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  Έχοντας συν Θεώ προσφάτως δ.δ.(2000) Η αγωγή των εφήβων υπό 
το πρίσμα της Ορθόδοξης Παράδοσης στο ΦΠΨ της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ –δες Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΕΚΤ, ψηφιακά- με 
υποτροφία του ΙΚΥ υπό τον ελλογιμότατο κ.Γε.ωργιο Κρουσταλάκη 
και μετέπειτα έχοντας (2013-2018) ασχοληθεί με ευλογία του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ . 
Ιερωνύμου Β΄ με την έκδοση δεκαοκτώ(18) πολυσέλιδων τόμων με 
πατερική γραμματεία υψίστου επιπέδου αφού περιλαμβάνει και τα 
ακόλουθα:  
 
 
 
1. Εκτός του πρώτου έργου του μεγάλου ιεράρχου αγίου 

Νεκταρίου Πενταπόλεως Λογίων Θησαύρισμα (1895-1896, 
δίτομο) σε νέα μορφή και γλωσσική ως τετράτομο πλέον υπό 
τον τίτλο Θησαυρό Λογίων και  
 

2. Εκείνο των ομιλιών του αγίου Γρηγορίου Παλαμά που απώλεσε 
ο όσιος Νικόδημος Αγιορείτης στη Βιέννη(1797) επειδή 
κατασχέθηκε μαζί με το έργο του Ρήγα στο ίδιο τυπογραφείο και 
η παπική λογοκρισία φρόντισε για τα περαιτέρω ώστε ο όσιος 
να θρηνήσει κυριολεκτικά για την απώλεια αυτή και εμείς 
φέραμε στο φως ως δίτομο Θησαυρό  Κυρίου(τόμοι Α΄&Β) μαζί 
με το υπόλοιπο ερμηνευτικό χρηστικό εν είδει εγχειριδίου 
Κυριακοδρομίου και Εορτοδρομίου  

 
3. Και με τις ερμηνείες των αποστολικών αναγνωσμάτων του όλου 

ενιαυτού του αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου ως δίτομο Θησαυρό 
Κυρίου(τόμοι Γ΄&Δ΄)  

 
 
 
 

 
4. και έπειτα τους βίους των αγίων δηλαδή το Θησαυρό Αγίων 

επίσης του αγίου και τετράτομο και με εικονογράφηση από το 
αντίστοιχο πολύτομο έργο του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς με 
ευγενή παραχώρηση του συνεργάτη του αγίου π.Σταματίου 
Σκλήρη εκλεκτού συνεφημερίου μας και συνοδοιπόρου μας στο 
όλο πολύτομο εγχείρημα και με τις θεολογικές αλλά και 
πρωτίστως με τις αγιογραφικές του γνώσεις και έργα που 
έκτοτε και καθολοκληρίαν –τοιχογραφίες, φορητές εικόνες και 



σκιαγραφήματά του από την Ελλάδα και το εξωτερικό- που 
περιλαμβάνονται στο έργο μας αυτό και με συμπλήρωση του 
Συναξαριστού με βίους Νέου Εκλογίου, Νέου Μαρτυρολογίου, 
Φιλοκαλίας (και φυσικώ τω λόγω και των έκτοτε έως της 
σήμερον αγιοκαταταγέντων επισήμως υπό της Εκκλησίας)  

 
5. με αποκορύφωμα το Θησαυρό Ψαλμών & Ωδών πεντάτομο γιατί 

περιλαμβάνει εκτός από το δίτομο αρχικό έργο του οσίου πατρός 
ημών κι έπειτα σε δεύτερη έκδοση τριτόμου από εμάς σε 
τέσσερις τόμους ερμηνεία Ψαλμών μαζί όμως  

 
6. και με την ερμηνεία των Ωδών δηλαδή το γνωστό Κήπο Χαρίτων 

του  
 
7. και το μικρό εγχειρίδιο Κλείς Βίβλου Ψαλμών με πανώτιτλους 

αγίου Παϊσίου και αγίου Αρσενίου Καππαδόκου και όλα αυτά σε 
συνεργασία με τη Θεολογική Αθηνών και τον ελλογιμότατο 
κ.Κωνσταντίνο Κορναράκη και σε αλλεπάλληλα συνέδρια και 
ημερίδες ανά την Ελλάδα σχετικές και αρθρογραφία σε 
περιοδικά και εφημερίδες και ψηφιακά  

 
8. στους Κρήτες Θεολόγους  / ΥΠΕΠΘ και  

 
9. και https://youtu.be/qk8iJB_yK1A π.Αντώνιος Μπιλάλης & 

π.Σταμάτιος  Σκλήρης, Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της 
Δογματικής του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, 2-9-2019  

 
βαίνουμε όπως μάς ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ΠΣΘ κ. Μιχαήλ 
Τσακιράκη, Θεολόγο Γυμνασιάρχη στην προσέγγιση του θέματος 
Ψυχοπαιδαγωγική της Δογματικής του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς υπό 
το πρίσμα του ερμηνευτικού και αγιολογικού έργου του οσίου 
Νικοδήμου Αγιορείτου. 
 
 
1 Ορθοδοξία και όσιος Νικόδημος Αγιορείτης 
Ὡς ἐναρέτου πολιτείας μύστην ἄριστον /Καὶ εὐσεβείας θεοφόρητον 

διδάσκαλον / Ἡ Ὀρθόδοξος γεραίρει σε Ἐκκλησία· 
Οὐρανόθεν γὰρ τὸ χάρισμα δεξάμενος /Καταυγάζεις τοις ἐνθέοις 
σου συγγράμμασι /Τοὺς βοῶντάς σοι, χαίροις Πάτερ Νικόδημε. 

   Έχει όχι αδίκως χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος θεολόγος των 
νεωτέρων χρόνων και με την έννοια ότι έχει συμπεριλάβει στο 
πολύτιμο και πολύτομο έργο του για πολλούς συγχρόνους όπως 



ομολογείται όλους τους προγενεστέρους του αγίους Πατέρες της 
Εκκλησίας εκτός βεβαίως από την εδική του ταπεινή αλλά και 
πολυτιμότατη συμβολή στη Θεολογία και όχι μόνο γιατί σε χρόνους 
εξίσου χαλεπούς και υπό τη σκληρή διπλή δουλεία λατίνων και 
μωαμεθανών έρχεται να φωτίσει και ελευθερώσει συνειδήσεις και 
για τούτο και τα έργα του εκδίδονται προεπαναστατικά από 
εξέχουσες μορφές του Αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία των 
Ελλήνων αλλά και εξίσου από μορφές που αγλάισαν Εκκλησία και 
Ελληνισμό –Ι.Καποδίστρια και Γρηγόριο Ε΄, Ζωσιμάδες κ.ο.κ. – ακόμα 
και μέσα στα μέλη της Φιλικής Εταιρείας για λόγους ευνοήτους όπως 
έχουμε πολλαπλά παρουσιάσει σε ημερίδες και συγγράψει σχετικώς 
σε βιβλία και άρθρα με στοιχεία ιστορικά της λεγόμενης 
προεπαναστατικής εποχής. Δογματική και Ηθική συμβαδίζουν στην 
ψυχή του οσίου πατρός και τούτο καταδεικνύει το έργο του κι 
ειδικώς το πλούσιο αγιολογικό του έργο όπως και το ερμηνευτικό εν 
είδει μελέτης όπου ανευρίσκουμε θεωρία και πράξη ως επίβαση. Κι 
επιπλέον και ως αποστόμωση ασεβών και δυσσεβών όλων των 
αιώνων γιατί ανάλογους άλογους και παράλογους αντιπάλους είχαν 
να αντιμετωπίσουν κι οι δυο αυτοί άγιοι κι ας τους ενώνουν 100 
φαινομενικά διαφορετικοί αλληλοεφαπτόμενοι (αιώνες)χρόνοι 
συνεχείας και συνεπείας στον αμπελώνα του Κυρίου. Παπισμός και 
ισλάμ από τη μία με τη νεοφώτιστη διαμαρτύρηση και πρωτόφαντη 
τότε απειλή από όλα αυτά ο ένας με τον άλλο να έχει επιπλέον και 
απόλυτα ολοκληρωτικό καθεστώς εκτός των παλιών εχθρών της 
Ορθοδοξίας εκείνων του παπισμού και διαμαρτύρησης από τη Δ. και 
της ισλαμικής Α. που εισέδυε σταδιακά στις βαλκανικές χώρες 
συνήθως βιαίως και ακουσίως για τους υποτασσόμενους σ’ αυτό και 
για τούτο η συμβολή και των δυο στην αντιμετώπιση του κινδύνου 
της αποϊεροποίησης των πάντων τεράστια αλλά και η απήχηση του 
έργου τους εξίσου αποτελεσματική και ως εκ τούτου ιδιαίτερα 
χρήσιμη και εκ των ων ουκ άνευ και στις μέρες μας και έως της 
συντελείας ως συνεπή συνέχεια του επόμενοι τοις αγίοις Πατράσι 
της μίας, αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας και διαδοχής. 
 
2 Ορθοδοξία και άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς 
 

Ορθοδοξίας το γλυκύ,και νεκταρώδες,Πάτερ αμάλγαμα, 
μετοχετεύσας των πιστών, εν ταίς καρδίαις ώσπερ θησαύρισμα,  
τω βίω και ταίς αρεταίς, βιβλίον ζων του Πνεύματος δέδειξαι,   

Ιουστίνε θεόσοφε· ικέτευε διά παντός,  
ελλογωθήναι τους υμνούντάς σε. 

 



      Ακριβώς η συγγραφή των δυο εξαιρετικών έργων του που 
αναφέρονται στη Δογματική και στους Βίους των αγίων δείχνουν 
στο σύνολό τους το ορθόδοξο χριστιανικό του φρόνημα για το 
οποίο αγωνίστηκε έως τέλους της επίγειας ζωής του συνειδητά και 
υπεύθυνα αφήνοντας παρακαταθήκη τόσο το έργο του όσο και το 
βίο και τους μαθητές και συνεχιστές του έργου του που είναι 
αναρίθητοι.  
 
   Ασεβείς βέβαια και δυσσεβείς σε Δύση όπου ταξίδεψε ο άγιος 
αλλά και στη χώρα του υπήρξαν οι σκόλοπές του όπως ερμηνεύει 
ο όσιος Νικόδημος σχετικά ως εμπόδια για να πραγματοποιήσει το 
μείζον χάρισμα του Πνεύματος προς όφελος των αδελφών του εν 
Χριστώ και μένοντας πιστός άχρι θανάτου επειδή δεν ήταν 
μισθωτός αλλά κλητός και εκλεκτός και για τούτο διέθεσε το 
τάλαντο που του δόθηκε τόσο πλούσια στη διδαχή και ασκητική 
παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που έζησε όπως έκαναν 
κι οι απόστολοι ήδη από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού κι 
επειδή οι χρόνοι αλλά και ο τόπος όπου έζησε πέρασε μια 
τεράστια δοκιμασία σαν κι εκείνη των πρώτων χριστιανικών 
χρόνων δηλαδή χρόνων μεγίστης αποστασίας και πλάνης και για 
τούτο και το έργο του σημαντικότατο από πάσης πλευράς για το 
λαό του Θεού. 
 
    Κι ακριβώς επειδή ήταν στις μέρες του εχθρός του λαού...κι ο 
υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος του απόλυτα ολιγαρχικού τυραννικού και 
αθέου καθεστώτος της χώρας του με τα όπλα του πνεύματος που 
διέθετε και χρησιμοποιούσε πάντοτε ειρηνικά και με τίμημα την ίδια 
τη μαρτυρική του ζωή καλώντας και μας δια της στενής και 
τεθλιμμένης να εισέλθουμε στην αιώνια βασιλεία των ουρανών κι 
όχι να καταλήξουμε στην κόλαση την ητοιμασμένη τω διαβόλω και 
τοις εργάταις των έργων αυτού και πεπλανημένοις αιρετικοίς και 
σχισματικοίς. 
 
 
 
3 Δογματική(δ.δ.) 

1.ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ / ΗΘΙΚΗ: 1.1. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ: 

1.1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 

1.1.1.1.ΓΡΑΦΗ: Π.Δ. & Κ.Δ..    

1.1.1.2.ΠΑΡΑΔΟΣΗ & 

1.1.2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ: 

1.1.2.1.ΘΕΟΛΟΓΙΑ&ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: 

1.1.2.2.Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 

1.1.2.3.ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ. 

1.1.2.4.ΚΟΣΜΟΣ: 
1.1.2.4.1.ΑΓΓΕΛΟΙ.  



1.1.2.4.2.ΔΑΙΜΟΝΕΣ,ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ κ.τλ., ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ: 
1.1.2.4.2.1.ΔΑΙΜΟΝΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 
1.1.2.4.2.2.ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΟΛΥΜΠΟΥ κ.τλ.: 

1.1.2.4.2.2.1.ΓΕΝΙΚΑ & 

1.1.2.4.2.2.2.ΘΕΟΓΟΝΙΑ, ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ κ.τλ., ΛΑΤΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ. 
1.1.2.4.2.2.3.ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ & ΜΑΓΕΙΑ. 

1.1.2.4.3.ΑΝΘΡΩΠΟΣ και 1.1.2.4.4.ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ. 

1.1.2.3.Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ:ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ(&ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ,ΘΕΟΤΟΚΟΣκ.τλ.)ΜΥΣΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ  

1.1.2.3.1.ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: 
1.1.2.3.1.1.ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ . 

1.1.2.3.1.2.ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
1.1.2.3.1.3.ΤΟ ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

1.1.2.3.1.4.Η ΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ:1.1.2.3.1.5.Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ1.1.1.2.3.1.6.ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ: 

1.1.2.3.1.6.1.ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ & ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ  

1.1.2.3.1.6.2..Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

1.1.2.3.1.6.3.Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

1.1.2.3.1.6.4.Η.ΙΕΡΟΣΥΝΗ 

1.1.2.3.1.6.5.Ο ΓΑΜΟΣ / Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΟΙ ΔΙΑ-ΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 
1.1.2.3.1.6.5.1.ΟΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ) 

1.1.2.3.1.6.5.2. ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΓΑΜΟΣ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΠΑΙΔΙΑ 
1.1.2.3.1.6.5.3..ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ(ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ, ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ κ.τλ.) 

1.1.2.3.1.6.5.4..ΓΑΜΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

1.1.2.3.1.6.5.5..ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ  

1.1.2.4.Η ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ(ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ): 
Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ,ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ &ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΑΓΙΟΙ & ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ, Η ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΝΤΩΝ, Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ\ΚΟΛΑΣΗ 

1.1.2.5.Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ: 
1.1.2.5.1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.1.1.2.5.2.ΕΙΔΗ:1.1.2.5.2.1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ1.1.2.5.2..2..ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ1.1.2.5.2.3.ΙΕΡΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ 1.1.2.5.2.4. ΓΛΥΠΤΙΚΗ. 

1.1.2.6.ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ: 
1.1.2.6.1.ΜΥΣΤΗΡΙΑ1.1.2.6.2.ΑΓΙΑΣΜΟΣκ.τλ.1.1.2.6.3..ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1.1.2.6.4.ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ1.1.2.6.5.ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ1.1.2.6.6.ΝΗΣΤΕΙΕΣ 

1.2.ΗΘΙΚΗ: 

1.2.1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 

1.2.2.ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ. 

1.3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
1.3.1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 
1.3.2.Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ\ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ=                                            1-867 μ.Χ.,  
1.3.3.Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ\ΣΧΙΣΜΑ=                                                                               867-1453 και  

1.3.4.Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ\ διαφορές με Δυτικούς -δες και ΘΕΟΛΟΓΙΑ κ.τλ.πιο πάνω=1453 κε.. 

1.4.ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ (ΝΕΟΥ) ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΦΗΒΕΙΑΣ. 

1.4.1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.1.4.2.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ: 
1.4.2.1.Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.1.4.2.2.Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. 

1.4.2.3.Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΒΗΣ.1.4.2.4.Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΑΣΗΣ &ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ. 

1.4.2.5.Η ΚΡΙΣΗ ΙΔΕΩΝ.1.4.2.6.Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.1.4.2.7.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ. 
1.4.2.8.ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ.1.4.2.9.Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. 

 

2.ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. 
2.1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 2.2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ:     2.2.1.Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.   

2.2.2.Ο ΚΟΣΜΟΣ.ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ.2.3.Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ.2.3.1.ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ κλπ. 

2.4. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 

 
 

4 Δογματική αγίου Ιουστίνου & ερμηνευτικό - αγιολογικό έργο οσίου 
Νικοδήμου Αγιορείτου 
 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ/ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΚΤΙΣΗ, ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ), ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΤΟ ΠΑΝ-ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Η ΕΥ-ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΖΩΗΣ 
ΤΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 



1. Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
2. Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
3. Η ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
4. Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Η ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 
- Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΤΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ &Η 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / Η ΧΑΡΙΣ 
ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΡΕΤΕΣ, Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ, ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ & ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ: 
- Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΣ 
Η ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ 
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
Η ΠΑΓΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Η ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ 
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝ-ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΝ-ΜΕΤΡΟ 

 
ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
  Aν δόγμα(Ι.Καρμίρης,ΘΗΕ,5) είναι πάσα θεμελιώδης αρχή στην 
Εκκλησία που έχει αυθεντικό κύρος και είναι ανεπίδεκτος πάσης 
αμφισβητήσεως εκ μέρους των πιστών της και σαφώς διακρίνεται 
αλλά και αντιδιαστέλλεται με εκείνη του ρωμαιοκαθολικισμού και 
πολύ περισσότερο του προτεσταντισμού τότε η δογματική του 
αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς(Ι.Καρμίρης,ΘΗΕ,10) επιδιώκοντας την 
ανεξαρτησία της σύγχρονης ορθοδόξου Θεολογίας από τις 
επιδράσεις του σχολαστικισμού και του ορθολογισμού της Δ. και 
την επιστροφή της στις πηγές της γνήσιας πατερικής θεολογίας 



που είναι αγώνας ομολογίας και βιώσεως πίστεως και σωτηρίας εν 
τη Εκκλησία γιατί αποτελεί επιπλέον μία βιωματική δογματική με 
πυρήνα την αγάπη και το πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ 
παραθώμεθα με βάση την προσωπική εμπειρία και θεοπτία του 
χωρίς να επινοεί κάτι ή να νεωτερίζει αντιθέτως.   
 
   Επόμενος τοις αγίοις πατράσι της αγιοπατερικής παραδόσεως, 
γίνεται φορέας της κι ως βαθύς γνώστης της ελληνικής και της 
αρχαίας συγγράφει στη σερβική με τον πλούτο και τη σύνθεση και 
την ελαστικότητα και των δύο με εργαλείο τη χρήση των που 
δημιουργεί προσωπικό ύφος γραφής ως μέρος της 
οικουμενικότητος της Ορθοδόξου παραδόσεως κι όπου οι νέες 
λέξεις του αγίου πατρός ημών Ιουστίνου αποτελούν ασφαλώς 
εμπνευσμένη έκφραση των δογματικών εκκλησιαστικών αληθειών 
ιδιαίτερεη αγάπη και αφοσίωση επιδεικνύοντας προς την 
ΙΠαράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τη δογματική και την 
ασκητική της θαυμάζοντας τη θεολογική εμπειρία και άσκηση των 
μεγάλων εκκλησιαστικών Πατέρων εξού κι το έργο του το 
συγγραφικό κυρίως ασχολείται περί ταύτα.  
    
 
 
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:    Σύνοδοι και κανόνες της Εκκλησίας: αξίζει να 
αναφερθεί κανείς στην παρατήρηση του αγίου πως κανόνες τα ιερά 
δόγματα της πίστεως εφαρμοσμένα στην πρακτική ζωή των 
χριστιανών ως άγια μέσα εγρηγόρσεως και στηρίξεως των μελών 
της εκκλησίας στην καθημερινή ζωή προς πραγμάτωση των 
δογμάτων –ηλιόφωτων ουρανίων αληθειών- παρόντων στο γήινο 
κόσμο δια του Θεανθρωπίνου σώματος της εκκλησίας για τους 
οποίους κανόνες απαιτεί ακρίβεια και καμιά απόκλιση και καμμιά 
εκχώρηση γιατί είναι ίδιοι με το Ευαγγέλιο αφού δεν υπάρχει 
διαφορά μεταξύ τους και στα πράγματα της πίστεως δεν υπάρχουν 
συμβιβασμοί.   Ακολουθούν: Θεοτοκολογία- Σταυρολογία-
αγγελολογία-αγιολογία όπου και τα ιερά λείψανά τους  και οι ιερές 
εικόνες / οι Πατέρες (έως Γρηγορίου Παλαμά και Σεραφείμ Σάρωφ). 
Στα μυστήρια βλέπουμε την αρμονική σύζευξη δόγματος και ηθικής 
όπως λ.χ. στο ιερό μυστήριο του γάμου όπου τονίζεται πως η αόρατη 



θεία χάρη μεταδίδεται στους ανθρώπους με ορατό τρόπο. Έτσι στον 
ορθόδοξο γάμο ο ιερουργός ευλογει τον εκούσιο δεσμό του γάμου 
δυο συζύγων δίνιντάς τους την ευλογία του Θεού που εξαγιάζει τον 
έγγαμο βίο προς αλληλοβοήθεια στον ευαγγελικό τους βίο χάριν της 
γεννήσεως νομίμων τέκνων και της εν Χριστώ διαπαιδαγωγήσεώς 
τους: σκοπός του δεν είναι άλλος από την ομοίωση με τη σχέση 
Σωτήρος κι εκκλησίας που επιτυγχάνεται με τη θεία χάρη και την εξ 
αυτής αγνότητα και μεταρσιότητά του κατά την αποστολική ρήση: 
αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα 
και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δυο 
εις σάρκα μίαν το μυστήριον τούτο μέγα εστίν εγώ δε λέγω εις 
Χριστόν και εις την εκκλησίαν όπως το βλέπουμε να 
πραγματοποιείται στους αναρίθμητους βίους των αγίων και όχι μόνο 
όπου είτε εδώ είτε στην ισάγγελη πολιτεία βλέπουμε και την 
αρετολογία με αρχή της αρετής ως καρπό του Θείου Πνεύματος την 
πίστη με ζήλο που γίνεται σταδιακά έμπρακτη και με τη λατρεία ο 
Θεός ενδυναμώνει την ψυχή στις αρετές με επικεφαλής την αγάπη 
ώστε να αντέξει στα τελώνια. Το λεξιλόγιο του αγίου: 
γλωσσοπλάστης ικανότατος ο ίδιος δημιουργεί συνδυασμούς 
συνθέτων και παραγώγων με πρώτο συνθετικό τα: εν-, παν-,ευ- 
αλλά και Θεο-, ανθρωπο-Χριστο- κ.ο.κ. με καταπληκτική ακρίβεια και 
ευχέρεια.    Η ιστορία και η δογματική του επίσης συνδυάζονται 
εξίσου τέλεια αφού με τρόπο ανεπαίσθητο προσθέτει συνόδους και 
πατέρες αλλά και οι εικόνες και γενικώς όλη την εκκλησιαστική 
ιστορία από τη δημιουργία έως την εσχατολογία κι έπειτα εμβαθύνει 
στα επιμέρους θέματα της κάθε υποενότητάς του με κέντρο πάντοτε 
το παν-μυστήριο του Χριστού και της Αγίας Τριάδος. 
Συμπερασματικά και Επιλογικά:  
Όσιος Νικόδημος και δογματική αγίου Ιουστίνου 
 
     
   Ένα παράδειγμα: στην θεόπνευστη ερμηνεία των ψαλμών του 
προφητάνακτος και Θεοπάτορος Δαβίδ τοις παρά πάσι τοις ορθώς 
φρονούσι σεβαζόμενο σύγγραμμα και καθ’ ώραν μελετώμενο ιερό 
βιβλίο της εκκλησίας μας ως ιερό ψαλτήρι διδασκόμαστε πώς πρέπει 
να μεγαλύνεται και υμνείται θεοπρεπώς η σοφία και παντοδυναμία 
και φιλανθρωπία και ανεξικακία και αϊδιότητα και λοιπά ουσιωδώς 
προσόντα στη θεία ουσία του Υψίστου Τριαδικού Θεού Πατρός και 
Υιού και Αγίου Πνεύματος ως πρώτιστο οφειλόμενο και αναγκαίως 
προς το Δημιουργό του παντός των δημιουργημάτων Του μέσω 
παρακλήσεων και ικεσιών και ευχών όπου και παρενείρονται 
πολυειδείς ιδέες ηθικής μαθήσεως άμα τη αρχή των όντων Αυτός 



είπε και εγενήθησαν, αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν(32,9) και Σοι 
εισι οι ουρανοί και Ση εστιν η γη την οικουμένην και το πλήρωμα 
αυτής Συ εθεμελίωσας τον βορράν και την θάλασσαν Συ 
έκτισας(88,12-3) και τω λόγω Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και 
τω πνεύματι του στόματος Αυτού πάσα η δύναμις αυτών(32,6) και ο 
θεμελιών την γην επί των υδάτων και συνάγων ωσεί ασκόν ύδατα 
θαλάσσης και τιθείς εν θησαυροίς αβύσσους(32,7) και εν ηλίω έθετο 
το σκήνωμα Αυτού…ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού Αυτού 
αγαλλιάσεται(12,6) αλλά και δεύτε τέκνα φόβον Κυρίου διδάξω 
υμάς γιατί τίς εστιν άνθρωπος ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ιδείν 
αγαθάς; παύσον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη 
λαλήσαι δόλον. Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν ζήτησον 
ειρήνην και δίωξον αυτήν(33,12-5) γιατί αθώος χερσί και καθαρός 
τη καρδία ος ουκ έλαβε επί ματαίω την ψυχήν αυτού και ουκ ώμοσε 
επί δόλω τω πλησίον αυτού ούτως λήψεται ευλογίαν παρά Κυρίου 
και ελεημοσύνην παρά Θεού Σωτήρος αυτού(23,4-5) και αφού 
νεώτερος εγενόμην και γαρ εγήρασα και ουκ είδον δίκαιον 
εγκαταλελειμμένον ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους(36,2). 
Αλλά και η ΠΔ παρελαύνει όπως ο 77ος όλη την Έξοδο και αλλού 
υψηλότερες και αναγκαιότερες έννοιες Πεντατεύχου, Κριτών, 
Βασιλειών, Παραλειπομένων, Έσδρα και Προφητών. Αρετολογία 
επίσης ανευρίσκεται και λόγος περί εντολών υψηλότατος και 
ακριβέστατος και περί λογισμών και θεραπείας παθών και πάλης και 
πολέμου, ηθικής παιδαγωγίας, αρετής και κακίας όπως και 
Σωρηριολογία αφού αναφέρεται σαφώς η περί της του Σωτήρος 
οικονομία, περί της Παρθένου, σαρκώσεως του Θεού Λόγου, 
δωροφορίας Μάγων, εις Αίγυπτον αποδημίας Αυτού και επιστροφής 
στην Παλαιστίνη, αναδείξεώς Του και διδασκαλίας Του και περί 
θαυμάτων Του και συναγωγής Ιουδαίων, φθόνου και επιβουλής τους 
κατά του Κυρίου, προδοσίας και απαγωγής στα κριτήρια, μάστιγες 
και εμπαιγμοί Του, Σταυρού και ορυγής χειρών και ποδών Του, 
διαμερισμός ιματίων Του, και κλήρος ιματισμού Του, πικράς γεύσεως 
όξους και χολής, εκπνεύσεως και ταφής και εις Άδη κάθοδος και 
Ανάσταση και εις ουρανούς ανάβαση και εκ δεξιών καθέδρα του 
Πατρός και κατά πάντων και υπέρ πάντων νίκη και αιώνιος Βασιλεία 
μετά την Δευτέρα Παρουσία Του και την κοινή ανάσταση νεκρών 
προφητεύονται άπαντα. Αναφέρονται νοερά κτίσματα, άγγελοι και 
δαίμονες και ψυχές και ψυχικές κινήσεις και δυνάμεις αλλά και 
φυσιολογία ουρανού και γης όλης της δημιουργίας και κτίσεως. 
 
   Από το πλουσιότατο συγγραφικό έργο πρωτότυπο και 
μεταφραστικό του οσίου πατρός ημών Νικοδήμου Αγιορείτου εκτός 



από το ΙΕξομολογητάριον και το Πηδάλιον που αποτελούν και τα 
καθαυτό κανονικά έργα του ξεχωρίζει το σύνολο αγιολογικό και 
ερμηνευτικό του έργο για τα δογματικά του περιεχόμενα ως εξής:  
   
   Τόσο στις ερμηνείες των αποστολικών επιστολών όσο και εκείνες 
του ψαλτηρίου(ό.π.) και των ωδών –έργο γνωστότερο ως Κήπος 
Χαρίτων- βρίθει η συγγραφική του γραφίδα από δογματικές 
αναφορές όπως αναφαίνονται και στον παραπάνω πίνακα της 
ημετέρας δ.δ. ενώ η εξίσου σπουδαία του συγγραφική εργασία στον 
τομέα της αγιολογίας με τη μετάφραση του πολυτόμου συναξαριστή 
όπως επίσης και με το ολότελα Νέον Μαρτυρολόγιόν του και το 
οσιακού περιεχομένου Νέον Εκλόγιον και τους βίους των 
συγγραφέων της Φιλοκαλίας καλύπτουν το σύνολο των αγίων της 
εκκλησίας μας που από Ηθική και Δογματική πλευρά δίδαξαν λόγοις 
και έργοις το λαό του Θεού καθιστάμενοι αιώνια πρότυπα προς 
μίμηση κατά το μιμηταί μου γίνεσθε καθάπερ καγώ Χριστού. 
 
    Πόσο μάλλον που το δικό τους παράδειγμα καλούμαστε να 
μιμηθούμε κι όχι Εκείνου του αρχετύπου όπως ακριβώς περιγράφει 
κι ο Άγιος Ιουστίνος στη Δογματική του γιατί θεωρία και πράξη δε 
μπορούν να αποχωριστούν το ένα από το άλλο όπως ήταν και η 
παλιότερη συνήθεια να παρουσιάζονται αδιάσπαστα ως δυο όψεις 
ενός και του αυτού νομίσματος αλλά και σύμφωνα με τις πλέον 
σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες της γνώσης και μάθησης 
όπου όντως ισχύει το ποιήσας και διδάξας με έμφαση στο πρώτο 
που αποτελεί και δείγμα διδασκαλίας έστω και δια της σιωπής και 
μόνο δια πράξεων εναρέτων στα πλαίσια της Ορθοδόξου βιωτής.  
 
   Ιστορία λοιπόν εκκλησιαστική κι όχι μόνο από τα προχριστιανικά 
χρόνια ήδη και δη από τη Γένεση έως συντελείας / εσχατολογικά 
καλύπτονται τα πάντα στο έργο του οσίου πατρός και στα έργα που 
προαναφέραμε και ήδη αυτο-εκδόσαμε με ευλογία του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ.Ιερωνύμου Β΄ όπως εισαγωγικά αναφέραμε εδώ.  
 
   Αυτά συνοπτικά ως προς την ομοφωνία των δυο αυτών μεγάλων 
αγίων και συγγραφέων της εκκλησίας μας σε ένα τόσο λεπτό και 
ιδιαίτατα σοβαρό θέμα όπως αυτό της δογματικής και ηθικής της 
ορθοδόξου εκκλησίας του Χριστού απέναντι μάλιστα τόσων ασεβών 
και δυσσεβών της εποχής τους γιατί όντως όπως έλεγε κι ο άγιος 
Ιουστίνος η ορθοδοξία δεν είναι βιβλιοθήκη να μελετήσεις αλλά 
βίωμα που καλείσαι να ζήσεις και πρώτιστα βιοτή και μάλιστα Οσία 



Βιοτή κι ύστερα διδαχή και μάλιστα ζωής και χάριτος που δεν έχει 
τίποτε από τη νέκρα του σχολαστικισμού αλλά και τον ορθολογισμό 
του προτεσταντισμού γιατί έχει δική της μεθοδολογία και 
παιδαγωγική τους βίους των αγίων και δεν είναι τυχαίο πως κι οι 
δυο μεγάλοι άγιοι ασχολήθηκαν κυρίως με τις δυο όψεις θεωρία και 
πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο πολύ ένθερμα. 
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