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Μπορείτε να: 

 

Μοιραστείτε, αντιγράψετε και αναδιανείμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο υπό 

τους ακόλουθους όρους: 

 

 

Αναφορά Δημιουργού  

Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας 

και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιον-

δήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός απο-

δέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε. 

 

 

Μη Εμπορική Χρήση  

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 

Μη παραγόμενα 

Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, δεν μπορείτε να 

διανείμετε το τροποποιημένο υλικό. 

 

 

Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί  

Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περι-

ορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια. 

 

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε 

τους όρους της άδειας. 
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1. Εισαγωγή 

 
πίστευτα κηρύγματα μίσους και ρατσισμού, αλλά κι εντελώς αντιεπιστημονικές θε-

ωρίες, παραμύθια που δεν κάνουν ούτε για μικρά παιδιά, έχουν πλασαριστεί δια-

χρονικά ως δήθεν θεόπνευστες απόλυτες αλήθειες και δεν εμποδίζουν την τυφλή 

πίστη των ανθρώπων. 

     Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η ζωή μας αν απλά ακο-

λουθούσαμε αυτά που δίδασκε ο Χριστός, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιων ενδεχομένως κα-

κών ιεραρχών, οι οποίοι καμιά φορά ξεφεύγουν κι ασχολούνται με διαφορετικά από την α-

ληθινή πίστη πράγματα, όπως με μπίζνες, πολιτική, παιδεραστίες κ.λπ..  

     Επίσης, ως πρότυπο στην κοινωνία θεωρούν πολλούς Άγιους ή Πατέρες της Εκκλησίας, 

των οποίων οι ζωές κι ο μαρτυρικός θάνατος πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

οδηγό για κάθε έναν από μας. 

     Όμως, όλα αυτά τα ωραία κηρύγματα ανθρωπιάς και αγάπης βρίσκονται στη φαντασία 

τους και μόνο. Μελετώντας τα επίσημα ιερά κείμενα του Χριστιανισμού, προκύπτει μια 

εντελώς διαφορετική εικόνα.  

     Ο Θεός της Αγίας Γραφής ξεπερνά σε παράνοια και σαδισμό τους πιο στυγερούς και 

παράφρονες εγκληματίες που εμφανίσθηκαν στην ανθρωπότητα κι αποτελεί την κύρια 

πηγή έμπνευσης στους πιστούς του για τα «ιερά» κακουργήματα και δολοφονίες, που 

ακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας. 

     Επίσης, πηγαίνοντας πίσω 

στο χρόνο και συγκεκριμένα 

στην εποχή της γέννησης του 

Χριστιανισμού, θα διαπιστώ-

σουμε ότι ένα απ’ τα κύρια 

στοιχεία, που συνέβαλαν στη 

μετάβαση της ανθρωπότητας 

στη νέα εποχή ήταν τα θαύ-

ματα, τα οποία είχαν πάρει 

μορφή πανδημίας. Ο Χριστια-

νισμός είναι μια βιομηχανία 

παραγωγής θαυμάτων, η επι-

βολή του αναπόδεικτου και του 

παράλογου. Διαφόρων ειδών ά-

γιοι (της ερήμου, των σπηλαί-

ων, στυλίτες κι ό,τι άλλο μπο-

ρεί να φανταστεί κάποιος άρ-

ρωστος νους) έκαναν θαύματα, 

που  θα τα ζήλευαν ακόμα κι οι 

 

 

μεγαλύτεροι ταχυδακτυλουργοί, ξεπερνώντας κατά πολύ τον πρώτο διδάξαντα δάσκαλό 

τους Ιησού. 

 

Α 
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2. Ιεροποίηση της επιπεδότητας της Γης 

 
Γη είναι επίπεδη και έχει όρια, τα οποία ίσως είναι παραλληλόγραμμα, ενδεχομέ-

νως κυκλικά, η Γη όμως, σίγουρα δεν είναι σφαιρική. 

Ο ουρανός είναι η οροφή πάνω από τη Γη. Ένα σταθερό αδιαπέραστο φράγμα, που 

προστατεύει, τόσο τους πιστούς, όσο και τους άπιστους από τα ύδατα, που υπάρχουν εκεί-

θεν. Τα αστέρια πάνω στον ουρανό (η λέξη πάνω δεν είναι τυπογραφικό λάθος) είναι πολύ 

μικρότερα της Γης. 

     Η Βίβλος, οι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας, τα λειτουργικά βιβλία, που ακόμα και 

στις ημέρες μας ψάλλονται στις εκκλησίες, περιγράφουν έναν κόσμο που λίγοι από εμάς 

αναγνωρίζουμε σήμερα. Έναν κόσμο, όπου η Γη είναι σταθερή, ακίνητη και στην μέση 

των πραγμάτων, ενώ ο Ήλιος είναι εκείνος που κινείται. 
 

 
 

 

2.1 Αρχαίες γνώσεις για τη σφαιρικότητα της Γης και τον ηλιοκεντρισμό 

Παρατίθενται ενδεικτικά oρισμένα από τα διασωθέντα αποσπάσματα έργων αρχαίων φιλό-

σοφων-επιστημόνων, στα οποία φαίνεται ότι είχαν άριστη γνώση τόσο της σφαιρικότητας 

της Γης, όσο και του ηλιοκεντρικού συστήματος. 

     Ο «Πυθαγόρας λέγει τον κόσμο σφαιροειδή», μας πληροφορεί ο Διογένης Λαέρτιος.1 

 
1 «Πυθαγόρας», 19. 

Η 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 10 

     Πολλές πληροφορίες για τη σφαιρικότητα της Γης μας διασώζει ο Στράβωνας στα «Γε-

ωγραφικά» και κυρίως στα δύο πρώτα βιβλία του: «Η επιφάνεια της Γης είναι σφαιρο-
ειδής».2 «Η Γη ολόκληρη είναι σφαιροειδής».3 Ολοστρόγγυλη; Όχι, βέβαια: «Σφαιροειδής η 

σύμπασα ουχ ως εκ τόρνου, αλλʼ έχει τινάς ανωμαλίας».4  

     Ο Στράβωνας επίσης αναφέρει το εξής εκπληκτικό: «Αυτός που έχει στα χέρια του και 
μελετά το παρόν σύγγραμμά μου, δεν πρέπει να εμφανίζεται στα μάτια του κόσμου μέχρι 

τέτοιου σημείου απαίδευτος και οκνηρός, ώστε να μη φροντίσει να δει ποτέ του ούτε μία 
σφαιρική αναπαράσταση της Γης, ούτε τους περιγεγραμμένους σ’ αυτή κύκλους, άλλους μεν 

παράλληλους ήτοι ίσο διάστημα απέχοντας τον ένα εκ του άλλου, άλλους δε κάθετους ήτοι 

προσπίπτοντας στους ανωτέρω με ορθή γωνία».5 Αυτό σημαίνει, ότι την εποχή του Στράβω-

να (1ος αι. π.Χ.) υπήρχαν σφαιρικές αναπαραστάσεις της Γης, όπου ήσαν σημειωμένοι πα-

ράλληλοι και μεσημβρινοί.  

     Ο Στράβωνας είχε υπολογίσει επίσης τον Ισημερινό της Γης, αφού τη χώρισε σε 360 

τμήματα: «επτακοσίων είκοσι σταδίων έκαστον των τμημάτων»,6 δηλαδή 360x720=259.200 

στάδια. 

     Ο Στράβωνας όχι μόνο είχε ταξιδεύσει σε πάρα πολλούς τόπους, αλλά και είχε διαβάσει 

πολλούς προγενέστερούς του συγγραφείς, τους οποίους αναφέρει στα έργα του. Στο Β΄ 

βιβλίο του αναφέρει: «Λέει λοιπόν ο Ποσειδώνιος, ότι ο Παρμενίδης είναι εισηγητής της 
διαίρεσης σε πέντε ζώνες».7 Αμέσως μετά παραθέτει τις σχετικές απόψεις του Αριστοτέλη 

κι ύστερα τα ονόματα των ζωνών (διακεκαυμένη, εύκρατος κ.λπ.), το πλάτος τους, τις πε-

ριοχές στις οποίες αντιστοιχεί κάθε μία από αυτές και το κλίμα τους. 

     Οι απόψεις του Αριστοτέλη για τη σφαιρικότητα της Γης είναι διατυπωμένες στο έργο 

του «Περί Ουρανού».8  

     Στους Ορφικούς Ύμνους ο Ήλιος λαμβάνεται ως «κοσμοκράτωρ» και «δεσπότης του 

κόσμου», αφαιρώντας έτσι από τη Γη το προνόμιο της ηγετικής θέσης της στον κόσμο: 

«Κόσμου τον εναρμόνιον δρόμον έλκων». 

     «Αρίσταρχος ο Σαμιος υποτίθεται τα μεν απλανέα των άστρων και τον Ήλιον μένειν 

ακίνητον, την δε Γην περιφέρεσθαι περί τον Ήλιον κατά κύκλου περιφέρειαν, ος έστι εν μέσω 
τω δρόμω κείμενος». Ο Στοβαίος γράφει: «Αρίσταρχος τον Ήλιον ίστησι».9  Ο Πλούταρχος 

μας πληροφορεί: «Αρίσταρχος τον Ήλιο ίστησι μετά των απλανών, την δε Γη κινείν περί τον 

ηλιακό κύκλο».10 Στο ίδιο έργο αναφέρεται: «Σέλευκος ο μαθηματικός την Γην, και αυτός 
κινεί... Τινές δε άλλοι μέσον πάντων τον Ήλιον». 

     Ο Αριστοτέλης στο «Περί Ουρανού» έργο του αναφέρει: «Οι πυθαγόρειοι... λένε, ότι 
γύρω από το κεντρικό πυρ (Ήλιο) η Γη ένα από τα αστέρια (πλανήτες), γυρίζει σε κύκλο και 

γίνεται η ημέρα και η νύκτα».11 Ο Σιμπλίκιος, σχολιάζοντας το έργο αυτό του Αριστοτέλη, 

 
2 Α΄ 20. 
3 Β΄ ΙΙ 1. 
4 Α΄ ΙΙΙ 3. 
5 Α΄ 21. 
6 Β΄ E 132. 
7 Β΄ ΙΙ 2. 
8 297β-298α. 
9 «Φυσικά», Α΄ 25. 
10 «Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της Σελήνης». 
11 Β΄ 13. 
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λέει ότι: «Η Γη ως είναι ένα εκ των άστρων περιφερομένων περί το μέσο, σχηματίζει τη νύ-

κτα και την ημέρα ανάλογα της προς τον Ήλιον θέσεών της». 

     Πολλοί άλλοι αρχαίοι επιστήμονες είχαν αναπτύξει θεωρίες σχετικά με τον ηλιοκεντρι-

σμό. Ο Θαλής υπολόγισε τη διάρκεια του έτους σε 365 ημέρες, θεμελίωσε τη σφαιρικό-

τητα της Γης, βρήκε τη λόξωση της εκλειπτικής, εξήγησε ότι η Σελήνη δεν είναι αυτό-

φωτη, αλλά αντανακλά το φως του Ήλιου, ερμήνευσε την έκλειψη και τις τροπές κ.λπ..  

     Ο Θέων ο Σμυρναίος λέει, ότι ο Αναξίμανδρος πρέσβευε το ηλιοκεντρικό σύστημα: 

«Αναξίμανδρος δε, ότι η γη μετέωρος και κινείται περί το του κόσμου μέσον».12  

     Ο Πλάτωνας στον «Τίμαιο» και αλλού τάσσεται υπέρ του ηλιοκεντρικού συστήματος, 

λέει δε μεταξύ άλλων: «Τη δε Γη, που είναι τροφός μας, την περιστρεφόμενη περί τον άξονα 
του κόσμου, φύλακα δε δημιουργό της νύκτας και της ημέρας». Η παρότρυνση του Πλάτωνα 

στον Εύδοξο τον Κνίδιο να ερμηνεύσει μαθηματικά τις φαινόμενες ανωμαλίες στις κι-

νήσεις της Αφροδίτης και του Ερμή καταδεικνύουν άριστη γνώση των τροχιών των πλα-

νητών και του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ο Εύδοξος εξήγησε το φαινόμενο με τη βοή-

θεια αστρονομικών παρατηρήσεων και της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Οι υπολογισμοί αυτοί 

βρίσκονται αποτυπωμένοι στον Υπολογιστή των Αντικυθήρων. 

     Ο Ερατοσθένης είχε υπολογίσει με εξαιρετική ακρίβεια την περίμετρο της Γης.  

     Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, στο βιβλίο του «Εις τον βασιλέα Ήλιον» γράφει τα εξής: 

«Οι τε γαρ πλάνητες εύδηλον ότι περί αυτόν (δηλαδή τον Ήλιον) ώσπερ βασιλέα χορεύ-

οντες». 
 

 

 

Η χριστιανική αντίληψη για τον Κόσμο 

αποτυπώνεται καθαρά στο έργο του 

μοναχού Κοσμά του Ινδικοπλέυστη 

(6ος αι. μ.Χ.), «Χριστιανική Τοπογρα-

φία»:  

Η Γη, κατασκευασμένη όπως η Κιβωτός 

της Διαθήκης, «κολυμπάει» μέσα  

σε ένα τετράγωνο ωκεανό.  

Από τις τέσσερις πλευρές της εκτείνονται 

προς τον ουρανό τέσσερις τοίχοι,  

έτσι ώστε το όλο οικοδόμημα  

να μοιάζει σα θόλος.  

Ο κόσμος χωρίζεται σε δυό χώρους:  

Το ισόγειο, όπου κατοικούν  

οι άνθρωποι και έχει σαν πάτωμα 

τη Γη και σα στέγη τον ουρανό  

και τον επάνω όροφο (τη Βασιλεία 

 των Ουρανών), όπου κατοικούν  

ο Θεός, ο Χριστός και οι άγγελοι,  

με πάτωμα τον ουρανό και σκεπή  

το στερέωμα. Μάλιστα έχει κι εκείνος  

ο χώρος τοίχους και καμαροειδή στέγη! 

 

 

 
12 Σ. 118, 18, εκδ. Χίλλερ. 
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2.2 Βίβλος: Ο Ήλιος κινείται γύρω από τη Γη 

Η Βίβλος περιέχει πάρα πολλά εδάφια, στα οποία φαίνεται καθαρά, ότι οι συγγραφείς της 

θεωρούσαν, ότι η Γη είναι επίπεδη και βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος: 

     «Εωσφόρος δε είδε την εαυτού τάξιν, επιλαβέσθαι πτερύγων γης, εκτινάξαι ασεβείς εξ αυ-

τής».13 Πώς η Γη μπορεί να κρατηθεί από τις πτέρυγές της; Μια σφαίρα δεν έχει πτέρυγες. 

     Οι πτέρυγες της Γης αναφέρονται και σε άλλα αποσπάσματα της «Παλαιάς Διαθήκης», 

όπως π.χ.: «Και αρεί σημείον εις τα έθνη και συνάξει τους απολομένους Ισραήλ και τους διε-

σπαρμένους του Ιούδα συνάξει εκ των τεσσάρων πτερύγων της γης».14 «Και συ, υιέ ανθρώ-
που, είπον· τάδε λέγει Κύριος τη γη του Ισραήλ· πέρας ήκει, το πέρας ήκει επί τας τέσσαρας 

πτέρυγας της γης».15  

     «Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο Διάβολος εις όρος υψηλόν λίαν και δείκνυσιν αυτώ πάσας 
τας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτών».16 Σε όσο υψηλό όρος κι αν ανεβείς, λόγω 

της σφαιρικότητας της Γης δεν μπορείς να δεις «πάσας τα βασιλείας του κόσμου». Θα μπο-

ρούσες να τις δεις, μόνο εάν η Γη ήταν επίπεδη. 

     Επάνω από την επίπεδη Γη ο Γιαχβέ έχει στήσει τον ουρανό, μια σκηνή σαν κάμαρα: 

«Ο στήσας ως καμάραν τον ουρανόν και διατείνας ως σκηνήν κατοικείν».17  

     «Και είπεν Ιησούς· στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Αιλών. Και 

έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει, έως ημύνατο ο Θεός τους εχθρούς αυτών. Και έστη ο 

ήλιος κατά μέσον του ουρανού, ου προεπορεύετο εις δυσμάς εις τέλος ημέρας μίας».18 

      Πρόκειται για το σημαντικότερο βιβλικό απόσπασμα, που υποστηρίζει τον ιερό γεω-

κεντρισμό. Ο Θεός ήθελε να παρατείνει την ημέρα, προκειμένου οι εβραίοι να προλάβουν 

να σφάξουν τους εχθρούς τους. Έδωσε λοιπόν διαταγή να σταματήσει, όχι η Γη, που είναι 

αυτή που κινείται γύρω από τον Ήλιο, αλλά ο Ήλιος· και ο Ήλιος στήθηκε στη μέση του 

ουρανού και δεν πορευόταν προς τη δύση. 

     «Και ανατέλλει ο ήλιος και δύει ο ήλιος και εις τον τόπον αυτού έλκει. Αυτός ανατέλλων 

εκεί πορεύεται προς νότον και κυκλοί προς βορράν· κυκλοί κυκλών, πορεύεται».19 

     «Φοβηθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη, κατορθωθήτω η γη και μη σαλευθήτω».20  

     «Και ώφθησαν αφέσεις θαλάσσης, και απεκαλύφθη θεμέλια της οικουμένης εν τη επιτιμή-

σει Κυρίου, από πνοής πνεύματος θυμού αυτού».21  

     «Και ισχυρά εποίει τα θεμέλια της γης».22  

     «Και η χειρ μου εθεμελίωσε την γην, και η δεξιά μου εστερέωσε τον ουρανόν».23  

     «Ο σείων την υπʼ ουρανόν εκ θεμελίων, οι δε στύλοι αυτής σαλεύονται».24  

 
13 «Ιώβ», 38, 12-13. 
14 «Ησαΐας», 11, 12. 
15 «Ιεζεκιήλ», 7, 2. 
16 «Κατά Ματθαίον», 4, 8. 
17 «Ησαίας», 40, 22. 
18 «Ιησούς του Ναυή», 10, 12-13. 
19 «Εκκλησιαστής», 1, 5. 
20 «Παραλειπομένων Α΄», 16, 30. 
21 «Βασιλειών Β΄», 22 16. 
22 «Παροιμίαι Σολομώντος», 8, 29. 
23 «Ησαΐας», 48, 13. 
24 «Ιώβ», 9, 6. 
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     «Πού ης εν τω θεμελιούν με την γην; απάγγειλον δε μοι ει επίστη σύνεσιν. Τις έθετο τα μέ-

τρα αυτής, ει οίδας; ή τις ο επαγαγών σπαρτίον επʼ αυτής; Επί τίνος οι κρίκοι αυτής πεπήγα-
σι; τις δε εστιν ο βαλών λίθον γωνιαίον επʼ αυτής;».25  

     «Και διασπερεί σε Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη απʼ άκρου της γης έως άκρου της 

γης».26 Μια σφαίρα δεν μπορεί να έχει δυο άκρα. 

     «Εν αυτοίς έθνη κερατιεί άμα έως απʼ άκρου γης».27 Εδώ η Γη περιγράφεται με ένα ά-

κρο. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας καλόγερος 

του Μεσαίωνα 

ακολουθώντας 

τις βιβλικές 

περιγραφές 

βρίσκει το σημείο, 

όπου συναντώνται 

η Γη 

και ο ουρανός.28 
 

 

 

     Εκτός από τη Γη, έχει κι ο ουρανός ένα άκρο: «Και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυτού 

και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ’ άκρου της γης έως ά-

κρου του ουρανού».29  

     Η «Αποκάλυψις» επισημαίνει, ότι η Γη έχει τέσσερις γωνίες: «Και μετά τούτο είδον τέσ-

σαρας αγγέλους εστώτας επί τας τέσσαρας γωνίας της γης».30 «Και εξελεύσεται πλανήσαι τα 

έθνη τα εν ταις τέσσαρσι γωνίαις της γης» 31  

     Από το πρώτο κεφάλαιο της Βίβλου καθίσταται σαφές, ότι υπάρχουν νερά τόσο επάνω 

από τον ουρανό, όσο και κάτω από την Γη. Ο Θεός έβαλε τη Γη να επιπλέει στα νερά που 

 
25 «Ιώβ», 38, 4-6. 
26 «Δευτερονόμιον», 28, 64. 
27 «Δευτερονόμιον», 33, 17. 
28 «L'atmosphere: meteorologie populaire», Camille Flammarion, 1888. 
29 «Κατά Ματθαίον», 13, 27. 
30 7, 1. 
31 20, 8. 
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υπάρχουν από κάτω της: «Και είπεν ο Θεός· γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος και 

έστω διαχωρίζον ανά μέσον ύδατος και ύδατος. και εγένετο ούτως. Και εποίησεν ο Θεός το 

στερέωμα, και διεχώρισεν ο Θεός ανά μέσον του ύδατος, ο ην υποκάτω του στερεώματος, 

και αναμέσον του ύδατος του επάνω του στερεώματος. Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα 

ουρανόν. Και είδεν ο Θεός, ότι καλόν, και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ, ημέρα δευτέρα. 
Και είπεν ο Θεός· συναχθήτω το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν, και 

οφθήτω η ξηρά. και εγένετο ούτως. και συνήχθη το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τας 
συναγωγάς αυτών, και ώφθη η ξηρά. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην».32  

     «Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν 

τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης».33  

     «Κύριε ο Θεός Ισραήλ από των πτερύγων της γης τέρατα ηκούσαμεν, ελπίς τω ευσεβεί. 

και ερούσιν· ουαί τοις αθετούσιν, οι αθετούντες τον νόμον. Φόβος και βόθυνος και παγίς εφ’ 

υμάς τους ενοικούντας επί της γης και έσται ο φεύγων τον φόβον εμπεσείται εις τον βόθυνον, 

ο δε εκβαίνων εκ του βοθύνου αλώσεται υπό της παγίδος, ότι θυρίδες εκ του ουρανού ηνε-

ώχθησαν, και σεισθήσεται τα θεμέλια της γης».34 Αυτός που θα φύγει από το φόβο θα πέσει 

στο βόθρο, αυτός που θα ανέβει επάνω από το βόθρο θα πιαστεί στην παγίδα, διότι ο Κύ-

ριος ο Θεός Ισραήλ άνοιξε τις θυρίδες του ουρανού και σείονται τα θεμέλια της Γης, η ο-

ποία βέβαια έχει πτέρυγες. Ασχολίαστο. 

     Τα ύδατα, που βρίσκονται κάτω από τη Γη έχουν και ψάρια: «Παντός ιχθύος, όσα ε-

στίν εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης».35  

 

 

2.3 Η ιερή επιπεδότητα σε κηρύγματα Αγίων Πατέρων 
«Εν τη χειρί αυτού τα πέρατα της γης και, ότι επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν. Και δοκεί 

μεν εναντία ταύτα είναι, πολλήν δε έχει την συμφωνίαν. Ο γαρ ειπών, ότι επί των υδάτων ε-

θεμελίωσεν αυτήν».36  

     «Την γην υπό των υδάτων βασταζομένην».37  

     «Ο στερεώσας την γην».38  

     «Χριστός γαρ ο μονογενής του Θεού Υιός, ο πήξας τους ουρανούς ωσεί καμάραν, και θε-
μελιώσας την γην επί τω υδάτων, και στερεώσας την θάλασσαν ο πυρ, και θείον, και γέενναν, 

και φόβον, και τρόμον αιωνίων κριτηρίων ετοιμάσας τοις αμαρτάνουσιν».39 

     «Ο στήσας τον ουρανόν ωσεί καμάραν».40 Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο Μέγας Βασίλειος 

περιγράφει το «στερέωμα» ως εσωτερικά κοίλο και εξηγεί, ότι ο «ουράνιος θόλος» είναι 

εξωτερικά επίπεδος ή κυρτός, ώστε να συγκεντρώνωνται τα νερά που πέφτουν από εκεί 

στη Γη με τη μορφή της βροχής κ.λπ.. Ως προς τον αριθμό των θαλασσών της Γης, που 

αποτελούσε για κοσμολογικούς και θεολογικούς λόγους αντικείμενο συζητήσεων, ο Βασί-

 
32 «Γένεσις» 1, 6, 10. 
33 «Έξοδος», 20, 4 και «Δευτερονόμιον», 5, 8. 
34 «Ησαΐας», 24, 15-18. 
35 «Δευτερονόμιον», 4, 18. 
36 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Αd populum Antiochenum», ομιλίες 1-21, τομ. 49, σελ. 108, γρ. 19-24. 
37 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Αd populum Antiochenum», ομιλίες 1-21, τομ. 49, σελ. 112, γρ. 50. 
38 Μέγας Βασίλειος, «De spiritu sancto», 22, 53:33. 
39 Μέγας Βασίλειος, «Λόγος», τόμος 30, σελ. 813, γρ. 13. 
40 Μέγας Βασίλειος, «Ομιλίαι εις εξαήμερον», oμιλία 1, 8:12. 
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λειος αποφαίνεται, ότι υπάρχει μόνο μία θάλασσα, η Κασπία, η οποία πρέπει να συγκοινω-

νεί με τον Ωκεανό, αλλά οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο. (Αυτοί οι Πατέρες 

τιμώνται σήμερα ως άγιοι και προστάτες της «παιδείας» της Ρωμιοσύνης). 

     «Γη δε ουκ αφʼ εαυτής ερήρεισται, αλλ’ επί μεν την των υδάτων ουσίαν συνέστηκεν, εμπε-

ριέχεται δε και αυτή κατά το μέσον συνδεθείσα του παντός η τε θάλασσα και ο έξωθεν περιρ-
ρέων την σύμπασαν γην μέγας ωκεανός υπό ανέμων κινείται».41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης  

της επίπεδης Γης, 

σύμφωνα με τη 

«Χριστιανική 

Τοπογραφία»  

του Θωμά του 

Ινδικοπλεύστη 

(κάτω σχεδιαστική 

αποτύπωση).  

Ο Νείλος περνά 

κάτω από τον 

ωκεανό, 

συνεχίζεται στη 

στεριά (περιοχές 

«ένθεν του 

επιγείου 

Παραδείσου»)  

και φθάνει  

στον επίγειο 

Παράδεισο,  

από όπου πηγάζει· 

το ίδιο συμβαίνει 

και με τους τρεις 

μεγάλους 

ποταμούς  

της Ασίας, 

Ευφράτη,  

Τίγρη και Γάγγη.   
 

 
41 Μέγας Αθανάσιος, «Κατά Ελλήνων», τμ. 27, γρ. 46-49. 
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2.4 «Ανελείν των ελληνικών υποθέσεων την πλάνην» 

Η επιβολή της βιβλικής αντίληψης περί Κόσμου ολοκληρώθηκε από τον Κοσμά τον 

Ινδικοπλεύστη. Το βιβλίο του με τίτλο: «Χριστιανική Τοπογραφία» αποτέλεσε έκτοτε 

το μοναδικό επιτρεπτό εγχειρίδιο Κοσμολογίας.  

     Ο Κοσμάς Ινδικοπλέυστης ήταν αιγύπτιος μοναχός, ο οποίος –όπως μαρτυρά το όνομα 

του– πρέπει να είχε ταξιδεύσει στον Ινδικό Ωκεανό. Στο εμπλουτισμένο με επεξηγηματικά 

σχέδια βιβλίο του «διαψεύδει» τους ειδωλολάτρες επιστήμονες και φιλοσόφους, που έκα-

ναν λόγο για σφαιρική Γη κι «επιβεβαιώνει» την επιπεδότητά της. 

     Παρουσιάζει τη Γη σα μια επιμήκη πεδιάδα, σαν ισόγειο δωμάτιο, που επιστεγάζεται 

από τον ουράνιο θόλο κατ’ απομίμηση της Κιβωτού της Διαθήκης του Μωυσή και τον βι-

βλικό Παράδεισο στο πρώτο πάτωμα. Υποστηρίζει, πως η Γη περιβάλλεται από τον ωκεα-

νό, πέρα και γύρω από τον οποίο βρίσκεται η χώρα που ζούσαν οι άνθρωποι πριν από τον 

κατακλυσμό του Νώε. Στη βορεινή άκρη της, η Γη ανυψώνεται και δημιουργεί ένα κωνικό 

βουνό. Ο Ήλιος είναι πολύ μικρότερος από τη Γη και κρύβεται το βράδυ πίσω από το κω-

νικό βουνό, γύρω από το οποίο κινείται ο αστρικός κόσμος, υποβασταζόμενος από τους ί-

διους τους αγγέλους. 

     Παρατίθενται μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα από την «Χριστιανική Τοπογραφία»: 

     «Όστις τε συν Θεώ ικανός υπάρχει, μάλιστα συν ταύτη τη βίβλω και τω τόμω εκ βά-

θρων ανελείν των ελληνικών υποθέσεων την πλάνην... Προς μάθησιν και κατανόησιν θείων 
δογμάτων και ανατροπήν ελληνικών προλήψεων, και όπως άπας ο σκοπός της θείας Γραφής 

εις την μέλλουσαν κατάστασιν αφορά».42  

     «Ει γαρ ως χριστιανός ανατρέπειν ηβούλετο την δόξαν την ελληνικήν, τας γε περί τούτου 

πρώτον αρχάς εχρήν εκ βάθρων ανελείν, την σφαίραν και την ταύτης περιφοράν, όπερ η-

μείς βουλήσει Θεού εν ετέρω συγγράμματι αιτηθέντες πεποιήκαμεν».43  

     «Αισχυνέσθωσαν τοίνυν έλληνες οι συναΐδιον τω Θεώ τον κόσμον υποτιθέμενοι και προ-

βιοτήν καταγγέλλοντες και ανάστασιν σωμάτων αθετούντες. Αισχυνέσθωσαν και οι τούτων 

επακόλουθοι, οι χριστιανίζειν μεν δοκούντες, τω δε έργω τα των ελλήνων φρονούντες, οι λέ-
γοντες σφαιροειδή είναι τον ουρανόν. Ουδέν γαρ έτερον και αυτοί λέγουσιν, ων οι έλληνες 

καταγγέλλουσιν, αεί τον κόσμον ούτως εν φθορά των σωμάτων είναι και ανάστασιν σωμά-
των μηδέποτε γίνεσθαι, μήτε ετέραν κατάστασιν».44  
 

 

2.5 Αστρονόμοι στις πυρές της Ιεράς Εξέτασης 

Τα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα οι επιστήμονες, που τολμούσαν να υποστηρίξουν κά-

ποια θεωρία, η οποία ερχόταν σε αντίθεση με τη Βίβλο αντιμετώπιζαν τις πυρές της Ιεράς 

Εξέτασης. Η πλέον γνωστή περίπτωση δίωξης επιστήμονα είναι αυτή του Γαλιλαίου. Η α-

νοικτή υποστήριξη του ηλιοκεντρικού συστήματος έφερε τον Γαλιλαίο σε οριστική σύγ-

κρουση με την Εκκλησία, η οποία του συνέστησε να σταματήσει να διδάσκει τις «αι-

ρετικές» ηλιοκεντρικές αρχές, οι οποίες ήταν αντίθετες με την Αγία Γραφή. Λόγω της 

κυκλοφορίας του βιβλίου του «Διάλογος», όπου ο Γαλιλαίος συνέκρινε τις πλανητικές 

αρχές του Πτολεμαίου και του Κοπέρνικου, προκλήθηκε τεράστια αναστάτωση και τον 

 
42 Πρόλογος. 
43 Χριστιανού περί διαμονής ουρανών, Λόγος Ζ΄ , 7.1. 
44 Πρόλογος περί των Αποστόλων, 5.178. 
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κάλεσαν σε απολογία. Το 1633 αναγκάστηκε να παραδεχθεί δημόσια τις «πλάνες» του για 

το ηλιοκεντρικό σύστημα, προκειμένου να διαφύγει τη θανατική καταδίκη στην πυρά από 

την «Ιερά Εξέταση», αλλά καταδικάστηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό χωρίς χρονικό όριο, 

λόγω «βαρύτατων εγκλημάτων» και «υποψίας αίρεσης». Το βιβλίο του καθώς και η «Επι-

τομή» του Κέπλερ προστέθηκαν στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων. 

     Την εποχή εκείνη επιβλήθηκε η πρακτική της αναγραφής παραπομπών σε βιβλιο-

γραφία. Κάθε επιστήμονας, που υποστήριζε κάποια θεωρία, όφειλε να σημειώσει σε παρα-

πομπή το σχετικό εδάφιο της Βίβλου, με το οποίο εναρμονιζόταν η θεωρία του αυτή, ώστε 

να μην θεωρηθεί ως αιρετικός. (Ανάλογη πρακτική ακολουθούσαν ανελλιπώς και οι 

κομμουνιστές συγγραφείς στην πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι έβαζαν στα συγγράμ-

ματά τους παραπομπές από κείμενα του Μαρξ, ώστε να μην κατηγορηθούν για ανα-

θεωρητές). 

 
 

 

 

 

Το 1633 ο Γαλιλαίος 

παρουσιάστηκε σιδηροδέσμιος 

μπροστά στην Ιερά Εξέταση, 

από την οποία καταδικάσθηκε 

γιατί πίστευε και υποστήριζε 

«δοξασίες ψεύτικες και αντίθετες 

προς τις Αγίες και Ιερές Γραφές, 

ότι ο Ήλιος είναι το κέντρο 

του κόσμου και ότι δεν κινείται 

από την ανατολή προς τη δύση, 

αλλά ότι η Γη κινείται 

και αυτή δεν αποτελεί 

το κέντρο του κόσμου».  
 

 

2.6 Η ιερή επιπεδότητα υμνείται στους ναούς ακόμα και στις ημέρες μας 

Η Βίβλος δεν έχει χάσει την ιερότητά της, επομένως όλα τα προαναφερθέντα αντιεπιστημονικά 

εδάφια για το σχήμα της Γης και του Κόσμου εξακολουθούν και σήμερα να θεωρούνται ιερά 

και θεόπνευστα και να ψάλλονται από τους ιερείς στους ναούς της χώρας. Ομοίως και τα δι-

δάγματα των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας. 

     Στα λειτουργικά επίσης κείμενα της Εκκλησίας, αυτά που διαβάζονται καθημερινά στους 

ναούς, υπάρχουν πλείστα σχετικά κείμενα, τα οποία υμνούν τις αντιεπιστημονικές βιβλικές θε-

ωρίες, όπως: 

     Ωδή γ : «Ο στερεώσας λόγω τους ουρανούς, και την γην εδράσας επί υδάτων πολλών, στερέω-

σόν με προς ύμνον, και δοξολογίαν σου Κύριε».45   
     Ειρμός: «Ο στερεώσας κατ’ αρχάς, τους ουρανούς εν συνέσει, και την γην επί υδάτων εδρά-

σας, εν τη πέτρα με Χριστέ, των εντολών σου στήριξον, ότι ουκ έστι πλην σου, Άγιος μόνε Φιλάν-

θρωπε».46   

 
45 «Μηναίον» Ιανουαρίου. 
46 «Μηναίον» Αυγούστου. 
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Η Αγία Μαρίνα στην ορθόδοξη αγιογραφία εικονίζεται 

να χτυπάει το Διάβολο στο κεφάλι με ένα σφυρί. 47 
Πολλά εικονίσματα, τα οποία θεωρούνται ιερά απο τους πιστούς 

που σκύβουν και τα φιλούν ευλαβικά, μοιάζουν με χείριστης ποιότητας παιδικά καρτούνς. 

 
47 «Ο Διάβολος μεταμορφωμένος σε άγριο Δράκοντα, προσπάθησε να κάνει την αγία να φοβηθεί. Αυτή όμως 

προσευχήθηκε στο Θεό κι αμέσως ο Δράκοντας άλλαξε μορφή κι έγινε ένας μαύρος σκύλος. Και τότε η αγία 

άρπαξε ένα σφυρί και χτυπώντας τον στο κεφάλι και τη ράχη τον ταπείνωσε». (Από το Συναξάρι της Αγίας 

Μαρίνας). 
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3. Δαιμονοποίηση της αρχαίας Iατρικής 

 
φʼ ότου η Ιατρική εξοβελίστηκε στο «πυρ το εξώτερον», επιβλήθηκε η χριστιανική 

αντίληψη, σύμφωνα με την οποία όλες οι ασθένειες οφείλονται στο θέλημα του Θε-

ού: 

     «Πατάξαι σε Κύριος εν απορία και πυρετώ και ρίγει και ερεθισμώ και ανεμοφθορία και 
τη ώχρα... και ψώρα αγρία και κνήφη, ώστε μη δύνασθαί σε ιαθήναι... Πατάξαι σε Κύριος 

παραπληξία και αορασία και εκστάσει διανοίας και έση ψηλαφών μεσημβρίας, ωσεί τις 
ψηλαφήσαι τυφλός εν τω σκότει... Πατάξαι σε Κύριος εν έλκει πονηρώ επί τα γόνατα και επί 

τας κνήμας, ώστε μη δύνασθαι ιαθήναι σε από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής 

σου... Και παραδοξάσει Κύριος τας πληγάς σου και τας πληγάς του σπέρματός σου, πληγάς 
μεγάλας και θαυμαστάς, και νόσους πονηράς και πιστάς... και κολληθήσονται εν σοι και 

πάσαν μαλακίαν και πάσαν πληγήν την μη γεγραμμένην και πάσαν την γεγραμμένην εν τω 
βιβλίω του νόμου τούτου επάξει Κύριος επί σε».48 

     Για τη θεραπεία των ασθενειών το Ευαγγέλιο διευκρινίζει: «Ασθενεί τις εν υ-

μίν; Προκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν επʼ αυτόν α-
λείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι του Κυρίου· και η ευχή της πίστεως σώσει τον κά-

μνοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος».49  

     Για να γίνει καλά λοιπόν και να σηκωθεί από το κρεβάτι κάποιος άρρωστος, ανε-

ξαρτήτως ασθένειας, δεν χρειάζεται γιατρό, αλλά επάλειψη με λάδι και προσευχή· διότι, 

όπως δίδασκε κι ο Μέγας Βασίλειος, το να εναποθέτεις την υγεία σου στα χέρια των για-

τρών είναι κτηνώδες. («Το εν ταις χερσί των ιατρών την ελπίδα έχειν της εαυτών υγείας 

κτηνώδες»).50  

     Άλλη χριστιανική θεραπευτική μέθοδος είναι τα θαύματα, των οποίων απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η πίστη. Αναρίθμητες θαυματουργές ιάσεις ασθενειών περιγράφονται 

στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη και στα Συναξάρια (βίους αγίων). Σε δύσκολες περι-

πτώσεις, οι ασθένειες αποδίδονται σε δράσεις δαιμόνων, εκπεσόντων αγγέλων κ.τ.λ., οπότε 

χρειάζεται εξορκισμός. 

     «Απολαύστε» χριστιανικό σκοταδισμό στα παρατιθέμενα παρακάτω αποσπάσματα 

εξορκισμού, του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Πρόκειται για πολυσέλιδο κείμενο, στο 

οποίο ο άγιος επικαλείται τη δύναμη χιλιάδων αγίων, αγγέλων, Χερουβείμ, Σεραφείμ 

κ.τ.λ., προκειμένου να θεραπεύσει κάποια «δούλη του Θεού Μαρία» από τις 72 ασθένειες, 

που έχει ο άνθρωπος, στέλνοντάς τες στα «άγρια όρη»: 

     «Άγιοι τρεις παίδες οι την κάμινον σβέσαντες,  άγιοι επτά παίδες οι εν Εφέσω, οι εκ των 
νεκρών αναστήσαντες, βοηθήσατε, άγιοι εννέα μάρτυρες, οι εν Κυζίκω θαυματουργούντες, ά-

γιοι δέκα μάρτυρες, οι εν τη Κρήτη τελειωθέντες, άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες, οι εν Σεβα-

στεία θαυματουργούντες, άγιοι τριάκοντα και τρεις μάρτυρες από Ρώμην, άγιοι τριακόσιοι 
δέκα και οκτώ θεοφόροι πατέρες, οι εν Νικαία τη πόλει θαυματουργούντες..., άγιε Ιωάννη 

 
48 «Δευτερονόμιον», 28 15-63. 
49 «Επιστολή Ιακώβου», 5, 14-15. 
50 «Μέγα Ασκητικόν», Ερωτήσεις, τ. 31, σελ. 1.048, γρ. 24. 

Α 
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Θεολόγε, άγιε Πέτρε από Ρώμην, άγιε Παύλε από Δαμασκόν, άγιε Ευθύμιε από Μάδητον, 

άγιε Νικόλαε εκ των Μύρων, άγιε Βασίλειε από Καισαρείαν, άγιε Επιφάνιε από Κύπρον, άγιε 
Ιωάννη Χρυσόστομε (σημ. πρόκειται για τον ίδιο), άγιε Θύρσε (σημ. παρατίθενται πολλά 

άλλα ονόματα αγίων)... πάσαι αι ουράνιαι δυνάμεις των αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων, αρ-

χαί, εξουσίαι και τα πολυόμματα Χερουβείμ και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ... 
     »Απελάσατε ταύτην την χαλεπήν ασθένειαν από την δούλην του Θεού Μαρίαν· πυρετόν, ε-

σωπύρετον, ρίγους κραταιού, ρίγους βραχέος, ρίγους λυμαντικού, νόσος βλαβερά, νόσος χα-
λεπή, νόσος δεινή προσγινομένη, επιπεμπτική και πεποιημένη. εξορκίζω υμάς τας οβ΄ (σημ. 

72) ασθενείας, ας έχει ο άνθρωπος, αναχωρείν από την δούλην του Θεού Μαρίαν...               

     »Μη από βασκοσύνης και πάσης άλλης συμφοράς επερχομένης, μη πρηστηριακόν ή βου-
βιατικόν ή επιπεμπτικόν ή κεφαλικόν ή χειρών καρδίας και ποδών ή δαιμονικόν φασματικόν 

ή καλίς των ορέων, μη ονοσκελιακόν ή νεράιδων, μη των εν ζώφω αέρων πετωμένων και 

ήλθατε αδικήσαι την δούλην του Θεού. Μη κεφαλόπονον ή οφθαλμόπονον ή οδοντόπονον ή 

στηθόπονον ή φρενόπονον ή χειρόπονον. Μη δυσουρίας ή τρισουρίας (σημ. εκ του δυσου-

ρία;) ή ενσόχασιν ή εξόχασιν ή υστέραν ή στροφού ή αρμόπονον ή τζίρματος ομαλικόν ή ά-
υπνον ή πολύυπνον. εξορκίζω υμάς ει τι αν εστιν αδικών την δούλην του Θεού· αναχωρή-

σατε και απέλθατε εις τα άγρια όρη».51  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Θεραπεία»  

πανώλης  

το Μεσαίωνα. 

 

 
51 Ortio in infirmos (in servam Dei Mariam). 
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     Στο Βυζάντιο και στη δυτική Ευρώπη το Μεσαίωνα, υπήρχαν συνταγές ανατριχιαστι-

κής ιατρικής δεισιδαιμονίας. Οφθαλμολογικές συνταγές με μάτια βατράχου, επάλειψη κε-

φαλής με κόπρανα χήνας για θεραπεία τριχόπτωσης κ.λπ.. Άλλες δημοφιλέστατες θερα-

πευτικές μέθοδοι ήταν το ξύσιμο των εικόνων και η κατάποση των χρωμάτων ως ρόφημα- 

φάρμακο, άκρως επιβλαβές για την υγεία λόγω των οξειδίων, που περιέχουν τα χρώματα 

και η πίστη για θαυματουργές ιάσεις με τεμάχια οστών (λείψανα), κομμάτια ξύλου (τίμια 

ξύλα), θαυματουργές εικόνες κ.τ.λ.. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τις οπές 

που υπάρχουν σε παλιές εικόνες, 

τις έχουν κάνει οι ίδιοι οι πιστοί, 

οι οποίοι έκλεβαν από τους ναούς 

το «άγιο χρώμα», το έτριβαν, 

το διέλυαν σε νερό και το έπιναν 

για θεραπευτικούς λόγους. 52  
  

 

     Από την ταλαιπωρία και την απλυσιά του σώματος (η παραμέληση και η τιμωρία του 

σώματος θεωρούνται από τους αγίους χριστιανικές αρετές) ο πληθυσμός της Ευρώπης κα-

τά το Μεσαίωνα αποδεκατίστηκε από τις ασθένειες, που εξαπλώνονταν πολύ γρήγορα. Δεν 

υπήρχε κανένα επιστημονικό ή έστω εμπειρικό μέτρο πρόληψης η αντιμετώπισής τους. 

Μόνο μαζεύονταν όλοι μαζί στις εκκλησίες, για να προσευχηθούν, οπότε μέσα στον 

κλειστό χώρο με το συνωστισμό μεταδίδονταν οι αρρώστιες και στους υγιείς. 

     Κατεδαφίζοντας τις βιβλιοθήκες, τα λουτρά, τα Ασκληπιεία, καίοντας επιστημονικά 

συγγράμματα, διώκοντας και δολοφονώντας επιστήμονες. η ανθρωπότητα για περισσότερα 

από χίλια χρόνια βρέθηκε στα σκοτάδια του Μεσαίωνα, στις δεισιδαιμονίες, τις προλήψεις, 
τους εξορκισμούς, τις άγιες ζώνες, τις τίμιες κάρες κ.λπ.. 

 
52 Εικόνα  από το ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. 
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«Η γαρ σοφία του κόσμου τούτου, μωρία παρά τω Θεώ εστι».53 

 
53 «Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου», 3, 19. 
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4. Πότε δημιουργήθηκε η Γη; 
 

Γη δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια έτη από συγκέντρωση υ-

λικού από το ηλιακό νεφέλωμα, από το οποίο σχηματίσθηκε το ηλιακό σύστημα με 

τον Ήλιο και όλους τους πλανήτες. Η ηλικία της απασχολούσε τους ανθρώπους από 

την αρχαιότητα. 

     Το 1650, ο ιρλανδός Αρχιεπίσκοπος Τζέιμς Άσερ έκανε έναν υπολογισμό με την επι-

φοίτηση του Αγίου Πνεύματος, που φάνηκε ότι δίνει απάντηση. Όπως σχεδόν όλοι στην ε-

ποχή του, θεωρούσε απόλυτα έγκυρη τη βιβλική Δημιουργία. Η Βίβλος όμως, δεν έχει χρο-

νολογίες. Έτσι, αναζήτησε στοιχεία της Παλαιάς Διαθήκης με γνωστή χρονολογία. Τα 

βρήκε στο «Βασιλειών Β΄». Ο θάνατος του βαβυλώνιου ηγεμόνα Ναβουχοδονόσορα έγινε 

το 562 π.Χ.. Ο Άσερ άρθροισε τις γενιές των προφητών και των πατριαρχών, τα 139 «ε-
γέννησε» της Παλαιάς Διαθήκης από τον Αδάμ ως την εποχή του Ναβουχοδονόσορα. 

«Ανακάλυψε» ότι ο κόσμος μας γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 4.004 π.Χ. στις 6 το 

πρωί, ημέρα Σάββατο. Η θεόπνευστη αυτή χρονολόγηση δεν τολμήθηκε καν να αμφι-

σβητηθεί, θεωρήθηκε «ευαγγέλιο» και για αιώνες ήταν αποδεκτή σε όλο τον δυτικό κόσμο. 
  

  

 
Από την εποχή του Αρχιεπίσκοπου Άσερ και μετά, έχουν γίνει κι άλλες θείες προσπάθειες 

με την αρωγή του Αγίου Πνεύματος, υπολογισμού της ηλικίας της Γης.  

Έτσι σήμερα, η δημιουργία της Γης σύμφωνα με τη χριστιανική Εκκλησία έγινε το 5.508 π.Χ.,  

ενώ για τον Ιουδαϊσμό το 3.760 π.Χ..54 

 
54 Φέτος, σύμφωνα με τους ραβίνους, διανύουμε το έτος 5.780 από κτίσεως κόσμου. 

Η 
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Η σατανική τερηδόνα. 

Διαφημιστική εικόνα σε ρωμέικο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. 

Διακρίνεται ο Σατανάς κaι άλλοι Διάβολοι ως τερηδόνα 

να σκάβουν ένα δόντι με τρυπάνια και κομπρεσέρ. 

Όπως έλεγε κι ο ερημίτης Άγιος Αντώνιος, ο Σατανάς βρίσκεται παντού στη φύση, 

στη γυναίκα, στους αγρούς, στο φαγητό, ακόμα και μέσα στην τερηδόνα, είναι η ίδια η τερηδόνα. 

Τερηδόνα, μικρόβια, φλεγμονές, μύκητες, όλα αυτά είναι σατανικά έργα. 

Επομένως, αντί για οδοντριατρική και κάθε άλλου είδους θεραπεία, ξεχάστε τους γιατρούς 

κι απευθυνθείτε σε παπάδες-εξορκιστές, για να βγάλουν τους διαβόλους από μέσα σας. 

Γεια σου Ρωμιοσύνη μου με τη δεισιδαιμονία σου, το μεσαίωνά σου και τη βλακεία σου...55 

 
55 Κ. Παραβάτη: «Η σατανική τερηδόνα», «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr, 16.11.11. 
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5. Το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού 
 

ληροφορίες για τη ζωή του Ιησού –αν και η εποχή του ήταν μια από τις καλύτερα 

τεκμηριωμένες ιστορικά– δεν έχουμε άλλες, εκτός από εκείνες που περιέχονται στα 

Ευαγγέλια. Για την καταγωγή του ειδικότερα πληροφορίες περιέχουν μόνο το πρώ-

το και το τρίτο ευαγγέλια· κι αυτά όμως δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αυτοαναιρούνται, 

αλληλοαναιρούνται κι έχουν πλείστες αντιφάσεις. 

     Η ιστορικότητα του Ιησού όμως θεωρείται αναμφισβήτητη, οπότε είμαστε υποχρεω-

μένοι να μελετήσουμε τι ακριβώς είναι καταγραμμένο.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης ασυμφωνία 

στη γενεαλογία του Ιησού 

(από τον Αβραάμ και εντεύθεν) 

μεταξύ των δύο ευαγγελιστών – κι ας έγραφαν 

με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.  

Π 
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Επίσημα, πατέρας του Ιησού  

είναι ο Γιαχβέ, ο οποίος γονιμοποίησε  

τη Μαριάμ με τη βοήθεια  

του Αρχαγγέλου του, Γαβριήλ.  

Αλλά εξ ίσου επισήμως,  

ο Χριστός είναι γιος  

του μνηστήρα της Μαριάμ, Ιωσήφ,  

γι’ αυτό οι ευαγγελιστές παραθέτουν το γενεαλογικό 

δένδρο του «μνήστορος» ξυλουργού,  

δηλαδή για να αποδείξουν,  

ότι ο ιδρυτής της χριστιανικής θρησκείας  

έχει, μέσω Ιωσήφ, το αίμα του Δαβίδ,  

του Αβραάμ κ.λπ.. 

Όμως και σ’ αυτό ή δεν συμφωνούν  

ή τερατολογούν.56  
  

  

     «Κατά Ματθαίον», 1, 1-17: 

  «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ.  Αβραάμ εγέννησε 
τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς 

αυτού, Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον 

Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε 
εγέννησε τον Ναασσών, Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών, Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ 

της Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της Ρουθ, Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί, Ιεσσαί δε 
εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του 

Ουρίου, Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε 

τον Ασά, Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε 
τον Οζίαν, Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε εγέννησε 

τον Εζεκίαν, Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε 
εγέννησε τον Ιωσίαν, Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της 

μετοικεσίας Βαβυλώνος. Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον 

Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ,  Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, 
Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ, Αζώρ δε εγέννησε τον 

Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ, Ελιούδ δε εγέννησε τον 

Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε 
εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Πάσαι 

ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαβίδ έως της 
μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του 

Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες». 

 
56 «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Πίνακας του Ελ Γκρέκο, όπου ο Γαβριήλ εξομολογείται τον έρωτα του 

Θεού προς τη Μαριάμ. 
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     «Κατά Λουκάν», 4,  23-38: 

     «Και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ων, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, 
του Ηλί, του Ματθάν, του Λευΐ, του Μελχί, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, του Ματταθίου, του 

Αμώς, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγγαί, του Μαάθ, του Ματταθίου, του Σεμεΰΐ, του Ιωσήχ, 

του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχί, του 
Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ηρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, 

του Λευϊ, του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, 
του  Ματταθά,   του  Νάθαν,  του  Δαβίδ,  του  Ιεσσαί,  του  Ωβήδ,  του Βοόζ, του Σαλμών, 

του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα, του 

Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ,  του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φάλεκ, 
του  Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ, του Μαθου-

σάλα, του Ενώχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του 

Θεού». 

      Παρατηρήσεις επί των αναγραφομένων στις παραπάνω περικοπές: 

     • Κανείς από τους δύο ευαγγελιστές δεν αναφέρει καμία χρονολογία. 

     • Εκτός από τη μητέρα του Ιησού Μαρία (Μαριάμ) ελάχιστα ονόματα άλλων γυναικών 

προγόνων του αναφέρονται. Ο Ματθαίος αναφέρει συνολικά μόνο τέσσερις γυναίκες κι ο 

Λουκάς καμία. 

     • Η μία γενεαλογία φθάνει μέχρι τον Αβραάμ, ενώ η άλλη μέχρι το Θεό. 

     • Ο Ματθαίος αναφέρει, ότι από της μετοικεσίας Βαβυλώνας έως του Ιησού είναι γε-

νεές 14, αλλά παραθέτει 13. 

     • Εκτὸς από τον πατέρα του Ιησού, Ιωσήφ, και τον παππού του Ματθάν, δεν υπάρχει 

συμφωνία σε κανένα από τα 40 κατά Ματθαίον και 77 κατά Λουκάν ονόματα των προ-

γόνων του. Υπενθυμίζεται, ότι τα βιβλία αυτά θεωρούνται από τους χριστιανούς θεό-

πνευστα. 

     • Δεν υπάρχει κανένα όνομα ελληνικό, σε πείσμα των ρωμιορθοδόξων «θεωρητικών», 

που τα τελευταία χρόνια είχαν αρχίσει να προπαγανδίζουν τη δήθεν ελληνική καταγωγή 

του Ιησού. 

     • Τα ίδια τα ευαγγέλια μας λένε, ότι «η σύλληψις εν γαστρί» της Μαριάμ,  όπως της ανα-

κοίνωσε ο άγγελος Γαβριήλ, έγινε με το Άγιο Πνεύμα.57 Εφ’ όσον ο Ιωσήφ δεν έπαιξε κα-

νένα ρόλο σ’ αυτή την εγκυμοσύνη, όλη η παρατιθέμενη γενεαλογία των ανδρών «προγό-

νων» του Ιησού δεν έχει κανένα νόημα.  

     Αν εξετάσουμε τη γενεαλογία που παραθέτει ο Λουκάς, η οποία φθάνει μέχρι τον Θεό, 

από τον Ιησού μέχρι τον Αδάμ είναι 77 γενεές. Πολλαπλασιάζοντας το 77 επί τον μέσο 

όρο των 30 ετών για κάθε γενιά, βρίσκουμε τον αριθμό 2.210. Ο πρώτος άνθρωπος δηλα-

δή, σύμφωνα με το Χριστιανισμό, περπάτησε στη γη το 2.210 π.Χ.. Η Παλαιά Διαθήκη 

βέβαια, ισχυρίζεται σχετικά με τη διάρκεια ζωής μερικών από τους «προπάτορές» μας, ότι 

ορισμένοι εξ αυτών έζησαν μερικές εκατοντάδες χρόνια (π.χ. Νώε, Μαθουσάλας κ.τ.λ.). 

Αυτό δεν αλλάζει τίποτε. Το πολύ-πολύ να πάει η ημερομηνία αυτή 2-3 χιλιετίες πιο πίσω. 

     Όσο καλοπροαίρετος κι αν είναι κάποιος, δεν μπορεί να δεχθεί την ιστορικότητα μιας 

προσωπικότητας, την οποία αναφέρουν μόνο δύο πηγές –τα Ευαγγέλια, που σημειωτέον 

από κανέναν δεν θεωρούνται ιστορική πηγή– κι οι οποίες, παρ’ όλο που βρίσκονταν τόσο 

κοντά σε αυτήν την προσωπικότητα, διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους. 

 
57 «Κατά Λουκάν», 1, 26-41. 
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Ο Άγιος Ευστάθιος, προστάτης των κυνηγών και των θηραμάτων 

(πώς γίνεται και τα δυο μαζί;), ένας από τους πολλούς προστάτες-άγιους της Ρωμιοσύνης. 

Παρατηρείστε τα σουρεαλιστικά κέρατα του ελαφιού με τον Εσταυρωμένο. 

 

 

 
Ο Άγιος Αρτέμιος, ένας ακόμη προστάτης: 

Της Ελληνικής Αστυνομίας, των όρχεων και πολιούχος Μυκόνου. 
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6. Σουρεαλιστικές απεικονίσεις της Παναγίας 
 

Παναγιά η Αιματούσα, η Απειρόγαμος, η Αράπισσα, η Βαρκού, η Βελανιδιά, η 

Βρεχούσα, η Βρυσιανή, η Γερόντισσα, η Γκιζιλκιζιώτισσα, η Γκουβερνιώτισσα, η 

Γουρλομάτα, η Εσφαγμένη, η Καψοδερματούσα, η Κορκοδειλιά, η Κουνοπιώ-

τισσα, η Κουτσουρώ, η Κουφή, η Πουλάτη, η Φανερουλιώτισσα, η Φιδιότισσα κ.λπ.. 

     Δεν είναι αστεία μόνο πολλά από τα αμέτρητα ευφάνταστα θεοτοκωνύμια, τα οποία 

έχει δώσει η Ρωμιοσύνη στην Παναγία· είναι και πολλές εικόνες της, οι οποίες ξεπερνούν 

κάθε φαντασία. Ορισμένες μοιάζουν σουρεαλιστικές. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παναγία  

με τρία χέρια! 

Παναγιά  

η Τριχερούσα.58 

 
58 Μονή Χιλανδαρίου, Άγιο Όρος. 

Π 
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Ορθόδοξο υπερηχογράφημα. 

Παναγιά η Εγκυμονούσα, προστάτιδα των άτεκνων ζευγαριών και των εγκύων γυναικών. 

 

 
Παναγιά η Επτάσπαθη. 

Η εικόνα είναι γνωστή και με την ονομασία «Η προφητεία του Δικαίου Συμεών»  

ή «Το γαλήνεμα των κακών ψυχών».59  

 
59 Μονή Αγίου Παντελεήμονα, Άγιο Όρος. 
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Παναγιά η Γαλακτοτροφούσα. 

Το στήθος της μοιάζει να βγαίνει από τον ώμο. Προφανώς, οι μοναχοί που σχεδιάζουν τέτοιες εικόνες, 

δεν πρέπει να έχουν σχέση με γυναικεία σώματα. Αντίθετα, τους άντρες τους ζωγραφίζουν καλύτερα. 
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Η Παναγία μπροστά από το σταυρό, καθώς ένα ξίφος τρυπά την καρδιά της.60  

 

 

     Στους Λειψούς Δωδεκανήσων υπάρχει ένας ναός με τη θαυματουργή εικόνα 

της Παναγιάς του Χάρου. Πόσες θαυματουργές Παναγιές υπάρχουν τελικά; Στην Τήνο και 

σ’ άλλα νησιά, η Σουμελά, πολλές το Άγιο Όρος κ.λπ.. Και γιατί άλλες εικόνες της Πανα-

γιάς είναι θαυματουργές κι άλλες όχι; 

     Ας αφήσουμε όμως τα θεολογικά ερωτήματα κι ας επικεντρωθούμε στη συγκεκριμένη 

Παναγιά. Ομομάστηκε έτσι, γιατί εικονίζεται να κρατά το Χριστό όχι ως βρέφος, αλλά 

κρεμάμενο νεκρό στο σταυρό, σε... μινιατούρα, όμως. Τη θαυματουργή εικόνα κοσμούν τα 

περιώνυμα «κρινάκια της Παναγιάς». 

     Η εκκλησία γιορτάζει στα Εννιάμερα της Θεοτόκου στις 23 Αυγούστου, οπότε 

πραγματοποιείται μεγάλο πανηγύρι με πάνδημη συμμετοχή των κατοίκων όχι μόνο από 

τους Λειψούς, αλλά κι από τα γύρω νησιά. Καταφθάνουν εκεί, προκειμένου να δουν το 

θαύμα, που συντελείται εδώ και πολλές δεκαετίες. 

     Ποιο θαύμα; Τα ανθισμένα κρινάκια στην εικόνα της Παναγίας τοποθετούνται κάθε 

χρόνο φρέσκα την 25η Μαρτίου στη γιορτή του Ευαγγελισμού. Σιγά-σιγά τα κρινάκια 

ξεραίνονται, αλλά αρχίζουν να μπουμπουκιάζουν ξανά, καθώς πλησιάζει η γιορτή, λίγες 

μέρες πριν τα Εννιάμερα της Παναγιάς. 

     Ας αφήσουμε καλύτερα τους ίδιους τους ρωμιούς πιστούς να μας το περιγράψουν: 

     «Τον Απρίλιο του 1943, η ευσέβεια μιας κοπέλας τοποθέτησε στην εικόνα άσπρους κρί-

νους. Αυτοί ξεράθηκαν, όπως ήταν φυσικό. Μα ξαφνικά, τον Ιούλιο οι αποξηραμένοι κρίνοι 
άρχισαν παράδοξα να αποκτούν χυμούς και μάλιστα όσο πλησίαζε η γιορτή της 

23ης Αυγούστου έφτασαν να βγάζουν μπουμπούκια μοσκομύριστα, ολοκληρωμένα την ημέρα 

του πανηγυριού της. 

 
60 Μονή Αγίου Παντελεήμονα, Άγιο Όρος. 
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     »Το θαύμα αυτό πραγματοποιείται από τότε μέχρι σήμερα. Και προσφέρεται ως ευλογία 

της Παναγίας του Χάρου σε κάθε προσκυνήτρια ψυχή, αλλά συγχρόνως και ως “σημείον 
αντιλεγόμενον” για τους άπιστους που, ενώ “θέτουν τον δάκτυλον επί των τύπων (sic!) 

των….κρίνων”, πασχίζουν να το εξηγήσουν με λογικοφανείς ερμηνείες, γεννημένες από τη 

θολοκουλτούρα τους».61  
  

  

 
Η Παναγιά του Χάρου κρατάει μινιατούρα του Εσταυρωμένου.62 

  

 

  
Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λειψών  

κ. Φώτης Μάγγος, κάθε χρόνο στη γιορτή, ανθί- 

ζουν τα μπουκέτα με τα κρινάκια, που είναι το- 

ποθετημένα στην εικόνα από τις 25 Μαρτίου. 63  

Η Παναγιά του Χάρου σε θυμιατό. 

 

 
61 «Το εξωμοναστήριο της Παναγιάς του Χάρου», romiosini.org. 
62 Λειψοί Δωδεκανήσων. 
63 newsbeast.gr. 
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     Στον περίβολο του ναού σώζονται δυο ραβδωτοί κίονες κι ένα φαιόχρωμο μαρμάρινο 

πλαίσιο με φατνώματα, προερχόμενα από προγενέστερο αρχαίο ιερό. Μήπως από την κα-

τεδάφιση (το θάνατο) του αρχαίου οικοδομήματος να προέρχεται το προσωνύμιο «Χάρου» 

της Παναγίας; 

 

 

 
Ένα μεγάλο θεολογικό πρόβλημα αιώνων σχετικά με την Παναγία είναι 

το ότι, αφού γέννησε τον Ιησού, πώς δεν διερράγη ο παρθενικός της υμέ- 

νας, αλλά παρέμεινε παρθένα, «αειπάρθενος», όπως υμνείται στα χρι- 

στιανικά κείμενα. Η εικόνα της «Παναγιάς της Γοργόνας» (σημ. θεω- 

ρείται προστάτιδα των ψαράδων), η οποία βρίσκεται στην εκκλησία 

στο λιμάνι της Σκάλας Συκαμινιάς Λέσβου, δεν απεικονίζει τη Θεομή- 

τορα ως συνήθως μόνο από τη μέση κι επάνω, αλλά ολόκληρο το σώ- 

μα της, όπου αποκαλύπτεται, ότι από τη μέση και κάτω η Παναγία ήταν 

ψάρι! Έτσι εξηγείται σαφώς η αειπαρθενία της γιατί, ως γνωστόν, 

οι γοργόνες, αλλά κι όλα τα ψάρια γενικότερα, δεν έχουν παρθενικό 

υμένα να σπάσει. 
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Παναγιά η Ακαθή. 

Ο νεαρός Χριστός εικονίζεται σα μινιατούρα ανθρώπου 

σε όρθια στάση με επισκοπικό ένδυμα και μίτρα στο κεφάλι.64  

 
64 Βρίσκεται στη Σχοινούσα. 
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Η Αγία Οικογένεια. 

Παρά τις αρχικές υποψίες του Ιωσήφ για την εγκυμοσύνη της Μαρίας,65 

τελικά πείστηκε από τον άγγελο και αποκαταστάθηκε η τιμή της. 

 
65 «Κατά Ματθαίον», 1, 18-19. 
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7. Ο βιασμός του νηπιοβαπτισμού 
 

ιαβάζουμε μερικά απʼ τα λόγια του τελετουργικού της βάπτισης, που πήραμε κα-

τευθείαν από το Λειτουργικό Βιβλίο της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Ακολουθία του 

Αγίου Βαπτίσματος»: «Επιτιμά σοι Κύριος, Διάβολε, ο παραγενόμενος εις τον κό-

σμον και κατασκηνώσας εν ανθρώποις… Επιτιμήθητι και αναχώρησον… Φοβήθητι, έξελθε 
και υπαναχώρησον από του πλάσματος τούτου…». Ακολουθούν πολλοί εξορκισμοί του Σα-

τανά με επικλήσεις στο Γιαχβέ: «Κύριε Σαβαώθ, ο θεός του Ισραήλ, ο ιώμενος πάσαν νόσον 

και πάσα μαλακίαν, επίβλεψον επί τον-την δούλον-η σου… σύντριψον τον Σατανά». 

     «Πνεύμα πλάνης, πνεύμα πονηρίας, πνεύμα ειδωλολατρίας και πάσης πλεονεξίας, πνεύμα 

ψεύδους και πάσης ακαθαρσίας, της ενεργουμένης κατά την διδασκαλίαν του Διαβόλου». Η 

τελετή συνεχίζεται με συνεχόμενες αποτάξεις και συντάξεις: «Αποτάσση τω Σατανά;… 
Απετάξω τω Σατανά; Απεταξάμην… Συντάση τω Χριστώ; Συντάσσομαι. Συνετάξω τω Χρι-

στώ; Συνεταξάμην».  
     Ακολουθεί το «Πιστεύω» και οι παρακλήσεις να φωτίσει ο Γιαχβέ-Χριστός τον βαπτι-

σθέντα δούλο του… Στη συνέχεια, έρχονται οι επικλήσεις στα Χερουβείμ και στα Σερα-

φείμ, σε αρχαγγέλους κ.ά.. Μετά, ο Θεός κατατροπώνει δράκοντες, το Σατανά, δαιμονικά 

πνεύματα και φυσικά, τα είδωλα: «Υποχωρησάτωσαν ημίν πάντα τα εναέρια και αφανή εί-

δωλα, και μη υποκρυβήτω τω ύδατι τούτω δαιμόνιον σκοτεινόν…». Τέλος, γίνεται αναφορά 

στο Νώε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και σε άλλους προπάτορές μας κι όταν πέφτουν τα λάδια, 

«χρίεται ο δούλος ή η δούλη του Θεού…». 
  

  

 

 

 

 

Τα απαιτούμενα υλικά 

για την τελετή 

του ορθόδοξου βαπτίσματος, 

που συνοδεύουν 

τις κατάρες του ιερέα: 

1. Koλυμβήθρα. 

2. Νερό. 

3. Επορκιστό έλαιο. 

4. Σταυρός. 

5. Λαμπάδα. 

6. Ενδύματα. 

7. Μύρο. 

8. Ψαλίδι κουράς.  
      

  

     Κατά την διάρκεια της τελετής, το νήπιο βουτιέται τρεις φορές με τη βία αν χρειαστεί, 

μέσα στην κολυμπήθρα (πολλά ατυχήματα έχουν καταγραφεί κατά την διάρκεια αυτής της 

βάρβαρης πράξης). Ο ιερέας φτύνει στο πρόσωπο το βρέφος τρεις φορές, φτύνει άλλες 

Δ 
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τρεις φορές στο πάτωμα και κατά τη διάρκεια του αλείμματος με το λάδι, κόβει τρεις τού-

φες απ’ τα μαλλιά του. Βέβαια, ύστερα από παρακλήσεις των χριστιανών γονέων, τα τε-

λευταία χρόνια οι πράξεις αυτές γίνονται με ηπιότερο τρόπο.  Το μωράκι είναι έτοιμο να 

φορέσει τα βαπτιστικά του. Τα εσώρουχα είναι τα «λαδόπανα», από πάνω θα βάλει τα 

ρούχα του, καπέλο οπωσδήποτε, και ο νονός θα του βάλει το σταυρό του. 

     Το τελετουργικό τελειώνει με την φράση: «Και απόπλυνόν μου τον ρύπον του σώματος 

και τον σπίλον της ψυχής· αυτός ως δούλος αμαρτίας δόκιμος γένομαι· μη αποστραφείην 
τεταπεινωμένος και κατησχυμένος». Ο Σατανάς, δηλαδή το παλιό ειδωλολατρικό πνεύμα, έ-

χει αποβληθεί και το παιδί έχει καθαρθεί. 

     Αφού τελειώσει η τελετή, η μητέρα, για να παραλάβει το παιδί της, γονατίζει μπροστά 

στο νονό ή στη νονά, που κρατάει το παιδί και προσκυνάει. Ο περισσότερος κόσμος πι-

στεύει, ότι η μητέρα προσκυνάει το νονό, για να της δώσει το παιδί πίσω. Στην πραγ-

ματικότητα όμως, η μητέρα προσκυνάει το ίδιο της το παιδί, το οποίο, υποτίθεται, ότι εκεί-

νη τη στιγμή είναι ο μόνος αναμάρτητος επί της Γης, καθ’ ότι μόλις έχει βαπτιστεί κι έχουν 

συγχωρεθεί οι έως τότε τυχούσες αμαρτίες του (π.χ. αν έχει πιει κάποτε με βουλιμία το 

γάλα της μάνας του, σύμφωνα με κάποιο θεολογικό προβληματισμό). 

     Η εκκλησία απαγορεύει να πλυθεί το μωρό για επτά ημέρες, και τα λαδόπανα πρέπει να 

πλυθούν με νερό που δεν θα πεταχτεί. (Τα πλένουν στη θάλασσα ή στη λεκάνη και μετά 

ρίχνουν το νερό στη θάλασσα). 
   

   

 
Το τελετουργικό της ορθόδοξης βάπτισης μοιάζει πολύ με τελετή μαύρης μαγείας. 

Ο ιερέας φυσάει στο πρόσωπο του βρέφους, φτύνει προς τη δύση και καταριέται το Σατανά (ειδωλολατρικό 

πνεύμα). Μέχρι πρό τινος, οι ιερείς δεν φυσούσαν, αλλά έφτυναν και πάνω στα κεφάλια των νηπίων.  

Με τη σειρά της η νονά φυσάει και φτύνει προς τη δύση αποποιούμενη κι αυτή το Σατανά και γυρνάει 

προς την ανατολή (Ιερουσαλήμ, όπως οι μουσουλμάνοι στρέφονται προς τη Μέκκα), όπου συντάσσεται  

με το Χριστό. Ο ιερέας κατόπιν κόβει μαλλιά από το βρέφος, το αλείφει με λάδια και μύρο  

και το βουτάει με βία μέσα στην κολυμπήθρα. 
  

  

     Ο νηπιοβαπτισμός είναι μια πράξη καθαρού θρησκευτικού προσηλυτισμού χωρίς 

μάλιστα τη συναίνεση του προσηλυτιζόμενου, που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δι-

καιωμάτων του ανθρώπου. Η απαράδεκτη προσφώνηση απ’ τον ιερέα «βαπτίζεται ο δού-

λος του Θεού», οριοθετεί τη δουλική σχέση, που θα έχει το βαπτισμένο παιδί με τη θρη-

σκεία και το Θεό του Χριστιανισμού σε όλη του τη ζωή.  
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8. Οι λόγοι επιβολής των νηστειών  
 

καθιέρωση της νηστείας επιβλήθηκε σα μέτρο καθαρμού και εξαγνισμού, όταν η 

ανθρωπότητα πέρασε στο μόνιμο στάδιο του γεωργικού βίου και με τον πέπλο της 

θρησκείας διαμορφώθηκαν διάφορες δοξασίες, σχηματίστηκε το πάνθεο κάθε φυ-

λής και από τις πρώτες εσωτερικές αντιθέσεις και ανισότητες, δημιουργήθηκε η ιδέα του 

καλού και του κακού. Τότε εμφανίστηκε και το ιερατείο, που είχε ευρύτερα καθήκοντα και 

εξαιρετική αποστολή, γιατί αποτελούσε την τάξη των σοφών, που αποθησαύριζε την πείρα 

του παρελθόντος και με τον έμμετρο λόγο κωδικοποιούσε τους κανόνες της κοινωνικής 

συμπεριφοράς και της λατρείας του θείου.66 

     Ένα λοιπόν από τα μέτρα που πάρθηκαν από το ιερατείο, ήταν τα λουτρά και ορισμένες 

ημερήσιες νηστείες. Το νερό δεν καθάριζε μόνο το σώμα, αλλά ήταν και «ύδωρ καθαρμού 

και εξαγνισμού» της ψυχής. Το ίδιο και οι νηστείες. Οι πρωτόγονοι λαοί τις πράξεις και 

ενέργειες των μελών της κοινότητάς τους, που έρχονταν σε αντίθεση με τους καθιερω-

μένους θεσμούς, τις εξηγούσαν σα διεγερτικό αποτέλεσμα από τις τέτοιες ή τέτοιες τροφές. 

Μια λοιπόν που η θρησκεία ήταν στα χρόνια αυτά επιστήμη και φιλοσοφία, οι νηστείες πέ-

ρασαν στο θρησκευτικό κώδικα.  

     Οι μάγοι στην αρχή και το επίσημο ιερατείο αργότερα, για να εξοικονομούν τρόφιμα 

και να τρέφονται καλά δίδασκαν, πως έπρεπε τα μέλη της κοινότητας να εξαγνίζονται με 

τα λουτρά και με την αποχή από διάφορες τροφές. Έπρεπε να δαμάσουν τις ορμές τους, 

γιατί αυτές είναι η αιτία, που φέρνουν διαμάχες μέσα στην κοινότητα. Οι διδασκαλίες αυ-

τές άρχισαν, όταν ο κοινωνικός διαφορισμός δημιούργησε την ταξική κοινωνία.  

     Όπως κι αν είναι, ο θεσμός της νηστείας δε μπορεί να κατανοηθεί και ερμηνευτεί στο 

πρώτο στάδιο της εμφάνισής του χωρίς να μελετηθούν παράλληλα και οι κοινωνικές ή πιο 

σωστά οι παραγωγικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες ζούσαν οι πρωτόγονοι και καθυστε-

ρημένοι λαοί. 

     Ο Χριστιανισμός όμως, αντίθετα απ’ ό,τι ήταν καθιερωμένο στούς μεσογειακούς λαούς, 

επέβαλε μακροχρόνιες νηστείες. Η Ανατολική Εκκλησία καθιέρωσε παραπάνω από 150 

μέρες το χρόνο, κατά τις οποίες απαγορεύεται όχι μόνο το κρέας, αλλά και τα αυγά, το λά-

δι, τα ψάρια, το γάλα, το βούτυρο κ.λπ., ενώ ούτε οι εβραίοι είχαν πολυήμερες νηστείες, 

ούτε οι έλληνες, ούτε οι σύροι, ούτε οι ρωμαίοι.  

     Μα και το σπουδαιότερο είναι, ότι στα Ευαγγέλια και τις επιστολές τού Παύλου δε 

γίνεται λόγος για μεγάλες νηστείες. Αντίθετα, κατά την ευαγγελική παράδοση, ο Ναζω-

ραίος, όχι μόνο δεν τηρούσε το Σάββατο και τη νηστεία του, αλλά δήλωσε, πως «δεν βλά-

πτουν τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα». Κι ακόμα, ως το τέλος του δεύτερου αιώνα 

σχεδόν δεν υπάρχουν καθιερωμένες νηστείες, δηλαδή οι χριστιανικές εκκλησίες δεν έχουν 

επιβάλει ορισμένους κανόνες νηστειών.  

 
66 Το άρθρο αυτό αποτελείται από αποσπάσματα από το κεφάλαιο: «Οι νηστείες στο Βυζάντιο» του VIII τό-

μου του έργου του Γιάνη Κορδάτου: «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας», έκδ. «20ός αιώνας», Αθήνα, 1960. Οι 

εικόνες κι οι υπότιτλοι προστέθηκαν από το συγγραφέα. 

Η 
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     Άρα, οι νηστείες που καθιερώθηκαν από την Εκκλησία, δεν έχουν καμία σχέση με τα 

δόγματα του Χριστιανισμού, αφού πουθενά στην Καινή Διαθήκη δε γίνεται λόγος για πο-

λυήμερες νηστείες.  

     Τι μεσολάβησε λοιπόν, ώστε ο Χριστιανισμός με την πάροδο του χρόνου να καθιερώσει 

δύο μεν ημέρες τη βδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, ως ημέρες ακρεωφαγίας, κατά τις ο-

ποίες μάλιστα να απαγορεύεται και το λάδι και το κρασί, άλλες δε μακροχρόνιες (σαρα-

κοστές); 

     Το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να το εξετάσουμε στενά από θρησκευτική καθαρά άποψη, 

αφού ο αρχέγονος Χριστιανισμός δεν γνώρισε τέτοιου είδους νηστείες. Άρα, υπάρχει άλλη 

αιτία που γέννησε και καθιέρωσε τις νηστείες, όχι μόνο της Τετάρτης και  της Παρα-

σκευής, αλλά και τις μεγάλες, τις πολυήμερες (σαράντα μέρες προ του Πάσχα, άλλες τόσες 

προ των Χριστουγέννων, 15 μέρες τον Αύγουστο κι άλλες μικρότερες). 

     Όσο οι χριστιανοί αποτελούσαν μικρές κοινότητες (εκκλησίες), μπορούσαν να συντη-

ρούνται με τα κοινά δείπνα και συσσίτια (Αγάπες). Από τον δεύτερο όμως αιώνα και δώθε, 

τα πράγματα άλλαξαν. Οι χριστιανοί πλήθαιναν και οι κοινότητές τους αντίκριζαν σοβαρό 

πρόβλημα διατροφής. Και ναι μεν αναγκάστηκαν ν’ αλλάξουν την εσωτερική τους διοργά-

νωση και να διορίζουν έναν επόπτη φροντιστή, τον επίσκοπο, αλλά και πάλι δε μπορούσαν 

να εξοικονομήσουν όλα τα τρόφιμα, που χρειάζονταν για τη διατροφή των πιστών. Κι ακό-

μα στις εκκλησίες-κοινότητες άρχισαν να προσχωρούν και εύποροι, που με τη δύναμη που 

διαθέτανε, καταργήσανε τα κοινόβια και τις «Αγάπες». Έτσι, παρουσιάστηκε και ένα άλλο 

ζήτημα. Μέσα στη χριστιανική παράταξη υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί, που οι μεν ζούσαν 

πλουσιοπάροχα, όπως και οι ειδωλολάτρες, ενώ οι φτωχοί ζούσαν με πολλές στερήσεις.  

     Ήταν επόμενο λοιπόν, να δημιουργηθούν παράπονα καί διαιρέσεις, όπως μας πληρο-

φορούν τα γραπτά των Πατέρων της Εκκλησίας εκείνου του καιρού. Από την αιτία αυτή, 

οι πρεσβύτεροι και οι επισκοποι, από τη μια μεριά για να εξοικονομήσουν τρόφιμα και από 

την άλλη για να σταματήσουν τις διενέξεις και τις αντιθέσεις ανάμεσα φτωχών και πλου-

σίων μέσα στις χριστιανικές κοινότητες (εκκλησίες), θέσπισαν τις διάφορες νηστείες, δη-

λαδή την αποχή από τα φαγητά, που έτρωγαν οι εύποροι.  

     Το μέτρο αυτό απόβλεπε σε δυο σκοπούς: Πρώτο, αναγκάζονταν οι πλούσιοι χριστιανοί 

ορισμένες μέρες να τηρούν την ακρεωφαγία και να μην τρώνε λάδι, ψάρια, γάλα κ.λπ.. 

Έτσι εξομοιώνονταν με τους φτωχούς χριστιανούς. Δεύτερο, γινόταν εξοικονόμηση τροφί-

μων (μιας και οι πλούσιοι νήστευαν) και αυτά προσφέρονταν στην κοινότητα, ώστε να 

τρώνε κρέας, λάδι, ψάρια, αυγά κ.λπ. και οι φτωχοί. Γι’ αυτό στη Δύση επικρατούσε η 

θεωρία, ότι η νηστεία είναι έργον άξιον μισθού (meritium) και συνεπώς εκείνος που νη-

στεύει, γλυτώνει από τις αμαρτίες του. Η γνώμη αυτή, το καταλαβαίνει ο καθ’ ένας, πως 

είχε υποβλητικό χαρακτήρα σε πλούσιους και φτωχούς. 

     Για να είναι όμως απαράβατες οι εντολές για την τήρηση των νηστειών, πήραν το κύρος 

Συνοδικών αποφάσεων, και προπαγανδίστηκε η ιδέα, πως οι νηστείες προέρχονται από 

τους Αποστολικούς χρόνους. Άρα θεσπίστηκαν πολύ παλιά και καθιερώθηκαν από τους 

Αποστολικούς Κανόνες. 

    Κατά τον ξθ΄ Αποστολικό Κανόνα, όσοι από τους κληρικούς δε νηστεύουν τις καθιε-

ρωμένες ημερες, καθαιρούνται, ενώ οι λαϊκοί αναθεματίζονται. Επίσης, κατά τον κανόνα 

της Συνόδου τής Γάγγρας, οι μη νηστεύοντες αναθεματίζονται. Και κατά τον νστ΄ της εν 

Τρούλλω Πανθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, οι μη τηρούντες τις νηστείες κληρικοί, κα-
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θαιρούνται και οι λαϊκοί αναθεματίζονται. Οι ποινές αυτές, όσο κι αν ήταν πνευματικές, 

προκαλούσαν δέος στους χριστιανούς, γιατί στη μέλλουσα ζωή θα πήγαιναν στην Κόλαση. 

     Όταν όμως, στις αρχές του 4ου αιώνα, ο Χριστιανισμός νίκησε και η χριστιανική Εκκλη-

σία έγινε ο κυριότερος συνεργάτης των αυτοκρατόρων, συντρέξανε και άλλοι λόγοι, για να 

καθιερωθούν εκτός από τις ημερήσιες νηστείες και πολυήμερες.  

     Η αυτοκρατορία περνούσε μια χρονίζουσα οικονομική κρίση. Η φτώχεια ήταν απλωμέ-

νη παντού. Η γεωργία σε πολλές περιοχές οπισθοδρομούσε. Η κτηνοτροφία καταστρε-

φόταν από αρρώστιες, ληστείες, θεομηνίες κι άλλες αιτίες. Έπειτα, τα μεταφορικά μέσα 

εκείνο τον καιρό ήταν λίγα. Κι αυτά που υπήρχαν δεν επαρκούσαν για να μεταφέρουν τα 

δημητριακά, που είναι το βασικό είδος της διατροφής και συντήρησης του ανθρώπου. Η 

αισχροκέρδεια εξάλλου είχε αποχαλινωθεί κι η ακρίβεια καθιστούσε το βίο αβίωτο για τα 

μεγάλα στρώματα του πληθυσμού. Μόνο στην Πόλη, στις μέρες του Ιωάννη Χρυσοστόμου 

υπήρχαν εκατό χίλιαδες φτωχοί και πεινασμένοι.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις φωτογραφίες 

φαίνονται  

διάφορα νηστίσιμα 

φαγητά.  

Η λέξη νηστεία όμως,  

δεν σημαίνει τρώω 

κάποια φαγητά  

αντί άλλων, αλλά απέχω 

από τροφή,  

δεν τρώω καθόλου 

(νη + εσθίω). 
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8.1 Γιατί θεσπίστηκαν πολυήμερες νηστείες στο Βυζάντιο 

Απ’ όσα έχουμε πει ίσαμε δω, ο αναγνώστης καταλαβαίνει πολύ καλά, πως η βυζαντινή 

αυτοκρατορία αντίκριζε άλυτα δημοσιονομικά και παραγωγικά προβλήματα. Η Εκκλησία 

λοιπόν, που από πολύ πριν είχε καθιερώσει ορισμένες νηστείες, τώρα βρέθηκε στην α-

νάγκη με το κύρος και την επιβολή της, να επιβάλει και άλλες και μάλιστα πολυήμερες, τις 

σαρακοστές.  

     Στην περίοδο αυτή που ήταν παντοδύναμη η Εκκλησία, γιατί διάθετε το ακαταμάχητο 

όπλο της επιβολής, συνεργάστηκε με την κρατική εξουσία. Έτσι, νόμους, που και αν τους 

θέσπιζαν οι αυτοκράτορες δε θα εφαρμόζονταν, τους επέβαλε αυτή με δικές της αποφάσεις 

κι έγιναν απόλυτα σεβαστοί από το μεγάλο πλήθος των χριστιανών.  

     Στις αποφάσεις που πάρθηκαν από τις Οικουμενικές Συνοδούς, συντέλεσαν πολύ και οι 

καλόγεροι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως τα μοναστήρια είχαν πολλά γιδοπρόβατα και γελά-

δια, καθώς και κότες. Πουλούσαν λοιπον τα αρνιά, τα κατσίκια, τα βόδια και το γάλα και 

τα αυγά. 

    Έπρεπε να εξευρεθεί τρόπος, ώστε από τη μια μεριά να ενισχυθεί η κτηνοτροφία, 

η  πτηνοτροφία και η αλιεία και από την άλλη να παταχτεί έμμεσα η αισχροκέρδεια, Αυτός 

είναι ο βασικός λόγος, που επιβλήθηκαν οι σαρακοστές. Το μέτρο ήταν για την εποχή ε-

κείνη σοφό. Οι δυο μεγάλες σαρακοστές, την άνοιξη και στην αρχή του χειμώνα, ήταν 

προστατευτικές της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας. Η ακρεωφαγία που επιβλήθηκε 

για θρησκευτικούς λόγους, ενίσχυσε πάρα πολύ τους δυο αυτούς κλάδους της αγροτικής 

οικονομίας. Τα ζώα, μικρά και μεγάλα, δε σφάζονταν, η αναπαραγωγή τους αύξαινε και 

μαζί δημιουργούνταν σταθεροί όροι γιά την αύξηση της παραγωγής του γάλακτος και την 

ανάπτυξη της τυροκομίας. Έτσι, μια που ορισμένες εποχές η ζήτηση κρέατος, πουλερικών, 

τυριού, αυγών κ.λπ., περιοριζόταν πάρα πολύ, μαζεύονταν αποθέματα και δεν υπήρχε κα-

μιά ανάγκη να γίνεται εισαγωγή. Αντίθετα, γινόταν εξαγωγή.  

     Οι ίδιοι λόγοι επέβαλαν και την αποχή από το λάδι και το κρασί κάθε Τετάρτη και 

Παρασκευή. Η ελαιοπαραγωγή, όπως και τώρα, ήταν τοπική. Όλες οι επαρχίες δεν είχαν ε-

λαιόδεντρα. Εξάλλου, κι εκεί που υπήρχαν, δεν καρπούσαν κάθε χρόνο. Παράλληλα, από 

διάφορες αρρώστιες και άλλες αιτίες, η ελαιοκομία βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση. 

Άρα το λάδι σπάνιζε. Στις αιτίες αυτές πρέπει να προσθέσουμε και τη δυσκολία της μετα-

φοράς του από τόπο σε τόπο με τα μεταφορικά και συγκοινωνιακά μέσα, που υπήρχαν τό-

τε. 

     Μα και η αμπελουργία περνούσε μεγάλη κρίση και το κρασί, όπως το λάδι, δύσκολα 

μεταφερόταν. Από τις αιτίες αυτές, αν κάθε μέρα ήταν ελεύθερη η κατανάλωση των προ-

ιόντων αυτών, δε θα υπήρχαν ποσότητες αρκετές και η αισχροκέρδεια θα οργίαζε, όπως 

γινόταν και στην προχριστιανική εποχή. 

     Εξάλλου πρέπει να έχουμε υπ’ όψη, πως οι ευγενείς και γενικά οι πλούσιοι, έκαναν πως 

νήστευαν. Στα αρχοντικά τους όμως, και λάδι έβαζαν στα φαγητά τους και έπιναν πολύ 

κρασί.  

     Επίσης και για τα ψάρια, που κι αυτά μπήκαν στον κατάλογο των απαγορευμένων τρο-

φών, οι ίδιοι λόγοι συντρέχανε. Δεν απαγορεύτηκε γενικά η αλιεία, αλλά περιορίστηκε η 

κατανάλωση. Κι αυτό για να παστώνουν τα ψάρια, ώστε να υπάρχουν μεγάλα αποθέματα 

παστών, που διατηρούνται και ευκολομεταφέρονται, κι έτσι να υπάρχει πάντα μεγαλύτερη 

προσφορά από τη ζήτηση. Αντίθετα, άλλα είδη θαλασσινών προϊόντων (αστα-

κός, χταπόδια, καλαμαράκια  κ.λπ.), δεν ήταν απαγορευμένα ίσως γιατί η αλιεία τους με τα 
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τεχνικά μέσα που διαθέτανε, ήταν δύσκολη και συνεπώς δεν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην 

αγορά. 

 

 

8.2 Εξαιρούνται άρχοντες, πλούσιοι και καλόγεροι 
Το ότι οι άρχοντες και οι πλούσιοι βυζαντινοί έπιναν πολύ κρασί και στα συμπόσιά τους 

γίνονταν στουπί στο μεθύσι, το μαθαίνουμε από το ποίημα «Φιλοσοφία του Κρασοπα-

τέρος». Φαίνεται, πως υπήρχαν πολλά λαϊκά τραγούδια, που ήταν ύμνος στο κρασί και άλ-

λα, που ακόμα παρουσίαζαν τους καλόγερους –ξέρουμε, πως στα μοναστήρια υπήρχαν 

μεγάλα βαρέλια γεμάτα από τα καλύτερα κρασιά– να μεθοκοπούν. Τα τραγούδια λοιπόν 

αυτά τα κατάγραψε κάποιος, που δεν έβαλε το όνομά του κι έτσι με τον παραπάνω τίτλο 

έφτασαν ως εμάς. 

     Ενώ λοιπόν η Εκκλησία απαγόρευε ορισμένες ημέρες «την κατάλυσιν του οίνου», οι βυ-

ζαντινοί άρχοντες μεθοκοπούσαν στα γλέντια τους, Και, όπως μας λέει ο ανώνυμος ποι-

ητής, πίνανε τα καλύτερα κρασιά, που έβγαζε η Σαντορίνη, η Συρία και άλλες περιοχές. 

Και λέγανε: 

 

     Ελαίαν την καλύκαρπον θαυμάζουσιν οι πάντες. 

     Αλλ’ ουν εις όλα τα φυτά το κλήμα βασιλεύει. 
     Ο μούστος ολοζώντανος πηδά και κοντοβήχει, 

     και τα ελάδιν το πτωχόν κείτετ’ αποθαμένον. 
     Και τους νεκρούς εξανιστά ο εύοσμος ο οίνος 

     και τους αρρώστους ο καλός εις δύναμιν εγείρει.  

 

     Υποθέτω, πως οι στίχοι αυτοί λέγονταν για τους καλόγερους, που, όπως μας πληροφο-

ρούν πολλές γραφτές πηγές, οργίαζαν και μεθοκοπούσαν, όπως και οι άρχοντες. Είναι λοι-

πόν πολύ πιθανό, πως και οι παρακάτω στίχοι γράφτηκαν για τους καλόγερους: 

     

     Εκ των αγίων γαρ πολλοί λέγονται μυροβρύται, 
     εγώ δε χάριν ήθελα να γένω κρασοβρύτης. 

     Φρίττω λοιπόν ο ταπεινός, όταν το διηγούμαι. 

     Τι τα πολλά σοι προσλαλώ και περισσά σοι λέγω; 
 

     Αν έπιναν οι άγγελοι, κρασίν ώσπερ εμένα, 
     και να εκάθιζα ομού μετά των αρχαγγέλων, 

     εις εκατόν νυχθήμερα ήθελα τους μεθύσει. 

     Άκουσον την αλήθειαν πόσον κρασίν φοβούμαι. 
 

     Αν ήτον αργυρόκουπα ο ουρανός τον βλέπεις, 

     να με τον εγεμίζασιν άσπρον κρασίν ακράτον, 
     να μ’ έλεγαν δευτέρωσε και πρόσεχε μην πτύσης, 

     ήθελα πει ότι σώνει με, φοβούμαι μην μεθύσω.67 
 

 
67 «Η ελληνική ποίηση ανθολογημένη», έκδ. «Κυψέλης», Αθήνα, 1958, τ. Β΄, σελ. 396 - 399.  
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     Μα κι ένας άλλος λόγος επέβαλε τη νηστεία στο λάδι και το κρασί: Γίνονταν μεγάλες 

εξαγωγές. Όμως, όπως ξέρουμε, τις εξαγωγές τις έκαναν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες. Αυτοί 

λοιπόν, μια που οι μικροί αμπελουργοί και ελαιοπαραγωγοί δεν κατανάλωναν το δικό τους 

λάδι και κρασί, με το να μην υπάρχει μεγάλη ζήτηση, το πουλούσαν φτηνά στους μεγάλο-

κτηματίες κι αυτοί με τη σειρά τους κάνανε εξαγωγές σε άλλες χώρες κι έτσι κέρδιζαν πολ-

λά.  

     Μόνο μ’ ένα τέτοιο αντίκρισμα μπορούμε να εξηγήσουμε την αιτία, που επιβλήθηκαν 

και καθιερώθηκαν στην αρχή μεν οι μικρές νηστείες κι αργότερα οι σαρακοστές. Η Εκκλη-

σία της Ανατολής στην προκειμένη περίπτωση με το να καθιερώσει την αυστηρή αποχή 

από ορισμένα είδη τροφών, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά εφάρμοσε μέτρα, που ήταν μέτρα 

ανάγκης για μια δυσμενή εποχή. Εξυπηρέτησε δηλαδή την εθνική οικονομία του Βυζαντί-

ου. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημερινός 

μητροπολίτης 

(αριστερά) 

και μοναχός 

του Αγίου Όρους 

(δεξιά) 

...εξουθενωμένοι 

από την πολλή 

νηστεία.  
 

 

     Στη Δύση όμως, που οι πλουτοπαραγωγικές συνθήκες ήταν λίγο πολύ διαφορετικές, η 

Δυτική Εκκλησία στις νηστείες που καθιέρωσε, δεν ακολούθησε ούτε ως προς τα είδη των 

απαγορευμένων τροφών, ούτε ως προς το χρόνο και τη διάρκεια της νηστείας την Ανατο-

λική Εκκλησία. Επέβαλε δηλαδή νηστείες ελαφρότερες. Επίσης και στην Αρμενία και αλ-

λού, δεν έγιναν απόλυτα αποδεκτά τα περί νηστειών θεσπίσματα τής Ανατολικής Εκ-

κλησίας, γιατί στις περιοχές αυτές η κτηνοτροφία ήταν πλούσια και δεν συνέτρεχε κανένας 

λόγος μεγάλων περιορισμών στα κρέας, το τυρί κ.λπ..  

     Όμως, οι Πατέρες τής Εκκλησίας, όπως ήταν φυσικό, προσπάθησαν να δώσουν ηθικό 

περιεχόμενο στην αποχή από ορισμένες τροφές. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος στα κηρύγματά 

του τόνιζε, πως νηστεία δεν είναι απλώς η ακρεωφαγία, αλλά κυρίως η αποχή από τα κακά 

έργα.     

     Η Εκκλησία και η Πολιτεία, αν και κατόρθωσαν με την επιβολή της νηστείας, να περι-
ορίσουν την κατανάλωση του κρέατος, του τυριού, του λαδιού και του κρασιού, δεν μπό-

ρεσαν να ηθικοποιήσουν τη βυζαντινή κοινωνία. Οι νηστείες κατάντησαν νεκρός τύπος. Οι 
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πλούσιοι εξάλλου (ανώτεροι κληρικοί, ευγενείς, φεουδάρχες, ηγούμενοι κ.λπ.) δεν τη-

ρούσαν τις νηστείες. Κρυφά έτρωγαν. Κι επειδή η κατανάλωση των ειδών που αναφέραμε, 

ήταν περιορισμένη, υπήρχε μεγάλη προσφορά κι έτσι τα παραπάνω είδη κατανάλωσης και 

πρώτης ανάγκης, προσφέρονταν σε μικρή τιμή. 

     Όπως και να εξετάσουμε το ζήτημα της επιβολης των νηστειών, θα βρούμε, πως οι 

λόγοι του ηθικού εξαναγκασμού ήταν προσχηματικοί. Κοντεύουν τώρα 1.500 χρόνια, που 

επιβλήθηκαν οι νηστείες και ο κόσμος δεν ηθικοποιήθηκε. Οι βυζαντινοί άρχοντες, αν και 

στα χρόνια της παρακμής έβαλαν τους ανώτερους κληρικούς να απειλούν με αφορισμούς 

όσους δεν νήστευαν, δεν κατόρθωσαν να σώσουν το Βυζάντιο.  

     Οι βυζαντινοί ήταν, όπως το είπαμε πολλές φορές, θρησκόληπτοι και τα πλατιά στρώ-

ματα του πληθυσμού νήστευαν. Όμως ο Θεός δε συγκινήθηκε από τις νηστείες τους. Το 

Βυζάντιο από το 13ο  αιώνα και δώθε, όλο και  πήγαινε στο χειρότερο. Οι νηστείες δεν το 

έσωσαν. Χρειάζονταν άλλου είδους έργα. Χρειαζόταν στρατός. Χρειαζόταν οι πλούσιοι, οι 

ευγενείς και οι φεουδάρχες ν’ ανοίξουν το πουγγί τους, να κάνουν κοινωνικές μεταρρυ-

θμίσεις, ν’ ανακούφιζαν τις λαϊκές μάζες, που πεινούσαν καί δυστυχούσαν. Αλλά δεν το έ-

καναν. 

     Το συμπέρασμά μας λοιπόν, είναι, ότι οι νηστείες επιβλήθηκαν στην Ανατολική 

Εκκλησία από τους λόγους, που σημειώσαμε πιο πάνω. Στο βάθος ήταν λόγοι δημοσιο-

νομικοί. 
  

  

 
Ένας από τους μεγάλους μύθους για τη νηστεία της μεγάλης σαρακοστής και τις άλλες χριστιανικές 

νηστείες είναι, ότι δήθεν αποτοξινώνουν τον οργανισμό. Αλήθεια από τι τον αποτοξινώνουν;  

Πώς αποβάλλει τις τοξίνες μια τέτοια νηστεία; 

Οι χριστιανικές νηστείες είναι ανθυγιεινές. Κατά τη διάρκειά τους οι νηστεύοντες ακολουθούν μια 

διατροφή, που δεν είναι φυσιολογική για τον άνθρωπο· υπερκαταναλώνουν υδατάνθρακες και κυρίως 

ψωμί και ζυμαρικά, σάκχαρα (π.χ. χαλβάδες), ενώ αποφεύγουν τις απαραίτητες για την υγεία ζωικές 

τροφές, όπως είναι το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά. 

Μια διατροφή υψηλή σε σάκχαρα και υδατάνθρακες όμως, όχι μόνο δεν βοηθάει στην αποτοξίνωση, 

αλλά στην πραγματικότητα τοξινώνει χειρότερα τον οργανισμό. 

Με τη βυζαντινή θρησκευτική νηστεία, όχι μόνο δεν αδυνατίζουμε, αλλά αποκτάμε πρόσθετο βάρος 

τρεφόμενοι με λευκό ψωμί, μακαρόνια και χαλβάδες. 

Μετά την παρατεταμένη περίοδο νηστείας της μεγάλης σαρακοστής εξάλλου, οι ρωμιοί επιδίδονται 

σε άγρια γιορταστικά φαγοπότια. Μεγάλο Σάββατο βράδυ και Κυριακή του Πάσχα, τα νοσοκομεία 

αντιμετωπίζουν λίαν αυξημένες περιπτώσεις γαστρορραγιών. 
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Στο επάνω μέρος της τοιχογραφίας από το ναό Πρωτάτου των Καρυών του Αγίου Όρους  

υπάρχει ένα χέρι που ευλογεί. Κάτω απʼ αυτό εικονίζεται το Άγιο Πνεύμα «εν είδει περιστεράς» και αμέσως 

μετά ο Ιησούς, να βαπτίζεται στα νερά του Ιορδάνη από τα χέρια τού «αγίου, τιμίου, ενδόξου, προφήτου, 

προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου». Ο Ιωάννης έχει στραμμένο το βλέμμα του στον ουρανό, απ’ όπου 

ακούει τη φωνή του Θεού να λέει: «Ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα.68  

Όλο το σκηνικό είναι κατασκευασμένο, γιατί, παρά το ότι ο Ιωάννης αναγνώρισε τον Ιησού,  

του ζήτησε μάλιστα να βαπτισθεί από εκείνον και παρ’ όλα τα υπερφυσικά, που, υποτίθεται, ότι έγιναν 

κατά τη βάπτιση (άνοιγμα ουρανού, περιστέρι, φωνή Γιαχβέ), στα οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας 

ο Ιωάννης, ο ίδιος ο ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι, όταν ο Ιωάννης ήταν στη φυλακή, φώναξε  

δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού:  

«Συ ει ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκώμεν;».69  

 

 
68 «Κατά Ματθαίον» 3, 13-17, «κατά Μάρκον» 1, 9-11 και «κατά Λουκάν» 3, 21-22. 
69 7, 18-19. 
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9. Ο αγιασμός των υδάτων υπό το φως της λογικής 
 

ια από τις σπουδαιότερες γιορτές του Χριστιανισμού είναι τα Θεοφάνεια. Όχι 

μόνον ιαματικές, αλλά και υπερφυσικές ιδιότητες αποδίδονται από τους χριστια-

νούς στα νερά που αγιάζονται από κληρικούς κάθε χρόνο την ημέρα των Θεοφα-

νείων. Το νερό, που έχει αγιαστεί πιστεύεται, ότι δεν χαλάει σε αντίθεση με το κοινό –μη 

αγιασμένο– νερό. 

     Ας εξετάσουμε όμως, τι πραγματικά συμβαίνει κάνοντας κατ’ αρχήν ορισμένες παρατη-

ρήσεις: 

     • Στο αγιασμένο νερό αποδίδονται ιδιότητες «κολλητικές». Αν αδειάσουμε, δηλαδή, μια 

μικρή φιάλη αγιασμένου νερού σε μια μεγάλη δεξαμενή, τότε και τα νερά της δεξαμενής 

αγιάζονται. Δεν αναφέρεται όμως, η ταχύτητα διάδοσης του αγιάσματος, οπότε πρέπει 

μάλλον να θεωρήσουμε, ότι γίνεται σε χρόνο μηδέν. Όταν επομένως αγιάζεται κάποια πο-

σότητα νερού, ο αγιασμός μεταδίδεται αστραπιαία σε κάθε άλλη ποσότητα νερού, με την 

οποία έρχεται αυτή σ’ επαφή. 

     • Κάθε χρόνο την ημέρα των Θεοφανείων αγιάζονται τα νερά δεξαμενών, λιμνών, πο-

ταμών και θαλασσών. Όλα αυτά όμως επικοινωνούν και καταλήγουν στη θάλασσα και στα 

πελάγη κι αυτά με τη σειρά τους καταλήγουν στους ωκεανούς, οπότε αμέσως αγιάζονται 

όλες οι θάλασσες, τα πελάγη κι οι ωκεανοί του πλανήτη. Θα αρκούσε ένας μόνον αγιασμός 

σε ένα ποτάμι, προκειμένου να παραχθεί το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. 

     • Με τη διαδικασία της εξάτμισης παράγονται αγιασμένοι υδρατμοί, αγιασμένα σύννε-

φα και αγιασμένη βροχή κι έτσι σύντομα σε κάθε απομονωμένο σημείο της Γης (λίμνη, 

σπηλιά κ.τ.λ.) φθάνει το αγιασμένο νερό, οπότε αγιάζονται όλα τα νερά της Γης. 

Παίρνοντας επομένως νερό από τη βρύση της οικίας μας είναι κι αυτό έμμεσα αγιασμένο 

και δεν έχει καμία διαφορά από το νερό που αγιάστηκε άμεσα από τον ιερέα. 

     • Δεν αναφέρεται επίσης ο χρόνος, που το νερό διατηρεί την αγιασμένη του ιδιότητα. 

Είναι δυνατόν να χάνει την αγιαστική του δύναμη με την πάροδο του χρόνου; Αδιανόητο 

για τους χριστιανούς. Εφ’ όσον όμως δεν την χάνει, γιατί το νερό που αγιάστηκε φέτος 

πρέπει να ξανά-αγιαστεί και του χρόνου; Θα αρκούσε ένας αγιασμός άπαξ κι έκτοτε όλα 

τα νερά της Γης θα ήταν για πάντα αγιασμένα. 

     Είναι όμως γεγονός, ότι εάν πάρετε μία φιάλη νερού από την εκκλησία και μία φιάλη 

νερού από την βρύση τού σπιτιού σας, το νερό της «αγιασμένης» φιάλης μπορεί να δια-

τηρηθεί περισσότερο. Τι συμβαίνει λοιπόν; Ποιο μέσο χρησιμοποιεί η Εκκλησία; Η απά-

ντηση είναι απλούστατη: Στο αγιασμένο νερό οι ιερείς βουτούν βασιλικό. Ο βασιλικός έχει 

αντισηπτικές ιδιότητες, γνωστές ήδη από την αρχαιότητα. Οι αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν 

βασιλικό στις ταριχεύσεις. 

     Το βάπτισμα των φύλλων του βασιλικού μέσα στο νερό το κάνει να διατηρείται περισ-

σότερο κι όχι οι ψαλμωδίες κι οι αγιασμοί των ιερέων. Αυτός είναι ο λόγος, που η Εκκλη-

σία διάλεξε το συγκεκριμένο αυτό φυτό για τον αγιασμό των υδάτων κι όχι επειδή, όπως 
παραδίδεται, η Αγία Ελένη μυρίζοντας δήθεν το άρωμα βασιλικού, που είχε φυτρώσει 

στον τόπο που είχε ταφεί ο σταυρός, τον «ανακάλυψε» τρακόσια χρόνια μετά τη σταύρω-

ση. 

Μ 
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Γκράφιτι με σατιρική αναπαράσταση της χριστιανικής λατρείας, 

που απεικονίζει έναν άνδρα, 

ο οποίος λατρεύει έναν σταυρωμένο με κεφάλι γαϊδάρου.70  

 
70 Ρώμη, 3ος αιώνας μ.Χ.. 
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10. Πυροβασία: Τίποτε το υπερφυσικό 
 

α σε κατάσταση έκστασης σώματα των πυροβατών παράγουν υπερβολική ποσότη-

τα ιδρώτα. Στην ουσία, οι πυροβάτες περπατούν επάνω σε ένα στρώμα ατμού, την 

ώρα που το κάθιδρο πέλμα τους εφάπτεται με τα πυρωμένα κάρβουνα. Τα κάρ-

βουνα έχουν πολύ μικρή θερμική αγωγιμότητα, έτσι κατά την επαφή με το πόδι το κάρ-

βουνο εκλύει θερμότητα μόνο από την επιφάνειά του, που άπτεται με το πέλμα, κι όχι από 

όλο τον όγκο του. [Στην περίπτωση που υπάρχουν ανάμεσα στα κάρβουνα ξένα σώματα με 

μεγάλη θερμική αγωγιμότητα (π.χ. κομμάτια μετάλλου) κι ο πυροβάτης τα αγγίξει, θα κα-

εί]. 

     Κατά την πυροβασία οι πυροβάτες εκτελούν γρήγορες κινήσεις ή με άλλα λόγια «χο-

ρεύουν» πάνω στα κάρβουνα. Αυτό μειώνει το χρονικό διάστημα επαφής με τα πυρα-

κτωμένα κάρβουνα. Αν σταθούν για αρκετό διάστημα ακίνητοι, θα καούν. Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει, όταν σαλιώνουμε το δάχτυλό μας και το βάζουμε στο αναμμένο ηλεκτρικό 

σίδερο, για να δοκιμάσουμε αν καίει. Αν το δάχτυλο είναι στεγνό, θα καούμε, το σαλιω-

μένο όμως δάχτυλο, που θα ακουμπήσει για λίγο στο καυτό σίδερο, δεν καίεται για το λόγο 

που προαναφέρθηκε. 
  

  

 

 

 

 

Πυροβασίες γίνονται  

σε πολλά μέρη του κόσμου.  

Αριστερά στην επάνω σειρά  

εικονίζονται πυροβάτες  

από την βόρειο Ελλάδα  

με την εικόνα των αγίων  

Κωνσταντίνου και Ελένης  

(για την «υπερφυσική τους προστασία»)  

και δεξιά πυροβάτης  

σε ινδουιστική τελετή.  

Στην κάτω σειρά αριστερά εικονίζεται 

ταϊλανδός πυροβάτης κατά τη διάρκεια 

θρησκευτικών γιορτών,  

ενώ δεξιά πυροβάτης 

σε παγανιστικές τελετές στην Φλόριντα. 

 
       

     Ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία που μας διασώζει ο Στράβωνας, σύμφωνα με την ο-

ποία πυροβασίες γίνονταν και στην Αρχαία Ελλάδα από ιέρειες της Αρτέμιδας: «Ων εν τοις 
Κασταβάλοις εστί το της Περασίας Αρτέμιδος ιερόν, όπου φασί τας ιερείας γυμνοίς τοις ποσί 

διʼ ανθρακιάς βαδίζειν απαθείς».71  

 
71 «Γεωγραφικά», βιβλ. 12, κεφ. 2, τμ. 7, γρ. 12. 

Τ 
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Παρόμοιο με το «θαύμα του αγίου φωτός» γινόταν, όχι στην Ιερουσαλήμ από ορθόδοξους πατριάρχες, 

ούτε το Μ. Σάββατο, αλλά από καθολικές καλόγριες κατά τη Μ. Παρασκευή σε μοναστήρι της Γαλλίας, 

ύστερα από ιδέα της εικονιζόμενης με το δικό της «Άγιο Φως» αγίας Ραδεγόνδης, όταν «ουδέ τόνομα  

ακόμη του Αγίου Φωτός εγνωρίζετο εις την Ιερουσαλήμ ουδʼ εις όλην την Ανατολήν».72   

 
72 «Διάλογος περί του Αγίου Φωτός» από τα «Άπαντα» του Αδ. Κοραή του Γ. Βαλέτα, εκδόσεις «Δωρικός». 
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11. Διαχρονικές μηχανουργίες αφής αγίου φωτός 
 

ο άγιο φως δεν ήταν πρωτότυπη ιδέα των ορθοδόξων ρωμιών ιεραρχών. Υπάρχουν 

αναφορές προγενέστερων αφών αγίων φώτων από καθολικές καλόγριες στη Γαλ-

λία, αλλά κι από ιερείς αρχαίων ναών, που πλούτιζαν μετερχόμενοι παρόμοιων 

πρακτικών. 
  

   

Ορισμός του «θαύματος 

του αγίου φωτός»: Κάθε –γή-

ινο– χρόνο στις 12 η ώρα το 

πρώτο Σάββατο μετά την 

πρώτη πανσέληνο μετά την 

γήινη εαρινή ισημερία (Μ. 

Σάββατο), σε ένα υπόγειο 

κουβούκλιο μιας πόλης (Ιε-

ρουσαλήμ) ενός μικρού πλα-

νήτη (Γη), σε ένα από τα εκα-

τομμύρια ηλιακά συστήματα, 

ενός από τους άπειρους γαλα-

ξίες, ο δημιουργός –σύμφωνα  

με τη χριστιανική αντίληψη–  

του Σύμπαντος ανάβει ένα 

φως ενάντια στους φυσικούς 

νόμους, τους οποίους ο ίδιος 

έχει θέσει. 
 

   

 

 

11.1 Το άγιο φως της αγίας Ραδεγόνδης 
Η Ραδεγόνδη, σύζυγος του βασιλιά της Γαλλίας Κλοταίρου, αγία της Καθολικής Εκκλη-

σίας, έκτισε το 569 μ.Χ. στην πόλη Πικταύϊο (Poitiers) μοναστήρι καλογριών, στο οποίο 

και μόνασε. Επιθυμούσε να καταστήσει το μοναστήρι αξιοσέβαστο, οπότε το στόλισε με 

πολλά τεμάχια πτωμάτων αγίων (λείψανα), μετακομισμένα από την Ανατολή. Από τον τό-

τε αυτοκράτορα Ιουστίνο έλαβε δώρο μέρος του τιμίου ξύλου.  

     Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτά η Ραδεγόνδη, αλλά θέλησε να γίνονται και θαύματα στο 

μοναστήρι της. Ένα από αυτά ήταν το άγιο φως, το οποίο όμως δεν άναβε Μ. Σάββατο αλ-

λά Μ. Παρασκευή. 

 

 

11.2 Άγιο Φως σε ναό της Αφροδίτης 
Ακόμη παλαιότερη μηχανουργία του αγίου φωτός διασώζεται από το ρωμαίο ιστορικό του 

5ου αι. μ.Χ. Ζώσιμο. (Ο Ζώσιμος υποστήριζε, ότι η παρακμή της αυτοκρατορίας ήλθε λό-

γω τιμωρίας των θεών, επειδή οι άνθρωποι εγκατέλειψαν την αρχαία εθνική θρησκεία.)  

Τ 
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     Στο Πρώτο Βιβλίο της «Νέας Ιστορίας» του ο Ζώσιμος ιστορεί με ευλάβεια (ως εθνι-

κός) φαινόμενο σε ναό της Αφροδίτης κοντά στην Ηλιούπολη της Συρίας, όπου εμφανι-

ζόταν πυρ στον αέρα, πότε σφαιροειδές, πότε δε σε σχήμα λαμπάδας.73  

     Αναφέρει επίσης, ότι οι ιερείς θησαύριζαν με το χρυσάφι, το ασήμι και τα υφάσματα, 

που έφερναν οι επισκέπτες του ναού.74  

 

 

11.3 Άγιο Φως σε ναούς της Λυδίας 
Ο Παυσανίας στα «Περιηγητικά» του κάνει λόγο για ναούς της Λυδίας, όπου οι ιερείς 

άναβαν τα ξύλα για τις θυσίες με αόρατο πυρ.75 Υπήρχε οίκημα με βωμό με τέφρα, στο 

οποίο, αφού έβαζε ξύλα και τιάρα στο κεφάλι, έμπαινε ο ιερέας, κι αφού έκανε επίκληση 

στους θεούς, άναβε χωρίς χρήση πυρός τα ξύλα με περιφανή φλόγα.76  

 
  

 

 

 

Το σύγχρονο 

χρεωκοπημένο 

κράτος της 

Ρωμιοσύνης 

μεταφέρει κάθε 

χρόνο με ειδική 

πτήση από την 

Ιερουσαλήμ 

στην Αθήνα 

λαμπάδα 

αναμμένη από 

εκείνο το φως, 

την οποία 

υποδέχεται και 

της απονέμει 

τιμές αρχηγού 

κράτους. 

 
 

 
73 Κεφ. 58.  
74 «Άφακα χωρίον εστίν μέσον Ηλιουπόλεώς τε και Βύβλου, καθʼ ο ναός Αφροδίτης Αφακίτιδος ίδρυται· 

τούτου πλησίον λίμνη τις έστιν εοικυία χειροποιήτω δεξαμενή κατά μεν ουν το ιερόν και τους πλησιάζοντας 

τόπους πυρ επί του αέρος λαμπάδος ή σφαίρας φαίνεται δίκην, συνόδων εν τω τόπω χρόνοις τακτοίς γινο-

μένων, όπερ και μέχρι των καθʼ ημάς εφαίνετο χρόνων. Εν δε τη λίμνη εις τιμήν της θεάς δώρα προσέφερον 

οι συνιόντες εκ τε χρυσού και αργύρου πεποιημένα, και υφάσματα μέντοι λίνου τε και βύσσου και άλλης ύλης 

τιμιωτέρας». 
75 Βιβλ. 5, 27.5. 
76 «Έστι γαρ Λυδοίς επίκλησιν Περσικοίς ιερά εν τε Ιεροκαισαρεία καλουμένη πόλει και εν Υπαίποις, εν 

εκατέρω δε των ιερών οίκημά τε και εν τω οικήματί εστιν επί βωμού τέφρα· χρόα δε ου κατά τέφραν εστίν 

αυτή την άλλην. εσελθών δε ες το οίκημα ανήρ μάγος και ξύλα επιφορήσας αύα επί τον βωμόν πρώτα μεν 

τιάραν επέθετο επί τη κεφαλή, δευτέρα δε επίκλησιν ότου δη θεών επάδει βάρβαρα και ουδαμώς συνετά 

έλλησιν· επάδει δε επιλεγόμενος εκ βιβλίου· άνευ τε δη πυρός ανάγκη πάσα αφθήναι τα ξύλα και περιφανή 

φλόγα εξ αυτών εκλάμψαι». 
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12. Ιεροποίηση του εμπρησμού  
 

αρατίθενται δειγματοληπτικά και χωρίς σχόλια oρισμένα αποσπάσματα επιλεγμένα 

ανάμεσα από αναρίθμητα χριστιανικά κείμενα, προκειμένου να πάρετε μία ιδέα για 

τη θεοκρατική νομιμοποίηση της πυρομανίας και των εμπρησμών στην ιδεολογία 

του Χριστιανισμού. 
 
 

12.1 Παλαιά Διαθήκη 
     • «Τους βωμούς αυτών καθελείτε και τας στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών 
εκκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακαύσετε εν πυρί».77 

     • «Αλλά ούτω θέλετε κάμει προς αυτούς. Τους βωμούς αυτών θέλετε καταστρέψει, και τα 
αγάλματα αυτών θέλετε συντρίψει, και τα άλση αυτών θέλετε κατακόψει, και τα αγάλματα 

αυτών θέλετε καύσει εν πυρί».78  

     • «Ξηρά βρωθήσεται υπό πυρός· και καυθήσεται εν τοις δάσεσι του δρυμού, και συγκα-
ταφάγεται τα κύκλω των βουνών πάντα. Δια θυμόν οργής Κυρίου συγκέκαυται η γη όλη, και 

έσται ο λαός ως κατακεκαυμένος υπό πυρός».79  

     • «Και το φως του Ισραήλ θέλει γίνει πυρ και ο Άγιος αυτού φλοξ και θέλει καύσει και κα-
ταφάγει τας ακάνθας αυτού και τους τριβόλους αυτού εν μια ημέρα. Και θέλει αφανίσει την 

δόξαν του δάσους αυτού και του καρποφόρου αγρού αυτού από ψυχής έως σαρκός».80  

     • «Άνοιξον, Λίβανε, τας θύρας σου, και ας καταφάγη πυρ τας κέδρους σου (...) δρυς της 

Βασάν, διότι το δάσος το απρόσιτον κατεκόπη».81  

     • «Ότι πυρ εκκέκαυται εκ του θυμού μου, καυθήσεται έως Άδου κάτω, καταφάγεται γην 
και τα γεννήματα αυτής, φλέξει θεμέλια ορέων».82  

     • «Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά Κυρίου εκ του 
ουρανού. Και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα, και πάντας τους κατοί-

κους των πόλεων, και τα φυτά της γης».83  

     • «Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκον, Θεός ζηλωτής».84 

     • «Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης, και θέλει καταφάγει τα παλάτια 

αυτής. (...) Θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου, και θέλει καταφάγει τα παλάτια 

αυτής». 85  

     • «Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των υιών Ισραήλ ως πυρ κα-

τατρώγον επί της κορυφής του όρους».86  

 
77 «Έξοδος», 34, 13. 
78 «Δευτερονόμιον», 7, 5. 
79 «Ησαΐας», 9, 17-18. 
80 «Ησαΐας», 10, 17-18. 
81 «Ζαχαρίας», 11, 1-2. 
82 «Δευτερονόμιον», 32, 22. 
83 «Γένεσις», 19, 24-25. 
84 «Δευτερονόμιον», 4, 24. 
85 «Αμώς», 1, 7-10. 

Π 
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     • «Πυρ εξήχθη εν τω θυμώ μου, το οποίον θέλει εκκαυθή καθʼ υμών».87  

     • «Και εφώναξε ο Ηλίας ο προφήτης. Κύριε, θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, 
επάκουσόν με σήμερον εν πυρί, δια να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Θεός (…) και έπεσε πυρ 

παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και το 

ύδωρ το εν αύλακι».88  

 

 

12.2 Καινή Διαθήκη 
     • «Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην».89   

     • «Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα και ερ-

ρίφθησαν εις την γην, και το τρίτον των δένδρων κατεκάη, και πας χλωρός χόρτος κατεκάη. 
Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα πυρί καιόμενον εβλήθη εις την θάλασ-

σαν. (...) Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος 

ως λαμπάς».90  

 

 

12.3 Βίοι αγίων 
     • «Λαβών το είδωλον της μητρός των θεών Ρέας, ως φλυαρούσιν οι έλληνες, έρριψεν αυ-

τό εις την φωτιάν και το κατέκαυσεν».91  

     • «Επειδή δε ο δαίμων δεν εδυνήθη πλέον να φέρη εμπόδιον, ήναψαν τα ξύλα και κατέ-

καυσαν τον ναόν».92  

 

 

12.4 Πατέρες της Εκκλησίας 
     • «Και τους εμβάλλοντάς σε εις το πυρ κατακαύσει».93   

     • «Εις γέενναν εμβάλω και τω πυρί παραδώ».94  

     • «Και γίνεται τα συστήματα των ασεβών πυρίκαυστα».95   

 

 

12.5 Εκκλησιαστικοί συγγραφείς 
     • «Μυών γαρ οικητήριον ην ο Αιγύπτιος θεός (Σέραπις), εις μικρά δε αυτόν διελόντες τα 

μεν παρέδωσαν τω πυρί...» 96   

 
86 «Έξοδος», 24, 17. 
87 «Ιερεμίας», 15, 14. 
88 «Βασιλειών Γ΄», 18, 37-38. 
89 «Κατά Λουκάν», 12, 49. 
90 «Αποκάλυψις», 8, 7-12. 
91 «Συναξαριστής», Άγιος μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος Τήρων, 17 Φεβρουαρίου. 
92 «Συναξαριστής», Άγιος ιερομάρτυρας Μάρκελλος, 14 Αυγούστου. 
93 Ι. Χρυσόστομος, «Αd Theodorum lapsum», 3,73. 
94 Ι. Χρυσόστομος, «Αd Theodorum lapsum», 8, 49. 
95 Μέγας Βασίλειος, «Εnarratio in prophetam», 1,19,33.  
96 Θεοδώρητος, «Εκκλησιαστική Ιστορία», 321, παρ. 13. 
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     • «Εκ τούτου δε συλληφθέντες Θεόδωρός τε και οι του τρίποδος τεχνίται οι μεν πυρί οι δε 

ξίφει απολέσθαι προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν και οι 
ανά πάσαν την αρχομένην λαμπρώς φιλοσοφούντες, ασχέτου δε της του βασιλέως οργής ού-

σης, και εις μη φιλοσόφους».97   

     • «Άλλων τε γυναικών τα αυτά μόρια τούτο μεν σιδήρω, τούτο δε ωοίς εις άκρον πυρί 
θερμανθείσι προσφέροντες έκαιον».98   

 

 

 

 

 
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι όταν καιγόταν η Ρώμη, ο Νέρωνας έβλεπε –δήθεν– τη φωτιά 

και τραγουδούσε περιχαρής. Η φωτιά που κατέκαυσε τη Ρώμη όμως, ήταν έργο των χριστιανών.99 

Ο Νέρωνας την ημέρα της πυρκαϊάς, απουσίαζε από την πρωτεύουσα, ενώ κήρυξε την πόλη 

σε πένθος κι έλαβε άμεσα σοβαρά μέτρα για την ενίσχυση των πυροπαθών. 

Οι μηχανισμοί της χριστιανικής προπαγάνδας που επικράτησε πολιτικά τους επόμενους αιώνες, 

βάλθηκαν να του φορτώσουν την ευθύνη για το κάψιμο της Ρώμης κι αυτός –όντας μακαρίτης πλέον– 

έχοντας συντριβεί ιδεολογικά απ’ το χριστιανικό δογματισμό που κέρδιζε πολιτικό έδαφος, 

δεν μπόρεσε ποτέ ν’ αντικρούσει τις κατηγορίες κι έμεινε στην Ιστορία με το στίγμα που του φόρτωσαν. 
 
 
 

 

 
97 Σωζομενός, «Εκκλησιαστική Ιστορία», βιβλίο 6, κεφ. 35, παρ. 6. 
98 Σωκράτης, «Εκκλησιαστική Ιστορία», βιβλίο 2, κεφ. 38, παρ. 32. 
99 «Ο αυτοκράτορας (Νέρωνας), για να εκδικηθεί την καταστροφή της Ρώμης, διέταξε να τιμωρηθούν εκεί-

νοι, τους οποίους ο λαός μισούσε για την αισχρότητα και τα εγκλήματά τους, τους χριστιανούς». (Τάκιτος, 

«Annales», 15, 38-39). 
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Δαβίδ και Ιωνάθαν σε τρυφερό στιγμιότυπο.100 

 
100 “La Somme le Roy”, 13ος αι., Βρετανικό Μουσείο. 
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13. Άγια ζευγάρια ομοφύλων  
 

αρουσιάζονται δειγματοληπτικά ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ιερών 

ζευγαριών ατόμων ιδίου φύλου από την πλούσια σχετική χριστιανική παράδοση. 

 

 

13.1 Δαβίδ-Ιωνάθαν: Μια τρυφερή σχέση 

Από την πρώτη στιγμή που συνάντησε ο μεγαλύτερος γιός του βασιλιά Σαούλ, Ιωνάθαν, 

τον Δαβίδ, η καρδιά του άρχισε να κτυπά δυνατά για αυτόν τον ωραίο και δυνατό –σύμ-

φωνα με τις βιβλικές περιγραφές– νέο, ο οποίος μόλις είχε νικήσει τον Γολιάθ.  

     Η αμοιβαία έλξη των δύο ανδρών περιγράφεται στο βιβλίο «Βασιλειών Α΄»: «Η ψυχή 
του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ, και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδί-

αν αυτού ψυχήν».101 Ο Δαβίδ –ανύπαντρος ακόμα– έζησε μαζί με τον Ιωνάθαν στο σπίτι 

του Σαούλ και «διέθετο Ιωνάθαν και Δαβίδ εν τω αγαπάν αυτόν κατά την ψυχήν αυτού».102 

     Στο συγκεκριμένο βιβλίο της Βίβλου περιγράφονται αρκετές τρυφερές στιγμές μεταξύ 

των δύο ανδρών, όπως: «Απεκρίθη Δαβίδ τω Ιωνάθαν και είπε· γινώσκων οίδεν ο πατήρ σου 

ότι εύρηκα χάριν εν οφθαλμοίς σου».103 Ο Σαούλ σχεδίαζε να σκοτώσει τον Δαβίδ, ο Ιωνά-

θαν όμως, ο οποίος «ηρείτο τον Δαβίδ σφόδρα»104 μεσολάβησε γεγονός, που ξεσήκωσε την 

οργή του βασιλιά. 

     Ο Ιωνάθαν τελικά σκοτώθηκε μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του σε μια μάχη. 

Ο Δαβίδ πόνεσε πολύ για το θάνατο του αγαπημένου του Ιωνάθαν. Έγραψε μάλιστα κι ένα 

θρήνο,105 στον οποίο επισημαίνει σπαραξικάρδια, ότι αγάπησε τον Ιωνάθαν περισσότερο 

από τις γυναίκες: «Αλγώ επί σοι, αδελφέ μου Ιωνάθαν· ωραιώθης μοι σφόδρα, εθαυμαστώθη 

η αγάπησίς σου εμοί υπέρ αγάπησιν γυναικών».106 
  

  

13.2 Ο Ιησούς και ο Ιωάννης, «ον ηγάπα ο Ιησούς» 

Στο Μυστικό Δείπνο περιγράφεται μια αρκετά τρυφερή σκηνή, κατά την οποία ενώ ο 

Ιησούς και οι μαθητές είναι ξαπλωμένοι γύρω από το τραπέζι, ο Ιωάννης βρίσκεται φωλια-

σμένος στον κόλπο του Ιησού, ενώ μετά γέρνει στο στήθος του, διευκρινίζεται δε, ότι ο 

Ιησούς τον αγαπούσε: «Ην δε ανακείμενος εις εκ των μαθητών αυτού εν τω κόλπω του Ιη-
σού, ον ηγάπα ο Ιησούς... επιπεσών δε εκείνος επί το στήθος του Ιησού...».107 Η φράση «ον 

ηγάπα» επαναλαμβάνεται και σε άλλα σημεία στο ίδιο Ευαγγέλιο,108 ενώ στο εδάφιο 20, 2 

εμφανίζεται ελαφρώς παραλλαγμένη σε: «ον εφίλει ο Ιησούς». 

 
101 18, 1. 
102 18, 2-3. 
103 20, 3. 
104 19, 2. 
105 «Βασιλειών Β΄», 1, 17-27. 
106 1, 26. 
107 «Κατά Ιωάννην», 13, 23-25. 
108 19, 26, 21, 7. 

Π 
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Ο Ιωάννης ακουμπισμένος  

στο στήθος του Ιησού 

–όπως περιγράφεται 

στο Ευαγγέλιο–  

σε στάση που δηλώνει  

πως ο καλλιτέχνης θεωρούσε  

τη σχέση τους  

τρυφερή και οικεία.109  

 

     Οι περιγραφές αυτές μας κάνουν να αναρωτηθούμε αν ο Ιησούς αγαπούσε μόνο τον 

Ιωάννη κι όχι τους άλλους Αποστόλους. Η ιδιαίτερη αγάπη του προς τον Ιωάννη ενισχύ-

εται κι από το γεγονός, ότι ενώ πέθαινε στο σταυρό, ανέθεσε στον Ιωάννη την προστασία 

της μητέρας του, κάτι, που γίνεται και σε ένα νυμφευμένο ζεύγος, όταν ο ένας πεθαίνει. 

 

 

13.3 Το ζεύγος των αγίων Περπέτουας-Φηλικιτάτης 

Το πρώτο μεταβιβλικό ζεύγος ομόφυλων αγίων ήταν ένα ζεύγος γυναικών: η Αγία Περπέ-

τουα και η Αγία Φηλικιτάτη (1 Φεβρουαρίου), μια 22χρονη ρωμαία αριστοκράτισσα και 

η θεραπαινίδα της, οι οποίες ήταν μαζί στη ζωή (αρχές 3ου αιώνα), αλλά και στο θάνατο, 

που –σύμφωνα με το Συναξάρι– ήταν μαρτυρικός, λόγω της χριστιανικής τους πίστης. Αν 

και μαζί τους μαρτύρησαν κι άλλοι τέσσερις προσήλυτοι, οι δύο αυτές γυναίκες ήταν, που 

 
109 «Κατά Ιωάννην», 13, 25. (Ξυλόγλυπτο του 14ου αιώνα). 
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ενέπνευσαν τη φαντασία των χριστιανών, ενώ οι υπόλοιποι πολύ σπάνια αναφέρονται τους 

επόμενους αιώνες.  

     Δεν ήταν σαφής η πραγματική φύση της σχέσης τους· και οι δύο είχαν από ένα μωρό. Ο 

γάμος βέβαια μιας νεαρής γυναίκας στη Ρώμη εκείνης της εποχής δεν ήταν ενδεικτικός 

των ερωτικών της προτιμήσεων. Η αμφιβολία εντείνεται από το γεγονός, ότι, ενώ αναφέ-

ρονται διάφοροι άλλοι συγγενείς εμπλεκόμενοι στις περιγραφές των τελευταίων ημερών 

της ζωής τους και του μαρτυρίου τους (κυρίως ο πατέρας της Περπέτουας και ο αδελφός 

της Φηλικιτάτης), είναι καταφανέστατη η απουσία κάποιου συζύγου.   

     Η Περπέτουα προ του μαρτυρίου της είδε σε όραμα, ότι ξεντύθηκε «και έγινε άντρας», 

ενώ στο τέλος και οι δύο γυναίκες δοξάστηκαν ως «ανδριώτατοι… στρατιώται εκλεκτοί». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι άγιες  

Περπέτουα  

και Φηλικιτάτη 

αγκαλιάζονται 

τρυφερά.  
 

 

13.4 Άγιοι Πολύευκτος-Νέαρχος: Μια παθιασμένη ένωση 

Τον επόμενο αιώνα στην Αρμενία, οι άγιοι Πολύευκτος και Νέαρχος (9 Ιανουαρίου) περι-

γράφονται από το Συναξαριστή ως «αδελφοί, όχι εκ γενετής, αλλά λόγω αγάπης». Το Αρμε-

νικό Συναξάρι επί πλέον αναφέρει, ότι «ήταν ο ένας σύντροφος του άλλου». Είχαν μεταξύ 

τους «τη στενότερη δυνατή φιλία γιατί ήταν σύντροφοι και υπηρετούσαν μαζί» (ήταν ρωμαίοι 

στρατιώτες). Ο Συμεών ο Μεταφραστής προσθέτει: «Ήταν δεμένοι μεταξύ τους με μια φιλία 
πιο δυνατή από το αίμα της συγγένειας. Αυτή η παθιασμένη ένωση τους έδενε και τους έκανε 

να πιστεύουν, ότι ο ένας ζούσε και ανέπνεε στο σώμα του άλλου».110 

 
110 «Ούτω δε φιλία προς αλλήλους συνδεδεμένοι, ως πολλώ πλέον αίματος τε και συγγενείας, εκ της κατά 

πόθον ακριβούς ομονοίας συνηρμόσθαι αυτών τας ψυχάς, εκάτερον τε εν εκατέρου σώματι ζήν όλως ή και 

αναπνείν οίεσθαι» (417). 
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Οι Άγιοι Πολύευκτος και Νέαρχος.111 

 

 

     Ο Νέαρχος ήταν χριστιανός ενώ ο Πολύευκτος όχι, όταν όμως είδε σε όραμα το Χριστό 

πήρε κι αυτός το μέρος τους. Ο Νέαρχος έμαθε, πως οι στρατιώτες, που θα θυσίαζαν στα 

είδωλα θα προάγονταν, ενώ οι χριστιανοί, που θα αρνούνταν θα αποκεφαλίζονταν. Λυπή-

θηκε τότε πολύ γιατί θα αποχωρίζονταν με τον (ειδωλολάτρη, σύμφωνα με αυτά, που μέχρι 

τότε γνώριζε) Πολύευκτο, εφʼ όσον μόνο αυτός, ως χριστιανός, θα πήγαινε στον Παρά-

δεισο. Ανέφερε λοιπόν στον Πολύευκτο, πως αισθανόταν απαρηγόρητος για τον επικεί-

μενο χωρισμό τους. 

     Ο Πολύευκτος, αναπήδησε και αγκάλιασε («περιπλακείς») τον Νέαρχο, εκλιπαρώντας 

τον να μάθει την αιτία του επικείμενου χωρισμού τους. Δεμένος («συνημμένος») με τον 

Νέαρχο με «αγάπη χωρίς όρια», ήταν έτοιμος να κάνει τα πάντα γιʼ αυτόν, να βασανιστεί, 

να πεθάνει ή να πάθει ο,τιδήποτε άλλο, μην ενδιαφερόμενος ακόμα ούτε για τα παιδιά του, 

γιατί θεωρούσε την αγάπη του για τον Νέαρχο πιο σημαντική. Τότε ο Πολύευκτος τον ρώ-

τησε: «Αυτό είναι που φοβόσουν, Νέαρχε, και υποπτευόσουν για μας από την αρχή; Συνει-
δητοποίησες λοιπόν, όλα όσα αφορούν το σαρκικό μέρος της σχέσης μας;».112 

     Λόγω της συγκυρίας, ο Πολύευκτος αποκάλυψε πως κι εκείνος πίστευε στο Χριστό, τον 

οποίο είχε δει σε όραμα ως νεανίσκο και, παρʼ όλο που δεν είχε βαπτισθεί, κινδύνευε να 

μαρτυρήσει στα χέρια των ρωμαϊκών αρχών. 

     Ο πεθερός του προσπαθούσε να τον αποτρέψει υπενθυμίζοντάς του τη σχέση του με τη 

γυναίκα του. Ο Πολύευκτος του απάντησε: «Για ποια γυναίκα και παιδιά θα περηφανευτώ 

τώρα;» και δεν υπέκυψε. Ποτέ του όμως, δεν ξέχασε την αγάπη του για τον Νέαρχο, γιατί 

 
111 Εικόνα από το διαδίκτυο. 
112 «Έοικας ουν τα μεν σωματικά της φιλίας ημών εγνωκέναι», Τζον Μπόσγουελ: «Γάμοι μεταξύ ανδρών», 

εκδ. «Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος», Αθήνα, 2004. 
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ήταν μία ψυχή και («διάθεσις») σε δύο σώματα. Οι τελευταίες του λέξεις κατά το μαρτύριό 

του ήταν: «Νέαρχε, αδελφέ μου, να θυμάσαι τον μυστικό μας όρκο» (σημ. ο Πολύευκτος 

ανακηρύχτηκε ο προστάτης άγιος των όρκων). 

     Η αγάπη ανάμεσα στον Πολύευκτο και τον Νέαρχο είναι η κινητήριος δύναμη αυτής 

της ιστορίας, αλλά και το πιο συγκινητικό στοιχείο, κι ας αφορούσε αρχικά έναν εθνικό κι 

ένα χριστιανό. Αυτό το σημείο της ιστορίας υπερβαίνει την ορθόδοξη άποψη της θρη-

σκείας. Ο Πολύευκτος πεθαίνει πεπεισμένος, ότι θα πάει στον Παράδεισο κι έτσι θα είναι 

για πάντα μαζί με τον Νέαρχο (κι όχι με τη γυναίκα του ή τα παιδιά του).  

     Το κύριο θέμα τόσο αυτής της ιστορίας όσο και της προηγούμενης των Περπέτουας - 

Φηλικιτάτης είναι παρόμοιο. Οι σύζυγοι και τα παιδιά είναι ασήμαντοι για τους αγίους. 

Αυτό που κυριαρχεί στις διηγήσεις και τίθεται υπεράνω όλων είναι οι στενές τους σχέσεις. 

 

 

13.5 Άγιος Σέργιος: γλυκύς εταίρος και εραστής του Αγίου Βάκχου 
Το ζεύγος αγίων, που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στο χριστιανικό κόσμο ήταν οι Ά-

γιοι Σέργιος και Βάκχος (7 Οκτωβρίου). Ζούσαν σαν ένας άνθρωπος στην αγάπη τους για 

το Χριστό και αχώριστοι στο στρατό αυτού του κόσμου (ήταν ρωμαίοι στρατιώτες), ενω-

μένοι  όχι από τη φύση, αλλά από την πίστη. Πάντα τραγουδούσαν και έλεγαν: «Τι καλόν 

και τι τερπνόν εστί συγκατοικώσιν οι αδελφοί επί τω αυτώ». 

 

 

 
Το ζεύγος των Αγίων Σέργιου και Βάκχου, ενώ ενώνονται φέροντας χρυσά περιλαίμια. 

Ανάμεσά τους διακρίνεται ο Ιησούς στον παραδοσιακό ρόλο του κουμπάρου. 113 

 
113 Μονή Αγ. Αικατερίνης, Σινά, 7ος αι.. 
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     Σύμφωνα με το Συναξάρι τους, μαρτύρησαν επειδή έγιναν χριστιανοί. Για αρχή, τους 

έβγαλαν τις στολές, τους φόρεσαν γυναικεία ρούχα και τους έβαλαν να παρελάσουν μπρο-

στά απʼ όλη την πόλη, προς το παλάτι, με βαριές αλυσίδες στο λαιμό. Αυτός ήταν ο κλα-

σικός τρόπος για την κοινωνική ταπείνωση ενός σχετικά ανδροπρεπή πολεμιστή και θυ-

μίζει την ποινή για ομοφυλοφιλικές πράξεις, όπως περιγράφεται από τον Προκόπιο,114 το 

Μαλάλα και το Θεοφάνη. 

     Στο μαρτύριο που ακολούθησε πρώτος πέθανε ο Βάκχος. Ενώ ο Σέργιος θλιμμένος για 

την απώλεια του φίλου του έκλαιγε, ο Βάκχος εμφανίστηκε εμπρός του, σαν λαμπρός άγ-

γελος και του είπε: «Βιάσου αδελφέ μου και μέσω μιας όμορφης και τέλειας ομολογίας, 

ακολούθησέ με και απόκτησέ με στο τέλος της πορείας. Το δικό σου βραβείο θα είναι να 
είμαι μαζί σου». Η υπόσχεση αυτή του Βάκχου είναι αξιοσημείωτη κι ενδεικτική του εί-

δους των σχέσεών τους. Ανταμοιβή του Στέργιου δεν θα ήταν η αγιοποίηση, ούτε ο στέ-

φανος του μάρτυρα, ούτε ο Παράδεισος, αλλά ο ίδιος ο Βάκχος. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος.115  

  

 

     Στην πιο γνωστή βιογραφία τους, εκείνη του Συμεών του Μεταφραστή, ο Σέργιος απο-

καλείται «τρυφερός σύντροφος» (ο γλυκύς εταίρος και εραστής) του Βάκχου. Οι Σέργιος 

και Βάκχος έγιναν το προεξέχον ζεύγος, που επικαλείται στις τελετές ένωσης ομοφύλων. 

 
114 «Μυστική Ιστορία», 11. 
115 Σύγχρονη αγιογραφία από το διαδίκτυο. 
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14. Παραχάραξη της φιλοσοφικής σκέψης στα μοναστήρια  
 

ωμιορθόδοξοι απολογητές, επιχειρούν να παρουσιάσουν σημαντικές αρχαίες προ-

σωπικότητες ως «προ Χριστού χριστιανούς» ή να πείσουν, ακόμα και πως ορισμένοι 

αρχαίοι είχαν δήθεν μιλήσει για την «έλευση του Ιησού»! Στο βιβλίο της Ιστορίας της 

Γ΄ Γυμνασίου διδάσκεται: «Η συμφιλίωση του Αριστοτέλη με τη χριστιανική σκέψη πραγμα-
τοποιήθηκε βαθμιαία από τα μέσα του 13ου αιώνα χάρη στο έργο του Θωμά Ακυινάτη (1224-

1274)».116 Σαν απόδειξη των παραπάνω επιδεικνύουν σε μοναστήρια ζωγραφιές αρχαίων 

ελλήνων σοφών, που κατασκευάστηκαν το μεσαίωνα. 

     Οι περισσότεροι από τους ζωγραφισμένους είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, όπως οι εικο-

νιζόμενοι στην επάνω σειρά από τη μονή Βατοπεδίου «σοφός Θούλης», «σοφή Σεβίλλα 

της Ερυθραίας» και «σοφός Απόλλων». Οι αμφιέσεις τους είναι χριστιανοπρεπείς και δεν 

μοιάζουν καθόλου με των αρχαίων ελλήνων. Στα χέρια τους κρατούν μέρος των προ-

φητειών τους, τα πλήρη κείμενα των οποίων συντάσσονταν και κυκλοφορούσαν παράλ-

ληλα. Ένα τέτοιο είναι η εικονιζόμενη ακροστιχίδα της προφητείας της «σοφής Σεβίλλας» 

περί της Δευτέρας Παρουσίας του ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ (από τη συλλογή «Σιβυλλικοί 

Χρησμοί», που εκδόθηκε τον 16ο αιώνα στο Παρίσι). Προφήτευε τη Δευτέρα Παρουσία, 

αλλά αδυνατούσε να «προφητεύσει» πώς γράφεται η λέξη Χριστός. 

     Μέσα σε αυτό το κλίμα ζωγραφίστηκε στη μονή Βατοπεδίου επίσης και ο εικο-

νιζόμενος κάτω δεξιά «σοφός Αριστοτέλης», ο οποίος κρατάει έναν πάπυρο, που γράφει: 

«Ακάματος φύσει Θεού γέννησις, εξ αυτού γαρ ο αυτός ουσιούται λόγος», το οποίο δεν ανή-

κει στα γραπτά του.  

  

 

 

 

 

 

 

Η παραχάραξη της φιλοσοφικής σκέψης  

ξεκίνησε από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου  

στα μοναστήρια και διήρκεσε πολλούς αιώνες. 

Επάνω σειρά: Ο σοφός Θούλης (;), η σοφή Σεβίλλα (;)  

και ο σοφός Απόλλων (;):  

Καρικατούρες ανύπαρκτων αρχαίων ελλήνων  

με χριστιανικές αμφιέσεις και χριστιανικές ρήσεις  

στους παπύρους, που κρατούν. (Μονή Βατοπεδίου). 

Κάτω αριστερά: Ανορθόγραφη ακροστιχίδα  

«προφητείας» της σοφής Σεβίλλας  

για τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟ. 

Κάτω δεξιά: Μιά τραγική φιγούρα,  

που παριστάνει τον Αριστοτέλη  

να κρατάει χριστιανικό κείμενο! (Μονή Βατοπεδίου). 

 
116 Σελ. 8. 

Ρ 
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15. Η θέση της γυναίκας στο Χριστιανισμό  
 

Χριστιανισμός διατείνεται, ότι βελτίωσε τη θέση της γυναίκας. Πρόκειται περί ψεύ-

δους. Ο Χριστιανισμός –όχι βελτίωσε, αλλά τουναντίον– προσπάθησε και για αρκε-

τούς αιώνες το είχε καταφέρει, να ρίξει τη γυναίκα στο χαμηλότερο σκαλί της κοι-

νωνίας θεωρώντας την κατώτερο ον και υπαίτια για όλα τα κακά της ανθρωπότητας. 

 

 

15.1 Βιβλικοί τρόποι απόκτησης συζύγου 
     • Επιλέγει ο άνδρας μια όμορφη αιχμάλωτη, την παίρνει σπίτι του, της ξυρίζει το κε-

φάλι και της λιμάρει τα νύχια· μετά είναι δική του: 

     «Εάν δε εξελθών εις πόλεμον επί τους εχθρούς σου και παραδώση Κύριος ο Θεός σου εις 
τας χείρας σου και προνομεύσης την προνομήν αυτών και ίδης εν τη προνομή γυναίκα καλήν 

τω είδει και ενθυμηθής αυτής και λάβης αυτήν σεαυτώ γυναίκα και εισάξης αυτήν ένδον εις 

την οικίαν σου, και ξυρίσης την κεφαλήν αυτής και περιονυχιής αυτήν».117  

     • Aγοράζει ο άνδρας μία ιδιοκτησία και παίρνει τη γυναίκα ως μέρος της συμφωνίας: 

     «Και είπεν Βοόζ· εν ημέρα του κτήσασθαί σε τον αγρόν εκ χειρός Νωεμίν και παρά Ρουθ 
της Μωαβίτιδος γυναικός του τεθνηκότος, και αυτήν κτήσασθαί σε δει... Και είπεν Βοόζ τοις 

πρεσβυτέροις και παντί τω λαώ· μάρτυρες υμείς σήμερον, ότι κέκτημαι πάντα τα του Ελιμέ- 

λεχ και πάντα, όσα υπάρχει τω Χελαιών και τω Μααλών εκ χειρός Νωεμίν· και γε Ρουθ την 
Μωαβίτιν την γυναίκα Μααλών κέκτημαι εμαυτώ εις γυναίκα».118 

     • Πηγαίνει ο άνδρας σε μία γιορτή, κρύβεται, κι όταν κάποια γυναίκα πάει να χορέψει, 

την αρπάζει και την παίρνει μαζί για γυναίκα του: 

     «Ιδού δη εορτή Κυρίου εν Σηλώμ... και ενετείλαντο τοις υιοίς Βενιαμίν λέγοντες· πορεύ-

εσθε και ενεδρεύσατε εν τοις αμπελώσι· και όψεσθε και ιδού, εάν εξέλθωσιν αι θυγατέρες 
των οικούντων Σηλώ χορεύειν εν τοις χοροίς, και εξελεύσεσθε εκ των αμπελώνων και αρπά-

σατε εαυτοίς ανήρ γυναίκα, από των θυγατέρων Σηλώμ, και πορεύεσθε εις γην Βενιαμίν... 

Και εποίησαν ούτως οι υιοί Βενιαμίν και έλαβον γυναίκας εις αριθμόν αυτών από των χο-
ρευουσών, ων ήρπασαν· και επορεύθησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών».119 

     • Συμφωνεί ο άνδρας να εργάζεται δωρεάν για επτά χρόνια με αντάλλαγμα τη γυναίκα 

που επιθυμεί. Εάν τον ξεγελάσουν και του δώσουν άλλη γυναίκα, τότε εργάζεται άλλα ε-

πτά χρόνια.120 

     • Κόβει ο άνδρας εκατό ακροβυστίες εχθρών και τις παραδίδει στον μελλοντικό πεθερό 

του: 

     «Και ανέστη Δαβίδ και επορεύθη αυτός και οι άνδρες αυτού και επάταξεν εν τοις αλλο-
φύλοις εκατόν άνδρας και ανήνεγκε τας ακροβυστίας αυτών και επιγαμβρεύεται τω βασιλεί 

και δίδωσιν αυτώ την Μελχόλ θυγατέρα αυτού αυτώ εις γυναίκα».121 

 
117 «Δευτερονόμιον», 21, 10-12. 
118 «Ρουθ», 4, 5-10. 
119 «Κριταί», 21, 19-24. 
120 «Γένεσις», 29, 15-30. 
121 «Βασιλειών Α΄», 18, 27. 

Ο 
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15.2 Η θέση της γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη 

     • Η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να παντρεύεται το βιαστή της.122 

     • Γνωρίζετε τι πρέπει να συμβεί σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, εάν κάποια κοπέλλα 

δεν βρεθεί παρθένα; Πρέπει να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου: «Εάν δε επ’ αληθείας γένηται ο 

λόγος ούτος και μη ευρεθή παρθένια τη νεάνιδι και εξάξουσι την νεάνιν επί τας θύρας του οί-

κου του πατρός αυτής και λιθοβολήσουσιν αυτήν εν λίθοις, και αποθανείται, ότι εποίησεν α-
φροσύνην εν υιοίς Ισραήλ εκπορνεύσαι τον οίκον του πατρός αυτής».123 

     Όλα τα παραπάνω είναι δειγματοληπτικά επιλεγμένα παραδείγματα ανάμεσα σε ανα-

ρίθμητα άλλα. Η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί ιερό βιβλίο για το Χριστιανισμό, ό,τι γράφεται 

εκεί μέσα έχει γραφεί με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και βρίσκεται εν πλήρει ι-

σχύ και στις μέρες μας.  

 

 

15.3 Η θέση της γυναίκας στην Καινή Διαθήκη 

     • «Κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ».124  

     • «Κάθε γυναίκα…με ακάλυπτη την κεφαλή εξευτελίζεται… Διότι εάν η γυναίκα  δεν κα-

λύπτεται, ας κουρεύεται… Εάν είναι αισχρό για τη γυναίκα να κουρεύεται ή να ξυρίζεται, τό-
τε ας καλύπτεται… Κάθε άνδρας… έχων καλυμμένη την κεφαλή αυτού εξευτελίζεται… Ο άν-

δρας δεν οφείλει να καλύπτει την κεφαλή αυτού, διότι υπάρχει ως εικών και δόξα Θεού. Δεν 

επλάσθη ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα… Οι γυναίκες στις εκκλη-
σίες ας σιωπήσουν. Δεν επιτρέπεται σ’ αυτές να ομιλούν, αλλά να υποτάσσονται καθώς ο  

(μωσαϊκός) νόμος λέγει… Αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ρωτούν στο σπίτι τους άνδρες 
τους».125 

     • Η γυναίκα για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «μόλυνση». Η ερωτική συνεύρεση μαζί 

της (ότι πιο φυσικό δηλαδή μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους) αποτελεί εστία μόλυνσης 

όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή. Γι αυτό εξαίρονται εκείνοι, «που δεν μο-

λύνθηκαν από τις γυναίκες, γιατί είναι παρθένοι».126 

     • Αν δικαιολογήσετε το απόσπασμα αυτό επειδή μιλά για σεξουαλική συνεύρεση, γυρί-

στε την Καινή Διαθήκη σας πιο μπροστά στο «κατά Ματθαίον» και διαβάστε: «Κι εγώ σας 

λέγω ότι αυτός που βλέπει μια γυναίκα και την επιθυμεί, ήδη μοίχευσε μέσα στην καρδιά 
του».127 

     • Για τον Παύλο η γυναίκα δεν είναι καν άνθρωπος: «Είναι καλό ο άνθρωπος να μην αγ-

γίζει γυναίκα».128 

     • Οι επιστολές είναι πολύ σαφείς όσον αφορά στην επίσημη θέση του Χριστιανισμού 

απέναντι στη γυναίκα: «Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το ίδιο της το σώμα, αλλά ο άνδρας».129 

«Οι γυναίκες να υποτάσσεσθε στους άνδρες σας στα πάντα».130 «Οι γυναίκες να υποτάσ-

 
122 «Δευτερονόμιον», 22, 28-29. 
123 «Δευτερονόμιον», 22, 20-21. 
124 «Α΄ προς Κορινθίους», 11, 3. 
125 «Α΄ προς Κορινθίους», 11, 4-12, 14, 31-40, 2, 8-15. 
126 «Αποκάλυψις», 14, 4. 
127 5, 28. 
128 «Α΄ προς Κορινθίους», 7, 1. 
129 «Α΄ προς Κορινθίους», 7, 4. 
130 «Προς Εφεσίους», 5, 22-24. 
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σεσθε στους άνδρες».131 «Ομοίως οι γυναίκες υποτασσόμενες στους άνδρες τους».132 Νομίζω, 

ότι δεν διέφυγε της προσοχής σας η επανάληψη του ρήματος «υποτάσσομαι». 

 

 

15.4 Οι απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας για τη γυναίκα 

Οι επιλεγόμενοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν είχαν καλύτερη γνώμη για τις γυναίκες: 

     • Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, πρώτος στη σειρά των αλεξανδρέων πατέρων της Εκκλη-

σίας και διδάσκαλος του Ωριγένη γράφει στο βιβλίο του «Μια γυναίκα, αν λάβουμε υπʼ ό-
ψη μας ποια είναι η φύση της, πρέπει να αισχύνεται γι’ αυτήν». 133 

     • Ο ΙΑ΄ Κανόνας του Ιωάννη του Νηστευτή επιβάλλει σαράντα μέρες ξηροφαγία (δη-

λαδή μόνο ψωμί και νερό) και εκατό μετάνοιες ημερησίως (ήτοι 4.000 μετάνοιες) και απο-

χή από την κοινωνία σε κάθε γυναίκα που θα δεχθεί «ασπασμούς ανδρός» και «επαφές χω-

ρίς ωστόσο να διαφθαρεί». Αν διαφθαρεί κιόλας, μαύρο φίδι που την έφαγε! 134 

     • Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει: «Με τις γυναίκες δεν είναι ασφαλές ούτε από κοινού 
να αποφασίζει κανείς».135 

     • Ο Μέγας Βασίλειος (ο Αγιοβασίλης) περιγράφει τις σχέσεις των δύο φύλων στο πλαί-

σιο της ορθόδοξης οικογένειας: «Η γυναίκα δεν έχει την άδεια να αφήνει τον άνδρα της, αλ-

λά κι αν δέρνει αυτήν εκείνος, πρέπει να υπομένει κι όχι να χωρίζεται, κι αν την προίκα της 

ξοδεύει, κι αν σε άλλες γυναίκες πορνεύει, αυτή πρέπει να καρτερεί. Ώστε η μεν γυναίκα, η α-
φήσασα τον άνδρα της, μοιχαλίς είναι αν πάρει άλλον, ο δε αφεθείς αυτός άνδρας, αν πάρει 

άλλη, συγχωρείται».136 Επομένως, σύμφωνα με την Ορθοδοξία, η εκμετάλλευση, ο ξυλο-

δαρμός και η υποβάθμιση –γενικότερα– της συζύγου είναι έργο ευλογημένο. 

     • Τα ίδια υποστηρίζει κι ο Θεολόγος Γρηγόριος: «Η γυναίκα πρέπει να υποφέρει τον 

άνδρα, καν υβρίζει, καν δέρνει αυτήν, καν εξοδεύει την προίκα της, καν ό,τι άλλο της κά-

μει». 137  

     • Διαβάστε το μίσος, που ξεχειλίζει ο λόγος του Ιωάννη του Χρυσόστομου για τις 

γυναίκες: «Οι  γυναίκες, όταν υποτάξουν κάποιον στην  εξουσία τους, τον καθιστούν ευκολο-
κυρίευτο από τον Διάβολο, περισσότερο απρόσεκτο, ζωηρότερο, αδιάντροπο, ανόητο, οξύ-

θυμο, θρασύ, ενοχλητικό, ταπεινό, απότομο, ανελεύθερο, δουλοπρεπή, αυθάδη, φλύαρο και 
με μια λέξη όλα τα γυναικεία ελαττώματα, τα οποία έχουν αυτές, τα αποτυπώνουν στην ψυχή 

του. Είναι λοιπόν αδύνατον εκείνος ο οποίος διαρκώς βρίσκεται μαζί με γυναίκες με τόση 

συμπάθεια και μεγαλώνει με τη συναναστροφή τους, να μην γίνει αγύρτης και αργόσχολος 
και μηδαμινός. Κι αν λέει κάτι, όλα θα είναι λόγια των αργαλειών και των μαλλιών, επειδή η 

γλώσσα του θα έχει μολυνθεί από το είδος των γυναικείων λόγων. Και αν κάνει κάτι, το 
κάνει με πολλή δουλοπρέπεια, επειδή βρίσκεται μακριά από την ελευθερία, η οποία αρμόζει 

στους χριστιανούς και για κανένα σπουδαίο κατόρθωμα δεν είναι χρήσιμος» 138  

 
131 «Προς Κολασσαείς», 3, 18. 
132 «Α΄ επιστολή Πέτρου», 3, 1. 
133 «Παιδαγωγός» 2, 33. 
134 «Πηδάλιο», σελ. 697-718. 
135 «Α΄ περί ειδωλολατρίας», από το έργο του «κατά Ελλήνων». 
136 «Πηδάλιον», κανών Θ΄. 
137 «Πηδάλιον», Ερμηνεία Κανόνος ΜΗ΄. 
138 Δ΄ Λόγος «περί Νηστείας και Σωφροσύνης». 
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     • «Γενικά η γυναίκα είναι ένα σκουλήκι που σέρνεται, η κόρη του ψεύδους, ο εχθρός της 

ειρήνης. Ο κατάλογος των αμαρτημάτων και των αδυναμιών της είναι ατελείωτος: είναι ελα-
φρόμυαλη, φλύαρη και ακόλαστη. Πάνω απʼ όλα είναι παθιασμένη με την πολυτέλεια και τις 

δαπάνες. Φορτώνεται με κοσμήματα, πουδράρει το πρόσωπό της, βάφει τα μάγουλά της με 

κοκκινάδι, βάζει μυρωδικά στα ρούχα της κι έτσι γίνεται θανάσιμη παγίδα για τον εκ-
μαυλισμό των νέων. Όσος και να είναι ο πλούτος δεν επαρκεί να ικανοποιήσει τη γυναικεία 

επιθυμία. Μέρα και νύκτα η γυναίκα δεν σκέπτεται τίποτε άλλο παρά το χρυσάφι και τα πο-
λύτιμα πετράδια, τα πορφυρά υφάσματα και τα κεντήματα, τις κρέμες και τα αρώματα.  

     »Αν δεν υπήρχε η σεξουαλική επιθυμία, κανένας άνδρας με τα σωστά του δεν θα ήθελε να 

μοιράζεται το σπίτι του με μια γυναίκα και να υφίσταται τις επακόλουθες ζημιές, παρά τις οι-
κιακές εργασίες που εκτελεί».139 

     • Όπως γράφει ο Μάρκος ο Διάκονος, συναξαριστής του επίσκοπου Γάζης Πορφυ-

ρίου, όταν ο Πορφύριος πυρπόλησε και κατάστρεψε το Μαρνείον (ξακουστό ναό του Δία 

στη Γάζα), χρησιμοποίησε τα μάρμαρά του για την πλακόστρωση ενός δρόμου. Όπως υ-

περήφανα είπε ο ίδιος: «Για να πατούν όχι μόνον άνθρωποι, αλλά και γυναίκες και γουρού-
νια και άλλα ζώα»!140 

 

 

15.5 Η θέση της γυναίκας στο χριστιανικό μεσαίωνα 

Όπως εξετάσαμε παραπάνω, στην Παλαιά Διαθήκη η γυναίκα θεωρείται κατώτερο ον κι 

υπαίτια για όλα τα κακά της ανθρωπότητας. Αυτή η αντίληψη πέρασε και στην Καινή 

Διαθήκη, αλλά και σ’ όλη τη χριστιανική διδασκαλία καλλιεργώντας την πεποίθηση, ότι η 

γυναίκα ήταν υπεύθυνη για όλους τους πειρασμούς που έστελνε ο Σατανάς και πως η θέση 

της στην κοινωνία προοριζόταν μόνο για την διαιώνιση του είδους. Όπως κατά τη βυζαντι-

νή, έτσι και κατά την οθωμανική περίοδο, η γυναίκα δεν είχε δικαιώματα, παρά μόνον κα-

θήκοντα: 

     • Δεν επιτρεπόταν να βγαίνει από το σπίτι. Άν το σπίτι είχε παράθυρα προς τον δρόμο 

τα παντζούρια τους ήταν πάντοτε κλειστά. 

     • Οι γυναίκες των λαϊκών τάξεων πήγαιναν στα αμπέλια και στα χωράφια, ο ήλιος όμως 

δεν τις έβλεπε στο δρόμο γιατί ξημερώματα πήγαιναν για τη δουλειά και νύκτα γύριζαν 

σπίτι. 

     • Στους ναούς υπήρχε ο γυναικωνίτης, όπως και στις συναγωγές. 

     • Αν κάποια γυναίκα τολμούσε να ντυθεί, να βαφεί και να κυκλοφορήσει έξω –σε κά-

ποια γιορτή ή πανηγύρι– αντιμετώπιζε την κατακραυγή των τοπικών ιεραρχών και της κοι-

νωνίας. 

     • Στην αυτοκρατορία επικρατούσε η κλειστή (σπιτική) οικονομία, γι’ αυτό το δημοτικό 

τραγούδι έλεγε για τη γυναίκα: «Να ξερει ρόκα κι αργαλειό, να ξέρει να υφαίνει, να ξέρει 
και το κέντημα, να ξέρει να κεντάει».  

     • Επειδή οι γαμπροί ζητούσαν μεγάλη προίκα πολλά φτωχά κορίτσια έμεναν ανύπαντα. 

     • Στις αγροτικές περιοχές της Στερεάς, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ο ξυλοδαρμός 

των γυναικών από τους άντρες τους ήταν σύνηθες φαινόμενο, ενώ σε ορισμένες περιοχές 

 
139 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Προς τους έχοντας παρθένους συνεισάκτους». 
140 «Βίος Πορφυρίου».  
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έφτασε να θεωρείται και δείγμα αγάπης∙ υπήρχε μάλιστα και η παροιμία: «Δεν μ’ αγαπά ο 

άντρας μου γιατί δεν μ’ εματσούκωσε». 

   

 

 
Ένας εκ των θεωρητικών του Χριστιανισμού, ο Τερτυλλιανός, (3ος αι. μ.Χ.) διατύπωσε το ερώτημα:  

«Τι κοινόν έχει η Αθήνα με την Ιερουσαλήμ;» 141 και θεωρώντας αυτονόητη την αρνητική απάντηση, 

συνέχισε αναρωτώμενος: «Τι κοινό έχουν ο φιλόσοφος κι ο χριστιανός; Ο μαθητής της Ελλάδος 

κι ο μαθητής του ουρανού; O εργαζόμενος για τη φήμη κι ο εργαζόμενος για τη ζωή;  

O άνθρωπος των λόγων κι ο άνθρωπος των έργων, ο χαλαστής κι ο οικοδόμος;  

Ο φίλος κι ο εχθρός της πλάνης; O διαφθορέας της αλήθειας και ο τηρητής κι εκφραστής της,  

ο κλέφτης κι ο φρουρός της;» 142  

Στο εικονιζόμενο βιβλίο του αναλύεται η πρέπουσα τουαλέτα της χριστιανής.  

Τα σχέδια για την αρμόζουσα κόμμωση των γυναικών έχουν ζωγραφισθεί σύμφωνα με τις περιγραφές του. 

Πρόκειται για τον κότσο, που συνηθίζουν να κάνουν ακόμα και στις ημέρες μας οι λεγόμενες «θεούσες». 

 

 

15.6 Ακολουθία του γάμου 

Παρ’ όλα αυτά, χριστιανοί προπαγανδιστές διατείνονται, πως δήθεν ο Χριστιανισμός «δια 

της ηθικής του διδασκαλίας εξύψωσε τη θέση της γυναίκας και καθιέρωσε την ισότητα των 
φύλων». Πείτε μου, πότε το έκανε αυτό και σε ποια περίπτωση, αφού ακόμα και τη στιγμή 

που η γυναίκα παντρεύεται, η Εκκλησία της επιτάσσει να διεξάγει τα συζυγικά της καθή-

κοντα υπό το καθεστώς του «φόβου» του συζύγου της. Δεν υπάρχει νομίζω κανένας, που 

να μην γνωρίζει τη φράση: «Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα».143 «Φοβήται», όχι εκτιμά  ή 

σέβεται. 
     Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι το μόνο φοβερό που λέγεται κατά τη διάρκεια του 

γάμου. Το απόσπασμα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνεται στην «Ευχή» από την «Ακολου-

θία του Γάμου», που διαβάζει ο ιερέας στο ανδρόγυνο: 

     «Και δος τη παιδίσκη ταύτη (εννοεί τη νύφη) εν πάσιν υποταγήναι (νάτο πάλι το επίμαχο 

ρήμα) τω ανδρί και τον δούλο σου τούτον είναι εις την κεφαλήν της γυναικός (ένας τρόπος 

να πει περιφραστικά το ίδιο πράγμα), όπως βιώσωσι κατά το θέλημά σου. Ευλόγησον 
αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Αβραάμ και την Σάρραν. Ευλόγησον αυτούς, 

 
141 «De Praescriptione», 7. 
142 «Απολογητικός», XLVI 18. 
143 «Προς Εφεσίους», 5, 33. 
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Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο 

Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιακώβ και πάντας τους πατριάρχας. Ευλόγησον αυτούς, 
Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο 

Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωακείμ και την Άνναν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός 

Ημών, ως ευλογήσας τον Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, 
ως διεφύλαξας τον Νώε εν τη κιβωτώ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διε-

φύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους…Μνημόνευσον αυτών, Κύριε ο Θεός ημών, ως 
εμνημόνευσας του Ενώχ, του Σήμ, του Ηλία…». Αυτή είναι η «ευχή», που παίρνουν οι ρω-

μιοί από τον ορθόδοξο ιερέα. 

     Λίγο πιο κάτω οι «ευχές» συνεχίζονται: «Και συ, Νύμφη, μεγαλύνθητι ως η Σάρρα (που 

την πούλησε δυο φορές ο σύζυγός της Αβραάμ) και ευφράνθητι ως η Ρεβέκκα (που 

συνωμότησε εναντίον του συζύγου της, ώστε να λάβει την ευχή των πρωτοτοκίων ο 

αγαπημένος της γιος Ιακώβ) και πληθύνθητι ως η Ραχήλ (που έκλεψε τα είδωλα του πατέρα 

της) ευφραινομένη τω ιδίω ανδρί (που μοιραζόταν το κρεβάτι του συζύγου της με την ίδια 

της την αδελφή και μερικές ακόμα δούλες)…». 

     Ο διαχωρισμός των δύο φύλων κατά τις ώρες της λατρείας εισήχθη στη λατρεία από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια και επίδραση σ’ αυτό είχε η ίδια επικράτηση στις ιουδαϊκές συνα-

γωγές.144 «Χωριστά οι άνδρες και χωριστά οι γυναίκες».145 

     Οι γυναίκες στο Χριστιανισμό είναι κατώτερες από το νόμο και τη φύση, υποκείμενες 

σε μια κατάσταση μόνιμης τιμωρίας για το προπατορικό αμάρτημα και ακάθαρτες. Δεν 

φορούν ιερά άμφια, δεν αγγίζουν ιερά αντικείμενα και δεν λαμβάνουν κοινωνία ενώ αιμορ-

ραγούν. Επιπλέον, όπως είδαμε, οφείλουν να καλύπτουν τα κεφάλια τους για να δηλώνουν 

έτσι, ότι είναι υπόδουλες στους άντρες τους, αλλά και γιατί δεν αποτελούν αυθύπαρκτα 

όντα. Στη σύγχρονη Ρωμιοσύνη δεν επιτράπηκε σε κορίτσι να κολυμβήσει για να πιάσει το 

σταυρό την ημέρα των Θεοφανίων στο Ναύπλιο, οι γυναίκες δεν μπορούν να περπατήσουν 

στο Άγιο Όρος κ.ά.. 

     Για όλα αυτά βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε την ευθύνη, που 

φέρουν  για  την  κατάσταση  αυτή οι  ίδιες οι γυναίκες, οι οποίες από τη φύση τους ρέπουν 

–περισσότερο από τους άνδρες– προς τη θεοκρατία και τη μεταφυσική, οπότε ανέχονται 

τέτοια απαξιωτική συμπεριφορά από τη θρησκεία, που οι ίδιες ασπάζονται.  

     Οι χριστιανοί προπαγανδιστές τα πρώτα χρόνια εξάπλωσης του Χριστιανισμού, στις γυ-

ναίκες απευθύνονταν περισσότερο κι όχι τους άνδρες, καθ’ ότι τις θεωρούσαν ως τον κύριο 

κι ευκολότερο στόχο. Όταν έλειπαν τα πρωινά οι άνδρες για δουλειές, πήγαιναν στις 

γειτονιές και κήρυτταν στις γυναίκες. Αφού η γυναίκα γινόταν χριστιανή, κατόπιν άρχιζε 

τον κατ’ οίκο προσηλυτισμό του συζύγου της. Αυτό περιγράφεται σαφώς στα Συναξάρια 

των πρώτων αγίων, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται, ότι πρώτα προσηλυτι-

ζόταν η γυναίκα και μετά ο άνδρας. 

     Σε όλες τις εποχές παρατηρούμε, ότι το θρησκευτικό συναίσθημα αναπτύσσεται σαφώς 

πιο έντονα στις γυναίκες. Ακόμα και στις ημέρες μας οι γυναίκες είναι αυτές, που πηγαί-

νουν πιο τακτικά στην εκκλησία, βάζουν εικονοστάσια στα σπίτια, ανάβουν τα καντήλια 

κ.ά.· σπάνια ο άνδρας ασχολείται με αυτά. Οι γυναίκες είναι αυτές, που πηγαίνουν πιο πο-

 
144 Φίλων, «περί Βίου Θεωρητικού», 3. 
145 «Ζαχαρίας», 12, 12-13. 
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λύ στις καφετζούδες, οι γυναίκες ρίχνουν τα χαρτιά, ασχολούνται με την αστρολογία 

κ.τ.λ.. 

     Είναι απαράδεκτο στη Ρωμιοσύνη για τις ίδιες τις γυναίκες πρωτίστως, να ανέχονται 

τέτοια απαξίωση. Οι φεμινίστριες συνεχώς διαδηλώνουν για τα δικαιώματα των γυναικών, 

αλλά ουδέποτε τους πέρασε από το μυαλό να απαιτήσουν π.χ. να πάνε στο Άγιο Όρος.  

     Η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία: Δεν μπορεί 

να επισκεφθεί ένα μέρος της ελληνικής επικράτειας. Ένας ακόμη τραγέλαφος της Ρωμιο-

σύνης.  

 

 
 

 

 
Στη φωτογραφία με τον ιερέα, ο οποίος ερμηνεύει το ευαγγέλιο σε συγκέντρωση γυναικών  

εικονίζονται οι ιδανικές χριστιανές. Παρατηρείστε τη χριστιανική ένδυση, τη χριστιανική κόμμωση  

και το χριστιανικό τους ύφος.146  
 

 

 

 

 
146 «Ο άγιος παπά-Νικόλας Πλανάς, ο απλοϊκός ποιμήν των απλών προβάτων», εκδόσεις «Αστήρ», Αθή-

να. 
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147 

 
147 Η απεικόνιση του Θεού είναι από πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου (16ος αι.). Κατά την εβραϊκή παράδοση ο-

ποιαδήποτε απεικόνιση του Γιαχβέ επισύρει τη θανατική ποινή. 
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16. Σε ποιο Θεό πιστεύουν;  
 

το κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την προσωπικότητα του 

Θεού του Χριστιανισμού μέσα απ’ το ιερό του βιβλίο, την Παλαιά Διαθήκη. Αρχι-

κά, θα πρέπει να δούμε το πώς ονομάζεται αυτός ο Θεός, που πιστεύουν οι ρωμιοί 

συμπολίτες μας, αλλά και δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη σήμερα: 148 
     «Ο Θεός ελάλησεν έτι προς τον Μωυσήν και είπεν προς αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος και 
εφάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ με το όνομα Θεός Παντοκράτωρ, 

δεν εγνωρίσθην όμως εις αυτούς με το όνομά μου Ιεοβά».149 
     Αν και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν αρέσκεται ν’ αποκαλύψει το όνομά του, τελι-

κά το λέει. Αυτό είναι το Ιεοβά, Ιεχωβά ή Γιαχβέ. Τόπος κατοικίας του, η ουράνια Σιών: 

«Η πόλις του Κυρίου, η Σιών του Αγίου Ισραήλ».150 
   

  

 
Το όνομα Ιεοβά - Ιεχωβά (Γιαχβέ) στην Παλαιά Διαθήκη.151 

 
148 Αποσπάσματα από το ομότιτλο άρθρο του Β. Μαυρομμάτη στην «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr, 

8.02.20. 
149 «Έξοδος», 6, 2-3. 
150 «Ησαΐας» 60, 14. 
151 Απόσπασμα από το βιβλίο της «Εξόδου», μετάφραση Ν. Βάμβα, έκδοση La Cle, 1979.  

Σ 
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Απόσπασμα από το έργο «Ορθόδοξος Ιερά Κατήχησις» (1899) του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. 
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16.1 Ένας θεολογικός εφιάλτης 
Κατ’ αρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε τις προτιμήσεις του Θεού. Ο Γιαχβέ είναι ο προσωπικός 

Θεός των εβραίων πατριαρχών και του λαού τους, δηλαδή των εβραίων, οι οποίοι αποτε-

λούν τον περιούσιο κι εκλεκτό λαό του:  

     • «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός 

του Ιακώβ».152  

     • «Και είπεν ο Θεός προς τον Νώε, και προς τους υιούς αυτού μετ’ αυτού λέγων. Και εγώ 

ιδού, στήνω την διαθήκην μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας, ύστερον από σας».153  

     • «Επειδή εσύ είσαι ο λαός ο άγιος εις Κύριον τον Θεόν σου, σε εξέλεξε Κύριος ο Θεός 

σου δια να ήσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παρά πάντας τους λαούς επί του προσώπου της 

γης».154 

     Απανταχού η γη γίνεται κληρονομιά του εκλεκτού λαού, αφού ισοπεδωθεί και εκδιω-

χθούν οι άλλοι λαοί της και καταστραφούν οι πολιτισμοί τους: «Θέλετε εκδιώξει πάντας 

τους κατοίκους της γης απ’ έμπροσθέν σας, και καταστρέψει πάντας τας εικόνας αυτών, και 
καταστρέψει πάντα τα χυτά είδωλα αυτών, και κατεδαφίσει πάντας τους βωμούς αυτών, και 

θέλετε κυριεύσει την γην, και κατοικήσει εν αυτή, διότι εις εσάς έδωκα την γην ταύτην εις 
κληρονομίαν».155 

     Προτρέπει τον περιούσιο 

λαό του, να κάνει δούλους 

όλους τους τότε γνωστούς 

λαούς της οικουμένης: «Ο 
δε δούλος σου και η δούλη 

σου, όσους αν έχης από των 

εθνών πέριξ υμών, εκ τούτων 

θέλετε αγοράζει δούλον και 

δούλην».156 Όσα δε έθνη δεν 

δεχθούν τη δουλεία, θα εξο-

ντωθούν από προσώπου γης: 

«Διότι το έθνος και η βασι-
λεία τα οποία δεν ήθελον σε 

δουλεύσει, θέλουσιν αφανι-

σθή».157 

 

     Ο Γιαχβέ συμβουλεύει το λαό του να δανείζουν τα άλλα έθνη και να μην δανείζονται 

ποτέ από αυτά, μέχρι κάποια στιγμή να καταφέρουν τελικά να τα κυβερνήσουν: «Διότι 
Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογήσει καθώς υπεσχέθη εις σε και θέλεις δανείζει εις πολλά 

έθνη, συ όμως δεν θέλεις δανείζεσθαι, και θέλεις βασιλεύσει επί πολλά έθνη».158 

     Όλοι οι λαοί της γης είναι εχθροί του περιούσιου λαού και πρέπει να εξολοθρευθούν 

χωρίς κανένα έλεος: «Και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου, και κατεδαφίσει πάντα 

 
152 «Έξοδος», 3, 6. 
153 «Γένεσις», 9, 9. 
154 «Δευτερονόμιον», 7, 6. 
155 «Αριθμοί», 33, 52-53. 
156 «Λευιτικόν», 26, 44. 
157 «Ησαΐας», 60, 12. 
158 «Δευτερονόμιον», 15, 6. 
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τα οχυρώματά σου».159 «Και θέλεις εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη τα οποία ο Κύριος ο Θεός 

σου θέλει παραδώση εις σε. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει σπλαγχνισθή δι’ αυτούς».160 

     «Ουαί εις τους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης, πάροικοι Κρητών (…). Χαναάν 

γη των Φιλισταίων, και θέλω σε αφανίσει, ώστε να μην υπάρχη ο κατοικών. Και το παράλιον 

της θαλάσσης θέλει είσθαι κατοικία και σπήλαια ποιμένων, και μάνδραι ποιμνίων».161 

     «Πέρσαι και κρήτες και λυδοί και λίβυες και πάντες οι επίμεικτοι και των υιών της δια-

θήκης μου, θέλουσι πέσει μετ’ αυτών εν μαχαίρα».162 

     Στους αιγύπτιους, ο Γιαχβέ στέλνει τις γνωστές πληγές. Το μενού αρχίζει με μόλυνση 

ποταμών, αίμα και ιχθυοκτονία: «Και τα ψάρια τα εν τω ποταμώ ετελεύτησαν, και ο 

ποταμός εβρώμησεν (…) Και ήτο αίμα καθ’ όλην την γην της Αιγύπτου».163Ακολουθούν βα-

τράχια σκνίπες και σκυλόμυγες: «Και ανάγαγε τους βατράχους επί την γην της Αιγύπτου» 164 

«και έγινε σκνίπες εις τους ανθρώπους, και εις τα κτήνη», 165 «και επί τον λαόν σου, και επί 

τας οικίας σου κυνόμυιαν».166 Επειδή είδε ότι αυτά δεν πιάνουν τόπο, έριξε στους αιγύ-

πτιους θανατικό βαρύ και ελκώδη εξανθήματα με άφνονη καούρα: «Η χειρ του Κυρίου (…) 

θανατικόν βαρύ σφόδρα»,167 «καύσις αναδιδούσα επί, ελκώδη εξανθήματα».168 Οι αιγύπτιοι 

υπομένουν κι ακολουθεί χαλάζι και πεινασμένες ακρίδες: «Και θέλει γίνει χάλαζα εφ’ όλην 

την γην της Αιγύπτου»,169 «ακρίδα, δια να αναβή επί της γης της Αιγύπτου, και να καταφάγη 

πάντα τον χόρτον της γης».170 Για το τέλος, φύλαγε την παιδοκτονία: «Παν πρωτότοκον εν 
τη γη της Αιγύπτου θέλει αποθάνει».171 

 

 

Το προπατορικό αμάρτημα  

αποτελεί θεμελιώδη βάση  

τριών μεγάλων θρησκειών,  

του Χριστιανισμού, του Ιου- 

δαϊσμού και του Μουσουλ- 

μανισμού. 

Παραμύθια, που ούτε για μι- 

κρά παιδιά δεν κάνουν, έ- 

χουν πλασαριστεί διαχρονικά  

ως δήθεν θεόπνευστες από- 

λυτες αλήθειες και δεν εμπο- 

δίζουν την τυφλή πίστη 

των ανθρώπων,  

απλοϊκών έως πλανηταρχών. 

 

 
159 «Μιχαίας», 5, 11. 
160 «Δευτερονόμιον», 7, 16. 
161 «Σοφονίας», 5-6. 
162 «Ιεζεκιήλ», 30, 5. 
163 «Έξοδος», 7, 21. 
164 «Έξοδος», 8, 5. 
165 «Έξοδος», 8, 17. 
166 «Έξοδος», 8, 21. 
167 «Έξοδος», 9, 3. 
168 «Έξοδος», 9, 9. 
169 «Έξοδος», 9, 22. 
170 «Έξοδος», 10, 12. 
171 «Έξοδος», 11, 4-6. 
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     Στέλνει και την «αεροπορία» της εποχής, τις σφήκες, άμα δει ότι δεν τα βγάζει πέρα με 

τους εχθρούς τους: «Και προσέτι τας σφηκίας Κύριος ο Θεός σου θέλει αποστείλει εις αυ-
τούς εωσού εξωλοθρευθώσιν».172 

     Εναντίον των ασσυρίων ο Γιαχβέ μουγκρίζει σα θηρίο: «Ούτως ελάλησεν Κύριος προς 

εμέ. Καθώς ο λέων και ο σκύμνος βρυχώμενος επί το θήραμα αυτού».173  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιαχβέ: 

- Λίγο αριστερά,  

λίγο πιο ψηλά... 174 

 

  

16.2 Ο Γιαχβέ εναντίον και των εβραίων 
Ο Γιαχβέ οργίζεται, παροξύνεται, ζηλοτυπεί και γίνεται πυρ και μανία με τους εβραίους, 

που πιστεύουν σε άλλους θεούς: «Διότι αυτοί είναι γεννεά διεστραμμένη, υιοί εις τους ο-

ποίους δεν υπάρχει πίστις. Αυτοί με παρώξυναν εις ζηλοτυπίαν με τα μη όντα Θεόν, με τα 

είδωλα αυτών με παρώργισαν. Και εγώ θέλω παροξύνει αυτούς εις ζηλοτυπίαν με τους μη 
όντας λαόν, με έθνος ασύνετον θέλω παροργίσει αυτούς. Διότι πυρ εξήφθη εν τω θυμώ μου, 

και θέλει εκκαυθή έως εις τα κατώτατά του άδου».175 

     Επιστρατεύονται αρρώστιες και χαλάζι για τους άπιστους: «Σας επάταξα με ανεμοφθο-

ρίαν και με ερυσίβην και με χάλαζαν»176 

     Οι κατάρες του φθάνουν μέχρι και τετάρτης γενεάς: «Εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι 
Θεός ζηλότυπος ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τε-

τάρτης γενεάς».177 

     Όταν βλέπει, πως δεν πείθονται οι άπιστοι με τις απειλές του προχωρά σε μαζικές εκκα-

θαρίσεις: «Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Λάβε πάντας τους αρχηγούς του λαού, και 

 
172 «Δευτερονόμιον», 7, 20. 
173 «Ησαΐας», 31, 4. 
174 Γελοιογραφία εμπνευσμένη από το εδάφιο 1, 16  της προς Κολοσσαείς επιστολής του Παύλου.  («Ότι εν 

αυτώ εκτίσθη τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα», reverendfun.com). 
175 «Δευτερονόμιον» 32, 19-22. 
176 «Αγγαίος», 2, 17. 
177 «Έξοδος», 20, 5. 
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κρέμασον αυτούς ενώπιόν του Κυρίου κατέναντι του ηλίου. (…) Ήσαν δε οι αποθανόντες εν 

τη πληγή εικοσιτέσσαρες χιλιάδες».178 24.000 νεκροί εβραίοι που δεν τον πίστευαν, μέσα σε 

μια μέρα, πάντοτε κατ’ εντολή του... Πανάγαθου. 

     Ο Γιαχβέ μισεί και ζηλεύει τα αγάλματα. Ίσως διότι αυτός δεν είχε ποτέ άγαλμα δικό 

του. Οι σχολές καλών τεχνών θα πρέπει κάποτε να τον επικηρύξουν: «Αυτοί με παρώξυναν 
εις ζηλοτυπίαν με τα μη όντα θεοί, με τα είδωλα αυτών με παρώργισαν».179 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Και εγένετο εσπέρα 

και εγένετο πρωί, ημέρα 

μία», 

αναφέρεται στα σχετικά με 

τη δημιουργία 

του κόσμου εδάφια της 

«Γένεσης». 

Η αναφορά αφορά σαφώς 

ημέρες 

κι όχι ακαθόριστα χρονικά 

διαστήματα, 

όπως προσπαθούν να 

δικαιολογήσουν 

χριστιανοί θεωρητικοί. 

Τελευταίους την εβδομάδα 

της δημιουργίας 

και προτού 

να ξεκουρασθεί, 

ο Γιαχβέ έφτιαξε 

τους ανθρώπους: 

Μαζί άνδρα, γυναίκα 180 

ή πρώτα τον άνδρα 

κι από το πλευρό του 

τη γυναίκα,181 

πριν από τα ζώα 182 

ή μετά τα ζώα.183  

 
178 «Αριθμοί», 25, 4-9. 
179 «Δευτερονόμιον», 32, 21. 
180 1, 27. 
181 2, 18-22. 
182 2, 4-25. 
183 1, 25-27. 
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Ο Γιαχβέ συνομιλεί  

με το Σατανά  

για τις πληγές 

που θα βρουν τον Ιώβ. 184  

 

 

     «Και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου. Και δεν θέλεις 

πλέον λατρεύσει το έργον των χειρών σου. Και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου 
σου».185 

     Η ζηλοτυπία του ξεπερνά κάθε όριο: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Είμαι 

ζηλότυπος δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη, και είμαι ζηλότυπος δι’ αυτήν εν οργή μεγά-
λη».186  

     Είναι και μαχαιροβγάλτης ο Γιαχβέ: «Διότι η μάχαιρά μου εμεθύσθη εν τω ουρανώ (…). 

Η μάχαιρα του Κυρίου είναι πλήρης αίματος».187 

     Είναι και κανίβαλος ο Γιαχβέ. Προτρέπει τους εβραίους να κάνουν ανθρωποθυσίες, να 

πίνουν αίμα και να τρώνε σάρκες ανθρώπων, τους οποίους λέει να τους θυσιάζουν όπως τα 

ζώα: «Θέλετε φάγει την σάρκα των ισχυρών, και πίει το αίμα των αρχόντων της γης (…). 

Και πίειν αίμα εις μέθην, εκ της θυσίας μου την οποίαν εθυσίασα δια σας. Και θέλετε 
χορτασθή επί της τραπέζης μου από ίππων και αναβατών, από ισχυρών και από παντός 

ανδρός πολεμιστού, λέγει ο Κύριος ο Θεός».188 

 
184 Μεσαιωνικό χειρόγραφο. 
185 «Μιχαίας», 5, 14. 
186 «Ζαχαρίας», 8, 2. 
187 «Ησαΐας», 34, 5-6. 
188 «Ιεζεκιήλ», 39, 18-20. 
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     Απειλές καννιβαλισμού εναντίον των εβραίων, που τον εξοργίζουν: «Και θέλετε φάγει 

τας σάρκας των υιών σας, και τας σάρκας των θυγατέρων σας θέλετε φάγει».189 «Και θέλεις 
φάγει τον καρπόν της κοιλίας σου, τας σάρκας των υιών σου, και των θυγατέρων σου».190  

     Είναι και φονιάς παιδιών ο Γιαχβέ, αφού στέλνει δυο αρκούδες, οι οποίες κατασπά-

ραξαν σαράντα δύο παιδιά, γιατί κορόιδευαν τον ιερέα του Ελισαίο: «Εξήλθον εκ της πό-
λεως παιδία μικρά και έλεγον προς αυτόν. Ανέβαινε, φαλακρέ, ανέβαινε, φαλακρέ! Ο δε ε-

στράφη οπίσω, και ιδών αυτά, κατηράσθη αυτά εις το όνομα του Κυρίου. Και εξήλθον εκ του 
δάσους δύο άρκτοι, και διεσπάραξαν εξ αυτών τεσσαράκοντα δύο παιδία».191 

     Τα εγκλήματα και οι πρακτικές των πιο παρανοϊκών δολοφόνων της ανθρωπότητας ω-

χριούν μπροστά στα αποτρόπαια σαδιστικά εγκλήματα και τις παιδοδολοφονίες του 

Γιαχβέ. 
  

  

  
Θεϊκό Αλσχάιμερ: 

Ο θεός πλάθει μαζί Αδάμ και Εύα και τους λέει να 

συνουσιαστούν, για ν’ αυξηθεί και μεγαλώσει η γενιά τους.192  

Πιό κάτω όμως, ξεχνώντας ότι τους έχει ήδη φτιάξει 

πρωτύτερα, πλάθει πρώτα τον Αδάμ κι αργότερα την Εύα.193 

 

Ό,τι θέλει φτιάχνει ο Γιαχβέ, άμα έχει 

κέφια. Ακόμα και μονόκερους! 

«Και οι μονόκεροι θέλουσι καταβή μετ’ 

αυτών και οι μόσχοι μετά των ταύρων 

και η κέγη αυτών θέλει μεθυσθή από 

αίματος και το χώμα αυτών θέλει παχυνθή 

από πάχους». 194 

 

16.3 Αυτοπροσωπογραφία του Γιαχβέ 

Στη δημιουργία του ανθρώπου συντέλεσαν κι άλλοι Θεοί. Τον άνθρωπο, όπως ο ίδιος μας 

λέει, τον έφτιαξαν πολλοί θεοί μαζί του. Και είναι όμοιοι αυτοί οι Θεοί και ο Γιαχβέ μ’ 

εμάς τους ανθρώπους: «Και είπεν ο Θεός. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών και 
καθ’ ομοίωσιν ημών».195 Επίσης ο Γιαχβέ λέει, ότι ο Αδάμ έγινε ένας σαν κι αυτούς: «Κι 

είπεν ο Κύριος ο Θεός. Ιδού έγεινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών».196 Αν κι αλλού λέει, ότι είναι 

 
189 «Λευιτικόν», 26, 29. 
190 «Δευτερονόμιον», 28, 53. 
191 «Βασιλειών Δ΄», 2, 23-24. 
192 «Γένεσις, 1,27-28. 
193 «Γένεσις», 2,18-24. 
194 «Ησαΐας», 34, 7, λεπτομέρεια από εικόνα του 18ου αιώνα από τα Επτάνησα. 
195 «Γένεσις», 1, 26. 
196 «Γένεσις», 3, 22. 
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μόνος του: «Ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδείς. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλ-

λος».197 Άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου. 

     Είχε ερωμένη και παιδιά ο Γιαχβέ; Βέβαια, είχε ερωτικές σχέσεις με κάποια Άννα, απ’ 

την οποία απόκτησε πέντε παιδιά: «Επεσκέφθη δε ο Κύριος την Άνναν και συνέλαβε, και ε-

γέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας».198 Καρπερός. 

     Είχε όμως και πολλά εγγόνια: «Ιδόντες οι υιοί του Θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων 

ότι ήσαν ωραίαι, έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν».199 Τελικά, δεν ήταν 

μόνο ο Χριστός γιος του Γιαχβέ, υπήρχαν κι άλλοι γιοι του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γιαχβέ μισεί τις γαρίδες:  

«Και ταύτα, α φάγεσθε από πάντων  

των εν τοις ύδασι· πάντα όσα εστίν αυτοίς  

πτερύγια και λεπίδες εν τοις ύδασι  

και εν ταις θαλάσσαις και εν τοις χειμάρροις,  

ταύτα φάγεσθε.  

Και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια,  

ουδέ λεπίδες εν τω ύδατι, ή εν ταις θαλάσσαις  

και εν τοις χειμάρροις, από πάντων, 

ων ερεύγεται τα ύδατα, και από πάσης ψυχής  

της ζώσης εν τω ύδατι, βδέλυγμά εστι  
και βδελύγματα έσονται υμίν·  

από των κρεών αυτών ουκ έδεσθε  

και τα θνησιμαία αυτών βδελύξεσθε·  

και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια,  

ουδέ λεπίδες, των εν τοις ύδασι,  

βδέλυγμα τούτό εστιν υμίν».200 

 

 

     Κάνει λάθη ο Γιαχβέ; Μιλάει για δύο φωστήρες, που μας φωτίζουν μέρα και νύχτα, τον 

Ήλιο  και τη Σελήνη. Όμως,  ότι  η  Σελήνη  (ο δεύτερος φωστήρας)  είναι  ετερόφωτη  και 

παίρνει το φως που εκπέμπει απ’ τον Ήλιο, αυτό δεν το γνωρίζει: «Ας γείνωσι φωστήρες εν 
τω στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός. (…) Και έ-

καμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν δια να εξουσιάζη 

επί της ημέρας και τον φωστήρα τον μικρότερον δια να εξουσιάζη επί της νυκτός. (…) Και έ-
θεσεν αυτούς ο Θεός εν τω στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγουν επί της γης».201 

 
197 «Ησαΐας», 45, 6. 
198 «Σαμουήλ Α΄», 2, 21. 
199 «Γένεσις», 6, 2. 
200 «Λευιτικόν», 11, 9-12 και «Δευτερονόμιον», 14, 9-11. 
201 «Γένεσις», 1, 14-17. 
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     Είναι και επιδειξίας ο Θεός, αφού έδειξε και τα οπίσθιά του στο Μωυσή: «Και είπεν ο 

Κύριος, ιδού τόπος πλησίον μου και θέλεις σταθείς επί της πέτρας, και όταν η δόξα μου 
διαβαίνη, θέλω σε βάλει εις το σχίσμα της πέτρας, και θέλω σε σκεπάσει με την χείρα μου 

εωσού παρέλθω, και θέλω σηκώσει την χείρα μου και θέλεις ιδεί τα οπίσω μου, το δε πρό-

σωπόν μου δεν θέλεις ιδεί».202 Εδώ, πολλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε… 

     Ο Γιαχβέ είναι και παλαιστής. Ήρθε στα χέρια με τον Ιακώβ παλεύοντας μέχρι πρωίας 

κι αφού δυσκολεύτηκε να τον νικήσει, τον βάφτισε Ισραήλ δηλαδή «δυνατό»: «Ο δε Ιακώβ 
έμεινε μόνος και επάλαιε μετ’ αυτού άνθρωπος ως τα χαράγματα της αυγής (…). Δεν θέλει 

καλεσθή πλέον το όνομά σου Ιακώβ αλλά Ισραήλ»203 Ίσως δεν έφαγε καλό πρωινό πριν την 

πάλη. 

     Ο Γιαχβέ πάσχει από αμνησία. Στη «Γένεση» λέει, ότι έκανε μαζί τους πρωτόπλαστους 

«άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς».204 Λίγο παρακάτω μετανοιώνει: «Και κατασκεύασε Κύ-

ριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς 

τον Αδάμ»/205 
 

 

 

 

 

 

 

Ουδέν καλόν αμιγές κακού: 

700 γυναίκες και 300 παλλακίδες 

έδωσε ο Γιαχβέ στον προπάτορά μας, 

Σολομώντα. 

Αυτό όμως, συνεπάγεται και 700 πεθερές! 

Τώρα νιώθω σα να πήρα 

μια κάποια εκδίκηση... 

 
 

 

     Είναι επίσης ρατσιστής και άπονος ο Θεός. Όταν η Σάρα, η σύζυγος του Αβραάμ, απο-

φάσισε να πετάξει στην έρημο το υιοθετημένο της παιδί που είχε κάνει ο Αβραάμ με τη 

δούλη του την Άγαρ, ο Γιαχβέ έπεισε τον Αβραάμ να το πράξει: «Και είπεν ο Θεός προς 
τον Αβραάμ. Ας μην φανεί σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου, και περί της 

δούλης σου, κατά πάντα όσα είπη προς εσέ η Σάρα άκουσε τους λόγους αυτής. (…) Σηκωθείς 
δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί άλαβεν άρτους και ασκόν ύδατος και έδωκεν εις την Άγαρ, 

επιθέσας αυτά εις τον ώμον αυτής, και το παιδίον και απέπεμψεν αυτήν. Η δε αναχωρήσασα 

περιπλανάτο εν τη ερήμω Βηρ-σαβεέ».206 

     Είναι τσιγκούνης και συμφεροντολόγος ο Θεός, αφού ζητά από τους πιστούς του 

διάφορα αγαθά ζώα, άργυρο, χρυσό, χαλκό και σίδηρο: «Και δεν θέλουσι εμφανίζεσθαι 

ενώπιον του Κυρίου κενοί».207 Όπως στις εκκλησίες σήμερα. «Πάντα τα πρωτότοκα όσα 

 
202 «Έξοδος», 33, 21-23. 
203 «Γένεσις»,  33, 24-27. 
204 «Γένεσις», 1, 27. 
205 «Γένεσις», 2, 22. 
206 «Γένεσις», 21, 9-14. 
207 «Δευτερονόμιον», 16, 16. 
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γεννώνται μεταξύ των βοών σου και των προβάτων σου τα αρσενικά, θέλεις αφιερώνει εις 

τον Κύριον τον Θεόν σου».208 «Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον λέγει ο Κύριος 
των δυνάμεων».209 
 

  

 
«Εγώ αποκτενώ και ...πατάξω και ...παροξυνώ ως αστραπήν την μάχαιράν μου, και ανθέξεται κρίματος  

η χείρ μου, και αποδώσω δίκην τοις εχθροίς και τοις μισούσί με ανταποδώσω· μεθύσω τα βέλη μου αφʼ 

αίματος, και η μάχαιρά μου φάγεται κρέα, αφʼ αίματος τραυματιών και αιχμαλωσίας, από κεφαλής 

αρχόντων εχθρών».210 Ο Θεός της Αγίας Γραφής (Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα) εκτός μεμονωμένων 

περιπτώσεων δολοφονιών, όπως της γυναίκας του Λώτ, γιατί γύρισε να κυτάξει πίσω, του Αυνάν, για τον 

τρόπο εκσπερμάτωσής του κ.ά., έχει προβεί και σε πολλές μαζικές δολοφονίες, όπως όταν «εβεβηλώθη  

ο λαός εκπορνεύσαι εις τας θυγατέρας Μωάβ», οπότε «εγένοντο οι τεθνηκότες εν τη πληγή τέσσαρες 

και είκοσι χιλιάδες» 211 ή όταν «ανέβη  Ιούδας, και παρέδωκε Κύριος τον Χαναναίον και τον Φερεζαίον  

εις τας χείρας αυτών και έκοψαν αυτούς εν Βεζάκ εις δέκα χιλιάδας ανδρών» 212 κ.λπ.. 

Απαιτεί μεγάλη υπομονή, προκειμένου να αθροιστούν όλες οι θεϊκές δολοφονίες της τρισυπόστατης Αγίας 

Τριάδας. Αν και δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός του αριθμού των θυμάτων π.χ. των Σοδόμων και των 

Γομόρων, του κατακλυσμού του Νώε, των από το Θεό σταλθέντων ασθενειών και λιμών, των πρωτότοκων 

παιδιών των αιγυπτίων κ.τ.λ., ο συνολικός (έστω υποεκτιμημένος) αριθμός των δολοφονιών του Γιαχβέ  

στη Βίβλο, στις οποίες αναφέρεται ακριβής αριθμός δολοφονηθέντων ξεπερνάει τα δύο εκατομμύρια.213  

Ο Σατανάς από την άλλη πλευρά έχει σκοτώσει μόνον δέκα άτομα της οικογένειας του Ιώβ  

κι αυτά σε συνεργασία με το Θεό. 

 

 

     Έχει δε και δικό του θησαυροφυλάκιο (κορβανά), που πρέπει να είναι πάντοτε γεμάτο: 

«Άπαν δε το αργύριον και το χρυσίον, και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά, είναι αφιε-
ρωμένα εις τον Κύριον, εις το θησαυροφυλάκιον του Κυρίου θέλουσι εισαχθή». 214 

     Στον Ιεζεκιήλ ο Γιαχβέ δείχνει έντονες τάσεις κοπρολαγνείας, αφού προτρέπει τον προ-

φήτη του να φάει κόπρανα μαζί με το φαγητό του: «Και θέλεις τρώγει αυτούς ως κριθίνους 
εγκρυφίας, και θέλεις ψήνει αυτούς με κόπρον εξερχομένην από ανθρώπου, έμπροσθεν των 

 
208 «Δευτερονόμιον», 15, 19. 
209 «Αγγαίος», 2, 8. 
210 «Δευτερονόμιον», 32, 39-42. 
211 «Αριθμοί», 25, 9. 
212 «Κριταί», 1, 4. 
213 Την υπομονή για τον υπολογισμό των δολοφονιών είχε ο αμερικανός μπλόγκερ Steve Wells. Ο παραπά-

νω πίνακας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. 
214 «Ιησούς του Ναυή» 6, 19. 
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οφθαλμών αυτών».215 Όταν ο προφήτης δικαίως διαμαρτύρεται, του κάνει τελικά την παρα-

χώρηση να φάει κόπρανα βοών: «Και είπε προς εμέ. Ιδέ έδωκα εις σε κόπρον βοός αντί 
κόπρου ανθρωπίνης, και με ταύτην θέλεις ψήσει τον άρτον σου».216 

     Τους εβραίους στρατιώτες, τους συμβουλεύει να κουβαλούν μαζί τους ένα φτυάρι και 

να θάβουν τα κόπρανά τους, διότι ο ίδιος ο Γιαχβέ περπατάει ανάμεσά τους στο στρα-

τόπεδο και φοβάται να μην τα πατήσει! «Και θέλεις έχει τόπον έξω του στρατοπέδου, και 

θέλεις έχεις πτυάριον μικρόν μεταξύ των όπλων σου. Και όταν κάθησαι έξω, θέλεις σκάπτει 
δι’ αυτού, και θέλεις στρέψει, και σκεπάσει το εξερχόμενον από σου. Διότι ο Κύριος ο Θεός 

σου περιπατεί εν μέσω του στρατοπέδου σου».217 Όποιος την νύχτα περπατεί... 

     Θα χρειαζόμασταν πολλές σελίδες για να καταγράφαμε αναλυτικά την άρρωστη ψυχο-

σύνθεση και τα κακουργήματα του δυνάστη Θεού Γιαχβέ, μέσα απ’ την Παλαιά Διαθήκη 

το δήθεν «ιερό» αυτό βιβλίο, αλλά και τα στυγερά εγκλήματα που έγιναν στο όνομά του 

απ’ την στιγμή της εμφάνισης του Χριστιανισμού μέχρι σήμερα.  

     Για όσους από εμάς, που θέλουμε να σεβόμαστε την ύπαρξή μας ως νοήμονα όντα, ο 

Γιαχβέ το κωμικοτραγικό αυτό προϊόν της ασιατικής δεισιδαιμονίας και παραφροσύνης, 

μπορεί να είναι μόνον ένα μυθολογικό τέρας, πολύ χειρότερο της Μέδουσας, της Λερναίας 

Ύδρας, της Σκύλλας, ή της Έμπουσας. 

     Και παρά τα όσα ειπώθηκαν εδώ για το άθλιο αυτό θεολογικό ανοσιούργημα, οι 

περισσότεροι από τους ρωμιούς συμπολίτες μας, αλλά και τα δισεκατομμύρια άλλων χρι-

στιανών, μουσουλμάνων και εβραίων, θα συνεχίσουν να ζούνε εγκλωβισμένοι μέσα στον 

θεολογικό τους εφιάλτη για πολλές γενεές ακόμα... 
 

 

 
Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή ήταν επαγγελματίας πόρνη, αλλά αγιοποιήθηκε, γιατί «μετανόησε». 

Το χριστιανικό εύρημα της «μετάνοιας» χρησιμοποιήθηκε από τη θρησκεία ως πρόσχημα 

για την «παραγραφή» μέχρι και ειδεχθών εγκλημάτων της ιστορίας (π.χ. Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος), 

αλλά και ως «ελαφρυντικό» («ειλικρινής μετάνοια») στο Δίκαιο, που ισχύει σʼ όλα τα χριστιανικά κράτη. 

 
215 «Ιεζεκιήλ», 4, 12. 
216 «Ιεζεκιήλ», 4, 15. 
217 «Δευτερονόμιον», 23, 13-14. 
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Βασικό χριστιανικό δόγμα είναι το  τρισυπόστατο του Γιαχβέ, «ομάδα ομοούσιος και αχώριστος». 

Αποτελείται από τον Πατέρα, τον Υιό (Ιησού) και το Άγιο Πνεύμα (ένα περιστέρι) μαζί. Επομένως για τα 

εγκλήματα της Παλαιάς Διαθήκης ούτε ο «κήρυκας της αγάπης» και «γλυκύτατος» Ιησούς ούτε το 

«αγαθοποιόν» Άγιο Πνεύμα είναι άμοιροι ευθυνών. Το επιβεβαιώνει εξ άλλου ο ίδιος ο Ιησούς:  

«Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας· ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι. 

Αμήν γαρ λέγω υμίν, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία ου μη παρέλθη από του 

νόμου έως αν πάντα γένηται»,218 «ευκολώτερον δε εστι τον ουρανόν και την γην παρελθείν η του νόμου μίαν 

κεραίαν πεσείν».219 

 
218 «Κατά Ματθαίον», 5, 17-18. 
219 «Κατά Λουκάν», 6, 17. 
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Τυρί Ρωμιοσύνης. 

 

 

 

 
Ελλάδα, σήμερα: Eικόνα θαλάμου νοσοκομείου.  

Πρόκειται για θάλαμο του δεύτερου ορόφου του Αρεταίειου Νοσοκομείου (δεξιά),  

όπου είχε νοσηλευθεί ο Άγιος Νεκτάριος προτού πεθάνει.  

Πλήθος ανθρώπων διέρχεται καθημερινά από το θάλαμο αυτό, σταυροκοπιέται κι ανάβει κεριά  

στον προθάλαμο (αριστερά), που θυμίζει εκκλησία ή μοναστήρι, παρά νοσοκομείο.  
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17. Εν φάτνη των α-λόγων  
 

γγελοι, φάτνη, πρόβατα, βοσκοί, μάγοι, κ.ά. συνθέτουν το σκηνικό της γιορταζό-

μενης από τους χριστιανούς επετείου της γέννησης του Ιησού, όπως περιγράφεται 

στα Ευαγγέλια, τα οποία όμως παρουσιάζουν πλήρως αντικρουόμενες περιγραφές, 

που δεν αντέχουν στο φως της κριτικής. 

     Χριστιανοί απολογητές προπαγανδίζουν επί πλέον, ότι το μήνυμα, που στέλνει στον 

κόσμο η γέννηση του Χριστού είναι η αγάπη. Μελετώντας όμως ‒όχι μόνο την Αγία Γρα-

φή‒ αλλά και τους χριστουγεννιάτικους λειτουργικούς ύμνους της Εκκλησίας διαπιστώ-

νεται, ότι με την υποτιθέμενη γέννηση του Ιησού όχι μόνο δεν κηρύχθηκε η αγάπη στον 

κόσμο, αλλά το μίσος και ο ρατσισμός. 

     Πληροφορίες για τη ζωή του Ιησού ‒αν και η εποχή του ήταν μία από τις καλύτερα 

τεκμηριωμένες ιστορικά‒ δεν έχουμε άλλες, εκτός από εκείνες, που περιέχονται στα Ευαγ-

γέλια. Για τη γέννησή του πληροφορίες περιέχουν μόνο το «κατά Ματθαίον» και το «κατά 

Λουκάν». Κι αυτά όμως δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αυτοαναιρούνται, αλληλοαναι-

ρούνται κι έχουν πλείστες αντιφάσεις, όπως ήδη εξετάσαμε. 

  

 

17.1 Ο τόπος καταγωγής του Ιησού 

Ο Ιησούς, σύμφωνα με τον Ματθαίο, γεννήθηκε στην Βηθλεέμ και μετοίκησε αργότερα 

στην πόλη Ναζαρέτ,220 ενώ σύμφωνα με τον Λουκά, οι γονείς του κατοικούσαν στη Ναζα-

ρέτ και πήγαν στην Βηθλεέμ, για να γεννηθεί ο Ιησούς εκεί.221  

     Την πόλη Ναζαρέτ δεν την αναφέρουν ούτε το Ταλμούδ, ούτε ο Ιώσηπος, ούτε τα ρω-

μαϊκά αρχεία κι αυτό γιατί τέτοια πόλη την εποχή της γέννησης του Ιησού δεν υπήρχε. Η 

λέξη, που βρήκαν οι συντάκτες των ευαγγελίων ‒εβραίοι της διασποράς‒ σε τρία βιβλία 

της «Παλαιάς Διαθήκης»222 ήταν «Ναζίρ» (άνθρωπος αφιερωμένος στο Θεό) και για την 

ακρίβεια «ΝΖΡ», δεδομένου, ότι οι εβραίοι έγραφαν μόνο τα σύμφωνα κι ο αναγνώστης 

καλούνταν να μαντέψει τα ενδιάμεσα φωνήεντα.223 Η αδυναμία των συντακτών των Ευαγ-

γελίων να κατανοήσουν την εβραϊκή αυτή λέξη κι η πλήρης τους άγνοια σχετικά με την 

γεωγραφία της περιοχής, τους οδήγησε στο να εκλάβουν τη λέξη «ΝΖΡ» ως πόλη της Γα-

λιλαίας. Το πρόβλημα έλυσε η χριστιανική ηγεσία ιδρύοντας τον 8ο αι. μ.Χ. την πόλη Να-

ζαρέτ, που υπάρχει έως σήμερα. 

 

 

17.2 Οι δήθεν προφητείες για τη γέννηση 
Επιχειρώντας οι ευαγγελιστές να αποδείξουν, ότι τόσο η γέννηση, όσο κι άλλα γεγονότα 

της ζωής του Ιησού είχαν προφητευθεί στην «Παλαιά Διαθήκη», απομόνωσαν και συνέρ-

 
220 2, 23. 
221 2, 4. 
222 «Αριθμοί», «Κριταί» και «Σαμουήλ Α΄». 
223 «Ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει υιόν, και ξυράφιον δεν θέλει αναβήσεται επί την κεφαλήν αυ-

τού διότι το παιδίον θέλει είσθαι Ναζηραίος εις τον Θεόν», «Κριταί», 3, 5. 

Ά 
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ραψαν λέξεις και φράσεις της, οι οποίες όμως, αναφέρονται σε άλλα άσχετα θέματα και 

καμιά τους δεν προφητεύει τίποτε. 

 

 

17.3 Η χρονολογία της γέννησης 
Χαρακτηριστικό των ευαγγελίων είναι, ότι δεν αναφέρουν καμία χρονολογία. Τα στοιχεία 

δε που παραθέτουν, είναι τόσο αλληλοαναιρούμενα, ώστε κανείς ερευνητής δεν επαλήθευ-

σε, ότι τα περί της γέννησης έλαβαν χώρα το έτος 0, το αντίθετο μάλιστα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η «σύλληψις  

εν γαστρί»  

της Μαριάμ,  

όπως  

της ανακοίνωσε  

ο αρχάγγελος  

Γαβριήλ,  

έγινε  

με το  

Άγιο Πνεύμα.224  

Εφ’ όσον ο Ιωσήφ  

δεν έπαιξε  

κανένα ρόλο  

σ’ αυτή  

την εγκυμοσύνη,  

η παραπλεύρως  

απεικόνιση  

όλων  

των αγίων  

«προπατόρων  

προγόνων» 

του Ιησού  

δεν έχει  

κανένα νόημα. 

Διευκρινίζεται  

επίσης,  

ότι σε κανένα  

Ευαγγέλιο  

δεν αναφέρεται,  

ότι ο Ιωσήφ  

ήταν γέρος. 

 
224 «Κατά Λουκάν», 1, 26-38. 
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Πόσοι ήταν οι μάγοι; 

Πουθενά στα Ευαγγέλια 

δεν αναφέρεται ότι ήταν τρεις, 

αλλά ότι έφεραν τρία δώρα. 

Για μάγους και υπέρλαμπρο άστρο 

κάνει λόγο μόνο ο Ματθαίος, 

ο οποίος όμως αγνοεί φάτνη, αγγέλους και ποιμένες,225 

για τους οποίους κάνει λόγο ο Λουκάς, 

ο οποίος όμως αγνοεί τους μάγους και το άστρο.226 

Η προσκύνηση των μάγων δεν έγινε στη φάτνη 

καθότι, «ελθόντες (οι μάγοι) εις την οικίαν, 

εύρον το παιδίον μετά της Μαριάμ, 

της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό».227 

Το ίδιο και για το άστρο, το οποίο έλαμπε 

πάνω από την οικία κι όχι επάνω από την φάτνη 

ή από κάποιο σπήλαιο, 

όπως συνήθως εικονίζεται 

στις αγιογραφίες της γέννησης.228 

  

  
  

17.4 Ο μήνας της γέννησης 
«Εν εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφή 
πάσα η οικουμένη», ενώ κατά τη γέννηση «οι ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτε-

ρεύοντες εν τοις αγροίς».229 Στις 25 Δεκεμβρίου, σε πλήρη χειμώνα, ούτε απογραφές γί-

νονται, ούτε οι ποιμένες διανυκτερεύουν στους αγρούς ‒ειδικά στη Βηθλεέμ‒ η οποία 

κείται σε υψόμετρο 800‒900 μέτρων και το ψύχος εκεί είναι δριμύ το χειμώνα. 

     Επειδή οι χριστιανοί πίστευαν, ότι ο Αδάμ πλάστηκε την έκτη μέρα και δεδομένου, ότι 

δεν γνώριζαν πότε γεννήθηκε ο Ιησούς, παραδέχθηκαν πως γεννήθηκε την ίδια ημέρα και 

γιόρταζαν αρχικά τη γέννησή του στις 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια). Πάνδημος όμως γιορτή 

συμποσίων κι ευθύμων συγκεντρώσεων πολύ αγαπητή στο λαό ήταν η ημέρα της γέννησης 

του Ήλιου, η οποία γιορταζόταν από τους εθνικούς μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, όταν η 

ημέρα άρχιζε να μεγαλώνει. Πολύ αργότερα, μετά τον 5ο αι. μ.Χ. η Εκκλησία υιοθέτησε τη 

γιορτή αυτή και καθιέρωσε τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου. 

 
225 1, 18, 2, 23. 
226 2, 4-20. 
227 «Κατά Ματθαίον», 2, 11. 
228 «Κατά Ματθαίον», 2, 9. 
229 «Κατά Λουκάν», 2, 1 και 8. 
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17.5 Παρουσιάστηκε άγγελος και σε ποιόν; 
Σύμφωνα με τον Λουκά, ο άγγελος παρουσιάστηκε στη Μαριάμ και της εκμυστηρεύτηκε 

την επιλογή του Γιαχβέ προς το άτομό της.230 Ο Ματθαίος το αγνοεί αυτό και παρουσιάζει 

τον άγγελο να πηγαίνει στον Ιωσήφ. Μόλις η Μαριάμ κατέστη έγκυος πρίν «συνέλθη» με-

τά του Ιωσήφ, ο μνηστήρας της «μη θέλων να θεατρίση αυτήν, ηθέλησεν να απολύση αυτήν 

κρυφίως».231 Στο όνειρό του όμως, φάνηκε ο άγγελος, ο οποίος του εξήγησε το υπερφυ-

σικό του γεγονότος.  

     Παρ’ όλο, που τελικά κι οι δυο υποτίθεται, ότι γνώριζαν ότι θα γεννούσαν το γιο του 

Γιαχβέ, όταν έγινε δώδεκα ετών, ενώ τον είχαν χάσει, τον βρήκαν στο ναό, τον ρώτησαν 

γιατί το έκανε αυτό κι ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν ηξεύρετε, ότι πρέπει να είμαι εις τα 

του πατρός μου; Και αυτοί δεν εννόησαν τον λόγο, τον οποίον ελάλησε προς αυτούς».232 

Δηλαδή, τόσο ο Ιωσήφ, όσο και η Μαριάμ φέρονται να αγνοούν ή να έχουν ξεχάσει τα λό-

για του άγγελου. 
  

  

17.6 Ήταν αειπάρθενος η Μαριάμ; 
«Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαριάμ μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν 

γαστρί έχουσα εκ πνεύματος αγίου».233 Κρίνος δεν αναφέρεται πουθενά. Το «πριν συνέλθω-
σιν» σημαίνει, ότι κάποια στιγμή αργότερα «συνήλθαν», το οποίο επαναλαμβάνει μέ άλλα 

λόγια μερικές παραγράφους πιο κάτω ο Ματθαίος: «Και δεν εγνώριζεν αυτήν (την Μαριάμ 

ο Ιωσήφ), εωσού εγέννησεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον».234 Δεν τη γνώριζε, μέχρι που 

γέννησε, επομένως τη γνώρισε μετά. Εξ άλλου, για να αναφέρεται ο Ιησούς ως πρωτό-

τοκος γιος της Μαριάμ, σημαίνει, ότι αργότερα έκανε κι άλλα παιδιά. Ως «πρωτότοκο» γιο 

της Μαριάμ αναφέρει τον Ιησού και ο Λουκάς.235 

     Τα παιδιά της Μαριάμ και αδέλφια του Ιησού αναφέρονται σε διάφορα σημεία του Ευ-

αγγελίου.236 Ο Μάρκος αναφέρει: «Ουχ ούτός εστιν ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε 
Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; και ουκ εισίν αι αδελφαί αυτού ώδε προς ημάς; 

και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ».237 
  
  

17.7 Ποιο όνομα δόθηκε στο Χριστό; 
«Και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι μεθʼ 

ημών ο Θεός».238  

     «Και εκάλεσεν το όνομα αυτού Ιησούν». (Ο ίδιος δύο παραγράφους πιό κάτω).239 

 
230 1, 26-38. 
231 1, 18-19. 
232 «Κατά Λουκάν», 2, 42-50. 
233 «Κατά Ματθαίον», 1, 18. 
234 1, 25. 
235 2, 7. 
236 «Κατά Ματθαίον», 12, 46-50, «Κατά Μάρκον», 3, 31-35, «Κατά Λουκάν», 8, 19-20 κ.λπ. 
237 6, 3. 
238 «Κατά Ματθαίον», 1, 23. 
239 1, 25. 
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     «Δια να πληρωθή το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομασθή». (Ο ί-

διος).240 

 

 

17.8 Ήταν ο Ιησούς μονογενής γιος του Γιαχβέ; 
Όχι, γιατί η «Γένεσις» κάνει λόγο για γιους του Γιαχβέ: «Ιδώντες οι υιοί του Θεού τας θυ-
γατέρας των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίαι, έλαβον εις εαυτούς γυναίκας».241 

 

 

 

 

 

 

Η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη  

αναφέρεται μόνον στο «κατά Ματθαίον».242 

14.000 άρρενα νήπια σφαγιάσθηκαν, 

σύμφωνα με την Εκκλησία που τιμά  

«τη μνήμη τους» στις 29 Δεκεμβρίου.  

Ο πληθυσμός της Βηθλεέμ, με 28.000 άρρενα  

και θήλεα νήπια έως δύο ετών, 

θα πρέπει να ήταν αρκετές  

εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως  

και ένα εκατομμύριο. Αστειότητες.  

Και γιατί ο Ηρώδης να σκοτώσει τόσα νήπια  

έως δύο ετών, εφ’ όσον γνώριζε  

την ακριβή ηλικία του νεογέννητου Ιησού; 

Κανείς ιστορικός δεν κάνει λόγο  

για μια τόσο αποτρόπαιη πράξη.  

Ακόμη κι ο ιουδαίος Ιώσηπος,  

που αφιέρωσε αρκετά κεφάλαια  

της ιστορίας του στον Ηρώδη,  

τον οποίο κατηγορεί μάλιστα  

για μια σειρά δολοφονιών  

μελών της οικογένειάς του,  

δεν κάνει λόγο για μια τέτοιας έκτασης σφαγή. 

 

 

17.9 Παλαιοδιαθηκικό μίσος και στην Καινή Διαθήκη 

Η «Παλαιά Διαθήκη» είναι αδιάσπαστη σε έννοιες και σε ιδέες με την «Καινή». Ο Ιησούς 

διευκρινίζει: «Μη νομίσητε, ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. Ούκ ήλθον 

καταλύσαι αλλά πληρώσαι».243 Τα εγκλήματα και τα ρατσιστικά  κηρύγματα μίσους, μερικά 

αό τα οποία παρουσιάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια, συνεχίζονται αμείωτα και στην 

«Καινή Διαθήκη». Σας παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα: 

     Ο Ιησούς αρέσκεται στην εξαπόλυση απειλών, για να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη 

αγωνία για τη μετά θάνατον κατάσταση: «Θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσιν αποχω-

 
240 2, 23. 
241 6, 2. 
242 2, 16. 
243 «Κατά Ματθαίον», 5, 17. 
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ρίσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων. Και θέλουσιν ρίψει αυτούς εις την κάμινον του 

πυρός. Εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων».244 Απίστευτες απειλές. 

Στη Δευτέρα Παρουσία οι αμαρτωλοί θα βράσουν στα καμίνια της Κόλασης, όπου θα 

πέσει το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. 

     «Απελθείν εις την γέεναν, εις το πυρ το άσβεστον όπου ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και 
το πυρ δεν σβύνεται».245 Σκουλήκια θα τρώνε τους κολασμένους ασταμάτητα και η φωτιά 

δε θα σβήνει. Πώς να σχολιασθούν αυτές οι εικόνες φρίκης, που μόνο ένας διεστραμμένος 

εγκέφαλος θα χρησιμοποιούσε προς εκφοβισμό των ανθρώπων; 

     Προσέξτε τη λέξη «γέενα». Η συνηθισμένη ερμηνεία, που συνήθως δίνεται γι’ αυτή τη 

λέξη είναι «Κόλαση». Είναι όμως λάθος. «Γέενα» την εποχή, που υποτίθεται, ότι έζησε ο 

Ιησούς, ονομαζόταν ένας τόπος, που βρισκόταν μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Ιεριχούς. 

Ήταν μια ευρύχωρη χαράδρα, όπου έριχναν τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες της Ιερου-

σαλήμ και τους έβαζαν φωτιά για να τα καίνε, η οποία έκαιγε διαρκώς και υψωνόταν κα-

πνός μαύρος, βρωμερός και αποπνικτικός. Εκεί απειλεί να μας πετάξει ο «κήρυκας της α-

γάπης», Ιησούς, στην απαίσια χωματερή της Ιερουσαλήμ. 

 

 

 
Αποσπάσματα από ύμνους μίσους, που ψάλλονται 

κάθε χρόνο ανήμερα τα Χριστούγεννα στους ναούς της Ρωμιοσύνης.246 

 
244 «Κατά Ματθαίον», 13, 49-50. 
245 «Κατά Μάρκον», 9, 43-44. 
246 Πηγή: «Μηναίον Δεκεμβρίου». 
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17.10 Μαζοχιστική απόλαυση ιερών ύβρεων  
Η ίδια ακριβώς νοοτροπία υπάρχει και στους λειτουργικούς ύμνους, που ψάλλονται στούς 

ναούς τα Χριστούγεννα. «Απολαύστε» μερικά κείμενα δειγματοληπτικά: 

     • «Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον».247 

     • «Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου. Κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θω τους εχθρούς σου υ-

ποπόδιον των ποδών σου».248 Πρόκειται για λίαν εύγλωττη κι εξαιρετικά δημοφιλή στην 

Εκκλησία περικοπή, καθότι επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας 

των Χριστουγέννων εν μέσω «αλληλούια» (=δόξα στο Γιαχβέ). 

     • «Ράβδον δυνάμεως εξαποστελεί σοι Κύριος εκ Σιών».249 

     • «Σκύλα Βαβυλών της Βασιλίδος Σιών, και δορύκτητον όλβον εδέξατο, θησαυρούς Χρι-

στός, εν Σιών δε ταύτης».250 

  

 

17.11 Το μήνυμα των Χριστουγέννων 
Ποιο είναι τελικά το μήνυμα των Χριστουγέννων και σε ποιους απευθύνεται; 

     Το μήνυμα των Χριστουγέννων συνοψίζεται στα ίδια τα λόγια του Ιησού: «Δοξάζω σε 

πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και 
απεκάλυψας αυτά εις νήπια».251 Ο Ιησούς προορίζει την διδασκαλία του για τους μωρούς κι 

όχι για τους σοφούς και τους συνετούς. 

     «Χριστός γεννάται σήμερον, εν φάτνη των α-λόγων»... 

 

 

 
MME παγκόσμιου βεληνεκούς συνεχίζουν να συντηρούν δύο χιλιετίες μετά 

τη σχετική με τη θρυλούμενη γέννηση του Ιησού παραφιλολογία. 

 
247 Αντίφωνον β΄. 
248 «Προς Εβραίους επιστολή Παύλου», 1, 13. 
249 Αντίφωνον γ΄. 
250 Ωδή η΄, ειρμός. 
251 «Κατά Ματθαίον», 11, 25. 
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Η Κάτω Παναγιά Ανάφης είναι κτισμένη 

στα ερείπια αρχαίου ιερού του Αιγλήτη Απόλλωνα. 

Σε όλο τον ελλαδικό χώρο, πολλοί αρχαίοι ναοί 

έχουν κατεδαφιστεί. Στη θέση τους και με χρήση  

των υλικών τους  έχουν κτιστεί  

χριστιανικές εκκλησίες και μοναστήρια. 

Η θέση της γυναίκας  

στο Χριστιανισμό. (βλ. σελ. 65). 

 

 

  
Πτωματολατρία στο Χριστιανισμό. «Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον, 

λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». 252 

 

 
252 «Αγγαίος», 2, 8. 
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18. Αλληλοαναιρούμενες αναφορές στα Ευαγγέλια  

       της περιόδου της σταύρωσης και της ανάστασης  
 

α εξετασθούν δειγματοληπτικά ορισμένες από τις αναφορές των τεσσάρων ευαγ-

γελιστών για την περίοδο της σταύρωσης και της ανάστασης του Ιησού Χριστού, οι 

οποίες παρουσιάζουν πάρα πολλές σημαντικές αντιφάσεις, αναχρονισμούς, ασυναρ-

τησίες, κενά κι αλληλοαναιρούμενα στοιχεία. 

 

 

18.1 Ποιος μετέφερε το σταυρό στο Γολγοθά; 
     •  «Καθώς έβγαιναν (οι στρατιώτες από το διοικητήριο), αντάμωσαν έναν άνθρωπο από 
την Κυρήνη, που λεγόταν Σίμωνας. Αυτόν αγγάρεψαν, για να μεταφέρει το σταυρό του Ιη-

σού. Έφτασαν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς – ο λεγόμενος Κρανίου Τόπος».253 

     • «Αγγαρεύουν τότε έναν περαστικό, που ερχόταν από το χωράφι, το Σίμωνα τον 
Κυρηναίο, τον πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου, για να μεταφέρει το σταυρό του 

Ιησού. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς, το οποίο ερμηνεύεται Κρανίου Τό-
πος».254 

     • «Μόλις τον παρέλαβαν, έπιασαν το Σίμωνα, έναν Κυρηναίο, που ερχόταν από την εξοχή 

και του φόρτωσαν το σταυρό να τον μεταφέρει, ακολουθώντας τον Ιησού».255 

     • «Τον παρέλαβαν τον Ιησού (οι στρατιώτες από τον Πιλάτο) κι αναχώρησαν· μεταφέ-

ροντας ο ίδιος το σταυρό του βγήκε από την πόλη μέχρι τον λεγόμενο Κρανίου Τόπο, ο οποί-
ος στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθάς».256 

     Ποιος τελικά μετέφερε το σταυρό; Ο Σίμωνας, όπως μας βεβαιώνουν οι τρεις πρώτοι ή 

ο Ιησούς, όπως μας εξιστορεί ο τέταρτος; 

 

 

18.2 Τι έγραφε η πινακίδα στο σταυρό; 
     • «Αφού τον σταύρωσαν, μοιράστηκαν τα ρούχα του βάζοντάς τα σε κλήρωση. Κάθισαν 
κατόπιν εκεί και τον φύλαγαν. Επάνω από το κεφάλι του τοποθέτησαν γραπτή την αιτία της 

καταδίκης του: “Ούτός εστιν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων”».257 

     • «Η αιτία επίσης της καταδίκης του ήταν διατυπωμένη σε επιγραφή, τοποθετημένη από 

πάνω του: “Ο βασιλεύς των Ιουδαίων”».258 

     • «Υπήρχε και μία επιγραφή από πάνω του γραμμένη με γράμματα ελληνικά, ρωμαϊκά και 
εβραϊκά: “Ούτός εστιν ο βασιλεύς των Ιουδαίων”».259 

 
253 «Κατά Ματθαίον», 27, 32-33. 
254 «Κατά Μάρκον», 15, 21-22. 
255 «Κατά Λουκάν», 23, 26. 
256 «Κατά Ιωάννην», 19, 17. 
257 «Κατά Ματθαίον», 27, 35-37. 
258 «Κατά Μάρκον», 15, 26. 
259 «Κατά Λουκάν», 23, 38. 

Θ 
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     • «Έγραψε και μία επιγραφή ο Πιλάτος και την τοποθέτησε πάνω στο σταυρό. Η επιγραφή 

έλεγε: “Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων”. Την επιγραφή αυτή τη διάβασαν 
πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ήταν κοντά στην πόλη ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς 

και ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά. Έλεγαν λοιπόν στον Πιλάτο 

οι αρχιερείς των Ιουδαίων: “Μη γράφεις ʽο βασιλεύς των Ιουδαίωνʼ, αλλά γράψε, ότι εκεί-
νος είπε: ʽείμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίωνʼ”. Ο Πιλάτος τους απάντησε: “ό,τι έγραψα, έγρα-

ψα”».260 

     Οι περιγραφές των αναγραφομένων στην πινακίδα δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Επί 

πλέον, ενώ οι τρεις ευαγγελιστές αναφέρουν, ότι οι στρατιώτες τοποθέτησαν την πινακίδα 

στο σταυρό, ο Ιωάννης ισχυρίζεται, ότι αυτό το έκανε ο ίδιος ο Πιλάτος. 

     

 

18.3 Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Ιησού στο σταυρό; 

     • «Γύρω στις τρεις η ώρα αναφώνησε ο Ιησούς με δυνατή φωνή και είπε: “Ηλί, Ηλί, λαμά 
σαβαχθανί;” που σημαίνει: “Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μʼ εγκατέλειψες;”. Όταν το άκουσαν 

αυτό μερικοί απʼ αυτούς που στέκονταν εκεί, έλεγαν: “Τον Ηλία φωνάζει αυτός”. Τότε ένας 
απʼ αυτούς έτρεξε αμέσως, πήρε ένα σφουγγάρι, το γέμισε με ξύδι κι αφού το τοποθέτησε σʼ 

ένα καλάμι, του το έδωσε να πιεί. Οι υπόλοιποι έλεγαν: “ Άσε να δούμε, αν θα έρθει ο Ηλίας 

να τον σώσει”. O Ιησούς όμως, αφού έκραξε ξανά με δυνατή φωνή, άφησε το πνεύμα».261 

     • «Στις τρεις η ώρα αναφώνησε ο Ιησούς με δυνατή φωνή: “Ελωί, Ελωί, λαμά σαβα-

χθανί;” που σημαίνει: “Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες; ”. Μόλις το άκουσαν μερι-
κοί απʼ αυτούς που παρευρίσκονταν εκεί, έλεγαν: “Δείτε, τον Ηλία φωνάζει”. Έτρεξε τότε 

ένας και αφού γέμισε ένα σφουγγάρι με ξύδι και το περιτύλιξε σʼ ένα καλάμι, του το άπλωσε 

να πιεί λέγοντας: “Αφήστε να δούμε, αν έρχεται ο Ηλίας να τον κατεβάσει”. Ο δε Ιησούς, α-

φού έβγαλε μία δυνατή φωνή, εξέπνευσε».262 

     • «Τότε ο Ιησούς είπε με δυνατή φωνή: “Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα 

μου”. Μόλις είπε τα λόγια αυτά, εξέπνευσε».263 

     • «Είπε: “Τετέλεσται” κι αφού έγειρε το κεφάλι του, παρέδωσε το πνεύμα του».264 

     Τα τέσσερα Ευαγγέλια και πάλι διαφωνούν μεταξύ τους. Μοιάζουν να συμφωνούν πε-

ρισσότερο ο Ματθαίος με το Μάρκο· η μόνη διαφορά τους είναι το εάν είπε «Ηλί, Ηλί» η 

«Ελωί, Ελωί (λαμά σαβαχθανί)». Αν και η διαφορά φαίνεται ασήμαντη, είναι ίσως η πιο 

σημαντική απʼ όλες.  

     Στη Βίβλο, άλλες φορές ο Θεός αναφέρεται στον ενικό κι άλλες στον πληθυντικό 

αριθμό. Στην «Γένεση», για παράδειγμα, 143 φορές αναφέρεται στον ενικό και 165 φορές 

στον πληθυντικό. Αυτό πρέπει να οφείλεται στη συρραφή διαφόρων προγενεστέρων παρα-

δόσεων, εκ των οποίων η μία ήταν μονοθεϊστική κι η άλλη πολυθεϊστική. Το «Ηλί», που 

λέει ο Ιησούς στο «κατά Ματθαίον», είναι ο ενικός αριθμός της λέξης Θεός. Το «Ελωί» 

όμως, που λέει στο «κατά Μάρκον», είναι ο πληθυντικός αριθμός της ίδιας λέξης. Εφʼ 

όσον ο Ιησούς απευθύνεται προς πολλούς θεούς, όπως περιγράφεται στο «κατά Μάρκον», 

φαίνεται πως είχε πολυθεϊστική θρησκευτική αντίληψη. 

 
260 «Κατά Ιωάννην», 19, 19-22. 
261 «Κατά Ματθαίον», 27, 46-50. 
262 «Κατά Μάρκον», 15, 34-37. 
263 «Κατά Λουκάν», 23, 46. 
264 «Κατά Ιωάννην», 19, 30. 
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     Πέραν αυτού όμως τη φράση προς τους Θεούς ή το Θεό και πατέρα του την απευθύνει 

ο Ιησούς στα εβραϊκά. (Η επισήμανση αυτή γίνεται, γιατί ρωμιορθόδοξοι κύκλοι τα τε-

λευταία χρόνια έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν, ότι ο Ιησούς δήθεν μιλούσε ελληνικά.) 

 

 

18.4 Ποιοί πήγαν στον τάφο του Ιησού και τι έγινε εκεί; 

    •  «Η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφ-

νικά, τότε, έγινε μεγάλος σεισμός. Γιατί σταλμένος από τον Κύριο, ένας άγγελος, κατέβηκε 
από τον ουρανό και ήρθε και κύλισε την πέτρα από την είσοδο του τάφου και καθόταν πάνω 

της».265 

     •  «Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία, η μητέρα του Ιάκωβου και η Σαλώμη αγόρασαν 
αρώματα, για να πάνε και να τον αλείψουν. Πολύ νωρίς το πρωί της πρώτης ημέρας μετά το 

Σάββατο έρχονται στο μνήμα, την ώρα που είχε ανατείλει ο ήλιος, κι έλεγαν μεταξύ τους: 

“Ποιος θα κυλίσει, για μας την πέτρα από τη θύρα του μνήματος;” Μα όταν κοίταξαν, βλέ-
πουν ότι η πέτρα είχε κυλιστεί μακριά από τη θέση της. Ήταν η πέτρα αυτή πάρα πολύ με-

γάλη. Όταν μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νέο, που καθόταν στα δεξιά, ντυμένο με λευκά εν-
δύματα».266 

     •  «Στο μεταξύ από κοντά τον ακολούθησαν και οι γυναίκες, που είχαν έρθει με τον Ιησού 

από τη Γαλιλαία (δεν αναφέρονται ονόματα, αλλά πιο πριν αναφέρεται ότι ήταν “πολλές 

γυναίκες” 267) και είδαν το μνήμα και ότι τοποθετήθηκε εκεί το σώμα του. Επέστρεψαν τότε 

κι ετοίμασαν αρώματα και μύρα. Το Σάββατο βέβαια δεν έκαναν τίποτε, όπως ορίζει ο νό-
μος. Την επομένη ημέρα όμως, από τα βαθιά κιόλας χαράματα, ήρθαν στο μνήμα μαζί με με-

ρικές άλλες, έχοντας μαζί τους τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Εκεί βρήκαν την πέτρα 

μετατοπισμένη από το μνήμα, κι όταν μπήκαν μέσα, δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου. Κι ενώ 

έμεναν εκεί απορώντας γιʼ αυτό, παρουσιάστηκαν ξαφνικά μπροστά τους δύο άντρες με α-

στραφτερά ενδύματα».268 

     •  «Το πρωί λοιπόν της πρώτης μέρας της εβδομάδας κι ενώ ακόμα ήταν σκοτεινιά, πάει η 
Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από το μνήμα».269 

     Τι να πιστέψει ο καλοπροαίρετος πιστός; Το Ματθαίο (δύο γυναίκες και ένας άγγελος), 

το Μάρκο (τρεις γυναίκες και ένας νέος), το Λουκά (πολλές γυναίκες και δύο άντρες) ή 

τον Ιωάννη (μόνη η Μαρία η Μαγδαληνή); 

 

 

18.5 Σε ποιόν εμφανίστηκε πρώτα ο Ιησούς μετά την ανάσταση; 
     •  «Οι γυναίκες τότε βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο αλλά και χαρά μεγάλη κι 
έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και καθώς πήγαιναν να το αναγγείλουν στους 

μαθητές του, τις αντάμωσε ξαφνικά ο Ιησούς, λέγοντας: “Χαίρετε”! Κι εκείνες, αφού τον 

πλησίασαν, αγκάλιασαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε λέει σʼ αυτές ο Ιησούς: 

 
265 «Κατά Ματθαίον», 28, 1-3. 
266 «Κατά Μάρκον», 16, 1-5. 
267 «Κατά Λουκάν», 23, 27. 
268 «Κατά Λουκάν», 23, 55-56 και 24, 1-4. 
269 «Κατά Ιωάννην», 20, 1. 
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“Μη φοβάστε, πηγαίνετε να το αναγγείλετε στους αδελφούς μου να πάνε στη Γαλιλαία κι εκεί 

θα με συναντήσουν”».270 

     •  «Έτσι λοιπόν, μετά που αναστήθηκε, το πρωί της πρώτης ημέρας μετά το Σάββα-

το, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε βγάλει εφτά δαιμό-

νια».271 

     •  «Την ίδια εκείνη μέρα δύο από τους μαθητές του πήγαιναν σʼ ένα χωριό που ονο-

μάζεται Εμμαούς, το οποίο απέχει εξήντα στάδια από την Ιερουσαλήμ. Αυτοί λοιπόν μι-
λούσαν μεταξύ τους για όλα αυτά που συνέβησαν. Μα καθώς αυτοί μιλούσαν και αντάλλαζαν 

σκέψεις, τους πλησίασε ο Ιησούς ο ίδιος και βάδιζε μαζί τους».272 

     • «H Μαρία λοιπόν στεκόταν έξω, κοντά στο μνήμα, κι έκλαιγε. Καθώς έκλαιγε, έσκυψε 
να δεί μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται εκεί που 

ήταν τοποθετημένο το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το σημείο που βρισκόταν το κεφάλι του 

κι ο άλλος προς το σημείο που βρίσκονταν τα πόδια του. Της λένε τότε εκείνοι: “Γυναίκα, 

γιατί κλαις;” Τους απαντάει: “Πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω πού τον έβαλαν”. Και κα-

θώς τα είπε αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει να στέκεται ο Ιησούς».273 

     Για ένα σκεπτόμενο, έλλογο άνθρωπο αποτελεί χάσιμο χρόνου η ανάγνωση κι η μελέτη 

κειμένων με τόσες πολλές αντιφάσεις. Ο Χριστιανισμός όμως, είναι η επικρατούσα θρη-

σκεία, οπότε είμαστε –δυστυχώς– υποχρεωμένοι να εξετάζουμε την κάθε φράση, που μας 

παρουσιάζεται σα θεόπνευστο ιερό κείμενο. 

 

 

 

 
Κραυγαλέες αντιφάσεις και στη χριστιανική αγιογραφία: 

Αριστερά οι μυροφόροι γυναίκες είναι δύο, στη μέση τρείς, ενώ δεξιά πολλές. 

 

 

 
270 «Κατά Ματθαίον», 28, 8-10. 
271 «Κατά Μάρκον», 16, 9. 
272 «Κατά Λουκάν», 24, 13-15. 
273 «Κατά Ιωάννην», 20, 11-14. 
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19. Εβραϊκό Πέσαχ - Χριστιανικό Πάσχα  
 

ο Πέσαχ είναι μία από τις αρχαιότερες και μεγαλύτερες γιορτές του εβραϊσμού. 
Συμπίπτει με την άνοιξη, γι’ αυτό λέγεται και γιορτή της άνοιξης. Είναι η πρώτη από 

τις «τρεις γιορτές του προσκυνήματος». Οι άλλες δύο είναι το Σαβουώτ (Πεντηκοστή) 

και το Σουκώτ (Σκηνοπηγία). Αυτές τις μέρες οι εβραίοι από όλα τα μέρη πήγαιναν στην 
Ιερουσαλήμ, για να προσκυνήσουν στο ναό και να φέρουν τα πρώτα προϊόντα της σοδειάς 

τους. Η ιστορική σημασία της γιορτής είναι η σωτηρία και η έξοδος των ισραηλιτών από την 
Αίγυπτο, αλλά συγχρόνως και η αναγέννηση του εβραϊκού εθνους. Έχει ακόμη αγροτικό χα-

ρακτήρα, επειδή αναφέρεται στο θερισμό του κριθαριού.  

     Πέσαχ σημαίνει “περνώ από πάνω”, “προσπερνώ” και αναφέρεται στο πέρασμα του αγ-
γέλου, που θανάτωσε τα πρωτότοκα παιδιά των αιγυπτίων προσπερνώντας τα σπίτια των 

εβραίων. Σημαίνει επίσης το “πέρασμα από τη σκλαβιά στην ελευθερία”.274 

     Το εβραϊκό Πέσαχ γιορτάζεται την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία, ενώ το 

ορθόδοξο την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία κι 

αυτό, για να γιορτάζεται χρονικά πάντα μετά το εβραϊκό, καθότι ο μυστικός δείπνος ήταν 

το παραδοσιακό εβραϊκό πασχαλινό τραπέζι, που γιόρτασε ο Ιησούς με τους μαθητές του· 

η σταύρωση έγινε μετά το Πέσαχ. 

       

 

19.1 Το ιστορικό της γιορτής  
Η Ορθοδοξία έχει τις ρίζες της αμιγώς στον ιουδαϊσμό. Το Πέσαχ είναι μια χαρακτη-

ριστική περίπτωση. Οι ορθόδοξοι υποστηρίζουν, ότι έχει αλλάξει η σημασία της γιορτής 

και για τους χριστιανούς δεν γιορτάζεται η έξοδος των εβραίων από την Αίγυπτο, αλλά η 

ανάσταση του Ιησού. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την υιοθέτηση του εβραϊκού ονόματος 

(Πέσαχ-Πάσχα).  

     Πέραν αυτού, η γιορτή θα έπρεπε να γιορτάζεται κάποια σταθερή ημέρα, όποτε 

πιστεύουν ότι αναστήθηκε ο Ιησούς. Η ονομασία της γιορτής και η σύνδεσή της με την 

πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία δεικνύει την εβραϊκή προέλευση και σημασία 

της. 
     Η αρχή του Πάσχα πάντως, ανάγεται αρχικά στους αιγύπτιους, που γιόρταζαν την εα-

ρινή ισημερία, τότε που η μερα αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερη από τη νύκτα: πίσαχ, δη-

λαδή «διάβαση», έλεγαν τη γιορτή τους οι αιγύπτιοι, δηλαδή διάβαση του Ήλιου από τον 

Ισημερινό. Όμως, οι εβραίοι εν τέλει ιδιοποιήθηκαν και διέσωσαν αυτό το έθιμο∙ στη 

γλώσσα τους λέγεται Πέσαχ («πέρασμα») ή Γιορτή των Αζύμων 275 κι είναι η σπουδαιότε-

ρη γιορτή τους. 

 
274 «Εβραϊκές γιορτές και παραδόσεις», εκδ. Ισραηλίτικη κοινότητα Βόλου, 1993. 
275 «Κατά Λουκάν», 22, 1. 

Τ 
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     Σύμφωνα με την Βίβλο, το Πάσχα ορίσθηκε από το Θεό και θεσπίστηκε από το Μωυ-

σή.276 Λέγεται και Πάσχα των Ιουδαίων 277 ή Πάσχα του Κυρίου.278 Η «εξήγηση» ρω-

μιορθόδοξων κύκλων, πως η λέξη Πάσχα προέρχεται από το ελληνικό ρήμα πάσχω, στε-

ρείται σοβαρότητας. Η λέξη Πάσχα είναι εξελληνισμός της εβραϊκής λέξης πέσαχ. 

     «Θελω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήνους», 

διεμήνυσε στους εβραίους ο Γιαχβέ.279 Προκειμένου να το πετύχει, τους παράγγειλε πρώ-

τα να σφάξουν ένα αρνί και να το φάνε το βράδυ με άζυμα και πικρά χόρτα και μετά με το 

αίμα του να βάψουν το ανώφλιο και τους δύο παραστάτες των θυρών των σπιτιών τους, 

ώστε «ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει τον εξολοθρευτήν να 

εισέλθη εις τας οικίας σας, δια να πατάξη». Τελικά «ο Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν 
τη γη της Αιγύπτου από του πρωτοτόκου του Φαραώ, όστις κάθηται επί του θρόνου αυτού, 

έως του πρωτοτόκου του αιχμαλώτου, του εν τω δεσμωτηρίω· και πάντα τα πρωτότοκα των 

κτηνών... Δεν ήτο οικία εις την οποίαν δεν υπήρχε νεκρός». Όλες αυτές οι θεόπνευστες 

ενέργειες, που περιγράφονται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στο δωδέκατο κεφάλαιο 

της «Εξόδου» της Βίβλου, γιορτάζονται την ημέρα του Πάσχα. 

     Αυτό το εβραϊκό Πάσχα ο Ιησούς ούτε κατήργησε, ούτε υποτίμησε, τουναντίον πήρε 

τους μαθητές του και ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα –το τρίτο και τελευταίο έτος του δημόσιου 

βίου του– για να το γιορτάσουν σα νομοταγείς εβραίοι.280 Όλες οι περιγραφές της Καινής 

Διαθήκης μιλούν ξεκάθαρα, ότι τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας εξελιχθήκαν την 

εβδομάδα που προηγήθηκε από το Πάσχα των εβραίων.  

     Ο λεγόμενος Μυστικός Δείπνος ήταν το πασχαλινό τραπέζι για το γιορτασμό του 

Πέσαχ από τον Ιησού και τους μαθητές του. «Ο Ιησούς απέστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη 

λέγοντας: "Πηγαίνετε να ετοιμάσετε να φάμε για το Πάσχα"».281 «Οι μαθητές έκαναν όπως 
τους πρόσταξε ο Ιησούς κι ετοίμασαν το Πάσχα». 282  

     Το Πάσχα των εβραίων κατά το έτος εκείνο γιορτάστηκε ημέρα Σάββατο, ενώ η υποτι-

θέμενη ανάσταση σύμφωνα με τους ευαγγελιστές 283 έγινε την επομένη ήμερα («μία των 
Σαββάτων»), που αργότερα ονομάστηκε Κυριακή. Από εκεί πήραν την ονομασία τους και 

οι άλλες ήμερες της εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κ.τ.λ.). 

    Στην Α΄ Οικουμενική Συνοδό της Νίκαιας (325 μ.Χ.) καθορίστηκαν τα του γιορτα-

σμού του χριστιανικού Πέσαχ. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να γιορτάζεται η ανάσταση 

του Ιησού. Ως ημερομηνία καθορίστηκε η πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο 

μετά την εαρινή ισημερία, ώστε το χριστιανικό Πάσχα και να αποτελεί συνέχεια της 

εβραϊκής παράδοσης του Πέσαχ, αλλά και να μην συμπίπτει την ίδια ακριβώς μέρα με το 

εβραϊκό. 

     Σύμφωνα με τους χριστιανούς, ο Ιησούς γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, οπότε κάθε 25 

Δεκεμβρίου γιορτάζεται η γέννηση του. Την όγδοη ήμερα έγινε η περιτομή του, οπότε 

λογικά γιορτάζεται την 1η Ιανουαρίου. Το ίδιο γίνεται και για όλες τις άλλες γιορτές. Αυτό 

 
276 «Έξοδος», κεφ. 12.  
277 «Κατά Ιωάννην», 2, 13, 11, 55.  
278 «Έξοδος», 12, 11. 
279 «Έξοδος», 12, 12. 
280 «Κατά Μαρκον», 14,1, «Κατά Λουκάν», 22,1, «Κατά Ιωάννην», 2,23. 
281 «Κατά Λουκάν», 22, 8. 
282 «Κατά Ματθαίον», 26, 19. 
283 «Κατά Ματθαίον», 28, 1, «Κατά Μάρκον», 16, 1, «Κατά Λουκάν», 24, 1, «Κατά Ιωάννην», 20, 1. 
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που δεν έχει σταθερή ημερομηνία είναι το Πάσχα. Κάποια μέρα της Άνοιξης όμως, πιστεύ-

ουν, ο Ιησούς αναστήθηκε. Πότε ήταν αυτή η ήμερα; Γιατί δεν μελέτησαν οι Πατέρες τις 

Γραφές τους, δεν ζήτησαν και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αποφα-

σίσουν ποια ημερομηνία έγινε η ανάσταση; Γιορτάζοντας κάθε χρόνο σε άλλη ημερο-

μηνία, μόνο από σύμπτωση μπορεί να ταυτίσουν την ημέρα της υποτιθέμενης ανάστασης 

με την ήμερα του γιορτασμού της.  

     Η εβραϊκή καταγωγή του Πάσχα είναι καθαρά ο λόγος, που δεν γιορτάζεται σε συγκε-

κριμένη ημερομηνία, αλλά είναι κινητή γιορτή. 

 

 

 
284 

Εβραϊκή οικογένεια γύρω από το πασχαλινό τραπέζι. 

Πρώτα πλένουν καλά τα χέρια τους, απαγγέλλουν προσευχές, 

πίνουν από ένα ποτήρι κρασί, που κάνει το γύρο του τραπεζίου 

κι ύστερα ο πατέρας ευλογεί, τεμαχίζει και μοιράζει τον άρτο. 

Πάντα στο εβραϊκό πασχαλινό τραπέζι υπάρχουν τα σύμβολα 

της ιστορίας του εβραϊκού Πάσχα: ένα από αυτά είναι το αυγό. 

Ένα καλά βρασμένο ολόκληρο αυγό συμβολίζει το ναό της Ιερουσαλήμ, 

όπου γίνονταν οι θυσίες. 

Το βασικότερο όμως στοιχείο του εβραϊκού Πάσχα είναι το αρνί. 

 

 

19.2 Εβραϊκά έθιμα, συμβολισμοί και προσευχές 
Εκτός από τα παραπάνω το σύνολο των πασχαλινών εθίμων προέρχονται από τον εβραϊκό 

γιορτασμό του Πέσαχ: 

     • Το αρνί, που «συμβολίζει το αρνί που έσφαξαν οι εβραίοι και με το αίμα του έβαψαν τις 

πόρτες τους, για να προσπεράσει ο Άγγελος του θανάτου», αποτελεί βασικό στοιχείο του 

εβραϊκού πασχαλινού τραπεζιού. 

 
284 Φωτογραφία από σχολικό βιβλίο Θρησκευτικών. 
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     • «Τα πικρά χόρτα, μαρούλια (μαρόρ) και σέλινα συμβολίζουν τα πικρά χρόνια της σκλα-

βιάς στην Αίγυπτο». Παραδοσιακό ορθόδοξο φαγητό για το βράδυ του Μ. Σαββάτου είναι η 

μαγειρίτσα, που περιέχει εντόσθια αρνιού και χόρτα. 

     • Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα της γιορτής συμβολίζει το αίμα του αρνιού. 

     • Τα βρασμένα αυγά «συμβολίζουν την τελετή της θυσίας στον Ιερό Ναό της Ιερουσα-
λήμ». 

     • Το ξίδι «συμβολίζει τα δάκρυα των εβραίων, που έχυσαν, όταν ήταν σκλάβοι στην Αί-
γυπτο».285 Για τους ορθόδοξους το ξίδι είναι επίσης πολύ σημαντικό, γι’ αυτό τη Μεγάλη 

Πέμπτη τρώνε φακές, που απαιτούν κατανάλωση ξιδιού. 

     Μια εβραϊκή προσευχή για το Πέσαχ λέει:  

     «Σαβρί μάραναν Μπαρούχ ατά Αντονάϊ ελοένου μέλεχ αολάμ, μπορέ περί αγκέφεν. 

Μπαρούχ ατά Αντονάϊ ελοένου μέλεχ αολάμ, ασέρ μπαχάρ μπα-νου μικόλ αμ βερομεμάνου, 

μικόλ λασόν βεκιντεσάνου μπεμιτσβοτάβ βατι-τεν λανού αντονάϊ ελοένου μπεααβά, μοαντίμ 

λεσιμχά, χαγκίμ ουζμανίμ λεσασόν, ετ γιομ χαγκ αματσότ αζέ, ζμαν χερουτένου μπεααβά 

μικρά κάδες, ζέχερ λιτσιάτ μιτσράγιμ. Κι μπάνου μπαχάρτα βεοτάνου κιντάστα μικόλ ααμίμ, 
ουμοαδέ κοσδέχα, μπεσιμχά ουβεσασόν ηνχαλτάνου. Μπαρούχ ατά Αντονάϊ μεκαδές γισραέλ 

βεαζεμανίμ». 

     Μετάφραση: «Ευλογητός ο αιώνιος Θεός μας, βασιλιάς του σύμπαντος, ο οποίος δημι-
ούργησε τον καρπό του αμπελιού. Ευλογητός ο αιώνιος Θεός μας, βασιλιάς του σύμπαντος, ο 

οποίος μας εξέλεξε ανάμεσα σε όλα τα έθνη, ο οποίος μας ανύψωσε πιο πάνω από όλα τα 
έθνη και μας καθαγίασε με τις εντολές Του. Σε μας έδωσες, αιώνιε Θεέ μας, με αγάπη, 

εποχές για χαρά, γιορτές και τελετές για ευχαρίστηση, την γιορτή αυτή των αζύμων, εποχή 

της σωτηρίας μας, ιερή πρόσκληση σε ανάμνηση της Εξόδου από την Αίγυπτο.  Γιατί Εσύ μας 
εξέλεξες και  μας καθαγίασες ανάμεσα σε όλα τα έθνη και μας επέτρεψες να χαρούμε τις 

γιορτές Σου με ευτυχία και χαρά. Να είσαι ευλογητός, αιώνιε, που καθαγίασες τον Ισραήλ και 

τις εποχές». 

     Τα ίδια ακριβώς ψάλλονται στους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδας όχι μόνον την 

περίοδο του Πεσάχ αλλά όλο το χρόνο. Για παράδειγμα: 

     • «Ο ηγαπημένος Ισραήλ».286 

     • «Ποιμήν ημών Χριστός ο Βασιλεύς Ισραήλ. Υπόδεξαι, Ιουδαία, τον Βασιλέα».287 

     • «Επί τον Ισραήλ του Θεού».288 

     • «Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου· ως χόρτος γαρ πυρί έσεσθαι απεξη-

ραμμένοι». 289  

      Η προσευχή παρατέθηκε και στα εβραϊκά, για να επισημάνει το όνομα του θεού, που 

χρησιμοποιούν οι εβραίοι: «Αντονάι», το οποίο σημαίνει «ο Κύριος». Στους εβραίους 

απαγορεύεται να γράφουν ή να προφέρουν το όνομα του θεού. Αντί αυτού χρησιμοποιούν 

το Αντονάι. 

     Στον Εξορκισμό του Μεγάλου Βασιλείου προς τους πάσχοντες υπό δαιμόνων, που 

περιέχεται στο λειτουργικό βιβλίο «Ευχολόγιο το Μέγα», διαβάζουμε: «Ορκίζω σε, 

 
285 «Εβραϊκές γιορτές και παραδόσεις», εκδ. Ισραηλίτικη κοινότητα Βόλου, 1993. 
286 Στο μεγάλο εσπερινό της Κυριακής των Βαΐων. 
287 Στο απόδειπνο της Κυριακής των Βαΐων. 
288 «Προς Γαλάτας», 6,  14-18, Μεγάλη Παρασκευή. 
289 Στον Όρθρο, αντίφωνο των αναβαθμών του δ΄ ήχου. 
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πνεύμα ακάθαρτον, κατά του Θεού Σαβαώθ, και πάσης στρατιάς Αγγέλων Θεού, Αδωνάι, 

Ελωί, Θεού παντοκράτορος, έξελθε και απαναχώρησον από του δούλου του Θεού...» 

     Εκτός από το Σαβαώθ και το Ελωί, που είναι επίσης εβραϊκές λέξεις, ο Μέγας Βα-

σίλειος αποκαλεί το Θεό Αδωνάι. 

     Πλείστες εβραϊκές λέξεις υπάρχουν επίσης στα λειτουργικά κείμενα, όπως: 

     • Ωσαννά = «δεόμαστε στο Θεό για τη σωτηρία». 

     • Μεσσίας = «κεχρισμένος», «Χριστός». 

     • Αμήν = «μακάρι», «σίγουρα», «είθε να γίνει». 

     • Αλληλούια = «δόξα στο Γιαχβέ».290 

     • Η λέξη Ιησούς επίσης αποτελεί απόδοση του εβραϊκού Γιεσουά, που σημαίνει «ο 
Γιαχβέ είναι η σωτηρία».  

 

 

19.3 Μεγαλοβδομαδιάτικο μίσος 
Θα εστιαστούμε στην τελευταία προ του Πάσχα «Μεγάλη Εβδομάδα», δηλαδή από την 

Κυριακή των Βαΐων μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε μόνο 

αποσπάσματα, που διαβάζονται στις εκκλησίες. 

    • «Ευρεθείη η χειρ σου πάσι τοις εχθροίς σου, η δεξιά σου εύροι πάντας τους μισούντάς 

σε. Ότι θήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός, εις καιρόν του προσώπου σου· Κυριος εν οργή 
αυτού συνταράξει αυτούς, και καταφάγεται αυτούς πυρ».291  

    • «Ότι συ επάταξας πάντας τους εχθραίνοντάς μοι ματαίως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρι-
ψας».292  

    • «Επ’ εμέ διήλθον αι οργαί σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με». 293  

    • «Κύριος τους φοβούμενους αυτόν».294  

    • Το αποκορύφωμα της σκληρότητας και της εκδίκησης (της άδικης εκδίκησης) περι-

γράφεται στο επεισόδιο με τη συκιά, που βρήκε στο δρόμο του ο Ιησούς, την καταράστηκε 

κι εκείνη ξεράθηκε, επειδή δεν βρήκε σύκα να φάει∙ και να φαντασθεί κάνεις ότι «δεν ήταν 
ο καιρός των σύκων».295  Διαβάζεται τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί. 

     Εδώ δεν πρόκειται μόνον για κακία και κακοήθεια (τι του έφταιγε η συκιά, την οποία 

επί τέλους δεν είχε καν φυτέψει αυτός;). Υπεισέρχεται επί πλέον κι ο παράγων παραφρο-

σύνη. Γιατί μόνον ένας παράφρων απαιτεί να βρει ώριμα σύκα, όταν δεν είναι ο καιρός της 

καρποφορίας. Το θαύμα θα ήταν να πέρναγαν την άλλη ημέρα, κι η συκιά να ήταν γεμάτη 

σύκα. Τέτοια κακία, εναντίον μάλιστα άψυχου πράγματος, μόνον σε ένα ιστορικό ανάλογο 

καταγράφηκε: στο μαστίγωμα της θάλασσας στον Ελλήσποντο για τιμωρία για τη θαλασ-

σοταραχή από τον πέρση βασιλιά κατά τα Μηδικά. 

     Το σύκο είναι θρεπτικότατος καρπός, γεμάτος σπέρματα και έχει σχήμα όρχεως. Η 

συκή, μακρόβιος, που πολλαπλασιάζεται εύκολα με όλους τους τρόπους, ήταν στην αρχαία 

Ελλάδα σύμβολο της γονιμότητας και του Διονύσου, ένα προσωνύμιο του οποίου ήταν 

 
290 «Ωρολόγιον το Μέγα», έκδοση Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1983, σελ. 17. 
291 Ψαλμός Κ΄. 
292 Ψαλμός Γ΄) 
293 Ψαλμός ΠΖ'. 
294 Ψαλμός ΡΒ΄. 
295 «Κατά Ματθαίον», 21, 18-20, «Κατά Μάρκον», 11, 13-14, 20-23. 
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Συκίτης.296 Το μίσος του Ιησού ενδεχομένως, δεν στρεφόταν άμεσα εναντίον του δέντρου, 

αλλά εναντίον αυτού που το δέντρο συμβόλιζε: του Διονύσου.  

     • «Tότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού ταράξει αυ-

τούς». «Aίτησαι παρʼ εμού, και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου.» «Ποιμανείς αυτούς εν 

ράβδω σιδηρά, ως σκεύη κεραμέως συντρίψεις αυτούς». «Δουλεύσατε τω Κυρίω εν φόβω 
και αγαλλιάσθε αυτώ εν τρόμω».297  

     • «Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο φόβω».298 

     Στις δώδεκα τα μεσάνυκτα του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη εκ 

νεκρών», ο παιάνας της χριστιανοσύνης, ο όποιος προοιμιάζεται με απειλές κι εκδικήσεις: 

     «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προ-
σώπου αυτού οι μισούντες αυτόν... Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τήκεται κηρός από 

προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι 

ευφρανθήτωσαν». 

 
Ο θρησκευτικός  

συγκρητισμός, 

η μίξη δηλαδή  

κοσμογονικών, 

θεολογικών  

και λατρευτικών  

παραδόσεων, 

δημιουργεί  

προβλήματα  

στους θεωρητικούς 

–και όχι μόνον–  

της κάθε θρησκείας. 

Ειδικά  

για το Χριστιανισμό, 

παρατηρήσεις,  

ότι πολλοί θεοί  

επίσης γεννήθηκαν  

από παρθένα, 

ότι υπάρχουν  

κι άλλοι  

προγενέστεροι  

του Ιησού 

αναστημένοι  

«σωτήρες» κ.λπ. 

δημιουργούν  

«τεράστια σύγχυση 

στο χριστεπώνυμο  

πλήρωμα» 

κι έτσι δέχονται  

σφοδρές επιθέσεις. 

 
 

 
296 Αθήναιος, 3.14.15. 
297 Ώρα πρώτη, αποσπάσματα από τον ψαλμό ΚΑ΄. 
298 Την εσπέρα, ήχος α΄. 
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20. Oι μεταθανάτιες «εμφανίσεις» του Ιησού Χριστού  
 

όσο καιρό έμεινε ο Ιησούς στη Γη μετά την ανάστασή του; Πότε αναλήφθηκε στον 

ουρανό; Πότε θα επιστρέψει κατά τη Δευτέρα Παρουσία; Μελετώντας την Καινή 

Διαθήκη σύντομα διαπιστώνει κανείς, ότι είναι γεμάτη αντιφάσεις, αναχρονισμούς 

και κενά, που δεν αντέχουν στο φώς της κριτικής. 

     Ας εξετάσουμε τι περιγράφουν οι –φωτισθέντες με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύ-

ματος– ευαγγελιστές: 

     •  Ο Ιησούς δεν αναλήφθηκε ποτέ σύμφωνα με το Ματθαίο, ο οποίος ανεφέρει, ότι την 

Κυριακή η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία συνάντησαν τον Ιησού φεύγοντας από 

το μνήμα. Αργότερα, οι ένδεκα μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία και σʼ ένα βουνό 

συνάντησαν τον Ιησού, ο οποίος τους είπε: «Εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια 

του κόσμου».299 Σʼ αυτό το σημείο το Ευαγγέλιο τελειώνει, χωρίς να κάνει λόγο για καμία 

«ανάληψη». Επομένως ο Ιησούς σύμφωνα με το Ματθαίο δεν έφυγε ποτέ από τη Γη, αλλά 

παρέμεινε περιμένοντας τη συντέλεια του κόσμου. 

     • Ούτε ο Ιωάννης περιγράφει καμία ανάληψη, αλλά μόνον κάποιες απροσδιόριστες χρο-

νικά εμφανίσεις του Ιησού μετά την ανάσταση στους μαθητές του.300 

     •  Ο Λουκάς δίνει εκτενώς τη δική του εκδοχή για τα «γεγονότα» από την ανάσταση 

έως την ανάληψη. Τονίζει όμως, ότι όλα αυτά έγιναν «την ίδια ημέρα (της ανάστα-

σης)»,301 «όταν πλησίαζε το βράδυ».302 «Κατόπιν τους οδήγησε (ο Ιησούς τους μαθη-

τές) έξω από την πόλη ως την Βηθυνία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους 

ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται απʼ αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό».303 Επομέ-

νως, σύμφωνα με το Λουκά, ο Ιησούς αναλήφθηκε το ίδιο βράδυ της Κυριακής.  
  

  

 

 

 

Στο Γαλαξία μας 

βρίσκεται ο Ιησούς. 

Και με την ταχύτητα του φωτός 

να είχε αναληφθεί, 

ακόμα δεν θα είχε βγεί 

από τα όρια του Γαλαξία μας, 

2.000 χρόνια μετά. 

Ο κύριος δίσκος του Γαλαξία μας 

έχει διάμετρο από 80.000 

μέχρι 100.000 έτη φωτός. 
 

 

 
299 «Κατά Ματθαίον», 28, 20. 
300 «Κατά Ιωάννην», από 20, 19 έως τέλος. 
301 «Κατά Λουκάν», 24, 13. 
302 «Κατά Λουκάν», 24, 29. 
303 «Κατά Λουκάν», 24, 50-51. 

Π 
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     •  Ο Μάρκος κάνει λόγο για τρεις διαδοχικές εμφανίσεις του Ιησού την ημέρα της ανά-

στασης304: «Αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού».305 Επομένως, και 

σύμφωνα με το Μάρκο, ο Ιησούς αναλήφθηκε την Κυριακή. 

     •  Ο Παύλος δεν διευκρινίζει το χρόνο, που έμεινε ο Ιησούς στη Γη· αναφέρει όμως, ότι 

εμφανίστηκε πολλές φορές: στον Κηφά, στους δώδεκα (και στον Ιούδα;), σε περισσότε-

ρους από 500 «αδελφούς» συγχρόνως, στον Ιάκωβο, στους αποστόλους και τέλος στον 

Παύλο σαν έκτρωμα.306 Ούτε ο Παύλος κάνει λόγο για ανάληψη. 

     •  Οι «Πράξεις των Αποστόλων» δίνουν τη δική τους –διαφορετική επίσης– εκδο-

χή: «Μετά το θάνατό του (ο Ιησούς) παρουσιάστηκε σʼ αυτούς (τους Απόστολους) ζωντα-

νός με πολλά τεκμήρια επί σαράντα ημέρες».307  

     «Μόλις τα είπε αυτά κι ενώ εκείνοι (οι μαθητές) τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον 

ουρανό, και μία νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς τον κοίταζαν να ανεβαίνει 

προς τον ουρανό, δυο άντρες με άσπρο ένδυμα παρουσιάστηκαν εμπρός τους και τους είπαν: 

“Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό; Αυτός, ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από 

ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει 
στον ουρανό”. Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κο-

ντά στην Ιερουσαλήμ».308 Επισημαίνεται, ότι, ενώ η συγγραφή των «Πράξεων» αποδίδεται 

στον ευαγγελιστή Λουκά, η περιγραφή της ανάληψης στις «Πράξεις των Αποστόλων» 

είναι τελείως διαφορετική από την αντίστοιχη στο ομώνυμο Ευαγγέλιο. 

     Ανεξάρτητα όμως του αν και πότε αναλήφθηκε ο Ιησούς, αναμένεται από τους χρι-

στιανούς να επιστρέψει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του. Πότε θα γίνει αυτό; «Κανείς δεν 

ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό ούτε ο Υιός, αλλά μόνο ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε 

και προσεύχεσθε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός».309  

     Μπορεί κανείς να μην γνώριζε τον ακριβή χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού, 

πουθενά όμως δεν αναφέρεται, ότι θα καθυστερούσε επί χιλιετίες. Σύμφωνα με αυτά –που 

κατʼ επανάληψη αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη– την επιστροφή του Ιησού θα έπρεπε 

να την αναμένουν οι άνθρωποι σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την εποχή 

του. 

     Ας δούμε τι λέει σε αρκετά σημεία ο ίδιος ο Ιησούς: 

     •  «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σʼ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι ο-

ποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία 
του».310   

     •  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευ-

τέρα Παρουσία)».311   

     •  «Σας βεβαιώνω, πως όλα αυτά θα γίνουν, όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γε-

νιάς».312  

 
304 «Κατά Μάρκον», 16, 9-14. 
305 «Κατά Μάρκον», 16, 19. 
306 «Α΄ προς Κορινθίους επιστολή», 15, 1-8. 
307 «Πράξεις των Αποστόλων», 1, 3. 
308 «Πράξεις των Αποστόλων», 1, 9-12. 
309 «Κατά Μάρκον», 13, 32-33. 
310 «Κατά Ματθαίον», 16, 28, «Κατά Μάρκον», 9,1, «Κατά Λουκάν», 9, 27. 
311 «Κατά Ματθαίον», 24, 34. 
312 «Κατά Ματθαίον», 23, 36, «Κατά Μάρκον», 13,30, «Κατά Λουκάν», 21, 32. 
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     Το θέμα αυτό τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δημιούργησε μεγάλο θεολογικό κενό. Τα 

λόγια του ίδιου του Ιησού είχαν αποδειχθεί ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε και 

δεν το έπραξε. Συνήλθε λοιπόν η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ. στη Νίκαια και 

στην προσπάθειά της να διορθώσει την κατάσταση συνέταξε το «Σύμβολον της Πί-

στεως», στο οποίο αναφέρεται, ότι ο Ιησούς θα επανέλθει κάποτε, σε απροσδιόριστο όμως 

χρόνο στο μέλλον («πάλιν ερχόμενος μετά δόξης»). 

 

 

 
Στην ανάληψη ήταν παρόντες οι μαθητές του Ιησού, ο οποίος, καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να 

απομακρύνεται απʼ αυτούς και να ανέρχεται προς τον ουρανό, όπου, όταν έφτασε, έκατσε δεξιά του Θεού.  

Κι όμως, δύο από τους μαθητές του, ο Ματθαίος κι ο Ιωάννης, αυτόπτες –υποτίθεται– μάρτυρες  

του «συμβάντος», εμπνευσμένοι επί πλέον κι από την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ουδεμία νύξη  

έκαναν στα Ευαγγέλια που φέρεται πως συνέγραψαν, για ένα τόσο σημαντικό γεγονός.  
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Αν και το Πάσχα παρουσιάζεται σαν ημέρα της αγάπης, σε πολλά σημεία  

των ιερών βιβλίων υπάρχουν απίστευτα κηρύγματα μίσους. 

Στην κάτω δεξιά περικοπή για παράδειγμα, που ψάλλεται κατά τον Όρθρο της Κυριακής 

 των Αγίων Πάντων, αναφέρεται ότι ο Χριστός θα κόψει σαν χόρτα  

τους αυχένες αυτών που μισούν τη Σιών. 
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21. Τα ζόμπι του Ματθαίου 
 

δημοσιογραφική ομάδα της «Ελεύθερης Έρευνας» αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη 

έρευνα σχετικά με ένα θαύμα, που δεν είναι ευρέως γνωστό.313 Την ημέρα της ανά-

στασης συνέβη ένα ακόμη θαύμα κολοσιαίων διαστάσεων, που όμως πέρασε στα 

ψιλά των εφημερίδων της εποχής. Ο Ιώβ, είχε πλέον χάσει την ιώβεια υπομονή του. Ο 

Θεός του, το σκέφτηκε πολύ (πολύ περισσότερο από όσο σκέφτηκε τη δημιουργία των 

πρωτόπλαστων) και το αποφάσισε: «Μετά την ανάσταση του παιδιού, να αναστηθούν και 
πολλοί πεθαμένοι άγιοι, παρακαλώ. Ο Ιώβ, αρχηγός. Θα το γιορτάσουμε!». 

     Είπε και ελάλησε, όπερ και εγένετο! 

     Η περιγραφή είναι του Ευαγγελιστή Ματθαίου, ο οποίος σημειωτέον, εκτός από Ευαγ-

γελιστής, ήταν και Άγιος και Απόστολος. Ό,τι έχει γράψει λοιπόν, το έγραψε με την επι-

φοίτηση του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να αμφισβητηθεί από 

τον κάθε άμυαλο κακοήθη και κακοπροαίρετο: 

     «Ο δε Ιησούς, αφού πάλι έκραξε με φωνή μεγάλη, άφησε το πνεύμα του. Και ιδού το πα-

ραπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω και η γη συγκλονίστηκε από το 
σεισμό και οι πέτρες σχίστηκαν και τα μνημεία στην περιοχή της Ιερουσαλήμ ανοίχτηκαν 

μόνα τους και πολλά σώματα των πεθαμένων αγίων αναστήθηκαν. Κι αφού βγήκαν από τα 

μνημεία μετά την ανάσταση του Χριστού, εισήλθαν στην άγια πόλη, την Ιερουσαλήμ και πα-
ρουσιάσθηκαν σε πολλούς».314  

     Αναστήθηκαν λοιπόν πολλοί πεθαμένοι, περίμεναν όμως πρώτα να αναστηθεί ο Ιησούς 

και μόνο όταν έγινε αυτό, τότε βγήκαν από τους τάφους τους κι εκείνοι και περιδιάβαιναν 

την Ιερουσαλήμ. 

     Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα, ο Ιησούς αναστήθηκε «τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς», 

γιατί ως γνωστόν από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο μεσολαβούν... τρεις ημέρες. 

Επομένως, οι πεθαμένοι αυτοί είχαν αναστηθεί, αλλά δεν σηκωνόντουσαν από τους τά-

φους τους. Μετά την ανάσταση του Ιησού σηκώθηκαν κι άρχισαν να περιφέρονται σα ζό-

μπι σε ταινία του μακαρίτη George Romero. 

     Να σημειωθεί, ότι κατά την διάρκεια αυτής της ―μάλλον τριήμερης― αναμονής, δεν 

βρέθηκε ούτε συνοδός εδάφους (δηλαδή κάποιος εν ζωή άγιος), ούτε συνοδος αέρος 

(δηλαδή αρχάγγελος ή έστω άγγελος) να τους ενημερώσει για τα αίτια της καθυστέρησης ή 

για την ημέρα και ώρα της εξόδου τους από τους τάφους τους, ούτε καν να τους προσ-

φέρουν έστω μια πορτοκαλάδα... έναν καφέ, βρε παιδί μου! 

     Οι ζωντανοί κάτοικοι ψιλοτρόμαξαν στην αρχή, διότι η εμφάνισή τους δεν ήταν και η 

καλύτερη. Βγήκαν από τους τάφους τους όπως-όπως, ίσως με κάποιο σάβανο όσων δεν 

είχε λειώσει, πρόχειρα ριγμένο στους ώμους. 

     Στα αρχεία δεν αναφέρεται σε ποια κατάσταση ήταν τα σώματά τους. Είχαν επανέλθει 

στην ολόσωμη εμφάνισή τους ή βγήκαν άλλος σκελετός κι άλλος στη ενδιάμεση και βρω-

μερή; Rexona πουθενά, δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα. Καθρέφτες, ούτε για δείγμα. 

 
313 Ευγ. Φυλακτού: «Τα ζόμπι του Ματθαίου», «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr, 28.04.19. 
314 «Κατά Ματθαίον», 27, 50-53. 
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     Ξεκίνησαν για την Ιερουσαλήμ κακήν κακώς. Δεν γνωρίζουμε και πόσο μακριά ήταν το 

νεκροταφείο. 

     Το δράμα τους άρχισε αμέσως. 

     Το πρώτο πράγμα που έκαναν, ήταν να πάνε στα σπίτια τους. 

     • Άλλος βρήκε την γυναίκα του ξαναπαντρεμένη: «Τι να σου κάνω; Πεθαμένος δεν ή-
σουν; Τι μου κουβαλήθηκες τώρα;». 

     • Άλλος βρήκε το σπίτι του πουλημένο, διότι οι κληρονόμοι δεν είχαν χρήματα να πλη-

ρώσουν το φόρο κληρονομιάς: «Δεν φτάνει που δεν άφησες κανά μετρητό για το φόρο, ζη-

τάς και τα ρέστα από πάνω;». 

     • Άλλος δεν βρήκε τη γυναίκα του, διότι είχε πεθάνει κι εκείνη, αλλά δεν είχε κληρωθεί 

για την ανάσταση. Αυτοί οι τελευταίοι στάθηκαν οι πλέον τυχεροί όλων. Και ζωντανοί και 

χωρίς την γυναίκα τους, που τους είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη με την αναποδιά και τις 

απαιτήσεις της. 

     Πάντως… μύλος! 

     Οι καημένοι δεν ήξεραν πού να πάνε σ’ αυτά τα χάλια. Να ζήσουν με τους ζωντανούς 

ούτε λόγος να γίνεται. 

     Κι εδώ δημιουργούνται τεράστια θεολογικά κενά: 

     • Πόσοι ακριβώς ήταν; Πολλοί, λέει ο Ματθαίος, απροσδιόριστα. 

     • Ποιοι ήταν; Πεθαμένοι άγιοι, λέει. Ασαφές. 

     • Αναστήθηκαν και τα ρούχα τους ή περιφέρονταν όπως είπαμε, με κανα λιωμένο 

σάβανο ή γυμνοί στους δρόμους ή κοκαλιάρηδες (κυριολεκτικά); 

     • Πόσο καιρό έκατσαν στη Γη; 

     • Αναλήφθηκαν κι εκείνοι, όταν αναλήφθηκε ο Ιησούς ή παρέμειναν στη Γη και ξανα-

πέθαναν, όπως ο Λάζαρος; 

     Αχ, Άγιε μας Απόστολε, μισά μας τα είπες, μείναμε με τα ερωτηματικά και θα μας φάει 

η αγωνία... 
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22. Το Σαβουώτ-Πεντηκοστή 
 

γιορτή της Πεντηκοστής (Σαβουώτ, στα εβραϊκά) οφείλει το όνομά της, στο ότι 

γιορταζόταν από τους εβραίους πενήντα ημέρες μετά το Πέσαχ. Με το όνομα αυτό 

απαντάται μόνο στα δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης 315 και στους ε-

βραίους ιστορικούς Φίλωνα 316 και Ιώσηπο.317 Στην Παλαιά Διαθήκη καλείται «εορτή των 

εβδομάδων» 318 ή «εορτή της συγκομιδής των πρωτογεννημάτων».319  

     Οι εβραίοι έπρεπε να μετρήσουν επτά εβδομάδες μετά το Πέσαχ και την πεντηκοστή 

ημέρα να τελέσουν τη γιορτή της Πεντηκοστής.320 Κατά την γιορτή αυτή πρόσφεραν στο 

ναό μέρος των πρωτογεννημάτων ως έκφραση ευχαριστίας προς τον Γιαχβέ για τη συντε-

λεσθείσα παραγωγή του αγρού.321  

     Δεν ήταν όμως μόνο ευχαριστία για τους καρπούς, αλλά και ανάμνηση, για το ότι ο 

Γιαχβέ τους είχε δώσει τη «ρέουσα μέλι και γάλα» γη. 322 

     Όταν οι εβραίοι προσκυνητές της γιορτής της Πεντηκοστής πλησίαζαν στο ναό, οι ιε-

ρείς έβγαιναν έξω ψάλλοντας κατάλληλους γιορταστικούς ψαλμούς και παρελάμβαναν τα 

πρωτογεννήματα, τα οποία απέθεταν εμπρός από το θυσιαστήριο, ενώ οι προσκυνητές 

πρόσφεραν θυσίες.323 Μετά την καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ (70 μ.Χ.), οπότε δεν 

ήταν δυνατόν να γίνει η προσφορά των πρωτογεννημάτων, η γιορτή της Πεντηκοστής 

προσέλαβε άλλο περιεχόμενο, την ανάμνηση της νομοθεσίας (των δέκα εντολών), που πα-

ρέδωσε ο Γιαχβέ στον Μωυσή στο όρος Σινά.324 Η παράδοση αυτή επικράτησε έκτοτε στη 

ραβινική γραμματεία.325 

     Η χριστιανική Πεντηκοστή δεν έχει καμία διαφορά από την εβραϊκή. Στις «Πράξεις των 

Αποστόλων» αναγράφεται, ότι οι απόστολοι είχαν συγκεντρωθεί, για να γιορτάσουν την 

Πεντηκοστή ως γνήσιοι εβραίοι που ήταν. Έγινε τότε μεγάλη βοή και παρουσιάστηκαν 

γλώσσες σαν φωτιάς, κάθε μία από τις οποίες κάθησε επάνω σε κάθε απόστολο, οπότε 

«επλήσθησαν άπαντες πνεύματος αγίου» και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες.326 

     Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ψαλλόμενα από τους ιερείς στους χριστιανικούς ναούς 

της χώρας μας την ημέρα της Πεντηκοστής,327 με τα οποία επισημαίνεται η εβραϊκή κατα-

γωγή του Ιησού και των αποστόλων: 

 
315 «Τωβίας», 2, 1 και «Β΄ Μακκαβαίων», 12, 32. 
316 «Περί των δέκα λόγων», 160. 
317 «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», ΙΙΙ, 10.6, ΧΙΙΙ, 8,4, ΧΙV, 13,4. 
318 «Έξοδος», 34, 22, «Δευτερονόμιον», 16, 9. 
319 «Έξοδος», 23, 16. 
320 «Δευτερονόμιον», 16, 9. 
321 «Δευτερονόμιον», 16, 3. 
322 «Δευτερονόμιον», 26, 9. 
323 «Δευτερονόμιον», 26, 10. 
324 Βασιλείου Βέλλα: «Εβραϊκή Αρχαιολογία», εκδ. «Αποστολικής Διακονίας», 1996. 
325 Pes. 68b. 
326 «Πράξεις των Αποστόλων», 2, 1-13. 
327 «Πεντηκοστάριον». 
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     • «Ότε το Πνεύμα σου κατέπεμψας Κύριε, καθημένοις τοις αποστόλοις, τότε οι των ε-

βραίων παίδες θεωρούντες, εξίσταντο θάμβει, ήκουον γαρ αυτών φθεγγομένων ετέραις ξέ-
ναις γλώσσαις, καθώς το Πνεύμα εχορήγει αυτοίς». Οι εβραίοι παίδες άκουγαν τους από-

στολους να μιλάνε ξένες γλώσσες, η μητρική επομένως γλώσσα των αποστόλων ήταν η ε-

βραϊκή. 

     • «Γλώσσαις αλλογενών, εκαινούργησας Χριστέ τους σους μαθητάς, ίνα διʼ αυτών σε κη-

ρύξωσι τον αθάνατον Λόγον και Θεόν». Η ψαλμωδία κάνει λόγο για γλώσσες αλλογενών, 

επομένως το γένος τόσο των αποστόλων, όσο και του Ιησού ήταν το εβραϊκό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτοτυπία  

από φυλλάδιο, 

το οποίο ενημερώνει 

για τις γιορταστικές  

εκδηλώσεις  

της Πεντηκοστής 

στη Φλόριντα  

των Η.Π.Α. 

υπό τη αιγίδα  

του Άστρου του Δαβίδ. 

 

 

     Στους ρωμιοοχριστιανούς προπαγανδιστές, που υποστηρίζουν τη δήθεν ελληνικότητα 

της Ορθοδοξίας, θα απευθύνω την φράση, που αναφέρεται στις «Πράξεις» 328 και την οποία 

«έτεροι χλευάζοντες έλεγον», όταν άκουγαν τους αποστόλους την Πεντηκοστή να μιλούν 

ακατανόητα: «Γλεύκους μεμεστωμένοι εισί» (είναι γεμάτοι γλυκό κρασί). 

 
328 «Πράξεις των Αποστόλων», 2, 13. 
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23. Χριστιανική παραζάλη θαυμάτων 
 

ύμφωνα με την επικρατούσα μέχρι σήμερα άποψη, ο ερχομός του «θεάνθρωπου» 

Ιησού Χριστού και η καθιέρωση του Χριστιανισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη του 

Δυτικού –και όχι μόνο– κόσμου έφεραν την ελπίδα, την αγάπη, την σωτηρία και 

την πρόοδο της ανθρωπότητας σε όλους τους τομείς. Αυτά πιστεύει ο προσυλητισμένος 

στο Χριστιανισμό κόσμος μας, γιατί αυτά τα χοντρά ψέμματα προωθούνται μέχρι και σή-

μερα απʼ τα αντίστοιχα χριστιανικά κέντρα. Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο και συγκεκρι-

μένα στην εποχή της γέννησης του Χριστιανισμού, θα δούμε ένα απʼ τα κύρια στοιχεία 

που συνέβαλαν στη μετάβαση της ανθρωπότητας στη μετά Χριστό εποχή. Τα θαύματα! 

    Βρισκόμαστε σε μια εποχή, 5ος και 6ος μ.Χ. αιώνας, όπου ο Χριστιανισμός έχει επιβληθεί 

σε όλα τα μήκη και πλάτη της αχανούς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επιφέροντας το σκότος 

του Μεσαίωνα. Στο νέο μ.Χ. κόσμο δεν έχει απομείνει κανένα ίχνος λογικής σκέψης κι 

έχει εξαφανιστεί παντελώς η κριτική αντίληψη. Κάθε πνευματική και επιστημονική ανα-

κάλυψη έχει οπισθοδρομήσει και η ανθρωπότητα έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.329 

     Οι πρώτοι χριστιανοί είναι άνθρωποι αγράμματοι, αμόρφωτοι και απαίδευτοι. Προση-

λυτίζονται επίσης στο νέο σκοτεινό δόγμα μέθυσοι, πόρνες, εγκληματίες, ληστές και όλων 

των ειδών τα κατακάθια του αρχαίου κόσμου, καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό του γυναι-

κείου πληθυσμού.  

    Οι ασκητές, οι μοναχοί, οι ερημίτες, οι τρωγλοδύτες, οι σπηλαιώτες, οι μάρτυρες, οι 

πόρνες, οι μέθυσοι και κάθε είδους υπανθρώπων (αρκεί να είναι χριστιανοί) αποτελούν τα 

πρότυπα του νέου σκοτεινού κόσμου, που αναδύθηκε. Οι «παλαιστές του Χριστού», οι 

«αθλητές της εξορίας», οι «χριστονύμφες καλόγριες», οι «στυλίτες μοναχοί», «οι σεσαρ-

κωμένοι άγγελοι» και άλλα παρόμοια θρησκευτικά και αντικοινωνικά εξαμβλώματα έχουν 

πάρει την θέση των επιστημόνων, των αθλητών, των φιλοσόφων, των γιατρών, των ποι-

ητών, των αρχιτεκτόνων και όλων των άλλων επαγγελμάτων, που αποτελούσαν την κοινω-

νική ελίτ του αρχαίου κόσμου. 

 

 

23.1 Ιστορίες θαυματουργικής παραφροσύνης 
Κατά την περίοδο της χριστιανικής επικράτησης (από το 312 μ.Χ. κι εντεύθεν), ο θαυμα-

σμός των επιστημονικών ανακαλύψεων μετατράπηκε σε παραζάλη θαυμάτων. Τα θαύματα 

θα αποτελέσουν την ατομική βόμβα στο οπλοστάσιο του Χριστιανισμού. Μέχρι σήμερα 

είναι αυτά, τα οποία πιστοποιούν τη δήθεν αλήθεια της θρησκείας και τη δήθεν ύπαρξη του 

Θεού. Είναι η σφραγίδα της θείας αποκάλυψης, η επιβoλή του αναπόδεικτου και του παρά-

λογου. 

     Διαφόρων ειδών άγιοι του Χριστιανισμού (άγιοι της ερήμου, των σπηλαίων, των πηγα-

διών, των κελιών, των τσουβαλιών, των στύλων και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένας 

τελείως άρρωστος νους) κάνουνε θαύματα, που θα τα ζήλευαν ακόμα και οι μεγαλύτεροι 

 
329 Αποσπάσματα από το ομότιτλο άρθρο του Β. Μαυρομμάτη στην «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr, 

22.10.09. 

Σ 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 114 

μάγοι και ταχυδακτυλουργοί όλων των εποχών, ακόμα και ο Κόπερφιλντ ή ο Χουντίνι, 

ξεπερνώντας κατά πολύ τον διδάξαντα διδάσκαλό τους Ιησού. Περπατάνε χιλιόμετρα πά-

νω σε νερά ποταμών, λιμνών, θαλασσών ή τα διασχίζουν πάνω στην πλάτη κροκοδείλων, 

δελφινιών, ακόμα και φαλαινών, ανασταίνουν νεκρούς, κάνουν καλά ασθενείς και παρά-

λυτους, ακόμα και από χιλιόμετρα μακριά, στείρες γυναίκες μένουν έγκυες μέσω επι-

φοίτησης, άγγελοι με σάρκα και οστά τρέφουν τους ασκητές της ερήμου, δαίμονες 

ουρλιάζουν και χτυπιούνται, σύννεφα από ακρίδες εξαφανίζονται με αγιασμό, ο Ήλιος 

σταματά την πορεία του κατόπιν διαταγής των αγίων, άγια λείψανα μυρίζουν αρώματα και 

ευωδίες και άλλα απίστευτα και τραγελαφικά. Με μία προσευχή κάνουν το θαλασσινό 

νερό γλυκό και πόσιμο, με μία κίνησή τους, που θα ζήλευαν ακόμα και οι πιο εκπαι-

δευμένοι νίντζα, ρίχνουν κάτω ληστές ακινητοποιώντας τους. 

     Η νέα αυτή τρέλα των θαυμάτων διαδίδεται παντού με αυξανόμενη μανία. Ο γνωστός 

εκκλησιαστικός διδάσκαλος Ιερώνυμος, όπως αναφέρει ο ίδιος, κατάφερε κάποτε να εξορ-

κίσει τον δαίμονα, που είχε μπει μέσα σε μία καμήλα.  

     Ο επίσκοπος Παλλάδιος αναφέρει τη μεταμόρφωση μιας δαιμονισμένης γυναίκας σε 

καμήλα.330  

     Μόνο ο Άγιος Γρηγόριος ο επίσκοπος της Τουρ περί το τέλος του 2ου μ.Χ. αιώνα κατέ-

χει στη συλλογή του περισσότερα από διακόσια θαύματα, πάνω από τριάντα θεραπείες τυ-

φλών, εκατοντάδες άλλες δαιμονισμένων, κουτσών, μουγγών, παράλυτων και φυσικά πολ-

λές δεκάδες νεκραναστάσεις. 

     Οι ταπεινόφρονες ταχυδακτυλουργοί άγιοι-μοναχοί λατρεύονται σαν οι επί γης Θεοί ή 

παρομοιάζονται σαν επουράνιοι άγγελοι, οι πιστοί τους φιλούν τα πόδια, τους παρακαλούν 

να τους βοηθήσουν, ζητούν τη συμβουλή τους σε κάθε θέμα και σε θέματα πίστης. Ακόμα 

κι οι χριστιανοί αυτοκράτορες θεωρούσαν τον εαυτό τους τυχερό, να μπορούσαν να τους 

είχαν στο τραπέζι τους. Σε αρκετούς έφτιαχναν εκκλησίες εν ζωή ακόμη, ενώ άλλους τους 

προόριζαν στο να αποκτήσουν τα λείψανά τους μετά θάνατον. 

 

 

23.2 Θαύματα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη 
Στο Χριστιανισμό τα θαύματα πήραν την μορφή επικίνδυνης πανδημίας! Φυσικά, τα 

θαύματα που γίνονταν ή ακόμα γίνονται μέχρι και σήμερα στις άλλες θρησκείες, για τους 

χριστιανούς ιερείς ήταν και είναι ψευτοθαύματα ή έργα του Σατανά.  

     Εκτός όμως απʼ τα θαύματα, στην περίπτωση του Χριστιανισμού υπάρχουν και οι άγιες 

τιμωρίες. Η θαυματουργική τέχνη φαίνεται, ότι ξεκινά απʼ την εποχή των ταχυδακτυ-

λουργών προφητών. «Η απάτη με τα θαύματα στους θρύλους αγίων οι οποίοι αρχίζουν στο 

Χριστιανισμό με την Καινή Διαθήκη, ουσιαστικά άρχισαν ήδη με την Παλαιά, ίσως απέφερε 

στην Εκκλησία πολύ περισσότερα πλούτη και δύναμη απʼ όσο οι αμέτρητες πλαστογραφίες, οι 
οποίες γίνονταν μόνον από φιλοχρηματία».331 

     Έτσι, όλα ξεκίνησαν απʼ τους πρώτους διδάξαντες και πρώτους εβραίους προπάτορες 

Αβραάμ (9 Οκτωβρίου) και Μωυσή (4 Σεπτεμβρίου). Ο πρώτος μέσω της έκδοσης της γυ-

ναίκας του Σάρρας (18 Δεκεμβρίου) στην πορνεία κάνει θαύματα και τιμωρεί τους βασι-

 
330 «Λαυσαϊκή Ιστορία». 
331 Karlheinz Deschner: «Η εγκληματική ιστορία του Χριστιανισμού», έκδ. «Κάκτος», Αθήνα, 2004, τόμος 

3ος, σελ. 329. 
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λείς που δεν τον πληρώνουν αρχικά, ενώ ο δεύτερος είναι ο μέγιστος των θαυματοποιών. 

Με ένα άγγιγμα του ραβδιού του ανοίγει τα νερά της Ερυθράς θάλασσας, για να περάσουν 

οι κυνηγημένοι εβραίοι και με άλλο ένα άγγιγμα επαναφέρει τα νερά, για να πνιγεί όλος ο 

αιγυπτιακός στρατός. Ο Ιησούς του Ναυή (18 Δεκεμβρίου), ο γενοκτόνος βασιλιάς της 

Χαναναίας, προσεύχεται στον Γιαχβέ κι εκείνος σταματά την πορεία του Ήλιου (σημ. 

όπως είδαμε προηγουμένως). 

 

 
 

 

 

 

 

«Και ήνοιξεν ο Κύριος 

το στόμα της όνου 

και είπε προς τον Βαλαάμ: 

“Τι σοι έκαμα 

και με εκτύπησας 

τρίτην ταύτην φοράν;” 

Και είπεν ο Βαλαάμ 

προς την όνον...». 

Το θαύμα της συνομιλίας 

ενός γαϊδάρου με τον Βαλαάμ 

παρουσία αγγέλου, 

όπως περιγράφεται 

στην Παλαιά Διαθήκη.332  
  

 

  

     Ο ίδιος ο Ιησούς είναι ο μέγιστος των θαυματοποιών. Περπατάει πάνω στη θάλασσα, 

κάνει το νερό κρασί, θεραπεύει τυφλούς και παράλυτους, συγκολλάει κομμένα αυτιά, ανα-

σταίνει νεκρούς και στο τέλος, αφού βαρέθηκε... αναστήθηκε κι ο ίδιος. 

    Στα θαύματα και στις άγιες τιμωρίες διέπρεψαν και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη. 

Ο Ελυμάς ήταν ένας εβραίος που είχε λοξοδρομήσει απʼ το χριστιανικό δρόμο της σωτη-

ρίας και γιʼ αυτό τυφλώθηκε ως εκ θαύματος απʼ την ευσεβή προσευχή του Απόστολου 

των εθνών Παύλου (29 Ιουνίου).  

     Ακόμα και τη ζώνη του και τα μαντήλια του χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος Από-

στολος, όχι για να σκουπίζεται, αλλά για να κάνει θαύματα, καθώς με αυτά θεράπευε τους 

αρρώστους! 333 Επίσης, καθώς κάποτε μιλούσε ο Παύλος, ένα νεανία που καθόταν στο πα-

ράθυρο και τον άκουγε, τον πήρε ο ύπνος (προφανώς θα έβρισκε βαρετή την ομιλία του), 

έπεσε από το παράθυρο και σκοτώθηκε. Ο Απόστολος όμως, τον ανέστησε.334 

     Ο αγράμματος Απόστολος Πέτρος (Σίμων ή Κηφά εβραϊστί, 29 Ιουνίου) ψαράς το ε-

πάγγελμα, υπήρξε ένας απʼ τους μέγιστους θαυματοποιούς όλων των εποχών. «Άπειρα 

υπήρξαν τα θαύματα που έκανε για τη δόξα του Χριστού. Μεταξύ αυτών η θεραπεία του εκ 

 
332 «Αριθμοί», 22, 27-30. 
333 «Πράξεις των Αποστόλων», 19, 11-12. 
334 «Πράξεις των Αποστόλων», 20, 9-12. 
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γενετής χωλού, του παραλυτικού Αινέα, όπως επίσης και η ανάσταση της Ταβιθά (σημ. 25 

Οκτωβρίου)».335   

     Όταν κάποτε τον φυλάκισαν μαζί με τον Ιωάννη, εκείνοι αποφυλακίστηκαν με θαυμα-

στό τρόπο.  

     Στην Καινή Διαθήκη κάνει ένα σκύλο να μιλήσει με ανθρώπινη φωνή, μια καμήλα να 

περάσει μέσα απʼ την τρύπα μιας βελόνας πολλές φορές και ένα τόνο, ο οποίος κρεμόταν 

καπνιστός από ένα παράθυρο να κολυμπήσει πάλι ζωντανός στη θάλασσα!  

     Επίσης, το πρωτοπαλίκαρο του Ιησού, έστειλε ιγκόγνιτο στην Κόλαση τον Ανανία και 

την Σαπφείρα, επειδή δεν έδωσαν στη χριστιανική κοινότητα όλη τους την περιουσία, α-

φού πρώτα έδωσε εντολή και τους δολοφόνησαν.  

     Οι εκ θεού τιμωρίες συνεχίζονται φυσικά και στη μεταχριστιανική περίοδο (κυρίως για 

να καλύψουν άκομψα τα εγκλήματα των χριστιανών). 

     Ένας απʼ τους διδάσκαλους της τέχνης των θαυμάτων υπήρξε και ο τόσο αγαπητός σʼ 

όλους τους σημερινούς ρωμιούς συμπολίτες μας Άγιος Αθανάσιος (18 Ιανουαρίου). Σύμ-

φωνα με όλους τους ιστορικούς υποστηρικτές του, αλλά και τους μη, οι μέθοδοί του ήταν 

οι κολακείες, οι δωροδοκίες, οι πλαστογραφίες, οι συκοφαντίες, η βία ενάντια στους εχ-

θρούς του, οι πυρπολήσεις ναών και οι δολοφονίες. Για την Εκκλησία όμως, υπήρξε ένας 

μεγάλος θαυματοποιός άγιος. Ένα απʼ τα πολλά θαύματά του παραθέτουμε εδώ:  

     «Ότε δε έφθασεν η ωρισμένη ημέρα την οποία καθώρισεν ο βασιλεύς, μεταβάς ο Άρειος 

προς εκπλήρωσιν της σωματικής του ανάγκης, παρευθύς ω της δικαίας κρίσεως του Θεού! 
εχύθησαν τα εντόσθιά του υποκάτω αυτού και έλαβεν την άξιαν τιμωρίαν ο θεομάχος, απο-

λαύσας το αιώνιον πυρ το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού».336  Από θαύ-

μα λοιπόν κι όχι από μαχαίρι, τα εντόσθια του αιρετικού χριστιανού Άρειου χύθηκαν στις 

τουαλέτες. 

     Και ο ίδιος ο Αγιος Αθανάσιος σε έργο του, επιβεβαιώνει το «θαύμα» της δολοφονίας: 

     «Και ως αντιπεμπούσης της δίκης το ξύλον εν αυτώ την ιδίαν κοιλίαν έπληξε και αντί του 
θρόνου τη πληγή τα ίδια εξήνεγκεν έντερα».337 Δηλαδή, το ξύλο ξεκοίλιασε τον Άρειο από 

μόνο του, μας λέει ο άγιος… Θαύμα! 

 

 

23.3 Τραγελαφικοί και εγκληματικοί βίοι αγίων 
Ο βίος του παλαιστή ερημίτη Αγίου Αντωνίου (17 Ιανουαρίου) είναι πλαισιωμένος από 

λυσσαλέες μάχες με δαιμόνια, τέρατα, θηρία, πουλιά, ακόμα και με τον ίδιο τον Διάβολο. 

Ο Αντώνιος δεν πλενόταν ποτέ. Η απεχθής μυρωδιά του έφθανε εκατοντάδες μέτρα μα-

κριά, ανάλογα με τη φορά του ανέμου.  

     Ο Αντώνιος θεράπευσε εκατοντάδες ανίατους ασθενείς. Κάποτε σε μια θεραπεία παρθέ-

νας έβγαιναν διαβολικές εκκρίσεις απʼ τα μάτια, τη μύτη και τʼ αυτιά και μεταμορφώνο-

νταν σε σκουλήκια. Μια άλλη φορά, ένας τρομακτικός δαίμονας, που έφθανε μέχρι τα 

σύννεφα προσπαθούσε να σταματήσει τις ευσεβείς ψυχές πεθαμένων χριστιανών να πηγαί-

νουν στον Παράδεισο. Ο Αντώνιος προσευχήθηκε κι ο δαίμονας διαλύθηκε ως εκ θαύμα-

τος.  

 
335 Ορθοδοξία, geocities.com. 
336 «Μέγας Συναξαριστής» Ιανουαρίου ΙΗ΄, σελ. 419. 
337 Άγιος Αθανάσιος: «Προς τους απανταχού μοναχούς περί των γεννημένων παρά των Αρειανών» κεφ.57, 

παρ. 3-4. 
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Στην παραπάνω φορητή εικόνα από την Κρήτη 338απεικονίζεται ο Άγιος Αντώνιος  

με ένα δαίμονα υπό μορφή κενταύρου. «Είδε θηρίον...», που έμοιαζε «ανθρώπω 

έως των μηρών, τα δε σκέλη και τους πόδας ομοίους έχω όνω». 

Να πως καταντάει η θρησκεία τον άνθρωπο. Να τι μπορεί να κάνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο 

η στέρηση, η αγαμία κι ενδεχομένως οι ψυχότροπες ουσίες 

Το σχόλιο αφορά: 

• Στον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος –σύμφωνα με το Συναξαριστή– κλεινόταν κατά μεγάλα  

χρονικά διαστήματα άπλυτος και νηστικός μέσα σε τάφους 

σε απομονωμένες περιοχές, όπου ο Διάβολος του έστελνε συνεχώς άγρια θηρία, 

γυμνές γυναίκες κ.λπ., αλλά αυτός δεν υπέκυπτε στους πειρασμούς.339  

• Στον αγιογράφο, που εμπνεύστηκε από αυτές τις ανοησίες. 

• Στους σύγχρονους ρωμιούς, που ζώντας μέσα στον παραλογισμό και τις άρρωστες φαντασιώσεις, 

θεωρούν παραφροσύνες όπως τις παραπάνω ως ιερές και τις περιβάλλουν με τις δέουσες τιμές. 

 
338 16ος αιώνας.  
339 «Απήλθε σε τόπο έρημο και μακρυνό όπου υπήρχαν μνήματα και αφού εισήλθε σε ένα από αυτά έκλεισε 

τη θύρα». 
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     Ο βίος του Αγίου Αντωνίου είναι απʼ τους πιο εξωπραγματικούς γεμάτος από διαβολι-

κές περιπέτειες και οράματα! Φυσικά, ο συγγραφέας του βίου του ήταν ο μαθητής του και 

μεγάλος πλαστογράφος της ιστορίας, ο Άγιος Αθανάσιος. «Μʼ όποιο δάσκαλο καθήσεις, 

τέτοια γράμματα θα μάθεις», λέει μια λαϊκή παροιμία. 

 

 

 
Οι πειρασμοί του Αγίου Αντωνίου.340 

 

 

     Στον ερημίτη Όσιο Ζώσιμο (4 Ιανουαρίου) κάποτε επιτέθηκε ένα λιοντάρι, που σκότω-

σε το μουλάρι του. Ο Ζώσιμος ατάραχος μαγνήτισε με το άγιο βλέμμα του το λιοντάρι και 

του φόρτωσε όλα τα πράγματα, που κουβαλούσε το μουλάρι του και ταξίδεψε στην Και-

σάρεια. Σε όλη τη διαδρομή το λιοντάρι κουνούσε την ουρά του και έγλειφε τα χέρια του 

αγίου αντικαθιστώντας το μουλάρι!     

     Οι ασκητές κι οι μοναχοί βλέπουν θαυματουργά οράματα. Η παραφροσύνη, στην οποία 

εξέπεφταν απʼ την ασκητεία κακοποιώντας το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα τους μέσω 

της διαρκούσας αγρυπνίας, νηστείας, δίψας, αυτομαστιγώματος και άλλων απίθανων 

βασανιστηρίων, τους έκαναν επιρρεπείς σε οπτασίες και οράματα. Οι θαυματοποιοί μονα-

 
340 Bernardino Parenzano, 1494. 
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χοί Ιάκωβος της Νισίβης (ο αποκαλούμενος και ως Μωυσής της Μεσοποταμίας, 13 Ια-

νουαρίου) και ο Ευγένιος ο Αιγύπτιος, ανακάλυψαν από κοινού μια μεγάλη σανίδα της 

κιβωτού του Νώε, την οποία ξέθαψαν σκάβοντας με τα χέρια και με τη βοήθεια ενός Χε-

ρουβείμ!  

     Ο Όσιος Μακάριος (19 Ιανουαρίου) θεράπευσε ένα ιπτάμενο δράκο, ο οποίος κατέ-

βηκε γονάτισε με ευλάβεια και φίλησε το χέρι του αγίου! Ο επίσκοπος Ευροίας Δονάτος 

(30 Απριλίου), σκότωσε ένα άλλο δράκο με ροχάλα, φτύνοντάς τον!  O ίδιος άγιος ανέ-

στησε κι ένα νεκρό, ο οποίος «εμποδίζετο από ένα δανειστήν εις το να ενταφιασθή, ανίσως 

δεν πληρώση τα δάνεια άσπρα οπού του εχρεώστει. Aφʼ ου δε ο νεκρός εσυνωμίλησε με τον 

δανειστήν δια το ζητούμενον χρέος, και αφʼ ου εσχίσθη η ομολογία του χρέους, τότε πάλιν 
τον επρόσταξεν ο άγιος να κοιμηθή, έως οπού να γένη η κοινή ανάστασις όλων των νε-

κρών». 

 

 

 
Ο Χριστιανισμός κατάφερε να ξαναγυρίσει τον άνθρωπο στην εποχή των σπηλαίων. 

Κανείς δεν μπορεί να δώσει μια ικανοποιητική εξήγηση στο σε τι συνέβαλε 

η επί μακρόν απομόνωση του εικονιζόμενου θαυματουργού χριστιανού «αθλητή» Οσίου Μακαρίου, 

καθώς και αναρίθμητων ακόμα ομοϊδεατών του 

στην πρόοδο της επιστήμης, της παιδείας, ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της κοινωνίας. 
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     Ο Άγιος Ναρσής, αρχιεπίσκοπος το επάγγελμα, εξορίστηκε από τον αρειανιστή αυτο-

κράτορα Βάλεντα μαζί με τους εβδομηνταδύο επισκόπους του σʼ ένα έρημο νησί. Εκεί κιν-

δύνευσαν να πεθάνουν από πείνα, όμως ο καλός Γιαχβέ έστειλε τρικυμία και τεράστια κύ-

ματα, με αποτέλεσμα να πεταχτούν στην ξηρά πολλά ψάρια, αλλά και ξύλα. (Τώρα τι δου-

λειά είχαν τα ξύλα στη θάλασσα ένας Γιαχβέ ξέρει…). Οι μοναχοί μάζεψαν τα ξύλα, έβα-

λαν τα ψάρια πάνω τους και εκ θαύματος τα ξύλα πήραν φωτιά από μόνα τους άν και βρεγ-

μένα. Αφού έφαγαν αρκετά, ο άγιος έσκαψε με τα χέρια του μια τρύπα στην άμμο απʼ ό-

που ξεπήδησε καθάριο νερό και φυσικά όλοι ήπιαν και ξεδίψασαν. Σιγά το θαύμα θα πει 

κανείς. Όμως, όλο αυτό συνεχιζόταν για εννέα ολόκληρα χρόνια! 

     Ο Όσιος Ιάκωβος ο αναχωρητής (26 Νοεμβρίου) ήταν τόσο εγκρατής, ώστε έκανε ένα 

μεγαλο θαύμα: «Απέβαλε την ανάγκην της φύσεως, ήτις εβίαζε μεν αυτόν να εκβάλη τα 

περιττώματα της κοιλίας». Ο άγιος αυτός δεν αφόδευε! 

     Ο Άγιος Απολλώνιος έκανε στήλη άλατος τους συγκεντρωμένους «ειδωλολάτρες» που 

τελούσαν μια θυσία στους αρχαίους θεούς. Εκεί ακινητοποιημένοι και τιμωρημένοι έμει-

ναν και υπέφεραν για αρκετό καιρό με εγκαύματα κάτω απʼ τις επώδυνες ακτίνες του ή-

λιου.  

     Παρομοίως και ο Άγιος Παχώμιος προσευχήθηκε στο Γιαχβέ εναντίον άλλων «ειδωλο-

λατρών» που τον εμπόδιζαν να κτίσει την εκκλησία του πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού. 

Έτσι ο Γιαχβέ έστειλε άγγελο τιμωρό και τους έκανε όλους στάχτη. Με παρόμοια «θαύ-

ματα» γκρέμιζαν τʼ αγάλματα, τους αρχαίους ναούς και τα λοιπά θαυμαστά οικοδομήματα 

του αρχαίου κόσμου.  
 

 

  

 
Ο Άγιος Νικόλαος ήταν τόσο ενάρετος, ώστε όταν ήταν βρέφος 

δεν θήλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, παρά μόνο μετά τη δύση του Ήλιου. 

Ο καλός ο άγιος, από βρέφος φαίνεται! 341   

 

 

     Ο Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) προσευχήθηκε στον Γιαχβέ και σαν από θαύμα 

γκρεμίστηκε σε συντρίμμια ο ναός της «δαιμόνισσας» Αρτέμιδας στην Έφεσο ελευθερώ-

νοντας τους δαίμονες, που κατοικούσαν εκεί. Ο ναός αυτός αποτελούσε ένα απʼ τα επτά  

θαύματα του αρχαίου κόσμου.  

 
341 «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», τομ. ΙΒ΄, Δεκεμβρίου ς΄, σελ. 207-229. 
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Η Ρωμιοσύνη έχει ανακηρύξει τον Άγιο Νικόλαο προστάτη του Ναυτικού της.  

«Χαίρε, ο εκτεφρώσας τους βωμούς των ειδώλων» ψάλλουν οι ιερείς  

παρουσία σύσσωμης της πολιτικο-στρατιωτικο-θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας  

κατά τον επίσημο γιορτασμό του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.  

Βωμοί των ειδώλων, ήταν ο ναός της Αρτέμιδας και άλλα αρχαία οικοδομήματα, 

τα οποία γκρέμισε ο υπόψη άγιος.  

Η Ρωμιοσύνη γιορτάζει το γκρέμισμα αυτό και ψάλλει το «χαίρε» για τον καταστροφέα, Νικόλαο.  

Επί πλέον όμως, έχει και το θράσος, μέσα στη σχιζοφρένειά της, να απαιτεί τα μάρμαρα ενός άλλου ναού  

-όσων τουλάχιστον διέφυγαν μέχρι στιγμής της μανίας της- του Παρθενώνα.  

Στη μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους υπάρχει μια χαρακτηριστική αγιογραφία,  

στην οποία εικονίζεται ο Άγιος Νικόλαος κι άλλοι χριστιανοί, ενώ καταστρέφουν  

διάφορα αρχαία γλυπτικά καλλιτεχνήματα (βλ. σελ. 134).  
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     Ο Άγιος Θωμάς διέταξε ένα δαιμόνιο που κατοικούσε μέσα σʼ ένα άγαλμα, να αυτο-

καταστραφεί κι εκείνο έλιωσε σαν να ήταν από κερί. Παρομοίως στη Γάζα, το άγαλμα του 

Ιουλιανού, του γνωστού απʼ την παραϊστορία ως «Παραβάτη», γκρεμίστηκε, όταν κεραυ-

νός εκ Γιαχβέ, που έπεσε απʼ τον ουρανό το κατάστρεψε ολοκληρωτικά.  

     Ο Άγιος Μαυρίλιος, επίσκοπος Αγγέρης περί τις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα εξαφάνισε 

μέσα στις φλόγες έναν ολόκληρο ναό με φωτιά που έπεσε απʼ τον ουρανό, ύστερα από 

προσευχή του στον Kύριο. (Aυτό που λέει η λαϊκή φράση: Θα πέσει φωτιά να μας κάψει). 

     Οι αρχαίοι αυτοί αμόρφωτοι μοναχοί ήταν σε θέση να κάνουν τα πάντα. Με καθα-

γιασμένο ύδωρ και λάδι θεράπευαν ζώα και ανθρώπους. Έκαναν εξορκισμούς, θεράπευαν 

σεληνιασμένους, δαιμονισμένους, βασκανίες, παχυσαρκία, υδρωπικία, ουρολοιμώξεις, 

αιμορροΐδες, τύφλωση, αναπηρία, όλα αυτά με μια απάλειψη, με μια προσευχή, με ένα άγ-

γιγμα.  

     Φρέσκο ψωμί εξ ουρανού πήγαινε μόνο του (delivery) κάθε Κυριακή στην έρημο, πάνω 

στους στύλους ή μέσα στα πηγάδια και στις σπηλιές, όπου ζούσαν οι ασκητές για να τους 

θρέψουν.  

      Εξ ουρανού delivery διέθεταν ο Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης (24 Μαΐου), ο 

Όσιος ιερομάρτυς Έρασμος («ελάμβανε τροφήν δια των κοράκων», 2 Ιουνίου), πολλοί 

άλλοι, αλλά και η ίδια η Παναγία, την οποία έτρεφε «ξενοπρεπώς» ο Αρχάγγελος. («Η 
Παρθένος διέμεινε χρόνους δώδεκα, τρεφομένη μεν ξενοπρεπώς από τον Aρχάγγελον Γα-

βριήλ με τροφήν ουράνιον».342) 

     Ο Άγιος Ιωάννης είχε ταφεί στη Σεβάστεια. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς πήγε στη 

Σεβάστεια, έκοψε από το πτώμα του Ιωάννη το δεξί του χέρι και το πήγε στην Αντιόχεια. 

Έκτοτε, το χέρι του πτώματος έκανε πολλά θαύματα εκεί, μεταξύ των οποίων και το εξής: 

     Στην πόλη είχε τη φωλιά του ένας δράκος, τον οποίο τάιζαν με ανθρώπους κατόπιν 

κλήρου. Συνέβη δε κι έπεσε ο κλήρος σε ένα χριστιανό, που έπρεπε να ταΐσει το δράκο με 

την κόρη του. Προβληματισμένος ο χριστιανός, σκαρφίστηκε την εξής φαεινή ιδέα: Ζήτη-

σε να προσκυνήσει το χέρι του νεκρού άγιου, οπότε, την ώρα που το προσκυνούσε, έκοψε 

κρυφά με τα δόντια του τον αντίχειρα. 

     Όταν ήρθε η ώρα να ταΐσει το δράκο με την κόρη του, αντί για την κοπέλα πέταξε μέσα 

στο ανοικτό στόμα του δράκου «τον ιερόν δάκτυλον του Προδρόμου, και, ω του θαύματος! 

ευθύς εθανατώθη ο δράκων». 

     Καλά λένε, ότι τα fast food είναι ανθυγιεινά. 

     Τι θαύμα όμως; Πώς να μην ψοφήσει ο φουκαράς ο δράκος; Το δάκτυλο του delivery 

πρέπει να ήταν χαλασμένο. Του έκατσε πολύ βαρύ. Για φάτε εσείς αντίχειρα πτώματος να 

δούμε... 

     Πάντως, ούτε μήνυση δεν πρόλαβε να καταθέσει ο δράκος. Τρίχα να βρεις σε φαγητό 

κάνεις κατ’ ευθείαν μήνυση, όχι ολόκληρο δάκτυλο πτώματος! 

     Το θέμα σηκώνει πολύ καλαμπούρι. Ό,τι και να γράψεις όμως, η ίδια η «ιστορία» με το 

δάκτυλο είναι κατά πολύ ανώτερη. Τι είδους άρρωστα μυαλά έχουν γράψει τέτοια πράγ-

ματα; Και πόσο άρρωστοι είναι αυτοί, που τα θεωρούν ιερά κείμενα της θρησκείας τους; 

     Θα τελειώσω με μια φράση από μια γελοιογραφία, όπου σατιριζόταν ένα θαύμα συγ-

κρίνοντάς το με την Κοκκινοσκουφίτσα:  

 
342 «Συναξαριστής Εισοδίων της Θεοτόκου». 
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     Το ένα είναι παραμύθι για μικρά παιδιά, ενώ το άλλο μια ιστορία με ένα κοριτσάκι, που 

φορούσε κόκκινα...343 

 

 

 
Ιερό φονικό delivery σε δράκο. 

 

 
343 Ευγ. Φυλακτού: «Ιερό φονικό delivery σε δράκο», «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr, 06.01.12. 
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     Οι επιφανέστεροι πατέρες της Εκκλησίας Αθανάσιος, Αμβρόσιος, Ιερώνυμος, Χρυ-

σόστομος υποστήριζαν, ότι όποιος δεν πίστευε στα θαύματα αυτά ήταν πνευματικά 

διεστραμμένος: «Οι πιο γνωστοί πατέρες της Εκκλησίας υπερασπίζονταν τέτοια κείμενα ως 

μαρτυρίες και οι περισσότεροι αρχαίοι θεολόγοι τα θεωρούσαν εντελώς αληθινά. Ποτέ να 

μην ξεχνάμε επίσης, ότι και με τέτοια σκουπίδια προπαγάνδιζαν τον χριστιανισμό και με τέ-
τοια σκουπίδια εξαπλώθηκε και εδραιώθηκε η πνευματική και σωματική βαρβαρότητά 

του».344  

 

 

 
Να μια σοβαρή προφητεία 

για την μετά από αιώνες έλευση των Beatles (σκαθάρια, κάνθαροι).345 

 

 

23.4 Θαύματα μαρτύρων: Απύθμενες βλακείες 
Στην προ του Μ. Κωνσταντίνου εποχή, όπου δήθεν υπήρχαν οι φημολογούμενες διώξεις 

κατά των «καλών χριστιανών», εμφανίζονται ίσως τα πιο απίστευτα θαύματα στους περι-

βόητους μάρτυρες. Φωνές κατεβαίνουν απʼ τον ουρανό, περιστέρια ως άγια πνεύματα 

βγαίνουν απʼ τα στόματα των μαρτύρων, θηρία ψοφάνε απʼ τις προσευχές τους, αλυσίδες 

σπάνε από αγγέλους ή μόνες τους, είδωλα και ολόκληροι ναοί καταρρέουν μπροστά τους 

με ένα νεύμα, απανθρακωμένοι χριστιανοί βγάζουν ιεραποστολικούς λόγους, κομμένα 

μέλη και σκισμένες σάρκες ξαναμπαίνουν στην θέση τους, τεμαχισμένοι νεκροί ανασταί-

νονται και άλλα απίθανα, που πραγματικά ξεπερνούν κάθε άρρωστη φαντασία! 

     Του Αγίου Σαδώθ (19 Οκτωβρίου) «απέκοψαν την ιεράν γλώσσαν», αλλά αυτός σήκω-

σε τα μάτια του στον ουρανό, προσευχήθηκε νοερά και η γλώσσα του φύτρωσε πάλι.  

     Ο μάρτυρας Ρωμανός (18 Νοεμβρίου) απαγγέλλει εκατοντάδες στίχους εναντίον των 

ειδωλολατρών και αφού του κόβουν τη γλώσσα απαγγέλλει κι άλλους τόσους!  

     Χωρίς γλώσσα «λαλούν ανεμποδίστως» κι άλλοι άγιοι, όπως ο Άγιος Μάξιμος (21 Ια-

νουαρίου), ο Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος (10 Δεκεμβρίου), κ.ά.. 

 
344 Karlheinz Deschner: «Η εγκληματική ιστορία του Χριστιανισμού», τόμος 3ος, σελ. 290. 
345 «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας»: Βίος Αγίας Βαρβάρας. 
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Υπάρχει και Άγιος Καλλικέλαδος,  

ο οποίος μάλιστα, «λαλούσε ανεμποδίστως»  

αν και του είχαν κόψει τη γλώσσα. 

Σύμφωνα με το επίσημο Συναξάρι,  

ο Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος  

έζησε τον 4ο μ.Χ. αιώνα. 

Τη γλώσσα του (17 αιώνες μετά  

το θάνατό του!) τη διαθέτει  

για προσκύνηση  

η Ιερά Μητρόπολη Μηθύμνης. 

Ο υπόψη άγιος είναι προστάτης  

των δημοσιογράφων. 

 

 

     Ο Άγιος Ποντιανός (μαρτύρησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αντωνίνου), βαδίζει 

χωρίς να καίγεται πάνω σʼ αναμμένα κάρβουνα, συνομιλεί με τα άγρια θηρία που δεν τον 

κατασπαράσσουν, ενώ ταυτόχρονα στρατιώτες μάταια τον περιλούζουν με καυτό μολύβι. 

Τελικά, σκοτώνεται άδοξα από σπαθί χωρίς να καταλαβαίνουμε το γιατί.  

     Περιέργως έτσι συμβαίνει και με άλλους μάρτυρες, δηλαδή αφού αντέχουν τα απί-

στευτα βασανιστήρια στο τέλος υποκύπτουν από ένα απλό κτύπημα κυρίως από σπαθί (ό-

πως το ασήμι σκοτώνει τους βρυκόλακες...). 

     Στις υποτιθέμενες εκτελέσεις πάντοτε συμμετέχει κάποιος ανώτατος άρχοντας, ή ανώ-

τατος στρατιωτικός (από στρατηγό και πάνω) ή συνήθως ο ίδιος ο αυτοκράτορας (λες και 

δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν). Οι μάρτυρες επιβιώνουν από πνιγμό σε ποτάμια, λί-

μνες, πηγάδια ή θάλασσα με πέτρες δεμένες στο λαιμό, μέσα σε σάκους με φίδια, σε λάκ-

κους με πεινασμένα θηρία, μετά από απαγχονισμό, παλούκωμα, σταύρωμα, συντριβή κο-

κάλων, ψήσιμο, πριόνισμα, ακόμα και αν καίγονται σε καμίνια, από λιθοβολισμούς… 

Σεραφείμ και Χερουβείμ διασώζουν πολλούς από δαύτους. Πάντοτε όμως ένα σπαθί στο 

τέλος τους εξολοθρεύει. 

     Παρόμοιο θαυματουργικό θάνατο είχαν και ο Άγιος Ευλάμπιος και Ευλαμπία (αδέλ-

φια, 10 Οκτωβρίου): «Έδεσε σφικτά με δερμάτινα λωρία, τους δακτύλους των χειρών και 
των ποδών δια να τους στρεβλώσουν προς τα οπίσω, και να τους εξαρθρώσουν…όστις διέ-

στρεψε πότε τον πόδα του και ούτος εξαρθρώθη, ή έβγαλε την χείραν του…και του εστρέ-

βλωναν προς τα οπίσω έκαστον δάκτυλον και μετατόπιζον τα μέλη από τους αρμούς των, ή 

έκοπταν βιαίως τα νεύρα του. Υπέμεινε δε ο μακάριος Ευλάμπιος τους ραβδισμούς… 

προστάζων να τον δείρουν με νεύρα ασπλάγχνως…Ο δε αχόρταγος τύραννος δεν ευχα-
ριστήθη…προστάξας να κρεμάσωσιν εις ξύλον τον Μάρτυρα, κατέσχιζον δε τας σάρκας του 

τόσον, ώστε ησθάνετο τον πόνον έως του μυελού». 

     Ο Ευλάμπιος ως καλός χριστιανός «περιγέλα και αυτός τους μιαρούς Θεούς των ελλή-
νων. Όθεν ήλεγχε τον τύραννον, λέγων ότι ήσαν οι Θεοί του ερμαφρόδιτοι, δηλαδή αρσενι-

κοθήλυκοι και αδύνατοι, πόρνοι, φονείς, μνησίκακοι και πολέμιοι. Ταύτα παρόργισαν πάλιν 

τον ασεβή περισσότερο και προστάσσει να πυρώσουν σιδηράν κλίνην και να απλώσουν ε-
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πάνω αυτής τον Άγιον…και οι μεν σάρκαι διαλύοντο κατακαιόμεναι, αυτός δε εφαίνετο ώ-

σπερ να ήτο εις στρώμα μαλακόν και ηυχαρίστει τον Κύριον».  

     Αν και λιωμένος και κατακρεουργημένος όπως ήταν ο άγιός μας, γκρέμισε τα είδωλα 

των μιαρών: «Ηθέλησε να τους κάμει να εννοήσουν την αδυναμίαν των μιαρών θεών των 

και λέγει προς τον τύραννον να τον οδηγήσουν εις τον ναό των ειδώλων… Φθάσας ο Άγιος 
εις τον βωμόν ήγγισεν ολίγον με την δεξιάν του εις το μεγαλύτερο και περιφανέστερον 

είδωλον λέγων: “Σε προτάσσω να πέσης κατά γης και να γίνης χώμα λεπτότατον”. Και 
παρευθύς έγινεν έργον ο λόγος του. Οι δε παρόντες εθαύμασαν και γνωρίσαντες την αδυ-

ναμία των ειδώλων επίστευσαν αναρίθμητοι εις τον αληθή Θεόν προσκυνούντες τον 

Άγιον».346 Τότε μέσα απʼ το πλήθος εμφανίστηκε και η αδελφή του Ευλαμπία. (Αχ Ευ-

λαμπία, που λέει και το γνωστό τραγούδι…). 

     «Μετά ταύτα εσκέφθη πάλιν ο τύραννος άλλην κόλασιν και προσέταξε να βράσουν νερό 

εις ένα μεγάλο λέβητα, δια να τους βάλουν εντός αυτού και να τους αφήσουν εκεί, έως να 

μείνουν μόνο τα κόκαλα». Μετά την απαραίτητη προσευχή μέσα στο καζάνι μπαίνει και η 

Ευλαμπία για να πάρει το τζακούζι της: «Με τούτους τους λόγους έλαβεν θάρρος η Ευ-
λαμπία και εισήλθε εις τον λέβητα, παρευθύς δε εψυχράνθη το ύδωρ ως κρύσταλλος και 

ίσταντο αμφότεροι αγαλλόμενοι. Τοιούτον θαυμάσιον ιδώντες πολλοί των ελλήνων επί-

στευσαν», ακόμα κι ο ίδιος ο τύραννος παραλίγο να αλλαξοπιστήσει! «Αλλά πάλι οπλίζεται 
κατά του Αγίου και προτάσσει να τον τυφλώσουν». Μετά την τύφλωση ακολουθεί καμίνι με 

φωτιά: «Αφού δε εκαύθη η κάμινος τόσον ώστε οι στρατιώτες μόνον να τη βλέπωσιν ετρό-
μαξαν, επήραν τους Μάρτυρας δια να τους ρίξουν εντός αυτής».  

     Η Ευλαμπία χάρηκε τόσο πολύ με αυτό το μαρτύριο που νόμισε, ότι παντρευόταν: «Η 

δε γενναία Ευλαμπία έτρεχε χαίρουσα ώσπερ να επήγαινεν εις νυμφικόν δωμάτιον. Καθώς δε 
τους έριξαν εις την κάμινον (ώ του θαύματος!) η φλοξ εσχημάτισε θόλον και αφήνουσα το 

κέντρον κενόν περιστρέφετο πέριξ των Αγίων, ανερχόμενη δε επάνω αυτών εσχηματίζετο ως 

γέφυρα και αυτοί ίσταντο εις το μέσον αβλαβείς ως σαν να ήσαν εις δροσερόν λειμώνα, εχαί-
ροντο δε διότι το πυρ μεταστρέψαν την καυστικήν του φύσιν εις ψύχος τους εδρόσιζεν». 

     Για να επέλθει και το γνωστό ξενέρωτο τέλος: «Μην έχων λοιπόν ελπίδα τινά εις του 
Μάρτυρας, έδωκε κατʼ αυτών την τελευταίαν απόφασιν να κόψουν τας αγίας αυτών κεφα-

λάς».347 Η λύτρωση με το σπαθί... 

     Ο Συμεών ο Στυλίτης ή «ένσαρκος άγγελος» (1 Σεπτεμβρίου) περί το 390 μ.Χ. υπήρξε 

ένας απʼ τους μέγιστους θαυματοποιούς του είδους του. Από αγράμματος βοσκός προβά-

των, η σταδιοδρομία του εξελίσσεται στην Μονή Τελεδά μέσα σʼ ένα ξεροπήγαδο. Το 412 

μ.Χ. κάπου βόρεια της Αντιόχειας περνά μεγάλη περίοδο ασιτείας χωρίς καμία τροφή. 

Ακολουθεί δέσιμο και εγκλεισμός. Μετά, καρφώνεται σʼ ένα βράχο και μένει εκεί αιωρού-

μενος, ώσπου τελικά σκαρφαλώνει σε έναν στύλο για να βρει το Θεό. Έτσι γίνεται ο πρώ-

τος στυλίτης μοναχός.  

     Έτσι μένει σε στύλο ύψους εικοσιπέντε μέτρων (αν και εμφανίζονται διακυμάνσεις για 

το ύψος, μέχρι και σαρανταπέντε λέει η παράδοση!) για σαράντα περίπου χρόνια. Τα στίφη 

των προσκυνητών του (μόνο άντρες, οι γυναίκες ήταν διαβολικά όντα για τον άγιο) παρα-

ληρούσαν για ένα κομμάτι ύφασμά του, μία τούφα απʼ τα μαλλιά του, ή έστω μία καλή 

κουβέντα του.  

 
346 «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», Οκτωβρίου κεφ. Ι΄, σελ. 248. 
347 «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», Οκτωβρίου κεφ. Ι΄, σελ. 246-248. 
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     Ο Συμεών εισήγαγε ένα νέο είδους ασκητισμό (σε στύλο) και μία νέου είδους Ιατρική. 

Κομματάκια απʼ την βρώμικη προβιά του ή κρούστα απʼ το βρώμικο σώμα του ή το σάλιο 

του ή τα λιγοστά περιζήτητα (σαν κατσίκας) περιττώματά του ή η σκόνη του, «σκόνη της 

θείας χάριτος», που πουλιόταν σε κάψουλες, θεράπευαν όλων των ειδών τις αρρώστιες... Η 

προσευχή του θεράπευε χιλιόμετρα μακρυά, ακόμα και σε χώρες μακρινές Έφερνε βροχή 

σε περιόδους ξηρασίας και άλλαζε τον καιρό κατά το δοκούν!  

     «Άκουγε με αγάπη και κατανόηση τα προβλήματά τους, συμβίβαζε τις διαφορές τους και 
γιάτρευε με την χάρη του Θεού τις ασθένειές τους. Γιατί ο Θεός του είχε δώσει πλούσια την 

χάρη να θαυματουργεί και να θεραπεύει τα ψυχικά και σωματικά πάθη των ανθρώπων. Η 

φήμη της αγιότητάς του, της διδασκαλίας του, των θαυμάτων και της υπεράνθρωπης ασκή-
σεως και διαγωγής του, είχαν φθάσει στα πέρατα του κόσμου».  

     Δίπλα είχε φτιαχτεί μια εκκλησία, που καρπωνόταν όλα τα τάματα και τα δώρα, τα ο-

ποία έφερναν οι πιστοί στον Συμεών. Μετά τον θάνατό του, η σωρός του μεταφέρθηκε 

στην εκκλησία της Αντιόχειας, «όπου συνέτρεχαν πλήθη πιστών και λάμβαναν χώρα ανα-

ρίθμητα θαύματα».348 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο άγιος Γεώργιος  

σκότωσε ένα δράκο,  

που φώλιαζε στα νερά της λίμνης  

μιας πόλης της Μικράς Ασίας  

και θα κατασπάραζε τη βασιλοπούλα.  

Αυτά τα μεσαιωνικού τύπου παραμύθια 

αναγράφονται στο Συναξάρι  

με τον βίο του αγίου Γεωργίου,  

αξιωματικού του ρωμαϊκού στρατού,  

που δεν υπάκουε στις διαταγές,  

γιατί είχε προσηλυτισθεί  

στο χριστιανισμό.  

Ο υπόψη άγιος, που επί πλέον  

φημιζόταν για τις καταστροφές  

ελληνικών αγαλμάτων  

και υμνείται στις εκκλησίες  

ως ο «καθαιρέτης των ελλήνων»,  

έχει ανακηρυχθεί προστάτης  

του σύγχρονου στρατού 

της Ρωμιοσύνης. 

 
348 Περιοδικό Ι. Μ. Μυτιλήνης «Ο ποιμήν» σελ.224. 
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Σε περίπτωση, που ο (ορθόδοξος) στρατός της Ρωμιοσύνης πολεμήσει,  

ο Άγιος Γεώργιος θα προστατεύει τους μαχητές όλων των όπλων (Πεζικού, Τεθωρακισμένων,  

Μηχανικού κ.τ.λ.) εκτός του Πυροβολικού. Οι πυροβολητές θα αφεθούν στην υπερφυσική προστασία 

της Αγίας Βαρβάρας. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία στη μάχη εμπλακούν το Ναυτικό και η Αεροπορία,  

τότε οι προστασίες θα περιπλακούν περισσότερο, καθόσον τους ναύτες πρέπει να αναλάβει  

ο προστάτης του Ναυτικού  Άγιος Νικόλαος,  

ενώ τους αεροπόρους ο προστάτης της Αεροπορίας Αρχάγγελος Μιχαήλ. 

 

 

    Τον Άγιο Βασιλέα (26 Απριλίου) τον αποκεφάλισαν, τον έβαλαν σε ένα πλοίο κι αφού 

ανοίχτηκαν στο πέλαγος πέταξαν αλλού «την αγία του κεφαλή» κι αλλού το υπόλοιπο σώ-

μα. Την άλλη μέρα ψαράδες βρήκαν τον άγιο πλήρως συναρμολογημένο με το κεφάλι του 

κανονικά. Υποβρύχια επανασυγκόλληση κεφαλιού!  

     Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης (3 Οκτωβρίου) αποκεφαλισμένος «λαβών την αγίαν 
του κεφαλήν εις τας χείρας του» περπάτησε δύο στάδια, όπου συνάντησε μία γυναίκα κι 

απέθεσε το κεφάλι του «ως θησαυρόν εις τας παλάμας της». Ο υπόψη άγιος τιμάται με το-

πική αργία ως πολιούχος Αθηνών, το όνομά του φέρει ο πεζόδρομος περιμετρικά της 

Ακρόπολης, που περνά από το βράχο του Αρείου Πάγου και θεωρείται προστάτης των δι-

καστικών και του Δικαστικού Σώματος.  

     Παρόμοιο, καλύτερο όμως θαύμα έκανε ένας άλλος άγιος, ο Βλαδίμηρος (22 Μαΐου). 

Αφού τον αποκεφάλισαν, ο άγιος δεν πτοήθηκε,  «έλαβε με τας χείρας του την κεφαλήν του 
και έτρεχεν επί του ίππου». Ο ακέφαλος καβαλάρης… 
  

  

23.5 Θαύματα, σημερινή εποχή και ορθολογισμός 
Οι λογικές ερωτήσεις που τίθενται για τα θαύματα και τη θρησκευτική βιομηχανία που τα 

παράγει θα μπορούσαν να ήταν πολλές. Τα θαύματα αποτελούσαν και αποτελούν την υπʼ 
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αριθμόν ένα μέθοδο πίστης στη θρησκεία του Χριστιανισμού, το βαρύ πυροβολικό. Γιατί 

όμως ο Θεός τους επέλεξε και έδωσε στους εντολοδόχους του αυτή την τόσο αμφισβητού-

μενη και πλάγια μεθοδολογία των θαυμάτων για να πείσει τον κόσμο; Δεν θα μπορούσε να 

δημιουργήσει πιο σαφείς μεθόδους πίστης; Βέβαια τέτοιες ερωτήσεις απαντώνται με το 

γνωστό κλειδί: «Άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου…». 
    Επίσης, γιατί τα θαύματα άλλων θεών είναι αιρετικά, διαβολικά και ψεύτικα, ενώ τα 

χριστιανικά είναι αληθινά; Την απάντηση μας την δίνει ο Karlheinz: «Επειδή απλά τα επι-
καλείται η Εκκλησία. Τα θαύματα όλων των άλλων είναι ψεύτικα επειδή, ακριβώς είναι τα 

θαύματα των άλλων και ο Χριστιανισμός δεν έχει κανένα όφελος απʼ αυτά. Αναγνωρίζοντάς 

τα θα απαξίωνε τα δικά του».349 

 

 
Τρείς εικόνες, χίλιες λέξεις.  

Xριστιανισμός: Βιομηχανία απάτης θαυμάτων. Θαυματουργές μούμιες,  

σερνόμενα  σκουληκοποιημένα ανθρωπάρια και άγια φώτα που ανάβουν με zippo  

λατρεύονται από τη Ρωμιοσύνη, αλλά υποτιμούν τη νοημοσύνη μας ως ανθρώπινα όντα. 

 

 

     H αρχαία αυτή βιομηχανία θαυμάτων του Χριστιανισμού συνεχίζει απτόητη μέχρι και 

σήμερα στην ίδια ατραπό παρωδίας. Αμέτρητες εικόνες δακρύζουν, δαιμονισμένοι εξορ-

κίζονται, άρρωστοι θεραπεύονται, κομμένα χέρια, πόδια, κεφάλια συγκολλούνται, πνιγ-

μένοι διασώζονται, γυναίκες μένουν έγκυες, φασματικές εμφανίσεις αγίων ακόμα και της 

ίδιας της Παναγίας εμφανίζονται παντού σε τοίχους, σε αμάξια, σε τζάμια, σε νερά, σε ύ-

πνους και σε ξύπνιους... θαυματουργικά βαλσαμωμένα πτώματα, κόκαλα, ζώνες, γένια, δό-

ντια, δάχτυλα, κρανία, «άγια φώτα» που ανάβουν μόνα τους... Ο κατάλογος των φρικια-

στικών χριστιανικών θαυμάτων δεν έχει τέλος. 

 
349 Karlheinz Deschner: «Η εγκληματική ιστορία του Χριστιανισμού», έκδ. «Κάκτος», Αθήνα, 2004, τόμος 

3ος, σελ. 337. 
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     Είναι απίστευτο το πόσες πολλές μέρες του έτους απαγορεύεται να συνευρεθεί ε-
ρωτικά ένα καθ’ όλα νόμιμο ορθόδοξο ανδρόγυνο: 

     • 50 ημέρες πριν το Πάσχα. 
     • 15 ημέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο. 

     • Μερικές ημέρες πριν την γιορτή των 12 Αποστόλων (δεν είναι σταθερή). 

     • 40 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. 
     • Τις παραμονές επισήμων αργιών (Φώτων, Σταυρού κ.τ.λ.). 

     • Κάθε Τετάρτη (επειδή Τετάρτη συνελήφθη ο Ιησούς). 
     • Κάθε Παρασκευή (επειδή Παρασκευή σταυρώθηκε). 

     • Εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής κάθε δεύτερη Τρίτη, Πέμπτη και Σάβ-

βατο, όταν ο χριστιανός πρόκειται να μεταλάβει την Κυριακή. (Κάθε καλός χριστια-
νός μεταλαμβάνει τουλάχιστον κάθε δεκαπέντα μέρες). 

     Αν εκτός των παραπάνω ημερών ληφθούν υπόψη και τα έμμηνα της γυναίκας, 

τότε από τις 365 ημέρες του χρόνου απομένουν διαθέσιμες για ερωτική συνεύρεση 
στο ζευγάρι σχεδόν μόνον εκατό μέρες, δηλαδή λιγότερες από το ένα τρίτο. 
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24. Άγιοι Θεόδωροι: Δυο «ταλιμπάν» της Ορθοδοξίας 
 

ι άγιοι Θεόδωροι είναι o Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων, που καταγόταν απo το χωριό 

Χουμιαλών της Καππαδοκίας και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, που κατα-

γόταν απʼ την Εφλεέμ (Ευχάιτα) της Γαλατίας της Μ. Ασίας, όπου ζούσαν  κέλτες. 

Η δράση τους, όπως όλων των χριστιανών της εποχής εκείνης −και όχι μόνον− υπήρξε 

εχθρική απέναντι στον προχριστιανικό πολιτισμό και φυσικά για τον λόγο αυτό αγιοποιή-

θηκαν απʼ την Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι επειδή δήθεν «μαρτύρησαν».350 

 

 

24.1 Άγιος εναντίον δράκοντα 

Συγκεκριμένα ο Θεόδωρος ο Τήρων (ή Τίρων εκ του tiro = νεοσύλλεκτος στα λατινικά) έ-

δρασε επί εποχής Διοκλητιανού (3ος - 4ος αι. μ.Χ.), όταν υπηρετούσε την στρατιωτική του 

θητεία στο τάγμα των νεοσυλλέκτων του ρωμαϊκού στρατού, που βρισκόταν στα ανατολι-

κά σύνορα της αυτοκρατορίας. Αφού βαπτίσθηκε χριστιανός σκότωσε έναν... κακό δρά-

κοντα-διάβολο, που ταλαιπωρούσε τον κόσμο σʼ ένα δάσος λίγο έξω από την πόλη κατα-

γωγής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης (δεξιά)  

σκύβει με χριστιανικό πόθο το κεφάλι  

προς τον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα,  

που σκοτώνει τον κακό δράκο. 

 

 
350 Κ. Παραβάτη: «Άγιοι Θεόδωροι: Δυο ‟ταλιμπάνˮ της Ορθοδοξίας”, «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinqui-

ry.gr, 03.05.09. 

Ο 
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Στον ελλαδικό χώτο υπάρχουν 

πολλές περιοχές και χωριά, 

που φέρουν το όνομα καταστροφέων 

αρχαίων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, 

όπως των Αγίων Θεοδώρων. 

Στην εικόνα φαίνεται 

ο ναός των Αγίων Θεοδώρων 

στον ομώνυμο Δήμο της Κορινθίας, 

στον οποίο έχουν εντοιχισθεί κομμάτια 

από γλυπτά, κολώνες κ.λπ., 

 που προέρχονται από την αρχαία πόλη 

Κρομμυώνα. 

 
 

 

     Αυτά πάντοτε κατά τη χριστιανική βιβλιογραφία. Σε έργο του αρχιμανδρίτη Χαρ. Δ. 

Βασιλόπουλου: διαβάζουμε: «Τότε ο Άγιος βγήκε χαρούμενος απʼ το δάσος γιατί κατάλαβε, 
ότι ήταν θέλημα Θεού να μαρτυρήσει. Διότι όπως ενίκησε τον αισθητόν δράκοντα έτσι θα νι-

κούσε σε λίγο και τον νοητόν δράκοντα τον διάβολον».351  

     Ο Θεόδωρος κίνησε τότε μια οργανωμένη ανταρσία μέσα στους κόλπους του στρατού 

και πρότεινε και σε άλλους χριστιανούς να αρνηθούν τα καθήκοντά τους. Οι συνομώτες 

συνελήφθηκαν και φυλακίστηκαν ο αρχηγός όμως, της χριστιανικής ανταρσίας, ο Θεό-

δωρος, κατάφερε να διαφύγει  (αφήνοντας φυσικά τους άλλους που είχε παρασύρει στο 

εγχείρημά του, να υποστούν τις δοκιμασίες της ανάκρισης).  

 

 

24.2 Άγιος εναντίον βωμού Ρέας 
Ο Θεόδωρος πήγε στην Εφλεέμ κι από το μίσος και το φανατισμό του πυρπόλησε τον βω-

μό της θεάς Ρέας. «Ο Θεόδωρος όμως επήγε δια νυκτός και έβαλε φωτιά σε έναν ειδωλολα-

τρικό βωμό της θεάς Ρέας. Και τούτο δια να δείξει και δια των πραγμάτων ότι αυτός μεν 

είναι χριστιανός, οι ειδωλολατρικοί δε θεοί, που προσκυνούσαν εκείνοι  ήταν ξύλα αναίσθη-
τα. Ο εμπρησμός αυτός έδωσε αφορμή για να γίνει μεγάλη σύγχυση στα Ευχάιτα».352 

     Συνελήφθη από έναν φύλακα του βωμού, που τον πήγε στον Ρωμαίο διοικητή της πό-

λης, τον Πόλπιο. Εκείνος τον ρώτησε γιατί έκανε την πράξη αυτή κι εκείνος απάντησε: 

«Αρχηγέ Πόλπιε ομολογώ ότι έκαψα τον βωμό της Ρέας, διότι ήθελα να δοκιμάσω αν είναι 

αληθινή η Ρέα. Αλλά είδα ότι ήταν ξύλο ξερό και αναίσθητο. Επομένως τέτοια τιμή πρέπει να 

 
351 «Βίοι Αγίων, Αγιος Θεόδωρος ο Τήρων», σελ. 6. 
352 «Βίοι Αγίων, Αγιος Θεόδωρος ο Τήρων», σελ. 9. 
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έχουν τα είδωλα, αφού μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά και δεν ακούνε, στόμα και δεν 

μιλούνε. Τι θεοί είναι τα άλαλα ξύλα λοιπόν;» 353 − τρομερό επιχείρημα... 

     Στη Λειτουργία που διαβάζεται στις εκκλησίες αναφέρεται: «Ούτος ο Άγιος Μάρτυς... 

τα σεβάσματα των ελλήνων καταχλευάσας... το γαρ είδωλον της των θεών μητρός, ως έλ-

ληνες ληρωδούσι, κατέφλεξεν».354 Η ασέβεια και η συνωμοσία του, αλλά και η πυρπόληση 

του βωμού της Ρέας είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβολή της ποινής του θανάτου δια της 

πυράς, δηλαδή τον τρόπο, που χρησιμοποίησε κι ο ίδιος, όταν έκαιγε τον βωμό της θεάς.  

     Βέβαια, δεν πρόκειται περί «μαρτυρίου», αλλά για την προβλεπόμενη από τον Pωμαϊκό 

Nόμο ποινή περί των ιερόσυλων και των καταστροφέων μνημείων. Για να το παρουσιά-

σουν ως «μαρτύριο» οι αγιογράφοι πρόσθεσαν, ότι ο  Θεόδωρος, όταν καιγόταν προσευ-

χόταν στο Γιαχβέ–Χριστό.  

 

 

24.3 Τα θαύματα του πεθαμένου άγιου 
Μετά το θάνατό του αγιοποιήθηκε κι αν και πεθαμένος έκανε πολλά θαύματα! Επί εποχής 

Ιουλιανού του «Παραβάτη» ο άγιος Θεόδωρος επισκέφτηκε τον πατριάρχη Κωνσταντινου-

πόλεως σε όραμα και του μήνυσε να μην φάνε οι χριστιανοί απʼ τα τρόφιμα του εμπορίου, 

γιατί ο Ιουλιανός είχε δήθεν δώσει εντολή να ραντίσουν με αίμα όλες τις τροφές της αγο-

ράς, για να φάνε οι χριστιανοί απʼ τα ειδωλόθυτα και να μολυνθούν. Αντʼ αυτών, του είπε 

να φάνε κόλλυβα από σιτάρι βρασμένο.  

     Αυτό είναι το λεγόμενο «Δια Κολλύβων Θαύμα», που γιορτάζεται το πρώτο Σάββατο 

της μεγάλης Τεσσαρακοστής το λεγόμενο Ψυχοσάββατο. Από τότε οι πιστοί τρώνε μόνο 

κόλλυβα σε ανάμνηση του αγίου. 

     Ο άγιος συνέχιζε να κάνει κι άλλα «θαύματα» αφού θεράπευε τυφλούς, που ο ίδιος 

προηγουμένως τύφλωνε! Και όπως γράφει ο Συναξαριστής: «και μικρού παδίου αίτησιν 
επλήρωσεν ο Άγιος και ανθρώπους οι οποίοι εκινδύνευον εις την θάλασσαν διάσωσε, αιχμα-

λώτους ελευθέρωσε και κλέπτας εφανέρωσε και ασθενείς εθεράπευσε και πλείστα άλλα ε-

τέλεσε» 355 Κι όλα αυτά μετά τον θάνατό του!  

     Επίσης λέγεται και Φανερωτής «και τούτο διότι φανερώνει σε όσους με πίστη τον παρα-

καλούν τα πράγματα που έχουν χαμένα».356 Μακριά λοιπόν απʼ τα όργανα του Σατανά, τα 

μέντιουμ, τις καφετζούδες και τις χαρτορίχτρες.  

 

 

24.4 Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης εναντίον αγαλμάτων 
Ο Θεόδωρος ο Στρατηλάτης ήταν ένας αξιωματικός διοικητής του ρωμαϊκού στρατού των 

λεγεώνων της Κριμαίας και συγκεκριμένα στην πόλη της Ηράκλειας. Ακολουθώντας τα 

χνάρια του προκατόχου του, εμφανίζεται κατά την εποχή του αυτοκράτορα Λικίνιου (4ος 

αι. μ.Χ.).  

     Ο Θεόδωρος, αφού ασπάστηκε το Χριστιανισμό, παράτησε τα στρατιωτικά του καθή-

κοντα  κι  άρχισε  να  κηρύττει  τη  θρησκεία του οργανώνοντας συνομωσίες  κατά της Ρώ- 

 
353 «Βίοι Αγίων, Αγιος Θεόδωρος ο Τήρων», σελ. 11. 
354 «Μηναίον» Φεβρουαρίου. 
355 Σελ. 29. 
356 Σελ. 31. 
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Από τα κειμήλια  

της Ορθοδοξίας  

της μονής  

Εσφιγμένου: 

«Ο ΑΓΙΟΣ  

ΣΗΝΤΡΙΒΗ  

ΤΑ ΙΔΟΛΑ». 

Ο Άγιος Νικόλαος, δεν ήταν ο μόνος. Πολλοί άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

αγιοποιήθηκαν μόνο και μόνο γιατί κατεδάφισαν κάποιο αρχαίο ελληνικό ναό. 

     Δειγματοληπτικά από τα Συναξάρια τους: 

     • Ο Άγιος Κορδάτος (7 Μαΐου): «εμβήκεν εις τον ναόν των ειδώλων και κατσυνέτριψεν όλα τα εκεί 

ευρισκόμενα είδωλα». 

     • Ο Όσιος Αχίλλειος, επίσκοπος Λάρισας (16 Μαΐου), που έλαβε μέρος στην Οικουμενική Σύνοδο 

της Νίκαιας το 325, «πολλούς ναούς κατεκρήμνισεν των ειδώλων». 

     • Ο Άγιος Ανδρόνικος και η «υπερθαύμαστος» Ιουνία (17 Μαΐου) γύριζαν την οικουμένην σα να εί-

χαν πτερά και «τους ναούς των ειδώλων κατέστρεφαν». 

     • Ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Αρεθουσίων (σημερινή Ρεντίνα) «εκρήμνισεν ένα ναόν των ειδώλων 

και εποίησεν αυτόν εκκλησίαν». 

     • Ο Άγιος ιερομάρτυς Μαρκέλλος (14 Αυγούστου) «...τους ναούς των ειδώλων κατακρημνίζων».  

     • Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου (9 Οκτωβρίου), ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, 

«εξελθών εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέστρεφε τους βωμούς των ειδώλων υπό του θείου ζήλου 

πυρπολούμενος». 

     • Ο Άγιος μάρτυς Αντώνιος (9 Νοεμβρίου) κατέβηκε εις την πόλιν, όπου ενώ «εώρταζαν τους δαί-

μονας», εισήλθε στο ναό και «συνέτριψε όλα τα είδωλα». 

     Από την επινόηση της φαντασιακής κοινότητας του ελληνικού έθνους και μετά, ειδικά τα μάρμαρα του 

Παρθενώνα έχουν καταστεί ένα από το πιο περίφημα και πολύτιμα στοιχεία του συμβολικού κεφαλαίου 

των αρχαιοτήτων. Θεωρούνται μοναδικά, απαράμιλλα και ιερά. Τα ελγίνεια μάρμαρα, ως το πιο περί-

φημο δείγμα της κλασικής τέχνης, κλήθηκαν να αποδείξουν όχι απλά μια πολιτισμική, αλλά κυρίως μια 

βιολογική, μια φυλετική συγγένεια. 

     Οι απολίτιστοι ρωμιοί επήλυδες στον ελλαδικό χώρο, ενώ από τη μια δείχνουν διαχρονικά απα-

ξιωτική συμπεριφορά προς τις αρχαιότητες σπάζοντας και κάνοντάς τες οικοδομικά υλικά για σπίτια, 

μάντρες, εκκλησίες κ.λπ. ακόμα και σήμερα και τιμώντας ως αγίους τους καταστροφείς τους, από την 

άλλη, φαντασιωνόμενοι ευγενείς καταγωγές και με στενά οικοπεδίστικη αντίληψη, έχουν το θράσος να 

διεκδικούν την κατοχή όσων μαρμάρων φυγαδεύτηκαν, διασώθηκαν στα μουσεία του εξωτερικού και 

γλίτωσαν κυρίως από τους ίδιους. 

     Επιπλέον, αγανακτούν με τους βρετανούς κι έχουν θέσει σαν «εθνικό» στόχο τη διεκδίκηση των μαρ-

μάρων του Βρετανικού Μουσείου. Μα αν είχαν μείνει εδώ, ασβέστης, μάντρες, κεμπαμπτζίδικα κι εκ-

κλησίες θα είχαν γίνει κι αυτά. Η περίπτωση των ελγινείων είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας και της 

σχιζοφρένειας της Ρωμιοσύνης. 
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μης.  

     Λόγω της υψηλής θέσης που κατείχε και με την βοήθεια των ομοθρήσκων του 

προσηλύτισε πολλούς στην νέα θρησκεία. 

     Μια μέρα ζήτησε και πήρε σπίτι του προτομές θεών, «αλλά την νύχτα εκείνη τα συνέ-

τριψε όλα σε μικρά-μικρά κομματάκια», τα οποία αργότερα μοίρασε στους χριστιανούς φί-

λους του. Η πράξη του αυτή τον έπεισε, ότι οι θεοί αυτοί δεν υπάρχουν.357  

     Τέτοια ανεγκέφαλα και γελοία επιχειρήματα χρησιμοποίησαν οι φανατικοί κι αμόρφω-

τοι χριστιανοί, όταν έκαιγαν και ισοπέδωναν τα λαμπρά καλλιτεχνήματα του αρχαίου κό-

σμου. 
  
   

 
Θρησκευτικοί ταλιμπανισμοί με θύματα πολιτιστικά δημιουργήματα.  

Επάνω αριστερά και μέση: Καταστροφή αρχαίου ελληνικού αγάλματος,  

αντίγραφου πρωτοτύπου αγάλματος του Πραξιτέλη, από χριστιανούς «ταλιμπάν». 

Δεξιά: Καταστροφή αγαλμάτων του Βούδα από ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. 

Ο ρωμιός αντιδρά μόνο στον ταλιμπανισμό των αφγανών. Το χριστιανικό ταλιμπανισμό  

τον δικαιολογεί πλήρως, καθʼ ότι τον θεωρεί καθαγιασμένο και ιερό. 
   
   

24.5 Χερουβείμ και Σεραφείμ θεραπεύουν τον άγιο 
Η εξιστόρηση του μαρτυρίου του Άγιου Θεόδωρου του Στρατηλάτη από το Συναξάρι είναι 

τραγελαφική. Αφού μας λέει, ότι τον κάρφωσαν πάνω σε σταυρό, κάτι, που ουδέποτε γι-

νόταν (η ποινή της σταύρωσης ήταν δέσιμο μέχρι θανάτου πάνω στο σταυρό κι όχι κάρ-

φωμα), ενώ τον ξεκάρφωσαν, τον θεράπευσαν τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ του Γιαχβέ!  

     Πριν τον αποκεφαλισμό του, χιλιάδες λαού πίστεψαν στο Χριστιανισμό, ενώ για πολλά 

χρόνια αργότερα ο άγιος, αν και νεκρός όπως είδαμε, έκανε θαύματα στις αμόρφωτες κοι-

νωνίες των ρωμιών.  

     Ο δεισιδαίμων και αμόρφωτος «βυζαντινός» όχλος πίστευε, ότι ο άγιός του καβάλα σε 

άσπρο άλογο επέστρεφε στις μάνες τους παιδιά, που απήγαγαν οι αγαρηνοί πειρατές.  

     Η μνήμη του γιορτάζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας 

των Νηστειών, που είναι γνωστό και ως Ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων. 

   Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι πριν μερικά χρόνια, η υποκριτική ρωμέικη κοινωνία μας 

δήθεν συγκλονίστηκε κι ένοιωσε δέος και αποτροπιασμό, όταν προβλήθηκε απʼ την τηλε-

 
357 Αρχιμανδρίτη Χαρ. Δ. Βασιλοπούλου, Βίοι Αγίων, «Αγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης», σελ. 13. 
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όραση φανατικοί ταλιμπάν στο Αφγανιστάν να καταστρέφουν γιγαντιαία ανάγλυφα αγάλ-

ματα του Βούδα πυροβολώντας τα ασταμάτητα.  

     Όμως, τα εγκλήματα και οι καταστροφές των χιλιάδων αρχαίων μνημείων που προκά-

λεσαν οι «ταλιμπάν» άγιοι του Χριστιανισμού, όπως οι Θεόδωροι, ο Νικόλαος, ο Θεοδό-

σιος και πολλοί άλλοι, διδάσκονται από την ορθόδοξη τριτοκοσμική παιδεία μας σήμερα 

ως πράξεις θεάρεστες και αναγκαίες. Άλλωστε και ο πρώην αρχιεπίσκοπος συνήθιζε να 

δηλώνει και να τονίζει, πως οι «άγιοι» της Ορθοδοξίας δεν κατέστρεφαν αλλά «εξάγνιζαν 
τους ειδωλολατρικούς ναούς» (προφανώς από τους δαίμονες που κατοικούσαν μέσα τους).  

     Και ο σε κατάσταση αφασίας κοσμάκης νεορωμιός περιμένει εδώ και μιάμιση χιλιετία 

τα θαύματα των «αγίων ταλιμπάν» για να θεραπευτεί, να προκόψει και να εξελιχθεί. 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω από κάθε άγιο 

φαίνονται σε μεγέθυνση 

αυτά που γράφουν 

τα χαρτιά που κρατά. 

Οι χριστιανοί άγιοι 

αγωνιούν 

να αντικαταστήσουν 

το «κατά φύση» 

με το «παρά φύση». 

Παραγγέλλουν τη νίκη 

επί του σώματος 

και τη νίκη επί της φύσης. 

Ο προς τα δεξιά άγιος 

υποστηρίζει, 

ότι η οδός του Θεού  

είναι να βιάζεις 

τον εαυτό σου.  
358 

 

 
358 Οι τοιχογραφίες είναι από τη Μονή Πεντέλης. 
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25. Oσία Φιλοθέη: Η πολιούχος των Αθηνών,  

        που μισούσε κι έβριζε τους αθηναίους  
 

μοναχή Φιλοθέη (16ος αι.), της οποίας ο βίος εκθειάζεται στα Συναξάρια και σε διά-

φορες άλλες χριστιανικές πηγές, αγιοποιήθηκε και τιμάται ως πολιούχος των Α-

θηνών −όπως και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης− για τα καλά, που υποτίθεται, ότι 

προσέφερε στους αθηναίους και στην πόλη τους.  

     Η αλήθεια όμως, είναι εντελώς διαφορετική. Η Οσία Φιλοθέη διακατεχόταν από έντονο 

μίσος και φανατισμό εναντίον των αθηναίων, οι οποίοι όχι την εκτιμούσαν, αλλά είχαν 

τόσο εξοργισθεί από την συμπεριφορά της, ώστε αναγκάστηκε να σπεύσει στην Αθήνα ο 

Μέγας Λογοθέτης του Πατριαρχείου, προκειμένου να διασώσει την τεράστια περιουσία 

που είχε συγκεντρώσει στα μοναστήρια της. 

 

 

 
Γένος αρχείον, άτιμον, ανόσιον, αναίσχυντον, βδελυρόν κ.λπ. κ.λπ.. 

Η Οσία Φιλοθέη μιλάει για τους αθηναίους. 

 

 

     Όπως έχει καταγραφεί, το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, η μοναχή Φιλοθέη ήρθε «εις 
ρήξιν προς τους συμπολίτας της Αθηναίους δια λόγους αγνώστους και τοσούτον είχεν επισύ-

ρει την οργήν των Αθηναίων καθʼ εαυτής, ώστε εδέησε να έλθη εις Αθήνας ο μετά ταύτα Μέ-

γας Λογοθέτης και τότε μέγα ισχύων εν τοις πατριαρχείοις Ιέραξ, όπως κατευνάση των Αθη-
ναίων την οργήν και απαλλάξη την Φιλοθέην των επικειμένων δεινών. Προς τον ιέρακα τού-

τον έγραψε μετά ταύτα η Φιλοθέη ευχαριστήριον επιστολήν διασωθείσαν μέχρις ημών».359 

      Στην επιστολή αυτή, που είχε δημοσιευθεί πρώτα από τον Κ. Σάθα,360 όπως φαίνεται 

στην επόμενη σελίδα, η Αγία απευθύνει οχετό ύβρεων εναντίον των αθηναίων. 

     Η Φιλοθέη καταγόταν από την πολύ πλούσια κι αρχοντική οικογένεια των Μπενιζέλων, 

μιας εκ των παλαιότερων οικογενειών της Αθήνας. Οι τάφοι των Μπενιζέλων κοσμούνταν 

με τον δικέφαλο αετό. Το σπίτι της ήταν ένα μεγάλο αρχοντικό στην Πλάκα, το οποίο 

κτίστηκε  κατά  την  οθωμανική  περίοδο, όταν υποτίθεται πως όλα «τάσκιαζε η φοβέρα και 

 
359 Γ. Κωνσταντινίδου «Ιστορία των Αθηνών από Χριστού γεννήσεως μέχρι του έτους 1821», Αθήνα, 1876, 

σελ. 510-511. 
360 «Νεοελληνική Φιλολογία», σελ. 194-195. 

Η 
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Η επιστολή–λιβελλογράφημα κατά των αθηναίων 

της −πολιούχου των Αθηνών− οσίας Φιλοθέης. 
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τα πλάκωνε η σκλαβιά». Στέκεται σε καλή κατάσταση ακόμα και σήμερα στην οδό Αδρια-

νού 96, γιατί έχει ανακαινισθεί.  

     Την μητέρα της την έλεγαν Σιρύγα, ενώ την ίδια Ρεβούλα, από το εβραϊκό Ρέβα, υπο-

κοριστικό του Ρεβέκκα· όταν αργότερα μόνασε άλλαξε το όνομά της σε Φιλόθεος. 

      Παντρεύτηκε ένα πολύ πλούσιο και πολύ μεγαλύτερό της («άρχοντά τινα, από τους τότε 
πρώτους της πόλεως»), τον οποίο, σύμφωνα με τον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκ-

κλησίας, ο Θεός, βλέποντας την υπομονή της, μετά από τρία χρόνια «τον εθέρισε με το δρέ-
πανον του θανάτου... Ότε δε η αοίδιμος διήγε το δέκατον έτος της χηρείας της απεβίωσαν οι 

γονείς της και αφού ηλευθερώθη από τα εμπόδια ταύτα εδόξασε τον Θεόν», έγινε μοναχή κι 

άρχισε τη δράση της. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kατά θέλημα του Αγίου Aνδρέα 

που είδε στον ύπνο της η μοναχή 

Φιλοθέη, έκτισε ένα μοναστήρι 

με εκκλησία στο όνομά του. 

Eίναι η εκκλησία, 

που βρίσκεται πλάι στο μέγαρο 

της Aρχιεπισκοπής στην οδό 

Aγίας Φιλοθέης στην Πλάκα. 

Στη θέση εκείνη 

πρέπει να υπήρχε αρχαίο κτίσμα, 

το οποίο κατεδαφίστηκε, 

δεδομένου, ότι πολλά κομμάτια 

αρχαίων μαρμάρων βρίσκονται ακόμη 

διάσπαρτα στο χώρο, 

ενώ άλλα 

χρησιμοποιούνται ως σκαλοπάτια. 

 
 

 

 

     Έκτισε μοναστήρια, τα οποία «επλούτισε με αρκετά κελλία και άλλους αναγκαίας οικο-

δομάς και περιοχάς και επροικοδότησε με μετόχια και υποστατικά αρκετά... Η Οσία Φιλοθέη 

ως είπομεν, κατήγετο εξ αρχοντικής και πλουσίας οικογενείας των Αθηνών, όθεν εκέκτητο 
υποστατικά εις πλείστα σημεία των Αθηνών και των πέριξ... Εις ταύτα δέον να προστεθώσι 

και πολλά αφιερωθέντα υπό άλλων πλουσίων οικογενειών, διό εντός ελαχίστου χρόνου η 

μονή απέκτησε μεγάλην περιουσίαν και μετόχια εις Πατήσια, Όμορφην Εκκλησίαν, Καλο-
γρέζαν, Ψυχικόν, και εις διάφορα άλλα σημεία και εις τας νήσους ακόμη... Παραλαβούσα 

μεθ’ εαυτής και τας γυναίκας, αι οποίαι ειργάζοντο εις τον πατρικόν της οίκον, τας οποίας 
είχε κατηχήσει και προετοιμάσει εις την κατά Θεόν πολιτείαν. Και όχι μόνον αυταί, αλλά και 
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πολλαί άλλαι παρθένοι, από τας ευγενείς και πλουσίας της πόλεως, αρνούμενοι μετά χαράς 

όλα τα προσωρινά και φθαρτά καλά του κόσμου τούτου, ενεδύοντο το Μοναχικόν Σχήμα και 
υπετάσσοντο εις αυτήν την Μακαρίαν Καθηγουμένην». 

     Μέσα στα μοναστήρια κατασκεύασε βιοτεχνικά εργαστήρια, «εντός των οποίων οι μο-

νάζουσαι κόραι πλουσίων και πτωχών οικογενειών επεδίδοντο εις παντός είδους χειροτε-
χνήματα».  

      Στις μοναχές βέβαια, που εργάζονταν στα μοναστήρια της, δεν παρείχε ούτε την απα-

ραίτητη τροφή, αλλά κατάφερναν να επιζούν από φιλανθρωπίες περαστικών: «Κατήντησεν 

το μοναστήριον να περιπέση εις εσχάτην ένδειαν και αι Μοναχαί, αίτινες εμόναζον εις αυτό, 

ήρχισαν να γογγύζουν κατά της Αγίας και να μικροψυχούν δια την στέρησιν των προς ζην α-
ναγκαίων. Αλλ’ η θεοχαρίτωτος αύτη δεν έπαυσεν από του να τας νουθετή, λέγουσα να έχουν 

πίστιν εις τον Θεόν, όστις διατρέφει τους νεοσσούς των κοράκων τους επικαλούμενους 

αυτόν... το οποίον έγινε μετ’ ολίγας ημέρας εμπράκτως δια δύο προκρίτων, οι οποίοι, κατά 

θείαν νεύσιν, ήλθον εις Μοναστήριον χάριν προσκυνήσεως και έδωσαν εις την Αγίαν πλου-

σιοπάροχον ελεημοσύνην, τοιουτοτρόπως δε αι αδελφαί εδόξασαν μεν τον πλουτοδότην Θε-
όν, εθαύμασαν δε την αδίστακτον πίστιν της Αγίας, την οποίαν είχε εις Αυτόν». 

     Τεράστια κτηματική περιουσία και ιερές επιχειρήσεις είχε στήσει λοιπόν η οσία Φιλο-

θέη, κάτι ανάλογο με τις σημερινές ιερές μπίζνες των μοναστηριών (Άγιος Ραφαήλ, μονή 

Βατοπεδίου κ.λπ.), πιστοποιώντας, ότι Θεός και Χρήμα πάντα ταυτίζονται.  
 

  

 
Θεός-χρήμα: Δυό μεταφυσικές έννοιες - δημιουργήματα των ανθρώπων. 

Στο «Ναό του Σολομώντα», συστεγάζονταν ως συνιδιοκτήτες ο Θεός και το θησαυροφυλάκιο της 

Ιερουσαλήμ. Ο Παρθενώνας λειτουργούσε και ως θησαυροφυλάκιο της Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

Σήμερα, ολόκληρη η ανθρωπότητα στεγάζεται ψυχικά, πνευματικά, πολιτικά και κοινωνικά κάτω από ένα 

σύγχρονο «Ναό του Σολομώντα», κάτω από ένα μεταφυσικό Βατοπέδι με το παλιό δίδυμο των ιδιοκτητών, 

Θεό-Χρήμα, να βρίσκονται στις μέρες μας στην απόλυτη κορύφωσή τους, στην παγκυριαρχία τους. 

Το δίδυμο αυτό είναι καθαρά μεταφυσικό και φανταστικό, αφού το χρήμα είναι νόμισμα και δημιούργημα 

του ανθρώπου, άρα νομίζουμε, ότι υπάρχει σαν αξία, αλλά και ο Θεός είναι αόρατο δημιούργημα  

των ανθρώπων, άρα νομίζουμε, ότι υπάρχει σαν αξία. 
  

  

     Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες της οσίας Φιλοθέης λοιπόν, θα προκάλεσαν τη 

σοβαρή αντίδραση των αθηναίων και πρέπει να ήταν πολλά τα ποσά, που διακυβεύονταν, 

ώστε να αναγκασθεί να έρθει από την Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Λογοθέτης, σε «πυρο-

σβεστικό» ρόλο.  
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     Ας εξετάσουμε ορισμένες χαρακτηριστικές ύβρεις εναντίον των αθηναίων, από αυτές, 

που η ίδια η οσία Φιλοθέη αναφέρει στην ευχαριστήρια επιστολή της προς τον Μέγα Λο-

γοθέτη, μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη: 

     • «Αβουλία φερόμενοι Αττικοί ουκ οίδασι διάκρισιν καλού τε και κακού· διό τας μεν αρε-

τάς μισούσι, τας δε κακίας φιλούσι· τοις γαρ ανοήτοις επίμεμπτα καλά, φησί πού τις των σο-
φών». 

     • «Ει δε και μαρτύρων χρεία, ουκ Αθηναίοι στήσονται, αγοραίον γένος, αχρείον και ά-
τιμον· τούτο δη το γένος αβούλευτον, ανόσιον, αναίσχυντον, βδελυρόν, απονενοημένον, το 

στόμα εύλυτον έχον προς λοιδορίαν, μεμψίμοιρον και καρδαμογλύφον, βαρβαρόφωνον, φι-

λαίτιον, φιλοτάραχον, μικρολόγον, μικρόψυχον, στωμύλον, υπερφίαλον, αθέμιστον, δολερόν, 
περίεργον, άγρυπνον επί συμφοραίς ετέρων». 

     • «Πώς δε ούτοι ορθά νοήσουσι; ως γαρ το έργον βάρβαρον τούτων και η γνώμη βάρ-

βαρος». 

     Αυτά −μεταξύ πολλών άλλων− «φιλοδωρεί» τους αθηναίους η συμπολίτισσά τους μο-

ναχή Φιλόθεος ή Φιλοθέη, κατά κόσμον Ρεβέκκα Μπενιζέλου. Στο Συναξάρι της δια-

βάζουμε βέβαια, για την αμοιβαία αγάπη Φιλοθέης κι αθηναίων, αλλά και για τον δήθεν 

μαρτυρικό της θάνατο από τους τούρκους· πρόκειται για χριστιανικά ψεύδη. Αν είχε 

σκοτωθεί από τους τούρκους θα είχε ονομασθεί οσιομάρτυς. Η Φιλοθέη όμως, ονομάζεται 

απλώς οσία, γεγονός, που επισημαίνει και το ίδιο το Συναξάρι της.361 

     Της φανατικής υβρίστριας των αθηναίων μοναχής Φιλοθέης, η Εκκλησία τοποθέτησε 

τα κόκαλα στον μητροπολιτικό ναό, πλήν της «αγίας κάρας», η οποία λείπει (τι απέγινε 

άραγε;) Μαζί με το κράτος την τίμησαν επί πλέον πολλαπλά.  

     Σε ένα μετόχι μοναστηριού στο Ψυχικό −σύμφωνα με το Συναξάρι− η Φιλοθέη είχε 

φτιάξει πηγάδι «προς ύδρευσιν των εκείθεν διερχομένων οδοιπόρων, εκ τούτου δε έλαβε και 

η θέσις το όνομα Ψυχικόν (δωρεά χάριν ψυχικής ωφελείας)... Στην Οσία Φιλοθέη οφείλεται 

και το όνομα της Καλογρέζας» (καλόγριας στα αρβανίτικα), γιατί κι εκεί υπήρχε μετόχι μο-

ναστηριού, αλλά και του προαστίου της Φιλοθέης, όπου «σώζεται το σπήλαιον, όπου α-

σκήτευε η οσία». 
  

  

 

Στο Εγκώμιο  

από την Aκολουθία της Οσίας Φιλοθέης  

αναφέρονται πλείστοι  

παλαιοδιαθηκικοί προπάτορες:  

«Δαυΐδ γαρ το πράον έσχες και Σολομώντος,  

σεμνή, την σοφίαν, Σαμψών την ανδρείαν,  

και Aβραάμ το φιλόξενον, υπομονήν τε Iώβ,  

του Προδρόμου δε θείαν άσκησιν...».  

Στη φωτογραφία περιφορά της λειψανοθήκης  

και της εικόνας της οσίας Φιλοθέης  

στην Πλάκα. 

  

  

     Τελικά η Pωμιοσύνη την ανακήρυξε αγία (19 Φεβρουσρίου), αλλά και πολιούχο της 

πόλης αυτών, που μισούσε κι έβριζε, των αθηναίων. 

 
361 Σελ. 432. 
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26. Το μήνυμα του Άγιου Πορφύριου στον τηλεφωνητή 
 

αγγέλης Μπαϊρακτάρης. Έτσι ξεκίνησε τη ζωή του σε αυτόν το συγκεκριμένο πλα-

νήτη. Κατάφερε να γίνει μέγας και τρανός και μπράβο του, εμείς δεν ζηλεύουμε. 

Τι, δεν τον γνωρίζετε; Ίσως να τον έχετε ακούσει κάπου. Μόνο, που δεν τον ξέρετε 

με αυτό το όνομα.362 
     Γεννήθηκε το 1906. Η σύλληψις πραγματοποιήθηκε δια της νομίμου οδού χωρίς θαυμα-

τουργές εκπλήξεις και να μην σας μπαίνουν ιδέες. Έπινε γάλα. Στην αρχή. Μετά έτρωγε 

ό,τι του έδιναν. Και επέζησε! 

     Ο πατέρας του, ο Λεωνίδας, λόγω φτώχειας, έκανε μια έτσι και πήγε να δουλέψει αλ-

λαχού. Τον είχε ευλογήσει κάποτε ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά μάλλον δεν έπιασε η ευλογία. 

Η σύμπτωση, μεγάλη η χάρη της, έσυρε τον Λεωνίδα ίσαμε τον Παναμά, όπου δούλεψε εις 

την διάνοιξιν της διώρυγος. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες γι’ αυτόν. 

     Το κακό όμως δεν είναι αυτό. Το κακό είναι, ότι ούτε η γυναίκα του ούτε τα παιδιά του 

είχαν κάποιο νέο του. Καλέ, τι νέο του; Ούτε τάλιρο δεν είχαν! Ούτε από αυτόν, ούτε γε-

νικώς! Διότι αν είχαν «νέα του», θα υπήρχε και καμιά επιταγούλα για τα παιδιά. Πέθανε; 

Μπορεί. Τους παράτησε, γιατί βρήκε άλλη; Κι αυτό παίζει. Κανείς δεν ξέρει. 

     Η γυναίκα του η Ελένη (το γένος Αντωνίου Λάμπρου, έτσι για να δείτε ότι διαβάζουμε 

κι εμείς ό,τι βρούμε μπροστά μας), είχε μείνει με όόόλα τα κουτσούβελα πίσω και τράβαγε 

τις κοτσίδες της. Οι κοτσίδες να ξέρετε, έχουν αυτή τη χρησιμότητα: τις τραβάς αν υπάρχει 

ζόρι. Κατά τα άλλα, είναι μεγάλος μπελάς: λούσιμο: 1,5 κιλό σαμπουάν, χτένισμα: 17 ώ-

ρες, κατασκευή κοτσίδας: τρεις μέρες. 

     Σημείωση: Αυτή η Ελένη δεν έχει καμία σχέση με την παρακάτω πρωταγωνίστρια της 

ιστορίας μας και κάθε ομοιότης είναι εντελώς συμπτωματική. Αυτό αποδεικνύεται, διότι 

υπάρχει χρονική απόσταση περίπου εκατό ετών μεταξύ της μιας Ελένης και της άλλης. Για 

να μη λέμε ό,τι θέμε… Εκτός … κι αν μπλέξουμε με θεωρίες μετενσαρκώσεων, αλλάξουμε 

ήπειρο, πάμε κατά Ασία μεριά (Ινδία, Κίνα και τα ρέστα) και μπλέξουμε τους γλουτούς 

μας. 

     Στο θέμα μας τώρα: Τα υπόλοιπα παιδιά δεν ξέρουμε τι απέγιναν, διότι δεν έτυχε να 

αγιάσουν. Για το τέταρτο παιδί όμως, τον Βαγγέλη, μάθαμε. Ευτύχησε να πάρει πτυ-

χίο Πρώτης Δημοτικού, επειδή τα ’παιρνε τα γράμματα. Αύτη η ποσότης γραμμάτων  

επαρκούν δια εργασίαν. Από τα επτά του μέχρι τα δέκα του ήταν τσοπάνης. Ποιμήν. 

     Δεν ξεκίνησε καθόλου άσχημα, ε; Μετά, στα δέκα του, επέστρεψε στα εγκόσμια (κάτι 

σαν πισωγύρισμα) κι από ποιμήν έγινε σκέτος υπάλληλος και μάλιστα ιδιωτικός. Για την 

ακρίβεια, εργάστηκε στο κατάστημα ενός θείου του. 

     Στα δώδεκα, ανακάλυψε το Γιαχβέ, που του έλεγαν βέβαια τόσα χρόνια, αλλά δεν του 

είχε περάσει από το μυαλό να ασχοληθεί σοβαρά. Με το που του μπήκε η ιδέα, έβαλε 

πλώρη να αγιάσει. Πρώτα πήγε στο Άγιο Όρος κι έγινε υποτακτικός σε δυο καλόγερους, 

που έφιαχναν καλύβια για να ζουν μέσα κι όταν τα ολοκλήρωναν, τα έκαιγαν. Μετά 

 
362 Ευγ. Φυλακτού: «Τηλεφώνημα από το υπερπέραν», «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr, 13.01.20. 

Β 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 144 

άρχιζαν την κατασκευή του επόμενου, μετά του μεθεπόμενου και ούτω καθεξής. Αυτοί 

είναι οι λεγόμενοι καυσοκαλυβίτες και το κάνουν αυτό για να «δοκιμάζονται». 

 

 

 
Καυσοκαλύβια στο Άγιο Όρος. 

 

 

     Έγινε μοναχός σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, πήρε το όνομα Νικήτας, και μετά έγινε 

μεγαλόσχημος. Λίγο αργότερα, ο Γιαχβέ του δώρισε το διορατικό χάρισμα, όπως διασα-

φηνίζει το Συναξάρι του. 

     Εν τω μεταξύ, η χάρις του Γιαχβέ διέγειρε μέσα του τον πόθο της καύσης των καλυ-

βιών. «Ρε, τι ωραία ιδέα», σκέφτηκε εντυπωσιασμένος από τους καυσοκαλυβίτες. «Αυτό 

θα κάνω κι εγώ!». Αυτό έκανε, κι έτσι, κάψε-κάψε, έγινε Γέροντας, γιατί δεν περίμενε το 

Γιαχβέ για να τον δοκιμάσει, δοκιμαζόταν από μόνος του και δεν είχε ανάγκη κανέναν. 

     Τον θαύμαζαν πολλοί για αυτό του το επίτευγμα, να καίει τις καλύβες που έφτιαχνε για 

να μένει, μόλις τις τελείωνε. Πληροφορίες για το ύψος του I.Q. του δεν διαθέτω, αλλά δεν 

είναι της παρούσης. 

     Τόσο τον θαύμαζαν όμως, που έπεφταν στην ανάγκη του και του ζητούσαν συμβουλές: 

«Η γυναίκα μου με κεράτωσε», «ο άντρας μου πάει με άλλες», «χρωστάω στην Εφορία» 

−καλά αυτό το τελευταίο είναι κάπως πιο σοβαρό όσο να πεις−… τέτοια πάντως του έ-

λεγαν. 

     Εν τω μεταξύ είχε χειροτονηθεί ιερέας, οπότε πήρε το τρίτο όνομα στη ζωή του, Πορ-

φύριος. 

     Κατόπιν, μετά από χρόνια, έκανε ότι θα κάνουμε όλοι μας κάποια στιγμή. 

     Νανάκιααα... 

     Εκοιμήθη ο Γέροντας και οι υπόλοιποι που έμειναν πίσω «εν ζωή διατελούντες» και 

είχαν τον τρόπο (know-how), τον άγιασαν και μπράβο του και μπράβο και σε αυτούς. Για 

εμάς βέβαια, κανείς δεν θα πει «εκοιμήθη». Θα πουν «επιτέλους, τα τίναξε η παλιόγρια. Ρε 
πόσο ήταν;». 
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     Όλη αυτή η ιστορία θα είχε μέτρια σημασία για τους πιστούς και καθόλου σημασία για 

τους υπόλοιπους εάν, αφού έπεσε για ύπνο, δεν έκανε την κίνηση-έκπληξη: Πήρε τηλέ-

φωνο την κ. Ελένη Α. 

     Αυτή είναι η πρωταγωνίστριά μας και δυστυχώς διαθέτει μόνο ένα ξερό-κατάξερο «κ. 

Ελένη Α.» αγνώστων λοιπών στοιχείων, όπως επίθετο, διεύθυνση κι άλλα σημαντικά για 

μια μαρτυρία που σέβεται τον ευτό της.363 

     Η κ. Ελένη Α. δηλώνει από μόνη της αμαρτωλή χωρίς κανέναν προφανή λόγο, του-

λάχιστον κατά την γνώμη μας. Είχε λέει οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα και 

πάνω εκεί στα προβλήματα, ποιον θυμήθηκε; Τη μάνα της που της τα ΄λεγε; Όχι! Τον Ά-

γιο Πορφύριο! Είχε διαβάσει το 1993 για την ζωή του, κανά δυο χρόνια δηλαδή αφότου ο 

Άγιος είχε αφήσει αυτή τη συγκεκριμένη ζωή. 

     Αποφάσισε να του ζητήσει βοήθεια κλαίγοντας γοερά. Έκλαιγε πολύ. Ενοχλητικά, τσι-

ριχτά και μουρμούριζε. Έπεσε στα πατώματα και χτυπιόταν, μας λέει η ίδια! Σκέτος πονο-

κέφαλος η κ. Ελένη Α. 

     «Πω πω, μπελάς!» Ο Άγιος Πορφύριος, μιας και τον επικαλέστηκε, έπρεπε να την κάνει 

να σταματήσει. Οπωσδήποτε! Γρήγορα μάλιστα! To «οπωσδήποτε» ήταν Εντολή του Α-

φεντικού. Το «γρήγορα μάλιστα» ήταν ανάγκη δική του. Δεν άντεχε την τσιριδομουρ-

μούρα της. Ούτε άντεχε να περιμένει μέχρι να την πάρει ο ύπνος (ο κανονικός ύπνος, της 

νύχτας, όχι ο άλλος που τινάζεις τα πέταλα και γειά σας), ώστε να πάει στα όνειρά της. 

     Αναγκάστηκε να κάνει την υπέρβασή του. Την πήρε τηλέφωνο. Τι να ’κανε; 

     Τι, δεν το πιστεύετε; Μα, μας το γράφει η ίδια! Αυτό που δεν διευκρινιζεται στην ιστο-

ρία είναι αν επρόκειτο για την υπέροχη εκείνη εποχή, όπου δεν υπήρχε αναγνώριση 

κλήσεων και ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι: και εκείνοι που αν δεν ήθελαν να μιλήσουν σε 

αυτόν που απαντούσε στο τηλεφώνημα που έκαναν, το έκλειναν και ούτε γάτα ούτε ζημιά, 

και οι άλλοι που τους άρεσε να κάνουν τηλεφωνικές πλάκες. Και ήταν πολλοί. Μην σας 

πω ότι και «εκείνοι» και οι «άλλοι» ήμασταν όόόλοι, μία ομάδα. 

    Εκείνη καθυστέρησε να απαντήσει 

γιατί ήθελε να συνέλθει από το κλάμα. 

Έτσι, απάντησε ο αυτόματος τηλεφωνη-

τής της. 

   Την λυπήθηκε και ήθελε να την βγάλει 

από την δύσκολη θέση. Ο Πορφύριος δεν 

ήθελε να την ξανακαλέσει άλλη στιγμή. 

Βαριόταν, είχε κι άλλα να κάνει, άσε που 

μπορεί εκείνη να ξανάρχιζε αυτήν την 

τσιριδομουρμούρα. «Κάτσε μην το ξεχάσω 

μετά. Θα αφήσω μήνυμα. Να φεύγουν οι 

εκκρεμότητες μία-μία». Παιδιά, το άφησε! 

     «Εντάξει, εντάξει, εντάξει». 

 

 
     Αυτό ήταν το μήνυμα. 

     Η κ. Ελένη Α. αναγνώρισε την φωνή του, την οποία ναι μεν δεν είχε ακούσει ποτέ, αλ-

λά μέσα της, ήξερε ότι ήταν εκείνος. 

 
363 Η μαρτυρία καταγράφεται στο βιβλίο: «Ο Όσιος Πορφύριος, ο Προφήτης, μαρτυρίες», τόμ. Α΄, έκδ. 

«Αγιοπαυλίτικο Κελλί Αγίων Θεοδώρων», Άγιον Όρος. 
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     Το θαύμα έγινε! Πρώτα απ΄ όλα η κ. Ελένη Α. σταμάτησε τα κλάμματα (ουφ!) αμέσως 

(θαύμα πρώτο!). Οι δουλειές της πήγαν καλύτερα κι άρχισε να κερδίζει χρήματα (θαύμα 

δεύτερο!). Οι οικογενειακές της σχέσεις εξομαλύνθηκαν. Ναι-ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι 

θαύμα. Όλοι ξέρουν ότι, όταν διαθέτεις χρήματα, ακόμη και χωρίς να τα δίνεις, έτσι ρε 

παιδί μου μόνο να ξέρουν οι άλλοι ότι τα έχεις, ε, τότε σε αγαπούν ακόμη κι αυτοί που δεν 

γνωρίζεις. Άρα, οι πάντες. 

     Ρε, μήπως να το κάνουμε κι εμείς; 

     Υστερόγραφο: Τώρα, που μόλις ολοκλήρωσα το παρόν πόνημα, στραβοκατάπια και 

πνίγηκα μόνη μου. Λέτε να με τιμωρεί ο Άγιος Πορφύριος; 
  

  

 
Ενώ η κλασική αρχαιότητα φαίνεται πως αδιαφορούσε θεωρώντας την αυτοϊκανοποίηση ως ένα μάλλον 

ασήμαντο θέμα, κατά τους χριστιανικούς χρόνους, η πράξη τέθηκε υπό διωγμό και ιερή ποινικοποίηση.364 
  

  

 
Ιερή τρομοκρατία εναντίον του αυνανισμού. 

 
364 «Πηδάλιον», Κανών Η΄ Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού. 
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27. Το Matrix του Αγίου Χαραλάμπους 
 

λα βρε Χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε. Έτσι αρχίζει ένα παραδοσιακό ρωμέικο 

τραγούδι για κάποιο γερο-Χαραλάμπη, που δεν ήθελε να παντρευτεί. Όμως, η περί-

πτωση του συνονόματού του, αγίου Χαραλάμπη ή Χαραλάμπους, ξεπερνά κάθε λο-

γικό όριο και κάθε τρελή φαντασία. Τι εννοούμε; Ο βίος του αγίου μας είναι, πραγματικά, 

ένα Matrix της εποχής του...365 

     Ο μάρτυρας και άγιος Χαράλαμπος τής Ορθοδοξίας έζησε την περίοδο, που αυτοκρά-

τορας ήταν ο Σεπτίμιος Σεβήρος, διώκτης των χριστιανών κατά τη χριστιανική Ιστορία, 

που εδώ πολλά χρόνια διδασκόμαστε. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει, ότι ο Χαρα-

λάμπης έζησε για 113 έτη και πέθανε το 198 μ.Χ.. Υπηρέτησε ως παπάς στη Μαγνησία της 

Μικράς Ασίας και κήρυττε διαρκώς την προσήλωση στη χριστιανική πίστη. 

   
   

27.1 Ο δαίμονας των ειδώλων 
Σύμφωνα με το βίο του αγίου, το κήρυγμά του εξόργιζε τους διοικητικούς παράγοντες της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κι έτσι, όταν ο Σεβήρος ξεκίνησε τους διωγμούς κατά των χρι-

στιανών, ο έπαρχος Λουκιανός διέταξε τη σύλληψη και τη δίκη του αγίου, επειδή ήταν 

χριστιανός. Ο έπαρχος αξίωσε απο τον Χαράλαμπο, να αποκηρύξει τον Χριστό και να 

προσκυνήσει τα είδωλα. Μα ο άγιος, ακλόνητος, δεν πτοήθηκε. Είπε στον Λουκιανό, πως 

ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο βασιλεύς των ουρανών και πως χαρίζει σε όσους τον 

προσκυνούν την αιώνια ζωή σε αντιδιαστολή με τους θεούς των ρωμαίων, που αποτε-

λούσαν άψυχα είδωλα. 

     Ακόμα, ο άγιος πρόσθεσε στους διώκτες του, πως με την επίκληση και μόνο του ονό-

ματος του Χριστού, εξαφανίζεται ο δαίμονας των ειδώλων και αποθεραπεύονται οι ανίατες 

ασθένειες. Θεραπευτής πάσας νόσου και πάσας μαλακίας ο άγιος... 

   
   

27.2 Ευχαριστούσε, γιατί τον έγδερναν! 
Τότε, ο Λουκιανός εξοργίστηκε κι έδωσε εντολή να βγάλουν τα ιερατικά άμφια του αγίου 

και να τον γδάρουν.  

     Εδώ ξεκινάει και η παρωδία. Την ώρα, που έγδερναν τον άγιο, αυτός προσευχόταν 

διαρκώς στο Θεό κι ευχαριστούσε τους δημίους του, διότι με το μαρτύριό του θα κέρδιζε 

την αιώνια ζωή.  

     Οι δήμιοι του Χαραλάμπους, Πορφύριος και Βάπτος, έμειναν έκθαμβοι απο την αντοχή 

του κατά τα βασανιστήρια. Με αυτό το θαύμα δήθεν κι αυτοί πίστεψαν αμέσως στο 

Χριστό. Η ομολογία τους στη χριστιανική πίστη επέσυρε αμέσως τον αποκεφαλισμό τους. 

     Τότε, ο Λουκιανός εξαγριώθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει ο ίδιος με τα χέρια του 

τον άγιο. 

 
365 Κ. Παραβάτη: Το Matrix του Αγίου Χαραλάμπους, Ελεύθερη Έρευνα - freeinquiry.gr, 22.02.13. 
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Ο άγιος Χαράλαμπος τιμάται δεόντως από τη Ρωμιοσύνη ως πολιούχος (π.χ. σε Πύργο, Πρέβεζα κ.α.), 

αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη (π.χ. Ζάκυνθο, Φιλιατρά κ.α.) ως προστάτης από τα λοιμώδη νοσήματα 

κι ιδιαίτερα από την πανώλη, που συχνά στις εικόνες παριστάνεται ως Διαολάκος, 

τον οποίο καταπατά ο άγιος. 
 

 

27.3 Τα κομμένα χέρια 

        και το πρόσωπο που γύρισε ανάποδα 
Κι εδώ αρχίζει το Matrix. Τα χέρια του Λουκιανού που προέβησαν στο λάκτισμα του α-

γίου, κόπηκαν απο τους αγκώνες κι έμειναν κρεμασμένα στο σώμα του Χαραλάμπη! Τις 

σκηνές αυτές όμως, έκθαμβος παρακολουθούσε κι ο ηγεμόνας της γεωγραφικής περι-

φέρειας, που έχοντας αφηνιάσει από την δύναμη του άγιου, τον έφτυσε στο πρόσωπο 

(μπλιάχ). Και πάλι όμως, η θεία δύναμη του Χριστού θαυματούργησε και τιμώρησε την 

ηθική ασχήμια του ρωμαίου ηγεμόνα. Το πρόσωπό του αφότου έφτυσε τον άγιο, γύρισε 

ανάποδα πρός τα πίσω κι έμεινε έτσι για πάντα! Τύφλα να ’χει ο Κόπερφιλντ.  

     Το συγκεκριμένο θαύμα το είδαν και τρείς γυναίκες, που υποτίθεται, ότι παρίσταντο 

εκεί. Αυτό ήταν και ο καταλύτης, ώστε να πειστούν οι κάτοικοι της περιοχής και να γίνουν 

χριστιανοί. Ήμαρτον Γιαχβέ μου, ήμαρτον... 

     Τότε, όλος ο λαός της Μαγνησίας, υποκλίθηκε στον Άγιο Χαράλαμπο παρακαλώντας 

τον να θεραπεύσει τους βλάσφημους ηγεμόνες (από τι άραγε;), που επιχείρησαν να τον 

βασανίσουν. Ο Χαράλαμπος με τη σεμνότητα και την πραότητα, που διεκρίνετο, προσευ-

χήθηκε στο Γιαχβέ-Χριστό, να συγχωρήσει τους ρωμαίους διοικητές και να τους απο-

θεραπεύσει παράλληλα από την ειδωλολατρία. Πράγμα, το οποίο και έγινε, σύμφωνα πά-

ντοτε με το Συναξάρι του αγίου. Τα δήθεν αλεπάλληλα θαύματα είχαν πείσει τόσο τον 

έπαρχο όσο και τον ηγεμόνα να παύσουν τους διωγμούς εναντίων των χριστιανών. 

 

 

27.4 Το ομιλούν άλογο 
Ο αυτοκράτορας Σεβήρος όμως (λες και δεν είχε άλλη δουλειά νʼ ασχοληθεί), θύμωσε κι 

έδωσε οδηγίες να μεταφέρουν τον ήδη γδαρμένο Χαράλαμπο στη Ρώμη, με καρφιά στην 

πλάτη κι αφού πρωτίστως τον σύρουν από τη Μαγνησία έως την Αντιόχεια. Η μαρτυρική 

πορεία του άγιου συνεχίστηκε για δεκαπέντε στάδια κι εν συνεχεία, για να τον περι-
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γελάσουν, τον έβαλαν επάνω σε ένα άλογο με τα καρφιά πάντα χωμένα βαθιά στην πλάτη 

του. Ε, ρε γλέντια! 

     Όμως, με τη θεία παρέμβαση το άλογο μίλησε και είπε: «Τρισκατάρατοι υπηρέτες του 

διαβόλου, δεν βλέπετε, πως είναι ο Θεός με αυτό τον άνθρωπο; Λύστε τον, για να λυθείτε και 

σείς απο τα αόρατα δεσμά σας». 

 

 

27.5 Φωτιές και σούβλες 
Κι έτσι, φοβούμενοι οι ρωμαίοι στρατιώτες, του έβγαλαν τα καρφιά από την πλάτη και τον 

έλυσαν. Κι όλα καλά, γδαρμένος και με τις τρύπες στην πλάτη ο Χαραλάμπης παρέμενε 

όρθιος και δυνατός!  

     Σαν έφτασε ο άγιος στην Ρώμη, ο Σεβήρος έδωσε εντολή να τον σουβλίσουν στο στή-

θος και να τον καίνε μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Έτσι, παρʼ όλο το σού-

βλισμα και το κάψιμο όμως, μέχρι τη στιγμή που έσβησε η φωτιά, ο Χαράλαμπος πάντοτε 

με τη θεία παρέμβαση δίπλα του, επέζησε κι έμεινε αλώβητος από τα βασανιστήρια. 

 

 

27.6 Συνομιλία με το Σατανά 
Οργισμένος τότε ο Σεβήρος πρόσταξε να του πάνε τον Χαράλαμπο μπροστά του. Βρε δεν 

πεθαίνει με τίποτα αυτός; αναρωτήθηκε ο αυτοκράτορας. Με ηθικό άκαμπτο ο άγιος απά-

ντησε στα ερωτήματα του Σεβήρου λέγοντας, πως είναι 113 ετών και πως πιστεύει μόνο 

στον παντοδύναμο Θεό. Ο ρωμαίος αυτοκράτορας τον ρώτησε τότε ειρωνικά αν μπορεί να 

ανασταίνει νεκρούς. Και ο Χαράλαμπος αποκρίθηκε, πως μόνον ο Χριστός είχε αυτή την 

δύναμη. 

     Έφερε τότε ο Σεβήρος μπροστά στον Χαράλαμπο ένα δαιμονισμένο, που για 36 χρόνια 

στη ζωή του βασανίζονταν από το πνεύμα του Σατανά. Ο Σατανάς τότε, μίλησε στον 

Χαράλαμπο και του είπε: «Είσαι δούλος του Χριστού, μη με βασανίσεις πολύ, μπήκα σ’ αυ-

τόν τον άνθρωπο, επειδή είχε κλέψει κάποιον γείτονά του κι είχε σκοτώσει τον κληρονόμο 
του». Ο Μορφέας του Matrix μόνο λείπει από αυτή την παράσταση. 

 

 

 
 «Έλα κάτω, καμπούρη, σαπρόγηρε...». Από τη συνομιλία της μακαρίας Γαλήνης με το άγαλμα 

του Απόλλωνα, που με θεία φώτιση το έφερε ...«ες έδαφος», αυτό και καμμιά τριανταριά άλλα 366  

 

 

 
366 Από το επίσημο Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμπους. 
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27.7 Ανάσταση νεκρού 
Ο άγιος αμέσως απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά του Διαβόλου αφήνοντας και 

πάλι έκθαμβο τον Σεβήρο. Ο αυτοκράτορας θέλησε για μια ακόμα φορά να δοκιμάσει τη 

δύναμη του Χαραλάμπους και του ζήτησε να αναστήσει κάποιον, που είχε πεθάνει πρό-

σφατα.  

     Ο άγιος με το βαθύτατο θρησκευτικό του συναίσθημα προσευχήθηκε στη θεία δύναμη 

κι ο νεκρός αναστήθηκε. Το θαύμα προκάλεσε την οργή του έπαρχου Κρίσπου, που χαρα-

κτήρισε τον άγιο μάγο και ζήτησε από τον Σεβήρο να τον θανατώσει.  

     Αξίωσαν και πάλι από τον Χαράλαμπο, να κάνει θυσίες στα είδωλα, για να σώσει τη 

ζωή του. Ο ευλαβής Χαράλαμπος όμως, όπως πάντα, έμενε ακλόνητος στην πίστη του κι 

απέρριψε τις προτάσεις τους. 

 

 

27.8 Αιωρούμενα σώματα 
Έδωσε τότε διαταγή ο δόλιος αυτοκράτορας να σπάσουν το σαγόνι του αγίου και να του 

κάψουν το πρόσωπο. Πάραυτα, η φωτιά προσπέρασε το πρόσωπο του Χαραλάμπους κι 

εστράφη στα δικά τους πρόσωπα. Ο Σεβήρος και ο Κρίσπος αφήνιασαν από την οργή τους 

κι άρχισαν να βλασφημούν το Θεό του αγίου. Έγινε όμως αμέσως μεγάλος σεισμός και τα 

σώματά τους αιωρούνταν στον αέρα. Ο άγιος είχε καταπιεί μάλλον το μπλε χαπάκι της 

αυτοκαταστροφής, όπως και στο έργο Matrix, ο Keanu Reeves.  

     Αναγνωρίζοντας τότε την ασέβειά τους, παρακάλεσαν τον Χαράλαμπο να τους συγ-

χωρήσει, αλλά και να τους προστρέξει ακόμα. Εμφανίστηκε τότε και η κόρη του αυτο-

κράτορα, Γαλήνη, που με ευλάβεια ζήτησε από τον Άγιο Χαράλαμπο να συχωρήσει τον 

πατέρα της και τον Κρίσπο για την ακατάσχετη ειδωλολατρία τους, να πιστέψουν στο Θεό 

για να τους επαναφέρει στο έδαφος. Ο άγιος για μια ακόμα φορά προσευχήθηκε στη θεία 

δύναμη, χώνεψε το μπλε χαπάκι κι αφού τους επανέφερε στο έδαφος, τον απελευθέρωσαν. 

    Τότε, αμέσως η Γαλήνη ασπάστηκε το Χριστιανισμό. Παράλληλα, είδε κι ένα όραμα, 

ότι από κοινού με τον Χαράλαμπο διάβαιναν έναν όμορφο κήπο, αλλά ο αυτοκράτορας και 

ο Κρίσπος παρεμποδίστηκαν στην είσοδό τους από τον φύλακα του κήπου, που τους 

αποκρίθηκε, πως ο κήπος είναι μόνον για αυτήν και τους ομοίους της! Παρακάλεσε τότε η 

Γαλήνη τον Άγιο Χαράλαμπο, να της εξηγήσει το όραμα κι ο άγιος της εξήγησε, πως ο 

φύλακας του κήπου ήταν ο ίδιος ο Χριστός και ο χώρος του κήπου, ο Παράδεισος. 

 

 

27.9 Χαλινάρι στο λαιμό 
Παρόλα όμως τα όσα είχαν συμβεί, ο Σεβήρος μετά την πάροδο τριάντα ημερών ξανα-

κάλεσε τον άγιο να κάνει θυσίες στα είδωλα, κάτι, που και πάλι ο Χαράλαμπος εμμανώς 

αρνήθηκε. Ο αλαζόνας Σεβήρος τώρα, έδωσε εντολή να περάσουν χαλινάρι στο λαιμό του 

αγίου και να τον γυρίσουν περιπαιχτικά σε όλη την πόλη.  

     Η Γαλήνη, αντιλαμβανόμενη την ασέβεια του πατέρα της και τη θεία μήνι που θα επέ-

συρε, προσπάθησε να τον πείσει να μετανοήσει και συνάμα να προσκυνήσει το Χρι-

στιανισμό, για να κερδίσει την επουράνιο βασιλεία. Ο Σεβήρος αμετανόητος, αντί να ζη-

τήσει συγνώμη για τις απρέπειές του στον άγιο, ζήτησε από την Γαλήνη να θυσιάσει στα 

είδωλα. 
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27.10 Καταστροφές αρχαίων αγαλμάτων 
Η Γαλήνη μιλώντας πρός τα είδωλα είπε: «Αν είστε θεοί, γνωρίζετε τη γνώμη μου» και 

αίφνης όλα τα είδωλα έπεσαν κάτω και θρυμματίστηκαν. Μάλλον είχε πάρει ένα μπλε χάπι 

από τον Χαράλαμπο για τις δύσκολες ώρες και το κατάπιε.  

     Ο Σεβήρος με δολιότητα έβαλε τη νύχτα τεχνίτες να ξαναφτιάξουν τα είδωλα και να τα 

στήσουν και πάλι στη θέση τους. Και το πρωί κάλεσε τη Γαλήνη να αντικρύσει τους θε-

ούς του, που «αναστήθηκαν»! Όμως, η κόρη τού αυτοκράτορα έχοντας απαρασάλευτη την 

πίστη της στο Θεό, απευθυνόμενη στα είδωλα είπε: «Από τους νεκρούς αναστηθήκατε σα 
νεκροί, πάλι να καταποντιστείτε» και τα είδωλα έπεσαν και θρυμματίστηκαν και πάλι. Σ’ 

αυτήν, η επίδραση του μπλε χαπιού είχε και παρενέργειες! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατρίς, Θρησκεία, Σχιζοφρένεια... 
 

 

 

27.11 Η μεταμεληθείσα πόρνη 
Μετά από αυτό, δεν είχε όρια η οργή του Σεβήρου, που οδήγησε τον Χαράλαμπο στο σπίτι 

μιας πόρνης, για να τον χλευάσει ηθικά. Με το που εισήλθε ο άγιος στο σπίτι της, ακού-

μπησε σε ένα στύλο κι αυτός έβγαλε βλαστούς και κλαδιά. Εδώ, πρέπει να πήρε και το 

κόκκινο χάπι των παραισθήσεων!  

     Η πόρνη, αναγνωρίζοντας τις θείες δυνατότητες του Χαραλάμπους, τον παρακάλεσε να 

φύγει από το σπίτι της, διότι δεν ήταν δήθεν άξια να έχει έναν τέτοιον επισκέπτη. Και ο 

άγιος την προέτρεψε να πιστέψει στο μεγαλοδύναμο Θεό, που με την φιλευσπλαχνία του 

τα συγχωρεί όλα. Την άλλη ημέρα, η πόρνη μετανοημένη κάλεσε όλους τους περίοικούς 

της κι όλοι μαζί προσκύνησαν το Θεό.  

     Μαθαίνοντας τι είχε συμβεί ο Σεβήρος, εξοργίστηκε ξανά και ο έπαρχος τον συμβού-

λευσε να αποκεφαλίσουν τον Χαράλαμπο, για να λάβει επιτέλους τέρμα η θαυματουργική 

παρουσία του. Ενώ τον οδηγούσαν στον τόπο του μαρτυρίου, ο Χαράλαμπος προσευχόταν 

διαρκώς. Εμφανίστηκαν μπροστά στον άγιο τότε αρκετοί άγγελοι κι ο ίδιος ο Γιαχβέ, που 

τον ρώτησε τι δώρο θα επιθυμούσε να του προσφέρει. Ο Χαράλαμπος όμως, με την υπο-

δειγματική σεμνότητά του απάντησε, πως το μεγαλύτερο δώρο το είχε ήδη λάβει από τη 

θεία δύναμη, να αξιωθεί δηλαδή να αντικρύσει τον πολυχρονεμένο του Γιαχβέ. 
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27.12 Διαφύλαξε το πτώμα 
Η θεία δύναμη αποκρίθηκε, πως θα πραγματοποιηθεί το θέλημά του και ο άγιος Χαρά-

λαμπος παρέδωσε το πνεύμα, πριν ο δήμιος τον αποκεφαλίσει. Τσα, του τη φέραμε του δή-

μιου! Η ευλαβική Γαλήνη διαφύλαξε το πτώμα του αγίου Χαραλάμπους, το απέθεσε σε 

ένα χρυσό μπαούλο με μύρο και αρώματα και κατόπιν το ενταφίασε, ενώ μέχρι το τέλος 

της ζωής της έμεινε αυστηρά προσηλωμένη στο Χριστιανισμό. Οι γυναίκες άλλωστε, ήταν 

οι πιο ευάλωτες στη νέα αυτή θρησκεία του Matrix. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε πολλές εκκλησίες  

της Ρωμιοσύνης  

διατηρούν τεμάχια πτωμάτων,  

που τα παρουσιάζουν  

−με το αζημίωτο, βέβαια−  

στο ευλαβές ρωμιοποίμνιο  

ως θαυματουργά τεμάχια  

του πτώματος του αγίου Χαραλάμπους. 

  

  

27.13 Χρειαζόμαστε πολλά χάπια 
Η ορθόδοξη Εκκλησία μας, τιμά τη μνήμη του αγίου Χαραλάμπη στις 10 Φεβρουαρίου 

κάθε χρόνο. Την ίδια μέρα δε, τιμούνται παράλληλα οι άγιες τρεις γυναίκες και οι δήμιοί 

του, άγιοι Πορφύριος και Βάπτος.  

     Πόσα χάπια θα πρέπει να καταπιεί κάθε απλά λογικός άνθρωπος, για να πιστέψει όλα 

αυτά τα χοντροειδή ψέματα, που πρεσβεύει η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία με το βίο 

του αγίου Χαραλάμπη και τους βίους των υπολοίπων δήθεν αγίων; 

     Τη γελοία αυτή παράδοση καλούνται να κρατήσουν οι εν Χριστώ πιστοί αδελφοί μας, 

κάτι που το κάνουν για δεκαοκτώ περίπου αιώνες ανελλιπώς με περισσή αγάπη και αφο-

σίωση. 

     Πιστεύετε λοιπόν, σε ό,τι σας λένε και ποτέ να μην ερευνάτε... 
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28. Δεν έριχναν χριστιανούς στα λιοντάρια 
 

Μύθος: 

Κάθε φορά, πού οι ρωμαίοι ήθελαν σουβλιστό αποθεματικό κρέας για την ικανο-

ποίηση των μονομάχων τους ή κάτι χοντροαλεσμένο για τις μεγάλες γάτες του Κο-

λοσσαίου, οι ρωμαϊκές αρχές απλά μάζευαν ένα σωρό χριστιανούς και τάιζαν την αρένα.  

    Κάντε κράτηση τώρα!  

    Φέρτε και τα παιδιά! 

    Η πραγματικότητα: 

    Υπάρχουν μηδενι-

κά αυθεντικά αρχεία 

για μαρτύρια χριστια-

νών στο Κολοσσαίο 

μέχρι και περισσότε-

ρο από έναν αιώνα 

από τότε, που ο Χρι-

στιανισμός έγινε επί-

σημη θρησκεία της 

ρωμαϊκής αυτοκρατο-

ρίας.  

     Για την ακρίβεια, 

δεν υπάρχει ούτε ένα 

γνήσιο αρχείο, που να 

αναφέρει,  πως οι ρω- 

 
Φαντασιακή απεικόνιση δήθεν μαρτυρίου χριστιανών στα λιοντάρια. 

μαίοι εκτέλεσαν κάποιο χριστιανό στο Κολοσσαίο. Zip. Nothing. Rien. Nada.367 

     Τότε, πώς γνωρίζουμε πως ούτε ένα λιοντάρι δέν πιάστηκε με κόκκαλο πρώιμου χρι-

στιανού στα δόντια του στο Κολοσσαίο; Γιατί την εποχή του Νέρωνα, το Κολοσσαίο δεν 

είχε κατασκευαστεί ακόμη. Αλλά και μετά την κατασκευή του, δεκαετίες αργότερα, η 

αυτοκρατορική Ρώμη επανήλθε στη σταθερή πολιτική της: «Ιησούς-Γιαχβέ-Δίας, ο,τιδήπο-

τε, αρκεί να πληρώνετε τους φόρους σας, εν τάξει;»  

     Μα, υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση μαρτύρων, Αγίων και Αποστόλων, που φαγώθη-

καν από τα λιοντάρια, κάηκαν δεμένοι σε πασσάλους ή εκτελέστηκαν, για να ικανοποι-

ηθούν τα πλήθη του Κολοσσαίου. Από πού προήλθαν λοιπόν, όλες αυτές οι φανταστικές 

ιστορίες; Προσδεθείτε, επειδή η σύντομη απάντηση είναι: Από τους πρώιμους χριστιανούς 

συγγραφείς. 

     Τον 2ο αιώνα ξεφύτρωσε ένα ολοκαίνουριο είδος φαντασίας. Οι Πράξεις των Μαρτύ-

ρων, όπου αναφέρονται ηρωικές ιστορίες για άνδρες και γυναίκες, που δήλωναν ανοιχτά 

 
367 Το κείμενο βασίστηκε στην ελεύθερη μετάφραση εκτεταμένων αποσπασμάτων από το διαδι-

κτυακό: «Fiνe ridiculοus lies yοu belieνe abοut ancient ciνilizatiοns» (cracked.cοm). 

Ο 
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την πίστη τους, παρά τα τρομερά βασανιστήρια και τις δοκιμασίες. Αυτή η «ιερή πορνο-

γραφία ωμότητας» έγινε ευρέως δημοφιλής.  

     Εάν ήσασταν ένας εγγράμματος χριστιανός που ζούσε στην αυτοκρατορική Ρώμη, οι 

Πράξεις των Μαρτύρων θα ήταν ο δικός σας Χάρι Πότερ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατίθενται  

προστατευτικά 

πιτσιλισμάτων 

για τις τρεις  

πρώτες σειρές. 

  

 

     Με έναν συμβολισμό ακόμη πιο διακριτό από τα μυθιστορήματα του Νταν Μπράουν, οι 

Πράξεις των Μαρτύρων λένε ιστορίες για τους καλούς κι αγαθούς χριστιανούς, οι οποίοι 

ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου ή καρατομήθηκαν από τους βίαιους ρωμαίους αξιωματι-

κούς. 

     Οι Πράξεις των Μαρτύρων ικανοποιούν την επιθυμία των χριστιανών για να διαβάζουν 

λογοτεχνία, που ενδυναμώνει την πίστη, εξιδανικεύει την ειρήνη, την αγάπη και την συγ-

χώρεση, αλλά ξεχειλίζει από βία, θάνατο, αφανισμό και καταστροφή.  

 

 

 
Νοσηρές φανταστικές ιστορίες περιγράφονται 

στα Συναξάρια, τους βίους των αγίων. 
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29. Πετσακίου το Ανάγνωσμα 
 

χει μια εμμονή η Εκκλησία με τα πουλάκια των αγοριών. Έχουν μάλιστα και γιορτή 

για ένα πουλάκι. Τη γιορτή για το κόψιμο του πετσακίου από το πουλάκι  του μικρού 

Ιησού. Τη γιορτή της Περιτομής την 1η Ιανουαρίου. Πρώτη γιορτή του χρόνου. Για 

να πάει καλά η χρονιά...  

     Μάλιστα. Χρειαζόμαστε γιορτή, προ-

κειμένου να γιορτάσουμε το κόψιμο του 

θεϊκού πετσακίου, το πρώτο αίμα του και 

να διαλογισθούμε πώς αυτό το κόψιμο 

συνδέεται με τη σταύρωση, τη σωτηρία 

των ψυχών  ημών  ή  κάτι τέτοιο,  από τα  
 

πολλά ακαταλαβίστικα φληναφήματα, που γράφονται εδώ και αιώνες επιχειρώντας να 

εξηγήσουν τη σπουδαιότητα του «γεγονότος». 

     Και φυσικά, αυτό το σπουδαίο γεγονός οδήγησε και την Τέχνη, όπως φαίνεται στον πα-

ρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέραν του γελοίου σκηνικού,  

παρατηρήστε τα καπέλα  

που φορούν οι παρευρισκόμενοι.  

Όλοι οι εικονιζόμενοι,  

οι οποίοι συμμετέχουν στην περιτομή  

είναι εβραίοι, οι οποίοι δεν ήταν  

και τόσο συμπαθείς στους χριστιανούς. 

Έ 
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     Οι χριστιανοί καλλιτέχνες λοιπόν, είχαν τη συνήθεια να ζωγραφίζουν τους εβραίους με 

αστεία ενδύματα και καπέλα, ώστε να τους δίνουν μια πιο κωμική διάσταση και να τους 

διαφοροποιούν σαφώς από τους ευσεβείς χριστιανούς. 
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Το βουνό με τα πετσάκια. 

Το ...τερμάτισαν στη Βίβλο. 
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     Ο Ιησούς −σύμφωνα με τα Ευαγγέλια− αναλήφθηκε στον ουρανό και δεν άφησε τίποτε 

δικό του πάνω στη Γη. 

     Τίποτε; Όχι ακριβώς. Μπορεί να έχει αφήσει το πετσάκι. 

     Μεγάλο θεολογικό μυστήριο έχει αποτελέσει ανά τους αιώνες η τύχη του θεϊκού πε-

τσακίου μετά το κόψιμό του. (Αυτό βέβαια, δεν είναι απόλυτα σωστό, γιατί ο Ιησούς έχει 

οπωσδήποτε αφήσει στη Γη και κομμένα νύχια, τρίχες, περιττώματα κ.ά., για την τύχη των 

οποίων όμως, δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ κανείς). 

     Ο Αναστάσιος ο Σιναΐτης και άλλοι Ανατολικοί δίδασκαν ότι το πετσάκι το φύλαξε η 

Παναγία και το παρέλαβε ο Ιησούς κατά την Ανάληψή του στον ουρανό. 

     Άλλοι, όπως ο Θεοφύλακτος στην ερμηνεία του Ευαγγελίου, λένε ότι το πετσάκι το πα-

ρέλαβε ο Ιησούς κατά την Ανάσταση. 

     Δυτικοί υποστηρίζουν, ότι το πετσάκι από το θεϊκό πουλάκι έμεινε στη Γη και μετά την 

Ανάληψη του Ιησού. Έτσι, γέμισαν τα δυτικά μοναστήρια κι οι εκκλησίες με τα μοναδικά 

θεϊκά πετσάκια, που τα επεδείκνυαν στο ποίμνιο. 

     Πολύ δημοφιλές ήταν λοιπόν το πετσάκι από το συγκεκριμένο πουλάκι. 

     Αλλά και στις μέρες μας, συνεχίζεται από την Εκκλησία η παράδοση. 

     Τα πουλάκια των μικρών αγοριών εξακολουθούν να παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή 

στους κόλπους της... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο 

δημιουργός 

του 

Σύμπαντος 

μπήκε σε 

μπελάδες 

με το 

πετσάκι. 

Στην αρχή 

έφτιαξε 

τον 

άνδρα 

με πέος 

και πετσάκι 

και μετά 

τον έβαλε 

να το 

κόβει. 
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30. Αυτομαστιγώσεις-αυτοβασανισμοί 
 

ο είδαμε κι αυτό. Εκτός απ’ την εγχώρια θρησκευτική παραφροσύνη που βιώνουμε 

ασταμάτητα σ’ αυτή τη χώρα με μούμιες, λείψανα και κόκαλα να τα περιφέρουν, γο-

νυσυρσίματα, τάματα, νηστείες, ορθοστασίες, στερήσεις, απομονώσεις σε μονές κι 

άλλα παράλογα και κωμικοτραγικά, είδαμε και το αυτομαστίγωμα των μουσουλμάνων σι-

ιτών στο κέντρο του Πειραιά. Ήμαρτον Μωάμεθ μου, ήμαρτον! 368 

     Έτσι, οι χριστιανοί κάτοικοι του Πειραιά εντυπωσιάστηκαν από την πρωτοτυπία, το θέ-

αμα και την παραφροσύνη, που αντίκρυσαν. Οι μουσουλμάνοι μετανάστες τους ξεπέρασαν 

κατά πολύ σε πρωτοτυπία. Ημίγυμνοι μέσα στο κρύο εμφανίστηκαν να κτυπούν με μανία 

τα σώματά τους με αλυσίδες και κοφτερές λεπίδες κατά τη διάρκεια της τελετής προς τιμή 

της μνήμης του μαρτυρίου του Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ. Για τα μέλη της 

πολυπληθούς κοινότητας των σιιτών μουσουλμάνων στη Ρωμιοσύνη, ήταν ημέρα πέν-

θους. 

 

 

 
Αριστερά σιίτες και δεξιά χριστιανοί 369 αυτομαστιγούμενοι. 

 

 

     Το μακάβριο έθιμο του αυτομαστιγώματος είναι αμιγώς χριστιανικό. Από κει το δανεί-

στηκαν τα «ξαδελφάκια» τους, οι μουσουλμάνοι.  

     Η φαντασίωση, την οποία βιώνουν τόσο οι ασκητές του Χριστιανισμού, όσο και οι 

ζηλωτές του ισλαμικού κόσμου είναι, ότι προκαλώντας πόνο και πληγές στα σώματά τους, 

ίσως κατορθώσουν να καταστρέψουν την ακάθαρτη ουσία, από την οποία είναι φτιαγμένα. 

    Οι ρίζες του θρησκευτικού αυτοβασανισμού στο Χριστιανισμό είναι δυνατόν να ανιχ-

νευθούν κατά το Μεσαίωνα, οπότε και καλλιεργήθηκε η άποψη, ότι το σώμα είναι κάτι 

μιαρό και αμαρτωλό, που πρέπει να εξαγνιστεί. Οι πιστοί του Χριστού αυτομαστιγώνονταν 

μέχρι... τελικής πτώσης. Η σάρκα και οι επιθυμίες της, ειδικότερα οι σεξουαλικές, αντιμε-

τωπίζονταν ως κάτι περιφρονητέο, που έπρεπε να υποταχθεί στη βούληση του πνεύματος. 

 
368 Κανένας: Από τις μούμιες της Ρωμιοσύνης, στις αυτομαστιγώσεις των μουσουλμάνων, Ελεύθερη Έρευνα, 

freeinquiry.gr, 18.12.10. 
369 Ξυλοτυπία του 15ου αιώνα. 

Τ 
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     Μέσα από μια τέτοια σύγκρουση δημιουργήθηκε το ενοχικό σύμπλεγμα, καθώς το σώ-

μα αφ’ εαυτού δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψει την ορμέμφυτη φύση του. Τα αισθήματα 

ενοχής πιέζουν για πράξεις εξιλέωσης κι εφόσον η πηγή της ενοχής είναι το σώμα, η εξ-

ιλέωση έρχεται μέσω της αυτοταπείνωσης, του εξευτελισμού και της κακοποίησης. 

     Είναι ιδιαίτερα γνωστές οι περιπτώσεις πολλών αγίων του Χριστιανισμού, οι οποίοι 

τρέφονταν μόνο με ψωμί και νερό και κυκλοφορούσαν με το ίδιο ένδυμα, που τους άφηνε 

απροστάτευτους στα έντονα καιρικά φαινόμενα χειμώνα καλοκαίρι, όπως και η περίπτωση 

αυτοευνουχισμού του Ωριγένη. Ο άγιος Δομίνικος, ο άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης κ.λπ. 

υποβάλλονταν εκούσια σε μαρτύρια. 

     Ο αυτοβασανισμός ως πρακτική επίτευξης του εξαγνισμού στη χριστιανική πίστη, οδή-

γησε τελικά στη δημιουργία ενός ολόκληρου κινήματος. Συγκεκριμένα, τον 13ο αιώνα 

στην Περούτζια δημιουργήθηκε το κίνημα των «Αυτομαστιγούμενων» από άνδρες και γυ-

ναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης, που εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε όλη την Ιτα-

λία. Με την εξάπλωση της πανούκλας τον 14ο αιώνα, το κίνημα πολλαπλασιάστηκε με τέ-

τοιο ρυθμό, ώστε εξαπλώθηκε στη Γερμανία, τη Φλάνδρα, τη Σουηδία κι αργότερα τη Ρω-

σία. Ας θυμηθούμε επίσης την οργάνωση Opus Dei, της οποίας η δράση φθάνει μέχρι τις 

μέρες μας.  

     Αλλά και στα ορθόδοξα μοναστήρια της χώρας μας το μαστίγωμα αποτελεί διαχρονική 

εξαγνιστική πρακτική των μοναχών και των καλογέρων. Το αυτομαστίγωμα έχει καθαγι-

ασθεί εξ άλλου από τον γνωστό για τα αυτομαστιγώματά του άγιο της Ορθοδοξίας, Νήφω-

να. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο βίος 

του πραγματικού 

μοναχού. 

  

  

     Kαμία Αρχή ή η Αστυνομία δεν έκαναν το παραμικρό, για τα φονταμελιστικά και τρα-

γικά αυτά γεγονότα, που συνέβησαν στο κέντρο του πρώτου λιμανιού της χώρας. Φα-

νταστείτε τα «ξαδελφάκια» τους, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, να εμπνευστούν από τους αυ-

τόχειρες σιίτες και ν’ αρχίσουν να συμπάσχουν κι αυτοί με τη σειρά τους στα πάθη του 

Χριστού κατά το Πάσχα, όπως κάνουν πολλοί καθολικοί. Το μενού εκεί έχει μαστίγωμα, 

στεφάνια ακάνθινα, λόγχη, ξύδια, σφουγγαράκια και σταύρωση. 

     Αν όμως κάνουν το λάθος και εμπνευστούν από τα Συναξάρια με τους βίους των αγίων 

ουαί κι αλλοίμονο! Εκεί το μενού έχει λέβητες με βραστά νερά, καυτά λάδια, καυτές πίσ-

σες, πυρωμένα σίδερα, ανασκολοπισμούς, κρεμάλες, σπαθιά, αποκεφαλισμούς, ακρωτηρι-

ασμούς, ξυράφια, πρόκες, σούβλες κι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο κάθε άρρωστος θρησκευ-

τικός νους. 
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31. Ο φτερωτός ασώματος Ταξιάρχης 
 

ια ερώτηση προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας: Κύριε Αρχηγέ, 
πιστεύετε, ότι στον ουρανό υπάρχει ένας θρόνος, όπου κάθεται ο Θεός, τον οποίο πε-

ρικυκλώνουν και υμνολογούν άυλα αθάνατα λαμπερά ουράνια τάγματα με φτερά, που 
καλύπτουν το πρόσωπό τους για να μην τον δουν, που δεν τους εμποδίζουν πόρτες και κλει-

διά, των οποίων προΐσταται ένας ασώματος Ταξιάρχης με φτερά, που προστατεύει όλους 

τους αεροπόρους, όταν πετούν με τα αεροπλάνα τους; 
     Η ερώτηση αυτή γίνεται, διότι από 6 έως 9 Νοεμβρίου πανηγυρίζει η Πολεμική Αερο-

πορία· Ψάλλεται δοξολογία στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ενώ στην Ημερήσια Δια-

ταγή του ο κ. Αρχηγός ανέφερε:  

     «Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, Στρατευμένο και 

Πολιτικό προσωπικό, Η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αερο-
πορίας, μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι 

στην Πατρίδα...» κ.τ.λ.. 

    Aς εξετάσουμε τι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, σύμ-

φωνα με έγκυρες χριστιανικές πηγές: 

     • «Τα εννέα ουράνια Τάγματα εις τρεις τάξεις διαι-
ρούνται, ανά τρία· πρώτη τάξις είναι των εξαπτερύγων 

Σεραφίμ, των πολυομμάτων Χερουβίμ και των αγιω-

τάτων Θρόνων· δευτέρα τάξις είναι των Κυριοτήτων, 

των Δυνάμεων και των Εξουσιών· τρίτη δε είναι των 

Αρχών, των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων».370 

     • «Οι Άγγελοι είναι ασώματοι και άυλοι. Υμνούν τον 

Θεό ακατάπαυστα. Περικυκλώνουν τον Θρόνο του Θεού 

στον Ουρανό, αλλά στέκονται με δέος και φόβο και σε-
βασμό, μη δυνάμενοι να ατενίσουν τον Θεό κατά πρό-

σωπο. Γι’ αυτό και καλύπτουν με τις πτέρυγές τους το 

πρόσωπό τους».371 

     • «Έχουσι δε και αθανασίαν οι Άγγελοι, διότι δεν 

αποθνήσκουσιν ουδέ φθείρονται... Είναι δε φωτεινοί και  

 
Γιορταστική αφίσα της Αεροπορίας. 

λαμπροί... Δεν τους εμποδίζει ούτε θύρα, ουδέ τοίχος, ουδέ κλείθρα, ουδέ φραγμός».372 

     • «Μιχαήλ (μεθερμηνεύεται εκ της Εβραϊκής ως Δύναμις Θεού ή Αρχιστράτηγος Δυνά-

μεως Κυρίου) ο ενδοξότατος και λαμπρότατος Ταξιάρχης των Ασωμάτων Δυνάμεων πολλάς 
και μεγάλας ευεργεσίας και χάριτας προσήνεγκεν εις το ανθρώπινον γένος, ως τούτο φαί-

νεται τόσον από την Παλαιάν Διαθήκην, όσον και από την νέαν Χάριν του Ευαγγελίου. Διότι 
αυτός εφάνη πρώτον εις τον Πατριάρχην Αβραάμ, έπειτα εις τον Λώτ...» 373 κ.τ.λ..  

 
370 «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», τόμος ΙΑ΄, σελ. 215. 
371 Από την επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Συνόδου. 
372 «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», τόμος ΙΑ΄, σελ. 214. 
373 «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», τόμος ΙΑ΄, σελ. 204. 

Μ 
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     Το Συναξάρι δεν διευκρινίζει βέβαια, εάν ο Μιχαήλ φάνηκε στον Αβραάμ πριν την 

εκπόρνευση της γυναίκας του, Σάρρας, ή μετά, όπως επίσης στον Λώτ πριν τη διακόρευση 

και των δύο θυγατέρων του ή μετά. 

     Φαίνεται τραγικό, η Πολεμική Αεροπορία, που διαχειρίζεται τόσο σύγχρονης τεχνο-

λογίας υλικό, με στελέχη καταρτισμένα, όπως είναι οι πιλότοι των μαχητικών αερο-

σκαφών, να αναλίσκεται και να ταλανίζεται με τέτοιες μεσαιωνικές αντιλήψεις.  

 

 
 

 
Δεν πρόκειται για την πρόσοψη κάποιου θρησκευτικού ιδρύματος,  

αλλά για την ευσεβή είσοδο του νοσοκομείου της Αθήνας 

με το ευσεβές όνομα: «Ευαγγελισμός». 
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32. Το θαυματουργό κασκόλ του καλόγερου 
 

έρα από την παραζάλη θαυμάτων, που περιγράφονται στα Συναξάρια με τους βίους 

των αγίων της Εκκλησίας, κυκλοφορούν στην Ελλάδα πλείστα σκοταδιστικά βιβλία 

της Αποστολικής Διακονίας, μητροπόλεων, μοναστηριών κ.τ.λ. με σύγχρονα θαύ-

ματα, που υποτίθεται, ότι γίνονται επί των ημερών μας. Τα βιβλία αυτά συνήθως γρά-

φονται από ιερείς, μοναχούς ή ευσεβή μέλη εκκλησιαστικών ή παρεκκλησιαστικών οργα-

νώσεων. 

     Στο βιβλίο «Γέρων Παΐσιος ο Αγιορείτης (1924-1994) - Ο Ασυρµατιστής του Στρατού 

και του Θεού» περιγράφονται εξωφρενικές καταστάσεις με θαύματα του μοναχού Παΐσιου, 

ο οποίος −σύμφωνα με το συγγραφέα− υπερέβαινε τους νόμους της φύσης μένοντας μετέ-

ωρος, αθέατος, άβρεκτος, έβγαζε δαιμόνια, έσωνε ανθρώπους από τροχαία, θεράπευε αρ-

ρώστους o ίδιος, αλλά και το κασκόλ του κ.λπ.. 

 

 

 

 
 

 
Τα θαύματα αρχίζουν από τα... Περιεχόμενα. 

 

 

     Θα ήταν απόλυτα  αναμενόμενο στη μεσαιωνική μας χώρα να έχει γράψει ένα τέτοιο 

βιβλίο ένας ιερωμένος και να το έχει εκδόσει κάποιο μοναστήρι. Φαίνεται απίστευτο, το 

Π
Π 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 166 

συγκεκριμένο βιβλίο όμως, το έχει γράψει εν ενεργεία αξιωματικός του Στρατού, το εξέ-

δωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού και μοιράστηκε σε όλα τα στελέχη. 

     Παραθέτουμε ενδεικτικά ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «O Γιωργάκης από το Θι-

βέτ»: 374 

     «Ήρθε στο Άγιον Όρος και γύριζε στα µοναστήρια ένας νέος ηλικίας 16-17 χρόνων, ο 
Γιωργάκης. Από ηλικίας τριών ετών οι γονείς του τον έβαλαν σε βουδδιστικό µοναστήρι στο 

Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στην Γιόγκα, έγινε τέλειος µάγος, µπορούσε να καλεί όποιο δαί-
µονα ήθελε. Είχε µαύρη ζώνη και ήξερε τέλεια καράτε. Με τη δύναµη του Σατανά έκανε επι-

δείξεις, που προξενούσαν εντύπωση. Χτυπούσε µε το χέρι του µεγάλες πέτρες και έσπαζαν 

σαν καρύδια. Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Έσπαζε στην παλάµη του φουντούκια, 
έπεφταν κάτω τα τσόφλια και οι καρποί έµεναν κολληµένοι στο χέρι του. 

     »Κάποιοι µοναχοί έφεραν το Γιωργάκη στον Γέροντα για να τον βοηθήσει. Ρώτησε τον 

Γέροντα τι δυνάμεις είχε και τι μπορούσε να κάνει. Απάντησε, ότι ο ίδιος δεν είχε καμιά 

δύναμη και ότι η δύναμη είναι του Θεού. Ο Γιωργάκης θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του 

συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα, που ήταν σε απόσταση και η πέτρα έγινε 
θρύψαλα. Τότε ο Γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα και του είπε να την σπάσει κι αυτήν. 

Αυτός συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να την σπάσει. Τότε άρχισε 

να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις, που νόμιζε, ότι έλεγχε, μη μπορώντας να σπάσουν την 
πέτρα, στράφηκαν εναντίον του και τον εκσφενδόνισαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Ο Γέ-

ροντας τον μάζεψε σε άθλια κατάσταση. 
  

  

 

 
374 Σελ. 46. 
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Στρατός, σήμερα. 

 

 

     »Άλλη φορά, διηγήθηκε ο Γέροντας, ενώ συζητούσαµε, ξαφνικά σηκώθηκε, µου έπιασε τα 
χέρια και µου τα γύρισε προς τα πίσω. “Άν µπορεί, ας έρθει να σ᾿ ελευθερώσει ο Χα-

τζεφεντής”, µου είπε. Το αισθάνθηκα σα βλασφηµία. Κούνησα έτσι λίγο τα χέρια µου και 
τινάχθηκε πέρα. Μετά σαν αντίδραση πήδησε ψηλά και πήγε να µε χτυπήσει µε το πόδι του, 

αλλά το πόδι του σταµάτησε κοντά στα πρόσωπό µου, σαν να βρήκε ένα αόρατο εµπόδιο! 

Με φύλαξε ο Θεός. 
     »Τη νύχτα τον κράτησα και κοιµήθηκε στο κελλί µου. Οι δαίµονες τον έσυραν µέχρι κά-

τω στο λάκκο και τον έδειραν γιά την αποτυχία του. Το πρωί σε κακή κατάσταση, τραυ-

µατισµένος, γεµάτος αγκάθια και χώµατα, οµολογούσε: 

     »“Με έδειρε ο Σατάν, γιατί δεν µπόρεσα να σε νικήσω”. Έπεισε τον Γιωργάκη να του φέ-

ρει τα µαγικά του βιβλία και τα έκαψε. Ο Γέροντας τον κράτησε λίγο κοντά του και τον βοή-
θησε, όσο έκανε υπακοή». 
  

  
  

 
Η συνταγματική κατοχύρωση της δια της παιδείας  

ανάπτυξης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των ρωμιών. 

Δηλαδή, αν κάποιος έχει συνείδηση αρβανιτόβλαχου και είναι άθεος, από το τριτοκοσμικό μας  

Σύνταγμα προβλέπεται, να του παρέξει το κράτος «παιδεία» και να τoυ αλλάξει τη συνείδηση  

(πλύση εγκεφάλου λέγεται αυτό). Να τον κάνει δηλαδή, να νοιώσει με το ζόρι (τουρκ. zor) 

−θέλοντας και μη− έλληνας και χριστιανός. 

Νεοελλάδα: Ένα βαθύτατα μεσαιωνικό κρατίδιο 

με ένα από τα πλέον μεσαιωνικά Συντάγματα στον κόσμο. 
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Δαίμονας. 375 

 
Ο αρχάγγελος Μιχαήλ νικά το Διάβολο. 

 

 

 

 
Δαίμονας. 

 
Ο κυνοκέφαλος Άγιος Χριστόφορος, 376 

πολιούχος Αγρινίου και προστάτης των οδοιπόρων 

(πεζών, αυτοκινητιστών, μοτοσυκλετιστών κ.λπ.),  

και των οδηγών του Σώματος Εφοδιασμού 

Μεταφορών του σύγχρονου Στρατού  

της Ρωμιοσύνης. 

 
375 Λεπτομέρεια από τη Δευτέρα Παρουσία. 
376 Εικόνισμα από την Καππαδοκία. 



ΜΙΣΟΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 169 

 

 
  

33. Αγιογραφίες με τέρατα και δράκους 
 

χριστιανική αγιογραφία είναι γεμάτη από εικόνες ανύπαρκτων όντων, όπως ιπτά-

μενων τεράτων, δράκων που έρπουν, θαλασσίων, κυνοκέφαλων και αναρίθμητων 

άλλων. Το μαύρο χρώμα κυριαρχεί και τα φτερά νυκτερίδας. Τα άγρια αυτά όντα 

έχουν πρόσωπα ανθρώπων ή ζώων, ουρές, κέρατα και γαμψά νύχια. 

     Απεικονίζονται επίσης με σώμα ανθρώπου και κεφάλι κυρίως ταύρου, όρνεου, ερπετού, 

σαύρας, σαλαμάνδρας ή κροκόδειλου. Είναι τετράποδα ή θηριόμορφα και κατασπα-

ράσσουν ανθρώπους, ειδικά σε εικόνες της Αποκάλυψης. 

     Τέτοιες ζωγραφιές υπάρχουν στις εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε πολλά ιερά βιβλία (π.χ. 

ψαλτήρια) κ.λπ.. 

     Σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται με άγιους, όπως τα φτερωτά λιοντάρια με τον Ευαγ-

γελιστή Μάρκο, το φτερωτό βόδι με τον Ευαγγελιστή Λουκά κ.ά., ενώ με κεφάλι σκύλου 

εικονίζεται ο Άγιος Χριστόφορος. 

     Η απεικόνιση του Σατανά και των δαιμόνων είναι πολύ συνηθισμένη. Απεικονίζονται 

μόνοι τους ή μαζί με αγίους (π.χ. με τον Άγιο Αντώνιο, την αγία Μαρίνα κ.ά.) ή με τον Ιη-

σού (πειρασμός, θεραπεία δαιμονισμένου κ.ά.) κ.λπ.. 

     Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σε πολλές αγιογραφίες πατάει και νικάει δαίμονα. 

     Οι δαίμονες, εικονίζονται συχνά κοντά σε αμαρτωλούς και αιρετικούς −ειδικά κατά τη 

Δευτέρα Παρουσία− να τους συνοδεύουν ή να εξέρχονται από αυτούς, ενώ άλλοι σε 

παραστάσεις σχετικές με την Παλαιά Διαθήκη (π.χ. Ιώβ). 

     Περισσότερο συνηθισμένη είναι η «Ουρανόδρομος Κλίμαξ», μια σκάλα προς τον ουρα-

νό, στην κορυφή της οποίας ο Γιαχβέ περιμένει τους μοναχούς, οι οποίοι ανεβαίνοντας πα-

ρενοχλούνται από διαβόλους και πολλοί απ’ αυτούς πέφτουν. 

     Παρ’ όλη την προπαγάνδα των ρωμιορθόδοξων θεωρητικών περί της δήθεν  απαρά-

μιλλης βυζαντινής τέχνης δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός τής τέχνης, για να δια-

πιστώσει, ότι το σύνολο των βυζαντινών αγιογραφιών, ειδικά όσον αφορά στα τέρατα, 

εκτός από την ανόητη θεματολογία τους, δεν έχουν καμία καλλιτεχνική αξία. 

     Οι αγιογραφίες με τους δράκους, πολλές φορές φαίνονται σαν να έχουν ζωγραφιστεί 

από μικρά παιδιά με ζωηρή ή μάλλον νοσηρή φαντασία. 

     Άτεχνες εικόνες −με σκοπό να προξενήσουν τρόμο, όμως πολλές φορές βγάζουν γέλιο− 

φτιαγμένες κυρίως από μοναχούς κ.λπ. προβληματικά άτομα εν μέσω παρακρούσεων από 

τις ομφαλοσκοπήσεις, την απλυσιά, τα θυμιάματα, την αγαμία κ.λπ.. 

      Η θεματολογία τους πάντως βασίζεται στη χριστιανική παράδοση, αλλά και στα ιερά 

χριστιανικά συγγράμματα, όπως στην Αγία Γραφή, τα Συναξάρια, τα λειτουργικά κείμενα 

κ.λπ., τα οποία με μεγάλη συχνότητα αναφέρονται σε δράκους, δαίμονες κι άλλες τέτοιες 

ανοησίες. 

     Είναι δηλαδή η χριστιανική γραφή και παράδοση νοσηρή, η οποία κατασκευάζει τους 

νοσηρούς εγκεφάλους των αγιογράφων κι αυτοί με τη σειρά τους τις νοσηρές αυτές 

εικόνες, τις οποίες βέβαια το ρωμιοποίμνιο αντιμετωπίζει με μεγάλο θαυμασμό κι ευλά-

βεια για την τέχνη, αλλά κυρίως για την ιερότητά τους. 

Η 
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     Όσο πιο πολύ προσευχηθεί, κλάψει και μετανοήσει για τις αμαρτίες του ο αγιογράφος, 

τόσο πιο πιστή θα είναι η εικόνα: 

     «Ο αγιογράφος δεν είναι απλώς ένας τεχνίτης, όπου κάμνει μίαν αναπαραστατικήν ζω-

γραφίαν επάνω εις κάποια θέματα θρησκευτικά, αλλά έχει πνευματικόν αξίωμα και πνευ-

ματικήν διακονίαν, την οποίαν επιτελεί εις την εκκλησίαν, ως ο ιερεύς και ο ιεροκύρηξ. 

     »Οι παλαιοί εκείνοι αγιογράφοι ενήστευαν δουλεύοντας... και εργαζόμενοι έψαλλαν, δια 

να γίνεται το έργον των με κατάνυξιν και δια να μην μετεωρίζεται ο νους των εις τα εγκό-
σμια. 

     »Όταν πρόκειται να αρχίσεις μίαν εικόνα, κατά πρώτον κάμε την προσευχή σου εις τον 

Κύριον, να σε φωτίση εις το έργον σου, ποιών το σημείον του σταυρού», εξηγεί ένας 

χριστιανός θεωρητικός, ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος κι ο ίδιος. 

 

 

 
Φανταστικά και απόκοσμα. 377 

 
Δαίμονες της Κόλασης.378  

 

 

     Διευκρινίζεται, ότι τα όντα αυτά δεν είναι φανταστικά, όπως ενίοτε επιχειρείται να 

παρουσιαστεί εξωραϊσμένα. Για το Χριστιανισμό, όλα αυτά είναι πραγματικά: 

     «Συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος», αναφέρει για παράδειγμα ο 73ος ψαλμός. 

     Ο Άγιος Γεώργιος σε όλες τις εικόνες εμφανίζεται να σκοτώνει το δράκοντα, ο οποίος, 

σύμφωνα με το συναξάρι και την υμνογραφία, ήταν δράκος «κανονικός», που έτρωγε κό-

σμο κι όχι αλληγορικός.  

     Δράκοντες εμφανίζονται να σκοτώνουν κι άλλοι άγιοι, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο 

Τήρων, ο Άγιος Φανούριος, ο Άγιος Νικήτας, ο Άγιος Αντώνιος, ο Προφήτης Δανιήλ κ.ά.. 

 
377 Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή το ημερολόγιο που εξέδωσε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για το 

2012, με τίτλο: «Φανταστικά κι απόκοσμα», απ’ όπου οι περισσότερες εικόνες, των οποίων φαίνονται λε-

πτομέρειες. 
378 Χαλκογραφία του Αγίου Όρους. 
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     Η αγία Μαρίνα έπιασε το Διάβολο με μορφή φρικτού δράκου από τα κέρατα και τον 

κτύπησε με ένα σφυρί στο κεφάλι. 

     Αλλά και στις μέρες 

μας, αν πάτε στο Με-

γάλο Σπήλαιο για πα-

ράδειγμα, θα σας πουν 

για ένα δράκο, που 

ζούσε στο βάθος της 

σπηλιάς και τον σκό-

τωσε θαυματουργά μια 

εικόνα της Παναγίας. 

     Στο μοναστήρι υ-

πάρχουν και τα σχετικά 

εικονίσματα με το δρά-

κο, εαν δε ρωτήσετε 

τους μοναχούς,  θα σας  

 

 
Ο δράκος του Μεγάλου Σπηλαίου. 

 

διαβεβαιώσουν, ότι τα οστά του σώζονταν μέχρι προ ετών, όταν μια πυρκαγιά τα έκαψε. 

     Δεν τα λένε μόνον οι μοναχοί αυτά. Τα ίδια αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. 

 

 
 

 
Ζωόμορφος δαίμονας.379 

 

 
Διάβολος μεταμορφώνεται  

σε φιδόμορφο δράκοντα. 

 
 

 
379 Μικρά Ασία. 
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«Θηρίον, το αναβαίνον εκ της αβύσσου».380 

 
Δαίμονες πετούν χαρούμενοι 

πάνω από κολασμένους. 

 

 

 
Φτερωτό μοσχάρι κρατάει Ευαγγέλιο 

και κοιτά τον Εσταυρωμένο. 

 
Δαίμονες βασανίζουν αμαρτωλούς 

σε παράσταση Εξομολόγησης.381 

 

 

 

 
380 Ταβλουσούν Καππαδοκίας. 
381 Μικρά Ασία. 
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Μαυριδερός δύσμορφος δαίμονας της Κόλασης. 

 
Θηρίο από παράσταση της Αποκάλυψης. 

 

 

 

 
Δαίμονας στραγγαλίζει 

τον «εξ ευωνύμων ληστή». 382 

 
Αιχμάλωτος δράκος.383 

 

 

 

 

 
382 Από παράσταση της Σταύρωσης. 
383 Από παράσταση της σωτηρίας της βασιλοπούλας από τον Άγιο Γεώργιο.  
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Τι να πούμε για την τέχνη της εικονιζόμενης βυζαντινής αγιογραφίας με τον αρμενίζοντα μοναχό  

και τα θαλάσσια τέρατα, ένα από τα οποία ξερνάει ανθρώπινο πόδι; (δεξιά λεπτομέρεια). 

Προέρχεται από νωπογραφία του 18ου αιώνα, χριστιανικού ναού των Δελφών, αφορά παράσταση  

από τη Δευτέρα Παρουσία και... αρμενίζει στη δυσαναλογία και τη σαχλαμάρα. 

Το σώμα του καλόγερου κοντεύει να φτάσει το κατάρτι. Ακόμα δε κι ένα μικρό παιδί αν ήθελε  

να ζωγραφίσει ένα θαλάσσιο κήτος δεν θα το έκανε με κεφάλι σκύλου! 

Σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής περιγράφονται θαλάσσιοι δράκοντες.384 H θεματολογία όλων αυτών  

των ανόητων αγιογραφιών επομένως, βασίζεται στη χριστιανική παράδοση,  

αλλά και στα ιερά χριστιανικά συγγράμματα, όπως στη Βίβλο, τα Συναξάρια,  

τα λειτουργικά κείμενα κ.ά., τα οποία με μεγάλη συχνότητα αναφέρονται σε δράκους, δαίμονες  

και άλλα τέτοια... χαριτωμένα. Ο Ιώβ μάλιστα αναφέρει, πως τα ψάρια γνωρίζουν, 

πως δημιουργός τους είναι ο Γιαχβέ.385 Ασφαλώς! Τόσες υποθαλάσσιες εκκλησίες έχουν βρεθεί... 

Είναι δηλαδή η χριστιανική γραφή και παράδοση νοσηρή, η οποία κατασκευάζει  

τους νοσηρούς εγκεφάλους των αγιογράφων κι αυτοί με τη σειρά τους τις νοσηρές αυτές εικόνες,  

τις οποίες βέβαια το ρωμιοποίμνιο αντιμετωπίζει με μεγάλο θαυμασμό κι ευλάβεια για την τέχνη,  

αλλά κυρίως για την ιερότητά τους. 

Αν εγώ ζωγράφιζα ένα κήτος τής αβύσσου με κεφάλι σκύλου για παράδειγμα και τους το παρουσίαζα, 

προφανώς θα με κορόιδευαν. Αν το ίδιο όμως, το δουν σε αγιογραφία σκύβουν και το φιλούν. 

Σκέτη άβυσσος η ψυχή του ρωμιού... 386 

 

 

 

 

 

 
 

 
384 Λεβιάθαν, Ραάβ κ.λπ. βλ. π.χ. «Ησαΐας» 27, 1, «Αμώς 9, 3» κ.ά.. 
385 12, 8,9. 
386 Ευγ. Φυλακτού: «Αρμενίζοντας στην ανοησία», «Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr, 10.02.12. 
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34. Καλογερίστικες ψυχανωμαλίες 
 

σο κι αν είναι κάποιος εξοικειωμένος με την ατεχνία, τις ανοησίες και τη νοση-

ρότητα στη χριστιανική αγιογραφία, η συλλογή του βιβλίου του Στ. Τσιόδουλου: 

«Τιμωρία, η σκοτεινή όψη της σεξουαλικότητας»,387 θα τον εκπλήξει δυσάρεστα, 

για μια ακόμα φορά. Πρόκειται για πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών αγιογραφιών από 

εκκλησίες και μοναστήρια της Ελλάδας με θέμα την τιμωρία σεξουαλικών «εγκλημάτων» 

και όχι μόνον, που ξεπερνάνε την όποια αρρωστημένη φαντασία. 

     Οι αγιογραφίες αυτές έχουν ξεφύγει από το όριο της απλής ανοησίας. Εδώ δεν έχουμε 

να κάνουμε απλά με δράκους, κυνοκέφαλους, ιπτάμενα διαολάκια κ.λπ. σαχλαμάρες. Εδώ 

κινούμαστε σε χώρους καθαρής ψυχανωμαλίας. 

     Πρόκειται για ζωγραφιές σεξουαλικών κυρίως βασανιστηρίων αμαρτωλών φτιαγμένες 

από προβληματικά άτομα, ψυχανώμαλους −προφανώς− καλόγερους στην πλειοψηφία 

τους, οι οποίοι έβγαλαν όλα τα άρρωστα απωθημένα της ψυχής τους. 

     Αλγεινή εντύπωση δεν προξενούν μόνον οι σκηνές, που μπήζουν σε γεννητικά όργανα, 

αλλά και στο στόμα και στον πρωκτό γυναικών διάφορα αντικείμενα, αλλά οι πάμπολλες 

επίσης σκηνές −είναι πολύ περισσότερες−, που βάζουν στους πρωκτούς ανδρών ο,τιδήποτε 

πραγματικό ή φανταστικό αντικείμενο μπορεί να φανταστεί ο νους (χωνιά, φτυάρια, α-

λέτρια κ.λπ.. 

     Το βιβλίο έγινε με την αρωγή εφο-

ρειών βυζαντινών αρχαιοτήτων, μη-

τροπολιτών κι αρχιμανδρίτη του Α-

γίου Όρους. 

     Ο συγγραφέας (διδάκτορας του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων), αναλύει κι εξη-

γεί τις αγιογραφίες με το δέοντα σε-

βασμό και χριστιανική ευπρέπεια. 

     Το ευλαβές ρωμιοποίμνιο επίσης, 

που σέρνεται στα μοναστήρια και τις 

εκκλησίες, περιβάλλει τέτοιες αγιο- 

γραφίες με μεγάλο θαυμασμό, δέος κι 

ευλάβεια για την τέχνη, αλλά κυρίως 

για την ιερότητά τους. 

     Στην ουσία, πρόκειται για ένα 

«Ανθολόγιο»  αρρωστημένων σαδο-

μαζοχιστικών κι ομοφυλοφιλικών κα-

λογερίστικων φαντασιώσεων. 

 
 

 
387 Έκδ. «futura», Αθήνα, 2012. 

Ό 
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Δειγματοληπτική επιλογή αγιογραφιών  

από μοναστήρια κι εκκλησίες της Ελλάδας  

με τιμωρίες επιβληθείσες σε άνδρες. 

Παρατηρήστε το πλήθος των ετερόκλητων αντικειμένων,  

που μπήζουν στους πρωκτούς τους. 
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Άγιος Ιωάννης.388 

  

 
Άγιος Αθανάσιος.389 

 
«υ πόρνησες γινέκες».390 

 
«εκίνι οπου κημόντε την ανάστασιν 

κε δεν πιγένουν στην εκλυσία». 391 
  

 

 

 

 

 

 

 

Θαυμάστε ορθογραφία! 

«όπηος καλόγερος  

πήνη καπνό  

τον ηπερετούν η δηαβόλη», 

«η κημόμενη εν τη κηριακή». 392 

 
388 Απόζαρι Καστοριάς, 1727. 
389 Ελατοχώρι, Σιέσιο Ζαγορίου, 1812. 
390 Αγία Παρασκευή, Καλομοίρα Τρικάλων, 1779. 
391 Αγία Παρασκευή, Καλομοίρα Τρικάλων, 1779. 
392 Παρεκκλήσιο του κοιμητηρίου, μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους, 1739. 
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«εκίνος ο μιλονάς οπου κλέπτι στον μίλο». 393 

 

 
393 Αγία Παρασκευή, Καλομοίρα Τρικάλων, 1779. 
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Αρρωστημένη σεξουαλική φαντασία: 

Ο ένας δαίμονας ιππεύει τη γυναίκα. Στον πρωκτό της έχει χώσει ένα χωνί. 

 Ο άλλος αφοδεύει σε κανάτα που κρατάει η γυναίκα, η οποία −σημειωτέον− 

δεν δείχνει να βασανίζεται, αλλά να συμμετέχει. 

Δεν πρόκειται για εικόνες από κάποιο kinky site του διαδικτύου, 

αλλά από χριστιανική αγιογραφία του Αγίου Ιωάννη.394 

 

 
394 Απόζαρι Καστοριάς, 1727. 
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Βασανισμός αμαρτωλού  

με χωνί στον πρωκτό. 395  
 

 
Βασανισμός αμαρτωλού με εισαγωγή γεωργικού εργαλείου στον πρωκτό. 396 

 
395 Γέννηση της Θεοτόκου, Κάτω Κλεινές Φλώρινας, 1844. 
396 Μονή της Θεοτόκου, Γαρδίκι Τρικάλων, 1842. 
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35. Τους ειδωλολάτρες έβριζαν, όχι τους έλληνες 
 

γλώσσα είναι ζωντανή κι εξελίσσεται. Λέξεις ξεχνιούνται και χάνονται, νέες λέξεις 

εντάσσονται στο λεξιλόγιο, αλλά και πολλών άλλων, με την πάροδο του χρόνου, 

αλλάζει η σημασία. 

     Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε η έννοια του έθνους και μάλιστα του ελληνικού, όπως την 

αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα. Η λέξη έθνος είχε τότε άλλη σημασία (σωρός, μπου-

λούκι κ.λπ.). Η σημερινή έννοια του έθνους, η οποία μάλιστα έχει ταυτιστεί με την έννοια 

του κράτους (σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα), εμφανίστηκε τα τελευταία δια-

κόσια χρόνια, μετά τη γαλλική επανάσταση. 

     Επίσης, καθʼ όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα, άλλη σημασία είχε και η λέξη έλληνας. 

Δεν αφορούσε στον υπήκοο του ελληνικού έθνους-κράτους, αφού κάτι τέτοιο εξάλλου 

εκείνη την εποχή ούτε καν υφίστατο. Η λέξη δεν είχε επ’ ουδενί εθνική σημασία. Ούτε 

εννοούσε κάποιον φυλετικά έλληνα. Η λέξη έλληνας για πολλούς αιώνες είχε την έννοια 

του ειδωλολάτρη. 

     Σε πάμπολλα επίσημα χριστιανικά κείμενα εξαπολύονται ύβρεις εναντίον των «ελ-

λήνων», όπως για παράδειγμα: 

     • «Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,… εξήρανας την μωρίαν ελλήνων και το ψεύ-

δος…».397 

     • «Ψευδείς μεν εξέκλιναν ελλήνων ύθλους (=φληναφήματα), πειθώ δε την τύραννον αν-
θρώποις μόνην είλκοντο…».398 

     • «Τοις την μωράν των έξωθεν (ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι... 
ανάθεμα τρις».399 

     • Ο Άγιος Αθανάσιος έχει γράψει ολόκληρο έργο με τίτλο: «Λόγος κατά ελλήνων». 

     Δεν καταφέρεται ούτε ο Άγιος Αθανάσιος ούτε οι διάφοροι άλλοι χριστιανοί συγγρα-

φείς ενάντια στους εθνικά έλληνες, αλλά στους ειδωλολάτρες. Σε όλα αυτά τα κείμενα η 

λέξη έλληνας είχε την έννοια του ειδωλολάτρη κι όχι του εθνικά έλληνα. Τους ειδωλο-

λάτρες βρίζουν οι χριστιανοί ταγοί κι όχι το έθνος των ελλήνων (με τη σημερινή του έν-

νοια), όπως πολλοί κάνουν το λάθος να νομίζουν διαβάζοντας τα κείμενα σήμερα κι έ-

χοντας στο νου τους τη σημερινή έννοια του όρου. 

     Στα κείμενα αυτά επιπλέον, πολλές φορές ανάμεσα στις ύβρεις κατονομάζονται διά-

φοροι αρχαίοι έλληνες ποιητές, φιλόσοφοι κ.λπ., όπως για παράδειγμα: 

     • «(Ο Πλάτων ήταν) κοιλιόδουλος». 

     • «(Ο Αριστοτέλης ήταν) κόλαξ» του Μ. Αλεξάνδρου. 

     • «(Ο Μ. Αλέξανδρος ήταν) μειράκιον μανιακόν». 

     • «(Ο Ηράκλειτος ήταν) αμαθής».400  

 
397 «Μηναίον», Μικρός Εσπερινός, σελ. 203. 
398 30 Ιανουαρίου, των Τριών Ιεραρχών, Κανών του Όρθρου, ωδή ζ , σελ. 252. 
399 Αναθεματισμός που ψάλλεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 
400 Τατιανός, 2ος αι. μ.Χ., από τους κορυφαίους απολογητές του Χριστιανισμού, στο έργο του με τίτλο: «Προς 

Έλληνας». 

Η 
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     Όλοι αυτοί επίσης, ως ειδωλολάτρες βρίζονται κι όχι ως εθνικά έλληνες. 

     Πολλά από τα παλιότερα κυρίως χριστιανικά κείμενα ήταν αρχικά γραμμένα στα λα-

τινικά. Κι εδώ γίνεται σαφέστερη η παρανόηση, αλλά κι ένα ακόμα μεγαλύτερο λάθος. 

Εκεί λοιπόν, χρησιμοποιούσαν τις λέξεις paganis, paganae, paganum, paganorun κ.λπ. πα-

ράγωγα των λέξεων ειδωλολάτρης και ειδωλολατρία. Στις μεταφράσεις των κειμένων, οι 

λέξεις αυτές έχουν μεταφραστεί ως έλληνες, ελληνικός κ.λπ., γιατί αυτή την έννοια είχαν 

τότε αυτές οι λέξεις. 

     Διαβάζοντας  αυτά τα κείμενα σήμερα στη γλώσσα μας κι όχι στα λατινικά, μας δημι-

ουργείται η λανθασμένη εντύπωση, ότι αναφέρονταν εναντίον των εθνικά ελλήνων. 

     Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

«Ιουστινιάνειος Κώδικας» (Codex Iustinianus), 

μια σύνθεση αυτοκρατορικών νόμων από την ε-

ποχή του Αδριανού έως και του Ιουστινιανού, κα-

θώς επίσης και αναθεώρηση παλιότερων νομικών 

συγγραμμάτων, που είχαν εκδοθεί από ρωμαίους 

αυτοκράτορες. 

     Στόχος ήταν η θέσπιση ενός ενιαίου κώδικα, α-

φού μέχρι εκείνη την εποχή, η οργάνωση του 

Ρωμαϊκού Δικαίου βρισκόταν σε χαώδη κατά-

σταση. 

     Ο «Ιουστινιάνειος Κώδικας» ήταν το πρώτο 

μέρος του συνολικού κώδικα, ο οποίος ονομά-

στηκε κατά τον 16ο αιώνα «Corpus Juris Civilis». 

Εμπνευστής του έργου ήταν ο στενός συνεργάτης 

του Ιουστινιανού, Τριβωνιανός, ο οποίος και ανέ-

λαβε τη σύνθεση αυτού του τολμηρού εγχειρή-

ματος. 

     Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε το 529, ενώ το 

534 έγινε νέα έκδοση, που της αποδόθηκε η ο-

νομασία «Νεαραί» (Novellae) και αποτέλεσε συμ- 

   

 
Ιουστινιάνειος Κώδικας. 

 

πλήρωμα της αρχικής. Αυτό συνέβη λόγω των νομικών μεταρρυθμίσεων του Ιουστινιανού. 

     Στο έργο αυτό λοιπόν, υπάρχουν κεφάλαια που επιχειρούν να ρυθμίσουν τα θέματα της 

παλιάς θρησκείας. Χαρακτηριστικότερο είναι το κεφάλαιο 11 του Α΄ τόμου, το οποίο τι-

τλοφορείται: «De paganis sacrificiis et templis» κι ασχολείται με τη νομοθέτηση 

απαγορευτικών διατάξεων και θέσπισης ποινών για όσους κάνουν ειδωλολατρικές τελετές, 

θυσίες κ.λπ.. 

     Έχει γεμίσει το διαδίκτυο, αλλά και σχετικά βιβλία με εντυπωσιακές εκφράσεις από τον 

Κώδικα αυτόν εναντίον των δήθεν εθνικά ελλήνων, όπως: 

     • Τα της ελληνικής θρησκείας ασεβήματα. 
     • Της ελληνικής πλάνης. 

     • Των ανοσίων ελλήνων μανίαν διδάσκεσθαι. 
     • Οι των ανοσίων και μυσαρών ελλήνων κατεχόμενοι πλάνη. 

     Η σταχυολόγηση όλων αυτών των κειμένων συμπληρώνεται κι από αντίστοιχα σχόλια, 

με τα οποία επιχειρείται να τεκμηριωθεί η ανθελληνικότητά τους. 
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     Όλοι όμως κάνουν λάθος. Τα κείμενα αυτά βάλλουν κατά της ειδωλολατρίας κι όχι 

κατά του ελληνικού έθνους με τη σημερινή αντίληψη. 

     Αν έκαναν τον κόπο να ρίξουν μια ματιά στο αυθεντικό λατινικό κείμενο κι όχι να 

παραθέτουν τα αποσπάσματα κάνοντας άκριτα copy/paste ο ένας απ’ τον άλλον, θα δια-

πίστωναν ότι στο αρχικό κείμενο δεν υπάρχουν ούτε οι λέξεις, αλλά ούτε καν οι έννοιες 

ελληνικό έθνος κ.λπ.. 
  

  

 
  

  

     Για του λόγου το αληθές, δείτε τα κείμενα που παραθέτουμε δειγματοληπτικά. Tα 

λατινικά κείμενα (με τις λέξεις paganae κ.λπ.) παρατίθενται στα αριστερά και η μετά-

φρασή τους (με τις λέξεις έλληνας κ.λπ.) δεξιά, σε ακριβή αποτύπωση, όπως είναι 

γραμμένα στο βιβλίο. 

     Είναι σαφές, ότι αναφέρονται στην πάταξη της ειδωλολατρίας κι όχι των εθνικά ελ-

λήνων. 
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Ο Γιαχβέ μισούσε τους αρχαίους φιλόσοφους, 

οι οποίοι κυριεύτηκαν από την αμαρτία της... μαλακίας! 401 

 

 
401 Σχόλιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στον Κανόνα Η΄ του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού. (Bλ. 

«Πηδάλιον της νοητής νηός της μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής των ορθοδόξων Εκκλησίας», σελ. 

704). 
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36. Ελέξτε τις ευσεβείς σας γνώσεις 

 

36.1 Το κουίζ της Παλαιάς Διαθήκης 
 
     1. Όταν ο Θεός ήθελε να σκοτώσει τον πρωτότοκο γιο του Μωυσή, τι τον έκανε να 

αλλάξει γνώμη; 

 

     α. Μια ακροβυστία. 

     β. Μια θυσία. 

     γ. Ένας αινετικός ύμνος. 

     δ. Ένας άγγελος. 

     ε. Τίποτε. Ο Θεός της αγάπης ποτέ δεν ήθελε να σκοτώσει κάποιον! 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (μια ακροβυστία). 

     «Εγώ αποκτενώ τον υιόν σου τον πρωτότοκον. Εγένετο δε εν τη οδώ εν τω καταλύματι συνήντησεν αυτώ 

άγγελος Κυρίου και εζήτει αυτόν αποκτείναι. Και λαβούσα Σεπφώρα ψήφον περιέτεμε την ακροβυστίαν του 

υιού αυτής και προσέπεσε προς τους πόδας αυτού και είπεν. Έστη το αίμα της περιτομής του παιδίου μου. 

Και απήλθεν απ’ αυτού, διότι είπεν. Έστη το αίμα της περιτομής του παιδίου μου».402 

 

 

     2. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 90, ο Θεός είναι «η καταφυγή μου». Με τι θα σας καλύ-

ψει ο Θεός, ώστε να βρείτε καταφύγιο; 

 

     α. Mε την αγάπη του. 

     β. Με το Άγιο Πνεύμα. 

     γ. Με ένα πολύχρωμο ένδυμα. 

     δ. Με τις πτέρυγές του. 

     ε. Τίποτε από τα παραπάνω. 
 

     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (με τις πτέρυγές του). 

     «Επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού».403 

  

  

     3. Ποιος είναι ο πρωτότοκος γιος του Θεού, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη; 

 

     α. Ο Αδάμ. 

     β. Ο Ιησούς. 

     γ. Ο Ισραήλ. 

     δ. O όφις. 

     ε. Ένα Χερουβείμ. 

 
402 «Έξοδος», 4, 23-26.  
403 Ψαλμός 90, 4. 
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     Η σωστή απάντηση είναι η «γ» (ο Ισραήλ). 

     «Ταδε λέγει Κύριος. Υιός πρωτότοκός μου  Ισραήλ».404 

 

 

     4. Σύμφωνα με το βιβλίο, Βασιλειών Δ΄, πόσα μικρά παιδιά κατασπάραξαν δύο αρ-

κούδες, επειδή κορόιδευαν τον Άγιο Ελισαίο ως φαλακρό και αυτός τα καταράστη-

κε; 

 

     α. Κανένα. Οι άγιοι δεν καταρώνται! 

     β. Ένα παιδί. 

     γ. Ένα παιδί αλλά δεν ήταν από αρκούδες. Στο κείμενο αναγράφεται: «από αγάπη». 

     δ. Περισσότερα από σαράντα παιδιά. 

     ε. Τίποτε από τα παραπάνω.  

      
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (περισσότερα από σαράντα παιδιά). 

     «Και ανέβη εκείθεν εις Βαιθήλ. Και αναβαίνοντος αυτού εν τη οδώ και παιδάρια μικρά εξήλθον εκ της 

πόλεως και κατέπαιζον αυτού και είπον αυτώ. Ανάβαινε, φαλακρέ, ανάβαινε. Και εξένευσεν οπίσω αυτών 

και είδεν αυτά, και κατηράσατο αυτοίς εν ονόματι Κυρίου. Και ιδού εξήλθον δύο άρκοι εκ του δρυμού και 

ανέρρηξαν απʼ αυτών τεσσαράκοντα και δύο παίδας».405 

 
 

     5. Σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, ποιό ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης των 

ισραηλιτών με τον βασιλέα Εσεβών τον Αμορραίο; 

  

     α. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες σε όλες τις πόλεις του βασιλείου, αλλά 

άφησαν ζωντανές τις γυναίκες, τα παιδιά και τα ζώα. 

     β. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις 

πόλεις του βασιλείου, αλλά άφησαν ζωντανά τα ζώα. 

     γ. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις 

πόλεις του βασιλείου και πήραν μαζί τους τα ζώα και τα λάφυρα. 

     δ. Ο Κύριος παρενέβη και απέτρεψε τον πόλεμο μεταξύ των δύο λαών. 

     ε. Τίποτε από τα παραπάνω. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «γ» (οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά 

σε όλες τις πόλεις του βασιλείου και πήραν μαζί τους τα ζώα και τα λάφυρα). 
     «Και παρέδωκεν αυτόν Κυριος ο Θεός ημών προ προσώπου ημών, και επατάξαμεν αυτόν και τους υιούς 

αυτού και πάντα τον λαόν αυτού. Και εκρατήσαμεν πασών των πόλεων αυτού εν τω καιρώ εκείνω και 

εξωλοθρεύσαμεν πάσαν πόλιν εξής, και τας γυναίκας αυτών και τα τέκνα αυτών, ου κατελίπομεν ζωγρείαν 

πλην τα κτήνη επρονομεύσαμεν και τα σκύλα των πόλεων ελάβομεν».406 

 

 

     6. Ο Θεός πρόσταξε τον προφήτη Ιεζεκιήλ να φτιάξει και να τρώει επί 190 ημέρες 

ψωμάκια ανακατωμένα με βολβουδάκια από........ Όταν ο Ιεζεκιήλ διαμαρτυρήθηκε, ο 

 
404 «Έξοδος», 4, 22.  
405 «Βασιλειών Δ΄», 2, 23-24.  
406 «Δευτερονόμιον», 2, 33-35. 
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Θεός του επέτρεψε να αντικαταστήσει τα βολβουδάκια αυτά με άλλα βολβουδάκια 

από........ Συμπληρώστε τα κενά: 

 

     α. «φλοιό κέδρων του Λιβάνου» και «κρέας μικρού μοσχαριού». 

     β. «αίμα» και «ιδρώτα». 

     γ. «ανθρώπινα περιττώματα» και «κοπριά βοδιών». 

     δ. «άψητο αμνό» και «ψημένο αμνό». 

     ε. «φλεγόμενη βάτο» και «μη φλεγόμενη βάτο». 

   
     Η σωστή απάντηση είναι η «γ» («ανθρώπινα περιττώματα» και «κοπριά βοδιών»). 

     «Και συ λάβε σεαυτώ πυρούς και κριθάς και κύαμον και φακόν και κέγχρον και όλυραν και εμβαλείς 

αυτά εις άγγος εν οστράκινον και ποιήσεις αυτά σεαυτώ εις άρτους, και κατά αριθμόν των ημερών, ας συ 

καθεύδεις επί του πλευρού σου, ενενήκοντα και εκατόν ημέρας φάγεσαι αυτά. Και το βρώμά σου, ο φάγεσαι, 

εν σταθμώ είκοσι σίκλους την ημέραν. Από καιρού έως καιρού φάγεσαι αυτά. Και ύδωρ εν μέτρω πίεσαι το 

έκτον του ειν' από καιρού έως καιρού πίεσαι. Και εγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αυτά. Εν βολβίτοις κόπρου 

ανθρωπίνης εγκρύψεις αυτά κατʼ  οφθαλμούς αυτών και ερείς. Τάδε λέγει Κυριος ο Θεός του  Ισραήλ. 

Ούτως φάγονται οι υιοί του  Ισραὴλ ακάθαρτα εν τοις έθνεσι. Και είπα μηδαμώς, Κυριε Θεέ του  Ισραήλ. 

Ιδού η ψυχή μου συ μεμίανται εν ακαθαρσία, και θνησιμαίον και θηριάλωτον ου βέβρωκα από γενέσεώς μου 

έως του νυν, ουδέ εισελήλυθεν εις το στόμα μου παν κρέας έωλον. Και είπε προς με. Ιδού δέδωκά σοι 

βόλβιτα βοών αντί των βολβίτων των ανθρωπίνων, και ποιήσεις τους άρτους σου επʼ αυτών».407 

 

 

     7. Ποιός άγιος προπάτορας κατέστησε έγκυους και τις δύο κόρες του; 

 

     α. Ο Νώε. 

     β. Ο Αβραάμ. 

     γ. Ο Αυνάν. 

     δ. Ο Λωτ. 

     ε. Κανείς άγιος προπάτορας δεν ήταν αιμομίκτης! 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (ο Λωτ). 

     «Και κατώκησεν εν τω σπηλαίω, αυτός και αι δύο θυγατέρες αυτού μετʼ αυτού, είπε δε η πρεσβυτέρα 

προς την νεωτέραν. Ο πατήρ ημών πρεσβύτερος, και ουδείς εστιν επί της γης, ος εισελεύσεται προς ημάς, ως 

καθήκει πάση τη γη. Δεύρο και ποτίσωμεν τον πατέρα ημών οίνον και κοιμηθώμεν μετʼ αυτού και 

εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα. Επότισαν δε τον πατέρα αυτών οίνον εν τη νυκτί εκείνη, και 

εισελθούσα η πρεσβυτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής εν τη νυκτί εκείνη, και ουκ ήδει εν τω κοιμηθήναι 

αυτόν και εν τω αναστήναι. Εγένετο δε εν τη επαύριον και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν. Ιδού 

εκοιμήθην χθες μετά του πατρός ημών. Ποτίσωμεν αυτόν οίνον και εν τη νυκτί ταύτη, και εισελθούσα 

κοιμήθητι μετʼ αυτού, και εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα. Επότισαν δε και εν τη νυκτί εκείνη 

τον πατέρα αυτών οίνον, και εισελθούσα η νεωτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής, και ουκ ήδει εν τω 

κοιμηθήναι αυτόν και αναστήναι και συνέλαβον αι δύο θυγατέρες Λωτ εκ του πατρός αυτών και έτεκεν η 

πρεσβυτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωάβ λέγουσα, εκ του πατρός μου, ούτος πατήρ Μωαβιτών 

έως της σήμερον ημέρας. Έτεκε δε και η νεωτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού  Αμμάν, λέγουσα υιός 

γένους μου ούτος πατήρ  Αμμανιτών έως της σήμερον ημέρας».408 

 

 

 
407 «Ιεζεκιήλ», 4, 9-15.  
408 «Γένεσις», 19, 30-38. 
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     8. Τι συνέβη όταν ένα πτώμα ανδρός ακούμπησε στο πτώμα του Αγίου Ελισαίου; 

 

     α. To πτώμα του άνδρα αναστήθηκε. 

     β. Το πτώμα του Αγίου Ελισαίου αναστήθηκε. 

     γ. Τα κόκκαλα και των δύο πτωμάτων άρχισαν να ευωδιάζουν. 

     δ. Ένας άρρωστος περαστικός θεραπεύτηκε. 

     ε. Τίποτε από τα παραπάνω. Η Αγία Γραφή δεν ασχολείται με πτώματα! 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (το πτώμα του άνδρα αναστήθηκε). 

     «Απέθανεν  Ελισαιέ, και έθαψαν αυτόν. και μονόζωνοι Μωάβ ήλθον εν τη γη ελθόντος του ενιαυτού και 

εγένετο αυτών θαπτόντων τον άνδρα, και ιδού είδον τον μονόζωνον και έρριψαν τον άνδρα εν τω τάφω  

Ελισαιέ, και επορεύθη και ήψατο των οστέων  Ελισαιέ και έζησε και ανέστη επί τους πόδας αυτού».409 

 

 

     9. Τι διατάχτηκε να μαζέψει ο Δαβίδ 

από τους φιλισταίους, προκειμένου να 

παντρευτεί την κόρη του Σαούλ, Μελ-

χόλ; 

 

     α. Εκατό ακροβυστίες φιλισταίων. 

     β. Εκατό λάρυγγες φιλισταίων. 

     γ. Εκατό κύπελα με αίμα φιλισταίων. 

     δ. Εκατό χρυσά νομίσματα φιλισταίων. 

     ε. Εκατό ουρές χοίρων από τα κοπάδια 

των φιλισταίων. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (εκατό ακρο-

βυστίες φιλισταίων). 

     «Και είπε Σαούλ, τάδε ερείτε τω Δαυίδ, ου 

βούλεται ο βασιλεύς εν δόματι, αλλʼ η εν εκατόν 

ακροβυστίαις αλλοφύλων εκδικήσαι εχθρούς του 

βασιλέως».410 

 

 

 

     10. Ο βασιλιάς των ασσυρίων κατέλαβε τη Σαμάρεια κι εξεδίωξε από εκεί τους 

ισραηλίτες. Επειδή οι ασσύριοι δεν φοβούνταν το Θεό, αυτός τους έστειλε κάτι. Τι ή-

ταν αυτό, που έστειλε ο Θεός στους ασσυρίους; 

 

     α. Έναν προφήτη. 

     β. Έναν άγγελο. 

     γ. Διάφορα θεϊκά σημάδια. 

     δ. Λεοντάρια (τα οποία σκότωσαν μερικούς). 

     ε. Τίποτε από τα παραπάνω. 
 

 
409 «Βασιλειών Δ΄», 13, 20-21.  
410 «Βασιλειών Α΄», 18, 25.  
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     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (λεοντάρια, τα οποία σκότωσαν μερικούς). 

     «Και ήγαγε βασιλεύς  Ασσυρίων εκ Βαβυλώνος τον εκ Χουθά από  Αϊα και από Αιμάθ και Σεπφαρουαΐμ, 

και κατωκίσθησαν εν πόλεσι Σαμαρείας αντί των υιών  Ισραὴλ και εκληρονόμησαν την Σαμάρειαν και 

κατώκισαν εν ταις πόλεσιν αυτής. Και εγένετο εν αρχή της καθέδρας αυτών ουκ εφοβήθησαν τον Κυριον, 

και απέστειλε Κυριος εν αυτοίς τους λέοντας, και ήσαν αποκτένοντες εν αυτοίς. Και είπαν τω βασιλεί  

Ασσυρίων λέγοντες,  τα έθνη, α απώκισας και αντεκάθισας εν πόλεσι Σαμαρείας, ουκ έγνωσαν το κρίμα του 

Θεού της γης, και απέστειλεν εις αυτούς τους λέοντας, και ιδού εισι θανατούντες αυτούς, καθότι ουκ οίδασι 

το κρίμα του Θεού της γης».411 

 

 

     11. Πόσα παιδιά είχε ο Αβραάμ; 

     

     α. 0. 

     β. 1. 

     γ. 2. 

     δ. 4. 

     ε. 8. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «ε» (8). 

     «Και έτεκεν  Αγαρ τω  Αβραμ υιόν, και εκάλεσεν Αβραμ το όνομα του υιού αυτού, ον έτεκεν αυτώ  Ά-

γαρ,  Ισμαήλ».412 

     «Και συλλαβούσα έτεκε τω Αβραάμ υιόν εις το γήρας, εις τον καιρόν, καθά ελάλησεν αυτώ Κυριος και 

εκάλεσεν Αβραάμ το όνομα του υιού αυτού του γενομένου αυτώ, ον έτεκεν αυτώ Σαρρα,  Ισαάκ».413 

     «Αβραάμ έλαβε γυναίκα, η όνομα Χεττούρα, έτεκε δε αυτώ τον Ζομβράν και τον Ιεζάν και τον Μαδάλ και 

τον Μαδιάμ και τον  Ιεσβώκ και τον Σωκέ».414 

 

 

     12. Γιατί ο Νώε καταράστηκε τον εγγονό του, Χαναάν; 

 

     α. Γιατί ο Χαναάν μέθυσε, γυμνώθηκε κι ο Νώε τον είδε γυμνό. 

     β. Γιατί ο πατέρας του Χαναάν, Χαμ, μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Νώε κι ο Χαναάν τον 

είδαν γυμνό. 

     γ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Χαναάν τον είδε γυμνό. 

     δ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας του Χαναάν, Χαμ, τον είδε γυμνό. 

     ε. Γιατί ο Χαναάν θυσίασε στο Μολώχ. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας του Χαναάν, Χαμ, τον 

είδε γυμνό). 

     «Και ήρξατο Νώε άνθρωπος γεωργός γης και εφύτευσεν αμπελώνα  και έπιεν εκ του οίνου και εμεθύσθη 

και εγυμνώθη εν τω οίκω αυτού και είδε Χαμ ο πατήρ Χαναάν την γύμνωσιν του πατρός αυτού και εξελθών 

ανήγγειλε τοις δυσίν αδελφοίς αυτού έξω. Και λαβόντες Σημ και  Ιάφεθ το ιμάτιον επέθεντο επί τα δύο νώτα 

αυτών και επορεύθησαν οπισθοφανώς και συνεκάλυψαν την γύμνωσιν του πατρός αυτών, και το πρόσωπον 

αυτών οπισθοφανώς, και την γύμνωσιν του πατρός αυτών ουκ είδον. Εξένηψε δε Νώε από του οίνου και 

 
411 «Βασιλειών Δ΄», 17, 24-26.  
412 «Γένεσις», 16, 15.  
413 «Γένεσις», 21, 2-3.  
414 «Γένεσις», 25, 1.  
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έγνω όσα εποίησεν αυτώ ο υιός αυτού ο νεώτερος και είπεν, επικατάρατος Χαναάν, παις οικέτης έσται τοις 

αδελφοίς αυτού».415 

 

 

     13. Τι έκανε ο Μωυσής, όταν είδε έναν αιγύπτιο να κτυπάει έναν εβραίο; 

 

     α. Ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο κι ένας άγγελος, που κατέβηκε από τον ου-

ρανό παρενέβη και σταμάτησε τον αιγύπτιο. 

     β. Ο Μωυσής φώναξε στον αιγύπτιο: «Σταμάτα εν ονόματι Κυρίου». 

     γ. Ο Μωυσής μετέτρεψε το ραβδί του σε φίδι, προκειμένου να τρομοκρατήσει τον αι-

γύπτιο. 

     δ. Ο Μωυσής κοίταξε τριγύρω κι αφού βεβαιώθηκε, ότι δεν τον έβλεπαν σκότωσε τον 

αιγύπτιο κι έκρυψε το πτώμα στην άμμο. 

     ε. Ο Μωυσής είπε στον εβραίο να γυρίσει και το άλλο μάγουλο. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (ο Μωυσής κοίταξε τριγύρω κι αφού βεβαιώθηκε ότι δεν τον έβλεπαν 

σκότωσε τον αιγύπτιο κι έκρυψε το πτώμα στην άμμο). 

     «Εγένετο δε εν ταις ημέραις ταις πολλαίς εκείναις μέγας γενόμενος Μωυσής, εξήλθε προς τους αδελφούς 

αυτού τους υιούς Ισραήλ. κατανοήσας δε τον πόνον αυτών ορά άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντά τινα Εβραίον 

των εαυτού αδελφών των υιών Ισραήλ περιβλεψάμενος δε ώδε και ώδε ουχ ορά ουδένα και πατάξας τον 

Αιγύπτιον, έκρυψεν αυτόν εν τη άμμω».416 

 

 

     14. Σε τι παράκουσε το Θεό ο Σαούλ κι ο προφήτης Σαμουήλ του είπε ότι γιʼ αυτό 

το λόγο ο Γιαχβέ τον καθαιρεί από βασιλιά του Ισραήλ;    

 

     α. Ο Σαούλ σκότωσε όλους τους εχθρούς, άνδρες, γυναικες, παιδιά, βρέφη και ζώα. 

     β. Ο Σαούλ σκότωσε όλους τους εχθρούς, άνδρες, γυναικες, παιδιά, βρέφη, αλλά άφησε 

ζωντανά μερικά ζώα. 

     γ. Ο Σαούλ σκότωσε άνδρες, παιδιά, βρέφη και ζώα, αλλά κράτησε μερικές γυναίκες γι’  

αυτόν. 

     δ. Ο Σαούλ σκότωσε τους άνδρες, αλλά άφησε να ζήσουν οι γυναικες, τα παιδιά, τα  

βρέφη και τα ζώα. 

     ε. Ο Σαούλ βλασφήμησε το Άγιο Πνεύμα. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «β» (ο Σαούλ σκότωσε όλους τους εχθρούς, άνδρες, γυναικες, παιδιά, 

βρέφη, αλλά άφησε ζωντανά μερικά ζώα). 

     «Και νυν πορεύου και πατάξεις τον  Αμαλήκ και  Ιερίμ και πάντα τα αυτού και ου περιποιήση εξ αυτού 

και εξολοθρεύσεις αυτόν και αναθεματιείς αυτόν και πάντα τα αυτού και ου φείση απʼ αυτού και αποκτενείς 

από ανδρός και έως γυναικός και από νηπίου έως θηλάζοντος και από μόσχου έως προβάτου και από 

καμήλου έως όνου... Και επάταξε Σαούλ τον  Αμαλὴκ από Ευιλάτ έως Σουρ επί προσώπου Αιγύπτου. Και 

συνέλαβε τον  Αγάγ βασιλέα  Αμαλήκ ζώντα και πάντα τον λαόν και  Ιερίμ απέκτεινεν εν στόματι ρομφαίας 

και περιεποιήσατο Σαούλ και πας ο λαός τον  Αγάγ ζώντα και τα αγαθά των ποιμνίων και των βουκολίων 

 
415 «Γένεσις», 9, 20-25.  
416 «Έξοδος», 2, 11-12.  
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και των εδεσμάτων και των αμπελώνων και πάντων των αγαθών και ουκ εβούλοντο εξολοθρεύσαι αυτά και 

παν έργον ητιμωμένον και εξουδενωμένον εξωλόθρευσαν».417 

     «Και είπε Σαούλ προς Σαμουήλ ημάρτηκα ότι παρέβην τον λόγον Κυρίου και το ρήμά σου, ότι εφοβήθην 

τον λαόν και ήκουσα της φωνής αυτών και νυν άρον δη το αμάρτημά μου και ανάστρεψον μετ’ εμού, και 

προσκυνήσω Κυρίω τω Θεώ σου. Και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ ουκ αναστρέφω μετά σου, ότι εξουδένωσας 

το ρήμα Κυρίου, και εξουδενώσει σε Κυριος του μη είναι βασιλέα επί τον Ισραήλ».418 

 

 

     15. Όταν οι εβραίοι επέστρεφαν, αφού ο Δαβίδ σκότωσε τον Γολιάθ, οι γυναίκες 

τους υποδέχονταν με τραγούδια και χορούς. Τι ήταν αυτό που τραγουδούσαν οι γυναί-

κες, το οποίο ερέθισε το βασιλιά Σαούλ; 

 

     α. Τραγουδούσαν θρησκευτικούς ύμνους. 

     β. Τραγουδούσαν: «Ο Σαούλ μας έσωσε από το λιμό, αλλά ο Δαβίδ μας έσωσε από τον 

γίγαντα». 

     γ. Τραγουδούσαν: «Ο Σαούλ επάταξε τους εχθρούς, αλλά ο Δαβίδ επάταξε τον δυνα-

τότερο». 

     δ. Τραγουδούσαν: «Ο Σαούλ επάταξε χιλιάδες, αλλά ο Δαβίδ επάταξε μυριάδες». 

     ε. Τραγουδούσαν: «Επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». 

  
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (ο Σαούλ επάταξε χιλιάδες, αλλά ο Δαβίδ επάταξε μυριάδες). 

     «Και εξήλθον αι χορεύουσαι εις συνάντησιν Δαυίδ εκ πασών πόλεων  Ισραὴλ εν τυμπάνοις και εν 

χαρμοσύνη και εν κυμβάλοις και εξήρχον αι γυναίκες και έλεγον επάταξε Σαούλ εν χιλιάσιν αυτού και Δαυίδ 

εν μυριάσιν αυτού. Και πονηρόν εφάνη το ρήμα εν οφθαλμοίς Σαούλ περί του λόγου τούτου, και είπε τω 

Δαυίδ έδωκαν τας μυριάδας και εμοί έδωκαν τας χιλιάδας».419 

 

 

     16. Ποιοί από τους παρα-

κάτω βιβλικούς χαρακτήρες 

πέθαναν και πήγαν στον Πα-

ράδεισο; 

      

     α. Ο Αδάμ και η Εύα. 

     β. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ κι ο Ι-

ακώβ. 

     γ. Ο Νώε, ο Δαβίδ κι ο Σο-

λομών. 

 

 

     δ. Οι προφήτες Σαμουήλ, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ιωήλ, Ζαχαρίας και Μαλαχίας. 

     ε. Κανείς. 

      
     Η σωστή απάντηση είναι η «ε» (κανείς). 

     Σε κανένα εδάφιο της Βίβλου δεν αναφέρεται ότι, κάποιος από τους βιβλικούς χαρακτήρες πήγε στον 

Παράδεισο. 

 

 
417 «Βασιλειών Α΄», 15, 3-9.  
418 «Βασιλειών Α΄», 15, 24-26.  
419 «Βασιλειών Α΄», 18, 6-8.  
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     17. Ποιoς από τους παρακάτω βιβλικούς πατριάρχες είχε μία μόνο γυναίκα; 

    

     α. Ο Αβραάμ ή ο Ιακώβ. 

     β. Ο Μωυσής. 

     γ. Ο Δαβίδ ή ο Σολομών. 

     δ. Όλοι οι παραπάνω. 

     ε. Κανείς από τους παραπάνω. 
      

     Η σωστή απάντηση είναι η «ε» (κανείς από τους παραπάνω). 

    Ο Αβραάμ είχε δύο συζύγους, τη Σάρρα και τη Χεττούρα και μια ερωμένη, την παιδίσκη Άγαρ. 

     «Είπεν ο Θεός τω  Αβραάμ. Σαρα η γυνή σου ου κληθήσεται το όνομα αυτής Σαρα, αλλά Σαρρα έσται το 

όνομα αυτής».420 

     «Αβραάμ έλαβε γυναίκα, η όνομα Χεττούρα».421 

     «Ην δε αυτή παιδίσκη Αιγυπτία, η όνομα  Αγαρ. Είπε δε Σαρα προς  Αβραμ ιδού συνέκλεισέ με Κυριος 

του μη τίκτειν είσελθε ουν προς την παιδίσκην μου, ίνα τεκνοποιήσωμαι εξ αυτής. υπήκουσε δε  Αβραμ της 

φωνής Σαρας. Και λαβούσα Σαρα η γυνή  Αβραμ  Αγαρ την Αιγυπτίαν την εαυτής παιδίσκην, μετά δέκα έτη 

του οικήσαι  Αβραμ εν γη Χαναάν, έδωκεν αυτήν τω  Αβραμ ανδρί αυτής αυτώ γυναίκα. Και εισήλθε προς  

Αγαρ, και συνέλαβε».422 

     Ο Ιακώβ είχε τέσσερις γυναίκες (τη Λεία, τη Ραχήλ και δύο παιδίσκες, την παλλακίδα Βαλλάν και τη 

Ζελφάν). 

     «Λαβών Λείαν την θυγατέρα αυτού εισήγαγε προς  Ιακώβ και εισήλθε προς αυτήν  Ιακώβ».423 

     «Και έδωκεν αυτώ Λάβαν Ραχήλ την θυγατέρα αυτού αυτώ γυναίκα».424 

     «Και έδωκεν αυτώ Βαλλάν την παιδίσκην αυτής αυτώ γυναίκα και εισήλθε προς αυτήν Ιακώβ».425 

     «Και έλαβε Ζελφάν την παιδίσκην αυτής και έδωκεν αυτήν τω  Ιακώβ γυναίκα. και εισήλθε προς αυ-

τήν».426 

     Ο Μωυσής είχε δύο γυναίκες (τη Σεπφώρα και μια αιθιόπισσα). 

     «Και εξέδοτο Σεπφώραν την θυγατέρα αυτού Μωυσή γυναίκα».427 

     «Και ελάλησε Μαριάμ και  Ααρών κατά Μωυσή, ένεκεν της γυναικός της Αιθιοπίσσης ην έλαβε Μωυσής, 

ότι γυναίκα Αιθιόπισσαν έλαβε».428 

     Ο Δαβίδ είχε τέσσερις γυναίκες (τη Μελχόλ, την Αβιγαία, την Αχινόομ και τη χήρα του Ουρίου). 

     «Και απήγγειλε τω Δαυίδ Μελχόλ η γυνή αυτού λέγουσα...». 429 

     «Και ανέστη  Αβιγαία και επέβη επί την όνον και πέντε κοράσια ηκολούθουν αυτή, και επορεύθη οπίσω 

των παίδων Δαυίδ, και γίνεται αυτώ εις γυναίκα. Και την  Αχινοόμ έλαβε Δαυίδ εξ  Ιεζραέλ, και αμφότεραι 

ήσαν αυτώ γυναίκες».430 

     «Και ήκουσεν η γυνή Ουρίου ότι απέθανεν Ουρίας ο ανήρ αυτής, και εκόψατο τον άνδρα αυτής και 

διήλθε το πένθος και απέστειλε Δαυίδ, και συνήγαγεν αυτήν εις τον οίκον αυτού, και εγενήθη αυτώ εις 

γυναίκα».431 

     Ο Σολομών είχε 700 συζύγους και 300 παλλακίδες. 

 
420 «Γένεσις», 17, 15.  
421 «Γένεσις», 25, 1.  
422 «Γένεσις», 16, 1-4.  
423 «Γένεσις», 29, 23.  
424 «Γένεσις», 29, 28.  
425 «Γένεσις», 30, 4.  
426 «Γένεσις», 30, 9.  
427 «Έξοδος», 2, 21.  
428 «Αριθμοί», 12, 1.  
429 «Βασιλειών Α΄», 19, 11.  
430 «Βασιλειών Α΄», 25, 42-43.  
431 «Βασιλειών Β΄», 11, 26-27.  
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     «Ο βασιλεύς Σολομών ην φιλογύνης. και ήσαν αυτώ γυναίκες άρχουσαι επτακόσιαι και παλλακαί τρια-

κόσιαι. Και έλαβε γυναίκας αλλοτρίας και την θυγατέρα Φαραώ, Μωαβίτιδας,  Αμμανίτιδας, Συρας και  Ι-

δουμαίας, Χετταίας και  Αμορραίας».432 

 

 

     18. Τι κάνει ένας λευίτης, αν του βιάσουν και του σκοτώσουν την παλλακίδα; 

 

     α. Ευχαριστεί το Θεό γιατί τον απάλλαξε από ένα αμάρτημα. 

     β. Ευχαριστεί τους βιαστές και τους φονιάδες γιατί τον απάλλαξαν από ένα αμάρτημα. 

     γ. Θάβει το πτώμα της παλλακίδας και προσεύχεται. 

     δ. Κομματιάζει το πτώμα της παλλακίδας και στέλνει από ένα κομμάτι σε κάθε μια πε-

ριοχή, που έχουν κληρονομήσει οι υιοί Ισραήλ. 

     ε. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιγραφές στη Βίβλο. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (κομματιάζει το πτώμα της παλλακίδας και στέλνει από ένα κομμάτι σε 

κάθε μια περιοχή, που έχουν κληρονομήσει οι υιοί Ισραήλ). 

     «Και ανέστησαν επʼ εμέ οι άνδρες της Γαβαά και εκύκλωσαν επʼ εμέ επί την οικίαν νυκτός εμέ ηθέλησαν 

φονεύσαι και την παλλακήν μου εταπείνωσαν και απέθανε. Και εκράτησα την παλλακήν μου και εμέλισα 

αυτήν και εξαπέστειλα εν παντί ορίω κληρονομίας υιών  Ισραήλ».433 

 

 

     19. Ποιός από τους δώδεκα υιούς του Ιακώβ κοιμήθηκε με την παλλακίδα του πα-

τέρα του; 

 

     α. Ο πρωτότοκος, Ρουβήν. 

     β. Ο Ιούδας. 

     γ. Ο Βενιαμίν. 

     δ. Και οι δώδεκα. 

     ε. Κανείς από τους δώδεκα. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (ο πρωτότοκος, Ρουβήν). 

     «Επορεύθη Ρουβήν και εκοιμήθη μετά Βαλλάς της παλλακής του πατρός αυτού  Ιακώβ».434 

 

 

     20. Ο προφήτης Ηλίας διωργάνωσε ένα είδος διαγωνισμού με 450 ιερείς του Βάαλ, 

για το ποιανού ο Θεός θα ανάψει θαυματουργά τη φωτιά μιας θυσίας. Ποιο ήταν το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού; 

 

     α. Νίκησαν οι ιερείς του Βάαλ, αλλά ο προφήτης Ηλίας τους κατηγόρησε ότι έκλεψαν 

ανάβοντας μυστικά τη φωτιά με ένα δαυλό.    

     β. Νίκησε ο προφήτης Ηλίας, αλλά οι ιερείς του Βάαλ τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε 

ανάβοντας μυστικά τη φωτιά με ένα δαυλό. 

 
432 «Βασιλειών Γ΄», 11, 1.  
433 «Κριταί», 20, 5-6.  
434 «Γένεσις», 35, 21.  
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     γ. Νίκησε ο προφήτης Ηλίας και μετά μαζί με τους ισραηλίτες έσφαξαν όλους τους ιε-

ρείς του Βάαλ. 

     δ. Ήλθαν ισόπαλοι. 

     ε. Κανένα από τα παραπάνω. Οι προφήτες δεν συμμετείχαν σε διαγωνισμούς. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «γ» (νίκησε ο προφήτης Ηλίας και μετά μαζί με τους ισραηλίτες έσφαξαν 

όλους τους ιερείς του Βάαλ). 

     «Επορεύθη και είπεν  Ηλιού προς τον λαόν εγώ υπολέλειμμαι προφήτης του Κυρίου μονώτατος, και οι 

προφήται του Βααλ τετρακόσιοι και πεντήκοντα άνδρες, και οι προφήται του άλσους τετρακόσιοι, δότωσαν 

ημίν δύο βόας, και εκλεξάσθωσαν εαυτοίς τον ένα και μελισάτωσαν και επιθέτωσαν επί των ξύλων και πυρ 

μη επιθέτωσαν, και εγώ ποιήσω τον βουν τον άλλον, και πυρ ου μη επιθώ. Και βοάτε εν ονόματι θεών υμών, 

και εγώ επικαλέσομαι εν τω ονόματι Κυρίου του Θεού μου, και έσται ο θεός ος εάν επακούση εν πυρί, ούτος 

Θεός. Και απεκρίθησαν πας ο λαός και είπον καλόν το ρήμα, ο ελάλησας. Και είπεν  Ηλιού τοις προφήταις 

της αισχύνης εκλέξασθε εαυτοίς τον μόσχον τον ένα και ποιήσατε πρώτοι, ότι πολλοί υμείς, και επι-

καλέσασθε εν ονόματι θεού υμών και πυρ μη επιθήτε. Και έλαβον τον μόσχον και εποίησαν και επεκαλούντο 

εν ονόματι του Βααλ εκ πρωΐθεν έως μεσημβρίας... Και ελάλησεν  Ηλιού ο Θεσβίτης προς τους προφήτας 

των προσοχθισμάτων λέγων μετάστητε από του νυν, και εγώ ποιήσω το ολοκαύτωμά μου και μετέστησαν, 

και απήλθον... Και ανεβόησεν  Ηλιού εις τον ουρανόν και είπε. Κυριε ο Θεός  Αβραάμ και  Ισαάκ και  Ισρα-

ήλ, επάκουσόν μου, Κυριε, επάκουσόν μου σήμερον εν πυρί, και γνώτωσαν πας ο λαός ούτος ότι συ ει Κύ-

ριος ο Θεός  Ισραήλ και εγώ δούλός σου και δια σε πεποίηκα τα έργα ταύτα... Και έπεσε πυρ παρά Κυρίου εκ 

του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τας σχίδακας και το ύδωρ το εν τη θαλάσση, και τους λί-

θους και τον χουν εξέλειξε το πυρ. Και έπεσε πας ο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπον αληθώς Κυριος ο 

Θεός, αυτός ο Θεός. Και είπεν  Ηλιού προς τον λαόν συλλάβετε τους προφήτας του Βααλ, μηδείς σωθήτω εξ 

αυτών και συνέλαβον αυτούς, και κατάγει αυτούς  Ηλιού εις τον χειμάρρουν Κισσών και έσφαξεν αυτούς 

εκεί».435 

 

 

     21. Σύμφωνα με το κεφ. 23, παρ. 13 της Εξόδου: «Όνομα θεών ετέρων ουκ ανα-

μνησθήσεσθε, ουδέ μη ακουσθή εκ του στόματος υμών». Έχοντας αυτό υπόψη, ανα-

φέρεται κάποιο από τα παρακάτω ονόματα θεών ή θεαινών στη Βίβλο; 

 

     α. Ναι, του Βάαλ. 

     β. Ναι, της Αστάρτης. 

     γ. Ναι, του Δία και του Ερμή. 

     δ. Ναι, όλων των παραπάνω. 

     ε. Όχι, δεν αναφέρεται κανένα όνομα άλλου Θεού. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (ναι, όλων των παραπάνω). 

     Του Βάαλ: 

     «Ότι κατʼ αριθμόν των πόλεών σου ήσαν θεοί σου,  Ιούδα, και κατʼ αριθμόν εξόδων της  Ιερουσαλήμ ε-

τάξατε βωμούς θυμιάν τη Βααλ».436 

     «Και έπεσεν Οχοζίας δια του δικτυωτού του εν τω υπερώω αυτού τω εν Σαμαρεία και ηρρώστησε. Και 

απέστειλεν αγγέλους και είπε προς αυτούς δεύτε και επιζητήσατε εν τω Βάαλ μυίαν θεόν  Ακκαρών, ει ζή-

σομαι εκ της αρρωστίας μου ταύτης».437 

     Της Αστάρτης: 

 
435 «Βασιλειών Γ΄», 18, 22-40.  
436 «Ιερεμίας», 11, 13.  
437 «Βασιλειών Δ΄», 1, 2.       
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     «Και ανθʼ ων εγκατέλιπέ με και εποίησε τη  Αστάρτη βδελύγματι Σιδωνίων».438 

     Του Δία και του Ερμή: 

     «Εκάλουν τε τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον  Ερμήν, επειδή αυτός ην ο ηγούμενος του λόγου».439 

 

 

     22. Τι θα πρέπει να κάνετε εάν ο αδελφός σας, ο/η σύζυγός σας, ο γιος σας, η κόρη 

σας η κάποιος στενός σας φίλος σας προτρέψουν να λατρεύσετε άλλους θεούς αντί του 

Γιαχβέ; 

 

     α. Θα προσποιηθείτε, ότι λατρεύετε τους άλλους Θεούς, για να μην δώσετε δικαιώματα, 

αλλά κατʼ ιδίαν θα συνεχίσετε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. 

     β. Θα πρέπει να εργάζεσθε πρωί και βράδυ, προκειμένου να τους ξαναφέρετε στον ίσιο 

δρόμο. 

     γ. Θα προσευχηθείτε με όλη σας την καρδιά για τη σωτηρία τους. 

     δ. Θα το αναφέρετε στον τοπικό ιερέα. 

     ε. Θα τους σκοτώσετε. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «ε» (θα τους σκοτώσετε). 

     «Εάν δε παρακαλέση σε ο αδελφός σου εκ πατρός σου ή εκ μητρός σου ή ο υιός σου ή η θυγάτηρ ή η γυνή 

σου η εν κόλπω σου ή φίλος ίσος τη ψυχή σου λάθρα λέγων βαδίσωμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις, ους 

ουκ ήδεις συ και οι πατέρες σου, από των θεών των εθνών των περικύκλω υμών, των εγγιζόντων σοι ή των 

μακράν από σου, απʼ άκρου της γης έως άκρου της γης, ου συνθελήσεις αυτώ και ουκ εισακούση αυτού και 

ου φείσεται ο οφθαλμός σου επʼ αυτώ, ουκ επιποθήσεις επʼ αυτώ ουδʼ  ου μη σκεπάσης αυτόν αναγγέλων α-

ναγγελείς περί αυτού, και αι χείρές σου έσονται επʼ  αυτόν εν πρώτοις αποκτείναι αυτόν, και αι χείρες πα-

ντός του λαού επʼ εσχάτω, και λιθοβολήσουσιν αυτόν εν λίθοις, και αποθανείται, ότι εζήτησεν αποστήσαί σε 

από Κυρίου του Θεού σου».440 

 

 

     23. Ποια από τις παρακάτω υποσχέσεις δεν αποδίδεται στο Θεό, σύμφωνα με το βι-

βλίο του Ιεζεκιήλ; 

 

     α. Ο Θεος θα φέρει τους ισραηλίτες στη γη ρέουσα γάλα και μέλι. 

     β. Ο Θεός δεν θα φέρει τους ισραηλίτες στη γη ρέουσα γάλα και μέλι. 

     γ. Ο Θεός θα διασκορπίσει τους ισραηλίτες σε όλα τα έθνη. 

     δ. Όλες τις παραπάνω υποσχέσεις, τις έδωσε ο Θεός. 

     ε. Καμία από τις παραπάνω υποσχέσεις δεν έδωσε ο Θεός. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (όλες τις παραπάνω υποσχέσεις, τις έδωσε ο Θεός). 

     «Εν εκείνη τη ημέρα αντελαβόμην τη χειρί μου αυτών του εξαγαγείν αυτούς εκ γης Αιγύπτου εις την γην, 

ην ητοίμασα αυτοίς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι».441 

     «Και εγώ εξήρα την χείρά μου επʼ αυτούς εν τη ερήμω το παράπαν του μη εισαγαγείν αυτούς εις την γην, 

ην έδωκα αυτοίς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι».442 

 
438 «Βασιλειών Γ΄», 11, 33.  
439 «Πράξεις», 14, 12.  
440 «Δευτερονόμιον», 13, 7-11.  
441 «Ιεζεκιήλ», 20, 6.  
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     «Και εξήρα την χείρα μου επʼ αυτούς εν τη ερήμω του διασκορπίσαι αυτούς εν τοις έθνεσι και διασπείραι 

αυτούς εν ταις χώραις».443 

 

 

     24. Αν κάποια κοπέλα δεν βρεθεί παρθένα, τι πρέπει να συμβεί; 

 

     α. Η κοπέλα πρέπει να προσαχθεί στον ιερέα (όπου θα διερευνηθεί η θέληση του Θεού). 

     β. Η κοπέλα πρέπει να δαρεί, έως ότου αποκαλύψει την αλήθεια για την διακόρευσή 

της. 

     γ. Η κοπέλα πρέπει να δικαστεί. 

     δ. Η κοπέλα πρέπει να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου. 

     ε. Τίποτε από τα παραπάνω. Η κάθε κοπέλα είναι ελεύθερη να αποφασίζει για την ερω-

τική της ζωή. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (η κοπέλα πρέπει να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου). 

     «Εάν δε επ’ αληθείας γένηται ο λόγος ούτος και μη ευρεθή παρθένια τη νεάνιδι και εξάξουσι την νεάνιν 

επί τας θύρας του οίκου του πατρός αυτής, και λιθοβολήσουσιν αυτήν εν λίθοις, και αποθανείται, ότι εποί-

ησεν αφροσύνην εν υιοίς Ισραὴλ εκπορνεύσαι τον οίκον του πατρός αυτής».444 

 

 

 
Όποια κοπέλα δεν είναι παρθένα πρέπει να λιθοβολείται μέχρι θανάτου,  

σύμφωνα με τα ιερά κείμενα του Χριστιανισμού. 

 
442 «Ιεζεκιήλ», 20, 15.  
443 «Ιεζεκιήλ», 20, 23.  
444 «Δευτερονόμιον», 21, 20-21.  
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36.2 Το κουίζ της Καινής Διαθήκης 

 

     1. Σύμφωνα με το «Κατά Ματθαίον» Ευαγγέλιο, η «Βασιλεία των Ουρανών» είναι 

όμοια με: 

 

     α. Έμπορο, που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια. 

     β. Άνθρωπο, που έσπειρε καλό καρπό στον αγρό του. 

     γ. Ζύμη, που πήρε γυναίκα και την ανακάτεψε με αρκετή ποσότητα αλεύρου, μέχρι που 

ζυμώθηκε.   

     δ. Βασιλιά, που πάντρεψε το γιο του. 

     ε. Θησαυρό, που είναι κρυμμένος σε αγρό κι όταν ένας άνθρωπος τον βρίσκει, τον ξα-

νακρύβει, από τη χαρά του πάει και πουλάει ό,τι έχει κι αγοράζει τον αγρό αυτό. 

     στ. Δίκτυ, που αφέθηκε στη θάλασσα κι έπιασε όλα τα είδη των ψαριών. 

     ζ. Κόκκο σινάπεως, που τον πήρε ένας άνθρωπος και τον φύτεψε. 

     η. Όλα τα παραπάνω. 

     θ. Τίποτε από τα παραπάνω. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «η» (όλα τα παραπάνω). 

     «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω εμπόρω ζητούντι καλούς μαργαρίτας».445 

     «Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω σπείραντι καλόν σπέρμα εν τω αγρώ αυτού».446 

     «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζύμη, ην λαβούσα γυνή ενέκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία, έως ου 

εζυμώθη όλον».447 

     «Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί, όστις εποίησε γάμους τω υιώ αυτού».448 

     «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρώ κεκρυμμένω εν τω αγρώ, ον ευρών άνθρωπος έκρυψε, 

και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πωλεί και αγοράζει τον αγρόν εκείνον».449 

     «Ομοία  εστίν η βασιλεία των ουρανών σαγήνη βληθείση εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγα-

γούση».450 

     «Ομοία  εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκω σινάπεως, ον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν τω αγρώ αυ-

τού».451 

 

 

     2. Σύμφωνα με την «Καινή Διαθήκη», ο Ιησούς φανερώθηκε (ήρθε στον κόσμο) 

για: 

 

     α. Να δουν αυτοί που δεν βλέπουν και να τυφλωθούν αυτοί που βλέπουν. 

     β. Να λύσει τα έργα του Διαβόλου. 

     γ. Όχι για να βάλει ειρήνη στη Γη, αλλά μάχαιρα. 

     δ. Όλα τα παραπάνω. 

     ε. Τίποτε από τα παραπάνω. 
 

 
445 «Κατά Ματθαίον», 13, 45.  
446 «Κατά Ματθαίον», 13, 24.  
447 «Κατά Ματθαίον», 13, 33.  
448 «Κατά Ματθαίον», 22, 2.  
449 «Κατά Ματθαίον», 13, 44.  
450 «Κατά Ματθαίον», 13, 47.  
451 «Κατά Ματθαίον», 13, 31.  



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 198 

     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (όλα τα παραπάνω). 

     «Εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται».452 

     «Εις τούτο εφανερώθη ο υιός του Θεού, ίνα λύση τα έργα του διαβόλου».453 

     «Μη νομίσητε  ότι ήλθον βαλείν ειρήνην  επί την  

     γην.  Oυκ  ήλθον  βαλείν  ειρήνην,  αλλά   μάχαι- 

     ραν».454 

 

 

     3. Σύμφωνα με την «Επιστολή του Ια-

κώβου», αυτός που θα θελήσει να είναι 

«φίλος του κόσμου» καθίσταται: 

 

     α. Φίλος του Θεού. 

     β. Εχθρός του Θεού. 

     γ. Δούλος του Θεού. 

     δ. Άγιος. 

  
     Η σωστή απάντηση είναι η «β» (εχθρός του Θε-

ού). 

     «Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστιν, ος 

αν ουν βουληθή φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του 

Θεού καθίσταται».455 
 

 

      4. Σύμφωνα με τις «Πράξεις των Απο-

στόλων»,  ένας  άνδρας και η γυναίκα του 
 

πούλησαν  ένα  κτήμα αλλά δεν έδωσαν ό- 

λα  τα  χρήματα  που εισέπραξαν στον Πέ- 

τρο παρά ένα μόνο μέρος τους. Τι συνέβη αφού πήρε τα χρήματα ο Πέτρος; 

 

     α. Ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη, αυτός έπεσε αμέσως κάτω νεκρός κι οι υπό-

λοιποι φοβήθηκαν. 

     β. Ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη, αυτού του κόπηκε αμέσως το δεξί χέρι κι οι 

υπόλοιποι φοβήθηκαν. 

     γ. Ο Πέτρος αποκάλεσε τον άνδρα άγιο κι αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άρχισαν αμέ-

σως να προσεύχονται στο Θεό. 

     δ. Ο Πέτρος αποκάλεσε τον άνδρα χριστιανό, αυτός έπεσε αμέσως στα πόδια του κι 

άρχισε να τα φυλάει, ενώ οι υπόλοιποι προσεύχονταν στο Θεό. 
 

     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη κι αυτός έπεσε αμέσως κάτω 

και πέθανε). 

     «Ανήρ δε τις  Ανανίας ονόματι συν Σαπφείρη τη γυναικί αυτού επώλησε κτήμα και ενοσφίσατο από της 

τιμής, συνειδυίας και της γυναικός αυτού, και ενέγκας μέρος τι παρά τους πόδας των αποστόλων έθηκεν. Εί-

 
452 «Κατά Ιωάννην», 9, 39.  
453 «Α΄ Επιστολή Ιωάννου», 3, 8.  
454 «Κατά Ματθαίον», 10, 34.  
455 «Επιστολή του Ιακώβου», 4, 4.  
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πε δε Πετρος. Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε το Πνεύμα το Άγιον και 

νοσφίσασθαι από της τιμής του χωρίου; Ουχί μένον σοι έμενε και πραθέν εν τη ση εξουσία υπήρχε; τι ότι 

έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; ουκ εψεύσω ανθρώποις, αλλά τω Θεώ. Ακούων δε ο  Ανανίας τους 

λόγους τούτους πεσών εξέψυξε, και εγένετο φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα».456 

 

 

     5. Σύμφωνα με την «Καινή Διαθήκη», η Γη σχηματίστηκε από: 

 

     α. Φωτιά. 

     β. Νερό. 

     γ. Αέρα. 

     δ. Χώμα. 

     ε. Όλα τα παραπάνω. 

     στ.Τίποτε από τα παραπάνω. 
 

      Η σωστή απάντηση είναι η «β» (νερό). 

      «Γη εξ ύδατος και δι ύδατος συνεστώσα τω του Θεού λόγω».457 

 

 

     6. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, τι πρόκειται να συμβεί σε αυτούς, που δεν 

γνωρίζουν το Θεό και δεν υπακούουν στο Ευαγγέλιο; 

 

     α. Θα τους αποκαλυφθεί προσωπικά ο Θεός, ώστε να τον γνωρίσουν. 

     β. Θα συγχωρεθούν, επειδή δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Θεό. 

     γ. Θα ευλογηθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

     δ. Θα τιμωρηθούν με την αιώνια καταστροφή. 

     ε. Θα κριθούν ανάλογα με τις πράξεις τους κι ας μην έχουν γνωρίσει το Θεό.   
 

     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (θα τιμωρηθούν με την αιώνια καταστροφή). 

     «Διδόντος εκδίκησιν τοις μη ειδόσι Θεόν και τοις μη υπακούουσι τω ευαγγελίω του Κυρίου ημών Ιησού 

Χριστού, οίτινες δίκην τίσουσιν όλεθρον αιώνιον».458 

 

 

     7. Τι δίδαξε ο Ιησούς για αυτούς που γελούν; 

 

     α. Υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για το γέλιο και για το κλάμα. 

     β. Το γέλιο θεραπεύει όλες τις ασθένειες. 

     γ. Το γέλιο αποδιώχνει τους δαίμονες. 

     δ. Ουαί, που γελάτε! Θα πενθήσετε και θα κλάψετε. 

     ε. Ευλογημένοι οι γελώντες, ότι αυτοί κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών. 
 

      Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (ουαί, που γελάτε! Θα πενθήσετε και θα κλάψετε). 

      «Ουαί υμίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλαύσετε».459 

 
456 «Πράξεις των Αποστόλων», 5, 1-5.  
457 «Β΄ Επιστολή Πέτρου», 3, 5.  
458 «Προς Θεσσαλονικείς Β΄», 1, 8-9.  
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     8. Τι δίδασκε ο Απόστολος Παύλος για τους προσευχόμενους; 

 

     α. Ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή καλυμμένη, ενώ η γυναίκα με την 

κεφαλή ακάλυπτη. 

     β. Ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή ακάλυπτη, ενώ η γυναίκα με την κε-

φαλή καλυμμένη.  

     γ. Και ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να προσεύχονται με τις κεφαλές ακάλυπτες. 

     δ. Και ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να προσεύχονται με τις κεφαλές καλυμμένες. 

     ε. Δεν παίζει ρόλο το κάλυμμα της κεφαλής κατά την προσευχή των ενάρετων. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «β» (ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή ακάλυπτη, ενώ η γυ-

ναίκα με την κεφαλή καλυμμένη). 

     «Πας ανήρ προσευχόμενος η προφητεύων κατά κεφαλής έχων καταισχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε 

γυνή προσευχομένη η προφητεύουσα ακατακαλύπτω τη κεφαλή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής».460 

 

 

     9. Ποια είναι τα σημεία εκείνα, τα οποία θα χαρακτηρίζουν αυτούς που πιστεύουν; 

 

     α. Θα εκβάλλουν δαιμόνια. 

     β. Θα μιλούν με καινούριες γλώσσες. 

     γ. Θα πιάνουν φίδια. 

     δ. Θα πίνουν θανάσιμα δηλητήρια και δεν θα βλάπτονται. 

     ε. Θα ακουμπούν αρρώστους και θα γίνονται καλά. 

     στ. Όλα τα παραπάνω.  

     ζ. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «στ» (όλα τα παραπάνω). 

     «Σημεία δε τοις πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει, εν τω ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσαις λα-

λήσουσι καιναίς, όφεις αρούσι, καν θανάσιμόν τι πίωσιν, ου μη αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επι-

θήσουσι, και καλώς έξουσιν». 461 

 

 

     10. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ποιά από τα παρακάτω θεράπευαν τους αρ-

ρώστους; 

 

     α. Τα μαντήλια του Απόστολου Παύλου. 

     β. Τα σανδάλια, που είχε αγγίξει ο Ιησούς. 

     γ. Οι λίθοι, που είχε ακουμπήσει ο Απόστολος Πέτρος. 

     δ. Χάλκινα φίδια από το ναό του Σολομώντος. 

     ε. Κομμάτια «τιμίου ξύλου». 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (τα μαντήλια του Απόστολου Παύλου). 

 
459 «Κατά Λουκάν», 6, 25.  
460 «Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους», 11, 4-5.  
461 «Κατά Μάρκον», 16, 17-18.  
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     «Δυνάμεις τε ου τας τυχούσας εποίει ο Θεός δια των χειρών Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επι-

φέρεσθαι από του χρωτός αυτού σουδάρια η σιμικίνθια και απαλλάσσεσθαι απ’ αυτών τας νόσους, τα τε 

πνεύματα τα πονηρά εξέρχεσθαι απ’ αυτών».462 

 

 

11. Η Καινή Διαθήκη περιγράφει ότι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έτρωγε....... και φορού-

σε ένδυμα κατασκευασμένο από....... Συμπληρώστε τα κενά. 

 

     α. Έτρωγε ψωμί και φορούσε ένδυμα βαμβακερό. 

     β. Έτρωγε ακρίδες και φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου. 

     γ. Έτρωγε ελιές και φορούσε δερμάτινο ένδυμα. 

     δ. Έτρωγε καστικίσιο τυρί και φορούσε χιτώνα. 
 

     Η σωστή απάντηση είναι η «β» (έτρωγε ακρίδες και φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου). 

    «Αυτός δε ο  Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν 

αυτού, η δε τροφή αυτού ην ακρίδες και μέλι άγριον».463 

    «Ην δε ο  Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, και εσθίων 

ακρίδας και μέλι άγριον».464 

 

 

     12. Ποιός ήταν ο τελευταίος άνθρωπος, που αναστήθηκε στην Καινή Διαθήκη; 

 

     α. Ο Λάζαρος. 

     β. Η πεθερά του Λάζαρου. 

     γ. Ο προφήτης Ηλίας. 

     δ. Πολλοί άγιοι στην Ιερουσαλήμ, όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς. 

     ε. Ένας νεανίας, που τον πήρε ο ύπνος όταν μιλούσε ο Απόστολος Παύλος κι έπεσε από 

το παράθυρο. 
 

     Η σωστή απάντηση είναι η «ε» (ένας νεανίας, που τον πήρε ο ύπνος όταν μιλούσε ο Απόστολος Παύ-

λος κι έπεσε από το παράθυρο). 

     «Καθήμενος δε τις νεανίας ονόματι Εύτυχος επί της θυρίδος, καταφερόμενος ύπνω βαθεί διαλεγομένου 

του Παύλου επί πλείον, κατενεχθείς από του ύπνου έπεσεν από του τριστέγου κάτω και ήρθη νεκρός. Κατα-

βάς δε ο Παύλος επέπεσεν αυτώ και συμπεριλαβών είπε, μη θορυβείσθε, η γαρ ψυχὴ αυτού εν αυτώ εστιν. 

Αναβάς δε και κλάσας άρτον και γευσάμενος, εφ  ἱκανόν τε ομιλήσας άχρις αυγής, ούτως εξήλθεν. Ήγαγον 

δε τον παίδα ζώντα, και παρεκλήθησαν ου μετρίως».465 

 

 

     13. Σε τι καλεί ο Άγιος Πέτρος τους ανθρώπους να υποτάσσονται; 

 

     α. Στο Άγιο Πνεύμα. 

     β. Στην Αγία Τριάδα. 

     γ. Σε κάθε πετεινό του ουρανού. 

 
462 «Πράξεις των Αποστόλων», 19, 11-12.  
463 «Κατά Ματθαίον», 3, 4.  
464 «Κατά Μάρκον», 1, 6.  
465 «Πράξεις των Αποστόλων», 20, 9-12.  
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     δ. Σε κάθε εξουσία. 

     ε. Σε κάθε προφήτη, που μιλάει εκ μέρους του Ιησού. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (σε κάθε εξουσία). 

     «Υποτάγητε ουν πάση ανθρωπίνη κτίσει δια τον Κύριον, είτε βασιλεί, ως υπερέχοντι, είτε ηγεμόσιν».466 

 

 

     14. Τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, αν θελήσουν να μάθουν κάτι, σύμφωνα με τον 

Απόστολο Παύλο;  

   

     α. Να ρωτήσουν τους ιερείς στην εκκλησία. 

     β. Να ρωτήσουν τους άνδρες τους στο σπίτι, γιατί είναι αισχρό να μιλούν οι γυναίκες 

στην εκκλησία. 

     γ. Να προσευχηθούν στον Ιησού. 

     δ. Τίποτε από τα παραπάνω. 

    
     Η σωστή απάντηση είναι η «β» (να ρωτήσουν τους άνδρες τους στο σπίτι, γιατί είναι αισχρό να μιλούν 

οι γυναίκες στην εκκλησία). 

     «Αι γυναίκες υμών εν ταις εκκλησίαις σιγάτωσαν⸱ ου γαρ επιτέτραπται αυταίς λαλείν, αλλ’ υποτάσσεσθαι, 

καθώς και ο νόμος λέγει. Ει δε τι μαθείν θέλουσιν, εν οίκω τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν⸱ αισχρόν γαρ 

εστι γυναιξίν εν εκκλησία λαλείν».467 

 

 

     15. Πόσες γενεές είπε ο Ιησούς, ότι θα παρέλθουν από την εποχή του έως τη 

Δευτέρα Παρουσία; 

  

     α. Ούτε μία γενεά. 

     β. 666 γενεές. 

     γ. 144.000 γενεές. 

     δ. Απροσδιόριστος αριθμός γενεών. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (ούτε μία γενεά). 

     «Και τότε φανήσεται το σημείον του υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί 

της γης και όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και 

δόξης πολλής. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους 

εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ’ άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της συκής μάθετε 

την παραβολήν. Όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός και τα φύλλα εκφύη, γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος, 

ούτω και υμείς όταν ίδητε ταύτα πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις. Αμήν λέγω υμίν, ου μη παρέλθη 

η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται».468 

      «Και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολλής και δόξης και 

τότε αποστελεί τους αγγέλους αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ’ 

άκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν. Όταν αυτής ο κλάδος ήδη 

γένηται απαλός και εκφύη τα φύλλα, γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος εστίν⸱ ούτω και υμείς, όταν ίδητε ταύτα 

 
466 «Α΄ Επιστολή Πέτρου», 2, 13-14.  
467 «Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους», 14, 34-35.  
468 «Κατά Ματθαίον», 24, 30-34.  
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γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις. Αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη μέχρις ου 

πάντα ταύτα γένηται». 469 

     «Λεγω δε υμίν αληθώς, εισί τινες των ώδε εστηκότων, οι ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι την βα-

σιλείαν του Θεού». 470 

     «Και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Αρχο-

μένων δε τούτων γίνεσθαι ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών. 

Και είπε παραβολήν αυτοίς, ίδετε την συκήν και πάντα τα δένδρα, όταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες αφʼ  

εαυτών γινώσκετε ότι ήδη εγγύς το θέρος εστίν. Ούτω και υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι 

εγγύς εστιν η βασιλεία του Θεού. Αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα γένηται».471 

 

 

     16. Τι μισεί ο Ιησούς, σύμφωνα με την Αποκάλυψη; 

     α. Τον πανάρχαιον όφιν. 

     β. Τα έργα των Νικολαϊτών. 

     γ. Τον Σατανά, που πλανά τα έθνη. 

     δ. Ο Yιός του Θεού της αγάπης δεν μισεί κανέναν. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «β» (τα έργα των Νικολαϊτών). 

     «Μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α καγώ μισώ».472 

 

 

     17. Τι προστάζει ο Ιησούς να κάνουν τους εχθρούς του, αυτούς που δεν τον θέλησαν 

για βασιλιά τους; 

 

     α. Έφετε αυτοίς ελθείν εις εμέ. 

     β. Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν. 

     γ. Φέρτε τους εμπρός μου και κατασφάξτε τους. 

     δ. Δεν είχε εχθρούς ο κήρυκας της αγάπης, Ιησούς. 
  

     Η σωστή απάντηση είναι η «γ» (φέρτε τους εμπρός μου και κατασφάξτε τους.) 

     «Τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επʼ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατα-

σφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου».473 

 

 

     18. Τι έπαθε ο Ελύμας, που αντιστεκόταν στον Παύλο και στο Βαρνάβα; 

      

     α. Τον τύφλωσε το χέρι του Κυρίου. 

     β. Πίστεψε και τους ακολούθησε. 

     γ. Συνέχισε να μην πιστεύει και τον άφησαν να φύγει. 

     δ. Τίποτε από τα παραπάνω. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «α» (τον τύφλωσε το χέρι του Κυρίου). 

 
469 «Κατά Μάρκον», 13, 26-30.  
470 «Κατά Λουκάν», 9, 27.  
471 «Κατά Λουκάν», 21, 27-32.  
472 «Αποκάλυψις», 2, 6. 
473 «Κατά Λουκάν», 19, 27.  
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     «Ανθίστατο δε αυτοίς Ελύμας ο μάγος –ούτω γαρ μεθερμηνεύεται το όνομα αυτού– ζητών διαστρέψαι τον 

ανθύπατον από της πίστεως. Σαύλος δε, ο και Παύλος, πλησθείς Πνεύματος αγίου και ατενίσας προς αυτόν 

είπεν, ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, υιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση 

διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας; Και νυν ιδού χειρ Κυρίου επί σε, και έση τυφλός μη βλέπων τον 

ήλιον άχρι καιρού. παραχρήμα δε έπεσεν επ’ αυτόν αχλύς και σκότος, και περιάγων εζήτει χειραγωγούς».474 

 

 

     19. Ποιό από τα παρακάτω είναι δίδαγμα του Ιησού; 

 

     α. Όποιος δεν είναι μαζί μου, τον αγαπώ, όπως αλλήλους. 

     β. Όποιος δεν είναι μαζί μου, ας πορευθεί χωρίς εμένα. 

     γ. Όποιος δεν είναι μαζί μου, ας τον φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. 

     δ. Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. 

 
     Η σωστή απάντηση είναι η «δ» (όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου). 

     «Ο μη ων μετʼ εμού κατʼ εμού εστί».475 

 

 

 
 

 
474 «Πράξεις των Αποστόλων», 13, 8-11.  
475 «Κατά Ματθαίον» 12,30 και «Κατά Λουκάν», 11, 23.  
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36.3 Το κουίζ του Πάσχα 
 

Οι απαντήσεις δίνονται 

στο κάτω μέρος της σελίδας 207.  

 
 

     1. Ποιός προσήλθε πρώτος στο μνήμα την Κυριακή το πρωί; 

 

     α. Μία γυναίκα. 

  β. Δύο γυναίκες. 

  γ. Τρεις γυναίκες. 

  δ. Περισσότερες από τρεις γυναίκες. 

 

 

     2. Πότε πήγε (πήγαν) στο μνήμα η γυναίκα(ες); 

 

     α. Όταν ήταν ακόμα σκοτάδι. 

  β. Αφού είχε ανατείλλει ο Ήλιος. 

 

 

     3. Οι γυναίκες πήγαν στο μνήμα, προκειμένου να: 

      

     α. Αλείψουν το σώμα του Ιησού με αρώματα. 

     β. Δούν μόνο το μνήμα. 

 

 

     4. Οι γυναίκες απόκτησαν κι ετοίμασαν τα αρώματα: 

      

     α. Την Παρασκευή, προτού νυκτώσει. 

     β. Αφού νύκτωσε το Σάββατο και μετά. 

 

 

     5. Ο πρώτος επισκέπτης (ες) στο μνήμα συνάντησε (-αν): 

 

     α. Έναν άγγελο. 

     β. Ένα νέο. 

     γ. Δύο άνδρες. 

     δ. Κανέναν. 

 

 

     6. Που βρισκόταν αυτός (οι), που συνάντησαν στο μνήμα; 

     

     α. Καθισμένος σε μια πέτρα έξω από το μνήμα. 

     β. Καθισμένος μέσα στο μνήμα. 

     γ. Όρθιοι μέσα στο μνήμα. 
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     7. Αφού βρήκε (αν) τον τάφο άδειο η γυναίκα (ες): 

      

     α. Έσπευσαν να το πουν στους μαθητές. 

     β. Έφυγαν από το μνήμα, γιατί τρόμαξαν και δεν είπαν σε κανέναν τίποτε. 

 

 

     8. Ο αναστηθείς Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα: 

      

     α. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή. 

     β. Στον Κλεόπα και σε έναν άλλο μαθητή. 

     γ. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή και την άλλη Μαρία. 

     δ. Μόνο στον Κηφά. 

 

 

     9. Ο Ιησούς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά: 

     

     α. Κάπου μεταξύ του μνήματος και της Ιερουσαλήμ. 

     β. Ακριβώς έξω από το μνήμα. 

     γ. Στη Γαλιλαία. 

     δ. Στο δρόμο για το χωριό Εμμαούς, που απείχε εξήντα στάδια από την Ιερουσαλήμ. 

 

 

     10. Οι μαθητές πρωτοείδαν τον Ιησού: 

      

     α. Στη Γαλιλαία. 

     β. Στην Ιερουσαλήμ. 

 

 

     11. Ο αναστηθείς Ιησούς: 

      

     α.  Αναγνωρίσθηκε από αυτούς που τον είδαν. 

     β. Δεν ήταν αναγνωρίσιμος. 

 

 

     12. Ο αναστηθείς Ιησούς: 

      

     α. Ήταν «φυσικός». 

     β. Δεν ήταν «φυσικός». 

 

 

     13. Οι μαθητές είδαν τον αναστημένο Ιησού: 

      

     α. Μια φορά μόνο. 

     β. Τρεις φορές. 

     γ. Πολλές φορές. 
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     14. Όταν ο Ιησούς παρουσιάστηκε στους μαθητές του ήταν: 

      

     α. Ένδεκα μαθητές παρόντες. 

     β. Δώδεκα μαθητές παρόντες. 

 

 

     15. Ο αναστηθείς Ιησούς: 

      

     α. Επιθυμούσε να τον αγγίξουν. 

     β. Δεν επιθυμούσε να τον αγγίξουν. 

     γ. Δεν έδινε σημασία στο αν θα τον άγγιζαν ή όχι. 

 

 

     16. Ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό: 

      

     α. Την ίδια ημέρα της ανάστασης. 

     β. Σαράντα ημέρες μετά την ανάσταση. 

     γ. Δεν γίνεται λόγος για ανάληψη του Ιησού. 

 

 

     17. Οι μαθητές έλαβαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. 

      

     α. Το βράδυ της ίδιας ημέρας της ανάστασης. 

     β. Πενήντα ημέρες μετά την ανάσταση. 
 

 

     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

     Οι απαντήσεις είναι όλες σωστές! 

 

     1. α. Ιωάν. 20,1, β. Ματθ. 28,1, γ. Μάρκ. 16,1, δ. Λουκ. 23, 55-56, 24, 1, 24, 10. 

     2. α. Ματθ. 28,1, Ιωάν. 20,1, β. Μάρκ. 16,2. 

     3. α. Μαρκ. 16, 1-2, Λουκ. 24,1, β. Ματθ. 28,1. 

     4. α. Λουκ. 23, 54-56, β. Μάρκ. 16,1. 

     5. α. Ματθ. 28, 2-5. β. Μάρκ. 16, 5. γ. Λουκ. 24, 4. δ. Ιωάν. 20, 1-2. 

     6. α. Ματθ. 28,2. β. Μάρκ. 16, 5, γ. Λουκ. 24, 3-4. 

     7. α. Ματθ. 28, 7-8, Λουκ. 24, 9, Ιωάν. 20,2, β. Μάρκ. 16,8. 

     8. α. Ιωάν. 20, 14, Μαρκ. 16, 9, β. Λουκ. 24, 13-18, γ. Ματθ. 28, 1-9, δ. Α΄ Κορ. 15, 4-5. 

     9. α. Ματθ. 28, 8-9, β. Ιωάν. 20, 11-14, γ.  Στη Γαλιλαία Μαρκ. 16, 6-7, δ. Λουκ. 24, 13-15. 

     10. α. Ματθ. 28, 7, Μάρκ. 16,7-10, β. Λουκ. 24, 33-36, Ιωάν. 20,19, Πράξεις 1,4. 

     11. α. Ματθ., 28,9, Μάρκ. 16,9-10, Λουκ. 24,31, β. Μάρκ. 16,12, Λουκ. 24,15-16, 36-37, Ιωάν. 20,14-15. 

     12. α. Ματθ. 28,9, Λουκ. 24,41-43, Ιωάν. 20,27, β. Δεν ήταν «φυσικός» (Μάρκ. 16,9, 12, 14, Λουκ. 

24,15-16, 31, 36-37, Α΄ Κορ. 15,8-9. 

     13. α. Ματθ. 28,16-17, β. Ιωάν. 20,19,26, 21,1,14, γ. Πράξεις 1,3. 

     14. α. Ματθ. 28,16-17, Λουκ. 24,33-36, β. Α΄ Κορ. 15,5. 

     15. α. Ιωάν. 20,27, β. Ιωάν. 20,17, γ. Ματθ. 28,10. 

     16. α. Μάρκ. 16, 9, 19, Λουκ. 24,13, 28-51, 50-51, β. Πράξεις, 1,3-9, γ. Ματθ. 28,19-20, Ιωάν. 21,23-

τέλος. 

     17. α. Ιωάν. 20,19-22, β. Πράξεις, 2,1-13. 
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     Σύμφωνα δηλαδή με τη «λογική» του Ευαγγελίου και τους ευαγγελιστές, αυτούς που 

ήταν αυτόπτες μάρτυρες στα «γεγονότα» και συνέγραψαν τα Ευαγγέλια με την επιφοίτηση 

του Αγίου Πνεύματος, οι γυναίκες που πήγαν στον τάφο του Ιησού ήταν και μία και δύο 

και τρείς και περισσότερες, ο αναστηθείς Ιησούς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και κά-

που μεταξύ του μνήματος και της Ιερουσαλήμ και ακριβώς έξω από το μνήμα και στη Γα-

λιλαία και στο δρόμο για το χωριό Εμμαούς, που απείχε εξήντα στάδια από την Ιερουσα-

λήμ, αναλήφθηκε και την ίδια μέρα της ανάστασης και σαράντα μέρες μετά κ.λπ. κ.λπ.. 

     Βοήθειά μας! 
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37. Επίλογος 

 
θρησκευτική πίστη σημαίνει ισχυρή πεποίθηση σε κάτι, παρά την απουσία απόδει-

ξης. Αποτελεί προδοσία της ανθρώπινης ευφυίας, υπονομεύει την επιστημονική 

γνώση και την καλλιέργεια ήθους.  

     Σε περίπτωση, που υπήρχαν σοβαρές αποδείξεις για τα θρησκευτικά δόγματα, τότε δεν 

θα επρόκειτο για πίστη, αλλά για γνώση. 

     Οι έλλογοι άνθρωποι δεν μπορούν να σέβονται τη θρησκεία –αν ενδιαφερόμαστε να 

υπερισχύσει η εντιμότητα της υποκρισίας– και το να δείχνουμε ψευτοσεβασμό στη θρη-

σκεία δεν θα ήταν μόνο ανέντιμο, αλλά θα επέτρεπε το θρίαμβο των προλήψεων και των 

προκαταλήψεων του μεσαίωνα και την παράλληλη άρση των κοινωνικών και ατομικών 

ελευθεριών, που με τόσο κόπο και πόνο κατέκτησαν οι άνθρωποι τους τελευταίους αιώνες. 

     Αντί να είμαστε πρόθυμοι να περιορίσουμε την ελευθερία του λόγου χάρη του υπο-

κριτικού σεβασμού προς τη θρησκεία, θα έπρεπε να περιορίσουμε το σεβασμό προς τη 

θρησκεία χάρη του ελεύθερου λόγου.  

     Αυτό επιτάσσει η αναζήτηση της αλήθειας και της ελευθερίας. 

      

 

 

 

 
Ειδικούς θαλάμους προσευχής διαθέτουν πλέον όλα τα διεθνή ευρωπαϊκά αεροδόμια. 

 

 

 

H 
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Ευσεβή αποδυτήρια. 

 

 
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, 

προκειμένου να κάνεις τόσα ορθογραφικά λάθη σε εννέα μόνον λέξεις. 476 

 
476 «Οι θησαυροί της Ελλάδας», Μοναστήρια, Ε.Ο.Τ., «Τα Νέα», 2007. 
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