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« Περιγράψτε το πολίτευµα της Εκκλησίας ως κοινωνία εσχάτων και αντίστοιχα την 

θέωση και την αγιότητα του ανθρώπου ως εικονισµό της βασιλείας .» 

 

 

Εισαγωγή   

 
            Σκοπός της εργασίας µας είναι να εκθέσουµε το πολίτευµα της Εκκλησίας ως 

ευχαριστιακή συνέπεια και τη στάση ζωής του σηµερινού ανθρώπου µέσα στην 

ορθόδοξη Παράδοση.  Τα  κεντρικά σηµεία που θα διαπραγµατευτούµε είναι δύο :  

Tο πολίτευµα, τη δοµή και τη διάρθρωση της ορθόδοξης Εκκλησίας υπό το πρίσµα 

της ευχαριστιακής εµπειρίας και το ασκητικό βίωµα του ανθρώπου ως µέσο της 

βασιλείας .  

           Η εργασία  µας θα δοµηθεί σε τρεις ενότητες . Στην πρώτη ενότητα θα 

περιγράψουµε το Είναι  της  Ανατολικής Εκκλησίας  : το  πολίτευµα , τις  δοµικές 

αρχές , τα λειτουργήµατα  και τη θέση του επισκόπου στην Εκκλησία . Στη δεύτερη 

θα περιγράψουµε τον υπαρξιακό στόχο κάθε πιστού µέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία 

και πως αυτός µπορεί να κατακτηθεί . Στην τρίτη ενότητα θα  εκθέσουµε τις δικές µας 

σκέψεις σχετικά µε τις δυο προηγούµενες ενότητες µέσα στην σηµερινή 

πραγµατικότητα , δηλαδή πως η σηµερινή Εκκλησία βιώνει το Είναι της , αλλά και ο 

σηµερινός πιστός πως απαντά στις προκλήσεις – προσκλήσεις της εποχής .   

          Ακολουθούν τα συµπεράσµατα  και αντί Επιλόγου θα παραθέσουµε 

απόσπασµα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου από ένα 

κείµενό του σχετικά µε την ταυτότητα της Εκκλησίας και τη θέση του ανθρώπου  - 

προσώπου µέσα σε αυτή , µε το οποίο συµφωνούµε απόλυτα . 

 

I. Εκκλησία  : κοινωνία Εσχάτων 
 

Το Είναι της Εκκλησίας στην ορθόδοξη Παράδοση . 

 

               Ιστορικά οι ρίζες της Εκκλησίας πρέπει να τοποθετούνται στην εκλογή του 

Αβραάµ και στην δηµιουργία του λαού του Θεού .  ∆ηµιουργείται ένας λαός από το 

σπέρµα του Αβραάµ , και από 'κει βγαίνει ο Μεσσίας και η εσχατολογική κοινότητα. 

               Αν και η Εκκλησία υφίσταται ιστορικά εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια , η περί 
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Εκκλησίας θεολογική έρευνα ( Εκκλησιολογία ) ξεκίνησε µόλις  στο τέλος του 19ου 

όπου εµφανίστηκαν διάφορες ανανεωτικές κινήσεις στον τοµέα της έρευνας της 

βιβλικής και πατερικής θεολογίας µεταξύ δυτικής χριστιανοσύνης και ορθόδοξης 

Ανατολής. Μέσα σε αυτές τις ιστορικές συνθήκες  ( δύο Παγκόσµιοι πόλεµοι , νέες 

κοινωνικές εξελίξεις ) καταβλήθηκε προσπάθεια εκατέρωθεν να «οριστεί» 

συστηµατικά το γεγονός της Εκκλησίας. 

            ∆ύο  βασικές έννοιες κυριαρχούν στη διατύπωση του δόγµατος περί 

Εκκλησίας. Άλλοτε τονίζεται η έννοια του καθιδρύµατος και άλλοτε η έννοια της 

κοινωνίας ως βασικού γνωρίσµατος της Εκκλησίας ( Ματσούκας ,1985,σ.351)1. Η 

Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία προτάσσει την έννοια του καθιδρύµατος  και εκλαµβάνει 

την Εκκλησία ως µια τέλεια οργανωµένη ιστορική κοινότητα ,ορατή και 

οριοθετηµένη γεωγραφικά . Η προσέγγιση της Εκκλησιολογίας από τους ορθοδόξους 

είναι απελευθερωµένη από τη συγκεντρωτική και δικανική αντίληψη της ∆υτικής 

Εκκλησίας . Άλλωστε πουθενά στα βιβλικά και πατερικά κείµενα αλλά και στους 

όρους των Συνόδων υπάρχει κάποιος ορισµός της Εκκλησίας . Κι αυτό συνέβη γιατί η 

ορθόδοξη Παράδοση αρνήθηκε να καθορίσει εννοιολογικά τον ορισµό της Εκκλησίας 

αφού πρόκειται για µια βιωµατική πραγµατικότητα. Ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ  

γράφει « Η  Εκκλησία είναι µάλλον πραγµατικότητα που την ζούµε , παρά 

αντικείµενο που το αναλύουµε και σπουδάζουµε » ( Φλωρόφσκυ ,1999,σ.13 )2.∆εν 

µπορεί να δοθεί ορισµός της Εκκλησίας σαν να είναι µια πραγµατικότητα καθαυτή. Η 

Εκκλησία αποκαλύπτεται, φανερώνεται και πραγµατώνεται µέσα σ' αυτές τις εικόνες 

της Βασιλείας του Θεού που είναι τα µυστήρια. Και γι' αυτό είναι µυστήριο και η ίδια 

και γι' αυτό « ἐν τοῖς µυστηρίοις » και µόνον σηµαίνεται. Με σαφήνεια ο 

Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης Ζηζιούλας  επισηµαίνει ότι η ευχαριστιακή 

εµπειρία και το ασκητικό βίωµα αποτελούν δυο βασικές συνιστώσες που 

χαρακτηρίζουν την Ανατολική Εκκλησία. 

               Η ορθόδοξη Παράδοση προτιµά να είναι στενά συνδεδεµένη µε την ύπαρξη 

του ανθρώπου ως αναφορά στο Θεό και ως κοινωνία µαζί Του και δεν εκπίπτει σε 

έναν αυστηρά απρόσωπο , απνεύµατο ιδρυµατισµό. Προσεγγίζει την Εκκλησία ως 

κατεξοχήν φανέρωση των Εσχάτων της Βασιλείας κι όχι ως ένα ιστορικό 

επιφαινόµενο. Το Είναι της Εκκλησίας είναι η πραγµατικότητα των Εσχάτων. Η 

                                                 
1 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου , ∆όγµα , Πνευµατικότητα και ήθος 
της Ορθοδοξίας , ( Πάτρα : Ελληνικό  Ανοικτό Πανεπιστήµιο , 2002 ) σ.163 
2 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. ,σ.165. 
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Ανατολική Εκκλησία µε την αγιογραφία , την υµνολογία και µε την αµφίεση των 

κληρικών, διατήρησε στην  Εκκλησία την εσχατολογία . 

 Η ζωή και εµπειρία που µεταδίδεται από γενιά σε γενιά είναι η ευχαριστιακή 

εµπειρία της εσχατολογικής σύναξης . Με την Ευχαριστία η Εκκλησία ζει τη ζωή της 

Βασιλείας και γίνεται αυτό που προσδοκά , να είναι κοινωνία των Εσχάτων . Αυτή η 

εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας είναι που καθιστά αδύνατη κάθε απόπειρα 

περιορισµού της ταυτότητάς της µέσα σε λογικά διαρθρωµένα πλαίσια.  

 

Το πολίτευµα της Εκκλησίας ως κοινωνία Εσχάτων . 

 

             Αυτό που περιγράψαµε θεολογικά παραπάνω περί Εκκλησίας τώρα θα το 

προσεγγίσουµε ως προς την πρακτική εφαρµογή του, αναλύοντας το πολίτευµα , τη 

δοµή και τη διάρθρωση της Εκκλησίας . Η Εκκλησία ως κοινωνία Εσχάτων δοµείται 

επάνω σε λειτουργήµατα και θεσµούς που συνιστούν έκφραση της ευχαριστιακής της 

ταυτότητας και εµπειρίας και υπερβαίνουν τα κατεστηµένα της ιστορίας. Σε αντίθεση  

µε τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία η οποία αναλώνεται και απορροφά την 

πολλαπλότητα και ετερότητα προς όφελος ενός µοναρχικού και δικανικού 

ολοκληρωτισµού.  

           Η Ορθοδοξία επιλέγει µια µέση και πιο ήπια κατάσταση από τη δυτική 

Εκκλησία. Το πολίτευµά της χαρακτηρίζεται επισκοπικό και ενίοτε και δηµοκρατικό 

∆εν εγκλωβίζεται στα στενά όρια µιας οργανωµένης ιστορικής κοινότητας . Η δοµή 

και η διάρθρωση , το πολίτευµα και το ήθος της δεν είναι ιστορικό προϊόν αλλά 

συνέπεια του Είναι της , το οποίο βέβαια στη συνέχεια λαµβάνει ιστορική σάρκα . Η 

Εκκλησία στην ορθόδοξη Παράδοση δεν γίνεται κατάσταση αυτού του κόσµου. 

Βλέπει τη δοµή και τη διάρθρωση της µέσα στον κόσµο ως πραγµατικότητα των 

Εσχάτων , όπως αυτή παρουσιάζεται στη Θεία Ευχαριστία . Κατά την  τέλεση της 

Ευχαριστίας τα Έσχατα διεισδύουν εντός του ιστορικού χρόνου και απελευθερώνουν 

την κτίση από ποικίλους περιορισµούς.3  Η Εκκλησία είναι η κοινότητα εκείνη που 

προγεύεται των εσχάτων, προσδοκά την έλευση των εσχάτων, ξέρει ότι αυτή η 

ταυτότητά της , που αντλείται από τα έσχατα , είναι τοποθετηµένη µέσα στην 

Ιστορία. Είναι αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην ο Κύριος για τους µαθητές του « ἐν 

                                                 
3 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. , σελ.193 
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τῷ κόσµῳ  εἰσί ἀλλ΄οὐχί ἐκ τοῦ κόσµου » η ταυτότητά της δεν είναι από την 

ιστορία, είναι από τα Έσχατα , συνάµα, όµως είναι µέσα στον κόσµο. 4 

              Ολόκληρο το οικοδόµηµα της εκκλησιαστικής ενότητας πηγάζει από τη 

δυναµική σύνδεση Εκκλησίας – Ευχαριστίας – Βασιλείας. Πρόκειται δηλαδή για 

µια Εκκλησία που στηρίζεται σε συγκεκριµένες θεολογικές και εκκλησιολογικές 

αρχές κι όχι σε οργανωµένες ανάγκες και κατεστηµένα σχήµατα.  

 

Η δοµή της Εκκλησίας ,  τα λειτουργήµατα και η θέση του επισκόπου στην ορθόδοξη  

Παράδοση. 

 

   Οι δοµικές αρχές  στις οποίες στηρίζεται η Εκκλησία είναι τρεις. Η τριαδολογική 

βάση είναι η πρώτη δοµική αρχή αφού µέσα από τη συµβολή των Προσώπων της 

Αγίας Τριάδος αποκαλύπτεται το Μυστήριο της θείας οικονοµίας . Ο εσχατολογικός 

παράγοντας που διεισδύει στην υπαρξιακή της ταυτότητα , είναι η δεύτερη δοµική 

αρχή. Τέλος η τρίτη εκκλησιολογική   αρχή  που πρέπει να διέπει την οργανωτική 

δοµή της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία , η οποία είναι η κατεξοχήν έκφραση 

και εικόνα των Εσχάτων , το καθολικό Μυστήριο . Πρωταρχικό δοµικό στοιχείο της 

Ευχαριστίας ως εικόνας των Εσχάτων είναι η σύναξη του λαού στον ίδιο τόπο , ως 

αποτέλεσµα της αγαπητικής κλήσης του Θεού , η οποία είναι ανοικτή και ελεύθερη 

προς όλους χωρίς διάκριση και διαφορά . Θέτει εκποδών τον ταξικό χαρακτήρα που 

διέπει τη δοµή κάθε κοινωνίας , έχοντας ως άξονα το εδάφιο : «ʺ Οὐκ ἔνι  Ἰουδαῖος 

οὐδέ Ἕλλην , οὐκ ἐνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος , οὐκ ἐνι ἄρσεν ἤ θῆλυ . 

Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἔστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» 5 ( Παύλου , 

Προς Γαλάτας , 3 , 28 – 29 )  

              Ο λαός του Θεού συγκεντρωµένος επί το αυτό έχοντας γύρω του όλο τον 

κόσµο, ενωµένος στο  πρόσωπο  του Χριστού και του  Αγίου Πνεύµατος σε µια 

σύναξη   η οποία όµως θα πραγµατοποιηθεί στο µέλλον. Εν τω µεταξύ, µέσα στην 

Ιστορία αυτή η κοινότητα παλεύει, πρώτα για να διατηρήσει την ταυτότητά της 

ανεπηρέαστη από άλλες ταυτότητες που υπάρχουν και, για να φέρει κοντά της όλο 
                                                 
4 Ι. ∆. Ζηζιούλα , « Μαθήµατα Χριστιανικής ∆ογµατικής . ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ . β. « Η 
εσχατολογική ταυτότητα της Εκκλησίας » ,διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο : 
http://www.oodegr.com/oode/dogmat1/ST2a.htm » , ( 26 -1-2007) 
5 Απόσπασµα από τις σηµειώσεις   κ. Χ. Τερέζη , Το Βυζάντιο ως ∆ιαχρονική Προοπτική ,  ( Πάτρα 
2006 ) , σελ.41  , που δόθηκαν  στο ∆ιδασκαλείο του Παιδαγωγκού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 
Πατρών . 
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τον κόσµο . ∆εν είναι ούτε θρησκεία , ούτε ιδεολογία ,ούτε κοινωνική διδασκαλία , 

αλλά η ενότητα της διασκορπισµένης και τεµαχισµένης ανθρωπότητας . H 

Ευχαριστία είναι το καθολικό Μυστήριο της Εκκλησίας , επειδή εξεικονίζει την 

εσχατολογική κοινότητα ,δηλαδή αυτό που θα είναι η Εκκλησία στη Βασιλεία.  Ως 

εσχατολογική σύναξη , η Ευχαριστία συνιστά την Εκκλησία και ταυτόχρονα 

συνιστάται από αυτή. Η Ευχαριστία βιώνεται ως υπαρξιακό γεγονός κι όχι ως 

διανοητική ή συναισθηµατική πίστη σε ένα υπερφυσικό και αντικειµενικό θαύµα. 

             Αυτή η σύναξη « επί το αυτό » είναι το πρώτο λειτούργηµα της δοµής της 

Εκκλησίας. Κέντρο αυτής της σύναξης είναι ο Χριστός που συνέχει και ζωοποιεί όλα 

τα µέλη του Σώµατός Του τα οποία πριν ήταν ξεχωριστά και τώρα ενώνονται σε µια 

θεανθρώπινη ενότητα.  Ενώνει τους πολλούς στο Πρόσωπό Του. Τίποτα δε 

διαχωρίζει αυτήν την ενότητα ,όπως ακριβώς συµβαίνει και σε ένα ζωντανό 

οργανισµό . Η εν Χριστώ ένωση είναι το δεύτερο συστατικό λειτούργηµα της  

Εκκλησίας . 

             Το τρίτο λειτούργηµα είναι η παρουσία και µαρτυρία των Αποστόλων γύρω 

από τον Χριστό [Ζηζιούλας,1994(τεύχος52),σ.83-85]6.  

              Τα λειτουργήµατα που περιγράψαµε παραπάνω εικονίζουν την εσχατολογική 

σύναξη της Βασιλείας και εκφράζονται : το πρώτο µε την τάξη των λαϊκών ως 

σύναξη του λαού , το δεύτερο µε τον επίσκοπο της Ευχαριστίας ως εικόνας του 

Χριστού , ο οποίος µαζί µε τους πρεσβυτέρους αποτελούν την τάξη του κλήρου ,οι 

οποίοι εικονίζουν το συνέδριο των Αποστόλων και εκφράζουν το τρίτο λειτούργηµα. 

Ένα ακόµη λειτούργηµα στην τάξη του κλήρου αποτελούν και οι διάκονοι ,οι οποίοι 

συνδέουν τη σύναξη του λαού µε τον επίσκοπο . Κλήρος και λαός είναι δυο ισότιµες 

τάξεις της Εκκλησίας. Οι λαϊκοί είναι το αναπόσπαστο πλήρωµα του κλήρου ,το 

απαραίτητο λειτούργηµα για την ύπαρξη του Σώµατος της Εκκλησίας.  

(Afanassieff,1975,σ.51κ.ε.)7.   

               Επειδή το εγώ της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και επειδή τον Χριστό στην 

Θεία Ευχαριστία τον εικονίζει ο επίσκοπος, γι' αυτόν τον λόγο ο επίσκοπος πήρε στην 

Εκκλησία αυτήν την πάρα πολύ αποφασιστική θέση και έγινε ο κριτής όλης της ζωής 

της Εκκλησίας περιλαµβανοµένης και της υλικής πλευράς . Ό,τι προσφέρει ο 

άνθρωπος για να γίνει Θεία Ευχαριστία, αυτό περνάει οπωσδήποτε από τα χέρια του 

επισκόπου, διότι όλη η Θεία Ευχαριστία περνάει από τα χέρια του επισκόπου.  
                                                 
6 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. , σελ σελ.195 
7 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. , σελ σελ.196 
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             Είναι ο µόνος τρόπος που έχουµε για να εικονίσουµε την παρουσία του 

Χριστού. Αλλιώς θα  φθάσουµε στην προτεσταντική8 αντίληψη, η οποία δεν 

χρειάζεται τον εικονισµό αυτό.  Το κοινό στόµα για εµάς, που θα περάσει την 

προσευχή µας στο Θεό   δεν είναι ανθρώπινο είναι ο Χριστός, διότι ανθρώπινο στόµα 

δεν ακούει ο Θεός. Η προσευχή µέσα στην Θεία Ευχαριστία διαφέρει από τις 

προσευχές εκτός της Θείας Ευχαριστίας, µε τις οποίες µπορεί ένα ανθρώπινο στόµα 

να προσεύχεται στο Θεό. Στην Θεία Ευχαριστία δεν προσεύχεται το ανθρώπινο 

στόµα,  προσεύχεται το στόµα του Υιού, γι' αυτό και κάνει την Θεία Ευχαριστία τόσο 

εισακουστή και σηµαντική στον Πατέρα . Ότι συµβαίνει εκτός της Θείας Λειτουργίας 

δεν έχει την ίδια βαρύτητα ,την ίδια αξία µε αυτά που συµβαίνουν εντός της Θείας 

Ευχαριστίας  . 

            Τα εντός της Θείας Ευχαριστίας, εκείνα περνούν από την σχέση αυτή Πατρός 

και Υιού, και ο Υιός είναι αυτός που τα αναλαµβάνει επάνω Του, διότι αυτό είναι η 

Θεία Ευχαριστία. Το σώµα του Χριστού πραγµατοποιείται. Αυτός αναλαµβάνει 

επάνω Του τα αιτήµατα, τα δώρα των ανθρώπων και τα δίνει στον Πατέρα. Εποµένως 

αυτά που συµβαίνουν εκείνη την ώρα µέσα στην Θεία Ευχαριστία, συµβαίνουν από 

τον ίδιο τον Χριστό. ∆εν είναι συνεπώς ο επίσκοπος ένας λειτουργός εκ παραλλήλου 

υφιστάµενος µε τον Χριστό. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όλη η αµφίεση, και όλη η 

ψαλµωδία και όλος ο τρόπος, µε τον οποίον ο λαός βλέπει τον επίσκοπο και κατ' 

επέκταση τον πρεσβύτερο, όλα αυτά δείχνουν ότι τον θεωρεί εικόνα του Χριστού.  

              Συνεπώς  πλήρη Εκκλησία ως έκφραση του Σώµατος του Χριστού συνιστά 

κάθε ευχαριστιακή υπό τον επίσκοπο σύναξη και µε την παρουσία όλων των τάξεων 

και λειτουργηµάτων . Επειδή όµως δε µπορεί να υπάρξει µια ευχαριστιακή σύναξη 

για όλη την οικουµένη ,οι πολλές τοπικές ευχαριστιακές κοινότητες αποτελούν και 

πολλές τοπικές Εκκλησίες ,οι οποίες είναι ισοδύναµες ,οµοούσιες και ταυτίζονται 

πλήρως µε τη µία και µοναδική Εκκλησία του Σώµατος του Χριστού. 

               Τα λειτουργήµατα που περιγράψαµε είναι απολύτως απαραίτητα 

αναντικατάστατα και αναλλοίωτα. Οποιαδήποτε  αλλοίωσή τους θα επιφέρει 

αλλοίωση στην ίδια τη δοµή της εσχατολογικής κοινότητας της Βασιλείας , θα 

παραµορφώσει τη δοµή και την ταυτότητα της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.  

              Έτσι η Βασιλεία του Θεού είναι ακριβώς αυτή η ανακεφαλαίωση, η ένωση 

των πάντων εν Χριστώ οπότε ο Χριστός γίνεται «ο εν πάσι τα πάντα πρωτεύων».      
                                                 
8 Ι. ∆. Ζηζιούλα , όπ.παρ.: διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο:http://www.oodegr.com/oode/dogmat1/ST2a.htm#6 
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Γίνεται δηλαδή   η κεφαλή αυτού του σώµατος µέσα στο οποίο ενώνονται τα πάντα 

και κοινωνούν εν Αγίω Πνεύµατι , µε την ύπαρξη της Αγίας Τριάδος σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε να µπορούν να ζουν αιώνια .  

                  Αυτή η πραγµατικότητα των Εσχάτων που συµπίπτει µε την ίδια τη 

Βασιλεία του Θεού εικονίζεται µέσα στην ιστορία .      

II. Αγιότητα του ανθρώπου  : Πρόταση  ζωής . 

Αγάπη στην ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία  . 

           Αυτή η ενότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική ,αφού στην ορθόδοξη Εκκλησία η 

αγιότητα αποτελεί υπαρξιακό στόχο κάθε πιστού. Αυτή την αγιότητα ο σύγχρονος 

άνθρωπος καλείται να την βιώσει. Ποιο είναι όµως το µέσο που θα τον βοηθήσει στο 

στόχο του ; Είναι η κοινωνία αγάπης τριών Προσώπων : του Πατρός ,του Υιού και 

του Αγίου Πνεύµατος. Η αγάπη του εσύ , του άλλου , του εµείς . Να υπάρχεις µε τον 

άλλο , µέσω του άλλου , για τον άλλο. Να αποδεχτεί µέσα από αυτή τη σχέση τη 

διαφορά ( κάθε πρόσωπο είναι µοναδικό και ανεπανάληπτο ),την ισοτιµία  ( δεν 

υπάρχουν πρόσωπα ανώτερα και κατώτερα ) , που θα τον οδηγήσουν στην ενότητα 

µε πρόσωπα µολονότι διαφορετικά .  

               Ο Θεός της Ορθοδοξίας είναι Αγάπη , οι άνθρωποι που αποδέχονται την 

πρόσκληση αγάπης από το Θεό ονοµάζονται χριστιανοί και αποτελούν την Εκκλησία 

του Χριστού. Οι χριστιανοί σε µια κίνηση αγάπης προς το Θεό προσφέρουν στο ναό 

κατά τη Θεία Λειτουργία ψωµί και κρασί ,σύµβολα αυτών που κρατούν τους 

ανθρώπους στη ζωή ,και ο Θεός µε µια άλλη κίνηση αγάπης τα µεταµορφώνει σε 

Σώµα και Αίµα Χριστού. Σε κάθε Θεία Ευχαριστία οι χριστιανοί κατανοούν 

εµπειρικά την αγάπη προς το Θεό ,η οποία συνεπάγεται αγάπη προς το συνάνθρωπο. 

             Την αγάπη την οποία οι χριστιανοί  βιώνουν στη Θεία Λειτουργία την 

µεταφέρουν και έξω από το ναό , σε κάθε πτυχή της ζωής τους . Ο κόσµος στην 

ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι πεδίο διεκδίκησης των εγωκεντρικών ατόµων ,αλλά το 

κοινό τραπέζι των τέκνων του Θεού. 

            Σε αυτή την αγαπητική κοινωνία καλείται να συµµετάσχει ο άνθρωπος. Η 

βίωσή της είναι ο Παράδεισος. Την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός καλείται να την 

καταξιώσει µε την αγάπη  , την οποία για να τη βιώσει ,υπερβαίνει τα όρια της 

κτιστής και θνητής φύσης του. 



 8

Πεπτωκυία φύσις : άρνηση της αγάπης. 

             Η συµµετοχή του προσώπου στην αγαπητική κοινωνία µε το Θεό ,στη θέωση  

είναι υπαρξιακή του δυνατότητα . Μπορεί να συµµετάσχει σε αυτή ή όχι. Άλλωστε ο 

Θεός του έχει προσφέρει αυτή την ελευθερία της επιλογής. Μπορεί να πει ,όχι ,και να 

απορρίψει την αγάπη ως πυξίδα ζωής. Σε αυτή τη περίπτωση ο άνθρωπος εκπίπτει και 

εγκλωβίζεται στη φιλαυτία ,τον εγωκεντρισµό και αστοχεί στον υπαρξιακό του 

στόχο. Εδώ η αγάπη αντί να είναι φυγόκεντρος και να βγάζει τον άνθρωπο από τον 

εαυτό του , να τον οδηγεί προς τους άλλους , γίνεται κεντροµόλος ,στρέφεται µέσα 

του στο εγώ του. 

             Στη σχέση του µε τους άλλους , ο πεπτωκώς άνθρωπος βιώνει την 

αντιπαλότητα .Ο συνάνθρωπός του είναι αντίπαλος ,εχθρός ,ο οποίος επιβουλεύεται 

τον ζωτικό του χώρο . Η παρουσία του γίνεται κίνδυνος . Ο άλλος γίνεται η κόλασή 

του.   

               Η πτώση βέβαια δεν συντρίβει , ούτε εξαφανίζει την εικόνα του Θεού ,γιατί 

δεν έχει την ιδιότητα να παρέµβει οντολογικά στις θείες δωρεές. Απέναντι στη 

χυδαιότητα τον οπλίζει µε τον ασκητισµό ,που εκφράζει τον γνήσιο πόθο για την 

όντως ζωή. Ο αγώνας του δεν στοχεύει στο να εξουθενώσει το ανθρώπινο σώµα ούτε 

να εξαφανίσει την συλλογική δραστηριότητα ,αλλά στο να εξουδετερώσει τις 

προϋποθέσεις εκείνες που διαµόρφωσαν το σαρκικό πνεύµα . 

           Στη σχέση του µε τη φύση λειτουργεί καταχρηστικά , την εκλαµβάνει σαν ένα 

άψυχο υλικό στο οποίο ικανοποιεί  τις ανάγκες του – πραγµατικές και πλασµατικές. 

Άγιος άνθρωπος – µαρτύριο , µαρτυρία  - αυτογνωσία. 

 

            Άγιος είναι ο άνθρωπος ,ο οποίος έχοντας απαντήσει θετικά στο θείο κάλεσµα 

για αγάπη , αφιερώνεται πλήρως στο Θεό , διακονεί τον συνάνθρωπο.9Προσφέρει 

αγάπη σε όλους τους ανθρώπους , χωρίς απολύτως καµιά διάκριση . Αδιαφορεί για το 

χρώµα ,τη γλώσσα ,τη φυλή ,τη θρησκεία και την ηθική του κατάσταση. Γι αυτόν 

κάθε άνθρωπος είναι πλησίον. Απόδειξη της αγάπης του είναι να αγαπά φίλους και 

εχθρούς ,οικείους και ξένους συνεχώς και µε την ίδια ένταση. 

           Ο άγιος συγκρούεται µε οτιδήποτε υποβαθµίζει τον άνθρωπο. Αυτό εξηγεί και 

το διωγµό που υπέστη η Εκκλησία από τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία και τούτο γιατί η 

                                                 
9 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. , σελ 228 
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πρόταση ζωής της Εκκλησίας υπονόµευε τα θεµέλια της εξουσίας. Σε µια 

Αυτοκρατορία που στηριζόταν στη δουλεία έρχεται ο Χριστιανισµός και αγγέλλει το 

µήνυµα ότι ο άνθρωπος είναι εξ ορισµού ελεύθερος.  Για τρεις αιώνες η Εκκλησία 

πλήρωσε µε το αίµα των µαρτύρων την εµµονή της στην αλήθεια.  

              Έτσι ο άγιος είναι ο κατεξοχήν µάρτυρας. Το µαρτύριο του αίµατος 

αντικαταστάθηκε  από το µαρτύριο της συνειδήσεως. Σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο 

ο άγιος µαρτυρεί  όταν δεν αφοµοιώνεται µε την περιρέουσα στάση ζωής. Μαρτυρεί 

αρνούµενος τα θέλγητρα της κοσµικής επιτυχίας και προσφέρει ήθος ζωογόνο , µε το 

να παραµένει πιστός µάρτυρας της αλήθειας. 

            Ο άγιος δεν περιµένει να αλλάξουν οι άλλοι για να αλλάξει και αυτός. 

Συµπεριφέρεται χριστιανικά και δείχνει το δρόµο προς την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. 

Η µεταµόρφωση που επιζητεί ο ίδιος δεν επιβάλλεται µε τη βία παρά µε πειθώ και 

αγάπη , δηλαδή µε προσωπικό µαρτύριο , πνευµατικό και σωµατικό.  

           Η στάση του απέναντι στα ζώα , τα φυτά δεν είναι ανταγωνιστική ,αλλά 

διαλογική και φιλική. Κάθε ον γι αυτόν έχει την ιδιαίτερη θέση του µέσα στη 

δηµιουργία. Γι αυτό και µέσα στα συναξάρια αναφέρεται η αρµονική συνύπαρξη των 

αγίων µε τα ζώα , η αποθηριοποίηση µπροστά στον µεταµορφωµένο πιστό.  

             

Θέωση : ο δρόµος προς τη βασιλεία . 

 

           Ο µοναδικός και απόλυτος στόχος της εν Χριστώ ζωής είναι η θέωση, η ένωση 

δηλαδή µε τον Θεό, ώστε ο άνθρωπος, µετέχοντας στην άκτιστη ενέργεια του Θεού, 

να γίνει «κατά χάριν»10, αυτό που ο Θεός είναι από την φύσιν του (άναρχος και 

ατελεύτητος ). Αυτή είναι χριστιανικά η έννοια της σωτηρίας . ∆εν πρόκειται για µια 

ηθική βελτίωση του ανθρώπου, αλλά για την εν Χριστώ ανα-δηµιουργία, ανά-πλαση  

ανθρώπου και κοινωνίας µέσα από την υπαρκτική και υπαρξιακή σχέση µε το 

Χριστό, ο Οποίος είναι η ένσαρκη φανέρωση του Θεού στην ιστορία. 

                                                 
10 π. Γ. ∆. Μεταλληνού , « Η Ορθοδοξία ως Θεραπεία»,διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.oodegr.com/oode/psyxotherap/therapeia1.htm 
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              Ο άνθρωπος είναι δηµιούργηµα , συνεπώς είναι κτιστός και µέσα στη φύση 

κάθε  κτιστού είναι η τάση προς το µηδέν από το οποίο προήλθε. ∆εν υπάρχει κάτι 

στη φύση του ,  που να µπορεί να νικήσει τον θάνατο. Μόνο η ένωσή του µε το 

Άκτιστο θα του προσφέρει τη δυνατότητα να υπερβεί τα όρια της κτιστότητάς του 

Αυτή είναι η θέωση. Για να µπορέσει όµως να επιτύχει την κοινωνία της αγάπης µε 

τον Θεό , τον συνάνθρωπό του , τη φύση , χρειάζεται µεγάλος αγώνας ο οποίος 

επιτυγχάνεται  µε αυτό  που η Εκκλησία ονοµάζει άσκηση. 

               Η άσκηση είναι ο δρόµος για να φτάσει στη θέωση που θα τον οδηγήσει στη 

βασιλεία.  Με το « ασκητικό κατόρθωµα »11 θα µπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί 

κάθε βιολογικό περιορισµό , ώστε να είναι απόλυτα ελεύθερος στις πράξεις του. 

           Η Εκκλησία για να βοηθήσει τον άνθρωπο να φτάσει στη δωρεά αγάπης 

καθιέρωσε διάφορες µορφές άσκησης . Από αυτές οι κυριότερες είναι η προσευχή , η 

νηστεία , και η αγρυπνία. 

          Με την προσευχή ο άγιος δεν ζητεί να αλλάξει τον Θεό , αλλά ζητεί να αλλάξει 

τον εαυτό του , ώστε να µπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού που τον καλεί σε αγάπη. 

Βιώνεται η άπειρη αγάπη του Θεού για όλα τα πλάσµατά Του και έτσι η καρδιά του 

αγίου καίγεται να συµπεριλάβει τα πάντα. 

             Με τη νηστεία ο άγιος µαθαίνει να βιώνει ως πρώτιστη πείνα και δίψα την 

αγάπη για το Θεό. Περιορίζει τις ανάγκες του στο ελάχιστο για να προσφέρει στο 

συνάνθρωπο το µέγιστο. Βάζει όρια στον εαυτό του , ώστε να αφήνει το περιθώριο 

για να ζήσει και ο άλλος. Και επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωµατικός και η νηστεία 

είναι ψυχοσωµατική , δηλαδή ο νηστεύων όπως αποφεύγει την τροφή έτσι αποφεύγει 

την ιδιοτέλεια ,τη βία ,την εκµετάλλευση και το κακό. Συνεπώς εκείνος που 

περιορίζει τη νηστεία µόνο στην έλλειψη τροφής είναι υποκριτής . Από τη άλλη 

πλευρά όµως δε µπορεί να ανέλθει πνευµατικά χωρίς σωµατική νηστεία . Αν δεν έχει 

τη δύναµη να αρνηθεί ένα φαγητό θα έχει τη δύναµη να αρνηθεί το συµφέρον και τον 

εγωισµό; 

             Με την αγρυπνία ο άγιος µαθαίνει να είναι συνεχώς άγρυπνος ,για να έχει 

συνεχώς στη µνήµη του τον Θεό και το συνάνθρωπο, να µη παρασύρεται στη λήθη 

του υπαρξιακού του προορισµού. Ο άγιος έχει τη συνείδησή του άγρυπνη ,για να 

βλέπει τα πάντα ως δηµιουργήµατα του Θεού. Να βλέπει τον κόσµο όπως τον θέλησε 

ο Θεός και όχι όπως τον κατάντησε η ανθρώπινη βουλιµία. 

                                                 
11 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. , σελ .235 
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              Αυτή τη µεταµόρφωση µπορεί να την πετύχει ο καθένας , άλλωστε στους 

ναούς οι εικόνες και οι τοιχογραφίες των αγίων δεν τους παρουσιάζουν µεγαλύτερους 

από τους ανθρώπους , για να υπενθυµίζουν ότι υπήρξαν σαν όλους τους ανθρώπους, 

συνεπώς όλοι µπορούν να γίνουν άγιοι εφόσον το θελήσουν.  

            Έτσι η Ορθοδοξία προβάλλει ένα συγκεκριµένο τύπο ανθρώπου ,που 

προσλαµβάνει και βιώνει τη ζωή ευχαριστιακά . Τον τύπο αυτόν τον αντιλαµβάνεται 

« κατ΄εικόνα » του τριαδικού και προσωπικού Θεού .Πρόκειται δηλαδή για ένα 

πρόσωπο ελεύθερο από το ένστικτο ,που το χαρακτηρίζει µια αδιάλειπτη 

αναστοχαστική διατύπωση της σχέσης του µε αυτά που το περιβάλουν.  

 

 

III. Η  Εκκλησία  σήµερα ως κοινωνία αγάπης . 

 
Σκέψεις για την Εκκλησία σήµερα . 

          Στην εποχή µας βέβαια πολλά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εσχατολογική 

ταυτότητα της Εκκλησίας , αλλά και της αγιότητας του ανθρώπου έχουν χαθεί ή 

αλλοιωθεί . Όλοι έχουµε γευθεί την αποκλίνουσα στροφή που έλαβε η νεοελληνική 

εκκλησιαστική συνείδηση κάτω από την επίδραση των θρησκευτικών αδελφοτήτων 

και οργανώσεων που τόνισαν την ιεραποστολή και το κήρυγµα.  

           Πράγµατι, θλίβεται κανείς περισσότερο όταν διαπιστώνει ότι οι νεωτερισµοί 

αυτοί έχουν πλέον εµπεδωθεί.   Η  ορθόδοξη Παράδοση έχει δεχτεί ,αλλά και 

αποδεχθεί πολλά σηµεία της κοσµικής εξουσίας . Λειτουργεί διοικητικά σαν να 

πρόκειται για κάποιο πολιτικό φορέα .               

               Η ανάδειξη Μητροπολιτών , αλλά και οι αποφάσεις των συνόδων γίνονται 

µε αδιαφανείς διαδικασίες  που κρύβουν πολύ  παρασκήνιο . Η Εκκλησία  της 

Ελλάδος ειδικά έχει συνδέσει την παρουσία της στην Ιστορία µε πολιτεύµατα π.χ. 

δικτατορικά ( χούντα του Παπαδόπουλου ) ,  λαµβάνει  ενεργό µέρος στις πολιτικές 

εξελίξεις  εκλέγοντας δικούς της ανθρώπους στη Βουλή εκφράζοντας µάλιστα και 

την πολιτική της προτίµηση µε δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ( η δεξιά 

του Κυρίου ,κ.ά.) . Χειρίζεται τις δωρεές της µε κοσµικές µεθόδους ( µετοχές Εθνικής 

Tράπεζας )  και αναλώνεται γενικώς παίρνοντας θέση για κάθε τι που συµβαίνει στην 

Ελλάδα και αλλού , µιλώντας από άµβωνος µετά χειροκροτηµάτων µάλιστα , άλλοτε 

για το Κυπριακό και άλλοτε σηκώνοντας το λάβαρο της Επανάστασης ; στο 
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Σύνταγµα σαν να επρόκειτο για κάποιο πολιτικό σχήµα  .              

           Η Εκκλησία  έχει χάσει τη δηµοκρατικότητα µέσα στους κόλπους της και ο 

κάθε επίσκοπος λειτουργεί  καθαρά ως διοικητικός φορέας . Το λαϊκό στοιχείο το έχει 

αδρανήσει και όπου υπάρχει αυτό εκλέγεται µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του 

Επισκόπου.. Ο επίσκοπος έχει γίνει διαχειριστής της οικονοµικής περιουσίας της 

Εκκλησίας  του και όχι εµπνευστής του πνευµατικού και ποιµαντικού έργου της. 

Συχνά γινόµαστε µάρτυρες αµφισβήτησης του έργου πολλών Μητροπολιτών . Η 

διαφθορά η οποία  έχει εισέλθει σε πολλούς χώρους της κοινωνικής ζωής εισέρχεται 

και στην Εκκλησία. 

              Αυτά δε σηµαίνουν βέβαια ότι η Εκκλησία θα πρέπει να είναι µια κλειστή 

οµάδα « καθαρών » εγκλωβισµένη στον εαυτό της . Κλεισµένη στον φανταστικό 

κόσµο των ιδεών µακριά από τον κόσµο , γιατί τότε προδίδει  την ιστορική αποστολή 

της και µένει έξω από τα προβλήµατα τους αγώνες και τις αγωνίες των ανθρώπων.  

                Η  Εκκλησία πρέπει να επαναπροσδιοριστεί να γίνει ο φάρος που θα 

οδηγήσει τον άνθρωπο προς την κοινωνία των Εσχάτων . ∆εν πρέπει να ταυτίζεται µε 

τον κόσµο, να συµπορεύεται µε αυτόν και να χάνει την υπαρξιακή της στοχοθεσία. 

Οφείλει να πολιτεύεται στον κόσµο πιστή στις δικές της αρχές , να ασκεί κριτική 

στον κόσµο , να καυτηριάζει οτιδήποτε ψευδές από όπου κι να προέρχεται  

( πρόσφατα γίναµε µάρτυρες του γεγονότος περί του σκηνώµατος του Μοναχού 

Βησσαρίωνα ) και να αντιµάχεται την αποξένωση που έφερε η ανθρώπινη πτώση. 

             Κάθε τοπική Εκκλησία , για να έχει εκκλησιολογική πληρότητα ,δεν αρκείται 

µόνο στην υπό τον επίσκοπο ευχαριστιακή σύναξη ,αλλά οφείλει να είναι σε πλήρη 

κοινωνία µε τις υπόλοιπες τοπικές Εκκλησίες ανά τον κόσµο , πόσο µάλλον µε την 

Μητέρα Εκκλησία το Οικουµενικό Πατριαρχείο , κάτι που τελευταία το βλέπουµε να 

µη συµβαίνει  στις σχέσεις των δυο Εκκλησιών ( Ελλάδος και Οικουµενικού 

Πατριαρχείου). 

               Η υποτίµηση της ευχαριστιακής θεώρησης και η οµολογιακή νοοτροπία της 

θεολογίας προκάλεσαν µια τέτοια κατάσταση στην Εκκλησιολογία, ώστε δεν είναι 

πλέον ευδιάκριτη η ταυτότητα, ο τόπος και ο τρόπος όπου σηµαίνεται η ζωή της 

Εκκλησίας. Ζούµε δε µια περίοδο θεολογικών συγχύσεων και η ουσιαστική 

ποιµαντική ευθύνη της Εκκλησίας ως κοινωνίας Εσχάτων είναι να βοηθήσει τον 

άνθρωπο να εξέλθει από τούτη την σύγχυση.  
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Σκέψεις για την Θεία Λειτουργία . 

            Η  κηρυγµατική ευσέβεια από πολλούς ιεροκήρυκες σε βάρος της 

ευχαριστιακής πράξης και εµπειρίας έχει  προκαλέσει  µια βασική αλλοτρίωση στην 

ορθόδοξη ιδιοσυγκρασία.   Γιατί το κήρυγµα να γίνεται κατά τη διάρκεια της Θείας 

Ευχαριστίας ;  Ο εκκλησιασµός συνδέεται αποκλειστικά µε το κήρυγµα;  

              Αρκετοί «εγγράµµατοι» κληρικοί απαγγέλουν τα ευαγγελικά αναγνώσµατα 

κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας δίχως να τα µελωδούν, για να γίνονται 

κατανοητά στο λαό. Παροµοίως, σε άλλους τοµείς ο ιεραποστολικός ζήλος εξάλειψε 

την αίσθηση του µυστηρίου της Εκκλησίας. Ο τρόπος όµως που οι άνθρωποι 

αντιλαµβάνονται την σχέση τους µε την Εκκλησία, µε τους αγίους, µε τις εικόνες, 

είναι µία σχέση άµεσης και προσωπικής οικειότητας, µία σχέση οντολογική που δεν 

φιλτράρεται από το νου.  Όταν πραγµατοποιεί κανείς το τάµα και το αφιέρωµά του, 

όταν ανάβει λαµπάδα ίση µε το ύψος του δεν πρέπει να µας ενδιαφέρει το τι 

σκέπτεται αλλά το ότι άφησε το σπίτι του, είναι στην Εκκλησία , σε σχέση µε τους 

αγίους.  

            Γνωσιολογικά µπορεί να µην είναι εκεί , είναι όµως οντολογικά. Ένας από 

τους βασικότερους  στόχους της Θείας Ευχαριστίας  είναι η  πραγµάτωση της 

οντολογικής σχέσης µε το Θεό, µε τους άλλους και µε τον κόσµο ολόκληρο. Η Θεία 

Ευχαριστία δεν έχει, όπως το κήρυγµα, γνωσιολογικούς σκοπούς . Στην Εκκλησία ο 

απλός πιστός δεν προσέρχεται για να σκεφθεί, και έτσι, ενδεχοµένως, δεν κατανοεί το 

κήρυγµα όσο απλά και να το παρουσιάζει κανείς. Τα πράγµατα γίνονται πιο 

κατανοητά όταν µε την αναφορά, λόγου χάρη, του ονόµατος ενός αγίου το 

εκκλησίασµα κάνει το σηµείο του Σταυρού. Τούτο σηµαίνει ότι ο πιστός, αν και δεν 

συµµετέχει διανοητικά στην παρακολούθηση του κηρύγµατος, εν τούτοις η 

προσωπική του σχέση µε τον άγιο ενεργοποιείται άµεσα. Ο πιστός ήρθε για να 

τιµήσει µία προσωπική σχέση µε την κοινωνία των αγίων, ενώ ο ιεροκήρυκας θέλει 

να του δηµιουργήσει ιδέες περί πραγµάτων. ∆εν αποδίδουµε, συνήθως, την 

προτεραιότητα που αρµόζει στη Θεία Ευχαριστία. Είναι λυπηρό το φαινόµενο που 

συµβαίνει κυρίως µέσα στις τάξεις του «µορφωµένου κλήρου µας», όταν πιστεύει ότι 

πρέπει να κηρύξει, γιατί ο κόσµος «ήλθε για ν' ακούσει το κήρυγµα». 

                ∆ίχως να γνωρίζουµε πού σηµαίνεται η ταυτότητα της Εκκλησίας, 

διδάσκουµε τους άλλους τι πρέπει να κάνουν. Σύγχρονοι δυτικοί θεολόγοι , θεωρούν 

ότι δεν πρέπει να λέγει κανείς ότι πηγαίνει στην Εκκλησία αλλά στο ναό.  Κανένας, 
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όµως, ορθόδοξος δεν λέγει ότι πάει στο ναό, αλλά ότι πάει στην Εκκλησία. Τούτο δεν 

είναι καθόλου τυχαίο, διότι ακριβώς για τη λαϊκή ευσέβεια κατ' αυτόν τον τρόπο 

σηµαίνεται η ταυτότητα της Εκκλησίας. . 

                 Βεβαίως, η Ορθοδοξία µπορεί να κρίνει και να διδάξει τον κόσµο, όταν 

πρώτα ξεκαθαρίσουµε  την αντίληψη που έχουµε γι' αυτήν από τα ξένα φτιασίδια που 

καλύπτουν την αλήθεια και την ιδιοπροσωπία της.  
 

Σκέψεις για τον άνθρωπο . 

              Νοσηρές  καταστάσεις εµφανίζονται στις µέρες µας ύστερα από την 

καταλυτική επίδραση της δυτικής εµπειρίας του ιεραποστολικού ζήλου που εισήχθη 

στην Ελλάδα διαµέσου των χριστιανικών οργανώσεων προκαλώντας πλήρη σύγχυση 

στην Εκκλησιολογία . Η Ορθόδοξη συνείδηση παρουσιάζεται σήµερα να είναι 

συγκεχυµένη όσο ποτέ άλλοτε. Στις µέρες µας ιδιαίτερα εµφανές είναι το πρόβληµα  

της διείσδυσης του µοναχισµού ως θεσµού και νοοτροπίας στην Εκκλησία µέσα στον 

κόσµο. .  

           Ο Μοναχισµός  που ξεκίνησε ως αναχώρηση από τον κόσµο, τώρα είναι µέσα 

στον κόσµο. Αναπτύσσεται η τάση όχι, απλώς, να κυκλοφορούν οι µοναχοί στον 

κόσµο, αλλά να µεταφέρουν µέσα στη ζωή των ανθρώπων και των οικογενειών 

πολλές φορές τα κριτήρια και τις ασκητικές µεθόδους, τα οράµατα και τους στόχους 

της ασκητικής ζωής που διεξάγεται στο µοναστηριακό βίο. Έτσι παρατηρείται, 

αφενός, το φαινόµενο ν' αγωνίζονται κάποιοι λαϊκοί να γίνουν µοναχοί και, αφετέρου, 

εκείνοι που δίνουν την υπόσχεση της υπακοής και παραµονής τους δια βίου στο 

µοναστήρι την εποµένη ξεκινούν και παίρνουν τους δρόµους, για να κάνουν 

µοναχούς τους χριστιανούς µέσα στον κόσµο.  

 Άλλοτε ο µοναχός έφευγε από τον κόσµο συναισθανόµενος την µεγάλη ανάγκη που 

είχε να σωθεί. Τώρα γίνεται κανείς µοναχός για να σώσει τους άλλους.. Έτσι, σήµερα 

υφίσταται µία ολόκληρη δέσµη πρακτικών προβληµάτων για ανθρώπους που δεν 

ξέρουν τι να κάνουν σε δεδοµένες στιγµές και καταστάσεις της ζωής τους που άλλοτε 

δεν υπήρχαν.  

              Η νηστεία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη στην εποχή µας , όπου η 

υπερκατανάλωση µαθαίνει τους ανθρώπους στην επιθυµία ικανοποίησης κάθε 

πραγµατικής ή πλασµατικής ανάγκης, αδιαφορώντας για τους άλλους . Μαθαίνει τον 
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άνθρωπο να έχει αγαπητική σχέση µε τον συνάνθρωπο και τη φύση . Με τη  νηστεία 

αφήνουµε χώρο στον πλησίον και περιοριζόµενοι στο αναγκαίο απαλλασσόµαστε 

από την εκµεταλλευτική χρηστική στάση απέναντι στη φύση 

            Ο καλπάζων ατοµικισµός , η καταξίωση του εαυτού µας ερήµην των άλλων η 

απουσία κοινωνίας  είναι οι λάθος στόχοι ,οι οποίοι οδηγούν τον άνθρωπο έξω από το 

« κατ΄εικόνα » Θεού.. 

Σύνοψη  
 

               Στην  εργασία µας αυτή προσπαθήσαµε να περιγράψουµε τους δυο άξονες 

που χαρακτηρίζουν την θεολογία της ορθόδοξης Παράδοσης . Ο ένας άξονας ήταν να 

εκθέσουµε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το πολίτευµα της Εκκλησίας  µέσα 

στην Ιστορία ως φανέρωση των Εσχάτων και ο δεύτερος να περιγράψουµε πως 

µπορεί να επιτευχθεί ο υπαρξιακός στόχος ( θέωση ) κάθε ανθρώπου . 

               Μέσα από τη σύγχρονη εκκλησιολογική έρευνα προκύπτει ότι η ορθόδοξη 

Παράδοση προσεγγίζει το γεγονός της Εκκλησίας µέσα στην Ιστορία ως φανέρωση 

των Εσχάτων σε αντίθεση από τη δυτική Εκκλησιολογία  η οποία βλέπει την 

Εκκλησία ως µια τέλεια οργανωµένη ιστορική κοινότητα ,ορατή και οριοθετηµένη 

γεωγραφικά . Για την Ορθόδοξη θεολογία, το κύριο χαρακτηριστικό που εκφράζει 

την ταυτότητα της Εκκλησίας δεν είναι ούτε η ιεραποστολή, ούτε βεβαίως, οι 

διάφορες οµολογίες πίστεως. Στη Θεία Ευχαριστία δεν χρησιµοποιούµε καµία 

µεµονωµένη οµολογία ή κάποιο απόσπασµα από ακαδηµαϊκό εγχειρίδιο. Όλα αυτά 

υπάρχουν, βεβαίως, αλλά στο περιθώριο της ζωής της Εκκλησίας. Στο επίκεντρό της 

είναι η Ευχαριστιακή λατρεία                

              Στην ορθόδοξη  Παράδοση  η Εκκλησία δεν είναι ιστορικό επιφαινόµενο 

αλλά αγαπητική κοινωνία των Προσώπων της Αγίας Τριάδος . Τα Μυστήρια είναι η 

ζωτική απαρχή της µε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να θεωρείται το 

κατεξοχήν Μυστήριο , το οποίο εξεικονίζει την ανακεφαλαίωση των πάντων στην 

εσχατολογική της προοπτική . Συνέπεια αυτής της ευχαριστιακής ,εσχατολογικής 

ταυτότητας της  Εκκλησίας  , η οποία στη συνέχεια προσλαµβάνει ιστορική σάρκα 

και υπόσταση  , είναι  η δοµή και η διάρθρωσή της , το πολίτευµα και το ήθος της . 

            Η ζωή του Θεού είναι κοινωνία αγάπης τριών προσώπων ,όπου ελεύθερα το 

ένα δωρίζει τη ζωή του στο άλλο. Ο  άνθρωπος καλείται να µιµηθεί αυτή την 

κοινωνία . Να αυτοπροσφέρεται , να κατευθύνει την αγάπη του προς τους άλλους. Η 
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αγάπη να αποτελέσει το οντολογικό θεµέλιο επάνω στο οποίο θα στηρίξει την ύπαρξή 

του. Να γίνει πρόσωπο σε κοινωνία. Ο µόνος που του προσφέρει  τη δυνατότητα να 

βιώσει µέσα στην Εκκλησία  αυτό τον τρόπο ζωής είναι ο Χριστός . 

           Ο άνθρωπος που θα µπορέσει να βιώσει αυτό τον τρόπο καλείται άγιος , του 

οποίου το γνώρισµα είναι η αυτοθυσία και η αυθυπέρβαση. 

 

Αντί Επιλόγου  

 
              Παραθέτουµε το ακόλουθο κείµενο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας 

Αναστασίου  ( µε το οποίο συµφωνούµε απόλυτα ) , µε την ελπίδα ότι Εκκλησία και 

άνθρωπος θα επαναπροσδιοριστούν  στην Ιστορία µε οδηγό την ευχαριστιακή 

εσχατολογική τους εµπειρία  .  

        « Η αληθινή χριστιανική Εκκλησία δε νοείται σαν µια  νέα ,κλειστή στον εαυτό 

της κοινότητα , αλλά ως συµβόλαιο  , ως σηµείο της ποθητής παγκοσµίου ενότητος. 

Η Εκκλησία ενεργεί ως  « µυστήριον » , ως ζωτικός πυρήνας της βασιλείας του Θεού   

η οποία εκτείνεται πέραν των αισθητών ορίων των εκκλησιαστικών  κοινοτήτων. 

Καθετί που κατέχει ,καθετί που πράττει ,ανήκει στον κόσµο ολόκληρο , γίνεται – 

πρέπει να γίνεται – προς χάριν ολόκληρης της οικουµένης. 

         Πρόκειται ακόµη για ενότητα που δεν στηρίζεται στην ισοπέδωση και δεν 

οδηγεί στην δηµιουργία µάζας , σε σύµφυρµα . Είναι η ενότητα ενός οργανισµού και 

όχι ενός βράχου. Ο πιστός αποτελεί ζωντανό κύτταρο του σώµατος της Εκκλησίας. 

Κάθε πρόσωπο και κάθε σύνολο προσώπων καλείται να πραγµατοποιήσει τον 

ιδιαίτερο εαυτό του , να αναπτύξει τις υπάρχουσες µέσα του δυνάµεις σε αρµονία µε 

το όλον ,  εν αγάπη η οποία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της  «θείας εικόνος » 

Η καθολικότητα της Εκκλησίας δεν σηµαίνει αποκλειστικότητα αλλά 

περιεκτικότητα»  ( Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία , εκδ. « Ακρίτας » , Αθήνα 2000 , 

σς. 40 – 41 ) .12 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Χ. Τερέζης , όπ.παρ. , σελ. 111 
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