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Περίληψη 
Ο Άγιος Πέτρος Άργους αντλώντας στοιχεία από τον χαμένο στις μέρες μας Βίο του 

Αγίου Αθανασίου Μεθώνης συγγράφει και εκφωνεί τον Επιτάφιο Λόγο του, ένα 

εκκλησιαστικό εγκώμιο που αποτελεί επί της ουσίας βιογράφιση του Αγίου Αθανασίου 

Μεθώνης ακολουθώντας πιστά τους κανόνες της βυζαντινής ρητορικής τέχνης, με 

σκοπό να κατηχήσει τους συνελεγμένους γύρω από το τάφο του Αγίου χριστιανούς. 

Στο προοίμιο του ρητορικού του λόγου (κεφάλαια 1 και 2) εξηγεί τους λόγους που 

αναλαμβάνει το έργο αυτό και ποιές δυσκολίες αντιμετωπίζει. Στη συνέχεια, ξεκινά να 

εγκωμιάζει την επίγεια και ουράνια πατρίδα του Αγίου Αθανασίου καθώς και τους 

γονείς του (κεφάλαια 3 και 4) αναφέροντας καίρια χαρακτηριστικά της χριστιανικής 

φιλοσοφίας μέσω παραβολών σε συνδυασμό με πλατωνικά στοιχεία και ψυχικές αρετές 

(κεφάλαια 5, 6 και 7). Η κλιμάκωση έρχεται στη σύγκριση που κάνει με σπουδαίους 

νομοθέτες της αρχαίας Ελλάδας (κεφάλαιο 8), καθώς και με διάφορες μεγάλες 

προσωπικότητες της Βίβλου (κεφάλαια 9 και 10) για να καταλήξει στην περιγραφή του 

θανάτου του που λογίζεται ως θάνατος φιλοσόφου (κεφάλαια 11, 12 και 13) 

καταγράφοντας με πλατωνικές πινελιές τα τελευταία του λόγια, χωρίς καμία αναφορά 

σε θαύματα, εκτός από τη μοναδική στο μύρο που αναβλύζει από τον τάφο του Αγίου 

(κεφάλαιο 14). Αξίζει να τονιστεί ότι ο Άγιος Πέτρος Άργους ενδιαφέρεται να 

παρουσιάσει τον ήρωά του ως πρότυπο αγιότητας,  στο πρόσωπο του οποίου 

συγκεντρώνονται οι τέσσερις γενικές αρετές, δηλαδή η σοφία, η ανδρεία, η δικαιοσύνη 

και η σωφροσύνη για τις οποίες κάνει λόγο ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του, 

καθιστώντας τις έκδηλες σε όλο το κείμενό του. 

Λέξεις κλειδιά: Μεθώνη, Άγιος Αθανάσιος, Πλατωνικές αρετές, Επιτάφιος λόγος. 
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Summary 
Saint Peter of Argos, drawing on the lost Life of Saint Athanasios Methoni, writes and 

recites his Epitaph, an ecclesiastical eulogy that is essentially a biography of Saint 

Athanasios of Methoni, faithfully following the rules of Byzantine rhetoric, catechize 

the Christians gathered around the tomb of the Saint. In the preface of his rhetorical 

speech (chapters 1 and 2) he explains the reasons he undertakes this work and what 

difficulties he faces. He then begins to praise the earthly and heavenly homeland of St. 

Athanasius as well as his parents (chapters 3 and 4) citing key features of Christian 

philosophy through parables in combination with Platonic elements and psychic virtues 

(chapters 5, 6 and 7). The escalation comes in comparison with makes with the great 

legislators of ancient Greece (chapter 8), as well as with various great personalities of 

the Bible (chapters 9 and 10) to arrive at the description of his death which is considered 

the death of a philosopher (chapters 11,12 and 13) recording with Platonic touches his 

last words, without any reference to miracles, except the one in the myrrh that gushes 

from the tomb of the saint (chapter 14). It is worth emphasizing that Saint Peter of 

Argos is interested in presenting his hero as a model of holiness, in whose face are 

gathered the four general virtues, namely wisdom, bravery, justice and prudencet that 

Plato speaks of in his Republic making them evident throughout his text. 

Key words: Methoni, Saint Athanasios, Platonic virtues, Epitaph speech. 
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Εισαγωγικά στοιχεία 
Η αγιολογία αποτελεί το μόνο είδος της βυζαντινής γραμματείας και συγκεκριμένα της 

εκκλησιαστικής ρητορικής που δεν προήλθε από την αρχαιότητα αλλά γεννήθηκε στο 

Βυζάντιο μέσα από την ανάγκη να προβληθεί ένας ιδανικός τύπος ανθρώπου 

προκειμένου να αποτυπώσει τα πρότυπα των χριστιανών1. Ο όρος δηλώνει στην ουσία 

την επιστήμη που μελετά τους Αγίους και τα κείμενα που συσχετίζονται και 

αναφέρονται σε αυτούς. Πρόκειται για πεζά αφηγηματικά κείμενα που εξελίσσονται 

από περίοδο σε περίοδο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται Μαρτύρια, Βίοι Αγίων, 

εγκώμια, συλλογές θαυμάτων και ψυχωφελείς διηγήσεις2.  

 Ο Επιτάφιος Λόγος για τον Άγιο Αθανάσιο Μεθώνης εντάσσεται στα εγκώμια. Τα 

εγκώμια, όπως προδίδει και η ονομασία τους, έχουν έντονο αγιολογικό και ρητορικό 

χαρακτήρα. Ακολουθώντας την τυπική δομή της ρητορικής τέχνης και έχοντας ως 

αφορμή μια γιορτή του Χριστού, της Θεοτόκου ή των Αγίων, ενσωματώνουν και 

ξεδιπλώνουν τις βασικές αρχές της ορθόδοξης θεολογίας καθώς και αυτές που θα 

πρέπει να ακολουθεί κάθε ορθόδοξος χριστιανός εγκωμιάζοντας κάποιο σημαίνον 

πρόσωπο, συνήθως Άγιο ή μάρτυρα. Πρόκειται στην ουσία για ρητορικούς λόγους σε 

διδακτικό και παραινετικό τόνο και με συγκεκριμένη συντακτική δομή που 

εκφωνούνται στο χώρο της εκκλησίας ή του μοναστηριού και διαβάζονται την ημέρα 

της εορτής του Αγίου, που είναι και η ημέρα της Κοιμήσεώς του. Για το λόγο αυτό 

υπάρχει η λέξη «Ευλόγησον» μέσα στο κείμενο, καθώς ο εκκλησιαστικός ρήτορας 

ζητά την ευλογία του προεστώτος της συνάξεως, προκειμένου να προχωρήσει στην 

ανάγνωση του κειμένου του.  

Η βυζαντινή ρητορική αποτελεί επιπροσθέτως έναν αξιοσημείωτο κλάδο της 

βυζαντινής γραμματείας. Η πλειοψηφία των βυζαντινών έγραφε ρητορικούς λόγους 

προκειμένου να εκφωνηθούν στις επίσημες τελετές που διαδραματίζονταν στο 

Βυζάντιο είτε για να υποδεχθούν έναν Αυτοκράτορα είτε για δοξολογήσουν ένα 

θρίαμβό του. Οι τελετές λάμβαναν χώρα στην Κωνσταντινούπολη και είχαν κοσμικό 

και θρησκευτικό χαρακτήρα. Συνήθως στο επίκεντρο των κοσμικών τελετών ήταν ο 

Αυτοκράτορας, ενώ ο χώρος των θρησκευτικών ήταν η εκκλησία, όπου εκφωνούνταν 

οι λόγοι. Η εκκλησιαστική ρητορική μαζί με τη βυζαντινή αποτελούν πολύ 

 
1 A-M Talbot (2008) 862-871. 
2 Πολέμης-Μίνεβα (2016) 309-312. 
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σημαντικούς κλάδους της βυζαντινής γραμματείας. Ο συγκεκριμένος  Επιτάφιος Λόγος 

κατά συνέπεια είναι ένα ρητορικό εγκώμιο με θέμα τη βιογράφιση του Αγίου 

Αθανασίου Μεθώνης με πολύ εγκωμιαστικό χαρακτήρα, προβάλλοντας τις αρετές του, 

έτσι ώστε να τις μιμηθούν οι συνελεγμένοι που τις ακούν στοχεύοντας στην κατήχησή 

τους. Δεν αποτελεί ωστόσο σημαντική ιστορική πηγή, καθώς οι ρήτορες εν γένει 

μιλούν με γενικόλογο τρόπο και έχουν σκοπό κυρίως να εγκωμιάσουν κι όχι τόσο να 

καταγράψουν αντικειμενικά τα γεγονότα.  

Το κείμενο γράφτηκε από τον Άγιο Πέτρο Άργους το 920-910 μ.Χ., ο οποίος γεννήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη το 860 μ.Χ. και απεβίωσε στο Άργος το 930 μ.Χ.3. Κύρια 

πηγή για τη ζωή του αποτέλεσε ο λόγος που συνετέθη από το τον Μητροπολίτη Νίκαιας 

που υπήρξε μαθητής του4. Ο Πέτρος φτάνει από την Κωνσταντινούπολη στην 

Πελοπόννησο συνοδεύοντας τον αδερφό του Παύλο που είχε εκλεγεί μητροπολίτης 

Κορίνθου στα χρόνια της βασιλείας του Μιχαήλ και Θεοφίλου, μετά την περίοδο των 

ταραχών (τέλη 9ου - αρχές 10ου αιώνα μ.Χ.)5. Εγκαθίσταται στο Άργος και μετά από 

πιέσεις των ντόπιων γίνεται επίσκοπος το 912μ.Χ. επιτελώντας έργο βοηθείας στους 

κατοίκους της περιοχής την περίοδο της σιτοδείας και πείθοντας παράλληλα Σλάβους 

να ασπαστούν το χριστιανισμό6,7,8. Ενημερώνεται για τους Αγίους της Πελοποννήσου, 

εντυπωσιάζεται από τη βιογραφία του τοπικού Αγίου, του Αθανασίου Μεθώνης και 

αποφασίζει να συγγράψει ένα ρητορικό εγκώμιο για αυτόν βασισμένο σε ένα χαμένο 

σήμερα Βίο του Αγίου, που έδινε όμως περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή του9. 

Ακολουθώντας τους νόμους των εγκωμίων, με συνθήκη (συντακτικό) εὔρυθμον και 

λέξεις καθαραὶ (γραμμένες στην αρχαία ελληνική γλώσσα λόγω της επικρατούσας 

τάσης αττικισμού) και παίρνοντας φράσεις από τον στηριζόμενο σε αρχαία πρότυπα 

λόγο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού,  ξεκινά με την νεανική ζωή του Αγίου Αθανασίου, 

αναφέρεται στην πατρίδα που γεννήθηκε, στους γονείς του, στην νεαρή ηλικία του και 

τον παρακολουθεί μέχρι τον θάνατό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ενέκυψε 

 
3 Kazhdan (2006) 113-114. 
4 Κυριακόπουλος (1976) 232-255. 
5 Κομίνης (1960) 45. 
6 Vassiliou (2013) 217. 
7 Γιαννόπουλος-Σαββίδης (2013) 23. 
8 Vasiliev (1947) 176-177. 
9 Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου (1978) 245. 
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το ζήτημα ότι ο  Πέτρος Άργους χρησιμοποίησε ως πηγή του το έργο Eλληνικών 

παθημάτων θεραπευτική του Θεοδωρήτου Κύρρου10. 

Ο Άγιος Αθανάσιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τιμάται κάθε χρόνο στις 

10 Δεκεμβρίου. Γεννηθείς στην Κατάνη της Σικελίας ενδεχομένως το 818/819μ.Χ., 

λίγα έτη μετά την κατάληψη της Σικελίας από τους Σαρακηνούς, κατέφυγε με τους 

γονείς του στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Παλαιά Πάτρα μετά την εισβολή 

των Αράβων στο νησί (827-828μ.Χ.)11. Όντας ακόμη μικρός στην ηλικία, ο Αθανάσιος 

εισήλθε στον κλήρο, έγινε μοναχός και αποσύρθηκε σε ένα από τα μοναστήρια της 

περιοχής12,13. Εκεί, επιδόθηκε στις συνήθεις ασχολίες των μοναχών με μεγάλο ζήλο και 

λόγω αυτού χειροτονήθηκε σε επίσκοπο Μεθώνης παρά τη θέλησή του, καθώς ο τότε 

Μητροπολίτης Πατρών εκτίμησε τον αγώνα και την αρετή του 14. Την περίοδο που ο 

Αθανάσιος ήταν επίσκοπος στην πόλη της Μεθώνης, οι Άραβες με ορμητήριο τη 

Σικελία, την Κρήτη και άλλα κατακτημένα κέντρα, ξεκίνησαν συχνές, μεγάλες και 

οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν τη μορφή πειρατικών επιδρομών εναντίον 

των ελληνικών νησιών και των παράλιων αστικών κέντρων15. Το 879 έλαβε μέρος στη 

σύνοδο της Αγίας Σοφίας, η οποία αποκατέστησε επισήμως τον Πατριάρχη Φώτιο και 

επικύρωσε την ανάρρησή του στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως16. Την ίδια χρονιά 

έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών. 

Ο Πέτρος Άργους κατά πάσα πιθανότητα δεν γνώριζε προσωπικά τον Άγιο Αθανάσιο 

παρά μόνο εκφώνησε τον Επιτάφιο Λόγο του με εγκωμιαστικό χαρακτήρα κοντά στον 

τάφο του στη Μεθώνη, λίγα χρόνια μετά την ανάπαυσή του, ενώπιον των 

συνελεγμένων πιστών στοχεύοντας στην κατήχησή τους17. Στον Βίο που αναγράφει 

δεν αναφέρει σχεδόν καθόλου θαύματα του Αγίου Αθανασίου εκτός από μία μικρή 

αναφορά στο τέλος του κειμένου του για μύρο που αναβλύζει από τον τάφο του Αγίου. 

Αυτό συμβαίνει διότι ο Πέτρος Άργους ενδιαφέρεται κυρίως να παρουσιάσει τον ήρωά 

του ως προσωποποίηση των τεσσάρων αρετών της ψυχής, για τις οποίες κάνει λόγο 

στην Πολιτεία του ο Πλάτων18. Για να το ενισχύσει αυτό κάνει στον Επιτάφιό του δύο 

 
10 Laniado (2009) 134-135. 
11 Costa-Louillet (1961) 314. 
12 Follieri (1971) 378-451. 
13 Λαμπροπούλου (1994) 28-29. 
14 Scholz (1997) 101. 
15 Βέης (1928) 349. 
16 Mansi (1772) στ.376. 
17 Sideras (1994) 105-106. 
18 Πολέμης-Μίνεβα (2016) 468. 
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ισχυρές συγκρίσεις. Στην πρώτη, ο επίσκοπος Μεθώνης συγκρίνεται με μία σειρά από 

προσωπικότητες της αρχαιότητας που θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, ενώ στη 

δεύτερη, ο Άγιος Πέτρος Άργους ισχυρίζεται ότι τα λόγια του ετοιμοθάνατου Αγίου 

Αθανασίου είναι προτιμότερα από τα τελευταία φιλοσοφήματα του Σωκράτη. Αυτό 

συμβαίνει διότι σύμφωνα με τους κανόνες της ρητορικής, οι εγκωμιαστικοί λόγοι 

περιέχουν συγκρίσεις, των οποίων ο σκοπός είναι να αποδεικνύουν την υπεροχή των 

επαινουμένων, κάτι που εφαρμόζει απαρέγκλιτα εδώ ο Πέτρος Άργους με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο19. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί η 

σχέση πλατωνισμού-χριστιανισμού μέσα από το ζήτημα του κατά πόσο  ο φιλοσοφικός 

λόγος του Πλάτωνα μπορεί να αποτελέσει αφορμή γραφής ή να βρει θέση σε ένα 

θρησκευτικό κείμενο, όπως ο Επιτάφιος Λόγος του Αγίου Αθανασίου Μεθώνης, με 

προορισμό την διδαχή των χριστιανών, σε μια εποχή που ο χριστιανισμός στην 

προσπάθεια διάδοσης της διδασκαλίας του και στην διεκδίκηση της αποκλειστικότητας 

της αλήθειας αποκλείει κάθε φιλοσοφική προσλαμβάνουσα της αρχαίας παράδοσης. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Payr (1962) 335-336. 
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Κεφάλαιο πρώτο 
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρει ότι είναι καλό να εγκωμιάζουμε τους ενάρετους ανθρώπους 

και όχι τα πράγματα αυτού του κόσμου που μεταβάλλονται. Διότι μόνο έτσι μπορεί να 

προκόψει η αρετή.    

 

Τοὺς ταῖς ὑψηλαῖς ἀρεταῖς τὸν ἑαυτὸν βίον λαμπρύναντας καὶ πάσης ἑαυτοὺς ὑλώδους 

καὶ χαμερποῦς κακίας χωρίσαντας καὶ πρὸς τὸ θεῖον καὶ οὐράνιον ἐκεῖνο ὕψος 

ἀπάραντας, ἄξιον μακαρίζειν καὶ ἐπαινεῖν εἴπερ ἄλλο τι τῶν κάτω νομιζομένων καλῶν, 

ἅπερ τὴν πρὸς τὰ θάτερα ῥᾴστην ἔχει μετάκλισιν, τῇ τῶν χρωμένων ῥοπῇ 

συμμεταβαλλόμενα κἀκείνους ταῦτα μεταφέροντα πρόσληψιν. Οὕτω γὰρ ἂν ἐπίδοσιν 

λάβοι ἡ ἀρετή, τῶν ταύτην μετιόντων θαυμαζομένων καὶ τῶν λαμπηδόνων τοῦ ταύτης 

φωτὸς ταῖς τῶν συνειλεγμένων ἀκοαῖς κατασπειρομένων διὰ τῆς εὐφημίας καὶ πρὸς τὴν 

ταύτης ἐγχείρησιν νηφούσῃ καὶ ἐγρηγορυίᾳ διεγειρομένων ψυχῇ, κακία δὲ οἰχήσεται 

καὶ τέλεον μισηθήσεται, τῇ ἐκείνης ἀντιπαραθέσει καταφρονουμένη, καὶ σκότος ὥσπερ 

τῷ τῆς ἡμέρας ὑποχωρήσει φωτί. Τούτου γὰρ ἕνεκα καὶ ὁ Χριστὸς αὐτός, ὁ τῆς 

ἡμετέρας φύσεως ὡς ταύτης δημιουργὸς καὶ διορθωτὴς ἀκριβέστατος, μακαρίζει 

αὐτούς, καθὼς ὑφηγεῖται τὸ εὐαγγέλιον. Διὸ καὶ τοῖς μιμεῖσθαι τοῦτον ἐθέλουσιν  κατὰ 

δύναμιν γεραίρειν ὡς τοῖς ἑαυτῶν ἐκεῖνον δοξάσαντας μέλεσιν καὶ προσφέρειν ὥσπερ 

τι δῶρον, κἂν ἐκ πενιχρᾶς διανοίας, τὸν ἔπαινον ἐποφείλεται. 

 

Απόδοση 
Είναι άξιο να μακαρίζει κάνεις και να επαινεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καλό 

αυτού του κόσμου εκείνους που λάμπρυναν το βίο τους με τις υψηλές αρετές, χώρισαν 

τον εαυτό τους από κάθε κακία της ύλης και ανέβηκαν στο θείο και ουράνιο ύψος, διότι 

τα καλά αυτής της γης πολύ εύκολα πηγαίνουν πότε στη μία κατεύθυνση και ποτέ στην 

άλλη, καθώς μεταβάλλονται ανάλογα με εκείνους που τα χρησιμοποιούν και τα 

μεταφέρουν πότε εδώ και πότε εκεί. Διότι έτσι μπορεί να προκόψει η αρετή, γιατί αυτοί 

που είναι ενάρετοι θα θαυμάζονται και έτσι η λάμψη από το φως της αρετής θα 

μεταδίδεται στα αυτιά όσων συλλέγονται για να ακούσουν το εγκώμιο και θα 

διεγείρονται οι ψυχές τους να επιχειρήσουν και αυτοί την αρετή με μία νηφάλια και 

γρήγορη καρδιά κι έτσι η κακιά θα εξαφανιστεί και θα μισηθεί, θα καταφρονηθεί και 

θα φύγει σαν το σκοτάδι που διαλύεται μπροστά στο φως της ημέρας. Για αυτό το λόγο 
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και ο Χριστός που δημιούργησε τη φύση μας και τη διορθώνει με πάρα πολύ ακριβή 

τρόπο, μακαρίζει εκείνους που θέλουν να τον μιμηθούν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Για 

αυτό είναι καλό και οφειλόμενο, εκείνους που θέλουν να τον μιμηθούν να τους 

υμνούμε όσο μπορούμε, διότι δόξασαν τον Χριστό με τα δικά τους μέλη και να τους 

προσφέρουμε τον έπαινο σαν ένα δώρο από μία πενιχρή διάνοια. 

 

Σχολιασμός 
Τοὺς ταῖς ὑψηλαῖς ἀρεταῖς τὸν ἑαυτὸν βίον λαμπρύναντας καὶ πάσης ἑαυτοὺς 

ὑλώδους καὶ χαμερποῦς κακίας χωρίσαντας  καὶ πρὸς τὸ θεῖον καὶ οὐράνιον ἐκεῖνο 

ὕψος ἀπάραντας, ἄξιον μακαρίζειν καὶ ἐπαινεῖν εἴπερ ἄλλο τι τῶν κάτω 

νομιζομένων καλῶν, ἅπερ τὴν πρὸς τὰ θάτερα ῥᾴστην ἔχει μετάκλισιν , τῇ τῶν 

χρωμένων ῥοπῇ συμμεταβαλλόμενα κἀκείνους ταῦτα μεταφέροντα πρόσληψιν: Ο 

ρήτορας μας λέει είναι ότι είναι καλό να εγκωμιάζουμε τους ενάρετους ανθρώπους και 

όχι τα πράγματα αυτού του κόσμου που μεταβάλλονται, καθώς μόνο εκείνοι που 

λάμπρυναν τη ζωή τους με τις αρετές και απομακρύνθηκαν από την κακία της ύλης, 

προχώρησαν στο θείο και ουράνιο ύψος. Βλέπουμε εδώ μία βασική διχοτομία που 

υπάρχει σε όλα τα κείμενα του Βυζαντίου ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα. Η ύλη 

είναι κάτι που ανήκει στην γη, ενώ το πνεύμα είναι κάτι που ανήκει στον ουρανό. 

τῇ τῶν χρωμένων ῥοπῇ συμμεταβαλλόμενα κἀκείνους ταῦτα μεταφέροντα 

πρόσληψιν: Προέρχεται από το λόγο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού 2, 7, 2-320. 

ἅπερ τὴν πρὸς τὰ θάτερα ῥᾴστην ἔχει μετάκλισιν: Προέρχεται από το λόγο του 

Γρηγορίου Ναζιανζηνού 42.16,121,22. 

συμμεταβαλόμενα: Τα πράγματα αυτού του κόσμου που μεταβάλλονται, τα οποία 

είναι ο πλούτος, η δόξα και τα υλικά αγαθά. 

πρόσληψιν: Η λέξη πρόσληψη δείχνει ότι το κείμενο προοριζόταν για ακρόαση. 

τὸ θεῖον καὶ οὐράνιον ἐκεῖνο ὕψος: Πρόκειται για τη βασιλεία των ουρανών. 

Οὕτω γὰρ ἂν ἐπίδοσιν λάβοι ἡ ἀρετή, τῶν ταύτην μετιόντων θαυμαζομένων καὶ 

τῶν λαμπηδόνων τοῦ ταύτης φωτὸς ταῖς τῶν συνειλεγμένων ἀκοαῖς 

 
20 Bernardi (1978) 96. 
21 Polemis (2019) 32. 
22 Bernardi (1992) 48. 
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κατασπειρομένων διὰ τῆς εὐφημίας καὶ πρὸς τὴν ταύτης ἐγχείρησιν νηφούσῃ καὶ 

ἐγρηγορυίᾳ διεγειρομένων ψυχῇ, κακία δὲ οἰχήσεται καὶ τέλεον μισηθήσεται, τῇ 

ἐκείνης ἀντιπαραθέσει καταφρονουμένη, καὶ σκότος ὥσπερ τῷ τῆς ἡμέρας 

ὑποχωρήσει φωτί: Ο εγκωμιασμός των ενάρετων ανθρώπων γίνεται διότι μόνο έτσι 

μπορεί να προκόψει η αρετή. Επομένως, ένα εκκλησιαστικό εγκώμιο έχει σκοπό τη 

κατήχηση και προβάλλει τις αρετές ενός Αγίου, ούτως ώστε ακούγοντας τις αρετές 

αυτού του Αγίου αυτοί που είναι συγκεντρωμένοι μες στην εκκλησία να μιμηθούν τις 

αρετές του Αγίου που ακούν. Κατά συνέπεια, ένας εκκλησιαστικός λόγος για έναν Άγιο 

προβάλλει το πρότυπο αυτού του Αγίου προκειμένου να δείξει τις αρετές του και να 

μπορέσει ο άνθρωπος που ακούει να μιμηθεί και αυτός τον Άγιο. 

μακαρίζει αὐτούς, καθὼς ὑφηγεῖται τὸ εὐαγγέλιον: Ο ρήτορας αναφέρεται στο 

πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στο έκτο του κατά Λουκάν 

Ευαγγελίου, όπου υπάρχουν οι μακαρισμοί23. Ο Χριστός μακάρισε κάποιες κατηγορίες 

ανθρώπων, όπως τους πτωχούς τω πνεύματι, τους πενθούντες και εν γένει όσους είναι 

ενάρετοι. Οι μακαρισμοί και στο κατά Λουκάν και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 

υπάρχουν με κάποιες μικρές διαφορές. Ενδεικτικά, στο 5,4 του κατά Ματθαίον 

Ευαγγελίου υπάρχει ο μακαρισμός: μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ 

παρακλήθησονται, ενώ στο 6,21 έως 22 του κατά Λουκάν Ευαγγελίου υπάρχουν οι 

μακαρισμοί: μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, 

ὅτι γελάσετε, μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν 

ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου. 

Διὸ καὶ τοῖς μιμεῖσθαι τοῦτον ἐθέλουσιν  κατὰ δύναμιν γεραίρειν ὡς τοῖς ἑαυτῶν 

ἐκεῖνον δοξάσαντας μέλεσιν καὶ προσφέρειν ὥσπερ τι δῶρον, κἂν ἐκ πενιχρᾶς 

διανοίας, τὸν ἔπαινον ἐποφείλεται:  Εφόσον ο ίδιος ο Χριστός μακαρίζει τους 

ενάρετους ανθρώπους και εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να τον μιμηθούμε και να 

τους επαινούμε, δίνοντας τους αυτόν τον έπαινο ως ένα μικρό δώρο από την πενιχρή 

μας διάνοια. 

ἐκ πενιχρᾶς διανοίας: Ο ρήτορας αναφέρεται στη δική του διάνοια, στη δική του 

σκέψη, την οποία την χαρακτηρίζει πενιχρή. Αυτό είναι κοινός τόπος σε όλα τα 

 
23 Κολιτσάρας (2009) 26, 226. 
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ρητορικά κείμενα των βυζαντινών, δηλαδή ο ρήτορας να εμφανίζεται ως ταπεινός και 

ως ανίκανος στην προσπάθειά του να εγκωμιάσει έναν Άγιο.  
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Κεφάλαιο δεύτερο 
Ο ρήτορας ακολουθώντας το μοτίβο των ρητορικών κειμένων εμφανίζει τον εαυτό του 

ταπεινό και ανίκανο εξηγώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του 

να εγκωμιάσει τον Άγιο. Είναι το τέλος του προοιμίου, στο οποίο εξήγησε  το 

περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα του θέματός του που είναι να γίνουν ενάρετοι κι άλλοι 

άνθρωποι ακούγοντας τις αρετές του Αγίου Αθανασίου αλλά και τις δυσκολίες που 

συνάντησε στην πραγμάτευση του ίδιου του θέματος. 

 

Ἀλλά γε τούτοις ἐμαυτὸν παρενείρων δέδοικα μὴ θράσους ὑποίσω γραφήν, τὸν τῆς 

ἀθανασίας ἐπώνυμον εὐφημεῖν  Ἀθανάσιον. Ὅμως τοιούτῳ γε ὄντι σιγᾶν οὐκ ἔξεστι τὰ 

καλὰ καὶ μεμυκότι στόματι τὴν ἐκ τούτων κρύπτειν ὠφέλειαν, ὡς μὴ τῷ τὸ ἓν εἰληφότι 

φανήσωμαι τάλαντον ὅμοιος, εἰς γῆν τὸ πιστευθὲν διὰ τῆς παραλόγου δειλίας 

κατακρυψάμενος. Ἄλλος μὲν γὰρ τις τῶν ἐν κομψείᾳ  ῥητόρων, ὃς  τοὺς τῶν ἐγκωμίων 

{μὴ} φυλάττειν ὅρους βουλόμενος ὡς ἐκ τοιούτων ἐπαίνων τὸν εὐφημούμενον δόξειεν 

ἂν ἐγκωμιάζειν, λαμπρότητά τε βίου καὶ περιφάνειαν λέγων καὶ συνθήκην εὔρυθμον 

καὶ λέξιν ἐξηνθισμένην καὶ καθαράν, καὶ ἐπὶ πᾶσιν μετὰ τοῦ σοφοῦ τὸ σύντομον 

ἐπιτετηδευκώς, ὄγκον ἀξιωμάτων καὶ τὰ τούτοις ἐφάμιλλα διηγήσεται, ἵν’ ἐκ τούτων 

πρὸς τὴν τῶν λεγομένων τοὺς ἀκροωμένους ἐπισπάσηται εὔνοιαν ὥσπερ τι ταῦτα 

προβαλλόμενος δέλεαρ. Ἡμῖν δ’ οἷς ὥσπερ τἄλλα τοῦ βίου λαμπρὰ καὶ ταῦτα 

ἐπιλείπεται καὶ διέπτυσται, μόνη δὲ ἡ ἀλήθεια καὶ τὰ τοὺς λόγους ἐμπεδοῦντα ἔργα 

στέργεται καὶ σπουδάζεται, πῶς εὐαπολόγητος ἡ τοιαύτη γενήσεται πρόφασις, καίπερ 

εἰδόσι σαφῶς ὡς οὐδ’ αὐτοῖς ἐκείνοις, οἷς ἅπας ὁ βίος περὶ τὸ λέγειν τι καὶ ἀκούειν 

κατετρίβη καινότερον , τῆς ἀξίας τοῦ εὐφημουμένου ἐφικέσθαι δυνατόν; Ἐμοὶ δὲ καὶ 

ἄλλως εἴη συγγνώμη τῷ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιβάλλοντι, τὴν ἐξ ἀνηκοΐας ὀρρωδοῦντι 

κατάκρισιν καὶ τὸ τῆς ὑπεροψίας ταπεινὸν ἢ ὂν ἢ νομιζόμενον φεύγοντι. Διδόναι γὰρ 

τοῖς αἰτοῦσιν οὐ πλούσιοι μόνον, ἀλλὰ καὶ πένητες προσταττόμεθα, εἴπερ οὐκ 

ἀξιωμάτων καὶ δώρων μισθοί, ἀλλὰ τῶν προθέσεων ἐκ Θεοῦ ἀποδίδονται. Διά τοι 

τοῦτο θαρρήσας τῷ λόγον ἐν ἀνοίξει διδoῦντι  τοῦ στόματος, πρὸς τὴν τοῦ 

παρορμῶντος ἀξίωσιν εἴξαμεν, περιβλέπτου καὶ θείου ἀνδρός. 
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Απόδοση 
 Όμως εμπλέκοντας σε αυτά τον εαυτό μου φοβάμαι μην τυχόν και κατηγορηθώ για 

θράσος επειδή θέλω να επαινέσω τον Αθανάσιο που είναι επώνυμος της Αθανασίας. 

Παρόλα όλα αυτά  δεν μου επιτρέπεται να αποσιωπώ τα καλά και να κρύβω 

βουλώνοντας το στόμα μου την ωφέλεια από αυτά, ούτως ώστε να μην φανώ όμοιος 

με εκείνο το κακό δούλο που έκλεψε εξαιτίας της παράλογης δειλίας του το τάλαντο 

στη γη. Ένας άλλος από τους εξεζητημένους ρήτορες που θα ήθελε να φυλάξει τους 

όρους της ρητορικής για να εγκωμιάσει με αυτούς τον επαινούμενο μπορεί να 

αναφερθεί στη λαμπρότητα του βίου, να χρησιμοποιήσει ένα συντακτικό καλό και  ένα 

λεξιλόγιο ανθηρό και καθαρό και μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιήσει μαζί με τη 

σοφία έναν όγκο αξιωμάτων και όλα τα άλλα τα ίδια με αυτά ούτως ώστε να 

προκαλέσει την εύνοια των ακροατών βάζοντας αυτά σαν ένα δέλεαρ. Όμως για εμάς 

που όλα τα άλλα λαμπερά πράγματα της ζωής έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν φτυστεί 

και μόνη η αλήθεια μας ενδιαφέρει και τα έργα που θεμελιώνουν τους λόγους πώς 

μπορεί να είναι  δικαιολογημένη μία τέτοια μεθοδολογία εφόσον από τη στιγμή που 

ξέρουμε πολύ καλά ότι ούτε αυτοί όλοι που ασχολούνται μία ζωή ολόκληρη να λένε 

και να ακούνε κάτι καινότερο μπορούν να φτάσουν την αξία αυτού που επαινείται; Εγώ 

όμως οπωσδήποτε μπορώ να ζητάω συγχώρεση αν ασχολούμαι με πράγματα που 

ξεπερνούν τις δυνάμεις μου επειδή φοβάμαι μην κατηγορηθώ ως ανυπάκουος και για 

έλλειψη ταπείνωσης και για αποφυγή του καθήκοντός μου. Διότι και οι πένητες όχι 

μόνο οι πλούσιοι έχουμε λάβει εντολή να δίνουμε σε όσους μας ζητάνε, διότι οι 

προθέσεις είναι που ανταμείβει ο Θεός όχι τα αξιώματα και τα δώρα. Για αυτό το λόγο 

έχοντας θάρρος σε εκείνον που μου δίνει λόγο όταν ανοίγω το στόμα  υποχώρησα στην 

αξίωση εκείνου που με παρόρμησε να εγκωμιάσω τον Άγιο, ο οποίος είναι ένας 

περίβλεπτος και θείος ανήρ. 

Σχολιασμός 
τὸν τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμον: Ο Αθανάσιος που έχει το όνομα της Αθανασίας. Ο 

ρήτορας εννοεί τον Άγιο Αθανάσιο Μεθώνης. 

μὴ τῷ τὸ ἓν εἰληφότι φανήσωμαι τάλαντον ὅμοιος , εἰς γῆν τὸ πιστευθὲν διὰ τῆς 

παραλόγου δειλίας κατακρυψάμενος: Πρόκειται για την παραβολή των ταλάντων 

που παραδίδουν τα συνοπτικά Ευαγγελία και γίνεται αναφορά στο κατά Ματθαίον 
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Ευαγγέλιο 25,25 (καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ)24. Σύμφωνα 

με την παραβολή αυτή, κάποιος άρχοντας έφυγε και εμπιστεύτηκε στους δούλους του 

κάποια τάλαντα. Οι καλοί δούλοι επένδυσαν τα τάλαντα και τα επαύξησαν, ενώ ο 

πονηρός δούλος έκρυψε το τάλαντο στη γη και το έδωσε έτσι όπως του το παρέδωσε ο 

αφέντης του. Έπειτα, αυτός κατακρίθηκε και τιμωρήθηκε από τον αφέντη του επειδή 

δεν φρόντισε να επαυξήσει το τάλαντο του. Επομένως και ο ρήτορας αναφερόμενος 

στον εαυτό του λέει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να κρύβει τα καλά που μας έχει 

εμπιστευτεί ο Θεός μέσω του Αγίου Αθανασίου. Αν κρύψει αυτά τα καλά, θα μοιάζει 

και αυτός αντίστοιχα με το δούλο που κρύβει τα αγαθά και δεν τα επαυξάνει. Σε όλους 

τους ανθρώπους δίνει ένα τάλαντο ο Θεός, δηλαδή κάποια προσόντα, κάποιες αρετές 

και αυτές τις αρετές οφείλουμε να τις επαυξήσουμε. 

τῶν ἐγκωμίων {μὴ}  φυλάττειν ὅρους: Στα ιδεώδη ενός βυζαντινού ρήτορα υπάρχουν 

κάποιοι όροι-νόμοι των εγκωμίων. Οι νόμοι αυτοί των εγκωμίων δεν είναι κάτι το 

μεταφορικό ή το ανύπαρκτο, καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένοι σε ρητορικά κείμενα 

της ύστερης αρχαιότητας, στα οποία οι ρητοροδιδάσκαλοι δίνουν οδηγίες 

συγκεκριμένες για το πώς θα πρέπει να γράφεται ένα εγκώμιο. Για παράδειγμα, αν 

θέλει κάποιος να εγκωμιάσει έναν άνθρωπο του υπαγορεύουν ότι θα πρέπει να 

ξεκινήσει με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα εγκωμιάσει κυρίως αυτήν την αρετή, θα πει 

ότι είναι από αριστοκρατική οικογένεια και τα λοιπά. Εκτός από το περιεχόμενο, 

υπάρχουν και κάποιοι νόμοι οι οποίοι διέπουν το ύφος του κειμένου που θα γράψει ο 

ρήτορας. Το κείμενο θα πρέπει να έχει συνθήκην εὔρυθμον καὶ λέξιν ἐξηνθισμένην καὶ 

καθαράν, δηλαδή συντακτικό καλό και  ένα λεξιλόγιο ανθηρό και καθαρό. 

συνθήκην: Συνθήκη σημαίνει το συντακτικό. 

 λέξιν ἐξηνθισμένην καὶ καθαράν: Είναι το λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας. Οι συγγραφείς των κειμένων δεν χρησιμοποιούσαν λέξεις της 

καθομιλουμένης, αλλά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για την τάση του 

αττικισμού, η οποία είναι πολύ έντονη σε όλη την βυζαντινή λογοτεχνία και αυτό έχει 

ως συνέπεια στο Βυζάντιο τα περισσότερα κείμενα να είναι γραμμένα στα αρχαία 

ελληνικά. Για να συναντήσουμε κείμενο σε δημώδη γλώσσα θα πρέπει να περάσουν 

αρκετοί αιώνες, προς το τέλος του Βυζαντίου, ώστε να αποκτήσουν το θάρρος οι 

Βυζαντινοί να γράψουν λίγα κείμενα και στη γλώσσα στην οποία μιλούν. Ο ρήτορας 

 
24 Κολιτσάρας (2009) 108. 
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χρησιμοποιώντας λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας θα έχει τη δυνατότητα και 

ζητά να αποσπάσει την εύνοια των ακροατών. Αυτό είναι αυτό το θέμα της “captatio 

benevolentiae”, δηλαδή της απόπειρας του ρήτορα να αποκτήσει την εύνοια του 

ακροατηρίου, ένα θέμα που το συναντάμε και στην αρχαία λογοτεχνία, όπως για 

παράδειγμα στο κείμενο «Περί του στεφάνου» του Δημοσθένη. 

Ἡμῖν δ’ οἷς ὥσπερ τἄλλα τοῦ βίου λαμπρὰ καὶ ταῦτα ἐπιλείπεται καὶ διέπτυσται , 

μόνη δὲ ἡ ἀλήθεια καὶ τὰ τοὺς λόγους ἐμπεδοῦντα ἔργα στέργεται καὶ 

σπουδάζεται, πῶς εὐαπολόγητος ἡ τοιαύτη γενήσεται πρόφασις, καίπερ εἰδόσι 

σαφῶς ὡς οὐδ’ αὐτοῖς ἐκείνοις, οἷς ἅπας ὁ βίος περὶ τὸ  λέγειν τι καὶ ἀκούειν 

κατετρίβη καινότερον , τῆς ἀξίας τοῦ εὐφημουμένου ἐφικέσθαι δυνατόν; Είναι μία 

ρητορική ερώτηση που σημαίνει ότι εμείς που είμαστε χριστιανοί και ενδιαφερόμαστε 

μόνο για την αλήθεια και για την πραγματικότητα δεν μας ενδιαφέρει η κομψότητα του 

λόγου, ούτε το ωραίο συντακτικό ούτε οι καθαρές λέξεις και επιπλέον υπάρχει ένας 

ακόμη λόγος που δεν μας ενδιαφέρουν. Ακόμη και αυτοί που είναι ικανοί ρήτορες και 

όλη τους τη ζωή την έχουν φάει δίνοντας έτσι μία έμφαση στο να πουν και να ακούσουν 

κάτι καινόν, δεν θα καταφέρουν και αυτοί έναν τέτοιο άνθρωπο σαν τον Άγιο Αθανάσιο 

να τον εγκωμιάσουν με επαρκή τρόπο. Όταν τα λέει αυτά ο ρήτορας μας απόλυτα 

ειλικρινής δεν είναι, γιατί όπως βλέπουμε ήδη από αυτά που λέει και εκείνον τον 

ενδιαφέρει το καλό συντακτικό και εκείνον τον ενδιαφέρει το αρχαίο ύφος και εκείνον 

τον ενδιαφέρουν οι λέξεις της αττικής διαλέκτου, καθώς είναι ένα κείμενο απόλυτα 

προσαρμοσμένο στους όρους των εγκωμίων. Τα λέει όμως αυτά διότι έτσι πρέπει να 

τα πει. Ακόμη και ο Μέγας Βασίλειος όταν εγκωμιάζει τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό λέει 

ότι οι ρήτορες γενικά εγκωμιάζουν την πατρίδα, το γένος και τα λοιπά αλλά εμένα όμως 

που είμαι χριστιανός δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, στο τέλος 

τα λέει όλα αυτά που δήθεν τα απορρίπτει. Είναι επομένως μία ρητορική μανιέρα αυτή 

στην πραγματικότητα και δεν πρέπει να την πάρουμε τοις μετρητοίς, γιατί ούτε και ο 

ίδιος ο ρήτορας θέλει να την πάρουμε τοις μετρητοίς. Απλώς πρέπει να τα πει 

προκειμένου έτσι να εξασφαλίσει την εύνοια των ακροατών. 

τὴν ἐξ ἀνηκοΐας: Όπως φαίνεται και από το τέλος του Δεύτερου κεφαλαίου, ο Πέτρος 

Άργους υπονοεί ότι έγραψε αυτόν τον επικήδειο λόγο κατόπιν επιμονής κάποιου 

άλλου, ο οποίος παραμένει ανώνυμος. Αυτό συμβαίνει διότι ο ρήτορας φοβάται μην 

κατηγορηθεί για ανηκοΐα. Πρόκειται για ένα μοτίβο της ρητορικής. Ο κάθε βυζαντινός 

ρήτορας όταν γράφει το εγκώμιο του σε κάποιον υπακούει. Εδώ ο επίσκοπος Πέτρος 
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υπακούει στο εκκλησίασμα της Μεθώνης, το οποίο δεν κατονομάζει αλλά του ζητά να 

γράψει ένα λόγο για τον τοπικό Άγιο, τον Άγιο Αθανάσιο. 

Διδόναι γὰρ τοῖς αἰτοῦσιν: Να δίνουμε σε όσους μας ζητάνε. Προέρχεται από το κατά 

Ματθαίον Ευαγγέλιο 5,42: τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι 

μὴ ἀποστραφῇς και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 6,30: παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, 

καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει25. 

πένητες προσταττόμεθα: Θεωρείται φτωχός με την έννοια της έλλειψης των 

απαραίτητων προσόντων για να εγκωμιάσει επαρκώς τον Άγιο, αλλά παρόλα αυτά και 

το ελάχιστο που μπορεί θα το προσφέρει. 

τῷ λόγον ἐν ἀνοίξει διδoῦντι  τοῦ στόματος, πρὸς τὴν τοῦ παρορμῶντος ἀξίωσιν 

εἴξαμεν: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους 6,19: 

ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παῤῥησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ 

εὐαγγελίου26. 

περιβλέπτου καὶ θείου ἀνδρός: Είναι εκείνος, μάλλον κληρικός, που εξέφρασε στον 

Πέτρο την επιθυμία του εκκλησιάσματος να εγκωμιάσει τον Άγιο Αθανάσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Κολιτσάρας (2009) 31, 227. 
26 Κολιτσάρας (2009) 193. 
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Κεφάλαιο τρίτο 
Αρχή εγκωμίου. Σύμφωνα με τους ρητοροδιδασκάλους, το πρώτο πράγμα που θα 

πρέπει να ειπωθεί από τον ρήτορα είναι το εγκώμιο της πατρίδας του Αγίου. Εν 

προκειμένω, η πατρίδα του Άγίου Αθανασίου είναι η Σικελία. Ο Άγιος Πέτρος Άργους, 

σαν καλός ρήτορας που είναι, οφείλει να εγκωμιάσει την πατρίδα του Άγίου Αθανασίου 

και παρόλο που ανέφερε ότι θα περιοριστεί όσο γίνεται στην αλήθεια κι όχι στα 

εγκώμια των ρητόρων, στο κεφάλαιο αυτό δίνει ένα τυπικό εγκώμιο μιας πόλης, όπως 

αυτά που έγραφαν οι ρήτορες της αρχαιότητας. 

 

Πατρὶς τοίνυν τοῦ νῦν εὐφημουμένου πατρὸς πρώτη μὲν καὶ ἀληθὴς ἡ οὐράνιος, εἰς ἣν 

μετὰ τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἁγίων ἐξ ἁπαλῶν τῶν ὀνύχων ἀπογραψάμενος, τῆς προθέσεως οὐ 

διήμαρτε, δευτέρα δὲ κἀκείνης τοσοῦτον ἀποδέουσα, ὅσον ἀληθείας σκιὰ καὶ 

ἰνδάλματα, Κατάνη μὲν προσεχής, Σικελία <δὲ>πόρρω περίπυστος. Ὧν εἰ βουληθείην 

νῦν ἐπαινεῖν τὰ ἐξαίρετα, θέσιν καὶ κάλλος καὶ μέγεθος, ἀέρων εὐκρασίαν καὶ ὑδάτων 

τὸ ποτιμώτατον, δένδρων εὐκάρπων τε καὶ ἀκάρπων πλῆθος, ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ τε καὶ 

φρονήσει καὶ ἀνδρείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ λαμψάντων πληθύν, ὡς καὶ τὴν ἐξάκουστον 

Ἀγάθην τὴν μάρτυρα, ἐν ταύτῃ καὶ γεννηθεῖσαν καὶ τραφεῖσαν καὶ μαρτυρήσασαν διὰ 

Χριστὸν καὶ τὸ ἅγιον αὐτῆς κατακεῖσθαι λείψανον εὐδοκήσασαν, ὃ καὶ ῥύακες πυρὸς 

τῆς ὑπερκειμένης Αἴτνης ᾐδέσθησαν κατερχόμενοι, τὸ παραδοξότατον, ὡς πάλαι 

φόρτον εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον, πατέρας γέροντας ἐπ’ ὤμων φερομένους εὐγνωμόνων 

υἱῶν, καὶ πρὸς τοὐπίσω χωρεῖν ἐπετάχθησαν, αὐτήν τε τὴν ἐρευγομένην Αἴτνην τὸ πῦρ 

καὶ καπνὸν παχὺν ἐκπνέουσαν ὕπερθεν καὶ φρικτὸν ὑπηχοῦσαν καὶ λίαν ἐξαίσιον, 

καίπερ οὐκ ἀθαύμαστον ἐχόντων τὴν ἔρευναν, ἔξω τῆς ὥρας καὶ τῆς προθέσεως 

δόξομεν φέρεσθαι. 

 

Απόδοση 
 Η πατρίδα λοιπόν του ανθρώπου που εγκωμιάζουμε τώρα η πρώτη και πραγματική 

πατρίδα (είναι) η ουράνια στην οποία από νεαρή ηλικία είχε γραφτεί ως πολίτης μαζί 

με όλους τους αγίους από την αρχή του αιώνα μέχρι σήμερα και φυσικά δεν λάθεψε 

στην πρόθεσή του αυτή, ενώ η δεύτερη (πατρίδα του) που είναι κατώτερη φυσικά από 

την ουράνια, όσο (είναι κατώτερη) η σκιά και τα είδωλα από την αλήθεια, είναι η 
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Κατάνη η τοπική (πατρίδα του ) και η γενικότερη (πατρίδα του είναι) η Σικελία η πολύ 

ξακουστή. Αν θελήσω να επαινέσω τώρα τα εξαιρετικά πράγματα (της Κατάνης και 

της Σικελίας), δηλαδή τη θέση, την ομορφιά, το μέγεθος, το ωραίο κλίμα, τα ωραία 

πόσιμα νερά, το πλήθος των εύκαρπων και άκαρπων δένδρων, το πλήθος των 

ανθρώπων που έλαμψαν για τη σοφία και τη σωφροσύνη και την ανδρεία και τη 

δικαιοσύνη, καθώς και την ξακουστή Αγάθη τη μάρτυρα, που γεννήθηκε και 

ανατράφηκε και μαρτύρησε για το Χριστό σε αυτή (την πόλη) και στην οποία (πόλη) 

υπάρχει και το άγιο λείψανό της, το οποίο ακόμη και τα ρυάκια της φωτιάς όπως 

κατέβαιναν από την Αίτνα το σεβάστηκαν, όπως παλιά ένα γέροντα πατέρα που τον 

κουβαλούσε ο γιός του στους ώμους τον σεβάστηκαν και γύρισαν πίσω, αλλά κι αν 

μιλήσω για την Αίτνα που βγάζει φωτιά και παχύ καπνό και βγάζει ένα φρικτό και 

εξαίσιο ήχο, παρόλο που είναι θαυμαστά πράγματα να τα ερευνά κανείς, θα δώσω την 

εντύπωση ότι οδηγούμαι έξω από τον χρόνο και από την πρόθεσή μου.   

 

Σχολιασμός 
Κατάνη: Πόλη στην ανατολική ακτή της Σικελίας, βόρεια των Συρακουσών. 

περίπτυστος: «περί + πυνθάνομαι (=πληροφορούμαι)» χαρακτηρισμός για την 

Σικελία. Αυτή για την οποία όλοι ρωτούν να μάθουν και όλοι την ξέρουν. 

θέσιν καὶ κάλλος καὶ μέγεθος, ἀέρων εὐκρασίαν καὶ ὑδάτων τὸ ποτιμώτατον, 

δένδρων εὐκάρπων τε καὶ ἀκάρπων πλῆθος, ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ τε καὶ φρονήσει 

καὶ ἀνδρείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ λαμψάντων πληθύν, ὡς καὶ τὴν ἐξάκουστον Ἀγάθην 

τὴ μάρτυρα: O ρήτορας διατηρεί τη διάθεση να περιφρονεί τα κοσμικά αγαθά, αλλά 

τα αναφέρει με συνοπτικό τρόπο ακολουθώντας τους κανόνες της ρητορικής. Οι 

ρητοροδιδάσκαλοι της ύστερης αρχαιότητας λένε ότι αυτό που πρώτα πρέπει να 

εγκωμιαστεί σε μία πόλη είναι η θέση της, δηλαδή σε ποιο μέρος της γης είναι, αν 

βρίσκεται για παράδειγμα κοντά σε θάλασσα ή αν είναι ηπειρωτική27,28,29. Έπειτα 

πρέπει να εγκωμιαστεί το κλίμα, τα φυτά, οι κάτοικοι και από τους κατοίκους οι πιο  

 
27 Russel-Wilson (1981) 59-224. 
28 Russel-Wilson (1981) 2-59. 
29 Russel-Wilson (1981) 225. 
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θαυμαστοί. O Spengel αναφέρει χαρακτηριστικά: περιεργάσηι τήν ἐκούσης νήσου ἥ 

την ἑκούσης πόλεως θέσιν30.  

Ἀγάθην: Τοπική αγία της Κατάνης. Η Αγία Αγάθη είναι περισσότερο γνωστή στους 

καθολικούς και λιγότερο σε μας, μιας και δεν έχουμε πλέον σχέση με τη Σικελία και 

για αυτό το όνομα Άγκαθα είναι σύνηθες εκεί και στην Κάτω Ιταλία31.  

ὠς καὶ τήν ἐξάκουστον Ἀγάθην τὴν μάρτυρα, ἐν ταύτῃ καὶ γεννηθεῖσαν καὶ 

τραφεῖσαν καὶ μαρτυρήσασαν διὰ Χριστὸν καὶ τὸ ἅγιον αὐτῆς κατακεῖσθαι 

λείψανον εὐδοκήσασαν: Πρόκειται για το θαύμα της Αγίας Αγάθης, της 

μεγαλομάρτυρος της Σικελίας, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του διωγμού του 

ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου, ο οποίος προκάλεσε άγριες διώξεις και θανάτους 

χριστιανών με σκοπό την καταστολή του χριστιανισμού32. Όταν άνοιξε η Αίτνα και 

άρχισε να βγάζει ρυάκια φωτιάς, τα ρυάκια δεν άγγιξαν ούτε έκαψαν το λείψανό της. 

Το θαύμα αναφέρεται και στο εγκώμιο του Πατριάρχη Μεθοδίου της 

Κωνσταντινουπόλεως33. 

ὅ καὶ ῥύακες πυρὸς τῆς ὑπερκειμένης Αἴτνης ᾐδέσθησαν κατερχόμενοι, τὸ 

παραδοξότατον, ὡς πάλαι φόρτον εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον, πατέρας γέροντας ἐπ’ 

ὤμων φερομένους εὐγνωμόνων υἱῶν, καὶ πρὸς τοὐπίσω χωρεῖν ἐπετάχθησαν: Ο 

ρήτορας αναφέρεται σε μια ιστορία, σύμφωνα με την οποία ένας γιος πήρε τον γέροντα 

πατέρα του στους ώμους του και τα ρυάκια της φωτιάς σεβόμενα τη φιλοστοργία του 

δεν τον άγγιξαν και του επέτρεψαν να συνεχίσει την πορεία του34. 

Ὤν εἰ βουληθείην νῡν ἐπαινεῑν – ἔξω τῆς ὤρας καὶ τῆς προθέσεως: Διάσταση 

μεταξύ προθέσεως και πραγματικότητας. Ο ρήτορας δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να τα 

πει αυτά, όμως τα αναφέρει εν ολίγοις. 

πατρὶς: Εγκώμιο της Κατάνης και της Σικελίας, της τοπικής πατρίδας του Αγίου. Η 

πρώτη, όμως, πατρίδα του Αγίου είναι η ουράνια πατρίδα. Ο Αγιος κανονικά δεν έχει 

πατρίδα επίγεια, καθώς πατρίδα του είναι η ουράνια και προς αυτή προσπαθεί να 

κατευθυνθεί σε όλη του τη ζωή και με το θάνατό του τελικά επιτυγχάνει να φτάσει σε 

αυτή. Αυτό είναι μοτίβο αρκετών αγιολογικών κειμένων. Μπορούμε να δούμε μια 

 
30 Spengel (1844) 348,28.  
31 Delehaye (1859) Β,2,6.  
32 Halkin & Festugière (1984) κεφ.12. 
33 Polemis (2019) 35. 
34 Στράβωνας 42,4,3,48. 
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τέτοια αντιστοιχία στο δεύτερο χωρίο για τον Βίο του Αγίου Νικολάου του Νέου: 

πατρίδα δὲ καὶ τὸ γένος τὴν κατὰ τὴν ἐὼαν μᾶλλον γῆν35. 

δευτέρα δὲ κἀκείνης τοσοῦτον ἀποδέουσα, ὅσον ἀληθείας σκιὰ καὶ ἰνδάλματα: Η 

επίγεια πατρίδα διαφέρει από την ουράνια όσο η σκιά διαφέρει από την αλήθεια. 

Πλατωνικό στοιχείο, διότι ο Πλάτωνας δεν θεωρούσε ως πραγματικότητα τον υλικό 

κόσμο, τον κόσμο των αισθήσεων, καθώς η μόνη του πραγματικότητα ήταν ο κόσμος 

των ιδεών-γεγονός που έχει επηρεάσει όλη την ευρωπαϊκή σκέψη μέχρι τον 19ο αιώνα-

και τονίζει τη διάσταση ότι τίποτα υλικό δεν είναι πραγματικό, καθώς όλα τα υλικά 

πράγματα αποκτούν ουσία από μία εξωπραγματική διάσταση και είναι στην ουσία 

είδωλα και αμυδρές απηχήσεις των ιδεών, των νοερών και αφηρημένων εκείνων ιδεών 

που βρίσκονται σε μία μεταφυσική διάσταση, σε έναν εξωκοσμικό χώρο. Είναι δηλαδή 

τα πράγματα αυτού του κόσμου απομιμήσεις και αμυδρά απηχήματα των ιδεών που 

υπάρχουν σε ένα νοερό κόσμο και αυτές οι ιδέες είναι η πραγματικότητα που δίνει την 

ουσία στα πράγματα αυτού του κόσμου στην ουσία. 

σοφίᾳ τε καὶ φρονήσει καὶ ἀνδρείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ: Οι τέσσερις βασικές αρετές: 

σοφία, σωφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη. Πλατωνικό στοιχείο, καθώς ο Πλάτωνας 

συγκεκριμένα μιλά για σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη και δικαιοσύνη. Εδώ υπάρχει μια 

μικρή σύγχυση μεταξύ σωφροσύνης και σοφίας, μιας και δεν είναι ταυτιζόμενες 

έννοιες, παρόλα αυτά όμως ο ρήτορας εξακολουθεί να κινείται στον πλατωνικό χώρο. 

Σύμφωνα με την πλατωνική αντίληψη η ψυχή του ανθρώπου έχει τρία μέρη, το 

λογιστικόν, το θυμοειδές και το επιθυμητικόν. Η σοφία είναι η αρετή του λογιστικού, 

η σωφροσύνη του επιθυμητικού και η ανδρεία του θυμοειδούς. Πάνω από τα τρία μέρη 

και τις τρεις αρετές υπάρχει η δικαιοσύνη, με την οποία ο άνθρωπος ρυθμίζει τα τρία 

αυτά μέρη της ψυχής του με δίκαιο τρόπο και αποδίδει στο καθένα αυτό που χρειάζεται 

ούτως ώστε στην εξωτερική πολιτεία και κοινωνία να ενεργεί με κατάλληλο τρόπο. Ο 

Πλάτων ήταν από τους πιο αγαπητούς φιλοσόφους των χριστιανών ήδη από την 

περίοδο των διωγμών και στο Βυζάντιο τον διαβάζουν και τον αξιοποιούν σε μεγάλο 

βαθμό, διότι κάνει λόγο για δημιουργία του κόσμου, για αθανασία της ψυχής, για Θεό-

δημιουργό, αρνείται την αξία των υλικών αγαθών και τονίζει ότι όλα αποκτούν νόημα 

από μία υπερβατική διάσταση. 

 
35 Πολέμης-Μίνεβα (2016) 445. 
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Κεφάλαιο τέταρτο 
Ο ρήτορας εγκωμιάζει τους γονείς και παράλληλα αναφέρεται στη νεανική ηλικία του 

Αγίου Αθανασίου εξαίροντας αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή ήταν 

μετανάστης στην Πελοπόννησο από την Σικελία. 

 

Εἰ γὰρ ὁ εὐφημούμενος ἑτέρας πατρίδος ἀπλέτως ἐρῶν, ταύτης ὡς ὑπερορίας 

κατεφρόνησε καὶ διὰ τοῦτο τοῦ μακαρίου τέλους, ἔνθα ἡμῶν ἡ πρώτη ἑστία καὶ πάντων 

εὐφραινομένων ἡ κατοικία, τετύχηκε, πῶς, ἣν ὑπεριδεῖν τῶν πρώτων εἶναι καλῶν 

ἐδοκίμασε, γεραιρόμενος ἐκ ταύτης ἡσθήσεται; Τοίνυν ὥσπερ τις ἑωσφόρος ἐκ δυσμῶν 

ταύτης ἀνίσχων, τοὺς φύσαντας εὐσεβεῖς καὶ φιλοθέους ἐκήρυσσεν, ἐκ βρέφους καὶ 

αὐτὸν παρὰ τῶν φυσάντων ἀνατεθέντων Χριστῷ καὶ πρῶτον ἔργον ποιουμένων 

εὐαρέστως αὐτῷ παρὰ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἀναστρέφεσθαι. Καὶ τί δεῖ τὰ τούτων καθ’ ἓν 

ἀριθμεῖν προτερήματα, ἐξὸν ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον θαυμάζειν γνωρίσαντας; 

Ἔδειξαν γὰρ αὐτῶν τὸ τῆς ψυχῆς ἀταπείνωτον καὶ γενναῖον οἱ σφοδρῶς προσρήξαντες 

αὐτοῖς ὡς καταιγίδες καὶ χάλαζαι καὶ μηδόλως παρασαλεύσαντες πειρασμοί. Ὡς γὰρ 

χωνεία μὲν δοκιμάζει χρυσόν, ἄνεμοι δὲ καὶ βροχαὶ καὶ χάλαζαι καὶ χείμαρροι θέμεθλα, 

οὕτως οἱ ἀπροσδόκητοι πειρασμοὶ στερρὰν καὶ καρτερικωτάτην ἢ σεσαθρωμένην 

ἀπελέγχουσι τὴν ψυχήν. Τὸ γὰρ Ἰσμαηλιτικὸν ἔθνος καὶ τῆς Ἄγαρ ἀπόγονον, ἐξ οὗ διὰ 

τὰς ἡμετέρας ἁμαρτίας <τῇ> προρρηθείσῃ νήσῳ προσεφθάρη, ποινὰς ὥσπερ τις ἡμῖν 

τῶν παραβάσεων εἰσπραξόμενον δήμιος, ἐπεὶ μηδὲ πατρικῶς εἴξαμεν καὶ εὐήνιον 

ἐκλίναμεν αὐχένα καλοῦντι Θεῷ, πολλὰς μὲν πόλεις πορθῆσαν ἐδῄωσε καὶ τοὺς τούτων 

μετὰ τῶν περιχώρων οἰκήτορας, τοὺς μὲν πικροτάτῳ θανάτῳ διὰ ξίφους καὶ λιμοῦ καὶ 

θαλάσσης παρέπεμψε, τοὺς δὲ δουλείᾳ χαλεπωτάτῃ καὶ δεσμοῖς κατεδίκασε, ἄλλους 

τῆς θρεψαμένης ἐλεεινῶς ἐκφεύγειν καὶ διὰ τῆς ξένης ἀλητεύειν ἠνάγκασε. Τότε δὴ 

καὶ οὗτοι μετὰ τοῦ σφετέρου παιδὸς τὰ οἴκοι χαίρειν φράσαντες (οὐ γὰρ ἔφερον ὁρᾶν 

τὸ Χριστοῦ ποίμνιον, τὸ ἅγιον ἔθνος, τὸ βασίλειον ἱεράτευμα, καταφρυαττομένους δὲ 

τούτους καὶ κατεντρυφῶντας τῆς αὐτοῦ συμφορᾶς καὶ κατὰ τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ 

διατιθεμένους διαθήκην ὡς ἐξολοθρεύσουσι τέλεον λαὸν τὸν χριστώνυμον καὶ οὐ μὴ 

τούτου ἔτι μνησθήσεται), εἰς τὰς ἐν Πελοποννήσῳ παλαιὰς Πάτρας κατῆραν, ἐν αἷς καὶ 

ὁ πρῶτος ἐν ἀποστόλοις κληθεὶς Ἀνδρέας καὶ Πέτρον τὸν ἀδελφὸν καὶ τῆς μακαρίας 

ἐκείνης ἄρξαντα φάλαγγος καλέσας πρὸς τὸν καλέσαντα, μετὰ πολὺν τοῦ εὐαγγελίου 

δρόμον τὸ διὰ σταυροῦ μακαριώτατον τέλος ἐδέξατο, τὸν ἴδιον δεσπότην κἀν τούτῳ 

μιμησάμενος ὡς ἐν ἅπασιν. Ἤκουσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ τῆς θείας τοῦ πατριάρχου ὀμφῆς, 
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πατρῴαν γῆν καὶ ἑστίαν καταλιπόντας καὶ συγγένειαν, ἐνταῦθα ἐλθεῖν. Τί οὖν ἐν 

τούτοις, δισταγμῷ τινὶ ἢ ἀχαριστίᾳ περιεπάρησαν ἢ τῶν θείων κατεγόγγυσαν 

κριμάτων, ὡς παρ’ ἀξίαν ὧνπερ παρ’ ὅλον τὸν βίον εἰργάσαντο πάσχουσιν; Οὐδαμῶς, 

πάντα δὲ τὰ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν ἐκείνῳ καὶ μόνῳ παραχωρήσαντες, ᾧ ἂν αὐτῷ ἀρεστόν ἐστιν, 

εἵποντο.  

 

Απόδοση 
Πώς λοιπόν ο Άγιός μας θα χαρεί αν τον επαινούμε από την πατρίδα εκείνη που 

θεώρησε ότι είναι καλό να την περιφρονήσει επειδή εξαιρετικά ήταν ερωτευμένος με 

μία άλλη πατρίδα και αυτή την επίγεια πατρίδα την περιφρόνησε σαν τόπο εξορίας και 

για αυτό βρήκε το μακάριο τέλος εκεί που είναι η πρώτη εστία και όλων των 

ευφραινομένων η κατοικία; Σαν άστρο της ανατολής από τη δυτική αυτή χώρα ανέτειλε 

και σαν άστρο που ήταν κύρρησε ότι αυτοί που τον γέννησαν ήταν ευσεβείς και 

φιλόθεοι, επειδή και εκείνοι από μικρό παιδί τον αφιέρωσαν στο Χριστό και πρώτη 

τους δουλειά ήταν να συμπεριφέρονται με τρόπο ευάρεστο στο Χριστό. Γιατί 

χρειάζεται όμως ένα ένα. να απαριθμώ τα προτερήματα τους εφόσον μπορούμε από 

τον καρπό τους τον Άγιο Αθανάσιο να τα καταλάβουμε; Έδειξαν τη σταθερότητα και 

τη γενναιότητα της ψυχής τους οι πειρασμοί που έπεσαν πάνω τους σαν καταιγίδες και 

χαλάζια και καθόλου δεν τους έκαναν να ταρακουνηθούν. Διότι όπως το χωνευτήρι 

δοκιμάζει το χρυσό και οι άνεμοι, οι βροχές, τα χαλάζια και οι χείμαρροι τα θεμέλια, 

έτσι και οι απροσδόκητοι πειρασμοί δείχνουν μία ψυχή αν είναι στερεά και κατέβηκε 

καρτερική ή αν είναι σαθρή. Διότι το Ισμαηλιτικό έθνος και οι απόγονοι της Άγαρ από 

τότε που εξ αιτίας των αμαρτιών μας εισέβαλε στο νησί της Σικελίας σαν ένας δήμιος 

που θα μας τιμωρούσε για τις παραβάσεις μας επειδή δεν υποχωρήσαμε στα 

κελεύσματα του Θεού και δεν τον ακούσαμε λεηλάτησε και κατέστρεψε πολλές πόλεις 

και τους οικήτορες μαζί με τά περίχωρα, άλλους τους σκότωσε με πικρό θάνατο με 

ξίφος και πείνα και τους έστειλε στο βυθό της θάλασσας και άλλους τους έβαλε σε μία 

φρικτή δουλεία και δεσμά και άλλους τους ανάγκασε να φύγουν κακήν-κακώς από τη 

γη που τους έθρεψε και να αλητεύουν σε ξένους τόπους. Τότε λοιπόν και αυτοί οι γονείς 

του Αγίου με το δικό τους παιδί αποχαιρέτησαν την πατρίδα τους διότι δεν άντεχαν να 

βλέπουν το ποίμνιο του Χριστού, το Άγιο έθνος, το βασίλειο ιεράτευμα να υποφέρει 

και να χαίρονται οι Άραβες με τη συμφορά του έχοντας κάνει συμφωνία να 
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καταστρέψουν τελείως το χριστιανικό λαό και να εξαφανιστεί η μνήμη του και πήγαν 

στην Πελοπόννησο στις παλιές Πάτρες, στις οποίες και ο πρώτος Απόστολος που 

ονομάστηκε Ανδρέας και εκείνος που κάλεσε τον αδελφό του τον Πέτρο να 

ακολουθήσει και αυτός το Χρήστο δέχτηκε με σταυρό το μακάριο τέλος μιμούμενος 

και σε αυτό το δεσπότη του σε όλα άκουσαν κι αυτοί τη φωνή του Πατριάρχη Αβραάμ 

και άφησαν την πατρική γη και την εστία και τη συγγένεια τους και ήρθαν εδώ. Τι 

συνέβη, είχαν κανένα δισταγμό, είχαν καμία αχαριστία, γόγγυσαν για τις αποφάσεις 

του Θεού επειδή τάχα τα υφίσταντο αυτά με τρόπο ανάξιο σε όλη τους τη ζωή; Όχι 

καθόλου, μόνο όλα όσα δεν εξαρτώνται από μας τα παραχώρησαν σε εκείνο και 

ακολουθούσαν στο δρόμο που ήταν αρεστός σε αυτό. 

 

Σχολιασμός 
Εἰ γὰρ ὁ εὐφημούμενος ἑτέρας πατρίδος ἀπλέτως ἐρῶν, ταύτης ὡς ὑπερορίας 

κατεφρόνησε καὶ διὰ τοῦτο τοῦ μακαρίου τέλους, ἔνθα ἡμῶν ἡ πρώτη ἑστία καὶ 

πάντων εὐφραινομένων ἡ κατοικία, τετύχηκε, πῶς, ἣν ὑπεριδεῖν τῶν πρώτων εἶναι 

καλῶν ἐδοκίμασε, γεραιρόμενος ἐκ ταύτης ἡσθήσεται; : Ο Άγιος περιφρόνησε την 

πρώτη πατρίδα του, την Κατάνη. Ο νους του ήταν να πάει στην πατρίδα εκεί που 

βρίσκεται των ευφραινομένων η κατοικία. Αυτό είναι ίσως από έναν Ψαλμό που 

ακούγεται σήμερα και στα μνημόσυνα, τον 86,7: ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία 

ἐν σοί36. Πώς, λοιπόν, μπορεί να χαρεί ο Άγιος αν τον επαινούμε από την Κατάνη και 

την Σικελία; Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Άγιος στην ζωή του ήταν να δει αυτές τις 

επίγειες πατρίδες ως υπερορία. Επομένως, δεν θα χαρεί ο Άγιος που εγκωμιάζει ο 

ρήτορας την πατρίδα του. 

ὑπερορίας: Σημαίνει εξορία. Ο άνθρωπος είναι εξόριστος σε αυτήν εδώ τη γη. Αυτό 

δεν είναι μόνο πλατωνικό στοιχείο, καθώς το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην 

επιστολή του προς Εφεσίους που χαρακτηρίζει την επίγεια ζωή ως παροικία, εννοώντας 

ότι η πραγματική μας πατρίδα είναι πάνω ψηλά στον ουρανό. 

 εὐφραινομένων ἡ κατοικία: Πρόκειται για τον παράδεισο. 

ἑωσφόρος ἐκ δυσμῶν: Σαν εωσφόρος από τη δύση. Πρόκειται για παιχνίδι με τις 

λέξεις. Ο εωσφόρος ανατέλλει από την ανατολή, ενώ ο Άγιος ανέτειλε από τη δύση. 

 
36 Κολιτσάρας (2012) 246. 
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εὐσεβεῖς καὶ φιλοθέους: Ο ρήτορας θα πρέπει να εγκωμιάσει τους γονείς του. Είναι 

το δεύτερο στοιχείο του εγκωμίου που πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει με βάση τους 

όρους της ρητορικής. Όταν εγκωμιάζεις κάποιον πρέπει να εγκωμιάσεις και τους γονείς 

του. Οι γονείς του Αγίου Αθανασίου Μεθώνης ήταν ευσεβείς άνθρωποι, καθώς τον 

βάφτισαν χριστιανό, τον αφιέρωσαν στον Χριστό και όλη τους η μέριμνα ήταν να 

συμπεριφέρονται με τρόπο αρεστό στον Χριστό. Όμως ο Πέτρος Άργους δεν γνωρίζει 

αρκετά πράγματα για τους γονείς του Αθανασίου και αυτό το συμπεραίνουμε από το 

ότι μιλάει γενικόλογα. Επιπλέον, το ότι είναι καλοί χριστιανοί εύκολα μπορούμε να το 

υποθέσουμε, εφόσον έκαναν ένα τέτοιο γιο ο οποίος ήταν Άγιος. 

ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον θαυμάζειν γνωρίσαντας: Προέρχεται από το κατά 

Ματθαίον Ευαγγέλιο 7,16 έως 20: ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς, μήτι 

συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν 

καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.οὐ δύναται 

δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν, 

πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται, ἄραγε ἀπὸ τῶν 

καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς, καθώς  και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 6,43 

έως 44: οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν 

καρπὸν καλόν· ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν 

συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν37. 

καταιγίδες καὶ χάλαζαι: Πρόκειται για την παραβολή του χτισίματος πύργου της 

Καινής Διαθήκης. Χτίζεται ο Πύργος, αν θεμελιωθεί καλά θα έρθουν οι πειρασμοί 

ποτάμια και δεν θα τον παρασύρουν, αν όμως δεν θεμελιωθεί καλά θα τον παρασύρουν. 

Κατά αντιστοιχία, οι γονείς του Αγίου Αθανασίου έδειξαν την σταθερότητα της ψυχής 

τους με την αντίσταση που προέβαλαν στους πειρασμούς. 

Ὡς γὰρ χωνεία μὲν δοκιμάζει χρυσόν, ἄνεμοι δὲ καὶ βροχαὶ καὶ χάλαζαι καὶ 

χείμαρροι θέμεθλα, οὕτως οἱ ἀπροσδόκητοι πειρασμοὶ στερρὰν καὶ 

καρτερικωτάτην ἢ σεσαθρωμένην ἀπελέγχουσι τὴν ψυχήν: Συνεχίζεται η αναφορά 

στην παραβολή της Καινής Διαθήκης περί του οικοδομούντος πύργου. Προέρχεται από 

το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 7,27: καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ 

 
37 Κολιτσάρας (2009) 38, 228-229. 



 

[28]  
 

ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς 

μεγάλη38. 

Τὸ γὰρ Ἰσμαηλιτικὸν ἔθνος καὶ τῆς Ἄγαρ ἀπόγονον: Προέρχεται από τη Γένεση 

16,11:  καί εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος Κυρίου· ἰδού, σὺ ἐν γαστρί ἔχεις καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ 

καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰσμαήλ, ὅτι ἐπήκουσε Κύριος τῇ ταπεινώσει σου39. Οι 

Ισμαηλίτες ή Αγαρηνοί είναι οι Άραβες.  Λέγονται Ισμαηλίτες ή Αγαρηνοί γιατί 

θεωρούνται ότι είναι απόγονοι του Ισμαήλ και της Άγαρ, που ήταν η παλλακίδα του 

Αβραάμ, με την οποία ο Αβραάμ είχε γεννήσει τον Ισμαήλ. Όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, 

η Σάρα έπεισε τον Αβραάμ να διώξει τον Ισμαήλ με την Άγαρ και να τους στείλει στην 

έρημο, πράγμα που έγινε. Ο Ισμαήλ με την Άγαρ έφυγαν στην έρημο και μετά από 

διάφορες κακουχίες ο Ισμαήλ επέζησε και έγινε ο αρχηγός των Αράβων. Για αυτό οι 

Άραβες λέγονται Ισμαηλίτες ή Αγαρηνοί. Η λέξη αγαρινό που λέμε σήμερα στη 

γλώσσα μας από κει προέρχεται. Γύρω στο 820-830 οι Άραβες από την Βόρεια Αφρική 

αποβιβάστηκαν στην Σικελία και σχεδόν την κατέλαβαν. Επομένως, οι εναπομείναντες 

χριστιανοί κάτοικοι της Σικελίας αντιμετώπιζαν τις διαρκείς διώξεις, επιδρομές και 

λεηλασίες των Αράβων και κάποιοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν. 

τὸ ἅγιον ἔθνος, τὸ βασίλειον ἱεράτευμα: Προέρχεται από την έξοδο της Παλαιάς 

Διαθήκης 19,6: ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον. ταῦτα τὰ 

ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ40. 

εἰς τὰς ἐν Πελοποννήσῳ:  Έφυγαν οικογενειακώς από την Σικελία και 

εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα. Το χωρίο μας δίνει μία πολύ σημαντική πληροφορία ότι 

τον ένατο αιώνα υπήρχαν μετοικεσίες από τη Σικελία προς την Πελοπόννησο και 

αντίστροφα. Συγκεκριμένα, στο Χρονικό της Μονεμβασιάς γίνεται λόγος για 

μετοικεσίες από την Πελοπόννησο προς τη Σικελία τον όγδοο αιώνα, όπως προκύπτει 

στο απόσπασμα για την εγκατάσταση των Λακεδαιμονίων στα Δέμενα. Επιπροσθέτως, 

ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος στο κείμενό του Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν 

αναφέρει ότι στα χρόνια του Νικηφόρου Ά (802-811) ο Νικηφόρος Ά ξανάχτισε την 

Πάτρα και κάλεσε τους παλιούς κατοίκους της Πάτρας να ξαναεγκατασταθούν στην 

Πάτρα ερχόμενοι από τη Σικελία πίσω. Φυσικά, εδώ είναι πολύ μεταγενέστερα τα 

 
38 Κολιτσάρας (2009) 39. 
39 Κολιτσάρας & Τρεμπέλας, Γένεσις[online] 92. 

 https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
40 Κολιτσάρας & Τρεμπέλας, Έξοδος[online] 105.  

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
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γεγονότα, δεν είναι το 802-810 που συμβαίνουν αυτά, αλλά συμβαίνουν γύρω στο 840. 

Αυτό δείχνει όμως ότι οπωσδήποτε είχε ανοίξει ο δρόμος για κάποιες μετοικεσίες 

χριστιανών από την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία προς την Πελοπόννησο και 

αντίστροφα. Επομένως, αυτό το χωρίο του βίου του Αγίου Αθανασίου Μεθώνης είναι 

αρκετά σημαντικό, διότι κατά κάποιο τρόπο μας επιβεβαιώνει αυτά που είχε πει ο 

Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ότι δηλαδή υπήρχε μία κίνηση από την 

Πελοπόννησο προς τη Σικελία και αντιστρόφως από τη Σικελία προς την Πελοπόννησο 

ιδίως τον ένατο αιώνα. Υπενθυμίζω, για να έχουμε μία χρονική εικόνα των γεγονότων, 

ότι ο Άγιος Αθανάσιος έζησε γύρω στο 830-890 μ.Χ. και ο Πέτρος Άργους γράφει 

αυτόν τον βίο γύρω στο 910-920μ.Χ.. 

παλαιὰς Πάτρας: Υπήρχαν οι παλαιές και νέες Πάτρες. Οι παλαιές Πάτρες είναι η 

σημερινή Πάτρα, ενώ οι νέες Πάτρες είναι η σημερινή Υπάτη στην Στερεά Ελλάδα. 

Ἀνδρέας καὶ Πέτρον τὸν ἀδελφὸν καὶ τῆς μακαρίας ἐκείνης ἄρξαντα φάλαγγος 

καλέσας πρὸς τὸν καλέσαντα, μετὰ πολὺν τοῦ εὐαγγελίου δρόμον τὸ διὰ σταυροῦ 

μακαριώτατον τέλος ἐδέξατο, τὸν ἴδιον δεσπότην κἀν τούτῳ μιμησάμενος ὡς ἐν 

ἅπασιν: Πρόκειται για τον Άγιο Ανδρέα. Ο Άγιος Ανδρέας είναι εκείνος που κάλεσε 

πρώτος ο Χριστός ως μαθητή του και μετά πήγε στον Απόστολο Πέτρο τον αδερφό του 

να του πει ότι βρήκε τον Μεσσία και να τον ακολουθήσει. Αυτό υπαινίσσεται στο 

κείμενο. Ο Άγιος Ανδρέας μαρτύρησε με σταυρό μιμούμενος και σε αυτό τον κύριο 

του. Μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα υπάρχουν τα υπολείμματα 

του σταυρού, τα οποία κατά την παράδοση είναι από τον σταυρό πάνω στον οποίο 

καρφώθηκε ο Απόστολος Ανδρέας. Προέρχεται από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1,41 

έως 42: ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ 

Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ, εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον 

Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός41. 

 Ἤκουσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ τῆς θείας τοῦ πατριάρχου ὀμφῆς, πατρῴαν γῆν καὶ 

ἑστίαν καταλιπόντας καὶ συγγένειαν, ἐνταῦθα ἐλθεῖν: Ο Αβραάμ έφυγε από την Ουρ 

των Χαλδαίων στην οποία γεννήθηκε με εντολή του Θεού, ο οποίος του είπε ακριβώς 

αυτά τα λόγια: «Άφησε τη γη σου και την εστία σου και τη συγγένειά σου και πήγαινε 

στην ευλογημένη γη του Ισραήλ». Προέρχεται από τη Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης 

12,1 έως 4: Καὶ εἶπε Κύριος τῷ Ἅβραμ· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου 

 
41 Κολιτσάρας (2009) 323. 
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καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω·  καὶ ποιήσω σε 

εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογημένος· καὶ 

εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι· καὶ 

ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπορεύθη Ἅβραμ, καθάπερ ἐλάλησεν 

αὐτῷ Κύριος, καὶ ᾤχετο μετ᾿ αὐτοῦ Λώτ. Ἅβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομηκονταπέντε, ὅτε 

ἐξῆλθε ἐκ Χαῤῥάν42. 

Τί οὖν ἐν τούτοις, δισταγμῷ τινὶ ἢ ἀχαριστίᾳ περιεπάρησαν ἢ τῶν θείων 

κατεγόγγυσαν κριμάτων, ὡς παρ’ ἀξίαν ὧνπερ παρ’ ὅλον τὸν βίον εἰργάσαντο 

πάσχουσιν;: Είναι μία ρητορική ερώτηση και οι ρητορικές ερωτήσεις παίρνουν πάντα 

απάντηση όχι. Δηλαδή, δεν δυσανασχέτησαν που αναγκάστηκαν να φύγουν από την 

πατρίδα τους και υπέμειναν αυτή την εκδίωξή τους από την πατρίδα τους αγόγγυστα. 

Αυτό είναι η χαρακτηριστική αντίληψη του χριστιανισμού, ότι πρέπει δηλαδή να 

υπομένουμε όλα όσα μας δίνει η πρόνοια του Θεού, γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα. 

Βέβαια δεν ήταν χριστιανική αντίληψη αυτή απόλυτα, καθώς υπήρχε και στην αρχαία 

φιλοσοφία, ιδιαίτερα στους στωικούς φιλοσόφους που υποστήριζαν ότι πρέπει να 

υποτασσόμαστε στο Θεό και στην ειμαρμένη χωρίς να διαμαρτυρόμαστε, αλλά εδώ 

εμφανίζεται ως μία χριστιανική αρετή. 

Οὐδαμῶς, πάντα δὲ τὰ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν ἐκείνῳ καὶ μόνῳ παραχωρήσαντες, ᾧ ἂν αὐτῷ 

ἀρεστόν ἐστιν, εἵποντο: Αφήνουν τον θεό να αποφασίσει για τα πράγματα που δεν 

εξαρτώνται από μας. Αυτό βασίζεται σε μία παλιά θεώρηση των στωικών φιλοσόφων 

που υιοθετήθηκε αργότερα από πρώιμους χριστιανούς συγγραφείς. Πρόκειται στην 

ουσία για τη διάκριση ανάμεσα στα πράγματα που εξαρτώνται από μας (τὰ ἐφ’ἡμῖν), 

δηλαδή αυτά που είναι εντός των δυνάμεών μας να τα επιλέξουμε και σε αυτά που δεν 

εξαρτώνται από μας, δηλαδή είναι εκτός των δυνατοτήτων μας (τὰ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν). 

 

 

 
42 Κολιτσάρας & Τρεμπέλας, Γένεσις[online] 72. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
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Κεφάλαιο πέμπτο 
Ο  Άγιος Πέτρος Άργους μας πληροφορεί ότι ο Αθανάσιος εγκαταλείπει όλα τα 

εγκόσμια και και ασπάζεται τον μοναχισμό, επιδιδόμενος σε σκληρούς πνευματικούς 

αγώνες έχοντας ως διακαή πόθο τη θέαση του Θεού μέσω του θείου Έρωτος. 

Ὁ δὲ τούτων τῆς ἀθανασίας φερώνυμος παῖς θείῳ ζήλῳ τὴν καρδίαν ἀναφλεγόμενος, 

πρὸς τοὺς γενικοὺς ἀγῶνας, ὥσπερ τῶν ἐν χερσὶν ἐπιλαθόμενος θλίψεων, ἀπεδύσατο. 

Τοιοῦτο γὰρ ψυχὴ στερρὰ καὶ ἰλύος κεκαθαρμένη τῆς ἐκ παθῶν οὐ πρὸς τὸν 

συνειλεγμένον, ἀλλὰ τὸν ἔτι λειπόμενον πλοῦτον ὁρῶσα, κἀκεῖνον ἐφ’ ἑαυτὴν 

ποιήσασθαι σπεύδουσα, τῶν μὲν ὄπισθεν κατὰ τὸν μέγαν Παῦλον ἐπιλανθάνεται, τοῖς 

ἔμπροσθεν δὲ ἀεὶ ἐπεκτείνεται καὶ πρὸς τὸν οὐρανὸν ὡσημέραι, τὸν χοῦν ἔτι 

περικειμένη καὶ τὴν γῆν περιπολοῦσα, ἀναπτῆναι φιλονεικεῖ. Τῷ μοναχικῷ τοίνυν 

ἑαυτὸν ὑποβάλλει ζυγῷ, οἷα δὴ τῆς τῶν κοσμικῶν συγχύσεως ἀπαλλάττοντι καὶ τῆς 

ἀκαίρου περιδινήσεως καὶ πρὸς τὸν ἥσυχον βίον καὶ ἀπράγμονα τοὺς μετιόντας ὡς ἐν 

ἀκλύστῳ λιμένι προσάγοντι, πάντα χαίρειν φράσας τὰ τῇδε καὶ γονέας αὐτούς, ὅπως 

ἀμέσως προσομιλοίη Θεῷ, καὶ τούτῳ διηνεκῶς ἑνούμενος, τῷ θείῳ ἔρωτι κάτοχος 

γένοιτο, σχολάσας καὶ γνοὺς ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεός, οὐδὲ πρότερον τῶν χρονισάντων 

ἐν τοῖς τοιούτοις φέρων τὰ δεύτερα, καίπερ κομιδῇ νέος ὑπάρχων τῷ σώματι. Ἔξω γὰρ 

τῶν ἀστικῶν θορύβων καὶ τῆς κοσμικῆς τύρβης ἀποτρέχων, ἐν ἐρημίαις καὶ τοῖς 

σχολὴν ἐξ ἐκείνων ἐμάκρυνεν ἄγουσιν. Τὴν γὰρ ἐπίπονον πολιτείαν οἷόν τινα ζυγὸν ἐκ 

νεότητος αἴρειν ἐφίετο καὶ κατὰ μόνας καθέζεσθαι. Ἐπὶ πολὺ τοίνυν αὐτὸν ἐν τῷ 

τοιούτῳ βίῳ κοινωσάμενον καὶ τὴν πάλην οὐ πρὸς αἷμα καὶ σάρκα βλέπων ἀράμενον 

ὁ τῶν ἐκεῖσε πρόεδρος, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τὰ 

πνευματικὰ τῆς πονηρίας (γενναίως γὰρ κατὰ τοὺς νόμους τῆς μοναχικῆς ἐπαπεδύσατο 

καταστάσεως καὶ πρὸς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως ἐνδίκως διὰ τοῦ ὀξυτάτου δρόμου 

καταλαμβάνειν ἐπείγετο), συστήματος μοναχῶν καίπερ ἀπαναινόμενον, μήπως ἡ περὶ 

τούτων φροντὶς τὸν αὐτοῦ λογισμὸν ἐκ τῆς ὑψηλῆς καταπαύσειε θεωρίας, τὴν 

προστασίαν ἐνεχείρισεν. Οὐ γὰρ δίκαιον ἦν τὸ τῷ χρόνῳ βεβαιωθὲν καλὸν καὶ 

παγιωθὲν ἐν αὐτῷ ἀργὸν μένειν καὶ ἀμετάδοτον, μηδὲ κατασπειρόμενον ἐν τοῖς 

χρῄζουσιν. Ὡς γὰρ ὁ τὸν αἰσθητὸν πλοῦτον παρακατέχων εἰς ἑαυτὸν καὶ μὴ τοῖς 

ἐνδεέσι τοῦτον ἐκχέων ψεκτὸς καὶ πηγὴ τοῖς διψῶσιν ἀντλεῖν εἰργομένη τὰ νάματα καὶ 

γῆ θησαυρὸν ἐν κόλποις κρύπτουσα, οὕτως καὶ ὁ συσχὼν εἰς ἑαυτὸν πλοῦτον 

πνευματικὸν καὶ μὴ τοῖς ἄλλοις προθείς, εἴπερ οὐ τοσοῦτον δι’ ἑαυτὸν ὅσον διὰ τοὺς 

ἄλλους ἕκαστος ἐκ Θεοῦ εἴληφε χάρισμα. Καὶ διὰ τοῦτό φησιν ὁ Χριστός, «λαμψάτω 
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τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι 

τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς». 

 

Απόδοση 
Ο γιος τους που είχε το όνομα της Αθανασίας λεγόταν Αθανάσιος με ζήλο φλογερό 

στην καρδιά του αποδύθηκε σε αγώνες μεγάλους σαν να είχε ξεχάσει τις λύπες που είχε 

στα χέρια του, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό μιας ψυχής σταθερής η οποία έχει 

καθαρθεί από τη λάσπη των παθών, δεν κοιτάει τον πλούτο που έχει συλλέξει αλλά 

κοιτάζει να μαζέψει κι άλλο και σπεύδει προς αυτόν όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, 

ξεχνά τα πίσω και διαρκώς επεκτείνεται μπροστά και φιλοδοξεί διαρκώς να ανέβει στον 

ουρανό τη στιγμή που ακόμη έχει το γήινο σώμα και κατοικεί στη γη. Υποβάλλει 

λοιπόν τον εαυτό του στο μοναχικό βίο επειδή ακριβώς ο μοναχικός βίος απαλλάσσει 

από την κοσμική σύγχυση και από την άκαιρη περιστροφή αυτού του κόσμου και 

οδηγεί όσους τον ακολουθούν σαν σε ένα γαλήνιο λιμάνι, σε μία ήσυχη και απράγμωνα 

ζωή. Όλα τα αποχαιρέτησε τα εδώ ακόμα και τους γονείς του, για να συνομιλεί άμεσα 

με το Θεό και για να ενώνεται διαρκώς μαζί του γινομένος κάτοχος του θείου έρωτος, 

σχολάσατε και γνώτε ότι ο Θεός είναι αυτός και δεν είχε καμία υστέρηση έναντι 

εκείνων που είχαν πολλά χρόνια στον μοναχικό βίο παρόλο που ήταν πολύ νέος στο 

σώμα. Έφευγε μακριά από τους θορύβους των πόλεων και από την κοσμική τύρβη και 

πήγαινε σε ερημιές και απομακρυνόταν από όσους ασχολούνταν με τα εγκόσμια διότι 

ήθελε, σαν ένα ζυγό από τα χρόνια τα νεανικά του να σηκώνει επάνω του την επίπονη 

πολιτεία των μοναχών και να ζει μόνος. Βλέποντας λοιπόν, ο πρόεδρος της περιοχής 

εκείνης, ότι για πολύ καιρό είχε επιλέξει αυτό το βίο και δεν πάλευε με σάρκα και αίμα 

αλλά με τις αρχές και τις εξουσίες, τις δαιμονικές δυνάμεις της πονηρίας (διότι είχε με 

γενναιότητα υποκύψει στους νόμους της μοναχικής πολιτείας και έτρεχε προς το 

βραβείο της άνω κλήσεως με γρήγορο δρόμο) τον διόρισε επικεφαλής μιας ομάδας 

μοναχών παρ’ όλο που δεν το ήθελε μήπως η φροντίδα γι’ αυτά βγάλει το νου του από 

την υψηλή κατάσταση και τον οδηγήσει σε πιο χαμηλές διαδικασίες. Διότι, δεν ήταν 

δίκαιο ένα καλό που είχε βεβαιωθεί και παγιωθεί από το χρόνο να μένει αργό και 

αμετάδοτο και να μην σπέρνεται σε όσους χρειάζονται. Διότι, όπως είναι 

αξιοκατάκριτος εκείνος που κρατά τον πλούτο για τον εαυτό του τον αισθητό και δεν 

τον δίνει σε όσους το χρειάζονται και μια πηγή είναι αξιοκατάκριτη που δεν την 
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αφήνουν να δίνει τα νάματα της και είναι αξιοκατάκριτος και αυτός που κρύβει το 

θησαυρό στη γη, έτσι και αυτός που κρύβει στον εαυτό του τον πνευματικό του πλούτο 

και δεν τον δίνει σε άλλον είναι αξιοκατάκριτος εφόσον δεν πήρε αυτό το πλούτο για 

τον εαυτό του, όσο να τον δίνει στους άλλους σαν χάρισμα του Θεού. Και αυτό λέει ο 

Χριστός, «να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας 

έργα και να δοξάσουν τον πατέρα μας στους ουρανούς». 

 

Σχολιασμός 
Ὁ δὲ τούτων τῆς ἀθανασίας φερώνυμος: Φέρει το όνομα της αθανασίας, δηλαδή 

λεγόταν Αθανάσιος. 

Τοιοῦτο γὰρ ψυχὴ στερρὰ καὶ ἰλύος κεκαθαρμένη τῆς ἐκ παθῶν οὐ πρὸς τὸν 

συνειλεγμένον, ἀλλὰ τὸν ἔτι λειπόμενον πλοῦτον ὁρῶσα, κἀκεῖνον ἐφ’ ἑαυτὴν 

ποιήσασθαι σπεύδουσα, τῶν μὲν ὄπισθεν κατὰ τὸν μέγαν Παῦλον ἐπιλανθάνεται, 

τοῖς ἔμπροσθεν δὲ ἀεὶ ἐπεκτείνεται καὶ πρὸς τὸν οὐρανὸν ὡσημέραι, τὸν χοῦν ἔτι 

περικειμένη καὶ τὴν γῆν περιπολοῦσα, ἀναπτῆναι φιλονεικεῖ: Αυτό είναι το 

χαρακτηριστικό του χριστιανού, δηλαδή είναι μεν ακόμα στη γη, αλλά θέλει να πετάξει 

στον ουρανό. Όμως δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του χριστιανού, είναι και 

χαρακτηριστικό του πλατωνικού φιλοσόφου, γιατί ο πλατωνικός φιλόσοφος διαρκώς 

ενδιαφέρεται για την ψυχή του και προσπαθεί όσο γίνεται να ζει απομακρυσμένος από 

το σώμα. Δεν είναι τυχαίο που το κείμενο εδώ μιλάει για ψυχή κεκαθαρμένη. Ο 

Πλάτωνας στο έργο του Φαίδωνας μιλάει για την κάθαρση. Κάθαρση είναι η 

προσπάθεια του φιλοσόφου να απομακρύνει την ψυχή του από την ύλη, από την λάσπη 

των παθών και να την κάνει όσο γίνεται καθαρή για να μπορέσει να αντικρύσει τον 

κόσμο των ιδεών. Γράφει ο Πλάτων εκεί ότι η απόλυτη κάθαρση της ψυχής έρχεται με 

το θάνατο. Αλλά και στη γη ακόμα και όσο είναι ζωντανός ο φιλόσοφος έχει τη 

δυνατότητα με μία ασκητική ζωή και με σύντονη προσπάθεια να απομακρύνει τον 

εαυτό του από τα πάθη. Επομένως, πρόκειται για ένα άλλο πλατωνικό στοιχείο, το 

οποίο ο ρήτορας το συνδυάζει με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφέρει στην 

επιστολή προς Φιλιππησίους ότι ο χριστιανός ξεχνάει τα πίσω και πάντα κοιτάζει 

μπροστά και κοιτάζει να ζει πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού 3,12 έως 14: οὐχ 

ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ᾿ ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ 

τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ. ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι·ἑν δέ, τὰ μὲν 
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ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ 

βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.43. 

Τῷ μοναχικῷ τοίνυν ἑαυτὸν ὑποβάλλει ζυγῷ: Ο Άγιος Αθανάσιος Μεθώνης 

προκειμένου να πετύχει την κάθαρση έβαλε τον εαυτό του στο μοναχικό ζυγό. Η εικόνα 

του Ζυγού είναι από την Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος επιλέγει τον ελαφρύ ζυγό του 

Χριστού. Ο ζυγός, όμως, του Χριστού είναι ο μοναχικός βίος, δηλαδή είναι ο βίος 

εκείνος στον οποίο ο άνθρωπος είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο θέλημα του Θεού. 

σχολάσας καὶ γνοὺς ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεός: Είναι έκφραση της Αγίας Γραφής και 

συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης από τον Ψαλμό 45,11: σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι 

ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ44.  

προσομιλοίη Θεῷ, καὶ τούτῳ διηνεκῶς ἑνούμενος: Υπάρχει άλλη μία χριστιανική 

αλλά και πλατωνική συνάμα αρετή, αυτή της ένωσης με το Θεό. Ο σκοπός του 

ανθρώπου είναι να ενωθεί με το Θεό. Βέβαια, για το πώς επιτυγχάνεται αυτή η ένωση 

με το Θεό υπάρχει μία ολόκληρη μυστική, ασκητική και μοναχική θα λέγαμε θεολογία 

που υποδεικνύει τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτή η ένωση. Η ένωση του ανθρώπου 

με τον Θεό είναι όμως και πλατωνικό στοιχείο. Ο Πλάτων έχει πει ότι ο άνθρωπος 

πρέπει να φεύγει από αυτή τη ζωή και ομοιούσθαι Θεώ κατά το δυνατόν. Η ομοίωση με 

τον Θεό κατά το δυνατόν είναι δηλαδή ο πρωταρχικός σκοπός του ανθρώπου. 

Επομένως, όλα τα συσχετιζόμενα με το θέμα πλατωνισμός και χριστιανισμός έχουν 

συγχωνευτεί πλέον στη βυζαντινή θεολογική γραμματεία και υπάρχει μία ευρύτατη 

συζήτηση σχετικά με το θέμα της ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό.  

ὁ τῶν ἐκεῖσε πρόεδρος: Είναι ο μητροπολίτης Πατρών. Στα Βυζαντινά, ο όρος 

πρόεδρος δεν ήταν κοσμικό αξίωμα όπως τη σημερινή εποχή αλλά εκκλησιαστικό και 

σήμαινε πολύ συχνά τον επίσκοπο. Επιπροσθέτως, στη Μητρόπολη Πατρών ανήκε 

εκείνη την περίοδο όλη η δυτική Πελοπόννησος και η Μεθώνη. 

συστήματος μοναχῶν: Είναι τεχνικός όρος στα Βυζαντινά και σημαίνει το μοναστήρι. 

Ἐπὶ πολὺ τοίνυν αὐτὸν ἐν τῷ τοιούτῳ βίῳ κοινωσάμενον καὶ τὴν πάλην οὐ πρὸς 

αἷμα καὶ σάρκα βλέπων ἀράμενον ὁ τῶν ἐκεῖσε πρόεδρος, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ 

πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας (γενναίως γὰρ κατὰ τοὺς 

 
43 Κολιτσάρας (2009) 199-200. 
44 Κολιτσάρας (2012) 133. 
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νόμους τῆς μοναχικῆς ἐπαπεδύσατο καταστάσεως καὶ πρὸς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω 

κλήσεως ἐνδίκως διὰ τοῦ ὀξυτάτου δρόμου καταλαμβάνειν ἐπείγετο), συστήματος 

μοναχῶν καίπερ ἀπαναινόμενον, μήπως ἡ περὶ τούτων φροντὶς τὸν αὐτοῦ λογισμὸν 

ἐκ τῆς ὑψηλῆς καταπαύσειε θεωρίας, τὴν προστασίαν ἐνεχείρισεν: Η Μητρόπολη 

είναι μία βασική έδρα. Ο Μητροπολίτης εδρεύει σε αυτή τη βασική έδρα και μπορεί να 

διορίζει επισκόπους, μικρούς δεσποτάδες δηλαδή, στις βοηθούς επισκόπους όπως θα 

λέγαμε σήμερα. Υπάρχει αυτός ο θεσμός στην εκκλησία της Ελλάδος χωρίς να είναι 

ακριβώς το ίδιο βέβαια σε μικρές πόλεις. Έτσι, λοιπόν, ο ρήτορας μας εξηγεί εδώ πως 

ο Μητροπολίτης Πατρών έκανε τον Αθανάσιο επίσκοπο στη Μεθώνη. Δύο φορές το 

χρόνο σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες μαζεύονται όλοι οι επίσκοποι μαζί με το 

Δεσπότη στην έδρα της Μητρόπολης για να κάνουν Σύνοδο και να συζητήσουν 

προκειμένου να λύσουν τα διάφορα ζητήματα που έχουν. Ο Πέτρος Άργους δεν 

αναφέρεται αμέσως στο διορισμό του Αθανασίου ως επισκόπου Μεθώνης αλλά 

αναφέρεται στο γεγονός ότι έγινε ηγούμενος ενός μοναστηριού. Οι Άγιοι και οι 

ασκητές δεν επιθυμούν να αναλαμβάνουν αξιώματα, ακόμα και εκκλησιαστικά, γιατί 

δεν θέλουν να απασχολούνται με μέριμνες πιο χαμηλές από τη μέριμνα τη βασική που 

είναι αφοσίωση στο Θεό και η προσευχή. Με πίεση όμως ο καλός μοναχός τελικά 

υποκύπτει στις εντολές του επισκόπου και αναλαμβάνει και διοικητικά καθήκοντα 

στην εκκλησία, δηλαδή γίνεται ηγούμενος μοναστηριών και στη συνέχεια Δεσπότης. 

Επιπροσθέτως, ο ρήτορας χρησιμοποιεί πολλές φράσεις της Καινής Διαθήκης εδώ, 

όπως το ότι τρέχει προς το βραβείο της άνω κλήσεως, παλεύει με τις αρχές και τις 

εξουσίες του σκότους από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου 6,12: 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, 

πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς 

πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις και την παραβολή του σπορέως που μας διδάσκει ότι 

πρέπει να σπέρνεις το καλό όπου χρειάζεται από τα Συνοπτικά Ευαγγέλια45. Η 

Λαμπροπούλου θεωρεί ότι ο επίσκοπος για τον οποίο γίνεται λόγος είναι ο Θεόδωρος 

ο Β΄ της Πάτρας κι ότι το μοναστήρι ανήκε στην κρίση του Μητροπολίτη του46. 

τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου 

Παύλου προς τους Φιλιππησίους 3,14: ἑν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ 

 
45 Κολιτσάρας (2009) 191-192. 
46 Λαμπροπούλου (2004) 94-95. 
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ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ 

Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ47. 

Ὡς γὰρ ὁ τὸν αἰσθητὸν πλοῦτον παρακατέχων εἰς ἑαυτὸν καὶ μὴ τοῖς ἐνδεέσι 

τοῦτον ἐκχέων ψεκτὸς καὶ πηγὴ τοῖς διψῶσιν ἀντλεῖν εἰργομένη τὰ νάματα καὶ γῆ 

θησαυρὸν ἐν κόλποις κρύπτουσα, οὕτως καὶ ὁ συσχὼν εἰς ἑαυτὸν πλοῦτον 

πνευματικὸν καὶ μὴ τοῖς ἄλλοις προθείς, εἴπερ οὐ τοσοῦτον δι’ ἑαυτὸν ὅσον διὰ 

τοὺς ἄλλους ἕκαστος ἐκ Θεοῦ εἴληφε χάρισμα. Καὶ διὰ τοῦτό φησιν ὁ Χριστός, 

«λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ 

ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς »: Μας προετοίμασε ο 

ρήτορας πιο πάνω για το τάλαντο που ο ίδιος πρέπει να δώσει στο εκκλησίασμα 

αφηγούμενος τον βίο του Αγίου Αθανασίου Μεθώνης και αναφέρει εδώ ότι το 

παράδειγμα αυτό το ακολούθησε ο Αθανάσιος Μεθώνης λέγοντας ότι δεν έκρυψε το 

χάρισμα που του έδωσε ο Θεός. Οι έννοιες τάλαντο και χάρισμα είναι ταυτόσημες.  

Μας παρουσιάζει λοιπόν, τη συνήθη μέθοδο προκειμένου  να εξηγηθεί σε ένα κείμενο 

με ποιον τρόπο ένας απλός μοναχός γίνεται ηγούμενος, έπειτα επίσκοπος και τα λοιπά. 

Έτσι, εγκαταλείπει εν τέλει κατά κάποιο τρόπο την απόλυτη απομόνωση που του 

αρέσει. Αυτό φυσικά είναι και πάλι πλατωνικό στοιχείο. Ο φιλόσοφος, όπως μας λέει 

στην Πολιτεία ο Πλάτων, δεν θέλει να ασχολείται με τις μέριμνες της πολιτείας αλλά 

παρόλα αυτά πρέπει να εξαναγκάζεται να ασχοληθεί με αυτές, αν δεν θέλουμε την 

πολιτεία να την αναλαμβάνουν κακοί και απατεώνες άνθρωποι. Θα πρέπει, δηλαδή, οι 

φιλόσοφοι να γίνουν βασιλείς, να ασχοληθούν με την πολιτεία ένα μεγάλο διάστημα 

της ζωής τους και μετά να αφοσιωθούν στις θεωρητικές τους ενασχολήσεις ξανά, είναι 

υποχρεωτικό θα λέγαμε για τους φιλοσόφους να ασχολούνται με τη διοίκηση, μας 

επισημαίνει ο Πλάτων στην Πολιτεία . Το ίδιο, όμως, πίστευαν και οι χριστιανοί, καθώς 

το ενστερνίζεται και ο Χριστός με τη φράση: «να λάμψει το φως σας μπροστά στους 

ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον πατέρα μας στους 

ουρανούς», που προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5,16: οὕτω λαμψάτω τὸ 

φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι 

τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς48. 

 

 
47 Κολιτσάρας (2009) 204. 
48 Κολιτσάρας (2009) 28. 
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Κεφάλαιο έκτο 
 Ο ρήτορας εγκωμιάζει το μέγιστο της αρχιερωσύνης αξίωμα αλλά και την άξια 

ποιμαντορία του Αγίου Αθανασίου. 

Ἐπεὶ δὲ πλέον τὸν ἐν αὐτῷ πλοῦτον ἔβλεπε αὐξανόμενον καὶ πολλοὺς πλουτίζειν 

ἱκανώτατον καὶ τὸν ἐν αὐτῷ φωτισμὸν μεταδιδόναι τοῖς προσπελάζουσι, μετὰ τὸ 

πάντας αὐτὸν ἀμέμπτως τοὺς τῆς ἐκκλησίας βαθμοὺς διελθεῖν πρὸς τὸ τῆς 

ἀρχιερωσύνης μέγιστον ἀγαγεῖν ἀξίωμα διασκέπτεται, ἵν’, ὥσπερ ἐξ ὑψηλοτάτης 

περιωπῆς πλείστους αὐγάζων, τὴν ἀληθινὴν ὁδὸν ὑποδείκνυσι καὶ πρὸς ταύτην 

ἀπροσκόπως βαδίζειν ὡς ἐν ἡμέρᾳ παρασκευάσειεν. Οὐ γὰρ θέμις ἐν γωνίᾳ μικρᾷ μέγα 

φῶς κατακρύπτεσθαι, οὐδὲ ποταμὸν ἀένναα ῥέοντα μικρὸν κατάρδειν παράδεισον. Διὰ 

τοῦτο τὴν τῆς Μεθώνης προεδρείαν λαχών (περιφανὴς δὲ αὕτη πόλις τῆς κατὰ 

Πελοπόννησον Μεσσήνης), πολλοῖς αὐτὴν οἷά τις ἐμμελὴς γεωργὸς τοῖς τῆς εὐσεβείας 

φυτοῖς κατάκομον ἀπετέλεσεν καὶ καρπὸν ὡραῖον καὶ ἐδώδιμον φέρειν ταῖς τῆς 

διδασκαλίας ἀεννάοις ἀρδείαις τῷ πάντων δεσπότῃ καὶ ἐρασμιώτατον παρεσκεύασεν. 

Οὐ γὰρ ὡς μισθωτὸς ῥαστώνῃ καὶ νωχελείᾳ τὸ πιστευθὲν ἔργον ἐξήνυεν, ὡς ποιμὴν δὲ 

καλὸς τὰ τοῦ δεσπότου γινώσκων ὡς ἴδια πρόβατα, τὴν ψυχὴν οὐ παρῃτεῖτο τιθέναι 

καλοῦντος καιροῦ, ἐν περιστάσεσι προϊστάμενος, ἐν ἀνάγκαις ὑπερμαχῶν, ἀσθενοῦσιν 

ἰατρὸς εὑρισκόμενος ἐμπειρότατος, γυμνητεύουσι σκεπαστής, πεινῶσι τροφή, 

θλιβομένοις παραψυχή, ἀθυμοῦσι θυμηδία καὶ μόνον ὁρώμενος, πατὴρ ὀρφανοῖς, 

χήραις ὑπερασπιστὴς καὶ ἁπλῶς τοῖς πᾶσι πάντα γινόμενος, ἵνα κερδάνῃ τοὺς πλείους. 

Καὶ τίς τὰς ὑπὲρ αὐτῶν ἀγρυπνίας αὐτοῦ διηγήσεται, τὰς συνεχεῖς φροντίδας, τοὺς 

κόπους, μήπως ἓν ἐξ αὐτῶν γένηται θηριάλωτον ἢ τῇ νοητῇ μὴ σαλπίσαντος 

<σάλπιγγι> ῥομφαίᾳ ἀποσφαγῇ καὶ αὐτὸς παρὰ τοῦ πιστεύσαντος τὸ αἷμα τοῦ 

σφαγέντος ἀπαιτηθήσεται; Οὐδέ τις ἦν ἐκείνων τῶν κατασφαττόντων τὰ πίονα καὶ 

ἀπεμπολούντων τὰ ἰσχυρὰ καὶ περιβαλλομένων τὰ ἔρια, ὡς ὁ προφήτης φησίν, καὶ 

λεγόντων, «εὐλογητὸς Κύριος, πεπλουτήκαμεν», ἀλλὰ τῶν ἐνισχυόντων τὸ ταπεινόν, 

τῶν ἀνορθούντων τὸ καταπίπτον, τῶν καταδεσμούντων τὸ χωλὸν καὶ τρέχειν 

παρασκευαζόντων καὶ ἅλλεσθαι. Ἡγεῖτο γὰρ οὐκ ἀνέσεως τὸ ἀξίωμα, ἀγῶνος δὲ 

μᾶλλον καὶ κόπου πλείονος τῆς προτέρας ζωῆς, ὅσῳ καὶ πλειόνων ἐπιστασίαν 

ἐπεπίστευτο, καὶ διὰ τοῦτο οὐ λόγῳ μόνον ὑπετίθει τὰ δέοντα, ἔργῳ δὲ μᾶλλον εἷλκε 

πρὸς τὰ ἐκ λόγων ὑποτιθέμενα. 
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Απόδοση 
Ότι αυξάνει ο πλούτος του και είναι ικανός να πλουτίζει και τους άλλους και να 

μεταδίδει το δικό του φωτισμό σε όσους τον πλησιάζουν σκέφτεται να τον οδηγήσει 

και στο μεγάλο αξίωμα της αρχιεροσύνης μετά αφού περάσει άμεμπτα όλους τους 

βαθμούς τους εκκλησιαστικούς ούτως ώστε σαν από μία υψηλή σκοπιά να φωτίζει 

πολλούς να υποδεικνύει την αλήθεια όσο και να τους κάνει να βαδίζουν στο φως της 

μέρας απρόσκοπτα. Διότι δεν είναι σωστό σε μία μικρή γωνία να κρύβεται ένα μεγάλο 

φως και δεν είναι σωστό ένας ποταμός που ρέει αέναα να ποτίζει μόνο ένα μικρό κήπο. 

Για αυτό πήρε την προεδρία της Μεθώνης (η Επισκοπή που είναι περήφανη πόλη της 

Μεσσήνης στην Πελοπόννησο) και την έκανε σαν καλός γεωργός γεμάτη από ωραία 

φυτά της ευσέβειας και έκανε αυτή την Επισκοπή να φέρνει έναν ωραίο και βρώσιμο 

καρπό ποτίζοντάς την με τα νάματα της διδασκαλίας του, έναν καρπό ο οποίος ήταν 

πολύ ευχάριστος στο Δεσπότη όλων, το Χριστό. Σαν μισθωτός δεν έκανε το έργο που 

του εμπιστεύτηκε ο Χριστός με ράθυμο και νωχελικό τρόπο αλλά σαν καλός ποιμένας 

γνώριζε ποια είναι τα πρόβατα του αφέντη του και δεν δίσταζε να θυσιάζει την ίδια του 

τη ζωή όταν χρειαζόταν να το κάνει. Δεν εκτέλεσε τη δουλειά που του ανατέθηκε ως 

μισθωμένος εργάτης, δηλαδή, απρόσεκτα και με τεμπελιά, αντίθετα σαν καλός 

ποιμένας που θεωρούσε τα πρόβατα του αφέντη του ως δικά του, ούτε θα δίσταζε να 

δώσει τη ζωή του, αν οι καιροί το απαιτούσαν. Τους προστάτεψε σε δύσκολες 

περιστάσεις, τους συμπαραστάθηκε έμπρακτα όταν εκείνοι βρισκόντουσαν σε ανάγκη 

και αποδείχθηκε πως ήταν επίσης ένας έμπειρος ιατρός όταν εκείνοι ήταν άρρωστοι. 

Κάλυψε με μανδύα εκείνους που ήταν γυμνοί, έδωσε φαγητό στους πεινασμένους, 

παρηγόρησε εκείνους που θρηνούσαν και ενθάρρυνε τους αποκαρδιωμένους μόνο με 

την παρουσία του. Έγινε πατέρας για τα ορφανά, προστάτης των χηρών και γενικά 

μιλώντας, έγινε τα πάντα για τους πάντες, ώστε να κερδίσει όσους περισσότερους 

ανθρώπους μπορούσε. Ποιος θα περιγράψει τις αγρυπνίες του για χάρη τους, τις 

συνεχείς φροντίδες αι εργασίες του για να διασφαλίσει ότι κανείς τους δε θα πιανόταν 

από άγρια θηρία ή θα σκοτωνόταν με ένα σπαθί του πνεύματος, μόνο και μόνο επειδή 

απέτυχε να τους προειδοποιήσει. Έπειτα εκείνος που τους του εμπιστεύθηκε θα 

απαιτούσε από εκείνον το αίμα των σφαγμένων. Εκείνος όμως δεν ήταν από εκείνους 

που σφάζουν το παχύ αρνί και ξεπουλούν εκείνα που είναι δυνατά ώστε να φορέσουν 

το μαλλί τους, όπως λέει ο προφήτης. Δεν είπε, δοξασμένος ο Κύριος, εφόσον γίναμε 

πλούσιοι. Αντιθέτως ενθάρρυνε όλους εκείνους που ήταν ταπεινοί και βοηθούσε 

εκείνους που πέσανε ώστε να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Έδεσε με επιδέσμους 
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εκείνους που ήταν ανήμποροι, προετοιμάζοντάς τους ώστε να τρέξουν και να 

πηδήξουν. Δε θεωρούσε το αξίωμά του ως ευκαιρία για χαλάρωση αλλά για μια ακόμα 

μεγαλύτερη μάχη και περισσότερο μόχθο από πριν, σε βαθμό που τώρα ήταν υπεύθυνος 

για πολλές περισσότερες ψυχές. Για το λόγο αυτό, δεν δίδαξε μονάχα στους ανθρώπους 

τα καθήκοντά τους μέσα από λέξεις αλλά τους τράβηξε προς τις εργασίες που τους 

πρότεινε πολύ περισσότερο με τις πράξεις του. 

 

Σχολιασμός 
διασκέπτεται: Ο Μητροπολίτης Πατρών σκέφτεται να κάνει Δεσπότη τον Άγιο 

Αθανάσιο, λαμβάνοντας υπόψη όσα συσχετίζονται με τα εκκλησιαστικά γεγονότα 

εκείνης της εποχής. 

ἀμέμπτως τοὺς τῆς ἐκκλησίας βαθμοὺς διελθεῖν πρὸς τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης 

μέγιστον ἀγαγεῖν ἀξίωμα: Να περάσει με άμεμπτο και αδιάβλητο τρόπο όλους τους 

βαθμούς των αξιωμάτων της εκκλησίας, δηλαδή να γίνει διάκονος, παπάς κι έπειτα 

δεσπότης. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή η βυζαντινή εκκλησία είχε 

συνταραχθεί από την περίπτωση του Πατριάρχη Φωτίου, ο οποίος το 858 από λαϊκός 

χειροτονήθηκε πάραυτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, περνώντας τάχιστα από 

όλα τα αξιώματα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση και την οργή της Ρωμαϊκής 

εκκλησίας με αποτέλεσμα την πρόκληση του πρώτου σχίσματος μεταξύ Ρώμης και 

Κωνσταντινούπολης. Το σχίσμα αυτό επεκτάθηκε και εντός της Βυζαντινής εκκλησίας, 

γιατί οι οπαδοί του πρότερου Πατριάρχη Ιγνατίου δεν επιθυμούσαν την αναγνώριση 

του Φωτίου. Ο Αθανάσιος Μεθώνης ενδεχομένως να είχε αναμειχθεί σε αυτά τα 

γεγονότα καθώς φέρεται να είχε συμμετάσχει σε μία σύνοδο κατά του Φωτίου στην 

Κωνσταντινούπολη, απηχώντας αυτήν την αντίληψη, υπερασπιζόμενος δηλαδή την 

άμεμπτη προώθηση στην αρχιεροσύνη, η οποία δεν θα πρέπει να γίνεται αθρόα μέσα 

σε λίγες ημέρες. 

ἐν γωνίᾳ: Προέρχεται από τις πράξεις των Αποστόλων και συγκεκριμένα από του 

Αποστόλου Παύλου 26,26: ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν ]καὶ 

παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν 

γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο49. 

 
49 Κολιτσάρας (2009) 509. 
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μέγα φῶς κατακρύπτεσθαι: Προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5,14: 

Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη50. 

τῆς Μεθώνης προεδρείαν λαχών: Η Μεθώνη είναι πόλη της Μεσσήνης στην 

Πελοπόννησο. Η προεδρία της Μεθώνης είναι η Επισκοπή. Ο Πέτρος Άργους κάνει 

λόγο για την Επισκοπή της Μεθώνης που αναλαμβάνει ο Αθανάσιος με πρωτοβουλία 

του Μητροπολίτη Πατρών, στον οποίο ανήκε η Μεθώνη.  

τις ἐμμελὴς γεωργὸς τοῖς τῆς εὐσεβείας φυτοῖς κατάκομον ἀπετέλεσεν καὶ καρπὸν 

ὡραῖον καὶ ἐδώδιμον φέρειν: Σαν καλός γεωργός λοιπόν αναλαμβάνει να κοσμήσει 

τη Μεθώνη και να την κάνει έναν ωραίο κήπο με κηπουρό τον ίδιο. Η εικόνα του 

γεωργού είναι πολύ συνηθισμένη στα χριστιανικά κείμενα και προέρχεται από την 

εικόνα του καλού σπορέως της Καινής Διαθήκης. 

ὡς ποιμὴν δὲ καλὸς τὰ τοῦ δεσπότου γινώσκων ὡς ἴδια πρόβατα, τὴν ψυχὴν οὐ 

παρῃτεῖτο τιθέναι καλοῦντος καιροῦ, ἐν περιστάσεσι προϊστάμενος, ἐν ἀνάγκαις 

ὑπερμαχῶν, ἀσθενοῦσιν ἰατρὸς εὑρισκόμενος ἐμπειρότατος, γυμνητεύουσι 

σκεπαστής, πεινῶσι τροφή, θλιβομένοις παραψυχή, ἀθυμοῦσι θυμηδία καὶ μόνον 

ὁρώμενος, πατὴρ ὀρφανοῖς, χήραις ὑπερασπιστὴς καὶ ἁπλῶς τοῖς πᾶσι πάντα 

γινόμενος, ἵνα κερδάνῃ τοὺς πλείους: Η εικόνα αυτή του ποιμένος που γνωρίζει τα 

πρόβατά του είναι από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 10.3 έως 10.4: τούτῳ ὁ θυρωρὸς 

ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾿ ὄνομα 

καὶ ἐξάγει αὐτά καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ 

πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ51. 

 ἵνα κερδάνῃ τοὺς πλείους: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου 

προς Κορινθίους Α΄ 9,22:  ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς 

κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω52. 

αὐτὸς παρὰ τοῦ πιστεύσαντος: Ο Πέτρος Άργους αναφέρεται είτε στον ίδιο τον 

Χριστό είτε στον επίσκοπο της Πάτρας. 

Οὐδέ τις ἦν ἐκείνων τῶν κατασφαττόντων τὰ πίονα καὶ ἀπεμπολούντων τὰ ἰσχυρὰ 

καὶ περιβαλλομένων τὰ ἔρια: Προέρχεται από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα από 

 
50 Κολιτσάρας (2009) 27. 
51 Κολιτσάρας (2009) 362. 
52 Κολιτσάρας (2009) 96. 
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το λόγο του Προφήτη Ιεζεκιήλ 34,3: ἰδοὺ τὸ γάλα κατέσθετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε 

καὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκετε53.  

«εὐλογητὸς Κύριος, πεπλουτήκαμεν», ἀλλὰ τῶν ἐνισχυόντων τὸ ταπεινόν, τῶν 

ἀνορθούντων τὸ καταπίπτον, τῶν καταδεσμούντων τὸ χωλὸν καὶ τρέχειν 

παρασκευαζόντων καὶ ἅλλεσθαι: Προέρχεται από την Αγία Γραφή, από τον Ζαχαρία 

11,5: ἃ οἱ κτησάμενοι κατέσφαζον καὶ οὐ μετεμέλοντο, καὶ οἱ πωλοῦντες αὐτὰ ἔλεγον· 

εὐλογητὸς Κύριος καὶ πεπλουτήκαμεν· καὶ οἱ ποιμένες αὐτῶν οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπ᾿ 

αὐτοῖς54. 

Ἐπεὶ δὲ πλέον τὸν ἐν αὐτῷ πλοῦτον ἔβλεπε αὐξανόμενον καὶ πολλοὺς πλουτίζειν 

ἱκανώτατον καὶ τὸν ἐν αὐτῷ φωτισμὸν μεταδιδόναι τοῖς προσπελάζουσι, μετὰ τὸ 

πάντας αὐτὸν ἀμέμπτως τοὺς τῆς ἐκκλησίας βαθμοὺς διελθεῖν πρὸς τὸ τῆς 

ἀρχιερωσύνης μέγιστον ἀγαγεῖν ἀξίωμα διασκέπτεται, ἵν’, ὥσπερ ἐξ ὑψηλοτάτης 

περιωπῆς πλείστους αὐγάζων, τὴν ἀληθινὴν ὁδὸν ὑποδείκνυσι καὶ πρὸς ταύτην 

ἀπροσκόπως βαδίζειν ὡς ἐν ἡμέρᾳ παρασκευάσειεν. Οὐ γὰρ θέμις ἐν γωνίᾳ μικρᾷ 

μέγα φῶς κατακρύπτεσθαι, οὐδὲ ποταμὸν ἀένναα ῥέοντα μικρὸν κατάρδειν 

παράδεισον. Διὰ τοῦτο τὴν τῆς Μεθώνης προεδρείαν λαχών (περιφανὴς δὲ αὕτη 

πόλις τῆς κατὰ Πελοπόννησον Μεσσήνης), πολλοῖς αὐτὴν οἷά τις ἐμμελὴς γεωργὸς 

τοῖς τῆς εὐσεβείας φυτοῖς κατάκομον ἀπετέλεσεν καὶ καρπὸν ὡραῖον καὶ ἐδώδιμον 

φέρειν ταῖς τῆς διδασκαλίας ἀεννάοις ἀρδείαις τῷ πάντων δεσπότῃ καὶ 

ἐρασμιώτατον παρεσκεύασεν.: Μέχρι σε αυτό το σημείο φτάνει το ιστορικό τμήμα 

του κειμένου από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε κάποιες πενιχρές μεν 

ενδιαφέρουσες δε πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην 

Πελοπόννησο, όπως για τη μετοικεσία των Σικελιωτών και για τα μοναστήρια στην 

περιοχή, γεγονότα που δείχνουν ότι έχει αποκατασταθεί η ζωή εκεί  και παύει να είναι 

η Πελοπόννησος  ύπαιθρος χώρα και έρμαιο στα χέρια των Σλάβων. Μόνο και μόνο η 

ύπαρξη μοναστηριού επικεφαλής του οποίου στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο 

Αθανάσιος δηλώνει ως γεγονός ότι υπήρχε κάποια μορφή ησυχίας γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα τολμούσαν να μεταβούν εκεί οι μοναχοί και να κλειστούν σε ένα 

απομονωμένο μέρος που κινδυνεύει. Επιπροσθέτως, γίνεται λόγος για την Επισκοπή 

Μεθώνης την οποία παίρνει ο Αθανάσιος με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Πατρών 

 
53Κολιτσάρας & Τρεμπέλας, Επιστολή Ιεζεκιήλ[online] 189.  

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
54 Κολιτσάρας & Τρεμπέλας, Ζαχαρίας [online] 40.  

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
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στον οποίο ανήκει. Στη συνέχεια ο Πέτρος Άργους μας δίνει κάποιες πληροφορίες 

αρκετά γενικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πηγές 

αναφέροντας τους κοινούς τόπους των εγκωμίων. Το υπόλοιπο κεφάλαιο είναι εντελώς 

ρητορικό, γεμάτο με ρητορικές ερωτήσεις οι οποίες αναπτύσσουν όσα έχουν ειπωθεί 

προηγουμένως. 
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Κεφάλαιο έβδομο 
Οι αρετές του Αγίου Αθανασίου και το ιδεολογικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει ο 

συγγραφέας. 

Τὰς μὲν οὖν γενικὰς οὕτω κατώρθωσεν ἀρετὰς καὶ σὺν αὐταῖς τὰς ἑπομένας αὐταῖς, ὡς 

μηδέποτε ταῖς μαχομέναις αὐταῖς ὑπερβολαῖς καὶ ἐλλείψεσι τῆς βασιλικῆς ἐκκλίνων 

ὁδοῦ ἢ τῶν ἐσκαμμένων ἔξω βαίνειν ὁρᾶσθαι πόρρωθεν. Φρονήσει μὲν τὸ λογιστικὸν 

ἐνεύρωσεν, ὡς πάσας τὰς τούτου κινήσεις πρὸς τὸν Θεὸν καὶ οἷς αὐτὸς ἀνάγειν ἐφίεται, 

σωφροσύνῃ δὲ παιδαγωγήσας τὸ ἐπιθυμητικόν, ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ οὐράνια 

ἀνεπτέρωσε, καὶ πάντα πόθον ἐκεῖσε κενώσας, νεκρός τις ἐν τούτῳ τῷ μέρει πρὸς τὰ 

γήινα ἦν καὶ τὸν ἐκ τούτων τοῖς ἀπαιδεύτοις ἐγγινόμενον ἔρωτα. Κατωχύρωσε καὶ τῇ 

ἀνδρεία τὸ θυμικόν, ὡς κατὰ μόνον τοῦτο κινεῖσθαι τοῦ ὄφεως, τοῦ τῷ γένει ἡμῶν 

θάνατον καὶ φθορὰν ἐπεισάξαντος, καὶ πρὸς τὰς τῶν παθῶν ὁρμὰς καὶ τοὺς ταῦτα 

δαίμονας ὑποσπείροντας ἀνδρείως ἀντικαθίστασθαι. Κατηύνασε καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τὸ 

περιττὸν καὶ νόθον τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, καὶ ἰσονομίαν τούτοις βραβεύσας, πᾶσι τὰ 

πρόσφορα κατὰ καιρὸν ἐπρυτάνευσε, ψυχῇ λέγω καὶ σώματι, φυλάττων ἀρρεπῆ καὶ 

ἀπαρέγκλιτα τὰ τῆς δίκης ζυγὰ καὶ πᾶσι τὰς ψήφους ἐκφέρων ὀρθάς, βιαίων 

συναλλαγμάτων λύων στραγγαλιάς, πιπτόντων στάσις γινόμενος, ἱσταμένων 

ἐρυμνότατον ἔρεισμα, λειπομένοις πᾶσι χορηγία ἡ ἀφθονώτατος, ποῦς τῶν κατὰ ψυχὴν 

χωλευόντων καὶ σώματι. Ἀνέῳκτο καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ κατὰ τὸν θεῖον Ἰὼβ ἡ θύρα 

αὐτοῦ. Ἐθέρμαναν καὶ ὤμους γυμνῶν τὰ ἐξ αὐτοῦ διαδιδόμενα ψυχῇ τε καὶ σώματι 

περιβόλαια. Διά τοι τοῦτο καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ τετύχηκε <...>, ὡς ἄμεμπτος, δίκαιος 

καὶ ἀληθινὸς μαρτυρούμενος. Μετὰ συνέσεως ἤλεγχε τοὺς ὑψοῦ τὸν τένοντα αἴροντας 

καὶ τῷ χρηστῷ ζυγῷ τοῦτον μὴ ὑποβάλλοντας, παρακαλῶν, νουθετῶν, ἐπιτιμῶν, λόγῳ 

διαγράφων τὸ φοβερὸν δικαστήριον καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ βήματος φρικτῶς δικαστὴν 

ἐφεζόμενον, καὶ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ τὴν ποινὴν εἰσπραττόμενον καὶ τοὺς ἀγγέλους 

βλοσυρὸν καὶ πυρῶδες τοῖς καταδεδικασμένοις ἐμβλέποντας καὶ οὐδένα τούτοις 

οἰκτείραντας, ὡς οὐ μετανοίας ἀλλ’ ἀνταποδόσεως πεφθακότας καιρόν. Τούτοις ᾕρει 

πολλοὺς καὶ εἴσω τῆς ἑαυτοῦ συνεῖχε σαγήνης καὶ τῷ δεσπότῃ, ὃς πολλοῦ τὴν τῶν 

ἀνθρώπων τιμᾶται σωτηρίαν, ὀψώνιον ἔφερε κάλλιστον. 
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Απόδοση 
Έτσι κατόρθωσε τις μεγάλες γενικές αρετές και μαζί με αυτές όλες όσες τις 

ακολουθούν , ούτως ώστε, ποτέ να μην παρεκκλίνει από τη βασιλική οδό εξαιτίας των 

υπερβολών και των ελλείψεων και να μην προχωρά ποτέ πέρα από τα εσκαμμένα. Με 

τη σοφία έδωσε νεύρο στο λογισμό του, ούτως ώστε να οδηγεί όλες του τις κινήσεις 

στο Θεό και σε όσα εκείνος επιθυμεί. Το επιθυμητικό το διαπαιδαγώγησε μέσω της 

σωφροσύνης και το έκανε να πάρει φτερά από κάτω προς τον ουρανό και όλο του τον 

πόθο εκεί αφού τον άδειασε έγινε νεκρός για τα γήινα και στον έρωτα που στους 

απαίδευτους δημιουργείται για αυτά. Επίσης, κατοχύρωσε με την ανδρεία το επιθυμητό 

θυμοειδές του, ούτως ώστε μόνο να κινείται εναντίον του διαβόλου που έφερε σαν φίδι 

το θάνατο στο γένος μας και να αντιστέκεται με ανδρεία στις ορμές των παθών και 

στους δαίμονες που τα σπείρουν. Επιπλέον,  με τη δικαιοσύνη  κατεύνασε το περιττό 

και νόθο μέρος της ψυχής του και έδωσε μια ισονομία, δίνοντας τον κατάλληλο καιρό 

σε όλα τα μέρη αυτά που ταιριάζει στον καθένα (στην ψυχή και στο σώμα). Κρατούσε 

αρρεπή και απαρέγκλιτα τα ζυγά της δικαιοσύνης φέρνοντας σωστές αποφάσεις 

επιλύοντας τη βιαιότητα των διενέξεων, σήκωνε εκείνους που έπεφταν, στερέωνε 

εκείνους που στέκονταν όρθιοι, έδινε άφθονα σε όσους δεν είχαν και ήταν το πόδι 

εκείνων που κούτσαιναν στην ψυχή και στο σώμα. Η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή σε 

όλους, όπως η πόρτα του θείου Έργου. Τα ρούχα που μοίρασε ζέσταναν τους ώμους 

εκείνων των οποίων τα κορμιά ή οι ψυχές ήταν γυμνά. Για το λόγο αυτό έλαβε του 

Θεού τη [...], διακηρυττόμενος ως άμεμπτος, δίκαιος και αληθινός. Καταδίκαζε με 

σύνεση εκείνους που ήταν αυθάδεις και απρόθυμοι να υποταχθούν στον εύκολο ζυγό 

του και το πραγματοποίησε με ικεσίες, νουθεσίες και κριτική. Ζωγράφισε με λέξεις μια 

πολύ ζωηρή εικόνα από το μελλοντικό τρομακτικό δικαστήριο και το δικαστή που θα 

προέδρευε σε αυτό με έναν τρομακτικό τρόπο και θα τιμωρούσε όσους το αξίζανε. 

Περιέγραψε επίσης τους αγγέλους, οι οποίοι θα κοιτούσαν επίμονα προς τους 

καταδικασμένους με μάτια γεμάτα αυστηρότητα και φωτιά, όντες ανελέητοι απέναντι 

τους, επειδή θα ήταν η στιγμή της εκδίκησης, όχι της μετάνοιας. Με τον τρόπο αυτό 

αιχμαλώτισε τις ψυχές πολλών ανθρώπων και τις κράτησε μέσα στο δίχτυ του, 

φέροντας μια εξαιρετική γενναιοδωρία στον Κύριο, ο οποίος δίνει τη μεγαλύτερη αξία 

στη διάσωση του ανθρώπου. 
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Σχολιασμός 
Τὰς μὲν οὖν γενικὰς οὕτω κατώρθωσεν ἀρετὰς καὶ σὺν αὐταῖς τὰς ἑπομένας 

αὐταῖς, ὡς μηδέποτε ταῖς μαχομέναις αὐταῖς ὑπερβολαῖς καὶ ἐλλείψεσι τῆς 

βασιλικῆς ἐκκλίνων ὁδοῦ ἢ τῶν ἐσκαμμένων: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως κύρια 

πηγή τον Αριστοτέλη και αναφέρεται στη μέση οδό που ακολούθησε ο Αθανάσιος σε 

όλους τους τομείς του αξιώματός του ως εκκλησιαστικού ποιμένα παρέχοντας 

πνευματική και ηθική καθοδήγηση στους πιστούς. Η μέση οδός είναι αυτή της αρετής, 

ενώ τα άκρα είναι είτε η έλλειψη είτε η υπερβολή «ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις 

ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ἡ ἔλλειψις [ψέγεται], τὸ δὲ μέσον 

ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 

ἀρετή…».  

ἐλλείψεσι τῆς βασιλικῆς ἐκκλίνων ὁδοῦ: Πρόκειται κυριολεκτικά για τη βασιλική 

οδό της μετριοπάθειας και της αυτοσυγκράτησης. 

Φρονήσει μὲν τὸ λογιστικὸν ἐνεύρωσεν, ὡς πάσας τὰς τούτου κινήσεις πρὸς τὸν 

Θεὸν καὶ οἷς αὐτὸς ἀνάγειν ἐφίεται, σωφροσύνῃ δὲ παιδαγωγήσας τὸ 

ἐπιθυμητικόν: Οι αρετές που μας περιγράφει ο Πλάτων στην πολιτεία είναι τέσσερεις: 

η σοφία, η ανδρεία, η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη. Ο Πλάτωνας ισχυρίζεται λοιπόν 

ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει τρία μέρη, το λογιστικόν, το θυμοειδές και το 

επιθυμητικόν. Κατά αντιστοιχία, η σοφία είναι η αρετή του λογιστικού, η σωφροσύνη 

είναι η αρετή του επιθυμητικού και η ανδρεία είναι η αρετή του θυμοειδούς. Πάνω από 

αυτά τα τρία μέρη και από αυτές τις αρετές και ανώτερη όλων είναι η δικαιοσύνη, η 

οποία στην ουσία αυτό που κάνει είναι το να ρυθμίζει τα τρία αυτά μέρη της ψυχής του 

ο άνθρωπος με δίκαιο τρόπο και να αποδίδει στο καθένα αυτό που χρειάζεται ούτως 

ώστε και στην εξωτερική κοινωνία και στην εξωτερική πολιτεία να ενεργεί με 

κατάλληλο τρόπο. Αυτή ακριβώς τη διδασκαλία του Πλάτωνα, δηλαδή τη διαίρεση της 

σε τρία μέρη αναπτύσσει εδώ και ο Πέτρος Άργους περιγράφοντας τις αρετές του 

Αγίου Αθανασίου Μεθώνης. Συγκεκριμένα, με τη σοφία νεύρωσε το λογιστικόν 

δηλαδή του έδωσε νεύρα, το έκανε δυνατό ούτως ώστε να ξέρει ποιος είναι ο δρόμος 

του και να τον οδηγήσει στο Θεό. Το επιθυμητικό το χαλιναγώγησε με τη σωφροσύνη. 

Το επιθυμητικό είναι οι επιθυμίες που έχει ο άνθρωπος όπως ο πλούτος, ο έρωτας και 

όλα τα συναφή. Εκεί βρίσκεται η έδρα όλων αυτών των συναισθημάτων και εκεί 

χρειάζεται ακριβώς χρειάζεται η σωφροσύνη. Σωφροσύνη σημαίνει εγκράτεια. 
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ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ οὐράνια ἀνεπτέρωσε: Τον έρωτα τον έκανε να φτερωθεί προς 

τα ουράνια. Πρόκειται πάλι για διδασκαλία του Πλάτωνα σύμφωνα με την οποία ο 

άνθρωπος τον έρωτα δεν πρέπει να τον κατευθύνει στα ωραία σώματα, αλλά να τον 

κατευθύνει στις ωραίες ψυχές και από τις ωραίες ψυχές να προχωρήσει προς την ιδέα 

του ωραίου, προς την ιδέα του καλού που είναι το αγαθόν, που είναι ο ίδιος ο Θεός. 

Για αυτό μας έχει δώσει σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο Θεός τον έρωτα, όχι δηλαδή για 

να επιδιδόμαστε στα έργα της πανδήμου Αφροδίτης αλλά για να επιδιδόμαστε στα έργα 

της ουρανίου Αφροδίτης. Αυτή ακριβώς τη διδασκαλία του Πλάτωνα χρησιμοποιεί εδώ 

ο Πέτρος Άργους όταν λέει ότι η σωφροσύνη τον έρωτα τον έκανε να πετάξει στον 

ουρανό. Είναι ακριβώς η εικόνα του συμποσίου κατά το οποίο μιλάει η Διοτίμα από τη 

Μαντίνεια στον Σωκράτη και του εξηγεί αυτό το πράγμα, δηλαδή ποιο είναι το νόημα 

του έρωτος, ενός συναισθήματος που υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η 

οπτική του Πλάτωνος επί του συγκεκριμένου θέματος είναι ότι έβλεπε τον έρωτα ως 

μία τάση της ψυχής προκειμένου να φτάσει σε ανώτατες βαθμίδες ένωσης με το Θεό. 

Και φυσικά και οι χριστιανοί είχαν πάρει αυτή τη θεώρηση. Συγκεκριμένα, ο Συμεών 

ο νέος Θεολόγος, ένας μεγάλος μυστικός Θεολόγος του 11ου αιώνα τους ύμνους του 

τους έχει τιτλοφορήσει ως "Θείοι έρωτες", καθώς έρωτα έχει η ψυχή του ανθρώπου με 

το Θεό. 

τῇ ἀνδρεία τὸ θυμικόν: Το Θυμοειδές είναι η έδρα του θυμού μας, της οργής μας, εκεί 

χρειάζεται η ανδρεία, ούτως ώστε ο θυμός να κατευθυνθεί στο σωστό μέρος που 

πρέπει, δηλαδή όχι προς τους συνανθρώπους μας αλλά προς τους δαίμονες. Στη 

χριστιανική διδασκαλία δαίμονες είναι οι δαιμονικές δυνάμεις που μας δημιουργούν τα 

πάθη όπως λέει το κείμενο και που χρειάζεται πάντα να φέρνουμε αντίσταση στις ορμές 

των παθών. 

Κατηύνασε καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τὸ περιττὸν καὶ νόθον τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, καὶ 

ἰσονομίαν τούτοις βραβεύσας: Και σε όλα αυτά επιστέγασμα είναι η δικαιοσύνη,  η 

οποία σύμφωνα με τον Πλάτωνα είναι το να αποδίδει κανείς στο κάθε μέρος της ψυχής 

το κατάλληλο, δηλαδή την ανδρεία στο θυμοειδές, τη σωφροσύνη στο επιθυμητικόν 

και τη σοφία στο λογιστικόν. Αν είναι έτσι τα πράγματα ο άνθρωπος πορεύεται καλά. 

Αν όμως αφήσει το επιθυμητικό και το θυμοειδές να κυριαρχήσουν στο λογιστικό 

μέρος τότε θα παραδοθεί στα πάθη και το άλογο της ψυχής, όπως αναφέρει ο Πλάτωνας 
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σε έναν άλλο διάλογο στο Φαίδρο55, τότε ο άνθρωπος θα παρεκκλίνει της ορθής οδού 

και θα αρχίσει να κατευθύνεται δεξιά και αριστερά με έναν τρόπο εντελώς παράλογο 

χωρίς να έχει καμία λογική χαλιναγώγηση.  

Τὰς μὲν οὖν γενικὰς οὕτω κατώρθωσεν ἀρετὰς καὶ σὺν αὐταῖς τὰς ἑπομένας 

αὐταῖς, ὡς μηδέποτε ταῖς μαχομέναις αὐταῖς ὑπερβολαῖς καὶ ἐλλείψεσι τῆς 

βασιλικῆς ἐκκλίνων ὁδοῦ ἢ τῶν ἐσκαμμένων ἔξω βαίνειν ὁρᾶσθαι πόρρωθεν. 

Φρονήσει μὲν τὸ λογιστικὸν ἐνεύρωσεν, ὡς πάσας τὰς τούτου κινήσεις πρὸς τὸν 

Θεὸν καὶ οἷς αὐτὸς ἀνάγειν ἐφίεται, σωφροσύνῃ δὲ παιδαγωγήσας τὸ 

ἐπιθυμητικόν, ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ οὐράνια ἀνεπτέρωσε, καὶ πάντα πόθον ἐκεῖσε 

κενώσας, νεκρός τις ἐν τούτῳ τῷ μέρει πρὸς τὰ γήινα ἦν καὶ τὸν ἐκ τούτων τοῖς 

ἀπαιδεύτοις ἐγγινόμενον ἔρωτα. Κατωχύρωσε καὶ τῇ ἀνδρεία τὸ θυμικόν, ὡς κατὰ 

μόνον τοῦτο κινεῖσθαι τοῦ ὄφεως, τοῦ τῷ γένει ἡμῶν θάνατον καὶ φθορὰν 

ἐπεισάξαντος, καὶ πρὸς τὰς τῶν παθῶν ὁρμὰς καὶ τοὺς ταῦτα δαίμονας 

ὑποσπείροντας ἀνδρείως ἀντικαθίστασθαι. Κατηύνασε καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τὸ 

περιττὸν καὶ νόθον τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, καὶ ἰσονομίαν τούτοις βραβεύσας, πᾶσι 

τὰ πρόσφορα κατὰ καιρὸν ἐπρυτάνευσε, ψυχῇ λέγω καὶ σώματι, φυλάττων ἀρρεπῆ 

καὶ ἀπαρέγκλιτα τὰ τῆς δίκης ζυγὰ καὶ πᾶσι τὰς ψήφους ἐκφέρων ὀρθάς: 

Ολόκληρο το κείμενο είναι εμπνευσμένο από τη διδασκαλία του Πλάτωνα για τις 

διαιρέσεις ανάμεσα στα μέρη της ψυχής και τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές όπως 

αναγράφεται στην Πολιτεία56. 

φυλάττων ἀρρεπῆ καὶ ἀπαρέγκλιτα τὰ τῆς δίκης ζυγὰ καὶ πᾶσι τὰς ψήφους 

ἐκφέρων ὀρθάς, βιαίων συναλλαγμάτων λύων στραγγαλιάς:  Για αυτό μετά ήταν 

δίκαιος και έδινε τα βίαια συναλλάγματα. Ο Επίσκοπος στο Βυζάντιο είχε και 

δικαστική εξουσία και πολλές φορές δίκαζε κιόλας. Η αναφορά αυτή από τον Πέτρο 

Άργους δεν είναι τυχαία καθώς ο θεσμός αυτός υπήρχε από τα χρόνια του Μέγα 

Κωνσταντίνου.  

βιαίων συναλλαγμάτων λύων στραγγαλιάς: Προέρχεται από την Αγία Γραφή και 

συγκεκριμένα από το λόγο του Προφήτη Ησαΐα 58,6: οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ 

ἐξελεξάμην, λέγει Κύριος, ἀλλὰ λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων 

 
55 Πλάτων (2006), 345 
56 Plato (1992) 441e–445b. 
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συναλλαγμάτων, ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον 

διάσπα57. 

Ἀνέῳκτο καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ κατὰ τὸν θεῖον Ἰὼβ ἡ θύρα αὐτοῦ: Προέρχεται από 

την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τον Προφήτη Ιώβ 31,32: ἔξω δὲ οὐκ 

ηὐλίζετο ξένος, ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο58. 

ὡς ἄμεμπτος, δίκαιος καὶ ἀληθινὸς μαρτυρούμενος: Προέρχεται από την Παλαιά 

Διαθήκη και συγκεκριμένα από τον Προφήτη Ιώβ 1,1: Ἄνθρωπος τις ἦν ἐν χώρᾳ τῇ 

Αὐσίτιδι, ᾧ ὄνομα Ἰώβ, καὶ ἦν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος, 

θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος59. 

τῷ χρηστῷ ζυγῷ: Προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 11,30:  ὁ γὰρ ζυγός 

μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν60. 

Μετὰ συνέσεως ἤλεγχε τοὺς ὑψοῦ τὸν τένοντα αἴροντας καὶ τῷ χρηστῷ ζυγῷ 

τοῦτον μὴ ὑποβάλλοντας, παρακαλῶν, νουθετῶν: Και έτσι λοιπόν ο Άγιος 

Αθανάσιος Μεθώνης στην προσπάθειά του να διαπαιδαγωγήσει και να κατηχήσει το 

λαό της Μεθώνης τον οποίο του είχε εμπιστευτεί ο επίσκοπός του, τους νουθετούσε, 

ήταν ελεήμων, τους υπεδείκνυε το αιώνιο και φοβερό δικαστήριο και τους έλεγε ότι 

κάποια στιγμή ο κριτής θα σας κρίνει.  

τοὺς ἀγγέλους βλοσυρὸν καὶ πυρῶδες τοῖς καταδεδικασμένοις ἐμβλέποντας καὶ 

οὐδένα τούτοις οἰκτείραντας, ὡς οὐ μετανοίας ἀλλ’ ἀνταποδόσεως πεφθακότας 

καιρόν: Η εικόνα των αγγέλων που συντροφεύουν τον Χριστό την ημέρα της κρίσεως 

προέρχεται από τον κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25,31: Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ 

θρόνου δόξης αὐτοῦ61. 

 

 
57 Κολιτσάρας & Τρεμπέλας, Ησαΐας [online] 250. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
58 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Ιώβ [online]  128. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
59 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Ιώβ [online] 2. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
60 Κολιτσάρας (2009) 54. 
61 Κολιτσάρας (2009) 193. 
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Κεφάλαιο όγδοο 
Όταν ήρθε η ώρα τους έκανε όλους παιδιά του ο Αθανάσιος. Στο κεφάλαιο αυτό ξεκινά 

η πρώτη σύγκριση. Γίνεται λόγος για το πόσο σπουδαίος νομοθέτης ήταν καθώς 

συγκρίνεται με τους σπουδαίους νομοθέτες των αρχαίων χρόνων. 

Οὕτως τὸ δοθὲν πολυπλασιάσας τάλαντον Ἀθανάσιος, ἐπάνω πολλῶν ὡς πιστὸς 

γεγένηται πόλεων. Οὕτως εἰς τὴν χαρὰν τοῦ ἑαυτοῦ κυρίου ἐλήλυθεν, ἑαυτὸν καὶ τὰ 

δεδωρημένα παιδία δεικνὺς ἄσπιλα καὶ ἀλώβητα. Διὰ ταῦτα καὶ κλέος εὐρὺ δέδεκται 

παρὰ Θεοῦ καὶ πάντες τῶν ὑπηργμένων τούτῳ καλῶν τὸ πλῆθος ᾄδουσιν ἄνθρωποι, 

παράκλησιν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐκ μόνης τῆς μνήμης καρπούμενοι. Ὡς γὰρ ἡ τῶν 

ἀπηγορευμένων ἐνθύμησις καὶ διήγησις τοὺς ἀκροωμένους καὶ λέγοντας ἢ 

λογιζομένους πολλάκις κατέβλαψεν, οὕτως ἡ τῶν ἀγαθῶν ὠφελείας ἐγένετο πρόξενος. 

Οὕτω διδάσκων καὶ πράττων, διδακτοὺς ἅπαντας Θεοῦ κατὰ τὸν θεῖον χρησμὸν 

ἀπετέλεσε καὶ διακριτικοὺς καλοῦ καὶ τοῦ χείρονος, οὐ καθάπερ Ζάμολξις καὶ 

Ἀνάχαρσις, οὓς ἐπὶ σοφίᾳ, καίτοι βαρβάρους ὄντας, ἐθαύμασαν Ἕλληνες, οὐ Mίνως 

Κρήταις νόμους ἐνθείς, οὐ Λυκοῦργος τοῖς Σπαρτιάταις καὶ Μνησίων Ἀργείοις, οὐ 

Νέστωρ Πυλίοις, οὗ τοὺς λόγους μέλιτος γλυκυτέρους ἐκάλεσεν Ὅμηρος, οὐ Σόλων 

καὶ Κλεισθένης Ἀθηναίοις νομοθετήσαντες, οἵτινες οὐ μόνον ἀγχιτέρμονας Ἕλληνας 

τοὺς αὐτῶν δέξασθαι νόμους καὶ κατ’ αὐτοὺς πολιτεύεσθαι, ἀλλ’ οὐδ’ ἐκείνους, οἷς 

τούτους ἐξέθηκαν, μέχρι τέλους ἔπεισαν κατασχεῖν (ἅπαντες γὰρ νῦν τοὺς ἐκείνων ἐρίῳ 

στέψαντες ἢ μύρῳ καθάπερ τοὺς χελιδόνας ἀλείψαντες, οὐδόλως τούτων ἐπαΐειν 

ἀνέχονται), ἀλλὰ τoὺς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ μαθημάτων νόμους τῇ ἑαυτοῦ 

ποίμνῃ προσενηνοχὼς ὁ ἡμέτερος Ἀθανάσιος, λίαν περιχαρῶς ἀσπάσασθαι πέπεικε καὶ 

μέχρι τέλους ἀλωβήτους τηρεῖν. Ὄντως μακάριος οὗτος, ὡς φόβον Θεοῦ τὸν 

τελειοποιὸν καὶ οὐκ εἰσαγωγικὸν κτησάμενος. Ἐφίλησε γὰρ σφόδρα Χριστόν. Τούτου 

τεκμήριον ἀληθέστατον ἡ εἰς τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἥν, πολλῶν ὄντων τῶν τῆς 

ἀρετῆς εἰδῶν, ὁ δεσπότης προτίθησι, τῷ Πέτρῳ διαλεγόμενος καὶ ταύτην ἐγχειρῶν ὡς 

θερμοτέρῳ τῶν ἄλλων ὑπάρχοντι. Ἠθέλησε κατὰ τὸν προφήτην σφόδρα ἐν ταῖς 

ἐντολαῖς καὶ διὰ τοῦτο ἔστη ἐν τῇ τῶν ἐντολῶν γῇ τὸ σπέρμα αὐτοῦ, εἴτε ὁ 

διδασκαλικὸς λόγος διὰ τῆς ἀρίστης πράξεως ἐν τῇ τῶν ἀκουόντων καὶ ὁρώντων 

κατασπειρόμενος γῇ, εἴτε καὶ αὐτοὶ οἱ διὰ τούτου οἱονεὶ κυοφορηθέντες καὶ 

γεννηθέντες καὶ τραφέντες καὶ τέκνα τοῦ σπείραντος χρηματίσαντες. Ὄντως δόξα καὶ 

πλοῦτος μέγιστος ἐν τῷ οἴκῳ, τῇ ἐκκλησίᾳ λέγω, αὐτοῦ, ὡς τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ 

μενούσης εἰς τοὺς αἰῶνας, οὐ κενή τις δόξα καὶ οἷόν τις πομφόλυξ ἐπαιρομένη καὶ 
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τάχιστα ῥηγνυμένη, οὐ πλοῦτος ὁ τοῖς εἰς βασιλείαν οὐρανῶν εἰσελθεῖν βουλομένοις 

ἀντίπαλος, οὐχ ὁ τοῖς ἐφιεμένοις αὐτὸν μυρίων πρόξενος συμφορῶν καὶ πρὸς λόχους 

καὶ παγίδας ἀπάγων τοὺς τούτῳ δουλεύειν διὰ τῆς ἀκορέστου ἐπιθυμίας ἐθέλοντας, οὐχ 

ὁ τῶν ἁμαρτάδων ἕτοιμος ὑπηρέτης ἀφθόνως ὑποβάλλων ὕλην τῷ τούτων πυρί, ἀλλὰ 

δόξα μὲν ἡ πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων ὁμοτιμίαν ἀνάγουσα, ἡ Θεὸν παρασκευάζουσα, τὸν 

ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενον ἅγιον, παρὰ τῶν γεηρῶν καὶ φθειρομένων ἡμῶν ἁγιάζεσθαι, ἡ 

ἀρραβὼν τῆς ἐκεῖθεν δόξης τῶν ἁγίων ὑπάρχουσα, ἡ χαρᾶς τὸν ἐντὸς ἡμῶν ἄνθρωπον 

πληροῦσα καὶ ἀιδίου ἀγαλλιάσεως, πλοῦτος δὲ ὁ μὴ κενούμενος, ὁ μὴ λῃσταῖς καὶ 

κλέπταις διορυττόμενος. Μακάριος ὡς ἀληθῶς ὁ ἱερὸς Ἀθανάσιος. Οὐ γὰρ ἐν συνεδρίῳ 

ἀσεβῶν καὶ καθέδρᾳ λεγόντων καὶ πραττόντων αἰσχρὰ κεκάθικε πορευθείς, ἀλλ’ ὡς 

ἀθανασίας φυτὸν παρὰ τὰ ζωηρὰ τοῦ σωτῆρος ἐμπεφύτευτο νάματα, ἅπερ ἐκ κοιλίας 

τῶν εἰς αὐτὸν πιστευόντων ῥεύσειν ὑπέσχετο, οὐδὲ δόλος ἐν τῷ αὐτοῦ εὑρέθη στόματι, 

λόγος δὲ μόνος Θεοῦ , ᾧτινι καθάπερ τι καθαρώτατον ἀφώριστο ἐνδιαίτημα. Νοηθείη 

καὶ ὄρος Σιὼν ὁ τρισόλβιος. Οὐκ ἐσαλεύθη γὰρ παρ’ ὅλον αἰῶνα, τὴν νέαν κατοικῶν 

Ἱερουσαλήμ, καὶ πρὸς Θεὸν αἴρων τοὺς ὀφθαλμούς, τὴν μὴ βραδύνουσαν ἐκεῖθεν 

ᾐτεῖτο βοήθειαν. Διὰ τοῦτο χαρὰ καὶ εὐφροσύνη σήμερον τοῖς συνειλεγμένοις 

προστέθειται, οὐ πρόσκαιρα τέρπουσα, ἀλλ’ αἰώνια. Τὰς γὰρ ψυχὰς ἐνηδύνουσα, πρὸς 

Θεὸν διὰ τῆς εἰς ἐκεῖνον μιμήσεως ἀνυψοῖ, ὅτι κἀκεῖνος ἔτι τὸν χοῦν περικείμενος, εἰς 

τόδε τὸ τῆς ἀρετῆς ὕψος ὡς δένδρον ὑψίκομον ἔφθασε, πρὸς τοὺς τῷ Θεῷ 

εὐαρεστήσαντας βλέπων καὶ τῷ τούτων βίῳ οἷόν τινι φωτὶ ποδηγούμενος. 

 

Απόδοση 
Αφού έτσι ο Αθανάσιος πολλαπλασίασε το τάλαντό του του εμπιστεύτηκε ο Χρήστος 

πολλές πόλεις σαν έμπιστος που ήταν έτσι μπήκε στη χαρά του κυρίου του δείχνοντας 

και τα παιδιά του δηλαδή το ποίμνιό του άσπιλα και αλώβητα για αυτό πήρε κλέος ευρύ 

από το θεό και όλοι οι άνθρωποι τραγουδάνε το πλήθος των καλών του παίρνοντας 

παρηγοριά όχι τυχαία από τη μνήμη του. Διότι όπως η ανάμνησή κακών πραγμάτων 

βλάπτει τους ανθρώπους έτσι και η ανάμνηση των αγαθών τους ωφελεί. Έτσι 

διδάσκοντας και πράττοντας όλους τους έκανε μαθητές του Θεού ώστε να μπορούν να 

διακρίνουν το καλό από το κακό. Δεν έκανε αυτά που έκαναν οι αρχαίοι νομοθέτες οι 

οποίοι όχι μόνο τους Έλληνες δεν έπεισαν να δεχτούν τους νόμους τους αλλά δεν τους 

έκαναν καν να τους εφαρμόσουν. Ο Αθανάσιος αντίθετα έφερε τους νόμους του 

Χριστού και των παθημάτων του στο ποίμνιό του και τους έπεισε να τους τηρήσουν 
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μέχρι τέλους. Πραγματικά είναι μακάριος αυτός διότι πήρε το φόβο του Θεού που 

τελειοποιεί τον αγάπησε πολύ ο Χρήστος και την αγάπη αυτή την έκανε ένδειξη όπως 

την έκανε ένδειξη στον Απόστολο Πέτρο ότι είναι ο ανώτερος από όλους τους μαθητές. 

Για αυτό λοιπόν το σπέρμα του καρποφόρησε στην καλή γη και έγινε ο ίδιος πλούσιος 

στην εκκλησία του. Δεν ήταν μία φούσκα που σκάει, δεν είναι ένας Πλούτος που δίδαξε 

ο οποίος εμποδίζει τους ανθρώπους Να εισέλθουν στην βασιλεία των ουρανών αλλά 

ήταν μία Δόξα πνευματική η οποία βάζει τους ανθρώπους στη βασιλεία των ουρανών. 

Δεν κάθισε κοντά με κακούς ανθρώπους αλλά ήταν φυτεμένος δίπλα στα νερά που 

δίνουν ζωή του Χριστού και μπορεί να θεωρηθεί σαν μία Ιερουσαλήμ ή σαν ένα όρος 

της Σιών από όπου θα πάρει ο καθένας βοήθεια. Για αυτό χαρά και Ευφροσύνη όχι 

πρόσκαιρη αλλά αιώνια προστίθεται σε όσους είναι σήμερα συγκεντρωμένοι. Με την 

ικανοποίηση των ψυχών μας αυτές ανυψώνονται προς τον Θεό μέσω της μίμησης του 

Αγίου από τότε που ο Αθανάσιος φορώντας ακόμη το νεανικό του δέρμα κατάφερε να 

φτάσει στην κορυφή της αρετής σαν ένα δέντρο που ψηλώνει καθώς ο ίδιος κοιτώντας 

το παράδειγμα αυτών που είχαν ικανοποιήσει το Θεό, η ζωή τους ήταν σαν φως που 

τον καθοδηγούσε. 

Σχολιασμός 
Οὕτως τὸ δοθὲν πολυπλασιάσας τάλαντον: Η λέξη τάλαντον προέρχεται από την 

παραβολή των ταλάντων από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25,20: καὶ προσελθὼν ὁ τὰ 

πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι 

παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς62. 

ὡς πιστὸς γεγένηται πόλεων: Προέρχεται από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 17,19 έως 

19: καὶ εἶπεν αὐτῷ· εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε! ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων 

ἐπάνω δέκα πόλεων.  καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων· κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησε πέντε 

μνᾶς.εἶπε δὲ καὶ τούτῳ· καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων63. 

ἑαυτὸν καὶ τὰ δεδωρημένα παιδία δεικνὺς ἄσπιλα καὶ ἀλώβητα: Η εικόνα των 

παιδίων προέρχεται από τα τελευταία κεφάλαια του Προφήτη Ησαΐα και συγκεκριμένα 

από το 8,18: ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός, καὶ ἔσται σημεῖα καὶ τέρατα 

ἐν τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ παρὰ Κυρίου σαβαώθ, ὃς κατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιών64. 

 
62 Κολιτσάρας (2009) 107-108. 
63 Κολιτσάρας (2009) 289. 
64 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης Ησαΐας [online]  39. 
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κλέος εὐρὺ: Ομηρική έκφραση 

διδακτοὺς ἅπαντας Θεοῦ κατὰ τὸν θεῖον χρησμὸν: Πρόερχεται από το κατά Ιωάννην 

Ευαγγέλιο 6,45: ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. 

πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός με65. 

οὐ καθάπερ Ζάμολξις καὶ Ἀνάχαρσις, οὓς ἐπὶ σοφίᾳ, καίτοι βαρβάρους ὄντας, 

ἐθαύμασαν Ἕλληνες, οὐ Mίνως Κρήταις νόμους ἐνθείς, οὐ Λυκοῦργος τοῖς 

Σπαρτιάταις καὶ Μνησίων Ἀργείοις, οὐ Νέστωρ Πυλίοις, οὗ τοὺς λόγους μέλιτος 

γλυκυτέρους ἐκάλεσεν Ὅμηρος, οὐ Σόλων καὶ Κλεισθένης Ἀθηναίοις 

νομοθετήσαντες, οἵτινες οὐ μόνον ἀγχιτέρμονας Ἕλληνας τοὺς αὐτῶν δέξασθαι 

νόμους καὶ κατ’ αὐτοὺς πολιτεύεσθαι, ἀλλ’ οὐδ’ ἐκείνους, οἷς τούτους ἐξέθηκαν, 

μέχρι τέλους ἔπεισαν κατασχεῖν: Οι Ζάμολξις, Ἀνάχαρσις, Mίνως Λυκοῦργος, 

Μνησίων, Νέστωρ, Σόλων καὶ Κλεισθένης με τους οποίους συγκρίνεται ο Αθανάσιος 

Μεθώνης ήταν σπουδαίοι αρχαίοι Έλληνες νομοθέτες. Οι πληροφορίες για αυτούς 

προέρχονται από τον επίσκοπο Θεοδώρητο Κύρου66. Ο ίδιος ο Πέτρος Άργους 

ενδέχεται να είχε άγνοια για αυτούς τους νομοθέτες, αλλά τους αναφέρει για να δείξει 

τις γνώσεις του. 

Ζάμολξις: Περιγράφεται από τον Πλάτωνα ως  βασιλιάς και Θεός των Θρακών, ο 

οποίος δίδαξε την ολιστική θεραπεία του σώματος και της ψυχής67. 

Ἀνάχαρσις: Περιγράφεται από τον Ηρόδοτο ως σοφός πού έφτασε από τους Σκύθες 

στην Ελλάδα68. 

Μνησίων Ἀργείοις: Σύμφωνα με τον Θεοδώρητο Κύρου που αποτελεί πηγή του 

κειμένου μας, ο Μνησίων ήταν νομοθέτης των Φωκιέων και όχι των Αργείων. Είναι 

πιθανόν ο Πέτρος Άργους να τον μπερδεύει με τον Φαίδωνα, τον αρχαίο βασιλιά του 

Άργους69. 

Νέστωρ Πυλίοις: Ο Νέστορας ήταν ομηρικός βασιλιάς της Πύλου στην αρχαία 

Ελλάδα. 

 
65 Κολιτσάρας (2009) 345. 
66 Κύρρου (1904) 1,25 & 9,7-12. 
67 Πλάτωνας (1910) 156 δ-ε. 
68 Herodotus 4, 76-77. 
69 Laniado (2008) 1. 
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τοὺς λόγους μέλιτος γλυκυτέρους: ομηρική έκφραση από την πρώτη ραψωδία της 

Ιλιάδας και συγκεκριμένα από την παρέμβαση του Νέστορα προκειμένου να 

κατευνάσει τα πνεύματα από την ένταση που υπήρχε μεταξύ Αχιλλέα και 

Αγαμέμνονα70. 

Σόλων: Σπουδαίος νομοθέτης, φιλόσοφος, ποιητής κι ένας από τους επτά σοφούς της 

αρχαίας Ελλάδας. 

Κλεισθένης: Σπουδαίος πολιτικός και νομοθέτης του έκτου αιώνα π.Χ. που έθεσε τις 

βάσεις για τη Δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας με μέτρα που είχαν ως βάση την 

ισηγορία και την ισονομία. 

ἅπαντες γὰρ νῦν τοὺς ἐκείνων ἐρίῳ στέψαντες ἢ μύρῳ καθάπερ τοὺς χελιδόνας 

ἀλείψαντες: Προέρχεται από την Πολιτεία του Πλάτωνα71. 

Ὄντως μακάριος οὗτος, ὡς φόβον Θεοῦ: Προέρχεται από τον Ψαλμό 111,1 έως 3: 

Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα· 

δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, γενεὰ εὐθέων εὐλογηθήσεται. δόξα καὶ πλοῦτος 

ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος72. 

τὸν τελειοποιὸν καὶ οὐκ εἰσαγωγικὸν κτησάμενος: Η διάκριση αυτή εμφανίζεται στο 

Δωρόθεο73. 

Τούτου τεκμήριον ἀληθέστατον ἡ εἰς τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἥν, πολλῶν 

ὄντων τῶν τῆς ἀρετῆς εἰδῶν, ὁ δεσπότης προτίθησι, τῷ Πέτρῳ διαλεγόμενος καὶ 

ταύτην ἐγχειρῶν ὡς θερμοτέρῳ τῶν ἄλλων ὑπάρχοντι: Προέρχεται από το κεφάλαιο 

21,15 έως 17 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ 

ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι 

φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· βόσκε τὰ ἀρνία μου.λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωνᾶ, 

ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· ποίμαινε τὰ πρόβατά 

μου.λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ 

τρίτον, φιλεῖς με, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· βόσκε τὰ πρόβατά μου74. Όπως ο Πέτρος αγαπούσε το Χριστό και ήταν 

 
70 Όμηρος, (2015) Ά, 249. 
71 Plato, 398a. 
72 Κολιτσάρας (2012) 320-321. 
73 Dorotheos (1963) 146-486. 
74 Κολιτσάρας (2009) 407. 
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ο ανώτερος από όλους τους μαθητές έτσι και ο Αθανάσιος αγαπούσε το Χριστό και για 

αυτό ο Χριστός τον έκανε μεγάλο άνθρωπο.  

Ἠθέλησε κατὰ τὸν προφήτην σφόδρα ἐν ταῖς ἐντολαῖς: Προέρχεται από τους 

Ψαλμούς 111,1: Μακάριος ο ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ 

θελήσει σφόδρα75. 

διὰ τοῦτο ἔστη ἐν τῇ τῶν ἐντολῶν γῇ τὸ σπέρμα αὐτοῦ: Προέρχεται από τους 

Ψαλμούς 111,2:  δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, γενεὰ εὐθέων 

εὐλογηθήσεται76.  

διὰ τοῦτο ἔστη ἐν τῇ τῶν ἐντολῶν γῇ τὸ σπέρμα αὐτοῦ, εἴτε ὁ διδασκαλικὸς λόγος 

διὰ τῆς ἀρίστης πράξεως ἐν τῇ τῶν ἀκουόντων καὶ ὁρώντων κατασπειρόμενος γῇ: 

Προέρχεται από την παραβολή του σπορέως, το χωρίο το έχει αναπτύξει πολύ ο 

Πατριάρχης Φώτιος στα Αμφιλοχία, κεφάλαιο 8,13 έως 8,5377. 

Ὄντως δόξα καὶ πλοῦτος μέγιστος ἐν τῷ οἴκῳ, τῇ ἐκκλησίᾳ λέγω, αὐτοῦ, ὡς τῆς 

δικαιοσύνης αὐτοῦ μενούσης εἰς τοὺς αἰῶνας: Προέρχεται από τους Ψαλμούς 111,3: 

δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 

αἰῶνος78. 

οὐ πλοῦτος ὁ τοῖς εἰς βασιλείαν οὐρανῶν εἰσελθεῖν βουλομένοις ἀντίπαλος: 

Προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 19,23 έως 24: Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν 

τῶν οὐρανῶν.πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος 

διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν79. 

τὸν ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενον ἅγιον: Προέρχεται από το λόγο του Προφήτη Ησαΐα 

57,15: Τάδε λέγει Κύριος ὁ ῞Υψιστος, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις 

ὄνομα αὐτῷ, Κύριος ῞Υψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος καὶ ὀλιγοψύχοις διδοὺς 

μακροθυμίαν καὶ διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν80. 

 
75 Κολιτσάρας (2012) 320. 
76 Κολιτσάρας (2012) 321. 
77 Φώτιος (1997) 8,13-8,53. 
78 Κολιτσάρας (2012) 321. 
79 Κολιτσάρας (2009) 85. 
80 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Ησαΐας [online]  247. 
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ἡ ἀρραβὼν τῆς ἐκεῖθεν δόξης τῶν ἁγίων ὑπάρχουσα: Προέρχεται από την επιστολή 

του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους 1,14: ὅς ἐστιν ἀῤῥαβὼν τῆς κληρονομίας 

ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ81. 

ὁ μὴ λῃσταῖς καὶ κλέπταις διορυττόμενος: Προέρχεται από το κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιο 6,19: Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις 

ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι82. 

 Μακάριος ὡς ἀληθῶς ὁ ἱερὸς Ἀθανάσιος. Οὐ γὰρ ἐν συνεδρίῳ ἀσεβῶν καὶ 

καθέδρᾳ λεγόντων καὶ πραττόντων αἰσχρὰ κεκάθικε πορευθείς: Προέρχεται από 

τους Ψαλμούς και συγκεκριμένα 1,1: Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ 

ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν83. 

ἅπερ ἐκ κοιλίας τῶν εἰς αὐτὸν πιστευόντων ῥεύσειν ὑπέσχετο: Προέρχεται από το 

κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7,38: ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς 

κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος84. 

οὐδὲ δόλος ἐν τῷ αὐτοῦ εὑρέθη στόματι: Προέρχεται από το λόγο του Προφήτη 

Ησαΐα 53,9: καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ 

θανάτου αὐτοῦ· ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ85. 

καὶ ὄρος Σιὼν ὁ τρισόλβιος. Οὐκ ἐσαλεύθη γὰρ παρ’ ὅλον αἰῶνα, τὴν νέαν 

κατοικῶν Ἱερουσαλήμ: Προέρχεται από τους Ψαλμούς 124,1: Οι πεποιθότες ἐπὶ 

Κύριον ὡς ὄρος Σιών· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν ῾Ιερουσαλήμ86. 

 καὶ πρὸς Θεὸν αἴρων τοὺς ὀφθαλμούς: Προέρχεται από τους Ψαλμούς 120,1: Ήρα 

τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου87. 

πρὸς τοὺς τῷ Θεῷ εὐαρεστήσαντας βλέπων καὶ τῷ τούτων βίῳ οἷόν τινι φωτὶ 

ποδηγούμενος: Στο σημείο αυτό ξεκινά η σύγκριση του Αγίου με τις σπουδαίες μορφές 

του παρελθόντος. Για αυτό και ονομάζεται σύγκριση. Πρόκειται για ένα υποχρεωτικό 

μέρος κάθε βυζαντινού εγκωμίου. 

 
81 Κολιτσάρας (2009) 177. 
82 Κολιτσάρας (2009) 33. 
83 Κολιτσάρας (2012) 2. 
84 Κολιτσάρας (2009) 350-351. 
85 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Ησαΐας [online] 234. 
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86 Κολιτσάρας (2012) 363. 
87 Κολιτσάρας (2012) 359. 
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Κεφάλαιο ένατο 
Στα κεφάλαια 9 και 10 ο Πέτρος Άργους συγκρίνει τον Αθανάσιο Μεθώνης με 

διάφορες μεγάλες προσωπικότητες της Παλαιάς και καινής Διαθήκης. Αυτό είναι 

κοινός τόπος εγκωμίων, είναι των κοσμικών είτε των θρησκευτικών εγκωμίων των 

βυζαντινών. Στα κοσμικά εγκώμια οι ρήτορες προσπαθούν όσο γίνεται να τονίσουν τη 

σύγκριση με κοσμικές μορφές, ενώ στα θρησκευτικά εγκώμια η σύγκριση γίνεται με 

μορφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Το ίδιο πράττει και ο Μέγας Βασίλειος 

στο λόγο που έγραψε στον επιτάφιο για τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό που είναι κατά 

κάποιο τρόπο το κείμενο πρότυπο για όλους τους συγγραφείς εγκωμίων σε Αγίους που 

ακολουθούν. 

Τίς γὰρ τὸ τούτου φιλόξενον, τὸ τῆς πίστεως εἰλικρινές τε καὶ ἄληπτον βλέπων, τὸν 

πατριάρχην οὐκ ἐδόκει καθορᾶν Ἀβραάμ; Τίς τὸ καρτερικὸν καὶ εὐήνιον ἐν πᾶσιν, οἷς 

ἐπιτάττει Θεός, τὸν Ἰσαὰκ βλέπειν ἐκεῖνον οὐκ ἂν ὑπετόπησε; Τίς ἐν ταῖς περιστάσεσι 

τὸ στερρὸν καὶ μακρόθυμον καὶ τὸ τοῦ ἤθους ἄπλαστον καὶ ἀκέραιον, τὸν Ἰακὼβ ἤδη 

παρεῖναι οὐκ ἂν ἐνενόησε; Τίς τὸ σῶφρον τοῦ Ἰωσὴφ καὶ ἀνεξίκακον οὐκ ἐδόκει, 

σπενδόμενον τοῖς μισήσασι καὶ πωλήσασιν ἀδελφοῖς καθορῶν; Τίς τὸ γενναῖον καὶ 

ἀταπείνωτον ἐν τοῖς ἀπροσδοκήτοις προσπίπτουσι λυπηροῖς ὑπ’ ὄψιν παρεῖναι τὸν 

γενναῖον οὐκ ἂν εἶπεν Ἰώβ; Ἐμιμήσατο Μωσέως καὶ Ἀαρὼν τὸ πρᾷον καὶ ἀνεπίληπτον 

καὶ πρὸς θεοπτίαν ἀνηγμένον καὶ ὑψηλότατον, τὸν ζῆλον τοῦ Φινεές, οὐ ζιβύνῃ 

παρανομήσαντας ἐκκεντῶν, ἀλλὰ λόγῳ τῷ στύφοντι καὶ μαλάσσοντι, καὶ τὸν τῆς 

ἁμαρτίας δρόμον ἱστῶν καὶ τὴν ἐπὶ τὰ πρόσω φοράν, οὐδὲ τὴν γῆν ὑπορραγῆναι καὶ 

τοῖς εἰς τὴν μεγάλην ἱερωσύνην τολμηρῶς ἐξυβρίσασι πολυάνδριον ἐργαζόμενος, οὐδὲ 

πυρὶ παραδοθῆναι ὅπερ παρανόμως ἐβάσταζον (ἀπῄτει γὰρ ὁ τότε ταῦτα καιρός), ἀλλὰ 

τὸν ὅμοια δεδρακότα ἐκείνοις, τῶν ἀναισθήτων ἀπογυμνῶν διὰ τῆς προσευχῆς καὶ 

μόνων τριχῶν, αἵπερ ἐκ τῶν περιττευμάτων τοῦ σώματος φύουσαι, οὔτε παροῦσαι πρὸς 

τὴν τῆς οὐσίας συντελοῦσι σύστασιν οὔτε παραβλάπτουσιν ἀφαιρούμεναι, μόνον δὲ τὸ 

τῆς πράξεως ἄγος τῷ τολμητίᾳ δεικνῦσαι πρὸς μετάμελον ἄγουσι καὶ τὴν τοῦ μύσους 

φυγὴν καὶ ἀπόκαρσιν. Ἐζήλωσε καὶ Δαυὶδ τὸ ἀνεξίκακον καὶ φιλόθεον καὶ διὰ τοῦτο 

κατεπῇδεν οὐ δαιμόνων μόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκ τούτων ὑποβαλλομένων καὶ 

κρατυνομένων παθῶν, καὶ τούτων πολλοὶ μάρτυρες, ὧν τοὺς μὲν ἔτι τῷ βίῳ περιὼν 

ἐθεράπευσε, τοὺς δὲ μεταστὰς πρὸς ὃν ἵετο ποθῶν ἀεὶ τὴν ἀνάλυσιν, ὡς καθαρώτερον 

καὶ τρανώτερον συνών, ἐπαπολαύοι Xριστοῦ, τῇ τούτου προσερχομένους μετὰ θερμῆς 

πίστεως καὶ πόθου σορῷ. Ἠλιοὺ καὶ Ἐλισσαίου τὸν ἀσκητικὸν βίον καὶ αὐχμηρὸν 
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ἐμιμήσατο καὶ ζῆλον ὡς πῦρ ἀποπνέοντα, οὐ πῦρ ἄνωθεν κατάγων καὶ δυσσεβεῖς 

ἐμπιπρῶν, οὐδὲ θηρίοις αἱμοβόροις θοίνην ποιούμενος τοὺς ὑβρίζοντας (καὶ ταῦτα γὰρ 

ὁ τότε καιρὸς ἀπῄτει, Θεοῦ τὰς ἰατρείας ἐπάγοντος πρὸς τὰ τραύματα), ἀλλὰ λόγῳ τῷ 

διδασκαλικῷ ἅλατι ἠρτυμένῳ καὶ βίῳ ἀλήπτῳ πρὸς ἐπιστροφὴν ἄγων τοὺς 

ἁμαρτάνοντας. Ἠπίστατο γὰρ κατὰ τὸν δεσπότην Χριστὸν εἰρηνοποιεῖν τοὺς τοῦ 

Πνεύματος. Ἐγένετο κατὰ τὸν μακάριον Δανιὴλ καὶ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ 

Πνεύματος, ἀνδρείως κατὰ τῶν παθῶν ἱστάμενος τῆς σαρκὸς καὶ μόνα τὰ θεῖα καὶ οἷς 

εὕροι Θεὸν καθαρώτερον ἐφιέμενος. Κατεφρόνησε καὶ αὐτὸς κατὰ τοὺς τρεῖς ἐν 

Βαβυλῶνι νεανίας τὴν κάμινον τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, ὥσπερ τινὰ τέφραν τὸ ἐκ τούτων 

καταπατῶν ἀναπτόμενον πῦρ, διὰ τὸ μὴ συσχεῖν ἐν καρδίᾳ τὰς τούτων εἰκόνας καὶ 

προσκυνεῖν εἴδωλα πορνικὰ καὶ ὀλέθρια. Εἰ δὲ καὶ Ἰωάννου τοῦ πάνυ, οὗ μείζων ἐν 

γεννητοῖς οὐκ ἐγήγερται γυναικῶν, τοῦ προδραμόντος ἐν βίῳ καὶ ἐν Ἅιδῃ Χριστοῦ, ἵνα 

κηρύξῃ σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν ἐλθόντα, καὶ ἐν Ἰορδάνῃ τοῦτον βαπτίσαντος, ὅτε τὴν 

ἡμετέραν ἁμαρτίαν ἐκεῖσε κατέκλυσεν, ἐν τούτῳ χαρακτῆρας ἐθέλεις ἰδεῖν καὶ 

μιμήματα, σκόπει τὸ πρὸς τὰ κάτω ὑπέροπτον, τὸ ἀπέριττον, τὸ παρρησίας ἀνάπλεων, 

τὸ ἀκατάπληκτον τοῦ φρονήματος, τὸ πρὸς δυνάστας ἐλεγκτικόν, ὅτε νόμοι Θεοῦ ἐν 

δευτέρῳ τιθέμενοι παρωθοῦντο καὶ παρεκρούοντο, τὴν τῆς μετανοίας εἰσήγησιν, τὸν 

ὑπ’ ἐκείνου βαπτισθέντα Χριστόν ὑποδεικνῦντα πάλιν κρῖναι πάντας ἐρχόμενον καὶ 

ἑκάστῳ κατὰ τὰς πράξεις ἀποδιδοῦντα τὰς ἀμοιβάς. 

 

Απόδοση 
Ποιος δεν πίστευε ότι θωρούσε τον Πατριάρχη Αβραάμ, καθώς έβλεπε την φιλοξενία 

του και την ειλικρινή και άμεμπτη πίστη; Υπήρχε κάποιος, ο οποίος καθώς θα 

παρατηρούσε την αντοχή και υπομονή στην διεκπεραίωση των εντολών του Θεού, δεν 

θα πίστευε ότι αντίκριζε τον Ισαάκ εκείνων των παλαιότερων εποχών; Ποιος δεν 

πίστευε ότι  έβλεπε τον Ιάκωβο καθώς παρατηρούσε τη σταθερότητα του σε δύσκολες 

συνθήκες, την μακρόθυμη του υπομονή, την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του και την 

ειλικρίνεια του; Ποιος δεν έκανε την σύγκριση με σύνεση και ανοχή του Ιωσήφ, καθώς 

αυτός συμφιλιωνόταν με τα αδέρφια του, τα οποία τον μισούσαν και τον είχαν 

ξεπουλήσει; Ποιος δεν θα έλεγε ότι είχε μια νέα θαρραλέα αποστολή μπροστά του, 

βλέποντας το κουράγιο του και την άρνηση του να λυγίσει αντιμετωπίζοντας 

απροσδόκητες ταλαιπωρίες; Μιμήθηκε την πράα, άμεμπτη ζωή και την υψηλή 
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ανάβαση στη θεϊκή ενατένιση που παρουσιάσανε ο Μωυσής και ο Ααρών. Επίσης το 

ζήλο του Φινέα, όχι ως προς τη φόνευση αμαρτωλών με τη λόγχη του, αλλά μέσω του 

λόγου του, ο οποίος επέπληττε, ενθάρρυνε  και τους απέτρεπε από το να συνεχίσουν 

να ακολουθούν το μονοπάτι  της διάπραξης περισσότερων αμαρτημάτων. Δεν έκανε τη 

Γη να ανοίξει και να καταπιεί εκείνους οι οποίοι τολμήσανε  να προσβάλλουν την 

μεγάλη ιεροσύνη, ανοίγοντας ένα μαζικό τάφο, ούτε κατέκαυσε στη φωτιά  όσα 

κρατούσανε παρανόμως. Οι συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή απαιτούσαν 

ακριβώς τη λήψη τέτοιων μέτρων. Αντίθετα, μόνο μέσω της προσευχής στέρησε με 

ανώδυνο τρόπο, τα μαλλιά από τον άνθρωπο που συμπεριφερόταν με παρόμοιο τρόπο. 

Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από σωματικές εκκρίσεις, η παρουσία του δεν 

προσθέτει τίποτε στην πραγματική ουσία του ανθρώπου, ούτε τον βλάπτει η απουσία 

του. Η απώλεια των μαλλιών για τον άνθρωπο αυτό ήταν μια ένδειξη της προσβλητικής 

συμπεριφοράς του, προτρέποντάς τον να μετανοήσει και να αποφύγει την μόλυνση και 

να κόψει τα μαλλιά του; 

Επίσης μιμήθηκε την ανεκτικότητα και την ευσέβεια του Δαυίδ. Αναλόγως, υπέκυψε 

όχι μόνο στους δαίμονες μέσω του τραγουδιού αλλά επίσης στα πάθη που υποκινούνται 

και ενδυναμώνονται από αυτούς. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες για αυτό. Μερικοί από 

αυτούς θεραπεύτηκαν από τον Άγιο όσο ακόμη ήταν στη ζωή, ενώ άλλοι θεραπεύτηκαν 

προσερχόμενοι στον τάφο του με διακαή πίστη και αγάπη. Αυτό συνέβη αφού είχε 

αναχωρήσει για τον ένα που αγαπούσε, όπως πάντα λαχταρούσε για το θάνατό του, από 

την στιγμή που θα απολάμβανε τη συντροφιά του Χριστού, κοινωνώντας μαζί του με 

έναν πιο τέλειο και καθαρό τρόπο. Μιμήθηκε επίσης τον ασκητικό και αυστηρό τρόπο 

ζωής του Ηλιού και Ελισσαίου και του ζήλου τους που απέπνεε φωτιά. Δεν κατέβασε 

φωτιά από τον ουρανό, κατακαίωντας τους ασεβείς, ούτε παρέδωσε αυτούς που τον 

προσέβαλλαν σε σαρκοφάγα κτήνη για το δείπνο τους. (Τέτοιες αποκρίσεις  απιτούνταν 

από τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής, καθώς ο Θεός θα παρείχε μια κατάλληλη 

θεραπεία για κάθε μια πληγή). Αντίθετα, ο Άγιος οδήγησε του αμαρτωλούς στη 

μετάνοια μέσω του λόγου του, παρουσιάζοντας το ως διαπαιδαγώγηση, καθώς και μέσω 

της παραδειγματικά ακηλίδωτης ζωής του. Όπως ο Χριστός ο Κύριος μας, ήξερε πως 

να ηρεμεί τα πλήθη από το πνεύμα. Όπως ο ευλογημένος Δανιήλ, έγινε ένας άνθρωπος 

αληθινά επιθυμητός από το Πνεύμα και αντιστάθηκε σθεναρά στα πάθη της σάρκας. 

Ήθελε να κατέχει μόνο θεϊκά πράγματα, μέσα από τα οποία θα μπορούσε να βρει το 

Θεό με ένα πιο καθαρό τρόπο. Όπως οι τρεις νεαροί στη Βαβυλώνα, απεχθάνονταν το 

καμίνι των σαρκικών μας ηδονών, ποδοπατώντας τη φωτιά που εκείνοι άναψαν σα να 
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ήταν στάχτη, και το πέτυχε αυτό αποφεύγοντας να κρατήσει στην καρδιά του τις εικόνες 

που δημιουργούνται από τις απολαύσεις αυτές και να προσκυνήσει τα είδωλα αυτά της 

εκπόρνευσης που καταστρέφουν τους άντρες. Μπορεί επίσης να επιθυμείς να δεις σε 

αυτόν τα χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του μεγάλου Ιωάννη, εκείνου  

από τον οποίο κανένας μεγαλύτερος δεν έχει αναδυθεί ανάμεσα σε εκείνους που 

γεννηθήκανε από γυναίκες, εκείνου που έτρεξε μπροστά από το Χριστό και σε αυτή τη 

ζωή και στον Άδη έτσι ώστε να τον διακηρύξει ως Σωτήρα και  λυτρωτή και τον βάπτισε 

στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ο Χριστός ξέπλυνε τα αμαρτήματά μας. Παρατηρείστε  την 

περιφρόνηση του Αθανασίου για όλα τα εγκόσμια, την απλότητά του, την ειλικρίνεια 

με την οποία είναι γεμάτος ο λόγος του, το ατάραχο πνεύμα του και τον τρόπο που 

επέπληξε εκείνους στην εξουσία όταν παραβίασαν και περιφρόνησαν τους νόμους του 

Θεού και τους τοποθέτησαν σε δεύτερη μοίρα. Παρατηρείστε τις παραινέσεις στη 

μεταμέλεια και τη διακήρυξή του ότι ο Χριστός, ο οποίος βαπτίσθηκε από τον Ιωάννη, 

επιστρέφει για να κρίνει όλους τους ανθρώπους και να ανταμείψει όλους σύμφωνα με 

τις πράξεις του. 

 

Σχολιασμός 
Τίς γὰρ τὸ τούτου φιλόξενον, τὸ τῆς πίστεως εἰλικρινές τε καὶ ἄληπτον βλέπων, 

τὸν πατριάρχην οὐκ ἐδόκει καθορᾶν Ἀβραάμ;: Η φιλοξενία του Αβραάμ και ο 

έπαινος για την πίστη του προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς 

τους Ρωμαίους 4,9 έως 16: ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ καὶ ἐπὶ τὴν 

ἀκροβυστίαν; λέγομεν γὰρ ὅτι ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην.  πῶς οὖν 

ἐλογίσθῃ; ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ, ἀλλ᾿ ἐν ἀκροβυστίᾳ·καὶ 

σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, 

εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι᾿ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι 

καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ 

τοῖς στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσι τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.  οὐ 

γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 

τοῦ κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως.εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ 

πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία·ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· οὗ γὰρ οὐκ ἔστι 

νόμος, οὐδὲ παράβασις. διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν 
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ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως 

Ἀβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν88. 

τὸ τοῦ ἤθους ἄπλαστον καὶ ἀκέραιον: Προέρχεται από τη Γένεση 25,27: Ηὐξήθησαν 

δὲ οἱ νεανίσκοι, καὶ ἦν Ἡσαῦ ἄνθρωπος εἰδὼς κυνηγεῖν, ἄγροικος, Ἰακὼβ δὲ ἄνθρωπος 

ἄπλαστος, οἰκῶν οἰκίαν89. 

τὸ σῶφρον τοῦ Ἰωσὴφ: Προέρχεται από τη Γένεση και συγκεκριμένα από την ιστορία 

της Μαρίας της Αιγυπτίας 45,4 έως 15 που αρχίζει ως εξής: εἶπε δὲ Ἰωσὴφ πρὸς τούς 

ἀδελφοὺς αὐτοῦ· ἐγγίσατε πρός με, καὶ ἤγγισαν. καὶ εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰωσὴφ ὁ ἀδελφὸς 

ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς Αἴγυπτον90. 

τὸν ζῆλον τοῦ Φινεές, οὐ ζιβύνῃ παρανομήσαντας ἐκκεντῶν: Ο Φινεές προέρχεται 

από τους Αριθμούς 25,7-11, όταν ο ανιψιός του Ααρών, ο Φινεές, σκότωσε έναν 

Ισραηλίτη που συνουσιαζόταν με μία γυναίκα από τη φυλή των Μαντιανιτών, καθώς 

δεν επιτρεπόταν να έρχονται σε επαφή με γυναίκες άλλων φυλών91. 

οὐδὲ τὴν γῆν ὑπορραγῆναι καὶ τοῖς εἰς τὴν μεγάλην ἱερωσύνην τολμηρῶς 

ἐξυβρίσασι πολυάνδριον ἐργαζόμενος, οὐδὲ πυρὶ παραδοθῆναι ὅπερ παρανόμως 

ἐβάσταζον: Προέρχεται από τους Αριθμούς 16,31 έως 35: Μόλις δὲ ὁ Μωϋσῆς ἔπαυσε 

νὰ λέγῃ τὰ λόγια αὐτά, ἐσχίσθη ἡ γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια ἐκείνων,ἤνοιξεν ἡ γῆ καὶ κατέπιεν 

αὐτοὺς καὶ τὰς οἰκογενείας των καὶ ὅλους ὅσοι ἦσαν μὲ τὸν Κορέ, καὶ τὰ ζῶα των,καὶ 

κατέβησαν αὐτοί, καὶ ὅσοι ἄλλοι ἦσαν μὲτὸ μέρος των, ζωντανοὶ εἰς τὸν ἅδην, τοὺς 

ἐσκέπασεν ἡ γῆ καὶ ἐχάθησαν ἐκ μέσου τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.Οἱ δὲ ἄλλοι Ἰσραηλῖται, 

ποὺ ἦσαν γύρω καὶεἰς ἀπόστασιν ἀπὸ αὐτούς, ὅταν ἤκουσαν τὰςσπαρακτικὰς φωνὰς 

ἐκείνων, ἐτράπησαν εἰς φυγὴν λέγοντες· «ἂς φύγωμεν μήπως καταπίῃ καὶ ἡμᾶς ἡ 

γῆ»!Πῦρ δὲ προερχόμενον κατ' εὐθείαν ἀπὸ τὸν Κύριον ἐξῆλθε καὶ κατέφαγε τοὺς 

διακοσίους πεντήκοντα ἄνδρας, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τότε τό θυμίαμά των92. 

ἀλλὰ τὸν ὅμοια δεδρακότα ἐκείνοις, τῶν ἀναισθήτων ἀπογυμνῶν διὰ τῆς 

προσευχῆς καὶ μόνων τριχῶν: Αποδεικνύεται ότι ο Πέτρος Άργους ανασύρει αυτή τη 

 
88 Κολιτσάρας (2009) 28-29. 
89 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης Γένεσις [online]  154. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
90 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Γένεσις [online]  290-292. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
91 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Αριθμοί [online]  174-175. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
92  Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Αριθμοί [online] 122-123. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
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λεπτομέρεια από το χαμένο βίο του Αθανασίου όπου υπήρχε μία αναφορά για την 

στέρηση με ανώδυνο τρόπο των μαλλιών από τον άνθρωπο που συμπεριφερόταν με 

προσβλητικό τρόπο στο ίδιο  και στην ιεροσύνη του93. 

τὸ ἀνεξίκακον καὶ φιλόθεον καὶ διὰ τοῦτο κατεπῇδεν οὐ δαιμόνων μόνων: 

Προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τους Βασιλείς Ά 12,23: 

Ἐγὼ δὲ ποτὲ δὲν θὰ διαπράξω τὴνἁμαρτίαν νὰ σταματήσω προσευχόμενος διὰσᾶς. Ἐξ 

ἀντιθέτου, θὰ ἐξακολουθῶ νὰ ὑπηρετῶ τὸν Κύριον, νὰ διδάσκω εἰς σᾶς τὴν καλὴν καὶ 

τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν τοῦ Κυρίου94. 

τοὺς δὲ μεταστὰς πρὸς ὃν ἵετο ποθῶν ἀεὶ τὴν ἀνάλυσιν, ὡς καθαρώτερον καὶ 

τρανώτερον συνών: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους 

Φιλιππησίους 1:23: συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ 

σὺν Χριστῷ εἶναι· πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον95. 

οὐ πῦρ ἄνωθεν κατάγων καὶ δυσσεβεῖς ἐμπιπρῶν: Προέρχεται από το ΄Δ βιβλίο των 

Βασιλειών 1,10: καὶ ἀπεκρίθη Ἠλιού, καὶ εἶπε πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον· καὶ εἰ 

ἄνθρωπος Θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς 

πεντήκοντά σου· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς 

πεντήκοντα αὐτοῦ96. 

οὐδὲ θηρίοις αἱμοβόροις θοίνην ποιούμενος τοὺς ὑβρίζοντας: Προέρχεται από το ΄Δ 

βιβλίο των Βασιλειών 2,23 έως 24: καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθήλ· καὶ ἀναβαίνοντος 

αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ 

εἶπον αὐτῷ· ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε.  καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτά, 

καὶ κατηράσατο αὐτοῖς ἐν ὀνόματι Κυρίου· καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ 

καὶ ἀνέῤῥηξαν ἀπ᾿ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας97. 

ἀλλὰ λόγῳ τῷ διδασκαλικῷ ἅλατι ἠρτυμένῳ καὶ βίῳ ἀλήπτῳ πρὸς ἐπιστροφὴν 

ἄγων τοὺς ἁμαρτάνοντας: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου 

 
93 Polemis (2019) 48. 
94 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Ά Βασιλειών [online] 70-71. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
95 Κολιτσάρας (2009) 197. 
96 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, ΄Δ Βασιλειών [online] 4. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
97 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, ΄Δ Βασιλειών [online] 12. 
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προς Κολασσαείς 4,6:  ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς 

δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι98. 

κατὰ τοὺς τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι νεανίας τὴν κάμινον τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν: 

Προέρχεται από το Δανιήλ της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα από 3,13 έως 2799. 

τὸν πατριάρχην οὐκ ἐδόκει καθορᾶν Ἀβραάμ, τὸν Ἰσαὰκ βλέπειν, τὸν Ἰακὼβ, τίς 

τὸ σῶφρον τοῦ Ἰωσὴφ, οὐκ ἂν εἶπεν Ἰώβ; Ἐμιμήσατο Μωσέως καὶ Ἀαρὼν, τὸν 

ζῆλον τοῦ Φινεές, καὶ Δαυὶδ, Ἠλιοὺ καὶ Ἐλισσαίου τὸν ἀσκητικὸν βίον, κατὰ τὸν 

μακάριον Δανιὴλ, κατὰ τοὺς τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι νεανίας, καὶ Ἰωάννου τοῦ πάνυ: 

Όλες αυτές οι συγκρίσεις που κάνει με τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης είναι 

συνήθεις σε ρητορικά κείμενα των βυζαντινών και κυρίως είναι εμπνευσμένα από τον 

43ο λόγο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού για το Μέγα Βασίλειο τον οποίο επίσης τον 

συγκρίνει με πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. 

 Εἰ δὲ καὶ Ἰωάννου τοῦ πάνυ, οὗ μείζων ἐν γεννητοῖς οὐκ ἐγήγερται γυναικῶν, τοῦ 

προδραμόντος ἐν βίῳ καὶ ἐν Ἅιδῃ Χριστοῦ, ἵνα κηρύξῃ σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν 

ἐλθόντα, καὶ ἐν Ἰορδάνῃ τοῦτον βαπτίσαντος, ὅτε τὴν ἡμετέραν ἁμαρτίαν ἐκεῖσε 

κατέκλυσεν, ἐν τούτῳ χαρακτῆρας ἐθέλεις ἰδεῖν καὶ μιμήματα, σκόπει τὸ πρὸς τὰ 

κάτω ὑπέροπτον, τὸ ἀπέριττον, τὸ παρρησίας ἀνάπλεων, τὸ ἀκατάπληκτον τοῦ 

φρονήματος, τὸ πρὸς δυνάστας ἐλεγκτικόν, ὅτε νόμοι Θεοῦ ἐν δευτέρῳ τιθέμενοι 

παρωθοῦντο καὶ παρεκρούοντο, τὴν τῆς μετανοίας εἰσήγησιν, τὸν ὑπ’ ἐκείνου 

βαπτισθέντα Χριστόν ὑποδεικνῦντα πάλιν κρῖναι πάντας ἐρχόμενον καὶ ἑκάστῳ 

κατὰ τὰς πράξεις ἀποδιδοῦντα τὰς ἀμοιβάς: Ο Ιωάννης Βαπτιστής με τον οποίο 

συγκρίνεται ο Άγιος Αθανάσιος στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου 9 ήταν γνωστός 

για το κήρυγμα της μετανοίας. Ο  Ιωάννης ξεκίνησε το κήρυγμά του στους Ιουδαίους, 

καλώντας τους να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και να βαφτιστούν στον ποταμό 

Ιορδάνη, αναμένοντας τον ερχομό του Μεσσία. Είναι γνωστή η φράση στο κατά 

Ματθαίον Ευαγγέλιο (γ΄,2) «Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Τά 

λόγια αυτά, που ήταν το κέντρο τοῦ κηρύγματος του Ιωάννη του Βαπτιστού, αργότερα 

θα  γίνουν εναρκτήρια λόγια της διδασκαλίας του Ιησού. 

Εἰ δὲ καὶ Ἰωάννου τοῦ πάνυ, οὗ μείζων ἐν γεννητοῖς οὐκ ἐγήγερται γυναικῶν: 

Προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 11,11: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν 

γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν100. 

 
98 Κολιτσάρας (2009) 218. 
99 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Δανιήλ [online] 20-24. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 

 
100 Κολιτσάρας (2009) 52. 
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καὶ ἐν Ἰορδάνῃ τοῦτον βαπτίσαντος: Προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: 

3,15 έως 16: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν 

ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη 

εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ 

Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν101· 

σκόπει τὸ πρὸς τὰ κάτω ὑπέροπτον, τὸ ἀπέριττον, τὸ παρρησίας ἀνάπλεων, τὸ 

ἀκατάπληκτον τοῦ φρονήματος, τὸ πρὸς δυνάστας ἐλεγκτικόν: Προέρχεται από το 

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14,4: ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης· οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν 

αὐτήν102. 

τὴν τῆς μετανοίας εἰσήγησιν: Προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3,2: καὶ 

λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν103. 

ἑκάστῳ κατὰ τὰς πράξεις ἀποδιδοῦντα τὰς ἀμοιβάς: Προέρχεται από το κατά 

Ματθαίον Ευαγγέλιο 16,27: μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν 

αὐτοῦ104. 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Κολιτσάρας (2009) 22-23. 
102 Κολιτσάρας (2009) 66. 
103 Κολιτσάρας (2009) 21. 
104 Κολιτσάρας (2009) 75. 
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Κεφάλαιο δέκατο 
Στο 10ο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναφέρει ότι μπορεί κανείς να συγκρίνει τον 

Αθανάσιο Μεθώνης ακόμη και με τους μαθητές του Χριστού. 

Εἰ δέ τῳ καὶ τῶν μαθητῶν Χριστοῦ κἀν τούτῳ μεσιτεύειν ἐφίεται σύμβολον, ἴτω καὶ 

βλεπέτω τὴν τοῦ βίου παντὸς καταφρόνησιν, ἵν’ εὕρῃ κερδήσας Χριστόν, τὸ σύντονον 

ἐν τῷ τοῦ εὐαγγελίου κηρύγματι, τὸ μεγαλόψυχον ἐν ταῖς ὀχληραῖς περιστάσεσι, τὸ 

συνεῖναι διὰ τῆς μνήμης ἀεὶ τῷ Χριστῷ καὶ παρὰ μηδενὸς ταύτης ἀφέλκεσθαι, ἀλλ’ 

αἴρειν αὐτὸν διὰ βίου παντὸς τὸν σταυρὸν καὶ ἀκολουθεῖν αὐτῷ, πάντα ἡγησάμενον 

σκύβαλα. Ὧν Ἀθανάσιος τὸν βίον ζηλώσας, εἰκόνα τὸν ἑαυτοῦ ζῶσαν ὡς ἀπ’ 

ἀρχετύπου τοῦ ἐκείνων ἀπηκριβώσατο, ὡς εἴ τις ἐθέλοι ἑκάστου χαρακτῆρας ἰδεῖν, ἐν 

τούτῳ κατοπτεύσας εἰλικρινεστάτους εὑρήσῃ καὶ σχεδὸν οὐδὲν ἀποδέοντας. 

 

Απόδοση 
Εάν κάποιος επιθυμεί να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των μαθητών του Χριστού σε 

αυτόν, τότε  επίτρεψέ του να έρθει και να δει πώς ο Άγιος περιφρονεί τη ζωή μας σε 

αυτό τον κόσμο. Δες τη θέρμη του για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τη μεγαλοψυχία 

του σε δύσκολες περιστάσεις, το πως χρησιμοποίησε τη μνήμη του για να είναι σε 

συνεχή κοινωνία με το Χριστό. Δες επίσης πως κουβάλησε το Σταυρό καθ’όλη τη 

διάρκεια της ζωής του, ακολουθώντας τα βήματα του Κυρίου μας και θεωρώντας όλα 

τα άλλα πράγματα ως κοπριά. Μιμούμενος τη ζωή των αποστόλων, ο Αθανάσιος έκανε 

τη ζωή του ένα ζωντανό και ακριβές αντίγραφο των μοντέλων αυτών. Εάν κάποιος 

επιθυμεί να γνωρίσει τον χαρακτήρα του καθενός από τους αποστόλους, μπορεί να 

κοιτάξει τον άγιο  ώστε να βρει ακριβή αντίγραφά τους, χωρίς σχεδόν κανένα 

ελάττωμα. 

 

Σχολιασμός 
αἴρειν αὐτὸν διὰ βίου παντὸς τὸν σταυρὸν καὶ ἀκολουθεῖν αὐτῷ: Προέρχεται από                           

το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 16,24: Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει 
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ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω 

μοι105. 

πάντα ἡγησάμενον σκύβαλα: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου 

προς Φιλιππησίους 3,8: ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον 

τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι᾿ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι 

σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Κολιτσάρας (2009) 75. 
106 Κολιτσάρας (2009) 203. 
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Κεφάλαιο ενδέκατο 
Στα κεφάλαια 11 και 12 ο Πέτρος Άργους έρχεται πλέον στην περιγραφή του θανάτου 

του Αθανασίου Μεθώνης, ο οποίος είναι ένας θάνατος φιλοσόφου. Πρόκειται για τα 

τελευταία λόγια που λέει στους μαθητές του. Φυσικά, τα τελευταία λόγια κάποιου 

ήρωα που πεθαίνει καταγράφονται από τους βιογράφους του, γιατί στην ουσία γίνεται 

μία διδασκαλία. Στο Φαίδωνα, για παράδειγμα, ο Πλάτων περιγράφει την τελευταία 

διδασκαλία του Σωκράτη λίγες ώρες πριν πεθάνει. Το ίδιο γίνεται κι εδώ. Είναι ο 

συνήθης αποχαιρετισμός κάποιου μεγάλου προσώπου πριν από τον θάνατό του στους 

μαθητές του. 

Ἀλλ’ ἧκεν ὁ τῆς ἐκδημίας καιρός. Οὐ γὰρ ἄλλο τι τὴν ἐκείνου τελευτὴν ὀνομαστέον ἢ 

ἐξ ὑπερορίας πρὸς τὴν ἐνεγκοῦσαν μετάστασιν. Καὶ δὴ τὰ κατ’ αὐτὸν ἐπισκήπτοντι 

παρῆσαν πολλοί, σφόδρα παθαινόμενοι καὶ ὡς ζημίαν μεγάλην τὸν αὐτοῦ χωρισμὸν 

ἀπολοφυρόμενοι. Ἀλλ’ ἤκουον ἐκείνου κατακειμένου τῷ σκίμποδι, οὐ χρημάτων 

διαταττόμενον εἵνεκα, οὐ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου βαλάντια τοῖς ἐπιτρόποις 

καταλιμπάνοντα, ὧν τὴν ἀκτησίαν ὡς ἄλλοι τὴν κτῆσιν ἐδίωξεν, οὐ γῆς καὶ δένδρων 

καὶ ἀμπελώνων καὶ βοσκημάτων, ὧν ξένος ἕως ἦν ἐτύγχανεν ἐπὶ γῆς, ἀλλ’ ἐκείνων περὶ 

ὧν ἀεὶ διελέγετο, συντόμως διὰ τὴν ἐκ τῆς νόσου συνοχὴν ὑπομιμνήσκοντα. Ἄνθρωπος 

γὰρ ἦν, εἰ καὶ τοῦ τῆς ταπεινώσεως ὑψηλότερος διὰ τὴν προθυμίαν ἐγίνετο σώματος. 

«Ἔδει με», λέγων, «εἰς ἐμαυτὸν συστραφέντα καὶ μόνον τὰ νῦν, περὶ τῆς ἀποδημίας 

σκοπεῖν καὶ τὸ φοβερὸν καὶ φρικτὸν ἐκδέχεσθαι πρόσταγμα καὶ τοὺς παραληψομένους 

μου τὴν ψυχὴν τούς τε τόπους οὓς διέρχεσθαι μέλλω καὶ τοὺς λοχῶντας ἀεὶ δυσμενεῖς 

τὴν πορείαν ἡμῖν ὡς φῶράς τε καὶ λῃστὰς ἐμποδίζοντας. Ἀλλ’ ἐπεὶ τοῦ ἐμαυτοῦ τὸ 

ὑμέτερον συμφέρον ὡς ἀεὶ καὶ νῦν ἐκζητῶ (τοῦτο γὰρ νόμος Θεοῦ), ὅσα ὁ καιρὸς 

ἐπιτρέπει καὶ τὸ λειπόμενον ἐν ἐμοὶ ζωτικόν, φράσω καὶ νῦν. Ἐγὼ μὲν ὡς ὁρᾶτε πρὸς 

τοὺς ἐμοὺς πατέρας πορεύομαι καὶ οὐκ ἔτι ἐν τούτῳ με τῷ βίῳ θεάσεσθε. Ἀλλ’ εἰ τῶν 

ἐμῶν μὴ ἐπιλάθεσθε παραινέσεων, ἃς ὑμῖν προσῆγον, διαπύρῳ φίλτρῳ πρὸς ὑμᾶς 

ἀγάπης κινούμενος, ἔσομαι ἀδιάστατος ὑμῖν, μᾶλλον δὲ Χριστὸς αὐτὸς σὺν τῷ Πατρὶ 

καὶ τῷ Πνεύματι, καὶ οὕτω κατοικητήρια θεῖα γενήσεσθε καὶ ναοὶ ἔμψυχοι τοῦ τὸν 

οὐρανὸν ἔχοντος θρόνον καὶ τὴν γῆν ὑποπόδιον. «Ἐγώ», γάρ φησιν ὁ σωτήρ, «καὶ ὁ 

Πατὴρ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα», δῆλον ὅτι τὸν τηροῦντα τὰς ἑαυτοῦ ἐντολάς, «καὶ 

μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν.» 
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Απόδοση 
Αλλά η ώρα για την αναχώρηση του έφτασε. Δε μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη 

για να αναφερθώ στο θάνατό του, καθώς ήταν σαν μια επιστροφή στην πατρίδα αφού 

έζησε στο εξωτερικό. Πολλοί άνθρωποι ήταν παρόντες καθώς έδινε τις τελευταίες του 

οδηγίες που αφορούσαν τις υποθέσεις του και συνετρίβησαν από τη θλίψη, θρηνώντας 

την αναχώρηση του ως μια τεράστια απώλεια. Καθώς ο άγιος όμως κείτονταν στο 

κρεβάτι του, κανείς δεν τον άκουσε να δίνει οδηγίες σχετικά με χρήματα. Δεν άφησε 

τσάντες γεμάτες χρυσό και ασήμι στους δικαστικούς επιμελητές του κι επίσης πρόσεξε 

ώστε να μην κατέχει τίποτε από αυτά σε αναντιστοιχία με τους άλλους ανθρώπους που 

προσπαθούν να τα αποκτήσουν. Δεν είπε κάτι σχετικά με γη, δέντρα, αμπελώνες η 

βοοειδή καθώς παρέμεινε ξένος προς όλα αυτά τα πράγματα για όσο έζησε στη γη αυτή. 

Απλά τους υπενθύμισε όλα τα θέματα εκείνα σχετικά με τα οποία τους μιλούσε πάντα 

στο παρελθόν, αν και εν συντομία αυτή τη φορά λόγω της ασθένειάς του. Εν τέλει ήταν 

απλά άνθρωπος, αν και υψώθηκε πάνω από την ταπεινότητα του σώματος του, μέσα 

από την οξεία προθυμία του. Έπρεπε αυτή τη στιγμή να είμαι αυτό συγκεντρωμένος 

και να σκέφτομαι μόνο για το θάνατο μου και να περιμένω το φοβερό και φρικτό 

πρόσταγμα και τους αγγέλους που θα έρθουν να πάρουν την ψυχή μου και να 

σκέφτομαι τους τρόπους εκείνους που πρέπει να περάσει η ψυχή μου και επίσης να 

σκέφτομαι τους δαίμονες που με παραμονεύουν σαν ληστές για να εμποδίσουν την 

πορεία μου προς τον Θεό. Αλλά επειδή πάντοτε προκρίνω σε σχέση με το δικό μου 

συμφέρον το δικό σας συμφέρον, αυτό είναι ο νόμος του θεού, τώρα όσα μου επιτρέπει 

ο καιρός και η λίγη ζωή που απομένει μέσα μου θα σας μιλήσω. Εγώ όπως βλέπετε 

πάω στους πατέρες και δεν θα με δείτε πια σε αυτή τη ζωή. Αν όμως δεν ξεχάσετε τις 

παροτρύνσεις που σας έκανα παρακινημένος από την φλογισμένη αγάπη μου για σας 

θα είμαι δίπλα σας, μαζί σας ή μάλλον και ο ίδιος ο Χριστός μαζί με τον πατέρα και με 

το πνεύμα θα είναι μαζί σας έτσι θα γίνεται θεϊκά κατοικητήρια και ναοί έμψυχοι εκείνο 

που έχει το ουράνιο θρόνο και τη γη σαν υποπόδιο για να πατά. Διότι όπως λέει ο 

Σωτήρας εγώ και ο πατέρας θα έρθουμε σε αυτόν που τηρεί τις εντολές μου και θα 

μείνουμε σε αυτόν. 

 

Σχολιασμός 
Σε όλο το κεφάλαιο μπορεί να γίνει αντιπαραβολή με τα κεφάλαια 13 έως 17 του Κατά 

Ιωάννην Ευαγγελίου. 
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Ἄνθρωπος γὰρ ἦν, εἰ καὶ τοῦ τῆς ταπεινώσεως ὑψηλότερος διὰ τὴν προθυμίαν 

ἐγίνετο σώματος: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς 

Φιλιππησίους 3,21: ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι 

αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ 

ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα107. 

Ἔδει με», λέγων, «εἰς ἐμαυτὸν συστραφέντα καὶ μόνον τὰ νῦν, περὶ τῆς ἀποδημίας 

σκοπεῖν καὶ τὸ φοβερὸν καὶ φρικτὸν ἐκδέχεσθαι πρόσταγμα καὶ τοὺς 

παραληψομένους μου τὴν ψυχὴν τούς τε τόπους οὓς διέρχεσθαι μέλλω καὶ τοὺς 

λοχῶντας ἀεὶ δυσμενεῖς τὴν πορείαν ἡμῖν ὡς φῶράς τε καὶ λῃστὰς ἐμποδίζοντας. 

Ἀλλ’ ἐπεὶ τοῦ ἐμαυτοῦ τὸ ὑμέτερον συμφέρον ὡς ἀεὶ καὶ νῦν ἐκζητῶ (τοῦτο γὰρ 

νόμος Θεοῦ), ὅσα ὁ καιρὸς ἐπιτρέπει καὶ τὸ λειπόμενον ἐν ἐμοὶ ζωτικόν, φράσω 

καὶ νῦν: Κανονικά, λέει ο Αθανάσιος, θα έπρεπε σκέφτομαι την έξοδό μου από το 

σώμα, την έξοδο της ψυχής μου και τα τελώνια. Υπάρχει αυτή η διδασκαλία στην 

εκκλησία ότι η ψυχή θα δοκιμαστεί φεύγοντας από το σώμα από διάφορους δαίμονες 

οι οποίοι θα προσπαθήσουν να την συγκρατήσουν και να την πάρουν προκειμένου να 

την οδηγήσουν στην κόλαση, ενώ οι άγγελοι θα προσπαθούν να την οδηγήσουν στο 

Θεό. Θα έπρεπε αυτή την ώρα της αγωνίας μου να σκέφτομαι αυτά. Εγώ όμως επειδή 

προτιμώ το συμφέρον σας από το δικό μου συμφέρον και πάλι θέλω να σας μιλήσω και 

να σας πω δυο λόγια τελευταία για να σας κατηχήσω. Η θεώρηση αυτή προέρχεται από 

τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό.  

Ἀλλ’ εἰ τῶν ἐμῶν μὴ ἐπιλάθεσθε παραινέσεων, ἃς ὑμῖν προσῆγον, διαπύρῳ φίλτρῳ 

πρὸς ὑμᾶς ἀγάπης κινούμενος, ἔσομαι ἀδιάστατος ὑμῖν, μᾶλλον δὲ Χριστὸς αὐτὸς 

σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, καὶ οὕτω κατοικητήρια θεῖα γενήσεσθε καὶ ναοὶ 

ἔμψυχοι τοῦ τὸν οὐρανὸν ἔχοντος θρόνον καὶ τὴν γῆν ὑποπόδιον: Το ίδιο λέει και ο 

Χριστός. Παρακαλεί στην αρχιερατική προσευχή στο κεφάλαιο 17 του κατά Ιωάννην 

Ευαγγελίου 17,21: ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ 

αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν να μην διασπαστεί η ένωση που έχει με τους μαθητές του με το 

θάνατό του. Και τους υπόσχεται σε έναν άλλο λόγο στο τέλος του κατά Ματθαίον 

Ευαγγελίου στο όρος της Γαλιλαίας ότι θα είναι μαζί με τους μαθητές του μέχρι τη 

συντέλεια του κόσμου. Αυτό φυσικά το κάνουν και οι Άγιοι λέγοντας στους μαθητές 

 
107 Κολιτσάρας (2009) 205. 
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τους ότι αν ακούν τις συμβουλές τους θα είναι μαζί τους και θα είναι το ίδιο σαν να 

ακούν και να βλέπουν τον Άγιο. 

καὶ οὕτω κατοικητήρια θεῖα γενήσεσθε: Προέρχεται από την επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Ά 3,16 έως 17: Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε 

καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν:  εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον 

ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς 108. 

τοῦ τὸν οὐρανὸν ἔχοντος θρόνον καὶ τὴν γῆν ὑποπόδιον: Προέρχεται από τον 

Προφήτη Ησαΐα 66,1: Ούτως λέγει Κύριος· ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον 

τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; καὶ ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς 

μου109. 

«Ἐγώ», γάρ φησιν ὁ σωτήρ, «καὶ ὁ Πατὴρ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα», δῆλον ὅτι τὸν 

τηροῦντα τὰς ἑαυτοῦ ἐντολάς, «καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν». Γίνεται 

παραπομπή στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14,23: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν 

τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν 

ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν110. Διότι όπως λέει ο Σωτήρας εγώ και ο 

πατέρας θα έρθουμε σε αυτόν.Το λέει το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και εννοεί αυτό που 

τηρεί τις εντολές μου και θα μείνουμε σε αυτόν. Και αρχίζει τώρα η κυρίως κατήχηση, 

το τελευταίο μέρος της κατήχησης. Φυσικά το κείμενο που γράφει ο Πέτρος Άργους 

δεν το είπε ο ίδιος ο Αθανάσιος Μεθώνης, όμως το φαντάζεται πως θα το έλεγε. Ο 

Πέτρος Άργους αναπλάθει τα λόγια που θα έλεγε ο Αθανάσιος με τον τρόπο που 

έκαναν οι βυζαντινοί ρήτορες, καθώς δεν λένε ακριβώς τα λόγια των πρωταγωνιστών, 

αλλά λένε τα λόγια που θα έλεγαν οι πρωταγωνιστές. Πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για 

μία μορφή δημηγορίας, όπως συμβαίνει και στο Θουκυδίδη. 

 

 

 
108 Κολιτσάρας (2009) 78. 
109 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Ησαΐας [online] 279. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
110 Κολιτσάρας (2009) 382. 
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Κεφάλαιο δωδέκατο 
Γενικωτέρα δὲ καὶ πρώτη τῶν ἐντολῶν ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ ἰσχύος καὶ 

διανοίας καὶ τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν. Ταύτῃ γὰρ ἕπονται πᾶσαι, ἑτέρα τῆς ἑτέρας 

ἐχόμεναι, ἡ ἀγαπᾶν κελεύουσα τοὺς ἐχθρούς, τιθέναι δὲ ὑπὲρ φίλων, καιροῦ 

καλοῦντος, τὴν ἰδίαν ψυχήν, ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφειλήματα, ὅπως ἡμῖν καὶ τὰ 

ἡμέτερα παρὰ τοῦ οὐρανίου πατρὸς ἀφεθῇ, τὴν φοβερὰν ἐννοουμένους ἀπόφασιν τοῦ 

τὰ πλεῖστα συγχωρηθέντος καὶ τῷ συνδούλῳ κατάγχοντος διὰ τὰ ἐλάχιστα, ἐπικλίνειν 

τοῖς δεομένοις διὰ τῆς συμπαθείας εὐήκοον οὖς, ὅπως οἱ γήινοι καὶ φθαρτοὶ κατὰ τὸ 

ἡμῖν ἐφικτὸν Θεοῦ, τοῦ εἰς βασιλείαν τοὺς τοιούτους εἰσάγοντος καὶ ἑαυτὸν εἶναι τὸν 

ἐλέους δεόμενον λέγοντος, γενώμεθα ὅμοιοι, τοὺς δὲ τὸ θηριῶδες νοσήσαντας καὶ 

ἀπάνθρωπον ὡς αὐτὸν παρεωραμένους εἰς πῦρ τὸ αἰώνιον ἀποπέμποντος μετὰ τοῦ 

ἀρχεκάκου Σατὰν καὶ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. Ἀναμιμνησκώμεθα οὖν συνεχῶς τὸν 

ἡμέτερον δεσπότην κριτὴν ἀδέκαστον ἐπὶ θρόνου φρικτῶς καθεζόμενον καὶ ποταμὸν 

πυρὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ πορευόμενον καὶ τετραχηλισμένους εἰσαγομένους εἰς τὸ 

κριτήριον εὐθύνας εἰσπραξομένους ὧν εὖ ἢ κακῶς εἰργασάμεθα. Ὅσοι εἰς Χριστὸν 

ἐβαπτίσθημεν, Χριστὸν ἐνδεδύμεθα. Μὴ οὖν διὰ τῆς πρὸς τὰ γήινα συμπαθείας τὸ 

τοιοῦτον ἀποβαλώμεθα ἔνδυμα, ἵνα μὴ τοῦ νυμφῶνος ἔξω ῥιφῶμεν, τοῦτ’ ἔστιν τῆς 

τῶν δικαίων ἀγαλλιάσεως. «Λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν μὴ ἐκπορευέσθω», 

φησὶν ὁ θεῖος ἀπόστολος, ἀλλ’ εἴ τις πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ πλησίον καὶ ὠφέλειαν. Λόγον 

γὰρ οὐ μόνον περὶ πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ λόγων ἀργῶν δώσομεν τῷ Θεῷ καὶ τῶν 

πονηρῶν ἐνθυμήσεων. Ἕκαστος τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθόν. Χρεωστεῖ γὰρ 

ἕκαστος τὸν πέλας ἡμῶν ὠφελεῖν. Οὐδεὶς ἡμῖν μάτην προβαλλομένοις τὴν ἄγνοιαν τῆς 

δίκης ἐξαιρήσεται. Πάντες γὰρ καθ’ ἑκάστην σχεδὸν τῶν θείων εὐαγγελίων ἀκούομεν 

καὶ τῶν ἀποστολικῶν καὶ προφητικῶν παραινέσεων». 

 

Απόδοση 
Η πιο βασική και η πρώτη από τις εντολές είναι να αγαπάμε το Θεό από όλη την ψυχή 

και την ισχύ και τη διάνοια και τον πλησίον να τον αγαπάμε όπως τον εαυτό μας. Αυτήν 

την εντολή την ακολουθούν όλες οι άλλες. Η μία πιασμένη από την άλλη σαν μία από 

αλυσίδες, να αγαπάμε τους εχθρούς, να θυσιάζουμε τη ζωή μας για τους φίλους μας 

όταν ο καιρός το καλεί, να συγχωρούμε στους οφειλέτες τα ωφειλήματα ημών 

προκειμένου να μας αφεθούν και τα δικά μας αμαρτήματα από τον ουράνιο πατέρα 
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σκεπτόμενοι την φοβερή καταδίκη εκείνου που ο κύριός του του συγχώρεσε πολλές 

αμαρτίες και εκείνος έπνιγε το δούλο του, να κλείνουμε τα αυτιά μας σε όσους 

χρειάζεται ούτως ώστε να γίνουμε όμοιοι όσο είναι δυνατόν με το Θεό που εισάγει στη 

βασιλεία του εκείνους που τον ελεούν. Ο Θεός αυτούς που είναι θηριώδεις και 

απάνθρωποι τους στέλνει του στέλνει στην πυρά μαζί με τον διάβολο το αρχηγό της 

κακίας και τους αγγέλους του. Να θυμόμαστε πάντα τον δικό μας Δεσπότη που θα 

κάτσει σαν αδέκαστος κριτής σε ένα φριχτό θρόνο και ο ποταμός της φωτιάς θα 

υπάρχει μπροστά του και θα μας οδηγήσει γυμνούς και τετραχηλισμένους στο αιώνιο 

κριτήριο για να πάρουμε τις αμοιβαίες αυτών που πράξαμε. Όσοι βαπτιστήκαμε στο 

Χριστό έχουμε ντυθεί το Χριστό. Μην τυχόν και από το πάθος μας για τα γήινα αγαθά 

βγάλουμε το κατάλληλο ένδυμα για να μη μείνουμε έξω από το νυμφώνα, δηλαδή από 

την αγαλλίαση των δικαίων. Λέει ο Απόστολος: «να μη βγαίνει βρώμικος λόγος από το 

στόμα σας αλλά μόνο λόγος που οικοδομεί και ωφελεί τον πλησίον διότι θα δώσουμε 

λόγο όχι μόνο για τα πράγματα, για τις πράξεις μας αλλά ακόμα και για την αργολογία 

μας στο Θεό και για τις πονηρές ενθυμήσεις. Ο καθένας πρέπει να αρέσει στον πλησίον 

του για το καλό. Ο καθένας έχει χρέος να ωφελεί τον πλησίον του. Κανείς δεν πρόκειται 

να μας γλιτώσει αν ισχυριστούμε ότι αγνοούμε την καταδίκη του Θεού. Διότι όλοι κάθε 

μέρα ακούμε τα Ευαγγέλια και τις αποστολικές και προφητικές παραινέσεις». 

 

Σχολιασμός 
καὶ πρώτη τῶν ἐντολῶν ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ ἰσχύος καὶ διανοίας 

καὶ τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν: Ταύτῃ γὰρ ἕπονται πᾶσαι: Ο Πέτρος Άργους 

αναφέρεται στην εντολή του Χριστού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 22,37: ὁ δὲ 

Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 

ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου και κατά Μάρκον 12,30: καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν 

Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 

σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή και κατά Λουκά 10,27: ὁ δὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης 

τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαυτόν· Η εντολή που δίνει ο Χριστός είναι παλιά και την επαναλαμβάνει από 

την Παλαιά Διαθήκη και λέει να αγαπάς τον Θεό (Δευτερονόμιο 6:5) και να αγαπάς 

τον πλησίον σου (Λευιτικό 19:18) όπως τον εαυτό σου. Πρόκειται για την πιο βασική 
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εντολή και την ακολουθούν όλες οι άλλες σύμφωνα με το κατά Ματθαίον 22,36 έως 

40 και κατά Μάρκον Ευαγγέλιο:12,28 έως 31111.  

ἡ ἀγαπᾶν κελεύουσα τοὺς ἐχθρούς: Προέρχεται από το κατά Ματθαίον 5,44: Ἐγὼ δὲ 

λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς 

ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων 

ὑμᾶς και από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο 6,27: Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε 

τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς112. 

τιθέναι δὲ ὑπὲρ φίλων: Προέρχεται από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15,13: μείζονα 

ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ113. 

ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφειλήματα: Είναι από το Πάτερ ημών, την Κυριακή 

προσευχή καθώς και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6,12: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ 

ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν114. 

 ὅπως ἡμῖν καὶ τὰ ἡμέτερα παρὰ τοῦ οὐρανίου πατρὸς ἀφεθῇ: Προέρχεται από το 

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6,14: Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα 

αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος115. 

τὴν φοβερὰν ἐννοουμένους ἀπόφασιν τοῦ τὰ πλεῖστα συγχωρηθέντος καὶ τῷ 

συνδούλῳ κατάγχοντος διὰ τὰ ἐλάχιστα: Πρόκειται για μία παραβολή της Καινής 

Διαθήκης στα συνοπτικά Ευαγγελία και συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιο 18,23 έως 35, που έλεγε ότι ένας χρωστούσε σε κάποιον και αυτός που του 

χρωστούσε του χάρισε το χρέος και μετά τον είδε να κυνηγάει έναν άλλον δούλο που 

του χρωστούσε κάτι μικρό και ήθελε να τον πάει φυλακή και του είπε "κακέ δούλε 

φύγε από δω πέρα αλλιώς θα σε τιμωρήσω". Το ηθικό δίδαγμα που προκύπτει από 

αυτήν την παραβολή είναι ότι πρέπει να συγχωρούμε υποτίθεται αυτούς που μας 

χρωστούν προκειμένου να μας συγχωρέσει και ο ουράνιος πατέρας τις πολλές αμαρτίες 

που έχουμε εμείς, οι οποίες βέβαια μπορεί να μη συγκρίνονται με αυτά που μας 

χρωστάει ο καθένας116. 

 
111 Κολιτσάρας (2009) 97, 178, 250. 
112 Κολιτσάρας (2009) 31, 227. 
113 Κολιτσάρας (2009) 384. 
114 Κολιτσάρας (2009) 33. 
115 Κολιτσάρας (2009) 33. 
116 Κολιτσάρας (2009) 81-82. 
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ἐπικλίνειν τοῖς δεομένοις διὰ τῆς συμπαθείας εὐήκοον οὖς, ὅπως οἱ γήινοι καὶ 

φθαρτοὶ κατὰ τὸ ἡμῖν ἐφικτὸν Θεοῦ, τοῦ εἰς βασιλείαν τοὺς τοιούτους εἰσάγοντος 

καὶ ἑαυτὸν εἶναι τὸν ἐλέους δεόμενον λέγοντος, γενώμεθα ὅμοιοι: Να γίνουμε όμοιοι 

κατά το δυνατόν. Στον Θεαίτητο 176a–177a ο Πλάτων χρησιμοποιεί στα λόγια του 

Σωκράτη τη φράση: φυγὴ δὲ ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν117. Πρόκειται για 

πλατωνική έκφραση που δείχνει ότι αυτό το θέμα της ομοίωσης με το Θεό ξεκινάει από 

τον Πλάτωνα και περνά αργότερα στον χριστιανισμό, όπως φαίνεται και από το 

κείμενο. Αντίστοιχη αναφορά υπάρχει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25,35 έως 36: 

ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ 

συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ 

ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με118. 

ἀποπέμποντος μετὰ τοῦ ἀρχεκάκου Σατὰν καὶ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ: Προέρχεται από 

το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25,41:τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ 

οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις 

αὐτοῦ119. Ο Πέτρος Άργους εδώ έχει υποκαταστήσει τη λέξη «διάβολος» με τη λέξη 

«σατανάς». 

 ἐπὶ θρόνου φρικτῶς καθεζόμενον καὶ ποταμὸν πυρὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ 

πορευόμενον: Ο θρόνος και ο πύρινος ποταμός στον οποίο κάθεται ο κριτής είναι από 

την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας και προέρχονται από το κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιον 19,28: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ 

ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου 

δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ 

Ἰσραήλ καθώς και από τον Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη 7,10: Πύρινος ποταμὸς 

ἔτρεχεν ἔμπροσθέν του. Χίλιαι χιλιάδες ἀγγέλων τὸν ὑπηρετοῦσαν καὶ μύριαι μυριάδες 

ἀγγέλων ἵσταντο πλησίον του. Κριτήριον ἐστήθη καὶ τὰ βιβλία ἠνοίχθησαν 120,121. 

 
117 Plato, 128. 
118 Κολιτσάρας (2009) 109. 
119 Κολιτσάρας (2009) 109-110. 
120 Κολιτσάρας (2009) 85. 
121 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Δανιήλ [online] 51. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
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Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, Χριστὸν ἐνδεδύμεθα: Προέρχεται από την 

επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλατάς 3,27: ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν 

ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε122. 

Μὴ οὖν διὰ τῆς πρὸς τὰ γήινα συμπαθείας τὸ τοιοῦτον ἀποβαλώμεθα ἔνδυμα, ἵνα 

μὴ τοῦ νυμφῶνος ἔξω ῥιφῶμεν, τοῦτ’ ἔστιν τῆς τῶν δικαίων ἀγαλλιάσεως: Η 

εικόνα του νυμφώνος είναι από την παραβολή του νυμφώνος που έδιωξε ο Χριστός σε 

όσους δεν είχαν το ένδυμα του γάμου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 22,12 έως 13: καὶ 

λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. τότε εἶπεν ὁ 

βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς 

τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων123. Η 

παραβολή αυτή αναφέρει ότι πρέπει να πάμε στο γάμο με κατάλληλο ένδυμα και όχι 

με κουρέλια για να παρακολουθήσουμε το μυστήριο. Το κατάλληλο ένδυμα βεβαίως 

είναι οι κατάλληλες αρετές που θα πρέπει να φοράει η ψυχή μας όταν θα παρουσιαστεί 

ενώπιον του Θεού. 

Λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν μὴ ἐκπορευέσθω», φησὶν ὁ θεῖος ἀπόστολος: 

Η εικόνα του σαπρού λόγου προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου 4,29: πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, 

ἀλλ᾿ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι124. 

Λόγον γὰρ οὐ μόνον περὶ πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ λόγων ἀργῶν δώσομεν τῷ Θεῷ: 

Προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12,36: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν 

ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως125. 

τῶν πονηρῶν ἐνθυμήσεων: Πρόκειται για τους κακούς λογισμούς. Οι κακοί λογισμοί 

είναι ένα βασικό θέμα στην ηθική και ασκητική γραμματεία του Βυζαντίου, καθώς ο 

χριστιανός βρίσκεται σε πόλεμο με τους κακούς λογισμούς, δηλαδή με τις πονηρές 

ενθυμήσεις. Αυτό είναι και το βασικό μέσο με το οποίο ο διάβολος προσπαθεί συνεχώς 

να κεντρίσει το χριστιανό, δηλαδή μέσω των κακών λογισμών επιδιώκει να τον 

οδηγήσει στη συνέχεια σε κακές πράξεις. 

 
122 Κολιτσάρας (2009) 165. 
123 Κολιτσάρας (2009) 95. 
124 Κολιτσάρας (2009) 186. 
125 Κολιτσάρας (2009) 97. 
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Ἕκαστος τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθόν: Προέρχεται από την επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους 15,2: ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς 

τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν126. 

Οὐδεὶς ἡμῖν μάτην προβαλλομένοις τὴν ἄγνοιαν τῆς δίκης ἐξαιρήσεται: Άγνοια 

νόμου απαγορεύεται όπως λέει και το ανθρώπινο δίκαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Κολιτσάρας (2009) 62. 
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Κεφάλαιο δέκατο τρίτο 
Τέλος του τελευταίου λόγου του αγίου Αθανασίου απευθυνόμενος προς τους μαθητές, 

τους φίλους και προς το λαό της Μεθώνης με την ευρύτερη έννοια που έχει 

συγκεντρωθεί δίπλα του λίγο πριν πεθάνει. Τα λεγόμενά του μπορεί να είναι απλά και 

χωρίς κάποια ιδιαίτερη φιλοσοφία, αλλά ο ρήτορας τονίζει ότι είναι ανώτερα από τη 

φιλοσοφία του Σωκράτη, αποκαλύπτοντας στο κεφάλαιο αυτό παράλληλα το λόγο που 

έβαλε στο κείμενό του αρκετές πλατωνικές πινελιές, όπως αυτές που είδαμε και 

παραπάνω και όπως θα δούμε και στη συνέχεια καθώς το κείμενο προέρχεται από τον 

Φαίδωνα του Πλάτωνα και συγκεκριμένα από τις τελευταίες στιγμές του Σωκράτη που 

ζητάει από τους μαθητές του να θυσιάσουν έναν πετεινό στον Ασκληπιό. Πρόκειται 

για τη δεύτερη σύγκριση προκειμένου να τονιστεί η υπεροχή του Αθανασίου. 

Τί μοι Σωκράτους τὰ τελευταῖα πρὸς ταῦτα φιλοσοφήματα νομιζόμενα, πρὸς ἃ τὰς 

ὀφρῦς ἐπαίρουσιν Ἕλληνες, ὅτιπερ, ὡς αὐτοί, φασιν, κρείττων ὁ φιλόσοφος τῆς τοῦ 

θανάτου δειλίας γεγένηται; Κενοῦ γὰρ δοξαρίου καὶ σκηνῆς τὰ γινόμενα, προσωπεῖον 

καὶ μόνον φιλοσοφίας ὑποδυόμενα, ὡς εἰς ἑαυτόν, οὐκ εἰς τοὺς ἄλλους περιιστῶντος 

τὸ πραττόμενον. Καὶ τοῦτο κράζει ὁ τῷ Ἀσκληπιῷ τυθεὶς ἀλεκτρύων καὶ τὰ τούτου 

ἀνθρωπαρεσκείας γέμοντα ῥήματα, ἅπερ, τῶν μαθητῶν εἰσηγουμένων τὸν πειρασμὸν 

ἐκφυγεῖν, ὃν Ἄνυτος αὐτῷ καὶ Μέλητος ἐξήγειραν, ἀπεφθέγγετο. Ἀλλ’ οὐχ οὕτως ὁ 

ἡμέτερος Ἀθανάσιος, πάντα δὲ τότε λιπών, ἑνὸς καὶ μόνου γίνεται, δεῖξαι τῷ πάντων 

ἐφόρῳ Χριστῷ ὡς οὐδὲν αὐτῷ περισπούδαστον, ὡς ἡ τοῦ ἐμπιστευθέντος ποιμνίου 

σωτηρία γεγένηται, δι’ ἣν καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος γίνεται, τὸ παραδοξότατον, καὶ τῶν 

αὐτὸν φιλούντων σύμβολον τοῦτο καθίστησιν ἐναργέστατον. Διὰ τοῦτο, καίπερ ἐν 

δυσμαῖς τοῦ βίου γενόμενος καὶ τὴν λύσιν τοῦ φυσικωτάτου δεσμοῦ, ψυχῆς λέγω καὶ 

σώματος, ὑφιστάμενος, ἅπερ παρὰ πᾶσαν τὴν ἀρχιερωσύνης ζωὴν μυῶν διετέλεσε 

ὑπεμίμνησκεν. Οὕτως τὴν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπην τελείαν κατώρθωσεν 

Ἀθανάσιος. Οὕτως ἡμῖν οὐ δι’ ἔργων μόνον, ἀλλὰ καὶ λόγων μέχρις ἐσχάτης ἀναπνοῆς 

καταλέλοιπεν ὑποδείγματα. Πρὸς ἃ βλέποντες, οἷα οἱ ἀσελήνῳ νυκτὶ ναυτιλλόμενοι 

πρὸς τοὺς ἀστέρας, πάσας τὰς ἐπανισταμένας ἐν βίῳ τρικυμίας καὶ ζάλας ἐξ ἐπιβουλῆς 

τοῦ κοινοῦ δυσμενοῦς ὑπερπλεύσωμεν καὶ πρὸς τὸν γαληνότατον τῆς Χριστοῦ 

βασιλείας λιμένα προσορμισθείημεν, οἷόν τινα κυβερνήτην τὸν διδάσκαλον ἔχοντες 

ἐμπειρότατον, πρύμνιον ἑστηκότα καὶ τῶν οἰάκων ἐπειλημμένον καὶ θάρσος ἡμῖν 

ἐντιθέμενον καὶ πρὸς τὰ ἐξ ὧν τὸ σώζεσθαι περιγίνεται διεγείροντα. 
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Απόδοση 
Τι αξία έχουν οι τελευταίοι φιλοσοφικοί λόγοι του Σωκράτη σε σχέση με αυτούς (τους 

λόγους του Αγίου) με τους οποίους (λόγους του Σωκράτη) οι Έλληνες περηφανεύονται, 

διότι τάχα, όπως λένε, ο φιλόσοφος ξεπέρασε τη δειλία του θανάτου; Μία κούφια δόξα 

και μία ματαιόδοξη σκηνή κι ένα προσωπείο και μόνο φιλοσοφίας ήταν όλα αυτά, διότι 

μόνο στον εαυτό του έδινε το αγαθό και όχι στους άλλους. Και αυτό το μαρτυράει ο 

κόκορας που θυσιάστηκε στον Ασκληπιό και αυτά του τα λόγια που ήταν γεμάτα 

ανθρωπαρέσκεια, τα οποία έλεγε όταν του πρότειναν οι μαθητές να αποφύγει τον 

πειρασμό, που του ξεσήκωσαν εναντίον του ο Άνυτος και ο Μέλητος. Δεν τα έκανε 

αυτά ο δικός μας Αθανάσιος, αλλά όλα τότε τα εγκατέλειψε κι ένα μόνο τον ενδιέφερε, 

να δείξει στο Χριστό που τα βλέπει όλα ότι τίποτε δεν είναι τόσο σημαντικό για αυτόν, 

όσο η σωτηρία του ποιμνίου που του εμπιστεύτηκε ο ίδιος, για την οποία σωτηρία και 

ο ίδιος ο Χριστός έγινε άνθρωπος, πράγμα πολύ παράδοξο, και αυτό είναι το 

χαρακτηριστικό των ανθρώπων που τον αγαπάνε. Για αυτό το λόγο, παρόλο που 

βρισκόταν στη δύση της ζωής του και υφίστατο τη λύση του φυσικού εκείνου δεσμού 

της ψυχής και του σώματος, εξακολούθησε να θυμίζει αυτά που τους δίδασκε σε όλη 

του τη ζωή. Έτσι λοιπόν κατάφερε ο Αθανάσιος (να έχει) πλήρη την αγάπη και προς 

τον Θεό και προς τον πλησίον. Έτσι όχι μόνο με τα έργα αλλά και με τα λόγια μέχρι 

την τελευταία του αναπνοή μας άφησε υποδείγματα. Στα οποία βλέποντας, εκείνοι που 

είναι σαν να ταξιδεύουν στην ασέληνη νύχτα (της ζωής) μπορούν να αντιμετωπίσουν 

τις τρικυμίες και τις φουρτούνες της ζωής εξαιτίας του διαβόλου και να φτάσουμε στο 

γαλήνιο λιμένα της βασιλείας του Χριστού, χρησιμοποιώντας αυτά τα υποδείγματα σαν 

άστρα, έχοντας τον δάσκαλό μας (τον Αθανάσιο) σαν έναν εμπειρότατο κυβερνήτη, 

που κάθεται στην πρύμνη, κρατάει το τιμόνι, μας δίνει θάρρος και μας υποδεικνύει με 

ποιόν τρόπο θα σωθούμε από αυτούς τους πειρασμούς. 

  

Σχολιασμός 
τί μοι Σωκράτους τὰ τελευταῖα πρὸς ταῦτα φιλοσοφήματα νομιζόμενα, πρὸς ἃ τὰς 

ὀφρῦς ἐπαίρουσιν Ἕλληνες, ὅτιπερ, ὡς αὐτοί, φασιν, κρείττων ὁ φιλόσοφος τῆς 

τοῦ θανάτου δειλίας γεγένηται; Κενοῦ γὰρ δοξαρίου καὶ σκηνῆς τὰ γινόμενα, 

προσωπεῖον καὶ μόνον φιλοσοφίας ὑποδυόμενα, ὡς εἰς ἑαυτόν, οὐκ εἰς τοὺς ἄλλους 

περιιστῶντος τὸ πραττόμενον: Ο Πέτρος Άργους, παρόλο που είναι μορφωμένος και 
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γνώστης των πλατωνικών αντιλήψεων, περιφρονεί τον Σωκράτη θεωρώντας τον πολύ 

κατώτερο και περιφρονεί εν γένει την παλιότερη πνευματική παράδοση της αρχαίας 

Ελλάδας, η οποία είναι σύμφυτη με το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός είναι το φως του 

κόσμου και δίνει στον άνθρωπο ό,τι χρειάζεται, επομένως δεν υφίσταται κάποια 

δυνατότητα σύγκρισης. 

ἀλεκτρύων: Προέρχεται από το Φαίδωνα του Πλάτωνα 118a127. Τα τελευταία λόγια 

του Σωκράτη που ψιθυρίζει στους μαθητές του τη στιγμή που πεθαίνει, αφού έχει πιεί 

το κώνειο και έχουν αρχίσει οι σπασμοί του θανάτου, είναι: «μην ξεχάσετε να κάνετε 

θυσία έναν κόκορα στον Ασκληπιό». Σύμφωνα με τους μεταγενέστερους ερμηνευτές, 

ο Σωκράτης πρέπει να κάνει θυσία στο θεό της υγείας, τον Ασκληπιό, γιατί τον 

απαλλάσσει από την αρρώστια της σύνδεσης της ψυχής με το σώμα. Ο Σωκράτης 

θεωρεί ότι τη στιγμή που πεθαίνει βρίσκει την υγεία του, για αυτό λέει να κάνουν θυσία 

στον Ασκληπιό. 

τὰ τούτου ἀνθρωπαρεσκείας γέμοντα ῥήματα, ἅπερ, τῶν μαθητῶν εἰσηγουμένων 

τὸν πειρασμὸν ἐκφυγεῖν, ὃν Ἄνυτος αὐτῷ καὶ Μέλητος ἐξήγειραν, ἀπεφθἐγγετο: 

Τα περήφανα, αλαζονικά ρήματα που λέει ο Σωκράτης ως απάντηση στον μαθητή του 

τον Κρίτωνα, που τον επισκέπτεται στη φυλακή και του προτείνει να αποδράσει λίγο 

πριν την εκτέλεση της θανατικής ποινής του. Αυτό προέρχεται από τον Κρίτωνα του 

Πλάτωνα 46a-b128. 

καὶ τῶν αὐτὸν φιλούντων σύμβολον τοῦτο καθίστησιν ἐναργέστατον: 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων που αγαπούν το Χριστό. Όπως ο Χριστός 

θυσιάστηκε για τους ανθρώπους, έτσι κι εκείνοι που αγαπούν το Χριστό θυσιάζονται 

για τον πλησίον.  

τὴν λύσιν τοῦ φυσικωτάτου δεσμοῦ, ψυχῆς λέγω καὶ σώματος: Ο Πλάτων στο 

Φαίδωνα λέει ότι η ζωή είναι δεσμός ψυχής και σώματος και με το θάνατο λύνεται 

αυτός ο δεσμός και η ψυχή λυτρώνεται και πετάει ελεύθερη από τα δεσμά της129. 

Οὔτως τὴν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπην τελείαν κατώρθωσεν Ἀθανάσιος: 

Ο Πέτρος Άργους καταλήγει ύστερα από όλη την πλατωνική επισκόπηση που έκανε 

 
127 Plato, 74. 
128 Plato, 3. 

https://sites.pitt.edu/~mthompso/readings/crito.pdf 
129 Plato, 12. 
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στη βασική αρετή του χριστιανού, που είναι η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στον 

πλησίον. 

Πρὸς ἅ βλἐποντες, οἷα οἱ ἀσελήνῳ νυκτὶ ναυτιλλόμενοι πρὸς τοὺς ἀστέρας, πάσας 

τὰς ἐπανισταμένας ἐν βίῳ τρικυμίας καὶ ζάλας ἐξ ἐπιβουλῆς τοῦ κοινοῦ δυσμενοῦς 

ὑπερπλεύσωμεν καὶ πρὸς τὸν γαληνότατον τῆς Χριστοῦ βασιλείας λιμένα 

προσορμισθείημεν, οἷόν τινα κυβερνήτην τὸν διδάσκαλον ἔχοντες ἐμπειρότατον, 

πρύμνιον ἑστηκότα καὶ τῶν οἰάκων ἐπειλημμένον καὶ θάρσος ἡμῖν ἐντιθέμενον καὶ 

πρὸς τὰ ἐξ ὧν τὸ σώζεσθαι περιγίνεται διεγείροντα: Εικόνα του καραβιού και του 

καπετάνιου. Ο άγιος Αθανάσιος Μεθώνης είναι ο καπετάνιος που οδηγεί το καράβι της 

εκκλησίας στο γαλήνιο λιμένα. Υπάρχει το καράβι της πολιτείας στην αρχαία Ελλάδα, 

το οποίο στο χριστιανισμό γίνεται το καράβι της εκκλησίας, καθώς η εκκλησία είναι ἡ 

νοητὴ ναῦς που ταξιδεύει στη νοητή θάλασσα του βίου. 
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Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο 
Τοιοῦτον τοῖς ἑαυτοῦ παισὶ κλῆρον λιπὼν ὁ ἱερώτατος Ἀθανάσιος, ἐξάρας τοὺς 

ὡραίους πόδας καὶ τὰς ἀθῴας χεῖρας περιστείλας εὖ καὶ σεμνῶς τὸ ὄμμα τε τείνας 

πρὸς οὐρανὸν καὶ τελευταῖον, «εἰς χεῖρας σου, δέσποτα, παρατίθημι τὴν ψυχήν», 

ὑπειπὼν τοῖς ἀπάγουσιν ἀγγέλοις χαρίεις τε καὶ μάλα φαιδρὸς ἐναπέψυξεν, πλήρης 

μὲν ἡμερῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, πλήρης δὲ τῶν ἐξ αὐτοῦ χαρισμάτων γενόμενος. 

Ἔλιπε μετάμελον κατὰ τὸν σοφόν. Τὰς γὰρ τῶν ἀγώνων ἀντιδόσεις ἐκεῖσε βλέπων, 

οὔμενουν πρὸς μετάμελον ἥξει, ἀλλ’ εὐφρανθήσεται, ὡραῖός τις καθάπερ σῖτος εἰς 

τὰς θείας ἀποθήκας συγκομισθείς καὶ πᾶσαν ἐγγινομένην τοῖς ἀτελεσφορήτοις 

βλάβην ἐκπεφευγώς, καὶ διὰ τοῦτο ζῇ μετὰ δικαίων τὴν ὄντως ζωὴν καὶ ὁ μισθὸς 

αὐτοῦ πολὺς παρὰ τῷ ὑψίστῳ Θεῷ. Ἀνθεῖ καὶ ὡς φοῖνιξ καὶ κέδρος πληθύνεται, πολὺν 

ἡμῖν τοῖς εἰς αὐτὸν διὰ τοῦ ζήλου βλέπουσι τὸν καρπὸν παρεχόμενος καὶ σκιὰν 

σχεδιάζων καυσουμένοις ἐκ πειρασμῶν, ὅθεν καὶ εἰς μνημόσυνον αἰώνιον καὶ 

ἄσβεστον κλέος γεγένηται. Ἡμῖν δὲ τὸν τάφον μετὰ τοῦ τρισολβίου καταλέλοιπε 

σώματος, πηγὰς ἰαμάτων τοῖς προσιοῦσιν ἅπασιν ἀναβλύζοντα. Ὅθεν αὐτὸν ἐν τούτῳ 

νομίζοντες καθορᾶν, ἀσχέτῳ πόθῳ τοῦτον κατασπαζόμεθα ὡς πατέρα τιμῶντες καὶ 

στέργοντες, ὡς εὐεργέτην εὐχαριστοῦντες, ὡς ἰατρῷ τὰς τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος 

νόσους ἐπιδεικνῦντες καὶ πρὸς τὴν τούτων ἐπισπεύδοντες ἴασιν. Ἐνταῦθα καὶ οἱ 

μακρὰν ἀποδημίαν στελλόμενοι παραγίνονται, καλῶς ἀναστρέψαι δεόμενοι οἴκαδε 

καὶ γυναῖκες ἀνδράσιν ἢ παισὶν ἴασιν καὶ ἀνάκλησιν ἐξαιτούμεναι. Οἱ 

καταδυναστευόμενοι ὑπὸ στερρεωτέρας χειρὸς ζητοῦσι τὸν βοηθόν, οἱ 

συκοφαντούμενοι καὶ ἀδίκως ἑλκόμενοι τὸν ὑπέρμαχον καὶ ἁπλῶς οἱ πάντες τὸν 

πάντα <πᾶσι> γινόμενον, οἳ καὶ χερσὶ τὸ αἰτούμενον διὰ τῆς ἑτοίμου κατέχοντες 

λήψεως χαίροντες ὑποστρέφουσιν. Βλέπομεν γὰρ τοῦτον ἕτερον Σιλωὰμ παντοίων 

παθῶν σβεστήριον ἡμῖν ἐκβλύζοντα καὶ πάντων ταῖς μυριπνόοις ἀρδείαις ψυχάς τε 

καὶ σώματα κατευφραίνοντα. Ὧν καὶ ἡμεῖς εὐξώμεθα μετασχεῖν, τῷ πάντων καλῶν 

αἰτίῳ καὶ <ἐν> τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ δοξαζομένῳ εὐχαριστοῦντες Θεῷ, ὅτι αὐτῷ πρέπει 

πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καὶ 

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.  
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Απόδοση 
Τέτοια κληρονομιά άφησε στα παιδιά του ο ιερός Αθανάσιος, άπλωσε τα πόδια του, 

σταύρωσε τα αθώα χέρια του, ωραία και σεμνά κοίταξε στον ουρανό και είπε στους 

αγγέλους που θα τον οδηγούσαν: Κύριε στα χέρια σου παραδίνω την ψυχή μου και είπε  

και με χαρά μεγάλη που ξεψύχησε πλήρης πνευματικών ημερών και πλήρης από τα 

χαρίσματα του πνεύματος. Διότι βλέποντας τις ανταμοιβές για τους αγώνες του δεν θα 

μετανιώσει για όσα έκανε εδώ αλλά θα χαρεί διότι οδηγήθηκε σαν ένα ωραίο σιτάρι 

στις θεϊκές αποθήκες και έχει ξεφύγει από κάθε βλάβη που γίνεται σε εκείνους που 

είναι ανώφελοι και για αυτό ζει την πραγματική ζωή μαζί με τους δίκαιους και ο μισθός 

σε αυτόν είναι πολύς στον Θεό που είναι ο ύψιστος. Ανθεί ο Αθανάσιος σαν φοίνικας 

και σαν κέδρος και δίνει πολύ καρπό σε εμάς που το βλέπουμε με ζήλο και δίνει και 

σκιά για εμάς που καιγόμαστε στους πειρασμούς. Για αυτό η μνήμη του θα είναι αιώνια 

και η δόξα του άσβεστη. Σε εμάς άφησε τον τάφο του μαζί με το τρισευτυχισμένο σώμα 

του το οποίο αναβλύζει πήγες ιαμάτων σε όσους πλησιάζουν. Για αυτό νομίζοντας ότι 

τον βλέπουμε τώρα μπροστά μας τον κατασπαζόμαστε με άσχετο πόθο, τον τιμούμε 

σαν πατέρα και τον αγαπάμε και τον ευχαριστούμε σαν ευεργέτη, δείχνουμε σαν σε 

γιατρό τις αρρώστιες του σώματος και της ψυχής και σπεύδουμε να θεραπευτούμε. 

Έτσι, εδώ έρχονται εκείνοι που φεύγουν για μεγάλο ταξίδι ζητώντας να επιστρέψουν 

με υγεία στο σπίτι τους και οι γυναίκες ζητούν για τους άντρες τους να γυρίσουν πίσω 

και τα παιδιά να θεραπευτούν. Όσοι καταδυναστεύονται από τους δυνάστες ζητούν 

βοηθό, εκείνοι που συκοφαντούνται και οδηγούνται άδικα στα δικαστήρια ζητούν 

εκείνον που θα τους βοηθήσει και όλοι ζητούν αυτόν ο οποίος γίνεται τα πάντα σε 

όλους και βλέποντας να έχουν μέσα στα χέρια τους αυτό που ζητούν γυρνούν με χαρά 

πίσω. Τον βλέπουμε αυτόν σαν μία άλλη κολυμπήθρα του Σιλωάμ που βγάζει αυτό το 

νερό που σβήνει τα πάθη και ευφραίνει με την ανάβλυση του μύρου τις ψυχές και τα 

σώματα.  Μακάρι ας ευχηθούμε και εμείς να μετάσχουμε σε αυτά ευχαριστούντες τον 

έτι όλων τον καλό το Θεό που δοξάζεται με τους Αγίους του και ότι του αρμόζει κάθε 

δόξα, τιμή και προσκύνηση στον πατέρα και τον υιό και στο Άγιο Πνεύμα τώρα και 

πάντα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων, αμήν. 
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Σχολιασμός 
ἐξάρας τοὺς ὡραίους πόδας: Προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου 

προς τους Ρωμαίους 10,15: πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι; καθὼς γέγραπται· 

ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά130! 

εἰς χεῖρας σου, δέσποτα, παρατίθημι τὴν ψυχήν: Προέρχεται από το κατά Λουκά 

Ευαγγέλιο 23,46: καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε· πάτερ, εἰς χεῖράς σου 

παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν131. 

πλήρης μὲν ἡμερῶν τῶν τοῦ Πνεύματος: Προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και 

συγκεκριμένα από τον Ιώβ 42,17: αὶ ἐτελεύτησεν ᾿Ιὼβ πρεσβύτερος καὶ πλήρης 

ἡμερῶν132.  

Ἔλιπε μετάμελον κατὰ τὸν σοφόν: Προέρχεται από το 11ο κεφάλαιο των Παροιμιών 

του Σολομώντος και συγκεκριμένα από το 11,3: ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον, 

πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια που διαβάζεται στα μνημόσυνα και 

στους Εσπερινούς των Αγίων133. Σημαίνει άφησε μετάνοια όπως λέει ο σοφός 

Σολομών, άφησε μετάνοια θα πει άφησε πίσω του τη μετάνοια, δηλαδή δεν μετάνιωσε 

για τίποτα. Μπορεί να υπέστη ταλαιπωρία στη ζωή αυτή αλλά δεν μετάνιωσε. 

ὡραῖός τις καθάπερ σῖτος εἰς τὰς θείας ἀποθήκας συγκομισθείς: Προέρχεται από 

το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3,12: οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν 

ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 

πυρὶ ἀσβέστῳ και από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο 3,17: οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ 

διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ 

ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ134. 

καὶ ὁ μισθὸς αὐτοῦ πολὺς παρὰ τῷ ὑψίστῳ Θεῷ: Προέρχεται από το κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιο 5,12:  χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 

οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 

 
130 Κολιτσάρας (2009) 48. 
131 Κολιτσάρας (2009) 311. 
132 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Ιώβ [online] 178. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
133 Κολιτσάρας & Τρεμπέλης, Παροιμίες [online]  52. 

https://www.agia-aikaterini-larissis.com/agia-grafi-palaia-diathiki/ 
134 Κολιτσάρας (2009) 22, 214. 
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6,23: χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ 

οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν135. 

Ἀνθεῖ καὶ ὡς φοῖνιξ καὶ κέδρος πληθύνεται : «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καί ὡσεί κέδρος ἡ 

ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται» είναι φράση που προέρχεται από τους Ψαλμούς 91,13: δίκαιος 

ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡσεὶ ἡ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται136. Ανθεί ο Αθανάσιος σαν 

φοίνικας και σαν κέδρος, δηλαδή σαν τα μεγάλα φυτά της Μέσης Ανατολής. 

ὅθεν καὶ εἰς μνημόσυνον αἰώνιον: Προέρχεται από τους Ψαλμούς 111,6: ὅτι εἰς τὸν 

αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος137. 

καὶ ἄσβεστον κλέος γεγένηται: Ομηρική έκφραση που προέρχεται από την 

Οδύσσεια138. 

Ὅθεν αὐτὸν ἐν τούτῳ νομίζοντες καθορᾶν, ἀσχέτῳ πόθῳ τοῦτον κατασπαζόμεθα 

ὡς πατέρα τιμῶντες καὶ στέργοντες, ὡς εὐεργέτην εὐχαριστοῦντες, ὡς ἰατρῷ τὰς 

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος νόσους ἐπιδεικνῦντες καὶ πρὸς τὴν τούτων 

ἐπισπεύδοντες ἴασιν: Προφανώς το λείψανο του Αγίου υπάρχει μέσα στο ναό που 

εκφωνείται αυτός ο λόγος και κάνει θαύματα. Υπάρχουν πολλά θαύματα ιάσεως από 

λείψανα αγίων στο Βυζάντιο που φτάνουν ως τις μέρες μας. 

Ἐνταῦθα καὶ οἱ μακρὰν ἀποδημίαν στελλόμενοι παραγίνονται, καλῶς ἀναστρέψαι 

δεόμενοι οἴκαδε: Η Μεθώνη απέχει από τη Μάνη. Επιπλέον, υπήρχαν ναυτικοί που 

έκαναν ταξίδια και παρακαλούσαν τον Άγιο να τους δώσει μία καλή επιστροφή. 

γυναῖκες ἀνδράσιν ἢ παισὶν ἴασιν καὶ ἀνάκλησιν ἐξαιτούμεναι: Υπάρχουν γυναίκες 

ναυτικών οι οποίες ζητούν ανάκληση για τους άντρες τους, δηλαδή να έρθουν οι άντρες 

τους από τα ταξίδια με υγεία. 

Οἱ καταδυναστευόμενοι ὑπὸ στερρεωτέρας χειρὸς ζητοῦσι τὸν βοηθόν: Οι 

δυνάστες είναι οι δυνατοί εκείνης της εποχής. Η φράση προέρχεται από τους Ψαλμούς 

34,10: πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι· Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; ρυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς 

στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν139.  

 
135 Κολιτσάρας (2009) 27, 226. 
136 Κολιτσάρας (2012) 263. 
137 Κολιτσάρας (2012) 321. 
138 Homer 4, 584. 
139 Κολιτσάρας (2012) 97. 
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οἱ συκοφαντούμενοι καὶ ἀδίκως ἑλκόμενοι τὸν ὑπέρμαχον: Υπήρχαν και αδικίες 

όπως και σε κάθε κοινωνία. 

ἁπλῶς οἱ πάντες τὸν πάντα <πᾶσι> γινόμενον: Προέρχεται από την επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου  Α΄προς Κορινθίους 9,22: ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα 

τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω140. 

Σιλωὰμ παντοίων παθῶν σβεστήριον ἡμῖν ἐκβλύζοντα καὶ πάντων ταῖς μυριπνόοις 

ἀρδείαις ψυχάς τε καὶ σώματα κατευφραίνοντα: Η κολυμπήθρα του Σιλωάμ υπήρχε 

στην Ιερουσαλήμ και το νερό της είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Μας την αναφέρει ο 

ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του και συγκεκριμένα στο 9,7: καὶ εἶπεν αὐτῷ· 

ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν 

καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων, εκεί που ο Κύριος έκανε το θαύμα του παραλύτου141. 

ἐκβλύζοντα καὶ πάντων ταῖς μυριπνόοις ἀρδείαις ψυχάς τε καὶ σώματα 

κατευφραίνοντα: Από το σημείο αυτό φαίνεται πως ανάβλυζε μύρο ο τάφος του 

Αγίου. 

αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 

Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν: Πρόκειται για την 

τυπική κατακλείδα αυτού του είδους των εγκωμιαστικών κειμένων. 

 

 

 

 

 

 

 
140 Κολιτσάρας (2009) 96. 
141 Κολιτσάρας (2009) 358. 
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Συμπεράσματα 
Ο Άγιος Πέτρος Άργους στην προσπάθειά του να προβάλλει το πρότυπο του Αγίου 

Αθανασίου Μεθώνης δημιουργεί ένα φιλοσοφικό και διανοητικό πλαίσιο εντός του 

οποίου συναντάται με άκρως ενδιαφέροντα τρόπο ο χριστιανισμός με τον κόσμο του 

Πλάτωνα. Έχουμε ένα κείμενο που διαβάζεται ενώπιον πιστών σε μία εκκλησία στη 

Μεθώνη, όπου σκιαγραφεἰται μία εικόνα ησυχίας πλέον μετά τις αναστατώσεις του 

όγδοου και του πρώτου μισού του ένατου αιώνος, καθώς δεν γίνεται λόγος καθόλου 

για Σλάβους. Το φαινομενικά απλοϊκό κείμενο κατήχησης φέρει σε σημεία έντονες 

πλατωνικές πινελιές, καθώς η αντίληψη του κόσμου σε σχέση με το Θεό είναι κοινή 

στον πλατωνισμό και στο χριστιανισμό. Όπως προκύπτει από τα κεφάλαια του 

Επιταφίου Λόγου που αναλύσαμε παραπάνω κοινός στόχος και των δύο είναι η ένωση, 

η υποταγή και η ομοίωση με το Θεό, η ενάρετη ζωή, η πίστη στην αθανασία της ψυχής 

και σε έναν υπεραισθητό κόσμο-για τον Πλάτωνα τον κόσμο των ιδεών, για το 

Χριστιανισμό το «επέκεινα»- και η απομάκρυνση από τα υλικά αγαθά ώστε να 

καθαρθεί η ψυχή προκειμένου να αντικρύσει την ουράνια πατρίδα, που είναι η 

μοναδική που έχει σημασία. Ο Πέτρος Άργους κατορθώνει να συγκεντρώσει με το 

εγκώμιό του στο πρόσωπο του Αγίου Αθανασίου Μεθώνης τις τέσσερεις γενικές 

αρετές που δεσπόζουν στην πλατωνική φιλοσοφία καθιστώντας τον παράλληλα 

πρότυπο αγιότητας μοναχού και ποιμένα. Αποτελεί έναν ιδανικό συνδυασμό, με τον 

τάφο του να έχει καταστεί ως μια άλλη κολυμβήθρα του Σιλωάμ όπου προστρέχουν 

όλοι οι πιστοί αποζητώντας την θεραπεία της ψυχής και του σώματός τους, αλλά 

κυρίως ενός προτύπου που ο Βίος του θα τους καθοδηγήσει ορθά στην επίγεια ζωή και 

στην κάθαρση στην ουράνια βασιλεία. Εν κατακλείδι, με αφορμή τον Επιτάφιο Λόγο 

του Αγίου Αθανασίου Μεθώνης προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο πλατωνισμός αποτελεί 

προθάλαμο θα λέγαμε του χριστιανισμού και οι απηχήσεις του καθίστανται καταφανείς 

ακόμη και στους εκκλησιαστικού λόγους.  
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