
Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

Διὰ τῆς νηὸς ταύτης εἰκονίζεται ἡ καθολικὴ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας, 
τρόπις(=καρίνα, βάση) μὲν εἶναι ἡ πρὸς τὴν ἁγίαν Τριάδα ὀρθόδοξος πίστις. Δοκοὶ δὲ καὶ 
σανίδες, τὰ τῆς πίστεως δόγματα καὶ αἱ παραδόσεις. Ἄρμενα, ἡ Ἐλπὶς καὶ Ἀγάπη. 
Κυβερνήτης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Πρωρεῖς καὶ ναῦται, οἱ Ἀπόστολοι, καὶ οἱ τῶν 
Ἀποστόλων διάδοχοι, καὶ Κληρικοὶ πάντες. Γραμματικοὶ καὶ νοτάριοι, οἱ κατὰ καιροὺς 
διδάσκαλοι. Ἐπιβάται, ἅπαντες οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Θάλασσα, ὁ παρὼν βίος. Πνεῦμα 
γαληνὸν καὶ ζεφύριον, αἱ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πνοαί τε καὶ χάριτες. Ἄνεμοι, οἱ κατ’ αὐτῆς 
πειρασμοί, Πηδάλιον δὲ αὐτῆς, δι’ οὗ πρὸς τὸν οὐράνιον λιμένα ἰθύνεται, ἡ παροῦσα 
Βίβλος τῶν ἱερῶν Κανόνων ἐστίν. Βλ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Αθήνα 2010, τ.1 – Ὅρα καὶ τὸν θεῖον 

Χρυσόστομον νηῒ παρεικάζοντα τὴν Ἐκκλησίαν (τομ. στ΄, σελ. 426, στιχ. 10. Καὶ τόμ. ζ΄, σελ. 502, στιχ. 20, τῆς ἐν Ἐτώνῃ 
ἐκδόσεως).  



 Προέρχεται από το ρήμα ἐκκαλέω-ῶ, που δηλώνει την συνάθροιση 
ανθρώπων.  

 Από πλευράς κοινωνιολογικής Εκκλησία είναι η συνάθροιση ανθρώπων για 
να συζητήσουν θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Γνωστή είναι η 
Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθήνα. 

 Από πλευράς θρησκευτικής, Εκκλησία είναι η συνάντηση ανθρώπων για να 
υμνήσουν και να δοξάσουν τον Θεό ή να εκδηλώσουν το θρησκευτικό τους 
συναίσθημα. Με αυτήν την έννοια γίνεται λόγος για Εκκλησία της Παλαιάς 
Διαθήκης, Εκκλησία ετεροδόξων, ακόμη και για Εκκλησία αιρετικών. 

 Από πλευράς θεολογικής Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών σ’ έναν 
ορισμένο τόπο, για να τελέσουν τη θεία Ευχαριστία και, μεταλαμβάνοντας 
όλοι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, να φτάσουν σε μια βαθιά ενότητα 
μεταξύ τους και με το Θεό. 

       Διευκρινίζουμε: 
 Αυτός που καλεί είναι ο Θεός,  
 ο καλεσμένος είναι ο άνθρωπος και  
 ο χώρος όπου γίνεται η συγκέντρωση είναι ο ναός. 
 Πάω στην εκκλησία = πάω στη συνάντηση.  

Ο όρος Εκκλησία  



H Εκκλησία αποτελεί ένα πνευματικό οργανισμό που η αξία του έγκειται α) στο ότι έχει ως 
κεφαλή του το Χριστό και β) στο ότι έχει ως μέλη του τον κάθε πιστό. Διπλό μυστήριο. Το 
μυστήριο της Κεφαλής, που είναι ο Χριστός και το μυστήριο του Σώματος, που είναι οι πιστοί σ' 
αυτόν και που αποτελούν την Εκκλησία του.  
Ο Απόστολος  Παύλος λέει ότι η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού. Η εκκλησιαστική 
κοινότητα αποτελεί για τον κόσμο των ανθρώπων την «ορατή» παρουσία του προσώπου του 
Αναστημένου. Η κοινότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Αναστημένος Ιησούς επέλεξε να είναι 
παρών στην ιστορία, να έχει σχέσεις με τους ανθρώπους, να έρχεται σε επαφή με την 
ανθρωπότητα, να δρα στην ιστορία. 
Η Εκκλησία και η Ευχαριστία ταυτίζονται με τον Χριστό, διότι αμφότερες είναι «Σώμα 
Χριστού». Η Εκκλησία δεν υπάρχει χωρίς την Κεφαλή, όπως κι ο Χριστός δεν υπάρχει δίχως το 
σώμα Του. Μετά την Ανάστασή Του, ο Χριστός υπάρχει μονάχα ως Χριστός στην ολότητά Του. 
Οντολογικά, η ενότητα των χριστιανών με τον Χριστό αρχίζει με το Βάπτισμα και το Χρίσμα, 
αλλά αυτή η ένωση εν Χριστώ και μαζί με το Χριστό γίνεται ενδόμυχη, εσώτερη και εμπειρική 
με την Ευχαριστία. 
Η Εκκλησία συγκεντρώνεται όλη σε κάθε Θεία Λειτουργία. Πάνω στο Άγιο Δισκάριο υπάρχει ο 
Αμνός (το Σώμα του Χριστού), οι μερίδες της Παναγίας και όλων των Αγίων, οι μερίδες των 
ζωντανών και των κεκοιμημένων. Έτσι, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία, κοινωνούν όλα τα μέλη 
της Εκκλησίας με τον Θεό και μεταξύ τους και αγιάζονται, επειδή ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά 
τους και είναι η Κεφαλή τους. Η Θεία Λειτουργία είναι «Σύνοδος ουρανού και γης». Σε κάθε 
Θεία Λειτουργία είναι παρών ο Χριστός, οι Άγιοι, η Υπεραγία Θεοτόκος, οι πίστει κοιμηθέντες 
(θριαμβεύουσα Εκκλησία) και οι ζώντες πιστοί (στρατευόμενη Εκκλησία). 

Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού 



1.Η αΐδιος και στο νου του Θεού προΰπαρξη της εκκλησίας και η επάνδρωσή της από τις 
αόρατες πνευματικές δυνάμεις δηλαδή στους αγίους αγγέλους. Η πρώτη Εκκλησία 
ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του ανθρώπου. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν στον 
Παράδεισο αγγελική ζωή και ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το Θεό.  

2.Με την πτώση του Αδάμ έγινε διάσπαση της κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό, του 
ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με όλη τη δημιουργία. Παρά την πτώση 
όμως αυτή δεν αφανίζεται τελείως η Εκκλησία. Η Εκκλησία υφίσταται και στην περίοδο 
της Π.Δ. Στην Π.Δ. υπήρχαν δίκαιοι άνθρωποι, όπως οι Κριτές, οι Προφήτες και οι άγιοι, οι 
οποίοι αξιώθηκαν θείας αποκαλύψεως (Αβραάμ, Μωυσής, Ηλίας κ.α.). Κι επειδή η όραση 
του Θεού, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, ταυτίζεται με τη θέωση και την 
κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, γι’ αυτό λέμε ότι στην Π.Δ. διατηρείται το μικρό 
λήμμα, υπάρχει η Εκκλησία, η οποία όμως δεν ήταν ακόμη σώμα. 

3.Με την ενανθρώπησή του ο Υιός του Θεού προσέλαβε καθαρή και αμόλυντη ανθρώπινη 
φύση και την ένωσε με τη θεότητά Του. Την ημέρα της Πεντηκοστής η Εκκλησία γίνεται 
Σώμα Χριστού. Οι μαθητές δια του αγίου Πνεύματος ενσωματώθηκαν στη θεωμένη 
ανθρώπινη φύση του Χριστού, έγιναν μέλη του Σώματος του Χριστού και απέκτησαν 
ενότητα και κοινωνία μαζί Του (συνέχιση της Ενσάρκωσης του Χριστού μέσα στη ζωή της 
Εκκλησίας). Στην Παλαιά Διαθήκη οι θεόπτες Προφήτες και οι δίκαιοι ήταν μέλη της 
Εκκλησίας, όντες ναοί του Αγίου Πνεύματος, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής οι 
μαθητές γίνονται μέλη της Εκκλησίας όχι μόνο ως ναοί του αγίου Πνεύματος, αλλά και ως 
κατοικητήρια της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, ως μέλη του Σώματος του Χριστού. 

Οι τρεις φάσεις της Εκκλησίας 



Σκοπός της Εκκλησίας:   

• Σκοπός έργου Χριστού: η σωτηρία του ανθρώπου. 

• Σκοπός Εκκλησίας : η προσωπική συνάντηση και η 

ένωση κάθε βαπτισμένου με τον Χριστό =σωτηρία. 
 

    Επομένως: 
    Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο του Χριστού. 



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ με λίγες λέξεις 

Είναι: Θεανθρώπινος οργανισμός, Σώμα του 

Χριστού (ως σώμα έχει κεφαλή και μέλη). 

Μέλη της: οι «βεβαπτισμένοι» στο όνομα του 

Τριαδικού Θεού και «βεβαιόπιστοι». 

Κεφαλή της: Ο Χριστός, που είναι παρών σ' αυτή 

τη σύναξη, μας ενώνει μαζί Του και μεταξύ μας. 

Έργο της: Διδάσκει και τελεί μυστήρια. 

Σκοπός της: Η σωτηρία μας. 

Η θεία Ευχαριστία: Ενώνει τους πιστούς με το 

Χριστό, αλλά και μεταξύ τους. 

Υπάρχει: Μία μόνο Εκκλησία (γιατί υπάρχει ενότητα). 

Περιλαμβάνει: Όλους τους λαούς της 

οικουμένης (οικουμενική). 



 Τα πρόσωπα που σχετίζονται με την Εκκλησία 
έδρασαν μέσα στον κόσμο. 

 Η Εκκλησία μεταμορφώνει την ιστορία του 
ανθρώπου και προάγει τον πολιτισμό. 

Η Εκκλησία βρίσκεται μέσα στον κόσμο  



Με τι ασχολείται η ιστορία της Εκκλησίας; 

 Με το έργο  των Αποστόλων 

 Με τους διωγμούς και τους Μάρτυρες 

 Με τις αιρέσεις 

 Με τους Πατέρες και τους Αγίους 

 Με το χωρισμό ανατολικής - δυτικής Εκκλησίας 

 Με τις σχέσεις μεταξύ των χριστιανών 

 Με τις σχέσεις χριστιανών- αλλοθρήσκων. 



Μεγάλες προσωπικότητες στην  ιστορία της Εκκλησίας 

ΠΑΠΑΣ  
ΡΩΜΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΟΛΥ 

ΚΑΡΠΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑ 
ΝΤΙΝΟΣ- 
ΕΛΕΝΗ 

ΤΡΕΙΣ  
ΙΕΡΑΡΧΕΣ 

http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=784


Πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας 

1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
 

 Κατακόμβες 

 Μαρτύρια 

 Ναοί 

 Βαπτιστήρια 

 Έργα τέχνης 

2. ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

 Βίβλος 
 Έργα των πατέρων 
 Πρακτικά οικουμενικών 

συνόδων 
 Λατρευτικά κείμενα 
 Νόμοι για την Εκκλησία 

 



Πώς πρέπει να μελετούμε  
τις πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας; 

• Με αντικειμενικότητα 

• Με αμεροληψία 

• Με αυτοκριτική(διάθεση αναγνώρισης 
λαθών και αδυναμιών). 





Η Εκκλησία βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Τον μεταμορφώνει και 

παράγει πολιτισμό. 

Για να μελετήσουμε τον Πολιτισμό ενός λαού – ενός έθνους – 

πρέπει απαραίτητα να μάθουμε τη Λατρεία, τις Εορτές, τα «Ταφικά 

έθιμα» κ.ά.   
 

Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός στηρίζεται και στο Χριστιανισμό.  

  Η  «Αναγέννηση του Καρλομάγνου» οφείλεται στους Αγγλοσάξονες 

Βενεδικτίνους Μοναχούς. 

  Ο  «Αραβικός Πολιτισμός» επηρεάστηκε πολύ από τη διδασκαλία 

του Κορανίου. 

  Δεν μπορούμε να μιλάμε για «Αναγέννηση» αν αγνοούμε τα έργα 

του Τζιότο, του Μιχαήλ Αγγέλου κ.α. 

 Η Μουσική του Χέντελ, του Μότσαρτ, του Μπαχ, του Μπετόβεν… 

γράφτηκαν για εκκλησιαστική χρήση. 

Πιστεύετε ότι η μελέτη της ιστορίας του Χριστιανισμού συμπληρώνει 

τις ιστορικές σας γνώσεις ή ότι έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη 

Ιστορία που διδάσκεστε στο μάθημα της «ιστορίας»;  



Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι  

 κατάλοιπο του παρελθόντος χωρίς αξία – μουσειακό είδος 

 αφορά αποκλειστικά τους κληρικούς.      

Όλοι θλιβόμαστε όταν  η Εκκλησία  

• είναι αποκομμένη από το λαό           

• εξυπηρετεί συντηρητικά συμφέροντα          

• «αφορά μόνο τους παπάδες»             

• χωρίς μεταμορφωτική δύναμη         

• δηλαδή όταν  η Εκκλησία δεν συνεχίζει το έργο του Χριστού.   

Πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία χρειάζεται μόνο      

 για το ετήσιο πανηγύρι του χωριού ή της ενορίας               

 για τη βάπτιση κλπ (κοινωνικές εκδηλώσεις) . 

Άλλοι  χρησιμοποιούν την εκκλησία για να περάσουν στο λαό  

 δικές τους ιδεολογίες             

 προσωπικές φιλοδοξίες . 

Μπορείτε να αναφέρετε και άλλα προβλήματα που προκαλεί η άγνοια της 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας. 

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα προβλήματα που δημιουργούνται, όταν 

ο σημερινός χριστιανός δε γνωρίζει την ακριβή έννοια της Εκκλησίας; 



Είναι η Εκκλησία ένας κοινωφελής αποκλειστικά θεσμός, κάτι σαν 

αποτελεσματικότερο (λόγω εθελοντισμού) IKA, που εξασφαλίζει 

“κοινωνική συνοχή” και “χρηστά ήθη”;  

Η Εκκλησία «έχει γεννήσει μέσα στην Ιστορία ιλιγγιώδη ποίηση, κορυφαία 

μουσική – ζωγραφική – αρχιτεκτονική εκφραστική, συναρπαστική 

δραματουργία, διαχρονικά γονιμότατο φιλοσοφικό λόγο».  

Κύριος, όμως, σκοπός και έργο της Εκκλησίας δεν είναι να γεννά 

πολιτισμό και φιλοσοφικό λόγο, αλλά να σώζει, να αλλάζει τον κόσμο και 

την ιστορία, να εκβάλλει το παρείσακτο κακό και το διάβολο από την 

δημιουργία του Θεού. Να «χριστοποιεί» τον άνθρωπο και την υλική κτίση. 

Να εργάζεται για την εσχατολογική προοπτική του κόσμου, που είναι 

η κατά χάριν θεοποίηση του ανθρώπου και της κτιστής δημιουργίας.  

Δεν είναι, επομένως, η Εκκλησία «θεσμός ωφελιμιστικών 

σκοπιμοτήτων», αλλά το τεθεωμένο Σώμα του Χριστού, το οποίο μετέχει 

του Ακτίστου και του Κτιστού, για να σώσει το κτιστό και κύρια τον 

άνθρωπο από τη δουλεία της αμαρτίας, τη φθορά και το θάνατο. 
Χρήστος Γιανναράς 

http://www.kathimerini.gr/864266/opinion/epikairothta/politikh/megalh-synodos-h-antifash-eggenhs

