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Πεπίλητη: Σν απφθξπθν Ισάλλνπ Κνίκεζηο Θενηφθνπ, έξγν ηνπ α΄ κηζνχ ηνπ 5νπ αη., παξνπζηάδεη 

γιαθπξά γηα έλα θνηλφ πνπ δηςά γηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο ςεθίδεο ηεο βηνγξαθίαο ηεο Μαξίαο, ηεο 

κεηέξαο ηνπ Ιεζνχ, κηα ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή ηνπ ζαλάηνπ ηεο. ην θείκελν απηφ ν ζχγρξνλνο 

κειεηεηήο κπνξεί λα βξεη, αλάκεζα ζηα άιια, πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξψηκεο ρξηζηηαληθέο α-

ληηιήςεηο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα. Σν άξζξν κνπ επηρεηξεί λα δείμεη ηε ζπλνκηιία ηνπ ρξηζηηαληθνχ 

θφζκνπ κε πξνυπάξρνπζεο ζξεζθεπηηθέο θαη άιιεο παξαδφζεηο γηα ζέκαηα φπσο ε ζαπκαηνπξγηθή 

ίαζε θαη ε αλάζηαζε ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηηο νκνηφηεηεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηειεπηαίσλ σξψλ 

ελφο αλζξψπνπ ηφζν ζηε ρξηζηηαληθή φζν θαη ζηελ εζληθή γξακκαηεία. 

 

 

Summary: The apocryphon Ioannou The Dormition of Mary, mother of God, a text dated on the first 

second of 5th century, describes in a very vivid way and with many details the last hours and the 

death of Maria, the mother of Jesus. The writer has in mind a Christian public who needs to know in 

details the life and death of sacred persons. In this apocryphon the researcher can find interesting in-

formation about the early Christian perceptions and representations of the human body. This article 

tries to search the dialogue between the Christian world and older traditions, religious or other, on 

subjects as the miraculous therapy and the resurrection of the body and to point out the similarities of 

the descriptions concerning last hours and  death of a person in the Christian as well in the pagan lit-

erature. 
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1
 Σν άξζξν, κε κηθξέο παξαιιαγέο, παξνπζηάζηεθε σο εηζήγεζε ζηελ 4

ε
 Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Αλσηάηεο Δθ-

θιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Αζελψλ κε ζέκα «Η αλζξψπηλε χπαξμε θαη ην κέιινλ σο έθπιεμε» (22-23/5/2019). 
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Η ηζηνξηνγξαθία ηε αξραηφηεηαο ππήξμε 

πάληα θεηδσιή ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο απινχο 

αλζξψπνπο. Ό,ηη καζαίλνπκε γη’ απηνχο –

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο, ηδέεο θαη αληηιή-

ςεηο– αλήθεη ζην ρψξν ηνπ «παξεκπηπηφλησο» 

είηε εθκαηεχεηαη κε κεγάιε δπζθνιία αλάκεζα 

απφ ηηο γξακκέο. Γηα παξάδεηγκα: Πψο αληηιακ-

βάλνληαλ νη ρξηζηηαλνί ησλ πξψησλ αηψλσλ ην 

ζψκα; Πνηεο εηθφλεο θαη παξαζηάζεηο έρνπλ γηα 

ην ζψκα; Μηιάκε αθξηβψο γη’ απηνχο ηoπο α-

πινχο, θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, ζηνπο νπνίνπο 

θηάλεη έλαο απφερνο ησλ παζηαζκέλσλ ζενινγη-

θψλ ζπδεηήζεσλ, ζπρλά δηαζηξεβισκέλνο –

άιισζηε δελ έρνπλ ηα εξγαιεία λα επεμεξγα-

ζηνχλ ιεπηέο δηαβαζκίζεηο ελλνηψλ, φπσο αθξη-

βψο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα, φπσο αθξηβψο ζπλέ-

βαηλε θαη πάληα. Απφ ηελ άιιε δελ δνπλ ζε έλα 

θελφ παξαδφζεσλ θαη επηξξνψλ απφ παιηφηεξεο 

θνπιηνχξεο θαη ζξεζθείεο. Οη ζπλαληήζεηο ηνπο 

κ’ απηέο είλαη κηα αθφκε πεγή ηξφπσλ γηα λα 

κηιήζνπλ γηα ηνλ Θεφ ηνπο. 

Βνήζεηα ζε ηέηνηα εξσηήκαηα κπνξνχλ λα 

καο δψζνπλ θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε έλα 

πιαηχ θνηλφ, είλαη απιά, εχιεπηα θαη πνπ ρσξίο 

λα έρνπλ θακηά ηέηνηα πξφζεζε, απνθαιχπηνπλ 

ηνλ ζησπειφ αιιά ζπλαξπαζηηθφ θφζκν ησλ α-

πιψλ αλζξψπσλ.  

Σν ςεπδεπίγξαθν Ιωάννοσ Κοίμηζις Θεο-

ηόκοσ
2
 ππήξμε έλα αγαπεηφ ιατθφ αλάγλσζκα 

ησλ κέζσλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα,
3
 ην νπνίν ζπγθεληξψ-

                                                           
2
 O ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ δείρλεη πσο ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

παίξλεη ζέζε ζην αθαλζψδεο δήηεκα ηεο Κνηκήζεσο/ Με-

ηαζηάζεσο/Μεηαζέζεσο/ Αλαιήςεσο θ.η.ι. ηεο Μαξίαο. 

Παξ’ φι’ απηά, ε βεβαηφηεηα είλαη κφλν ζηνλ ηίηιν. ην 

ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ε ζέζε ηνπ είλαη πνιχ ζπγθερπκέλε 

θαη κάιινλ εζθεκκέλα. Αληίζεηα, ην γεγνλφο φηη απνθαιεί 

ηε κεηέξα ηνπ Ιεζνχ, Θεοηόκο, δείρλεη φηη απνδέρεηαη ηελ 

απφθαζε ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ (431), θάηη πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά κε ηδηαίηεξε πεξίζθεςε, 

ιφγσ ησλ καθξνρξφλησλ ζρεηηθψλ εληάζεσλ, θαη γηα ηε 

ρξνλνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ 
3
 Η ρξνλνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη πξνβιεκαηηθή, αιιά 

κε terminus a quo ηελ αλαθνξά ζε κηα ζενκεηνξηθή ενξηή 

πνπ καξηπξείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αη. θαη terminus ad 

quem ηελ απνπζία αλαθνξάο ζηελ επηζεκνπνίεζε ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο Κνίκεζεο απφ ηνλ Μαξθηαλφ ζηα κέζα 

ηνπ 5
νπ

 αη. , κπνξνχκε λα κηιάκε γηα θείκελν ηνπ 5
νπ

 αη. –

ίζσο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 5
νπ

 αη. Σν πξσηφηπ-

λεη φιε ηε κέρξη ηελ επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηνπ 

παξάδνζε ζρεηηθά κε ην ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ 

Ιεζνχ. Σν θείκελν αλήθεη ζηα ιεγφκελα απφ-

θξπθα. Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν γηα λα δειψ-

ζνπκε ηηο εμσβηβιηθέο αθεγήζεηο πνπ είηε ελ-

ζσκάησζαλ ήδε ππάξρνπζεο παξαδφζεηο γηα ηε 

δσή ησλ πξνζψπσλ ηεο Καηλήο Γηαζήθεο είηε 

θαηαζθεχαζαλ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη ηηο δε-

κνζίεπζαλ θάησ απφ ην φλνκα ελφο ππνηηζέκε-

λνπ ηεξνχ ζπγγξαθέα (εδψ ηνπ επαγγειηζηή Ι-

σάλλε, ν νπνίνο δήζελ αθεγείηαη ζε α΄ πξφζσ-

πν), φπσο είλαη ην Πξσηεπαγγέιην ηνπ Ιαθψβνπ 

ή ην Δπαγγέιην ηνπ Θσκά. 

Η «Κνίκεζηο» είλαη γξακκέλε κε ηξφπν 

απιφ θαη ν ζπγγξαθέαο ηεο θαίλεηαη πσο απεπ-

ζχλεηαη θπξίσο ζε έλα ιατθφ θνηλφ πνπ δηςά λα 

κάζεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή ελφο αγαπεκέλνπ 

ηεξνχ πξνζψπνπ, φπσο είλαη ε Θενηφθνο. Άι-

ισζηε εξσηήκαηα γηα ηνλ ζάλαην ηεο Μαξίαο 

εθθξάδνληαλ φρη κφλν απφ απινχο πηζηνχο αιιά 

θαη απφ γλσζηνχο ζπγγξαθείο ηεο πξψηκεο ρξη-

ζηηαληθήο παξάδνζεο. Μεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ 

απφ ηε ζπγγξαθή ηεο «Κνηκήζεσο» αίθλεο, ν 

Δπηθάληνο αιακίλνο είρε εθθξάζεη ζην «Παλά-

ξηφλ» ηνπ ηελ απνξία γηαηί δελ ππάξρεη έγθπξε 

πεξηγξαθή ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηεο Μαξίαο 

ζηνλ θφζκν; 

Δίλαη αιήζεηα πσο απφ ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αη. 

θαη κέρξη ηνλ 7
ν
 δηαπηζηψλεηαη έλα απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δσή ηεο Μαξίαο. Οη ζθνδξέο 

αλαηαξάμεηο εμαηηίαο ησλ λεζηνξηαλψλ αληηιή-

ςεσλ θαη άιισλ ζεσξηψλ γηα ηε Θενηφθν, αιιά 

θαη ην πξφβιεκα ηεο κεηάζηαζήο ηεο, απφ ηε 

κηα, πνπ θηάλνπλ –φπσο θαη φζν θηάλνπλ– ζηνλ 

ρξηζηηαληθφ ιαφ θαη, απφ ηελ άιιε, ε αλάγθε 

ησλ πηζηψλ λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ Ιε-

ζνχ, νδεγνχλ ζηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ κπζηζην-

ξεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν 

ηεο δσήο ηεο. Άιισζηε ε βηνγξαθία –πξαγ-

καηηθή ή κε κπζηζηνξεκαηηθά ζηνηρεία– είλαη 

                                                                                               
πν ζεσξείηαη φηη γξάθηεθε ζηα ειιεληθά αιιά γξήγνξα 

κεηαθξάζηεθε ή παξαθξάζηεθε ζε άιιεο γιψζζεο –

ιαηηληθά, ζπξηαθά, γεσξγηαλά θ.η.ι. 
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είδνο πνιχ αγαπεηφ ζηνλ θφζκν ηεο Ύζηεξεο 

Αξραηφηεηαο, φπσο θαλεξψλνπλ ζπγγξαθείο απφ 

ηνλ Πινχηαξρν σο ηνλ Φηιφηξαην, ηνλ Δπλάπην, 

ηνλ Δπζέβην, ηνλ Παιιάδην. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε πσο ε 

ίδηα πεξίνδνο, ην ηέινο δειαδή ηνπ αξραίνπ θφ-

ζκνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξν ελδηα-

θέξνλ γηα ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ –νη ζπγγξα-

θείο, εζληθνί θαη ρξηζηηαλνί, πεξηγξάθνπλ κε ιε-

πηνκέξεηεο ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ελφο πξνζψ-

πνπ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, ζηέθνληαη επίκνλα 

ζηνλ ζξήλν θαη ηελ ηαθή ηνπ. Απηφ θάλεη ν 

νπεηψληνο βηνγξαθψληαο ηνπο πξψηνπο ξσ-

καίνπο απηνθξάηνξεο, ν Γξεγφξηνο Νχζζεο κη-

ιψληαο γηα ηε δσή ηεο αδεξθήο ηνπ Μαθξίλαο, ν 

άγλσζηνο ζπγγξαθέαο ηνπ απφθξπθνπ «Ιζηνξία 

ηνπ Ισζήθ ηνπ Σέθηνλνο», ελψ ηα καξηπξνιφγηα 

–αλ θαη γηα άιινπο ιφγνπο βεβαίσο– εθεί ζηέ-

θνπλ κε επηκνλή. 

Η θαληαζία αλαδνκεί ηα ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ο ζπγγξαθέαο ηεο «Κνηκή-

ζεσο» γηα λα κηιήζεη γηα ηνλ ζάλαην ελφο ηφζν 

ζεκαληηθνχ ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε πξνζψπνπ 

φζν ηεο κεηέξαο ηνπ Ιεζνχ, γηα λα κπνξέζεη λα 

κεηαδψζεη ην ηεξφ ξίγνο πνπ επηζπκεί, αιιά θαη 

γηα λα απνδψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο, ρξεζηκν-

πνηεί πάξα πνιιά κνηίβα ζαλάηνπ απφ ηε γξακ-

καηεία ησλ πξψησλ αηψλσλ ηεο ρξνλνινγίαο καο 

ρσξίο πεξηνξηζκφ θαηαγσγήο, απφ ηελ εζληθή ή 

ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε. Παξάιιεια, ζην θεί-

κελν ζα βξνχκε, κε θέληξν ηε ζηηγκή ηνπ ζαλά-

ηνπ ηεο Μαξίαο, φιν ζρεδφλ ην ηφμν ησλ παξα-

ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο: απφ ηα θπζηθά αλζξψπη-

λα ζψκαηα –ζηα νπνία ζπγθαηαιέγεηαη σο έλα 

ζεκείν θαη ην δηθφ ηεο ζψκα– κέρξη ηα ζψκαηα 

ησλ αγγέισλ. Όι’ απηά ηα ζψκαηα ζπλαληψληαη, 

ζπλππάξρνπλ θαη εμαηηίαο ηνπ νξηαθνχ γεγνλφ-

ηνο ηνπ ζαλάηνπ. Καη επεηδή είλαη θαλεξφ φηη ην 

θείκελν αξχεηαη απφ κηα κεγάιε παξάδνζε θπ-

ξίσο πξνθνξηθή αιιά θαη γξαπηή, είλαη ζεκα-

ληηθφ ηη επηιέγεη λα θξαηήζεη απφ ην πιεξνθν-

ξηαθφ πιηθφ πνπ έρεη λα δηαρεηξηζηεί θαη ηη ππν-

γξακκίδεη.  

 

Υποθέζειρ ζυμάηυν 

 

α.  αναζηάζειρ και θανηάζμαηα 

 

Ο ζάλαηνο ηεο Μαξίαο ζπκβαίλεη ηνλ 

πξψην κεηαρξηζηηαληθφ αηψλα. Eίλαη αιήζεηα φηη 

ε απνηέθξσζε είλαη θπξίαξρνο ηξφπνο ηαθήο 

ζηνλ ξσκατθφ θφζκν, ηφζν πνπ ν ηζηνξηθφο Σά-

θηηνο ηελ απνθαιεί mos romanus. Ο εληαθηα-

ζκφο θεξδίδεη έδαθνο απφ ηνλ 2
ν
 αη. θαη κεηά. 

Ωζηφζν ην ζέκα είλαη πεξίπινθν γηαηί νη δπν 

ηξφπνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλππάξρνπλ, ελψ 

ζηηο επαξρίεο αθνινπζείηαη ε εληφπηα παξάδνζε. 

ε φ,ηη αθνξά ινηπφλ ηελ Παιαηζηίλε, ν εβξατ-

θφο θαλφλαο είλαη ν εληαθηαζκφο, φπσο απνδεη-

θλχεηαη ηφζν απφ ηελ αξραηνινγηθή ζθαπάλε 

φζν θαη ζηηο επαγγειηθέο αλαθνξέο ζε ηέηνηα 

δεηήκαηα, κε πξνεμάξρνληα παξαδείγκαηα ηνλ 

ίδην ηνλ Ιεζνχ, ηνλ Λάδαξν θ.η.ι. Ωζηφζν ε 

Μαξία αλεζπρεί κήπσο νη Δβξαίνη απνηεθξψ-

ζνπλ ηε ζνξφ ηεο φπσο ηελ έρνπλ, ππνηίζεηαη, 

απεηιήζεη. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θείκελν –

παξάιιεια κε ηνλ απφερν ησλ ζρέζεσλ ησλ 

πξψηκσλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ κε ην ηνπδατ-

θφ παξειζφλ ηνπο θαη ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκά-

ησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη ζρέζεηο– δηα-

ζψδεη έλα πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθφ φρη ηφζν κε 

ην λεθξφ ζψκα, φζν κε ην αλαζηεκέλν ζψκα 

θαηά ηελ Σειηθή Κξίζε, ζέκα πνπ θαίλεηαη λα 

απαζρνιεί πνιχ θαη λα αλαγθάδεη ζπνπδαίνπο 

ρξηζηηαλνχο ζπγγξαθείο, φπσο ν Αζελαγφξαο ή 

ν Γξεγφξηνο Νχζζεο, λα πξνζπαζήζνπλ λα απα-

ληήζνπλ κε επηρεηξήκαηα ζηνπο ζρεηηθνχο θφ-

βνπο. Άιισζηε ε επηινγή ηνπ εληαθηαζκνχ ιεη-

ηνπξγεί θαη σο ζεκείν αλαθνξάο θαη ελφηεηαο 

ησλ ρξηζηηαλψλ, φπσο είζηζηαη λα ζπκβαίλεη κε 

ηα ηαθηθά έζηκα πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηε δεκηνπξ-

γία ηαπηφηεηαο θαη απνηεινχλ δηαθνξνπνηεηηθφ 

παξάγνληα απφ φκνξεο θαη κε θνηλφηεηεο.  

Παξφκνηεο αλεζπρίεο βξίζθνπκε θαη ζε 

άιια ρξηζηηαληθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ ηεο Ύ-

ζηεξεο Αξραηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, έλαλ 

πεξίπνπ αηψλα πξηλ, ζηνλ Βίον Ανηωνίοσ, φπνπ ν 

Αληψληνο παξαθαιεί ηνπο καζεηέο ηνπ λα θξν-
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ληίζνπλ λα εληαθηαζηεί ην ζψκα ηνπ, θαη λα κελ 

ηαξηρεπζεί θαηά ηα αηγππηηαθά έζηκα. Αιιά θαη 

ην αθφκα ζαθέζηεξν ζρφιην, ηνπ ζπληάθηε ηνπ 

Μαρησρίοσ ηων εν Λοσγδούνω ηελειωθένηων πσο 

δελ επέηξεςαλ νη αξρέο ηαθή, αιιά άθεζαλ ηα 

λεθξά ζψκαηα εθηεζεηκέλα ζηελ χπαηζξν γηα 

κέξεο θαη έπεηηα ηα έθαςαλ θαη έξημαλ ηε ζηά-

ρηε ζηνλ Ρνδαλφ: 

 

ἵλα ὡο ἔιεγνλ ἐθεῖλνη 'κεδέ ἐιπίδα ζρῶζηλ 

ἀλαζηάζεσο' . 

Μαρηύριον ηων εν Λοσγδούνω ηελειωθέ-

νηων, 1,63. 

 

ηελ «Κνίκεζηλ» ν κεγάινο άμνλαο θαηε-

γνξηνπνίεζεο: λεθξά θαη δσληαλά ζψκαηα αίξε-

ηαη, ε ζπλνξηαθή γξακκή κεηαμχ δσήο θαη ζαλά-

ηνπ είλαη αζαθήο θαη δηαπεξαηή θαη απφ ηηο δπν 

πιεπξέο ηεο. 

ε νιφθιεξν ηνλ αξραίν θφζκν ηεο Μεζν-

γείνπ, ν θφζκνο ησλ δσληαλψλ θαη ν θφζκνο ησλ 

λεθξψλ πξέπεη λα είλαη δηαθξηηνί, θάζε επαθή κε 

ηνλ λεθξφ είλαη κηαζκαηηθή, νη δσληαλνί θνβνχ-

ληαη ηνπο λεθξνχο, ηνλ ζπκφ ηνπο, ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο, ηνπο πξνζθέξνπλ δψξα γηα λα ηνπο θξα-

ηήζνπλ καθξηά, λα κείλνπλ επλντθνί. 

Παξ’ φι’ απηά, ηα ζχλνξα ησλ δχν θφ-

ζκσλ είλαη δηαπεξαηά θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. 

Πην δχζθνια απφ ηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ πξνο 

ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ, ζπλήζσο νη λέθπηεο ζπλ-

δένληαη κε κεγάινπο ήξσεο ή ζενχο (Οδπζζέαο, 

Γθηιγθακέο θ.η.ι.), αληίζεηα, νη λεθξνί μεθεχ-

γνπλ απ’ ηνλ Άδε επθνιφηεξα θαη ζε κεγαιχηε-

ξνπο αξηζκνχο θαη γπξλνχλ πίζσ, ελψ άιινη πα-

γηδεχνληαη αλάκεζα ζηνπο δχν θφζκνπο. Έξρν-

ληαη κε άπιε κνξθή, ιεπθέο ή καχξεο νπηαζίεο ή 

ζηα φλεηξα ησλ ζλεηψλ, θακηά θνξά επηζηξέ-

θνπλ ελζψκαηα. Η αξραία γξακκαηεία φισλ ησλ 

εηδψλ βξίζεη ηέηνησλ ζξχισλ. πλήζσο ε επη-

ζηξνθή ηνπο ζρεηίδεηαη κε κάγνπο πνπ θαινχλ 

ηηο ςπρέο βηαηνζάλαησλ λεθξψλ κε μφξθηα θαη 

δπλάκεηο ζθνηεηλέο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ 

σο ππνηαθηηθνχο ζηα άλνκα ζρέδηά ηνπο. Τπάξ-

ρνπλ θνξέο φκσο, πνπ έλαο λεθξφο παίξλεη άδεηα 

απφ ηνπο ζενχο ηνπ Κάησ Κφζκνπ γηα λα επη-

ζηξέςεη. Η επηζηξνθή ηνπ ηφηε ζρεηίδεηαη κε 

θάηη ζπνπδαίν πνπ άθεζε αλνινθιήξσην ή κε 

κηα πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα αγαπεκέλν δσ-

ληαλφ ή γηα λα πξνζηαηέςεη έλα αγαπεκέλν 

πξφζσπν ζε θίλδπλν. 

Άιιεο θνξέο έξρνληαη λα θάλνπλ θαθφ, λα 

αξπάμνπλ ςπρέο, φπσο ε Λάκηα ζηελ Κφξηλζν 

πνπ ππνηίζεηαη φηη έζηεζε ηελ ςεπδαίζζεζε ε-

λφο γακήιηνπ γιεληηνχ αιιά ηελ απνθάιπςε ν 

Απνιιψληνο Σπαλεχο, ζχκθσλα κε ηνλ Φηιφ-

ζηξαην. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ηζηνξίεο γη’ 

απηά ιέλε πσο δελ είλαη ηξνκαθηηθά, δελ έρνπλ 

θαθή πξφζεζε, είλαη πξνζεθηηθά ζηηο επαθέο 

ηνπο κε ηνπο δσληαλνχο, θάλνπλ απηφ πνπ πξέ-

πεη θαη επηζηξέθνπλ ζηνλ ζάλαην. Μάιινλ νξη-

ζηηθά. Γηαβάδνπκε γηα εθαηνληάδεο ηέηνηα θα-

ληάζκαηα ζηηο ζειίδεο ησλ αξραίσλ έξγσλ, μεθη-

λψληαο απφ ηνλ πξψην λεθξφ ηνπ ηξσηθνχ πνιέ-

κνπ, ηνλ Πξσηεζίιαν (Ιιηάδα Β 698 Ν 681) πνπ 

ηνλ θέξλεη πίζσ ε πξνζεπρή ηεο γπλαίθαο ηνπ, 

Λανδάκεηαο, ζηελ Πεξζεθφλε (έηζη ην δηαζψδεη 

ν απνζπαζκαηηθφο «Πξσηεζίιανο» ηνπ Δπξηπί-

δε θαη ε ζαηηξηθή εθδνρή ηνπ Λνπθηαλνχ ζηνπο 

λεθξηθνχο βίνπο). Έλαλ θαηάινγν πεξηπηψζεσλ 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ κχζν, καο δίλεη, κε πεξί-

ζθεςε πάλησο γηα ηελ αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ 

θαη πξνζπάζεηα λα βξεη κηα ινγηθή εμήγεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ν λενπιαησληθφο Πξφθινο, ζηα 

ζρφιηά ηνπ γηα ην δέθαην βηβιίν ηεο πιαησληθήο 

Πνιηηείαο (π.ρ. ν Ρνχθνο απφ ηνπο Φηιίππνπο 

πνπ επέζηξεςε γηα λα νινθιεξψζεη ηηο πξνεηνη-

καζίεο κηαο γηνξηήο πνπ είρε αλαιάβεη αιιά ηνλ 

πξφιαβε ν ζάλαηνο θαη αλαγθάζηεθε λα ηηο α-

θήζεη ζηε κέζε), ελψ πνιιέο πεξηπέηεηεο ηέ-

ηνησλ θαληαζκάησλ καο δίλεη ε παξαδνμνγξα-

θηθή γξακκαηνινγία κε πξψην ηνλ Φιέγνληα 

ηνλ Σξαιιηαλφ. Όιεο απηέο νη ηζηνξίεο, πνπ α-

λαπαξάγνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά, ζήκεξα καο 

θάλνπλ λα ρακνγεινχκε –παξφιν πνπ θαη ζηε 

δηθή καο επηζηεκνληθή επνρή, ηελ επνρή ηνπ 

ζξηάκβνπ ηεο ηερλνινγίαο, δηαθηλείηαη κηα ηεξά-

ζηηα πνζφηεηα ηέηνησλ ηζηνξηψλ πνπ, ιφγσ ηεο 

επηθνηλσληαθήο επθνιίαο, θηάλεη θαη γίλεηαη πη-
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ζηεπηή απφ πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπ-

ζκνχ. Αλ ινηπφλ αλαξσηεζνχκε, φπσο ην έθαλε 

ν Paul Veyne γηα ηνπο κχζνπο ησλ Διιήλσλ, 

«κα ηα πίζηεπαλ φι’ απηά νη άλζξσπνη;», ζα 

δψζνπκε ηελ απάληεζε κε ηελ νπνία ηειεηψλεη 

ην πεξίπνπ νκφηηηιν βηβιίν ηνπ ν Veyne, «λαη, 

ηα πίζηεπαλ», άξα ήηαλ ε αιήζεηα ηνπο. 

Παξφιν πνπ επηζηξνθή λεθξψλ πξηλ απφ 

ηελ Σειηθή Κξίζε είλαη αζχκβαηε κε ηε ρξηζηη-

αληθή πίζηε, σζηφζν εκθαλίδνληαη παξαδφζεηο 

ζηηο νπνίεο ν Θεφο ην επηηξέπεη αλ ππάξρεη ζπ-

γθεθξηκέλνο ζθνπφο γηα λα ηειεζηεί θάπνην α-

παξαίηεην έξγν. Σν ζπρλφηεξν είλαη γηα λα πεη-

ζηνχλ ηα πιήζε θαη λα πηζηέςνπλ. ’απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο δελ πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλνπ 

ρξφλνπ επηζηξνθή ή ηνπιάρηζηνλ πνπζελά δελ 

γίλεηαη ιφγνο γηα θάηη ηέηνην. Δίλαη νη πεξηπηψ-

ζεηο ζαπκάησλ ζηηο πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, 

φπσο ε αλάζηαζε ηεο Σαβηζά απφ ηνλ Πέηξν. 

Άιινηε ν ζθνπφο είλαη λα δνζεί απάληεζε ζε 

θάπνην δίιεκκα πνπ δηράδεη ηηο ρξηζηηαληθέο 

θνηλφηεηεο. Σελ επνρή ηνπ Θενδνζίνπ ηνπ Μη-

θξνχ, θνληά δειαδή ζηε δεκηνπξγία ηνπ θεηκέ-

λνπ πνπ καο απαζρνιεί, εκθαλίδεηαη κηα αίξεζε 

πνπ ακθηζβεηεί ην δφγκα ηεο αλάζηαζεο. Σφηε 

αξρίδεη λα δηαρέεηαη κηα ηζηνξία ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία επηά παηδηά πνπ πέζαλαλ θαηά ηνλ 

δησγκφ ηνπ Γεθίνπ, 200 ρξφληα πξηλ, (νη επηά 

παίδεο ελ Δθέζζσ) επηζηξέθνπλ γηα λα επηβε-

βαηψζνπλ ην δφγκα ηεο αλάζηαζεο θαη λα αλα-

ζεξκάλνπλ ηελ πίζηε ζ’ απηφ θαη ηελ ελφηεηα 

ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο: «ἀλαζηάληεο ἐθ ηῶλ 

λεθξῶλ, ἐδήισζαλ πᾶζη, ηὴλ κέιινπζαλ γελέ-

ζζαη, ἐλ ηῇ ἐζράηῃ ὥξᾳ, βξνηῶλ ἀλάζηαζηλ» θα-

ηά ην κεγαιπλάξηφ ηνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε ν ζθνπφο ελππάξρεη 

ζηε ζαπκαηνπξγηθή αλάζηαζε, ηελ πξνθαιεί θαη 

ηελ επηηξέπεη. χκθσλα κε ην θείκελν, ε Μαξία 

πιεξνθνξείηαη ηνλ επηθείκελν ζάλαηφ ηεο ελψ 

βξίζθεηαη, φπσο θάζε κέξα, ζηνλ ηάθν ηνπ Γηνπ 

ηεο γηα λα πξνζεπρεζεί θαη λα ιηβαλίζεη. Δπη-

ζηξέθνληαο ζην ζπίηη ηεο γηα λα πξνεηνηκαζηεί 

γηα ηηο ηειεπηαίεο ηεο ψξεο, δεηά λα παξαβξε-

ζνχλ θνληά ηεο νη καζεηέο ηνπ Ιεζνχ, νη νπνίνη 

θηάλνπλ θνληά ηεο κε ηξφπν ζαπκαηνπξγηθφ, 

ηφζν φζνη είλαη αθφκε ελ δσή φζν θαη νη ήδε 

λεθξνί. Καη εδψ ε πξφζθαηξε αλάζηαζε ησλ α-

πνζηφισλ έρεη ζθνπφ: ηε ζπκκεηνρή ζηηο ηειεπ-

ηαίεο ζηηγκέο ηεο Μαξίαο θαζψο θαη ζην μφδη 

ηεο θεδείαο ηεο. 

Η γξακκαηεία ηεο Ύζηεξεο Αξραηφηεηαο 

επηκέλεη ηδηαίηεξα ζηελ παξνπζία ηεο νηθνγέλεη-

αο γχξσ απφ ηνλ επηζάλαην, φπσο είλαη θπζηθφ. 

Οη ζπγγξαθείο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα 

ηνλίζνπλ ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο ησλ παξεπξη-

ζθνκέλσλ κε ηνλ λεθξφ ή λα ιππεζνχλ φηαλ ν 

άλζξσπνο πεζαίλεη καθξηά απφ ηνπο δηθνχο ηνπ.  

Καη ζην θείκελφ καο ζπκβαίλεη ην ίδην. Η Μαξία 

θαιεί ηνπο δηθνχο ηεο αλζξψπνπο λα ηελ ζπ-

ληξνθέςνπλ ζηηο ηειεπηαίεο ηεο ζηηγκέο. Μφλν 

πνπ νη άλζξσπνη πνπ θαιεί δελ είλαη ε θπζηθή 

ηεο νηθνγέλεηα, αιιά νη καζεηέο ηνπ Ιεζνχ, νη 

απφζηνινη. ηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν, ζπρλά ε 

νηθνγέλεηα παίξλεη κηα άιιε έλλνηα, είλαη ε ρξη-

ζηηαληθή θνηλφηεηα. Η αληηθαηάζηαζε ηεο νηθν-

γέλεηαο, ηεο παηξίδαο, ηνπ έζλνπο απφ ηε ρξηζηη-

αληθή θνηλφηεηα ζπλνδεχεη ζπρλά ηηο απνινγίεο 

ησλ καξηχξσλ ηελ ψξα ηνπ καξηπξίνπ ηνπο:  

 

 

Καὶ ηῇ αβίλῃ ηίο ιέγεη: ζύ εἰο ηὴλ παηξίδα 

ζνπ νὐθ ἠδχλσ ἀπνζαλεῖλ; Ἡ δὲ εἶπελ: ηὶο 

ἔζηηλ ἡ παηξὶο κνπ; Ἐγὼ Πηνλίνπ εἰκί 

ἀδειθὴ. 

Μαρηύριον Πιονίοσ,18, 7. 

 

 

 Ή, αθφκα εληνλφηεξα: 

  

Σέθλα ἔρεηο; 

Παπχινο εἶπε: Καὶ πνιιὰ δηὰ ηὸλ Θεφλ.  

Δἷο δὲ ηίο ηῶλ ἐθ ηνῦ δήκνπ ἐβφεζε ιέγσλ: 

Καηὰ ηὴλ πίζηηλ αὐηνῦ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ιέ-

γεη ηέθλα ἔρεηλ.  

Ὁ ἀλζχπαηνο εἶπε: Γηὰ ηὶ ςεχδε ιέγσλ ηέ-

θλα ἔρεηλ;  
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Παπχινο εἶπε: Θέιεηο καζεῖλ ὅηη νὐ ςεχδν-

καη, ἀιι’ ἀιεζῆ ιέγσ; Ἐλ πάζῃ ἐπαξρίᾳ θαὶ 

πφιεη εἰζἰ κνπ ηέθλα θαηὰ Θεφλ. 
 

Μαρηύριον Κάρποσ, Παπύλοσ, Αγαθονί-

κης 28-32. 

 

Γχξσ απφ ηε Μαξία καδεχνληαη νη πλεπ-

καηηθνί γηνη ηεο, κε πξψην ηνλ Ισάλλε, θαη πξέ-

πεη λα είλαη φινη. Σν «φινη» είλαη κηα έλλνηα δχ-

ζθνιε, αθνχ ν ζάλαηνο δηαξξεγλχεη ηελ ελφηεηα 

ησλ ζπλφισλ. «Όινη» ρσξίο ηνπο λεθξνχο κηαο 

θνηλφηεηαο είλαη πξάγκαηη «φινη»; Έηζη νη λε-

θξνί απφζηνινη ζαπκαηνπξγηθά, πξφζθαηξα θαη 

κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ έξρνληαη απφ ηνλ θφζκν 

ησλ θεθνηκεκέλσλ. Ο ζπγγξαθέαο γηα λα πξν-

ιάβεη ηελ έθπιεμε ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ, κπξν-

ζηά ζηελ αλάζηαζε εμεγεί πσο ην πλεχκα ην 

άγην δηαζαθήληζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο εγεξζέληεο: 

κὴ λνκίζεηε ὅηη ἀλάζηαζηο λῡλ ἐζηίλ, ἀιιὰ ρά-

ξηλ ηνχηνπ ἀλέζηεηε ἐθ ηῶλ κλεκείσλ ὑκῶλ, ἵλα 

ἀπέιζεηε εἰο ἀζπαζκὸλ πξὸο ηηκὴλ θαη ζαπκα-

ηνπξγίαλ ηῆο κεηξὸο ηνῡ Κπξίνπ θαὶ σηῆξνο 

ὑκῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, ὅηη ήγγηθελ ἡ ἡκέξα ηῆο 

ἐμφδνπ, ηῆο ἀλαιχζεσο αὐηῆο εἰο ηνὺο 

νὐξαλνὺο».  

Αμίδεη λα δψζνπκε  ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ ηειηθή πξφηαζε «ἵλα ἀπέιζεηε εἰο 

ἀζπαζκὸλ» ε νπνία θάλεη απνιχησο μεθάζαξν 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηφζν ηνλ ζθνπφ φζν θαη ην 

πξφζθαηξν ηεο αλάζηαζεο. Όπσο επίζεο είλαη 

ελδηαθέξνλ φηη ν ζπγγξαθέαο παξαθάκπηεη έ-

ληερλα απηφ ην θνβεξφ γεγνλφο, ην ζηξηκψρλεη 

θπξηνιεθηηθά ζε ιηγφηεξεο απφ εθαηφ ιέμεηο. Με 

κηθξέο εμαηξέζεηο, φπσο είλαη ην «Δπαγγέιην ηνπ 

Νηθνδήκνπ», πνπ ε ζπγγξαθή ηνπ είλαη θνληά 

ζηελ επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηεο «Κνηκήζεσο», ε 

ρξηζηηαληθή γξακκαηεία ησλ πξψησλ αηψλσλ 

είλαη θεηδσιή ζηηο πεξηγξαθέο ηεο κεηαζαλάηηαο 

δσήο, αξθείηαη ζε γεληθνινγίεο γηα ακνηβέο ή 

ηηκσξίεο, θπξίσο ηηκσξίεο. Παξ’ φι’ απηά, ε 

πξφζθαηξε απηή αλάζηαζε επαλαβεβαηψλεη ηνπο 

πηζηνχο γηα ηελ αλαζηάζηκε ειπίδα, ηνπο επηβε-

βαηψλεη επίζεο φηη ην ζψκα ππάξρεη θαη ζα επη-

ζηξέςεη, πσο ε αλάζηαζε ζα είλαη ελζψκαηε, 

αιιηψο δελ ζα είλαη αλάζηαζε. 

Σν αλαζηάζηκν ζαχκα απηφ είλαη ην πξψην 

κηαο κεγάιεο αιπζίδαο ζαπκάησλ πνπ ζα αθν-

ινπζήζνπλ ζην θείκελν, ηα νπνία φκσο εθπν-

ξεχνληαη απφ ηε ζλήζθνπζα Μαξία. Σα ζαχκαηα 

ηεο Μαξίαο είλαη θαηά θχξην ιφγν ζαπκαηνπξγη-

θέο ηάζεηο, ζεξαπείεο ζσκάησλ πνπ ππνθέξνπλ.  

 

β. ζώμαηα και θαύμαηα 

 

Δθαηνληάδεο θπζηθά πξφζσπα άξα θαη 

εθαηνληάδεο θπζηθά αλζξψπηλα ζψκαηα εκθαλί-

δνληαη θαηά ηελ αθήγεζε: ε ίδηα ε Θενηφθνο θαη 

νη δψληεο απφζηνινη πνπ θηάλνπλ κε ζαχκα 

ζηνλ ηφπν ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ, απφ ηε κηα, 

θαη απφ ηελ άιιε, νη ηξεηο παξζέλεο πνπ ηελ π-

πεξεηνχλ, νη Δβξαίνη πνπ ηελ θαθνινγνχλ ζηνλ 

Ρσκαίν δηνηθεηή, ν ίδηνο ν δηνηθεηήο, ην πιήζνο 

πνπ παξαθνινπζεί απφ καθξηά ή πην θνληά ηηο 

ηειεπηαίεο ψξεο θαη ην μφδη ηεο Μαξίαο. ηε 

δεχηεξε νκάδα είλαη φινη αλψλπκνη, ν ζπγγξα-

θέαο δελ κπαίλεη ζηνλ θφπν λα ηνπο δψζεη θπζη-

θά ραξαθηεξηζηηθά. Η κφλε πξαγκαηηθή αλαθν-

ξά ζηε ζσκαηηθφηεηα είλαη απηή ηεο παξζελίαο 

ησλ λέσλ θνξηηζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ κεηέξα 

ηνπ Ιεζνχ, κηα αλαθνξά δειαδή ζην πεξίθιεη-

ζην, γη’ απηφ θαη ειεχζεξν απφ ηε ζαξθηθή α-

καξηία, ζψκα ησλ θνξηηζηψλ. Άιισζηε κφλν νη 

ζαξθηθά ακφιπληεο θφξεο κπνξνχζαλ λα ππεξε-

ηνχλ ηελ Μαξία, πνπ ην θείκελν εκκνληθά αλα-

θέξεη σο αειπάρθενον. Μέζα ζην πιήζνο εκθα-

λίδεηαη κηα άιιε θαηεγνξία θπζηθψλ πξνζψπσλ: 

νη αλάπεξνη πνπ γίλνληαη δέθηεο ζαπκαηνπξγη-

θήο ίαζεο. Οχηε απηνί έρνπλ φλνκα, έρνπλ φκσο 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο αλαπεξίαο πνπ ηνπο πξνθαιεί 

πφλν, θηψρηα, ηαιαηπσξία, πεξηζσξηνπνίεζε. 

Έλα κφλν πξφζσπν απνθαιείηαη κε ην φλνκά 

ηνπ «ν κηαξφο Δβξαίνο Ιεθσλίαο». 

Σα αλζξψπηλα ζψκαηα έρνπλ ζπγθεθξηκέ-

λν ζρήκα, ππαθνχνπλ ζηνπο θπζηθνχο λφκνπο, 

ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, γίλνληαη 

αληηιεπηά κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, είλαη θζαξηά, 

ηξαπκαηίδνληαη, πνλνχλ, αθξσηεξηάδνληαη, α-

https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BD%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BC%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%8A
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%A6
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%A6
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BD%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%AA
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%AA
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BC%BD
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ζζελνχλ, πεζαίλνπλ. ε αληίζεζε, ην ζείν ζψκα 

δελ ππφθεηηαη ζε ρξνληθνχο θαη ρσξηθνχο πεξην-

ξηζκνχο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηακφξ-

θσζεο θαη απηφ ην βξίζθνπκε ηφζν ζηηο αξραίεο 

ζξεζθείεο φζν θαη ζηνλ ρξηζηηαληζκφ.
4
 Σν ζψκα 

ηνπ Υξηζηνχ παξνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο ζετθφ-

ηεηαο, ηδσκέλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν: πεξπαηά 

πάλσ ζην λεξφ, ην ζψκα ηνπ ιάκπεη
5
 θαη φηαλ 

επαλέξρεηαη, κεηά ηελ αλάζηαζε, κεηαθηλείηαη 

απηνκάησο απφ ηφπν ζε ηφπν, βξίζθεηαη ηαπηφ-

ρξνλα ζε δχν κέξε, δηαζρίδεη ρσξίο δπζθνιία 

ηελ χιε.
6
 

Σα ζαχκαηα ίαζεο αλαηξέπνπλ ηε θπζηθή 

πνξεία ηεο αζζέλεηαο, ηεο αλαπεξίαο αθφκα θαη 

ηνπ ζαλάηνπ. Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο ράλνληαη 

ζηηγκηαία, ηα άξξσζηα ζψκαηα, ηα αθξσηεξηα-

ζκέλα, ηα αλάπεξα, γηαηξεχνληαη, απαιιάζζν-

ληαη απφ ηελ αζζέλεηα θαη ηελ αλαπεξία, ε έι-

ιεηςε πνπ πξνθαινχζε ε αλαπεξία θαη ηα ηνπν-

ζεηνχζε ζηηο παξπθέο ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο, θιείλεη, πιεξνχηαη, επηζηξέθνπλ 

ζηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, γηα έλα ειάρηζην 

δηάζηεκα ρξφλνπ γλψξηζαλ ηε κεηακνξθσζηκφ-

ηεηα ηνπ ζείνπ ζψκαηνο πνπ ηα επαλέθεξε ζηνλ 

θφζκν ησλ αλζξψπσλ.  

ηελ ίδηα νκάδα εληάζζεηαη θαη ην ζαχκα 

ησλ ρεξηψλ ηνπ ζσκαηψδνπο Ιεθσλία: ν Δβξαίνο 

άληξαο απιψλεη ηα ρέξηα πάλσ ζην λεθξφ ζψκα 

ηεο Μαξίαο κε βέβειε δηάζεζε –πξάμε κηαξή 

θαη ηηκσξνχκελε απφ ηηο ζξεζθείεο ηεο Μεζν-

γείνπ– θαη ηφηε θαηεβαίλεη άγγεινο απφ ηνλ νπ-

ξαλφ κε πχξηλν ζπαζί θαη ηνπ θφβεη θαη ηα δπν 

ρέξηα. Ο αθξσηεξηαζκφο, ε ζηξέβισζε κειψλ, ε 

θαχζε ηνπο είλαη ηηκσξία πνπ ζπλεζίδεηαη ζηνπο 

ιανχο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Αλαηνιήο αιιά 

                                                           
4
ηελ αξραία ειιεληθή ζξεζθεία έρνπκε παξφκνηα παξα-

δείγκαηα: ην αλζξψπηλν ζψκα ράλεη ηνπο θπζηθνχο πεξην-

ξηζκνχο θαη κεηακνξθψλεηαη φηαλ παξέκβεη θαη ην επη-

ηξέςεη έλαο ζεφο (π.ρ. νη κεηακνξθψζεηο ηνπ Οδπζζέα 

απφ ηε ζεά Αζελά). Οη κεηακνξθψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέ-

ξνκαη είλαη πξφζθαηξεο θαη αηηηνινγεκέλεο. Γηαθέξνπλ 

απφ ηηο κφληκεο κεηαιιάμεηο ζε θάηη άιιν, φπσο ε λχκθε 

Γάθλε ή ν Σηζσλφο. 
5
 Μαηζ. ηδ, 2. 

6
 Μπαίλεη ζε έλα δσκάηην «ησλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ» 

(Ισάλ. Κ, 17). 

θαη απφ ην ηηκσξεηηθφ δίθαην ηεο ξσκατθήο πα-

ξάδνζεο. Σα ηζηνξηθά θείκελα ησλ πξψησλ αηψ-

λσλ ηεο ρξνλνινγίαο καο, ηα αξραία κπζηζηνξή-

καηα, ηα καξηπξνιφγηα, βξίζνπλ αθξσηεξηα-

ζκψλ, εμνξχμεσλ νθζαικψλ θ.η.ι., φια αλαθν-

ξέο ή κλήκεο ηηκσξίαο. Δδψ ππάξρεη θάηη αθφ-

κε: ηηκσξείηαη ην κέινο πνπ ακάξηεζε. Ο αθξσ-

ηεξηαζκφο είλαη κηα ηηκσξία πνπ εθηφο απφ ηνλ 

πφλν, ελέρεη ηελ ηαπείλσζε θαη ηνλ εμεπηειηζκφ, 

αιιά θαη δηαησλίδεη ηελ ηηκσξία, φζν θαη ην αηη-

κσηηθφ ζηίγκα. Η κλήκε ηεο παξάβαζεο είλαη 

δηαξθψο παξνχζα ζηελ έιιεηςε πνπ δεκηνπξγεί 

ε ηηκσξία. Σν ζψκα αθφκα θαη λεθξφ θέξεη ηα 

ίρλε ηεο. Ο Γαιελφο (Περί Ιπποκράηοσς και 

Πλάηωνος δογμάηων,4) ζεκεηψλεη πσο ζηελ 

Πέξγακν ν δνχινο πνπ ππέπηπηε ζε αδίθεκα π-

θίζηαην ηηκσξία ζην κέινο ηνπ ζψκαηνο πνπ 

θαη' εμνρήλ ελέρεην ζην έγθιεκα. Έηζη έθνβαλ 

ηα ρέξηα ηνπ θιέθηε δνχινπ ή ρηππνχζαλ αλε-

ιεψο ζηελ θνηιηά ηνλ ιαίκαξγν θ.η.ι. Όκσο θαη 

ζε θείκελα ηεο ρξηζηηαληθήο γξακκαηείαο βξί-

ζθνπκε παξφκνηεο αληηιήςεηο. Έηζη ν ηέθαλνο 

ν Ληβπθφο ζην Λασζαϊκόν ηνπ Παιιαδίνπ, φηαλ 

αθξσηεξηάδεηαη εμαηηίαο βαξηάο αζζέλεηαο πα-

ξαθαιεί ηνπο άιινπο λα κελ ιππνχληαη γηαηί 

κπνξεί ηα κέιε λα ήηαλ άμηα ηηκσξίαο θαη θαιχ-

ηεξα έηζη λα ηηκσξεζνχλ ζηελ επίγεηα δσή παξά 

αξγφηεξα.
7
 

Όηαλ ν Ιεθσλίαο ζπλεηδεηνπνηεί ην ζθάι-

κα ηνπ, κεηαλνεί, κεηαζηξέθεηαη θαη αθνινπζεί 

ην μφδη, ηα ρέξηα επηζηξέθνπλ ζηε ζέζε ηνπο 

(θάηη πνπ ζπκίδεη ηελ κεηά απφ δηθή ηεο παξά-

θιεζε απνθνπή ρεηξψλ ηεο αιψκεο θαη ηε 

ζαπκαηνπξγηθή ζπγθφιιεζε πάιη κε παξέκβαζε 

αγγέινπ ζην Πξσηεπαγγέιην Ιαθψβνπ 20). Η 

νιφηεηα ηνπ ζψκαηνο απνθαζίζηαηαη, αληηζηξέ-

θεηαη ε ηηκσξία, ν ηφπνο ηνπ ηξαχκαηνο δελ εί-

                                                           
7
 Ο Ισζήθ ζην απφθξπθν «Ιζηνξία ηνπ Ισζήθ ηνπ ηέθην-

λνο» θαηαξηέηαη έλα-έλα ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ επεηδή 

ακάξηεζαλ. Ωζηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ίζσο απε-

ρείηαη πεξηζζφηεξν ε εβξατθή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε αλαθνξά ζηα επί κέξνπο φξγαλα ηνπ ζψκαηνο 

εθθξάδεη ηελ ελφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάησ απφ ηηο 

δηάθνξεο πιεπξέο ηεο, ζηελ νπζηαζηηθή ζρέζε ηεο κε ηνλ 

Θεφ. 
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λαη πηα κηα κλήκε πνηλήο θαη αηίκσζεο αιιά 

ηφπνο ηηκήο θαη πίζηεο. ην θαληαζηαθφ ησλ α-

λαγλσζηψλ ην αλζξψπηλν ζψκα, εθηαηφ, κε ρσ-

ξηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, κε ηε ζετθή 

παξέκβαζε κπνξεί λα αιιάμεη, κπνξεί λα πάςεη, 

παξνδηθά έζησ λα ππφθεηηαη ζηνπο θπζηθνχο 

λφκνπο. 

ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ζα κπνξνχζε 

λα εληάμεη θαλείο ηνπο δψληεο απνζηφινπο πνπ 

θηάλνπλ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο επηζάλαηεο Μα-

ξίαο: έρνπλ θπζηθφ ζψκα ην νπνίν φκσο ράλεη 

πξνο ζηηγκήλ ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ηαμηδεχ-

εη αζηξαπηαία πάλσ ζε έλα ζχλλεθν απφ ηε κηα 

ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ. Η απφζηαζε ηνλί-

δεηαη απφ ηελ ζαθέζηαηε αλαθνξά ηνπ ηφπνπ 

φπνπ βξηζθφηαλ ν θαζείο πξηλ θηάζεη πάλσ ζην 

ζχλλεθφ ηνπ ζηε Βεζιέεκ. Σα ρσξηθά θαη ρξν-

ληθά φξηα ράλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. πλελψλν-

ληαη ρξνληθά άθξα ελφο καθξηνχ θαη δχζθνινπ 

ηαμηδηνχ, ζαλ λα δηπιψλεη ν ρξφλνο θαη ηα ζψ-

καηα ησλ απνζηφισλ δηαλχνπλ ζηηγκηαία κηα 

απφζηαζε πνπ θαλνληθά ζα ρξεηάδνληαλ κήλεο 

γηα λα ηελ δηαζρίζνπλ.
8
 Σν ζψκα ηνπο βξίζθεηαη 

μαθληθά αιινχ, ην πλεχκα ηνπο είλαη ζαζηηζκέ-

λν. Σν θσηεηλφ ζχλλεθν κεηαθέξεη θαη πξνζηα-

ηεχεη ην ζψκα απηφ ζην παξάμελν ηαμίδη, ην 

θξχβεη απφ βέβεια, επηθίλδπλα βιέκκαηα θαη ην 

πξνζγεηψλεη αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ πξέπεη. Οη 

απφζηνινη απνθηνχλ πάιη έλα ζψκα κε ηηο θπζη-

θέο ηνπ ηδηφηεηεο, φηαλ θηάλνπλ ζην ζπίηη ηεο 

                                                           
8
Θαπκαηνπξγηθέο κεηαθηλήζεηο βξίζθνπκε ζπρλά ζηνλ 

θφζκν ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Αλαηνιήο ηνπιάρηζηνλ θαη 

πνιιέο απ’ απηέο ζρεηίδνληαη κε θσηεηλά λέθε, απαζηξά-

πηνληεο ζηξνβίινπο, βαζηέο μαθληθέο ζθνηεηληέο, αζηξα-

πφβξνληα, νκίριεο, πνπ παίξλνπλ μαθληθά κπξνζηά απφ ηα 

κάηηα ησλ αλζξψπσλ θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν θαη ηνλ 

πεγαίλνπλ καθξηά, άιινηε γηα λα ηνλ ζψζνπλ θαη άιινηε 

γηα λα ηνλ ηηκσξήζνπλ. ε ζχλλεθν κεηαθέξεη ε Αθξνδί-

ηε ηνλ Πάξε γηα λα ηνλ ζψζεη απφ ην μίθνο ηνπ Μελέιανπ 

(Γ, 381-382), κηα ζθνηεηληά βαζηά αξπάδεη έλαλ πινχζην 

ζε κηα απνζπαζκαηηθή πεξηθνπή απφ ην βιβλίο ηοσ Ιωβ κε 

ζθνπφ ηελ ηηκσξία ηνπ. ε λεθέιε κέζα θαηεβαίλεη ν άγ-

γεινο ζηελ Αποκάλσψη ηοσ Ιωάννη. Νεθέιε ειαθξά (θνχ-

θε) είλαη θαη ε Μαξία πνπ θπνθνξεί θαη θέξλεη ζηνλ θφ-

ζκν ησλ αλζξψπσλ ηνλ γην ηνπ Θενχ.  

 

Μαξίαο θαη θαηαιαβαίλνπλ κε έθπιεμε πνχ 

βξίζθνληαη θαη γηαηί. 

 

Σν απφθξπθν ηεο «Κνηκήζεσο» καο δίλεη 

ηελ επθαηξία λα δνχκε δηαδξνκέο ηεο δηακφξ-

θσζεο ησλ αληηιήςεσλ γηα ην ζψκα ζηνλ πξψη-

κν ρξηζηηαληζκφ. Παιηφηεξεο δνμαζίεο εγθεληξί-

δνληαη ζηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν θαη κε ηνλ θαηξφ 

αλαλνεκαηνδνηνχληαη. Σν ηαμίδη γηα ηελ αλαλν-

εκαηνδφηεζε είλαη καθξχ θαη δχζθνιν. Δηδηθά 

γηα ηνπο απινχο πηζηνχο πνπ δελ έρνπλ ηα εξγα-

ιεία λα παιέςνπλ ηηο ιεπηέο απνρξψζεηο ησλ 

ελλνηψλ. Αληηζέησο, δψληαο ζε έλα πνιππνιηηη-

ζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε έλα αγαζφ θαη καθξαί-

σλν ζξεζθεπηηθφ ζπγθξεηηζκφ δηαηεξνχλ σο 

βαζηά ζηνπο πξψηνπο αηψλεο ζπγθερπκέλεο α-

ληηιήςεηο θαη κνηξάδνληαη κηα θνηλφηεηα αλα-

παξαζηάζεσλ θαζεκεξηλψλ ελλνηψλ κε ηνλ θφ-

ζκν ησλ εζληθψλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. 

 


