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Ξξόινγνο 

 
 

Πνιιέο θνξέο νη θαζεγεηέο ζεν-
ιφγνη, αιιά θαη νη καζεηέο ηνπο, 
πνιηνξθνχληαη απφ ηε ζθέςε φηη 
επθνιφηεξα ζα δηδαζθφηαλ ν Υξη- 
ζηηαληζκφο ζε αλζξψπνπο πνπ δελ 
ηνλ γλψξηζαλ πνηέ, παξά ζε εθεί-
λνπο πνπ αλήθνπλ ζε ιαφ παξαδν-
ζηαθά ρξηζηηαληθφ. Πηζαλφηαηα κηα 
ηέηνηα ζθέςε λα είλαη ππεξβνιηθή. 
Χζηφζν, αλαδεηθλχεη έλα απφ ηα 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο ζχγ-
ρξνλεο λενειιεληθήο πξαγκαηηθφ-
ηεηαο. 

Μέζα απφ κηα πνξεία αηψλσλ, ε 
δσή ηνπ ιανχ καο «κπνιηάζηεθε» 
απφ ηελ πίζηε ηεο Δθθιεζίαο. Ζ 
λννηξνπία, νη επαηζζεζίεο, ν πνιη-
ηηζκφο, ε παξάδνζή ηνπ ιανχ καο 
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καξηπξνχλ γηα ηελ θαξπνθνξία απ-
ηνχ ηνπ κπνιηάζκαηνο, πνπ φκσο 
εκείο δε ζπλεηδεηνπνηνχκε επεηδή 
γελληφκαζηε κέζα ζ' απηή ηελ πα-
ξάδνζε. Γη' απηφ θαη ε ζρέζε καο 
κε ηελ Δθθιεζία ζπρλά δελ είλαη 
μεθάζαξε, αιιά είλαη ζνιή θαη αζπ-
λείδεηε, θάηη ζαλ κεραληθφ, ηππηθφ 
θαη απηνλφεην έζηκν. Πνιινί δε 
γλσξίδνπκε ηελ πίζηε καο ή ηελ 
έρνπκε λνζεχζεη κε ζηνηρεία απφ 
άιιεο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ή 
κε δεηζηδαηκνλίεο. Έηζη, δπζθνιεπ-
φκαζηε λα μεθαζαξίζνπκε ηη απφ 
απηά πνπ δερφκαζηε σο δηδαζθαιία 
ηεο Δθθιεζίαο είλαη πξάγκαηη δη-
δαζθαιία ηεο. 

Εψληαο κέζα ζ' απηή ηε ζχγρπ-
ζε, γίλεηαη δχζθνιε θαη ε ζπλελ-
λφεζε πεξί ηνπ ηη πξαγκαηηθά ιέεη 
ε Δθθιεζία γηα ην «ζσζηφ» θαη ην 
«ιάζνο» ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, 
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φηαλ, δειαδή, ε ζπδήηεζε έξρεηαη 
ζηελ Ζζηθή ηεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν 
πνπ ηα ιφγηα δχζθνια κπνξνχλ λα 
ςειαθίζνπλ δεηήκαηα δσήο. 

Έρνληαο επίγλσζε απηψλ ησλ 
δπζθνιηψλ, νη ζπγγξαθείο αλέια-
βαλ λα ζπληάμνπλ ηα καζήκαηα απ-
ηνχ ηνπ βηβιίνπ -ην πξψην κέξνο 
(δ.ε. 1-12) ν Αζαλάζηνο Παπαζαλα-
ζίνπ θαη ην δεχηεξν κέξνο (δ.ε. 13-
24) ν Μάξηνο Μπέγδνο- ζε ζπλελ-
λφεζε θαη ζπλεξγαζία, ψζηε ζπλν-
ιηθά ην βηβιίν λα απνηειεί θνηλφ 
έξγν. Οη ζπγγξαθείο δελ κπνξνχλ 
λα θαπρεζνχλ φηη ηειηθά ππεξλίθε-
ζαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξναλαθέ-
ξακε. Πξνζπάζεζαλ, σζηφζν, λα 
θαηαδείμνπλ, φζν γίλεηαη ζαθέζηε-
ξα, ηα θξηηήξηα πνπ δηαζέηεη ε Δθ-
θιεζία γηα ηελ πνξεία ηνπ αλζξψ-
πνπ ζηνπο ζχγρξνλνπο θαηξνχο. 
Σελ πξνζπάζεηα απηή ζπλεπηθνπ-
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ξνχλ θείκελα πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο 
δηδαθηηθέο ελφηεηεο ηα νπνία πξν- 
ζθέξνληαη γηα ζπδήηεζε ζηελ αξρή 
ηνπ καζήκαηνο. Σν φιν εγρείξεκα 
ζα κπνξέζεη ηειηθά λα ραξαθηεξη-
ζηεί επηηπρέο, αλ νη ζειίδεο πνπ 
αθνινπζνχλ κπνξέζνπλ λα ιεη-
ηνπξγήζνπλ σο αθνξκέο γηα πέ-

ξαζκα απφ ηα ιφγηα γηα ηε δσή 

ζηελ ίδηα ηε δσή, δειαδή ηελ Δθ-
θιεζία. 

Όζνη ζα εξγαζηνχλ κε βάζε απ-
ηφ ην βηβιίν (είηε δηδάζθνληεο είηε 
δηδαζθφκελνη) θαινχληαη λα έρνπλ 
θαηά λνπ, σο έλα είδνο πλεπκαηηθήο 
ππμίδαο, ηα παξαθάησ εκπλεπζκέ-
λα ιφγηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δψ-
ζνπλ θαη ην ζηίγκα ηεο εθθιεζηαζ-
ηηθήο παξνπζίαο κέζα ζηελ ηξίηε 
ρηιηεηία κεηά Υξηζηφλ: «Ζ Οξζνδν-
μία γηα κηα αθόκε θνξά απνθαιύπηε-
ηαη... σο κηα ληθεηήξηα δύλακε, σο 
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δύλακε αλαγελλεηηθή θαη θαηαθαηη-
θή ηεο δσήο, θαη όρη κνλάρα σο θα-
ηαθύγην γηα ηηο θνπξαζκέλεο θαη α-
πνζαξξεκέλεο ππάξμεηο. Ζ Οξζνδν-
μία δελ είλαη ην ηέινο, αιιά ε αξρή, 
ε αξρή κηαο αλαδήηεζεο θαη κηαο 
δεκηνπξγίαο, είλαη κηα 'λέα 
δεκηνπξγία'» [π. Γεψξγηνο Φισ-
ξφθζθπ]. 

 
ΟΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ 

 
 
 
 

 

Οη ιέμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κε α-
ζηεξίζθν (*) εμεγνχληαη ζην ηέινο 
ηνπ βηβιίνπ. ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, 
επίζεο, παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή βη-
βιηνγξαθία. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

(Γ.Δ. 1 θαη 2) 

Δδψ ζα δνχκε πψο ην πξψην εξψ-
ηεκα πνπ ζέηεη ε Δθθιεζία 

δελ είλαη γηα ηηο πξάμεηο, αιιά γηα 

ηελ ύπαξμε ηνλ αλζξψπνπ. 

Σν «ηη πξέπεη λα θάλσ», δειαδή, 
δελ είλαη έλα απηφλνκν 

εξψηεκα, αιιά εμαξηάηαη απφ ην «ηη 
νλ είκαη». 

 

 
   ηελ Οξζφδνμε ιεηηνπξγηθή δσή 

ε εζηθφηεηα δελ πεγάδεη απφ κηα 
δηθαληθή* ζρέζε κε ην Θεφ, αιιά 

απφ ηε κεηακόξθσζε θαη αλαθαί-
ληζε ηεο θηίζεσο θαη ηνπ αλζξψπνπ 

ελ Σξηζηώ, ψζηε θάζε  
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εζηθή επηηαγή λα γίλεηαη θαηαλνε- 

ηή κφλνλ σο ζπλέπεηα απηήο ηεο 

κπζηεξηαθήο κεηακνξθώζεσο... 
Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν ε Δθθιεζία 

δελ πξνζθέξεη ζηνλ θφζκν έλα 
ζχζηεκα εζηθψλ θαλφλσλ, αιιά κηα 

αγηαζκέλε θνηλσλία, κηα δχκε πνπ 
ζα δπκψζεη ηε δεκηνπξγία φρη κε 
ηελ επηβνιή ησλ εζηθψλ πξν-
ζηαγψλ ηεο, αιιά κε ηελ αγηαζηηθή 
ηεο παξνπζία. Δίλαη κηα παξνπζία 
καξηπξίαο, πνπ δε ζθπξειαηεί 
δεζκά «δπζβάζηαθηα ηνηο αλζξψ-
πνηο», γηα λα ηνπο ζχξεη δέζκηνπο 
ζηε ζσηεξία, αιιά ηνπο θαιεί ζηελ 
«ειεπζεξία ησλ ηέθλσλ ηνπ Θενχ», 
ζε κηα θνηλσλία κε ην Θεφ, πνπ ζπ-
λεπάγεηαη ηελ αλαθαίληζε ηνπ θφζ-
κνπ. 
 
 
Ησάλλεο Εεδηνχιαο (Μεηξνπνιίηεο 
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Πεξγάκνπ), Ζ Κηίζε σο Δπραξηζηία, 
εθδ. Αθξίηαο, Αζήλα 1992, ζει. 31-
32 
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Ππδήηεζε γηα ηνλ Άλζξσπν 

κε αθνξκή έλα θείκελν 
 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη α-
πφζπαζκα απφ έξγν ηνπ αγίνπ Ησ-
άλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ (πεξ. 347-
407). Υξεζηκνπνηψληαο παξαζηαηη-
θέο εηθφλεο, ζπκβνιηζκνχο θαη ηνι-
κεξέο κεηαθνξέο, ν I. Υξπζφζηνκνο 
επηρεηξεί λα απνδψζεη πψο ε Δθ-
θιεζία θαηαλνεί ηε ζρέζε αλζξψ-
πνπ θαη Θενχ θαη ηε ζάξθσζε ηνπ 
δεπηέξνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 
κε «ακαξησιή» παξνκνηάδεη ηελ 
αλζξψπηλε θχζε, πνπ έρεη εθπέζεη 
ζηε θζνξά, ζηελ αιινηξίσζε θαη 
ζην βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ. Καινχ-
καζηε λα πξνζεγγίζνπκε ην θείκε-
λν λεθάιηα θαη λα επηρεηξήζνπκε 
έλα είδνο δηαιφγνπ κε ηηο ηδέεο πνπ 
εθθξάδεη. 
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Ακαξησιή επηζπκνχζε ν Θεφο; 

Ναη, ακαξησιή˙ ελλνψ ηε δηθή καο 
θχζε. Ήηαλ ηξαλφο θη απηή ηαπεη-
λή. Σξαλφο φρη ζηε ζέζε, αιιά ζηε 
θχζε. Πεληαθάζαξνο ήηαλ, αθαηά-
ζηξεθηε ε νπζία ηνπ, άθζαξηε ε 
θχζε ηνπ. Αρψξεηνο ζην λνπ, αφ-
ξαηνο, άπηαζηνο απφ ηε ζθέςε, 
ππάξρνληαο παληνηηλά, κέλνληαο 
απαξάιιαρηνο. Πάλσ απφ ηνπο αγ-
γέινπο, αλψηεξνο απφ ηηο δπλάκεηο 
ησλ νπξαλψλ. Νηθψληαο ηε ινγηθή 
ζθέςε, μεπεξλψληαο ηε δχλακε ηνπ 
κπαινχ, είλαη αδχλαην λα ηνλ δεηο, 
κφλν λα ηνλ πηζηέςεηο. Σνλ έβιε-
παλ νη άγγεινη θαη ηξέκαλε. Σα ρε-
ξνπβείκ ζθεπάδνληαλ κε ηα θηεξά 
ηνπο, φια ζηέθνληαλ κε θφβν. Έ-
ξηρλε ην βιέκκα ηνπ ζηε γε θαη ηελ 
έθαλε λα ηξέκεη. ηξεθφηαλε ζηε  
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ζάιαζζα θαη ηελ έθαλε ζηεξηά. Πν-
ηάκηα έβγαδε ζηελ έξεκν. η' αλακέ- 
ηξεκά ηνπ έζηεζε βνπλά θαη δχγηζε 
ιαγθάδηα. Πψο λα ην πσ; Πψο λα ην 
παξαζηήζσ; Σν κεγαιείν ηνπ απέ-
ξαλην˙ πνχ λα πηαζηεί ε ζνθία ηνπ 
κε αξηζκνχο; Αλεμηρλίαζηεο νη απν-
θάζεηο πνπ παίξλεη θη νη δξφκνη ηνπ 
αλεμεξεχλεηνη.  

Κη απηφο ν ηφζν κέγαο θαη ηξα-
λφο επεζχκεζε ηελ ακαξησιή. Γηα-
ηί; Γηα λα ηελ αλαπιάζεη απφ ακαξ-
ησιή ζε παξζέλα. Γηα λα γίλεη λπκ-
θίνο ηεο.  
 Ση θάλεη; Γελ ηεο ζηέιλεη θάπνηνλ 
απφ ηνπο δνχινπο ηνπ, δελ ζηέιλεη 
άγγειν ζηελ ακαξησιή, δελ ζηέιλεη 
αξράγγειν, δελ ζηέιλεη ηα ρεξνπ-
βείκ, δελ ζηέιλεη ηα ζεξαθείκ. Αιιά  
θαηαθζάλεη απηφο ν ίδηνο ν εξσηεπ- 
κέλνο. 
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Δπεζχκεζε ηελ ακαξησιή˙ θαη ηη 

θάλεη; Δπεηδή δελ κπνξνχζε λ' α-
λέβεη εθείλε ζηα ςειά, θαηέβεθε ν 
ίδηνο ζηα ρακειά. Έξρεηαη ζηελ θα-
ιχβα ηεο. Σε βιέπεη κεζπζκέλε. Καη 
κε πνην ηξφπν έξρεηαη; Όρη κ' νιν-
θάλεξε ηε ζεφηεηά ηνπ, αιιά γίλε-
ηαη εληειψο ίδηνο καδί ηεο, κήπσο 
βιέπνληάο ηνλ ηξνκνθξαηεζεί, κή-
πσο ιαρηαξήζεη θαη ηνπ θχγεη. Σε 
βξίζθεη θαηαπιεγσκέλε, εμαγξησ-
κέλε, απφ δαίκνλεο θπξηεπκέλε. Καη 
ηη θάλεη; Σελ παίξλεη θαη ηελ θάλεη 
γπλαίθα ηνπ. Καη ηη δψξα ηεο ραξί-
δεη; Γαρηπιίδη. Πνην δαρηπιίδη; Σν 
Άγην Πλεχκα. Έπεηηα ιέγεη: 
- Γελ ζε θχηεςα ζηνλ παξάδεηζν; 
Σνπ ιέεη, λαη. 
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(π. ηακάηεο θιήξεο, "Εεπγάξη 
ζε ζνθίηεο", 1994) 

 

 
- Καη πψο μέπεζεο απφ θεη; 
- Ήιζε θαη κε πήξε ν δηάβνινο απφ  
ηνλ παξάδεηζν. 
- Φπηεχηεθεο ζηνλ παξάδεηζν θαη  
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ζε έβγαιε έμσ. Να. ε θπηεχσ κέζα  
κνπ. Γελ ηνικά λα κε πιεζηάζεη ε-
κέλα. Ο πνηκέλαο ζε θξαηάεη θη ν 
ιχθνο δελ έξρεηαη πηα. 
- Αιιά είκαη, ιέεη, ακαξησιή θαη 
βξφκηθε. 
- Με κνπ ζθνηίδεζαη, είκαη γηαηξφο. 
 Γψζε κεγάιε πξνζνρή. Κνίηαμε 
ηη θάλεη. Ήιζε λα πάξεη ηελ ακαξ-
ησιή, φπσο απηή - ην ηνλίδσ - ήηαλ 
βνπηεγκέλε ζηε βξνκηά. Γηα λα κά-
ζεηο ηνλ έξσηα ηνπ Νπκθίνπ. Απηφ 
ραξαθηεξίδεη ηνλ εξσηεπκέλν: ην λα 
κε δεηάεη επζχλεο γηα ακαξηήκαηα, 
αιιά λα ζπγρσξεί ιάζε θαη παξα-
πηψκαηα.  

Πην πξηλ ήηαλ θφξε ησλ δαηκφ-
λσλ, θφξε ηεο γεο, αλάμηα γηα ηε γε. 
Καη ηψξα έγηλε θφξε ηνπ βαζηιηά. Κη 
απηφ γηαηί έηζη ζέιεζε ν εξσηεπκέ- 
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κέλνο καδί ηεο. Γηαηί ν εξσηεπκέλνο 
δελ πνιπλνηάδεηαη γηα ηε ζπκπεξη-
θνξά ηνπ. Ο έξσηαο δελ βιέπεη α-
ζρήκηα. Γη' απηφ θαη νλνκάδεηαη έ-
ξσηαο, επεηδή πνιιέο θνξέο αγαπά 
θαη ηελ άζρεκε. Έηζη έθαλε θαη ν 
Υξηζηφο. Άζρεκε είδε θαη ηελ εξσ-
ηεχηεθε θαη ηελ αλαθαηλίδεη. 
    ... Χο κέινο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ηελ 
πεξηπνηείηαη. Σε θξνληίδεη, σο θε- 
θαιή ηεο πνπ είλαη, ηε θπηεχεη σο 
ξίδα, ηελ πνηκαίλεη σο πνηκέλαο. Χο 
λπκθίνο ηελ παίξλεη γπλαίθα ηνπ, 
θαη σο εμηιαζηήξην ζχκα ηε ζπγρσ-
ξεί, σο πξφβαην ζπζηάδεηαη, σο 
λπκθίνο ηε δηαηεξεί κέζ' ζηελ ν-
κνξθηά, σο ζχδπγνο θξνληίδεη λα 
κελ ηεο ιείςεη ηίπνηα.  
 
Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο, PG 52,  
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404Α-411Β (κηθξ. Δι. Μάηλα), ζην 
πεξηνδηθφ «χλαμε» 2 (1982), ζει. 
4-7. 
 

 

Πρόιηα θαη αθνξκέο γηα ζπδήηεζε 
 

 

α. Ο Θεφο ηνλ νπνίν έρνπλ πνιινί 
άλζξσπνη ζην λνπ ηνπο είλαη έ-
λαο ζεφο δηθαζηήο, ηηκσξφο. Πψο 
ζθηαγξαθεί φκσο ηνλ Θεφ ν Υξπ-
ζφζηνκνο εδψ; 

β. Ση είδνπο είλαη ε ζρέζε Θενχ θαη 
αλζξψπνπ, θαηά ηνλ Υξπζφζην-
κν; Πξνζέμηε φηη γίλεηαη ιφγνο 
γηα δηάινγν, έξσηα, γηαηξεηά. Δλ-
ηνπίζηε πνηα ζεκεία κηινχλ γηα 
έλσζε Θενχ θαη αλζξψπνπ θαη 
γηα κεηνρή ηνπ δεπηέξνπ ζηε δσή 
ηνπ πξψηνπ.  
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γ. Πψο θαηαλνείηαη ν άλζξσπνο 
 κέζα ζ' απηήλ ηε ζρέζε; Ση ηνπ 
 πξνζθέξεη απηή ε ζρέζε; 
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1. Ν ΖΘΗΘΝΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΠΚΝΠ 
θαη 

Ζ ΣΟΗΠΡΗΑΛΗΘΖ ΘΔΥΟΖΠΖ ΡΖΠ 
ΖΘΗΘΖΠ 

 
 
 

Ν εζηθόο    Καζεκεξηλά θαη 

πξνβιεκαηηζκόο αδηάθνπα   
       ζπκβαίλνπλ 
γχξσ καο απεηξάξηζκα γεγνλφηα 
πνπ απνηεινχλ εθδειψζεηο θπζη-
θψλ λφκσλ θαη ελζηίθησλ. Σέηνηα 
κπνξεί λα είλαη π.ρ. φηη πέθηεη βξν-
ρή, φηη ηα καιιηά κεγαιψλνπλ, φηη 
έλα δψν ηξψεη, θηι. Απηά ηα γεγν-
λφηα πξαγκαηνπνηνχληαη κεραληθά 
θαη αλαπφθεπθηα, φηαλ ζπληξέμνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Πέξα φκσο απφ ηέηνηα γεγνλφηα, 
έρνπκε θαη ηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο 
ηνπ αλζξψπνπ. Απηέο δε ζπκβαί-
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λνπλ απηφκαηα θαη αλαπφθεπθηα, 
αιιά εμαξηψληαη απφ ηε ζέιεζε, 
ηελ πξφζεζε θαη ηελ απφθαζε ηνπ 
αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο, δειαδή, 
δηακνξθψλεη απφςεηο θαη κπνξεί 
λα απνθαζίζεη ηελ πξαγκαηνπνίε-
ζε ή ηε κε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 
πξάμεο. Δδψ, ζηηο ζπλεηδεηέο επη-
ινγέο θαη πξάμεηο, αλαθχπηεη δήηε-
κα "ζσζηνχ" θαη "ιάζνπο", "θαινχ" 
θαη "θαθνχ", δήηεκα πνπ δελ κπν-
ξεί λα ηεζεί γηα ηα κεραληθά γεγνλφ-
ηα πνπ αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχ-
κελε παξάγξαθν. Ο πξνβιεκαηηζ-
κφο, ινηπφλ, ζρεηηθά κε ην ηη είλαη 
"ζσζηφ" θαη ηη "ιάζνο", ηη είλαη "θα-
ιφ" θαη ηη "θαθφ" ζηηο απφςεηο, ζηηο 
ελέξγεηεο, ζηε ζηάζε θαη ζηε ζπκ-
πεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ είλαη  

ν εζηθόο πξνβιεκαηηζκόο. 
Ο πφλνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ε 

ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ, ε απν-
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δήηεζε ηεο αγάπεο, ε θπξηαξρία 
ηεο αδηθίαο, ην εξψηεκα αλ ν άλ-
ζξσπνο είλαη ζθιάβνο ζηα ρέξηα 
ελφο ζενχ - δηθηάηνξα, φια απηά εί-
λαη κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα κε ηα 
νπνία αζρνιείηαη ν εζηθφο πξνβ-
ιεκαηηζκφο. Καλέλαο άλζξσπνο 
θαη θακία θνηλσλία ζε θακία επνρή 
δελ είλαη δίρσο εζηθφ πξνβιεκα-
ηηζκφ. Οη απαληήζεηο, βέβαηα, πνπ 
δφζεθαλ θαη δίλνληαη (δειαδή ε ε-
ζηθή ηελ νπνία δηακνξθψλνπλ ιανί 
θαη άηνκα), είλαη πνηθίιεο. Π.ρ. γηα 
ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν 
θχισλ, άιινη ππνζηεξίδνπλ ηελ 
ηζφηεηα, άιινη ηελ αλσηεξφηεηα 
ηνπ άληξα, άιινη ηελ πνιπγακία  
θηι. Όιε απηή ε πνηθηιία απαληή-
ζεσλ, φκσο, δείρλεη ηνχην αθξηβψο:  
ν εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε α-
λάγθε απάληεζεο ζ' απηφλ ππάξρεη 
ζε φινπο. 
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Ζζηθή θαη   Αλζξσπνινγία 

Αλζξσπνινγία (φπσο δείρλεη 
εηπκνινγηθά ε ίδηα  

ε ιέμε αλζξσπν-ινγία) ζεκαίλεη: 
ιφγνο πεξί αλζξψπνπ, δειαδή ά-
πνςε γηα ην ηη είδνπο νλ είλαη ν άλ-
ζξσπνο. Κάζε εζηθή βαζίδεηαη ζε 
(απνξξέεη απφ) θάπνηα αλζξσπν-
ινγία. Π.ρ. αλ θάπνηνο πηζηεχεη φηη 
νη καχξνη δελ είλαη πξαγκαηηθά άλ-
ζξσπνη (απηή ε αληίιεςε δειαδή 
είλαη ε αλζξσπνινγία ηνπ), ηφηε 
δελ ηνπο αλαγλσξίδεη ίζα δηθαηψκα-
ηα κε ηνπο ιεπθνχο (απηή είλαη ε ε-
ζηθή ηνπ). ηελ πεξίπησζε απηή 
βιέπνπκε φηη ξαηζηζηηθή αλζξσπν-
ινγία γελλά ξαηζηζηηθή εζηθή.  

Πξηλ αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα 
ζηνλ Υξηζηηαληζκφ, ρξεηάδεηαη λα 
επηρεηξήζνπκε έλα μεθαζάξηζκα. 
Πνιχο θφζκνο λνκίδεη φηη, γηα ην 
Υξηζηηαληζκφ, εζηθή είλαη ε ππαθνή 
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ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο (θπξίσο 
απαγνξεχζεηο) πνπ επηβάιινληαη 
ζηνλ άλζξσπν σο πξνζηαγέο ελφο 
ζενχ - δηθαζηή. Γη απηφ, γηα πνι-
ινχο αλζξψπνπο είλαη αθαηαλφεηνη 
απηνί νη θαλφλεο, αθνχ θαίλεηαη 
ζαλ λα κελ έρνπλ άιιν ιφγν χπαξ-
μεο, παξά κφλν λα απνηξέςνπλ ηε 
ζεία νξγή! ηελ νπζία ηνπο φκσο ηα 
πξάγκαηα δελ είλαη έηζη. Σν πψο εί-
λαη, ζα ην δνχκε ακέζσο ζηε ζπλέ-
ρεηα. 
 
 
 

Εσή     Ζ ζηάζε ηνπ 

ρσξίο ιήμε  Υξηζηηαληζκνχ 

θη όρη απιώο  απέλαληη ζηνλ 

αλαβνιή   εζηθφ  

ηεο ιήμεο   πξνβιεκαηηζκφ  
      πξνζδηνξίδεηαη 
απφ ηελ αλζξσπνινγία ηνπ. Αο ην 
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δνχκε απηφ κέζα απφ κεξηθά πα-
ξαδείγκαηα. Οη πξάμεηο ηνπ αλζξψ-
πνπ έρνπλ λφεκα, ζην κέηξν πνπ 
ππάξρεη κέιινλ. Απηφ ζπκβαίλεη φρη 
κφλν κε ηα φλεηξα πνπ θάλεη θά-
πνηνο γηα ηα ρξφληα πνπ πεξηκέλεη 
φηη ζα έξζνπλ, αιιά θαηά βάζνο, 
αθφκα θαη κε ηηο θαζεκεξηλέο, “πε-
δέο” πξάμεηο καο˙ π.ρ. ην πξσί, 
πξηλ βγνχκε απφ ην ζπίηη καο, έρεη 
λφεκα λα ρηεληζηνχκε, αθξηβψο ε-
πεηδή πξνζδνθνχκε φηη ηηο επφκε-
λεο ζηηγκέο αθελφο ζα ππάξρνπκε 
θαη αθεηέξνπ θάπνηνη ζα καο δνπλ.  
Ζ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ δηςά λα 
ζπλερηζηεί. Μέρξη πνχ κπνξεί φκσο 
λα θηάζεη ε ζπλέρηζή ηεο;  
 Σελ αλζξψπηλε χπαξμε ζα κπν-
ξνχζακε λα ηελ παξνκνηάζνπκε κε 
κηα ζπζθεπή κπαηαξίαο. Υαξαθηε-
ξηζηηθφ ηεο, δειαδή, είλαη φηη έρεη 
κελ δσή (ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηεο  

27 / 14 



 
 

Κάρε κεηαμύ αεηνύ θαη θηδηνύ (Βπ-
δαληηλό κσζατθό δάπεδν ηνπ Κεγάινπ 

Παιαηίνπ ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε) 
("Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο", Δθ-

δνηηθή Αζελώλ, η.Ε', ζ. 115) 
 
κπαηαξίαο), αιιά πξφθεηηαη γηα δσή 
κε εκεξνκελία ιήμεο˙ θάπνηα ζηηγ-
κή ζα ηειεηψζεη, δίρσο λα κπνξεί 
απφ κφλε ηεο λα αλαλεσζεί λα ε-
παλαθνξηηζηεί. Σα πξάγκαηα ζα 
αιιάμνπλ φκσο ξηδηθά αλ ε ζπ- 
ζθεπή απηή ζπλδεζεί κε παξνρή 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σφηε ζα αλ-
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ηιεί αλεμάληιεηε δσή απφ κηαλ άι-
ιε νληφηεηα (ηελ ειεθηξηθή γελλή- 
ηξηα), ε νπνία δελ έρεη απιψο δσή, 
αιιά γελλά δσή (ειεθηξηζκφ)

1
. 

 

 

1 
Όπσο, βεβαίσο, είπακε θαη ζηελ 

αξρή ηνπ καζήκαηνο, θαη φπσο ζα-
πκάζηα δείρλεη ην θείκελν ηνπ Υξπ-
ζνζηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή 
ηνπ καζήκαηνο, ν άλζξσπνο είλαη 
πξφζσπν θη φρη κεράλεκα ή άβνπ-
ιν νλ. ηε ζέζε ηνπ παξφληνο πα-
ξαδείγκαηνο ζα κπνξνχζακε λα κη-
ιήζνπκε γηα ην πσο ν άλζξσπνο 
ράλεη βαζκηαία ηε ζεξκφηεηά ηνπ θαη 
ρξεηάδεηαη λα πάξεη θαηλνχξγηα απφ 
ηνλ ήιην, ή πσο ράλεη ηνλ αέξα ησλ 
πλεπκφλσλ ηνπ θαη ρξεηάδεηαη λα 
ηξνθνδνηεζεί απφ ηελ αηκφζθαηξα. 
 Αλ σο ζπζθεπή κπαηαξίαο πα- 
ξνκνηάζνπκε ηνλ άλζξσπν, ηφηε σο 
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γελλήηξηα ζα παξνκνηάζνπκε ην 
Θεφ. Ζ ζενινγηθή γιψζζα ρξεζη-
κνπνηεί δχν πνιχ εχζηνρνπο φ-
ξνπο. Απνθαιεί ηνλ άλζξσπν θηη-
ζηφ (δειαδή νλ δεκηνπξγεκέλν, ηνπ 
νπνίνπ ε χπαξμε νθείιεηαη ζε θά-
πνηνλ άιινλ), θαη ηνλ Θεφ άθηηζην 
(δειαδή νλ πνπ ππάξρεη δίρσο λα 
νθείιεη ηνλ ιφγν χπαξμήο ηνπ ζε 
θαλέλαλ θαη ζε ηίπνηα). Απηφ πνπ 
πξέπεη λα πξνζέμνπκε, είλαη φηη ε 
ζχλδεζε – ε ζρέζε κε ην Θεό – δελ 
είλαη δήηεκα λνκηθφ, δελ είλαη δήηε-
κα πεηζαξρίαο ή απεηζαξρίαο ζε 
θάπνηεο πξνζηαγέο, αιιά – πάλσ 
απ' φια – δήηεκα δσήο. Γηα ηελ Δθ-
θιεζία, ε δεκηνπξγία ζρέζεο κε ην 
Θεφ ζεκαίλεη γηα ηνλ άλζξσπν δπ-
λαηφηεηα λα γίλεη κέηνρνο κηαο δσ-
ήο δίρσο ιήμε. Γη' απηφ, άιισζηε, 
φπσο έρνπκε δεη ζε καζήκαηα ησλ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ, απηφ πνπ ν-
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ξακαηίδεηαη ε Δθθιεζία δελ είλαη 
απιψο ε αηψληα χπαξμε ηνπ κηζνχ 
αλζξψπνπ (δειαδή ηεο ςπρήο) κε-
ηά ηνλ αηνκηθφ ηνπ ζάλαην, αιιά ε 
ηειηθή θαη θπξηνιεθηηθή θαηάξγεζε 
ηεο θζνξάο θαη ηνπ ζαλάηνπ ζηνλ 
άλζξσπν θαη ζ' νιφθιεξν ην ζχκ-
παλ, κεηά ηα Έζραηα θαη ηελ ςπρν-
ζσκαηηθή αλάζηαζε ηνπ αλζξψ-
πνπ.  

Οχηε ν Θεφο νχηε ν άλζξσπνο 
είλαη παζεηηθά φληα, αθεξεκέλεο 
δπλάκεηο ή αδξαλείο ππάξμεηο.  
Αληηζέησο, έρνπλ πξνζσπηθφηεηα, 
επηζπκνχλ, ελεξγνχλ θ.ιπ. Ζ κεηαμχ 
ηνπο ζρέζε, ινηπφλ, δελ επηηπγρά-
λεηαη απηφκαηα, αιιά κπνξεί λα 
πεξάζεη ηηο πεξηπέηεηεο πνπ δηέξ- 
ρεηαη θάζε ζρέζε κεηαμχ δσληαλψλ 
πξνζψπσλ: Ο Θεφο αδηάθνπα α-
λνίγεηαη πξνο ηνλ άλζξσπν, ηνλ 
πιεζηάδεη, ηνλ πξνζθαιεί. Ο άλ-
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ζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δε-
ρηεί ηνλ Θεφ ζηε δσή ηνπ ή λα ηνλ 
απνξξίςεη, λα αλνηρηεί ζ' απηφλ κε 
εκπηζηνζχλε ή λα κείλεη θιεηζκέλνο 
ζηα αλζξψπηλα δεδνκέλα. Καζέλα 
απφ απηά ηα ελδερφκελα έρεη αληί-
ζηνηρα ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνζπα-
ζήζακε λα δείμνπκε κε ην παξά-
δεηγκα ηεο κπαηαξίαο. 

Ζ δσή ρσξίο ιήμε, ινηπφλ, γηα 
ηελ νπνία κηιά ε Δθθιεζία, δελ ζε-
καίλεη απιψο κηα αηψληα παξάηαζε 
ηεο αλζξψπηλεο δσήο φπσο απηή 
ππάξρεη ζήκεξα (καδί, δειαδή, κε 
ηνλ πφλν, ην θαθφ, ηνλ εγσηζκφ, 
ηελ αδηθία, ηε θζνξά), αιιά ξηδηθή  
αλακφξθσζή ηεο, πνηνηηθή αλα- 
βάζκηζή ηεο. Ζ ζρέζε κε ηνλ Θεφ 
είλαη ε πξαγκαηηθή δσή, δηφηη είλαη 
άλνηγκα πξνο ηνλ άιινλ, αγάπε,  
μεπέξαζκα ηνπ εγσθεληξηζκνχ*. 
Καη είλαη ρσξίο ιήμε, δηφηη ζηα έ-
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ζραηα ζα θαηαξγεζεί ην θαθφ ζε 
θάζε ηνπ κνξθή˙ είηε σο βηνινγηθφο 
ζάλαηνο πνπ ζέηεη εκεξνκελία ιή-
μεο ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε είηε 
σο εγσηζκφο πνπ ζέηεη εκεξνκελία 
ιήμεο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 
Γελ είλαη ηπραίν φηη ην Δπαγγέιην 
παξηζηάλεη ηα Έζραηα θαη ηε Βαζη-
ιεία ηνπ Θενχ ζαλ γιέληη γάκσλ, 
ζαλ κηα γηνξηηλή ζπλάληεζε, δίρσο 
ιήμε θαη δίρσο πιήμε! (Απνθάι. 19: 
6-9, 21: 21-3). 
 
 
 
 
 
*ην επφκελν κάζεκα ζα δνχκε εη-
δηθφηεξα ηί ζεκαίλεη γηα ηνλ άλ-
ζξσπν ην γεγνλφο φηη ν Θεφο είλαη 
Αγία Σξηάδα. 
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Δπηγξακκαηηθά, ην φξακα ηεο Δθ-
θιεζίαο κπνξνχκε λα ην δηαηππψ-
ζνπκε σο εμήο: 

 Κε ηε ζάξθσζή Σνπ ν Υξηζηόο 
πξνζέιαβε ηελ αλζξώπηλε θύζε, 
γηα λα θάλεη ηνλ άλζξσπν θνηλσλό 
ηεο ζείαο δσήο. 

 Κε ηελ Αλάζηαζή ηνπ λίθεζε ην 
ζάλαην. Σν αλζξώπηλν ζώκα Σνπ 
εγέξζεθε πιηθό, αιιά "αλαβαζκη-
ζκέλν": είλαη πιένλ άθζαξην. Γηα 
ην ζώκα απηό, ν ζάλαηνο έρεη θα-
ηαξγεζεί. 

 Ζ αλαζηεκέλε αλζξώπηλε θύζε 
 Σνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζπλέρεηα, κέζα 
ζηελ ηζηνξία, ζαλ "καγηά". Γίλεηαη 
ηξνθή θαη θάξκαθν (ζεία επραξη-
ζηία), γηα λα κπνιηάζεη θαη λα αλα-
θαηλίζεη ζηγά ζηγά ηε δεκηνπξγία. 

 Απηή ε πνξεία (ε νπνία νύηε  
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αηξηθύκηαζηε είλαη, νύηε απηόκαηα 
κπνξεί λα γίλεη, αθνύ ρξεηάδεηαη ηελ 
ειεύζεξε ζπλέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ) 
ζα νινθιεξσζεί ζηα Έζραηα, γηα ηα 
νπνία ην κέινο ηεο Δθθιεζίαο δειώ-
λεη: “πξνζδνθῶ ἀλάζηαζηλ λεθξῶλ 
θαη δσήλ ηνῦ κέιινληνο αἰῶλνο”. 
 

 
 

Εσή θη όρη   Αο επαλέιζνπκε  

θηηαζίδσκα  ζην παξάδεηγκά  
      καο, γηα λα ζέζνπκε  

έλα ηειεπηαίν εξψηεκα. Με ηελ χ-
παξμε κηαο ζπζθεπήο ζρεηίδνληαη  
δηάθνξα “πξέπεη” (π.ρ. φηη ε ζπ-
ζθεπή πξέπεη λα είλαη θαζαξή, λα  
είλαη θαινβακκέλε θ.ν.θ). Ση λφεκα  
έρνπλ φκσο απηά ηα “πξέπεη”, αλ ε 
κπαηαξία ηεο ζπζθεπήο πξφθεηηαη 
λα λεθξσζεί νξηζηηθά θαη ακεηάθιε-
ηα ζε δχν ιεπηά; Νφεκα κπνξεί λα 
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έρνπλ κφλν αλ αληηκεησπηζηεί ην 
ζεκειηψδεο ζέκα ηεο χπαξμεο πνπ 
πξναλαθέξακε. Γελ είλαη δειαδή 
απφιπηα, αιιά ζρεηηθά, αθνχ ηε-
ινχλ ζε ζρέζε, ζε ζπλάξηεζε κε ην 
κείδνλ απηφ ζέκα. Αλ, αληηζέησο, 
απηά ηα "πξέπεη" απνιπηνπνηεζνχλ 
θαη απηνλνκεζνχλ, ηφηε ε ηήξεζή 
ηνπο - αθφκε θη αλ γίλεηαη κε ηηο α-
γαζφηεξεο πξνζέζεηο - αθήλεη αλε-
λφριεηε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζαλάηνπ 
πάλσ ζηε δσή∙ δελ πξνζθέξνπλ 
θακηά δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ί-
δηαο ηεο χπαξμεο, παξά κφλν θηηα-
ζηδψλνπλ ηελ επηθάλεηά ηεο. Με κηα 
ηέηνηα ζηάζε ε Δθθιεζία δηαθσλεί. 
Ο Υξηζηφο δελ ήξζε ζην ζλεηφ αλ-
ζξψπηλν γέλνο απιψο γηα λα ην 
θαιισπίζεη πξηλ ηε ιήμε ηνπ (θάηη 
αληίζηνηρν θάλνπλ φζνη απηνλν-
κνχλ ηα επηκέξνπο "πξέπεη"), αιιά 
γηα λα θαηαξγήζεη ηε ιήμε ηνπ! 

36 / 17 



Θείκελα 
 

 
1. Απηόο πνπ θνβάηαη ηνλ ζάλαην, εί-
λαη δνύινο θαη πθίζηαηαη ηα πά-ληα 
πξνθεηκέλνπ λα κελ πεζάλεη... Δθείλνο 
όκσο πνπ δε θνβάηαη ηνλ ζάλαην, δελ 
θνβάηαη θαλέλαλ, δελ ηξέκεη θαλέλαλ. 
Δίλαη αλώηεξνο απ' όινπο θαη πην ειε-
ύζεξνο απ' όινπο.  
 
Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο, PG 63, 41 
 
2. Ζ ζεόηεηα δελ είλαη απιώο κηα 
πξαγκαηηθόηεηα ή κηα δύλακε από ηελ 
νπνία εμαξηάηαη ην παλ, κήηε είλαη 
πνιύ πεξηζζόηεξν κηα δύλακε πνπ θα-
ηαδπλαζηεύεη ηνλ θόζκν θαη ηε δσή - 
πξάγκα πνπ επηζεκαίλεηαη ζε πάκπνι-
ιεο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο δν-
μαζίεο -, αιιά ε πεγή ηνύ είλαη, ηεο 
δσήο θαη θάζε εμέιημεο, όπνπ κεηέρεη 
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ε θηίζε. Κε ηε κεηνρή ηνύηε ε θηίζε 
γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα. Δδώ ινηπόλ 
δελ πξόθεηηαη απιώο γηα εμάξηεζε, 
αιιά γηα κηα ζρέζε, όπνπ ην θπξίαξρν 
ζηνηρείν είλαη ε κεηνρή θαη ν πινπηηζ-
κόο ηεο θηίζεο από ηελ αδαπάλεηε 
ζεόηεηα.  
 
Νίθνο Μαηζνχθαο. Γνγκαηηθή θαη 
πκβνιηθή Θενινγία, εθδ. Πνπξλα 
ξά. η.Β'. Θεζζαινλίθε 1985, ζει. 47. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 
 

 
1. Φέξηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγ-

καηα γηα ην φηη θάζε αλζξσπν-
ινγία "γελλά" αληίζηνηρε εζηθή. 

2. Πνχ ζηεξίδεηαη ε αθνβία ζαλά-
ηνπ, γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ν 
I. Υξπζφζηνκνο ζην θείκελν 
πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ 
καζήκαηνο; Λάβεηε ππφςε ζαο 
θαη ην δεχηεξν θείκελν. 
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2. ΔΛΡΝΙΔΠ ΘΑΗ ΓΝΓΚΑΡΑ. 

ΠΛΡΑΓΔΠ ΠΘΙΑΒΗΑΠ Ή ΓΟΝΚΝΗ 
ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ; 

 
 
 

Γόγκαηα,  Αληίζεηα πξνο ηηο 

θόξκνπιεο  θνηλσλίεο πνπ 

δσήο    νξγαλψλνπλ ηα 
      δηάθνξα “πξέπεη” 
ζε θψδηθα, ζε ζχζηεκα εζηθήο, 
ζθνπφο ηεο Δθθιεζίαο δελ είλαη λα 
πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα εζηθήο, 
δειαδή ιεπηνκεξείο θαηαιφγνπο 
θαιψλ θαη θαθψλ πξάμεσλ ή θαλφ-
λεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ 
πνπ πξνζθέξεη είλαη ε δπλαηφηεηα 
κηαο λέαο δσήο, πνπ πξνθχπηεη, 
φπσο είπακε παξαπάλσ, απφ ηε 
δεκηνπξγία ζρέζεο κε ην Θεφ. Ό-
πσο ζα δνχκε εηδηθφηεξα ζε επφ-
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κελα καζήκαηα, ε Δθθιεζία πξνηεί-
λεη ζηνλ άλζξσπν ηνλ ηξφπν δσήο 
ηεο, γηα λα απνθαζίζεη ν ίδηνο ε-
ιεχζεξα αλ ζα ηνλ επηιέμεη. Σνλ 
ηξφπν δσήο ηεο ε Δθθιεζία ηνλ έ-
ρεη θαηαγξάςεη ζε ζχληνκεο δηαηπ-
πψζεηο πνπ νλνκάδνληαη δφγκαηα. 
Ο πνιχο θφζκνο έρεη ηελ εληχπσζε 
πσο δφγκα είλαη έλα αθεξεκέλν, 
εγθεθαιηθφ θη άζρεην πξνο ηελ θα-
ζεκεξηλή δσή αμίσκα, πνπ ν άλ-
ζξσπνο πξέπεη λα ην δερηεί ζαλ 
ηδενινγία. ηελ παξάδνζε ηεο Δθ-
θιεζίαο, φκσο, δφγκα είλαη ε θα-
ηαγξαθή αιεζεηψλ πνπ ηεο έρνπλ 
απνθαιπθζεί θαη, ηαπηφρξνλα, ε 
ζπκπχθλσζε ελφο ηξφπνπ δσήο. Οη 
δνγκαηηθνί νξηζκνί, δειαδή, είλαη 
θαηαγξαθή ηεο απνθεθαιπκκέλεο 
αιήζεηαο, ηελ νπνία ε Δθθιεζία  
ήδε ηε δεη θαη πξν ηεο θαηαγξαθήο 
ηεο. Όηαλ ε Δθθιεζία απνθαίλεηαη 
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δνγκαηηθψο, καξηπξεί γη’ απηφ πνπ 
ηε δνκεί θαη ηε δσνπνηεί.  

Ση ζεκαίλεη π.ρ. γηα ηνλ άλζξσπν 
ην Σξηαδηθφ δφγκα; Αλ είλαη θάηη 
πνπ ν πηζηφο θαιείηαη λα ην δερηεί 
απιψο ιεθηηθά ή εγθεθαιηθά, ηφηε 
δελ θαίλεηαη φηη ζα άιιαδε θάηη ζηε 
δσή ηνπ αλζξψπνπ, αλ ηε ζέζε απ-
ηνχ ηνπ δφγκαηνο ηελ έπαηξλε ι.ρ. ε 
απνδνρή ελφο κνλνπξφζσπνπ ζε-
νχ. Αλ δνχκε, φκσο, ην δφγκα σο 
δηαηχπσζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο ε-
κπεηξίαο θαη σο κνληέιν ηξφπνπ 
δσήο, ζα βιέπακε ην εμήο: Ο Θεφο 
ηνπ Υξηζηηαληζκνχ είλαη Σξηάδα, 
ηξία Πξφζσπα ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο, 
θαη ην θαζέλα κνλαδηθφ θη αλεπα-
λάιεπην. Ο Θεφο ηνπ Υξηζηηαλη-
ζκνχ δελ είλαη κηα κνλαρηθή χπαξ-
με∙ είλαη κηα αγαπεηηθή ζπληξνθηά 
αδηάθνπε θαη άθζαξηε. Καιψληαο, 
ινηπφλ, ε Δθθιεζία ηνλ άλζξσπν 
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λα δεκηνπξγήζεη ζρέζε κε ην Θεφ, 
ηνλ θαιεί λα γίλεη θνηλσλφο ηνπ 
ηξφπνπ δσήο ηνπ Θενχ. Να βηψζεη, 
δειαδή, σο θαζεκεξηλφ ηξφπν δσ-
ήο ηελ αγάπε, ηελ ηζφηεηα, ηε κν-
λαδηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ηε ζπ-
λχπαξμε φισλ. Ο Υξηζηηαλφο πνπ 
ζνβαξνινγεί γηα ηελ πίζηε ηνπ ζε 
Θεφ Σξηαδηθφ, δελ κπνξεί λα ε-
γθνιπσζεί νχηε ηνλ αηνκηθηζκφ, 
νχηε θαη ηε καδνπνίεζε ηνπ αλ-
ζξψπνπ, ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ 
πνιηηεπκάησλ ηνπ.  

Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην πξέπεη 
λα θαηαλννχληαη θαη νη εληνιέο ηνπ 
Θενχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αγία 
Γξαθή, θαζψο θαη νη δηάθνξνη θα-
λφλεο ηεο Δθθιεζίαο. Γηα λα πξν-
ζεγγίζνπκε ηε θπζηνγλσκία θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο δε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε δηθαληθή* νξνιν- 

γία, αιιά κάιινλ ηαηξηθή. Οη ελην-
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ιέο, δειαδή, δελ είλαη πνηληθνί λφ-
κνη πνπ αλ παξαβηαζηνχλ ζα επη- 

 
ηελ Οξζόδνμε παξάδνζε, ηελ Αγία 
Σξηάδα ηελ εηθνλίδεη ε ζθελή ηεο θη-
ινμελίαο πνπ πξόζθεξε ν Αβξαάκ ζε 
ηξεηο μέλνπο, ηξεηο αγγέινπο (Γελ 
18:1-15). Ζ νκνηόηεηα ησλ ηξηώλ αγ-
γέισλ δειώλεη ηελ θνηλή νπζία, ελώ 
ε δηαθνξά ζηελ έλδπζε θαη ηε ζηάζε 
ηνπ ζώκαηνο δειώλεη ηε δηάθξηζε 
ησλ Τπνζηάζεσλ. (Δηθόλα ηνπ 15νπ 
αηώλα). 
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βιεζεί θάπνηα πνηλή απφ θάπνηνλ 
ζεφ δηθαζηή, αιιά κάιινλ ηαηξηθέο  
νδεγίεο, φπσο π.ρ. ε νδεγία φηη ν  
νξγαληζκφο ηνπ αλζξψπνπ ρξεηάδε-
ηαη λεξφ. Απφ θεη θαη πέξα αξρίδεη ε 
πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θαζελφο. 
Αλ θάπνηνο δελ πξνζηξέμεη ζηελ 
πεγή, ηα απνζέκαηα λεξνχ ζην ζψ-
κα ηνπ ζα εμαληιεζνχλ θαη ζα πάζεη 
αθπδάησζε. Ζ παξακέιεζε, δεια-
δή, ηεο ηαηξηθήο απηήο νδεγίαο ν-
δεγεί ζε θάπνην θαθφ, ην θαθφ απηφ 
φκσο είλαη ε ζπλέπεηα κηαο πξo-
ζσπηθήο επηινγήο - φρη πνηλή ηελ 
νπνία επηβάιιεη ν γηαηξφο νχηε, 
βεβαίσο, ε ίδηα ε πεγή! Όιεο νη ελ-
ηνιέο, δειαδή, αθνξνχλ ηελ χπαξ-
με ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπο ηξφπνπο 
ζχλδεζήο ηεο κε ηελ πεγή ηεο δσ-
ήο, δειαδή ην Θεφ. Όζνλ αθνξά 
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαίλεηαη λα 
εκπεξηέρνπλ, ζα κπνξνχζαλ λα 
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παξνκνηαζηνχλ θαη κε ηνπο πεξην-
ξηζκνχο πνπ νη αζιεηέο ζέηνπλ ζηε 
δσή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξή-
ζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε θπζηθή 
ηνπο θαηάζηαζε. ηελ νπζία, δεια-
δή, πξφθεηηαη γηα α-ζθαιηζηηθέο 
δηθιείδεο, πνπ εμα-ζθαιίδνπλ ζηνλ 
άλζξσπν ηελ ε-ιεπζεξία απφ ηηο 
δπλάκεηο ηεο θζνξάο, ηνπ αηνκηθηζ-
κνχ θαη ηνπ ζαλάηνπ πνπ θαξαδν-
θνχλ λα ηνλ δνπιψζνπλ.  
 
 

Ξλεπκαηηθόο  ηελ παξάδνζε  

άλζξσπνο   ηεο Δθθιεζίαο,  
      εθείλνο πνπ αγσ- 

λίδεηαη ζ' απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 
νλνκάδεηαη Πλεπκαηηθφο άλζξσπνο. 
Ο φξνο απηφο έρεη παξεμεγεζεί. π-
λήζσο λνκίδεηαη φηη πλεπκαηηθφο εί-
λαη εθείλνο πνπ αζρνιείηαη κε κε 
πιηθά δεηήκαηα ή πνπ έρεη θαηνξ-
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ζψζεη λα δεη ζαλ λα κελ έρεη ζψκα. 
Δδψ φκσο ππνθξχπηεηαη κηα πνιχ 
επηθίλδπλε άπνςε, φηη ην ζψκα εί-
λαη θάηη θαθφ θη ακαξησιφ, θπιαθή 
ηνπ πλεχκαηνο. Σν φηη ε άπνςε απ-
ηή δελ είλαη αιεζηλά ρξηζηηαληθή, ζα 
θαλεί ζε έλα απφ ηα επφκελα κα-
ζήκαηα. Δδψ ζα επηζεκάλνπκε κφ-
λν ην εθθιεζηαζηηθφ λφεκα ηνπ φ-
ξνπ Πλεπκαηηθφο. Ο φξνο, ινηπφλ, 
απηφο, ζην εθθιεζηαζηηθφ ιεμηιφγην, 
δελ πξνέξρεηαη απφ ην αλζξψπηλν 
πλεχκα, αιιά απφ ην Άγην Πλεχκα, 
ην ηξίην Πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηά-
δαο. Πλεπκαηηθφο, δειαδή, δελ είλαη 
εθείλνο πνπ δίλεη έκθαζε κφλν ζην 
"κηζφ" εαπηφ ηνπ (ην πλεχκα) θαη 
θαηαθξνλεί ηνλ άιιν "κηζφ" (ην 
ζψκα), αιιά εθείλνο ηνπ νπνίνπ 
νιφθιεξε ε χπαξμε (ςπρή θαη ζψ-
κα, ζθέςε θαη βνχιεζε, επηζπκία 
θαη πξάμε) δηαπνηίδεηαη απφ ηελ 
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παξνπζία ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη 
απ' απηφ εληζρχεηαη ζηνλ αγψλα 
ηνπ. Όπσο ζε θάζε ηη ζηελ Δθθιε-
ζία, έηζη θη εδψ ν Θεφο δε δξα απ-
ζαίξεηα, εξήκελ ηνπ αλζξψπνπ: 
απφ ηνλ άλζξσπν εμαξηάηαη ην ά-
λνηγκα ηεο χπαξμήο ηνπ ζηε δξάζε 
ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, φπσο ην άλν-
ηγκα ησλ ξνπζνπληψλ καο ζηνλ α-
ηκνζθαηξηθφ αέξα, πξνθεηκέλνπ απ-
ηφο λα κπεη θαη λα δξάζεη ζηα πλεπ-
κφληα καο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 
ηα Μπζηήξηα. 

Σα Μπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο είλαη 
δξφκνη βίσζεο ηεο παξνπζίαο ηνπ 
Θενχ εδψ θαη ηψξα, θαη  πξφγεπζε 
ηεο νξηζηηθήο παξνπζίαο ηνπ θαη 
ηεο αλαθαίληζεο ηνπ ζχκπαληνο  
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Έ-
ζραηα. Με ηε ζπκκεηνρή ζηα Μπ-
ζηήξηα ε ζπλάληεζε ηνπ αλζξψπνπ 
θαη ηεο θηίζεο κε ηνλ Θεφ είλαη 
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πξαγκαηηθή θη φρη ζπκβνιηθή ή ζπ-
λαηζζεκαηηθή. Π.ρ. ζηε ζεία Δπρα-
ξηζηία ν άλζξσπνο έρεη αιεζηλά ηε 
δπλαηφηεηα λα θάεη θαη λα πηεη ηελ 
αλαζηεκέλε ζάξθα θαη ην αίκα ηνπ 
Υξηζηνχ. Κάζε άλζξσπνο ελψλεηαη 
κε ηνλ Υξηζηφ, αιιά θαη κε φινπο 
ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηξέθνληαη κ' 
απηφ ην θνηλφ θάξκαθν, ηε ζεία  
Κνηλσλία, πνπ είλαη θάξκαθν αζα-
λαζίαο. Έηζη, ν άλζξσπνο αθελφο 
εκβνιηάδεηαη κε ην θάξκαθν πνπ ζα 
ληθήζεη ηε θζνξά θαη δε ζα επηηξέ-
ςεη ζηνλ ζάλαην λα είλαη απηφο ε 
ηειηθή θαηάιεμε ηνπ αλζξψπνπ, θαη  
αθεηέξνπ βηψλεη έλα λέν ηξφπν δσ-
ήο, θνηλσληθό κε ηελ νπζηαζηηθή  
έλλνηα ηεο ιέμεο. Σν θνξπθαίν απηφ 
κπζηήξην απνηειεί έλα θνηλφ ηξα-
πέδη, έλα ζπληξνθηθφ γεχκα. Ζ άιιε 
νλνκαζία ηνπ, ζεία Θνηλσλία, δεί- 
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Υξηζηνπγελληάηηθε ζύλαμε Οξζόδν-
μσλ Δζθηκώσλ ζηνλ λαό ηνπ Αγίνπ 
Ληθνιάνπ ζην Θνπέζινπθ ηεο Αιάζ-
θαο. Οη Δζθηκώνη γλώξηζαλ ηελ Οξ-
ζνδνμία από ηνπο Ρώζνπο ηνλ 18ν 
αη. θαη κπόιηαζαλ κ' απηήλ ηηο δηθέο 
ηνπο παξαδόζεηο. 
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ρλεη πσο πξφθεηηαη γηα ππφδεηγκα 
ελφο ήζνπο ζπλύπαξμεο ησλ αλ-
ζξψπσλ, πέξα απφ θχιν, θπιή, 
θνηλσληθή ηάμε, ειηθία. 

 
Θείκελα 

 

1. Φπρηθόο δε  ἄλζξσπνο νὐ δέρε-
ηαη ηά ηνῦ Θενῦ˙ κσξία γάξ αὐηῷ  
ἐζηί, θαη νὐ δύλαηαη γλῶλαη, ὃηη 
πλεπκαηηθῶο ἀλαθξίλεηαη. 

 

Ξαύινο ( ἐπηζηνιή Α’ Θνξ. 2, 14) 
 

2."Θαη νη εληνιέο αθόκα, δελ μεξη-
δώλνπλ ηελ ακαξηία - απηό έρεη θα-
ηνξζσζεί κόλν κε ηνλ ηαπξό - αι-
ιά δηαθπιάζζνπλ ηνπο όξνπο ηεο 
ειεπζεξίαο πνπ καο δόζεθε". 

 
Μάξθνο Δξεκίηεο, PG 65, 992. 
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1. Όπνηνο ... δελ έρεη ην Πλεχκα, 
δελ παξαδέρεηαη ηα δψξα πνπ θα-
λεξψλεη ην Πλεχκα ηνπ Θενχ, αθνχ 
γηα εθείλνλ φια απηά είλαη κσξία. 
Καη δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη, γηαηί 
απηά ηα πξάγκαηα θαηαλννχληαη 
κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ  
Πλεχκαηνο. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 
1. (Απαληήζηε βάζεη ηνπ θεηκέλνπ 

ηνπ Μάξθνπ ηνπ εξεκίηε). Αλ δελ 
ππήξρε ν ηαπξφο (δειαδή ην 
φιν έξγν ηνπ Υξηζηνχ), ηη λφεκα 
ζα είραλ νη εληνιέο;  

2. Βξείηε ην λφεκα ηνπ φξνπ "δνγ-
καηηζκφο", φπσο ηνλ ρξεζηκν-
πνηνχκε θαζεκεξηλά. Βξίζθεηε λα  
έρεη ζρέζε κε απηφ πνπ νλνκάδεη 
"δφγκαηα" ε Δθθιεζία; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 
(Γ.Δ. 3-6) 

Ξξνϋπνζέζεηο ηεο εζηθήο δσήο 
 

…Γεζκεύνπζη γάξ θνξηία βαξέα θαί 
δπζβάζηαθηα θαί ἐπηηηζέαζη ἐπί ηνύο 
ὤκνπο ηῶλ ἀλζξώπσλ, ηῷ δέ δαθηύ-
ιῳ αὐηῶλ νὐ ζέινπζη θηλῆζαη αὐηά… 
Oὐαί δέ ὑκῖλ, γξακκαηεῖο θαί Φαξη-
ζαῖνη ὑπνθξηηαί, ὅηη θαηαζζίεηε ηάο 
νἰθίαο ηῶλ ρεξῶλ θαί πξνθάζεη καθ-
ξά πξνζεπρόκελνη… 
Oὐαί ὑκῖλ γξακκαηεῖο θαί Φαξηζαῖνη 
ὑπνθξηηαί, ὅηη παξνκνηάδεηε ηάθνηο 
θεθνληακέλνηο νἵηηλεο ἔμσζελ κέλ 
θαίλνληαη ὡξαῖνη, ἔζσζελ δέ γέκνπ-
ζηλ ὀζηέσλ λεθξῶλ θαί πάζεο  
ἀθαζαξζίαο. 
  
Ηεζνχο Υξηζηφο 
 (Καηζ. 23: 4, 13, 27) 
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 (Οη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαί-
νη)…θηηάρλνπλ θνξηία βαξηά, πνπ 
δχζθνια ζεθψλνληαη, θαη ηα θνξ-
ηψλνπλ ζηνπο ψκνπο ησλ αλζξψ-
πσλ, ελψ νη ίδηνη δε ζέινπλ νχηε κε 
ην δάθηπιν ηνπο λα ηα θηλήζνπλ... 
Αιίκνλν ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξη-
ζαίνη, ππνθξηηέο, γηαηί θαηαηξψηε 
ηηο πεξηνπζίεο ησλ ρεξψλ, θάλεηε 
φκσο κεγάιεο πξνζεπρέο γηα λα  
θαλείηε θαινί... 
Αιίκνλν ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξη-
ζαίνη, ππνθξηηέο, γηαηί κνηάδεηε κε 
ηάθνπο αζβεζησκέλνπο, πνπ εμσ-
ηεξηθά θαίλνληαη σξαίνη, εζσηεξηθά 
φκσο είλαη γεκάηνη θφθαια λεθξψλ 
θαη θάζε ινγήο αθαζαξζία. 
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3. Ζ ΖΘΗΘΖ ΠΛΔΗΓΖΠΖ 
 
 

Τπρνινγηθή    Ζ ιέμε "ζπλείδε 

ζπλείδεζε   ζε" είλαη πνιχ  

θαη Ζζηθή    ζπλεζηζκέλε 

ζπλείδεζε   ζηελ θαζεκεξηλή 
       δσή. Πξνέξρεηαη 
απφ ην ξήκα ζπλνίδα (ζχλ= καδί, 
νἶδα= γλσξίδσ)πνπ ζεκαίλεη κεηέ-
ρσ ζηε γλψζε θάπνηνπ πξάγκαηνο, 
γλσξίδσ, ζπλαηζζάλνκαη θάηη. Ο 
φξνο "ζπλείδεζε", ρξεζηκνπνηείηαη 
κε δχν έλλνηεο, πνπ βαζίδνληαη κελ 
ζηελ παξαπάλσ ζεκαζία, αιιά 
ζηε ζπλέρεηα έρνπλ δηαθνξνπνηε-
ζεί. 

Πξψηα απ' φια, ζπλείδεζε είλαη 
ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα έρεη 
επίγλσζε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο χπαξ- 
μεο θαη ηνπ γχξσ ηνπ θφζκνπ, δε-
ιαδή λα γλσξίδεη φηη ππάξρεη, ηη 

57 / 25-26 



θάλεη, πνχ βξίζθεηαη. Με ηελ έλλνηα 
απηή, ηεο ςπρνινγηθήο ζπλείδεζεο, 
ρξεζηκνπνηείηαη π.ρ. ε θξάζε «ν 
αζζελήο έρεη ζπλείδεζε ηεο θαηάζ-
ηαζήο ηνπ». 

Γεχηεξν, ζπλείδεζε είλαη ε ηθα-
λφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηαθξίλεη 
ην θαιφ απφ ην θαθφ θαη λα αμηνιν-
γεί ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πξάμεηο 
ηνπ. χκθσλα κε κηα πνιχ παξα-
ζηαηηθή κεηαθνξά, ε ζπλείδεζε εί-
λαη κηα εζσηεξηθή θσλή πνπ θσ-
ιηάδεη ζε θάζε αλζξψπηλε χπαξμε 
γηα λα ηεο επηζεκαίλεη ην ζσζηφ 
θαη ην ιάζνο. «Έρεη ήζπρε ηε ζπλε-
ίδεζή ηνπ» ή «ηνλ ειέγρεη ε ζπλεί-
δεζή ηνπ», είλαη ζπλήζεηο θξάζεηο 
κε ηέηνην λφεκα. Όηαλ, ινηπφλ, ε 
ζπλείδεζε ρξεζηκνπνηείηαη κε απ-
ηή, ηε δεχηεξε, έλλνηα, ιέγεηαη  
εζηθή ζπλείδεζε. 

Καζεκεξηλά δηαπηζηψλνπκε εκπεη 
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ξηθά φηη ε εζηθή ζπλείδεζε παξαθη-
λεί ηνλ άλζξσπν ζε ηέιεζε ζσ-
ζηψλ πξάμεσλ, ηνλ απνηξέπεη απφ 
ηελ ηέιεζε άζρεκσλ ελεξγεηψλ, ηνλ 
ειέγρεη φηαλ παξφια απηά ηηο ηειέ-
ζεη. Σνλ έιεγρν απηφ ηνλ νλνκάδν-
πκε θαη ηχςεηο ζπλεηδήζεσο, δεια-
δή ρηππήκαηα (ηύπησ= ρηππψ). 

Ζ εζηθή ζπλείδεζε εθδειψλεηαη 
πνηθηινηξφπσο ζε φινπο ηνπο αλ-
ζξψπνπο φισλ ησλ πνιηηηζκψλ θαη 
φισλ ησλ ειηθηψλ. Πξνθαλψο βα-
ζίδεηαη ζε έκθπηε θαη δηαρξνληθή 
αλάγθε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο γηα 
αγαπεηηθή θαη εηξεληθή ζπλχπαξμε 
κε ηνπο άιινπο. Ο απφζηνινο Παχ-
ινο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά γηα 
ηα έζλε πνπ δε γλψξηζαλ αθφκα ην 
γξαπηφ λφκν ηνπ Θενχ φηη "αλ θαη 
δελ ηνπο δόζεθε ν λόκνο, κέζα ηνπο 
ππάξρεη λόκνο... Οη εληνιέο ηνλ λό-
κνπ είλαη γξακκέλεο ζηελ θαξδηά 
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ηνπο. Θαη ζ' απηό ζπκθσλεί θαη ε ζπ-
λείδεζε ηνπο, πνπ ε θσλή ηεο ηνπο 
ηύπηεη ή ηνπο επαηλεί, αλάινγα κε ηε 
δηαγσγή ηνπο"(Ρσκ. 2: 14-15). ή-
κεξα ζην ρψξν ηεο Φπρνινγίαο γί-
λεηαη κεγάιε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 
ηελ πξνέιεπζε, ηελ έλαξμε ιεηην-
πξγίαο θαη ηε δηαδηθαζία θαλέξσ-
ζεο ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο. 
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Ζ ηξακπάια, παηρλίδη πνπ παίδεηαη ζε 
πάκπνιια κέξε ηνπ θόζκνπ, είλαη κηα 
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πάιε αλάκεζα ζηε ζηαζεξόηεηα θαη 
ηελ πηώζε. (ηηο θσηνγξαθίεο, ε 
ηξακπάια σο παξαδνζηαθό παηρλίδη 
ελειίθσλ θαη παηδηώλ θαηά ηε γηνξηή 
νι-λάι, δειαδή ηε ζειεληαθή πξσ-
ηνρξνληά ζηελ Θνξέα, 10 Φεβξνπα-
ξίνπ). (Από ην πεξηνδηθό "Πάληα ηα 
Έζλε"49/1994, ζ. 21) 
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Όπνηνη θη αλ είλαη νη επηκέξνπο φξνη 
ζρεκαηηζκνχ θαη εθδήισζήο ηεο, ε 
Δθθιεζία ζεσξεί βαζηθφ ην φηη ν 
άλζξσπνο είλαη έλα νλ πνπ ν Θεφο 
ζέιεζε λα δηαζέηεη απηφ ην ζεκα-
ληηθφ βνήζεκα πνπ ιέγεηαη εζηθή 
ζπλείδεζε. 

Ζ ζπλείδεζε είλαη θάηη ην δπλα-
κηθφ. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ή λα 
αηξνθήζεη, επεξεάδεη ηνλ πνιηηη-
ζκφ θαη επεξεάδεηαη απ' απηφλ. Ο 
βαζκφο απηήο ηεο ακνηβαίαο επί-
δξαζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο θαη θπξίσο απφ ηελ 
θαιιηέξγεηα θαη ηελ απηνγλσζία ηνπ 
ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ. Σε δηειθπ-
ζηίλδα κεηαμχ εζηθήο ζπλείδεζεο 
θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηελ 
απνδίδεη ην εμήο εξψηεκα: Παχεη λα 
έρεη θάζε επζχλε ν Γεξκαλφο ζηξα-
ηηψηεο ν παηδαγσγεκέλνο ζηε Να- 
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δηζηηθή Γεξκαλία, φηαλ, γηα λα ηη-
κσξήζεη ην παηδί πνπ έθιεςε έλα 
θαξβέιη, ηνπ ζπάδεη ην ρέξη βάδν-
ληαο σο ππνκφριην ην γφλαηφ ηνπ; 
 
 

Απηνγλσζία    Αθνχ ε εζηθή 

θαη       ζπλείδεζε 

ππνζπλείδεην   ζεκαίλεη  
        θξίζε πεξί 
ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ζπλδέεηαη 
κε ηελ απηνγλσζία. Ζ απηνγλσζία 
δελ είλαη θάηη πνπ πξαγκαηνπνηεί-
ηαη απηνκάησο, αιιά θαηνξζψλεηαη 
κε θφπν θαη εμεηαζηηθή δηάζεζε. 
εκαίλεη φηη ζηέθνκαη φρη κφλν απέ-
λαληη ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη α-
πέλαληη ζηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ. 
Βιέπνληάο ηνλ θαη θξίλνληάο ηνλ, 
επηρεηξψ λα απνηηκήζσ ην ζσζηφ 
ή ην ιάζνο ηεο ζηάζεο θαη ησλ  
πξάμεψλ ηνπ. ε πνηνλ βαζκφ, φ-
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κσο, είλαη δπλαηή ε πξαγκάησζε 
ηεο απηνγλσζίαο; 

Ζ αλζξψπηλε ςπρή είλαη έλαο 
ρψξνο δχζβαηνο. Έλα "ηκήκα" ηεο 
είλαη θσηηζκέλν θαη άξα νξαηφ ζηε 
ζπλείδεζε

1 
ηνπ αλζξψπνπ, ελψ ην 

ππφινηπν παξακέλεη δπζπξφζηην. 
Έκθπηεο ηάζεηο, βηψκαηα ησλ πξψ-
ησλ εκεξψλ ηεο δσήο καο, ηξαπκα 
ηηθέο εκπεηξίεο, δεδνκέλα δειαδή 
πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαη παίδνπλ 
ξφιν ζηε δσή καο, αιιά εκείο δελ 
έρνπκε επίγλσζή ηνπο, εκθσιεχ-
νπλ ζ' απηφ ην ζθνηεηλφ ηκήκα.  
 

 

 

1 
Δδψ ν φξνο ζπλείδεζε ρξεζηκν-

πνηείηαη κε ηελ πξψηε ηνπ έλλνηα, 
δειαδή σο επίγλσζε. 
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Δηθόλα ηνπ Υξηζηνύ από ηε Κνλή 
ηεο Υώξαο. Ζ Κνλή νλνκάζηεθε έ-
ηζη επεηδή ρηίζηεθε ζηε "ρώξα", δε-
ιαδή ζηα πεξίρσξα ηεο Θσλζηαληη-
λνύπνιεο. Ο αγηνγξάθνο πήξε επ-
θπώο αθνξκή από ηελ νλνκαζία απ-
ηή, γηα λα ππελζπκίζεη όηη "ε ρώξα 
ησλ δώλησλ" είλαη ν ίδηνο ν Υξηζηόο, 
ζην ώκα ηνπ νπνίνπ ζπλαληώληαη, 
σο κέιε ηνπ, νη άλζξσπνη (ε εηθόλα 
είλαη ησλ αξρώλ ηνπ 14νπ αηώλα). 
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Κη εδψ φκσο ππάξρεη έλα είδνο δηα-
βάζκηζεο. Ζ άγλσζηε πεξηνρή ηνπ 
είλαη εληειψο απξφζηηε ζηε ζπλεί-
δεζε θαη ιέγεηαη αζπλείδεην. Ζ ιη-
γφηεξν πξνζηηή πεξηνρή ιέγεηαη 
ππνζπλείδεην θαη κπνξεί λα θσηηζ-
ηεί αλ ν άλζξσπνο θαηαβάιεη πξν-
ζπάζεηα. Απηή ε πξνζπάζεηα ζπλ-
δέεηαη ζεκαληηθά κε ηνλ αγψλα θαη 
ην βαζκφ απηνγλσζίαο. Όζν πε-
ξηζζφηεξν ηα ζηνηρεία πνπ είλαη α-
πσζεκέλα ζηελ ζθνηεηλή πεξηνρή 
γίλνληαη ζπλεηδεηά, ηφζν πεξηζζφ-
ηεξν ν άλζξσπνο γλσξίδεη πνηεο 
δπλάκεηο ηνλ βαζαλίδνπλ, θέξλεη 
ηνλ "ερζξφ" ζην θσο θαη κπνξεί λα 
δψζεη παξαπέξα κάρε καδί ηνπ. 

Απηέο νη δηαπηζηψζεηο ηεο ζχγ-
ρξνλεο Φπρνινγίαο θαη Φπραλάιπ-
ζεο κνηάδεη λα ζπλαληψληαη κε ηε 
καθξαίσλε εκπεηξία ηεο Δθθιεζίαο. 
Οη Παηέξεο θαη Αζθεηέο ηεο, κε ηνλ 
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πξνζσπηθφ ηνπο πλεπκαηηθφ αγψ-
λα, δηείζδπζαλ ζηα ζθνηεηλά έγθαηα 
ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη θαηέ-
γξαςαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε ζπγ-
γξάκκαηα πνπ μαθληάδνπλ ζήκεξα. 
Τπνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε αιιά 
θαη ηε δχλακε ηνπ αλζξψπνπ λα έξ-
ζεη ζε δηάινγν κε ηνλ εζσηεξηθφ 
ηνπ θφζκν, λα ζπλαηζζαλζεί ηα αδη-
έμνδά ηνπ θαη λα κεηαλνήζεη, δεια-
δή λα κεηαβάιεη ξηδηθά ηξφπν ζθέ-
ςεο θαη δσήο (κεηα-λνώ = κεηαβάι-
ισ λνπλ). Απηή ηελ πνξεία δηαθνλεί 
ην κπζηήξην ηεο Δμνκνιφγεζεο. 
ηελ Δμνκνιφγεζε ν ίδηνο ν άλ-

ζξσπνο "ςάρλεηαη" θαη "αλνίγε-

ηαη" - δελ "αλαθξίλεηαη". 

 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δθθιεζία γηα 
λα θαηαγξάςεη ην απνηέιεζκα κηαο 
εηιηθξηλνχο, απηνθξηηηθήο εμνκνιφ-
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γεζεο: ζπγρώξεζε. Αλ ζθεθηνχκε 
ιίγν πάλσ ζηελ πξνέιεπζε απηήο 
ηεο ιέμεο, ζα δνχκε φηη ζηελ παξά-
δνζε ηεο Οξζνδνμίαο ε Δμνκνιφ-
γεζε δελ είλαη δίθε, γη' απηφ θαη ε 
ζπγρψξεζε δελ είλαη δηθαζηηθή 
απφθαζε (έζησ θαη αζσσηηθή). 

Ππλ-ρσξνύκαη ζεκαίλεη φηη θαηνξ-
ζψλσ λα παιέςσ ηνλ εγσηζκφ κνπ 
θαη λα βξεζψ πάιη παξέα κε φινπο 
ηνπο αδειθνχο κνπ ζηνλ ίδην ρψξν, 
ζηελ Δθθιεζία, φπσο ηα κέιε βξί-
ζθνληαη φια ζην ζψκα. 

 

 
 
Γηα ηελ Δθθιεζία φιε απηή ε πν-

ξεία απηνγλσζίαο θαη αθνπγθξά-
ζκαηνο ηεο θσλήο ηεο ζπλείδεζεο 
είλαη ζεκαληηθή αιιά ηαπηφρξνλα 
αλεπαξθήο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε 
ηνπ αλζξψπνπ φηη ιηγφζηεςε ην λε-
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ξφ απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ είλαη ζε-
καληηθή, αθνχ ρσξίο απηήλ ζα πε-
ξηέιζεη ζε αθπδάησζε θαη ζάλαην. 
Δίλαη φκσο θαη αλεπαξθήο, δηφηη α-
πφ κφλε ηεο απηή ε ζπλεηδεηνπνί-
εζε δελ αξθεί γηα λα εθνδηαζηεί ν 
νξγαληζκφο κε λεξφ. Υξεηάδεηαη ε 
πξνζθπγή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πε-
γή, δειαδή ε έληαμή ηνπ ζην ζψκα 
ηεο Δθθιεζίαο θαη ε ηξνθνδνζία 
ηνπ απφ ηα κπζηήξηα. 

 
 

Θείκελν 
 

 
Αο θξνληίζνπκε, αδειθνί κνπ,  

λα θπιάκε ηε ζπλείδεζή καο, όζν 
αθόκα βξηζθόκαζηε ζ' απηόλ ηνλ 
θόζκν, ρσξίο λα ηελ πξνθαινύκε λα 
καο ειέγμεη γηα θάπνην πξάγκα, ρσ-
ξίο λα ηελ θαηαπαηνύκε ζε ηίπνηα 
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απνιύησο νύηε θαη ζην ειάρηζην. 
Γηαηί μέξεηε θαιά όηη από ηα κηθξά 
απηά θαη αζήκαληα, όπσο ιέλε, θηά-
λνπκε λα θαηαθξνλνύκε θαη ηα κε-
γάια. Γηαηί όηαλ αξρίζεη θαλείο λα 
ιέεη: «Ση ζεκαζία έρεη, αλ πσ απηό ην 
ιόγν; Ση ζεκαζία έρεη αλ θάσ ιηγάθη; 
Ση ζεκαζία έρεη αλ δώζσ πξνζνρή ζ' 
απηό εδώ ην πξάγκα;». Από ην «ηη 
ζεκαζία έρεη εθείλν», απνθηάεη θαλε-
ίο θαθή θαη δηεζηξακκέλε δηάζεζε 
θαη αξρίδεη λα θαηαθξνλεί θαη ηα κε-
γάια θαη βαξύηεξα, θαη λα θαηαπαηεί 
ηελ ίδηα ηε ζπλείδεζή ηνπ. Θαη έηζη 
πξνρσξώληαο ζηγά-ζηγά θηλδπλεύεη 
λα πέζεη θαη ζε ηέιεηα αλαηζζεζία... 
Αο θξνληίζνπκε ηα ειαθξά, όζν α-
θόκε είλαη ειαθξά, γηα λα κελ γίλνπλ 
βαξηά...  

Ζ πξνζπάζεηά καο γηα λα θπιάμν-
πκε ηε ζπλείδεζε καο άγξππλε θαη 
λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε ηηο ππνδεί-
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μεηο ηεο, παίξλεη πνιιέο θαη πνηθίιεο 
κνξθέο. Γηαηί πξέπεη λα ελεξγεί θα-
λείο „θαηά ζπλείδεζε‟ θαη πξνο ην 
Θεό θαη πξνο ηνλ πιεζίνλ θαη πξνο 
ηα πξάγκαηα... 

Πξνο κελ ην Θεό, γηα λα κελ θα-
ηαθξνλεί ηηο εληνιέο Σνπ, θαη όηαλ  
Γελ ηνλ βιέπεη άλζξσπνο θαη όηαλ 
θαλείο δελ απαηηεί ηίπνηα απ‟ απ- 
ηόλ...  

Ζ ηήξεζε ηεο ζπλεηδήζεσο πξνο 
ηνλ πιεζίνλ είλαη λα κελ θάλεη ηίπν-
ηα απνιύησο πνπ θαηαιαβαίλεη όηη 
ζιίβεη ή πιεγώλεη ηνλ πιεζίνλ, είηε 
κε έξγν, είηε κε ιόγν, είηε κε θάπνηα 
θίλεζε είηε κ‟ έλα βιέκκα... 

Λα ελεξγεί θαλείο θαηά ζπλείδεζε 
πξνο ηα πιηθά πξάγκαηα ζεκαίλεη λα 
κελ θάλεη θαηάρξεζε θαλελόο πξάγ-
καηνο, λα κελ αθήλεη θάηη λα θαηαζ-
ηξαθεί ή λα πεηαρηεί. Αιιά θαη αλ 
αθόκα δεη θάηη πεηακέλν, λα κελ ην 
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αγλνήζεη έζησ θαη αλ είλαη αζήκαλ-
ην, αιιά λα ην καδέςεη θαη λα ην βά-
ιεη ζηε ζέζε ηνπ.  
 
Αββάο Γσξφζενο, Έξγα Αζθεηηθά, 
έθδ.-κηθξ. "Δηνηκαζία"- Η. Μνλή Ση-
κίνπ Πξνδξφκνπ, Καξέαο 1986, ζει. 
135-139. 

 
 
 
 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 
1. Καηά ηε γλψκε ζαο, ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ δε δηαζέηνπλ ζπ-
λείδεζε; ή πξφθεηηαη γηα αλζξψ-
πνπο πνπ ηελ έρνπλ θαηαπλίμεη; 
πδεηήζηε ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ 
Γεξκαλφ ζηξαηηψηε. πκβνπιεπ-
ηείηε θαη ην θείκελν κε ηνλ Αββά 
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Γσξφζεν, πνπ βξίζθεηαη ζην ηέ-
ινο ηνπ καζήκαηνο. 

2.Γηαηί ν Αββάο Γσξφζενο επηκέλεη 
πνιχ ζηα "κηθξά" θαη ζηα "αζή-
καληα"; Έρνπλ νη επηζεκάλζεηο 
ηνπ θακηά εθαξκνγή ζηελ θαζε-
κεξηλή ζαο δσή; 

3. Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε ηηο αλα-
δεηήζεηο ιχζεο ζην ζχγρξνλν νη-
θνινγηθφ πξφβιεκα, κε φζα ιέεη 
ν Γσξφζενο γηα "θαηά ζπλείδε-
ζε" αληηκεηψπηζε ησλ πιηθψλ 
πξαγκάησλ; 
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4. ΡΑ ΘΗΛΖΡΟΑ ΡΥΛ ΞΟΑΜΔΥΛ 
ΠΡΖΛ ΖΘΗΘΖ ΕΥΖ 

 
 
 

Έλα θείκελν γηα πξνβιεκαηηζκό 
 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη α-
πφ "Λαπζατθφλ", έλα βηβιίν ηνπ 
5νπ αηψλα, κε ηζηνξίεο αζθεηψλ 
ηεο Δθθιεζίαο. Με αθεγεκαηηθφ 
θαη απιφ ηξφπν δίλεη κεγάιεο α-
ιήζεηεο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο 
θαη εκπεηξίαο. 
 

 

   Θαη άγηνο θαη θιέθηεο; 
 

   Ενχζε ζηελ Αιεμάλδξεηα κηα α-
λχπαληξε Υξηζηηαλή γπλαίθα πνπ 
θαηλφηαλ ηαπεηλή, ζηελ πξαγκα- 
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ηηθφηεηα φκσο ήηαλ πεξήθαλε θαη 
πνιχ θηιάξγπξε. Ήηαλ κάιινλ θη-
ιφρξπζε, παξά θηιφρξηζηε. Γελ 
είρε πξνζθέξεη πνηέ θάηη απφ ηελ 
πεξηνπζία ηεο, νχηε ζε μέλν, νχηε 
ζε θησρφ, νχηε ζε θαηαπηεζκέλν, 
νχηε ζε κνλαρφ, νχηε ζε θησρφ 
θνξίηζη... 
 Απηή ηε γπλαίθα, πνπ κφλν ζην 
φλνκα ήηαλ παξζέλα θη φρη ζηνλ 
ηξφπν δσήο, ν αγηφηαηνο Μαθάξη-
νο, ν πξεζβχηεξνο θαη πξντζηά-
κελνο ηνπ ιεπξνθνκείνπ, ζέιεζε - 
θαηά θάπνηνλ ηξφπν - λα ηελ εγ-
ρεηξίζεη ζα γηαηξφο γηα λα ηελ α-
λαθνπθίζεη απφ ηελ πιενλεμία, 
θαη επηλφεζε ην εμήο ηέρλαζκα... 

Πήγε θαη ηε βξήθε θαη ηεο είπε: 
"Έρνπλ πέζεη ζηα ρέξηα κνπ πνιύ-
ηηκνη ιίζνη, ζκαξάγδηα θαη πάθηλ-ζνη. 
Γελ μέξσ αλ πξνέξρνληαη από θιν-
πή ή από λόκηκν εκπόξην. Γελ έ-
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ρνπλ απνηηκεζεί, κηαο θαη είλαη πέ-
ξα από θάζε απνηίκεζε. Ο ηδηνθηή-
ηεο ηνπο ηνύο πνπιάεη πεληαθόζηα 
λνκίζκαηα...". Πέθηεη ηφηε απηή ζηα 

πφδηα ηνπ θαη ηνπ ιέεη: "Λα κελ 
ηνπο αγνξάζεη άιινο, ζε παξαθα-
ιώ... Αγόξαζέ ηνπο εζύ γηα ινγα-
ξηαζκό κνπ...".  

Πήξε, ινηπφλ, ν Μαθάξηνο απ' 
απηήλ ηα πεληαθφζηα λνκίζκαηα, 
ηα δηέζεζε φκσο γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ ιεπξνθνκείνπ. 

Πεξλνχζε ν θαηξφο, κα απηή δί-
ζηαδε λα ηνπ ην ππελζπκίζεη, ε-
πεηδή ν άγηνο είρε κεγάιε ππφιε-
ςε ζηελ Αιεμάλδξεηα... Σειηθά, 
θάπνηα ζηηγκή πνπ ηνλ ζπλάληεζε 
ζηελ εθθιεζία, ηνπ είπε: "ε παξα-
θαιώ, πεο κνπ, ηη έγηλε κε θείλνπο 
ηνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο έδσζα ηα πεληαθόζηα λν-
κίζκαηα;" Απηφο ηεο απάληεζε: 
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"Από ηελ εκέξα πνπ έδσζεο ηα 
ρξήκαηα, πιήξσζα ηελ αμία ησλ ιί-
ζσλ. Αλ ζέιεηο λα ηνπο δεηο, έια 
ζην ζπίηη κνπ. Δθεί βξίζθνληαη. Γεο 
αλ ζνπ αξέζνπλ, αιιηώο πάξε πίζσ 
ηα ρξήκαηά ζνπ". Κη εθείλε πήγε 
πνιχ επραξίζησο. 

ηνπο επάλσ νξφθνπο ηνπ ιε-
πξνθνκείνπ βξίζθνληαλ νη ιεπξέο 
γπλαίθεο θαη ζηνπο θάησ νη ιεπξνί 
άλδξεο. Όηαλ θηάζαλε ζηελ είζν-
δν, ηε ξψηεζε: "Ση ζέιεηο λα δεηο 
πξώηα; Σνπο πάθηλζνπο ή ηα ζκα-
ξάγδηα;". Σνπ απάληεζε: "Ό,ηη λν-
κίδεηο". Σφηε ηελ αλεβάδεη ζηνπο 
επάλσ νξφθνπο, ηεο δείρλεη α-
θξσηεξηαζκέλεο γπλαίθεο κε πιε- 
γηαζκέλα πξφζσπα, θαη ηεο ιέεη: 
"Λα νη πάθηλζνη". Καηφπηλ ηελ θα-
ηεβάδεη ζηα θάησ παηψκαηα θαη 
ηεο δείρλεη ηνπο άλδξεο ιέγνληαο: 
"Λα ηα ζκαξάγδηα. Θαη λνκίδσ όηη 
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δε ζα βξεζνύλ πνιπηηκόηεξα. Αλ, 
ινηπόλ, ζνπ αξέζνπλ, πάεη θαιά, 
αιιηώο πάξε πίζσ ηα ρξήκαηά ζνπ". 

Μεηαλησκέλε απηή, βγήθε θαη, α-
θνχ πήγε ζην ζπίηη ηεο, αξξψζ-
ηεζε απφ ηε ζηελνρψξηα ηεο πνπ 
δελ έθαλε έλα ηέηνην θαιφ ζχκθσ-
λα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, αιιά α-
λαγθαζηηθά. Αξγφηεξα επραξίζηε-
ζε ηνλ Μαθάξην θαη πνξεχηεθε 
ζηε δσή ηεο φπσο έπξεπε. 

Παιιαδίνπ, Ιαπζατθόλ, PG 34, 
1018A-1019C (επηινγέο – απφδν- 

ζε Θ.Ν.Π.). 

 

Πρόιηα θαη αθνξκέο γηα ζπδήηεζε 
 

χκθσλα κε ηελ εζηθή ηεο θνηλσ-
λίαο θαη κε ην λφκν, ν άγηνο Μαθά-
ξηνο έθαλε κηα απάηε. Γηαηί, φκσο, 
ζηε ζπλείδεζε ηεο Δθθιεζίαο εί-
λαη άγηνο; 
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Υηίζηκν ηαηξείνπ ζηελ Οξζόδνμε 

ηεξαπνζηνιή ηεο Ηλδίαο 
(από ην πεξηνδηθό "Πάληα ηα Έζλε" 

42/1992, ζ. 36) 
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Θίλεηξα θαη   Κίλεηξα είλαη νη 

θξηηήξηα ηνπ   δπλάκεηο πνπ 

Σξηζηηαληζκνύ  σζνχλ ηνλ αλ- 
       ζξσπν ζε θάπν-
ηα δξαζηεξηφηεηα. Απνηεινχλ ηηο 
θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ νξγαλη-
ζκνχ. Καη, αληίζηνηρα, νη πξάμεηο 
απνηεινχλ ηελ θπζηθή θαηάιεμε 
ησλ θηλήηξσλ.  
 Σα θίλεηξα εκθαλίδνληαη ρσξίο 
ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο 
ηνπ αλζξψπνπ. Πεγή ηνπο είλαη ζπ-
λήζσο ην αζπλείδεην. Απηφ ην θα-
ηαιαβαίλνπκε εχθνια αλ ζθεθηνχκε 
θίλεηξα φπσο ηελ πείλα, ηε ζεμνπ-
αιηθή νξκή, ηελ αλάγθε γηα γλψζε, 
ηελ επηζεηηθή νξκή θηι.. Απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ζα εθδεισζνχλ φκσο, 
βηψλνληαη απφ ηνλ άλζξσπν κε αξ-
θεηή ζαθήλεηα, γίλνληαη δειαδή ζπ-
λεηδεηέο δπλάκεηο, ζηηο νπνίεο ν αλ-
ζξσπνο κπνξεί λα δψζεη ζπγθεθξη-
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κέλν πξνζαλαηνιηζκό. Ζ πείλα, π.ρ., 
δελ παξακέλεη κηα ηπθιή δχλακε, 
αιιά ελαπφθεηηαη ζηνλ άλζξσπν ην 
πψο ζα ηελ ηθαλνπνηήζεη (π.ρ. αδη-
θψληαο ηνλ δηπιαλφ ηνπ ή φρη), φ-
πσο επίζεο ζ' απηφλ ελαπφθεηηαη 
ην πψο ζα αληαπνθξηζεί ζηε ζε-
μνπαιηθή νξκή (π.ρ. αλ ζα γίλεη βη-
αζηήο, αλ ζα ζηξέςεη ηνλ έξσηά ηνπ 
ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν) 
θ.ν.θ.  

Γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ινη-
πφλ, θαη γηα ηε ζπλχπαξμή ηνπ κε 
ηνπο άιινπο, ε δηακφξθσζε ησλ θη-
λήηξσλ έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία. Ό-
ρη απιψο ε ηέιεζε ή ε παξάιεηςε 
κηαο πξάμεο, αιιά ν ιφγνο γηα ηνλ 
νπνίνλ θάπνηνο ηειεί ή παξαιείπεη 
κηα πξάμε, ε πξφζεζε θαη πξναί-
ξεζε, έρεη λα θάλεη κε ηε ζηάζε δσ-
ήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ. 
ην Υξηζηηαληζκό θακία πξάμε δελ 
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είλαη από κόλε ηεο (απηνκάησο) θα-
ιή ή από κόλε ηεο θαθή. Απηφ δε γί-
λεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ή απνδεθ-
ηφ. Πνιχο θφζκνο πηζηεχεη πσο 
Υξηζηηαληζκφο είλαη ε επηβνιή θά-
πνησλ ζηδεξέλησλ λφκσλ θαη ε ε-
θηέιεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
πξάμεσλ. Σα πξάγκαηα φκσο ζηελ 
νπζία ηνπο δελ είλαη έηζη. ην Υξη-
ζηηαληζκφ θακία πξάμε δε ζψδεη 
απηφκαηα, καγηθά, κεραληθά. Απηφ 
πνπ κεηξάεη είλαη αλ ν άλζξσπνο 
είλαη ζπλεηδεηά θαη ειεχζεξα πξν-
ζαλαηνιηζκέλνο πξνο εθείλνλ ηνλ 
αγαπεηηθφ ηξφπν χπαξμεο, ππφ-
δεηγκα ηνπ νπνίνπ είλαη ε Αγία Σξη-
άδα. Γελ ππάξρεη δειαδή θαηάιν-
γνο θαιψλ θαη θαθψλ πξάμεσλ, αι-
ιά θάζε πξάμε ζα αμηνινγεζεί απφ 
ην αλ έγηλε κε θίλεηξν θαη θξηηήξην 

ηελ Αγάπε θαη ηελ Διεπζεξία, θαη 
ζα απνδνθηκαζηεί αλ έγηλε κε θί-
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λεηξν ηε δηαζθάιηζε ηνπ αηνκηθηζ-
κνχ, ηνπ εγσηζκνχ θαη ηνπ ζπκθέ-
ξνληνο. 

Ζ Καηλή Γηαζήθε θαη ε δσή ηεο 
Δθθιεζίαο δηαπλένληαη απφ ην 
πλεχκα απηφ. Αληίζεηα, π.ρ., πξνο 
ηελ άπνςε φηη ε πξνζεπρή είλαη κηα 
δξαζηεξηφηεηα πάληα θαη απφ κφλε 
ηεο θαιή, ε παξαβνιή ηνπ Σειψλε 
θαη ηνπ Φαξηζαίνπ ηελ εμαξηά απφ 
ηα θίλεηξα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 
ηνπ πξνζεπρφκελνπ (Λνπθ. 18: 9-
14). Ο Φαξηζαίνο δε βαξχλεηαη κε 
ακαξηήκαηα θαη αλεζηθφηεηεο. Πα-
ξφια απηά απνδνθηκάδεηαη απφ ην 
Υξηζηφ, επεηδή ηπιίρηεθε ζην αην-
κηθηζηηθφ ζάβαλν ηεο "εζηθφηεηαο" 
θαη ηεο "επζέβεηάο" ηνπ θαη απνξ-
ξίπηεη ηνπο άιινπο. Δλψ, αληίζεηα, 
ν Σειψλεο βαξχλεηαη κελ κε ρίιηα  
δπν παξαπηψκαηα, ν πξνζαλαην-
ιηζκφο φκσο πνπ δίλεη ζηελ χπαξ-
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μή ηνπ είλαη ε κεηαζηξνθή θαη ε ζπ-
λάληεζε κε ηνλ άιινλ. Σν ζέκα ηνπ 
πξνζαλαηνιηζκνχ, δειαδή ηεο θα-
ηεχζπλζεο πνπ επηζπκψ λα έρσ, εί-
λαη εμαηξεηηθά ζπνπδαίν. Αλ επηζπ-
κψ λα ζπλαληεζψ κε ηνλ αγαπεκέ-
λν κνπ, ηφηε νιφθιεξε ε χπαξμή 
κνπ, νη πξνγξακκαηηζκνί, νη ελέξ-
γεηέο κνπ εκπλένληαη απφ ηνλ πξν-
ζαλαηνιηζκφ κνπ πξνο ηε ζπλά-
ληεζε πνπ επίθεηηαη. Ση ψξα, π.ρ., 
ζα μεθηλήζσ, αλ πξνεγνπκέλσο ζα 
θάσ ή φρη, ηη ζα θνξέζσ, αλ ζα πά-
σ κε ηα πφδηα ή κε ην απηνθίλεην, 
αλ ζηε δηαδξνκή ζα ρξνλνηξηβψ 
ζηα θαηαζηήκαηα ή φρη, φια απηά 
δελ έρνπλ εζηθφ ραξαθηήξα απφ 
κφλα ηνπο, απνθηνχλ φκσο ζεηηθή ή 
αξλεηηθή θφξηηζε αλάινγα κε ην ηη 
εμππεξεηνχλ θαη ηη δπζρεξαίλνπλ: 
ηελ αηνκηθφηεηά κνπ ή ηε ζπλά-
ληεζε.  
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Ο Υξηζηηαληζκφο, ινηπφλ, δελ έ-
ρεη έηνηκα εζηθά ζπληαγνιφγηα. Καη 
γη' απηφ είλαη επαλαζηαηηθφο κέζα 
ζηηο θνηλσλίεο πνπ ζπλήζσο επα-
λαπαχνληαη ζηελ ηήξεζε εμσηεξη-
θψλ ηχπσλ. 

 
 

Βαζκίδεο  Λίγν κεηά ην Μπζηηθφ 

εζηθήο   Γείπλν θαη ιίγν πξηλ 

σξηκόηεηαο ζπιιεθζεί, ν Υξηζηφο 
κίιεζε ζηνπο καζεηέο ηνπ γηα πνι-
ιά δεηήκαηα. Αλάκεζα ζε άιια ηνπο 
είπε θαη ην εμήο: "Γε ζαο νλνκάδσ 
πηα δνύινπο, γηαηί ν δνύινο δελ μέ-
ξεη ηη θάλεη ν θύξηόο ηνπ. Δζάο όκσο 
ζαο νλόκαζα θίινπο, γηαηί ζαο έθα-
λα γλσζηά όια όζα άθνπζα από ηνλ 
Παηέξα κνπ" (Ησ. 15, 15). Απφ απηήλ 
ηελ αληηδηαζηνιή "δνχινπ" θαη 
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Σν θηιί δελ είλαη πάληα θαη από κόλν 
ηνπ εθδήισζε αγάπεο. Κπνξεί λα 

γίλεη θαη ζεκάδη πξνδνζίαο. (Ζ πξν-
δνζία ηνπ Ηνύδα, από ηελ αγηνξείηηθε 

Κνλή Βαηνπεδίνπ, 14νο αη.). 
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"θίινπ", θαίλεηαη πσο ε ζρέζε Θε-
νχ θαη αλζξψπνπ δελ είλαη κνλνδη-
άζηαηε νχηε ζηαηηθή, αιιά πεξλάεη 
απφ νξηζκέλεο βαζκίδεο σξίκαλ-
ζεο. 
 Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο επη-
ζεκαίλνπλ φηη ηξία θίλεηξα σζνχλ  
ηνπο αλζξψπνπο ζηε ζρέζε ηνπο κε 

ην Θεφ, ν θόβος, ν μιζθός θαη ε α-
γάπη, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο 

αλζξψπηλνπο ηχπνπο, ζην δούλο, 

ην μιζθωηό θαη ηνλ ελεύθερο ή σι-
ό. 
 Ο "δνχινο" (κε ηελ έλλνηα πνπ 
είρε ν φξνο ζηελ αξραηφηεηα) πξν- 
ζπαζεί λα ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ Θε-
νχ, γηα λα απνθχγεη ηελ ηηκσξία 
πνπ πηζηεχεη πσο επηζχξεη ε πα-
ξάβαζή ηνπο. Βαζηθφ θίλεηξφ ηνπ 
είλαη ν θφβνο ηεο θφιαζεο. Ζ βαζ-
κίδα απηή κφλν σο πξψην ζθαιν-
πάηη κπνξεί λα θαηαλνεζεί. ε θα-
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κία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επα-
λαπαχεηαη θαλείο ζεσξψληαο ηελ 
σο πγηή ζρέζε. 
 ηελ επφκελε βαζκίδα ν άλζξσ-
πνο ελεξγεί επεηδή πξνζβιέπεη 
ζηελ αληαπφδνζε, ζην "κηζζφ" πνπ  
ζα ιάβεη απφ ην Θεφ. Καη ηνχηε ε 
βαζκίδα, κνινλφηη ειεπζεξψλεηαη 
απφ ηνλ βξαρλά ηνπ θφβνπ, δελ θα-
λεξψλεη πιήξε σξηκφηεηα, δηφηη ζε-
κειηψλεη κηα "ινγηζηηθή" θαη ππαι-
ιειηθή ζρέζε κε ην Θεφ. Καη ζηηο 
δπν απηέο βαζκίδεο ην πξφζσπν 
ηνπ Θενχ παξακνξθψλεηαη. Ο "δν-
χινο" έρεη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ 
έλα Θεφ δηθαζηή θη εθδηθεηηθφ, θη ν 
"κηζζσηφο" έλα Θεφ ηακία. 

Ζ θαηεμνρήλ βαζκίδα σξηκφηε-
ηαο είλαη απηή πνπ θίλεηξν έρεη ηελ 
αγάπε. Ο άλζξσπνο εδψ ελεξγεί 
ζαλ ειεχζεξνο θη φρη ζαλ δνχινο, 
ζαλ γηνο θη φρη ζαλ ππάιιεινο. Α-
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λνίγεηαη ζηνλ απέλαληη (είηε απηφο 
είλαη ν Θεφο είηε ν ζπλάλζξσπνο) 
επεηδή βξίζθεη λφεκα ζ' απηφ ην ά-
λνηγκα θαη ην ζέιεη ειεχζεξα θαη ζπ-
λεηδεηά. Κη ν Θεφο, επί ηέινπο, βηψ-
λεηαη σο θίινο θη σο παηέξαο. 
 Δδψ ρξεηάδεηαη κηα δηεπθξίληζε: 
Ζ Δθθιεζία ζπρλά απνθαιεί ηνλ 
πηζηφ άλζξσπν "δνχιν Θενχ" (π.ρ. 
"βαπηίδεηαη ν δνύινο ηνπ Θενύ ...", 

"λπκθεύεηαη ν δνύινο ηνπ Θενύ..."). 
Απηφ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ζχγ-
ρπζε. Ζ Δθθιεζία δηακφξθσζε ηα 
ζρεηηθά θείκελά ηεο ζε κηα επνρή 
φπνπ ππήξρε ν ζεζκφο ηεο δνπιεί-
αο. Με ηελ έθθξαζε απηή ε Δθθιε-
ζία δελ απνδερφηαλ ηε δνπιεία, 
αιιά αθξηβψο ην αληίζεην. Γήισλε 
θάηη αλαηξεπηηθφ: φηη ν άλζξσπνο 
πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο απφ θάζε 
δνπιεία ζε αλζξψπνπο ή ζε θαηαζ-
ηάζεηο. Απέλαληη, ινηπφλ, ζε φινπο 

90 / 38 



ηνπο επίδνμνπο αθέληεο θαη ηπξάλ-
λνπο πνπ επηζπκνχλ λα ηνλ ζθια-
βψζνπλ, ν Υξηζηηαλφο δειψλεη φηη 
δε δέρεηαη λα δνπισζεί απφ θαλέ-
λαλ, αθνχ ν ίδηνο είλαη ήδε δνπισ-
κέλνο ζε έλαλ Κχξην, αιιά θαη θα-
λέλαο δελ έρεη δηθαίσκα λα ππν-
δνπιψλεη απηφλ πνπ ειεχζεξα επη-
ιέγεη λα είλαη "δνχινο" ηνπ Θενχ. 
Μφλν πνπ ν Κχξηνο απηφο είλαη πα-
ξάμελνο. Έγηλε δνχινο θαη ζπζηάζ-
ηεθε γηα λα θάλεη ην "δνχιν" ηνπ 
παηδί ηνπ θαη ειεχζεξν. Με δπν ιφ-
γηα, δνχινο Θενχ ζεκαίλεη γηνο ηνπ 
Θενχ, άξα ειεχζεξνο απφ θάζε εμα-
λαγθαζκφ θαη ζθιαβηά. Δίλαη ρα-
ξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ 
Απ. Παχινπ, ν νπνίνο επαλεηιεκ-
κέλα απνθαιεί ηνλ εαπηφ ηνπ "δνχ-
ιν" ηνπ Θενχ θαη βηψλεη απηήλ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα σο θαηεμνρήλ 
πξάμε ειεπζεξίαο. 
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ηελ εηθόλα απηή, θάζε κάηη ηνπ 
Υξηζηνύ έρεη δηαθνξεηηθή έθθξαζε. 
Αο θαιύςνπκε κε ην ρέξη καο ην α-
ξηζηεξό πξνο εκάο ηκήκα ηεο, ζα 
δνύκε έλαλ Υξηζηό κε απζηεξό  
βιέκκα, ελώ αλ θαιύςνπκε ην δεμί 
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ηκήκα ηεο, ζα δνύκε έλαλ Υξηζηό 
ήξεκν θαη θαηαδεθηηθό. Ο αγηνγξά-
θνο έρεη θαηνξζώζεη επηδέμηα λα α-
πνδώζεη ηελ πίζηε ηεο Δθθιεζίαο όηη 
ν Υξηζηόο πξνζθέξεηαη ζε όινπο 
αλεμαίξεηα σο Αγάπε. Όκσο ν θαζέ-
λαο καο, αλάινγα κε ην βαζκό ηεο 
δηθήο ηνπ πλεπκαηηθήο πξνθνπήο, 
βηώλεη ηελ παξνπζία Σνπ σο ραξά ή 
σο έιεγρν. 
(Δηθόλα από ηε Κνλή ηεο Αγίαο Αη-
θαηεξίλεο ζην Όξνο ηλά, π. 6νπ αη-
ώλα). 
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Θείκελα 
 

 
1. Ἐάλ ηαῖο γιώζζαηο ηῶλ ἀλζξώ-
πσλ ιαιῶ θαί ηῶλ ἀγγέισλ, ἀ-γάπε 
δέ κή ἔρσ, γέγνλα ραιθόο ἠρῶλ ἤ 
θύκβαινλ ἀιαιάδνλ. θαη ἐάλ ἔρσ 
πξνθεηείαλ θαί εἰδῶ ηά κπζηήξηα 
πάληα θαί πάζαλ ηήλ γλῶζηλ, θαί 
ἐάλ ἔρσ πάζαλ ηελ πίζηηλ ὥζηε 
ὄξε κεζηζηάλεηλ, ἀ-γάπε δέ κή 
ἔρσ, νὐδέλ εἰκί. θαη ἐάλ ςσκίζσ 
πάληα ηά ὑπάξρν-ληά κνπ θαί ἐάλ 
παξαδῶ ηό ζῶ-κα κνπ ἵλα θαπζή-
ζνκαη, ἀγάπελ δέ κή ἔρσ, νὐδέλ 
ὠθεινῦκαη. 
 
Απφζηνινο Παχινο 
(επηζηνιή Α` Κνξ. 13: 1-3 
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1. Αλ κπνξψ λα ιαιψ φιεο ηηο 
γιψζζεο ησλ αλζξψπσλ, αθφ-
κα θαη ησλ αγγέισλ, αιιά δελ 
έρσ αγάπε γηα ηνπο άιινπο, νη 
ιφγνη κνπ αθνχγνληαη ζαλ ήρνο 
ράιθηλεο θακπάλαο ή ζαλ θπκ-
βάινπ αιαιαγκφο. Κη αλ έρσ 
ηεο πξνθεηείαο ην ράξηζκα θη 
φια ηα θαηέρσ ηα κπζηήξηα θη 
φιε ηε γλψζε, θη αλ έρσ αθφκα 
φιε ηελ πίζηε έηζη πνπ λα κε-
ηαθηλψ βνπλά, αιιά δελ έρσ 
αγάπε, είκαη έλα ηίπνηα. Κη αλ 
αθφκα κνηξάζσ ζηνπο θησρνχο 
φια κνπ ηα ππάξρνληα, θη αλ 
παξαδψζσ ζηε θσηηά ην ζψκα 
κνπ γηα λα θαεί, αιιά δελ έρσ 
αγάπε, ζε ηίπνηα δε κ' σθειεί. 
 

2. Οὔπσ λνεῖηε ὃηη πᾶλ ηό 
εἰζπνξεπ-όκελνλ εἰο ηό ζηόκα 
εἰο ηελ θνηιίαλ ρσξεῖ θαί εἰο 
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ἀθεδξῶλα ἐθβάιιεηαη; ηά δέ 
ἐθπνξεπόκελα ἐθ ηνῦ ζηόκαηνο 
ἐθ ηῆο θαξδίαο ἐμέξρεηαη, θἀθεῖ-
λα θνηλνῖ ηόλ ἂλζξσπνλ. ἐθ γάξ 
ηῆο θαξδίαο ἐμέξρνληαη δηαιν-
γηζκνί πνλεξνί, θόλνη, κνηρεῖαη, 
πνξλεῖαη, θινπαί, ςεπδνκαξηπξί-
αη, βιαζθεκίαη. 
 
Ηεζνχο Υξηζηφο 
(Μαηζ. 15: 17-19) 
 
2. Γελ θαηαιαβαίλεηε πσο φ,ηη 
κπαίλεη ζην ζηφκα πξνρσξεί 
ζηελ θνηιηά θαη απνβάιιεηαη 
έπεηηα ζην απνρσξεηήξην; Όζα 
φκσο βγαίλνπλ απφ ην ζηφκα 
πξνέξρνληαη απφ ηελ θαξδηά, θη 
απηά θάλνπλ αθάζαξην ηνλ άλ-
ζξσπν. Γηαηί απφ ηελ θαξδηά 
βγαίλνπλ πνλεξέο ζθέςεηο, θφ-
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λνη, κνηρείεο, πνξλείεο, θινπέο, 
ςεπδνκαξηπξίεο, βιαζηήκηεο. 
 

 
 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 
 

 
1. Δληνπίζηε πνηεο πξάμεηο (πνπ 

ζπλήζσο ζεσξνχληαη εζηθέο απφ 
κφλεο ηνπο) αλαθέξεη ν Παχινο 
φηη κπνξεί λα είλαη θάηη ςεχηηθν, 
αλ ηνπο ιείπεη ε αγάπε. Βξείηε θη 
άιια παξφκνηα παξαδείγκαηα. 

2. Μπνξεί κηα πξάμε λα έρεη θίλε-
ηξν ηελ αγάπε, αιιά φρη ην ζε-
βαζκφ ηεο ειεπζεξίαο (θαη αληίζ-
ηξνθα); 
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5. Ζ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΡΝ ΑΛΘΟΥ-
ΞΝ ΠΡΗΠ ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΘΑΗ ΡΗΠ 

ΞΟΑΜΔΗΠ ΡΝ 
 

Ο Φηνληφξ Νηνζηνγηέθζθη ζην α-
ξηζηνχξγεκά ηνπ "Αδειθνί Καξα-
καδψθ" καο κεηαθέξεη ζηε εβίιιε 
ηεο Ηζπαλίαο ηνπ 15νπ αηψλα. Ζ Ηε-
ξά Δμέηαζε έρεη θέξεη ζηελ ππξά 
αλζξψπνπο πνπ θαηαδίθαζε σο αη-
ξεηηθνχο. Ο Μεγάινο Ηεξνεμεηαζηήο 
είλαη παξψλ, καδί κε ηελ αξηζην-
θξαηία ηεο πφιεο. Ξαθληθά ν θφ-
ζκνο αλαηαξάδεηαη, θσλάδεη, δνμν-
ινγεί. Ο Υξηζηφο έρεη εκθαληζηεί 
μαλά θαη βαδίδεη κέζα ζην πιήζνο. 
Ο Μεγάινο Ηεξνεμεηαζηήο έξρεηαη 
πξφζσπν κε πξφζσπν καδί ηνπ 
θαη δηαηάδεη ηε ζχιιεςή ηνπ. Με 
"εθθιεζηαζηηθή", ινηπφλ δηαηαγή, ν 
Υξηζηφο θιείλεηαη ζηε θπιαθή. Αξ-
γφηεξα, ν Μεγάινο Ηεξνεμεηαζηήο 
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ηνλ επηζθέπηεηαη θαη ηνπ κηιάεη. Σνλ 
θαηεγνξεί θαη ηνπ αλαγγέιιεη ηελ 
εθηέιεζή ηνπ. Ο Υξηζηφο κέλεη ζησ-
πειφο. Ό,ηη αθνχγεηαη κέζα ζην θε-
ιί, είλαη ν κνλφινγνο ηνπ Μεγάινπ 
Ηεξνεμεηαζηή: ππελζπκίδεη ζηνλ 
θξαηνχκελν ηνλ πξψην απφ ηνπο 
ηξεηο πεηξαζκνχο-εξσηήζεηο πνπ 
είρε ππνβάιεη θάπνηε ν δηάβνινο 
ζηνλ Υξηζηφ ζηελ έξεκν, ιίγν πξηλ 
απηφο μεθηλήζεη ην δεκφζην έξγν 
ηνπ. Ο δηάβνινο είρε δεηήζεη απφ 
ηνλ Υξηζηφ λα απνδείμεη φηη είλαη 
Τηφο ηνπ Θενχ κεηαηξέπνληαο ηηο 
πέηξεο ζε ςσκηά. Ο Υξηζηφο αξλή- 
ζεθε λα θάλεη έλα ηέηνην, "θαζ' ππα-
γφξεπζηλ" ζαχκα (Μαηζ. 4: 1-4). 
Ο Μεγάινο Ηεξνεμεηαζηήο, ινηπφλ, 
ιέεη: 
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102 / 42-43 

 "Θπκήζνπ ηελ πξώηε εξώηεζε, ηελ 
έλλνηά ηεο, αλ όρη αθξηβώο ηα ιόγη-
α:Θέιεηο λα παο ζηνλ θόζκν κε α-
δεηαλά ρέξηα θεξύζζνληαο ζηνπο 
αλζξώπνπο κηα ειεπζεξία πνπ ε θπ-
ζηθή ηνπο βιαθεία θαη ε θπζηθή ηνπο 
πξν-ζηπρηά δελ ηνπο αθήλνπλ λα ηελ 
θαηαιάβνπλ, κηα ειεπζεξία πνπ ηνπο 
θνβίδεη, γηαηί δελ ππάξρεη θαη δε ζα 
ππάξμεη ηίπνηε πην αλππόθνξν απ' 
απηή γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσ-
λία; Βιέπεηο απηέο ηηο πέηξεο ηεο ά-
γνλεο εξήκνπ; Θάλε ηεο ςσκηά θαη νη 
άλζξσπνη ζα ηξέμνπλ πίζσ ζνπ κ‟ επ-
γλσκνζύλε, ζαλ ππάθνπν θνπάδη, 
ηξέκνληαο κήπσο πάξεηο ην ρέξη ζνπ 
θαη δελ έρνπλ πηα ςσκί. Δζύ όκσο δε 
ζέιεζεο λα ζηεξήζεηο απ' ηνλ άλ-
ζξσπν ηελ ειεπζεξία θαη αξλήζεθεο, 
θξίλνληαο πσο είλαη αζπκβίβαζηε κε 
ηελ ππαθνή πνπ εμαγνξάδεηαη κε 



ςσκηά... Δπαύμεζεο ηελ αλζξώπηλε 
ειεπζεξία, αληί λα ηελ πεξηνξίζεηο 
θαη επέβαιεο έηζη γηα πάληα ζηνλ  
εζηθό άλζξσπν ηα καξηύξηα απηήο 
ηεο ειεπζεξίαο. Ήζειεο λα ζ' αγα-
πνύλ ειεύζεξα, λα ζε αθνινπζνύλ νη 
άλζξσπνη κε ηε ζέιεζή ηνπο, θαηά-
γνεηεπκέλνη... Γελ θαηέβεθεο απ' 
ηνλ ζηαπξό όηαλ ζε θνξόηδεπαλ θαη 
ζνπ θώλαδαλ εηξσληθά: 'Θαηέβα απ' 
ην ζηαπξό γηα λα ζε πη-ζηέςνπκε'. 
Γελ ην 'θαλεο, γηαηί δελ ήζειεο πάιη 
λα ππνδνπιώζεηο ηνλ άλζξσπν κ' έ-
λα ζαύκα. Ήζειεο κηα πίζηε ειεύζε-
ξε θαη όρη ππαγνξεπκέλε από ην   
ζαύκα. Υξεηαδόζνπλα ηελ ειεύζεξε 
αγάπε θαη όρη ηε δνπιηθή έμαξζε ε-
λόο ηξνκνθξαηεκέλνπ ζθιάβνπ... Γε 
ζε θνβάκαη θαζόινπ. Θη εγώ πήγα 
ζηελ έξεκν, θη εγώ έδεζα κε ξίδεο 
θαη αθξίδεο, θη εγώ καθάξηζα ηελ ε-
ιεπζεξία πνπ ράξηζεο 
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ζηνπο αλζξώπνπο... Αιιά ζπλήιζα 
θαη δε ζέιεζα λα ππεξεηήζσ κηα π-
πόζεζε παξάινγε. Γύξηζα πίζσ θη 
ελώζεθα κε εθείλνπο πνπ δηόξζσζαλ 
ην έξγν ζνπ... ' ην μαλαιέσ, αύξην, 
κ' έλα λόεκά κνπ, ζα ηδείο απηό ην 
πεηζήλην θνπάδη λα θέξλεη αλακκέλα 
θάξβνπλα ζηε θσηηά όπνπ ζα ζε ξί-
μσ, γηαηί ήξζεο λα εκπνδίζεηο ην έξ-
γν καο. Γηαηί αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ 
ηνπ αμίδεη πην πνιύ απ' όινπο λα θαε-
ί, απηόο είζαη εζύ. Αύξην ζα ζε θά-
ςσ. Σειείσζα". 

 
Φ. Νηνζηνγηέθζθη. Αδειθνί Καξα-
καδψθ (κηθξ. . Π.), χγρξνλεο Δθ-
δφζεηο, ζει. 220-229. 

 
Δδψ ν Νηνζηνγηέθζθη θάλεη θάηη  

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπγγξα-
θή κηαο έθζεζεο ηδεψλ. Κάλεη αλα-
ηνκία ζηελ άβπζζν ηεο αλζξψπη-
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λεο χπαξμεο θαη δείρλεη φηη γηα ην 
Υξηζηηαληζκφ ε ειεπζεξία είλαη έλα 
θαηφξζσκα - φρη θάηη δεδνκέλν. 

α. Ο Μεγάινο Ηεξνεμεηαζηήο κέκ-
θεηαη ην Υξηζηφ φηη δε βάζηζε ην έξ-
γν ηνπ ζην ζαχκα. Δίλαη γεγνλφο φηη 
ηα Δπαγγέιηα πξνηηκνχλ λα νλνκά-
δνπλ ηα έξγα ηνπ Υξηζηνχ "δπλά-
κεηο" ή (πεξηζζφηεξν) "ζεκεία", φρη 
φκσο "ζαχκαηα". Απηφ δελ είλαη ηπ-
ραίν. "Θαχκα" είλαη θάηη πνπ πξν-
μελεί ζαπκαζκφ, ζάκπσκα˙ είλαη θά-
ηη πνπ εληππσζηάδεη ηνλ άλζξσπν 
θαη ηνλ κεηαηξέπεη ζε άβνπιν θαη 
παζεηηθφ ζεαηή. Αλ φκσο θνηηάμνπ-
κε πξνζεθηηθά ηα ζαχκαηα ησλ Δπ-
αγγειίσλ, ζα δνχκε φηη ν Υξηζηφο 
πξψηα δεηνχζε ηελ ειεχζεξε ζπ-
γθαηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη θα-
ηφπηλ ελεξγνχζε. Ο Υξηζηφο δελ ε-
πηδηψθεη ηελ ππνηαγή ηνπ αλζξψ-
πνπ, αιιά ηελ αγάπε ηνπ. Δλεξγεί 
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Ο Κεγάινο Ηεξνεμεηαζηήο θαη ν Υξη-
ζηόο θαηάδηθνο. Όρη κόλν νη θηλήζεηο 
ηνπ ζώκαηνο, αιιά θαη ε αληίζεζε 
ησλ ρξσκαηηζκώλ δειώλνπλ ηε δηα-
θνξά πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ δίλεη ν 
θαζέλαο ηνπο. (Έξγν π. ηακ. θιή-
ξε). 

106 / 44 



ζαλ θάπνηνλ πνπ θνπβαιάεη θσο 
θαη κπαίλεη ζ' έλα ζθνηεηλφ ζπίηη, 
αλ θαη φηαλ ν έλνηθνο ηνπ αλνίμεη 
ηελ πφξηα ηνπ. Γη' απηφ ηα επαγγέ-
ιηα κηινχλ γηα "ζεκεία". "εκείνλ" 
ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο 
(π.ρ. ε δσή ελφο πηζηνχ αλζξψπν-
π), φπνπ ζπκβαίλεη ζε πεξηνξηζκέ-
λε θιίκαθα εδψ θαη ηψξα φ,ηη ζα 
ζπκβεί θαζνιηθά θαη νξηζηηθά ζηε 
Βαζηιεία (θαηάξγεζε ηεο θζνξάο, 
ηνπ ζαλάηνπ θ.ν.θ.). 

 β. Αλ αθαηξεζεί απφ ηνλ άλζξσ-
πν ε ειεπζεξία επηινγήο, ηφηε απηφ 
πνπ απνκέλεη δελ είλαη άλζξσπνο. 
Ζ πην αληίζεηε πξνο ηνλ Υξηζηηα-
ληζκφ επηζπκία ζα ήηαλ λα θαηά-
ζηήζεη ν Θεφο ηνλ άλζξσπν αλίθα-
λν λα ακαξηήζεη! Έηζη ινηπφλ θαη ν 
Υξηζηφο αξλείηαη λα θαηεβεί απφ 
ηνλ ζηαπξφ φηαλ νη Φαξηζαίνη ηνλ 
πξνθαινχλ λα ην θάλεη γηα λα απν-
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δείμεη φηη είλαη γηνο ηνπ Θενχ. Γηαηί 
αλ απνδερφηαλ ηελ πξφθιεζε θαη 
θαηέβαηλε, ηφηε νη Φαξηζαίνη ζα  ή-
ηαλ αλαγθαζκέλνη λα ηνλ απνδε-
ρηνχλ, δίρσο φκσο λα ηνλ αγαπνχλ.  

    γ. Ο Θεφο, ινηπφλ, δελ απεπζχλε-
ηαη ζηνλ άλζξσπν σο εμσηεξηθή 
απζεληία, αιιά σο δπλαηφηεηα ελφο 
άιινπ ηξφπνπ χπαξμεο. Ο άλζξσ-
πνο ιέγνληαο "λαη" ζηε ζρέζε κε ην 
Θεφ θαη γηλφκελνο κέηνρνο ηνπ ηξφ-
πνπ δσήο ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ειεπ-
ζεξψλεηαη απφ φια απηά πνπ απν-
ηεινχλ πεξηνξηζκνχο, δνπιεία, δε-
ζκά, πάλσ ζηελ χπαξμή ηνπ. Σέην-
ηα δεζκά είλαη θπξίσο ε κνλαμηά, ν 
πφλνο θαη ν ζάλαηνο. Γίρσο ηελ ε-
ιεπζεξία απφ ηε θζνξά θαη ην ζά-
λαην, θάζε επηινγή ηνπ αλζξψπνπ  
είλαη ηφζν ειεχζεξε, φζν ε "ειεπ-
ζεξία" ηνπ αηρκάισηνπ πνπιηνχ λα 
πεηά απφ γσληά ζε γσληά ηνπ θινπ-
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βηνχ ηνπ.  

    δ. ηελ θαζεκεξηλή δσή ν Υξη-
ζηηαλφο θαιείηαη λα ππεξαζπηζηεί 
ηελ ειεπζεξία σο βαζηθφ ραξαθηε-
ξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ ζε θάζε ε-
πίπεδν: πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, 
πνιηηηθφ. Απηφ κπνξεί λα ηνλ θέξεη 
αλαπφθεπθηα ζε ζχγθξνπζε κε ηπ-
ξαλληθά θαζεζηψηα. ε ηέηνηεο πε-
ξηπηψζεηο ν Υξηζηηαλφο έρεη θαζή-
θνλ απεηζαξρίαο, βάζεη ηεο ξήζεο 
ησλ απνζηφισλ πξνο ηνπο δηψθηεο 
ηνπο: “Πεηζαξρεῖλ δεῖ Θεῷ κᾶιινλ ἤ 
ἀλζξώπνηο” (πην πνιύ πξέπεη λα π-
παθνύκε ζην Θεό παξά ζηνπο αλ-
ζξώπνπο) (Πξάμ. 5: 29). Ήδε ζηα 
ρξφληα ησλ δησγκψλ νη Υξηζηηαλνί 
αξλήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 
θξαηηθή εμνπζία, ηνλ Καίζαξα, σο 
Κχξηφ ηνπο. Ο κφλνο πξαγκαηηθφο 
Κχξηνο πνπ δέρνληαλ νη κάξηπξεο 
είλαη ν Υξηζηφο, θαη γη' απηφ αθνχκε 
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απηή ηε καξηπξία θαη ζήκεξα ζηε 
ζεία Λεηηνπξγία: "Δἷο Άγηνο, εἷο Θύ-
ξηνο, Ηεζνύο Υξηζηόο" (έλαο είλαη ν 
πξαγκαηηθά Άγηνο θαη πξαγκαηηθά 
Θύξηνο, ν Ηεζνύο Υξηζηόο). ηε ζπ-
λέρεηα, ζην δηάβα ησλ αηψλσλ, πνι-
ιέο θνξέο Υξηζηηαλνί ιεζκφλεζαλ 
απηφ ην ήζνο θαη ζπκκάρεζαλ κε 
απηαξρηθά θαζεζηψηα ή επαλαπαχ-
ηεθαλ ζηε θηιηθή πξνο απηνχο θξα-
ηηθή εμνπζία. Με θξηηήξην ηελ πίζηε 
ηεο Δθθιεζίαο θαη ηελ πξάμε ησλ 
Παηέξσλ ηεο, ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 
πξέπεη λα θαηαδηθαζηνχλ σο απα-
ξάδεθηεο θαιθηδεχζεηο ηνπ Υξηζηη-
αληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
Υξηζηηαλφο δπζπηζηεί πξνο θάζε εί-
δνπο κεηαηξνπή ησλ αλζξψπηλσλ 
ζρέζεσλ απφ ζρέζεηο αγάπεο ζε 
ζρέζεηο εμνπζίαο (είηε κεηαμχ θί-
ισλ, είηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, είηε 
ζηελ πνιηηεία). Ζ εμνπζία δε δίλεη 
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πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαξδηά ηνχ α-

πέλαληη αλζξψπνπ, αιιά ζηε ζπκ-
κόξθσζή ηνπ. Αθφκα θαη γηα ηηο 
θξαηηθέο εμνπζίεο πνπ είλαη αλαγ-
θαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσ-
ληθήο εηξήλεο, ε Δθθιεζία επηκέλεη 
φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο δηα-
θνλία ηνπ αλζξψπνπ θη φρη σο θα-
ηαδπλάζηεπζή ηνπ. 
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Θαξδηλάιηνο πνπ πξνεδξεύεη ελόο 
κεζαησληθνύ εθθιεζηαζηηθνύ δηθαζ-

ηεξίνπ  
(Ιεπηνκέξεηα από ρεηξόγξαθν ηνπ 
Fitzwilliam Museum ζην Θαίκπξηηδ). 
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Ο Υξηζηόο πιέλεη ηα πόδηα ησλ κα-
ζεηώλ Σνπ (Ησ. 13: 4-10). Τπόδεηγκα 
πώο ζηελ Δθθιεζία ε εμνπζία αληη-

θαζίζηαηαη από ηε δηαθνλία.  
(Φεθηδσηό ηνπ 11νπ αη. ζηε Κνλή 

Οζίνπ Ινπθά). 
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Θείκελα 
 

1. Πνιινί ἀθνύνληεο ἐμεπιήζζνλην 
ιέγνληεο˙ πόζελ ηνύηῳ ηαῦηα; θαη 
ηίο ε ζνθία, ἡ δνζεῖζα αὐηῶ, θαί δπ-
λάκεηο ηνηαῦηαη δηά ηῶλ ρεηξῶλ αὐ-
ηνῦ γίλνληαη; νὐρ νὗηνο ἐζηηλ ὁ 
ηέθησλ, ὁ πἱόο ηῆο Καξίαο, ἀδει-
θόο δε Ἰαθώβνπ θαί Ἰσζῆ θαί Ἰνύδα 
θαί ίκσλνο; θαί νὐθ εἰζίλ αἰ ἀδειθαί 
αὐηνῦ ὧδε πξόο ἡκᾶο; θαί ἐζθαλδα-
ιίδνλην ἐλ αὐηῶ. έιεγε δε αὐηνῖο ὁ 
Ἰεζνῦο ὅηη νὐθ ἔζηη πξνθήηεο ἄηη-
κνο εἰ κή ἐλ ηῇ παηξίδη αὐηνῦ θαί ἐλ 
ηνῖο ζπγγελέζη θαί ἐλ ηῇ νἱθίᾳ απην-
π. θαί νὐθ ἠδύλαην ἐθεῖ νὐδεκίαλ 
δύλακηλ πνηῆζαη εἰ κή ὀιίγνηο ἀξξώ-
ζηνηο ἐπηζείο ηάο ρεῖξαο ἐζεξάπεπ-
ζε˙ θαί ἐζαύκαδε δηα ηελ ἀπηζηίαλ 
αὐηῶλ.  
2. Μάξθ. 6: 2-6 
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2. Πνιινί πνπ ηνλ άθνπγαλ (ηνλ 
Υξηζηφ) απνξνχζαλ θη έιεγαλ: Απφ 
πνχ ηα θαηέρεη απηά; Καη πνηα είλαη 
ε ζνθία απηή πνπ ηνπ δφζεθε; Πψο 
θάλεη ηέηνηα ζαχκαηα κε ηα ρέξηα 
ηνπ; Απηφο δελ είλαη ν μπινπξγφο, ν 
γηνο ηεο Μαξίαο θη αδειθφο* ηνπ Ηα-
θψβνπ, ηνπ Ησζή, ηνπ Ηνχδα θαη ηνπ 
ίκσλνο; Κη νη αδειθέο* ηνπ δε κε-
λνπλ ζηνλ ηφπν καο;' Κη απηφ  ηνπο 
δεκηνπξγνχζε εκπφδην λα ηνλ πη-
ζηέςνπλ. Κη ν Ηεζνχο ηνπο έιεγε: 
'Γελ ππάξρεη πξνθήηεο πνπ λα 
κελ ηνλ πεξηθξνλνχλ νη ζπκπαηξη-
ψηεο ηνπ, νη ζπγγελείο ηνπ θη ε νη-
θνγέλεηά ηνπ'. Κη έηζη δελ κπνξνχ-
ζε λα θάλεη εθεί θαλέλα ζαχκα, πα-
ξά κφλν αθνχκπεζε ηα ρέξηα ηνπ 
ζε ιίγνπο αξξψζηνπο θαη ηνπο ζε-
ξάπεπζε. Κη έκελε θαηάπιεθηνο 
απφ ηελ απηζηία ηνπο. 
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2. Oἴδαηε ὃηη νἱ ἄξρνληεο ηῶλ ἐ-
ζλῶλ θαηαθπξηεύνπζηλ αὐηῶλ θαί νἱ 
κεγάινη θαηεμνπζηάδνπζηλ αὐηῶλ. 
νὐρ νὕησο ἔζηαη ἐλ ὑκῖλ, ἀιι‟ ὃο ἐάλ 
ζέιῃ ἐλ ὑκῖλ εἶλαη πξῶηνο, ἔζηαη ὑ-
κῶλ δνῦινο˙ ὣζπεξ ὁ πἱόο ηνῦ ἀλ-
ζξώπνπ νὐθ ἦιζε δηαθνλεζῆλαη, ἀι-
ιά δηαθνλῆζαη θαί δνῦλαη ηήλ ςπρήλ 
αὐηνῦ ιύηξνλ ἀληί πνιιῶλ. 
Μαηζ. 20: 25-28 
 

 
2. Ξέξεηε φηη νη εγέηεο ησλ εζλψλ α-
ζθνχλ απφιπηε εμνπζία πάλσ ηνπο 
θαη νη άξρνληεο ηα θαηαδπλαζηεχ-
νπλ. ' εζάο φκσο δελ πξέπεη λα 
ζπκβαίλεη απηφ, αιιά φπνηνο ζέιεη 
λα γίλεη κεγάινο αλάκεζά ζαο πξέ-
πεη λα γίλεη ππεξέηεο ζαο. Κη φ-
πνηνο απφ ζαο ζέιεη λα είλαη πξψ-
ηνο πξέπεη λα γίλεη δνχινο ζαο. Ό-
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πσο ν Τηφο ηνπ Αλζξψπνπ δελ ήξ-
ζε γηα λα ηνλ ππεξεηήζνπλ, αιιά 
γηα λα ππεξεηήζεη θαη λα πξνζθέ-
ξεη ηε δσή ηνπ ιχηξν γηα φινπο. 
 

 

 
3. "Ζ αξεηή ιέγεηαη έηζη, επεηδή 
βάζε ηεο είλαη ε δπλαηόηεηα λα ε-
πηιέγεηο (ηό αἱξεῖζζαη‟). Γηόηη είλαη 
αηξεηή θαη εζειεκέλε, επεηδή ην θα-
ιό ην θάλνπκε κε ζπλεηδεηή επηινγή 
θαη κε ηε ζέιεζε καο όρη αζέιεηα 
θαη εμαλαγθαζηηθά". 
 
Ησάλλεο Γακαζθελφο, Φηινθαιία, 
έθδ. Αζηήξ, η. Β΄, Αζήλα 19754, 
ζει. 237. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 

 

1. πγθξίλεηε ην ζθεπηηθφ ηνπ Με-
γάινπ Ηεξνεμεηαζηή κε φζα ιέεη ν 
Ησάλλεο ν Γακαζθελφο ζην ηε-
ιεπηαίν θείκελν. Πνην απφ ηα δχν 
πηζηεχεηε φηη έρεη κεγαιχηεξε α-
πήρεζε ζήκεξα ζηηο ζρέζεηο ησλ 
αλζξψπσλ;  
 
2. Πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ε πνιηηηθή  
εμνπζία αλ ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ 
πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ πη-
ζηεπηνχλ αιεζηλά θαη εθαξκνζηνχλ; 
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6. ΝΗ ΔΜΡΟΔΚΗΠΡΔΠ ΡΖΠ ΔΙΔ-
ΘΔΟΗΑΠ. Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΥΛ 

"ΓΗΑ ΣΟΗΠΡΝΛ ΠΑΙΥΛ" 
 

 
 
 
 
 
 
 
Αθνξκή  
γηα πξν-
βιεκα-
ηηζκφ 
 

Θαη ηώξα θίινη κνπ είλ‟ 
αξγά 

κηα θαιελύρηα ζηε κακά 
 θαη ιίγε ζηάρηε ζηα 

καιιηά  
θαηξόο λα πνύκε αληίν. 
 
θεπάζακε όινπο ηνπο 

λεθξνύο  
κε αξξσζηηάξηθνπο ςαι-

κνύο  
θιόνπλ κε ζνβαξνύο 

ζθνπνύο  
γπκλνί κέζα ζην θξύν.  
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Θαηά η‟ άιια εζείο  
πνπ „ζαζηε πγηείο θαη α-

μηνπξεπείο  
βνεζήζηε καο ιίγν,  
δώζηε καο πλνή, ζηέγε 

θαη ηξνθή  
κία ηδέα ζηεγαλή  
πνπ λα κε κπάδεη θξύν. 
 
Παχινο ηδεξφπνπινο 
"Δλ θαηαθιείδη", ηξα-
γνχδη απφ ην δίζθν ηνπ 
"Φινπ" – 1978. 

 

 
Πρόιηα θαη αθνξκέο γηα ζπδήηεζε 

 

1. Ο Παχινο ηδεξφπνπινο κηιάεη, 
πξνθαλψο, γηα δπν νκάδεο - θα-
ηεγνξίεο αλζξψπσλ. Σνπο πξψ-
ηνπο ηνπο ζθηαγξαθεί σο αλ-
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ζξψπνπο "πγηείο θαη αμηνπξε-
πείο". Πνηνη κπνξεί λα είλαη; Καη 
πνηνη κπνξεί λα απνηεινχλ ηελ 
άιιε νκάδα, ζηελ νπνία εληάζ-
ζεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ; Ση ζέζε 
θαίλεηαη λα θαηέρεη ζηελ θνηλσ-
λία; 

2. Οη ζεκηηηθνί ιανί ζπλήζηδαλ λα 
ξίρλνπλ ζηάρηε ζηα καιιηά, φ-
ηαλ πελζνχζαλ (Μαηζ. 11: 21). Ση 
κπνξεί λα ελλνεί ν ηξαγνπδν-
πνηφο κε ηε θξάζε απηή ζηελ 
πξψηε ζηξνθή;    Ση αηζζήκαηα 
θαλεξψλνπλ νη εθθξάζεηο "είλ' 
αξγά", "θαηξόο λα πνύκε αληίν";  

3. Ση κπνξεί λα εθθξάδεη ην αίηεκα 
ηεο ηειεπηαίαο ζηξνθήο, φπνπ, 
πέξα απφ ηελ θάιπςε δηάθν-
ξσλ πιηθψλ αλαγθψλ (ζηέγε θαη 
ηξνθή), απνδεηηέηαη θαη πλνή 

θαη κηα ηδέα ζηεγαλή...; 
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Όπσο είδακε, ν Υξηζηηαληζκφο δελ 

είλαη έηνηκεο ζπληαγέο, δελ είλαη ε 
αηνκηθή ηαθηνπνίεζή καο, νχηε έ-
λαο εθεζπραζκφο πνπ γελληέηαη α-
πφ ηελ ηήξεζε εμσηεξηθψλ ηχπσλ. 
Δίλαη αγψλαο, γηα λα γίλεη θαλείο 
γλήζηνο, λα κπνξέζεη λα ζπάζεη 
ηνλ αηνκηθηζκφ ηνπ θαη λα αλνηρηεί 
πξαγκαηηθά ζηνλ άιινλ. Γελ είλαη 
ηπραίν φηη ν ίδηνο ν Υξηζηφο εκθαλί-
δεηαη ζηα Δπαγγέιηα σο θαηαπαηε-

ηής ηνπ ζξεζθεπηηθνχ λφκνπ, πξν-
θεηκέλνπ λα αλαδείμεη θαη λα θσηί-
ζεη ηελ νπζία ηνπ: αληίζεηα, π.ρ., 
πξνο ηνπο "επζεβείο" ηεξεηέο ηνπ 
ζξεζθεπηηθνχ λφκνπ πνπ πίζηεπαλ 
φηη νη ίδηνη είλαη αλακάξηεηνη θη φηη 
κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ ακαξ-
ηία ζηνπο άιινπο, αξλείηαη λα ιηζν-
βνιήζεη ηε κνηραιίδα, φζν θη αλ δε 
ζπκθσλεί κε ηνλ ηξφπν δσήο ηεο 
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(Ησ. 8: 3-11)˙ θαηαδέρεηαη λα θάεη 
θαη λα ζπλνκηιήζεη κε πφξλεο θαη 
ηειψλεο (Μαηζ. 9: 11, 21: 31)˙ θαηα-
παηάεη ηελ αξγία ηνπ αββάηνπ 
πξνθεηκέλνπ λα επεξγεηήζεη ηνλ 
άλζξσπν (Μαηζ. 12: 1-15)˙ θαπηεξη-
άδεη ηνπο ππνθξηηέο γηα ηελ επηδεηθ-
ηηθή λεζηεία ηνπο (Μαηζ. 6: 16-18) 
θ.ν.θ.. Σν θήξπγκα θαη νη επηινγέο 
ηνπ ήηαλ νξηζκέλεο θνξέο ηφζν α-
λαηξεπηηθέο, ψζηε νη ίδηνη ηνπ νη 
ζπγγελείο ηνλ θαηεγφξεζαλ θάπνηα 
ζηηγκή γηα ηξειφ (Μάξθ. 3:21). 
 Πάληα, ινηπφλ, θαξαδνθεί ν θίλ-
δπλνο λα λνζεπηεί ην πλεχκα ηνπ 
Υξηζηηαληζκνχ θαη λα αληηθαηαζηα-
ζεί απφ κηα ζθπζξσπή ηππνιαηξία. 
Γηαξθψο νη Παηέξεο θαη Άγηνη ηεο 
Δθθιεζίαο επηζεκαίλνπλ απηφλ ηνλ 
θίλδπλν ηεο λφζεπζεο απφ ππνθξη-
ζία, ζξεζθνιεςία θηι.. Όζνλ αθν-
ξά απηέο ηηο επηζεκάλζεηο, έρνπκε 
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θαη θάηη ην μερσξηζηφ. Πεξηπηψζεηο 
αζθεηψλ πνπ έκεηλαλ γλσζηνί σο  

"δηά Σξηζηόλ ζαινί", δειαδή "ηξε-
ινί γηα ράξε ηνπ Υξηζηνχ". 

Οη ζαινί είλαη ζπλήζσο κνλαρνί 
πνπ αθήλνπλ ην κνλαζηήξη ή ην α-
ζθεηήξηφ ηνπο, έξρνληαη ζηηο πφ- 
ιεηο θαη θάλνπλ πξάμεηο παξάινγεο 
θαη πξνθιεηηθέο, πξάμεηο ηξεινχ, νη 
νπνίεο φκσο έρνπλ πάληα έλα βα- 
ζχηεξν λφεκα θαη απνβιέπνπλ 
ζηελ απνθάιπςε αιεζεηψλ, πνπ 
ζπρλά ζηξαγγαιίδνληαη ζηε ζπκβα-
ηηθφηεηα θαη ζηελ "αμηνπξέπεηα" 
ηεο θνηλσλίαο. Ο ζαιφο κπαίλεη ζε 
ηφπνπο, ζηνπο νπνίνπο ππνηίζεηαη 
φηη δελ επηηξέπεηαη λα ζπρλάδνπλ 
αμηνπξεπείο θαη κάιηζηα επζεβείο 
άλζξσπνη. πρλάδεη, ινηπφλ, ζε ηα-
βέξλεο, ζε θαθφθεκεο ζπλνηθίεο θαη 
ζε πνξλεία, δεη κε ηνπο πεξηζσξηα-
θνχο θαη ηνπο απφθιεξνπο. 
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Αιιεγνξία ηεο απηνθπιάθηζεο ζηα 
πάζε καο. Σα θάγθεια είλαη θνκκέλα, 
παξ' όι' απηά ν θπιαθηζκέλνο δελ 
κπνξεί λα απνδξάζεη, επεηδή είλαη 
δέζκηνο κηαο θαη κόλν αιπζίδαο. (π. 
ηακάηε θιήξε. "Ο θπιαθηζκέλνο 
κε ηελ πνξθύξα", 1996). 
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Απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νη ζαινί 
δελ ηνπο απνξξίπηνπλ, νχηε θαη ην-
πο αλαγθάδνπλ κε ηε βία λα αιιά-
μνπλ ηξφπν δσήο, παξφιν πνπ δε 
ζπκθσλνχλ κ' απηφλ. πκκεηέρνπλ 
ζ' φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηζσ-
ξίνπ, πιελ κηαο: ηεο ακαξηίαο. Βηψ-
λνπλ, ινηπφλ, ηελ θνηλσληθή απφξ-
ξηςε, ηνλ πφλν, ηελ αδηθία, ηελ α-
λαμηνπξέπεηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα 
ληψζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο πεξηζσ-
ξηαθνχο, λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ, λα 
επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο θαη λα 
ηνπο νδεγήζνπλ ειεχζεξα ζε επίγ-
λσζε. Απφ ηελ άιιε, νη ζαινί απε-
πζχλνληαη ζηνπο ρξηζηηαλνχο θαη εη-
δηθά ζ' εθείλνπο πνπ λνηάδνληαη (φ-
πσο ν Φαξηζαίνο ηεο παξαβνιήο) 
κνλάρα γηα ηελ αηνκηθή ζσηεξία 
ηνπο θαη πνπ είλαη κάιηζηα πεπεηζ-
κέλνη γη' απηήλ, επεηδή ηεξνχλ κε 
λνκηθφ πλεχκα έλαλ θψδηθα ελην-
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ιψλ. Έηζη, π.ρ., νη ζαινί παξαβηά-
δνπλ ζπζηεκαηηθά ηε λεζηεία θαη 
γίλνληαη πξνθιεηηθνί, φηαλ αληη-
ιακβάλνληαη φηη ηνπο παξαθνινπ-
ζεί θφζκνο, θαη' ηδίαλ φκσο επηδί-
δνληαη ζε απζηεξή λεζηεία, δηφηη 
γλσξίδνπλ φηη είλαη κηα άζθεζε πν-
ιχηηκε γηα ηνλ πλεπκαηηθφ αγψλα. 
Κη απφ ηελ άιιε, νη ζαινί δελ αξ-
λνχληαη ηα δφγκαηα θαη ηελ πίζηε 
ηεο Δθθιεζίαο, εκπαίδνπλ φκσο φ-
ζνπο ηα αληηιακβάλνληαη επηθαλεη-
αθά. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πψο πεξη-
γξάθεηαη ε είζνδνο ηνπ αγίνπ π-
κεψλ

1 
ηνπ δηα Υξηζηφλ αινχ (6νο 

αηψλαο) ζηελ Έκεζα, πφιε πνπ 
ζήκεξα βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πξία: 
 
1 

Σα απνζπάζκαηα γηα ηνπο ζαινχο 
πκεψλ θαη Νηθφιαν είλαη απφ κειέ-
ηεκα ηνπ Κάιιηζηνπ Γνπέαξ ζην βη-
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βιίν Ἑλόηεο ἐλ ηῇ πνηθηιίᾳ, εθδ. Α-
θξίηαο, Αζήλα 1997, ζει 116, 135. 

 
 

Από ηνλ πίλαθα ηνπ Βελζάλ Βαλ 
Γθνγθ, "Οινλπθηία θαθεηέξηα" 
(1888). Ο ίδηνο ν δσγξάθνο ζεκείσ-
ζε όηη πξνζπάζεζε λα απνδώζεη κηα 
δαηκνληθή αηκόζθαηξα "όπνπ κπνξεί 
θαλείο λα ζπληξηβεί, λα ηξειαζεί θαη 
λα εγθιεκαηίζεη". 
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Βξήθε έλα ςόθην ζθπιί ζ' έλα ζσ-
ξό ζθνππίδηα έμσ από ηελ πόιε, έιπ-
ζε ηε ζρνηλέληα δώλε ηνπ, έδεζε κε 
ηε κηα ηεο άθξε ην έλα πόδη ηνπ ζθπ-
ιηνύ, θαη ην έζεξλε πίζσ ηνπ θαζώο 
έηξερε. Έηζη πέξαζε ηελ πύιε ηεο 
πόιεο. Τπήξρε έλα ζρνιείν εθεί θνλ-
ηά, θη όηαλ ηα παηδηά ηνλ είδαλ, άξ-
ρηζαλ λα θσλάδνπλ, 'Γείηε, έλαο ηξε-
ινθαιόγεξνο!', θαη λα ηξέρνπλ πίζσ 
ηνπ θαη λα ηνλ ρηππνύλ. Σελ άιιε 
κέξα πνπ ήηαλ Θπξηαθή, πήξε ιίγα 
θαξύδηα, πήγε ζηελ εθθιεζία ζηελ 
αξρή ηεο Ιεηηνπξγίαο, θαη εθεί έζ-
παδε ηα θαξύδηα θαη έζβελε ηα θαλ-
ηήιηα. Όηαλ πξνζπάζεζαλ λα ηνλ 
βγάινπλ έμσ, ζθαξθάισζε ζηνλ άκ-
βσλα θαη από θεη ζεκάδεπε ηηο γπλα-
ίθεο κε ηα θαξύδηα. Κε πνιιή δπζ-
θνιία ηνλ έβγαιαλ έμσ, αιιά κόιηο 
βγήθε αλαπνδνγύξηζε ηνπο πάγθνπο 
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ησλ δαραξνπσιώλ, νη νπνίνη όκσο 
ηνλ θηύπεζαλ ηόζν άζρεκα πνπ πα-
ξαιίγν λα πεζάλεη. 
 

Δδψ, ν ζαιφο ζέιεη λα ππελζπ-
κίζεη έκπξαθηα φηη απηφ πνπ κεηξά 
δελ πξέπεη λα είλαη ε εμσηεξηθή εκ-
θάληζε, φηη απηφ πνπ ζψδεη δελ εί-
λαη ε ηππηθή ζξεζθεπηηθφηεηα, θη φ-
ηη φζνη είλαη θαη' φλνκα κφλν ρξη-
ζηηαλνί θαη έηνηκνη λα αζθήζνπλ βία 
θαηά ηνπ αδειθνχ ηνπο κνηάδνπλ κε 
ηνπο εκπφξνπο πνπ έδησμε ν Υξη-
ζηνο απφ ηνλ Ναφ. Κη απφ ηελ άι-
ιε, απηφο ν απηνεμεπηειηζκφο είλαη 
γηα ηνπο ζαινχο θη έλαο ηξφπνο λα  
θξχςνπλ ηελ αγηφηεηά ηνπο, λα κελ  
επαηλεζνχλ απφ ηνλ θφζκν, λα κε  
γίλνπλ δνχινη ηνπ ζαπκαζκνχ ή θαη 
ηεο θνιαθείαο ηνπ θφζκνπ. Ο ζαιφο 
είλαη ειεχζεξνο. Θεκέιηφ ηνπ είλαη ε 
ζρέζε ηνπ κε ηνλ Θεφ, θη έηζη, ζε 
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αλζξψπηλν επίπεδν δελ έρεη λα ρά-
ζεη ηίπνηα, δε θνβάηαη ηίπνηα θαη 
θαλέλαλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ πψο ν 
ξψζνο Νηθφιανο ν αιφο (16νο αη-
ψλαο) ηφικεζε λα ειέγμεη ηνλ ηπ-
ξαλληθφ ηζάξν Ηβάλ ηνλ Σξνκεξφ 
πνπ θαηαπίεδε ην ιαφ. Ήηαλ Μεγά-
ιε αξαθνζηή, πεξίνδνο δειαδή 
κεγάιεο λεζηείαο πξηλ απφ ην Πά- 
ζρα, λεζηείαο πνπ θαη ν Ηβάλ, σο 
ρξηζηηαλφο κνλάξρεο, ηεξνχζε. Ο 
Νηθφιανο δηαζηαπξψζεθε καδί ηνπ 
θαη ηνπ πξφζθεξε λα θάεη έλα θνκ-
κάηη σκφ θξέαο. Ο ηζάξνο νπηζζν-
ρψξεζε αεδηαζκέλνο, παίξλνληαο 
ην κήλπκα, φηη ρεηξφηεξν απφ ην λα  
θαο θξέαο ηε αξαθνζηή είλαη λα  
"θαηαβξνρζίδεηο" αλζξψπηλν θξέαο 
κε ηελ ηπξαλληθή εμνπζία ζνπ.  

Δίπακε παξαπάλσ φηη νη "δηα 
Υξηζηφλ αινί" είλαη κηα ηδηάδνπζα 
πεξίπησζε αγηφηεηαο. ε θακία πε-
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ξίπησζε νη επηινγέο ηνπο δελ πξέ-
πεη λα απνιπηνπνηεζνχλ. Όπνηε 
επηρεηξήζεθε κίκεζή ηνπο κε επη-
πνιαηφηεηα, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 
νηθηξά˙ ςπρηθφο δηραζκφο θαη πα-
ξάπνλν γηα ηελ έιιεηςε αλαγλψξη-
ζεο. Ζ ζαιφηεηα είλαη πάλσ απ' 
φια δήηεκα ραξίζκαηνο θη ειεπζε-
ξίαο. 
 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

1. Μπνξεί άξαγε λα εληνπηζηνχλ 
ζην ηξαγνχδη ηνπ ηδεξφπνπινπ 
αγσλίεο ζαλ απηέο πνπ αθνπ-
γθξάζηεθαλ νη "δηα Υξηζηφλ ζα- 
ινί"; Πνηεο είλαη απηέο εηδηθφηεξα;  

2. Θπκεζείηε ην πεξηζηαηηθφ ηνπ ιη-
ζνβνιηζκνχ ηεο κνηραιίδαο (Ησ-
άλ. 8: 3-11) θαη ζπδεηήζηε πφζν 
βνεζάεη ζε θάζε πεξίπησζε ε δη-

άθξηζε ακαξηίαο θαη ακαξησ-

ινύ. 

130 / 56 



Ξεξηερόκελα 
 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ 10 
1. Ο εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Ζ 

ρξηζηηαληθή ζεψξεζε ηεο Ζ-
ζηθήο 22 

2.Δληνιέο θαη δφγκαηα. πληα-
γέο ζθιαβηάο ή δξφκνη ειεπ-
ζεξίαο 40 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α. ΞΟΝΫΞΝΘΔ-
ΠΔΗΠ ΡΖΠ ΖΘΗΘΖΠ ΕΥΖΠ 55 
3. Ζ εζηθή ζπλείδεζε 57 
4. Σα θίλεηξα ησλ πξάμεσλ 

ζηελ εζηθή δσή 75 
5. Ζ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ 

ζηηο επηινγέο θαη ζηηο πξά-
μεηο ηνπ 100 

6. Οη εμηξεκηζηέο ηεο ειεπζεξί-
αο. Ζ πεξίπησζε ησλ «δηα 
Υξηζηφλ ζαιψλ» 119 

 

131  


