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Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΑΓΙΟΤΗΤΑ 
ΗΗΗΗ λέξη «ἅγιος» ή «ἁγιότητα» παραπέμπει σε κάτι εντελώς άσχετο 

και ξένο προς την εποχή μας, προς τον πολιτισμό και τις αναζητήσεις του 
συγχρόνου ανθρώπου. Ποιος από τους γονείς της εποχής μας φιλοδοξεί να 
κάνει τα παιδιά του «ἁγίους»; Ποιο από τα σχολεία μας και τα εκπαιδευτι-
κά μας προγράμματα καλλιεργούν την αγιότητα ή την προβάλλουν ως όρα-
μα και πρότυπο; Ο «επιτυχημένος» άνθρωπος της εποχής μας, το ιδανικό 
της σύγχρονης παιδείας και του πολιτισμού μας, δεν είναι καν ο «καλός κι 
αγαθός» των κλασσικών χρόνων. Είναι εκείνος που εξασφαλίζει χρήματα, 
ανέσεις και κοινωνική προβολή –αυτό θέλουν οι γονείς από τα παιδιά τους, 
σ’ αυτό κυρίως αποβλέπουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, αυτό καλλιερ-
γούν τα μέσα επικοινωνίας, αυτό ονειρεύεται η πλειονότητα των νέων μας. 

ΠΠΠΠράγματι, σε μια κοινωνία, η οποία βιώνει ως το σοβαρότερο 
πρόβλημά της την ανεργία, και κυριαρχείται από το άγχος πώς να αυξήσει 
το κατά κεφαλήν εισόδημα, το να γίνεται λόγος για αγίους και αγιότητα α-
ποτελεί πρόκληση, αν όχι πρόσκληση σε γέλωτα και χλευασμό. Ούτως, η 
αγιότητα αποτελεί ένα «λησμονημένο όραμα». Λησμονημένο γιατί κάπο-
τε υπήρχε, γιατί αυτό ενέπνεε τον πολιτισμό μας, διότι οι άνθρωποί μας 
άλλοτε ζούσαν με τους αγίους και αντλούσαν από αυτούς το μέτρο του 
πολιτισμού τους, αυτοί ήταν οι ήρωες, οι μεγάλοι πρωταθλητές, οι «διάση-
μοι ποδοσφαιριστές» και «σταρ» των χρόνων τους. Τώρα έχουν μείνει μό-
νο τα ονόματα των αγίων μας, και αυτά «κουτσουρεμένα» και αλλοιωμέ-
να επί το ξενικώτερον, ενώ οι άνθρωποι προτιμούν πλέον να γιορτάζουν 
όχι τις μνήμες των αγίων τους, μα τα δικά τους προσωπικά γενέθλια. Σε 
μια τέτοια εποχή τι να πει κανείς για την αγιότητα; Ο λόγος του θα πέσει 
στο κενό. Μα, από το άλλο μέρος, πώς να μη μιλήσει κανείς για κάτι τόσο 
κεντρικό και θεμελιώδες για τη ζωή του χριστιανού; Γιατί η πίστη μας χω-
ρίς τους αγίους παύει να υφίσταται. Διότι, αν λησμονήσουμε την αγιότη-
τα, δεν απομένει από την Εκκλησία παρά ο ταυτισμός της με τον κόσμο, η 
«εκκοσμίκευσή της» είναι πλέον αναπόφευκτη.        

ΑΑΑΑλλά η αγιότητα δεν είναι μόνο «λησμονημένη» στις μέρες 
μας· είναι όταν και όπως γίνεται λόγος γι’ αυτήν, και παρεξηγημένη… 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. στ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. στ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. στ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. στ΄ 16 ---- ζ΄ 1) ζ΄ 1) ζ΄ 1) ζ΄ 1)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς «ὅτι ἐνοική-

σω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι 

λαός. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκα-

θάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑ-

μεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Ταύτας 

οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς 

μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 
 

 

ΑΑΑΑν ρωτήσει κανείς τυχαία τους ανθρώπους στον δρόμο τι αποτελεί 
κατά τη γνώμη τους «ἁγιότητα», η απάντηση που θα λάβει κατά κανόνα εί-
ναι περίπου η εξής: άγιος είναι εκείνος που δεν κάνει αμαρτίες, που τηρεί τον 
νόμο του Θεού, είναι ηθικός από κάθε άποψη, με μια φράση: «δεν αμαρτά-
νει». Σε ορισμένες περιπτώσεις στην έννοια της αγιότητας προστίθεται ένα 
στοιχείο και με χροιά μυστικισμού, σύμφωνα με την όποια άγιος είναι εκείνος 
που έχει εσωτερικά βιώματα, επικοινωνεί με το «θείον», περιέρχεται σε έκ-
σταση και βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, με λίγα 
λόγια ζει υπερφυσικές καταστάσεις και ενεργεί υπερφυσικές πράξεις. 

ΈΈΈΈτσι η έννοια της αγιότητας φαίνεται να συνδέεται στη σκέψη των 
ανθρώπων με κριτήρια ηθικολογικά και ψυχολογικά. Όσο πιο ενάρετος είναι 
κανείς, τόσο πιο άγιος είναι. Και όσο πιο χαρισματικός είναι κάποιος και επι-
δεικνύει ικανότητες που δεν τις έχουν συνήθως οι άνθρωποι (όπως να διαβά-
ζει τη σκέψη μας, να προβλέπει το μέλλον μας κ.λπ.), τόσο περισσότερο μας 
κάνει να τον θεωρούμε «ἅγιο». Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα: όταν διαπι-
στώσουμε κάποιο ελάττωμα στον χαρακτήρα ή τη συμπεριφορά κάποιου (ότι 
τρώει πολύ, θυμώνει κ.λπ.), τότε τον διαγράφουμε από τους «ἁγίους». Ή αν 
δεν εκδηλώσει υπερφυσικές ικανότητες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μας 
ξενίζει και η σκέψη ακόμη ότι θα μπορούσε κάποιος να είναι άγιος. 

ΗΗΗΗ κοινή και διαδεδομένη αυτή αντίληψη για την αγιότητα δημιουρ-
γεί ορισμένα βασικά ερωτηματικά, όταν τη θέσουμε στο φως του Ευαγγε-
λίου, της πίστεως και της παραδόσεώς μας. Ας αναφέρουμε μερικά από αυτά: 

1. Αν η αγιότητα συνίσταται κυρίως στην τήρηση των ηθικών αρχών, 
τότε γιατί ο Φαρισαίος κατακρίθηκε από τον Κύριο ενώ δικαιώθηκε ο Τε-
λώνης στη γνωστή σε όλους μας παραβολή; Συνηθίζουμε να αποκαλούμε 
τον Φαρισαίο «υποκριτή», αλλά στην πραγματικότητα δεν έλεγε ψέματα, ό-
ταν ισχυριζόταν ότι τηρούσε πιστά τον Νόμο, ότι έδινε το 1/10 της περιου-
σίας  του  στους  πτωχούς  και  ότι  τίποτε  από  όσα  του  ζητούσε  ο  Θεός  ως   πι- 
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, σεις είσθε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός, Θα 
κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους και θα είμαι Θεός τους 
και αυτοί θα είναι λαός μου. Διά τούτο φύγετε από μέσα απ’ αυτούς και χωρι-
σθήτε, λέγει ο Κύριος, μη εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, και θα εί-
μαι Πατέρας σας και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο 
Παντοκράτωρ. Επειδή λοιπόν έχομεν αυτάς τας υποσχέσεις, αγαπητοί, ας καθα-
ρίσωμεν τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμόν σαρκός και πνεύματος, τελειο-
ποιούμενοι εις την αγιωσύνην με φόβον Θεού. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

 

στός Ιουδαίος δεν παρέλειπε να εφαρμόσει. Όπως επίσης δεν έλεγε ψέματα 
όταν χαρακτήριζε τον τελώνη αμαρτωλό –ο τελώνης τον εαυτό του –γιατί 
πράγματι ο τελώνης ήταν άδικος και παραβάτης των ηθικών κανόνων. 
 

2. Παρόμοιο ερώτημα προκύπτει και από τη χρήση του όρου «ἅγιος» 
από τον Απόστολο Παύλο στις επιστολές του. Απευθυνόμενος στους χριστια-
νούς της Κορίνθου, της Θεσσαλονίκης, της Γαλατίας κ.λπ., ο Παύλος τούς κα-
λεί «ἁγίους». Στη συνέχεια όμως των επιστολών αυτών κατονομάζει μύρια ό-
σα ηθικά ελαττώματα των χριστιανών αυτών, τα οποία και επικρίνει δριμύτα-
τα. Στην προς Γαλάτας μάλιστα επιστολή φαίνεται ότι η ηθική κατάσταση των 
εκεί «ἁγίων» ήταν τόσο απογοητευτική, ώστε να αναγκάζεται ο Παύλος να 
τους γράψει: «εἰ γάρ ἀλλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε μή ὑπ  ̓

ἀλλήλων ἀναλωθεῖτε»! Πώς συμβαίνει να καλούνται οι πρώτοι χριστιανοί 
«ἅγιοι», όταν είναι βέβαιο ότι η καθημερινή τους ζωή δεν ήταν σύμφωνη με 
τις ηθικές επιταγές της ίδιας της πίστεώς τους; Θα διενοείτο άραγε κανείς στις 
μέρες μας να καλούσε «ἅγιον» έναν από αυτούς τους χριστιανούς; 

 

3. Αν η αγιότητα συνδέεται με υπερφυσικά χαρίσματα, τότε θα μπορού-
σε να την αναζητήσει και να τη βρει κανείς και έξω από την Εκκλησία. Είναι 
γνωστό ότι και τα πονηρά πνεύματα ενεργούν υπερφυσικές πράξεις. Οι άγιοι 
δεν είναι μάντεις και φακίρηδες, ούτε κρίνεται η αγιότητά τους από τέτοια 
«χαρίσματα». Υπάρχουν άγιοι της Εκκλησίας μας, για τους οποίους δεν ανα-
φέρονται θαύματα, ενώ υπήρξαν θαυματοποιοί, οι οποίοι ποτέ δεν αναγνωρί-
στηκαν ως άγιοι. Είναι, σχετικά, πολύ ενδιαφέροντα όσα γράφει ο Απόστολος 
Παύλος στην Α  ́επιστολή του προς τους Κορινθίους, οι οποίοι, όπως πολλοί 
σήμερα, εντυπωσιάζονταν από υπερφυσικές ενέργειες: «καί ἐάν ἔχω πίστιν 

ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί». Το να διατάξεις ένα 
βουνό να μετακινηθεί, είχε πει ο Κύριος ότι είναι δυνατόν, αν έχεις πίστη «ὡς 

κόκκον   σινάπεως».  Δεν  είναι  όμως  από  μόνο  του  δείγμα  αγιότητας,  δεν  είναι 
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τίποτα «οὐδέν», αν δεν υπάρχει η προϋπόθεση της αγάπης, κάτι δηλαδή που 
οποιοσδήποτε άνθρωπος χωρίς θαυματουργικές ικανότητες μπορεί να έχει. 
Θαυματουργία και αγιότητα δεν ταυτίζονται ούτε συνυπάρχουν κατ’ ανάγκη. 
 

4. Παρόμοια ερωτηματικά δημιουργούνται από τη σύνδεση της αγιότη-
τας με ασυνήθεις και «μυστικές» ψυχολογικές εμπειρίες. Πολλοί ανατρέχουν 
σήμερα στις ανατολικές θρησκείες για να συναντήσουν εξαϋλωμένους 
«γκουρού», ανθρώπους εξαίρετης αυτοπειθαρχίας, ασκήσεως και προσευ-
χής. Η Εκκλησία μας δεν τους θεωρεί αυτούς αγίους, όσο βαθιές και υπερ-
φυσικές και αν είναι οι εμπειρίες τους, και όσο σπουδαία και αν είναι η αρε-
τή τους. Έτσι τελικά τίθεται το ερώτημα: υπάρχουν άγιοι εκτός της Εκκλη-
σίας; Αν η λέξη «ἅγιος» σημαίνει αυτό που γενικά ο κόσμος νομίζει και που 
περιγράφουμε πιο πάνω (δηλαδή ηθικός βίος, υπερφυσικά χαρίσματα και 
υπερφυσικές εμπειρίες), τότε πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν άγιοι 
και εκτός της Εκκλησίας (ίσως μάλιστα συχνότερα εκτός παρά εντός). Αν πά-
λι θελήσουμε να πούμε ότι η αγιότητα είναι δυνατή μόνο στην Εκκλησία, τό-
τε πρέπει να αναζητήσουμε το νόημα της αγιότητας πέρα από τα κριτήρια 
που αναφέρουμε πιο πάνω, πέρα δηλαδή από την ηθική τελειότητα και τις 
υπερφυσικές δυνάμεις και εμπειρίες… 
Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, από το βιβλίο «ΑΓΙΟΤΗΤΑ, 
Ένα λησμονημένο όραμα», σελ. 23 – 27, εκδ. Ακρίτας, Α΄ έκδοση: Δεκέμβριος 2001 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00π.μ.  
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00π.μ.  
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
2)                                     � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    � 
Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 (8:00 μ.μ.) προς Παρασκευή 19 Φε-
βρουαρίου 2016 (1:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί 
τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας. Θα ψάλλει 
Βυζαντινός χορός.  
3) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ   
  ����ΜΑΣ ΣΤΗ «ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ 
Αγαπητοί γονείς & παιδιά, σας προσκαλούμε στην επίσκεψη που θα κάνουν 
οι Κατηχητικές Συντροφιές της ενορίας μας το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 
2016 στη «Στέγη Αγάπης Ηλικιωμένων» στην Παιανία. Ώρα αναχώρη-
σης 7:30 π.μ. Τιμή εισιτηρίου: 1,20 € το άτομο. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να 
προσφέρει τρόφιμα μακράς διάρκειας για να προσφερθούν στη «Στέγη». � 
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