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Xριστιανικὰ µνηµεῖα,
Ἱστορία, Πολιτισµὸς καὶ Ἐκκλησία

Ἡ Λέσβος ἔχει τὸ προνόµιο νὰ θάλπει στὸν κόρφο της πληθώρα
χριστιανικῶν µνηµείων, τὰ ὁποῖα καλύπτουν χρονικὰ περίοδο µεγαλύτερη
τῶν δεκαπέντε αἰώνων καὶ ἀποτελοῦν σηµαντικὲς ψηφίδες στὸ µωσαϊκὸ τῆς
Ἱστορίας της. Tὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν γίνει ἤδη ἀντικείµενο
ἐπιφανειακῆς ἢ βαθύτερης ἐπιστηµονικῆς ἔρευνας, ὁπότε ὁποιαδήποτε ἀπὸ
µέρους µου περαιτέρω σχετικὴ ἀναφορὰ στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου θὰ
Tταν µUλλον περιττή. Vτὶς σελίδες ποW ἀκολουθοῦν καταγράφονται κάποιοι
γενικότεροι προβληµατισµοὶ γιὰ τὸν Xστορικὸ ρόλο τῶν χριστιανικῶν
µνηµείων, οX ὁποῖοι συνοδεύονται ἀπὸ ὁρισµένα συγκεκριµένα
παραδείγµατα λεσβιακῶν µνηµείων καὶ τῆς Xστορικῆς τους µαρτυρίας.
Ἡ µελέτη τῶν χριστιανικῶν µνηµείων εYναι δυνατὸν νὰ Zεκινήσει ἀπὸ
διάφορες ἐπιµέρους ἐπιστηµονικὲς ἀφετηρίες, [πως π.χ. τῆς \ρχαιολογίας,
τῆς \ρχιτεκτονικῆς ἢ τῆς Ἱστορίας τῆς Tέχνης. Tὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῶν
ἀφετηριῶν αὐτῶν, ]ποµένως καὶ τῆς ἀντίστοιχης ^πτικῆς γωνίας τοῦ
]κάστοτε µελετητῆ, εYναι [τι τὰ µνηµεῖα ἀντιµετωπί_ονται `ς ἀντικείµενα
(σωστότερα: ἀντι-κείµενα), `ς τµήµατα δηλαδὴ τοῦ Xστορικοῦ γίγνεσθαι.
Kάθε τέτοια ^πτικὴ γωνία καὶ µελέτη εYναι πολύτιµη γιὰ τὴν ἐπιστήµη,
ἐµπεριέχει [µως τὸ ἀδύνατο σηµεῖο [τι ἀντιµετωπί_ει τὰ µνηµεῖα aπλῶς `ς
νεκρὰ πιὰ δηµιουργήµατα πολιτισµοῦ καὶ `ς τεκµήρια τοῦ τί συνέβη στὸ
παρελθόν. bν [µως ἀντιµετωπίσουµε τὴν Ἱστορία cχι `ς τὴν aπλὴ
καταγραφὴ τοῦ τί συνέβη ἀλλὰ `ς τὴν σχέση τῆς \νθρωπότητας µὲ τὸ
χρόνο καὶ `ς τὴ σχέση µας µὲ τοWς παράγοντες ποW διαχρονικὰ
διαµόρφωσαν αὐτὸ ποW σήµερα εdµαστε, e µαρτυρία τῶν µνηµείων
_ωντανεύει καὶ ἀποκτU ἐντελῶς διαφορετικὴ διάσταση.
Vτὴ νέα αὐτὴ διάσταση, τὰ µνηµεῖα δὲν εYναι πιὰ aπλῶς ἀποµεινάρια
]νὸς ἄσχετου µὲ τὸ σήµερα παρελθόντος, ἀλλὰ _ωντανὰ κύτταρα _ωντανοῦ
ἀκόµη πολιτισµοῦ, τοῦ dδιου πολιτισµοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ σήµερα νοηµατοδοτεῖ
τὴ _ωή, τὶς ἐπιλογὲς καὶ τὶς πράZεις µας, εdτε `ς fποκειµένων εdτε `ς
συλλογικῶν φορέων, [πως π.χ. e gκκλησία.
hπi αὐτὸ τὸ πρίσµα, e dδια e λέZη “µνηµεῖο” ἀποκτU νόηµα
διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ τρέχον, καθjς πλέον e µαρτυρία µνήµης ποW τὸ µνηµεῖο
παρέχει ἐZέρχεται ἀπὸ τὰ [ρια τῆς χρονικῆς πληροφορίας (τοῦ Xστορικοῦ
γίγνεσθαι) καὶ εἰσέρχεται στὴν ὁλότητα τοῦ διαχρονικοῦ πολιτισµοῦ καὶ τῆς
Ἱστορίας, `ς τῆς συλλογικῆς µνήµης καὶ ἐµπειρίας µας (τοῦ Xστορικοῦ εYναι).
kποµένως, e πολιτιστικὴ καὶ Xστορικὴ σηµασία τῶν µνηµείων
σχετί_εται µὲ τὸ ρόλο ποW αὐτὰ διαδραµατί_ουν στὴ διαµόρφωση Xστορικῆς
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καὶ –ἐν προκειµένl, καθjς ἀναφερόµαστε σὲ χριστιανικὰ µνηµεῖαἐκκλησιαστικῆς µνήµης καὶ συνείδησης. mοιὰ εYναι [µως αὐτὴ e σηµασία; n,
µὲ aπλούστερες λέZεις, τί µUς θυµί_ουν ἢ τί πρέπει νὰ µUς θυµί_ουν τὰ
µνηµεῖα;
mροσπαθώντας νὰ ἀπαντήσω, oς µοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ χρησιµοποιήσω
συνδυαστικὰ τὴ pυσικὴ καὶ τὴ qεολογία, Zεκινώντας ἀπὸ µία βασικὴ ἀρχὴ
τῆς pυσικῆς, τὴν ἀρχὴ τῆς ἐντροπίας. r χῶρος δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἐµβάθυνση
σὲ ἐπιστηµονικὲς λεπτοµέρειες, ὁπότε θὰ ἀρκεστῶ στὴν ἐπιγραµµατικὴ
παρουσίαση τῆς θεωρίας.
sνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐνέργειας εYναι [τι ἀλλά_ει µορφές. Mὲ
κάθε ἀλλαγὴ µορφῆς παράγεται ἔργο, κάτι ποW ὁ ἄνθρωπος ἐκµεταλλεύεται
σὲ [λα τὰ τεχνολογικά του ἐπιτεύγµατα. Kάθε φορὰ [µως ποW e ἐνέργεια
ἀλλά_ει µορφή, e νέα µορφὴ ἔχει µικρότερη δυνατότητα παραγωγῆς ἔργου
καὶ –κάποιες φορές- χαµηλότερη ποιότητα. Ἡ ἐντροπία καταγράφει ἀκριβῶς
τὴν ἐνέργεια ποW σὲ κάποιο σύστηµα εYναι µὴ διαθέσιµη γιὰ παραγωγὴ
ἔργου, τὴν ἐνέργεια δηλαδὴ ποW δὲν εYναι δυνατὸν νὰ ἀZιοποιηθεῖ
δηµιουργικά.
Ἡ σηµασία τῶν µελετῶν τῶν φυσικῶν στὸ φαινόµενο τῆς ἐντροπίας γιὰ
τὴν κατανόηση τοῦ ρόλου τῶν µνηµείων στὴν Xστορία τῆς gκκλησίας
σχετί_εται µὲ τὸ συµπέρασµά τους [τι κάθε φορὰ ποW στὴ φύση
παρουσιά_εται κάποια αὐθόρµητη µεταβολή, αὐτὴ ὁδηγεῖ cχι πρὸς τὴν τάZη,
ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀταZία. Ἡ dδια e φύση, δηλαδή, ἔχει τὴ ροπή, τὴν τάση, νὰ
κατευθύνεται cχι πρὸς τὴν τελειότητα, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀταZία καὶ τὸ χάος.
Aὐτὸ ποW ἀπαιτεῖται, κατὰ τοWς φυσικούς, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ e τελικὴ
καταστροφὴ εYναι e αὐτοοργάνωση τοῦ [ποιου συστήµατος τείνει πρὸς τὸ
χάος, προκειµένου νὰ διευθετηθεῖ στὸ δυνατὸ βαθµὸ e τάZη καὶ νὰ
ἀποφευχθεῖ e fποβάθµιση καὶ e πορεία πρὸς τὴν καταστροφή. Kαὶ πάλι
[µως: αὐτὸ δὲν σηµαίνει [τι ὁδηγούµαστε ἀργὰ ἢ γρήγορα σὲ ἀναπόφευκτη
καταστροφή; Nοµί_ω [τι αὐτὸ εYναι τὸ κατάλληλο σηµεῖο γιὰ νὰ µποῦµε στὸ
ἔδαφος τῆς qεολογίας.
bς θυµηθοῦµε τὸν \δὰµ καὶ τὴν Etα. OX mρωτόπλαστοι _οῦν στὸν
mαράδεισο, τὸ τέλειο µέρος, τέλεια ^ργανωµένο ἀπὸ τὸ qεό, µὲ τέλειες
σχέσεις ἀνάµεσα στὰ βασικὰ “στοιχεῖα”: τὸν qεό, τὸν ἄνθρωπο, τὴ φύση.
Kατi οὐσίαν, µάλιστα, ὁ qεὸς ἀναθέτει στὸν ἄνθρωπο νὰ ^ργανώσει τὴ φύση
(oς θυµηθοῦµε τὸ συµβολικὰ χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο [τι ὁ \δὰµ εYναι
ἐκεῖνος ποW δίνει cνοµα στὰ _ῶα).
hπάρχει λοιπὸν τάZη στὸν mαράδεισο. Tί συµβαίνει [µως στὴ συνέχεια;
r ἄνθρωπος, τὸ τελειότερο δηµιούργηµα τοῦ qεοῦ, παρακούει τὴν ἐντολὴ
τοῦ uηµιουργοῦ καὶ µὲ τὴν συγκεκριµένη κίνησή του διαταράσσει τὴ σχέση
του µὲ τὸν mλάστη του, µὲ τὸν ]αυτό του, µὲ τὸν συνάνθρωπό του καὶ µὲ τὴ
φύση. Ἡ διατάραZη τῶν σχέσεων αὐτῶν παρουσιά_εται χαρακτηριστικὰ στὴ
σχετικὴ διήγηση τῆς vενέσεως: οX mρωτόπλαστοι ντρέπονται πλέον νὰ δοῦν
κατὰ πρόσωπο τὸ qεὸ ἐπειδὴ εYναι γυµνοί, ὁ \δὰµ κατηγορεῖ τὴν Etα καὶ
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ἐµµέσως τὸν dδιο τὸ qεό ποW τοῦ τὴν ἔδωσε, e Etα κατηγορεῖ τὸ φίδι καὶ
ἐµµέσως τὴ φύση.
Tί σχέση ἔχουν [µως [λα αὐτὰ µὲ τὴ pυσικὴ καὶ τὴ θεωρία τῆς
ἐντροπίας; wσως e ἀπάντηση νὰ βρίσκεται στὴ θεολογικὴ διδασκαλία τῆς
‘Coscupiscentia’. Vύµφωνα µὲ τὴν συγκεκριµένη διδασκαλία, µετὰ τὸ
mροπατορικὸ xµάρτηµα καὶ ἐZ αἰτίας αὐτοῦ, ὁ ἄνθρωπος κληρονοµεῖ ἀπὸ
τὴν στιγµὴ τῆς γεννήσεώς του τὴν ροπὴ πρὸς τὴν aµαρτία. yχουµε µέσα µας
τὴν τάση νὰ aµαρτάνουµε. Tί ἄλλο σηµαίνει αὐτὸ [µως ἀπὸ τὸ [τι ὁ
ἄνθρωπος, [πως λένε καὶ οX φυσικοὶ γιὰ τὴν φύση, ἔχει µέσα του τὴν τάση
cχι πρὸς τὴν τάZη καὶ τὴν τελειότητα, ἀλλὰ πρὸς τὴν καταστροφὴ καὶ τὸ
χάος, [τι δηλαδὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος fπόκειται στὴν ἀρχὴ τῆς ἐντροπίας;
gδῶ [µως πρέπει νὰ θυµηθοῦµε κάτι θεµελιῶδες. zτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει
δηµιουργηθεῖ κατi εἰκόνα καὶ καθi ὁµοίωσιν τοῦ qεοῦ, κάτι ποW πολW aπλὰ
σηµαίνει [τι ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ νικήσει τοWς νόµους τῆς φύσης, ἄρα καὶ
τὸ νόµο τῆς ἐντροπίας.
mῶς µπορεῖ; \ναπτύσσοντας πολιτισµό. Tί σηµαίνει [µως πολιτισµός;
qὰ µποροῦσε κανεὶς νὰ χρησιµοποιήσει τὴ λέZη µὲ τὴν τρέχουσα ἔννοιά της,
αὐτὴ ποW παρουσιά_ει τὸν πολιτισµὸ `ς τὸ ἄθροισµα τῶν fλικῶν,
πνευµατικῶν καὶ τεχνολογικῶν ἐπιτευγµάτων τοῦ ἀνθρώπου, `ς τὸ σύνολο
δηλαδὴ τῶν πολιτιστικῶν µας δηµιουργηµάτων. qὰ προτιµοῦσα [µως νὰ
χρησιµοποιήσουµε στὸ ]Zῆς τὴ λέZη µὲ τὴν οὐσιαστική της ἔννοια. Tὸν
πολιτισµὸ δηλαδὴ `ς τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι καὶ τρόπο τοῦ πράττειν, τὸν
τρόπο ποW σκεφτόµαστε καὶ τὸν τρόπο ποW ἐνσαρκώνουµε τὶς ἰδέες µας, ἢ µὲ
ἄλλα λόγια τὸν τρόπο, µὲ τὸν ὁποῖο ἀντιµετωπί_ουµε στὴ σκέψη καὶ στὴ _ωή
µας τὴ σχέση µας µὲ τὸν ]αυτό µας, τοWς συνανθρώπους µας, τὸν κόσµο καὶ
τὸ qεό, εdτε πιστεύουµε σi {ὐτὸν εdτε cχι (dσως πρέπει στὰ παραπάνω νὰ
προσθέσουµε καὶ τὴ σχέση µας µὲ τὸ θάνατο καὶ τὸ χρόνο).
Tὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο στὴν fπόθεσή µας εYναι [τι ἀκριβῶς αὐτὲς οX
βασικὲς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν ]αυτό του, µὲ τὸν συνάνθρωπό του, µὲ
τὸν κόσµο καὶ µὲ τὸ qεό, εYναι ἐκεῖνες ποW διασαλεύθηκαν µὲ τὸ
mροπατορικὸ xµάρτηµα. |ρα ὁ ἄνθρωπος, δηµιουργώντας τὸν πολιτισµό
του ἀποκαθιστU τὴν τάZη καὶ συµµετέχει (ἔχοντας µάλιστα πρωταγωνιστικὸ
ρόλο, [πως τοῦ aρµό_ει) στὴν προσπάθεια ὁλόκληρης τῆς φύσης νὰ
αὐτοοργανωθεῖ καὶ νὰ νικήσει τὶς δυνάµεις τῆς ἐντροπίας, τοῦ χάους καὶ τῆς
καταστροφῆς.
sνα ἀπὸ τὰ βασικότερα [πλα του στὴν προσπάθεια δηµιουργίας
πολιτισµοῦ εYναι e προσωπική του σχέση µὲ τὸ qεό, e ὁποία ἐκφρά_εται
µέσω τῆς θρησκείας. vιi αὐτὸ ἀκριβῶς, e θρησκεία εYναι }να ἀπὸ τὰ βασικὰ
στοιχεῖα κάθε συλλογικοῦ Xστορικοῦ πολιτισµοῦ, ἐνῶ τὸ ἐὰν κανεὶς πιστεύει
ἢ cχι καὶ κυρίως τὸ πῶς πιστεύει ἢ cχι εYναι βασικὸ στοιχεῖο τοῦ προσωπικοῦ
του πολιτισµοῦ. Tαυτόχρονα, ὁ τρόπος ποW e gκκλησία ἀντιµετωπί_ει τόσο
αὐτοWς ποW πιστεύουν, [σο καὶ αὐτοWς ποW δὲν πιστεύουν, ἀναδεικνύει τὴν
ποιότητα τοῦ δικοῦ της συλλογικοῦ ἢ διυποκειµενικοῦ πολιτισµοῦ.
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qὰ µπορούσαµε ]ποµένως νὰ ἰσχυριστοῦµε [τι τὰ µνηµεῖα µUς
θυµί_ουν, ἢ πρέπει νὰ µUς θυµί_ουν, τὴ συνεισφορὰ τῆς gκκλησίας στὴν
προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ δηµιουργήσει πολιτισµό, νὰ νικήσει τὴν
ἐντροπία καὶ τὸ χάος καὶ νὰ Zανακερδίσει τὸν χαµένο mαράδεισο. Mὲ ἄλλα
λόγια, µUς θυµί_ουν τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο e gκκλησία ἀντιµετωπί_ει καὶ
^φείλει νὰ ἀντιµετωπί_ει τὴν Xστορική της ἀποστολή, ποW εYναι µία καὶ µόνο
µία, e διὰ τῆς προσωπικῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸ qεὸ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου. Kαί, πολW φοβUµαι, µUς θυµί_ουν [τι πολλὲς φορὲς λησµονοῦµε
ἢ παρεZηγοῦµε τὸ νόηµα αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς καὶ χάνουµε, `ς gκκλησία,
τὸ δρόµο µας.
bς µιλήσω πιὸ συγκεκριµένα. Mιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπηµένες εἰκόνες µας
εYναι ὁ Vταυρωµένος Xριστός, e κατi ἐZοχὴν ἔκφραση τῆς δυνατότητας τοῦ
ἀνθρώπου νὰ νικήσει κάθε νόµο τῆς φύσης, ἀκόµη καὶ τὸν ἀδυσώπητο νόµο
τοῦ θανάτου. Vτὸ µυαλό τοῦ χριστιανοῦ δὲν fπάρχει Vταύρωση χωρὶς
\νάσταση. Tὸ καταπληκτικὸ τῆς εἰκόνας εYναι [τι ὁ Xριστὸς πεθαίνει µὲ
ἀνοιχτὴ τὴν ἀγκαλιά του, καλώντας µας νὰ κουρνιάσουµε σi αὐτήν, ~στε νὰ
µUς βρεῖ ἐκεῖ e \νάσταση. wσως αὐτὴ e ἀέναη πρόσκληση νὰ εYναι καὶ e
αἰτία γιὰ τὸ [τι e συγκεκριµένη εἰκόνα ἔχει τοποθετηθεῖ ἀκριβῶς πίσω ἀπὸ
τὴν xγία Tράπε_α γιὰ νὰ µUς καλεῖ συνεχῶς στὴ Bασιλεία τοῦ qεοῦ, e ὁποία
πραγµατώνεται κάθε φορὰ ποW τελεῖται e qεία Λειτουργία. Tὸ µήνυµα εYναι
σαφές: µὴ φοβUστε καὶ ἐλUτε νὰ κοινωνήσετε.
bς πUµε τώρα σὲ µιὰ ἀπὸ τὶς σηµαντικὲς µαρτυρίες τῶν µνηµείων µας.
Vτὶς παλαιοχριστιανικὲς βασιλικὲς τὸ Ἱερὸ Bῆµα χωρι_όταν ἀπὸ τὸν κυρίως
ναὸ µὲ }να χαµηλὸ τοιχεῖο, στὸ ὁποῖο ἀργότερα τοποθετήθηκαν εἰκόνες.
•πτικά, [σο καὶ οὐσιαστικά, ὁ Xερέας καὶ οX συµµετέχοντες στὴ qεία
Λειτουργία Tταν }να πλήρωµα τοῦ καραβιοῦ τῆς gκκλησίας, τὸ ὁποῖο
ταZίδευε πρὸς τὴν ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τοῦ qεοῦ πίσω ἀπὸ τὴν xγία Tράπε_α,
µέσω τῆς qείας Kοινωνίας, e ὁποία βρισκόταν στὴν xγία Tράπε_α.
\ργότερα, e σχέση τῶν µελῶν τοῦ πληρώµατος δηλητηριάστηκε ἀπὸ
τὸν καταστροφικὸ γιὰ τὴν ἐκκλησία διαχωρισµὸ κλήρου καὶ λαοῦ, µὲ τὸν
κλῆρο νὰ διεκδικεῖ λανθασµένα fψηλότερο ποιοτικὰ ρόλο ἀπὸ τὸ λαὸ στὴν
[λη διαδικασία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Kαὶ ἐνῶ e ^ρθόδοZη
ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση ἀντιµετώπι_ε τὴ λειτουργικὴ πράZη `ς
ἀλληλοεZάρτηση λειτουργοῦ καὶ λαοῦ (αὐτὸ ποW ἀπὸ σοφοWς
λειτουργιολόγους ἔχει χαρακτηριστεῖ «συλλειτουργία»), ἀπὸ τὴ βυ_αντινὴ
ἤδη περίοδο ἀναπτύχθηκε µιὰ µυστηριολογικὴ ἀντίληψη τῆς λατρείας, ποW
δοµήθηκε στὴν ἀντιπαράθεση τῶν ἐννοιῶν «µυηµένος» (κληρικὸς) καὶ
«ἀµύητος» (λαϊκός).
Vτὸ πλαίσιο αὐτό, τὸ Ἱερὸ Bῆµα ἄρχισε νὰ θεωρεῖται “πιὸ Xερὸ” ἀπὸ τὸν
fπόλοιπο ναό, καὶ ἀποµονώθηκε ^πτικὰ µὲ τὴν fπερύψωση τοῦ τέµπλου.
Kαὶ σὰν νὰ µὴν ἔφτανε αὐτό, µὲ τὸ πέρασµα τοῦ χρόνου τὸ Ἱερὸ θεωρήθηκε
χῶρος [που οX λαϊκοὶ ἔχουν περιορισµένη, oν cχι ἀπαγορευµένη, πρόσβαση,

5
κάτι ποW σὲ καµµία περίπτωση δὲν συνάδει µὲ τὴν •ρθόδοZη ἐκκλησιαστικὴ
παράδοση.
Mία ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς fπερύψωσης τοῦ τέµπλου εYναι [τι χάσαµε
τὴν ^πτικὴ ἐπαφὴ µὲ τὸ Vταυρό, µὲ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Xριστοῦ. €εχάσαµε τὸ
«ἐλUτε κοντά µου», αὐτὸ ποW ἐκφρά_εται µὲ τὴν πρόσκληση «προσέλθετε»,
µὲ τὴν ὁποία ὁ λειτουργὸς καλεῖ τὸ ἐκκλησίασµα, [λο τὸ ἐκκλησίασµα, νὰ
κοινωνήσει.
Kαὶ βεβαίως τὸ [τι χάσαµε τὴν ἄµεση ^πτικὴ ἐπικοινωνία µὲ τὸν
Vταυρωµένο Xριστὸ ἔχει τὴ σηµασία του στὸ [τι Zεχάσαµε τὴν fπέρτατη
ἀγάπη του, Zεχάσαµε [τι εYναι qεὸς συγχώρεσης καὶ στὴ θέση του
ἐµφανίσαµε }να qεὸ τιµωρὸ καὶ ἐκδικητή, µετατρέποντας ἀκόµη καὶ τὸ dδιο
του τὸ Vῶµα καὶ τὸ dδιο του τὸ A•µα σὲ κάτι ποW µπορεῖ νὰ προκαλέσει κακὸ
στὸν ἄνθρωπο, ἐὰν δὲν προσέρχεται “ἐπαZίως” στὴ qεία Kοινωνία, λὲς καὶ
θὰ Tταν πραγµατικὰ δυνατὸ τὸ νὰ εdµαστε ἄZιοι νὰ γίνουµε }να µὲ τὸ qεό,
ἐὰν e συγκεκριµένη χάρη δὲν µUς εYχε δοθεῖ ἀπὸ τὴν παντοδύναµη
συγχωρητικὴ (δηλαδὴ συν-χωρητικὴ) ἀγάπη ‚ου.
qὰ ἀντέλεγε κάποιος: «µετὰ φόβου qεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης
προσέλθετε». Tί σηµαίνει ἐδῶ [µως φόβος; Vηµαίνει προσοχὴ γιὰ νὰ µὴ
φτάσουµε (ἀφοῦ ἔχουµε καὶ τὴν τάση πρὸς τὸ κακό) στὸ ἄλλο ἄκρο, αὐτὸ τῆς
ἐλλείψεως σεβασµοῦ στὸ qεό. gZ ἄλλου, εYναι χαρακτηριστικὸ τὸ [τι στὴν
παραπάνω πρόσκληση κοινωνίας ὁ φόβος συνοδεύεται ἀπὸ τὴν πίστη καὶ
τὴν ἀγάπη, δύο ἀσύγκριτα σηµαντικότερες καὶ βαρύτερες ἔννοιες -oς µὴ
ZεχνUµε π.χ. [τι e πραγµατικὴ ἀγάπη «ἔZω βάλει τὸν φόβον», κατὰ τὸν
ἀπόστολο ƒωάννη (A’ ƒωάν. 4.18).
bς σταθοῦµε λίγο ἀκόµη στὴν ἀγάπη, e ὁποία ἀπαντU σὲ }να ἀκόµη
σηµαντικὸ σηµεῖο τῆς qείας Λειτουργίας. mρὶν νὰ ποῦµε τὸ «mιστεύω», πρὶν
δηλαδὴ νὰ διατρανώσουµε τὴν πίστη µας στὸ qεό, ὁ διάλογος Xερέα καὶ λαοῦ
διακηρύσσει τὸ θεµελιώδη ρόλο τῆς ἀγάπης `ς προ„πόθεσης τῆς πίστης:
«ἀγαπήσωµεν ἀλλήλους …να ἐν ὁµονοίᾳ ὁµολογήσωµεν mατέρα, ΥXὸν καὶ
Ἅγιον mνεῦµα, Tριάδα ὁµοούσιον καὶ ἀχώριστον».
sνα χαρακτηριστικὸ παράδειγµα αὐτῆς τῆς ἀγάπης εYναι τὸ τεκµήριο
µνήµης τῆς Mονῆς xγίου Pαφαήλ, καί πιὸ συγκεκριµένα e θυσία τοῦ aγίου
Pαφαὴλ καὶ τῶν συναθλητῶν του. bν διαβά_ω σωστὰ τὰ κείµενα καὶ τὶς
µαρτυρίες, οX •θωµανοὶ δὲν _ήτησαν ἀπὸ τὸν ἅγιο Pαφαὴλ καὶ τοWς λοιποWς
µάρτυρες τῶν Kαρυῶν νὰ ἀλλάZουν τὴν πίστη τους. OX ἅγιοι µαρτύρησαν
ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο, προτιµώντας νὰ fποστοῦν οX dδιοι [σα θὰ
περίµεναν τοWς συγχωριανούς τους, τοWς πλησίον τους, oν ἔπεφταν στὰ
χέρια τῶν •θωµανῶν στρατιωτῶν.
Mιλώντας γιὰ τὸν ἅγιο Pαφαὴλ δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ µUς ἔρθει στὸ
µυαλὸ e λέZη “θαῦµα”. |ρα τὸ µοναστήρι τοῦ xγίου Pαφαὴλ ἔχει ἀκόµη }να
σηµαντικὸ ρόλο `ς µνηµεῖο: νὰ µUς θυµί_ει [τι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴ
δυνατότητα νὰ fπερβεῖ τοWς νόµους τῆς φύσης, ἐπειδὴ δὲν εYναι µόνο
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πολίτης τούτου τοῦ φθαρτοῦ κόσµου, ἀλλὰ καὶ πολίτης τῆς fπεράνω κάθε
φυσικοῦ νόµου Bασιλείας τοῦ qεοῦ.
r συνδυασµὸς τῆς ἔννοιας τοῦ θαύµατος µὲ τὰ χριστιανικὰ µνηµεῖα
δὲν θὰ µποροῦσε παρὰ νὰ ὁδηγήσει τὰ βήµατα τοῦ ἄρθρου τούτου στὴν
xγιάσο, καὶ πιὸ συγκεκριµένα µπροστὰ στὴ θαυµατουργὴ εἰκόνα τῆς
mαναγίας. Kαὶ αὐτὸ µUς δίνει τὴν δυνατότητα ἀναφορUς σὲ }να παράδειγµα
Xστορικῆς µαρτυρίας µιUς ἄλλης κατηγορίας µνηµείων, τῶν εἰκόνων.
Tί ^φείλει νὰ µUς θυµί_ει e εἰκόνα τῆς mαναγίας στὴν xγιάσο; zτι δὲν
fπάρχουν θαυµατουργὲς εἰκόνες, ἀλλὰ θαυµατουργοὶ ἅγιοι. uὲν
θαυµατουργεῖ e εἰκόνα, θαυµατουργεῖ e mαναγία ἢ ὁ ἅγιος. bς θυµηθοῦµε
τὴ φράση – θεολογικὴ διδασκαλία τοῦ Mεγάλου Bασιλείου καὶ τοῦ ƒωάννη
uαµασκηνοῦ: «ἡ τῆς εἰκόνος τιµὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει». vιατί
χρεια_όµαστε τὶς εἰκόνες; gπειδὴ e µικρότητά µας δὲν µUς ἐπιτρέπει νὰ
δοῦµε τοWς aγίους. |ρα τὶς χρεια_όµαστε γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ
κατανοήσουµε καὶ νὰ βιώσουµε τὴν προσωπική µας σχέση µα_ί τους. mῶς;
pιλώντας τους. uιότι ὁ ἀσπασµὸς τῶν εἰκόνων αὐτὸ εYναι. uὲν φιλUµε τὶς
εἰκόνες. pιλUµε τοWς aγίους, στὸ πλαίσιο τῆς προσωπικῆς µας σχέσης µα_ί
τους, ἐκφρά_οντάς τους τὴν ἀγάπη µας.
Mιλώντας γιὰ τὶς dδιες τὶς εἰκόνες `ς µνηµεῖα, θὰ ἤθελα νὰ διευκρινίσω
[τι e εἰκόνα, [ταν βρίσκεται στὸ ναό, δὲν εYναι ἀντικείµενο θαυµασµοῦ,
ἀλλὰ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς Bασιλείας τοῦ qεοῦ, [πως ἄλλωστε καὶ οX
τοιχογραφίες. Vαφῶς θαυµά_ουµε τὴν τέχνη τῶν εἰκόνων καὶ τῶν
τοιχογραφιῶν. Aὐτὸ [µως ποW τὰ dδια τὰ µνηµεῖα ἔρχονται νὰ µUς δείZουν
εYναι [τι οX τοιχογραφίες καὶ οX εἰκόνες δὲν εYναι στοιχεῖο τῆς διακοσµήσεως
τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ _ωντανὸ κοµµάτι τῆς _ωῆς τῆς gκκλησίας.
bς δοῦµε Zανὰ τί προσφέρουν στὸ συγκεκριµένο προβληµατισµὸ τὰ
µνηµεῖα µας. Vτὶς παλαιοχριστιανικὲς βασιλικὲς ὁ ναὸς εYναι διακοσµηµένος
µὲ τὰ συνήθη γιὰ τὴν ἐποχὴ µοτίβα, τὰ ὁποῖα θὰ µπορούσαµε νὰ
συναντήσουµε καὶ στὶς ἰδιωτικὲς οἰκίες. Aὐτὸ εYναι φυσιολογικό, καθjς τότε
e θεολογία, καὶ ἰδίως e θεολογία τῆς εἰκόνας, δὲν εYχε ἀναπτυχθεῖ ἀκόµη.
zταν [µως e θεολογία κατέστη Xκανὴ νὰ ἐκφράσει αὐτὸ ποW e
χριστιανικὴ κοινωνία _οῦσε στὴν πράZη, [τι δηλαδὴ e qεία Λειτουργία εYναι
κατi οὐσίαν e πραγµάτωση τῆς Bασιλείας τοῦ qεοῦ, τότε ἔγινε πιὸ αἰσθητὴ e
ἀνάγκη νὰ «^ργανωθεῖ» ὁ ναὸς µὲ τέτοιο τρόπο, ~στε αὐτὸ νὰ γίνεται
ἀντιληπτὸ ἀκόµη καὶ µὲ τὶς αἰσθήσεις. Kαὶ ἐπειδὴ δὲν µποροῦµε νὰ δοῦµε τὸ
Xριστό, τὴν mαναγία καὶ τοWς aγίους ποW συµµετέχουν σὲ κάθε λειτουργικὴ
πράZη, τοWς _ωγραφί_ουµε γιὰ νὰ µποροῦµε νὰ ἀντιλαµβανόµαστε τὴν
παρουσία τους. mαρακαλῶ [µως νὰ προσέZουµε }να λεπτὸ σηµεῖο. OX
aγιογραφίες καὶ οX εἰκόνες δὲν εYναι aπλὰ σύµβολα ἀπόντων προσώπων, δὲν
λειτουργοῦν σὰν τὶς φωτογραφίες. \ντιθέτως εYναι σύµβολα παρόντων
προσώπων, τὰ ὁποῖα χρησιµοποιοῦµε γιὰ νὰ καλύψουµε τὴν δική µας
ἀδυναµία νὰ δοῦµε τοWς aγίους ποW εYναι ἐκεῖ σὲ κάθε λατρευτικὴ πράZη.
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\ργότερα [µως, ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα καὶ µετά, οX aγιογραφίες δίνουν τὴ
θέση τους σὲ διακόσµηση. VτοWς τοίχους πάρα πολλῶν ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες
µας δὲν fπάρχουν πιὰ οX ἅγιοι συµπολίτες µας τῆς Bασιλείας τοῦ qεοῦ, ἀλλὰ
γεωµετρικὰ καὶ φυτικὰ µοτίβα, σὲ συνδυασµοWς µὲ πολυσταύρια, δηλαδὴ
aπλὴ διακόσµηση. Tὸ γεγονὸς αὐτὸ dσως νὰ συµβολί_ει µὲ τὸν
χαρακτηριστικότερο τρόπο τὴν χειρότερη διαπίστωση, [τι δηλαδὴ [σο
περνοῦν οX αἰῶνες ὁ ναὸς (καὶ δυστυχῶς πολλὲς φορὲς καὶ e λατρευτικὴ
πράZη) ἀντιµετωπί_εται περισσότερο µὲ κοσµικὰ κριτήρια, `ς κοινωνικὸ
γεγονός, καὶ λιγότερο `ς σύναZη [λων τῶν µελῶν τῆς gκκλησίας, τόσο τῆς
στρατευοµένης, [σο καὶ τῆς θριαµβεύουσας.
Λαµβάνοντας fπi cψιν [λα τὰ παραπάνω, θὰ µπορούσαµε νὰ
ἐπανέλθουµε στὸ ἐρώτηµα περὶ τῆς σηµασίας τῶν µνηµείων, ἐκφρά_οντας
τὴν ἐκτίµηση [τι ὁ σηµαντικότερος Xστορικὰ καὶ θεολογικὰ ρόλος τους εYναι
νὰ µUς θυµί_ουν δύο ἀλήθειες.
Ἡ πρώτη σχετί_εται µὲ αὐτὸ ποW ἔχουµε ἀποδείZει στὸ διάβα τοῦ
χρόνου: [τι µUς εYναι πολW εtκολο (ἀκολουθώντας τὴν ἐντροπία ποW ἔχουµε
µέσα µας –γιὰ νὰ θυµηθοῦµε τὴ φυσική), νὰ χάσουµε τὸ δρόµο, χάνοντας τὸ
νόηµα τῆς προσωπικῆς µας fπάρZεως καὶ τῆς ἀποστολῆς µας `ς gκκλησίας.
Ἡ δεύτερη εYναι [τι oν θέλουµε νὰ ἀναπτύZουµε πολιτισµό, ^φείλουµε
νὰ ἀZιοποιήσουµε τὴ σχέση µας µὲ τὸ χρόνο, δηλαδὴ τὴν Ἱστορία `ς
συλλογικὴ ἐµπειρία τῆς ἀνθρωπότητας, ἤ, στὴν περίπτωσή µας, τῆς
στρατευοµένης gκκλησίας. Kαὶ e Ἱστορία (]ποµένως καὶ τὰ µνηµεῖα `ς
κύταρρό της) µUς θυµί_ει [τι «ὁ οὐρανὸς καὶ e γῆ παρελεύσονται» (τὸ
ἀποδεικνύει ἄλλωστε e µαρτυρία τῶν ἐρειπίων mαλαιοχριστιανικῶν,
Bυ_αντινῶν καὶ Mεταβυ_αντινῶν µνηµείων στὸ νησί µας), ἐκεῖνο [µως ποW
µένει ἀενάως _ωντανὸ εYναι e σχέση ἀγάπης µεταZW qεοῦ καὶ \νθρώπου καὶ
e δυνατότητα τοῦ \νθρώπου νὰ ἀZιοποιεῖ τὶς θεόδοτες δυνάµεις του καὶ νὰ
δηµιουργεῖ πολιτισµό.
gπειδὴ [σες ἐκκλησίες κι oν καταστραφοῦν ἀκόµη, [σα κινητὰ καὶ
ἀκίνητα µνηµεῖα κι oν Zεχαστοῦν, [σες ἀκαδηµαϊκὲς ψευτοθεολογίες καὶ
ἠθικιστικὲς ψευτοπνευµατικότητες κι oν ἔρθουν νὰ σκιάσουν τὴν προσωπική
µας σχέση µὲ τὸ qεό, ὁ Xριστὸς εYναι ἀκόµη ἐπάνω στὸ Vταυρό, µὲ τὴν
ἀγκαλιά του ἀνοιχτή· καὶ µUς περιµένει γιὰ νὰ µUς πάρει µα_ί του στὴν
\νάσταση (ἀλήθεια, εYναι τυχαῖο τὸ [τι e λέZη “\νάσταση” εYναι dσως e
καταλληλότερη γιὰ τὴν θεολογικὴ ἔκφραση τῆς “αὐτοοργάνωσης”;). Kι [σο
ἐµεῖς θὰ µποροῦµε νὰ ἀνταποκριθοῦµε στὴν πρόσκλησή του, τόσο οX σχέσεις
µας µὲ τὸν ]αυτό µας, τὸ συνάνθρωπό µας, τὴ φύση καὶ τὸ qεὸ θὰ διέπονται
ἀπὸ τὴν ἄτρεπτη ἐνέργεια τῆς ἀγάπης, τόσο ὁ πολιτισµός µας θὰ ἀποτελεῖ
τὴν ἀπάντηση στὶς δυνάµεις τῆς ἐντροπίας καὶ τοῦ χάους.

