳ χρώμενος αὐθεντίᾳ 
ἀποσπάσας δερόμενος καὶ κουρευόμενος διηνεκῶς ἐξοριζέσθω»27. παρεμ-
φερεῖς ποινὲς δαρμοῦ, κουρᾶς καὶ διαρκοῦς ἐξορίας ἐναντίον αὐτοῦ ποὺ μὲ 
τὴ βία ἀποσπᾶ τὸν προσφεύγοντα σὲ χώρους ἀσύλου προβλέπει καὶ ἡ εἰσα-
γωγὴ28 ἢ  Ἐπαναγωγὴ τῶν νόμων. οἱ νομοθετικὲς αὐτὲς πρωτοβουλίες ἐπι-
δίωξαν τὴν ἀναβίωση τῶν ἰουστινιάνειων νομοθετικῶν ρυθμίσεων περὶ τοῦ 
θεσμοῦ τοῦ ἀσύλου, δεδομένου ὅτι καταργοῦν τὶς διατάξεις τῆς  Ἐκλογῆς, μὲ 
τὴν εἰσαγωγὴ αὐστηρότερων ποινῶν ἐναντίον τῶν παραβατῶν τοῦ ἀσύλου, 
καὶ εἰσάγουν ἠπιότερες ποινὲς ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ  Ἐκλογαδίου29. Ἐπίσης καὶ οἱ 
διατάξεις τῶν Βασιλικῶν ἐπιδίωξαν μερικῶς τὴν ἐπάνοδο στὸ ἰουστινιάνειο 
περὶ ἀσύλου δίκαιο. 

πραγματικὴ τομὴ στὸ περὶ ἀσύλου δίκαιο ἐπέφεραν δυὸ νεαρές τοῦ κων-
σταντίνου πορφυρογεννήτου (945-959)30. 

στὴν πρώτη νεαρά, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἑρμηνευτικὴ ἀπόπειρα τῶν περὶ 
ἀσύλου ἀντιτεθειμένων διατάξεων τῆς ἰουστινιανείου νομοθεσίας, διευκρινι-
στικὰ ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς.

27. ι. καὶ π. Ζεπου, Jus Graecoromanum, τ. 2, Ἀθῆναι 1931, (ἀνατύπ. aalen 1962), σ. 217.
28. ι. καὶ π. Ζεπου, Jus Graecoromanum, τ. 2, Ἀθῆναι 1931, (ἀνατύπ. aalen 1962), 40.9,  

σσ. 360-361.
29. σπ. ν. τρωιανου, Ὁ «Ποινάλιος» τοῦ  Ἐκλογαδίου. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐξελίξε-

ως τοῦ ποινικοῦ δικαίου ἀπὸ τοῦ Corpus Juris Civillis μέχρι τῶν Βασιλικῶν, Frankfurt am 
main 1980, σ. 5.

30. Βλ. σχετικῶς καὶ ΔηΜητριου νικολακακη,  Ἡ δικαιοδοσία τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικα-
στηρίων ἐπὶ ἐγκλημάτων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου κατὰ τὸ βυζαντινό, μεταβυζαντινὸ 
καὶ ἰσχῦον δίκαιο, (Διπλωματικὴ ἐργασία), θεσσαλονίκη 2004, σσ. 74-96.
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τὸ δικαίωμα παροχῆς ἀσύλου ἀνήκει σὲ ὅσους «κατὰ ἄγνοιαν» τελοῦσαν 
τὸ φόνο δεδομένου ὅτι αὐτοὶ δὲν ἐνέπιπταν στὸν περὶ «ἀνδροφόνων» κορνή-
λιο νόμο31. Ἐπίσης καὶ «ὁ ἀπὸ τρυφῆς ἀνελῶν, καὶ ὁ ἐσχηκῶς γνώμην τοῦ φο-
νεῦσαι ἐὰν φονεύση», ὅπως καὶ ὁ κάθε ἀκούσιος φονεύς32, δὲν εἶχε πρόβλημα 
ὡς πρὸς τὴν παροχὴ ἀσύλου λόγω τῆς ἀνυπαρξίας δόλου τοῦ δράστη τῆς 
ἀνθρωποκτονίας33. σὲ ὅτι ἀφορᾶ ὅμως στοὺς ἐκουσίους φονεῖς, ἡ 11η νεα-
ρά τοῦ κωνσταντίνου πορφυρογεννήτου, ὁρίζει ὅτι δικαιοῦνται τὸ ἄσυλο 
μόνον στὴν περίπτωση ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἐκούσιος φονεύς, ἐνῶ εἶναι 
ἄγνωστος στὶς διωκτικὲς ἀρχές, αὐθορμήτως προσέρχεται στὴν ἐκκλησία καὶ 
ἐξομολογεῖται τὴν ἐγκληματική του πράξη.

οἱ ἀνωτέρω διευκρινιστικὲς ρυθμίσεις τοῦ κωνσταντίνου πορφυρογεν-
νήτου, στὸ δίκαιο τοῦ ἀσύλου, διατυπώθηκαν ἐξ αἰτίας τῶν ἀντινομιῶν στὴν 
ἰουστινιάνεια νομοθεσία περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου. συγκεκριμένα, μὲ τὴ 
νεαρὰ 17, ὁ  Ἰουστινανὸς ἀπαγόρευε τὴν παροχὴ ἀσύλου στοὺς φονεῖς. Ὁ ἴδι-
ος αὐτοκράτορας κατασκευάσας «τὸν πανθαύμαστον τῆς τοῦ θεοῦ μεγάλης 
ἐκκλησίας ναόν, δέδωκε προνόμιον αὐτῶ δὴ τῷ ἱερῷ τεμένει τόπον ἀσυλίας 
ἔχειν». κατ’ αὐτὸν ὅμως τὸν τρόπο ὁ ἴδιος ὁ  Ἰουστινιανὸς παραβίαζε τὴ δική 
του νομοθεσία ποὺ ὅριζε ὅτι «ἡ ἐκ τῶν ἱερῶν ἀσφάλεια οὐ τοῖς ἀδικοῦσιν, 
ἀλλὰ τοῖς ἀδικουμένοις δίδοται παρὰ τοῦ νόμου»34. πρὸς ἐπίλυση αὐτῆς τῆς 
ἀντινομίας, σχετικὴ εἶναι καὶ ἡ γνωμάτευση τοῦ ἐπισκόπου καισαρείας Ἀρέθα 
(850-932), ὁ ὁποῖος θεώρησε ὅτι ἡ ἀντινομία τῆς  Ἰουστινιάνειας νομοθεσίας 
ποὺ ἀπαγόρευε τὴν παροχὴ ἀσύλου στοὺς φονεῖς ὑφίστατο ὄχι πρὸς τὸ νόμο 
μὲ τὸν ὁποῖο ὁ  Ἰουστινιανὸς χορήγησε τὸ προνόμιο τῆς ἀσυλίας στὸ ναὸ τῆς 
τοῦ θεοῦ σοφίας, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔθος, τὸ ὁποῖο καὶ φρονοῦσε 
ὅτι ἦταν ἐπικρατέστερο τῆς  Ἰουστινιανείου ἀπαγορεύσεως προκειμένου περὶ 

31. πρβλ. Βασιλικὰ 60.39.5 καί 17 [Basilicorum Libri LX (eds. H. scheltema-n. Van der wal’ 
s, gravenhage 1955 καί ἑξ.)].

32. γιὰ τοὺς ἐξ ἀμελείας φόνους στὸ βυζαντινὸ δίκαιο βλ. γ. πουλη,  Ὁ ἀκούσιος φόνος κατὰ 
τὸ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο, θεσσαλονίκη 1993, σσ. 113-120.

33. περὶ τοῦ δόλου βλ. γ. πουλη,  Ὁ δόλος καὶ ἡ πλάνη γιὰ τὸν ἄδικο χαρακτήρα τῆς πράξης 
στὸ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο, θεσσαλονίκη 1984, σ. 63 καί ἑξ.

34. νεαρὰ 17.7 τοῦ  Ἰουστινιανοῦ, στά Βασιλικά, 6.3.28 [Basilicorum Libri LX (eds. H. schel-
tema-n. Van der wal’ s, gravenhage 1955 καί ἑξ.)].
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ἀγνώστων ἐκουσίων φονέων ποὺ προέβησαν αὐθορμήτως στὴν ὁμολογία τοῦ 
ἁμαρτήματός τους35.

Μὲ τὴ δεύτερη νεαρά του ὁ κωνσταντῖνος πορφυρογέννητος ἀνατρέπει 
πλήρως τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 17 νεαρά τοῦ  Ἰουστιανοῦ ἐφόσον τὸ δικαίωμα προ-
σφυγῆς σὲ χώρους ἀσύλου παρέχεται σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως καὶ χωρὶς κανέ-
να περιορισμό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἐὰν πρόκειται γιὰ ἐκουσίους ἢ ἀκουσίως 
φονεῖς ἢ ἐγκληματίες γενικῶς. ταυτοχρόνως μειώνονται καὶ οἱ ἀπειλούμενες 
κατ’ αὐτῶν σωματικὲς κυρώσεις. Ἡ δὲ ἀπειλούμενη κατὰ τῶν φονέων θανα-
τικὴ καταδίκη μετατρέπεται σὲ ἰσόβια ἐξορία, «ἀειφυγία». σὲ ὅτι ἀφορᾶ στοὺς 
ἐκουσίως φονεύσαντες ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ διάκριση τῆς νεαρᾶς σύμ-
φωνα μὲ τὴν ὁποία αὐτοὶ διακρίνονται σὲ ἐκουσίους φονεῖς ποὺ διέπραξαν τὸ 
ἔγκλημα «προπετείᾳ καὶ συναρπαγῇ, ἀλογίστου θυμοῦ», ἐν βρασμῷ ψυχῆς 
δηλαδή, καὶ σὲ φονεῖς ποὺ ἐνήργησαν μὲ «μελέτῃ καὶ προπαρασκευῇ καὶ προ-
βουλίοις». οἱ ἐκ προμελέτης φονεῖς ἐξαναγκάζονταν σὲ μοναχικὴ κουρὰ μὲ 
τὴν ὑποχρέωσή νὰ παραμένουν διὰ βίου στὴ μονὴ τῆς μετανοίας τους.

Διαπιστώνεται, γενικά, ὅτι ἡ  Ἐκκλησία ἑρμήνευσε κατὰ τέτοιο τρόπο τὸ 
δικαίωμα τοῦ ἀσύλου, ὥστε νὰ ἀποκλείεται κάθε δυνατότητα ἀνάμιξης τῶν 
πολιτειακῶν ὀργάνων σὲ ὅσους ζητοῦσαν ἄσυλο. τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλε-
σε τὴν ἀντίδραση τῆς πολιτείας καὶ ὁρισμένων αὐτοκρατόρων, ὅπως π.χ. τοῦ 
Μανουὴλ κομνηνοῦ, ποὺ προέβαλαν τὴν ἀξίωση τῆς τιμωρίας τῶν ἐγκλη-
ματιῶν, ποὺ εἶχαν ζητήσει ἄσυλο, μὲ ἀποφάσεις πολιτειακῶν δικαιοδοτικῶν 
ὀργάνων. συγκεκριμένως ὁ Μανουὴλ κομνηνός, τὸ ἔτος 1166, μὲ τὴ θέσπιση 
σχετικῆς νεαρᾶς του36 ἐπιφέρει τροποποιήσεις στὶς ρυθμίζουσες τὸ δίκαιο τοῦ 
ἀσύλου νεαρές τοῦ κωνσταντίνου πορφυρογεννήτου.  Ἐνῶ ἐπὶ κωνσταντί-
νου πορφυρογεννήτου ὁρίζονταν ὅτι οἱ ἐκ προμελέτης καὶ ἐκούσιοι φονεῖς 
πρέπει νὰ κείρονται ὑποχρεωτικὰ μοναχοί, ὁ Μανουὴλ κομνηνὸς ὅρισε ὅτι 
πρέπει νὰ παραμένουν διὰ βίου ἔγκλειστοι σὲ «φυλακή», ἐκτὸς ἐὰν οἱ ἴδιοι 

35. κ. τριανταΦυλλοπουλου, Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι ἐν τῷ Βυζαντινῷ ποινικῷ Δικαίῳ, 
Ἀρχεῖον  Ἰδιωτικοῦ Δικαίου 6 (1953), σσ. 175-176. του ιΔιου, Ἀνέκδοτος περὶ ἀσυλίας 
ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρέθα πρὸς λέοντα τὸν σοφόν,  Ἀρχεῖον  Ἰδιωτικοῦ Δικαίου 6 (1953), 
σ. 17. του ιΔιου,  Ἀνέκδοτον ἔγγραφον περὶ ἀσυλίας καὶ νομοθετικὴ τεχνικὴ τοῦ λέ-
οντος τοῦ σοφοῦ, Πρακτικά της Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 29 (1954), ἐν Ἀθήναις 1955,  
σ. 116.

36. ι. καὶ π. Ζεπου, Jus Graecoromanum, τ. 1., Ἀθῆναι 1931, (ἀνατύπ. aalen 1962), σ. 405.
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αὐτοβούλως προτιμοῦσαν τὴν κουρά, ὁπότε μποροῦσαν κατόπιν ἐνδελεχοῦς 
ἐξέτασής τους ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα νὰ καροῦν μονα-
χοί37, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅμως νὰ παραμείνουν διὰ βίου σὲ μονὴ κείμενη 
σὲ ἐπαρχία διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἐκείνη ποὺ τελέσθηκε τὸ ἔγκλημα38. 
αὐτὲς οἱ προσπάθειες φαίνεται ὅτι ἔμειναν χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, 
ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ νομολογία τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων39. στὴν 
πράξη ἐφαρμόζονταν οἱ διατάξεις τῆς νεαρᾶς τοῦ κωνσταντίνου πορφυρο-
γεννήτου, ὅπως τουλάχιστον μαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις ποὺ 
ἐμπεριέχονται στὴν πείρα τοῦ εὐσταθίου τοῦ ρωμαίου40.

οἱ νομοθετικὲς ρυθμίσεις τῆς νεαρᾶς τοῦ κωνσταντίνου πορφυρογεννή-
του δὲν στάθηκαν ἱκανὲς νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἐγκληματικότητα. Ἀντιθέ-
τως, καὶ ὅπως εὔστοχα ἐπισήμανε ὁ Μενέλαος τουρτόγλου, «ἐπέφεραν ἔξαρ-
ση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ κατάφεραν βαρὺ πλῆγμα κατὰ τῆς δικαιοσύνης, 
ἀφοῦ εἶχαν ὡς ἐπακόλουθο ὄχι μόνο τὴν ἀτιμωρησία τῶν φονέων, ἀλλὰ καὶ 
τὴν ἐνίσχυση τῆς διαφθορᾶς. καὶ τοῦτο, διότι οἱ χρηματιζόμενοι ἄρχοντες ὄχι 
μόνο διευκόλυναν τὴν προσφυγὴ τῶν φονέων στοὺς ἱεροὺς χώρους ἀσύλου 
γιὰ νὰ μετατρέπεται, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἡ ἐσχάτη τῶν ποινῶν σὲ «ἀειφυγία», 
ἀλλὰ οὐσιαστικὰ εἶχαν καταργήσει καὶ αὐτὴ ἀκόμη τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἰσοβίου 
ἐξορίας, ἀφοῦ οἱ φονεῖς «ἀδεῶς», κατὰ τὴν ἔκφραση τῆς νεαρᾶς τοῦ Μα-
νουὴλ κομνηνοῦ, ἐπανήρχοντο στοὺς τόπους ὅπου εἶχαν ἐγκληματίσει καὶ 
ἀπολάμβαναν ἔτσι τῆς πλήρους ἀτιμωρησίας»41.

37. ΔηΜητριου νικολακακη,  Ἡ δικαιοδοσία τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων ἐπὶ ἐγκλη-
μάτων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου κατὰ τὸ βυζαντινό, μεταβυζαντινὸ καὶ ἰσχῦον δίκαιο, 
(Διπλωματικὴ ἐργασία), θεσσαλονίκη 2004, σσ. 116-119.

38. Prochiron Auctum, XXXiX, 222, ι. καὶ π. Ζεπου, Jus Graecoromanum, τ. 7, Ἀθῆναι 
1931, (ἀνατύπ. aalen 1962), σσ. 303-304. Synopsis Minor, Φ, 29, ι. καὶ π. Ζεπου, Jus 
Graecoromanum, τ. 6, Ἀθῆναι 1931, (ἀνατύπ. aalen 1962), σσ. 540-541.

39. σπυρου ν. τρωιανου, Οἱ ποινὲς στὸ βυζαντινὸ δίκαιο,  Ἔγκλημα καὶ τιμωρία στὸ Βυζά-
ντιο, Ἀθήνα 1997, σσ. 64-65.

40. «πείρα ἤγουν διδασκαλία ἐκ τῶν πράξεων τοῦ μεγάλου κυροῦ εὐσταθίου τοῦ ρωμαί-
ου»,. LXVi, 24, 25, 27, ι. καὶ π. Ζεπου, Jus Graecoromanum, τ. 4, Ἀθῆναι 1931, (ἀνατύπ. 
aalen 1962), σσ. 249-250.

41. Μενελαου τουρτογλου, τὸ δίκαιο τῆς ἀσυλίας στὰ βυζαντινὰ νομικὰ κείμενα, Πρα-
κτικὰ Ι΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη- Ἱστορία, Λατρεία 
καὶ Τέχνη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Ἱ. Μονὴ Βλατάδων, 10-12 Ὀκτωβρίου 
1996, θεσσαλονίκη 2007, σ. 32.



οι περι του Δικαιου του ασυλου αποΨεισ του νικολαου καΒασιλα 481

τὴν ἐποχὴ τοῦ νικολάου καβάσιλα φαίνεται πὼς στὴν πράξη ἐφαρμόζο-
νταν οἱ περὶ ἀσύλου νομοθετικὲς ρυθμίσεις τοῦ κωνσταντίνου πορφυρο-
γεννήτου. συνεπῶς ἡ καταστολὴ τῆς ἀτιμωρησίας τὴν ὁποῖα ἐπετύγχαναν οἱ 
προσφεύγοντες στοὺς ναοὺς φονεῖς δὲν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση. 

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ἀποτέλεσε τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ πονημα-
τίου τοῦ νικολάου καβάσιλα μὲ τίτλο «Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐλέου 
βωμοῦ».

Ὅπως ἔχει ἤδη λεχθεῖ ὁ λόγος αὐτὸς ἀπευθύνεται ὑποθετικὰ πρὸς τοὺς 
ἀρχαίους  Ἀθηναίους καὶ ὑποδεικνύεται σ’ αὐτοὺς ἡ κατάργηση τοῦ νόμου 
τοῦ ἀσύλου. Ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ περιεχομένου του προκύπτει ὅτι ὁ καβά-
σιλας γνώριζε λεπτομερῶς τὴ διέπουσα τὸ δίκαιο τοῦ ἀσύλου τῆς βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας νομοθεσία. χωρὶς νὰ μνημονεύει διεξοδικὰ τὶς ἐπιμέρους δι-
ατάξεις τοῦ δικαίου αὐτοῦ ἀπομονώνει μερικὲς φράσεις κλειδιὰ τῆς προγενέ-
στερης νομοθεσίας καὶ ἐντέχνως προσπαθεῖ νὰ ὑποδείξει τήν ὀρθότητά τους.

κατὰ τὸ νικόλαο καβάσιλα, οἱ ἀδικοπραγοῦντες παραμέναν μετὰ τὴν τέ-
λεση τῶν ἐγκληματικῶν τους πράξεων ἀτιμώρητοι, ἀποθρασσύνονταν, ἐθί-
ζονταν στὴν ἀδικία καὶ μετατρέπονταν σὲ νομοθέτες τοῦ δήμου ποὺ εἰσήγα-
γαν «δεινὴν νόσον τῇ πόλει».  Ἄξιοι ὅμως ἐλέου, δηλαδὴ ἐπιεικείας, δὲν εἶναι 
οἱ ἀδικοῦντες, ἀλλὰ οἱ ἀδικούμενοι. αὐτοὶ ἑπομένως δικαιοῦνται ἀρωγῆς. 
στὸ σημεῖο αὐτὸ μαρτυρεῖται ἡ συγκεκαλυμμένη πρόθεση τοῦ καβάσιλα νὰ 
ὑποδείξει τὴν ὀρθότητα τῶν ἰουστινιάνειων ρυθμίσεων περὶ τοῦ δικαίου τοῦ 
ἀσύλου, ποὺ ὅριζαν ὅτι τὸ δικαίωμα χρήσεως τοῦ ἀσύλου δὲ δόθηκε στοὺς 
ἐγκληματίες ἀδιακρίτως, ἀλλὰ θεσμοθετήθηκε μόνον γι’ αὐτοὺς ποὺ κατη-
γορήθηκαν ἀδίκως.  Ἐμμέσως ὁ καβάσιλας βάλλει κατὰ τῶν διατάξεων τοῦ 
κωνσταντίνου πορφυρογεννήτου ποὺ παραχώρησε τὸ δικαίωμα τῆς χρήσε-
ως τοῦ ἀσύλου σὲ ὅλους τούς ἀδικοπραγοῦντες.  Ἐπίσης ἡ μνημόνευση ἐκ 
μέρους τοῦ καβάσιλα ὁρισμένων ποινικῶν ἀδικημάτων ὅπως ἡ μοιχεία, ἡ 
συκοφαντία μετὰ θάνατον, ἡ τοκογλυφία, ἡ προδοσία καὶ ἡ κακοδικία πα-
ραπέμπουν στὴν ἰουστινιάνεια νομοθεσία καὶ τὴ νομοθεσία τῶν Μακεδόνων 
αὐτοκρατόρων περὶ τοῦ ἀσύλου ποὺ κατέβαλαν προσπάθεια περιορισμοῦ τοῦ 
δικαιώματος τοῦ ἀσύλου ἀπὸ τοὺς διαπράξαντες τὰ ἀδικήματα αὐτά.

τὸ περίεργο πάντως εἶναι ὅτι ὁ νικόλαος καβάσιλας στὸ λόγο του αὐτὸν 
ἀποφεύγει νὰ μνημονεύσει, ἔστω καὶ μὲ τὴ μορφὴ ὑπαινιγμοῦ, τὶς θέσεις τῆς 
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Ἐκκλησίας γιὰ τὸ ἄσυλο. Δεδομένου ὅτι ὡς ἄτομο ἦταν ἄριστος γνώστης τῶν 
θεολογικῶν ζητημάτων, γεγονὸς ποὺ πιστοποιεῖται ἀπὸ τὸ πλούσιο θεολο-
γικό του ἔργο, προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι ἐντέχνως δὲν μνημονεύει 
τὶς ἀπόψεις τῆς  Ἐκκλησίας περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου.  Ἐξ ἄλλου καθ’ ὅλη 
τὴ βυζαντινὴ περίοδο τὸ ζήτημα τοῦ ἀσύλου προκαλοῦσε συχνὰ τριβὲς με-
ταξὺ πολιτείας καὶ  Ἐκκλησίας. Ἡ μὲν πολιτεία ἐπιδίωκε τὴν περιστολὴ τοῦ 
ἀσύλου διότι διαπίστωνε ὅτι ἀποτελοῦσε ἀφετηρία ἀτιμωρησίας ἐφόσον οἱ 
προσφεύγοντες, στοὺς ἱεροὺς ναοὺς ἢ σὲ ἄλλους χώρους ἀσύλου, ἐγκληματί-
ες διέφευγαν τὴ σύλληψη καὶ τὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τὴν κείμενη νομοθεσία 
ποινές, ἡ δὲ  Ἐκκλησία στοχεύοντας στὴν κατὰ πνεῦμα θεραπεία τοῦ δράστη, 
στὴν ψυχική του μεταστροφὴ καὶ ἐν τέλει στὴ συγχώρηση τοῦ δράστη, ἐὰν 
βέβαια διαπίστωνε τὴ μεταμέλειά του, ἐπέμενε στὴ διατήρηση τοῦ ἀσύλου καὶ 
θεωροῦσε ὅτι ἡ ἐπιβολὴ τῶν κανονικῶν ἐπιτιμίων εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὶς 
ποινὲς τοῦ πολιτειακοῦ δικαίου καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴ θανατικὴ ποινὴ ποὺ στε-
ροῦσε διὰ παντὸς τὸ δράστη ἀπὸ τὴ δυνατότητα πραγματικῆς μεταμέλειας 
καὶ εἰλικρινοῦς μετάνοιας.  Ἐκτὸς αὐτοῦ ὅμως ἡ  Ἐκκλησία ἐνδιαφέρονταν καὶ 
γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς ἱερότητας τῶν λατρευτικῶν της χώρων καὶ θεωροῦσε 
πὼς θὰ ἐπέρχονταν διασάλευση τῆς ἱερότητας αὐτῆς ἀν τὰ διωκτικὰ ὄργανα 
τῆς πολιτείας εἰσέρχονταν ἐντὸς τῶν ἱερῶν χώρων καὶ προέβαιναν σὲ συλλή-
ψεις τῶν ἐγκληματιῶν.

προφανῶς ὁ καβάσιλας δὲν ἦταν σύμφωνος μὲ τὴν ἄποψη ἀρκετῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ποὺ τάσσονταν ὑπὲρ τῆς παροχῆς ἀσύλου σὲ ὅλους 
τούς ἐγκληματίες ἀδιακρίτως. στὴ συνείδηση τοῦ καβάσιλα ὑπερίσχυε τὸ 
δίκαιο τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ βλάβη ἀπὸ τοὺς καταχραστὲς τοῦ 
δικαιώματος τοῦ ἀσύλου. Ἡ καταχρηστικὴ παραχώρηση τοῦ δικαιώματος τοῦ 
ἀσύλου σὲ ὅλους τούς ἐγκληματίες παρομοιάζεται ἀπὸ τὸν καβάσιλα σὰν ὁ 
δούρρειος ἵππος μιᾶς κοινωνίας. θεωρεῖ ὅτι ἡ ὕπαρξη τῆς νομοθεσίας αὐτῆς 
ἀποτελεῖ ὕβρη καὶ διερωτᾶται πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ θέλουν νὰ προασπίσουν 
τὰ τείχη τῆς πόλεώς τους οἱ κάτοικοι μιᾶς εὐνομούμενης πολιτείας γιὰ νὰ 
μὴν ὑποστοῦν τὶς συνέπειες τῆς ἐχθρικῆς ἐπιδρομῆς τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέχονται 
νόμους ποὺ ὄχι μόνον στρεβλώνουν τὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ με-
τετρέπουν τὶς ἐγκληματικὲς φυσιογνωμίες σὲ ἐχθρούς τῆς πόλης καὶ μάλιστα 
προστατευόμενους ἀπὸ τὸ εἰδικὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς ἀσυλίας.
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Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ ἐξεταζομένου λόγου τοῦ νικο-
λάου καβάσιλα εἶναι ὅτι καὶ στὸ κείμενο αὐτό, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα δικαιϊκοῦ 
περιεχομένου κείμενά του42, ἀπουσιάζουν οἱ συγκεκριμένες ἀναφορὲς σὲ 
πρόσωπα. πρόσωπα δὲν ὑπάρχουν στὰ ἔργα αὐτὰ τοῦ καβάσιλα, ὑπάρχουν 
ὅμως χαρακτῆρες ἢ περιγραφὴ καταστάσεων.  Ἡ τεχνητὴ αὐτὴ ἀπουσία δι-
καιολογεῖται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καβάσιλας δὲν ψέγει συγκεκριμένα ἄτομα 
ἀλλὰ τὶς πράξεις τους. πρόθεση τοῦ καβάσιλα εἶναι νὰ ψέξει τὰ κακῶς κεί-
μενα, ἀσχέτως πολιτικοκοινωνικῶν προκαταλήψεων. πρότυπά του ὑπῆρξαν 
οἱ προκλασσικοὶ νομοθέτες λυκοῦργος καὶ σόλων, ἰδιαίτερα ὁ δεύτερος τὸν 
ὁποῖο μνημονεύει στὸ λόγο του περὶ τοῦ ἀσύλου, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δανείζε-
ται ἐν πολλοῖς τὴ διδασκαλία περὶ ἐφαρμογῆς τοῦ φυσικοῦ ἢ θείου νόμου ὡς 
μορφῆς δικαίου αὐξημένης οὐσιαστικῆς ἰσχύος. 

κατὰ τὸν καβάσιλα, τὸ σύνολο τῶν ἑλληνικῶν προγονικῶν δικονομικῶν 
θεσμῶν ἀποσκοποῦσε στὴν ἐξασφάλιση τῶν προϋποθέσεων ἐκείνων κατὰ τὶς 
ὁποῖες κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ ἀδικοῦνταν στὴν εὐνομούμενη πολιτεία. Ὁ 
σεβασμὸς τῶν προγόνων ἐπιτάσσει τὴν κατάργηση τοῦ ἐθίμου τῆς παροχῆς 
ἀσύλου, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατὸν σὲ κανένα ἀδικοῦντα νὰ καθίσταται λόγω 
τῆς ἀσυλίας ἀτιμώρητος.

παραλλήλως γίνεται ἐμμέσως, πλὴν σαφῶς, ἀναφορὰ στὸ ἀξίωμα τοῦ 
λυκόφρονος43, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ πολιτικοκοινωνικὴ ἀντίθεση μεταξὺ 
νόμου τῆς πόλεως καὶ νόμου τῆς φύσεως μποροῦσε νὰ ἐξομαλυνθεῖ μὲ ἀμοι-

42. τὰ ἔργα αὐτὰ τοῦ νικολάου καβάσιλα εἶναι: 1. «λόγος περὶ τῶν παρανόμως τοῖς ἄρχου-
σιν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς τολμωμένων», Codex Pαrisinus 1213, φ. 245r-269r.  Ἔκδοση ἀπὸ 
τὸν i. ŠeVČenko, nicolas Cabasilas “anti-Zealot”, Dumbarton Oaks Papers 11 (1957),  
σσ. 81-171. 2. «τῇ εὐσεβεστάτῃ αὐγούστῃ περὶ τόκου», Codex Parisinus 1213, φ. 
277v-280v. Ἔκδοση ἀπὸ τὸν r. guiLLard, La traite inédite “Sur l’ usure” de Nicolas 
Cabasilas, Εἰς μνήμην Σ. Λάμπρου, Ἀθῆναι 1935, σσ. 269-277, ἐπανέκδοση ἀπὸ τὸν Δ. 
Ζακυνθηνό, στὰ Βυζαντινὰ κείμενα βασικῆς βιβλιοθήκης «Ἀετός», Ἀθῆναι 1957, σσ. 303-
307. 3. «λόγος κατά τοκιζόντων», Codex Parisinus 1213, ἔκδοση ἀπὸ τὸν J. P. migne, 
PG 150, 728-749. γιὰ τὰ περὶ τόκου ἔργα βλ. σχετικῶς ιωαννου αναστασιου, νικολάου 
καβάσιλα δύο ἔργα γιὰ τὸν τόκο, Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην 
τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ Χαμαετοῦ, θεσσαλονίκη 1984, ( Ἔκδοση Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως θεσσαλονίκης), σσ. 87-102.

43. «Μητ’ ἀδικεῖν μήτ’ ἀδικεῖσθαι», Ἀριστοτέλους, πολιτεία, 1280 b, 10. Βλ. σχετικῶς νικο-
λαου πανταΖοπουλου, Ρωμαϊκὸν Δίκαιον ἐν διαλεκτικῇ συναρτήσει πρὸς τὸ Ἑλληνικόν, 
τεῦχος ά , θεσσαλονίκη 1974, σ. 36.
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βαῖες ὑποχωρήσεις καὶ παραιτήσεις ἀπὸ τὴν ἄσκηση αὐθαιρεσίας, ἡ ὁποία 
ἦταν κατὰ τὴ σοφιστικὴ διδασκαλία χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ θετοῦ δι-
καίου44. καὶ σὲ ἄλλα ἔργα τοῦ νικολάου καβάσιλα ἀλλὰ καὶ στὸ λόγο του 
«Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐλέου βωμοῦ» ἀναδεικνύεται ἡ εὐαισθησία τοῦ 
καβάσιλα ἔναντι τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας τῆς ἐποχῆς του. Ἀντιδρώντας ὁ ἴδιος 
καταφέρεται εὐθαρσῶς ἐναντίον τοῦ κατεστημένου καὶ καταφεύγει στὸ φυ-
σικὸ δίκαιο, ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ὁποίου προσδοκᾶ τὴν ἐπανόρθωση τῆς 
ἀδικίας καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης. τὸ φυσικὸ δίκαιο κατὰ τὴν 
τότε ἀντίληψη ταυτίζονταν μὲ τὸ θεῖο δίκαιο, δεδομένου ὅτι ἡ ἀπὸ τὸ φυ-
σικὸ δίκαιο ἐκπορευομένη naturalis ratio θεωροῦνταν ὅτι ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴ 
θεία πρόνοια. Ἡ ἐπικρατοῦσα ἀνασφάλεια, τὴν ἐποχὴ τοῦ καβάσιλα, συνε-
τέλεσε ὥστε ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη νὰ στρέφεται μὲ ἐπιμονὴ πρὸς τὸ ἐκ θεοῦ 
προερχόμενο φυσικὸ δίκαιο45. Δεδομένου ὅτι ἡ περὶ φυσικοῦ δικαίου θεωρία 
συνάπτεται πρὸς τὴν διέπουσα τὴν  Ἰουστινιάνεια κωδικοποίηση ἀντίληψη, 
καθίσταται εὔκολη ἡ κατανόηση τῆς προτίμησης τοῦ καβάσιλα τῶν ἰουστι-
νιάνειων ρυθμίσεων περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου.  Ἐξ ἄλλου ὁ καβάσιλας 
διδάσκει ὅτι στὴν ἀνθρώπινη φύση στὴν ὁποία προσιδιάζει τὸ φυσικὸ δίκαιο 
συμμετέχει ὁ θεός. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πέτυχε νὰ συνδυάσει τὴν ἡσυχαστικὴ 
διδασκαλία, ἡ ὁποία ἀπέβλεπε στὴ μέθεξη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ θεὸ χάριν 
τῆς ψυχῆς του, μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ τάση, ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἀποκατάσταση 
τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ φυσικοῦ δικαίου, διὰ τοῦ 
ὁποίου ὁ θεὸς κοινωνεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο.

44. νικολαου πανταΖοπουλου,  Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τάς πηγάς τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου, 
πανεπιστημιακὲς παραδόσεις, Ἀριστοτέλειο πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, θεσσαλονί-
κη 1953, σ. 153 κ. ἑξ.

45. γιά τὸ φυσικό δίκαιο βλ. νικολιτσα Δ. γεωργοπουλου-νικολακακου, Τὸ Φυσικὸν Δί-
καιον. Ἱστορικοκριτικὴ θεώρησις τοῦ προβλήματος, Ἀθῆναι 1976.
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[Νικολάου Καβάσιλα]

ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΛΕΟΥ ΒΩΜΟΥ46

Codex Parisinus Graecus 1213

Ἥκω νῦν, ὦ Ἀθηναῖοι, συμβουλεύσων ὑπὲρ τῶν νόμων (f. 280v) καὶ τῶν δι-
καίων ὑμῖν καὶ τῆς σωτηρίας τῆς πόλεως νόμον ἐκ τῆς πολιτείας, τόν ἁπά-
ντων ἀσυμφορώτατον, περιελεῖν. εἰ μὲν οὖν οὐδένα τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου 
ποιεῖσθε λόγον, οὔτε λόγος ἐν ὑμῖν τῶν εἰκότων τεύξεται, οὔτε ρήτορες τὰ 
δοκοῦντα λυσιτελῆ τῇ πόλει συμβουλεύσουσιν ὑμᾶς˙ εἰ δὲ πολλοῦ δέομεν 
εἶναι τοιοῦτοι καὶ παράδειγμα τῆς τῶν νόμων καὶ τῶν δικαίων φυλακῆς ἅπασι 
τοῖς  Ἕλλησιν ἡ τῶν Ἀθηναίων ἕστηκε πόλις. καθέλετε, Ἀθηναῖοι, τὸν ἐλέου 
βωμόν˙ οὐ γὰρ συμβαίνει ταῖς ὑμῶν περὶ τῶν δικαίων ψήφοις, πάντα μᾶλλον 
σῴζων ἢ τὴν ἐπωνυμίαν. οὐ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων, οὐδ’ ὑπὲρ τῶν κακῶς 
πασχόντων ἀδίκως, ἀλλ’ (f. 281r) ὑπὲρ τῶν ἀδίκων καὶ μιαιφόνων ἕστηκεν 
ὑμῖν. καὶ οὐδὲν ἔτι, ὦ Ἀθηναῖοι, κωλύει, μοιχοὺς μὲν ἀνατρέπειν τοὺς γάμους, 
τυμβωρύχους δὲ εἰς τοὺς ἀπελθόντας ὑβρίζειν, πλεονέκτας δὲ καὶ ἀδίκους καὶ 
παρανόμους χρῆσθαι τῇ φύσει καὶ προδότας μὲν κατὰ τῆς πόλεως βουλεύε-
σθαι, δικαστὰς δὲ κλέπτειν καὶ ἀδικεῖν εἰς τὸν νομοθέτην, ἐνθυμουμένους ὡς 
ἄρα ἢ λήσουσι τὸν δῆμον ἀδικοῦντες ἢ φωραθέντες ὁ βωμὸς εὐθὺς παραιτή-
σεται.

Ὁ γὰρ ἀδικῆσαι βουλόμενος, ἅμα τε ἐμνήσθη τοῦ βωμοῦ καὶ εἰς τοὺς πέλας 
ὕβρισε καὶ ἀντειπόντα ἀπέκτεινε καὶ κατέφυγεν εὐθὺς εἰς αὐτόν, καταφυγόντι 
δέ, οὐδεὶς παρέσχε πράγματα καὶ ἀπαλλάξας ἐκεῖθεν, αὖθις ἐγένετο ἐν τοῖς 
αὐτοῖς καὶ κακίας κατέστη νομοθέτης τῷ δήμῳ καὶ δεινὴν εἰσήγαγε νόσον 
τῇ πόλει. Ὁ γὰρ ἰδὼν ἀπαθῆ κακῶν τὸν πολλῶν ἄξιον θανάτων, τοῖς αὐτοῖς 
ἐχρήσατο.  Ὑπὲρ τοσούτων κακῶν ἕστηκεν ὑμῖν ὁ βωμὸς οὗτος, ὦ Ἀθηναῖοι· 
καίτοι ποῦ δίκαιον, σωμάτων μὲν καταφρονεῖν, οἰκοδομημάτων δὲ φείδεσθαι 
καὶ βωμοῦ μὲν ὅπως ἑστήξει ποιῆσθαι πρόνοιαν, νόμους δὲ λυομένους περι-
ορᾶν καὶ γλῶσσαν μὲν δικαστῶν καὶ τὸ παρὰ τῶν νόμων ξίφος μάταιον εἶναι, 

46. Ἀναδημοσιεύεται ἐκ τοῦ αθανασιου αγγελοπουλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός. 
Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 5, πατριαρχικὸν  Ἵδρυμα πατερικῶν 
Μελετῶν], θεσσαλονίκη 1970, σσ. 116-118.
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μιαιφόνοις δὲ καὶ πλεονέκταις τὰς χεῖρας ἐνεργοὺς ἐᾶν. καὶ εἰ φρούριον μὲν 
οἷοί τε ἐγένεσθε καθελεῖν, τῶν ἐν τῇ πολεμίᾳ οὐκ ἂν ἠμελεῖτε, βωμοῦ δὲ κατὰ 
τῶν νόμων καὶ τοῦ κοινοῦ τῆς πόλεως ἱσταμένου κατ’ αὐτῶν τὴν πόλιν ἀνέ-
ξεσθε; καὶ πῶς οὐκ ἄτοπον, ὑπὲρ μὲν τῆς τῶν πολεμίων δυστυχίας χάριν ἔχειν 
δεῖν οἴεσθαι τῷ θεῷ, βωμὸν δὲ ἐθέλειν σῴζειν, οὕτω πολεμοῦντα τῇ πολιτείᾳ;

Ἔτι δὲ ἐκεῖνο πυνθάνομαι ὑμῶν, ὦ Ἀθηναῖοι. εἰ τῷ σόλωνι τῷ νομοθέτῃ 
καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῖς πονηροτάτοις ἐγένετο περὶ τοῦ προκειμένου λόγος, 
εἶτ’ ἐψηφίζοντο, τίσιν ἂν ἔθεσθε, ὦ Ἀθηναῖοι;  Ἐγὼ μὲν οἶμαι τῷ σόλωνι. τί δὲ 
ἐκεῖνος, οὐκ ἐβόησεν ἂν ὑπὲρ τῶν νόμων; οὐ γάρ, οὓς αὐτὸς ἔθηκεν, ἔμελ-
λεν, οἶμαι, καταλύσειν, νόμους δὲ ἐθέλων σῴζειν, τί ἂν εἶπε περὶ τοῦ βωμοῦ; 
ἢ δῆλον, (f. 281v) ὡς ἢ μηδένα δεῖ φεύγειν τὰς δίκας διὰ τὸν βωμὸν ἢ κα-
ταβαλεῖν; νομίσατε δὴ νυνὶ αὐτὸν τὸν σόλωνα παρεστάναι καὶ ψηφίζεσθαι 
περὶ τοῦ βωμοῦ καὶ δότε γνώμην συμβαίνουσαν ταῖς ἐκείνου ψήφοις καὶ μὴ 
ἀτιμάσηται τοὺς προγόνους, ὦ Ἀθηναῖοι, εἴπερ ἐκεῖνοι μὲν μὴ μόνον τὰ τῆς 
πόλεως ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων πράγματα ἠξίουν πράττειν κατὰ 
τοὺς νόμους.

καὶ οὐδὲν ἔξω νόμων καὶ δικῶν ἦν τῶν παλαιῶν Ἀθηναίων ψηφιζομένων, 
ὑμεῖς δὲ καὶ τῶν δικαίων ὀλιγωρήσετε; πῶς γὰρ οὐ γελοῖον  Ἴωσι μὲν καὶ 
κορινθίοις οὐκ εἰσκωμάσαι τοῦτο τὸ κακόν, ἀλλὰ τοὺς νόμους, ἀντὶ βωμοῦ 
κρατεῖν, ὑμᾶς δέ, οὔτε αἰσχρὸν τὰ δίκαια προδοῦναι; οὒχ ὁρῶ δὲ ἀνθ’ ὅτου, ὦ 
Ἀθηναῖοι, οὐ γὰρ ἐκεῖνο γ’ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν, ὡς ἐπὶ τῶν προγόνων ἀνέστη τῶν 
ὑμετέρων καὶ οὐκ ἂν εἰ κάκιστος ἦν. οὐδὲν γὰρ ἐρεῖ πρὸς τὸν λόγον.  Ἐγὼ γὰρ 
περὶ τοῦ βωμοῦ οὐκ ἂν διισχυρισαίμην, εἴτε δεῖ καταλύειν αὐτόν, εἴτε σῴζειν˙ 
οὐ γὰρ ὑπὲρ τῶν νόμων μᾶλλον ἢ κατὰ τῶν νόμων ἑστήξει καθ’ ἑαυτὸν αὐτό, 
ἀλλὰ τὸν ἐπὶ τούτῳ νόμον, φημί, λύειν δεῖν, ὃς γλώσσας ἔδησε δικασταῖς καὶ 
νόμους ἀργοὺς ἐποίησεν, ὃν οὐδὲ ἐπὶ τῶν προγόνων ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν τεθεῖναι 
τῶν ὑμετέρων˙ οὐ γὰρ οἱ αὐτοὶ τὸν μοιχὸν φονεύειν τε ἠξίουν καὶ σῴζεσθαι˙ 
πόθεν οὐδὲ τῶν αὐτῶν νόμων νῦν μὲν φροντίζειν νῦν δὲ ὑπερορᾶν, εἰ μὴ καὶ 
ἐμαίνοντό γε, ἀλλ’ ἦν, οἶμαι, νόμος, ὑπὲρ τῶν ἀξίων ἐλέου, ὡς καὶ τοὔνομα 
δίδωσιν εἰκάζειν, ἐλέου δὲ οὐχ οἱ ἀδικοῦντες ἄξιοι, οὐ γὰρ ἂν οὐδὲ ἐμισοῦντο 
παρὰ τῶν νομοθετῶν. οὐ τοίνυν ὑπὲρ τούτων ὁ βωμός, ἀλλ’ ὑπὲρ τῶν ἀδι-
κουμένων, ὑπὲρ τῶν κακῶς πραττόντων, μηδὲν προηδικηκότων˙ ἢ οὐκ ἴστε, 
ὦ Ἀθηναῖοι, ὡς τούτου τοῦ μέρους ἀεὶ τοῖς νομοθέταις ἐμέλησε; καὶ ὑπὲρ τῶν 
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ἀδικουμένων καὶ νόμοι καὶ δικαστήρια παρ’ αὐτῶν ἐνομοθετήθη τοῖς  Ἕλλη-
σι καὶ δεσμωτήρια (f. 282r) δὲ καὶ πληγαὶ καὶ τὰ παρὰ τῶν νόμων ἅπαντα 
οὐδενὸς εἵνεκα τῶν ἄλλων εἰς τὴν πολιτείαν εἰσήχθη ἢ τοῦ μηδένα ἀδικούμε-
νον εἶναι. εἰ τοίνυν τὸν νόμον τοῦτον κύριον ποιήσετε καὶ τοῖς ἀδικοῦσι καὶ 
πλεονεκτοῦσι χαριεῖσθε, ὁρᾶτε μὴ τἀναντία τοῖς προγόνοις βουλεύσησθε καὶ 
πῶς οὐκ αἰσχρόν;

Ἀλλ’, ὦ Ἀθηναῖοι, αἰδέσθητε ὑμετέρους προγόνους, τὴν πόλιν, τοὺς ἄλλους 
Ἕλληνας. λύσατε τὸν ἐπὶ τῷ βωμῷ νόμον˙ μηδεὶς ἀδικῶν, δίκαιος γεγονέτω 
διὰ τὸν βωμόν, μήδ’ ἐλευθερούτω τὸν ἀκόλαστον, τῶν νόμων αὐτὸν εἰς τὸ 
δεσμωτήριον ἀγόντων˙ ἀπόδοτε τῷ σόλωνι τὴν παρρησίαν˙ ἡ παρ’ ἐκείνου 
ψῆφος ἔστω κυρία. οὐδεὶς ἀδικήσει, οὐδεὶς κακῶς τὸν πέλας ἐρεῖ, πάντας 
σωφρονίσει τὸ δικαστήριον, οὐδὲ βωμοῦ δεήσεταί τις τοῦ παραιτησομένου. 
παράδειγμα δὲ ἡ πόλις ἔστω ταῖς ἄλλαις, τοῦ φυλάττειν τοὺς νόμους˙ τοῦτο 
δὴ τὸ ἐπιχώριον.

(Νεοελληνικὴ ἀπόδοση)

Ἔρχομαι τώρα, Ἀθηναῖοι, νὰ σᾶς συμβουλεύσω, γιὰ χάρη τῶν νόμων καὶ τῶν 
δικαίων σας καὶ τῆς σωτηρίας τῆς πόλης, νὰ καταργήσετε ἀπὸ τὴν πολιτεία 
ἕνα νόμο, τὸν πιὸ ἐπιζήμιο ἀπ’ ὅλους. Ἂν βέβαια δὲν ἐνδιαφέρεσθε καθόλου 
γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὸ δίκαιο, οὔτε ὁ λόγος μου σὲ σᾶς θὰ πετύχει τὰ εὔλογα ἀπο-
τελέσματα, οὔτε οἱ ρήτορες θὰ συμβουλεύσουν σὲ σᾶς αὐτὰ ποὺ φαίνονται 
ὠφέλιμα στὴν πόλη. Ἂν ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ εἴμασθε τέτοιοι, ὡστόσο 
ἡ πόλη τῶν Ἀθηναίων ἀποτελεῖ παράδειγμα σὲ ὅλους τούς  Ἕλληνες γιὰ τὴ 
διαφύλαξη τῶν νόμων καὶ τῶν δικαίων. καταργῆστε, Ἀθηναῖοι, τὸ βωμὸ τοῦ 
ἐλέους, γιατί δὲ συνάδει μὲ τὶς δικές σας ψήφους περὶ τῶν δικαίων, ἀφοῦ δι-
ατηρεῖ ὅλα τὰ ἄλλα μᾶλλον παρὰ τὴν ὀνομασία. Δὲν εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀδικου-
μένων, οὔτε ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ δυστυχοῦν ἀδίκως, ἀλλὰ ἱδρύθηκε ἀπό σᾶς ὑπὲρ 
τῶν ἀδίκων καὶ τῶν δολοφόνων. καὶ τίποτα πλέον, Ἀθηναῖοι, δὲν ἐμποδίζει 
τοὺς μοιχοὺς νὰ καταστρέφουν τοὺς γάμους, τοὺς τυμβωρύχους νὰ βεβηλώ-
νουν τοὺς νεκρούς, τοὺς πλεονέκτες καὶ τοὺς ἀδίκους καὶ τοὺς παρανόμους 
νὰ ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ τὴ φύση τους καὶ τοὺς προδότες νὰ συνωμοτοῦν 
κατὰ τῆς πόλης, ἐνῶ καὶ τοὺς δικαστὲς νὰ κλέβουν καὶ νὰ ἀδικοῦν στὴν ἐφαρ-
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μογὴ τῆς νομοθεσίας, ἀφοῦ θὰ ἔχουν ὑπόψη τους ὅτι ἢ θὰ ἀδικήσουν τὸ δῆμο 
καὶ θὰ καταφέρουν νὰ ξεφύγουν ἢ ἂν συλληφθοῦν ὁ βωμὸς ἀμέσως θὰ τοὺς 
ἀπαλλάξει.

γιατί αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ ἀδικήσει μπορεῖ συγχρόνως νὰ φέρει στὸ μυαλὸ 
του τὸ βωμὸ καὶ ἔτσι νὰ αὐθαδιάσει πρὸς τοὺς γύρω του καὶ νὰ σκοτώσει 
αὐτὸν ποὺ τοῦ ἀντιμίλησε καὶ ἀμέσως νὰ καταφύγει στὸ βωμό. Μὲ τὸ ποὺ 
κατέφυγε στὸ βωμό, κανεὶς δὲν τοῦ δημιούργησε προβλήματα, γι’ αὐτὸ καὶ 
ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κεῖ ἀμέσως ἐπανῆλθε στὶς ἴδιες ἀδικίες καὶ ἔτσι ἔγινε νο-
μοθέτης κακίας στὸ λαὸ καὶ εἰσήγαγε φοβερὴ νόσο στὴν πόλη. γιατί αὐτὸς 
ποὺ θὰ δεῖ νὰ μὴν ὑφίσταται καμιὰ τιμωρία ὁ ἄξιος πολλῶν θανάτων, θὰ προ-
χωρήσει στὶς ἴδιες παρανομίες.  Ὑπὲρ τόσο μεγάλων κακῶν ἱδρύθηκε ἀπό σᾶς 
ὁ βωμὸς αὐτός,  Ἀθηναῖοι. καὶ ὅμως, ποὺ εἶναι τὸ δίκαιο νὰ περιφρονεῖ κανεὶς 
τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ σκέπτεται τὰ οἰκοδομήματα; νὰ λαμβάνει μέριμνα 
γιὰ τὸ πῶς θὰ ἱδρυθεῖ ὁ βωμὸς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀνέχεται νὰ καταλύον-
ται οἱ νόμοι καὶ νὰ θεωροῦνται μάταια πράγματα ὁ λόγος τῶν δικαστῶν καὶ 
ἡ προερχόμενη ἀπὸ τοὺς νόμους τιμωρία, ἐνῶ θὰ ἀφήνει ἐλευθερία δράσης 
στοὺς δολοφόνους καὶ τοὺς πλεονέκτες; καὶ ἂν ἤσασταν σὲ θέση νὰ κατα-
λύσετε φρούριο ποὺ βρίσκεται σὲ ἐχθρικὴ χώρα δὲν θὰ τὸ ἀμελούσατε, ἐνῶ 
τώρα θὰ ἀνεχθεῖτε νὰ ὑφίσταται μέσα στὴν πόλη ἕνας βωμὸς ποὺ ἐναντιώνε-
ται στοὺς νόμους καὶ τὸ λαὸ τῆς πόλης; καὶ πῶς δὲν εἶναι ἄτοπο, νὰ θεωρεῖτε 
ὅτι πρέπει νὰ εὐγνωμονεῖτε τὸ θεὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐχθρῶν, καὶ νὰ 
θέλετε νὰ διατηρήσετε βωμὸ ποὺ εἶναι τόσο ἐνάντιος στὴν πολιτεία;

Ἀκόμη, σᾶς ἐρωτῶ τὸ ἑξῆς, Ἀθηναῖοι˙ ἂν ἀπὸ τὸ σόλωνα τὸ νομοθέτη καὶ 
ἀπὸ τοὺς φαύλους ἀνθρώπους ζητοῦσαν νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ προκείμενο 
θέμα καὶ ἔπρεπε στὴ συνέχεια νὰ ψηφίσουν, μὲ ποιοὺς θὰ συντασσόσασθε, 
Ἀθηναῖοι;  Ἐγὼ νομίζω, βέβαια, μὲ τὸ σόλωνα. τί νομίζετε, λοιπόν, ἐκεῖνος 
δὲ θὰ φώναζε ὑπὲρ τῶν νόμων; γιατί δὲν ἐπρόκειτο, νομίζω, νὰ καταλύσει 
τοὺς νόμους ποὺ ὁ ἴδιος θέσπισε. καὶ ἀφοῦ θὰ ἤθελε νὰ σώσει τοὺς νόμους, 
τί θὰ ἔλεγε σχετικὰ μὲ τὸ βωμὸ;  Ἢ μήπως εἶναι φανερὸ ὅτι θὰ ἔλεγε ἕνα ἀπὸ 
τὰ δυό˙ ἢ ὅτι δὲν πρέπει κανεὶς νὰ παρακάμπτει τὴ δικαιοσύνη γιὰ τὸ βωμὸ 
ἢ ὅτι πρέπει αὐτὸς νὰ γκρεμισθεῖ. Φαντασθεῖτε τώρα τὸν ἴδιο τὸ σόλωνα νὰ 
παρευρίσκεται καὶ νὰ ψηφίζει σχετικὰ μὲ τὸ βωμὸ καὶ γνωμοδοτῆστε σύμ-
φωνα μὲ τὴ δική του ψῆφο καὶ μὴν ἀτιμάσετε τοὺς προγόνους σας, Ἀθηναῖοι, 
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ἂν βέβαια ἐκεῖνοι εἶχαν τὴν πεποίθηση ὅτι πρέπει νὰ ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ 
τοὺς νόμους, ὄχι μόνο στὶς ὑποθέσεις τῆς πόλης, ἀλλὰ καὶ στὰ πράγματα τῶν 
ἄλλων  Ἑλλήνων.

καὶ ἀφοῦ οἱ παλαιοὶ Ἀθηναῖοι τίποτα δὲν ψήφιζαν ἔξω ἀπὸ τοὺς νόμους 
καὶ τὴ δικαιοσύνη, ἐσεῖς θὰ ὀλιγωρήσετε καὶ γιὰ τὰ δίκαια; γιατί πὼς δὲν 
εἶναι γελοῖο στοὺς  Ἴωνες καὶ τοὺς κορινθίους νὰ μὴν ἔχει εἰσχωρήσει αὐτὸ 
τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ κρατοῦν τοὺς νόμους ἀντὶ τοῦ βωμοῦ, ἐνῶ ἐσεῖς νὰ μὴ θε-
ωρεῖτε αἰσχρὸ νὰ προδώσετε τὰ δίκαια; καὶ δὲν βλέπω γιὰ ποιὸ λόγο, Ἀθη-
ναῖοι˙ γιατί δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ὑποστηρίξει τὸ ἑξῆς, ὅτι ἱδρύθηκε 
ἐπὶ τῶν προγόνων τῶν δικῶν σας καὶ ὅτι δὲν θὰ ἱδρυόταν ἂν ἦταν κάκιστος. 
τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση.  Ἐγώ, βέβαια, σχετικὰ μὲ τὸ 
βωμὸ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ ἰσχυρισθῶ οὔτε ἂν πρέπει νὰ τὸν καταστρέψετε 
οὔτε νὰ τὸν σώσετε˙ γιατί αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ δὲ θὰ λειτουργήσει περισσότε-
ρο ὑπὲρ τῶν νόμων παρὰ κατὰ τῶν νόμων, ἀλλὰ ὑποστηρίζω ὅτι πρέπει νὰ 
καταργήσετε τὸ νόμο τὸ σχετικὸ μὲ τὸ βωμό, ὁ ὁποῖος ἔδεσε τὶς γλῶσσες 
τῶν δικαστῶν καὶ ἔκανε νόμους ἀνενεργοὺς καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο κανένας δὲν 
μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι ἴσχυε ἐπὶ τῶν προγόνων τῶν δικῶν σας. γιατί δὲν πίστευαν 
οἱ ἴδιοι ὅτι τὸ μοιχὸ πρέπει νὰ τὸ φονεύουν καὶ νὰ τὸν σώζουν ταυτοχρόνως, 
οὔτε ὅτι τοὺς ἴδιους νόμους τὴ μία πρέπει νὰ τοὺς φροντίζουν καὶ τὴν ἄλλη 
νὰ τοὺς περιφρονοῦν, ἐκτὸς ἂν εἶχαν τρελαθεῖ. Ἀλλὰ ὑπῆρχε, νομίζω, νόμος 
ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ ἦταν ἄξιοι ἐλέους οἱ ἀδικοῦντες, γιατί τότε δὲν θὰ προκα-
λοῦσαν τὸ μίσος τῶν δικαστῶν. Δὲν εἶναι λοιπὸν ὑπὲρ αὐτῶν ὁ βωμός, ἀλλὰ 
ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων, ὑπὲρ τῶν δυστυχούντων ποὺ δὲν ἔχουν διαπράξει πιὸ 
πρὶν καμιὰ ἀδικία.  Ἢ δὲν γνωρίζετε, Ἀθηναῖοι, ὅτι πάντοτε γι’ αὐτὴ τὴ μερίδα 
φρόντιζαν οἱ νομοθέτες; καὶ οἱ νόμοι καὶ τὰ δικαστήρια νομοθετήθηκαν ἀπ’ 
αὐτοὺς στοὺς  Ἕλληνες ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων καὶ τὰ δεσμωτήρια καὶ οἱ τιμω-
ρίες καὶ ὅλες οἱ προβλέψεις τῶν νόμων γιὰ κανένα ἄλλο λόγο δὲν εἰσήχθησαν 
στὴν πολιτεία παρὰ γιὰ νὰ μὴν εἶναι κανένας ἀδικούμενος. Ἂν λοιπὸν στὸ 
νόμο αὐτὸ δώσετε ἰσχὺ καὶ χαρισθεῖτε στοὺς ἀδίκους καὶ τοὺς πλεονέκτες, 
βλέπετε μὴν ἀποφασίσετε τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς προγόνους σας, καὶ πὼς νὰ 
μὴν εἶναι αἰσχρὸ τέτοιο πράγμα.

Ἀλλά, Ἀθηναῖοι, σεβασθεῖτε τοὺς προγόνους σας, τὴν πόλη, τοὺς ἄλλους 
Ἕλληνες. καταργῆστε τὸ νόμο τὸ σχετικὸ μὲ τὸ βωμό. κανεὶς ποὺ ἀδικεῖ νὰ 
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μὴ γίνεται δίκαιος ἐξαιτίας τοῦ βωμοῦ, οὔτε νὰ ἐλευθερώνετε τὸν ἀκόλαστο, 
τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ νόμοι τὸν ὁδηγοῦν στὸ δεσμωτήριο. Ἀποδῶστε στὸ σόλωνα 
τὴ θαρραλέα ἀπόφαση. Ἡ δική του ψῆφος ἄς εἶναι ἔγκυρη. κανεὶς νὰ μὴν 
ἀδικήσει, κανεὶς νὰ μὴν κακολογήσει τὸ διπλανό, ὅλους νὰ τοὺς σωφρονίσει 
τὸ δικαστήριο καὶ κανένας νὰ μὴ χρειασθεῖ τὸ βωμὸ ποὺ θὰ τὸν ἀπαλλάξει. 
Ἡ πόλη ἄς εἶναι παράδειγμα στὶς ἄλλες σχετικὰ μὲ τὴ διαφύλαξη τῶν νόμων. 
αὐτὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικό τῆς πόλης.
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Γεώργιος Χ. Γκαβαρδίνας
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Τα διορισΤήρια βεραΤια Τῶν μήΤροπολιΤῶν  
Θεσσαλονικήσ ιγναΤιου (1696) και γερασιμου (1788)  

και ή σήμασια Τουσ για Τὴν ασκήσή  
Τῶν κανονικῶν Τουσ δικαιῶμαΤῶν*

τὰ βεράτια ἦταν ἔγγραφα τῆς ὀθωμανικῆς σουλτανικῆς γραμματείας ποὺ 
ἀνήκαν στὴ γενικότερη ἔννοια τῶν ὀθωμανικῶν αὐτοκρατορικῶν δι-

αταγμάτων, καὶ ἀποτέλεσαν καὶ αὐτά, ὅπως καὶ τὰ φιρμάνια, ἐκδόσεις τῆς 
«ὑψηλῆς» σουλτανικῆς βουλήσεως μὲ στενότερο καὶ πιὸ ἐξειδικευμένο περι-
εχόμενο, μὲ τὰ ὁποῖα ὑλοποιούνταν συνήθως χαριστικὲς καὶ ἄλλες πράξεις, 
ὅπως διορισμοὶ σὲ ἀνώτατες διοικητικὲς θέσεις τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατο-
ρίας, ἀναγνωρίσεις ἀξιωμάτων πολιτικῶν ἢ ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, μὲ ἐνδει-
κτικὴ ἀναφορὰ τῶν τελευταίων τὰ ἐπικυρωτικά τῆς ἐκλογῆς τῶν χριστιανῶν 
μητροπολιτῶν καὶ ἐπισκόπων βεράτια1. τὰ βεράτια ἦταν ἀπαραίτητα, γιατί 
μόνον αὐτὰ νομιμοποιοῦσαν τοὺς κληρικοὺς αὐτοὺς ἔναντι τόσο τῶν κατὰ 

  * εἰσήγηση στὸ Κά  διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ συμπόσιο «Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη καὶ 
Κωνσταντινούπολις ἀπὸ τοῦ ἐνδεκάτου αἰῶνος μέχρι σήμερον», Ἱ. Μονὴ βλατάδων - 
Θεσσαλονίκη 18-20 Ὀκτωβρίου 2007).

  1. Περὶ τῶν βερατίων καὶ τῆς πλούσιας περὶ αὐτῶν βιβλιογραφίας βλ. τὶς μελέτες τῶν: J. 
Kabrda, Sur les bérats des métropolites orthodoxies dans l’ ancien Empire ottoman au 
XVIIIe siècle, Izvestija na bᾰlgarskoto istoričesko družestvo (σόφια), 16/17 (1939), σσ. 
259-268, σ. ΘεοφαΝειδη, σουλτανικὰ βεράτια πρὸς τὸ γένος τῶν ρωμαίων, Ἀρχεῖον 
Θρακικοῦ Λαογραφικοῦ καὶ Γλωσσικοῦ Θησαυροῦ, 14 (1947/8), σσ. 353-355, Π. Χιδι-
ροΓΛου, σουλτανικά βεράτια, Ἐπετηρὶς Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν (Λευκωσία), 
7-(1973/5), σσ. 119-250, εΛισαβετ ΖαΧαριαδου, Δέκα τουρκικὰ ἔγγραφα γιὰ τὴ Μεγά-
λη Ἐκκλησία (1483-1567), [ Ἐθνικὸ  Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, 
Πηγὲς 2], Ἀθήνα 1996, ΠαρασΚευα ΚοΝορτα, Ὀθωμανικὲς θεωρήσεις γιὰ τὸ οἰκουμενικὸ 
πατριαρχεῖο. 17ος-ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα, Ἀθήνα 1998.
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τόπους ὀθωμανικῶν ἀρχῶν, ὅσο καὶ ἔναντι κάθε τρίτου.  Ἔχουν ἐπίσης μεγάλη 
σπουδαιότητα, γιατί ὅσον ἀφορᾶ ἰδιαίτερα τὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο ἀπο-
τελοῦσαν, μέχρι τὸ 1862, τὴ μόνη πηγὴ2 γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ὀθωμανικῆς 
θέσεως ὡς πρὸς τὸ περίφημο ζήτημα τῶν «προνομίων»3. τὰ βεράτια ἦταν κα-
τεξοχὴν κείμενα μὲ νομικὸ περιεχόμενο. Μὲ αὐτὰ τὰ ἔγγραφα ἡ ὀθωμανικὴ 

  2. Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ ἄλλα ὀθωμανικὰ ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦν στὸ οἰκουμενικὸ πατρι-
αρχεῖο: πρόκειται γιὰ α) φερμάνια (ὀθωμ. ferman), σουλτανικά διατάγματα πού ρύθμιζαν 
συγκεκριμένα ζητήματα, β) buyuruldu, διαταγὲς τῶν ἐπαρχιακῶν διοικητῶν, γ) telhis, 
ἀναφορὲς πρὸς τὸ σουλτάνο τῶν ἀνωτάτων ἀξιωματούχων τοῦ κράτους, δ) mürasele, 
ἔγγραφα τῶν κατὰ τόπους ἱεροδικαστικῶν Ἀρχῶν (καδήδων), ε) χοτζέτια (hüccet), 
ἔγγραφα τῶν καδήδων μὲ τὰ ὁποῖα κατοχυρώνονταν δικαιώματα, ἰδίως οἰκονομικοῦ χα-
ρακτήρα, στ) φετφάδες (Fetva, fetwa), γνωμοδοτήσεις γιά νομικά ζητήματα. τέλος σὲ 
ὀθωμανικὴ γλώσσα ἦταν συντεταγμένες καὶ οἱ ἀναφορὲς (ἁrz, mahzar, ἁrzuhal) τοῦ πα-
τριάρχου, τῶν μητροπολιτῶν, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν πρὸς τὴν  Ὑψηλὴ 
πύλη, μὲ τὶς ὁποῖες ὑποβάλλονταν αἰτήσεις γιὰ νὰ ρυθμισθοῦν ἀπὸ τὸ κράτος διάφο-
ρα ζητήματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ἢ τὶς σχέσεις μὲ τὸ ποίμνιό 
της. Ὡστόσο, τὰ ἔγγραφα αὐτά, παρὰ τὶς πληροφορίες ποὺ δίδουν, δὲ ρυθμίζουν κατὰ 
τρόπο συνολικὸ καὶ γενικὸ τὶς σχέσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ 
Διοίκηση, ἐπιβάλλοντας λύσεις γιὰ συγκεκριμένα κυρίως θέματα. περὶ αὐτῶν βλ. πα-
ρασκευα κονορτα, Ὀθωμανικὲς θεωρήσεις γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. 17ος-ἀρχὲς 
20οῦ αἰώνα, Ἀθήνα 1998, σ. 46. πρβλ. καί π. χιΔιρογλου, Ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς ἐν 
Κύπρῳ Μονῆς Κύκκου, λευκωσία, κέντρον Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, 1973, σσ. 1-5 ἑξ., 
του ιΔιου, σουλτανικά βεράτια, Ἐπετηρὶς Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν (λευκωσία), 
7 (1973/5), σ. 124 κ. ἑξ. γ. π. νακου, Τὸ νομικὸ καθεστὼς τῶν τέως δημοσίων ὀθωμανικῶν 
γαιῶν, 1821-1912, θεσσαλονίκη 1984, σ. 332 ἑξ.

  3. περὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ βλ. ν. ελευθεριαΔη, Ἀνατολικαὶ μελέται, Ι. Τὰ προνόμια τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπὸ ἱστορικήν, πολιτικὴν καὶ νομικὴν ἔποψιν, σμύρνη 1909. Β. 
στεΦανιΔη, Τὸ Προνομιακὸν Ζήτημα ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, Λεύκωμα, VΙ, σ. 48 
ἑξ., κ. αΜαντου, οἱ προνομιακοὶ ὁρισμοὶ τοῦ Μουσουλμανισμοῦ ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν,  
Ἑλληνικά, 9 (1936), σσ. 103-166, tH. H. PaPadoPouLos, Studies and Documents Relating 
to the History of the Greek Church and Reople under Turkish Domination, Βρυξέλλες 1952, 
σσ. 26-39, νικολαου ι. πανταΖοπουλου,  Ἐκκλησία καὶ Δίκαιον εἰς τὴν χερσόνησον 
τοῦ αἵμου, ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν  Ἐπιστημονικὴ  Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν 
Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμος Η΄, Μνημόσυνον 
Περικλέους Βιζουκίδου, θεσσαλονίκη 1960-1963, σ. 695 ἑξ., του ιΔιου, Τὰ προνόμια ὡς 
πολιτιστικὸς παράγων εἰς τάς σχέσεις χριστιανῶν-μουσουλμάνων. Συμβολὴ εἰς τὸ ἐθιμικὸν 
«κοινοδίκαιον» τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Ἐπιστημονικὴ 
Ἐπετηρὶς Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν, 9 (1975), σσ. 815-879, ελενησ 
κουκου, Θεσμοὶ καὶ προνόμια τοῦ ἑλληνισμοῦ μετὰ τὴν ἅλωση, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 1984, 
s. runCiman, «Ρούμ Μιλέτι»: Οἱ ὀρθόδοξες κοινότητες ὑπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Σουλτάνους: 
Ἡ βυζαντινὴ παράδοση μετὰ τὴν ἅλωση στὴν Κωνσταντινούπολη, Ἀθήνα 1994, σσ. 15-33, 
χ. εΞερτΖογλου, Τὸ Προνομιακὸ Ζήτημα, Τὰ  Ἱστορικά, ι, 9/16 (1992), σσ. 65-84.
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πολιτικὴ ἡγεσία καθόριζε κατὰ συνολικὸ τρόπο τὶς ἁρμοδιότητες καὶ τὰ δι-
καιώματα τῶν μελῶν τοῦ ἀνωτάτου ὀρθοδόξου κλήρου, προσδιορίζοντας τό, 
σύμφωνα μὲ τὴν ὀθωμανικὴ ἔννομη τάξη, πλαίσιο τῶν σχέσεων ὀθωμανικῆς 
διοικήσεως καὶ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. αὐτὰ τὰ νομικοῦ περιεχομένου 
κείμενα ἦταν τὸ «σύνταγμα» μὲ τὸ ὁποῖο ὑπῆρχε καὶ ἀσκοῦσε τὶς ἁρμοδιό-
τητές του ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχες. τὰ κείμενα 
αὐτὰ ὑποδηλώνουν κατὰ τὸν εὐκρινέστερο τρόπο τὴ βούληση τῶν σουλτά-
νων νὰ ἐντάξουν στὴν ἔννομη τάξη τῆς αὐτοκρατορίας ἕναν θεσμό, ξένο πρὸς 
τοὺς ὀθωμανικοὺς θεσμούς, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔπρεπε νὰ διατηρηθεῖ γιὰ πολιτι-
κοὺς καὶ ἄλλους λόγους.  Ὅπως συμβαίνει μὲ κάθε σῶμα νομικῶν διατάξε-
ων, τὰ κείμενα τῶν βερατίων, μὲ τὴ μορφὴ ποὺ ἔπαιρναν κατὰ καιρούς, εἶναι 
ἀποτέλεσμα κοινωνικῶν ἀνακατατάξεων, οἰκονομικῶν μετασχηματισμῶν καὶ 
πολιτικῶν ἐπιδιώξεων καὶ ἰδεολογιῶν4.

Ἄξιο μνείας εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ βεράτια ἐγκαθιστοῦσαν μία διαπρο-
σωπική, καὶ ὄχι θεσμική, σχέση μεταξὺ τοῦ σουλτάνου καὶ τοῦ ἑκάστοτε πα-
τριάρχου ἢ μητροπολίτου5. Ἐὰν γιὰ κάποιο λόγο ἕνα ἀπὸ τὰ δύο πρόσωπα 
ἀποχωροῦσε ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του ἀπαιτοῦνταν ἡ ἔκδοση νέου βερατίου6.

παράλληλα μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ βερατίου καὶ τὴν ἐγχείρησή του στὸν ἐνδια-
φερόμενο, οἱ ὀθωμανικὲς ἀρχὲς ἐξέδιδαν καὶ φερμάνια μὲ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μὲ τὸ 
βεράτιο περιεχόμενο, τὰ ὁποῖα ἀποστέλλονταν πρὸς τὶς κατὰ τόπους ἀρχές7, 

  4. παρασκευα κονορτα, Ὀθωμανικὲς θεωρήσεις γιὰ τό Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. 17ος-
ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα, Ἀθήνα 1998, σ. 364. ν. ι. πανταΖοπουλου, Λαϊκαὶ καὶ «λόγιαι» ἐπι-
δράσεις εἰς τὸ δίκαιον τῆς Ἐπαναστάσεως, Ἀθῆναι 1958, σσ. 9-10.

  5. B. Braude, Foundation Myths in the Millet System, Christian and Jews in the Ottoman Em-
pire, The Funcioning of a Plural Society, ἒκδ. B. Braude and B. Lewis, τ. i-ii, London-new 
york 1982, τ. ι, σ. 79, H. inaLCik, The Status of the greek Orthodox Patriarch under the 
Ottomans, Mélanges offerts à Irène Mélikoff pár ses collèques, disciples et amis, turcica, 21-
23 (1991), σσ. 407-436, πρβλ. καὶ ελισαΒετ α. ΖαχαριαΔου, Δέκα τουρκικὰ ἔγγραφα γιὰ 
τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία (1483-1567) [ Ἐθνικὸ  Ἵδρυμα  Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν 
Ἐρευνῶν, πηγὲς 2], Ἀθήνα 1996, σσ. 49-50.

  6. ν. ελευθεριαΔη, Ἀνατολικαὶ Μελέται, Ι: Τὰ προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
ὑπὸ ἱστορικήν, θρησκευτικήν, πολιτικὴν καὶ νομικὴν ἔποψιν, σμύρνη 1909, σ. 193.

  7. σύμφωνα μὲ τὴν περιγραφὴ ἑνὸς ἀνωνύμου μητροπολίτου σάμου τοῦ ιΖ΄ αἰώνα, γνωρί-
ζουμε τὴ διαδικασία ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων ἑνὸς νεοεκλεγέντος ἐπισκόπου καθὼς 
καὶ τὸν τρόπο χρήσεως τοῦ διοριστηρίου βερατίου. Μὲ τὴν ἄφιξή του στὴν ἕδρα του, ὁ 
νεοεκλεγεὶς ἱεράρχης ἔδειχνε τὸ βεράτιο στὸν καδή, ὁ ὁποῖος καλοῦσε τοὺς προεστοὺς 
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ὥστε νὰ εἶναι ἐνήμερες γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὶς ἁρμοδιότητες τοῦ νέου μητρο-
πολίτου, ἐπισκόπου ἢ ἀρχιεπισκόπου μιᾶς συγκεκριμένης περιοχῆς. παρότι 
τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ἀπὸ διπλωματικῆς ἀπόψεως δὲν εἶναι βεράτια, ἀντιγράφουν 
στὴν οὐσία τὸ κείμενο ἑνὸς βερατίου8.

κύριο καὶ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα καὶ τῶν δύο τύπων ἐγγράφων, βερα-
τίων καὶ φερμανίων, εἶναι ὅτι ἐνσωματώνουν στὸ περιεχόμενό τους διατάξεις 
κανονικοῦ Δικαίου ἀναφερόμενες συνήθως ὡς «θρησκευτικές συνήθειες» ἤ 
«πρακτικές» τῶν ὀρθοδόξων. Διευκρινιστικὰ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι 
οἱ διατάξεις τῶν ἐγγράφων αὐτῶν ἐκδίδονται ἀπὸ μία πολιτικὴ ἐξουσία, τῆς 
ὁποίας ἡ ἐπίσημη θρησκεία ἦταν τὸ Ἰσλὰμ καὶ κατὰ συνέπεια οἱ ὕπατες νο-
μικὲς διατάξεις τους, κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ ἔννομη τάξη, ἦταν ὅσα ὅριζε ὁ 
ἱερὸς ἰσλαμικὸς νόμος. Ἡ ὕπαρξη κανονικῆς φύσεως ρυθμίσεων ἐπιβεβαιώνει 
ὅτι ὑπῆρχε ἕνα εἶδος διαπραγματεύσεως μεταξὺ τῆς ἀνωτάτης ὀθωμανικῆς 
ἐξουσίας καὶ τῶν ὀρθοδόξων προκαθημένων τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 
γιὰ τὸ εὖρος τῶν προνομίων ποὺ ἐπικύρωνε ὁ σουλτάνος ὑπὲρ τῶν ὀρθοδό-
ξων χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας9. στὴ διαδικασία 
αὐτὴ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης, προφανῶς, πρότεινε ἕναν κατάλογο θεμά-
των καὶ ὅσα ἐξ αὐτῶν ἐνέκρινε ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία τὰ ἐνέτασσε ὡς διατάξεις 
τῶν φερμανίων ἢ τῶν βερατίων.  Ἡ διαδικασία ἐντάξεως τῶν κανονικῆς φύσε-
ως διατάξεων στὰ βεράτια ὑπῆρξε σταδιακή. Ἀρχικῶς καὶ στοὺς ἀμέσως μετὰ 
τὴν πτώση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας χρόνους οἱ διατάξεις τῶν βερατίων 
μὲ κανονικὸ περιεχόμενο καὶ ἐνδιαφέρον εἶναι περιορισμένες. Μὲ τὴν πάρο-
δο τῶν ἐτῶν οἱ διατάξεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους διευρύνονται καὶ δίδουν τελικῶς 

καὶ ἀφοῦ τὸ διάβαζε μπροστά τους, τὸ ἀντέγραφε στὸ κατάστιχό του. κατόπιν πήγαιναν 
στὸ ναό, ὅπου διαβαζόταν τὸ ἔγγραφο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ πατριάρχης διόριζε τὸ νέο ἱεράρχη. 
στὴ συνέχεια ὁ ἱεράρχης καθόταν στὸ θρόνο του καὶ τὸ ποίμνιο προσέρχονταν καὶ τοῦ 
ἀσπάζονταν τὸ χέρι, ἐνῶ αὐτὸς ἀνταπέδιδε εὐλογώντας. Ἀκολουθοῦσε ἡ ἐκφώνηση κη-
ρύγματος καὶ ἐν συνεχείᾳ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ πιστοί τοῦ ἐνεχείριζαν χρηματικὰ δῶρα. περὶ 
αὐτῶν βλ. J. gregorenes, A Description of the Present State of Samos, Nicaria, Patmos 
and Mount Athos by Joseph Gregorenes, Archbishop of Samos now Living in London, trans-
lated by one that knew the author in Constantinople, London 1677, σ. 33.

  8. παρασκευα κονορτα, Ὀθωμανικὲς θεωρήσεις γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. 17ος-
ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα, Ἀθήνα 1998, σ. 47.

  9. π. γεωργιου Δ. Μεταλληνου, Τουρκοκρατία. Οἱ  Ἕλληνες στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατο-
ρία, Ἀθήνα 1998, σ. 66.
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τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ βασικὸς κορμὸς τῶν κανονικῶν διατάξεων τῆς ὀρθο-
δόξου ἐκκλησίας ἔγινε σεβαστὸς ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία καὶ διοίκηση. 
Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἔνταξη τῶν κανονικῆς φύσεως διατάξε-
ων στὰ κείμενα τῶν βερατίων ἀποτέλεσε σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀντικείμενο 
οἰκονομικῶν ἀνταλλαγμάτων μεταξὺ ὀρθοδόξου ἱεραρχίας καὶ ὀθωμανικῆς 
ἐξουσίας. αὐτὸ πιστοποιεῖται ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς αὐξήσεως τῶν «δοσιμάτων» 
τῶν ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν στὸ αὐτοκρατορικὸ ὀθωμανικὸ ταμεῖο10 ὅταν στὶς 
διατάξεις τῶν βερατίων συμπεριλαμβάνονταν νέες «προνομιακές» διατάξεις 
ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας11.

κλασσικὰ δείγματα τέτοιου εἴδους ἐγγράφων ἀποτελοῦν τὰ δύο ἐξετα-
ζόμενα στὴν παροῦσα εἰσήγηση διοριστήρια ἔγγραφα τῶν μητροπολιτῶν 
θεσσαλονίκης Ἰγνατίου (1696)12 καί γερασίμου (1788)13. καὶ τὰ δύο ἔγγραφα 
ἀποτελοῦν σὲ γενικὲς γραμμὲς ἐπαναλαμβανόμενο τύπο ἐγγράφου τῆς σουλ-
τανικῆς γραμματείας μὲ παρεμφερὲς περιεχόμενο σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὶς κύριες 
ρυθμίσεις τους. Ὡς πρωτογενεῖς ὅμως πηγὲς ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία διότι μᾶς 
παρέχουν ἐπαρκεῖς πληροφορίες γιὰ τὴ δικαιϊκὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς συγ-
γραφῆς τους ἀλλὰ καὶ διότι μᾶς διαφωτίζουν ἐπαρκῶς γιὰ τὰ ὅρια ἀσκήσεως 
τῆς μητροπολιτικῆς «ἐξουσίας» στὰ πλαίσια βέβαια τῶν περιθωρίων ποὺ ἐπέ-

10. νικολαου ι. πανταΖοπουλου,  Ἐκκλησία καὶ Δίκαιον εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ αἵμου ἐπὶ 
τουρκοκρατίας, ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονο-
μικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμος Η΄, Μνημόσυνον 
Περικλέους Βιζουκίδου, θεσσαλονίκη 1960-1963, σ. 702, ὅπου σημειώνει: «εἰς καθεστὼς 
ὅμως ἀπολυταρχικόν, ὡς τὸ σουλτανικόν, δὲν ἦτο βεβαίως δυνατὸν νὰ τηρηθοῦν αἱ εἰς 
τὰ βεράτια ἀναγραφόμεναι ἐπαγγελίαι. αὐτὸς οὗτος ὁ κατὰ τὴν Ἅλωσιν χορηγὸς τῶν 
προνομίων παραβιάζει τὰ θρησκευτικὰ προνόμια, ἐπὶ πλέον δὲ οὐ μόνον αἵρει τὸ ἀφορο-
λόγητον τοῦ πατριάρχου, ἀλλὰ καθιστᾷ τὴν διὰ βερατίου ἀπαραίτητον ἐπικύρωσιν τῆς 
ἐκλογῆς του καθαρῶς ἀργυρολόγον ὑπόθεσιν, χορηγῶν ἀρχικῶς τὸ δίπλωμα διορισμοῦ 
εἰς τὸν πλειοδοτοῦντα, καὶ ἐν συνεχείᾳ καθαιρῶν καὶ τοῦτον, διὰ νὰ ἐνθρονίσῃ τὸν πλεί-
ονα προσφέροντα».

11. γιὰ τὴ συμβολὴ τῶν λαϊκῶν στὴ διεύρυνση τῶν προνομιακῶν διατάξεων τῆς ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας βλ. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Αἱ συντε-
χνίαι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ Τουρκοκρατίας, ἐν Ἀθήναις 1973, σσ. 40-42.

12. Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν ιωαν. κ. ΒασΔραΒελλη,  Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. ά . Ἀρχεῖον 
Θεσσαλονίκης 1695-1912, θεσσαλονίκη 1952, σσ. 20-21.

13. Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθή-
κης Κοζάνης 1676-1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σσ. 78-85.
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τρεπε ὁ κατακτητής.  Ἡ ἄσκηση τῆς μητροπολιτικῆς «ἐξουσίας» καὶ ἡ ἀκώλυ-
τη ἄσκησή της βρισκόταν σὲ στενὴ ἐξάρτηση ὄχι μόνον ἔναντι τῆς ἀνωτάτης 
κανονικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς ποὺ τοὺς ἐξέλεξε μητροπολίτες θεσσαλο-
νίκης, ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῆς ἀνωτάτης ὀθωμανικῆς πολιτειακῆς ἐξουσίας ποὺ 
ἐπικύρωνε καὶ νομιμοποιοῦσε τὴν ἐκλογὴ αὐτή, στὰ πλαίσια λειτουργίας τῆς 
ὀθωμανικῆς κυριαρχίας ἐπὶ τῶν ἑλληνικῶν περιοχῶν τῆς τέως βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας. 

συγκρινόμενα μεταξὺ τους τὰ δύο ἐξεταζόμενα ἔγγραφα παρουσιάζουν ὡς 
πρὸς τὶς διατάξεις τους χαρακτηριστικὲς ὁμοιότητες ἀλλὰ καὶ δυσδιάκριτες, 
πλὴν ὅμως οὐσιώδεις, διαφορές.  Ἐξ αὐτῶν τῶν ἐγγράφων, τὸ παλαιότερο, τὸ 
ἀναφερόμενο στὸν Ἰγνάτιο εἶναι βεράτιο. Ἀντίστοιχα τὸ νεότερο σωζόμενο 
ἔγγραφο περὶ τοῦ γερασίμου, ἂν καὶ δημοσιεύεται ὡς βεράτιο, εἶναι φερμάνι14. 
τὸ μὲν παλαιότερο εἶναι πιὸ σύντομο, ἐνῶ τὸ νεότερο εἶναι ἐκτενέστερο καὶ 
λεπτομερέστερο. καὶ τὰ δύο ἔγγραφα σώζονται σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση. σὲ 
ὅτι ἀφορᾶ στὸ βεράτιο περὶ τοῦ γερασίμου φαίνεται πὼς ἡ μετάφρασή του 
πραγματοποιήθηκε σὲ χρόνο παραπλήσιο μὲ αὐτὸν τῆς ἐκδόσεώς του δε-
δομένου ὅτι τὸ κείμενο εἶναι φορτισμένο μὲ τουρκικὲς λέξεις καὶ φράσεις, 
προφανῶς κατανοητὲς τὴν περίοδο ἐκείνη ἀπὸ τοὺς κατόχους του, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τοὺς ἀσκοῦντες διοίκηση ὀθωμανοὺς ὑπαλλήλους τῆς ἐποχῆς15. τὸ περὶ  
Ἰγνατίου ἔγγραφο εἶναι πιὸ κατανοητό. Ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸ περιεχόμενό του 
δυσνόητες λέξεις καὶ ἐκφράσεις προερχόμενες ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ γλώσσα. 
τὸ γεγονὸς αὐτό μᾶς ἐπιτρέπει νὰ συμπεράνουμε ὅτι ἡ μετάφρασή του συντά-
χθηκε σὲ μεταγενέστερο χρόνο ἀπὸ αὐτὸν τῆς ἐκδόσεώς του.

14. Βλ. παρασκευα κονορτα, Ὀθωμανικὲς θεωρήσεις γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. 17ος-
ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα, Ἀθήνα 1998, σ. 67, ὅπου ὀρθῶς τὸ ἀναφέρει ὡς «Διοριστήριο φερ-
μάνι ποὺ ἀφορᾶ τὸ μητροπολίτη θεσσαλονίκης γεράσιμο (κατὰ ἢ λίγο μετὰ τὸ δεύτερο 
δεκαήμερο τοῦ μήνα Μουχαρὲμ 1203, δηλαδὴ μεταξὺ 12ης καὶ 21ης Ὀκτωβρίου 1788 ἢ 
λίγο ἀργότερα).  Ἔκδοση (ἑλληνικὴ μετάφραση, ὅπου ἐκ παραδρομῆς ἀναγράφεται ὅτι 
πρόκειται γιὰ βεράτι): καλινδέρης, κοζάνη, σσ. 78-84».

15. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676–
1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σ. 78, ὅπου σημειώνει: « Ἐν μεταφράσει, δίφυλλον, ὕψ. 0,373, 
πλ. 0,248, τὸ κείμενον εἰς τάς 2½ σελίδας, ὁ γραφικὸς αὐτοῦ χαρακτὴρ καὶ τὸ πλῆθος 
τῶν ἐν αὐτῷ τουρκικῶν λέξεων ὀλίγας ἀφήνουν ἀμφιβολίας ὅτι ἡ μετάφρασις ἔγινεν εἰς 
χρόνον ὄχι πολὺ ἀφιστάμενον τοῦ τῆς ἐκδόσεως τοῦ μπερατίου».
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τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ἔστω καὶ μεταφρασμένα διατηροῦν τὴν ἀξία τους καὶ 
ἐξεταζόμενα ὡς πηγές μᾶς παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες γιὰ τὴν ἐπικρα-
τοῦσα δικαιϊκὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς16 καθὼς καὶ γιὰ τὶς σχέσεις τῆς ὀθωμα-
νικῆς διοικήσεως μὲ τὸν ὀρθόδοξο κλήρο. 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ κωδικοποίηση τῶν διατάξεων τῶν διοριστηρί-
ων ἐγγράφων τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης  Ἰγνατίου καὶ γερασίμου. Δε-
δομένου ὅτι τὸ πρῶτο ἔγγραφο συντάχθηκε τὸ 1696 καὶ τὸ δεύτερο τὸ 1788, 
προκύπτει ὅτι τὰ δυὸ ἔγγραφα ἀπέχουν χρονικῶς μεταξὺ τους 92 ἔτη. Ἐντὸς 
αὐτοῦ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος, ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς τουρκο-
κρατίας, ἐκδόθηκαν προφανῶς καὶ ἄλλα διοριστήρια ἔγγραφα μητροπολιτῶν 
θεσσαλονίκης τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν διασώθηκαν ἢ λανθάνουν17. συγκρινόμε-

16. γιὰ τὴ δικαιϊκὴ κατάσταση τὴν περίοδο αὐτὴ καθὼς καὶ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία βλ. 
γεωργιου π. νακου,  Ἡ λειτουργία τοῦ δικαίου στὴ θεσσαλονίκη κατὰ τὴν τουρκοκρα-
τία-Ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα, Πρακτικά Ϛ΄ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλο-
νίκη - Ὀθωμανικὴ περίοδος 1430-1912, Β́ , θεσσαλονίκη 1994, σ. 226 κ. ἑξ., ὅπου μεταξὺ 
ἄλλων ἀναφέρει: «τὴν περίοδο αὐτὴ ἐπισημαίνεται ἡ ὕπαρξη ποικιλόμορφων δικαιϊκῶν 
πηγῶν, βυζαντινῶν, ἐθιμικῶν πατριαρχικῶν, καθὼς καὶ ἄλλων προερχομένων ἀπὸ τὸ «ξε-
νοκρατούμενο» Δίκαιο ποὺ ἴσχυε τότε, οἱ ὁποῖες εἶχαν μία ἰδιότυπη καὶ ἰδιόμορφη «λει-
τουργία», ἡ ὁποία ὁδηγοῦσε στὴν παράλληλη «λειτουργικὴ» ἰσχὺ καὶ ἄλλων κατηγοριῶν 
Δικαίου, πέραν τοῦ Δικαίου τῆς «ξενικῆς» ὀθωμανικῆς κυριαρχίας. τὰ Δίκαια αὐτά, ὡς 
ἐκφράσεις τοῦ Δικαίου τοῦ «ξενοκρατούμενου»  Ἑλληνισμοῦ, ἀναφέρονταν στὶς τρεῖς 
βασικὲς κατηγορίες: α) τοῦ λεγόμενου βυζαντινορωμαϊκοῦ Δικαίου, ποὺ ἀπέδιδε κυρίως 
βυζαντινὰ δικαιϊκά στοιχεῖα, μὲ τὶς ὁποιεσδήποτε ἄμεσες ἢ ἔμμεσες καταβολές του, μὲ τὴ 
μορφὴ ποὺ εἶχαν ἀποτυπωθεῖ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ στὰ μεταγενέστερα βυζαντινὰ καὶ μετα-
βυζαντινὰ νομοκανονικὰ ἐγχειρίδια καὶ λοιπὲς νομοκανονικὲς συλλογές, σὲ συσχέτιση 
μὲ τὴ διαμόρφωση τοῦ χαρακτηριζομένου ὡς οἰονεῖ de jure «πατριαρχικοῦ Δικαίου», β) 
τοῦ ἐγχωρίου ἐθιμικοῦ ποὺ ἐξέφραζε ἑλληνικὲς περὶ δικαίου ἀντιλήψεις, χωρὶς βέβαια, 
νὰ ἀποκλείεται καὶ ἡ μερικότερη διαμόρφωσή του ἐξαιτίας τοῦ «συγχρωτισμοῦ» του μὲ 
τὸ Δίκαιο τῆς «ξενικῆς» κατακτήσεως, καὶ γ) τοῦ μουσουλμανικοῦ ἱερονομικοῦ καὶ τοῦ 
ὀθωμανικοῦ πολιτικοῦ Δικαίου, ὡς Δικαίων τοῦ κατακτητῆ. τὸ δικαιϊκὸ αὐτὸ πλαίσιο 
ὁδηγοῦσε στὴ διαμόρφωση θεσμῶν καὶ νομικῶν καταστάσεων τοῦ πραγματικὰ ἐφαρμο-
ζομένου Δικαίου, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Δικαίου ποὺ ὑπῆρχε καὶ τηροῦνταν, ποὺ στὴν οὐσία 
διέπλασσε ἢ διαμόρφωνε τὸ δεδομένο «νομικὸ βίο» τῆς περιόδου αὐτῆς, ὁ ὁποῖος καὶ 
ἐξέφραζε ἔτσι τὸ« ζωντανὸ» Δίκαιο τῆς ἑλληνικῆς ἐθνότητας κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ 
ἱστορικὴ περίοδο». Βλ. ἐπίσης καὶ ν. ι. πανταΖοπουλου, Λαϊκαὶ καὶ «λόγιαι» ἐπιδράσεις 
εἰς τὸ δίκαιον τῆς Ἐπαναστάσεως, Ἀθῆναι 1958, κυρίως σσ. 10-15.

17. περὶ τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης κατὰ τὴν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας 
βλ. ἐνδεικτικῶς τὶς μελέτες τῶν: τασου γριτσοπουλου, θεσσαλονίκης Ἰωσὴφ ὁ Ἐθνο-
μάρτυς (1797-1821), Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 43 (1960), σσ. 469-470, περικλεουσ Ζερλεν-
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νες οἱ διατάξεις τῶν ἀνωτέρω δύο ἐγγράφων μᾶς δίδουν τὴ δυνατότητα νὰ 
ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα ἐὰν ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία παραχωροῦσε τὰ ἴδια 
«προνόμια» ἢ ἐὰν τὰ μείωνε ἢ ἐὰν τὰ ἐμπλούτιζε σὲ βάθος χρόνου καὶ σὲ ὅτι 
τουλάχιστον ἀφορᾶ τὴ μητρόπολη θεσσαλονίκης, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1696 καὶ 
1788.  Ἡ καταγραφὴ τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων διαφωτίζει καὶ τὸ θέμα τῶν 
προτεραιοτήτων ποὺ ὁ σουλτάνος καὶ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης φρόντι-
σαν νὰ χαράξουν μέσω τῶν βερατίων, ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέσεις τους τόσο μὲ 
τὰ ὑπόλοιπα μέλη τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου, ἀνώτερα καὶ κατώτερα, ὅσο καὶ μὲ 
τὸ κατὰ τόπους ὀρθόδοξο ποίμνιο.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμε ὅτι σὲ γενικὲς γραμμὲς στὰ δύο διορι-
στήρια ἔγγραφα τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης ἀπαντοῦν οἱ ἑξῆς θεμα-
τικὲς ἑνότητες:

Ἀνάδειξη καὶ παύση τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης.  Ἐδῶ περιλαμβά-
νονται διατάξεις ποὺ ἀφοροῦν στὸν τρόπο ἐκλογῆς ἢ παύσεως ἑνὸς μητρο-
πολίτου, στὶς προϋποθέσεις κενώσεως μιᾶς μητροπολιτικῆς περιφερείας καὶ 
στὰ οἰκονομικὰ ζητήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀνάληψη καὶ διατήρηση τοῦ 
μητροπολιτικοῦ ἀξιώματος.

του, Μεθόδιος ὁ θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 2 (1918), σσ. 148-152, Μητρο-
πολίτου πρώην λήμνου, Βασιλειου ατεση, Βραχέα τινὰ περὶ Ἀρχιερέων τῆς ἐν Ἑλλάδι 
Ἐκκλησίας καὶ ἐπισημειώσεις εἰς ἐπισκοπικοὺς αὐτῆς καταλόγους, Ἐκκλησιαστικὸς Φά-
ρος, 60 (1978), σσ. 56-61, Μανουηλ γεΔεων, σημειώσεις καὶ ἀναγραφαὶ Μητροπολιτῶν 
θεσσαλονίκης, Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια Κωνσταντινουπόλεως, ἔτος 1903, ἀρ. φύλ. 22 
καὶ ἔτος 1912, ἀρ. φύλ. 41, Βασιλειου ατεση,  Ἐπισκοπικοὶ κατάλογοι τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, 56 (1974), σσ. 417-428, 
αποστολου γλαΒινα, Μακάριος παπαγεωργόπουλος ὁ ἀπὸ κορίνθου Μητροπολίτης 
θεσσαλονίκης (1465-12 Ἀπριλίου 1546), Μακεδονικὰ, 13 (1973), σσ. 167-177, του ιΔι-
ου, Βραχέα τινὰ περὶ Μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς 
Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 19 (1974), σσ. 285-331, 20 (1975), 
σσ. 234-255, του ιΔιου, θεωνᾶς Β΄ ὁ ἀπὸ παροναξίας Μητροπολίτης θεσσαλονίκης, 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 56 (1972), σσ. 233-248, 417-422, του ιΔιου, Μητροπολίται θεσ-
σαλονίκης κατὰ τὸν ιΖ́  αἰώνα, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22 (1977), σσ. 25-163, του ιΔιου, οἱ πρῶτοι κατὰ 
τὴν τουρκοκρατίαν Μητροπολῖται θεσσαλονίκης,  Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς 
Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 23 (1978), σσ. 331-343, α. τηλλυ-
ριΔου, γεράσιμος ὁ κύπριος Μητροπολίτης θεσσαλονίκης (1788-1810) καὶ Μητροπολί-
της χαλκηδόνος (1810-1820), Θεολογία 52 (1981), σσ. 530-549, αποστολου γλαΒινα, 
γεράσιμος θεσσαλονίκης (1788-1810) ὁ εἶτα χαλκηδόνος (1810-1820). κύπριος ἢ κρὴς, 
Μακεδονικὰ 22 (1982), σσ. 491-494.
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γενικὲς διατάξεις γιὰ τὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς μητροπολιτικῆς ἐξουσίας. 
Μὲ τὶς διατάξεις αὐτὲς ὁρίζεται ὅτι ὁ μητροπολίτης θεσσαλονίκης ἀσκεῖ τὰ 
καθήκοντά του ὅπως καὶ οἱ προκάτοχοί του, ἡ δικαιοδοσία του ἐπεκτείνεται 
καὶ στὶς ἐπισκοπὲς τῆς μητροπολιτικῆς του περιφερείας καὶ ἀσκεῖ ἀκώλυτα 
καὶ ἐλεύθερα τὰ καθήκοντά του ἐφόσον ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάμιξη ἄλλων προ-
σώπων στὶς ὑποθέσεις τῆς δικαιοδοσίας του.

Ἐδαφικὴ δικαιοδοσία τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης. στὴν ἑνότητα 
αὐτὴ ἐντάσσεται ἡ διάταξη μὲ τὴν ὁποία ὁρίζεται ὅτι τὸ δικαίωμα ἀσκήσεως 
τῶν καθηκόντων του ἐκτείνεται σὲ ὅλα τὰ «προσαρτήματα» τῆς μητροπόλε-
ως θεσσαλονίκης. προφανῶς ἐδῶ νοοῦνται οἱ ἐπισκοπὲς τῆς μητροπολιτικῆς 
περιφερείας θεσσαλονίκης.

κατοχύρωση τῆς ἱεραρχικῆς καὶ πειθαρχικῆς ἐξουσίας τοῦ μητροπολίτου 
θεσσαλονίκης ἐπὶ τῶν μελῶν τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου τῆς ἐπαρχίας του καὶ 
ἐπὶ τῶν μοναχῶν, δικαιουμένου νὰ ὁρίζει καὶ νὰ παύει ἱερεῖς καὶ νὰ παραχω-
ρεῖ ἢ νὰ ἀφαιρεῖ ἀπὸ αὐτοὺς τὶς ἐκκλησίες τους, ὁριζομένου ρητῶς ὅτι οἱ ὑπ’ 
αὐτὸν κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ τοῦ ὀφείλουν ὑπακοὴ καὶ ὅτι γιὰ κάθε ζήτημα 
ἐκκλησιαστικῆς φύσεως πρέπει νὰ προσφεύγουν στὴν κρίση του.

κατοχύρωση τῆς δικαιοδοσίας (δικαιοδοτικῆς, πειθαρχικῆς κ.λπ.) ἔναντι 
τῶν λαϊκῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας θεσσαλονίκης. Ἐδῶ περιλαμβά-
νονται διατάξεις ποὺ ὁρίζουν ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι λαϊκοὶ ὀφείλουν ὑπακοὴ στὸν 
τοπικὸ ἱεράρχη τους, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴ δικαιοδοτική τους ἐξουσία καὶ δύναται 
νὰ ἐπιβάλλει ὅρκο στοὺς διαδίκους, νὰ τοὺς τιμωρεῖ μὲ ποινές, ὅπως ὁ ἐξωεκ-
κλησιασμὸς καὶ ὁ ἀφορισμός, ἀλλὰ καὶ νά ἀσκεῖ ἀπόλυτο ἔλεγχο σὲ ζητήματα 
συνάψεως καὶ λύσεως γάμων τῶν ὀρθοδόξων.

κατοχύρωση τῆς ἐλευθερίας τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς λατρείας. Μὲ 
μιὰ σειρὰ γενικῶν διατάξεων κατοχυρώνεται ἡ ἐλευθερία τελέσεως θρησκευ-
τικῶν ἀκολουθιῶν, τὸ δικαίωμα τοῦ μητροπολίτου νὰ φέρει ἀρχιερατικὴ ρά-
βδο, ἡ ἀπαγόρευση τῶν βίαιων ἐξισλαμισμῶν, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα ἐπι-
σκευῆς ναῶν καὶ μονῶν. στὴ συνάφεια αὐτὴ ἐμφανίζονται καὶ διατάξεις ποὺ 
ἀπαγορεύουν στὰ κρατικὰ ὄργανα νὰ ἀπαλλοτριώνουν καὶ νὰ ἐπιθεωροῦν 
τοὺς εὐκτηρίους οἴκους, ὅπως καὶ νὰ ἐπιβάλουν καὶ πρόστιμα.

Διευθέτηση οἰκονομικῆς φύσεως ζητημάτων καὶ καθορισμὸς τρόπου ἐπι-
λύσεως κληρονομικῶν ὑποθέσεων. Μὲ τὶς διατάξεις αὐτὲς τῶν βερατίων κα-



500 γεωργιοσ χ. γκαΒαρΔινασ

τοχυρώνεται τὸ δικαίωμα τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης νὰ λαμβάνει ὡς 
κληρονόμος ἢ δωρεοδόχος περιουσιακὰ στοιχεῖα ποὺ προέρχονται ἀπὸ ὀρθο-
δόξους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. γίνονται δεκτὲς διαθῆκες κληρικῶν ἢ λαϊκῶν 
συντεταγμένες συμφώνως πρὸς τὶς πρακτικὲς τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν 
καὶ προβλέπεται καὶ ἡ σύμπραξη τῶν ἱεροδικαστικῶν ἀρχῶν πρὸς ἐκτέλεση 
καὶ ἐφαρμογὴ τῶν πράξεων αὐτῶν. ρυθμίζονται ἐπίσης ζητήματα διαθέσεως 
περιουσιακῶν στοιχείων κληρικῶν ποὺ ἀποθνήσκουν χωρὶς νὰ ἔχουν συντά-
ξει διαθήκη καὶ διασφαλίζεται ἡ ἀπρόσκοπτη εἴσπραξη ἐκ μέρους τοῦ μητρο-
πολίτου θεσσαλονίκης τῶν «δοσιμάτων» καὶ ἄλλων εἰσοδημάτων ποὺ τοῦ 
ὀφείλουν κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ποὺ τελοῦν ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία του. καθορί-
ζεται ἐπίσης τὸ ἀφορολόγητο τῶν ἀντικειμένων καὶ εἰδῶν ποὺ μεταφέρονται 
πρὸς τὸ μητροπολίτη θεσσαλονίκης ἔναντι τῶν ἐτησίων ὑποχρεωτικῶν «δο-
σιμάτων» ἐκ μέρους τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν.

Ἐξετάζοντας τὰ διοριστήρια βεράτια τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης 
Ἰγνατίου (1696) καὶ γερασίμου (1788), βάσει τῆς ἀνωτέρω κωδικοποιήσεως-
ὁμαδοποιήσεως τῶν διατάξεών τους, παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:

Ἡ ἐκλογὴ στὴ μητροπολιτικὴ ἕδρα τῆς θεσσαλονίκης στὴ μὲν περίπτωση 
τοῦ  Ἰγνατίου πραγματοποιεῖται κατόπιν παύσεως τοῦ προκατόχου του μη-
τροπολίτου θεσσαλονίκης Μεθοδίου, ἐνῶ στὴν περίπτωση τοῦ γερασίμου18 ἡ 

18. περὶ τοῦ ἐκ κρήτης καταγομένου μητροπολίτου θεσσαλονίκης γερασίμου ἐλάχιστα βιο-
γραφικὰ στοιχεῖα εἶναι γνωστά. Φαίνεται πρὸς πρὸ τῆς χειροτονίας του ἐργάσθηκε ὡς 
δάσκαλος στὴν κύπρο καὶ στὴν κρήτη. στὴ συνέχεια μετέβη στὴν κωνσταντινούπολη 
ὅπου ἀπέκτησε τὴν εὔνοια τοῦ νικολάου Μαυρογένους, δραγομάνου τότε τοῦ στόλου 
καὶ ἀπὸ τὸ 1786 ἡγεμόνος τῆς Βλαχίας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων σημαντικῶν ἑλλήνων. Μὲ τὴ βο-
ήθειά τους ἐξελέγη μητροπολίτης θεσσαλονίκης τὸν αὔγουστο τοῦ 1788. Διατήρησε τὴ 
θέση αὐτὴ μέχρι τὸ 1810, ὁπότε ἐξελέγη μητροπολίτης χαλκηδόνος. Ἀπεβίωσε ὡς χαλ-
κηδόνος τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1820. περὶ τοῦ γερασίμου βλ. γενναΔιου ηλιουπολεωσ,  
Ἐξέχουσαι ἐκκλησιαστικαὶ προσωπικότητες τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μετὰ τὴν 
ἅλωσιν. γεράσιμος ὁ θεσσαλονίκης, ὁ κατόπιν χαλκηδόνος (1788-1810 καὶ 1810-1820), 
Ὀρθοδοξία 25 (1950), σσ. 76-80, του ιΔιου, σκιαγραφία τῆς ἱστορίας τῆς Μητροπόλεως 
χαλκηδόνος καὶ ὁ ἐπισκοπικὸς αὐτῆς κατάλογος, Ὀρθοδοξία, 29 (1944), σ. 143, Β. α. Μυ-
στακιΔου,  Ἐπισκοπικοὶ κατάλογοι, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 12 (1936), 
σσ. 176, 231, 273, Βασ. γ. ατεση, Ἐπισκοπικοὶ κατάλογοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ 
ἀρχῆς μέχρι σήμερον,  Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 56 (1974), σ. 426, χρ. παπαΔοπουλου, οἱ 
ἐπίσκοποι ἐν τῇ  Ἐκκλησίᾳ κωνσταντινουπόλεως κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους, 
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 17 (1941), σ. 300, κατάλογος Μητροπολιτῶν 
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ἐκλογὴ πραγματοποιεῖται κατόπιν θανάτου τοῦ προκατόχου του Ἰγνατίου19. 
στὴν περίπτωση τῆς παύσεως τοῦ θεσσαλονίκης Μεθοδίου ἡ ἀκολουθούμενη 
διαδικασία ἦταν ἡ ἑξῆς. Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης καλλίνικος Β΄20 ὑπέβαλε 
στὸ ὀθωμανικὸ αὐτοκρατορικὸ στρατόπεδο μία ἀναφορὰ στὴν ὁποία κατέ-
γραφε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς συνόδου τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου νὰ ἀπο-
μακρύνει ἀπὸ τὴ θέση του τὸ μητροπολίτη θεσσαλονίκης Μεθόδιο καὶ ἀντ’ 
αὐτοῦ ἐξέλεξε τὸν  Ἰγνάτιο. Ὁ σουλτάνος ἔκρινε ὅτι ὁ ἐν λόγῳ μητροπολίτης 
Μεθόδιος «ἐδέησεν ὅπως παυθῇ, διότι δὲν διῆγεν ἐν ἁρμονίᾳ μετὰ τῶν ρα-
γιάδων, ἐκτὸς δὲ τούτου διέπραξε πλεῖστα παραπτώματα, ἀντικείμενα εἰς τὰ 
θρησκευτικὰ αὐτῶν ἔθιμα, καὶ ἕνεκα τούτου ἡ θέσις αὐτὴ τοῦ μητροπολίτου 
μετὰ τῶν ἐξαρτωμένων ἐκ τούτου ἐπισκοπῶν παρεχωρήθη εἰς τὸν φέροντα τὸ 
παρὸν αὐτοκρατορικὸν βεράτιον κληρικὸν ὀνόματι  Ἰγνάτιον καὶ παρεκάλε-
σεν ὅπως χορηγηθῇ αὐτῷ αὐτοκρατορικόν μου βεράτιον»21. στὴν περίπτωση 
τῆς ἐκλογῆς τοῦ θεσσαλονίκης γερασίμου ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης22 ἀπο-

θεσσαλονίκης ἐκ τῶν Ἀρχείων τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 7 
(1923), σ. 76, α. τηλλυριΔου, γεράσιμος ὁ κύπριος μητροπολίτης θεσσαλονίκης (1788-
1810) καί μητροπολίτης χαλκηδόνος (1810-1820), Θεολογία 52 (1981), σσ. 530-549, 
αποστολου γλαΒινα, γεράσιμος θεσσαλονίκης (1788-1810) ὁ εἶτα χαλκηδόνος (1810-
1820). κύπριος ἤ κρής;, Μακεδονικὰ 22 (1982), σσ. 491-494.

19. συμφώνως πρὸς τὸ  Ὑπόμνημα τῆς ἐκλογῆς τοῦ θεσσαλονίκης γερασίμου: «τῆς ἁγιω-
τάτης μητροπόλεως θεσσαλονίκης ἀπροστατεύτου διαμεινάσης, ἃτε τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιε-
ρατεύοντος μακαρίτου  Ἰακώβου τὸ ζῆν ἐκμετρήσαντος καὶ εἰς αἰωνίους μονὰς μεταστά-
ντος, ἡμεῖς οἱ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς προτροπῇ καὶ ἀδείᾳ ... οἰκουμενικοῦ πατριάρχου 
κυροῦ προκοπίου συνελθόντες ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τοῦ ἁγίου γεωργίου ... καὶ κανονι-
κάς ψήφους προβαλόμενοι εἰς εὕρεσιν καὶ ἐκλογὴν προσώπου ἀξίου καὶ ἁρμοδίου, τοῦ 
ἀναδεξομένου τὴν ποιμαντικὴν ράβδον καὶ ἀρχιερατικὴν προστασίαν τῆς μητροπόλεως 
ταύτης, πρῶτον μὲν πανοσιώτατον ἐν ἱερομονάχοις κὺρ γεράσιμον, δεύτερον δὲ τὸν πα-
χώμιον καὶ τρίτον τὸν παγκράτιον, ὧν καὶ τὰ ὀνόματα κατεχωρήθη ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ 
κώδικι τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης  Ἐκκλησίας εἰς διηνεκῆ τὴν ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν. Ἐν 
ἔτει σωτηρίῳ ´αψπή  κατὰ μῆνα Μάϊον ἰνδ. ἕκτης», γενναΔιου ηλιουπολεωσ,  Ἐξέχου-
σαι ἐκκλησιαστικαὶ προσωπικότητες τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μετὰ τὴν ἅλωσιν. 
γεράσιμος ὁ θεσσαλονίκης, ὁ κατόπιν χαλκηδόνος (1788-1810 καί 1810-1820), Ὀρθοδο-
ξία, 25 (1950), σ. 78, ὑποσημ. 6.

20. γιὰ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη καλλίνικο Β́  (1694-1702) βλ. Μανουηλ ι. γεΔεων, Πα-
τριαρχικοὶ Πίνακες, ἔκδοσις δευτέρα, Ἀθῆναι 1996, σσ. 487-491.

21. ιωαν. κ. ΒασΔραΒελλη, Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. ά . Ἀρχεῖον Θεσσαλονίκης 1695-
1912, θεσσαλονίκη 1952, σ. 20.

22. Ἀν καὶ δὲν μνημονεύεται ρητῶς τὸ ὄνομα τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου πρόκειται προ-
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στέλει καὶ πάλι ἀναφορὰ στὸ σουλτάνο ὅπου ἀναφέρει ὅτι «ὁ π(ατ)τριάρχης 
τῶν ρωμαί(ων) τῆς κωνσταντινουπόλεως μετὰ τῶν ἐν τῇ βασιλευούσῃ συνε-
δριαζόντων αὐτῷ Μ(ητ)ροπολιτῶν ὁ πέμψας ἀναφορὰν ἐνσφραγισμένην εἰς 
τὸ ναζαρέτο, εἰς τὸ βασιλικόν μου ὀρδὶ φανερώνουσαν ὅτι ὁ μη(τρ)οπολίτης 
ὁ  Ἰάκωβος τῆς θεσσ:, ὁποῦ εἶναι ἀπὸ τάς μητροπόλεις τοῦ ἔνδοθεν ἰλτιζαμί-
ου, μὲ τὸ ἀπέθανεν καὶ ἔμεινεν ὁ τόπος χωρὶς μ(ητ)ροπολίτην, ὁ π(ατ)ριάρ-
χης μὲ ὅλην τὴν σύνοδον τῶν ἀρχιερέ(ων) κρίναντες ἄξιον διοικήσεως κατὰ 
τὰ ἤθη τοῦ ἀϊνίου τους ἔκλεξαν διὰ ἀρχιερὲα τῆς ῥηθείσης μ(ητ)ροπόλ: τὸν 
γεράσιμον»23.

σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἀνάδειξή τους καὶ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τους 
καὶ ἀπὸ τὰ δύο κείμενα προκύπτει ὅτι ὑπῆρχαν δύο διακεκριμένες ἐνέργει-
ες, ὅσον ἀφορᾶ τὴ σουλτανικὴ παρέμβαση στὴν ἀνάδειξη τῶν μητροπολιτῶν 
γενικῶς καὶ τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης εἰδικῶς. χρονολογικὰ προη-
γεῖται ὁ διορισμὸς ἀπὸ τὸ σουλτάνο, ὁ ὁποῖος συνδέεται μὲ τὴν καταβολὴ 
τοῦ πεσκεσίου καὶ κατόπιν ἀκολουθεῖ ἡ ἔκδοση τοῦ βερατίου, τὸ ὁποῖο χορη-
γεῖται γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ μητροπολίτης νὰ ἀσκήσει τὶς ἁρμοδιότητές του. αὐτὸ 
ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ προοίμιο τῶν βερατίων οἱ ἱεράρ-
χες ἀναφέρονται ὡς ἤδη κάτοχοι διαταγμάτων, προφανῶς τῶν φερμανίων δι-
ορισμοῦ τους.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο γίνεται στὰ δύο μητροπο-
λιτικὰ βεράτια ἀναφορὰ στὴν ἀπαραίτητη κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνες ἐκλογὴ 
τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴν  Ἱερὰ σύνοδο τοῦ οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου. κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ ἀντίληψη, τόσο ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο 
θὰ ἐκλέγονταν οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχες, ὅσο καὶ οἱ κανόνες ἢ τὰ κανονικὰ κρι-
τήρια ποὺ ἀκολουθοῦνταν κατὰ τὴν ἐκλογὴ αὐτὴ, ἀποτελοῦσαν ἐσωτερικὴ 
ὑπόθεση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Ὡς πρὸς τὰ κανονικὰ κριτήρια ποὺ ἡ 
ὀρθόδοξη ἐκκλησία προέτασσε γιὰ τὴν ὀρθότητα τῆς ἐκλογῆς ἑνὸς ἱεράρχου 

φανῶς περὶ τοῦ προκοπίου, τοῦ ἐπικαλουμένου καὶ ριζομάντη, ὁ ὁποῖος ἀνῆλθε στὸν 
πατριαρχικὸ θρόνο κωνσταντινουπόλεως τὴν 29η Ἰουνίου 1785 καὶ παύθηκε τὴν 30ή 
Ἀπριλίου 1789. Βλ. σχετικῶς Μανουὴλ ι. γεΔεων, Πατριαρχικοὶ Πίνακες, ἔκδοσις δευ-
τέρα, Ἀθῆναι 1996, σσ. 571-574.

23. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-
1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σσ. 78-79.
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ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἐμφανίζεται ἀδιάφορη. γιὰ τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἐνδι-
αφέρον εἶχε ὁ διορισμὸς ἑνὸς νέου ἱεράρχου καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ σουλτάνου ἔγκριση 
τῆς ἐκλογῆς του.

Ἀπὸ τὰ ἔγγραφα αὐτὰ προκύπτει ὅτι ὁ σουλτάνος ἐκδίδει, κατόπιν σχε-
τικῆς αἰτήσεως τῆς Ἱερᾶς συνόδου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, τὶς πρά-
ξεις διορισμοῦ τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης. Ἡ μνημόνευση τῆς παύσε-
ως ἢ τῆς ἐκλογῆς ἑνὸς μητροπολίτου ὡς κανονικῶν πράξεων τῆς Ἱερᾶς συ-
νόδου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μαρτυρεῖ ὅτι τὴ συγκεκριμένη περίοδο 
λειτουργοῦσε ἀπρόσκοπτα ὁ συνοδικὸς θεσμὸς στὴν κωνσταντινούπολη24. 
Ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως τῶν κανονικῆς φύσεως 
πράξεων τῆς Ἱερᾶς συνόδου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μαρτυρεῖ ὅτι ἡ 
ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἐπέτρεπε τὴ λειτουργία αὐτῆς τῆς συνόδου ἀλλὰ, ὑπὸ τὴν 
προϋπόθεση ὅτι οἱ πράξεις της, καὶ σὲ ὅτι τουλάχιστον ἐπηρέαζε τὸν ὀθω-
μανικὸ κρατικὸ μηχανισμὸ, τελοῦσαν ὑπὸ αἵρεση. Μὲ τὴ ρητὴ ἀναφορὰ ἐκ 
μέρους τῆς σουλτανικῆς γραμματείας τοῦ δικαιώματος τοῦ σουλτάνου νὰ δι-
ορίζει ἢ νὰ παύει τοὺς ὀρθοδόξους μητροπολίτες ἀπηχεῖται ἡ βούληση τῆς 
ὀθωμανικῆς ἐξουσίας νὰ καταδείξει καὶ νὰ καταστήσει σαφὲς ὅτι ἡ ἀνάδειξη 
καὶ ἡ παύση τῶν μητροπολιτῶν πηγάζει ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ σουλτάνο. Ἡ 
μνημόνευση ὅμως τῶν κανονικῶν διατάξεων τῆς ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸν τρό-
πο ἐκλογῆς τοῦ νέου μητροπολίτου ἢ τὴν παύση ἑνὸς ἄλλου ἐπιβεβαιώνει 
ὅτι ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία συνέχισε τὴν ἐγκαινιασθεῖσα, ἀπὸ τὸν Μωάμεθ Β́  

24. περὶ τῆς συνοδικῆς διοικήσεως τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τὴν ἐποχὴ αὐτὴ βλ. Βασι-
λειου θ. σταυριΔου, Ὁ Συνοδικὸς Θεσμὸς εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, θεσσαλονί-
κη 1986, σσ. 393-394, ὅπου ἀναφέρει ὅτι: « Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης ... ἐξήσκησε τήν 
ἀπολυταρχίαν εἰς τήν διοίκησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων μέχρι τοῦ ιη΄ αἰῶνος, 
διότι δέν εἶχε περί αὐτόν μόνιμον συνοδικήν ἀρχήν.τό μόνον σῶμα, τό ὁποῖον παρέμε-
νε πέριξ αὐτοῦ ἦτο τὸ τῶν ὀφφικιάλων, οἵτινες εἶχον ἀποκτήσει μίαν ἐξουσίαν εἰς τήν 
πρᾶξιν ἰσχυροτέραν τῆς ἐνδημούσης συνόδου. Ἀπό τοῦ ιθ΄ αἰῶνος καί κατά τάς ἡμέρας 
μας τά ὀφφίκια αὐτά ἀπώλεσαν τόν ἀληθῆ αὐτόν χαρακτῆρα καί κατέστησαν ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον τιμητικά. Ὁ συνοδικός θεσμός ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται καί κατά τούς χρό-
νους τούτους, μέ συγκαλοῦντα πρόεδρον τόν οἰκουμενικόν πατριάρχην ...

 Ἡ πλέον συνήθης μορφή συνόδου παρέμενεν ἡ ἐνδημοῦσα, ἡ ὁποία ἐπεκράτει καί κατά 
τό παρελθόν. αὕτη συνεκαλεῖτο διά τάς συνήθεις ὑποθέσεις τοῦ πατριαρχείου, ἔλαβε δέ 
καί πάλιν χαρακτῆρα ἔκτακτον καί μᾶλλον συμβουλευτικόν. Μόλις κατά τά μέσα τοῦ 
ιη΄ αἰῶνος θὰ ἐξελιχθῇ εἰς διαρκῇ καί τακτικήν. Ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν αὐτῆς ἐποίκιλλεν. 
Διάφορα αἴτια ὡδήγησαν εἰς τήν μονιμοποίησιν τῆς συνόδου ταύτης».
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τόν πορθητή, πρακτικὴ νὰ μὴν μεταβάλεται ἰδιαίτερα ἡ διαδικασία ἀναδείξε-
ως νέων πατριαρχῶν καὶ μητροπολιτῶν ἐν σχέσει πρὸς ὅσα ἴσχυαν κατὰ τὴν 
πρὸ τῆς πτώσεως τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας περίοδο25. Ἡ ὀθωμανικὴ 
ἐξουσία προσπάθησε καὶ πέτυχε νὰ ἐντάξει τὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο καὶ 
τὶς ὑπ’ αὐτὸ μητροπόλεις στοὺς ὀθωμανικοὺς θεσμούς, μὴ ἀναγνωρίζοντας 
ὅμως τὸ θεσμὸ καὶ τὴ νομικὴ ὑπόσταση τῆς  Ἐκκλησίας26. παράλληλα ὅμως 
θεώρησε ὅτι ἡ διεκπεραίωση τῶν θρησκευτικῶν ὑποθέσεων τῶν ὀρθοδόξων 
ὑπηκόων της ἦταν κρατικὴ ὑπόθεση καὶ ὅτι ὁ πατριάρχης ἢ ὁ κάθε μητρο-
πολίτης, ἐπίσκοπος, ἀρχιεπίσκοπος ἦταν κάτοχος ἑνὸς ἀξιώματος ποὺ τοῦ 
ἐκχωροῦσε μαζὶ μὲ τὸ δικαίωμα ἀπολαυῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἰσοδημάτων 
ὁ ὀθωμανὸς μονάρχης. τὸ ἀντικείμενο τοῦ λειτουργήματος τοῦ κάθε ἱεράρ-
χου ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἐπίβλεψη τῶν θρησκευτικῶν, μὲ τὴν εὐρεία ἔννοια τοῦ 
ὅρου, ὑποθέσεων τῶν ὀρθοδόξων καὶ ἡ ἄσκηση ἱεραρχικῆς ἐξουσίας πάνω 
στὸν κλῆρο τῆς ἐπαρχίας του. Ἀρκετά νωρὶς θεσπίσθηκε τὸ ἀντίτιμο αὐτῆς 
τῆς σουλτανικῆς παραχωρήσεως. Ὁ κάθε ἱεράρχης ὑποχρεώθηκε νὰ κατα-
βάλλει στὴν  Ὑψηλὴ πύλη κάποια «δοσίματα» καὶ ἡ θέση του συσχετίσθηκε 
ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση μὲ τοὺς ἀναδόχους σουλτανικῶν εἰσοδημάτων. 
Ἐπίσης ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία δὲν ἀναγνώριζε ἰσόβιο χαρακτήρα στὸ ἐπισκο-
πικὸ ἀξίωμα. τὸ σύστημα αὐτὸ ἐπέτρεπε στὴν  Ὑψηλὴ πύλη νὰ ἐλέγχει σὲ ὅλα 
τὰ ἐπίπεδα τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία.

τὸ οἰκονομικὸ πλαίσιο τῆς ὑφιστάμενης προϋποθέσεως γιὰ τὸ διορισμὸ 
ἑνὸς νεοεκλεγέντος ἱεράρχου μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ βερατίου διατυ-
πώνεται μὲ σαφή τρόπο καὶ στὰ δύο ἐξεταζόμενα διοριστήρια ἔγγραφα τῶν 
μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης. εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ μνημόνευση 

25. Βλ. σχετικῶς, π. γεωργιου Δ. Μεταλληνου, Τουρκοκρατία. Οἱ  Ἕλληνες στὴν ὀθωμανικὴ 
αὐτοκρατορία, Ἀθήνα 1998, σ. 68, d. aPostoLoPouLos, Les mécanismes d’ une Conquête: 
adaptations politiques et statut économique des conquis dans le cadre de l’ empire otto-
man, Economies méditerranéennes: équilibres et intercommunications, XIIIe-XIXe siècles, 
τ. 3, Ἀθήνα 1986, σσ. 191-204, ΔηΜητρη γ. αποστολοπουλου, τὸ βυζαντινὸ δίκαιο στὸ 
ὀθωμανικὸ κρατικὸ πλαίσιο: προβλήματα καὶ λύσεις ἀπὸ τὸν πρῶτο μετὰ τὴν Ἅλωση 
αἰώνα, Ἀρμενόπουλος, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
21 (2000), σσ. 197-200.

26. ελισαΒετ α. ΖαχαριαΔου, Δέκα τουρκικὰ ἔγγραφα γιὰ τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία (1483-
1567), [ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν], πηγὲς 2, Ἀθήνα 
1996, σ. 49.
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τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων τῶν νέων μητροπολιτῶν προτάσσεται ἔνα-
ντι ὅλων τῶν ἄλλων διατάξεων τῶν βερατίων.  Ὑπόχρεος γιὰ τὴν καταβολὴ 
αὐτῶν τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων ἔναντι τοῦ ὀθωμανικοῦ αὐτοκρατο-
ρικοῦ θησαυροφυλακίου καθίσταται προσωπικῶς ὁ νεοεκλεγείς μητροπο-
λίτης, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ λογοδοτεῖ ἔναντι τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας σὲ περί-
πτωση μὴ καταβολῆς τῶν σχετικῶν ποσῶν, ἀλλὰ καὶ θὰ ὑφίσταται καὶ τὶς 
συνέπειες τῆς μὴ καταβολῆς τῶν ὑπεσχημένων δοσιμάτων. στὸ διοριστήριο 
ἔγγραφο τοῦ θεσσαλονίκης  Ἰγνατίου (1696) ἀναγράφεται ἡ τηρουμένη δι-
αδικασία τῆς καταβολῆς τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ γιὰ τὸ διορισμό του καὶ 
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ βερατίου. 
κατόπιν τοῦ διατυπωθέντος αἰτήματος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου γιὰ 
τὴν ἔκδοση τοῦ βερατίου καὶ «ἐξετασθέντων ἤδη τῶν φορολογικῶν βιβλίων, 
τῶν φυλασσομένων εἰς τὸ αὐτοκρατορικόν Μου θησαυροφυλάκιον, ἐδόθη 
ἡ πληροφορία ἐπισημειωματικῶς, ὅτι ἡ μητρόπολις θεσσαλονίκης εὕρηται 
ἐγγεγραμμένη ἐπ’ ὀνόματι τοῦ κληρικοῦ Μεθοδίου, καὶ συνεπῶς διέταξα 
ὅπως, καταβαλλομένου τοῦ σχετικοῦ δώρου, ἐκδοθῇ βεράτιον. τὸ ἐθιζόμενον 
δῶρον ἐκ 13000 ἄσπρων κατετέθη ἤδη εἰς μετρητὰ τὴν 15ην ραμαζάν 1107 
εἰς τὸ αὐτοκρατορικόν Μου θησαυροφυλάκιον καὶ συνεπῶς παρεχώρησα τὸ 
παρὸν αὐτοκρατορικόν Μου βεράτιον, ὅπως οὗτος κατέχῃ τὴν θέσιν ταύτην, 
καὶ διέταξα ὅπως ὁ ῥηθείς  Ἰγνάτιος καταλάβῃ τὴν θέσιν τοῦ μητροπολίτου 
θεσσαλονίκης μετὰ τῶν ἐξαρτωμένων ἐπισκοπῶν της ἀντὶ τοῦ παυθέντος 
Μεθοδίου»27. Ἡ ἴδια περίπου διαδικασία τηρήθηκε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ 
θεσσαλονίκης γερασίμου, «... καὶ θεωρηθέντα τὰ τῆς ἀποκοπῆς δευτέρια τῶν 
μ(ητ)τροπολιτῶν, τὰ πεφυλαγμένα εἰς τὸ βασιλικόν μου θησαυροφυλάκιον, 
ὄντας ἀπὸ τάς μητροπόλεις τοῦ ἔνδοθεν ἰλτιζαμίου τοῦ π(ατ)ριάρχου τῶν 
Ῥωμαί(ων) τῆς κωνσταντινουπόλεως ἡ ἐπαρχία τοῦ θεσσαλονίκης καὶ τῶν 
πέριξ. καὶ μὲ τὸ νὰ ἔγινε δερκενάρι, ὅτι ἔγινεν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ γερασίμου μὲ 
δεκατρεῖς χιλιάδες ἄσπρα πεσκέσι τοῦ μηρίου ἐπὶ συμφωνίᾳ νὰ τὰ ἐγχειρίζῃ 
εἰς τὸ βασιλικόν μου θησαυροφυλάκιον τὸ πεσκέσι τοῦ μηρίου, τὸ ἄνω ῥηθὲν 
δηλ: δεκατρεῖς χιλιάδες ἄσπρα, ἐγράφη τὸ βασιλικόν μου περάτι εἰς τὸ ὄνομά 

27. ιωαν. κ. ΒασΔραΒελλη, Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Ά . Ἀρχεῖον Θεσσαλονίκης 1695-
1912, θεσσαλονίκη 1952, σ. 20.
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του, μὲ τὸ νὰ ἐδόθη τὸ περάτι τοῦ βασιλικοῦ μου ῥουζναμληζὲ καὶ κατὰ τὴν 
ἀναφοράν διὰ νὰ περάσῃ εἰς τὸν ῥηθέντα καλόγηρον καὶ κατὰ τὸ ἀναφανὲν 
ὑψηλόν μου φερμάνι κατὰ τὸ ἀνέκαθεν ἐπικρατοῦν μηρὶ πεσκέσι δεκατρεῖς 
χιλιάδες ἄσπρα ὅτι θέλει ἐγχειρίζει εἰς τὸ βασιλικόν μου θησαυροφυλάκιον 
μετρητὰ καὶ ἐν ἔτει 12<0>3 εἰς τὰ μέσα τοῦ μουχαρεμί(ου) κατὰ τὸν ῥηθέντα 
τρόπον περνῶντας ἀπάνω του, ἐδόθη τὸ παρόν μου βασιλικὸν φερμάνι, ... 
καὶ ἐπρόσταξα ὁ ῥηθείς γεράσιμος πηγαινόμενος μὲ τὸ νὰ ἔγινε μ(ητ)τροπο-
λίτης εἰς τὸν τόπον τοῦ ἀποθανόντος ἄλλου μ(ητ)ροπολ: τῆς θεσσαλ: καὶ 
τῶν πέριξ κατιλικίων ...»28. Ἡ ὑποχρέωση τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης 
γιὰ τὴν καταβολὴ τῶν σχετικῶν δοσιμάτων ὑλοποιούνταν μὲ τὴ συμβολὴ τῶν 
«ὑποκειμένων ... εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ ῥηθέντος μητροπολίτου ... ἐπισκόπων, 
παπάδων, καλογήρων καὶ λοιπῶν ῥωμαίων ... νὰ δίδουν τὸ ἐτήσιον δόσιμον 
τοῦ μηρίου»29.

σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ δεύτερη θεματικὴ ἑνότητα τῶν διατάξεων τῶν διοριστη-
ρίων βερατίων τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης  Ἰγνατίου καὶ γερασίμου τῶν 
ἀναφερομένων στὸν τρόπο ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων τους παρατηροῦμε τὰ 
ἑξῆς. Μὲ ἀρκετὰ συνοπτικὸ τρόπο στὸ βεράτιο τοῦ θεσσαλονίκης Ἰγνατίου 
ὁρίζεται ὅτι˙ «οἱ εἰς τὴν μητρόπολίν του ὑπαγόμενοι ἄπιστοι, ζωντανοὶ καὶ τε-
θνεῶτες, νὰ ἀναγνωρίζουν αὐτὸν ὡς μητροπολίτην των καὶ εἰς τὰ ἀφορῶντα 
εἰς τὴν μητρόπολιν ζητήματα νὰ ἀπευθύνωνται πρὸς αὐτὸν καὶ νὰ μὴ παρα-
βαίνουν τοὺς λόγους τοῦ θεοῦ. Ὅταν ὁ ῥηθείς μητροπολίτης θὰ παύῃ κατὰ 
τὰ ἔθιμα των ἢ θὰ διορίζῃ τοὺς εἰς τὴν μητρόπολίν του ὑπαγομένους ἱερεῖς, 
μοναχοὺς καὶ ἐπισκόπους, οὐδεὶς νὰ ἐπεμβαίνῃ εἰς τοῦτο»30. στὸ ἴδιο πνεῦμα 
κινεῖται καὶ ἡ σχετικὴ διάταξη στὸ βεράτιο τοῦ θεσσαλονίκης γερασίμου, «εἰς 
τὸ ῥωμαϊκὸν τάγμα κατὰ τὸ ἐπάναγκες τῶν συνηθειῶν καὶ ἐθίμων τους κατα-
σταθείς μ(ητ)ροπολίτης νὰ τὸν γνωρίζουν ἐπάνω τους μ(ητ)ροπολίτην μικροὶ 
τε καὶ μεγάλοι οἱ εὑρισκόμενοι Ῥωμαῖοι εἰς τοὺς τόπους τοὺς ὑποκειμένους 

28. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-
1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σ. 79.

29. Ἔνθ. ἀν.
30. ιωαν. κ. ΒασΔραΒελλη, Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Ά . Ἀρχεῖον Θεσσαλονίκης 1695-

1808, θεσσαλονίκη 1952, σ. 20.
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εἰς αὐτὸν νὰ μὴν παραβαίνουσι τοὺς ὀρθοὺς λόγους»31. Ἡ ὕπαρξη αὐτῶν τῶν 
παρεμφερῶν διατάξεων στὰ δύο ὀθωμανικὰ ἔγγραφα ἐκφράζει, κατὰ κάποιο 
τρόπο, τή δέσμευση τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς ἀπρό-
σκοπτης ἀσκήσεως τῶν μητροπολιτικῶν καθηκόντων. Ἀποδέκτης αὐτῆς τῆς 
κοινῆς διατάξεως ἦταν ὁ κάθε ὀρθόδοξος χριστιανὸς ὑπήκοος τῆς ὀθωμα-
νικῆς αὐτοκρατορίας. οἱ διατάξεις αὐτὲς ἀποτελοῦν συνέχεια τῆς οἰκονο-
μικῆς σχέσεως ποὺ ἐγκαινιάζονταν μεταξὺ τοῦ σουλτάνου καὶ τοῦ κάθε ἐπι-
τοπίου μητροπολίτου μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ διοριστηρίου βερατίου. Ὁ σουλτάνος 
δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ ἀκώλυτη ἄσκηση τῶν μητροπο-
λιτικῶν ἐξουσιῶν ἢ ἁρμοδιοτήτων μὲ τὴν ἔννοια ποὺ αὐτὴ γίνεται ἀντιληπτὴ 
ἀπὸ ἕναν ὀρθόδοξο χριστιανὸ βάσει τῶν ἐπιταγῶν τῶν ἱερῶν κανόνων τῆς 
ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.  Ἡ παρεχόμενη ἐγγύηση τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας γιὰ 
τὴν ἀκώλυτη ἄσκηση τῶν μητροπολιτικῶν καθηκόντων στοχεύει πρωτίστως 
στὴν ἐλεγχόμενη, διὰ τοῦ μητροπολίτου, συμπεριφορὰ τῶν ὀρθοδόξων ὑπο-
δούλων χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξασφάλιση τῶν προϋποθέσεων ἐκείνων 
ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν στὸν τοπικὸ μητροπολίτη νὰ συλλέξει ἀπὸ τοὺς πιστούς 
τῆς ἐκκλησίας του τὰ ἀπαιτούμενα ἐτήσια «δοσίματα» πρὸς τὸ ὀθωμανικὸ 
αὐτοκρατορικὸ θησαυροφυλάκιο. καὶ στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς διατάξεως 
δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία διασφάλιζε τὴν ἑνότητα τῆς 
ἐκκλησίας βάσει τῶν κανονικῶν διατάξεων τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Ἡ 
οὐσία ὅμως εἶναι ὅτι μὲ τὴ διάταξη αὐτὴ τονίζεται ἐμμέσως, πλὴν σαφῶς, ὅτι 
ἡ ἐσωτερικὴ ἑνότητα τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας προστατεύεται μέχρι τοῦ ση-
μείου ἐκείνου κατὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἑνότητα αὐτὴ συμβαδίζει μὲ τὰ οἰκονομικά, 
δημοσιονομικὰ καὶ ἄλλα συμφέροντα τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας.

Ὡς πρὸς τὴν τρίτη θεματικὴ ἑνότητα, τῶν διοριστηρίων βερατίων τῶν μη-
τροπολιτῶν θεσσαλονίκης Ἰγνατίου καὶ γερασίμου, τὴν ἀναφερομένη στὴν 
ἐδαφικὴ δικαιοδοσία τους, παρατηροῦμε ὅτι ρητῶς διασφαλίζεται ἡ ἔκταση 
τῆς δικαιοδοσίας τους καὶ στὶς ὑπαγόμενες ἐπισκοπὲς τῆς μητροπόλεως θεσ-
σαλονίκης. καὶ στὰ δύο βεράτια ἀναφέρεται ὅτι ὁ θεσσαλονίκης διορίζεται 
στὴν ἐν λόγῳ θέση καὶ διοικεῖ καὶ τὶς ἐξαρτώμενες ἀνέκαθεν ἐπισκοπὲς τῆς 

31. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-
1808, ἐν θεσσαλονίκῃ, σ. 79.
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μητροπολιτικῆς του περιφερείας32. καὶ στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς διατάξε-
ως δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἐγγυᾶται τὴ δικαιοδοτικὴ 
ἐξουσία τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ τὸν προστατεύει ἀπὸ τὴν 
διάθεση εἰσπήδησης ἄλλων ἱεραρχῶν στὰ ὅρια τῆς μητροπόλεώς του. καὶ ἐδῶ 
ὅμως ἡ πραγματικότητα εἶναι διαφορετική. Ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴ διασφάλιση τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων τῆς μητροπόλεως θεσσα-
λονίκης στοχεύοντας καὶ πάλι στὴ διασφάλιση τῶν δικῶν της συμφερόντων. 
Φαίνεται πὼς τὰ ὅρια τῆς κανονικῆς ἁρμοδιότητος τοῦ κάθε μητροπολίτου 
ἢ ἐπισκόπου ἦταν γνωστὰ καὶ καταγεγραμμένα στὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τῆς 
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορικῆς γραμματείας33. Βάσει αὐτῆς τῆς καταγεγραμμέ-
νης ἐδαφικῆς δικαιοδοσίας τοῦ κάθε μητροπολίτου ἐκδίδονταν καὶ τὸ διορι-
στήριο βεράτιό του. συνεπῶς ὁ ρητὸς προσδιορισμὸς τῆς ἐδαφικῆς δικαιο-
δοσίας τοῦ κάθε μητροπολίτου ἐπέτρεπε στὴν κεντρικὴ ὀθωμανικὴ διοίκηση 
νὰ γνωρίζει λεπτομερῶς τὸ εὖρος τῆς δικαιοδοσίας του καὶ νὰ ἀναθέτει στὰ 
ἀποκεντρωμένα ὄργανα τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως τὸν ἔλεγχό του, ἀλλὰ 
καὶ νὰ δίδει τὴν ἐντύπωση στοὺς ὑποδούλους χριστιανοὺς ὅτι σέβεται τὴ 
γεωγραφικὴ διαίρεση τῶν ὀρθοδόξων μητροπόλεων κατὰ τὰ ἀνέκαθεν κρα-
τοῦντα στοὺς κόλπους τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Ἡ κατάσταση ὅμως αὐτὴ 
ἐξυπηρετοῦσε τοὺς ἐπιτοπίους ἱεράρχες δεδομένου ὅτι τοὺς διασφάλιζε ἔνα-
ντι τυχὸν ἐπεκτατικῶν ἐνεργειῶν ἢ βλέψεων ἀρχιερέων ποὺ ἐπιθυμοῦσαν τὴν 
ἐπέκταση τῆς περιοχῆς δικαιοδοσίας τους.

σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν τέταρτη θεματικὴ ἑνότητα τῶν διατάξεων τῶν διορι-
στηρίων βερατίων τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης Ἰγνατίου καὶ γερασίμου 
τὴν ἀναφερομένη στὴν κατοχύρωση τῆς ἱεραρχικῆς καὶ πειθαρχικῆς ἐξουσί-

32. οἱ ὑπὸ τὸν μητροπολίτη θεσσαλονίκης ὑπαγόμενες ἐπισκοπὲς δὲν μνημονεύονται διε-
ξοδικῶς στὰ διοριστήρια βεράτια τοῦ  Ἰγνατίου (1696) καὶ γερασίμου (1788). πρόκειται 
ὅμως περὶ τῶν ἐπισκοπῶν: κίτρους, καμπανίας, Βεροίας, Βαρδαριωτῶν, σερβίων, πλα-
ταμῶνος, λαγκαδᾶ, Ἀρδαμερίου, Ἱερισσοῦ καὶ κασσανδρείας. περὶ αὐτῶν βλ. αθανα-
σιου αγγελοπουλου,  Ἐκκλησιαστικὴ  Ἱστορία. Ἡ  Ἐκκλησία τῶν Νέων Χωρῶν, θεσσα-
λονίκη 1986, σ. 57 κ. ἑξ., του ιΔιου,  Ἡ Ἐκκλησία Θεσσαλονίκης. Διαχρονικὴ πνευματικὴ 
ἀκτινοβολία τῆς πόλεως στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου ὡς  Ἐξαρχίας, Βικαριάτου καὶ Μητρο-
πόλεως, ἔκδ. ε΄, θεσσαλονίκη 2000, σ. 119 κ. ἑξ.

33. περὶ τῆς λειτουργίας καὶ τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς γραμματείας αὐτῆς βλ. ελισαΒετ α. 
ΖαχαριαΔου, Δέκα τουρκικὰ ἔγγραφα γιὰ τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία (1483-1567), [ Ἐθνικὸ 
Ἵδρυμα  Ἐρευνῶν,  Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν  Ἐρευνῶν, πηγὲς 2], Ἀθήνα 1996, σ. 48.
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ας ἐπὶ τῶν ὑπαγομένων σ’ αὐτοὺς κληρικῶν καὶ μοναχῶν τῆς ἐπαρχίας τους 
παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς. Μὲ ἀρκετὰ σύντομες στὴ διατύπωσή τους διατάξεις 
κατοχυρώνονται ὑπὲρ τῶν μητροπολιτῶν τὰ διαλαμβανόμενα στὴν κανονικὴ 
διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας περὶ τῆς πνευματικῆς καὶ διοικητικῆς ἐξουσίας τῶν 
ἐπισκόπων ἐπὶ τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν τῆς ἐπαρχίας τους. στὸ βεράτιο 
τοῦ Ἰγνατίου οἱ σχετικὲς διατάξεις εἶναι περιορισμένες. χαρακτηριστικῶς 
ἀναφέρεται ὅτι: «ὅταν ὁ ρηθείς μητροπολίτης θὰ παύῃ κατὰ τὰ ἔθιμα των ἢ 
θὰ διορίζῃ τοὺς εἰς τὴν μητρόπολίν του ὑπαγομένους ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ ἐπι-
σκόπους, οὐδεὶς νὰ ἐπεμβαίνῃ εἰς τοῦτο»34, ἀλλὰ καὶ «οὐδεὶς νὰ ἐπεμβαίνῃ, 
ἐὰν ὁ μητροπολίτης οὗτος ἤθελε κατὰ τὰ ἔθιμά των τιμωρήσει ἱερεῖς τινας 
καὶ μοναχούς»35. στὸ ἴδιο πνεῦμα κινοῦνται καὶ οἱ διατάξεις τοῦ διοριστηρί-
ου ἐγγράφου τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης γερασίμου. καὶ στὸ κείμενο 
αὐτὸ ἀναφέρεται χαρακτηριστικῶς· «καὶ ὅταν εἰς κᾀνένα ἀπὸ τοὺς ἐπισκό-
πους, παπάδες καὶ καλογήρους καὶ καλογραίας καὶ ἡγουμένους ἤθελε φανῇ 
κανένα σφάλμα ἐναντίον εἰς τὰ ἔθιμά τους, ὅταν παιδεύωνται κατὰ τὸ ἀϊνί 
τους κᾀνένας νὰ μὴν ἐμποδίζῃ οὔτε καὶ νὰ ἀνακατώνηται»36, ἀλλὰ «καὶ κα-
νένας νὰ μὴν ἐμποδίζῃ, ὅταν εὐγάνουν παπᾶ καὶ εἰς τὸν τόπον του βάνουν 
ἄλλον παπᾶ καὶ νὰ μὴ βιάζουν καὶ ἐνοχλοῦν μὲ μεσιτείας καὶ ῥιζάδες λέγον-
τες: αὐτὸν τὸν παπᾶ κάμε τον ἐπίσκοπον ἢ αὐτὸν τὸν παπᾶ εὔγαλε καὶ εἰς τὸν 
τόπον του βάλε αὐτὸν»37. Βάσει αὐτῶν τῶν συνοπτικῶν διατάξεων προκύ-
πτει ὅτι ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση ἦταν ἀδιάφορη ἔναντι τῶν ἐσωτερικῶν διοι-
κητικῶν ἢ πνευματικῶν ζητημάτων μιᾶς μητροπόλεως. οἱ ὀθωμανοὶ διόριζαν 
τὸν τοπικὸ μητροπολίτη, τὸν καθιστοῦσαν ὑπόλογο ἔναντι τῶν ὑπηρεσιῶν 
τους, ἀλλὰ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἐπιλύει τὰ ζητήματα τῆς ἐκκλησίας του βάσει 
τῶν συνηθειῶν (ἀΐνι) καὶ τῶν κανονικῶν ἐπιταγῶν τῆς χριστιανικῆς ἐκκλη-
σίας. Ἀντιθέτως περιβάλουν ὑπὸ τὴν προστασία τους τὶς ἐπιλογὲς τοῦ τοπι-
κοῦ μητροπολίτου καὶ τὸν προστατεύουν ἀπὸ τὸν παρεμβατισμὸ τῶν λαϊκῶν 

34. ιωαν. κ. ΒασΔραΒελλη, Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Ά . Ἀρχεῖον Θεσσαλονίκης 1695-
1912, θεσσαλονίκη 1952, σ. 20.

35. Ἔνθ. ἀν., σ. 20.
36. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-

1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σ. 80.
37. Ἔνθ. ἀν., σ. 80.
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ἢ ἄλλων παραγόντων κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν ἀρχιερατικῶν του καθηκόντων. 
σαφῶς ἀποκλείονται πράξεις σιμωνίας, ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότητα ἀνυπακοῆς 
στὶς μητροπολιτικὲς ἀποφάσεις.

στὸ πνεῦμα αὐτὸ κινεῖται καὶ ἡ ἀκόλουθη διάταξη ποὺ περιλαμβάνεται μό-
νον στὸ διοριστήριο βεράτιο τοῦ θεσσαλονίκης γερασίμου. «καὶ οἱ ἐπίσκοποι 
καὶ παπάδες, ὁποῦ ἐναντιώνονται εἰς τὴν δόσιν τοῦ μηρίου, ὅταν τοὺς παιδεύ-
ουν καὶ ἐξορίζουν τὰ μαλλιά τους καὶ προσέτι τοὺς ἐξορίζουν καὶ τὸν τόπον 
τους δίδοντάς τον εἰς ἄλλους, νὰ μὴν ἐνοχλῆται»38. καὶ ἀπὸ μεταγενέστερα 
ἔγγραφα εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ πατριάρχης εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ κόβει τὰ μαλλιὰ 
τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν ἁπλῶν κληρικῶν ποὺ ἀρνούνταν νὰ καταβάλουν τοὺς 
νενομισμένους φόρους, νὰ τοὺς παύει καὶ νὰ διορίζει ἄλλους στὴ θέση τους39. 
προφανῶς στὴν ἀνωτέρω διάταξη ἐννοεῖται ἡ καθαίρεση κάποιου κληρικοῦ. 
Ἡ δυνατότητα τοῦ πατριάρχου νὰ καθαιρεῖ τοὺς ὑπ’ αὐτὸν κληρικοὺς γιὰ κα-
νονικῆς φύσεως ζητήματα εἶναι αὐτονόητη.  Ἐδῶ, ὅμως, ἡ ἄρνηση καταβολῆς 
τοῦ ἐτησίου φόρου ἐξομοιώνεται μὲ τὰ κανονικῆς φύσεως ἀδικήματα τῶν 
κληρικῶν ποὺ ἐπιφέρουν τὴν ποινὴ τῆς καθαιρέσεως καὶ κατοχυρώνεται καὶ 
ἐγγράφως καὶ ἡ δυνατότητα τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης νὰ καθαιρεῖ 
τοὺς ὑπ’ αὐτὸν κληρικοὺς γιὰ παρόμοια ἀδικήματα.

Ὡς πρὸς τὴν πέμπτη θεματικὴ ἑνότητα τὴν ἀναφερομένη στὴ δικαιοδο-
τικὴ καὶ τὴν πειθαρχικὴ δικαιοδοσία τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης, με-
ταξὺ τῶν ἐτῶν 1696 καὶ 1788, παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς.

καί στά δύο διοριστήρια βεράτια τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης  Ἰγνατί-
ου καὶ γερασίμου κατοχυρώνεται ἡ δικαστικὴ ἐξουσία τους ἐπὶ τῶν διαφορῶν 
τῶν πιστῶν τῆς ἐπαρχίας τους.  Ἡ ἄσκηση δικαστικῆς ἐξουσίας ἐκ μέρους τῶν 
κληρικῶν, καθ’ ὅλη τὴν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, παραχωρεῖται ὡς 
προνόμιο ἀπὸ τὸν κατακτητή. Ἡ κατοχύρωση τοῦ προνομίου τῆς δικαστικῆς 
ἐξουσίας τοῦ κλήρου περιλαμβάνεται στὸ κυρωτικό τῆς ἐκλογῆς βεράτιο τοῦ 

38. Ἔνθ. ἀν., σ. 83.
39. J. kaBrda, Le Système fiscal de l’ église orthodoxe dans l’ empire Ottoman (d’ après les docu-

ments turcs), opera universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica, Brno 
1969, σ. 44. προΔροΜου ακανθοπουλου,  Ἡ ἱστορία τῶν ἐνοριῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου κατὰ τὴν τουρκοκρατία, Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ, [Ἀριστοτέλειο πανεπιστή-
μιο θεσσαλονίκης - Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα θεολογικῆς σχολῆς, παράρτημα ἀρ. 47 
τοῦ 28ου τόμου], θεσσαλονίκη 1984, σ. 83.
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ἑκάστοτε πατριάρχου40. οἱ ἴδιες περίπου δικαστικὲς ἐξουσίες, ἐντὸς τῶν το-
πικῶν ὁρίων τῆς περιφερείας τους, παρασχέθηκαν μὲ μικρὲς παραλλαγὲς καὶ 
στὸν ὑπαγόμενο στὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη κλήρο (μητροπολίτες, ἀρχιεπι-
σκόπους, ἐπισκόπους) στὰ ὑπὲρ αὐτῶν ἐκδοθέντα βεράτια.

οἱ μαρτυρίες τῶν διοριστηρίων βερατίων τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονί-
κης  Ἰγνατίου (1696) καὶ γερασίμου (1788) ἐπιβεβαιώνουν τὸ ἀνωτέρω συ-
μπέρασμα καὶ ἀποτελοῦν μία σημαντικὴ πηγὴ πληροφοριῶν γιὰ τὴν ἄσκηση 
τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἀπονομὴ δικαίου στὰ ὅρια τῆς μητροπόλεως 
θεσσαλονίκης κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀρχιερατείας τους. Δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἐξα-
κριβωμένο ἐὰν ἡ κατ’ ἀποκλειστικότητα ἐκ μέρους τοῦ κλήρου ἄσκηση τῆς 
δικαστικῆς ἐξουσίας ἴσχυσε ὡς προνόμιο τῆς ἐκκλησίας κατά ἤ στοὺς ἀμέ-
σους μετὰ τὴν ἀρχιερατεία τοῦ  Ἰγνατίου καὶ γερασίμου χρόνους στὰ ὅρια τῆς 
μητροπόλεως θεσσαλονίκης41. καὶ αὐτὸ διότι ἡ συγκρότηση τῶν δικαστηρί-
ων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ραγιάδων τῆς πόλεως δὲν ἐμφανίζεται χρο-
νικῶς πάντοτε ἡ ἴδια. Φαίνεται πὼς λειτούργησαν ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια 
μὲ ἀμιγή σύνθεση ἀπὸ κληρικοὺς ὅπως καὶ μικτὰ κληρικολαϊκὰ μὲ πρόεδρο 
τὸν ἀρχιερέα42. πάντως στὴ θεσσαλονίκη, στὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα, οἱ δη-
μογέροντες τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προέρχονταν καὶ 
ἡ στελέχωση τῶν μικτῶν δικαστηρίων, ἀριθμοῦσαν τοὺς εἴκοσι.43 Ἀργότερα 

40. g. L. maurer, Ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, μτφρ. χρ. πρατσικα καὶ ευστ. καρασταθη, τ. ά . 
Ἀθῆναι 1934, σ. 311, ν. π. ελευθεριαΔη, Ἀνατολικαὶ μελέται, Ι. Τὰ προνόμια τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου ὑπὸ ἱστορικήν, πολιτικὴν καὶ νομικὴν ἔποψιν, σμύρνη 1909, σ. 193, 
tH. PaPadoPouLLos, The history of the Greek Church and People under Turkish Domi-
nation, Brussels 1952, σ. 27 ἑξ., νικ. ΜοσχοΒακη, Τὸ ἐν Ἑλλάδι Δημόσιον Δίκαιον ἐπὶ 
Τουρκοκρατίας, Ἐν Ἀθήναις 1882, σ. 52 ἑξ., Μιλτ. καραΒοκυρου, Κλείς τῆς συνήθους 
ὀθωμανικῆς νομοθεσίας, ἐν κωνσταντινουπόλει 1882, σ. 129 ἑξ., αναστασιου χριστοΦι-
λοπουλου, Ἑλληνικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον, Ἀθῆναι 1935, σ. 210 ἑξ.

41. απ. Βακαλοπουλου, Δομὴ καὶ σύνθεση τῶν κοινοτικῶν συμβουλίων δύο μακεδονικῶν πό-
λεων, τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν Σερρῶν, ἐπὶ Τουρκοκρατίας ὡς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, 
θεσσαλονίκεια καὶ ἄλλα Μακεδονικὰ Μελετήματα, θεσσαλονίκη 1991, σσ. 95, 99-100. 
ΔηΜητρη θ. σιατρα, Ἑλληνικὰ κοινοτικὰ δικαστήρια κατὰ τὴν τουρκοκρατία, [Δημοτικὸ 
κέντρο  Ἱστορικῶν  Ἐρευνῶν τεκμηρίωσης Ἀρχείων καὶ  Ἐκθεμάτων], Βόλος 1997, σσ. 
36-37.

42. Βλ. Μιχαηλ θεοτοκα, Νομολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν κωνσταντινουπό-
λει 1897, σ. 6 καί 29.

43. κ. ΜερτΖιου, Μνημεῖα Μακεδονικῆς ἱστορίας, θεσσαλονίκη 1947, σ. 312.
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στὴ σύνθεση τῶν μικτῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων περιελήφθησαν καὶ 
οἱ ἐκπρόσωποι τῶν συντεχνιῶν. οἱ τελευταῖοι μάλιστα ἐπέλυαν τὶς ἀναφυό-
μενες ἐπαγγελματικὲς διαφορὲς τῶν μελῶν τῆς συντεχνίας τους καὶ ἐπέβα-
λαν καὶ κυρώσεις44. Φαίνεται πὼς τὴν περίοδο αὐτὴ ἐπικρατεῖ ἡ τάση νὰ μὴν 
ἀναμιγνύονται οἱ ἀρχιερεῖς στὴν ἐκδίκαση ἐμπορικῶν ὑποθέσεων. χαρακτη-
ριστικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μερικὰ ἔτη ἀργότερα, τὸ 1838, ὁ οἰκουμενικὸς 
πατριάρχης γρηγόριος ὁ στ΄ ἀπαγορεύει τὴν ὁποιαδήποτε ἀνάμιξη ἀρχιερέων 
στὴν ἐκδίκαση ἐμπορικῶν ὑποθέσεων, ἀκόμη καὶ ὡς αἱρετοκριτῶν45.

στὸ βεράτιο τοῦ θεσσαλονίκης  Ἰγνατίου (1696) οἱ σχετικὲς μὲ τὶς δικαιο-
δοτικές του ἁρμοδιότητες διατάξεις εἶναι περιορισμένες. Ἀφοροῦν ἀποκλει-
στικὰ ὑποθέσεις οἰκογενειακοῦ δικαίου καὶ συγκεκριμένα αὐτὲς τῆς συστάσε-
ως ἢ λύσεως γάμου, «οἱ ἱερεῖς τῶν χωρίων ἄνευ τῆς γνώσεως καὶ ἐγκρίσεως 
τοῦ κληρικοῦ τούτου νὰ μὴν ἐνεργοῦν γάμους τῶν ἀπίστων, ἀπαγορευομέ-
νους κατὰ τὰ θρησκευτικὰ των ἔθιμα.  Ἐντὸς τῆς περιφερείας τῆς εἰρημένης 
μητροπόλεως ἐὰν γυνὴ φόρου ὑποτελὴς φύγῃ ἀπὸ τὸν ἄνδρα της ἤ ἐὰν ἀνὴρ 
φόρου ὑποτελὴς διαζευχθῇ τὴν γυναῖκά του ἢ συζευχθῇ γυναῖκα, οὐδεὶς πλὴν 
τοῦ μητροπολίτου αὐτῶν νὰ ἐπέμβῃ καὶ ἀναμιχθῇ μεταξὺ των»46. Ἀντίστοι-
χα οἱ διατάξεις τοῦ διοριστηρίου ἐγγράφου τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονί-

44. ιωαν. κ. ΒασΔραΒελλη, Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Ά . Ἀρχεῖον Θεσσαλονίκης 1695-
1912, θεσσαλονίκη 1952, σ. 214, ἀρ. 165, ὅπου μνημονεύεται ὅτι «οἱ φόρου ὑποτελεῖς 
ἐκ τῆς συντεχνίας τῶν γουναράδων καὶ κάτοικοι θεσσαλονίκης ... ἐδήλωσαν ἅπαντες 
ὅτι, ἐπιβαλλομένου τοῦ διορισμοῦ ἑνὸς προϊσταμένου τῆς συντεχνίας μας ὅπως ἐπιλύῃ 
τάς μεταξὺ ἡμῶν ἐπαγγελματικάς διαφοράς καὶ φιλονικίας καὶ ἐπειδὴ ὁ φόρου ὑποτελὴς 
οὗτος κυρίτσης δύναται ἀπὸ πάσης ἀπόψεως νὰ ἀνταπεξέλθῃ καὶ διαχειρισθῇ τὰ ζητήμα-
τα ταῦτα τῆς συντεχνίας μας, διωρίσαμεν αὐτὸν παμψηφεὶ προϊστάμενον τῆς συντεχνίας 
ἡμῶν, ὅπως ἐπιλύῃ τάς ἐπαγγελματικάς ἡμῶν διαφοράς καὶ ἐπιβάλλῃ τιμωρίας καὶ τάξιν 
... τῇ 2ᾳ Ζίλ καντέ 1148 (5 αὐγούστου 1735) ...». Βλ. καί σ. σαλαΜαγκα, Τὰ ἰσνάφια καὶ 
τὰ ἐπαγγέλματα ἐπὶ τῆς Τουρκοκρατίας στὰ Γιάννινα,  Ἡπειρωτικὴ  Ἑστία, 8(1959), σ. 
565, Μενελάου τουρτόγλου, Ἀπονομὴ δικαιοσύνης στὴ θεσσαλονίκη κατὰ τὴν τουρκο-
κρατία. (συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ μεταβυζαντινοῦ δικαίου), Πρακτικά Ϛ΄ Ἐπιστημονικοῦ 
Συμποσίου Χριστιανική Θεσσαλονίκη - Ὀθωμανικὴ περίοδος 1430-1912 Β́ , θεσσαλονίκη 
1994, σ. 209.

45. Μιχ. θεοτοκα, Νομολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1897, 
σ. 137, ι. Φοροπουλου, Ἀνάλεκτα ἐκ τῶν πατριαρχικῶν κωδίκων, Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλή-
θεια Κωνσταντινουπόλεως 20 (1900), σ. 366.

46. ιωαν. κ. ΒασΔραΒελλη, Ἰστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Ά . Ἀρχεῖον Θεσσαλονίκης 1695-
1912, θεσσαλονίκη 1952, σσ. 20-21.
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κης γερασίμου ἐπιτάσσουν: «καὶ ὅταν κᾀνένας ἀπὸ τοὺς ῥαγιάδες ἤθελε νὰ 
ὑπανδρευθῇ ἢ νὰ χωρισθῇ τὴν γυναῖκά του, ἀπὸ τὸν μ(ητ)ροπολίτην καὶ τοὺς 
διωρισμένους τοῦ τόπου«ς» του βεκίλιδες, ἄλλος κᾀνένας νὰ μὴν ἀνακατώ-
νηται»47, «καὶ διὰ τὸ συνοικέσιον καὶ διαζύγιον καὶ τὴν μεταξὺ αὐτῶν γενο-
μένην διαφοράν, διορθώνοντάς τα μὲ τὴν θέλησιν δύω ῥωμαί(ων) εἰς καιρὸν 
ὁποῦ τοὺς παιδεύει κατὰ τὴν συνήθειάν τους μὲ τὸν ὅρκον καὶ ἀφορισμὸν λε-
γόμενον εἰς τάς ἐκκλησίας οἱ καδίδες καὶ οἱ ναΐπιδες ἐναντίον τοῦ ἀρχαί(ου) 
ἔθους νὰ μὴν τοὺς ζημιώνουν. καὶ οἱ παπάδες, ὁποῦ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν 
τοῦ ῥηθέντος μ(ητ)ροπολ:, ὅταν δὲν ἔχουν ἄδειαν τοῦ γάμου, ὁποῦ δὲν εἶναι 
συγχωρημένοι νὰ μὴν τοὺς στεφανώνουν. καὶ τοὺς ῥωμαί(ους) ὁποῦ γυρεύ-
ουν νὰ ὑπανδρευθοῦν περισσότερον ἀπὸ τρεῖς φοραῖς, μὲ τὸ νὰ εἶναι ἐναντί-
ον τοῦ ἀϊνίου τους ἢ τὸ νὰ πάρουν γυναῖκα ἐπάνω εἰς τὴν γυναῖκα, οἱ τοιοῦτοι 
νὰ παιδεύωνται»48, «καὶ ὅταν στέλλουν κανένα ἀφορισμὸν διὰ νὰ παιδεύ-
σουν καὶ νὰ διορθώσουν τὸν λαϊκὸν κατὰ τὸ ἔθος του νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται. 
καὶ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ῥαγιάδες βουλόμενοι νὰ ὑπανδρευθοῦν παρὰ νόμον καὶ 
πηγαίνοντες εἰς ἄλλας χώρας νὰ μὴν στεφανώνουν»49.

Ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω διατάξεις προκύπτει ὅτι ὡς πρὸς τὸ δίκαιο τοῦ γάμου 
καὶ τοῦ διαζυγίου τῶν ὀρθοδόξων ραγιάδων ὁ ἐπιτόπιος μητροπολίτης εἶχε 
τὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα. Βέβαια ὁ γάμος εἶναι μυστήριο τῆς ὀρθοδό-
ξου ἐκκλησίας καὶ περὶ αὐτοῦ εἶχαν θεσμοθετήσει σχετικὲς διατάξεις-ρυθμί-
σεις τὰ ἁρμόδια κανονικὰ της ὄργανα50. Ἡ περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου 

47. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-
1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σ. 79.

48. Ἔνθ. ἀν., σσ. 82-83.
49. Ἔνθ. ἀν., σ. 83.
50. Βλ. ἐνδεικτικῶς: νικοΔηΜου Μιλασ, Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατο-

λικῆς Ἐκκλησίας, μτφρ. Μελετιου αποστολοπουλου, ἐν Ἀθήναις 1906 (ἀνατ. Ἀθήνα 
1970), σσ. 821-923, J. ZHisHman, Τὸ δίκαιον τοῦ γάμου τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλη-
σίας, μτφρ. Μελετιου αποστολοπουλου, τ. ά , ἐν Ἀθήναις 1912, τ. Β́ , ἐν Ἀθήναις 1913, 
α. ΜοΜΦερατου, Ὁ γάμος ἐν τῷ  Ἑλληνικῷ Ρωμαϊκῷ καὶ  Ἐκκλησιαστικῷ δικαίῳ, ἂ.τ.χ., 
σπ. τρωιανου, Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον τοῦ γάμου, Ἀθῆναι 1982, κ. πιτσακη, Τὸ κώ-
λυμα γάμου λόγῳ συγγενείας ἑβδόμου βαθμοῦ ἐξ αἵματος στὸ Βυζαντινό δίκαιο, Ἀθήνα-
κομοτηνὴ 1985, πρωτ. ευαγγελου ΜαντΖουνεα, Τὸ δίκαιον τοῦ γάμου, Ἀθῆναι 1988, 
Μητροπολίτου τυρολόης καί σερεντίου παντελεηΜονοσ ροΔοπουλου, Ὁ γάμος καὶ 
ἡ δικαιοδοσία εἰς τὰ κατ’ αὐτὸν ἰδὶᾳ ἐν Ἑλλάδι, Μελέται Ά . Κανονικά-Ποιμαντικά-Λει-
τουργικά-Οἰκουμενικά-Διάφορα (Ἀνάλεκτα Βλατάδων 56), θεσσαλονίκη 1993, σσ. 213-



514 γεωργιοσ χ. γκαΒαρΔινασ

δογματικὴ καὶ κανονικὴ διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας ἀποτελοῦσε, κατὰ τοὺς 
ὀθωμανούς, ἐσωτερικὴ ὑπόθεση τῶν ὑποδούλων ὀρθοδόξων.  Ὑπ’ αὐτὴ τὴ θε-
ώρηση ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἔναντι τοῦ τρόπου συνάψεώς του, τῶν προϋπο-
θέσεών του, τοῦ ἐπιτρεπομένου ἀριθμοῦ γάμων, ἐμφανίζεται ἀδιάφορη. συ-
νεπῶς ἐπιτάσσει μὲ ἰδιαίτερη εὐκολία διατάξεις ποὺ ἀποτελοῦν ἐπιταγὲς τῆς 
ὀρθοδόξου κανονικῆς περὶ γάμου διδασκαλίας. πρακτικῶς οἱ διατάξεις αὐτὲς 
διασφαλίζουν τὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα τοῦ ἐπιτοπίου μητροπολίτου 
σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὸ δίκαιο τοῦ γάμου τῶν ὑποδούλων ὀρθοδόξων. Ἡ ὕπαρξη 
διατάξεως περὶ ἐκδόσεως ἐπισκοπικῆς ἀδείας γιὰ τὴν τέλεση ἑνὸς γάμου51 
ἀπηχεῖ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογικὴ διδασκαλία συμφώνως πρὸς τὴν ὁποία 
ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνος γιὰ τὴν τέλεση τῶν μυστηρίων εἶναι ὁ ἐπιχώριος 
μητροπολίτης καὶ κατὰ παραχώρηση αὐτοῦ δύνανται οἱ κληρικοὶ τῆς ἐπαρχί-
ας του νὰ τελοῦν τὰ μυστήρια.  Ἐπίσης ἡ ἀπαγόρευση ἱερολογίας ἑνὸς γάμου, 
πέραν τοῦ τρίτου, ἀπηχεῖ τὴν ὀρθόδοξη κανονικὴ διδασκαλία περὶ τοῦ ἐπιτρε-
πομένου ἀριθμοῦ συνάψεως γάμων, ὅπως καὶ ἡ ἀπαγόρευση λήψεως ἑτέρας 
συζύγου πρὶν λυθεῖ ὁ νομίμως ὑφιστάμενος γάμος.  Ἐπίσης ἡ ἀπαγόρευση 
ἱερολογίας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου σὲ ἄλλη ἐπαρχία ἀπ’ αὐτὴ ποὺ διαμέ-
νουν οἱ μέλλοντες σύζυγοι, λόγω μὴ συναινέσεως τοῦ οἰκείου μητροπολίτου 
νὰ ἐκδώσει τὴ σχετικὴ ἄδεια, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ συμπεράνουμε ὅτι ἡ διάταξη 
αὐτὴ ὑπονοεῖ καὶ τὶς ἀπαγορεύσεις γιὰ τὴν τέλεση ἑνὸς γάμου ποὺ πηγάζουν 
ἀπὸ τὰ ἀναβλητικὰ κωλύματα γάμου, ὅπως τουλάχιστον αὐτὰ καθιερώθηκαν 
στὴ συνείδηση τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὶς σχετικὲς κανονικὲς διατάξεις της (συγ-

228, π. ΜπουΜη, σχέση πολιτικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ γάμου, Θεολογία 63 (1992), σσ. 
694-709, π. ι. σκαλτση, Γάμος καὶ θεία λειτουργία. Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴ θεολογία 
τῆς λατρείας (διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ), θεσσαλονίκη 1996, θεοΔωρου Ξ. γιαγκου, Προ-
σεγγίσεις στὴν κανονικὴ διδασκαλία περί γάμου, στό Κανόνες καί Λατρεία, θεσσαλονίκη 
2001, σσ. 289-328.

51. περὶ τῆς ἐκδόσεως ἐπισκοπικῆς ἀδείας γάμου κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς τουρκοκρατίας βλ. 
Μητρ. τριφυλίας, Ὀλυμπίας στεΦανου Ματακουλια, στοιχεῖα καὶ τύπος ἐπισκοπικῶν 
ἀδειῶν γάμου ἐν ἐπισκοπῇ τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας κατὰ τὸ ἀπὸ 1861-1877 διάστημα, 
Πρακτικὰ Ά  Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν 1997, ἐν Ἀθήναις 1978, σσ. 37-40. πρβλ. 
καὶ προΔροΜου ακανθοπουλου,  Ἡ ἱστορία τῶν ἐνοριῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχεί-
ου κατὰ τὴν τουρκοκρατία, Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ, [Ἀριστοτέλειο πανεπιστήμιο θεσ-
σαλονίκης - Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα θεολογικῆς σχολῆς, παράρτημα ἀρ. 47 τοῦ 28ου 
τόμου], θεσσαλονίκη 1984, σ. 88.
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γένεια ἐξ αἵματος, πνευματικὴ συγγένεια, ἄωρον τῆς ἡλικίας, μὴ συναίνεση 
τῶν μελλόντων συζύγων κ.λπ.).

Ὅπως καὶ γιὰ τὴν τέλεση τοῦ γάμου ἔτσι καὶ γιὰ τὴ λύση του, μὲ τὴν ἔκδο-
ση διαζυγίου, προβλέπεται ἡ ἀποκλειστικὴ δικαιοδοτικὴ ἁρμοδιότητα τοῦ 
μητροπολίτου θεσσαλονίκης. Ἡ λύση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου θεωροῦνταν 
ἔγκυρη μόνον κατόπιν ἐκδόσεως τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ μητροπολίτου.

Ἀπὸ τὴ διάταξη τοῦ διοριστηρίου ἐγγράφου τοῦ μητροπολίτου θεσσαλο-
νίκης γερασίμου ποὺ ἐπιτάσσει ὅτι σὲ περίπτωση ἀνακυψάσης διαφορᾶς με-
ταξὺ χριστιανῶν, κατὰ τὴν ἐκδίκαση ὑποθέσεως διαζυγίου, «καὶ τὴν μεταξὺ 
αὐτῶν γενομένην διαφορὰν, διορθώνοντάς τὰ μὲ τὴν θέλησιν δύω ῥωμαὶ(ων) 
εἰς καιρὸν ὁποῦ τοὺς παιδεύει κατὰ τὴν συνήθειάν τους μὲ τὸν ὅρκον καὶ 
ἀφορισμὸν ...», προκύπτει ὅτι οἱ διάδικοι μὲ κοινὴ συναίνεση μποροῦσαν νὰ 
προσφύγουν πρὸς ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεώς τους στὸν οἰκεῖο μητροπολίτη. 
Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ὅτι ὑφίστατο ἡ συμβιβαστικὴ ἁρμοδιότητα τοῦ μη-
τροπολίτου κατὰ τὴν ἐπίλυση ὑποθέσεων λύσεως γάμων. Ἡ ἁρμοδιότητα 
αὐτὴ τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης γερασίμου ἐμφανίζεται ὡς διαιτησία 
ἔστω καὶ ἐὰν δὲν προβλεπόταν ρητῶς ἡ σύνταξη συνυποσχετικοῦ. στὸ ὅτι ἡ 
ἀσκουμένη αὐτὴ ἁρμοδιότητα ἀποτελοῦσε διαιτησία συνηγορεῖ τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὁ ἀναλαμβάνων τὴν ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς μητροπολίτης εἶχε τὸ δικαίωμα 
νὰ ἐπιβάλλει τὸ ἀποδεικτικὸ μέσο τοῦ ὅρκου πρὸς διακρίβωση τῆς ἀληθείας, 
ἀλλὰ καὶ τὸν ἀφορισμὸ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἐκτελεστοῦ τῆς ἀποφάσεώς του. 
Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ἀφορισμοῦ ἀποτέλεσε καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς τουρκοκρατί-
ας ἕνα ἰσχυρότατο δικονομικὸ ὅπλο τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἀθετούντων τὶς 
ἐπιταγές της52. προφανῶς ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ἀφορισμοῦ ὡς δικονομικοῦ ὅπλου 
τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἀθετούντων τὶς ἐπιταγές της δὲν ἐφαρμόσθηκε μό-
νον στὶς περιπτώσεις ἐκδικάσεως ὑποθέσεων ἐκδόσεως διαζυγίων. Ἀπὸ σχε-
τικὰ ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς μαρτυρεῖται ἡ εὐρύτατη χρήση τοῦ ἀφορισμοῦ πρὸς 
τιμωρία ἢ συνετισμὸ δραστῶν διαφόρων ἀδικημάτων53. αὐτὸ τὸ γεγονός 

52. περὶ τοῦ ἀφορισμοῦ βλ. π. Μιχαηλαρη, Ἀφορισμός. Ἡ προσαρμογὴ μιᾶς ποινῆς στὴν 
ἀναγκαιότητα τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀθήνα 1997, μὲ πλούσια βιβλιογραφία.

53. γεωργιου χ. γκαΒαρΔινα,  Ἕξι ἀφορισμοὶ τοῦ ἐπισκόπου καμπανίας θεοφίλου παπαφί-
λη, Πρακτικὰ Ϛ΄ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη - Ὀθωμανικὴ Περί-
οδος 1430-1912, Β΄, θεσσαλονίκη 1994, σσ. 279-298.
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μᾶς ἐπιτρέπει νὰ συμπεράνουμε ὅτι παρότι στὰ δύο ἐξεταζόμενα διοριστήρια 
ἔγγραφα τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης δὲν περιλαμβάνονται διατάξεις 
ποὺ κατοχυρώνουν τὴν ἐκ μέρους τους ἄσκηση δικαστικῶν ἁρμοδιοτήτων 
σὲ ὅλες τὶς ὑποθέσεις τῶν πιστῶν τῆς ἐπαρχίας τους, ἡ ἀπονομή δικαιοσύνης 
στοὺς πιστούς τῆς ἐπαρχίας τους τοὺς ἀνῆκε ἐθιμικά, ἐφ’ ὅσον οἱ ἀντίδικοι 
προσέφευγαν οἰκειοθελῶς στὴν κρίση τους καὶ ἐφ’ ὅσον οἱ ἐκδικαζόμενες 
ὑποθέσεις δὲν ἀφοροῦσαν βαριὰ ποινικὰ ἀδικήματα, τὴν ἐκδίκαση τῶν ὁποί-
ων εἶχαν τὰ ὀθωμανικὰ δικαστήρια.

Ὡς πρὸς τὴν ἕκτη θεματικὴ ἑνότητα τῶν ἐξεταζομένων βερατίων τῶν ἀνα-
φερομένων σὲ ζητήματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας παρατηροῦμε ὅτι σχετικὲς 
μὲ τὸ θέμα διατάξεις δὲν ἀπαντοῦν στὸ διοριστήριο ἔγγραφο τοῦ θεσσαλονί-
κης Ἰγνατίου. Ἀντιθέτως στὸ διοριστήριο ἔγγραφο τοῦ μητροπολίτου θεσσα-
λονίκης γερασίμου ἀπαντοῦν ἀρκετὲς διατάξεις ποὺ κατοχυρώνουν ἕως ἕνα 
βαθμὸ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς μητροπό-
λεως θεσσαλονίκης.

στὴ συνάφεια αὐτὴ ἐντάσσονται διατάξεις ποὺ ἀπαγορεύουν στὰ ὄργα-
να τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας νὰ ἀφαιροῦν ἱεροὺς ναοὺς καὶ μονὲς ἀπὸ τοὺς 
φυσικούς τους κατόχους καθὼς καὶ νὰ διαταράσσουν τὴν εὔρυθμη λειτουρ-
γία τους.  Ἐπιπλέον ὁρίζεται ὅτι κατόπιν βεβαίως ἀδείας τῆς ὀθωμανικῆς 
ἐξουσίας ἐπιτρεπόταν καὶ οἱ ἐπισκευὲς τῶν ἀνωτέρω λατρευτικῶν χώρων 
τῶν ὀρθοδόξων, « Ἔτι οἱ ἔχλι ὄρφιδες καὶ οἱ λοιποὶ χωρὶς ἔμβρι σερίφι νὰ μὴν 
παίρνουν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους τάς ἐκκλησίας καὶ τὰ μοναστήρια ὁποῦ εἶναι 
εἰς τοὺς ὑποκειμένους τόπους τοῦ μ(ητ)ροπολίτου ἔκπαλαι καὶ τὰ μεριμέτια 
ὁποῦ εἶναι κατὰ τὸ ἔκπαλαι μὲ ἄδειαν τοῦ νόμου νὰ μὴν ἐμποδίζωνται ἀπὸ 
τινα καὶ μὲ μόνον πουγιουρουλτὶ ἀπὸ μέρους τῶν ἔχλι ὄρφιδων χωρὶς ἔμβρι 
σερίφι, νὰ μὴν ἐξετάζουν καὶ νὰ ἐρευνοῦν τάς ἐκκλησίας καὶ τὰ μοναστήρια 
προξενοῦντες τους ἐνόχλησιν»54.

Ἐπίσης διασφαλίζεται ἡ ἐλευθερία τελέσεως θρησκευτικῶν ἀκολουθιῶν 
ἀκόμη καὶ σὲ ἰδιωτικοὺς χώρους, «καὶ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς παπάδες καὶ καλο-
γήρους πηγαινάμενοι εἰς τὰ σπήτια τῶν ραγιάδων μὲ τὴν εἴδησιν τοῦ μητροπ: 

54. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τά λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-
1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σ. 80.
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καὶ ἐκτελοῦντες τὰ ἔθιμά τους καὶ θεωροῦντες ἀναμεταξὺ τους μερικὰ κατὰ 
τὸ ἔκπαλαι νιζάμια, οἱ καδίδες καὶ ναΐπιδες καὶ μουσελίμιδες καὶ βοεβοντάδες 
καὶ μουτεβελίδες καὶ σουμπασίδες καὶ οἱ λοιποὶ ἀπὸ τοὺς ἔχλι ὄρφιδες νὰ μὴν 
τοὺς ἐμποδίζουν»55. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ ἐκτὸς τοῦ ὅτι κατοχυρώνει, ἔστω καὶ 
θεωρητικά, τὸ δικαίωμα τῶν ὑποδούλων ἱερέων καὶ πιστῶν νὰ τελοῦν ἀπρό-
σκοπτα τὰ λατρευτικά τους καθήκοντα, ἀποτελεῖ καὶ μία σημαντικὴ μαρτυρία 
γιὰ τὴν θρησκευτικότητα τῶν ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας. 
Ἡ ἐπιδίωξη ἐκ μέρους τῶν ὑποδούλων ἐντάξεως διατάξεων, περὶ ἀκωλύτου 
τελέσεως τῶν λατρευτικῶν τους καθηκόντων, στὰ ὀθωμανικὰ βεράτια, ἐπιβε-
βαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ  Ἐκκλησία στόχευε στὴν ἐξασφάλιση τῆς συνέχειας 
τοῦ γένους μέσω τῆς γλώσσας καὶ τῆς λατρείας. οἱ διατάξεις αὐτές, ὅπως καὶ 
ἡ ἀκόλουθη, συνέβαλαν στὴ συνοχὴ τῶν ὀρθοδόξων ὑποδούλων Ἑλλήνων, 
καὶ μαρτυροῦν γιὰ τὰ ὅρια ἀσκήσεως τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων στὴν πε-
ριοχὴ τῆς θεσσαλονίκης κατὰ τὸν 18ο αἰώνα.

«καὶ ὅταν ὁ μητροπ. ἢ οἱ παπάδες ἀναγινώσκουν εὐαγγέλιον χωρὶς νὰ δεί-
ξουν εἰκόνα νὰ μὴν ἐμποδίζονται. καὶ οἱ ἔχλι ὄρφιδες μόνον καὶ μόνον διὰ 
νὰ τοὺς ἐνοχλήσουν νὰ μὴν σηκώνουν τάς εἰκόνας καὶ τὰ τοιαῦτα λέγοντες, 
ἐσεῖς εἰς τὰ ὀσπήτια σας, εἰς ἕνα ὀντάν, ἐκρεμάσατε κανδήλας καὶ ἀνάψατε 
κερὶα καὶ βάλετε σκαμνὶ καὶ εἰκόνα καὶ πιάνετε πατεῥίτζα καὶ θυμιάζετε κά-
μνοντες λειτουργία(ς) καὶ διαβάζετε εὐαγγέλιον ἐκτελοῦντες τὰ ἔθιμά σας, 
διὰ τὰ ὁποῖα οἱ μηρὶ μηράνιδες καὶ λοιποὶ ἐναντίον τοῦ λαμπροῦ νόμου καὶ 
τῆς ἀληθείας ζητοῦντες ἄσπρα νὰ μὴ τοὺς ἐνοχλῆτε μὲ τὸ νὰ ἔγινε ὑψηλὸν 
φερμάνι ἀνέκαθεν, τὸ ὁποῖον εἰς τὸν τόπον ἔγινε κάϊδου, ὅθεν ἐναντίον τοῦ 
ὑψηλοῦ φερμανίου νὰ μὴ τοὺς ἐνοχλῆτε»56.

Ἐπίσης ἀπαγορεύεται ρητῶς ὁ βίαιος ἐξισλαμισμὸς τῶν ὀρθοδόξων ραγιά-
δων, «προσέτι νὰ μὴν πιάνωσι κανένα ῥαγιὰ μὲ δυναστείαν νὰ τὸν κάμουν 
μουσουλμάνον»57. καὶ αὐτὸ διότι σύμφωνα μὲ τὴν ἰσλαμικὴ θεωρία ἡ κατά-
κτηση τῆς χώρας τῶν ἀπίστων στόχευε στὴν ἐπιβολὴ τῆς ἰσλαμικῆς ἐξουσί-
ας πάνω στοὺς τελευταίους, ἀλλὰ μὲ κανένα τρόπο δὲν συνεπαγόταν καὶ τὸ 
βίαιο ἐξισλαμισμό τους. οἱ ἄπιστοι, μετὰ τὴν ἥττα τους, ἐξανδραποδίζονταν 

55. Ἔνθ. ἀν., σ. 80.
56. Ἔνθ. ἀν., σ. 81.
57. Ἔνθ. ἀν., σ. 81.
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ἢ πωλοῦνταν ὡς δοῦλοι, ἀλλὰ δὲν ὑποχρεώνονταν νὰ ἀλλαξοπιστήσουν καὶ 
μάλιστα ὅταν ἦταν χριστιανοὶ ἢ ἑβραῖοι. τὸ κοράνιο ἀναγνωρίζει στοὺς πι-
στούς τῆς ἐβραϊκῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας πού, σύμφωνα μὲ τὴν 
ἰσλαμικὴ ὁρολογία, ὀνομάζονται λαοὶ τῆς βίβλου. οἱ ἑβραῖοι καὶ οἱ χριστια-
νοὶ ποὺ καθυποτάσσονται δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀσκοῦν κρατικὴ ἐξουσία, 
ἀλλὰ μποροῦν νὰ συνεχίζουν τὴ ζωὴ τους ὡς ὑπήκοοι τοῦ μουσουλμάνου 
ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος τοὺς παρεῖχε τὴν προστασία του καὶ τὸ δικαίωμα νὰ δια-
τηροῦν τὴ θρησκεία τους καὶ τοὺς κανόνες τῆς ζωῆς τους, ποὺ βασίζονται σ’ 
αὐτή58.  Ἐπίσης ὁ σεβασμὸς τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν κατακτη-
μένων ὑπαγορευόταν καὶ ἀπὸ ἕναν ἄλλο λόγο. Ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ 
ἀποτελεῖ γιὰ τοὺς μουσουλμάνους βαρύτατο ἁμάρτημα59. συνεκδοχικὰ βαρύ-
τατο ἁμάρτημα ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἀποστασία ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο θρήσκευ-
μα, εἰδικῶς ὅμως ἐὰν αὐτὸ τὸ θρήσκευμα προστατεύεται καὶ ἀπὸ τὸ κοράνιο. 
Βέβαια ἡ ἀρχὴ αὐτὴ δὲν ἐφαρμόσθηκε πάντοτε στὴν πράξη καὶ δὲν ἀποτέ-
λεσε ἀπαράβατη τακτικὴ τῶν μουσουλμάνων60. αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ 
τὴ στρατιὰ τῶν νεομαρτύρων ποὺ μαρτύρησαν λόγω τῆς ἀρνήσεώς τους νὰ 
ἀλλαξοπιστήσουν. Ἀσχέτως ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, στὸ ἐξεταζόμενο βε-
ράτιο κατοχυρώνεται τὸ δικαίωμα τῶν χριστιανῶν νὰ διατηρήσουν τὴν πίστη 
τους καὶ νὰ μὴν ὑποβληθοῦν σὲ βίαιο ἐξισλαμισμό. εἶναι ἐξάλλου γνωστὸ ὅτι 
οἱ ὀθωμανοὶ ἀντιμετώπισαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς 
τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλὰ καὶ ἐμπειρικὰ λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τους τοὺς ἐκάστοτε 
στρατιωτικοπολιτικοὺς στόχους τους. χρησιμοποίησαν ὅσο τὸ δυνατὸν πε-
ρισσότερο τὸ δέλεαρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ποὺ παρεῖχε ἡ θρησκεία 
τους γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν εὔννοια ἢ τουλάχιστον τὴν ἀνοχὴ τῶν ὀρθοδόξων 

58. ελισαΒετ α. ΖαχαριαΔου, Δέκα τουρκικὰ ἔγγραφα γιὰ τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία (1483-
1567), [ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, πηγὲς 2], Ἀθήνα 
1996, σ. 52 ἑξ.

59. Βλ. σχετικώς, a. s. tritton, Islam and the Protected Religions, Journal of the royal asi-
atic society of great Britain and ireland, (1931), σσ. 333-334.

60. Βασιλειου σΦυροερα, Οἱ  Ἕλληνες ἐπὶ Τουρκοκρατίας, Ἀθῆναι 1975, σ. 29 ἑξ. προΔρο-
Μου ακανθοπουλου,  Ἡ ἱστορία τῶν ἐνοριῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου κατὰ τὴν 
τουρκοκρατία, Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ, [Ἀριστοτέλειο πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης - 
Ἐπιστημονικὴ  Ἐπετηρίδα θεολογικῆς σχολῆς, παράρτημα ἀρ. 47 τοῦ 28ου τόμου], θεσ-
σαλονίκη 1984, σ. 97.
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πληθυσμῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ μεγάλο κίνδυνο ἀποτελοῦσε ἀπὸ τὸ 1204 ὁ 
ρωμαιοκαθολικὸς κόσμος61.

Μὲ μιὰ σειρὰ ἀκροτελεύτειων διατάξεων στὸ διοριστήριο ἔγγραφο τοῦ 
μητροπολίτου θεσσαλονίκης γερασίμου λαμβάνεται πρόνοια ἐκ μέρους τῆς 
ὀθωμανικῆς ἐξουσίας γιὰ τὴν προστασία ὁρισμένων εἰδικῶν προνομίων ποὺ 
ἀφοροῦσαν στοὺς ὀρθοδόξους ἱεράρχες. κατ’ ἀρχὴν ἀπαγορεύεται ρητῶς στὰ 
διοικητικὰ ὄργανα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας νὰ παρενοχλοῦν αὐθαιρέ-
τως καὶ ἄνευ λόγου τὸ μητροπολίτη θεσσαλονίκης, «προσέτι νὰ μὴ γίνεται 
καμμία ἐνόχλησις ἀπὸ μέρους τῶν ἔχλι ὄρφιδων (ἀνδρώπων ἢ ὑπαλλήλων 
ἐνεργούντων κατὰ τὴν ἀπόλυτη θέληση τοῦ ἄρχοντος) λεγόντων, ἡμεῖς γι-
νόμεθα εἰς ἐ(σ)ένα διασαξίδες». Δίδεται τὸ δικαίωμα στὸν μητροπολίτη θεσ-
σαλονίκης νὰ κατέχει καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ αὐτὸς καὶ οἱ ἂνθρωποὶ του ἄλογα 
χωρὶς νὰ κινδυνεύουν νὰ τὰ ἀπωλέσουν ἀπὸ τοὺς ὀθωμανοὺς ἀξιωματού-
χους, «καὶ τὰ ἄλογα ὁποῦ καβαλλικεύει αὐτὸς καὶ οἱ ἄν(θρωπ)οί του νὰ μὴν 
τὰ παίρνουν οἱ καπικουλάριδες καὶ οἱ λοιποὶ οὔτε νὰ τοὺς ἐνοχλοῦν».  Ἐπίσης, 
ἐξασφαλίζεται τὸ ἀναπαλλοτρίωτο τῆς μητροπολιτικῆς κατοικίας, «καὶ τὸ κο-
νάκι, ὁποῦ κατοικεῖ αὐτὸς νὰ μὴ τὸ κάνουν τεκλὶφι (νὰ μὴν προτείνεται) νὰ 
γίνῃ ἀσκὲρ κονάκι (κατάλυμα στρατοῦ) οὔτε τῶν ἔχλι ὄρφιδων (ἀνθρώπων ἢ 
ὑπαλλήλων ἐνεργούντων κατὰ τὴν ἀπόλυτη θέληση τοῦ ἄρχοντος)», καὶ μνη-
μονεύεται ρητῶς τὸ δικαίωμα τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης νὰ φέρει ἐπι-
σκοπικὴ ράβδο δεῖγμα τῆς κυριαρχικῆς του ἐξουσίας ἐπὶ τῆς περιφερείας του, 
«καὶ ὅταν ὁ ρηθείς μ(η)τροπολ: φέρνη εἰς χείρας του τὴν πατερίτζαν, ὁποῦ 
ἀνήκει εἰς αὐτόν, νὰ μὴν ἐνοχλῆται ἀπὸ τινα ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου ἔθους». 
αὐτὲς οἱ γενικοῦ χαρακτῆρος ἀκροτελεύτειες διατάξεις τοῦ διοριστηρίου 
ἐγγράφου τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης γερασίμου θυμίζουν ἐν πολλοῖς 
τὰ προνόμια ποὺ χορήγησε ὁ Μωάμεθ ὁ Β́  στὸν γεννάδιο κατὰ τὴν ἀνάδειξή 
του σὲ οἰκουμενικὸ πατριάρχη62. 

61. περὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ βλ. τὴν ἀνάλυση τοῦ e. traPP, die metropoliten von nikaia und 
nikomedia in der Palaiologenzeit, Orientalia Christiana Periodica 35 (1969), σσ. 183-192

62. περὶ τοῦ γενναδίου Β΄ σχολαρίου βλ. ΜελποΜενησ αντωνοπουλου, Γεννάδιος Β΄ 
Σχολάριος. Ὁ πατριάρχης τῆς Ἁλώσεως, Ἐκκλησιαστικαὶ  Ἐκδόσεις  Ἐθνικῆς  Ἐκατονπε-
ντηκονταετηρίδος, 17, ἐν Ἀθήναις 1974, πρωτ. θεοΔωρου Ζηση, Γεννάδιος Β΄ Σχολάρι-
ος. Βίος - συγγράμματα - διδασκαλία, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 30], θεσσαλονίκη 1980, κ. 



520 γεωργιοσ χ. γκαΒαρΔινασ

Μεταξὺ τῶν ἀνταλλαγέντων δώρων63 ὁ πορθητὴς παραχώρησε στὸ γεν-
νάδιο ἀρχιερατικὴ ράβδο, δεῖγμα ἐξουσίας ἐπὶ τῶν ὑποδούλων χριστιανῶν 
ραγιάδων, ἀσημένια νομίσματα καὶ ἕνα ἄλογο, δεῖγμα ἀναγνωρίσεως τῆς 
διακεκριμμένης θέσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρὸς ἐντὸς τῆς ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας64, δεδομένου ὅτι δικαίωμα χρήσεως ἀλόγων εἶχαν μόνον οἱ 
ὀθωμανοὶ ὑπήκοοι καὶ ὄχι οἱ κατακτημένοι ὑπόδουλοι χριστιανοί. εἶναι ἐξάλ-
λου γνωστὸ ὅτι ἀπαγορεύονταν στοὺς ὑποδούλους ραγιάδες νὰ κυκλοφο-
ροῦν ἔφιπποι σὲ δημόσιους χώρους καὶ ἐνώπιον τῶν ὀθωμανῶν πολιτῶν65. 
συνεπῶς ἡ ἐκ μέρους τῆς ὀθωμανικῆς ἀρχῆς παραχώρηση αὐτῶν τῶν προνο-
μίων στὸ μητροπολίτη θεσσαλονίκης γεράσιμο δὲν ἀποτελεῖ μία πρωτότυπη 
ρύθμιση ἀλλὰ μία τυπικὴ ἐπανάληψη τῆς πολιτικῆς ποὺ χάραξε ὁ Μωάμεθ ὁ 
πορθητὴς ἔναντι τῶν ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν κατὰ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ πρώτου 
μετὰ τὴν ἅλωση οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, τοῦ γενναδίου66.

τέλος ὡς πρὸς τὴν ἕβδομη θεματικὴ ἑνότητα τῶν διατάξεων τῶν ἐξεταζο-
μένων διοριστηρίων ἐγγράφων τῶν μητροπολιτῶν θεσσαλονίκης  Ἰγνατίου 
καὶ γερασίμου, τὴν ἀναφερομένη στὴ διευθέτηση οἰκονομικῆς φύσεως ζη-
τημάτων καὶ στὸν καθορισμὸ τρόπου ἐπιλύσεως κληρονομικῶν ὑποθέσεων, 
πολὺ συνοπτικά, παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς.

Ἀπαγορεύεται ρητῶς στοὺς ὀθωμανοὺς κρατικοὺς λειτουργοὺς νὰ προ-

Μπονη, Gennadius Scholarius der erste Patriarch von Konstantinopel nach der Eroberung 
(1454) und seine Politik Romgegenüber, kyrios i (1960-1961), σσ. 83-103, του ιΔιου, γεν-
νάδιος Β΄, ὁ σχολάριος, Θρησκευτικὴ καὶ  Ἠθικὴ  Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 4, στ. 274-289.

63. περὶ αὐτῶν βλ. L. Petit - X. a. sideridis - m. Jugie, Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ 
εὑρισκόμενα, oeuvres completes de georges scholarios, τ. V, Paris 1928-1936, σσ. 224-
225, 228-229, 265-266, Critobulli imbriotae Historiae, ἔκδ. d. reinsch, Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae, Berlin 1983, σσ. 90-91.

64. georgios sPHrantZes, Τὰ καθ’ ἑαυτὸν καί τινα γεγονότα ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, 
1401-1477, cum Pseudo-sphrantzes in appendice sive macarii melisseni Chronicon 
1258-1481, ἔκδ. V. grecu, Bucurest 1966, σσ. 446-456.

65. gerHard PodskaLsky,  Ἡ  Ἑλληνικὴ Θεολογία ἐπὶ τουρκοκρατίας 1453-1821, Ἡ ὀρθοδο-
ξία στὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς τῶν δυτικῶν δογμάτων μετὰ τὴ μεταρρύθμιση, μτφρ. πρωτ. γ. Δ. 
Μεταλληνοσ, [Μορφωτικὸ  Ἵδρυμα Ἐθνικῆς τραπέζης], Ἀθήνα 2005, σ. 29.

66. Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum, ἔκδ. s. P. LamPros, London 1902, σσ. 18-
19, Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, ἔκδ. e. Bekker, Bonn 1849, σσ. 
26-28, 78-80, g. emriCH, die einsetzung des Patriarchen gennadios in der darstellung 
des Hierax, Materialia Turcica 3 (1977), σσ. 52-57.
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βάλλουν προσκόματα στοὺς ὀρθοδόξους κληρικοὺς κατὰ τὴ διαδικασία συ-
νάξεως τῶν φορολογικῶν δοσιμάτων τῶν ὑποδούλων χριστιανῶν ρωμιῶν. 
Ἀντιθέτως ὁρίζεται ρητῶς ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ συνδρομή τους στοὺς χριστια-
νοὺς κληρικοὺς κατὰ τὴν περίοδο συλλογῆς τῶν φόρων διότι κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπο ἐνισχύονταν τὸ αὐτοκρατορικὸ θησαυροφυλάκιο καὶ ἐπιτυγχάνονταν 
ἡ ὑλοποίηση τῆς ὀθωμανικῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς.

Ἐπίσης στὸ βεράτιο τοῦ θεσσαλονίκης γερασίμου διασαφηνίζεται τὸ 
ἐννοιολογικὸ καὶ ταυτόχρονα δικαιϊκὸ περιεχόμενο τῶν λεγομένων χριστια-
νικῶν βακουφίων ἢ ἀφιερωμάτων, κατὰ μεταφορὰ τῆς ἀντίστοιχης ἔννοιας 
τοῦ βακουφίου ὡς θεσμοῦ τοῦ μουσουλμανικοῦ δικαίου ποὺ ἀποτέλεσε κατὰ 
τὴν περίοδο τοῦ τουρκοκρατούμενου ἑλληνισμοῦ μορφὴ χαρακτηριστικῆς 
ἀφιερώσεως περιουσιακῶν κινητῶν ἢ ἀκινήτων στοιχείων ἀπὸ χριστιανοὺς 
ὑπὲρ μητροπόλεων, ἐκκλησιῶν, μονῶν κ.λπ, διασφαλίζοντάς τα ἀπὸ τὴν ὀθω-
μανικὴ κυριαρχία, μὲ βάση τὴν εἰδικὴ προστασία τοῦ «βάκφ» πού ἀναγνώριζε 
καὶ ὁ ἱερονομικὸς μουσουλμανικὸς νόμος καὶ ὁ ὀθωμανικὸς πολιτικός νόμος 
(μεταγενέστερα καὶ ὁ ὀθωμανικὸς νόμος περὶ γαιῶν 1858), γιὰ τὰ ἀφιερωμέ-
να ὑπὲρ μουσουλμανικῶν καθιδρυμάτων περιουσιακὰ στοιχεῖα67.

συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω στὸ βεράτιο τοῦ γερασίμου ὁρίζεται ρητῶς 
ὅτι «πρὸς τούτοις τὰ ἀνήκοντα εἰς τὴν μητρόπολιν καὶ ἐκκλησίαν, ὡσὰν τὰ 
ἀμπέλια καὶ κῆποι, τζεφλίκια καὶ μύλοι καὶ χωράφια καὶ ἁγιάσματα καὶ μο-
ναστήρια καὶ ἄλλα παρόμοια, ὁποῦ εἶναι βακούφια εἰς τὴν ἐκκλησία, ὡσὰν 
πράγματα καὶ ζῶα, καθὼς προλαβόντως οἱ προκάτοχοί του ἀρχιερεῖς μὲ ὅ,τι 
τρόπον τὰ ἐξουσίαζαν, οὕτω καὶ αὐτὸς ὁ ῥηθείς γεράσιμος ἐξουσιάζοντάς τα, 
τίνας νὰ μὴν τὸν ἐνοχλῇ», ἐνῶ ἐπιπροσθέτως ὁρίζεται πὼς «καὶ μερικοὶ ῥα-
γιάδες, ὅταν ἀφιερώνουν μέρος τῆς περιουσίας των εἰς τάς ἐκκλησίας, εἰς τὰ 
μοναστήρια, εἰς τὸν πατριάρχην ἢ εἰς τὸν μητροπολίτην μὲ μαρτυρίας  Ῥωμαί-
ων νομικῶς νὰ εἰσακούηται»68.

67. γεωργιου π. νακου, Τὸ νομικὸ καθεστὼς τῶν τέως δημοσίων ὀθωμανικῶν γαιῶν, 1821-
1912, θεσσαλονίκη 1984, σ. 56 ἑξ., 66 ἑξ., 76 ἑξ. του ιΔιου,  Ἡ λειτουργία τοῦ δικαίου 
στὴ θεσσαλονίκη κατὰ τὴν τουρκοκρατία - Ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα, Πρακτικὰ Ϛ΄ Ἐπιστημο-
νικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη - Ὀθωμανικὴ περίοδος 1430-1912, Β́ , θεσσα-
λονίκη 1994, σσ. 241-243.

68. Μιχαηλ αθ. καλινΔερη, Τὰ λυτὰ ἔγγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-
1808, ἐν θεσσαλονίκῃ 1951, σ. 83.
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Ἐπίσης στὸ βεράτιο τοῦ θεσσαλονίκης γερασίμου ἐντοπίζονται διατάξεις 
ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἰσχὺ τῆς συνηθείας τῶν «ψυχικῶν»69, ἡ ὁποία δια-
μορφώθηκε σὲ κανόνα ὑπὲρ τῆς ψυχικῆς σωτηρίας ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ δι-
δασκαλία, σὲ οὐσιαστικὸ δικαιϊκὸ θεσμὸ ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ νομοθεσία καὶ σὲ 
ὑποχρεωτικὸ ἔθιμο κατὰ τὴν ἐξεταζομένη περίοδο. τὸ συμπέρασμα εἶναι πὼς 
ἡ δυνατότητα ποὺ παρέχεται στοὺς χριστιανοὺς νὰ διαθέτουν τὸ τριτημόριον 
τῆς περιουσίας τους «εἰς ἐκκλησίας, μοναστήρια, πατριάρχην, μητροπολίτας 
καὶ ἐπισκόπους» ἀνταποκρίνεται στὴ διάταξη τοῦ ἱερονομικοῦ κληρονομικοῦ 
δικαίου ποὺ ἐπέτρεπε κληροδοσίες σὲ τρίτους, μὴ προβλεπομένους ὑπὸ τοῦ 
δικαίου αὐτοῦ κληρονόμους, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπερβαίνουν τὸ 
τρίτον τῆς περιουσίας τοῦ διαθέτου καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον προοριζόταν γιὰ 
φιλανθρωπικοὺς καὶ ἀγαθοεργοὺς σκοπούς. οἱ κληρικοὶ ὅμως μπορούσαν 
νὰ διαθέσουν μὲ διαθήκη τὴν περιουσία τους ὑπὲρ ἐκκλησιῶν ἢ ἀνωτάτων 
κληρικῶν ἢ καὶ πτωχῶν. πάντως καὶ στὶς περιπτώσεις αὐτὲς μόνο τὸ ἱεροδι-
κεῖο ἦταν ἁρμόδιο νὰ κρίνει τὴν ἐγκυρότητα τῆς διαθήκης καὶ νὰ τὴν κηρύξει 
ἐκτελεστή, ἐπιτρεπομένης ὅμως τῆς ἐξετάσεως ρωμιῶν μαρτύρων. Ἀντιθέ-
τως στὸ βεράτιο τοῦ θεσσαλονίκης  Ἰγνατίου ἀναφέρεται ὅτι σὲ περίπτωση 
θανάτου (ἄνευ διαθήκης) «ἐπισκόπων, ἱερέων, μοναχῶν καὶ καλογραιῶν» ἐκ 
τῶν ὑπαγομένων στὴ μητρόπολή του, ἡ περιουσία τῶν προσώπων αὐτῶν θὰ 
καταλαμβάνεται ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη θεσσαλονίκης γιὰ λογαριασμὸ τοῦ 
πατριάρχου καὶ ἀπαγορεύει κάθε ἐπέμβαση ὀθωμανῶν ἀξιωματούχων. εἶναι 
φανερὸ ὅτι ἡ ρύθμιση αὐτὴ ἀπομακρύνονταν πολὺ ἀπὸ τὰ ἰσχύοντα στὸ κλη-
ρονομικὸ δίκαιο τῶν ὀθωμανῶν.

69. ιωαννου Μ. κονιΔαρη, «Μνημόσυνα»-«Ψυχικὰ» καὶ ἡ Ἑξάβιβλος τοῦ κ. Ἀρμενοπού-
λου, Πρακτικὰ Η΄ Διεθνοῦς  Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη - Ταφὲς 
καὶ Κοιμητήρια», θεσσαλονίκη 2005, σσ. 57-64.
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Γεώργιος Χ. Γκαβαρδίνας
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΝομοκαΝοΝικές έΝαςχολήςέις ςτή ΘέςςαλοΝική  
κατα τοΝ 14ο αιώΝα*

Ητελευταία βυζαντινὴ δυναστεία τῶν Παλαιολόγων θὰ καταβάλει προ
σπάθεια ἐπαναφορᾶς τῆς παλαιᾶς αἴγλης στὴν αὐτοκρατορία τῆς Κων

σταντινουπόλεως ποὺ μετὰ ἀπὸ τὴν 57χρονη φραγκικὴ κατοχὴ εἶχε πληγεῖ 
ἀνεπανόρθωτα. Ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Μιχαὴλ Παλαιολόγου τὴν 15η 
Αὐγούστου 1261 στὴν Κωνσταντινούπολη σηματοδοτεῖ τὴν προσπάθεια 
ἀναδόμησης τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἐπαναφορά της στὸ πρότερο ἔνδο
ξο παρελθόν. Τὸ ἐγχείρημα ἦταν δύσκολο, ἂν ὄχι καταδικασμένο ἐξ ἀρχῆς. 
Ἡ νέα πραγματικότητα δημιουργοῦσε ἀρκετὲς δυσκολίες στὴν ὑλοποίηση 
αὐτοῦ τοῦ φιλόδοξου στόχου. Τὸ κράτος περιορισμένο ἐδαφικά, ἀδύνατο 
οἰκονομικά, ἀπαρασκεύαστο στρατιωτικὰ καὶ κατατμημένο διοικητικά, δὲν 
εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς ἐξωτερικοὺς κινδύνους ποὺ τὸ ἀπειλοῦν 
καθημερινὰ (Φράγκοι, Καταλανοί, Σέρβοι, Τοῦρκοι, Βούλγαροι).  Ἐπιπλέον οἱ 
μακροχρόνιες δυναστικὲς διαμάχες καὶ ἔριδες τῶν Παλαιολόγων χαλάρωσαν 
τὴν προσπάθεια ἀνασυγκροτήσεως τοῦ κράτους καὶ ἔπληξαν τὴν ἐδαφικὴ καὶ 
διοικητικὴ ἑνότητα τῆς αὐτοκρατορίας, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε βαθμιαία σὲ 
μιὰ πλήρη ἀποδιοργάνωση καὶ ἀποδυνάμωση τῆς κεντρικῆς διοίκησης1.

  * Εἰσήγηση στὴν Ά  Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα: Τὸ ἱστορικὸ καὶ ἑρμηνευτικὸ πλαίσιο τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη 17 Ἀπριλίου 2007.

  1. Περὶ αὐτῶν βλ. ΠΟΛύΜΝΙΑΣ ΚΑΤΣΩΝΗ, Μιὰ ἑπταετία κρισίμων γεγονότων. Τὸ Βυζάντιο 
στὰ ἔτη 1366-1373. ( Ἡ διαμάχη Ἀνδρονίκου καὶ  Ἰωάννη Έ  τῶν Παλαιολόγων), [Βυζαν
τινά Κείμενα καὶ Μελέται 33], Θεσσαλονίκη 2002, μὲ πλούσια βιβλιογραφία. Α. ΚΟΝ
ΤΟΓΙΑΝΟΠΟύΛΟύ,  Ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἀνδρονίκου Β́  Παλαιολόγου (1282-1328). 
Διοίκηση-Οἰκονομία, Θεσσαλονίκη 2003.
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συνεπακόλουθο αὐτῶν τῶν γεγονότων εἶναι καὶ ἡ δυσλειτουργία τοῦ 
κράτους σὲ ὅ, τι ἀφορᾶ στὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης, στὴν ἐπιμόρφωση τῶν 
κρατικῶν δικαστῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν παραγωγὴ νομοθετικῶν κειμένων. Ἡ ἀδυ-
ναμία παρακολουθήσεως ἐκ μέρους τοῦ κράτους τοῦ συστήματος ἀπονομῆς 
δικαιοσύνης εἶναι ἤδη ἔκδηλη ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα2.  Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἐξακο-
λουθεῖ νὰ ἐπιδεινώνεται καὶ κατὰ τοὺς μεταγενέστερους χρόνους καὶ ἐκτείνε-
ται χρονικὰ τόσο καὶ κατὰ τὸν 14ο αἰώνα, ἀλλά καὶ μέχρι τὴν ὁριστικὴ πτώση 
τῆς αὐτοκρατορίας στοὺς ὀθωμανοὺς.

* * *
Ὁ 14ος αἰώνας χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία κάθετη πτώση τῆς καλλιέργειας 

τοῦ δικαίου γενικῶς καὶ τῆς νομικῆς ἐπιστήμης εἰδικῶς. κύριο ὅμως χαρακτη-
ριστικὸ γνώρισμα τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τοῦ κλή-
ρου, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, τόσο τῆς θεωρητικῆς ὅσο 
καὶ τῆς ἐφαρμοσμένης.3 εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ ρόλος τοῦ κλήρου δὲν 
περιορίζεται μόνον στὰ πλαίσια τῆς κανονικῆς θεραπείας τῶν πνευματικῆς 
φύσεως ζητημάτων, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὸ χῶρο τῶν ἀστικῆς καὶ ποινικῆς 
φύσεως ὑποθέσεων, τόσο μὲ τὴ συγγραφὴ σχετικῶν νομοθετικῶν κειμένων, 
ὅσο καὶ μὲ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὰ ὄργανα ἀπονομῆς δικαιοσύνης σὲ ἀνώ-
τερο, ἀλλὰ καὶ σὲ κατώτερο, ἐπίπεδο.

Ἡ πτώση τῆς καλλιέργειας τοῦ δικαίου καὶ τῶν νομικῶν σπουδῶν ἀντίστοι-
χα δὲν εἶναι ἕνα φαινόμενο ποὺ κάνει τὴν ἐμφάνισή του τὸν 14ο αἰώνα.  Ἤδη 
ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα παρατηρεῖται ἕνας ἐπερχόμενος μαρασμὸς τῶν νομικῶν 
ἐν γένει σπουδῶν4. συνεπακόλουθο αὐτοῦ τοῦ μαρασμοῦ εἶναι καὶ ἡ περιορι-

  2. ανΔρεα ε. γκουτΖιουκωστα,  Ἡ ἀπονομὴ δικαιοσύνης στὸ βυζάντιο (9ος-12ος αἰῶνες). 
Τὰ κοσμικὰ δικαιοδοτικὰ ὄργανα καὶ δικαστήρια τῆς πρωτεύουσας, [Βυζαντινὰ κείμενα 
καὶ Μελέται 37-κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν], θεσσαλονίκη 2004, σ. 78 κ. ἑξ. καί σ. 184 
κ. ἑξ.

  3. σπυρου ν. τρωιανου, Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνή 1999, σ. 277 κ. 
ἑξ.

  4. Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 10ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰῶνος ἡ μετάδοση νομικῶν γνώσεων 
στηρίζονταν σὲ αὐτοδίδακτους νομοδιδασκάλους. οἱ μαθητές τους παρακολουθοῦσαν, 
συνήθως ἐπὶ πενταετία νομικὰ μαθήματα καὶ ἀποκτοῦσαν τὴν ἰδιότητα τοῦ νομικοῦ. Ἡ 
σπουδή τους αὐτὴ κοντὰ σὲ γνωστοὺς νομοδιδασκάλους τῆς ἐποχῆς τους ἀποσκοποῦσε 
ὄχι στὴν ἀπόκτηση ἐξειδικευμένων νομικῶν γνώσεων ἀλλὰ στὴν ἀπόκτηση ἐφοδίων γιὰ 
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σμένη νομοθετικὴ παραγωγή. προσπάθεια ἀνακοπῆς αὐτοῦ τοῦ φαινομένου 
ἀποτέλεσε ἡ ἵδρυση τοῦ Διδασκαλείου νόμων ἢ Μουσείου τῆς νομοθετικῆς5, 
νομικῆς κατ’ οὐσίαν σχολῆς, ἀπὸ τὸν κωνσταντῖνο θ΄ τὸν Μονομάχο (1054) 
κατόπιν παροτρύνσεως «τῶν περὶ αὐτὸν πεπαιδευμένων νὰ ἐπιχειρήσῃ τὴν 
ἐπανόρθωσιν τῆς πολιτείας καὶ νὰ καταστείλει τὸ περὶ τοὺς νόμους ἁμαρτα-
νόμενον». τὴ σύνταξη τοῦ σχετικοῦ νομοθετήματος ἐμπιστεύεται στὸν Ἰω-
άννη Μαυρόποδα6, τὸν μετέπειτα ἐπίσκοπο εὐχαΐτων7. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ὅμως 
τῶν σταυροφοριῶν (1204) προφανῶς διακόπτεται ἡ λειτουργία τῆς σχολῆς 
αὐτῆς8. Μὲ τὴν ἀνάκτηση τῆς κωνσταντινουπόλεως τὸ 1261 δὲν ἐπαναλαμ-

τὴν κατάληψη μιᾶς θέσεως στὸν κρατικὸ μηχανισμό. Βλ. σχετικῶς F. FuCHs, Die Höheren 
Schϋlen von Konstantinopel im Mittelalter, [Byzantinische archiv. 8], Leipzig-Berlin 1926 
(ἀνατύπωση amsterdam 1964), σ. 26 κ. ἑξ. κ. Μπονη,  Ἡ σπουδὴ τοῦ δικαίου ἐν Βυ-
ζαντίῳ μέχρι τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἀκαδημίας τῷ 1045 ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, 
ἀνάτυπον ἐκ τῆς  Ἐκκλησίας, τ. 16 (1938), σ. 12 κ. ἑξ.

  5. F. FuCHs, Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter, [Byzantinisches archiv 
8], Leipzig-Berlin 1926 (ἀνατύπωση amsterdam 1964), σ. 25. g. weiss, Oströmische 
Beamte im Spiegel der Michael Psellos, [miscellanea Byzantina monacensia 16], münchen 
1973, σ. 68.

  6. enriCa FoLLieri, Sulla novella promulgate da Constantino IX Monomacho per la 
restaurazione della facoltá giuridica a Constantinopoli (sec. XI med.), Studi in onore di 
Edoardo Volterra, ii, milano 1971, σ. 649 κ. ἑξ. α. καρποΖηλου, Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ 
βίου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ  Ἰωάννη Μαυρόποδος, [πανεπιστήμιο  Ἰωαννίνων,  Ἐπιστημονικὴ 
Ἐπετηρίδα Φιλοσοφικῆς Σχολῆς 18], Ἰωάννινα 1982, σ. 103.

  7. νεαρά τοῦ κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, ἐν ι. καὶ π. Ζεπου, Jus Graecoromanum, 
τ. 1, Ἀθήνα 1931, σ. 620 κ. ἑξ. Βλ. σχετικῶς καὶ J. Hussey, Church and Learning in the 
Byzantine Empire, London 1937, σ. 54 κ. ἑ.

  8. Ὡς πρὸς τὴν ἐποχὴ παύσεως τῆς λειτουργίας τοῦ Διδασκαλείου νόμων εἶχε διατυπωθεῖ ἡ 
ἄποψη ὅτι παρέμεινε σὲ λειτουργία μέχρι καὶ τὸ 1054, βλ. J. Hussey, Church and Learning 
in the Byzantine Empire, London 1937, σ. 70 κ. ἑξ. κατά τούς C. HeimBaCH, griechisch 
- römisches recht im mittelalter und der neuzeit, ἐν ersch und gruber, allgemeine 
encyklopädie d. wissenschaften und kϋnste, τ. 7, Leipzig 1870, σ. 1836, ἡ λειτουργία 
τῆς σχολῆς αὐτῆς ἐπεκτάθηκε μέχρι καὶ τὸ ἔτος 1204. Ἀπὸ τὸν γ. πετροπουλο,  Ἱστορία 
καὶ Εἰσηγήσεις τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου, Ἀθήνα 1949, σ. 98 καὶ ἀπὸ τὸν π. ι. Ζεπο, Ius 
Graecoromanum, τ. 1, Ἀθήνα 1931, σ. 524, διατυπώθηκε ἡ ἄποψη ὅτι ἡ σχολὴ αὐτὴ συνέ-
χισε νὰ λειτουργεῖ μέχρι καὶ τὸν 14ο αἰώνα. Ἡ ἀνωτέρω ἄποψη ἐλέγχεται ὡς ἐσφαλμένη 
ἀπὸ τὸν κ. πιτσακη, Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ἢ Ἑξάβιβλος, Ἀθή-
να 1971, σ. ζ΄, ὅπου σημειώνεται ὡς αἰτία παρανοήσεως ἡ διατήρηση σὲ χρήση τοῦ τίτλου 
τοῦ νομοφύλακος, τίτλο ποὺ ἔφερε ὁ πρύτανης τῆς σχολῆς, μέχρι καὶ τὴν ἅλωση. Ὅπως 
ὀρθῶς ἐπισημαίνεται ναὶ μὲν διατηρήθηκε ὁ τίτλος αὐτός, ἀλλὰ εἶχε τελείως διαφορετικὸ 
περιεχόμενο καὶ ἀποδίδονταν μόνον τιμητικῶς. πρβλ. καὶ w. woLska-gonus, Les écoles 
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βάνεται ἡ ἄνθηση τῶν νομικῶν σπουδῶν καὶ ἡ νομοθετικὴ παραγωγὴ τῶν 
προηγουμένων αἰώνων τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. χαρακτηριστικὸ τοῦ 
κλίματος ποὺ ἐπικρατοῦσε εἶναι ὅτι κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν παλαιολόγων δὲν 
λαμβάνεται μέριμνα γιὰ τὴν αὐτόνομη λειτουργία νομικῆς σχολῆς. Ἡ ὕπαρξη 
τέτοιας σχολῆς ἀπουσίαζε τόσο ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία τοῦ γεωργίου Ἀκροπο-
λίτη, ποὺ ἵδρυσε ὁ Μιχαὴλ η΄ ὁ παλαιολόγος, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τοῦ 
Ἀνδρονίκου Β΄ τοῦ παλαιολόγου. τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν εἶναι ἄσχετο ἀπὸ 
τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε τὴν περίοδο αὐτὴ ἡ αὐτοκρατορία. οἱ δυ-
ναστικὲς ἔριδες, τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, οἱ διαρκεῖς ἐξωτερικοὶ κίνδυνοι 
καὶ ἡ ἔλλειψη συνοχῆς τοῦ κράτους δὲν δημιουργοῦν τὶς κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς νομικῆς ἐπιστήμης.  Ἔτσι ἡ ἐνασχόληση μὲ 
τὸ δίκαιο περιορίζεται μόνον στὴν πρακτική του μορφή, δηλ. στὴν ἀπονομὴ 
δικαιοσύνης9. σπάνια πιὰ συναντᾶται στὶς νεαρὲς τῶν παλαιολόγων κάποιο 
νομοθέτημα ποὺ νὰ συμπληρώνει ἢ τροποποιεῖ τὴν ἀπέραντη, ἀλλὰ ἀπρό-
σιτη, νομοθεσία τοῦ παρελθόντος10. Μέσα στὴ γενικὴ ἀβεβαιότητα, τοὺς 
συνεχεῖς κινδύνους, τὶς δυναστικὲς ἔριδες καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἐκεῖνο 
ποὺ ἐνδιαφέρει περισσότερο εἶναι ἡ πρακτικὴ τῆς ἀποτελεσματικῆς καὶ μό-
νον δικαιοσύνης ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ ἀποτρέψει τὴν πλήρη ἀποδιοργάνωση τοῦ 
κράτους11.

de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque, Travaux et Mémoires, 6 (1976), 
σσ. 223-243, καί L’ école de droit et l’ enseignement du droit à droit à Byzance au XIe siècle: 
Xiphilin et Psellos, Travaux et Mémoires, 7 (1979), σσ. 1-106.

  9. d. simon, Byzantinische Provinzialjustiz, Byzantinische Zeitschrift 79 (1986), σσ. 310-343. 
L. maksimoViČ, The Byzantine Provincial Administration under the Palaiologoi, amster-
dam 1988, σσ. 230-247.

10. Βλ. σπυρου ν. τρωιανου, Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνή 1999, σ. 
280, ὅπου ἀναφερόμενος στὶς νομικὲς πηγὲς τοῦ 14ου αἰῶνος ἐπισημαίνει: « Ἡ νομοθε-
τικὴ δραστηριότητα τῶν πολιτειακῶν ὀργάνων παρουσιάζει ἀπὸ ἄποψη ἀντικειμένου 
μία χαρακτηριστικὴ μονομέρεια, γιατὶ ὅλες οἱ νέες ρυθμίσεις ἀναφέρονται εἴτε σὲ θέ-
ματα ἐκκλησιαστικά, εἴτε σὲ θεσμοὺς τοῦ δημοσίου δικαίου. Ἡ ἀναζήτηση διατάξεων 
τοῦ ἰδιωτικοῦ δικαίου δὲν θὰ ἀποδώσει σχεδὸν τίποτε. Μοναδικὴ ἐξαίρεση, ἂν ὄντως 
συντελέσθηκε, ἀποτελεῖ ἡ ἐπικύρωση τὸ 1306 ἀπὸ τὸν Ἀνδρόνικο Β́  τὸν παλαιολόγο 
τῆς “νεαρᾶς” τοῦ πατριάρχη Ἀθανασίου α΄ (1304) πού, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, ρυθμίζει καὶ 
θέματα τοῦ κληρονομικοῦ δικαίου («τριμοιρία»)».

11. πρβλ. ΔαΦνησ παπαΔατου, Ἡ συμβιβαστικὴ ἐπίλυση ἰδιωτικῶν διαφορῶν κατὰ τὴ μέση 
καὶ ὕστερη βυζαντινὴ ἐποχή, [Forschungen zur byzantinischen rechtsgeschichte-athener 
reiche 9], Ἀθήνα-κομοτηνὴ 1995, σσ. 5-8.
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στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ προσπάθεια τῶν παλαιολόγων γιὰ τὴν 
ἀναμόρφωση τῶν δικαστηρίων τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ ἀναμόρφωση αὐτὴ 
στόχευε ἀφ’ ἑνὸς μὲν στὴν ἵδρυση καὶ σύσταση ἀνωτάτων δικαστηρίων ποὺ 
θὰ ἔκριναν τελεσίδικα τὶς ἐκδικαζόμενες ὑποθέσεις, ἀφ’ ἑτέρου δὲ στόχευε 
στὸ διορισμὸ ἱκανῶν καὶ ἀδιάβλητων δικαστῶν, δεδομένου ὅτι ἡ παρατετα-
μένη παραμέληση σπουδῆς τοῦ δικαίου καὶ τῶν πηγῶν του ὁδήγησε μοιραία 
καὶ ἀναμενόμενα στὴν πτώση τοῦ ἐπιπέδου τῶν δικαστῶν, τόσο σὲ ἐπίπεδο 
νομικῶν γνώσεων, ὅσο καὶ σὲ ἠθικὸ ἐπίπεδο. Ἀρχικῶς ὁ Μιχαὴλ η΄ ὁ πα-
λαιολόγος ἐκδίδει ἕνα πρόσταγμα12 τὸ ὁποῖο ἀποσκοποῦσε στὴν εὔρυθμη 
λειτουργία τῶν δικαστηρίων καὶ στὸν ὀρθὸ τρόπο ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύ-
νης. Ἀκολούθως τριάντα, περίπου, χρόνια ἀργότερα, πρὸς θεραπεία αὐτῶν 
τῶν ὑπαρκτῶν προβλημάτων ὡς πρὸς τὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης, ἱδρύεται τὸ 
1296 ἀπὸ τὸν Ἀνδρόνικο Β΄ τὸν παλαιολόγο δωδεκαμελὲς δικαστήριο «ἐκ τ’ 
ἀρχιερέων ἐκ τ’ ἄλλως ἱερωμένων καὶ ἐκ τῶν συγκλητικῶν, ὡς συμποσοῦσθαι 
τοὺς πάντας εἰς δώδεκα»13, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀμετάκλητες δικαστικὲς ἀπο-
φάσεις γιὰ ἀστικῆς φύσεως ὑποθέσεις, ἐφ’ ὅσον βεβαίως ἦταν ὁμόφωνες14. 
τὸ δικαστικὸ αὐτὸ ὄργανο δὲν διατηρήθηκε γιὰ πολύ. Ἀντίστοιχη προσπά-
θεια ἀναμορφώσεως τοῦ δικαστηριακοῦ ὀργανισμοῦ καταβάλλεται καὶ ἐπὶ 
Ἀνδρονίκου γ΄ τοῦ παλαιολόγου κατὰ τὸ ἔτος 132915. στὴν περίπτωση αὐτὴ 
τὰ δικαστήρια συγκροτοῦνται ἀπὸ τέσσερις δικαστὲς οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται 
καθολικοὶ κριτές. Μεταξὺ τῶν καθολικῶν κριτῶν συμπεριλαμβάνεται ὁπωσ-

12. L. Burgmann - P. magdaLino, Michael VIII on Maladministration. An Unpublished Nov-
el of the Early Palaiologian Period, Fontes Minores VI (1984), σ. 378 κ. ἑξ.

13. παχυΜερη, De Andronico Palaeologo, 3.17-17, ἔκδ. i. Bekker, Bonn 1835, τ. ιι, σσ. 235-
236.

14. ι καί π. Ζεπου, Ius Graecoromanum, τ. 1, Ἀθήνα 1931, σ. 558, νεαρὰ 38.
15. L. Petit, La reforme judiciaire d’ Andronic Paleologue, Echos d’ Orient, IX (1906), σ. 135. 

θ. αντωνιαΔη, Ἡ δικαιοσύνη ἐπὶ παλαιολόγων καὶ οἱ καθολικοὶ κριταὶ τῶν ρωμαίων, 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια Κωνσταντινουπόλεως κθ΄ (1909), σ. 351. Μ. ευστρατιαΔη, περὶ 
τῆς κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τοῦ βυζαντινοῦ κράτους μεταβολῆς τοῦ δικαστικοῦ ὀργανι-
σμοῦ καὶ τῆς συμμετοχῆς τοῦ κλήρου εἰς τὴν ἀπονομὴν τοῦ δικαίου,  Ἐφημερὶς Ἑλληνικῆς 
καὶ Γαλλικῆς Νομολογίας λε΄ (1916), σ. 280. P. LemerLe, Le juge général des Grecs et la 
réforme judiciaire d’ Andronic III, Memorial Louis Petit, Bucarest 1948, σ. 292. του ιΔιου, 
recherches sur les institutions judiciaries a l’ époque des Paleologues, Melanges Henri 
Gregoire, Bruxelles 1949, σ. 369.
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δήποτε καὶ ἕνας ἐπίσκοπος. Ἀρχικῶς ἡ ἐκδίκαση τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων 
πραγματοποιεῖται ἀπὸ κοινοῦ καὶ ἀπὸ τοὺς τέσσερις δικαστές. Μετὰ τὴν πά-
ροδο λίγων ἐτῶν καθιερώνεται τὸ δικαίωμα κάθε καθολικοῦ κριτοῦ νὰ δικά-
ζει καὶ μόνος του, ἐξ ὀνόματος καὶ τῶν ἄλλων. Ἀπὸ σωζόμενα προστάγματα 
(νεαρές) τοῦ Ἀνδρονίκου τοῦ γ΄ ποὺ καθορίζουν τὴ δικαιοδοσία, τὰ δικαιώ-
ματα καὶ τὶς εὐθύνες τῶν καθολικῶν κριτῶν προκύπτει ὅτι στὴ δικαιοδοσία 
τους ὑπάγονταν ὅλες οἱ ὑποθέσεις τῶν ρωμαίων πολιτῶν, ὑποκαθιστοῦσαν 
τὸ αὐτοκρατορικὸ δικαστήριο στὴν ἐκδίκαση τῶν ἐφέσεων (καθολικοὶ κριταὶ 
τοῦ βασιλικοῦ σεκρέτου) ἀλλὰ καὶ τὰ τέσσερα κύρια δικαστήρια τῆς κων-
σταντινουπόλεως (τοῦ μεγάλου δρουγγαρίου, τοῦ προκαθημένου τῶν δημο-
σιακῶν δικαστηρίων, τοῦ πρωτοασηκρήτου, τοῦ δικαιοδότου). σὲ σύντομο 
χρονικὸ διάστημα ὁ θεσμὸς τῶν καθολικῶν κριτῶν ἐπεκτείνεται καὶ στὴν 
ἐπαρχία16. Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι ὅτι ἀποκαλοῦνται ἁπλῶς καθολικοὶ κριτὲς 
καὶ ὄχι τῶν ρωμαίων.17 κατὰ τὰ ἄλλα ἀσκοῦν τὴν ἴδια δικαιοδοσία μὲ αὐτὴ 
τῶν καθολικῶν κριτῶν τῶν ρωμαίων τῆς κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ τῆς ἀναμορφώσεως τοῦ δικαστηριακοῦ ὀργανισμοῦ 
τῆς κωνσταντινουπόλεως τὴν ἐποχὴ τῶν παλαιολόγων φαίνεται πὼς δὲν εἶχε 
θεαματικὰ ἀποτελέσματα18. συνεπακόλουθο αὐτῆς τῆς ἔνδειας στὸν τομέα 
τῶν νομικῶν σπουδῶν εἶναι καὶ ἡ ταυτόχρονη ἐξαφάνιση ἀντίστοιχων νο-
μικῶν κειμένων.  Ἡ ἐκδίκαση τῶν ὑποθέσεων καὶ ἡ λύση τῶν διαφορῶν στηρι-
ζόταν σὲ ὁποιοδήποτε γραπτὸ νομικὸ κείμενο ποὺ συμπτωματικὰ βρισκόταν 
στὰ χέρια τῶν δικαστῶν ἢ προσαγόταν ἀπὸ τοὺς διαδίκους19. γιὰ τὴν ἔλλειψη 
νομικῶν κειμένων ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ μαρτυρία ἑνὸς σχολίου στὴν Ἑξάβιβλο 
τοῦ Ἀρμενοπούλου τοῦ ἔτους 1395. συμφώνως πρὸς τὸ σχόλιο, «κατὰ μῆνα 
Ἰανουάριον τῆς γ́  ἰνδικτιῶνος τοῦ ϚϠγ΄ ἔτους ἐζητήθη ἐν τίνι τῶν νομίμων 

16. ανΔρεα ε. γκουτΖιουκωστα,  Ἡ ἀπονομὴ δικαιοσύνης στὸ βυζάντιο (9ος-12ος αἰῶνες). 
Τὰ κοσμικὰ δικαιοδοτικὰ ὄργανα καὶ δικαστήρια τῆς πρωτεύουσας, [Βυζαντινὰ κείμενα 
καὶ Μελέται 37-κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν], θεσσαλονίκη 2004, σσ. 304-306.

17. τΖ. τΖωρτΖακη,  Ἡ δικαιοσύνη τῶν Παλαιολόγων στὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ, Ἀθήνα 
1980.

18. κωνσταντινου πιτσακη, Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ἢ  Ἑξάβι-
βλος, Ἀθήνα 1971, σ. θ́ .

19. σπυρου ν. τρωιανου, Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνή 1999, σσ. 278-
279.
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βιβλίων εὑρίσκεται τὸ ρητὸν τὸ λέγον˙ ἀγωγὴ ἡ μὴ κινηθεῖσα κατὰ πατρὸς 
οὐδὲ κατὰ υἱοῦ κινηθῆναι δύναται. καὶ μετὰ πολλὴν ἔρευναν εὑρέθη ἐν τῇ 
κωνσταντινουπόλει βιβλία δύο τῆς ἐκλογῆς τῶν τριῶν βασιλέων, ὧν τὸ μὲν 
μικρόν ἐστι, τὸ καλούμενον πρόχειρον, ὁ καὶ εὑρίσκεται πολλαχοῦ, τὸ δὲ 
μέγα, ὃ καὶ εὑρέθη ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἐκ Βαράγγων ὀνομαζομένου Ἀδάμ, τοῦ κα-
θολικοῦ κριτοῦ τῶν ρωμαίων»20.  Ἡ ἀναζήτηση δηλ. νομικῶν κειμένων ὁδή-
γησε στὴν εὕρεση μερικῶν μόνον ἀντιγράφων τοῦ προχείρου νόμου καὶ σὲ 
ἕνα καὶ μοναδικὸ ἀντίγραφο μιᾶς ἄλλης μεγαλύτερης συλλογῆς21 στὸ σπίτι 
κάποιου δικαστοῦ. πουθενὰ δὲν γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν Βασιλικῶν 
ἢ τῆς Μεγάλης συνόψεως. Ἡ ἀνυπαρξία χειρογράφων νομικῶν κειμένων τὴ 
συγκεκριμένη ἐποχή, πιθανῶς, ὀφείλεται στὴ λεηλάτηση ποὺ ὑπέστη ἡ κων-
σταντινούπολη κατὰ τὴν κατάληψή της ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους.

στὰ εὐρύτερα ὅρια τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, πλὴν τῆς θεσσα-
λονίκης γιὰ τὴν ὁποία θὰ γίνει ἐκτενὴς λόγος στὴ συνέχεια, τὴν περίοδο αὐτὴ 
συντάσσονται νομικοῦ περιεχομένου καὶ κανονικοῦ δικαίου ἔργα ἢ κείμε-
να. Ἐξ αὐτῶν δύο συλλεκτικὰ ἔργα τὸ «νόμιμον κατά στοιχεῖον» ἤ «Μικρὰ 
σύνοψις» καὶ τὸ «αὐξημένον πρόχειρον» ἐντάσσονται στὰ ἀμιγῶς νομικοῦ 
ἐνδιαφέροντος ἔργα. γιὰ τὸ μὲν πρῶτο ἔργο καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν ἀκριβῆ 
χρόνο συγγραφῆς του δὲν ὑπάρχουν ἀσφαλῆ συμπεράσματα. Ἡ συγγραφή 
του τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ 13ου αἰῶνος22. Ὡς πρὸς τὸν συγγραφέα του 
πιθανολογεῖται ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ δικαιοφύλαξ θεσσαλονίκης γεώργιος Φοβη-
νός, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 13ου καὶ τὶς πρῶτες τοῦ 14ου 
αἰῶνος23. πρόκειται γιὰ μία συλλογὴ μὲ ἀλφαβητικὴ κατάταξη τῆς ὕλης τῆς 

20. m. tH. Fögen, Zeugnisse byzantinischer Rechtspraxis im 14 Jahrhundert, Fontes minores 
V (1982), σ. 223.

21. κατὰ τὸν σπ. τρωιανο, Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνή 1999, σ. 278, 
πρόκειται κατὰ πᾶσα πιθανότητα γιὰ τὴν Epitome ad Prochiron mutate ἤ γιά κάποιο ἄλλο 
συνδυασμὸ  Ἐπιτομῆς καὶ προχείρου νόμου.

22. st. Perentidis, Recherches sur le texte de la Synopsis minor, Fontes Minores, VI (1984), 
σσ. 219-273. του ιΔιου, L’ empereur sur le texte de la Synopsis minor, Fontes Minores VII 
(1986), σ. 244 κ. ἑξ. 

23. Μ. tH. Fögen, Zur Restitution von B. 37.1 und 2, Fontes Minores III (1977), σσ. 178-
193. στὸ γεώργιο Φοβηνὸ ἀποδίδονται ἐπίσης δύο ἀκόμη ἔργα. τὸ «περὶ κάσσου» καὶ τὸ 
«περὶ ὑποβόλου». τὸ μὲν πρῶτο ἀναφέρεται στὴν τύχη τῆς προίκας καὶ τῆς προγαμιαίας 
δωρεᾶς σὲ περίπτωση θανάτου τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν δύο συζύγων, ἐνῶ τὸ δεύτερο ἀναφέρεται 
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ὁποίας κύριες πηγὲς ἀποτέλεσαν τὸ πόνημα νομικὸν τοῦ Μιχαὴλ Ἀτταλειά-
τη καὶ ἡ Μεγάλη σύνοψις24. σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ δεύτερο συμπιληματικὸ ἔργο τὸ 
αὐξημένον πρόχειρον δὲν ὑπάρχουν καὶ πάλι ἀσφαλεῖς πληροφορίες γιὰ τὸ 
ἀκριβὲς ἔτος συγγραφῆς του καὶ τὸ συντάκτη του. πρόκειται ὅμως γιὰ ἔργο 
ποὺ βασίσθηκε στὶς διατάξεις τῆς Ἐκλογῆς, τῆς εἰσαγωγῆς, τῶν Βασιλικῶν, 
τῆς Μεγάλης συνόψεως, τοῦ πονήματος τοῦ Ἀτταλειάτη, τῶν ροπῶν καθὼς 
καὶ τῶν σχολίων τοῦ Βαλσαμῶνος25.

στὶς νομικὲς πηγὲς τοῦ 14ου αἰῶνος θὰ πρέπει νὰ μνημονευθεῖ καὶ ἡ αὐξη-
μένη  Ἑξάβιβλος, ἔργο ἀγνώστου συμπιλητῆ ὁ ὁποῖος εἰκάζεται ὅτι συνέγρα-
ψε τὸ ἔργο του αὐτὸ περὶ τὸ 1400, στηριζόμενος ἐν πολλοῖς στὴν Ἑξάβιβλο 
τοῦ Ἀρμενοπούλου. τὸ ἔργο αὐτὸ σώζεται σὲ δύο κώδικες τὸν Vaticanus 
graecus 851 καὶ τὸν Parisinus graecus 1355, ποὺ εἶναι γραμμένοι μὲ τὸ ἴδιο 
χέρι. Ὁ δεύτερος κώδικας περιλαμβάνει ἕνα ἀρκετὰ πιὸ ἐπεξεργασμένο κείμε-
νο σὲ σχέση πρὸς τὸν πρῶτο καὶ περιέχει 2250 περίπου προσθῆκες. Φαίνεται 
πὼς πηγὲς τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀποτέλεσαν ἡ Μεγάλη σύνοψις τῶν Βασιλικῶν, 
ἡ  Ἐκλογή, ἡ αὐξημένη εἰσαγωγή, ἡ σύνοψις νόμων τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ καὶ 
ἡ  Ἐπιτομή26.

στὰ ἀμιγῶς κανονικοῦ δικαίου ἔργα τοῦ 14ου αἰῶνος, καὶ πάλι ἐκτὸς 
αὐτῶν ποὺ συντάχθηκαν στὴ θεσσαλονίκη καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα γίνεται λόγος 
παρακάτω, συμπεριλαμβάνονται τὸ σύνταγμα τοῦ Μακαρίου, μιὰ νομοκα-
νονική συλλογὴ στὴν ὁποία ἡ ὕλη ἦταν καταταγμένη ὄχι ἀλφαβητικὰ ἀλλὰ 
μὲ συστηματικὰ κριτήρια. τὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶναι ὅτι ὁ συντάκτης της 
χρησιμοποίησε αὐτούσιο τὸ πηγαῖο ὑλικό του καὶ ὄχι ἀπὸ ἐπιτομές. τὸ κείμε-

στὴν καταβολὴ περιουσιακῶν στοιχείων ἐκ μέρους τοῦ συζύγου πρὸς ἀντιστάθμισμα τῆς 
προίκας. περὶ αὐτῶν βλ. k. e. ZaCHariä von LingentHaL, Geschichte des griechisch-
römischen Rechts, Berlin 1892 (ἀνατύπωση aalen 1955), σ. 97, ὑποσημ. 254.

24. περὶ τοῦ τρόπου κατατάξεως τῆς ὕλης τῆς Μικρᾶς Συνόψεως καὶ τῶν πηγῶν της βλ. ἀνα-
λυτικὰ σπυρου ν. τρωιανου, Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνή 1999, 
σσ. 283-285.

25. σπυρου ν. τρωιανου, Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνή 1999, σσ. 285-
286.

26. m. tH. Fögen, Hexabiblos aukta. Eine Komplilation der spätbyzantinischen Rechtswis-
senschaft, Fontes Minores VII (1986), σσ. 259-333. σπυρου ν. τρωιανου, Οἱ πηγὲς τοῦ 
βυζαντινοῦ δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 1999, σσ. 290-291.
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νο αὐτὸ εἶναι ἀνέκδοτο27. Ὡς συντάκτης του προτάθηκε εἴτε ὁ μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας Μακάριος χρυσοκέφαλος (14ος αἰώνας), εἴτε ὁ μητροπολίτης 
Ἀγκύρας Μακάριος (τέλη 14ου-ἀρχὲς 15ου αἰῶνος)28.

Ἀναμφισβήτητα κανονικῆς φύσεως ὑλικὸ παρέχουν οἱ κανονικὲς ἀποκρί-
σεις τῶν μητροπολιτῶν ρόδου νείλου Διασορηνοῦ, σταυρουπόλεως προχό-
ρου καὶ  Ἐφέσου  Ἰωάσαφ. 

Ὁ ἐκ χίου καταγόμενος νεῖλος ἐκλέχθηκε μητροπολίτης ρόδου ἐπὶ πατρι-
αρχείας καλλίστου τοῦ ά  τὸ ἔτος 1357. καθαιρέθηκε μία εἰκοσαετία ἀργό-
τερα ἐπὶ πατριαρχείας Μακαρίου (1376-1379). συνέταξε 21 ἀποκρίσεις, πρὸς 
τὸν μοναχὸ Ἰωνᾶ, ἀναφερόμενες κυρίως σὲ θέματα θείας λειτουργίας29. Ὁ μη-
τροπολίτης σταυρουπόλεως πρόχορος ποὺ ἔφερε καὶ τὸν τίτλο τοῦ προέδρου 
κρήτης συνέταξε μία ἀπόκριση ἀπευθυνόμενη πρὸς κάποιον ἱερομόναχο γιὰ 
θέματα δικαίου τοῦ γάμου30.  Ὁ  Ἰωάσαφ φαίνεται πὼς χειροτονήθηκε μητρο-
πολίτης  Ἐφέσου στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 1437 καὶ ἀπεβίωσε μετὰ ἀπὸ λίγους 
μῆνες. πρὸ τῆς χειροτονίας του σὲ ἐπίσκοπο διετέλεσε πρωτοσύγκελος. κατὰ 
τὸ διάστημα αὐτὸ συνέταξε 58 ἀποκρίσεις λειτουργικοκανονικοῦ περιεχομέ-
νου ἀπευθυνόμενες στὸν ἱερέα γεώργιο Δραζίνο31.

Ἡ «περί γάμων» μονογραφία τοῦ  Ἰωάννη πεδιάσιμου, διακόνου καὶ χαρ-
τοφύλακα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καὶ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων, ἔργο τοῦ 
τέλους τοῦ 13ου ἢ τῶν ἀρχῶν τοῦ 14ου αἰῶνος, πραγματεύεται τὰ περὶ τῶν 
κωλυμάτων τοῦ γάμου32.

27. σπυριΔωνοσ ν. τρωιανου, περὶ τὸ «σύνταγμα» τοῦ ἱερομονάχου Μακαρίου, στὸ τιμη-
τικὸν Ἀφιέρωμα εἰς τὸν μητροπολίτην καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ  Ὑμηττοῦ γεώργιον ἐπὶ 
τῇ πεντηκονταετηρίδι τῆς ἱερωσύνης αὐτοῦ, Ἀθῆναι 1996, σσ. 271-279.

28. σπυρου ν. τρωιανου, ὅπ.π., σσ. 274-275. του ιΔιου, Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, 
Ἀθήνα-κομοτηνὴ 1999, σσ. 300-301.

29. a. aLmaZoV, Neizdannye Kanoničeskie otvéty Konstantinopolskago patriarcha Luki Chrys-
overga i mitropolita Rodosskago Nila, «Zapiski imperatorskago novorossijskago univer-
siteta», odessa 1903, σσ. 18-49.

30. Μανουηλ γεΔεων, συλλογῆς κανονικῆς ἐφόλκιον, Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια Κωνσταντι-
νουπόλεως 36 (1916), σ. 18.

31. a. aLmaZoV, Kanoničeskie otvĕty Iosafa mitropolita Efesskago, «Zapiski imperatorskago 
novorossijskago universiteta», odessa 1903, σσ. 153-214. α. κορακιΔη,  Ἰωάσαφ Ἐφέσου 
(†1453). ( Ἰωάννης Βλαδύντερος). Βίος, ἔργα, διδασκαλία, Ἀθήνα 1992, σσ. 213-248.

32. a. sCHminCk, Der Traktat Περί γάμων des Johannes Pediasimos, Fontes Minores I (1976), 
σσ. 126-174. κωνσταντινου γ. πιτσακη, Τὸ κώλυμα γάμου λόγῳ συγγενείας ἐβδόμου 
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Ὁ 14ος αἰώνας βρίσκει τὴ θεσσαλονίκη σὲ μιὰ ἰδιάζουσα κατάσταση ἠρε-
μίας. λίγο πρίν, τὸ 1299, ὁ αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος Β́  (1282-1328) εἶχε 
ἔλθει στὴ θεσσαλονίκη καὶ πάντρεψε τὴν κόρη του σιμωνίδα, ἡλικίας μόλις 
πέντε ἐτῶν, μὲ τὸν ἰσχυρὸ σέρβο ἡγεμόνα κράλη Μιλούτιν, στὰ πλαίσια τῆς 
γνωστῆς πολιτικῆς τῶν τελευταίων βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων ποὺ προσδο-
κοῦσαν σωτηρία διὰ μέσου προξενιῶν, συνοικεσίων καὶ γάμων. Μάλιστα ἡ 
γυναίκα του, βασίλισσα εἰρήνη ἐγκαταστάθηκε μόνιμα στὴ θεσσαλονίκη ἀπ’ 
ὅπου ἀνέπτυξε δική της ἀνεξάρτητη πολιτικὴ καὶ πολὺ καλὲς σχέσεις μὲ τὸν 
γαμπρό της Μιλούτιν, ὁ ὁποῖος τὴν ἐπισκέπτονταν ἀρκετὰ συχνὰ στὴ θεσ-
σαλονίκη καὶ ἔμενε γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα κοντά της. Ἡ εἰρήνη-Ἰο-
λάνδη, κόρη τοῦ μαρκησίου γουλιέλμου Ζ΄ τοῦ Μομφερατικοῦ, εἶχε πάρει σὰν 
προίκα τὴ θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο Β́  καὶ πίστευε πὼς 
ἡ ἐκεῖ παρουσία της θὰ τῆς ἔδιδε τὴ δυνατότητα ἀνασυστάσεως τοῦ φραγκι-
κοῦ βασιλείου. στὸ πλαίσιο αὐτὸ συνέβαλε στὴν ἐξασφάλιση αὐτονομίας τῆς 
θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴν κωνσταντινούπολη γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ 
ἐπιπλέον ἐξασφάλισε σοβαρὲς συνθῆκες ἠρεμίας καὶ εὐημερίας μὲ τὴν καλλι-
έργεια ἐμπορικῶν συμφωνιῶν μὲ τοὺς σέρβους καὶ τοὺς ἄλλους βαλκανικοὺς 
λαούς33.

Ἂν καὶ οἱ συνθῆκες αὐτὲς προοιώνιζαν ἕνα ἰδανικὸ μέλλον γιὰ τὴ θεσσα-
λονίκη, ἡ κατάσταση μεταβλήθηκε θέτοντας σὲ κινδύνους καὶ δοκιμασίες τὴν 
πόλη καὶ τοὺς κατοίκους της.

Ὁ 14ος αἰώνας εἶναι αἰώνας πολλαπλῆς δραστηριότητος καὶ πνευματικῆς 
ἀκμῆς. προσέφερε στὴν πόλη τῆς θεσσαλονίκης καὶ καταστροφὲς καὶ με-
γάλες περιπέτειες. σχίσματα ἐσωτερικὰ καὶ ἐσωτερικοὶ πόλεμοι μὲ κίνητρα 
θρησκευτικά, πολιτικὰ καὶ κοινωνικά, ἀνταγωνισμοὶ αὐτοκρατόρων καὶ δε-
σποτῶν καὶ ἐμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των, ἡ ἐπανάσταση πολιτικῶν καὶ θρη-
σκευτικῶν Ζηλωτῶν καὶ ἡ ἡσυχαστικὴ ἔριδα δημιουργοῦν ἐκρηκτικὴ κατά-

βαθμοῦ ἐξ αἵματος στὸ βυζαντινὸ δίκαιο, [θρακικὲς νομικὲς Μελέτες τ. 8], Ἀθήνα-κομο-
τηνή 1985, σσ. 387-392.

33. αποστολου παπαγιαννοπουλου, Νομικὲς σπουδὲς στὴ Θεσσαλονίκη τοῦ 14ου αἰώνα - 
Κωνσταντῖνος Ἀρμενόπουλος, θεσσαλονίκη 1 (1985), ἔκδοση τοῦ κέντρου Ἱστορίας τοῦ 
Δήμου θεσσαλονίκης, σσ. 312-313.
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σταση καὶ φοβερὲς περιπέτειες34. πρέπει ὅμως νὰ τονισθεῖ ὅτι τὰ κινήματα 
αὐτὰ καὶ οἱ ἔριδες ποὺ τόσα δεινὰ ἐπεφύλαξαν στὴ θεσσαλονίκη τοῦ 14ου 
αἰῶνος, ὑπῆρξαν φαινόμενα βαθειᾶς πνευματικῆς ζωῆς καὶ προβληματισμοῦ 
μιᾶς ζωντανῆς κοινωνίας. Ὁ Ἡσυχασμὸς ὁδήγησε σὲ ἀναζωογόνηση καὶ 
ἄνθηση τῆς  Ὀρθοδόξου θεολογίας.

κεντρικὸ πρόσωπο τῆς περὶ ἡσυχασμοῦ διδασκαλίας ἀναδεικνύεται ὁ 
ἅγιος γρηγόριος ὁ παλαμᾶς. Μιὰ πλειάδα ἁγίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγ-
γραφέων κινοῦνται γύρω του, εἴτε ὡς πρόδρομοι καὶ διδάσκαλοι οἱ προγε-

34. γιὰ τὴν ἱστορία τῆς θεσσαλονίκης κατὰ τὴν παλαιολόγεια ἐποχὴ βλ. τὶς σχετικὰ πρόσ-
φατες μελέτες, ὅπου περιλαμβάνεται καὶ ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία: d. m. niCoL, 
Thessalonica as a Cultural Centre in the Fourteenth Century, Ἡ θεσσαλονίκη μεταξὺ 
Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Πρακτικὰ Συμποσίου τεσσαρακονταετηρίδος τῆς Ἑταιρείας Μα-
κεδονικῶν Σπουδῶν, 30 Ὀκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1980, θεσσαλονίκη 1982, σσ. 121-131. 
Βασιλικη νεραντΖη-ΒαρΜαΖη,  Ἡ Θεσσαλονίκη μετὰ τὸ πέρας τοῦ κινήματος τῶν Ζη-
λωτῶν (1350-1387) μὲ βάση κυρίως τὶς ἐπιστολὲς τῶν λογίων τῆς ἐποχῆς, Ἡ Θεσσαλονίκη. 
Ἀφιέρωμα στὰ 2300 χρόνια τῆς Θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 1985, σσ. 219-229. αθανα-
σιου ε. καραθαναση, Ξαναδιαβάζοντας τὴν ἀλληλογραφία Δημητρίου κυδώνη καὶ Μα-
νουὴλ παλαιολόγου (1382-1387). Ἡ θεσσαλονίκη κέντρο τῆς ἀντιστάσεως κατὰ τῶν 
τούρκων, Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη-Παλαιο λόγειος 
Ἐποχή, θεσσαλονίκη 1989. α. Βακαλοπουλου, γενικὴ θεώρηση τῆς παλαιολόγειας 
ἐποχῆς στὴ θεσσαλονίκη, Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλονί-
κη-Παλαιολόγειος Ἐποχή, θεσσαλονίκη 1989. του ιΔιου, προβλήματα τῆς ἱστορίας τῆς 
θεσσαλονίκης κατὰ τὰ τέλη τοῦ 14ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰώνα, Ἡ θεσσαλονίκη 
μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Πρακτικὰ Συμποσίου τεσσαρακονταετηρίδος τῆς Ἑταιρείας 
Μακεδονικῶν Σπουδῶν, 30 Ὀκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1980, θεσσαλονίκη 1982, σσ. 31-
41. α. παπαΖογλου,   Ἡ πολιορκία τῆς θεσσαλονίκης τοῦ 1416 καὶ ἡ συνθήκη εἰρήνης 
μεταξὺ τοῦ  Ἰωάννη η΄ παλαιολόγου καὶ τοῦ Μωάμεθ ά , θεσσαλονίκη 3 (1992), (Ἐπι-
στημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρου Ἱστορίας Θεσσαλονίκης τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης), σσ. 
45-58. αγγελικησ λαΐου,  Ἡ θεσσαλονίκη, ἡ ἐνδοχώρα της καὶ ὁ οἰκονομικός της χῶρος 
στὴν ἐποχὴ τῶν παλαιολόγων, στὰ Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου: Βυζαντινὴ Μακεδονία 
324-1430 μ.Χ., θεσσαλονίκη 29-31 Ὀκτωβρίου 1992, [Ἑταιρεία Μακεδονικῶν σπουδῶν, 
Μακεδονικὴ Βιβλιοθήκη 82], θεσσαλονίκη 1995, σσ. 183-194, καθὼς καὶ τὰ Πρακτικὰ 
τοῦ Β́  Συμποσίου: Ἡ Μακεδονία κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων-Θεσσαλονίκη 14-20 
Δεκεμβρίου 1992,  Ἔκδοση Ἀριστοτελείου πανεπιστημίου θεσσαλονίκης-Διεθνῆ συμπό-
σια γιὰ τὴ Μακεδονία, θεσσαλονίκη 2002. πολυΜνιασ κατσωνη, Μιὰ ἑπταετία κρι-
σίμων γεγονότων. Τὸ Βυζάντιο στὰ ἔτη 1366-1373. ( Ἡ διαμάχη Ἀνδρονίκου καὶ  Ἰωάννη 
Ε΄ τῶν Παλαιολόγων), [Βυζαντινὰ κείμενα καὶ Μελέται 33], θεσσαλονίκη 2002. α. κο-
ντογιανοπουλου,  Ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἀνδρονίκου Β́  Παλαιολόγου (1282-1328). 
Διοίκηση-Οἰκονομία, θεσσαλονίκη 2003.
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νέστεροι, εἴτε ὡς ἀντίπαλοι, εἴτε ὡς ἄμεσοι μαθητὲς καὶ συνεργάτες του οἱ 
σύγχρονοι, εἴτε ὡς συνεχιστὲς τῆς διδασκαλίας του οἱ μεταγενέστεροι.

Ξεχωριστὴ θέση μεταξὺ αὐτῶν κατέχουν ὁ θεόδωρος Μετοχίτης, ὁ ὅσι-
ος νικόδημος ὁ Βατοπαιδινός, ὁ γρηγόριος σιναΐτης, ὁ θεόληπτος Φιλαδελ-
φείας, ὁ Ἀθανάσιος –μετέπειτα οἰκουμενικὸς πατριάρχης (1289-1293, 1303-
1310)–, ὁ Βαρλαὰμ ὁ καλαβρός, ὁ Φιλόθεος κόκκινος, ὁ Δημήτριος καὶ ὁ 
πρόχορος κυδώνης, ὁ γρηγόριος Ἀκίνδυνος, ὁ  Ἰωσὴφ καλόθετος, ὁ Δημή-
τριος τρικλίνιος, ὁ  Ἰσίδωρος γλαβᾶς κ.ἄ.

Ὁ νεῖλος καβάσιλας, ἀρχιεπίσκοπος θεσσαλονίκης, συμπρωταγωνιστεῖ 
μὲ τὸν ἅγιο γρηγόριο τόν παλαμᾶ στὴν κατίσχυση τῆς ὀρθοδόξου διδασκα-
λίας καὶ συμμετέχει στὴ σύνταξη τοῦ συνοδικοῦ τόμου τοῦ 1351, μὲ τὸν ὁποῖο 
δικαιώθηκε συνοδικῶς ὁ ἅγιος γρηγόριος ὁ παλαμᾶς. Ὁ νεῖλος καβάσιλας, ὁ 
Φιλόθεος κόκκινος καὶ ὁ γρηγόριος ὁ παλαμᾶς ἀποτελοῦν τὴν ἀδιαμφισβή-
τητη τριάδα τῶν ἐπιφανέστερων θεολόγων τῆς περιόδου αὐτῆς.

Ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἀκμὴ δὲν περιορίσθηκε μόνον στὴ συγγραφὴ κορυ-
φαίων θεολογικῶν συγγραμμάτων. τὸ 14ο αἰώνα, μιὰ ἀντινομικὴ σὲ γενικὲς 
γραμμὲς ἐποχή, στὴ θεσσαλονίκη, συντάσσονται μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ σημα-
ντικὰ ἔργα τῆς νομοκανονικῆς γραμματείας. σημαντικὰ ὄχι τόσο γιὰ τὴν 
πρωτοτυπία τῆς ὕλης τους, ἀλλὰ διότι τὰ ἔργα αὐτὰ μὲ τὴν μετέπειτα καθολι-
κή τους διάδοση καὶ ἰσχὺ ἐπηρέασαν τὸ νομικὸ βίο καὶ τὴν ἀπονομὴ δικαιο-
σύνης καθ’ ὅλη τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο, ὄχι μόνον στὴ θεσσαλονίκη, ἀλλὰ 
καὶ σὲ ὅλη τὴ βαλκανικὴ χερσόνησο καὶ μέχρι τὴ ρωσσία.

τὸ ἔτος 1335 συντάσσεται35 στὴ θεσσαλονίκη τὸ μεγαλύτερο ἔργο τοῦ ἱε-
ρομονάχου «κυροῦ Ματθαίου τοῦ Βλάσταρη» μὲ τίτλο «σύνταγμα κατὰ στοι-
χεῖον τῶν ἐμπεριειλημένων ἁπασῶν ὑποθέσεων τοῖς ἱεροῖς καὶ θείοις κανόσι, 
πονηθέν τε ἅμα καὶ συντεθὲν τῷ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστῳ Ματθαίῳ»36. τὸ 

35. i. P. medVedeF, La date du syntagma de mathieu Blastarés, Byzantion 50 (1980), σσ. 
338-339. C. g. Pitsakis, de nouveau sur la date du syntagma de matthieu Blastarés, 
Byzantion 51 (1981), σσ. 638-639.

36. γ. α. ραλλη - Μ. ποτλη, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ παν-
ευφήμων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων καὶ τῶν κατὰ 
μέρος ἁγίων Πατέρων, τ. Ϛ΄, Ἀθήνα 1859, (στὸ ἑξῆς Ρ.Π.Σ.), σ. ι΄+ 620, τὸ ἴδιο κείμενο 
περιλαμβάνεται καὶ ἐν J.-P. migne, Patrologia cursus completous. Series graeca, (στὸ ἑξῆς 
PG), τ. 144 καὶ 145.
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ἔργο αὐτὸ ἀνέδειξε τὸ Βλάσταρη σὰν ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐγκρατέστερους νομι-
κοὺς μὲ ἄριστη γνώστη τόσο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὅσο καὶ τῆς κοσμικῆς νο-
μοθεσίας. τὸ σύνταγμα ἀποτέλεσε, στὴν ἐποχή του, τὴν πλέον πρακτικὴ καὶ 
συστηματικὴ «νομικὴ ἐγκυκλοπαίδεια»37. Ἡ τεράστια ἐπιτυχία του δὲν εἶναι 
ἄσχετη πρὸς τὴν ἀναμόρφωση τῆς δικαιοσύνης ποὺ ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τὸν 
Ἀνδρόνικο τὸ γ΄, τὸ 1329. τὰ τετραμελῆ δικαστήρια ποὺ καθιέρωσε, στὰ 
ὁποῖα μετεῖχαν ὁπωσδήποτε καὶ κληρικοί, δημιούργησε τὴν ἀνάγκη τῆς νο-
μικῆς καταρτίσεως τῶν κληρικῶν. εὐνόητο εἶναι ὅτι ἦταν ἀπαραίτητη ἡ ἐκ 
μέρους τους γνώση τῶν διατάξεων καὶ τοῦ κοσμικοῦ δικαίου. Ἐκτὸς αὐτοῦ 
ὅμως καὶ οἱ λαϊκοὶ δικαστὲς θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν ἀπαραιτήτως καὶ τὶς 
κανονικὲς διατάξεις τῆς  Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ κα-
θήκοντά τους. τὴν ἀνάγκη αὐτὴ θεράπευσε ἡ συγγραφὴ τοῦ συντάγματος. 
στὸ περιεχόμενό του παρατίθενται ἀλφαβητικῶς κατεταγμένοι ὅλοι οἱ ἱεροὶ 
κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ ὅλες τὶς ὑποθέσεις ποὺ δυνητικῶς μποροῦσαν 
νὰ ἀπασχολήσουν τὰ τότε δικαστήρια, καθὼς καὶ τὰ ἄρθρα τοῦ πολιτικοῦ-
κοσμικοῦ δικαίου, ὑπὸ τὸν τίτλο νόμος, νόμοι ἢ νόμοι πολιτικοί.  Ἐκτὸς αὐτῆς 
τῆς πρακτικῆς χρησιμότητος ποὺ ἀνέδειξε τὸ σύνταγμα, ὁρισμένοι ἐρευνητὲς 
ἀποδίδουν τὴν καθιέρωση καὶ τὴν ἐπιτυχία του στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ συντά-
κτης του ὁ ἱερομόναχος Ματθαῖος Βλάσταρης ἦταν φίλος τῶν Ἡσυχαστῶν, 
οἱ ὁποῖοι μετὰ τὴν ἐπικράτησή τους ἐπὶ τῶν ἀντιπάλων τους ἦταν λογικὸ νὰ 
συστήσουν τὴ χρήση καὶ τὴ διάδοση ἑνὸς τόσο εὔχρηστου ἔργου ποὺ συν-
τάχθηκε ἀπὸ φίλο καί ὁμοϊδεάτη τους γιὰ τὴν κάλυψη τῶν κενῶν καὶ τῶν 
ἀναγκῶν στὸν τομέα ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης38.

τὸ σύνταγμα διαιρεῖται σὲ εἴκοσι τέσσερα μέρη-στοιχεῖα, ὅσα καὶ τὰ γράμ-
ματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. κάθε στοιχεῖο ὑποδιαιρεῖται σὲ κεφάλαια 
ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θεμάτων του. τὸ σύνταγμα περιλαμβάνει 303 κε-
φάλαια ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 81 περιλαμβάνουν ἱεροὺς κανόνες καὶ πολιτειακὲς 
διατάξεις, τὰ 80 περιλαμβάνουν μόνον ἱεροὺς κανόνες, τὰ 31 περιλαμβάνουν 

37. P. LemerLe, Le juge général des grecs et la réform judiciaire d’ andronic iii, Memorial 
Louis Petit, Bucarest 1948, σ. 301.

38. γ. ι. θεοχαριΔη, Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρις καὶ ἡ μονὴ τοῦ κὺρ-Ἰσαὰκ ἐν θεσσαλονίκῃ, 
Byzantion, 40 (1970), Bruxelles 1971, σ. 438. π. Β. πασχου, Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρης καὶ 
τὸ ὑμνογραφικὸν ἔργον του, θεσσαλονίκη 1978, σ. 109.
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μόνον πολιτειακὲς διατάξεις καὶ τὰ ὑπόλοιπα 111 παραπέμπουν ἁπλῶς στὰ 
ἐπιμέρους κεφάλαια ἄλλων στοιχείων39.

πρὶν τὴν παράθεση τῶν διατάξεων τοῦ συντάγματος ὁ συντάκτης του 
προέταξε μία ἐκτενέσταση εἰσαγωγὴ, «προθεωρία», στὴν ὁποία μᾶς δίδει 
ἐπαρκεῖς πληροφορίες γιὰ τὶς πηγὲς ποὺ χρησιμοποίησε40, γιὰ τὸν τρόπο τῆς 
ἐργασίας του καὶ τὸν χαρακτήρα τοῦ ἔργου του. Ἀναφέρει χαρακτηριστικά: 
« Ἐγὼ γοῦν τοὺς ἐπὶ βεβαιώσει τοῦ σωτηρίου δόγματος, καὶ χρηστῇ πάντων 
ἀνθρώπων, ὡς εἴρηται, διδασκαλίᾳ θεοπρεπεῖς σύμπαντας κανόνας ἀθροίσας, 
καὶ τούτων τὸν νοῦν, ἅμα δὲ καὶ τῶν αὐτοὺς φιλοθέῳ γνώμῃ ἑρμηνευσάντων, 
ὡς οἷόν τε, περιφράσεως ἐν εἴδει ἐπιτεμῶν, μηδὲν μέντοι παραλελοιπέναι τῆς 
αὐτῶν διανοίας, τό γε εἰς ἡμᾶς ἧκον, φροντίσας, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσα τοῖς 
τούτων ἐξηγηταῖς ἔσθ’ ὅπη παρεῖται, ἡμῖν δὲ ἐπὶ νοῦν συνέβη πεσεῖν, ἀναγκαῖα 
οἶμαι, καὶ φιλοθέων ψυχαῖς περιμάχητα, τοῖς ἐντυγχάνουσι μὴ φθονήσαντες, 
πρόχειρον κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν πεποιήκαμεν σύνταγμα. πάντων δὲ 
τῶν συνειλεγμένων κανόνων τὴν δύναμιν, εἰς τίτλους εἴκοσι πρὸς τοῖς τέσ-
σαρσι, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν παρ’ ἡμῖν στοιχείων, διελῶν ... τῶν χρησίμων 
δ’ ἄρα νενόμικα, καὶ τῆς πολιτικῆς νομοθεσίας βραχέα τε καὶ συντετμημένα, 
τοῖς συγγενέσι τῶν κανόνων κεφαλαίοις συναρμόσαι, τοῖς ἱεροῖς κανόσι συμ-
μαχοῦντα καὶ συμφθεγγόμενα, καὶ ἐκ περιουσίας τὸ ἀσφαλὲς αὐτοῖς ἐπιμαρ-

39. J. Herman, Blastarés, Matthieu, Dictionnaire de Droit Canonique, τ. ii, στ. 921. Βλ. καί 
andreas sCHmink, περὶ τοῦ δικαίου τῶν μονῶν κατὰ τὸ Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον τοῦ 
Ματθαίου Βλάσταρη, στὰ Πρακτικὰ τοῦ Ζ΄ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσ-
σαλονίκη-Σταυροπηγιακὲς καὶ  Ἐνοριακὲς Μονές,  Ἱερὰ Μονὴ Βλατάδων 18-20 Ὀκτω-
βρίου 1993, [κέντρο Ἱστορίας τοῦ Δήμου θεσσαλονίκης, αὐτοτελεῖς  Ἐκδόσεις ἀρ. 17], 
θεσσαλονίκη 1995, σ. 144 ὅπου σημειώνει ὅτι ὁ Βλάσταρης κατὰ τὴν παράθεση τῶν 
κανονικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων ἀπέφυγε «τὴ χρησιμοποίηση κάθε δημώδους 
γλωσσικοῦ στοιχείου, μᾶλλον δὲ καλλιέργησε ἕνα ὕφος ποὺ δὲν ὑπολειπόταν κατὰ τί-
ποτε σὲ σύγκριση μὲ τὴν καθαρότητα ἐκείνου τῶν πηγῶν του ... Μὲ πολὺ λιγότερη ἐλευ-
θερία ἀπὸ ὅση ἔδειξε ἀπέναντι στὸ κείμενο τῶν κανόνων ἀντιμετώπισε ὁ Βλάσταρης τὶς 
πηγὲς τοῦ κοσμικοῦ δικαίου, ποὺ ὡστόσο εἶχαν γι’ αὐτὸν χωρὶς ἄλλο πολὺ μικρότερη 
σημασία καὶ τὶς ὁποῖες παρέθεσε ἐν πᾶσῃ περιπτώσει ὡς παράρτημα μετὰ τὴ βασικὴ ὕλη, 
δηλαδὴ μετὰ τοὺς κανόνες ...».

40. εἰδικὴ μελέτη περὶ τῶν πηγῶν τοῦ συντάγματος ἐκπόνησε ὁ σπ. τρωιανοσ, περὶ τάς 
νομικάς πηγάς τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 44 
(1979-1980), σσ. 305-329.
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τυροῦντα»41. Μὲ εἰδική του μελέτη ὁ καθηγητὴς σπ. τρωιάνος ἐπεσήμανε τὶς 
ἀκόλουθες πηγὲς τοῦ συντάγματος. Ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς χρησιμο-
ποίησε τὸ νομοκάνονα σὲ 14 τίτλους καὶ τὰ ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα τοῦ Ἰω-
άννου Ζωναρᾶ καὶ τοῦ θεοδώρου Βαλσαμῶνος, ἀπὸ πολιτειακῆς δὲ πλευρᾶς 
τὰ νομοθετικὰ καὶ κωδικοποιητικὰ ἔργα τῶν Ἰσαύρων (Ἐκλογή) καὶ τῶν Μα-
κεδόνων αὐτοκρατόρων, δηλαδὴ τὴν εἰσαγωγή, τὸν πρόχειρο νόμο, τὶς νεα-
ρές τοῦ λέοντος καὶ τὰ Βασιλικά, ὡς καὶ τὶς παράγωγες συλλογὲς τοῦ 9ου καὶ 
10ου αἰῶνος καὶ ἀργότερα τῆς ecloga privata aucta, τὴ Μεγάλη σύνοψη, τὸ 
πόνημα τοῦ Ἀτταλειάτη, τὴν  Ἐπιτομή, τὴν ecloga ad Prochiron mutata, τὴν 
αὐξημένη εἰσαγωγὴ καὶ τὸ αὐξημένο πρόχειρο. στὸ σύνταγμα τοῦ Βλάστα-
ρη ἀφθονοῦν ἐπίσης χωρία ἀπὸ τὸ νομοθετικὸ ἔργο τοῦ  Ἰουστινιανοῦ, ἰδίως 
ἀπὸ τὸν κώδικα καὶ τὶς νεαρές. τὸ σύνταγμα τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη ἐκτὸς 
τῆς ἀναμφισβήτης συμβολῆς του στὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης ἐκ μέρους τῶν 
μικτῶν δικαστηρίων τῆς ἐποχῆς του γνώρισε εὐρύτατη διάδοση, πολλὲς με-
ταφράσεις καὶ παραφράσεις σὲ ὀρθόδοξες χῶρες42, ἀλλὰ καὶ προσέφερε «τὴν 
μεγάλην σημασίας νομικὴν καὶ πνευματικὴν διακονίαν του εἰς γενεᾶς γενεῶν 
νομικῶν καὶ θεολόγων, πνευματικῶν, ἐξομολόγων, ἱεροκηρύκων καὶ ἁπλῶν 
χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνεζήτουν λύσεις προβλημάτων, πρὸς διδασκαλίαν ἢ 
προσωπικὴν πρᾶξιν»43.

Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρης σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ συγγραφὴ ἔργων κανονικοῦ πε-
ριεχομένου δὲν περιορίσθηκε μόνον στὴ συγγραφὴ τοῦ συντάγματος. προ-
έβη στὴν κατάρτιση καὶ ἄλλων κανονικοῦ περιεχομένου ἔργων. αὐτὰ εἶναι:  
1. «σύνοψις ἐκ τοῦ κανονικοῦ τοῦ ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ»44. πρόκει-
ται γιὰ μία σύντομη καὶ πυκνὴ ἔκθεση τῶν τριάντα πέντε κανόνων τοῦ ἁγίου 

41. Ρ.Π.Σ., τ. Ϛ΄, σ. 5.
42. g. Cront, Le Syntagme de Matthieu Blastarés dans les pays roumains, Ξένιον: Festschrift 

für P. J. Zepos, i, athen-Freiburg/Br.-köln 1973, σσ. 447-454. Μητροπολίτου τυρολόης 
καί σερεντίου παντελεηΜονοσ ροΔοπουλου, τὸ Σύνταγμα τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη 
καὶ ἡ ἐπίδρασή του στὸν σλαβικὸ κόσμο, Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστια-
νικὴ Θεσσαλονίκη-Παλαιολόγειος ἐποχή, θεσσαλονίκη 1989, σσ. 227-235.

43. π. Β. πασχου,  Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρης καὶ τὸ ὑμνογραφικὸν ἔργον του, θεσσαλονίκη 
1978, σ. 111.

44. γ. ι. ΜαντΖαριΔου, Ἰωάννης, πατριάρχης κωνσταντινουπόλεως (Δ́ , ὁ νηστευτής), 
Θρησκευτικὴ καὶ  Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία (στὸ ἑξῆς Θ.Η.Ε.), τ. 6, στ. 1210-1211.
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Ἰωάννου τοῦ Δ́  τοῦ νηστευτοῦ πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως. 2. «σύ-
νοψις κανονικῶν ἀποκρίσεων τοῦ νικήτα  Ἡρακλείας»45. Ἐδῶ ὁ Βλάσταρης 
συνόψισε τὸ περιεχόμενο τῶν κανονικῶν ἐρωτημάτων τοῦ ἐπισκόπου κων-
σταν τίνου πρὸς τὸν μητροπολίτη  Ἡρακλείας νικήτα (1030-1100) καὶ ἐνέταξε 
τὶς ἀποκρίσεις τοῦ  Ἡρακλείας νικήτα σὲ ὀκτὼ ἀπαντήσεις. οἱ ἀπαντήσεις 
αὐτὲς ἀποτελοῦν σύνοψη τῶν ἀποκρίσεων τοῦ νικήτα  Ἡρακλείας ἐκτὸς μιᾶς, 
τὴν ὁποία συνέταξε μὲν ὁ Βλάσταρης, ἀλλὰ τὴν ἀποδίδει καὶ αὐτὴ στὸ νικήτα 
Ἡρακλείας. τὸ περιεχόμενο τῶν ἀποκρίσεων αὐτῶν ἀφορᾶ κυρίως σὲ θέμα-
τα γάμου καὶ συγγενείας46. 3. «σύνοψις κανόνων τοῦ ἁγίου νικηφόρου πα-
τριάρχου κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ»47. στὴ σύνοψή του αὐτὴ 
ὁ Βλάσταρης περιέλαβε τοὺς τριάντα ἑπτὰ κανόνες ποὺ ἀποδίδονται στὸν 
ἅγιο νικηφόρο τὸν Ὁμολογητή, 4. «σύνοψις ἐκ τῶν ἀποκρίσεων Ἰωάννου τοῦ 
κίτρους πρὸς τὸν ἱερώτατον ἀρχιεπίσκοπον Δυρραχίου κωνσταντῖνον τὸν 
καβάσιλαν»48. κατόπιν ἐρευνῶν τοῦ α. Pavlov49, ἐπικρατεῖ ἡ γνώμη ὅτι οἱ 33 
κανονικὲς ἀποκρίσεις50, οἱ φερόμενες ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἐπισκόπου κίτρους (ἢ 

45. J. Patinot, νικήτας, ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, Θ.Η.Ε., τ. 9, στ. 470.
46. τὸ κείμενο τῶν ἀποκρίσεων αὐτῶν ἔχει δημοσιευθεῖ στὴν PG, τ. 119, στ. 936-938 (6 ἀπο-

κρίσεις) καὶ ἄλλες ἑπτὰ ἀποκρίσεις δημοσιεύθηκαν ἀπὸ τὸν σωΦρονιο ευστρατιαΔη, 
Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος Ἀλεξανδρείας 6 (1910), σσ. 93-96. Βλ. καί a. PaVLoV, κανονικαὶ 
ἀποκρίσεις νικήτα Μητροπολίτου  Ἡρακλείας, κατά τε τὸ πρωτότυπον καὶ τὴν μεταγραφὴν 
Ματθαίου τοῦ Βλαστάρεως, Vizantijskij Vremennik (Βυζαντινό Δελτίο), τ. ιι (1895),  
160-176, ὅπου δημοσιεύεται τὸ πρωτότυπο κείμενο τῶν ἐρωταποκρίσεων καὶ ἡ σύνοψή 
τους ἀπὸ τὸ Βλάσταρη.

47. Ρ.Π.Σ., τ. Δ́ , σσ. 427-431.
48. αθανασιου αγγελοπουλου, Νικόλαος Καβάσιλας-Χαμαετός, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 

5-πατριαρχικὸν  Ἵδρυμα πατερικῶν Μελετῶν], θεσσαλονίκη 1970, σσ. 68, 106.
49. a. PaVLoV, εἰς ποῖον ἀνήκουν αἱ κανονικαὶ ἀποκρίσεις αἱ ἀποδιδόμεναι εἰς τὸν Ἰωάννην 

κίτρους;, Vizantijskij Vremennik (Βυζαντινό Δελτίο) 1 (1894), σσ. 493-502, J. darrouZés, 
Les réponses canoniques de Jean de Kitros, revue des etudes Byzantines, 31 (1973), σσ. 
319-334, ἰδίως σ. 332 κ. ἑξ. πρβλ. καί Βασιλη κατσαρου,  Ὁ ἐπίσκοπος κίτρους Ἰωάννης, 
Πρακτικὰ  Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου· Ἡ Πιερία στὰ βυζαντινὰ καὶ νεώτερα χρόνια, 1993,  
Ἐκδόσεις Ἀφῶν κυριακίδη, θεσσαλονίκη, σ. 134 κ. ἑξ., ὁ ὁποῖος καταλήγει τελικῶς στὸ 
συμπέρασμα ὅτι: «... ὁ  Ἰωάννης κίτρους δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν  Ἰωάννη σηκουντηνό, 
πιθανώτατα μέλος τῆς γνωστῆς οἰκογένειας τῆς θεσσαλονίκης ...», σ. 145.

50. e. BoneFidius, Juris orientalis libri tres, (γενεύη) 1573, σσ. 159-184. JoH. LeunCLaVius, 
Juris Graecoromani tam canonici quam civillis tomi duo, Frankfurt 1596, (φωτοτυπικὴ 
ἀνατύπωση μὲ εἰσαγωγὴ J. m. Hussey, London 1971), τόμ. 1, σσ. 323-335. Ρ.Π.Σ., τ. ε΄, 
σσ. 403-420, PG, τ. 119, στ. 960-985.
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κίτρου)  Ἰωάννη, ιβ́  αἰώνας, ἔχουν ληφθεῖ ἄλλες μὲν (21) ἀπὸ τὴ συλλογὴ τοῦ 
Δημητρίου χωματηνοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος, ἄλλες δὲ ἀπὸ τὶς ἀπαντή-
σεις τοῦ Βαλσαμῶνος πρὸς τὸν πάπα καὶ πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Μᾶρκο, 
στὴ συνέχεια ὑπέστησαν κάποια ἐπεξεργασία ἀπὸ τὸν  Ἰωάννη καὶ τελικῶς 
συνοψίσθηκαν ἀπὸ τὸν Ματθαῖο Βλάσταρη, καὶ 5. «σύνοψις λατινικῶν νο-
μικῶν ὅρων». πρόκειται γιὰ ἕνα σύντομο λεξικὸ ἑξήντα ἑπτὰ τεχνικῶν νο-
μικῶν ὅρων ποὺ περιλαμβάνει μετάφρασή τους ἀπὸ τὴ λατινικὴ στὴν ἑλλη-
νικὴ γλώσσα. προφανῶς συντάχθηκε πρὸς διευκόλυνση τῶν κληρικῶν κατὰ 
τὴν ἄσκηση τῶν δικαστικῶν τους ἁρμοδιοτήτων, δεδομένου ὅτι ἀγνοοῦσαν 
τὴ νομικὴ ὁρολογία ἡ ὁποία περιελάμβανε λατινικὲς λέξεις καὶ ἐκφράσεις.  Ἡ 
σύνοψη αὐτὴ ποὺ ἀποδίδεται στὸν Ματθαῖο Βλάσταρη ἐκδόθηκε τὸ 1892 στὴ 
σερβία ἀπὸ τὸν ε. kalužniacki μὲ βουλγαροσλοβενικὴ μετάφραση51. οἱ συ-
νόψεις αὐτὲς τῶν ἔργων τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη στὴ χειρόγραφη παράδοση 
συνήθως περιλαμβάνονται σὰν συμπλήρωμα τοῦ συντάγματος καὶ ἕπονται 
αὐτοῦ. σὲ ἀρκετὲς ὅμως περιπτώσεις περιλαμβάνονται σὲ διάφορα χειρόγρα-
φα ὡς μεμονωμένα κείμενα52.

Μεταξὺ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος σεπτεμβρίου 1344 καὶ αὐγούστου 
1345 ὁλοκληρώνεται στὴν τελική της μορφὴ53 ἡ Ἑξάβιβλος τοῦ κωνσταντί-
νου Ἀρμενοπούλου. Ἡ  Ἑξάβιβλος, ἡ ἐπονομαζομένη καὶ πρόχειρον νόμων, 
εἶναι τὸ σημαντικότερο νομικὸ ἔργο τοῦ 14ου αἰῶνος.

Ἡ ὀνομασία τῆς  Ἑξαβίβλου ὀφείλεται στὸ ὅτι ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι βιβλία. 
στὰ ἐπιμέρους αὐτὰ βιβλία παρατίθενται μὲ συστηματικὴ ταξινόμηση οἱ δια-
τάξεις τοῦ ἀστικοῦ καὶ τοῦ ποινικοῦ δικαίου. τῶν βιβλίων αὐτῶν προτάσσεται 
προοίμιο, προθεωρία, στὴν ὁποία ἐκτίθενται οἱ λόγοι καταρτίσεως τοῦ ἔργου.  
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἴδιος ὁ Ἀρμενόπουλος ἀπαριθμεῖ τὶς πηγὲς ποὺ χρησιμοποίησε 
γιὰ τὴ σύνταξη τῆς Ἑξαβίβλου. αὐτὲς ἦταν α) τὸ πλάτος τῶν νόμων ἢ τὰ ἑξή-
κοντα βιβλία. προφανῶς ἐδῶ ἐννοοῦνται εἴτε τὰ Βασιλικὰ στὴν αὐθεντική 

51. e. kaLužniaCki, λατινικαὶ λέξεις in einer älteren bulgarischslovenischen uebersetzung, 
Ἀρχεῖον Σλαβικῆς Φιλολογίας, τ. 14 (1892), σσ. 84-88.

52. π. Β. πασχου,  Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρης καὶ τὸ ὑμνογραφικὸν ἔργον του, θεσσαλονίκη 
1978, σσ. 112-115.

53. m. tH. Fögen, Die Scholien zur Hexabiblos in Codex vetustissimus Vaticanus Ottobonia-
nus gr. 440, Fontes Minores IV (1981), σσ. 256-345, καὶ εἰδικῶς σ. 268 κ. ἑξ.
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τους μορφή , εἴτε ἡ Μεγάλη σύνοψις, β) νεαρές, γ) τὰ  Ἐπαρχικά, δ) τὰ ρωμα-
ϊκά τοῦ Μαγίστρου, δηλαδὴ ἡ πείρα, τῶν προχείρων τὰ κάλλιστα, διάφορα 
δηλαδὴ συλλεκτικὰ ἔργα νομικοῦ περιεχομένου τὰ ὁποῖα δὲν προσδιορίζο-
νται ἐπακριβῶς. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνονται ἡ Μικρὰ καὶ ἡ Μεγάλη σύ-
νοψις, τὸ πόνημα τοῦ Μιχαὴλ Ἀτταλειάτη, οἱ ροπές, ἡ αὐξημένη εἰσαγωγὴ 
καὶ τὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ θεοφίλου. στὸ τέλος τοῦ προοιμίου παρατίθεται ὁ 
πίνακας τῶν περιεχομένων. τὰ ἕξι βιβλία φέρουν τοὺς ἀκόλουθους τίτλους. 
1. περὶ νόμων καὶ δικαστικῆς καταστάσεως ἔτι τε περὶ ἀποκαταστάσεως καὶ 
ἐλευθεριῶν, 2. περὶ δικῶν διαφόρων καὶ καινοτομιῶν, 3. περὶ ἐκποιήσεως, 
δανείου τε καὶ κοινωνίας, 4. περὶ μνηστείας καὶ γάμων, 5. περὶ διαθηκῶν καὶ 
ἐπιτρόπων, 6. περὶ ζημίας καὶ ποινῶν. κάθε βιβλίο ὑποδιαιρεῖται σὲ τίτλους 
καὶ οἱ τίτλοι σὲ κεφάλαια.

στὸ τέλος τοῦ ἔργου ὑπάρχει ἕνα παράρτημα ἀπὸ τέσσερις τίτλους ποὺ 
δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἐνταχθοῦν μὲ βάση τὸ περιεχόμενό τους σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ 
ἕξι βιβλία. πρόκειται γιὰ τοὺς τίτλους ά . περὶ ἀξιωμάτων. β́ . περὶ κανόνων 
διαφόρων. γ́ . περὶ σημασίας ὀνομάτων. δ́ . περὶ χειροτονίας ἐπισκόπων καὶ 
πρεσβυτέρων.  Ἐκτὸς κειμένου, πρὶν ἀπὸ τὸ προοίμιο, βρίσκεται καὶ ἡ κριτῶν 
προκατάστασις ἢ περὶ δικαιοσύνης, μὲ νουθεσίες πρὸς τοὺς δικαστές. σὲ διά-
φορα χειρόγραφα ἀπαντῶνται ἐκτὸς τοῦ παραρτήματος καὶ διάφορα ἄλλα 
ἀνεξάρτητα κείμενα τὰ ὁποῖα ὀνομάσθηκαν, ἀπὸ τὸν τελευταῖο ἐκδότη τους 
τὸν gustav ernst Heimbach54,  Ἐπίμετρα (epimetra Hexabibli, τὸ θέσπισμα, 
οἱ «τρεῖς τόμοι» καὶ ἡ Ἀνατροπή).  Ἔκτοτε ἡ ὀνομασία αὐτὴ παγιώθηκε. Ὁ 
ἴδιος ἐκδότης, στὴ συνέχεια, ἐξέδωσε τοὺς γεωργικοὺς νόμους, ποὺ φαίνεται 
νὰ κατέχουν μία ἰδιαίτερη θέση στὸ corpus55.

54. gustaV ernst HeimBaCH, Constantini Harmenopuli manuale Legum sive Hexabiblos 
cum appendicibus et Legibus agrariis ad fidem antiquorum librorum mss. editionum 
recensuit, scholiis nondum editis locupletavit, latinam reitzii translationem correxit, no-
tis criticis, locis parallelis, glossario illustravit gustavus ernestus Heimbach, antecessor 
Lipsiensis. Lipsiae t. oswaldus weigel, mdCCCLi. 8ο, σελ. XXXii+1004. Φωτοτυπικὴ 
ἀνατύπωση aalen 1969.

55. κ. πιτσακη, Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ἢ Ἑξάβιβλος, Ἀθήνα 1971, 
σ. μθ΄, ὅπου σημειώνει: «στὴν πραγματικότητα καμμιὰ διάκριση αὐτοῦ τοῦ εἴδους με-
ταξὺ τῶν κειμένων ποὺ συνοδεύουν τὴν Ἑξάβιβλο καὶ τὰ ὁποῖα ὀνομάζουμε ἐδῶ συμ-
βατικὰ «ἐπίμετρα», ἐπεκτείνοντας τὸν ὅρο τοῦ Heimbach δὲν ὑπάρχει. εἴδαμε ὅτι τὰ 
κείμενα αὐτὰ εἶναι: 1. θέσπισμα τοῦ Μεγάλου κωνσταντίνου 2. οἱ τρεῖς συνοδικοὶ τόμοι 
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κατὰ τὴ συγγραφὴ τῆς  Ἑξαβίβλου ὁ Ἀρμενόπουλος, ὅπως δηλώνει ρητῶς 
στὸ προοίμιο, χρησιμοποίησε ἰδιαίτερα σημάδια γιὰ νὰ διακρίνονται οἱ δια-
τάξεις τοῦ προχείρου νόμου, ποὺ ὑπῆρξε ἡ ἀφετηρία τῆς συλλογῆς του, ἀπὸ 
τὶς προσθῆκες ποὺ ὁ ἴδιος ἔχει κάνει56.  Ἐπίσης σὲ κάθε κεφάλαιο σημειώνει 
τὴν πηγή του διὰ τὸ ἀδιάβλητον. τὸ κείμενο τῆς  Ἑξαβίβλου συνοδεύεται ἀπὸ 
ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ σχολίων τὰ ὁποῖα, εἴτε προέρχονται ἀπὸ σχολιασμένα 
ἔργα ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Ἀρμενόπουλος γιὰ τὴ συγγραφὴ τῆς Ἑξαβίβλου, 
εἴτε ἔχουν συνταχθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο. Ἡ χειρόγραφη παράδοση τῆς Ἑξαβίβλου 
εἶναι πλούσια. Μέχρι σήμερα ἔχουν ἐπισημανθεῖ 68 κώδικες, ἐκτὸς ἀπὸ ὅσους 
περιέχουν μόνον ἀποσπάσματα.

τὸ νομικὸ κείμενο τῆς  Ἑξαβίβλου δὲν εἶναι βέβαιο ἐὰν εἶχε εὐρύτατη διά-
δοση καὶ χρήση στὴν ἀμέσως μετὰ τὴ συγγραφή του ἐποχὴ57. τὸ βέβαιο ὅμως 
εἶναι ὅτι κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ ἐποχὴ καὶ καθ’ ὅλη τὴν περίοδο τῆς τουρκο-
κρατίας ἔχαιρε ἐκτιμήσεως καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀποτέλεσε εἴτε ἄμεση, 
εἴτε ἔμμεση πηγὴ συγγραφῆς νομοκανονικῶν συλλεκτικῶν ἔργων. στὴ νεότε-
ρη  Ἑλλάδα ἡ Ἑξάβιβλος ἀποτέλεσε τὸ ἐν χρήσει ἀστικὸ δίκαιο μέχρι καὶ τὴν 
εἰσαγωγὴ τοῦ Ἀστικοῦ κώδικος τὴν 23η Φεβρουαρίου 1946. εὐρύτατη ἐπίσης 

3. Ἀνατροπὴ τοῦ Φιλοθέου 4. νόμοι γεωργικοὶ 5. Ἐπιτομὴ τῶν κανόνων 6. περὶ πίστεως 
ὀρθοδόξου 7. περὶ αἱρέσεων 8. Ἡ ὑποτύπωσις τῶν θρόνων «τοῦ λέοντος» 9. τὰ ὀφφίκια 
τοῦ παλατίου καὶ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 10. Ἡ ἔκθεσις τοῦ Ἀνδρονίκου γιὰ τὴν τάξη 
τῶν θρόνων 11. Ἕνα κείμενο de vestimentis officialium· στὰ κείμενα αὐτὰ ἐνίοτε προσ-
τίθεται ἕνα «νομικὸν λεξικὸν» (λέξεων ρωμαϊκῶν [=λατινικῶν] συναγωγὴ) καί, στὸν 
Vondobonensis jur. gr. 6, παρεμβάλλεται συμπτωματικὰ μία «πραγματεία» γιὰ τὴν τεσ-
σαρακοστὴ καὶ τὶς νηστεῖες».

56. γιὰ τὰ στάδια συγγραφῆς τῆς  Ἑξαβίβλου καὶ γιὰ τὸν τρόπο διαμορφώσεως τοῦ περιεχο-
μένου της βλ. m. tH. Fögen, die sclolien zur Hexabiblos im Codex vetustissimus Vatica-
nus ottobonianus gr. 440, Fontes minores, iV (1981), σσ. 256-345. ν. Ματση, τὰ σχόλια 
εἰς τὴν Ἑξάβιβλον τοῦ Ἀρμενοπούλου καὶ ἡ Ἐκλογὴ ἐκ τῶν 10 πρώτων βιβλίων τῶν Βα-
σιλικῶν, Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 21 (1971), σσ. 169-176. κ. πιτσακη, Ὁ 
κωνσταντῖνος Ἀρμενόπουλος μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ 1952, στὸ Δίκαιο, Ἱστορία καὶ Θεσμοί, 
Τιμητικὸ ἀφιέρωμα στὸν Νικόλαο Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 2000, σσ. 144-146.

57. L. Burgmann - m. tH. Fögen, Florilegium Lesbiacum, Fontes minores, V (1982),  
σσ. 107-178. ελ. παπαγιαννη - σπ. τρωιανου, Μιὰ νομικὴ βιβλιοθήκη στὴ Μονεμβασία 
τὸν 15ο αἰώνα, Βυζαντιναί Μελέται 2 (1990), (ἀνάτυπο). ελευθ. παπαγιαννη - σπ. τρω-
ιανοσ, Βυζαντινή Λογοτεχνία: Ἡ λόγια κοσμικὴ γραμματεία τῶν Βυζαντινῶν, Γ΄, Ἀθήνα 
1994, σ. 372.
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διάδοση γνώρισε ἡ  Ἑξάβιβλος καὶ στὴ Δύση58, κυρίως στὰ ἔργα τῶν ἀνθρω-
πιστῶν νομικῶν τοῦ 16ου αἰῶνος, ἀλλὰ καὶ στὸ σλαυϊκὸ κόσμο59.

Ἡ « Ἐπιτομὴ τῶν ἱερῶν καὶ θείων κανόνων»60 εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο συ-
μπιληματικὸ ἔργο τοῦ κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου. τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν εἶχε 
τὴν τύχη τῆς  Ἑξαβίβλου σὲ ὅ,τι τουλάχιστον ἀφορᾶ στὴν εὐρύτητα τῆς δια-
δόσεώς του. συνεκδοχικὰ δὲν προσέλκυσε καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἐνδιαφέρον τῶν 
συγχρόνων ἐρευνητῶν μὲ κύριες ἐξαιρέσεις τὰ ἔργα τῶν καθηγητῶν κωνστα-
ντίνου πιτσάκη61 καί σταύρου περεντίδη62.

58. κ. πιτσακη, Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ἢ  Ἑξάβιβλος, Ἀθήνα 1971, 
σ. πέ - ριά . m. tH. Fögen, Humanistische adnotationes zur edition princes der Hexabib-
los, Jus Commune 13 (1985), σσ. 213-242.

59. χ. παπασταθη,  Ἡ διάδοσις τῆς Ἑξαβίβλου τοῦ Ἀρμενοπούλου εἰς τὸν σλαβικὸν κόσμον, 
Μακεδονικά 15 (1975), σσ. 16-26. του ιΔιου, Byzantine Private Law and Codifications 
among the Bulgarians during the Ottoman Period (XVth - XIXth Centuries), «á  Ἑλλη-
νοβουλγαρικὸ συμπόσιο, θεσσαλονίκη 22-25 σεπτεμβρίου 1978», θεσσαλονίκη 1980,  
σσ. 249-258. ι. π. ΜεντΒεντιεΦ, Μετέφρασε ὁ πούσκιν τὴν « Ἑξάβιβλο» τοῦ Ἀρμενο-
πούλου; Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἑορταστικὸς Τόμος, 50 χρόνια (1939-1989), 
Μακεδονική Βιβλιοθήκη 75, θεσσαλονίκη 1992, σσ. 237-244.

60. ι. LeunCLaVii, Iuris Graeco-Romani tam canonici quam civilis tomi duo, vol. i-ii, Frankfurt 
a. m. 1596, (ἀνατύπωση Farnborough 1971), τ. ι, σσ. 1-71. PG, τ. 150, στ. 45-168. st. 
Perentidis, Édition critique et commentaire de l’ Épitomè des saints canons de Constantin 
Harmenopoulos, Paris 1980/1981 (πολυγραφημένη).

61. κ. γ. πιτσακη, Ἀνύπαρκτο “συνοδικόν ψήφισμα” τοῦ Μιχαὴλ κηρουλαρίου, Ἐπετηρὶς 
τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 22 
(1975=1977), σσ. 38-68. του ιΔιου, γύρω ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς  Ἐπιτομῆς Κανόνων τοῦ κων-
σταντίνου Ἀρμενοπούλου: τὰ σχόλια, Ἐπετηρὶς τοῦ Κέντρου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Δικαίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 22 (1976=1978), σσ. 85-122. του ιΔιου, σχετικὰ μὲ 
μία ἀφανῆ ἔκδοση τῆς “ Ἐπιτομῆς κανόνων” τοῦ κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου, Ἀφιέ-
ρωμα εἰς τὸν Κωνσταντῖνον Βαβοῦσκον, Ι, θεσσαλονίκη 1989, σσ. 324-338. του ιΔιου, 
un problème mineur de prosopographie juridique byzantine: le “biheureux Jean” de l’ 
epitome Canonum, Βυζαντινὰ 15 (1989), σσ. 385-399. στά ἔργα αὐτά περιλαμβάνεται καί 
ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία.

62. st. Perentidis, Édition critique et commentaire de l΄ Épitomè des saints canons de 
Constantin Harménopoulos, Paris 1980-1981 (πολυγραφημένη). του ιΔιου, Ὁ κων-
σταντῖνος Ἀρμενόπουλος καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες. θεματικὴ κατάταξη καὶ τὸ ἀπαραβίαστο 
τοῦ κανονικοῦ κειμένου, στὰ Πρακτικὰ τοῦ Β́  Συμποσίου: Ἡ Μακεδονία κατὰ τὴν ἐποχὴ 
τῶν Παλαιολόγων-Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992,  Ἔκδοση Ἀριστοτελείου παν-
επιστημίου θεσσαλονίκης - Διεθνῆ συμπόσια γιὰ τὴ Μακεδονία, θεσσαλονίκη 2002,  
σσ. 259-265.
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σὲ αὐτὸ τὸ κανονικοῦ δικαίου ἔργο, τὸ ὁποῖο συντάχθηκε τὸ 1346, ὁ κ. 
Ἀρμενόπουλος, ὅπως καὶ στὴν Ἑξάβιβλο, προτάσσει προθεωρία ἀπαριθμώ-
ντας τὶς πηγὲς ποὺ χρησιμοποίησε γιὰ τὴ συγγραφή του. τὸ περιεχόμενο τῆς 
Ἐπιτομῆς διαιρεῖται σὲ ἕξι τμήματα ποὺ ἐπιμερίζονται σὲ ἐπιγραφὲς κατ’ ἀνα-
λογία πρὸς τὴν  Ἑξάβιβλο ποὺ ὑποδιαιρεῖται σὲ ἕξι βιβλία ποὺ ἐπιμερίζονται 
σὲ τίτλους. στὰ ἕξι τμήματα τῆς Ἐπιτομῆς περιλαμβάνονται κανονικὲς διατά-
ξεις ποὺ ἐπιγράφονται: 1. περὶ ἐπισκόπων, 2. περὶ πρεσβυτέρων, διακόνων καὶ 
ὑποδιακόνων, 3. περὶ κληρικῶν, 4. περὶ μοναχῶν καὶ μοναστηρίων, 5. περὶ 
λαϊκῶν, 6. περὶ γυναικῶν. κατὰ τὸ συντάκτη τῆς Ἐπιτομῆς ἡ διαίρεση τῆς 
ὕλης της σὲ ἕξι βιβλία αἰτιολογεῖται ὡς ἑξῆς: «... τούτων τοίνυν ἡμεῖς τὴν ὑπό-
θεσιν ἐν ἐπιτομῇ νῦν διαλαμβάνομεν ... ἐν ἓξ τμήμασι τὴν πᾶσαν τῶν κανό-
νων πραγματείαν περιλαβόντες καὶ ποιησάμενοι, ἕκαστον δὲ τῶν τμημάτων 
ἐπιγραφὰς πάλιν κέκτηται μερικάς, εἰς συντομωτέραν ἅμα καὶ σαφεστέραν 
εὕρεσιν τοῦ ζητουμένου»63.  Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ τοῦ Ἀρμενοπούλου στόχευε στὴν 
μὲ εὔκολο τρόπο ἀνεύρεση τῶν διατάξεων ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ συγκεκριμένο 
ζήτημα καὶ ὄχι στὴν αὐτούσια παράθεση τοῦ αὐθεντικοῦ κειμένου τῶν κα-
νόνων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντὶ τῆς παραθέσεως τοῦ αὐθεντικοῦ κειμένου τῶν 
κανόνων γιὰ κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, ὁ Ἀρμενόπουλος συγκεντρώνει 
ὅλες τὶς διατάξεις ποὺ ρυθμίζουν τὸ ζήτημα αὐτό, τὶς μνημονεύει ξεχωριστά, 
σημειώνοντας ὅμως τὸ οὐσιῶδες στὴν περίληψη ποὺ παραθέτει. σὲ περίπτω-
ση ὑπάρξεως κανονικῶν διατάξεων ποὺ ρυθμίζουν κατὰ διαφορετικὸ τρόπο 
ἕνα συγκεκριμένο ζήτημα προτιμᾶ νὰ τὶς ἐπισημάνει, μὲ τὴν παράθεση τοῦ 
διαζευκτικοῦ   Ἤ, καὶ νὰ δώσει τὴ διακριτικὴ εὐχέρεια στὸν ἀναγνώστη ἢ στὸν 
ἐπιβάλλοντα τὸ ἐπιτίμιο νὰ ἐπιλέξει ὁ ἴδιος καὶ κατὰ τὴν κρίση του τὴν ὀρθὴ 
κανονικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος.

τὸ ἔργο αὐτὸ συνοδεύεται ἀπὸ σχόλια τὰ ὁποῖα ἔχουν συγγραφεῖ στὸ 
μεγαλύτερο μέρος τους ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀρμενόπουλο64. γιὰ τὴ συγγραφὴ 
αὐτῶν τῶν σχολίων προφανῶς στηρίχθηκε στὰ ἑρμηνευτικὰ σχόλια στοὺς 

63. PG 150, 49-50.
64. περὶ τῶν σχολίων τῆς Ἐπιτομῆς βλ. τὴν εἰδικὴ μελέτη τοῦ κ. πιτσακη, γύρω ἀπὸ τὶς 

πηγές τῆς « Ἐπιτομῆς κανόνων» τοῦ κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου: τὰ σχόλια, Ἐπετηρὶς 
τοῦ Κέντρου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 23 (1976), σσ. 
85-122.
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ἱεροὺς κανόνες τῶν μεγάλων ἑρμηνευτῶν τοῦ 12ου αἰῶνος, στὸ σύνταγμα 
τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη καθὼς καὶ σὲ διάφορες κανονικὲς ἀποκρίσεις. Ἄξιο 
μνημονεύσεως γεγονὸς εἶναι ὅτι ἐνῶ ὁ Ἀρμενόπουλος γιὰ τὴ συγγραφὴ τῆς 
Ἐπιτομῆς λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τοὺς κανόνες τοῦ ψευδο-νικηφόρου καὶ τοῦ 
νικολάου τοῦ γ΄ δὲν φαίνεται νὰ λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τοὺς κανόνες τῆς 
συνόδου τῆς κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους 394 καθὼς καὶ τοὺς κανόνες 
τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, τοῦ γρηγορίου τοῦ θεολόγου, τοῦ Ἀμφιλοχίου ἐπι-
σκόπου  Ἰκονίου, τοῦ θεοφίλου Ἀλεξανδρείας καὶ τοῦ γενναδίου.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σύνταξη τῶν ἀνωτέρω συλλεκτικῶν νομοκανονικῶν συλ-
λογῶν, τὸ 14ο αἰώνα, παρατηρεῖται στὴ θεσσαλονίκη μιὰ τάση ἐφαρμογῆς 
τῆς θεωρίας τοῦ φυσικοῦ δικαίου65. κύριος ἐκφραστὴς τῆς τάσεως αὐτῆς 
ἐμφανίζεται ὁ ἅγιος νικόλαος ὁ καβάσιλας66.  Ἂν καὶ εἶναι γνωστὸς περισ-

65. γιὰ τὸ φυσικὸ δίκαιο βλ. νικολιτσασ Δ. γεωργοπουλου-νικολακακου, Τὸ Φυσικὸν Δί-
καιον.  Ἱστορικοκριτικὴ θεώρησις τοῦ προβλήματος, Ἀθῆναι 1976.

66. γιὰ τὸ νικόλαο καβάσιλα βλ. ἐνδεικτικῶς σ. λαΜπρου, Ἀναγραφὴ ἔργων Νικολάου Κα-
βάσιλα ἐν τῷ Παρισινῷ Κώδικι 1213, Νέος Ἑλληνομνήμων 2 (1905), σσ. 299-323. κ. Δυο-
Βουνιωτου, νικολάου καβάσιλα, Ἀνέκδοτον Ἐγκώμιον εἰς τοὺς τρεῖς Ἱεράρχας, Ἐπετηρὶς 
Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 14 (1938), σσ. 157-162. m. Biedermann, Die Lehre von 
der Eucharistie bei Nikolaos Kabasilas, Ostkirchliche Studien 3 (1954), σσ. 29-41. Β. λα-
ουρΔα, τὰ δυὸ προσφωνήματα εἰς Ἅγιον Δημήτριον τοῦ νικολάου καβάσιλα, Ἑλληνικὰ 
13 (1954), σσ. 337-338. του ιΔιου,  Ἡ κλασσικὴ φιλολογία εἰς τὴν Θεσσαλονίκην κατὰ 
τὸν δέκατον τέταρτον αἰώνα, θεσσαλονίκη 1960. λ. κουτρουΜπη,  Ἕνας λαϊκὸς διδά-
σκαλος τῆς πνευματικότητος: νικόλαος καβάσιλας, Ἀκτῖνες 213 (1960), σσ. 251-261. 
α. αγγελοπουλου,  Ἡ περὶ θείας εὐχαριστίας ὡς θυσίας καὶ ἁγιασμοῦ διδασκαλία τοῦ 
Νικολάου Καβάσιλα, Ὀρθόδοξος Ἐπιστασία 123-125 (1965), σσ. 22, 30-31, 36-38. του 
ιΔιου,  Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ κατὰ τὸν Νικόλαον Καβάσιλαν, Ὀρθόδοξος Ἐπιστασία 145-150 
(1967), σσ. 5-6, 14-15, 31-32, 39-40, 46-47. a. angeLoPouLos, Ucenje Nikole Kavasile o 
zinotu u Hristu ( Ἡ περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς διδασκαλία τοῦ Νικολάου Καβάσιλα, διδα-
κτορικὴ διατριβὴ), Beograd 1967. α. αγγελοπουλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός. Ἡ 
ζωὴ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 5, πατριαρχικὸν  Ἵδρυμα πατερικῶν Με-
λετῶν, θεσσαλονίκη 1970. π. νελλα, Ἡ θεομήτωρ. Τρεῖς θεομητορικὲς ὁμιλίες τοῦ Νι-
κολάου Καβάσιλα. Κείμενο, εἰσαγωγὴ νεοελληνικὴ ἀπόδοση, σχόλια, Ἀθῆναι 1968. του 
ιΔιου, Προλεγόμενα εἰς τὴν μελέτην Νικολάου τοῦ Καβάσιλα, Ἀθῆναι 1968. ΔηΜητριου 
γ. τσαΜη, Δαβὶδ Δισυπάτου, Λόγος κατὰ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου πρὸς Νικόλαον Κα-
βάσιλαν, β́  ἔκδοση, θεσσαλονίκη 1976. Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ 
μνήμην τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου καὶ τοῖς ὅλοις ἁγιωτάτου ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἁγίου 
Νικολάου Καβάσιλα τοῦ Χαμαετοῦ, θεσσαλονίκη 1984, ( Ἔκδοση  Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
θεσσαλονίκης). Βασιλειου σ. Ψευτογκα, Νικολάου Καβάσιλα Λόγοι, θεσαλονίκη 2006. 
πλούσια βιβλιογραφία περὶ τοῦ νικολάου καβάσιλα ἐμπεριέχεται στὴν ἔκδοση sergey s. 
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σότερο γιὰ τὰ θεολογικά του ἔργα, τέσσερα διασωθέντα νομικά του κείμενα 
εἶναι ἐνδεικτικὰ τῆς νομικῆς του παιδείας, ἀλλὰ καὶ τῆς προσπάθειάς του νὰ 
καταδείξει τὴν ἀναγκαιότητα ἐφαρμογῆς τοῦ φυσικοῦ δικαίου, τὸ ὁποῖο κατὰ 
τὴν ἄποψή του εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ρυθμίσει ἀσφαλέστερα τὶς δικαιϊκὲς 
σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. εἰδικότερα:

οἱ ἀναταραχὲς τοῦ 14ου αἰῶνος ποὺ συνετάραξαν τὴν κοινωνία τῆς θεσ-
σαλονίκης δημιούργησαν σωρεία προβλημάτων. Ἀναμφίβολα μεταξὺ αὐτῶν 
συγκαταλέγεται καὶ ἡ τοκογλυφία. τὸ πρόβλημα τῆς τοκογλυφίας φαίνεται 
πὼς εἶχε λάβει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις.  Ἐξ ἀφορμῆς αὐτοῦ τοῦ προβλήματος 
ὁ νικόλαος καβάσιλας (1322-1391) συντάσσει δυὸ ἔργα, λόγους, κατὰ τῆς 
τοκογλυφίας μὲ τὰ ὁποῖα ἀναδεικνύεται ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ νομική του κατάρτιση, 
ἀφ ἑτέρου ὅμως μαρτυρεῖται τὸ ἐνδιαφέρον του ὑπὲρ τῶν ὀφειλετῶν.

Ἀπὸ τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ νικολάου καβάσιλα, τὸ «λόγον περὶ τοκιζό-
ντων»67, προκύπτει ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ἀπαιτήσεως τόκου γιὰ δανεισθέντα 
χρήματα ὁδηγοῦσε συχνὰ σὲ ὑπέρογκες ἀπαιτήσεις ἐκ μέρους τῶν δανειστῶν. 
οἱ δανειολῆπτες ἀντιδροῦσαν καὶ συχνὰ οἱ διαφωνίες τους ἀποτελοῦσαν 
ἀντικείμενο δικαστικῆς διενέξεως. σὲ μιὰ τέτοια δίκη ἐκφωνήθηκε καὶ ὁ «λό-
γος περί τοκιζόντων» ἀπὸ τὸ νικόλαο καβάσιλα, ὁ ὁποῖος εἶχε προφανῶς 
ἀναλάβει καθήκοντα συνηγόρου τῶν ὀφειλετῶν. Ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ κειμένου 
προκύπτει ὅτι οἱ δανειστὲς ἀξίωναν τὴν καταβολὴ τόκου βάσει τοῦ  Ἰουστι-
νιανείου δικαίου (C. 4.32.26)68. οἱ ὀφειλέτες ἀντιστοίχως ἀρνούμενοι νὰ κα-
ταβάλουν τόκους ἀντέτειναν ὡς βασικό τους ἐπιχείρημα τὴν κατάργηση τῆς 
διατάξεως περὶ λήψεως τόκου χωρὶς ὅμως νὰ προσδιορίζουν ρητῶς τὴ σχε-
τικὴ διάταξη. προφανῶς ἐννοοῦσαν τὴ διάταξη 16,1,δ΄ τοῦ προχείρου νό-
μου ποὺ καταργοῦσε ὄντως τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς τόκων ἐκ μέρους τῶν 
δανειοληπτῶν69. Μὲ τὴ σειρὰ τους οἱ δανειστὲς ἀντιπαρέρχονταν τὴ διάταξη 

Horujy (ed.), Hesychasm, an annotated Bibliography, [institute of Human studies of the 
russian academy of sciences], moscow 2004, (ρωσ.), σσ. 442-453.

67. PG, τ. 150, στ. 713 κ. ἑξ.
68. gr. Cassimatis, Les interêts dans la legislation de Justinien et dans le droit byzantin, Paris 

1931, σ. 21 κ. ἑξ.
69. ι. καί π. Ζεπου, Jus Graecoromanum, τόμ. 2, Ἀθῆναι 1931, aalen 1962, σ. 159. νικολαου 

πανταΖοπουλου,  Ἡ ἀνέλιξις τοῦ Βυζαντινορωμαϊκοῦ δικαίου ἀπὸ τῆς καταλύσεως τῆς 
λατινικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τουρκοκρατίας (1261-1453), Ἐπιστημονικὴ Ἐπετη-
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αὐτὴ ἰσχυριζόμενοι ὅτι πρέπει νὰ ἰσχύσουν οἱ διατάξεις τοῦ Ἰουστινιανείου 
κώδικος (4.32.26) καὶ τῶν Βασιλικῶν (23.3.74) δεδομένου ὅτι ὡς νόμοι εἶναι 
ἀρχαιότεροι καὶ ἐπιτρέπουν τὴ λήψη τόκου σὲ ποσοστὸ 6% ἐτησίως ἐπὶ τοῦ 
δανεισθέντος κεφαλαίου70.  Ἐπιπλέον ὡς ἐνισχυτικὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀπόψεώς 
τους τονίζουν ὅτι ἡ κατάργηση τῆς τοκοληψίας βλάπτει τὸ κοινωνικὸ συμφέ-
ρον διότι ὁδηγεῖ στὴν κατάργηση τοῦ δανείου.

οἱ ὀφειλέτες πλέον δὲν ἀντιτείνουν ὡς ἐνισχυτικὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀρνή-
σεώς τους γιὰ καταβολὴ τόκων τὶς διατάξεις τοῦ προχείρου νόμου ἀλλὰ 
ἀντιτάσσουν τὸ θεῖο νόμο, δηλαδὴ τὴν Ἁγία γραφή, ποὺ ἀπαγορεύει τὴ λήψη 
τόκου71.

Ἡ ὑπερασπιστικὴ γραμμὴ τοῦ νικολάου καβάσιλα προτάσσει τὸ σκεπτικὸ 
ὅτι τὸ κοινὸ συμφέρον προστατεύεται κατὰ δικαιότερο τρόπο ἀπὸ τὸ θεῖο δί-
καιο καὶ ἑπομένως σὲ περίπτωση συγκρούσεως θετοῦ καὶ θείου δικαίου ὑπε-
ρισχύει τὸ θεῖο δίκαιο. Μὲ ἀφετηρία αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ διερωτᾶται.  Ἐφ’ ὅσον 
οἱ δανειστὲς ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ ἀρχαιότερο δίκαιο πρέπει νὰ ἰσχύει, τότε πὼς 
δὲν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους τὴ σχέση μεταξὺ ἀνθρωπίνου καὶ θείου δικαίου, 
ὅπως αὐτὴ ἐκδηλώθηκε κατὰ τὴν προκλασικὴ περίοδο τοῦ ἑλληνικοῦ δικαί-
ου; Ἐφ’ ὅσον ἡ κύρωση γιὰ τὴν παράβαση τῶν διατάξεων τῆς νομοθεσίας 
τοῦ σόλωνος ἢ τοῦ λυκούργου ἦταν ὁ θάνατος, τότε πὼς δὲν φοβοῦνται οἱ 
δανειστὲς τὶς κυρώσεις τὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τὴν παράβαση τοῦ νόμου τοῦ 
θεοῦ ποὺ ἀπαγορεύει τὴν τοκοληψία72; σχολιάζοντας τὴν ἄποψη αὐτὴ τοῦ 

ρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν, τ. ιθ΄, τεῦχος β́ , Ἀντιχάρισμα στὸν 
Νικόλαο Ἰ. Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 1986, σ. 352.

70. γεωργιου πουλη, Ὁ κοινωνικὸς χαρακτήρας τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, Ἀνάτυπον 
ἀπὸ τὴν Ἐπιθεώρηση κανονικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου «Χριστιανός», τεῦχος 302 
(1992), θεσσαλονίκη 1992, σσ. 58-59. χρηστου π. Μπαλογλου,  Ἡ οἰκονομικὴ σκέψη 
τοῦ Νικολάου Καβάσιλα, Βυζαντιακά 16 (1996), σσ. 205-206.

71. πρβλ. σχετικῶς Ἐπισκόπου-Μητροπολίτου σισανίου καὶ σιατίστης αντωνιου γ. κο-
Μπου, Αἱ περὶ τόκου ἀντιλήψεις τῆς κλασσικῆς ἑλληνικῆς γραμματείας καὶ ἡ περὶ τούτου 
διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων, στὸ τιμητικὸν Ἀφιέρωμα 
εἰς τὸν μητροπολίτην καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ  Ὑμηττοῦ γεώργιον ἐπὶ τῇ πεντηκοντα-
ετηρίδι τῆς ἱερωσύνης αὐτοῦ, Ἀθῆναι 1996, σσ. 132-164. πρβλ. ιωανν. ε. αναστασιου, 
νικολαου καΒασιλα: Δύο ἔργα γιὰ τὸν τόκο, Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν 
καὶ μνήμην τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου καὶ τοῖς ὅλοις ἁγιωτάτου ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 
Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ, θεσσαλονίκη 1984, σσ. 91-92.

72. PG 150, 736α. κωνσταντινου τριανταΦυλλοπουλου,  Ἡ  Ἑξάβιβλος τοῦ Ἀρμενοπούλου 
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νικολάου καβάσιλα, ὁ νικόλαος πανταζόπουλος σημείωνε ὅτι «ὁ ἐξ οἰκονο-
μικῶν λόγων προερχόμενος ἐπηρεασμὸς τῆς ἀτομικῆς βουλήσεως, κατόπιν 
τοῦ ὁποίου οἱ ὀφειλέται ἠναγκάζοντο νὰ δανεισθοῦν, θεωρεῖται ὡς στοιχειο-
θετῶν ἀνωτέραν βίαν ἐπηρεάζουσαν δυσμενῶς τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἀτομικῆς 
βουλήσεως. τοιουτοτρόπως ὅμως παραβιάζεται ἡ ἔννοια τῆς θείας καὶ τῆς 
ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης»73. 

κατακλείοντας τὸ λόγο του ὁ νικόλαος καβάσιλας, πρὸς ἐνίσχυση τῆς 
ὑπερασπιστικῆς του γραμμῆς ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀνατροπὴ τοῦ ἐπιχειρήματος τῶν 
δανειστῶν ὅτι ἡ κατάργηση τοῦ τόκου συνιστᾶ κοινωνικὸ πρόβλημα, διότι 
ὁδηγεῖ στὴν κατάργηση τοῦ δανείου, χρησιμοποιεῖ ἕνα πολὺ λογικὸ ἐπιχείρη-
μα. κατὰ τὸ ν. καβάσιλα ἐὰν ἐπικρατοῦσε ἡ ἀντίληψη ὅτι οἱ δανειστὲς γιὰ 
κοινωνικοὺς λόγους δικαιοῦνται νὰ ἀσκοῦν τὸ ἐπάγγελμα τοῦ τοκογλύφου, 
τότε καὶ οἱ ληστὲς καὶ οἱ ἱερόδουλες θὰ ἔπρεπε νὰ νομιμοποιηθοῦν ἐπικαλού-
μενοι καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό τους τὸ ἴδιο δικαίωμα74.

Μετὰ τὴν καταστολὴ τοῦ κινήματος τῶν Ζηλωτῶν καὶ κατὰ τὴ διακυβέρ-
νηση τῆς θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴν Ἄννα παλαιολογίνα (1351-1365) φαίνεται 
πὼς τὸ πρόβλημα τῆς τοκογλυφίας εἶχε λάβει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις.

καὶ ἡ νομικὴ σκέψις ἐν Θεσσαλονίκῃ κατὰ τὸν δέκατον τέταρτον αἰώνα, θεσσαλονίκη 
1960, σ. 26 κ. ἑξ. γιὰ τὴν ἀπαγόρευση δανεισμοῦ μὲ τόκο κατὰ τοὺς κανόνες τῆς  Ἐκκλη-
σίας βλ. ιωαν. αναστασιου,  Ἡ ἀπαγόρευση ἀπὸ τοὺς κανόνες τοῦ δανεισμοῦ μὲ τόκο, 
στὸ Διακονία. Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη Βασιλείου Στογιάννου, θεσσαλονίκη 1988, σσ. 319-
331. π. παναγιωτακου, Σύστημα τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου κατὰ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἰσχὺν 
αὐτοῦ, τόμ. 3, Τὸ Ποινικὸν Δίκαιον τῆς  Ἐκκλησίας, ἐν Ἀθήναις 1962, σσ. 644-648. κ. Μ. 
ραλλη, Ποινικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἐν Ἀθήναις 1907, ἀνα-
τύπωση θεσσαλονίκη 1985, σσ. 294-306. angeLiki Laiou, God and Mammon: Credit, 
Trade, Profit and the Canonists, στόν τόμο Τὸ Βυζάντιο κατὰ τὸν 12ο αἰώνα. Κανονικὸ 
Δίκαιο, κράτος καὶ κοινωνία, ( Ἑταιρεία Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μελετῶν. Δι-
πτύχων - παράφυλλα, 3), Ἀθήνα 1991, σσ. 261-300. γεωργιου πουλη, Ὁ κοινωνικὸς χα-
ρακτήρας τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, Ἀνάτυπον ἀπὸ τὴν Ἐπιθεώρηση κανονικοῦ καὶ  
Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου «Χριστιανός», τεῦχος 302 (1992), θεσσαλονίκη 1992, σ. 53 κ. ἑξ.

73. νικολαου πανταΖοπουλου,  Ἡ ἀνέλιξις τοῦ Βυζαντινορωμαϊκοῦ δικαίου ἀπὸ τῆς κατα-
λύσεως τῆς λατινικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τουρκοκρατίας (1261-1453), Ἐπιστημο-
νικὴ  Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν, τ. ιθ΄, τεῦχος β́ , Ἀντιχάρι-
σμα στὸν Νικόλαο  Ἰ. Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 1986, σ. 352.

74. PG 150, 745C.
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τὸ πρόβλημα τῆς τοκογλυφίας ἐπιχειρήθηκε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ καὶ μερικὰ 
χρόνια πρίν, μετὰ τὴ λήξη τῆς δυναστικῆς διαμάχης τῶν δύο Ἀνδρονίκων 
(1328-1341). συγκεκριμένα, ὁ Ἀνδρόνικος γ΄ μὲ εἰδικὸ διάταγμα προσπά-
θησε νὰ περιστείλει τὶς ὀφειλὲς ἀπὸ δεδουλευμένους τόκους. τὸ διάταγμα 
αὐτὸ ἀποσκοποῦσε στὴν προστασία τῶν φτωχῶν ὀφειλετῶν ἀπὸ τὴν ἄδικη 
οἰκονομική τους ἀπομύζηση ἐκ μέρους τῶν «δικορράφων, τῶν λωποδυτῶν, 
τῶν ληστῶν», δηλ. τῶν τοκογλύφων. Φαίνεται πὼς ὁ νικόλαος καβάσιλας 
γνώριζε λεπτομερῶς τὸ περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ διατάγματος, ἀλλὰ καὶ ἀσπά-
ζονταν τὶς ρυθμίσεις του. θεωροῦσε δὲ ὅτι ὁ νόμος αὐτὸς τοῦ Ἀνδρονίκου 
γ΄ εἶναι «δημοτικός, δίκαιος καί φιλάνθρωπος» καὶ κατὰ συνέπεια ἀνταπο-
κρινόταν πλήρως στὶς περὶ ἐπιεικείας ἐπιταγὲς τοῦ θείου νόμου.  Ἐν ὀνόματι 
τοῦ θείου δικαίου, ὁ νικόλαος καβάσιλας, ἐπικεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον του 
στὴ γενικὴ ρήτρα τῆς ἐπιείκειας, τῆς ὁποίας τὴν ἐπιβολὴ ἐπιδιώκει προκειμέ-
νου νὰ ἀνακουφισθοῦν οἱ ὀφειλέτες ἀπὸ τὶς δυσβάστακτες οἰκονομικές τους 
ὑποχρεώσεις, θεωρώντας ὅτι περιῆλθαν στὴ δεινὴ αὐτὴ θέση ἀνεξαρτήτως 
τῆς θελήσεώς τους, ἀλλὰ λόγω τῆς ἀνωμάλου κοινωνικοπολιτικῆς καταστά-
σεως ποὺ προηγήθηκε καὶ ποὺ συνετέλεσε στὴν ἀναστολὴ τακτοποιήσεως 
τῶν ἀναληφθέντων οἰκονομικῶν τους ὑποχρεώσεων, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀδυνα-
μία ἀνανήψεως ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος.

Ὁ νικόλαος καβάσιλας σταθμίζοντας τὰ δεδομένα τῆς οἰκονομικῆς καὶ 
τῆς κοινωνικῆς καταστάσεως τῆς ἐποχῆς του τάσσεται σταθερὰ στὸ πλευρὸ 
τῶν φτωχῶν ὀφειλετῶν. θεωρεῖ ὅτι οἱ κακοὶ νόμοι ἐκδίδονται ἀπὸ ἐκείνους οἱ 
ὁποῖοι ἐκ προθέσεως θέλουν νὰ ἀδικοῦν. οἱ φτωχοὶ ὅμως πρέπει νὰ προστα-
τεύονται ἀπὸ τὶς προθέσεις αὐτὲς ποὺ δημιουργοῦν δυσεπίλυτα κοινωνικὰ 
προβλήματα75.

Ἐξ ἀφορμῆς αὐτῶν του τῶν ἀπόψεων συντάσσει καὶ ἀπευθύνει στὴν 
Ἄννα παλαιολογίνα μιὰ ἀναφορά, γνωστὴ ὑπὸ τὸν τίτλο «τῇ εὐσεβεστάτῃ 
αὐγούστῃ περὶ τόκου»76. στὴν ἀναφορά του αὐτὴ θέτει ὡς ἐπιγραφὴ τὸ πε-

75. ιωανν. ε. αναστασιου, νικολάου καβάσιλα: Δύο ἔργα γιὰ τὸν τόκο, Πρακτικὰ Θεολο-
γικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου καὶ τοῖς ὅλοις ἁγιω-
τάτου ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ, θεσσαλονίκη 1984, σσ. 
98-100.

76. Ἔκδοση ἀπὸ τὸν r. guiLLard, Le traité inédit «sur l’ usure» de nicolaos Cabasilas (τῇ 
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ριεχόμενο τοῦ περὶ τόκου νομοθετήματος τοῦ Ἀνδρονίκου Δ́  «Μηδένα τῶν 
πταισάντων ἐν τῷ κοινῷ κλύδωνι καὶ πάντων γυμνωθέντων τῶν ὄντων ὑπά-
γεσθαι τῷ νόμῳ τῶν τόκων παραχωροῦντας τοῖς δανεισταῖς»77. Μὲ αὐτὸν τὸ 
νόμο ἀπαγορεύονταν στοὺς δανειστὲς νὰ προβαίνουν στὴν εἴσπραξη δεδου-
λευμένων τόκων, ποὺ ὑπερέβαιναν τὸ κεφάλαιο, κατόπιν κατασχέσεως τῆς 
κινητῆς καὶ ἀκινήτου περιουσίας τοῦ ὀφειλέτου.

Ὁ νικόλαος καβάσιλας προτρέπει τὴν Ἄννα παλαιολογίνα νὰ εἰσηγηθεῖ 
στὸν καντακουζηνὸ τὴ λήψη νομοθετικῶν μέτρων ποὺ θὰ ἀνακούφιζαν τοὺς 
φτωχοὺς ὀφειλέτες ἐντόκων δανείων. πρὸς ἐπίτευξη τοῦ στόχου του χρησι-
μοποιεῖ διάφορα ἐπιχειρήματα. Ἀρχικῶς ἐπισημαίνει ὅτι καὶ ἡ προγενέστερη 
νομοθεσία τῶν παλαιολόγων αὐτοκρατόρων, εἰδικῶς ἐκείνη τοῦ Ἀνδρονίκου 
τοῦ γ΄, στόχευε στὴ λήψη δημοκρατικῶν καὶ φιλανθρώπων ρυθμίσεων πρὸς 
ἀνακούφιση τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν οἰκονομικῶς ἀσθενεστέρων κοινωνικῶν 
στρωμάτων.  Ἐὰν λοιπὸν ὁ καντακουζηνὸς λάμβανε παρόμοια μέτρα, ἡ νομο-
θεσία του θὰ ἀποτελοῦσε μία φυσικὴ συνέχεια τῆς νομοθετικῆς πολιτικῆς τῶν 
προγενεστέρων παλαιολόγων αὐτοκρατόρων.

Ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος ὁ νικόλαος καβάσιλας παρομοιάζει τὴ 
συμβατικὴ ὑποχρέωση περὶ καταβολῆς τόκου πρὸς τὸν συγγενή κατὰ τὴν 
ἀντίληψή του θεσμὸ τοῦ συναλλακτικοῦ δικαίου, τὴν παρακαθήκη, ἀναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά: «τῷ δεξαμένῳ τὴν παρακαταθήκην, ὁ νόμος φησί, ἣν 
ἀπολέσῃ τὸ χρύσιον, τοιχωρύκων τοῖς θησαυροῖς ἐπιθεμένων, τὸν παρακα-
θέμενον μὴ πράγματα παρέχειν ἐξεῖναι, χρήματα ἀπαιτοῦντα, ὧν ἐκώλυσεν ἡ 
τύχη κύριον εἶναι ...»78.

καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, ὁ ὀφειλέτης ἐντόκου δανείου καὶ ὁ θεματοφύλα-
κας ἐνέχονται ἀντιστοίχως σὲ παροχὴ πρὸς τὸν ἀντισυμβαλλόμενο δανειστὴ 
ἢ παρακαταθέτη.  Ἐνῶ ὅμως ὁ τελευταῖος, σὲ περίπτωση ἀπωλείας πράγματος 
χωρὶς τὴν ὑπαιτιότητά του, δὲν μπορεῖ νὰ ζητήσει ἀποζημίωση ἀπὸ τὸ θεμα-
τοφύλακα, διότι αὐτὸς δὲν ὀφελεῖται ἀπὸ τὴ σύμβαση, δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο καὶ 

εὐσεβεστάτῃ αὐγούστῃ περὶ τόκου), ἐν Τόμος εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἀθῆναι 
1935, σ. 274 κ. ἑξ.

77. Ἔνθ. ἀν., σ. 274.
78. Ἔνθ. ἀν., σ. 275.
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γιὰ τὸν ὀφειλέτη ἐντόκου δανείου, διότι αὐτὸς ὀφελεῖται79. κατὰ τὴν ἄποψη 
τοῦ νικολάου καβάσιλα καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἰσχύουν οἱ ἴδιοι νομικοὶ 
κανόνες καὶ πιστεύει ὅτι πρόκειται περὶ τυπικῆς μεταξὺ ἐντόκου δανείου καὶ 
παρακαθήκης διαφορᾶς80. παρόλα αὐτὰ δέχεται τὴν ὑποχρέωση τοῦ ὀφειλέ-
του πρὸς ἐπιστροφὴ τοῦ ἀρχικῶς ληφθέντος κεφαλαίου. σὲ περίπτωση ὅμως 
ἀνυπαιτίου ἀδυναμίας καταβολῆς τόκων ἐκ μέρους τοῦ ὀφειλέτου, λόγω τῶν 
ἀνωμάλων περιστάσεων, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ τόκοι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ καταβάλ-
λονται, δεδομένου ὅτι δὲν ὀφελοῦν τὸ δανειζόμενο ἀλλὰ τὸ δανειστή, ὅπως 
συμβαίνει καὶ στὴν περίπτωση τῆς παρακαταθήκης. Ὡς ἀνώμαλες περιστά-
σεις ἐν προκειμένῳ ἐννοεῖ τὴ δυναστικὴ διαμάχη τῶν δύο Ἀνδρονίκων καὶ τὸ 
κίνημα τῶν Ζηλωτῶν. Βάσει τῶν ἀνωτέρω, ἐὰν θεσπισθεῖ αὐτοκρατορικὸ δι-
άταγμα ὑπὲρ τῶν ὀφειλετῶν, θὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἐπαρκῶς ἡ κοινωνικὴ ἀδικία 
ἡ προερχόμενη ἀπὸ τὴν ἀσύδοτη δραστηριότητα τῶν τοκογλύφων καὶ θὰ κα-
ταστεῖ δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ δημοτικοῦ καὶ φιλανθρώπου νόμου81. συμφώνως 
πρὸς τὸ σκεπτικὸ αὐτὸ τοῦ νικολάου καβάσιλα πρέπει νὰ ἰσχύσει καὶ πάλι ὁ 
σχετικὸς πρὸς διαγραφὴ τῶν δεδουλευμένων τόκων νόμος τοῦ Ἀνδρονίκου 
γ΄, διότι εἶναι δημοτικός, δίκαιος καὶ φιλάνθρωπος, κυρίως ὅμως διότι ἀντα-
ποκρίνεται στὶς περὶ ἐπιεικείας ἐπιταγὲς τοῦ θείου νόμου.

Ἂν καὶ ἡ ἑρμηνευτικὴ αὐτὴ γραμμὴ τοῦ νικολάου καβάσιλα δὲν ταυτίζεται 
μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου82 ὅπου γίνεται διάκριση μεταξὺ ὁμαλῆς 

79. νικολαου πανταΖοπουλου,  Ἡ ἀνέλιξις τοῦ Βυζαντινορωμαϊκοῦ δικαίου ἀπὸ τῆς κατα-
λύσεως τῆς λατινικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τουρκοκρατίας (1261-1453), Ἐπιστημο-
νικὴ Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν, τ. ιθ΄, τεῦχος β́ , Ἀντιχάρι-
σμα στὸν Νικόλαο Ἰ. Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 1986, σ. 354.

80. aθανασιου a. aγγελοπουλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον 
αὐτοῦ, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 5, πατριαρχικὸν  Ἵδρυμα πατερικῶν Μελετῶν], θεσσαλο-
νίκη 1970, σ. 88.

81. χρηστου π. Μπαλογλου,  Ἡ οἰκονομικὴ σκέψη τοῦ νικολάου καβάσιλα, Βυζαντιακὰ 16 
(1996), σσ. 211-212.

82. κωνσταντινου τριανταΦυλλοπουλου,  Ἡ  Ἑξάβιβλος τοῦ Ἀρμενοπούλου καὶ ἡ νομικὴ 
σκέψις ἐν Θεσσαλονίκῃ κατὰ τὸν δέκατον τέταρτον αἰώνα, θεσσαλονίκη 1960, σσ. 29-30. 
πρβλ. καί νικολαου πανταΖοπουλου,  Ἡ ἀνέλιξις τοῦ Βυζαντινορωμαϊκοῦ δικαίου ἀπὸ 
τῆς καταλύσεως τῆς λατινικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τουρκοκρατίας (1261-1453), 
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν, τ. ιθ΄, τεῦχος β́ , 
Ἀντιχάρισμα στὸν Νικόλαο  Ἰ. Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 1986, σ. 355.
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καὶ ἀνωμάλου παρακαταθήκης, ὁ νικόλαος καβάσιλας, ἐξετάζοντας τὴν πε-
ρίπτωση τῆς ὁμαλῆς παρακαταθήκης (νομισμάτων), γενικεύει τὰ συμπερά-
σματά του καὶ ἐπὶ τῶν περιπτώσεων ἐντόκου δανείου, ὅπου ὅμως ὁ ὀφειλέτης 
δὲν ἀπαλλάσσεται τῆς ὑποχρεώσεως πρὸς καταβολὴ τόκων τοὺς ὁποίους 
ὀφείλει νὰ καταβάλλει ἀνεξαρτήτως τῆς συνδρομῆς τυχαίων περιστατικῶν. 

καὶ ἕνα ἄλλο ἔργο τοῦ νικολάου καβάσιλα μὲ τίτλο˙ «λόγος περὶ τῶν πα-
ρανόμως τοῖς ἄρχουσιν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς τολμωμένων»83, ἀπευθυνόμενο στοὺς 
Ζηλωτὲς ποὺ δήμευσαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 
κινήματός τους, στοχεύει στὴν ἐπικράτηση τῆς νομιμότητας καὶ στὸν περιο-
ρισμὸ τῆς αὐθαιρεσίας.  Ὅπως εἶναι γνωστό, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ κινήματος 
τῶν Ζηλωτῶν καὶ κατὰ τὴν πολιορκία τῆς θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν καντακου-
ζηνὸ καὶ τοὺς συμμάχους του τούρκους, οἱ Ζηλωτὲς προέβησαν σὲ δημεύ-
σεις μοναστηριακῶν περιουσιῶν ἐκδώσαντες πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ καὶ εἰδικὸ 
νόμο84. 

οἱ Ζηλωτὲς κατηγοροῦνται ὅτι προέβησαν αὐθαιρέτως στὴ δήμευση περι-
ουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι συνέβαλαν σὲ σιμωνιακὲς χειρο-
τονίες κληρικῶν λαμβάνοντας πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ διάφορα δῶρα. Ἀπὸ τὸ 
περιεχόμενο τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦ νικολάου καβάσιλα φαίνεται πὼς οἱ κατη-
γορούμενοι ἀπολογήθηκαν χρησιμοποιώντας τρία βασικὰ ἐπιχειρήματα ποὺ 
κατὰ τὴν ἄποψή τους δικαιολογοῦν τὶς πράξεις τους. σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψή 
τους οἱ πράξεις τους αὐτὲς δικαιολογοῦνται ἀπολύτως δεδομένου ὅτι κατὰ 
τὴν ἄσκηση ἐξουσίας, οἱ ἄρχοντες δικαιοῦνται κατὰ τὴν κρίση τους νὰ λαμ-
βάνουν μέτρα ρυθμίζοντα τὴν κατάσταση τῶν ἀρχομένων. στὰ πλαίσια αὐτῆς 
τῆς νομοθετικῆς τους ἁρμοδιότητος ἔλαβαν ἀποφάσεις ἀφαιρέσεως περιου-
σιακῶν στοιχείων ἀπὸ διάφορες μονές. κατὰ τὴν ἄποψή τους, ἡ πράξη τους 
αὐτὴ ἀκόμη καὶ ἐὰν ἐμφανίζεται ὡς αὐθαίρετη δήμευση περιουσίας χωρὶς τὴ 
συναίνεση τῶν ἰδιοκτητῶν, δὲν στοιχειοθετεῖ τὸ ἀδίκημα τῆς ἁρπαγῆς, δεδο-
μένου ὅτι ἀποσκοποῦσε στὸ κοινὸ ὄφελος καὶ στὸ δημόσιο συμφέρον.  Ἐπι-
πλέον, κατὰ τὴν ἄποψη τῶν Ζηλωτῶν, ἡ ἐνέργειά τους αὐτὴ δικαιολογεῖται 

83. Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν i. ŠeVČenko, nicolas Cabasilas “anti-Zealot” discourse, Dumbarton 
Oaks Papers 11 (1957), σσ. 81-171.

84. o. taFraLi, Thessaloniki au XIVe siècle, Paris 1913, σ. 261 κ. ἑξ.
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ἀπὸ τὸ ἰσχῦον ἄγραφο δίκαιο τῆς θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐπικρατέστε-
ρο τοῦ γραπτοῦ.

Ἐξ ἀφορμῆς αὐτῆς τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν Ζηλωτῶν, ὁ νικόλαος κα-
βάσιλας στὸ μακροσκελὴ αὐτὸ λόγο του, ἀναπτύσσει σὲ 60 παραγράφους τὰ 
ἀναιρετικὰ ἐπιχειρήματά του ἐναντίον τῶν Ζηλωτῶν καὶ ἐπιχειρηματολογεῖ 
ὑπὲρ τῆς καταδίκης τους. στὸ λόγο του αὐτὸν ὁ καβάσιλας προτάσσει μία σύ-
ντομη εἰσαγωγὴ (§ 1-3), παραθέτει τὰ στοιχεῖα τῆς ἀγωγῆς καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῶν 
ἀντίκρουση τῶν ἐναγομένων (§ 4-9). Ἀκολούθως στρέφεται κατὰ τῶν ἐπιχει-
ρημάτων τῶν ἐναγομένων (§ 10-56) ἐπιμερίζοντας τὶς εὐθύνες γιὰ τὶς παρά-
νομες ἐνέργειες τόσο τῶν Ζηλωτῶν λαϊκῶν (§ 10-32), ὅσο καὶ τῶν Ζηλωτῶν 
κληρικῶν (§ 33-59). στὴν τελευταία παράγραφο τοῦ λόγου του προτρέπει 
τοὺς δικαστὲς νὰ πεισθοῦν ἀπὸ τὴν ἐπιχειρηματολογία του καὶ νὰ δικαιώσουν 
τὶς ἀπόψεις του.

τέλος, τὸ τέταρτο δικαιικοῦ περιεχομένου ἔργο τοῦ νικολάου καβάσιλα 
εἶναι ἕνας σύντομος συμβουλευτικὸς λόγος, μὲ τίτλο «Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν 
αὐτοῖς ἐλέου βωμοῦ»85. κατὰ τὴ σύνταξη τοῦ λόγου αὐτοῦ ὁ καβάσιλας χρη-
σιμοποιεῖ τοὺς κανόνες τῆς ρητορικῆς τέχνης τοῦ Ἀριστοτέλους, χωρὶς ὅμως 
νὰ λείπουν καὶ τὰ σοφιστικά, ὑπὸ τὴν ὀρθὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, τεχνάσματα. 
Ἀφορμὴ γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ λόγου αὐτοῦ ἀποτέλεσε τὸ ἀπὸ ἐτῶν ἰσχῦον, στὴ 
θεσσαλονίκη, ἔθιμο τῆς παροχῆς ἀσύλου στοὺς διαπράξαντες ἐγκληματικὲς 
πράξεις καὶ καταφεύγοντες ἐν συνεχείᾳ στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας σοφίας ἐπιτύγ-
χαναν τὴν ἀτιμωρησία τους86. σκοπὸς τοῦ συντάκτη τοῦ λόγου αὐτοῦ εἶναι 
ἡ κατάργηση τοῦ ἀσύλου καὶ ἡ οὐσιαστικὴ τιμωρία τῶν παραβατῶν τῶν νό-
μων. Ἂν καὶ ὁ καβάσιλας ἀναφέρεται σαφῶς στὴν τρέχουσα κοινωνικὴ πραγ-
ματικότητα τῆς θεσσαλονίκης καὶ στὴ νομικὴ πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς 
του, ἐπιλέγει νὰ παρουσιάσει τὸ ὅλο θέμα χρησιμοποιώντας εἰκόνες ἀπὸ τὴν 
ἀρχαία πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ συσχέτιση μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ θεσσαλονίκης, 

85. Δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν α. αγγελοπουλο, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός. Ἡ ζωὴ καὶ 
τὸ ἔργον αὐτοῦ, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 5, πατριαρχικὸν  Ἵδρυμα πατερικῶν Μελετῶν], 
θεσσαλονίκη 1970, σσ. 116-118, μεταγεγραμμένος ἀπὸ τὸν Codex Parisinus graecus, f. 
280v-282r.

86. ιω. καντακουΖηνου,  Ἱστοριῶν Βιβλία, τ. ιιι, Bonn 1832, σ. 235.
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καβάσιλα καὶ σόλωνος, Βυζαντινῶν καὶ Ἑλλήνων εἶναι τόσο ἄμεση καὶ ἐπί-
μονη ὥστε νὰ δίδεται ἡ ἐντύπωση ταυτίσεως τόπων καὶ χρόνων87.

στὸ προοίμιο τοῦ λόγου του ὁ νικόλαος καβάσιλας ἀπαριθμεῖ τὰ ἐγκλή-
ματα τὰ ὁποῖα διαπράττονται ἐκ προθέσεως ἀπὸ τοὺς ἀδικοῦντες, οἱ ὁποῖοι 
μετὰ τὴν τέλεσή τους καταφεύγουν στὸ βωμὸ τοῦ ἐλέους καὶ τελικῶς παρα-
μένουν ἀτιμώρητοι. Μεταξὺ τῶν ἀδικημάτων αὐτῶν μνημονεύονται ἡ μοι-
χεία, ἡ συκοφαντία μετὰ θάνατον, ἡ τοκογλυφία, ἡ προδοσία καὶ ἡ κακοδικία. 
πρόκειται γιὰ μία σειρὰ ποινικῶν ἀδικημάτων τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ ἔξαρση 
κατὰ τὴν τέταρτη δεκαετία τοῦ 14ου αἰώνα στὴ θεσσαλονίκη λόγω τῆς ἀνω-
μάλου κοινωνικοπολιτικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε τὴν περίοδο αὐτή. 
οἱ διαπράξαντες τὰ ἀνωτέρω ἀδικήματα προσφεύγοντας σὲ χώρους παροχῆς 
ἀσύλου ἀπαλλάσσονταν ἀπὸ τὴν τιμωρία ποὺ προέβλεπε ἡ ἰσχύουσα νομο-
θεσία γιὰ τοὺς ἐκ προθέσεως τελέσαντες ἐγκληματικὲς πράξεις εἰς βάρος τοῦ 
λαοῦ88. κατὰ τὸν καβάσιλα ὁ νόμος «περὶ τοῦ ἐλέου βωμοῦ», δηλ. ἡ παροχὴ 
ἀσύλου ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν, δὲν θεσπίσθηκε ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων καὶ 
τῶν κακῶς πασχόντων ἀδίκως, ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν ἀδίκων καὶ μιαιοφόνων ποὺ 
προκαλοῦν μὲ τὴν ἄδικη συμπεριφορὰ τους «δεινὴν νόσον τῇ πόλει». Ἄξιοι 
ὅμως ἐλέου, δηλαδὴ ἐπιεικείας, δὲν εἶναι οἱ ἀδικοῦντες ἀλλὰ οἱ ἀδικούμενοι. 
αὐτοὶ ἑπομένως δικαιοῦνται ἀρωγῆς. στὸ σημεῖο αὐτὸ μαρτυρεῖται ἡ πρόθε-
ση τοῦ καβάσιλα νὰ ὑποδείξει νὰ ὑποδείξει τὴν ὀρθότητα τῶν ἰουστινιανείων 
ρυθμίσεων περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου, ποὺ ὅριζαν ὅτι τὸ δικαίωμα χρήσεως 
τοῦ ἀσύλου δὲ δόθηκε στοὺς ἐγκληματίες ἀδιακρίτως, ἀλλὰ θεσμοθετήθηκε 
μόνον γι’ αὐτοὺς ποὺ κατηγορήθηκαν ἀδίκως.  Ἐμμέσως ὁ καβάσιλας βάλλει 
κατὰ τῶν διατάξεων τοῦ κωνσταντίνου πορφυρογεννήτου ποὺ παραχώρησε 
τὸ δικαίωμα τῆς χρήσεως τοῦ ἀσύλου σὲ ὅλους τούς ἀδικοπραγοῦντες καὶ 
προφανῶς ὑπονοεῖ τὴν ἐπαναφορὰ σὲ ἰσχὺ τῆς περὶ ἀσύλου νομοθεσίας τοῦ 
Ἰουστινιανοῦ καὶ τῶν Μακεδόνων αὐτοκρατόρων ποὺ κατέβαλαν προσπά-

87. νικολαου ι. πανταΖοπουλου,  Ἡ ἀνέλιξις τοῦ Βυζαντινορωμαϊκοῦ δικαίου ἀπὸ τῆς 
καταλύσεως τῆς λατινικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τουρκοκρατίας (1261-1453), Ἐπι-
στημονικὴ  Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν  Ἐπιστημῶν, τόμος ιθ΄, τεῦχος 
Β́ , Ἀντιχάρισμα στὸν Νικόλαο  Ἰ. Πανταζόπουλο, θεσσαλονίκη 1986, σ. 358.

88. r. J. maCrides, Killing, Asylum and the Law in Byzantium, speculum 63 (1988), σσ. 509-
538.
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θεια περιορισμοῦ τοῦ δικαιώματος χρήσεως τοῦ ἀσύλου ἀπὸ ὅλους τους πα-
ραβάτες τῶν ποινικῶν διατάξεων τῆς τότε νομοθεσίας89. Ὁ  Ἰουστινιανὸς μὲ 
τὶς νεαρές του 17, 117.15 καὶ 37.10 ἀφαιροῦσε τὸ δικαίωμα χρήσεως τοῦ ἀσύ-
λου ἀπὸ τοὺς φονεῖς, τοὺς ἅρπαγες παρθένων καὶ τοὺς βεβηλωτὲς τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως. Ἐπίσης ἐπέτρεψε τὴν εἴσπραξη ὀφειλομένων φόρων ἀπὸ 
τοὺς ὀφειλέτες τοῦ δημοσίου καὶ μέσα στοὺς χώρους ποὺ ἀναγνωρίζονταν ὡς 
ἄσυλο. τὸ σημαντικότερο ὅμως εἶναι ὅτι μὲ τὴ νεαρὰ 17.7 καθιέρωνε τὴν ἀρχὴ 
ὅτι «ἡ ἐκ τῶν ἱερῶν ἀσφάλεια οὐ τοῖς ἀδικοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀδικουμένοις δί-
δοται παρὰ τοῦ νόμου, καὶ οὐκ ἂν εἴη δυνατὸν ἑκάτερον ἰσχυρίζεσθαι τῇ παρὰ 
τῶν ἀσύλων τόπων ἀσφαλείᾳ, καὶ τὸν ἀδικοῦντα καὶ τὸν ἀδικούμενον», καὶ 
περιόριζε τὸ δικαίωμα χρήσεως τοῦ ἀσύλου μόνον στὶς περιπτώσεις ἀδίκου 
κατηγορίας καὶ στοὺς μὴ ἐνεργήσαντες μὲ δόλια προαίρεση. παρότι καὶ με-
ταγενέστερες αὐτοκρατορικὲς διατάξεις ἐπιχείρησαν τὴν περιστολὴ τῆς κατα-
χρηστικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀσύλου, ἡ κατάσταση μεταβάλλε-
ται ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ κωνσταντίνου πορφυρογεννήτου, κυρίως ἀπὸ τὴν 
11η νεαρά του, οἱ ὁποῖες ἐπιφέρουν οὐσιαστικῶς τὴν πλήρη ἀτιμωρησία τῶν 
δραστῶν ποὺ κατέφευγαν σὲ χώρους ἀσύλου90. οἱ διατάξεις αὐτὲς φαίνεται 
πὼς ἴσχυαν στὴν πράξη καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ νικολάου καβάσιλα. Ἡ κα-
ταχρηστικὴ παραχώρηση τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀσύλου σὲ ὅλους τους ἐγκλη-
ματίες ἀδιακρίτως παρομοιάζεται ἀπὸ τὸν καβάσιλα σὰν ὁ δούρειος ἵππος 
μιᾶς κοινωνίας. θεωρεῖ ὅτι ἡ ὕπαρξη τῆς νομοθεσίας αὐτῆς ἀποτελεῖ ὕβρη καὶ 
διερωτᾶται πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ θέλουν νὰ προασπίσουν τὰ τείχη τῆς πόλε-
ώς τους οἱ κάτοικοι μιᾶς εὐνομούμενης πολιτείας, γιὰ νὰ μὴν ὑποστοῦν τὶς 
συνέπειες τῆς ἐχθρικῆς ἐπιδρομῆς, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέχονται νόμους ποὺ ὄχι 
μόνον στρεβλώνουν τὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ μετατρέπουν τὶς 

89. γεωργιου χ. γκαΒαρΔινα, οἱ περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου ἀπόψεις τοῦ νικολάου καβά-
σιλα στὸ λόγο του «Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐλέου βωμοῦ», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετη-
ρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, Ἀντίδωρο στὸν 
ὁμότιμο καθηγητὴ Μητροπολίτη Τυρολόης καὶ Σερεντίου κ. Παντελεήμονα Ροδόπουλο,  
τ. 13, θεσσαλονίκη 2008, σσ 98-99, 108-109.

90. Μενελαου τουρτογλου, τὸ δίκαιο τῆς ἀσυλίας στὰ βυζαντινὰ νομικὰ κείμενα, Πρα-
κτικὰ Ι΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη - Ἱστορία, Λατρεία 
καὶ Τέχνη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Ἱ. Μονὴ Βλατάδων, 10-12 Ὀκτωβρίου 
1996, θεσσαλονίκη 2007, σ. 32.
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ἐγκληματικὲς φυσιογνωμίες σὲ ἐχθροὺς τῆς πόλης καὶ μάλιστα προστατευό-
μενους ἀπὸ τὸ εἰδικὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς ἀσυλίας. τὸ περίεργο εἶναι ὅτι στὸ 
λόγο του αὐτὸ ὁ νικόλαος καβάσιλας ἀποφεύγει νὰ μνημονεύσει τὶς ἀπόψεις 
τῆς  Ἐκκλησίας γιὰ τὸ δίκαιο τοῦ ἀσύλου, ἔστω καὶ μὲ τὴ μορφὴ ὑπαινιγμοῦ. 
προφανῶς στὴν ἐπιλογὴ του αὐτὴ ὁδηγήθηκε διότι δὲν ἦταν σύμφωνος μὲ 
τὴν ἄποψη ἀρκετῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ποὺ τάσσονταν ὑπὲρ τῆς πα-
ροχῆς ἀσύλου σὲ ὅλους τούς ἐγκληματίες ἀδιακρίτως στοχεύοντας στὴν κατὰ 
πνεῦμα θεραπεία τοῦ δράστη, στὴν ψυχική του μεταστροφὴ καὶ ἐν τέλει στὴ 
συγχώρηση τοῦ δράστη, ἐὰν βέβαια διαπιστώνονταν ἡ μεταμέλειά του. Ἐξ 
ἄλλου εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ  Ἐκκλησία θεωροῦσε ὅτι ἡ ἐπιβολὴ τῶν κανονικῶν 
ἐπιτιμίων εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὶς ποινὲς τοῦ πολιτειακοῦ δικαίου καὶ ἰδι-
αίτερα ἀπὸ τὴ θανατικὴ ποινὴ ποὺ στεροῦσε διὰ παντὸς τὸ δράστη ἀπὸ τὴ 
δυνατότητα πραγματικῆς μεταμέλειας καὶ εἰλικρινοῦς μετάνοιας91. Ὁ καβά-
σιλας διαφωνεῖ μὲ τὴν ἄποψη αὐτή, καταφέρεται εὐθαρσῶς ἐναντίον τοῦ κα-
τεστημένου καὶ καταφεύγει στὸ φυσικὸ δίκαιο, ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ὁποίου 
προσδοκεῖ τὴν ἐπανόρθωση τῆς ἀδικίας καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύ-
νης. Ἐξ ἄλλου ὁ καβάσιλας διδάσκει ὅτι στὴν ἀνθρώπινη φύση, στὴν ὁποία 
προσιδιάζει τὸ φυσικὸ δίκαιο, συμμετέχει ὁ θεός. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πέτυχε 
νὰ συνδυάσει τὴν ἡσυχαστικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία ἀπέβλεπε στὴ μέθεξη τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸς τὸ θεὸ χάριν τῆς ψυχῆς του, μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ τάση, ποὺ 
ἀπέβλεπε στὴν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης μὲ τὴν ἐφαρμογὴ 
τοῦ φυσικοῦ δικαίου, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ θεὸς κοινωνεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο.

***
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθίσταται προφανὲς ὅτι κατὰ τὸ 14ο αἰώνα στὴν περι-

οχὴ τῆς θεσσαλονίκης συντάχθηκαν ἀρκετὰ ἔργα νομοκανονικοῦ περιεχο-
μένου ποὺ ἔθεσαν τὶς βάσεις γιὰ τὴν λειτουργία τῆς ἀπονομῆς δικαιοσύνης 

91. Βλ. σχετικῶς κ. τριανταΦυλλοπουλου,  Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι ἐν τῷ Βυζαντινῷ Ποι-
νικῷ Δικαίῳ, Ἀρχεῖον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, τ. στ΄ (1953), σσ. 175-176. του ιΔιου, Ἀνέκδοτος 
περὶ ἀσυλίας ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρέθα πρὸς Λέοντα τὸν Σοφόν, Ἀρχεῖον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, 
τ. στ΄ (1953), σ. 17. ηλια αναγνωστακη - αννασ λαΜπροπουλου, Μία περίπτωση 
ἐφαρμογῆς τοῦ βυζαντινοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀσύλου στὴν πελοπόννησο. Ἡ προσφυγὴ τῶν 
σλάβων στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα πατρῶν, [Ἐθνικὸ  Ἵδρυμα  Ἐρευνῶν,  Ἰνστιτοῦτο Βυ-
ζαντινῶν Ἐρευνῶν], Σύμμεικτα 14 (2001), σ. 32.
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στοὺς μετέπειτα αἰῶνες. Ἡ συγγραφικὴ αὐτὴ παραγωγὴ συντελέσθηκε κατὰ 
κύριο λόγο ἀπὸ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες, δεῖγμα τοῦ ἀμείωτου ἐνδι-
αφέροντός τους γιὰ τὴν εὔρυθμη ἀπονομὴ δικαιοσύνης ποὺ ἐξυπηρετοῦνταν 
ὄχι μόνον ἀπὸ τὶς προγενέστερες πολιτειακὲς διατάξεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς 
κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ συγγραφικὴ παραγωγὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἀνδρῶν τῆς θεσσαλονίκης τοῦ 14ου αἰώνα ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐνεργὸ 
συμμετοχὴ τοῦ κλήρου στὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης ἀλλὰ καὶ θεσμοθέ-
τησε τὸ ρόλο τῆς  Ἐκκλησίας στὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης. Ἡ μέχρι τότε 
διαιτητικὴ ἁπλῶς δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας σὲ μικρῆς σημασίας ἀστικὲς 
ὑποθέσεις ἀντικαθίσταται μὲ τὴ θεσμοθετημένη καὶ νομοθετικὰ συμμετοχή 
της στὴν ἀπονομὴ τακτικῆς δικαιοσύνης92. τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι μεγάλης 
σημασίας δεδομένου ὅτι δίνει τὴ δυνατότητα στὴν  Ἐκκλησία νὰ παιδαγωγη-
θεῖ στὸ ἔργο τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας, ὄχι μόνον μὲ τὴν κανονικὴ ἔννοια τῆς 
ἐπιτιμήσεως τῶν παραβατῶν τῶν κανονικῶν διατάξεων τῆς  Ἐκκλησίας ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὴν ἐκδίκαση ἀστικῶν καὶ ποινικῶν ὑποθέσεων τοῦ κοινοῦ δικαίου93. 
Ἡ μακρὰ περίοδος τῆς τουρκοκρατίας ποὺ ἀκολούθησε βρῆκε ἐπαρκῶς προ-
ετοιμασμένη τὴν  Ἐκκλησία στὴν ἄσκηση δικαστικῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ ὑπο-
δούλου γένους παραλλήλως πρὸς τὴν ἐθναρχικὴ ἀποστολὴ ποὺ ἐπιτελοῦσε.

92. P. LemerLe, Recherches sur les institutins judicaires à l’ époque des Paléologues, II. Le 
tribunal du patriarchat ou tribunal synodal, analecta Bollandiana 68 (1950), σσ. 318-333.

93. α. χριστοΦιλοπουλου,  Ἡ δικαιοδοσία τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων ἐπὶ ἰδιωτικῶν 
διαφορῶν κατὰ τὴν βυζαντινὴν περίοδον, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 18 
(1948), σσ. 192-201. τὸ ἴδιο κείμενο συμπεριλαμβάνεται στὸ ἔργο τοῦ ἰδίου μὲ τίτλο, 
Δίκαιο καὶ Ἱστορία. Μικρὰ μελετήματα, Ἀθῆναι 1973, σσ. 244-254. ελευθεριασ παπα-
γιαννη, Ἡ νομολογία τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζα-
ντινῆς περιόδου σὲ θέματα περιουσιακοῦ δικαίου, [Forschungen zur Βyzantinischen 
rechtsgeschichte-athener reiche, 6], Ἀθήνα 1992, σσ. 1-12. τησ ιΔιασ, Βυζαντινὸ Δίκαιο 
κατὰ δικαστηριακῆς πρακτικῆς. Μιὰ ἀπόφαση διαζυγίου τὸ 18ο αἰώνα, Ἀρμενόπουλος 21 
[ἔκδοση Δικηγορικοῦ συλλόγου θεσσαλονίκης- Ἐπιστημονικὴ  Ἐπετηρίδα], θεσσαλονί-
κη 2000, σ. 271.
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Δημήτριος νικολακάκης
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΑΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΖΩΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ  
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ*

1.  Εἰσαγωγὴ

κατὰ τὰ ρωμαϊκὰ ἤθη θεωρεῖται ὡς ἠθικῶς ἐπιλήψιμο νὰ συνάψει ἡ γυ-
ναίκα δεύτερο γάμο ὕστερα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ συζύγου της, ἐνῶ, ἀντι-

θέτως, ἡ χηρεία χαίρει μεγάλης τιμῆς καὶ ὑπόληψης. σ’ αὐτὸ συντείνει καὶ ἡ 
ἀντίληψη τῶν ρωμαίων, πὼς ὁ γάμος περιβάλλεται μὲ ἱερότητα καὶ πρέπει νὰ 
συντελεῖται μόνο μία φορὰ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.  Ἡ τιμὴ μὲ τὴν ὁποία πε-
ριβάλλεται ἡ χηρεία, ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ χήρα ἔχει ἰδιαίτερη θέση 
κατὰ τὴ θεία λατρεία, ἐνῶ μετὰ τὸ θάνατό της ἀναγράφεται τιμητικὰ στὴν 
ἐπιτύμβια στήλη ὅτι ἔμεινε πιστὴ στὸν πρῶτο γάμο, ὅτι δηλαδὴ ἦταν «uni 
nupta», «univira». Ἡ ἰδιότητα μάλιστα τῆς«univira» ἔχει τὴν ἴδια ἀξία ἢ του-
λάχιστον παραπλήσια μὲ τὴν ἰδιότητα τῆς ἁγνότατης γυναίκας «castissima»1.

Ὡς πρὸς τὴ νομική της θέση τώρα μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο, θὰ πρέπει 
νὰ γίνει διάκριση μὲ βάση τὸν τύπο τοῦ γάμου της. Ἄν, λοιπόν, εἶχε συνάψει 
cum manu γάμο, καθίσταται αὐτεξούσια (sui iuris) μετὰ τὸ θάνατο τοῦ συζύ-
γου της, ἐκτὸς καὶ ἂν ὁ σύζυγός της ἦταν ὑπεξούσιος. σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση 
ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει ὑπὸ τὴν patria potestas τοῦ pater familias τοῦ συ-
ζύγου της μέχρις ὅτου ἀποβιώσει καὶ αὐτός.  Ἂν ὁ γάμος της ἦταν sine manu, 
τότε τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου τοῦ συζύγου της δὲν θὰ ἐπηρεάσει τὸ προσω-

  * Μελέτη δημοσιευμένη στὴν Ἐπιστημονικὴ ἐπετηρίδα Δ.Σ.θ. «Ἀρμενόπουλος» 20 (1999) 
29-36.

  1. Βλ. ZHisHman, 53 ἑξ.· ΔηΜαρα, 391· πλουταρχου,  Ἠθικά, Αἴτια Ρωμαϊκά, 105, 289.
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πικό της καθεστώς, ἀφοῦ μὲ τὸν sine manu γάμο ὁ δεσμὸς τῆς συζύγου μὲ 
τὴν οἰκογένεια τοῦ πατρός της δὲν ὑφίσταται καμία διαφοροποίηση, δηλαδὴ 
διατηρεῖται ἀπαράλλακτος καὶ μετὰ τὸ γάμο της2.

1α)  Προϋποθέσεις τῆς δευτερογαμίας στὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο μέχρι  
τοὺς χρόνους τοῦ Αὐγούστου

Ἡ χήρα γυναίκα ποὺ ἔχει προχωρήσει σὲ δεύτερο ἢ περισσότερους γάμους 
ἀντιμετωπίζεται μὲ περιφρόνηση «mullarum nuptiarum», ὡστόσο πέρα ἀπὸ 
τὴν ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀποδοκιμασία δὲν ὑπάρχει κάποια ἀπαγόρευση ἢ 
κάποιος περιορισμὸς νομικῆς φύσεως ποὺ νὰ ἐμποδίζει τὶς χῆρες γυναῖκες νὰ 
συνάψουν νέο γάμο, μὲ ἐξαίρεση τὴν τέλεσή του ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ διαστή-
ματος τοῦ πένθους. Βασικὸς λόγος αὐτοῦ τοῦ περιορισμοῦ εἶναι ὁ κίνδυνος 
«συγχύσεως τοῦ αἵματος» (turbatio sanquinis) καὶ δευτερευόντως ἡ ἀπό-
δοση τιμῆς στὴ μνήμη τοῦ ἀποθανόντος συζύγου. Ὁ κίνδυνος «συγχύσεως 
τοῦ αἵματος» ἀναφέρεται στὴν πιθανότητα σύγχυσης καὶ ἀμφισβήτησης τῆς 
πατρότητας τοῦ τέκνου ποὺ πιθανῶς θὰ γεννηθεῖ στοὺς ἀμέσως ἑπόμενους 
μῆνες τοῦ θανάτου τοῦ συζύγου. πρὸς ἀποφυγή, λοιπόν, ἑνὸς τέτοιου ἐνδε-
χομένου, ἀπαγορεύεται ρητῶς γιὰ τὴ χήρα γυναίκα ἡ σύναψη γάμου ἐντὸς 
δέκα μηνῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα θανάτου τοῦ συζύγου της. οἱ δέκα μῆνες συνθέ-
τουν ἄλλωστε καὶ τὸ χρονικὸ διάστημα τοῦ πένθους (tempus lugendi)3.

Ὡς πρὸς τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς ἄρχεται ἀπὸ 
τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου τοῦ συζύγου καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ χρονικὴ στιγμὴ ποὺ ἡ σύ-
ζυγός του πληροφορήθηκε τὸ συμβάν.  Ἔτσι, χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται ὅτι 
ἂν ἡ χήρα γυναῖκα λάβει γνώση τοῦ θανάτου τοῦ συζύγου της τὴν τελευταία 
ἡμέρα τοῦ προβλεπόμενου πένθιμου διαστήματος, τὴν ἴδια ἡμέρα, ποὺ περι-
βάλλεται τὴν πένθιμη ἀμφίεση, τὴν ἴδια ἡμέρα μπορεῖ καὶ νὰ τὴν ἀποβάλει4.

πένθος, ὅμως, δὲν ὀφείλεται σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀποθανόντες συ-
ζύγους. πιὸ ἀναλυτικά, δὲν πενθοῦνται συνήθως αὐτοὶ ποὺ ὑπῆρξαν ἐχθροὶ 

  2. πετροπουλου, 1122 ἑξ.· treggiari, 16 ἑξ., ὅπου ἐκτίθενται ἀναλυτικὰ οἱ θεσμοὶ τῆς 
patria potestas καὶ τῆς manus.

  3. Βλ. ὅπ.π.· πλουταρχου, Βίοι Παράλληλοι, Νουμᾶς 12· d. 3.2.11· πετροπουλου, 1181-
1182.

  4. d. 3.2.8.
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τῆς πατρίδας ἢ καταδικάστηκαν γιὰ τὸ ἀδίκημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας, ἢ 
αὐτοκτόνησαν «ἐκ κακῆς συννειδήσεως» καὶ «οὐχὶ ἕνεκα κόρου τῆς ζωῆς». 
καὶ σ’ αὐτές, ὡστόσο, τὶς περιπτώσεις ἡ χήρα δὲν δικαιοῦται νὰ συνάψει ἀμέ-
σως νέο γάμο, ἀλλὰ πρέπει νὰ περιμένει μέχρι νὰ συμπληρωθεῖ τὸ πένθιμο 
διάστημα. αὐτὸ συμβαίνει ὄχι γιατί ὑποχρεοῦται νὰ πενθήσει ἕναν ἀνάξιο 
πένθους σύζυγο, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ turbatio sanquinis (βλ. παραπά-
νω)5. σὲ δύο μόνον περιπτώσεις χωρεῖ ἐξαίρεση ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευση σύνα-
ψης δεύτερου γάμου ἐντός του πένθιμου χρόνου: α) ἐὰν ἐντὸς τοῦ διαστήμα-
τος αὐτοῦ γεννηθεῖ τέκνο6 καὶ β) ἐὰν ὕστερα ἀπὸ αἴτηση τῆς χήρας γυναίκας 
δοθεῖ ἡ συγκατάθεση τοῦ αὐτοκράτορα7.

χρήσιμο εἶναι νὰ ἐπισημανθεῖ πὼς πένθος ὀφείλεται στὸ σύζυγο μόνον 
καὶ ὄχι στὸ μνηστήρα. Ἂν λοιπὸν ἀποβιώσει ὁ μνηστήρας, ἡ μνηστή του δὲν 
ὑποχρεοῦται νὰ τὸν πενθήσει8. Ἀκόμα, δὲν θεωρεῖται ὅτι ἡ μνηστεία ἔρχεται 
σὲ σύγκρουση μὲ τὸ πένθος, δικαιοῦνται δηλαδὴ οἱ χῆρες γυναῖκες νὰ μνη-
στευθοῦν καὶ πρὶν συμπληρωθεῖ ὁ πένθιμος χρόνος9.

Ὅπως θὰ ἔγινε ἀντιληπτό, ὅλα τα παραπάνω ἀναφέρονται σὲ ὑποχρέωση 
πένθους τῆς γυναίκας μόνο, διότι ὁ ἄνδρας δὲν ὑποχρεοῦται νὰ πενθήσει τὴν 
ἀποθανοῦσα σύζυγό του. Ἑπομένως, ἡ ὅλη στάση του ἀπέναντι στὸ ζήτημα 
τοῦ δεύτερου γάμου ἢ τῆς χηρείας ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς προσω-
πικὲς πεποιθήσεις ἢ τὰ συναισθήματά του γιὰ τὴν ἀποβιώσασα σύζυγό του10.

Ἐπίσης, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ γενικὲς ρυθμίσεις περὶ ἐπιτροπείας γυ-
ναικῶν καὶ εἰδικότερα σχετικὰ μὲ τὴ συγκατάθεση τοῦ ἐπιτρόπου γιὰ τὴν τέ-
λεση γάμου τῆς ἐπιτροπευομένης, ἐφαρμόζονται ὡς ἔχουν καὶ γιὰ τὸ δεύτερο 
γάμο. Ἡ ἔλλειψη κάποιας πρόσθετης ἢ διαφορετικῆς νομοθετικῆς ρύθμισης 
γιὰ τὴ δευτερογαμία ἐξηγεῖται πιθανότατα λόγῳ τῆς φύσης καὶ τοῦ σκοποῦ 
τῆς tutela mulierum (ἐπιτροπεία γυναικῶν). Ὁ θεσμὸς αὐτὸς σκοπεύει γε-
νικὰ στὴν προστασία τῶν περιουσιακῶν συμφερόντων κάθε ἐλεύθερης καὶ 

  5. d. 3.2.8.
  6. αὐτόθι.
  7. d. 3.2.10.
  8. d. 3.2.9.
  9. d. 3.2.10.
10. d. 3.2.9· CorBett, 249.
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αὐτεξούσιας γυναίκας. γι’ αὐτὸ ἐξάλλου καὶ ἡ συγκατάθεση τοῦ ἐπιτρόπου 
εἶναι ἀναγκαία μόνον ἐὰν ὁ γάμος ποὺ θὰ τελεστεῖ εἶναι cum manu, γιατί μὲ 
τὸν cum manu γάμο ἡ περιουσία τῆς γυναίκας περιέρχεται στὸ σύζυγό της. 
Ἀντιθέτως, γιὰ τὸν sine manu γάμο δὲν ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεσή του, ἐπειδὴ 
ὁ γάμος αὐτὸς δὲν ἐπηρεάζει τὸ περιουσιακὸ status τῆς συζύγου11. Ἑπομένως, 
εἶναι λογικὸ νὰ μὴν ὑπάρχει καμία διάκριση ἢ διαφοροποίηση τοῦ νομικοῦ 
αὐτοῦ πλαισίου ἐπὶ δευτερογαμίας, ἀφοῦ αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία γιὰ τὸ θεσμὸ 
τῆς ἐπιτροπείας καὶ τὴν προστασία τῶν περιουσιακῶν συμφερόντων τῆς γυ-
ναικὸς δὲν εἶναι ἡ τέλεση ἐκ μέρους τῆς δεύτερου ἢ τρίτου γάμου ἀλλὰ ὁ 
τύπος τοῦ γάμου αὐτοῦ, τὸ ἂν δηλαδὴ θὰ εἶναι cum manu ἢ sine manu.

1β)  Συνέπειες τῆς παραβίασης τῶν προϋποθέσεων

Ὁ δεύτερος γάμος ποὺ θὰ τελεστεῖ κατὰ παράβαση τῆς προϋπόθεσης τήρησης 
πένθους, πρὶν συμπληρωθοῦν δηλαδὴ δέκα μῆνες ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἀποβί-
ωσε ὁ πρῶτος σύζυγος, διατηρεῖ τὴν ἐγκυρότητά του. προβλέπονται ὅμως 
κυρώσεις, ποὺ συνίστανται ἀφενὸς στὴν προσφορά, ὡς θυσία, μίας ἐγκύου 
ἀγελάδος γιὰ τὸν ἐξευμενισμὸ τῆς ὀργῆς τῶν θεῶν καὶ τὴν ἐξιλέωση τῆς δευ-
τερογαμοῦσας ποὺ δὲν πένθησε τὸ σύζυγό της καὶ ἀφετέρου στὸ στιγματισμό 
της μὲ ἀτιμία (infamia)12.  Ἡ ἀτιμία, ὅπως συνάγεται καὶ ἐτυμολογικά, συνε-
πάγεται ἀπώλεια τῆς τιμῆς τοῦ πολίτη καὶ συνοδεύεται ἀπὸ ὁρισμένες ποινές, 
ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν ἀνικανότητα κατάληψης ὁρισμένων ἀξιωμάτων13.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι πὼς ὁ τρόπος σύστασης τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δεύτερου 
γάμου ὡς αὐστηροῦ ἢ ἐλεύθερου (cum manu ἢ sine manu) δὲ φαίνεται νὰ 
ἐπηρεάζει σὲ κανένα σημεῖο τὴν ἑνιαία νομικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος. 
αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἑρμηνευθεῖ μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῶν αἰτιῶν ποὺ ὁδήγη-
σαν στὴ θέσπιση τῆς προϋπόθεσης τήρησης τοῦ πένθιμου χρόνου. τὸ πρῶτο 
πράγμα ποὺ ἐπιθυμεῖ ὁ νομοθέτης νὰ ἀποσοβηθεῖ μὲ αὐτὸ τὸ μέτρο εἶναι ἡ 
turbatio sanquinis.  Ἄρα ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε συσταθεῖ ὁ πρῶτος γά-

11. watson, 146 ἑξ.· kaser, 294-95· πετροπουλου, 1307 ἑξ.
12. Βλ. πλουταρχου, Βίοι Παράλληλοι, Νουμᾶς 12· πετροπουλου, 1181-1182.
13. γιὰ τὴν ἀτιμία γενικὰ καὶ τὶς κυρώσεις ποὺ συνεπάγεται ἡ ἐπιβολή της βλ. greenidge, 

112 ἑξ., 200 ἑξ.
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μος τὸν ἀφήνει ἀδιάφορο. τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ γιὰ τὸ δεύτερο γάμο, ἀφοῦ ἡ 
σύγχυση τῆς γονῆς μπορεῖ νὰ προέλθει ἀπὸ ὁποιονδήποτε γάμο, ἂν αὐτὸς τε-
λεστεῖ ἐντὸς τοῦ πένθιμου χρόνου. τὰ αὐτὰ ἰσχύουν καὶ ὡς πρὸς τὴν ὑποχρέ-
ωση πένθους, ποὺ συνίσταται στὴν ἀπόδοση τῆς ὁρισμένης τιμῆς στὴ μνήμη 
τοῦ ἀποβιώσαντος συζύγου, ἀφοῦ ἡ τιμὴ αὐτὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνδέε-
ται ἢ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν τύπο τοῦ γάμου ὡς cum ἢ sine manu.

σύμφωνα τώρα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ edictum perpetuum περὶ ἀτιμίας, ἡ 
ἀτιμία δὲν περιορίζεται στὶς γυναῖκες, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στοὺς νέους συ-
ζύγους τους, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅμως ὅτι ἐν γνώσει τοῦ γεγονότος τῆς μὴ 
συμπλήρωσης τοῦ πένθιμου χρόνου προχώρησαν στὸ γάμο. σὲ ἀντίθετη πε-
ρίπτωση ἐξαιροῦνται τῆς ἀτιμίας, ἡ ὁποία περιορίζεται στὰ πρόσωπα τῶν συ-
ζύγων τους. πρέπει, ἐπίσης, νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι συγχωρεῖται μόνον ἡ ἄγνοια 
ἀναφορικὰ μὲ τὸ πέρας τοῦ πένθιμου χρόνου καὶ ὄχι ἡ ἄγνοια σχετικὰ μὲ τὶς 
ὑπάρχουσες νομικὲς ρυθμίσεις, ἡ ἄγνοια δηλαδὴ τοῦ δικαίου14.

κάποιες ἰδιαιτερότητες παρουσιάζονται, ὡστόσο, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ 
νέος σύζυγος εἶναι ὑπεξούσιος. Ἄν, δηλαδή, νυμφευθεῖ ὁ ὑπεξούσιος χήρα 
γυναῖκα πρὶν συμπληρωθεῖ ὁ χρόνος τοῦ πένθους (ἐν γνώσει του), ὕστερα 
ὅμως ἀπὸ διαταγὴ τοῦ pater familias, δὲν τιμωρεῖται ὁ ἴδιος μὲ τὸ στίγμα τῆς 
ἀτιμίας, ἀλλὰ ὁ pater familias ποὺ ἔδωσε τὴν ἐντολή. Ὁ ὑπεξούσιος δηλαδὴ 
λόγῳ τῆς ὑποχρέωσης ὑπακοῆς στὸν ἀρχηγὸ τῆς οἰκογενείας συγχωρεῖται, ἐν 
ἀντιθέσει μὲ τὸν pater familias, ποὺ δὲν ἔχει κανένα ἐλαφρυντικό15. Ἐπίσης, 
ἂν ἀπαλλαγεῖ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἀπὸ τὴν πατρικὴ ἐξουσία, θὰ μπορεῖ 
πάλι νὰ συνεχίσει τὸν γάμο του ἄφοβα, δὲν κινδυνεύει δηλαδὴ ἀπὸ τὸ στίγμα 
τῆς ἀτιμίας16.

θὰ πρέπει, τέλος, νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ δεύτερος γάμος δὲν ἐπιφέρει καμία 
συνέπεια ὡς πρὸς τὴν ἐπιμέλεια τῶν τέκνων.  Ἐὰν δηλαδὴ ἀποβιώσει ἡ σύζυ-
γος, ὁ ἐπιζὼν καὶ δευτερογαμὼν σύζυγος συνεχίζει νὰ ἔχει τὰ ἐκ τοῦ πρώτου 
γάμου τέκνα ὑπὸ τὴν patria potestas τοῦ ἤ, ἂν καὶ ὁ ἴδιος εἶναι ὑπεξούσιος, 
τὰ τέκνα ἐξακολουθοῦν νὰ τελοῦν ὑπὸ τὴν patria potestas τοῦ pater familias. 
αὐτὸ εἶναι ἀπόλυτα φυσικό, ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὴ δομικὴ σημασία τῆς 

14. d. 3.2.11.
15. αὐτόθι.
16. d. 3.2.12.
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patria potestas στὸ ρωμαϊκὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, ποὺ παύει νὰ ὑφίσταται 
μόνο σὲ περίπτωση θανάτου τοῦ pater familias, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνοχὴ μὲ τὴν 
ὁποία ἀντιμετωπίζεται ὁ δεύτερος γάμος τῶν ἀνδρῶν, ὅπως ἐδείχθη παρα-
πάνω. οἱ χῆρες ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ στεροῦνται τοῦ δικαιώματος ἐπιμέλειας 
τῶν τέκνων τους, ἀφοῦ τὸ δικαίωμα αὐτὸ δὲν προβλέπεται γιὰ τὶς γυναίκες17. 
Ἐξάλλου, ἡ σύζυγος καὶ συνεστῶτος τοῦ γάμου, ἂν μὲν αὐτὸς εἶναι sine manu 
θεωρεῖται ὅτι δὲν ἔχει σχέση μὲ τὰ τέκνα της, ποὺ ἀνήκουν στὴν οἰκογένεια 
τοῦ πατέρα τους18, ἐνῶ ἂν εἶναι cum manu τὸ μόνον ποὺ τὴ συνδέει μὲ αὐτὰ 
εἶναι ἁπλὰ καὶ μόνον τὸ ὅτι τελοῦν ὅλοι ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς 
οἰκογένειας19. παρόλα αὐτά, μεταγενέστερα, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν 
τέταρτο αἰώνα μ.χ., οἱ χῆρες γυναῖκες ἀποκτοῦν, ὑπὸ προϋποθέσεις, δικαί-
ωμα ἐπιμέλειας τῶν τέκνων τους, μιὰ δὲ ἀπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις συνί-
σταται στὴ δέσμευσή τους ὅτι δὲν θὰ συνάψουν δεύτερο γάμο20.  Ἑπομένως, 
ὁ δεύτερος γάμος ἀποτελεῖ ἀπὸ τὸν τέταρτο μ.χ. αἰώνα κώλυμα ἀναλήψεως 
ἐπιμέλειας τῶν τέκνων ἀπὸ τὶς χῆρες γυναῖκες21.

2α)  Οἱ νομοθετικὲς ρυθμίσεις τοῦ Αὐγούστου περὶ δευτερογαμίας

σὲ ρήξη μὲ ὅλα τα προϊσχύσαντα ἔρχεται ἡ νομοθεσία τοῦ αὐγούστου περὶ 
γάμου, ἡ ὁποία εἰσάγει ἐπαναστατικὲς καινοτομίες στὰ ζητήματα πένθους, 
χηρείας καὶ δευτερογαμίας, καινοτομίες ποὺ πρωτίστως βρίσκονται σὲ ἀντί-
θεση μὲ τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὶς κοινωνικὲς πεποιθήσεις τοῦ ρωμαϊκοῦ λαοῦ, 
ὅπως θὰ φανεῖ στὴ συνέχεια. Δύο ἀπὸ τοὺς πλέον πολυσυζητημένους νόμους 
τοῦ αὐγούστου εἶναι ἡ Lex ιulia de maritandis ordinibus, ποὺ ἐκδίδεται τὸ 18 
π.χ. καὶ ρυθμίζει τὰ δικαιώματα ἐπιγαμίας τῶν πολιτῶν τῶν διαφόρων τάξεων 
καὶ ἡ Lex Pappia Poppaea, ποὺ ἐκδίδεται τὸ 9 π.χ. ὡς συμπλήρωμα τῆς Lex 

17. d. 26.1.16, πετροπουλου, 1292 ἑξ.· watson, 102 ἑξ.
18. d. 50.16.196.
19. treggiari, 28 ἑξ.· χριστοΦιλοπουλου, 17-18.
20. πετροπουλοσ, 1301, ὑποσ. 54.
21. Ἡ ἐπισήμανση αὐτή, ἂν καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ περιλαμβάνεται στὴ συγκεκριμένη ἑνότη-

τα, ἀφοῦ ἀναφέρεται σὲ νεότερες ἐποχές, κρίνεται ἐπιβεβλημένο νὰ ἐνταχθεῖ ἐδῶ, ὥστε 
νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐνδεχόμενη νοηματικὴ σύγχυση ποὺ θὰ ἐπέφερε ἡ διάσπαση τῆς ἀνά-
πτυξης τοῦ συγκεκριμένου προβληματισμοῦ.
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ιulia de maritandis ordinibus. Μὲ τὴ Lex Pappia Poppaea, ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει 
περισσότερο, ὑποχρεοῦνται ὅλοι οἱ ρωμαῖοι πολίτες ἀνεξαρτήτως φύλου νὰ 
ἔρχονται σὲ γάμο, οἱ ἄνδρες μεταξὺ τοῦ εἰκοστοῦ πέμπτου καὶ τοῦ ἑξηκο-
στοῦ ἔτους, οἱ δὲ γυναῖκες μεταξύ του εἰκοστοῦ καὶ τοῦ πεντηκοστοῦ ἔτους, 
χωρὶς νὰ ἔχει καμία σημασία τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν τυχὸν παντρεμένοι καὶ χή-
ρεψαν»22. οἱ ἄνδρες μάλιστα ὑποχρεοῦνται ἀμέσως μετὰ τὴ λύση τοῦ γάμου 
νὰ ξαναπαντρευτοῦν, ἐνῶ γιὰ τὶς γυναῖκες ἡ Lex ιulia ἐπιτρέπει νὰ μείνουν ἐν 
χηρείᾳ μέχρι τὸ διάστημα τοῦ ἑνὸς ἔτους καὶ ἡ Lex Pappia Poppaea στὴ συνέ-
χεια αὐξάνει τὸ ἐπιτρεπόμενο χρονικὸ διάστημα στὰ δύο ἔτη.  Ἡ ἐξαίρεση τῶν 
χηρῶν γυναικῶν ἀπὸ τὴν ἄμεση σύναψη γάμου δικαιολογεῖται ἀφενὸς λόγῳ 
τοῦ καθήκοντος πένθους πρὸς τὸν θανόντα σύζυγο καὶ ἀφετέρου λόγῳ τοῦ 
κινδύνου σύγχυσης τῆς γονῆς23. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς ἡ μετα-
βολὴ τῆς νομοθεσίας τοῦ αὐγούστου ἐπηρεάζει καὶ τὸν τρόπο σύνταξης τῶν 
γαμήλιων συμβολαίων, στὰ ὁποῖα ἀναγράφεται ὅτι συνάπτονται «secundum 
legem ιuliam quae de maritandis ordinibus lata est liberorum procreandorum 
causa»24.

2β)  Συνέπειες τῆς παραβίασης τῶν ρυθμίσεων

Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, ἡ ὑποχρέωση σύναψης γάμου ἀκόμα καὶ γιὰ τὶς 
χῆρες γυναῖκες ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ κοινωνικὰ ἤθη τῶν ρωμαίων, ποὺ 
περιποιοῦν ἰδιαίτερη τιμὴ στὴ χηρεία καὶ ἀποδοκιμάζουν ἔντονα τὴν τέλεση 
νέου γάμου, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω. γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ ρωμαϊκὸς 
λαὸς ἀντιμετωπίζει μὲ ἔντονη δυσαρέσκεια τὶς leges caducariae, ὅπως ὀνο-
μάστηκαν ἡ Lex iulia καὶ ἡ Lex Pappia Poppaea, ποὺ ὄχι μόνον ἐγκρίνουν καὶ 
ἐνισχύουν τὴ δευτερογαμία, ἀλλὰ προβλέπουν καὶ ποικίλες ποινὲς κληρονο-
μικοῦ περιεχομένου γιὰ ὅσους δὲν συμμορφωθοῦν μὲ τὶς ὑποδείξεις τους25.

πιὸ συγκεκριμένα, κατὰ τὶς διατάξεις τῆς Lex iulia de maritandis ordinibus 
ἀφαιρεῖται ἀπὸ τοὺς ἄγαμους ἡ ἱκανότητα ἀποδοχῆς κληρονομιᾶς, κληροδο-

22. πετροπουλου, 1172 ἑξ.· CorBett, 250· gruBs, 103 ἑξ.· treggiari, 60 ἑξ.
23. CorBett, αὐτόθι· treggiari, αὐτόθι.
24. Βλ. πετροπουλου, 1173.
25. treggiari, 60 ἑξ.· ZHisHman, 54-55· πλουταρχου,  Ἠθικά, Αἴτια Ρωμαϊκά, 105, 289.
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τήματος καὶ καταπιστεύματος26. Ἡ ἀνικανότητα ὅμως θεραπεύεται, ἐφόσον 
συνάψουν γάμο μέσα σὲ χρονικὸ διάστημα ἑκατὸ ἡμερῶν ἀπὸ τότε ποὺ θὰ 
πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐπαγωγὴ τῆς κληρονομιᾶς. Μεταγενέστερα, ἡ Lex Pappia 
Poppaea ὅρισε πὼς ἂν δὲν ἀποκτήσουν καὶ ἕνα τουλάχιστον τέκνο ἡ θεραπεία 
τῆς ἀνικανότητας θὰ εἶναι μερική, θὰ δικαιοῦνται δηλαδὴ μόνον τὸ ἥμισυ τῆς 
κληρονομιᾶς27.

Μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ φιλοσοφία καὶ τὸ γενικότερο σκεπτικὸ 
τοῦ αὐγούστου, ποὺ ὁδήγησαν στὴ θέσπιση τῶν παραπάνω νόμων. Μία, λοι-
πόν, ἀπὸ τὶς κυριότερες αἰτίες ποὺ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὶς προαναφερθεῖσες 
ρυθμίσεις ἀποτελεῖ ἡ ἐλάττωση τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν πα-
ρατηρούμενη ἔκλυση τῶν ἠθῶν κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια της Δημοκρατίας 
καὶ συνακόλουθα ἡ ἀναγκαιότητα δημιουργίας οἰκογενειῶν γιὰ τὴ διατήρηση 
τοῦ ρωμαϊκοῦ ἔθνους καὶ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας28. κατὰ τὴ συζήτηση 
στὴ σύγκλητο τῆς Lex Pappia Poppaea καὶ προσπαθώντας ὁ αὔγουστος –
ποὺ σημειωτέον εἶχε μεγάλη γνώση τῆς ἱστορίας– νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἐφαρ-
μογὴ τοῦ νόμου, ἔφερε πρὸς ἀνάγνωση ἕνα λόγο τοῦ κήνσορα Q. metellus 
numidicus, ποὺ εἶχε ἐκφωνηθεῖ πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ καὶ περισσότερα χρόνια, ἀπὸ 
τὸν ὁποῖο συνήγετο ἡ διαπίστωση πὼς ἀπὸ τότε ἀκόμα εἶχε ἐμφανιστεῖ ἡ ἀνά-
γκη δημιουργίας οἰκογενειῶν καὶ συνακόλουθης αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ29. 
Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἴσως σημαντικότερες αἰτίες ποὺ ἐξηγοῦν τὴ νο-
μοθεσία τοῦ αὐγούστου περὶ γάμου, ὅπως ἡ ἀνησυχία του γιὰ τὴ διατήρηση 
τῆς καθαρότητας τῆς ρωμαϊκῆς φυλῆς ἀπὸ πιθανὲς αἱμομιξίες, ἀλλὰ οἱ αἰτίες 
αὐτὲς ἀντανακλῶνται σὲ ἄλλες διατάξεις τῶν Lex ιulia καὶ Pappia Poppaea, 
διάφορες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ θέμα μας καὶ γι’ αὐτὸ δὲν κρίνεται 
σκόπιμο νὰ ἀναφερθοῦν30.

26. gai, ii, 111 καὶ 286.
27. αὐτόθι· πετροπουλου, 1173· gruBs, ὅπ.π.
28. ΔηΜαρα, 391-392· πετροπουλου, αὐτόθι.
29. πετροπουλου, αὐτόθι.
30. αὐτόθι.
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3α)  Προϋποθέσεις τῆς δευτερογαμίας κατὰ τὴ νομοθεσία  
τῶν χριστιανῶν αὐτοκρατόρων

Ἡ ἐχθρότητα καὶ δυσαρέσκεια τοῦ ρωμαϊκοῦ λαοῦ γιὰ τὶς leges caducariae 
(Lex ιulia καὶ Pappia Poppaea), δικαιολογημένη μὲ βάση τὰ ὅσα προεκτέ-
θηκαν παραπάνω καὶ ἡ σταδιακὴ διάδοση καὶ ἐπικράτηση τῆς διδασκαλίας 
τοῦ χριστιανισμοῦ, συντελοῦν ἀποφασιστικὰ στὴν περιοδικὴ κατάργησή 
τους. πιὸ συγκεκριμένα, ἡ εὐμενὴς στάση τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴ θρησκευ-
τικὴ ἀγαμία καὶ ἡ προτροπή της πρὸς τοὺς χηρεύσαντες νὰ μείνουν ἐν χη-
ρείᾳ καὶ νὰ μὴ συνάψουν νέο γάμο (ἂν καὶ ἐπιτρέπει, ἐφόσον τὸ θελήσουν οἱ 
πιστοί, τὸ δεύτερο γάμο) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἐπιθυμία της 
νὰ προστατεύσει τὰ ἐκ τοῦ πρώτου γάμου τέκνα, ὁπωσδήποτε ἐπηρεάζουν 
ἀποφασιστικὰ τὴ νομοθετικὴ πολιτικὴ τῶν χριστιανῶν αὐτοκρατόρων. τὸ 
πνεῦμα μάλιστα προστασίας τῶν ἐκ τοῦ πρώτου γάμου τέκνων διέπει ἱστο-
ρικὰ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνιστικὴ Ἀνατολὴ καί, ἀφοῦ συμφωνεῖ μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ 
τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, διατηρεῖται. συνέπεια ὅλων των παραπάνω ἀπο-
τελεῖ τὸ ὅτι ἐπὶ αὐτοκράτορα σεπτίμιου σεβήρου (193-211 μ.χ.) ἡ Lex Pappia 
Poppaea μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἔχει ἤδη ἀπρακτήσει31, ἐνῶ τὸ 320 ὁ Μέγας 
κωνσταντῖνος καταργεῖ τὶς leges caducariae32. στὸ ἴδιο πνεῦμα κινοῦνται καὶ 
οἱ ἑπόμενοι χριστιανοὶ αὐτοκράτορες, ποὺ διάκεινται ἐχθρικὰ πρὸς τοὺς δεύ-
τερους γάμους33.

Μετὰ τὴν κατάργηση τῶν Lex iulia καὶ Pappia Poppaea ἐπανέρχεται ὡς 
πρὸς τὶς προϋποθέσεις τῆς δευτερογαμίας τὸ καθεστὼς ποὺ ἴσχυε πρὶν ἀπὸ 
τὴ νομοθεσία τοῦ αὐγούστου.  Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ὑποχρέωση τήρησης τοῦ πένθι-
μου χρόνου ἀποκτᾶ ἐκ νέου ἰσχύ, μὲ μόνη διαφορὰ τὴν αὔξησή του ἀπὸ δέκα 
σὲ δώδεκα μῆνες μὲ ἤδικτο τῶν αὐτοκρατόρων γρατιανοῦ, οὐαλεντινιανοῦ 
καὶ θεοδοσίου34. Ἡ αὐτὴ ἐπαναφορὰ ἰσχύει καὶ ὡς πρὸς τὶς συνέπειες σὲ πε-
ρίπτωση ποὺ δὲν γίνει σεβαστὴ ἡ παραπάνω προϋπόθεση, μόνον ποὺ τώρα 
εἰσάγονται πρόσθετες κυρώσεις, ὅπως θὰ φανεῖ ἀμέσως μετά.

31. Βλ. χαρακτηριστικὰ tertuLL, Apolog. κεφ. 4.
32. C. 8.57.1.
33. πετροπουλου, 1245 ἑξ.· ZHisHman, 67 ἑξ.· CorBett, ὅπ.π.· gruBs, ὅπ.π.
34. C.5.9.2.
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3β)  Συνέπειες τῆς παραβίασης τῶν προϋποθέσεων

Ἡ γυναίκα ποὺ δὲν πενθοῦσε τὸν ἀποθανόντα σύζυγό της ὑφίστατο μέχρι 
τοὺς χρόνους τοῦ αὐγούστου, ὅπως προαναφέρθηκε, τὴν κοινωνικὴ ἀποδο-
κιμασία ποὺ συνοδευόταν ἀπὸ τὸ στίγμα τῆς ἀτιμίας. πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν 
κοινωνικὴ κατακραυγὴ καὶ τὴν infamia, ποὺ ἐπανέρχεται σὲ ἰσχύ, ἐπὶ τῶν 
χριστιανῶν αὐτοκρατόρων εἰσάγονται καὶ οἰονεῖ χρηματικὲς ποινὲς ἢ περι-
ορισμοὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐλευθερίας γιὰ τὶς παραβαίνουσες τὴν ἀπαγόρευση 
σύναψης νέου γάμου ἐντὸς τοῦ προβλεπομένου διαστήματος πένθους. πιὸ 
συγκεκριμένα, ἡ χήρα γυναίκα ποὺ θὰ σπεύσει νὰ παντρευτεῖ πρὶν ὁλοκλη-
ρωθεῖ ὁ πένθιμος χρόνος δὲν δικαιοῦται νὰ λάβει τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τῆς 
ἔχουν μεταβιβαστεῖ ἀπὸ τὸν πρῶτο της σύζυγο μὲ κληρονομιά, κληροδοσία 
ἢ αἰτία θανάτου δωρεά. τὰ περιουσιακὰ αὐτὰ στοιχεῖα περιέρχονται στοὺς 
κληρονόμους ἢ τοὺς συγκληρονόμους ἢ τοὺς ἐξ ἀδιαθέτου διαδόχους τοῦ 
ἀποθανόντος συζύγου, γεγονὸς ποὺ ἰδιαίτερα τονίζεται, ὥστε νὰ γίνει φα-
νερὸ ὅτι ὁ νομομαθὴς δὲν ἀποβλέπει στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων 
τοῦ δημοσίου35. χάνει, ἐπίσης, καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἐξ ἀδιαθέτου κληρονο-
μικῆς διαδοχῆς ἀπὸ συγγενεῖς πέραν τοῦ τρίτου βαθμοῦ36. Ἀξιοσημείωτο εἶναι 
πὼς οἱ δυσμενεῖς συνέπειες δὲν περιορίζονται μόνο στὸ πρόσωπό της, ἀλλὰ 
ἐμμέσως ἐπεκτείνονται καὶ στὸ νέο της σύζυγο, ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τοῦ 
μεταβιβάσει ὡς προίκα ἢ νὰ τοῦ κληροδοτήσει περισσότερο τοῦ ἑνὸς τρίτου 
(1/3) τῆς περιουσίας της37.

4α)  Ἀποτελέσματα τῆς δευτερογαμίας σὲ σχέση μὲ τὸν  
ἐπιζῶντα σύζυγο καὶ τὰ ἐκ τοῦ πρώτου γάμου τέκνα

Ὅλα τὰ παραπάνω δυσμενῆ μέτρα ἀναφέρονται φυσικὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ προ-
χωρήσουν σὲ δεύτερο γάμο κατὰ παράβαση τῶν προϋποθέσεων ποὺ ἔχουν 
τεθεῖ σχετικῶς ἀπὸ τὸ νομοθέτη. αὐτὴ καθεαυτὴ δηλαδὴ ἡ σύναψη δεύτερου 
γάμου, ἐφόσον γίνει νομίμως, δὲν ἐπιφέρει κατὰ τὸ κλασικὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο 

35. C.5.9.1.
36. αὐτόθι.
37. αὐτόθι.
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καμία συνέπεια γιὰ τὸ δευτερογαμοῦντα σύζυγο. τὸ καθεστὼς αὐτὸ μεταβάλ-
λεται, ὡστόσο, ἀπὸ τὴ νομοθεσία τῶν χριστιανῶν αὐτοκρατόρων, ποὺ εἰσάγει 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις γιὰ τὸν ἐπιζῶντα σύζυγο ὡς πρὸς τὰ ἀποτελέσματα 
τῆς δευτερογαμίας, σὲ ἄρρηκτη σχέση μάλιστα μὲ τὰ ἐκ τοῦ πρώτου γάμου 
τέκνα.

πιὸ συγκεκριμένα, τὸ πνεῦμα προστασίας τῶν τέκνων τοῦ ἐκλιπόντος συ-
ζύγου ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ θέσπιση πολυάριθμων καὶ λεπτομερῶν διατάξε-
ων σχετικὰ μὲ τὴν προστασία τῶν περιουσιακῶν τους δικαιωμάτων. σύμφωνα 
λοιπὸν μὲ τὶς διατάξεις αὐτές, οἱ χῆρες ποὺ προχωροῦν σὲ νέο γάμο, ἔστω 
καὶ μετὰ τὸ πέρας τοῦ πένθιμου ἐνιαυτοῦ, ὑποχρεοῦνται νὰ μεταβιβάσουν 
στὰ τέκνα ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο ὅλα τα περιουσιακὰ στοιχεῖα 
τοῦ πρώτου συζύγου τους ποὺ περιέρχονται σ’ αὐτὲς λόγω κληρονομιᾶς, κλη-
ροδοσίας, δωρεᾶς ἢ καθ’ οἱονδήποτε ἄλλο τρόπο. Ἡ κυριότητα δηλαδὴ τῆς 
περιουσίας αὐτῆς μεταβιβάζεται στὰ τέκνα, ἐνῶ οἱ ἴδιες διατηροῦν μόνον τὸ 
δικαίωμα τῆς ἐπικαρπίας. οἱ ἴδιες ρυθμίσεις ἰσχύουν καὶ γιὰ τὰ περιουσιακὰ 
στοιχεῖα ποὺ μεταβιβάστηκαν σ’ αὐτὲς ἐν ζωῇ μὲ ἀφορμὴ τὸν πρῶτο τους 
γάμο, ὅπως ἡ προγαμιαῖα δωρεά. τονίζεται μάλιστα πὼς δὲν ἔχουν δικαίωμα 
νὰ ἀπαλλοτριώσουν τίποτε ἀπὸ τὰ περιουσιακὰ αὐτὰ στοιχεῖα ὑπὲρ τρίτου 
προσώπου καὶ ὅτι σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση τὰ τέκνα θὰ ἀποζημιωθοῦν ἀπὸ 
τὴν προσωπικὴ περιουσία τῆς μητέρας38.

Ἐὰν πάλι ὁ ἀποθανῶν σύζυγος ἐγκαταστήσει μὲ διάταξη τελευταίας βου-
λήσεως τὴ σύζυγό του ἁπλὰ ἐπικαρπωτὴ καὶ ὄχι κυρία ὁρισμένων περιου-
σιακῶν στοιχείων καὶ αὐτὴ προχωρήσει μετὰ τὸ θάνατό του σὲ νέο γάμο, ἡ 
ἐπικαρπία αὐτὴ θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ μεταβιβαστεῖ στὰ ἐκ τοῦ πρώτου γάμου 
τέκνα, κατ’ ἀναλογία αὐτῶν ποὺ προαναφέρθηκαν39.

σὲ περίπτωση δὲ προαποβίωσης τέκνου τὰ περιουσιακὰ αὐτὰ στοιχεῖα ποὺ 
τοῦ ἀναλογοῦσαν περιέρχονται στὰ παιδιὰ ἢ τὰ ἐγγόνια ποὺ τυχὸν ἔχει ἀπο-
κτήσει.  Ἔτσι, ἐφόσον κάποιο τέκνο ἀποβιώσει εἴτε πρὶν εἴτε μετὰ τὸ δεύτερο 
γάμο, δὲν ὠφελοῦνται τὰ ἀδέλφια του ἀλλὰ οἱ κατιόντες του τέκνου.

προβλέπεται ἀκόμα καὶ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ περιέλθουν περιουσιακὰ στοι-
χεῖα στὴ μητέρα λόγῳ κληρονομικῆς διαδοχῆς ἐκ διαθήκης ἢ ἐξ ἀδιαθέτου 

38. C. 5.9.3.
39. C. 5.10.1.
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ἀπὸ κάποιο ἀπὸ τὰ ἐκ τοῦ πρώτου γάμου τέκνα. Ἐὰν συμβεῖ κάτι τέτοιο, ἡ 
μητέρα ἀποκτᾶ μόνον τὸ δικαίωμα τῆς νομῆς, ἐνῶ ἡ κυριότητα περιέρχεται 
στὰ ὑπόλοιπα ἐκ τοῦ πρώτου γάμου. Ἡ μητέρα, δηλαδή, ἐξαιτίας τῆς δευτε-
ρογαμίας της ἔχει ἀπολέσει τὸ δικαίωμα τῆς κυριότητας ποὺ μεταβιβάζεται 
στὰ ἀδέλφια τοῦ θανόντος τέκνου40. Μόνον ἐὰν ὅλα τὰ τέκνα ἔχουν προαπο-
βιώσει, διατηρεῖ τὸ δικαίωμα τῆς κυριότητας καὶ διαχείρισης τῆς περιουσίας, 
ἔχοντας παράλληλα καὶ τὴ δυνατότητα, ἐφόσον ἐπιθυμεῖ, νὰ τὴ μεταβιβάσει 
κατὰ τὴ βούλησή της41.

Ὁ νομοθέτης φυσικὰ δὲν ἔχει ὑπόψη του μόνον τὰ ἐκ τοῦ πρώτου γάμου 
τέκνα καὶ γι’ αὐτὸ προχωρεῖ στὴν ἀκόλουθη διάκριση: τὰ περιουσιακὰ στοι-
χεῖα ποὺ θὰ περιέλθουν στὴ δευτερογαμοῦσα ἀπὸ τὸ δεύτερο σύζυγό της, ἂν 
τυχὸν καὶ αὐτὸς ἀποβιώσει, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μεταβιβαστοῦν στὰ τέκνα τοῦ 
προηγούμενου συζύγου της. Ἡ περιουσία αὐτὴ ἀνήκει στὰ τέκνα ποὺ προ-
έρχονται ἀπὸ τὸ δεύτερο γάμο καὶ μόνον αὐτὰ ἔχουν δικαίωμα νὰ τὴ διεκδι-
κήσουν. Ἂν ὅμως ἀπὸ τὸ δεύτερο γάμο δὲν ὑπάρχουν παιδιά, τότε ἡ περιου-
σία παραμένει στὴν κυριότητα τῆς δευτερογαμοῦσας, ποὺ ἐπιτρέπεται νὰ τὴ 
δια χειριστεῖ ἐλεύθερα καὶ χωρὶς κανένα περιορισμό, ἔστω καὶ ἂν ὁ δεύτερος 
σύζυγός της ἔχει παιδιὰ ἀπὸ προηγούμενο γάμο42. γενικὰ δέ, ὁρίζεται ὅτι τὰ 
τέκνα ἀποκτοῦν δικαίωμα κυριότητας στὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν 
περιέλθει ἀπὸ τὸν πατέρα τους πρὸς τὴ μητέρα τους (ἐφόσον φυσικὰ ἡ μη-
τέρα τους ἔχει συνάψει περισσότερους γάμους, γιατί γι’ αὐτὴ τὴν περίπτωση 
ἀναφέρονται οἱ σχετικὲς νομικὲς ρυθμίσεις)43.

Ὡς πρὸς τὴν καθαυτὸ μητρικὴ περιουσία, ὅμως, δὲν ὑπάρχει κάποιος πε-
ριορισμός.  Ἔτσι, ὅλοι οἱ κατιόντες δικαιοῦνται νὰ λάβουν τὰ πρὸς αὐτοὺς 
ἀναλογοῦντα περιουσιακὰ στοιχεῖα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πατέρας 
τους, γιὰ τὴ μητρικὴ περιουσία δηλαδὴ ἐφαρμόζονται οἱ γενικοὶ ὁρισμοὶ τοῦ 
δικαίου44.

40. C. 5.9.3.
41. αὐτόθι.
42. C. 5.9.4.
43. αὐτόθι.
44. αὐτόθι.
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οἱ αὐτοκράτορες θεοδόσιος καὶ οὐαλεντινιανὸς ἐπεκτείνουν καὶ στοὺς 
ἄνδρες τὴν ἰσχὺ τῶν ρυθμίσεων ἀναφορικὰ μὲ τὰ περιουσιακὰ δικαιώματα 
τῶν τέκνων ἐκ τοῦ πρώτου γάμου. πιὸ συγκεκριμένα, ὁρίζουν ὅτι ἂν λυθεῖ 
ὁ πρῶτος γάμος λόγῳ θανάτου τῆς συζύγου καὶ ὁ ἐναπομείνας σύζυγος συ-
νάψει δεύτερο γάμο, ὅλα τα περιουσιακὰ στοιχεῖα ποὺ περιέρχονται σ’ αὐτὸν 
ἀπὸ τὴν ἀποθανοῦσα σύζυγό του ἢ τοῦ μεταβιβάστηκαν ἐν ζωῇ λόγῳ τοῦ 
γάμου του, ὅπως ἡ προίκα, νὰ μεταβιβάζονται στὰ τέκνα ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸν 
πρῶτο γάμο του. γενικὰ ὅ,τι ἰσχύει σχετικὰ μὲ τὴν περιουσία τοῦ ἀποθανό-
ντος συζύγου ἐπεκτείνεται καὶ στὴν περιουσία τῆς ἀποθανούσης συζύγου, 
ἐφόσον ὁ σύζυγός της προβεῖ σὲ νέο γάμο45. Ὁ πατέρας δικαιοῦται νὰ διοικεῖ 
τὶς ὑποθέσεις τῶν τέκνων καὶ ὀφείλει νὰ διαφυλάσσει τὴ μητρικὴ περιουσία 
ποὺ περιέρχεται ὑπὸ τὴν κατοχή του πρὸς ὄφελος τῶν παιδιῶν46.  Ἐὰν τώρα 
οἱ δευτερογαμοῦντες πατέρες ἢ οἱ δευτερογαμοῦσες μητέρες ἀποβιώσουν, τὰ 
περιουσιακὰ στοιχεῖα –ἐφόσον φυσικὰ διατηροῦνται– θὰ ἀναζητηθοῦν ἀπὸ 
τὰ τέκνα ἔναντι τοῦ ὁποιουδήποτε νομέα τὰ ἔχει στὴ νομή του, ἐνῶ ἂν ἀνα-
λωθοῦν θὰ διεκδικηθοῦν ἀπὸ τοὺς κληρονόμους τοῦ γονέα ποὺ ὄφειλε νὰ τὰ 
διαφυλάττει πρὸς τὸ συμφέρον τῶν τέκνων47.

χαρακτηριστικὴ τῆς λεπτομεροῦς ρυθμίσεως ὅλων τῶν ἐνδεχομένων ποὺ 
εἶναι δυνατὸν νὰ προκύψουν ἀπὸ τὰ ζητήματα τῆς δευτερογαμίας ἀλλὰ καὶ 
τῆς διαθέσεως τοῦ νομοθέτη νὰ προστατέψει τὰ περιουσιακὰ συμφέροντα 
τῶν τέκνων εἶναι καὶ ἡ διάταξη, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ἐὰν τυχὸν τὰ τέ-
κνα τοῦ ἀποβιώσαντος γονέα (ἀδιάφορο πλέον ἂν εἶναι ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέ-
ρα) δὲν ὑπεισέλθουν στὴν κληρονομιά του, δὲν χάνουν καὶ τὰ περιουσιακὰ 
στοιχεῖα ποὺ ἔχουν περιέλθει ἀπ’ αὐτὸν στὸν ἐπιζῶντα γονέα, ὁ ὁποῖος ἔχει 
κατὰ τὰ προαναφερθέντα τὴν ὑποχρέωση διαφύλαξής τους (ἐννοεῖται φυσικὰ 
πὼς ὁ ἐπιζῶν γονέας ἔχει προβεῖ σὲ γάμο). Ἡ περιουσία αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία 
προφανῶς ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει ἡ ὑποχρέωση διαφύλαξης, μπορεῖ νὰ δι-
εκδικηθεῖ ἀπὸ τὴν κληρονομιὰ τοῦ ἐπιζῶντος καὶ δευτερογαμοῦντος γονέως 
(ὅταν φυσικὰ καὶ αὐτὸς ἀποβιώσει) σὰν νὰ ἀνήκει στὴν κυριότητά του. τὸ 
γεγονός, δηλαδή, ὅτι δὲν κληρονομοῦν τὸν ἀποθανόντα γονέα δὲν ἀποκλείει 

45. C. 5.9.5.
46. αυτόθι.
47. αὐτόθι.
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καὶ τὸ δικαίωμα τῶν τέκνων νὰ διεκδικήσουν τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ποὺ 
περιῆλθαν ἀπ’ αὐτὸν στὴν κατοχὴ τοῦ ἐπιζῶντος καὶ ποὺ δικαιωματικὰ τοὺς 
ἀνήκουν, ἐφόσον ὁ ἐπιζῶν γονεὺς συνάψει δεύτερο γάμο, ἀλλὰ ἀποκτῶνται 
τελικὰ ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς κληρονομικῆς διαδοχῆς τοῦ ἐναπομείναντος γο-
νέως καὶ ἐφόσον φυσικὰ ὑπεισέλθουν αὐτὴ τὴ φορὰ στὴν κληρονομιά. κατ’ 
αὐτὸν τὸν τρόπο ἐνισχύεται ἡ προστασία τῶν τέκνων καὶ ἀποσοβεῖται ἕνα 
ἀκόμα ἐνδεχόμενο νὰ ὑποστοῦν βλάβη τὰ περιουσιακά τους δικαιώματα48.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ τέκνα εἶναι δυνατὸν νὰ ὠφε-
ληθοῦν ἔστω καὶ ἂν ὁ ἐπιζῶν γονεὺς δὲν προχωρήσει σὲ δεύτερο γάμο. Ἐνῶ, 
δηλαδή, οἱ περιορισμοὶ τῆς κυριότητας καὶ τῆς διάθεσης τῶν περιουσιακῶν 
στοιχείων ποὺ μεταβιβάστηκαν ἀπὸ τὸν ἀποθανόντα πρὸς τὸν ἐπιζῶντα γο-
νέα ἐφαρμόζονται μόνον ἂν αὐτὸς συνάψει δεύτερο γάμο, ἐνῶ ἂν μείνει ἐν 
χηρείᾳ δικαιοῦται ὄχι μόνον τὴν κυριότητα ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλεύθερη διαχεί-
ρισή τους, ὁρίζει ὁ νομοθέτης πὼς ἂν αὐτὰ (τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα) δὲν 
ἀπαλλοτριώθηκαν ἢ δὲν ἀναλώθηκαν ἀπὸ τὸν χηρεύσαντα γονέα, ἐπιτρέπε-
ται στὰ τέκνα νὰ τὰ οἰκειοποιηθοῦν. εἶναι φυσικὰ αὐτονόητο πὼς μ’ αὐτὸ 
τὸ μέτρο δὲν εἰσάγεται κάποιος περιορισμὸς στὴν οἰκονομικὴ ἐλευθερία τῶν 
ἐπιζώντων γονέων, ποὺ διατηροῦν κάθε δικαίωμα ἀπαλλοτρίωσης τῶν περι-
ουσιακῶν αὐτῶν στοιχείων ἐφόσον τελοῦν ἐν χηρεία, ἀλλὰ θεσπίζεται ἕνα 
εἶδος ἰδιότυπης παραγραφῆς, ποὺ ἄρχεται ἀπὸ ἕνα χρονικὸ σημεῖο, τὸ ὁποῖο 
πάντως δὲν ὁρίζεται, καὶ ἐπιτρέπει στὰ τέκνα νὰ γίνουν κύριοι τῆς περιουσίας 
αὐτῆς, ποὺ ἀναμφίβολα ἀνῆκε πρωτύτερα στὸν ἐναπομείναντα γονέα τους49. 
Ὡστόσο, ἡ συγκεκριμένη ρύθμιση τῶν θεοδοσίου καὶ οὐαλεντινιανοῦ ἐμφα-
νίζει κάποια προβλήματα στὴν ἑρμηνεία της.  Ἡ παρουσίασή της μὲ τὴν ἐκτε-
θεῖσα ἀνάλυση ἐπιτελέστηκε μὲ βάση τὴν ἑρμηνεία ποὺ ὁ γράφων κρίνει ὡς 
ἀσφαλέστερη καὶ δὲν ἀποκλείεται ἡ διαφορετικὴ ἑρμηνευτική της ἀπόδοση.

περιορισμοὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐλευθερίας σὲ περίπτωση δευτερογαμίας 
ἐμφανίζονται καὶ στὶς περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακῶν στοιχείων ἀπὸ 
τὸ γονέα ποὺ συνάπτει νέο γάμο πρὸς τὸ δεύτερο σύζυγό του. Ὁ γονεύς, λοι-
πόν, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μεταβιβάσει ἀπὸ τὴν προσωπική του περιουσία –καὶ 

48. αὐτόθι.
49. αὐτόθι.
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αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία– εἴτε ἐν ζωῇ εἴτε αἰτίᾳ θανάτου πρὸς τὸ δεύτερο 
σύζυγό του περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διέθεσε στὸν υἱὸ ἢ τὴ θυγατέρα ποὺ 
ἔχει ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο. Ἐὰν πάλι ὑπάρχουν περισσότερα τοῦ ἑνὸς τέκνα καὶ 
ὁ γονεὺς μεταβιβάσει σὲ ὅλα ἴσα μερίδια ἀπὸ τὴν περιουσία του, δὲν δικαι-
οῦται νὰ μεταβιβάσει στὸ νέο σύζυγο περισσότερα περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀπ’ 
ὅσα διέθεσε στὸ κάθε παιδί του.  Ἐὰν πάλι δὲν ἔχουν διατεθεῖ τὰ περιουσιακὰ 
στοιχεῖα ἰσομερῶς μεταξύ τῶν τέκνων, δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ μεταβιβάσει 
στὸ δεύτερο σύζυγο πιὸ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διέθεσε στὸ τέκνο μὲ τὴ μι-
κρότερη περιουσιακὴ μερίδα50. σὲ περίπτωση ποὺ δὲν τηρηθοῦν οἱ διατάξεις 
αὐτὲς καὶ μεταβιβαστοῦν στὸ δεύτερο σύζυγο εἴτε ἐν ζωῇ εἴτε αἰτίᾳ θανά-
του περισσότερα περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προβλέπονται, τότε τὸ 
ἐπιπλέον μέρος τῆς περιουσίας θὰ πρέπει νὰ ἐπαναμεταβιβαστεῖ στὰ ἐκ τοῦ 
πρώτου γάμου τέκνα, ἡ δὲ μεταβίβαση πρὸς τὸ νέο σύζυγο θεωρεῖται γιὰ τὰ 
ἐπιπλέον ὡς μὴ γενομένη51.

4β)  Ἐπιπτώσεις τῆς δευτερογαμίας εἰδικὰ στὴ διαχείριση τῆς  
bona materna

στὸ γενικότερο πνεῦμα προστασίας τῶν τέκνων ἐντάσσεται καὶ ἡ νομοθε-
σία τοῦ Μεγάλου κωνσταντίνου, πού, ἔχοντας ὑπόψη του τὶς κατάφωρες 
καταστρατηγήσεις τῶν περιουσιακῶν τους δικαιωμάτων, εἰσάγει ὁρισμένες 
ἐπαναστατικὲς καινοτομίες ὡς πρὸς τὴ ρύθμιση τῶν σχετικῶν μὲ τὴ μητρικὴ 
περιουσία ποὺ περιέρχεται στὰ τέκνα. Ἀναλυτικότερα, μὲ μία πρώτη διάταξή 
του ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν πατέρα τὸ δικαίωμα ἐκποιήσεως τῶν περιουσιακῶν στοι-
χείων τῆς μητέρας, ποὺ προορίζονται γιὰ τὰ τέκνα τῆς (bona materna) (ἐννο-
εῖται φυσικὰ ὅτι ἡ μητέρα ἔχει ἀποβιώσει)52. στὴ συνέχεια καὶ προχωρώντας 
ἀκόμα περισσότερο ὁρίζει ὅτι, ἐφόσον ἡ μητέρα ἀποβιώσει καὶ ὁ πατέρας δὲν 
μείνει ἐν χηρείᾳ ἀλλὰ προχωρήσει στὴν τέλεση νέου γάμου, θὰ περιοριστεῖ 
στὴν ἁπλὴ διαφύλαξη τῆς μητρικῆς περιουσίας, ὥσπου νὰ ἐνηλικιωθοῦν τὰ 

50. C. 5.9.6.
51. C. 5.9.5.
52. C. Th. 8.18.1 καὶ 2.
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τυχὸν ἀνήλικα ἐκ τοῦ πρώτου γάμου τέκνα, χωρὶς νὰ ἔχει κανένα δικαίωμα 
ἐπικαρπίας της53.

Ὡς αἰτιολογία γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς παραπάνω ρύθμισης ἀναφέρεται πὼς 
συχνὰ ὁρισμένοι πατέρες ποὺ λειτουργοῦν ὡς ἐπικαρπωτὲς τῆς μητρικῆς πε-
ριουσίας, χωρὶς νὰ σεβαστοῦν τὸ ἴδιο τους τὸ αἷμα, τὰ παιδιά τους δηλαδή, 
οἰκειοποιοῦνται τὴν περιουσία αὐτὴ ἀφοῦ προχωρήσουν σὲ δεύτερο γάμο, 
μὲ ἀποτέλεσμα τὴ σοβαρὴ βλάβη τῶν συμφερόντων τῶν τέκνων.  Ἄξιο ἰδιαί-
τερης προσοχῆς εἶναι ὅτι ἀνάλογες διατάξεις ἀπαντοῦν καὶ στὸν κώδικα τοῦ 
χαμουραμπί54.

περίπου ἕναν αἰώνα ἀργότερα (468 μ.χ.) καταργεῖ ὁ λέων τὸ νόμο τοῦ 
Μεγάλου κωνσταντίνου σχετικὰ μὲ τὴν ἀπαγόρευση ἐπικαρπίας τῆς μη-
τρικῆς περιουσίας καὶ ὁρίζει ὅτι καμία διαφοροποίηση δὲν θὰ ὑφίσταται ὡς 
πρὸς τὴν ἐπικαρπία τῆς μητρικῆς περιουσίας, ἐὰν ὁ ἐπιζὼν σύζυγος συνάψει 
νέο γάμο. Ὁ ἐναπομείνας σύζυγος, δηλαδή, δικαιοῦται νὰ ἔχει τὴν ἐπικαρπία 
τῆς μητρικῆς περιουσίας, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ στὴν περίπτωση ποὺ 
μένοντας πιστὸς στὸν πρῶτο γάμο διατελεῖ ἐν χηρείᾳ55.

53. C. tH. 8.18.3.
54. πετροπουλου, 1245.
55. C. 60.4.
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θεόδωρος Ξ. γιάγκου
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ο χαρισματικὸς χαρακτήρας τῆς συγχώρησης προβάλλεται σὲ ἕνα πλῆ-
θος βιβλικῶν καὶ πατερικῶν κειμένων, ὡς πράξη ποὺ ἀποτυπώνει «τὴν 

θάλασσαν τῆς πολυευσπλαγχνίας τοῦ θεοῦ»1, καθὼς λέει ὁ ἀββᾶς νεῖλος. 
Ἡ ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν καὶ λύειν» τὶς ἁμαρτίες δίνεται ἀπὸ τὸν θεὸ στὸν 
ἄνθρωπο, κατὰ τὴ σταθερὴ κανονικὴ πράξη στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ διὰ τῶν ἀρχι-
ερέων σὲ πρεσβυτέρους, καὶ πραγματώνεται πρωτίστως στὸ μυστήριο τῆς 
ἐξομολογήσεως. Ἡ χαρισματικὴ διάσταση τοῦ μυστηρίου σὲ οὐκ ὀλίγες πε-
ριπτώσεις συνθλίβεται ὑπὸ τὸ βάρος τοῦ θεσμοῦ.  Ἡ σχετικὴ κανονικὴ παρά-
δοση σχοινοβατεῖ ἀνάμεσα στὰ δύο, δηλαδὴ τῆς ἐλευθερίας-χάρισμα καὶ τοῦ 
κανόνα-θεσμοῦ, ἰδίως ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ μοναχισμοῦ.

γιὰ νὰ περιγραφεῖ ἐπαρκῶς ἡ διαλεκτικὴ σχέση ἀνάμεσα στὸ δίπολο ἐλευ-
θερία-θεσμός, δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ ἡ πλούσια καὶ πολύπτυχη ἐξομολογη-
τικὴ γραμματεία. εἶναι βέβαιο ὅτι γιὰ νὰ γνωρίσουμε σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τὰ 
ζητήματα ποὺ ἔθεσε ἡ συγκεκριμένη γραμματεία θὰ πρέπει προηγουμένως 
νὰ ἐντοπισθεῖ, νὰ καταγραφεῖ καὶ νὰ μελετηθεῖ δεόντως ἡ χειρόγραφη παρά-
δοση τῶν πολλῶν Ἐξομολογηταρίων, τὰ ὁποῖα συντάχθηκαν τόσο κατὰ τὴ 
βυζαντινή, ὅσον καὶ κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο, συναφῶς καὶ οἱ πολὺ 
ἐνδιαφέρουσες ἔντυπες ἐκδόσεις  Ἐξομολογηταρίων.

1. τὰ περισσότερα Ἐξομολογητάρια εἶναι συλλογὲς στὶς ὁποῖες προτάσ-
σεται ἡ ἀκολουθία καὶ ἡ τάξη τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως καὶ στὴ συ-
νέχεια παρατίθενται οἱ σχετικοὶ μὲ τὰ παραπτώματα (ἁμαρτίες) τῶν πιστῶν 

  1. PG 79, 500a.
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(κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν) ἱεροὶ κανόνες καὶ τὰ ἐπιτίμια. Ἡ ἐπιλογὴ 
τῶν ἱερῶν κανόνων παρουσιάζει ρευστότητα καὶ συνήθως δὲν γίνεται συστη-
ματικά. στὴν πραγματικότητα τὰ  Ἐξομολογητάρια εἶναι λειτουργικὰ βιβλία, 
ἰδιόμορφου χαρακτήρα, μὲ βάση τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ τελεῖται τὸ μυστήριο 
τῆς ἐξομολογήσεως καὶ νὰ παρέχεται ὁ τρόπος διορθώσεως τῶν μετανο-
ούντων.  Ἡ μετάνοια, δηλαδὴ ἡ ἀπόρριψη τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ μεταστροφὴ 
τοῦ νοῦ πρὸς τὸ ἀγαθό, εἶναι πράξη λατρείας, γι᾽ αὐτὸ καὶ περιβάλλεται ἀπὸ 
ἕνα σύνολο εὐχῶν καὶ ἄλλων λατρευτικῶν πράξεων (γονυκλισίες, νηστεία), 
προκειμένου νὰ ἐπανέλθει ὁ μετανοῶν στὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία. τοῦτο 
εἶναι ἡ ἐμφανὴς πρόθεση τῶν συντακτῶν τῆς ἀκολουθίας τῆς ἐξομολογήσεως 
(τόσον τῆς ἐκτενοῦς ὅσον καὶ τῆς ἐπίτομης μορφῆς), ἔτσι ὅπως καταχωρίζε-
ται στὰ  Ἐξομολογητάρια. θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ ἄμεση συγγένεια τῆς 
ἐπίτομης μορφῆς τῆς ἀκολουθίας ποὺ περιέχεται στὰ διάφορα  Ἐξομολογη-
τάρια μὲ αὐτὴ τῶν Εὐχολογίων, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖ τὴ στενὴ σχέση τῆς 
κανονικῆς καὶ τῆς λειτουργικῆς πράξεως καὶ στὸ θέμα τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξο-
μολογήσεως. περὶ αὐτῆς τῆς σχέσεως ἀναφέρθηκαν συστηματικότερα ὁ Μ. 
arranz2 καὶ ὁ θ. κουμαριανός3. Ὁ δεύτερος παρουσίασε τὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη 
τῆς ἀκολουθίας καὶ τῆς τάξεως τοῦ μυστηρίου παράλληλα μὲ τὰ σχετικὰ λει-
τουργικὰ κείμενα καὶ τὶς εὐχές, ἔτσι ὅπως παραδίδονται καὶ ἀπὸ τὶς κανονικὲς 
πηγές. Ἡ τάξη τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως καθορίστηκε οὐσιαστικὰ 
ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ πηγές.

2. τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο Ἐξομολογητάριο εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀποδίδεται 
στὸν πατριάρχη κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννη νηστευτὴ (582-595). Ἡ σύγ-
χρονη ἔρευνα τοποθετεῖ τὴν ἐμφάνισή του μεταξὺ τοῦ ὀγδόου καὶ τοῦ δεκά-
του αἰώνα4, δηλ. κατὰ τὴν εἰκονομαχία ἢ στὴν ἀμέσως μεταγενέστερη περί-
οδο, ὁπότε παρατηρεῖται ἔντονη «εἰσβολὴ» τοῦ μοναχισμοῦ στὴν ἐνοριακὴ 

  2. Ι Penitenziali Bizantini. Π Protokanonarion ὁ Kanonarion Primitive) di Giovanni Monaco 
e Diacono e il Deutero-Kanonarion ο «Secondo Kanonarion» di Basilio Monaco [kanonika 
3], ρώμη 1993.

  3. Οἱ εὐχὲς μετανοίας καὶ οἱ ἀκολουθίες ἐξομολογήσεως στὰ ἑλληνικὰ χειρόγραφα εὐχολόγια 
ἀπὸ τὸν ή  ἕως ιγ́  αἰώνα (ἀδημοσ. διδ. διατριβή), Ἀθήνα 1998.

  4. σπ. ν. τρωιανου, Οἱ πηγὲς τοῦ Βυζαντινοῦ Δικαίου, Ἀθήνα-κομοτηνὴ 1999, σ. 152, ὅπου 
καὶ ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία, σσ. 152-154. σημαντικὸ παραμένει τὸ ἄρθρο τοῦ ε. Herman, 
ii piÙ antico Peniienziale greco, Orientalia Christiana Periodica 19 (1953) 71-127.
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ζωή.  Ὅμως ἡ ἔλλειψη πηγῶν δὲν μᾶς βοηθᾶ στὸ νὰ παρακολουθήσουμε ἐπα-
κριβῶς πῶς καὶ πότε ἐμφανίστηκε τὸ ἐν λόγῳ  Ἐξομολογητάριο, ποιός εἶναι ὁ 
συντάκτης του, ποιά ἦταν ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ πλευρᾶς τῆς  Ἐκκλησίας καὶ κυρίως 
πῶς ἡ κανονικὴ καὶ ἡ ψευδοκανονικὴ παράδοση ἐπηρέασε τὸν ἢ τοὺς συν-
τάκτες-συμπιλητὲς στὴ διαμόρφωση τοῦ ἔργου. οἱ ἀρχαιότερες σωζόμενες 
πηγὲς (χειρόγραφα) εἶναι μεταγενέστερες. Ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν 11ο αἰ. [π.χ. χφ 
monacensis 498, ἔργα νίκωνος Μαυρορείτη, βλ. χφ σινᾶ 436 (441) κ.ἄ.] καὶ 
πληθαίνουν ἀργότερα, ἰδίως κατὰ τὴν ὑστεροβυζαντινὴ καὶ τὴ μεταβυζαντινὴ 
περίοδο.

τὰ προβλήματα ποὺ συνοδεύουν τὸ  Ἐξομολογητάριο ποὺ ἀποδίδεται στὸν 
νηστευτὴ ἀπασχόλησαν ἀρκετὰ νωρὶς τοὺς βυζαντινούς. χαρακτηριστικὰ 
εἶναι ὅσα διατυπώνει ὁ μοναχὸς νίκων Μαυρορείτης (±1025-ἀρχὲς 12ου αἰ.) 
στὴν Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν μοναχὸν κῦριν Λουκᾶν, στὴν ὁποία παρουσιάζεται μὲ 
ἔμφαση τὸ θέμα τῆς πατρότητος τοῦ Ἐξομολογηταρίου. λέει ὁ νίκων πρὸς 
τὸν λουκᾶ· «πάλιν ἔγραψές με περὶ τὸ λεγόμενον τὸ τοῦ νηστευτοῦ νομοκά-
νονον νὰ σοὶ γράψω τὴν εἴδησιν, καὶ ἐν τούτῳ πολλὰ ἐξερευνήσας οὐχ εὑρί-
σκεται ἐν ἀληθείᾳ τίνος ἐστίν, ὅτι οὐ συμφωνοῦν ἐν τούτῳ ἕνα τὸ ἄλλο.  Ἄλλα 
μὲν ἐπιγράφουν οὕτως· Νομοκάνονον Ἰωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπό-
λεως τοῦ Νηστευτοῦ, καὶ ἄλλα ἐπιγράφουν οὕτως· Κανονικὸν Ἰωάννου μονα-
χοῦ καὶ διακόνου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Βασιλείου, οὗτινος ἡ ἐπωνυμία τέκνον 
τῆς ὑπακοῆς. εἰς ἄλλο πάλιν ἐνδείκνυται τὸν χαρακτῆρα ὅτι γέροντός τινος 
ἔνι πρὸς μαθητήν, ἐν τῷ λέγειν ὅτι, ταῦτα γράφω σοι καὶ οὕτως ποίει, ἕως οὗ σὲ 
συντύχω ἀπὸ στόματος· καὶ πάλιν ἔχει εἴς τινα προλόγους δύο καὶ ἐκ τὸ λέγειν 
ὅτι, ταῦτα πάντα ἔμαθον ἐκ τοῦ ἐμὲ ἀναθρέψαντος λύχνου τῆς διακρίσεως, καὶ 
ἄλλα πολλὰ ἐνδείκνυται ὅτι γέροντος ἔνι τινὸς πρὸς μαθητήν»5.

Ἡ ἀσάφεια ποὺ γνώρισαν ὁ λουκᾶς καὶ ὁ νίκων μέσα ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς 
ἐποχῆς τους διασώζεται καὶ στὴ μεταγενέστερη χειρόγραφη παράδοση τοῦ 
ἔργου.  Ἐνδεικτικὰ στὸν κώδικα  Ἰβήρων 318, 14ο αἰ., μετὰ τὸν τίτλο· Τοῦ ἐν 

  5. V. BeneCHeVitCH, taktikon nikona Černogorca. grečeskij tekst po rukopisi no 441 si-
najskago monastyrja sv. Jekateriny, Zapiski Ist.-Filol. Fakulteta Petrogradskago Universi-
teta 130 (Ἁγία πετρούπολη 1917) 110-111 [=του ιΔιου, Catalogue codicum manuscrip-
torum graecorum qui monasterio sanctae Caterinae in inonte Sina asservantur, τ. ι,  Ἁγία 
πετρούπολη 1917 (φωτοαναστ. ἔκδ. 1965), 567-568].
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ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν  Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως περὶ ἐξαγορεύσεων διάφοροι διαφοραὶ καὶ διαθέσεις τῶν ἐξομολογουμένων 
κρύφια ἁμαρτήματα καὶ τῶν τούτοις ἀποδεχόμενων ἀληθινοὶ καὶ ἄπταιστοι 
πρὸς Θεόν, ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐκ Θεοῦ διακρίσεις, σημειώνεται ὑπὸ μορφὴ διευ-
κρινιστικοῦ ὑπότιτλου· Οὐκ ἔστι τοῦ Νηστευτοῦ· ἐκεῖνος γὰρ Κανονικὸν οὐκ 
ἐποίησε, ἀλλὰ  Ἰωάννου μοναχοῦ καὶ διακόνου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Βασιλεί-
ου καὶ τέκνου ὑπακοῆς ὀνομαζομένου.  Ἡ ἴδια σύγχυση παρατηρεῖται καὶ στὴ 
γεωργιανὴ παράδοση τοῦ  Ἐξομολογηταρίου.  Ὅμως συχνὰ στὴ χειρόγραφη 
παράδοση τὰ δύο πρόσωπα ταυτίζονται, θεωρώντας ὅτι ὁ νηστευτὴς εἶναι 
συγχρόνως καὶ ὁ μαθητὴς τοῦ ἁγίου Βασιλείου, «τὸ τέκνον τῆς ὑπακοῆς».  
Ἔτσι στὸν κώδικα πάτμου 206, 13ος αἰ., τὸ  Ἐξομολογητάριο ἐπιγράφεται· 
Νομοκάνων τοῦ ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ, οὗ ἡ ἐπωνυμία «τέκνον τῆς 
ὑπακοῆς», στὸν κώδικα σινᾶ 482 (1117), 14ος αἰ., ἔχει τίτλο· Τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρὸς ἡμῶν  Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ, μαθητοῦ γενομένου τοῦ ἁγίου Βασιλεί-
ου διάφοροι διαφοραὶ περὶ ἐξομολογήσεως καὶ στὸν κώδικα Vindob. theol. gr. 
58 (nessel)· Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν  Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως τοῦ Νηστευτοῦ, οὗτινος τὸ ἐπώνυμον «τέκνον ὑπακοῆς» διάφοροι 
διαφοραὶ τῶν ἐξομολογουμένων. Ἡ ἴδια παράδοση διασώζεται καὶ στὰ χφφ: 
συνοδικῆς βιβλιοθήκης Μόσχας 326, ἔτους 1477, Βατοπεδίου 484, 16ος αἰ. 
καὶ ἁγίου σάβα Ἱεροσολύμων 128, 16ος αἰ. συνήθως ὅμως στὴ χειρόγρα-
φη παράδοση τὰ δύο ἔργα διαστέλλονται, καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ κάποιους 
ἀντιγραφεῖς (πρβ. τὴν ἀντίστοιχη παράδοση σχετικὰ μὲ τὶς τρεῖς θεῖες λει-
τουργίες:  Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Μ. Βασιλείου, Ἰωάννου χρυσοστόμου) ὅτι 
ὁ νηστευτὴς χρησιμοποίησε γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ ἔργου του αὐτὸ τοῦ προγε-
νέστερου  Ἰωάννου μαθητοῦ τοῦ μεγάλου Βασιλείου, ὅπως καὶ ὁ συγκεκρι-
μένος  Ἰωάννης ἀπὸ τὸν διδάσκαλό του [βλ. χφ σινᾶ 483 (1121), 14ος/15ος 
αἰ., φ. 218ν-219r καὶ σινᾶ 1609, 15ος αἰ., φ. 190ν-191r]: «Δεῖ δὲ εἰδέναι ὡς 
ὁ νηστευτὴς ἐκεῖνος κωνσταντινουπόλεως πρόεδρος ὁ ἐν ἁγίοις  Ἰωάννης 
ἀπὸ τοῦ πρὸ αὐτοῦ τὰ ὅμοια κανονίσαντος  Ἰωάννου μαθητοῦ γενομένου τοῦ 
μεγάλου Βασιλείου τὰς ἀφορμὰς ἔγραψε, καθώσπερ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ οἰκείου 
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διδασκάλου»6.
Ἡ μαρτυρούμενη στὴ χειρόγραφη παράδοση ἀμφιγνωμία ὡς πρὸς τὴν πα-

τρότητα τοῦ ἔργου ἀπασχόλησε τὸν νίκωνα, πρωτίστως ὡς γραμματολογικὸ 
ζήτημα καὶ ἐξ αὐτοῦ προσπάθησε, ἐπικαλούμενος τὰ δεδομένα τῶν πηγῶν, 
νὰ δώσει λύση. στὴν πραγματικότητα δὲν ἐνδιαφέρθηκε μόνο νὰ λύσει ἕνα 
γραμματολογικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ νὰ θέσει τὶς βάσεις τῆς κανονικῆς ἀξιοπι-
στίας τοῦ κειμένου.  Ἐξάλλου στὴ βυζαντινὴ κανονικὴ σκέψη τὸ φιλολογικὰ 
γνήσιο συνυπάρχει μὲ τὸ νόθο, τὸ ὁποῖο, ἐφόσον συμφωνεῖ κατὰ τὸ πνεῦμα 
μὲ τὸ γνήσιο, προσλαμβάνει παρόμοιο κύρος.

Ὁ νίκων μὲ κριτικὸ πνεῦμα προσπάθησε νὰ ἀξιολογήσει τὰ δεδομένα τῶν 
πηγῶν καὶ κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ἔργο εἶναι ψευδεπίγραφο. τὰ ἐπι-
χειρήματα ποὺ ἀνέπτυξε ἦταν δύο: α) Ὁ νηστευτὴς δὲν μποροῦσε νὰ ἦταν 
μαθητὴς τοῦ ἁγίου (μεγάλου) Βασιλείου, γιατὶ ὁ πρῶτος ἔζησε «ἐπὶ Ἰουστι-
νιανοῦ» (6ος αἰ.), ἐνῶ ὁ δεύτερος «ἐπὶ οὐάλεντος» (4ος αἰ.). κατὰ συνέπεια 
τὸ «τέκνον τῆς ὑπακοῆς», ὁ μαθητὴς τοῦ μεγάλου Βασιλείου, δὲν μπορεῖ νὰ 
ταυτισθεῖ μὲ τὸν νηστευτή. τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα εἶναι πειστικότερο. Ἂν ὁ 
νηστευτὴς εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ Κανονικοῦ, τότε τὸ ἔργο θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε 
ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸν 2ο κανόνα τῆς πενθέκτης (691/692). Ἡ σύνοδος αὐτή, 
ὡς γνωστόν, ἐπικύρωσε ὅλους τους προγενέστερους κανόνες τῶν τοπικῶν 
συνόδων καὶ τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμα καὶ κανονικὰ κείμενα, κατὰ 
τὸν νίκωνα, ἥσσονος σημασίας, ὅπως π.χ. τὴν Ἐπιστολὴ τοῦ Μ. Ἀθανασίου 
πρὸς Ἀμμοῦν μονάζοντα, καὶ προσέδωσε σὲ αὐτὰ οἰκουμενικὸ κῦρος. Ἐπίσης 
στὸν ἴδιο κανόνα τῆς πενθέκτης μνημονεύονται τὰ κανονικὰ κείμενα δύο πα-
τριαρχῶν κωνσταντινουπόλεως (νεκταρίου, γενναδίου) καὶ ἀγνοεῖται χαρα-
κτηριστικὰ τὸ Κανονικὸν ποὺ ἀποδίδεται στὸν νηστευτή, τὸν μεγάλο αὐτὸν 
πατριάρχη ποὺ παρέμεινε στὴν ἱστορία μὲ προσωνύμιο ἀσκήσεως. Ἡ σιωπὴ 
τεκμηριώνει τὸ ἐπιχείρημα ὅτι τὸ κείμενο ἦταν ἄγνωστο πρὶν ἀπὸ τὴν πεν-
θέκτη, καὶ κατὰ συνέπεια δὲν συντάχθηκε ἀπὸ τὸν νηστευτή.  Ἔτσι ὁ νίκων 
καταλήγει στὸ συμπέρασμα, μὲ βάση ἐσωτερικὲς ἐνδείξεις, ὅτι ὁ συγγραφέας 
τοῦ ἔργου εἶναι κάποιος γέροντας καὶ ὅτι ἀπευθύνει τὸ ἔργο πρὸς ἄγνωστο 

  6. V. BeneCHeVitCH, Catalogue, ὅπ.π., τ. ι, σσ. 299-300 καὶ τ. iii, σ. 80.
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σὲ μᾶς μαθητή του7.
Ἡ πιὸ πάνω ἐπιχειρηματολογία δηλώνει ὅτι ὁ νίκων στὴν πραγματικότητα 

δὲν συνέλαβε στὴν πλήρη διάστασή του τὸ θέμα. τὸ Κανονικὸν εἶναι ἕνα κεί-
μενο, τὸ ὁποῖο ἀποτυπώνει τὴν τάξη τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, ἔτσι 
ὅπως σταδιακὰ διαμορφώθηκε στὴν Ἐκκλησία, καὶ ἡ ὁποία τάξη προϊόντος 
τοῦ χρόνου ὑπέκυψε σὲ ἕνα πνεῦμα νεωτερικό. τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν αὐστη-
ρότητα τῶν ἀρχαίων κανόνων (κυρίως αὐτῶν τοῦ Μ. Βασιλείου, οἱ ὁποῖοι 
ἐπιβάλλουν στοὺς μετανοοῦντες, ὡς ἐπιτίμιο, μόνο μακρόχρονη στέρηση τῆς 
θείας εὐχαριστίας καὶ ὄχι ἄσκηση) στὸ πνεῦμα τῆς ἐπιείκειας ποὺ ἐπέβαλλαν 
οἱ νέες ποιμαντικὲς ἀπαιτήσεις, ἔγινε σταδιακὰ καὶ ἀποτυπώνεται χαρακτηρι-
στικὰ στὴν ἐξομολογητικὴ κανονικὴ γραμματεία.  Ἑπομένως θὰ μπορούσαμε 
νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι τὸ Κανονικὸν προέκυψε μέσα ἀπὸ τὶς διεργασίες προ-
σαρμογῆς τῆς κανονικῆς παραδόσεως καὶ νομοθεσίας στὶς νέες ἀπαιτήσεις, 
οἱ ὁποῖες ἔτειναν ὅλο καὶ περισσότερο πρὸς τὴν ἐπιείκεια ἀπέναντι στοὺς 
μετανοοῦντες. Ἀπό αὐτῆς τῆς ἐπόψεως δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε ἕνα 
μόνο συγγραφέα, ὁ ὁποῖος συγγράφει καὶ ἐπιβάλλει στὴν Ἐκκλησία τὸ δικό 
του κείμενο ( Ἐξομολογητάριο), στὸ ὁποῖο καταγράφονται οἱ προσωπικές του 
θεολογικὲς θέσεις ὡς πρὸς τὸν τρόπο μετανοίας, ἀλλὰ ἕνα ἢ περισσότερους 
συντάκτες-συμπιλητές, οἱ ὁποῖοι καταγράφουν τὴν περιρρέουσα σχετικὴ κα-
νονικὴ καὶ λειτουργικὴ πράξη ποὺ ἀναπτύσσεται σταδιακὰ ἐντὸς τῆς  Ἐκκλη-
σίας.

Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ διαφορὲς ποὺ παρατηροῦνται στὴ χειρόγραφη παράδο-
ση ὡς πρὸς τὸν συγγραφέα τοῦ ἔργου.

3. τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ Ἐξομολογηταρίου ποὺ ἀποδίδεται στὸν 
νηστευτὴ εἶναι ἡ ἐπιείκεια. Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας μὲ ἐπιγραμματικὸ καὶ δια-
κηρυκτικὸ τρόπο ὁμολογεῖ ὅτι προτιμᾶ νὰ κατακριθεῖ ἀπὸ τὸν θεὸ ὡς ἐπιει-
κής, παρὰ νὰ ἐπαινεθεῖ ὡς ἀσυμπαθής8. Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἐπιείκεια οὐσια-
στικὰ ὀφείλεται στὴν «πολλὴν χαυνότητα καὶ ἀμέλειαν» τῶν ἀνθρώπων9. γι’ 

  7. V. BeneCHeVitCH, taktikon, ὅπ.π., σσ. 111-116 (= του ιΔιου, Catalogus, ὅπ.π., τ. ι,  
σσ. 568-573).

  8. Μ. arranZ, ὅπ.π., σσ. 108,110.
  9. νικωνοσ Μαυρορειτου,  Ἑρμηνεῖαι τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, λόγος νΖ́ , χφ Μ. λαύρας 

Β 108 (228), ιβ́  αἰ., φ. 277r, πρβλ. V. BeneCHeVitCH, Taktikon, ὅπ.π., σ. 88.
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αὐτὸ ὁ συντάκτης τοῦ  Ἐξομολογηταρίου κινούμενος ἀπὸ πνεῦμα ἀγάπης καὶ 
οἰκονομίας διακρίνει τὰ ἐπιτίμια σὲ τρεῖς κατηγορίες («τρεῖς ὅροι τῶν ἐπιτι-
μήσεων»), ἡ αὐστηρότητα τῶν ὁποίων ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν πρόθεση τῶν 
μετανοούντων. « Ἐνδέχεται γὰρ τὸν ὀλιγοαμάρτητον καὶ πρόθυμον μέγαν λα-
βεῖν ἐπιτίμιον, ὅπως μὴ μόνον αἵρεσιν κακῶν ἀλλὰ καὶ στέφανον κομίσηται, 
τὸν δὲ πολυαμάρτητον καὶ ράθυμον, ὀλίγον, ἵνα μὴ καταποθῇ ὑπὸ τοῦ βά-
ρους καὶ ἀθυμήσας πάντα ἀφήσῃ»10.  Ἐξάλλου οἱ πνευματικοὶ πατέρες, κατὰ 
τὸν νηστευτή, δὲν προσετάγησαν «βάρη ἐπιθέναι» στοὺς πιστούς11. σκοπός 
τους εἶναι νὰ τοὺς ὁδηγήσουν μὲ ἐλευθερία στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πάθη. Ἡ 
μύηση στὴ μετάνοια καὶ ἡ ἐπαναφορὰ στὴν εὐχαριστιακὴ ζωὴ προϋποθέτουν 
τὴ συνεργία τῶν μετανοούντων. Ἂν ὁ πνευματικὸς πατέρας ἐπιβάλει σκληρὰ 
ἐπιτίμια, τότε εἶναι πιθανὸν ὁ μετανοῶν νὰ λυγίσει κάτω ἀπὸ τὸ δυσβάστακτο 
βάρος τῆς ἐπιτιμήσεως καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὁδό.

αὐτὸ τὸ βασικὸ πνεῦμα, ποὺ ἀποτυπώνεται καὶ σὲ κάποιους κανόνες (βλ. 
π.χ. 102 πενθέκτης, 84 Μ. Βασιλείου), κυριαρχεῖ στοὺς «τρεῖς ὅρους τῶν ἐπι-
τιμήσεων» τοῦ νηστευτῆ. στὸν πρῶτο ὅρο καθορίζεται οἱ κοσμικοὶ τὴ Δευτέ-
ρα (ὁ νηστευτὴς μᾶς δίνει μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες μαρτυρίες γιὰ τὴ νηστεία 
τῆς Δευτέρας, ἡ ὁποία ἐπικράτησε ἀργότερα στὸν μοναχισμὸ παράλληλα 
μὲ αὐτὴ τῶν ἄλλων δύο νηστίμων ἡμερῶν της ἑβδομάδος), τὴν τετάρτη καὶ 
τὴν παρασκευὴ νὰ καταλύουν μόνον ἔλαιο, ἐνῶ τὴν τρίτη καὶ τὴν πέμπτη 
«ὀψάριον, τυρὸν καὶ ὠόν». τὸ σάββατο, τὴν κυριακὴ καὶ τὶς ἑορτὲς ἐπιτρέπε-
ται σὲ αὐτοὺς ἡ κατάλυση τῶν πάντων12. κατὰ τὸν δεύτερο ὅρο οἱ κοσμικοὶ 
ὀφείλουν νὰ νηστεύουν τὴ Δευτέρα, τὴν τετάρτη καὶ τὴν παρασκευὴ «ἀπὸ 
κρέατος καὶ τυροῦ καὶ ὀψαρίου», οἱ δὲ μοναχοί, ἐὰν δὲν ἀσθενοῦν, νὰ νη-
στεύουν καὶ τὸ ἔλαιο. τὶς ὑπόλοιπες τέσσερεις ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, στοὺς 
μὲν κοσμικοὺς παρέχεται ἡ δυνατότητα νὰ καταλύουν τὰ πάντα, ἐνῶ στοὺς 
μοναχοὺς μόνον τυρόν, ὠὰ καὶ γάλα13. Ἐὰν οἱ μετανοοῦντες δὲν προτίθενται 
νὰ ἀκολουθήσουν καὶ τὸν δεύτερο «ὅρον» ἢ ἀσθενοῦν, τότε ὑποβάλλονται 

10. Μ. suVoroV, Věrojatny sostav drevnějšago ispovědnago i Pokajannago ustava ν vostočnoj 
cerkui, Viz. Vrem. 8 (1901) 394· πρβλ. Μ. arranZ, ὅπ.π., σσ. 174,176· πρβλ. σ. 112.

11.  Μ. arranZ, ὅπ.π., σ. 176 (= Μ. suVoroV, ὅπ.π., σ. 394).
12. Μ. arranZ, ὅπ.π., σ. 100 ἑξ., 198 ἑξ.· πρβλ. V. BeneCHeVitCH, Taktikon, ὅπ.π., σ. 83.
13. Μ. arranZ, ὅπ.π., σ. 106 ἑξ., 202 ἑξ.· πρβλ. V. BeneCHeVitCH, ὅπ.π., σ, 82.
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στὸν τρίτο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἐπιεικέστερος. σύμφωνα μὲ αὐτὸν ἐπιτρέπεται 
στοὺς κοσμικοὺς τὴ Δευτέρα, τὴν τετάρτη καὶ τὴν παρασκευὴ νὰ καταλύουν 
«ὀψάριον», ἐνῶ στοὺς μοναχοὺς ἔλαιο. τὶς ἄλλες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος δὲν 
προβλέπεται νηστεία14.

τὴν περίοδο τῶν «μικρῶν» τεσσαρακοστῶν, δηλαδὴ τῶν ἁγίων Ἀποστό-
λων καὶ τῶν χριστουγέννων, ὁρίζεται γιὰ μὲν τοὺς κοσμικοὺς «μὴ μετέχειν 
κρέατος», γιὰ δὲ τοὺς μοναχοὺς «τυρὸν καὶ ὠόν». τὴν ἑορτὴ τῆς γεννήσεως 
τοῦ προδρόμου (24  Ἰουνίου) καὶ τῶν εἰσοδίων τῆς θεοτόκου (21 νοεμβρίου) 
ἐπιτρέπεται κατάλυση ἐλαίου («ἡλιοτρόπιον»)15. τὴ μεγάλη τεσσαρακοστή, 
ποὺ εἶναι ἡ αὐστηρότερη νήστιμη περίοδος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ νηστευτὴς θε-
σπίζει οἱ κοσμικοὶ νὰ μὴν μετέχουν «ὀψαρίου» καὶ οἱ μοναχοὶ ἐλαίου, πλὴν 
σαββάτου καὶ κυριακῆς.  Ἐὰν δὲν προαιροῦνται νὰ κρατήσουν αὐτὴ τὴ δί-
αιτα, δίνεται ἡ δυνατότητα ἐπιεικέστερης νηστείας, δηλαδὴ οἱ μὲν κοσμικοὶ 
νὰ καταλύουν «ὀψάριν» τὴν τρίτη καὶ τὴν πέμπτη, οἱ δὲ μοναχοὶ ἔλαιο16. Ἡ 
κατάλυση οἴνου γιὰ τοὺς ἐπιτιμωμένους ἀπαγορεύεται, πλὴν σαββάτου, κυ-
ριακῆς καὶ ἑορτῶν17.

αὐτοὶ οἱ «ὅροι τῆς βρώσεως καὶ πόσεως» συνδυάζονται καὶ μὲ προσευχή. 
κατὰ τὸν νηστευτὴ ὁρίζεται οἱ ἐπιτιμώμενοι νὰ «ποιῶσιν εὐχὰς» τέσσερεις 
φορὲς τὴν ἡμέρα, δηλαδὴ τὸ «πρωὶ καὶ ὅταν ἐσθίειν μέλλουσι καὶ ἐν τῇ ὥρα 
τοῦ δείπνου καὶ ὅταν κοιμηθῆναι ὑπάγωσιν». σὲ κάθε μία «εὐχὴ» ὀφείλουν νὰ 
λέγουν τὸν ν́  ψαλμό, τὸ τρισάγιο, τὸ «κύριε ἔλεησον» ρ́  φορές, τὸ « Ὁ θεὸς 
ἱλάσθητί μοι» ν́  φορὲς καὶ τὸ «κύριε ἥμαρτον, συγχώρησόν μοι» ν́  φορές. 
Ἐὰν δυσκολεύονται ἢ δὲν θέλουν νὰ κρατήσουν αὐτὸ τὸν κανόνα, τότε μπο-
ροῦν νὰ λέγουν «τὸ ἥμισυ τούτων, εἰ δὲ μὴ οὕτως, κἂν τὸ τρίτον τούτων»18.

Ἡ διαβάθμιση τῶν ὅρων τῆς ἐπιτιμήσεως ἀσφαλῶς ἔχει ἔντονο ποιμαντικὸ 
χαρακτήρα. Ὁ νηστευτὴς ἐπέβαλε νηστεία ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἐν πολλοῖς συμ-
βατὴ μὲ ὅσα ὁρίζουν οἱ κανόνες (π.χ. 69 Ἀποστόλων, 15 πέτρου Ἀλεξανδρεί-
ας).  Ἔτσι ἦταν ἑπόμενο νὰ προκληθεῖ ἀντίδραση ἀπὸ μέρους ὅσων ἐπιθυ-

14. Μ. arranZ, ὄπ.π., σ. 108· πρβλ. V. BeneCHeVitCH, ὅπ.π., σ. 84.
15. Μ. arranZ, ὅπ.π., σ. 104· πρβλ. V. BeneCHeVitCH, ὅπ.π., σ. 84.
16. Μ. arranZ, ὅπ.π., α. 104, 106· πρβλ. V. BeneCHeVitCH, ὅπ.π., σσ. 83-84.
17. V. BeneCHeVitCH, ὅπ.π., σ. 83.
18. Μ. arranZ, ὅπ.π., σ. 110· πρβλ. V. BeneCHeVitCH, ὅπ.π., σσ. 84-85.
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μοῦσαν πιστότερη τήρηση τῶν κανόνων, καὶ νὰ κατακριθεῖ ὁ συντάκτης τοῦ 
Ἐξομολογηταρίου ὡς ἀνατροπέας τρόπον τινὰ τῆς κανονικῆς παραδόσεως. 
εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ θέση ποὺ διατύπωσε ὁ νικόλαος γ́  γραμματικὸς σὲ 
ἀπόκρισή του τὸ 1105: « Ἡ μὲν συνήθεια ἐπεκράτησε παρὰ τῶν ἀγροικοτέρων 
παρὰ τοῦ βιβλίου τούτου κανονίζεσθαι τοὺς πολλούς, διὸ καὶ πολλοὺς θε-
σμοὺς τῆς  Ἐκκλησίας ἡ βίβλος αὐτὴ ἀνέτρεψε καὶ πρὸς τὸ ἁμαρτάνειν ἀναι-
σχυντοτέρως πεποίηκε διὰ τὴν ἄλογον συγκατάθεσιν, διὰ τοῦτο οἱ ἐν γνώσει 
τοῦ καλοῦ ὄντες καὶ σφαλλόμενοι διὰ τῆς κανονικῆς ἐπανορθωθήσονται βί-
βλου»19.  Ἡ «κανονικὴ βίβλος» πιθανότατα εἶναι αὐτὴ ποὺ περιεῖχε τὸ corpus 
τῶν κανόνων, ἤτοι αὐτὴ ποὺ ἀποτύπωνε τὴν ἀκρίβεια, κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς 
ἀρχαίας  Ἐκκλησίας.

4. Ἡ ἐπιείκεια τοῦ ἐν λόγῳ Ἐξομολογηταρίου εἶναι συνυφασμένη μὲ μία 
ἰδιαιτερότητα, ἡ ὁποία ἦταν ἄγνωστη ἐν πολλοῖς στοὺς κανόνες καὶ στὶς 
ἀρχαῖες κανονικὲς συλλογές. αὐτὴ ἀναφέρεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ συντά-
κτης τοῦ   Ἐξομολογηταρίου εἰσάγει τὴν ἄσκηση (νηστεία, γονυκλισίες, προ-
σευχὲς) ὡς ἐπιτίμιο καὶ περιορίζει σημαντικὰ τὸν χρόνο τῆς στερήσεως τῆς 
θείας εὐχαριστίας.

αὐτὴ ἡ ἰδιαιτερότητα ἐντοπίζεται καὶ σχολιάζεται ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς 
κανονολόγους. χαρακτηριστικὰ ὁ Ματθαῖος Βλαστάρης, διὰ στόματος τοῦ 
νηστευτῆ, ἀναφέρει ὅτι ὁ περιορισμὸς τοῦ χρόνου τῆς ἀκοινωνησίας εἶχε ὡς 
ἀντιστάθμισμα τὴν ἄσκηση, ἡ ὁποία ὅταν ἐτηρεῖτο πιστὰ ἀπὸ τοὺς ἐπιτιμω-
μένους, ὁ χρόνος τῆς ἀκοινωνησίας περιοριζόταν ἀκόμα περισσότερο. «τὸ δὲ 
οὕτω συντέμνειν ἡμᾶς ... τοὺς τῆς μετανοίας χρόνους, οὐκ ἂν δόξειε μὴ λόγον 
σῶζον τοῖς ὀρθῶς, ὡς οἶμαι, λογιζομένοις.  Ἐπεὶ γάρ, οὔτε παρὰ τῷ μεγάλῳ 
πατρὶ Βασιλείῳ οὔτε μὴν παρὰ τοῖς ἀρχαιοτέροις τῶν θεσπεσίων ἡμῶν πατέ-
ρων νηστεία τις ἢ ἀγρυπνία ἢ γονυκλισιῶν ἀριθμὸς ὡρίσθη τοῖς ἁμαρτάνου-

19. Βλ. χφ Μ. λαύρας Β 43 (163), ιβ́  αἰ., φ. 14r (6λ. καὶ γ. ραλλη-Μ. ποτλη, Σύνταγμα 
τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τ. Δ́ , Ἀθήνησιν 1854, σ. 425). γιὰ τὸ κείμενο τῶν κανο-
νικῶν ἀποκρίσεων τοῦ νικολάου γ. γραμματικοῦ βλ. V. grumeL, Les Regestes ..., παρίσι 
1947, ἀριθμ. 977, 982. γιὰ τὴ συλλογὴ τοῦ νηστευτῆ βλ. καὶ τὴ θέση τοῦ νικηΦορου 
χαρτοΦυλακοσ,  Ἑτέρα ἐπιστολὴ ... πρὸς τὸν αὐτὸν Θεδόσιον τὸν ἔγκλειστον περὶ τὸν 
δεσμεῖν καὶ λύειν, ἐκδ. P. gautier, Le chartophylax nicephore oevre canonique et notice 
biographique, REB 27 (1969) 159-195, τὸ κείμενο σσ. 182-187, γιὰ τὸν νηστευτή, σ. 186, 
194 (= γ. ραλλη-Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. έ ,  Ἀθήνησιν 1855, σσ. 401-402).
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σι, μόνη δὲ τῆς ἱερᾶς ἀποχὴ κοινωνίας, δεῖν ἡμεῖς ᾠήθημεν τοῖς γνησίως με-
τανοοῦσι καὶ τὴν σάρκα σκληραῖς ἀγωγαῖς κατατρύχειν προθυμουμένοις καὶ 
βίον εὐγνωμόνως μετιέναι τῆς πρώην κακίας ἀντίρροπον, κατὰ τὸ μέτρον τῆς 
ἐγκρατείας, ἀντιμετρεῖν αὐτοῖς καὶ τὴν τοῦ χρόνου τῆς μετανοίας ἐλάττωσιν. 
οἷον, εἴ τις οἴνου μὴ πίνειν ἐπὶ ῥηταῖς ἡμέραις καταδέξαιτο, ἐνιαυτὸν καὶ ἡμεῖς 
ἐκρίναμεν ἀφαιρεῖν ἕνα τῆς ὁρισθείσης τῷ αὐτοῦ πταίσματι πρὸς τῶν πατέ-
ρων ἐπιτιμίας. Ὡσαύτως, εἰ κρέως ἐγκράτειαν ἐπαγγέλλεται πρὸς καιρόν, ἕτε-
ρον ἡμεῖς χρόνον ἐκκόπτειν ἐδοκιμάσαμεν, ἢ τυροῦ καὶ ὠῶν ἢ ἰχθύος ἢ ἐλαί-
ου καὶ οὕτω καθ’ ἑκάστην ἐγκράτειαν ἑνὸς τῶν τοιούτων εἰδῶν, ἕνα χρόνον 
περιαιρεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εἰ συχναῖς γονάτων κλίσεσι τὸ θεῖον ἐξευμενίζειν 
αἱρεῖται, ὁμοίως ποιεῖν καὶ μάλιστα, εἰ φιλότιμον πρὸς ἐλεημοσύνην, καὶ τῆς 
δυνάμεως οὐκ ἀποδέουσαν τὴν προαίρεσιν ἐπιδείκνυται. εἰ δὲ καὶ μετὰ τὸ 
παράπτωμα τὸν θεοφιλῆ τις καὶ μονότροπον βίον ὑπῆλθεν, ἔτι συντομωτέραν 
αὐτῷ μνηστεύειν ἄφεσιν καλῶς ἒχειν ἐδοκιμάσαμεν, διὰ βίου μέλλοντι κακο-
πάθειαν μετιέναι ἀγωγῇ τοιᾷδε προσήκουσαν»20.

Ἡ ἄσκηση ὅμως, ἐφόσον δὲν ἦταν ἀπόλυτα καθορισμένη καὶ ἀφηνόταν ἐν 
πολλοῖς στὴν πρόθεση τῶν μετανοούντων καὶ στὶς ποιμαντικὲς πεποιθήσεις 
τῶν πνευματικῶν, ἐνίοτε καὶ στὴ βούληση τῶν ἀντιγραφέων τῶν Ἐξομολο-
γηταρίων, δὲν ἦταν σπάνιο τὸ φαινόμενο νὰ καταλήγει στὴν ὑπερβολή.  Ἔτσι 
κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο συχνὰ ὁ νηστευτὴς χαρακτηρίζεται αὐστηρός, 
αὐστηρότερος μάλιστα καὶ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Βασιλείου, καθόσον ἡ ἄσκη-
ση-ἐπιτίμιο ποὺ αὐτὸς προκρίνει ὑποβάλλει τοὺς μετανοοῦντες σὲ κοπιώδη 
πνευματικὴ ἐργασία.  Ἐνδεικτικά, τοῦτο ὁμολογεῖται ἀπὸ δύο μεταβυζαντινοὺς 
συντάκτες  Ἐξομολογηταρίων, τὸν μοναχὸ  Ἰσαὰκ τὸν Μετεωρίτη (16ος αἰ.) καὶ 
τὸν ἅγιο νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη (†1809). Ἡ θέση τους οὐσιαστικὰ  ταυτίζεται.

20. γ. ραλλη-Μ. ποτλη, ὅπ.π, τ. Δ́ , σσ. 435-436.
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21. ισαακ Μοναχου, Νομακάνονον πρόχειρον, ἔκδ, θ. Ξ. γιαγκου, θεσσαλονίκη 2002,  
σσ. 111-112.

22. Ἐξομολογητάριον, ἐκδ. σαλίβερου, Ἀθῆναι χ.χ., σσ. 111-112, ὑποσ. 1.

τινὲς τὸ Κανονικὸν τοῦ νηστευ-
τοῦ συγκαταβατικὸν εἶναι λέγουσιν, 
ἐγὼ δέ, κατ’ ἐμὴν γνώμην, καὶ πάνυ 
βαρύ, μόνον εἰ προαιροῦνται οἱ με-
τανοοῦντες ποιεῖν κατὰ τὴν ἄνωθεν 
γεγραμμένην διάκρισιν. εἰ γὰρ τὶς 
δυνηθείη οὕτω ποιῆσαι ἔν τε τῇ ὡρι-
σμένη παρὰ τοῦ ἁγίου νηστείᾳ καὶ τῇ 
λοιπῇ κακοπαθεία, οὕτως ἐν ἀληθείᾳ 
μετενόησε μηδὲν φροντίζων ἔτι περὶ 
τοῦ σφάλματος αὐτοῦ, μόνον εἰ μὴ 
καὶ αὖθις πέπτωκε μετὰ τὴν τοῦ κα-
νόνος ἐκπλήρωσιν. Διὸ ἐρωτάσθω ὁ 
ἐξομολογούμενος καὶ εἰ μὲν καταδέ-
χεται, κανονιζέσθω ἐν ἐγκρατείᾳ καὶ 
σκληραγωγία καὶ γονάτων κλίσεσιν, 
ὡς ἡ διάκρισις ἔχει τοῦ ἁγίου· εἰ δὲ οὐ 
προαιρεῖται οὐδὲ δύναται, κανονιζέ-
σθω κατὰ τὴν διάκρισιν τῶν ἁγίων 
πατέρων21.

εἰδὲ καὶ αὐτὸς ὁ νικόλαος ἐν αὐ-
τῷ τῷ κανόνι λέγει ὅτι τὸ Κανονικὸν 
τοῦ νηστευτοῦ πολλὴ συγκαταβά-
σει χρησάμενον πολλοὺς ἀπώλεσε. 
τοῦτο δὲν πρέπει νὰ νοῆται ἁπλῶς, 
ἀλλὰ μετὰ προσδιορισμοῦ· ὅταν δη-
λαδὴ μεταχειρίζεται κατὰ τοὺς χρό-
νους τῶν ἐπιτιμίων τὴν συγκατάβα-
σιν, μὰ ὄχι καὶ κατὰ τὴν ἱκανοποίησιν 
ὁποὺ διορίζει· διότι ἐὰν θέλωμεν μὲ 
ὀρθὸν λογαριασμὸν τὴν ἀλήθει-
αν, τὸ κανονικὸν τοῦ νηστευτοῦ 
διὰ τὴν ἱκανοποίησιν ὅπου δίδει ὄχι 
μόνον δὲν εἶναι συγκαταβατικόν, 
ἀλλὰ (τολμῶ εἰπεῖν) εἶναι καὶ ὀλίγον 
αὐστηρὸν κοντὰ εἰς τοὺς φιλοσάρ-
κους· διατὶ περισσότερον προκρίνει 
ἕνας φιλόσαρκος νὰ ἀπέχῃ ἀπὸ τὰ 
ἄχραντα μυστήρια ἑπτὰ ἢ δέκα καὶ 
δεκαπέντε χρόνους, καθὼς διορίζουν
οἱ κανόνες τῶν λοιπῶν πατέρων, πα-
ρὰ νὰ ἀπέχῃ μὲν ἀπὸ τὴν ἁγίαν κοι-
νωνίαν τρεῖς μόνους χρόνους, νὰ 
ξηροφαγῇ δὲ μετὰ τὴν ἐνάτην, καὶ 
ἄλλας σκληραγωγίας νὰ μεταχειρί-
ζεται, καθὼς διορίζει τὸ Κανονικὸν 
τοῦτο τοῦ νηστευτοῦ22.
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5. θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι οἱ θέσεις τῶν δύο μεταβυζαντινῶν κανονολό-
γων ἀναπτύχθηκαν σὲ μία ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία σὲ πολλὰ Ἐξομολογητήρια 
(κυρίως στὰ ἔντυπα) εἶχε ὑπεισέλθει ἢ ἄρχισε νὰ κυριαρχεῖ δικανικὸ πνεῦμα. 
εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ αὐτὰ τὰ κείμενα ἡ ἐπιβολὴ τῶν ἐπιτιμίων γίνεται 
προκειμένου νὰ καταλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν θεὸ ἤ, κατὰ τὴν ὁρολογία 
συγγραφέων ἔντυπων  Ἐξομολογηταρίων, νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ δικαιοσύνη τοῦ 
θεοῦ. στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ πνεύματος ἦταν πολὺ λογικὸ νὰ προβληθεῖ ἡ 
ἄσκηση ἀκόμα περισσότερο, ἔτσι ὥστε ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος νὰ ἐξιλεωθεῖ 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. αὐτὸ τὸ θέμα νομίζω ὅτι εὑρίσκεται στὸ κέντρο τῆς τάξε-
ως τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, ἔτσι ὅπως καταγράφεται στὰ  Ἐξομο-
λογητάρια.

στὰ κείμενα τῆς ἐξομολογητικῆς νομοκανονικῆς γραμματείας φαίνεται 
ἀπὸ πρώτης ὄψεως ἡ ἐξομολόγηση νὰ ἀποκτᾶ χαρακτήρα «ἀνακρίσεως», 
κατὰ τὴν ὁποία ἐλέγχεται ὁ ἐξομολογουμένος ἂν παρέβη ἢ ὄχι τοὺς κανόνες 
τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως αὐτοὺς τοῦ μεγάλου Βασιλείου, τοῦ γρηγορίου νύσ-
σης καὶ τῆς λεγόμενης ψευδοκανονικῆς παραδόσεως. Ὁ ἔλεγχος ἐπιτυγχά-
νεται μέσα ἀπὸ ἕνα κατάλογο ἐρωτήσεων, ἐνταγμένο στὰ  Ἐξομολογητάρια, 
οἱ ὁποῖες ἐρωτήσεις ὑποβάλλονται ἀπὸ τὸν πνευματικὸ πατέρα-ἐξομολόγο 
στὸ πνευματικὸ τέκνο-ἐξομολογούμενο. οἱ ἐρωτήσεις συνήθως διακρίνονται 
σὲ τρεῖς κατηγορίες, σύμφωνα μὲ τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς καὶ κατὰ τὴ σχετικὴ 
δάκριση τὴν ὁποία κάνει ὁ γρηγόριος νύσσης στοὺς κανόνες του. τοῦτο εἶναι 
ἐμφανὲς σὲ πολλὰ  Ἐξομολογητάρια.  Ἐνδεικτικά, σὲ αὐτὸ τοῦ  Ἰσαὰκ τοῦ 
Μετεωρίτη λέγονται τὰ ἑξῆς: «καὶ τριῶν ὄντων ἐν ἡμῖν, ἐν οἶς ἢ κατορθοῦμεν 
ἢ περιπίπτομεν, περὶ πάντων τῶν ἐν τούτοις ἁμαρτημάτων κατὰ μέρος ἐξομο-
λογεῖσθαι· εἰσὶ δὲ ταῦτα τὸ λογιστικόν, τὸ θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν. καὶ ἐν 
μὲν τῷ λογιστικῷ συμβαίνουσι τὰ περὶ τὴν πίστιν σφάλματα καὶ βλασφημίαι 
καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, ἐν δὲ τῷ θυμικῷ φόνοι, ἔχθραι, μνησικακίαι, κλοπαὶ καὶ 
ὅσα ἀκόλουθα, ἐν δὲ τῷ ἐπιθυμητικῷ μοιχεῖαι, πορνεῖαι καὶ ἕτερα, ἅπερ πάν-
τα, εἰ ἀγνοεῖ ὁ ἐξομολογούμενος, ὑπομιμνήσκεσθαι χρὴ καὶ ἐρωτᾶσθαι παρὰ 
τοῦ πνευματικοῦ πατρός»23.

23. Νομοκάνονον πρόχειρον, ὅπ.π., σ. 96.
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Ἡ τάξη ποὺ προβλέπεται στὸ πιὸ πάνω παράθεμα εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα 
στὰ βυζαντινὰ Ἐξομολογητάρια. τὰ ρήματα «ἀνακρίνειν», «ἐξετάζειν», 
«ἐρευνᾶν», «ἐρωτᾶν» χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν Ἰωάννη νηστευτὴ στὸ Πρω-
τοκανονάριον («καὶ ἀνακρίνωμεν»24, «ἐγὼ γοῦν οὐχ ὡς ἱκανὸς τὰς περὶ τού-
του μέλλειν ἔρευνας καὶ ἀνακρίσεις»25, «... ἀλλὰ καὶ πῶς ὀφείλει, ἕκαστος τῶν 
ταῦτα δεομένων ἐξετάζειν καὶ ἐρευνᾶν»26, «ταῦτα δὲ ἐρευνᾶν ὀφείλει ὁ ἀνα-
δεχόμενος τὸν μετανοοῦντα»27, «ὅπως χρὴ ἐρευνᾶσθαι τοὺς ἐξομολογουμέ-
νους»28, «αἱ δὲ γυναῖκες φαίνονται πὼς πλείονα ἐρευνᾶσθαι καὶ ἐξετάζεσθαι»29 
κ.ἄ.) καὶ στὸ Δευτεροκανονάριον («χρὴ τὸν τὰς ἐξομολογήσεις ἀναδεχόμενον 
ἐρωτᾶν τὸν ἐξομολογούμενον», «ἐρευνᾶν αὐτὸν πόσον ἐχρόνισεν ...»30, «καὶ 
ὅταν πρῶτα ἐρωτήθη ὁ ἐξομολογούμενος ἐρευνᾶσθαι ...»31, «πάν τα ταῦτα 
ἐρευνᾶσθαι δεῖ τὸν ἐξομολογούμενον»32, «περὶ πάντων ἐρευνᾶν μετὰ πάσης 
ἀκριβείας»33 κ.ἄ.). τὴν ἴδια ὁρολογία λαμβάνει ἀπὸ τὸν νηστευτὴ καὶ ὁ νίκων 
ὁ Μαυρορείτης («... ἀνακρίνειν ὀφείλει ὁ ἀναδεχόμενος καὶ τὸν ἄνθρωπον 
καὶ τὴν ὥραν καὶ τὸν τόπον καὶ τὴν βίαν καὶ τὴν ἄνεσιν ... καὶ τὸ καταφρονη-
τικὸν καὶ τὸ ἀναιδὲς καὶ τὸ ἀταπείνωτον καὶ ταῦτα πάντα ὀφείλει ἐρευνᾶν ὁ 
ἀναδεχόμενος καὶ οὕτως ἐπιτιμᾶν»34). Ἐπίσης ἡ ἴδια ὁρολογία κληροδοτεῖται 
καὶ στὰ μεταβυζαντινὰ  Ἐξομολογητάρια (π.χ. «καὶ ἀνιστᾷ αὐτὸν καὶ λέγει 
σκεπάσθητι καὶ εὐθέως καθέζονται ἀμφότεροι καὶ ἐρωτᾷ αὐτὸν ἀκριβῶς ἕνα 
πρὸς ἕναν καὶ καρτερεῖ αὐτὸν ἕως οὗ ἀποκριθῇ»35). ταυτόχρονα ἡ αὐτὴ ὁρο-
λογία χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἐξο-
μολογήσεως («καὶ εἶθ’ οὕτως ἐρωτᾶται ὁ ἀδελφὸς ὑπὸ τοῦ ἱερέως πραείᾳ τῇ 

24. Μ. arranZ, ὅπ.π., σ. 42.
25. Ὅπ.π., σ. 44.
26. Ὅπ.π., σ. 48. 
27. Ὅπ.π., σ. 74.
28. Ὅπ.π., σ. 78.
29. Ὅπ.π., σ. 98.
30. Ὅπ.π., σ. 160.
31. Ὅπ.π., σ. 162.
32. Ὅπ.π., σ. 164.
33. Ὅπ.π., σ. 166.
34. V. BeneCHeVitCH, Taktikon, ὅπ.π., σσ. 81-82.
35. θ. παπαΔοπουλλου, Κυπριακὰ νόμιμα, Μελέται καὶ ὑπομνήματα, ι, λευκωσία 1984,  

σ. 74.
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φωνῇ καὶ ἱλαρᾷ τῇ ὄψει», Vat. gr. 1554, 12ος αἰ., φ. 127ν, «καὶ ὅτε ἴδῃ αὐτὸν 
ἐμψυχωθέντα ... ἄρχεται ἐρωτᾶν αὐτόν», σιναϊτικὸς 966, 13ος αἰ., φ. 24ν, «καὶ 
ἐπερωτᾷ αὐτὸν μετὰ πάσης ἱλαρότητος καὶ προσηνείας», ottobon. 344, ἔτους 
1177, φ. 76ν κ.ἀ.). Μία μόνο ὁμάδα χειρογράφων ἀκολουθιῶν ἐξομολογή-
σεως, ἐξ ὅσων γνωρίζω, λέγει ὅτι ὁ ἐξομολογούμενος «ἄρχεται ἐξαγορεύειν 
κατὰ μέρος πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ» (βλ. π.χ. oxoniensis auct. 5.13, ἔτους 
1121/2-1132, φ. 127ν).

οἱ ἐρωτήσεις ἐνέχουν χαρακτήρα περιπτωσιολογίας, ἐνῶ ὄχι σπάνια γίνο-
νται ἰδιαίτερα ἀναλυτικές. κατὰ τὸν μνημονευθέντα Ἰσαάκ, ποὺ υἱοθετεῖ τὴ 
διδασκαλία τοῦ νηστευτῆ, ὁ ἐξομολογούμενος «... ὅταν εὑρεθῇ εἰς ἓν εἶδος 
πορνείας, ἐρωτᾶται ἀκριβῶς καὶ τὸν τόπον καὶ τὸν τρόπον ... καὶ ἐξετάζεται 
καθ’ ἡλικίαν καὶ χρόνον καὶ καιρὸν καὶ σχῆμα καὶ ἐπιτήδευμα»36. Ὅμως σὲ 
αὐτὴ τὴ «νηστευτικὴ» πράξη ὁ πέτρος χαρτοφύλακας (1092) σὲ κανονικὴ 
ἀπόκριση διατυπώνει ἀντίθετη ἄποψη:

«Ἐρώτημα·  Ἐξομολογούμενος δὲ τῷ θεῷ μνημονεύσω καὶ ἀπαριθμήσω 
πᾶσαν ἁμαρτίαν ἣν ἔπραξα;

Ἀπόκρισις· οὐδαμῶς· μάλιστα ἐὰν σώματι καὶ πορνείᾳ ἁμάρτῃς· ἐν ὅσῳ 
γὰρ θέλεις μνημονεῦσαι τῆς δεῖνος καὶ τῆς δεῖνος, μολύνεταί σου ἡ ψυχή· 
λοιπὸν καλόν, καθ’ ὁμοιότητα τοῦ τελώνου, λέγειν· Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ»37.

Ὅμως ἐνίοτε, ἰδίως σὲ περιπτώσεις ὡρίμων πνευματικὰ ἐξομολογουμένων, 
οἱ συγγραφεῖς τῶν Ἐξομολογηταρίων ἀφήνουν τὴν πράξη τῶν ἐρωτήσεων 
στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια τῶν πνευματικῶν πατέρων. «εἰς ταῦτα μὲν κοινῶς 
ἐρωτῶνται ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, εἴπερ ἀγνοοῦσι καὶ οὐκ ἔσχον συνήθειαν 
τοῦ ἐξομολογεῖσθαι· οἱ γὰρ ἐν συνηθείᾳ ὄντες οὐκ ἐρωτῶνται, ἀλλ’ ἑαυτῶν 
πάντα λεγέτωσαν, ὅπερ καὶ πρέπον»38.

Ἑπομένως κατὰ τὰ Ἐξομολογητήρια, ἡ κυρίαρχη τάξη ἐξομολογήσεως, 
παρὰ τὶς λίγες ἀντιρρήσεις ποὺ καταγράφονται στὶς κανονικὲς πηγὲς καὶ οἱ 
ὁποῖες προφανῶς ἐστρέφονταν κατὰ τῶν ἀκροτήτων, ἦταν ὁ πνευματικὸς πα-
τέρας νὰ «ἀνακρίνει» ἢ νὰ «ἐρευνᾶ» τὸν ἐξομολογούμενο, σύμφωνα μὲ τὸν 

36. Νομοκάνονον πρόχειρον, ὅπ.π., σ. 97.
37. γ. ραλλη-Μ. ποτλη, ὅπ.π., τ. έ , σ. 374.
38. ισαακ Μοναχου, Νομοκάνονον πρόχειρον, ὅπ.π., σ. 98.



η εΞοΜολογηση: το Μυστηριο του νοΜου και τησ χαριτοσ 589

κατάλογο παραπτωμάτων, ὁ ὁποῖος περιέχεται στὰ  Ἐξομολογητάρια (χειρό-
γραφα καὶ ἔντυπα) καὶ ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐλέχθη, καταρτιζόταν μὲ βάση τοὺς 
κανόνες τῆς  Ἐκκλησίας.

στὸ δεύτερο μέρος αὐτῶν τῶν συλλογῶν περιέχονται οἱ κανόνες τῆς 
Ἐκκλησίας λιτὰ ἢ συνήθως ταξινομημένοι σὲ κεφάλαια, τὰ ὁποῖα ἐνίοτε 
ἐντάσσονται σὲ «στοιχεῖα» ἀλφαβητικῆς ἀλληλουχίας, κατὰ τὸν τρόπο διάτα-
ξης τῆς ὕλης ποὺ ἀκολούθησε χαρακτηριστικὰ ὁ Ματθαῖος Βλαστάρης. στὶς 
περισσότερες περιπτώσεις ὅμως τὰ κεφάλαια διακρίνονται σὲ τρεῖς ὁμάδες, 
οἱ ὁποῖες ἀντιστοιχοῦν στὶς τρεῖς τάξεις τῶν πιστῶν (κληρικοί, μοναχοὶ καὶ 
λαϊκοί).

αὐτὸ τὸ μέρος εἶναι τὸ κυριότερο στὴν ὕλη τῶν  Ἐξομολογηταρίων, καθό-
σον οἱ κανόνες δίνουν τὸν τρόπο τῆς διορθώσεως ἢ τῆς ἐπιτιμήσεως ἢ τῆς 
ποινῆς ἢ τῆς καταλλαγῆς μὲ τὸν θεὸ ἤ, ὅπως ἀναφέραμε προηγουμένως, τῆς 
«ἱκανοποιήσεως τῆς δικαιοσύνης τοῦ θεοῦ». τὰ  Ἐξομολογητάρια ἀνάλογα μὲ 
τὸ θεολογικὸ ἐπίπεδο τοῦ συντάκτη ἢ τοῦ κληρικοῦ ποὺ τὰ χρησιμοποιοῦσε 
προσελάμβαναν καὶ τὸν ἀντίστοιχο χαρακτήρα. Δηλ. ἀπὸ θεολογικὰ κείμενα 
μποροῦσαν εὔκολα νὰ μετατραποῦν σὲ δικανικά. Ἑπομένως τὰ ἐπιτίμια ἀπὸ 
τρόποι «ἰατρείας» ἢ διορθώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἢ καταλλαγῆς αὐτοῦ μὲ τὸν 
θεὸ ἐξελίσσονταν σὲ ποινὲς ἢ σὲ μεθόδους «ἱκανοποιήσεως τῆς δικαιοσύ-
νης τοῦ θεοῦ». Ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ δὲν εἶναι πάντοτε σαφής, κυρίως στὰ 
ἔντυπα  Ἐξομολογητάρια τῆς περιόδου τῆς τουρκοκρατίας (βλ. π.χ. τὸ ἔργο 
τοῦ γαβριὴλ σεβήρου Φιλαδέλφειας, τοῦ νεοφύτου ροδινοῦ, τοῦ χρύσαν-
θου νοταρᾶ κ.ἄ.). σὲ αὐτὰ τὰ  Ἐξομολογητάρια χρησιμοποιεῖται συνήθως ὁ 
ὅρος «ἱκανοποίηση», προκειμένου περὶ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἐπιτιμίων. Ἀσφαλῶς 
ὁ ὅρος ἀποτελεῖ ἐπίδραση τῆς σχολαστικῆς θεολογίας στὰ κείμενα τῶν ὀρθο-
δόξων39. Ὁ ὅρος ὅμως αὐτὸς στὸν ἅγιο νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη προσλαμβά-

39. Βλ. σχετικὰ Βασιλειου καλλιακΜανη, Ἡ διδασκαλία περὶ ἱκανοποιήσεως τῆς θείας 
δικαιοσύνης στὴ νεοελληνικὴ θεολογία, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 71 (1988) 529-537 καὶ 
νικοΔηΜου σκρεττα, Ἡ θεία εὐχαριστία καὶ τὰ προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ διδα-
σκαλία τῶν Κολλυβάδων, θεσσαλονίκη 2003, σ. 356, ὑποσ. 830. Ἐπίσης βλ. α. αΜατο, 
Il sacramento della Penitenza nella Thcologia Greco-Ortodossa. Studi Storico - Dogmatici 
(sec. XVI-XX) [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 38], θεσσαλονίκη 1982· Μ Jugie, Ἡ πρόσκαιρη 
ποινὴ τῆς ἁμαρτίας σύμφωνα μὲ τοὺς ὀρθοδόξους θεολόγους, μτφ. ΔηΜητριοσ Βακαροσ, 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τεῦχ. 798(2003) 447-469. πρβ. Δ. τσελεγγιΔη, Ἡ ἱκανοποίηση τῆς 
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νει μᾶλλον ὀρθόδοξο περιεχόμενο καὶ στὴν πραγματικότητα ταυτίζεται μὲ 
τὴν ἔννοια τῆς καταλλαγῆς. θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἁγιορείτης 
πατέρας εἶχε τὴ δυνατότητα ἀφ’ ἑνὸς νὰ μεταπλάθει διδασκαλία τῆς δυτικῆς 
θεολογίας σὲ ὀρθόδοξη καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ καταδικάζει τὶς δυτικὲς ἐπιδράσεις 
σὲ κείμενα ὀρθοδόξων, μάλιστα ὅταν δὲν μποροῦσαν νὰ «ἀφομοιωθοῦν»40. 

θείας δικαιοσύνης κατὰ τὸν «Ἀνσελμο Καντερβουρίας. Θεολογικὴ προσέγγιση ἀπὸ ὀρθό-
δοξη ἄποψη, θεσσαλονίκη 1995.

40. τοῦτο φαίνεται χαρακτηριστικὰ σὲ ὅσα ἀναφέρει ὁ ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης σχε-
τικὰ μὲ τὸ ἔργο τοῦ καλλινίκου γ´ κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος υἱοθέτησε τὶς θέσεις 
τοῦ ροδινοῦ. «εἶπε νὰ κανονίζῃς οὕτω τὸν μετανοοῦντα, ὡς διορίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
νηστευτής, διατὶ εὑρίσκεται ἕνα παλαιοτύπωτον  Ἐξομολογητάριον κατ’ ἐρωταπόκρι-
σιν, κάποιου νεοφύτου κυπρίου ροδινοῦ ἐπικαλουμένου καὶ κακοδόξου πόνημα, εἰς τὸ 
ὁποῖον κοντὰ ὅπου διορίζει πολλὰς ὑπερβολικὰς συγκαταβάσεις, κοντὰ ὅπου προσφέρει 
εἰς πρῶτον πρόσωπον τὴν συγχωρητικὴν εὐχήν, λέγων· Λύω σου τὰς ἐξομολογηθεῖσας 
ἁμαρτίας, περὶ οὐ λέγει ὁ θεῖος χρυσόστομος (Λόγος ά  τῆς ἑρμηνείας τὸν ν́  ψαλμοῦ) ὅτι 
ὁ νάθαν ὁ προφήτης δὲν εἶπεν εἰς τὸν Δαυίδ, ἐγὼ συγχωρῶ, ἀλλὰ Κύριος ἀφεῖλε τὸ ἁμάρ-
τημα σου· λέγει πρὸς τούτοις ἀκόμη ὅτι ὅταν οἱ θεῖοι κανόνες διορίζουν ἐπιτίμια εἰς τὰς 
ἁμαρτίας ἑπτά, ἢ ἐννέα, ἢ δέκα χρόνους δὲν λέγουν νὰ μὴν κοινωνοῦν οἱ ἁμαρτήσαντες 
εἷς τοὺς χρόνους αὐτούς, ἀλλά, λέγουν, ὅτι εἰς τόσους χρόνους νὰ κάμνουν προσευχήν, 
ἢ νηστείαν, καὶ ἁπλῶς ἱκανοποίησιν καὶ εἰς τὴν καθολικὴν γνώμην τῆς Ἀνατολικῆς ἡμῶν 
Ἐκκλησίας. τώρα δὲ νεωστὶ εὑρὼν αὐτὸ τὸ  Ἐξομολογητάριον τοῦ ροδινοῦ ἕνας ἄνθρω-
πος μεγάλου ὀνόματος ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἐπιγράψας τοῦτο εἰς τὸ ὄνομά του χωρὶς νὰ 
καθαρίση ἀπὸ μέσα τὸ κακόδοξον αὐτὸ φρόνημα, τὸ ἐτύπωσεν ἐν Βιέννῃ κατὰ τὸ 1787. 
καὶ ἀλήθεια θαυμάζω καὶ ἀπορῶ πῶς τόσον ἀπεριέργως τοῦτο ἐποίησεν ὁ εὐλογημένος, 
διὰ τὸ ὁποῖον καὶ δὲν ἐπαινέθη ἀπὸ τοὺς πεπαιδευμένους ὅπου ἐθεώρησαν. Ὅτι δὲ τοῦτο 
εἶναι τὸ ἴδιον τοῦ ροδινοῦ, πλὴν ὀλίγων τινῶν παραλλαγῶν κατὰ τὰς λέξεις, ἂς τὸ παρα-
βάλλῃ ὅποιος ἀγαπᾶ καὶ ἡμεῖς τὸ παρεβάλλομεν, καὶ θέλει εὕρει τὸν λόγον μας ἀληθῆ. 
καὶ τὸ νὰ διαλέγῃ τινὰς τὰ καλὰ καὶ τὰ ὀρθὰ ἀπὸ τοὺς ἐναντίους, τοῦτο δὲν κατηγο-
ρεῖται· ἀλλ’ ὄχι καὶ τὸ νὰ δανείζεται τὰ σαθρὰ καὶ κακόδοξα» ( Ἐξομολογητάριον, ὅπ.π.,  
σ. 76, ὑποσ. 1). Ἡ τελευταία φράση μπορεῖ νὰ εἶναι ὑπαινιγμὸς γιὰ τὸ πῶς ἐργαζόταν 
ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος νικόδημος. τὶς θέσεις τοῦ ροδινοῦ, τὶς ὁποῖες μέμφεται ὁ ἅγιος νικό-
δημος, βλ. στὸ ἔργο Περὶ ἔξομολογησεως βίβλιον πολλὰ ὠφέλιμον .., ρώμη 1671, σ. 11: 
«λύω σε ἀπὸ ταῖς ἁμαρτιαίς σου», «συγχωρῶ σου ταῖς ἅμαρτιαίς σου εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
πατρὸς ...». ( Ὁ καλλίνικος αὐτὸ τὸ σημεῖο τὸ ἀλλάζει, Νέον  Ἐξομολογητάριον, σ. 4: 
«νὰ λέγει λοιπὸν· Ἡ χάρις τοῦ παναγίου πνεύματος δι’ ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου σὲ ἔχει λελυ-
μένον καὶ συγκεχωρημένον εἰς ὅσα ἐξομολογήθης ἐνώπιόν μου»). Ἡ συγχωρητικὴ εὐχὴ 
«ἀπόλυση» σὲ πρῶτο πρόσωπο ὑπάρχει καὶ σὲ χειρόγραφα ἐξομολογητάρια: «εἶτα λέγει 
πρὸς τὸν ἐξομολογούμενον, πνευματικὸν τέκνον, ὅσα νῦν ἐξεῖπες τῇ ἐμῇ ἀναξιότητι, ἔχω 
σὲ συγχωρημένον ὑπὸ πατρός, υἱοῦ καὶ Ἁγίου πνεύματος», βλ. θ. παπαΔοπουλλου, 
ὅπ.π., σ. 77. Ἡ εὐχὴ σὲ πρῶτο πρόσωπο κατ’ ἐπίδραση τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 
εἶχε ἐπιβληθεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια στὴ ρωσικὴ Ἐκκλησία. Ὅσον ἀφορᾶ σὲ ὅσα λέγει ὁ ρο-
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αὐτὸ ὀφειλόταν στὸν πλοῦτο τῆς θεολογικῆς γνώσεώς του καὶ στὴν εὐστρο-
φία τοῦ νοῦ του.

6. κατὰ τὴν κανονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τὰ ἐπιτίμια ἐπιβάλλονται 
γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ πάθη. Ὅμως παράλληλα μὲ αὐτὸ τὸ 
ἀνθρωπολογικὸ καὶ τὸ σωτηριολογικὸ περιεχόμενο τὰ ἐπιτίμια προσλαμβά-
νουν καὶ κοινωνικό, γεγονὸς τὸ ὁποῖο μαρτυρεῖται ἐπανειλημμένα στὰ πατε-
ρικὰ κείμενα. χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ Ἀπόκρισις οβ́  τοῦ συμεὼν θεσσαλονί-
κης· «πλὴν καὶ ἕκαστον τῶν ἁμαρτημάτων τὸ οἰκεῖον ἕξει καὶ ἀνάλογον ἐπι-
τίμιον, καὶ οὐ πάντα δι’ ἑνὸς ἔσονται συγχωρούμενα· ἀλλ’ εἰ μὲν φόνος εἴη τὸ 
ἔγκλημα, μετὰ τὸν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ αἰχμαλώτου λύτρον ὑπὲρ τοῦ 
ἡμαρτηκότος καὶ τοῦ τεθνηκότος, εἰ περιουσίαν ὁ φονεύσας ἔχει, γινέσθω 
ψυχὴ ἀντὶ τῆς ψυχῆς· εἰ δέ γε ἐμβρύου ἀποβολή, δι’ ἀναδοχῆς καὶ ἀνατροφῆς 
πτωχοῦ νηπίου ἡ ἰατρεῖα ἔστω. εἰ δὲ πορνεία ἢ μοιχεία ἢ τις ἀκαθαρσία, δι’ 
ἀποχῆς πρῶτον μὲν τοῦ πταίσματος καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἔπειτα δὲ διὰ τῆς κατὰ 
δύναμιν κακοπαθείας τῆς σαρκός· ὅτι καὶ τρυφῆς καὶ σαρκὸς ἡδονῆς τὸ ἁμάρ-
τημα.

και ὡς τῇ εὔᾳ λύπαι ἀντὶ τῆς ἡδονῆς καὶ τῷ Ἀδὰμ ἱδρῶτες καὶ ἄκανθαι, 
ὁμοίως στένωσις σαρκὸς εἰς ταπείνωσιν αὐτῆς τε καί ἰατρείαν ἔσται τῷ διὰ φι-
ληδονίας πεσόντι. εἰ δ’ οὐ προαίρεσις οὐδὲ ἰσχύς, δι’ ἐλεημοσύνης ἰατρευθή-
τω ἢ ἐγκρατείας ἢ λυτρώσεως αἰχμαλώτου, εἰ εὐπορία τῷ ἡμαρτηκότι ἐστίν· εἰ 
δὲ ἀδικίας ἔργα συνέβη, διὰ τῆς ἀποδόσεως τοῦ ληφθέντος ἔσται τῆς ἁμαρ-
τίας ἀπαλλαγῆ.  Ἐλεημοσύνη δέ, κατὰ τὸν Ζακχαῖον, κάθαρσις ἔστω τοῦ τῆς 
ἀδικίας καὶ ἁρπαγῆς ἐγκλήματος. εἰ δὲ βλασφημία ἢ ἄρνησίς τινι γέγονε, διὰ 
προσευχῆς συνεχοῦς, ἵνα τὴν βλασφημίαν ἐξέλῃ, καὶ δακρύων, ἵν᾽ ἐκπλυνθῇ, 
καὶ ἐλεημοσύνης, ἵν᾽ ἐλέους ἐπιτύχῃ ἀθετήσας τὸν ποιητήν, καὶ ἐγκρατείας 
διὰ τὰς κρεωφαγίας καὶ τὰς ἀκαθάρτους ἄλλας τροφάς.  Ἐπιορκία δὲ εἰ συμ-
βαίη ἢ διαβολή τινὸς πρὸς ἕτερον ἡ προδοσία πρὸς ἄρχοντα πταίσαντος ἢ μὴ 
πταίσαντος, διὰ τῶν ὁμοίων τῆς βλασφημίας διορθωθήσεται ὁ πεσῶν, καὶ τοῦ 
ἁπαλλάξαι τὸν ἄνθρωπον τοῦ κακοῦ.  Ἐνέχεται γὰρ τοῦτο πρῶτον ποιῆσαι, εἰ 
δύναται, ὡς καὶ τὴν ἀδικίαν πρῶτον ἀποδοῦναι ὁ ἀδικήσας ἢ κλέψας, εἴτε τὶ 

δινὸς σχετικὰ μὲ τὴ θεία εὐχαριστία βλ. Περὶ ἐξομολογήσεως βιβλίον πολλὰ ὠφέλιμον ...,  
σ. 128-129.
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τινὸς εὑρηκώς, καὶ μᾶλλον εἰ καὶ ἐντολὴ γέγονε· καὶ οὐδὲν ἔσται τὸ λῦον, εἰ 
μὴ ἢ τῷ ἀδικηθέντι ἢ τῷ ἀπολέσαντι ἀποδῷ ἢ τοῖς τέκνοις αὐτοῦ ἢ τοῖς πένη-
σιν ἀδελφοῖς διακρίσει πνευματικοῦ πατρός· καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσι ποιεῖν, 
ὡς οἱ κανόνες διακελεύονται»41.

Ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὸ παράθεμα, ὁ συμεὼν συναρτᾶ τὸ ἐπιτίμιο ἀπὸ τὸ 
εἶδος τοῦ παραπτώματος. εἶναι σημαντικὸ ὁ πνευματικὸς πατέρας νὰ γνω-
ρίζει καλὰ τὸν τρόπο τῆς θεραπείας, ἔτσι ὅπως παρέχεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
μὲ βάση τοὺς ἱεροὺς κανόνες. εἶναι χαρακτηριστικὰ ὅσα ἀναφέρονται στὸ 
Ἐξομολογητάριο, «οὗ ἡ ἀρχή· Ὁ δεχόμενος τοὺς λογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων»· 
«τότε κανονίζει αὐτὸν κατὰ τὸ πταίσιμον αὐτοῦ καί, εἰ μὲν ἔχη πολλὲς ἁμαρτί-
ες, κανονίζει αὐτὸν τὴν μεγαλυτὲραν ἁμαρτίαν, τουτέστιν ὁποία ἔχει περισσο-
τέρους χρόνους καὶ τὰ ἄλλα μετ’ αὐτὸ λύονται, καὶ λέγει πρὸς αὐτόν, ὅτι· Τέ-
κνον, τόσους χρόνους ὁρίζουν οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ νόμοι νὰ μηδὲν μετάλαβες τῶν 
θείων μυστηρίων ..., εἰ μὲν κρατήσῃς τὴν θείαν κοινωνίαν, λύονται αἱ ἁμαρτίες 
σου, ἐὰν δὲ παρέβης καὶ κοινωνήσῃς, δεύτερος Ἰούδας γίνεσαι καὶ πρόσεχε»42. 
στὸν καθορισμὸ τοῦ καταλόγου τῶν ἐπιτιμίων καὶ στὴ νοοτροπία, ἔτσι ὅπως 
τὴ γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ παραπάνω κείμενα, οὐσιαστικὴ ἦταν ἡ συμβολὴ τῶν 
μοναχῶν.

Ὁ τρόπος θεραπείας ἀσφαλῶς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πρόσωπο, γεγονὸς τὸ 
ὁποῖο ἐπισημαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν νηστευτή. αὐτὸς καλεῖ τὸν πνευματικὸ πα-

41. PG 155, 929Β-932α. Βλ. καὶ γερΜανου Β́  κωνσταντινουπολεωσ, <Πρᾶξις> τῇ τοῦ 
Ξηροῦ γυναικί, α. παπαΔοπουλου-κεραΜεωσ, Ἀνάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυ-
ολογίας, τ. ι, πετρούπολις 1891 (ἀνατ. 1963), σσ. 465-466 (= ι. oudot, Patriarchates 
Constantinopolitani, Acta Selecta, ρώμη 1941, σσ. 74-75), βλ. V. Laurent, Les Regestes 
..., παρίσι 1971, ἀριθμ., 1298 (σ. 102). γιὰ τὴ «φιλανθρωπία ὡς ὑποκατάστατο καὶ παρε-
πόμενο μέτρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποινῆς», βλ. γ. πουλη, Οἱ ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Συμεὼν 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀδικήματα (Ἱστορικὴ προσέγγιση) 
(ἀδημοσ. διδ. διατριβή), θεσσαλονίκη 1998, σσ. 204-212· πρβλ. του ιΔιου, Ὁ κοινωνικὸς 
χαρακτήρας τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, Χριστιανός, τεῦχ. 302 (1992) 49-61. περὶ τῆς 
ἐννοίας τῶν ἐπιτιμίων βλ. ἐνδεικτικά: γεωργιου νευροκοπιου, Περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἐπιτιμίων καὶ ἰδίᾳ τοῦ χαρακτῆρος αὐτῶν, Ἀθῆναι 1950· γεωργιου καΨανη, Ἡ ποιμα-
ντικὴ διακονία κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, πειραιεὺς 1976, σσ. 146-153· J. η. eriCkson, 
Penitential discipline in the orthodox Canonical tradition, St. Vladimir’s Theol. Quartely 
21(1977) 191-206 (= του ιΔιου, The Challenge of our Past, st. Vladimir’s seminary Press, 
ν. υ. 1991, σσ. 23-38). 41.

42. θ. παπαΔοπουλλου, ὅπ.π., σσ. 77-78.
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τέρα νὰ λαμβάνει ὑπόψη τὸ πρόσωπο, ἀλλὰ καὶ τὶς περιστάσεις ποὺ διαπρά-
χθηκε ἡ ἁμαρτία καὶ ἀκολούθως νὰ ἐπιλέγει τὸ κατάλληλο γιὰ τὴν κάθε μία 
περίπτωση ἐπιτίμιο. « Ὅμως ὁ δεχόμενος τὰς ἐξομολογήσεις ὀφείλει ὁρᾶν καὶ 
νεότητα καὶ γῆρας, καὶ δύναμιν καὶ ἀδυναμίαν, καὶ τόπου διαφορὰν καὶ τρό-
πον δι’ οὗ τὸ κακὸν γίνεται, καὶ εἰ ἐκεῖνος ηὐτομόλησεν ἢ τὸ ἕτερον πρόσω-
πον, καὶ εἰ ἐκ μελέτης ἢ ἐκ συμβάσεως γέγονε, καὶ εἰ ἀπὸ οἴνου ἢ κόρου ἢ οὐχ 
οὕτως, ἢ καὶ κατὰ πρόσταξιν καὶ φόβον, καὶ ἢ κατ’ ἐξουσίαν ἢ διὰ πτωχείαν, ἢ 
ὅσα τούτοις ὅμοια ἀνακρίνειν ὀφείλει ὁ ἀναδεχόμενος· καὶ τὸν ἄνθρωπον δὲ 
καὶ τὴν ὥραν καὶ τὸν τόπον καὶ τὴν βίαν καὶ τὴν ἄνεσιν καὶ οὕτως ἐπιτιμᾶν 
... Ὁμοίως καὶ τὸν συντριμμὸν καὶ τὴν αἰσχύνην καὶ τὴν κατήφειαν, καὶ τὸν 
ἔμφοβον καὶ τὸν πιστόν. Ὁμοίως καὶ τὸ καταφρονητικὸν καὶ ἀναιδὲς καὶ τὸ 
ἀταπείνωτον. ταῦτα δὲ ἐρευνᾶν ὀφείλει ὁ ἀναδεχόμενος τὸν μετανοοῦντα καὶ 
οὕτως ἐπιτιμᾶν»43.

7. Ὁ προσωπικὸς χαρακτήρας τῶν ἐπιτιμίων δίνει τὴ δυνατότητα στὸν 
πνευματικὸ πατέρα νὰ κινηθεῖ στὰ ὅρια τῆς χάριτος, ὑπερβαίνοντας ὅσα, 
κατὰ τὰ ἀναπτυχθέντα, προβλέπουν οἱ συντάκτες τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ 
τῶν Ἐξομολογηταρίων. Ἡ σχέση τοῦ μυστηρίου μὲ τὴ χάρη καταγράφεται δι-
αχρονικὰ στὰ πατερικὰ κείμενα στὰ  ὁποῖα συχνὰ τονίζεται ἡ ὑπέρβαση τοῦ 
νόμου καὶ προβάλλεται ὁ χαρισματικὸς χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου τῆς μετα-
νοίας. Ἀναφέρω τὸ ἑξῆς παράδειγμα ἀπὸ τὰ Ἀποφθέγματα γερόντων·

«Ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἀββᾶν ποιμένα λέγων· Ἐποίησα ἁμαρτίαν μεγά-
λην καὶ θέλω μετανοῆσαι τρία ἔτη.

λέγει αὐτῷ ὁ γέρων πολύ ἐστι.
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἀδελφός· Ἀλλ’ ἕως ἐνιαυτοῦ;
καὶ εἶπε· πολὺ ἐστίν.
οἱ δὲ παρόντες ἔλεγον· « Ἕως τεσσαράκοντα ἡμερῶν;
καὶ εἶπε πάλιν· πολύ ἐστιν.
εἶπε δέ, ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν ἐξ ὅλης καρδίας μετανοήσῃ ἄνθρωπος καὶ μὴ 

προσθῇ ἔτι ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ εἰς τρεῖς ἡμέρας δέχεται αὐτὸν ὁ θεός»44.
οἱ πατέρες συναρτοῦν τὴ συγχώρηση ἀπὸ τὴ μετάνοια τοῦ χριστιανοῦ καὶ 

τὴν εὐσπλαχνία τοῦ θεοῦ. εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ ἀββᾶ Νεί-

43. Μ. arranZ, ὅπ.π., σσ. 72, 74· πρβλ. σ. 44.
44. PG 65, 325αΒ· πρβλ. 400αΒ καὶ 404C.



594 θεοΔωροσ Ξ. γιαγκου

λου πρὸς Χαρικλὴν πρεσβύτερον, ἡ ὁποία ἀπαντᾶται συχνὰ στὶς κανονικὲς 
πηγές45. τίθεται στὶς κανονικὲς πηγὲς προφανῶς γιὰ νὰ δώσει τὴ διάσταση 
ὅτι ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν δὲν ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν τήρηση 
τοῦ ἐπιτιμίου, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴν εὐσπλαχνία τοῦ θεοῦ. «σκόπει, τοίνυν, 
πρεσβύτερε, μὴ μόνον ἀποτομίαν καὶ ὀργὴν ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις κηρυσσομέ-
νην θεοῦ, ἀλλὰ καὶ φιλανθρωπίαν ἀναρίθμητον καὶ ἀνεξιχνίαστον, καθάπερ 
φησὶν ἡ γραφὴ πρὸς τὸν κύριον ἐξ ἡμετέρου προσώπου, ὅτι τὸ ἔλεος σὸν μέγα 
ἐπ’ ἐμέ. Μεγάλα ἁμαρτανόντων ἡμῶν, μεγάλην ἐπιχέει μετανοοῦσιν ἡμῖν τὴν 
θάλασσαν τῆς οἰκείας πολυευσπλαγχνίας, σβεννύουσα τὸ πῦρ τῶν ἡμετέρων 
κακῶν. λογίζεσθαι οὖν ὀφείλεις μὴ τὴν κρίσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν φιλανθρω-
πίαν τοῦ χριστοῦ, τοῦ συμφερόντως παιδεύοντας τὸ ἀνθρώπινον γένος καὶ 
συγκαταβαίνοντας καὶ συμπάσχοντος ἡμῖν, ἵνα μὴ ἀπολλώμεθα»46.

Ἡ διαλεκτικὴ σχέση τοῦ νόμου καὶ τῆς χάριτος φανερώνει τὸ μεγαλεῖο τῆς 
ὀρθόδοξης παράδοσης. Ἂν ὁ πνευματικὸς πατέρας, ὡς διάκονος τῶν μυστη-
ρίων τῆς  Ἐκκλησίας, ἀγνοεῖ αὐτὴ τὴ σχέση, εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ ἀστοχήσει 
στὸν τρόπο διορθώσεως τοῦ μετανοοῦντος.  Ὅμως οἱ διακριτικοὶ πατέρες κι-
νοῦνται στὸ πλαίσιο ποὺ ὁριοθέτησε ἡ  Ἐκκλησία, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λόγος τους 
εἶναι λόγος ἀλήθειας, ζωῆς καὶ ἐλευθερίας.

* * * 

Ὑπὸ μορφὴ ἐπιμέτρου παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Κατήχησιν δ́  ... περὶ 
μετανοίας καὶ ἀχράντου Θείας κοινωνίας τοῦ ἁγίου νεοφύτου τοῦ  Ἐγκλεί-
στου, στὸ ὁποῖο συγκεφαλαιώνεται ἡ πατερικὴ καὶ ἡ κανονικὴ διδασκαλία 
περὶ τῆς μετανοίας καὶ τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας. στὸ κείμενο αὐτὸ ὁ νό-
μος καὶ ἡ χάρη συνυπάρχουν ἀλληλένδετα.

«τί οὖν, φησίν, ἆρα συμφέρει πάντας κατατολμᾶν ἀξίους τε καὶ ἀναξίους 
τῆς θείας κοινωνίας; οὐ τοῦτο λέγομεν, ὅτι δεῖ καὶ ἀναξίους μεταλαμβάνειν, 
ἵνα μή, ὡς γέγραπται, εἰς κρῖμα μεταλαμβάνωσιν, ἀλλ’ ἵνα πρῶτον γένωνται 
ἄξιοι καὶ εἶθ’ οὕτω προσίτωσαν.

καὶ πότε, φησί, γενήσομαι ἄξιος, ὁ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις μεμολυσμένος; 
εἰπέ μοι καὶ αὐτός· ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις μεμολυσμένη γυνὴ πόσων ἐδεήθη 

45. Βλ. ἐνδεικτικὰ χφφ σταυρονικήτα 81 καὶ καρακάλου 65.
46. PG 79, 497d-500a. πρβλ. Λουκ. 17, 10.
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ἡμερῶν καθαρθῆναι; πόσων ὁ ἄσωτος; πόσων ὁ ληστής; πόσων ὁ τελώνης; 
οὐχὶ ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ ἕκαστος τούτων εὗρε τὴν σωτηρίαν; ναί, φησίν, ἀλλ’ 
ἐκεῖνοι τὸν κύριον εἶδον αὐτόπτως καὶ τῆς ἀφέσεως τάχιστα τῶν ἁμαρτιῶν 
ἠξιώθησαν. τί οὖν, οὐ πιστεύεις ὅτι καὶ νῦν ὁ χριστὸς τοὺς μετανοοῦντας 
ἀπτώτως δέχεται καὶ καθαιρεῖ καὶ συμπαθεῖ, κἂν μὴ αὐτόπτως ὁρᾶται; κἂν 
γὰρ ἠμεῖς οὐχ ὁρῶμεν αὐτὸν διὰ τὴν ἀχλὺν τῶν παθῶν ἡμῶν, ἀλλ’ ἐκεῖνος 
ἡμᾶς καθορᾷ καὶ ἡ ἐλεεῖ διὰ τὴν μετάνοιαν ἢ ἀποστρέφεται διὰ τὴν ἁμαρτίαν.

Ἐὰν ἄρα θέλησῃς καὶ αὐτὸς μετανοῆσαι γνησίως, ἐγὼ πιστεύω ὅτι ἐν τρισὶ 
καὶ μόναις ἡμέραις ἀναδείκνυσαι ἄξιος τῆς θείας κοινωνίας χάριτι χριστοῦ. 
τῆς δὲ ῥηθείσης γνησίας μετανοίας τὸν τρόπον πρόσχες καὶ ἄκουσον· ἐξομο-
λόγησαι καλῷ πνευματικῷ πατρὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν πολλῇ ταπεινώσει ὡς 
ὑπεύθυνος καὶ κατάδικος· ἐξομολόγησαι δὲ καὶ καθ’ αὑτόν σου ἐν τῷ κελλίῳ 
σου τῷ τὰ πάντα εἰδότι θεῷ, ἵνα, ὡς λέγει Δαβίδ, ἀφήσῃ τὴν ἀσέβειαν τῆς 
καρδίας σου· στέναξον ἀπὸ καρδίας καὶ τύψον τὸ στῆθος, τὸν ἐντεῦθεν δι-
καιωθέντα τελώνην μιμούμενος, καὶ εἰ οὐ δύνασαι δακρῦσαι, κἂν τὸ μέτωπον 
προσερείσας τῇ γῇ, τύπτε καὶ λέγε· « Ἥμαρτόν σοι, Κύριε, συγχώρησόν μοι 
καὶ ἄξιον τῆς μετοχῆς τῶν θείων σου μυστηρίων ἀνάδειξόν με· πολλαὶ γὰρ αἱ 
ἁμαρτίαι μου, ἀλλὰ ταύτας προσάγω τῷ ἀμετρήτῳ ἐλέει σου. Ἐλέησόν με συ-
ντόμως ὡς τοὺς ὁμοίους ἐμοί, τὴν πόρνην καὶ τὸν ἄσωτον σὺν τῷ τελώνη καὶ 
τῷ ληστῇ»47.

47. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τ. Β́ , ἐκδ. Β. κατσαροσ, πάφος 1998, σσ. 
214-215· πρβλ. αναστασιου σιναΐτου, Ἀπόκρισις ζ́ , PG 89, 385C-389d.
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