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ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ 
(Γ.Δ. 13-17) 

 
 

σλεηδεζηαθά προβιήκαηα  
ζηε δωή ηοσ τρηζηηαλού 

 

 
Ζ ύβξηο είλαη ε έιιεηςε ηνπ κέηξνπ ε 
νπνία θέξλεη ηελ αηαμία. Δίλαη ην 
θξελήξεο πάζνο πνπ πξνθαιεί δηα-
κάρεο θαη ζύγρπζε. "Ζ ύβξηο", γξά-
θεη ν Jean-Pierre Vernant, "νδεγεί 
ηνπο αλζξώπνπο λα πξνθαινύλ ηνπο 
ζενύο, λα ηνπνζεηνύλ ηνπο εαπηνύο 
ηνπο πάλσ από ηνπο αλζξώπηλνπο 
λόκνπο"...  

Γηα ηνπο Έιιελεο, ε ύβξηο ήηαλ 
ην θαθό. Έλαο θόζκνο πνπ είρε α- 
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θεζεί ζηελ ύβξη ήηαλ έλαο αλάζ-
ηξνθνο θόζκνο, παξαδνκέλνο ζηελ 
αηαμία. Έλαο θόζκνο όπνπ κόλν ε 
δύλακε όξηδε ην δίθαην, όπνπ νη άλ-
ζξσπνη ήηαλ εγθαηαιεηκκέλνη ζηνλ 
πόλν θαη ηε δπζηπρία ζηελ πην θαζα-
ξή ηνπο κνξθή. Ζ ιέμε ύβξηο, απηή ε 
παλάξραηα ειιεληθή ιέμε, είλαη ίζσο, 
όπσο έρεη γξάςεη ν Lewis Thomas, 
απηή πνπ εθθξάδεη θαιύηεξα ην θό-
βν θαη ηελ αλεζπρία πνπ, εδώ θαη κε-
ξηθά ρξόληα, εθδειώλνληαη ζηελ θνη-
λή γλώκε γηα ηελ επηζηήκε θαη ηνπο 
επηζηήκνλεο. Ζ ύβξηο δελ ππνδειώ-
λεη απιά απηό πνπ, γηα πνιινύο, θαί-
λεηαη σο κηα αλππόθνξε πξόθιεζε 
ησλ επηζηεκόλσλ. Πεξηιακβάλεη ό-
ιεο ηηο παξεθηξνπέο ησλ επηζηε- 
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κώλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ πνπ, ζηα 
ηέιε ηνπ 20νύ αηώλα, απεηινύλ ην 
κέιινλ ηνπ πιαλήηε θαη ησλ θαηνί-
θσλ ηνπ: ηελ αηνκηθή ελέξγεηα, ηόζν 
κε ηε κνξθή ησλ ππξεληθώλ όπισλ 
όζν θαη κε ηε κνξθή ησλ ππξεληθώλ 
αληηδξαζηήξσλ• ηελ ππεξβνιηθή εθ-
βηνκεράληζε, ηε κόιπλζε, ην θαηλό-
κελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ αλαδή-
ηεζε πεηξειαίνπ κε ππνζαιάζζηεο 
γεσηξήζεηο∙ κε ιίγα ιόγηα, όια όζα 
ζεσξνύληαη ππεύζπλα γηα ηελ απν-
ζύλζεζε ηνπ θόζκνπ καο. 
 
Φξαλζνπά Εαθφκπ, Τν πνληίθη, ε 
κύγα θαη ν άλζξσπνο (κηθξ. Α. Φη-
ιηππάηνο), εθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα 
1998, ζει. 103-105. 
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13. Ο ΔΒΑΚΟ ΣΖ 
ΑΛΘΡΩΠΗΛΖ ΕΩΖ 

 

Σο λόεκα θαη ε ζεκαζία ηες δωής 
 

 
Ση είλαη ε δσή; Πνχ  

Ση είλαη     βξίζθεηαη ην λφεκα 

ε δωή;    ηεο; Πψο νξίδνπκε 
      απηφ ην θαηλφκελν 
πνπ ιέγεηαη δσή; πρλά αθνχκε ηέ-
ηνηεο απνξίεο νιφγπξά καο. Αιιά θη 
εκείο νη ίδηνη, ζε θάπνηα θξίζηκε 
ζηηγκή ηνπ πξνζσπηθνχ καο βίνπ, 
ζέηνπκε ζηνλ εαπηφ καο ην θαίξην 

εξψηεκα, φπσο θαη θάπνηνο ήξσαο 
ηνπ αίμπεξ ν νπνίνο αλαξσηηφηαλ 
"to be or not to be", "λα δεηο ή λα 
κελ δεηο". Πνηα απάληεζε έρεη λα 
δψζεη ε Δθθιεζία ζ' απηή ηελ εξψ-
ηεζε καο; 

 Αο είκαζηε πξψηα απ' φια εη-
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ιηθξηλείο! Γελ κπνξνχκε εχθνια λα 
απνθξηζνχκε ζε ηέηνηεο απνξίεο 
πνπ κφλν ηα παηδηά θαη νη ζνθνί 
ηνικνχλ λα δηαηππψζνπλ. Δξσηνχλ 
γηα ην λφεκα ηεο δσήο ηα παηδηά, 
επεηδή γλσξίδνπλ πνιχ ιίγα, θαη νη 
ζνθνί, δηφηη γλσξίδνπλ πάξα πνι-
ιά πξάγκαηα. Όζνη δελ είκαζηε πηα 
κηθξά παηδηά, νχηε βέβαηα γίλακε 
αθφκε "ζνθνί", δειαδή ε ζπληξηπ-
ηηθή πιεηνςεθία ησλ κέζσλ αλ-
ζξψπσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ε-
πηκέλνπκε λα ξσηάκε γηα ην λφεκα 
ηεο δσήο, ηδίσο φηαλ βξεζνχκε ζε 
δχζθνιεο ππαξμηαθέο πεξηζηάζεηο, 
φπσο είλαη ν ζάλαηνο ελφο δηθνχ 
καο αλζξψπνπ, ν πφλνο, ν ρσξηζ-
κφο απφ ην αγαπεκέλν καο πξφ-
ζσπν, θάπνηα απνηπρία ζηε ζηαδη-
νδξνκία καο, κηα θαηαζηξνθή ή 
θάπνην άιιν ζπγθινληζηηθφ βίσκα 
κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν. 
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Βέβαηα, απαηηψληαο απάληεζε 
ζε έλα ηέηνην εξψηεκα πξέπεη λα 
έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη ππάξρεη 
πιήζνο παξφκνησλ απνξηψλ πνπ 
πνηέ δελ κπνξνχλ λα βξνπλ απάλ-
ηεζε ηθαλνπνηεηηθή, φπσο π.ρ. ηη 
είλαη απηφ πνπ ην ιέλε αγάπε. Σν 
ίδην ζπκβαίλεη κε ηε δσή: δνχκε ηε 
δσή, κα δε γλσξίδνπκε πνην είλαη 
ην αιεζηλφ ηεο λφεκα. Κη φκσο απηφ 
δηαθξίλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα. 
Κη φπσο γξάθεη ν Νηνζηνγηέθζθη: 
"Τν κπζηηθό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξ-
μεο είλαη ηνύην: Γε ζέιεη κνλάρα λα 
δεη, κα θαη λα μέξεη γηαηί δεη"

1. 
 

 

                      
1
 Νηνζηoγηέθζθη. Αδειθνί Καξακα-

δψθ. Β.6,ΗΗ. (κεη. Άξε Αιεμάλδξνπ), 
Δθδ. Γθνβφζηε η. 2, ζ. 164. 
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 Ζ δσή είλαη ηαπηόρξνλα ηαμίδη 
θαη κπζηηθό (έξγν π. Σηακ. Σθιήξε). 
 

Έηζη, ινηπφλ, είλαη θπζηθφ θη εχ-
ινγν, δειαδή είλαη ινγηθφ, πνπ ε-
πηκέλνπκε λα ξσηάκε γηα ην λφεκα 
ηεο δσήο, παξφιν πνπ παξακέλεη 
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πάληα πάξα πνιχ δχζθνιν λα δψ-
ζνπκε κηαλ απάληεζε κε καζεκαηη-
θή αθξίβεηα. Ωζηφζν εκείο ζα θαηα-
θχγνπκε ζηε καθξαίσλα πείξα δσ-
ήο πνπ έρεη κέζα ηεο ε Δθθιεζία 
θαη ζα θάλνπκε κηαλ απφπεηξα λα 
κηιήζνπκε γηα ην λφεκα ηεο δσήο, 
αθνχ θάηη ηέηνην καο αθνξά πξν-
ζσπηθά θη απφιπηα, άκεζα θαη βη-
σκαηηθά. 
 
 
      Αλ ξσηήζνπκε έλα 

Εωή είλαη   βηνιφγν ή θάπνηνλ 

ε ζτέζε   ηαηξφ λα καο πεη 
      πφηε θαη πψο ζεσ- 
ξεί φηη δεη θάζε έκβην νλ είηε πξφθεη-
ηαη γηα ηνλ άλζξσπν είηε γηα νπνη-
νδήπνηε κέινο ηνπ δσηθνχ βαζηιεί-
νπ απφ ηα κηθξφηεξα κέρξη ηα κεγα-
ιχηεξα, ζα απαληήζεη φηη ην θαηλφ-
κελν ηεο δσήο ηεθκαίξεηαη, ηεθκε-
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ξηψλεηαη, απνδεηθλχεηαη κε επηζηε-
κνληθά ηεθκήξηα, δειαδή κε αδηά-
ςεπζηα ζηνηρεία, φηαλ ππάξρνπλ 

δπν δεδνκέλα: ε ζτέζε θαη ε ελέρ-
γεηα. Κάζε δσληαλφο νξγαληζκφο 

ελεργεί θαη ζτεηίδεηαη: αληαιιάζ-
ζεη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, 
επηθνηλσλεί κε ηνλ πεξίγπξν ηνπ, 
βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε θαζεηί ην δη-
αθνξεηηθφ απφ απηφλ ηνλ ίδην, ζπκ-
κεηέρεη, δειαδή κεηέρεη καδί ηνπ, 
ζπλεπξίζθεηαη (βξίζθεηαη καδί) ην 
έλα κε ην άιιν. 
 Ο γηαηξφο, γηα παξάδεηγκα, δη-
απηζηψλεη ην ζάλαην ελφο αλζξψ-
πνπ, φηαλ απηφο ν ηειεπηαίνο παχεη  
λα αλαπλέεη, δειαδή ζηακαηά λα 
ελεξγεί θαη λα ζρεηίδεηαη, λα αληαι-
ιάζζεη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ 
ηνπ. Άξα ε δσή είλαη ζρέζε θαη ε-
λέξγεηα ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 
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ηεο θπζηνινγίαο, ηεο βηνινγίαο θαη 
ηεο αλζξσπνινγίαο. 
 Ζ δσή είλαη έλα ζχλνιν ελεξγν-
χκελσλ ζρέζεσλ. Εεη κφλν φ,ηη ζρε-
ηίδεηαη θη ελεξγεί. Μάιηζηα δεη ηφζν 
ρξφλν φζν αθξηβψο βξίζθεηαη ζε 
ζρέζε θη ελέξγεηα. Κάζε έκβην νλ 
ζηεξείηαη απηέο ηηο δπν ζεκειηψδεηο 
ηδηφηεηεο ηεο δσήο, δειαδή ηε ζρέ-
ζε θαη ηελ ελέξγεηα, φηαλ βξίζθεηαη 
ζηα δπν φξηα ηνπ βίνπ ηνπ, πξηλ ηελ 
αξρή θαη κεηά ην ηέινο ηεο δσήο. 
Απφ ηε ζχιιεςε ηνπ, πξηλ γελλεζεί 
θη ελφζσ βξίζθεηαη αθφκε κέζα 
ζηελ θνηιηά ηεο κάλαο ηνπ, δε ζρε-
ηίδεηαη ζπλεηδεηά κε άιινπο αλ- 
ζξψπνπο. Αιιά θη φηαλ πάςεη πηα 
λα αληηθξίδεη ην θσο απηνχ ηνπ  
θφζκνπ, δειαδή φηαλ ηειεπηήζεη θη 
έρεη πεζάλεη, ηφηε πάιη ζηεξείηαη ηε 
ζρέζε θαη ηελ ελέξγεηα. 
 Πέξα φκσο απφ απηή ηε δηαπίζ-
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ησζε, γηα ηελ Δθθιεζία ε δσή απν-
ηειεί θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν. Δίλαη 
δσξεά ηνπ Θενχ θαη ράξηζκα. Ζ 
δσή αλήθεη ζην δεκηνπξγφ θαη ν 
άλζξσπνο έρεη ηελ ππνρξέσζε σο 
"θαιφο νηθνλφκνο" λα δηαθπιάμεη 
απηφ ην ράξηζκα, λα ην πξνζηαηέ-
ςεη θαη, "σο ηάιαλην", λα ην αμην-
πνηήζεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζθνπνχ ηεο δσήο πνπ έρεη ζέζεη ν 
δεκηνπξγφο ηνπ, δειαδή ην "θαζ' 
oκνίσζηλ". Ζ ζηάζε πνπ ε Δθθιε-
ζία παίξλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πα-
ξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσ-
ήο ζηεξίδεηαη ζ' απηή ηε βαζηθή η-
δέα. 
 
       Ζ Δθθιεζία κάο 

"Δγώ      δηδάζθεη: ε δσή 

είκαη ε δωή"   είλαη δσξεά ηνπ 

(Ηωάλ. 11, 25)  Θενχ θαη έλα ζχ- 
λνιν ελεξγνχκελσλ ζρέζεσλ. Εσ 
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ζα πεη ελεξγψ θαη ζρεηίδνκαη. Ο 
Θεφο είλαη ην πξφηππν ηεο δσήο, ε 
ίδηα ε δσή, ε αιεζηλή δσή, ε πεγή 
ηεο δσήο. Όηαλ ν Μσπζήο ζην φξνο 
ηλά ζπλαληά ηνλ Θεφ θαη Σνπ δεηά 
ην φλνκά Σνπ, Δθείλνο απαληά: 
“γώ εἰκί ὁ ὢλ” (Δγώ είκαη εθείλνο 
πνπ είκαη, ν ππάξρσλ) (Δμφδ. 3: 14). 
Ο Θεφο ηαπηίδεηαη κε ην θαηεμνρήλ 
ππαξθηφ νλ, ην ππέξηαην "έκβην 
νλ", ηνλ χςηζην θνξέα ηεο δσήο, 
ηελ πξσηνγελή πεγή θαη ηελ αλψ-
ηαηε αξρή ηεο αιεζηλήο δσήο.  
 ηελ Καηλή Γηαζήθε απνθαιχπ-
ηεηαη ζαθέζηεξα ην Γεχηεξν Πξφ-
ζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδνο, ν Τηφο θαη 
Λφγνο ηνπ Θενχ, ζην πξφζσπν ηνπ 
Υξηζηνχ, πνπ δειψλεη: “γώ εἰκη ἡ 
ἀλάζηαζηο θαη ἡ δσή˙ὁ πηζηεύσλ εἰο 
ἐκέ θἄλ ἀπνζάλε δήζεηαη θαί  
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Θνίηαγκα θαηά πξόζσπν. Αίηεκα γηα 

ζρέζε πξνζσπηθή κε ηε Εσή. 
(έξγν π. Σηακ. Σθιήξε). 
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πᾶο ὁ δῶλ θαί πηζηεύσλ εἰο ἐκέ νὐ κε 
ἀπνζάλε εἰο ηόλ αἰῶλα” (Δγώ είκαη ε 
αλάζηαζε θαη ε δσή• εθείλνο πνπ 
πηζηεύεη ζ' εκέλα, θαη αλ πεζάλεη, ζα 
δήζεη• θαη θαζέλαο πνπ δεη θη εκπηζ-
ηεύεηαη ζ' εκέλα δε ζα πεζάλεη πνηέ) 
(Ησάλ. 11: 25-26). Οη Μαζεηέο Σνπ 
πνπ έδεζαλ καδί Σνπ πην θνληά απφ 
νπνηνλδήπνηε άιινλ άλζξσπν, 
νλνκάδνπλ ηνλ Ηεζνχ "αξρεγφλ ηεο 
δσήο" (Πξάμ. 3: 15) θαη ν Απφζην-
ινο Παχινο απνθαιεί ην Υξηζηφ "ε 
δσή εκψλ" (Κνινζ. 3: 4). Δπνκέ-
λσο ε δσή απνθηά ην πιήξεο λφε-
κά ηεο, φηαλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεγή 
ηεο δσήο. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη 
ηελ απνδνρή ηνπ αλζξψπνπ λα βη-
ψζεη απηή ηε ζρέζε θαη λα κεηάζρεη 
ζηελ αγάπε πνπ είλαη νπζηαζηηθφο 
φξνο ηεο δσήο. 
 Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε θάζε εηθφ-
λα, φπνπ ε Δθθιεζία παξηζηάλεη ην 

18 / 105-106 



πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ 
Υξηζηνχ, ππάξρεη ε ιέμε "Ο ΩΝ" 
νιφγπξα ζην θσηνζηέθαλν, ην 
ιακπεξφ, δειαδή, ρξπζφρξσκν 
θπθιηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ θε-
θαιή Σνπ, αθξηβψο γηα λα δειψζεη 
απηήλ ηελ πξσηαξρηθή ηδηφηεηα Σνπ  
πνπ είλαη ε δσή. Αλ ζηελ Παιαηά 
Γηαζήθε δειψλεη ν Θεφο ηελ χπαξ-
μή Σνπ θάπσο αθεξεκέλα κε ηε ιέ-
με "ΩΝ", ζηελ Καηλή Γηαζήθε θάλεη 
πνιχ πην ζπγθεθξηκέλε ηελ ηαπ-
ηφηεηά Σνπ κε ην ιφγν ηνπ Δπαγγε-
ιηζηή Ησάλλε: “ὁ Θεφο ἀγάπε 
ἐζηίλ” (Α΄ Ἰσάλ. 4: 8∙ 16) 

Αλ θάπνηνο ήζειε λα κεηαθξάζεη 
ην ιφγν ηεο Δθθιεζίαο ζηα καζεκα-
ηηθά, ηφηε ζα έγξαθε απηή ηελ εμί-
ζσζε: Θεφο = αγάπε = δσή. Ζ α-
γάπε ζεκαίλεη πξαγκαηηθή δσή, φρη 
απιά επηβίσζε, θαη ν Θεφο είλαη ε 
πεγή ησλ δπν απηψλ αγαζψλ, ηεο 
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δσήο θαη ηεο αγάπεο. Απηφ ην γλσ-
ξίδνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ φινπο 
καο νη άγηνη θαη νη πνηεηέο, νη πηζηνί 
θαη νη ιφγηνη, νη απινί άλζξσπνη  
ηνπ Θενχ θαη νη πξσηνθνξπθαίνη 
ηεο ηέρλεο. Αο αθνχζνπκε δπν ζρε-
ηηθέο καξηπξίεο. Ζ κηα πξνέξρεηαη 
απφ ηα αζθεηηθά θείκελα ελφο πε-
ξίθεκνπ βπδαληηλνχ ζενιφγνπ, ηνπ 
Ηζαάθ ηνπ χξνπ: "Ζ αγάπε είλαη  
πην γιπθηά θη απ' ηε δσή"

1
. Κη ε άιιε 

αλήθεη ζηνλ Νηνζηνγηέθζθη: "Ζ α-
γάπε είλαη αλώηεξε απ' ηε δσή, ε 
αγάπε είλαη ην ζηεθάλη ηεο δσήο θαη 
πώο είλαη δπλαηό λα κελ ην πξνζθπ-
λήζεη ε δσή;"

2
. 

                      
1
 
1
Ηζαάθ χξνο, Αζθεηηθά, Ιόγνο 

ΙΖ', Θεζζαινλίθε 1977, 164 
2
 
2
Νηνζηνγηέθζθη, Γαηκνληζκέλνη, Γ'  

VIII,3 (κεη. Α. Αιεμάλδξνπ), Αζήλα, 
Δθδ. Γθνβφζηε 1954. 
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Σψξα θαηαιαβαίλνπκε θάπσο 
θαιχηεξα γηαηί είλαη ηφζν δχζθνιν 
λ' απαληήζνπκε ζην εξψηεκα "ηη 
είλαη δσή", φπσο επίζεο δελ κπν-
ξνχκε λα απνθξηζνχκε ζηελ απν-
ξία "ηη είλαη απηφ πνπ ην ιέλε αγά-
πε". Γη' απηφ, ελψ φινη καο δνχκε ηε 
δσή θαη δεηνχκε ηελ αγάπε, δπζθν-
ιεπφκαζηε λα νξίζνπκε απηά ηα δπν 
πην δσηηθά κεγέζε ηεο χπαξμήο 
καο. Γελ έρεη φκσο ηφζε ζεκαζία 
λα νξίζνπκε ηελ δσή θαη ηελ αγά-
πε, αιιά λα δνχκε ηελ δσή θαη ηελ 
αγάπε, γηαηί δσ ζεκαίλεη αγαπψ. Ζ 
ζεκειηψδεο εμίζσζε ηεο δσήο είλαη 
απηή: "αγαπψ, άξα ππάξρσ)"! 

 
 
 

 

                                                                       

 
21 / 106-107 



Θείκελα 
 

 

1. Ὁ γάξ ἄξηηνο ηνῦ Θενῦ ἐζηηλ ὁ 
θαηαβαίλσλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαη δσήλ 
δηδνύο ηῷ θόζκῷ. 
 Ησάλ. 6,33 
 
2. Οὐδείο γάξ ἡκῶλ ἑαπηῷ δῆ θαί 
νὐδείο ἑαπηῷ ἀπνζλήζθεη˙ἐάλ ηε γάξ 
δῶκελ, ηῷ Θπξίῳ δῶκελ, ἐάλ ηε ἀπν-
ζλήζθσκελ, ηῷ Θπξίῳ ἀπνζλήζθν-
κελ. ἐάλ ηε νὖλ δῶκελ ἐάλ ηε ἀπν-
ζλήζθσκελ, ηνῦ Θπξίνπ ἐζκέλ. 

Ρωμ. 14, 7-8 
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1. Γηαηί ην ςσκί ηνπ Θενχ είλαη απηφ 
πνπ θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφ θαη 
ραξίδεη δσή ζηνλ θφζκν. 
 
 
2. Καλέλαο καο άιισζηε δε δεη γηα 
ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαλέλαο δελ πε-
ζαίλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηαηί φηαλ 
δνχκε, δνχκε γηα ηνλ Κχξην, θη φηαλ 
πεζαίλνπκε, πεζαίλνπκε γηα ράξε 
ηνπ Κπξίνπ. Δίηε, ινηπφλ, δνχκε είηε 
πεζαίλνπκε, αλήθνπκε ζηνλ Κχξην. 
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Θέκαηα γηα ζσδήηεζε 
 

 
1. Πνηα απάληεζε ζα δίλακε ζην 
εξψηεκα: "ε ηη δηαθέξεη ε δσή ηνπ 
αλζξψπνπ απφ ησλ ππφινηπσλ  

φλησλ ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ";  

2. Ζ δσή είλαη ζρέζε. Ση ζπλεπάγε-
ηαη απηή ε αληίιεςε; 

3. Πψο θξίλεηε ηελ αληίιεςε ησλ 
αλζξψπσλ πνπ πξνηηκνχλ ην κν-
λαρηθφ βίν; 

4. "Ζ αγάπε είλαη πην γιπθηά θη απ' 
ηε δσή". ρνιηάζηε απηή ηελ άπνςε 
ηνπ Ηζαάθ ηνπ χξνπ. 
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14. ΒΗΟΪΑΣΡΗΘΖ ΘΑΗ ΖΘΗΘΖ 
 
 

 
 Ζ ειιεληθή  
Οη "βηνεπηζηήκεο"  γιψζζα έρεη 
ζηε δσή καο ην ράξηζκα  
 λα δηαζέηεη 
πνιιέο ιέμεηο γηα λα νλνκάζεη έλα 
πξάγκα. Γηα παξάδεηγκα, ιέκε "δσ-
ή" θαη "βίνο" πνπ ζεκαίλεη αθξηβψο 
ην ίδην. ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα 
κηιάκε γηα δσή, ελψ ζηελ επηζηε-
κνληθή νξνινγία θάλνπκε ιφγν γηα 
ην "βίν".  

Βηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ 
κειεηά ην δσηθφ βαζίιεην. Βηνρεκε-
ία είλαη ν θιάδνο πνπ ζπλδπάδεη ηε 
βηνινγία κε ηε ρεκεία. Βηνηερλν- 
ινγία είλαη ε εθαξκνγή ηεο ηερλν- 
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ινγίαο ζηε βηνινγία. Βηοεζηθή ιέ-
γεηαη ε έξεπλα ησλ εζηθψλ πξν-
βιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
εθαξκνγέο ηεο βηνινγίαο ζηελ θα-
ζεκεξηλή δσή καο. ήκεξα πηα έρν-
πκε ηηο "βηνεπηζηήκεο", δειαδή φ-
ινπο εθείλνπο ηνπο θιάδνπο πνπ 
έρνπλ σο αληηθείκελν έξεπλαο ην 
θαηλφκελν ηεο δσήο, απφ ηα θχηηα-
ξα θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο κέρ-
ξη ηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν, απηφ ην 
ππέξηαην έκβην νλ. 

Οη "βηνεπηζηήκεο" έρνπλ ζεκεη-
ψζεη ηέηνηα αικαηψδε εμέιημε πνπ 
θπξηνιεθηηθά κνηάδνπλ ζαλ λα γξά-
θνπλ κπζηζηφξεκα επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο. Σα επηηεχγκαηά ηνπο 
θξίλνληαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο 
ηνπο ζεηηθά θαη είλαη πάκπνιια. Θα 
αλαθέξνπκε κεξηθά κφλν, ηα πην 
εληππσζηαθά. Ζ ηερλεηή γνληκν-
πνίεζε επηηξέπεη ζε άηεθλα δεπγά-
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ξηα λα απνθηήζνπλ επηηέινπο απν-
γφλνπο θαη λα δήζνπλ επηπρηζκέλα 
θάλνληαο πξαγκαηηθφηεηα ην φλεη-
ξν κηαο δσήο. Οη ιεγφκελεο "ηξάπε-
δεο ζπέξκαηνο" δηεπθνιχλνπλ ηελ 
ηεθλνγνλία. Ζ θισλνπνίεζε (ή 
"θισληζκφο") επηηξέπεη, θαηά ηνπο 
ζηαζψηεο ηεο, ηελ παξαγσγή επη-
ζπκεηψλ θιψλσλ ηνπ δσηθνχ βαζη-
ιείνπ, πηζηεχεηαη φηη θαζηζηά εθηθηή 
ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ είδνπο θαη φηη 
δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή ηνπ ά-
ξηζηνπ απνγφλνπ. Ζ ζηείξσζε θαη 
ε αληηζχιιεςε γίλνληαη πηα πξαγ-
καηηθφηεηα. 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ θχινπ θαη ε 
βειηίσζε ηνπ είδνπο πεξλνχλ πηα 
απφ ηε ζθαίξα ηνπ νλείξνπ ζην 
ρψξν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Τπν- 
ζηεξίδεηαη απφ κεξηθνχο επηζηήκν- 
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λεο φηη αθφκε θαη ε αλζξψπηλε 
ζπκπεξηθνξά

1
 κπνξεί λα πξνβιεθ-

ζεί θη έηζη λα απνθεπρζεί ε ειαηησ-
καηηθή θχζε, γηα λα επηηεπρζεί ε η-
δεψδεο πξνζσπηθφηεηα κε ηέιεηα 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα αλά-
ινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θνη-
λσλίαο καο ζε θάζε ζηηγκή. Σέινο, 
ε αθαίξεζε νξγάλσλ θαη ε κεηα-
κφζρεπζή ηνπο ζψδνπλ δσέο θαη 
ραξίδνπλ ηελ επηβίσζε ζε ζπλαλ-
ζξψπνπο καο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
πξφβιεκα κε δσηηθά φξγαλά ηνπο. 

                      
1
 Δπεηδή είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσ-
ζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δελ είλαη 
κφλν ζέκα γνληδίσλ, πνιινί επηζ-
ηήκνλεο δηαηείλνληαη φηη δε ζα κπν-
ξέζνπκε πνηέ λα δεκηνπξγήζνπκε 
κε ηελ θισλνπνίεζε απφιπηα φ-
κνηνπο αλζξψπνπο. 
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Όια απηά είλαη κεξηθά απφ ηα κέρξη 
ηψξα πην γλσζηά θαη εληππσζηαθά 
επηηεχγκαηα ηεο βηνταηξηθήο, ζηα 
νπνία κπνξνχκε λα ζπκπεξηιά-
βνπκε θη άιια αθφκε ζεκαληηθφηε-
ξα, πνπ ζήκεξα κπνξνχκε κφλν λα 
ηα θαληαδφκαζηε. 
 
 

   Αο ζπκεζνχκε 

Βίος αβίωηος;  φηη ην θάξκαθν 

    γίλεηαη θαξκάθη: 
 κεγάιε δφζε γηαηξηθνχ δειεηεξηά-
δεη, κφλν ε θαηάιιειε πνζφηεηα 
ζεξαπεχεη. ε θάζε ηη ρξεηάδεηαη 
κέηξν θαη δηάθξηζε, θξίζε θαη θξη-
ηήξηα γηα ην ηη είλαη θαιφ θαη ηη είλαη 
θαθφ, πνχ ηειεηψλεη ην έλα θαη πνχ 
αξρίδεη ην άιιν. Ζ βηνεζηθή θαιείηαη 
λα πξνζδηνξίζεη ηηο ελέξγεηεο θαη 
ηηο παξελέξγεηεο ηεο βηνταηξηθήο, 
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δειαδή λα ζέζεη ηα φξηα αλάκεζα 
ζηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέ- 
πεηεο ηεο επηζηήκεο ζηε δσή καο. 
Σα βηνταηξηθά επηηεχγκαηα νθείινπ- 

 
Αλαηνκηθή εηθόλα ηνπ αλζξώπνπ.  

(Έξγν ηνπ Gunther von Hagens από 
ην πεξηνδηθό Art. Das  

Kunstmagazin 1/1999. ζ. 57). 
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κε λα ηα κειεηήζνπκε θαη λα ηα αλ-
ηηκεησπίζνπκε κε βάζε ηε ρξηζηηα-
ληθή πίζηε θαη παξάδνζε. Ζ ρξη- 
ζηηαληθή εζηθή κπνξεί, θαη πξέπεη, 
λα ζπκβάιεη πάξα πνιχ ζεηηθά θαη 
δεκηνπξγηθά κε ην δηθφ ηεο ηξφπν 
ζ' απηφ εηδηθά ην θξίζηκν ζεκείν. 
Όια απηά είλαη ζέκαηα ηα νπνία ε 
θνηλσλία δελ είλαη αθφκε έηνηκε λα 
αληηκεησπίζεη θαη νη λνκηθέο ξπζκί-
ζεηο γηα ηελ απνθπγή παξαλνκηψλ 
θαη ιαζψλ ή ελεξγεηψλ πνπ αληίθε-
ηληαη ζηελ εζηθή έξρνληαη, ζπλή-
ζσο, θαζπζηεξεκέλα.  

Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξα λα πξνζέμν-
πκε ηηο ππεξβνιέο θαη ηηο θαηαρξή-
ζεηο ηεο βηνηερλνινγίαο. Οη θίλδπ-
λνη απφ ηέηνηα παξάρξεζε ή θα-
ηάρξεζε ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ 
είλαη νξαηνί θαη επηζεκαίλνληαη 
απφ επηζηήκνλεο θαη ζενιφγνπο. 
χκθσλα κε ηνλ Γξεγφξην Ναδηαλ-
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δελφ, ηνλ Θενιφγν (329-390): “ηό 
θαιόλ νὐ θαιόλ, ὅηαλ κή θαιῶο γέ-
λεηαη”

1
 δειαδή: "ην θαιό δελ είλαη 

θαιό, όηαλ δελ γίλεηαη κε θαιό ηξό-
πν".  

 Με ηξία θξηηήξηα ηεο ρξηζηηα-
ληθήο εζηθήο, κεηξνχκε ην θαιφ θαη 
ην θαθφ. Απηά είλαη: ε αιήζεηα, ε 
αγάπε θαη ε ειεπζεξία. “ Γλώζεζζε 
ηήλ ἀιήζεηαλ θαί ἡ ἀιήζεηα ἐιεπζε-
ξώζεη ὑκᾶο” (ζα γλσξίζεηε ηελ αιή-
ζεηα, θαη ε αιήζεηα ζα ζαο ειεπζε-
ξώζεη) (Ησάλ: 8, 32). Ο Θεφο δειψ-
λεη απεξίθξαζηα φηη Δθείλνο είλαη ε 
αγάπε, ε αιήζεηα θαη ε ειεπζεξία: 
“ὁ Θεόο ἀγάπε ἐζηίλ” (1 Ησάλ. 4: 8), 

“γώ εἰκη ἡ ὁδόο θαί ἡ ἀιήζεηα θαί ἡ 
δσή (Ησάλ. 14, 6), “ὁ δέ Θύξηνο ηό 
Πλεῦκά ἐζηηλ˙ νὗ δέ ηό Πλεῦκα Θπ-
ξίνπ, ἐθεῖ ἐιεπζεξία” (ε ιέμε "Θύξη-

                      
1
 Γξεγφξηνο Θενιφγνο, PG 36. 16. 
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νο" εδώ ζεκαίλεη ην Πλεύκα• θαη ό-
πνπ ππάξρεη ην Πλεύκα ηνπ Θπξίνπ 
εθεί ππάξρεη θαη ειεπζεξία) (2 Κν-
ξηλζ. 3:17). Ο Απφζηνινο Παχινο 
ζπζρεηίδεη ηελ αγάπε κε ηελ ειεπ-

ζεξία σο εμήο: «ὑκεῖο γάξ ἐπ’ 
ἐιεπζεξίᾳ ἐθιήζεηε, ἀδειθνί˙ κόλνλ 
κε ηελ ἐιεπζεξίαλ εἰο ἀθνξκήλ ηῆ 
ζαξθί, ἀιιά δηά ηῆο ἀγάπεο δνπιεύ-
εηε ἀιιήινηο. Ὁ γάξ πᾶο λόκνο ἐλ 
ἑλί ιόγῳ πεπιήξσηαη, ἐλ ηῷ 
ἀγαπήζεηο ηόλ πιεζίνλ ζνπ ὡο ζεα-
πηόλ’» (Ο Θεόο, ινηπόλ, αδεξθνί κνπ, 
ζαο θάιεζε γηα λα δήζεηε ειεύζεξνη. 
Κόλν λα κε γίλεη ε ειεπζεξία αθνξ-
κή γηα ακαξησιή δηαγσγή, αιιά κε 
αγάπε λα ππεξεηείηε ν έλαο ηνλ άι-
ιν. Άιισζηε όινο ν λόκνο ζπλνςί-
δεηαη ζε κηα θξάζε: Σην λ' αγαπήζεηο 
ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηό ζνπ) 

(Γαι. 5: 13-14). 
 Με απηά ππφςε καο πξνρσξνχ-
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κε ζηε βηνεζηθή. θνπφο καο είλαη 
κφλνλ έλαο: λα κε γίλεη ν βίνο αβί- 
σηνο, δειαδή λα κελ επηηξέςνπκε  
λα πθίζηαληαη ζπλζήθεο πνπ θα-
ηαληνχλ αδχλαηε ηελ επηπρία ζηε 
δσή καο. Με άιια ιφγηα, ζέινπκε 
θπξίσο έλα πξάγκα: λα δήζνπκε ηε 
δσή. Αιιηψηηθα δε ζα κπνξέζνπκε 
λα επηπρήζνπκε. 
 

Ζ ρξήζε ηεο 

Καδηθή      βηνηερλνινγίαο 

θαη αηοκηθή   είλαη επηζπκεηή 

θαηάτρεζε ηες  θαη επηηξεπηή. 

βηοηετλοιογίας  Ζ θαηάρξεζή ηεο 
       φκσο θξίλεηαη 
αλεπηζχκεηε θαη απαξάδεθηε, επεη-
δή γίλεηαη απάλζξσπε θαη ζηξέθε- 
ηαη ελαληίνλ ηνπ αλζξψπνπ παξα-
βηάδνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ θαη 
ζηεξψληαο ηελ αλζξσπηά ηνπ. πγ-
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θεθξηκέλα θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζε 
δπν πεξηπηψζεηο. 

Πξψηνλ, ε καδηθή ρξήζε ηεο βην-
ηερλνινγίαο απφ ηελ θξαηηθή εμνπ-
ζία ζε βάξνο θάπνηαο κεηνςεθίαο 
ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ε ρεηξφηεξε 
κνξθή νινθιεξσηηζκνχ. Κάηη ηέην-
ην ζπλέβε ζηνλ 20φ αηψλα απφ ηε 
λαδηζηηθή δηθηαηνξία ζηε ρηηιεξηθή 
Γεξκαλία, φπνπ θπξίαξρνο ήηαλ ν 
ξαηζηζκφο. Οη Δβξαίνη ζεσξήζεθαλ 
δήζελ "θαηψηεξνη", γηαηί αλήθαλ 
ζηε ζεκηηηθή θπιή, κε αλαηνκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνχ δηέθεξαλ απφ 
εθείλα ηεο ηάρα "αλψηεξεο" αξίαο 
θπιήο ησλ Ηλδνεπξσπαίσλ. Με ηέ-
ηνηα βηνινγηθή πξφθαζε εμνληψζε-
θαλ εθαηνκκχξηα αζψσλ ζηα ζηξα-
ηφπεδα ζπγθέληξσζεο, αθνχ πξν-
εγνπκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 
πεηξακαηφδσα ζηα εξγαζηήξηα επ-
γνληθήο θαη ππνβιήζεθαλ ζε αθά-
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ληαζηα βαζαληζηήξηα. Σα αλζξσ-
πνθηφλα απηά πεηξάκαηα εθαξκφ- 
ζηεθαλ βέβαηα θαη ζε πνιινχο άι-
ινπο αλζξψπνπο, παξά ηελ ηλδν-
επξσεπξσπατθή θαηαγσγή ηνπο. 
Έλαο παξφκνηνο θίλδπλνο επηζε-
καίλεηαη απφ πνιινχο ζήκεξα κε 
ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερληθψλ. 
Ο θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνχλ αλ-
ζξψπηλα φληα κε επηινγή γελεηηθή, 
γηα λα δεκηνπξγεζεί ε αλψηεξε 
"ξάηζα" (θάηη αληίζηνηρν κε ηελ "α-
ξία" θπιή). Απηφ κπνξεί λα απνβεί 
θαηαζηξεπηηθφ γηα ην αλζξψπηλν 
γέλνο, θαζψο δελ είλαη γλσζηφ αλ 
κηα ηέηνηα ζηελ νπζία ηερληθή κε-
ηάιιαμε ζα θάλεη πην επάισην ην 
αλζξψπηλν είδνο ζηηο αξξψζηηεο. 
 Γεχηεξνλ, ε αηνκηθή εθαξκνγή 
ηεο βηνηερλνινγίαο ζε εηδηθέο πε-
ξηπηψζεηο (π.ρ. ηερλεηή γνληκνπνί-
εζε) δελ επηηξέπεηαη, φηαλ δε γίλε-
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ηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηελ 
απνιχησο ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε  
ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζίγεηαη απφ 
απηήλ ηε βηνινγηθή παξέκβαζε 
ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. Ζ δπλαηφηε-
ηα ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ λα 

επηιέγεη εθούζηα, ζσλεηδεηά θαη 

ειεύζερα, είλαη ν απαξάβαηνο φ-
ξνο πνπ ε ρξηζηηαληθή εζηθή απαη-
ηεί λα ηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο πξφ-
ιεςεο ή ζεξαπείαο αλίαησλ λνζε-
κάησλ θαη αλαηνκηθψλ δπζπιαζη-
ψλ, θαζψο επίζεο αδπλακίαο ηε-
θλνγνλίαο. Παξάιιεια, φκσο, πξέ-
πεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηξί-
ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζε 
κηα βηνταηξηθή δηαδηθαζία, φπσο ηα 
παηδηά πνπ πξφθεηηαη λα γελλε-
ζνχλ. Έλα θαίξην εξψηεκα π.ρ. εί-
λαη: θαηά πφζνλ ε απφθαζε ελφο 
ππεξήιηθνπ δεπγαξηνχ λα θέξεη 
ζηνλ θφζκν έλα παηδί κε ηερλεηή 
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γνληκνπνίεζε απνηειεί αζψν δη-
θαίσκά ηνπο ή -αληίζεηα- εθδήισζε  
εγσηζκνχ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 
πξέπεη λα ηεζεί ην εξψηεκα: Δίλαη 
ιηγφηεξν ζεκαληηθφ λα πξνρσξήζεη 
έλα άηεθλν δεπγάξη ζηελ πηνζεζία 
ελφο δπζηπρηζκέλνπ παηδηνχ, πνπ 
γηα πνηθίινπο ιφγνπο είλαη νξθαλφ, 
απφ ην λα πξνρσξήζεη κε θάζε κέ-
ζν ζηελ απφθηεζε απνγφλσλ "εμ 
αίκαηνο"; Γεληθή αξρή, πάλησο, 
πξέπεη λα είλαη φηη ε ηαηξηθή εθαξ-
κνγή ηεο βηνινγίαο δελ κπνξεί λα 
πιήηηεη ηελ αιήζεηα, ηελ ειεπζεξία  
δειαδή ηελ επίγεηα εηθφλα ηνπ θαη 
ηελ αλζξσπηά ηνπ αλζξψπνπ, δε-
ιαδή ηελ επίγεηα εηθφλα ηνπ Θενχ. 
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Θείκελα 

Σηε Βξεηαλία καίλεηαη ε δηακάρε γηα 
ην θαηά πόζν είλαη εζηθό λα ρξεζη-
κνπνηεζεί ε θισλνπνίεζε γηα ζεξα-
πεπηηθνύο ζθνπνύο. Δηδηθόηεξα πνι-
ινί βξεηαλνί επηζηήκνλεο ππνζηεξί-
δνπλ όηη ην λα απνξξίπηεηαη παληε-
ιώο ε ηδέα ηεο θισλνπνίεζεο κπνξεί 
λα ζηεξήζεη ηελ αλζξσπόηεηα από 
έλα κεγάιν ζεξαπεπηηθό όπιν θαη ε-
πηκέλνπλ λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα 
ζηελ αλαπαξαγσγηθή θαη ζηε ζεξα-
πεπηηθή θισλνπνίεζε. Θαη εμεγνύλ 
όηη ε αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε, ε 
θισλνπνίεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε πα-
ηδηά ηαπηόζεκα γελεηηθά κε ήδε π-
πάξρνληεο ελειίθνπο, δελ είλαη απν-
δεθηή εζηθά. Αιιά ε ζεξαπεπηηθή 
θισλνπνίεζε, ε νπνία ζα ζπλίζηαηαη 
ζηε δεκηνπξγία ζε δνθηκαζηηθό ζσ-
ιήλα ελόο εκβξύνπ ζην νπνίν δελ ζα 
επηηξέπεηαη λα κεγαιώζεη παξά κέρ-
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ξη ηνπ ζηαδίνπ ηεο βιαζηνθύζηεσο, 
κπνξεί λα είλαη ιύζε ζε πνιιά ηαηξη-
θά πξνβιήκαηα θαη γηα ηνλ ιόγν απ-
ηό λα είλαη εζηθά απνδεθηή. Σην 
ζηάδην ηεο βιαζηνθύζηεσο (ην νπν-
ίν πθίζηαηαη πέληε-έμη εκέξεο κεηά 
ηε γνληκνπνίεζε) εκθαλίδνληαη ηα 
εκβξπτθά βιαζηηθά θύηηαξα, ηα θύη-
ηαξα από ηα νπνία πξνέξρνληαη όινη 
νη αλζξώπηλνη ηζηνί θαη ηα νπνία ζα 
κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 
"πξώηε ύιε" γηα ηε δεκηνπξγία ηερ-
λεηώλ ηζηώλ θαη νξγάλσλ γηα κεηα-
κνζρεύζεηο.  
Δπηζήκσο ηελ απόθαζε γηα ηε ρξήζε 
ηεο ζεξαπεπηηθήο θισλνπνίεζεο θα-
ιείηαη λα ιάβεη ην βξεηαληθό θνηλν-
βνύιην. Ωζηόζν, είλαη δηάρπηε ε αίζ-
ζεζε όηη είλαη θαιύηεξν λα επηηξαπεί 
ε ζεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε θαη λα 
ειέγρεηαη θξαηηθά παξά λα απαγν-
ξεπζεί θαη λα γίλεη θξπθά θαη αλεμέ-
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ιεγθηα. Γηαηί ηα ηερληθά πξνβιήκαηα 
θαίλεηαη όηη έρνπλ ιπζεί.  
 
I. ΟΤΦΛΔΡΖ ζηελ Δθεκεξίδα "Σν 
ΒΖΜΑ" 20-12-1998, ζ. Α61. 
 

 

 
Θέκαηα γηα ζσδήηεζε 

 
1. Να επηζεκάλεηε ηα ζεηηθά ζηνηρε-

ία ηεο θισλνπνίεζεο θαη ηα αξ-
λεηηθά. 

2. Πνηνη θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ εθαξκνγή ηεο επγνληθήο; 

3. Να κειεηήζεηε ην θείκελν απφ ην 
"ΒΖΜΑ", λα επηζεκάλεηε ηα εζη-
θά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 
θαη λα εθθξάζεηε ηηο απφςεηο 
ζαο κε επηρεηξήκαηα. 
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15. ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΘΑΗ 
ΠΔΡΗΦΡΟΛΖΖ 

ΣΖ ΑΛΘΡΩΠΗΛΖ ΕΩΖ 
 

(Φόλος - Θαλαηηθή Ποηλή - Βαζα-
ληζηήρηα) 

 
 

      Τπάξρνπλ ηξία είδε 

Ο βηαζκός  ζαλάηνπ: ν θπζηθφο 

ηες δωής   ν αηθλίδηνο θαη ν βί- 
 αηνο. Φπζηθφο ζάλα-
ηνο ιέγεηαη ην ηέινο ηεο δσήο πνπ 
νθείιεηαη ζηα γεξαηεηά ή ζε αλίαηε 
(αζεξάπεπηε) αζζέλεηα, ζπλήζσο 
ζε ππεξήιηθα άηνκα. Αηθλίδηνο εί-
λαη ν ζάλαηνο πνπ έξρεηαη μαθληθά 
θη απξφζκελα, κε θάπνην αηχρεκα 
(π.ρ. απηνθηλεηηθφ), ή απφ μαθληθή 
νξγαληθή επηπινθή (θαξδηαθφ ή 
εγθεθαιηθφ επεηζφδην) πιήηηνληαο 
λένπο θαη πγηείο αλζξψπνπο. Βίαηνο 
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ζάλαηνο νλνκάδεηαη ε ηειεπηή ηνπ 
αλζξψπνπ πνπ ζπκβαίλεη κε ππαη-
ηηφηεηα θάπνηνπ άιινπ θαη γίλεηαη 
ελάληηα ζηελ επηζπκία ηνπ ζαλφλ-
ηνο. 
 Γπν κνξθέο βίαηνπ ζαλάηνπ είλαη 
ν θφλνο θαη ε ζαλαηηθή πνηλή. ην 
θφλν, ηε δνινθνλία θαη ην έγθιεκα, 
ν εθηειεζηήο είλαη άηνκν πνπ ελεξ-
γεί κε ηδηνηέιεηα θαη δνιηφηεηα. ηε 
ζαλαηηθή θαηαδίθε, ππαίηηνο είλαη 
ην θξάηνο πνπ ιεηηνπξγεί κε αληδην-
ηέιεηα θαη ελεξγεί γηα ηελ πξνζηα-
ζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ 
έλαλ εηδερζή εγθιεκαηία (ακεηαλφ-
εην θαη επηθίλδπλν θαθνπνηφ), κε 
ζθνπφ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία 
ηνπ, ην ζσθξνληζκφ ησλ νκνίσλ 
ηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσ-
λίαο απφ ηελ επαλάιεςε ηεο πξά- 
μεο ηνπ. 
 Σα βαζαληζηήξηα είλαη κέζνδνη  
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βηαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο 
κε ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο ή 
ςπρνινγηθήο πίεζεο, είηε γηα λα 
αλαθξηζεί θάπνηνο κάξηπξαο είηε 
γηα λα ηηκσξεζεί ν αληίπαινο. ε 
ηέηνηεο απάλζξσπεο κεζφδνπο, θα-
ηαθεχγνπλ νινθιεξσηηθά θαζεζηψ-
ηα (δηθηαηνξίεο, θαζηζηηθέο, λαδηζ-
ηηθέο, ζηαιηληθέο θ.ά.), εγθιεκαηηθέο 
νξγαλψζεηο ("καθία"), εμηξεκηζηη-
θέο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο κε αθξαί-
εο ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο, ηξν-
κνθξαηηθέο νκάδεο θ.ά..  
 Σφζν ν βίαηνο ζάλαηνο φζν θαη 
ηα βαζαληζηήξηα, πνπ ζπλήζσο ν-
δεγνχλ ζε ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ, 
απνηεινχλ ηξφπνπο πεξηθξφλεζεο 
θαη παξαβίαζεο ηεο αλζξψπηλεο 
δσήο. ε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ πνιη-
ηηζκνχ καο, έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηέ-
ηνηα θαηλφκελα απφ φινπο, γη' απηφ 
ίζσο δελ ζα ρξεηαδφηαλ εδψ λα γί- 
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λεη ιφγνο. Όκσο ε Δθθιεζία έρεη ην 
δηθφ ηεο ζθεπηηθφ κε ην νπνίν φρη 
κφλν απνξξίπηεη ηέηνηεο απάλ-
ζξσπεο ζπκπεξηθνξέο, αιιά πξν-
ιακβάλεη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο 
δηακνξθψλνληαο ην αλζξψπηλν 
ήζνο ζεηηθά. 
 
 
       Ρεηά θαη θαηεγν- 

Φόλος,      ξεκαηηθά θαηαδη- 

λόκηκε άκσλα,  θάδεηαη ν θφλνο  

δίθαηος πόιεκος ζηελ Αγία Γξαθή 

        Ζ Παιαηά Γηα-
ζήθε κε ην Γεθάινγν ηνπ Μσπζή 
νξίδεη: "νπ θνλεχζεηο" (Δμφδ. 20: 
15). ηελ Καηλή Γηαζήθε ν Ηεζνχο 
Υξηζηφο κε ηελ επί ηνπ Όξνπο Οκη-
ιία είλαη αθφκα πην απαηηεηηθφο: 
“Ἠθνύζαηε ὅηη ἐξξέζε ηνῖο ἀξραί-
νηο˙ νὐ θνλεύζεηο˙ ὅο δ’ ἄλ θνλεύζε, 
ἔλνρνο ἔζηαη ηῇ θξίζεη. γώ δε ιέγσ 
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ὑκῖλ ὅηη πᾶο ὁ ὀξγηδόκελνο ηῷ 
ἀδειθῷ αὐηνῦ ἔλνρνο ἔζηαη ηῇ θξί-
ζεη” (Έρεηε αθνύζεη ηελ εληνιή πνπ 
δόζεθε παιηά ζηνπο πξνγόλνπο καο: 
"λα κελ θάλεηο θόλν, θη όπνηνο θάλεη 
θόλν πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί από ην 
ηνπηθό δηθαζηήξην". Δγώ όκσο ζαο 
ιέσ πσο αθόκα θη όπνηνο νξγίδεηαη 
ελαληίνλ ηνπ αδεξθνύ ηνπ ρσξίο ιό-
γν, πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί από ην 
ηνπηθό δηθαζηήξην) (Μαηζ. 5:21-22). 
 Μηα κνλαδηθή εμαίξεζε ππάξρεη, 
φπνπ ν θφλνο γίλεηαη αλεθηφο απφ  
ηελ Δθθιεζία, ρσξίο φκσο πνηέ λα 
ζεσξείηαη απνδεθηφο: πξφθεηηαη γηα 
ηε λφκηκε άκπλα θαη ηε ζπκκεηνρή  
ζε δίθαην πφιεκν. Πεξίπησζε λφκη- 
κεο άκπλαο ππάξρεη φηαλ ζπληξέ-
ρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
ε δσή καο απεηιείηαη ζνβαξά απφ 
ηελ άδηθε επηβνπιή ελφο θαηά πνιχ 
ηζρπξφηεξνπ απφ εκάο αληηπάινπ 
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γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ 
δελ δηαζέηνπκε πηα θαλέλα άιιν 
απνηειεζκαηηθφ κέζν παξά κφλν 
ηε ζαλάησζή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ην 
δηθαίσκα απηνπξνζηαζίαο ηνπ α-
ζψνπ ζχκαηνο απέλαληη ζηνλ άδηθν 
ζχηε. 
 Ο ακπληηθφο πφιεκνο ζεσξείηαη 
δίθαηνο γηαηί είλαη ε λφκηκε άκπλα 
ελφο έζλνπο απέλαληη ζην βάξβαξν 
ερζξφ. Ό,ηη ιέγεηαη λφκηκε άκπλα 
γηα ην άηνκν, είλαη δίθαηνο πφιεκνο 
γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πξφθεηηαη 
γηα ηνλ ακπληηθφ, παηξησηηθφ πφιε-
κν πνπ δηεμάγεηαη γηα ηελ πξνζηα-
ζία ησλ "ηεξψλ θαη ησλ νζίσλ", ηνπ 
ιανχ θαη ηεο ρψξαο απφ ηνλ άδηθν 
εηζβνιέα. πλήζσο ν ακπλφκελνο 
ηπραίλεη λα είλαη αλίζρπξνο, ελψ ν 
επηηηζέκελνο ζπκβαίλεη λα 'λαη πα-
λίζρπξνο. Γηα λα πξνζηαηεπηεί ην 
δίθαην ηνπ αλίζρπξνπ απέλαληη 
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ζηελ ηζρχ ηνπ άδηθνπ εηζβνιέα, ε 
Δθθιεζία επινγεί ηα φπια, εχρεηαη 
ζηε ιαηξεία ηεο ππέξ ηεο πνιηηηθήο 
εγεζίαο, ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ 
θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θάζε 
ρψξαο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνπο 
εζληθνχο, απειεπζεξσηηθνχο αγψ-
λεο. 
 Παξφια απηά, επεηδή ε Δθθιεζία 
ζεσξεί ηε δσή σο ην πνιπηηκφηεξν 
δψξν ηνπ Θενχ ζηνλ άλζξσπν, 
πνπ θαηά θαλέλα ηξφπν δελ επη-
ηξέπεηαη λα αθαηξείηαη, αθφκε θαη 
ζηε λφκηκε άκπλα ή ην δίθαην πφ-
ιεκν ν θφλνο ζεσξείηαη θαθφ. Δίλαη 
κηα αλαγθαία επηινγή, "αλαγθαίν 
θαθφ". Έηζη απαγνξεχεηαη λα ρεη-
ξνηνλνχληαη θιεξηθνί φζνη αθαίξε-
ζαλ αλζξψπηλε δσή είηε ζε θαηξφ 
εηξήλεο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπο ζε εκπφιεκε θαηά-
ζηαζε. Γηα λα απνθεπρζεί κάιηζηα 
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απηφ ην θψιπκα ηεξνζχλεο (ιφγνο 
απαγφξεπζεο ρεηξνηνλίαο) εμαηξν-
χληαη εληειψο απφ ηελ ππνρξεσηη-
θή ζηξάηεπζε φζνη δειψζνπλ φηη 
ζθνπεχνπλ λα ηεξσζνχλ κειινληη-
θά. 

 
Ζ ζθαγή ησλ λεπίσλ από ηνλ Ζξώδε 

- δηαρξνληθό ζύκβνιν ηεο ζθαγήο 
αζώσλ. (Ζ πξώηε παξάζηαζε είλαη 

ςεθηδσηό ησλ αξρώλ ηνπ 14νπ αηώ-
λα, από ηε Κνλή ηεο Χώξαο ζηελ 

Θσλζηαληηλνύπνιε.  
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Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί είλαη ηνπ 
Nicolas Poussins, π. 1626, θαη ν ηε-
ιεπηαίνο είλαη ηνπ Markus Lupertz, 

1989, από ην πεξηνδηθό Art. Das 
Kunstmagazin 8/1993. ζ. 96). 
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Ζ Δθθιεζία ελα- 

Θαλαηηθή     ληηψλεηαη ζηε  

ποηλή θαη     ζαλαηηθή πνηλή, 

βαζαληζηήρηα  επεηδή ζηεξεί α- 
       πφ ηνλ άλζξσπν 
ηε δπλαηφηεηα λα κεηαλνήζεη θαη λα 
ζσζεί. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν 
Υξηζηφο ζηαπξψζεθε αλάκεζα ζε 
δχν ιεζηέο θαη ηνπο έδσζε ηε δπ-
λαηφηεηα ηεο κεηάλνηαο ηελ ηειεπ-
ηαία ζηηγκή. Ο έλαο δήισζε κεηα-
λησκέλνο θαη ζψζεθε, ν άιινο πέ-
ζαλε ακεηαλφεηνο. Ζ Δθθιεζία δε 
δηαθξίλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε α-
καξησινχο θαη αλακάξηεηνπο, δηφηη 
απινχζηαηα δελ ππάξρνπλ αλα-
κάξηεηνη• ππάξρνπλ κεηαλνεκέλνη 
θαη ακεηαλφεηνη άλζξσπνη. Σειηθά, 
ε κφλε πξαγκαηηθά ζαλάζηκε ακαξ-
ηία είλαη ε ακεηαλνεζία, δειαδή ε 
άξλεζε λα κεηαλνήζνπκε. Σν κφλν 
πνπ δεηά θαη πεξηκέλεη ε Δθθιεζία 
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απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο είλαη ε 
κεηάλνηα, πνπ ζα πεη αιιαγή λννη-
ξνπίαο (κεηάλνηα = κεηά+λνπο: κε-
ηαζηξνθή ηνπ λνπ). Γη' απηφ ζηε ζε-
ία ιεηηνπξγία ε Δθθιεζία εχρεηαη λα 
δήζνπκε “ηόλ ὑπόινηπνλ ρξόλνλ ηῆο 
δσῆο ἡκῶλ ἐλ εἰξήλε θαί κεηα-λνίᾳ” 
θαη λα έρνπκε “ρξηζηηαλά ηά ηέιε 
ηῆο δσῆο ἡκῶλ, ἀλώδπλα, ἀλε-
παίζρπληα, εἰξεληθά θαί θαιήλ ἀπν-
ινγίαλ ηήλ ἐπί ηνῦ θνβεξνῦ βήκαηνο 
ηνῦ Χξηζηνῦ”. Ζ κεηάλνηα πξνυπν-
ζέηεη ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο. Με ηε 
ζαλαηηθή θαηαδίθε αθαηξείηαη ε αλ-
ζξψπηλε δσή θη έηζη ε κεηάλνηα θα-
ζίζηαηαη αλέθηθηε. 
 Άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Δθ-
θιεζία ελαληηψλεηαη ζηε ζαλαηηθή  
πνηλή είλαη φηη ππάξρεη ην ελδερφ-
κελν, ελψ έρεη επηβιεζεί θαη εθηε- 
ιεζηεί ε ζαλαηηθή πνηλή, εθ ησλ π-
ζηέξσλ λα απνδεηρζεί φηη επξφθεη-
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ην γηα "δηθαζηηθή πιάλε", νπφηε 
δελ ππάξρεη πεξηζψξην επαλφξζσ-
ζεο. Δπίζεο δελ είλαη δπλαηφλ ε 
θξαηηθή εμνπζία λα ρξεζηκνπνηεί 
κέζα πνπ ε ίδηα θαηαδηθάδεη, ην θφ-
λν, έζησ θαη αλ ππνζηεξίδεηαη φηη 
γίλεηαη γηα ζσθξνληζκφ. Γηα ηελ 
Οξζφδνμε Δθθιεζία ν ζθνπφο δελ 
αγηάδεη ηα κέζα. 
 Σα βαζαληζηήξηα παξαβηάδνπλ 
ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, θα-
ηαπηέδνπλ ηε βνχιεζε ηνπ θαη α- 
καπξψλνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. 
Γνχινη, αηρκάισηνη πνιέκνπ, θαηά-
δηθνη θαη άιινη δπζηπρείο επί αηψ-
λεο ππνβάιινληαλ ζε εμεπηειηζηηθά 
βαζαληζηήξηα, θαθνπνηνχληαλ θαη 
ζαλαηψλνληαλ απφ ηηο θαθνπρίεο. 
Γη' απηφ ε Δθθιεζία κε ηε δηδαζθα-
ιία θαη θπξίσο κε ην θαζεκεξηλφ 
παξάδεηγκά ηεο ζπλέβαιε απνθα-
ζηζηηθά ζηελ έκπξαθηε θαηάξγεζε 
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ηεο δνπιείαο γηα πξψηε θνξά ζηελ 
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, θάλν-
ληαο έηζη δπλαηή ηελ νξηζηηθή εμα-
θάληζε ελφο παλάξραηνπ θαη πα-
γθφζκηνπ ζεζκνχ. Παξ’ φια απηά 
αθφκε θαη ζήκεξα επηβηψλεη ην δν-
πιεκπφξην ζε επηθξάηεηεο πνπ δελ 
άθνπζαλ ην ιφγν ηνπ Δπαγγειίνπ, 
αιιά θαη ζε πνιηηηζκέλεο ρψξεο 
(εκπφξην "ιεπθήο ζαξθφο", ζεμνπ-
αιηθή εθκεηάιιεπζε κηθξψλ παηδη-
ψλ θαη θησρψλ θνξηηζηψλ πνπ κε-
ηαλαζηεχνπλ γηα θαιχηεξεο (!) ζπλ-
ζήθεο δσήο, εμνπζέλσζε ησλ νηθν-
λνκηθψλ κεηαλαζηψλ θ.ά.). 
 Ζ ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο είλαη  
αθαίξεζε ηεο αλζξσπηάο, δειαδή 
ζεκαίλεη ηελ άξλεζε ηεο επίγεηαο 
εηθφλαο ηνπ Θενχ, πνπ είλαη ν άλ-
ζξσπνο. Ο αζεβήο ζηελ εηθφλα ηνπ 
Θενχ είλαη βιάζθεκνο κπξνζηά 
ζην πξσηφηππφ ηεο: θάζε βαζαληζ-
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ηήο είλαη βιάζθεκνο άλζξσπνο. Ζ 
απαλζξσπηά θαη ε βιαζθεκία (χ-
βξηο θαηά ηελ αξραία αληίιεςε) εί-
λαη νη δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκα-
ηνο πνπ ιέγεηαη παξαβίαζε θαη πε-
ξηθξφλεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 
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Θείκελα 

 

1. Οὐ θνλεύζεηο, ἵλα κή ηῆο πἱνζε-
ζίαο ἐθπέζεο ηνῦ θαί ηνύο λεθξνύο 
δσνπνηνῦληνο, θαί πἱνπνηεζῆο δη’ 
ἔξγσλ ηῷ ἐμ ἀξρῆο ἀλζξσπνθηόλῳ. 
πεί δέ ὁ θόλνο ἐθ πιεγῆο πξνβαί-
λεη, ἡ δέ ἐμ ὕβξεσο, αὕηε δέ ἐμ 
ὀξγῆο, ἡ δέ ὀξγή ὑκῖλ πξνζγίλεηαη 
ἐθ ηῆο παξ’ ἑηέξσλ ἐπηθεξνκέλεο 
ἡκῖλ δεκίαο ἤ πιεγῆο ἤ ὕβξεσο, δηά 
ηνῦην ἀπό ηνῦ αἴξνληόο ζνπ ην 
ἱκάηηνλ θαί ηόλ ρηηῶλα κή θσιύζεηο, 
εἶπελ ὁ Χξηζηόο. Θαη ηνλ πιήηηνληα 
κε ἀληηπιήμεο, θαί κή ἀλζπβξίζεο 
ηόλ ὑβξίδνληα˙ νὕησ γάξ θαί ζαπηνλ 
θαί ηόλ θαθνῦληα ζε ηνῦ θνληθνῦ 
πηώκαηνο ἐιεπζεξώζεηο. 
 
Γξεγφξηνο Παιακάο, P.G. 150, 1100. 
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1. Γε ζα ζθνηψζεηο, γηα λα κελ εθ-
πέζεηο απφ ηελ πηνζεζία απηνχ πνπ 
δσνπνηεί θαη ηνπο λεθξνχο θαη γίλεηο 
πηφο εθείλνπ (ηνπ δηαβφινπ) πνπ α-
πφ ηελ αξρή ήηαλ αλζξσπνθηφλνο. 
Δπεηδή δε ν θφλνο πξνέξρεηαη απφ 
ρηχπεκα (κε φπιν) ην δε ρηχπεκα 
απφ ηελ πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά 
θαη απηή απφ ηελ νξγή, ε δε νξγή 
κάο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ δεκηά 
πνπ επέξρεηαη ελαληίνλ καο ή απφ 
ρηχπεκα ή απφ πβξηζηηθή ζπκπε-
ξηθνξά, γη' απηφ είπε ν Υξηζηφο "απ' 
απηφλ πνπ ζνπ παίξλεη ην ηκάηην κε 
ηνλ εκπνδίζεηο (λα ζνπ πάξεη) θαη 
ην ρηηψλα. Καη απηφλ πνπ ζε ρηπ-
πάεη κελ ηνλ αληηρηππήζεηο θαη κελ 
αληαπνδψζεηο ηε βξηζηά ζ' απηφλ 
πνπ ζε βξίδεη. Γηφηη έηζη ζα ειεπζε-
ξψζεηο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ θαη απηφλ 
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πνπ ζνπ θάλεη ην θαθφ απφ ην θν-
ληθφ παξάπησκα. 

 
 
2. Δξψηεζε: Τη ζεκαίλεη ην “ὅζηηο ζε 
ξαπίζεη ἐπί ηήλ δεμηάλ ζηαγόλα, 
ζηξέςνλ αὐηῷ θαί ηήλ ἄιιελ˙ θαί ηῷ 
ζέινληί ζνη θξηζῆλαη θαί ηόλ ρηηῶλα 
ζνπ ιαβεῖλ, ἄθεο αὐηῷ θαί ηό ἱκάηη-
νλ” (Καηζ. 5, 39); Οπνηνζδήπνηε ηπ-
ρνδηώθηεο ζα κπνξνύζε λα παίμεη κ' 
απηέο ηηο έλλνηεο. 
 
Απάληεζε: Οη ηπρνδηώθηεο παίδνπλ 
κε ηα πάληα, αιιά νη ρξηζηηαληθέο  
αμίεο δε κεηώλνληαη ηόζν εύθνια. 
Σηξέςνλ  αὐηῷ θαί ηήλ ἀξηζηεξάλ 
ζεκαίλεη: θάλε ην θαιό νηηδήπνηε θη 
αλ ζνπ θάλνπλ. Αο πάξνπκε γηα πα-
ξάδεηγκα από ηε δσή καο. Αο ππν-
ζέζνπκε όηη απαληάηε ζην θαθό κε 
ην θαθό. Πνην ζα είλαη ην απνηέιε-
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ζκα; Ζ δηαηώληζε ηνπ θαθνύ. Αλ, αλ-
ηίζεηα, απαληήζεηε κε ην θαιό, ην 
θαθό παίξλεη ηέινο. Φπζηθά δελ πξέ-
πεη λα εμσζνύκε ζηα άθξα απηέο ηηο 
αιήζεηεο θαη λα δίλνπκε ζηνλ πξώην 
ηπρόληα ην δηθαίσκα λα παίδεη κ' απ-
ηέο. Κπνξνύκε λα θαηαθεύγνπκε 
ζηε δύλακε, αιιά, επαλαιακβάλσ 
θαη πάιη, όρη γηα λα εθδηθεζνύκε, αι-
ιά γηα λα βάινπκε ηέινο ζην θαθό.  
 
 π. Dimitri Doudko, Ζ ειπίδα καο, 
(κηθξ. Μ. Παπαδάρνπ) εθδ. Έιαθνο, 
Αζήλαη 1979,ζ. 132-133. 
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3. Τνύο ἐλ πνιέκνηο θόλνπο νἱ παηέ-
ξεο ἡκῶλ ἐλ ηνῖο θόλνηο νὐθ ἐινγί-
ζαλην, ἐκνί δνθεῖ, ζπγγλώκελ δόλ-
ηεο ηνῖο ὑπέξ ζσθξνζύλεο θαί εὐ-
ζεβείαο ἀκπλνκέλνηο. Τάρα δέ θα-
ιῶο ἔρεη ζπκβνπιεύεηλ, ὡο ηάο ρεῖ-
ξαο κή θαζαξνύο, ηξηῶλ ἐηῶλ ηῆο 
θνηλσλίαο κόλεο ἀπέρεζζαη. 
 
Μ. Βαζηιείνπ, Δπηζηνιή 188 
 
3. Ννκίδσ φηη νη παηέξεο καο δελ 
ππνιφγηζαλ ηνπο θφλνπο πνπ γί-
λνληαη ζηνλ πφιεκν σο θφλνπο, δί-
λνληαο ζπγγλψκε ζ' απηνχο πνπ 
ακχλνληαη ππέξ ηεο ζσθξνζχλεο 
θαη ηεο επζέβεηαο. Ίζσο φκσο είλαη 
θαιφ λα ζπκβνπιεχνπκε ηνπο 
δξάζηεο, κηαο θαη δελ έρνπλ θαζαξά 
ρέξηα, λα απέρνπλ κφλν απφ ηε ζεία 
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θνηλσλία γηα ηξία ρξφληα. 

4. άλ νὖλ πξνζθέξεο ηό δῶξόλ 
ζνπ ἐπί ηό ζπζηαζηήξηνλ θἀθεῖ κλε-
ζζῆο ὅηη ὁ ἀδειθόο ζνπ ἔρεη ηη θαηά 
ζνῦ, ἂθεο ἐθεῖ ην δῶξόλ ζνπ ἔκπξν-
ζζελ ηνῦ ζπζηαζηεξίνπ, θαί ὓπαγε 
πξῶηνλ δηαιιάγεζη ηῷ ἀδειθῷ ζνπ, 
θαί ηόηε ἐιζώλ πξόζθεξε ηό δῶξόλ 
ζνπ. ἴζζη εὐλνῶλ ηῷ ἀληηδίθῳ ζνπ ηα-
ρύ ἓσο ὃηνπ εἶ κεη’ αὐηνῦ ἐλ ηῇ ὁδῷ, 
κήπνηέ ζε παξαδῷ ὁ ἀληίδηθνο ηῷ 
θξηηῇ θαί ὁ θξηηήο ηῷ ὑπεξέηε, θαί 
εἰο θπιαθήλ βιεζήζε˙ ἀκήλ ιέγσ ζν-
η, νὐ κή ἐμέιζεο ἐθεῖζελ ἓσο ἂλ 
ἀπνδῷο ηόλ ἔζραηνλ  θνδξάληελ. 

 
Μαηζ. 5, 23-26 
 
4. Γη' απηφ φηαλ πξνζθέξεηο ην 

δψξν ζνπ ζην λαφ θη εθεί ζπκεζείο 
πσο ν αδειθφο έρεη θάηη ελαληίνλ 
ζνπ, άθεζε εθεί, κπξνζηά ζην ζπ-
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ζηαζηήξην ηνπ λανχ, ην δψξν, θαη 
πήγαηλε λα ζπκθηιησζείο πξψηα κε 
ηνλ αδεξθφ ζνπ, θαη χζηεξα έια λα 
πξνζθέξεηο ην δψξν ζνπ. Κνίηαμε  
λα ζπκβηβαζηείο γξήγνξα κε ηνλ 
αληίδηθφ ζνπ, φζν αθφκα βξίζθεζηε 
ζην δξφκν πξνο ην δηθαζηήξην• 
γηαηί χζηεξα ν αληίδηθνο ζα ζε πα-
ξαδψζεη ζην δηθαζηή, θη ν δηθαζηήο 
ζα ζε παξαδψζεη ζην δεζκνθχια-
θα, θη απηφο ζα ζε θιείζεη ζηε θπ-
ιαθή. ε δηαβεβαηψλσ πσο δε ζα 
κπνξέζεηο λα βγεηο απφ θεη, πξηλ 
μεπιεξψζεηο θαη ην ηειεπηαίν δί-
ιεπην.  
 
5. Ὀξγίδεζζε θαί κή ἁκαξηάλεηε˙ὁ ἥ-
ιηνο κή ἐπηδπέησ ἐπί ηῷ παξνξγη-
ζκῷ ὑκῶλ, κεδέ δίδνηε ηόπνλ ηῷ 
δηαβόιῳ. 
 
Δθεζ. 4, 26-27 
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5. Όηαλ νξγίδεζηε, κε θηάλεηε σο 
ηελ ακαξηία• ε δχζε ηνπ ήιηνπ αο 
κε ζαο βξίζθεη αθφκα νξγηζκέλνπο. 
Με δίλεηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο 
ρψξν λα δξα ν δηάβνινο. 
 
 
6. Γηά δή ηνῦην λῦλ κέλ ηήλ ῤίδαλ, 
λῦλ δέ ηόλ θαξπόλ ἰᾶηαη˙ θσιύσλ κέλ 
θαί θῦλαη ηήλ ἀξρήλ ηό θαθόλ ἂλ δ’ 
ἂξα βιαζηήζε θαί θαξπόλ ἐλέγθε 
ηόλ πνλεξόηαηνλ, πάληνζελ αὐηόλ 
θαηαθαίσλ κεηδόλσο. Γηά ηνη ηνῦην 
θαη θξίζηλ εἰπώλ, θαί ζπλέδξηνλ θαί 
γέελαλ, θαί πεξί ηῆο αὐηνῦ ζπζίαο 
δηαιερζείο, θαί ὃηνπ εἶ ἐλ ηῇ ὁδῷ 
κεη’ αὐηνῦ. Ἳλα γάξ κή ιέγεο˙ Τί 
νὖλ, ἂλ ἁξπάδσκαη, θαί εἰο δηθαζηή-
ξηνλ ἕιθσκαη; θαί ηαύηελ ἀλεῖιε ηήλ 
ἀθνξκήλ θαί ηήλ πξόθαζηλ˙ θειεύεη 
γάξ κεδέ νὕησο ἐρζξαίλεηλ. Δἶηα, 
ἐπεηδή ηνῦην κέγα ἦλ ηό ἐπίηαγκα, 
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ἀπό ηῶλ παξόλησλ πνηεῖηαη ηήλ ζπκ-
βνπιήλ, ἅ ηνύο παρπηέξνπο κᾶιινλ 
ηῶλ κειιόλησλ θαηέρεηλ εἴσζε. Τί 
γάξ ιέγεηο θεζίλ˙ ὃηη δπλαηώηεξόο 
ἐζηη, θαί ἀδηθεῖ; Οὐθνῦλ κᾶιινλ ζε 
ἀδηθήζεη, ἐάλ κή θαηαιύζῃο, ἀιιά 
ἀλαγθαζζῇο εἰο δηθαζηήξηνλ ἐιζεῖλ. 
Τόηε κέλ γάξ ρξεκάησλ ἀπνζηάο, ηό 
ζῶκα ἕμεο ἐιεύζεξνλ˙ὑπό δέ ηῇ ςή-
θῳ γελόκελνο ηνῦ δηθαζηνῦ, θαί 
δεζκεπζήζῃ, θαί ηήλ ἐζράηελ δώζεηο 
δίθελ. Ἄλ δέ θύγεο ηήλ ἐθεῖ κάρελ, 
δύν θαξπώζῃ θαιά˙ θαί ηό κεδέλ πα-
ζεῖλ ἀεδέο, θαί ηό ζόλ γελέζζαη ηό 
θαηόξζσκα ινηπόλ, θαί κεθέηη ηῆο  
ἐθείλνπ βίαο. Δἰ δέ νὐ βνύιεη πεη- 
ζζῆλαη ηνῖο ιεγνκέλνηο, νὐθ ἐθεῖλνλ 
ἀδηθεῖο ηνζνῦηνλ, ὃζνλ ζαπηόλ. Ὃ-
ξα δέ θαί ἐληαῦζα πῶο αὐηόλ ἐπεί-
γεη˙ εἰπώλ γάξ, Ἴζζη εὐλνῶλ ηῷ ἀ-
ληηδίθῳ ζνπ, ἐπήγαγε, ηαρύ˙θαί νὐθ 
ἠξθέζζε ηνύηῳ ἀιιά θαί ηαύηεο ηῆο 
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ηαρύηεηνο ἑηέξαλ ἐδήηεζελ ἐπίηα-
ηαζηλ, εἰπώλ˙ Ἓσο ὃηνπ εἶ ἐλ ηῇ ὁδῷ 
κεη’ αὐηνῦ˙ δηά ηνύησλ ὠζῶλ αὐηόλ 
θαί θαηεπεῖγσλ κεηά πνιιῆο ηῆο 
ζθνδξόηεηαο. Οὐδέλ γάξ νὓησ ηόλ 
βίνλ ἀλαηξέπεη ηόλ ἡκέηεξνλ, ὡο ηό 
κέιιεηλ θαί ἀλαβάιιεζζαη ἐλ ηῇ ηῶλ 
ἀγαζῶλ ἐξγαζίᾳ. Πνιιάθηο γνῦλ 
ηνῦην θαί ἐθπεζεῖλ ἡκᾶο ηνῦ παληόο 
ἐπνίεζελ. Ὥζπεξ νὖλ θαί ὁ Παῦινο 
θεζηλ˙ Πξίλ ἤ ηόλ ἥιηνλ δῦλαη, ιῦζνλ 
ηήλ ἔρζξαλ. 
 
 Υξπζφζηνκνο, PG 57, 252 
 
6. Γη' απηφ ινηπφλ, απφ ηε κηα κελ 
ζεξαπεχεη ηε ξίδα, απφ ηελ άιιε 
ηνλ θαξπφ. Δκπνδίδνληαο κελ θαη' 
αξρήλ λα θπηξψζεη ην θαθφ, αιιά 
αλ βιαζηήζεη θαη θέξεη ηνλ πην θα-
θφ θαξπφ, θαηαθαίνληάο ηνλ ηζρπξά 
απφ παληνχ. Γη' απηφ θαη φηαλ είπε 
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γηα θξίζε θαη ζπλέδξην θαη γέελα 
θαη κηιψληαο γηα ηε δηθή ηνπ ζπζία 
πξνζζέηεη θαη άιια ιέγνληαο ηα ε-
μήο: Κνίηαμε λα ζπκβηβαζηείο κε ηνλ 
αληίδηθν ζνπ, φζν αθφκα βξίζθεζηε 
ζην δξφκν πξνο ην δηθαζηήξην. Γηα 
λα κε ιεο: ηη ινηπφλ ζα θάλσ αλ α-
δηθνχκαη; ηη ινηπφλ ζα θάλσ αλ κνπ 
αξπάδνπλ (ηελ πεξηνπζία κνπ) θαη 
ηξαβηέκαη ζην δηθαζηήξην; θαη απ-
ηήλ ηελ αθνξκή ηελ αλαίξεζε θαη 
ηελ πξφθαζε. Γηφηη δίλεη εληνιή λα 
κελ έρνπκε θακηά έρζξα. Έπεηηα, 
επεηδή απηφ ήηαλ κεγάιε εληνιή, 
δίλεη ηε ζπκβνπιή παίξλνληαο πα-
ξάδεηγκα απφ ηα ηεο δσήο απηήο, 
ηα νπνία ζπλήζσο πεξηζζφηεξν 
απφ ηα κέιινληα θπξηαξρνχλ ζ' 
φζνπο είλαη πλεπκαηηθά δπζθίλεηνη. 
Γηφηη ιέεη: ηη ιεο; φηη είλαη δπλαηφηε-
ξνο θαη αδηθεί; Λνηπφλ ζα ζε αδηθή-
ζεη πεξηζζφηεξν αλ δε ζπκβηβα-
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ζηείο, αιιά αλαγθαζηείο λα έιζεηο 
ζην δηθαζηήξην. Γηφηη ηφηε αθνχ εγ-
θαηαιείςεηο ηα ρξήκαηα, ζα είζαη 
ειεχζεξνο ζσκαηηθά. Όηαλ φκσο 
βξεζείο θάησ απφ ηελ απφθαζε 
ηνπ δηθαζηή θαη θπιαθηζηείο, ηφηε 
ζα ππνζηείο θαη ηε ρεηξφηεξε ηηκσ-
ξία. Αλ φκσο απνθχγεηο ηε κάρε 
εθεί, ζα σθειεζείο δχν θαιά. Καη ην 
λα κελ πάζεηο ηίπνηε άζρεκν θαη 
ζηε ζπλέρεηα λα επηηειεζηεί ην θα-
ηφξζσκά ζνπ θαη φρη ε βία εθείλνπ 
(ηνπ αληηδίθνπ). Αλ φκσο ζέιεηο λα 
πεηζηείο ζ' απηά πνπ ιέγνληαη, δελ 
αδηθείο ηφζν εθείλνλ φζν ηνλ εαπηφ 
ζνπ. Γεο θαη εδψ πψο απηφο (ν 
Υξηζηφο) κηιάεη γηα άκεζε εθαξκν-
γή. Γηφηη φηαλ είπε "θνίηαμε λα 
ζπκβηβαζηείο κε ηνλ αληίδηθν ζνπ" 
ζπκπιήξσζε "γξήγνξα". Καη δελ 
αξθέζηεθε ζ' απηφ, αιιά θαη δήηεζε 
θαη ζ' απηήλ ηελ ηαρχηεηα επίηαζε 
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ιέγνληαο: "φζν αθφκα βξίζθεζηε 
ζην δξφκν πξνο ην δηθαζηήξην"•  
σζψληαο ηνλ κ' απηά θαη πξνηξέ-
πνληαο ζε γξήγνξε δξάζε κε πνι-
ιή ζθνδξφηεηα. Γηφηη ηίπνηε δελ 
αλαηξέπεη ηε δσή καο ηφζν φζν ην 
λα αθήλνπκε γηα ην κέιινλ θαη λα 
αλαβάιινπκε ηε δηάπξαμε ησλ θα-
ιψλ. Πνιιέο θνξέο, ινηπφλ, απηφ  
καο νδήγεζε ζην λα ηα ράζνπκε 
φια. Όπσο, ινηπφλ, θαη ν Παχινο 
ιέγεη: Πξηλ λα δχζεη ν ήιηνο, δηάιπ-
ζε ηελ έρζξα. 
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Θέκαηα γηα ζσδήηεζε 
 

1. Πνηεο βαζηθέο ρξηζηηαληθέο αξρέο 
θαηαξξαθψλνληαη κε ηα βαζα-
ληζηήξηα; 

2. ε πνηεο πεξηπηψζεηο επηηξέπε-
ηαη ε ρξήζε βίαο θαη αθαίξεζε 
ηεο δσήο; Δθθξάζηε ηηο απφςεηο 
ζαο. 

3. Γηαηί ε Δθθιεζία θαηαδηθάδεη ηε 
ζαλαηηθή πνηλή; Πνηνπο ιφγνπο 
επηθαινχληαη νη ππέξκαρνη ηεο 
ζαλαηηθήο πνηλήο; 

4. Ο Υξηζηφο είπε: “ὃζηηο ζε ξαπίζεη 
ἐπί ηήλ δεμηάλ ζηαγόλα, ζηξέςνλ 
αὐηῷ θαί ηήλ ἄιιελ”. Πψο ζπκβη-
βάδνληαη απηά κε ηνλ ακπληηθφ 
πφιεκν; πκθσλείηε κε ηελ ά-
πνςε πνπ εθθξάδεη ν π.Dimitri 
Doudko ζην παξαπάλσ θείκελν; 
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16. ΑΡΛΖΖ ΘΑΗ ΤΠΟΣΗΚΖΖ ΣΖ 
ΑΛΘΡΩΠΗΛΖ ΕΩΖ 

 
(Ασηοθηολία - Ασηοζσζία - Δσζα-

λαζία - Άκβιωζε) 
 
Ζ δσή, φπσο 

Ζ δωή ως     είπακε ζε πξνε- 

δώρο Θεού   γνχκελν κάζεκα, 
       είλαη δψξν ηνπ  
Θενχ ζηνλ άλζξσπν. Γελ ππάξρεη 
κφλε ηεο, αιιά πξνέξρεηαη απφ ην 
Θεφ, πνπ ν Ίδηνο είλαη ε δσή: “ἐγώ 
εἰκη ἡ ἀλάζηαζηο θαί ἡ δσή” (Ησάλ. 11: 
25). Μηα δσή κε πξννπηηθή, ρσξίο 
ηέινο, δειαδή αηψληα, δίρσο πφλν 
θαη ζάλαην, ηέιεηα, αθέξαηε.  
 Ο ζάλαηνο θαη ε θζνξά είλαη νη 
ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο πηψζεο ηνπ 
αλζξψπνπ, ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ 
απφ ην Θεφ. Ο Απφζηνινο Παχινο 
δηδάζθεη φηη "έγηλε θη ν Ηεζνύο άλ-
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ζξσπνο, γηα λα θαηαξγήζεη κε ην 
ζάλαην Τνπ απηόλ πνπ εμνπζίαδε ην 
ζάλαην, δειαδή ην δηάβνιν" (Δβξ. 2: 
14), δηαθεξχζζεη “ἔζραηνο ἐρζξόο 
θαηαξγεῖηαη ὁ ζάλαηνο” (Α’ Κνξ. 15: 
26) θαη δηαβεβαηψλεη φηη κε ηελ Α-
λάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ: “θαηεπόζε ὁ 
ζάλαηνο εηο λῖθνο. Πνῦ ζνπ ζάλαηε 
ηό λῖθνο; πνῦ ζνπ, ζάλαηε ην θέλ-
ηξνλ; ην δε θέληξνλ ηνῦ ζαλάηνπ ἡ 
ἁκαξηία” (ν ζάλαηνο αθαλίζηεθε• ε 
λίθε είλαη πιήξεο! Θάλαηε, πνύ είλαη 
ην θεληξί ηεο δύλακήο ζνπ; Άδε, πνύ 
είλαη ε λίθε ζνπ; Τε δύλακε λα πιε-
γώλεη ζαλάζηκα ηελ παίξλεη ν ζάλα-
ηνο από ηελ ακαξηία) (1 Κνξ. 15:54-
56).  
 Όηαλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή 
δελ ζα αξλνχκεζα θάπνην δψξν 
πνπ καο πξνζθέξεηαη, πψο λα αξ-
λεζνχκε ζην Θεφ ην δψξν ηεο δσήο 
πνπ καο ην ραξίδεη ηφζν γελλαηφ-
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ςπρα θαη πινπζηνπάξνρα; Κάζε 
παξέκβαζε ζην θαηλφκελν ηεο δσ-
ήο εθ κέξνπο ηνπ αλζξψπνπ κνηάδεη 
κε θινπή ηνπ δψξνπ ηνπ Θενχ 
πξνο ηνλ άλζξσπν. Ζ δσή δελ είλαη 
δηθή καο, έγηλε δηθή καο. Γελ καο 
αλήθεη, αιιά καο ραξίζηεθε. Γελ εί-
λαη ηδηνθηεζία καο, είλαη δψξν Θενχ 
θαη ράξηζκά Σνπ. Μηα παξνηκία ιέεη 
"ην δψξν δε δσξίδεηαη": δελ επηη-
ξέπεηαη λα ζπαηαιάο ή λα θαηαζ-
ηξέθεηο φ, ηη δε ζνπ αλήθεη, αιιά 
ζνπ ραξίζηεθε. Αλ θάηη ηέηνην ηζρχ-
εη ζηα απιά, θαζεκεξηλά, αλζξψπη-
λα δψξα, πφζν κάιινλ ηζρχεη γηα 
ην δψξν ηνπ Θενχ! 
        

Ασηοθηολία    Μηα κνξθή  

 Ασηοζσζία   άξλεζεο ηεο 
δσήο είλαη ε απηνθηνλία.  Σα αίηηά 
ηεο κπνξεί λα είλαη: απνγνήηεπζε, 
αδπλακία ραξαθηήξα, ιηπνηαμία 
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Θαξάβη κε ζπίηη. Αιιεγνξία γηα ηελ 
αλζξώπηλε ζπλύπαξμε θαη αιιειεγ-
γύε ζην ηαμίδη (: δσή) ζηε ζάιαζζα 
(: ρξόλνο). (Έξγν π. Σηακ. Σθιήξε, 

1999) 
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κπξνζηά ζηηο άζρεκεο πεξηζηάζε-
ηο, θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, 
λνζεξή ηδηνζπγθξαζία. Θχκαηά ηεο 
είλαη ζπλήζσο λένη άλζξσπνη θαη 
επαίζζεηνη ραξαθηήξεο. Σα δειηία 
εηδήζεσλ αλαθέξνληαη ζε απηνθην-
λίεο ζηξαηεπκέλσλ παηδηψλ, πνπ 
δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα αληέ-
μνπλ έθηαθηεο ζπλζήθεο δσήο, θαη 
επαίζζεησλ αλζξψπσλ πνπ ηεξκα-
ηίδνπλ ην βίν ηνπο, επεηδή δνθίκα-
ζαλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή απνγνή-
ηεπζε ή επαγγεικαηηθή απνηπρία. 

Ζ Δθθιεζία καο θαηαδηθάδεη ηελ 
απηνθηνλία, επεηδή είλαη ε απηνθα-
ηαζηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, απηζηία 
ζην Θεφ θαη ηελ πξφλνηά ηνπ, α-
πνπζία ηεο ρξηζηηαληθήο ειπίδαο. Ο 
απηφρεηξαο, εθείλνο δειαδή πνπ 
απηνθηνλεί, αξλείηαη ην δψξν ηεο 
δσήο. Δπηπιένλ κε ηελ απηνθηνλία, 
απνρσξίδεηαη απφ ηελ πεγή ηεο 
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δσήο, ην Θεφ, ρσξίο λα έρεη ηε δπ-
λαηφηεηα κεηάλνηαο. Γηα λα καο δη-
απαηδαγσγήζεη ε Δθθιεζία ζ' απηφ 
ην ηφζν θξίζηκν ζέκα δσήο θαη ζα-
λάηνπ, πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα 
πξνθπιάμεη θάζε αδχλακν ραξα-
θηήξα απφ ηέηνην απνλελνεκέλν 
δηάβεκα, δειαδή κηα πξάμε δίρσο 
λφεκα, παίξλεη πάξα πνιχ απζηε-
ξά κέηξα: απαγνξεχεη λα ςαιεί ε 
λεθξψζηκε αθνινπζία θαη λα πα-
ξαζηεί ηεξέαο ζηελ ηαθή ηνπ απηφ-
ρεηξα, εθηφο αλ πξνζθνκηζηεί ηαηξη-
θή βεβαίσζε πνπ πηζηνπνηεί φηη ν 
δξάζηεο έπαζρε απφ ςπρηθφ λφζε-
κα. 

Έλα ηφζν ζθιεξφ κέηξν θαηαλν-
είηαη απφ ηε βαξχηεηα πνπ έρεη ε 
αθαίξεζε ηεο δσήο θαη δηθαηνινγεί-
ηαη απφ ηελ παηδαγσγηθή θαη πνη-
καληηθή κέξηκλα ηεο Δθθιεζίαο γηα 
ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Πψο 
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αιιηψο ζα κπνξνχζε λα απνηξαπεί 
ε απηνθαηαζηξνθή καο; Άιισζηε ν 
απηφρεηξαο κε ηελ ηειεπηαία ηνπ 
πξάμε απνθαζίδεη λα απνθφςεη ηνλ 
εαπηφ ηνπ απφ ην ζψκα ηεο Δθθιε-
ζίαο θαη αξλείηαη ηε δηδαζθαιία ηεο 
θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 
νπνίεο πξνζθέξεη θάπνηνο ηε δσή 
γηα ζθνπνχο ηεξνχο, φπσο ζηηο πε-
ξηπηψζεηο ηνπ Εαιφγγνπ θαη ηνπ 
Αξθαδίνπ, φπσο θαη ζε πεξηπηψ-
ζεηο πνπ πξνζθέξεη θάπνηνο ηε 
δσή απφ αγάπε πξνο ηνλ πιεζίνλ 
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνλ ζψζεη 
απφ έλαλ θίλδπλν. ηηο πεξηπηψζε-
ηο απηέο έρνπκε απηνζπζία θαη απν-
ηειεί πξάμε χςηζηεο αγάπεο θαη 
πξνζθνξάο πξνο ηνλ πιεζίνλ, 
ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ 
Υξηζηνχ, ν νπνίνο πξφζθεξε ηελ 
χςηζηε ζπζία γηα ηνπο αλζξψπνπο. 
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Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απηνθ-
ηνλία θαη ηελ απηνζπζία βξίζθεηαη 
ζηα θίλεηξα. Όηαλ ηα θίλεηξα είλαη 
ηδηνηειή, έρνπκε απηνθηνλία, ελψ 
φηαλ ηα θίλεηξα είλαη αληδηνηειή θαη 
ε πξάμε πξνθαιείηαη απφ αγάπε 
πξνο ην ζπλάλζξσπν ή γηα λα α-
πνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο βηαζκνχ 
ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο θαη αμη-
νπξέπεηαο έρνπκε απηνζπζία. 
 
       Όηαλ θάπνηνο 

Δσζαλαζία   πάζρεη απφ 
       αλίαην βαξχ 
λφζεκα, π.ρ. θαξθίλν ζην ηειηθφ 
ζηάδην, ηαιαηπσξνχκελνο απφ α-
θφξεηνπο πφλνπο, ρσξίο θάπνηα 
ειπίδα ζεξαπείαο ή έζησ βειηίσ-
ζεο, φπσο επίζεο φηαλ βξίζθεηαη 
θαηάθνηηνο γηα πάξα πνιχ ρξφλν, 
είηε απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην είηε 
απφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ λεπξηθνχ 
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ζπζηήκαηνο ζε ζνβαξφ απηνθηλεηη-
θφ αηχρεκα ζπλήζσο,  ηφηε  ζθέ-
πηνληαη νη ζπγγελείο ηνπ θαη νη ηα-
ηξνί λα επηθέξνπλ ην ζάλαην ηνπ 
άιινηε κε ηε ρνξήγεζε ζαλαηεθφ-
ξνπ θαξκάθνπ θη άιινηε κε ηε δηα-
θνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξηθψλ κε-
ραλεκάησλ πνπ θξαηνχλ ηνλ αζζε-
λή ζηε δσή. Απηή ε πξάμε δηαθν-
πήο ηεο δσήο ιέγεηαη επζαλαζία, 
δειαδή "θαιφο ζάλαηνο" (επ + ζά-
λαηνο= επζαλαζία). Πξάμε επζαλα-
ζίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη ε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ελψ 
κπνξεί λα παξαζρεζεί βνήζεηα (δη-
αζσιήλσζε, νμπγφλν θηι.) ζε αζ-
ζελή, δελ ηνπ παξέρεηαη (παζεηηθή 
επζαλαζία). 

Σα ειαηήξηα κπνξεί λα είλαη αγ-
λά: λα κελ ηπξαλληέηαη άζθνπα ν 
άλζξσπνο. ' απηέο ηηο πεξηπηψ-
ζεηο απηφο πνπ θαιείηαη λα πάξεη 
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ηελ απφθαζε, αληηκεησπίδεη έλα 
θνβεξφ ζπλεηδεζηαθφ δίιεκκα, ζε-
θψλεη έλα ζηαπξφ. Κάπνηε φκσο ηα 
θίλεηξα είλαη πζηεξφβνπια: λα κελ 
μνδεχνληαη νη ζπγγελείο ζε παλάθ-
ξηβεο θαη καθξνρξφληεο ζεξαπείεο ή 
λα επηζπεχζνπλ ην ζάλαην ηνπ γηα 
λα ηνλ θιεξνλνκήζνπλ ζπληνκφηε-
ξα!... ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πάλ-
ησο ν αζζελήο δελ εξσηάηαη θη έηζη 
άιινη απνθαζίδνπλ γηα ηε δσή ηνπ. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο ε επζα-
λαζία δε δηαθέξεη απφ δνινθνλία. 
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν θαηάθνη-
ηνο αζζελήο έρνληαο ζπλαίζζεζε 
ηεο θαηάζηαζήο ηνπ δεηά λα επέι-
ζεη ν ζάλαηνο ηνπ, γηα λα απαιιαγεί 
απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ πφλνπ. Δδψ 
ε επζαλαζία κνηάδεη κε απηνθηνλία. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζαλ "δνιν-
θνλία" ή ζαλ "απηνθηνλία", ε επζα-
λαζία ζεκαίλεη ηελ αθαίξεζε αλ-
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ζξψπηλεο δσήο. Ζ επζαλαζία επν-
κέλσο είλαη πξάμε πνπ είλαη αληίζε-
ηε κε ηε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, 
γη' απηφ ε Δθθιεζία είλαη αληίζεηε 

ηφζν ζηελ ελεργεηηθή εσζαλαζία  
(ρνξήγεζε ζαλαηεθφξνπ κέζνπ, 
δηαθνπή κεραλεκάησλ ππνζηήξη-

μεο) φζν θαη ζηελ παζεηηθή εσζα-
λαζία (κε παξνρή κεραληθήο π-
πνζηήξημεο). 

 
Μεξηθέο θνξέο 

Άκβιωζε   ε γέλλεζε ελφο 
      παηδηνχ είλαη 
αλεπηζχκεηε. Μπνξεί ην δεπγάξη λα 
είλαη αλχπαληξν ή λα κελ είλαη α-
θφκα έηνηκν λα απνθηήζεη παηδί 
(γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, ςπρνιν-
γηθνχο ή πεξηζηαζηαθνχο). Αθφκε, 
ελδέρεηαη λα ζπληξέρνπλ θσιχκαηα 
πγείαο (π.ρ. θιεξνλνκηθή αζζέλεηα 
ή πξνζσξηλφ λφζεκα ηεο κεηέξαο) 
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ή ε εγθπκνζχλε λα είλαη απνηέιεζ-
κα βηαζκνχ. Σφηε ην δεπγάξη θαηα-
θεχγεη ζε ηαηξηθέο ή πξαθηηθέο κε-
ζφδνπο γηα ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο 
(ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θ.ά.). Ζ 
πξφσξε εθβνιή ηνπ εκβξχνπ κε ηε- 
ρλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο ιέγεηαη 
άκβισζε ή έθηξσζε. 

Ζ Δθθιεζία απαγνξεχεη ηελ άκ-
βισζε (91νο θαλφλαο ηεο Πελζέθ-
ηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ, 692) ηα-
πηίδνληάο ηελ κε ην θφλν. Ο ιφγνο 
είλαη φηη αθαηξείηαη κηα αλζξψπηλε 
δσή, καηαηψλεηαη έλα δψξν ηνπ Θε-
νχ θαη εθδειψλεηαη πεξηθξφλεζε 
ηνπ ππνςήθηνπ γνλέα πξνο έλα άι-
ιν πξφζσπν, δειαδή ην θπνθνξν-
χκελν παηδί. Δίλαη δηαπηζησκέλν 
φηη ε άκβισζε δεκηνπξγεί ηεξάζηηα 
εζηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα 
ελνρήο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα νδε-
γήζνπλ ζε άζρεκεο ςπρνινγηθέο 
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θαηαζηάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 
ςπρηθά ηξαχκαηα. ήκεξα έρεη γίλεη 
πηα ζπλείδεζε φηη ην έκβξπν είλαη 
κηα δσή, κηα χπαξμε πνπ έρεη δηθα-
ίσκα λα δήζεη, δελ είλαη θηήκα πνπ 
ην δηαρεηξίδεηαη θάπνηνο θαη δελ εί-
λαη ηφζν απιή ππφζεζε ε δηαθνπή 
ηεο θχεζεο. ε εμαηξεηηθέο κφλν 
πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο ηαηξηθνχο 
(θίλδπλνο δσήο ηεο κεηέξαο) θαη 
πεξηζηαζηαθνχο (πεξηπηψζεηο βη-
αζκνχ) γίλεηαη δεθηή ε δηαθνπή ηεο 
θχεζεο. 
 ηελ πξάμε, πάλησο, ε Δθθιεζία 
πνηέ δελ αληηκεησπίδεη απηά ηα 
πξν-βιήκαηα απξφζσπα. Γελ αξθεί-
ηαη, δειαδή, ζηε γεληθή απαγφξεπ-
ζε πνπ πξναλαθέξακε, αιιά πιε-
ζηάδεη θάζε πεξίπησζε σο μερσ-
ξηζηφ θαη ηδηαίηεξν πεξηζηαηηθφ, 
πνπ ρξεηάδεηαη μερσξηζηφ θαη ηδηαί-
ηεξν ρεηξηζκφ. Απηή είλαη ε "πνη-
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καληηθή" ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία 
θξνληίδεη, κε ζεβαζκφ ζηελ πξν-
ζσπηθφηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 
δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, λα θαηα-
δεηθλχεη ην πλεχκα ηεο εθθιεζηα-
ζηηθήο δηδαζθαιίαο θαη λα εληζρχεη 
ηνλ άλζξσπν, ψζηε λα ην αθνινπ-
ζήζεη ειεχζεξα. 
 Με ηελ πίζηε, δειαδή ηελ εκπηζ-
ηνζχλε, πξνο ην δσξενδφηε Θεφ, 
κε αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο, 
κε ηελ θαηάιιειε θαη έγθαηξε πξν-
εηνηκαζία ηνπ δεπγαξηνχ γηα ηελ 
ηεθλνγνλία θαη κε ηελ επίθιεζε ηεο 
βνήζεηάο Σνπ γηα λα δηεπζεηεζνχλ 
ηα πξνβιήκαηα κηαο αλεπηζχκεηεο 
εγθπκνζχλεο, θαιείηαη ν ρξηζηηαλφο 
λα δψζεη ηε κάρε ηεο δσήο ελάληηα 
ζην ζάλαην παίξλνληαο ην κέξνο 

ηνπ "αρτεγού ηες δωής" (Πξάμ. 
3:15), φπσο ιέγεηαη ν Υξηζηφο ζηελ 
Καηλή Γηαζήθε. 
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Θείκελα 

 
…Θαί αἱ ηνίλπλ ηά ἀκβισζξίδηα δν-
δνῦζαη θάξκαθα θνλεύηξηαί εἰζη θαί 
αὐηαί, θαί αἱ δερόκελαη ηά ἐκβξπν-
θηόλα δειεηήξηα… ἐληαῦζα γάξ ἐθ-
δηθεῖηαη νὐ κόλνλ ηό γελεζόκελνλ, 
ἀιιά θαί αὐηόο ὁ ἑαπηῷ ἐπηβνπιεύ-
ζαο, δηόηη ὡο ἐπί ηό πνιύ ἐλαπνζλή-
ζθνπζη ηαῖο ηνηαύηαηο ἐπηρεηξήζεζηλ 
αἱ γπλαῖθεο. Πξόζεζηη δέ ηνύηῳ θαί 
ἡ θζνξά ηνῦ ἐκβξύνπ, ἕηεξνο θό-
λνο, θαηά γε ηελ ἐπίλνηαλ ηῶλ ηαῦηα 
ηνικώλησλ. 
 
 Μ. Βαζίιεηνο, Δπηζηνιή 188 
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...θαη απηέο ινηπφλ πνπ δίλνπλ 
θάξκαθα γηα ηα ακβισκέλα έκβξπα 
είλαη θαη νη ίδηεο θνλεχηξηεο θαη απ-
ηέο πνπ δέρνληαη ηα δειεηήξηα πνπ 
ζθνηψλνπλ ηα έκβξπα... εδψ εθδηθε-
ίηαη φρη κφλν ην παηδί πνπ ζα γελλη-
φηαλ αιιά θαη ν ίδηνο πνπ ζθέθηε-
ηαη λα θάλεη θαθφ ζηνλ εαπηφ ηνπ, 
δηφηη ζπλήζσο πεζαίλνπλ νη γπλαί-
θεο ζ' απηέο ηηο ελέξγεηεο. ' απηφ 
πξνζηίζεηαη θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ 
εκβξχνπ, άιινο θφλνο, θαηά ην ε-
πηλφεκα απηψλ πνπ ηα ηνικνχλ απ-
ηά. 
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Θέκαηα γηα ζσδήηεζε 

 

 
1. Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

απηνθηνλία θαη ηελ απηνζπζία; 

2. Πψο αμηνινγνχληαη ε θαζεκηά; 

3. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε απ-
ηνθηνλία πξνυπνζέηεη ςπρηθή 
δχλακε θαη επνκέλσο είλαη εξση-
θή πξάμε. πκθσλείηε κ' απηήλ 
ηελ άπνςε; 

4. Γηα πνηνπο ιφγνπο ε Δθθιεζία 
είλαη αληίζεηε πξνο ηελ επζαλα-
ζία; Πψο ηνπνζεηείζηε ζην ζέκα 
απηφ θαη γηαηί; 

5. Πνηα εζηθά πξνβιήκαηα δεκην-
πξγεί ε άκβισζε θαη πνηα ςπρν-
ινγηθά; 
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17. ΣΟ ΠΡΟΒΙΖΚΑ ΣΩΛ 
ΛΑΡΘΩΣΗΘΩΛ 

 
(Ζ αλαδήηεζε ηοσ λοήκαηος ηες 

δωής) 
 
 

        ην πξψην 

Αλαδεηώληας    βηβιίν ηεο 

ηολ παράδεηζο:   Βίβινπ, ζηε 

αιεζηλό ή      Γέλεζε, πεξη- 
"ηετλεηό";     γξάθεηαη ν  
        παξάδεηζνο, 
φπνπ δνχζε ην πξσηφπιαζην δεπ-
γάξη, φρη κφλν ζαλ ηφπνο ηδαληθήο 
δηαβίσζεο κέζα ζηνλ θήπν ηεο Δ-
δέκ, αιιά θπξίσο σο έλαο ηξφπνο 
δσήο κε ηξία γλσξίζκαηα: ηελ αιή-
ζεηα, ηελ αγάπε θαη ηελ ειεπζεξία. 
Αιήζεηα ζην λφεκα ηεο δσήο είλαη ε 
ζρέζε, φπσο δείμακε ζην 13ν κά-
ζεκα. Αγάπε αλάκεζα ζηνπο αλ-
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ζξψπνπο, ζην Θεφ θαη ζηε θχζε 
πνπ ηνπο πεξηέβαιιε. Διεπζεξία 
ζηηο επηινγέο, ρσξίο απζαηξεζία θαη 
δίρσο αζπδνζία, αιιά κε επζχλε 
θαη ακνηβαηφηεηα. Όηαλ ν άλζξσ-
πνο ζέιεζε λα γίλεη ζαλ ζεφο ρσξίο 
Θεφ αιεζηλφ, ηφηε έραζε ηνλ παξά-
δεηζν θαη ξίρηεθε ζηνλ ηδξψηα ηεο 
βηνπάιεο θαη ζηνλ πφλν ηεο θζν-
ξάο. 
 Απφ ηφηε κέρξη ηψξα δελ έπαςε 
πνηέ ν άλζξσπνο θαη κάιηζηα ν επ-
αίζζεηνο λένο λα αλαδεηά ηνλ πα-
ξάδεηζν, δειαδή ην λφεκα ηεο δσ-
ήο θη έλαλ θάπνην ηξφπν βίσζήο 
ηνπ. Αθνχ φκσο ν πξαγκαηηθφο 
παξάδεηζνο είλαη καθξηλφο θαη 
δχζθνινο, απφκεηλε ν ςεχηηθνο 
παξάδεηζνο, ν "ηερλεηφο παξάδεη-
ζνο" ησλ λαξθσηηθψλ, πνπ πξνθα-
ινχλ παξαηζζήζεηο επθνξίαο, δηεπ-
ξχ-λνπλ δήζελ ηε ζπλείδεζε, θαη 
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γελλνχλ πξνζσξηλέο ςεπδαηζζήζε-
ηο επηπρίαο. Σα λαξθσηηθά πξνζθέ-
ξνπλ ςεχηηθε ιχζε ζε έλα αιεζηλφ 
πξφβιεκα, πνπ είλαη ε δήηεζε θαη ε 
βίσζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο. 
 

 
 
 
       Ση ζπκβαίλεη  

Αλαθαιύπηοληας κε ηα λαξθσηηθά 

ηελ θόιαζε ηωλ ζη' αιήζεηα; 

λαρθωηηθώλ   Αθνχκε καξηπξί- 
εο αηφκσλ πνπ 

έπεζαλ ζηελ παγίδα ησλ εκπφξσλ 
ιεπθνχ ζαλάηνπ, φπσο απνθαιν-
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χληαη νη λαξθσηηθέο νπζίεο. Όζνη 
αηχρεζαλ θαη κπιέρηεθαλ ζην ζα-
λαηεθφξν απηφ θχθισκα ηεο εμάξ-
ηεζεο θαηαζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο 
νδπλεξέο καξηπξίεο ηνπο πνπ ζπ-
λνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ ζιηβε-
ξέο δηαπηζηψζεηο: 

1. Πξνζσξηλά ηθαλνπνηεκέλνη 
θαη κφληκα αληθαλνπνίεηνη έκεηλαλ 
φινη νη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ. Γνθί-
καζαλ απφ "πεξηέξγεηα", γηα δήζελ 
επίδεημε εχθνιεο ηφικεο ή παξα-
ζχξζεθαλ απφ επηηήδεηνπο. ε  
κηα ζηηγκή αδπλακίαο κπιέρηεθαλ 
ζηνλ ηζηφ ηεο ζαλαηεθφξαο αξάρ-
λεο ησλ παξαηζζεζηνγφλσλ νπζη-
ψλ. Όινη ηνπο, ρσξίο θακηά απνιχ-
ησο εμαίξεζε, κεηάλησζαλ θξηθηά. 
Καλείο πνηέ δελ έκεηλε ηθαλνπνηε-
κέλνο απφ ηα λαξθσηηθά, γηαηί  
ε επραξίζηεζε ήηαλ παξνδηθή, 
ζηηγκηαία, ζρεδφλ αθαξηαία. 
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2. Ζ πνξεία απφ ηα ειαθξφηεξα 
ζηα ζθιεξφηεξα είλαη ζέκα δηαδη-
θαζηηθφ. Τπάξρνπλ βέβαηα νη απφ-
ςεηο φηη ηα ιεγφκελα "καιαθά" λαξ-
θσηηθά δε βιάπηνπλ ηφζν θαη κπν-
ξεί θάπνηνο λα κείλεη ζ' απηά, ρσξίο 
λα πεξηπέζεη ζηα ζθιεξά. Οη απφ-
ςεηο απηέο, φκσο, ακθηζβεηνχληαη 
έληνλα, γηαηί νη έξεπλεο πνπ έγηλαλ 
απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο δείρλνπλ 
φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ νη ρξήζηεο 
δε κέλνπλ κφλν ζηα ιεγφκελα "κα-
ιαθά" αιιά πνιχ εχθνια θηάλνπλ 
ζηα "ζθιεξά", πνπ είλαη θαη ζαλα-
ηεθφξα. Ζ εμάξηεζε απφ ηηο πα-
ξαηζζεζηνγφλεο νπζίεο είλαη ε πην 
νδπλεξή εκπεηξία ησλ λαξθνκα-
λψλ. Καλείο ηνμηθνκαλήο δελ έρεη 
ηελ επρέξεηα ηεο επηινγήο. Όηαλ 
κπεη ζην ζαλαηεθφξν θχθισκα ησλ 
λαξθσηηθψλ, παζαίλεη ζηεξεηηθφ 
ζχλδξνκν θάζε θνξά πνπ ηνικά λα 
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πεη "φρη!" ζηε δφζε ηνπ. Σν ζηεξε-
ηηθφ ζχλδξνκν είλαη έλα ζχλνιν 
επψδπλσλ ζπκπησκάησλ πνπ λη-
ψζεη ν ρξήζηεο, φηαλ ζηεξείηαη ηελ 
νπζία ηνπ. Μφλν εάλ αθνινπζήζεη 
ζπγθεθξηκέλε θη απζηεξή ζεξαπεία 
απεμάξηεζεο καδί κε δηθή ηνπ έλην-
λε πξνζπάζεηα έρεη θάπνηεο ειπί-
δεο ζσηεξίαο. 

3. Οη κφλνη δηαξθψο σθειεκέλνη 
θαη κφληκα θεξδηζκέλνη είλαη νη πα-
ξαγσγνί θαη νη έκπνξνη ηνπ ιεπθνχ 
ζαλάηνπ, αδίζηαθηα άηνκα ηνπ π-
πνθφζκνπ, πνπ κεηέξρνληαη απίζα-
λεο κεζφδνπο γηα λα παξαζχξνπλ 
αζψα παηδηά ζηα δίρηπα ηνπο κε 
ζθνπφ λα ζεζαπξίδεη ην θχθισκα 
ησλ θαθνπνηψλ. Σν πην θνβεξφ εί-
λαη φηη εμαλαγθάδνπλ αζψνπο ρξή-
ζηεο λαξθσηηθψλ λα γίλνληαη ζπ-
λεξγνί ηνπο, ηα ιεγφκελα "βαπνξά-
θηα", πνπ σο αδαείο, άπεηξνη δεια-
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δή, ζπιιακβάλνληαη απφ ηηο αξρέο 
αζθαιείαο ελψ νη κεγαιέκπνξνη κέ-
λνπλ ηειηθά αζχιιεπηνη θαη δξνπλ 
αζχδνηα. Κεξδηζκέλνη βγαίλνπλ νη 
έκπνξνη λαξθσηηθψλ θαη δεκησκέ-
λνη κέλνπλ πάληα νη ρξήζηεο. 
 

 
 

Ο ζάλαηνο έθηππνο. 
(Έξγν ηνπ Α. Durer, 1505) 
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4. Ζ πγεία φισλ φζσλ δνθίκα-
ζαλ λαξθσηηθά έρεη πιεγεί βαξηά 
θαη αλεπαλφξζσηα. Ο νξγαληζκφο 
εμαζζελεί θαη γίλεηαη επάισηνο ζε 
δηάθνξεο αζζέλεηεο. Δδψ πξέπεη λα 
επηζεκάλνπκε φηη κνξθέο εμαξηεζη-
νγφλσλ νπζηψλ, κε θαηαζηξνθηθά 
απνηειέζκαηα γηα ηνπο εμαξηεκέ-
λνπο, είλαη θαη ην θάπληζκα θαη ην 
αιθνφι. Ίζσο ην θάπληζκα θαη ν 
αιθννιηζκφο λα κελ νδεγνχλ ηφζν 
γξήγνξα ζε ζαλαηεθφξα απνηε-
ιέζκαηα, φπσο νη ηνμηθέο νπζίεο, 
δελ παχνπλ φκσο λα απνηεινχλ ηα 
πξψηα ζηάδηα εμάξηεζεο ηνπ νξ-
γαληζκνχ απφ "νπζίεο". Δίλαη δηα-
πηζησκέλν φηη ε εμάξηεζε απφ ηα 
λαξθσηηθά είλαη πνιχ ηζρπξή θαη γη' 
απηφ, ελψ ην αιθνφι θαη ην θάπλη-
ζκα κπνξεί θάπνηνο λα ηα "θφςεη", 
απφ ηα λαξθσηηθά, πνηέ θαλείο δελ 
θαηαθέξλεη λα ζηακαηήζεη ηελ ε-
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μάξηεζε, αλ δελ ππνβιεζεί ζε νδπ-
λεξή θαη φρη πάληνηε επηηπρεκέλε 
ζεξαπεία απνηνμίλσζεο. 

5. Ζ δσή ησλ ηνμηθνκαλψλ κνηά-
δεη κε λαξθνπέδην. Όπνηνο παίξλεη 
λαξθσηηθά, είλαη ζαλ λα ζπέξλεη κε 
λάξθεο ηε δσή ηνπ. Σα λαξθσηηθά 
είλαη λάξθεο: ηηλάδνπλ ζηνλ αέξα 
εθείλνλ πνπ ηηο εγγίδεη. Ο ρξήζηεο 
λαξθσηηθψλ νπζηψλ απεηιείηαη, 
δπζηπρψο, απφ πξφσξν ζάλαην, 
γηαηί, φπσο επηβεβαηψλεη ε θαζεκε-
ξηλή πξαγκαηηθφηεηα, απηφ είλαη ην 
ζπλεζέζηεξν απνηέιεζκα απφ ηε 
ρξήζε λαξθσηηθψλ. Σν βαζαληζηη-
θφ εξψηεκα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 
λαξθνκαλείο είλαη αλ ζα είλαη ηα  

επφκελα ζχκαηα θαη "πφηε" ζα 
ζπκβεί ην κνηξαίν ηέινο ηεο δσήο 
ηνπο, πνπ κέλεη άγλσζην. 

6. Γελ κπνξεί λα παξαγλσξηζηεί 
θαη ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε λαξθσ-
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ηηθψλ έρεη ζπλέπεηεο ηξαγηθέο γηα 
ηελ νηθνγέλεηα. Πνιιέο θνξέο ε α-
λάγθε εμεχξεζεο ρξεκάησλ γηα ηελ 
αγνξά ησλ νπζηψλ σζεί ην ρξήζηε 
ζε πξάμεηο αμηφπνηλεο. Οηθνγέλεηεο 
δηαιχνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα κνη-
άδνπλ αμεπέξαζηα. 

Δίλαη ζη' αιήζεηα άμην πνιιήο 
πξνζνρήο, φηη πνηέ θαλείο δελ π-
πεξαζπίζηεθε ηε δηάδνζε ησλ λα-
ξθσηηθψλ, παξά κφλν φπνηνο εκ-
πνξεχηεθε ηνμηθέο νπζίεο θαη πινχ-
ηηζε απφ απηέο ζε βάξνο ησλ ζπ-
λαλζξψπσλ ηνπ. Οη πην δεηλνί, θν-
βεξνί θαηήγνξνη ησλ λαξθσηηθψλ, 
είλαη νη ίδηνη νη ρξήζηεο: φζνη δνθί-
καζαλ παξαηζζεζηνγφλα έγηλαλ νη 
πην ακείιηθηνη ερζξνί ηνπο. Γηαηί ά-
ξαγε; Μα είλαη νινθάλεξν: δεηψ-
ληαο ηνλ παξάδεηζν ηνπ λνήκαηνο 
ηεο δσήο αλαθάιπςαλ ηελ θφιαζε 
ησλ λαξθσηηθψλ. Απφ θεη θάησ 
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πςψλνπλ θξαπγή δηακαξηπξίαο θαη 
θσλή απειπηζίαο. Υξένο καο είλαη 
λα ηνπο αθνχκε θαη λα ηνπο δείρλν-
πκε ηε ζπκπαξάζηαζή καο, παξα-
δεηγκαηηδφκελνη απφ ηηο νδπλεξέο 
καξηπξίεο θαη ηα επψδπλα καξηχ-
ξηά ηνπο. 
 
       Ζ Δθθιεζία 

Βρίζθοληας   έρεη λα πεη 

ηο λόεκα    κεξηθά απιά 

ηες δωής    θη αιεζηλά ιφγηα 
γχξσ απφ ην 

πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ ζήκε-
ξα: 

1. Ο "παράδεηζος" δελ αγορά-
δεηαη, νχηε πνπιηέηαη. Ζ επηπρία ηνπ 
αλζξψπνπ είλαη αγαζφ εθηφο εκπν-
ξίνπ, καθξηά απφ ρξεκαηηθέο ζπ-
λαιιαγέο. Οη λένη δελ πξέπεη λα 
εκπηζηεχνληαη ηνπο εκπφξνπο ιεπ-
θνχ ζαλάηνπ! Να είλαη έμππλνη, δε-
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ιαδή θαρχπνπηνη ζ' φζνπο πνπιά-
λε ζπληαγέο επηπρίαο θαη κάιηζηα 
ζε ηφζν αθξηβή ηηκή! 

2. Ο "παράδεηζος", ε ιύζε ζηο 

πρόβιεκα, δε βρίζθεηαη ζηοσς άι-
ιοσς, αιιά ζ' εκάς, κέζα ζηα ίδηα 
ηα ρέξηα καο. Γελ πξέπεη λα εκπηζ-
ηεχνληαη νη λένη φζνπο ηνπο πιεζη-
άδνπλ θαη ππφζρνληαη απηφκαηεο 
ιχζεηο ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο! 
Πξέπεη λα αληηζηαζνχλ, λα θηλε-
ζνχλ ελεξγεηηθά θαη δξαζηήξηα νη 
ίδηνη κε ηελ νξκή ηεο ληφηεο θαη λα 
εκπηζηεπηνχλ κφλν φζνπο ηνπο α-
γαπνχλ θαη ηνλ εαπηφ ηνπο! 

3. Ο "παράδεηζος" δε βρίζθεηαη 
ζηο "εγώ", αιιά είλαη ζηο "εκείς"! 
Ζ επηπρία δε βξίζθεηαη ζην "εγψ" 
ηνπ αηφκνπ, αιιά νιφγπξα. Ο λένο 
ζα ηε βξεη ζηελ αγάπε ζην ζπλάλ-
ζξσπν, ζηνλ έξσηα κε ην άιιν θχ-
ιν, εθεί πνπ πξνθέξεηαη άδνια θη 
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αθεηδψιεπηα, δειαδή αγλά, πινπ-
ζηνπάξνρα, θαη ρσξίο ζπκθέξνλ ή 
ηδηνηέιεηα, απφ ηε θχζε, ηελ θνηλσ-
λία, ηελ νηθνγέλεηα, απ' φζνπο αγα-
πνχλ αιεζηλά. 
 Ζ Δθθιεζία πξνηείλεη ζεηηθά, 
ζπγθεθξηκέλα θαη εγγπεκέλα απφ ηε 
καθξαίσλε πείξα δσήο πνπ δηαζέ-
ηεη κέζα ζηελ ηζηνξία δχν ρηιηάδσλ 
εηψλ ην λφεκα ηεο δσήο ηηο ζεκειη-
ψδεηο αξρέο ηεο. 

α. Εσ ζα πεη αγαπώ, ζρεηίδνκαη, 
εξσηεχνκαη, γίλνκαη έλα κε ην "άι-
ιν". 

β. Αγαπψ ζεκαίλεη ειεσζερώ-
λοκαη απφ ηε κνλαμηά, δηπιαζηάδσ 
ην άηνκφ κνπ, πνιιαπιαζηάδνκαη, 
απνθηψ απνγφλνπο, πεξλψ απφ ην 
πάκπησρν "εγψ" κνπ ζην πάκ-
πινπην "εκείο": κε ηνλ αγαπεκέλν 
ζχληξνθν ηεο δσήο κνπ θαη κε ηα 
παηδηά καο. 
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γ. Διεπζεξψλνκαη ζεκαίλεη αιε-
ζεύω, δειαδή δσ ηελ αιήζεηα, π-
πάξρσ απζεληηθά, θη φρη ςεχηηθα, 
πξνγεχνκαη ηνλ πξαγκαηηθφ παξά-
δεηζν απφ ηψξα πάλσ ζε ηνχηε ηε 
γε σο κηα πξαγκαηηθφηεηα, πνπ γε-
κίδεη ηε δσή κνπ κε λφεκα θαη αιε-
ζηλή ραξά. Έηζη απνθεχγσ ηνπο 
"ηερλεηνχο παξαδείζνπο" λαξθσηη-
θψλ νπζηψλ, πνπ πινπηίδνπλ ηνπο 
αδίζηαθηνπο εκπφξνπο ιεπθνχ ζα-
λάηνπ. 

Αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ θαη 
ζηνλ "ηερλεηφ" παξάδεηζν ν λένο 
κπνξεί λα δηαιέμεη. Μφλν έλα 
πξάγκα πξέπεη λα έρεη ππφςε: δηα-
ιέγεη ν ίδηνο θαη δελ επηηξέπεη ζε 
θαλέλαλ άιιν λα θάλεη ηε δηθή ηνπ 
επηινγή. 
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Θείκελα 
 

Παίξλεη θαλείο λαξθσηηθά γηα λα με-
ράζεη κηα αγσλία πνπ έρεη γίλεη αλπ-
πόθνξε. Αζθαιώο, έλαο έθεβνο θα-
ηαηξέρεηαη ζρεδόλ πάληα από ηελ 
αγσλία: κπξνζηά ζηελ θνηλσλία, ό-
πνπ πξέπεη λα βξεη ηε ζέζε ηνπ, 
κπξνζηά ζην ζάλαην θαη ζηε ζεμνπ-
αιηθόηεηα πνπ ηνλ καγεύνπλ θαη ζπ-
λάκα ηνλ απσζνύλ. Αιιά ε αγσλία 
ηνπ εθήβνπ γίλεηαη αλππόθνξε κόλν 
όηαλ ζπλαληάηαη κε ηελ αγσλία ελόο 
πνιηηηζκνύ θαη πνιιαπιαζηάδεηαη 
από απηήλ. Ούηε ζεκεία αλαθνξάο, 
νύηε αμίεο, νύηε λόεκα, κε κόλν, ζην 
ηέινο πάλησλ, ην κεδέλ. Τόηε επέξ-
ρνληαη ηα λαξθσηηθά, ιήζε ηνπ ζα-
λάηνπ, επηζηξνθή ζηνπο κεηξηθνύο 
θόιπνπο, ζαπκαζηή εμεξεύλεζε ησλ 
ππνγείσλ ηεο ςπρήο θαη ηνπ θόζκνπ. 
Αλαθαιύπηεη θαλείο άιιεο θαηαζηά-
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ζεηο ηεο ζπλείδεζεο - αιιά πξόθεη-
ηαη πάληα γη' απηόλ ηνλ θόζκν πνπ 
ηνλ θιείλεη ν ζάλαηνο... 

Ζ απνηνμίλσζε είλαη εύθνιε, αιιά 
δελ είλαη κεδακηλή. Πξέπεη ζηε ζπ-
λέρεηα λα πξνζθεξζεί θηινμελία, 
πξνζηαζία, θαζνδήγεζε. Λα πιαηζη-
σζνύλ ηζρπξά θαη λα βνεζεζνύλ λα 
κεγαιώζνπλ θάπνηεο απνδηνξγαλσ-
κέλεο ππάξμεηο, ιίγν πνιύ εκβξπτθέο 
- πνπ έρνπλ όκσο επηδείμεη κηα πξνζ-
κνλή, κηα απαίηεζε, πνπ έρνπλ ζρε-
δηάζεη έλα μεπέξαζκα. Ζ κόλε αιε-
ζηλή απάληεζε, καθξνπξόζεζκα, εί-
λαη λα μαλαβξνύλ ηνπο δξόκνπο κηαο 
απζεληηθήο πλεπκαηηθόηεηαο. 

 
Olivier Clement, «H αιήζεηα ε-

ιεπζεξώζεη πκάο». Σπλνκηιώληαο κε 
ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε Βαξζν-
ινκαίν Α' εθδ. Αθξίηαο, Αζήλα 1997, 
ζ. 174-175. 
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Θέκαηα γηα ζσδήηεζε 
 

1. Πνηνη ιφγνη νδεγνχλ ηνπο λένπο 
ζήκεξα ζηα λαξθσηηθά; Πνηνο 
θαηά ηελ άπνςε ζαο θέξεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ πιεγή απηή; 

2. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο απφ ηε 
ρξήζε λαξθσηηθψλ ζε πξνζσπη-
θφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν; 

3. Πνηα είλαη ηα πεξηζψξηα επηινγήο 
γηα ηνλ εμαξηεκέλν απφ λαξθσηη-
θέο νπζίεο; 

4. Τπάξρεη δηέμνδνο απφ ηνλ θφζκν 
ησλ λαξθσηηθψλ γηα φζνπο έρνπλ 
εκπιαθεί; 

5. Πνηνο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέ-
ξεη πξαγκαηηθή βνήζεηα ζηνλ ε-
μαξηεκέλν απφ νπζίεο άλζξσπν 
θαη πψο; 

6. Πνχ κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαλείο 
ηνλ παξάδεηζν; Πνηα είλαη ε ζέζε 
ηεο Δθθιεζίαο; 
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