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Πρόλογος 

Πολλές φορές οι καθηγητές θεολόγοι, αλλά και οι 
μαθητές τους, πολιορκούνται από τη σκέψη ότι ευκολό-
τερα θα διδασκόταν ο Χριστιανισμός σε ανθρώπους 
που δεν τον γνώρισαν ποτέ, παρά σε εκείνους που α-
νήκουν σε λαό παραδοσιακά χριστιανικό. Πιθανότατα 
μια τέτοια σκέψη να είναι υπερβολική. Ωστόσο, αναδει-
κνύει ένα από τα σημαντικά προβλήματα της σύγχρο-
νης νεοελληνικής πραγματικότητας. 

Μέσα από μια πορεία αιώνων, η ζωή του λαού μας 
«μπολιάστηκε» από την πίστη της Εκκλησίας. Η νοο-
τροπία, οι ευαισθησίες, ο πολιτισμός, η παράδοσή του 
λαού μας μαρτυρούν για την καρποφορία αυτού του 
μπολιάσματος, που όμως εμείς δε συνειδητοποιούμε 
επειδή γεννιόμαστε μέσα σ' αυτή την παράδοση. Γι' αυ-
τό και η σχέση μας με την Εκκλησία συχνά δεν είναι ξε-
κάθαρη, αλλά είναι θολή και ασυνείδητη, κάτι σαν μη-
χανικό, τυπικό και αυτονόητο έθιμο. Πολλοί δε γνωρί-
ζουμε την πίστη μας ή την έχουμε νοθεύσει με στοιχεία 
από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις ή με δεισιδαιμονί-
ες. Έτσι, δυσκολευόμαστε να ξεκαθαρίσουμε τι από αυ-
τά που δεχόμαστε ως διδασκαλία της Εκκλησίας είναι 
πράγματι διδασκαλία της. 

Ζώντας μέσα σ' αυτή τη σύγχυση, γίνεται δύσκολη 
και η συνεννόηση περί του τι πραγματικά λέει η Εκκλη-
σία για το «σωστό» και το «λάθος» της καθημερινής μας 
ζωής, όταν, δηλαδή, η συζήτηση έρχεται στην Ηθική 
της. Πολύ περισσότερο που τα λόγια δύσκολα μπορούν 
να ψηλαφίσουν ζητήματα ζωής.  

Έχοντας επίγνωση αυτών των δυσκολιών, οι συγ-
γραφείς ανέλαβαν να συντάξουν τα μαθήματα αυτού του 
βιβλίου -το πρώτο μέρος (δ. ε. 1-12) ο Αθανάσιος Πα-
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παθανασίου και το δεύτερο μέρος (δ. ε. 13-24) ο Μάριος 
Μπέγζος- σε συνεννόηση και συνεργασία, ώστε συνο-
λικά το βιβλίο να αποτελεί κοινό έργο. Οι συγγραφείς 
δεν μπορούν να καυχηθούν ότι τελικά υπερνίκησαν τις 
δυσκολίες που προαναφέραμε. Προσπάθησαν, ωστό-
σο, να καταδείξουν, όσο γίνεται σαφέστερα, τα κριτήρια 
που διαθέτει η Εκκλησία για την πορεία του ανθρώπου 
στους σύγχρονους καιρούς. Την προσπάθεια αυτή συ-
νεπικουρούν κείμενα που πλαισιώνουν τις διδακτικές 
ενότητες τα οποία προσφέρονται για συζήτηση στην 
αρχή του μαθήματος. Το όλο εγχείρημα θα μπορέσει τε-
λικά να χαρακτηριστεί επιτυχές, αν οι σελίδες που ακο-
λουθούν μπορέσουν να λειτουργήσουν ως αφορμές για 

πέρασμα από τα λόγια για τη ζωή στην ίδια τη ζωή, 
δηλαδή την Εκκλησία. 

Όσοι θα εργαστούν με βάση αυτό το βιβλίο (είτε δι-
δάσκοντες είτε διδασκόμενοι) καλούνται να έχουν κατά 
νου, ως ένα είδος πνευματικής πυξίδας, τα παρακάτω 
εμπνευσμένα λόγια, τα οποία μπορούν να δώσουν και 
το στίγμα της εκκλησιαστικής παρουσίας μέσα στην 

τρίτη χιλιετία μετά Χριστόν: «Η Ορθοδοξία για μια ακόμη 
φορά αποκαλύπτεται... ως μια νικητήρια δύναμη, ως δύ-
ναμη αναγεννητική και καταφατική της ζωής, και όχι μο-
νάχα ως καταφύγιο για τις κουρασμένες και αποθαρρη-
μένες υπάρξεις. Η Ορθοδοξία δεν είναι το τέλος, αλλά η 
αρχή, η αρχή μιας αναζήτησης και μιας δημιουργίας, εί-
ναι μια 'νέα δημιουργία'» [π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ]. 
 

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
 

Οι λέξεις που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εξηγούνται 
στο τέλος του βιβλίου. Στο τέλος του βιβλίου, επίσης, 
παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(Δ. Ε. 1 και 2) 

    Εδώ θα δούμε πώς το πρώτο ερώτημα που θέτει η Εκ-
κλησία δεν είναι για τις πράξεις, αλλά για την ύπαρξη 
τον ανθρώπου. 

    Το «τι πρέπει να κάνω», δηλαδή, δεν είναι ένα αυτό-
νομο ερώτημα, αλλά εξαρτάται από το «τι ον είμαι». 

   Στην Ορθόδοξη λειτουργική ζωή η ηθικότητα δεν πη-
γάζει από μια δικανική* σχέση με το Θεό, αλλά από τη 

μεταμόρφωση και ανακαίνιση της κτίσεως και του 

ανθρώπου εν Χριστώ, ώστε κάθε  

ηθική επιταγή να γίνεται κατανοητή μόνον ως συνέπεια 

αυτής της μυστηριακής μεταμορφώσεως... 
    Μ' αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία δεν προσφέρει στον 

κόσμο ένα σύστημα ηθικών κανόνων, αλλά μια αγιασμέ-
νη κοινωνία, μια ζύμη που θα ζυμώσει τη δημιουργία 
όχι με την επιβολή των ηθικών προσταγών της, αλλά με 
την αγιαστική της παρουσία. Είναι μια παρουσία μαρτυ-
ρίας, που δε σφυρηλατεί δεσμά «δυσβάστακτα τοις αν-
θρώποις», για να τους σύρει δέσμιους στη σωτηρία, αλ-
λά τους καλεί στην «ελευθερία των τέκνων του Θεού», 
σε μια κοινωνία με το Θεό, που συνεπάγεται την ανακαί-
νιση του κόσμου.      
 
Ιωάννης Ζηζιούλας (Μητροπολίτης Περγάμου), Η Κτίση 
ως Ευχαριστία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1992, σελ. 31-32. 
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Συζήτηση για τον Άνθρωπο 
με αφορμή ένα κείμενο 

 
Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από έργο 
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (περ. 347-407). 
Χρησιμοποιώντας παραστατικές εικόνες, συμβολι-
σμούς και τολμηρές μεταφορές, ο I. Χρυσόστομος επι-
χειρεί να αποδώσει πώς η Εκκλησία κατανοεί τη σχέση 
ανθρώπου και Θεού και τη σάρκωση του δευτέρου. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι με «αμαρτωλή» παρομοιάζει την 
ανθρώπινη φύση, που έχει εκπέσει στη φθορά, στην 
αλλοτρίωση και στο βασίλειο του θανάτου. Καλούμαστε 
να προσεγγίσουμε το κείμενο νηφάλια και να επιχειρή-
σουμε ένα είδος διαλόγου με τις ιδέες που εκφράζει. 
 

Αμαρτωλή επιθυμούσε ο Θεός; Ναι, αμαρτωλή˙ εν-
νοώ τη δική μας φύση. Ήταν τρανός κι αυτή ταπεινή. 
Τρανός όχι στη θέση, αλλά στη φύση. Πεντακάθαρος 
ήταν, ακατάστρεφτη η ουσία του, άφθαρτη η φύση του. 
Αχώρητος στο νου, αόρατος, άπιαστος από τη σκέψη, 
υπάρχοντας παντοτινά, μένοντας απαράλλαχτος. Πάνω 
από τους αγγέλους, ανώτερος από τις δυνάμεις των 
ουρανών. Νικώντας τη λογική σκέψη, ξεπερνώντας τη 
δύναμη του μυαλού, είναι αδύνατο να τον δεις, μόνο να 
τον πιστέψεις. Τον έβλεπαν οι άγγελοι και τρέμανε. Τα 
χερουβείμ σκεπάζονταν με τα φτερά τους, όλα στέκο-
νταν με  φόβο. 

Έριχνε το βλέμμα του στη γη και την έκανε να τρέ-
μει. Στρεφότανε στη θάλασσα και την έκανε στεριά. Πο-
τάμια έβγαζε στην έρημο. Στ' αναμέτρημά του έστησε 
βουνά και ζύγισε λαγκάδια. Πώς να το πω; Πώς να το 

 παραστήσω; Το μεγαλείο του απέραντο˙ πού να 
πιαστεί η σοφία του με αριθμούς; Ανεξιχνίαστες οι α-   
ποφάσεις που παίρνει κι οι δρόμοι του ανεξερεύνητοι.  
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Κι αυτός ο τόσο μέγας και τρανός επεθύμησε την 
αμαρτωλή. Γιατί; Για να την αναπλάσει από αμαρτωλή 
σε παρθένα. Για να γίνει νυμφίος της.     
 Τι κάνει; Δεν της στέλνει κάποιον από τους δού-
λους του, δεν στέλνει άγγελο στην αμαρτωλή, δεν στέλ-
νει αρχάγγελο, δεν στέλνει τα χερουβείμ, δεν στέλνει τα 
σεραφείμ. Αλλά καταφθάνει αυτός ο ίδιος ο ερωτευμέ-
νος. 

 
(π. Σταμάτης Σκλήρης, "Ζευγάρι σε σοφίτες", 1994 

 
Επεθύμησε την αμαρτωλή˙ και τι κάνει; Επειδή δεν 

μπορούσε ν' ανέβει εκείνη στα ψηλά, κατέβηκε ο ίδιος 
στα χαμηλά. Έρχεται στην καλύβα της. Τη βλέπει μεθυ-
σμένη. Και με ποιο τρόπο έρχεται; Όχι μ' ολοφάνερη τη 
θεότητά του, αλλά γίνεται εντελώς ίδιος μαζί της, μήπως 
βλέποντάς τον τρομοκρατηθεί, μήπως λαχταρήσει και 
του φύγει. Τη βρίσκει καταπληγωμένη, εξαγριωμένη, 
από δαίμονες κυριευμένη. Και τι κάνει; Την παίρνει και  
την κάνει γυναίκα του. Και τι δώρα της χαρίζει; Δαχτυ-
λίδι. Ποιο δαχτυλίδι; Το Άγιο Πνεύμα. Έπειτα λέγει: 

- Δεν σε φύτεψα στον παράδεισο;  
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-Του λέει, ναι.  
- Και πώς ξέπεσες από κει; 
- Ήλθε και με πήρε ο διάβολος από τον παράδεισο.      
- Φυτεύτηκες στον παράδεισο και σε έβγαλε έξω. Να. Σε 
φυτεύω μέσα μου. Δεν τολμά να με πλησιάσει εμένα. Ο 
ποιμένας σε κρατάει κι ο λύκος δεν έρχεται πια. 
- Αλλά είμαι, λέει, αμαρτωλή και βρόμικη. 
- Μη μου σκοτίζεσαι, είμαι γιατρός.   
 Δώσε μεγάλη προσοχή. Κοίταξε τι κάνει. Ήλθε να 
πάρει την αμαρτωλή, όπως αυτή - το τονίζω - ήταν βου-
τηγμένη στη βρομιά. Για να μάθεις τον έρωτα του Νυμ-
φίου. Αυτό χαρακτηρίζει τον ερωτευμένο: το να μη ζη-
τάει ευθύνες για αμαρτήματα, αλλά να συγχωρεί λάθη 
και παραπτώματα.  

Πιο πριν ήταν κόρη των δαιμόνων, κόρη της γης, 
ανάξια για τη γη. Και τώρα έγινε κόρη του βασιλιά. Κι 
αυτό γιατί έτσι θέλησε ο ερωτευμένος μαζί  της. Γιατί ο 
ερωτευμένος δεν πολυνοιάζεται για τη συμπεριφορά 
του. Ο έρωτας δεν βλέπει ασχήμια. Γι'  αυτό και ονομά-
ζεται έρωτας, επειδή πολλές φορές αγαπά και την ά-
σχημη. Έτσι έκανε και ο Χριστός. Άσχημη είδε και την 
ερωτεύτηκε και την ανακαινίζει. 

Ως μέλος του σώματος του την περιποιείται. Τη 
φροντίζει, ως κεφαλή της που είναι, τη φυτεύει ως 
ρίζα, την ποιμαίνει ως ποιμένας. Ως νυμφίος την παίρ-
νει γυναίκα του, και ως εξιλαστήριο θύμα τη συγχωρεί, 
ως πρόβατο θυσιάζεται, ως νυμφίος τη διατηρεί μέσ' 
στην ομορφιά, ως σύζυγος φροντίζει να μην της λείψει 
τίποτα.  
 
 
Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 52, 404Α-411Β (μτφρ. Ελ. 
Μάινα), στο περιοδικό «Σύναξη» 2 (1982), σελ. 4-7.  
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Σχόλια και αφορμές για συζήτηση 
 

 

α. Ο Θεός τον οποίο έχουν πολλοί άνθρωποι στο νου 
τους είναι ένας θεός δικαστής, τιμωρός. Πώς σκια-
γραφεί όμως τον Θεό ο Χρυσόστομος εδώ; 

β. Τι είδους είναι η σχέση Θεού και ανθρώπου, κατά τον 
Χρυσόστομο; Προσέξτε ότι γίνεται λόγος για διάλο-
γο, έρωτα, γιατρειά. Εντοπίστε ποια σημεία μιλούν 
για ένωση Θεού και ανθρώπου και για μετοχή του 
δευτέρου στη ζωή του πρώτου.  

γ. Πώς κατανοείται ο άνθρωπος  μέσα σ' αυτήν τη σχέ-
ση; Τι του προσφέρει αυτή η σχέση; 
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1. Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

 

Ο ηθικός προβληματισμός  
 
      Καθημερινά και αδιάκοπα συμβαίνουν γύρω μας 
απειράριθμα γεγονότα που αποτελούν εκδηλώσεις φυ-
σικών νόμων και ενστίκτων. Τέτοια μπορεί να είναι π.χ. 
ότι πέφτει βροχή, ότι τα μαλλιά μεγαλώνουν, ότι ένα 
ζώο τρώει, κτλ. Αυτά τα γεγονότα πραγματοποιούνται 
μηχανικά και αναπόφευκτα, όταν συντρέξουν συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις. 

Πέρα όμως από τέτοια γεγονότα, έχουμε και τις 
πράξεις και ενέργειες του ανθρώπου. Αυτές δε συμβαί-
νουν αυτόματα και αναπόφευκτα, αλλά εξαρτώνται από 
τη θέληση, την πρόθεση και την απόφαση του ανθρώ-
που. Ο άνθρωπος, δηλαδή, διαμορφώνει απόψεις και 
μπορεί να αποφασίσει την πραγματοποίηση ή τη μη 
πραγματοποίηση μιας πράξης. Εδώ, στις συνειδητές 
επιλογές και πράξεις, ανακύπτει ζήτημα "σωστού" και 
"λάθους", "καλού" και "κακού", ζήτημα που δεν μπορεί 
να τεθεί για τα μηχανικά γεγονότα που αναφέραμε στην 
προηγούμενη παράγραφο. Ο προβληματισμός, λοιπόν, 
σχετικά με το τι είναι "σωστό" και τι "λάθος", τι είναι 
"καλό" και τι "κακό" στις απόψεις, στις ενέργειες, στη 

στάση και στη συμπεριφορά του ανθρώπου είναι ο η-

θικός προβληματισμός. 
Ο πόνος στην καθημερινή ζωή, η συνύπαρξη των 

ανθρώπων, η αποζήτηση της αγάπης, η κυριαρχία της 
αδικίας, το ερώτημα αν ο άνθρωπος είναι σκλάβος στα 
χέρια ενός θεού - δικτάτορα, όλα αυτά είναι μερικά από 
τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο ηθικός προβλη-
ματισμός. Κανένας άνθρωπος και καμία κοινωνία σε 
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καμία εποχή δεν είναι δίχως ηθικό προβληματισμό. Οι 
απαντήσεις, βέβαια, που δόθηκαν και δίνονται (δηλαδή 
η ηθική την οποία διαμορφώνουν λαοί και άτομα), είναι 
ποικίλες. Π.χ. για το ζήτημα των σχέσεων των δύο φύ-
λων, άλλοι υποστηρίζουν την ισότητα, άλλοι την ανω-
τερότητα του άντρα, άλλοι την πολυγαμία κτλ. Όλη αυτή 
η ποικιλία απαντήσεων, όμως, δείχνει τούτο ακριβώς: ο 
ηθικός προβληματισμός και η ανάγκη απάντησης σ' αυ-
τόν υπάρχει σε όλους. 

 
Ηθική και Ανθρωπολογία  
 
Ανθρωπολογία (όπως δείχνει ετυμολογικά η ίδια  
η λέξη ανθρωπολογία) σημαίνει: λόγος περί ανθρώπου, 
δηλαδή άποψη για το τι είδους ον είναι ο άνθρωπος. 
Κάθε ηθική βασίζεται σε (απορρέει από) κάποια αν-
θρωπολογία. Π.χ. αν κάποιος πιστεύει ότι οι μαύροι δεν 
είναι πραγματικά άνθρωποι (αυτή η αντίληψη δηλαδή 
είναι η ανθρωπολογία του), τότε δεν τους αναγνωρίζει 
ίσα δικαιώματα με τους λευκούς (αυτή είναι η ηθική 
του). Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι ρατσιστική 
ανθρωπολογία γεννά ρατσιστική ηθική.  

Πριν αναφερθούμε ειδικότερα στον Χριστιανισμό, 
χρειάζεται να επιχειρήσουμε ένα ξεκαθάρισμα. Πολύς 
κόσμος νομίζει ότι, για το Χριστιανισμό, ηθική είναι η 
υπακοή σε ορισμένους κανόνες (κυρίως απαγορεύσεις) 
που επιβάλλονται στον άνθρωπο ως προσταγές ενός 
θεού - δικαστή. Γι αυτό, για πολλούς ανθρώπους είναι 
ακατανόητοι αυτοί οι κανόνες, αφού φαίνεται σαν να 
μην έχουν άλλο λόγο ύπαρξης, παρά μόνο να αποτρέ-
ψουν τη θεία οργή! Στην ουσία τους όμως τα πράγματα 
δεν είναι έτσι. Το πώς είναι, θα το δούμε αμέσως στη 
συνέχεια.  
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Ζωή χωρίς λήξη κι όχι απλώς αναβολή της λήξης 
 
      Η στάση του Χριστιανισμού απέναντι στον ηθικό 
προβληματισμό προσδιορίζεται από την ανθρωπολο-
γία του. Ας το δούμε αυτό μέσα από μερικά παραδείγ-
ματα. Οι πράξεις του ανθρώπου έχουν νόημα, στο μέ-
τρο που υπάρχει μέλλον. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τα 
όνειρα που κάνει κάποιος για τα χρόνια που περιμένει 
ότι θα έρθουν, αλλά κατά βάθος, ακόμα και με τις καθη-
μερινές, “πεζές” πράξεις μας˙ π.χ. το πρωί, πριν βγού-
με από το σπίτι μας, έχει νόημα να χτενιστούμε, ακρι-
βώς επειδή προσδοκούμε ότι τις επόμενες στιγμές α-
φενός θα υπάρχουμε και αφετέρου κάποιοι θα μας 
δουν. Η ύπαρξη του ανθρώπου διψά να συνεχιστεί. Μέ-
χρι πού μπορεί όμως να φτάσει η συνέχισή της;  
 Την ανθρώπινη ύπαρξη θα μπορούσαμε να την 
παρομοιάσουμε με μια συσκευή μπαταρίας. Χαρακτη-
ριστικό της, δηλαδή, είναι ότι έχει μεν ζωή (το η-
λεκτρικό φορτίο της μπαταρίας), αλλά πρόκειται για 
ζωή με ημερομηνία λήξης˙ κάποια στιγμή θα τελειώσει, 
δίχως να μπορεί από μόνη της να ανανεωθεί να επαναφορτι-
στεί. Τα πράγματα θα αλλάξουν όμως ριζικά αν η συσκευή αυ-
τή συνδεθεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τότε θα αντλεί 
ανεξάντλητη ζωή από μιαν άλλη οντότητα 

 
Μάχη μεταξύ αετού και 
φιδιού (Βυζαντινό μωσα-
ϊκό δάπεδο του Μεγά-
λου Παλατίου στην 
Κωνσταντινούπολη)  
("Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους", Εκδοτική Αθη-
νών, τ. Ζ', σ. 115). 
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(την ηλεκτρική γεννήτρια), η οποία δεν έχει απλώς ζωή, 

αλλά γεννά ζωή (ηλεκτρισμό)1. Αν ως συσκευή μπατα-

ρίας παρομοιάσουμε τον άνθρωπο, τότε ως γεννήτρια 
θα παρομοιάσουμε το Θεό. Η θεολογική γλώσσα χρη-
σιμοποιεί δύο πολύ εύστοχους όρους. Αποκαλεί τον 
άνθρωπο κτιστό (δηλαδή ον δημιουργημένο, του οποί-
ου η ύπαρξη οφείλεται σε κάποιον άλλον), και τον Θεό 
άκτιστο (δηλαδή ον που υπάρχει δίχως να οφείλει τον 
λόγο ύπαρξής του σε κανέναν και σε τίποτα). Αυτό που 
πρέπει να προσέξουμε, είναι ότι η σύνδεση – η σχέση με 
το Θεό – δεν είναι ζήτημα νομικό, δεν είναι ζήτημα πει-
θαρχίας ή απειθαρχίας σε κάποιες προσταγές, αλλά – 
πάνω απ' όλα – ζήτημα ζωής. Για την Εκκλησία, η δη-
μιουργία σχέσης με το Θεό σημαίνει για τον άνθρωπο 
δυνατότητα να γίνει μέτοχος μιας ζωής δίχως λήξη. Γι' 
αυτό, άλλωστε, όπως έχουμε δει σε μαθήματα των 
προηγούμενων ετών, αυτό που οραματίζεται η Εκκλη-
σία δεν είναι απλώς η αιώνια ύπαρξη του μισού αν-
θρώπου (δηλαδή της ψυχής) μετά τον ατομικό του θά-
νατο, αλλά η τελική και κυριολεκτική κατάργηση της 
φθοράς και του θανάτου στον άνθρωπο και σ' ολόκλη-
ρο το σύμπαν, μετά τα Έσχατα και την ψυχοσωματική 
ανάσταση του ανθρώπου.  

 
 
1 Όπως, βεβαίως, είπαμε και στην αρχή του μαθήματος, 

και όπως θαυμάσια δείχνει το κείμενο του Χρυσοστό-
μου που βρίσκεται στην αρχή του μαθήματος, ο άν-
θρωπος είναι πρόσωπο κι όχι μηχάνημα ή άβουλο ον. 
Στη θέση του παρόντος παραδείγματος θα μπορούσαμε 
να μιλήσουμε για το πως ο άνθρωπος χάνει βαθμιαία τη 
θερμότητά του και χρειάζεται να πάρει καινούργια από 
τον ήλιο, ή πως χάνει τον αέρα των πνευμόνων του και 
χρειάζεται να τροφοδοτηθεί από την ατμόσφαιρα.   
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Ούτε ο Θεός ούτε ο άνθρωπος είναι παθητικά όντα, 
αφηρημένες δυνάμεις ή αδρανείς υπάρξεις.  
Αντιθέτως, έχουν προσωπικότητα, επιθυμούν, ενερ-
γούν κ.λπ. Η μεταξύ τους σχέση, λοιπόν, δεν επιτυγχά-
νεται αυτόματα, αλλά μπορεί να περάσει τις περιπέτειες 
που διέρχεται κάθε σχέση μεταξύ ζωντανών προσώ-
πων: Ο Θεός αδιάκοπα ανοίγεται προς τον άνθρωπο, 
τον πλησιάζει, τον προσκαλεί. Ο άνθρωπος έχει τη δυ-
νατότητα να δεχτεί τον Θεό στη ζωή του ή να τον α-
πορρίψει, να ανοιχτεί σ' αυτόν με εμπιστοσύνη ή να 
μείνει κλεισμένος στα ανθρώπινα δεδομένα. Καθένα 
από αυτά τα ενδεχόμενα έχει αντίστοιχα τις συνέπειες 
που προσπαθήσαμε να δείξουμε με το παράδειγμα της 
μπαταρίας. 

Η ζωή χωρίς λήξη, λοιπόν, για την οποία μιλά η 
Εκκλησία, δεν σημαίνει απλώς μια αιώνια παράταση 
της ανθρώπινης ζωής όπως αυτή υπάρχει σήμερα (μα-
ζί, δηλαδή, με τον πόνο, το κακό, τον εγωισμό, την αδι-
κία, τη φθορά), αλλά ριζική αναμόρφωσή της, ποιοτική 
αναβάθμισή της. Η σχέση με τον Θεό είναι η πραγματι-
κή ζωή, διότι είναι άνοιγμα προς τον άλλον, αγάπη, ξε-
πέρασμα του εγωκεντρισμού*. Και είναι χωρίς λήξη, 
διότι στα έσχατα θα καταργηθεί το κακό σε κάθε του 
μορφή˙ είτε ως βιολογικός θάνατος που θέτει ημερομη-
νία λήξης στην ανθρώπινη ύπαρξη είτε ως εγωισμός 
που θέτει ημερομηνία λήξης στις ανθρώπινες σχέσεις. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευαγγέλιο παριστάνει τα Έσχατα 
και τη Βασιλεία του Θεού σαν γλέντι γάμων, σαν μια 
γιορτινή συνάντηση, δίχως λήξη και δίχως πλήξη! (Α-
ποκάλυψη, 19: 6-9, 21: 21-3). 
 
 
*Στο επόμενο μάθημα θα δούμε ειδικότερα τί σημαίνει 
για τον άνθρωπο το γεγονός ότι ο Θεός είναι Αγία Τριά-
δα.  
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Επιγραμματικά, το όραμα της Εκκλησίας μπορούμε να 
το διατυπώσουμε ως εξής: 

 Με τη σάρκωσή Του ο Χριστός προσέλαβε την αν-
θρώπινη φύση, για να κάνει τον άνθρωπο κοινωνό της 
θείας ζωής. 

 Με την Ανάστασή του νίκησε το θάνατο. Το ανθρώπι-
νο σώμα Του εγέρθηκε υλικό, αλλά "αναβαθμισμένο": 
είναι πλέον άφθαρτο. Για το σώμα αυτό, ο θάνατος 
έχει καταργηθεί. 

 Η αναστημένη ανθρώπινη φύση Του λειτουργεί στη 
συνέχεια, μέσα στην ιστορία, σαν "μαγιά". Γίνεται 
τροφή και φάρμακο (Θεία  Ευχαριστία), για να μπολιά-
σει και να ανακαινίσει σιγά σιγά τη δημιουργία. 

 Αυτή η πορεία (η οποία ούτε ατρικύμιαστη είναι, ούτε 
αυτόματα μπορεί να γίνει, αφού χρειάζεται την ελεύ-
θερη συνέργεια του ανθρώπου) θα ολοκληρωθεί στα 
Έσχατα, για τα οποία το μέλος της Εκκλησίας δηλώ-
νει: “προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν και ζωήν τοῦ μέλ-
λοντος αἰῶνος”. 

 

 

Ζωή κι όχι φτιασίδωμα  
 
Ας επανέλθουμε στο παράδειγμά μας, για να θέσουμε 
ένα τελευταίο ερώτημα. Με την ύπαρξη μιας συσκευής 
σχετίζονται διάφορα “πρέπει” (π.χ. ότι η συσκευή πρέ-
πει να είναι καθαρή, να είναι καλοβαμμένη κ.ο.κ). Τι νό-
ημα έχουν όμως αυτά τα “πρέπει”, αν η μπαταρία της 
συσκευής πρόκειται να νεκρωθεί οριστικά και αμετά-
κλητα σε δύο λεπτά; Νόημα μπορεί να έχουν μόνο αν 
αντιμετωπιστεί το θεμελιώδες θέμα της ύπαρξης που 
προαναφέραμε. Δεν είναι δηλαδή απόλυτα, αλλά σχετι-
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κά, αφού τελούν σε σχέση, σε συνάρτηση με το μείζον 
αυτό θέμα. Αν, αντιθέτως, αυτά τα "πρέπει" απολυτο-
ποιηθούν και αυτονομηθούν, τότε η τήρησή τους - ακό-
μη κι αν γίνεται με τις αγαθότερες προθέσεις - αφήνει 
ανενόχλητη την κυριαρχία του θανάτου πάνω στη ζωή∙ 
δεν προσφέρουν καμιά δυνατότητα αλλαγής της ίδιας 
της ύπαρξης, παρά μόνο φτιασιδώνουν την επιφάνειά 
της. Με μια τέτοια στάση η Εκκλησία διαφωνεί. Ο Χρι-
στός δεν ήρθε στο θνητό ανθρώπινο γένος απλώς για 
να το καλλωπίσει πριν τη λήξη του (κάτι αντίστοιχο κά-
νουν όσοι αυτονομούν τα επιμέρους "πρέπει"), αλλά 
για να καταργήσει τη λήξη του! 

 
Κείμενα 

 

1. Αυτός που φοβάται τον θάνατο, είναι δούλος και υφί-
σταται τα πάντα προκειμένου να μην πεθάνει... Εκείνος 
όμως που δε φοβάται τον θάνατο, δεν φοβάται κανέναν, 
δεν τρέμει κανέναν. Είναι ανώτερος απ' όλους και πιο 
ελεύθερος απ' όλους.  
 
Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 63, 41. 
 
2. Η θεότητα δεν είναι απλώς μια πραγματικότητα ή μια 
δύναμη από την οποία εξαρτάται το παν, μήτε   
είναι πολύ περισσότερο μια δύναμη που καταδυναστεύει 
τον κόσμο και τη ζωή - πράγμα που επισημαί- 
νεται σε πάμπολλες θρησκευτικές και φιλοσοφικές δο-
ξασίες -, αλλά η πηγή τού είναι, της ζωής και κάθε εξέλι-
ξης, όπου μετέχει η κτίση. Με τη μετοχή τούτη η κτίση 
γίνεται πραγματικότητα. 
 Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται απλώς για εξάρτηση, αλλά   
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για μια σχέση, όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι η μετοχή 
και ο πλουτισμός της κτίσης από την αδαπάνητη θεότη-
τα.  
 
Νίκος Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, 
εκδ. Πουρναρά. τ. Β', Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 47. 

 
 

 
Θέματα για συζήτηση 

 

 
1. Φέρτε συγκεκριμένα παραδείγματα για το ότι κά-

θε ανθρωπολογία "γεννά" αντίστοιχη ηθική. 
2. Πού στηρίζεται η αφοβία θανάτου, για την οποία 

κάνει λόγο ο I. Χρυσόστομος στο κείμενο που 
παρατίθεται στο τέλος του μαθήματος; Λάβετε 
υπόψη σας και το δεύτερο κείμενο. 
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2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΑ. 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ Ή ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ; 
 

Δόγματα, φόρμουλες ζωής 
 

Αντίθετα προς τις κοινωνίες που οργανώνουν τα διά-
φορα “πρέπει” σε κώδικα, σε σύστημα ηθικής, σκοπός 
της Εκκλησίας δεν είναι να προσφέρει ένα σύστημα η-
θικής, δηλαδή λεπτομερείς καταλόγους καλών και κα-
κών πράξεων ή κανόνες καλής συμπεριφοράς. Αυτό 
που προσφέρει είναι η δυνατότητα μιας νέας ζωής, που 
προκύπτει, όπως είπαμε παραπάνω, από τη δημιουρ-
γία σχέσης με το Θεό. Όπως θα δούμε ειδικότερα σε 
επόμενα μαθήματα, η Εκκλησία προτείνει στον άνθρω-
πο τον τρόπο ζωής της, για να αποφασίσει ο ίδιος ε-
λεύθερα αν θα τον επιλέξει. Τον τρόπο ζωής της η Εκ-
κλησία τον έχει καταγράψει σε σύντομες διατυπώσεις 
που ονομάζονται δόγματα. Ο πολύς κόσμος έχει την ε-
ντύπωση πως δόγμα είναι ένα αφηρημένο, εγκεφαλικό 
κι άσχετο προς την καθημερινή ζωή αξίωμα, που ο άν-
θρωπος πρέπει να το δεχτεί σαν ιδεολογία. Στην παρά-
δοση της Εκκλησίας, όμως, δόγμα είναι η καταγραφή 
αληθειών που της έχουν αποκαλυφθεί και, ταυτόχρονα, 
η συμπύκνωση ενός τρόπου ζωής. Οι δογματικοί ορι-
σμοί, δηλαδή, είναι καταγραφή της αποκεκαλυμμένης 
αλήθειας, την οποία η Εκκλησία ήδη τη ζει και προ της 
καταγραφής της. Όταν η Εκκλησία αποφαίνεται δογμα-
τικώς, μαρτυρεί γι’ αυτό που τη δομεί και τη ζωοποιεί.  

Τι σημαίνει π.χ. για τον άνθρωπο το Τριαδικό δόγμα; 
Αν είναι κάτι που ο πιστός καλείται να το δεχτεί απλώς 
λεκτικά ή εγκεφαλικά, τότε δεν φαίνεται ότι θα άλλαζε 
κάτι στη ζωή του ανθρώπου, αν τη θέση αυτού του δόγ-
ματος την έπαιρνε λ.χ. η αποδοχή ενός μονοπρόσω-
που θεού. Αν δούμε, όμως, το δόγμα ως διατύπωση της 
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εκκλησιαστικής εμπειρίας και ως μοντέλο τρόπου ζωής, 
θα βλέπαμε το εξής: Ο Θεός του Χριστιανισμού είναι 
Τριάδα, τρία Πρόσωπα ισότιμα μεταξύ τους, και το κα-
θένα μοναδικό κι ανεπανάληπτο. Ο Θεός του Χριστιανι-
σμού δεν είναι μια μοναχική ύπαρξη∙ είναι μια αγαπητι-
κή συντροφιά αδιάκοπη και άφθαρτη. Καλώντας, λοι-
πόν, η Εκκλησία τον άνθρωπο να δημιουργήσει σχέση 
με το Θεό, τον καλεί να γίνει κοινωνός του τρόπου ζωής 
του Θεού. Να βιώσει, δηλαδή, ως καθημερινό τρόπο 
ζωής την αγάπη, την ισότητα, τη μοναδικότητα του κα-
θενός και τη συνύπαρξη όλων. Ο Χριστιανός που σο-
βαρολογεί για την πίστη του σε Θεό Τριαδικό, δεν μπο-
ρεί να εγκολπωθεί ούτε τον ατομικισμό, ούτε και τη μα-
ζοποίηση του ανθρώπου, των κοινωνιών και των πολι-
τευμάτων του. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο πρέπει να κα-
τανοούνται και οι εντολές του Θεού που βρίσκονται 
στην Αγία Γραφή, καθώς και οι διάφοροι κανόνες της 
Εκκλησίας. Για να προσεγγίσουμε τη φυσιογνωμία και 

τη λειτουργία τους δε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε δι-
κανική* ορολογία, αλλά μάλλον ιατρική. Οι εντολές, 
δηλαδή, δεν είναι ποινικοί νόμοι που αν παραβιαστούν 
θα επιβληθεί κάποια ποινή από κάποιον 

 
Στην Ορθόδοξη παράδοση, την 
Αγία Τριάδα την εικονίζει η 
σκηνή της φιλοξενίας που πρό-
σφερε ο Αβραάμ σε τρεις ξέ-
νους, τρεις αγγέλους (Γεν 18:1-
15). Η ομοιότητα των τριών αγ-
γέλων δηλώνει την κοινή ουσία, 
ενώ η διαφορά στην ένδυση και 
τη στάση του σώματος δηλώνει 
τη διάκριση των Υποστάσεων. 
(Εικόνα του 15ου αιώνα). 
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Θεό δικαστή, αλλά μάλλον ιατρικές οδηγίες, όπως π.χ. 
η οδηγία ότι ο οργανισμός του ανθρώπου χρειάζεται 
νερό. Από κει και πέρα αρχίζει η προσωπική ευθύνη 
του καθενός. Αν κάποιος δεν προστρέξει στην πηγή, τα 
αποθέματα νερού στο σώμα του θα εξαντληθούν και θα 
πάθει αφυδάτωση. Η παραμέληση, δηλαδή, της ιατρι-
κής αυτής οδηγίας οδηγεί σε κάποιο κακό, το κακό αυτό 
όμως είναι η συνέπεια μιας πρoσωπικής επιλογής - όχι 
ποινή την οποία επιβάλλει ο γιατρός ούτε, βεβαίως, η 
ίδια η πηγή! Όλες οι εντολές, δηλαδή, αφορούν την ύ-
παρξη του ανθρώπου και τους τρόπους σύνδεσής της 
με την πηγή της ζωής, δηλαδή το Θεό. Όσον αφορά 
τους περιορισμούς που φαίνεται να εμπεριέχουν, θα 
μπορούσαν να παρομοιαστούν και με τους περιορι-
σμούς που οι αθλητές θέτουν στη ζωή τους προκειμέ-
νου να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη φυσική τους 
κατάσταση. Στην ουσία, δηλαδή, πρόκειται για ασφαλι-
στικές δικλείδες, που εξασφαλίζουν στον άνθρωπο την 
ελευθερία από τις δυνάμεις της φθοράς, του ατομικι-
σμού και του θανάτου που καραδοκούν να τον δουλώ-
σουν.  
 

Πνευματικός άνθρωπος  
  
Στην παράδοση της Εκκλησίας, εκείνος που αγω- 
νίζεται σ' αυτήν την κατεύθυνση ονομάζεται Πνευματι-
κός άνθρωπος. Ο όρος αυτός έχει παρεξηγηθεί. Συνή-
θως νομίζεται ότι πνευματικός είναι εκείνος που ασχο-
λείται με μη υλικά ζητήματα ή που έχει κατορθώσει να 
ζει σαν να μην έχει σώμα. Εδώ όμως υποκρύπτεται μια 
πολύ επικίνδυνη άποψη, ότι το σώμα είναι κάτι κακό κι 
αμαρτωλό, φυλακή του πνεύματος. Το ότι η άποψη αυ-
τή δεν είναι αληθινά χριστιανική, θα φανεί σε ένα από 
τα επόμενα μαθήματα. Εδώ θα επισημάνουμε μόνο το 
εκκλησιαστικό νόημα του όρου Πνευματικός. Ο όρος, 
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λοιπόν, αυτός, στο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο, δεν προ-
έρχεται από το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά από το Άγιο 
Πνεύμα, το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Πνευμα-
τικός, δηλαδή, δεν είναι εκείνος που δίνει έμφαση μόνο 
στο "μισό" εαυτό του (το πνεύμα) και καταφρονεί τον 
άλλο "μισό" (το σώμα), αλλά εκείνος του οποίου ολό-
κληρη η ύπαρξη (ψυχή και σώμα, σκέψη και βούληση, 
επιθυμία και πράξη) διαποτίζεται από την παρουσία 
του Αγίου Πνεύματος και απ' αυτό ενισχύεται στον α-
γώνα του. Όπως σε κάθε τι στην Εκκλησία, έτσι κι εδώ 
ο Θεός δε δρα αυθαίρετα, ερήμην του ανθρώπου: από 
τον άνθρωπο εξαρτάται το άνοιγμα της ύπαρξής του 
στη δράση του Αγίου Πνεύματος, όπως το άνοιγμα των 
ρουθουνιών μας στον ατμοσφαιρικό αέρα, προκειμένου 
αυτός να μπει και να δράσει στα πνευμόνια μας. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τα Μυστήρια. 
 

 

Χριστουγεννιάτικη σύναξη Ορθόδοξων Εσκιμώων στον 
ναό του Αγίου Νικολάου στο Κουέθλουκ της Αλάσκας. 
Οι Εσκιμώοι γνώρισαν την Ορθοδοξία από τους Ρώσους 
τον 18ο αι. και μπόλιασαν μ' αυτήν τις δικές τους παρα-
δόσεις.  
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Τα Μυστήρια της Εκκλησίας είναι δρόμοι βίωσης της 

παρουσίας του Θεού εδώ και τώρα, και  πρόγευση της 
οριστικής παρουσίας του και της ανακαίνισης του σύ-
μπαντος που θα πραγματοποιηθεί στα Έσχατα. Με τη 
συμμετοχή στα Μυστήρια η συνάντηση του ανθρώπου 
και της κτίσης με τον Θεό είναι πραγματική κι όχι συμ-
βολική ή συναισθηματική. Π.χ. στην Θεία Ευχαριστία ο 
άνθρωπος έχει αληθινά τη δυνατότητα να φάει και να 
πιει την αναστημένη σάρκα και το αίμα του Χριστού. 
Κάθε άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, αλλά και με 
όλους τους ανθρώπους που τρέφονται μ' αυτό το κοινό 
φάρμακο, την Θεία Κοινωνία, που είναι φάρμακο αθα-
νασίας. Έτσι, ο άνθρωπος αφενός εμβολιάζεται με το 
φάρμακο που θα νικήσει τη φθορά και δε θα επιτρέψει 
στον θάνατο να είναι αυτός η τελική κατάληξη του αν-
θρώπου, και αφετέρου βιώνει ένα νέο τρόπο ζωής, κοι-
νωνικό με την ουσιαστική έννοια της λέξης. Το κορυφαίο 
αυτό μυστήριο αποτελεί ένα κοινό τραπέζι, ένα συ-
ντροφικό γεύμα. Η άλλη ονομασία του, Θεία Κοινωνία, 
δείχνει πως πρόκειται για υπόδειγμα ενός ήθους συνύ-
παρξης των ανθρώπων, πέρα από φύλο, φυλή, κοινω-
νική τάξη, ηλικία. 

 

Κείμενα 
 

1. Ψυχικός δε  ἄνθρωπος οὐ δέχεται τά τοῦ Θεοῦ˙ 
μωρία γάρ αὐτῷ  ἐστί, και οὐ δύναται γνῶναι, ὃτι 
πνευματικῶς ἀνακρίνεται. 
Απ. Παύλος (Επιστολή  Α’ Κορ. 2, 14). 

1. Όποιος... δεν έχει το Πνεύμα, δεν παραδέχεται τα 
δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού 
για εκείνον όλα αυτά είναι μωρία. Και δεν μπορεί να 
 

24 / 21-23 



καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται 
μόνο με τη βοήθεια του  
Πνεύματος. 
 
2."Και οι εντολές ακόμα, δεν ξεριζώνουν την αμαρτία 
- αυτό έχει κατορθωθεί μόνο με τον Σταυρό - αλλά 
διαφυλάσσουν τους όρους της ελευθερίας που μας 
δόθηκε".  
 
Μάρκος Ερημίτης, PG 65, 992. 

 
Θέματα για συζήτηση 

 

 
1.  (Απαντήστε βάσει του κειμένου του Μάρκου του ε-

ρημίτη). Αν δεν υπήρχε ο Σταυρός (δηλαδή το όλο 
έργο του Χριστού), τι νόημα θα είχαν οι εντολές;  

2.   Βρείτε το νόημα του όρου "δογματισμός", όπως τον 
χρησιμοποιούμε καθημερινά. Βρίσκετε να  έχει σχέ-
ση με αυτό που ονομάζει "δόγματα" η Εκκλησία; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 

(Δ.Ε. 3-6) 
 

Προϋποθέσεις της ηθικής ζωής 
 

…Δεσμεύουσι γάρ φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα καί 
ἐπιτιθέασι ἐπί τούς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δέ δακτύ-
λῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά… 
Oὐαί δέ ὑμῖν, γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 
κατασθίετε τάς οἰκίας τῶν χηρῶν καί προφάσει μακρά 
προσευχόμενοι… 
Oὐαί ὑμῖν γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι  πα-
ρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις οἵτινες ἔξωθεν   
μέν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δέ γέμουσιν ὀστέων νε-
κρῶν καί πάσης ἀκαθαρσίας. 
  
Ιησούς Χριστός 

(Ματθ. 23: 4, 13, 27) 
 
 (Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι)… φτιάχνουν φορτία 
βαριά, που δύσκολα σηκώνονται, και τα φορτώνουν 
στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δε θέλουν 
ούτε με το δάκτυλο τους να τα κινήσουν... Αλίμονο σας, 
γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κατατρώτε 
τις περιουσίες των χηρών, κάνετε όμως μεγάλες προ-
σευχές για να φανείτε καλοί... 
Αλίμονο σας, Γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, για-
τί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, που εξωτερικά 
φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα 
νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία.  
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3. Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

 

Ψυχολογική συνείδηση και Ηθική συνείδηση    
Η λέξη "συνείδηση" είναι πολύ συνηθισμένη στην κα-
θημερινή ζωή. Προέρχεται από το ρήμα συνοίδα (σύν= 
μαζί, οἶδα= γνωρίζω)που σημαίνει μετέχω στη γνώση 
κάποιου πράγματος, γνωρίζω, συναισθάνομαι κάτι. Ο 
όρος "συνείδηση", χρησιμοποιείται με δύο έννοιες, που 
βασίζονται μεν στην παραπάνω σημασία, αλλά στη συ-
νέχεια έχουν διαφοροποιηθεί. 

Πρώτα απ' όλα, συνείδηση είναι η ικανότητα του 
ανθρώπου να έχει επίγνωση της ίδιας του της ύπαρξης 
και του γύρω του κόσμου, δηλαδή να γνωρίζει ότι υ-
πάρχει, τι κάνει, πού βρίσκεται. Με την έννοια αυτή, της 
ψυχολογικής συνείδησης, χρησιμοποιείται π.χ. η φρά-
ση «ο ασθενής έχει συνείδηση της κατάστασής του». 

Δεύτερο, συνείδηση είναι η ικανότητα του ανθρώ-
που να διακρίνει το καλό από το κακό και να αξιολογεί 
τις προθέσεις και τις πράξεις του. Σύμφωνα με μια πολύ 
παραστατική μεταφορά, η συνείδηση είναι μια εσωτερι-
κή φωνή που φωλιάζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη για 
να της επισημαίνει το σωστό και το λάθος. «Έχει ήσυχη 
τη συνείδησή του» ή «τον ελέγχει η συνείδησή του», εί-
ναι συνήθεις φράσεις με τέτοιο νόημα. Όταν, λοιπόν, η 
συνείδηση χρησιμοποιείται με αυτή, τη δεύτερη, έννοια, 
λέγεται ηθική συνείδηση. 
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Η τραμπάλα, παι-
χνίδι που παίζεται 
σε πάμπολλα μέ-
ρη του κόσμου, 
είναι μια πάλη 
ανάμεσα στη 
σταθερότητα και 
την πτώση.  
(Στις φωτογρα-

φίες, η τραμπάλα 
ως παραδοσιακό 
παιχνίδι ενηλίκων 
και παιδιών κατά 
τη γιορτή Σολ-
νάλ, δηλαδή τη 
σεληνιακή πρω-
τοχρονιά στην 
Κορέα, 10 Φε-
βρουαρίου). (Από 
το περιοδικό 
"Πάντα τα Έθνη" 
49/1994, σ. 21). 
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Καθημερινά διαπιστώνουμε εμπειρικά ότι η ηθική συ-
νείδηση παρακινεί τον άνθρωπο σε τέλεση σωστών 
πράξεων, τον αποτρέπει από την τέλεση άσχημων ε-
νεργειών, τον ελέγχει όταν παρόλα αυτά τις τελέσει. Τον 
έλεγχο αυτό τον ονομάζουμε και τύψεις συνειδήσεως, 
δηλαδή χτυπήματα (τύπτω= χτυπώ). 

Η ηθική συνείδηση εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως σε 
όλους τους ανθρώπους όλων των πολιτισμών και όλων 
των ηλικιών. Προφανώς βασίζεται σε έμφυτη και δια-
χρονική ανάγκη της ανθρώπινης φύσης για αγαπητική 
και ειρηνική συνύπαρξη με τους άλλους. Ο απόστολος 
Παύλος σημειώνει χαρακτηριστικά για τα έθνη που δε 

γνώρισαν ακόμα το γραπτό νόμο του Θεού ότι "αν και 
δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος... Οι 
εντολές του νόμου είναι γραμμένες στην καρδιά τους. 
Και σ' αυτό συμφωνεί και η συνείδηση τους, που η φωνή 
της τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή 
τους" (Ρωμ. 2: 14-15). Σήμερα στο χώρο της Ψυχολογί-
ας γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με την προέλευση, 
την έναρξη λειτουργίας και τη διαδικασία φανέρωσης 
της ηθικής συνείδησης. 
Όποιοι κι αν είναι οι επιμέρους όροι σχηματισμού και 
εκδήλωσής της, η Εκκλησία θεωρεί βασικό το ότι ο άν-
θρωπος είναι ένα ον που ο Θεός θέλησε να διαθέτει αυ-
τό το σημαντικό βοήθημα που λέγεται ηθική συνείδηση. 

Η συνείδηση είναι κάτι το δυναμικό. Μπορεί να α-
ναπτυχθεί ή να ατροφήσει, επηρεάζει τον πολιτισμό και 
επηρεάζεται απ' αυτόν. Ο βαθμός αυτής της αμοιβαίας 
επίδρασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυ-
ρίως από την καλλιέργεια και την αυτογνωσία του ίδιου 
του ανθρώπου. Τη διελκυστίνδα μεταξύ ηθικής συνεί-
δησης και κοινωνικού περιβάλλοντος την αποδίδει το 
εξής ερώτημα: Παύει να έχει κάθε ευθύνη ο Γερμανός 
στρατιώτης ο παιδαγωγημένος στη Ναζιστική Γερμανία, 
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όταν, για να τιμωρήσει το παιδί που έκλεψε ένα καρβέ-
λι, του σπάζει το χέρι βάζοντας ως υπομόχλιο το γόνα-
τό του; 

Αυτογνωσία και υποσυνείδητο 

      Αφού η ηθική συνείδηση σημαίνει κρίση περί του 
καλού και του κακού, συνδέεται με την αυτογνωσία. Η 
αυτογνωσία δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται αυτο-
μάτως, αλλά κατορθώνεται με κόπο και εξεταστική διά-
θεση. Σημαίνει ότι στέκομαι όχι μόνο απέναντι στο πε-
ριβάλλον, αλλά και απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό. 
Βλέποντάς τον και κρίνοντάς τον, επιχειρώ να αποτι-
μήσω το σωστό ή το λάθος της στάσης και των πράξε-
ών του. Σε ποιον βαθμό, όμως, είναι δυνατή η πραγμά-
τωση της αυτογνωσίας; 

Η ανθρώπινη ψυχή είναι ένας χώρος δύσβατος. 
Ένα "τμήμα" της είναι φωτισμένο και άρα ορατό στη 

συνείδηση1 του ανθρώπου, ενώ το υπόλοιπο παραμέ-

νει δυσπρόσιτο. Έμφυτες τάσεις, βιώματα των πρώτων 
ημερών της ζωής μας, τραυματικές εμπειρίες, δεδομένα 
δηλαδή που έχουν λάβει χώρα και παίζουν ρόλο στη 
ζωή μας, αλλά εμείς δεν έχουμε επίγνωσή τους, εμφω-
λεύουν σ' αυτό το σκοτεινό τμήμα.  
1 Εδώ ο όρος συνείδηση χρησιμοποιείται με την πρώτη 

του έννοια, δηλαδή ως επίγνωση. 
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Εικόνα του Χριστού από τη Μονή της Χώρας. Η Μονή 
ονομάστηκε έτσι επειδή χτίστηκε στη "χώρα", δηλαδή 
στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης. Ο αγιογράφος 
πήρε ευφυώς αφορμή από την ονομασία αυτή, για να 
υπενθυμίσει ότι "η χώρα των ζώντων" είναι ο ίδιος ο 
Χριστός, στο Σώμα του οποίου συναντώνται, ως μέλη 
του, οι άνθρωποι (η εικόνα είναι των αρχών του 14ου 
αιώνα). 
 
Κι εδώ όμως υπάρχει ένα είδος διαβάθμισης. Η άγνω-
στη περιοχή του είναι εντελώς απρόσιτη στη συνείδη-
ση και λέγεται ασυνείδητο. Η λιγότερο προσιτή περιοχή 
λέγεται υποσυνείδητο και μπορεί να φωτιστεί αν ο άν-
θρωπος καταβάλει προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια 
συνδέεται σημαντικά με τον αγώνα και το βαθμό αυτο-
γνωσίας. Όσο περισσότερο τα στοιχεία που είναι απω-
θημένα στην σκοτεινή περιοχή γίνονται συνειδητά, τό-
σο περισσότερο ο άνθρωπος γνωρίζει ποιες δυνάμεις 
τον βασανίζουν, φέρνει τον "εχθρό" στο φως και μπο-
ρεί να δώσει παραπέρα μάχη μαζί του.  
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Αυτές οι διαπιστώσεις της σύγχρονης Ψυχολογίας 
και Ψυχανάλυσης μοιάζει να συναντώνται με τη μα-
κραίωνη εμπειρία της Εκκλησίας. Οι Πατέρες και Ασκη-
τές της, με τον προσωπικό τους πνευματικό αγώνα, 
διείσδυσαν στα σκοτεινά έγκατα της ανθρώπινης ψυχής 
και κατέγραψαν τις εμπειρίες τους σε συγγράμματα που 
ξαφνιάζουν σήμερα. Υπογράμμισαν την ανάγκη αλλά 
και τη δύναμη του ανθρώπου να έρθει σε διάλογο με 
τον εσωτερικό του κόσμο, να συναισθανθεί τα αδιέξοδά 
του και να μετανοήσει, δηλαδή να μεταβάλει ριζικά 
τρόπο σκέψης και ζωής (μετανοώ = μεταβάλλω νουν). 
Αυτή την πορεία διακονεί το μυστήριο της Εξομολόγη-

σης. Στην Εξομολόγηση ο ίδιος ο άνθρωπος "ψάχνε-
ται" και "ανοίγεται" - δεν "ανακρίνεται". 
 

Είναι χαρακτηριστικός ο όρος που χρησιμοποιεί η 
Εκκλησία για να καταγράψει το αποτέλεσμα μιας ειλι-

κρινούς, αυτοκριτικής εξομολόγησης: συγχώρηση. Αν 
σκεφτούμε λίγο πάνω στην προέλευση αυτής της λέξης, 
θα δούμε ότι στην παράδοση της Ορθοδοξίας η Εξομο-
λόγηση δεν είναι δίκη, γι' αυτό και η συγχώρηση δεν εί-

ναι δικαστική απόφαση (έστω και αθωωτική). Συν-
χωρούμαι σημαίνει ότι κατορθώνω να παλέψω τον ε-
γωισμό μου και να βρεθώ πάλι παρέα με όλους τους 
αδελφούς μου στον ίδιο χώρο, στην Εκκλησία, όπως τα 
μέλη βρίσκονται όλα στο σώμα. 

 

 
Για την Εκκλησία όλη αυτή η πορεία αυτογνωσίας 

και αφουγκράσματος της φωνής της συνείδησης είναι 
σημαντική αλλά ταυτόχρονα ανεπαρκής. Η συνειδητο-
ποίηση του ανθρώπου ότι λιγόστεψε το νερό από τον 
οργανισμό του είναι σημαντική, αφού χωρίς αυτήν θα 
περιέλθει σε αφυδάτωση και θάνατο. Είναι όμως και α-
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νεπαρκής, διότι από μόνη της αυτή η συνειδητοποίηση 
δεν αρκεί για να εφοδιαστεί ο οργανισμός με νερό. 
Χρειάζεται η προσφυγή του ανθρώπου στην πηγή, δη-
λαδή η ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας και η τρο-
φοδοσία του από τα μυστήρια. 
 

Κείμενο 
 

 

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνεί-
δησή μας, όσο ακόμα βρισκόμαστε σ' αυτόν τον κόσμο, 
χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο 
πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως 
ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μι-
κρά αυτά και ασήμαντα, όπως λένε, φτάνουμε να κατα-
φρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να 
λέει: «Τι σημασία έχει, αν πω αυτό το λόγο; Τι σημασία 
έχει αν φάω λιγάκι; Τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σ' 
αυτό εδώ το πράγμα;». Από το «τι σημασία έχει εκείνο», 
αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρ-
χίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα, και να 
καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχω-
ρώντας σιγά-σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια α-
ναισθησία... Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο ακόμη είναι 
ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά...  

Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδηση 
μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις 
της, παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να 
ενεργεί κανείς ‘κατά συνείδηση’ και προς το Θεό και 
προς τον πλησίον και προς τα πράγματα... 

Προς μεν το Θεό, για να μην καταφρονεί τις εντο-
λές Του, και όταν Δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κα-
νείς δεν απαιτεί τίποτα απ’ αυτόν...  
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Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι 
να μην κάνει τίποτα απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλί-
βει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, 
είτε με κάποια κίνηση είτε μ’ ένα βλέμμα... 

Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά 
πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός 
πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πε-
ταχτεί. Αλλά και αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το 
αγνοήσει έστω και αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέ-
ψει και να το βάλει στη θέση του.  
 

Αββάς Δωρόθεος, Έργα Ασκητικά, έκδ.-μτφρ. "Ετοιμα-
σία"- Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 1986, σελ. 135-
139. 

 
Θέματα για συζήτηση 

 

 
1. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν άνθρωποι που δε 

διαθέτουν συνείδηση; ή πρόκειται για ανθρώπους 
που την έχουν καταπνίξει; Συζητήστε το περιστατικό 
με τον Γερμανό στρατιώτη. Συμβουλευτείτε και το 
κείμενο με τον Αββά Δωρόθεο, που βρίσκεται στο 
τέλος του μαθήματος. 

2.Γιατί ο Αββάς Δωρόθεος επιμένει πολύ στα "μικρά" 
και στα "ασήμαντα"; Έχουν οι επισημάνσεις του 
καμιά εφαρμογή στην καθημερινή σας ζωή; 

3. Μπορείτε να συνδέσετε τις αναζητήσεις λύσης στο 
σύγχρονο οικολογικό πρόβλημα, με όσα λέει ο Δω-
ρόθεος για "κατά συνείδηση" αντιμετώπιση των υλι-
κών πραγμάτων; 
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4. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΖΩΗ 
 

Ένα κείμενο για προβληματισμό 
 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από "Λαυσαϊκόν", 
ένα βιβλίο του 5ου αιώνα, με ιστορίες ασκητών της Εκ-
κλησίας. Με αφηγηματικό και απλό τρόπο δίνει μεγάλες 
αλήθειες της χριστιανικής πίστης και εμπειρίας. 
 

 

Και άγιος και κλέφτης; 
 
Ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ανύπαντρη Χριστιανή 
γυναίκα που φαινόταν ταπεινή, στην πραγματικότητα 
όμως ήταν περήφανη και πολύ φιλάργυρη. Ήταν 
μάλλον φιλόχρυση, παρά φιλόχριστη. Δεν είχε προ-
σφέρει ποτέ κάτι από την περιουσία της, ούτε σε ξέ-
νο, ούτε σε φτωχό, ούτε σε καταπιεσμένο, ούτε σε 
μοναχό, ούτε σε φτωχό κορίτσι...  
Αυτή τη γυναίκα, που μόνο στο όνομα ήταν παρθένα 
κι όχι στον τρόπο ζωής, ο αγιότατος Μακάριος, ο 
πρεσβύτερος και προϊστάμενος του λεπροκομείου, 
θέλησε - κατά κάποιον τρόπο - να την εγχειρίσει σα 
γιατρός για να την ανακουφίσει από την πλεονεξία, 
και επινόησε το εξής τέχνασμα... 

Πήγε και τη βρήκε και της είπε: "Έχουν πέσει στα 
χέρια μου πολύτιμοι λίθοι, σμαράγδια και υάκινθοι. Δεν 
ξέρω, αν προέρχονται από κλοπή ή από νόμιμο εμπό-
ριο. Δεν έχουν αποτιμηθεί, μιας και είναι πέρα από κά-
θε αποτίμηση. Ο ιδιοκτήτης τους τούς πουλάει πεντα-
κόσια νομίσματα...". Πέφτει τότε αυτή στα πόδια του   
και του λέει: "Να μην τους αγοράσει άλλος, σε παρα-
καλώ... Αγόρασέ τους εσύ για λογαριασμό μου…".  
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Πήρε, λοιπόν, ο Μακάριος απ' αυτήν τα πεντακόσια 
νομίσματα, τα διέθεσε όμως για τις ανάγκες του λε-
προκομείου. 

Περνούσε ο καιρός, μα αυτή δίσταζε να του το υ-
πενθυμίσει, επειδή ο άγιος είχε μεγάλη υπόληψη   
στην Αλεξάνδρεια... Τελικά, κάποια στιγμή που τον 

συνάντησε στην εκκλησία, του είπε: "Σε  
παρακαλώ, πες μου, τι έγινε με κείνους τους πολύτι-
μους λίθους για τους οποίους έδωσα τα πεντακόσια 
νομίσματα;" Αυτός της απάντησε: "Από την ημέρα που 
έδωσες τα χρήματα, πλήρωσα την αξία των λίθων. Αν 
θέλεις να τους δεις, έλα στο σπίτι μου. Εκεί βρίσκο-
νται. Δες αν σου αρέσουν, αλλιώς πάρε πίσω τα χρή-
ματά σου". Κι εκείνη πήγε πολύ ευχαρίστως. 

Στους επάνω ορόφους του λεπροκομείου βρίσκο-
νταν οι λεπρές γυναίκες και στους κάτω οι λεπροί 

άνδρες. Όταν φτάσανε στην είσοδο, τη ρώτησε: "Τι 
θέλεις να δεις πρώτα; Τους υάκινθους ή τα σμαρά-
γδια;". Του απάντησε: "Ό,τι νομίζεις". Τότε την ανεβά-
ζει στους επάνω ορόφους, της δείχνει ακρωτηρια-
σμένες γυναίκες με πληγιασμένα πρόσωπα, και της 

λέει: "Να οι υάκινθοι". Κατόπιν την κατεβάζει στα κά-
τω πατώματα και της δείχνει τους άνδρες λέγοντας: 

"Να τα σμαράγδια. Και νομίζω ότι δε θα βρεθούν πο-
λυτιμότερα. Αν, λοιπόν, σου αρέσουν, πάει καλά, αλ-
λιώς πάρε πίσω τα χρήματά σου". 

Μετανιωμένη αυτή, βγήκε και, αφού πήγε στο σπίτι 
της, αρρώστησε από τη στενοχώρια της που δεν έ-
κανε ένα τέτοιο καλό σύμφωνα με το θέλημα του Θε-
ού, αλλά αναγκαστικά. Αργότερα ευχαρίστησε τον 
Μακάριο και πορεύτηκε στη ζωή της όπως έπρεπε. 

Παλλαδίου, Λαυσαϊκόν, PG 34,1018A-1019C (επιλο-
γές – απόδοση Θ.Ν.Π.). 
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Σχόλια και αφορμές για συζήτηση 
 

Σύμφωνα με την ηθική της κοινωνίας και με το νόμο, ο 
Άγιος Μακάριος έκανε μια απάτη. Γιατί, όμως, στη συ-
νείδηση της Εκκλησίας είναι Άγιος; 

 

Χτίσιμο ιατρείου στην 
Ορθόδοξη ιεραποστο-
λή της Ινδίας (από το 
περιοδικό "Πάντα τα 
Έθνη" 42/1992, σ. 36). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Κίνητρα και κριτήρια του   Χριστιανισμού             
 
       Κίνητρα είναι οι δυνάμεις που ωθούν τον άνθρωπο 
σε κάποια δραστηριότητα. Αποτελούν τις κινητήριες 
δυνάμεις του οργανισμού. Και, αντίστοιχα, οι πράξεις 
αποτελούν την φυσική κατάληξη των κινήτρων.  
 Τα κίνητρα εμφανίζονται χωρίς συνειδητή προ-
σπάθεια εκ μέρους του ανθρώπου. Πηγή τους είναι συ-
νήθως το ασυνείδητο. Αυτό το καταλαβαίνουμε εύκολα 
αν σκεφτούμε κίνητρα όπως την πείνα, τη σεξουαλική 
ορμή, την ανάγκη για γνώση, την επιθετική ορμή κτλ.. 
Από τη στιγμή που θα εκδηλωθούν όμως, βιώνονται 
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από τον άνθρωπο με αρκετή σαφήνεια, γίνονται δηλα-
δή συνειδητές δυνάμεις, στις οποίες ο άνθρωπος μπο-
ρεί να δώσει συγκεκριμένο προσανατολισμό. Η πείνα, 
π.χ., δεν παραμένει μια τυφλή δύναμη, αλλά εναπόκει-
ται στον άνθρωπο το πώς θα την ικανοποιήσει (π.χ. α-
δικώντας τον διπλανό του ή όχι), όπως επίσης σ' αυτόν 
εναπόκειται το πώς θα ανταποκριθεί στη σεξουαλική 
ορμή (π.χ. αν θα γίνει βιαστής, αν θα στρέψει τον έρωτά 
του σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο) κ. ο. κ.  

Για τη ζωή του ανθρώπου, λοιπόν, και για τη συ-
νύπαρξή του με τους άλλους, η διαμόρφωση των κινή-
τρων έχει εξαιρετική σημασία. Όχι απλώς η τέλεση ή η 
παράλειψη μιας πράξης, αλλά ο λόγος για τον οποίον 
κάποιος τελεί ή παραλείπει μια πράξη, η πρόθεση και 
προαίρεση, έχει να κάνει με τη στάση ζωής του συγκε-
κριμένου ανθρώπου. Στο Χριστιανισμό καμία πράξη δεν 
είναι από μόνη της (αυτομάτως) καλή ή από μόνη της κακή. 
Αυτό δε γίνεται εύκολα κατανοητό ή αποδεκτό. Πολύς 
κόσμος πιστεύει πως Χριστιανισμός είναι η επιβολή 
κάποιων σιδερένιων νόμων και η εκτέλεση κάποιων 
συγκεκριμένων πράξεων. Τα πράγματα όμως στην ου-
σία τους δεν είναι έτσι. Στο Χριστιανισμό καμία πράξη 
δε σώζει αυτόματα, μαγικά, μηχανικά. Αυτό που μετράει 
είναι αν ο άνθρωπος είναι συνειδητά και ελεύθερα προ-
σανατολισμένος προς εκείνον τον αγαπητικό τρόπο 
ύπαρξης, υπόδειγμα του οποίου είναι η Αγία Τριάδα. 
Δεν υπάρχει δηλαδή κατάλογος καλών και κακών πρά-
ξεων, αλλά κάθε πράξη θα αξιολογηθεί από το αν έγινε 

με κίνητρο και κριτήριο την Αγάπη και την Ελευθερία, 
και θα αποδοκιμαστεί αν έγινε με κίνητρο τη διασφάλι-
ση του ατομικισμού, του εγωισμού και του συμφέρο-
ντος. 

Η Καινή Διαθήκη και η ζωή της Εκκλησίας διαπνέο-
νται από το πνεύμα αυτό. Αντίθετα, π.χ., προς την ά-
ποψη ότι η προσευχή είναι μια δραστηριότητα πάντα 
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και από μόνη της καλή, η παραβολή του Τελώνη και 
του Φαρισαίου την εξαρτά από τα κίνητρα και τον προ-
σανατολισμό του προσευχόμενου (Λουκ. 18: 9-14). Ο 
Φαρισαίος δε βαρύνεται με αμαρτήματα και ανηθικότη-
τες. Παρόλα αυτά αποδοκιμάζεται από το Χριστό, επει-
δή τυλίχτηκε στο ατομικιστικό σάβανο της "ηθικότητας" 
και της "ευσέβειάς" του και απορρίπτει τους άλλους. 
Ενώ, αντίθετα, ο Τελώνης βαρύνεται μεν με χίλια  
δυο παραπτώματα, ο προσανατολισμός όμως που δί-
νει στην ύπαρξή του είναι η μεταστροφή και η συνά-
ντηση με τον άλλον. Το θέμα του προσανατολισμού, 
δηλαδή της κατεύθυνσης που επιθυμώ να έχω, είναι ε-
ξαιρετικά σπουδαίο. Αν επιθυμώ να συναντηθώ με τον 
αγαπημένο μου, τότε ολόκληρη η ύπαρξή μου, οι προ-
γραμματισμοί, οι ενέργειές μου εμπνέονται από τον 

προσανατολισμό μου προς τη συνάντηση που επίκει-
ται. Τι ώρα, π.χ., θα ξεκινήσω, αν προηγουμένως θα 
φάω ή όχι, τι θα φορέσω, αν θα πάω με τα πόδια ή με 
το αυτοκίνητο, αν στη διαδρομή θα χρονοτριβώ στα κα-
ταστήματα ή όχι, όλα αυτά δεν έχουν ηθικό χαρακτήρα 
από μόνα τους, αποκτούν όμως θετική ή αρνητική φόρ-
τιση ανάλογα με το τι εξυπηρετούν και τι δυσχεραίνουν: 
την ατομικότητά μου ή τη συνάντηση.  

Ο Χριστιανισμός, λοιπόν, δεν έχει έτοιμα ηθικά συ-
νταγολόγια. Και γι' αυτό είναι επαναστατικός μέσα στις 
κοινωνίες που συνήθως επαναπαύονται στην τήρηση 
εξωτερικών τύπων.  
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Το φιλί δεν είναι πάντα και από μόνο του εκδήλωση 
αγάπης. Μπορεί να γίνει και σημάδι προδοσίας. 
(Η προδοσία του Ιούδα, από την αγιορείτικη 
Μονή Βατοπεδίου, 14ος αι.). 

 
Βαθμίδες ηθικής ωριμότητας          
 
Λίγο μετά το Μυστικό Δείπνο και λίγο πριν συλληφθεί, ο 
Χριστός μίλησε στους μαθητές του για πολλά ζητήματα. 
Ανάμεσα σε άλλα τους είπε και το εξής: "Δε σας ονομάζω 
πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριός του. 
Εσάς όμως σας ονόμασα φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά 
όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου" (Ιω. 15, 15). Από 
αυτήν την αντιδιαστολή "δούλου" και "φίλου", φαίνεται 
πως η σχέση Θεού και ανθρώπου δεν είναι μονοδιά-
στατη ούτε στατική, αλλά περνάει από ορισμένες βαθ-
μίδες ωρίμανσης.  
 Οι Πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι τρία 
κίνητρα ωθούν τους ανθρώπους στη σχέση τους με το 
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Θεό, ο φόβος, ο μισθός και η αγάπη, που αντιστοιχούν 

σε τρεις ανθρώπινους τύπους, στο δούλο, το μισθωτό 

και τον ελεύθερο ή υιό. 
 Ο "δούλος" (με την έννοια που είχε ο όρος στην 
αρχαιότητα) προσπαθεί να τηρεί τις εντολές του Θεού, 
για να αποφύγει την τιμωρία που πιστεύει πως επισύ-
ρει η παράβασή τους. Βασικό κίνητρό του είναι ο φόβος 
της κόλασης. Η βαθμίδα αυτή μόνο ως πρώτο σκαλο-
πάτι μπορεί να κατανοηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να επαναπαύεται κανείς θεωρώντας την ως υγιή 
σχέση. 
 Στην επόμενη βαθμίδα ο άνθρωπος ενεργεί επειδή 
προσβλέπει στην ανταπόδοση, στο "μισθό" που θα λά-
βει από το Θεό. Και τούτη η βαθμίδα, μολονότι ελευθε-
ρώνεται από τον βραχνά του φόβου, δεν φανερώνει 
πλήρη ωριμότητα, διότι θεμελιώνει μια "λογιστική" και 
υπαλληλική σχέση με το Θεό. Και στις δυο αυτές βαθμί-
δες το πρόσωπο του Θεού παραμορφώνεται. Ο "δού-
λος" έχει μπροστά στα μάτια του ένα Θεό δικαστή κι 
εκδικητικό, κι ο "μισθωτός" ένα Θεό ταμία. 

Η κατεξοχήν βαθμίδα ωριμότητας είναι αυτή που 
κίνητρο έχει την αγάπη. Ο άνθρωπος εδώ ενεργεί σαν 
ελεύθερος κι όχι σαν δούλος, σαν γιος κι όχι σαν υπάλ-
ληλος. Ανοίγεται στον απέναντι (είτε αυτός είναι ο Θεός 
είτε ο συνάνθρωπος) επειδή βρίσκει νόημα σ' αυτό το 
άνοιγμα και το θέλει ελεύθερα και συνειδητά. Κι ο Θεός, 
επί τέλους, βιώνεται ως φίλος κι ως πατέρας. 
 Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση: Η Εκκλησία συχνά 

αποκαλεί τον πιστό άνθρωπο "δούλο Θεού" (π.χ. "βα-
πτίζεται ο δούλος του Θεού ...", "νυμφεύεται ο δούλος 
του Θεού..."). Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση. Η 
Εκκλησία διαμόρφωσε τα σχετικά κείμενά της σε μια 
εποχή όπου υπήρχε ο θεσμός της δουλείας. Με την έκ-
φραση αυτή η Εκκλησία δεν αποδεχόταν τη δουλεία, 
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αλλά ακριβώς το αντίθετο. Δήλωνε κάτι ανατρεπτικό: 
ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος από κάθε 
δουλεία σε ανθρώπους ή σε καταστάσεις. Απέναντι, 
λοιπόν, σε όλους τους επίδοξους αφέντες και τυράν-
νους που επιθυμούν να τον σκλαβώσουν, ο Χριστιανός 
δηλώνει ότι δε δέχεται να δουλωθεί από κανέναν, αφού  

        
 
Στην εικόνα αυτή, κάθε μάτι του Χριστού έχει διαφορε-
τική έκφραση. Ας καλύψουμε με το χέρι μας το αριστε-
ρό προς εμάς τμήμα της, θα δούμε έναν Χριστό με αυ-
στηρό βλέμμα, ενώ αν καλύψουμε το δεξί τμήμα της, θα 
δούμε έναν Χριστό ήρεμο και καταδεκτικό. Ο αγιογρά-
φος έχει κατορθώσει επιδέξια να αποδώσει την πίστη 
της Εκκλησίας ότι ο Χριστός προσφέρεται σε όλους α-
νεξαίρετα ως Αγάπη. Όμως ο καθένας μας, ανάλογα με 
το βαθμό της δικής του πνευματικής προκοπής, βιώνει 
την παρουσία Του ως χαρά ή ως έλεγχο. (Εικόνα από τη 
Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, π. 6ου αιώ-
να).  
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ο ίδιος είναι ήδη δουλωμένος σε έναν Κύριο, αλλά και 
κανένας δεν έχει δικαίωμα να υποδουλώνει αυτόν που 
ελεύθερα επιλέγει να είναι "δούλος" του Θεού. Μόνο 
που ο Κύριος αυτός είναι παράξενος. Έγινε δούλος και 
θυσιάστηκε για να κάνει το "δούλο" του παιδί του και 
ελεύθερο. Με δυο λόγια, δούλος Θεού σημαίνει γιος του 
Θεού, άρα ελεύθερος από κάθε εξαναγκασμό και σκλα-
βιά. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Απ. Παύ-
λου, ο οποίος επανειλημμένα αποκαλεί τον εαυτό του 
"δούλο" του Θεού και βιώνει αυτήν την πραγματικότητα 
ως κατεξοχήν πράξη ελευθερίας. 

 
Κείμενα 

 

 
1. Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν 
ἀγγέλων, ἀγάπη δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ 
κύμβαλον ἀλαλάζον. και ἐάν ἔχω προφητείαν καί εἰδῶ 
τά μυστήρια πάντα καί πάσαν τήν γνῶσιν, καί ἐάν 
ἔχω πάσαν την πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπη 
δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί. και ἐάν ψωμίσω πάντα τά 
ὑπάρχοντά μου καί ἐάν παραδῶ τό σῶμα μου ἵνα 
καυθήσομαι, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι. 
 
Απόστολος Παύλος 
(Επιστολή Α` Κορ. 13: 1-3). 
 
1. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των αν-

θρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω 
αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται 
σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου 
αλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα 

    κι όλα τα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι 
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αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακι-
νώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. 
Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα 
υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα 
μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα 
δε μ' ωφελεί. 
 

2. Οὔπω νοεῖτε ὃτι πᾶν τό εἰσπορευόμενον εἰς τό 
στόμα εἰς την κοιλίαν χωρεῖ καί εἰς φεδρῶνα 
ἐκβάλλεται; τά δέ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος 
ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖ-να κοινοῖ τόν 
ἂνθρωπον. ἐκ γάρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλο-
γισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, 
ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 
Ιησούς Χριστός 
(Ματθ. 15: 17-19) 
2. Δεν καταλαβαίνετε πως ό, τι μπαίνει στο στόμα 
προχωρεί στην κοιλιά και αποβάλλεται έπειτα στο 
αποχωρητήριο; Όσα όμως βγαίνουν από το στό-
μα προέρχονται από την καρδιά, κι αυτά κάνουν 
ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά 
βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορ-
νείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες. 

 

Θέματα για συζήτηση 

 
1. Εντοπίστε ποιες πράξεις (που συνήθως θεωρούνται 

ηθικές από μόνες τους) αναφέρει ο Παύλος ότι μπο-
ρεί να είναι κάτι ψεύτικο, αν τους λείπει η αγάπη. 
Βρείτε κι άλλα παρόμοια παραδείγματα. 

2. Μπορεί μια πράξη να έχει κίνητρο την αγάπη, αλλά 
όχι το σεβασμό της ελευθερίας (και αντίστροφα); 
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5. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
 

Ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι στο αριστούργημά του "Α-
δελφοί Καραμαζώφ" μας μεταφέρει στη Σεβίλλη της Ι-
σπανίας του 15ου αιώνα. Η Ιερά Εξέταση έχει φέρει 
στην πυρά ανθρώπους που καταδίκασε ως αιρετικούς. 
Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής είναι παρών, μαζί με την αρι-
στοκρατία της πόλης. Ξαφνικά ο κόσμος αναταράζεται, 
φωνάζει, δοξολογεί. Ο Χριστός έχει εμφανιστεί ξανά και 
βαδίζει μέσα στο πλήθος. Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής έρ-
χεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του και διατάζει τη 
σύλληψή του. Με "εκκλησιαστική", λοιπόν διαταγή, ο 
Χριστός κλείνεται στη φυλακή. Αργότερα, ο Μεγάλος Ιε-
ροεξεταστής τον επισκέπτεται και του μιλάει. Τον κατη-
γορεί και του αναγγέλλει την εκτέλεσή του. Ο Χριστός 
μένει σιωπηλός. Ό, τι ακούγεται μέσα στο κελί, είναι ο 
μονόλογος του Μεγάλου Ιεροεξεταστή: υπενθυμίζει 
στον κρατούμενο τον πρώτο από τους τρεις πειρα-
σμούς-ερωτήσεις που είχε υποβάλει κάποτε ο διάβολος 
στον Χριστό στην έρημο, λίγο πριν αυτός ξεκινήσει το 
δημόσιο έργο του. Ο διάβολος είχε ζητήσει από τον 
Χριστό να αποδείξει ότι είναι Υιός του Θεού μετατρέπο-
ντας τις πέτρες σε ψωμιά. Ο Χριστός αρνήθηκε να κάνει 
ένα τέτοιο, "καθ' υπαγόρευσιν" θαύμα (Ματθ. 4: 1-4). 
Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής, λοιπόν, λέει: 

 "Θυμήσου την πρώτη ερώτηση, την έννοιά της, αν όχι 
ακριβώς τα λόγια: Θέλεις να πας στον κόσμο με αδειανά 
χέρια κηρύσσοντας στους ανθρώπους μια ελευθερία 
που η φυσική τους βλακεία και η φυσική τους προστυχιά 
δεν τους αφήνουν να την καταλάβουν, μια ελευθερία  
που τους φοβίζει, γιατί δεν υπάρχει και δε θα υπάρξει 
τίποτε πιο ανυπόφορο απ' αυτή για τον άνθρωπο και την 
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κοινωνία; Βλέπεις αυτές τις πέτρες της άγονης ερήμου; 
Κάνε τες ψωμιά και οι άνθρωποι θα τρέξουν πίσω σου μ’ 
ευγνωμοσύνη, σαν υπάκουο κοπάδι, τρέμοντας μήπως 
πάρεις το χέρι σου και δεν έχουν πια ψωμί. Εσύ όμως δε 
θέλησες να στερήσεις απ' τον άνθρωπο την ελευθερία 
και αρνήθηκες, κρίνοντας πως είναι ασυμβίβαστη με την 
υπακοή που εξαγοράζεται με ψωμιά... Επαύξησες την 
ανθρώπινη ελευθερία, αντί να την περιορίσεις και επέ-
βαλες έτσι για πάντα στον ηθικό άνθρωπο τα μαρτύρια 
αυτής της ελευθερίας. Ήθελες να σ' αγαπούν ελεύθερα, 
να σε ακολουθούν οι άνθρωποι με τη θέλησή τους, κα-
ταγοητευμένοι... Δεν κατέβηκες απ' τον σταυρό όταν σε 
κορόιδευαν και σου φώναζαν ειρωνικά: 'Κατέβα απ' το 
σταυρό για να σε πιστέψουμε'. Δεν το 'κανες, γιατί δεν 
ήθελες πάλι να υποδουλώσεις τον άνθρωπο μ' ένα θαύ-
μα. Ήθελες μια πίστη ελεύθερη και όχι υπαγορευμένη 
από το   θαύμα. Χρειαζόσουνα την ελεύθερη αγάπη και 
όχι τη δουλική έξαρση ενός τρομοκρατημένου σκλά-
βου... Δε σε φοβάμαι καθόλου. Κι εγώ πήγα στην έρημο, 
κι εγώ έζησα με ρίζες και ακρίδες, κι εγώ μακάρισα την 
ελευθερία που χάρισες στους ανθρώπους... Αλλά συ-
νήλθα και δε θέλησα να υπηρετήσω μια υπόθεση παρά-
λογη. Γύρισα πίσω κι ενώθηκα με εκείνους που διόρθω-
σαν το έργο σου... Στο ξαναλέω, αύριο, μ' ένα νόημά 
μου, θα ιδείς αυτό το πειθήνιο κοπάδι να φέρνει αναμμέ-
να κάρβουνα στη φωτιά όπου θα σε ρίξω, γιατί ήρθες να 
εμποδίσεις το έργο μας. Γιατί αν υπάρχει κάποιος που 
του αξίζει πιο πολύ απ' όλους να καεί, αυτός είσαι εσύ. 
Αύριο θα σε κάψω. Τελείωσα". 

 
Φ. Ντοστογιέφσκι. Αδελφοί Καραμαζώφ (μτφρ. Σ. Π.), 
Σύγχρονες Εκδόσεις, σελ. 220-229. 
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Εδώ ο Ντοστογιέφσκι κάνει κάτι πολύ περισσότερο 
από τη συγγραφή μιας έκθεσης ιδεών. Κάνει ανατομία 
στην άβυσσο της ανθρώπινης ύπαρξης και δείχνει ότι 
για το Χριστιανισμό η ελευθερία είναι ένα κατόρθωμα - 
όχι κάτι δεδομένο. 

α. Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής μέμφεται το Χριστό ότι δε 
βάσισε το έργο του στο θαύμα. Είναι γεγονός ότι τα 
Ευαγγέλια προτιμούν να ονομάζουν τα έργα του Χρι-
στού "δυνάμεις" ή (περισσότερο) "σημεία", όχι όμως 
"θαύματα". Αυτό δεν είναι τυχαίο. "Θαύμα" είναι κάτι 
που προξενεί θαυμασμό, θάμπωμα˙ είναι κάτι που ε-
ντυπωσιάζει τον άνθρωπο και τον μετατρέπει σε άβου-
λο και παθητικό θεατή. Αν όμως κοιτάξουμε προσεκτικά 
τα θαύματα των Ευαγγελίων, θα δούμε ότι ο Χριστός 
πρώτα ζητούσε την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώ-
που και κατόπιν ενεργούσε. Ο Χριστός δεν επιδιώκει 
την υποταγή του ανθρώπου, αλλά την αγάπη του. Ε-
νεργεί σαν κάποιον που κουβαλάει φως και μπαίνει σ' 
ένα σκοτεινό σπίτι, αν και όταν ο ένοικος του ανοίξει 
την πόρτα του. Γι' αυτό τα ευαγγέλια μιλούν για "σημεί-
α". "Σημείον" σημαίνει συγκεκριμένος χώρος (π.χ. η 
ζωή ενός πιστού ανθρώπου), όπου συμβαίνει σε πε-
ριορισμένη κλίμακα εδώ και τώρα ό, τι θα συμβεί καθο-
λικά και οριστικά στη Βασιλεία (κατάργηση της φθοράς, 
του θανάτου κ. ο. κ.). 

 β. Αν αφαιρεθεί από τον άνθρωπο η ελευθερία επι-
λογής, τότε αυτό που απομένει δεν είναι άνθρωπος. Η 
πιο αντίθετη προς τον Χριστιανισμό επιθυμία θα ήταν 
να καταστήσει ο Θεός τον άνθρωπο ανίκανο να αμαρ-
τήσει! Έτσι λοιπόν και ο Χριστός αρνείται να κατεβεί 
από τον σταυρό όταν οι Φαρισαίοι τον προκαλούν να 
το κάνει για να αποδείξει ότι είναι γιος του Θεού. Γιατί 
αν αποδεχόταν την πρόκληση και κατέβαινε, τότε οι 
Φαρισαίοι θα ήταν αναγκασμένοι να τον αποδεχτούν, 
δίχως όμως να τον αγαπούν.  
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Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής και ο Χριστός κατάδικος. Όχι 
μόνο οι κινήσεις του σώματος, αλλά και η αντίθεση των 
χρωματισμών δηλώνουν τη διαφορά προσανατολισμού 
που δίνει ο καθένας τους. (Έργο π. Σταμ. Σκλήρη). 
 
 

      γ. Ο Θεός, λοιπόν, δεν απευθύνεται στον άνθρωπο 
ως εξωτερική αυθεντία, αλλά ως δυνατότητα ενός άλλου 
τρόπου ύπαρξης. Ο άνθρωπος λέγοντας "ναι" στη σχέ-
ση με το Θεό και γινόμενος μέτοχος του τρόπου ζωής 
της Αγίας Τριάδας, ελευθερώνεται από όλα αυτά που 
αποτελούν περιορισμούς, δουλεία, δεσμά, πάνω στην 
ύπαρξή του. Τέτοια δεσμά είναι κυρίως η μοναξιά, ο 
πόνος και ο θάνατος. Δίχως την ελευθερία από τη φθο-
ρά και το θάνατο, κάθε επιλογή του ανθρώπου είναι τό-
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σο ελεύθερη, όσο η "ελευθερία" του αιχμάλωτου που-
λιού να πετά από γωνιά σε γωνιά του κλουβιού του.  

      δ. Στην καθημερινή ζωή ο Χριστιανός καλείται να 
υπερασπιστεί την ελευθερία ως βασικό χαρακτηριστικό 
του ανθρώπου σε κάθε επίπεδο: προσωπικό, κοινωνι-
κό, πολιτικό. Αυτό μπορεί να τον φέρει αναπόφευκτα 
σε σύγκρουση με τυραννικά καθεστώτα. Σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις ο Χριστιανός έχει καθήκον απειθαρχίας, βά-
σει της ρήσης των αποστόλων προς τους διώκτες τους: 

“Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις” (πιο πολύ 
πρέπει να υπακούμε στον Θεό παρά στους ανθρώπους) 
(Πράξ. 5: 29). Ήδη στα χρόνια των διωγμών οι Χριστια-
νοί αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την κρατική εξουσία, 
τον Καίσαρα, ως Κύριό τους. Ο μόνος πραγματικός Κύ-
ριος που δέχονταν οι μάρτυρες είναι ο Χριστός, και γι' 
αυτό ακούμε αυτή τη μαρτυρία και σήμερα στη θεία Λει-

τουργία: "Εἷς Άγιος, εἷς Κύριος, Ιησούς Χριστός" (ένας 
είναι ο πραγματικά Άγιος και πραγματικά Κύριος, ο Ιη-
σούς Χριστός). Στη συνέχεια, στο διάβα των αιώνων, 
πολλές φορές Χριστιανοί λησμόνησαν αυτό το ήθος και 
συμμάχησαν με αυταρχικά καθεστώτα ή επαναπαύτη-
καν στη φιλική προς αυτούς κρατική εξουσία. Με κριτή-
ριο την πίστη της Εκκλησίας και την πράξη των Πατέ-
ρων της, τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καταδικαστούν 
ως απαράδεκτες φαλκιδεύσεις του Χριστιανισμού. Σε 
κάθε περίπτωση, ο Χριστιανός δυσπιστεί προς κάθε εί-
δους μετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων από σχέ-
σεις αγάπης σε σχέσεις εξουσίας (είτε μεταξύ φίλων, εί-
τε μέσα στην οικογένεια, είτε στην πολιτεία). Η εξουσία 

δε δίνει προτεραιότητα στην καρδιά τού απέναντι αν-

θρώπου, αλλά στη συμμόρφωσή του. Ακόμα και για τις 
κρατικές εξουσίες που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση 
της κοινωνικής ειρήνης, η Εκκλησία επιμένει ότι πρέπει 
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να λειτουργούν ως διακονία του ανθρώπου κι όχι ως 
καταδυνάστευσή του. 
 

  
 
Καρδινάλιος που προεδρεύει ενός μεσαιωνικού εκκλη-
σιαστικού δικαστηρίου (Λεπτομέρεια από χειρόγραφο 
του Fitzwilliam Museum στο Καίμπριτζ).  
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Ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών Του (Ιω. 13: 4-
10). Υπόδειγμα πώς στην Εκκλησία η εξουσία αντικαθί-
σταται από τη διακονία. (Ψηφιδωτό του 11ου αι. στη 
Μονή Οσίου Λουκά). 
 

Κείμενα 
 

1. Πολλοί ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες˙ πόθεν 
τούτῳ ταῦτα; και τίς η σοφία, ἡ δοθεῖσα αὐτῶ, καί δυ-
νάμεις τοιαῦται διά τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; οὐχ 
οὗτος ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱός τῆς Μαρίας, ἀδελφός δε 
Ἰακώβου καί Ἰωσῆ καί Ἰούδα καί Σίμωνος; καί οὐκ εἰσίν 
αἰ ἀδελφαί αὐτοῦ ὧδε πρός ἡμᾶς; καί ἐσκανδαλίζοντο 
ἐν αὐτῶ. έλεγε δε αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἔστι προφή-
της ἄτιμος εἰ μή ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καί ἐν τοῖς συγγε-
νέσι καί ἐν τῇ οἱκίᾳ αυτου. καί οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ  
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οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι εἰ μή ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπι-
θείς τάς χεῖρας ἐθεράπευσε˙ καί ἐθαύμαζε δια την ἀπι-
στίαν αὐτῶν. Μάρκ. 6: 2-6 
1. Πολλοί που τον άκουγαν (τον Χριστό) απορούσαν κι 
έλεγαν: Από πού τα κατέχει αυτά; Και ποια είναι η σο-
φία αυτή που του δόθηκε; Πώς κάνει τέτοια θαύματα με 
τα χέρια του; Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της 
Μαρίας κι αδελφός* του Ιακώβου, του Ιωσήφ, του Ιού-
δα και του Σίμωνος; Κι οι αδελφές* του δε μένουν στον 
τόπο μας;' Κι αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον 
πιστέψουν. Κι ο Ιησούς τους έλεγε: 'Δεν υπάρχει προ-
φήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες 
του, οι συγγενείς του κι η οικογένειά του'. Κι έτσι δεν 
μπορούσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, παρά μόνο α-
κούμπησε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους 
θεράπευσε. Κι έμενε κατάπληκτος από την απιστία 
τους. 
2. Oἴδατε ὃτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν 
αὐτῶν καί οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ 
οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐάν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι 
πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος˙ ὣσπερ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι 
τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν. 
Ματθ. 20: 25-28 
2. Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη ε-
ξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύ-
ουν. Σ' εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά 
όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να 
γίνει υπηρέτης σας. Κι όποιος από σας θέλει να είναι 
πρώτος πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως ο Υιός του 
Ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για 
να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για 
όλους.  
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3. "Η αρετή λέγεται έτσι, επειδή βάση της είναι η δυνα-
τότητα να επιλέγεις (τό αἱρεῖσθαι’). Διότι είναι αιρετή 
και ηθελημένη, επειδή το καλό το κάνουμε με συνειδη-
τή επιλογή και με τη θέληση μας όχι αθέλητα και εξα-
ναγκαστικά". 
Ιωάννης Δαμασκηνός, Φιλοκαλία, έκδ. Αστήρ, τ. Β΄, 
Αθήνα 19754, σελ. 237. 

 
Θέματα για συζήτηση 

 

1. Συγκρίνετε το σκεπτικό του Μεγάλου Ιεροεξεταστή 
με όσα λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο τελευταίο 
κείμενο. Ποιο από τα δύο πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτε-
ρη απήχηση σήμερα στις σχέσεις των ανθρώπων;  
 
2. Πώς θα λειτουργήσει η πολιτική  εξουσία αν τα λό-
για του Χριστού που παρατίθενται παραπάνω πιστευ-
τούν αληθινά και εφαρμοστούν; 
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6. ΟΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩ-

ΣΗ ΤΩΝ "ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΩΝ" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφορμή για  προβληματισμό 
 

Και τώρα φίλοι μου είν’ αργά 
μια καληνύχτα στη μαμά 
 και λίγη στάχτη στα μαλλιά  
καιρός να πούμε αντίο. 
 

Σκεπάσαμε όλους τους νεκρούς  
με αρρωστιάρικους ψαλμούς  
κλόουν με σοβαρούς σκοπούς  
γυμνοί μέσα στο κρύο.  
 

Κατά τ’ άλλα εσείς  
που ‘σαστε υγιείς και αξιοπρεπείς  
βοηθήστε μας λίγο,  
δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή  
μία ιδέα στεγανή  
που να μη μπάζει κρύο. 
 

Παύλος Σιδηρόπουλος "Εν κατακλείδι",  
τραγούδι από το δίσκο του "Φλου" – 1978. 
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Σχόλια και αφορμές για συζήτηση 

 

1. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος μιλάει, προφανώς, για 
δυο ομάδες - κατηγορίες ανθρώπων. Τους πρώ-

τους τους σκιαγραφεί ως ανθρώπους "υγιείς και 
αξιοπρεπείς". Ποιοι μπορεί να είναι; Και ποιοι μπο-
ρεί να αποτελούν την άλλη ομάδα, στην οποία ε-
ντάσσει και τον εαυτό του; Τι θέση φαίνεται να κα-
τέχει στην κοινωνία; 

2. Οι σημιτικοί λαοί συνήθιζαν να ρίχνουν στάχτη στα 
μαλλιά, όταν πενθούσαν (Ματθ. 11: 21). Τι μπορεί 
να εννοεί ο τραγουδοποιός με τη φράση αυτή στην 
πρώτη στροφή;    Τι αισθήματα φανερώνουν οι εκ-

φράσεις "είν' αργά", "καιρός να πούμε αντίο";  
3. Τι μπορεί να εκφράζει το αίτημα της τελευταίας 

στροφής, όπου, πέρα από την κάλυψη διάφορων 
υλικών αναγκών (στέγη και τροφή), αποζητιέται και 
πνοή και μια ιδέα στεγανή...; 

 
Όπως είδαμε, ο Χριστιανισμός δεν είναι έτοιμες συ-

νταγές, δεν είναι η ατομική τακτοποίησή μας, ούτε ένας 
εφησυχασμός που γεννιέται από την τήρηση εξωτερι-
κών τύπων. Είναι αγώνας, για να γίνει κανείς γνήσιος, 
να μπορέσει να σπάσει τον ατομικισμό του και να ανοι-
χτεί πραγματικά στον άλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος 

ο Χριστός εμφανίζεται στα Ευαγγέλια ως καταπατητής 
του θρησκευτικού νόμου, προκειμένου να αναδείξει και 
να φωτίσει την ουσία του: αντίθετα, π.χ., προς τους 
"ευσεβείς" τηρητές του θρησκευτικού νόμου που πί-
στευαν ότι οι ίδιοι είναι αναμάρτητοι κι ότι μπορούν να 
εντοπίσουν την αμαρτία στους άλλους, αρνείται να λι-
θοβολήσει τη μοιχαλίδα, όσο κι αν δε συμφωνεί με τον 
τρόπο ζωής της (Ιω. 8: 3-11)˙ καταδέχεται να φάει και να 
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συνομιλήσει με πόρνες και τελώνες (Ματθ. 9: 11, 21: 
31)˙ καταπατάει την αργία του Σαββάτου προκειμένου 
να ευεργετήσει τον άνθρωπο (Ματθ. 12: 1-15)˙ καυτη-
ριάζει τους υποκριτές για την επιδεικτική νηστεία τους 
(Ματθ. 6: 16-18) κ.ο.κ. Το κήρυγμα και οι επιλογές του 
ήταν ορισμένες φορές τόσο ανατρεπτικές, ώστε οι ίδιοι 
του οι συγγενείς τον κατηγόρησαν κάποια στιγμή για 
τρελό (Μάρκ. 3:21). 
 Πάντα, λοιπόν, καραδοκεί ο κίνδυνος να νοθευτεί 
το πνεύμα του Χριστιανισμού και να αντικατασταθεί 
από μια σκυθρωπή τυπολατρία. Διαρκώς οι Πατέρες 
και Άγιοι της Εκκλησίας επισημαίνουν αυτόν τον κίνδυ-
νο της νόθευσης από υποκρισία, θρησκοληψία κτλ.. 
Όσον αφορά αυτές τις επισημάνσεις, έχουμε και κάτι το 
ξεχωριστό. Περιπτώσεις ασκητών που έμειναν γνωστοί 

ως "διά Χριστόν σαλοί", δηλαδή "τρελοί για χάρη του 
Χριστού". 

Οι σαλοί είναι συνήθως μοναχοί που αφήνουν το 
μοναστήρι ή το ασκητήριό τους, έρχονται στις πόλεις 
και κάνουν πράξεις παράλογες και προκλητικές, πρά-
ξεις τρελού, οι οποίες όμως έχουν πάντα ένα βαθύτερο 
νόημα και αποβλέπουν στην αποκάλυψη αληθειών, 
που συχνά στραγγαλίζονται στη συμβατικότητα και 
στην "αξιοπρέπεια" της κοινωνίας. Ο σαλός μπαίνει σε 
τόπους, στους οποίους υποτίθεται ότι δεν επιτρέπεται 
να συχνάζουν αξιοπρεπείς και μάλιστα ευσεβείς άν-
θρωποι. Συχνάζει, λοιπόν, σε ταβέρνες, σε κακόφημες 
συνοικίες και σε πορνεία, ζει με τους περιθωριακούς 
και τους απόκληρους.  
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Αλληγορία της αυτοφυλάκισης στα πάθη μας. Τα κάγκε-
λα είναι κομμένα, παρ' όλ' αυτά ο φυλακισμένος δεν 
μπορεί να αποδράσει, επειδή είναι δέσμιος μιας και μόνο 
αλυσίδας (π. Σταμάτη Σκλήρη. "Ο φυλακισμένος με την 
πορφύρα", 1996). 
 
     Αυτούς τους ανθρώπους οι σαλοί δεν τους απορρί-
πτουν, ούτε και τους αναγκάζουν με τη βία να αλλάξουν 
τρόπο ζωής, παρόλο που δε συμφωνούν μ' αυτόν. 
Συμμετέχουν σ' όλες τις διαστάσεις του περιθωρίου, 
πλην μιας: της αμαρτίας. Βιώνουν, λοιπόν, την κοινω-
νική απόρριψη, τον πόνο, την αδικία, την αναξιοπρέ-
πεια, για να μπορέσουν να νιώσουν τους ίδιους τους 
περιθωριακούς, να τους προσεγγίσουν, να επικοινω-

57 / 52-53 



νήσουν μαζί τους και να τους οδηγήσουν ελεύθερα σε 
επίγνωση. Από την άλλη, οι σαλοί απευθύνονται στους 
χριστιανούς και ειδικά σ' εκείνους που νοιάζονται (ό-
πως ο Φαρισαίος της παραβολής) μονάχα για την ατο-
μική σωτηρία τους και που είναι μάλιστα πεπεισμένοι 
γι' αυτήν, επειδή τηρούν με νομικό πνεύμα έναν κώδικα 
εντολών. Έτσι, π.χ., οι σαλοί παραβιάζουν συστηματι-
κά τη νηστεία και γίνονται προκλητικοί, όταν αντιλαμ-
βάνονται ότι τους παρακολουθεί κόσμος, κατ' ιδίαν ό-
μως επιδίδονται σε αυστηρή νηστεία, διότι γνωρίζουν 
ότι είναι μια άσκηση πολύτιμη για τον πνευματικό αγώ-
να. Κι από την άλλη, οι σαλοί δεν αρνούνται τα δόγματα 
και την πίστη της Εκκλησίας, εμπαίζουν όμως όσους τα 
αντιλαμβάνονται επιφανειακά. 

Είναι χαρακτηριστικό πώς περιγράφεται η είσοδος 

του αγίου Συμεών1 του δια Χριστόν Σαλού (6ος αιώνας) 

στην Έμεσα, πόλη που σήμερα βρίσκεται στη δυτική 
Συρία: 

 
 
 
 
 

 
1 Τα αποσπάσματα για τους σαλούς Συμεών και Νικό-

λαο είναι από μελέτημα του Κάλλιστου Γουέαρ στο βι-

βλίο Ἑνότης ἐν τῇ ποικιλίᾳ, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997, 
σελ. 116, 135.  
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Από τον πίνακα του Βενσάν Βαν Γκογκ, "Ολονυκτία κα-
φετέρια" (1888). Ο ίδιος ο ζωγράφος σημείωσε ότι προ-
σπάθησε να αποδώσει μια δαιμονική ατμόσφαιρα "όπου 
μπορεί κανείς να συντριβεί, να τρελαθεί και να εγκλημα-
τίσει". 
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Βρήκε ένα ψόφιο σκυλί σ' ένα σωρό σκουπίδια έξω από 
την πόλη, έλυσε τη σχοινένια ζώνη του, έδεσε με τη μια 
της άκρη το ένα πόδι του σκυλιού, και το έσερνε πίσω 
του καθώς έτρεχε. Έτσι πέρασε την πύλη της πόλης. 
Υπήρχε ένα σχολείο εκεί κοντά, κι   
 όταν τα παιδιά τον είδαν, άρχισαν να φωνάζουν, 'Δείτε, 
ένας τρελοκαλόγερος!', και να τρέχουν πίσω του και να  
τον χτυπούν. Την άλλη μέρα που ήταν Κυριακή, πήρε λί-
γα καρύδια, πήγε στην εκκλησία στην αρχή της Λει-
τουργίας, και εκεί έσπαζε τα καρύδια και έσβηνε τα κα-
ντήλια. Όταν προσπάθησαν να τον βγάλουν έξω, σκαρ-
φάλωσε στον άμβωνα και από κει σημάδευε τις γυναίκες 
με τα καρύδια. Με πολλή δυσκολία τον έβγαλαν έξω, αλ-
λά μόλις βγήκε αναποδογύρισε τους πάγκους των ζαχα-
ροπωλών, οι οποίοι όμως τον κτύπησαν τόσο άσχημα 
που παραλίγο να πεθάνει. 

 
Εδώ, ο σαλός θέλει να υπενθυμίσει έμπρακτα ότι 

αυτό που μετρά δεν πρέπει να είναι η εξωτερική εμφά-
νιση, ότι αυτό που σώζει δεν είναι η τυπική θρησκευτι-
κότητα, κι ότι όσοι είναι κατ' όνομα μόνο χριστιανοί και 
έτοιμοι να ασκήσουν βία κατά του αδελφού τους μοιά-
ζουν με τους εμπόρους που έδιωξε ο Χριστός από τον 
Ναό. Κι από την άλλη, αυτός ο αυτοεξευτελισμός είναι 
για τους σαλούς κι ένας τρόπος να κρύψουν την αγιό-
τητά τους, να μην  
επαινεθούν από τον κόσμο, να μη γίνουν δούλοι του 
θαυμασμού ή και της κολακείας του κόσμου. Ο σαλός 
είναι ελεύθερος. Θεμέλιό του είναι η σχέση του με τον 
Θεό, κι έτσι, σε ανθρώπινο επίπεδο δεν έχει να χάσει 
τίποτα, δε φοβάται τίποτα και κανέναν. Είναι ενδεικτικό 
πώς ο Ρώσος Νικόλαος ο Σαλός (16ος αιώνας) τόλμησε 
να ελέγξει τον τυραννικό τσάρο Ιβάν τον Τρομερό που 
καταπίεζε το λαό. Ήταν Μεγάλη Σαρακοστή, περίοδος 
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δηλαδή μεγάλης νηστείας πριν από το Πάσχα, νηστείας 
που και ο Ιβάν, ως χριστιανός μονάρχης, τηρούσε. Ο 
Νικόλαος διασταυρώθηκε μαζί του και του πρόσφερε να 
φάει ένα κομμάτι ωμό κρέας. Ο τσάρος οπισθοχώρησε 
αηδιασμένος, παίρνοντας το μήνυμα, ότι χειρότερο από 
το να φας κρέας τη Σαρακοστή είναι να  
"καταβροχθίζεις" ανθρώπινο κρέας με την τυραννική 
εξουσία σου.  

Είπαμε παραπάνω ότι οι "δια Χριστόν Σαλοί" είναι 
μια ιδιάζουσα περίπτωση αγιότητας. Σε καμία περί-
πτωση οι επιλογές τους δεν πρέπει να απολυτοποιη-
θούν. Όποτε επιχειρήθηκε μίμησή τους με επιπολαιότη-
τα, τα αποτελέσματα ήταν οικτρά˙ ψυχικός διχασμός και 
παράπονο για την έλλειψη αναγνώρισης. Η σαλότητα 
είναι πάνω απ' όλα ζήτημα χαρίσματος κι ελευθερίας. 
 

Θέματα για συζήτηση 
 

1. Μπορεί άραγε να εντοπιστούν στο τραγούδι του Σι-
δηρόπουλου αγωνίες σαν αυτές που αφου-
γκράστηκαν οι "δια Χριστόν σαλοί"; Ποιες είναι αυ-
τές ειδικότερα;  

2. Θυμηθείτε το περιστατικό του λιθοβολισμού της μοι-
χαλίδας (Ιωάν. 8: 3-11) και συζητήστε πόσο βοηθάει 

σε κάθε περίπτωση η διάκριση αμαρτίας και αμαρ-

τωλού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

(Δ.Ε. 7-9) 
 

Το χριστιανικό ήθος και η σύγχρονη κοινωνία 
 

"Χριστός κήρυξε την έλευση της βασιλείας του Θεού και 
κάλεσε τους ανθρώπους να ενταχθούν σ' αυτήν. Η απο-
δοχή της κλήσης αυτής συνοδεύεται με τη μεταβολή 
της ζωής του ανθρώπου και των σχέσεών του με τους 
άλλους ανθρώπους. Βασικοί ρυθμιστικοί παράγοντες 
της νέας ζωής είναι η αγάπη και η διακονία, που δεν εί-
ναι θεωρητικές αρχές αλλά πράξη. Η αποδοχή της κλή-
σης του Χριστού είναι καθοριστική για το σύνολο της 
ζωής του ανθρώπου. Στη νέα αυτή ζωή δεν έχουν θέση 
η αδικία, η πλεονεξία, η εκμετάλλευση και η εξουσία από 
άνθρωπο σε άνθρωπο". 
 
Ιωάννης Σ. Πέτρου, Κοινωνική Δικαιοσύνη, εκδ. Παρατη-
ρητής, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 189. 
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7. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Πόσοι "κόσμοι" είναι ο σύγχρονος κόσμος; 
 
        Συχνά, για να αναφερθούμε στη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα, χρησιμοποιούμε την έκφραση "ο κόσμος 
μας". Κι όμως, αν παρακολουθήσουμε δημοσιεύματα 
και μελέτες κοινωνιολογικές και οικονομικές, θα δούμε 
ότι γίνεται λόγος για "τρίτο" και για "τέταρτο κόσμο"! Οι 
όροι αυτοί σηματοδοτούν σε παγκόσμια κλίμακα το 
σημερινό κοινωνικό πρόβλημα, το ζήτημα, δηλαδή, της 
δίκαιης κατανομής των υλικών αγαθών και των μέσων 
παραγωγής, καθώς και της δυνατότητας του κάθε αν-
θρώπου να απολαμβάνει τα υλικά αγαθά με ασφάλεια 
και ειρήνη. Αν παραδοσιακά ως "πρώτος" και "δεύτε-
ρος" κόσμος υπονοούνται η Ανατολή και η Δύση, τότε 
"τρίτος" κόσμος είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες της 
Αφρικής και της Ασίας, αυτές που, μετά από αιώνες 
αποικιοκρατίας, μαστίζονται από την πείνα, τη  
 

 
(από το περιοδικό "Πάντα τα Έθνη" 46/1993, σ. 57).  
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φτώχεια, τις επιδημίες, τον αναλφαβητισμό, έχοντας οι-
κονομίες εξαρτημένες από δυτικά κεφάλαια.  
      Και "τέταρτος κόσμος" είναι εκείνες οι ομάδες πλη-
θυσμού των αναπτυγμένων δυτικών κρατών, οι οποίες 
ωθούνται στο περιθώριο της ζωής. Είναι οι άνεργοι και 
οι άστεγοι, τεράστιες νησίδες εξαθλίωσης μέσα σε ωκε-
ανούς ευμάρειας και καταναλωτισμού.  

Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η κατάσταση σήμερα. Μια 
ανθρωπότητα δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων. Η 
ανισότητα δεσπόζει και αυτό που για τους ευημερούντες είναι 
περίσσευμα, για τους εξαθλιωμένους είναι έλλειψη. 

Ποια θέση καλείται να πάρει η Εκκλησία απέναντι 
σ' αυτό το πρόβλημα; Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της 
παράδοσής της, που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν 
λύσεις και να δώσουν προσανατολισμούς και διέξοδο; 

 

Μια νέα θέαση του κόσμου 
  
      Αν σκεφτεί κανείς ότι η Σάρκωση του Χριστού σή-
μανε την κατάφαση του Θεού στην ύλη και στην ιστορί-
α, ότι η Ανάστασή του σήμανε την ανακαίνιση του αν-
θρώπου και σύμπαντος του κόσμου, και ότι το ύψιστο 
μυστήριο της θείας Ευχαριστίας είναι ένα είδος προτύ-
που για τις ανθρώπινες κοινωνίες (αγαπητική και ισό-
τιμη συμμετοχή όλων δίχως διακρίσεις και ταξικές δια-
φορές), τότε μπορεί να αντιληφθεί ότι η Εκκλησία δεν 
μπορεί να αδιαφορεί για το κοινωνικό πρόβλημα, ούτε 
να διαχωρίζει τα πνευματικά από τα υλικά προβλήματα 
προσποιούμενη ότι είναι αρμόδια μόνο για τα πρώτα. 
Πολύ περισσότερο, η Εκκλησία δεν απομονώνει κάθε 
επιμέρους πρόβλημα από τα αίτια και τη συνάφειά του, 
αλλά προσφέρει δυνατότητες διεξόδου επειδή τοποθε-
τεί το όλο ζήτημα σε νέα βάση: κομίζει μια νέα και συ-
νολική θέαση του κόσμου, της ύλης, της κοινωνίας, των 
ανθρώπινων σχέσεων. Μέσα στην ιστορία οι Χριστιανοί 
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δεν μπορεί να μένουν απαθείς ή να είναι μοιρολάτρες. 
Εμπνέονται από την προσδοκία έλευσης της Βασιλείας 
του Θεού, δηλαδή ενός νέου κόσμου αγάπης και δικαι-
οσύνης, και δρουν εμφορούμενοι από αυτά τα χαρα-
κτηριστικά. 

 
Διαχείριση - όχι ιδιοποίηση 
 
 Οι Πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι ο θε-
σμός της ιδιοκτησίας είναι αποτέλεσμα της πτώσης του 
ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης της κτίσης 
για να τη σφετερίζεται ή να την απομυζά για το ατομικό 
του συμφέρον, αλλά οφείλει να συνυπάρχει μαζί της με 
σεβασμό. Από αυτό το πνεύμα της κοινοτικότητας ο-
φείλει να διαπνέεται και η απόλαυση των υλικών αγα-
θών. Γι' αυτό οι Πατέρες είναι πολύ επιφυλακτικοί απέ-
ναντι στη συσσώρευση πλούτου. Οι πλούσιοι - λέει χα-
ρακτηριστικά ο Μ. Βασίλειος - μοιάζουν με εκείνους που 
μπαίνουν πρώτοι σ' ένα θέατρο, πιάνουν όσα περισσό-
τερα άδεια καθίσματα προλάβουν, και κατόπιν δεν α-

φήνουν τους άλλους να καθίσουν1 . 

 
(από την Εφημερί-
δα "Έξοδος στην 
Κοινωνία και τη 
Ζωή" 3/1987, α. 4) 

 
 
 

 

 

1PG 31, 276 Β
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Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συσσωρευτεί πλούτος χω-
ρίς να διαπραχθούν αδικίες και εκμετάλλευση άλλων 
ανθρώπων. Αυτό μάλιστα μπορεί να συμβαίνει ακόμα 
κι αν η συσσώρευση γίνεται με τρόπους που θεωρού-
νται νόμιμοι σύμφωνα με τους κρατικούς νόμους. Το 
ζήτημα είναι κατά πόσο το χρήμα καθίσταται κέντρο της 
ανθρώπινης ζωής. Η ιδιοκτησία, λοιπόν, είναι ανεκτή 
μόνο υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι διαχειριστής 
των υλικών αγαθών, με ύψιστο κριτήριο τις ανάγκες 
όλων των συνανθρώπων. 
 

Επίλυση κι όχι επικάλυψη των προβλημάτων  
 
 Είναι εντυπωσιακό ότι πολλοί Πατέρες επισημαί-
νουν ένα μεγάλο κίνδυνο σχετικά με την ελεημοσύνη. 
Φοβούνται μήπως γίνει άλλοθι της κοινωνικής αδικίας. 
"Ποιο το όφελος", λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (4ο 

αιώνα),"αν δημιουργείς πολλούς φτωχούς με την εκμε-
τάλλευση και κατόπιν ανακουφίζεις έναν με την ελεημο-
σύνη; Αν δεν υπήρχε το πλήθος των εκμεταλλευτών, δε 
θα υπήρχε ούτε το πλήθος των εξαθλιωμένων1". Γι' αυτό 
– για να μη χρησιμοποιείται δηλαδή η Εκκλησία ως 
προκάλυμμα του κατεστημένου – πολλά εκκλησιαστικά 
κείμενα απαγορεύουν στους ποιμένες των εκκλησιών 

να δέχονται δωρεές εκμεταλλευτών2.  
Αυτό που δείχνει πως η Εκκλησία προσεγγίζει την 

ουσία των προβλημάτων κι όχι μόνο την επιφάνειά 
τους, είναι και η ευαισθησία της απέναντι στο ζήτημα 
του εργατικού μισθού. Στην επιστολή του αποστόλου 
Ιακώβου (η οποία είναι μέρος της Καινής Διαθήκης) βρί-
                                                 

1 PG 46, 445 Α-Β 
2 Π.χ. Μ. Βασίλειος (PG 32, 1164 D, 1165 Α), Αναστάσιος 

Σιναΐτης (PG 89, 452 Β).                                                              
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σκουμε ένα δριμύ "κατηγορώ" κατά των γαιοκτημόνων 
που στέρησαν τους εργάτες τους από το μισθό που δι-
καιούνταν και ο οποίος, σαν κραυγή πόνου, ανεβαίνει 
μέχρι τον Θεό: 

Ἂγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπί ταῖς τα-
λαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. ὁ πλοῦτος ὑμῶν  
 σέσηπε καί τά ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, ὁ χρυ-
σός ὑμῶν καί ἄργυρος κατίωνται, καί ὁ ἰός αὐτῶν εἰς  
μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καί φάγεται τάς σάρκας ὑμῶν ὡς 
πῦρ, ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. ἰδού ὁ μισθός 
τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τάς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπε-
στερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καί αἱ βοαί τῶν θερισά-
ντων εἰς τά ὦτα Κυρίου Σαβαώθ εἰσεληλύθασιν. ἐτρυ-
φήσατε, ἐθρέψατε τάς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ 
σφαγῆς. κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τόν δίκαιον˙ οὐκ 
ἀντιτάσσεται ὑμῖν. 

Ιακ. 5: 4 
 
Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοε-
ρές κραυγές για τα βάσανά σας, που όπου να 'ναι έρχο-
νται. Ο πλούτος σας σάπισε, και τα ρούχα σας τα 'φαγε 
ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασήμι κατασκούρια-
σαν, και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση 
εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη 
φωτιά. Κι ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θη-
σαυρούς. Να, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα 
χωράφια σας κι εσείς τους τον στερήσατε κραυγάζει. 
Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τ' αυτιά του 
παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απο-
λαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα, που τα 
πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φονεύσατε τον 
αθώο. Δε σας πρόβαλε αντίσταση.   
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Και σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής και στη μετέπει-
τα εκκλησιαστική παράδοση η αποστέρηση του εργατι-
κού μισθού ισοδυναμεί με διάπραξη φόνου!1 

Ο Χριστιανός δεν μπορεί να είναι ο τύπος του αν-
θρώπου πού  νοιάζεται μόνο για την "ψυχούλα" του. Ο 
Χριστός ταύτισε τον εαυτό του με τους πεινασμένους, 
τους ξένους, τους άρρωστους και τους φυλακισμένους 
και τόνισε πως αδιαφορία γι' αυτούς είναι αδιαφορία 
για τον ίδιον: 

Ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψασα, καί ἐποτίσα-
τέ με, ξένος ἤμην, καί συνηγάγετέ με, γυμνός καί περιε-
βάλετέ με, ἠσθένησα, καί ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῆ 
ἤμην καί ἤλθατε πρός με… ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὃσον 
ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε. 
 
Ματθ. 25: 35, 40 
 
Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώ-
σατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός 
και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφτήκατε, φυλα-
κισμένος κι ήρθατε να με δείτε... Σας βεβαιώνω πως 
αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελ-
φούς μου, τα κάνατε για μένα.  
 

 Φταίχτης για το κακό στον κόσμο δεν είναι μόνο ε-
κείνος που το διαπράττει άμεσα, αλλά κι εκείνος που 
δεν αγανακτεί, που δεν αγωνίζεται, που σιωπά. 

 

                                                 

1 Π.χ. Δευτ. 24: 14-15. Σοφ. Σειράχ 34: 21-22. Μαλαχ. 3:5. 
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Κείμενα 

1. Η οργάνωση των πρώτων χριστιανών 
 
Τοῦ δέ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καί ἡ 
ψυχή μία, καί οὐδέ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν 
ἴδιον εἶναι, ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. και μεγάλη δυ- 
νάμει ἀπεδίδουν τό μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπί πά- 
ντας αὐτούς. οὐδέ γάρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς˙ 
ὃσοι γάρ κτήτορες χωριών ἤ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες 
ἔφερον τάς τιμάς τῶν πιπρασκομένων καί ἐτίθουν παρά 
τους πόδας τῶν ἀποστόλων˙ διεδίδετο δέ ἑκάστῳ καθό-
τι ἂν τις χρειάν εἶχεν. 
 
Πράξ. 4: 32-35 
 
Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Κα-
νείς δε θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν 
δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι απόστολοι κήρυτ-
ταν και βεβαίωναν με μεγάλη πειστικότητα ότι ο Κύριος 
Ιησούς αναστήθηκε. Κι ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια 
τη χάρη του. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να 
στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή 
σπίτια τα πουλούσαν, κι έφερναν το αντίτιμο αυτών 
που πουλούσαν, και το έθεταν στη διάθεση των απο-
στόλων. Απ' αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις 
ανάγκες του. 

 
2. Αγάπη κάλπικη  
 

Χίλιες χιλιάδες καλά να κάμωμεν, αδελφοί μου, νηστείες, 
προσευχές, ελεημοσύνες, και το αίμα μας να χύσωμεν  
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δια την αγάπην του Χριστού, ανίσως και δεν έχωμεν αυ-
τές τες δύο αγάπες (προς το Θεό και προς τους αδελ-
φούς μας), αλλά έχωμεν μίσος και έχθραν εις τους α- 
δελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά, οπού εκάμαμεν, του 
διαβόλου είναι και εις την κόλασιν πηγαίνομεν... Έχω 
δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Ανίσως και σου 
δώσω και εσένα από αυτό να πιης, τότε φανερώνω πως 
 σε αγαπώ, αμή ανίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι 
κάλπικη η αγάπη. 
 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Βλ. Ιωάννου Μενούνου, Κο-
σμά του Αιτωλού Διδαχές, εκδ. Τήνος, Αθήνα (1979), σελ. 
123,124. 
 

3. Ένας πολιτισμός αγάπης που δε θα απαιτούσε δικαιο-
σύνη από τους ανθρώπους, δε θα ήταν αληθινός πολιτι-
σμός. Δε θα συγκροτούσε γνήσιες ανθρώπινες σχέσεις. 
Είναι μια καρικατούρα αγάπης το να προσπαθεί κανείς 
να καλύψει με ελεημοσύνες τη δικαιοσύνη που λείπει, το 
να φτιάχνει μπαλώματα χρησιμοποιώντας μια επίφαση 
καλοκαγαθίας όταν η κοινωνική δικαιοσύνη λείπει. Η α-
ληθινή αγάπη αρχίζει με τη διεκδίκηση εκείνου που είναι 
δίκαιο στις σχέσεις εκείνων που αγαπούν. 
 

Όσκαρ Ρομέρο1, Ένας μάρτυρας αρχιεπίσκοπος (μτφρ. 

Ελένης Ταμαρέση - Παπαθανασίου), στο περιοδικό 
"Σύναξη" 26 (1988), σελ. 66.  

 

                                                 

1 Όσκαρ Ρομέρο. Ρωμαιοκαθολικός αρχιεπίσκοπος του 

Σαν Σαλβαδόρ. Δολοφονήθηκε το 1980 μέσα στο ναό 
του από παρακρατικούς φασίστες. 
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4. Δήλωση Γάλλου διευθυντή της αστυνομίας την ε-
ποχή των μεγάλων κοινωνικών εξεγέρσεων (τέλη 

19ου αιώνα). 
 

Στην πραγματικότητα δε φοβόμαστε όλους αυτούς 
τους σοσιαλιστές, τους αναρχικούς, τους άθεους και  
τους επαναστάτες. Τους παρακολουθούμε και ξέρουμε 
κάθε τους κίνηση. Όμως ανάμεσά τους υπάρχουν και  
μερικοί, όχι πολλοί, ιδιόρρυθμοι τύποι, που πιστεύουν 
στον Θεό. Αυτοί είναι χριστιανοί αλλά συνάμα και σο-
σιαλιστές. Αυτούς φοβόμαστε πιο πολύ απ' όλους. Είναι  
τρομεροί άνθρωποι! Ο σοσιαλιστής-χριστιανός είναι πιο 
τρομερός από το σοσιαλιστή-άθεο.  

 
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραμαζώφ. Βλ. Μιχά-
λη Μακράκη, Ο Ντοστογιέφσκι και η επανάσταση των νέ-
ων, εκδ. Imago, Αθήνα 1984, σελ.97. 

 

5. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος για την κοινωνική α-
δικία 

Δε φρίττεις, άνθρωπε, δεν κοκκινίζεις από ντροπή, 
όταν χαρακτηρίζεις επιτιθέμενον αυτόν που παλεύει για 
το ψωμί του; Αυτός αν και φέρεται επιθετικά, ωστόσο 
δικαιούται τη συμπάθειά μας, γιατί τόσο πολύ πιέζεται 
από την πείνα, ώστε αναγκάζεται να φορέσει το προσω-
πείο της επιθετικότητας... Και πρέπει να σου πω ακόμα 
πως αυτός που επιτίθεται στην πραγματικότητα είσαι 
συ, γιατί αν και έρχεσαι τακτικά στην Εκκλησία και α-
κούς τα κηρύγματά μου, στην αγορά εν τούτοις προτι-
μάς και το χρυσάφι και τις επιθυμίες και τις ανθρώπινες 
φιλίες σου, παρά τις δικές μου προτροπές.   

 
(P.G. 60, 535-538). 
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Θέματα για συζήτηση 

 

1. Εντοπίστε τους άξονες της στάσης της Εκκλησίας 
απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα. Ποιοι απ' αυτούς 
νομίζετε πως εφαρμόζονται σήμερα, και ποιοι έχουν 
περάσει στο περιθώριο;  

 
2. Συζητήστε την άποψη του αστυνομικού διευθυντή, 

που παρατίθεται παραπάνω. Για ποιο λόγο φαίνεται 
να θεωρεί τρομερότερο τον επαναστάτη που πιστεύει 
στον Θεό; 
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8. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ  
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Μια θύελλα και οι αιτίες της  

 
  Ο πόλεμος είναι  σαν μια θύελλα, όπου κυριαρχούν 
ανεξέλεγκτες οι δυνάμεις της αποσύνθεσης και της α-
νασφάλειας, ο τρόμος, η εξαγρίωση και η αδυναμία για 
ανθρώπινη συνεννόηση. Μέσα σε λίγες στιγμές μπορεί 
να καταστραφεί ό, τι ο άνθρωπος δημιουργεί με κόπο 
μακροχρόνιο. Η ποδοπάτηση της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, η οδύνη αθώων, ο ψυχικός και σωματικός 
βιασμός, η απώλεια αγαπημένων, το ξερίζωμα και η 
προσφυγιά αποτελούν τις καθημερινές ειδήσεις που 
έρχονται από τις εστίες πολέμου στον πλανήτη μας. 
Όλα αυτά κάνουν επιτακτικό το αίτημα της ειρήνης, η 
οποία συνιστά όρο της ανθρώπινης δημιουργικότητας 
και αξιοπρέπειας. 
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Ο Χριστός εκδιώκει τους εμπόρους από το ναό  
(Εικόνα της αγιορείτικης Ι. Μονής Χελανδαρίου 

 
 
 Ουσιαστικά, πόλεμος ξεσπά όταν μεταξύ δύο 
πλευρών είναι αδύνατη η διευθέτηση ενός ζητήματος 
μέσω του διαλόγου και της αμοιβαιότητας, καθώς κι ό-
ταν η ισχυρή πλευρά έχει αποφασίσει να επιβάλει τα 
συμφέροντά της. Είναι χαρακτηριστική η γεμάτη αγανά-

κτηση επισήμανση του Μ. Βασιλείου: "Ως πότε θα είναι 
παντοδύναμο το χρήμα, η αγχόνη των ψυχών, το αγκί-
στρι του θανάτου, το δόλωμα της αμαρτίας; Ως πότε θα 
κυβερνά ο πλούτος, η αιτία των πολέμων, για τον οποίο 
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κατασκευάζονται όπλα και ακονίζονται ξίφη;"1. Εδώ ο Μ. 

Βασίλειος επισημαίνει μιαν αλήθεια που τη βιώνει πλέ-
ον οδυνηρά ο σύγχρονος άνθρωπος: Τεράστια οικονο-
μικά συμφέροντα βρίσκονται πίσω από πολλές συρρά-
ξεις και συχνά οι πόλεμοι κρίνονται αναγκαίοι από ό-
σους επιθυμούν να ξοδευτεί το πανάκριβο στρατιωτικό 
υλικό που έχει σωρευτεί σε αποθήκες και να παραγγελ-
θεί άλλο στις πανίσχυρες κατασκευάστριες εταιρείες. 

Εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνιση. Ειρήνη 
δε σημαίνει να μην υπάρχει αντίσταση στην αδικία και 
στις επιθυμίες των ισχυρών. Ο ίδιος ο Χριστός, άλλω-
στε, κρατώντας το φραγγέλιο εκδίωξε τους εμπόρους 
από το ναό (Ιω. 2: 15). Η ειρήνη οφείλει να ταυτίζεται με 
το σεβασμό και την ισότιμη συνύπαρξη - όχι με την α-
ποδοχή της αδικίας και τη νομιμοποίηση της σκλαβιάς. 
Έτσι, λοιπόν, δεν είναι σωστό να εξισώνονται οι θύτες 
με τα θύματα, ούτε κι ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος με 
έναν αμυντικό. 

 

Αγωνιστές της ειρήνης  
 
      Ο Χριστιανός δεν είναι μοιρολάτρης, ούτε ζει πα-
θητικά πάνω στη γη. Όχι απλώς προτιμά την ειρήνη, 
αλλά αγωνίζεται ενεργά για την εδραίωσή της. Με τη 
γέννηση του Χριστού το ανθρώπινο γένος απόκτησε 
μια νέα προοπτική, την προσδοκία της Βασιλείας του 

Θεού. "Τότε" λέει ο προφήτης Ησαΐας, "τα ξίφη τους θα 
τα σφυρηλατήσουν σε άροτρα και τις λόγχες τους σε 
δρεπάνια. Ξίφος δε θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια 
στο άλλο και πια δε θα μαθαίνουν να πολεμούν" (Ησ. 2: 
4). Ο Χριστιανός εμπνέεται από αυτήν την προσδοκία 
και παλεύει να φέρει το φως της στο σήμερα. Δεν είναι 

                                                 

1 PG 31, 297.  
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τυχαίο ότι στην "επί του όρους ομιλία" ο Χριστός ανήγ-

γειλε ότι είναι "μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους 
ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θε-
ού" (Ματθ. 5: 9). Και η Εκκλησία αδιάκοπα μέσα στους 

αιώνες εύχεται “ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κό-
σμου”(Θεία Λειτουργία). Επί πλέον, στις μέρες μας οι 
εκπρόσωποι των Ορθόδοξων εκκλησιών συμμετέχουν 
σε διεθνείς συνάξεις για την ειρήνη και καταδικάζουν 
τον πόλεμο ως τρόπο επίλυσης των διαφορών. 
 Βασικός άξονας αυτής της στάσης είναι η πεποίθη-
ση της Εκκλησίας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια 
και ότι το φυλετικό (και κάθε άλλο) μίσος είναι απαρά-
δεκτο. Οι λαοί οφείλουν να μάθουν να συνυπάρχουν δί-
χως να χάνουν την πολιτιστική και θρησκευτική τους 
ταυτότητα, αλλά και δίχως να επιθυμούν την εξόντωση 
όποιου διαφέρει από αυτούς. Ακόμα κι όταν ο πόλεμος 
εμφανίζεται ανθρωπίνως αναπόφευκτος, για τον Χρι-
στιανό είναι πάντα γεγονός οδύνης και παραχώρησης - 
όχι λύση. Η συμμετοχή του Χριστιανού αφορά αμυντικό 
πόλεμο και αποτελεί ένα είδος γενναιόψυχης διακινδύ-
νευσης. Ο Χριστιανός, δηλαδή, αποδέχεται το ενδεχό-
μενο να κάνει κάτι που θεωρείται επιζήμιο για τη δική 
του ψυχή (φόνο), προκειμένου να υπερασπιστεί άλλους 
(τον λαό, τα ιερά του και την ελευθερία του). Και σε τέ-

τοια περίπτωση όμως δεν αυταπατάται: για τον Χρι-

στιανό κάθε πόλεμος είναι εμφύλιος πόλεμος. 
 
«Αὐτός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» 
 
        Αν δει κανείς τα πράγματα φιλοσοφημένα και όχι 
επιφανειακά, θα διαπιστώσει ότι, ακόμα κι αν βρισκό-
μαστε σε περίοδο διακρατικής ειρήνης, και πάλι ο άν-
θρωπος είναι έρμαιο ενός ανειρήνευτου πολέμου: του 
αδιάκοπου πολέμου μεταξύ φθοράς και ζωής. Πρόκειται 
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για κάτι τραγικό, αφού το τέλος αυτού του πολέμου 
φαίνεται προδικασμένο. Η ανθρώπινη ύπαρξη ηττάται 
και ανδραποδίζεται από τον θάνατο. 
 Ο Χριστός αντιμετώπισε αυτόν τον πόλεμο όχι α-
πλώς με αυτά που είπε, αλλά με αυτό που ο ίδιος είναι. 
Όντας Θεάνθρωπος, ένωσε την ανθρώπινη φύση με τη 
θεία, κι έτσι η πρώτη έγινε κοινωνός της ζωής και της 
αφθαρσίας της δεύτερης. Αυτό, όπως έχουμε δει σε 
προηγούμενα μαθήματα (1 και 2), άνθρωπο και για την 
κτίση ολόκληρη. Μ' αυτήν την έννοια, ο Χριστός όχι α-

πλώς "φέρνει την ειρήνη", αλλά είναι (εστίν) η Ειρήνη 
μας (Εφεσ. 2: 14-15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκεί που η πείνα 
σαρώνει, ο πόλεμος 
ακμάζει. Και τα παι-
διά μυούνται στα 
όπλα υπό το πρό-
σχημα του παιχνι-
διού (από το περιο-
δικό "Πάντα τα Έ-
θνη" 50/1994, σ. 
57).  
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Κείμενα 

1. Ο Χριστός είναι για μας η ειρήνη, αυτός που συνένω-
σε τα δύο μέρη και γκρέμισε το μεσότοιχο του φραγ-
μού, δηλαδή την έχθρα, που την κατάργησε με τη σάρκα 
του... Έτσι ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι ανώτερο 
από την ειρήνη για όσους έκαναν τις εντολές του μελέ-   
 
τη της ψυχής και σπουδή του νου; Και αυτοί βέβαια θα 
επιδιώξουν την ειρήνη όσο τίποτε   άλλο,  όπως  ο Παύ-
λος  προτρέπει, και θα γίνουν μεταξύ των ανθρώπων 
πρωτοπόροι ειρήνης και θα καταργήσουν το ανώφελο 
μίσος και θα πάψουν να πολεμούν μάταια, γιατί γνωρί-
ζουν πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η ειρήνη. Είναι τόσο 
πολύτιμο πράγμα, ώστε χρειάστηκε να κατεβεί στη γη ο 
ίδιος ο Θεός, προκειμένου να την  προσφέρει  στους αν-
θρώπους. Και ενώ ο Θεός είναι πλούσιος και Κύριος   
των   πάντων, δε βρήκε κανένα αντάξιο τίμημά της, και 
γι' αυτό πρόσφερε το ίδιο του το αίμα. 
 
    Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας (14ος αιώνας), PG 150, 
676. 
 

2. Τώρα συλλογιστείτε για μια στιγμή το νόημα της λέ-
ξης "ειρήνη". Δε σας φαίνεται παράξενο που οι άγγελοι 
προμηνούσαν την Ειρήνη, όταν λυμαίνεται αδιάκοπα τον 
κόσμο ο Πόλεμος και ο φόβος του Πολέμου; Δε σας φαί-
νεται πως οι αγγελικές φωνές λαθεύτηκαν; Πως η υπό-
σχεση τους σήμαινε απογοήτευση και απάτη; Σκεφτείτε 
τώρα, με ποιο τρόπο μίλησε ο ίδιος ο Κύριος μας για την 
Ειρήνη. Είπε στους μαθητές Του: “Eἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, 
εἰρήνην την ἐμήν δίδωμι ὑμῖν”. Ήθελε άραγε να πει την 
ειρήνη όπως την αντιλαμβανόμαστε; ειρήνη του βασι- 
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λείου της Αγγλίας με τους γείτονές του, ειρήνη των βα-
ρόνων με τον Βασιλέα, τον οικογενειάρχη που λογαριά-
ζει τα ειρηνικά κέρδη του, το σκουπισμένο τζάκι, το κα-
λύτερο κρασί του στο τραπέζι για ένα φίλο, τη γυναίκα 
του τραγουδώντας στα παιδιά του; Αυτοί οι άνθρωποι, οι 
μαθητές Του, δεν ήξεραν τέτοια πράγματα. Φεύγανε για 
να ταξιδέψουν μακριά, για να δοκιμαστούν σε στεριές 
 και θάλασσες, για να γνωρίσουν τα βασανιστήρια, τα 
δεσμωτήρια, την αποκαρδίωση, για να υποστούν το μαρ- 
τυρικό θάνατο. Ποιο ήταν λοιπόν το νόημά Του; Αν το 
αναρωτηθείτε, θυμηθείτε ότι έλεγε ακόμη: «ου καθώς ο 
κόσμος δίδωσι, εγώ δίδωμι υμίν». Με αυτόν τον τρόπο 
έδωσε την ειρήνη στους μαθητές Του. Όχι όπως τη δίνει 
ο κόσμος". 
 
    Θ.Σ Έλιοτ, Φονικό στην Εκκλησία (μτφρ. Γιώργου Σε-
φέρη), σελ. 62. 
 

3…Καί ἀκόμη ὑπάρχουν ἀκαταστασίαι καί ἑστίαι πολέ-
μων, διότι ζητοῦμεν τήν εἰρήνην ἀνεξαρτήτως τῶν προ-
ϋποθέσεων αὐτῆς, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἐλευ-
θερίας καί τῆς δικαιοσύνης, αἱ ὁποῖαι εἶναι τόσον ἀπα-
ραίτητοι διά τήν εἰρήνην, ὣστε ὃπου αὗται ὑπάρχουν νά 
ὑπάρχη αὐτομάτως καί εἰρήνη πραγματική. Διά νά ἔλθη 
ἐπί γῆς εἰρήνη, πρέπει νά μάθωμεν δικαιοσύνην οἱ ἐνοι-
κούντες ἐπί τῆς γῆς. Ὃμως ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι πολλάκις, 
εἰσερχόμενοι εἰς ἓνα φαῦλον κύκλον, προσπαθοῦμεν να 
ἐπιβάλωμεν εἰρήνη, δικαιοσύνην και ἐλευθερίαν ὂχι κατά 
τήν ἀλήθειαν τῶν μεγάλων καί ἱερῶν αὐτῶν ἀξιῶν, ἀλλά 
κατά τήν ἀντίληψιν ὑλιστικῶν κοσμοθεωριῶν, διά νά κα-
τεξουσιάσωμεν. Ἀλλά τοῦτο, ἀντιθέτως προς ὃ,τι ἐπι-
διώκομεν, δημιουργεῖ περισσοτέρους ἀνταγωνισμούς  
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καί ἐκδικήσεις, περισσοτέραν ἀδικίαν, περισσοτέραν 
δουλείαν, περισσοτέραν δυστυχίαν εἰς τόν κόσμον. 
 
    Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, Μήνυμα Χρι-
στουγέννων 1982. 

 
Θέματα για συζήτηση 

 

1. Βάσει των παραπάνω κειμένων, σε τι μοιάζει η "ει-
ρήνη του   Χριστού" με τις ειρηνευτικές αποστολές του 
ΟΗΕ και, γενικότερα, με ότι ο κόσμος σήμερα αποκα-
λεί "ειρήνη", και σε τι διαφέρει;  
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αληθινή ειρήνη, 
σύμφωνα με το Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη; 
3. Συχνά λέγεται "Αν θέλεις ειρήνη, προετοίμαζε πό-
λεμο". Πώς κρίνετε αυτή την άποψη; Πιστεύετε ότι, 
από χριστιανικής σκοπιάς, μπορεί να εφαρμοστεί το 
"Αν θέλεις ειρήνη, προετοίμαζε ειρήνη"; 
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9. Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ  

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ 
 

Βούληση και ιδιαιτερότητα του ανθρώπου 
  
      Η βούληση είναι μια φυσική δύναμη του ανθρώπου, 
στην οποία ο καθένας δίνει συγκεκριμένο προσανατο-
λισμό και περιεχόμενο ανάλογα με την προσωπικότητά 
του. Η βούληση σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα 
ον που επιβιώνει παθητικά, μηχανιστικά, ενστικτωδώς 
και μοιρολατρικά, μόνο με τα ένστικτα, όπως τα άλογα 
ζώα. Είναι μια ύπαρξη που δε δέχεται τον γύρω κόσμο 
όπως ακριβώς είναι, αλλά ενοχλείται με τα δυσάρεστα 
και ικανοποιείται με τα ευχάριστα, οραματίζεται, επιθυ-
μεί. Οι επιθυμίες του γίνονται βασικός άξονας της ύ-
παρξής του, διότι - είτε πραγματοποιούνται είτε όχι, είτε 
είναι εφικτές είτε όχι, είτε είναι ηθικές είτε όχι - αυτές 
εμπνέουν τις επιμέρους πράξεις και συμπεριφορές του. 
Μια από τις διαφορές του από τα ζώα είναι και το ότι ο 
άνθρωπος δεν υπάρχει απλώς μέσα στην ιστορία, αλλά 
κάνει ιστορία, σχεδιάζει, επιθυμεί, επιδιώκει, δημιουρ-
γεί. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της βούλησης 
για την ανθρώπινη ύπαρξη, η Εκκλησία απέρριψε ως 

αίρεση τον Μονοθελητισμό1, δηλαδή την άποψη ότι ο 

Θεάνθρωπος Χριστός διέθετε μόνο μία θέληση, τη θεϊ-
κή, η οποία είχε απορροφήσει την ανθρώπινη. Η Εκ-
κλησία υποστήριξε ότι στο Θεάνθρωπο υπήρχαν δύο 
θελήσεις, και η θεϊκή και η ανθρώπινη. Έτσι υπερασπί-

                                                 

1 Αυτό έγινε τον 7ο αιώνα. Κύριος εκπρόσωπος των 

Ορθοδόξων απόψεων υπήρξε ο Άγιος Μάξιμος ο 
Ομολογητής (περ. 580 - 662).   
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στηκε την ανθρώπινη ιδιαιτερότητα και την ελευθερία, 
αφού επέμεινε ότι η σχέση με τον Θεό δεν επιβάλλεται, 
αλλά είναι κάτι που πρέπει να θελήσει ολόψυχα ο άν-
θρωπος. 

Ο άνθρωπος αποζητάει να μην είναι ένα απρόσω-
πο μόριο χαμένο ανάμεσα στα ομοιόμορφα μόρια μιας 
άμορφης μάζας. Κι ούτε δέχεται να είναι ένα ον ανή-
μπορο, έρμαιο της ζωής. Με δυο λόγια, επιθυμεί αφενός 
να διακρίνεται και αφετέρου να διαθέτει δύναμη. Αυτό 
δεν είναι κατ' αρχήν κακό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργη-
θεί "κατ' εικόνα του Θεού", δηλαδή ως ιδιαίτερο κι ελεύ-
θερο πρόσωπο, όπως ιδιαίτερα κι ελεύθερα είναι τα 
Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Το ζήτημα όμως είναι 
ποια κατεύθυνση θα πάρει η βούλησή του αυτή: προς 
την κοινωνία με τους άλλους, ή προς την καθυπόταξη 
των άλλων; 
 

Άνθρωπος ή Υπεράνθρωπος; 
 

Τι είναι αγαθό; Αυτό που ανυψώνει στον άνθρωπο τη δί-
ψα της δύναμης και τον κάνει ισχυρό στη θέληση για να 
αποκτήσει τη δική του δύναμη. Τι είναι κακό; Αυτό που 
προέρχεται από την αδυναμία. Γι' αυτό οι αδύνατοι και οι 
δυστυχισμένοι πρέπει να εξαφανίζονται. Αυτό πρέπει να 
είναι το πρώτο αξίωμα για την αγάπη του ανθρώπου 
προς τους ομοίους του. Μονάχα έτσι ανυψώνεται ο άν-
θρωπος σε υπεράνθρωπο, που έχει προορισμό να εξα-
φανίσει όλους τους αδύνατους και μάλιστα χωρίς οίκτο 
και έλεος.  

 Τις απόψεις αυτές διατύπωσε ο Γερμανός φιλόσο-
φος Φρειδερίκος Νίτσε (1844-1900) στο έργο του "Τάδε 
έφη Ζαρατούστρα". Ο Νίτσε, γιος λουθηρανού πάστο-
ρα, στράφηκε κατά του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανι-
σμού επειδή έχουν κριτική στάση απέναντι στην εξου-
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σία, τον πλούτο και την κοινωνική ισχύ και επειδή, 
πρόβαλαν, κατά τη γνώμη του, ως ιδεώδες την αδυνα-
μία. Η ηθική, λέει ο Νίτσε, είναι εφεύρημα των αδυνάτων 
για να περιορίζουν το μεγαλείο των δυνατών. Οι αρετές 
τού φαίνονται άξιες περιφρόνησης γιατί και από μόνο 
του το γεγονός ότι οι ονομασίες τους είναι θηλυκού γέ-
νους, φανερώνει ότι είναι χαρακτηριστικά αδυναμίας. 
 Το ιδεώδες του Υπεράνθρωπου έχει διαποτίσει - με 
ποικίλες μορφές - το σύγχρονο πολιτισμό. Ο ατομικι-
σμός, η μοναξιά, η θυσία των πάντων στον βωμό του 
ατομικού κέρδους, η εκμετάλλευση της εργασίας ανηλί-
κων, ο αφάνταστος πλουτισμός ορισμένων από τη διά-
δοση των ναρκωτικών στους πολλούς, η απομύζηση  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιος διαθέτει, 
άραγε, τη μεγα-
λύτερη δύναμη; 
(Χαρακτικό του 
Τάσσου, Από 
τους αγώνες 
του ελληνικού 
λαού, 1943).  
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του περιβάλλοντος και η οικολογική καταστροφή, οι γε-
νοκτονίες ασθενέστερων λαών από ισχυρότερους και 
τεχνολογικά προηγμένους (βλ. π.χ. την περίπτωση των 
ινδιάνων) είναι πλευρές και συνέπειες αυτού του εω-
σφορικού εγωισμού. Έκφανσή του είναι και τα σύγχρο-
να φαινόμενα του ρατσισμού και του νεοναζισμού, οι 
οποίοι αναγορεύουν μια φυλή ως την κατ' εξοχήν αν-
θρώπινη φυλή, και χαρακτηρίζουν τους άλλους ως υ-
πανθρώπους που πρέπει να αφανιστούν. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι, συχνά, τέτοια κινήματα εγκολπώνονται, φανερά 
ή ανομολόγητα, παλιές ευρωπαϊκές παγανιστικές θρη-
σκείες που υπόσχονταν στο άτομο ισχύ (ο ίδιος ο ναζι-
σμός της Χιτλερικής περιόδου, άλλωστε, είχε στραφεί 
προς χθόνιες* δυνάμεις της θρησκείας των αρχαίων 
γερμανικών λαών, προς τις πολεμικές Βαλκυρίες κτλ.). 
Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν παύει να είναι ζήτημα 
αισθητικής και γίνεται σύμβολο της ζωώδους ισχύος 

που συντρίβει τα θηράματα. Ο άλλος κατανοείται ως ε-
χθρός. Το τραγικό όμως είναι ότι αυτός που βασίζεται 
στη δική του δύναμη και υπεροχή, μοιραία θα αποδει-
χθεί κάποτε πιο αδύναμος από κάποιους άλλους, που 
θα είναι είτε νεότεροι είτε ισχυρότεροί του. 
  

Η μωρία του σταυρού  
 
      Έτσι φαίνεται στα μάτια του εγωκεντρικού το κή-
ρυγμα για τη σταυρική θυσία του Χριστού: ως μωρία, 
ως ανοησία και παράλογο. Αυτό το γνωρίζει και το επι-
σημαίνει ο απόστολος Παύλος (Α' Κορ. 1: 18-25). Στην 
ουσία της όμως πρόκειται για εξαιρετική δύναμη. 
 Για το Χριστιανισμό ο άνθρωπος λειτουργεί αυθε-
ντικά όταν κοινωνεί με τους άλλους. Η απόρριψη των 
άλλων δεν κάνει απλώς μοναχική την προσωπικότητα 
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του απορρίπτοντος, αλλά - πολύ περισσότερο – την 
καθιστά λειψή. Η αγάπη δεν είναι κακομοιριά και έλλει-
ψη ψυχικού σθένους. Είναι ενεργητική, συνειδητή και 
ηθελημένη στάση ζωής, η μόνη δύναμη που μπορεί όχι 
απλώς να εξωραΐσει την επιφάνεια του κόσμου, αλλά 
να μεταμορφώσει τον ίδιο τον κόσμο. Ιδίως μέσα στη 
σημερινή πραγματικότητα, ο άνθρωπος καλείται να α-
ναδείξει ως βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπινων 

κοινωνιών τη βασισμένη στην αγάπη αλληλεγγύη 
προς τους μικρούς και τους αδύναμους. Είναι πολύ χα-
ρακτηριστικά αυτά που σημειώνει ο κοινωνικός ψυχο-
λόγος Έριχ Φρομ: 
 

Με την άνοδο του φασισμού ο πόθος εξουσίας και η 
πεποίθηση πως αποτελεί δικαίωμα έφτασαν σε νέα 
ύψη. Εκατομμύρια εντυπωσιάζονται από τις νίκες της 
εξουσίας και εκλαμβάνουν αυτό σαν ένδειξη δύνα-
μης. Ασφαλώς η εξουσία πάνω σ' ένα λαό είναι έκ-
φραση ανώτερης δύναμης από καθαρά υλική άποψη. 
Αν έχω τη δύναμη πάνω σ' ένα άλλο πρόσωπο να το 
σκοτώσω, τότε είμαι "ισχυρότερος" απ' αυτό. Όμως 
από ψυχολογική άποψη, ο πόθος της εξουσίας δεν 
πηγάζει από δύναμη αλλά από αδυναμία. Είναι η έκ-
φραση της ανικανότητας του ατομικού εγώ να σταθεί 
μόνο του και να ζήσει. Είναι η απεγνωσμένη προσπά-
θεια για την απόκτηση δευτερογενούς δύναμης εκεί 
που λείπει η αυθεντική δύναμη. 
 

   Έριχ Φρομ, Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία, εκδ. 
Μπουκουμάνη, Αθήνα 1971 σελ. 184-185.  
 
Ότι η Εκκλησία καλεί τα μέλη της σε διαρκή μετάνοια,  

85 / 75 



έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία και τον δυναμι-
σμό του ανθρώπου. Μετάνοια είναι (όπως έχουμε πει 
και στο τρίτο μάθημα) η μεταβολή του νοός, του τρόπου 
ζωής και άρα σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ρυθμιστής 
της ζωής του, κι όχι έρμαιο. Καθορίζει και επανακαθορί-
ζει την πορεία του. 

 
Ο αετός, ρωμαλέος και υψιπετής, 
έχει χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο 

του τέταρτου ευαγγελίου, για να δη-  
λώσει την πνευματική δύναμη που 

δεν εξουθενώνει τον άνθρωπο, 
αλλά τον εξυψώνει. 

(Λεπτομέρεια από το χειρόγραφο 
εικονογραφημένο ευαγγέλιο του 
Kells στην Ιρλανδία, μέσα 6ου - 
8ο αι., δείγμα της χριστιανικής 

κέλτικης τέχνης).  
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Κείμενα 

 

1. Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τήν ἔρημον ὑπό τοῦ Πνεύ-
ματος πειρασθῆναι ὑπό τοῦ διαβόλου, καί νηστεύσας 
ἡμέρας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. καί προσελ-
θών αὐτῷ ὁ πειράζων… Παραλαμβάνει αὐτόν… εἰς ὂρος 
ὑψηλόν λίαν, καί δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τάς βασιλείας 
τοῦ κόσμου καί τήν δόξαν αὐτῶν καί λέγει αὐτῷ˙ ταῦτα 
πάντα σοι δώσω, ἐάν πεσών προσκυνήσεις μοι. Τότε λέ-
γει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς˙ ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ˙ γέγραπται 
γάρ, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις, καί αὐτῷ μόνῳ 
λατρεύσεις. 
      Ματθ. 4: 1-10 
 
1. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο 
για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 
Σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο 
Ιησούς ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε αυτός 
που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους... Τον οδήγη-
σε... σ' ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κό-
σμου τα βασίλεια και τη λαμπρότητά τους. Ύστερα του 
είπε: 'Όλα αυτά θα σου τα δώσω, αν πέσεις και με 
προσκυνήσεις'. Ο Ιησούς όμως του απάντησε: 'Φύγε 
από μπροστά μου, σατανά! Η Γραφή το λέει καθαρά: 
μόνο τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο 
αυτόν θα λατρεύσεις’. 
 
2. Ο Ισπανός Φερνάντο Κορτές, κατακτητής του Μεξι-
κού (1519- 1521), σε επιστολή του προς τον βασιλιά της 
Ισπανίας, περιγράφει πώς παρακινούσε τους στρατιώ-
τες του να υποτάξουν τους ντόπιους Ινδιάνους: 
Κόπιασα πολύ να τους πείσω - τους έλεγα ότι σας οφεί-
λουν το αίμα τους και τη ζωή τους - ότι το ζήτημα ήταν  
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για σας να κατακτηθούν οι πιο μεγάλες κτήσεις της οι-
κουμένης. Ότι ποτέ ένας Ισπανός δε σκεπάστηκε από 
μια τέτοια επονείδιστη κηλίδα, μια τόσο άνανδρη λιπο-
ταξία. Εξάλλου, εδώ ήταν να χτυπήσουμε σαν καλοί χρι-
στιανοί τους εχθρούς της αγίας μας πίστης, και κατά 
συνέπεια, να αξιωθούμε, στον άλλον κόσμο, τη δόξα την 
πιο περιφανή, επίσης και μιαν ανταμοιβή που καμιά γενιά 
δεν χάρηκε μέχρι τα τώρα. Τους έκανα να δουν ότι ολο-
φάνερα, ο Θεός αγωνιζόταν για μας... 

 
 Φερνάντο Κορτές, Η κατάχτηση τον Μεξικού, εκδ. 
Στοχαστής (μτφρ. Πηνελόπη Μαξίμου), Αθήνα 1986, 
σελ. 45. 

 
Θέματα για συζήτηση 

 

1. Μπορείτε να δείτε πώς η εξουσία λειτουργεί σαν 
θρησκεία γι' αυτόν που την ποθεί διακαώς; Μελετήστε  
το παραπάνω αγιογραφικό απόσπασμα από τους πει-
ρασμούς του Χριστού.  
2. Βάσει των παραπάνω κειμένων σχετικά με την κατά-
κτηση του Μεξικού, σκεφτείτε πόσο "χριστιανοί" είναι οι 
Χριστιανοί όταν εγκολπώνονται το Νιτσεϊκό ιδεώδες 
της   ισχύος.    Ανατρέξτε και στο απόσπασμα του Ντο-
στογιέφσκι για τον "Μεγάλο Ιεροεξεταστή", στο πέμπτο 
μάθημα. 
3. Θα μπορούσαμε, ίσως, εγκλήματα που έχουν γίνει 
μέσα στην ιστορία στο όνομα του "Χριστιανισμού", 
να τα ερμηνεύσουμε ως στάση ζωής εντελώς αντίθετη 
απ' αυτήν του Χριστού στο χωρίο για τους πειρασμούς 
του στην έρημο;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
(Δ.Ε. 10-12) 

 
Η βιολογική διάσταση στη ζωή του ανθρώπου 
(Σώμα, Έρωτας, Γάμος, Τεκνογονία) 

 
Το Ευαγγέλιο και η θεολογία του γάμου δεν αρνούνται 
την υπευθυνότητα του ανθρώπου για τον κόσμο και για 
την ανθρώπινη κοινότητα και ούτε καταστρατηγούν την 
ιεράρχηση των αξιών της ζωής. Ο αληθινός Χριστιανι-
σμός ποτέ δεν ήταν αρνητής του κόσμου και της χαράς 
των ανθρώπων, το δε μυστήριο του γάμου είναι μια απά-
ντηση θετική στις ιστορικές και γήινες ανάγκες της υ-
πάρξεως αλλά συγχρόνως  και   ένα  άνοιγμα της υπάρ-
ξεως και της κοινωνίας των ανθρώπων προς την πραγ-
ματικότητα της αιωνιότητας.  

 
Γεώργιος Πατρώνος, Ο Γάμος στη Θεολογία και τη Ζωή, 
Αθήνα 1981, σελ. 45.  

 
10. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 

 

Σώμα: τάφος, περίβλημα ή κάτι άλλο;    
 

 Από τη βιογραφία του περίφημου νεοπλατωνικού 
Φιλοσόφου Πλωτίνου (3ος αι. μ.Χ.) πληροφορούμαστε 

ότι ο φιλόσοφος "αισθανόταν ντροπή που είχε σώμα ... 
Απέφευγε να μιλάει για την καταγωγή του, τους προγό-
νους του ή την πατρίδα του. Δεν δεχόταν ούτε καν να 
τον πλησιάσει γλύπτης ή ζωγράφος για να φτιάξουν την 
προτομή ή το πορτρέτο του... Δε φτάνει που έχουμε 
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φορτωθεί αυτή την εφήμερη μορφή (το σώμα)· γιατί να 
θέλει κανείς να τη διατηρήσει περισσότερο καιρό, σα να 

'ναι κάτι που αξίζει;"1Η μαρτυρία αυτή έχει σημασία, διό-

τι είναι αντιπροσωπευτική απόψεων που δέσποζαν κα-
τά την εποχή που ο Χριστιανισμός ήρθε σε επαφή με 
τον ελληνορωμαϊκό κόσμο.  
 Στον αρχαίο κόσμο διατυπώθηκαν ποικίλες από-
ψεις για το σώμα, από την ειδωλοποίηση της ομορφιάς 
του μέχρι την περιφρόνησή του λόγω της φθαρτότητάς 
του. Κατά την εποχή που αναφέραμε, μεγάλη ήταν η 
απήχηση της Πλατωνικής θέσης ότι μεγαλύτερη προτε-
ραιότητα και αξία έχει η ψυχή και ότι το σώμα είναι 
“σῆμα”- τάφος της2 Το σώμα, δηλαδή, θεωρούνταν ως μνή-

μα ή περίβλημα και φυλακή3 της ψυχής, η οποία και έπρεπε 

να ελευθερωθεί από αυτό. "Είσαι μια φτωχή ψυχή που κουβα-

λάει ένα πτώμα", έγραφε ο στωικός φιλόσοφος και αυτοκρά-

τορας Μάρκος Αυρήλιος (2ος αι. μ.Χ.)4 . Η ασώματη ύπαρξη 
της ψυχής εμφανιζόταν ως ιδεώδες. 
 
1. Πορφυρίου, Περί Πλωτίνου Βίου, α’ (εδώ, ελεύθερη 
απόδοση). Ο βιογράφος του Πλωτίνου 
ήταν μαθητής και φίλος του. 

2. Ψυχή ἐστιν ἄνθρωπος (Ἀλκιβιάδης 1, 130). Καί γάρ 

σῆμά τινές φασιν αὐτό εἶναι τῆς ψυχῆς, ὡς 

τεθαμμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι: καί διότι αὖ τούτῳ ση-

μαίνει ἅ ἄν σημαίνῃ ἡ ψυχή, καί ταύτῃ 

“σῆμα” ὀρθῶς καλεῖσθαι. δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα 

θέσθαι οἱ ἀμφί ̓Ορφέα τοῦτο τό ὄνομα, 

ὡς δίκην διδούσης τῆς ψυχῆς ὧν δή ἕνεκα δίδωσιν, 

τοῦτον δέ περίβολον ἔχειν, ἵνα σῴζηται, 

δεσμωτηρίου εἰκόνα. (Πλάτωνος Κρατύλος 400 C). 
3. Πλάτωνος Φαίδων XXXIII, 82Ε. 
4. Meditationes IV, 41.  
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 Αντίθετα προς αυτές τις απόψεις, ο Χριστιανισμός 
θεώρησε τον άνθρωπο ως ενιαία ψυχοσωματική οντό-
τητα. Το σώμα δεν είναι απλώς "περιτύλιγμα", αλλά 
στοιχείο της ίδιας της ταυτότητας του ανθρώπου. Οι 
ανθρώπινες λειτουργίες είναι ψυχοσωματικές, εκδηλώ-
σεις της ενότητας του ανθρώπινου προσώπου. Είναι 
γεγονός ότι σήμερα είναι διαδεδομένη (ακόμα και ανά-
μεσα σε θρησκευόμενους) η άποψη πως ο Χριστιανι-
σμός θεωρεί το σώμα ως κάτι κατώτερο ή ως έδρα της 
αμαρτίας και ότι, λίγο-πολύ, φρονεί ό,τι και οι φιλοσο-
φικές αντιλήψεις που προαναφέραμε. Αυτό όμως απο-
τελεί διαστρέβλωση της χριστιανικής τοποθέτησης. 
Πόσο επαναστατική υπήρξε η θετική στάση της Εκκλη-
σίας απέναντι στο σώμα, φαίνεται από την κατηγορία 
που εκτόξευε ο φιλόσοφος Κέλσος (2ος αι.) κατά των 
Χριστιανών, αποκαλώντας τους χλευαστικά "γένος φι-

λοσώματον"1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ωριγένης, Κατά Κέλσου Ζ, 3 
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Ο Χριστιανισμός κόμισε την επαναστατική πίστη πως ο 
άνθρωπος είναι το ον που μπορεί να προσφέρει σάρκα 
στον άσαρκο Θεό. Το ρόλο τούτο εκπλήρωσε, ως εκ-
πρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, η Θεοτόκος. 
(Τοιχογραφία τον 14ου αι., από το παρεκκλήσι του Αγί-
ου Ευφημιανού στην κατεχόμενη Λύση της Κύπρου). 

 
Μια αλλιώτικη άποψη  
 
      Στην Αγία Γραφή το σώμα, ως δημιούργημα του Θε-
ού, είναι κι αυτό "καλόν λίαν". Ο άνθρωπος πλάθεται 
"κατ’ εικόνα Θεού" ως ενιαία ύπαρξη κι έτσι ζούσε στην 
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προπτωτική κατάσταση. Η αποσύνθεσή του, ο τεμαχι-
σμός του σε σώμα και σε ψυχή πρωτοέγινε με το προ-
πατορικό αμάρτημα, με την απομάκρυνσή του, δηλαδή, 
από το Θεό και την υποδούλωσή του στη φθορά και το 
θάνατο, σαν κάποιον που απομακρύνθηκε από τη ζε-
στασιά, με συνέπεια να κρυώσει και να υποκύψει σε 
ασθένειες. Για το Χριστιανισμό, λοιπόν, αυτό που πρέ-
πει να καταργηθεί δεν είναι το σώμα, αλλά η φθορά του.  
 Με τη σάρκωσή του ο Χριστός, θέλοντας να σώσει 
τον πλήρη άνθρωπο, προσέλαβε ολόκληρη την αν-
θρώπινη φύση, και ψυχή και σώμα. Κανένα ανθρώπινο 
στοιχείο δεν έμεινε έξω από αυτή την πρόσληψη, πλην, 
βεβαίως, της αμαρτίας, αφού αυτή αποτελεί παραφθο-
ρά κι όχι δομικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η 
Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το υπόδειγμα και την 
προτύπωση της πορείας όλου του ανθρώπινου γένους. 
Ο σταυρικός του θάνατος και ο χωρισμός ψυχής και 
σώματος δεν ήταν το τέρμα. Ο Χριστός αναστήθηκε εν-
σώματος. Το αναστημένο του σώμα δεν έπαψε να είναι 
υλικό, ήταν όμως πλέον απαλλαγμένο από τη φθορά 
και από κάθε αναγκαιότητα (στις εμφανίσεις του ανα-
στάντος Χριστού στους μαθητές του, π.χ., τα ευαγγέλια 
δείχνουν πως έφαγε μεν για να βεβαιώσει τους μαθητές 
για τη σωματικότητά του, δε χρειαζόταν όμως να φάει 
για να επιβιώσει - βλ. Λουκ. 24: 42, Ιω. 21: 12-15). 
 Αυτό, λοιπόν, που οραματίζεται η Εκκλησία, δεν εί-
ναι η κατάργηση του σώματος, αλλά η αφθαρτοποίησή 
του. Η "αιώνια ζωή", λοιπόν, δεν είναι (όπως γενικά 
νομίζεται) η συνέχιση της ψυχής και μόνο, μετά το θά-
νατο του καθενός. Η αληθινά "αιώνια" και αληθινά "ζω-
ή" θα ανατείλει στα Έσχατα με την κατάργηση του θα-
νάτου και αφορά σύνολο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα. 
Και μάλιστα αφορά το σύμπαν, την κτίση ολόκληρη, 
αφού αυτή είναι, κατά κάποιον τρόπο,  συγγενής και 
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συνέχεια του ανθρώπινου σώματος.     
  

 Η έκπτωση σε "σάρκα"  
 

Στη ζωή της Εκκλησίας το σώμα γίνεται "ναός του Αγίου 

Πνεύματος" (Α' Κορ. 6: 19)1. Με την άσκηση ελευθερώ-

νεται από τα πάθη – κυρίως από τον ατομοκεντρισμό 
και γίνεται δεκτικό της χάριτος του Θεού. Αυτό το βλέ-
πουμε ιδίως στους αγίους, των οποίων τα σώματα, και 
όταν ζούσαν και μετά την κοίμησή τους, ξεχειλίζουν 
από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το αντίθετο 
συμβαίνει όταν το σώμα αυτονομείται, δηλαδή λειτουρ-
γεί βάσει των παθών και υποτάσσει στην εξυπηρέτησή 
τους όλη την ανθρώπινη ύπαρξη. 
 Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε μια χρήση του όρου 
"σάρκα", περίεργη για τη σημερινή γλώσσα. Δε σημαί-
νει το σώμα, αλλά ολόκληρο τον άνθρωπο. Έτσι π.χ. 
χρησιμοποιεί τη λέξη ο ευαγγελιστής Ιωάννης όταν μιλά 

για την ενανθρώπηση του Υιού: “ ὁ Λόγος σάρξ (δηλα-

δή πλήρης άνθρωπος) ἐγένετο” (Ιω. 1: 14).Υπάρχει, 
όμως, κι άλλη σημασία του όρου "σάρκα", αρνητική αυ-
τή τη φορά. Συγκεκριμένα, σάρκα αποκαλείται η αυτο-
νομημένη ανθρώπινη ύπαρξη (και πάλι, δηλαδή, όχι 
μόνο το σώμα), η αποκομμένη από τον Θεό, που λει-
τουργεί με τρόπο αδιέξοδο, αφού προσπαθεί να αντλή-

σει ζωή από τον θνητό εαυτό της και η οποία “ ἐπιθυμεῖ 
κατά τοῦ (αγίου) Πνεύματος” (Γαλ. 5: 17). 

Αν δεν  κατανοηθεί αυτή η χρήση του όρου "σάρκα", υ-
πάρχει κίνδυνος σοβαρής παρανόησης. Πράγματι, και 
Χριστιανοί ακόμη αντιμετωπίζουν το σώμα ως κάτι δαι-
μονικό ή αμαρτωλό, που πρέπει να εξοντωθεί. Έτσι εμ-

                                                 

1 Στο 2ο μάθημα είδαμε και τη σημασία της έννοιας 

"Πνευματικός" για την Εκκλησία. 
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φανίζονται συμπεριφορές και ασκητικές υπερβολές που 
αποκλίνουν από το αληθινό εκκλησιαστικό ήθος. Μέσα 
στη ζωή της Εκκλησίας όμως η άσκηση ελευθερώνει το 
σώμα από τα φθοροποιά πάθη - όχι τον άνθρωπο από 
το σώμα του. Πολύ εύστοχα επεσήμανε ένας ασκητής 

της ερήμου, ο Αββάς* Ποιμήν, ότι "εμείς οι Χριστιανοί 
δεν διδαχτήκαμε να 'μαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθο-
κτόνοι"- “Ἡμεῖς οὐκ ἐδιδάχθημεν σωματοκτόνοι, ἀλλά 
παθοκτόνοι” 

Κείμενα 
 

Δε θέλουμε ν' απομακρύνουμε τη σάρκα, ...αλλά τη 
φθορά. Όχι το σώμα, αλλά το θάνατο. Άλλο πράγμα είναι 
το σώμα και άλλο ο θάνατος, άλλο το σώμα και άλλο η 
φθορά. Ούτε το σώμα είναι φθορά, ούτε η φθορά είναι 
σώμα. Και είναι βέβαια φθαρτό το σώμα, δεν είναι όμως 
φθορά το σώμα. Και το σώμα είναι θνητό, δεν είναι όμως 
θάνατος το σώμα. Αλλά το σώμα έγινε έργο του Θεού, η 
φθορά όμως και ο θάνατος εισήχθηκαν από την αμαρτία. 
Το ξένο λοιπόν θέλω ν' απομακρύνω, ...όχι το δικό μου. 
Και ξένο δεν είναι το σώμα, αλλά η φθορά... Το σώμα εί-
ναι ανάμεσα στη φθορά και αφθαρσία. Απομακρύνει λοι-
πόν τη φθορά και φορά την αφθαρσία. Απομακρύνει αυ-
τό που πήρε από την αμαρτία και φορά αυτό που του 
έδωσε η χάρη του Θεού... Ο στεναγμός λοιπόν δεν είναι 
για το σώμα, αλλά για την επικείμενη φθορά. Και αληθι-
νά το σώμα είναι βαρύ και ενοχλητικό και δυσάρεστο, 
όχι από τη φύση του, αλλά από τη θνητότητα που αργό-
τερα ήρθε σ' αυτό.  
Ιωάννης Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε., τ. 36, σελ. 127 
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2. Κάτου  απ' το χώμα, μες στα σταυρωμένα χέρια τους  
κρατάνε της καμπάνας το σκοινί - προσμένουνε την ώ-
ρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν,  
προσμένουν να σημάνουν την ανάσταση. Τούτο το χώμα 
είναι δικό τους και δικό μας - δε μπορεί κανείς να μας το 
πάρει... 
Ρίχνουνε αλάτι οι γριές μανάδες στη φωτιά,  
ρίχνουνε χώμα στα μαλλιά τους,  
ξερίζωσαν τ' αμπέλια της Μονοβασιάς μη και γλυκάνει  
μαύρη ρώγα των οχτρών το στόμα, 
βάλαν σ' ένα σακούλι των παππούδων τους τα κόκαλα 
μαζί με τα μαχαιροπίρουνα  
και τριγυρνάνε έξω απ' τα τείχη της πατρίδας τους  
ψάχνοντας τόπο να ριζώσουνε  στη νύχτα.  
 
Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 198228, 
σελ. 17-19.  

 
Θέματα για συζήτηση 

 

 
1. Μπορείτε να ανιχνεύσετε στο παραπάνω ποίημα του 
Ρίτσου επιδράσεις της χριστιανικής άποψης για το σώ-
μα, όπως αυτή έχει μπολιάσει τη ζωή του λαού μας; Ε-
ντοπίστε περιστατικά της ιστορίας μας και έθιμα, όπου, 
επίσης, να φαίνεται αυτό.  
2. Πώς μπορεί να κριθούν - όσον αφορά τη στάση τους 

 απέναντι στο ανθρώπινο σώμα - αφενός ο αθλητισμός 

και αφετέρου ο πρωταθλητισμός, που επιδιώκει κατάρ-
ριψη των ρεκόρ με κάθε μέσο;  
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Η ματιά - όλη η ύπαρξη - του μπασκετμπολίστα, 
προσηλωμένη στο στόχο της (έργο π.  

Σταμ. Σκλήρη, 1999).  
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11. ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ 

 
Το αποστολικό Ανάγνωσμα της Ακολουθίας του γά-
μου (Εφεσ. 5: 20-33) 

 
Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπέρ πάντων ἐν ὀνόματι 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καί πατρί, ὑ-
ποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. Αἱ γυναῖκες 
τοῖς ἰδίοις ἀνδράσι ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὃτι ὁ ἀ-
νήρ ἐστι κεφαλή τῆς γυναικός, ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή 
τῆς ἐκκλησίας, καί αὐτός ἐστι σωτήρ τοῦ σώματος, ἀλλ’ 
ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ οὓτω καί αἱ 
γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσι ἐν παντί. οἱ ἄνδρες ἀ-
γαπᾶτε τάς γυναῖκας ἑαυτῶν, ἐκ τῆς σαρκός  αὐτοῦ καί 
ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησεν 
τῆν ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν παρέδωκε ὑπέρ αὐτῆς, ἳνα 
αὐτήν ἁγιάση καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν 
ρήματι ἳνα παραστήση αὐτήν ἑαυτῷ ἔνδοξον τήν 
ἐκκλησίαν, μή ἔχουσιν σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων 
ἀλλ’ ἳνα ἦ ἁγία καί ἄμωμος. οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες 
ἀγαπᾶν τάς ἐαυτῶν γυναῖκας ὡς τά ἑαυτῶν σώματα. ὁ 
ἀγαπών τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτόν ἀγαπᾶ˙ οὐδείς γάρ 
ποτε τήν ἑαυτοῦ σάρκαν ἐμίσησεν, ἀλλ’ ἐκτρέφει καί 
θάλπει αὐτήν, καθώς καί ὁ Κύριος την ἐκκλησίαν˙ ὃτι 
μέλη ἐσμέν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός  αὐτοῦ 
καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ. προσκολληθήσεται πρός τήν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκαν μίαν. τό 
μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν,  ἐγώ δέ λέγων εἰς Χριστόν 
καί εἰς τήν ἐκκλησίαν. πλήν καί ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα 
ἕκαστος τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς   
ἑαυτόν, ἡ δέ γυνή ἳνα φοβῆται τόν ἄνδρα. 
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Αδελφοί, να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό 
και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλο με φόβο Χριστού. Οι 
γυναίκες να υποτάσσονται στους  άντρες  τους   όπως  
στον Κύριο.  Γιατί ο  άντρας είναι ο αρχηγός της γυναί-
κας, όπως κι ο Χριστός είναι ο αρχηγός της εκκλησίας. 
Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματος του, της 
εκκλησίας. Όπως όμως η εκκλησία υποτάσσεται στο 
Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσ-
σονται στους άντρες τους. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυ-
ναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και 
πρόσφερε τη ζωή του γι' αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξα-
γιάσει καθαρίζοντάς την με το λουτρό του βαπτίσματος 
και με το λόγο, ώστε να την έχει ως νύφη την εκκλησία 
με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότη-
τα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο 
και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, 
όπως αγαπούν το ίδιο τους το σώμα. Όποιος αγαπάει 
τη γυναίκα του αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δε 
μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και 
το φροντίζει• έτσι κάνει κι ο Κύριος για την εκκλησία, 
γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματος του από τη σάρκα 
του και τα οστά του. Γι' αυτό -λέει η Γραφή- θα εγκατα-
λείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του, για να 
ζήσει μαζί με τη γυναίκα του• θα γίνουν οι δυο τους ένας 
άνθρωπος. Σ' αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυ-
στήριο, που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση 
Χριστού και εκκλησίας. Αλλά κι εσείς, ο καθένας ' 
αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του,   
 και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της.  
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Διαφορά, ισοτιμία, ολοκλήρωση. 
 
     Υπάρχει κάτι στην Αγία Γραφή που μας φαίνεται 
μάλλον παράδοξο. Το ρήμα που χρησιμοποιεί όταν α-
ναφέρεται στην ψυχοσωματική ένωση του άντρα και 
της γυναίκας είναι το "γιγνώσκω". Η Παλαιά Διαθήκη, 
π.χ., μιλώντας για το ζευγάρωμα των πρωτοπλάστων, 

λέει: “Ἀδάμ… ἔγνω Εὔαν τήν γυναῖκα αὐτοῦ” (Γεν. 4. 1. 
Βλ. και Ματθ. 1: 25). 
 Με αυτή τη γλωσσική επιλογή εκφράζεται μια πολύ 
ενδιαφέρουσα αντίληψη: ότι με τη συνάντηση των δύο 
φύλων ο άνθρωπος οδηγείται σε βαθιά γνώση του άλ-
λου - μια γνώση διαφορετική από αυτό που συνήθως 
εννοούμε ως ατομική συσσώρευση πληροφοριών. 
Πρόκειται για μια "γνώση" που προκύπτει από το ξε-
πέρασμα της ατομικότητας και από το άνοιγμά της στον 
άλλον. 

Ο άνθρωπος είναι ένα ον με δύο διαφορετικά φύλα, 
καθένα από τα οποία έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, 
σωματικά και ψυχικά. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χαρα-
κτηριστικά του  ανθρώπινου  γένους   δε   βρίσκονται 
στον άντρα από μόνο του, ούτε στη γυναίκα από μόνη 
της. Από μόνοι τους, είναι "μισά" όντα, που αποζητούν 
την ολοκλήρωση και την αλληλοσυμπλήρωση. Η συ-
μπλήρωση του καθενός επιτυγχάνεται με τη συνάντηση 
με το αντίθετο φύλο, δηλαδή με το άνοιγμα σε έναν άλ-
λον κόσμο, διαφορετικό, που έχει να προσφέρει δια-
στάσεις άγνωστες στην ατομικότητα του δικού του φύ-
λου. Υπ' αυτή την έννοια, πλήρης άνθρωπος δεν είναι ο 
άντρας από μόνος του ούτε η γυναίκα από μόνη της, 

αλλά το ζευγάρι. “Kαί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν”(θα 

γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος), λέει η Αγία Γραφή. 

Αυτά είναι μέρος από τα λόγια που είπε ο Αδάμ όταν 
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πρωτοαντίκρισε την Εύα (Γεν.  2:24).  Τα  επανέλαβε ο 
απόστολος Παύλος μιλώντας για την ένωση που επι-
τυγχάνεται με το γάμο (Εφεσ. 5: 31) και διαβάζονται σή-
μερα στην Ακολουθία του Γάμου.  

Για να πραγματοποιηθεί όντως αλληλοσυμπλήρω-
ση, πρέπει να πρόκειται για μια ένωση με αγάπη, ειλι-
κρίνεια και αμοιβαίο σεβασμό, αλλιώς δεν έχουμε να 
κάνουμε με συνάντηση προσώπων, αλλά με υστερό-
βουλη και εγωκεντρική χρήση του άλλου ως εργαλεί-

ου.1* 

 Η Εκκλησία εξ αρχής τόνισε ότι τα δύο φύλα είναι 
ισότιμα. Ο Παύλος είχε επισημάνει ότι με το έργο του 
Χριστού που προσέφερε σωτηρία σε όλο το ανθρώπινο 
γένος, και με τη δυνατότητα όλων να γίνουν μέλη του 
Σώματος του Χριστού, καταργήθηκε η ανισότητα άντρα 

και γυναίκας : “οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι  

                                                 

1 Είναι ανεπίτρεπτο να πέσουμε σε περιπτωσιολογία 

και να προσπαθήσουμε να δικάσουμε ποιος άνθρωπος 
είναι ολοκληρωμένος και ποιος όχι. Αυτό που πρέπει 
οπωσδήποτε να κρατήσουμε κατά νου είναι ότι 
ανολοκλήρωτος είναι ο άνθρωπος που απορρίπτει την 
αγάπη και θεμελιώνει τη ζωή του στον εγωκεντρισμό. 
Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να μείνει 

ανολοκλήρωτος ακόμα κι αν είναι έγγαμος, αντίθετα 

προς κάποιον που διαπνέεται από αγάπη αλλά για 
διάφορους λόγους έμεινε άγαμος. Το ίδιο ισχύει και για 
τους μοναχούς, παρ' όλο που επέλεξαν έναν 
διαφορετικό δρόμο άσκησης, το να ζήσουν σα να μην 
έχουν φύλο: ο δρόμος της ολοκλήρωσης τους είναι η 
αγάπη προς τους άλλους. 
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Τα ανθρώπινα κεφάλια εικονίζονται εντυπωσιακά μεγα-
λύτερα απ' όσο ο,τιδήποτε άλλο, ώστε έτσι να δηλώνε-
ται η προτεραιότητα του ανθρώπινου προσώπου και της 
σχέσης. (Έργο του π. Σταμάτη Σκλήρη, 1998).  
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 δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν και θῆλυ˙ πά-
ντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ” (Γαλ. 3: 28). 
Αυτό το κήρυγμα ισονομίας υπήρξε   επαναστατικό. Ο 
άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (4ος αι.) καυτηριάζοντας 
αντιλήψεις που παραχωρούσαν στον άντρα το δικαίω-
μα να μοιχεύει, ενώ τιμωρούσαν αυστηρά τη γυναίκα 
για την ίδια πράξη, κάνει μια εντυπωσιακή κριτική στο 

κοινωνικό και νομικό κατεστημένο: "Δεν δέχομαι αυτή 
τη νομοθεσία, κι ούτε επαινώ αυτή τη συνήθεια. Άντρες 
έφτιαξαν τους νόμους, και γι' αυτό στρέφεται εναντίον 

των γυναικών η νομοθεσία"1. 
 
Σεξουαλικότητα και κοινωνία προσώπων  
 
     Η σεξουαλικότητα  είναι μια από τις έμφυτες δυνά-
μεις του ανθρώπου και βεβαίως δεν είναι ούτε κακή ού-
τε αμαρτωλή αφ' εαυτής. Αυτό το έχουν διευκρινίσει οι 

Πατέρες της Εκκλησίας2. Ο άνθρωπος καλείται όμως να 

μην την αφήνει τυφλή και απρόσωπη, αλλά να την 
προσανατολίσει προς συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν εί-
ναι απλώς τρόπος ικανοποίησης μιας  
ατομικής βιολογικής ορμής, αλλά γίνεται οδός για την 
πραγμάτωση μιας προσωπικής (δηλαδή μεταξύ συγκε-
κριμένων προσώπων), ερωτικής κοινωνίας, όπως την 
σκιαγραφήσαμε παραπάνω.  
  

                                                 

1
 PG 36, 289. 

2 Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (14ος αι.), π.χ., αιώνες 

πριν από τις διαπιστώσεις της σύγχρονης βιολογίας 
και ψυχολογίας, σημείωνε ότι η σεξουαλικότητα είναι 
φυσική και μάλιστα εκδηλώνεται ήδη από τη βρεφική 
ηλικία του ανθρώπου (PG 150, 1069). 
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Σήμερα η λέξη έρωτας χρησιμοποιείται συγκεχυμένα. 
Άλλοτε υποβαθμίζεται για να δηλώσει μόνο τη σεξουα-
λική, σαρκική πράξη, κι άλλοτε ευρύνεται για να σημά-
νει τον ψυχικό πόθο για κάποιον. Στην εκκλησιαστική 
παράδοση ο έρωτας κατέχει κεντρική θέση και σηματο-
δοτεί όχι μια επιμέρους δραστηριότητα, αλλά έναν τρό-
πο ζωής. Έχει την έννοια της πύρινης αγάπης, του ο-
λόψυχου δοσίματος στον άλλον και του γεμίσματος 
από τον άλλον. Ο άνθρωπος όχι μόνο δεν καλείται να 
καταστείλει τον έρωτα, αλλά, αντίθετα, καλείται να δια-
ποτίσει ολόκληρη τη ζωή του μ' αυτόν. Η εγωιστική ύ-
παρξη είναι ανέραστη ύπαρξη. Πηγή και του θείου έρω-
τα (του ανοίγματος προς τον Θεό) και του ανθρώπινου 
έρωτα (του ανοίγματος προς τον άνθρωπο) είναι ο ίδιος 
ο τρόπος ύπαρξης του Θεού, που είναι αγαπητική κοι-
νωνία προσώπων και που σαρκώθηκε από τον πόθο 

ένωσής του με τον άνθρωπο1. 

Για την Εκκλησία, αυτή η προσωπική, ερωτική κοι-
νωνία πραγματώνεται στο μυστήριο του γάμου. Αυτό δε 
γίνεται εύκολα κατανοητό, διότι σήμερα για πολλούς 
ανθρώπους ο γάμος είναι απλώς μια τυπική τελετή, έ-
νας νομικός θεσμός ή μια υποχρέωση προς τους συγ-
γενείς, που, είτε γίνει είτε δε γίνει, δεν αλλάζει σε τίποτα 
την ουσία των πραγμάτων, δηλαδή τον δεσμό που ήδη 
υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι 
το μυστήριο του γάμου δεν είναι τίποτα απ' όλα αυτά, 
αλλά κάτι που όντως αφορά την ίδια την ύπαρξη του 
ανθρώπου και τον δεσμό του.  

                                                 

1 Χαρακτηριστικά, ένα θεολογικό έργο του 6ου αιώνα 

υπό το όνομα του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου 
χαρακτηρίζει τον θείο έρωτα "εκστατικό", δηλαδή μη 
στατικό, αλλά κινούμενο, εξερχόμενο από τη στάση και 
ανοιγόμενο προς τον άλλον (PG 3, 712). 
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 Ο δεσμός ενός νέου και μιας νέας που δεν έχουν 
τελέσει το μυστήριο του γάμου μπορεί να είναι είτε κα-
κής είτε καλής ποιότητας. Κακής είναι όταν ο ένας αντι-
μετωπίζει τον άλλον ως ένα τυχαίο εργαλείο για την α-
τομική του ικανοποίηση, τη θέση του οποίου μπορεί να 
πάρει 

 
 
Έρωτας είναι το ξεκλείδωμα της ύπαρξης στον Άλλον.  
(Σκηνή από το συναξάρι των συζύγων αγίας Ναταλίας 
και αγίου Αδριανού. Η Ναταλία στήριξε τον 28χρονο 
Αδριανό στο μαρτύριο του, το 298. Έργο π. Σταμ. Σκλή-
ρη, 1996)  
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οποτεδήποτε οποιοδήποτε άλλο. Καλής ποιότητας εί-
ναι όταν ο ένας είναι για τον άλλον μια μοναδική προ-
σωπικότητα και μεταξύ τους υπάρχει αφοσίωση και πι-
στότητα. Αυτός ο δεσμός, δηλαδή, ούτε ανήθικος ούτε 
πορνικός μπορεί να χαρακτηριστεί. Το πρόβλημά του, 
για την Εκκλησία, είναι άλλης τάξεως. Ό, τι μένει έξω 
από το Σώμα της Εκκλησίας δεν είναι κατ' ανάγκη κακό, 
είναι όμως φθαρτό. Πεθαίνει όταν πεθάνουν οι συντελε-
στές του. Η Εκκλησία επιθυμεί όχι την κατάργηση του 
αληθινού έρωτα, αλλά – ακριβώς επειδή δέχεται την 
ομορφιά και τη σπουδαιότητά του - την αφθαρτοποίησή 
του, το μπόλιασμά του στην πηγή της Ζωής. Αυτό α-
περγάζεται το μυστήριο του γάμου. Εισάγει τους δύο 
ανθρώπους, όχι ως μεμονωμένα άτομα αλλά ως ζευγά-
ρι, ως σχέση μοναδικών κι ανεπανάληπτων προσώ-
πων, στο Σώμα του Χριστού. Στο μυστήριο αυτό, δηλα-
δή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συντελείται κάτι αντί-
στοιχο προς το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας: Η Εκ-
κλησία αναγνωρίζει ότι το ψωμί είναι σημαντικό για τη 
ζωή. Είναι όμως φθαρτό και μετά από μερικές μέρες θα 
σαπίσει. Η Εκκλησία δεν το καταργεί, αλλά το εισάγει 
στον χώρο της και το μεταβάλλει σε Σώμα Χριστού, το 
κάνει άφθαρτο.  

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το μυστήριο του 
γάμου εντάσσει το ζευγάρι μέσα σε μια κοινότητα. Ό-
πως κάθε μυστήριο, έτσι και το μυστήριο του γάμου δεν 
είναι μια ατομική διαδικασία ή μια κοσμική τελετή ή (ό-
πως δυστυχώς συχνά συμβαίνει στην πράξη) ευκαιρία 
για επίδειξη, αλλά κάτι πολύ ουσιαστικότερο: είναι μια 
γιορτή, μια χαρά στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο οι 
συγγενείς και οι προσκεκλημένοι, αλλά όλο το σώμα 
της Εκκλησίας, και εικονίζει πώς θα είναι η Εκκλησία 
στη Βασιλεία. Γι' αυτό, άλλωστε, αρχικά το μυστήριο 
ήταν συνδεδεμένο με την τέλεση της θείας Ευχαριστίας. 
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Το ζευγάρι, δηλαδή, καλείται από την Εκκλησία να υ-
περβεί κάθε μορφή ατομικισμού και συμφεροντολογίας. 
 Στη ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχουν αυτοματι-
σμοί ούτε μαγικές τελετές. Το μυστήριο του γάμου είναι 
για το ζευγάρι η έναρξη μιας πορείας, ενός συνειδητού 
αγώνα, μιας διαρκούς άσκησης στην αγάπη. Αυτό φαί-
νεται έντονα και από το απόσπασμα της επιστολής του 
Παύλου που διαβάζεται στην ιερολογία του γάμου (Ε-
φεσ. 5, 20-33), όπου ο γάμος παραλληλίζεται προς τη 
σχέση του Χριστού με την Εκκλησία και επισημαίνεται 
το χρέος αμοιβαίας αγάπης και φροντίδας (η περιβόητη 

φράση: “ἡ δε γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα” έπεται μιας 

ολόκληρης σειράς συστάσεων και προς τον άντρα, και 
βέβαια δεν μιλάει για φόβο, αλλά για σεβασμό!). 

"Τίποτα ας μην είναι για τη γυναίκα πολυτιμότερο από τον 
άντρα της, κι ο άντρας ας μην ποθεί τίποτα περισσότερο από 
τη γυναίκα του... Τίποτα δεν συγκροτεί τόσο αρμονικά τη ζωή 

μας, όσο ο έρωτας του άντρα και της γυναίκας"1 . Θα μπο-

ρούσαν να είναι λόγια ενός σύγχρονου ποιητή ή τρα-
γουδοποιού. Είναι όμως λόγια του αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου. 

Κείμενα 
 

1. Μια από τις κύριες αιτίες της ανθρώπινης μοναξιάς 
είναι το φύλο. Ο άνθρωπος είναι ένα ον με φύλο, δηλαδή 
ένα ήμισυ όντος, ένα ον χωρισμένο, ανολοκλήρωτο, που 
ζητά να ακεραιωθεί. Το φύλο τραυματίζει βαθιά το εγώ 
που είναι δίφυλο, που μέσα στην ακεραιότητά του και 
την πληρότητα του θα ήταν και αρσενικό και θηλυκό,   
 

                                                 

1 PG51, 369 και 62, 136. 
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ανδρόγυνο... Από μόνο το γεγονός της ύπαρξης του, το 
φύλο είναι διαχωρισμός, έλλειψη, νοσταλγία, πόθος να 
ανοιχτεί στον άλλο... Η αγάπη είναι ακριβώς αυτό που 
καταργεί τη μοναξιά, αυτό που φέρνει το εγώ στον άλ-
λο... Μια απρόσωπη αγάπη που δε θα απευθυνόταν σε 
καμιά ατομική μορφή δε θα λεγόταν αγάπη. Αγάπη από 
γυαλί' λέει ο Rozanoff. Δεν είναι ίσως παρά μια έκπτωση 
του χριστιανισμού.  

 
Nikolas Berdiaeff, Πέντε στοχασμοί περί υπάρξεως 
(μτφρ. Β. Τριανταφύλλου - Σ. Γουνελάς), έκδ. Κοινότητα, 
Αθήνα 1983, σελ. 141-142. 
 

2. Η γυναίκα και ο άντρας δεν είναι  
δύο άνθρωποι, αλλά ένας άνθρωπος.  
  
Ιωάννης Χρυσόστομος (PG 62,387). 
 

3. Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου 
ωσάν σφραγίδα στο μπράτσο σου• 
είναι δυνατή η αγάπη σαν το θάνατο 
και σκληρός ο πόθος σαν τον άδη•  
οι σπίθες της είναι σπίθες της φωτιάς,  
φλόγα του Θεού.  
Νερά ποτάμια δεν μπορούν 
να σβήσουν την αγάπη. 

 
Άσμα Ασμάτων (μεταγραφή Γιώργου Σεφέρη), εκδ. Ίκα-
ρος,  
Αθήνα 1967, σελ. 33.  
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4. Για τους ανθρώπους ο έρωτας δεν είναι παρά μια α-
πόλαυση, τον κατάντησαν λοιπόν κάτι εύκολο και φτηνό,  
ακίνδυνο και σίγουρο, όμοιο με τις απολαύσεις των δρό-
μων. Αλήθεια, πόσοι και πόσοι νέοι στάθηκαν ανίκανοι να 
βρουν το σωστό δρόμο της αγάπης, για πόσους τα σύ-
νορα του έρωτα σταματάνε στο εύκολο, βιαστικό δόσιμο 
του εαυτού τους! ...Στο δρόμο του έρωτα, όπως και στο 
δρόμο του θανάτου (που είναι δύσκολος κι αυτός), δε θα 
βρεις – άμα τον αντικρίζεις σοβαρά - κανένα φως, καμιάν 
απόκριση, ούτε σημάδι, ούτε χαραγμένο δρόμο, για να 
σε βοηθήσουν. Και για τα δύο τούτα καθήκοντα, που 
κρατάμε κρυμμένα μέσα μας και τα παραδίνουμε στους 
άλλους χωρίς να φωτίσουμε το μυστικό τους, δεν υπάρ-
χουν γενικοί κανόνες. Όσο όμως πιο πολύ αποζητάμε τη 
μοναξιά στη ζωή μας, τόσο περισσότερο ζυγώνουμε το 
μεγάλο νόημα του έρωτα και του θανάτου. Οι απαιτή-
σεις που, τραχύς και δύσκολος, ο έρωτας έχει απ' τη 
ζωή μας σ’ όλη της την πορεία, είναι πάρα πολύ βαριές, 
κι εμείς, στα πρώτα μας βήματα, είμαστε πολύ αδύναμοι 
μπροστά τους. Αν όμως σταθούμε καρτερικοί και δε-
χτούμε τον έρωτα αυτόν σαν τραχιά μαθητεία - αντίς να 
χανόμαστε σ' όλα κείνα τα εύκολα και κούφια παιχνίδια, 
που επινόησε ο άνθρωπος για να μην αντικρίζει κατάμα-
τα τη βαθύτατη σοβαρότητα της ζωής - ίσως τότε, κεί-
νοι που θά 'ρθουν καιρό έπειτ' από μας, να νιώσουν μια 
κάποια πρόοδο κι ένα ξαλάφρωμα. Και θα' ταν σημαντικό 
τούτο. 

 
R. Μ. Rilke, Γράμματα σ' ένα νέο ποιητή (μτφρ. Μάριου 
Πλωρίτη), σελ. 79 κ.ε.   
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Θέματα για συζήτηση 

 
1. Και στο Άσμα Ασμάτων και στο κείμενο του Rilke, έ-

ρωτας και θάνατος παραλληλίζονται. Γιατί μπορεί 
να γίνεται αυτό; (επιχειρηματολογήστε πάνω στην 
άποψη σας).  

2. Στο αποστολικό ανάγνωσμα που παρατίθεται στην 
αρχή του μαθήματος, εντοπίστε πώς τονίζονται οι 
αμοιβαίες "υποχρεώσεις", τόσο, δηλαδή, για τον ά-
ντρα, όσο και για τη γυναίκα. 

3. Μέσα από το αποστολικό ανάγνωσμα της Ακολουθί-
ας του γάμου επιβεβαιώνεται ή όχι η έννοια της ισό-
τητας του άνδρα και της γυναίκας; Τεκμηριώστε την 
άποψή σας.  

4. Νομίζετε πως η θέση της Εκκλησίας για τον έρωτα 
μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος του AIDS; 
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12. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
Πυρήνας των κοινωνιών 
 
 Η οικογένεια είναι η βασικότερη από τις ομάδες που 
συνθέτουν την ανθρώπινη κοινωνία. Αποτελεί ταυτό-
χρονα την αφετηρία και τον κύριο παράγοντα για τη 
διαμόρφωση και την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. 
Η οικογένεια υφαίνεται γύρω από το γεγονός της συνά-
ντησης δύο προσώπων, του άντρα και της γυναίκας και 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, ανάλογα με τον συ-
γκεκριμένο πολιτισμό. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να 
αποτελεί πυρηνική ή μικρή οικογένεια (αποτελούμενη 
από το ζευγάρι και τα παιδιά τους), ή ευρεία (η οποία 
συμπεριλαμβάνει και τρίτη γενιά, τους γονείς του ζευ-
γαριού). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η οικογένεια είναι 
η μήτρα και το σταυροδρόμι πλήθους σχέσεων -
προσωπικών, βιολογικών, κοινωνικών, νομικών κτλ., 
πράγμα το οποίο δείχνει και τη νευραλγικότητά της. 
 Η Εκκλησία δε βλέπει τον άνθρωπο ως μεμονωμέ-
νο άτομο, ούτε ως στατική ύπαρξη, αλλά ως πρόσωπο 
που διαρκώς αναπτύσσεται ως κοινωνός ενός πλέγμα-
τος σχέσεων. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για το ποιόν και για 
την κατεύθυνση αυτών των σχέσεων. 
 
Οικογένεια, ένα πείραμα  
 
Για την Εκκλησία η οικογένεια καλείται να δομηθεί πά-
νω σε δυο θεμελιώδεις άξονες: 

1. Στην αγαπητική συνύπαρξη. Η οικογένεια δεν απο-
τελεί συμφεροντολογικό συνεταιρισμό ούτε άθροισμα 
ατομικισμών. Για να μιλάμε πραγματικά για οικογένεια 
δεν αρκεί η συστέγαση ορισμένων ατόμων. Συστέγαση  
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έχουμε και αλλού, π.χ. σε ένα στρατόπεδο συγκέντρω-
σης, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί 
οικογένεια! Η οικογένεια (οφείλει να) είναι ουσιαστική 
συνύπαρξη, δηλαδή αγαπητική μετοχή από κοινού σε 
όλα τα γεγονότα της ζωής - στη γέννηση ενός νέου μέ-
λους της και στον θάνατο άλλου, στις χαρές του ενός 
και στις οδύνες του άλλου, κ.ο.κ. 

2. Στη μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Στη συ-
νύπαρξη που προαναφέραμε, κανένα μέλος (είτε μεγά-
λο είτε μικρό σε ηλικία) δεν απορροφάται σε μια απρό-
σωπη μάζα, ούτε ζει στη σκιά άλλου. Η οικογένεια είναι 
το εργαστήρι όπου η προσωπικότητα του καθενός, μο-
ναδική κι ανεπανάληπτη, αναδεικνύεται και καλλιεργεί-
ται με αγάπη, σεβασμό και αμοιβαιότητα. 
 Για την Εκκλησία, η νομική και βιολογική συγκρό-

τηση της οικογένειας δε σημαίνει αυτομάτως λειτουργία 
της αληθινά ως οικογένειας. Αυτή η λειτουργία είναι κά-
τι που πρέπει να επιτευχθεί με άσκηση και υπευθυνό-
τητα (γι' αυτό, άλλωστε, αποκαλέσαμε την οικογένεια 
"πείραμα"). Η οικογένεια, με δυο λόγια, είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από μια υποδιαίρεση του κοινωνικού συ-
νόλου, ή από μια μονάδα κατανάλωσης. Είναι ο χώρος 
ενός θαυμαστού πειράματος: της εφαρμοσμένης αγά-
πης και ελευθερίας, που είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά 
της ίδιας της Εκκλησίας.  
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(Βαν Γκογκ, από το έργο του "Γέφυρα", ιαπωνικής τε-
χνοτροπίας, 1887).  
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Σχέσεις γονέων και παιδιών: Η "τρίτη έξοδος" 
 
      Η απόφαση ενός ζευγαριού να κάνει παιδιά 
είναι εξαιρετικά καίρια και πρέπει να συνοδεύεται από 
την επίγνωση πλήθους ευθυνών - επικοινωνιακών, 
παιδαγωγικών, οικονομικών, κοινωνικών κ.ο.κ. Ο με-
γάλος κίνδυνος είναι να ξεκινάει κανείς να κάνει οικογέ-
νεια επειδή "έτσι κάνει όλος ο κόσμος", δίχως δηλαδή ο 
ίδιος να το έχει θελήσει συνειδητά και ξεκάθαρα. Συχνά, 
μάλιστα, η επιδίωξη να δημιουργηθεί οικογένεια και να 
γεννηθούν παιδιά, ρίχνει σε δεύτερη μοίρα το πρόσω-
πο του/της συζύγου, σαν να μην είναι αυτός/αυτή παρά 
ένα έμψυχο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στό-
χου.  

Η μεταξύ των συζύγων αγάπη είναι το θεμέλιο των 
ενδοοικογενειακών σχέσεων και το καλύτερο, έμπρα-
κτο παράδειγμα για τα παιδιά. Η γέννηση των παιδιών 
(οφείλει να) είναι καρπός της συζυγικής αγάπης,  κι  όχι  
κάτι  άλλο,  π.χ. απεγνωσμένη προσπάθεια να απο-
κτήσει νόημα στη ζωή του ένας άνθρωπος, που δε βρί-
σκει νόημα στον ίδιο του τον συζυγικό δεσμό και στο 
πρόσωπο του συντρόφου του. Σ' αυτή την περίπτωση 
δημιουργούνται προβληματικές εξαρτήσεις του γονιού 
από το παιδί, και αντίστροφα, που εμποδίζουν την α-
νάπτυξη της προσωπικότητας. 
 Ο κοινωνικός ψυχολόγος Έριχ Φρομ (1900-1980) 
επισημαίνει ότι στη ζωή του ανθρώπου πρέπει να 
πραγματοποιηθούν διαδοχικά τρεις έξοδοι: από τη μή-
τρα της μητέρας του, από το στήθος της και από την 

αγκαλιά της1. Η τρίτη έξοδος σημαίνει τη συγκρότηση 

του παιδιού σε ξεχωριστή προσωπικότητα που δεν θα      

                                                 

1 Έριχ Φρομ, Το δόγμα του Χριστού, εκδ. 

Μπουκουμάνης, Αθήνα 1974, σελ. 218. 
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είναι εξάρτημα της γονεϊκής ύπαρξης. Η έξοδος αυτή, 
μολονότι είναι εξαιρετικά σημαντική για την ψυχική υ-
γεία, δεν επιτυγχάνεται πάντα και απ' όλους. Συχνά δυ-
σχεραίνεται από το γεγονός ότι η εξάρτηση από τον γο-
νιό φέρει το ευγενέστερο προσωπείο: το προσωπείο 
της αγάπης. Σε τέτοια περίπτωση όμως πρόκειται για 
μια "αγάπη" κτητική. Ο άλλος δεν αντιμετωπίζεται ως 
μια ξεχωριστή ύπαρξη, αλλά σαν ιδιοκτησία. Κι έτσι, 
αντί να είναι στόχος της διαπαιδαγώγησης η  διαμόρ-
φωση του νέου ανθρώπου σε ελεύθερη και αληθινή 
προσωπικότητα είναι η διατήρηση αυτής της εξάρτη-
σης. Στην παράδοση της Εκκλησίας αυτός ο κίνδυνος 
έχει επισημανθεί έντονα. Στο ευαγγέλιο π.χ. σημειώνε-
ται ότι η γυναίκα ξεχνά τους πόνους του τοκετού όταν 

γεννηθεί το παιδί, "από τη χαρά της που έφερε έναν άν-
θρωπο στον κόσμο" (Ιω. 16:21) -κι όχι επειδή λ.χ. "απέ-
τησε" παιδί. Και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπο-
γραμμίζει ότι το κεφαλαιώδες δεν είναι η τεκνογονία 
(αυτό είναι κυρίως μια βιολογική λειτουργία που μπορεί 
να γίνει και ανεπίγνωστα, όπως στα ζώα), αλλά η τε-

κνοτροφία, η σωστή διαπαιδαγώγηση1. Και στην ιερο-

λογία του γάμου ακούμε τον Παύλο να επισημαίνει ότι, 
προκειμένου να κάνει κάποιος έναν υγιή γάμο, καλείται 
να αφήσει τους γονείς του και να ενωθεί με τον σύ-
ντροφο του (Εφεσ. 5:31). 
 Από την άλλη, τα παιδιά είναι νεαρές υπάρξεις που 
έχουν ανάγκη την πείρα των γονιών τους, δίχως να έ-
χουν την εγωιστική ψευδαίσθηση ότι όλα και όλοι γύρω 
τους υπάρχουν για να είναι δικοί τους υπηρέτες. Και η 
αποσύνδεση που προαναφέραμε, σε καμία περίπτωση 
δε σημαίνει έλλειψη σεβασμού ή έχθρα προς τους γο- 

                                                 

1 PG 54, 636-639 και 62, 150. Βλ. και Μ. Βασίλειο, PG 31, 

1209B-C. 
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νείς. Την αμοιβαιότητα που πρέπει να υπάρχει, την ε-
πεσήμανε ο απόστολος Παύλος που ζήτησε από τα 
παιδιά να τιμούν τους γονείς τους, κι από   τους γονείς 
να μην παροργίζουν τα παιδιά τους (Εφεσ. 6: 1-4). Το 
ποθούμενο είναι να οικοδομηθεί μια σχέση διαλόγου. 
 

 
 
Αλληγορία πάνω στην οδυνηρή πλευρά της ζωής. 
Στο ζευγάρι που δεν κατορθώνει να επικοινωνήσει,  
ο μεν άντρας παίρνει μορφή φώκιας, η δε γυναίκα ανα-
ποδογυρίζει (Έργο π. Σταμάτη Σκλήρη, 1998).  
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Κείμενα 
 

 

1. Συμβουλές, πώς ο σύζυγος να συμπεριφέρεται στη 
σύζυγο του 
 

Λόγια αγάπης να της λες:... Εγώ από όλα, τη δική σου 
αγάπη προτιμώ και τίποτε δεν μου είναι τόσο βασανιστι-
κό ή δυσάρεστο, όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση 
μαζί σου. Κι αν όλα χρειασθεί να τα χάσω, ...κι αν στους 
έσχατους βρεθώ κινδύνους, οτιδήποτε κι αν πάθω, όλα 
μου είναι ανεκτά κι υποφερτά, όσο εσύ μου είσαι καλά. 
Και τα παιδιά, τότε μου είναι περιπόθητα, εφ' όσον εσύ 
μας συμπαθείς... Ίσως κάποτε σου πει: Ποτέ ως τώρα 
δεν ξόδεψα από τα δικά σου, έχω ακόμη τα δικά μου, 
που μου 'δωσαν οι γονείς μου. Τότε πες της: Τι λες καλή 
μου; Έχεις ακόμη τα δικά σου; Ποια λέξη μπορεί να 'ναι 
χειρότερη από αυτή; Σώμα δεν έχεις πια δικό σου κι έ-
χεις χρήματα; Δεν είμαστε δύο σώματα μετά το γάμο, 
αλλά γίναμε ένα. Δεν έχουμε δυο περιουσίες, αλλά μία... 
Όλα δικά σου είναι, κι εγώ δικός σου είμαι, κορίτσι μου. 
Αυτό με συμβουλεύει ο Παύλος λέγοντας ότι ο άνδρας 
δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Κι αν δεν 
έχω εγώ εξουσία στο σώμα μου, αλλά εσύ, πόσο μάλλον 
δικά σου είναι τα χρήματα... Ποτέ να μην της μιλάς με 
πεζό τρόπο, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη 
πολλή. Να την τιμάς, και δε θα βρεθεί στην ανάγκη να 
ζητήσει την τιμή από άλλους... Να την προτιμάς από 
όλους για όλα, για την ομορφιά, για τη σωφροσύνη της, 
και να την εγκωμιάζεις. Να κάνεις φανερό ότι σ' αρέσει 
η συντροφιά της κι ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για 
να 'σαι μαζί της από το να βγαίνεις στην αγορά. Από 
όλους τους φίλους να την προτιμάς, και από τα παιδιά 
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που σου χάρισε, κι αυτά εξαιτίας της να τα αγαπάς. 
 
 Ιωάννης Χρυσόστομος (PG 62, 146-148. Μτφρ. από: 
Παναγιώτη Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, εκδ. Αρμός, Αθήνα 
19923, σελ. 85). 

 
2. Η σχέση των γονέων με το μωρό και το μικρό παιδί 
συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη αυτονομία του παι-
διού και το αίσθημά του ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο. 
Είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί η αμφιταλάντευση του 
παιδιού ανάμεσα στην αγάπη και την οργή είναι πολύ 
δυνατή. Επιθυμεί να μεγαλώσει και ταυτόχρονα το φο-
βάται. Έχει ανάγκη τους γονείς του απεγνωσμένα, αλλά 
έχει επίσης απεγνωσμένα ανάγκη να γίνει ένα σημαντικό 
πρόσωπο από μόνο του. Οι γονείς πρέπει να του επιτρέ-
ψουν την απόσταση που χρειάζεται για να γίνει ο εαυ-
τός του, με το αναπτυσσόμενο αίσθημα ότι έχει κάποια 
αξία και κάποιο έλεγχο στη ζωή του. Ταυτόχρονα οι γο-
νείς έχουν ανάγκη να αισθάνονται την ικανοποίηση από 
την συναισθηματική παρουσία του παιδιού στη ζωή 
τους, όπως έχουν επίσης την ανάγκη να αισθάνονται 
περήφανοι για τα επιτεύγματά του. 
 
 Παπα-Φιλόθεος Φάρος – παπα-Σταύρος Κοφινάς, Γο-
νείς και Παιδιά, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1986, σελ. 120.   
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Θέματα για συζήτηση 

 

 
1.      Το παραπάνω κείμενο των παπα-Φιλόθεου  Φά-

ρου και παπα-Σταύρου Κοφινά κάνει λόγο για "α-
γάπη" και για "οργή"  του  παιδιού. Μπορείτε να 
αναπτύξετε περισσότερο το περιεχόμενο αυτών 
των όρων;  

2.     Αναφέρετε περιπτώσεις όπου, σε μια οικογένεια, 

στραγγαλίζεται η συνύπαρξη ή η μοναδικότητα του 
κάθε μέλους της. Τι μπορεί να γίνει αν υπάρχει μό-
νο το πρώτο χαρακτηριστικό δίχως το δεύτερο, και 
το αντίστροφο; 
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