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Το έντυπο προσωρινό υλικό στα 
Θρησκευτικά δημιουργήθηκε με 
την ευθύνη της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου «Εκ-
πόνηση Προγραμμάτων Σπουδών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και Οδηγών για τον 
Εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών 
Προσεγγίσεων» της Πράξης «ΝΕΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών. Το παρόν υλι-
κό συνοδεύει το αντίστοιχο Πρό-
γραμμα Σπουδών και τον Οδηγό Εκ-
παιδευτικού. 



Στη σύνταξη και επιμέλεια του έντυ-
που προσωρινού υλικού για τα 
Θρησκευτικά Β΄ Λυκείου συνερ-
γάστηκαν τα μέλη της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων Λυκείου. Η πα-
ρούσα έκδοση στηρίζεται στην ερ-
γασία της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων, που έχει ήδη αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Για το νέο 
υλικό που περιλαμβάνεται στην πα-
ρούσα έκδοση και για την επιμέλεια 
του υπάρχοντος συνεργάστηκαν 
με την Εύη Βουλγαράκη, μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, οι 
παρακάτω θεολόγοι εκπαιδευτικοί: 
Σουλτάνα Γκαργκάνα
Θεολόγος, Εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Έφη Ψαρογιώργου
Θεολόγος, Εκπαιδευτικός
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 



Επιμέλεια │ Σχεδιασμός και μορφο-
ποίηση φακέλου │ Τεχνική επεξερ-
γασία φωτογραφιών:
Εύη Βουλγαράκη, Θεολόγος, Εκπαι-
δευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης 
Γεώργιος Στριλιγκάς, Σχολικός Σύμ-
βουλος Θεολόγων
Εικόνα Εξωφύλλου και Οπισθοφύλ-
λου: Γραφιστική σύνθεση που πε-
ριλαμβάνει λεπτομέρεια του έργου 
της Ολυμπιάδος Κελαϊδή, Η Κιβω-
τός του Νώε. 
Στο βιβλίο οι μεταφράσεις των κει-
μένων της Αγίας Γραφής είναι της 
Βιβλικής Εταιρίας. Η μετάφραση του 
Κορανίου στα ελληνικά, όπου δεν 
σημειώνεται διαφορετικά, είναι της 
έκδοσης του βασιλιά Φαντχ μπιν 
Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ, Μεδίνα.
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Γιώργος Κόρδης. Αγάπη. 
Ακουαρέλα σε χαρτί. Διαστάσεις 21x 
29 εκ.

ΗΘΙΚΗ
ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΕΡΩΤΑΣ

ΖΩΗ
ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ
ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
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Βιοηθικά διλήμματα από την 
επικαιρότητα

Παρένθετη μητρότητα

Η δίψα και το όνειρο για ένα παι-
δί έχει αναβαθμίσει αισθητά και στη 
χώρα μας τον θεσμό της παρένθε-
της μητρότητας και συνεχώς όλο 
και περισσότερα ζευγάρια εξοικει-
ώνονται με την ιδέα, σπάνε τα τα-
μπού, ξεπερνούν τους κοινωνικούς 
φραγμούς από τους οποίους διακα-
τέχονται και αναζητούν «δανεικές» 
μητέρες. Παράλληλα, όμως, όσο 
ανεβαίνουν οι στροφές στο όχημα 
της τεκνοποίησης μέσω της παρέν-
θετης μητρότητας, τόσο εμφανίζο-
νται στην πράξη προβλήματα. […] 

Παρένθετη μητρότητα είναι η με-
ταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων 

5.1. ΒΙΟΗΘΙΚΗ
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στο σώμα άλλης γυναίκας και η 
κυοφορία από τη γυναίκα αυτή, η 
οποία και γεννά το παιδί.

Στη χώρα μας ο θεσμός της πα-
ρένθετης μητέρας εφαρμόζεται από 
το 2002.

Πριν ξεκινήσει η όποια διαδικα-
σία, πρέπει να προηγηθεί δικαστική 
απόφαση, η οποία θα χορηγεί άδεια 
παρένθετης κύησης. Προϋπόθεση 
για τη χορήγηση της άδειας είναι να 
έχει προηγηθεί αίτηση της γυναίκας 
που επιθυμεί μέσω παρένθετης μη-
τέρας να αποκτήσει παιδί.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει έγ-
γραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμ-
φωνία των δύο γυναικών και τα 
γονιμοποιημένα ωάρια να μην ανή-
κουν στην κυοφόρο.
Τσιμπούκης, Π., Παρένθετη μητρό-
τητα…, Εφημερίδα Πρώτο Θέμα, 
30/1/2016, ηλεκτρονική έκδοση.
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Η πολυπλοκότητα των βιοηθικών 
ζητημάτων

Η ζωή που αμφισβητείται

Κάθε μέρα, κάθε ώρα, μια αγωνία 
να φανούν επί τέλους τα κόκκινα 
ίχνη της ελευθερίας, αλλά, σαν το 
σώμα της να αρνείται να συνεργα-
στεί. Τιμωρία βασανιστική, ενοχές 
ατέλειωτες, θυμός με τον εαυτό.

Αρνείται να το δεχθεί. Μετράει και 
ξαναμετράει τις μέρες, προσπαθεί 
να θυμηθεί και παλιότερες αποκλί-
σεις του κύκλου. Πρέπει να περιμέ-
νει και κάθε στιγμή –αιώνας αναμο-
νής– αυξάνει την πιθανότητα.

Νιώθει δυστυχία το να σηκώ-
νει ως γυναίκα στο σώμα της τις 
συνέπειες μιας παράλειψης, ενός 
λάθους, την ώρα που και οι δύο 
διεκδικούσαν δικαίωμα στην τρυφε-
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ρότητα και στην ευχαρίστηση.
Θα ήθελε να γίνουν όλα όπως 

πριν. Αναζητά με λαχτάρα την ξε-
νοιασιά και τρέμει στην απειλή ότι 
θα την χάσει.

Είναι στο πρώτο έτος του Πανεπι-
στημίου. Έχει πετύχει τον άθλο των 
Πανελληνίων, ξεκίνησε με απίθανο 
κέφι να παρακολουθεί τα μαθήματα, 
έστω και αν πολλά την απογοητεύ-
ουν, και γεύεται πρωτόγνωρες χα-
ρές, καθώς νιώθει ελεύθερη να πη-
γαίνει σε συναυλίες, θέατρα, σινεμά 
ή να συμμετέχει σε παρέες με ατέ-
λειωτες συζητήσεις.

Είναι πέντε μήνες μαζί. Είναι έρω-
τας; δεν ξέρει ακόμα. Υπάρχουν 
όμορφες στιγμές, υπάρχει λαχτάρα, 
υπάρχει χαρά, υπάρχει μοίρασμα 
ζωής, ένα μαζί που αρχίζει να χτίζε-
ται και ταυτόχρονα τα πρώτα σύννεφα 
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στον ουρανό της σχέσης.
Μοιάζει απλό, εξάλλου είναι και 

θα μείνει μυστικό. Δεν θα το μάθει 
κανείς, ούτε εκείνος. Μια συγκατάθε-
ση, μια στιγμή νάρκωσης και όλα θα 
τελειώσουν, θα γίνουν όπως πριν. 
Πρέπει να κερδίσει πάση θυσία την 
ελευθερία της. 

Το ξέρει ότι δεν μπορούν να γί-
νουν όλα όπως πριν. Το παιδί, ακό-
μη και αν το φιλοξενήσει μια μητέρα 
για λίγο κάτω από την καρδιά της, 
διεκδικεί χώρο, αποκαλύπτει τα δυ-
νατά και τα σκοτεινά της σημεία και 
τα φέρνει στην επιφάνεια.

Θυμάται όταν συνόδευσε πριν 
δύο χρόνια την καλή της φίλη στην 
κλινική. Θυμάται το κενό βλέμμα, 
το μουδιασμένο κορμί, τη ματαίωση 
που έφερνε το όχι που είχε πει στη 
ζωή, τη βιασύνη του κοριτσιού να 
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καλύψει, να κουκουλώσει, να ξεχά-
σει, τις σπασμωδικές κινήσεις αργό-
τερα για να διεκδικήσει ξανά…

Θυμάται τη μοναξιά την αφόρητη 
που σαν κουκούλι ύφανε γύρω από 
τον εαυτό της, τη βαθιά απογοήτευ-
ση από το αγόρι που δεν την νοιά-
στηκε –ή μήπως εκείνη δεν το επέ-
τρεψε– τις προεκτάσεις αυτής της 
απογοήτευσης στο αντρικό φύλο.

Θυμάται μια ημέρα που άκουσε 
τη μητέρα της να μιλάει σε μια φίλη 
της, για το γεγονός ότι είχε σκεφθεί 
να διακόψει την εγκυμοσύνη της σε 
εκείνη. Μια ζεστασιά την πλημύρι-
σε, καθώς φαντάστηκε τις ανήσυχες 
αγρύπνιες της μητέρας της και ανα-
ρωτήθηκε για τη στάση του πατέρα 
της. Έπαιξε θετικό ρόλο στο να κρα-
τηθεί στη ζωή ή η μητέρα της μόνη 
διεκδίκησε την ύπαρξή της;
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Δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Όμως, 
σαν να σηκώθηκε ένα πέπλο και 
άρχισε να προσεγγίζει με δέος τη 
δυσκολία και το μεγαλείο της ζωής, 
όλα τα αυτονόητα επιδέχονται ρωγ-
μές. Μια διεργασία έχει ξεκινήσει και 
ενώ στην αρχή ήθελε να τελειώσει 
γρήγορα γρήγορα, συνταράζεται 
από την επώδυνη διαδρομή, σαν να 
την φέρνει πιο κοντά στο μυστήριο 
των φύλων, στον πυρήνα της ύπαρ-
ξης.
Ελένη Καραγιάννη, Παιδοψυχία-
τρος – Υπαρξιακή Συστημική Ψυχο-
θεραπεύτρια. [αδημοσίευτο κείμενο] 
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Προσεγγίσεις της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και άλλων 
θρησκευτικών παραδόσεων
σε βιοηθικά ζητήματα.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
στη χριστιανική διδασκαλία

Θεολογική θεώρηση

Στους ορθόδοξους χριστιανούς 
παρέχεται η δυνατότητα της σπου-
δής στη βιβλική και πατερική παρά-
δοση, για τη διατύπωση και βίωση 
θέσεων για τα καινοφανή προβλή-
ματα. Η επιχειρηματολογία του ορ-
θοδόξου χριστιανού επικεντρώ-
νεται στο status του ανθρωπίνου 
εμβρύου και την ηθική του υπόστα-
ση. […] Ο υμνογράφος του Ακαθί-
στου Ύμνου γράφει στην Ά  Στάση: 
«Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν 
επέμφη ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε 
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και συν τη ασωμάτω φωνή σωμα-
τούμενόν σε θεωρών, Κύριε...». Τα 
λόγια αυτά υποδηλώνουν την ταυ-
τόχρονη σύλληψη του Θεού Λόγου 
στη μήτρα της Θεοτόκου. Αλλά και 
το τροπάριο της εορτής του Ευαγ-
γελισμού («Σήμερον της σωτηρίας 
ημών το κεφάλαιον») τονίζει το χρο-
νικό σημείο και την αρχή της σωτη-
ρίας από τη στιγμή της σύλληψης 
του Θεανθρώπου Ιησού. Η αναφο-
ρά στην ψυχοσωματική ενότητα του 
Θεού Λόγου στο πρόσωπο του Ιη-
σού κατά τη σύλληψη, καθιστά την 
ορθόδοξη θεολογία απόλυτη απέ-
ναντι στην οντολογική στιγμή της 
εμψυχώσεως του εμβρύου και στον 
απαιτούμενο σεβασμό ως ανθρώ-
πινο πρόσωπο απ’ αυτό το χρονικό 
σημείο.
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Σαλβαντόρ Νταλί, Ευαγγελισμός
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Σημαντικά πατερικά χωρία αναφέ-
ρονται στη μυστηριακή στιγμή της 
ταυτόχρονης εμψύχωσης του αν-
θρωπίνου σώματος κατά την σύλ-
ληψη και αναμφίβολα όσα γράφθη-
καν για την ενσάρκωση του Θεού 
Λόγου και επικυρώθηκαν από τις 
αποφάσεις των Οικουμενικών Συ-
νόδων αποτελούν και την πίστη του 
ορθόδοξου πληρώματος. Οι εορτα-
σμοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στις 25 Μαρτίου, της συλλήψεως 
της Αγίας Άννης (για τη Θεοτόκο) 
στις 9 Δεκεμβρίου, της συλλήψεως 
του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 
υπό της Ελισάβετ στις 23 Σεπτεμ-
βρίου, δηλώνουν ξεκάθαρα ότι η αν-
θρώπινη ζωή αρχίζει από το σημείο 
αυτό και όχι αργότερα, όταν δηλαδή 
το έμβρυο γίνεται ορατό, όπως πι-
στεύουν ορισμένοι. Συνοπτικά :
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α) Τα ηθικά προβλήματα της υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής για 
την ορθόδοξη προσέγγιση του θέ-
ματος δεν συνίστανται στον απο-
χωρισμό της συζυγικής πράξης από 
την αναπαραγωγική ή στην υποκα-
τάστασή της στο εργαστήριο, αλλά 
επικεντρώνονται στην καταστροφή 
και στο μη σεβασμό της ανθρώπι-
νης εμβρυϊκής ζωής από την πρώτη 
στιγμή της σύλληψης και κορυφώ-
νονται με την καταστροφή των υπε-
ραρίθμων δημιουργημένων εξωσω-
ματικά εμβρύων.

β) Η υποβοηθούμενη αναπαρα-
γωγή είναι δυνατόν να υιοθετείται, 
όταν χρησιμοποιείται μόνον το ανα-
παραγωγικό υλικό των συζύγων 
και ειδικότερα στην εξωσωματική 
γονιμοποίηση δεν δημιουργούνται 
υπεράριθμα έμβρυα, που συνήθως    
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καταστρέφονται μετά από μία μα-
κρά περίοδο κατάψυξης.

γ) Αντίθετα, η χρήση σπέρματος 
δότη ή ωαρίου δότριας δημιουργεί 
ανυπέρβλητα ηθικά προβλήματα 
στην αποδοχή των μεθόδων τεχνη-
τής ετερόλογης σπερματέγχυσης ή 
ετερόλογης εξωσωματικής γονιμο-
ποίησης. Επιπλέον, όταν τα προ-
βλήματα κυοφορίας της συζύγου 
καλείται να λύσει η δανεική-παρέν-
θετη μητέρα, τότε η αποδοχή των 
μεθόδων δεν είναι δυνατή.

δ) Η εφαρμογή της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης στον πειραματισμό 
και στις έρευνες στα έμβρυα αποτε-
λούν σημαντικά ηθικά προβλήματα.

ε) Υπογραμμίζεται η προτεραιό-
τητα του συμφέροντος του παιδιού 
σε σχέση με εκείνο της ανάγκης 
αποκτήσεως τέκνων από στείρους 
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γονείς. Η απαιτούμενη κοινωνική 
έρευνα για το συμφέρον του υιοθε-
τούμενου κατά τη διαδικασία της 
υιοθεσίας συνηγορεί στην άπο-
ψη αυτή. Ανάλογη αντιμετώπιση 
θα πρέπει να εμφανίζεται και στην 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για 
να μην παρατηρούνται φαινόμενα 
γέννησης τέκνων από γονείς προ-
χωρημένης ηλικίας.

στ) Η αναζήτηση πνευματικοτέ-
ρων απαντήσεων και θεωρήσεων 
από τους ασθενείς και από τους ια-
τρούς-επιστήμονες θα πρέπει να 
αποτελεί κύριο μέλημα, καθώς αυ-
τοί καθορίζουν ουσιαστικά το πλαί-
σιο της επίτευξης του επιθυμητού 
στόχου στο ιατρικό εργαστήριο. 
Στην αναζήτηση λύσεων και απα-
ντήσεων δεν θα πρέπει να αγνο-
είται το θέλημα του Θεού. Η ηθική 
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σκέψη που απορρέει από την εν 
Χριστώ ζωή είναι δυναμική και η 
ερμηνεία του θελήματος του Θεού 
αποτελεί έργο προσευχής, προσω-
πικού αγώνα και πνευματικής ανα-
ζήτησης.
Φανάρας, Β., Υποβοηθούμενη ανα-
παραγωγή. Θεολογική θεώρηση, 
Πνευματική Διακονία (Ἱ. Μητροπόλε-
ως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου), τ. 
10, 2011, σελ. 16-18.
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Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε 
άλλες θρησκευτικές παραδόσεις

α) Καθολική Εκκλησία

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, 
από την εμφάνιση των μεθόδων της 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
τήρησε κριτική και καταδικαστική 
θέση. Η σύνδεση της σεξουαλικής 
συζυγικής πράξης αποκλειστικά με 
την τεκνογονία υποχρεώνει την ηθι-
κή διδασκαλία της Καθολικής Εκ-
κλησίας να αντιτίθεται στο σύνολο 
των μορφών της εργαστηριακής γο-
νιμοποίησης.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση 
απορρίπτεται, ακόμη κι όταν οι 
συμμετέχοντες στη μέθοδο είναι οι 
σύζυγοι […]. Η εξωσωματική γονιμο-
ποίηση καταδικάζεται ως είδος φό-
νου της ανθρώπινης ζωής. Η πίστη 
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ότι η ζωή αρχίζει στο περιβάλλον 
της μήτρας αντιτίθεται στην τεχνική 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης, 
η οποία απαιτεί αρκετές γονιμοποι-
ήσεις και καταστροφές ανθρώπινων 
εμβρύων, αφού δεν μεταφέρονται 
όλα τα έμβρυα στη μήτρα της γυναί-
κας.

β) Οι Προτεστάντες

Οι Προτεστάντες δεν ακολουθούν 
ενιαία θέση για το θέμα της υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής. […] 
Γενικά, η τεχνητή σπερματέγχυση 
απορρίπτεται, όταν εφαρμόζεται σε 
ανύπανδρα άτομα και, συνεπώς, 
καταδικάζεται και η δανεική μητρό-
τητα, αφού προϋποθέτει την κυοφο-
ρία από γυναίκα έκτος του γάμου. 
[…]
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γ) Η ιουδαϊκή θρησκεία

Η έκτρωση του εμβρύου, πριν την 
ανάπτυξη των σαράντα ημερών, 
δεν αποτελεί κεφαλαιώδες έγκλημα, 
αν και η πλειονότητα των σύγχρο-
νων ραβίνων την θεωρεί ως παρα-
βίαση του Νόμου. Άλλοι υποστηρί-
ζουν ότι η απαγόρευση αυτή είναι 
καθαρά ραββινική. […]

Για το θέμα της καταστροφής των 
υπεραρίθμων περισσευόντων εμ-
βρύων από τη δημιουργία τους εξω-
σωματικά, η πλειοψηφία των ραββί-
νων προτείνει να εμφυτεύονται στη 
μήτρα όσα ακριβώς γονιμοποιού-
νται. Σαφώς διακινδυνεύεται η εγκυ-
μοσύνη, καθώς η εμβρυομεταφορά 
έξι και επτά εμβρύων, καθιστά μία τέ-
τοια διαδικασία επισφαλή. Συνεπώς, 
δεν επιτρέπεται η ωοληψία περισ-
σοτέρων από τέσσερα, παρόλο που 
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με την κρυοσυντήρηση των εμβρύ-
ων η άποψη αυτή καθίσταται πλέον 
συζητήσιμη για τη ραββινική θεολο-
γία.

δ) Η μουσουλμανική θρησκεία

Η ανθρώπινη ζωή θεωρείται ως 
δώρο Θεού, έχει την αρχή της στη 
στιγμή της σύλληψης και δεν αφαι-
ρείται παρά μόνο με τη βούληση 
του Θεού. Το έμβρυο είναι ζωντανό 
από το πρώτο του κύτταρο, αρχίζο-
ντας το σχηματισμό του την τέταρ-
τη εβδομάδα και την κίνησή του τον 
τέταρτο μήνα. Σύμφωνα με τη χαδ-
διδική παράδοση, ο άγγελος επι-
σκέπτεται το έμβρυο την εκατοστή 
εικοστή ημέρα (4ος μήνας) και εμφυ-
τεύει το πνεύμα σ’ αυτό. Αυτό συ-
μπίπτει με την αρχή των κινήσεων 
του εμβρύου […].
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Η έκτρωση του ορατού εμβρύου 
αποτελεί φόνο, εκτός εάν αυτό γί-
νεται για τη σωτηρία της ζωής της 
μητέρας του, παρόλο που η ζωή θε-
ωρείται ότι ξεκινά εξ άκρας συλλή-
ψεως […].

Συμπερασματικά, η ισλαμική θε-
ώρηση του γάμου, της τεκνογονίας 
αλλά και της εμβρυολογίας δεν φαί-
νεται να εμποδίζει την εφαρμογή 
της ομόλογης τεχνητής σπερματέγ-
χυσης και εξωσωματικής γονιμοποί-
ησης στους άτεκνους συζύγους. 
Φανάρας, Β., Η θεώρηση της υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής υπό 
το πρίσμα ετεροδόξων χριστιανι-
κών ομολογιών και άλλων μονοθεϊ- 
στικών θρησκειών, Θεολογία, ΟΒ΄ 
(72), τ. 2, 2001, σελ. 663-682.
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Θεολογικά επιχειρήματα σε 
συγκεκριμένα θέματα βιοηθικής

Αρχές ορθόδοξης ανθρωπολογίας

-   Ο Θεός είναι (γενικά) δημιουργός 
και χορηγός της ζωής, και της αν-
θρώπινης ζωής.

-   Ο άνθρωπος συμμετέχει και συ-
νεργεί στη δημιουργία ενεργοποι-
ώντας το «κατ’ εικόνα» και με την 
τεκνογονία.

-   Η τεκνογονία στον άνθρωπο είναι 
χαρισματική λειτουργία. Ο άνθρω-
πος, δημιουργημένος κατ’ εικό-
να Θεού, έχει προορισμό να γίνει 
Θεός κατά Χάριν, να ενεργοποιή-
σει το κατ’ εικόνα σε καθ’ ομοίω-
σιν Θεού. Η τεκνογονία, δηλαδή, 
δεν είναι μόνο μία βιολογική ανα-
παραγωγή, ένας απλός πολλα-
πλασιασμός του είδους (πράγμα 
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πολύ σπουδαίο και σημαντικό κι 
αυτό). Η τεκνογονία σκοπεύει δυ-
νητικά στην υιοθεσία του ανθρώ-
που από τον Θεό.

-   Σε περίπτωση αδυναμίας του αν-
θρώπου να τεκνοποιήσει, έχου-
με πολλές φορές προσφυγή στον 
Θεό για να θεραπεύσει αυτή την 
έλλειψη. Έτσι έχουμε τεκνοποιΐα 
από στείρα ζεύγη με την επέμβα-
ση της Χάρης του Θεού.

-   Παρ’ όλη την ιδιαίτερη αγάπη και 
μέριμνα του Θεού για τον γάμο 
των ανθρώπων, την οικογένεια 
και τα παιδιά, φανερώνεται στην 
αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Και-
νή Διαθήκη μια υπέρβαση των 
φυσικών οικογενειακών δεσμών 
εν όψει της Βασιλείας του Θεού. 
Ο Χριστός αναφέρεται επανειλημ-
μένως στη δημιουργία της νέας  
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οικογένειας, που έχει τον Θεό ως 
Πατέρα και μέλη της όσους ποι-
ούν το θέλημά Του.

Σταυρόπουλος, Α., Βιοηθική και Ορ-
θόδοξος Εκκλησία, Enciclopedia di 
Bioetica e Scienza giuridica.
 

Ο Αναπεσών, τοιχογραφία στο Πρω-
τάτο Αγίου Όρους, 14ος αι.
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Βασικές θέσεις επί της ηθικής της 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

(11.1.2006),  
Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθι-
κής της Εκκλησίας της Ελλάδος

Προβλήματα ἐξωσωματικῆς γονιμο-
ποίησης

37) […] οἱ σύγχρονες τεχνικὲς ἐξω-
σωματικῆς γονιμοποίησης ἐνέ-
χουν ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς πα-
ραμέτρους τέτοιες ποὺ ἐπιβάλλουν 
στὴν ᾿Εκκλησία μία ἐπιφυλακτικότη-
τα, ἡ ὁποία στηρίζεται στὰ ἑξῆς τέσ-
σερα σημεῖα·

α) ῾Η σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὶς 
σύγχρονες τεχνικὲς εἶναι ἀσεξουα-
λική, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι εἶναι γυμνὴ 
ἀπὸ τὴν ἱερότητα, ἀσφάλεια καὶ 
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βεβαιότητα τῆς συζυγικῆς συνευ-
ρέσεως. ῾Ο ἄνθρωπος πλέον δὲν 
γεννᾶται φυσιολογικά, ἀλλὰ «κατα-
σκευάζεται» τεχνητά.

β) ᾿Εν ἀντιθέσει πρὸς τὰ ἔμβρυα 
καὶ τὸ σπέρμα, τὰ ὠάρια πολὺ δύ-
σκολα καταψύχονται. Γἰ  αὐτὸ καὶ 
οἱ συνήθεις πρακτικὲς διευκολύ-
νουν τὴν μαζικὴ προκλητὴ ἐξαγω-
γὴ ὠαρίων, ἡ γονιμοποίηση τῶν 
ὁποίων ὁδηγεῖ στὸ πρόβλημα τῶν 
πλεοναζόντων καὶ κατεψυγμένων 
ἐμβρύων.

γ) Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γονιμοποίηση 
γίνεται ἐκτὸς τοῦ μητρικοῦ σώματος 
καὶ ἀπουσίᾳ τῶν γονέων δημιουργεῖ 
ἀπεριόριστες ἐπιλογὲς μὴ φυσικῶν 
καὶ ἠθικῶς ὑπόπτων γονιμοποιή-
σεων μὲ ὅσα αὐτὲς συναφῆ προ-
βλήματα συνεπάγονται.
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δ) ῾Η ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση 
δίνει τεράστιες δυνατότητες προεμ-
φυτευτικῆς γενετικῆς ἐπεξεργασίας 
καὶ παρεμβάσεως μὲ ἀνυπολόγι-
στες συνέπειες.

Προσωπικές κρίσεις στις θέσεις 
του Χριστιανισμού και των 
θρησκειών σε θέματα βιοηθικής
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Νέοι/Νέες και έρωτας

 

Γιώργος Σταθόπουλος, Λύρα, 2016.

5.2. EΡΩΤΑΣ
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Το τραγούδι του αρχιπελάγους 
(1984) 

Ο έρωτας
Το αρχιπέλαγος
Κι η πρώρα των αφρών του
Κι οι γλάροι των ονείρων του
Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης 

ανεμίζει
Ένα τραγούδι.

Ο έρωτας
Το τραγούδι του
Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του
Κι η ηχώ της νοσταλγίας του
Στον πιο βρεμένο βράχο της

η αρραβωνιαστικιά προσμένει
Ένα καράβι.

Ο έρωτας
Το καράβι του
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Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του
Κι ο φλόκος της ελπίδας του
Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα 

νησί λικνίζει
Τον ερχομό.
Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος

Χριστιανική πίστη και ερωτική 
σχέση: Ζητήματα και προκλήσεις 

Αγάπη προσωπική ή αγάπη από 
γυαλί;

Το φύλο τραυματίζει βαθιά το εγώ 
που είναι δίφυλο, που μέσα στην 
ακεραιότητά του και την πληρότητά 
του θα ήταν και αρσενικό και θηλυ-
κό, ανδρόγυνο... Από μόνο το γεγο-
νός της ύπαρξής του, το φύλο είναι 
διαχωρισμός, έλλειψη, νοσταλγία, 
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πόθος να ανοιχτεί στον άλλο... Η 
αγάπη είναι ακριβώς αυτό που κα-
ταργεί τη μοναξιά, αυτό που φέρνει 
το εγώ στον άλλο... Μια απρόσωπη 
αγάπη που δε θα απευθυνόταν σε 
καμιά ατομική μορφή δε θα λεγό-
ταν αγάπη. Αγάπη από γυαλί λέει ο 
Rozanoff. Δεν είναι ίσως παρά μια 
έκπτωση του χριστιανισμού. 
Berdiaeff, Ν., Πέντε στοχασμοί περί 
υπάρξεως, Μτφρ. Β. Τριανταφύλ-
λου, Σ. Γουνελάς, Κοινότητα, Αθήνα, 
1983, σελ. 141-142.
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Θεόφιλου Κεφαλά-Χατζημιχαήλ, 
Ερωτόκριτος και Αρετούσα, 1933
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Η μέθεξη του έρωτα

Η κατάσταση της μέθεξης του 
έρωτα δεν είναι ένα απλό πλησία-
σμα. Είναι μια κατάσταση εξόχως 
συναρπαστική που φτάνει σε μια 
συναισθηματική κορύφωση. Είναι 
η κατάργηση μέρους των συνόρων, 
μέρους των ορίων του εαυτού. Αυτό 
εξ άλλου δεν λαχταρούμε; Να χω-
θούμε και να χαθούμε σε μια δεκτι-
κή, τρυφερή αγκαλιά; Σε μια αγκα-
λιά που θα μας καταλαβαίνει και θα 
την καταλαβαίνουμε; Που θα μας 
αποδέχεται άνευ όρων; Να ξεφύ-
γουμε από την οδυνηρή μοναξιά, να 
ανοίξουμε την ατομικότητά μας και 
να γίνουμε ένα με το αγαπώμενο 
πρόσωπο; […]

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι 
η σεξουαλικότητα είναι πρόβλημα. 
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Το πρόβλημα δεν είναι η σεξουαλι-
κότητα, αλλά η… καταναλωτική και 
αυτονομημένη εκδοχή της. Το πρό-
βλημα είναι οι ανέραστες αντιλήψεις 
που ισοπεδώνουν την ερωτική έκ-
φραση, οι σεξιστικές απόψεις που 
καταψύχουν την αγάπη, η αποϊε- 
ροποίηση του σεξ που αγριεύει 
την ψυχή και ταλαιπωρεί το σώμα. 
Όταν το σεξ αυτονομείται από το 
συναίσθημα, είναι αυτό που σκο-
τώνει τον έρωτα και όχι ο γάμος. Η 
πρόσκαιρη αυτονομημένη ικανοποί-
ηση της ανάγκης και η ναρκισσιστι-
κή επιβεβαίωση του εγώ ως ποθη-
τού αντικειμένου, η χρησιμοποίηση 
του άλλου, σημαίνει εμπορευματο-
ποίηση του σεξ, ακόμη και μέσα σε 
μια μονογαμική σχέση!
Μαρτίδης, Ι., Άνθρωπος και σχέσεις. 
Έρωτας-αγάπη-σεξουαλικότητα. 
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Στο Σταμούλης, Χ. (Επιμ.) Έρωτας 
και σεξουαλικότητα. Αρμός, Αθήνα, 
2014, σελ. 212-213, 215.

Αντιμετωπίζοντας ερωτικά
προβλήματα

Ο έρωτας μπορεί να είναι πηγή 
χαράς αλλά και οδύνης. Ο έρωτας 
είναι ο άνδρας και η γυναίκα και ό,τι 
ο καθένας απ’ αυτούς περιέχει και 
προσφέρει στον άλλο. Αλλά ο έρω-
τας μπορεί να είναι επίσης ο άν-
δρας και η γυναίκα, ο καθένας αγω-
νιζόμενος μόνος και ξεχωριστά για 
να πάρει απ’ τον άλλο ό,τι ο καθέ-
νας αισθάνεται να του λείπει.

Ο έρωτας μπορεί να είναι ο έντο-
νος και πιο γλυκός τόπος για να 
βρεθεί κανείς, όπως επίσης και ο 
ύψιστος βαθμός συνυπάρξεως και 
η ελάχιστη μοναξιά που μπορεί να 
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βρει ένας άνθρωπος. Αλλά ο έρω-
τας μπορεί να είναι επίσης αγωνία 
και αποστέρηση, να πληγώνεις και 
να σε πληγώνουν και ατέλειωτη 
αναμονή γι’ αυτό που δεν επιτυγχά-
νεται ποτέ.

Ο έρωτας μπορεί να είναι θερμός 
και γενναιόδωρος, αλλά και το αντί-
θετο, πληκτικός και άσχημος, φει-
δωλός, που προσφέρει λίγα, που 
μόλις ξανοίγεται, που αδύναμα προ-
σφέρεται και φοβισμένα φθονείται. 

Ο έρωτας μπορεί να είναι συνύ-
παρξη με αγάπη ή μίσος που κρα-
τάει δύο ανθρώπους προσκολλημέ-
νους τον ένα στον άλλο. 

Υπάρχουν περίοδοι που ο έρω-
τας δεν λειτουργεί καλά στο γάμο. 
Έχει ανεβοκατεβάσματα. Βοηθάει 
όταν ξέρουν οι σύζυγοι τι να κάνουν 
για να βελτιώσουν αυτή την σημα-
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ντική πλευρά του γάμου και να συ-
ντομεύσουν αυτές τις περιόδους της 
ερωτικής συγκρούσεως και αποξε-
νώσεως […].
Φάρος, π.Φ. & Κοφινάς π. Στ., Συζυ-
γία, Ακρίτας, Αθήνα, 31995, σελ. 156-
157, 159-160. 
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Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και άλλων θρησκευτικών 
παραδόσεων για τον έρωτα και τη 
σχέση των δύο φύλων

ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ

Σχέση άντρα-γυναίκας

Γεν 1, 27.

27καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρω-
πον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν 
αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 
αὐτούς.

Γεν 2, 18.

18Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν 
εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιή-
σωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.
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27Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός τον 
άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του 
την εικόνα, «κατ’ εικόνα Θεού» τον 
δημιούργησε, τους δημιούργησε 
άντρα και γυναίκα.

18Ο Κύριος ο Θεός είπε: «Δεν είναι 
καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. 
Θα του φτιάξω έναν σύντροφο όμοι-
ον μ’ αυτόν».
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Γεν 2, 23-24. 
23καὶ εἶπεν Ἀδάμ· 
τοῦτο νῦν ὀστοῦν
ἐκ τῶν ὀστέων μου
καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου·
αὕτη κληθήσεται γυνή,
ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη 
αὕτη·
24ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρω-
πος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μη-
τέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ 
δύο εἰς σάρκα μίαν. 

Άσμα Ασμάτων 6, 8-9:  
«Καλή μου, είσαι ωραία...»
(4Καλὴ εἶ, ἡ πλησίον μου,…)
8ἑξήκοντά εἰσι βασίλισσαι,
καὶ ὀγδοήκοντα παλλακαί,
καὶ νεάνιδες ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. 
9μία ἐστὶ περιστερά μου,
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23Τότε ο Αδάμ είπε:
«Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο
από τα κόκαλά μου
και σάρκα από τη σάρκα μου.
“Γυναίκα” αυτή θα λέγεται,
γιατί απ’ τον άντρα πάρθηκε».

24Γι’ αυτόν το λόγο θα εγκαταλείπει 
ο άντρας τον πατέρα του και τη μη-
τέρα του και θα ενώνεται με τη γυ-
ναίκα του· θα γίνονται ένας άνθρω-
πος.

ΕΚΕΙΝΟΣ:
(4Καλή μου, είσαι ωραία …)
8Εξήντα είν’ οι βασίλισσες
κι ογδόντα οι παλλακίδες
κι αμέτρητες οι κοπελιές.
9Μια και μοναδική ’ναι η περιστέρα 
μου,
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τελεία μου,
μία ἐστὶ τῇ μητρὶ αὐτῆς,
ἐκλεκτή ἐστι τῇ τεκούσῃ αὐτήν. 
εἴδοσαν αὐτὴν θυγατέρες καὶ
μακαριοῦσιν αὐτήν,
βασίλισσαι καί γε παλλακαὶ
καὶ αἰνέσουσιν αὐτήν.
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η λατρευτή μου,
της μάνας της μονάκριβη
και διαλεχτή εκεινής που την εγέννα.
Οι κοπελιές την είδαν και την
καλοτύχισαν,
οι παλλακίδες κι οι βασίλισσες,
και την παινέψαν.

Αριστερά: Η δημιουργία της Εύας. 
Αγγλική Σχολή, 13ος αι. Μουσείο 
Marmotten, Παρίσι. Πάνω: Γιώργου 
Κόρδη, Η αγάπη είναι στα μάτια σου.
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Η φλόγα της αγάπης
6θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρ-
δίαν σου, ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βρα-
χίονά σου· ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος 
ἀγάπη, σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος· 
περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός, 
φλόγες αὐτῆς· 
7ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι 
τὴν ἀγάπην, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύ-
σουσιν αὐτήν. ἐὰν δῷ ἀνὴρ πάντα 
τὸν βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐξου-
δενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν.

Τζιόττο, Ο Εναγκαλισμός Ιωακείμ και 
Άννας.
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ΕΚΕΙΝΗ:
6Βάλε με σαν σφραγίδα στην καρ-
διά σου, βούλα πάνω στο μπράτσο 
σου. Γιατ’ είναι δυνατή σαν θάνατος 
η αγάπη, σκληρό καθώς ο άδης το 
πάθος το αγαπητικό. Οι φλόγες της 
φλόγες φωτιάς, άγριο αστροπελέκι.
7Πλήθος νερά να σβήσουν την αγά-
πη δεν μπορούν κι ούτε μπορούν 
ποτάμια να την πνίξουν. Αν κάποιος 
του σπιτιού του όλα τα πλούτη έδι-
νε για ν’ αγοράσει αγάπη, άλλο από 
καταφρόνια δε θα κέρδιζε.

Λεπτομέρεια.
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ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Εφεσ. 5, 20-33 (Το αποστολικό 
ανάγνωσμα της ακολουθίας του 
γάμου)

Ἀδελφοί,

20εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ 
πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ 
πατρί, 

21ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν 
φόβῳ Χριστοῦ. 22Αἱ γυναῖκες τοῖς 
ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς 
τῷ Κυρίῳ, 23ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ 
τῆς γυναικὸς, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κε-
φαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι 
σωτὴρ τοῦ σώματος. 24ἀλλ’ ὥσπερ 
ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χρι-
στῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις 
ἀνδράσιν ἐν παντί. 
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Αδελφοί, 

20Να ευχαριστείτε πάντοτε και για 
όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Άντρες και γυναίκες

21Να υποτάσσεστε ο ένας στον 
άλλο με φόβο Χριστού. 22Οι γυναίκες 
να υποτάσσονται στους άντρες τους 
όπως στον Κύριο. 23Γιατί ο άντρας 
είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως 
κι ο Χριστός είναι ο αρχηγός της εκ-
κλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σω-
τήρας του σώματός του, δηλαδή της 
εκκλησίας. 24Όπως όμως η εκκλησία 
υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι 
γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσ-
σονται στους άντρες τους.
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25οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας 
ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγά-
πησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν 
παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26ἵνα αὐτὴν 
ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ 
ὕδατος ἐν ῥήματι, 27ἵνα παραστή-
σῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλη-
σίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ 
τι τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ 
ἄμωμος. 28οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄν-
δρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας 
ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν 
τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγα-
πᾷ· 29οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ 
σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ’ ἐκτρέφει καὶ 
θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
τὴν ἐκκλησίαν· 30ὅτι μέλη ἐσμὲν 
τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ· 
31ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προ-
σκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα 
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25Οι άντρες να αγαπάτε τις γυ-
ναίκες σας, όπως ο Χριστός αγά-
πησε την εκκλησία και πρόσφερε 
τη ζωή του γι’ αυτήν. 26Ήθελε έτσι 
να την εξαγιάσει, αφού την καθάρι-
σε με το λουτρό του βαπτίσματος 
και με τον λόγο, 27ώστε η εκκλησία 
να του ανήκει ως νύφη με όλη της 
τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και 
αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττω-
μα ή κάτι παρόμοιο. 28Το ίδιο και 
οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις 
γυναίκες τους, όπως αγαπούν το 
δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπά-
ει τη γυναίκα του αγαπάει τον εαυ-
τό του. 29Κανείς ποτέ δε μίσησε το 
ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το 
τρέφει και το φροντίζει· έτσι κάνει 
κι ο Κύριος για την εκκλησία, 30για-
τί όλοι είμαστε μέλη του σώματός 
του από τη σάρκα του και τα οστά 
του. 31Γι’ αυτό –λέει η Γραφή– θα              
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αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρ-
κα μίαν. 32τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα 
ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 33πλὴν καὶ ὑμεῖς 
οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυ-
ναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ 
δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 
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εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα 
και τη μητέρα του, για να ζήσει μαζί 
με τη γυναίκα του· θα γίνουν οι δυο 
τους ένας άνθρωπος. 32Σ’ αυτά τα 
λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστή-
ριο, που εγώ σας λέω ότι αναφέρε-
ται στη σχέση Χριστού και εκκλη-
σίας. 33Αλλά κι εσείς, ο καθένας ν’ 
αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγα-
πάει τον εαυτό του, και η γυναίκα να 
σέβεται τον άντρα της.
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ΠΑΤΕΡΕΣ

Η αγάπη των συζύγων

«Οι άνδρες», λέει, «να αγαπάτε 
τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χρι-
στός αγάπησε την Εκκλησία». Εί-
δες μέγεθος της υπακοής: Άκουσε 
και το μέγεθος της αγάπης. Θέλεις 
να σε υπακούει η γυναίκα σου, κα-
θώς η Εκκλησία τον Χριστό; Φρό-
ντιζε κι εσύ αυτήν, όπως ο Χριστός 
φροντίζει την Εκκλησία. Είτε πρέ-
πει να δώσεις την ψυχή σου για τη 
γυναίκα, είτε πρέπει να πληγωθείς 
μύριες φορές, είτε να υπομείνεις και 
να πάθεις οτιδήποτε... Ποια ένωση 
υπάρχει, όταν η γυναίκα τρέμει τον 
άνδρα; Ποια ηδονή θ’ απολαύσει ο 
ίδιος ο άνδρας, όταν ζει με τη γυναί-
κα του και της συμπεριφέρεται σαν 
να ήταν δούλα;».  
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Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλία 20 
στην προς Εφεσίους, ΕΠΕ 21, σελ. 
198-200.

Συμβουλές, πώς ο σύζυγος να
συμπεριφέρεται στη σύζυγο του

Λόγια αγάπης να της λες:... Εγώ 
από όλα, τη δική σου αγάπη προ-
τιμώ και τίποτε δεν μου είναι τόσο 
βασανιστικό 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 υπο-
φερτά, όσο εσύ μου είσαι καλά. 
Και τα παιδιά, τότε μου είναι περι-
πόθητα, εφ’ όσον εσύ μας συμπα-
θείς... Ίσως κάποτε σου πει: Ποτέ 
ως τώρα δεν ξόδεψα από τα δικά 
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σου, έχω ακόμη τα δικά μου, που 
μου ʼδωσαν οι γονείς μου. Τότε πες 
της: Τι λες καλή μου; Έχεις ακόμη τα 
δικά σου; Ποια λέξη μπορεί να ʼναι 
χειρότερη από αυτή; Σώμα δεν έχεις 
πια δικό σου κι έχεις 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 εξου-
σία στο σώμα μου, αλλά εσύ, πόσο 
μάλλον δικά σου είναι τα χρήματα... 
Ποτέ να μην της μιλάς με πεζό τρό-
πο, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, 
με αγάπη πολλή. Να την τιμάς, και 
δε θα βρεθεί στην ανάγκη να ζητή-
σει την τιμή από άλλους... Να την 
προτιμάς από όλους για όλα, για 
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την ομορφιά, για τη σωφροσύνη 
της, και να την εγκωμιάζεις. Να κά-
νεις φανερό ότι σ’ αρέσει η συντρο-
φιά της κι ότι προτιμάς να μένεις 
στο σπίτι για να ʼσαι μαζί της από 
το να βγαίνεις στην αγορά. Από 
όλους τους φίλους να την προτιμάς, 
και από τα παιδιά που σου χάρισε, 
κι αυτά εξαιτίας της να τα αγαπάς. 
Ιωάννης Χρυσόστομος (PG 62, 146-
148. Μτφρ. Νέλλα, Π., Ζώον Θεούμε-
νον, Αρμός, Αθήνα, 19923, σελ. 85).

Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα
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Το κοινό ποτήριο.

Τα στέφανα αγιάζονται επί του ιε-
ρού Ευαγγελίου.
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Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ-
ΝΩΝ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Κατά την τέλεση του μυστηρίου 
του Γάμου χρησιμοποιούνται υλικά 
στοιχεία, ως σύμβολα κάποιων βα-
θύτερων αληθειών.
1.    Τα δακτυλίδια είναι η σφραγίδα 

της ένωσης αλλά και η έκφρα-
ση της σταθερότητας της σχέ-
σης, της αμοιβαίας εμπιστοσύ-
νης και αλληλοπροσφοράς των 
συζύγων.  

2.    Τα στεφάνια αποτελούν την 
επιβράβευση για την εντιμότη-
τα της ζωής των νυμφευόμενων 
μέχρι τον Γάμο. Οι σύζυγοι στε-
φανώνονται ως άρχοντες, διότι 
αποκτούν και πάλι τη θέση του 
συνδημιουργού.

3.    Το κοινό ποτήριο μας θυμίζει, 
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ότι κάποτε το μυστήριο του Γά-
μου γινόταν μαζί με τη Θεία Ευ-
χαριστία και ότι οι νεόνυμφοι 
μεταλάμβαναν. Υπενθυμίζει, 
επίσης, ότι σι σύζυγοι θα έχουν 
πλέον κοινή συμμετοχή στις 
χαρές και στις λύπες.  

4.    Ο χορός γύρω από το τραπέ-
ζι με το τροπάριο «Ησαΐα χό-
ρευε...» εκφράζει τη χαρά και 
το πανηγυρικό αίσθημα που 
συνοδεύει τον Γάμο. Επίσης έκ-
φραση ευχής για την ευτεκνία 
και την προκοπή του ζεύγους 
είναι το ρύζι που ρίχνεται κατά 
τη διάρκεια του χορού.  

Γκότσης, Χρ., Μεταλληνός, π. Γ., Φί-
λιας, Γ., Ορθόδοξη πίστη και λατρεία 
Ά  Γενικού Λυκείου, Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής - ΙΤΥΕ  «Διό-
φαντος», Αθήνα, σελ. 142-143.
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Α’ Τιμ. 2,13

Ἀδάμ γάρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα 
Εὔα.
[Γιατί ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος, 
και ύστερα η Εύα.]

Γαλ. 3,28

Οὐκ  ἔνι... ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες 
γάρ ὕμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰη-
σοῦ.
[Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ει-
δωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος 
και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας 
και γυναίκα· όλοι σας είστε ένας, 
χάρη στον Ιησού Χριστό.]

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
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ΚΟΡΑΝΙΟ

Σούρα 42,9

Ποιητὴς τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, 
ἔπλασεν ὑμᾶς ζεύγη, ὡς ἔπλασεν 
ἐπίσης ἀνὰ ζεύγη καὶ τὰ κτήνη.

Σούρα 4,38

Οἱ ἄνδρες εἶναι ἀνώτεροι τῶν γυ-
ναικῶν ἕνεκα τῆς ἱδιότητος δι’ ἧς ὁ 
Θεὸς ὕψωσε τοὺς μὲν ἐπὶ τῶν δέ, 
καὶ διότι οἱ ἄνδρες προικίζουσι τὰς 
γυναίκας ἐκ τοῦ πλούτου αὐτῶν. 
Οἱ ἐνάρετοι γυναῖκες εἶναι καί εὐ-
πειθεῖς καί ὑπήκοοι, τηροῦσι μετὰ 
προσοχῆς, κατὰ τὴν ἀπουσίαν τῶν 
ἀνδρῶν αὐτῶν, ὅ,τι ὁ Θεός διέταξε 
νὰ τηρῆται ἀνέπαφον. Ὀνειδίζετε 
ἐκείνας ὦν τὴν ἀπείθειαν πτοεῖσθε· 
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Ἐφεσ 5,21
Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις (ἄνδρες 
καί γυναῖκες) ἐν φόβῳ Χριστοῦ.
[Να υποτάσσεστε ο ένας στον 
άλλο με φόβο Χριστού.]

Ζούμας, Ε., Σχεδίασμα παράλληλης 
βιβλικής και κορανικής ανθρωπολογί-
ας, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 1993, 
σελ. 65.
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θέλετε ὁρίσει εἰς αὐτὰς χωριστήν 
κοίτην, τύπτοντες αὐτάς. 
Ἐὰν ὅμως ὑπακούωσιν εἰς ὑμᾶς, 
ἔστε πρὸς αὐτάς εὐμενεῖς. Ὁ δὲ 
Κύριος εἶναι ὕψιστος καὶ μέγας.
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Γάμος της εβραϊκής κοινότητας. 
Μια περιγραφή στα γίντις1

Την ημέρα του γάμου, ο Ρεβ 
Μπουνίμ πρόσταξε να δώσουν 
άφθονο φαγητό στους φτωχούς του 
Κρέσεφ, και μόλις έγινε γνωστή η 
επιθυμία του όλοι οι απόβλητοι της 
γύρω περιοχής συνάχθηκαν για να 
επωφεληθούν κι εκείνοι. Τραπέ-
ζια και πάγκοι στήθηκαν στον δρό-
μο και σέρβιραν στους πτωχούς 
άσπρο ψωμί, γεμιστά γριβάδια, κρέ-
ας μαριναρισμένο στο ξύδι, γλυκί-
σματα και άφθονη μπίρα. Μουσικοί 
έπαιζαν για χάρη τους σκοπούς και 
ο παραδοσιακός μπαντχμάν2 τούς 
έκανε να γελούν. Ένα ρακένδυτο 
πλήθος άρχισε να χορεύει στη μέση 
της πλατείας γελώντας μ’ όλη την 
ψυχή τους. Εκκωφαντικά τραγούδια 
και κραυγές ακούγονταν ώς πέρα.
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Το βράδυ, οι καλεσμένοι άρχισαν 
να συγκεντρώνονται στο σπίτι του 
Ρεβ Μπουνίμ. Οι γυναίκες φορού-
σαν σακάκια κεντημένα με πέρλες, 
κορδέλες στα μαλλιά, κι όλα τους 
τα κοσμήματα. Οι νεαρές κοπέλες 
επιδείκνυαν τα μεταξωτά φορέματα 
τους και τα μυτερά τους παπούτσια, 
που τα είχαν παραγγείλει ειδικά για 
την περίσταση, αλλά, όπως καταλα-
βαίνετε, οι μοδίστρες και οι τσαγκά-
ρηδες δεν πρόλαβαν να εκτελέσουν 
όλες τις παραγγελίες, κι έτσι δεν 
λείψαν οι καβγάδες. Πολλά κορίτσια 
αναγκάστηκαν να μείνουν σπίτι, κα-
θισμένες μπρος στη σόμπα, να χύ-
νουν μαύρο δάκρυ. Εκείνη την ημέ-
ρα, η Λίζα νήστεψε και, όταν ήλθε η 
ώρα της προσευχής, απαρίθμησε 
τις αμαρτίες της. Χτυπούσε το στή-
θος της, όπως γίνεται την Ημέρα 
του Εξιλασμού,3 γνωρίζοντας πως 
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όταν παντρεύεται κανείς όλες οι 
αμαρτίες του συγχωρούνται. Μολο-
νότι δεν ήταν ιδιαιτέρως ευσεβής 
και συχνά αμφέβαλλε για την πίστη 
της, όπως συμβαίνει στις στοχαστι-
κές φύσεις, προσευχήθηκε ωστόσο 
με μεγάλη θέρμη. Δεήθηκε μάλιστα 
και για τον άνδρα που στο τέλος της 
βραδιάς θα γινόταν σύζυγός της. 
Όταν η Σιφράχ Ταμάρ μπήκε στο 
δωμάτιο και είδε τη θυγατέρα της 
σε μια γωνιά, με δάκρυα στα μάτια, 
αναφώνησε: «Για δείτε την! Αληθι-
νή αγία!». Ύστερα την παρακίνησε 
να σταματήσει να κλαίει, διαφορετι-
κά το πρόσωπό της θα ήταν κόκκι-
νο και πρησμένο τη στιγμή που θα 
στεκόταν κάτω από το γαμήλιο κου-
βούκλιο.4

Δεν ήταν όμως, πιστέψτε με, ο 
θρησκευτικός ζήλος που προκαλού-
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σε τα δάκρυα της Λίζας. […] 
Δεν θα πω πολλά πράγματα για 

την τελετή. Θα αρκεστώ στο να σας 
πω ότι το πλήθος χόρεψε και τρα-
γούδησε, όπως γίνεται πάντοτε 
στους γάμους, ιδίως όταν παντρεύ-
ει τη θυγατέρα του ο πλουσιότερος 
άνθρωπος μιας πόλης. Δυο τρεις 
ράφτες και ένας τσαγκάρης προ-
σπάθησαν να χορέψουν με τις υπη-
ρέτριες, αλλά τους έδιωξαν. Πολλοί 
καλεσμένοι μέθυσαν κι άρχισαν να 
φωνάζουν: «Σάββατο! Σάββατο!».5 
Άλλοι βάλθηκαν να τραγουδούν 
τραγούδια στα γίντις, όπως: «Τι 
να ψήσει για το βράδυ ο φτωχός; 
Μπορς6 και πάλι μπορς…». Οι μου-
σικοί συναγωνίζονταν ο ένας τον 
άλλο με τα βιολιά και τις σάλπιγγες 
τους, κροτάλιζαν τα κύμβαλα τους, 
χτυπούσαν πάνω στα τύμπανά τους 
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και φυσούσαν τα σουραύλια τους. 
Οι γριές ανασήκωσαν τις φούστες 
και τα μεσοφόρια τους και άρχισαν 
να χορεύουν, αντικριστά στην αρχή 
και χτυπώντας παλαμάκια, και κα-
τόπιν, όταν τα πρόσωπά τους πή-
γαιναν σχεδόν να αγγίξουν, έστρε-
φαν την πλάτη και έφευγαν σαν    
να ’ταν θυμωμένες. Βλέποντας τες, 
οι θεατές γελούσαν με την καρδιά 
τους. […] Ύστερα απ’ αυτό το επει-
σόδιο, ήλθε η ώρα να χορέψουν τον 
χορό της αρετής, ενώ η Σιφράχ Τα-
μάρ και οι δεσποινίδες των τιμών 
θα οδηγούσαν τη Λίζα στη νυφική 
παστάδα, στο ισόγειο του σπιτιού. 
Οι κουρτίνες ήταν τόσο προσεκτι-
κά τραβηγμένες, ώστε καμία αχτίδα 
φωτός δεν εισχωρούσε στην κάμα-
ρα. Καθ’ οδόν, οι γυναίκες έδωσαν 
πλήθος συμβουλές στη νεόνυμφη 
για τον τρόπο με τον οποίο έπρε-
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πε να συμπεριφερθεί, προειδοποι-
ώντας την πως δεν έπρεπε να φο-
βάται, αφού η πρώτη εντολή ορίζει 
να αυξανόμαστε και να πολλαπλα-
σιαζόμαστε. Λίγο αργότερα, ο Ρεβ 
Μπουνίμ και ένας άλλος άνδρας 
συνόδευσαν τον νεόνυμφο ώς εκεί 
όπου τον ανέμενε η γυναίκα του.

Για την ώρα, όμως, δεν θα ικανο-
ποιήσω την περιέργειά σας και δεν 
θα σας διηγηθώ τι έλαβε χώρα μες 
στη νυφική παστάδα. Μου αρκεί να 
σας πω ότι, όταν το επόμενο πρωί 
μπήκε στην κάμαρα η Σιφράχ Τα-
μάρ, βρήκε τη θυγατέρα της κρυμμέ-
νη κάτω από τα κλινοσκεπάσματα 
[…].
«Μαζάλ τοβ,7 κορίτσι μου!», αναφώ-
νησε η Σιφράχ Ταμάρ. «Είσαι επι-
τέλους γυναίκα και μοιράζεσαι μαζί 
μας την κατάρα της Εύας».
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Κλαίγοντας πήρε τη Λίζα στην 
αγκαλιά της και τη φίλησε.

Μαρκ Σαγκάλ, Εβραϊκός γάμος.
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Σημειώσεις για το κείμενο:

1.    Γλώσσα των Εβραίων της Κε-
ντρικής Ευρώπης, προερχόμενη 
από τη μεσαιωνική γερμανική 
γλώσσα, με στοιχεία από την 
αρχαία εβραϊκή, καθώς και τις 
σλαβικές γλώσσες. Τις παραμο-
νές του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ομιλείται από ένδεκα 
σχεδόν εκατομμύρια Εβραίους. 
Σ’ αυτή τη χιλιόχρονη σχεδόν 
γλώσσα, που σήμερα σιγά σιγά 
λησμονείται, έχουν ανά τους αι-
ώνες γραφεί πλήθος σημαντικά 
λογοτεχνικά και θεατρικά έργα. 
Λαμπρός τεχνίτης αυτής της 
γλώσσας είναι ο Σίνγκερ, ο οποί-
ος παρά τον εκπατρισμό του 
στην Αμερική, ήδη από το 1935, 
δεν έπαψε ποτέ να γράφει στα 
γίντις.
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2.    Επαγγελματίας ψυχαγωγός 
στους γαμήλιους πανηγυρι-
σμούς, ο οποίος διαδραμάτιζε 
πρωταρχικό ρόλο, αφηγούμενος 
ιστορίες, τις οποίες αυτοσχεδί-
αζε, εμπνεόμενος από τη λαϊκή 
σοφία.

3.    Έτσι αποδίδουν οι Ο΄ το Yom 
Kippour, τη μεγάλη δημόσια 
εορτή της δημόσιας μετάνοιας, 
της άφεσης των αμαρτιών και 
της συμφιλίωσης των ανθρώ-
πων. Η εορτή αυτή είναι ημέρα 
υποχρεωτικής αργίας και αυ-
στηρής νηστείας για όλους τους 
ενήλικες Εβραίους, οι οποίοι 
οφείλουν κατά την έκφραση των 
Γραφών να «ταπεινώσωσι τας 
ψυχάς αυτών».

4.    Εβραϊκά: Shuppah. Πρόκειται 
για ένα είδος κουβουκλίου, κάτω 
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από το οποίο στέκονται οι νεό-
νυμφοι κατά τη διάρκεια της γα-
μήλιας τελετής.

5.    Η αναφώνηση εξηγείται από το 
ότι στην ιουδαϊκή παράδοση το 
Σάββατο αποκαλείται νύμφη. 
Χαρακτηριστικό είναι ένα από-
σπασμα από τις βραδινές προ-
σευχές του Σαββάτου: «Έλα εν 
ειρήνη, [Σάββατο], στέμμα του 
συζύγου / έλα νύμφη / Εν μέσω 
του εκλεκτού λαού έλα, ω νύμ-
φη, Ρήγισσα, / έλα νύμφη, ω 
Σάββατον, Βασίλισσα».

6.    Εθνικό φαγητό των Ρώσων, εί-
δος κρεατόσουπας με παντζά-
ρια.

7.    Μαζάλ τοβ, ή Μάζελ τοβ σημαί-
νει «Καλή τύχη!», στα εβραϊκά, 
«συγχαρητήρια» και «Δόξα τῷ 
Θεῷ».
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[Προσαρμογή των σημειώσεων του 
βιβλίου, της μεταφράστριας και επι-
μελήτριας Άννας Περιστέρη].
Μπάσεβιτς Σίνγκερ, Ι., Η Καταστρο-
φή του Κρέσεφ. Στο Μπάσεβιτς Σίν-
γκερ, Ι., Ο Σπινόζα της Οδού Αγοράς, 
Μτφρ. Ά. Περιστέρη, Μαΐστρος, Αθή-
να, 2007, σελ. 32-37.

Απιστία / Πολυγαμία (στο Ισλάμ)

Στο Κοράνιο είναι έκδηλη ή μο-
νομέρεια υπέρ των ανδρών και η 
υποτίμηση της γυναίκας, ιδιαίτερα 
σε ζητήματα γάμου και διαζυγίου. 
«Οι άνδρες είναι ανώτεροι των γυ-
ναικών, ένεκα της ιδιότητος δι’ ης ο 
Θεός ύψωσε τους μεν επί των δε, 
και διότι οι άνδρες προικίζουσι τας 
γυναίκας εκ του πλούτου αυτών» 
(4:38). Το Ισλάμ όχι μόνο επιτρέπει, 
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αλλά και συνιστά την πολυγαμία. 
Παράλληλα προς τις νόμιμες 4 συ-
ζύγους ο μουσουλμάνος μπορεί να 
έχει απεριόριστο αριθμό από παλ-
λακίδες. 
Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχι-
επίσκοπος Αλβανίας, Ίχνη από την 
αναζήτηση του υπερβατικού, Ακρί-
τας, Αθήνα, 2004, σελ. 245.
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Έρωτας και σχέση των δύο φύλων 
με θρησκευτικά κριτήρια

Μαρκ Σαγκάλ, Η Νύφη και ο Γαμπρός 
του Πύργου του Άιφελ, 1939.

Θρησκευτική θεώρηση 
περιπτώσεων σχετικά με τον 
έρωτα, τις σχέσεις των φύλων και 
τον γάμο στη σύγχρονη εποχή 
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5.3. ΖΩΗ
Θέματα σεβασμού ή 
περιφρόνησης της ζωής

Από εκδήλωση του ΚΕΘΕΑ (Κέ-
ντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων) για την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά των Ναρκωτικών στις 26 Ιουνί-
ου 2016.

ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ... Η ΖΩΗ
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Θρησκευτικές πεποιθήσεις με 
διαφορετικές απαντήσεις στα 
μεγάλα ερωτήματα της ζωής 

Μήπως 
Τι λοιπόν; της ζωής μας το σύνορο
θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι;
Κι απ’ ό,τι είδαμε, ακούσαμε,

αγγίξαμε
τάφου γη θα μας έχει χωρίσει;
Ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και

βλέπουμε
τούτο μόνο ζωή μας το λέμε; 
Κι αυτό τρέμουμε μήπως το

χάσουμε 
και χαμένο στους τάφους το κλαίμε; 
Σ’ ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και

βλέπουμε
της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει; 
Τίποτε άλλο; Στερνό μας απόρριμμα 
το κορμί, που σκορπιέται και λυώνει; 
Κάτι ανέγγιχτο, ανήκουστο, αθώρητο 
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μήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει 
κι ό,τι μέσα μας κρύβεται

αγνώριστο
μήπως πέρ’ απ’ τον τάφο αρχίζει; 
Η ψυχή, ταξιδεύτρια μέσ’ τ’ άπειρο, 
σταλαμίδα νερού μήπως μοιάζει, 
που ανεβαίνει στα νέφη απ’ τα

πέλαγα 
κι απ’ τα νέφη στους κάμπους

σταλάζει; 
Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα
γλυκοχάραμ’ αυγής είναι πέρα 
κι αντί νά ‘ρθει μια νύχτ’ αξημέρωτη 
ξημερώνει μι’ αβράδυαστη μέρα; 
Μήπως είν’ η αλήθεια στο θάνατο 
κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη; 
Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε 
κι είν’ αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει;
Γ. Δροσίνης
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Έργα Μαρίας Χαρατσάρη, μεικτή τε-
χνική.
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Κωνσταντίνος Παρθένης, Του νε-
κρού αδελφού (1920).
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Οι θέσεις-στάσεις του 
Χριστιανισμού και άλλων 
θρησκειών για την αξία της ζωής 
και τη σχέση της ζωής με τον Θεό

Η συνάντηση του Αδάμ και της 
Εύας. Ψηφιδωτό από τον Καθεδρικό 
ναό Santa Maria Nuova του Μονρεά-
λε, Σικελία, 12ος αι.
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Βασικές θέσεις επί της ηθικής των 
μεταμοσχεύσεων (10.12.1999), Ει-
δική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής 
της Εκκλησίας της Ελλάδος

δ. ῾Η δυνατότητα προσφορᾶς
ὀργάνων

[…] 8) ῾Η ζωὴ εἶναι δῶρο τοῦ 
Θεοῦ, τὸ ὁποῖο δὲν μᾶς χαρίζεται 
γιὰ νὰ βιώνουμε τὴ φιλαυτία καὶ τὴν 
κτητικότητά μας, ἀλλὰ μᾶς προ-
σφέρεται γιὰ νὰ εἶναι τόσο δική μας, 
ὥστε νὰ μποροῦμε ἀκόμη καὶ νὰ 
τὴν προσφέρουμε μὲ ἀγάπη.

9) Τὸ φρόνημα καὶ ἡ διάθεση τῆς 
αὐτοπροσφορᾶς ἀποτελοῦν τὸν 
πνευματικὸ ἄξονα τῆς ἠθικῆς τῆς 
᾿Εκκλησίας στὸ θέμα τῶν μεταμο-
σχεύσεων. ῾Ο ἀποστολικὸς λόγος 
«ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην 
ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν 
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αὐτοῦ ἔθηκε· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν 
ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τι-
θέναι» (Ά  ᾿Ιω. γ´ 16) διαλύει κάθε 
ἀμφιβολία γιὰ τὸ ὅτι ἡ προσφορὰ 
τῆς ζωῆς, καὶ συνεπῶς καὶ ἡ δωρεὰ 
σώματος, δὲν εἶναι πράξεις αὐτο-
κτονίας ἢ εὐθανασίας, ἀλλά μπο-
ροῦν νὰ ἀποτελοῦν ἐκφράσεις τῆς 
«μείζονος ἀγάπης», περὶ τῆς ὁποίας 
κάνει λόγο ὁ ἴδιος ὁ Κύριος κατὰ 
τὴν παράδοση τῶν τελευταίων Του 
ὑποθηκῶν στοὺς μαθητές·«μείζο-
να ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα 
τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν 
φίλων αὐτοῦ» (᾿Ιω. ιε´ 13). […]

11) ῾Η ᾿Εκκλησία εὐνοεῖ καὶ ἐνθαρ-
ρύνει τὴν προσφορὰ ἑνὸς ἀπὸ τὰ 
διπλᾶ μας ὄργανα (νεφρά) ἢ ἱστῶν 
(δέρματος, μυελοῦ τῶν ὀστῶν, αἵμα-
τος), ἀπὸ ζῶντα δότη.
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ε. Περὶ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου

12) ῾Η ᾿Εκκλησία σέβεται καὶ ἐμπι-
στεύεται τὴν ἰατρικὴ ἔρευνα καὶ κλι-
νικὴ πράξη. Γἰ  αὐτό, ἂν καὶ δὲν εἶ-
ναι ἁρμόδια, θὰ μποροῦσε νὰ δεχθεῖ 
τὴν διεθνῶς ὁμόφωνη ἄποψη ὅτι ὁ 
ἐγκεφαλικὸς θάνατος ταυτίζεται μὲ 
τὸ ἀμετάκλητο βιολογικὸ τέλος τοῦ 
ἀνθρώπου. 

῾Ο ἐγκεφαλικὸς θάνατος ἀποτελεῖ 
γεγονὸς ὁριστικῆς καὶ ἀνεπίστρε-
πτης καταστροφῆς τοῦ ἐγκεφάλου 
καὶ κατάσταση πλήρους ἀπώλειας 
αἰσθήσεων καὶ συνειδήσεως. Κατ’ 
αὐτὸν ἡ ἀναπνευστικὴ λειτουργία 
συντηρεῖται μόνον μηχανικά, ἡ δὲ 
διακοπὴ τῆς τεχνητῆς ὑποστηρίξε-
ως ὁδηγεῖ σὲ σχεδὸν ἄμεση παύση 
καὶ τῆς καρδιακῆς λειτουργίας. 

13) Αὐτὸ ποὺ στὴν οὐσία κάνει ἡ 
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τεχνητὴ ὑποστήριξη τῆς ἀναπνοῆς 
εἶναι ὅτι προσωρινὰ ἀναχαιτίζει 
τὴν διαδικασία ἀποσυνθέσεως τοῦ 
σώματος ὄχι ὅμως καὶ τὴν ἀνα-
χώρηση τῆς ψυχῆς.

14) ῾Ο ἐγκεφαλικὸς θάνατος πρέ-
πει ὁπωσδήποτε νὰ διαφοροποιη-
θεῖ ἀπὸ τὴν φυτικὴ κατάσταση –ποὺ 
συνήθως ὀνομάζεται «κλινικὸς θά-
νατος». Κατ’ αὐτήν, τὸ ἐγκεφαλικὸ 
στέλεχος λειτουργεῖ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον δὲν ἀπαιτεῖται τεχνητὴ 
ὑποστήριξη. […]

στ. Περὶ συνειδητῆς καὶ
εἰκαζομένης συναινέσεως

18) Ἡ δωρεὰ προϋποθέτει τὴ 
«συνειδητὴ συναίνεση» τοῦ δότη 
σ᾿ αὐτὸ ποὺ κάνει. Κάθε τι ποὺ 
«εἰκάζει» τὴ βούλησή του ἀποτελεῖ 
παρέμβαση στὸ αὐτεξούσιο καὶ δὲν 
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εἶναι δυνατὸ νὰ γίνει ἀποδεκτό.
21) ῾Η συναίνεση δὲν εἶναι κάτι 

δευτερεῦον ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ 
ἐπισκιασθεῖ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη 
πράξη (π.χ. ἀπογραφή, ἔκδοση ταυ-
τότητος κ.τ.λ.). Θὰ πρέπει ἡ δήλωσή 
της νὰ εἶναι ἐλευθέρα καὶ ἀπόλυτα 
συνειδητή, καρπὸς ὥριμης σκέψης. 
Γἰ  αὐτό, καλὸ θὰ ἦταν νὰ διατυ-
πώνεται ἐντελῶς ἀνεξάρτητα ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε ἄλλη κοινωνικὴ πρά-
ξη καὶ μὲ τὴν προϋπόθεση τῆς σω-
στῆς καὶ ἀβίαστης ἐνημερώσεως.
Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιο-
ηθικής (Κανονισμός υπ’ αριθμ. 
101/1998 της Ιεράς Συνόδου «Περί 
Συστάσεως, οργανώσεως και λει-
τουργίας της Επιτροπής Βιοηθικής 
της Εκκλησίας της Ελλάδος»).
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Διαθρησκειακή θεώρηση των
μεταμοσχεύσεων

Καθολική Εκκλησία

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ένα επίσημο κείμενο γενικής απο-
δοχής σχετικό με τις μεταμοσχεύ-
σεις, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
έχει ευλογήσει τη δωρεά οργάνων 
ως πράξη ύψιστης αγάπης και φι-
λαλληλίας. […] Όσον αφορά στον 
εγκεφαλικό θάνατο, κατά την πα-
ρελθούσα δεκαετία τρεις ποντιφικές 
σύνοδοι και ακαδημίες ανέλαβαν το 
έργο της γνωμοδοτήσεως περί αυ-
τού και κατέληξαν σε κείμενα απο-
δοχής του ως συμφώνου με την 
πίστη και διδασκαλία της Ρωμαιο-
καθολικής Εκκλησίας. [….]
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Προτεσταντικές Ομολογίες

Μεταξύ των διαφόρων προτεστα-
ντικών ομολογιών, ακόμη και των 
πλέον φονταμενταλιστικών, φαίνε-
ται να υπάρχει μία γενικευμένη και 
άνευ επιφυλάξεων αποδοχή του 
εγκεφαλικού θανάτου και των μετα-
μοσχεύσεων γενικότερα. Κατ’ αρ-
χήν, η Επισκοπελιανή Εκκλησία με 
απόφασή της του 1982, προτρέπει 
τους πιστούς της να γίνουν δωρη-
τές οργάνων, ιστών και αίματος στα 
πλαίσια της διακονίας τους προς 
τον πλησίον στο όνομα του Χρι-
στού, ο οποίος έδωσε την ζωή Του 
ώστε κι εμείς να απολαμβάνουμε το 
πλήρωμα της ζωής. […]
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Ιουδαϊσμός

Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο 
επιτρέπεται η λήψη οργάνων από 
έναν άνθρωπο σε άλλον, εφόσον 
κάτι τέτοιο δεν επισπεύδει τον θά-
νατο του δότη και γίνεται με σεβα-
σμό στο ανθρώπινο σώμα. Γενικά, 
η ιουδαϊκή θρησκεία ενθαρρύνει 
τις μεταμοσχεύσεις. Παρά ταύτα, 
δεν υπάρχει μια εγκύκλιος γενικής 
ισχύος δεσμευτική για όλους τους 
Εβραίους. Για τον λόγο αυτό συχνά 
διατυπώνονται ή και εκφράζονται 
δημόσια απόψεις διαφοροποιημέ-
νες από τις παραπάνω αντιλήψεις. 
[…] Γενικά επιτρέπεται και θεωρεί-
ται καλό το να προσφέρει κανείς εν 
ζωή μέλος ή όργανο του σώματός 
του που δεν του είναι αναγκαίο για 
την επιβίωσή του, προκειμένου να 
ζήσει κάποιος άλλος.
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Ισλάμ

Το Ισλάμ γενικά απαγορεύει κάθε 
χρήση του νεκρού σώματος ακό-
μη και των ζώων. Εξαίρεση αποτε-
λεί η περίπτωση κατά την οποία με 
τον τρόπο αυτόν σώζεται μία άλλη 
ζωή που κινδυνεύει. Έτσι, το 1986 
το Συμβούλιο της Ισλαμικής Νομι-
κής Ακαδημίας, στην 3η Συνέλευσή 
του στο Αμμάν της Ιορδανίας, απο-
δέχθηκε τον εγκεφαλικό θάνατο για 
ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο. […] 
Σύμφωνα με το Κοράνιο, και πιο 
συγκεκριμένα με τον Ισλαμικό Κώ-
δικα Ηθικής, οι μεταμοσχεύσεις επι-
τρέπονται με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει συναίνεση του δότη, ευγε-
νής πρόθεση, σεβασμός του ατό-
μου και του γεγονότος του θανάτου 
και σαφής αίσθηση ότι όλοι και όλα 
ανήκουν στον Θεό. […] Επίσης δεν 
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υπάρχει διάκριση φύλου μεταξύ των 
δοτών ή των ληπτών ούτε και δια-
φοροποιείται η πράξη στην περί-
πτωση που ο δότης ή ο λήπτης δεν 
είναι μουσουλμάνος. Τέλος η αγο-
ραπωλησία οργάνων απαγορεύεται 
αυστηρά και θεωρείται προσβολή 
προς την ανθρώπινη αξία.

Ινδουισμός

Στην Ινδουιστική σκέψη δεν 
υπάρχουν γενικά αποδεκτές ηθικές 
αρχές. Αυτό όμως που έχει σημα-
σία είναι να παραμένουν ανόθευτες 
οι διδασκαλίες της μετενσάρκω-
σης, του ντάρμα (dharma) και κάρ-
μα (karma). […] Επειδή η Ινδουιστι-
κή θρησκεία στηρίζεται στον νόμο 
του κάρμα και τη μετενσάρκωση, η 
ιδέα των μεταμοσχεύσεων δεν είναι 
μόνο αποδεκτή από τον Ινδουισμό 
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αλλά και απόλυτα συμβατή με τη 
διδασκαλία του. Η ψυχή αναγεννά-
ται και μετεμφυτεύεται σε άλλα υγιή 
σώματα, ενώ τα προηγούμενα γη-
ράσκουν. Αυτός είναι και ο λόγος 
που το σώμα, αφού ακολουθήσει 
την πορεία του, αποτεφρώνεται για 
να επανέλθει στα αρχικά του στοι-
χεία: χώμα, νερό και αέρα. Στη μυ-
θολογική παράδοση των Hindu δεν 
υπάρχει τίποτε που να απαγορεύει 
την εξ αγάπης προσφορά σώματος. 
Αντ’ αυτού, υπάρχουν ιστορίες κατά 
τις οποίες μέλη του σώματος αν-
θρώπων προσφέρονται για το καλό 
συνανθρώπων τους ή της κοινωνίας.

Βουδισμός

Η Βουδιστική φιλοσοφία δέχεται 
τη δωρεά μέρους ή και ολόκληρου 
του σώματος - ζώντος ή νεκρού - 
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ως πράξη γενναιοδωρίας (alabha) 
και σύμπνοιας (karuna). Η προσφο-
ρά είναι αληθινή και αγνή, όταν εί-
ναι ξένη προς κάθε σκέψη ανταπό-
δοσης. Ο προσφέρων πρέπει να 
ξεχνά και τον ευεργετούμενο και την 
πράξη της προσφοράς καθεαυτή. 
Η φιλοσοφία των Σίντο, που είναι 
επικρατούσα στην Ιαπωνία, είναι 
αντίθετη προς την ιδέα της δωρεάς 
των οργάνων. Η αντίθεσή της αυτή 
προκύπτει από το γεγονός ότι διδά-
σκει τη βασική άποψη ότι το σώμα 
είναι εξαιρετικά μολυσμένο μετά τον 
θάνατο. Επίσης, κάθε τομή, βλάβη ή 
παρέμβαση στο νεκρό σώμα θεω- 
ρείται βαρύτατο παράπτωμα και 
αποτελεί προσβολή του νεκρού σώ-
ματος και τιμωρία του. [….]
Αλκ. Κωστάκης, Καθηγητής Χει-
ρουργικής, Πρόεδρος του Εθνικού 
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Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Κα-
θηγητής και διευθυντής της ιατρικής 
υπηρεσίας του «Λαϊκού Νοσοκομεί-
ου». Κωστάκης, Α., Μεταμοσχεύ-
σεις Ιστών και Οργάνων, Ιστοσελίδα 
Transplantation, 12/1/2005 (Ανακτή-
θηκε 14/5/2017).

Βασικές θέσεις επί της ηθικής της 
ευθανασίας (6.11.2002), Ιερά Σύ-
νοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος/
Επιτροπή Βιοηθικής

[…] Β. ῾Η ζωὴ καὶ ὁ θάνατος στὴν
᾿Ορθόδοξη θεολογία καὶ παράδοση

4) ῾Η ζωή μας ἀποτελεῖ ὑπέρτατο 
δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος 
τοῦ ὁποίου βρίσκονται στὰ χέρια Του 
καὶ μόνον· «ἐν χειρὶ Θεοῦ πνεῦμα πα-
ντὸς ἀνθρώπου» (̓ Ιὼβ ιβ´ 10). […]
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9) ῾Ο θάνατος εἶναι ἕνα γεγο-
νὸς ποὺ συνδέεται ὄχι μόνον μὲ τὸ 
τέλος τῆς βιολογικῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ 
μὲ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀν-
θρώπου. ᾿Επειδὴ δὲ ἡ ζωὴ ἐπεκτεί-
νεται καὶ μετὰ τὸν βιολογικὸ θάνατο, 
ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κανεὶς ζεῖ καὶ 
πεθαίνει ἔχει συνέπεια στὴν αἰώνια 
κατάστασή του.

10) ῾Η σύγχρονη κοσμικὴ ἀντίλη-
ψη προσεγγίζει τὸν θάνατο σὲ σχέ-
ση μὲ τὴν εὐθανασία ὡς δικαίωμα 
καὶ ὄχι ὡς γεγονὸς ποὺ ὑπερβαίνει 
τὸν ἄνθρωπο· ὡς κάτι ποὺ ὁ χρό-
νος του μπορεῖ νὰ ἐπιλέγεται καὶ 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι ὡς κάτι 
ποὺ ἀποκλειστικὰ προσδιορίζε-
ται ἀπὸ τὸν Θεό. ῾Ο σεβασμὸς στὸ 
θεόσδοτο δῶρο τῆς ζωῆς ἀπαιτεῖ 
καὶ τὴν μὲ κάθε τρόπο προστασία 
της […].
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Γ. ῾Η σημασία τοῦ πόνου

11) ῾Η ᾿Εκκλησία ἀναγνωρίζει μὲ 
συμπάθεια τὴν ἀσθένεια τῆς ἀν-
θρωπίνης φύσεως. Γι᾿ αὐτὸ καὶ 
πάντοτε ἀγκαλιάζει τοὺς ἀσθενεῖς, 
πάσχοντες καὶ πονεμένους, φιλάν-
θρωπα ζητεῖ τὴν ἀπαλλαγὴ «ἀπὸ 
πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου 
καὶ ἀνάγκης», εὔχεται τὰ τέλη τοῦ 
ἀνθρώπου νὰ εἶναι «ἀνώδυνα, ἀνε-
παίσχυντα, εἰρηνικά», ἐνίοτε δὲ 
προσεύχεται καὶ γιὰ τὴν ἀνάπαυση 
τῶν ὀδυνωμένων (εὐχὴ εἰς ψυχορ-
ραγοῦντα). […]

13) Τὸν πόνο δὲν τὸν ἐπιδιώκου-
με καί, ὅταν μᾶς συμβαίνει, προ-
σπαθοῦμε μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν 
ἀντιμετωπίσουμε. Στὴν περίπτωση 
ὅμως ποὺ ἐπιμένει ἢ εἶναι ἀθερά-
πευτος, ἡ μετὰ πίστεως ὑπομονὴ 
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καὶ ἐγκαρτέρηση ἀποβαίνει ἰδιαίτε-
ρα ἐνισχυτικὴ καὶ ὠφέλιμη. […]

ΣΤ. ῾Η ἰατρικὴ ἀποστολὴ

19) Ἀπὸ τὰ χρόνια του ῾Ιππο-
κράτη, ἡ ἰατρικὴ ἀποστολὴ ἦταν 
ταυτόσημη μὲ τὴ θεραπεία καὶ τὴν 
προσφορὰ ζωῆς καὶ ἀσύμβατη μὲ 
τὴ συνδρομὴ στὸν θάνατο. Κατὰ τὸν 
περίφημο ὅρκο του, ὁ ἰατρὸς ὑπό-
σχεται ὅτι «δὲν θὰ χορηγήσει ποτὲ 
σὲ κανέναν θανάσιμο φάρμακο, 
ἀκόμη κι ἂν αὐτός τὸ ζητήσει, οὔτε 
ποτὲ θὰ τὸν συμβουλεύσει νὰ τὸ 
πάρει». […]

Η. Κοινωνικὲς συνέπειες τῆς
εὐθανασίας

26) ῾Η ἐφαρμογὴ τῆς εὐθανασίας 
παρέχει ἐξουσίες στοὺς ἰατροὺς 
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καὶ τοὺς συγγενεῖς πέραν, αὐτῶν 
ποὺ τοὺς ἀνήκουν, μὲ ἀνεξέλεγκτες 
συνέπειες. Ἀπὸ τὸν ἰατρὸ ἐξαρτᾶται 
ἡ περιγραφή τῆς καταστάσεως τοῦ 
ἀσθενοῦς. Ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς, τῶν 
ὁποίων τὰ κίνητρα θὰ μποροῦσε 
ἐνίοτε νὰ εἶναι ἀμφιβόλου ποιότη-
τος, ἐξαρτᾶται ἡ ἀπόφαση. ῾Ο χαρα-
κτήρας τους, ἡ νοοτροπία, ἡ διάθε-
ση τῆς στιγμῆς, ἡ φιλοσοφικὴ καὶ 
θρησκευτικὴ τοποθέτησή τους, ἢ 
ἀκόμη καὶ προσωπικὰ συμφέροντα, 
θὰ μποροῦσε νὰ παίξουν καθοριστι-
κὸ ρόλο στὴν ἀπόφαση κάποιου νὰ 
ζητήσει τὴν συντόμευση τῆς ζωῆς 
του.

27) ῾Ο ρόλος τοῦ ἰατροῦ, ὅπως ὡς 
τώρα τὸν γνωρίζουν οἱ κοινωνίες 
μας, εἶναι αὐτὸς τοῦ ἀνεκτίμητου 
συμπαραστάτη στὸν ἀγῶνα γιὰ 
ὑγεία καὶ ἐπιβίωση. ʽΗ ἐνεργὸς  
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ἀνάμειξή του στὴ διαδικασία ἐπι-
σπεύσεως τοῦ θανάτου, ἀκόμη καὶ 
ἀπὸ συμπόνοια, καίρια τραυματίζει 
τὶς σχέσεις ἰατροῦ - ἀσθενοῦς καὶ 
ἀλλοιώνει τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς ὡς ὕψιστου ἀγαθοῦ.

28) Τὸ λεγόμενο «δικαίωμα στὸν 
θάνατο», ποὺ ἀποτελεῖ τὴ νομικὴ 
κατοχύρωση τῆς εὐθανασίας, θὰ 
μποροῦσε νὰ μετεξελιχθεῖ σὲ ἀπει-
λή τῆς ζωῆς τῶν ἀσθενῶν ἐκείνων 
ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν 
οἰκονομικὰ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς θε-
ραπείας καὶ νοσηλείας τους. […]

Ι. ῾Η πρόταση τῆς ᾿Εκκλησίας

[…] 42) ῾Η ᾿Εκκλησία μας πι-
στεύει στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, 
στὴν ἀνάσταση τοῦ σώματος, στὴν 
αἰώνια προοπτικὴ καὶ πραγματι-
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κότητα, στοὺς πόνους ὡς «στίγμα-
τα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι 
ἡμῶν» (Γαλ. στ´ 17), στὶς δοκιμασίες 
ὡς ἀφορμὲς καὶ εὐκαιρίες σωτηρίας, 
στὴ δυνατότητα ἀναπτύξεως κοι-
νωνίας ἀγάπης καὶ συμπαραστάσε-
ως μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Μὲ βάση 
αὐτά·

α) διακηρύσσει ὅτι ἡ ζωή μας 
βρίσκεται στὰ χέρια καὶ μόνον τοῦ 
Θεοῦ, ὅτι τὸ κάθε τὶ πού μᾶς συμβαί-
νει εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον μας, ὅτι 
δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ διορθώ-
σουμε τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ καὶ

β) κάθε θάνατο ποὺ ἀποτελεῖ 
ἀποτέλεσμα ἀνθρώπινων ἐπιλογῶν 
–ὅσο «καλός» κι ἂν ὀνομάζεται– τὸν 
ἀπορρίπτει ὡς «ὕβριν» κατὰ τοῦ 
Θεοῦ. Κάθε δὲ ἰατρικὴ πράξη ποὺ 
συνειδητὰ ἐπισπεύδει τὴ στιγμὴ τοῦ 
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θανάτου τὴν καταδικάζει ὡς ἀντιδεο- 
ντολογικὴ καὶ προσβλητική τοῦ ἰα-
τρικοῦ λειτουργήματος.
Οἱ ἄνθρωποι προσευχόμαστε, δὲν 
ἀποφασίζουμε γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸν 
θάνατο.

 

Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων. Όσιος 
Λουκάς Βοιωτίας.

Η ζωή ως δώρο του Θεού

«Η ζωή […] είναι δώρο του Θεού 
στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μόνη 
της, αλλά προέρχεται από το Θεό, 
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που ο Ίδιος είναι η ζωή: «ἐγώ εἰμι 
ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ιω 11, 25). 
Μια ζωή με προοπτική, χωρίς τέ-
λος, δηλαδή αιώνια, δίχως πόνο και 
θάνατο, τέλεια, ακέραιη. 

Ο θάνατος και η φθορά είναι οι 
τραγικές συνέπειες της πτώσης του 
ανθρώπου, της απομάκρυνσής του 
από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος 
διδάσκει ότι "έγινε κι ο Ιησούς άν-
θρωπος, για να καταργήσει με το 
θάνατο Του αυτόν που εξουσίαζε το 
θάνατο, δηλαδή το διάβολο" (Εβρ 2, 
14), διακηρύσσει: «ἔσχατος ἐχθρός 
καταργεῖται ὁ θάνατος» (Α Κορ 15, 
26) και διαβεβαιώνει ότι με την Ανά-
σταση του Χριστού: «κατεπόθη ὁ 
θάνατος εἰς νῖκος. Ποῦ σου, θάνατε, 
τό νῖκος, ποῦ σου, θάνατε, τό κέ-
ντρον; τό δέ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ 
ἁμαρτία» (ο θάνατος αφανίστηκε· η 
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νίκη είναι πλήρης! Θάνατε, πού εί-
ναι το κεντρί της δύναμής σου; Άδη, 
πού είναι η νίκη σου; Τη δύναμη να 
πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο 
θάνατος από την αμαρτία) (Α Κορ 
15, 54-56). 

Όταν στην καθημερινή μας ζωή 
δεν θα αρνούμεθα κάποιο δώρο 
που μας προσφέρεται, πώς να αρ-
νηθούμε στον Θεό το δώρο της 
ζωής που μας το χαρίζει τόσο γεν-
ναιόψυχα και πλουσιοπάροχα; 
Κάθε παρέμβαση στο φαινόμενο 
της ζωής εκ μέρους του ανθρώπου 
μοιάζει με κλοπή του δώρου του 
Θεού προς τον άνθρωπο. Η ζωή δεν 
είναι δική μας, έγινε δική μας. Δεν 
μας ανήκει, αλλά μας χαρίστηκε. 
Δεν είναι ιδιοκτησία μας, είναι δώρο 
Θεού και χάρισμά Του. Μια παροι-
μία λέει "το δώρο δε δωρίζεται": δεν 
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επιτρέπεται να σπαταλάς ή να κα-
ταστρέφεις ό,τι δε σου ανήκει, αλλά 
σου χαρίστηκε. Αν κάτι τέτοιο ισχύει 
στα απλά, καθημερινά, ανθρώπινα 
δώρα, πόσο μάλλον ισχύει για το 
δώρο του Θεού!».
Μπέγζος, Μ. & Παπαθανασίου, Α., 
Θέματα Χριστιανικής Ηθικής. Γ΄ Λυ-
κείου ΔΕ 16, Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής - ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 
Αθήνα, σελ. 123. 

Κριτήρια για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένου ζητήματος 
σεβασμού/περιφρόνησης  
της ζωής

Στο κεφάλι της νεκρής Νατάσας

Χτυπάει το τηλέφωνο. Από την 
άλλη μεριά η Διευθύνουσα του     
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Γενικού Κρατικού. Γρήγορα μπαί-
νει στο θέμα. Μία κοπέλα δεκαεν-
νέα ετών, η Νατάσα, έκανε κατα-
κλυσμιαία εγκεφαλική αιμορραγία 
και διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρή. 
Δυστυχώς, έγιναν και οι προβλεπό-
μενες επαναληπτικές διαγνωστικές 
δοκιμασίες και όλα επιβεβαιώνουν 
την οριστική νέκρωση του εγκεφά-
λου. Στο Ωνάσειο ένα νέο παλλη-
κάρι περιμένει απεγνωσμένα μια 
καρδιά. Στις λίστες για νεφρικές ή 
ηπατικές μεταμοσχεύσεις κοντά στα 
χίλια άτομα. Το δίλημμα είναι μεγά-
λο: ή σε λίγες ώρες η αποσύνθεση 
των οργάνων της Νατάσας ή για 
χρόνια το δώρο της ζωής σε εννέα 
περίπου συνανθρώπους μας.

Οι αρμόδιοι προσπάθησαν δι-
στακτικά να μιλήσουν για τη δυ-
νατότητα δωρεάς οργάνων στους 
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γονείς. Πώς όμως να φορτώσουν 
στον αβάσταχτο πόνο τους, ένα 
πρόσθετο ασήκωτο δίλημμα; Πώς 
να προσθέσουν στη ζάλη τους την 
πίεση για μια άμεση απόφαση που 
απαιτεί γνώση, ψυχραιμία, ψυχικό 
σθένος, χρόνο, ξεκάθαρη συνείδη-
ση. Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει 
τις σωστές και σίγουρες απαντήσεις 
στα ερωτήματα που εγείρονται για 
να βοηθήσει; 

Μέσα στην όλη έντονη αυτήν 
ατμόσφαιρα, οι γονείς ζητούν τη 
γνώμη της Εκκλησίας. Έτσι δικαιο-
λογείται το τηλεφώνημα της Διευθύ-
νουσας σε μένα.

Σε λίγη ώρα βρίσκομαι σε ένα 
γραφείο με τους γονείς, τον διευθυ-
ντή της Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας, έναν γιατρό και την προϊστα-
μένη. Η ένταση εμφανής. Αρχικά 
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σύντομη σιωπή. Παίρνω εγώ την 
πρωτοβουλία να σπάσω την αμη-
χανία.

– Γιατρέ, τί ακριβώς έχει η Νατά-
σα; ρωτώ.

– Είναι, δυστυχώς, εγκεφαλικά νε-
κρή, άπαντα ξερά, όχι από σκληρό-
τητα αλλά από ψυχολογική αμηχα-
νία και δυσκολία.

– Γιατί λέτε «εγκεφαλικά νεκρή» 
και όχι «νεκρή»; Μήπως κάπως ζει;

– Ζουν κάποια όργανα της υπο-
στηριζόμενα μηχανικά και έχει νε-
κρωθεί ο εγκέφαλος από την αιμορ-
ραγία, συνεχίζει.

– Αυτό τί ακριβώς σημαίνει; ξανα-
ρωτώ.

– Σημαίνει ότι δεν αισθάνεται, δεν 
καταλαβαίνει, δεν πονάει, και το χει-
ρότερο δεν μπορεί πλέον να επα-
νέλθει. Αν της κόψουμε το πόδι με 
ένα πριόνι δε θα αντιδράσει. Αν ρί-
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ξουμε επάνω της μία ισχυρή δέσμη 
φωτός μέσα στο σκοτάδι τα μάτια 
της δεν θα καταλάβουν τη διαφορά. 
Ο εγκέφαλός της έχει ήδη αρχίσει να 
αυτολύεται. Ό,τι λειτουργεί, λειτουρ-
γεί με τη βοήθεια των μηχανημάτων 
και μόνο. Μάλιστα σε λίγο και τα 
υπόλοιπα όργανα της σταδιακά θα 
καταστραφούν παρά ταύτα. Εγώ θα 
έλεγα ότι είναι νεκρή.

– Λέτε «εγώ θα έλεγα» και όχι ότι 
«είναι νεκρή»; Αυτό δεν δείχνει μια 
ασάφεια;

– Η ασάφεια προκύπτει από τη 
μηχανική εικόνα της ότι αναπνέει, η 
καρδιά της χτυπάει.

– Και είστε τόσο σίγουρος, γιατρέ, 
ότι δεν μπορεί να επανέλθει; Συνέχι-
σα να ρωτώ.

– Δυστυχώς, είμαστε σίγουροι, δι-
ότι υπάρχουν έξι tests που πρέπει 
να το αποδείξουν και να ισχύουν 
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όλα μαζί και μάλιστα είμαστε υπο-
χρεωμένοι και να επαναλάβουμε 
μετά από λίγες ώρες τη διάγνωσή 
μας ώστε να μπορέσουμε να την 
επιβεβαιώσουμε. Ποτέ δεν έχει επα-
νέλθει κάποιος που σωστά διαγνώ-
στηκε εγκεφαλικά νεκρός.
Μάς διακόπτει κάπως η μητέρα λέ-

γοντας:
– Δηλαδή τώρα μόνον ένα θαύμα.
– Ναι! Μόνο θαύμα, άπαντα αμή-

χανα ο γιατρός, συντηρώντας όμως 
έτσι κάποιες λάθος ελπίδες.

Ακολουθεί σιωπή, την όποια σε 
λίγο διακόπτω με παρέμβασή μου.

– Γιατρέ, τί θαύμα; ανάσταση νε-
κρού ή θεραπεία ασθενούς;

– Ανάσταση νεκρού, απαντά ο 
γιατρός, σαφώς ανακουφισμένος 
για τη δυνατότητα εξόδου από το 
αδιέξοδο που προηγουμένως είχε ο 
ίδιος προκαλέσει.
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Νέα αμηχανία και σιωπή.
– Θα θέλατε να διαβάσουμε μια 

ευχούλα στο παιδί; ρωτώ κάπως 
δειλά.

– Βεβαίως, πάτερ, απαντούν με 
μια φωνή οι δύστυχοι γονείς. 

Προφανώς, διατηρούν ακόμη ελ-
πίδες, σκέφτηκα. Και πώς να μην τις 
διατηρούν; Όταν βλέπουν το παι-
δί τους να αναπνέει, έστω και μη-
χανικά, όταν ακούν τους χτύπους 
της καρδιάς του, όταν το ασπάζο-
νται και είναι ακόμη ζεστό, όταν δεν     
διαφέρει καθόλου η εικόνα του από 
αυτήν του κώματος, τότε εύκολα 
κανείς λειτουργεί στη λογική του 
«μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος», 
του «μήπως γίνει θαύμα», του «λίγο 
ακόμα», των πάσης φύσεως δικαιο-
λογιών.

Είναι τόσο φυσικό· τον γιατρό τον 
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εμπιστευόμαστε περισσότερο, όταν 
δίνει ελπίδες θεραπείας, παρά όταν 
τις εξαφανίζει. 

Προχωρούμε νευρικά στον διά-
δρομο, χωρίς να συνομιλούμε. Σα 
να περιμένουμε την τελική απάντη-
ση. Στο μεταξύ σκεφτόμουν τί προ-
σευχή να διαβάσω. Υπέρ υγείας; 
Ούτε το πιστεύω ούτε και είμαι βέ-
βαιος ότι δεν έχει πεθάνει. Νοιώθω 
πως μάλλον πέθανε και απλά της 
φουσκώνουμε και ξεφουσκώνου-
με τα πνευμόνια με τεχνητό ανα-
πνευστήρα, προσφέροντας σε αυ-
τήν αέρα και σε μας παρατεινόμενη 
τυραννία. Είναι στιγμές που η ίδια 
επιστήμη και τεχνολογία που χαρί-
ζει ζωή, η ίδια οδηγεί και σε βασα-
νιστικά αδιέξοδα. Να διαβάσω την 
ευχή εις ψυχορραγούντα; Μα δεν 
ταιριάζει, δεν δείχνει ζόρι και δυσκο-
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λία, δεν ψυχορραγεί. Να διαβάσω 
τρισάγιο; Ούτε γι’ αυτό είμαι σίγου-
ρος ούτε πάλι είναι έτοιμοι οι συγ-
γενείς.

Φτάνουμε στο κρεβάτι. Η Νατάσα 
πρησμένη, παραμορφωμένη, ανα-
πνέει βαριά με τον αναπνευστήρα, 
η μητέρα πέφτει πάνω στο ανή-
μπορο να ανταποκριθεί στο όποιο 
ερέθισμα ανέκφραστο σώμα της δύ-
στυχης κόρης της, ο πατέρας γονα-
τιστός στο πάτωμα, ο γιατρός -ένας 
εξαιρετικός άνθρωπος- τόσο εξοικει-
ωμένος από ανάλογα περιστατικά, 
χωρίς όμως καθόλου κατεστραμμέ-
νο τον κόσμο των ευαισθησιών του, 
παρακολουθεί εμφανώς συγκινημέ-
νος. Γύρω-γύρω εικονούλες. Όλοι, 
ο καθένας με τον διαφορετικό αλλά 
άγνωστο σε μένα τρόπο τους, περι-
μένουν να διαβάσω την ευχή. Εγώ 
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διαλέγω μια ευχή από το Ευχολόγιο 
και στη μέση κάνω τροποποιήσεις 
αυτοσχεδιάζοντας. Ούτε τον Θεό να 
κοροϊδέψω μπορώ ούτε και τον εαυ-
τό μου ούτε πάλι και την ελπίδα των 
γονέων εγώ να πνίξω. Ζητούμε από 
τον Θεό να σκεπάσει τη ζωή της Να-
τάσας, να τη συνοδεύει στην κρίση 
που περνά και να χαρίζει σε μας 
αφενός μεν δύναμη να δεχθούμε το 
θέλημα Του, αφετέρου δε φωτισμό 
να ξεπεράσουμε τα διλήμματά μας 
με ταπείνωση, σεβασμό και πίστη. 
Κάνω την απόλυση και βγάζω το 
πετραχήλι μου.
Νικόλαος, (Χατζηνικολάου), Μητρο-
πολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτι-
κής, Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός, 
Σταμούλη, Αθήνα, 32010, σελ. 177-
193.
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Η Ζωή

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ 
ζωή!
Ἰω. 14, 6.
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Απόψεις των νέων για τη 
συγχώρηση

5.4. ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ
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Το θρησκευτικό περιεχόμενο της 
συγχώρησης

Η παραβολή του σπλαχνικού
πατέρα [Ή του Ασώτου Υιού]

11Τους είπε επίσης ο Ιησούς: «Κά-
ποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. 12Ο 
μικρότερος απ’ αυτούς είπε στον 
πατέρα του: “πατέρα, δώσε μου 
το μερίδιο της περιουσίας που μου 
αναλογεί”· κι εκείνος τους μοίρασε 
την περιουσία. 13Ύστερα από λίγες 
μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε 
όλα κι έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί 
σκόρπισε την περιουσία του κάνο-
ντας άσωτη ζωή. 14Όταν τα ξόδεψε 
όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα 
στη χώρα εκείνη, και άρχισε κι αυ-
τός να στερείται. 15Πήγε λοιπόν κι 
έγινε εργάτης σε έναν από τους   πο-
λίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος 
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τον έστειλε στα χωράφια του να βό-
σκει χοίρους. 16Έφτασε στο σημείο 
να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέ-
ρατα που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά 
κανένας δεν του έδινε. 17Τελικά συ-
νήλθε και είπε: “πόσοι εργάτες του 
πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, 
κι εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας! 
18Θα σηκωθώ και θα πάω στον πα-
τέρα μου και θα του πω: πατέρα, 
αμάρτησα στον Θεό και σ’ εσένα· 
19δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος 
σου· κάνε με σαν έναν από τους ερ-
γάτες σου”. 20Σηκώθηκε, λοιπόν, και 
ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του.

Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε 
ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, 
έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και 
τον καταφιλούσε. 21Τότε ο γιος του 
του είπε: “πατέρα, αμάρτησα στον 
Θεό και σ’ εσένα και δεν αξίζω να 
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λέγομαι παιδί σου”. 22Ο πατέρας 
όμως γύρισε στους δούλους του 
και τους διέταξε: “βγάλτε γρήγορα 
την καλύτερη στολή και ντύστε τον· 
φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και 
δώστε του υποδήματα. 23Φέρτε το 
σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να 
φάμε και να ευφρανθούμε, 24γιατί 
αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και 
αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέ-
θηκε”. Έτσι άρχισαν να ευφραίνο-
νται. 
 25Ο μεγαλύτερος γιος του βρι-
σκόταν στο χωράφι· και καθώς ερ-
χόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκου-
σε μουσικές και χορούς. 26Φώναξε, 
λοιπόν, έναν από τους υπηρέτες και 
ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει.  
 27Εκείνος του είπε: “γύρισε ο 
αδερφός σου, κι ο πατέρας σου 
έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, για-
τί του ήρθε πίσω γερός”. 28Αυτός 
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τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει 
μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον 
παρακαλούσε, 29εκείνος όμως του 
αποκρίθηκε: “εγώ τόσα χρόνια σού 
δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα 
καμιά εντολή σου· κι όμως σ’ εμέ-
να δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για 
να ευφρανθώ με τους φίλους μου. 
30Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος 
σου, που κατασπατάλησε την περι-
ουσία σου με πόρνες, έσφαξες για 
χάρη του το σιτευτό μοσχάρι”. 31Κι ο 
πατέρας του του απάντησε: “παιδί 
μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου κι 
ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. 
32Έπρεπε όμως να ευφρανθούμε 
και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός 
σου αυτός ήταν νεκρός κι αναστή-
θηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε”.
Λκ 15, 11-32
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Ο άσωτος υιός. Διά χειρός
Χαραλάμπους Επαμεινώνδα.
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Το νομικό, το θρησκευτικό 
και το αγαπητικό πνεύμα της 
συγχώρησης. Η συγχώρηση στον 
Χριστιανισμό και στις θρησκείες

Η ανάγκη συγγνώμης και ανανεώ-
σεως μέσα στην εκκλησία

O Κύριός μας συνέδεσε ἀναπό-
σπαστα τή συγχώρεση μας ἀπό τόν 
Θεό μέ τή συγχώρεση πού ὀφείλου-
με νά δίνουμε στούς ἀνθρώπους, 
πού μᾶς ἔβλαψαν. (Κυριακή προ-
σευχή, Ματθ. στ΄ , 12 καί ἡ παραβο-
λή τῶν δύο ὀφειλετῶν, Ματθ. κη ,́ 
21-35).

Στήν πραγματικότητα καί στίς πε-
ρισσότερες περιπτώσεις τά ἁμαρ-
τήματα γιά τά ὁποῖα ζητᾶμε τή συγ-
γνώμη τοῦ Θεοῦ, εἶναι οἱ ἀδικίες 
πού κάναμε στούς ἄλλους. Ἑπο-
μένως, ὀφείλουμε νά ζητᾶμε συγ-
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χώρεση ὄχι μόνο ἀπό τόν Θεό, ἀλλά 
κι ἀπό κείνους πού πληγώθηκαν 
ἀπ᾽ αὐτά τά ἁμαρτήματα: ἀλλοιῶς 
ὁ Θεός δέν μᾶς συγχωρεῖ (Ματθ. 
ε ,́ 23-26). Πίσω ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους στούς ὁποίους κάναμε κακό, 
βρίσκουμε τόν Θεό κι ὅταν ἁμαρτή-
σουμε στόν Θεό, πάντοτε πίσω Του 
βλέπουμε τούς ἀνθρώπους. Περι-
φρονώντας τόν Θεό, θραύουμε ἕνα 
ἠθικό ἐλατήριο στούς ἄλλους, δίνο-
ντάς τους ἕνα κακό παράδειγμα. Ὁ 
ἄνθρωπος πού δέν συμπεριφέρεται 
μέ λεπτότητα πρός τόν Θεό, δέν τήν 
ἔχει οὔτε πρός τούς ἀνθρώπους καί 
συμβάλλει στό νά μεγαλώνη ἡ ἀναι-
σθησία τους ἀπέναντι στόν Θεό.[…]

Ἡ ἄρνηση τῆς συγχωρήσεως ἤ 
τῆς αἰτήσεως γιά συγγνώμη, κρα-
τάει σκληρή τήν ψυχή. Τό κακό πού 
μᾶς ἔκανε ὁ ἄλλος, ὅταν διατηρῆται 
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μέσα στή συνείδησή μας, εἶναι μιά 
ἀκαθαρσία, πού παραμένει μέσα 
μας, μᾶς δηλητηριάζει συνέχεια κι 
ἐξαπλώνει τήν ἀηδιαστική ὀσμή της 
σ᾽ ὅλο τό εἶναι μας. Οἱ ἀναλαμπές ἤ 
τό σκοτάδι αὐτοῦ τοῦ δηλητηρίου, 
ἐνοχλοῦν τά μάτια μας καί δέν μπο-
ροῦμε ν᾽ ἀγαπήσουμε τόν Θεό καί ὁ 
ἄλλος δέν μπορεῖ ν᾽ ἀγαπήση ἐμᾶς. 
[…]

Μέσα στην εκκλησία […] η κα-
τάσταση τῆς ἁμαρτίας δέν γίνεται 
μόνιμη. Διαλύεται ἀπό τά συνεχῆ 
κύματα τῆς συγγνώμης, τῆς προ-
σευχῆς, τῆς ἀγάπης, πού κινητο-
ποιεῖ τό  Ἅγιο Πνεῦμα.

Γἰ  αὐτό κι ὅλοι φαίνονται νά κι-
νοῦνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα πού 
τούς ἑνώνει. Τό  Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι 
τό ὄργανο αὐτῆς τῆς διαπροσωπι-
κῆς ζωῆς, πού κατευθύνεται πρός 
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τήν καθαρότητα καί δέν συμβιβάζε-
ται μέ τή σκληρότητα ἤ τήν ἀκαμψία 
τῶν σχέσεων, μέσα στήν Ἐκκλη-
σία. Εἶναι τό Πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας, 
τῆς σχέσεως μέσα στήν ἐλευθερία 
τῆς ἀγάπης· ἔπειτα, δέν μπορεῖ νά 
συμβιβαστῆ μέ τήν σκληρότητα, 
τήν τελματωμένη στάση τῆς δυσπι-
στίας ἤ τῆς ἀποστάσεως, πού προ-
καλοῦνται καί διατηροῦνται μέ τήν 
ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία οὔτε ζητάει, 
οὔτε δίνει συγχώρεση. Ἐκεῖ πού βα-
σιλεύουν τά πάθη, παρά τήν φαινο-
μενική κινητικότητά τους, κυριαρχεῖ 
ἡ σκληρότητα, ἡ ἀκαμψία, ἡ ἔλλει-
ψη ἐλευθερίας, πού μόνο τό Ἅγιο 
Πνεῦμα μπορεῖ νά ἐπαναφέρη ὅταν 
δίνη στόν ἄνθρωπο τή δύναμη νά 
συγχωρῆ καί νά ζητάει συγχώρεση, 
νά ὑψώνεται πάνω ἀπό τήν ὑπερη-
φάνειά του καί τά ἄλλα ἐγωϊστικά 
πάθη. [..]
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Ἡ ἀνικανότητα τῶν χριστιανικῶν 
ψυχῶν νά ὑποφέρουν τήν ἁμαρτία 
καί τό κακό πού προξενεῖται στούς 
ἄλλους, ἡ ἀνάγκη νά ζητοῦν καί νά 
δίνουν συγχώρηση, φανερώνουν 
μιά ἀπό τίς δυνάμεις τῆς Ἐκκλη-
σίας γιά κάθαρση, ἀνανέωση, συ-
νεχῆ ἀνάπλαση τῆς ἑνότητας καί 
τῶν ἐσωτερικῶν δεσμῶν της, γιά νά 
βρίσκεται σέ συμφωνία ἐν Χριστῷ. 
Ἔτσι φανερώνεται τό μυστήριο τῆς 
διατηρήσεως καί τῆς ἀέναης ἀνα-
νεώσεώς της.
Στανιλοάε, π.Δ., Η ανάγκη της συγ-
γνώμης και ανανεώσεως μέσα στην 
Εκκλησία, Ιερά Μητρόπολις Καισα-
ριανής, Βύρωνος και Υμητού (Ανα-
κτήθηκε 14/5/2017).

«Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα 
ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 
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οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμη-
μά μου…».
Στίχος από τον Ν΄ Ψαλμό.

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας 
Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά 
μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν 
φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλω-
μένον, ἀλλ́  ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, 
εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει». 
Πεντηκοστάριο. Ιδιόμελο Τριωδίου. 
Ήχος πλ.δ΄
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Η συγχώρηση στο Ισλάμ

[…] Κατ’ έπίδρασιν επίσης της 
χριστιανικής ηθικής εγένετο διά-
κρισις μεταξύ βαρέων και ελαφρών 
αμαρτιών. Ειδωλολατρία, μαγεία, 
φόνος μουσουλμάνου, σφετερισμός 
του δικαίου των ορφανών, αισχρο-
κέρδεια, εγκατάλειψις της σημαίας 
κατά τον «ιερόν πόλεμον», βιασμός 
μουσουλμανίδων παρθένων, είναι 
αμαρτίαι προς θάνατον. Θανάσι-
μος επίσης αμαρτία λογίζεται πάσα 
κατά του Θρησκευτικού νόμου ενέρ-
γεια.

Η αμαρτία και η μετάνοια

Αι αμαρτίαι βεβαίως έχουν τας 
συνεπείας αυτών, αλλ’ οι μουσουλ-
μάνοι ελπίζουν εις το έλεος του 
Θεού. Ο Θεός, λέγει το Κοράνιον, 
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είναι έτοιμος να συγχωρήση τας 
αμαρτίας. «Μη αμφιβάλης εις τους 
οικτιρμούς του Θεού· ο Θεός συγ-
χωρεί όλας τας αμαρτίας». Βασική 
μάλιστα πεποίθησις του μουσουλ-
μάνου είναι ότι ο πιστός εκφράζει 
άπιστίαν, όταν νομίζη ότι υπάρχει 
αμαρτία, την οποίαν δεν συγχωρεί 
ο Θεός, πλην της αρνήσεως της βα-
σικής ομολογίας πίστεως εις το ενι-
αίον αυτού και το προφητικόν αξίω-
μα του Μωάμεθ.

Ο Θεός συγχωρεί τας αμαρτίας, 
αλλ’ απαιτείται εκ μέρους του πι-
στού έμπρακτος μετάνοια (lauba). 
Η ισλαμική θεολογία έδωσε μεγά-
λην σημασίαν εις την μετάνοιαν. Η 
προς Θεόν εμπιστοσύνη εκφράζεται 
διά της μετάνοιας, η οποία θέτει την 
ελπίδα εις την καρδίαν του πιστού 
και οδηγεί αυτόν εις την πίστιν ότι 
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ο Θεός, παρά την αυστηρότητά του, 
είναι ελεήμων και συγχωρεί τον με-
τανοούντα. […]

Διά το έγκυρον της μετάνοιας 
απαιτούνται τρία πράγματα· συ-
νείδησις της ενοχής, συντριβή και 
μεταμέλεια, αίτησις συγχωρήσεως 
του Θεού και σταθερά απόφασις 
περί μη επαναλήψεως της διαπρα-
χθείσης αμαρτίας. Εάν εκπληρω-
θούν οι όροι ούτοι, ο Θεός λαμβάνει 
υπ’ οψιν την μετάνοιαν συμφώνως 
προς την ισχύν της αιώνιας βουλή-
σεώς του. […] Κατά την αυστηράν 
όμως μουσουλμανικήν άποψιν την 
μετάνοιαν πρέπει να συνοδεύουν 
έργα αρετής. Ο Θεός βεβαίως συγ-
χωρεί τας κατά του προσώπου του 
αναφερομένας αμαρτίας, αλλά προ-
κειμένου περί αμαρτιών, αι οποίαι 
στρέφονται κατά των συνανθρώ-
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πων, απαιτείται έμπρακτος μετά-
νοια, διότι πρέπει τα κακά έργα να 
αναπληρωθούν διά των καλών και 
να δημιουργηθή το αντίβαρον των 
καλών έργων έναντι των κακών. [...]
Ζιάκας, Γ., Πίστις, ελπίς και σωτηρία 
κατά το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη, 1978, 
σελ. 154-158.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ο Ιησούς συγχωρεί τη μοιχαλίδα

1Ο Ιησούς πήγε στο όρος των 
Ελαιών. 2Αλλά πρωί πρωί γύρισε 
πάλι στο ναό, κι όλο το πλήθος ερ-
χόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και 
τους δίδασκε. 3Τότε οι δάσκαλοι 
του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρ-
νουν μια γυναίκα που την είχαν 
πιάσει να διαπράττει μοιχεία· την 
έβαλαν στη μέση 4και του είπαν:                     
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«Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την 
έπιασαν επ’ αυτοφώρω να δια-
πράττει μοιχεία. 5Ο Μωυσής στο 
νόμο μάς έχει δώσει εντολή να λι-
θοβολούμε τέτοιου είδους γυναί-
κες. 6Εσύ τι γνώμη έχεις;». Αυτό το 
’λεγαν για να του στήσουν παγίδα, 
ώστε να βρουν κάποια κατηγορία 
εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυ-
ψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε 
στο χώμα. 7Καθώς όμως επέμεναν 
να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω 
και τους είπε: «Όποιος από σας εί-
ναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος 
πέτρα πάνω της». 8Κι έσκυψε πάλι 
κάτω κι έγραφε στο χώμα. 9Αυτοί 
όμως, όταν άκουσαν την απάντη-
ση, άρχισαν με πρώτους τους γε-
ροντότερους να φεύγουν ένας ένας, 
μέχρι και τον τελευταίο· κι έμεινε 
μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη 
μέση. 10Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιη-
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σούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού 
είναι οι κατήγοροί σου; Κανένας δε 
σε καταδίκασε;». 11«Κανένας, Κύ-
ριε», απάντησε εκείνη. «Ούτε εγώ 
σε καταδικάζω», της είπε ο Ιησούς· 
«πήγαινε, κι από ’δω και πέρα μην 
αμαρτάνεις πια».
Ιω 8, 1-11

Lucas Cranach ο πρεσβύτερος,
Ο Χριστός και η μοιχαλίδα. Ελαιο-
γραφία, 1532.
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ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Αν ένας διαπράξει μοιχεία με γυ-
ναίκα έγγαμη, δηλαδή με τη γυναίκα 
ενός άλλου, ο μοιχός και η μοιχαλί-
δα πρέπει εξάπαντος να θανατω-
θούν. (Λευιτ 20,10)

Αν κάποιος πιαστεί να πλαγιάζει 
με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θα-
νατωθούν και οι δυό. Έτσι θα εξα-
λείψετε το κακό μέσα από τον λαό 
του Ισραήλ. (Δευτ 22, 22)

Από το Κοράνιο 

(Σούρα 17, στ. 32): Και να μη πλη-
σιάζετε στη μοιχεία, γιατί είναι αι-
σχρή (πράξη) κι μεγάλη αμαρτωλή, 
ανοίγοντας τον δρόμο (για άλλες 
ανομίες). 

(Σούρα 24, στ. 2-5): 2Την μοιχα-
λίδα και τον μοιχό να μαστιγώσετε 



139 / 188 - 189

κάθε έναν από τους δύο με εκατό 
ραβδισμούς. Να μη σας πάρει ο οί-
κτος -στην περίπτωσή τους- από 
ό, τι έχει ορίσει ο ΑΛΛΑΧ αν πραγ-
ματικά πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και 
στην Έσχατη Μέρα. Και ας είναι 
μάρτυρες (παρόντες) της τιμωρίας 
τους μια ομάδα από τους Πιστούς. 
3Ο μοιχός να μην νυμφεύεται παρά 
μια μοιχαλίδα ή μια άπιστη κι η μοι-
χαλίδα να μη παντρεύεται παρά ένα 
μοιχό ή έναν άπιστο. Κι απαγορεύ-
εται τούτο στους πιστούς. 4Κι εκεί-
νοι που κατηγορούν τις ενάρετες 
γυναίκες για μοιχεία, κι έπειτα δεν 
παρουσιάζουν τέσσερις μάρτυρες 
(για να πιστοποιήσουν τούτο) να 
τους μαστιγώσετε με ογδόντα ρα-
βδιμούς, και μη δεχτείτε ποτέ πια 
άλλη μαρτυρία απ’ αυτούς. Γιατί αυ-
τοί είναι οι (πρόστυχοι) παραβάτες. 
5Εκτός αν μετανιώσουν μετά, απ’ 
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αυτό, και βελτιώσουν τους τρόπους 
και συμπεριφορά τους. Γιατό ο ΑΛ-
ΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής, Πολυευ-
σπλαχνικός. 

Αίτια που δυσχεραίνουν τη 
συγχώρηση και την έκφραση 
αγάπης στη ζωή των πιστών.  Η 
αγάπη ως βάση για τη συγχώρηση

Επιστολή τέως κρατούμενου προς 
τον π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο

Μάρτιος 2007
Πατέρα Γερβάσιε, Σεβαστέ μου Γέ-
ροντα,

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από 
την έλευση της Αγίας και Μεγάλης 
Εβδομάδος. Θα είναι αυτή η τρίτη 
Μεγάλη Εβδομάδα από τότε που 
αποφυλακίστηκα. Πριν την αποφυ-
λάκισή μου είχα ζήσει τρεις Μεγαλο-
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βδομάδες στην Φυλακή. 
Τις ημέρες αυτές στην Φυλακή 

τις αισθάνεται κανείς εντελώς δια-
φορετικά και πολύ πιο έντονα, από 
οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει 
κατάνυξη που συναντά κανείς στις 
εκκλησίες ούτε οι ευχές ούτε τα χα-
ρούμενα πρόσωπα, ούτε το εορτα-
στικό κλίμα, ούτε η ζέση της οικογέ-
νειας.

Υπάρχει όμως η συνάντηση με 
την προσωπική ευθύνη, η συμπό-
ρευση με το Θείο δράμα, η ελπίδα 
να έχει κανείς στα μάτια του Κυρίου 
μας την τύχη του πρώτου πολίτη 
του παραδείσου και πρώην ληστή, 
η έντονη προσμονή της Ανάστα-
σης…

Ποτέ στην ζωή μου δεν θα ξεχά-
σω την εμπειρία αυτή! Την σκληρή 
εμπειρία της Φυλακής αλλά και την 
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μεγάλη ευκαιρία της Φυλακής! Διότι 
η Φυλακή σε περιορίζει, σε πληγώ-
νει, σε τιμωρεί, αλλά σου δίνει και 
την προοπτική της επιλογής.

Της επιλογής να σαπίσεις ή να 
ανθίσεις! Να γίνεις χειρότερος ή 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Πράγματι αν κάποιος έχει τη δύ-
ναμη ψυχής, να ζητά ειλικρινά την 
συγχώρεση και να ποθεί αληθινά 
την κάθαρση, τότε νιώθει την ελπί-
δα, και όποιος νιώθει την ελπίδα, 
παίρνει θάρρος να ικετεύσει τον Θεό 
να τον σηκώσει, να τον αναστήσει!

Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ιη-
σούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον 
αμαρτωλούς σώσαι» (Ά  Τιμ. 1, 15) 
και αληθώς ο Κύριός μας δεν κα-
ταδικάζει κανέναν γιατί αμάρτησε, 
αλλά γιατί δεν μετανόησε.
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Στον ωκεανό του ελεύθερου χρό-
νου στην Φυλακή, μου δόθηκε η 
ευκαιρία να διαβάσω πολλά ψυχω-
φελή βιβλία… Στην αρχή και ενώ 
διάβαζα και προσευχόμουν δίστα-
ζα, ίσως και να ντρεπόμουν, να επι-
κοινωνήσω με κάποιον άνθρωπο 
να μου έδινε μια επιπλέον σημα-
ντική πνευματική βοήθεια. Και να! 
Η επίσκεψή σας στην Φυλακή, για 
να προσφέρετε πνευματικά και υλι-
κά σε όλους τους κρατουμένους. Το 
αδιάπτωτο και απόλυτα χριστιανικό 
ενδιαφέρον σας για όλους, ανεξαρ-
τήτως θρησκεύματος, εθνότητας ή 
χρώματος. Ο παρηγορητικός κηρυ-
κτικός σας λόγος, αλλά και ο ψαλ-
μωδός που εκείνες τις ημέρες έτυχε 
να διαβάζω: «Ο Θεός, συ έγνως την 
αφροσύνην μου, και αι πλημμέλει-
αί μου από σου ουκ απεκρύβησαν» 
(Ψαλμ. ξη, 6), έδωσαν τη δύναμη 
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στο χέρι μου να γράψει εκείνη την 
πρώτη επιστολή, που έγινε αφορμή 
της ευεργετικής για μένα γνωριμίας 
μας. Με στηρίξατε και με καθοδηγή-
σατε πνευματικά, αυτά τα πέτρινα 
χρόνια της φυλάκισής μου, αλλά και 
μετά την αποφυλάκισή μου έως σή-
μερον! Είστε για την ελαχιστότητά 
μου ο ιδανικός πνευματικός πατέ-
ρας. ΠΑΤΕΡΑΣ! Τα χρόνια αυτά που 
ήμουν στη Φυλακή διαπίστωσα ότι 
η λέξη ΠΑΤΕΡΑΣ φτιάχτηκε για απο-
στάσεις. Να την φωνάζεις από την 
μια μεριά του κόσμου στην άλλη, σα 
να φωνάζεις ΒΟΗΘΕΙΑ! […]

Τις γράφω τις γραμμές αυτές σε 
απόσταση χρόνου, πάνε τρία χρό-
νια από τότε που αποφυλακίστηκα. 
Και δεν είμαι κάποιος από αυτούς 
τους χιλιάδες, που εξαγοράζοντας 
την ποινή τους, τους χαρίσατε την 
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ελευθερία τους. Είμαι όμως ένας 
από αυτούς που τους χαρίσατε την 
πνευματική τους ελευθερία, που 
τους βοηθήσατε να γίνουν ΚΑΛΥ-
ΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Και πιστέψτε με 
αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό! […]

Έχει πράγματι εξαιρετικά υψη-
λή δημοφιλία να προσφέρει κανείς 
στους πτωχούς, στους αρρώστους, 
στα ορφανά, στις κακοποιημένες 
γυναίκες, στις ανύπαντρες μητέρες, 
και μηδενική δημοφιλία να ασχολεί-
ται κάποιος με τους κρατουμένους. 
Αυτούς που πολλές φορές ακόμη 
και η ίδια τους η οικογένεια τους 
έστρεψε την πλάτη…

Όποιος όμως είναι Χριστιανός 
Ορθόδοξος πρέπει να μην λησμο-
νεί ποτέ ότι είναι μέλος μιας πίστης 
που πρώτα από όλα ξέρει να αγαπά 
και να συγχωρεί. Να συγχωρεί και 
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να αγαπά. Γιατί αν ξέρεις να συγχω-
ρείς, ξέρεις και να αγαπάς, και αν 
ξέρεις να αγαπάς, ξέρεις και να συγ-
χωρείς.

Ας μην μας διαφεύγει ακόμη, ότι 
στην Φυλακή δεν έχουν μπει όλοι οι 
άνθρωποι για ειδεχθή εγκλήματα. 
Μια στιγμιαία αμέλεια, ένας λάθος 
προγραμματισμός, μια συκοφαντία, 
ένα οικονομικό ναυάγιο είναι αρκετά 
να στείλουν κάποιον στη Φυλακή. 
Και όλοι μας πρέπει να προσέχου-
με, γιατί η ζωή μας πολλές φορές 
μοιάζει με φράση που ακούγεται 
σωστή, αλλά αν πας να την διαβά-
σεις είναι γεμάτη… ορθογραφικά 
λάθη.

Σεβαστέ μου Γέροντα,
Τρία χρόνια μετά, μπορώ μετά 

παρρησίας να πω: ΝΑΙ, τώρα είμαι 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!
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Επιστολές από Κρατούμενους, 
Διακονία Αποφυλακίσεως Από-
ρων Κρατουμένων (Ανακτήθηκε 
14/5/2017).

π. Σταμάτη Σκλήρη, Ο φυλακισμένος 
με την πορφύρα, 1996.
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Αξιολόγηση των θέσεων του 
Χριστιανισμού και των θρησκειών 
για τη συγχώρηση
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Μορφές ετερότητας από τη 
σύγχρονη πραγματικότητα και 
στάσεις απέναντι σ’ αυτήν

Άξιον εστί (απόσπασμα)
«Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα
και δε γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ
Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
Και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις
Η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη 

να ‘ναι
Και να παραμένει αυτή».
Οδυσσέας Ελύτης

5.5. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
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Αίτια της περιθωριοποίησης λόγω 
θρησκευτικής ή άλλης ετερότητας. 
Στάσεις του Χριστιανισμού 
απέναντι στην ετερότητα

Φράσεις από την Καινή Διαθήκη: 

-   Ιω 13,34: Αγαπάτε αλλήλους. 
Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγα-
πάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. 

-   Εβρ 13,1-3: Συνεχίστε ν’ αγαπά-
τε ο ένας τον άλλο σαν αδέρφια. 
Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί μ’ 
αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, 
φιλοξένησαν αγγέλους. Να θυμά-
στε τους φυλακισμένους, σαν να 
είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί 
τους· κι όσους υποφέρουν, γιατί 
κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη 
θέση τους.

-   Γαλ 6,2: Να σηκώνετε ο ένας το 
φορτίο του άλλου, κι έτσι θα εφαρ-
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μόσετε πλήρως τον νόμο του Χρι-
στού. Αλλήλων τα βάρη βαστάζε-
τε. 

-   Μτ 5,45: …αυτός (ο Πατέρας) ανα-
τέλλει τον ήλιο του για κακούς και 
καλούς και στέλνει τη βροχή σε δι-
καίους και αδίκους. 

-   Μτ 12,35: Ο καλός άνθρωπος βγά-
ζει από το καλό του απόθεμα τα 
καλά, κι ο κακός άνθρωπος από 
το απόθεμα της κακίας του τα 
άσχημα λόγια.

-   Λκ 6,27: Αγαπάτε τους εχθρούς 
σας, ευεργετείτε όσους σας μι-
σούν.

-   Ιω 8,7: Όποιος από σας είναι ανα-
μάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα 
πάνω της» (Ο αναμάρτητος πρώ-
τος τον λίθον βαλέτω). 

-   Ρωμ 2,1: …κρίνοντας τον άλλο, 
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καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό 
σου, αφού κι εσύ ο κριτής κάνεις 
τα ίδια...

-   Μκ 10,31: Πολλοί δε έσονται πρώ-
τοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. 

-   Λκ 6,27-28: «Σ’ εσάς όμως που 
μ’ ακούτε λέω: Αγαπάτε τους 
εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους 
σας μισούν· δίνετε ευχές σ’ όσους 
σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε 
γι’ αυτούς που σας κακομεταχειρί-
ζονται.

-   Γαλ 5,14: Άλλωστε όλος ο νόμος 
συνοψίζεται σε μια φράση: Στο ν’ 
αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν 
τον εαυτό σου.

-   Ρωμ 15,2: Η συμπεριφορά του κα-
θενός μας να είναι αρεστή στον 
πλησίον, ώστε να τον βοηθάει να 
προκόβει στο αγαθό. 







155 / 193

Φράσεις από την Παλαιά Διαθήκη: 

-    Δευτ 10,19: Να αγαπάτε, λοιπόν, 
τους ξένους, γιατί κι εσείς ήσα-
σταν ξένοι στην Αίγυπτο.

-    Παρ 11,12: Ο ανόητος χλευαστικά 
μιλάει για τον πλησίον του, μα ο 
συνετός σωπαίνει.

-    Παρ 21,12: Πάντα του ασεβή η 
ψυχή διψάει για το κακό· ούτε για 
τον πλησίον του έλεος δεν έχει...

-    Παρ 3,34: Εναντιώνεται στους 
αλαζόνες, ενώ δείχνει αγάπη 
στους ταπεινούς.

Πώς θα κριθεί ο κόσμος

31«Όταν θα έρθει ο Υιός του Ανθρώ-
που με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και 
θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι
άγγελοι, θα καθίσει στον βασιλικό 
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θρόνο του. 32Τότε θα συναχθούν 
μπροστά του όλα τα έθνη, και θα 
τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο 
βοσκός τα πρόβατα από τα κατσί-
κια. 33Τα πρόβατα θα τα τοποθετή-
σει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ 
αριστερά του. 34Θα πει τότε ο βασι-
λιάς σ’ αυτούς που βρίσκονται δε-
ξιά του: “ελάτε, οι ευλογημένοι απ’ 
τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη 
βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί 
απ’ την αρχή του κόσμου. 35Γιατί, 
πείνασα και μου δώσατε να φάω, 
δίψασα και μου δώσατε να πιω, 
ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, 
36γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος 
και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμέ-
νος κι ήρθατε να με δείτε”. 37Τότε 
θα του απαντήσουν οι άνθρωποι 
του Θεού: “Κύριε, πότε σε είδαμε να 
πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς 
και σου δώσαμε να πιεις; 38Πότε σε 
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είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε 
ή γυμνόν και σε ντύσαμε; 39Πότε σε 
είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον 
κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε;”. 
40Τότε θα τους απαντήσει ο βασι-
λιάς: “σας βεβαιώνω πως αφού τα 
κάνατε αυτά για έναν από τους άση-
μους αδερφούς μου, τα κάνατε για 
μένα”».
Μτ 25, 31-40
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Μια εικαστική «συνέργεια», του Γάλ-
λου λιθογράφου Jef Aérosol και του 
Άγγλου φωτογράφου Lee Jeffries, 
από τη σειρά «Synergy». Χωρίς τίτλο 
#3, φωτογράφηση του Éric Simon. O 
Lee Jeffries φωτογραφίζει πορτρέτα 
άστεγων ανθρώπων.
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Θρησκευτικά κριτήρια αποδοχής 
της ετερότητας

Κείμενα από την Αγία Γραφή:

-    Γαλ 3,28: Δεν υπάρχει πια Ιουδαί-
ος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει 
δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρ-
χει άντρας και γυναίκα· όλοι σας 
είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χρι-
στό.

-    Ιω 13,34: Αγαπάτε αλλήλους. 
Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγα-
πάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. 

-    Δευτ 10,19: Να αγαπάτε, λοιπόν, 
τους ξένους, γιατί κι εσείς ήσα-
σταν ξένοι στην Αίγυπτο…

-    Εβρ 13,1-3: Συνεχίστε ν’ αγαπά-
τε ο ένας τον άλλο σαν αδέρφια. 
Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, για-
τί μ’ αυτήν μερικοί, χωρίς να το         
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ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους. 
Να θυμάστε τους φυλακισμένους, 
σαν να είστε κι εσείς φυλακισμέ-
νοι μαζί τους· κι όσους υποφέ-
ρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να 
βρεθείτε στη θέση τους…

-    Α Ιω 4,20: Αν κάποιος πει «αγα-
πώ το Θεό», μισεί όμως τον αδερ-
φό του, είναι ψεύτης. Γιατί, πραγ-
ματικά, αυτός που δεν αγαπάει 
τον αδερφό του, τον οποίο βλέ-
πει, πώς μπορεί να αγαπάει τον 
Θεό, τον οποίο δε βλέπει;

Θεραπεία των δέκα λεπρών 

11Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την 
Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα 
από τη Σαμάρεια και τη Γαλιλαία. 
12Καθώς έμπαινε σ’ ένα χωριό, τον 
συνάντησαν δέκα λεπροί· στάθηκαν 
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λοιπόν από μακριά 13και του φώνα-
ζαν δυνατά: «Ιησού, αφέντη, ελέη-
σέ μας!». 14Βλέποντάς τους εκείνος 
τους είπε: «Πηγαίνετε να σας εξετά-
σουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαι-
ναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. 
15Ένας απ’ αυτούς, όταν είδε ότι 
θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας 
με δυνατή φωνή τον Θεό, 16έπεσε 
με το πρόσωπο στα πόδια του Ιη-
σού και τον ευχαριστούσε. Κι αυτός 
ήταν Σαμαρείτης. 17Τότε ο Ιησούς 
είπε: «Δε θεραπεύτηκαν και οι δέκα; 
Οι άλλοι εννιά πού είναι; 18Κανένας 
τους δε βρέθηκε να γυρίσει να δοξά-
σει τον Θεό παρά μόνο τούτος εδώ 
ο αλλοεθνής;». 19Και σ’ αυτόν είπε: 
«Σήκω και πήγαινε στο καλό· η πί-
στη σου σε έσωσε».
Λκ 17, 11-19
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Βίος της Οσίας Μαρίας της
Αιγυπτίας

Τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυ-
πτίας συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων (τιμάται 11 
Μαρτίου), ο οποίος συνέγραψε διά-
φορα ασκητικά και υμνογραφικά κεί-
μενα που διαποτίζονται από το πνεύ-
μα της Ορθοδόξου θεολογίας και της 
ασκητικής παραδόσεως.
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Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην 
Αίγυπτο και έζησε κατά τους χρό-
νους του αυτοκράτορα Ιουστινια-
νού (527-565 μ.Χ.). Από τα δώδεκα 
χρόνια της πέρασε στην Αίγυπτο 
μια ζωή ασωτίας, αφού από την μι-
κρή αυτή ηλικία διέφθειρε την παρ-
θενία της και είχε ασυγκράτητο και 
αχόρταγο το πάθος της σαρκικής 
μείξεως. Ζώντας αυτήν την ζωή δεν 
εισέπραττε χρήματα, αλλά απλώς 
ικανοποιούσε το πάθος της. Η ίδια 
ξαγορεύθηκε στον Αββά Ζωσιμά ότι 
διετέλεσε: «δημόσιον προκείμενη 
τῆς ἀσωτίας ὑπέκκαυμα, οὐ δόσε-
ως τινός, μὰ τὴν ἀλήθειαν, ἕνεκεν», 
κάνοντας δηλαδή το έργο της δωρε-
άν, «ἐκτελοῦσα τὸ ἐν ἐμοὶ καταθύμι-
ον». Και όπως του απεκάλυψε, είχε 
ακόρεστη επιθυμία και ακατάσχε-
το έρωτα να κυλιέται στο βόρβορο 
που ήταν η ζωή της και σκεπτόταν 
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έτσι, ντροπιάζοντας την ανθρώπι-
νη φύση.

Λόγω της άσωτης ζωής και της 
σαρκικής επιθυμίας που είχε, κά-
ποια φορά ακολούθησε τους προ-
σκυνητές που πήγαιναν στα Ιερο-
σόλυμα για να προσκυνήσουν τον 
Τίμιο Σταυρό. Και αυτό το έκανε, όχι 
για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυ-
ρό, αλλά για να έχει πολλούς ερα-
στές που θα ήταν έτοιμοι να ικανο-
ποιήσουν το πάθος της. Περιγράφει 
δε και η ίδια ρεαλιστικά και τον τρό-
πο που επιβιβάστηκε στο πλοιάριο. 
Και, όπως η ίδια αποκάλυψε, κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού της δεν 
υπήρχε είδος ασέλγειας από όσα 
λέγονται και δεν λέγονται, του οποί-
ου δεν έγινε διδάσκαλος σε εκεί-
νους τους ταλαίπωρους ταξιδιώτες. 
Και η ίδια εξέφρασε την απορία της 
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για το πώς η θάλασσα υπέφερε τις 
ασωτίες της και γιατί η γη δεν άνοι-
ξε το στόμα της και δεν την κατέβα-
σε στον άδη, επειδή είχε παγιδεύ-
σει τόσες ψυχές. Κατά την διάρκεια 
του ταξιδιού αυτού δεν αρκέστηκε 
στο ότι διέφθειρε τους νέους, αλλά 
διέφθειρε και πολλούς άλλους από 
τους κατοίκους της πόλεως και τους 
ξένους επισκέπτες. Και στα Ιεροσό-
λυμα που πήγε κατά την εορτή του 
Τιμίου Σταυρού, περιφερόταν στους 
δρόμους «ψυχᾶς νέων ἀγρεύουσα».

Αισθάνθηκε όμως, βαθιά μετά-
νοια από ένα θαυματουργικό γεγο-
νός. Ενώ εισερχόταν στον ναό για 
να προσκυνήσει το Ξύλο του Τιμίου 
Σταυρού, κάποια δύναμη την εμπό-
δισε να προχωρήσει. Στην συνέχεια 
στάθηκε μπροστά σε μία εικόνα της 
Παναγίας, έδειξε μεγάλη μετάνοια 
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και ζήτησε την καθοδήγηση και βο-
ήθεια της Παναγίας. Με την βοήθεια 
της Θεοτόκου εισήλθε ανεμπόδι-
στα αυτή την φορά στον ιερό ναό 
και προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό. 
Στην συνέχεια, αφού ευχαρίστησε 
την Παναγία, άκουσε φωνή που την 
προέτρεπε να πορευθεί στην έρη-
μο, πέραν του Ιορδάνου. Αμέσως 
ζήτησε την συνδρομή και την προ-
στασία της Θεοτόκου και πήρε τον 
δρόμο της προς την έρημο, αφού 
προηγουμένως πέρασε από την 
ιερά μονή του Βαπτιστού στον Ιορ-
δάνη ποταμό και κοινώνησε των 
Αχράντων Μυστηρίων. Στην έρημο 
έζησε σαράντα επτά χρόνια, χωρίς 
ποτέ να συναντήσει άνθρωπο.

Κατά τα πρώτα δεκαεπτά χρόνια 
στην έρημο, πάλεψε πολύ σκληρά 
για να νικήσει τους λογισμούς και 
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τις επιθυμίες της, ουσιαστικά για να 
νικήσει τον διάβολο που την πολε-
μούσε με τις αναμνήσεις της προ-
ηγούμενης ζωής. Η Οσία ζούσε δε-
καεπτά χρόνια στην έρημο «θηρσὶν 
ἀνημέροις ταὶς ἀλόγοις ἐπιθυμίαις 
πυκτεύουσα». Είχε πολλές επιθυμί-
ες φαγητών, ποτών και «πορνικῶν 
ᾀσμάτων» και πολλούς λογισμούς 
που την ωθούσαν προς την πορ-
νεία. Όμως, όταν ερχόταν κάποιος 
λογισμός μέσα της, έπεφτε στην γη, 
την έβρεχε με δάκρυα και δεν σηκω-
νόταν από τη γη «ἕως ὅτου τὸ φῶς 
ἐκεῖνο τὸ γλυκὺ περιέλαμψεν καὶ 
τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἐνοχλοῦντας 
μοὶ ἐδίωξεν». Συνεχώς προσευχό-
ταν στην Παναγία, την οποία είχε 
εγγυήτρια της ζωής της μετανοίας 
που έκανε. Το ιμάτιό της σχίσθηκε 
και καταστράφηκε και έκτοτε πα-
ρέμεινε γυμνή. Καιγόταν από τον   
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καύσωνα και έτρεμε από τον παγε-
τό και «ὡς πολλάκις μὲ χαμαὶ πε-
σοῦσαν ἄπνουν μείναι σχεδὸν καὶ 
ἀκίνητον».

Ύστερα από σκληρό αγώνα, με 
τη Χάρη του Θεού και την συνεχή 
προστασία της Παναγίας, ελευθε-
ρώθηκε από τους λογισμούς και τις 
επιθυμίες, οπότε μεταμορφώθηκε 
το λογιστικό και παθητικό μέρος της 
ψυχής της, καθώς επίσης εθεώθηκε 
και το σώμα της.

Λόγω της μεγάλης πνευματικής 
της καταστάσεως στην οποία έφθα-
σε η Οσία Μαρία, έλαβε από τον 
Θεό το διορατικό χάρισμα. […]

Η Εκκλησία τιμά την μνήμη της 
Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας την 1η 
Απριλίου και την Ε΄ Κυριακή των 
Νηστειών.
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Οσία Μαρία η Αιγυπτία, Ιστοσελίδα: 
Ορθόδοξος Συναξαριστής (Ανακτή-
θηκε 14/5/2017). 

Από το Κοράνιο: 

-    κεφ. 2, 177: Ευσέβεια δεν είναι 
μόνο να στρέφετε ανατολικά και 
δυτικά τα πρόσωπά σας αλλά 
η ευσέβεια είναι εκείνου που πι-
στεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην 
Έσχατη Μέρα, στους Αγγέλους 
και στο Βιβλίο και στους προφή-
τες· Να δίνει από την περιουσία 
του, ενώ την αγαπάει για τους 
συγγενείς του, και για τα ορφα-
νά, και για τους απόρους, και για 
τους οδοιπόρους, και τους ζητιά-
νους και για την απελευθέρωση 
των σκλάβων. Είναι να εκτελεί 
την προσευχή, να καταβάλλει τη 
Ζεκάτ, και αυτοί που  κρατούν την 
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υπόσχεσή τους, αν έχουν υπο-
σχεθεί (και προσδιορίζω) τους 
υπομονετικούς στις δυσκολίες και 
τους πόνους και όταν πολεμάνε 
για το όνομα του ΑΛΛΑΧ. Τέτοιοι 
είναι εκείνοι, που πιστεύουν την 
αλήθεια και είναι ευσεβείς. 

-    κεφ. 2, 273: (Δώστε ελεημοσύνη) 
στους φτωχούς, που για χάρη 
του ΑΛΛΑΧ περιορίζονται και 
αδυνατούν να περιφέρονται στη 
γη, για εμπόριο ή εργασία, ο αμα-
θής άνθρωπος τους νομίζει πλού-
σιους, ίσως εξ αιτίας της μετριο-
φροσύνης τους, επειδή δεν έχουν 
ανάγκες. Συ πρέπει να τους γνω-
ρίζεις απ’ την εμφάνισή τους. Δεν 
ζητιανεύουν ενοχλητικά κι αδιά-
κριτα απ’ όλους. Έτσι οτιδήποτε 
καλό ξοδεύετε, να είστε βέβαιοι, 
ότι ο ΑΛΛΑΧ το γνωρίζει.
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-    κεφ. 4, στ. 124: Κι όποιος κάνει 
τις καλές πράξεις είτε άνδρας εί-
ναι είτε γυναίκα, κι είναι πιστός 
αυτοί θα μπουν στον Παράδεισο 
κι ούτε θα αδικηθούν για ένα Να-
κίρι.*

-    κεφ. 10, στ. 26: Σε εκείνους που 
έκαναν καλό, ανήκει καλή (αμοι-
βή)- κι ακόμα πιο πολύ! Ούτε η 
σκοτεινιά ούτε η ντροπή θα σκε-
πάσει το πρόσωπό τους (δεν 
υποφέρουν καμιά ενόχληση). Αυ-
τοί θα είναι Σύντοφοι του Παρα-
δείσου, όπου παντοτινά εκεί θα 
κατοικούν.
*Μία τρύπα πίσω στο σπέρμα 
του χουρμά και σημαίνει ασήμα-
ντο πράγμα χωρίς αξία.
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Ηθικές κατευθύνσεις του
Βουδισμού

Σ’ αυτό το θεωρητικό πλαίσιο 
[του Τεραβάντα ή Χιναγιάνα Βουδ-
δισμού] έχουν διαμορφωθεί οι 
πρακτικές ηθικές κατευθύνσεις του 
Βουδδισμού, που καθορίζουν τη συ-
μπεριφορά των οπαδών του. Οι λαϊ- 
κοί υποχρεούνται: α) Να σέβονται 
κάθε μορφή ζωής και να αποφεύ-
γουν την οποιαδήποτε βλάβη της. 
β) Να μην παίρνουν ό,τι δεν τους 
προσφέρεται. γ) Να απέχουν από 
κάθε μορφή ασέλγειας […].

[Στον Μαχαγιάνα Βουδδισμό] Το 
κύριο χαρακτηριστικό κάθε Μποντι-
σάττβα είναι η συμπάθεια προς όλα 
τα όντα και η διάθεση βοήθειας.
Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχι-
επίσκοπος Αλβανίας, Ίχνη από την 
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αναζήτηση του υπερβατικού, Ακρί-
τας, Αθήνα, 2004, σελ. 202, 205.

Προς μία θεολογία της ετερότητας

Στοιχεία και προϋποθέσεις για μια 
θεολογική προσέγγιση της πολυ-
πολιτισμικότητας που να εκφράζε-
ται ως αλληλοσεβασμός, αποδοχή 
και ειρηνική συνύπαρξη με τη θρη-
σκευτική ή όποια άλλη ετερότητα, 
είναι διάσπαρτα στη Βίβλο και στα 
πατερικά κείμενα. Για την αναγνώ-
ρισή τους, όμως, απαιτείται σαφώς 
μία άλλη νοοτροπία και ένας άλ-
λος προσανατολισμός. Μια άλλη 
ερμηνευτική προσέγγιση μπορεί 
να αναδείξει και να φωτίσει καίριες 
πτυχές της θεολογίας της ετερότη-
τας. Στη διήγηση της δημιουργίας, 
είναι κατάδηλο, πέρα από τη δια-
λεκτική κτιστού και ακτίστου, ότι ο 
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άνθρωπος και ο κόσμος είναι δημι-
ουργήματα «καλά λίαν» του Θεού. 
[…] Στο σχέδιο της θείας οικονομίας 
του Θεού για τη σωτηρία, εντάσ-
σονται όλες οι θρησκευτικές πα-
ραδόσεις. Η Βίβλος δεν είναι μόνο 
θεόπνευστο έργο. Είναι  και ιστο-
ρικό προϊόν και μαρτυρία πολυπο-
λιτιστικών και πολυθρησκευτικών 
σχέσεων. […] Η Καινή Διαθήκη δεν 
αφορά αποκλειστικά στον περιού-
σιο λαό. Ο πλησίον είναι ο άλλος, 
ο έτερος, όπως και ο Θεός είναι ο 
απόλυτος Άλλος, ο όντως Έτερος 
προς τον άνθρωπο, που γίνεται 
αδελφός. Συνεπώς, η αποδοχή του 
άλλου και της ετερότητας δεν απο-
τελεί απλώς  ένα ακόμη παράδοξο 
αίτημα της μετανεωτερικότητας και 
της πολυπολιτισμικότητας, αλλά 
βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά της 
θεολογικής μας παράδοσης. «Ἐν τῇ 
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οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαὶ 
εἰσίν» (Ιω. 14,2). Στην Καινή Δια-
θήκη μπορεί κανείς να ψηλαφίσει 
μια σειρά από θεολογικούς τόπους 
της ετερότητας, όπως οι παραβο-
λές του Καλού Σαμαρείτη και της 
Κρίσεως. Το ιδρυτικό γεγονός της 
Εκκλησίας κατά την Πεντηκοστή 
σημαίνει πρόσληψη της προσωπι-
κής ετερότητας αλλά και της πολυ-
πολιτισμικότητας των λαών και των 
γλωσσών στην προοπτική του σώ-
ματος του Χριστού. Η εμπειρία και 
η δυναμική που ανέπτυξε η αρχαία 
Εκκλησία προσανατολίζεται σαφώς 
προς πολυπολιτισμική προοπτική. 
Η Αποστολική Σύνοδος, η εκκλησι-
ολογία του αποστόλου Παύλου και 
το άνοιγμα προς τους εθνικούς ση-
ματοδοτούν τις απαρχές μιας νέας 
πραγματικότητας. Δεν χρειάζεται να 
είναι κανείς Ιουδαίος ή να εφαρμόζει 
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τον Μωσαϊκό Νόμο για να ενταχθεί 
στην Εκκλησία. Η κοινωνία του Αγί-
ου Πνεύματος δεν επιβάλλει μιαν 
αναγκαστική ομοιομορφία με απα-
ρέγκλιτους κανόνες και κατηγορι-
κές προσταγές. Αντίθετα, φωτίζο-
ντας την προσωπική ετερότητα του 
κάθε μέλους της εκκλησιαστικής 
κοινότητας, την οδηγεί σε αρμονι-
κή αλληλεξάρτηση με τα άλλα μέλη, 
οικοδομώντας, έτσι, την ενότητα 
του σώματος. […] Η εκκλησιολογία 
αποκαλύπτει τη δυνατότητα ένω-
σης των πολλών στο Ένα Σώμα του 
Χριστού, όπου οι πολλοί συνάπτο-
νται και γίνονται αλλήλων μέλη. Για-
τί η Εκκλησία δεν είναι μόνο η συ-
ναγωγή των πριν διεστώτων αλλά 
και η ποικιλία των χαρισμάτων. […] 
Κοινωνία και ετερότητα, ενότητα και 
πολλαπλότητα συμπίπτουν, αντα-
νακλώντας το δόγμα της Αγίας Τριά-
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δος. […] Η σχέση του ανθρώπου με 
την ετερότητα του κόσμου και της 
φύσης αναδεικνύει και φανερώνει 
την ευθύνη του απέναντι στην υπό-
λοιπη δημιουργία. Ο άνθρωπος κα-
λείται να οδηγήσει την άλογη κτίση 
σε κοινωνία μαζί του, καλλιεργώ-
ντας την αισθητικά μέσω της προ-
σωπικής δημιουργίας, του πολιτι-
σμού του, όχι να την καθυποτάξει ή 
να την αφομοιώσει μη σεβόμενος 
την ετερότητά της. […] Το ασκητικό 
ήθος, εξάλλου, δεν συνιστά ατομικό 
κατόρθωμα, αλλά κατεξοχήν γεγο-
νός κοινωνίας. Είναι η προσωπική 
εμπειρία της θυσιαστικής αυθυπέρ-
βασης από κάθε αδιέξοδη εμμονή 
στην αυτάρκεια της ύπαρξης, το 
κοινωνικό και κενωτικό άνοιγμα 
του προσώπου στη ζωή της κοινό-
τητας ως συνύπαρξη και σχέση με 
τα άλλα μέλη, το μεγάλο «ναι» στη 
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ζωή, στη ζωή ως αγάπη και ελευθε-
ρία. Η ανθρώπινη προσπάθεια δεν 
κατορθώνει, παρά μόνο αποδέχεται 
ελεύθερα και οικειώνεται αγαπητικά 
τον τρόπο υπάρξεως του Θεού.
Γιαγκάζογλου, Σ., Κοινωνία εσχάτων, 
Δοκίμια εσχατολογικής οντολογίας, 
Ίνδικτος, Αθήνα, 2016, σελ. 265-268.

Βλάσης Κανιάρης, Το κουτσό, Περι-
βάλλον, ΕΜΣΤ, Αθήνα, 1974.
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Ο μετανάστης

[…] Ο μετανάστης είναι πρόκλη-
ση για την γνησιότητα της ιερατι-
κής, χριστιανικής, και ανθρώπινης 
αυτοσυνειδησίας μου και τούτο για-
τί εγώ πέρα από κάθε άλλον γνω-
ρίζω ότι το μέτρο της ανθρώπινης 
αξίας είναι η Ενανθρώπηση του 
Θεού.  Γιατί περισσότερο από κάθε 
άλλον οφείλω να θυμάμαι ότι αυτός 
ο μετανάστης μπορεί να είναι ένας 
από αυτούς που θα έλθει από ανα-
τολών και δυσμών και θα ανακλη-
θεί στην Βασιλεία του Θεού και εγώ 
ως υιός της Βασιλείας να μείνω απ’ 
έξω. Ο λόγος και η πράξη του Χρι-
στού δεν αφήνουν περιθώρια για 
την όποια διαπραγμάτευση αυτής 
της αλήθειας. Δεν μπορούμε να δια-
πραγματευθούμε αυτήν την αλήθεια 
στο όνομα κανενός εθνικισμού, η 
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οποιουδήποτε άλλου “-ισμού”.  
Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος 

είναι κατ’ εικόνα Θεού δημιουργημέ-
νος. Δεν είναι ένα ωραίο ζώο για το 
οποίο διεκδικούμε λίγο περισσότε-
ρο σανό, αλλά ένα πρόσωπο που 
έχει κληθεί να υπερβεί την θνητότη-
τά του και να γίνει μέτοχος της Θεί-
ας ζωής. Το όραμα της Εκκλησίας 
είναι “μία ποίμνη, Εις ποιμήν”. Και 
σε αυτή την ποίμνη χωράνε όλοι 
ακόμη και οι μετανάστες. Είναι μια 
κοινωνία όπου όλοι αλληλοπεριχω-
ρούνται εν αγάπη, όπου ο άλλος 
είναι η χαρά μου και όχι η κόλασή 
του. 

Ποιος είναι ο μετανάστης

Θα ερωτήσει κάποιος. Για ποι-
όν μετανάστη μιλάμε; Για τον κάθε 
μετανάστη, και τον καλό και τον 
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κακό. Για τον άνθρωπο και όπως 
διαμορφώθηκε μέσα στις συνθήκες 
της ζωής που έζησε. Ο καθένας εί-
ναι πρώτα άνθρωπος, μέτοχος της 
κοινής των ανθρώπων φύσεως. Ο 
καθένας είναι ένα πρόσωπο μονα-
δικό και ανεπανάληπτο. Ο κάθε άν-
θρωπος για τον Θεό είναι μοναδι-
κός. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε 
τον συγκεκριμένο άνθρωπο και να 
τον αντιμετωπίσουμε. Να τον γνω-
ρίσουμε πρώτα. Να βρούμε τον τρό-
πο να επικοινωνήσουμε μαζί του. 
Να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα άμε-
σα προβλήματα του. Να του εξηγή-
σουμε τους όρους και τις συνθήκες 
της κοινής ζωής όλων μας. Να στα-
θούμε και να τον κάνουμε να σταθεί 
και αυτός με ευθύνη απέναντι στην 
ζωή του, απέναντι στη ζωή μας, 
απέναντι και στην παραβατικότητα 
του. […]
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Αδιαπραγμάτευτη για την
Εκκλησία η αξία του 
ανθρώπινου προσώπου

Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να 
το πούμε πολύ καθαρά είναι ότι για 
την Εκκλησία είναι αδιαπραγμά-
τευτη η αξία του ανθρώπινου προ-
σώπου. Είπα και στην αρχή ότι το 
μέτρο αυτής της αξίας είναι η Εναν-
θρώπηση του Θεού. Το ότι ο Θεός 
γίνεται άνθρωπος φανερώνει την 
μοναδικότητα και την αξία του αν-
θρώπου. Εάν αυτό το μέτρο χαθεί 
τότε τι μένει σαν μέτρο της ανθρώ-
πινης αξίας; Τότε τι είναι ο άνθρω-
πος; Είναι ένα ωραίο ζώο που διεκ-
δικούμε γι’αυτόν περισσότερο σανό 
ή τελικά ένα σωρό από σκουπίδια; 
Όταν αρνούμεθα την θεία καταγω-
γή του ανθρώπου και το θεοειδές 
του ανθρώπινου προσώπου μήπως 
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προσφέρουμε ένα ιδανικό ιδεολογι-
κό στήριγμα στην εκμετάλλευση του 
ανθρώπου και τον ευτελισμό του;
Παύλος (Ιωάννου), Μητροπολίτης 
Σισανίου και Σιατίστης, Το μετανα-
στευτικό πρόβλημα. Στο συνέδριο 
Εκκλησία και Αριστερά, Ιστολόγιο: 
Θεολογικά Δρώμενα, Δημοσιεύθηκε 
24/1/2013 (Ανακτήθηκε 14/5/2017).

Όταν ο Αη Νικόλας ζήτησε από 
τον Κοσμά να ανοίξει τον ναό για 
τους πρόσφυγες

– Άη  Νικόλα μου, χανόμαστε! Έρ-
χονται! Το νησί σου αλώνεται. Κα-
ραβιές φτάνουν απ’ απέναντι.

– Ποιοι έρχονται, Κοσμά μου; 
Τόσα χρόνια Επίτροπος εδώ στην 
εκκλησιά μου και δεν σε ξανάδα 
έτσι ταραγμένο.
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– Αυτοί, αυτοί, από απέναντι.
– Έ, και πώς κάνεις έτσι; Μαζί 

τους ήμουν και δεν είδα, παρά μόνο 
θαλασσοπνιγμένους με κουρελια-
σμένες βάρκες.

– Γι’ αυτούς μιλάω Άη Νικόλα μου. 
Γι’ αυτούς.

– Κι από αυτούς θα χαθείτε ευλο-
γημένε; Από παιδιά, γέρους κι ετοι-
μόγεννες;

– Δε φοβάμαι αυτούς Άγιέ μου. 
Αντίθετα, τους συμπονάω. Αυτά 
που φέρνουν μαζί τους φοβάμαι.

– Και τι φέρνουν;
– Τη φτώχια τους. Την απελπισία 

τους. Δε χωράνε πια. Πού θα κουρ-
νιάσουν; Τί θα φάνε; Θα μας πνί-
ξουν. Δε φταίνε αυτοί... αλλά θα μας 
πνίξουν.
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– Αχ! Κοσμά μου, δε βλέπεις; 
Έφτασε η ώρα.

– Ποια ώρα Άη Νικόλα μου;
– Η ώρα να διαλέξεις κι εσύ κι οι 

συμπατριώτες σου, που μ’ αγαπάτε 
και με τιμάτε, την πίστη της πράξης 
από την πίστη της θεωρίας και των 
ωραίων λόγων.

– Και τί να κάνουμε Άγιέ μου; Σε 
λίγο θα ’μαστε στον τόπο μας οι λι-
γότεροι. Πού θα πάει αυτή η συμφο-
ρά;

– Πάλι με μπερδεύεις Κοσμά μου. 
Εγώ σου λέω πως τα πράγματα 
είναι απλά. Σε λίγη ώρα, εδώ πιο 
κάτω από το μοναστήρι μου, στην 
ακτή, μέσα σε μια βάρκα τρύπια, 
μουσκεμένος, άστεγος, πεινασμέ-
νος και μισοπεθαμένος φτάνει ο 
Χριστός.
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– Ο Χριστός;
–  Αμ τι νόμιζες; Πως θά ʼμενε το 

Ευαγγέλιο για πάντα ένα ωραίο 
ανάγνωσμα από τον άμβωνα; 
Έφτασε η ώρα και της δικής σου γε-
νιάς να καταλάβει τί σημαίνει πως 
ο Θεός έγινε άνθρωπος.  Όχι στα 
λόγια, όχι στο κήρυγμα, αλλά στην 
αληθινή ζωή. Χριστό δεν γυρεύεις 
μια ζωή; Έφτασε! Πήγαινε βρες Τον 
εκεί κάτω στην ακτή, που το κύμα 
πετάει στα βράχια παιδικά κορμά-
κια.

– Κι αν είναι σχέδιο Αη Νικόλα 
μου; Κι αν έχουν συνωμοτήσει να 
μας εξαφανίσουν; Κι αν μας τους 
στέλνουν γι’ αυτό;

– Σα να μου φαίνεται πως πιο 
πολύ πιστεύεις στη δύναμη του κό-
σμου, απ΄ όσο του Θεού.
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– Θεός φυλάξοι!
– Κι όμως! Νομίζεις πως έλειψαν 

ποτέ τα σχέδια και οι συνωμοσίες; 
Όπως πάντα, έτσι και τώρα. Μην 
ταράζεσαι. Κράτα στην καρδιά σου 
προσηλωμένη στον πόνο του κό-
σμου και έχεις γίνει κομμάτι της πιο 
δυνατής συνωμοσίας της Ιστορίας: 
Της συνωμοσίας της αγάπης. Αυτής 
που δεν θα νικηθεί ποτέ.

– Και πώς θα σταματήσει αυτό; 
Πότε η αγάπη θα νικήσει;

– Άκουσε, το κακό υπάρχει σαν 
αφορμή για να γεννιούνται αγωνι-
στές. Αγωνιστές αγάπης. Αγωνιστές 
αγιότητας. Αγωνιστές ενός καλύ-
τερου κόσμου. Σήμερα, εκεί, στην 
ακτή. Με ό, τι έχεις. Με ό, τι μπορείς. 
Και από αύριο, με λόγο, με δράση, 
με προσευχή, ό, τι μπορείς, όπως 
μπορείς, με όσους βρεις, έστω κι αν 
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δεν συμφωνείτε σε όλα, να σταμα-
τήσετε το κακό, άνθρωποι, εικόνες 
Θεού, να γίνονται τροφή στην απλη-
στία ανθρώπων απανθρώπων. Με 
λόγο, με δράση και παράδειγμα να 
φτιάχνονται άνθρωποι που θα μι-
σούν την αδικία και θα γκρεμίζουν 
τα τείχη του εγωισμού και της καλο-
πέρασής τους. Μόνον έτσι θα στα-
ματήσει αυτό το κακό κι όλα τ’ ανά-
ποδα του κόσμου.

– Όλο και ζυγώνουν! Πού θα μεί-
νουν;

– Εδώ!
– Πού εδώ; Μέσα στον ναό σου;
– Στο ναό μου. Για όσο χρειαστεί.
– Μα είναι αλλόθρησκοι. Πώς θα 

μπουν εδώ;
– Αν είναι αλλόθρησκοι αυτοί, 

τότε κι ο Χριστός που θαλασσοπνί-
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γεται μαζί τους, αλλόθρησκος θα 
’ναι.

– Θεός φυλάξοι, Αη Νικόλα μου!
– Μη φοβάσαι! Τον κάθε τόπο τον 

κάνει ιερό η αγάπη. Ούτε εγώ, ούτε 
οι άγιοι στα εικονοστάσια κινδυνεύ-
ουμε. Άλλος είναι ο κίνδυνος.

– Ποιος;
– Να μάθουν οι καρδιές να μετρά-

νε τους ανθρώπους σαν αντικείμε-
να, σαν άψυχα, σα στατιστικές. Γι ’ 
αυτό σου λέω, άνοιξε τον ναό. Εδώ 
μέσα θα ζεσταθεί το κορμί τους. Κι 
όταν ζεσταθεί αυτό, μπορεί και να 
ρωτήσουν, ποιος είναι Αυτός που 
ζέστανε και την καρδιά αυτών που 
τους υποδέχτηκαν. Κάποτε, μπορεί 
να Τον αναζητήσουν κι εκείνοι.

– Αη Νικόλα μου, στον Βορρά χτί-
ζουν φράχτες να τους κρατήσουν 
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μακριά. Μήπως αυτοί ξέρουν καλύ-
τερα;

– Δεν κάνουν τίποτε τα τείχη, για-
τί ο εχθρός είναι ήδη μέσα. Μέσα 
στις χώρες τους και μέσα στις καρ-
διές τους. Μη φοβάσαι. Ο τόπος 
σου έζησε γιατί ύψωνε πάντα τείχη 
στη βαρβαρότητα, όχι στη δυστυ-
χία. Άνοιξε, λοιπόν, Κοσμά μου την 
Εκκλησία  και μη φοβάσαι. Όσο η 
αγάπη ξεκλειδώνει τις πόρτες των 
σπιτιών και των καρδιών, ο τόπος 
αυτός δε θα χαθεί. Κι άσ’ τους να 
λένε. Εγώ σ’ αφήνω. Έχω να πάω 
μαζί με τις βάρκες σας, που ψά-
χνουν ναυαγούς. Εσύ με βλέπεις 
στις εικόνες, εγώ όμως, είμαι εκεί. 
Κάθε νύχτα είμαι εκεί και μαζεύω 
ανθρώπους. Δε ρωτάω καταγωγή, 
δε ρωτάω θρησκεία. Ανθρώπους, 
μόνον ανθρώπους.
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...............................................................
– Κοσμά! Κοσμά! Ξύπνα! Ο πα-

πάς σού παραγγέλνει ν’ ανοίξεις 
την Εκκλησία. Χώρος αλλού δεν 
υπάρχει. Σήκω! Όπου να ʼναι φτά-
νουν από απέναντι. Εκεί μέσα θα 
τους κοιμίσουμε και βλέπουμε. Βιά-
σου!
Ιγνάτιος,  Μητροπολίτης Δημητριά-
δος, Όταν Ο Αη Νικόλας ζήτησε από 
τον Κοσμά να ανοίξει το ναό για τους 
πρόσφυγες, Δημοκρατία, 7/11/2015.
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Κορυφαία ΜΚΟ στην Ελλάδα, για το 
2016, αναδείχθηκε η «Κιβωτός του 
Κόσμου».

Ευθύνη του πιστού/της πιστής 
για τα κοινωνικά προβλήματα που 
προκύπτουν από την ετερότητα

Έντβαρντ Μουνκ, Η κραυγή.
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Καλό καλοκαίρι
Με την ευχή των δασκάλων σας να 

σας συνοδεύει αύρα λεπτή!
Βασιλειών Γ΄ 19, 11-12

Κωνσταντίνος Γραμματόπουλος, Αι-
γαίο XV (1973). Ξυλογραφία 91 x 62 
εκ. Ιδιωτική Συλλογή.
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