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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

 
Ἡ παροῦσα Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη ἐκθέτει, κατά 

τρόπο συνοπτικό μέν ἀλλά περιεκτικό, σαφῆ καί εὔληπτο, τά 
σημαντικότερα στοιχεῖα, πού ἐμπεριέχονται στό ἤδη δημοσιευ-
μένο μέ τόν ὁμώνυμο τίτλο ἐκτενές σύγγραμμά μου. Πρόκειται 
γιά ἐπίτομο ἔργο, τήν ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἐπιβάλλουν λόγοι πρα-
κτικοί, καθώς προορίζεται πρωτίστως γιά τήν κάλυψη τῶν 
διδακτικῶν ἀναγκῶν τῶν φοιτητῶν τῶν Θεολογικῶν καί Ἀνω-
τάτων Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. 

Τό περιεχόμενό της περιλαμβάνει τίς ἀπαραίτητες γιά τήν 
προσέγγιση τοῦ γνωστικοῦ της ἀντικειμένου γνώσεις. Οἱ γνώ-
σεις αὐτές ἀφοροῦν κυρίως στά φιλολογικοῦ καί γραμματολογι-
κοῦ, γλωσσικοῦ καί κριτικοῦ, ἱστορικοῦ καί θεολογικοῦ  ἐνδια-
φέροντος εἰσαγωγικά θέματα καί προβλήματα τοῦ συνόλου τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πνευματικό προϊόν τῆς 
θρησκευτικῆς ἀρχαιότητας, ἀνθρώπινης μέν γραφῆς, θείας ὅμως 
ἔμπνευσης. Ὑπηρετοῦν δέ, στά πλαίσια τῆς ἐπιστημονικῆς δεο-
ντολογίας τοῦ συγχρόνου βιβλικοῦ ἐρευνητῆ, ἐκτός ἀπό τή θεω-
ρητική ἐνημέρωση, καί τή βαθύτερη θεολογική κατανόηση τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτυπώνεται στά ἱερά βιβλία της 
καί εἶναι πάντοτε ζωτικός καί ἐπίκαιρος. 

Ἡ παρουσίασή τους, ὡς ἐκ τούτου,  ἐμπλουτίζεται μέ πρό-
σθετα στοιχεῖα, εἰλημμένα ἀπό τούς συναφεῖς κλάδους τῆς βιβλι-
κῆς Γλώσσας, τῆς Ἱστορίας, τῆς Γεωγραφίας, τῆς Ἀρχαιολογίας 
καί προπάντων τῆς Θεολογίας, πού θεωροῦνται ἀπαραίτητα γιά 
τόν προσδιορισμό τοῦ πλαισίου ἐντός τοῦ ὁποίου ἐξυφαίνεται ἡ 
ὑπερφυσική θεία Ἀποκάλυψη καί ἀναδεικνύονται ἐξ αὐτῆς οἱ 
θρησκευτικές ἀλήθειες. Εἰδικά μάλιστα, ὡς πρός τή βιβλική Θεο-
λογία, ἔκρινα σκόπιμο νά ἀντλήσω ἀπό τό γνωστικό της ἀντι-
κείμενο ὁρισμένα βασικά θεολογικά στοιχεῖα καί νά τά ἀνα-
πτύξω, ἐντάσσοντάς τα στό εὐρύτερο ἱστορικό-φιλολογικό πε-
ριεχόμενο τῆς Εἰσαγωγῆς. Καί τοῦτο, διότι ἡ Εἰσαγωγή δέν ἐξε-
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τάζει τίς ἱερές γραφές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μόνον ὡς πνευμα-
τικά-λογοτεχνικά προϊόντα τῆς ἀρχαίας θρησκευτικῆς γραμμα-
τείας, ἀλλά συγχρόνως καί ὡς φορεῖς τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ μη-
νύματος, πού προπαρασκευάζει τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία τῆς ἀν-
θρωπότητας. Περαιτέρω δέ, διευκολύνει τόν ἀναγνώστη στήν 
πληρέστερη κατανόηση τοῦ πνευματικοῦ νοήματος τοῦ βιβλικοῦ 
λόγου, ὁ ὁποῖος δυσκόλως προσεγγίζεται λόγω ἀπουσίας ἀπό 
τήν ἑλληνική βιβλιογραφία ἑνός συστηματικοῦ συγγράμματος 
Θεολογίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 

Τά θεολογικά αὐτά στοιχεῖα προσφέρονται τόσο στό πρῶτο 
κεφάλαιο τοῦ Γενικοῦ μέρους τῆς Εἰσαγωγῆς, ὅσο καί στή θεμα-
τική ἀνάλυση τῆς διδασκαλίας ἑνός ἑκάστου βιβλίου τοῦ ἀντι-
στοίχου Εἰδικοῦ. Ἐκ τοῦ λόγου τούτου, τό παρόν πόνημα ἀποκτᾶ 
κατ’ ἀνάγκη ἐκτενέστερη τῆς δέουσας μορφή, ἡ ὁποία, καίτοι 
ὑπερβαίνει τά ὅρια τοῦ γνωστικοῦ του ἀντικειμένου, ἐντούτοις 
τό καθιστᾶ ἀρκούντως χρήσιμο καί προσιτό πρός ἀνάγνωση.  

Ἡ ἐπιστήμη της Εἰσαγωγῆς στήν Παλαιά Διαθήκη, λόγω τοῦ 
μεγάλου εὔρους τῶν εἰσαγωγικῶν θεμάτων πού ἐξετάζει, διακρί-
νεται σέ Γενική καί σέ Εἰδική. 

 Τα θέματα τῆς Γενικῆς Εἰσαγωγῆς ἐξετάζονται σέ τρία 
κεφάλαια. Ἀπ’ αὐτά τό πρῶτο ἔχει καθαρῶς εἰσαγωγικό-ἐνημε-
ρωτικό χαρακτήρα, διότι δίδει ἁδρομερῶς τό θεολογικό πε-
ρίγραμμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης —δηλαδή πῶς μέσα ἀπό τήν 
ἱερά ἱστορία της ἐξυφαίνεται τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου—, τό ὁποῖο βοηθᾶ τήν ὁμαλή πρόσβαση στή μελέτη 
τῶν ἐπί μέρους πτυχῶν τοῦ καθαυτό γνωστικοῦ ἀντικειμένου τῆς 
Εἰσαγωγῆς, πού ἀκολουθεῖ. Στά ἄλλα δύο κεφάλαια ἡ ἐξέταση 
ἀφορᾶ ἀφ’ ἑνός μέν στήν Ἱστορία τοῦ Κανόνα τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, δηλαδή στήν παράδοση πού συνδέεται μέ τήν προ-
έλευση τῶν βιβλίων της καί τή διά μέσου τῶν αἰώνων πορεία συ-
γκρότησής τους σ’ ἕνα σῶμα (κεφ. Β΄), καί ἀφ’ ἑτέρου στήν Ἱστο-
ρία τοῦ Κειμένου της, τοῦ πρωτοτύπου ἑβραϊκοῦ καί τῶν δια-
φόρων μεταφράσεών του ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἐμφάνισης του στή 
χειρόγραφη παράδοση μέχρι τήν παγίωσή του στήν ἀντίστοιχη 
ἔντυπη (κεφ. Γ΄). 
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Τά θέματα τῆς Εἰδικῆς Εἰσαγωγῆς ἐξετάζονται ἐπίσης σέ 
τρία κεφάλαια, τά ὁποῖα ἀκολουθοῦν ἀντιστοίχως τήν τριμερῆ 
διαίρεση τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης σέ Ἱστορικά (κεφ. 
Α΄), σέ Ποιητικά-Διδακτικά (κεφ. Β΄) καί σέ Προφητικά (κεφ. 
Γ΄) καί τή σειρά μέ τήν ὁποία παρατίθενται στήν κριτική 
ἔκδοση τοῦ κειμένου τῆς Μεταφράσεως τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο΄, 
Septuaginta) ἀπό τόν Α. Rahlfs. Τά θέματα αὐτά ἀναφέρονται σέ 
ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τά ἐπί μέρους βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
ἤτοι μεταξύ ἄλλων μέ τήν ὀνομασία καί τό περιεχόμενό τους, μέ 
τό θέμα καί τό σκοπό συγγραφῆς τους, μέ τούς πρωταγωνιστές 
καί τά ἱστορικά πλαίσια δράσης τους, μέ τά φιλολογικά δεδο-
μένα καί τήν προβληματική τους, μέ τή θεολογική διδασκαλία 
καί τή θρησκευτική τους ἰδιαιτερότητα, καθώς καί μέ τή χριστια-
νική τους θεώρηση. 

 Κατά τή διαδικασία τῆς θεματολογικῆς ἐπεξεργασίας 
ἀποφεύγονται, κατά τό δυνατόν, οἱ λεπτομερεῖς παραθέσεις 
πληροφοριῶν, ἡ σχολαστική καταγραφή θεωριῶν, ἡ υἱοθέτηση 
ἀκραίων θέσεων ἤ αὐθαιρέτων ἀπόψεων, ὅπως καί οἱ βιβλιο-
γραφικές ἀναφορές, πού ἐπιβαρύνουν τό κείμενο καί ἀποβαί-
νουν σέ βάρος του διδακτικοῦ του σκοποῦ. Ἔτσι τό συγγραφικό 
αὐτό ἔργο, συνεπές πρός τούς κανόνες τῆς διδακτικῆς πρα-
κτικῆς, δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἐξειδικευμένο φοιτητικό ἐγχειρίδιο, 
ἀλλά καί ἀνάγνωσμα προσιτό σέ φιλομαθεῖς στή σπουδή τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά προσεγγίσουν τό 
θρησκευτικό της μήνυμα καί νά ἀντιληφθοῦν τόν τρόπο ἀπή-
χησής του στή χριστιανική διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. 

 Πρός περαιτέρω ἐνημέρωση ἡ Εἰσαγωγή πλαισιώνεται μέ 
Παράρτημα, τό ὁποῖο περιλαμβάνει Γλωσσάριο, Πίνακα ἑβραϊ-
κῶν λέξεων καί θεολογικῶν ὅρων μέ τή λατινική μεταγραφή καί 
τήν ἑλληνική σημασία τους, καθώς καί Χρονολογικό πίνακα τῆς 
ἰσραηλιτικῆς ἱστορίας κατά τή βιβλική περίοδο. 

 
Θερμές εὐχαριστίες ἐκφράζω στόν Ἀναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Ἀθανάσιο Παπαρνάκη, ὁμότεχνο συνάδελφο στή Θεολογική 
Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, γιά τήν πολύτιμη 
συνδρομή του στήν ἐπιμέλεια τῆς παρούσας Εἰσαγωγῆς, καθώς 



 10 

καί τήν κ. Χριστίνα Καραπετσᾶ γιά τήν τεχνική της ὑποστήριξη.  
Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν κ. Ἰωάννη Τσαχουρίδη, ὑπεύ-
θυνο τῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδόσεων «Γράφημα», ὁ ὁποῖος ἀνέλα-
βε εὐγενῶς τήν ἐκτύπωση καί διάθεσή της. 

Τέλος, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ἐγκαρδίως 
τήν οἰκογένειά μου γιά τήν κατανόηση πού ἐπέδειξε κατά τήν 
ἐκπόνηση τοῦ παρόντος πονήματος, τό ὁποῖο δέν ἀποτελεῖ 
οὐσιαστικά νέα συγγραφή ἀλλά προϊόν ἐπιτομῆς μέ ἐλαφρές 
βελτιώσεις τοῦ περιεχομένου τοῦ ἤδη δημοσιευμένου ἐκτενοῦς 
συγγράμματός μου «Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη», πού 
ἐπισφράγισε τήν ἀκαδημαϊκή μου σταδιοδρομία στή Θεολογική 
Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 
 

ῷ— ΣΤΑΥΡΟΣ  Ε.  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 


