
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ                                                                                             

 

Του Δροσ Αλζξανδρου Κ. Παπαδεροφ 

Συνιδρυτή και πρ. Γεν. Διευθυντή τησ Ορθοδόξου Ακαδημίασ Κρήτησ 

Η εορτή του Ιερομάρτυρα Ελευθερίου με παροτρφνει να αναφερθώ προοιμιακά 

ςε άλλο εκκληςιαςτικό πρόςωπο, που το νζο ζτοσ 2017 θα προκαλζςει λόγο 

πολφ, αλλά και αντίλογο για όςα τόλμηςε και άρχιςε να πράττει 500 χρόνια πριν. 

Πρόκειται για τον Λοφθηρο (10.11.1483–18.2.1546), τον πρωτουργό τησ 

Προτεςταντικήσ Μεταρρφθμιςησ του 16ου αιώνα.            

Ο ωσ άνω Μεταρρυθμιςτήσ είναι γνωςτόσ ωσ Μάρτιν Λοφθηροσ. Το όνομα Martin 

ζλαβε κατά τη βάπτιςή του ςτισ 11 Νοεμβρίου 1483, εορτή του Αγίου Μartin. 

Ελάχιςτα γνωςτό, ακόμη και ςε Γερμανοφσ θεολόγουσ, αλλά και ςε μασ είναι αυτό, 

για το οποίο γράφεται το παρόν ςημείωμα: Ότι δηλαδή εκτόσ από το Martin, ο 

Λοφθηροσ είχε επιλζξει αργότερα για τον εαυτό του και το όνομα 

Ελευθζριοσ (Eleutherios και όχι το εκλατινιςμζνο Eleutherius). Απαντάται μάλιςτα 

εξελληνιςμόσ και του άλλου ονόματόσ του: Martinos.                   

Η προςεχήσ εορτή του Ιερομάρτυρα  Ελευθερίου με παροτρφνει να αναφερθώ  προοιμιακά 

ςε άλλο εκκληςιαςτικό πρόςωπο, που το νζο ζτοσ 2017  ζα πξνθαιέζεη ιόγν πνιύ, αιιά 

θαη αληίινγν γηα όζα ηόικεζε θαη άξρηζε λα πξάηηεη 500 ρξόληα πξηλ. Πξόθεηηαη γηα 



ηνλ Λνύζεξν (10.11.1483–18.2.1546), ηνλ πξσηνπξγό ηεο Πξνηεζηαληηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο ηνπ 16νπ αηώλα.1 θνπόο ηνπ ζεκεηώκαηνο απηνύ δελ είλαη λα θξίλεη, 

λα εγθξίλεη ή λα θαηαθξίλεη ηα ηόηε γελόκελα ζε εθθιεζηαζηηθό, πνιηηηθό θαη 

θνηλσληθό επίπεδν ηόζν από ηνπο Μεηαξξπζκηζηέο, όζν θαη από ηε Ρσκαηνθαζνιηθή 

Δθθιεζία,  ζηελ εμπγίαλζε θαη αλαθαίληζε ηεο νπνίαο είρε δεισζεί όηη απέβιεπε ην 

ηόικεκά ηνπο.2 Ούηε ζα αλαθεξζώ ηώξα ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ πξώησλ, λα πείζνπλ 
                                                           
1 Όπσο είλαη γλσζηό, από εηώλ έρνπλ δηαηππσζεί από ηελ πιεπξά Καζνιηθώλ 
πξνηάζεηο γηα επαλεθηίκεζε ηεο Μεηαξξύζκηζεο. Με ην πεξηνδηθό zur debatte, ηεο 
Καζνιηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Μνλάρνπ, έιαβα πξόζθαηα σο έλζεην  έλα θαιαίζζεην 
δηζέιηδν έληππν ηνπ ζνβαξνύ γεξκαληθνύ  Γειηίνπ HERDER KORRESPONDENZ, όπνπ 
αλαγξάθνληαη δέθα επίθαηξεο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο θαινύληαη νη αλαγλώζηεο λα 
απαληήζνπλ κε έλα ΝΑΙ ή έλα ΟΥΙ ζε θαίξηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
Μεηαξξύζκηζε θαη ην κέιινλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ.  

 

Πξόθεηηαη γηα ηε δηελέξγεηα ελόο είδνπο δεκνζθόπεζεο, παξακνλέο ηνπ Ισβειαίνπ 
ηεο Μεηαξξύζκηζεο. Αθνινπζνύλ ηα δέθα εξσηήκαηα ζε ειεύζεξε κεηάθξαζή κνπ: 

1. Τπάξρεη γεληθεπκέλε απξνζπκία γηα νηθνπκεληθά δεηήκαηα. Σν Ισβειαίν ηεο 
Μεηαξξύζκηζεο ζα  πξνσζήζεη ηηο νηθνπκεληθέο ζρέζεηο;  ΝΑΙ     ΟΥΙ 

2. Θα έπξεπε λα ρνξεγεζεί ζην Λνύζεξν πεξηζζόηεξε αλαγλώξηζε από ηελ 
πιεπξά ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο γηα ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο; 

3. Δπηζπκνύλ νη Υξηζηηαλνί πξάγκαηη πεξηζζόηεξε ελόηεηα κεηαμύ ηνπο;  
4. Η Καζνιηθή ‘Δθθιεζία ζα έπξεπε λα κάζεη πεξηζζόηεξα από ηηο 

πξνηεζηαληηθέο Δθθιεζίεο;  
5. Η Δπαγγειηθή Δθθιεζία ζα έπξεπε λα κάζεη πεξηζζόηεξα από ηελ Καζνιηθή; 
6. Οη νκνινγηαθέο δηαθνξέο παίδνπλ  αθόκε θαη ζήκεξα απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ Υξηζηηαλώλ; 
7. Ο νηθνπκεληθόο δηάινγνο είλαη ππεξβνιηθά πεξηνξηζκέλνο ζην επίπεδν ησλ 

εηδηθώλ; 
8. Θα έπξεπε λα επηθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξν ζην δηαζξεζθεηαθό 

δηάινγν –εηδηθόηεξα κε ην Ιζιάκ–, παξά ζηελ Οηθνπκέλε {ζηα 
δηεθθιεζηαζηηθά}; 

9. Καηά ηηο επόκελεο δεθαεηίεο ζα κεησζεί ζηελ Δπξώπε αθόκε πεξηζζόηεξν ε 
ζεκαζία ηνπ Υξηζηηαληζκνύ; 

10. Η αύμεζε ησλ Δπαγγειηθώλ Δθθιεζηώλ παγθνζκίσο ζα δηακνξθώζεη ζην 
 κέιινλ απνθαζηζηηθά ηνλ Υξηζηηαληζκό θαη εδώ ζηε Γεξκαλία; 

 

2  Βιπ. Αιέμ. Κ. Παπαδεξόο, Σό Ὑπόκλεκα ηῶλ Καζνιηθῶλ ηῆο Βνξκαηίαο πεξί 

ἐπαλαθξίζεσο ηνῦ Λνπζήξνπ (Πξόινγνο-Μεηάθξαζε από ην γεξκαληθό πξσηόηππν),  

Υαληά 1972. Σν πξόζθαην εθηελέο θαη εκπεξηζηαησκέλν άξζξν ηνπ Καζεγεηή 

ηπιηαλνύ Υ. Σζνκπαλίδε, Η Μεηαξξύζκηζε: Η νηθνπκεληθή δπλακηθή ηεο θαη ε ζρέζε 

ηεο πξνο ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία, PANORTHODOX CEMES, 1.11.2016,  είλαη πξνάγγεινο 

δσεξνύ ελδηαθέξνληνο  θαη από ηε ζθνπηά ησλ Οξζνδόμσλ.   



ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν γηα ηηο αγαζέο ηνπο πξνζέζεηο. Γελ ζα κπνξνύζε 

δπζηπρώο λα ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλνο ηπρόλ ηζρπξηζκόο, όηη ππήξμε άδηθνο ή 

ππεξβνιηθόο ζηελ επίθξηζή ηνπ ν Κσλζηαληίλνο Οηθνλόκνο ν εμ Οηθνλόκσλ ζε 

ζρεηηθή θξίζε ηνπ.3 ην δε ζώκα ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο καο κε δπζθνιία θαη 

βξαδύηεηα επνπιώλνληαη νη πιεγέο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζην παξειζόλ θαη ζε θάπνην 

βαζκό ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ν πξνηεζηαληηθόο πξνζειπηηζκόο.   

   
Ο  Λνύζεξνο γνλπθιηλήο πξν ηνπ 

Παηξηάξρνπ 4 

 

        
Παηξηάξρεο Ιεξεκίαο Β΄5   

  

 Οη θαηξνί όκσο έρνπλ αιιάμεη, όπσο θαη νη αλάγθεο, νη πξνηεξαηόηεηεο, 
νη ζηόρνη, νη ηξόπνη θαη ε γιώζζα ηεο δηαρξηζηηαληθήο επηθνηλσλίαο. Σν δήηεκα 
ηεο ζύγρξνλεο αλαζηξνθήο κε εηεξόδνμνπο αληηκεηώπηζε πξόζθαηα ε  Αγία 
θαη Μεγάιε ύλνδνο, ε νπνία ζπλήιζε ζηελ Οξζόδνμν Αθαδεκία Κξήηεο ηνλ 
πεξαζκέλν Ινύλην. Οη επεηεηαθέο ηειεηέο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην 2017 
παγθνζκίσο ζα αλαλεώζνπλ αζθαιώο παιαηά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα ηεζνύλ 
θαη πάιη, καδί κε ζύγρξνλα εθθιεζηαζηηθά πξνβιήκαηα πίζηεσο θαη ηάμεσο 

                                                           
3 «Οὕησο ὁ παπηζκόο, ὡο ὁ πύξγνο ηῆο Βαβπιῶλνο, πξῶηνλ ἀλπςσζείο θαὶ 
ηξαρειηάζαο θαηὰ ηῆο εὐζεβείαο, ἐγέλλεζε κπξίαο ζπγρύζεηο γισζζῶλ θαὶ δνμαζηῶλ 
πεξὶ ηὴλ ρξηζηηαληθὴλ ὀξζνδνμίαλ. Καὶ ἐθ ηῶλ αὐηῶλ ἐξεηπίσλ ἐμεῤῥάγεζαλ πνιιαὶ 
πνιιῶλ αἰξέζεσλ ἑηαηξεῖαη, αἵηηλεο δηεζπάξεζαλ πνιιαρνύ ηῆο Δπξώπεο, ὡο ἐθ ηῶλ 
ζπαξηῶλ ηνῦ θνλεπζέληνο δξάθνληνο ὀδόλησλ ἐπιεζύλζεζαλ πνηθίινη θαὶ βαξεῖο 
ἀλαθπέληεο νἱ  ηνῦ κύζνπ γίγαληεο.» (Οἰθνλόκνο, Πεξὶ ηῶλ ηξηῶλ ἱεξαηηθῶλ ηῆο 
Ἐθθιεζίαο βαζκῶλ ἐπηζηνιηκαία δηαηξηβή. Ἐλ ᾖ θαὶ πεξὶ ηῆο γλεζηόεηνο ηῶλ 
Ἀπνζηνιηθῶλ Καλόλσλ. Ναύπιηνλ 1835, ζ. 2-3.  Πεξηζζόηεξα βιπ. ζην Α. Κ. 
Παπαδεξόο, ΜΔΣΑΚΔΝΩΙ, ό. π., ζ. 230. Καλείο βέβαηα δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί όηη 
ηα γελόκελα ηόηε θαη έθηνηε δελ άζθεζαλ θαη ζεηηθή επηξξνή ζηελ εθθιεζηαζηηθή θαη 
ηελ παγθόζκηα Ιζηνξία.                                                                                                                                                                                               
4 Από ην βηβιίν Α. Κ. Παπαδεξόο, ΜΔΣΑΚΔΝΩΙ. ΔΛΛΑΓΑ-ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ-
ΓΙΑΦΩΣΙΜΟ θαηά ηνλ Κνξαή θαη ηνλ Οηθνλόκν, Αθξίηαο, Αζήλα 2010, ζ. 234.                                                                                                                                                                                          
5   Από ην βηβιίν Wort und Mysterium, Luther-Verlag-Witten 1958, 125. 



ππό ηνλ έιεγρν ηεο θαηεγνξεκαηηθήο πξνζηαγήο ηεο Μεηαξξύζκηζεο: Ecclesia 
semper reformanda est.  ην ζεκείσκα όκσο απηό δελ έρνπκε ηελ πξόζεζε 
λα επεθηαζνύκε ζηα παξαπάλσ θαη ζε άιια ζπλαθή δεηήκαηα. θνπόο ηνπ 
ζεκεηώκαηνο είλαη απιώο λα θάκεη κηα ηδηαίηεξνπ ειιεληθνύ ελδηαθέξνληνο 
επηζήκαλζε θαη λα δηαηππώζεη κηα πξόηαζε.      
 Η επιζήμανζη: Ο σο άλσ Μεηαξξπζκηζηήο είλαη γλσζηόο σο Μάξηηλ 
Λνύζεξνο. Σν όλνκα Martin έιαβε θαηά ηε βάπηηζή ηνπ ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 
1483, ενξηή ηνπ Αγίνπ Μartin. Διάρηζηα  γλσζηό, αθόκε θαη ζε Γεξκαλνύο 
ζενιόγνπο, αιιά θαη ζε καο είλαη απηό, γηα ην νπνίν γξάθεηαη ην παξόλ 
ζεκείσκα: Όηη δειαδή εθηόο από ην Martin, ὁ Λνύζεξνο είρε επηιέμεη 
αξγόηεξα γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην όλνκα Ελεσθέριος (Eleutherios θαη όρη ην 
εθιαηηληζκέλν Eleutherius). Απαληάηαη κάιηζηα εμειιεληζκόο  θαη ηνπ άιινπ 
νλόκαηόο ηνπ: Martinos. 

                                                                        
Δπηγξαθή ζην ζπίηη πνπ γελλήζεθε ν Λνύζεξνο, ζηελ πόιε Eisleben 

Δμάιινπ θαη ην Luther ήηαλ αξρηθά Luder, Lutter ἤ Lüder. Πεξί ην 1512 
ν Λνύζεξνο ην κεηέηξεςε ζε Luther, κε ζπλεηδεηή αλαθνξά ζην 
Eleutherios. Η επηινγή ελόο ειιεληθνύ νλόκαηνο ήηαλ ηόηε γλσζηή 
ζπλήζεηα ησλ δηαλννπκέλσλ ζηε Γύζε, ηδίσο όζσλ είραλ ιάβεη 
ειιεληθή παηδεία. ηελ πεξίπησζε ηνπ Λνπζήξνπ εύινγε ζα ήηαλ ε 
επηινγή ηνπ νλόκαηνο Παύινο, θαζώο νη Δπηζηνιέο ηνπ Απνζηόινπ θαη 
κάιηζηα ε πξνο Ρσκαίνπο επεξέαζαλ ζε κέγηζην βαζκό ηε ζενινγία 
ηνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ.6 Δίλαη όκσο πξνθαλέο, όηη ζηε ιέμε 
ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ  αλαγλώξηδε ηελ ηδηόηεηα ηνπ απειεύζεξνπ. Καη ζίγνπξα 
δελ ήηαλ ηπραία ε ζπρλή ρξήζε ζηα έξγα ηνπ  ησλ ιέμεσλ Freiheit θαη 
Befreiung – ειεπζεξία θαη απειεπζέξσζε. Με ηνλ θαηξό εδξαηώζεθε ε 
πεπνίζεζή ηνπ όηη έρεη ζεία πξνθεηηθή απνζηνιή όρη βέβαηα λα 
δηαζπάζεη ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, κνλαρόο θαη ζενιόγνο θαζεγεηήο 
ηεο νπνίαο ήηαλ, αιιά  λα ηελ  απειεπζεξώζεη από ηελ παπηθή δνπιεία 
θαη ηηο πιάλεο θαη θαηαρξήζεηο ηεο θαη λα επαλαθέξεη ην εθθιεζηαζηηθό 
ζώκα ζε ππαθνή κόλν ζηελ πξνηξνπή ηνπ Παύινπ:  «Ο Υξηζηόο κάο 
απειεπζέξσζε {από ηνλ δηάβνιν, ηελ ακαξηία, ηνλ ζάλαην} γηα λα 
είκαζηε ειεύζεξνη. Παξακέλεηε, ινηπόλ, ζηαζεξνί ζηελ ειεπζεξία θαη 

                                                           
6  Πάλησο ην πέκπην από ηα έμε παηδηά πνπ απόθηεζε από ην γάκν ηνπ (27.6.1525) 
κε ηελ θαιόγξηα Katharina von Bora, ην νλόκαζε Παύιν. 



κελ μαλακπαίλεηε θάησ από δπγό δνπιείαο.» (Γαι. 5, 1).       
Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ν έγθπξνο βηνγξάθνο ηνπ Λνπζήξνπ H. 
Schilling επηιέγεη σο ηίηιν ελόο θεθαιαίνπ ζην νγθώδεο έξγν ηνπ ηελ 
αθόινπζε δηαηύπσζε: 

ELEUTHERIOS - DIE GEBURT DES FREIEN LUTHER 

 Γειαδή: ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ - Η ΓΔΝΝΗΗ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ  ΛΟΤΘΗΡΟΤ.7  

 Ιδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο είλαη επίζεο ην γεγνλόο, όηη επηζηνιέο θαη 
δηάθνξα έγγξαθα πξνο νηθνγελεηαθά ηνπ θαη άιια νηθεία πξόζσπα ηα 
ππέγξαθε ν Λνύζεξνο θαηά πξνηίκεζε σο Eleutherios.  

 Η πρόηαζη: Αμίδεη, λνκίδσ, λα εξεπλεζεί θαηά πόζνλ ην όλνκα 
ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ, θπξίσο όκσο θαηά 
πόζνλ ε επηινγή από ηνλ Λνύζεξν ηνπ νλόκαηνο  ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ εκπεξηείρε 
προγραμμαηική μεηαρρσθμιζηική δσναμική ή πάλησο αλ θαη ζε πνηό 
βαζκό ην όλνκα ζηήξημε ηελ αλππαθνή πξνο ηνλ Πάπα θαη ηελ ελαληίνλ ηεο 
ξσκατθήο Δθθιεζίαο ζθνδξή αληαξζία. 

 

 

 

                                                           
7 Heinz Schilling, Martin Luther Rebel in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie, 
C.H. Beck München 2014, S. 144. Νέεο ζπδεηήζεηο  γηα ηα νλόκαηα ηνπ Λνπζήξνπ 
αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ην βηβιίν ηνπ Jürgen Udolph,  Martinus Luder–Eleutherius–
Martin Luther. Warum änderte Martin Luther seinen Namen? Winter 2016. 

user
Text Box
Πηγή: Ιδιωτική Οδός, 15/2/2016




