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Η ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΚΗ 

ΔΠΙΣΗΜΗ
1
 

 

Τν κηθξφ ζχλνιν άξζξσλ πνπ απνηεινχλ ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηνχ Μηιηηάδε 

Κσλζηαληίλνπ εθδφζεθε κε ηνλ ππφηηηιν «Απνθξππηνγξαθψληαο ηελ παλαλζξψπηλε 

θιεξνλνκηά»
2
. Πξνθαλψο κε ηνλ ππφηηηιν δειψλεηαη εμαξρήο φηη ε Παιαηά Γηαζήθε 

είλαη βηβιίν πνπ αθνξά φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη κφλν ηνπο ρξηζηηαλνχο. Καη 

πψο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα είλαη αθνχ ε Π.Γ. είλαη ε Γξαθή ησλ ρξηζηηαλψλ πνπ ελ 

πνιινίο δηακφξθσζαλ ηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα νιφθιεξν 

ηνλ πιαλήηε. Δπίζεο, κε ηνλ ππφηηηιν απηφλ δειψλεηαη πσο νη πξνηάζεηο αλάγλσζεο 

ηεο Π.Γ. πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ απνζθνπνχλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη ηε γιψζζα ηεο, λα θαηαιάβεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

εθθξάδνληαη νη ζπγγξαθείο ηεο γηα λα κπνξέζεη λα έρεη νπζηαζηηθή επαθή καδί ηεο. 

Θέιεη επίζεο λα πξνιάβεη ηνλ αλαγλψζηε απφ ηπρφλ παξεμεγεκέλεο ζεσξήζεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο, πνπ εχθνια κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ έλαλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε ν 

νπνίνο ζθέπηεηαη κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαλ νη 

ζπγγξαθείο ηεο. Φαίλεηαη αθφκε πσο κε ηνλ ππφηηηιν ππαηλίζζνληαη ζπγρχζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαγλψζεηο ηεο Π.Γ. θαηά ηελ λεσηεξηθή 

επνρή, πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ή θαη λα επηθξαηνχλ θαη ν ζπγγξαθέαο έρεη σο 

ζηφρν ηε δηάιπζή ηνπο. 

Έρνπκε ηε γλψκε πσο πξέπεη λα απνθξππηνγξαθήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπγγξαθήο ηνπ βηβιίνπ. Να πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ πνπ νδεγνχλ ηνλ ζπγγξαθέα λα θάλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηνπ 

πξνο ηνλ αλαγλψζηε. Τφζν ηνλ απιφ αλαγλψζηε πνπ δηαβάδεη έλα ζξεζθεπηηθφ 

βηβιίν πνπ έξρεηαη απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ φζν θαη ηνλ αλαγλψζηε, κέινο ηεο 

Δθθιεζίαο, πνπ δηαβάδεη ηελ Π.Γ. σο βηβιίν καξηπξίαο ηεο πίζηεσο. Γηαβάδεη δειαδή 

ηελ Π.Γ. σο ιφγν ηνπ Θενχ, ηελ αιήζεηα ηνπ νπνίνπ επηβεβαηψλεη ε ίδηα ε 

εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ν αλαγλψζηεο θαη ε νπνία ηνπ 

παξαδίδεη ην θείκελφ ηεο, φπσο αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο. 

Σηελ πξψηε πεξίπησζε, δειαδή ζηελ αλάγλσζε ηεο Π.Γ. απφ θάζε άλζξσπν ν 

ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα ηνλ βνεζήζεη παξέρνληαο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηα 

θείκελα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ινγνηερληθή κνξθή ηνπο. Γειαδή κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπο θαη ηε ινγνηερληθή 

αθεηεξία ηνπο. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε θαη ζε ζπλέρεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

πξψηεο ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα νξηνζεηήζεη κέζα ζην θείκελν ην ζηνηρείν εθείλν 

πνπ απνηειεί ηε καξηπξία ηνπ γηα ηα έξγα ηνπ Θενχ. Δθείλν δειαδή ην ζηνηρείν πνπ 

δηαθπιάζζεη ε εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα θαη ην παξαδίδεη ζηα κέιε ηεο. Τα νπνία θαη 

θαιεί ζε ζπκκεηνρή ζ' απηφ. Τη δειαδή είλαη απηφ, πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ, 

πψο δηαπηζηψλεηαη θαη δηαθξίλεηαη απφ ηα άιια ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. Τη είλαη απηφ 
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πνπ ην ζπλέρεη, ην νξγαλψλεη θαη, αλ ζέιεηε, ην θάλεη αλαγθαίν γηα ηελ χπαξμε θαη 

ζπγθξφηεζε ηεο θνηλφηεηαο. 

Δλψ δειαδή ζηελ πξψηε πεξίπησζε αξθεί ε αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ θαη 

ινγνηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θεηκέλνπ γηα ηελ αλάγλσζή ηνπο, ζηε δεχηεξε 

απαηηείηαη θαη ε αλάδεημε ηνπ ζηνηρείνπ εθείλνπ πνπ ζα θέξεη ηνλ αλαγλψζηε «κέζα» 

ζην θείκελν, ζα ηνλ θάλεη «κάξηπξα» ηεο αιήζεηαο ηνπ, αλάκεζα ζηνπο «κάξηπξεο» 

ζπγγξαθείο ηεο Βίβινπ. 

Η πξνλεσηεξηθή αλάγλσζε ηεο Βίβινπ, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ αλαγλψζηεο 

πηζηνχο, έδηλε πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ εληαία κνξθή ηεο σο ελφο θιεηζηνχ 

αξηζκνχ βηβιίσλ κε δεδνκέλν ην «λφεκα» πνπ δηαπεξλνχζε ην ζχλνιφ ηνπο. Ήηαλ 

επφκελν ζε κηα ηέηνηα ζεψξεζε λα ππνβηβάδεηαη φ,ηη απνηειεί ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο 

θαη ηε ινγνηερληθή κνξθή ηνπο. Δάλ πξνζζέζνπκε ηελ πξνλεσηεξηθή ζχγρπζε κχζνπ 

θαη ηζηνξίαο, φπσο επίζεο θαη ηελ αλππνςίαζηε απνδνρή ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

αλαγξαθφκελνπ ζπγγξαθέα κε ηνλ πξαγκαηηθφ, έρνπκε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ πξνλεσηεξηθφ ηξφπν αλάγλσζεο. 

Η λεσηεξηθφηεηα δεκηνχξγεζε λέα ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο επηζηήκεο. Καη 

ηα δχν καδί ζπγθξφηεζαλ ηνλ ρψξν ηεο γλσζηνζεσξεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ παξειζφληνο. Οη θπζηθέο επηζηήκεο απφ ηνλ 17ν αηψλα άιιαμαλ 

εληειψο ηηο πξνυπνζέζεηο γλσξηκίαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη έζεζαλ θάησ απφ 

απνζπλζεηηθή θξηηηθή ηηο εηθφλεο θαη ηα κνηίβα θαηαλφεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηε 

Γξαθή πεξί ηεο γεο, ηνπ νπξαλνχ, ησλ αζηέξσλ θ.ιπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη 

θνηλσληθέο θαη αλζξσπνινγηθέο επηζηήκεο πνπ άξρηζαλ λα ζεκειηψλνληαη ηνλ 18ν 

αηψλα θαη αλδξψζεθαλ ηνλ 19ν εγθαηλίαζαλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ 

παξειζφληνο πέξα απφ κηα επίπεδε θαη αλππνςίαζηε αλάγλσζε. Γελ είλαη δπλαηφλ 

πηα λα κειεηψληαη ρσξίο λα επηζεκαίλνληαη νη εμαξηήζεηο ηνπο απφ εμσπλεπκαηηθνχο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο παξάγνληεο. Η «απηνλνκία ηνπ πλεχκαηνο», ν 

δσηηθφο κχζνο ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ δηαλννπκέλσλ δέρηεθε ζαλάζηκν πιήγκα, 

αθνχ απεδείρζε φηη ηα έξγα ηνπο δελ εμαξηψληαη κφλν απφ «αλνξζνινγηθνχο» θαη 

«ππαξμηαθνχο» παξάγνληεο. 

Τα θείκελα ηεο Βίβινπ ήηαλ επφκελν λα δερηνχλ ηελ ίδηα θξηηηθή θαη λα 

εθαξκνζηνχλ θαη ζε απηά νη θνηλσληθέο θαη αλζξσπνινγηθέο κέζνδνη. Τν 

απνηέιεζκα είλαη ε αλάγθε νξηνζέηεζεο, φπσο είπακε παξαπάλσ, ηεο ζενπλεπζηίαο, 

ηνπ κφλνπ «αλνξζνινγηθνχ» θαη «ππαξμηαθνχ» παξάγνληα ζπγγξαθήο ηεο φπσο 

ππνζηήξημαλ πάληνηε νη ρξηζηηαλνί. Σην ζηνηρείν απηφ θαη κφλν ζπλίζηαηαη ε 

«απηνλνκία» ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο Βίβινπ. Τν ηδηαίηεξν ηνπο είλαη φηη κέζα ζε απηά 

κηιάεη ν ίδηνο ν Θεφο. Απηφ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ ηα άιια πξντφληα ηνπ 

αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο θαη ηα θείκελα ηνπ παξειζφληνο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ηίζεληαη εξσηήκαηα φπσο ηα παξαθάησ:  

- Ό,ηη γξάθεηαη ζηε Βίβιν είλαη ζεφπλεπζην; 

- Τη ζπκβαίλεη κε ηηο αθεγήζεηο ηεο φηαλ απηέο δελ δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηζηνξίαο 

θαη κχζνπ; 

- Τη ζρέζε έρεη ε ζενπλεπζηία κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο γηα ηε δνκή ηνπ 

ζχκπαληνο, ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη ηφζα άιια; 
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- Δπεηδή ηα βηβιηθά θείκελα γξάθηεθαλ κέζα ζηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνχξγεζαλ 

νη αληηιήςεηο θαη ηδέεο ηεο επνρήο ηνπο, φπσο επίζεο ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά 

δεδνκέλα, πψο δηαπιέθνληαη φια απηά κε ηε ζρέζε ηνπ Θενχ κε ην ιαφ ηνπ πνπ θαη' 

εμνρήλ ελδηαθέξνληαη λα καο παξαδψζνπλ νη ζπγγξαθείο ηεο Βίβινπ; 

Αιιά ν ζχγρξνλνο αλαγλψζηεο ζέηεη θαη άιια εξσηήκαηα φπσο ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο καο: 

- Τα πξάγκαηα έγηλαλ αθξηβψο έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη; 

- Κάησ απφ πνηεο αθξηβψο ζπλζήθεο επηηεχρζεθε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα; 

- Με πνηα αθξηβψο ζεηξά έγηλαλ ηα γεγνλφηα θαη πφζν ρξφλν δηήξθεζαλ; 

Σηηο εξσηήζεηο απηέο ν ζπγγξαθέαο καο είλαη ζαθήο: «Γηα ηνπο βηβιηθνχο 

ζπγγξαθείο ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο, πνπ ζα είραλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα έλαλ ηζηνξηθφ, 

είλαη αδηάθνξεο· ζεκαληηθφ γη’ απηνχο είλαη ην απνηέιεζκα θαη θπξίσο ε Θενινγηθή 

εθηίκεζε ηνπο γηα ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ ηεο ζρέζεο ηνπ Θενχ κε ηνλ ιαφ ηνπ. 

Έηζη κπνξνχλ λα αθεγεζνχλ δχν θνξέο ηελ ίδηα ηζηνξία, παξνπζηάδνληαο ηα 

γεγνλφηα απφ εληειψο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

ζπκβηβαζκνχ ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ» (ζ. 67). 

Παξνπζηάδνληαο ην βηβιίν δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ε ζπδήηεζε γίλεηαη 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα εξκελεπηηθήο ρξήζεο γεληθφηεξα ηεο Βίβινπ 

ζηελ Δθθιεζία καο. Όπνηνο έρεη ηελ ειάρηζηε επαθή κε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαηαιαβαίλεη ηη ζεκαίλνπλ νη ζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην κηθξφ απηφ βηβιίν. Δλψ 

θαίλνληαη ηφζν απιέο, είλαη ζαθείο θαη ζα έιεγε θαλείο απηνλφεηεο, ηα πξάγκαηα δελ 

είλαη θαζφινπ έηζη. Αο απνπεηξαζεί θάπνηνο λα ζπδεηήζεη απηά ηα ζέκαηα ζηα 

πιαίζηα ηεο θαηήρεζεο ή ηνπ θεξχγκαηνο θαη ηφηε ζα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. 

Γη' απηφ ζα θέξσ έλα παξάδεηγκα. Θα κνπ επηηξέςεηε λα πάξσ έλα απφ ηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ αθεηεξία ζπδήηεζεο ην πξψην κέξνο ηεο Γένεσης, ζηα έληεθα πξψηα 

θεθάιαηα. Τν έλα ηξίην ηνπ θεηκέλνπ ηεο ελφηεηαο είλαη αθηεξσκέλν ζε 

γελεαινγηθνχο θαηαιφγνπο, 105 ζηίρνη ζε ζχλνιν 299. 

Αο πάξνπκε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνληαη απφ δχν εξκελεπηέο καο ην έξγν ησλ 

νπνίσλ είλαη ηεξάζηην ζε έθηαζε θαη απαξαίηεην ζε φζνπο είλαη επηθνξηηζκέλνη κε 

ηελ επζχλε ηεο θαηήρεζεο, ηνπ θεξχγκαηνο, ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία καο θαη άιινπο. Η εξκελεία ηεο Π.Γ. απφ ηνλ αείκλεζην 

Αξρηκ. Ισήι Γηαλλαθφπνπιν είλαη ε κφλε πιήξεο ζεηξά ζε φια ηα βηβιία ηεο. Δγψ ηε 

ρξεζηκνπνηψ πάληνηε θαη ιφγσ ηεο επαθήο κνπ κε ην έξγν απηφ ηξέθσ κεγάιν 

ζεβαζκφ γηα ην πξφζσπν ηνπ. Η εξκελεία ηεο Γενέσεως ίζσο είλαη ην θαιχηεξν απφ 

ηα έξγα ηνπ. Σ' απηφ θξφληηζε εθηφο ησλ άιισλ λα παξαζέζεη ζην ηέινο ηνπ ζρεηηθνχ 

ηφκνπ έλα παξάξηεκα πξνβιεκάησλ. Τν 15ν πξφβιεκα έρεη σο ζέκα ηνπ ηνπο 

γελεαινγηθνχο θαηαιφγνπο. Μεηά απφ κεγάιε αλάιπζε ηνπ «πξνβιήκαηνο», αθνχ 

ζεκεηψζεη φηη «[…] πεξί ιάζνπο ηνπ ζενπλεχζηνπ ζπγγξαθέα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

νκηιήζνπκε, δηφηη ε Βίβινο είλαη ζεφπλεπζηε» θαη φηη πηζαλφλ ππάξρνπλ «θελά ηηλά 

ή αξηζκνί λα είλαη εζθαικέλνη θαη λα έρσκελ νπρί ζπγγξαθηθφ αιιά αληηγξαθηθά 

ιάζε», θαηαιήγεη: «Η Αγία Γξαθή, παξ’ φια ηα θελά, ηα νπνία δπλαηφλ λα έρνπλ νη 

πίλαθεο ησλ θεθαιαίσλ 5 θαη 10 δελ αλαβηβάδεη ηελ ειηθίαλ ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο 

πέξαλ κηαο δεθάδνο ρηιηάδσλ εηψλ. Η ηζηνξηθή επηζηήκε θαη ε πξντζηνξία ησλ ιαψλ 

ζπκθσλεί κεηά ησλ αγηνγξαθηθψλ ρξνλνινγηψλ. Η δε Γεσινγηθή επηζηήκε δελ έρεη 
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είπε ηελ ηειεπηαίαλ ιέμηλ επ’απηνχ. Δπνκέλσο ε Δπηζηήκε δελ ζπγθξνχεηαη πξνο ηελ 

Βίβινλ» (ζ. 448-449). 

Ο δεχηεξνο εξκελεπηήο καο, κε πνιχ κεγαιχηεξν εθηφπηζκα θαη θχξνο απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν, ν αείκλεζηνο Παλαγηψηεο Τξεκπέιαο, ζην γλσζηφ πνιχηνκν έξγν ηνπ 

Απολογητικαί Μελέται, ζηνλ ηξίην ηφκν θαη ζην ΙΔ΄ θεθάιαηφ ηνπ, αζρνιείηαη κε ην 

ίδην ζέκα. Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ ζεκεηψλεη: «Αιι’ νη ππνινγηζκνί νχηνη […] 

δηαθέξνπλ πξνο αιιήινπο νπζησδψο θαη παξνπζηάδνληαη πνηθίιινληεο, άιισο παξ’ 

άιινηο έρνληεο. Δηθαζίαη αλζξψπηλαη, δελ δχλαληαη λα δηεθδηθήζνπλ ππέξ εαπηψλ ην 

αλεπηζθαιέο θαη αιάζεηνλ, φπεξ απνδίδνκελ κφλνλ εηο ηελ Βίβινλ, νπρί δε εηο ηαο 

εμεγήζεηο ηνπ θεηκέλνπ απηήο ηαο νπνίαο θηινπνλνχλ άλζξσπνη ππνθείκελνη εηο 

πιάλελ» (ζ. 260-261). Δπίζεο ζεκεηψλεη: «Γελ δπλάκεζα λα είκεζα βέβαηνη πεξί ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ηνπο νπνίνπο έγξαςε ν Μσπζήο θαη αδπλαηνχκελ δελ λα 

ζπλαγάγσκελ ρξνλνινγίαλ βεβαίαλ» (ζ. 264). Τν ζπκπέξαζκα ηνπ: «Γεδνκέλνπ 

ηέινο, φηη ε απζεληία θαη αιήζεηα ηεο Βίβινπ δελ ζπλδένληαη δηφινπ πξνο ην δήηεκα 

ηνχην [ελλνεί ηελ ειηθία ηεο αλζξσπφηεηαο] δελ έρνκελ νπδέλα ιφγνλ 

λ’απνξξίπηνκελ εθ πξνηέξνπ αξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο ζνβαξά ηηο επηζηεκνληθή 

έξεπλα ζα εδχλαην βάζεη νπρί ππνζέζεσλ θαη ανξίζησλ εηθαζηψλ, αιιά πξαγκαηηθψλ 

ηεθκεξίσλ λα καο πξνηείλε επί ηεο αξραηφηεηνο ηνπ αλζξψπνπ. Δάλ φκσο ε 

Παιαηνληνινγία δελ καο πξνζαγάγε ζνβαξάο ελδείμεηο, πεηζνχζαο φηη ν άλζξσπνο 

αλεθάλε επί ηεο γεο εηο πνιχ αξραηνηέξνπο ρξφλνπο, ηίπνηε πιένλ δελ καο αλαγθάδεη 

λα παξαδερζψκελ, φηη ε ειηθία ηεο αλζξσπφηεηνο αλέξρεηαη εηο ηαο κπξηάδαο ησλ 

εηψλ, ηαο νπνίαο πνιινί ησλ εμειηθηηθψλ θαη’ εηθαζίαο ηδίαο ππνινγίδνπλ» (ζ. 278-

279). 

Αλ θαη ν δεχηεξνο εξκελεπηήο καο δίλεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα ζηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο ηεο αλζξσπφηεηαο πέξα απφ απηήλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο γελεαινγηθνχο 

θαηαιφγνπο ηεο Γενέσεως, θαη νη δχν ζπκθσλνχλ φηη: 

- ν Μσπζήο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ, 

- ε Βίβινο είλαη αιάζεηνο επί πάλησλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηήλ θαη εάλ 

ππάξρεη πξφβιεκα, αθνξά ηνπο αληηγξαθείο ηνπ θεηκέλνπ ηεο θαη ηνπο εμεγεηέο, 

- ε επηζηήκε πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπκθσλεί κε ηε Βίβιν θαη αλ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη, πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο. 

Παξαζέηνπκε ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα καο πάλσ ζην ίδην ζέκα: 

«Τν ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηνπο 

γελεαινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο πξντζηνξίαο, ππήξμε ε αλαγλψξηζε ηεο κεγάιεο 

ζεκαζίαο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ βάξνπο πνπ έρνπλ απηνί νη θαηάινγνη. Γελ πξφθεηηαη 

νχηε γηα γεθπξψζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ επνρψλ νχηε γηα απιφ ζθειεηφ ησλ 

αξραίσλ ζξχισλ, αιιά γηα έλα μερσξηζηφ θηινινγηθφ είδνο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ 

νη βηβιηθνί ζπγγξαθείο σο κηα άιιε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο ηεο πνξείαο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Η καθξά ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ, πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ 

(Γελ. ε΄) θαη ε εμάπισζε ησλ ιαψλ ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο (Γελ. η΄), δελ 

είλαη παξά ε ζπλέπεηα ηεο επινγίαο ηνπ Θενχ, πνπ δφζεθε ζηνλ άλζξσπν θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ (Γελ. α΄ 28). 
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Η ηδηαίηεξε ζενινγηθή ζεκαζία ησλ θαηαιφγσλ απηψλ θαίλεηαη αθφκε θαιχηεξα 

ζηνλ πίλαθα ησλ ιαψλ ηνπ Γελ. η΄. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνπνξηαθή πξνζπάζεηα 

εζλνγξαθίαο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ (ζπλνςίδεη ηηο γλψζεηο γηα ηνπο ιανχο ηεο γεο ηεο 

επνρήο ηνπ Σνινκψληα), πνπ είλαη κνλαδηθή ζηελ αξραία θηινινγία. Η κεγάιε 

ζεκαζία φκσο ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ βξίζθεηαη ζηελ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ 

πάζνπο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ιαψλ, νη νπνίνη δελ θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηε θηιία 

ή ηελ ερζξφηεηά ηνπο πξνο ηνλ Ιζξαήι, νχηε κε βάζε ηε θπιεηηθή ηνπο ζπγγέλεηα, 

αιιά θαηά ηε γεσγξαθηθή θαη ηζηνξηθή ηνπο ζρέζε: νη απφγνλνη ηνπ Ιάθεζ θαηνηθνχλ 

ζηε Μ. Αζία θαη ηα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ, νη απφγνλνη ηνπ Φακ ζηηο λφηηεο ρψξεο, 

Αίγππην, Αηζηνπία, Αξαβία θαη αλάκεζα ζ' απηέο ηηο δπν νκάδεο νη απφγνλνη ηνπ Σεκ, 

Διακίηεο, Αζζχξηνη, Αξακαίνη θαη νη πξνπάηνξεο η σ λ  Δβξαίσλ. Έηζη, ε ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζηελ νπνία βξέζεθε ν Ιζξαήι, παξηζηάλεηαη σο δεκηνπξγία 

ηνπ Θενχ. 

Όηαλ ινηπφλ ζην θεθ. ηα΄ ζα παξνπζηαζηεί ε παξαπέξα γελεαινγία ελφο κφλνλ 

θιάδνπ,, πνπ νδεγεί απφ ηνλ Νψε ζηνλ Αβξαάκ, ζα έρεη ήδε γίλεη ζαθέο, φηη ε 

ηδηαίηεξε ηζηνξία πνπ αξρίδεη κε ηνλ Αβξαάκ αλήθεη ζηε γεληθή ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν φζα πξνεγήζεθαλ ζηελ ελφηεηα ησλ θεθ. α΄-ηα΄ 

δελ θαηαλννχληαη απιψο ζαλ κηα εηζαγσγή πνπ απνζθνπεί ζηελ αηηηνινγία ελφο 

κφλνλ ιανχ, αιιά απνηεινχλ ηελ πλεπκαηηθή πξντζηνξία νιφθιεξεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Έηζη απφ ηα πξψηα θεθάιαηα ηεο Αγίαο Γξαθήο ηνλίδεηαη ε ηδέα ηεο 

παγθνζκηφηεηαο ηνπ Θενχ. Τν έξγν ηνπ δεκηνπξγνχ αθνξά ηελ αλζξσπφηεηα ζην 

ζχλνιφ ηεο θαη απηήλ έρεη σο ζηφρν ηνπ.» (Ρήμα Κσρίοσ κραταιόν, ζ. 128-129).  

Ο ζπγγξαθέαο καο εθαξκφδεη απηά γηα ηα νπνία καο γξάθεη ζην βηβιίν ηνπ θαη 

ζπκπεξαίλεη: 

- Οη γελεαινγηθνί θαηάινγνη ηεο Γένεσης είλαη έλα μερσξηζηφ θηινινγηθφ είδνο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη βηβιηθνί ζπγγξαθείο σο κηα άιιε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο 

ηεο πνξείαο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

- Σπλνςίδνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηνπο ιανχο ηεο γεο ηεο επνρήο ηνπ Σνινκψληα, θαη 

φρη πξνθαλψο ηεο επνρήο ηνπ Μσπζή, θαη πεξηγξάθνπλ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

κέζα ζηελ νπνία βξέζεθε ν Ιζξαήι, σο ιαφο ηνπ Θενχ. 

- Η ζενπλεπζηία ηνπο βξίζθεηαη α) ζηε δηα ησλ νλνκάησλ αλζξψπσλ θαη ρσξψλ 

δηαθήξπμε φηη «ε εμάπισζε ησλ ιαψλ ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο δελ είλαη 

παξά ε ζπλέπεηα ηηο επινγίαο ηνπ Θενχ πνπ δφζεθε ζηνλ άλζξσπν θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ», β) «ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζηελ νπνία βξέζεθε ν 

Ιζξαήι, παξίζηαλεηαη σο δεκηνπξγία ηνπ Θενχ», γ) ν Θεφο είλαη παγθφζκηνο θαη φρη 

κφλν ελφο ιανχ θαη ην έξγν ηνπ αθνξά ηελ αλζξσπφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο θαη απηήλ 

έρεη σο ζηφρν. Γίλνληαη βέβαηα θαη πξνθαλείο νη εζηθνί ζηφρνη ησλ θαηαιφγσλ: Οη 

ιανί δελ θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηε θηιία ή ηελ ερζξφηεηα ηνπο πξνο ηνλ Ιζξαήι 

νχηε κε βάζε ηε θπιεηηθή ηνπο ζπγγέλεηα, αιιά θαηά ηε γεσγξαθηθή θαη ηζηνξηθή 

ηνπο ζρέζε. Λείπεη νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ πάζνο θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 

Η βηβιηθή ζενινγία ζήκεξα έρεη αθνκνηψζεη ζεηηθά ηελ λεσηεξηθή θξηηηθή. 

Γπζηπρψο ε θξηηηθή ζεψξεζε ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ βηβιίσλ ηεο Π.Γ. 

αληηκεησπίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δθθιεζίαο καο κε θαρππνςία θαη ζθεπηηθηζκφ 

φπσο επηζεκαίλεη ν ζπγγξαθέαο καο (ζ. 49). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαζήισζε 
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ηεο ρξήζεο ηεο ζηνλ απνινγεηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, 

ζηελ επηκνλή ηεο θαηά γξάκκα ζενπλεπζηίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάγλσζε ηεο σο 

βηβιίνπ πνπ έπεζε απφ ηνλ νπξαλφ. 

Οχηε βέβαηα ε αλαγέλλεζε ηνλ παηεξηθψλ ζπνπδψλ θαίλεηαη φηη βνήζεζε ζηε 

γφληκε κειέηε ηεο Βίβινπ. Απιά νη Παηέξεο έγηλαλ ην άιινζη ηεο πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζεο ηεο νπζηαζηηθήο ζέζεο ηεο Βίβινπ ζηελ Δθθιεζία. Η κέζσ ησλ 

Παηέξσλ κειέηε ηεο Βίβινπ δελ είλαη εχθνιε. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φρη 

νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αιιά δεκηνπξγείηαη κηα αηκφζθαηξα φπνπ θπξηαξρνχλ 

ξεηνξηθέο δειψζεηο γηα ηελ νξγαληθή ζπλέρεηα Βίβινπ θαη παηεξηθήο θηινινγίαο, 

Βίβινπ θαη εθθιεζηαζηηθήο πκλνγξαθίαο, Βίβινπ θαη ιεηηνπξγηθψλ θεηκέλσλ θαη 

άιια ερεξά παξφκνηα. 

Η ζχγρξνλε βηβιηθή ζενινγία παξακέλεη εγθισβηζκέλε ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν 

ρσξίο λα κπνξεί λα επηδξάζεη επξχηεξα ζην ρψξν ηεο Δθθιεζίαο. Γη' απηφ έρεη 

κεγάιε αμία ην κηθξφ βηβιίν ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ. Δίλαη κηα απφπεηξα πνπ 

απνβιέπεη νη θαξπνί ηεο βηβιηθήο ζενινγίαο λα γίλνπλ ηξνθή φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Δθθιεζίαο αιιά θαη θάζε αλαγλψζηε ηεο Π.Γ. Απηφ πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Λείπεη κηα 

ζεηξά ππνκλεκάησλ ζε φια ηα βηβιία ηεο Π.Γ. πνπ ζα γηλφηαλ ε βάζε φιεο ηεο 

πξνζπάζεηαο. Ο Κσλζηαληίλνπ ήδε κε ην Ρήμα Κσρίοσ κραταιόν, ηνπ νπνίνπ ηε 

ζπλέρεηα αλακέλνπκε, έδεημε ην δξφκν ηεο πεξαηηέξσ δνπιεηάο. Αιιά θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έθδνζε ηεο κεηάθξαζεο ηεο Π.Γ. απφ ην πξσηφηππν, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλακελφκελε κεηάθξαζε ηεο Π.Γ. απφ ηνπο Ο΄, ε έθδνζε κε 

δηθή ηνπ επζχλε ηνπ Προυητολογίοσ, είλαη έξγα γηα ηα νπνία ηνπ είκαζηε 

επγλψκνλεο. Δίζε ε ζπλέρεηα λα είλαη ην ίδην θαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαξπνθφξα, γηα 

λα απνθηήζνπλ επηηέινπο ε ειιελφθσλεο Δθθιεζίεο Βίβιν, πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ 

έρνπλ, θαη ε Αγία Γξαθή λα ιάβεη νπζηαζηηθή ζέζε ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο καο, πνπ 

ηψξα κφλν θαη’ φλνκα έρεη. 


