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- Ιεροκλή, µάζεψε το υνί και φέρτο στην αποθήκη, εγώ πάω τα άλογα στον 
σταύλο, είπε η Ναυσικά , η γυναίκα του Ιεροκλή. 

- Ναυσικά, η µέρα ήταν κουραστική  και το όργωµα σε ξηρό χώµα κοπιαστικό,  
δύει ο ήλιος, έχετε φέρει νερό από τον Αχελώο; είπε ο Ιεροκλής. 

- Πήγε η Θέµις µε την  Αρτέµιδα και πήραν µε τις κανάτες, αλλά τα άλογα θα 
πιούν  από την στέρνα. Ο Άδωνις πήγε στον οικισµό, πήγε κοντά στον 
Στράτειο ∆ία στην καλύβα του γέρου Πλάτωνα. Ήρθαν λέει δύο διδάσκαλοι 
από την Αθήνα και θα τους φέρει ο πρωτότοκος , ο Άδωνις, να µας τους 
γνωρίσει και στις δύο αδερφές του, βλέπεις η Ήρα είναι µικρή και δεν 
καταλαβαίνει. Θα έρθει και ο γέρος Πλάτων, να δούµε µην κατέβει νερό από 
το ποτάµι και δεν περάσουν από το πέρασµα, αλλά έχει µέρες να βρέξει, είπε η 
Ναυσικά. 

Ο γέρο Ιεροκλής (50 χρόνων ) και γυναίκα του Ναυσικά, κατευθύνθηκαν προς το 
σπίτι. Βγήκε τρέχοντας η Ήρα (5 χρονών) και είπε: 
      -   Μπαµπά πεινάω, που είναι οι αδερφές µου για να µου δώσουν φαγητό; 
      -   Ήρα περιµένουµε ξένους, θα φάµε όλοι µαζί, είπε αυστηρά ο Ιεροκλής και 
κοίταξε  προς τον Αχελώο, όπου άρχισαν να φαίνονται πέντε  άνθρωποι . 
      -   Ναυσικά, κόψε κρεµµύδια και σκόρδα, φτιάξε σαλάτα τα χόρτα, βράσε κανένα 
αυγό και φέρε και το ψωµί, πρέπει να φιλοξενήσουµε τους ξένους, είπε ο Ιεροκλής. 
     Οι ξένοι πλησίασαν  και διέκριναν τον Άδωνι µε τον Πλάτωνα, τον διαχειριστή 
του κοινοβίου, τον Αγάθωνα και δύο ξένους. Η Θέµις µε την Αρτέµιδα πήγαν να 
βοηθήσουν την µητέρα τους, σαν µεγαλύτερες. 
 
                                                  ΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ 
 
      Οι ξένοι µπήκαν στο σπίτι µε τον Ιεροκλή που τους υποδέχτηκε απ’ έξω.  

- Γυναίκα , είναι ο Πέτρος και ο Παύλος , ήρθαν από την Ιερουσαλήµ και τιµούν 
εδώ στο παραχελωϊκό χώρο το κοινόβιο µε την παρουσία τους. Ελάτε κόρες 
µου. 

- ∆ασκαλοί µου και αδερφοί µου , καλώς ήλθατε, Το δείπνο δεν θα είναι 
πλούσιο, αλλά θα µάθουµε πολλά σήµερα, είπε η Ναυσικά. Ελάτε κορίτσια.     

     -   ∆άσκαλε θέλουµε να µας πείτε για την θέση της γυναίκας στο σπίτι και την 
κοινωνία σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, είπε η Θέµις. Όµως πρώτα πρέπει να 
ετοιµάσουµε το δείπνο µε την µητέρα, πείτε τα εσείς. 
     Κάθισαν  οι έξι άνδρες γύρω από το ξύλινο   τραπέζι, σε τάβλες που στηρίζονταν 
σε πέτρες.  

- Αδελφοί πρώτα πρέπει να πούµε για το κοινόβιο, είπε ο Παύλος. Έµαθα ότι 
στο κοινόβιο ανήκουν σπαρµένα κτήµατα και δεν έχετε πολλούς λόγιους, ίσα-
ίσα που οι περισσότεροι είστε εδώ. Μπορεί να επιβιώσει το κοινόβιο, είναι 
σωστά τα µέλη, υπάρχουν τα οικονοµικά για τους απόρους; Γίνεται 
διδασκαλία των αρχών µας, σας κυνηγούν οι αρχές; 

- Αδελφέ οι έµποροι µας κήρυξαν πόλεµο, δεν παίρνουν τα προϊόντα µας και 
εµείς αναγκαζόµαστε να τα µεταφέρουµε µεγάλες αποστάσεις για να τα 



ανταλλάξουµε µε άλλα κοινόβια. Οι ληστές µας ρηµάζουν, δεν υπάρχει 
προστασία από τα Ρωµαϊκά στρατεύµατα, είπε ο Πλάτων. 

- Αδελφοί, είπε ο Πέτρος, η Ρώµη και οι προύχοντες δεν βλέπουν µε καλά µάτια 
το κίνηµα των κοινοβίων, όµως εµείς πρέπει να τα διευρύνουµε και να τα 
κάνουµε κυρίαρχο τρόπο ζωής, να καταργήσουµε το χρήµα, να κάνουµε τον 
κόσµο  µία ενότητα και αδελφότητα. Αδελφοί, οι πληροφορίες µας λένε ότι η 
Ρώµη, ο Νέρων θα ασκήσει διωγµό. Κουράγιο αδερφοί, πρέπει να 
υποµείνουµε, πρέπει να διαδώσουµε το ευαγγέλιο της αγάπης, πρέπει να 
κάνουµε Εκείνον κύριό µας , πρέπει η αγάπη και η αλληλεγγύη να φωλιάσει 
στις καρδιές µας! 

- Αδελφοί, είπε η Ναυσικά που άκουγε από µακριά, έρχονται στρατεύµατα από 
την τοπική λεγεώνα και απειλούνται τα κορίτσια µε βιασµό. Ετοιµασθείτε να 
φέρουµε το φαγητό. 

     Το φαγητό στρώθηκε και η µάνα µε τις τρείς κόρες, ο άνδρας της και ο γυιός, ο 
γέρο- Πλάτων,ο Αγάθων και οι δύο ξένοι, κάθησαν γύρω από το τραπέζι. Ο Παύλος 
ευλόγησε το τραπέζι µε το φαγητό και µαζί µε τον Πέτρο έκαναν την προσευχή. 
Έψαλαν ένα µικρό τροπάριο και οι συνδαιτηµόνες τους ακολουθούσαν. Έφαγαν, τα 
κορίτσια καθάρισαν το τραπέζι και όλοι µαζί ήρθαν γύρω από τα τραπέζι. Ο Παύλος 
έκανε µία µικρή προσευχή και πήρε τον λόγο ο Πέτρος. 

- Ειδοποιήθηκαν τα µέλη του κοινοβίου να έρθουν αύριο να τους µιλήσουµε; 
ρώτησε. Πρέπει να δούµε και τα οικονοµικά του κοινοβίου. 

- Έχω εδώ τις σηµειώσεις, είπε ο γέρο –Πλάτων. Οι πωλήσεις σιταριού, 
φρούτων και δερµάτων, όπως και ζώων, είναι µικρές, µόλις που επαρκούν να 
αγοράσουµε ρούχα και άλογα για το κοινόβιο, Χρειαζόµαστε και εργαλεία και 
τα ανταλλάσσουµε µε είδος, όµως η συναλλαγή είναι επώδυνη, µας κλέβουν οι 
έµποροι. Όµως το κοινόβιο επιβιώνει, παρατηρήθηκε και µία κλοπή χρηµάτων 
πέρυσι, ένας νεαρός που πήρε χρήµατα για να αγοράσει άλογα, έφυγε µε τα 
χρήµατα. 

- Αδελφοί, είπε ο Πέτρος, αν κατάλαβα το κοινόβιο έστω  δύσκολα επιβιώνει, 
πρέπει να πείσετε και εµπόρους να γίνουν Χριστιανοί. Πρέπει να ενισχύσετε 
και το κοινόβιο των ∆ελφών που είναι ορεινό και έχει ανάγκη. Σας εύχόµαστε  
καλή πορεία στο κοινόβιό σας. Προσυλητείστε  και Ρωµαίους αξιωµατικούς 
και στρατιώτες.  

Η µικρή Ήρα πήρε τον λόγο: 
      -  ∆άσκαλοι, εγώ είµαι γυναίκα, η αδερφή µου σας ρώτησε για την θέση των 
         γυναικών στην οικογένεια και την κοινωνία, εµένα µε µαλώνουν οι γονείς και  
         τα αδέρφια µου, µπορείτε να τους πείτε να είναι πιο µαλακοί; 

- Αδελφοί, είπε η Άρτεµις, η Εύα καταδίκασε τον άνθρωπο να χάσει τον  
    παράδεισο, τι ήταν ο παράδεισος, η Εύα φταίει για την καταδίκη του ανθρώπου 
    και της γυναίκας; 
- Αρτέµιδα, ο παράδεισος ήταν µία αχρήµατη κοινωνία µε αφθονία αγαθών, δεν 

υπήρχαν πόλεµοι και υπήρχε παγκόσµια αδελφότητα των ανθρώπων, οι 
άνθρωποι ζούσαν αρµονικά και αγαπηµένοι και η γυναίκα ήταν οµότιµη στην 
κοινωνία και την οικογένεια, είπε ο Πέτρος. 

- Αρτέµιδα, η Εύα λέγονταν Ιρήν ή Είρην και η ειρήνη οφείλει το όνοµά της  σε 
αυτήν, αυτή έγινε αιτία της πτώσης, της έκπτωσης του ∆άµνωνα σε Αδάµ, την 
απώλεια της παγκόσµιας ενότητας και της διάσπασης σε τρία κράτη, που 
τελικά καταστράφηκαν από τον πόλεµο και ήρθε ο κατακλυσµός του 
∆ευκαλίωνα. ∆αµνάω σηµαίνει έχω υπό έλεγχο και ο ∆άµνων ήλεγχε τον 



δαµασµένο κόσµο, όµως η υπαιτιότητα του ∆άµνωνα για την πτώση ήταν 
µεγάλη. 

- Και που τα ξέρετε αυτά; ρώτησε η Αρτέµιδα. 
- Αδελφοί, ο Ιησούς µας έλεγε ότι πήγαινε στις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, 

της Περγάµου και της Αντιοχείας και διάβαζε, εκεί κάπου βρήκε και την 
Γένεσι, όχι βέβαια αυτή που έγραψε ο Μωϋσής και η οποία είναι πολύ 
προσεγµένη και βέβαια µε κατάλληλους συλλογισµούς φθάνεις στα 
συµπεράσµατα. 

- Εµπρός να πάµε να κοιµηθούµε, η γυναίκα µου έστρωσε για όλους, πρέπει να 
ξεκουρασθούν οι φιλοξενούµενοι για να µας µιλήσουν αύριο σε όλους του 
κοινοβίου, είπε ο Ιεροκλής και αποσύρθηκαν για ύπνο. 

 
                                  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΑΡΧΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
- Αδελφοί, πάρτε πέτρες και καθήστε κάτω από τον πλάτανο, θα µας µιλήσουν 

οι αδερφοί που γνώρισαν τον κυριό µας, είπε ο Ιεροκλής στα σαράντα περίπου 
άτοµα που συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το σπίτι του. 

- Αδελφοί, θα σας µιλήσει πρώτος  ο Πέτρος, που τον θεωρούµε  την 
πρεσβυτάτη και την κορυφαία των θεολόγων ακρότητα, είπε ο Παύλος, 
παρακαλώ αν τον βλέπετε και τον ακούετε να εξίσταται του ευαυτού του στην 
οµιλία, να µην τον διακόπτετε και οι ερωτήσεις στο τέλος να είναι 
προσεγµένες και ακριβείς. 

- Αδελφοί, είπε ο Πέτρος, Θυµάµαι τότε στο Θαβώρ, όπου µας πήρε ο 
∆ιδάσκαλος και µας πήγε στην κορυφή. Άρχισε να µας µιλάει, µας µίλαγε για 
τον Θεό, την ειρήνη, την αδελφότητα των ανθρώπων, για τα κοινόβια που 
έπρεπε να φτιάξουµε. Όπως µίλαγε στους τρεις µας που είµαστε εκεί και 
καθώς ανέπτυσσε το κύρηγµά του γύρω από τον Λόγο και τις ιδέες, αλλά και 
το Είναι και τις άτοµες γραµµές, αλλά και για το απρόσιτο φως που βρίσκεται 
µέσα στα πράγµατα, µέσα σε µία αφάνταστη γλυκύτητα, τον είδαµε να 
περιλούζεται µε ένα εκτυφλωτικό φως, σαστίσαµε και φοβηθήκαµε. Τέτοιο 
φαντασµαγορικό γεγονός δεν ξανάγινε. Αδελφοί, ο θεός είναι όλα τα όντα και 
τίποτε από τα όντα. Τίποτε από τα όντα είναι το κενό και ο  Λόγος αλλά και οι 
ιδέες, αυτά είναι τίποτε, είναι άϋλα. Ο Θεός είναι η ύλη, δηλαδή το Είναι, αλλά 
και το µη Είναι, δηλαδή το άϋλο. Ο Θεός είναι προσωπικός, έχει συνείδηση, 
αισθήµατα, Λόγο. Είναι υπέρθεος, άχραντος, αιώνιος,  υπέρχρονος,  άχωρος, 
αγαθός, φιλεύσπλαχνος, παντογνώστης, υπέρλογος, υπέρθεος. Έστειλε την 
ανθρωπισή του µε τον Ιησού και δίδαξε τα έθνη. Αδελφοί, ο θεός βρίσκεται 
παντού και πουθενά, είναι µέσα στο µυαλό µας και σκέπτεται µε υπέρλογο 
τρόπο που εµείς δεν γνωρίζουµε. Είµαστε σαν θεοί όταν ανακαλύψουµε τις 
δυνατότητές µας.  Έγινε αιτία της δηµιουργίας του χρόνου, αφού είναι η αιτία 
της κίνησης του υλικού σώµατος και είναι και αιτία του υλικού σώµατος. 
Αδελφοί, ο θεός είναι το κινούν ανίνητο. Ο Λόγος, αυτή η υπόσταση θεού, 
διέπει τα πράγµατα και τα κινεί, αυτός ο υπέρθεος Λόγος είναι ο τρόπος 
κίνησης και σκέψης των πραγµάτων και των ανθρώπων. Ο Θεός θέλει και 
σχεδίασε ο άνθρωπος να γίνει ένας µικρός θεός και ο άνθρωπος πρέπει να το 
πετύχει. Η διδασκαλία των εθνικών φιλοσόφων , αλλά και ιδιαίτερα η 
διδασκαλία Εκείνου, θα µας οδηγήσει στην θέωση! Αδελφοί, ο άνθρωπος 
έχασε τον παράδεισο, επειδή παρέκλινε από την φυσιολογική πορεία των 
ορµών. Πρέπει να τις αποκαταστήσουµε και να ξαναβρούµε τον παράδεισο. 
Αλλά να σας µιλήσει και ο Παύλος, αρκετά σας κούρασα. 



- Και αν σας µιλώ στις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, εάν δεν έχω 
αγάπη, είµαι σαν το κύµβαλο που αλλαλάζει και χαλκός να ηχεί κουφά όταν 
τον κτυπήσεις, είπε ο Παύλος. Και εάν προφητεύω και εάν έχω όλη την γνώση 
και εάν έχω πίστη ώστε να µετακινεί βουνά, εάν δεν έχω αγάπη, δεν είµαι 
τίποτε. Και εάν πουλήσω όλη την περιουσία µου, για να δώσω ψωµί στους 
φτωχούς και εάν παραδώσω το σώµα µου, να καεί υπέρ της πίστης, εάν δεν 
έχω αγάπη δεν ωφελούµαι τίποτε. Όποιος αγαπά έχει µεγάλη καρδιά, έχει 
καλωσύνη, δεν είναι συµφεροντολόγος, δεν παροξύνεται, δεν λογίζεται το 
κακό, δεν χαίρεται µε την αδικία, χαίρεται µε την αλήθεια, δεν 
υπερηφανεύεται, δεν έχει εγωϊσµό. Όποιος αγαπά τα πάντα στεγάζει, τα πάντα 
υποµένει, τα πάντα ελπίζει, τα πάντα πιστεύει, όποιος αγαπά ποτέ δεν εκπίπτει 
την πτώση του ανθρώπου. Αδελφοί, πείσετε µε την αγάπη, παροτρύνετε µε 
σύνεση, σεβαστείτε την προσωπικότητα οποιουδήποτε ανθρώπου.      

- Αδελφοί, έχετε ερωτήσεις; είπε ο γέρο-Πλάτων, και πρώτος εγώ, αδελφέ 
Πέτρο ο θεός δεν είναι Πνεύµα; 

- Η συνείδηση, η νόηση και η αντίληψη, είναι τα συστατικά του πνεύµατος, ο 
θεός είναι και πνεύµα και ο άνθρωπος έχει πνεύµα, είπε ο Πέτρος. 

- Και θα γίνει ανάσταση νεκρών και δεύτερη παρουσία; ρώτησε ο Άδωνις. 
- Αδελφοί, είπε ο Παύλος, θα επιστρέψει στην γη ο Χριστός µε πλήρη ισχύ, και 

τα πνεύµατα των νεκρών που είναι λεπτή ύλη, θα σαρκωθούν! 
- Και πως αναστήθηκε; ξαναρώτησε ο Άδωνις. 
- Αυτό δεν το γνωρίζουµε, δεν έχουµε τις γνώσεις, είναι µυστήριο, είπε ο 

Πέτρος. 
     Ξαφνικά γύρισαν τα µάτια εκεί που τους έδειξε ένας πιστός. Κουρνιαχτός 
σηκώνονταν από τα άλογα που έφερναν στρατιώτες. Πλησίασαν και ένας 
αξιωµατικός άρχισε να µιλά: 

- Εν ονόµατι του αυτοκράτορα Νέρωνα, διαλυθείτε. Να µας ακολουθήσουν ο 
Πέτρος και ο  Παύλος που έχουµε πληροφορίες ότι είναι εδώ. Θα µας δώσουν 
λόγο γιατί παρακινούν τους ανθρώπους να φτιάχνουν κοινόβια και να 
παρασαλεύουν την τάξη, αλλά και γιατί αρνούνται τους θεούς της Ρώµης. 
Επιστρέψτε στα κτηµατά σας και σας συνιστούµε να διαλύσετε το κοινόβιο! 

     Οι στρατιώτες πήραν τον Πέτρο και τον Παύλο και τους οδήγησαν στις φυλακές 
του Στράτου και ο γέρο-Πλάτων ζήτησε από µερικούς πιστούς να παρακολουθούν 
την µεταχείριση των διδασκάλων. Τον πληροφόρησαν ότι τους βασάνισαν και ότι µία 
αριστοκράτισσα, ζήτησε να τους φέρουν το βράδυ στην έπαυλή της, για να τους 
αλείψει µε πίσσα και να τους κάψει ενώπιον των καλεσµένων της. Επενέβηκε ένας 
λεγεωνάριος και προφασιζόµενος τους νόµους της Ρώµης, τους ελευθέρωσε. Ο 
Πέτρος και ο Παύλος, ακολούθησαν τον δρόµο για την Ρώµη, όπου βρήκαν τον 
θάνατο. 
     Το κοινόβιο, θα διατηρηθεί µέχρι τον τέταρτο αιώνα, παρά τους διωγµούς, 
Κατασκεύασαν και µία κατακόµβη για να κρύβονται και να λατρεύουν τον Θεό. Τον  
τέταρτο αιώνα, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος  θα δώσει την ελευθερία της πίστης, η 
κατακόµβη θα γίνει περιττή και τα διατάγµατα του αυτοκράτορα θα καταργήσουν τα 
κοινόβια και η ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής θα αλλοιώσει την µορφή του 
Χριστιανισµού. Η αρχαία φιλοσοφία θα ξεχαστεί και θα καταργηθούν οι φιλοσοφικές 
σχολές από τον Θεοδόσιο τον Μικρό. Η κατάντια του Χριστιανισµού, χωρίς 
κοινόβια, ήταν να ξεχάσει την Ελληνική φιλοσοφία που τον άνδρωσε και να φθάσουν 
Χριστιανοί (;) να πούν ότι η Ορθόδοξη Ανατολή, δεν έχει σχέση µε την Ελληνική 
φιλοσοφία!!! 
 



            


