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1. To άνοιγμα της χριστιανικής πίστης στον κόσμο  
 

1. Η μετάδοση του Χριστιανισμού στον 

εθνικό κόσμο («ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην») 
 

  α) Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφευγαν από τη 

συναγωγή των Ιουδαίων, τους παρακαλούσαν οι 

εθνικοί να τους εξηγηθούν τα λόγια αυτά το επόμενο 

Σάββατο […]  

     Το επόμενο Σάββατο, ολόκληρη σχεδόν η πόλη 

μαζεύτηκε για ν’ ακούσουν τον λόγο του Κυρίου. Όταν 

είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, τους κυρίεψε φθόνος, 

αντιμιλούσαν σ’ αυτά που έλεγε ο Παύλος και 

βλαστημούσαν. Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους 

μίλησαν με παρρησία και τους είπαν: «Έπρεπε να 

κηρύξουμε τον λόγο του Θεού πρώτα σ’ εσάς. Επειδή όμως τον διώχνετε […] γι’ αυτό κι 

εμείς στρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος:  Εσένα 

έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Καθώς τα 

άκουγαν αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και δέχτηκαν τον λόγο του Κυρίου.             Πραξ 13, 44-48 

 

  β) Αυτός (ο Χριστός) πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο 

αντιμαχόμενους κόσμους (Ιουδαίους και εθνικούς) ένα λαό και γκρέμισε με τον σταυρικό 

του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους.  
Εφ 2, 14 

 

  γ) Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν 

υπάρχει άντρας και γυναίκα∙ όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. 
Γαλ 3, 28 

 

2.  Ο Απ. Παύλος για τη ζωή του πριν τη μεταστροφή του 
 

   Περιτμήθηκα βρέφος οκτώ ημερών∙ γεννήθηκα 

Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν∙ Εβραίος γέννημα 

θρέμμα∙ ως προς την εξήγηση του Νόμου ανήκα στους 

Φαρισαίους∙ με ζήλο κατεδίωκα την εκκλησία κι ήμουν 

άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του Νόμου.    Φιλ 3, 5-6 

 

3.  Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου 
 

   Την πίστη των χριστιανών την κατεδίωξα μέχρι 

θανάτου, συλλαμβάνοντας και κλείνοντας στις φυλακές 

άντρες και γυναίκες, όπως μπορεί να μαρτυρήσει και ο 

Αρχιερέας και όλο το Μέγα Συνέδριο. Από αυτούς πήρα 

και επιστολές συστατικές για τους αδελφούς μας τους 

Ιουδαίους στη Δαμασκό, και πήγαινα να φέρω στην 

Ιερουσαλήμ δεμένους και τους εκεί χριστιανούς για να 

τιμωρηθούν. Καθώς πήγαινα και πλησίαζα  στη Δαμασκό, ξαφνικά κατά το μεσημέρι 

άστραψε γύρω μου δυνατό φως από τον ουρανό. Έπεσα στη γη κι άκουσα μια φωνή που μου 

έλεγε: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;» Κι εγώ απάντησα: «Ποιος είσαι, Κύριε;» Η 

φωνή μού είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που εσύ τον καταδιώκεις». Όσοι ήταν μαζί 

μου είδαν το φως και φοβήθηκαν∙ δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Εγώ 

Καραβάτζιο, Σάντα Μαρία ντελ Πόπολο, Ρώμη 
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είπα: «Τι να κάνω, Κύριε;» Τότε ο Κύριος μού απάντησε: «Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό. 

Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου όρισε ο Θεός να κάνεις». Καθώς δεν έβλεπα από τη 

λαμπρότητα του φωτός εκείνου, μ’ έπιασαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί μου και με 

οδήγησαν στη Δαμασκό.  

        Εκεί ζούσε κάποιος Ανανίας, άνθρωπος που ακολουθούσε πιστά όσα λέει ο Μωσαϊκός 

Νόμος, και τον τιμούσαν όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν στη Δαμασκό. Αυτός ήρθε να με 

συναντήσει, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε: «Σαούλ, αδελφέ μου, απόκτησε πάλι το 

φως σου». Κι εγώ την ίδια στιγμή βρήκα το φως μου και τον κοίταξα. Κι αυτός μου είπε: «Ο 

Θεός των πατέρων μας σε διάλεξε να γνωρίσεις το θέλημά του, να δεις εκείνον που το 

εκπλήρωσε και να ακούσεις τη φωνή από το ίδιο του το στόμα. Γιατί εσύ θα γίνεις μάρτυράς 

του, και θα μαρτυρήσεις σε όλους τους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες. Και τώρα, 

τι καθυστερείς, σήκω και βαφτίσου και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Κύριος, για να 

καθαριστείς από τις αμαρτίες σου.         Πραξ 22, 4-16  

 

4.  Η εξάπλωση του κηρύγματος του Απ. Παύλου 
 

    Και όπως, όταν πιάσει φωτιά, τα αγκάθια, αφού σιγά σιγά καταστρέφονται, 

παραμερίζουν και κάνουν τόπο στη φλόγα και καθαρίζουν τα χωράφια, έτσι ακριβώς και 

όταν η γλώσσα του Παύλου λαλούσε και όταν έφτανε σε όλα γοργότερα από τη φωτιά, τα 

πάντα υποχωρούσαν και παραμέριζαν: λατρευτικές εκδηλώσεις και γιορτές και πανηγύρια 

και πατροπαράδοτα έθιμα και καταστρατήγηση των νόμων και οργή λαού και απειλές 

τυράννων και πονηρά σχέδια συγγενών και κακές ενέργειες ψευδαποστόλων. Ή καλύτερα, 

όπως, όταν ο ήλιος ανατέλλει, το σκοτάδι φεύγει, τα άγρια ζώα κρύβονται και καταφεύγουν 

στις φωλιές τους, οι ληστές φεύγουν μακριά και οι φονιάδες ζητούν καταφύγιο στις 

σπηλιές, οι πειρατές απομακρύνονται και οι τυμβωρύχοι φεύγουν, οι μοιχοί, οι κλέφτες, οι 

διαρρήκτες –επειδή πρόκειται να φανερωθούν από το φως του ήλιου- φεύγουν μακριά και 

προσπαθούν να εξαφανιστούν, και όλα γίνονται φανερά και λαμπρά, και γη και θάλασσα, 

γιατί ο ήλιος από ψηλά τα φωτίζει όλα: τα πέλαγα, τα βουνά, τις χώρες, τις πόλεις∙ έτσι 

λοιπόν και τότε, όταν παρουσιάστηκε το χριστιανικό κήρυγμα και ο Παύλος το διέδωσε 

παντού, απομακρυνόταν η πλάνη και ξαναφαινόταν η αλήθεια. Επίσης τσίκνα και καπνός 

και κύμβαλα και τύμπανα και μεθύσια και όργια και μοιχείες και τα άλλα, που γίνονταν 

στους ειδωλολατρικούς ναούς και δεν είναι ωραίο ούτε να τα αναφέρουμε, σταματούσαν και 

καταστρέφονταν, αφού έλιωναν όπως ακριβώς το κερί στη φωτιά και καίγονταν όπως 

ακριβώς τα άχυρα από τη φλόγα∙ η λαμπρή όμως φλόγα της αλήθεια ανέβαινε ολοφώτεινη 

ψηλά στον ουρανό. ( Χρυσοστόμου, Ομιλία 4η στον Απ Παύλο, Ε.Π. 50, 494-495). 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 
 

▪ Ο Απ. Παύλος ήταν Ιουδαίος της διασποράς και γεννήθηκε στην Ταρσό 

(σημ. πόλη του Λιβάνου) ανάμεσα στο 5 και το 15 μ.Χ. 

▪ Σπούδασε τα Ελληνικά Γράμματα (Φιλοσοφία, Ρητορική) στην Ταρσό και 

την Εβραϊκή Παράδοση (Παλαιά Διαθήκη) στα Ιεροσόλυμα 

▪ Ξεκίνησε σαν ένας από τους πιο σκληρούς διώκτες του Χριστιανισμού, για 

να καταλήξει ύστερα από τη μεταστροφή του στον πιο φλογερό του κήρυκα. 

▪  Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στη Ρώμη το 68 μ.Χ. περίπου.    
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Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Ποιές ήταν οι βαθύτερες αιτίες σύμφωνα με τον Απ. Παύλο για να 

διαδοθεί ο Χριστιανισμός στα έθνη; [κείμενο 1 (α,β,γ)] 

 

2. Πώς ήταν η ζωή του Απ. Παύλου πριν γίνει χριστιανός; 

 

3. Πως περιγράφονται στις Πράξεις των Αποστόλων τα περιστατικά 

της μεταστροφής του Απ. Παύλου;  

 

4. Γιατί πέτυχε τελικά το κήρυγμα του Απ. Παύλου; (Κείμενο 4) 

 

5. Σε ποια μέρη κήρυξε το Χριστιανισμό ο Απ. Παύλος ; (χάρτης) 
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2. Από τους διωγμούς και το μαρτύριο στη δικαίωση των 

Χριστιανών και στην ελευθερία της θρησκείας 

 
     Οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών ξεκίνησαν από τον Νέρωνα. Στην αρχή δεν 

ήταν ούτε συνεχείς ούτε εκτείνονταν σε όλη την αυτοκρατορία. Κατά την περίοδο 

αυτή οι αιτίες των διωγμών είναι ποικίλες: φιλοδοξίες αυτοκρατόρων, θρησκευτικός 

φανατισμός, οικονομικά προβλήματα. Από την εποχή όμως του Δέκιου και μετά 

έχουμε συστηματικό διωγμό, με βάση ειδικό Διάταγμα με ισχύ σ' όλη την 

αυτοκρατορία. Ο τελευταίος μεγάλος διωγμός ήταν αυτός του Διοκλητιανού και του 

Γαλέριου. 

 

1.  Ο ιστορικός Σουητώνιος (περ. 69/75 – 130) για τους διωγμούς 
 

 για τον Κλαύδιο (41-54 μ.Χ.) 

Εξόρισε από τη Ρώμη τους Ιουδαίους, διότι έκαναν συνεχώς ταραχές με υποκινητή τον 

Χριστό. (Σουητώνιος, Βίος Κλαυδίου) 

 για τον Νέρωνα (54-68 μ.Χ.) 

Τσάκισε τους χριστιαούς με θανατικές καταδίκες, μια ράτσα ανθρώπων που ανήκαν σε μια 

νέα και κακοποιό δεισιδαμονία. (Σουητώνιος, Βίος Νέρωνα) 

 

2.  Η επιστολή του Πλινίου προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό 
 

     Η επιστολή απευθύνεται προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό (98-117 μ.Χ.) και γράφεται το 

112 μ.Χ. από τον διοικητή της Βιθυνίας Πλινίου του Νεότερου∙ αποτέλεσε την αφορμή του 

να καθοριστεί η καταδίωξη των χριστιανών να μη γίνεται αυτεπάγγελτα από τις 

κρατικές αρχές, αλλά μόνο ύστερα από ενυπόγραφη καταγγελία πολιτών. 

 

     Συνηθίζω κατά κανόνα, Κύριε, να αναφέρω σε σένα όλα τα ζητήματα για τα οποία 

αμφιβάλλω […]. Στο μεταξύ για εκείνους που μου καταγγέλλονταν σαν χριστιανοί, 

ακολούθησα την εξής μέθοδο. Τους ρωτούσα αν είναι χριστιανοί. Σ’ εκείνους που το 

ομολογούσαν επαναλάμβανα δύο και τρεις φορές την ερώτηση, απειλώντας ότι θα τους 

τιμωρήσω. Γιατί δεν αμφέβαλλα ότι, όποια κι αν ήταν η ομολογία τους, έπρεπε βέβαια να 

τιμωρηθεί η επιμονή τους και η άκαμπτη ισχυρογνωμοσύνη τους […]. Μου δόθηκε ανώνυμη 

αναφορά, με την οποία καταγγέλλονταν πολλά πρόσωπα. Όσοι όμως καταγγέλλονταν 

αρνούνταν ότι είναι ή ότι υπήρξαν χριστιανοί και επικαλούνταν μπροστά μου με λέξεις, 

που εγώ τους υπαγόρευα, τους θεούς και προσεύχονταν στην εικόνα σου (κατά διαταγή μου 

την είχαν τοποθετήσει μαζί με τα ομοιώματα των θεών) καίγοντας λιβάνι και κάνοντας 

σπονδή με κρασί. Άλλοι έχοντας καταγγελθεί από κάποιον μηνυτή είπαν ότι είναι 

χριστιανοί και αμέσως ύστερα αρνήθηκαν. Έλεγαν ότι ήταν κάποτε, αλλά όχι τώρα πια. 

Μερικοί έλεγαν ότι ήταν πριν από τρία χρόνια, άλλοι πριν περισσότερο καιρό και μερικοί 

πριν εικοσιπέντε χρόνια. Και αυτοί όλοι προσκύνησαν την εικόνα σου και των θεών τα 

ομοιώματα και βλαστήμησαν τον Χριστό. Διαβεβαίωναν ότι όλη τους η αμαρτία ή η πλάνη 

τους ήταν η ακόλουθη: σε ορισμένη μέρα πριν από την ανατολή του ήλιου συμμαζεύονταν 

κανονικά, έψελναν ύμνο στον Χριστό σαν σε θεό ο καθένας χωριστά με τη σειρά του και 

υποχρεώνονταν με όρκο όχι στη διάπραξη κάποιου εγκλήματος, αλλά στο να μην κάνουν 

ληστείες, κλοπές, μοιχείες, να μην παραβαίνουν τις υποσχέσεις τους, να μην απαρνούνται 

όταν τους καλεί κάποιος, κάτι που τους έχει κανείς εμπιστευτεί! Μετά από όλα αυτά 

αποχωρίζονταν και συναθροίζονταν πάλι κανονικά για φάνε, αλλά φαγητά αθώα και κοινά 

σε όλους. Από ό,τι μου έλεγαν, έπαυσαν να το κάνουν από τη στιγμή που εκδόθηκε το 

διάταγμά μου με το οποίο, σύμφωνα με εντολή σου, απαγόρευσα τις εταιρείες. 
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Αλλά γι’ αυτό θεώρησα αναγκαιότερο να ανακρίνω δυο δούλες, που λεγόταν ότι ήταν στην 

υπηρεσία των χριστιανών και μάλιστα να τις υποβάλω σε βασανιστήρια για να εξιχνιάσω 

την αλήθεια. Τίποτα όμως άλλο δεν βρήκα, παρά μια δεισιδαιμονία αποτρόπαιη, υπέρμετρη. 

Γι’ αυτό ανέβαλα την εκδίκαση όλης της υπόθεσης και καταφεύγω σε σένα ζητώντας τη 

συμβουλή σου. Γιατί η υπόθεση χρειάζεται σκέψη, επειδή οι ένοχοι είναι πλήθος. Πολλοί 

άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε τάξεως, άνδρες και γυναίκες, καλούνται σε δίκη και θα 

καλούνται, αφού ενέχονται σε τέτοια κατηγορία. Και το μίασμα της δεισιδαιμονίας αυτής 

διαδόθηκε όχι μόνο σε πόλεις, αλλά και σε χωριά και στις εξοχές ακόμα. Αλλά είναι 

δυνατόν νομίζω να αναχαιτιστεί και να θεραπευτεί […].  

 

3.  ALEΞΑΜΕΝΟC CΕΒΕΤΕ ΘΕΟΝ 
 

Στα ανάκτορα του Παλατίνου λόφου της Ρώμης, σε 

θάλαμο που οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν ως 

στρατώνα της ανακτορικής φρουράς ή σχολείο-λύκειο 

όπου φοιτούσαν έφηβοι ευγενών οικογενειών, βρέθηκε 

ακιδογράφημα πάνω σε τοίχο που χρονολογείται λίγο 

μετά το 200 μ.Χ. Παριστάνει έναν σταυρωμένο 

ιπποκέφαλο άντρα με συνοδευτική επιγραφή. Σε 

διπλανό μάλιστα θάλαμο βρίσκεται χαραγμένη μια 

άλλη επιγραφή στα λατινικά: ALEXAMENOS FIDELIS 

(= Αλεξάμενος πιστός). Προφανώς ο Αλεξάμενος είναι 

χριστιανός ρωμαίος στρατιώτης ή φοιτητής, ελληνικής 

καταγωγής, καθώς το όνομα Αλεξάμενος είναι 

μακεδονικό. Αυτός δε που χάραξε την επιγραφή ήθελε 

να γελοιοποιήσει τον Αλεξάμενο σαν λάτρη θεού 

θανατοποινίτη, αξιοκαταφρόνητου και καταγέλαστου. Με το κεφάλι αλόγου 

υπαινίσσεται μάλλον το ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε στάβλο. 

 

4.  Το Διάταγμα των Μεδιολάνων 
 

Το υπέγραψαν το 313 μ.Χ. οι συναύγουστοι Κωνσταντίνος και Λικίνιος για την 

κατάπαυση των διωγμών κατά των Χριστιανών και την ελεύθερη άσκηση της λατρείας 

τους σύμφωνα με την πίστη τους. Το Διάταγμα σώζεται στη λατινική γλώσσα από τον 

Λακτάντιο (240-347 μ.Χ.) στο έργο του De Mortibus Persecutorum (Ο θάνατος των διωκτών) 

(MPL 7, 267) και στην ελληνική γλώσσα από τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο 

Καισαρείας της Παλαιστίνης στο ε’ Κεφάλαιο του 10ου βιβλίου της Εκκλησιαστικής 

Ιστορίας του (P.G. τ. 20, στ. 880-885).  
 

Εδώ και πολύν καιρό, έχοντας αποφασίσει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται η ελευθερία της 

θρησκείας και πως πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στη βούληση του καθενός να υπηρετεί 

τα θεία πράγματα σύμφωνα με την προαίρεσή του, παραγγείλαμε στους χριστιανούς να 

φυλάνε την πίστη της θρησκείας τους […] Όταν εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος, κι εγώ, ο 

Αύγουστος Λικίνιος, με καλούς οιωνούς ήρθαμε στα Μεδιόλανα και συζητήσαμε όλα όσα 

αφορούν την ωφέλεια του δημοσίου, ανάμεσα στα άλλα μέτρα που κρίναμε ότι θα είναι 

επωφελή σε όλους από πολλές απόψεις, αποφασίσαμε κατά πρώτο και κύριο λόγο να 

διατάξουμε να εξασφαλιστεί η τιμή και ο σεβασμός προς το Θείο, δηλαδή να δώσουμε και 

στους χριστιανούς και σε όλους την ελευθερία να ακολουθήσουν όποια θρησκεία θέλουν, 

έτσι ώστε, όποια κι αν είναι η θεότητα και η ουράνια δύναμη, να μπορέσει να είναι ευμενής 

και σε μας τους ίδιους και στους υπηκόους μας […] Ήταν λοιπόν φυσικό να θεωρήσουμε 

καλό να εκδώσουμε αυτή τη διαταγή, για να αφαιρεθούν εντελώς οι όροι που υπήρχαν σε 
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προηγούμενα έγγραφα σχετικά με τους χριστιανούς, όροι οι οποίοι ήταν σκληροί και ξένοι 

στην πραότητά μας. Τώρα ελεύθερα και απλά μπορεί καθένας από εκείνους που 

πρεσβεύουν τη θρησκεία των χριστιανών να τη διατηρεί χωρίς καμιά ενόχληση […] Έχουμε 

δώσει στους χριστιανούς ελεύθερη και απεριόριστη εξουσία να επιμελούνται τη θρησκεία 

τους […] Έχει δοθεί η εξουσία αυτή και σε όσους άλλους θέλουν να ακολουθούν τη λατρεία 

και θρησκεία της αρεσκείας τους, κατά τρόπον ώστε να μπορεί καθένας να προτιμά και να 

υπηρετεί οποιανδήποτε θρησκεία θέλει. Αυτό γίνεται, για να μη φαίνεται ότι κάποια 

λατρεία ή θρησκεία μειώνεται στο ελάχιστο από εμάς […] Με αυτό τον λογισμό […] είθε να 

διαμένει σταθερή καθ’ όλο τον χρόνο η θεία πρόνοια για εμάς, της οποίας εμπειρία είχαμε 

σε πολλές περιστάσεις. Για να μπορέσουν να μάθουν όλοι τις διατάξεις της νομοθεσίας 

αυτής […] είναι εύλογο η διαταγή αυτή να δημοσιευτεί παντού […] έτσι ώστε να μην 

ξεφύγει της προσοχής κανενός. 
Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία Χ, 5, 1-14 

  

 

5. Το τέλος των διωγμών 
 

[…] Έφυγε από τους ανθρώπους κάθε φόβος που προερχόταν από αυτούς οι οποίοι 

προηγουμένως τους καταπίεζαν, τελούσαν λαμπρές και πανηγυρικές γιορτές, όλα ήταν 

γεμάτα από φως, έβλεπαν γύρω τους όλοι, που προηγουμένως ήταν στενοχωρημένοι, 

γελαστά πρόσωπα. Όλοι μαζί έψαλαν ύμνους στις πόλεις και στην ύπαιθρο, πρώτα στον 

Θεό που βασιλεύει παντού, γιατί αυτό τώρα είχαν μάθει, και έπειτα ευγνωμονούσαν τον 

ευσεβή βασιλιά (Κωνσταντίνο) και τα αγαπημένα στον Θεό παιδιά του.  
Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία 10,9, 7 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Πώς περιγράφει ο Σουητώνιος τους διωγμούς του Κλαύδιου και του 

Νέρωνα; [κείμενο 1] 
 

2. Πώς αντιμετώπιζε ο Πλήνιος τους Χριστιανούς στην επαρχία του; 

[κείμενο 2] 
 

3. Με βάση το κείμενο 3 και την διπλανή παράσταση, να 

χαρακτηρίσετε τη συμπεριφορά των Ρωμαίων απέναντι στους 

χριστιανούς. 
 

4. Πότε και από ποιους υπογράφηκε το Διάταγμα των Μεδιολάνων; 

[κείμενο 4] 
 

5. Ποιο ήταν το περιεχόμενό του; [κείμενο 4] 
 

6. Πως περιγράφει ο Ευσέβιος τις αντιδράσεις των χριστιανών στο 

τέλος των διωγμών; [κείμενο 5] 
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3. Οι Ναοί της νέας θρησκείας. Από τις κατακόμβες και τα 

οικήματα στην ανέγερση μεγαλόπρεπων Βασιλικών 

 
1.  Κατακόμβες 
 

     Οι πρώτοι χριστιανοί έθαβαν τους νεκρούς τους στα δημόσια νεκροταφεία. Από τα 

μέσα του 2ου μ.Χ. αι. υπήρχε η δυνατότητα για την υπόγεια ταφή των νεκρών χριστιανών 

στις κατακόμβες, υπόγειους δηλαδή τόπους ταφής νεκρών.  Οι κατακόμβες ήταν 

υπόγειες σήραγγες σε μορφή λαβύρινθου, που μπορούσαν να φτάνουν σε μήκος πολλών 

χιλιομέτρων. Στους πορώδεις τοίχους των διαδρόμων είχαν δημιουργηθεί ορθογώνια 

κοιλώματα για την τοποθέτηση των νεκρών. Επίσης, υπήρχαν μεγαλύτερα κοιλώματα 

με καμάρα στο πάνω μέρος ή και ολόκληρα δωμάτια που χρησίμευαν ως οικογενειακοί 

τάφοι, διακοσμημένοι με τοιχογραφίες.  

        Στη διάρκεια των διωγμών και καθώς ο Χριστιανισμός αντιμετωπιζόταν σαν μια 

παράνομη δεισιδαιμονία, οι χριστιανοί άρχισαν να καταφεύγουν στις κατακόμβες 

(επειδή ως τόποι ταφής θεωρούνταν ιεροί και απαραβίαστοι) για να  συγκεντρώνονται, 

να θάβουν τους μάρτυρες, να τελούν τη Θεία Ευχαριστία και να ακούν το κήρυγμα. 

         Στις κατακόμβες, οι πρώτοι χριστιανοί καλλιτέχνες άρχισαν να δημιουργούν 

απεικονίσεις επιδιώκοντας να εκφράσουν την πίστη τους και όχι απλώς να 

διακοσμήσουν τους υπόγειους τάφους. Σε πρώτη φάση  χρησιμοποιούν συμβολικά 

θέματα και αλληγορίες που συγκαλύπτουν τις ιδέες της διωκόμενης θρησκείας. Τέτοια 

σύμβολα είναι ο ιχθύς, το παγώνι, το περιστέρι, η άγκυρα, η ναυς, το Α και το Ω, το πτηνό 

φοίνικας, ο Ορφέας, η δεόμενη ψυχή. Στη συνέχεια, έχουμε και θέματα από την Παλαιά 

Διαθήκη (οι πρωτόπλαστοι, ο Νώε, η θυσία του Αβραάμ, οι τρεις παίδες εν καμίνω, ο 

προφήτης Ιωνάς στη θάλασσα κ.ά.) καθώς και από την Καινή Διαθήκη (ο καλός ποιμένας, 

ο αμνός, η προσκύνηση των Μάγων, ο εν Κανά γάμος κ.ά.).  Καθώς οι καλλιτέχνες 

ενδιαφέρονταν για άλλα πράγματα πέρα από την εγκόσμια ομορφιά, τα απλά και 

ελλειπτικά έργα τους χαρακτηρίζονται από ελευθερία  και δίνουν την αίσθηση ενός 

κόσμου όπου δεν υπάρχει θάνατος. Όλα μιλούν για την Ανάσταση!      

Στη Ρώμη έχουν ανακαλυφθεί περισσότερες από 60 κατακόμβες. Στην Ελλάδα, 

σπουδαίες είναι οι κατακόμβες της Μήλου. 

 

2.  Χώροι Λατρείας μέχρι το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ. Χ.) 
 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων διάδοσης του Χριστιανισμού, οι Χριστιανοί 

διώκονταν. Συνεπώς έπρεπε να βρουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης και λατρείας. 

Αρχικά συγκεντρώνονταν στις 

ιδιωτικές κατοικίες των 

πλουσιότερων. Από το τέλος 

του 2ου αιώνα έχουμε κτίρια 

που ονομάζονται ευκτήριοι 

οίκοι, εκκλησίες, οίκοι Θεού 

και οίκοι Κυρίου. 

 

Δούρα Ευρωπός: Είναι η 

παλαιότερη μορφή οίκου-

εκκλησίας που έχει 

ανακαλυφθεί. Η κατασκευή 

του τοποθετείται γύρω στο 230 

μ.Χ., καθώς η ελληνιστική 
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Στη Βασιλική ("Basilica") της Τριερ (στη σημερινή Γερμανία) ήταν η αίθουσα του 

θρόνου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η UNESCO την έχει χαρακτηρίσει "μνημείο 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς"  

πόλη Δούρα Ευρωπός (που αποτελεί ένα απτό παράδειγμα συγχώνευσης μεταξύ του 

ελληνιστικού και ασιατικών πολιτισμών) καταστράφηκε το 256 μ.Χ. Βρίσκεται στη Συρία, 

στη δεξιά όχθη του ποταμού Ευφράτη. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο χώρο για το κήρυγμα 

και τις αγάπες και ένα μικρότερο βαπτιστήριο. Οι τοιχογραφίες απεικονίζουν τον Καλό 

Ποιμένα, τη Θεραπεία του Παραλυτικού και τον Χριστό με τον Πέτρο να περπατούν στη 

Θάλασσα.   

 

3.  Οι πρώτοι ναοί 
 

Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) άρχισαν να κτίζονται καινούριοι ναοί, 

μεγάλοι σε διαστάσεις και λαμπροί σε πολυτέλεια. Πολλοί έχουν τον τύπο της 

βασιλικής∙ Πρόκειται για 

ένα επίμηκες ορθογώνιο 

οικοδόμημα που χωρίζεται 

κατά μήκος σε κ λ ί τ η  με 

σειρές από κίονες και έχει 

ξύλινη στέγη. Μία από τις 

μικρές πλευρές της 

βασιλικής βλέπει προς την 

ανατολή όπου σχηματίζεται 

η κ ό γ χ η , δηλαδή η 

ημικυκλική αψίδα με την 

Αγία Τράπεζα και τον θρόνο 

του επισκόπου. Στη μικρή 

πλευρά που βλέπει προς τη 

δύση υπάρχει ο 

ν ά ρ θ η κ α ς , ένας χώρος 

για τους κατηχούμενους, 

τους αιρετικούς και τους μετανοούντες. Στο μεσαίο κλίτος, σχεδόν στο κέντρο του ναού, 

υπάρχει ο ά μ β ω ν α ς . Ο τύπος της βασιλικής κληρονομήθηκε από τον ελληνορωμαϊκό 

κόσμο.  

Παράλληλα με τη βασιλική υπάρχει και το περίκεντρο (οκταγωνικό ή κυκλικό) 

λατρευτικό κτίριο, και αυτό με ελληνορωμαϊκή καταγωγή (μαυσωλεία και ηρώα). Το 

ιδιαίτερο γνώρισμά του είναι η θολωτή στέγη του, που σε μια εξελιγμένη μορφή της 

λέγεται τ ρ ο ύ λ ο ς . Ο τρούλος προσδίδει στον ναό εξωτερικά μια μεγαλοπρέπεια, ενώ 

εσωτερικά μεταφέρει άπλετο φως. Επιδιώκοντας οι αρχιτέκτονες να στεγάσουν με 

τρούλο και τη βασιλική, δημιούργησαν τον τύπο της τρουλαίας βασιλικής. Σ’ αυτήν ο 

τρούλος στηρίζεται πάνω σε τέσσερις πεσσούς (τετράγωνους κίονες) που υψώνονται στο 

κέντρο της βασιλικής, 

μπροστά στην είσοδο του 

ιερού. 

Από τις δύο τεχνικές που 

χρησιμοποίησε η βυζαντινή 

τέχνη για τη διακόσμηση των 

τοίχων των ναών, τη 

νωπογραφία και το 

ψηφιδωτό, το ψηφιδωτό 

ανταποκρινόταν περισσότερο 

στην αίσθηση της 

πολυτέλειας και της 

λαμπρότητας της εποχής. Τα 
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ψηφιδωτά αριστουργήματα αυτής της εποχής έχουν σωθεί σε ναούς της Ραβέννας 

(Μαυσωλείο Γκάλλα Πλακίντια, Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Βιτάλιος), της 

Θεσσαλονίκης (Άγιος Γεώργιος, Αχειροποίητος) και στην Αγ. Αικατερίνη του Σινά.  

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Τι ήταν οι κατακόμβες και γιατί τις χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί; 

[κείμενο 1] 
 

2. Πώς και γιατί διακοσμούσαν τις κατακόμβες οι χριστιανοί; [κείμενο 

1] 
 

3. Πως ονομάζονται οι πρώτοι χώροι λατρείας; Να περιγράψετε αυτόν 

της Δούρας – Ευρωπού; [κείμενο 2] 
 

4. Ποια είναι η ονομασία και ποια τα χαρακτηριστικά του πρώτου 

ναού μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων; [κείμενο 3] 
 

5. Ποιό άλλο τύπο ναού συναντούμε μετά το διάταγμα των 

Μεδιολάνων και ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του; [κείμενο 3] 
 

6. Πως διακοσμούνταν οι πρώτοι ναοί; [κείμενο 3] 
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4. Ο  Μέγας Κωνσταντίνος και ο Χριστιανισμός (Α΄) 

 
1.  Ο Ευσέβιος για τον Μ. Κωνσταντίνο 
 

Ο Ευσέβιος (περ. 260-339), επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης (περ. 

313-339) θεωρείται ως ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας. Η 

Εκκλησιαστική Ιστορία του είναι χωρισμένη σε 10 βιβλία. Επιπλέον, είναι ο 

βιογράφος του Μεγάλου Κωνσταντίνου.  Την ιδέα μιας ιστορικής 

βιογραφίας για τον πρώτο ρωμαίο χριστιανό αυτοκράτορα ο Ευσέβιος την 

εμπνεύσθηκε μετά τη συνάντησή του με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στην 

Α´ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325. Από τότε είναι άγνωστο πότε 

ξανασυναντήθηκαν οι δύο άνδρες και με ποια συχνότητα. Το σίγουρο 

είναι ότι μία ακόμη συνάντηση κατά τον εορτασμό της επετείου των 30 

χρόνων της βασιλείας του Κωνσταντίνου (306-337) έδωσε το κίνητρο στον 

Ευσέβιο να αφιερώσει μερικές ακόμη σελίδες στον αγαπημένο του 

αυτοκράτορα. Έτσι, το έργο του Εις τον Βίον του Μακαρίου Κωνσταντίνου 

Βασιλέως είναι μια ιστορικο-βιογραφική αφήγηση και παράλληλα ένα 

αυτοκρατορικό εγκώμιο.  

       Σ’ αυτό, ο Ευσέβιος αφού αναλύσει τους λόγους που τον ώθησαν να 

γράψει το κείμενό του, περιγράφει το κοινωνικό και οικογενειακό 

περιβάλλον του Κωνσταντίνου, την παιδική του ηλικία, τις μάχες και τους 

πολέμους που διεξήγαγε πριν και μετά την περίοδο της μονοκρατορίας 

του, την εκκλησιαστική πολιτική του, τον σημαντικό ρόλο του στην Α’ 

Οικουμενική Σύνοδο (325), το οικοδομικό έργο του και την εξωτερική 

πολιτική του. Προς το τέλος ο Ευσέβιος άφησε την περιγραφή της 

βάπτισης του αυτοκράτορα και τις εκδηλώσεις λατρείας και σεβασμού στο 

πρόσωπό του. Η αρχή και το τέλος του έργου γράφτηκαν τελευταία, μετά 

τον θάνατο του Κωνσταντίνου το 337, και το περιεχόμενό τους καθιστά 

περισσότερο αντιληπτή την πολιτική σημασία του Βίου, με τον οποίο ο 

Ευσέβιος καταδεικνύει την ουσία της αυτοκρατορικής ιδέας, τη σχέση του 

αυτοκράτορα με τον Θεό («Αντιπρόσωπος του Θεού») και επαινεί τη 

δυναστεία. Ο Ευσέβιος είναι κατηγορηματικός: ακόμη και οι πόλεμοι που 

διεξήγαγε ο αυτοκράτορας προσέβλεπαν στην ενότητα της Εκκλησίας, η 

οποία θα εξασφάλιζε την ομαλή λειτουργία του κράτους του. 

Υπογραμμίζει ότι προς το τέλος της ζωής του, την ώρα της βάπτισης, ο 

«Νικητής Μέγιστος Σεβαστός» Κωνσταντίνος, ντυμένος στα λευκά, 

φέρεται να ανέκραξε: «Τώρα γνωρίζω ότι είμαι αληθινά μακάριος και 

έτοιμος να αξιωθώ την αιώνια ζωή, τώρα που έχω μεταλάβει του θείου 

φωτός».   

 
2.  Η άποψη ενός ιστορικού για τον Κωνσταντίνο 
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Ο αιώνας του Κωνσταντίνου είναι γενικά παραδεκτός σαν καμπή της 

χριστιανικής ιστορίας. Μετά από παρατεταμένο αγώνα με την Εκκλησία, 

η Αυτοκρατορία επιτέλους συνθηκολόγησε. Ο ίδιος ο Καίσαρας 

προσηλυτίστηκε και ζήτησε ταπεινά την εισδοχή του στην Εκκλησία. Η 

θρησκευτική ελευθερία διακηρύχθηκε τυπικά και επεξετάθηκε καθαρά 

και στους Χριστιανούς. Οι δημευθείσες περιουσίες αποδόθηκαν στις 

χριστιανικές κοινότητες. Οι Χριστιανοί που υπέστησαν ανικανότητα ή 

εκτοπίστηκαν στα χρόνια των διωγμών αποκαταστάθηκαν ξανά κι έγιναν 

δεκτοί με τιμές.  

Στην πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος προσέφερε στην Εκκλησία, όχι 

μόνο ειρήνη κι ελευθερία, μα και προστασία και στενή συνεργασία. 

Πραγματικά, παρότρυνε την Εκκλησία και τους ηγέτες της να ενωθούν 

μαζί του για την «ανακαίνιση» της Αυτοκρατορίας. Αυτή η νέα στροφή 

της αυτοκρατορικής τακτικής και πολιτικής, έγινε δεκτή από τους 

Χριστιανούς με εκτίμηση, αλλά όχι και χωρίς κάποια αμηχανία και 

έκπληξη. Η χριστιανική ανταπόκριση στη νέα κατάσταση δεν ήταν 

καθόλου ομόθυμη. Υπήρχαν πολλοί ανάμεσα στους χριστιανούς ηγέτες 

που ήταν αρκετά προπαρασκευασμένοι να καλοδεχτούν ανεπιφύλακτα 

τη μεταστροφή του Αυτοκράτορα και την προσδοκώμενη μεταστροφή της 

Αυτοκρατορίας. Αλλά δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ήταν επιφυλακτικοί για 

την αυτοκρατορική στροφή. Βεβαίως δεν μπορούσε παρά να χαρεί κανείς 

για την παύση των εχθροπραξιών και την ελευθερία της δημόσιας 

λατρείας που τώρα είχε νομικά εξασφαλισθεί. Αλλά το μεγαλύτερο 

πρόβλημα δεν είχε ακόμη λυθεί και ήταν πρόβλημα αρκετά περίπλοκο 

[…] Θα μπορούσαν οι Καίσαρες να δεχτούν τον Χριστό και να τον 

πιστέψουν; […] Θα μπορούσε ένας Χριστιανός να είναι καίσαρας, δηλαδή, 

να ανήκει ταυτόχρονα σε δυο συγκρουόμενες παρατάξεις, την Εκκλησία 

και τον κόσμο;  Γ. Φλωρόφσκυ, Χριστιανισμός και πολιτισμός, μτφρ. Ν. Πουρναρά, εκδ. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 1982, σ. 92-93 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποιες πληροφορίες μας δίνει το κείμενο 1 για τον Ευσέβιο και πως 

περιγράφει τη σχέση του με το Μ. Κωνσταντίνο; 
 

2. Πως ονομάζεται το έργο που αφιέρωσε ο Ευσέβιος στο Μ. 

Κωνσταντίνο και ποιο είναι το περιεχόμενό του; [κείμ. 1] 
 

3. Τι αναφέρει ο Ευσέβιος από τη βάπτιση του Μ. Κωνσταντίνου; [κείμ. 

1] 

4. Τι πρόσφερε στην Εκκλησία ο Μ. Κωνσταντίνος; [κείμ. 2] 
 

5. Πως δέχτηκαν οι χριστιανοί την φιλική στάση του Μ. 

Κωνσταντίνου απέναντι στην Εκκλησία; [κείμ. 2] 



 

 

14 

14 

5. Ο  Μέγας Κωνσταντίνος και ο Χριστιανισμός (Β΄) - Ο 

Μέγας Κωνσταντίνος μεταξύ ιστορίας και αγιότητας 
 
 

 

1. […] Με τον ίδιο τρόπο που οι ιστορικοί διχάζονται ενόψει του Ευσεβίου 

Καισαρείας, του κυριότερου βιογράφου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι 

και ο τελευταίος ενσαρκώνει για τη θεολογική διανόηση ένα μόνιμο 

«σημείον αντιλεγόμενον», η διχαστική αλκή του οποίου επιβεβαιώνει το 

διαρκώς ανανεούμενο χάσμα που χωρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία όχι 

μόνο από τις διάφορες σχολές της ιστορικής σκέψης αλλά και από τις 

άλλες δύο βασικές εκδοχές της διασπασμένης Χριστιανοσύνης: η 

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Κωνσταντίνο ως «άγιο» και «ισαπόστολο»∙ ο 

Ρωμαιοκαθολικισμός τιμά την μητέρα του Κωνσταντίνου Ελένη ως αγία, 

αλλά στέκεται μάλλον αμήχανη απέναντι στον ίδιο, θεωρώντας τον 

εισηγητή του καισαροπαπικού μοντέλου στη σχέση μεταξύ Εκκλησίας και 

Πολιτείας∙ όσο για τη Διαμαρτύρηση, αυτή μοιάζει να τροφοδοτεί με τις 

επικριτικές της επιδόσεις την αρνητική ή και σκοτεινή εικόνα του 

Κωνσταντίνου που κατά καιρούς προέβαλε η θύραθεν ιστοριογραφία. 

 

2.  Tο «όραμα του Σταυρού» […] Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του Ευσεβίου, αναγνωρίζει την ανωτερότητα της χριστιανικής 

πίστης πεπεισμένος για την πολεμική αποτελεσματικότητα του 

«νικοποιού σταυρού» στα πεδία των μαχών. Εξ ου και η συναξαριακή 

εικόνα του αυτοκράτορα, να προσκαλεί τον Χριστό ως «σύμμαχον» κατά 

των εχθρών. […] Με εξίσου ανάγλυφο τρόπο αξιοποιεί την «οπλοποίηση» 

του σταυρού και η υμνογραφία […] Με τον τρόπο αυτό, για πρώτη φορά 

στην ιστορία του Χριστιανισμού, ο σταυρός «οπλοποιείται». Που σημαίνει 

πως το μέσο του θείου Πάθους και το τεκμήριο της θυσιαστικής αγάπης, 

της καταλλαγής, της ειρήνης και της ενότητας μεταξύ των διεστώτων, 

μετατρέπεται σε συμβολικό όπλο κατατρόπωσης των εχθρών. Τώρα 

πλέον ο σταυρός δεν είναι το «σκάνδαλο» για τους Ιουδαίους και «μωρία» 

για τους Έλληνες∙ αντιθέτως, είναι το σύμβολο μιας δύναμης εγκόσμιας 

που επικαλείται και φανερώνει την υπεροχή της χριστιανικής πίστης 

έναντι των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων. Όπως, εξάλλου, αφήνουν 

να εννοηθεί οι διαθέσιμες πηγές –έστω διυλισμένες από τη γραφίδα του 

Ευσεβίου– σχετικά με την πνευματική φυσιογνωμία του μεγάλου 

ηγεμόνα, ο τελευταίος φαίνεται να ταύτιζε την ανωτερότητα και αλήθεια 

αυτής της νέας θρησκείας με τον ιστορική της θρίαμβο […] 
 

3.  Η επιλογή της ανεξιθρησκίας (Διάταγμα των Μεδιολάνων) Με την 

εμφάνιση και ιδίως με τη μεγάλη διάδοση του χριστιανισμού ο ρωμαϊκός 

κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα το οποίο δεν ήταν έτοιμος να 
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διαχειριστεί. Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη η ευημερία και η 

στρατιωτική αποτελεσματικότητα απαιτούσαν την εύνοια των θεών, 

αλλά οι εθνικοί και οι χριστιανοί δεν ήταν πρόθυμοι να τη διεκδικήσουν 

από κοινού. Κατά συνέπεια, οι αυτοκράτορες επέλεγαν κάθε φορά, σε 

μεγάλο βαθμό αυτοσχεδιάζοντας, τη θρησκευτική πολιτική που τους 

φαινόταν ταιριαστή, ώστε να εξασφαλίζεται η θεία χάρις. Το διάταγμα 

του Γαλερίου και η κοινή συμφωνία του Κωνσταντίνου και του Λικινίου 

στα Μεδιόλανα υπήρξαν το αποκορύφωμα της προσπάθειας για μια 

σχεδόν απόλυτη ανεξιθρησκία που θα επέτρεπε στους πάντες να 

προσεύχονται δημοσίως για το κοινό καλό. Αλλά η εφαρμογή της υπήρξε 

βραχύβια. Η ενιαία αυτοκρατορία δεν μπορούσε να πορευτεί παρά με μία, 

ενιαία και κοινώς αποδεκτή θρησκευτική λατρεία. Η χριστιανική ήταν 

πλέον έτοιμη να εκπληρώσει αυτή την απαίτηση. 
Δ. Κυρτάτας, «Ανεξιθρησκία και θρησκευτική μισαλλοδοξία στην ύστερη αρχαιότητα», ΣΥΝΑΞΗ 128 (2013), σ. 

12 

 
 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποια στάση κράτησε απέναντι στο Μ. Κωνσταντίνο η Ορθόδοξη 

Εκκλησία και ποια η Ρωμαιοκαθολική Δύση; [κείμ. 1] 
 

2. Πως χρησιμοποιήθηκε το «όραμα του σταυρού» από το Μ. 

Κωνσταντίνο; [κείμ. 2] 
 

3. Τι σημαίνει το γεγονός ότι ο σταυρός του Χριστού «οπλοποιήθηκε»; 

[κείμ. 2] 

 

4. Ποιο ήταν το θρησκευτικό πρόβλημα που έπρεπε να λύσουν οι 

Ρωμαίοι αυτοκράτορες; [κείμ. 3] 
 

5. Ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της εφαρμογής της ανεξιθρησκίας; 

[κείμ. 3] 
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6. Ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας (Α΄) 

 
 

1.  Το Χριστόγραμμα ως στρατιωτικό έμβλημα του Μ. Κωνσταντίνου 

 

Ο Κωνσταντίνος […] ήδη από το 305, υιοθέτησε ένα νέο στρατιωτικό 

έμβλημα: μια μακρά χρυσή λόγχη με ένα πορφυρό ύφασμα, πάνω στο 

οποίο, αντί για τον παραδοσιακό αυτοκρατορικό αετό βρισκόταν 

Χριστόγραμμα στεφανωμένο με δάφνη. Το ύφασμα, κρεμασμένο από ένα 

μέρος της λόγχης, απεικόνιζε τις προσωπογραφίες του αυτοκράτορα και 

των διαδόχων γιων του, πράγμα που παρέπεμπε σε κληρονομική 

δυναστεία. Το σύμπλεγμα αποτελούσε το λάβαρο, έμβλημα νίκης που το 

προστάτευε μία φρουρά πενήντα ανδρών. A. Garile, «Ο αυτοκράτορας, οι σύνοδοι και η 

εκκλησιαστική τάξη», στο Π. Υφαντής (επιμ.), Χριστιανικός βίος και πολιτική εξουσία, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2015, 

σ. 118 

 

2.  Η καθιέρωση της Κυριακής ως ημέρας αργίας 
 

     Η ονομασία Κυριακή χρησιμοποιήθηκε κατά τους πρώτους αιώνες μ.Χ. 

προκειμένου να αντικαταστήσει την ημέρα που αρχικά ονομαζόταν «μία 

των σαββάτων». Ο Μ. Κωνσταντίνος καθιέρωσε επίσημα, από άποψη 

κρατική, την «ημέρα του ήλιου» και την έκανε γενικά υποχρεωτική ημέρα 

ανάπαυσης.   

 

Για να καταλάβουμε τη θέση της Κυριακής στη λειτουργική ζωή της 

αρχαίας Εκκλησίας, είναι σπουδαίο να διευκρινίσουμε τη σχέση της με το 

εβραϊκό Σάββατο. Η χριστιανική σκέψη αγνόησε τόσο πολύ τη σχέση αυτή, 

ώστε θεωρήθηκε ότι η εβδομάδα απλά «μεγάλωσε» και η ημέρα της 

Ανάστασης έγινε βαθμιαία ένα άλλο Σάββατο. Όλες οι διατάξεις της 

Παλαιάς Διαθήκης, που αναφέρονταν στην έβδομη ημέρα, μεταφέρθηκαν 

λίγο-λίγο στην Κυριακή και η έβδομη ημέρα μετατράπηκε σε ένα είδος 

«πρωτοτύπου» της χριστιανικής ημέρας ανάπαυσης. Αυτή η μετατόπιση της 

εβδομάδας έγινες φανερή ειδικά την εποχή που ο Μ. Κωνσταντίνος 

καθιέρωσε επίσημα, από άποψη κρατική, την «ημέρα του ήλιου» και την 

έκανε γενικά υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης. Όμως, σχεδόν ως το τέλος 

του τέταρτου αιώνα, ήταν ακόμη ζωντανή μέσα στη συνείδηση της 

Εκκλησίας η ανάμνηση αυτής της αρχικής σχέσης της Κυριακής με το 

Σάββατο και ολόκληρη την εβδομάδα της Παλαιάς Διαθήκης.  
Π. Α. Σμέμαν, Η Εκκλησία προσευχομένη, μτφρ. π. Δ. Τζέρπος, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1991, σ. 88 
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3.  Η βάπτιση του Μ. Κωνσταντίνου 
 

Επειδή κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής του και θεωρούσε 

κατάλληλο πια τον καιρό να καθαριστεί από τα σφάλματα που κάποτε είχε 

κάνει, αποφάσισε να απαλλάξει την ψυχή του με τη δύναμη των λόγων των 

μυστηρίων και μάλιστα με τα σωτήρια λόγια του βαπτίσματος, από όλα τα 

αμαρτήματα που είχε κάνει ως άνθρωπος. Αφού λοιπόν  πήρε αυτή την 

απόφαση, γονάτισε στο έδαφος και παρακαλούσε τον Θεό […] Έφυγε δε από 

εδώ και φτάνει σε ένα προάστιο της Νικομήδειας∙ και εδώ αφού 

συγκέντρωσε τους επισκόπους, τους μίλησε περίπου ως εξής:  «[…] Καιρός 

είναι να απολαύσουμε κι εμείς τη σφραγίδα του Πνεύματος που χαρίζει την 

αθανασία, καιρός είναι να λάβουμε μέρος στο σωτήριο αυτό σφράγισμα […] 

Ας μην υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία. Γιατί, και αν πάλι ο Κύριος της 

ζωής και του θανάτου θέλει να συνεχίσουμε να ζούμε στην παρούσα ζωή, 

και αν έτσι έχει ορίσει ο Θεός, δηλαδή να συνεχίσω να ζω μαζί με τον λαό 

μου, παίρνοντας μέρος στις εκκλησιαστικές συγκεντρώσεις και 

συμμετέχοντας μαζί με όλους στις κοινές προσευχές, τότε θα επιβάλω πια 

στον εαυτό μου κανόνες συμπεριφοράς που θα συμφωνούν με το θέλημα του 

Θεού». […] Όταν τελείωσαν όσα έπρεπε να γίνουν, φόρεσε λαμπρά και 

βασιλικά ενδύματα που ακτινοβολούσαν σαν το φως, και ξεκουραζόταν 

πάνω σε ολόλευκο στρωμένο κρεβάτι, γιατί δε θέλησε να πλησιάσει πια τη 

βασιλική πορφυρή φορεσιά. 
Ευσέβιος, Εις τον Βίον.., ΕΠ 20, 1212-1220 

               

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Από πότε και πώς ήταν αποτυπωμένο το χριστόγραμμα στα 

λάβαρα του Μ. Κωνσταντίνου; [κείμ. 1] 
 

2. Ποιος και γιατί καθιέρωσε την Κυριακή ως ημέρα αργίας; [κείμ. 2] 
 

3. Ποια σχέση είχε η Κυριακή με το Ιουδαϊκό Σάββατο; [κείμ. 2] 

 

4. Πώς έγινε η προετοιμασία και η βάπτιση του Μ. Κωνσταντίνου; 

[κείμ. 3] 
 

5. Τι είπε στους επισκόπους ο Μ. Κωνσταντίνος λίγο πριν βαπτιστεί; 

[κείμ. 3] 
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7. Ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας (Β΄) 
 

 

1. Ο Μέγας Θεοδόσιος – η ανακήρυξη του Χριστιανισμού ως επίσημης 

θρησκείας του κράτους 
 

Στα χρόνια των αυτοκρατόρων που διαδέχτηκαν τον Ιουλιανό (361-363) 

[που θέλησε να επαναφέρει την εθνική θρησκεία], έγινε η οριστική 

αποκατάσταση του Χριστιανισμού και η επισημοποίησή του. 

Συγκεκριμένα ο Μέγας Θεοδόσιος (379-395), όρισε την ειδωλολατρία ως 

«εθνική δεισιδαιμονία», διέταξε την κατεδάφιση ή το σφράγισμα εθνικών 

ιερών και υπέγραψε την απαγόρευση των θυσιών (με ποινή θανάτου) και 

των επισκέψεων σε εθνικούς ναούς. Η άποψη ότι ο Θεοδόσιος απαγόρευσε 

την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει αποδειχθεί αβάσιμη. Στην 

πραγματικότητα, αυτό που απαγόρευσε ήταν οι θυσίες κατά τη διάρκειά 

τους.  

Βασική μέριμνα του Θεοδοσίου ήταν η αντιμετώπιση των αιρετικών, όσων 

δηλαδή διαφωνούσαν με τις αποφάσεις της Της Οικουμενικής Συνόδου 

(325). Στην εποχή του υπήρχαν περισσότεροι από εκατό νόμοι εναντίον 

των αιρέσεων και των αιρετικών. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα έλλειψης 

ανεκτικότητας που διαρκώς αυξανόταν, το 392 καταστράφηκε ο μεγάλος 

ναός του Σέραπι στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και παρουσιάστηκαν 

φαινόμενα οχλοκρατικής βίας εναντίον των μη χριστιανών. Μεταξύ 392 

και 394 με νέα διατάγματα ενίσχυσε και άλλο τη θέση του Χριστιανισμού 

στην αυτοκρατορία.  

Συμπερασματικά, ο Μέγας Θεοδόσιος με τη θρησκευτική πολιτική του, 

ισχυροποίησε τη θέση της εκκλησίας στις δομές της λειτουργίας της 

αυτοκρατορίας, κατοχυρώνοντας το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία. 

Γι’ αυτό και του αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός «Μέγας». 
 

2.  Ιουστιανιανός και Χριστιανισμός 
 

Τον έκτο αιώνα ο Ιουστινιανός εδραιώνει ένα τεράστιο κράτος από τη 

δύση μέχρι την ανατολή και η μεγάλη ρωμαϊκή ιδέα γίνεται πάλι 

πραγματικότητα μόνο που αυτή τη φορά έχει χριστιανική ταυτότητα. Ο 

αυτοκράτορας και το κράτος του είχε ευνοηθεί από τον ίδιο τον Θεό και 

προστατευόταν απ’ αυτόν.   

Ο Ιουστινιανός θεωρούσε τον εαυτό του πρωτίστως ως ορθόδοξο 

Αυτοκράτορα. Βασική γραμμή της πολιτικής του ήταν η οργάνωση του 

κράτους με βάση ενιαία Εκκλησία, νομοθεσία και διοίκηση, στα πλαίσια 

της απόλυτης μοναρχίας («ένα κράτος μια θρησκεία»). Από νωρίς έλαβε 

σκληρά μέτρα κατά των ειδωλολατρών, έκλεισε την περίφημη Ακαδημία 
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Πλάτωνος και οι φιλόσοφοι που δίδασκαν εκεί κατέφυγαν στην Περσία. 

Επίσης περιόρισε με νομοθετικά μέτρα τα δικαιώματα των Εβραίων και 

εφάρμοσε αυστηρά μέτρα εναντίον των αιρετικών. Φρόντισε να 

εκχριστιανίσει τους γειτονικούς λαούς, γιατί πίστευε ότι έτσι θα είχαν 

φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο.  

Η βασιλεία του (527-565) θεωρείται το ζενίθ της αυτοκρατορικής 

κυριαρχίας πάνω στην Εκκλησία, με πολλή ωστόσο προσοχή. Φράσεις 

όπως «με τη θέληση του Θεού κυβερνούμε μια Αυτοκρατορία που μας την 

έχει προσφέρει η Θεία Μεγαλοσύνη» ή «μόνο ο Θεός και ο Αυτοκράτορας, 

που ακολουθεί τον Θεό, μπορούν να κυβερνήσουν τον κόσμο με δικαιοσύνη», 

προέρχονταν άφθονα από την πένα του. Όσο κι αν υποστήριζε τη 

διάκριση μεταξύ αυτοκρατορικής (imperium) και ιερατικής κυριαρχίας 

(sacerdotium) και την ανάγκη για τη μεταξύ τους εναρμόνιση, θεωρούσε 

καθήκον του αυτοκράτορα να εξασφαλίζει και να επιβλέπει αυτή την 

αρμονία. Κι αυτό δείχνει πού πίστευε ότι βρίσκεται η τελική εξουσία. 

Ο Ιουστινιανός ασχολήθηκε έντονα με τα θεολογικά προβλήματα. Όπως 

αναφέρει ο Προκόπιος, ο αυτοκράτορας μέρα και νύχτα συζητούσε με 

κληρικούς προβλήματα σχετικά με τις Γραφές. Συνέγραψε μάλιστα ο ίδιος 

πολλές θεολογικές επιστολές και πραγματείες. Είχε γύρω του ολόκληρο 

επιτελείο από συμβούλους και ερευνητές που τον βοηθούσαν στο έργο 

του. Επίσης πολλά τμήματα από το νομικό του έργο αφορούν 

εκκλησιαστικά θέματα και ζητήματα πίστεως. Έδωσε τεράστια 

δικαιοδοσία στους επισκόπους όχι μόνο για όλα τα θέματα που 

αφορούσαν τον κλήρο, αλλά και για γενικότερα θέματα δικαστικά και 

διοικητικά της αυτοκρατορίας. Ασχολήθηκε ακόμη και με λεπτομέρειες, 

όπως ήταν κανονισμοί σχετικοί με τον διάκοσμο των εκκλησιών και την 

απαγόρευση της χρήσης του μονογράμματος του Χριστού ή του σταυρού 

στις διακοσμήσεις των δαπέδων.   

Η θρησκεία είναι η κατευθυντήρια δύναμη για την εξέλιξη σε κάθε τομέα 

της τέχνης της εποχής του: αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική. Η 

εξουσία του αυτοκράτορα και η αντίληψή του για τα θρησκευτικά 

ζητήματα θα φανούν σε αυτούς τους τομείς: τεράστιες εκκλησίες, 

προβολή του βασιλικού μεγαλείου με την απεικόνισή του στα ψηφιδωτά, 

στις παραστάσεις και στις διακοσμήσεις.  
Από:  α) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τμ. Ζ΄, σ. 415 κ.έξ., 

β)  S. Runciman, Η βυζαντινή θεοκρατία, μτφρ. Ι. Ροηλίδη, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1982, σ. 50-55,  

γ) Κ. Ware, Η Ορθόδοξη Εκκλησία 

  

4.  Εκκλησία και πολιτεία στο Βυζάντιο 
 

Στην καρδιά του χριστιανικού πολιτεύματος του Βυζαντίου βρισκόταν ο 

Αυτοκράτορας, που δεν ήταν ένας συνηθισμένος κυβερνήτης, αλλά ο 

εκπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη […] Το πολυδαίδαλο παλάτι, η Αυλή 

με το εκλεπτυσμένο τελετουργικό, η αίθουσα του θρόνου όπου μηχανικά 
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λιοντάρια βρυχιούνταν και μουσικά πτηνά τραγουδούσαν: όλα αυτά τα 

πράγματα ήταν σχεδιασμένα για να φανερώνουν την ιδιότητα του 

Αυτοκράτορα ως εκπροσώπου του Θεού […] Ο Αυτοκράτορας κατείχε μια 

ειδική θέση στη λατρεία της Εκκλησίας: δεν μπορούσε φυσικά να τελέσει 

τη θεία Ευχαριστία, αλλά κοινωνούσε «με τον τρόπο των ιερέων», -

λαμβάνοντας στα χέρια του τον καθαγιασμένο άρτο και πίνοντας από το 

ποτήριο αντί να κοινωνήσει με το κοχλιάριο-, κήρυσσε και σε ορισμένες 

γιορτές μάλιστα θυμιάτιζε την αγία Τράπεζα. Τα άμφια, που φορούν 

τώρα οι Ορθόδοξοι επίσκοποι, ήσαν η στολή που κάποτε φορούσε ο 

Αυτοκράτορας στην εκκλησία.  

Η ζωή του Βυζαντίου αποτελούσε ένα ενιαίο όλο, και δεν υπήρχε καμία 

σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ του θρησκευτικού και του κοσμικού, 

μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας: και οι δύο θεωρούνταν ως τμήματα ενός 

μόνου οργανισμού. Γι’ αυτό ήταν αναπόφευκτο ο Αυτοκράτορας να παίζει 

έναν τέτοιο ενεργητικό ρόλο στις υποθέσεις της Εκκλησίας […] Αν και 

Εκκλησία και Πολιτεία σχημάτιζαν ένα οργανικό σύνολο, όμως μέσα σ’ 

αυτόν τον οργανισμό υπήρχαν δύο διακεκριμένα στοιχεία, η ιεροσύνη 

(sacerdotium) και η αυτοκρατορική εξουσία (imperium) […] Μεταξύ τους 

υπήρχε μια «συμφωνία» ή «αρμονία», και κανένα στοιχείο δεν εξασκούσε 

απόλυτο έλεγχο πάνω στο άλλο. Αυτή είναι η πρακτική που 

ενσωματώθηκε από τον Ιουστινιανό στον μεγάλο νομικό κώδικα του 

Βυζαντίου (βλ. 6η Νεαρά) και επαναλήφθηκε σε τόσα άλλα βυζαντινά 

κείμενα. 
Κάλλιστος Ware, H Oρθόδοξη Εκκλησία, μτφρ. Ι. Ροηλίδης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1996, σ. 72-74 

 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποια στάση κράτησε ο Μ. Θεοδόσιος απέναντι στους ειδωλολάτρες 

και τους αιρετικούς; [κείμ. 1] 
 

2. Ποια ήταν η βάση της εκκλησιαστικής πολιτικής του Ιουστινιανού; 

[κείμ. 2] 
 

3. Ποιες ήταν οι ενασχολήσεις του Ιουστινιανού αναφορικά με την 

Εκκλησία; [κείμ. 2] 

 

4. Ποια θέση κατείχε ο βυζαντινός αυτοκράτορας στον κόσμο και την 

Εκκλησία; [κείμ. 3] 
 

5. Γιατί δεν υπήρχε στο Βυζάντιο διαχωριστική γραμμή στις σχέσεις 

Εκκλησίας και πολιτείας;  [κείμ. 3] 
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8. Ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας (Γ΄) 
 

 

1.  Η χριστιανική εξουσία στον κόσμο 
 

Πάνω στο χρυσό νόμισμα, στο ξακουστό 

«βυζαντινό», που ξεπερνούσε τα σύνορα, ο 

κόσμος έβλεπε τον βυζαντινό αυτοκράτορα με 

στρατιωτική στολή, στεφανωμένο από τον 

Χριστό ή την Παρθένο, απεικόνιση της θείας 

καταγωγής της εξουσίας του, συνοδευόμενο 

από τον άγγελο, σύμβολο νίκης και θείας 

προστασίας, να κρατάει στο ένα χέρι τη 

σφαίρα με τον σταυρό, σημάδι της βυζαντινής 

οικουμενικότητας, και στο άλλο το λάβαρο ή το σταυρόσχημο σκήπτρο, 

σύμβολο της ρωμαϊκής και χριστιανικής εξουσίας στον κόσμο. 

Ομολογούμε ότι τίποτα άλλο δεν μπορούσε να δείξει καλύτερα και με πιο 

εντυπωσιακό τρόπο στους λαούς και στα έθνη, τις ιδεολογικές αρχές που 

εμψύχωναν το Βυζάντιο. Ο πολιτισμένος κόσμος, η οικουμένη, ανήκαν 

στον «εκλεκτό» και «προστατευόμενο» από τον Θεό βυζαντινό 

αυτοκράτορα, τον διάδοχο των ρωμαίων αυτοκρατόρων. Ο Ιουστινιανός 

είχε πραγματοποιήσει αυτή τη μεγαλειώδη ιδέα και υπήρξε ο πρώτος 

βυζαντινός αυτοκράτορας, που απεικονίσθηκε πάνω στο νόμισμα, 

κρατώντας στο χέρι τη σφαίρα με τον σταυρό. 
Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 41982, σ. 25. 

 

 

2.  Κωνσταντινούπολη, η χριστιανική καρδιά της αυτοκρατορίας 

 

Στο Χρονικό του Νέστορος, το οποίο γράφτηκε στο Κίεβο κατά τα τέλη του 

11ου με αρχές του 12 αι., αναφέρεται στο πώς ο Βλαδίμηρος, πρίγκηπας του 

Κιέβου, ενώ ήταν ακόμη ειδωλολάτρης, θέλησε να μάθει ποια είναι η 

αληθινή θρησκεία. Για τον λόγο αυτό έστειλε πρεσβευτές στους 

μητροπολιτικούς τόπους διαφόρων πίστεων. Αφού πήγαν σε αρκετές, 

τελικά ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με το Χρονικό, ο 

βυζαντινός αυτοκράτορας ευθύς κανόνισε ώστε οι επισκέπτες του να 

παρευρεθούν σε λειτουργία στην Αγία Σοφία. Ο ίδιος τους συνόδευσε και 

τους επέστησε την προσοχή στην ομορφιά τόσο του οικοδομήματος όσο 

και των λειτουργικών δρώμενων. Οι απεσταλμένοι –λέει το Χρονικό– 

συγκλονίστηκαν τόσο πολύ, ώστε κατόπιν ανέφεραν στον ηγεμόνα τους: 

«Μας οδήγησαν σε κτήρια όπου λάτρευαν το Θεό τους και δεν γνωρίζαμε αν 

βρισκόμασταν στον ουρανό ή στη γη […]. Στη γη δεν υπάρχει τέτοια 

λαμπρότητα και τέτοια ομορφιά, και είμαστε σε αμηχανία πώς να την 
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περιγράψουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι εκεί ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στους 

ανθρώπους». 
Θ. Παπαθανασίου, «Η ομορφιά θα καταστρέψει την Εκκλησία;», ΘΕΟΛΟΓΙΑ 83/2 (2012) 

 

3. Τρακόσιες θρησκείες είχε το Ρωμαϊκό Κράτος. Όλες σβήσανε, η μια 

ύστερ’ απ’ την άλλη, και βασίλεψε ο χριστιανισμός. Μητρόπολη της νέας 

θρησκείας καταστάθηκε η Κωνσταντινούπολη, που την έχτισε ο Μέγας 

Κωνσταντίνος στο μέρος που ήτανε πρωτύτερα ένα χωριό, το αρχαίο 

Βυζάντιο. Η Κωνσταντινούπολη έγινε παραμυθένια πολιτεία. Τη λέγανε 

«Βασιλεύουσαν Πόλιν», «Θεοφρούρητον», «το καύχημα των ζώντων υπό 

την του ηλίου ανατολήν», κι άλλα πολλά ονόματα είχε η θαυμαστή αυτή 

πολιτεία. Όλος ο κόσμος γύριζε γύρω στην Κωνσταντινούπολη, όλοι οι 

άνθρωποι ονειρευόντανε να πάνε στην Πόλη.   
Φ. Κόντογλου, «Η Βασιλεύουσα», Η πονεμένη Ρωμιοσύνη, έκδ. Αστήρ, Αθήνα 1963, σ. 14 

 

 
Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Πως αποτύπωνε το βυζαντινό νόμισμα τη θέση του αυτοκράτορα 

στον κόσμο; [κείμ. 1] 
 

2. Γιατί θεωρούνταν ο βυζαντινός αυτοκράτορας εκλεκτός του Θεού; 

[κείμ. 1] 
 

3. Πως εκφραζόταν η εξουσία της Εκκλησίας πάνω στο βυζαντινό 

νόμισμα; [κείμ. 1] 

 

4. Πως παριστάνεται η Κωνσταντινούπολη στο χρονικό του Νέστορος; 

[κείμ. 2] 
 

5. Πώς περιγράφει ο Κόντογλου την Κωνσταντινούπολη ως 

χριστιανική πρωτεύουσα;  [κείμ. 3] 
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9. Από την εκκλησία του Δήμου  στην Εκκλησία του 

Χριστού. Ο εκκλησιαστικός μετασχηματισμός της πόλης 

 
 

1.  Η αυτοκρατορία, μέσα στην οποία ταξίδευαν οι πρώτοι χριστιανοί 

ιεραπόστολοι, ήταν, ιδιαίτερα στο ανατολικό της τμήμα, μια 

αυτοκρατορία των πόλεων. Αυτό το γεγονός προσδιόρισε και τη 

διοικητική δομή της πρώιμης Εκκλησίας. Βασική μονάδα ήταν η κοινότητα 

κάθε πόλης, στην οποία προΐστατο ο επίσκοπος∙ ο επίσκοπος επικουρείτο 

από πρεσβυτέρους και διακόνους. Η ύπαιθρος που περιέβαλλε την πόλη 

εξαρτάτο από την Εκκλησία της πόλης. Ήδη με το τέλος του 1ου αιώνα 

αυτό το μοντέλο με την τριπλή διακονία των επισκόπων, πρεσβυτέρων 

και διακόνων είχε καθιερωθεί σε αρκετά μέρη […] Ο Άγιος Ιγνάτιος, 

επίσκοπος Αντιόχειας, περί το 107, στη διάρκεια του ταξιδιού του στη 

Ρώμη (γράφει) […] : «Ο επίσκοπος στην κάθε Εκκλησία, προΐσταται εις 

θέσιν Θεού». «Κανείς ας μην επιτελεί τα πράγματα που αφορούν την 

Εκκλησία χωρίς τον επίσκοπο …  Εκεί όπου βρίσκεται ο επίσκοπος, εκεί 

πρέπει να βρίσκεται και ο λαός, όπως ακριβώς εκεί που βρίσκεται ο Ιησούς 

Χριστός εκεί είναι και η καθολική  Εκκλησία» […]  Κάλλιστος Ware, H Oρθόδοξη 

Εκκλησία, μτφρ. Ι. Ροηλίδης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1996, σ. 30 

 

2. Η πρώτη κοινότητα των μαθητών του Χριστού εμφανίζεται στην ιστορία 

με το όνομα εκκλησία. Με τη λέξη αυτή δηλώνει την ταυτότητά της και 

την αλήθεια της. Εκκλησία (από το ρήμα εκ-καλώ) σημαίνει τη σύναξη 

που είναι αποτέλεσμα μιας κλήσης – πρόσκλησης. Είναι συναγωγή – 

συνάθροιση κεκλημένων. Οι πρώτοι μαθητές του Χριστού έχουν τη 

συνείδηση ότι είναι «κλητοί» - καλεσμένοι από αυτόν σε μια συνάθροιση 

ενότητας, σε μια εκκλησία. Όχι πιστοί μιας καινούργιας «θρησκείας», 

ούτε οπαδοί μιας καινούργιας ιδεολογίας ή κοινωνικής διδαχής. Αυτό που 

τους ενώνει δεν είναι η αποδοχή κάποιων θεωρητικών «αρχών» ή «αξιών», 

αλλά η αποδοχή της κλήσης που αλλάζει ριζικά τη ζωή τους […] Ζουν ως 

εκκλησία, ως ενιαίο σώμα ζωής, κοινωνούν τη ζωή ως «αδελφοί» -όπως τα 

αδέλφια που αντλούν την ύπαρξή τους από την ίδια μήτρα- είναι «μέλη» 

ενός οργανικού ζωντανού «σώματος».  
Χρ. Γιανναράς, Αλφαβητάρι της πίστης, έκδ. δόμος, Αθήνα 1983, σ. 183 

 

3. Η πρώτη ήδη έκφραση οργανώσεως της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα 

μετά την Ανάληψη του Ιησού Χριστού γίνεται με βάση τα ελληνικά 

πρότυπα. Η εκλογή του Ματθία στη θέση του Ιούδα ως δωδέκατου 

αποστόλου γίνεται με κλήρωση κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπει το 

αθηναϊκό πολίτευμα, όπως το παραδίδει ο Αριστοτέλης: από έναν αριθμό 

υποψηφίων (Ιούστος και Ματθίας) εκλέγεται με κλήρο ο ένας. Αυτό 

ονομαζόταν στην ελληνική πολιτική ζωή «κλήρωσις εκ προκρίτων» […] 
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Και πρώτα μια γρήγορη εξέταση της σημασίας του όρου «εκκλησία», τον 

οποίο διάλεξε ο Χριστιανισμός για να δηλώσει την ιστορική υπόστασή του, 

υπενθυμίζει και πάλι την πολιτική ζωή των Ελλήνων. Η λέξη «εκκλησία», 

τόσο γνωστή στην αρχαία ελληνική γραμματεία, σημαίνει την επίσημη 

και κατά τακτά διαστήματα συνέλευση των πολιτών μιας πόλεως, για να 

λάβουν σοβαρές αποφάσεις. Με την έννοια αυτή χρησιμοποιείται ο όρος 

εκκλησία πολλές φορές στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη […] Η 

γενική που συνοδεύει τη λέξη εκκλησία: «εκκλησία του Θεού» ή 

«εκκλησία του Χριστού» δηλώνει ότι η πηγή του δικαίου στην περίπτωση 

αυτή δεν είναι ο δήμος, η ίδια δηλαδή η εκκλησία, αλλά ο Θεός […] Όλες 

λοιπόν οι εξουσίες προέρχονται από εκεί και όχι από τον λαό […] Έτσι οι 

πρώτοι χριστιανοί πίστευαν ότι το «πολίτευμά» τους –το δίκαιο δηλαδή 

που τους δίνει υπόσταση και ταυτότητα με δικαιώματα και καθήκοντα 

στη ζωή τους- δεν βρίσκεται στον κόσμο αυτό: «ημών γαρ το πολίτευμα εν 

ουρανοίς υπάρχει».   
Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας, Ελληνισμός και Χριστιανισμός.  Η συνάντηση των δύο κόσμων, εκδ. Αποστολική 

Διακονία, Αθήνα 2003, σ. 126-138    

 
4.  Η οργάνωση της Εκκλησίας 
 

Το κύτταρο της οργάνωσης της Εκκλησίας υπήρξε από την αρχή η τοπική 

ενότητα της πόλεως […] Η έννοια αυτή της τοπικής εκκλησίας είχε και το 

ανάλογο ήθος των ελληνικών πόλεων. Ο όρος «παρρησία», ο οποίος 

ανήκει στο πολιτικό λεξιλόγιο των αρχαίων Ελλήνων με τη σημασία της 

ελευθερίας του λόγου που είχε κάθε πολίτης στη συνέλευση του δήμου, 

χρησιμοποιείται συχνότατα στην Καινή Διαθήκη, για να δηλώσει τη νέα 

σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους και με τον Θεό: ο χριστιανός μετά το 

Βάπτισμα ζει πια με «παρρησία», δηλαδή με τη δυνατότητα να μιλά 

ελεύθερα και σε αυτόν ακόμη τον Θεό –τόση είναι η σημασία της αρχής 

της ελευθερίας του λόγου, της «παρρησίας», που γνώριζαν τόσο καλά οι 

Έλληνες από την πολιτική ζωή τους, για την αρχαία Εκκλησία […] 

Πώς εκδηλωνόταν στην πράξη η πολιτειακή αυτή συνείδηση των πρώτων 

χριστιανών; Η συγκεκριμένη μορφή της ήταν η σύναξη για την τέλεση της 

Θείας Ευχαριστίας. Εκεί μπορούσαν να ασκήσουν την «παρρησία» που 

ασκούσαν οι Έλληνες στον δήμο τους. Και την ασκούσαν όχι μπροστά σε 

ανθρώπους, αλλά μπροστά στον ίδιο τον Θεό. Έτσι οι σκλαβωμένοι αυτοί 

και διωκόμενοι κοινωνικά ένιωθαν πια ελεύθεροι από κάθε άλλο. Η 

ευχαριστιακή σύναξη ήταν ο χώρος στον οποίο αποκτούσαν την 

ταυτότητά τους, τα πραγματικά τους πρόσωπα που τους έδινε το 

Βάπτισμα. Με τον τρόπο αυτό η ευχαριστιακή κοινότητα έγινε η πηγή 

του δικαίου και της οργανώσεως της Εκκλησίας.  

Το πρώτο και βασικό στοιχείο της οργανώσεως της Εκκλησίας ήταν από 

την αρχή το ίδιο το γεγονός της συνάξεως, η «εκκλησία». Χωρίς τη σύναξη 

του λαού του Θεού δεν μπορούσε να γίνει τίποτε. Το πολίτευμα της 
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Εκκλησίας δε λειτουργούσε χωρίς τη σύναξη της Ευχαριστίας. Έτσι 

δημιουργήθηκε ο θεσμός των λαϊκών. Οι λαϊκοί ήταν κάτι σαν τον 

ελληνικό «δήμο», ωστόσο πηγή του δικαίου ήταν ο Θεός. Για να 

εναρμονίζονται αυτές οι δύο διαστάσεις του δικαίου υπήρχε μαζί με τη 

σύναξη του λαού και η έννοια μιας εξουσίας που ποιμαίνει και 

κατευθύνει τον λαό προς τον Θεό, έτσι ώστε να είναι «λαός του Θεού». 

Από αυτή τη διάσταση γεννήθηκε ο θεσμός του επισκόπου. Ο όρος 

«επίσκοπος» είναι βέβαια ελληνικός, αλλά η σημασία του στον 

Χριστιανισμό ήταν διαφορετική από εκείνη που είχε στην ελληνική ζωή. 

Στον ελληνικό κόσμο επίσκοποι ονομάζονταν διάφοροι εθνικοί και 

τοπικοί αξιωματούχοι, οικονομικοί επιθεωρητές, διαχειριστές των κτιρίων 

και της διοικήσεως διαφόρων θρησκευτικών σωματείων κλπ. Τίποτε από 

αυτά δεν αποδίδει το περιεχόμενο που δόθηκε από νωρίς στον «επίσκοπο» 

της Εκκλησίας […] αυτό που φαίνεται βέβαιο είναι ότι ο επίσκοπος ήταν 

αρχικά ο «προεστώς» της ευχαριστιακής συνάξεως […] Ήταν δηλαδή η 

κεφαλή του σώματος της ευχαριστιακής συνάξεως και συνεπώς η «εικών» 

του Χριστού, αυτός που συμβόλιζε και εξέφραζε την παρουσία του Θεού 

στην Εκκλησία […] Έτσι επίσκοπος και λαός ήταν αμοιβαία αναγκαίοι 

όροι για την οργάνωση της Εκκλησίας. 

Η αλληλεξάρτηση αυτή επισκόπου και ευχαριστιακής συνάξεως 

εξασφάλιζε την Εκκλησία από δύο κινδύνου: από τη μετατροπή της σε μια 

ελληνικού τύπου «εκκλησία» ή «δημοκρατία» και από την πτώση της σε 

μια τυραννία θεοκρατικής μορφής. Έτσι το ελληνικό πνεύμα της 

«εκκλησίας» μεταμορφώνεται στη βάση του, αποβάλλει την 

ανθρωποκεντρικότητά του χωρίς να θυσιάσει την ελευθερία του. 

Πρόκειται για το μεγάλο μήνυμα που θέλησε να δώσει ο Χριστιανισμός 

στον Ελληνισμό με πολλούς και διάφορους τρόπους: ότι η ελευθερία του 

ανθρώπου βρίσκεται στην απελευθέρωσή του από την αυτάρκεια του 

ανθρωπισμού, στην υπέρβαση του εαυτού του, στην τοποθέτηση της 

υπάρξεώς του στον Θεό. 
Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας, Ελληνισμός και Χριστιανισμός.  Η συνάντηση των δύο κόσμων, εκδ. Αποστολική 

Διακονία, Αθήνα 2003, σ. 126-138    

 

5. Από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού η Εκκλησία στο σύνολό της και 

σε οικουμενικές διαστάσεις σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, άρχισε να 

οργανώνει εξωτερικά τη θεσμική ή  διοικητική της πλευρά, πάντοτε σε 

σχέση με την εσωτερική της πνευματικότητα και με τα κάθε λογής 

εξωτερικά σχήματα της κοσμικής και πολιτικής πραγματικότητας. Έτσι, 

ως τις αρχές του 4ου αιώνα διαμόρφωσε την οργάνωσή της, έχοντας ως 

κύρια και βασική προϋπόθεση την επισκοπική χαρισματική εξουσία, ή 

καλύτερα διακονία. 

Πάντοτε το πρότυπο ήταν οι πρώτες οργανωμένες εκκλησιαστικές 

κοινότητες. Ο Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο αποκαλούμενος και Θεοφόρος, αρχές 
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του δεύτερου αιώνα, κάνει σαφή λόγο για το επισκοπικό αξίωμα που 

φαίνεται να είχε οργανωθεί στην Ανατολή και όχι αμέσως και στη Δύση, 

όπου ακόμη δέσποζε το πρεσβυτέριο με επικεφαλής τον επίσκοπο. Αλλά η 

πληροφορία αυτή του Ιγνατίου, τόσο για την Ανατολή όσο και για τη 

Δύση, έχει βαρύνουσα σημασία, και αφορά όλη την τότε οικουμένη, γιατί 

ο Ιγνάτιος στην προκειμένη περίπτωση επισημαίνει με έμφαση την 

εσωτερική και λειτουργική ενότητα της συνολικής Εκκλησίας όχι απλώς 

υπό τον επίσκοπο, αλλά στα πλαίσια της λειτουργικής σύναξης για την 

τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η ενότητα 

είναι βαθιά πνευματική και χαρισματική, και δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς 

την παρουσία του επισκόπου. 

Αυτή η ενότητα, άλλωστε, είναι το ανεξάλειπτο χαρακτηριστικό της 

Εκκλησίας σ’ όλες τις φάσεις της ιστορικής της διαδρομής. Έτσι η ίδια 

ενότητα υφίσταται και όταν από τον 4ο αιώνα και εφεξής τις οικουμενικές 

συνόδους συναπαρτίζουν οι επίσκοποι. Η κανονική αυτή τάξη είναι 

απολύτως δικαιολογημένη, επειδή, πέρα από τους αδήριτους τεχνικούς 

λόγους, οι επίσκοποι έτσι κι αλλιώς είναι οι πρώτοι και οι κατεξοχήν 

εγγυητές της κοινής πίστης αφενός, και ως διάδοχοι των αποστόλων 

συνεχίζουν αδιαλείπτως το έργο της Εκκλησίας αφετέρου. Αυτό άλλωστε 

είναι το νόημα της λεγόμενης αποστολικής διαδοχής, την οποία η 

Εκκλησία σέβεται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία παρέκκλιση. Και αυτό 

συμβαίνει, γιατί η αποστολική διαδοχή δεν είναι απλώς μια συνεχής 

αλυσίδα μεταβίβασης της χαρισματικής διακονίας, αλλά κυρίως και 

κατεξοχήν είναι η συνέχεια της ίδιας πάντοτε ζωής και εμπειρίας, δηλαδή 

της κοινής πίστης, του εκκλησιαστικού σώματος. Δεν πρόκειται μόνο για 

ένα εξωτερικό και γυμνό σκελετό, αλλά είναι περιεχόμενο λόγου, βίου και 

πίστης.        Ν. Ματσούκας, Οικουμενική Θεολογία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 422-424 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Πως προσδιόρισε η αυτοκρατορία «των πόλεων» τη διοικητική 

οργάνωση της Εκκλησίας; [κείμ. 1] 
 

2. Τι δηλώνει το όνομα «Εκκλησία» και γιατί χρησιμοποιήθηκε από 

τους αποστόλους; [κείμ. 2] 
 

3. Πώς οργανώθηκε η Εκκλησία με βάση τα ελληνικά πρότυπα; [κείμ. 

3] 
 

4. Πώς εκδηλωνόταν στην πράξη η πολιτειακή συνείδηση των 

πρώτων χριστιανών; [κείμ. 4] 
 

5. Πως είναι οργανωμένη η Εκκλησία;  [κείμ. 5] 
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10. Οι Χριστιανοί, πολίτες ενός άλλου κόσμου (Φιλ 2, 1-8 και 

προς Διόγνητον Επιστολή)  
 

 

1.  Οι χριστιανοί, πολίτες ενός άλλου κόσμου 
 

Αν θέλετε, λοιπόν, να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη 

στον Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη∙ αν μετέχετε στο 

ίδιο πνεύμα∙ αν έχετε έλεος και στοργή∙ τότε γεμίστε την καρδιά μου με 

χαρά ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι 

μια ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από 

ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας ανώτερό του 

τον άλλο. Ας μη φροντίζει ο καθένας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά 

και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα 

που είχε κι ο Ιησούς Χριστός,  

ο οποίος, αν και ήταν Θεός,  

δε θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό  

αποτέλεσμα αρπαγής, 

 αλλά τα απαρνήθηκε όλα, 

 πήρε μορφή δούλου κι έγινε άνθρωπος∙  

και όντας πραγματικός άνθρωπος  

ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας  

μέχρι θανάτου, 

 και μάλιστα θανάτου σταυρικού. 
Φιλ 2, 1-8 

 

2.  Επιστολή προς Διόγνητον  
 

      Πρόκειται για μια άγνωστης προέλευσης απολογητική επιστολή του 

2ου αιώνα. Αποτελεί ένα σύντομο κείμενο που συνήθως χαρακτηρίζεται 

ως επιστολή, αλλά ουσιαστικά αποτελεί πραγματεία. Η πραγματεία αυτή 

αποτελεί μία σημαντική χριστιανική μαρτυρία, η οποία απευθύνεται προς 

κάποιο Διόγνητο, υποτιθέμενο ή τουλάχιστον άγνωστο προς εμάς.   

 

Α. Οι Χριστιανοί δεν ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους στη γλώσσα 

ομιλίας, ούτε στις συνήθειες. Ούτε κατοικούν σε δικές τους ξεχωριστές 

πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια γλωσσική διάλεκτο διαφορετική, ούτε 

ζουν με «περίεργο» τρόπο! […]  Κατοικούν σε ελληνικές ή βαρβαρικές 

πόλεις, όπως συνέπεσε ο καθένας, και διαβιούν με τις τοπικές συνήθειες και 

τον τρόπο ενδυμασίας και τροφής του κάθε τόπου ενώ συγχρόνως γίνεται 

φανερή η θαυμαστή και αξιοπρόσεκτη συμπεριφορά τους. 

Β. Ζουν στη δική τους ο καθένας πατρίδα αλλά ως πάροικοι. Μετέχουν σε 

όλα τα κοινά ως πολίτες και υπομένουν τα πάντα, όμως σαν να ήσαν ξένοι. 

Η ξενιτειά είναι πατρίδα τους και η πατρίδα τους ξενιτειά. Παντρεύονται 
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όπως όλοι και γεννούν παιδιά αλλά δεν τα σκοτώνουν. Γήινοι άνθρωποι είναι 

αλλά δεν ζουν με ζωώδη τρόπο. Διαβιούν στη γη αλλά έχουν το πολίτευμα 

στον ουρανό. Υπακούουν στους κρατικούς νόμους αλλά με τον τρόπο ζωής 

τους ξεπερνούν τους νόμους. Αγαπούν τους πάντες έστω κι αν διώκονται 

από όλους. Αγνοούνται και κατακρίνονται από πολλούς, φονεύονται αλλά 

«ζωοποιούνται». Γίνονται φτωχοί από πεποίθηση και «πλουτίζουν» τους 

άλλους. Στερούνται σχεδόν των πάντων αλλά δίνουν σε όλους. 

Περιφρονούνται από τους ανθρώπους αλλά γίνεται δόξα γι’ αυτούς η 

περιφρόνηση. Συκοφαντούνται αλλά δικαιώνονται. Χλευάζονται και αυτοί 

ευλογούν. Υβρίζονται και τιμούν. Ενώ κάνουν το καλό, τιμωρούνται ως 

κακοί∙ όταν όμως τιμωρούνται χαίρουν γιατί έτσι αποκτούν την «ἐν Χριστῷ» 

ζωή. Οι Ιουδαίοι τους πολεμούν ως αλλόφυλους και οι ειδωλολάτρες τους 

διώκουν, και αυτοί που τους μισούν δεν μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία 

της έχθρας τους. 

Γ. Να το πω απλά: Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, είναι και για τον κόσμο οι 

Χριστιανοί. Όπως είναι διάχυτη σ’ όλο το σώμα η ψυχή, με τον ίδιο τρόπο 

είναι και οι Χριστιανοί στον κόσμο. Κατοικεί στο σώμα η ψυχή αλλά δεν 

είναι στοιχείο του σώματος∙ και οι Χριστιανοί κατοικούν στον κόσμο αλλά 

δεν είναι του κόσμου. 
   
 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Πως παρουσιάζεται ο Χριστός ως πρότυπο ζωής για τους 

χριστιανούς από τον απ. Παύλο; [κείμ. 1] 
 

2. Τι ζητά ο απ. Παύλος από τους χριστιανούς των Φιλίππων; Πως θα 

ήθελε να ζουν; [κείμ. 1] 
 

3. Τι ήταν η προς Διόγνητον επιστολή και πως περιέγραφε τη ζωή των 

χριστιανών στην § Α ; [κείμ. 2] 
 

4. Πως περιγράφεται η ζωή των χριστιανών στην  § Β ; [κείμ. 2] 
 

5. Πως περιγράφεται η ζωή των χριστιανών στην  § Γ ;  [κείμ. 2] 
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π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης 
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11.  Ο Χριστιανικός Κλήρος 

 

 
1.  Ο Απ. Παύλος για τον κλήρο 
 

    Ο επίσκοπος, ως διαχειριστής του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος∙ να 

μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθυσος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει 

αθέμιτα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, 

να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του∙ να είναι 

προσηλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας 

παραδόθηκε και συνεπώς είναι αξιόπιστο∙ έτσι θα μπορεί και να καθοδηγεί 

σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε 

αυτήν (Τιτ 1, 7-9). 

       Το ίδιο και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι, να μην 

έχουν το νου τους στο πολύ κρασί ούτε στο άνομο κέρδος∙ να κρατούν με 

καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεό. Κι αυτοί όμως πρέπει 

πρώτα να δοκιμάζονται και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε 

μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες (εννοεί τις διακόνισσες) 

πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες 

εμπιστοσύνης σε όλα (Α Τιμ 3, 8-11). 

 

2.  Η Επιστολή του Πολυκάρπου Σμύρνης προς Φιλιππησίους 

 

Ο άγ. Πολύκαρπος (80-167) ήταν επίσκοπος Σμύρνης 

και, σύμφωνα με τον Ειρηναίο Λυώνος, 

χειροτονήθηκε επίσκοπος από αποστόλους. 

Σημαντική ήταν η γνωριμία του με τον Ιγνάτιο 

Αντιοχείας. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο ηλικιωμένος. 

Ο Πολύκαρπος –και πάλι κατά τον Ειρηναίο– 

έγραψε πολλές επιστολές προς διάφορες εκκλησίες, 

αλλά σώθηκε μόνο μία, την όποια έστειλε γύρω στο 

117 μ.Χ. στους Φιλιππησίους. Αυτό που φαίνεται να 

τον απασχολεί κυρίως είναι το θέμα της διαγωγής 

των Χριστιανών της εποχής του. Κάνει λοιπόν μια προσπάθεια να 

συμβουλεύσει, να προειδοποιήσει και να ενισχύσει τον αγώνα τους.    

 

      Και οι Πρεσβύτεροι δε, ας είναι εύσπλαγχνοι, σε όλους ελεήμονες, 

φέρνοντας πίσω τα πλανημένα (τέκνα της Εκκλησίας), επισκεπτόμενοι 

όλους τους ασθενείς, να μην αμελούν τις χήρες ή ορφανό ή φτωχό, αλλά, να 

προνοούν πάντοτε για το καλό ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, να 

απέχουν από κάθε οργή, προσωποληψία, άδικη κρίση, να μένουν μακριά από 

κάθε φιλαργυρία, να μην πιστεύουν εύκολα κατηγορίες εναντίον κάποιου, 
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να μην είναι απότομοι στην κρίση τους, γνωρίζοντας ότι όλοι μας είμαστε 

οφειλέτες της αμαρτίας.  

      Αν λοιπόν δεόμαστε στον Κύριο για τη δική μας άφεση, οφείλουμε και 

εμείς να δίνουμε άφεση, διότι είμαστε απέναντι στα μάτια του Κυρίου και 

Θεού, και όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, και όλοι 

πρέπει να σταθούμε δίπλα  στο βήμα του Χριστού, και ο καθένας θα δώσει 

λόγο για τον εαυτό του.  

       Έτσι λοιπόν ας εργαζόμαστε για Αυτόν, με φόβο και κάθε ευλάβεια, 

όπως ο Ίδιος έδωσε εντολή, και οι Απόστολοι και προφήτες που μας κήρυξαν 

το ευαγγέλιο, αυτοί που κήρυξαν  την έλευση του Κυρίου μας. Να είμαστε 

ζηλωτές για το καλό, και να απέχουμε από τα σκάνδαλα και τους 

ψευδαδελφούς και εκείνους που με υποκρισία φέρουν το όνομα του Κυρίου, 

οι οποίοι αποπλανούν τους κενούς ανθρώπους.  

 

3.  Ο άγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης για την ιεροσύνη και τους 

ιερωμένους 

 

     Κατά τον άγ. Ισίδωρο η ιεροσύνη αποτελεί ευθύνη και απαιτεί σκληρή 

εργασία, πατρική κηδεμονία, φροντίδα, προστασία, κόπους, θυσίες και 

κινδύνους και δεν συνεπάγεται άνεση, πολυτέλεια, εξουσία και τυραννία∙ 

γι’ αυτό άλλωστε δεν δικαιολογείται η σφοδρή επιθυμία για την 

απόκτησή της. Σε ότι αφορά τους ιερωμένους, γνήσιος ιερέας δεν είναι ο 

γενικά ενάρετος, αλλά αυτός του οποίου η αρετή πηγάζει από τα έργα του 

και από τον εσωτερικό του κόσμο. Μάλιστα ο ιερέας οφείλει να δρα ως 

διάκονος του Χριστού και όχι ως πολιτικό πρόσωπο, αποφεύγοντας τις 

εντάσεις και τις επάρσεις και έχοντας ως στόχο την ειρηνική διακονία. 

Παράλληλα, ο φιλάργυρος ιερέας στιγματίζεται ως άξιος σαρκασμού ενώ 

στηλιτεύεται το γεγονός πως στην εποχή του, οι φορείς της Εκκλησίας 

απώλεσαν τον ευαγγελικό και αποστολικό τους βίο με επακόλουθο την 

υποταγή της Εκκλησίας στην κοσμική εξουσία. 

 

4. Η ισχύς των επισκόπων 

 

  I. Με την εκλογή και τη χειροτονία του ο Ορθόδοξος επίσκοπος 

προικίζεται με την τριπλή εξουσία: να διοικεί, να διδάσκει και να επιτελεί 

τα μυστήρια.[…]. Αποκαλέσαμε τον επίσκοπο κυβερνήτη και μονάρχη, 

αλλά δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως οι όροι αυτοί δηλώνουν κάποιο 

σκληρό και απρόσωπο τρόπο διακυβέρνησης. Ο επίσκοπος κατά την 

ενάσκηση της εξουσίας του καθοδηγείται από τον χριστιανικό νόμο της 

αγάπης. Δεν είναι κάποιος τύραννος, αλλά ο πατέρας του ποιμνίου του 

[…]. Το κύρος που διαθέτει ο επίσκοπος είναι ουσιαστικά το κύρος που 

διαθέτει η Εκκλησία. Όσα μεγάλα κι αν είναι τα προνόμια του επισκόπου, 

δεν είναι κάποιος που έχει τοποθετηθεί πάνω από την Εκκλησία, αλλά 
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είναι αυτός που κατέχει ένα αξίωμα μ έ σ α  στην Εκκλησία. Επίσκοπος 

και λαός αποτελούν μια οργανική ενότητα, και κανείς δεν μπορεί να 

νοηθεί χώρια από τον άλλο. Χωρίς επισκόπους δεν μπορεί να υπάρξει 

Ορθόδοξος λαός, αλλά και χωρίς Ορθόδοξο λαό δεν μπορεί να υπάρξει 

αληθινός επίσκοπος (Κάλλιστος Ware, Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σ. 393-396). 
 

    II. [Μετά το 451] Οι επίσκοποι σταθερά πλέον εμφανίζονται ως τοπικοί 

παράγοντες να συντελούν σε ανέγερση δημοσίων έργων, να 

διαπραγματεύονται ως τοπική εξουσία με κατακτητές (όπως ο 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τους Άραβες) και να επιστατούν σε 

περιπτώσεις κρίσεων για την ανακούφιση του κόσμου, όπως ο περίφημος 

Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιωάννης ο Ελεήμων κατά την περσική κατοχή 

της πόλης. […] στις Νεαρές του Ιουστινιανού μαθαίνουμε ότι οι επίσκοποι 

έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην εγγύηση για την κατασκευή και την εποπτεία 

στην εκτέλεση και χρήση δημοσίων έργων […] (Δ. Μόσχος, Συνοπτική Ιστορία 

του Χριστιανισμού, τμ. Α’ , εκδ. Αρμός, Αθήνα 2014, σ. 189). 
 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Πώς πρέπει να είναι ο επίσκοπος και οι διάκονοι σύμφωνα με τον 

απ. Παύλο ; [κείμ. 1] 
 

2. Πώς πρέπει να είναι οι πρεσβύτεροι σύμφωνα με τον άγ. 

Πολύκαρπο; [κείμ. 2] 
 

3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ιερέων σύμφωνα με τον άγ. Ισίδωρο 

τον Πηλουσιώτη; [κείμ. 3] 
 

4. Ποια είναι η θέση του επισκόπου στην Εκκλησία; [κείμ. 4 Ι] 
 

5. Ποιος είναι ο ρόλος των επισκόπων στη δημόσια ζωή μετά το 451;  

[κείμ. 4 ΙΙ] 
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12. Ο Χριστιανικός Mοναχισμός  - Α΄ 

 

 
1.  Η εξέλιξη του χριστιανικού Μοναχισμού 

 

      Η μοναχική ζωή ως καθορισμένος θεσμός εμφανίστηκε κατ’ αρχάς 

στην Αίγυπτο και στη Συρία τον τέταρτο αιώνα και από κει επεκτάθηκε 

ραγδαία σε όλη τη Χριστιανοσύνη. Δεν είναι σύμπτωση ότι ο μοναχισμός 

αναπτύχθηκε αμέσως μετά τη μεταστροφή του Κωνσταντίνου, όταν 

δηλαδή έπαυσαν οι διωγμοί και ο Χριστιανισμός έγινε «της μόδας». Οι 

μοναχοί, με την αυστηρή τους ζωή, έγιναν μάρτυρες σε μια εποχή που δεν 

υφίστατο πλέον το μαρτύριο του αίματος […]  

    Οι άνθρωποι στη βυζαντινή κοινωνία […] διέτρεχαν τον κίνδυνο τα 

ταυτίσουν τη Βασιλεία του Θεού μ’ ένα επίγειο βασίλειο. Οι μοναχοί, 

αποσυρόμενοι στην έρημο […] υπενθύμιζαν στους χριστιανούς πως η 

Βασιλεία του Θεού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου.  

    Ο μοναχισμός έλαβε τρεις κύριες μορφές, που είχαν και οι τρεις 

εμφανιστεί στην Αίγυπτο ήδη από το 350 μ.Χ. και παραμένουν εν ισχύι 

μέχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατ’ αρχήν είναι οι ερημίτες, 

ασκητές που ζουν μόνοι τους σε καλύβες ή σπηλιές, ακόμη και σε τάφους, 

στα κλαδιά των δέντρων και στην κορυφή στύλων. Το μέγα πρότυπο της 

ερημιτικής ζωής είναι ο πατέρας του ίδιου του μοναχισμού, ο άγ. 

Αντώνιος της Αιγύπτου (251-356). Μετά έρχεται η κοινοβιακή ζωή, στην 

οποία οι μοναχοί μένουν μαζί υπό κοινό κανόνα, σε ένα καθιδρυμένο 

μοναστήρι. Εδώ πρωτοπόρος υπήρξε ο άγ. Παχώμιος της Αιγύπτου (286-

346), συντάκτης του κανόνα τον οποίο αργότερα χρησιμοποίησε ο άγ. 

Βενέδικτος στη Δύση. Ο Μέγας Βασίλειος, που τα ασκητικά του γραπτά 

επηρέασαν αποφασιστικά τον ανατολικό μοναχισμό, ήταν σφοδρός 

υπέρμαχος της κοινοβιακής ζωής αν και επηρεάστηκε μάλλον 

περισσότερο από τα συριακά παρά τα παχωμιανά μοναστήρια που 

επισκέφτηκε. Προσέδωσε μια κοινωνική έμφαση στον μοναχισμό, 

παρακινώντας τα μοναστήρια να φροντίζουν τους αρρώστους και τους 

φτωχούς, ιδρύοντας νοσοκομεία και ορφανοτροφεία, και να εργάζονται 

άμεσα για το καλό όλης της κοινωνίας. Εν γένει όμως τον ανατολικό 

μοναχισμό τον απασχολεί πολύ λιγότερο η δράση απ’ ό,τι τον δυτικό. 

Στην Ορθοδοξία το πρωταρχικό καθήκον ενός μοναχού είναι η ζωή 

της προσευχής και μέσω αυτής μπορεί να διακονεί τους άλλους. Δεν 

ενδιαφέρει τόσο πολύ τι κάνει ένας μοναχός όσο το τι είναι. Τελικά 

υπάρχει μια μορφή μοναχικής ζωής μεταξύ των δύο πρώτων, μια ημι-

ερημιτική ζωή, «ένας μέσος δρόμος», όπου αντί της μιας πολύ 

οργανωμένης κοινότητας υπάρχει ένα σύνολο μικρών οικημάτων με 



 

 

35 

35 

χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους, όπου το κάθε οίκημα περιλαμβάνει 

περίπου δύο έως έξι μέλη, τα οποία ζουν μαζί υπό την καθοδήγηση ενός 

γέροντα […] Από την αρχή η μοναχική ζωή θεωρήθηκε σε Ανατολή και 

Δύση ως μια κλήση για άντρες και γυναίκες, και υπήρχαν αναρίθμητα 

γυναικεία μοναστήρια (Κάλλιστος Ware, H Oρθόδοξη Εκκλησία, μτφρ. Ι. Ροηλίδης, εκδ. Ακρίτας, 

Αθήνα 1996, σ. 67-69). 

 

 

2.  «Εισβολή και όχι φυγή» 

 

     Οι αναχωρητές πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Εκκλησίας μια 

κρίσιμη μεταβολή: Ο λαός του Θεού, αντί να παραμένει έξω από την 

έρημο και να στέλνει σ’ αυτήν τον αποδιοπομπαίο τράγο μονάχα, τώρα 

πλέον εισέρχεται ο ίδιος στην έρημο και τη γονιμοποιεί. Η αναχωρητική 

είσοδος στις ερήμους δεν είναι κατ’ αποκλειστικότητα η αποστολή μιας 

ιδιαίτερης ομάδας μέσα στην Εκκλησία. Ως στάση έναντι του κόσμου και 

της ιστορικής ευθύνης των πιστών, αφορά ολόκληρη την Εκκλησία. Στην 

πραγματικότητα, αυτό που κάνουν οι αναχωρητές δεν είναι κάτι πέρα 

από το χρέος της Εκκλησίας∙ είναι απλώς επιτέλεση αυτού του χρέους. 

Ίσως δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι πρόκειται για τραγωδία όποτε οι 

Χριστιανοί φαντάζονται πως ορισμένα μέρη της ανθρώπινης ζωής 

ανήκουν εκ φύσεως στο κακό ή πως η αντίσταση στο κακό διεξάγεται με 

μια παθητική, αδρανή αναμονή και όχι με μια ενεργητική πρωτοβουλία.  

       Η έρημος, ως ο τόπος που βρίσκεται κάτω από τον ζυγό του 

κακού, δεν έχει απλώς γεωγραφικό νόημα. […] Όταν, λοιπόν, το κακό 

φαίνεται να κατέχει μέρος της ανθρώπινης ζωής, ο αναχωρητής 

θεωρεί αυτό το μέρος ως έρημο και εισέρχεται σ’ αυτήν. Μια 

πρωτοβουλία, π.χ., του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, ενός αυστηρού ασκητή, 

είναι σημαντική. Ο Εφραίμ είχε πληροφορηθεί ότι η πόλη της Έδεσσας 

επλήττετο από βαρύ λιμό. Κρίνοντας ότι η κοινωνική αδικία συνέβαλε 

καίρια σε αυτή τη συμφορά, άφησε το ερημητήριό του, πήγε στην πόλη 

και έπεισε τους πλούσιους να τον αφήσουν να διαχειριστεί αυτός τον 

πλούτο τους προς όφελος των αδυνάτων. Αφού έγινε αυτό κι εκπλήρωσε 

την προφητική αποστολή του, επέστρεψε στο κελλί του. 

         Η Εκκλησία έχει κληθεί να εισέλθει σε κάθε έρημο. Έρημος είναι 

κάθε τμήμα της κτίσης και της ανθρώπινης ζωής που πασχίζει να 

υπάρξει αυτόνομα, έξω από την κοινωνία με τον Άκτιστο. Έρημος 

μπορεί να είναι κάθετι που έχει ολισθήσει στο βασίλειο κάθε είδους 

κακού. Στην πραγματικότητα οι Χριστιανοί, είτε ζουν σε μια σύγχρονη 

πόλη είτε στην ερημιά, οφείλουν να είναι έτοιμοι να διακρίνουν ότι η 

αυτονομία και οι καρποί της (θάνατος, μοναξιά, αποξένωση, έλλειψη 

αγάπης, λιμοκτονία, πόλεμος, μόλυνση, αιρέσεις κ.ο.κ.) προσπαθούν να 

δεσπόσουν πάνω στην ανθρώπινη ζωή. Το πεδίο της ζωοδότριας 
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ιεραποστολής της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα λιγότερο από τις ερήμους 

του σύμπαντος κόσμου (Θ. Ν. Παπαθανασίου, «Εισβολή και όχι φυγή», Εκκλησία και κόσμος, εκδ. 

Κέντρο Μελετών Ι.Μ. Κύκκου, Λευκωσία 2002, σ. 77-78) 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Που εμφανίστηκε, πότε και σε πόσες μορφές ο Μοναχισμός; [κείμ. 1] 
 

2. Πως ζούσαν οι ερημίτες μοναχοί και πως ήταν η κοινοβιακή ζωή; 

[κείμ. 1] 
 

3. Πως είναι η ημιερημιτική μοναχική ζωή; [κείμ. 1] 
 

4. Για ποιο λόγο κατέφευγαν οι μοναχοί (αναχωρητές) στην έρημο; 

[κείμ. 2] 
 

5. Τι συμβολίζει η «έρημος» για την Εκκλησία;  [κείμ. 2] 
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13. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - Β΄ 

 

 
1.  Από τους αναχωρητές στο Κοινόβιο. Η εξέλιξη του Μοναχισμού 

 

    Οι πρώτοι χριστιανοί που απομακρύνθηκαν από τον κόσμο –από τα 

μέσα του 3ου μ.Χ. αι.– σε απομονωμένες περιοχές αναζητώντας την 

απόλυτη αφιέρωση στον Θεό, ονομάζονται αναχωρητές ή ερημίτες. Τον 

4ο αι., παρά τη ραγδαία εξάπλωση του Χριστιανισμού και την 

εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των Χριστιανών η χριστιανική 

πνευματικότητα είχε αρχίσει να εκπίπτει. Μεγάλες ομάδες ασπάζονταν 

τον Χριστιανισμό, χωρίς όμως να συμμερίζονται το χριστιανικό πνεύμα ή 

πολλοί χριστιανοί συμμαχούσαν με την κρατική εξουσία και 

απομακρύνονταν από τη χριστιανική ζωή των πρώτων αιώνων. Μέσα σ’ 

αυτές τις συνθήκες πολλοί πιστοί εγκατέλειπαν τον κόσμο και 

αναχωρούσαν σε ερημικούς τόπους για να αφιερωθούν στην προσευχή 

και τη μετάνοια. Ο μοναχισμός δηλαδή αναδείχθηκε ως κίνημα 

διαμαρτυρίας προς το κοσμικό φρόνημα που φαινόταν να εισβάλλει 

στην Εκκλησία μετά την αναγνώριση του Χριστιανισμού ως 

επίσημης θρησκείας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ο μοναχισμός 

αναπτύχθηκε αμέσως μετά τη μεταστροφή του Κωνσταντίνου. Ωστόσο, η 

μοναστική κίνηση από την πρώτη της στιγμή δεν είναι ατομικό γεγονός, 

αλλά έχει σαν πρότυπό της το ήθος της πρωτοχριστιανικής κοινότητας 

των Ιεροσολύμων και δεν παύει να υπενθυμίζει στους χριστιανούς πως η 

Βασιλεία του Θεού δεν είναι του κόσμου τούτου. 

      Ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε και από τον οποίο εξαπλώθηκε ο 

αναχωρητικός μοναχισμός ήταν η Αίγυπτος. Οι πρώτοι αναχωρητές 

κατέφευγαν κυρίως γύρω από την κοιλάδα του Νείλου. Κύριος 

εκπρόσωπος και σύμβολο του αναχωρητισμού στην έρημο της Αιγύπτου 

είναι ο Μέγας Αντώνιος (251-355) που αφού μοίρασε την περιουσία του 

στους φτωχούς, έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του σε συνθήκες 

απομόνωσης, προσευχής και νηστείας. Ο μοναχισμός γρήγορα διαδόθηκε 

στην παρακείμενη Παλαιστίνη και από εκεί στη Συρία.   

     Οι κατοικίες των ασκητών διαμορφώνονταν με πρόχειρα υλικά, 

ικανά να προσφέρουν μια στοιχειώδη προστασία από τις ακραίες αλλαγές 

της θερμοκρασίας στην έρημο. Στην Άνω Αίγυπτο πιθανώς ένα απλό 

καλύβι ήταν αρκετό για να αντιμετωπίσει ο αναχωρητής τις αλλαγές της 

θερμοκρασίας, αλλά στην Κάτω Αίγυπτο με τις συχνότερες 

βροχοπτώσεις, η ανάγκη για μια πιο στέρεη κατοικία ήταν μεγαλύτερη. 

Ένα από τα πλέον πρόσφορα καταλύμματα ήταν τα σπήλαια και οι 

σκεπασμένοι βράχοι.  Τα κελλιά χτίζονταν με απλές τεχνικές από τους 

ίδιου τους μοναχούς. 
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      Η αύξηση των αναχωρητών και η εγκατάστασή τους γύρω από τα 

ερημητήρια των διάσημων για την αρετή τους και την πίστη τους 

αναχωρητών οδήγησε σε μια νέα μορφή μοναχικής ζωής, τη λαύρα. 

Επρόκειτο για συγκροτήματα από συνδεδεμένα μεταξύ τους οικήματα 

μοναχών.  Η λαύρα οδήγησε σταδιακά στον κοινοβιακό μοναχισμό.    

      Το Κοινόβιο (από την ελληνική λέξη κοινόβιος, που σημαίνει κοινή 

ζωή, παράγεται από το κοινός και βίος) και οργανωτής θεωρείται ότι είναι 

ο Παχώμιος (290-348), ο οποίος είχε αρχίσει την πνευματική του 

«δοκιμασία» ως ερημίτης. Το Κοινόβιο δεν ήταν απλώς μια από κοινού 

συμμεριζόμενη ζωή αλλά κατά κυριολεξία μια κοινή ζωή, με πλήρη 

αμοιβαιότητα, και πλήρες άνοιγμα του ενός προς τον άλλον. Στον 

κοινοβιακό μοναχισμό όλοι οι μοναχοί έχουν ομοιόμορφη ενδυμασία, 

κάνουν κοινή προσευχή και συμμετέχουν όλοι στις εργασίες για την 

κάλυψη των αναγκών του κοινοβίου.             

    Ο μεγάλος νομοθέτης της ασκητικής ζωής ήταν ο Μέγας Βασίλειος 

καθώς καθόρισε τους κανόνες λειτουργίας του. 

     Ο μοναχισμός από την αρχή του είναι μια κοινότητα που 

διαφοροποιείται από την παραδοσιακή μέχρι τότε κοινότητα, με 

βασικό στόχο να δώσει έμφαση στην απόφαση μεταστροφής, τη 

θυσία, τον περιορισμό του εγώ μέσα στην αμοιβαία αγάπη. Γι’ αυτό 

και οι Πατέρες της Εκκλησίας στα έργα της συχνά ερμηνεύουν τον 

κοινοβιακό μοναχισμό ως υπενθύμιση της πρώτης εκκλησιαστικής 

κοινότητας των Ιεροσολύμων και ως υπόδειγμα της ευρύτερης κοινωνικής 

ζωής (Ι. Χρυσόστομος, Εις τα Πράξεις των αποστόλων, 11, PG 60, 97, και Εις την Α προς 

Κορινθίους, ομιλία στ’, 4, PG 61, 52-53. Μ. Βασίλειος, Ασκητικαί Διατάξεις 18, 1-2, PG 31, 

1381-1384). Είναι χαρακτηριστικά τα όσα διευκρινίζει ένας σπουδαίος 

μοναχός από την Αίγυπτο, ο Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης (π. 360 – π. 450). 

Ότι δηλαδή τα λαμπρά οικοδομήματα που ανεγείρονται εις βάρος της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνη δεν αποτελούν παρά 

εκδηλώσεις φαραωνικής αλαζονείας και «λιθομανίας»! (Ισίδωρος 

Πηλουσιώτης, Επιστολαί, ρνβ΄, Συμμάχω, PG 78, 283C-285A).  
 

 

2.  Οικονομική αυτάρκεια των αναχωρητικών κοινοτήτων 

 

     Αυτό που μας φαίνεται ξεκάθαρο από τις συνθήκες δημιουργίας των 

πρώτων αναχωρητικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Νιτρίας 

στα όρια της δυτικής γραμμής του Δέλτα […] είναι ότι αυτό που κυριαρχεί 

στον τρόπο οργάνωσής τους είναι η μεγαλύτερη δυνατή αυτάρκεια. […] 

αυτή η στροφή στην αυτάρκεια είναι προϊόν όχι ανάγκης, αλλά επιλογής. 

Για τον Μέγα Αντώνιο μαθαίνουμε από τον Βίο του ότι από την αρχή 

εργαζόταν χειρωνακτικά και κατόπιν επιδόθηκε στην καλλιέργεια 

σιταριού και λαχανικών όταν πήγε στο έσω Όρος για να μην ταλαιπωρεί 
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όσους τον διακονούσαν και να μπορεί να φιλοξενεί τους περαστικούς. […] 

η αυτάρκεια κινητοποιεί την χειρωνακτική εργασία, που αποτελεί το μέσο 

επιβίωσης του αναχωρητισμού. Από όλες τις πηγές μαθαίνουμε ότι το 

περίφημο «εργόχειρο» είναι απλές δραστηριότητες (κατασκευή σχοινικών, 

καλαθιών κ.ά.), που σε ένα μικρό χωριό θα αποτελούσε συμπληρωματική 

μόνο πηγή εισοδήματος, κυρίως από τις γυναίκες. Εδώ, όμως, 

παρουσιάζεται ως παράδειγμα ελευθερίας […] γίνεται και ιεράρχηση για 

το ποιες ενασχολήσεις είναι πιο κατάλληλες για την πνευματική πρόοδο 

και ποιες είναι λιγότερο (π.χ. αντιγραφή χειρογράφων) ή είναι και 

επιβλαβείς για τον ασκητή. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται γεωργικές 

δραστηριότητες σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας ή η παρασκευή 

εμπορεύσιμων προϊόντων που χρειάζονται μεγάλη υποδομή και 

ενασχόληση με τα κοσμικά, όπως π.χ. υφασμάτων. 

      Αναπόσπαστο μέρος της αναχωρητικής αυτάρκειας είναι το στοιχείο 

της αλληλοβοήθειας, το οποίο εκφράζει το εναπομένον μέρος της ουσίας 

του ήθους της Βασιλείας, δηλαδή την αγάπη, την εκδηλούμενη σε 

ελεημοσύνη, αλληλοβοήθεια κ.λ.π. [Δ. Μόσχος, «Οικονομικές σχέσεις στον μοναχισμό της 

Αιγύπτου κατά τους πρώτους αιώνες», ΘΕΟΛΟΓΙΑ 83/2 (2012)] 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος της μεγάλης ανάπτυξης του 

Μοναχισμού τον 4ο αιώνα; [κείμ. 1] 
 

2. Ποιος είναι ο ιδρυτής του αναχωρητικού Μοναχισμού και πως ήταν 

οι πρώτες μοναχικές κατοικίες; [κείμ. 1] 
 

3. Τι είναι ο κοινοβιακός Μοναχισμός και ποιος είαν ο ιδρυτής του; 

[κείμ. 1] 
 

4. Ποια σχέση έχει ο κοινοβιακός Μοναχισμός με την πρώτη 

εκκλησιαστική κοινότητα των Ιεροσολύμων; [κείμ. 1] 
 

5. Πώς εξασφάλιζαν τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους οι 

μοναχοί;  [κείμ. 2] 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

40 

14. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός  - Γ΄ 

 

 
1.  Η οργάνωση του Μοναχισμού από τον άγ. Παχώμιο 

 

     Ο άγ. Παχώμιος (290-348) ήταν σύγχρονος του Αγ. Αντωνίου, 

γεννημένος από ειδωλολάτρες γονείς στην Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου. 

Υπηρέτησε στον στρατό και έλαβε μέρος στην εκστρατεία του 

Κωνσταντίνου κατά του Λικινίου. Βαφτίστηκε χριστιανός αφού 

απολύθηκε από τον στρατό. Έζησε 6-7 χρόνια σαν αναχωρητής στη 

νησίδα Τάβεννη του Νείλου.  Η φήμη του έλκυσε πολλούς μοναχούς κι 

έτσι σιγά - σιγά μια κοινότητα μαθητών συγκεντρώθηκε κοντά του. 

Σύμφωνα με τη Λαυσαϊκή Ιστορία (420 μ.Χ.): 

     «Όταν αυτός [ο άγ. Παχώμιος] είδε τους αδελφούς να συγκεντρώνονται 

γύρω του, καθόρισε τον εξής κανόνα γι’ αυτούς: κάθε μοναχός θα ήταν 

υπεύθυνος για τον εαυτό του και θα απασχολούσε τον εαυτό του με εργασία 

για λογαριασμό του. Αλλά θα έχουν ένα κοινό ταμείο για τις υλικές 

ανάγκες: π.χ. για τροφή, ή και για τα έξοδα που χρειάζονταν για τους 

επισκέπτες που έρχονταν να τους επισκεφθούν -γιατί κι αυτοί έτρωγαν 

μαζί. Οι μοναχοί έπρεπε να αναθέσουν σ’ αυτόν τη διαχείριση αυτού που 

είχαν να διαθέσουν, και αυτό να το έκαναν ελεύθερα και εκούσια, 

εμπιστευόμενοι σ' αυτόν να φροντίζει για όλες τις ανάγκες τους. Εθεωρείτο 

ότι αυτός ήταν το έμπιστο όργανό τους σε θέματα εργασίας και ο κατά Θεόν 

πατέρας τους».  

Ωστόσο τα πράγματα δεν 

πήγαν καλά. «Βλέποντας 

την ταπείνωση και την 

ηπιότητά του, οι μοναχοί 

του φέρνονταν αλαζονικά 

και με παντελή έλλειψη 

αβροφροσύνης. Και όσες 

φορές έπρεπε να πάρει μια 

απόφαση για την 

τακτοποίηση ορισμένων 

υποθέσεών τους, αυτοί του 

αντιμιλούσαν κατά 

πρόσωπο και τον 

προσέβαλαν, λέγοντας ότι 

δεν θα τον υπάκουαν. Αλλά 

αυτός, χωρίς να τους φέρεται καθόλου με τον ίδιο τρόπο, τους ανεχόταν με 

υπομονή: 'θα δουν', έλεγε, 'την υπομονή μου και τη λύπη μου, και θα 

επιστρέψουν στον Θεό. Θα μετανοήσουν και θα φοβηθούν τον Θεό».  
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       Για πέντε περίπου χρόνια ο Παχώμιος υπέφερε αυτή την προσβλητική 

συμπεριφορά. Τελικά, μετά από πολλή προσευχή, ο Παχώμιος άλλαξε 

ριζικά στάση. Οργάνωσε τους μοναχούς πάνω σε αρχές αυστηρής 

πειθαρχίας.  

 

2. Ο μοναστικός κανόνας του Παχωμίου 

 

      Είναι ο πρώτος μοναστικός κανόνας που γνωρίζουμε και αποτελείται 

από 194 άρθρα. Κανένας δεν μπορούσε να γίνει δεκτός αν δεν ήξερε να 

διαβάζει - γι’ αυτό ο «δόκιμος» μοναχός ήταν υποχρεωμένος να μάθει 

ανάγνωση και γραφή. Ο βασικός κανόνας της κοινότητας είναι η 

αυστηρή, πιστή προσήλωση στους καθιερωμένους κανόνες, που 

αναφέρονται ακόμα και στις πιο μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής 

ζωής.    

      Οι μοναχοί ζούσαν ανά τρεις σε μικρά οικήματα. Ο Παχώμιος επέβαλε 

στους μοναχούς κοινή προσευχή κάθε πρωί και βράδυ, κοινή εργασία, 

κοινά έσοδα, κοινές δαπάνες, κοινά γεύματα και ομοιόμορφη ενδυμασία. 

Οι μοναχοί μεταλάμβαναν κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τα γεύματά τους 

αποτελούνταν από φυτικές τροφές και τυρί. Στη διάρκειά τους, οι μοναχοί 

είχαν καλυμμένο το πρόσωπό τους, δεν μιλούσαν μεταξύ τους και 

συνεννούνταν με νεύματα. Η ομοιόμορφη στολή τους αποτελείτο από τα 

εξής ενδύματα: λινό χιτώνα (λεβιτωνάριο) που έφτανε λίγο κάτω από τα 

γόνατα και κρατιόταν με ζώνη, λευκό μάλλινο ένδυμα από πρόβατο ή 

κατσίκι (μηλωτή) επίσης κρατημένο με ζώνη και ως τα γόνατα, κωνοειδή 

κουκούλα (κουκούλιον) που στο πίσω μέρος έφτανε ως τους ώμους και 

μικρό λινό ωμοφόριο (μαφόριον) που κάλυπτε τον αυχένα και τους ώμους. 

Παπούτσια χρησιμοποιούσαν σπάνια. Στον καθένα δινόταν να κάνει 

χειρονακτική εργασία που ήταν αυστηρά καθορισμένη: έργα σχετικά με 

τη γεωργία, την κατασκευή λέμβων, την κατασκευή καλαθιών, την 

ύφανση. Σε κανέναν δεν επιτρεπόταν να αλλάξει μόνος του αυτά τα έργα 

ή να τα αυξήσει. Οι μοναχοί κοιμούνταν καθισμένοι. Διαιρούνταν σε 24 

τάγματα, καθένα από τα οποία χαρακτηριζόταν με ένα γράμμα της 

αλφαβήτου. Με αυτόν τον τρόπο οι μοναχοί διαβαθμίζονταν ανάλογα. 

     Όταν μεγάλωσε το μοναστήρι στην Ταβεννησία, ο Άγ. Παχώμιος 

δημιούργησε γρήγορα ένα δεύτερο του ίδιου είδους σε ένα 

εγκαταλελειμμένο χωριό κοντά στην Ταβεννησία. Η αδελφή του Μαρία, 

του ζήτησε να ιδρύσει και να οργανώσει ένα μοναστήρι για μοναχές εκεί 

κοντά. Ο Αγ. Παχώμιος συμφώνησε στο αίτημά της: «Και υπήρχαν εκεί 

πολλές γυναίκες που ήταν μοναχές, και οι οποίες τηρούσαν πιστά αυτόν τον 

κανόνα ζωής, και αυτές ήλθαν από την άλλη πλευρά του ποταμού και πέρα 

από αυτόν, και υπήρχαν επίσης γυναίκες παντρεμένες που ήλθαν από την 

άλλη πλευρά του ποταμού από λίγη απόσταση» (Παλλάδιος, Λαυσαϊκή Ιστορία, μτφρ. 

Μοναχός Συμεών, εκδ. Ι.Μ. Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1980).  
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3.  Οικονομική δραστηριότητα των παχωμιακών κοινοβίων 

 

         […] Επρόκειτο για ένα άλλο πρότυπο οργάνωσης της άσκησης με 

έμφαση στις καλά οργανωμένες σχέσεις μεταξύ των ασκητών, σχέσεις 

που περιλάμβαναν και κοινή εργασία και κοινή οικονομική διαχείρισή 

της, άρα και νέες οικονομικές σχέσεις […] στην Κοινωνία (το όνομα του 

ασκητικού κοινοβίου που ίδρυσε ο άγ. Παχώμιος) επικρατούσε το 

πρωτότυπο για την εποχή πρότυπο ενός ασκητικού βίου, που 

χαρακτηριζόταν από ισορροπία ανάμεσα στην πνευματική ζωή και την 

εργασία. Στο εσωτερικό ενός μεγάλου τοίχου που περιέκλειε τη μονή από 

τον κόσμο, ζούσαν οργανωμένοι σε 30-40 «οίκους» περίπου 40 μοναχοί 

ανά οίκο. Οι οίκοι ήταν ομαδοποιημένοι ανά τρεις ή τέσσερις με 

επικεφαλής έναν προϊστάμενο κι έναν «δευτεράριο». Κάθε ομάδα 

αναλάμβανε ένα ειδικό επάγγελμα ή διακόνημα για το μοναστήρι 

(ραπτική, υποδηματοποΐα, αγροτικές δουλειές, κτηνοτροφία κ.λπ.) ενώ 

υπήρχε και μια ομάδα μικρών «οικονόμων» για τη σίτιση της μονής. Κάθε 

εβδομάδα υπήρχαν και εναλλασσόμενα εσωτερικά διακονήματα για την 

προμήθεια σε υλικά αλλά και για τη λειτουργική ζωή. Ο προϊστάμενος 

ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση αλλά και για την πνευματική 

διαπαιδαγώγηση της ομάδας του και λογοδοτούσε στον μεγάλο 

«Οικονόμο» ή στον Δευτεράριο της Μονής […] Παράλληλα με την 

εργασία υπήρχε η λειτουργική ζωή με Θ. Λειτουργία κάθε Σάββατο και 

Κυριακή, κοινή προσευχή πρωί και βράδυ και συνάθροιση για κατήχηση 

πέντε φορές την εβδομάδα. Στη μονή υπήρχε κοινή τράπεζα το μεσημέρι 

και για ευπαθείς ομάδες και σκληρά εργαζόμενους και το βράδυ […] 

      […] τα παχωμιακά κοινόβια διακρίνονται από πυκνές επαφές με τις 

γύρω κοινότητες, ενώ μαρτυρείται και η περίπτωση κατά την οποία ο 

Μέγας Παχώμιος νήστευσε από αλληλεγγύη στους γύρω αγροτικούς 

πληθυσμούς, που μαστίζονταν από λιμό (συχνό κατά περιόδους τότε). Πιο 

ξεκάθαρη είναι η περίπτωση των (εμπνευσμένων από το παράδειγμα του 

Παχωμίου) κοινοβίων […] που βρίσκονταν λίγο βορειότερα. Εκεί 

μαθαίνουμε για μεγάλο αριθμό (χιλιάδων) πεινασμένων που σιτίζονταν 

τακτικά από τις πρωτοβουλίες του αρχιμανδρίτη […] περί τα τέλη του 4ου 

αι., γίνεται λόγος για τα κοινόβια του Σεραπίωνος με πληθυσμό περί τις 

δέκα χιλιάδες μοναχούς. Σ’ αυτά οι εργαζόμενοι ως εποχιακοί εργάτες 

μοναχοί κατέθεταν τους μισθούς τους σε είδος και μοίραζαν στους ενδεείς 

περί τους 12 αρτάβους τον χρόνο, ώστε στην περιοχή δεν υπήρχε κανείς 

που να πένεται […] 

      Η οργανωμένη φιλανθρωπία ως προϊόν νέων οικονομικών ηθών, στο 

οποίο οι μοναχοί παίζουν κεντρικό ρόλο, παίρνει τη μορφή συστηματικής 

δομής (ένα δίκτυο κοινωνικής στήριξης) και ορίζει και νέο κοινωνικό ήθος, 
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αυτό της αξιοπρέπειας στην πτωχεία (Δ. Μόσχος, «Οικονομικές σχέσεις στον μοναχισμό της 

Αιγύπτου κατά τους πρώτους αιώνες»)  

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποιες πληροφορίες μας δίνει το κείμενο για τη ζωή του αγ. 

Παχωμίου και πως προσπάθησε να οργανώσει το κοινόβιο 

μοναστήρι; [κείμ. 1] 
 

2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της προσπάθειας του αγ. Παχωμίου 

και πως αντιμετώπισε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν; [κείμ. 1] 
 

3. Πως θα έπρεπε να είναι η ζωή του μοναχού σύμφωνα με τον κανόνα 

του αγ. Παχωμίου; [κείμ. 2] 
 

4. Πώς ιδρύθηκε το πρώτο γυναικείο κοινόβιο μοναστήρι; [κείμ. 2] 
 

5. Πώς εξασφάλιζαν την οικονομική τους αυτάρκεια τα κοινόβια 

μοναστήρια;  [κείμ. 3] 
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15. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - Δ΄ -  Η ζωή του Μεγάλου 

Βασιλείου (330-379) 
 

 

1. Γέννηση και Σπουδές 

  

    Ο Μ. Βασίλειος γεννήθηκε στην Καππαδοκία από μια οικογένεια 

πλούσια και διακεκριμένη, γι’ αυτό και υπήρχε πάντα κάτι το 

αριστοκρατικό στην πνευματική του θεώρηση. Ο πατέρας του, Βασίλειος ο 

προσβύτερος, ήταν γνωστός ρήτορας στη Νεοκαισάρεια, και αυτός 

οδήγησε τον γιο του προς τα γράμματα. Οι θρησκευτικές τάσεις του 

Βασιλείου διαμορφώθηκαν κυρίως υπό την επίδραση της γιαγιάς του, 

Μακρίνας.  

    Ο Βασίλειος σπούδασε πρώτα στην Καισάρεια και αργότερα στην 

Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, όπου συνάντησε τον Γρηγόριο τον 

Θεολόγο. Μια στενή φιλία και πνευματική οικειότητα, την οποία 

αργότερα μας περιέγραψε ο Γρηγόριος, αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Ο 

Βασίλειος αυτή την εποχή ταλαντευόταν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις. 

Αφενός ενδιαφερόταν για τη φιλοσοφία και τη θύραθεν γνώση, αλλά 

αφετέρου τον προσήλκυε και η ιδέα μιας ασκητικής ζωής, μιας ήρεμης 

απομόνωσης από τον κόσμο. Αισθανόταν διαρκώς και πιο ανήσυχος και 

ανικανοποίητος στην Αθήνα και τελικά εγκατέλειψε την πόλη «για μια 

τελειότερη ζωή».  

     Πριν αφήσει την Αθήνα ο Βασίλειος συμπλήρωσε ένα ευρύ στάδιο 

σπουδών και αργότερα φημιζόταν για την τεράστια πολυμάθειά του. 

Ήταν λαμπρός ρήτορας και η ευγλωττία του, «η οποία εκφραζόταν με τη 

δύναμη πυρός», φαινόταν αυθόρμητη. Σπούδασε φιλοσοφία, διαλεκτική 

και ιατρική.  

 

2. Επιστροφή στην Καισάρεια και η προετοιμασία για εκκλησιαστική 

διακονία 

 

     Ο Βασίλειος γύρισε στην πατρίδα του το 354 και άρχισε να διδάσκει 

ρητορική, αλλά γρήγορα απαρνήθηκε τις κοσμικές ασχολίες του για μια 

ζωή ασκήσεως. Βαπτίστηκε και ταξίδεψε στη Συρία και την Αίγυπτο για 

να δει με τα μάτια του τα ασκητικά κατορθώματα των Ανατολικών 

πατέρων. Οι μεταγενέστερες αναμνήσεις του από αυτό το ταξίδι ήταν 

δυσάρεστες γιατί η Ανατολή αυτή την εποχή ήταν διηρημένη από 

θρησκευτικές έριδες και η ενότητα της Εκκλησίας απειλούνταν με σχίσμα. 

Μετά την επιστροφή του ο Βασίλειος αποσύρθηκε πάλι στην έρημο κοντά 

στη Νεοκαισάρεια όπου οργάνωσε το πρώτο του κοινόβιο. Κοντά του ήρθε 

ο φίλος του Γρηγόριος και εργάστηκαν μαζί στη σύνταξη ενός 

κοινοβιακού κανόνα. Ενδιαφέρθηκαν επίσης για θεολογικά προβλήματα, 
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διάβασαν Αγία Γραφή και μελέτησαν τον Ωριγένη, από τα έργα του 

οποίου συνέγραψαν την «Φιλοκαλία». Το μεγαλύτερο μέρος του 

πρωτότυπου ελληνικού κειμένου των έργων των Αλεξανδρινών 

διδασκάλων διασώθηκε ως εμάς μέσα σ’ αυτή τη συλλογή. Ο Γρηγόριος 

αργότερα θυμόταν με πολλή συγκίνηση αυτή την περίοδο κατά την οποία 

αυτός και ο φίλος του «εντρυφούσαν εν θλίψει», δηλαδή, στα ασκητικά 

τους κατορθώματα. 

       Ο Βασίλειος πέρασε όλη την περίοδο της βασιλείας του Ιουλιανού (361-

363) στην έρημο. Η ανάρρηση στον θρόνο του Ουάλεντος σήμανε την 

έναρξη της αρειανικής έριδας, που ήταν μια δύσκολη εποχή για την 

Εκκλησία. Ο Βασίλειος ανακλήθηκε από τους συμπατριώτες του. 

Επέστρεψε, αν και όχι χωρίς δισταγμό. Το 364 χειροτονήθηκε προσβύτερος 

και έγινε ο κύριος σύμβουλος του Ευσεβίου, επισκόπου Καισαρείας. 

Άρχισε το έργο του ως πνευματικού ηγέτη εκείνη την εποχή.  

 

3. Η δραστηριότητα του Μ. Βασίλειου ως πρεσβυτέρου 

  

       Ο Βασίλειος ήταν πνευματικός ποιμένας λόγω επαγγέλματος και 

λόγω ιδιοσυγκρασίας. Αν και ήταν άνθρωπος ισχυρής βουλήσεως, δεν 

είχε τον μαχητικό ηρωισμό που διέκρινε τον Αθανάσιο, ο οποίος 

ξανάνιωνε πραγματικά με τη σύγκρουση. Ο Βασίλειος εξαντλείτο από τη 

σύγκρουση. Ήταν ευκολότερο γι’ αυτόν να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε 

καθημερινή βάση παρά να λάβει μέρος σ’ έναν μεγαλύτερο αγώνα που 

θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι είναι αποφασιστικός. Εν τούτοις, ήταν 

άνθρωπος που εκτελούσε όλα τα καθήκοντά του και προσπαθούσε να 

υπερνικήσει τις αδυναμίες του με την υπακοή και σηκώνοντας με 

ταπείνωση τις ευθύνες που του είχαν δοθεί. Η βούλησή του 

ισχυροποιήθηκε με αυστηρές ασκητικές ασκήσεις και η δύναμή της 

φαίνεται από το ίδιο το ύφος του, που είναι λακωνικό και απότομο. 

      Ο χαρακτήρας του Βασιλείου ήταν αυστηρός και εξουσιαστικός και 

πολλοί άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να συνεργαστούν μαζί του. Ακόμα και ο 

προσφιλής και αγαπητός φίλος του Γρηγόριος κάποτε παραπονιόταν γι’ 

αυτόν.[…] Ο Βασίλειος δεν ήταν ποτέ δυνατός στο σώμα και από νέος 

συχνά αρρώσταινε. Έτεινε προς τη μελαγχολία και δεν μπορούσε να 

υπερνικήσει εύκολα τις οδυνηρές εντυπώσεις που του δημιουργούσε η ζωή 

ολόγυρά του. Όλα αυτά καθιστούν τη δύναμη της βουλήσεώς του ακόμα 

πιο αξισημείωτη […]. 

 

4. Ο Μ. Βσίλειος, μητροπολίτης Καισαρείας και το έργο του 

 

      Όταν πέθανε ο Ευσέβιος το 370, ο Βασίλειος ανήλθε στον επισκοπικό 

θρόνο της Καισάρειας, αν και όχι χωρίς δυσκολία και αντίθεση. Αρκετοί 

ιεράρχες αρνήθηκαν να τον υπακούσουν. Πρώτα απ’ όλα ο νέος 



 

 

46 

46 

επίσκοπος είχε να ειρηνεύσει το ποίμνιό του, και το πέτυχε αυτό με ένα 

συνδυασμό εξουσίας, ευγλωττίας και φιλανθρωπίας. Νωρίτερα, σ’ έναν 

τρομερό λιμό, ο Βασίλειος είχε πουλήσει την περιουσία που είχε 

κληρονομήσει και είχε δώσει όλα τα χρήματά του για να βοηθήσει τους 

πεινασμένους. Με τα λόγια του Γρηγορίου, η Θεία Πρόνοια κάλεσε τον 

Βασίελιο να γίνει επίσκοπος όχι μόνο της Καισαρείας, αλλά «δια μέσου 

μιας πόλεως, της Καισαρείας, φώτισε όλο τον κόσμο». 

      Ο Βασίλειος υπήρξε αληθινά ένας οικουμενικός ποιμένας, ο οποίος 

έφερε ειρήνη σ’ όλο τον κόσμο. Όταν στην αρχή έπρεπε να αγωνιστεί για 

τον θρόνο του, φάνηκε μερικές φορές ότι οι παραχωρήσεις που έκανε 

ήταν πολύ μεγάλες. Οπωσδήποτε οι θυσίες του ήταν εσκεμμένες γιατί ο 

Βασίλειος θεωρούσε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο από 

έναν αιρετικό επίσκοπο. Ο Βασίλειος αναγκάστηκε να σιωπήσει για πολύ 

καιρό […]. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ο Βασίλειος να είναι ο 

μόνος ορθόδοξος επίσκοπος στην Ανατολή που κατάφερε να κρατήσει τον 

θρόνο του κατά τη βασιλεία του Ουάλεντα. Κατόρθωσε επίσης να 

επανενώσει σιγά σιγά τους διηρημένους Ανατολικούς επισκόπους […].  

 

5. Η θεολογική προσφορά του Μ. Βασιλείου 

 

       Ήταν ανάγκη να διασαφηνίσει ασαφείς θεολογικές έννοιες για να 

διασκορπιστεί η καχυποψία και να συνδυάσει την αλήθεια εκείνων που 

υποστήριζαν τη Νίκαια με την αλήθεια των «Ανατολικών» συντηρητικών. 

Το πρόβλημα λύθηκε από τον Βασίλειο στη θεολογία του, η οποία 

στηρίχτηκε σε νέα θεολογική ορολογία. Αυτή έγινε καθολική για όλη 

την Εκκλησία, και το δόγμα της Νικαίας διατυπώθηκε στη γλώσσα των 

Καππαδοκών. Αυτό το θεολογικό επίτευγμα ήταν απλώς το πρώτο βήμα 

στον αγώνα του Βασιλείου. Ήταν ανάγκη όχι μόνο να διδάξει, αλλά και 

να φέρει ειρήνη στο ποίμνιό του. Έπρεπε να ενώσει τους Ανατολικούς σε 

μια και μόνη σταθερή πίστη και έπρεπε επίσης να κερδίσει γι’ αυτούς την 

ανεκτικότητα των «παλαιών υπερασπιστών της Νικαίας» και της Δύσεως 

[…].  

       Ο Βασίλειος κατόρθωσε να πετύχει πολλά. Κέρδισε την υποστήριξη 

του Αθανασίου, ο οποίος διακήρυξε την ορθοδοξία του Βασιλείου και τη 

σοφία του ως πνευματικού ηγέτη. «Οι Καππαδόκες θα έπρεπε να 

ευχαριστούν τον Θεό γιατί τους έδωσε έναν τέτοιο επίσκοπο, τον οποίο θα 

επιθυμούσε κάθε χώρα». Ήταν πιο δύσκολο για τον Βασίλειο να 

αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Δύση […]. Οπωσδήποτε, η επανένωση 

και αμοιβαία αναγνώριση των Ανατολικών και Δυτικών εκκλησιών που 

έγινε αργότερα επετεύχθη κυρίως με τις προσπάθειες του Μ. Βασιλείου 

[…]. Κατά τη διάρκεια της ζωής του του φέρθηκαν άσχημα, καταγγέλθηκε 

και καταδικάστηκε, αλλά ακόμη και ο Αθανάσιος μπόρεσε να προβλέψει 
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ότι «ο Βασίλειος έγινε αδύνατος για χάρη των αδυνάτων, κι έτσι αληθινά 

κέρδισε τους αδύνατους».  

        Ο Βασίλειος πέθανε πριν από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο κι 

έτσι δεν έζησε να δει τη νίκη του. Γνωρίζουμε ότι η ακριβής ημερομηνία 

του θανάτου του ήταν η 1η Ιανουαρίου 379. Δεν ήταν ακόμη πενήντα 

χρονών. Είχε φθείρει τον εαυτό του μέσα στην τρομερή φωτιά που 

μαίνονταν στην Ανατολή και η οποία έσβυσε με την αυτοθυσία του. Τα 

επιτεύγματά του αναγνωρίστηκαν αμέσως και οι άμεσοι διάδοχοί του τον 

ονόμασαν «Μέγα» […] (Γ. Φλωρόφσκυ, Οι Ανατολικοί Πατέρες του τετάρτου αιώνα, μτφρ. Π. 

Πάλλης, έκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 107-112). 

 

  Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος όχι μόνο το ποίμνιό του, αλλά και όλο 

το χριστιανικό κόσμο της Ανατολής. Στην κηδεία του συμμετείχαν 

Ιουδαίοι, πιστοί της εθνικής θρησκείας και ένα πλήθος ανθρώπων κάθε 

θρησκείας και εθνικότητας.   

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 
 

1. Που γεννήθηκε και που σπούδασε ο Μ. Βασίλειος; [κείμ. 1] 
 

2. Πώς προετοιμάστηκε για την εκκλησιαστική του διακονία ο Μ. 

Βασίλειος; [κείμ. 2] 
 

3. Πώς εργάστηκε ως πρεσβύτερος στην Καισάρεια ο Μ. Βασίλειος; 

[κείμ. 3] 
 

4. Ποιο ήταν το έργο του Μ. Βασιλείου ως μητροπολίτη Καισαρείας; 

[κείμ. 4] 
 

5. Ποια ήταν η προσφορά του Μ. Βασιλείου στη θεολογία της 

Εκκλησίας;  [κείμ. 5] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
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16. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - Ε΄ 

 

 
1.  Μέγας Βασίλειος και Μοναχισμός 

 

      Ο Μ. Βασίλειος υπήρξε ένας από τους μεγάλους οργανωτές της 

μοναστικής ζωής και ο πατέρας του μοναχισμού στη Μικρά Ασία. 

Υποστήριζε κυρίως το κοινοβιακό ιδεώδες της μοναχικής ζωής, αν και δεν 

απέρριπτε στην πράξη τον αναχωρητικό μοναχισμό, και ακόμα ίδρυσε 

μερικά ερημητήρια. Οπωσδήποτε, έβλεπε την καθαρότερη μορφή 

μοναχισμού μόνο στην κοινοβιακή ζωή, και από αυτή την άποψη υπήρξε 

πρόδρομος του Θεοδώρου Στουδίτη. 

       Ο Βασίλειος θεωρούσε ότι ο μοναχισμός είναι το ευαγγελικό 

ιδεώδες, «η εικόνα της ζωής κατά το Ευαγγέλιο». Τα κύρια μέσα για την 

πραγμάτωση αυτού του ιδεώδους είναι η απάρνηση του κόσμου, όχι από 

αηδία γι’ αυτόν, αλλά από αγάπη για τον Θεό. Τέτοια αγάπη δεν μπορεί 

να ικανοποιηθεί μέσα στη ματαιότητα και τη σύγχυση του κόσμου, και ο 

ασκητής πρέπει να αποκηρύξει αυτή τη σύγχυση και τον θόρυβο και να 

δραπετεύσει από αυτήν. Οπωσδήποτε, το Ευαγγέλιο δεν ξεχωρίζει την 

αγάπη προς τον Θεό από την αγάπη προς τον πλησίον. Γι’ αυτό, κατά τον 

Βασίλειο, η ερημιτική απομόνωση, που προέρχεται από την επιθυμία να 

βρει κανείς την προσωπική σωτηρία του απομονωμένος, είναι ανεπαρκής. 

Αντίκειται ακόμα στον νόμο της αγάπης η οποία, σύμφωνα με το 

Ευαγγέλιο, «δεν ζητά τίποτα για τον εαυτό της».  Επιπλέον, τα πνευματικά 

χαρίσματα του αναχωρητή δεν ωφελούν τους αδελφούς του. Τέλος, η 

απομόνωση συχνά οδηγεί στην αλαζονεία. Για όλους αυτούς τους λόγους 

ο Βασίλειος παροτρύνει τους ασκητές σε κοινοβιακή ζωή και τονίζει τη 

σπουδαιότητα της αγάπης. «Όταν ζείτε μέσα σε μία κοινότητα, τα 

χαρίσματα που δόθηκαν από το Πνεύμα σε έναν θα δοθούν επίσης και στους 

άλλους».  

       Σε σχέση με αυτό ο Βασίλειος παραπέμπει στην περιγραφή της 

πρώτης χριστιανικής κοινότητας στα Ιεροσόλυμα που βρίσκεται στις 

Πράξεις των Αποστόλων. Περιγράφει την πρώτη Εκκλησία ως το «σώμα 

του Χριστού» και προτρέπει σε μια επιστροφή σ’ αυτή τη μορφή κοινοτικής 

ζωής. Ένα μοναστήρι θα έπρεπε να είναι μια μικρότερη Εκκλησία, ένα 

μικρότερο «σώμα». Για να πετύχουν αυτό το ιδεώδες, ο Βασίλειος 

συμβουλεύει τους μοναχούς να δώσουν όρκο υπακοής και υποταγής στους 

ηγουμένους τους «ακόμα και μέχρι θανάτου». Ο ηγούμενος είναι ο ίδιος ο 

Χριστός και η οργανική ακεραιότητα του σώματος απαιτεί όλα τα μέλη 

του σώματος να υποτάσσονται στην κεφαλή. Μέσα σ’ αυτή τη μορφή 

κοινότητας ένας ασκητής, που περιβάλλεται από τους αδελφούς του, 

μπορεί να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι καθάρσεως, αγάπης και 
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αυτοθυσίας, τη δική του «διακονία λόγων» («πνευματική διακονία»). Ο 

Βασίλειος θεωρεί ότι ο όρκος της αγνότητας είναι άκρως σπουδαίος ως 

ένας δρόμος προς τον «μοναδικό Νυμφίο των καθαρών ψυχών». Ανα και 

δεν απαιτεί από τους μοναχούς να πράττουν έργα φιλανθρωπίας έξω από 

το μοναστήρι, ο ίδιος ο Βασίλειος έκτισε ένα φτωχοκομείο κοντά στην 

Καισάρεια. «Εδώ η αρρώστια διδάσκει σοφία, η δυστυχία δεν περιφρονείται 

και στον καθένα δείχνεται συμπάθεια».  

      Ο βασικός όρκος του ασκητή είναι η αγάπη. Από αυτήν την έντονη 

αγάπη, ενισχυόμενη από πνευματική άσκηση, ο Βασίλειος ήλπιζε ότι η 

ειρήνη θα επέστρεφε στην ανθρωπότητα. Πιθανόν η ενθουσιαστική του 

συνηγορία για το ιδεώδες της κοινοβιακής ζωής προερχόταν από την 

επιθυμία του να αντικρούσει τη διαφορετική αντίληψη που είδε να 

επικρατεί μέσα στον χριστιανικό κόσμο ολόγυρά του. Μιλώντας γι’ αυτόν 

τον διαμελισμό, έλεγε με πόνο και πικρία: «μέσα στον καθένα η αγάπη 

κρύωσε. Η σύμπνοια μεταξύ των αδελφών εξαφανίστηκε και αυτό το όνομα 

της συμφωνίας έγινε άγνωστο». Ο Βασίλειος ήλπιζε να επαναφέρει τη 

συμφωνία και να αποκαταστήσει «δεσμούς στον κόσμο» δια του 

ασκητισμού και της κοινοβιακής ζωής, έστω και σε μια εκλεκτή μόνο 

μειονότητα (Γ. Φλωρόφσκυ, Οι Ανατολικοί Πατέρες του τετάρτου αιώνα, μτφρ. Π. Πάλλης, έκδ. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 1991, σ. 112-114). 

 
2. Ο Κανόνας του Αγ. Βασιλείου 

 

     Ο Βασίλειος άσκησε τεράστια επίδραση στη μεταγενέστερη ανάπτυξη 

του μοναχισμού στην Ανατολή και στη Δύση, στον Θεόδωρο Στουδίτη και 

στον Βενέδικτο. Αυτό οφείλονταν περισσότερο στον θαυμασμό που ο λαός 

έτρεφε για τα ασκητικά του συγγράμματα παρά στο προσωπικό του 

παράδειγμα. Αυτά τα κείμενα συγκεντρώθηκαν και σχημάτισαν ένα 

«βιβλίο ασκητικής πρακτικής» […] Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος περιέγραψε 

τη σύνθεση του Κανόνα του Βασιλείου, έτσι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία 

ότι αυτός είναι αυθεντικός.  

      Ο Κανόνας υφίσταται σε δύο μορφές, μια σύντομη και μια εκτενή. Η 

πρώτη γράφτηκε κατά τα έτη της απομονώσεώς του στον Πόντο και 

περιλαμβάνει σαρανταπέντε κανόνες ή σύντομες εξηγήσεις. Η δεύτερη 

γράφτηκε στην Καισάρεια και περιέχει 311 κανόνες. Αυτοί πιθανόν 

βασίζονται στις προφορικές διδασκαλίες που, κατά τον Γρηγόριο, ο 

Βασίλειος έκανε στους μοναχούς της Καισαρείας. Υπάρχει ακόμα μια 

συλλογή ογδόντα Ηθικών Κανόνων που απευθύνονται όχι μόνο προς τους 

μοναχούς αλλά και προς τους ιερείς και γενικά τους χριστιανούς. […] (Γ. 

Φλωρόφσκυ, Οι Ανατολικοί Πατέρες του τετάρτου αιώνα, μτφρ. Π. Πάλλης, έκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1991, 

σ.  115). 

 

3.  Κοινοβιακός μοναχισμός και Μ. Βασίλειος 
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     Ο Μ. Βασίλειος  μόναζε και ο ίδιος κατά μεγάλα διαστήματα, κυρίως 

στον Πόντο. Επίσης επισκέφθηκε τα τότε μοναστικά κέντρα της Ανατολής 

(Αλεξάνδρεια, Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Κοίλη Συρία, Μεσοποταμία). Οι 

ερωτήσεις διαφόρων μοναχών που επέβλεπε, του έδωσαν την αφορμή να 

αρχίσει τη σύνταξη των ασκητικών συγγραμμάτων του. Και αφού 

εκλέχτηκε επίσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας το 370, συνέχισε να 

καθοδηγεί τους μοναχούς, τους οποίους έθεσε υπό τον έλεγχο της 

εκκλησιαστικής ηγεσίας.  

     Ο Μ. Βασίλειος είναι αυτός που θεμελίωσε το κοινοβιακό μοναχικό 

σύστημα καθορίζοντας τη λειτουργία του. Το σύγγραμμά του  «Όροι κατά 

πλάτος» περιέχει 55 κεφάλαια με θέμα γενικές αρχές του μοναχισμού, 

ενώ το «Όροι κατ’ επιτομήν» περιέχει 313 κεφάλαια που αναφέρονται στην 

καθημερινή ζωή των μοναχών. Ο Μ.  Βασίλειος εισήγαγε την ομολογία 

αφιέρωσης στον Θεό και ένταξης στην αδελφότητα, η οποία προέβλεπε 

αγαμία, υπακοή και ακτημοσύνη. Επίσης, προέβλεψε ώρες για 

λειτουργική προσευχή και ώρες για χειρονακτική εργασία και άλλες 

μορφές εργασίας. Ο κανόνας αν και ήταν αυστηρός, απέφευγε να 

ενθαρρύνει τις πιο ακραίες μορφές ασκητισμού που ζούσαν οι ερημίτες 

της ερήμου. 

     Ο Μ. Βασίλειος πήρε τον μοναχισμό που υπήρχε στα χρόνια του, τον 

αναχωρητικό μοναχισμό και τον αυστηρό κοινοβιακό μοναχισμό του 

Παχωμίου, και άλλαξε τη δομή του. Αντί μιας «δοκιμασίας» που ήταν κατ’ 

ουσίαν μοναχική, αυτός έφερε τη «δοκιμασία» κάτω από την άμεση 

εξάρτηση των κοινωνικών υποχρεώσεων της Εκκλησίας. Η «δοκιμασία» 

τώρα γίνεται αχώριστη από την υπηρεσία στον άνθρωπο. Οι μοναχοί 

τώρα πρέπει να λαμβάνουν μέρος στην εκπαίδευση των παιδιών, στην 

ανακούφιση των ασθενών, και στη φροντίδα των ορφανών. Η επίδραση 

του Μ. Βασιλείου στον μοναχισμό, στην Ελληνική ανατολή και στη 

Λατινική Δύση, ήταν τεράστια.  

 

4.  Από τους Όρους κατ’ επιτομήν του Μεγάλου Βασιλείου 

 

     Ρωτήθηκε ο Μ. Βασίλειος «αν αυτός που απομονώνεται είναι ανάγκη 

να παραμένει μόνος ή να ζει μαζί με άλλους αδελφούς που έχουν 

αποφασίσει να ακολουθήσουν τον ίδιο σκοπό της ευσέβειας». Η απάντησή 

του: «Νομίζω ότι η ζωή αρκετών στον ίδιο τόπο είναι πολύ προτιμότερη. 

Πρώτον, γιατί για τις σωματικές ανάγκες κανένας μας δεν μπορεί να 

επαρκέσει μόνος του, αλλά έχουμε ανάγκη ο ένας του άλλου για την 

προμήθεια αυτού που είναι αναγκαίο. Γιατί όπως ακριβώς το πόδι έχει μία 

ικανότητα, αλλά στερείται μιας άλλης, και χωρίς τη βοήθεια των άλλων 

μελών δεν θα μπορούσε να βρει τη δύναμή του ούτε ισχυρή και ικανή από 

μόνη της να συνεχίσει, ούτε κανένα εφόδιο που του λείπει, έτσι είναι και 

στην περίπτωση του μονήρους βίου: ό,τι χρειαζόμαστε και ό,τι μας λείπει 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1_(%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
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δεν μπορούμε να το βρούμε μόνοι μας, γιατί ο Θεός που δημιούργησε τον 

κόσμο, έχει έτσι κανονίσει όλα τα πράγματα ώστε να στηριζόμαστε ο ένας 

στον άλλον […]  Αλλά επιπλέον, ο σεβασμός προς την αγάπη του Θεού δεν 

επιτρέπει να νοιάζεται κανείς μόνο για τις δικές του υποθέσεις, γιατί η 

αγάπη, λέει, δεν ζητά μόνο το δικό της […]  Επιπλέον, όταν κανείς ζει μόνος, 

δεν αναγνωρίζει τα ελαττώματά του, αφού δεν έχει κανέναν να τον 

διορθώσει και με πραότητα και ευσπλαχνία να τον καθοδηγήσει στον δρόμο 

του. Γιατί η διόρθωση, ακόμα κι αν είναι από εχθρό, μπορεί συχνά στην 

περίπτωση εκείνων που έχουν καλή διάθεση να εγείρει την επιθυμία για 

θεραπεία […] (Όροι κατ’ Επιτομήν (74) PG 30, 441) 

 

5. Από τις Ασκητικές Διατάξεις του Μ. Βασιλείου 

 

     Ονομάζω λοιπόν εγώ το κοινόβιο τελειότατη μορφή κοινωνικής 

συμβιώσεως, μέσα στην οποία δεν υπάρχει ο θεσμός της ιδιοκτησίας, δεν 

υπάρχουν διαφωνίες∙ επίσης κάθε αναταραχή και φιλονικία και έριδες 

βρίσκονται μακριά. Μέσα σ’ αυτή την κοινωνία είναι όλα κοινά: οι ψυχές, οι 

γνώμες και όλα εκείνα με τα οποία τρέφεται και φροντίζεται το σώμα∙ 

κοινός είναι ο Θεός, κοινή η προσφορά και επιδίωξη της αρετής, κοινή η 

σωτηρία, κοινοί οι πνευματικοί αγώνες, κοινοί οι πόνοι, κοινοί οι στέφανοι, 

ένας είναι οι πολλοί, και ο ένας δεν είναι μόνος αλλά μαζί με πολλούς. 

Ποια άλλη πολιτεία υπάρχει ισάξιά της; Τι υπάρχει περισσότερο 

ευτυχισμένο; Τι είναι τελειότερο από την επικοινωνία και την ένωση; Τι 

είναι θελκτικότερο από την ταύτιση των χαρακτήρων και των ψυχών. 

Άνθρωποι που ξεκίνησαν από διαφορετικά μέρη και χώρες, ταυτίστηκαν με 

τόση ακρίβεια, ώστε να είναι κατά κάποιο τρόπο μια ψυχή σε πολλά σώματα 

και τα πολλά σώματα να παρουσιάζονται ως όργανα μιας ψυχής. Ο 

άρρωστος σωματικά έχει πολλούς να συμπάσχουν μαζί του. Ο άρρωστος 

και εξαντλημένος ψυχικά έχει πολλούς που τον θεραπεύουν και με τη 

βοήθειά τους τον ανορθώνουν. (Από το 18ο κεφάλαιο των Ασκητικών Διατάξεων) 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός του Μοναχισμού κατά το Μ. Βασίλειο; [κείμ. 1] 
 

2. Τι είναι ο μοναχικός κανόνας του Μ. Βασιλείου; [κείμ. 2] 
 

3. Πως έγινε θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού ο Μ. Βασίλειος ; 

[κείμ. 3] 
 

4. Τι υποστηρίζει για την κοινή ζωή των μοναχών ο Μ. Βασίλειος; 

[κείμ. 4] 
 

5. Τι πιστεύει για το κοινόβιο ο Μ. Βασίλειος;  [κείμ. 5] 
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17. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - ΣΤ΄ -  Άγ. Εφραίμ ο Σύρος 

και ο Μοναχισμός στη Συρία 
 

  1.   Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις την αλήθεια από τους θρύλους που 

δημιουργήθηκαν γύρω από τον Εφραίμ τον Σύρο, και μόνο πολύ λίγα 

γεγονότα είναι βέβαια για τη ζωή του. Έζησε περίπου μεταξύ του 306 και 

του 373. Γεννήθηκε στη Νίσιβι και οι γονείς του ήταν ίσως χριστιανοί, όχι 

ειδωλολάτρες. Έζησε ασκητική ζωή από πολύ νέος […]. Έγινε κληρικός, 

αλλά έμεινε σε όλη του τη ζωή διάκονος. Εν τούτοις, έπαιξε ενεργό ρόλο 

στη ζωή της πόλεως που τον γέννησε. Το 363 η Νίσιβις παραδόθηκε στην 

Περσία και ο Εφραίμ αποσύρθηκε στην Έδεσσα, όπου αφιερώθηκε στη 

συγγραφή και στη διδασκαλία […] Προφανώς ο Εφραίμ, που είχε ίσως 

νωρίτερα διδάξει βιβλικά μαθήματα, ίδρυσε στην Έδεσσα τη βιβλική 

σχολή […] Κατ’ αυτήν την περίοδο η σχολή έμοιαζε με τα εβραϊκά 

σχολεία στα οποία οι μαθητές ζούσαν σε σχολικούς κοιτώνες και 

σχημάτιζαν ένα είδος αδελφότητας. Το κύριο θέμα μελέτης ήταν η Αγία 

Γραφή. Οι σπουδαστές μάθαιναν να εξηγούν τη Βίβλο καταγράφοντας 

και απομνημονεύοντας τις εξηγήσεις των δασκάλων τους. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο δημιουργήθηκε η «σχολική παράδοση». […] 

      Δεν έχουμε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες για τον Εφραίμ. Η 

μεταγενέστερη ζωή του είναι ιδιαίτερα ασαφής. […] Κατά την παράδοση ο 

Εφραίμ παρευρισκόταν στη Σύνοδο της Νικαίας, ταξίδεψε διά μέσου της 

Αιγύπτου και του Πόντου και επισκέφτηκε τον Μέγα Βασίλειο, αλλά 

τίποτε από αυτά δεν μπορεί να αποδειχθεί. […] 

     Ο Εφραίμ ήταν κυρίως ασκητής, αλλά συγχρόνως είχε ένα εξαίρετο 

ποιητικό (λυρικό) χάρισμα. Είναι λιγότερο σπουδαίος ως λόγιος. Τα 

θεολογικά του έργα, που είναι ευφωνικά και μελωδικά, είναι το έργο ενός 

λυρικού ποιητή. Είναι ειλικρινή και εσώψυχα. Οι ομιλίες του Εφραίμ είναι 

επίσης λυρικές και συχνά φαίνεται ότι τραγουδά μάλλον παρά μιλά. Οι 

άφθονες εικόνες του είναι ζωντανές και πάρα πολύ σύνθετες και συχνά 

εξελίσσονται σε ανεξάρτητες δραματικές σκηνές. Εκτός αυτού, ο Εφραίμ 

έχει το χάρισμα των δακρύων. «Το να κλαίει για τον Εφραίμ ήταν το ίδιο 

όπως το να αναπνέουν οι άλλοι τον αέρα. Τα δάκρυά του έρρεαν μέρα και 

νύχτα». Τα δάκρυα αυτά δεν ήταν δάκρυα φόβου ή ενοχής, αλλά 

τρυφερότητας και συμπάθειας. 

     Ο αυστηρός προσωπικός ασκητισμός του Εφραίμ δεν τον έκανε τραχύ 

στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Ακόμα και στις προτροπές 

του για μετάνοια δεν καταγγέλλει τους αμαρτωλούς, αλλά προσπαθεί να 

μαλακώσει τις καρδιές τους και να συγκινήσει τις ψυχές τους. Η χρήση 

που κάνει κοσμικών εικόνων είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Το ταλέντο 

του Εφραίμ ως ποιητή δικαιολογεί την εξαιρετική επίδραση και την ευρεία 

και άμεση δημοτικότητα των έργων του. Ο Ιερώνυμος έγραψε ότι «σε 
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μερικές Εκκλησίες (στην Ανατολή) τα κείμενά του διβάζονταν δημοσίως 

ύστερα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής». Και ο Θεοδώρητος έκανε την 

παρατήρηση ότι οι γιορτές προς τιμήν των μαρτύρων γίονται πιο ιερές με 

τους ύμνους του Εφραίμ. Κατά τον Σωζόμενο τα έργα του μεταφράστηκαν 

στα ελληνικά, που ο ίδιος ο Εφραίμ δεν γνώριζε, ενώ ακόμα ζούσε (Γ. 

Φλωρόφσκυ, Οι Ανατολικοί Πατέρες του τετάρτου αιώνα, μτφρ. Π. Πάλλης, έκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 423-425) 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Ποιες πληροφορίες μας δίνει το κείμενο για τη ζωή του αγ. Εφραίμ; 

[κείμ. 1] 
 

2. Ποιες πληροφορίες μας δίνει το κείμενο για το συγγραφικό έργο του 

αγ. Εφραίμ; [κείμ. 1] 
 

3. Ποιος ήταν ο σκοπός των δακρύων κατά τον άγ. Εφραίμ; [κείμ. 1] 
 

4. Πώς συμπεριφερόταν στους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους 

αμαρτωλούς ο άγ. Εφραίμ; [κείμ. 1] 
 

5. Πως περιγράφεται η απήχηση των έργων του στην Ανατολή;  [κείμ. 

1] 
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18. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - Ζ΄ - Ο άγ. Ιωάννης 

Κασσιανός και ο Δυτικός Μοναχισμός 

 

 
1.  Άγ. Ιωάννης Κασσιανός (360-435) 

 

      Ο Ιωάννης Κασσιανός, ο επικαλούμενος Ρωμαίος, καταγόταν από τη 

Σκυθία, ή, σύμφωνα με άλλους ερευνητές, από τη νότια Γαλλία. 

Προερχόταν από πλούσια και ευγενική οικογένεια, με υψηλή κοινωνική 

θέση στην αριστοκρατία της χριστιανικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Μάλιστα, ο πατέρας του κατείχε ανώτερη διοικητική θέση στο ρωμαϊκό 

κράτος. Σε νεαρή ηλικία, έχοντας ολοκληρώσει την κοσμική του παιδεία 

και ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία στη διοίκηση της 

αυτοκρατορίας, επιλέγει τον δρόμο του μοναχικού βίου. Ως μοναχός 

βρίσκεται στην Παλαιστίνη, και αργότερα ταξιδεύει στην Αίγυπτο, για να 

γνωρίσει από κοντά τους φημισμένους ασκητές της Θηβαΐδος και της 

Νιτρίας, συνομιλεί μαζί τους και καταγράφει την ζωή τους στα κοινόβια 

και τις πνευματικές και ασκητικές τους εμπειρίες. Αφού μόνασε στα 

μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου, έγινε μαθητής του Ιωάννη του 

Χρυσοστόμου, ο οποίος και τον χειροτόνησε διάκονο. Το 415 ίδρυσε στη 

Μασσαλία δύο μοναστήρια (ένα ανδρικό και ένα γυναικείο), τα οποία 

εξελίχθηκαν σε σπουδαία πνευματικά κέντρα. Ο Κασσιανός -του οποίου η 

μνήμη εορτάζεται στις 29 Φεβρουαρίου- έγραψε αρκετά ασκητικά έργα, 

από τα οποία οι έκδοτες της Φιλοκαλίας ξεχώρισαν τον λόγο «περί των 

οκτώ της κακίας λογισμών» και τον λόγο «περί διακρίσεως». Το πρώτο 

είναι μια συστηματική μελέτη των «οκτώ λογισμών της κακίας», όπου 

συμπυκνώνονται η εμπειρία των ασκητών αγίων που βίωσαν τις διάφορες 

φάσεις αυτών των παθών. Με τις λεπτές παρατηρήσεις του επάνω στα 

πάθη, προσέφερε πολύτιμη υπηρεσία στην Εκκλησία. 

  

2.  Ιωάννη Κασσιανού, Προς τον επίσκοπο Κάστορα περί των οχτώ 

λογισμών της κακίας 

 

        Αφού πρωτύτερα συντάξαμε τον λόγο «περί διαμορφώσεως των 

Κοινοβίων», έχοντας το θάρρος στις προσευχές σου, επιχειρούμε πάλι να 

γράψομε για τους οχτώ λογισμούς της κακίας∙ της γαστριμαργίας, λέω, και 

πορνείας, φιλαργυρίας, οργής, λύπης, ακηδίας, κενοδοξίας και 

υπερηφάνειας.  

 

2.1.  Για την εγκράτεια της κοιλίας  
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 […] Εκείνοι (οι άγιοι Πατέρες) λοιπόν, δεν έχουν παραδώσει ένα κανόνα 

νηστείας, ούτε ένα τρόπο της διατροφής, ούτε το ίδιο μέτρο, γιατί δεν έχουν 

όλοι την ίδια δύναμη, είτε λόγω ηλικίας, είτε ασθένειας, είτε καλύτερης 

συνήθειας του σώματος. Έχουν όμως παραδώσει σε όλους ένα σκοπό, να 

αποφεύγομε την αφθονία και να αποστρεφόμαστε το χορτασμό της κοιλιάς.  

[…] Και πάλι οι άγιοι Πατέρες δοκίμασαν και είδαν ότι δεν είναι για όλους 

κατάλληλη η διατροφή με χόρτα, ούτε με όσπρια, ούτε όλοι μπορούν να 

τρέφονται μόνο με ξερό ψωμί. Και άλλος, καθώς είπαν, ενώ τρώει δύο 

λίτρες ψωμί, πεινά ακόμη, ενώ άλλος τρώει μία λίτρα ή εξ ουγγιές και 

χορταίνει. Σε όλους λοιπόν, όπως είπα, ένα κανόνα εγκράτειας έχουν 

παραδώσει, το να μην ξεγελιούνται με τον χορτασμό της κοιλιάς, ούτε να 

παρασύρονται από την ηδονή του λάρυγγα […] Η μετρημένη και μέσα σε 

λογικά όρια τροφή βοηθά στην υγεία του σώματος, δεν αφαιρεί την 

αγιότητα. Ακριβής κανόνας εγκράτειας, όπως παρέδωσαν οι Πατέρες, είναι 

να σταματούμε να τρώμε πριν χορτάσομε. […] Άλλωστε, για την τέλεια 

καθαρότητα της ψυχής, δεν αρκεί μόνη η εγκράτεια στα φαγητά, αν δεν 

συντρέχουν και οι υπόλοιπες αρετές […] 

 

2.2. Περί του πνεύματος της πορνείας και της σαρκικής επιθυμίας  

 

Δεύτερος αγώνας που έχομε να κάνομε είναι εναντίον του πνεύματος της 

πορνείας και της σαρκικής επιθυμίας, η οποία επιθυμία αρχίζει από τη 

μικρή ηλικία να ενοχλεί τον άνθρωπο. Ο αγώνας αυτός είναι μεγάλος και 

δύσκολος και έχει δύο μέτωπα. Γιατί ενώ τα άλλα ελαττώματα κάνουν τη 

μάχη μόνο μέσα στην ψυχή, ο σαρκικός πόλεμος είναι διπλός, και στην ψυχή 

και στο σώμα. Και γι’ αυτό πρέπει να αναλάβομε διπλό πόλεμο. […] Πρώτα-

πρώτα λοιπόν πρέπει με κάθε προσοχή να φυλάγει κανείς την καρδιά του 

από ρυπαρούς λογισμούς.   

[…] Γι’ αυτό και η σοφή Παροιμία δε λέει «Με κάθε τρόπο να προσέχεις τα 

μάτια σου», αλλά «Με κάθε τρόπο να προσέχεις την καρδιά σου».   

 

2.3.  Περί της φιλαργυρίας  

 

Τρίτος είναι ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της φιλαργυρίας, αγώνας 

ξένος και έξω από την ανθρώπινη φύση, που βρίσκει αφορμή την απιστία 

του μοναχού. Γιατί οι ερεθισμοί των άλλων παθών, εννοώ του θυμού και της 

επιθυμίας, έχουν τις αφορμές από το σώμα, και κατά κάποιο τρόπο είναι 

έμφυτα και έχουν την αρχή από τη γέννηση. Γι’ αυτό και χρειάζεται πολύς 

καιρός για να νικηθούν. Η αρρώστια όμως της φιλαργυρίας έρχεται από 

έξω και μπορεί ευκολότερα να κοπεί αν καταβάλει κανείς επιμέλεια και 

προσοχή. Αν όμως παραμεληθεί, γίνεται πιο καταστρεπτική από τα άλλα 

πάθη και δύσκολα φεύγει- γιατί είναι ρίζα όλων των κακών, […] Έτσι 

λοιπόν με το να ανάβει από τη φωτιά των χρημάτων του ο φιλάργυρος, ποτέ 
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δεν μπορεί να ησυχάσει στο μοναστήρι του ούτε να ζήσει κάτω από κανόνα. 

[…] Ας μάθουν αυτοί (οι μοναχοί) ότι δεν απαρνήθηκαν ακόμα τον κόσμο, 

ούτε έφτασαν τη μοναχική τελειότητα, αφού ντρέπονται να γίνουν φτωχοί 

για χάρη του Χριστού σαν τον Απόστολο Παύλο και με την εργασία των 

χεριών τους να συντηρούν και τον εαυτό τους και να εξυπηρετούν και όσους 

έχουν ανάγκη και με έργα να εκπληρώσουν την μοναχική υπόσχεση και να 

δοξαστούν μαζί με τον Απόστολο. Και αφού διασκορπίσουν τον παλιό 

πλούτο, να αγωνίζονται μαζί με τον Παύλο με πείνα και δίψα, με κρύο και 

γύμνια τον καλό αγώνα. […] Πρέπει λοιπόν με κάθε επιμέλεια να 

ξεριζώνομε από την ψυχή μας τη ρίζα όλων των κακών, που είναι η 

φιλαργυρία, γνωρίζοντας καλά ότι όταν μεγαλώνει η ρίζα, εύκολα 

φυτρώνουν τα κλαδιά. Αλλά την αρετή αυτή είναι δύσκολο να την 

κατορθώσομε αν δεν μένομε σε κοινόβιο […]. 

  

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Ποιες πληροφορίες μας δίνει το κείμενο για την ζωή του αγ. 

Ιωάννου του Κασσιανού; [κείμ. 1] 
 

2. Με ποιο τρόπο ήρθε σε επαφή με το μοναχισμό και ποιά έργα 

έγραψε ο άγ. Ιωάννης ο Κασσιανός; [κείμ. 1] 
 

3. Τι διδάσκει για την εγκράτεια στις τροφές ο άγ. Ιωάννης; [κείμ. 2.1] 
 

4. Τι υποστηρίζει για τις σαρκικές επιθυμίες ο άγ. Ιωάννης; [κείμ. 2.2] 
 

5. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η φιλαργυρία κατά το άγ. Ιωάννη;  

[κείμ. 2.3] 
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19. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - Η΄ - Ο άγ. Ιωάννης 

Κασσιανός και ο Δυτικός Μοναχισμός 

 

 
1.1.  Περί της οργής  

 

     Τέταρτος αγώνας είναι εμπρός μας εναντίον του πνεύματος της οργής∙ 

και είναι ανάγκη, με τη βοήθεια του Θεού, το θανατηφόρο δηλητήριο της 

οργής να το κόψομε από το βάθος της καρδιάς μας. Γιατί όσο το πονηρό 

τούτο πνεύμα κάθεται στην καρδιά μας και τυφλώνει με τις σκοτεινές 

αναταραχές τα μάτια της καρδιάς μας, ούτε το συμφέρον της ψυχής μας 

μπορούμε να διακρίνομε, ούτε να φτάσομε ποτέ την πνευματική γνώση, ούτε 

την τελειότητα αγαθής σκέψεως να πάρομε στην κατοχή μας, ούτε να 

γίνομε μέτοχοι της αληθινής πνευματικής ζωής, ούτε το θείο και αληθινό 

φως μπορεί να δεχτεί ο νους μας∙ […] 

        Όποιος λοιπόν θέλει να φτάσει την τελειότητα και επιθυμεί να 

αγωνιστεί νόμιμα τον πνευματικό αγώνα, ας είναι ξένος από το ελάττωμα 

της οργής και του θυμού, και ας ακούει τι παραγγέλλει το σκεύος της 

εκλογής, ο Απ. Παύλος: «Κάθε έχθρα και οργή και θυμός και κραυγή και 

βλασφημία, ας φύγει από σάς μαζί με κάθε κακία». Λέγοντας τη λέξη 

«κάθε», δε μας άφησε καμία πρόφαση θυμού ούτε σαν αναγκαία, ούτε σαν 

εύλογη. Εκείνος λοιπόν που θέλει να διορθώσει τον αδελφό του όταν 

αμαρτάνει ή να του βάλει επιτίμιο, ας φροντίζει να παραμένει ατάραχος, 

μήπως θέλοντας να θεραπεύσει άλλον, αρρωστήσει ο ίδιος και ακούσει τα 

ευαγγελικά λόγια: «Ιατρέ, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου». Και πάλι: 

«Γιατί βλέπεις το άχυρο στο μάτι του αδελφού σου και δεν παρατηρείς το 

δοκάρι μέσα στο δικό σου μάτι;» Γιατί αν από οποιαδήποτε αιτία η κίνηση της 

οργής θερμανθεί πολύ, τυφλώνει τα μάτια της ψυχής και δεν την αφήνει να 

δει τον ήλιο της δικαιοσύνης. […] Η τέλεια θεραπεία της ασθένειας της 

οργής είναι αυτή: να πιστέψομε ότι ούτε για δίκαιες ούτε για άδικες 

αφορμές επιτρέπεται ποτέ να θυμώνομε. Επειδή όταν η οργή σκοτίσει τη 

διάνοια, ούτε διάκριση, ούτε σωστή σκέψη, ούτε δικαιοσύνη θα βρεθεί μέσα 

μας, ούτε και ναός του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει η ψυχή μας, αλλά 

θα μας κατακυριεύσει το πνεύμα της οργής σκοτίζοντας τη διάνοια μας. 

Τελευταίο απ’ όλα, πρέπει να έχομε εμπρός στα μάτια μας κάθε ημέρα, την 

αβεβαιότητα της ώρας του θανάτου μας, κι έτσι να φυλαγόμαστε από την 

οργή. Και ας γνωρίζομε ότι ούτε η σωφροσύνη, ούτε η απάρνηση του υλικού 

κόσμου, ούτε οι νηστείες και αγρυπνίες θα μας ωφελήσουν κατά την ημέρα 

της κρίσεως, αν βρεθούμε ένοχοι επειδή κατεχόμαστε από οργή και μίσος 

[…]  

 

1.2. Περί της λύπης  
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      Πέμπτος είναι ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της λύπης, το οποίο 

σκοτίζει την ψυχή από κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε 

αγαθή πράξη. Επειδή όταν το πονηρό αυτό πνεύμα αρπάξει την ψυχή και τη 

σκοτίσει ολόκληρη, δεν της επιτρέπει να προσεύχεται με προθυμία, δεν την 

αφήνει να εγκαρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων δεν ανέχεται 

να είναι ο άνθρωπος πράος και να κινείται εύκολα σε κατάνυξη και 

συμπάθεια προς τους αδελφούς, για όλες τις εργασίες και εναντίον ακόμη 

της υποσχέσεως του μοναχικού βίου φέρνει μίσος. Και γενικά η λύπη, αφού 

ανακατώσει όλες τις σωτήριες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη 

δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο να είναι σαν 

ανόητη και ηλίθια, δένοντας την με τον λογισμό της απελπισίας.  

     Γι’ αυτό, αν έχομε σκοπό να αγωνιστούμε τον πνευματικό αγώνα και να 

νικήσομε, με τη βοήθεια του Θεού, τα πονηρά πνεύματα, όσο μπορούμε με 

μεγαλύτερη προσοχή ας φυλάξομε την καρδιά μας από το πνεύμα της 

λύπης. Γιατί όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλήκι το ξύλο, έτσι η 

λύπη κατατρώγει την ψυχή του άνθρωπου. Πείθει τον άνθρωπο να 

αποφεύγει κάθε καλή πνευματική συναναστροφή και δεν επιτρέπει ούτε 

από γνήσιους φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική 

απάντηση να δίνει σ’ αυτούς, αλλά αφού καταλάβει όλη την ψυχή, τη 

γεμίζει με δυσαρέσκεια, πλήξη και μελαγχολία.  

         Και τότε τη βάζει να αποφεύγει τους ανθρώπους, γιατί γίνονται σ’ 

αυτήν αίτιοι ταραχής. Και δεν επιτρέπει στην ψυχή να εννοήσει ότι όχι 

απέξω, αλλά μέσα της έχει την αρρώστια, η οποία τότε φανερώνεται, όταν 

έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία τη φέρουν στην επιφάνεια. Γιατί 

ποτέ δεν μπορεί να βλαφτεί ο άνθρωπος από άλλον, αν δεν έχει μέσα του 

αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. […] Και γι’ αυτό ο Δημιουργός των 

πάντων και Ιατρός των ψυχών, ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς τα 

τραύματα της ψυχής, δεν παραγγέλλει να αποφεύγομε τις συναναστροφές 

των ανθρώπων, αλλά να κόβομε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας, 

και να γνωρίζομε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με τον χωρισμό 

από τους ανθρώπους, αλλά με τη διαμονή και εξάσκηση με τους ενάρετους 

ανθρώπους. Όταν λοιπόν για προφάσεις που τις νομίζομε δήθεν εύλογες, 

εγκαταλείπομε τους αδελφούς, δεν κόψαμε τις αφορμές της λύπης αλλά 

μόνον κάναμε εναλλαγή τους, γιατί η αρρώστια που έχομε μέσα μας τις 

ανακινεί πάλι εξαιτίας άλλων πραγμάτων. Γι’ αυτό, όλος ό πόλεμος μας 

ας είναι εναντίον των παθών που είναι μέσα μας, γιατί αν αυτά, με τη χάρη 

και τη βοήθεια του Θεού, βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους 

ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία εύκολα μπορούμε να ζήσομε, […]   

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
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1. Πως περιγράφει την οργή και τα αρνητικά της αποτελέσματα ο άγ. 

Ιωάννης ο Κασσιανός; [κείμ. 1.1] 
 

2. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να θεραπευτεί από την ασθένεια της οργής; 

[κείμ. 1.1] 
 

3.  Ποια είναι τα αρνητικά αποτελέσματα της λύπης για τον άνθρωπο; 

[κείμ. 1.2] 
 

4. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το αίσθημα της λύπης; 

[κείμ. 1.2] 
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20. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - Θ΄ - Ο άγ. Ιωάννης 

Κασσιανός και ο Δυτικός Μοναχισμός 

 

 
1.1. Περί της ακηδίας [ = αμέλειας, απουσίας φροντίδας για τη σωτηρία] 

 

       Έκτος είναι ο αγώνας μας εναντίον της ακηδίας (αμέλεια, πλήξη) που 

ενώνεται και βοηθεί το πνεύμα της λύπης. Δεινός και βαρύς δαίμονας αυτός, 

πολεμά πάντοτε τους μοναχούς. Αυτός επιτίθεται εναντίον του μοναχού 

κατά το μεσημέρι, προκαλώντας του ατονία και φόβο και μίσος εναντίον του 

τόπου όπου ασκείται και εναντίον των αδελφών που είναι μαζί του και 

εναντίον κάθε εργασίας, ακόμη και της αναγνώσεως των θείων Γραφών. Σου 

υποβάλλει ακόμη και λογισμούς μεταβάσεως σε άλλο τόπο, και ότι αν δεν 

πάει αλλού, μάταια κοπιάζει εδώ και χάνει τον καιρό του. Επίσης του φέρνει 

κατά το μεσημέρι και πείνα τόση, όση δεν θα προξενούσε σ’ αυτόν τριήμερη 

νηστεία ή μακρά οδοιπορία ή βαρύτατος κόπος. Έπειτα του υποβάλλει 

λογισμούς ότι με κανένα άλλο τρόπο δεν μπορεί να απαλλαγεί από την 

ασθένεια αυτή και το βάρος της, παρά με το να βγαίνει έξω συνεχώς και να 

επισκέπτεται τους αδελφούς, τάχα για ωφέλεια ή επίσκεψη των ασθενών. 

Κι όταν δεν μπορέσει να τον εξαπατήσει με αυτά, τότε αφού του φέρει πολύ 

βαρύ ύπνο, επιτίθεται εναντίον του σφοδρότερος και δυνατότερος, και δεν 

μπορεί διαφορετικά να νικηθεί, παρά με την προσευχή και την αποχή από 

την αργολογία και με τη μελέτη των θείων λόγων και την υπομονή στους 

πειρασμούς. Γιατί αν δεν τον βρει ασφαλισμένο με αυτά τα όπλα, τότε αφού 

τον κατατρυπήσει με τα βέλη του, τον κάνει άστατο, ονειροπόλο, ράθυμο, 

άεργο και τον οδηγεί να επισκέπτεται πολλά μοναστήρια και να μη 

φροντίζει για τίποτε άλλο, παρά που γίνονται τραπέζια και συμπόσια. Γιατί 

η διάνοια αυτού που έπεσε σε ακηδία τίποτε άλλο δεν φαντάζεται παρά τις 

μάταιες σκέψεις όσων αναφέραμε. Από αυτά τον δεσμεύει και σε κοσμικά 

πράγματα και τον δελεάζει λίγο-λίγο σε επιβλαβείς ασχολίες, μέχρις ότου 

και από αυτή τη μοναχική ζωή τον διώξει […] 

     Οι άγιοι πατέρες της Αιγύπτου, δεν αφήνουν ποτέ να μένουν αργοί οι 

μοναχοί και μάλιστα οι νεώτεροι, επειδή γνωρίζουν ότι με την υπομονή της 

εργασίας και την ακηδία διώχνουν, και την τροφή τους προμηθεύονται, και 

βοηθούν όσους έχουν ανάγκη. Γιατί δεν εργάζονται μόνο για τις δικές τους 

ανάγκες, αλλά και σε ξένους και φτωχούς και φυλακισμένους δίνουν από 

την εργασία τους, πιστεύοντας ότι η αγαθοεργία αυτή είναι θυσία αγία και 

ευπρόσδεκτη στον Θεό. […]    

 

 

1.2. Περί της κενοδοξίας  
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     Έβδομος είναι ο αγώνας κατά της κενοδοξίας. Αυτό το πάθος είναι 

πολύμορφο και πολύ λεπτό και δεν το εννοεί γρήγορα ούτε εκείνος που 

πειράζεται από αυτό. Επειδή οι προσβολές των άλλων παθών είναι πιο 

φανερές και ευκολότερα καταπολεμούνται, καθώς η ψυχή αναγνωρίζει τον 

εχθρό και με την αντίρρηση στις προσβολές του και την προσευχή, αμέσως 

τον ανατρέπει. Η κενοδοξία όμως, με το να είναι πολύμορφη όπως είπαμε, 

δύσκολα νικιέται. Γιατί φανερώνεται σε κάθε πράξη και σε φωνή και σε 

λόγο και σε σιωπή και σε έργο και σε αγρυπνία και σε νηστεία και σε 

προσευχή και σε πνευματικές αναγνώσεις και σε ησυχία και σε μακροθυμία. 

Με όλα αυτά προσπαθεί να προσβάλλει το στρατιώτη του Χριστού.  

      Όποιον δε μπόρεσε να απαντήσει στην κενοδοξία με την πολυτέλεια των 

ρούχων, δοκιμάζει να τον πειράξει με το φτωχικό ρούχο. Όποιον δεν 

μπόρεσε να πολεμήσει με την τιμή, τον πολεμά με το να νομίζει ότι υπομένει 

την ατιμία. Και όποιον δε μπόρεσε να καταφέρει στην κενοδοξία με τη γνώση 

των λόγων, τον δελεάζει με τη σιωπή, να κενοδοξεί δήθεν ως ήσυχος. […] 

Θυμάμαι κάποιον γέροντα, όταν ήμουν στη σκήτη, που πήγε στο κελί ενός 

αδελφού για επίσκεψη, και αφού πλησίασε την πόρτα, τον άκουσε να μιλάει 

από μέσα. Ο γέροντας νόμισε ότι μελετά κάτι από τη Γραφή και στάθηκε 

για να ακούσει. Κατάλαβε τότε ότι ο αδελφός είχε βγει από τα λογικά του 

από την κενοδοξία και χειροτονούσε τον εαυτό του διάκονο και έκανε 

απόλυση των κατηχουμένων. Όταν λοιπόν ο γέροντας τα άκουσε αυτά, 

έσπρωξε την πόρτα και μπήκε. Ο αδελφός αφού τον υποδέχτηκε, τον 

προσκύνησε κατά τη συνήθεια και τον ερώτησε να μάθει αν στεκόταν πολλή 

ώρα εμπρός στην πόρτα. Ο γέροντας με χαριτωμένο τρόπο του είπε: «Τώρα 

ήρθα, όταν έκανες την απόλυση των κατηχουμένων». Ο αδελφός μόλις το 

άκουσε, έπεσε στα πόδια του γέροντα και τον παρακαλούσε να προσευχηθεί 

γι’ αυτόν, για να ελευθερωθεί από αυτή την πλάνη[…]  

     Και να μην κάνει τίποτε επιδιώκοντας τον ανθρώπινο έπαινο, αλλά να 

επιζητεί την αμοιβή μόνο από τον Θεό. Και αποβάλλοντας πάντοτε τους 

λογισμούς που έρχονται στην καρδιά του και τον επαινούν, να εξουθενώνει 

τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Έτσι θα μπορέσει με τη βοήθεια του Θεού 

να απαλλαγεί από το πνεύμα της κενοδοξίας […]  

 

1.3. Περί της υπερηφάνειας 

 

       Όγδοος είναι ο αγώνας κατά της υπερηφάνειας. Φοβερότατος αυτός ο 

αγώνας και από όλους τους προηγούμενους αγριότερος. Αυτός πολεμά 

προπάντων τους τέλειους και προσπαθεί να καταστρέφει εκείνους που 

ανέβηκαν σχεδόν στην κορυφή των αρετών. Και όπως μία κολλητική και 

θανατηφόρα αρρώστια δεν καταστρέφει ένα μέλος του σώματος, αλλά 

ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια όχι μόνον ένα μέρος της ψυχής, 

αλλά ολόκληρη την καταστρέφει. Και το καθένα από τα άλλα πάθη, αν και 

ταράζει την ψυχή, αλλά με το να πολεμά μια μόνον αρετή, εκείνη που είναι 
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αντίθετη του, και να προσπαθεί αυτή να νικήσει, σκοτίζει και ταράζει την 

ψυχή εν μέρει. Ενώ το πάθος της υπερηφάνειας σκοτίζει ολόκληρη την 

ψυχή και την ρίχνει σε τέλεια πτώση. Για να εννοήσουμε καλύτερα τα 

λεγόμενα, ας σκεφτούμε ως εξής: Η γαστριμαργία προσπαθεί να διαφθείρει 

την εγκράτεια∙ η πορνεία, τη σωφροσύνη∙ η φιλαργυρία, την ακτημοσύνη∙ ο 

θυμός, την πραότητα και όλα τα λοιπά είδη της κακίας, τις αντίθετες 

αρετές. Η υπερηφάνεια όμως, όταν κυριεύσει την άθλια ψυχή, σαν 

φοβερότατος τύραννος που κατέλαβε μια μεγάλη και δοξασμένη πόλη, την 

καταστρέφει ολόκληρη και την κατεδαφίζει από τα θεμέλια […] 

Γνωρίζοντας αυτά, ας φοβηθούμε και με κάθε προσοχή ας φυλάξομε την 

καρδιά μας από το θανατηφόρο πνεύμα της υπερηφάνειας, λέγοντας 

πάντοτε στον εαυτό μας, όταν κατορθώσομε κάποια αρετή, τον λόγο του 

Αποστόλου: «όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου», και τον 

λόγο του Κυρίου: «ότι χωρίς τη βοήθειά μου, δεν μπορείτε να κάνετε 

τίποτε».  
 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 

1. Τι είναι η «ακηδία» και πως επιδρά αρνητικά στον άνθρωπο; [κείμ. 

1.1] 
 

2. Πώς περιγράφεται το πάθος της «κενοδοξίας» και πώς μπορεί ο 

άνθρωπος να θεραπευτεί; [κείμ. 1.2] 
 

3. Ποιες είναι οι συνέπειες της «υπερηφάνειας» για τον άνθρωπο ; 

[κείμ. 1.3] 
 

4. Πώς μπορεί να θεραπευτεί ο άνθρωπος από το πάθος της 

«υπερηφάνειας»; [κείμ. 1.3] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

63 

21. Ο Χριστιανικός Μοναχισμός - Ι΄ - Λόγοι σύγχρονων 

μοναχών 

 

 
1. Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809) : Τα ολέθρια αποτελέσματα 

του μίσους 
 

      «Άραγε, δεν είναι αξιοθρήνητο να βλέπει κανείς τόσους και τόσους 

αδελφούς να έχουν αφήσει τον κόσμο και να κατοικούν σε βουνά και σε 

σπηλιές για να σώσουν την ψυχή τους, να χύνουν ματωμένους ιδρώτες, να 

αγωνίζονται εντατικά με νηστείες, αγρυπνίες, κακοπάθειες, 

βαρυφορτωμένοι για να μεταφέρουν τις προμήθειες και το νερό τους, να 

πεζοπορούν σε δύσβατους τόπους και σε μονοπάτια σύρριζα σε γκρεμούς 

και, παρ’ όλα αυτά, να τους βλέπει κανείς να τρέφουν στην καρδιά τους ένα 

φαρμακερό φίδι, δηλαδή το μίσος κατά των αδελφών τους; […] Αδελφοί και 

πατέρες, αν δεν ξεριζώσετε το μίσος από την καρδιά σας και δεν 

φυτέψετε εκεί την αγάπη, και αν δεν πάψετε να δυσφημείτε τους 

αδελφούς σας, να το ξέρετε –και συγχωρήστε μου την τόλμη- ότι μάταια 

κατοικείτε στα όρη και στα βουνά. Μάταιοι είναι όλοι οι ασκητικοί αγώνες, 

οι κόποι και οι ιδρώτες σας. Να σας πω και κάτι βαρύτερο;   

        Μαρτύριο σωματικό αν υπομείνετε χάρη του Ιησού Χριστού, αλλά 

έχετε μίσος και δεν αγαπάτε τους αδελφούς σας, είναι μάταιο το μαρτύριό 

σας. Δεν είναι δικά μου αυτά τα βαριά λόγια, αλλά του Ιωάννου, του χρυσού 

στο νου και στο στόμα, ο οποίος λέει: «Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο απ’ την 

αγάπη, ούτε και ίσο με την αγάπη, ούτε καν το μαρτύριο, η κορωνίδα των 

αγαθών. Διότι η αγάπη, και χωρίς μαρτύριο, κάνει τον άνθρωπο μαθητή του 

Χριστού. Το μαρτύριο, όμως, χωρίς την αγάπη, δεν μπορεί να σε κάνει 

μαθητή του Χριστού». ( Νικόδημος ο Αγιορείτης, Ομολογία πίστεως, ήτοι απολογία δικαιοτάτη) 

 

 

2. Άγ. Παΐσιος Αγιορείτης (1924-1994) : Η υποδούλωση στα υλικά 

αγαθά 
 

      «Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από 

στενοχώρια και άγχος, γιατί πότε τρέμει μην του τα πάρουν και πότε μην 

του πάρουν την ψυχή. Ο τσιγκούνης πάλι, που αγκύλωσε το χέρι του από το 

πολύ σφίξιμο, έσφιξε και την καρδιά του και την έκανε πέτρινη. Για να 

θεραπευθεί, θα πρέπει να επισκεφθεί δυστυχισμένους ανθρώπους, να 

πονέσει, οπότε θα αναγκαστεί να ανοίξει σιγά-σιγά το χέρι του, και θα 

μαλακώσει τότε και η πέτρινη καρδιά του και θα γίνει καρδιά ανθρώπινη, 

και έτσι θα του ανοιχτεί και η πύλη του Παραδείσου. Η καλοσύνη 

μαλακώνει και ανοίγει την καρδιά, σαν το λάδι την σκουριασμένη 

κλειδαριά». (Επιστολές, έκδ. Ι. Ησυχαστήριον Ευαγγ. Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης) 
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3. Αρχ. Βασίλειος Ιβηρίτης (Γοντικάκης)  

 

        Εάν κάποιος δεν μπορεί να σηκώσει μεγάλους πειρασμούς και 

δοκιμασίες, δεν μπορεί να δεχθεί και να σηκώσει μεγάλα χαρίσματα. 

Γνώρισα ένα μοναχό που είχε περάσει τόσο τραγικές δοκιμασίες. Και 

έλεγε κάποτε: «Ξέρεις τι σημαίνει να αισθάνεσαι σε τέτοιο βαθμό 

εξουθενωμένος και συντετριμμένος, που να ζητάς να σε ελεήσουν και τα 

ίδια τα μυρμήγκια;»  (Φως Χριστού φαίνει πάσι, εκδ. Ι.Μ. Ιβήρων / Αρμός, Καρυές 2002, σ. 56). 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποια είναι τα ολέθρια αποτελέσματα του μίσους κατά του 

συνανθρώπου σύμφωνα με τον άγ. Νικόδημο τον Αγιορείτη; [κείμ. 1] 
 

2. Τι συνέπειες έχει η υποδούλωση στα υλικά αγαθά; [κείμ. 2] 
 

3. Πώς μπορεί να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την υποδούλωση στα 

υλικά αγαθά; [κείμ. 2] 
 

4. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει κάποιος μεγάλα χαρίσματα, αν δεν 

μπορεί να σηκώσει μεγάλους πειρασμούς; [κείμ. 3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


