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11. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος 
 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 
 το βίο και το μαρτύριο του 
Ιγνατίου του Θεοφόρου 
 τα σημαντικότερα σημεία της 
διδασκαλίας του 
 την προσωπικότητά του, που 
αποτελεί υπόδειγμα εκκλησιαστι-
κού ηγέτη. 
 

Σ’ αυτή τη διδακτική ενότητα θα 
ασχοληθούμε με τον Ιγνάτιο Αντιο-
χείας, έναν σημαντικό Αποστολικό 
Πατέρα με μεγάλη φήμη και επιρροή 
στην ιστορία της Εκκλησίας. Την 
ονομασία Αποστολικοί Πατέρες 
έχουν λάβει, οι εκκλησιαστικές 
προσωπικότητες του 1ου και 2ου 
μ.Χ. αιώνα, που διατήρησαν και 
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συνέχισαν την αποστολική 
παράδοση, δηλαδή το φρόνημα, τη 
διδασκαλία και τον τρόπο ζωής των 
Αποστόλων. Μερικοί, μάλιστα, από 
τους Αποστολικούς Πατέρες είχαν 
γνωρίσει και συναναστραφεί τους 
Αποστόλους. 
 

α. Ιγνάτιος Αντιοχείας: η ζωή ενός 
Αποστολικού Πατέρα 

Ο άγιος Ιγνάτιος διετέλεσε 
επίσκοπος στην Αντιόχεια της 
Συρίας (70-107 μ.Χ.). Μεγάλωσε σε 
περιβάλλον με παιδεία ελληνική και 
είχε γνωρίσει τους Αποστόλους. 
Στην Αντιόχεια ήρθε σε επαφή με τα 
θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύμα-
τα της εποχής του. Ο άγιος Ιγνάτιος 
ήταν ένας καλλιεργημένος επίσκο-
πος με παιδεία, συγγραφικό ταλέ-
ντο και κλίση προς τον ποιητικό 
λόγο. Αναδείχτηκε σε επίσκοπο 
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οικουμενικού κύρους, που εκφράζει 
τη συνείδηση της Εκκλησίας του 
2ου μ.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα 
την πίστη, το βίωμα και τον τρόπο 
ζωής των χριστιανών των πρώτων 
χρόνων μετά τους Αποστόλους. 
Σύντομα η πνευματική του 
ακτινοβολία ξεπέρασε κατά πολύ τα 
όρια της Αντιοχείας και κάλυψε 
ολόκληρη την περιοχή της Συρίας. 

 
 
 

Αγ. Ιγνάτιος, Όσιος Λουκάς 
Βοιωτίας. 

 

Βρισκόμαστε στα πρώτα 100 
χρόνια μετά το Χριστό και ήδη 
έχουν αρχίσει οι διωγμοί των 
χριστιανών. Το αυταρχικό ρωμαϊκό 
κράτος θανατώνει τους χριστιανούς 
που αρνούνται να λατρέψουν τον 
αυτοκράτορα ως θεό. Στο διωγμό 
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του αυτοκράτορα Τραϊανού ο Ιγνά-
τιος συλλαμβάνεται και καταδικάζε-
ται να θανατωθεί στο Κολοσσαίο 
της Ρώμης. Οδηγείται δέσμιος μαζί 
με άλλους χριστιανούς στη Ρώμη. 
Στη μαρτυρική του πορεία από την 
Αντιόχεια προς τη Ρώμη, ένα μακρύ 
δρόμο από την Ασία στην καρδιά 
της Ευρώπης, διέρχεται από πολλές 
πόλεις. Στην πορεία προς τη θυσία 
γράφει επιστολές προς τους χρι-
στιανούς αυτών των πόλεων, 
νουθετώντας τους σε θέματα 
πίστης. Καταλήγει το 107 μ.Χ. στο 
Κολοσσαίο, όπου γίνεται βορά των 
άγριων θηρίων. Τα οστά του 
μεταφέρθηκαν στην Αντιόχεια και 
εναποτέθηκαν σε κοιμητήριο κοντά 
στο προάστιο της ∆άφνης. Τη 
μνήμη του αγίου Ιγνατίου του 
Θεοφόρου τιμά η Ορθόδοξη 
Εκκλησία στις 20 ∆εκεμβρίου και η 
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Ρωμαιοκαθολική την 1η 
Φεβρουαρίου. 
 

Σας παραινώ ό,τι κάνετε να 
γίνεται με ομόνοια Θεού, να 
σέβεστε ο ένας τον άλλο και 
κανένας να μη βλέπει τον πλησίον 
του σαρκικά, αλλά να αγαπάτε ο 
ένας τον άλλο στο πνεύμα του 
Χριστού. Τίποτα να μην υπάρχει 
ανάμεσά σας που να σας διαιρεί 
(Μαγν. VI, 14-22). 

Να είστε ένα σώμα με αδιαίρετη 
καρδιά (Φιλ. VI, 28). 
 
β. Επιστολές του Ιγνατίου: ένας «οι-
κουμενικός» επίσκοπος πρότυπο 

Ολόκληρο το συγγραφικό έργο 
του αγίου Ιγνατίου αποτελείται από 
επτά επιστολές, που γράφτηκαν 
κατά το ταξίδι προς το μαρτύριό του 
στη Ρώμη: από τη Σμύρνη έγραψε 
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προς τις Εκκλησίες της Εφέσου, της 
Μαγνησίας, των Τράλλεων και της 
Ρώμης, από την Τρωάδα προς τις 
Εκκλησίες της Σμύρνης, της Φιλα-
δέλφειας και προς τον επίσκοπο 
Σμύρνης Πολύκαρπο, μια άλλη 
μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικό-
τητα. Στο έργο του είναι ανάγλυφος 
ένας δραματικός και λυρικός τόνος, 
που δηλώνει τις δύσκολες συνθήκες 
που αντιμετωπίζει η χριστιανική 
Εκκλησία του  2ου αιώνα μ.Χ. εξαι-
τίας των διωγμών και των πρώτων 
αιρέσεων.  

 

Πρέπει να μη λεγόμαστε μόνον 
αλλά και να είμαστε χριστιανοί 
(Μαγν. IV, 1) 

 

Στις επιστολές του ο άγιος Ιγνά-
τιος προσκαλεί τους χριστιανούς να 
μιμούνται το Θεό και να «ολοκλη-
ρώσουν την πνευματική συγγένεια 
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μ’ Αυτόν» (Εφεσ. Ι, 10). Οι χριστιανοί 
είναι παιδιά του Θεού και καλούνται 
να ζήσουν μαζί Του, έχοντας ως 
πρότυπο την αγάπη του Χριστού 
τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο 
και με τους υπόλοιπους ανθρώ-
πους, εθνικούς και ιουδαίους, που 
δεν έχουν ενταχθεί στην Εκκλησία. 
Γι’ αυτό το λόγο ο άγιος Ιγνάτιος 
δεν κακολογεί τους διώκτες του, 
αλλά περιμένει τη στροφή τους 
προς τον Ιησού. 

 
Τέλεια πίστη κι αγάπη στον 

Ιησού Χριστό…Αρχή είναι η πίστη 
και τέλος η αγάπη... Κανείς δεν 
αμαρτάνει, όταν στηρίζεται στην 
πίστη· κανείς δε μισεί, όταν είναι 
γεμάτος αγάπη. Το δέντρο είναι 
φανερό από τους καρπούς του. 
Όσοι λένε ότι πιστεύουν, θα το 
αποδείξουν από τα έργα τους...  
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Είναι καλύτερο να σιωπά κανείς και 
να έχει πίστη, παρά να μιλά διαρκώς 
για την πίστη και να μην παρουσιά-
ζει έργα. Η διδασκαλία είναι καλή, 
μόνον όταν εκείνος που μιλά 
πράττει... Όλα λοιπόν να τα πράτ-
τουμε σα να κατοικεί μέσα μας ο 
Κύριος, για να είμαστε εμείς οι ναοί 
Του κι Αυτός μέσα μας ο Θεός μας... 
Μην πλανάστε, αδελφοί μου, όσοι 
καταστρέφουν το ναό, αποκλείεται 
να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του 
Θεού (Εφεσ. XIV, 1 -XVI, 2). 

 

Στις επιστολές του επιμένει στην 
ενότητα των χριστιανών, με την 
πεποίθηση ότι ο σύνδεσμος της 
αγάπης τους πρέπει να αποτελεί 
πρότυπο ζωής και για τους ιουδαί-
ους και για τους εθνικούς. Όταν 
αυτοί βλέπουν τους χριστιανούς να 
διαιρούνται και να αλληλοσυκοφα-
ντούνται, τότε δεν έχουν κανένα 
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λόγο να δεχτούν το μήνυμα της 
Εκκλησίας, αφού και αυτή έχει όλα 
τα ελαττώματα που καταδικάζει 
στους άλλους. Ο άγιος Ιγνάτιος 
πιστεύει ακράδαντα ότι η ενότητα 
των χριστιανών επιτυγχάνεται με 
τη συμμετοχή τους στην Εκκλησία, 
στη Θεία Ευχαριστία και στη ζωή 
της χριστιανικής κοινότητας. Ο επί-
σκοπος κάθε τοπικής Εκκλησίας ο-
φείλει να εγγυάται αυτή την ενότητα. 
∆εν πρέπει να είναι απλώς ένας 
«θρησκευτικός λειτουργός», αλλά ο 
πνευματικός πατέρας των χριστια-
νών της κοινότητας. Ως υπεύθυνος 
της Εκκλησίας ενώπιον του 
Χριστού, έχει χρέος να είναι το 
πρότυπο της χριστιανικής ζωής και 
ο ηγέτης της Εκκλησίας στις δύσκο-
λες στιγμές. Ο ίδιος ο άγιος Ιγνάτιος 
με τη ζωή και τη δράση του αποτελεί 
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παράδειγμα-πρότυπο τέτοιου 
επισκόπου. 

Συγχρόνως ο Άγιος Ιγνάτιος με 
σθένος αντιμετωπίζει και τις αιρέ-
σεις της εποχής του που αρνούνταν 
τη σάρκωση-ενανθρώπηση του 
Κυρίου. Εφόσον ο Θεός δε γίνεται 
άνθρωπος, όπως υποστηρίζουν 
αυτές οι αιρετικές απόψεις, ούτε 
πάσχει ούτε ανασταίνεται προς 
χάρη των ανθρώπων επομένως, 
απομακρύνεται η σωτηρία από 
τους ανθρώπους και η δυνατότητα 
συμμετοχής τους στον καινούριο 
κόσμο του Θεού. Κατακρίνει τις 
αιρετικές απόψεις, χωρίς όμως να 
απορρίπτει τους αιρετικούς. 
Αντίθετα, περιμένει την επιστροφή 
τους στην Εκκλησία. Σημειώνει 
χαρακτηριστικά ότι «δεν αναφέρω 
τα ονόματά τους ... έως ότου 
μετανοήσουν κι αναγνωρίσουν το 
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πάθος (τη σάρκωση και το Πάθος 
του Κυρίου), που είναι η ανάστασή 
μας (η σωτηρία όλων των 
ανθρώπων)» (Σμυρν. V, 3). 

 
 

Να, είναι έτοιμο το θυσιαστήριο. 
Γίνετε χορός αγάπης γύρω μου και 
ψάλλατε ύμνους ευχαριστήριους... 
γιατί μ’ αξίωσε ο Κύριος, εμένα τον 
επίσκοπο της Συρίας, να βρεθώ από 
την Ανατολή στη ∆ύση, πιστός στο 
κάλεσμά Του. Είναι εξαιρετικό 
πράγμα να δύσει κανείς από τον 
κόσμο στο Θεό, για ν’ ανατείλει στην 
αιώνια ζωή... Ζητήστε δύναμη... για 
ν’ αποδειχτώ και να μη λέγομαι μο-
νάχα χριστιανός. Εκεί που υπάρχει 
θόρυβος, δεν υπάρχει πάντα η 
πραγματικότητα... Ο Χριστιανισμός 
δεν είναι κάτι επιφανειακό, αλλά 
κάτι πολύ βαθύ, που υπάρχει μόνον 
όταν μισείται από τον κόσμο... Αν  

17 / 43-44



μαρτυρήσω, θα απελευθερωθώ από 
τη δουλεία χάρη στο Χριστό και θα 
αναστηθώ ελεύθερος μέσα σ’ Αυτόν 
(Ρωμ. II, 2 -IV, 3). 

 

Στις επιστολές του, ακόμη, ο 
άγιος Ιγνάτιος νουθετεί και τονίζει 
τη σημασία της πίστης, της αγάπης 
και των καλών έργων. Ο αληθινός 
πιστός, κατά τον άγιο Ιγνάτιο, διακα-
τέχεται από το αίσθημα της δικαιο-
σύνης και της ισότητας απέναντι σε 
κάθε άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι 
είναι αδέλφια και συναθλητές στον 
αγώνα της ζωής. Ο άγιος Ιγνάτιος 
θεμελιώνει τη χριστιανική κοινωνι-
κότητα πάνω στην αγάπη, στην 
υπομονή, στην πραότητα και στην 
αλληλεγγύη. Σημειώνει: «Ο χριστια-
νός δεν έχει διάλειμμα για τον εαυτό 
του, αλλά είναι πάντα στην 
υπηρεσία του Θεού» (Πολυκ. VI, 3). 
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Μαρτύριο αγίου Ιγνατίου 
του Θεοφόρου, ΙΜ. 
Ξενοφώντος Αγ. Όρος. 

 

γ. Ο «θεοφόρος» και μάρτυρας 
Ιγνάτιος: ένας ηγέτης-φωτιά 

Ο άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας ονο-
μάζεται και «θεοφόρος». Σύμφωνα 
με την παράδοση, απέκτησε αυτή 
την προσωνυμία είτε διότι πιθανώς 
ήταν το μικρό παιδί που σήκωσε 
στην αγκαλιά του ο Ιησούς, ως 
υπόδειγμα αθωότητας (Ματθ. 18,1), 
είτε διότι οι χριστιανοί λένε πως, 
μετά το μαρτύριο του είδαν χαραγ-
μένο στο στήθος του το όνομα του 
Χριστού. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το 
επίθετο αυτό έχοντας συνείδηση 
της αφιέρωσής του στον Χριστό. 

Το μαρτύριο του αγίου Ιγνατίου 
μας παρέχει πληροφορίες για τους 
μάρτυρες της πρώτης Εκκλησίας: 
Για την πίστη και την ελπίδα τους 

19 / 44



στην Ανάσταση· το γιατί συγχω-
ρούν τους διώκτες τους και τη 
βεβαιότητά τους για την ένωσή 
τους με τον Κύριο. 

Εξαιτίας όλων αυτών δημιουργή-
θηκε η παράδοση στην πρώτη 
Εκκλησία πως το όνομα του αγίου 
Ιγνατίου, λόγω της λατινικής του 
προέλευσης (ignis= πυρ) από μόνο 
του φανερώνει τη φωτιά που έκρυ-
βε η πίστη, η ζωή και το μαρτύριο 
του αγίου. 

 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 

 Οι Αποστολικοί Πατέρες είναι οι 
συνεχιστές του έργου των Αποστό-
λων και οι φορείς του πνεύματος 
της πρώτης Εκκλησίας. 
 Ο άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας με τη 
δράση και με το συγγραφικό του 
έργο συμβάλλει στην οργάνωση  
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της Εκκλησίας και στην ενότητα 
των χριστιανών. 
 Η υπομονή και η αγωνιστικότητα 
μαζί με την πίστη και την ελπίδα 
αποτελούν τον πυρήνα του 
κηρύγματος του αγίου Ιγνατίου. 
 Το μαρτύριο του αγίου Ιγνατίου 
καταγράφει την ελπίδα και την πί-
στη των μαρτύρων της πρώτης Εκ-
κλησίας στο πρόσωπο του Ιησού. 
 Η πορεία του αγίου Ιγνατίου προς 
το μαρτύριο αναδεικνύει το πνεύμα 
της αγάπης, της αδελφοσύνης, της 
ισότητας και της ανοχής χωρίς 
διακρίσεις σε Ασία και Ευρώπη. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Ποια είναι η στάση του αγίου 
Ιγνατίου απέναντι στους αιρετικούς; 
Τι διδάσκει η στάση αυτή τους 
σημερινούς χριστιανούς; 
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2. Ποιες ανθρωπιστικές αξίες 
προβάλλει η θεολογία του αγίου 
Ιγνατίου; 
 

3. Πιστεύετε ότι υπάρχει 
διαχρονικότητα στις προτροπές 
του αγίου Ιγνατίου προς τους 
χριστιανούς; Μπορούν οι σημερινοί 
χριστιανοί να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις ενός τέτοιου μηνύματος; 
 

4. Να δείτε σε χάρτη την πορεία του 
αγίου Ιγνατίου από την Αντιόχεια 
στη Ρώμη. 
 

5. Ο άγιος Ιγνάτιος καταγόταν από 
τη Συρία. Ερευνήστε, με τη βοήθεια 
του καθηγητή σας, την κατάσταση 
των χριστιανών (πληθυσμός, μνη-
μεία, εκκλησιαστική ζωή) στη ση-
μερινή Συρία, αξιοποιώντας σχετική 
βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. 
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12. ∆ιάταγμα των Μεδιολάνων:  
ένας νέος δρόμος ανοίγεται  

για τους χριστιανούς 
 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 
 τα αίτια και τις συνθήκες που 
οδήγησαν στο διάταγμα των 
Μεδιολάνων 
 τα γεγονότα που καθόρισαν τις 
αποφάσεις στα Μεδιόλανα 
 τα αποτελέσματα που επέφεραν 
στην ιστορία της Εκκλησίας αυτές 
οι αποφάσεις. 
 

Το κλίμα που είχαν διαμορφώσει 
οι διωγμοί των χριστιανών, όπως 
είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, 
οδήγησε τον Μ. Κωνσταντίνο (285-
337 μ.Χ.) στη συνειδητοποίηση ότι 
η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπρεπε να 
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συμφιλιωθεί με τη χριστιανική 
πίστη. Σ’ αυτή τη διδακτική ενότητα 
θα παρακολουθήσουμε τη μετάβα-
ση από την περίοδο των διωγμών 
στην εποχή της ανεξιθρησκίας. 
 
α. Οι παράγοντες που οδήγησαν 
στο διάταγμα των Μεδιολάνων 

Τα αίτια που καθόρισαν τις εξελί-
ξεις στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και 
συνετέλεσαν στην έκδοση διατά-
ξεων για την ανεξιθρησκία μπορούν 
να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 
πολιτικά και θρησκευτικά, χωρίς η 
διάκριση να είναι αυστηρή και 
στεγανή. 
Πολιτικά αίτια: 
1. Στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα η 
ενότητα της ρωμαϊκής αυτοκρατο-
ρίας, η οποία είχε  διασπαστεί από 
τους εμφύλιους πολέμους  μεταξύ 
των συναυτοκρατόρων, είχε 
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καταστεί ζωτική επιταγή. Ο Μ. 
Κωνσταντίνος στην προσπάθεια 
για ενότητα  υποστήριξε τη χριστια-
νική Εκκλησία, ως συνεκτικό ιστό ο 
οποίος θα ένωνε ολόκληρη την 
αυτοκρατορία. Αυτό προϋπέθετε τη 
θρησκευτική γαλήνη στην αυτοκρα-
τορία, η οποία είχε διαταραχτεί με 
τους κατά καιρούς διωγμούς 
εναντίον των χριστιανών υπηκόων 
της, παρότι υπήρχε σε μεγάλο 
βαθμό θρησκευτική ανεκτικότητα. 
Επομένως, κατά την άποψή του, 
ένα διάταγμα ανεξιθρησκίας θα 
έφερνε την ηρεμία και θα απέκλειε 
κάθε μελλοντική θρησκευτική κρίση 
στην επικράτεια της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. 
2. Οι διωγμοί των χριστιανών και 
τα δεινά που για τρεις αιώνες υπέ-
στησαν έδωσαν την αφορμή για τη 
καθιέρωση της ανεξιθρησκίας. Ήταν 
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παράλογο, εφόσον υπήρχαν 
χριστιανοί σ’ όλα τα κοινωνικά 
στρώματα και σ’ όλες τις βαθμίδες 
της εξουσίας στη ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, να καταδιώκεται ο  
Χριστιανισμός. Άλλωστε, ήταν 
πίστη με οικουμενικό πνεύμα και 
προέβαλε την αγάπη και την ανοχή. 
Η αναγνώριση αυτής της νέας 
κοινωνικής και θρησκευτικής πραγ-
ματικότητας στην αυτοκρατορία 
οδήγησε τον Κωνσταντίνο στη διο-
ρατική επιλογή της κατοχύρωσης 
της ανεξιθρησκίας. Η χριστιανική 
πίστη,  κατά τον Κωνσταντίνο, θα 
ήταν ο δυναμικός φορέας του 
μελλοντικού ρωμαϊκού πολιτισμού. 
 

Μ. Κωνσταντίνος  
Προτομή των  
αρχών του 4ου αι.  
Παρίσι. Εθν. Βιβλιοθήκη.   
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Νωπογραφία του 13ου αι. 
Ο αγ. Σιλβέστρος βαπτίζει 
τον Μ. Κωνσταντίνο 

 

Θρησκευτικά αίτια: 
1. Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία οι 
εθνικοί αποτελούσαν την πλειονότη-
τα του πληθυσμού. Ο αυτοκράτορας 
θεωρούνταν «Κύριος» (Dominus), ο 
απόλυτος άρχοντας επί της γης. 
Οποιαδήποτε αμφισβήτησή του 
ήταν προσβολή προς τον ίδιο και 
την αυτοκρατορία. Οι χριστιανοί 
αποκαλούσαν «Κύριο» μόνο τον 
Ιησού και αρνούνταν αυτόν τον 
τίτλο σε οποιονδήποτε άλλο, ακόμη 
και στον αυτοκράτορα. Η στάση 
τους θεωρούνταν προσβλητική για 
τον ρωμαίο αυτοκράτορα και, κατ’ 
επέκταση, έθετε σε κίνδυνο την 
ενότητα της αυτοκρατορίας. Για την 
κρατική εξουσία, οι διωγμοί 
αποτελούσαν τη νόμιμη άμυνα της  
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αυτοκρατορίας απέναντι στους 
εσωτερικούς εχθρούς της που υπο-
τιμούσαν τον αυτοκράτορα. Όταν 
εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους 
θεωρούσαν τους χριστιανούς 
επικίνδυνους, το διάταγμα κατοχύ-
ρωσης της ανεξιθρησκίας έφερε τη 
γαλήνη στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 
2. Ο Χριστιανισμός, παρά τις 
διώξεις, τους τρεις πρώτους μ.Χ. 
αιώνες μπόρεσε να μιλήσει στις 
ψυχές των ανθρώπων. Άνθρωποι 
με διαφορετικές πολιτισμικές 
καταβολές έγιναν χριστιανοί και η 
χριστιανική πίστη πήρε σάρκα μέσα 
από τη γλώσσα, την τέχνη, τις κοι-
νωνικές σχέσεις. Με τις αποφάσεις 
στα Μεδιόλανα αναγνωρίστηκε 
αυτή η πολιτισμική πραγματικότητα 
και καταδικάστηκε κάθε απόπειρα 
απαγόρευσης της χριστιανικής 
θρησκείας. 
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3. Ο Μ. Κωνσταντίνος είχε επιρροές 
μονοθεϊστικές και χριστιανικές. Ο 
πατέρας του και ο ίδιος πίστευαν 
στο θεό Ήλιο, ενώ η μητέρα του 
Ελένη ήταν χριστιανή. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της  ζωής του, αν και 
παρέμεινε σχεδόν μέχρι το τέλος 
«Μέγιστος Αρχιερέας» (pontifex 
maximus) της εθνικής θρησκείας, 
υποστήριζε το Χριστιανισμό και 
εκδηλωνόταν αρκετές φορές υπέρ 
της Εκκλησίας. Η πρώτη δημόσια  
έμμεση υποστήριξη του Χριστιανι-
σμού ήταν η συμβολή του στο 
διάταγμα των Μεδιολάνων. 
 

 
 
Οι άγιοι Κωνσταντίνος 
και Ελένη 12ος-13ος αι. 
Ι.Μ. Αγ. Αικατερίνης 
Σινά. 
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β. Τα ιστορικά γεγονότα πριν και με-
τά τις αποφάσεις των Μεδιολάνων 
Το κείμενο του διατάγματος 

Ο διωγμός επί ∆ιοκλητιανού 
τελείωσε το 311 μ.Χ. Ο Αύγουστος 
Γαλέριος με διάταγμα έβαλε τέλος 
στο διωγμό και επέτρεψε στους 
χριστιανούς να τελούν ανεμπόδιστα 
τη λατρεία τους. 

Το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ. ο 
Κωνσταντίνος, μονοκράτορας στη 
∆ύση, συναντιέται με το Λικίνιο στα 
Μεδιόλανα και αποφασίζουν να 
τηρήσουν ενιαία πολιτική στάση 
απέναντι στους χριστιανούς. Οι 
συζητήσεις τους έχουν ως περιεχό-
μενο την πλήρη θρησκευτική ελευ-
θερία όλων των ρωμαίων πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
χριστιανών. Οι αποφάσεις τους δεν 
πρόλαβαν να πάρουν την αυστηρή 
νομική μορφή ενός αυτοκρατορικού 
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διατάγματος, γιατί ο Λικίνιος έφυγε 
εσπευσμένα για την Ανατολή. 
Όμως, οι αποφάσεις ουδέποτε αμ-
φισβητήθηκαν και το περιεχόμενο 
τους καταγράφηκε και διαδόθηκε σ’ 
ολόκληρη την αυτοκρατορία. Γι’ 
αυτό και αναφερόμαστε στις συζη-
τήσεις και τις αποφάσεις αυτές με 
τον όρο ∆ιάταγμα των Μεδιολάνων. 

Ο Λικίνιος αργότερα απομακρύν-
θηκε από το πνεύμα αυτών των 
αποφάσεων και προσπάθησε να 
επαναφέρει την εθνική λατρεία. Η 
ρήξη ήταν αναπόφευκτη. Ο Λικίνιος 
ηττάται και ο Κωνσταντίνος γίνεται 
μονοκράτορας σ’ όλη την 
αυτοκρατορία. 

Ο ιστορικός Λακτάντιος στα λατι-
νικά και σε μετάφραση στην ελληνι-
κή γλώσσα ο Ευσέβιος Καισαρείας 
μας παραδίδουν το περιεχόμενο 
του εγγράφου του Λικίνιου προς 
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τον έπαρχο της Βιθυνίας, με το 
οποίο του ανακοινώνει τις αποφά-
σεις που έλαβαν στα Μεδιόλανα ο 
ίδιος και ο Κωνσταντίνος: 

 

Εδώ και πολύν καιρό, έχοντας 
αποφασίσει ότι δεν πρέπει να 
απορρίπτεται η ελευθερία της θρη-
σκείας και πως πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα στη βούληση του καθε-
νός να υπηρετεί τα θεία πράγματα 
σύμφωνα με την προαίρεση 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 
σ’ όλους από πολλές απόψεις, 
αποφασίσαμε κατά πρώτο και κύριο  
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λόγο να διατάξουμε να εξασφαλι-
στεί η τιμή και ο σεβασμός προς το 
Θείο, δηλαδή να δώσουμε και 
στους χριστιανούς και σ’ 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 προηγούμενα έγγραφα 
σχετικά με τους χριστιανούς, όροι οι 
οποίοι ήσαν 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  
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απεριόριστη εξουσία να επιμελού-
νται 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 κά-
ποια λατρεία ή θρησκεία μειώνεται 
στο ελάχιστο από εμάς... Με αυτό το 
λογισμό... είθε να διαμένει σταθερή 
καθ’ όλο το 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 την προσοχή κανενός 
(Ευσεβίου Καισαρείας Εκκλησιαστι-
κή Ιστορία Χ, 5,1-14 – επιλογή). 
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γ. Εξελίξεις που δρομολόγησαν οι 
αποφάσεις στα Μεδιόλανα 
   Με τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα 
άρχιζε να αλλάζει η κοινωνική και η 
θρησκευτική πραγματικότητα στη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το χριστια-
νικό πνεύμα άρχισε να επηρεάζει 
εντονότερα από πριν την πολιτική 
και κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας:  
 Οι χριστιανοί λατρεύουν ακώλυτα 
το Θεό τους, χωρίς να στερούνται 
κανένα άλλο πολιτικό, κοινωνικό ή 
προσωπικό δικαίωμα π.χ. περιου-
σία, τιμή, δικαίωμα στη ζωή. Ο 
χριστιανικός κλήρος απέκτησε τις 
ίδιες φορολογικές ατέλειες με τον 
εθνικό κλήρο. Αναγνωρίστηκε 
νομικά η Εκκλησία ως κοινωνικός 
θεσμός που τελεί υπό την 
προστασία του αυτοκράτορα. 
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 Καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία 
και απελευθερώθηκαν οι δούλοι. 
Επιστράφηκαν στους φυσικούς 
κατόχους τους οι περιουσίες και τα 
κτήματα που κατασχέθηκαν κατά 
τους διωγμούς. 
 Το δίκαιο άρχισε να εξανθρωπίζε-
ται χάρη στις επιρροές που δέχτηκε 
από τη χριστιανική διδασκαλία. Κα-
ταργήθηκε ο θάνατος με σταύρωση, 
ο στιγματισμός στο πρόσωπο και η 
πλήρης απομόνωση των 
φυλακισμένων. 
 Στα ανώτερα αξιώματα της 
πολιτείας και του στρατού ανήλθαν 
περισσότεροι χριστιανοί απ’ ότι 
στο παρελθόν. ∆ημιουργήθηκαν 
εκκλησιαστικά δικαστήρια που 
έκριναν υποθέσεις εκκλησιαστικής 
φύσεως. Ανοικοδομήθηκαν λαμπ-
ροί ναοί σε όλη την αυτοκρατορία. 
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 Φυσικά, τα προβλήματα στη ρω-
μαϊκή αυτοκρατορία δε λύθηκαν με 
το διάταγμα της ανεξιθρησκίας ούτε 
με την αναγνώριση του Χριστιανι-
σμού. Κοινωνικές διακρίσεις, αδικί-
ες, διακρίσεις, μορφές δουλείας και 
καταπίεση συνέχισαν να υπάρχουν. 
Όμως, το πνεύμα της αμφισβήτησης 
κατεστημένων προκαταλήψεων και 
η απαίτηση για δικαιοσύνη, που 
εισήγαγε ο Χριστιανισμός, άνοιξαν 
νέους δρόμους στην ιστορία και τον 
πολιτισμό.   
 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 
 

 Στις αρχές του 4ου μ.Χ. αι. οι πο-
λιτικές συνθήκες και η θρησκευτική 
ελευθερία που υποστήριζε ο Μ. 
Κωνσταντίνος διαμόρφωσαν το 
κλίμα για τη συνάντησή του με τον 
Λικίνιο στα Μεδιόλανα και για τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν. 
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 Το περιεχόμενο των συζητήσεων 
και των αποφάσεων στα Μεδιόλανα 
ήταν η ελευθερία κάθε πολίτη να 
λατρεύει το Θεό στον οποίο 
πιστεύει (ανεξιθρησκία) χωρίς να 
στερείται την περιουσία του ή να 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του. 
 Με το διάταγμα των Μεδιολάνων 
οι χριστιανοί ανελίσσονται σε 
ανώτερες πολιτικές, στρατιωτικές 
και κοινωνικές θέσεις, και 
εξανθρωπίζονται το νομικό 
καθεστώς και το κοινωνικό πλαίσιο 
εργασίας και σχέσεων των πολιτών 
της αυτοκρατορίας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Ποιες ιστορικές προσωπικότητες 
θεωρείτε ότι καθόρισαν τις εξελίξεις, 
έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις 
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αποφάσεις για την ανεξιθρησκία 
στα Μεδιόλανα; 
 

2. Πιστεύετε ότι η ανεξιθρησκία 
είναι αίτημα που έχει ικανοποιηθεί 
σε παγκόσμια κλίμακα ή  ότι υπάρ-
χουν και στις μέρες μας, ακόμη και 
σε «πολιτισμένες» κοινωνίες 
προκαταλήψεις πάνω σε ζητήματα 
πίστης; 
 

3. Στην Ενωμένη Ευρώπη στην 
οποία ζούμε υπάρχει θρησκευτική 
ελευθερία. Είναι μια ανοιχτή 
κοινωνία, όπου συνυπάρχουν λαοί 
με διαφορετικές παραδόσεις. Η 
ελευθερία της πίστης είναι αυτονόη-
τη. Υπάρχουν χώρες στον πλανήτη 
στις οποίες δεν υπάρχει θρησκευτι-
κή ελευθερία; 
 

4. Να συζητήσετε στην τάξη, με τη 
βοήθεια του καθηγητή σας, το πόσο 
στενά συνδέονται ο ρατσισμός, ο 
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θρησκευτικός φανατισμός και η 
κοινωνική βία. Να αναζητήσετε 
παραδείγματα από τη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Να έχετε υπόψη 
σας στη συζήτηση αυτή ότι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία το 1878 
καταδίκασε τον εθνοφυλετισμό των 
ορθόδοξων χωρών ως αίρεση, με 
απόφαση του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινούπολης. 
 

5. Να αναζητηθεί η απόφαση του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης 
του 1878 και να συζητηθεί στην 
τάξη το περιεχόμενο της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΜΗ  

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
13. Χριστιανισμός - Ελληνισμός:  

μια ιδιότυπη συνάντηση 
 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 
 τις αμοιβαίες επιρροές και 
συνθέσεις μεταξύ Χριστιανισμού και 
Ελληνισμού 
 τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις 
μεταξύ των δύο αυτών ιστορικών 
μεγεθών 
 τη γόνιμη σύνθεση Χριστιανισμού 
και Ελληνισμού. 
 

Χριστιανισμός και Ελληνισμός: 
δύο ιστορικά μεγέθη τα οποία με τη 
συνάντησή τους γέννησαν ένα νέο 
κόσμο μέσα από τις 

41 / 49



αλληλεπιδράσεις, τις ανταλλαγές, 
αλλά και τις συγκρούσεις τους. Σ’ 
αυτή τη διδακτική ενότητα θα 
γνωρίσουμε τη συνάντησή τους. 
 
α. Η συνάντηση Χριστιανισμού και 
Ελληνισμού 

Η προετοιμασία για τη γνωριμία 
του ελληνικού πολιτισμού με τον 
Χριστιανισμό ξεκίνησε τον 3ο π.Χ. 
αι. από τον Μ. Αλέξανδρο και τους 
διαδόχους του. Ολόκληρος ο τότε 
κόσμος ήταν ενωμένος με βάση 
έναν πολιτισμό: τον ελληνικό. Στο 
πλαίσιο αυτού του κόσμου, το 
Ιουδαϊκό κράτος άρχισε να επηρεά-
ζεται από το ελληνικό πνεύμα στην 
πολιτική και στην κοινωνική του 
ζωή, στα γράμματα και στην παιδεία 
του. Στη συνέχεια, η ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία διατήρησε αυτήν την 
πολιτική και πολιτισμική ενότητα, 
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εισάγοντας τα ρωμαϊκά ήθη και τους 
νόμους. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλ-
λον γεννήθηκε ο Χριστιανισμός. 

Αργότερα, τον 1ο μ.Χ. αι., ο Απ. 
Παύλος με το δυναμικό άνοιγμά του 
στα έθνη δηλώνει τον οικουμενικό 
χαρακτήρα του Χριστιανισμού. 
Κηρύττει σε μια οικουμενική αυτο-
κρατορία, τη ρωμαϊκή, και σε μια 
οικουμενική γλώσσα, την ελληνική. 

Αυτή η εξάπλωση του Χριστιανι-
σμού στον εθνικό κόσμο είχε ως 
αποτέλεσμα πολλοί καλλιεργημένοι 
εθνικοί να βαπτιστούν χριστιανοί 
και αρκετοί από αυτούς να γίνουν 
και μάρτυρες. Από αυτούς προέρχο-
νται οι Απολογητές και οι Αποστο-
λικοί Πατέρες, οι πρώτοι που 
συνέδεσαν γόνιμα τον Ελληνισμό 
με τον Χριστιανισμό. Από εκείνη τη 
στιγμή και μετά, τα δύο αυτά μεγέθη 
συμπορεύονται στην ιστορία. 
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∆εχόμαστε, λοιπόν, ότι η φιλοσοφία 
περιέχει την αναζήτηση της 
Αλήθειας και της φύσης των όντων. 
Και η Αλήθεια είναι αυτή για την 
οποία είπε ο Κύριος ότι «Εγώ είμαι 
η Αλήθεια». ∆εχόμαστε, ακόμη, ότι 
η φιλοσοφία προετοιμάζει για τη 
γαλήνη του Χριστού, γυμνάζει το 
πνεύμα, ξυπνά τη νοημοσύνη και 
την καθιστά ικανή να εξακολουθή-
σει την αναζήτηση της αληθινής 
φιλοσοφίας (Κλημ. Αλεξ., Στρωμ. Α΄, 
V, Β.Ε.Π.Ε.Σ., τομ. 7, σελ. 247). 
«Όπως είναι δυνατό να είναι κανείς 
πιστός, ακόμη κι αν είναι 
αγράμματος, με τον ίδιο τρόπο 
υποστηρίζουμε ότι είναι αδύνατο  
χωρίς τη μάθηση να καταλάβει 
κάποιος ολόκληρο το περιεχόμενο 
της πίστης» (Κλημ. Αλεξ., Στρωμ. 
Α΄, VI, Β.Ε.Π.Ε.Σ., τομ. 7, σελ. 248). 
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Ιστορημένο χειρόγραφο 
της Ιλιάδας των αρχών 
του 6ου μ.Χ. αιώνα. 

 

β. Προσφορά του Ελληνισμού στον 
Χριστιανισμό 

Από την εποχή του Απ. Παύλου 
και την επίσκεψή του στον Άρειο 
Πάγο στην Αθήνα, ο Ελληνισμός 
άσκησε επιρροή στη μορφή και 
στον τρόπο έκφρασης του Χριστια-
νισμού. Ειδικότερα:  
 Η ελληνική γλώσσα στάθηκε το 
κατεξοχήν μέσο χάρη στο οποίο οι 
Πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγ-
γραφείς μπόρεσαν να μεταγγίσουν 
τα μηνύματα του Ευαγγελίου στην 
ψυχή των ανθρώπων. Η Καινή ∆ια-
θήκη, τα περισσότερα από τα έργα 
των Πατέρων της Εκκλησίας, το 
Σύμβολο της Πίστεως, οι αποφάσεις 
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των Οικουμενικών Συνόδων κατα-
γράφηκαν στην ελληνική γλώσσα. 
 Εκτός από την ελληνική γλώσσα, 
στην ανάπτυξη και στην εξάπλωση 
του Χριστιανισμού συνέβαλε και η 
ελληνική φιλοσοφία. Οι τεχνικές της 
ρητορείας και οι συλλογιστικές 
μέθοδοι της φιλοσοφίας βοήθησαν 
τον Χριστιανισμό να διατυπώσει με 
σαφήνεια τα δόγματά του. Όροι 
όπως «πρόσωπο», «υπόσταση», 
«ουσία», «ενέργεια», «γνώση», 
«ζωή» απέκτησαν νέο, χριστιανικό, 
περιεχόμενο και εμπλουτίστηκαν. 
Σε ερωτήματα και προβλήματα της 
ελληνικής φιλοσοφίας απάντησαν 
οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, 
επιχειρώντας μια σύνθεση 
Ελληνισμού και Χριστιανισμού. 
 Ο ελληνικός κόσμος πάντοτε 
ενδιαφερόταν για τις ηθικές και τις 
ανθρωπιστικές αξίες, για την 

46 / 50



παιδεία. Γι’ αυτό και η έννοια του 
«καλού καγαθού» πολίτη, η δικαιο-
σύνη και ο σεβασμός συνδέθηκαν 
με τη χριστιανική αγάπη, με την 
χωρίς διακρίσεις ελευθερία όλων 
των ανθρώπων και με την πίστη 
στην αλήθεια του Χριστού. 
 Οι καλές τέχνες του Ελληνισμού, 
η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η 
ζωγραφική, καθώς και η λογοτεχνία, 
έδωσαν την ευκαιρία στον Χριστια-
νισμό να εκφράσει τη θεολογία του 
με μορφές εικαστικές (εικόνες, 
ψηφιδωτά), αρχιτεκτονικές (ρυθμοί 
ναών) και με το λόγο (εκκλησιαστι-
κοί ύμνοι, θεολογικός λόγος). 
 Μορφές κοινωνικής ζωής, δημό-
σιας και ιδιωτικής, των κλασικών 
και ελληνιστικών χρόνων πέρασαν 
στον Χριστιανισμό και συνετέλεσαν 
στη διαμόρφωση της παράδοσης 
του. Π.χ. η αρχαία τραγωδία 
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προσέφερε τη μορφή και τη δομή 
της στη Θεία Λειτουργία, έθιμα των 
αρχαίων Ελλήνων σχετικά με την 
ονοματοδοσία, το γάμο, το θάνατο 
πέρασαν στην καθημερινότητα και 
στις τελετές του Χριστιανισμού, 
χωρίς να αλλοιώνεται τίποτα από 
την αλήθεια της πίστης. 
 

Κατακόμβη Λατίνης οδού 
(Ρώμη). Ο Αριστοτέλης 
διδάσκει τους μαθητές 
του ανατομία. 

 

γ. Επιδράσεις του Χριστιανισμού 
στον Ελληνισμό 

Ο Χριστιανισμός δεν παρέλαβε 
μόνο πολιτισμικά αγαθά από τον 
Ελληνισμό, αλλά προσέφερε με την 
πνευματικότητά του το «καινό» 
μήνυμα στην ελληνική σκέψη. 
 Ξεπεράστηκε η απρόσωπη 
αντίληψη της ελληνικής φιλοσοφίας 
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για τον Θεό. Οι σχέσεις Θεού και 
ανθρώπου λαμβάνουν προσωπικό 
και δυναμικό χαρακτήρα. Ο Θεός 
μπαίνει στην ιστορία, σαρκώνεται 
και πάσχει, ανασταίνεται και σώζει 
τους ανθρώπους. Είναι Θεάνθρω-
πος, συνομιλεί και συναναστρέ-
φεται με τον άνθρωπο, χωρίς να 
χάσει τη θεϊκή του φύση. ∆εν 
καταδυναστεύει τον άνθρωπο, αλλά 
είναι φίλος του. 
 Η αντίληψη της χριστιανικής 
πίστης για τον κόσμο διαφέρει από 
αυτήν της ελληνικής σκέψης, η 
οποία είναι θεμελιωμένη στη μοίρα 
που καθορίζεται είτε από τη φύση 
είτε από τους θεούς. Ο κόσμος στον 
Χριστιανισμό είναι δημιούργημα 
του Θεού, έχει αρχή και τέλος. Θεός 
και κόσμος στον Χριστιανισμό δεν 
ταυτίζονται, ούτε το μέλλον είναι 
προδιαγεγραμμένο από το Θεό. Ο 
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άνθρωπος ζει μέσα στο φυσικό 
κόσμο, αλλά ο Χριστιανισμός τον 
απαλλάσσει από την υποταγή του 
στις φυσικές δυνάμεις και από τη 
δεισιδαιμονία. Είναι ελεύθερος να 
οικοδομεί τη ζωή του και να επικοι-
νωνεί με τη θέληση του με τον Θεό. 
 Στην Ιστορία δε διατηρείται η 
κυκλική αντίληψη που είχαν οι 
αρχαίοι γι’ αυτήν, αλλά εισάγεται η 
ευθύγραμμη πορεία που οδηγεί 
προς τον καινούριο κόσμο, τη 
«Βασιλεία» του Θεού. Στην ιστορική 
πορεία κάθε άνθρωπος είναι μια 
μοναδική και ανεπανάληπτη 
προσωπικότητα και μάλιστα είναι 
συνυπεύθυνος με τον Θεό για τον 
κόσμο. Είναι συνοδοιπόροι. 
 Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα, 
«εικόνα» του Θεού. Σώμα και ψυχή 
αποτελούν μιαν αδιάσπαστη ενότη-
τα. ∆ε θεωρείται πια το σώμα 
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φυλακή της ψυχής, όπως υποστή-
ριζε ο Πλάτωνας. Η σωτηρία του 
ανθρώπου με την «ανάσταση 
νεκρών» αναφέρεται και στο σώμα. 
Αυτές οι αρχές για την αξία του 
ανθρώπου και την αναβάθμιση του 
σώματος, του υλικού μέρους του 
ανθρώπου, άνοιξαν νέα πεδία 
ελευθερίας στην ανθρώπινη 
ύπαρξη. Το ανθρώπινο σώμα είναι 
ναός του Θεού και έτσι το πνεύμα 
παύει να περιφρονεί την ύλη που 
ως τότε θεωρούνταν κατώτερη. 
 Οι χριστιανικές αρετές της 
αγάπης, της καλοσύνης και της 
ανιδιοτέλειας προστέθηκαν στις 
αξίες του κλασικού Ελληνισμού, 
ανανέωσαν και οργάνωσαν την 
κοινωνία. Το ευαγγελικό μήνυμα 
της αλληλεγγύης, της ελευθερίας 
και της ισότητας ανατρέπει 
κοινωνικά στεγανά και συγκρούεται 
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με κατεστημένα συμφέροντα και 
ιδεολογίες. 
 Το πνεύμα της οικουμενικότητας 
που κομίζει ο Χριστιανισμός ξεπερ-
νά τα γεωγραφικά και πολιτιστικά 
όρια του ελληνικού κόσμου. Το 
«ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος» του 
Απ. Παύλου (Γαλ. 3,28) προκαλεί 
ρήξη στις παγιωμένες αντιλήψεις 
περί ανθρώπου. ∆εν υπάρχουν 
ανώτερες και κατώτερες φυλές ή 
έθνη. Ο απόλυτος ορθολογισμός 
της ελληνικής σκέψης, η επιμονή 
πολλές φορές στη φυλετική και 
στην εθνική ανωτερότητα των 
Ελλήνων απαλύνονται με τη χρι-
στιανική διδασκαλία. Ανατρέπονται 
προκαταλήψεις και διακρίσεις, 
αφού ο Θεός είναι Πατέρας όλων 
των ανθρώπων και όλοι, ως παιδιά 
Του, είναι ίσοι απέναντί Του. 
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δ. Χριστιανισμός και Ελληνισμός: 
αντίθεση και σύνθεση 

Η σχέση, όμως, Ελληνισμού και 
Χριστιανισμού, εκτός από γόνιμους 
συνδυασμούς, δοκιμάστηκε από 
κρίσεις και συγκρούσεις. 

Ο εθνικός κόσμος πολέμησε τον 
Χριστιανισμό με όπλα του τη φιλο-
σοφία, τη δύναμη της εξουσίας και 
τους διωγμούς. Ο Χριστιανισμός, 
όμως, δεν απέρριψε την ελληνική 
φιλοσοφία, την τέχνη και τον πολι-
τισμό· αντίθετα, οι εκκλησιαστικοί 
συγγραφείς και οι Πατέρες της 
Εκκλησίας υποστήριζαν πως 
«σπέρματα αλήθειας» υπάρχουν 
και στη σοφία των Ελλήνων. 

 

Αν θέλεις κάποιους από τους 
εθνικούς να εξαιρέσεις από την 
καταδίκη, Χριστέ μου, τον Πλάτωνα 
και τον Πλούταρχο εξαίρεσε για  
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χάρη μου· γιατί, και στο λόγο και  
στον τρόπο ζωής, κοντά στους 
δικούς σου νόμους γεννήθηκαν κι 
αν δεν ήξεραν ότι Εσύ είσαι ο Θεός, 
τώρα εξαιτίας της καλοσύνης Σου 
και μόνον πρέπει (να εξαιρέσεις). 
(Με την καλοσύνη) με την οποία 
όλους θέλεις να σώζεις δωρεάν. 

(Ιωαν. Μαυρόπους, Μητροπολίτης 
Ευχαΐτων. 11ος αι.) 

 

Αυτές οι πράξεις δεν χαρακτηρί-
ζουν ούτε εκφράζουν το φρόνημα 
της Εκκλησίας. Προέρχονται από 
έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό και 
καταδικάζονται και από την 
παράδοση της Εκκλησίας και από 
τους Πατέρες. Όταν οι Πατέρες της 
Εκκλησίας καταδικάζουν τον αρχαίο 
κόσμο, απορρίπτουν τις δεισιδαι-
μονίες και τις προκαταλήψεις του, 
όμως ποτέ δεν απορρίπτουν τους 
ανθρώπους ούτε προτρέπουν τους 
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πιστούς σε πράξεις βίας κι αντεκδί-
κησης. Η αρνητική, κάποιες φορές, 
αναφορά στον όρο «Έλλην» στα 
έργα των Πατέρων της Εκκλησίας 
αναφέρεται στους εθνικούς, γιατί σ’ 
αυτούς τους αιώνες η λέξη 
«Έλληνας» δε δηλώνει καταγωγή, 
αλλά είναι συνώνυμο όσων ακο-
λουθούσαν την εθνική λατρεία, 
ανεξαρτήτως καταγωγής ή 
φυλετικής προέλευσης. 

Ο Χριστιανισμός σέβεται την 
αρχαία σοφία και τα διδάγματα του 
ελληνικού πνεύματος. Ο Ελληνι-
σμός είναι το πολιτισμικό λίκνο 
μέσα στο οποίο εκφράστηκε η 
Αλήθεια του Χριστιανισμού. Αυτή 
την κληρονομιά ο χριστιανός δεν 
την αποβάλλει. Την κρατάει και την 
πλουτίζει με νέα έμπνευση: την 
αγάπη, την πίστη, την ελπίδα για το 
νέο κόσμο του Θεού. 
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ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 
 

 Ο χριστιανικός και ο ελληνικός 
κόσμος συναντήθηκαν τον 1ο μ.Χ. 
αι. και έθεσαν τις βάσεις για την 
μετέπειτα πολιτισμική ανάπτυξη 
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
 Ο Ελληνισμός προσέφερε στον 
Χριστιανισμό τη γλώσσα, τη 
φιλοσοφία, την επιστήμη, τις καλές 
τέχνες και τις κλασικές του αξίες. 
 Ο Χριστιανισμός προσέδωσε 
στον Ελληνισμό το πνεύμα της 
αγάπης, το ανθρωπιστικό του 
μήνυμα και ένα νέο όραμα για τη 
ζωή του κόσμου και του ανθρώπου. 
 Χριστιανισμός και Ελληνισμός 
συνδέθηκαν μέσα από γόνιμες 
συζεύξεις, αλλά γνώρισαν και 
συγκρούσεις. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
Όλοι οι φημισμένοι για τη σοφία 
τους συγγραφείς, ο καθένας λίγο- 
πολύ επαινεί την αρετή στα 
συγγράμματά του. Να τους ακούμε 
λοιπόν και να προσπαθούμε να 
πραγματοποιήσουμε στη ζωή αυτά 
που γράφουν. Όποιος με έργα 
βεβαιώνει τη φιλοσοφία, που για 
άλλους είναι μόνο λόγια, «αυτός 
έχει φρόνηση, ενώ οι άλλοι είναι 
απλές σκιές» (Ομηρ. Οδ. Κ΄,495 και 
Πλ. Πολ. 386d)... Παραδεχόμαστε τα 
λόγια των αρχαίων που μας δίνουν 
οδηγίες ... Κάποτε ένας άνθρωπος 
της αγοράς έβριζε τον Περικλή, 
αλλά ο Περικλής δεν έδινε καμιά 
σημασία. Όλη την ημέρα ο υβριστής 
τον περιέλουζε μ’ όλες τις βρισιές, 
αλλά πάλι ο Περικλής έμεινε αδιά-
φορος. Κι όταν επιτέλους βράδιασε 
και ο υβριστής με δυσκολία  
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απομακρυνόταν εξαιτίας του 
σκοταδιού, ο Περικλής, πιστός στην 
άσκηση της φιλοσοφίας, είπε: «∆ώ-
στε του φως, γιατί ο δρόμος είναι 
σκοτεινός» (Πλουτ. Περικλής 5) ... Ο 
φρόνιμος άνθρωπος πρέπει ν’ 
αποφεύγει να ζει για να κάνει 
εντύπωση ή να συμμορφώνει τη 
ζωή του με τη γνώμη των πολλών. 
Αντίθετα, πρέπει να έχει οδηγό στη 
ζωή του τη λογική (Σωκρ. Κρ. 46) 
και να μένει ακλόνητος στις αρχές 
που θεωρεί σωστές, ακόμη κι αν 
έρθει σε αντίθεση με τους πολλούς, 
έστω κι αν πρόκειται να αντιμετωπί-
σει κινδύνους και περιφρόνηση για 
χάρη της αρετής 

(Μ. Βασιλείου, Προς τους νέους..., 
Β.Ε.Π.Ε.Σ., εκδ. Απ. ∆ιακ. τόμ. 54, 
σελ. 203, 39 - 204, 4, 21-22, 25-29, 

σελ. 210,9-13.) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Ποια είναι η προσφορά του 
Ελληνισμού στον Χριστιανισμό; 
Ποιο στοιχείο αυτής της προσφο-
ράς, κατά την κρίση σας, είναι το 
σημαντικότερο; 
 

2. Ποιες αντιλήψεις του Χριστιανι-
σμού για τον Θεό και τον άνθρωπο 
επέδρασαν θετικά στον Ελληνισμό; 
Ποια θεωρείτε ως την πιο δυνατή; 
 

3. Ποιες θέσεις του Χριστιανισμού 
για τον κόσμο και τη Θεία Πρόνοια 
άλλαξαν τις απόψεις του 
Ελληνισμού στα ζητήματα αυτά; 
 

4. Μπορείτε να αναφέρετε 
παραδείγματα γόνιμης συνάντησης 
Χριστιανισμού και Ελληνισμού; 
 

5. Ποια υπήρξε η σημασία της 
συνάντησης Ελληνισμού και 
Χριστιανισμού για την οικοδόμηση 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού; 
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14. Αιρέσεις: εσωτερική πληγή  
της Εκκλησίας 

 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 

 το νόημα και τα αίτια των 
αιρέσεων 
 τις επιπτώσεις τους στην εκκλη-
σιαστική και στην πολιτική ζωή. 
 

Οι αιρέσεις στην ιστορία της 
Εκκλησίας τάραξαν τις συνειδήσεις 
των πιστών και απείλησαν την 
ενότητά της. Αίρεση (από το 
αιρούμαι = προτιμώ, επιλέγω), στην 
εκκλησιαστική γλώσσα, ονομάζεται 
η επιλογή, είτε από ένα είτε από 
περισσότερα μέλη της Εκκλησίας, 
ενός μέρους από το σύνολο της 
εκκλησιαστικής διδασκαλίας και η 
εμμονή σε αυτό. Με αυτήν την επι-
λογή οι αιρετικοί απομακρύνθηκαν 
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από τη δογματική διδασκαλία και 
την πίστη της Εκκλησίας. 
 
α. Τα αίτια των αιρέσεων 

Οι αιρέσεις αμφισβήτησαν τις θε-
μελιώδεις αλήθειες της χριστιανικής 
πίστης και, ειδικότερα, το πρόσωπο 
του Θεανθρώπου Χριστού και το 
τρισυπόστατο και ομοούσιο της 
Αγίας Τριάδας. Τα σημαντικότερα 
αίτια των αιρέσεων είναι τα εξής: 
 Ο εγωισμός, η αλαζονεία και η 
υπερτίμηση της λογικής του 
ανθρώπου και της δυνατότητάς της 
να αποκαλύψει την αλήθεια. Οι 
αιρετικοί, κληρικοί και λαϊκοί, 
επιστρατεύουν τη φιλοσοφία για να 
εκλογικεύσουν και να απλοποιή-
σουν τις δογματικές αλήθειες. 
Προσπαθούν να προσεγγίσουν την 
υπερφυσική Αποκάλυψη, που δε 
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μπορεί να τη συλλάβει ο άνθρωπος 
μόνο με τη λογική. 
 Η προσπάθεια εισαγωγής στη 
χριστιανική διδασκαλία παραδό-
σεων και αντιλήψεων από άλλες 
θρησκείες, π.χ. από τον Ιουδαϊσμό 
η από τις ανατολικές θρησκείες. Η 
αποδοχή τέτοιων απόψεων οδηγεί 
σ’ ένα θρησκευτικό συγκρητισμό, 
δηλαδή σε μια ανάμειξη και συγχώ-
νευση της διδασκαλίας και της πα-
ράδοσης του Χριστιανισμού με αντι-
λήψεις και ήθη άλλων θρησκευτι-
κών ρευμάτων και θρησκειών. 
 

Μικρογραφία χειρόγραφου 
κώδικα, Αγ. Αικατερίνη Σινά, 
12ος αι. 

 
β. Το νόημα των αιρέσεων 

Αν και γινόταν σαφές στα νέα 
μέλη της Εκκλησίας πως πρέπει να 
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διατηρήσουν ανόθευτη, χωρίς 
προσθήκες ή αφαιρέσεις, την πίστη 
των Αποστόλων, μερικές φορές οι 
χριστιανοί μετέφεραν μαζί τους 
θρησκευτικές και πολιτιστικές 
εμπειρίες είτε από τον ιουδαϊκό είτε 
από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Οι 
χριστιανοί με ρίζες στον Ιουδαϊσμό 
δυσκολεύονταν να δεχτούν την αντι-
κατάσταση του Μωσαϊκού Νόμου 
από την ευαγγελική διδασκαλία. Οι 
χριστιανοί με καταβολές στον εθνικό 
κόσμο δεν μπορούσαν να δεχτούν, 
χωρίς αντιρρήσεις, τη δημιουργία 
του κόσμου από το μηδέν ή τη 
χριστιανική διδασκαλία για την 
αρχή του κακού στην ιστορία. Οι 
πνευματικές ζυμώσεις που ανα-
πτύχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο 
της χριστιανικής πίστης είχαν ως 
αποτέλεσμα τις διάφορες αιρέσεις, 
που ήταν κράμα θρησκευτικών 
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αντιλήψεων από τον Ιουδαϊσμό η 
τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. 
Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, είναι: 

 Ο Αρειανισμός, προϊόν των θρη-
σκευτικών δοξασιών του πρεσβυ-
τέρου της Αλεξανδρείας Αρείου, ο 
οποίος διακήρυξε ότι ο Χριστός δεν 
είναι Θεός και «ομοούσιος» με τον 
Πατέρα του αλλά κτίσμα του Θεού. 
Ο Αρειανισμός, όταν αρνείται τη 
θεότητα του Ιησού, απορρίπτει και 
το απολυτρωτικό Του έργο. Ο άν-
θρωπος, πατά συνέπεια, παραμένει 
δέσμιος της αμαρτίας και του 
θανάτου, αφού ο Χριστός δεν είναι 
Θεός και δεν μπορεί να οδηγήσει 
τον άνθρωπο σε κοινωνία με το 
Θεό και επομένως, στη σωτηρία. 
  Ο Νεστοριανισμός, η διδασκαλία 
του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-
πόλεως Νεστορίου, ο οποίος 
υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση 
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του Χριστού. Η Παναγία, κατά το 
Νεστόριο, πρέπει να ονομάζεται 
Χριστοτόκος κι όχι Θεοτόκος, αφού 
γέννησε τον άνθρωπο Χριστό στον 
οποίο «ενοίκησε» (κατοίκησε) ο 
Θείος Λόγος. Στο Νεστοριανισμό, η 
υποτίμηση της θεϊκής φύσης του 
Ιησού μειώνει το γεγονός της λύ-
τρωσης που προσέφερε ο Χριστός. 
Αποκλείεται, όπως και στον Αρεια-
νισμό, η ένωση Θεού και ανθρώπου, 
αφού ο Ιησούς είναι μόνο ένα ηθικό 
πρότυπο ανθρώπου και όχι 
Θεάνθρωπος. 
  Ο Μονοφυσιτισμός. Ο αρχιμανδρί-
της Ευτυχής, για να αντιμετωπίσει 
την αίρεση του Νεστορίου, οδηγή-
θηκε στο άλλο άκρο. Υποστήριξε 
ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δύο 
φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, 
αλλά μόνο μία φύση, τη θεία, η 
οποία απορρόφησε την ανθρώπινη. 
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Στο Μονοφυσιτισμό, επομένως, ο 
Θεός παρουσιάζεται φαινομενικά 
ως άνθρωπος. Αν, όμως, στο πρό-
σωπο του Ιησού δεν είναι ενωμένη 
η θεία και η ανθρώπινη φύση, τότε 
η σωτηρία εξαρτάται μόνο από το 
Θεό, αφού ο άνθρωπος δεν έχει 
καμιά συμμετοχή σ’ αυτήν. 
 

Η Γ΄ Οικουμενική Σύ-
νοδος και ο αυτο-
κράτωρ Θεοδόσιος 
Β΄ που υπέγραψε και 
τις καταδικαστικές 
για το Νεστόριο απο-
φάσεις. Μικρογραφία 
από χειρόγραφο του 
9ου αι. 

 

γ. Επιπτώσεις των αιρέσεων 
Οι αιρέσεις διαίρεσαν την Εκκλη-

σία. ∆ημιούργησαν εντάσεις και 
συγκρούσεις, που άφηναν πληγές 
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και προκαλούσαν εχθρότητες και 
ψυχικό διχασμό μεταξύ των χρι-
στιανών. Κατ’ αρχάς, η εγωιστική 
παραμονή των αιρετικών στις 
κακοδοξίες τους τούς απέκοψε από 
την παράδοση και από το σώμα 
της Εκκλησίας. 

 

Η Εκκλησία κατακρίνει την αίρεση 
και όχι τον αιρετικό, την κακοδοξία, 
όχι τον άνθρωπο: «οὐ τον 
αἱρετικόν, ἀλλά τήν αἵρεσιν οὐ τόν 
ἄνθρωπο ἀλλά τήν πλάνην» 

(Ιωαν. Χρυσοστ. PG 50, 700 -701). 
 

Κατόπιν, η αγάπη αντικαταστά-
θηκε από την εμπάθεια και το μίσος, 
η αδελφοσύνη από την καχυποψία. 
Χριστιανοί συγκρούονται μεταξύ 
τους, διαπληκτίζονται και 
αλληλοϋποβλέπονται. ∆είχνουν τον 
χειρότερο τους εαυτό. Η Εκκλησία 
δεν κλονίζεται, αλλά σπαράσσεται 
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από εσωτερικές διαμάχες που 
επιτρέπουν στην πολιτεία και στον 
αυτοκράτορα να παρέμβει και να 
αναμειχθεί στα θεολογικά ζητήματα. 

Η ανάμειξη αυτή θεμελιωνόταν 
στην ιδέα ότι τα θέματα της Εκκλη-
σίας σχετίζονται με την ευημερία 
της κοινωνίας και, συνεπώς, 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
κράτους και του αυτοκράτορα. Ως 
στόχο είχε: 1. την ειρήνευση της 
Εκκλησίας και 2. την αποκατάστα-
ση της κοινωνικής τάξης και 
ηρεμίας, οι οποίες με τις θεολογικές 
έριδες διασαλεύονταν. 

Συγχρόνως, πληθυσμοί της Αιγύ-
πτου και της Συρίας, όπου υπήρχαν 
πολλοί μονοφυσίτες, αρνήθηκαν να 
εγκαταλείψουν τις αιρετικές τους 
αντιλήψεις και άρχιζαν να συγκρού-
ονται με την κεντρική εξουσία. Το 
πρόβλημα γινόταν οξύτερο, όταν 

68 / 54-55



ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι και 
αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα 
προσπαθούσαν να επιβάλουν την 
πολιτική της κυβέρνησης. Οι περιο-
χές αυτές της Ανατολής σταδιακά 
απομακρύνθηκαν πνευματικά από 
τη βυζαντινή αυτοκρατορία και 
γίνονταν εύκολη λεία για τους 
εχθρούς της, γεγονός που αργό-
τερα επέφερε και την πολιτική τους 
απόσχιση από τη αυτοκρατορία, με 
οδυνηρές πολιτικές συνέπειες για 
το βυζαντινό κράτος. 
 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 
 

 Οι αιρέσεις αναστάτωσαν την 
Εκκλησία και είχαν ως αιτίες τους 
την υπερεκτίμηση της ανθρώπινης 
λογικής, την αλαζονεία των 
αιρετικών και την ανάμειξη 
θρησκευτικών αντιλήψεων άλλων 
θρησκειών με τις χριστιανικές. 
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 Οι μεγαλύτερες αιρέσεις είναι ο 
Αρειανισμός, ο Νεστοριανισμός και 
ο Μονοφυσιτισμός. 
 Οι αιρέσεις διαίρεσαν την 
Εκκλησία και δημιούργησαν τις 
προϋποθέσεις για την απόσχιση 
ανατολικών επαρχιών από την 
βυζαντινή αυτοκρατορία. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Τι ονομάζεται «θρησκευτικός 
συγκρητισμός» και πώς τον 
αντιλαμβάνεστε ως αίτιο των 
αιρέσεων; 
 

2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των 
αιρέσεων στον εκκλησιαστικό 
χώρο; 
 

3. Ποιες είναι οι συνέπειες των 
αιρέσεων για τη βυζαντινή 
αυτοκρατορία; 
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4. Συλλέξτε, με τη βοήθεια του 
καθηγητή σας, υλικό από το 
Γραφείο Αντιμετώπισης Αιρέσεων 
της Εκκλησίας της Ελλάδος (αυτό 
μπορεί να γίνει και μέσω του 
διαδικτύου). Να συζητήσετε για τις 
ποικίλες εξαρτήσεις που μπορούν 
να δημιουργήσουν οι αιρέσεις. 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

1. Πιστεύω εἰς ἕνα
Θεόν, Πατέρα, 
παντοκράτορα, 
ποιητήν οὐρανοῦ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
1. Πιστεύω σε 
ένα Θεό, Πατέρα, 
Παντοκράτορα, 
δημιουργό του 
ουρανού και της 
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καί γῆς, ὁρατῶν 
τε πάντων καί 
ἀοράτων. 
2. Καί εἰς ἕνα 
Κύριον Ἰησούν 
Χριστόν, τόν 
Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν 
μονογενῆ, τόν ἐκ 
τοῦ Πατρός 
γεννηθέντα πρό 
πάντων τῦν 
αἰώνων. Φῶς ἐκ 
φωτός, Θεόν 
ἀληθινόν ἐκ Θεού
ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα, οὐ 
ποιηθέντα, 
ὁμοούσιον τῷ 
Πατρί, δι’ οὗ τά 
πάντα ἐγένετο. 

γης, όλου του 
ορατού και του 
αόρατου κόσμου.
2. Πιστεύω και σε 
έναν Κύριο, τον 
Ιησού Χριστό, 
τον Υιό του Θεού 
το μονογενή, 
που γεννήθηκε 
από τον Πατέρα 
προαιώνια. Φως 
από το φως, 
αληθινό Θεό από 
Θεό αληθινό, 
που γεννήθηκε 
και δε δημιουργή-
θηκε, ομοούσιο 
με τον Πατέρα, 
διά του οποίου 
Υιού όλα δημι-
ουργήθηκαν 
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3. Τόν δι’ ἡμᾶς 
τούς ἀνθρώπους 
καί διά τήν ἡμε-
τέραν σωτηρίαν 
κατελθόντα ἐκ 
τῶν οὐρανῶν και 
σαρκωθέντα ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου 
καί Μαρίας τῆς 
Παρθένου καί ἐ-
νανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα 
τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί 
Ποντίου Πιλάτου 
καί παθόντα καί 
ταφέντα. 
5. Καί ἀναστάντα 
τῆ τρίτη ἡμέρᾳ 
κατά τάς Γραφάς.

 

3. Αυτόν που για 
μας τους ανθρώ-
πους και για τη 
σωτηρία μας κα-
τέβηκε από τους 
ουρανούς και 
σαρκώθηκε από 
το Άγιο Πνεύμα 
και τη Μαρία την 
Παρθένο και έγι-
νε άνθρωπος. 
4. Και που σταυ-
ρώθηκε για χάρη 
μας την εποχή 
του Ποντίου 

Πιλάτου και 
θυσιάστηκε και 
ενταφιάστηκε. 
5. Και που 
αναστήθηκε την 
τρίτη ημέρα, 

73 / 56



 

6. Καί ἀνελθόντα 
εἰς τούς οὐρα-
νούς καί καθεζό-
μενον ἐκ δεξιῶν 
τοῦ Πατρός. 
7. Καί πάλιν 
ἐρχόμενον μετά 
δόξης κρῖναι 
ζῶντας καί 
νεκρούς, οὗ της 
Βασιλείας οὐκ 
ἔσται τέλος. 
8. Καί εἰς τό 
Πνεῦμα τό Ἃγιον, 
τό κύριον, τό 
ζωοποιόν, τό ἐκ 
τοῦ Πατρός 
ἐκπορευόμενον, 
τό σύν Πατρί καί 
τό Υἱῶ συμπρο-
σκυνούμενον καί

σύμφωνα με τις 
Γραφές. 
6. Και που ανέβη-
κε στους ουρα-
νούς και κάθεται 
δεξιά του Πατέρα.
7. Και που πάλι 
θα επιστρέψει με 
δόξα για να κρίνει 
ζώντες και νε-
κρούς, του οποί-
ου η Βασιλεία δε 
θα έχει τέλος. 
8. Πιστεύω και 
στο Άγιο Πνεύμα, 
που είναι Κύριον 
ως Θεός, αυτό 
που δίνει ζωή, 
που εκπορεύεται 
από τον Πατέρα, 
τον Υιό  
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συνδοξαζόμενον, 
τό λαλῆσαν διά 
τῶν Προφητῶν. 
9. Εἰς μίαν, ἁγίαν, 
καθολικήν καί 
ἀποστολικήν 
Ἐκκλησίαν. 
10. Ὁμολογῶ ἕν 
Βάπτισμα εἰς 
ἂφεσιν 
ἁμαρτιῶν. 
11. Προσδοκῶ 
ἀνάστασιν 
νεκρῶν. 
12. Καί ζωήν τοῦ 
μέλλοντος 
αἰῶνος. Αμήν. 

συμπροσκυνείται 
και συνδοξάζεται, 
το οποίο μίλησε 
με το στόμα των 

προφητών. 
9.Πιστεύω στην 
Εκκλησία που 
είναι μία, αγία, 
καθολική και 
αποστολική. 
10. Ομολογώ ένα 
βάπτισμα για τη 
συγχώρηση των 
αμαρτιών. 
11. Περιμένω με 
ελπίδα την 
ανάσταση των 
νεκρών. 
12.Και τη ζωή 
στη μέλλουσα 
βασιλεία του 
Θεού. Αμήν. 
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15. Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής 
της ορθής πίστης 

 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 

 τη ζωή του Μεγάλου Αθανασίου 
 το θεολογικό του έργο. 

 

Στις κρίσιμες στιγμές του 4ου 
μ.Χ. αιώνα, όταν κλυδωνιζόταν η 
Εκκλησία από την αίρεση του 
Αρείου, την οποία γνωρίσαμε στην 
προηγούμενη διδακτική ενότητα, 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 
παρουσιάστηκε μια σημαντική 
εκκλησιαστική προσωπικότητα: ο 
Μέγας Αθανάσιος. 
 

α. Ζωή αφιερωμένη στον αγώνα για 
την αλήθεια και την πίστη 

Ο Μ. Αθανάσιος γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 295 
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μ.Χ. Από νεαρή ηλικία τον απασχο-
λούσαν τα συγκλονιστικά ερωτή-
ματα για την ανθρώπινη ύπαρξη, γι’ 
αυτό και σπούδασε θεολογία και 
φιλοσοφία. 

 
 

 
Άγιος Αθανάσιος, 
φορητή εικόνα 

 

Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, στη 
Νίκαια, το 325 μ.Χ., λόγω της 
ευρείας θεολογικής του παιδείας ο 
Μ. Αθανάσιος συνόδευσε τον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο 
με την ιδιότητα του γραμματέα. Συμ-
μετείχε στις θεολογικές συζητήσεις 
και αντιμετώπισε τον Άρειο, ο οποί-
ος υποστήριζε ότι ο Χριστός είναι 
κτίσμα του Θεού και αρνιόταν ότι 
είναι Υιός του Θεού και, επομένως, 
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αληθινός Θεός. Ο Μ. Αθανάσιος 
τόνισε ότι ο Χριστός είναι Υιός του 
Θεού, «ομοούσιος» με τον Πατέρα 
Του, δηλαδή «Θεός αληθινός», και 
ιδιαίτερο Πρόσωπο της Αγίας 
Τριάδας. Η θεολογία του Μ. 
Αθανασίου αποτέλεσε τη βάση για 
τη διαμόρφωση των επτά πρώτων 
άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως 
από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. 

Ο Μ. Αθανάσιος το 328 μ.Χ. 
εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας, 
με τη συμμετοχή και του λαού στην 
εκλογή του. Παρέμεινε πιστός στις 
αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής 
Συνόδου μέχρι το τέλος της ζωής 
του. Λίγα χρόνια μετά την εκλογή 
του, ο αυτοκράτορας Μ. 
Κωνσταντίνος υποχώρησε στις 
πιέσεις των επισκόπων-οπαδών 
του Αρείου και ο Άρειος επέστρεψε 
από την εξορία στην Αλεξάνδρεια. 
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Τότε, ο Μ. Αθανάσιος αρνήθηκε να 
υποταχθεί στις αυτοκρατορικές 
πιέσεις και να ακυρώσει τις 
αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής 
Συνόδου που καταδίκαζαν τον 
Άρειο, γι’ αυτό και εξορίστηκε στα 

Τρέβιρα της Γαλλίας, απ’ όπου 
επέστρεψε το 337 μ.Χ. Οι διάδοχοι 
του Μ. Κωνσταντίνου, είτε επειδή 

υποστήριζαν τον Αρειανισμό είτε 
την εθνική λατρεία (Ιουλιανός), 
εξόρισαν άλλες τέσσερις φορές τον 
απείθαρχο στη θρησκευτική τους 
πολιτική Μ. Αθανάσιο. Συμπαρα-
στάτης του Μ. Αθανασίου στάθηκε 
πάντα ο λαός της Αλεξάνδρειας και 
οι μοναχοί της ερήμου, τους 
οποίους συχνά επισκεπτόταν για 
παρηγοριά και στήριξη. 

Ο Μ. Αθανάσιος υπήρξε και 
πολυγραφότατος συγγραφέας. Τα 
έργα του είναι: δογματικά, 
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απολογητικά, ερμηνευτικά και 
ασκητικά. Ο Μ. Αθανάσιος απεβίω-
σε στις 2 Μαΐου του 373 μ.Χ. H 
Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του 
στις 18 Ιανουαρίου και στις 2 Μαΐου. 

 

Ο Μ. Αθανάσιος 
παρακολούθησε 
την Α΄ Οικουμενική 
Σύνοδο ως διάκο-
νος - γραμματέας 
του επισκόπου 
Αλεξανδρείας 
Αλέξανδρου. 

 

 
Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, για να 
γίνουμε εμείς θεοί. Φανερώθηκε με 
ανθρώπινο σώμα, για να 
μπορέσουμε εμείς να έχουμε ορθή 
αντίληψη για τον αόρατο Πατέρα. 
Υπέμεινε την ατίμωση από τους  

80 / 58



ανθρώπους, για να κληρονομήσου-
με εμείς την αθανασία  

(Περί ενανθρωπήσεως, 54, 
Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 30, έκδ. Απ. 

∆ιακονίας, Αθ. 1962, σελ. 119). 
 

β. Η αγωνία και ο αγώνας του Μ. 
Αθανασίου για την αλήθεια 

Ο Μ. Αθανάσιος έζησε σε μια 
εποχή, κατά την οποία η Εκκλησία 
κινδύνευε να χάσει την ταυτότητά 
της από την αίρεση του Αρείου. Ο 
Μ. Αθανάσιος αντέδρασε στην 
αίρεση αυτή χάρη στη φώτιση του 
Αγίου Πνεύματος και με εφόδια τη 
γνώση της Αγίας Γραφής και της 
Παράδοσης της Εκκλησίας. Τόνιζε 
ότι ο Υιός του Θεού προσέλαβε τη 
φθαρτή ανθρώπινη φύση και έγινε 
άνθρωπος, για να λυτρώσει το 
ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, 
η οποία προήλθε από την πτώση 
των πρωτοπλάστων. Ο Χριστός, 
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επομένως, είναι Αυτός που διασφα-
λίζει τη σωτηρία των ανθρώπων, 
αφού είναι και άνθρωπος – εκπρό-
σωπος του ανθρώπινου γένους – 
και Θεός – Υιός του Θεού και 
Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. 
 

Κανείς άλλος δεν μπορούσε να 
μεταβάλει το φθαρτό σε άφθαρτο 
παρά μόνον ο ίδιος ο Σωτήρας που 
δημιούργησε τα πάντα από το 
μηδέν. Κανείς άλλος δεν μπορούσε 
να ξανακτίσει στους ανθρώπους το 
κατ’ εικόνα, παρά η εικόνα του 
Πατέρα (ο Υιός και Λόγος του Θεού 
που το είχε δημιουργήσει και στην 
αρχή)· και κανείς άλλος δεν μπο-
ρούσε να κάνει το θνητό αθάνατο, 
παρά μόνον ο Κύριος μας Ιησούς 
Χριστός... Κανένας άλλος δεν 
μπορεί να διδάξει για τον Πατέρα...  
παρά μόνον ο Λόγος Του που  
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ρυθμίζει τα πάντα, ο μόνος μονογε-
νής και αληθινός Υιός του Πατρός 

(Περί ενανθρωπήσεως, 20, 
Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ 30, έκδ. Απ. 

∆ιακονίας, Αθήνα 1962, σελ. 90). 
 

Επιπλέον, ο Μ. Αθανάσιος στο 
θεολογικό του έργο καθορίζει και τις 
προϋποθέσεις για να συγκληθεί μια 
Οικουμενική Σύνοδος. Όταν εμφανί-
ζεται μια νέα αίρεση, η Εκκλησία 
κατά τον Μ. Αθανάσιο, πρέπει πρώ-
τα να καταφύγει στην Αγία Γραφή 
και στην Παράδοσή της. Κατόπιν, 
αν οι χριστιανοί δεν μπορούν να 
διακρίνουν την αλήθεια, η σύγκληση 
της Οικουμενικής Συνόδου καθίστα-
ται αναγκαία και επείγουσα, εφόσον 
η αίρεση ταράζει και διαιρεί την 
Εκκλησία. Έργο της Οικουμενικής 
Συνόδου είναι η φανέρωση της 
αλήθειας της πίστης με τη φώτιση 
του Αγίου Πνεύματος και η καταδίκη 
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της αίρεσης με βάση την Αγία Γραφή 
και την Παράδοση της Εκκλησίας. 
 

Αν ο Υιός ήταν κτίσμα, ο άνθρωπος 
θα παρέμενε θνητός, αφού δε θα 
ενωνόταν με το Θεό, γιατί το κτίσμα 
δε μπορεί να ενώσει τα κτίσματα με 
το Θεό... Γι’ αυτό και ο Θεός στέλνει 
τον Υιό Του, ο οποίος γίνεται υιός 
του ανθρώπου με το να λάβει σάρκα 
κτιστή... Όλοι τώρα πια... απελευθε-
ρωθήκαμε και ενωθήκαμε με το 
Λόγο του Θεού. Αφού, λοιπόν, 
ενωθήκαμε με το Θεό, δε μένουμε 
πια πάνω στη γη, αλλά, όπως και 
Εκείνος είπε, όπου θα ευρίσκεται 
Αυτός εκεί θα είμαστε και εμείς... 
Και εκεί όπου βρίσκεται ο Χριστός, 
ποιος φόβος ή ποιος κίνδυνος 
μπορεί να υπάρξει; 

(Κατά Αρειανών Β΄, 69, Β.Ε.Π.Ε.Σ. 
τόμ. 30, έκδ. Απ. ∆ιακονίας, Αθήνα 

1962, σελ. 237-238) 
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γ. Ο Μ. Αθανάσιος στην αθανασία... 
Ο Μ. Αθανάσιος υπήρξε μεγάλη 

φυσιογνωμία της αρχαίας Εκκλησί-
ας. Ανέλαβε την ευθύνη και το βάρος 
της κρίσης που ξέσπασε εξαιτίας 
της αίρεσης του Αρείου. Υπέστη 
πολλές διώξεις και έγινε το σύμβολο 
και ο ηγέτης των ορθόδοξων στην 
εποχή του. Με το συγγραφικό του 
έργο αναδείχτηκε δυναμικός αγωνι-
στής της ορθόδοξης πίστης και 
μαχητής στο χώρο του πνεύματος. 
Είχε το χάρισμα να διακρίνει τις 
συνέπειες των αιρετικών απόψεων 
για τον άνθρωπο και τη σωτηρία 
του και να τις αντιμετωπίζει 
δυναμικά. H στάση του κληροδό-
τησε στην Εκκλησία ένα υπόδειγμα 
αγωνιστή ιεράρχη και αταλάντευτου 
σε θέματα πίστης θεολόγου. 
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ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 
 

 Ο Μ. Αθανάσιος αντιμετώπισε με 
τους αγώνες και το συγγραφικό του 
έργο την αίρεση του Αρείου. 
 H θεολογική σκέψη του Μ. Αθανα-
σίου επηρέασε τις αποφάσεις της 
Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
 H στάση του Μ. Αθανασίου απέ-
ναντι στους οπαδούς του Αρείου 
και την κρατική εξουσία αποτελεί 
υπόδειγμα επισκόπου και αληθινού 
ποιμενάρχη της Εκκλησίας στις 
δύσκολες στιγμές της. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Έτσι και η ζωή των πάντων, ο 
Κύριος και Σωτήρας μας Χριστός ... 
δέχτηκε και υπέφερε πάνω στο 
σταυρό το θάνατο που άλλοι και 
μάλιστα οι εχθροί του επινόησαν, 
τον οποίο εκείνοι θεωρούσαν φο-
βερό, ατιμωτικό και αποκρουστικό...  
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Συνέβη, λοιπόν, κάτι αξιοθαύμαστο 
και παράξενο: ο θάνατος δηλαδή 
που του επέβαλαν και θεωρούσαν 
ατιμωτικό, αυτός ήταν το σύμβολο 
της νίκης εναντίον του ίδιου του 
θανάτου ... Αν όμως κάποιος από 
εμάς, από φιλομάθεια και όχι από 
φιλονικία, θέλει να μάθει γιατί δεν 
πέθανε με άλλον τρόπο αλλά με το 
σταυρό, ας ακούσει και αυτός ότι δε 
μας συνέφερε με κανέναν άλλο 
τρόπο παρά μόνον με αυτόν να 
πεθάνει· και καλώς σταυρώθηκε ο 
Κύριος για χάρη μας. Γιατί, αν ήρθε 
για να αναλάβει την κατάρα που 
υπήρχε εναντίον μας, με ποιον 
άλλο τρόπο θα γινόταν ο ίδιος 
κατάρα, αν δε δεχόταν το θάνατο 
που επινοήθηκε για τους 
καταραμένους; Και αυτός ο θάνατος 
είναι ο σταυρός. Πώς θα μας 
προσκαλούσε, αν δε σταυρωνόταν;  
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Μόνον πάνω στο σταυρό πεθαίνει 
κανείς με απλωμένα τα χέρια. Γι’ 
αυτό έπρεπε να υπομείνει ο Κύριος 
και αυτό και να απλώσει τα χέρια 
του: για να ελκύσει με το ένα τον 
παλαιό λαό (εβραίους) και με το 
άλλο τους εθνικούς και να συνενώ-
σει και τους δύο στον Εαυτό Του … 
Ήρθε, λοιπόν, ο Κύριος να καθαρί-
σει τον αέρα και να μας ανοίξει το 
δρόμο για τον ουρανό ... Και αυτό 
έπρεπε να γίνει διά του θανάτου. 
Γιατί με ποιον άλλο θάνατο θα 
γίνονταν όλα αυτά, αν όχι με το 
θάνατο που συντελείται στον αέρα, 
δηλαδή με το σταυρό; Γιατί στον 
αέρα πεθαίνει μόνον αυτός που 
θυσιάζεται διά του σταυρού. 

(Μ. Αθανασίου,  
Περί ενανθρωπήσεως 24-25 
Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 30, έκδ. Απ. 

∆ιακονία, Αθήνα 1962, σελ 94-95). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Να σχολιαστεί στην τάξη το 
κείμενο: «Αυτός έγινε άνθρωπος, 
για να γίνουμε εμείς θεοί». Να 
συζητηθεί τι σημαίνει η φράση ότι 
οι άνθρωποι γίνονται «θεοί». 
 

2. Ποια ήταν η θεολογική συμμετοχή 
του Μ. Αθανασίου στην Α΄ Οικουμε-
νική Σύνοδο; 
 

3. Να σχολιαστούν από το κείμενο 
τα εξής σημεία: «Έτσι και η ζωή ... 
ίδιου του θανάτου»· «Μόνον πάνω 
στο σταυρό ... στον Εαυτό Του». 
 

4. Να συγκεντρώσετε στοιχεία για 
την Αλεξάνδρεια της εποχής του Μ. 
Αθανασίου από το μάθημα της 
Ιστορίας, αλλά και από όποιες 
άλλες πηγές μπορείτε να βρείτε με 
τη βοήθεια των καθηγητών σας. 
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Κατόπιν να εντάξετε στο πλαίσιο 
αυτό και το πρόσωπο του Μ. 
Αθανασίου. 
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16. Μέγας Βασίλειος:  
ένας κορυφαίος ιεράρχης 

 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 
 τη ζωή και τη δράση του Μεγάλου 
Βασιλείου 
 το θεολογικό και το κοινωνικό του 
έργο. 
 

Τα χρόνια που ακολούθησαν την 
Α΄ Οικουμενική Σύνοδο ήταν δύσκο-
λα. Η αίρεση του Αρείου επιβίωνε 
και τα κοινωνικά προβλήματα στην 
αυτοκρατορία αυξάνονταν. Τότε 
εμφανίστηκε μια δυναμική προσω-
πικότητα στην Εκκλησία, η οποία 
αγωνίστηκε για την επίλυση των 
προβλημάτων και την οργάνωση 
της εκκλησιαστικής ζωής: ο Μέγας 
Βασίλειος. 
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α. Αγάπη για τον άνθρωπο, δύναμη 
και φως από την Καππαδοκία 

Ο Μ. Βασίλειος γεννήθηκε το 330 
μ.Χ. στην Καισαρεία της Καππαδο-
κίας. Καταγόταν από οικογένεια 
πλούσιων γαιοκτημόνων, με 
μάρτυρες στο παρελθόν της. Ο 
πατέρας του, Βασίλειος, ήταν 
ρητοροδιδάσκαλος (δικηγόρος) στη 
Νεοκαισάρεια του Πόντου. Τον 
νεαρό Βασίλειο μύησαν στην 
παράδοση και στο φρόνημα της 
Εκκλησίας η μητέρα του Εμμέλεια 
και η γιαγιά του Μακρινά. 

Ο Μ. Βασίλειος φοίτησε πρώτα 
στην Καισαρεία και κατόπιν στις 
σχολές της Κωνσταντινούπολης 
και της Αθήνας. Οι σπουδές του, με 
εξαιρετικές επιδόσεις, περιελάμβα-
ναν φιλοσοφία, ιστορία, την αστρο-
νομία, τη γεωμετρία, αριθμητική και 
ιατρική. Το 356 μ.Χ. ο Μ. Βασίλειος 
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επέστρεψε στην πατρίδα του και 
εργάστηκε ως δικηγόρος. Η κλίση 
του προς το μοναχικό βίο τον 
οδήγησε να επισκεφτεί τα μοναστή-
ρια της Αιγύπτου, για να γνωρίσει 
από κοντά το μοναχισμό. Όταν επέ-
στρεψε από το ταξίδι του, μοίρασε 
την περιουσία του στους φτωχούς 
και έγινε ασκητής στον Ίρι ποταμό 
μαζί με το φίλο του Γρηγόριο από 
τη Ναζιανζό, τον μετέπειτα μεγάλο 
Πατέρα της Εκκλησίας, Γρηγόριο 
θεολόγο. 

 
 

Μ. Βασίλειος  
Μονή Ζωοδόχου Πηγής, 

Πάτμος 17ος αι. 
 
Το 363 μ.Χ. χειροτονήθηκε πρεσβύ-
τερος στην Καισαρεία και άρχισε τη 
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δημόσια δράση του. Οργάνωσε τις 
μοναστικές κοινότητες και συνέταξε 
ασκητικά κείμενα. Συμπαραστεκό-
ταν πνευματικά και δυναμικά στους 
πιστούς, όταν η κρατική εξουσία 
τους αδικούσε. Στο λιμό του 367/8 
μ.Χ. ο Μ. Βασίλειος αναδείχτηκε σε 
αληθινό πατέρα, δίχως διάκριση για 
χριστιανούς, εβραίους και εθνικούς. 
Έπεισε τους πλούσιους να ανοίξουν 
τις αποθήκες τους για να σιτίσουν 
τους φτωχούς· κατασκεύασε 
καταυλισμούς για τους ασθενείς και 
τους εξαθλιωμένους· διοργάνωσε 
εράνους και συσσίτια και εργαζόταν 
άλλοτε ως γιατρός και άλλοτε ως 
απλός χειρώνακτας εργάτης. 
 
Αυτό κάνουν οι πλούσιοι. Μαζεύουν 
τα αγαθά που είναι κοινά για όλους 
τους ανθρώπους και τα θεωρούν 
αποκλειστικά δικά τους... Αν αυτός  
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που απογυμνώνει τον ντυμένο ονο-
μάζεται λωποδύτης, αυτός που δεν 
ντύνει το γυμνό, αν και μπορεί να το 
κάνει, δεν είναι το ίδιο; Το ψωμί που 
φυλάς στην αποθήκη σου είναι του 
φτωχού. Τα ρούχα που κρατάς 
κρυμμένα στην αποθήκη σου είναι 
του γυμνού. Τα υποδήματα που 
σαπίζουν αχρησιμοποίητα είναι του 
ξυπόλυτου. Τα χρήματα που κρύβεις 
βαθιά στη γη είναι του φτωχού. 
Λοιπόν, τόσους αδικείς, όσους θα 
μπορούσες να βοηθήσεις και το 
αρνήθηκες 
(Εις το «καθελώμου τας αποθήκας», 
Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 54, εκδ. Απ. ∆ιακο-
νίας, Αθήνα 1976, σελ. 64-65, 7-8). 

 
∆είτε, λοιπόν, πώς οι δικές μας 
αμαρτίες άλλαξαν και τη φύση, 
ακόμη και το κλίμα έγινε εχθρικό. Ο 
Χειμώνας δεν είναι υγρός και ξερός,  
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αλλά γεμάτος παγωνιά και χωρίς 
χιόνια και βροχές. Η Άνοιξη έχει 
ζέστη, όχι όμως τις απαιτούμενες 
βροχές. Η ζέστη και το κρύο ξεπέρα-
σαν τα φυσιολογικά όρια και βλά-
πτουν θανάσιμα τους ανθρώπους. 
Ποια είναι, λοιπόν, η αιτία αυτής της 
αταξίας και αναστάτωσης; Από πού 
προέρχονται τα καινοφανή αυτά 
φαινόμενα; Ως μυαλωμένοι 
άνθρωποι ας ερευνήσουμε. Μήπως 
ο κυβερνήτης του κόσμου δεν 
υπάρχει; Μήπως ο αριστοτέχνης 
Θεός λησμόνησε την Πρόνοια 
Του;... Σώφρων άνθρωπος δεν 
μπορεί να το υποστηρίξει. Αντίθετα, 
είναι ολοφάνερες οι αιτίες τους. Αν 
και κερδίζουμε, δε δίνουμε τίποτα 
σε κανέναν. Αν και επαινούμε τις 
ευεργεσίες, τις στερούμε από αυτούς 
που τις χρειάζονται. Αν και ελευθε-
ρωθήκαμε, είμαστε άσπλαχνοι  
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απέναντι στους δούλους. Όταν 
πεινάμε, τρώμε, αλλά περιφρονού-
με το φτωχό. Αν και ο Θεός είναι 
πλούσιος χορηγός, είμαστε σφιχτο-
χέρηδες και αδιάφοροι στις 
ανάγκες των φτωχών... Οι αποθήκες 
μας είναι γεμάτες από αγαθά, αλλά 
δεν ελεούμε αυτόν που στενάζει 
από τη δυστυχία. Γι’ αυτό και η 
δίκαιη κρίση μας απειλεί. Γι’ αυτό 
και ο Θεός δεν ανοίγει το χέρι Του. 
Εμείς αποκλείσαμε την αγάπη προς 
τον διπλανό μας ως αδελφό μας. Γι’ 
αυτό και τα χωράφια μας είναι ξερά, 
γιατί πάγωσε η αγάπη ανάμεσά μας  

(Ομιλία εν λιμώ και αυχμώ, 
Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 54, επδ. Απ. 

∆ιακονίας, Αθήνα 1978, σσ. 78, 79). 
 

Ο Μ. Βασίλειος εξελέγη αρχιεπί-
σκοπος Καισαρείας το 370 μ.Χ. και 
σύντομα συγκρούστηκε με την 
κρατική εξουσία που θέλησε να 
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επιβάλλει στην Εκκλησία τις 
απόψεις του Αρείου. ∆ιώχτηκε, 
συκοφαντήθηκε και απειλήθηκε η 
ζωή του. Αντιμετώπισε, όμως, τις 
δυσκολίες με σθένος και υπομονή. 
Το 372 μ.Χ. κτίζει τη «Βασιλειάδα», 
ένα τεράστιο συγκρότημα κτιρίων 
που περιελάμβανε νοσοκομείο, 
γηροκομείο, ορφανοτροφείο, σχο-
λεία και ναό. Πάντα φρόντιζε για τα 
συμφέροντα των εργαζομένων, των 
αδικημένων και των χηρών. 
 

Αυτός που αγαπάει τον 
συνάνθρωπό του δεν κατέχει τίποτε 
περισσότερο από αυτόν... Όσο 
κάποιος πλεονάζει στον πλούτο, 
τόσο υστερεί στην αγάπη 
(Προς τους πλουτούντας, Β.Ε.Π.Ε.Σ. 

τόμ. 54, εκδ. Απ. ∆ιακονίας, 
Αθήνα 1976, σελ. 67, 1). 
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Ασκητικός και ολιγαρκής, φιλάσθε-
νος και αποκαμωμένος από τη 
διαρκή εργασία ο Μ. Βασίλειος 
αρρώστησε και την 31η ∆εκεμβρίου 
του 378 μ.Χ. πέθανε. Κηδεύτηκε την 
1η Ιανουαρίου του 379 μ.Χ. με 
πρωτοφανείς εκδηλώσεις τιμής και 
σεβασμού. Η Εκκλησία τιμά τη 
μνήμη του την ίδια μέρα. 
 
β. Ένας Ιεράρχης απέναντι στον 
κόσμο της αδικίας 

Η κοινωνική ζωή βρισκόταν στο 
κέντρο του ενδιαφέροντος του Μ. 
Βασιλείου. Θεωρούσε τον άνθρωπο 
ως κατ’ εξοχήν κοινωνική ύπαρξη 
και έδινε μεγάλη σημασία στις κοι-
νωνικές του σχέσεις. Η κοινωνική 
ζωή στο Χριστιανισμό, κατά το Μ. 
Βασίλειο, είναι η εφαρμογή της 
αγάπης του Θεού στις ανθρώπινες 
σχέσεις. Όπως ο Θεός αγαπάει 
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τους ανθρώπους, οφείλει να 
αγαπάει και ο κάθε άνθρωπος τον 
άλλο. Μέσα στην κοινωνία και στις 
σχέσεις που διαμορφώνονται, 
προσκαλείται ο άνθρωπος, ως 
πρόσωπο, να ζήσει μαζί με τους 
συνανθρώπους του με γνώμονα 
την αγάπη που όλα τα μοιράζεται 
και όλα τα συγχωρεί. 

Ο Μ. Βασίλειος εδραίωσε με το 
έργο του το πρότυπο της κοινοκτη-
μοσύνης. Ό,τι ανήκει σ’ έναν άνθρω-
πο ανήκει και στον πλησίον του. 
Αυτή, βέβαια, η στάση απαιτεί την 
ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώ-
που και δεν μπορεί να προέρχεται 
από κανενός είδους καταναγκασμό. 
Αλλά και η εργασία του ανθρώπου 
δεν πρέπει να αποβλέπει στην 
εξυπηρέτηση του στενού ατομικού 
συμφέροντος. Ο Μ. Βασίλειος τόνιζε 
ότι όποιος επιθυμεί την τελειότητα 
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οφείλει «να εργάζεται νυχθημερόν 
για να βοηθάει αυτούς που έχουν 
ανάγκη». Η τέλεια κοινωνία, κατά 
τον Μ. Βασίλειο, προέρχεται από 
την πνευματική αλλαγή των ανθρώ-
πων και δεν είναι αποτέλεσμα 
κοινωνικών συστημάτων, όσο εξε-
λιγμένα ή δίκαια και αν είναι αυτά. 

Γι’ αυτό το λόγο ο Μ. Βασίλειος 
παρενέβαινε, όπου χρειαζόταν, για 
να βοηθήσει ανθρώπους που 
έπασχαν. Καταδίκαζε όσους εκμε-
ταλλεύονταν τους συνανθρώπους 
τους και πλούτιζαν από τις συμφο-
ρές των άλλων. Καυτηρίαζε την 
ακόρεστη επιθυμία για πλουτισμό. 
Στηλίτευε την αδικία και κατέκρινε 
τις διακρίσεις ανάμεσα στους 
ανθρώπους. 

Ο Μ. Βασίλειος οργάνωσε και το 
μοναχικό βίο. Έβλεπε στη μοναστι-
κή ζωή να συμπυκνώνονται οι 
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αρχές της αληθινής χριστιανικής 
ζωής. Η ενότητα των μοναχών και η 
σύμπνοια που πρέπει να τους 
διακατέχει (κείμενο Ασκητικών 
∆ιατάξεων «τελειότατη κοινωνία... 
πολλούς») προβλήθηκαν από τον 
Μ. Βασίλειο και για την κοινωνική 
ζωή των χριστιανών στις πόλεις. 
 
Τελειότατη κοινωνία ονομάζω 
αυτήν, όπου έχει καταργηθεί η ιδιο-
κτησία, έχουν εκλείψει οι προσωπι-
κές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί 
οι έριδες και οι φιλονικίες. Είναι η 
κοινωνία, όπου όλα είναι κοινά, οι 
ψυχές, οι γνώμες, τα σώματα, και 
όλα εκείνα με τα οποία τρέφονται τα 
σώματα. Κοινός είναι ο Θεός, κοινή 
η ευσέβεια, κοινή η σωτηρία, κοινά 
τα αγωνίσματα, κοινοί οι πόνοι, 
κοινά τα στεφάνια της δόξας. Οι  
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πολλοί ένας είναι και αυτός ο ένας 
δεν υπάρχει μόνος του, αλλά ζει 
μέσα στους πολλούς 

(Ασκητικές ∆ιατάξεις, Β.Ε.Π.Ε.Σ. 
τόμ. 57 σσ. 42-43, 1). 

 

Τρεις Ιεράρχες (από 
αριστερά, Μέγας Βασίλειος, 
Ιωάννης Χρυσόστομος, 
Γρηγόριος Θεολόγος). 16ος 
αι. Αρχαιολογικό Μουσείο 
Τιράνων, Αλβανία. 

 

γ. Οι επιστολές του Μ. Βασιλείου: 
εικόνα ενός Μεγάλου Πατέρα της 
Εκκλησίας 

Το συγγραφικό έργο του Μ. Βασι-
λείου είναι μεγάλο και περιλαμβάνει 
έργα δογματικά, ποιμαντικά, ομιλίες 
και επιστολές. Ο Μ. Βασίλειος έγρα-
ψε περισσότερες από 300 επιστολές 
με ένα ευρύ θεολογικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο. Με τις επιστολές του 
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προτρέπει, συμβουλεύει, διδάσκει 
και καθοδηγεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βυζαντινές λαξευτές εκκλησίες στην 
Καππαδοκία. 

 

Ο Βασίλειος αναδείχτηκε με το 
συγγραφικό του έργο σε ευαίσθητο 
εκκλησιαστικό ηγέτη. ∆ιακρίνεται 
για τη διορατικότητα και την απο-
φασιστικότητα, τη σύνεση και την 
εργατικότητα του. Προσέφερε την 
πολύτιμη βοήθειά του προς όλους 
τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, θρησκείας, κοινωνικής 

104 / 63-64



τάξης, φυλετικής ή άλλης διάκρισης. 
Συγχρόνως, με κριτήριο την ορθή 
πίστη αγωνίζεται με όλες του τις 
δυνάμεις για την οργάνωση και την 
ενότητα της Εκκλησίας. 

 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 

 

 Ο Μ. Βασίλειος οικοδόμησε την 
«Βασιλειάδα» και οργάνωσε το 
μοναχικό βίο. Η θεολογία του έχει 
ως κέντρο τον άνθρωπο που 
υποφέρει και καταπιέζεται. 
 Ο Μ. Βασίλειος πρόβαλε τις αρχές 
της κοινοκτημοσύνης και της αλλη-
λεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. 
 Οι επιστολές του Μ. Βασιλείου 
ερμηνεύουν και δίνουν λύσεις σε 
φλέγοντα εκκλησιαστικά, κοινω-
νικά, ηθικά και δογματικά ζητήματα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1.  Να γράψετε σε μια παράγραφο 
100 περίπου λέξεων τις σκέψεις 
που σας δημιουργεί το κείμενο: 
«Αυτός που αγαπάει...αγάπη». 
 

2.  Να δώσετε ένα χαρακτηρισμό 
για τον Μ. Βασίλειο με βάση τις 
πληροφορίες που πήρατε από 
αυτή την ενότητα. 
 

3.  Με τη βοήθεια του θεολόγου 
καθηγητή σας, και των φιλολόγων 
καθηγητών του τμήματός σας, να 
ανατρέξετε σε άλλες πηγές (ιστορι-
κές, λογοτεχνικές, αρχαιολογικές) 
για να συλλέξετε πληροφορίες για 
την Καππαδοκία: για τα πρόσωπα, 
τον πολιτισμό, την ιστορία της. Το 
υλικό να παρουσιαστεί είτε στην 
τάξη είτε σε σχολικό περιοδικό με 
τη μορφή κειμένου και εικόνων. 
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4.  Να σχολιάστε, με τη βοήθεια του 
καθηγητή σας, το κείμενο «∆είτε... 
ανάμεσα μας» και να επισημάνετε 
τα διαχρονικά μηνύματα που 
προβάλλει. 
 

107 / 64



17. Χριστιανική άσκηση – 
Μοναχισμός 

 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 
 τη χριστιανική άσκηση 
 την προσφορά του μοναχισμού 
 τη συμβολή των μοναχών στην 
πνευματική ζωή, στα γράμματα και 
στην τέχνη. 
 

Η άσκηση είναι συστατικό 
στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας 
και εντοπίζεται ήδη στα πρώτα 
χρόνια της ζωής της. Αργότερα, ο 
μοναχισμός ως ασκητικό ρεύμα 
έγινε θεσμός της Εκκλησίας και 
επηρέασε την εκκλησιαστική ζωή. 
 

α. Η ασκητική ζωή στην Εκκλησία 
Άσκηση, στην εκκλησιαστική 

γλώσσα, ονομάζεται ο αγώνας του 

108 / 65



ανθρώπου εναντίον των παθών του 
και αποτελεί ένα από τα μέσα για 
την ένωση του ανθρώπου με τον 
Θεό. Η άσκηση ως τρόπος χριστια-
νικής ζωής είναι χρέος όλων των 
χριστιανών, είτε είναι μοναχοί είτε 
κοσμικοί - λαϊκοί. Οι απαιτήσεις του 
ασκητικού τρόπου ζωής είναι κοι-
νές, τροποποιούνται όμως σε σχέση 
με τις συνθήκες στις οποίες επιλέγει 
να ζει ο χριστιανός. Είτε κάποιος 
αποφασίσει να ζήσει στο μοναστήρι 
είτε μέσα στην κοινωνία, η ταπείνω-
ση, η μετάνοια, η νηστεία, η συνεχής 
προσευχή, ο αγώνας για να ολοκλη-
ρωθεί πνευματικά, να υπερβεί τον 
εγωισμό του και να αποκτήσει την 
αυτογνωσία είναι κοινές ασκητικές 
μέθοδοι. Ιδιαίτερα η αγάπη προς 
τον πλησίον του οφείλει να είναι 
έμπρακτη, όταν προσκαλείται σε 
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αγώνες για την ειρήνη, το δίκαιο και 
την ελευθερία του ανθρώπου. 

 
Ασκητής  
με το εργόχειρό του. 
Χαρακτικό του Γ. Κόρδη 

 
 

β. Αναχωρητισμός και κοινόβιο: οι 
δρόμοι της άσκησης στη χριστιανι-
κή ζωή 

Οι πρώτοι χριστιανοί που απο-
μακρύνθηκαν από τον κόσμο τον 
3ο μ.Χ. αιώνα και αναζήτησαν την 
ησυχία, δηλαδή την αφιέρωση στο 
Θεό μέσα στη μοναχική ζωή και τη 
γαλήνη της αδιάλειπτης (συνεχούς) 
προσευχής στην ερημιά, ονομάζο-
νται αναχωρητές. Κύριος εκπρόσω-
πος και σύμβολο του αναχωρητι-
σμού στην έρημο της Αιγύπτου είναι 
ο Μέγας Αντώνιος (251-355 μ.Χ.). Οι 
αναχωρητές μοναχοί ζούσαν 
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απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο, 
εργάζονταν ατομικά και συγκεντρώ-
νονταν όλοι μαζί μόνο για τη Θεία 
Λατρεία και για την κοινή προσευχή. 
Αρνούνταν την κοσμική ζωή, τα 
υλικά αγαθά και τις απολαύσεις. 

 
Μοναχός επισκέπτεται  
τον άγ. Αντώνιο. 
Έργο του Γ. Κόρδη 

 

Τον 4ο μ.Χ. αιώνα στις μεγάλες 
πόλεις της αυτοκρατορίας υπήρχε 
μία έκπτωση της πνευματικότητας, 
επειδή ασπάζονταν τον Χριστιανι-
σμό μεγάλες ομάδες οι οποίες, 
όμως, δε γνώριζαν καλά τη διδα-
σκαλία του. Από την άλλη πλευρά, 
αρκετοί χριστιανοί συμμάχησαν με 
την κρατική εξουσία και απομακρύν-
θηκαν από το χριστιανικό πνεύμα 
της ανιδιοτέλειας και της 
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προσφοράς προς τον συνάνθρωπο 
χωρίς την απαίτηση πολλαπλάσιας 
ανταπόδοσης. Αυτή η εισβολή του 
κοσμικού φρονήματος και τρόπου 
ζωής στην Εκκλησία (στην εκκλησι-
αστική γλώσσα ονομάζεται 
εκκοσμίκευση) προκάλεσε κρίση 
στην εκκλησιαστική ζωή στα μεγάλα 
αστικά κέντρα. Μέσα σε αυτές τις 
συνθήκες πολλοί πιστοί εγκατέλει-
ψαν τον κόσμο και αναχώρησαν σε 
μοναστήρια ή σε τόπους ερημικούς, 
για να αφιερωθούν στη μετάνοια 
και στην προσευχή. 

Ο μοναχισμός διαδόθηκε γρήγο-
ρα στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη 
Μεσοποταμία, στη Μ. Ασία, αλλά και 
στη ∆ύση. Ο Παχώμιος (346) ίδρυσε 
στην Αίγυπτο μοναστήρια στα οποί-
α έμεναν και συντηρούνταν πολλοί 
μαζί ασκητές. Αυτό το είδος της 
άσκησης ονομάζεται κοινοβιακός 
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μοναχισμός. Στο κοινοβιακό σύστη-
μα προβλέπεται οι μοναχοί να έχουν 
ομοιόμορφη ενδυμασία, να κάνουν 
κοινή προσευχή και να συμμετέχουν 
όλοι στις εργασίες για την κάλυψη 
των αναγκών του κοινοβίου. Ο Μ. 
Βασίλειος, αργότερα, καθόρισε τους 
κανόνες λειτουργίας του κοινοβια-
κού συστήματος. Το κοινοβιακό 
σύστημα ανακαλεί στη μνήμη των 
χριστιανών τις πρώτες κοινότητες 
των Ιεροσολύμων και την αλληλεγ-
γύη που επεδείκνυαν με την κοινο-
χρησία των αγαθών. 
 

Καθολικό Ιεράς Μονής 
Κουτλουμουσίου,  

Αγίου Όρους. 
 

Στο τέλος του 4ου μ.Χ. αιώνα και 
στις αρχές του 5ου μ.Χ. αιώνα την 
πνευματική εποπτεία των μοναστη-
ριών είχε ο επίσκοπος της περιοχής 
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στην οποία βρίσκονταν. Μέχρι τότε 
είχαν μια αυτονομία που τους επέ-
τρεπε να παρεμβαίνουν δυναμικά 
στα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
η Εκκλησία, κατά τον τρόπο που οι 
μοναχοί έκριναν ως ορθό. Η επιρ-
ροή που ασκούσαν οι μοναχοί 
στους πιστούς, αλλά και κάποιες 
ακρότητες που σημειώθηκαν τους 
παραπάνω αιώνες στον αγώνα της 
Ορθοδοξίας κατά των αιρέσεων, 
οδήγησαν την Εκκλησία στο να 
περιορίσει τις δραστηριότητες των 
μοναχών και να τους ασκήσει 
έλεγχο. Ο περιορισμός αφορούσε 
ορισμένες ακραίες συμπεριφορές 
και επεμβάσεις τους στην κοινωνι-
κή ζωή. Αυτό, άλλωστε, φαίνεται 
από το ότι δεν παρεμποδίστηκε 
ουσιαστικά η δράση των μοναχών 
και ο ρόλος τους στην εκκλησιαστι-
κή ζωή, όταν αυτό κρίθηκε αναγκαίο.  
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γ. Η συμβολή του μοναχισμού στην 
κοινωνική αλληλεγγύη, στην 
πνευματική ζωή και την τέχνη 

Στο μοναχισμό, αν και έχουμε μια 
απομάκρυνση από τα εγκόσμια, το 
ενδιαφέρον για τον άνθρωπο παρα-
μένει ζωντανό και μάλιστα παρου-
σιάζεται ενδυναμωμένο. Ο μονα-
χισμός αγωνίζεται εναντίον της 
πλεονεξίας, του ατομικισμού και 
της ιδιοτέλειας. Ο ασκητής στηρίζει 
πνευματικά και ηθικά τον άνθρωπο 
που ζει μέσα στον κόσμο, προκει-
μένου να αντέξει τις δυσκολίες και 
να διατηρήσει ακμαίο το χριστια-
νικό του φρόνημα. Γι’ αυτό και τα 
μοναστήρια είναι τόποι πνευμα-
τικής ζωής για τους ανθρώπους και 
οι μοναχοί πνευματικοί πατέρες των 
ανθρώπων που καταφεύγουν σε 
αυτούς. Σε πολλά μοναστήρια στο 
παρελθόν υπήρχαν νοσοκομεία,  
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γηροκομεία, σχολεία και καταλύμα-
τα για τους ανθρώπους που βίωναν 
τον πόνο, την εγκατάλειψη ή την 
ορφάνια. Οι μονές αποτελούσαν το 
άσυλο των καταδιωγμένων, το σπίτι 
των φτωχών, το καταφύγιο των 
επαναστατημένων απέναντι στον 
κατακτητή, το  εργαστήρι όσων 
ήθελαν να μάθουν μια τέχνη για να 
ζήσουν με αξιοπρέπεια. 

Στα μεγάλα μοναστήρια υπήρχαν 
κέντρα αντιγραφής της Αγίας Γρα-
φής και των κλασικών έργων της 
αρχαιότητας. Μεγάλο μέρος της 
υμνογραφίας και των πατερικών 
κειμένων γράφτηκε από ασκητές σε 
μοναστήρια. Στα μοναστήρια, συγ-
χρόνως, υπηρετήθηκε και η τέχνη. 
Η βυζαντινή ζωγραφική, τα ιστορη-
μένα χειρόγραφα (ζωγραφικά σχέ-
δια στα περιθώρια καλλιγραφικών 
κειμένων), η ποίηση και η γλυπτική, 
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η μουσική, καλλιεργήθηκαν και άκ-
μασαν σε πολλά μοναστήρια, π.χ. 
Μονή Στουδίου, Αγία Αικατερίνη Σι-
νά, Άγιον Όρος. Σήμερα, υπάρχουν 
πολλά ορθόδοξα μοναστήρια σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο που ακμάζουν 
και προσφέρουν σημαντικό έργο. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Μοναχός με  Μαγειρείο του 
το σήμαντρο  Μεγάλου Μετεώρου 
 

Η ζωή του μοναχού, όμως, έχει 
δυσκολίες και προκλήσεις. Οι 
πειρασμοί είναι πολλοί: η αγάπη 
και η εμπιστοσύνη των πιστών 
προς τον μοναχό είναι δυνατόν να 
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του γεννήσουν εγωισμό και αλαζο-
νεία, να του δημιουργήσουν την 
εντύπωση ότι κατέχει κάποια μορφή 
εξουσίας. Ο πλούτος, η δόξα, η 
πνευματική έπαρση και η δύναμη 
της εξουσίας είναι οι αντίπαλοι του 
μοναχού, τους οποίους πάντα 
καλείται να αντικρούσει. 

Αλλά και ο λαϊκός χριστιανός, ο 
ασκητής στην καθημερινή κοινωνι-
κή δράση, έχει να αντιμετωπίσει 
όλες τις δυσκολίες και τις ευθύνες 
της σύγχρονης ζωής. Οικογένεια, 
εργασία, κοινωνικές σχέσεις απαι-
τούν ετοιμότητα και σταθερότητα 
στις αρχές της χριστιανικής ζωής. Ο 
αγώνας είναι αδιάκοπος και γι’ αυτό 
πρέπει να είναι συνεχής και η αμοι-
βαία συμπαράσταση μεταξύ των 
χριστιανών, είτε αυτοί είναι σύζυγοι 
είτε είναι φίλοι είτε συνεργάτες. 
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Ορθόδοξες μοναχές. 
 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 
 

 Ο ασκητισμός με τα ιδεώδη της 
νηστείας, της εγκράτειας, της 
προσευχής και της ακτημοσύνης 
επηρεάζει τη ζωή της Εκκλησίας. 
 Η άσκηση αποτελεί υποχρέωση 
όλων των χριστιανών. Μοναχοί και 
λαϊκοί στην Εκκλησία αγωνίζονται 
κατά των παθών τους και έχουν τον 
ίδιο σκοπό, την ένωση τους με το 
θεό. 
 Ο μοναχισμός ανέπτυξε κοινωνική 
και πνευματική δράση και συνέβαλε  
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στην ανάπτυξη των γραμμάτων και 
των τεχνών. 
 Η προσφορά του μοναχισμού σε 
όλους τους ανθρώπους συνεχίζεται 
και σήμερα μέσα από τα ορθόδοξα 
μοναστήρια που βρίσκονται σ’ όλο 
τον κόσμο. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η αγάπη, ως προς την ποιότητά της, 
είναι ομοίωση με το Θεό, όσο αυτό 
είναι δυνατό στους ανθρώπους, ως 
προς την ενέργειά της είναι μέθη της 
ψυχής, αλλά και ως προς την ιδιότη-
τά της είναι πηγή της πίστης, άβυσ-
σος της μακροθυμίας και θάλασσα 
της ταπείνωσης ... Εκείνος που 
αγαπάει τον Κύριο, πρώτα οφείλει 
να αγαπήσει τον αδελφό του. Το 
δεύτερο είναι η απόδειξη του πρώ-
του. Και εκείνος που αγαπάει τον 
πλησίον του, δε θα ανεχτεί ποτέ  
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ανθρώπους να κατηγορούν (και να 
ταπεινώνουν άλλους), αυτούς θα 
τους αποφεύγει σαν τη φωτιά ... Η 
δύναμη της αγάπης είναι η ελπίδα, 
γιατί με την ελπίδα περιμένουμε την 
ανταπόδοση της αγάπης. Η ελπίδα 
είναι ο (φανερός) πλούτος ενός 
κρυφού πλούτου (της αγάπης). Η 
ελπίδα είναι η σίγουρη απόκτηση 
ενός θησαυρού πριν από (την 
ολοκληρωτική και πραγματική) 
απόκτησή του. Αυτή αναπαύει από 
τους κόπους, αυτή είναι η θύρα της 
αγάπης, αυτή απομακρύνει από την 
απόγνωση ... Όταν λείψει η ελπίδα, 
χάνεται και η αγάπη ... Η αγάπη 
είναι χορηγός της προφητείας· η 
αγάπη παρέχει τη δύναμη για τα 
θαύματα· η αγάπη είναι η άβυσσος 
της θείας έλλαμψης· η αγάπη είναι 
η πηγή του θείου πυρός· όσο 
περισσότερο αναβλύζει, τόσο  
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περισσότερο κατακαίει εκείνον που 
διψάει γι’ αυτήν 
(Φιλοκαλία των νηπτικών και ασκη-
τικών 16, Ιωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ, 
Πατερικαί εκδόσεις «Γρηγόριος ο 

Παλαμάς», Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 
538 γ, 544 ιε, ιστ, ιη). 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1.  Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί 
σέβονται τους μοναχούς και τους 
θεωρούν «ανθρώπους του Θεού». 
Νομίζετε ότι αυτή τους η στάση 
δημιουργεί μια διάκριση (που δεν 
πρέπει να υπάρχει) μεταξύ μονα-
χών και λαϊκών; 
 

2.  Να παρουσιάσετε, με τη βοήθεια 
του καθηγητή σας, την πολιτισμική 
προσφορά του Αγίου Όρους (γράμ-
ματα, τέχνες, ιστορία). 
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3.  Να σχολιάσετε το κείμενο που 
βρίσκεται στο τέλος της διδακτικής 
ενότητας και να το παραβάλετε με 
τον Ύμνο της Αγάπης του Απ. 
Παύλου στην Κ. ∆ιαθήκη. 
 

4.  Αφού επιλέξετε ένα μοναστήρι, 
πιθανώς από την περιοχή σας, να 
γράψετε μια σύντομη εργασία με 
θέα την ιστορία και την προσφορά 
του. 
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18. Ο ρόλος των Οικουμενικών 
Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας 

 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 

 την οργάνωση και τις αποφάσεις 
της ∆΄ Οικουμενικής Συνόδου 
 το θεσμό των Συνόδων 
 την ισχύ των αποφάσεων των 
Συνόδων στην εκκλησιαστική 
συνείδηση. 
 

Τον 5ο μ.Χ. αιώνα οι Σύνοδοι 
είχαν ήδη αναγνωριστεί ως θεσμός 
από το εκκλησιαστικό σώμα. Έτσι 
η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει τις 
αιρέσεις του Νεστοριανισμού και 
του Μονοφυσιτισμού, συγκάλεσε 
δύο Οικουμενικές Συνόδους: την Γ΄ 
στην Έφεσο της Μικράς Ασίας (431 
μ.Χ.) για το Νεστοριανισμό και τη ∆΄ 
στη Χαλκηδόνα, προάστιο της 
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Κωνσταντινούπολης στην ασιατική 
ακτή της Προποντίδας (451 μ.Χ.), για 
το Μονοφυσιτισμό. 

 

Παράσταση από τη Β΄ 
Οικουμενική Σύνοδο, 
χειρόγραφο Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, Παρίσι. 

 

α. «Και Θεός και άνθρωπος» 
Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος (431 

μ.Χ.) καταδίκασε την αίρεση του 
Νεστορίου, που υπερτόνιζε την 
ανθρώπινη φύση του Χριστού και, 
συνεπώς, ονόμαζε την Παναγία 
Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Η Σύ-
νοδος αποφάσισε ότι ο Κύριος είχε 
δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώ-
πινη, ενωμένες στο ένα πρόσωπο 
Του. Η Παναγία γέννησε τον Υιό του 
Θεού και έδωσε σάρκα στον θεάν-
θρωπο Ιησού· δε γέννησε απλώς 
ένα χαρισματικό άνθρωπο που 
επέλεξε ο Θεός να ονομαστεί Υιός 
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Του. Ο αγέννητος και αιώνιος Θεός 
γεννάται - σαρκώνεται - από την Πα-
ναγία και λαμβάνει την ανθρώπινη 
φύση. Από τη στιγμή της σύλληψης 
Του εκ Πνεύματος Αγίου, ο Ιησούς 
είναι πλήρης Θεός και πλήρης 
άνθρωπος· Αυτόν γέννησε η Μαρία 
και γι’ αυτό ονομάζεται Θεοτόκος. 

 

Η ένωση των δυο φύσεων στον 
Χριστό έγινε έτσι ώστε αυτές: να μη 
συγχέονται, να μη μεταβάλλονται, 
να μη καταμερίζονται, να μη 

διαιρούνται, χωρίς (όμως) καθόλου 
να καταργείται η διαφορά των δύο 
φύσεων εξαιτίας αυτής της ένωσης, 
η οποία συντελέστηκε με τέτοιο 
τρόπο, που να διατηρεί η κάθε 
φύση τις ιδιότητες της, αλλά και να  
είναι (και οι δύο) ενωμένες σ’ ένα 
πρόσωπο και σε μια υπόσταση  

(Όρος της ∆΄ Οικουμενικής 
Συνόδου, σε απόδοση). 
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Είκοσι χρόνια μετά, το 451 μ.Χ., 
συγκαλείται μια νέα Σύνοδος, που 
αργότερα θα αναγνωριστεί ως η ∆΄ 
Οικουμενική. Ο αρχιμανδρίτης Ευτυ-
χής υποστήριζε, φτάνοντας στο 
άλλο άκρο από το Νεστόριο, ότι η 
ανθρώπινη φύση του Χριστού 
απορροφήθηκε μέσα στη θεία και, 
επομένως, ο Ιησούς είχε μόνο μία 
φύση, τη θεϊκή. 

Ο αυτοκράτορας Μαρκιανός με ε-
πιστολή του προς τους επισκόπους 
της αυτοκρατορίας συγκάλεσε αυτή 
την Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκη-
δόνα. Ο Μαρκιανός πίστευε πως η 
Πολιτεία μπορεί να προοδεύσει, 
όταν, εκτός της σωστής διαχείρισης 
των πολιτικών πραγμάτων, και η Εκ-
κλησία είναι ενωμένη και ειρηνική. 

Η Σύνοδος καταδίκασε το Μονο-
φυσιτισμό. ∆ιατύπωσε τη θέση, τον 
«όρο» (το Χριστολογικό δόγμα), ότι 
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στο ένα πρόσωπο του Χριστού 
ενώθηκε ουσιαστικά η θεία και η 
ανθρώπινη φύση. 

Αν ο Ιησούς είναι μόνον άνθρω-
πος, τότε είναι απλώς μία από μη 
χαρισματική φυσιογνωμία στην 
ιστορία, η οποία προσπάθησε να 
βοηθήσει τους ανθρώπους να αντέ-
ξουν τις δυσκολίες και τα αναπά-
ντητα ερωτήματα της ζωής και του 
θανάτου. Όμως, η ζωή θα παρέμενε 
δυσβάστακτη και ο θάνατος ανερμή-
νευτος. Αν, πάλι, ο Ιησούς είναι 
μόνο Θεός, τότε η σωτηρία εξαρτά-
ται μόνον από τη βούληση του Θεού 
και ο άνθρωπος δε συνεργάζεται γι’ 
αυτήν. Παύει να είναι ελεύθερος, 
αφού οι επιλογές του δεν έχουν ση-
μασία, και ο Θεός αποφασίζει, ερή-
μην του ανθρώπου, αν πρέπει να 
σωθεί ή να αφεθεί να περιπλανάται 
στα οδυνηρά αδιέξοδα της ζωής. Σε 
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πάθε περίπτωση, ο άνθρωπος αδυ-
νατεί να επικοινωνήσει με το Θεό. Η 
Γ΄ και η ∆΄ Οικουμενικές Σύνοδοι 
όρισαν ότι στο πρόσωπο του Ιησού 
έχουμε την ένωση του Θεού με τον 
άνθρωπο. Αυτή η ένωση των δύο 
φύσεων (θεία και ανθρώπινη) δίνει 
τη δυνατότητα στον άνθρωπο να 
έχει αληθινή και άμεση σχέση με το 
Θεό, να ενωθεί μαζί Του και, κατά 
συνέπεια, να μπορέσει να γευτεί τη 
σωτηρία. Ο Θεός με τη σάρκωσή 
του δεν χάνει τίποτα απολύτως 
από τη θεία φύση Του, παραμένει 
πλήρης Θεός. Το ίδιο συμβαίνει και 
με την ανθρώπινη φύση· με την 
πρόσληψή της από τον Χριστό δεν 
καταστρέφεται ή διαλύεται μέσα 
στη θεία φύση, γι’ αυτό ο Χριστός 
είναι και πλήρης άνθρωπος. 

Το μεγαλύτερο μέρος των 
πιστών υιοθέτησε τις αποφάσεις 
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της ∆΄ Οικουμενικής Συνόδου και 
αποδοκίμασε τις απόψεις του Μο-
νοφυσιτισμού. Ένα άλλο μέρος 
πιστών, οι οπαδοί του Μονοφυσιτι-
σμού, δεν αναγνώρισαν αυτές τις 
αποφάσεις και αποκόπηκαν από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί 
ονομάστηκαν Προχαλκηδόνιοι ή 
Αντιχαλκηδόνιοι. Οι περισσότεροι 
από αυτούς ήταν πληθυσμοί των 
ανατολικών και αφρικανικών περιο-
χών (Αίγυπτος, Συρία, Αρμενία), 
ενώ πολλοί άλλοι που ακολούθησαν 
τις μονοφυσιτικές απόψεις κατέφυ-
γαν στις περιοχές αυτές. 
 
 
 
 

Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος, από 
χειρόγραφο της Ιεράς Μονής 
Βατοπεδίου Αγίου Όρους. 
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β. Συνοδοί: η αρχή της συλλογικό-
τητας στην Εκκλησία 

Τα ζητήματα που αφορούν την 
πίστη και τη σωτηρία του ανθρώ-
που αντιμετωπίζονται από την 
Εκκλησία με τις Συνόδους. Πρότυπο 
αυτού του τρόπου διαλόγου και 
αποφάσεων αποτελεί η Αποστολι-
κή Σύνοδος του 48 μ.Χ., όπως 
είδαμε σε προηγούμενη ενότητα. 

Γενικότερα, Σύνοδος είναι το 
ανώτατο συλλογικό όργανο της 
Εκκλησίας το οποίο είναι αρμόδιο 
να αποφασίζει για θέματα πίστης, 
διδασκαλίας και οργάνωσης της 
Εκκλησίας. Οι Σύνοδοι διακρίνονται 
σε τοπικές και γενικές. Μια Σύνοδος 
αναγνωρίζεται ως Οικουμενική όχι 
μόνο από τη μεγάλη συγκέντρωση 
επισκόπων σ’ αυτήν, αλλά εξαιτίας 
της αποδοχής των αποφάσεών της 
από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γι’ 
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αυτό και αναγνωρίζεται ως Οικου-
μενική Σύνοδος από μία επόμενη. 
Στο Βυζάντιο τις Οικουμενικές Συ-
νόδους συγκαλούσε ο αυτοκράτο-
ρας με επιστολές - διατάγματα, στα 
οποία όριζε και τον αριθμό των 
επισκόπων που θα εξέλεγε κάθε 
επαρχία. Όλα τα μέλη της Συνόδου 
ήταν ισότιμα. 

Οι σύνοδοι που αντιμετωπίζουν 
τρέχοντα ζητήματα των τοπικών 
Εκκλησιών συγκροτούνται από τους 
επισκόπους των Εκκλησιών αυτών 
και ονομάζονται τοπικές. Όταν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Εκκλησία αφορούν μια ολόκληρη 
επαρχία, τότε συγκροτείται σύνοδος 
των επισκόπων της επαρχίας αυτής 
και η σύνοδος ονομάζεται 
επαρχιακή. 

Οι αποφάσεις των Οικουμενικών 
Συνόδων που έχουν δογματικό 
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περιεχόμενο ονομάζονται «όροι» 
και «δόγματα». Θέτουν ένα όριο 
ανάμεσα στην αλήθεια και την αίρε-
ση. «Ιεροί κανόνες» ονομάζονται οι 
αποφάσεις των Συνόδων που αφο-
ρούν θέματα διοίκησης, λατρείας 
και καθημερινής χριστιανικής ζωής. 
Όροι και κανόνες αποτελούν εκκλη-
σιαστικούς θεσμούς, καταγράφουν 
την αλήθεια της Εκκλησίας και υπη-
ρετούν τη σωτηρία των χριστιανών. 

 

«Ὁ φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας, τό σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας τουτέστιν ὁ λαός 
αὐτός ἐστί» 
(Εγκύκλιος Πατριαρχών Ορθόδοξης 

Ανατολής του 1848). 
 

γ. «Φύλακας της Ορθοδοξίας είναι ο 
λαός» 

Μια Σύνοδος αναγνωρίζεται και 
κατοχυρώνεται ως έγκυρη, όταν οι 
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αποφάσεις της γίνονται αποδεκτές 
από το πλήρωμα της Εκκλησίας 
(κλήρος και λαός). Για παράδειγμα, 
όπως θα δούμε σε παρακάτω ενότη-
τα, οι αποφάσεις της Συνόδου στη 
Φεράρα - Φλωρεντία το 1438 απορ-
ρίφθηκαν από τους χριστιανούς 
στην Ανατολή. Με την ελεύθερη 
αποδοχή των αποφάσεων των 
Συνόδων οι πιστοί συμμετέχουν 
στο Σώμα της Εκκλησίας, επιλέγο-
ντας έτσι συνειδητά το δρόμο της 
σωτηρίας. 

 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 

 

 Η ∆΄ Οικουμενική Σύνοδος καταδί-
κασε την αίρεση του Μονοφυσιτι-
σμού και διατύπωσε το Χριστολογι-
κό δόγμα, σύμφωνα με το οποίο 
στο ένα πρόσωπο του Χριστού  
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είναι ενωμένες οι δύο φύσεις Του, η 
θεία και η ανθρώπινη. 
 Οι Σύνοδοι είναι το ανώτατο 
συλλογικό όργανο της Εκκλησίας. 
Ανάλογα με το περιεχόμενο και την 
εμβέλειά τους διακρίνονται σε 
τοπικές, σε επαρχιακές και, οι 
σημαντικότερες, σε Οικουμενικές. 
 Οι αποφάσεις των Συνόδων με 
δογματικό περιεχόμενο ονομάζο-
νται «όροι» ή «δόγματα» και με 
περιεχόμενο διοικητικό και 
λατρευτικό «κανόνες». 
 Ο λαός της Εκκλησίας είναι αυτός 
που αναγνωρίζει τελικά την 
εγκυρότητα μιας Συνόδου. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Οι μεγάλοι αγώνες των αγίων Πατέ-
ρων για να διαφυλαχθεί ακέραια η 
πίστη στη διάκριση των προσώπων  
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της Αγίας Τριάδος, παρά την κοινή 
θεία ουσία, όπως και η πίστη στην  
ενότητα του προσώπου του Χριστού 
παρά τις δύο φύσεις μαρτυρούν για 
τη σημασία που δίδει η Εκκλησία 
στο πρόσωπο. Ο Τριαδικός Θεός 
είναι τρία πρόσωπα. Ο Ιησούς Χρι-
στός είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος 
είναι πρόσωπο κατ’ εικόνα Θεού. 
Έτσι, το ανθρώπινο πρόσωπο είναι 
ιερό. ∆εν μπορεί να υποτάσσεται σε 
σκοπιμότητες. Αλλά και η κοινωνία 
σαν ένωση προσώπων, και όχι 
σύνολο ατόμων, δεν μπορεί να 
υποτάσσεται σε σκοπιμότητες. Ύψι-
στος σκοπός της κοινωνίας είναι να 
συμμετέχει και να φανερώνει την 
Τριαδική ζωή. Ο πνευματικός σκο-
πός της κοινωνίας, δηλαδή η διά της 
αγάπης τελείωσις των προσώπων 
δεν μπορεί να υποτάσσεται στους 
πραγματικούς σκοπούς της  
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ευημερίας, μιας καλύτερης διαβιώ-
σεως κτλ. Θέλω να ζω σε κοινωνία 
ανθρώπων γιατί αυτό είναι υπαρξια-
κή ανάγκη της κοινωνικής μου 
υποστάσεως, γιατί με βοηθεί να 
πραγματοποιήσω το πρόσωπό μου 
διά της κοινωνίας με τα άλλα 
πρόσωπα και στη συνεχεία για να 
βοηθηθώ στις υλικές μου ανάγκες. 
Οι οικονομικές και οι άλλες εξωτερι-
κές κοινωνικές σχέσεις πρέπει να 
είναι η φανέρωση των βαθύτερων 
πνευματικών σχέσεων. 
Όπου η κοινωνία θεωρείται πνευ-
ματικά και Τριαδικά, τα πρόσωπα 
συνυπάρχουν εν ελευθερία. ∆εν 
μπορούν να αποτελούν ολοκληρω-
τικά σύνολα, μάζα, κατευθυνόμενα 
κόμματα, απρόσωπες καταναλωτι-
κές ομάδες ... Μόνο μέσα στο σώμα 
του Χριστού η κατατεμαχισμένη 
ανθρώπινη φύση ενοποιείται κατά  
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το Τριαδικό πρότυπο, χωρίς να 
καταστρέφονται ή να αφανίζονται 
τα πρόσωπα. 
Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Χριστός, 

Εκκλησία, Κράτος, εκδ. ΕΧΟΝ, 
Αθήνα 1983, σελ.34) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Τι κοινό και ποια διαφορά είχαν 
οι αποφάσεις των Γ΄ και ∆΄ Οικου-
μενικών Συνόδων;  
 

2. Να γίνει μια σύντομη παρουσίαση 
υπό μορφήν εργασίας των Προχαλ-
κηδόνιων Εκκλησιών της Αιγύπτου, 
της Αιθιοπίας και της Συρίας. 
 

3. Πώς κατανοείτε το γεγονός ότι το 
Σώμα της Εκκλησίας είναι φρουρός 
της πίστης και εγγυητής της εγκυ-
ρότητας μιας Συνόδου; 
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4. Να σχολιάσετε το κείμενο που 
βρίσκεται στο τέλος της διδακτικής 
ενότητας και να συνδέσετε το 
περιεχόμενό του με τον «όρο» της 
∆΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
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19. Εικονομαχία: μια τραγωδία  
που συγκλόνισε την Εκκλησία 

 

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις 
πληροφορίες (για): 

 

 τα αίτια και τα γεγονότα της 
εικονομαχίας 
 τις υπερβολές και τις ακρότητες 
των εικονομάχων και των 
εικονοφίλων 
 τις αποφάσεις των Συνόδων 
σχετικά με τις εικόνες. 
 

Μια νέα Οικουμενική Σύνοδος 
χρειάστηκε να συγκληθεί, όταν 
παρουσιάστηκε μια διένεξη σχετικά 
με την απεικόνιση του Χριστού. Οι 
εικονομάχοι, που θεωρούσαν ειδω-
λολατρική κάθε μορφή τέχνης που 
αναπαριστάνει το Θεό, απαιτούσαν 
την καταστροφή των εικόνων. Οι 
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εικονολάτρες ή εικονόφιλοι, αντίθε-
τα, υπερασπίζονταν την παρουσία 
των εικόνων στους ναούς με υπερ-
βολικές πολλές φορές εκδηλώσεις 
λατρείας. 
 
α. Τα αίτια της εικονομαχίας 

Τα αίτια της εικονομαχίας είναι 
κυρίως θεολογικά, αλλά έχουν και 
πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμε-
νο. Ειδικότερα: 
1. Τον 8ο μ.Χ. αιώνα εδραιώνεται 
στην Ανατολή το Ισλάμ, ενώ ο Χρι-
στιανισμός δέχεται ακόμη επιρροές 
από τον Ιουδαϊσμό. Οι θρησκείες 
αυτές αρνούνται την απεικόνιση 
του Θεού, αλλά και όλων των 
θρησκευτικών προσωπικοτήτων. 
Οι ανεικονικές αυτές αντιλήψεις 
επηρέασαν πολλούς πιστούς και 
βρήκαν γόνιμο έδαφος σε αιρετικές 
κοινότητες, όπως των Νεστοριανών 
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και των Παυλικιανών*. Γενικότερα, 
στην Μ. Ασία υπήρχε μια τάση 
απόρριψης των εικόνων. 
2. Το ανεικονικό πνεύμα του Ισλαμι-
σμού και οι αντιλήψεις της Ανατολής 
επηρέασαν τη δυναστεία των Ισαύ-
ρων που καταγόταν από τη Συρία. 
Ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος, όταν έγινε 
αυτοκράτορας, προσπάθησε να 
επιβάλλει στους πιστούς τις 
εικονομαχικές του απόψεις. 
3. Στη διένεξη αυτή συνέβαλαν 
πολλοί αφελείς και χωρίς θεολογική 
παιδεία μοναχοί και λαϊκοί, που 
προέρχονταν από τα ευρύτερα λαϊ-
κά στρώματα της κοινωνίας. Με τις 
υπερβολές και τις δεισιδαιμονίες 
τους σχετικά με τις εικόνες διαμόρ-
φωσαν ένα κλίμα εικονολατρίας με 
ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Κατέ-
ληξαν να λατρεύουν το ξύλο, το 
χρώμα και το υλικό της εικόνας, τα 
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οποία θεωρούσαν φορείς της θείας 
χάριτος και μέσον αγιασμού των 
πιστών. 
4. Οι αντιλήψεις αυτές, αλλά και η 
δυσαρέσκεια για την αυστηρή οικο-
νομική και κοινωνική πολιτική των 
Ισαύρων οδήγησε τις λαϊκές και 
οικονομικά ασθενείς κοινωνικές 
ομάδες με αφορμή τις εικονομαχικές 
θέσεις αυτής της δυναστείας, να 
αντιδράσουν δυναμικά στις μεταρ-
ρυθμίσεις τους. 
 
∆εν προσκυνάμε τη φύση του 
ξύλου... αλλά μέσω αυτού υποκλι-
νόμαστε και προσκυνάμε Αυτόν 
που σταυρώθηκε πάνω του... όσο 
είναι συνδεδεμένα τα δύο ξύλα στο 
σχήμα του σταυρού, τότε προσκυνώ 
αυτό το σχήμα, εξαιτίας του Χριστού 
που σταυρώθηκε πάνω του, όταν 
όμως αποσυνδεθούν τα δύο ξύλα  
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και χάσουν το σχήμα του σταυρού, 
τα πετάω και τα καίω 

(Λεόντιος Νεαπόλεως, ΡG 94, 
1384D). 

 

β. ∆υο αιώνες συγκρούσεων για  
τις εικόνες 

Στην εικονομαχία διακρίνουμε 
δύο ιστορικές φάσεις: 
Η α΄ φάση (726-787) ξεκίνησε με τις 
αυτοκρατορικές εντολές του Λέοντα 
Γ΄ του Ίσαυρου κατά των εικόνων. 
Τότε έχουμε και τις πρώτες καταστ-
ροφές εικόνων. Το 730 με διάταγμα 
επιβάλλεται η καταστροφή των ει-
κόνων. Ο Πατριάρχης Γερμανός και 
ο Πάπας Γρηγόριος Γ΄ αντιδρούν 
δυναμικά. Οι πιστοί στην Ελλάδα 
και στην Ιταλία επαναστατούν και 
συγκρούονται με τον εικονομαχικό 
στρατό του αυτοκράτορα. Ο Κων-
σταντίνος Ε΄ (741-775), αργότερα, 
σκλήρυνε τον αγώνα κατά των 
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εικόνων. Έκλεισε τα μοναστήρια 
και καταδίωξε τους μοναχούς που 
υποστήριζαν τη λατρεία των 
εικόνων. Ιερείς, μοναχοί, απλοί 
πιστοί κακοποιήθηκαν, εξορίστηκαν 
και πολλοί εκτελέστηκαν. Υπερα-
σπιστής της Ορθοδοξίας αναδεικνύ-
εται ο Ιωάννης ∆αμασκηνός (675-
749) με τους λόγους του «Υπέρ των 
αγίων εικόνων».Το 754 συγκαλείται 
Σύνοδος στο ανάκτορο που 
βρίσκεται στην ασιατική ακτή της 
Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή 
Ιέρεια, η οποία θεσμοθετεί τις εικο-
νομαχικές αντιλήψεις. Η πρώτη 
φάση της εικονομαχίας λήγει, όταν 
ήταν αυτοκράτειρα η Ειρήνη η Αθη-
ναία, με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο 
στη Νίκαια η οποία ακυρώνει όλες 
τις αποφάσεις της Συνόδου στην 
Ιέρεια και αναστηλώνει τις εικόνες. 
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Ζ΄ Οικουμενική 
Σύνοδος – Αναστή-
λωση εικόνων. Αγ. 
Νικόλαος, Τσεπέλοβο 
Ηπείρου 

 

Η β΄ φάση (815-843) της εικονο-
μαχίας αρχίζει με τον αυτοκράτορα 
Λέοντα Ε΄ τον Αρμένιο, ο οποίος με 
Σύνοδο επαναφέρει τις αποφάσεις 
της συνόδου της Ιέρειας. Ηγέτης 
των ορθοδόξων αναδεικνύεται ο 
Θεόδωρος Στουδίτης (ηγούμενος 
της μονής του Στουδίου στην Κων-
σταντινούπολη και αγωνιστής της 
Ορθοδοξίας στη δεύτερη περίοδο 
της εικονομαχίας), ο οποίος φυλακί-
ζεται και εξορίζεται. Ο αυτοκράτορας 
Θεόφιλος (829-842) ακολουθεί την 
ίδια σκληρή εικονομαχική πολιτική. 
Μετά το θάνατό του, η γυναίκα του 
Θεοδώρα συγκαλεί Σύνοδο στην 
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Κωνσταντινούπολη (843) η οποία 
επαναφέρει σε ισχύ τις αποφάσεις 
της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
 
γ. Τιμούμε τις εικόνες και προσκυ-
νούμε το πρόσωπο 

Στη Νίκαια της Βιθυνίας, το 787 
συνέρχεται η Ζ΄ Οικουμενική Σύνο-
δος. Στη Σύνοδο αυτή συμμετέχει ο 
Πατριάρχης Ταράσιος, 350 επίσκο-
ποι και εκπρόσωποι από τις Εκ-
κλησίες της Ρώμης, της Αντιόχειας 
και της Αλεξάνδρειας. Η Σύνοδος 
καταδικάζει την εικονομαχία ως αί-
ρεση και δέχεται την απόδοση τιμής 

στις εικόνες, οι οποίες αναστηλώνο-
νται. Η διδασκαλία της Συνόδου 
συνοψίζεται στην εξής πρόταση: «ή 
γάρ της εικόνος τιμή επί τό πρωτό-
τυπον διαβαίνει». ∆ηλαδή, οι 
εικόνες προσκυνούνται τιμητικά και 
η τιμή αναφέρεται στο εικονιζόμενο 
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πρόσωπο και όχι στα υλικά, από τα 
οποία είναι φτιαγμένη η εικόνα. 
Αλλά και η τιμή προς τους αγίους 
ανάγεται έμμεσα, μέσα από τις εικό-
νες στον ίδιο το Θεό που έπλασε 
τον άνθρωπο «κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωσίν» Του. Στον Θεό, άλλωστε, 
οφείλεται, μαζί με την ανθρώπινη 
συνεργασία, η αγιότητα της ζωής 
των αγίων. 

Η σάρκωση του Κυρίου μας 
επιτρέπει να Τον απεικονίσουμε, 
χωρίς όμως να λατρεύουμε ή να 
τιμούμε το υλικό της απεικόνισης 
αυτής ή ακόμη και τη συγκεκριμένη 
απεικόνιση. Ο νους του πιστού 
οδηγείται στο πρωτότυπο (τον Θεό) 
και Αυτόν μόνο λατρεύει. Η εναν-
θρώπηση του Θεού μας επιτρέπει 
την απεικόνισή Του. Εξάλλου, η 
άρνηση της απεικόνισης του 
Χριστού αποτελεί και άρνηση της 
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ενανθρώπησης του Θεού στο πρό-
σωπο του Ιησού και, κατά συνέπεια, 
υποτίμηση του ανθρώπου και της 
ύλης. Αντίθετα, η ενανθρώπηση του 
Θεού οδηγεί την ανθρώπινη φύση 
στη θέωση και καθαγιάζει την ύλη. 
Γι’ αυτό και η τιμή στα πρόσωπα 
των αγίων είναι και τιμή στη ανθρώ-
πινη φύση. 

Οι εικόνες στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία, εκτός από τη θεολογική, έχουν 
και παιδαγωγική σημασία. Είναι τα 
παραστατικά και ζωντανά μέσα με 
τα οποία ο πιστός θυμάται και ενα-
τενίζει τη ζωή και την προσωπικό-
τητα των αγίων της Εκκλησίας και, 
προπάντων, του ίδιου του Χριστού. 
Είτε βρίσκονται στους ναούς είτε 
στα σπίτια των χριστιανών αποτε-
λούν αναπόσπαστο στοιχείο της 
λατρευτικής παράδοσης και βοη-
θούν τους πιστούς να ανάγονται 

149 / 74-75



ευκολότερα προς το Θεό και τα 
πρόσωπα που τιμά η Εκκλησία. 

Στη Σύνοδο του 843, στην 
Κωνσταντινούπολη, καθιερώθηκε η 
Κυριακή της Ορθοδοξίας ως επίση-
μη εορτή για την αναστήλωση των 
εικόνων. Από τότε, την πρώτη Κυ-
ριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
στο τέλος της Θείας Λειτουργίας 
διαβάζεται η απόφαση της Ζ΄ Οικου-
μενικής Συνόδου («Συνοδικό»). 
Προσκυνούνται και περιφέρονται οι 
εικόνες στο ναό, δοξάζεται ο Τρια-
δικός Θεός και εκφράζεται η ενότη-
τα των ορθόδοξων χριστιανών. 
 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ 
 

 Η εικονομαχία είναι μια αίρεση 
στο χώρο της Εκκλησίας με 
θρησκευτικά κυρίως αλλά και 
πολιτικά και κοινωνικά αίτια. 
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 Με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο 
(787) η Εκκλησία διατύπωσε τη 
διδασκαλία της για τις εικόνες. Η 
εικονομαχία, όμως, τελείωσε το 843 
με την οριστική αναστήλωση των 
εικόνων. 
 Η Εκκλησία προσκυνά τις εικόνες 
και αποδίδει τιμή στο εικονιζόμενο 
πρόσωπο. Η λατρεία του πιστού 
αποδίδεται μόνο στον Θεό. 

 
 
 
 

 
Α Β 

Χάρη στην οριστική αναστήλωσή 
τους οι Εικόνες υπάρχουν μέχρι 
σήμερα στην Εκκλησία. Α. Αγία 
Φιλοθέη, Ι.Μ. Καθρού, Σαλαμίνα. 
Β. Πεντηκοστή του Γ. Κλόντζα, 

Πάτμος. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Α. Στα παλιά τα χρόνια ο Θεός, ο 

ασώματος και απερίγραπτος, δεν 
αναπαριστανόταν καθόλου. Τώρα 
όμως που εμφανίστηκε με σάρκα ο 
Θεός και έζησε ανάμεσα στους 
ανθρώπους, ζωγραφίζω την εικόνα 
του Θεού που μπορεί να γίνει ορατή 
(τον Ιησού). ∆ε λατρεύω την ύλη 
(από μόνη της), αλλά το ∆ημιουργό 
της ύλης. Αυτόν που για χάρη μου 
έγινε ύλη και καταδέχτηκε να κατοι-
κήσει στην ύλη, που μέσω της ύλης 
κατεργάστηκε τη σωτηρία μου. ∆ε 
θα πάψω να σέβομαι την ύλη (την 
αγιασμένη με τη σάρκωση του Κυ-
ρίου) που έγινε αιτία της σωτηρίας 
μου (Ι. ∆αμασκηνού, Προς τους 
διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας 2, 
14 ΡG 94, 1245Α). 
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Β. Σέβομαι, λοιπόν, την ύλη και τη 
θεωρώ σαν κάτι ιερό· και την προ-
σκυνώ, επειδή μέσω αυτής συντελέ-
στηκε η σωτηρία μου· και τη σέβομαι 
όχι ως Θεό, αλλά ως κτίσμα γεμάτο 
θεία ενέργεια και χάρη. Πράγματι, 
δεν είναι ύλη το ξύλο του σταυρού 
το τόσο χαριτωμένο και μακαριστό; 
Πράγματι, δεν είναι ύλη το σεπτό και 
άγιο όρος, ο τόπος του Γολγοθά; 
Πράγματι, δεν είναι ύλη η πέτρα 
που δώρισε τη ζωή, ο άγιος τάφος, 
η πηγή της ανάστασης μας; Πράγ-
ματι, δεν είναι ύλη η μελάνη και τα 
δέρματα των Ευαγγελίων; Πράγματι, 
δεν είναι ύλη η ζωογόνα τράπεζα 
που μας χορηγεί τον άρτο της ζωής; 
Πράγματι, δεν είναι ύλη το χρυσάφι 
και το ασήμι, από τα οποία κατα-
σκευάζονται σταυροί και άγιες εικό-
νες και ποτήρια; Πράγματι, δεν είναι 
ύλη πάνω από όλα το σώμα του  
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Κυρίου μου και το αίμα Του; Λοιπόν, 
ή πρέπει να παύσεις να σέβεσαι και 
να προσκυνάς όλα αυτά ή να παρα-
δεχτείς την εκκλησιαστική παράδο-
ση και την προσκύνηση των 
εικόνων του Θεού και των φίλων 
του που... δέχονται ως δώρο πάνω 
τους το θείο πνεύμα. 
(Ιωάννου ∆αμασκηνού, Προς τους 
διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας 2, 
14 μτφρ. Ν. Ματσούκα, εκδ. Πουρ-
νάρα, Θεσ/νίκη 1988 σ. 277-79.) 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Να διαβάσετε τα κείμενα που 
βρίσκονται στη διδακτική ενότητα 
και να σχολιάστε το περιεχόμενό 
τους είτε προφορικά στην τάξη είτε 
με τη μορφή σύντομης εργασίας 
100 λέξεων. 
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2. Να εξετάσετε την «εικόνα», με τη 
βοήθεια των καθηγητών σας, ως 
πραγματικότητα ιστορική, καλλιτε-
χνική, θεολογική, φιλοσοφική. 
 

3. Να βρείτε ποιες άλλες χρήσεις 
έχει ο όρος «εικόνα» και να τις 
συζητήσετε (π.χ. κοινωνική εικόνα). 
 

4. Να συντάξετε έναν πίνακα με δύο 
στήλες, στις οποίες θα καταγράψετε 
τα ονόματα των προσώπων που 
έλαβαν μέρος στη διένεξη ως 
εικονομάχοι και ως εικονόφιλοι. Σε 
παρένθεση να περιλάβετε επιγραμ-
ματικά για τον καθένα τις θέσεις και 
τη στάση του στην κρίσιμη αυτή για 
την Εκκλησία και την αυτοκρατορία 
σύγκρουση. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

Παυλικιανοί: αίρεση στη Μ. Ασία 
του 7ου μ.Χ. αιώνα, η οποία 
θεωρούσε τον Χριστό απλό άγγελο, 
απέρριπτε την Παλαιά ∆ιαθήκη, το 
μοναχισμό, τα μυστήρια της Εκκλη-
σίας, τις εικόνες, την προσκύνηση 
των αγίων και της Θεοτόκου κ.ά. Η 
ονομασία τους τους συνδέει με τον 
Απ. Παύλο για τον οποίο έτρεφαν 
μεγάλο σεβασμό. Αποδέχονταν 
από την Καινή ∆ιαθήκη μόνον τα 
Ευαγγέλια που περιέχουν τα λόγια 
του Κυρίου και τις επιστολές του 
Απ. Παύλου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 2ου ΤΟΜΟΥ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Επέκταση, περιπέτειες και επίσημη 

αναγνώριση της Εκκλησίας 
 
11. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ................. 7 
12. ∆ιάταγμα των Μεδιολάνων:  
ένας νέος δρόμος ανοίγεται για 
τους χριστιανούς ............................ 23 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Εδραίωση και ακμή της Εκκλησίας 

 
13. Χριστιανισμός - Ελληνισμός:  
μια ιδιότυπη συνάντηση ................ 41 
14. Αιρέσεις: εσωτερική πληγή  
της Εκκλησίας ................................ 60 
15. Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής 
της ορθής πίστης ........................... 76 
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16. Μέγας Βασίλειος: ένας 
κορυφαίος ιεράρχης ...................... 91 
17. Χριστιανική άσκηση – 
Μοναχισμός .................................. 108 
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Συνόδων στη ζωή της  
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που συγκλόνισε την Εκκλησία ... 140 
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Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης 
τα διδακτικά βιβλία του ∆ημοτικού, του 
Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται 
από τον Οργανισμό Εκδόσεως ∆ιδακτι-
κών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα 
∆ημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να 
διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν 
βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότη-
τάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται 
προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο, 
θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης 
διώκεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 7, του Νόμου 1129 της 15/21 
Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 

 
 
 
 
 

 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή 
οποιουδήποτε τμήματος αυτού του 
βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα 
(copyright), ή η χρήση του σε 
οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή 
άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 



 



 


