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15. Ο δυναμικός και απελευθερω-
τικός χαρακτήρας του Χριστιανι-
σμού 
 Είναι πολύ πιθανό να ακούγεται 
κάπως παράξενα ο τίτλος αυτού 
του μαθήματος και να έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με τη διαδεδομένη 
αντίληψη ότι οι χριστιανοί είναι 
ήρεμοι, απλοί και ίσως αδύναμοι 
άνθρωποι. Μη λησμονούμε ακόμη 
ότι κατηγορήθηκε η θρησκεία πως 
είναι το «όπιο του λαού». Ακριβώς 
σ' αυτό αποβλέπει το σημερινό μά-
θημα, να αποκαταστήσει δηλαδή τα 
πράγματα και να παρουσιάσει το 
θέμα στις αληθινές του διαστάσεις. 
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α) Τι σημαίνουν οι όροι «δυνα-
μικός» και «απελευθερωτικός»
 Στην 5η διδακτική ενότητα είχε 
αναλυθεί και είχε τονιστεί ότι η Βα-
σιλεία του Θεού δεν είναι μια ουτο-
πική σύλληψη για τον άνθρωπο και 
την κοινωνία, αλλά ένα όραμα αλ-
λιώτικης ζωής. Αυτό, όμως, μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα με την 
προϋπόθεση ότι οι «εραστές» της 
Βασιλείας του Θεού είναι και αγωνι-
στές. Ο Χριστιανισμός, ως φορέας 
και ενσαρκωτής του επαναστατικού 
περιεχομένου της, δεν μπορεί παρά 
να έχει δυναμικό χαρακτήρα. Το 
γνώρισμα αυτό το αντλεί αφενός 
μεν από το μεγάλο ήρεμο «επανα-
στάτη» και ιδρυτή του, το Χριστό, 
αφετέρου δε από την αγωνιστικό-
τητα και τνα μεταφέρουν στη ζωή 
τους και στην κοινωνία το μήνυμα 
του Χριστιανισμού. Ο απελευθερω-
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τικός χαρακτήρας του Χριστιανι-
σμού συνάγεται από το ιδιαίτερο 
γνώρισμά του, που συγκεφαλαιώ-
νεται στις λέξεις «ελευθερία» και 
«αγάπη». Στην ελευθερία του 
ανθρώπου απευθύνεται ο Χριστός 
λέγοντας: «Εἲ τις θέλει ὀπίσω μου 
ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν και 
ἀράτω τον σταυρόν αὐτοῦ και 
ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ.16, 24). Και 
αλλού τονίζει: «Ἐάν οὖν ὁ υἱός ὑμᾶς 
ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι 
ἒσεσθε» (Ιωάν. 8, 36). Ο δε Απ. 
Παύλος προτρέπει: «Τῇ ἐλευθερίᾳ 
οὖν ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, 
στήκετε…» (Γαλ. 5, 11).     
 Από τι, όμως, μας ελευθερώνει ο 
Χριστιανισμός; Είναι ανάγκη να δι-
ευκρινίσουμε ότι η απελευθέρωση 
που υπόσχεται ο Χριστιανισμός δε 
γίνεται με μαγικό τρόπο, ούτε 
βέβαια αναγκαστικά. Όπως τονίσα-
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με, αφενός μεν προϋποθέτει την 
ελεύθερη προσωπική μας συγκατά-
θεση, αφετέρου δε επιζητεί την 
ενεργό συμμετοχή και δραστη-
ριοποίησή μας προς αυτήν την κα-
τεύθυνση. Μας προσφέρει, λοιπόν, 
τη δυνατότητα και τα μέσα για να 
απαλλαγούμε από τις προσωπικές 
μας αδυναμίες και τα ποικίλα πάθη, 
τα οποία μας δεσμεύουν στα εγκο-
σμια και να γίνουμε πραγματικά 
ελεύθεροι. Να δημιουργήσουμε κοι-
νωνίες προσώπων με γνωρίσματα 
την ταπείνωση, την ειρήνη και την 
αδελφική σχέση αγάπης. Αυτή είναι 
μια πραγματικότητα διαφορετική 
από αυτήν που επιδιώκει ο κόσμος 
που ζει μακριά από το Θεό, γιατί με 
την καινούργια πραγματικότητα 
που εγκαινίασε ο Χριστός «τά 
ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά 
τα πάντα» (2 Κορ. 5,17). 
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β) Τι προσφέρει ο Χριστιανισμός 
στον άνθρωπο και στην κοινωνία 
 Στην υποενότητα αυτή θα δοθεί 
μια συνοπτική απάντηση στο ερώ-
τημα: «σε ποια βασικά σημεία έδει-
ξε ο Χριστιανισμός το δυναμικό και 
απελευθερωτικό του χαρακτήρα;». 
Η διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι 
η μεγαλύτερη πνευματική και ηθική 
επανάσταση στην ιστορία της αν-
θρωπότητας. Ριζική ανακαίνιση και 
πρωτοφανής αναδιάταξη βασικών 
και ουσιαστικών αρχών και πεποι-
θήσεων επιτυγχάνεται με την εμφά-
νιση, επικράτηση και βίωση των 
χριστιανικών αληθειών. Μοναδικές 
και ανεπανάληπτες είναι οι θέσεις 
του Χριστιανισμού, οι αναφερόμε-
νες στο τρίπτυχο της θεολογίας, της 
ανθρωπολογίας και της κοσμολο-
γίας. Η χριστιανική αντίληψη για τη 
ζωή και τον άνθρωπο εξασφαλίζει 
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την αρμονία σχέσεων του ανθρώ-
που με τον εαυτό του, με το συνάν-
θρωπό του, με τη φύση και με το 
Θεό. Ο Απ. Παύλος προτρέπει «ἀπο-
θέσθαι ὑμᾶς κατά τήν προτέραν ἀνα-
στροφήν τον παλαιόν ἄνθρωπον τον 
φθειρόμενον κατά τάς ἐπιθυμίας τῆς 
ἀπάτης, ἀνανεοῦσθαι δε τῷ πνεύματι 
τοῦ νοός ὑμῶν καί ἐνδύσασθαι τόν 
καινόν ἄνθρωπον τόν κατά Θεόν 
κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καί ὁσιό-
τητα τῆς ἀληθείας» (Εφεσ. 4, 22-24). 
(Να πετάξετε από πάνω σας τον 
παλιό εαυτό σας, που σας συνδέει 
με την προηγούμενη ζωή σας και 
που φθείρεται με τις απατηλές επι-
θυμίες του. Να ανανεωθείτε σε όλο 
το πνευματικό σας βάθος. Να 

ντυθείτε τον καινούργιο άνθρωπο 
που ο Θεός κατά το σχέδιο Του τον 
έπλασε για να ζει με δικαιοσύνη και 
αγιότητα που προέρχονται από την 
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αλήθεια).         
 Σε εντελώς νέα βάση τοποθετού-
νται οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώ-
πων διότι στο Χριστιανισμό δεν 
υπάρχουν διακρίσεις, αλλά ενότητα 
«ἐν Χριστῷ»: «Πάντες γάρ υἱοί 
Θεοῦ ἐστε διά τῆς πίστεως ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ… οὐκ ἒνι Ἰουδαῖος 
οὐδέ Ἓλλην, οὐκ ἒνι δοῦλος οὐδέ 
ἐλεύθερος, οὐκ ἒνι ἄρσεν καί θῆλυ. 
πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε, ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ.3, 26, 28). Το 
ιδιαίτερο γνώρισμα της ζωής και 
των σχέσεων των ανθρώπων που 
πιστεύουν στο θεάνθρωπο Χριστό 
είναι η αμοιβαία αγάπη: «ἐντολήν 
καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καί 
ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ 
γνώσονται πάντες ὃτι ἐμοί μαθηταί 
ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἒχητε ἐν ἀλλή-
λοις» (Ιωάν. 13, 34-35). Ο Χριστια-
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νισμός προσφέρει τον χρυσούν 
κανόνα των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Η αρχή των σοφιστών: 
«πάντων χρημάτων (=πραγμάτων) 
μέτρον άνθρωπος» αντικαθίσταται 
με το: «καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν οἱ ἀνθρωποι καί ὑμεῖς ποιεῖτε 
αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6, 31). Τη 
σοφιστική ανθρωποκεντρική θεώ-
ρηση αντικαθιστά η θεανθρωπο-
κεντρική οπτική. Η χριστιανική πί-
στη προσφέρει τη βεβαιότητα της 
παρουσίας του Θεού της αγάπης. Η 
αλήθεια αυτή απελευθερώνει τον 
άνθρωπο από την αγωνία και τη 
δουλική υποταγή του σε κοσμικές ή 
δαιμονικές δυνάμεις. Η σχέση με 
έναν τέτοιο Θεό προσφέρει στον 
άνθρωπο ένα σταθερό κέντρο και 
μια ασφαλή βάση, πάνω στην 
οποία μπορεί να θεμελιώσει και να 
οικοδομήσει τη ζωή του. 
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γ ) Η μαρτυρία της ιστορίας και το 
αίτημα του παρόντος  
 Τον δυναμικό και απελευθερω-
τικό χαρακτήρα του Χριστιανισμού 
απέδειξαν περίτρανα πρόσωπα και 
γεγονότα από την ιστορία της Εκ-
κλησίας. Ο Χριστός με τη συμπερι-
φορά του και με τη σταυρική θυσία 
είναι το υπόδειγμα: «εἰς τοῦτο γάρ 
ἐκλήθητε, ὃτι καί Χριστός ἒπαθεν 
ὑπέρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπο-
γραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς 
ἴχνεσιν αὐτοῦ». (Σ΄αυτό σας κάλεσε 
ο Θεός. Γιατί ο Χριστός πέθανε για 
σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα 
για να βαδίσετε στ'αχνάρια Του. 1 
Πέτρου 2, 21). Ακολουθούν οι μαθη-
τές του και Απόστολοι, οι οποίοι με 
τη δράση και το μαρτυρικό τέλος 
τους εφάρμοσαν την παραπάνω 
υπόμνηση. Η κρίσιμη και ηρωική 
περίοδος των διωγμών των χρι-
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στιανών επικυρώνει πειστικά την 
αλήθεια του τίτλου του μαθήματος. 
Οι μάρτυρες και οι ασκητές των 
πρώτων αιώνων του Χριστιανι-
σμού απέδειξαν αναντίρρητα ότι η 
θρησκεία του Σταυρού και της Ανά-
στασης δημιουργεί πραγματικά 
ελεύθερους και δυνατούς ανθρώ-
πους, δηλαδή ήρωες. Δίπλα από 
τους ανθρώπινους τύπους της 
ελληνικής αρχαιότητας του σοφού 
και του ανδρείου, ο Χριστιανισμός 
θα προσθέσει τον τύπο του αγίου, 
του μάρτυρα. Η αντικειμενική 
ιστορικοθρησκειολογική εξέταση 
του φαινομένου της διάδοσης του 
Χριστιανισμού με ειρηνικά μέσα και 
η ουσιαστική επίδρασή του σε 
όλους τους τομείς του πολιτισμού, 
μαρτυρούν με πειστικότητα ότι 
αυτές οφείλονται κυρίως στο  
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δυναμικό και απελευθερωτικό 
χαρακτήρα του.  

Ο 
δυναμικός 
και 
απελευθε-
ρωτικός 
χαρακτή-
ρας του 
Χριστιανι-
σμού 
φαίνεται 
στην 
ηρωική 
στάση των 
μαρτύρων. 

Στην εικόνα οι πέντε άγιοι μάρτυρες 
της Σεβαστείας. Έργο του 
Εμμανουήλ ιερέως Σκορδίλη (1650-
1670). 
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Επιτακτική όμως, προβάλλει η 
ανάγκη της συσχέτισης των 
παραπάνω με την εποχή μας. Το 
αίτημα του παρόντος για ποιότητα 
ζωής και αναδιάταξη των αρχών και 
των αξιών βρίσκουν άμεση 
ανταπόκριση στο δυναμικό και 
απελευθερωτικό χαρακτήρα του 
Χριστιανισμού. Η διάβρωση των 
κοινωνικών δομών και θεσμών από 
το πολύμορφο κακό επιβάλλει 
στους σύγχρονους χριστιανούς να 
δραστηριοποιηθούν ως πρόσωπα 
και ομάδες. Οι αγώνες για προσω-
πική τελείωση και κοινωνική ανα-
καίνιση πρέπει να συμπίπτουν. 
Είναι ανάγκη να παραμεριστούν οι 
μορφές του παρεξηγημένου και 
αδικημένου Χριστιανισμού. Όσο 
περισσότερο γνωρίζουμε σε βάθος 
και βιώνουμε έμπρακτα τη διδα-
σκαλία του, τόσο περισσότερο 
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επικρατούν στη ζωή μας όσα 
απαιτούν οι άνθρωποι στην εποχή 
μας: ειρήνη, χαρά, δικαιοσύνη, 
ισότητα, ευτυχία. Σήμερα ιδιαίτερα 
είναι απαραίτητο όσοι έχουν αγά-
πη, δηλαδή οι σωστοί χριστιανοί, 
να τη δείχνουν δυναμικά και όσοι 
έχουν τη δύναμη - πολιτική, οικο-
νομική κτλ. - να έχουν ως οδηγό 
τους την αγάπη. Την ορθοδοξία μας 
πρέπει να την απoδεικνύουμε με 
την ορθοπραξία μας, για να δείξου-
με και εμείς ότι πράγματι η θρη-
σκεία μας έχει δυναμικό και απελευ-
θερωτικό χαρακτήρα. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Οὐ γάρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός 
πνεῦμα δειλίας, ἀλλά δυνάμεως και 
ἀγάπης και σωφρονισμοῦ».(2 Τιμ. 
1,7). 
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2. « Τί το ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐάν 
πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἒργα δέ μή 
ἔχη; μή δύναται ἡ πίστις σῶσαι 
αὐτόν; … οὕτω καί ἡ πίστις, ἐάν μή 
ἒργα ἔχη, νεκρά ἐστι καθ΄ἑαυτήν. 
Ἀλλ΄ἐρεῖ τις. σύ πίστιν ἒχεις, κἀγώ 
ἒργα ἔχω. δεῖξόν μοι τήν πίστιν σου 
ἐκ τῶν ἒργων σου, κἀγώ δείξω σοι ἐκ 
τῶν ἒργων μου την πίστιν 
μου…ὣσπερ γάρ τό σῶμα χωρίς 
πνέυματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καί ἡ 
πίστις χωρίς τῶν ἒργων νεκρά ἐστι». 
(Ιακ. 2, 14, 17-18, 26). 
3. «Καί γάρ ὁμοίως ἀτελές ἄλογος 
πρᾶξις καί λόγος ἄπρακτος». 
(Γρηγόριος Ναζιανζηνός, P.G. 36, 
553). 
4. «Πίστις ἄεργος καί ἒργον ἄπιστον 
τόν αὐτόν ἀποδοκιμασθήσονται… ὁ 
ἀγαπῶν τόν Θεόν καί πιστεύει 
γνησίως καί τά ἒργα τῆς πίστεως 
ἐπιτελεῖ ὁσίως». (Διάδοχος, επί-
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σκοπος Φωτικής Ηπείρου, Κεφά-
λαια γνωστικά Κ΄ και ΚΑ΄). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Πώς αντιλαμβάνεστε το δυναμικό 
χαρακτήρα του Χριστιανισμού; 
2. Πώς η ιστορία της Εκκλησίας επι-
βεβαιώνει τον δυναμικό και 
απελευθερωτικό χαρακτήρα του 
Χριστιανισμού; 
3. Πώς μπορούμε να δείξουμε 
έμπρακτα ότι ο Χριστιανισμός έχει 
αυτά τα δύο γνωρίσματα; 
4. Γιατί είναι αίτημα και της εποχής 
μας η υλοποίηση του τίτλου του 
μαθήματος; 
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16. Η δικαιοσύνη του κόσμου και 
η δικαιοσύνη της Εκκλησία 
 Είναι αναμφισβήτητο ότι ένα από 
τα βασικά αγαθά, για τα οποία οι 
άνθρωποι αγωνίστηκαν και αγωνί-
ζονται ανυποχώρητα, είναι η δικαι-
οσύνη. Κι αυτό γιατί είναι αναντικα-
τάστατος συντελεστής της αρμονι-
κής κοινωνικής συμβίωσης. Σχετικά 
με το πρώτο μέρος του τίτλου του 
μαθήματος αρμόδιες είναι οι επι-
στήμες της Νομικής, της Κοινωνιο-
λογίας, της Πολιτικής Οικονομίας 
κ.ά. Σκοπός, όμως, του μαθήματος 
αυτού είναι να γνωρίσουμε κυρίως 
τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη 
δικαιοσύνη και να συνειδητοποιή-
σουμε το χρέος μας ως χριστιανών 
για την επικράτησή της στη ζωή και 
στην κοινωνία. 
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α ) Η δικαιοσύνη του κόσμου  
 Από τότε που οι άνθρωποι οργα-
νώθηκαν σε κοινωνίες άρχισαν να 
διαμορφώνουν και τα νομικά πλαί-
σια με τα οποία καθόριζαν τις σχέ-
σεις τους. Έτσι, άρχισαν να διατυ-
πώνονται οι πρώτοι νόμοι, οι 
οποίοι, με την πάροδο του χρόνου, 
γίνονταν περισσότερο λεπτομερείς 
και πολύπλοκοι. Είναι γνωστοί από 
την Ιστορία μεγάλοι νομοθέτες διά-
φορων λαών, οι οποίοι με το νομο-
θετικό τους έργο συνέβαλαν σημα-
ντικά στον καθορισμό των προϋπο-
θέσεων της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης. Για τη διασφάλισή της ήταν 
απαραίτητος ο προσδιορισμός του 
πλαισίου λειτουργίας των διάφο-
ρων κοινωνικών θεσμών, οι οποίοι 
αποτελούν αντικείμενο έρευνας της 
Κοινωνιολογίας. Με την εξέλιξη και 
την οργάνωση των κοινωνιών 
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καθιερώθηκαν και τα βασικά 
νομοθετικά κείμενα, γνωστά ως 
Συντάγματα. Είναι γεγονός αν-
αμφισβήτητο ότι η συμβολή των 
αναφερθέντων νομικών κειμένων 
στην αποκατάσταση και την περι-
φρούρηση της κοινωνικής δικαιο-
σύνης ήταν και είναι σημαντική. Στο 
σημείο αυτό είναι ανάγκη να υπεν-
θυμίσουμε και την ύπαρξη του πο-
λύδιάστατου Διεθνούς Δικαίου, του 
οποίου η σπουδαιότητα είναι προ-
φανής. 
 

β) Η αδικία στο σύγχρονο κόσμο 
 Η αδικία ως φαινόμενο κοινωνι-
κής παθογένειας είναι τόσο παλαιό 
όσο και η ανθρωπότητα. Η παγκό-
σμια ιστορία σημαδεύεται από 
γνωστές μεγάλες επαναστάσεις 
λαών ή κοινωνικών ομάδων με κύ-
ριο αίτημα την κοινωνική 
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δικαιοσύνη. Είναι γεγονός ότι τα 
αποτελέσματα των κινητοποιήσεων 
αυτών ήταν αρκετά ικανοποιητικά. 
Η μεγάλη αδικία περιορίστηκε και η 
κοινωνική δικαιοσύνη άρχισε να 
επικρατεί σταδιακά. Αυτό, όμως, δε 
σημαίνει ότι λύθηκε οριστικά το κοι-
νωνικό πρόβλημα, του οποίου που-
ρήνας είναι η αδικία και η εκμετάλ-
λευση. Συλλογικά όργανα, συνδικα-
λιστικοί φορείς και διεθνείς οργανι-
σμοί εργάζονται και συνεργάζονται 
με σκοπό τη σμίκρυνση της από-
στασης ανάμεσα σε πλούσιους και 
φτωχούς, δυνατούς και αδυνάτους. 
Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο έχει μεν κάπως περιοριστεί, 
αλλά η απάλειψη της είναι ένα από 
τα αιτήματα και τους στόχους των 
σύγχρονων κοινωνιών και των κοι-
νωνικοπολιτικών συστημάτων. Οι 
ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής 
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αδικίας βρίσκονται αδιάκοπα στο 
στόχαστρο των κοινωνικών κινημά-
των και συστημάτων.      
 Οι μορφές της σύγχρονης αδικί-
ας συναρτώνται με την οικονομική 
διαστρωμάτωση των κοινωνιών. 
Επίσης, σχετίζονται με την ηλικία, 
το φύλο, τη φυλή, το θρήσκευμα και 
άλλες διακρίσεις. Βασικά αίτια της 
αδικίας στο σύγχρονο κόσμο είναι 
αφενός μεν η απληστία, η οποία 
είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειας 
που νιώθει ο άνθρωπος μακράν 
του Θεού, αφετέρου δε ο ατομοκε-
ντρισμός, που χαρακτηρίζει τη σύγ-
χρονη κοινωνία με την έλλειψη του 
πνεύματος της αλληλεγγύης και της 
έμπρακτης εκδήλωσης του στις διά-
φορες εκφάνσεις της κοινωνικής 
ζωής. Αποτελέσματα αυτής της κα-
τάστασης είναι η φτώχεια και η ανέ-
χεια που χαρακτηρίζει κάθε εποχή 

24 / 140 



και η διάκριση των ανθρώπων ανά-
λογα με την οικονομική τους επι-
φάνεια. 
 

γ) Η δικαιοσύνη στην Εκκλησία 
 Η Βασιλεία του Θεού είναι βασι-
λεία ειρήνης, αγάπης και δικαιοσύ-
νης. Επομένως, θεωρείται ως αυτό-
νόητο ότι στο χώρο της Εκκλησίας 
καταργείται η αδικία και επικρατεί η 
δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης απασχόλησε 
και τους προφήτες της Π. Διαθήκης. 
Η δικαιοσύνη, κατά τους προφήτες, 
αναφέρεται ταυτόχρονα στη σχέση 
του ανθρώπου με το Θεό και το 
συνάνθρωπο του. Όλοι οι προφή-
τες τονίζουν την ανάγκη απονομής 
της δικαιοσύνης στο φτωχό και 
αδικημένο, ώστε να δημιουργηθεί 
μια κοινωνία χωρίς αδικίες. Ως απε-
σταλμένοι του Θεού γίνονται 
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συνήγοροι υπεράσπισης των 
φτωχών και καταπιεσμένων. Οι 
προφήτες ελέγχουν τους ανάξιους 
και άδικους άρχοντες καυτηριάζουν 
την αναλγησία και την έλλειψη 
δικαιοσύνης εκ μέρους των 
πλουσίων καταγγέλλουν τους 
άδικους κριτές του λαού που 
δωροδοκούνται από τους ισχυρούς 
και πλουσίους. Ο Ησαΐας 
προτρέπει: «πάψετε να κάνετε το 
κακό, λυτρώστε εκείνον που αδικεί-
ται- προστατέψτε το δίκαιο του 
ορφανού, αποδώστε δικαιοσύνη στη 
χήρα» (Ησ. 1, 17). Ο προφήτης 
Ωσηέ συμπληρώνει: «σπείρετε 
δικαιοσύνη, τρυγήστε καρπούς 
ζωής, φωτιστείτε με το φως της 
γνώσης, ζητήστε τον Κύριο μέχρι να 
έλθουν οι καρποί της δικαιοσύνης» 
(Ωσ. 10, 12). Ακόμη, κατά τους προ-
φήτες, ο Μεσσίας «θα κρίνει με 
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δικαιοσύνη» (Ησ. 9.7), θα είναι 

«ζωσμένος με δικαιοσύνη» (Ησ. 
11,5) και θα εγκαινιάσει τη νέα 
εποχή της «αιώνιας δικαιοσύνης» 
(Δαν. 9, 24). 
 

 
 
Ανέχεια. Μια από τις τραγικότερες 

μορφές αδικίας στο σύγχρονο 
κόσμο. 
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 Για την Εκκλησία η δικαιοσύνη 
δεν είναι κάτι το δευτερεύον ή απλά 
ένα από τα σημεία της διδασκαλίας 
της. Είναι βασικό στοιχείο της δο-
μής της. Κι αυτό γιατί ο Χριστός με 
τη διδασκαλία του και με τα έργα 
Του ενέταξε τη δικαιοσύνη οργα-
νικά στο κήρυγμα Του για τη Βασι-
λεία του Θεού και τη συνέδεσε στε-
νά με το πρόσωπο Του. Επομένως, 
μέλημα της Εκκλησίας είναι η καλ-
λιέργεια της εκκλησιαστικής συνεί-
δησης, που σημαίνει κοινωνική 
συνείδηση, σταυρική διάσταση 
τόσο της πίστης, όσο και της δικαι-
οσύνης. Η αδικία έχει πνευματική 
ρίζα, την αμαρτία. Επομένως, στην 
Εκκλησία, το «σώμα Χριστού» (1 
Κορ. 12, 27), όχι μόνο δεν έχει θέση 
η αδικία, αλλά αντίθετα εξαλείφεται 
κάθε διάκριση των μελών της και 
κυριαρχεί η αδελφική αγάπη και η 
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ισότητα: «πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»(Γαλ. 3,28 και Κολ. 
3, 11).          
 Η Εκκλησία προβάλλει το όραμα 
για μια κοινωνία δικαιοσύνης τονί-
ζοντας ότι το μήνυμα δεν είναι ου-
τοπικό, αλλά πραγματοποιήσιμο. 
Είναι γνωστό ότι στην πρώτη Εκ-
κλησία των Ιεροσολύμων η δικαιο-
σύνη εφαρμόστηκε έμπρακτα ως 
κοινωνία κοινοκτημοσύνης ή κοινο-
χρησίας των αγαθών. Πηγή και 
αιτία αυτής ήταν η κοινή πίστη στο 
θεάνθρωπο Χριστό, η ομοψυχία 
τους λόγω της αγάπης: «τοῦ δέ 
πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ 
καρδία καί ἡ ψυχή μία καί οὐδέ εἷς τι 
τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἒλεγεν ἴδιον 
εἶναι» (Πρ. 4, 32). Η κοινοκτημοσύ-
νη ως πρακτική αγάπης και ενότη-
τας συνέχισε να υπάρχει στον κοι-
νοβιακό μοναχισμό. Η Εκκλησία 
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δεν προτείνει την αντιγραφή αυτών 
των καταστάσεων, αλλά να 
αντλήσει ο σύγχρονος άνθρωπος 
τις πνευματικές προϋποθέσεις για 
την εφαρμογή τους. Τέτοιες 
προϋποθέσεις είναι  
α) η ομοψυχία, που σημαίνει πίστη 
και αγάπη,  
β) η αντίληψη ότι ο άνθρωπος δεν 
είναι κύριος των αγαθών, αλλά 
διαχειριστής τους, όπως διδάσκουν 
οι Πατέρες της Εκκλησίας και  
γ) το κοινοβιακό πνεύμα. Είναι 
γνωστοί οι ανυστερόβουλοι αγώνες 
των μεγάλων Πατέρων για την επι-
κράτηση της δικαιοσύνης στην Εκ-
κλησία και στην κοινωνία. Χαρακτη-
ριστική είναι η επιγραμματική 
φράση του Μ. Βασιλείου: « ώστε 
τόσους αδικείς, όσους μπορούσες 
να βοηθήσεις» (P.G. 31, 277). 
ΟΓρηγόριος ο Ναζιανζηνός 
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επισημαίνει: «Εσύ όμως να βλέπεις 
την πρώτη ισότητα (την προπτωτική) 
και όχι την κατοπινή διαίρεση- όχι το 
νόμο του ισχυρού, αλλά το νόμο του 
Κτίστη» (P.G. 35, 892). Ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος τονίζει με έμφαση: 
«Αν όλοι αγαπούσαν και 
αγαπιούνταν κανείς δε θα μπορούσε 
να αδικήσει κανένα... είναι ολέθριο 
το πάθος της πλεονεξίας και δεν 
είναι, δεν είναι δυνατόν να πλουτίσει 
κανείς χωρίς να αδικεί» (P.G. 61, 271 
και 62, 561). Ο Αμβρόσιος 
επίσκοπος Μεδιολάνων (Μιλάνου) 
τονίζει: «η φύση δεν γνωρίζει 
πλουσίους, μήτε γενικά φτωχούς» 
(P.L. 14, 767). Ο Γρηγόριος 
Παλαμάς συμφωνεί με τα παραπά-
νω γράφοντας: «Ό, τι θησαυρίζει 
κανείς δεν του ανήκει. τα αγαθά 
είναι κοινά, γιατί προέρχονται από τα 
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κοινά ταμεία των κτισμάτων του 
Θεού». (P.G. 151, 164). 
 
δ) Η ευθύνη των χριστιανών   
 Ο πυρήνας του πολυεδρικού κοι-
νωνικού προβλήματος εστιάζεται 
στη δίκαιη κατανομή των μέσων 
παραγωγής και των υλικών αγα-
θών. Ο Χριστιανισμός δεν είναι κοι-
νωνικό σύστημα, για να δώσει 
κάποια συνταγή για τη λύση του 
προβλήματος αυτού. Μπορεί, 
 

 
«Μητέρα» 

Αυγοτέμπερα 
Σημειογραφία 1998 

έργο Νικ. Α. Χούτου. 
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όμως, να εμπνέει με το ανακαινιστι-
κό μήνυμα του τους ανθρώπους, 
ώστε να συμβάλλουν αποφασιστι-
κά στη λύση του λεγόμενου κοινω-
νικού προβλήματος. Αυτοί είναι οι 
χριστιανοί οικονομολόγοι, κοινωνι-
ολόγοι, πολιτικοί, επαγγελματίες 
κ.ά. Η συνειδητοποίηση της αδικίας 
είναι το πρώτο βήμα για να ακολου-
θήσουν ατομικές προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες, αλλά και ευρύτερες 
κινητοποιήσεις και αλλαγές σε θε-
σμικό επίπεδο. Όλοι έχουμε χρέος 
να συμβάλουμε στην εξυγίανση των 
άδικων κοινωνικών δομών και στην 
επικράτηση της κοινωνικής δικαιο-
σύνης. Η ευθύνη βαρύνει όλους μας 
ανάλογα με τη θέση που κατέχουμε. 
Η συμμετοχή μας στις δραστηριό-
τητες της Εκκλησίας για την εξομά-
λυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 
ισούται με την εξόφληση μέρους 
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της ευθύνης και του χρέους μας 
προς τους πάσχοντες και αδικού-
μενους συνανθρώπους μας. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Καινούς δέ οὐρανούς καί γῆν 
καινήν κατά το ἐπαγγελμα (ὐπόσχε-
ση) αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς 
δικαιοσύνη κατοικεῖ». (2 Πετρ. 3, 13). 
2. «Τίς ἐστιν ὁ πλεονέκτης; Ὁ μή ἐμ-
μένων τῇ αὐτάρκεια. Τίς δ΄ἒστιν ὁ 
ἀποσπερητής; Ὁ ἀφαιρούμενος τά 
ἑκάστου. Συ δέ οὐ πλεονέκτης; Συ 
δέ οὐκ ἀποσπερητής, ἃ προς οἰκονο-
μίαν ἐδέξω, ταῦτα ἴδια σε αυτοῦ 
ποιούμενος;… τοῦ πεινῶντός ἐστιν ὁ 
ἄρτος, ὃν σύ κατέχεις τοῦ γυμνη-
τεύοντος το ἱμάτιον, ὃ σύ φυλάσσεις 
ἐν ἀποθήκαις τοῦ ἀνυποδήτου τό 
ὑπόδημα, ὃ παρά σοί 
κατασήπεται…».(Μ. Βασιλείου, Περί 
πλεονεξίας, P.G. 31, 276-277). 
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 Ποιός είναι ο πλεονέκτης; Αυτός 
που δεν περιορίζεται στην αυτάρ-
κεια. Ποιος είναι ο αποστερητής; 
Αυτός που αφαιρεί αυτά που ανή-
κουν σε άλλους. Εσύ δεν είσαι πλε-
ονέκτης; δεν είσαι απόστερητής 
αφού ιδιοποιείσαι όσα δέχθηκες για 
να τα διαχειριστείς;... αυτού που 
πεινάει είναι το ψωμί που εσύ κατέ-
χεις εγωιστικά• στο γυμνό ανήκει το 
ιμάτιο που εσύ φυλάσσεις στις 
αποθήκες σου• στον ανυπόδητο 
ανήκει το υπόδημα, το οποίο σαπί-
ζει στο σπίτι σου.  
3. «Ἂν τε γάρ κάλλος εἴπῃς νόσῳ 
μαραίνεται καί γήρᾳ δαπανᾶται. ἄν 
τε δυναστείαν εἴπῃς, πολλάκις μετα-
βάλλεται. ἄν τε πλοῦτον, ἄν τε ἄλλο 
ὁτιοῦν τῶν λαμπρῶν καί περιφανῶν 
τῶν κατά τόν παρόντα βίον, ἤ 
ζῶντας ἀπελιπεν ἤ τελευτήσαντας 
γυμνούς καί ἐρήμους εἴασεν. 
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Ἀλλ΄οὐχ ὁ τῆς δικαιοσύνης καρπός 
τοιοῦτος. οὐ χρόνῳ δαπανᾶται, οὐ 
θανάτῳ διακόπτεται, ἀλλά τότε 
μᾶλλον ἀσφαλλέστερος γίνεται, 
ὃταν πρός ἐκεῖνον καταπλεύσῃ τόν 
ακύμαντον λιμένα». (Ιωάν. Χρυσο-
στόμου, Εις Ψαλμόν 111, 3, P.G.55, 
294). 
 Γιατί αν μου αναφέρεις το κάλ-
λος, την ομορφιά, από τη νόσο 
μαραίνεται και από τα γηρατειά 
καταστρέφεται• κι αν μου αναφέρεις 
την εξουσία, πολλές φορές αυτή με-
ταβάλλεται• αν μου αναφέρεις τον 
πλούτο ή οποιοδήποτε άλλο από 
τα λαμπρά, και σπουδαία της πα-
ρούσας ζωής ή ενώ ζουν οι άνθρω-
ποι τους εγκαταλείπουν ή αφού 
πεθάνουν τους αφήνουν γυμνούς 
και έρημους. Ο καρπός, όμως, της 
δικαιοσύνης δεν είναι τέτοιος, δηλα-
δή όπως τα παραπάνω, φθαρτός 
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και πρόσκαιρος• γιατί δεν κατα-
στρέφεται από το χρόνο, ούτε από 
το θάνατο διακόπτεται, αλλά τότε 
γίνεται πιο ασφαλής, όταν κατα-
πλεύσει στο γαλήνιο εκείνο λιμάνι 
(εννοεί την αιώνια ζωή). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στη συγ-
κρότηση της δικαιοσύνης του 
κόσμου; 
2. Με ποιους τρόπους και μέσα 
αντιμετωπίζεται η αδικία στο σύγ-
χρονο κόσμο; 
3. Ποια η θέση των προφητών στο 
πρόβλημα της δικαιοσύνης; 
4. Πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα 
της δικαιοσύνης οι Πατέρες της Εκ-
κλησίας; 
5. Πώς μπορούμε να συμβάλουμε 
στην επικράτηση της δικαιοσύνης; 
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6. Ποια είναι η σχέση αγάπης και δι-
καιοσύνης; 

 

Χριστιανική κοινωνία: Ο 

συνάνθρωπος ως αδελφός(«Τάξεις 

δικαίων- Μονή Μεγίστης Λαύρας, 

14ος αιώνας). 
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17.Ο συνάνθρωπος ως αδελφός 
 Το επαναστατικό μήνυμα της 
διδασκαλίας του Χριστού για τις 
σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο 
περιέχεται στην παραβολή του 
Καλού Σαμαρείτη. Για πρώτη φορά 
στην ιστορία της ανθρωπότητας 
εκφραζόταν η άποψη ότι ο συνάν-
θρωπος μου είναι αδελφός μου, 
που έχει τα ίδια δικαιώματα στη 
ζωή με εμένα, αλλά και τις ίδιες 
υποχρεώσεις. Πώς νοείται, λοιπόν, 
η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου 
από χριστιανική άποψη και πώς 
επιτυγχάνεται; Ποια είναι η έννοια 
του ορθόδοξου ανθρωπισμού και 
πώς επιτυγχάνεται η πληρότητα 
της ζωής στο ορθόδοξο ήθος; Σ' 
αυτά τα ερωτήματα θα 
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προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 
με το σημερινό μάθημα. 
 

α ) Η χριστιανική έννοια της κοι-
νωνικότητας         
 Η έμφυτη τάση του ανθρώπου 
για τη δημιουργία προσωπικών 
σχέσεων με τους συνανθρώπους 
του είναι η κύρια αιτία της συγκρό-
τησης της κοινωνίας. Βασικό και 
ιδιαίτερο γνώρισμα της ανθρώπι-
νης φύσης είναι η κοινωνικότητα, 
όπως επιγραμματικά διατυπώνεται 
η άποψη αυτή από τον Αριστοτέλη, 
ότι ο άνθρωπος είναι «ζώον πολι-
τικόν... αλλά (και) κοινωνικόν». Το 
εννοιολογικό περιεχόμενο της κοι-
νωνικότητας του ανθρώπου δια-
μορφώνεται σταδιακά κάτω από 
την επίδραση πολλών και ποικίλων 
παραγόντων του φυσικού και κοι-
νωνικού περιβάλλοντος. 
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Παράλληλα, όμως, καλλιεργείται και 
αναπτύσσεται σε συνδυασμό με το 
πνευματικό υπόβαθρο, τη δημιουρ-
γικότητα και την αγωνιστική προ-
σπάθεια του ανθρώπου να εναρμο-
νιστεί προς το κοινωνικό περιβάλ-
λον του.          
 Στα πλαίσια της χριστιανικής 
βιοθεωρίας η κοινωνικότητα 
παίρνει άλλες διαστάσεις. Η χρι-
στιανική κοινότητα, ως πρότυπο 
κοινωνικής συγκρότησης, εδρά-
ζεται πάνω σε δυο βασικά θεμέλια. 
Το πρώτο είναι η πεποίθηση ότι ο 
Θεός ως δημιουργός των ανθρώ-
πων είναι πατέρας όλων. Η αρχική 
προσφώνηση της Κυριακής 
Προσευχής αυτό ακριβώς εκφράζει: 

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς…». Το δεύτερο θεμέλιο 
είναι η πολύεδρική αρετή της αγά-
πης, η οποία αποτελεί το επίκεντρο 
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και τον άξονα της χριστιανικής 
βιοθεωρίας.       
 Συνέπεια των προηγουμένων 
είναι η πεποίθηση ότι μέσα σε μια 
χριστιανική κοινωνία ο άνθρωπος 
διαμορφώνει σωστές διαπροσωπι-
κές σχέσεις, η κοινωνικοποίησή 
του εξελίσσεται ομαλά, η δε ένταξή 
του στα πλαίσια της σύγχρονης 
κοινωνίας επιτυγχάνεται φυσιολο-
γικά. Για τον αληθινό χριστιανό ο 
άλλος είναι αδελφός και όχι απλά 
συνάνθρωπος ως μια ανώνυμη μο-
νάδα του κοινωνικού συνόλου. 

 Τη βασική αυτή χριστιανική 
άποψη είναι ανάγκη να συνειδητο-
ποιήσουμε όλοι, γιατί στην εποχή 
μας η απόσταση μεταξύ των αν-
θρώπων έχει μεγαλώσει επικίν-
δυνα. Ο άλλος για το χριστιανό δεν 
είναι η κόλασή του, όπως διακή-
ρυξε ο άθεος υπαρξιστής Ζαν Πολ 
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Σαρτρ (1905- 1980). Αντίθετα, είναι 
μια άλλη «εικόνα» του Θεού που 
πορεύεται προς το «καθ'ομοίωσιν».
 Είναι ο «πλησίον» σύμφωνα με 
την υπέροχη παραβολή του Καλού 
Σαμαρείτη, δηλαδή κάθε άνθρωπος 
που τον προσεγγίζει κανείς δείχνο-
ντας του πραγματική αγάπη. Υπό-
δειγμα έχουμε τον ίδιο το Χριστό, ο 
οποίος έδειξε έμπρακτα την αγάπη 
του προς κάθε «πλησίον». Η αγιο-
γραφική εντολή είναι επιγραμματι-
κή και σαφής: «ἀγαπήσεις τόν 
πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 
22,39).         
 Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι προ-
ϋπόθεση επιτυχίας της κοινωνικο-
ποίησης, όπως την περιγράψαμε, 
είναι η υπέρβαση του ατομισμού 
που χαρακτηρίζει έντονα τη σύγ-
χρονη κοινωνία. Είναι ευνόητο ότι 
απαιτείται αγωνιστική προσπάθεια 
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για μια «ηρωική» έξοδο από το 
κέλυφος του εγωισμού για μια 
θερμή αδελφική επικοινωνία με το 
συνάνθρωπο. Ρυθμιστικός παράγο-
ντας των διαπροσωπικών σχέσεων 
σε μια χριστιανική κοινότητα είναι ο 
χρυσούς κανόνας: «Πάντα οὖν ὃσα 
θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
οὕτω καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» 
(Ματθ. 7, 12). Όπου λοιπόν εφαρμό-
ζεται έμπρακτα η έννοια της χρι-
στιανικής κοινωνικότητας παραμε-
ρίζονται οι γνωστές κοινωνικές δια-
κρίσεις και εξοβελίζεται ο κοινωνι-
κός ρατσισμός. 
 

β) Ο ορθόδοξος ανθρωπισμός  
 Όσα αναφέραμε μέχρι τώρα 
εντάσσονται στα πλαίσια του ορθό-
δοξου ανθρωπισμού, ο οποίος δια-
φέρει ριζικά από τον ευρωπαϊκό 
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ανθρωπισμό. Είναι γνωστό ότι κατά 
την πνευματική κίνηση 
 

 
Ο Χριστός πλένει τα πόδια των 

μαθητών: η διακονία του αδελφού 
είναι από τις κυριότερες 

χριστιανικές εντολές. 
 
της Αναγέννησης, ιδιαίτερα κατά 
τους αιώνες 14ο και 15ο, υπήρξε 
μια έντονη στροφή προς την κλα-
σική αρχαιότητα. Συνέπεια αυτής 
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ήταν η δημιουργία του Ανθρωπι-
σμού, ο οποίος θέτει ως κέντρο, 
άξονα και μέτρο κρίσης των αξιών 
τον άνθρωπο ως αυταξία. Αποβλέ-
πει στη διαμόρφωση του ιδανικού 
ανθρώπινου τύπου με την ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και 
την αρμονική εξέλιξη όλων των 
πνευματικών δυνάμεων και δυνα-
τοτήτων του ανθρώπου. Ο Ανθρω-
πισμός σήμαινε πρόοδο και δημι-
ουργία, μόρφωση και αγωγή με βά-
ση τις αρχές και τις αξίες της κλασι-
κής αρχαιότητας.      
 Ο ορθόδοξος ανθρωπισμός, 
όμως, θέτει ως κέντρο, άξονα και 
αξιολογικό κριτήριο το θεανθρώ-
πινο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό 
σημαίνει ότι είναι θεανθρωποκε-
ντρικός. Σε προηγούμενη διδακτική 
ενότητα τονίσαμε ότι η Βασιλεία 
του Θεού είναι ένα όραμα 
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αλλιώτικης ζωής, το οποίο 
προβάλλει και ως άμεση αναγκαιό-
τητα για τη σύγχρονη κοινωνία. Στο 
μάθημα για το δυναμικό και απελευ-
θερωτικό χαρακτήρα του Χριστιανι-
σμού δείξαμε ότι οι έννοιες αυτές 
σχετίζονται και με τους σύγχρονους 
χριστιανούς, οι οποίοι καλούνται να 
εκφράσουν δυναμικά την αγάπη 
τους. Στα μαθήματα αυτά διαπιστώ-
νεται πώς εκφράζεται έμπρακτα και 
λυτρωτικά ο ορθόδοξος ανθρωπι-
σμός, ο οποίος δεν περιορίζεται 
στα θεωρητικά πλαίσια της θεολο-
γικής προσέγγισης του θέματος, 
αλλά διαχέεται δυναμικά σε όλο το 
πλέγμα των διανθρώπινων 
σχέσεων.         
 Στο χώρο του ορθόδοξου ανθρω-
πισμού όλοι οι άνθρωποι θεωρού-
νται αδέλφια με συνέπεια την ισό-
τητά τους ενώπιον του κοινού 
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πατέρα, του Θεού. Επομένως και το 
δικαίωμα της ζωής είναι καθολικό, 
θεωρούμενο ως δωρεά του Θεού 
προς τους ανθρώπους. Αφού στο 
αγαθό της ζωής όλοι έχουμε το ίδιο 
δικαίωμα, δεν μπορεί κανείς να το 
μεταβάλει σε ιδιαίτερο προνόμιο. 
Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια του 
ορθόδοξου ανθρωπισμού δε δικαιο-
λογείται η διάκριση των ανθρώπων 
σε έχοντες και κατέχοντες και σε μη 
έχοντες και μη κατέχοντες. Στο δι-
καίωμα για τη ζωή μου αντιστοιχεί 
η υποχρέωσή μου για τη ζωή του 
συνανθρώπου μου, του αδελφού 
μου. Όπου ο χριστιανός διαπιστώ-
νει καταπάτηση του δικαιώματος 
στη ζωή, φροντίζει με διάφορους 
τρόπους, νόμιμους και ηθικούς, να 
αποκαταστήσει τα πράγματα στη 
θέση τους. Προέκταση και επικύρω-
ση των θέσεων αυτών αποτελεί η 
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επιθυμία και η αγωνιστικότητα του 
χριστιανού, ως μέλους της σύγχρο-
νης κοινωνίας, για την εφαρμογή 
των ευαγγελικών αρχών της ελευ-
θερίας, της ισότητας, της δικαιο-
σύνης, της αλληλεγγύης. Στο χώρο 
του ορθόδοξου ανθρωπισμού η 
εργασία θεωρείται ιερό δικαίωμα 
και υποχρέωση κάθε ανθρώπου. 
Έτσι, παίρνει και το χαρακτήρα κοι-
νωνικής υπηρεσίας με κύριο απο-
δέκτη το συνάνθρωπο ως αδελφό. 
Όλα τα προαναφερθέντα έχουν το 
γνώρισμα της αμοιβαιότητας για να 
είναι αποτελεσματικά και ωφέλιμα.  
 

γ ) Η πληρότητα της ζωής σε 
ατομικό και κοινωνικό επίπεδο  
 Εφόσον ο άνθρωπος θεωρείται 
και είναι ψυχοβιολογική οντότητα, 
αντίστοιχες είναι και οι ανάγκες και 
οι επιθυμίες του. Επομένως, η 
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πληρότητα της ζωής του επιτυγχά-
νεται όταν ικανοποιεί όλες τις ανά-
γκες και τις επιθυμίες του• αυτές 
δηλαδή που αποσκοπούν στη 
διατήρηση του βιολογικού υπο-
στρώματος της ζωής του και την 
επιβίωση, αλλά και εκείνες που 
σχετίζονται με την πνευματική του 
υπόσταση. Είναι γεγονός ότι η 
προσπάθεια αυτή είναι διαρκής και 
συναρτάται άμεσα με αντικειμενικές 
συνθήκες και δυνατότητες. Μέσα 
στα πλαίσια του ορθόδοξου ήθους 
και ανθρωπισμού γίνεται αξιολο-
γική ιεράρχηση των αναγκών και 
των επιθυμιών του ανθρώπου. Ο 
χριστιανός επιδιώκει την πληρό-
τητα της ζωής, έχοντας ως βασικό 
και ουσιαστικό κριτήριο την αξιολο-
γική προτεραιότητα της ψυχής : «τί 
γάρ ὠφελεῖται ἂνθρωπος ἐάν τόν 
κόσμον ὃλον κερδήσῃ, τήν δε ψυχήν 
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αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἂνθρωπος 
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» 
(Ματθ. 16, 26) Δεν περιορίζει, όμως, 
το στόχο του στα ατομικά πλαίσια, 
αλλά τον επεκτείνει και στο κοινω-
νικό επίπεδο, όπου συναντά το 
 

 
 

Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια. 
Έργο του Ν. Χούτου. Φορητή 

τοιχογραφία  
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συνάνθρωπο του. Τον αντικρίζει ως 
αδελφό και συναγωνιστή στην 
προσπάθεια για την πληρότητα της 
ζωής. 
 Ο χριστιανός έχει τη βεβαιότητα 
ότι η αναζήτηση της πληρότητας 
αυτής μέσα στα πλαίσια της εγκό-
σμιας ζωής έχει τα γνωρίσματα της 
παροδικότητας και της ανεπάρκει-
ας. Γι' αυτό ζει με τη βάσιμη ελπίδα 
ότι η πληρότητα της ζωής συντελεί-
ται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, 
όπου ο άνθρωπος εξυψώνεται και 
εξαγιάζεται φτάνοντας μέχρι τα κρά-
σπεδα της θείας μεγαλειότητας. 
Εκεί ο άνθρωπος και ο συνάνθρω-
πος, υπό το βλέμμα του Θεού της 
αγάπης, συνεργάζονται για τη 
συγκρότηση της θεανθρώπινης 
κοινωνίας. Η σύγχρονη κοινωνία, 
ως σύνολο ατόμων, πάσχει από 
έλλειψη αδελφικής αγάπης. Η 
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Εκκλησία, ως κοινωνία προσώ-
πων, καλεί όλους τους ανθρώπους 
να συμμετάσχουν στην ανακαινι-
στική προσπάθεια. Η ενότητα των 
πιστών μεταξύ τους και με το Χρι-
στό προϋποθέτει την κάθετη και 
οριζόντια διάσταση της αγάπης. 
Όλα αυτά είναι και προσωπική μας 
υπόθεση. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Ὁ γάρ ἂνθρωπος οὐ μόνον 
πολιτικόν, ἀλλά και οικονομικόν 
ζῶον… ἀλλά κοινωνικόν ἂνθρωπος 
ζῶον πρός οὕς φύσει συγγένειά 
ἐστιν». (Αριστοτέλη, Ηθικά Ευ-
δήμεια, 1242α22). 
2. « Οὐδέν γάρ οὕτως ἴδιον τῆς φύ-
σεως ἡμῶν, ὡς το κοινωνεῖν ἀλλή-
λοις καί χρήζειν ἀλλήλων και ἀγαπᾶν 
το ὁμόφυλον». (Μ. Βασιλείου, Όροι 
κατά πλάτος 3, 1 P.G. 31, 917).  
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 Γιατί τίποτε άλλο δεν είναι πιο 
ξεχωριστό γνώρισμα της ανθρώ-
πινης φύσης, όπως το να επικοινω-
νούμε μεταξύ μας, να έχουμε ανά-
γκη ο ένας τον άλλο και να αγαπά-
με τον συνάνθρωπο μας.  
3. “Ἀδελφοί μέν ἡμεῖς πάντες ὡς 
ἑνός δεσπότου και ποιητοῦ, ὃν καί 
πατέρα κατά τοῦτο κεκτήμεθα 
κοινόν… ἡμεῖς δέ ἀλλήλων ἐσμέν 
ἀδελφοί, ὡς ἐξ ἑνός γηγενοῦς τοῦ 
Ἀδάμ ὄντες ἃπαντες καί κατ΄ εἰκόνα 
μόνοι γεγονότες Θεοῦ…μάλιστα δέ 
πάντες ὡς κοινήν πλουτοῦντες 
μητέρα τήν ἱεράν Εκκλησίαν καί τήν 
εὐσέβειαν, ἧς ἀρχηγός και 
τελειωτής Χριστός ὁ τοῦ Θεοῦ 
γνήσιος Υἱος, ὃς ἡμῶν οὐ Θεός 
μόνον, ἀλλά καί ἀδελφός ηὐδόκησεν 
εἶναι». (Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία 
1, P.G. 151,9). 
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 Εμείς όλοι λοιπόν είμαστε 
αδέλφια γιατί έχουμε έναν Κύριο και 
δημιουργό, που γι' αυτό το λόγο 
τον θεωρούμε κοινό πατέρα μας... 
Ακόμη είμαστε αδέλφια μεταξύ μας 
επειδή όλοι καταγόμαστε από ένα 
γήινο Αδάμ και είμαστε οι μόνοι 
που δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα 
Θεού... μάλιστα δε όλοι νιώθουμε 
πλούσιοι επειδή έχουμε κοινή 
μητέρα την ιερή Εκκλησία και την 
πίστη, της οποίας αρχηγός και 
τελειωτής είναι ο Χριστός, ο γνή-
σιος Υιός του Θεού, ο οποίος θέλη-
σε να είναι όχι μόνο ο Θεός μας, αλ-
λά και ο αδελφός μας. 
4. «Η οικονομική και υλική ζωή δεν 
είναι αντίθετη στην πνευματική ζωή, 
ούτε μπορεί να είναι ξεκομμένη πλή-
ρως από αυτή και αφηρημένη. Η 
δυαλιστική κοινωνιολογία, η οποία 
αποσπά τη μία από την άλλη, το 

55 / 153 



πνεύμα και την ύλη στην κοινωνική 
ζωή, είναι λαθεμένη και απατηλή. 
Ολόκληρη η υλική ζωή δεν είναι 
παρά εκδήλωση της πνευματικής, 
όπου βρίσκονται οι ρίζες της». (Ν. 
Μπερντιάεφ, Για την κοινωνική ανι-
σότητα, μτφρ. Ε. Νιάνιου, Θεσ/νίκη 
1984, σελ. 317). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είναι η έννοια της κοινωνι-
κότητας από χριστιανική άποψη; 
2. Γιατί η χριστιανική κοινότητα 
είναι πρότυπο κοινωνικής συγκρό-
τησης; 
3. Πώς επιτυγχάνεται η κοινωνικο-
ποίηση του ανθρώπου στα πλαίσια 
της χριστιανικής κοινότητας; 
4. Ποια είναι η ουσία και τα γνω-
ρίσματα του ορθόδοξου ανθρωπι-
σμού; 
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5. Ποια είναι η χριστιανική άποψη 
για την πληρότητα της ζωής; 
 

 

Ακρυλικό σε ξύλο. Έργο Νικολάου Α. 
Χούτου 1999. 
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18. Το χριστιανικό ήθος ως υπέρ-
βαση των προκαταλήψεων του 
κόσμου -Σύγχρονες θεολογικές 
ζυμώσεις  
 Πολλές φορές στην καθημερινή 
μας ζωή κρίνουμε τους συνανθρώ-
πους μας και δίνουμε χαρακτηρι-
σμούς γι' αυτούς, χωρίς να τους 
γνωρίζουμε κατά βάθος, με αποτέ-
λεσμα η κρίση μας αυτή να είναι 
άδικη. Κατά τα τελευταία χρόνια 
που έχει αυξηθεί η εγκληματικό-
τητα, διαπιστώνουμε ότι για την 
αύξησή της θεωρούνται υπεύθυνοι 
οι αλλοδαποί, χωρίς τα ανάλογα 
στατιστικά στοιχεία να επιβεβαιώ-
νουν απόλυτα αυτήν την άποψη. 
Έχουμε, δηλαδή, προκατάληψη γι' 
αυτούς. Τι στάση πρέπει να 
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κρατήσει ο χριστιανός απέναντι σ' 
αυτό το φαινόμενο που λέγεται 
προκατάληψη; 
 

α ) Η προκατάληψη ως φαινόμενο
 Προκατάληψη ονομάζεται η 
άποψη που διαμορφώνει κανείς για 
πρόσωπα, ιδέες ή καταστάσεις χω-
ρίς προηγουμένως να έχει πλήρη 
ενημέρωση και γνώση, χωρίς να 
έχει χρησιμοποιήσει τη λογική και 
την κριτική σκέψη. Η προκατάληψη 
διαμορφώνει στερεότυπα που 
καταλήγουν να δικαιολογούν συμ-
φέροντα και αδικίες. Τέτοια φαινό-
μενα παρουσιάστηκαν στο πα-
ρελθόν, όταν παγιώθηκαν συγκε-
κριμένες φυλετικές προκαταλήψεις 
που οδήγησαν σε διωγμούς και 
διακρίσεις. Αυτό συνέβη κυρίως 
εναντίον των εγχρώμων στην Αμε-
ρική και εναντίον των Ιουδαίων 
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στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα πολ-
λοί λαοί διαμορφώνουν στερεό-
τυπα για άλλους λαούς (π.χ. ότι ο 
τάδε λαός είναι εκ φύσεως βάρβα-
ρος ή πολιτισμένος κτλ.), για δια-
φορετικές φυλές (π.χ. ότι η μαύρη 
φυλή είναι εκ φύσεως κατώτερη 
διανοητικά), διαφορετικές θρη-
σκείες, κοινωνικές ομάδες ή φύλα. 
Στην τελευταία περίπτωση ανήκει 
και η από παλαιά εδραιωμένη κοι-
νωνική διάκριση εις βάρος της γυ-
ναίκας από τη μεριά του άνδρα. 
 Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. 
Ρατσιστικοί νόμοι και οικονομική 
εκμετάλλευση ακολουθούν την 
προκατάληψη απέναντι στους 
θεωρούμενους «κατώτερους» ή 
«απολίτιστους». Επίσης, η προκα-
τάληψη συμβάλλει στην περιθω-
ριοποίηση και την πολιτιστική 
υπανάπτυξη κοινωνικών ή εθνικών 
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μειονοτήτων επειδή σε κάθε χώρα 
λίγοι ενδιαφέρονται για να κατοχυ-
ρωθούν ίσες εκπαιδευτικές ή 
επαγγελματικές ευκαιρίες στους 
κάθε φορά «διαφορετικούς από 
μας». 

 
Όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Ίδιου 

Πατέρα 
 
 

β) Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός 
απέναντι στην προκατάληψη 
 Ο Χριστιανισμός από την εμφά-
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νισή του έθεσε νέα κριτήρια για την 
αξιολόγηση όλων των ανθρώπων: 
Οι άνθρωποι ως παιδιά του ίδιου 
Πατέρα βασανίζονται από τον κοινό 
εχθρό, τη φθορά και το θάνατο, και 
σώζονται με την Ενανθρώπηση του 
Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ενώνει 
τους ανθρώπους στο Σώμα Του και 
οι διακρίσεις ανάμεσά τους παύ-
ουν. «Σ' αυτήν τη νέα κατάσταση 
δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιου-
δαίοι.... βάρβαροι, Σκύθες, δούλοι, 
ελεύθεροι. του Χριστού είναι όλα 
και ο Χριστός είναι σε όλα» διακη-
ρύττει ο απόστολος Παύλος (Κολ. 3, 
11). Έτσι, μέσα στην Εκκλησία 
αρχίζει ο αγώνας για μια νέα κοινω-
νία. Βέβαια, ο Χριστιανισμός δεν 
επεδίωξε θεαματική ή βίαιη αλλαγή 
στο σύνολο της κοινωνίας (π.χ. γε-
νική κατάργηση της δουλείας ή 
νομοθετική αλλαγή της θέσης της 
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γυναίκας). Διαμόρφωσε όμως, 
σταδιακά τις συνειδήσεις με το να 
δίνει το παράδειγμα για την 
υπέρβαση των προκαταλήψεων 
μέσα στο δικό του χώρο. Στο 
ευχαριστιακό τραπέζι, στις πρώτες 
χριστιανικές κοινότητες, στα 
κοινόβια μοναστήρια αργότερα, 
πλούσιοι και φτωχοί, δούλοι και 
ελεύθεροι αντιμετωπίζονταν όμοια 
και ισότιμα, ενώ και οι γυναίκες 
ανέλαβαν ενεργότερο ρόλο στη 
θρησκευτική και κοινωνική ζωή. 
 Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνέχισε 
την οργάνωση της ζωής της γύρω 
από την Ευχαριστία ξεπερνώντας 
αυστηρά τους κοινωνικούς και 
εθνικούς διαχωρισμούς. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι πολύ αργότερα, το 
19ο αιώνα, όταν παρουσιάστηκαν 
οι εθνικισμοί στις διάφορες χώρες 
των Βαλκανίων και επιδιώχθηκε να 
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δημιουργηθούν ενορίες και 
επισκοπές χωριστά ανά έθνος σε 
μια περιοχή, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο με μια ιστορική του 
απόφαση καταδίκασε ως αίρεση 
τον εθνοφυλετισμό* που 
διασπούσε το ενιαίο σώμα του 
Χριστού. 
 Με τα παραπάνω δεν πρέπει να 
εννοήσει κανείς ότι στο Χριστιανι-
σμό όλα είναι τέλεια. Η Εκκλησία 
αποτελείται και από το ανθρώπινο 
στοιχείο που διακρίνεται από αδυ-
ναμία και αμαρτωλότητα. Έτσι, 
πολλές φορές, παρατηρούνται αδι-
κίες και προκαταλήψεις και ανάμε-
σα στους χριστιανούς. Γι' αυτό πρέ-
πει να εκδιώκουν διαρκώς από τη 
ζωή τους και τις σχέσεις τους την 
προκατάληψη μιμούμενοι το 
Θεάνθρωπο Χριστό, που 
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θυσιάστηκε για όλους τους 
ανθρώπους χωρίς εξαίρεση. 
 

γ ) Σύγχρονες θεολογικές ζυμώ-
σεις 
 Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός 
με την ανάπτυξη της δημοκρατίας 
και της επιστήμης από τη μια αλλά 
και των γενοκτονιών, των παγκό-
σμιων πολέμων και της οικονομι-
κής εκμετάλλευσης από την άλλη, 
αντιμετώπισε ένα στάσιμο θεολο-
γικά Χριστιανισμό. Ο δυτικός Χρι-
στιανισμός μετά το 17ο αιώνα περι-
ορίστηκε σ' έναν αντιδραστικό ρόλο 
προσπαθώντας να διατηρήσει τα 
κεκτημένα του. Η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία ήταν για πολιτικούς και κοινω-
νικούς λόγους ανίκανη να αντιδρά-
σει ουσιαστικά. Έτσι, ο αγώνας για 
μια καινούργια κοινωνία χωρίς 
διακρίσεις, αδικίες και 
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προκαταλήψεις αναλήφθηκε από τα 
διάφορα κοινωνικά και 
εθνικοαπελευθερωτικά 
 

 
 

Ο πάστορας Martin Luther King 
(1929-1968) πρωτοστάτησε στον 
αγώνα κατά των προκαταλήψεων 

εναντίον των μαύρων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
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κινήματα και φάνηκε να εγκαταλεί-
πεται από το Χριστιανισμό. 
 Μπροστά σ' αυτές τις εξελίξεις 
πολλοί σύγχρονοι δυτικοί θεολόγοι 
μετά το Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο προ-
σπάθησαν να βγάλουν το Χριστια-
νισμό από το τέλμα. Έτσι, αναπτύ-
χθηκαν θεολογικά ρεύματα που 
ανανέωσαν τον αγώνα ενάντια 
στην αδικία και την προκατάληψη. 
Τότε διαμορφώθηκε στην Ευρώπη 

η «πολιτική θεολογία» που έδινε 
ιδιαίτερη σημασία στον ενεργό ρό-
λο του χριστιανού στα κοινά. Ιδιαί-

τερα σημαντική είναι η «Θεολογία 
της απελευθέρωσης» που αναπτύ-
χθηκε κατά τη δεκαετία του '60 στη 
Λατινική Αμερική με βασικούς εκ-
προσώπους τον Γκουσταύο 
Γκουτιέρεζ, τον Ντον Χέλντερ 
Καμάρα και τον Καμίλο Τόρρες. Η 
θεολογία αυτή στράφηκε στην 
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έρευνα της εκμετάλλευσης ανθρώ-
που από άνθρωπο και οργάνωσε 
θεωρητικά και πρακτικά την αντί-
σταση των φτωχών τάξεων ένα-
ντίον της. Παράλληλα, στην Αμε-
ρική ο μαύρος πάστορας Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ πάλεψε ενάντια στην 
προκατάληψη κατά των μαύρων 
και στους ρατσιστικούς αμερικανι-
κούς νόμους αλλά δολοφονήθηκε 
το 1968. Μετά τη δεκαετία του '70 

αναπτύχθηκε η «θεολογία της 

ελπίδας» με κυριότερο εκφραστή 
το Γιούργκεν Μόλτμαν που έδωσε 
έμφαση στο άνοιγμα της Εκκλησίας 
στο εσχατολογικό μέλλον, ένα 
άνοιγμα που δίνει ελπίδα για αλ-
λαγή της κοινωνίας προς το καλύ-

τερο. Επίσης, η «υπαρξιακή θεο-
λογία» αξιοποίησε τις αναφορές 
της υπαρξιακής φιλοσοφίας στη 
σχέση Θεού - ανθρώπου. Τέλος, η 
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«φεμινιστική θεολογία» αγωνίζεται 
για μια γλώσσα και πρακτική που 
θα αποκαθιστά τη θέση της 
γυναίκας στην κοινωνία και στο 

Χριστιανισμό, ενώ η «μαύρη 
θεολογία» κάνει το ίδιο για τους 
μαύρους. 
 Παρά τις υπερβολές αυτών των 
θεολογικών τάσεων, που παρου-
σιάζονται τόσο στη ρωμαιοκαθο-
λική όσο και στην προτεσταντική 
θεολογία, υπάρχουν αναζητήσεις 
που υπενθυμίζουν ότι ο Χριστιανι-
σμός έχει υποχρέωση να μην 
αγνοεί την προκατάληψη και την 
αδικία ως ευρύτερο κοινωνικό και 
πολιτικό πρόβλημα και να παλεύει 
για τη λύση του. Έτσι, η ορθόδοξη 
θεολογία παρακολουθεί με ενδιαφέ-
ρον τις σύγχρονες θεολογικές κινή-
σεις και διαλέγεται γόνιμα μ' αυτές 
στο δικό της ιστορικό χώρο. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Αδελφοί μου, την πίστης σας 
στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού 
Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με 
μεροληπτικές πράξεις προς τους 
συνανθρώπους σας. Για παρά-
δειγμα: Έρχεται στη σύναξή σας 
κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και 
πολυτελή ενδύματα. Κι έρχεται κι 
ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν 
δώσετε σημασία στον καλοντυμένο 
λέγοντάς του: «κάθισε σε παρακαλώ, 
εδώ στην καλή θέση», και στο φτωχό 
πείτε: «εσύ στάσου εκεί ή κάθισε 
εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνί που 
βάζω τα πόδια μου», δε μερολη-
πτείτε και δε γίνεστε κριτές, κάνο-
ντας πονηρές σκέψεις; Ακούστε 
αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Θεός διά-
λεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι 
φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πί-
στη και να κληρονομήσουν τη 
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Βασιλεία του, αυτήν που υποσχέθηκε 
σ΄όσους τον αγαπούν». 

(Ιακ. 2,1-5). 
2. Η θεολογία της ελπίδας στηρίζει 
την αλλαγή της κοινωνίας στην 
ελπίδα για τον ερχομό του Χριστού: 

«Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας 
επειδή ο Χριστός είναι το μέλλον 
μας. Αυτό σημαίνει: αναμένουμε και 
ελπίζουμε τη Δευτέρα Του Παρουσία 
και προσευχόμαστε: έρχου Κύριε 
Ιησού, έλα στον κόσμο, έλα σε μας! 
Όπως η πίστη στην ανάσταση θεμε-
λιώνει την ελπίδα, έτσι και η 
Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου από-
τελεί τον Ορίζοντα αυτής της ελπί-
δας. Χωρίς την αναμονή της 
Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού 
δεν υπάρχει καμιά χριστιανική ελπί-
δα, γιατί χωρίς αυτήν την αναμονή η 
ελπίδα δεν εγγυάται μια ριζοσπα-
στική εναλλακτική λύση για την κα-
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τάσταση στην οποία βρίσκεται αυτός 
ο κόσμος. Δε σημάδεψε την αστικο-
ποίηση του Χριστιανισμού ακριβώς 
το ότι απενεργοποιήθηκε η προ-
σμονή της Παρουσίας; το ότι αυτή 
μετατοπίστηκε στο θρησκευτικό 
υπέδαφος της αστικής κοινωνίας, 
στις λεγόμενες σέκτες*;».  

(J. Moitmann, Hoffnung, Angst, 
Mystik, Munchen 1979, σ. 23). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Αναφέρετε περιπτώσεις προκα-
τάληψης στην καθημερινή σας ζωή. 
Τι αποτελέσματα έχουν; 
2. Γιατί και πώς εκδηλώθηκαν οι 
σύγχρονες θεολογικές ζυμώσεις; 
3. Ποια πρέπει να είναι η στάση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι 
στην προκατάληψη και αδικία; 
Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
μπορεί να αναλάβει η Εκκλησία; 
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19. Η χριστιανική κοινότητα μέσα 
σ' έναν πλουραλιστικό κόσμο 
 Είναι αυτονόητο ότι οι χριστιανοί 
στελεχώνουν κάθε κοινωνική ομά-
δα, συμμετέχουν στη δόμηση των 
θεσμών και υπηρετούν κάθε ιδιω-
τικό ή κρατικοδιακρατικό και διεθνή 
θεσμό. Το ερώτημα που τίθεται 
είναι αν οι χριστιανοί λειτουργούν 
με το όραμα μιας ανοιχτής και εξε-
λισσόμενης κοινωνίας ή μιας κλει-
στής και στατικής. Η αποστολή της 
Εκκλησίας ήταν και είναι πάντα 
σωτηριολογική, γι' αυτό και στο 
σύγχρονο κόσμο, που χαρακτη-
ρίζεται ως πλουραλιστικός, κύριο 
μέλημά της είναι να λειτουργεί ως 
κοινωνία προσώπων ενωτικά. 
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α) Πλουραλισμός στο σύγχρονο 
κόσμο 
 Ο πλουραλισμός (από τη λατινι-
κή λέξη pluralis = πληθυντικός) εί-
ναι σύγχρονος κοινωνιολογικός 
όρος που εκφράζει μια συγκεκρι-
μένη θέση. Σύμφωνα με την αντί-
ληψη αυτή η ευρύτερη κοινωνία 
αποτελείται από διάφορες ομάδες 
με ιδιαίτερες ιδεολογικές αποχρώ-
σεις και ποικίλους στόχους. Τα χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας είναι η 
ειρηνική συνύπαρξη και η αμοιβαία 
ανοχή των ποικίλων ομάδων. Στα 
πλαίσια της έννοιας αυτής τα κοι-
νωνικά, πολιτικά, οικονομικά και 
πολιτιστικά συστήματα θεωρούνται 
ότι έχουν συγκροτηθεί από μια 
πολλαπλότητα αυτόνομων, αλλά 
αλληλένδετων ομάδων. Είναι 
ευνόητο ότι καθεμία από τις 
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κοινωνικές ομάδες μπορεί να διατη-
ρεί τη δική της ιδεολογία, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει ότι αποκλείονται κά-
ποιες διαφοροποιήσεις ή και αντι-
θέσεις μεταξύ τους. Κοινός στόχος 
τους πάντως είναι η εξασφάλιση 
της οικονομικής, ηθικής και πολιτι-
στικής ανάπτυξης της κοινωνίας.
 Πού οφείλεται όμως το φαινόμε-
νο του πλουραλισμού; Είναι βέβαιο 
ότι η αλματώδης ανάπτυξη του 
τεχνολογικού πολιτισμού έχει επη-
ρεάσει έντονα όλες τις πτυχές και 
εκφάνσεις της ατομικής και κοινω-
νικής ζωής. Η καταπληκτική πρό-
οδος στον τομέα της πληροφορικής 
έχει δημιουργήσει εντελώς νέες και 
απροσδόκητες δυνατότητες επικοι-
νωνίας και πληροφόρησης. Η διε-
θνοποίηση των μέσων επικοινωνί-
ας και συγκοινωνίας, σε συνδυα-
σμό με τη διεύρυνση των 
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πολιτικών, οικονομικών και πολιτι-
στικών σχέσεων μεταξύ των λαών, 
έχει δημιουργήσει μια «νέα τάξη 
πραγμάτων» σε οικουμενική κλίμα-
κα. Σημαντικό ρόλο στην επικράτη-
ση του πλουραλισμού διαδραμα-
τιζουν και οι μεγάλοι διεθνείς 
οργανισμοί, οι οποίοι αποσκοπούν 
στη διασφάλιση της ειρηνικής 
συνύπαρξης των λαών, στη 
δημιουργία ευνοϊκών κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτιστικών 
όρων και συνθηκών και στην 
πρόληψη ή επίλυση προβλημάτων 
που ανακύπτουν μεταξύ των 
κρατών. Αναφέρουμε μερικούς από 
αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς: 
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός (1893), 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
(Ο.Η.Ε. 1945), με πολλά επιμέρους 
τμήματα, Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης (1945), Διεθνές Νομισματικό 
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Ταμείο (1945), Παγκόσμιο Συμβού-
λιο των Εκκλησιών (1948), Βορειο-
ατλαντική Συμμαχία (NATO, 1949), 
Διεθνής Αμνηστία (1961), Κίνηση 
των Αδεσμεύτων (1961), Αραβικός 
Σύνδεσμος, Ερυθρά Ημισέληνος, 
Ευρωπαϊκή Ένωση (αρχικά ως 
Ε.Ο.Κ, 1958) κ.ά. Η προσφορά τους 
είναι μεγάλη και αξιόλογη. Αν και το 
έργο τους είναι σημαντικό, οι 
διεθνείς οργανισμοί παρουσιάζουν 
κάποιες ατέλειες και αδυναμίες που 
οφείλονται κυρίως στην επιδίωξη 
επιβολής της θέλησης των ισχυρών 
κρατών στα ασθενέστερα. 
 

β) Ο πλουραλισμός στο Ευαγγέλιο
 Σε μια ευαγγελική περικοπή πα-
ρουσιάζεται ένας διάλογος του Χρι-
στού με το μαθητή Του Ιωάννη, που 
μπορεί να μας βοηθήσει να καθορί-
σουμε τη στάση μας απέναντι στο 
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σύγχρονο πλουραλιστικό κόσμο. 
Σε κάποια στιγμή ο Ιωάννης απευ-
θύνεται στο Χριστό λέγοντας: «Δι-
δάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν 
είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια 
επικαλούμενος το όνομά σον και τον 
εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός 
μας. Και ο Ιησούς του απάντησε• μην 
τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί 
κανείς, αφού χρησιμοποιήσει το 
όνομά μου για να κάνει θαύμα, 
αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για 
μένα. Όποιος, λοιπόν, δεν είναι ένα-
ντίον μας, είναι με το μέρος μας» 

(Μάρκ. 9, 38-40). Η απάντηση του 
Χριστού αποτελεί σαφή προτροπή 
στους μαθητές Του να ανέχονται και 
να θεωρούν συνεργάτες τους ακόμη 
και όσους δεν ανήκουν εξολοκλή-
ρου στον κύκλο τους οι λόγοι, 
όμως, και τα έργα τους δείχνουν ότι 
δεν είναι αντίθετοι στο λυτρωτικό 
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έργο του Χριστού. Οι χριστιανοί 
έχουν χρέος να απευθύνουν προς 
όλους τους ανθρώπους την κλήση 
για προσωπική γνωριμία και σχέ-
ση με το Χριστό, σύμφωνα με την 
πρόσκληση του Φιλίππου προς 
τον Ναθαναήλ: «ἔρχου και ἴδε» 
(Ιωαν., 1. 47). Η πρόσκληση αυτή 
απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο και 
εμπεριέχει τις εξής αρχές:   
 α) το σεβασμό της προσωπικής 
ετερότητας και της ελευθερίας της 
συνείδησης 
 β) την αγάπη του άλλου ως 
«εικόνας του Θεού» και 
 γ) την προσωπική ευθύνη που 
έχει ο χριστιανός, όταν προσκαλεί 
τον άλλον, για την επαλήθευση της 
αλήθειας του Χριστού στη ζωή του. 
 Βασική θέση του Χριστιανισμού 
είναι η πίστη ότι στο πρόσωπο του 
θεανθρώπου Χριστού 
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αποκαλύφθηκε η αλήθεια σύμφωνα 
με τη διαβεβαίωσή Του: «ἐγώ εἰμι ἡ 
ὁδός, ἡ ἀλήθεια και ἡ ζωή» (Ιωάν. 
14, 6). Κάθε άνθρωπος, όμως, ως 
μοναδική και ανεπανάληπτη προ-
σωπικότητα επιθυμεί και αναζητεί 
την αλήθεια στα πλαίσια των υπο-
κειμενικών δυνατοτήτων και των 
αντικειμενικών συνθηκών. Αυτό 
σημαίνει, ότι διάφορα εσωτερικά 
και εξωτερικά εμπόδια ανακόπτουν 
αυτήν την προσπάθεια με συνέπεια 
την πολυμορφία της αλήθειας, η 
οποία δεν ταυτίζεται με κανένα 
ιδεολογικό σύστημα. Επομένως, η 
μονόπλευρη προσέγγιση και σύλ-
ληψη της αλήθειας, καθώς και η 
προσπάθεια επιβολής της στους 
άλλους με τη βία, είναι μια απαρά-
δεκτη ενέργεια. Οι χριστιανοί γνω-
ρίζουν και αναγνωρίζουν την «εν 
Χριστώ» αποκαλυφθείσα αλήθεια, 
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αποφεύγουν, όμως, να την επιβά-
λουν με τη βία. Δέχονται και εκτι-
μούν την πολλαπλότητα των ενερ-
γειών και των προσπαθειών για 
την επισήμανση του καλού και της 
αλήθειας από άτομα ή συστήματα. 
Γνωρίζουν ακόμη ότι η ορθή σχέση 
με το Χριστό αποκτάται μόνο μέσα 
στην Εκκλησία, αλλά βλέπουν με 
συμπάθεια όσους τηρούν θετική 
στάση απέναντι Του, έστω κι αν δεν 
κατορθώνουν πάντοτε να φτάσουν 
στην ορθή πίστη. 
 

γ) Η στάση της Εκκλησίας στο 

σύγχρονο πλουραλιστικό κόσμο 

 Από τα προηγούμενα συνάγεται 

ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά 

πολυσυλλεκτική κοινότητα, στην 

οποία καλούνται όλοι να συμμετά-

σχουν στην αναγκαία προσπάθεια 
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Όπως η ποικιλία των οργάνων 

παράγει αρμονία έτσι και η ετε-
ρότητα μπορεί να συμβάλλει στη 
συνεργασία. Μικρογραφία 1998. 

Χειρ. Νικολάου. 
 
της ανακαίνισης του κόσμου. Γι' 
αυτό το λόγο η στάση της Εκκλη-
σίας στο σύγχρονο πλουραλιστικό 
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κόσμο είναι διαλεκτική και κριτική. 
Αυτό σημαίνει ότι δε βρίσκεται στο 
περιθώριο των κοινωνικών εξελί-
ξεων δεν τηρεί αρνητική στάση 
απέναντι στα ιδεολογικά, κοινωνι-
κοπολιτικά και φιλοσοφικά συστή-
ματα, αλλά ούτε και ταυτίζεται με 
αυτά. Κι αυτό, γιατί η Εκκλησία, ως 
θεανθρώπινη κοινωνία, δεν είναι 
ιδεολογία με στόχο την αναγκαστι-
κή επιβολή των άρθρων της πίστης 
της. Συνεργάζεται με κοινωνικά συ-
στήματα, τα οποία σέβονται την 
ελευθερία και την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου. Σε περιπτώσεις, όμως, 
που κάποια συστήματα τηρούν 
εχθρική στάση απέναντι στην Εκ-
κλησία και την αποστολή της, τότε 
είναι υποχρεωμένη να αναλάβει το 
έργο της υπεράσπισης των αλη-
θειών και του έργου της. Για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τον μετά 
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πειθούς λόγο, την έμπρακτη αγά-
πη, την προσευχή, το μαρτύριο. 
Δέχεται κάθε καλοπροαίρετη πρό-
σκληση για συνεργασία με διάφο-
ρες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες 
έχουν ως στόχο τη βελτίωση των 
όρων της προσωπικής και κοινω-
νικής ζωής. Ο χριστιανός συμμετέ-
χει στις αγωνιστικές προσπάθειες 
που αποβλέπουν στην άρση της 
κοινωνικής ανισότητας και στην 
επικράτηση της κοινωνικής δικαιο-
σύνης. Τη συμπεριφορά του και τις 
σχέσεις του με τους συνανθρώπους 
του ρυθμίζει με βάση την άποψη 
του Απ. Παύλου: «τοῖς πᾶσι γέγονα 
τά πάντα ἵνα πάντως τινά σώσω». (Ι. 
Κορ. 9, 22). Ο σύγχρονος κόσμος 
έχει ανάγκη όχι τόσο από σοφούς 
και τεχνοκράτες, αλλά από αγίους, 
δηλαδή αληθινούς χριστιανούς. Η 
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πρόσκληση αυτή απευθύνεται 
προς όλους μας. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Χριστιανοί γάρ οὔτε γῇ, οὔτε 
φωνῇ, οὔτε ἔθεσι διακεκριμένοι τῶν 
λοιπῶν εἰσιν ἀνθρώπων. Οὔτε γάρ 
πού πόλεις ἰδίας κατοικοῦσιν, οὔτε 
διαλέκτῳ τινί παρηλλαγμένη 
χρῶνται… Ἐν σαρκί τυγχάνουσιν, 
ἀλλ΄οὐ κατά σάρκαν ζῶσιν. Ἐπί γῆς 
διατρίβουσιν, ἀλλ΄ ἐν οὐρανῷ πολι-
τεύονται. Πείθονται τοῖς ὡρισμένοις 
νόμοις καί τοῖς ἰδίοις βίοις νικῶσι 
τούς νόμους. Ἀγαπῶσι πάντας καί 
ὑπό πάντων διώκονται… 
Ἀγαθοποιοῦντες ὡς κακοί κολάζο-
νται. κολαζόμενοι χαίρουσι, ὡς 
ζωοποιούμενοι… Ἁπλῶς δ΄ εἰπεῖν, 
ὃπερ ἐστίν ἐν σώματι ψυχή, τοῦτ΄ 
εἰσιν ἐν κόσμῳ χριστιανοί…» (Επι-
στολή προς Διόγνητον, 5-9, ΒΕΠΕΣ 
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2,253-254).        
 Γιατί οι χριστιανοί δε διαφέρουν 
από τους άλλους ανθρώπους ούτε 
ως προς τον τόπο που κατοικούν, 
ούτε ως προς τη φωνή, ούτε ως 
προς τον τρόπο ζωής. Γιατί δεν 
κατοικούν σε ξεχωριστές πόλεις, 
ούτε χρησιμοποιούν κάποια πα-
ραλλαγμένη διάλεκτο. Φέρουν 
σάρκα, αλλά δε ζουν κατά τις επιθυ-
μίες της σάρκας. Στη γη μένουν, αλ-
λά είναι πολιτογραφημένοι στον ου-
ρανό. Υπακούουν στους καθορισμέ-
νους νόμους και με τον ιδικό τους 
τρόπο ζωής υπερβαίνουν τους νό-
μους. Όλους τους αγαπούν, αλλά 
από όλους διώκονται... Ενώ ευερ-
γετούν, τιμωρούνται σαν να είναι 
κακοί άνθρωποι• τιμωρούμενοι, 
όμως, χαίρουν επειδή αναζωο-
γονούνται... με λίγα λόγια, ό,τι είναι 
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η ψυχή για το σώμα, αυτό είναι και 
οι χριστιανοί για τον κόσμο. 
2. «Ὥσπερ γάρ πολλοί τῶν ἡμετέρων 
οὐ μεθ΄ ἡμῶν εἰσιν, οὕς ὁ βίος ἀλλο-
τριοῖ τοῦ κοινοῦ σώματος. οὕτω 
πολλοί τῶν ἔξωθεν πρός ἡμῶν, ὃσοι 
τῷ τρόπῳ τήν πίστιν φθάνουσι καί 
δέονται τοῦ ὀνόματος, το ἔργον 
ἔχοντες» (= όπως ακριβώς πολλοί 
από τους δικούς μας δεν είναι μαζί 
μας, γιατί η ζωή τους τους αποξε-
νώνει από το κοινό σώμα (την Εκ-
κλησία), έτσι πολλοί από αυτούς 
που βρίσκονται έξω από αυτό, είναι 
μαζί μας. Αυτοί είναι όσοι με τον 
τρόπο της ζωής τους προσεγγίζουν 
την πίστη και τους λείπει μόνο το 
όνομα (του πιστού), γιατί έχουν έρ-
γα). (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 
38, 6, P.G. 35, 992Β). 
 
 

87 / 165-166 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είναι η έννοια και το περιε-
χόμενο του πλουραλισμού; 
2. Πώς αιτιολογείται ο πλουραλι-
σμός από χριστιανική άποψη; 
3. Ποια είναι η στάση της Εκκλησίας 
στο σύγχρονο πλουραλιστικό 
κόσμο; 
4. Ποια είναι η δική μας στάση στο 
ζήτημα αυτό; 
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20. Η χριστιανική θεώρηση του 
κράτους και της πολιτικής 
 
α) Κράτος και πολιτική στην 
ανθρώπινη ιστορία 
 Η προσπάθεια του ανθρώπου 
για ανάπτυξη και οργάνωση της 
κοινωνίας αποσκοπούσε στη δημι-
ουργία καλύτερων όρων για την 
επιβίωσή του. Το κράτος απέκτησε 
κάποιες εξουσίες, που η άσκησή 
τους σκοπό έχει την ομαλή λει-
τουργία της κοινωνίας προς το 
συμφέρον των πολιτών της. Το σύ-
νολο των ιδεών και των ενεργειών, 
που σχετίζονται με τον τρόπο 
άσκησης της εξουσίας από το 
κράτος, αποτελεί αυτό που ονο-
μάζουμε πολιτική. 
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 Η εξουσία που ασκείται από το 
κράτος οφείλει να κινείται με βάση 
κάποιους κανόνες δεοντολογίας. 
Πρέπει να σέβεται την ελεύθερη 
βούληση των μελών της κοινωνίας 
και να ασκείται με βάση τους νό-
μους και τους θεσμούς που η ίδια η 
κοινωνία έχει αποδεχθεί. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση η εξουσία μετα-
τρέπεται σε τυραννία. Μολονότι η 
διάκριση ανάμεσα σε νόμιμη εξου-
σία και τυραννία υπήρχε πάντα 
στην ιστορία, στη νεότερη ιστορία η 
έννοια του κράτους δικαίου και των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των των πολιτών, που χαρακτηρί-
ζουν ένα δημοκρατικό κράτος, δημι-
ουργήθηκε μετά το Διαφωτισμό 
(18ος αιώνας). Όταν καταλύεται το 
κράτος του νόμου και του δικαίου, 
τότε το κράτος και η άσκηση της 
εξουσίας έχουν χαρακτήρα 
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απολυταρχικό και ολοκληρωτικό. 
Το απoλυταρχικό κράτος, ως 
υπέρτατη και ανεξέλεγκτη αρχή, 
επεμβαίνει στην προσωπική ζωή 
και συνείδηση των πολιτών, χωρίς 
να αφήνει σ' αυτούς περιθώρια 
ελεύθερης επιλογής.     
 Ο σύγχρονος πολίτης μπορεί και 
πρέπει να αντιστέκεται στον ολο-
κληρωτισμό με το να μαθαίνει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του, να απαιτεί και να εφαρμόζει 
την ισονομία και να αγωνίζεται συν-
ειδητά για μια ευνομούμενη και δη-
μοκρατική πολιτεία αντιστεκόμενος 
σε κάθε μορφή τυραννίας. Αυτό 
μπορεί να γίνει με την πολιτική 
συνειδητοποίηση και το ενδιαφέ-
ρον όλων των πολιτών για τα κοι-
νά, καθώς και με τον αγώνα για τη 
διεύρυνση των κοινωνικών δικαιω-
μάτων, όταν αυτά δεν 
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αντιστρατεύονται το ευρύτερο συμ-
φέρον της κοινωνίας. 
 

 
 

Η πρώτη μορφή κρατικής εξουσίας 
που αντιμετώπισε ο Χριστιανισμός 

ήταν η μορφή του Ρωμαίου Καίσαρα. 
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β) Ορθόδοξος χριστιανός και 
κρατική εξουσία 
 Η Ορθόδοξη Εκκλησία από την 
αρχή της ύπαρξής της βρέθηκε 
αντιμέτωπη με μια εχθρική κρατική 
εξουσία και αναγκάστηκε να πάρει 
μια συγκεκριμένη θέση, που 
εμπνεόταν από τη στάση του 
Χριστού, ο οποίος όταν ρωτήθηκε 
αν πρέπει οι Ιουδαίοι να πληρώ-
νουν φόρο στον αυτοκράτορα, 
απάντησε: «δώστε στον αυτό-
κράτορα ό, τι ανήκει στον αυτοκρά-
τορα, και στο Θεό ό,τι ανήκει στο 
Θεό» (Ματθ. 22, 21). Αυτό σημαίνει 
ότι η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την 
πολιτική και την οργανωμένη 
κοινωνία, το κράτος, ως δώρο του 
Θεού στον άνθρωπο με στόχο να 
οργανώσει τη ζωή του και τη ζωή 
της κοινωνίας και να βελτιώσει τις 
συνθήκες της. Μια κρατική εξουσία 
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που θα προσπαθεί για μια ειρηνική 
και πολιτισμένη κοινωνία, που θα 
σέβεται τις ελευθερίες των πολιτών 
της και θα έχει επίγνωση των ορίων 
της, κινείται μέσα στα πλαίσια του 
ιδανικού που η Εκκλησία θέλει να 
πραγματοποιήσει, της Βασιλείας 
του Θεού. Όταν, όμως, η κρατική 
εξουσία υπερβαίνει τα όριά της, 
απολυτοποιεί τον εαυτό της και 
απαιτεί από το χριστιανό να πράξει 
αντίθετα από τη διδασκαλία του 
Χριστού, χωρίς σεβασμό προς τον 
άνθρωπο, χωρίς αγάπη και ελευ-
θερία, τότε ο χριστιανός δεν την 
υπακούει. Σ' αυτήν την περίπτωση 
η εξουσία μετατρέπεται σε είδωλο 
(όπως στην αρχαία Ρώμη) και ο 
χριστιανός έχει επίγνωση ότι δεν 
έχει πολλά περιθώρια επιλογών, 
καθώς γνωρίζει ότι «πειθαρχεῖν δεῖ 
Θεῷ μᾶλλον ἢ 
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ἀνθρώποις».(Πρ.Απ.5,29).    
 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμη ότι 
η Εκκλησία δεν επιδιώκει και δεν 
περιμένει απλά την καλυτέρευση 
του κόσμου, αλλά τη μεταμόρφωσή 
του. Η τέλεια πολιτεία θα είναι η 
Βασιλεία του Θεού και στόχος του 
χριστιανού η προετοιμασία της. 
Στην προοπτική της προετοιμασίας 
της Βασιλείας του Θεού η εξουσία 
πρέπει: 
• να έχει τα χαρακτηριστικά διακο-
νίας (υπηρεσίας) του λαού και να 
θυσιάζεται γι' αυτόν 
• να κατευθύνει όχι στον εαυτό της 
αλλά στο Θεό 
• να σέβεται τις συνειδησιακές επι-
λογές του λαού 
• να υπερασπίζεται τον αδύνατο, 
τον καταπιεσμένο και τον διωκό-
μενο, συμβάλλοντας στην κοινωνι-
κή ευημερία και ισορροπία. 
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γ) Σύγχρονα προβλήματα πολιτι-
κής λειτουργίας 
 1. Οι αντιρρησίες συνείδησης . 

Σε πολλά σύγχρονα κράτη η στρά-
τευση δεν είναι υποχρεωτική σε 
όσους δηλώνουν ότι είναι αντίθετοι 
προς την ύπαρξη στρατού. Στην 
Ελλάδα το Σύνταγμα προβλέπει 
στράτευση υποχρεωτική για όλους 
τους άρρενες πολίτες. Όμως, το 
αίτημα για απαλλαγή από αυτήν 
την υποχρέωση έχει κατά καιρούς 
τεθεί κυρίως από θρησκευτικές ομά-
δες, όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά 
και σε κάποιο βαθμό από διάφορες 
ιδεολογίες.       
 Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι 
ο Χριστιανισμός είναι αντίθετος στη 
βία και στον πόλεμο, εξαιτίας του ο-
ποίου υπάρχει ο στρατός. Κανένας 
χριστιανός δεν είναι υπέρ της αφ-
αίρεσης ζωής, έστω και στον 
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πόλεμο, τον οποίο θεωρεί ως 
αναγκαίο κακό. Ωστόσο, η άρνηση 
στράτευσης και όταν ακόμη προ-
έρχεται από ειλικρινείς προθέσεις 
είναι ένα αίτημα ουτοπικό: αν όλα 
τα κράτη δεν αποστρατιωτικοποι-
ηθούν, δεν είναι δυνατό να διασφα-
λίσει κανείς τα αγαθά μιας κοινω-
νίας που απολαμβάνει σε μια χώρα 
(παιδεία, υπηρεσίες, θεσμοί κτλ.) 
χωρίς στρατό. Την ύπαρξη του 
στρατού, άλλωστε, την υποστηρίζει 
ένας πολίτης μέσα από τη συνολι-
κότερη κοινωνική του ένταξη, αφού 
πληρώνει φόρους (μέρος των 
οποίων πηγαίνει στους εξοπλι-
σμούς), εκλέγει κυβερνήσεις κτλ. 
Επομένως και χωρίς νόημα και ου-
τοπικό είναι να περιμένει κανείς με 
την άρνηση στράτευσης να απαλ-
λαγεί από την ευθύνη για την 
ύπαρξη στρατού. 
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 Παρά ταύτα, η πολιτεία ορθά 
διέγνωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα 
να χρησιμοποιηθούν οι αντιρρησίες 
σε προσφορά εργασίας, που τώρα 
γίνεται από το στρατό σε ειρηνικές 
περιόδους (δασοπυρόσβεση, κοι-
νωνική προσφορά κτλ.) μέσα από 
κατάλληλη διαδικασία. Η Εκκλησία 
αποδέχεται την ελευθερία των προ-
σωπικών επιλογών, όταν αυτές δεν 
αντιστρατεύονται την ελευθερία του 
συνόλου. Από την άλλη, έχει συν-
αίσθηση ότι το ενδεχόμενο του πο-
λέμου είναι μια τραγική πραγματι-
κότητα που δεν είναι δυνατό να ξε-
περαστεί, αν δεν επικρατήσει στον 
κόσμο η ειρήνη του Χριστού. 
 

 2. Λειτουργία των κομμάτων  
και Εκκλησία . Στη σύγχρονη κοι-
νοβουλευτική δημοκρατία είναι 
απαραίτητος ο θεσμός των 
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κομμάτων. Είναι συστατικό 
στοιχείο της δημοκρατίας, που 
επιβεβαιώνει τη δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής των πολιτών. 
 Η Εκκλησία ως ενοποιό στοιχείο 
σε μια κοινωνία αποδέχεται την 
ύπαρξη κομμάτων χωρίς να ταυτί-
ζεται με ένα από αυτά, επειδή δεν 
πρέπει να δημιουργούνται αντιθέ-
σεις και αντιπαλότητες μεταξύ των 
πιστών που ανήκουν σε διάφορα 
κόμματα. Είναι βέβαιο, ότι η Εκκλη-
σία έχει τη δυνατότητα να επηρε-
άζει τις συνειδήσεις και δεν έχει την 
πολυτέλεια ούτε να αδιαφορεί για 
την πολιτική προκειμένου να εκ-
πληρώσει το σκοπό της (τον εξα-
γιασμό του κόσμου και την προ-
ετοιμασία της Βασιλείας του Θεού), 
ούτε να δημιουργεί με τη στάση της 
ρήξη στο σώμα του Χριστού, την 
Εκκλησία. Οφείλει να επιδοκιμάζει 
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την υπεύθυνη ανάμειξη στα κοινά 
και την υγιή πολιτικοποίηση και να 
εκδηλώνει την έντονη αντίθεσή της 
σε κάθε παρέκκλιση από τους 
προσδιορισμένους στόχους της. Κι 
αυτό γιατί έργο της Εκκλησίας είναι 
η ανακαίνιση και μεταμόρφωση 
όλου του κόσμου, επομένως και της 
πολιτικής. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Ἀγαγόντες αὐτούς (τους από-
στόλους) ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. 
Καί ἐπηρώτησεν αὐτούς ὁ ἀρχιερεύς 
λέγων. οὐ παραγγελίᾳ 
παρηγγείλαμεν ὑμῖν μη διδάσκειν ἐπί 
τῷ ὀνόματι τούτῳ; καί ἰδού πεπλη-
ρώκατε την Ἱερουσαλήμ τῆς διδαχῆς 
ὑμῶν, καί βούλεσθε ἐπαγαγεῖν 
ἐφ΄ἡμᾶς τό αἷμα τοῦ ἀνθρώπου 
τούτου. Ἀποκριθείς ὁ Πέτρος καί οἱ 
ἀπόστολοι εἶπον. πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ 
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μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις». (Πρ. Απ. 5, 
27-29) 
 Τους έφεραν λοιπόν (τους απο-
στόλους) και τους έβαλαν να 
σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο 
αρχιερέας τους ρώτησε: «Δε σας 
διατάξαμε να μη διδάσκετε για τον 
άνθρωπο αυτόν; Εσείς γεμίσατε την 
Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας, 
και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το 
κρίμα για το θάνατο αυτού του 
ανθρώπου!». Ο Πέτρος, όμως, και 
οι άλλοι απόστολοι είπαν: «Πιο 
πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό 
παρά στους ανθρώπους...». 
 
2. «Έπαρχε, μπορεί κατά τα άλλα να 
είμαστε διαλλακτικοί και πιο ταπεινοί 
από οποιονδήποτε άλλον, επειδή 
αυτό μας ορίζει η εντολή (τον 
Χριστού)• και να μη σηκώνουμε τα 
μάτια από ταπείνωση όχι μόνο 
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μπροστά σε τέτοια ισχυρή εξουσία 
αλλά ούτε και σε οποιονδήποτε τυ-
χαίον άνθρωπο. Όταν, όμως, δια-
κινδυνεύεται και τίθεται ως θέμα ο 
ίδιος ο Θεός, τότε περιφρονούμε τα 
υπόλοιπα και κοιτάμε μόνο αυτό. Και 
φωτιά, ξίφος ή θηρία ή νύχια που 
σκίζουν τις σάρκες μάς είναι μάλλον 
διασκέδαση παρά φόβος. Γι' αυτό 
βρίσε, απείλησέ μας, κάνε ό,τι θέλεις 
κι ό,τι επιτρέπει η εξουσία σου. Ας τ' 
ακούσει, όμως, κι ο βασιλιάς ότι δεν 
πρόκειται ούτε να μας υποχρεώσεις 
ούτε να μας πείσεις να συγκατατε-
θούμε στην ασέβεια, ακόμη κι αν 
απειλείς χειρότερα» Απάντηση του 
Μεγάλου Βασιλείου στον έπαρχο 
Μόδεστο, όταν ο τελευταίος του 
ζήτησε να ασπαστεί το κρατικό 
θρησκευτικό δόγμα που ήταν η 
αίρεση του Αρειανισμού. (Γρηγορίου 
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Θεολόγου, Λόγοι 43, 50, P.G. 36, 
557C). 
 
3. «Οι Χριστιανοί ευεργετούν τις 
πατρίδες τους περισσότερο απ' ό,τι 
οι υπόλοιποι άνθρωποι, επειδή δια-
παιδαγωγούν τους πολίτες και τους 
διδάσκουν να σέβονται τον προστα-
τη της πόλης Θεό, μεταφέροντας σε 
μια θεία και ουράνια πόλη όσους 
ζουν σωστά στις μικρές πολιτείες». 
(Ωριγένους, Κατά Κέλσου, Η ' 74, 
ΒΕΠΕΣ 10, σ. 230, 23) 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Πώς μπορεί ο χριστιανός να 
αντισταθεί στην αυθαιρεσία ενός 
κράτους απολυταρχικού; 
2. Κατά την άποψή σας επιτρέπεται 
στην Εκκλησία να ασχολείται με 
την πολιτική; 
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3. Γνωρίζετε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι χριστιανοί αντιστάθηκαν 
στις επιλογές της κρατικής 
εξουσίας; 
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21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία 
α ) Το φαινόμενο του φανατισμού 
και τα αίτιά του       
 Φανατισμός (fanum=ιερό) γενικά 
ονομάζεται η αποκλειστική και με 
πάθος προσπάθεια επιβολής των 
ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολο-
γίας. Ο φανατικός δεν ανέχεται αντί-
θετες απόψεις και είναι πρόθυμος 
να χρησιμοποιήσει βία για να αντι-
μετωπίσει τους αντιπάλους του. 
Σχεδόν συνώνυμη είναι και η μισαλ-
λοδοξία (μίσος για τις απόψεις του 
άλλου). Ο φανατισμός μπορεί να 
βρει πρόσφορο έδαφος στις πολι-
τικές, εθνικιστικές, θρησκευτικές 
ιδεολογίες, ή ακόμη και στην υπο-
στήριξη αθλητικών ομάδων. Το ση-
μαντικότερο, όμως, πεδίο όπου 
εκδηλώνεται είναι οι θρησκευτικές 
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ιδέες, όπως συμβαίνει σε πολλές 
χώρες της Μ. Ανατολής, Ινδίας, Β. 
Ιρλανδίας κ.α.. Πρέπει να διακρί-
νουμε το θρησκευτικό φανατισμό 
από την αγωνιστικότητα για την 
αληθινή πίστη και να επισημάνουμε 
ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησι-
μοποιούνται οι θρησκευτικές ιδέες 
για να φανατιστούν τα πλήθη, με 
σκοπούς καθαρά πολιτικούς. 
 Ο θρησκευτικός φανατισμός έχει 
πολλές μορφές: εμφανίζεται με τη 
μορφή της θρησκοληψίας (σχολα-
στικής τήρησης θρησκευτικών εντο-
λών με δεισιδαιμονικά και ψυχοπα-
θολογικά χαρακτηριστικά), του 
πουριτανισμού (άκριτης αυστηρό-
τητας στην ηθική καθαρότητα), του 
συντηρητισμού (προσκόλλησης 
στο παρελθόν) ή του προσηλυτι-
σμού (στρατολόγησης οπαδών με 
δόλια μέσα). Σε μεγάλες κοινωνικές 
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ομάδες μπορεί να πάρει μορφές, 
όπως η θεοκρατία (διοίκηση του 
κράτους με θρησκευτικούς νόμους) 
ή ο θρησκευτικός επεκτατισμός (με 
κάθε μέσον προσπάθεια επέκτασης 
μιας θρησκείας, όπως συνέβη με 
τον Ισλαμισμό). 
 Έδαφος για να ριζώσει ο φανα-
τισμός είναι κυρίως το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο των ανθρώ-
πων, η άγνοια, η έλλειψη δημοκρα-
τικής διαπαιδαγώγησης και διαμόρ-
φωσης δημοκρατικής συνείδησης 
(άρνηση της άλλης άποψης) και η 
μειωμένη κριτική ικανότητα.   
 Τα αίτια του θρησκευτικού, αλλά 
και κάθε φανατισμού, τοποθετού-
νται καταρχήν στο ψυχολογικό επί-
πεδο (πρώτιστα στην ατομική και 
κατόπιν στην ομαδική ψυχολογία). 
Πρόκειται για ποικιλία νευρώσεων 
(συμπλέγματα, άγχη, ατελής 
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διαμόρφωση ταυτότητας), που 
οδηγούν το άτομο να αναζητά φα-
νταστικούς εχθρούς στα διαφορε-
τικά άτομα και να προβάλλει τα 
προβλήματά του επάνω τους. Σε 
συλλογικό επίπεδο η κάθε ομαδική 
πλέον νεύρωση τροφοδοτείται από 
την ψυχολογία της μάζας, την έκρη-
ξη του συναισθήματος και άλλους 
μηχανισμούς που φαίνονται γενικά 
στις εξεγέρσεις. Μια δεύτερη κατη-
γορία αιτίων είναι τα πολιτικά και 
κοινωνικά. Όταν υπάρχουν προ-
βλήματα κοινωνικής σταθερότητας 
ή οικονομικά, αναζητούνται εχθροί 
που εντοπίζονται στους διαφορε-
τικούς από εμάς. Οι πολιτικές ηγε-
σίες τροφοδοτούν το μίσος αυτό 
και για πολιτικούς λόγους. Τέτοιο 
παράδειγμα είναι ο αντισημιτισμός 
που χαρακτήριζε τη ναζιστική 
Γερμανία την περίοδο 1933-1945. 
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Τέλος, είναι τα θρησκευτικά αίτια, 
που προέρχονται από την ίδια τη 
θρησκεία. Ο φανατισμός ανάγεται 
σε αρετή και η βία είναι το μέσον 
για την εξάπλωση και επικράτηση 
των ιδεών ή μιας θρησκείας (επέ-
κταση του Ισλαμισμού, άρνηση σε 
άλλες θρησκείες να αναπτυχθούν 
παράλληλα στον ίδιο χώρο). 
 

β) Θρησκευτικός φανατισμός και 
ανεξιθρησκία στην ιστορία 
 Από την αρχαιότητα μέχρι σήμε-
ρα ο θρησκευτικός φανατισμός εμ-
φανίστηκε με ένταση σε μερικές φά-
σεις της ιστορίας. Οι διωγμοί κατά 
των χριστιανών στην αρχαία Ρώμη 
(1ος - 4ος αιώνας μ.Χ.) αλλά και οι 
βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό 
του Χριστιανισμού με τις αιρέσεις 
λίγο αργότερα είναι χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. Στο Μεσαίωνα 
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έχουμε τους διωγμούς βυζαντινών 
αυτοκρατόρων κατά αιρετικών, 
τους διωγμούς του Ισλάμ κατά των 
χριστιανών της Μέσης Ανατολής 
και αργότερα των Βαλκανίων. Πριν 
από την πτώση του Βυζαντίου 
έχουμε τις Σταυροφορίες των Δυτι-
κών χριστιανών κατά των ορθοδό-
ξων χριστιανών και μουσουλμάνων 
από τον 11ο έως το 15ο αιώνα, με 
τις γνωστές επιδιώξεις της ρωμαιο-
καθολικής Εκκλησίας, αλλά και τον 
αντισημιτισμό αργότερα (μίσος κα-
τά των Ιουδαίων), που αναπτύχθη-
κε σ' όλη τη Δυτική Ευρώπη. Επί-
σης, τις δίκες της Ιεράς Εξέτασης, 
το «κυνήγι μαγισσών» στη Δυτική 
Ευρώπη και την Αμερική. Τέλος, 
από τις χειρότερες ενδείξεις θρη-
σκευτικού φανατισμού (με πολιτικά 
αίτια) υπήρξαν οι θρησκευτικοί πό-
λεμοι μεταξύ Προτεσταντών και 
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Ρωμαιοκαθολικών στην Ευρώπη 

από το 16ο έως το 18ο αιώνα.

 Όλη αυτή η βιαιότητα οδήγησε 
τους πιο φωτισμένους ανθρώπους 
να θέτουν το αίτημα της ανεξιθρη-
σκίας, του σεβασμού δηλαδή από 
το κράτος, αλλά και από κάθε άν-
θρωπο των θρησκευτικοί πεποιθή-
σεων του καθενός. Παρά τις μεμο-
νωμένες στιγμές, όπως το διά-
ταγμα του Μ. Κωνσταντίνου (313 
μ.Χ.), η υπόθεση της ανεξιθρησκίας 
προωθήθηκε κυρίως με το Διαφω-
τισμό στη «Διακήρυξη των Δικαιω-
μάτων του ανθρώπου και του πολί-
τη» της Γαλλικής Επανάστασης 
(1789). Παρά τις διάφορες αντιδρά-
σεις, καθιερώθηκε παγκοσμίως το 
1948 στην «Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(άρθρο 18). Από τότε έγινε μέρος 
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των συνταγμάτων πολλών κρατών, 
αν και πολλές φορές έμεινε στα 
χαρτιά. 
 

 
 

Κάψιμο βιβλίων: Μια φανατική 
αντιμετώπιση του διαφορετικού (Α. 

Τάσσος. Αναφορά στον Γκόγια, 1973 
Ξυλογραφία). 

 

γ) Ο Χριστιανισμός απέναντι στο 
φανατισμό και τους αλλόδοξους 
 Ο Χριστιανισμός ως θρησκεία 
της αγάπης και της ελευθερίας δεν 
μπορεί παρά να αρνείται το 
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φανατισμό. Αυτό φαίνεται στη ζωή 
και το έργο του Ιησού Χριστού που 
χαρακτηρίστηκε από την αγάπη και 
το σεβασμό στον άνθρωπο. Το ίδιο 
και στη συμπεριφορά των Αποστό-
λων, ενώ στα κείμενα της Καινής 
Διαθήκης δεν αναφέρεται πουθενά 
εντολή για χρήση βίας στη διάδοση 
του Χριστιανισμού. Στην πορεία, 
βέβαια, της ιστορίας πρέπει να 
διακρίνουμε ανάμεσα στην ουσία 
του Χριστιανισμού και στα λάθη 
μερικών χριστιανών, που δεν αντι-
λήφθηκαν σωστά το χριστιανικό 
μήνυμα της ελευθερίας ή για αλλό-
τριους προς την πίστη σκοπούς 
χρησιμοποίησαν βία στην αντιπα-
ράθεσή τους να επιβάλουν την 
άποψη τους. Βλέπουμε, όμως, 
μερικά βασικά σημεία που λειτουρ-
γούν ως κριτήρια στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία: 
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• η Εκκλησία καταδίκασε το 
λεγόμενο «εισπηδητικό μαρτύριο», 
την απρόκλητη δηλαδή επιδίωξη 
χριστιανών να μαρτυρήσουν μόνοι 
τους, χωρίς να υποχρεωθούν, κατα-
δικάζοντας έτσι τον «οὐ κατ΄ ἐπί-
γνωσιν» ζήλο. 
• η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνήθηκε 
την έννοια του «ιερού πολέμου» σε 
όλες τις φάσεις της ιστορίας της. 
• η ιεραποστολή της ορθόδοξης 
Εκκλησίας, παρότι απευθύνεται σε 
αλλόθρησκους, διακρίνεται από σε-
βασμό προς τη θρησκεία των αν-
θρώπων στους οποίους απευθύ-
νεται και προς τον πολιτισμό τους 
και προσπαθεί να τους προσελκύ-
σει με έργα αγάπης και πραγματι-
κού ενδιαφέροντος.     
 Με βάση τα παραπάνω η θέση 
του χριστιανού απέναντι στους αλ-
λόθρησκους και αλλόδοξους 
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πρέπει να χαρακτηρίζεται από σε-
βασμό και ανοχή των ιδεών τους, 
χωρίς να προδίδει τις δικές του 
αρχές και πεποιθήσεις. Η χριστια-
νική πίστη δεν έχει τίποτε να φοβη-
θεί από την πιθανή αντιπαράθεση 
με την πίστη και τις ιδέες των άλ-
λων, γιατί ο πιστός γνωρίζει ότι 
κατέχει την αλήθεια του Χριστού και 
όχι μια οποιαδήποτε αλήθεια. Δια-
λέγεται και σέβεται τα πρόσωπα 
που πρεσβεύουν διαφορετικές πε-
ποιθήσεις και δε φοβάται να μαρτυ-
ρήσει για την αλήθεια, όταν 
προκληθεί. 
 

δ) Η ανεξιθρησκία στην Ελλάδα 
 Στην Ελλάδα η ανεξιθρησκία δια-
κηρύχθηκε ήδη από το 1827 στο 
Σύνταγμα της Τροιζήνας. Στο σημε-
ρινό Σύνταγμα (άρθρο 13) προβλέ-
πεται η ελευθερία της θρησκευτικής 
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Η ανεξιθρησκία στην Ευρώπη προ-
ήλθε από την ανάγκη να στα-

ματήσουν οι θρησκευτικοί πόλεμοι. 
Στον πίνακα βλέπουμε τον ηγεμόνα 

της Πρωσσίας Φρειδερίκο Γουλιέλμο 
Α' να δίνει καταφύγιο στους 

κυνηγημένους Γάλλους Προτε-
στάντες (Ουγενότους) στις αρχές 

του 18ου αιώνα. 
 

συνείδησης. Εκεί, διακηρύσσεται η 
προστασία της θρησκευτικής συνεί-
δησης και της θρησκευτικής 
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λατρείας κάθε γνωστής θρησκείας 
με τον όρο να μην προσβάλλει τα 
χρηστά ήθη και να μην ασκεί προ-
σηλυτισμό. Βέβαια, επειδή η Ορθό-
δοξη Εκκλησία θεωρείται «επικρα-
τούσα θρησκεία»(άρθρο 3), αφού 
εκφράζει τη συντριπτική πλειοψη-
φία του λαού (97%), προστατεύεται 
από κάθε είδος προσηλυτισμού και 
επιβάλλεται σεβασμός προς αυτήν 
και τα μέσα που χρησιμοποιεί 
(ιερείς, μυστήρια, τελετές). Επίσης, 
η πολιτεία ακολουθεί τις αργίες και 
το εορτολόγιο της ορθόδοξης Εκ-
κλησίας και πολιτειακοί παράγο-
ντες εκπροσωπούν την πολιτεία 
στις εορταστικές και επετειακές της 
εκδηλώσεις. Αυτή η ιδιαίτερη μετα-
χείριση δε σημαίνει ότι δεν προστα-
τεύονται και οι άλλες θρησκείες ή 
ομολογίες, αφού στο άρθρο 13 ορί-
ζεται ότι οι λειτουργοί των 
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γνωστών θρησκειών υφίστανται 
την ίδια εποπτεία της Πολιτείας με 
εκείνη που υφίστανται οι λειτουργοί 
της επικρατούσας θρησκείας. Οι 
χριστιανοί πρέπει να διαφυλάξουν 
το καθεστώς ανεξιθρησκίας στην 
Ελλάδα και να συμβάλουν στην 
εμβάθυνσή του, αφού η ανεξιθρη-
σκία είναι η θεσμική έκφραση του 
σεβασμού στο συνάνθρωπο. 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, 
την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, 
μαζί μ' εκείνους που ομολογούν με 
καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον 
Κύριο. Μην παίρνεις μέρος στις ανό-
ητες κι ανώφελες συζητήσεις, γιατί 
ξέρεις καλά ότι καταλήγουν σε φιλο-
νικίες. Κι ο δούλος του Κυρίου δεν 
πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι 
ήπιος απέναντι σε όλους, πρόθυμος 
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να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παι-
δαγωγεί με πραότητα τους αντιθέ-
τους, για να τους δώσει κάποτε ο 
Θεός μετάνοια να καταλάβουν την 
αλήθεια και να συνέλθουν, ξεφεύγο-
ντας από την παγίδα του διαβόλου, 
που τους είχε αιχμαλωτίσει να 
κάνουν το θέλημά τον». 

(2 Τιμ. 2, 22-25). 
2. « Ὁ παρών κανών λέγει: ὃποιος 
Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος, ἢ 
Διάκονος κτυπᾷ τούς χριστιανούς 
ἐκείνους ὁποῦ σφάλλουν εἰς αὐτόν, 
ἢ τούς ἀπίστους, ὁποῦ ἢθελαν 
ἀδικήση ἄλλους, καί θέλει τάχα, ὅτι 
με τά τοιαῦτα κτυπήματα, νά κάμη 
νά τόν φοβοῦνται οἱ λοιποί, προ-
στάζομεν νά καθαίρηται ὁ τοιοῦτος. 
Διότι ὁ Κύριος εἰς κανένα μέρος τοῦ 
Εὐαγγελίου δέν μᾶς ἐδίδαξε τοῦτο 
νά κάμνωμεν. μάλιστα δέ ὃλο το 
ἐναντίον μᾶς ἐδίδαξε μέ τό 
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παράδειγμά του. Ἐπειδή δερνόμενος 
ἀπό τούς στρατιώτας καί Ἰουδαίους, 
ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους, δεν ἐσήκω-
σε χέρι νά τους δείρῃ καί αὐτός. 
Κατηγορούμενος και ὑβριζόμενος, 
δέν ὕβριζεν, οὔτε ἐκατηγόρει. Καί 
πάσχων ἐπάνω εἰς τόν σταυρόν, δέν 
ἐφοβέριζε νά τούς παιδεύση, ἀλλά 
παρεκάλει τον Πατέρα του νά τούς 
συγχωρήση.». 
(Πηδάλιο, Ερμηνεία του Νικόδημου 

Αγιορείτη στον 27ο Αποστολικό 
Κανόνα). 

3. «Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της 
ελευθερίας της σκέψης, της συνεί-
δησης και της θρησκείας• στο δικαί-
ωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθε-
ρία για την αλλαγή θρησκείας ή πε-
ποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να 
εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία τον ή 
τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, 
μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή 
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ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκη-
ση, τη λατρεία και με την τέλεση 
θρησκευτικών τελετών».  

(Οικουμενική διακήρυξη των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, άρ. 

18). 
4. «1. Η ελευθερία της θρησκευτικής 
συνειδήσεως είναι απαραβίαστος. Η 
απόλαυσις των ατομικών και πολιτι-
κών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται εκ 
των θρησκευτικών εκάστου πεποιθή-
σεων. 
2. Πάσα γνωστή θρησκεία είναι 
ελευθέρα και τα της λατρείας αυτής 
τελούνται ακωλύτως υπό την προ-
στασίαν των νόμων. Η άσκησις της 
λατρείας δεν επιτρέπεται να 
προσβάλλει την δημοσίαν τάξιν ή τα 
χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός 
απαγορεύεται. 
3. Οι λειτουργοί όμως των γνωστών 
θρησκειών υπόκεινται εις την αυτήν 
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εποπτείαν της Πολιτείας και εις τας 
αυτάς έναντι ταύτης υποχρεώσεις, 
ως και οι της επικρατούσης θρησκεί-
ας. 
4. Ουδείς δύναται ένεκα των θρη-
σκευτικών αυτού πεποιθήσεων να 
απαλλαγεί της εκπληρώσεως των 
προς το Κράτος υποχρεώσεων ή να 
αρνηθεί την συμμόρφωσιν του προς 
τους νόμους ». (Σύνταγμα της Ελλά-
δος, άρθρο 13). 
 

 
 

Πώληση συγχωροχαρτιών. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Αίτια και μορφές θρησκευτικού 
φανατισμού. 
2. Ποια η θέση του Χριστιανισμού 
απέναντι στο φανατισμό; 
3. Αναφέρετε παραδείγματα θρη-
σκευτικού φανατισμού σε σύγ-
χρονα κράτη. 
4. Πώς εκφράζεται η ανεξιθρησκία 
στην Ελλάδα; 
5. Ποια η άποψή σου για την 
ίδρυση μουσουλμανικού τεμένους 
στην Αθήνα; 
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22. Πόσο δίκαιη είναι η κριτική 
κατά του Χριστιανισμού; 
 Το θέμα αυτό είναι πάντα επί-
καιρο. Εξάλλου και στην εποχή μας 
διατυπώνονται αρνητικές απόψεις 
για το Χριστιανισμό. Το ερώτημα 
που τίθεται είναι αν έχουμε το δικαί-
ωμα να τον κρίνουμε και μάλιστα 
ως θρησκεία εξ αποκαλύψεως. Εάν 
ισχύει αυτό, τότε με ποιες προϋπο-
θέσεις πρέπει να γίνεται; Τελικά μη-
πως πρέπει να διατυπώσουμε το 
θέμα κάπως διαφορετικά; Μήπως 
δηλαδή στην πραγματικότητα είναι 
μια κριτική που αφορά στις αδυνα-
μίες των χριστιανών; Με το μάθημα 
αυτό θα επιχειρήσουμε να δώσουμε 
κάποιες απαντήσεις στα παραπά-
νω ερωτήματα. 
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α) Προϋποθέσεις αληθινής κριτι-
κής 
 Για να δοθεί σωστή και αντικειμε-
νική απάντηση στον τίτλο του μα-
θήματος, είναι απαραίτητο να επι-
σημάνουμε τις βασικές προϋποθέ-
σεις μιας αληθινής κριτικής: 
1) Κριτική ασκήθηκε και ασκείται σε 
όλα τα μεγάλα πνευματικά δημιουρ-
γήματα του ανθρώπου (επιστημο-
νικά, φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά, 
θρησκευτικά κ.ά.). Είναι κάτι ανα-
γκαίο και ωφέλιμο. Ο Χριστιανισμός 
δεν αποτέλεσε εξαίρεση. 
2) Βασική προϋπόθεση για μια τίμια 
και αντικειμενική κριτική είναι η 
πλήρης και έγκυρη ενημέρωση για 
το κρινόμενο αντικείμενο. 
3) Είναι λάθος απαράδεκτο να 
χρεώνονται τα λάθη των χριστια-
νών στην ουσία του Χριστιανισμού. 
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4) Επιβάλλεται να υπάρχουν γνή-
σια κίνητρα κριτικής χωρίς ιδεολο-
γικές παρωπίδες και φανατισμούς. 
5) Τελικός σκοπός της κριτικής 
πρέπει να είναι η αποκατάσταση 
της αλήθειας σχετικά με το κρινόμε-
νο αντικείμενο και η ωφέλεια όλων. 
 

β) Οι κατηγορίες εναντίον των 
χριστιανών 
 Κατά καιρούς εκτοξεύτηκαν διά-
φορες κατηγορίες εναντίον των 
χριστιανών δίκαια ή άδικα, από 
άγνοια, σκοπιμότητα ή αντιπαλό-
τητα. Οι σπουδαιότερες είναι οι 
επόμενες: 
1) Σοβαρή κατηγορία με αρνητικές 
συνέπειες είναι η ασυμφωνία λό-
γων και έργων, πίστης και ζωής 
μερικών ή αρκετών χριστιανών άλ-
λοτε και τώρα. Είναι η γνωστή υπο-
κρισία, την οποία ο Χριστός 
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καυτηρίασε στο πρόσωπο των Φα-
ρισαίων (Ματθ. 23, 13-33). 
2) Η προσαρμογή του υψηλού περι-
εχομένου του Ευαγγελίου στα «με-
τρα» κάποιων χριστιανών ή ομά-
δων. 
3) Περιορισμός της χριστιανικής 
διδασκαλίας στα θεωρητικά πλαί-
σια (ακαδημαϊκή θεολογία), που δεν 
εγγίζει τα προβλήματα και τις πνευ-
ματικές ανάγκες του λαού. 
4) Η παρερμηνεία, σκόπιμη ή μη, 
βασικών σημείων της χριστιανικής 
διδασκαλίας (π.χ. στο περί Θεού 
ζήτημα, σχετικά με την αξία του 
σώματος, τη θέση της γυναίκας, τη 
γενετήσια ζωή κ.ά.). 
5) Η χρησιμοποίηση της πνευμα-
τικής εξουσίας της Εκκλησίας ως 
μέσου επιβολής κοσμικής εξουσίας. 
6) Η προσπάθεια εξαφάνισης των 
«αιρετικών», που ζητούσαν την 
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κάθαρση της Εκκλησίας από τον 
κοσμικό και αυταρχικό της χαρα-
κτήρα (Ιερά Εξέταση στη Ρωμαι-
οκαθολική Εκκλησία). 
7) Ο φραγμός στην επιστημονική 
γνώση (Γαλιλαίος) και η φίμωση 
θαρραλέων επιστημονικών χριστια-
νικών φωνών. 
8) Οι χριστιανοί όλων των αποχρώ-
σεων δεν ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για την αντιμετώπιση και τον περιο-
ρισμό του πολύμορφου κακού και 
για την επίλυση των κοινωνικών 
προβλημάτων κάθε εποχής. 
9) Στις ιδεολογικές, πολιτικές, οικο-
νομικές και άλλες αντιθέσεις αρκε-
τοί ανέμειξαν και το Χριστιανισμό, 
προσδίδοντας θρησκευτικό χαρα-
κτήρα σ' αυτές. 
10) Άλλοι συνέδεσαν άρρηκτα το 
Χριστιανισμό με τον παχυλό συν-
τηρητισμό με συνέπεια να 
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θεωρείται ως μουσειακό είδος που 
ενδιαφέρει μόνο τους ηλικιωμένους.
 Έχουν διατυπωθεί και άλλες κα-
τηγορίες εναντίον των χριστιανών, 
οι οποίες στηρίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα (π.χ. σταυροφορίες, οι 
λεγόμενοι θρησκευτικοί πόλεμοι 
κ.ά.). Το ζητούμενο όμως σήμερα 
είναι η ατομική και συλλογική προ-
σπάθεια των χριστιανών για τον 
περιορισμό και την εξάλειψη των 
αιτίων που εγείρουν αυτές τις κατη-
γορίες. Τότε θα λάμψει ολόκληρη η 
χριστιανική αλήθεια και θα φωτίσει 
τις καρδιές των ανθρώπων, οι 
οποίες διψούν για αλήθεια, αγάπη 
και δικαιοσύνη. 
 

γ) Η θετική χριστιανική προσ-
φορά 
 Η έννοια της δικαιοσύνης επι-
βάλλει να αναφερθούν και τα θετικά 
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στοιχεία της προσφοράς των 
χριστιανών, όπως αυτά διαπιστώ-
νονται από τη μελέτη της εκκλησια-
στικής ιστορίας. Εξάλλου αρκετά 
από αυτά αναφέρθηκαν στις διδα-
κτικές ενότητες για τη Βασιλεία του 
Θεού και το δυναμικό και απελευθε-
ρωτικό χαρακτήρα του Χριστιανι-
σμού. Άλλα θα παρουσιαστούν στη 
διδακτική ενότητα «Χριστιανισμός 
και Πολιτισμός». Είναι ανάγκη όμως 
να επισημάνουμε και τα επόμενα 
στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τη 
θετική και ουσιαστική συμβολή του 
στην ανάπτυξη και έκφανση όλων 
των πτυχών της κοινωνικής ζωής 
και του πολιτισμού: 

• Καταρχήν έγινε τομή της πα-
γκόσμιας ιστορίας με τη γέννηση 
του θεανθρώπου Χριστού, που 
αποτελεί αφετηριακό σταθμό της 
παγκόσμιας χρονολόγησης, με 
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λυτρωτικές συνέπειες για τον αν-
θρωπο. 

• η χριστιανική διδασκαλία 
επέδρασε αποφασιστικά στην 
οργάνωση της κοινωνικής ζωής, 
στο δίκαιο, στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. 

• πολλοί χριστιανοί σε διάφορες 
εποχές, σε συνεργασία με άλλες 
προσωπικότητες, αγωνίστηκαν για 
την κατοχύρωση των ατομικών 
ελευθεριών 
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Διακοσμητική μακέτα «δια χειρός» 

Νικόλαου Χούτου. 

• το χριστιανικό μήνυμα συνέ-
βαλε στην κάθαρση του περιεχο-
μένου του ηθικού κώδικα και έδωσε 
νέα πνοή και ύφος στις τέχνες 

• επήλθε αλλαγή του κοσμο-
ειδώλου και απομυθοποίηση του 
φυσικού σύμπαντος και της φύσης 

• προβλήθηκε μια υψηλότερη 
αξιολόγηση για τον άνθρωπο, που 
είναι «εικόνα» του Θεού 

• η διακήρυξη ότι ο χαρακτήρας 
της πίστης είναι σταυρικός. Δεν 
είναι μόνο ατομική-υποκειμενική 
αλλά και κοινωνική-ιστορική 
υπόθεση του ανθρώπου 

• Έχει γίνει παραδεκτό από αντι-
κειμενικούς μελετητές το γεγονός 
της αγωνιστικής προσπάθειας των 
χριστιανών, των μεγάλων Πατέρων 
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της Εκκλησίας, για την επικράτηση 
του πλουραλισμού των ιδεών, της 
ισοτιμίας των δύο φύλων, της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, της κοινω-
νικής δικαιοσύνης 

• Γενικά θεωρείται σημαντική η 
συμβολή του Χριστιανισμού στην 
εμφάνιση των μεγάλων πνευματι-
κών κινημάτων της Αναγέννησης 
και του Διαφωτισμού  
 

δ) Ποια είναι η κατάσταση σήμε-
ρα;            
 Τα «κατηγορώ» δεν απαλείφθη-
καν βέβαια, αλλά μερικά παραμερί-
στηκαν ή αποδυναμώθηκαν. Εξάλ-
λου η θετική χριστιανική προσφορά 
παρουσιάζει μια συνέχεια διαμέσου 
των αιώνων, η οποία φτάνει ως την 
εποχή μας. Κανείς δεν αμφισβητεί 
τη διαπίστωση ότι σε όλα τα θρη-
σκευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά 
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συστήματα υπάρχουν ανάξιοι 
φορείς και εκπρόσωποι τους. Τα 
λάθη και οι αδυναμίες πρέπει να 
χρεώνονται σ' αυτούς και όχι σ' 
εκείνα. Οι χριστιανοί δέχονται και 
σήμερα επιθέσεις και κάποτε οξύτα-
τη κριτική εκ μέρους εκείνων που 
αγνοούν, παραποιούν ή και απορ-
ρίπτουν προκαταβολικά την ουσία 
του Χριστιανισμού. Όλα τα μέλη της 
Εκκλησίας, που ζουν και συμμε-
τέχουν στην όλη ζωή της, γνωρί-
ζουν ότι δυστυχώς συχνά βρίσκο-
νται στο στόχαστρο των άθεων και 
των υλιστών. Αυτό, όμως, δεν μπο-
ρεί να αποτελέσει αιτία ηττοπά-
θειας, αλλά κίνητρο για συνεργασία 
και δραστηριοποίηση όλων των 
χριστιανικών δυνάμεων της εποχής 
μας. Οι χριστιανοί, που μεταφρά-
ζουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα της 
καθημερινής ζωής, δε λησμονούν 
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τους λόγους του Χριστού: «Εἰ ὁ 
κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, ὅτι ἐμέ πρῶτον 
μεμίσηκεν… εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς 
διώξουσιν…» (Ιωάν. 15, 
18,20).Αντλούν όμως δύναμη και 
αισιοδοξία από την πηγή της 
δύναμης και της αλήθειας ενθυ-
μούμενοι τους λόγους του Χρι-
στού: «μακάριοί ἐστέ ὃταν 
ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι καί 
εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ΄ὑμῶν 
ψευδόμενοι ἔνεκεν ἐμοῦ» (Ματθ. 5, 
11). Ιδιαίτερα στην εποχή μας αυτό 
είναι απαραίτητο, για να μπορέ-
σουν οι σωστοί χριστιανοί να 
αντιμετωπίσουν τις οργανωμένες 
και συστηματικές επιθέσεις ένα-
ντίον του Χριστιανισμού από εκεί-
νους που εκπροσωπούν τα ποικίλα 
παραθρησκευτικά κινήματα και τις 
ύπουλες αιρέσεις. Η κριτική κατά 
του Χριστιανισμού ουσιαστικά και 
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αντικειμενικά είναι άδικη, ενώ δί-
καιη εν μέρει είναι η κριτική κατά 
των ανάξιων εκπροσώπων του. 
Χρέος μας σήμερα είναι να γνωρί-
ζουμε σε βάθος και να βιώνουμε 
λυτρωτικά τη γνήσια χριστιανική 
διδασκαλία. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Πᾶσαν χαράν ἡγήσασθε, ἀδελφοί 
μου, ὃταν πειρασμοῖς περιπέσητε 
ποικίλοις, γινώσκοντες ὃτι τό δο-
κίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως 
κατεργάζεται ὑπομονή ἔργον 
τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καί 
ὁλόκληροι, ἐν μηδενί λειπόμενοι… 
Μακάριος ἀνήρ ὅς ὑπομένει πει-
ρασμόν, ὃτι δόκιμος γενόμενος 
λήψεται τον στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν 
ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶ-
σιν αὐτόν». (Ιακ. 1,2-4, 12). 
 Αδελφοί μου, να χαίρεστε, όταν 
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δοκιμάζεστε από πολλούς και δια-
φόρους πειρασμούς. γιατί πρέπει 
ναξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία 
της πίστεώς σας γεννιέται η υπο-
μονή. Η υπομονή σας, όμως, πρέ-
πει να κρατήσει ως το τέλος, για να 
γίνεστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι 
και να μην υστερείτε σε τίποτε... 
Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται 
με υπομονή τις δοκιμασίες! Γιατί, 
αν τις υποστεί με επιτυχία, θα 
κερδίσει το βραβείο της αιώνιας 
ζωής, που υποσχέθηκε ο Θεός σ' 
όσους τον αγαπούν. 
2. «Μηδέποτε ἀποφαίνεσθαι, πρίν ἄν 
αὐτοῖς παραγενώμεθα τοῖς πράγ-
μασιν». (Ιωάν. Χρυσόστομος, Εις 
Ματθαίον Ομιλία, 2, 3, P.G. 58, 705).
 Ποτέ να μην εκφέρουμε κρίση 
προτού γνωρίσουμε από κοντά τα 
πράγματα (δηλ. τα γεγονότα ή μια 
κατάσταση). 
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3. «Ὃταν γάρ ἡ κρίσις χωρίς πάθους 
γίνηται, ἀδέκαστός ἐστι και 
καθαρά». (Ιωάν. Χρυσόστομος, Εις 
Δανιήλ, κεφ. Β', 5, P.G. 56,205).
 Γιατί όταν η κρίση γίνεται χωρίς 
πάθος, τότε είναι δίκαιη και καθαρή. 
4. «Ποτέ θρησκεία δεν προδόθηκε 
τόσο όσο ο Χριστιανισμός από τους 
χριστιανούς... Υπήρξαν στιγμές και 
περιπτώσεις που η Εκκλησία δεν 
ήταν μόνο φυλακή του ανθρώπου, 
αλλά και φυλακή του Θεού». (Andre 
Gide, 1869-1951, Γάλλος συγ-
γραφέας και ποιητής, βραβείο 
Νόμπελ 1947). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Γιατί πρέπει να γίνεται διάκριση 
των λαθών των χριστιανών από 
την ουσία του Χριστιανισμού; 
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας 
δίκαιης κριτικής; 
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3. Πώς μπορούμε να αναιρέσουμε 
την κατηγορία κατά του 
Χριστιανισμού, ότι δεν έλυσε τα 
παγκόσμια προβλήματα μέχρι 
σήμερα; 
4. Ποια είναι -ή μπορεί να είναι- η 
συμβολή του Χριστιανισμού και 
των χριστιανών στην επίλυση των 
ποικίλων προβλημάτων του σύγ-
χρονου ανθρώπου; 
5. Πώς μπορούμε εμείς να συμ-
βάλλουμε στην παραπάνω 
προσπάθεια; 
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23. Το φαινόμενο της αθεΐας  
 Από τότε που οι πρωτόπλαστοι 
αρνήθηκαν να υπακούσουν στο 
θέλημα του Θεού έκανε την εμφά-
νισή του το φαινόμενο της αθεΐας. 
Είναι γνωστό ότι εκτός από αυτούς 
που πιστεύουν σε κάποιο Θεό, 
υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι για 
διάφορους λόγους δεν αποδέχονται 
την ύπαρξη του Θεού. Είναι οι λεγό-
μενοι άθεοι ή άπιστοι. Το φαινόμε-
νο της αθεΐας είναι πολυσύνθετο 
και πολυδιάστατο. Σε τελική ανάλυ-
ση φαίνεται ότι είναι καθαρά προ-
σωπική υπόθεση, όπως και η πί-
στη. Είναι ανάγκη να το μελετή-
σουμε αντικειμενικά με στόχο να 
ενισχύσουμε την πίστη μας. Με το 
σημερινό μάθημα θα επιχειρήσουμε 
να επισημάνουμε τον ορισμό, τα 
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αίτια και τις συνέπειες της αθεΐας να 
παρουσιάσουμε τις σπουδαιότερες 
αθεϊστικές απόψεις καθώς και την 
κριτική θεώρησή τους. 
 

α) Ορισμός, αίτια και συνέπειες 
της αθεΐας 
 Αθεΐα είναι η άρνηση της 
ύπαρξης θεών ή Θεού. Αθεϊστής 
λέγεται ο δεχόμενος αυτήν την 
άποψη και αθεϊσμός ονομάζεται η 
φιλοσοφική, θεωρητική θεμελίωση 
της αθεΐας. Άλλοτε είναι φανερή και 
άλλοτε συγκαλυμμένη. Άλλες φορές 
είναι επιθετική εναντίον της θρη-
σκείας και ιδιαίτερα του Χριστια-
νισμού και άλλες φορές ενεργεί 
συγκαλυμμένα. Υπάρχουν διάφο-
ρες αποχρώσεις αθεΐας, όλες όμως 
συναντώνται στο κοινό σημείο της 
άρνησης του Θεού. Μπορούμε να 
επισημάνουμε και τις βαθμίδες της 
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αθεΐας. Οι σπουδαιότερες είναι: ο 
δισταγμός αποδοχής θεοδίδακτων 
αρχών και αληθειών η αμφιβολία 
για την ύπαρξη μεταφυσικού κό-
σμου. ο αγνωστικισμός, που υπο-
στηρίζει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα 
για την ύπαρξη υπεραισθητού κό-
σμου και επομένως είναι αδύνατη η 
γνώση του. Άλλες μορφές του 
σύγχρονου αθεϊσμού είναι ο μηδενι-
σμός, ο διαλεκτικός και ιστορικός 
υλισμός, ο υπαρξιακός αθεϊσμός, ο 
νιτσεϊσμός, ο ορθολογικός θετικι-
σμός κ.ά.  
 Τα κυριότερα αίτια της αθεΐας 
είναι τα επόμενα: 
1. Ο εγωισμός του ανθρώπου, ο 
οποίος υπερηφανεύεται για τις 
δυνάμεις και τις δυνατότητές του. 
2. Η άγνοια της διδασκαλίας της 
θρησκείας στα μεγάλα ζητήματα 
«Θεός, κόσμος, άνθρωπος». 
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3. Οι ατομικές επιλογές τρόπου 
ζωής που έρχονται σε αντίθεση με 
τις επιταγές της θρησκείας που 
θέτουν φραγμό επικοινωνίας του 
ανθρώπου με το Θεό. 
4. Ο ορθολογισμός από την εποχή 
του Διαφωτισμού, που απορρίπτει 
τις υπέρ λόγον αλήθειες. 
5. Η υλιστική θεώρηση του κόσμου, 
που δέχεται την προτεραιότητα και 
τη μοναδικότητα της ύλης, από την 
οποία προέρχονται και οι λεγό-
μενες πνευματικές ενέργειες 
(σκέψη, ιδέες, φαντασία κ.ά.). 
6. Η αντιθρησκευτική παιδεία που 
παρέχεται στα ολοκληρωτικά 
καθεστώτα. 
7. Η ασυνέπεια πίστης και ζωής 
μερικών εκπροσώπων της 
θρησκείας. 
 Οι συνέπειες της αθεΐας είναι 
πολλές και αξιοπρόσεκτες. Είναι 
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κοινή παραδοχή η άμεση σχέση 
πίστης και ηθικής. Επομένως, η 
ποιότητα της δεύτερης εξαρτάται 
από την ποιότητα της πρώτης. 
Έτσι, στα πλαίσια της αθεϊστικής 
θεωρίας η ανυπαρξία του Θεού θα 
έδινε τη δυνατότητα στον άνθρωπο 
να συμπεριφέρεται χωρίς φρα-
γμούς και ηθικές αναστολές και να 
εφαρμόζεται η άποψη του Καραμα-
ζόφ στον Ντοστογιέφσκυ: «εάν δεν 
υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται». 
Έχει επισημανθεί τεκμηριωμένα ότι 
η έλλειψη σωστής θρησκευτικής 
ζωής δημιουργεί το ψυχικό κενό και 
την υπαρξιακή αγωνία, που χαρα-
κτηρίζουν έντονα το σύγχρονο αν-
θρωπο. Στο βάθρο του Θεού οι 
οπαδοί του υλιστικού ευδαιμονι-
σμού και της ατομικής χρησιμο-
θηρίας τοποθετούν και λατρεύουν 
τα είδωλα της σαρκολατρίας και της 
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ηδονιστικής εγωπάθειας. Οι αρνη-
τικές και πολλές φορές καταστροφι-
κές συνέπειες της πρακτικής αθεΐας 
επηρεάζουν έντονα τη νεαρή 
ηλικία, αλλά και πολλές πτυχές της 
οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. 
Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται 
να προβληματιστεί και να λάβει τις 
δέουσες αποφάσεις, αν επιθυμεί να 
επανεύρει τον ορθό προσανατο-
λισμό του. 
 

β) Οι σπουδαιότερες αθεϊστικές 
απόψεις 
 1. Η «ανθρωπιστική αθεΐα του 
Λούντβιχ Φώυερμπαχ (1804-1872). 
Το αθεϊστικό του σύστημα ονομά-
στηκε «ανθρωποθεϊσμός», γιατί 
θέτει ως κέντρο της φιλοσοφικής 
θεωρίας του τον άνθρωπο, όπως 
είναι και φαίνεται και ζει σε σχέση 
με τους άλλους. Η έννοια του Θεού 
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είναι πλασματική και νοείται ως 
αυτοπροβολή του ανθρώπου προς 
τα έξω. Ο λόγος για το Θεό είναι 
λόγος για τον άνθρωπο. Επομένως, 
λέγοντας Θεολογία εννοούμε την 
ανθρωπολογία. Κάθε θρησκεία για 
το Φώυερμπαχ είναι μια μορφή 
αυτολατρείας του ανθρώπου.  
 Κριτική θεώρηση . Η άποψη 
αυτή δεν έχει σοβαρά επιστημονικά 
και θρησκειολογικά ερείσματα. Στο 
μάθημα για τη θρησκεία δείξαμε ότι 
αυτή είναι πανανθρώπινο φαινό-
μενο. Επομένως, δε στέκει η άποψη 
του Φώυερμπαχ ότι η έννοια του 
Θεού και η θρησκεία είναι έκφραση 
και προβολή των υποκειμενικών 
επιθυμιών και τάσεων κάθε ανθρώ-
που. Η ταύτιση εξάλλου της Θεολο-
γίας με την ανθρωπολογία είναι 
απαράδεκτη από χριστιανική 
άποψη, γιατί η χριστιανική Θεολο-
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γία ως αυτοαποκάλυψη του Θεού 
από το Θεάνθρωπο Χριστό, απο-
τελεί προϋπόθεση της αληθινής 
ανθρωπολογίας. 
2. Η κοινωνικοπολιτική αθεΐα του 
Καρλ Μαρξ (1818-1883). Ο 
θεμελιωτής του επαναστατικού 
σοσιαλισμού (κομμουνισμού) με τη 
διδασκαλία και τα συγγράμματα του 
(με σπουδαιότερο «το Κεφάλαιο») 
επιδίωξε την κοινωνική μεταβολή 
και την επικράτηση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης με την επανάσταση 
των λαϊκών μαζών. Η αθεϊστική 
διδασκαλία του Κ. Μαρξ πηγάζει 
από το διαλεκτικό και ιστορικό 
υλισμό, που δέχεται ότι η ιστορική 
και η κοινωνική πορεία του ανθρώ-
που ακολουθεί το εγελιανό σχήμα 
«θέση - αντίθεση - σύνθεση». Αυτό 

σημαίνει ότι ο επαναστατικός 
σοσιαλισμός ως αντίθεση στο κατε-
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στημένο, τη θέση, θα οδηγήσει στην 
αταξική κοινωνία, μετά από σφο-
δρή σύγκρουση και πάλη των τά-
ξεων, στην κατάκτηση της κοινω-
νικής ισότητας, δικαιοσύνης και 
ευτυχίας των λαών. Η θρησκεία, 
έγραφε, είναι συνέπεια μόνο της 
κοινωνικοοικονομικής αλλοτρίω-
σης του ανθρώπου και των αντί-
στοιχων με αυτές συνθηκών ζωής• 
είναι δημιούργημα της αυταπάτης 

του ανθρώπου, που εκφράζει τη 
δυστυχία και την αθλιότητά του. Η 
θρησκεία είναι το όργανο εκμετάλ-
λευσης των φτωχών και αδυνάτων 
από τους πλούσιους και δυνατούς. 
Την ονόμασε «όπιο του λαού», ο 
οποίος, όταν εξασφαλίσει τις 
προϋποθέσεις της ευτυχίας του με 
τη δημιουργία της αταξικής κοινω-
νίας, θα διαγράψει αυτόματα και τη 
θρησκεία από τη ζωή του. Η 
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θρησκεία, δίδασκε ο Μαρξ, εμποδί-
ζει την απελευθέρωση του ανθρώ-
που και την κατάκτηση της ευτυχίας 
του. Τη θέση της πρέπει να πάρει η 
επιστήμη, η οποία με τα επι-
τεύγματά της θα επιλύσει όλα τα 
προβλήματα του ανθρώπου.   

 Κριτική θεώρηση. Ίσως ο Μαρξ 
να είχε κάποιο δίκιο, όταν έγραφε 
ότι η θρησκεία είναι το «όπιο των 
λαών», γιατί είχε υπόψη του τα 
δεδομένα της εποχής του, τη 
θρησκευτική κατάσταση στη Δύση, 
στην οποία η Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία είχε τον απόλυτο έλεγχο 
της ζωής των ανθρώπων, και η 
έντονη κληρικοκρατία είχε ωθήσει 
το λαό στο περιθώριο. Οι υποσχέ-
σεις ή οι απειλές για την άλλη ζωή, 
με τον τρόπο που στην ιστορική 
πραγματικότητα παρουσιάστηκαν, 
έδιναν το δικαίωμα στους κάθε 
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λογής άθεους να επιτίθενται συνο-
λικά στη θρησκεία. Είναι λαθεμένη, 
όμως, η γενίκευση να απορρίπτει 
παντελώς τη θρησκεία και πολύ 
περισσότερο το Θεό, εξαιτίας των 
αρνητικών φαινομένων, που 
οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη. Ο 
Μαρξ δεν έλαβε υπόψη του το κοι-
νωνικό κήρυγμα του Χριστιανισμού 
για αδελφοσύνη και ισότητα, ούτε 
τη δράση της Εκκλησίας στις περι-
πτώσεις που λειτούργησε σύμφω-
να με το πνεύμα της διδασκαλίας 
του Χριστού για την αγάπη, όπως 
π.χ. στην περίπτωση των μεγάλων 
Πατέρων της Εκκλησίας. Άλλωστε 
και η μέχρι τώρα ιστορική πείρα 
έδειξε ότι όπου εφαρμόστηκαν οι 
αθεϊστικές ιδέες δεν οδήγησαν τους 
ανθρώπους στη δικαιοσύνη και την 
ευτυχία. Παρόλο που η θρησκεία 
πολεμήθηκε, στα συστήματα που ε-
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φαρμόστηκαν οι θεωρίες του Μαρξ, 
δεν κατορθώθηκε να ξεριζωθεί η 
πίστη από τις ψυχές των ανθρώ-
πων. Αντίθετα, παρατηρήθηκε, μετά 
την πτώση των καθεστώτων 
αυτών, μια αναζωπύρωση του 
θρησκευτικού συναισθήματος των 
λαών και μια συγκλονιστική επα-
νασύνδεσή τους με τις γνήσιες 
πηγές της πίστης τους, δηλαδή την 
Ορθοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι «όπιο 
των λαών» δεν ήταν η θρησκεία, 
αλλά η επίσημη διδασκαλία της 
αθεΐας. Εξάλλου η άποψη του Κ. 
Μαρξ ότι η θρησκεία είναι 
παράγωγο μόνο της κοινωνικο-
οικονομικής αλλοτρίωσης του 
ανθρώπου θεωρείται μονομερής 
και θρησκειοϊστορικά αθεμελίωτη. 
Από σύγχρονους μαρξιστές δια-
τυπώθηκε η άποψη ότι «υπήρξε 
λάθος του Μαρξ, που είπε ότι η 
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θρησκεία είναι το όπιο των λαών» 
(βλ. το συλλογικό έργο: Μαρξισμός 
και Ορθοδοξία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 
1984, σελ. 82). 
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Αντώνη Μαλλιαράκη (Mayo): «Οι 
αναζητητές», Ρώμη 1969. 

 

3. Βιταλιστική - μηδενιστική αθεΐα 

με εκπρόσωπο το μηδενιστή 
φιλόσοφο Φρ. Νίτσε (1844-1900), 
που είχε επηρεαστεί από το 
Φώυερμπαχ και το φιλόσοφο της α-
παισιοδοξίας Αρθ. Σοπενχάουερ 
(1788-1860). Βαθύς μελετητής και 

153 / 189-192 



καθηγητής της αρχαίας ελληνικής 
φιλολογίας στο πανεπιστήμιο της 
Βασιλείας της Ελβετίας, την 
τελευταία δεκαετία της ζωής του 
ήταν σε κατάσταση παραφροσύ-
νης. Αφετηρία της θεωρίας του είναι 
ο μηδενισμός, ο οποίος αρνείται 
την ύπαρξη του Θεού και των 
ηθικών αξιών. Ο Νίτσε ήταν σφο-
δρός πολέμιος του Χριστιανισμού, 
γιατί διακήρυττε ότι ήταν θρησκεία 
των αδυνάτων και των ταπεινών. 
Στη θέση του Θεού τοποθέτησε τον 
«υπεράνθρωπο», γιατί πίστευε ότι 
αυτός είναι ο ιδανικός τύπος 
ανθρώπου που θα επικρατήσει με 
τη δύναμή του. Η διδασκαλία του 
για τον «υπεράνθρωπο» στηρίζεται 
στο βιολογικό υλισμό και στην 
έννοια της επικράτησης του βιολο-
γικά ισχυρού. Ο «υπεράνθρωπος», 
επομένως, είναι ο άνθρωπος της 
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δύναμης, που επικρατεί επί των 
αδυνάτων χωρίς οίκτο, που πολεμά 
ό,τι είναι αδύναμο ή μέτριο. Στα 
πλαίσια της φιλοσοφίας του «υπερ-
ανθρώπου» περιφρονούνται όλες 
οι αρετές, γιατί φανερώνουν αδυ-
ναμία. Ο Νίτσε έγραψε αξιόλογα 
συγγράμματα σχετιζόμενα με τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον 
οποίο θαύμαζε. Χρειάζεται όμως 
προσεκτική μελέτη τους. 

 Κριτική θεώρηση . Ο Νίτσε κατά-
φέρθηκε με πάθος εναντίον των 
εκπροσώπων του δυτικού Χριστια-
νισμού, οι οποίοι κατά την εποχή 
του δεν εξέφραζαν αξιόπιστα την 
αλήθεια και την ουσία του. Το ζήτη-
μα του Θεού τον απασχόλησε βαθιά 
και έντονα, αλλά δε θέλησε να γνω-
ρίσει ουσιαστικά και σωστά τη χρι-
στιανική διδασκαλία. Εξάλλου το μη 
ενιστικό υπόβαθρο της θεωρίας του 
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στερείται ισχυρών φιλοσοφικών 
ερεισμάτων. Μπορεί, άραγε, να 
αποδείξει επιστημονικά και φιλοσο-
φικά την ανυπαρξία του Θεού; 
Φυσικά όχι. Ο στόχος της θεωρίας 
του, δηλ. ο υπεράνθρωπος, όπως 
τον περιγράφει στο βιβλίο του 
«Τάδε έφη Ζαρατούστρα» (1885), 
είναι μια σύλληψη τερατώδης, αν 
εφαρμοστεί στην κοινωνία μας. 
Είναι γνωστό ότι αποτέλεσε το 
θεωρητικό υπόβαθρο του γερμα-
νικού εθνικοσοσιαλισμού, τον 
οποίο εφάρμοσε ο Χίτλερ κατά τη 
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέ-
μου με τα γνωστά τραγικά επακό-
λουθα. Μπορούμε να φανταστούμε 
μια κοινωνία όπου όλοι θα προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο να επι-
τύχουν τον τύπο του υπερανθρώ-
που, ως μια κοινωνία ζούγκλας. 
Μια γεύση βέβαια παίρνει κανείς 
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και από τη σύγχρονη κοινωνία, 
μετά τις νέες δυνατότητες που 
δόθηκαν στον άνθρωπο για να 
αυξήσει τη δύναμή του με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας.   

 4. Ψυχαναλυτική αθεΐα. 
Εισηγητής της είναι ο ψυχαναλυτής 
Σίγκμουντ Φρόυντ (18561939). Ήταν 
ένας από τους θεμελιωτές της ψυ-
χολογίας του βάθους. Συνέβαλε 
αποφασιστικά στη διερεύνηση του 
υποσυνειδήτου και στην ψυχαναλυ-
τική ερμηνεία των ονείρων. Δεχό-
ταν ότι η ψυχανάλυση δεν έχει ως 
συνέπεια την αθεΐα, αλλά ο ίδιος 
διακήρυττε ότι ήταν άθεος. Σύμφω-
να με την ψυχαναλυτική θεωρία του 
η θρησκεία πηγάζει από την ανά-
γκη του ανθρώπου να αμυνθεί απέ-
ναντι στις υπέρτατες δυνάμεις της 
φύσης και της μοίρας, τις οποίες 
προσωποποιεί. Λόγω αδυναμίας 

157 / 193 



αντιμετώπισης τους δημιουργεί 
δεσμούς εξάρτησης και υποσυνεί-
δητα τους δίνει τη δεσπόζουσα 
μορφή του αυστηρού πατέρα της 
πρωτόγονης περιόδου της ανθρω-
πότητας. Έτσι η μορφή του πατέρα, 
κατά το Φρόυντ, έγινε το πρότυπο, 
σύμφωνα με το οποίο οι μετέπειτα 
γενεές σχημάτιζαν την εικόνα τους 
για το Θεό. Όποιος, λοιπόν, πι-
στεύει στο Θεό, σε όλη τη ζωή του 
παραμένει εξαρτημένος, βρίσκεται 
σε μόνιμη νηπιακή κατάσταση. Για 
να ωριμάσει, οφείλει να απεξαρτη-
θεί απορρίπτοντας την πίστη στο 
Θεό. 

 Κριτική θεώρηση . Η ψυχολο-
γική ερμηνεία γένεσης της θρησκεί-
ας δεν αναιρεί την ύπαρξη του Θεού 
ως πραγματικότητας. Η αρρωστη-
μένη αντίληψη για το Θεό, τιμωρό 
πατέρα, δεν είναι σοβαρό 
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επιχείρημα για να αναιρέσει κανείς 
την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. 
Άλλωστε υπάρχει και η υγιής αντί-
ληψη του πατέρα της αγάπης. Η 
πίστη δεν μπορεί να εννοηθεί ως 
υπόθεση νηπιακής κατάστασης, 
αφού βιώθηκε πειστικά από μεγάλα 
πνεύματα της ιστορίας αλλά και 
σύγχρονα. Η ερμηνεία του Φρόυντ 
πάσχει από έλλειψη αντικειμενικό-
τητας και πληρότητας, όπως 
έδειξαν οι έρευνες των δύο άλλων 
θεμελιωτών της ψυχολογίας του 
βάθους (Α. Άντλερ, 1870-1937, Καρλ 
Γιουγκ, 1875-1961) και νεότερων 
ψυχαναλυτών. Πρέπει να ομολο-
γήσουμε πάντως ότι η φροϋδική 
θεωρία για τη θρησκεία και το Θεό 
έγινε αφορμή αυτοκριτικής των 
χριστιανών, ενώ παράλληλα παρα-
μερίστηκαν κάποιες μορφές 
θρησκοληψίας και δεισιδαιμονίας. 
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 5. Στα ευρύτερα πλαίσια της 
σύγχρονης αθεΐας θα μπορούσαμε 
να εντάξουμε και τους επόμενους 
φιλοσόφους και λογοτέχνες: α) Ζαν- 
Πωλ Σαρτρ (1905-1980)• Γάλλος 
φιλόσοφος και λογοτέχνης, εκπρό-
σωπος του άθεου υπαρξισμού. 
Έργα του: Το είναι και το μηδέν, 
Ναυτία κ.ά. β) Αλμπέρ Καμύ (1913-
1960)• Γάλλος υπαρξιστής και 
μυθιστοριογράφος, ο οποίος δεν 
εκφράζεται ανοιχτά υπέρ της 
αθεΐας, αλλά προβληματίζεται 
έντονα σχετικά με το ζήτημα της 
ύπαρξης του Θεού. Έργα του: 
Πανούκλα, Ξένος, Ο επαναστα-
τημένος άνθρωπος, Ο μύθος του 
Σισύφου κ.ά. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ. 
οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. 13, 1). 
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2.«Η θρησκεία είναι ο στεναγμός της 
καταπιεσμένης πλάσης, η καρδιά 
ενός άκαρδου κόσμου, καθώς και το 
πνεύμα απνευματικών συνθηκών... 
Είναι το όπιο του λαού». 
(Καρλ Μαρξ, Από την κριτική της 
Εγελιανής φιλοσοφίας του Δικαίου, 
1844). 
3.«Ο Θεός είναι νεκρός. Εμείς οι 
χριστιανοί τον σκοτώσαμε... Τι είναι 
αγαθό; Αυτό που ανυψώνει στον 
άνθρωπο τη δίψα της δύναμης και 
τον κάνει ισχυρό στη θέληση για να 
αποκτήσει δική του δύναμη. Τι είναι 
κακό; Αυτό που προέρχεται από την 
αδυναμία. Γι' αυτό οι αδύνατοι και οι 
δυστυχισμένοι πρέπει να εξαφανίζο-
νται. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο 
αξίωμα για την αγάπη του ανθρώπου 
προς τους ομοίους τον. Μονάχα έτσι 
ανυψώνεται ο άνθρωπος σε 
υπεράνθρωπο, που έχει προορισμό 
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να εξαφανίσει όλους τους 
αδύνατους και μάλιστα χωρίς οίκτο 
και έλεος» . (Απόσπασμα από τον 
«Υπεράνθρωπο» του Νίτσε). 
4. «Πάσχισα, Θεέ μου, να σε αρνηθώ 
καθώς το πνεύμα μου βυθιζόταν 
μέσα στους κόσμους της άρνησης. 
Το μεγάλο μηδέν έβλεπα πάντα σαν 
τέρμα σε κάθε πορεία μου και την 
ψυχή μου κατέθλιβε το άγχος της 
μάταιης ώρας. Μα δεν μπορώ, Θεέ 
μου, να κλείσω την πόρτα μου στην 
αόρατη παρουσία σου. Γιατί είναι 
τόσα πολλά που μου μιλάνε για Σένα, 
όλα αυτά που συνθέτουν την 
αρμονία του σύμπαντος». (Γιάννη 
Καμαρινάκη, «Δρόμοι της γης», 
1966) 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είναι τα αίτια και ποιες οι 
συνέπειες της αθεΐας; 
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2. Πώς κρίνετε την «ανθρωπιστική» 
αθεΐα του Λ. Φώυερμπαχ; 
3. Πώς κρίνετε την κοινωνικοπολι-
τική αθεΐα του Κ. Μαρξ; 
4. Πώς κρίνετε τη μηδενιστική αθεΐα 
του Φ. Νίτσε; 
5. Πώς σχολιάζετε το κείμενο υπ' 
αριθμ. 3; 
6. Πώς κρίνετε την ψυχαναλυτική 
θεωρία του Σ. Φρόυντ; 
7. Πώς σχετίζεται με το θέμα του 
μαθήματος η αναφώνηση του Απ. 
Θωμά: «Ο Κύριος μου και ο Θεός 
μου»; (Ιωάν. 20,28) 
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24. Πίστη και επιστήμη: αλληλο-
αποκλειόμενα ή αλληλοσυμπλη-
ρούμενα; 
 
 Η πίστη και η επιστήμη είναι δυο 
μεγάλα και σημαντικά πνευματικά 
μεγέθη, τα οποία συνθέτουν την 
ουσία του πολιτισμού. Θρησκεία 
και επιστήμη, πίστη και γνώση, 
είναι δυο βασικές και ουσιαστικές 
εκφάνσεις του ανθρώπινου πνεύ-
ματος, που κινούνται σε διαφορε-
τικά επίπεδα, παράλληλα ή τεμνό-
μενα, αλλ' όχι ταυτιζόμενα. Το 
σπουδαίο αυτό θέμα θα εξετάσουμε 
σήμερα, για να δείξουμε ότι η πίστη 
και η επιστήμη είναι έννοιες άλλη-
λοσυμπληρούμενες και απαραίτη-
τες για κάθε άνθρωπο. 
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α) Έννοια και περιεχόμενο της 
χριστιανικής πίστης  
 Αρχικά λέγοντας πίστη εννοούμε 
την εμπιστοσύνη σε κάποιον και τη 
βεβαιότητα για κάτι, οι οποίες στη-
ρίζονται σε αξιόπιστες μαρτυρίες. 
Αυτή η έννοια της πίστης διαδραμα-
τίζει πρωταρχικό ρόλο σε όλες τις 
δραστηριότητες και τις διαπροσω-
πικές σχέσεις των ανθρώπων. Σε 
δεύτερο επίπεδο η πίστη παρατη-
ρείται σε όλες τις θρησκείες και 
αποτελεί το συνδετικό κρίκο του 
πιστού με το Θεό. Η θρησκευτική 
πίστη είναι βασικό στοιχείο της 
πνευματικής ζωής και του πολιτι-
σμού των λαών. Σε ένα άλλο επί-
πεδο τοποθετείται η χριστιανική 
πίστη, η οποία εννοιολογικά και 
ουσιαστικά υπερβαίνει τα δύο προ-
ηγούμενα. Κι αυτό γιατί προϋπο-
θέτει δύο πρόσωπα εκείνο του 
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πιστού χριστιανού, ο οποίος 
νοείται ως «εικόνα» του Θεού και 
εκείνο «του Θεού του ζώντος» 
(Ματθ. 16, 16). 
 Καταρχήν, η χριστιανική πίστη 
δεν είναι θεωρητική γνώση ή 
πεποίθηση για κάποια αφηρημένη 
θρησκευτική αλήθεια. Είναι απόλυ-
τη και χωρίς δισταγμούς βεβαιό-
τητα για τις αλήθειες που διδάσκει 
η Εκκλησία. Κατά τον Απ. Παύλο 
είναι η ακλόνητη πεποίθηση για την 
πραγματική και βέβαιη ύπαρξη 
αγαθών που ελπίζουμε να αποκτή-
σουμε κάποτε και η βεβαιότητα γι' 
αυτά που δε βλέπουμε: «Ἒστι δέ 
πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, 
πραγμάτων ἔλεγχος οὐ 
βλεπομένων» (Εβρ. 11,1). Τελικά η 
χριστιανική πίστη είναι μια προ-
σωπική συνάντηση και σχέση 
πιστού και Θεού• μια σχέση 
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ανεπιφύλακτης εμπιστοσύνης 
όμοια με τη σχέση παιδιού και 
γονιού. Η συνάντηση αυτή άλλοτε 
πραγματοποιείται αιφνίδια (π.χ. 
Απ. Παύλος) και άλλοτε βαθμιαία 
(π.χ. άγιος Αυγουστίνος). Το 
περιεχόμενο της χριστιανικής 
πίστης είναι τα «δόγματα», δηλαδή 
οι υπέρ λόγον αλήθειες, που πηγά-
ζουν από την Αγία Γραφή και την 
Ιερά Παράδοση. Οι αλήθειες αυτές 
περιέχονται συνοπτικά στο 
Σύμβολο της Πίστεως και τις 
αναλύσαμε στα πρώτα μαθήματά 
μας. Αναφέρονται στον τριαδικό 
Θεό, στο Θεάνθρωπο Χριστό, στη 
δημιουργία του κόσμου και του 
ανθρώπου με κύριο σκοπό τη 
σωτηρία του από τις συνέπειες του 
προπατορικού αμαρτήματος και 
στην έσχατη πραγματικότητα την 
ανάσταση των νεκρών και τη 
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μέλλουσα Βασιλεία του Θεού. Είναι 
ευνόητο ότι η χριστιανική πίστη 
προϋποθέτει την ανθρώπινη ελευ-
θερία, στην οποία και απευθύνεται 
ο Χριστός: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου 
ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν 
καί ἀράτω τόν σταυρόν ατοῦ καί 
ἀκολουθείτω μοι» (Μαρκ. 8, 34). 
 

β) Έννοια, μέθοδος και σκοπός 
της επιστήμης        
 Επιστήμη ονομάζεται η συστη-
ματική και ενδελεχής μελέτη και 
έρευνα φαινομένων, γεγονότων και 
αντικειμένων που σχετίζονται με 
τον φυσικό κόσμο και με τον άν-
θρωπο ως ψυχοβιολογική οντό-
τητα. Βασικό κίνητρο της επιστή-
μης είναι η έμφυτη επιθυμία του 
ανθρώπου για τη γνώση της 
αλήθειας. Η γνώση ως δυνατότητα 
και δύναμη πνευματικής υφής είναι 
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ιδιαίτερο προνόμιο του ανθρώπου, 
όπως επιγραμματικά διαπιστώνει ο 
Αριστοτέλης: «πάντες ἄνθρωποι τοῦ 
εἰδέναι ὀρέγονται φύσει» (Μετά τα 
Φυσικά Α, 980α). Η γνωστική ικανό-
τητα του είναι ενέργημα και προϊόν 
της λογικής του δύναμης, που έχει 
ως επακόλουθο τη δημιουργία της 
επιστήμης. Οι καθιερωμένες 
μέθοδοι της είναι η παρατήρηση, το 
πείραμα και ο μαθηματικός 
λογισμός. Επιμέρους σκοποί της 
επιστήμης είναι 

• η επισήμανση των νόμων που 
διέπουν τη λειτουργία και τη σκοπι-
μότητα του μικρόκοσμου και του 
μακρόκοσμου 

• η γνώση των μηχανισμών που 
ρυθμίζουν τις ποικίλες εκφάνσεις 
της ζωής στον κόσμο 

• η ανακάλυψη μέσων και 
τρόπων αντιμετώπισης του 
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φυσικού κακού, των ασθενειών, του 
πόνου. 

• Στα πλαίσια του πολυδιάστα-
του σκοπού της επιστήμης είναι 
δυνατόν να ενταχθεί και η επιδίωξη 
της αποκατάστασης της ψυχικής 
ισορροπίας και υγείας ορισμένων 
ανθρώπων που για διάφορους 
λόγους την έχασαν. 
 Ανάλογα με το αντικείμενο έρευ-
νας οι επιστήμες διακρίνονται σε 
φυσικές ή θετικές και θεωρητικές ή 
ανθρωπιστικές. Η αλματώδης 
πρόοδος της επιστήμης τα τελευ-
ταία χρόνια έχει ως συνέπεια την 
εξειδίκευση σε πολλούς επιμέρους 
κλάδους. Τα θαυμαστά επιτεύγματα 
της σύγχρονης τεχνολογίας και 
ιδιαίτερα στους τομείς της πληρο-
φορικής, της γενετικής και της 
βιοιατρικής έχουν συμβάλει αποφα-
σιστικά στην επίλυση σημαντικών 
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προβλημάτων. Παράλληλα όμως, 
δημιουργούν άλλα ερωτήματα 
ηθικής τάξης κυρίως, σχετιζόμενα 
με τον τρόπο και το σκοπό της 
χρησιμοποίησής τους. 
 

 
 

Σχέδιο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 
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γ) Σχέσεις πίστης και επιστήμης 
 Καταρχήν πρέπει να επισημά-
νουμε ότι δεν υπάρχει θέμα αντί-
θεσης ή σύγκρουσης μεταξύ τους. 
Πίστη και επιστήμη είναι δυο μεγά-
λα πνευματικά μεγέθη αλληλοσυ-
μπληρούμενα και όχι αλληλοαπο-
κλειόμενα. Είναι δυο εκδηλώσεις 
του ανθρώπινου πνεύματος που 
κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα. 
Επιστήμη και θρησκεία έχουν αυτό-
νομες περιοχές ενδιαφερόντων και 
έρευνας• ανταποκρίνονται σε δια-
φορετικές αξιολογικές ροπές και 
ανάγκες της ενιαίας ανθρώπινης 
ύπαρξης. Η επιστήμη ερευνά τα 
μυστήρια της δημιουργίας, ασχο-
λείται με το επιστητό, ενώ η θρη-
σκεία ασχολείται με το μυστήριο 
του Δημιουργού, το υπεραισθητό. 
Είναι δύο κύκλοι εφαπτόμενοι ή και 
τεμνόμενοι, αλλ' όχι ταυτιζόμενοι ή 
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συγκρουόμενοι. Επομένως, η σχέ-
ση πίστης και επιστήμης δεν μπο-
ρεί να είναι αντιθετική ή εχθρική, 
αλλά διαλεκτική. Κι αυτό γιατί έχουν 
κοινή αφετηρία την πνευματική 
υπόσταση του ανθρώπου και 
ουσιαστικά στοχεύουν στην κατά-
κτηση της αλήθειας και την εξασφά-
λιση της ευτυχίας του. Κρίνονται 
όμως, μαζί ή χωριστά, από το κατά 
πόσον οδηγούν τον άνθρωπο στον 
εξανθρωπισμό του ή στον απαν-
θρωπισμό του. 
 Όταν η καθεμιά περιορίζεται στο 
χώρο της αρμοδιότητάς της, δεν 
υπάρχει θέμα σύγκρουσης ή αντί-
θεσης. Αν παλαιότερα παρουσιά-
στηκαν κάποιες περιπτώσεις αντι-
παράθεσης, αυτό οφείλεται σε 
ιδεολογικές προκαταλήψεις ορισμέ-
νων επιστημόνων, οι οποίοι υπερέ-
βησαν τα όρια της επιστήμης και 
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ασχολήθηκαν με υπερφυσικά ζητή-
ματα. Άλλοι πάλι στην περίοδο του 
Διαφωτισμού θεοποίησαν το λογι-
κό, ενώ άλλοι απέρριψαν εκ των 
προτέρων ό, τι σχετίζεται με θέματα 
μεταφυσικής. Πιθανόν επίσης 
κάποιοι χριστιανοί να αντιμετώπι-
σαν με δυσπιστία και καχυποψία 
τις επιστημονικές θεωρίες και 
ανακαλύψεις, νομίζοντας ότι 
κινδυνεύει η πίστη τους.  

Με όλα τα παραπάνω γίνεται 
κατανοητό ότι η πίστη και η επι-
στήμη δε συγκρούονται, γιατί: 
1) Η επιστήμη ερευνά τον αισθητό, 
το φυσικό κόσμο, ενώ η θρησκεία 
«περιγράφει» τον υπεραισθητό, τον 
υπερφυσικό κόσμο. 

2) Η επιστήμη ερευνά το πώς έγινε 
ο κόσμος καθώς και τους φυσικούς 
νόμους που ρυθμίζουν τη 
λειτουργία του, ενώ η θρησκεία 
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ασχολείται με το ποιος και γιατί 
δημιούργησε τον κόσμο. Εφόσον 
απαντούν σε διαφορετικά ερωτή-
ματα, επόμενο είναι ότι δε δικαιολο-
γείται αντίθεση ή σύγκρουση, αλλά 
μάλλον συνεργασία. 
3) Η επιστήμη χρησιμοποιεί από-
κλειστικά τους νόμους της λογικής, 
την παρατήρηση και το πείραμα. 
Στη ζωή και τις αναζητήσεις της 
πίστης συμμετέχουν, μαζί με τη 
νόηση και τη λογική, και οι άλλες 
δυνάμεις του ανθρώπου: η φαντα-
σία, η βούληση και το συναίσθημα. 
Σπουδαία θέση έχουν σ' αυτή οι 
εμπειρίες και τα βιώματα. 
4) Η επιστήμη βοηθεί τον άνθρωπο 
στην υλική πρόοδο (τεχνολογικός 
πολιτισμός), ενώ η θρησκεία τον 
βοηθεί στην ψυχική του καλλιέργεια 
(πνευματικός πολιτισμός). 
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5. Ο χριστιανός δεν υποτιμά, αλλ' 
ούτε και υπερτιμά την ανθρώπινη 
γνώση. Δεν αρνείται την επιστήμη, 
αλλά και δεν αρκείται μόνο σ' 
αυτήν. 
6.Για την κατάκτηση της γνώσης 
και της αλήθειας ο άνθρωπος δε 
διαθέτει μόνο τις αισθήσεις και το 
λογικό, αλλά και άμεσες πνευμα-
τικές εμπειρίες, προσωπικά βιώ-
ματα, ενόραση κ.ά. Πολλοί επι-
στήμονες διεθνούς κύρους υπήρξαν 
και πιστοί χριστιανοί. 
7.Η σωστή σχέση πίστης και γνώ-
σης εκφράζεται με την επιγραμ-
ματική θέση: «γινώσκουσα πίστη 
και πιστεύουσα γνώση». 
8.Η συνεργασία τους είναι αναγκαία 
και απαραίτητη για την αληθινή 
πρόοδο και ευδαιμονία του 
ανθρώπου. 

176 / 200-201 



 
Στήβεν Χώκιν: Ένα σύμβολο της 

σύγχρονης επιστήμης. 
 

 Επιστήμονες και πιστοί τελικά 
συναντώνται έκθαμβοι στα βάθη 
του μικρόκοσμου και στην 
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απεραντοσύνη του μακρόκοσμου, 
για να θαυμάσουν και να υμνήσουν 
τη δύναμη και τη σοφία του 
δημιουργού τους, αναφωνούντες 
μαζί με τον ψαλμωδό: «Ὡς 
ἐμεγαλύνθη τά ἒργα Σου, Κύριε, 
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». (Ψαλμ. 
103, 24). 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. « καί ἐνέπλησα αὐτόν πνεῦμα 
θεῖον σοφίας και συνέσεως καί 
ἐπιστήμης ἐν παντί ἒργῳ 
διανοεῖσθαι» (Εξ. 31, 3). 
2. «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη 
δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς 
πανουργία, ἀλλ΄οὐ σοφία, φαίνεται». 
(Πλάτων). 
3. «Τίς σοφός καί ἐπιστήμων ἐν 
ὑμῖν, δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς 
ἀναστροφῆς τά ἒργα αὐτοῦ ἐν 
πραΰτητι σοφίας». (Ιακ. 3, 13).  
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 Όποιος από σας ισχυρίζεται 
πως είναι σοφός και συνετός, ας 
δείξει τα έργα της καλής του δια-
γωγής με τον ήρεμο τρόπο της 
αληθινής σοφίας. 
 

 
 

4. «Ἁπάντων πραγμάτων ἡ πίστης 
προηγεῖται…Ποίαν δέ τέχνην ἢ 
ἐπιστήμην δύναταί τις μαθεῖν, ἐάν μη 
πρῶτον ἐπιδῷ ἑυατόν καί πιστεύσῃ 
τῷ διδασκάλῳ;». 
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(Θεόφιλος Αντιοχείας, P. G. 6,1036).
 Σε όλα τα πράγματα προηγείται 
η πίστη... Ποια τέχνη ή επιστήμη 
μπορεί κάποιος να μάθει, εάν 
πρώτα δεν αφοσιωθεί σ' αυτή και 
δείξει εμπιστοσύνη στο δάσκαλο 
του; 

5. « Οὔτε ἡ γνῶσις ἄνευ πίστεως, 
οὐθ’ ἡ πίστις ἄνευ γνώσεως». 
(Κλήμης Αλεξανδρεύς). 
6. «Υπάρχουν λοιπόν βαθμίδες στην 
πίστη• προχωράει κανείς από 
λιγότερη σε περισσότερη πίστη. Και 
αυτή η πρόοδος μοιάζει να είναι μια 
ατελείωτη πορεία. Όσο ολοκληρωμέ-
νη κι αν εμφανίζεται μια πίστη, 
υπάρχουν πάντοτε περιθώρια 
αύξησης και ωριμότητας. Είναι μια 
δυναμική, πάντοτε «ατέλεστη 
τελειότητα»... Αν θέλουμε να 
γνωρίσουμε το Θεό της βιβλικής 
παράδοσης, το Θεό της Εκκλησίας, 
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πρέπει να τον αναζητήσουμε από το 
σωστό δρόμο, το δρόμο της πίστης». 
(Χρ. Γιανναρά, Το αλφαβητάρι της 
πίστης, Αθήνα 1984, σ. 27-28). 
7. «Πίστη και Επιστήμη είναι 
διάφοροι, αλλά όχι αδιάφοροι μεταξύ 
τους... Διαφέρουν στη μέθοδο, στα 
μέσα, στους σκοπούς, αλλά δεν 
αδιαφορούν η μία για την άλλη, ούτε 
παραμένουν αδιάφορες για τον 
άνθρωπο και την ιστορία ούτε πάλι 
είναι άσχετες με τον Πολιτισμό 
μας». (Μ. Μπέγζου, Μεταξύ 
απολογητικής και αποκαλυπτικής - 
Πίστη και Επιστήμη σε ορθόδοξη 
θεολογική προοπτική, «Σύναξη» τ. 
17, (1986) σ. 44). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είναι η έννοια και το 
περιεχόμενο της χριστιανικής 
πίστης; 
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2. Ποιος είναι ο ορισμός και οι 
σκοποί της επιστήμης; 
3. Γιατί η πίστη και η επιστήμη είναι 
αλληλοσυμπληρούμενα πνευματικά 
μεγέθη; 
4. Πώς μπορούμε να αιτιολογή-
σουμε τη μη σύγκρουση πίστης και 
επιστήμης; 
5. Ποιες νομίζετε ότι είναι σήμερα οι 

σχέσεις πίστης και επιστήμης; 

 

Γνώμες επιστημόνων, φιλοσόφων, 
λογοτεχνών 
1. «Το τελευταίο βήμα της λογικής 
έγκειται στο να αναγνωρίσει ότι 
υπάρχουν άπειρα ζητήματα που 
υπερβαίνουν τις αντιληπτικές της 

ικανότητες». (Λ .Πασκάλ μαθη-
ματικός, φιλόσοφος, 1623-1662). 
2. «Άκουε τους σοφούς, αλλά μόνο 
από το ένα αυτί- το άλλο ας είναι 
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πάντοτε έτοιμο να δεχτεί τους 

ήχους του ουράνιου φίλου σου». (Α. 
Αμπέρ , φυσικός, μαθηματικός, 
1775-1836). 
3. «Ο Θεός είναι η πηγή της βεβαιό-
τητας και η εγγύηση της επιστή-

μης». (Ρ . Καρτέσιος , μαθηματικός, 
φιλόσοφος, 1596-1650). 
4. «Η κυριαρχούσα δύναμη για τη 
δημιουργία ενός κοινού πολιτισμού 
ανάμεσα στους λαούς, που έχουν ο 
καθένας το δικό του πολιτισμό, 
είναι η θρησκεία... Μιλώ για την 
κοινή παράδοση του Χριστιανισμού 
που διαμόρφωσε την Ευρώπη 

όπως είναι σήμερα...». (Τ . Σ. Έλιοτ, 
άγγλος ποιητής, θεατρικός συγγρα-
φέας, 1888-1965). 
5. «Η θρησκεία μου έγκειται σ' έναν 
ταπεινό θαυμασμό προς το ανώ-
τερο και απεριόριστο εκείνο 
πνεύμα, το οποίο αποκαλύπτεται 
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στις πιο μικρές λεπτομέρειες που 
μπορούμε να συλλάβουμε με το 
αδύνατο και εύθραυστο πνεύμα 

μας». (Α . Αϊνστάιν , ατομικός 
φυσικός, Βραβείο Νόμπελ, 1879-
1955). 
6. «Ιδίως σε εκείνη την εποχή, κατά 
την οποία καταλύεται ο δεσμός με 
την παλιά θρησκεία, μεγαλώνει ο 
κίνδυνος να παραλάβουν δαίμονες 

την κυριότητα των θεών». (Β . 
Χάιζενμπεργκ , ατομικός φυσικός 
και φιλόσοφος, Βραβείο Νόμπελ, 
1901-1976). 
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