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Προλογικό Σηµείωµα

T

ά τελευταῖα χρόνια εἶναι
πλέον διαπιστωµένο ὅτι τό
ἐρώτηµα περί τῆς ταυτότητας
τῆς ᾽Eκκλησίας καί πιό συγκεκριµένα γιά τό «τί εἶναι ᾽Eκκλησία», παραµένει ἀναπάντητο.
Παρόλον τόν περιγραφικό ὁρισµό, τόν ὁποῖον δίνει ὁ A
᾽ πόστολος Παῦλος, ὅταν χαρακτηρίζει
τήν ᾽Eκκλησία ὡς «Σῶµα Xριστοῦ» καί τούς πιστούς «µέλη
ἐκ µέρους» αὐτοῦ τοῦ Σώµατος
(A´ Kορ. IB´, 27), ἐν τούτοις, τό
ἐρώτηµα συνεχίζει νά προβληµατίζει ὑπαρξιακά. ᾽Eπίσης ἡ
βιωµατική ἐµπειρία, τήν ὁποίαν
ἀποκτοῦν τά µέλη τῆς ᾽Eκκλησίας, δηλ. οἱ πιστοί, ἀπό τή συµµετοχή τους στή λειτουργική
ζωή τῆς ᾽Eκκλησίας, δέν τούς καθιστᾶ κοινωνούς αὐτοῦ τοῦ Mυστηρίου τῆς ᾽Eκκλησίας.

σµένους, τούς κοινωνικοποιηµένους) καί ἀπορρίπτει τούς
«ἄλλους», τούς δῆθεν ἄνοµους,
ἁµαρτωλούς καί περιθωριακούς
τῆς ζωῆς. Mία τέτοια θεώρηση
ὅµως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς
καί δράσης εἶναι µᾶλλον µία
ἐκκοσµικευµένη εἰκονική πραγµατικότητα, ἀπό τήν ὁποίαν
ἐπίσης διαφεύγει, ὅτι ἡ ᾽Eκκλησία εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν «χῶρος»,
µέσα στόν ὁποῖο ὁ κάθε ἄνθρωπος καί στά ὅρια τῆς ἐλευθερίας
του καλεῖται νά καταξιωθεῖ, ὄχι
µέ κατακτήσεις ἠθικιστικές καί
εὐσεβιστικές ἀλλά µέ «πολιτεία
Xριστοῦ», ἡ ὁποία συνεπάγεται
πρώτιστα ἀποδοχή τοῦ ἄλλου
καί «τριαδική» περιχώρηση
πρός ἀλλήλους. ῞Oλα αὐτά φανερώνονται µέσα στήν ἱστορία,
µέ τό κατεξοχήν Mυστήριο τῆς
Θείας Eὐχαριστίας, ὅπου «πλατύνεται» ἡ ἀγάπη µεταξύ τῶν
ἀνθρώπων καί κραταιοῦται ἡ
ἑνότητα καί ἡ κοινωνία, ὡς γεγονός ἐκκλησιαστικό. Mέ τόν τρόπο αὐτόν ἡ ᾽Eκκλησία γίνεται ὁ
κατ’ ἐξοχήν «τρόπος» βίωσης
τοῦ γεγονότος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐµπειρίας, ὡς γεγονός
κοινωνίας ἀγάπης καί ἐλευθερίας, µέσα στήν ἴδια τήν ἱστορία.

Aὐτή ἡ ἀνθρωπολογική εἰκόνα τῆς παύλειας περιγραφῆς τῆς
᾽Eκκλησίας, ὡς τρόπου τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ὕπαρξης, εἶναι πού µᾶς ἀναγκάζει νά
θεωρήσουµε ὡς ἀπαραίτητη τή
συσχέτιση τῆς ταυτότητας τῆς
᾽Eκκλησίας καί µέ αὐτό καθαυτό
τό πολίτευµα καί τήν πορεία
τῶν Xριστιανῶν, µέσα στό ἴδιο
τό ἐκκλησιαστικό σῶµα, γιατί
δυστυχῶς στή σύγχρονη πραγµατικότητα καί στό διαµορφούµενο νέο κοινωνικό γίγνεσθαι ἡ
᾽Eκκλησία τείνει νά θεωρηθεῖ
σάν κάποιο σωµατεῖο ἤ ὀργάνωση, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ µία συγκεκριµένη µερίδα τοῦ κόσµου
(τούς καθαρούς, τούς πολιτι-

Mέ αὐτή τήν προοπτική λοιπόν, ἀφιερώνουµε µία σειρά
ἄρθρων, τά ὁποῖα θά ἀναφέρονται στό βασικό θέµα: «῾H ταυτότητα τῆς ᾽Eκκλησίας καί τό πολίτευµα τῶν Xριστιανῶν», καί
ὡς πρῶτο ἐπιλέχθηκε τοῦ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου Περ1

γάµου κ. ᾽Iωάννου Zηζιούλα,
῾Oµότιµου Kαθηγητῆ τῶν Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης καί
Γλασκώβης καί Mέλους τῆς
A
᾽ καδηµίας A
᾽ θηνῶν, µέ τό ὁποῖο
ὁ συγγραφέας θέτει τά πρῶτα
βασικά ἐρωτήµατα καί τούς
οὐσιαστικούς
προβληµατισµούς, πού ἀφοροῦν τήν ἴδια
τήν ἐκκλησιολογική µας αὐτοσυνειδησία καί τήν ἐκκλησιαστική
µας ταυτότητα.

ρίσει τά ὅρια τῆς προσωπικῆς
του ἐλευθερίας καί νά ἐνταχθεῖ
σέ ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς, µέσα
ἀπό τόν ὁποῖον καταξιώνεται ὡς
«Πρόσωπο», ξεκινᾶµε τήν ἐπανέκδοση
τοῦ
περιοδικοῦ
«∆I∆AXH», µέ τό νέο σχῆµα καί
µέ περιεχόµενο κυρίως κατηχητικό και διδακτικό, µέ τό ὁποῖο
θά προσπαθήσουµε νά δώσουµε
τό στῖγµα τῆς ᾽Oρθοδοξίας καί
τῆς ᾽Oρθοπραξίας µας, γιά µιά
ὑγιῆ ἐκκλησιαστική παράδοση
καί τρόπο βίωσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Mέ τήν πεποίθηση λοιπόν
καί τήν ἐλπίδα, ὅτι ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐπιζητεῖ νά
ἀνεύρει τήν πυξίδα τοῦ ὀρθοῦ
τρόπου τοῦ «ζῆν», νά προσδιο-
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῾H ταυτότητα τῆς ᾽Eκκλησίας *
Mητροπολίτου Περγάµου ᾽Iωάννου Zηζιούλα

1. Eἰσαγωγή

θέσει ὑπό τό φῶς καλυτέρων
σκέψεων.
Πρῶτα θά ἤθελα νά θέσω τό
ἐρώτηµα: τί ἐννοοῦµε ὅταν λέµε
«ταυτότητα»; Eἶναι πολύ σηµαντικό αὐτό νά τό ξεκαθαρίσουµε
στή σκέψη µας.
῞Oταν λέµε ὅτι ταυτίζουµε
κάποιο ὄν, ἐννοῦµε ὅτι ἐπισηµαίνουµε τήν ἰδιαιτερότητά του,
ὅτι δηλ. καθορίζουµε τά στοιχεῖα ἐκεῖνα τά ὁποῖα δέν µᾶς
ἐπιτρέπουν νά κάνουµε σύγχυση µεταξύ αὐτοῦ τοῦ ὄντος καί
κάποιου ἄλλου. ῞Oταν λέµε π.χ.
ὅτι ἔχουµε τήν ἀστυνοµική µας
ταυτότητα ὁ καθένας, αὐτό σηµαίνει ὅτι ἡ Πολιτεία κάνει µιά
προσπάθεια νά ἐπισηµάνει τήν
ἰδιαιτερότητα τοῦ καθενός µας.
Mέ σκοπό νά µή γίνει σύγχυση
µεταξύ τῶν πολιτῶν, σηµειώνει
τό ὄνοµα, τό ἐπώνυµο, κ.λ.π., καί
ἀκόµη βάζει τά δακτυλικά ἀποτυπώµατα. ῞Oλα αὐτά ἀποβλέπουν στό νά ἀποφευχθεῖ ἡ σύγχυση ἑνός προσώπου µέ κάποιο
ἄλλο. ῾H ταυτότητα, λοιπόν,
ἀποβλέπει στήν ἰδιαιτερότητα.
A
᾽ λλά ἡ ταύτιση αὐτή, αὐτή ἡ
ἰδιαιτερότητα, δέν µπορεῖ νά
εἶναι ποτέ ἀπόλυτη καί αὐτό δηµιουργεῖ δυσκολία στό νά κάνουµε λόγο γιά ταυτότητα.
῞Oλα τά ὀνόµατα ἤ καί οἱ

῾H

ὀρθόδοξη ᾽Eκκλησία εἶναι
καί ζεῖ µέσα στήν ἱστορία.
Πορεύεται µέσα στήν ἱστορία,
χωρίς νά χάνει τήν ταυτότητά
Tης. Aὐτό εἶναι πάρα πολύ σηµαντικό, ἀλλά δέν εἶναι ἐξασφαλισµένο ἐκ τῶν προτέρων. Xρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή,
διότι εἴδαµε µέσα στήν ἱστορία
ὅτι χριστιανικές ἐκκλησίες, πού
ξεκίνησαν µέ τή σωστή ταυτότητα κατέληξαν νά ἀλλοιώσουν
τήν ταυτότητά τους καί νά διερωτᾶται κανείς σήµερα ἐάν εἶναι
ἐκκλησίες ἤ ὄχι.
Aὐτό εἶναι ἕνα µήνυµα, τό
ὁποῖο πρέπει νά τό πάρουµε στά
σοβαρά ἐµεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, διότι
εἶναι πράγµατι καί γιά µᾶς ὁ κίνδυνος µεγάλος µέσα σέ ὅλη τήν
δραστηριότητά µας, ἡ ὁποία καµιά φορά µᾶς κάνει νά αἰσθανόµαστε αὐτοϊκανοποίηση, νά ἐκτραποῦµε ἀπό τήν ταυτότητα τῆς
᾽Eκκλησίας καί νά µήν εἴµαστε
στήν οὐσία ᾽Eκκλησία, ἀλλά κάτι
ἄλλο, ἕνας ἄλλος ὀργανισµός.
Γι’ αὐτό θεωρῶ πάρα πολύ
σηµαντικό αὐτό τό θέµα στό
ὁποῖο, µέ τήν ἀνοχή σας, θά ἤθελα νά ἐκφράσω µερικές σκέψεις,
µέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ συζήτηση,
πού θά ἐπακολουθήσει θά τίς

* ῾Oµιλία στό ῾Iερατικό ᾽Eπιµορφωτικό Σεµινάριο τῆς ῾I. Mητροπόλεως Περιστερίου, κατά
τό ἐκκλ. ἔτος 1996-1997 (∆ιάβαση Περιοδικό ῾I. Mητροπόλεως Περιστερίου τ. 7ο (Mάϊος - ᾽Iούνιος 1997), σελ. 6-13 καί Mητροπολίτου Περγάµου ᾽Iωάννου, Eὐχαριστίας ᾽Eξεµπλάριον, Mέγαρα 2006, σελ. 21-37).
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ὅτι ὑπάρχει ἡ ᾽Eκκλησία ἐκεῖ, ὡς
κάτι τό ἀνταγωνιστικό µέ τίς πολιτικές δυνάµεις. Tό κράτος τοῦ
Bατικανοῦ λ.χ. ἀνταγωνίζεται ὡς
κράτος τά ἄλλα κράτη. ῎Eχει τή
διπλωµατία του, ἔχει τίς διεθνεῖς σχέσεις του. A
᾽ κόµη περισσότερο ἡ Pωµαιοκαθολική ᾽Eκκλησία µπῆκε στόν πειρασµό νά
ταυτιστεῖ µέ πολιτικά κόµµατα,
τό Xριστιανοδηµοκρατικό κόµµα, τό ὁποῖο τήν ἐκπροσωποῦσε
σέ µεγάλο βαθµό στήν ᾽Iταλία,
ἀλλά καί σέ ἄλλες χῶρες. ∆είχνει
νά πιστεύει ἡ Pωµαιοκαθολική
᾽Eκκλησία ὅτι µπορεῖ νά ταυτιστεῖ µέ µιά ἰδεολογία ἤ καί µέ
ἕναν κοµµατικό µηχανισµό. ∆υστυχῶς καί σέ µᾶς µπῆκε αὐτός
ὁ πειρασµός, ἄς θυµηθοῦµε λ.χ.
τήν περίπτωση χριστιανικοῦ
κόµµατος στήν ῾Eλλάδα πρόσφατα. Nοµίζουν µερικοί ὅτι,
ὅταν ἡ ᾽Eκκλησία ταυτιστεῖ µέ
µιά πολιτική δύναµη µπορεῖ νά
ἐπιτύχει περισσότερα πράγµατα, ἀλλά στό βάθος ὅµως, χάνει
τήν ταυτότητά Tης.
Στούς Προτεστάντες αὐτό
συµβαίνει µέ τήν ἐνασχόλησή
τους µέ τά τρέχοντα κοινωνικά ἤ
πολιτικά προβλήµατα. ῾O Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης σας, ὁ
ἅγιος Περιστερίου καί ἡ ταπεινότητά µου, ἔχουµε τήν εὐκαιρία νά τό διαπιστώνουµε αὐτό
πάντοτε, µέσα στά πλαίσια τοῦ
Παγκοσµίου Συµβουλίου ᾽Eκκλησιῶν. ᾽Eκεῖ βλέπει κανείς ὅτι
αὐτά πού ἀπασχολοῦν τίς λεγόµενες ἐκκλησίες, τίς προτεσταντικές, εἶναι τά κοινωνικά προβλήµατα καί ἐκεῖ ἐπικεντρώ-

ἰδιότητες πού ἔχουµε στίς ταυτότητές µας (τό ἐπάγγελµα, τό
ὕψος κ.λπ.) µποροῦν νά ἐφαρµοστοῦν σέ περισσότερα ἀπό ἕνα
ὄντα, σήµερα µάλιστα µέ τή γενετική µηχανική -ἀκοῦµε πολύ
τόν τελευταῖο καιρό αὐτή τήν
περίφηµη κλωνοποίηση- αὐτό
εἶναι πάρα πολύ σηµαντικό.
A
᾽ κόµη καί τά δακτυλικά ἀποτυπώµατα δέν θά ἐξασφαλίζουν
πλέον τήν ἰδιαιτερότητα καί τήν
ταυτότητα ἑνός ὄντος. Aὐτό πού
ἀναζητοῦµε, ὅταν ταυτίζουµε
κάτι, εἶναι αὐτό πού λέµε: «ἡ
εἰδοποιός διαφορά», εἶναι κάποιο στοιχεῖο, πού νά ἀφορᾶ
µόνον σέ ἕνα συγκεκριµένο ὄν
καί ὄχι σέ ἄλλα.
Mέ αὐτή τή µικρή εἰσαγωγή
θέλω νά δείξω πόσο δύσκολο
εἶναι νά ταυτίσουµε τήν ᾽Eκκλησία µέσα στήν ἱστορία καί µέσα
στήν κοινωνία. Tό πρόβληµα
στήν ἐκκλησιολογία ἔγκειται στό
ὅτι ἡ ᾽Eκκλησία ἀποτελεῖ καί
αὐτή µιά Kοινότητα µεταξύ
πολλῶν µέσα στήν ἱστορία. Γιά
τό θεατή, ἄς ποῦµε, τό µή πιστό,
εἶναι καί αὐτή µιά Kοινότητα
µεταξύ πολλῶν ἄλλων µέσα
στήν κοινωνία. ῎Eτσι ὑπάρχει
πάντα ὁ κίνδυνος νά γίνει σύγχυση µεταξύ ἐκκλησιολογίας καί
κοινωνιολογίας. ῾O κίνδυνος
αὐτός παρουσιάστηκε, καί εἶναι
ἰδιαιτέρως ἐµφανής, στό ∆υτικό
Xριστιανικό κόσµο, τόσο στόν
Pωµαιοκαθολικό, ὅσο καί στόν
Προτεσταντικό.
Στούς Pωµαιοκαθολικούς λ.χ.
ὑπάρχει δυσκολία νά ξεχωρίσει
κανείς τήν ᾽Eκκλησία, λόγkω τοῦ
4

στήν ταυτότητα τῆς ᾽Eκκλησίας
πρέπει νά ἀπαντήσουµε στό
ἐρώτηµα: ποιό εἶναι τό κεντρικό, τό πιό σηµαντικό, τό ἀποφασιστικό στοιχεῖο στήν ἀντίληψή µας γιά τήν ᾽Eκκλησία;
Θεωρητικά µποροῦµε νά
ποῦµε ὅτι πολλά στοιχεῖα συγχρόνως εἶναι σηµαντικά. Στήν
πράξη ὅµως, φαίνεται ποιό, ἀπό
ὅλα τά στοιχεῖα εἶναι γιά µᾶς τό
πλέον σηµαντικό. Θά τό δοῦµε
αὐτό ἀµέσως.

νουν ὅλο τους τό ἐνδιαφέρον.
Eἶναι, λοιπόν, µεγάλος ὁ πειρασµός νά ἐµπλακεῖ κανείς µέσα
στίς προσπάθειες πού γίνονται
ἀπό τήν κοινωνία γιά νά λύσει
τά διάφορα προβλήµατά της. Θά
ἔλεγα δέ, ὅτι καί σέ µᾶς τούς
ὀρθόδοξους παρουσιάζεται τόν
τελευταῖο καιρό ὁ πειρασµός νά
µιµηθοῦµε τά ∆υτικά πρότυπα,
ἐπιδεικνύοντας τή δύναµη τῆς
᾽Eκκλησίας ἔναντι τοῦ κράτους
(συλλαλητήρια, M.M.E. κ.λπ.) ἤ
ἀκόµη καί µέ τό νά ἐπιδεικνύουµε κοινωνικό ἔργο ἀντάξιο ἤ
καί καλύτερο ἐκείνου τῆς Πολιτείας. Mπαίνει δηλαδή ἡ ᾽Eκκλησία σέ µιά ἀνταγωνιστική σχέση
µέ τό κράτος.
Aὐτά εὐτυχῶς περιορίζονται
σέ µᾶς στό ἐπίπεδο τῆς ἡγεσίας
τῆς ᾽Eκκλησίας µας, ἐνῶ ὁ πιστός Λαός µας, καί αὐτό εἶναι
σηµαντικό, ἀλλοῦ τοποθετεῖ τήν
ταυτότητα τῆς ᾽Eκκλησίας.
Πρίν προχωρήσω στό ποῦ
ἀκριβῶς, πρέπει νά τοποθετήσουµε την ταυτότητα τῆς ᾽Eκκλησίας, κατά τήν ᾽Oρθόδοξη ᾽Eκκλησιολογία, θά ἀναφέρω µερικές
προσεγγίσεις στό πρόβληµα
αὐτό, οἱ ὁποῖες θά ἔλεγα εἶναι
πολύ συνηθισµένες καί σέ µᾶς
τούς ὀρθόδοξους. Tό κάνω αὐτό
γιά νά προβληµατιστοῦµε καί νά
ξανασκεφτοῦµε ὁρισµένα πράγµατα καί νά βρισκόµαστε σέ
ἐγρήγορση, γιά νά µην παρασυρθοῦµε σέ ἀλλοιώσεις τῆς ταυτότητάς µας, δηλαδή τῆς ᾽Eκκλησίας, χωρίς νά τό καταλάβουµε.
Σύµφωνα µέ αὐτά πού εἶπα
στήν ἀρχή, γιά νά φτάσουµε

2. ῾Oµολογιακή τάση

Στήν σύγχρονη ᾽Oρθοδοξία
κυριαρχοῦν οἱ ἑξῆς τάσεις:
Πρῶτα αὐτή πού θά τήν ὀνοµάζουµε ἡ ὁµολογιακή ἤ ἰδεολογική τάση. Tί ἐννοῶ; Σύµφωνα µέ
αὐτή, τό ἀποφασιστικό στοιχεῖο
εἶναι τό δογµατικό. ῾H ᾽Eκκλησία
ἐδῶ ταυτίζεται µέ ἕνα σύνολο
ἰδεῶν, τίς ὁποῖες ὁµολογεῖ µιά
ὁµάδα ἀνθρώπων καί πιστῶν,
αὐτό πού ὀνοµάσθηκε ὁµολογία
πίστεως. Aὐτό ξεκινᾶ ἱστορικά
ἀπό τήν ἐποχή, ὅταν µεταξύ Pωµαιοκαθολικῶν καί Προτεσταντῶν, (τόν 17ο αἰῶνα κυρίως), τέθηκε τό ἐρώτηµα σέ τί διαφέρουν µεταξύ τους, καί παρουσιάστηκαν οἱ λεγόµενες «ὁµολογίες Πίστεως». Kάθε πλευρά, µέ
τίς ὁµολογίες αὐτές ἔδειχνε τί
ἀποδέχεται καί τί δέν ἀποδέχεται ἀπό ὅσα πίστευε ἤ ἄλλη
πλευρά.
Tότε καί ἐµεῖς οἱ ᾽Oρθόδοξοι
ὑποχρεωθήκαµε ὑπό τήν πίεση
αὐτῶν τῶν συνθηκῶν, πού ἐπικρατοῦσαν τότε στήν πάλη µεταξύ Pωµαιοκαθολικῶν καί
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Προτεστατῶν, νά παρουσιάσουµε κι’ ἐµεῖς τίς δικές µας ὁµολογίες πίστεως. ῎Eχουµε τίς ὁµολογίες τοῦ Πέτρου Mογίλα, τοῦ
Kυρίλλου Λουκάρεως, τοῦ ∆οσίθεου ῾Iεροσολύµων κ.λπ. Mπήκαµε κι’ ἐµεῖς µέσα σέ αὐτή τήν
προσπάθεια νά δείξουµε τήν
ταυτότητά µας µέ βάση τίς ὁµολογίες Πίστεως. ∆έν ἀµφισβητῶ
ὅτι ἴσως ἔτσι ἔπρεπε νά γίνει.
῞Oλες αὐτές οἱ ὁµολογίες εἶναι
χρήσιµες, ἀλλά τό ἐρώτηµα
εἶναι: αὐτό εἶναι τό καίριο καί
ἀποφασιστικό στοιχεῖο προκειµένου νά ταυτίσουµε τήν ᾽Oρθόδοξη ᾽Eκκλησία; Kαί βέβαια
ἐκεῖνες οἱ ὁµολογίες Πίστεως,
ὅπως γνωρίζουµε τώρα µέ τήν
ἔρευνα πού ἔγινε στή θεολογία
ἐν τkῶ µεταξύ, δέν εἶναι καί τόσο
ἀξιόπιστες. ῎Aλλες ἀπό αὐτές
εἶναι ἐπηρεασµένες ἀπό τούς
Pωµαιοκαθολικούς, ὅπως ἐκείνη
τοῦ Πέτρου Mογίλα, καί ἄλλες
ἀπό τούς Προτεστάντες, ὅπως
εἶναι τοῦ Kυρίλλου Λουκάρεως.
Kαί γεννᾶται τό ἐρώτηµα: σήµερα µᾶς καλοῦν µέσα στήν
Oἰκουµενική κίνηση, νά ποῦµε
ποιά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἄποψη;
A
᾽ ρχίζουµε καί ἐµεῖς νά παίρνουµε µιά ῾Oµολογιακή τοποθέτηση; Bέβαια ἡ ᾽Eκκλησία πάντοτε εἶχε ὁµολογία Πίστεως καί
πάντοτε θά ἔχει καί πρέπει ἡ
᾽Eκκλησία νά διαφυλάξει τήν
καθαρότητα τῆς πίστεώς Tης
καί τῶν δογµάτων Tης. A
᾽ λλά λέγοντας αὐτό τό πρᾶγµα δέν θέλω νά πῶ ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητο αὐτό, ὅπως καί τά ἄλλα
πού θά ἀναφέρω. Tό ἐρώτηµα

εἶναι ἄν αὐτό ἀποτελεῖ τήν εἰδοποιό διαφορά, τό κεντρικό σηµεῖο, τό ὁποῖο πρέπει νά τονισθεῖ, καί ἔχουµε πράγµατι τήν
τάση σέ ὁρισµένους κύκλους τῆς
᾽Oρθοδοξίας νά ἀποµονώνουµε
τό στοιχεῖο αὐτό, τό δογµατικό,
νά τό ἀποµονώνουµε ἀπό τό
ὑπόλοιπο ἐκκλησιαστικό γεγονός. Mπορεῖ δηλαδή νά εἶναι κανείς ὀρθόδοξος κατά τά δόγµατα, ἀλλά νά εἶναι σχισµατικός.
∆ηλαδή νά µήν ἔχει καµµιά σχέση µέ τόν ᾽Eπίσκοπό του. ᾽Eπειδή ἔθεσε ὅλο τό βάρος στήν ὁµολογία πίστεως ξέχασε τά ἄλλα
καί πιστεύει ὅτι µέ αὐτό τόν
τρόπο ταυτίζει την ᾽Oρθόδοξη
᾽Eκκλησία σωστά. Θέλω νά πῶ
ὅτι ὑπάρχει ἕνας τέτοιος κίνδυνος µονοµεροῦς ἐξάρσεως τῆς
δογµατικῆς πίστεως.

3. ῾Iεραποστολική τάση

῞Eνα ἄλλο στοιχεῖο, τό ὁποῖο
γιά ἄλλους ᾽Oρθόδοξους εἶναι
κάτι τό ἀποφασιστικό, εἶναι
αὐτό τό ὁποῖο θά ὀνοµάζαµε ἱεραποστολικό.
Σύµφωνα µέ αὐτό δέν ἔχει
τόση σηµασία τό δογµατικό
στοιχεῖο, ὅσο ἔχει τό κηρυγµατικό, ἡ προσέλευση ὀπαδῶν ἤ ἡ
δηµιουργία συνειδητῶν χριστιανῶν. Tό βάρος πέφτει ἐδῶ
στόν ἄµβωνα ἤ τήν αἴθουσα.
Aὐτό χαρακτηρίζει τόν Προτεσταντισµό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀµβωνοκεντρικός σέ βάρος τῆς Θείς
Eὐχαριστίας. Σέ µᾶς χαρακτήριζε γιά µεγάλο διάστηµα τίς
ἐκκλησιαστικές ὀργανώσεις, οἱ
ὁποῖες ἔριχναν τό βάρος στό κή6

περιπτώσει ὑπάρχει αὐτή ἡ τάση.

ρυγµα. Γι’ αὐτό καί παρουσιάστηκαν ὁρισµένες ἐκτροπές
(ἀκριβῶς ἐπειδή τό βάρος ἔπεφτε ἐκεῖ) καί ἀλλοιώσεις τῆς
᾽Eκκλησίας.
Σᾶς ἀναφέρω χαρακτηριστικά τό γεγονός ὅτι µετατοπίστηκε τό κήρυγµα ἀπό τή θέση, πού
ἔχει µέσα στήν Θεία Λειτουργία
µετά τό Eὐαγγέλιο, στό Kοινωνικό. Aὐτό ἔγινε καί γίνεται ἀκόµα
µέ τό σκεπτικό «µά, τότε ἔρχεται ὁ κόσµος» καί νοµίζει ἔτσι
κανείς ὅτι σκοπός τῆς Θ. Λειτουργίας τάχα εἶναι νά ἀκούσει
τό κήρυγµα. Mά, δέν εἶναι αὐτός
ὁ σκοπός τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀλλά ὅµως, γιά τήν ἀντίληψη αὐτή τό βασικό εἶναι τό κήρυγµα. ῎Aς χάσει δηλαδή τήν ὥρα
τῆς A
᾽ ναφορᾶς, τῆς Eὐχαριστίας
ὁ πιστός, δέν πειράζει, ἀφοῦ τό
σηµαντικό -σύµφωνα µέ αὐτή
τήν ἀντίληψη- εἶναι νά µήν χάσει
τό κήρυγµα. Eἴχαµε ἱεροκήρυκες, (ἐγώ θυµᾶµαι ἀπό τά µαθητικά καί φοιτητικά µου χρόνια),
οἱ ὁποῖοι περιήρχοντο τούς Nαούς καί ἔκαναν τρία καί τέσσερα
κηρύγµατα τό ἴδιο πρωί. Oὔτε
αὐτοί φυσικά ἐκκλησιάζονταν
σωστά, ἀλλά πίστευαν ὅτι τό
σηµαντικό ἦταν τό κήρυγµα, τό
ὁποῖο ἔκαναν.
Προσέξτε, ἐπαναλαµβάνω καί
θά τό ἐπαναλαµβάνω σέ κάθε σηµεῖο τῆς ὁµιλίας µου: ῞Oλα ὅσα
λέγω δέν σηµαίνουν ὅτι ἀπορρίπτω αὐτά τά πράγµατα. Σηµαίνει ὅτι δέν πρέπει αὐτά νά τά
ἀνάγουµε σέ ἀποφασιστικά στοιχεῖα τῆς ταυτότητας τῆς ᾽Eκκλησίας αὐτά καθ’ ἑαυτά. ᾽Eν πάσpη

4. ᾽Hθικιστική τάση

Mιά τρίτη τάση, ἐννοῶ δηλαδή µιά ἄλλη ὀπτική γωνία ἀπό
τήν ὁποία κοιτάει κανείς τήν
ταυτότητα τῆς ᾽Eκκλησίας, εἶναι
αὐτή πού θά τήν ὀνοµάζαµε ἠθικολογική ἤ θά τήν ἔλεγα ἀκόµη
καί ἠθικιστική τάση.
Σύµφωνα µέ αὐτή τήν τάση
τό προέχον στήν ᾽Eκκλησία εἶναι
ἡ ἠθική µέ τήν εὐρύτερη ἔννοια,
ἡ ὁποῖα νοεῖται ὡς τήρηση
ἠθικῶν κανόνων καί ὡς συγκεκριµένη συµπεριφορά. ᾽Eκφάνσεις τῆς τάσεως αὐτῆς εἶναι ὁ
κοινωνικός ἀκτιβισµός (ἔµφαση
στό κοινωνικό ἔργο τῆς ᾽Eκκλησίας) καί ὁ πουριτανικός εὐσεβισµός (ἔµφαση, σχεδόν ἀποκλειστικά θά ἔλεγε κανείς, στή σεξουαλική ἠθική). ῎Eτσι ἡ ᾽Eκκλησία ταυτίζεται µέ τούς κοινωνικά
«καθώς πρέπει» καί τούς
«ἠθικῶς ἐντάξει». ῾O κίνδυνος σέ
αὐτή τήν περίπτωση εἶναι ὅτι ἡ
᾽Eκκλησία παύει νά περιέχει µέσα στούς κόλπους της ἁµαρτωλούς, καί τό πλέον τραγικό νά δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ὁρισµένοι,
κάποιοι ἄνθρωποι, δέν εἶναι
ἁµαρτωλοί. Eἶναι πάρα πολλοί
αὐτοί οἱ ᾽Oρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι
βλέπουν τήν ᾽Eκκλησία κάτω
ἀπό αὐτό τό πρῖσµα κυρίως.
῎Oχι µόνον µέλη τῆς ᾽Eκκλησίας,
ἀλλά καί µή ἐνεργά µέλη τῆς
᾽Eκκλησίας, θεωροῦν τήν ᾽Eκκλησία ὅτι εἶναι καί πρέπει νά εἶναι
ὁ χῶρος τῆς ἠθικῆς τελειότητος
µέ τήν εὐρεῖα σηµασία τοῦ ὅρου.
(συνεχίζεται)
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῾H ἐκκλησιολογία τῆς «Πρός ∆ιόγνητον»
᾽Eπιστολῆς
τοῦ Παναγιώτη Γ. Παπανικολάου, Θεολόγου
ρου5, ἐνῶ ἔχει ἀποδοθεῖ ἡ συγγραφή καί στόν Mελίτωνα Σάρδεων6.
῾Ως τόπος συγγραφῆς πιθανολογοῦνται εἴτε ἡ κοιτίδα τῆς
µεθοδικῆς Xριστιανικῆς ἀπολογητικῆς, ἡ A
᾽ θήνα7, εἴτε τά δυτικά παράλια τῆς Mικρᾶς A
᾽ σίας ἤ
ἡ ὅµορη περιοχή8.
῾Ως χρόνος συγγραφῆς ὑποστηρίχθηκαν τά τέλη τοῦ B´ ἤ οἱ
ἀρχές τοῦ Γ´ αἰ., ὁ Γ´ ἤ ὁ ∆´ αἰ.,
ἀκόµη καί ἡ ἐποχή τῆς A
᾽ ναγεννήσεως (!)9 Πιθανολογοῦνται,
ὅµως, τά µέσα τοῦ B´ αἰ.10 καί συγκεκριµένα τό 175-200 µ.X.11
A
᾽ ποδέκτης εἶναι ὁ, ἀγνώστων
λοιπῶν στοιχείων, «κράτιστος»
∆ιόγνητος (γιά τόν ὁποῖο ὁ χαρακτηρισµός
ὑπονοεῖ
ὅτι
12
κατεῖχε σπουδαία θέση) , τόν
ὁποῖο ὁ συγγραφέας θέλει νά
µυήσει στή «θεοσέβεια»13.
῾O σκοπός τοῦ κειµένου καταγράφεται στό προλογικό
πρῶτο κεφάλαιο, ὅπου ἐξαγγέλλονται, σέ ἐρωτηµατική µορφή
ἀπό τόν ὑποτιθέµενο ἀποδέκτη,
τά ὑπό διαπραγµάτευσιν θέµατα
µέ τήν ἑξῆς σειρά: ῾O ∆ιόγνητος
ἤθελε νά γνωρίσει καλά τούς
Xριστιανούς καί συγκεκριµένα
τί πίστευαν, πώς θρήσκευαν,
ὥστε νά περιφρονοῦν τόν κόσµο
καί, περιφρονώντας τό θάνατο,
γιατί ἀπέρριπταν τούς θεούς
τῶν ῾Eλλήνων καί τή λατρεία τῶν
᾽Iουδαίων, ποιές ἦταν οἱ σχέσεις

A) EIΣAΓΩΓIKA
Kείµενο, διασωθέν σέ ἕνα καί
µοναδικό χειρόγραφο, µέσα σέ
κώδικα, µεταξύ ἄλλων, ὁ ὁποῖος
φιλοτεχνήθηκε τόν I∆´ αἰῶνα,
ἀνακαλύφθηκε τό 1436 στήν
Kων/πολη καί κάηκε τό 1870,
ἀφοῦ εἶχε χρησιµοποιηθεῖ σέ
ἐπανειληµµένες ἐκδόσεις καί
ἐνῶ τό ἀποσιωποῦσαν οἱ συγγραφεῖς τῆς A
᾽ ρχαίας ᾽Eκκλησίας
καί τοῦ Mεσαίωνα, ἐν τούτοις
ἔφερε τόν τίτλο «᾽Iουστίνου φιλοσόφου καί µάρτυρος πρός
∆ιόγνητον»1.
Σύντοµα ἡ ἔρευνα διαπίστωσε ὅτι συγγραφέας δέν εἶναι ὁ
᾽Iουστῖνος2, δοθέντος ὅτι ἀποσιωπᾶται στούς καταλόγους τῶν
ἀρχαίων ἱστορικῶν, ἀντιµετωπίζει τά προβλήµατα τελείως διαφορετικά ἀπό τόν φιλόσοφο καί
µάρτυρα, ὑπερέχει τοῦ ὕφους
καί τῆς ἐκφραστικῆς ἔναντι τούτου καί, «ἐνῶ... ὁ ᾽Iουστῖνος φέρει συχνότατα ἀποδεικτικά χωρία ἐκ τῆς A
῾ γίας Γραφῆς αὐτολεξεί, ἐν τpῆ προκειµένpη ἐπιστολpῆ οὐδέν χωρίον ἀναφέρεται
αὐτολεξεί ἐκ τῆς Γραφῆς»3. Στή
διαχρονία τῆς ἔρευνας ἡ πατρότητα τοῦ κειµένου ἀποδόθηκε
σέ τουλάχιστον εἴκοσι πρόσωπα4. ῾Yποστηρίχθηκε ὅτι ὁ συγγραφέας γνώριζε, τουλάχιστον,
τήν A
᾽ πολογία τοῦ A
᾽ ριστείδου ἤ
εἶχε διατελέσει µαθητής τοῦ
A
᾽ ριστείδου καί τοῦ A
᾽ θηναγό8

τοῦ ἴδιου συγγραφέα20. ᾽Eκπτώσεις τοῦ κειµένου ὑπάρχουν καί
σέ ἄλλα σηµεῖα, π.χ. ἀνάµεσα
στούς στίχους 6 καί 7 τοῦ VII
κεφαλαίου 21, (στ. 30, BEΠEΣ,
ὅ.π. σελ. 254) καί X 8 (στ. 22,
BEΠEΣ, ὅ.π., σελ. 256), στό
ὁποῖο ἡ ἀπώλεια ἑνός φύλλου
πιθανῶς ἐπηρέασε τό τέλος τοῦ
παρόντος ἔργου22. (Γιά τό ζήτηµα βλ. Π. Xρήστου, «Kριτικά εἰς
τό κείµενον τῆς Πρός ∆ιόγνητον», περ. Kληρονοµία, ἀρ. 7,
(1975), σελ. 273-284).
Γιά τήν ἀνίχνευση τῆς
᾽Eκκλησιολογίας τοῦ ἔργου, ἡ
ἐγκυρότερη πρόσβαση θά ἦταν
τά ἑξῆς, ἀπό τόν π. Γεώργιο
Φλωρόφσκυ:
«Eἶναι σχεδόν ἀδύνατον νά
ἀρχίσωµεν µέ ἕναν ἀκριβῆ ὁρισµόν τῆς ᾽Eκκλησίας διότι,
πράγµατι, οὐδείς ὁρισµός ὑπάρχει ὁ ὁποῖος θά ἠδύνατο νά θεωρηθppῆ ὅτι ἀποτελεῖ ἀνεγνωρισµένην δογµατικήν αὐθεντίαν...
᾽Eκπλησσόµεθα ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι δέν εὑρίσκοµεν εἰδικόν
περί τῆς ᾽Eκκλησίας κεφάλαιον
εἰς τάς συστηµατικάς µελέτας
τῶν ἁγίων Πατέρων... ἐν τούτοις,
ἡ πραγµατικότης τῆς ᾽Eκκλησίας
εἶναι πάντοτε τό ἀπαραίτητον
θεµέλιον τοῦ ὅλου δογµατικοῦ
οἰκοδοµήµατος· θά ἠδυνάµεθα
νά εἴπωµεν: ἡ ὑπαρξιακή βάσις
της... οἱ ἀρχαῖοι Πατέρες δέν
ἐνδιεφέρθησαν πολύ διά τήν
ἀκρίβειαν τῶν διατυπώσεων,
ἀκριβῶς διότι ἡ θριαµβεύουσα
πραγµατικότης
τῆς
ἁγίας
᾽Eκκλησίας τοῦ Θεοῦ προσεφέρετο εἰς τήν πνευµατικήν των

(ἡ φιλοστοργία) µεταξύ τῶν Xριστιανῶν καί γιατί εἰσῆλθε τόσο
ἀργά (τί τό καινούριο ἔφερε) ὁ
Xριστιανισµός στόν κόσµο14.
Tό κείµενο, παρά τόν χαρακτηρισµό, λόγω τοῦ τίτλου, ὡς
«ἐπιστολή», στήν πραγµατικότητα ἀνήκει στό εἶδος τῆς πραγµατείας15. Tό κεφάλαιο I συνιστᾶ
ἕναν πλήρη πρόλογο, γιατί ἐκθέτει τά πρός ἀνάπτυξιν ζητήµατα.
A
᾽ πό τό κεφάλαιο II ἀρχίζει ἡ θεµατική
διαπραγµάτευση,
ἡ
ὁποία παρουσιάζει ἀρχιτεκτονική δοµή, ἐνῶ στή θέση τῶν κεφαλαίων XI καί XII (τῶν προερχοµένων ἀπό ἄλλο ἔργο) πρέπει
νά ὑπῆρχε συνέχεια τοῦ πρακτικοῦ µέρους καί ἐπίλογος.16
῾H ἀξία τούτου εἶναι ἰδιαίτερη, κατά γενική ὁµολογία, τόσο
συνολικά, ὅσο καί στά ἐπιµέρους ἀπολογητικά, λογοτεχνικά
καί ρητορικά στοιχεῖα (δεδοµένου ὅτι τά σχήµατα λόγου, καί
µάλιστα οἱ ἐρωτήσεις καί οἱ
ἀντιθέσεις, χρησιµοποιοῦνται
σέ µεγάλο βαθµό)17. A
᾽ πό τόν ∆.Σ.
Mπαλάνο χαρακτηρίζεται «ἀδάµας τῆς ἀπολογητικῆς φιλολογίας»18.
῾Ως πρός τήν κατάσταση τοῦ
κειµένου τά κεφάλαια XI καί
XII προέρχονται ἀπό ἄλλο
ἔργο19, ἔχουν διαφορετικό ὕφος
ἀπό ἐκεῖνο τῆς πραγµατείας,
ἐξετάζουν θέµα ἄσχετο ἀπό τό
θέµα αὐτῆς, ἀπευθύνονται σέ
πολλούς καί ὄχι σέ ἕναν καί µάλιστα στούς ἐντός τοῦ Xριστιανισµοῦ καί µπορεῖ νά θεωρηθοῦν ὡς τό τέλος ὁµιλίας Πασχαλίου ἤ ὁµιλίας στό Πάθος
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ὅρασιν µέ σαφήνειαν πειστικήν.
∆έν δίδοµεν ὁρισµόν εἰς ὅ,τι
εἶναι προφανέστατον ἐξ’ ἑαυτοῦ.
῾H ᾽Eκκλησία εἶναι µᾶλλον πραγµατικότης τήν ὁποίαν ζῶµεν,
παρά ἀντικείµενον τό ὁποῖον
ἀναλύοµεν καί σπουδάζοµεν... τό
πολυτιµότερον εἰς τούς Πατέρας εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ συνολική θεώρησις, αὐτή ἡ προοπτική τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ, ἐν τpῆ
ὁποίtα βλέποµεν καί µελετῶµεν
τό µυστήριον τῆς ᾽Eκκλησίας... ῾H
ἀληθής φύσις τῆς ᾽Eκκλησίας
δύναται µᾶλλον νά παρασταθpῆ,
νά περιγραφpῆ παρά νά καθορισθpῆ... ῾O Λόγος τοῦ Θεοῦ «ἐνηθρώπησεν, ἵνα ἡµεῖς θεοποιηθῶµεν», ἔλεγεν ὁ ἅγιος A
᾽ θανάσιος. ῾H ᾽Eκκλησία τοῦ Xριστοῦ
εἶναι ἀκριβῶς αὐτός ὁ µυστηριώδης τόπος, ὅπου ἡ «θέωσις»
αὕτη τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου πραγµατοποιεῖται καί
συνεχίζεται, διά τῆς ἐνεργείας
τοῦ A
῾ γίου Πνεύµατος... ῾O Xριστιανισµός εἶναι ἡ ᾽Eκκλησία.
῎Oχι µόνον µία ἀληθής διδασκαλία, ἕνας ἰδιαίτερος κανών ζωῆς,
ἀλλά ἡ καινή ζωή, ἡ ζωή «ἐν Xριστkῶ»... A
᾽ π’ ἀρχῆς ὁ Xριστιανισµός ὑπῆρξεν ὡς µία πραγµατικότης ἑταιρική, ὡς µία κοινότης»23.
(συνε χί ζε ται)

νοῦ Γ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία,
Tόµος A´, A
᾽ θῆνα 1982, σελ. 310, A
᾽ ριστοδήµου Xρ. Zάγκα, ῾H πρός ∆ιόγνητον ᾽Eπιστολήν, ἐν: Pιζάρειος ᾽Eκκλησιαστική Παιδεία, τόµος B´, ἐν A
᾽ θήναις
1981, σελ. 538. BEΠEΣ ὅ.π., σελ. 249.
3. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 619. BEΠEΣ,
ὅ.π.
4. Xρήστου, ὅ.π.
5. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 619-620.
6. Zάγκας, ὅ.π., σελ. 540. Παπαδόπουλος, ὅ.π., σελ. 311.
7. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 619.
8. Zάγκας, ὅ.π., σελ. 540.
9. Zάγκας, ὅ.π., σελ. 539. Πρβλ. καί
BEΠEΣ, ὅ.π., σελ. 249-250, ὅπου ὑπερισχύει ὁ Γ´ αἰ.
10. ὅ.π.
11. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 619.
12. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 620.
13. BEΠEΣ, Tόµος 2, Kεφ. I, στ. 4-5.
14. Zάγκας, ὅ.π., σελ. 538-539. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 625. Παπαδόπουλος,
ὅ.π., σελ. 310.
15. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 615. ῾O Παπαδόπουλος (ὅ.π.) τό χαρακτηρίζει
«ἐπιστολιµαῖα διατριβή, χωρίς ὅµως
τούς συνήθεις προλόγους καί ἐπιλόγους».
16. Zάγκας, ὅ.π., σελ. 544.
17. ὅ.π., σελ. 537, 544. ῾O Παπαδόπουλος ὅµως, (ὅ.π., σελ. 311), ἐνῶ ἀναγνωρίζει τό κείµενο ὡς «λογοτεχνικά
ἔξοχο», τό χαρακτηρίζει, ἐπεξηγώντας,
«θεολογικά ρηχό καί ἐπιφανειακό».
18. BEΠEΣ, Tόµος 2´, A´ Eἰσαγωγικά, σελ. 248.
19. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 618, 620. Zάγκας, ὅ.π., σελ. 548.
20. ὅ.π., σελ. 620-621.
21. Zάγκας, ὅ.π., σελ. 538. Xρήστου
ὅ.π., σελ. 618.
22. Xρήστου, ὅ.π.
23. GEORGE FLOROVSKY, The
Body of Living Christ. (An Orthodox
Interpretation of the Church), Tό Σῶµα
τοῦ ζῶντος Xριστοῦ. Mία ὀρθόδοξος
ἑρµηνεία τῆς ᾽Eκκλησίας (µτφρ. I.K.
Παπαδοπούλου), ἐκδ. Πατριαρχικόν
῞Iδρυµα Πατερικῶν Mελετῶν, σειρά Θεολογικά ∆οκίµια, ἀρ. 3, Θεσσαλονίκη
1981, σελ. 15-25.

Παραποµπές
1. Παναγιώτου K. Xρήστου, ῾Eλληνική Πατρολογία, Tόµος B´, ἐκδ. Πατριαρχικόν ῞Iδρυµα Πατερικῶν Mελετῶν, σειρά Xριστιανική Γραµµατεία,
ἀρ. 2, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 615.
Πρβλ. καί: A´ Eἰσαγωγικά, BEΠEΣ, Tόµος 2, σελ. 248-249.
2. Xρήστου, ὅ.π., σελ. 628, Στυλια-
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Tέλεση ἐτησίου µνηµοσύνου καί ἀποκαλυπτήρια
προτοµῆς τοῦ Mακαριστοῦ Mητροπολίτου
Mεσσηνίας κυροῦ Xρυσοστόµου Θέµελη

῞E

νας χρόνος πέρασε ἀπό
τήν ἐκδηµία τοῦ ἀειµνήστου Mητροπολίτου Mεσσηνίας
κυροῦ Xρυσοστόµου Θέµελη.
Tήν Kυριακή 2 Mαρτίου, στόν
Mητροπολιτικό ῾Iερό Nαό τῆς
῾Yπαπαντῆς τοῦ Xριστοῦ Kαλαµάτας, τελέστηκε A
᾽ ρχιερατική
θεία Λειτουργία ὑπό τῶν Σεβ.
Mητροπολιτῶν Xαλκίδος κ.
X ρ υ σ ο σ τ ό µ ο υ , ὁ ὁποῖος
καί ὡµίλησε καταλλήλως γιά τήν
προσωπικότητα τοῦ Mακαριστοῦ καί Mεσσηνίας κ. X ρ υ σ ο -

σ τ ό µ ο υ . Στό τέλος τῆς θείας
Λειτουργίας, τελέστηκε τό ἐτήσιο A
᾽ ρχιερατικό Mνηµόσυνο τοῦ
Mακαριστοῦ.
Mετά τό πέρας τοῦ Mνηµοσύνου, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ
Mητροπολιτικοῦ ῾Iεροῦ Nαοῦ,
τppῆ παρουσίtα τῶν A
᾽ ρχῶν τοῦ τόπου, πραγµατοποιήθηκαν τά
ἀποκαλυπτήρια τῆς προτοµῆς
τοῦ ἀοιδίµου, ἡ ὁποία τοποθετήθηκε δίπλα στίς ἄλλες προτοµές τῶν µακαριστῶν Mητροπολιτῶν Mεσσηνίας.

῾O Mεσσηνίας Xρυσόστοµος (+2007)
τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου πρ. ῞Yδρας, Σπετσῶν καί Aἰγίνης ῾Iεροθέου

῾O

µένου εἴς τε τήν ἐκκλησιαστικήν
παιδείαν καί τήν ἄνωθεν σοφίαν
καί εἰς τήν θύραθεν παιδείαν
καί γνῶσιν, σώφρονος καί διακριτικοῦ, σεµνοῦ καί φιλακολούθου.
᾽Eπί 63ετίαν, ἀπό τοῦ ἔτους
1944, ἔφερε τό τετιµηµένον ράσον µετά δέους ἱεροῦ καί φόβου
Θεοῦ, µετά περισσῆς σεµνότητος καί θεοσεβείας. ῏Hτο ἄξιος
καί ὑποδειγµατικός Kληρικός
εἰς ὅλας τάς βαθµίδας τοῦ ῾Iεροῦ
Kλήρου. Συνετός καί ἄτυφος,
ἀκέραιος καί ἀκατηγόρητος,
αὐστηρός εἰς τά ἤθη, ἀλλά καί

µακαριστός Mητροπολίτης Mεσσηνίας κυρός
Xρυσόστοµος (κατά κόσµον
A
᾽ δάµ Θέµελης) ὑπῆρξε µία ἐξέχουσα καί πολυτάλαντος φυσιογνωµία, διακριθεῖσα ἐπί 50ετίαν περίπου εἰς τήν Σεπτήν χορείαν τῆς ῾Iεραρχίας τῆς ᾽Eκκλησίας τῆς ῾Eλλάδος.
῾H φωτεινή προσωπικότης
του ἐδέσποζε εἰς τό πνευµατικόν στερέωµα τῆς ῾Eλλαδικῆς
ἡµῶν ᾽Eκκλησίας καί εἶχεν ἐπιβληθpῆ ὡς µορφή ῾Iεράρχου ἐναρέτου, ἀσκητικοῦ, παραδοσιακοῦ, πεπαιδευµένου και µεµυη11

βάσεις, προτάσεις, ἀντιφωνήσεις καί ἡ ἐν γένει παρουσία του
εἰς τάς Συνεδριάσεις τῆς Σεπτῆς
῾Iεραρχίας ἐγένοντο πάντοτε µετά πολλῆς ἐπιµελείας, συνέσεως
καί διακρίσεως, «ἐν χάριτι»,
οὖσα «ἅλατι ἠρτυµέναι» καί
ἀνέπαυον τά πνεύµατα τῶν Συνοδικῶν Συνέδρων. Eἰς τάς κρισίµους στιγµάς καί τάς ἐνίοτε
παρατηρουµένας ἐκκλησιαστικάς κρίσεις ἦτο ὁ πάντοτε νηφάλιος, διακριτικός, µετριοπαθής, διαλλακτικός καί φιλειρηνικός A
᾽ ρχιερεύς.
Tόν Mάρτιον τοῦ 1991, ὅτε,
µετά τήν γνωστήν δικαίωσιν παρά τοῦ ΣτE τῶν ∆ώδεκα ἀναιτίως καί ἀναπολογήτως ἀποµακρυνθέντων τῆς ποίµνης αὐτῶν
Mητροπολιτῶν, διωρίσθη παρά
τῆς IΣI Πρόεδρος τῆς ἐκ 12 Mητροπολιτῶν ᾽Eπιτροπῆς ἐπικοινωνίας µετά τῶν ἐν θέµατι ἐµπεριστάτων A
᾽ ρχιερέων διεξήγαγε ἐπιτυχέστατα τόν Προεδρικόν ρόλον του καί θά ἐλύετο
ὁριστικῶς τό ἐπί 17ετίαν χαῖνον,
τότε φλέγον ἐκκλησιαστικόν ζήτηµα, ἀλλ’ ἡ παρέµβασις ἰσχυροῦ τινος πολιτικοῦ προσώπου
εἰς τόν µακαριστόν Προκαθήµενον Σεραφείµ «ἐν µιtᾶ νυκτί»
ἀνέτρεψε τήν καλῶς δροµολογηθεῖσαν παρά τοῦ ἀειµνήστου
Mεσσηνίας αἰσίαν καί παµπόθητον λύσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
θέµατος.
῾H συγγραφική δραστηριότης
τοῦ ἀοιδίµου ῾Iεράρχου ὑπῆρξε
πολύ σπουδαία. ῎Aρθρα, Mελέται, ᾽Eπιστολαί εἰς τήν «∆ιδαχήν» τῆς ῾Iερᾶς Mητροπόλεως

ἐπιεικής καί µέτριος εἰς τάς
ἀναστροφάς του, σοβαρός, ἀλλ’
ἐν ταὐτkῶ προσηνής καί διαθέτων εὐγένειαν ψυχῆς, φιλόθεος
καί φιλάγαθος, φιλάδελφος καί
φιλάνθρωπος.
Kληρικός καί δή ᾽Eπίσκοπος
καί
Mητροπολίτης
ἀρχῶν,
ἠθικῶν καί πνευµατικῶν, καί
ἀξιῶν, ὑψίστων καί τρισµεγίστων, διέθετε τήν ψυχικήν καί
πνευµατικήν ἀρχοντίαν καί χάριν. Θεολόγος ἐγκρατής, συγγραφεύς δόκιµος, λειτουργός ἄριστος, ἱεροκήρυξ ταλαντοῦχος,
Πνευµατικός - ἐξοµολόγος ἰδεώδης, Ποιµενάρχης φιλόστοργος.
Tήν κατά Mεσσηνίαν Θεόσωστον ᾽Eπαρχίαν ἐποίµανε συνολικῶς ἐπί ἥµισυ περίπου αἰῶνα
θεοφιλῶς καί θεαρέστως, «τύπος γενόµενος τῶν πιστῶν (Kλήρου καί λαοῦ) ἐν λόγkω, ἐν ἀναστροφpῆ, ἐν ἀγάπpη, ἐν πνεύµατι,
ἐν πίστει, ἐν ἁγνείtα» (A´ Tιµ.
4,12), καί ἀναπτύξας πλουσιώτατον πνευµατικόν, ποιµαντικόν, φιλανθρωπικόν, συγγραφικόν καί δή ἐπιστηµονικῶν ἐκδόσεων, καί πολιτιστικόν διά τῶν
ἀξιολόγων ἐκθεµάτων ᾽Eκκλησιαστικῆς Tέχνης (Mουσείου).
᾽Eπί 33ετίαν διετελέσαµεν
µέλη τοῦ αὐτοῦ Σώµατος τῆς Σεπτῆς ῾Iεραρχίας τῆς ᾽Eκκλησίας
τῆς ῾Eλλάδος. ῏Hτο ὄντως διακεκριµένον µέλος τῆς ῾Iεραρχίας
µας, περικοσµούµενον ὑφ’ ὅλων
τῶν ἀρετῶν καί πνευµατικῶν
ταλάντων, ὧν τινων προεµνήσθηµεν, συνιστῶν τkῶ ὄντι κόσµηµα τίµιον τοῦ ῾Iεραρχικοῦ
Σώµατος. Aἱ εἰσηγήσεις, παρεµ12

Mεσσηνίας καί εἰς ἄλλα ἐκκλησιαστικά περιοδικά, ᾽Eπιστηµονικαί ἀρθρογραφίαι καί µελέται
εἰς τό «᾽Aρχεῖον ᾽Eκκλησιαστικοῦ
καί Kανονικοῦ ∆ικαίου», τήν
«Θεολογίαν»,
τό
«᾽Aρχεῖον
Eὐβοϊκῶν Mελετῶν» καί τήν
«Θρησκευτικήν καί ᾽Hθικήν
᾽Eγκυκλοπαιδείαν», ἐπιστολαί
εἰς τήν ἐφηµερίδα «Kαθηµερινή», κυρίως δι’ ὧν παρενέβαινε
εἰς θέµατα ἱστορικά καί ἐπίκαιρα φιλολογικά, βιβλιοκρισίαι,
«Συνοπτική ἱστορία τῆς ∆ιαρκοῦς ῾Iερᾶς Συνόδου τῆς ᾽Eκκλησίας τῆς ῾Eλλάδος, ἐπί τpῆ 100pῆ
περιόδkω τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς»

καί ἔκδοσις τῶν Συνοδικῶν
᾽Eγκυκλίων ἀπό τοῦ ἔτους 19011956 καί ἄλλα συγγράµµατα
εἶναι τά σηµαντικά δείγµατα
γραφῆς καί συγγραφικῆς προσφορᾶς τοῦ µακαριστοῦ Mητροπολίτου.
Συνελόντ’ εἰπεῖν ὁ ἀείµνηστος Mεσσηνίας Xρυσόστοµος
Θέµελης κατέλιπε µνήµην ἀγαθοῦ, φιλαρέτου, ἀσκητικοῦ,
εὐπαιδεύτου, πολυταλαντούχου καί κεκοσµηµένου µετά
σπανίων ἀρετῶν καί χαρισµάτων ῾Iεράρχου.
Eἴη ἀγήρως αἰωνία καί µακαρία αὐτοῦ ἡ µνήµη.
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᾽Eπίσκεψη τοῦ Mακ. A
᾽ ρχιεπισκόπου A
᾽ θηνῶν
καί πάσης ῾Eλλάδος κ. ῾ I ε ρ ω ν ύ µ ο υ ,
στήν Kαλαµάτα

O

῾Yπηρεσιῶν Πελοποννήσου, Tαξίαρχος κ. Παναγιώτης Mπονάτσος.
Oἱ ἀνωτέρω ῎Aρχοντες ὑπεδέχθησαν καί καλοσώρισαν τόν
Mακαριώτατο, δηλώνοντας τήν
χαρά τους γιά τήν ὑψηλή παρουσία του, ἀλλά καί τήν πρός
τόν λαό τῆς Mεσσηνίας προσγενοµένη τιµή, καθ’ ὅτι, ἦταν ἡ
πρώτη ἐπίσηµη ἐπίσκεψη τοῦ
Mακ. A
᾽ ρχιεπισκόπου, ἀπό τήν
ἡµέρα τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως αὐτοῦ.
᾽Eν συνεχείtα ὁ Mακαριώτατος ἐπιβιβάσθηκε στό αὐτοκίνητο τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Mεσσηνίας καί κατευθύνθηκαν ἐν
ποµπpῆ πρός τήν Kαλαµάτα, τήν
ἕδρα τῆς ῾Iερᾶς Mητροπόλεως
Mεσσηνίας.
῾H ποµπή ἔφθασε στίς 5.30
στήν πλατεῖα τοῦ Mητροπολιτικοῦ ῾Iεροῦ Nαοῦ τῆς ῾Yπαπαντῆς
τοῦ Xριστοῦ, ὅπου ὑπεδέχθησαν
τόν Mακαριώτατο µέ κάθε ἐπισηµότητα οἱ προσκληθέντες ὑπό
τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου µας, Σεβ.
Mητροπολῖτες Περιστερίου κ.
X ρ υ σ ό σ τ ο µ ο ς , Mαντινείας
καί Kυνουρίας κ. ᾽A λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , Kαισαριανῆς κ. ∆ α ν ι ή λ , Σύρου, Tήνου, ῎Aνδρου,
Kέας καί Mυκόνου κ. ∆ ω ρ ό θ ε ο ς , Σιδηροκάστρου κ. M α κ ά ρ ι ο ς καί Kορίνθου κ. ∆ ι ο ν ύ σ ι ο ς . ῾O ∆ήµαρχος Kαλαµάτας
κ. Παναγιώτης Nίκας, οἱ Bουλευ-

ἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
ἐφέτος στήν Kαλαµάτα, γιά
τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πόλεως
καί τήν ἔναρξη τῆς ᾽Eθνικῆς Παλιγγενεσίας, λαµπρύνθηκαν ἰδιαιτέρως µέ τήν παρουσία δύο
ἐξεχόντων προσώπων. Tοῦ Mακ.
A
᾽ ρχιεπισκόπου A
᾽ θηνῶν καί πάσης ῾Eλλάδος κ. ῾ I ε ρ ω ν ύ µ ο υ
καί τοῦ ᾽Eξοχωτάτου Προέδρου
τῆς ῾Eλληνικῆς ∆ηµοκρατίας κ.
Kαρόλου Παπούλια.
Tό Σάββατο 22 Mαρτίου, στίς
5 τό ἀπόγευµα, ὁ Mακ. A
᾽ ρχιεπίσκοπος A
᾽ θηνῶν καί πάσης
῾Eλλάδος κ. ῾ I ε ρ ώ ν υ µ ο ς ,
ἔφθασε στά ὅρια τοῦ Nοµοῦ
Mεσσηνίας, ὅπου ἀνέµεναν τήν
ἄφιξή του ὁ Σεβ. Mητροπολίτης
Mεσσηνίας κ. X ρ υ σ ό σ τ ο µ ο ς ,
ὁ Σεβ. Mητροπολίτης Tριφυλίας
καί ᾽Oλυµπίας κ. X ρ υ σ ό σ τ ο µ ο ς , ὁ Nοµάρχης Mεσσηνίας κ.
∆ηµήτριος ∆ράκος, ὁ ∆ήµαρχος
A
᾽ νδανείας κ. Γεώργιος ∆ιαγούπης, ὁ πρώην Bουλευτής τοῦ
Nοµοῦ κ. ᾽Iωάννης Γιαννακόπουλος, ἡ Πολιτευτής τοῦ Nοµοῦ δ. Nάντια Γιαννακοπούλου,
ὁ ᾽Eφοπλιστής Kαπετάν Bασίλης Kωνσταντακόπουλος, ὁ ∆ιοικητής τῆς 4ης Mεραρχίας Πεζικοῦ, ῾Yποστράτηγος κ. ᾽Iωάννης Bούλγαρης, ὁ Γενικός A
᾽ στυνοµικός ∆ιευθυντής Περιφερείας Πελοποννήσου, ῾Yποστράτηγος κ. Xρῆστος Mακρῆς καί ὁ ∆ιοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν
14

καί προσέφερε πρός τόν Σεβ.
Mητροπολίτη µας ἀργυροῦν
ἀντίγραφον τοῦ Eὐαγγελίου τοῦ
A
᾽ γῶνος.
Mετά τό πέρας τῆς µεγαλοπρεποῦς αὐτῆς τελετῆς µετέβησαν ἅπαντες στό ∆ηµαρχεῖο τῆς
Πόλεως, ὅπου ὁ Mακ. A
᾽ ρχιεπίσκοπος A
᾽ θηνῶν καί πάσης
῾Eλλάδος κ. ῾ I ε ρ ώ ν υ µ ο ς ,
ἀνεκηρύχθη σέ ἐπίσηµο ∆ηµότη
τῆς Πόλεώς µας καί τοῦ προσεφέρθη ἀπό τό ∆ήµαρχο καί τό
∆ηµοτικό Συµβούλιο A
᾽ ρχιερατικό ᾽Eγκόλπιο. ῾O δέ Mακαριώτατος ἐδώρησε ἀργυροῦν ἀντίγραφο τοῦ ῾Iεροῦ Eὐαγγελίου τοῦ
A
᾽ γῶνος. Kατόπιν ὁ Mακαριώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιµοτυπικῶς
τήν Nοµαρχία Mεσσηνίας, ὅπου
τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Nοµάρχης
Mεσσηνίας κ. ∆ηµήτριος ∆ράκος
καί τό Nοµαρχιακό Συµβούλιο,
οἱ ὁποῖοι τοῦ ἐδώρησαν ἐπιτραχήλιο καί ὠµοφόριον σέ ἀνάµνηση τῆς ἐπισκέψεώς του στήν
Nοµαρχία, καί εὐχαριστήσας,
ἀντιδώρησε ἕνα ἀσηµένιο ἐγχάρακτο δίσκο µέ τήν µορφή τῆς
῾Yπεραγίας Θεοτόκου.
Tήν Kυριακή, 23η Mαρτίου,
B´ Kυριακή τῶν Nηστειῶν, ὁ
Mακαριώτατος ἐτέλεσε τήν Θεία
Λειτουργία, στόν Mητροπολιτικό ῾Iερό Nαό τῆς ῾Yπαπαντῆς
τοῦ Xριστοῦ Kαλαµάτας, συµπαραστούµενος ὑπό τῶν Σεβ.
Mητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν
παρόντες κατά τήν ὑποδοχή.
Mετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Mακαριώτατος µετέβη πεζός στό κοιµητήριο τῆς
Πόλεως, ἔνθα ἐτέλεσε Tρισάγιο

τές τοῦ Nοµοῦ, καί ἄλλες τοπικές καί Στρατιωτικές A
᾽ ρχές , καί
εὐσεβεῖς Xριστιανοί, οἱ ὁποῖοι
ἐπεφηµοῦσαν καί καταχειροκροτοῦσαν τόν Mακ. A
᾽ ρχιεπίσκοπο.
῾O Mακαριώτατος, µαζί µέ
τόν Σεβ. Ποιµενάρχη µας καί τόν
∆ήµαρχο Kαλαµάτας, ἀνέβηκαν
στήν εὐπρεπισµένη ἐξέδρα,
ὅπου µέ λόγια θερµά ὁ ∆ήµαρχος Kαλαµάτας κ. Παναγιώτης
Nίκας προσφώνησε τόν Mακαριώτατο, καλοσωρίζοντας στήν
Πόλη καί εὐχαριστώντας αὐτόν
γιά τήν εὐγενῆ ἀνταπόκριση
στήν πρόσκλησή του, προκειµένου νά συµµετάσχει στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πόλεως καί τήν
ἔναρξη τῆς ᾽Eθνικῆς Παλιγγενεσίας. Mέ τήν σειρά του, ὁ Mακαριώτατος ἀντιφώνησε εὐχαριστώντας γιά τήν θερµή καί λαµπρή ὑποδοχή, τονίσας τόν ἱστορικό πλοῦτο τῆς Πόλεως τῆς
Kαλαµάτας.
A
᾽ κολούθως, ἅπαντες εἰσῆλθαν στόν Mητροπολιτικό ῾Iερό
Nαό, ὅπου τελέσθηκε ἡ ∆οξολογία ἐπί τpῆ ὑποδοχpῆ αὐτοῦ, κατά
τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας µέ λόγια ἀγάπης καί σεβασµοῦ καλοσώρισε τήν Aὐτοῦ Mακαριότητα
ὁ Σεβ. Mητροπολίτης Mεσσηνίας
κ. X ρ υ σ ό σ τ ο µ ο ς , ὅστις τοῦ
προσέφερε µία ποιµαντορική
ράβδο, εἰς ἀνάµνηση τῆς ἐπισκέψεώς του στήν ῾Iερά Mητρόπολη
Mεσσηνίας. ῾O Mακαριώτατος,
µέ τό διακρῖνον αὐτόν ταπεινό
καί γλυκύ ὕφος, ἀντιφώνησε µέ
λόγια ἐµπνευσµένα συνέσεως
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A
᾽ ρχιεπισκόπου A
᾽ θηνῶν κ. ῾ I ε ρ ω ν ύ µ ο υ µπροστά ἀπό τό
῾Hρῶον καί κατόπιν κατετέθη
στέφανος ὑπό τοῦ Προέδρου
τῆς ∆ηµοκρατίας.
᾽Eν συνεχείtα παρηκολούθησαν τήν ἀναπαράστασιν τῆς
ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως
ὑπό τῶν ὁπλαρχηγῶν καθώς καί
µικράν παρέλασιν µαθητῶν καί
ἄλλων πολιτιστικῶν φορέων τοῦ
Nοµοῦ.
Tό βράδυ ὁ Mακαριώτατος
A
᾽ ρχιεπίσκοπος A
᾽ θηνῶν καί πάσης ῾Eλλάδος, παρεκάθησε στό
ἐπίσηµο δεῖπνο, τό ὁποῖο παρετέθη πρός τιµήν τοῦ ᾽Eξοχωτάτου Προέδρου τῆς ῾Eλληνικῆς
∆ηµοκρατίας κ. Kαρόλου Παπούλια, κατά τήν διάρκεια τοῦ
ὁποίου ὁ Σεβ. Mητροπολίτης
Mεσσηνίας κ. X ρ υ σ ό σ τ ο µ ο ς
εὐχαρίστησε τόν κ. Πρόεδρο γιά
τή συµµετοχή του στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς Πόλεώς
µας καί προσέφερε εἰς αὐτόν
ἀναµνηστικό δῶρο.

στόν Mακαριστό Mητροπολίτη
Mεσσηνίας κυρό Xρυσόστοµο
Θέµελη, τόν ὁποῖον ἐγνώριζε
ἀπό τά χρόνια τῆς νεότητός του,
πρίν ἀκόµη εἰσέλθει στίς τάξεις
τοῦ ἱεροῦ Kλήρου.
Kατά τίς 3.15 τό µεσηµέρι, ὁ
Mακαριώτατος ἀφίχθη στόν
ἱστορικό ῾Iερό Nαό τῶν A
῾ γίων
A
᾽ ποστόλων, ὅπου εἶχε τελεσθῆ
στίς 23 Mαρτίου 1821 ἡ ∆οξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Πόλεως καί ἔγινε ἡ ἔναρξη τῆς
ἐπαναστάσεως τῶν ῾Eλλήνων
κατά τοῦ Tουρκικοῦ ζυγοῦ.
᾽Eκεῖ, κατά τό ἐκκλησιαστικό
τυπικό, περίµενε εἰς τά προπύλαια τοῦ ῾Iεροῦ Nαοῦ, ἐνδεδυµένος τόν A
᾽ ρχιερατικόν αὐτοῦ
Mανδύα καί κρατῶν τό ῾Iερόν
Eὐαγγέλιον, τόν Πρόεδρον τῆς
῾Eλληνικῆς ∆ηµοκρατίας κ. Kάρολο Παπούλια, ὁ ὁποῖος µέ τήν
παρουσία του ἐλάµπρυνε τίς
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς Πόλεώς µας. Mετά τό πέρας τῆς ∆οξολογίας, κατά τά εἰθισµένα, τελέστηκε Tρισάγιον ὑπό τοῦ Mακ.
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