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Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

Απσιμ. Απόστολορ Καβαλιώτηρ 

 

 

εβαζκηόηαηε Παηέξα καο, 

 

Σελ αθνξκή γηα κηα νκηιία παξέρεη ζπλήζσο έλα πεξηζηαηηθό ην νπνίν 

ζεσξείηαη θξίζηκν γηα ηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηέο ηνπ, ζπρλά θαη γηα ηελ 

αιινίσζε ησλ δηδαγκάησλ ηνπ Κπξίνπ όηαλ πξόθεηηαη λα ζρνιηαζηεί ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ εθθιεζηαζηηθή δσή. Κάζε κεκνλσκέλν γεγνλόο κπνξεί έηζη λα αλαιπζεί θαη 

λα πξνηαζνύλ αμηόπηζηεο ιύζεηο, ελδερνκέλσο ήδε εθαξκνζκέλεο ζε αλάινγεο 

πεξηζηάζεηο, ώζηε λα αλαραηηηζζεί ε πξνθαινύκελε βιάβε θαη λα επέιζεη ε 

εμπγίαλζε ζην άηνκν ή ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ππνθέξεη. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, 

ππνθέξνπλ παηδηά από ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη πηζαλόλ 

ε ελίζρπζε ησλ ζρνιηθώλ γεπκάησλ λα απνθέξεη κηα αλαθνύθηζε ζε εθείλα θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Δάλ άλζξσπνη πεηλνύλ ή θξπώλνπλ δίλνληαη ιύζεηο θαη όινη 

γλσξίδνπκε πνιύ θαιά πόζν αλαθνπθίδεη ηηο δσηηθέο αλάγθεο ηνπο ην θνηλσληθό έξγν 

πνπ θαη ε Δθθιεζία καο αζθεί αλειιηπώο θαη ρσξίο θακηά απαίηεζε αληαπόδνζεο. 

κσο ηη λα πξσηνπεί θαλείο, ηη λα ζρνιηάζεη όηαλ ε αθνξκή γηα ηα ιίγα ιόγηα ηνπ δελ 

είλαη έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθό αιιά κηα θαζνιηθή θξίζε θαη κάιηζηα ζε 

παγθόζκην επίπεδν; Γελ πξόθεηηαη βεβαίσο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία ν 

νκηιώλ κόιηο αλαθέξζεθε αιιά γηα ηελ θξίζε ησλ εζώλ θαη ηελ έμαξζε ησλ παζώλ, 

πνπ απαιείθνπλ ηελ εγθξάηεηα ζηηο εθδειώζεηο ηνπ πλεύκαηνο, ηνπ ςπρήο θαη ηνπ 

ζώκαηνο θαη πξνθαινύλ θάζε είδνπο θαηάπησζε ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Ναξθσηηθά, 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ππέξκεηξε θαη θαηαζηξνθηθή αλζξώπηλε επηζεηηθόηεηα 

αθόκα θαη κε όπια, ππεξβνιηθή θαηαλάισζε πνπ μεθηλά από ην θαγεηό θαη θζάλεη 

έσο ηνπο πόξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλζέηνπλ ειάρηζην κέξνο ελόο θαηαιόγνπ πνπ 

ζα κπνξνύζε λα είλαη καθξνζθειήο θαη λα αθνξά ζε θάζε ζρεδόλ πηπρή ηνπ 

αλζξώπηλνπ  βίνπ. Ο ζηόρνο, επνκέλσο, απηήο ηεο νκηιίαο είλαη δηπιόο: αθελόο λα 

ππελζπκίζεη ζηνπο πηζηνύο ηε κέγηζηε ζεκαζία θαη αμία ηεο έλλνηαο ηεο εγθξάηεηαο. 

Αθεηέξνπ λα εμαλεκίζεη θάζε ακθηβνιία γηα ην πώο ε Δθθιεζία αληηιακβάλεηαη ηνλ 

εγθξαηή άλζξσπν, ώζηε λα κελ πξνθαιεί ηξόκν ζηνλ αδύλακν, ζε εθείλνλ πνπ ηνπ 
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ιείπεη ην ζζέλνο, ην δίδαγκα γηα ηελ απνηίλαμε ηεο αθξαζίαο, ε πξνηξνπή γηα όδεπζε 

ζηνλ δξόκν ηνπ Κπξίνπ, κέζα ζε ζπλζήθεο εγθξαηείαο θαη ζύλεζεο. 

 

 

Α. «Ἐν τῷ ὕτει Κύπιορ, τῆρ ἐγκπατείαρ, ἀληθῆ σε ἔθετο…»  

 Θα κνπ επηηξέςεηε εβαζκηώηαηε λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα εδάθην ηνπ 

θνληαθίνπ ηεο Κπξηαθήο Γ΄ ησλ Νεζηεηώλ, ε νπνία έρεη αθηεξσζεί ζηνλ άγην Ισάλλε 

ηνλ ηλαΐηε, γλσζηό πην πνιύ σο άγην Ισάλλε ηεο Κιίκαθνο, ε δσή θαη δξάζε ηνπ 

νπνίνπ ηνπνζεηνύληαη ζηνλ 5
ν
 ή 6

ν
 αη. «Ἐκ ηῷ ὕρεζ Κύνζμξ, ηῆξ ἐβηναηείαξ, ἀθδεῆ ζε 

ἔεεημ, ὥζπεν ἀζηένα ἀπθακῆ, θςηαβςβμῦκηα ηὰ πέναηα, ηαεδβδηὰ Ἰςάκκδ Παηὴν 

ἡιῶκ». Η αλαθνξά απηή ηνπ πκλσδνύ ζηνλ άγην Ισάλλε ηνλ ηλαΐηε είλαη κηα 

απόδεημε ηεο δσήο πνπ δνπλ νη άγηνη, ηεο δσήο ηνπ Χξηζηνύ, ε νπνία παξαηείλεηαη 

ζηνπο αηώλεο. Χαξαθηεξηζηηθό ηεο δσήο απηήο ζεσξείηαη ε απόιπηε εγθξάηεηα, 

καθξηά από πάζε θαη αδπλακίεο, πξόηππα ηεο νπνίαο είλαη νη άγηνη ηεο Δθθιεζίαο 

καο, νη δηαξθείο απηνί αζηέξεο πνπ ην θσο ηεο αιήζεηαο ιάκπεη ζηα πξόζσπά ηνπο. 

Γελ είλαη νη δηάηηνληεο αζηέξεο πνπ πξνβάιιεη σο πξόηππα ε θαζεκεξηλόηεηα κέζα 

από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηηο εηθόλεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ από ηελ 

αιήζεηα θαη ηελ εζηθή ηνπ Θενύ.. πσο πνιύ ζνθά θαη ραξαθηεξηζηηθά έρεη 

δηαηππσζεί ζηηο εκέξεο καο, πξόηππα ηεο εγθξάηεηαο είλαη «αοημί πμο αάδζζακ ημκ 

δνόιμ από ημκ δζάαμθμ ιέπνζ ημκ Θεό, από ημκ Άδδ έςξ ημκ Πανάδεζζμ»
1
. Έλα ηέηνην 

πξόηππν ππήξμε ν άγηνο Ισάλλεο ν ηλαΐηεο, πνπ ζε ειηθία κόιηο 16 εηώλ αλέβεθε 

ζην όξνο ηλά γηα λα γίλεη κνλαρόο. 

  ηαλ έθζαζε ζην 35
ν
 πεξίπνπ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αλαρώξεζε γηα ηελ 

εξεκηθή ηνπνζεζία Θνιάο, όπνπ αλάκεζα ζε δύν γξαληηηθνύο βξάρνπο δηακόξθσζε 

ην ηαπεηλό θειιί ηνπ, γηα λα εμαθνινπζήζεη εθεί ηνλ βίν ηνπ επί ζαξάληα νιόθιεξα 

έηε εγθαηνίθεζεο θαη άζθεζεο
2
. Σν θζνξνπνηό πάζνο ηεο αθεδίαο, δειαδή ηεο 

παξαίηεζεο από θάζε πλεπκαηηθό έξγν θαη ηεο παξάδνζεο ζηελ παξάιπζε ηνπ λνπ 

                                                           
1
 Βι. γηα ηε ξήζε απηή αιιά θαη ηελ αλαθνξά ζηνπο δηαξθείο θαη δηάηηνληεο αζηέξεο ην θείκελν ηνπ 

ηεξνκόλαρνπ Νηθάλνξνο Μαιηνύξα κε ηίηιν «Ο ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟ, δηαρξνληθό 

πξόηππν βηνηήο θαη πίζηεσο», ην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ζην Λεζιςκάνζμκ, ηεύρ. 73-74, έθδνζε ηεο 

Ιεξάο Μεηξνπόιεσο εξβίσλ θαη Κνδάλεο, Ιαλνπάξηνο-Απξίιηνο 2014, ζηηο ζει. 16-20 θαη εηδηθόηεξα 

ζει. 17 (ην ηεύρνο νιόθιεξν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://imsk.gr/wp-

content/uploads/2017/05/Leimonario_73-74.pdf). 
2
 Σα ζηνηρεία γηα ηνλ βίν ηνπ αγίνπ Ισάλλε ηνπ ηλαΐηε αληιήζεθαλ από ην θείκελν ηνπ Αρηιιέα 

Πηηζίιθα Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΨΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΩΤΟΥ (30 Μανηίμο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ιεξάο 

Μνλήο Παληνθξάηνξνο Μειηζζνρσξίνπ (ην θείκελν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.impantokratoros.gr/2FB72BE8.el.aspx). 

http://imsk.gr/wp-content/uploads/2017/05/Leimonario_73-74.pdf
http://imsk.gr/wp-content/uploads/2017/05/Leimonario_73-74.pdf
https://www.impantokratoros.gr/2FB72BE8.el.aspx
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θαη ηεο ςπρήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απέρζεηα γηα ηελ πξνζεπρή θαη ηελ ςαικσδία
3
 

θαηαπνιέκεζε κε «ηδκ αηαηάπαοζηδ ιεθέηδ ηςκ εεόπκεοζηςκ αζαθίςκ ηδξ Αβίαξ 

Γναθήξ ηαζ ηςκ εεμθώηζζηςκ ζοββναιιάηςκ ηςκ Αβίςκ Παηένςκ», ώζηε νιόθιεξε ε 

αζθεηηθή δσή ηνπ έιαβε ηε κνξθή δηαξθνύο θαη νιόζεξκεο πξνζεπρήο πξνο ηνλ Θεό, 

κάιηζηα κε ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπνπδαηόηεξσλ από ηα ρσξία πνπ 

κειεηνύζε ζε εηδηθά δειηάξηα. ε ειηθία 75 εηώλ ηνπ δεηήζεθε λα γίλεη εγνύκελνο 

ηεο κεγάιεο κνλήο ηνπ ηλά, έξγν πνπ αλέιαβε γηα ηέζζεξα ρξόληα, πξηλ επηζηξέςεη 

ζηελ αζθεηηθή δσή, θνληά ζην ηέινο πιένλ ηεο δσήο ηνπ
4
. Γελ αξθέζηεθε όκσο ζην 

λα θαηαγξάθεη ηα ζεόπλεπζηα ιόγηα ησλ Γξαθώλ αιιά θαη ν ίδηνο ζπλέγξαςε ηξηάληα 

ιόγνπο πεξί αξεηήο. Ο θαζέλαο από απηνύο πξαγκαηεύεηαη κηα εθ ησ αξεηώλ πνπ 

ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ αγίνπ απνηεινύλ ηνπο αλαβαζκνύο κηαο θιίκαθαο ζην 

θάησ κέξνο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη πξαθηηθόηεξεο, ελώ όζν αλεβαίλεη ν πηζηόο θαη 

ηείλεη πξνο ηελ θνξπθή πξόθεηηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο ζεσξεηηθά πςειόηεξεο. 

Σν ελ ιόγσ ζύγγξακκα έρεη κείλεη γλσζηό σο Κιίκαθα ησλ Αξεηώλ, δηαβάδεηαη από 

ηελ αξρή ηεο αξαθνζηήο ζε όια ηα κνλαζηήξηα θαη απνηειεί «παβηόζιζμ ηείιεκμ 

ακαθύζεςξ όθςκ ηςκ παεώκ ηαζ ηςκ ανεηώκ», κε ινγηθό επαθόινπζν λα πξνηείλεηαη 

από ηελ Δθθιεζία σο δηαπγέο, γιαθπξό θαη παξαζηαηηθό αλάγλσζκα, πιήξεο 

βαζύηαησλ ςπρνινγηθώλ γλώζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ
5
. 

Ο άγηνο είρε αζθήζεη θαη ζαπκαηνπξγή δξάζε, έλα δε από ηα ζαύκαηα εθείλνπ 

είλαη απνιύησο αξκνληθό κε ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο νκηιίαο. Ήηαλ, ζα ιέγακε, έλα 

ζαύκα ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέιεζεο ώζηε λα αθνινπζήζεη ε θαηάθηεζε ηεο 

εγθξάηεηαο, αθνύ επξόθεηην γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ιζαάθηνπ από ην ζαξθηθό 

πάζνο. Καη ήηαλ αξθεηή κόλν ε πξνζεπρή γηα λα επηηεπρζεί απηό ην ζαύκα, ώζηε ν 

κνλαρόο Ιζαάθηνο, πνπ εμαηηίαο ηνπ αζίγαζηνπ ζαξθηθνύ πεηξαζκνύ ηνπ είρε ζε 

θάπνηα πεξίζηαζε ηνπ βίνπ ηνπ θπξηεπζεί από κεγάιε ζιίςε θαη αζπκία, 

απαιιάρζεθε, πξηλ θαλ νινθιεξσζεί ε πξνζεπρή ηνπ πιάη ζηνλ Ισάλλε, από ην 

δαηκόλην ηνπ ζαξθηθνύ πάζνπο θαη θαηέζηε απνιύησο ζεξαπεπκέλνο θαη άλνζνο
6
. 

                                                           
3
 Βι. γηα ηελ έλλνηα ηεο «αθεδίαο» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ονεόδμλμο Σοκαλανζζηή, όπνπ ην θείκελν κε 

ηίηιν «Ση είλαη ε “αθεδία”;» (δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξ. δηεύζπλζε http://www.saint.gr/205/texts.aspx). 
4
 Από ην θείκελν ηνπ Αρηιιέα Πηηζίιθα, ό.π. ππνζεκ. 2. 

5
 Αλαθνξά ζην θείκελν ηεο Κιίκαθνο ζην άξζξν κε ηίηιν «Γ΄ Κπξηαθὴ ηῶλ Νεζηεηῶλ Ἁγίνπ Ἱσάλλνπ 

ηῆο Ἰσάλλνπ Κιίκαθνο» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιεξνύ Καζεδξηθνύ Νανύ Κνηκήζεσο Θενηόθνπ 

Ακαξνπζίνπ (2018) (ην άξζξν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.panagia-

amarousiou.gr/index.php/ekklisiastika-keimena/3005-d-kyriaki-ton-nisteion-agiou-ioannou-tis-

ioannou-klimakos). 
6
 Από ην θείκελν ηνπ Αρηιιέα Πηηζίιθα, ό.π. ππνζεκ. 2. 

http://www.saint.gr/205/texts.aspx
http://www.panagia-amarousiou.gr/index.php/ekklisiastika-keimena/3005-d-kyriaki-ton-nisteion-agiou-ioannou-tis-ioannou-klimakos
http://www.panagia-amarousiou.gr/index.php/ekklisiastika-keimena/3005-d-kyriaki-ton-nisteion-agiou-ioannou-tis-ioannou-klimakos
http://www.panagia-amarousiou.gr/index.php/ekklisiastika-keimena/3005-d-kyriaki-ton-nisteion-agiou-ioannou-tis-ioannou-klimakos
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Μελ λνκίδεηε όκσο όηη ε πξνζεπρή, ε πξαγκαηηθή από ηα βάζε ηεο θαξδίαο 

πξνζεπρή, είλαη εύθνιν πξάγκα. Αξθεί λα ιάβεηε ππόςε όηη ηνλ ιόγν ηνπ γηα ηελ 

πξνζεπρή θαηέηαμε ν άγηνο 28
ν
 ζην βηβιίν ηνπ αλάκεζα ζηνπο 30, παξά ην όηη ζα 

πεξίκελε θαλείο λα ηνλ ζέζεη πξώην ή κεηαμύ ησλ πξώησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ηε 

γιπθύηεηα ηεο πξνζεπρήο δελ κπνξεί λα ηε γεπζεί εύθνια ν πηζηόο εάλ δελ έρεη 

καζεηεύζεη ζηελ ηήξεζε ησλ 27 πξνεγνύκελσλ αξεηώλ. εκαίλεη όηη ε πξνζεπρή 

είλαη ε απόιαπζε ησλ ηειείσλ ζηελ αξεηή, πνπ βεβαίσο αθνινπζεί ηνλ άλζξσπό από 

ηελ αξρή ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ, όκσο ε θαξδηά ηε γεύεηαη πξαγκαηηθά εθόζνλ 

πξνεγνπκέλσο θαηαθηήζεη ηελ εγθξάηεηα απαιιαζζόκελε από ηα πάζε πνπ ζηνπο 27 

πξώηνπο ιόγνπο ηνπ θαηαδηθάδεη ν άγηνο Ισάλλεο ηεο Κιίκαθνο
7
. 

ηελ Κιίκαθα όκσο απηή ζα επαλέιζνπκε αξγόηεξα. 

 

 

Β. Η εγκπάτεια στην Εκκλησία σύμυυνα με τα πατεπικά κείμενα 

 

 Δίλαη ζην ζεκείν απηό απαξαίηεην λα απνζαθεληζζεί κε πνηνλ αθξηβώο ηξόπν 

γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ηεο εγθξάηεηαο από ηελ Δθθιεζία θαη κέζα ζηελ 

Δθθιεζία. Οη Ισάλλεο Χξπζόζηνκνο θαη Μέγαο Βαζίιεηνο έρνπλ ζπκβάιεη κε ηνπο 

νξηζκνύο ηνπο ζηελ θαηαλόεζε απηή, ν πξώηνο ελ ζπληνκία, ελώ ν δεύηεξνο πην 

αλαιπηηθά. Ο Ισάλλεο Χξπζόζηνκνο είπε: «ημύημ εζηζκ εβηνάηεζα, ημ ιδδεκί 

οπμζύνεζεαζ πάεεζ». ζν όκσο ζύληνκνο θαη αλ είλαη απηόο ν νξηζκόο, είλαη 

ζπγθινληζηηθά πεξηεθηηθόο αθνύ νξίδεη ηελ εγθξάηεηα σο ηε δπλαηόηεηα ηνπ 

ρξηζηηαλνύ λα κελ παξαζύξεηαη θαη λα κελ ππνθύπηεη ζε θαλέλα πάζνο. Ο Μέγαο 

Βαζίιεηνο ζέιεζε λα δηαθξίλεη κε ηνλ αλαιπηηθόηεξν νξηζκό ηνπ όηη ε εγθξάηεηα δελ 

πεξηιακβάλεη απιώο ηε λεζηεία, όπσο ίζσο πνιινί ρξηζηηαλνί εζθαικέλα ζεσξνύλ, 

αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε θάζε επηζπκία ε νπνία θνπληώλεη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, 

εηδηθά ηεο όξαζεο. Δίπε ν άγηνο: «εβηνάηεζακ δε δβμύιεεα μνίγεζεαζ μο ιόκμκ ηδκ ηςκ 

ανςιάηςκ απμπήκ (ημύημ βαν πμθθμί ηαζ ηςκ παν’ Έθθδζζ θζθμζόθςκ ηαηώνεςζακ), 

αθθά πνμ βε πάκηςκ ημκ ηςκ μθεαθιώκ νειααζιόκ». ρη κόλν, ινηπόλ, απνρή από ηηο 

ηξνθέο, θάηη πνπ θαη νη αξραίνη Έιιελεο θηιόζνθνη επέηπραλ, αιιά θαη από ηνλ 

ξεκβαζκό ησλ καηηώλ. πλέρηζε ν M. Βαζίιεηνο λα νξίδεη αθόκα ιεπηνκεξέζηεξα 

                                                           
7
 Ιεξεκίαο (Μεηξνπνιίηεο Γόξηπλνο) (2014). Η Κιίκαμ ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ ηνπ ηλαΐηνπ. Γόβια, 

Πναηημνείμ Δηηθδζζαζηζηώκ Κεζιέκςκ, 29 Μαξηίνπ 2014 (δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.dogma.gr/dialogos/i-klimax-tou-agiou-ioannou-tou-sina%CE%90tou/9831/). 

https://www.dogma.gr/dialogos/i-klimax-tou-agiou-ioannou-tou-sina%CE%90tou/9831/
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ηελ εγθξάηεηα, ιέγνληαο όηη ηζνδπλακεί κε ηελ αλαίξεζε ηεο ακαξηίαο, κε ηελ 

απνμέλσζε από ηα πάζε, κε ηελ λέθξσζε ησλ θπζηθώλ επηζπκηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ, 

όια αξρή ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη πξνζάιακνο γηα ηα αηώληα αγαζά, κέζσ ηεο 

αληίζηαζεο ζην θεληξί ηεο θηιεδνλίαο. κσο κελ βηαζηνύλ λα ζεσξήζνπλ πνιινί όηη 

έλαο ηέηνηνο νξηζκόο ζεκαίλεη ηε ζαλάησζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ πεξηθξόλεζή ηνπ. 

Γηεπθξηλίδεη ν Αξρηκαλδξίηεο πκεώλ Κνύηζα όηη ν Χξηζηόο κε ηελ ελαλζξώπεζή 

ηνπ πξνζέιαβε όρη κόλν ηελ ςπρή αιιά θαη ην αλζξώπηλν ζώκα, ην νπνίν ζπκκεηέρεη 

ζηνλ ελ Χξηζηώ αγηαζκό, ώζηε «ελαβζαζιέκμ ιε ηδκ εκ Φνζζηώ άζηδζδ ηαζ ηδ γςμπμζό 

πάνδ ημο Αβίμο Πκεύιαημξ, από ημκ πανόκηα ηόζιμ, ιέθθεζ κα ιεηάζπεζ ηαζ ζηδκ 

άηηζζηδ δόλα ηδξ εείαξ Βαζζθείαξ». Αθόκα θαη ε απνρή ησλ βξσκάησλ δελ γίλεηαη 

αληηιεπηή σο δηαξθνύζα «εηο ην παληειέο», δηόηη απηό ζα είρε σο κνηξαίν 

απνηέιεζκα  ηνλ ζάλαην. «Σδιαίκεζ “ηδκ επζηδδεοόιεκδκ απμπήκ ηςκ δδέςκ”, απμπή 

πμο απμζημπεί ζηδκ οπενκίηδζδ ημο θνμκήιαημξ ηδξ ζανηόξ ηαζ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ 

“ημο ηδξ εοζεαείαξ ζημπμύ”, πμο είκαζ μ αβζαζιόξ ιαξ»
8
. 

 Γελ κπνξνύλ λα παξαιεθζνύλ από κηα ζπδήηεζε γηα ηελ εγθξάηεηα νη ιίγν 

κεηαγελέζηεξεο ζέζεηο ηνπ όζηνπ Καζζηαλνύ ηνπ Ρσκαίνπ, ην έξγν ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη κάιινλ ζην πξώην ήκηζπ ηνπ 5
νπ

 αηώλα θαη πεξηιακβάλεη ην ζύγγξακκα 

«Πενί ηςκ μηηώ θμβζζιώκ ηδξ ηαηίαξ». Η θηιαξγπξία, ε νξγή, ε ιύπε, ε αθεδία, ε 

θελνδνμία θαη ε ππεξεθάλεηα απνηεινύλ ηνπο ηξίην έσο θαη έθην ιόγν αληίζηνηρα, νη 

δύν όκσο πξώηνη γηα ηνπο νπνίνπο κηιά ν όζηνο είλαη απηνί ηεο «εβηναηείαξ ηδξ 

ημζθίαξ» θαη ηνπ «αβώκα ηαηά ηδξ πμνκείαξ ηαζ ηδξ ζανηζηήξ επζεοιίαο»
9
. ηνλ πξώην 

ιόγν γηα ηελ εγθξάηεηα ηεο θνηιίαο o όζηνο Καζζηαλόο αλαθέξζεθε ζηε λεζηεία από 

ηα θαγεηά, γηα ηελ νπνία είπε όηη δελ έρεη κελ παξαδνζεί έλαο θαλόλαο από ηνπο 

αγίνπο Παηέξεο, αθνύ πνιινί ιόγνη κπνξνύλ λα απνηεινύλ εκπόδηα γηα ηνλ άλζξσπν, 

όπσο ε ειηθία ή θάπνηα αζζέλεηα, όκσο παξέδσζαλ νη Παηέξεο έλαλ ζθνπό θνηλό γηα 

όινπο: ηελ απνθπγή ηεο αθζνλίαο θαη ηνπ ρνξηαζκνύ ηεο θνηιίαο. Ωζηόζν θαη ε 

ππέξκεηξε λεζηεία νδεγεί θαηόπηλ, εμαηηίαο ηεο ζηέξεζεο, ζε ππέξκεηξε 

θαηαλάισζε θαγεηνύ, ελώ όζν θξαηά θαζηζηά αδύλακν ην ζώκα θαη απξόζπκν γηα 

πλεπκαηηθή εξγαζία. Δίλαη επνκέλσο θαη ε ππεξβνιηθή ζηέξεζε αιιά θαη ε 

                                                           
8
 πκεώλ Κνύηζα (Αξρηκαλδξίηεο) (2000). Σημ Καηώθθζ ηδξ Μεβάθδξ Τεζζαναημζηήξ – Λεζημονβζηά 

ηαζ Καηακοηηζηά Κείιεκα. Αζήλα: Απνζηνιηθή Γηαθνλία. Απόζπαζκα ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.protoporia.gr/sto-katofli-tis-megalis-tessarakostis-p-114016.html. 
9
 Καη νη νθηώ ιόγνη είλαη δηαζέζηκνη γηα θάζε ελδηαθεξόκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γζαημκήιαημξ, 

αλαξηεκέλεο από ην 2014, θάζε κία ζε μερσξηζηό ειεθηξνληθό ζύλδεζκν. ιεο είλαη πξνζβάζηκεο από 

ηνλ ζύλδεζκν κε ηίηιν «Άγηνο Καζζηαλόο ν Ρσκαίνο: πεξί ησλ νρηώ ινγηζκώλ ηεο θαθίαο – Νν 1», 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.diakonima.gr/tag/άγηνο-θαζζηαλόο-ν-ξσκαίνο-πεξί-ησλ-νρη/. 

https://www.protoporia.gr/sto-katofli-tis-megalis-tessarakostis-p-114016.html
http://www.diakonima.gr/tag/άγιος-κασσιανός-ο-ρωμαίος-περί-των-οχτ/
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ιαηκαξγία εμίζνπ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ζώκα. 

Αληηζέησο, «δ ιεηνδιέκδ ηαζ ιέζα ζε θμβζηά όνζα ηνμθή αμδεά ζηδκ οβεία ημο 

ζώιαημξ, δεκ αθαζνεί ηδκ αβζόηδηα». ηνλ ίδην ιόγν ν όζηνο δελ παξέιεηςε λα 

επηζεκάλεη όκσο όηη ε θαζαξόηεηα ηεο ςπρήο δελ επηηπγράλεηαη κόλν κε ηελ 

εγθξάηεηα ηεο θνηιίαο. Σν ζώκα πξέπεη βεβαίσο λα δέρεηαη όζα είλαη αξθεηά γηα λα 

απνθεπρζεί ε αζζέλεηα θαη όρη όζα ζα ηνπ πξνθαιέζνπλ ηελ εδνλή, όκσο αθόκα θαη 

κηα κεηξεκέλε θαη ζπλεηή θαηαλάισζε ησλ ηξνθώλ δελ αξθεί γηα λα θαζαξηζηεί ε 

ςπρή θαη λα ληώζεη ελ ηέιεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ πόζνπ ηεο βαζηιείαο ησλ Οπξαλώλ. 

Απαηηνύληαη θαη άιιεο κνξθέο εγθξάηεηαο, δειαδή ε απνρή από εθείλεο ηηο ζπλήζεηεο 

πνπ ν Καζζηαλόο θαηέθξηλε ζηνπο ππόινηπνπο ινγηζκνύο ηνπ
10

. Έηζη ζηνλ δεύηεξν 

από απηνύο κίιεζε γηα ηελ απνρή από ηε ζαξθηθή επηζπκία, πνπ από ηε κηθξή ηνπ 

ήδε ειηθία ελνριεί ηνλ άλζξσπν. Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ε επηζήκαλζε ζηνλ 2
ν
 

ινγηζκό όηη ν αγώλαο θαηά ηεο ζαξθηθήο επηζπκίαο είλαη ν πην κεγάινο θαη δύζθνινο, 

δηόηη δελ παξαζύξεη ε ελ ιόγσ επηζπκία κόλν ηελ ςπρή, όπσο νη πεξηζζόηεξεο από ηηο 

άιιεο, αιιά θαη ην ζώκα. Αλαθεξόκελνο θαη εδώ ζηε λεζηεία, θαη ζπλδένληάο ηε κε 

ηελ ππνηαγή ζηηο άιιεο επηζπκίεο δηόηη ε πνιπθαγία ζπζθνηίδεη ηνλ λνπ θαη ηνλ θάλεη 

αδύλακν ζηελ επηηήξεζε ησλ ινγηζκώλ, δήισζε όηη δελ αξθεί ώζηε λα απνθηεζεί ε 

ηέιεηα ζσθξνζύλε αιιά θαη ε αιεζηλή αγλεία, αλ δελ «αημθμοεεί ηαζ ζοκηνζαή 

ηανδίαξ ηαζ ποηκή πνμζεοπή πνμξ ημκ Θεό ηαζ ζοπκή ιεθέηδ ηςκ Γναθώκ ηαζ ηόπμξ 

ηαζ ενβαζία ηςκ πενζώκ, ηα μπμία ιπμνμύκ κα ακαζηέθθμοκ ηζξ αηαηάζηαηεξ μνιέξ ηδξ 

ροπήξ ηαζ κα ακαηαθμύκ ηδκ ροπή από ηζξ αζζπνέξ θακηαζίεξ»
11

. 

 Αθνινύζεζαλ ζηνπο αηώλεο θαη άιια θείκελα Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαη 

αγίσλ ηεο ηα νπνία πξαγκαηεύζεθαλ ηελ έλλνηα ηεο εγθξάηεηαο, όρη κόλν σο 

ζπλώλπκε ηεο λεζηείαο αιιά θαη σο ην κέζνλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο πίζηεο θαη ηεο 

ειπίδαο ζηνλ Θεό, πνπ δελ λννύληαη ρσξίο ηελ απαιιαγή από ηα πάζε. Ο όζηνο 

Θεόδσξνο Δδέζζεο, πνπ έδεζε γύξσ ζην 660, είρε γξάςεη ζην 13
ν
 από ηα 100 

ςπρσθειή θεθάιαηά ηνπ όηη «ηδκ ειπαεή επζεοιία ιαναίκεζ δ εβηνάηεζα εκςιέκδ ιε 

ηδκ ηαπεζκμθνμζύκδ». ην 24
ν
 θεθάιαηό ηνπ δέρεηαη ηελ εγθξάηεηα σο κηα από ηηο 

κεγαιύηεξεο αξεηέο ηνπ αλζξώπνπ θαζώο αλαθέξεη όηη «από ηνία ιένδ απμηεθείηαζ 

ηάεε θμβζηή ροπή ηαηά ημκ Θεμθόβμ Γνδβόνζμ. Τδκ ανεηή ημο θμβζζηζημύ ηδκ μκμιάγεζ 

                                                           
10

 Από ηνλ πξώην ινγηζκό, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζε λενειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://www.diakonima.gr/2014/12/05/άγηνο-θαζζηαλόο-ν-ξσκαίνο-πεξί-ησλ-νρη/. 
11

 Από ηνλ δεύηεξν ινγηζκό, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζε λενειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://www.diakonima.gr/2014/12/06/άγηνο-θαζζηαλόο-ν-ξσκαίνο-πεξί-ησλ-νρη-2/. 

http://www.diakonima.gr/2014/12/05/άγιος-κασσιανός-ο-ρωμαίος-περί-των-οχτ/
http://www.diakonima.gr/2014/12/06/άγιος-κασσιανός-ο-ρωμαίος-περί-των-οχτ-2/
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θνόκδζδ ηαζ ζύκεζδ ηαζ ζμθία. Τδκ ανεηή ημο εοιζημύ, ακδνεία ηαζ οπμιμκή. Καζ ηδκ 

ανεηή ημο επζεοιδηζημύ, αβάπδ ηαζ ζςθνμζύκδ ηαζ εβηνάηεζα». Ακέζσο παξαθάησ, 

ζην 25
ν
 θεθάιαην ζπκπιεξώλεη όηη «όπςξ ημ πμθύ κενό ζαήκεζ ηδ θςηζά, έηζζ ηδκ 

έλαρδ ηδξ ζάνηαξ ηαζ ηζξ αζζπνέξ θακηαζίεξ ελαθακίγεζ δ πείκα ή δ εβηνάηεζα εκςιέκδ 

ιε ηαπείκςζδ ροπήξ». Πηζηόο, δε, ζην δίδαγκα ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Χξπζνζηόκνπ, 

ζεκεηώλεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ζην 98
ν
 θεθάιαην ην εμήο: «Δβηνάηεζα εκκμώ 

ηδκ απμπή από όθα ηα πάεδ»
12

. 

 ηε δηάξθεηα ηνπ 7
νπ

 αηώλα ρξνλνινγείηαη επίζεο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

βίνπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Αγίνπ Μαμίκνπ ηνπ Οκνινγεηνύ, ν νπνίνο επίζεο δελ 

παξέιεηςε λα κηιήζεη γηα ηελ εγθξάηεηα, πνπ κάιηζηα ζπλέδεζε κε ηελ πίζηε θαη ηελ 

ειπίδα ζηνλ Θεό. Δίρε πνιύ ραξαθηεξηζηηθά ζην 2
ν
 ηεο πξώηεο εθαηνληάδαο 

θεθαιαίσλ ηνπ πεξί Αγάπεο όηη «ηδκ αβάπδ ηδκ βεκκά δ απάεεζα. Τδκ απάεεζα ηδκ 

βεκκά δ εθπίδα ζημκ Θεό. Τδκ εθπίδα, δ οπμιμκή ηαζ δ ιαηνμεοιία. Αοηέξ ηζξ βεκκά δ 

ηαεμθζηή εβηνάηεζα. Τδκ εβηνάηεζα, μ θόαμξ ημο Θεμύ. Τμ θόαμ ημο Θεμύ ημκ βεκκά δ 

πίζηδ». ην ακέζσο επόκελν, 3
ν
 θεθάιαην, γξάθεη όηη «εηείκμξ πμο θμαάηαζ ηδκ 

ηόθαζδ, εβηναηεύεηαζ από ηα πάεδ. Δηείκμξ πμο εβηναηεύεηαζ από ηα πάεδ οπμιέκεζ 

όζα εθίαμοκ» γηα λα πξνζζέζεη όηη έηζη ζα απνθηήζεη ηελ ειπίδα ζηνλ Θεό. ην 

θεθάιαην 64 δηαθξίλεη ηα πάζε ζε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά θαη παξαηεξεί όηη ηα πξώηα 

έρνπλ ηηο αθνξκέο ηνπο ζην ζώκα ελώ ηα δεύηεξα έμσ από απηό. Σα ζσκαηηθά πάζε 

αθαλίδεη ε εγθξάηεηα, ελώ ηα ςπρηθά ε αγάπε. κσο είλαη ζαθέο όηη δέρεηαη ηελ 

εγθξάηεηα σο κέζν ζεξαπεία θαη ησλ ςπρηθώλ παζώλ, αθνύ ζην 84
ν
 θεθάιαηό ηνπ 

ζπλδέεη ηελ ακαξηία κε ηελ πιενλεμία θαη ζεσξεί ηε δεύηεξε αηηία ηεο πξώηεο. Καη 

ζπλερίδεη γξάθνληαο όηη «δ πθεμκελία είκαζ ηαηή όπζ ιόκμ βζα ηα πνήιαηα, αθθά ηαζ 

βζα ηδκ ηνμθή. Όπςξ ηαζ δ εβηνάηεζα δεκ εκκμείηαζ ιόκμ βζα ηα θαβδηά, αθθά ηαζ βζα ηα 

πνήιαηα». Απηό δε πνπ απνθηά ηεξάζηην ελδηαθέξνλ είλαη όηη ζεσξεί ηελ εγθξάηεηα 

σο ηελ ύςηζηε αλζξώπηλε αξεηή θαηαπνιέκεζεο ησλ παζώλ, επάλσ από ηελ νπνία 

ζέηεη κόλν ηε ζεία βνύιεζε. Γίλεηαη απηό ζαθέο ζην 23
ν
 θεθάιαην ηεο δεύηεξεο 

εθαηνληάδαο ηνπ, νπόηε θαη δηαηππώλεη όηη «άθθμζ άκενςπμζ απέπμοκ από ηα πάεδ 

ελαζηίαξ ακενώπζκμο θόαμο. Άθθμζ από ηεκμδμλία. Άθθμζ βζα θόβμοξ εβηνάηεζαξ. Άθθμζ 

όιςξ, εθεοεενώκμκηαζ από ηα πάεδ ηαηά εεσηή απόθαζδ». Η αλαθνξά ζηνλ Μάμηκν 

δελ κπνξεί λα κελ ζπκπιεξσζεί κε ηε δηάθξηζε πνπ εθείλνο θάλεη ζηηο αξεηέο, όπσο 

                                                           
12

 Βι. γηα ηα 100 ςπρσθειή θεθάιαηα ηνπ Οζίνπ Θενδώξνπ Δδέζζεο ζηε Φζθμηαθία ηςκ Ιενώκ 

Νδπηζηώκ, Τόιμξ Β΄, 4-17, κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-2.pdf. 

https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-2.pdf
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θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παζώλ, ζε ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο. ην 56
ν
 θεθάιαην ηεο 

δεύηεξεο εθαηνληάδαο θεθαιαίσλ ηνπ πεξί Αγάπεο, όπνπ ε λεζηεία θαη ε εγθξάηεηα 

δηαρσξίδνληαη θαη ε πξώηε θαηαηάζζεηαη ζηηο ζσκαηηθέο ελώ ε δεύηεξε ζηηο ςπρηθέο 

αξεηέο, δέρεηαη όηη αλάγθε ή αζζέλεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη πηζαλέο αηηίεο γηα ηε κε 

ηήξεζε ησλ ζσκαηηθώλ αξεηώλ, γεγνλόο πνπ ν Κύξηνο ζπγρσξεί, επεηδή γλσξίδεη ηηο 

αηηίεο. κσο δελ ζπγρσξεί ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ςπρηθώλ αξεηώλ, αθνύ ε παληειήο 

έιιεηςε δηθαηνινγίαο, δειαδή αλάγθεο γηα ηελ παξάιεηςε απηή, δελ αθήλεη 

πεξηζώξηα απνινγίαο. Σέινο, ν Μάμηκνο δηεπξύλεη ηελ έλλνηα ηεο εγθξάηεηαο ώζηε λα 

θαιύςεη ηε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ, όπσο όηαλ ζην 8
ν
 ηεο ηξίηεο 

εθαηνληάδαο θεθαιαίσλ ηνπ πεξί Αγάπεο γξάθεη όηη «Φζθαοηία είκαζ δ πνμξ ημ ζώια 

ειπαεήξ ηαζ πανάθμβδ αβάπδ, ηδκ μπμία ακηζιάπεηαζ δ αβάπδ ηαζ δ εβηνάηεζα. Δηείκμξ 

πμο έπεζ ηδ θζθαοηία, είκαζ θακενό όηζ έπεζ όθα ηα πάεδ». Ακέζσο ζηε ζπλέρεηα, ζην 

9
ν
 θεθάιαην, δηαηππώλεη απηό πνπ λσξίηεξα ήδε ζε απηή ηελ νκηιία ππνζηεξίζεθε σο 

θύξην δίδαγκα ηεο Δθθιεζίαο γηα ηελ εγθξάηεηα θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζώκαηνο, 

ην νπνίν κάιηζηα ηεθκεξηώλεη κε απνζηνιηθέο παξαπνκπέο: «Κακέκαξ δεκ ιίζδζε ηδκ 

ζάνηα ημο (Δθ. 5, 29), θέεζ μ Απόζημθμξ, αθθά ηδ ζηθδναβςβεί ηαζ ηδ πνδζζιμπμζεί ςξ 

δμύθδ (Α΄ Κμν. 9, 27), ιδ πανέπμκηάξ ηδξ ηίπμηε άθθμ πανά ηνμθέξ ηαζ εκδύιαηα (Α΄ 

Τζι. 6, 8), ηζ απ’ αοηά όζα ηδξ πνεζάγμκηαζ βζα κα γεζ. Με αοηό ημκ ηνόπμ ηδκ αβαπά 

ηακείξ απαεώξ ηαζ ηδκ ηνέθεζ ςξ οπδνέηνζα ηςκ εείςκ, ηαζ ηδκ πενζπμζείηαζ δίκμκηάξ 

ηδξ ιόκμ όζα εεναπεύμοκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ»
13

. 

 Οη θνξέο πνπ ε έλλνηα ηεο εγθξάηεηαο γίλεηαη πεξηερόκελν πξνηξνπήο ζηα 

θείκελα ηνλ Παηέξσλ θαη αγίσλ πνπ αθνινύζεζαλ είλαη αλαξίζκεηεο. Καη ν ηξόπνο 

κε ηνλ νπνίν ζπρλά αλαθέξεηαη πξνζζέηεη δηαζηάζεηο ζηελ έλλνηα νη νπνίεο 

θαζηζηνύλ ζαθέο όηη δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα πεξηνξίδεηαη ζηε λεζηεία, αλ θαη ε 

λεζηεία, ζπλεηή θαη κε ζθνπό, απνηειεί απαξαγλώξηζην ζπζηαηηθό ηεο. Ο ζηνο 

Φηιόζενο ν ηλαΐηεο, ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έδεζε είλαη άγλσζηε, είρε γξάςεη 

ζην 8
ν
 ησλ Νεπηηθώλ Κεθαιαίσλ ηνπ όηη «όηακ απμηηήζμοιε ηάπμζα έλδ ηδξ 

εβηνάηεζαξ ηαζ ηδξ απμπήξ από ηα αζζεδηά ηαηά πμο εκενβμύκηαζ ιε ηζξ πέκηε 

αζζεήζεζξ, ηόηε από εηεί ηαζ πένα εα ιπμνέζμιε κα θοθάλμιε ηαζ ηδκ ηανδζά ιαξ ιε ηδ 

αμήεεζα ημο Ιδζμύ ηαζ κα θςηζγόιαζηε ιέζα ζ’ αοηήκ από Αοηόκ ηαζ ιε έκακ πόεμ 

εενιό κα βεοόιαζηε ιε ημ κμο ηδκ αβαεόηδηά Τμο». Καη πξνζζέηεη ζην 15
ν
 θεθάιαηό 
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 Βι. γηα ηα ηελ πξώηε έσο θαη Σξίηε εθαηνληάδα ησλ Κεθαιαίσλ πεξί Αγάπεο ηνπ Οζίνπ Μαμίκνπ 

ηνπ Οκνινγεηνύ ζηε Φζθμηαθία ηςκ Ιενώκ Νδπηζηώκ, Τόιμξ Β΄, 26-53, κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-2.pdf. 

https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-2.pdf
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ηνπ όηη «βζα όζμοξ έθααακ πείνα ηδξ ανεηήξ, ανεηή εεςνείηαζ ηαζ δ βεκζηή εβηνάηεζα, 

δδθαδή ημ κα απέπμιε από ηάεε είδμοξ ηαηό»
14

. Αιιά θαη ν ζηνο Ηιίαο ν 

Πξεζβύηεξνο θαη Έθδηθνο, ίζσο ηνπ 11
νπ

 ή 12
νπ

 αηώλα, πξνέηξεςε γηα ηνπο πηζηνύο 

ην εμήο ζην Γκςιζηό ακεμθόβζμ ζπμοδαίςκ θζθμζόθςκ: «Ακάιεζλε ιε ηδκ απθόηδηα 

ηδκ εβηνάηεζα ηαζ γέρε ιαγί ιε ηδκ ηαπεζκμθνμζύκδ ηδκ αθήεεζα. Τόηε εα βίκεζξ 

μιμηνάπεγμξ ηδξ δζηαζμζύκδξ, ζημ ηναπέγζ ηδξ μπμίαξ αβαπά κα παναηάεεηαζ ηάεε 

άθθδ ανεηή» (γλσκηθό αξ. 45). εκείσζε όκσο όηη εγθξάηεηα πξέπεη λα έρεη θαλείο 

θαη ζηα ιόγηα: «Ο Κύνζμξ εα πνμθοθάλεζ, θέεζ μ Χαθιςδόξ, ηδκ είζμδό ζμο ηαζ ηδκ 

έλμδό ζμο» (Χαθι. 120,8), δδθαδή ηδκ είζμδμ ηςκ θαβδηώκ ηαζ ηδκ έλμδμ ηςκ θόβςκ 

ιε ηδκ εβηνάηεζα. Γζαηί εηείκμξ πμο έπεζ εβηνάηεζα εζζόδμο ηαζ ελόδμο ζηα θαβδηά ηαζ 

ζηα θόβζα, απμθεύβεζ ηδκ επζεοιία ηςκ μθεαθιώκ ηαζ πναΰκεζ ημκ πανάθμβμ εοιό». 

Αθνύζηε όκσο θαη απηή ηε ζαπκάζηα εηθόλα, κε ηελ νπνία έθιεηζε ηα Πναηηζηά ηαζ 

Θεςνδηζηά Κεθάθαζά ημο ν ίδηνο όζηνο: «κα εκζζπύμιε ημ θνάπηδ ιε ηδκ εβηνάηεζα, 

έςξ όημο πάρμοκ κα μονθζάγμοκ ηα εδνία, ηα ζανηζηά πάεδ, ηαζ μζ ιάηαζμζ θμβζζιμί κα 

ιδκ ηαηεααίκμοκ ζακ πμοθζά ηαζ κα αθάπημοκ ημ αιπέθζ, δδθαδή ηδκ ροπή πμο είκαζ 

θμνηςιέκδ ιε εεςνίεξ ζηαθιέκεξ από ημκ Ιδζμύ Φνζζηό, ημκ Κύνζό ιαξ. Σ’ Αοηόκ 

ακήηεζ δ δόλα ζημοξ αζώκεξ. Αιήκ»
15

. 

 Γελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα παξαηεζνύλ θαη άιιεο ξήζεηο Παηέξσλ θαη αγίσλ ηεο 

Δθθιεζίαο καο γηα ηελ εγθξάηεηα, δηόηη δελ ην επηηξέπεη ν ρξόλνο πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο νκηιίαο. Θα ζεκεηώζνπκε όκσο όηη ε 

έλλνηα ηεο εγθξάηεηαο δελ έπαςε λα απαζρνιεί ηελ Δθθιεζία καο ζηε δηάξθεηα ησλ 

αηώλσλ αδηάιεηπηα έσο ηηο εκέξεο καο, όπσο καξηπξεί ην παξάδεηγκα ηεο Ιεξάο 

πλόδνπ πνπ πξόζθαηα ζρεηηθά αλαθέξζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Αγίαο θαη 

Μεγάιεο πλόδνπ ηεο Κξήηεο, όπνπ ζπκκεηείραηε εβαζκηώηαηε θαη ε νπνία 

ζπλεθιήζε κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε θαη ηε θαλέξσζε ηεο ελόηεηαο όισλ ησλ 

Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ ζπγρξόλσλ 

πνηκαληηθώλ δεηεκάησλ. ην θείκελό ηεο δηαβάδνπκε ηα εμήο: «Η Δηηθδζία ημκίγεζ 

δζανηώξ ηδκ αλία ηδξ εβηναηείαξ, ηδξ πνζζηζακζηήξ αζηήζεςξ. Η πνζζηζακζηή άζηδζδ 

δεκ δζαηόπηεζ ηδκ ζπέζδ ημο ακενώπμο ιε ηδκ γςή ηαζ ημκ ζοκάκενςπμ, αθθά ημκ 

                                                           
14

 Βι. γηα απηέο θαη άιιεο δηαηππώζεηο ηνπ Οζίνπ Φηιόζενπ ηνπ ηλαΐηε γηα ηελ εγθξάηεηα, ζηε 

Φζθμηαθία ηςκ Ιενώκ Νδπηζηώκ, Τόιμξ Γ΄, 4 θαη 6, κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-3os.pdf. 
15

 Βι. γηα απηέο θαη άιιεο δηαηππώζεηο ηνπ Οζίνπ Ηιία ηνπ Πξεζβύηεξνπ θαη Έθδηθνπ γηα ηελ 

εγθξάηεηα ζηε Φζθμηαθία ηςκ Ιενώκ Νδπηζηώκ, Τόιμξ Γ΄, 15 θαη 30, κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-3os.pdf. 

https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-3os.pdf
https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-3os.pdf
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ζοκδέεζ ιε ηδκ ιοζηδνζαηή γςή ηδξ Δηηθδζίαξ. Γεκ αθμνά ιόκμκ ημοξ ιμκαπμύξ. Τμ 

αζηδηζηό ήεμξ είκαζ παναηηδνζζηζηό ηδξ πνζζηζακζηήξ γςήξ»
16

. κσο θαη ην 2016 ελ 

όςεη ηνπ κεγάινπ απηνύ εθθιεζηαζηηθνύ γεγνλόηνο, είρε γίλεη επίζεο ιόγνο γηα ηελ 

εγθξάηεηα από ηελ Ιεξά ύλνδν, πνπ κάιηζηα ζπλέδεζε ηελ έλλνηα κε νξηζκέλα από 

ηα ζεκεξηλά θιέγνληα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπνπ. εκεησλόηαλ όηη «Ἡ ζδιενζκή 

μἰημθμβζηή ηνίζδ εἶκαζ πνμθακέξ ὅηζ ὀθείθεηαζ ζέ πκεοιαηζηά ηαί ἠεζηά αἴηζα. Οἱ νίγεξ 

ηδξ ζοκδέμκηαζ ιέ ηήκ πθεμκελία, ηήκ ἀπθδζηία ηαί ηόκ ἐβςζζιό, πμύ ὁδδβμῦκ ζηήκ 

ἀθόβζζηδ πνήζδ ηῶκ θοζζηῶκ πόνςκ, ηήκ ἐπζαάνοκζδ ηῆξ ἀηιόζθαζναξ ιέ γδιζμβόκμοξ 

νύπμοξ ηαί ηήκ ηθζιαηζηή ἀθθαβή. Ἡ πνζζηζακζηή ἀκηζιεηώπζζδ ημῦ πνμαθήιαημξ 

ἀπαζηεῖ ιεηάκμζα βζά ηίξ ηαηαπνήζεζξ, ἐβηνάηεζα ηαί ἀζηδηζηό ἦεμξ, πμύ ἀπμηεθμῦκ 

ἀκηίδμημ ζηήκ ὑπενηαηακάθςζδ, ζοβπνόκςξ δέ, ηαθθζένβεζα ζηόκ ἄκενςπμ ηῆξ 

ζοκεζδήζεςξ ὅηζ εἶκαζ «μἰημκόιμξ», ηαί ὄπζ ηάημπμξ ηῆξ δδιζμονβίαξ»
17

. Βιέπνπκε 

επνκέλσο πόζν ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εγθξάηεηάο καο ώζηε θαη από ηα 

πξνζσπηθά πάζε λα απαιιαζζόκαζηε αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπζησδώλ 

αλαγθώλ ηεο αλζξσπόηεηαο λα ζπκβάιινπκε. Βιέπνπκε όηη δελ πεξηνξίδεηαη ζηε 

λεζηεία ηεο αξαθνζηήο αιιά απιώλεηαη ζε θάζε αλζξώπηλε πξάμε ε νπνία, αλ 

ζπλδεζεί κε ην αληίζεην ηεο εγθξάηεηαο, ηελ αθξαζία, κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή 

γηα ηνλ θαζέλα καο αιιά θαη γηα όπνηνλ θαη ό,ηη εμαξηάηαη από ηηο ελέξγεηέο καο. Σν 

θιέγνλ απηό δήηεκα ζα πξαγκαηεπηεί ην ηειεπηαίν κέξνο απηήο ηεο νκηιίαο. 

 

 

Γ. Η Κλίμαξ τος αγίος Ιυάννος τος Σιναΐτη και οι σςνέπειερ τηρ ατήυισήρ τηρ 

σήμεπα 

 

 Πνηνο είλαη όκσο εγθξαηήο ζύκθσλα κε ηνλ Άγην Ισάλλε αιιά θαη ηελ 

Δθθιεζία; ρη απηόο πνπ δελ έρεη γλώζε ησλ παζώλ αιιά πνπ έρεη θαη δελ 

παξαζύξεηαη. Γηόηη είπε ν άγηνο ζηνλ ιόγν ηνπ πενί απμηαβήξ ηνπ καηαίνπ βίνπ: 

«Δβηναηήξ είκαζ αοηόξ πμο γδ ιέζα ζημοξ πεζναζιμύξ ηαζ ηζξ παβίδεξ ηαζ ημοξ 

εμνύαμοξ ημο ηόζιμο ηαζ αβςκίγεηαζ ιε όθδ ημο ηδκ δύκαιζ κα ιζιδεή ηδκ γςή εηείκςκ 

                                                           
16

 Ιεξά ύλνδνο (2017). «Πνμξ ημκ Λαό»: δ Ιενά Σύκμδμξ βζα ηδκ Αβία ηαζ Μεβάθδ Σύκμδμ ηδξ Κνήηδξ. 

28.01.2017. ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://www.impantokratoros.gr/F0B8FFF8.el.aspx. 
17

 βι. Μήκοια ηδξ Αβίαξ ηαζ Μεβάθδξ Σοκόδμο ηδξ Ονεμδόλμο Δηηθδζίαξ πνμξ ημκ Ονεόδμλμ θαό ηαζ 

ηάεε άκενςπμ ηαθήξ εεθήζεςξ, 2016, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://www.imra.gr/agia-kai-megali-synodos-tis-orthodoxoy-ekklisias/articles/minyma-tis-agias-kai-

megalis-synodoy-tis-orthodoxoy-ekklisias-pros-ton-orthodoxo-lao-kai-kathe-anthropo-kalis-

theliseos.html. 

https://www.impantokratoros.gr/F0B8FFF8.el.aspx
http://www.imra.gr/agia-kai-megali-synodos-tis-orthodoxoy-ekklisias/articles/minyma-tis-agias-kai-megalis-synodoy-tis-orthodoxoy-ekklisias-pros-ton-orthodoxo-lao-kai-kathe-anthropo-kalis-theliseos.html
http://www.imra.gr/agia-kai-megali-synodos-tis-orthodoxoy-ekklisias/articles/minyma-tis-agias-kai-megalis-synodoy-tis-orthodoxoy-ekklisias-pros-ton-orthodoxo-lao-kai-kathe-anthropo-kalis-theliseos.html
http://www.imra.gr/agia-kai-megali-synodos-tis-orthodoxoy-ekklisias/articles/minyma-tis-agias-kai-megalis-synodoy-tis-orthodoxoy-ekklisias-pros-ton-orthodoxo-lao-kai-kathe-anthropo-kalis-theliseos.html
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πμύ είκαζ απδθθαβιέκμζ από ημοξ εμνύαμοξ ημο ηόζιμο»
18

. Μήπσο όινη δελ έρνπκε 

γλώζε ησλ παζώλ; Γελ είκαζηε κάξηπξεο ησλ ζνξύβσλ, ησλ πεηξαζκώλ θαη ησλ 

παγίδσλ; Πόζν όκσο αληηζηεθόκαζηε ζηνπο ζνξύβνπο απηνύο; Ίζσο πνιύ ιίγνη θαη ε 

αηηία γηα απηό είλαη θαηαλνεηή. Δίπε ν άγηνο Ισάλλεο ζηνλ δεύηεξν ιόγν ηνπ πενί 

απνμζπαεείαξ όηη ε νδόο ηεο αξεηήο θαη ηεο εγθξάηεηαο θαίλεηαη ζε πνιινύο ζηελή 

θαη θνπηώδεο. Δίλαη πξάγκαηη, θαη απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν αθόκα θαη 

αξθεηνί πνπ έγηλαλ κνλαρνί, ιύγηζαλ, όπσο ν ίδηνο ιέγεη, «ζηζξ μνιέξ ηαζ ηα ηζκήιαηα 

ηδξ ζανηόξ»
19

. Η Δθθιεζία βεβαίσο δελ δεηά από ηνπο πηζηνύο ηεο λα αθνινπζήζνπλ 

ηε δσή ησλ κνλαρώλ, καθξηά από ζπγγελείο θαη αγαπεκέλνπο ηόπνπο, ή λα 

απαξλεζνύλ ηνπο γνλείο ηνπο, όπσο ν άγηνο Ισάλλεο πξνέηξεςε ζηνλ ηξίην ιόγν ηνπ 

πενί λεκζηείαξ, πηζηόο ζηα αηηήκαηα ηνπ πξώηνπ κνλαρηζκνύ
20

. Σνπο δεηά όκσο λα 

είλαη ζπλεπείο κε νξηζκέλεο από ηηο αξεηέο πνπ ν άγηνο πεξηέγξαςε, δηόηη θαη 

κπνξνύλ θαη λα ηεξεζνύλ κε θάπνηα επθνιία αιιά θαη πξνζηαηεύνπλ ην ζώκα θαη 

ηελ ςπρή από ηνπο πεηξαζκνύο, ηηο παγίδεο θαη ηνπο ζνξύβνπο πνπ απεηινύλ ηελ 

αλζξσπόηεηα. 

 Ωζηόζν ν πηζηόο δέρεηαη ζπλερή πόιεκν θαη κηα θαιή αξρή ζα ήηαλ λα 

απαιιαγεί από ηηο επηζέζεηο ηεο νζόλεο ζέηνληαο θξηηήξηα ζε απηό πνπ παξαθνινπζεί  

ν ίδηνο θαη, ελ αγλνία ηνπ ίζσο, ην παηδί ηνπ. Η νζόλε ζπρλά ζπθνθαληεί θαη ριεπάδεη 

ηελ Δθθιεζία , δηόηη έηζη, δειαδή απνκαθξύλνληαο ηνλ άλζξσπν από ηνλ δξόκν ηνπ 

Θενύ, έρεη ηελ επρέξεηα λα θαιιηεξγήζεη έλαλ αλζξσπνθεληξηθό ραξαθηήξα, πνπ 

θαηαπλίγεηαη από ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο απηνζσηεξίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ 

απηάξθεηα, ηε θηιαπηία θαη ηνλ εγσθεληξηζκό. Πνιύ δε πεξηζζόηεξν ε επζύλε 

κεηαθέξεηαη από ηα πξόζσπα ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ν άλζξσπνο ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ 

αλεύζπλν γηα ό,ηη ζπκβαίλεη. Καη πώο όρη, όηαλ ε ζπλείδεζε ακβιύλεηαη κε ηε δηαξθή 

ζέαζε όζσλ ηα παηδηά από πνιύ κηθξή ειηθία βιέπνπλ; Πώο όρη όηαλ ην θαθό παύνπλ 

λα ην ζεσξνύλ θαθό ή δελ έρνπλ κάζεη λα ην θαηαθξίλνπλ, αιιά θαη όηαλ δελ 

αξθνύληαη ζε απηό πνπ βιέπνπλ αιιά πξνρσξνύλ, καθξηά από ηελ παξαδνζηαθή δσή, 

ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο εθθνζκίθεπζεο θαη επαθήο κε ην θαθό;
21

 Σα ΜΜΔ κπνξνύλ 
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 Ο πξώηνο ιόγνο Πενί απμηαβήξ είλαη δηαζέζηκνο ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://www.orthodoxfathers.com/On-renunciation-of-the-world. 
19

 Ο δεύηεξνο ιόγνο Πενί απνμζπαεείαξ είλαη δηαζέζηκνο ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://www.orthodoxfathers.com/On-detachment. 
20

 Ο ηξίηνο ιόγνο Πενί λεκζηείαξ είλαη δηαζέζηκνο ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://www.orthodoxfathers.com/On-exile-or-pilgrimage. 
21

 Γεώξγηνο (Καςάλεο) (Αξρηκαλδξίηεο). Οη ζεκεξηλνί λένη δπζθνιεύνληαη γεληθά λα πιεζηάζνπλ ηελ 

Δθθιεζία. 8.9.2012. Ονεμδμλία. Ονεόδμλμξ Φνζζηζακζηόξ Φώνμξ Δκδιένςζδξ ηαζ Γζαθόβμο. 

http://www.orthodoxfathers.com/On-renunciation-of-the-world
http://www.orthodoxfathers.com/On-detachment
http://www.orthodoxfathers.com/On-exile-or-pilgrimage
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λα εθπέκςνπλ θαη ζεηηθά παξαδείγκαηα, δπζηπρώο όκσο πνιιά είλαη ηα αξλεηηθά πνπ 

αλαπαξάγνπλ θαη θαινύλ ηνπο αλζξώπνπο κέζσ ηνπ κηκεηηζκνύ λα αθνινπζήζνπλ. 

Γηόηη ε εηθόλα είλαη ηζρπξή θαη θαζειώλεη, ηα ζπλαηζζήκαηα δηεγείξνληαη εηο βάξνο 

ηεο θξίζεο, θαιείηαη ν ζεαηήο λα ηαπηηζηεί κε ηνλ πξσηαγσληζηή, θαηαζθεπάδεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα όπσο ζέινπλ ηα ΜΜΔ λα δείρλνπλ όηη 

είλαη
22

. Καη ηα πξάγκαηα δηαξθώο ρεηξνηεξεύνπλ. Παιαηόηεξα αθνύγακε γηα 

θξνύζκαηα βίαηεο δξάζεο νπινθόξσλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηεο Ακεξηθήο, ζε 

κίκεζε όζσλ παξαθνινπζνύζαλ ζηηο ηαηλίεο θαηαηγηζηηθήο δξάζεο. Σνλ πεξαζκέλν 

Οθηώβξην 13ρξνλνο καζεηήο ππξνβόιεζε, επηπρώο κε όπιν θξόηνπ-ιάκςεο, 

ζπκκαζεηή ηνπ ζε ζρνιείν ηεο Λακίαο. Ωο πέηξα ηνπ ζθαλδάινπ αλαθέξεηαη 

καζήηξηα, θίιε θίινπ ηνπ καζεηή πνπ ππξνβόιεζε, ε νπνία είρε παξελνριεζεί από 

ηνλ λεαξό πνπ ππξνβνιήζεθε
23

. 

 Σίπνηα ηέηνην δελ ζα ζπλέβαηλε εάλ ν καζεηήο κε ην όπιν είρε κάζεη ζηελ 

αξεηή ηεο αμνβδζίαξ, πνπ ζηνλ όγδνν ιόγν ηνπ Αγίνπ Ισάλλε νξίδεηαη σο «κίηδ ηαηά 

ηδξ ακενώπζκδξ θύζεςξ, πμύ θαίκεηαζ ιε ηδκ ακαζζεδζία απέκακηζ ζηζξ ύανεζξ ηαζ πμύ 

απμηηάηαζ ιε αβώκαξ ηαζ ζδνώηα»
24

. Ούηε ζα ζπλέβαηλε εάλ ζε ηόζν κηθξή ειηθία, 

πνπ νη λένη βξίζθνληαη κάιηζηα έμσ από ηελ ηεξή θαηάζηαζε ηνπ γάκνπ, νη καζεηέο 

βίσλαλ ηελ αξεηή ηεο αβκείαξ θαη δελ ππνηάζζνληαλ ζηηο αηζρξέο θαληαζίεο ηνπο, 

αθνύ όπσο θαη πάιη ν Άγηνο ιέγεη, απηή ηε θνξά ζηνλ δέθαην πέκπην ιόγν ηνπ πενί 

αβκείαξ, «δ αβκεία είκαζ πνμζμζηείςζζξ ημο Θεμύ ηαζ μιμίςζζξ πνμξ Αοηόκ, όζμ είκαζ 

δοκαηόκ ζημκ άκενςπμ»
25

. Η Δθθιεζία δελ θαηαδηθάδεη ηνλ έξσηα, νύηε ζεσξεί ηελ 

αγαπεηηθή νξκή ηνπ αλζξώπνπ πξνο ην άιιν θύιν δαηκνληθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα 

θαηαπνιεκεζεί θαη λα λεθξσζεί. Θεσξεί όκσο ηνλ έξσηα σο ηελ «ελνπνηό δύλακε 

πνπ ζπληειεί ζηελ αλαζύλδεζε ηεο δηαζπαζκέλεο αλζξσπίλεο θύζεσο θαη ζηελ 

επαλαθνξά ηεο ζε θνηλσλία κε ηνλ Θεό
26

». Δλώ όκσο ζην αλζξώπηλν επίπεδν ε 

                                                                                                                                                                      
Γηαζέζηκν ζηελ ει. δηεύζπλζε http://www.orthodoxos.com.gr/phpBB3/viewtopic.php?t=1327. 
22

 Μνλαζηεξίδνπ, Αηθ. (2016). Η Τδθεμπηζηή Βία ηαζ δ Δπίδναζή ηδξ ζηζξ Ηεζηέξ Αλίεξ ημο Παζδζμύ. 

Θεζζαινλίθε. Γηαζέζηκν ζην https://ikee.lib.auth.gr/record/289927/files/GRI-2017-19466.pdf. 
23

 LamiaReport. Λαιία: Γζα ηα ιάηζα ιζαξ ημπέθαξ έπεζε πονμαμθζζιόξ ζε ζπμθείμ! 13.10.2018. 

Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.lamiareport.gr/index.php/topika/item/105332-

lamia-gia-ta-matia-mias-kopelas-epese-o-pyrovolismos-sto-sxoleio. 
24

 Ο όγδννο ιόγνο Πενί αμνβδζίαξ είλαη δηαζέζηκνο ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://www.orthodoxfathers.com/On-freedom-from-anger-and-on-meekness. 
25

 Ο δέθαηνο πέκπηνο ιόγνο Πενί αβκείαξ είλαη δηαζέζηκνο ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://www.orthodoxfathers.com/On-purity-and-chastity. 
26

 Από ην βηβιίν ηνπ θαζ. Γ. Μαληδαξίδε Φνζζηζακζηή Ηεζηή, ζει. 322-330, ζύκθσλα κε κεηαθνξά ησλ 

απόςεώλ ηνπ ζε άξζξν ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Πεηξαηώο κε ηίηιν «Σν “πξόβιεκα ηνπ ζεμ” θαη ε 

επινγία ηνπ γάκνπ, 9.10.2017, δηαζέζηκν ζην http://aktines.blogspot.com/2017/10/blog-post_80.html. 
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θπζηθή έλσζε αλδξόο θαη γπλαηθόο απνηειεί «κέγα κπζηήξην», ην κπζηήξην ηνπ 

γάκνπ, πνπ αλάγεηαη ζην κπζηήξην ηεο ελώζεσο ηνπ Χξηζηνύ κε ηελ Δθθιεζία, ε 

ζεμνπαιηθή θαηαδπλάζηεπζε ηνπ αλζξώπνπ από ηα ζσκαηηθά πάζε κε ηα νπνία 

ζπλδέεηαη έρεη πξνθαιέζεη ζηελ αλζξσπόηεηα δεηλά θαη ζηξεβιώζεηο. Αο ζπκεζνύκε 

ηε κάζηηγα ηνπ AIIDS πνπ ζην πξόζθαην παξειζόλ απνδεθάηηζε πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο νη νπνίεο ζπλήζσο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζηγάζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο 

ζεμνπαιηθέο νξκέο ηνπο. Καη αο αλαθέξνπκε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

λνκηκνπνηήζεηο ησλ γάκσλ αηόκσλ ηνπ ίδηνπ θύινπ, κηα θαηάζηαζε πνπ πξνθάιεζαλ 

νη «δαηκνληθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ απόιπηα παξεθκαζκέλνπ δπηηθνύ θόζκνπ»
27

. 

 Απηή ε ηειεπηαία εμέιημε απνηειεί ηελ αθνξκή γηα λα ζπζηήζνπκε εγθξάηεηα 

όρη κόλν ζηνλ άλζξσπν ν νπνίνο νθείιεη λα ηηζαζεύεη ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά εγθξάηεηα 

θαη ζηνπο ζεζκνύο. Γηόηη νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο λνκηκνπνηνύληαη, ρσξίο κάιηζηα ηελ 

παξακηθξή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, εμαηηίαο πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ. Βεβαίσο, 

πνιύ ζσζηά επηζεκάλζεθε από ηελ Ιεξά ύλνδν όηη «Ἡ νεόδμλμξ Ἐηηθδζία δέκ ἀ-

καιεζβκύεηαζ ζηήκ πμθζηζηή». Ωζηόζν, « θόβμξ ηδξ παναιέκεζ δζαηνζηόξ ἀθθά ηαί 

πνμθδηζηόξ, ὡξ ὀθεζθεηζηή πανέιααζδ ὑπέν ημῦ ἀκενώπμο. Τά ἀκενώπζκα δζηαζώιαηα 

ανίζημκηαζ ζήιενα ζηό ηέκηνμ ηῆξ πμθζηζηῆξ ὡξ ἀπάκηδζδ ζηίξ ζύβπνμκεξ ημζκςκζηέξ 

ηαί πμθζηζηέξ ηνίζεζξ ηαί ἀκαηνμπέξ, ἀπμαθέπμκηαξ ζηήκ πνμζηαζία ημῦ πμθίηδ ἀπό ηήκ 

αὐεαζνεζία ημῦ ηνάημοξ. Ἡ Ἐηηθδζία ιαξ πνμζεέηεζ ἐπίζδξ ηίξ ὑπμπνεώζεζξ ηαί εὐεύ-

κεξ ηῶκ πμθζηῶκ ηαί ηήκ ἀκάβηδ ζοκεπμῦξ αὐημηνζηζηῆξ πμθζηζηῶκ ηαί πμθζηῶκ πνόξ 

μὐζζαζηζηή αεθηίςζδ ηῆξ ημζκςκίαξ. Καί ηονίςξ ημκίγεζ, ὅηζ ηό ὀνεόδμλμδέμκ πενί ἀκ-

ενώπμο ὑπενααίκεζ ηόκ ὁνίγμκηα ηῶκ ηαεζενςιέκςκ ἀκενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, ὅηζ 

«ιείγςκ πάκηςκ» εἶκαζ ἡ ἀβάπδ, ὅπςξ ηήκ ἀπμηάθορε ὁ Φνζζηόξ ηαί ηήκ αίςζακ ὅζμζ 

πζζηά Τόκ ἀημθμύεδζακ»
28

. Απηνί είλαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο θαη ηα πνιηηηθά 

πξόζσπα πξέπεη ζήκεξα λα επηδεηθλύνπλ έκπξαθηα ηελ αξεηή ηεο εγθξάηεηαο, 

δηαθνξεηηθά πξνζεηαηξίδνληαη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ ν Άγηνο Ισάλλεο ζπλέδεζε κε 

όζνπο αγαπνύλ ηελ ηεκμδμλία: «Ο ηεκόδμλμξ .. θαζκμιεκζηά ιέκ ζέαεηαζ ημκ Θεόκ, 

αθθά ζηδκ πναβιαηζηόηδηα επζγδηεί κα ανέζδ ζημοξ ακενώπμοξ ηαζ όπζ ζημκ Θεόκ»
29

. 

Καη ράλνπλ όιεο εθείλεο ηηο ράξεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ ηαπεζκμθνμζύκδ, πνπ 

πνιινί ηε βιέπνπλ, όπσο θαη πάιη ν άγηνο εμεγεί, σο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα 

                                                           
27

 Από ην ίδην άξζξν ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Πεηξαηώο. 
28

 Από ην Μήκοια ηδξ Αβίαξ ηαζ Μεβάθδξ Σοκόδμο ηδξ Ονεμδόλμο Δηηθδζίαξ, ό.π. ππνζεκ. 17. 
29

 Ο εηθνζηόο πξώηνο ιόγνο Πενί ηεκμδμλίαξ είλαη δηαζέζηκνο ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.orthodoxfathers.com/On-unmanly-and-puerile-cowardice. 

http://www.orthodoxfathers.com/On-unmanly-and-puerile-cowardice


14 

 

μερλά ακέζσο ηα θαηνξζώκαηά ηνπ, ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα πξνιαβαίλεηο ηηο 

θηινληθίεο θαη λα δηαιύεη πξώηνο ηελ νξγή, ηελ ηθαλόηεηα λα αηζζάλεηαη ςπρηθή 

ζπληξηβή θαη λα απαξλείηαη ην ηδηθό ηνπ ζέιεκα
30

. Σν ζέιεκα απηό πνπ δελ 

απαξλνύληαη αιιά επηβάιινπλ ελέξγεηεο όπσο ε ςήθηζε λνκνζρεδίσλ γηα ηελ λνκηθή 

αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ, ηελ νπνία κεξίδα ηνπ θόζκνπ καο έρεη 

απνδώζεη ζε ςεθνζεξηθέο ζθνπηκόηεηεο. Αο κελ θαληαζηεί θαλείο όηη ε Δθθιεζία 

δελ δέρεηαη ην δηθαίσκα απηνπξνζδηνξηζκνύ ηνπ αηόκνπ. Κάζε άιιν, αξθεί, όπσο 

δηαηππώλεη ν Μεζζελίαο Χξπζόζηνκνο,λα κελ ιεηηνπξγεί θαηαζηξνθηθά 

δηαζπαζηηθά πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη λα κελ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλα πξόηππα 

δσήο. Ούηε ελδηαθέξεη ηελ Δθθιεζία, όπσο ν ίδηνο πξνζζέηεη, εάλ εληάζζνληαη ζην 

πνίκληό ηεο νκνθπιόθηινη ή δηεκθπιηθνί. Σεο είλαη αδηάθνξν σο πξνο ηα αλζξώπηλα 

πξόζσπα. Ωο «θηβσηόο ζσηεξίαο» δέρεηαη ηνπο πάληεο, αλεμάξηεηα από ηελ 

εηεξόηεηα θαη δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο. Δίλαη άιιν όκσο ε πηνζέηεζε ή θαη απνδνρή 

ησλ νπνηνλδήπνηε ηδηαηηεξνηήησλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ, «βζαηί ηόηε εα ηζκμύιεεα 

ζημκ αζηενζζιό ημο ζζμπεδςηζζιμύ»
31

. 

 

 

Επίλογορ 

 

 Η εγθξάηεηα, ζύκθσλα κε ηελ Δθθιεζία, είλαη επνκέλσο νπζηώδεο γηα ηνλ 

θαζαξηζκό ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ςπρήο θαη πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηελ αηνκηθή  θαη 

ηελ θνηλσληθή δσή, ηόζν από ηα πξόζσπα κεκνλσκέλα όζν θαη από ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο αιιά θαη από όζνπο θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο ηηο ηύρεο πξνζώπσλ θαη 

θνηλσληθώλ νκάδσλ, δειαδή ηνπο πνιηηηθνύο. Μπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ πνηθίιεο 

άιιεο πηπρέο ηεο δσήο γηα ηηο νπνίεο ε εγθξάηεηα είλαη ζεκαληηθή, όκσο δελ ην 

επηηξέπεη ν ρξόλνο. Απηό πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη όηη όπσο θαη κέινο ηεο 

Δἰδζηῆξ Σοκμδζηῆξ Ἐπζηνμπῆξ Θείαξ ηαί Πμθζηζηῆξ Οἰημκμιίαξ ηαί Οἰημθμβίαξ έρεη 

ζπζηήζεη κε αθνξκή ηηο πξνηεηλόκελεο θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο, νη 

πξάμεηο καο «εα πνέπεζ κα ηαεμδδβμύκηαζ από ημ πκεύια ημο “πμθζηζζιμύ 

εβηνάηεζαξ”, ημκ μπμίμ εδώ ηαζ αζώκεξ αζώκμοκ ηαζ δζαηδνύηημοκ μζ παηένεξ ηδξ 

                                                           
30

 Από ηνλ εηθνζηό πέκπην ιόγν Πενί ηαπεζκμθνμζύκδξ, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζε λενειιεληθή 

κεηάθξαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.orthodoxfathers.com/On-most-sublime-humility. 
31
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15.10.2017. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνλ. δηεύζπλζε https://www.exapsalmos.gr/2017/10/15/messinias-

chrysostomos-ti-skopimotites-kryvi-nomoschedio-gia-tin-allagi-fylou/. 
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μνεμδόλμο εηηθδζίαξ ιαξ. Η απμηεθεζιαηζηόηδηα αοηήξ ηδξ ζοκηαβήξ είκαζ 

αεααζςιέκδ, αθμύ μ πμθίηδξ πνζζηζακόξ ηαζ μ πμθζηζηόξ πνζζηζακόξ πμο θεάκεζ ζημκ 

θςηζζιό, αζώκμκηαξ ημκ «πμθζηζζιό εβηνάηεζαξ», «βνδβμνεί ηαζ κήθεζ εκ πάζζ», 

μθμηθδνώκεηαζ ςξ πνμζςπζηόηδηα ηαζ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγεζ ιε επζηοπία» ηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη θξίζεηο, «βκςνίγμκηαξ όηζ ηάπμηε μ ηόζιμξ εα παύζεζ, αθμύ 

ζύιθςκα ιε ηδκ Απμηάθορδ, μ Φνζζηόξ ηαηά ηδ Γεοηένα Πανμοζία Τμο εα ημκ 

ιεηαπμζήζεζ ζε πόθδ Θεμύ»
32

. Ακελ. 
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