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Σν ρξηζηηαληθό ήζνο  
θαη ε ζύγρξνλε θνηλσλία 

 
 
 

 
" Χξηζηόο θήξπμε ηελ έιεπζε ηεο 
βαζηιείαο ηνπ Θενύ θαη θάιεζε ηνπο 
αλζξώπνπο λα εληαρζνύλ ζ' απηήλ. 
Ζ απνδνρή ηεο θιήζεο απηήο ζπλν-
δεύεηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο δσήο 
ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζρέζεώλ ηνπ 
κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Βαζηθνί 
ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο ηεο λέαο 
δσήο είλαη ε αγάπε θαη ε δηαθνλία, 
πνπ δελ είλαη ζεσξεηηθέο αξρέο αι-

5 / 57 



ιά πξάμε. Ζ απνδνρή ηεο θιήζεο 
ηνπ Χξηζηνύ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην 
ζύλνιν ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Πηε 
λέα απηή δσή δελ έρνπλ ζέζε ε αδη-
θία, ε πιενλεμία, ε εθκεηάιιεπζε θαη 
ε εμνπζία από άλζξσπν ζε άλζξσ-
πν". 
 
 
 Ησάλλεο . Πέηξνπ, Θνηλσληθή Γη-
θαηνζύλε, εθδ. Παξαηεξεηήο, Θεζ-
ζαινλίθε 1992, ζει. 189. 
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7. ΣΟ ΘΟΗΛΩΛΗΘΟ ΠΡΟΒΙΖΚΑ 
 

Πόζνη "θόζκνη"  πρλά, γηα λα 

είλαη   αλαθεξζνχκε  

ν ζύγρξνλνο   ζηε ζχγρξνλε 

θόζκνο;   πξαγκαηηθφηεηα, 
   ρξεζηκνπνηνχκε  
ηελ έθθξαζε "ν θφζκνο καο". Κη 
φκσο, αλ παξαθνινπζήζνπκε δε-
κνζηεχκαηα θαη κειέηεο θνηλσλην-
ινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο, ζα δνχκε 
φηη γίλεηαη ιφγνο γηα "ηξίην" θαη γηα 
"ηέηαξην θφζκν"! Οη φξνη απηνί ζε-
καηνδνηνχλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 
ην ζεκεξηλφ θνηλσληθφ πξφβιεκα, 
ην δήηεκα, δειαδή, ηεο δίθαηεο θα-
ηαλνκήο ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη 
ησλ κέζσλ παξαγσγήο, θαζψο θαη 
ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ θάζε αλζξψ-
πνπ λα απνιακβάλεη ηα πιηθά αγα-
ζά κε αζθάιεηα θαη εηξήλε. Αλ πα-
ξαδνζηαθά σο "πξψηνο" θαη "δεχ-
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ηεξνο" θφζκνο ππνλννχληαη ε Αλα-
ηνιή θαη ε Γχζε, ηφηε "ηξίηνο" θφζ-
κνο είλαη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 
ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, απηέο 
πνπ, κεηά απφ αηψλεο απνηθηνθξα-
ηίαο, καζηίδνληαη απφ ηελ πείλα, ηε 

 
 

(από ην πεξηνδηθό "Ξάληα ηα Έζλε" 
46/1993, ζ. 57). 



θηψρεηα, ηηο επηδεκίεο, ηνλ αλαι-
θαβεηηζκφ, έρνληαο νηθνλνκίεο ε-
μαξηεκέλεο απφ δπηηθά θεθάιαηα.  
Καη "ηέηαξηνο θφζκνο" είλαη εθείλεο 
νη νκάδεο πιεζπζκνχ ησλ αλα-
πηπγκέλσλ δπηηθψλ θξαηψλ, νη ν-
πνίεο σζνχληαη ζην πεξηζψξην ηεο 
δσήο. Δίλαη νη άλεξγνη θαη νη άζηε-
γνη, ηεξάζηηεο λεζίδεο εμαζιίσζεο 
κέζα ζε σθεαλνχο επκάξεηαο θαη 
θαηαλαισηηζκνχ.  

Απηή είλαη, κε ιίγα ιφγηα, ε θα-
ηάζηαζε ζήκεξα. Μηα αλζξσπφηε-
ηα δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ηαρπηή-
ησλ. Ζ αληζφηεηα δεζπφδεη θαη απ- 
ην πνπ γηα ηνπο επεκεξνχληεο είλαη 
πεξίζζεπκα, γηα ηνπο εμαζιησκέ-
λνπο είλαη έιιεηςε. 

Πνηα ζέζε θαιείηαη λα πάξεη ε 
Δθθιεζία απέλαληη ζ' απηφ ην πξφ-
βιεκα; Πνηνη είλαη νη βαζηθνί άμνλεο 
ηεο παξάδνζήο ηεο, πνπ ζα κπν-
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ξνχζαλ λα εκπλεχζνπλ ιχζεηο θαη 
λα δψζνπλ πξνζαλαηνιηζκνχο θαη 
δηέμνδν; 

 

Κηα λέα    Αλ ζθεθηεί θα- 

ζέαζε    λείο φηη εάξθσ- 

ηνπ θόζκνπ   ζε ηνπ Υξηζηνχ 
ζήκαλε ηελ θαηάθαζε ηνπ  Θενχ 
ζηελ χιε θαη ζηελ ηζηνξία, φηη ε Α-
λάζηαζή ηνπ ζήκαλε ηελ αλαθαίλη-
ζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζχκπαληνο 
ηνπ θφζκνπ, θαη φηη ην χςηζην κπ-
ζηήξην ηεο ζείαο Δπραξηζηίαο είλαη 
έλα είδνο πξνηχπνπ γηα ηηο αλζξψ-
πηλεο θνηλσλίεο (αγαπεηηθή θαη η-
ζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ δίρσο δη-
αθξίζεηο θαη ηαμηθέο δηαθνξέο), ηφηε 
κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη ε Δθθιε-
ζία δελ κπνξεί λα αδηαθνξεί γηα ην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα, νχηε λα δηα-
ρσξίδεη ηα πλεπκαηηθά απφ ηα πιηθά 
πξνβιήκαηα πξνζπνηνχκελε φηη 
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είλαη αξκφδηα κφλν γηα ηα πξψηα. 
Πνιχ πεξηζζφηεξν, ε Δθθιεζία δελ 
απνκνλψλεη θάζε επηκέξνπο πξφ-
βιεκα απφ ηα αίηηα θαη ηε ζπλάθεηά 
ηνπ, αιιά πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 
δηεμφδνπ επεηδή ηνπνζεηεί ην φιν 
δήηεκα ζε λέα βάζε: θνκίδεη κηα λέα 
θαη ζπλνιηθή ζέαζε ηνπ θφζκνπ, 
ηεο χιεο, ηεο θνηλσλίαο, ησλ αλ-
ζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Μέζα ζηελ ηζ-
ηνξία νη Υξηζηηαλνί δελ κπνξεί λα 
κέλνπλ απαζείο ή λα είλαη κνηξν-
ιάηξεο. Δκπλένληαη απφ ηελ πξνζ-
δνθία έιεπζεο ηεο Βαζηιείαο ηνπ 
Θενχ, δειαδή ελφο λένπ θφζκνπ 
αγάπεο θαη δηθαηνζχλεο, θαη δξνπλ 
εκθνξνχκελνη απφ απηά ηα ραξα-
θηεξηζηηθά. 
 

Γηαρείξηζε -   Οη Παηέξεο ηεο 

όρη ηδηνπνίεζε  Δθθιεζίαο 
επηζεκαίλνπλ φηη ν ζεζκφο ηεο ηδη-
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νθηεζίαο είλαη απνηέιεζκα ηεο 
πηψζεο ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσ-
πνο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηεο θηίζεο 
γηα λα ηε ζθεηεξίδεηαη ή λα ηελ α-
πνκπδά γηα ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέ-
ξνλ, αιιά νθείιεη λα ζπλππάξρεη 
καδί ηεο κε ζεβαζκφ. Απφ απηφ ην 
πλεχκα ηεο θνηλνηηθφηεηαο νθείιεη 
λα δηαπλέεηαη θαη ε απφιαπζε ησλ 
πιηθψλ αγαζψλ. Γη' απηφ νη Παηέξεο 
είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί απέλαληη 
ζηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ. Οη 
πινχζηνη - ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μ. 
Βαζίιεηνο - κνηάδνπλ κε εθείλνπο 
πνπ κπαίλνπλ πξψηνη ζ' έλα ζέα-
ηξν, πηάλνπλ φζα πεξηζζφηεξα ά-
δεηα θαζίζκαηα πξνιάβνπλ, θαη θα-
ηφπηλ δελ αθήλνπλ ηνπο άιινπο λα 

θαζίζνπλ
1
 

 
1
PG 31, 276 Β 
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(από ηε εθεκεξίδα "Έμνδνο ζηελ 
Θνηλσλία θαη ηε Εσή" 3/1987, α. 4) 
 
Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ζπζ-
ζσξεπηεί πινχηνο ρσξίο λα δηαπ-
ξαρζνχλ αδηθίεο θαη εθκεηάιιεπζε 
άιισλ αλζξψπσλ. Απηφ κάιηζηα 
κπνξεί λα ζπκβαίλεη αθφκα θη αλ ε 
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ζπζζψξεπζε γίλεηαη κε ηξφπνπο 
πνπ ζεσξνχληαη λφκηκνη ζχκθσλα 
κε ηνπο θξαηηθνχο λφκνπο. Σν δήηε-
κα είλαη θαηά πφζν ην ρξήκα θαζίζ-
ηαηαη θέληξν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 
Ζ ηδηνθηεζία, ινηπφλ, είλαη αλεθηή 
κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη ν άλζξσ-
πνο είλαη δηαρεηξηζηήο ησλ πιηθψλ 
αγαζψλ, κε χςηζην θξηηήξην ηηο α-
λάγθεο φισλ ησλ ζπλαλζξψπσλ. 
 

Δπίιπζε θη  Δίλαη εληππσζηαθφ 

όρη επηθάιπςε φηη πνιινί Παηέξεο 

ησλ πξνβιε-  επηζεκαίλνπλ έλα 

κάησλ    κεγάιν θίλδπλν 
      ζρεηηθά κε ηελ ειε-
εκνζχλε. Φνβνχληαη κήπσο γίλεη 
άιινζη ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο. "Πν-
ην ην φθεινο", ιέεη ν άγηνο Γξεγφ-
ξηνο Νχζζεο (4ν αηψλα),"αλ δεκη-
νπξγείο πνιινύο θησρνύο κε ηελ 
εθκεηάιιεπζε θαη θαηόπηλ αλαθνπθί-
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δεηο έλαλ κε ηελ ειεεκνζύλε; Αλ δελ 
ππήξρε ην πιήζνο ησλ εθκεηαιιεπ-
ηώλ, δε ζα ππήξρε νύηε ην πιήζνο 

ησλ εμαζιησκέλσλ
1
". Γη' απηφ – γηα 

λα κε ρξεζηκνπνηείηαη δειαδή ε 
Δθθιεζία σο πξνθάιπκκα ηνπ θα-
ηεζηεκέλνπ – πνιιά εθθιεζηαζηηθά 
θείκελα απαγνξεχνπλ ζηνπο πνηκέ-
λεο ησλ εθθιεζηψλ λα δέρνληαη 
δσξεέο εθκεηαιιεπηψλ

2
.  

Απηφ πνπ δείρλεη πσο ε Δθθιε-
ζία πξνζεγγίδεη ηελ νπζία ησλ 
πξνβιεκάησλ θη φρη κφλν ηελ επη-
θάλεηά ηνπο, είλαη θαη ε επαηζζεζία 
ηεο απέλαληη ζην δήηεκα ηνπ εξγα-
ηηθνχ κηζζνχ. ηελ επηζηνιή ηνπ 

                      
1
 PG 46, 445 Α-Β 

2 
Π.ρ. Μ. Βαζίιεηνο (PG 32, 1164 D, 

1165 Α), Αλαζηάζηνο ηλαΐηεο (PG 
89, 452 Β). 
2
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απνζηφινπ Ηαθψβνπ (ε νπνία είλα-
ηκέξνο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο) βξί-
ζθνπκε έλα δξηκχ "θαηεγνξψ" θαηά 
ησλ γαηνθηεκφλσλ πνπ ζηέξεζαλ 
ηνπο εξγάηεο ηνπο απφ ην κηζζφ 
πνπ δηθαηνχληαλ θαη ν νπνίνο, ζαλ 
θξαπγή πφλνπ, αλεβαίλεη κέρξη ηνλ 
Θεφ: 

 

Ἂγε λῦλ νἱ πινύζηνη, θιαύζαηε ὀιν-
ιύδνληεο ἐπί ηαῖο ηαιαηπσξίαηο ὑκῶλ 
ηαῖο ἐπεξρνκέλαηο. ὁ πινῦηνο ὑκῶλ 
ζέζεπε θαί ηά ἱκάηηα ὑκῶλ ζεηόβξσ-
ηα γέγνλελ, ὁ ρξπζόο ὑκῶλ θαί ἄξ-
γπξνο θαηίσληαη, θαί ὁ ἰόο αὐηῶλ εἰο 
καξηύξηνλ ὑκῖλ ἔζηαη θαί θάγεηαη 
ηάο ζάξθαο ὑκῶλ ὡο πῦξ, ἐζεζαπξί-
ζαηε ἐλ ἐζράηαηο ἡκέξαηο. ἰδνύ ὁ 
κηζζόο ηῶλ ἐξγαηῶλ ηῶλ ἀκεζάλησλ 
ηάο ρώξαο ὑκῶλ ὁ ἀπεζηεξεκέλνο 
ἀθ’ ὑκῶλ θξάδεη, θαί αἱ βναί ηῶλ ζε-
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ξηζάλησλ εἰο ηά ὦηα Θπξίνπ Παβαώζ 
εἰζειειύζαζηλ. ἐηξπθήζαηε, ἐζξέ-
ςαηε ηάο θαξδίαο ὑκῶλ ὡο ἐλ ἡκέξᾳ 
ζθαγῆο. θαηεδηθάζαηε, ἐθνλεύζαηε 
ηόλ δίθαηνλ˙ νὐθ ἀληηηάζζεηαη ὑκῖλ. 
 
Ηαθ. 5: 4 
 
Αθνχζηε κε ηψξα θη εζείο νη πινχ-
ζηνη. Κιάςηε κε γνεξέο θξαπγέο γηα 
ηα βάζαλά ζαο, πνπ φπνπ λα 'λαη 
έξρνληαη. Ο πινχηνο ζαο ζάπηζε, 
θαη ηα ξνχρα ζαο ηα 'θαγε ν ζθφ-
ξνο. Σν ρξπζάθη ζαο θαη ην αζήκη 
θαηαζθνχξηαζαλ, θαη ε ζθνπξηά ην-
πο ζα είλαη καξηπξηθή θαηάζεζε ε-
λαληίνλ ζαο θαη ζα θαηαθάεη ηηο 
ζάξθεο ζαο ζαλ ηε θσηηά. Κη ελψ 
πιεζηάδεη ε θξίζε, εζείο καδεχεηε 
ζεζαπξνχο. Να, ν κηζζφο ησλ εξγα-
ηψλ πνπ ζέξηζαλ ηα ρσξάθηα ζαο θη 
εζείο ηνπο ηνλ ζηεξήζαηε θξαπγάδε-
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η. Καη νη θξαπγέο ησλ ζεξηζηψλ έθ-
ηαζαλ σο η' απηηά ηνπ παληνδχλα-
κνπ Κπξίνπ. Εήζαηε πάλσ ζηε γε 
κε απνιαχζεηο θαη ζπαηάιεο. Πα-
ρχλαηε ζαλ ηα δψα, πνπ ηα πάλε γηα  
ζθάμηκν. Καηαδηθάζαηε θαη θνλεχ- 
ζαηε ηνλ αζψν. Γε ζαο πξφβαιε 
αληίζηαζε.  

  
Καη ζε πνιιά ζεκεία ηεο Αγίαο 

Γξαθήο θαη ζηε κεηέπεηηα εθθιεζη-
αζηηθή παξάδνζε ε απνζηέξεζε 
ηνπ εξγαηηθνχ κηζζνχ ηζνδπλακεί κε 

δηάπξαμε θφλνπ!
1
 

Ο Υξηζηηαλφο δελ κπνξεί λα εί-
λαη ν ηχπνο ηνπ αλζξψπνπ πνχ   
λνηάδεηαη κφλν γηα ηελ "ςπρνχια" 
ηνπ. Ο Υξηζηφο ηαχηηζε ηνλ εαπηφ 

                      
1
 Π.ρ. Γεπη. 24: 14-15. νθ. εηξάρ 

34: 21-22. Μαιαρ. 3: 5. 
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ηνπ κε ηνπο πεηλαζκέλνπο, ηνπο μέ-
λνπο, ηνπο άξξσζηνπο θαη ηνπο 
θπιαθηζκέλνπο θαη ηφληζε πσο αδη-
αθνξία γη' απηνχο είλαη αδηαθνξία 
γηα ηνλ ίδηνλ: 

 

πείλαζα θαί ἐδώθαηέ κνη θαγεῖλ, 
ἐδίςαζα, θαί ἐπνηίζαηέ κε, μέλνο 
ἤκελ, θαί ζπλεγάγεηέ κε, γπκλόο θαί 
πεξηεβάιεηέ κε, ἠζζέλεζα, θαί ἐπε-
ζθέςαζζέ κε, ἐλ θπιαθῆ ἤκελ θαί 
ἤιζαηε πξόο κε… ἀκήλ ιέγσ ὑκῖλ, ἐθ’ 
ὃζνλ ἐπνηήζαηε ἑλί ηνύησλ ηῶλ 
ἐιαρίζησλ, ἐκνί ἐπνηήζαηε. 
 
Μαηζ. 25: 35, 40 
 
Πείλαζα θαη κνπ δψζαηε λα θάσ, 
δίςαζα θαη κνπ δψζαηε λα πησ, 
ήκνπλ μέλνο θαη κε πεξηκαδέςαηε, 
γπκλφο θαη κε ληχζαηε, άξξσζηνο 
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θαη κε επηζθεθηήθαηε, θπιαθηζκέ-
λνο θη ήξζαηε λα κε δείηε... αο βε-
βαηψλσ πσο αθνχ ηα θάλαηε απηά 
γηα έλαλ απφ ηνπο άζεκνπο αδει-
θνχο κνπ, ηα θάλαηε γηα κέλα. 
 

 
 Φηαίρηεο γηα ην θαθφ ζηνλ θφζκν 
δελ είλαη κφλν εθείλνο πνπ ην δη-
απξάηηεη άκεζα, αιιά θη εθείλνο 
πνπ δελ αγαλαθηεί, πνπ δελ αγσλί-
δεηαη, πνπ ζησπά. 
 

Θείκελα 

 
1. Ζ νξγάλσζε ησλ πξώησλ ρξηζ-
ηηαλώλ 
 
Ρνῦ δέ πιήζνπο ηῶλ πηζηεπζάλησλ 
ἦλ ἡ θαξδία θαί ἡ ςπρή κία, θαί νὐ-δέ 
εἷο ηη ηῶλ ὑπαξρόλησλ αὐηῷ ἔ-ιεγελ 
ἴδηνλ εἶλαη, ἀιι’ ἦλ αὐηνῖο ἅ-παληα 
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θνηλά. θαη κεγάιε δπλάκεη ἀπεδίδνπλ 
ηό καξηύξηνλ νἱ ἀπόζηνινη ηῆο ἀλα-
ζηάζεσο ηνῦ Θπξίνπ Ἰεζνῦ, ράξηο ηε 
κεγάιε ἦλ ἐπί πάληαο αὐηνύο. νὐδέ 
γάξ ἐλδεήο ηηο ὑπῆξρελ ἐλ αὐηνῖο˙ 
ὃζνη γάξ θηήηνξεο ρσξηώλ ἤ νἰθηῶλ 
ὑπῆξρνλ, πσινῦληεο ἔθεξνλ ηάο ηη-
κάο ηῶλ πηπξαζθνκέλσλ θαί ἐηίζνπλ 
παξά ηνπο πόδαο ηῶλ ἀπνζηόισλ˙ 
δηεδίδεην δέ ἑθάζηῳ θαζόηη ἂλ ηηο 
ρξεηάλ εἶρελ. 
Πξάμ. 4: 32-35 
 
ινη φζνη πίζηεςαλ είραλ κία θαξ-
δηά θαη κία ςπρή. Καλείο δε ζεσξν-
χζε φηη θάηη απφ ηα ππάξρνληά ηνπ 
ήηαλ δηθφ ηνπ, αιιά φια ηα είραλ 
θνηλά. Οη απφζηνινη θήξπηηαλ θαη 
βεβαίσλαλ κε κεγάιε πεηζηηθφηεηα 
φηη ν Κχξηνο Ηεζνχο αλαζηήζεθε. Κη 
ν Θεφο έδηλε ζε φινπο πινχζηα ηε 
ράξε ηνπ. Γελ ππήξρε θαλείο αλά-
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κεζά ηνπο πνπ λα ζηεξείηαη ηα α-
παξαίηεηα. Γηαηί φζνη είραλ ρσξά-
θηα ή ζπίηηα ηα πνπινχζαλ, θη έ-
θεξλαλ ην αληίηηκν απηψλ πνπ πν-
πινχζαλ, θαη ην έζεηαλ ζηε δηάζεζε 
ησλ απνζηφισλ. Απ' απηφ δηλφηαλ 
ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηηο αλάγ-
θεο ηνπ. 
 

2. Αγάπε θάιπηθε  
 
Χίιηεο ρηιηάδεο θαιά λα θάκσκελ, α-
δειθνί κνπ, λεζηείεο, πξνζεπρέο, ε-
ιεεκνζύλεο, θαη ην αίκα καο λα ρύ-
ζσκελ δηα ηελ αγάπελ ηνπ Χξηζηνύ, 
αλίζσο θαη δελ έρσκελ απηέο ηεο δύ-
ν αγάπεο (πξνο ην Θεό θαη πξνο ην-
πο αδειθνύο καο), αιιά έρσκελ κί-
ζνο θαη έρζξαλ εηο ηνπο αδειθνύο 
καο, όια εθείλα ηα θαιά, νπνύ εθά-
κακελ, ηνπ δηαβόινπ είλαη θαη εηο ηελ 
θόιαζηλ πεγαίλνκελ... Έρσ δύν πν-
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ηήξηα θξαζί λα πησ, εζύ δελ έρεηο. 
Αλίζσο θαη ζνπ δώζσ θαη εζέλα από 
απηό λα πηεο, ηόηε θαλεξώλσ πσο 
ζε αγαπώ, ακή αλίζσο θαη δελ ζε δώ-
ζσ εζέλα, είλαη θάιπηθε ε αγάπε. 

Άγηνο Κνζκάο ν Αηησιφο. Βι. 
Ησάλλνπ Μελνχλνπ, Θνζκά ηνπ Αη-
ησινύ Γηδαρέο, εθδ. Σήλνο, Αζήλα 
(1979), ζει. 123,124. 
 
 

3. Έλαο πνιηηηζκόο αγάπεο πνπ δε 
ζα απαηηνύζε δηθαηνζύλε από ηνπο 
αλζξώπνπο, δε ζα ήηαλ αιεζηλόο πν-
ιηηηζκόο. Γε ζα ζπγθξνηνύζε γλήζη-
εο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Δίλαη κηα θα-
ξηθαηνύξα αγάπεο ην λα πξνζπαζεί 
θαλείο λα θαιύςεη κε ειεεκνζύλεο 
ηε δηθαηνζύλε πνπ ιείπεη, ην λα θηη-
άρλεη κπαιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο 
κηα επίθαζε θαινθαγαζίαο όηαλ ε 
θνηλσληθή δηθαηνζύλε ιείπεη. Ζ αιε-
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ζηλή αγάπε αξρίδεη κε ηε δηεθδίθεζε 
εθείλνπ πνπ είλαη δίθαην ζηηο ζρέζεηο 
εθείλσλ πνπ αγαπνύλ. 
 

ζθαξ Ρνκέξν
1
, Έλαο κάξηπξαο 

αξρηεπίζθνπνο (κηθξ. Διέλεο Σακα-
ξέζε - Παπαζαλαζίνπ), ζην πεξην-
δηθφ "χλαμε" 26 (1988), ζει. 66. 

 
4. Γήισζε Γάιινπ δηεπζπληή ηεο 
αζηπλνκίαο ηελ επνρή ησλ κεγά-
ισλ θνηλσληθώλ εμεγέξζεσλ (ηέιε 
19νπ αηψλα) 

Πηελ πξαγκαηηθόηεηα δε θνβό-
καζηε όινπο απηνύο ηνπο ζνζηαιηζ-
ηέο, ηνπο αλαξρηθνύο, ηνπο άζενπο 

                      
1
 ζθαξ Ρνκέξν. ΡΚαζνιηθφο αξρη-

επίζθνπνο ηνπ αλ αιβαδφξ. Γν-
ινθνλήζεθε ην 1980 κέζα ζην λαφ 
ηνπ απφ παξαθξαηηθνχο θαζίζηεο. 
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θαη ηνπο επαλαζηάηεο. Ρνπο παξα-
θνινπζνύκε θαη μέξνπκε θάζε ηνπο 
θίλεζε. κσο αλάκεζά ηνπο ππάξ-
ρνπλ θαη κεξηθνί, όρη πνιινί, ηδηόξ-
ξπζκνη ηύπνη, πνπ πηζηεύνπλ ζην ζε-
ό. Απηνί είλαη ρξηζηηαλνί αιιά ζπλά-
κα θαη ζνζηαιηζηέο. Απηνύο θνβό-
καζηε πην πνιύ απ' όινπο. Δίλαη ηξν-
κεξνί άλζξσπνη! Ν ζνζηαιηζηήο-
ρξηζηηαλόο είλαη πην ηξνκεξόο από 
ην ζνζηαιηζηή-άζεν.  

Φηνληφξ Νηνζηνγηέθζθη, Αδειθνί 
Θαξακαδώθ. Βι. Μηράιε Μαθξάθε, 
Ν Ληνζηνγηέθζθη θαη ε επαλάζηαζε 
ησλ λέσλ, εθδ. Imago, Αζήλα 1984, 
ζει.97. 

 

5. Ο Ησάλλεο Υξπζόζηνκνο γηα 
ηελ θνηλσληθή αδηθία 

Γε θξίηηεηο, άλζξσπε, δελ θνθθη-
λίδεηο από ληξνπή, όηαλ ραξαθηεξί-
δεηο επηηηζέκελνλ απηόλ πνπ παιεύεη 
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γηα ην ςσκί ηνπ; Απηόο αλ θαη θέξε-
ηαη επηζεηηθά, σζηόζν δηθαηνύηαη ηε 
ζπκπάζεηά καο, γηαηί ηόζν πνιύ πηέ-
δεηαη από ηελ πείλα, ώζηε αλαγθάδε-
ηαη λα θνξέζεη ην πξνζσπείν ηεο ε-
πηζεηηθόηεηαο... Θαη πξέπεη λα ζνπ 
πσ αθόκα πσο απηόο πνπ επηηίζεηαη 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είζαη ζπ, γηαηί 
αλ θαη έξρεζαη ηαθηηθά ζηελ Δθθιε-
ζία θαη αθνύο ηα θεξύγκαηά κνπ, 
ζηελ αγνξά ελ ηνύηνηο πξνηηκάο θαη 
ην ρξπζάθη θαη ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 
αλζξώπηλεο θηιίεο ζνπ, παξά ηηο δη-
θέο κνπ πξνηξνπέο.  

(P.G. 60, 535-538). 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 
 

 
1. Δληνπίζηε ηνπο άμνλεο ηεο ζηά-

ζεο ηεο Δθθιεζίαο απέλαληη ζην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα. Πνηνη απ' 
απηνχο λνκίδεηε πσο εθαξκφ-
δνληαη ζήκεξα, θαη πνηνη έρνπλ 
πεξάζεη ζην πεξηζψξην;  

2. πδεηήζηε ηελ άπνςε ηνπ αζηπ-
λνκηθνχ δηεπζπληή, πνπ παξαηί-
ζεηαη παξαπάλσ. Γηα πνην ιφγν 
θαίλεηαη λα ζεσξεί ηξνκεξφηεξν 
ηνλ επαλαζηάηε πνπ πηζηεχεη 
ζηνλ Θεφ; 
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8. ΣΟ ΟΡΑΚΑ ΣΖ ΔΗΡΖΛΖ ΘΑΗ Ζ 
ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΟΣΖΣΑ 

 
Ο πφιεκνο είλαη  

Κηα ζύειια  ζαλ κηα ζχειια,  

θαη νη     φπνπ θπξηαξρνχλ  

αηηίεο ηεο   αλεμέιεγθηεο νη 
      δπλάκεηο ηεο απν- 
ζχλζεζεο θαη ηεο αλαζθάιεηαο, ν 
ηξφκνο, ε εμαγξίσζε θαη ε αδπλα-
κία γηα αλζξψπηλε ζπλελλφεζε. 
Μέζα ζε ιίγεο ζηηγκέο κπνξεί λα 
θαηαζηξαθεί φ, ηη ν άλζξσπνο δε-
κηνπξγεί κε θφπν καθξνρξφλην. Ζ 
πνδνπάηεζε ηεο αλζξψπηλεο αμη-
νπξέπεηαο, ε νδχλε αζψσλ, ν ςπ-
ρηθφο θαη ζσκαηηθφο βηαζκφο, ε α-
πψιεηα αγαπεκέλσλ, ην μεξίδσκα 
θαη ε πξνζθπγηά απνηεινχλ ηηο θα-
ζεκεξηλέο εηδήζεηο πνπ έξρνληαη 
απφ ηηο εζηίεο πνιέκνπ ζηνλ πια-
λήηε καο. ια απηά θάλνπλ επηηαθ-
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ηηθφ ην αίηεκα ηεο εηξήλεο, ε νπνία 
ζπληζηά φξν ηεο αλζξψπηλεο δεκη-
νπξγηθφηεηαο θαη αμηνπξέπεηαο. 
 Οπζηαζηηθά, πφιεκνο μεζπά φ-
ηαλ κεηαμχ δχν πιεπξψλ είλαη αδχ-
λαηε ε δηεπζέηεζε ελφο δεηήκαηνο 
κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ακνηβα-
ηφηεηαο, θαζψο θη φηαλ ε ηζρπξή 
πιεπξά έρεη απνθαζίζεη λα επηβά-
ιεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Δίλαη ρα-
ξαθηεξηζηηθή ε γεκάηε αγαλάθηεζε 
επηζήκαλζε ηνπ Μ. Βαζηιείνπ: "Ωο 
πόηε ζα είλαη παληνδύλακν ην ρξή-
κα, ε αγρόλε ησλ ςπρώλ, ην αγθίζηξη 
ηνπ ζαλάηνπ, ην δόισκα ηεο ακαξ-
ηίαο; Ωο πόηε ζα θπβεξλά ν πινύ-
ηνο, ε αηηία ησλ πνιέκσλ, γηα ηνλ 
νπνίν θαηαζθεπάδνληαη όπια θαη α- 
θνλίδνληαη μίθε;"1

. Δδψ ν Μ. Βαζί-
ιεηνο επηζεκαίλεη κηαλ αιήζεηα πνπ 

                      
1
 PG 31, 297.  
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ηε βηψλεη πιένλ νδπλεξά ν ζχγ-
ρξνλνο άλζξσπνο: Σεξάζηηα νηθν-
λνκηθά ζπκθέξνληα βξίζθνληαη πί-
ζσ απφ πνιιέο ζπξξάμεηο θαη ζπρ-
λά νη πφιεκνη θξίλνληαη αλαγθαίνη 
απφ φζνπο επηζπκνχλ λα μνδεπηεί 
ην παλάθξηβν ζηξαηησηηθφ πιηθφ 
πνπ έρεη ζσξεπηεί ζε απνζήθεο θαη 
λα παξαγγειζεί άιιν ζηηο παλίζ-
ρπξεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο. 

Δδψ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε κηα 
δηεπθξίληζε. Δηξήλε δε ζεκαίλεη λα 
κελ ππάξρεη αληίζηαζε ζηελ αδηθία 
θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ ηζρπξψλ. Ο  
ίδηνο ν Υξηζηφο, άιισζηε, θξαηψλ-
ηαο ην θξαγγέιην εθδίσμε ηνπο ε-
κπφξνπο απφ ην λαφ (Ησ. 2: 15). Ζ 
εηξήλε νθείιεη λα ηαπηίδεηαη κε ην 
ζεβαζκφ θαη ηελ ηζφηηκε ζπλχπαξ-
με - φρη κε ηελ απνδνρή ηεο αδηθίαο 
θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ζθιαβηάο. 
Έηζη, ινηπφλ, δελ είλαη ζσζηφ λα 
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εμηζψλνληαη νη ζχηεο κε ηα ζχκαηα, 
νχηε θη έλαο ηκπεξηαιηζηηθφο πφιε-
κνο κε έλαλ ακπληηθφ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ν Χξηζηόο εθδηώθεη ηνπο εκπόξνπο 

από ην λαό  
(Δηθόλα ηεο αγηνξείηηθεο Κνλήο Χε-

ιαλδαξίνπ). 
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      Ο Υξηζηηαλφο δελ 

Αγσληζηέο  είλαη κνηξνιάηξεο, 

ηεο εηξήλεο  νχηε δεη παζεηηθά 
      πάλσ ζηε γε. ρη 
απιψο πξνηηκά ηελ εηξήλε, αιιά 
αγσλίδεηαη ελεξγά γηα ηελ εδξαίσ-
ζή ηεο. Με ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ 
ην αλζξψπηλν γέλνο απφθηεζε κηα 
λέα πξννπηηθή, ηελ πξνζδνθία ηεο 
Βαζηιείαο ηνπ Θενχ. "Ρόηε" ιέεη ν 

πξνθήηεο Ζζαΐαο, "ηα μίθε ηνπο ζα 
ηα ζθπξειαηήζνπλ ζε άξνηξα θαη 
ηηο ιόγρεο ηνπο ζε δξεπάληα. Μίθνο 
δε ζα ζεθώλεη ην έλα έζλνο ελάληηα 
ζην άιιν θαη πηα δε ζα καζαίλνπλ λα 
πνιεκνύλ" (Ζζ. 2: 4). Ο Υξηζηηαλφο 
εκπλέεηαη απφ απηήλ ηελ πξνζδν-
θία θαη παιεχεη λα θέξεη ην θσο ηεο 
ζην ζήκεξα. Γελ είλαη ηπραίν φηη 
ζηελ "επί ηνπ όξνπο νκηιία" ν Υξηζ-

ηφο αλήγγεηιε φηη είλαη "καθάξηνη ό-
ζνη θέξλνπλ ηελ εηξήλε ζηνπο αλ-
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ζξώπνπο, γηαηί απηνί ζα νλνκαζηνύλ 
παηδηά ηνπ Θενύ" (Μαηζ. 5: 9). Καη ε 
Δθθιεζία αδηάθνπα κέζα ζηνπο αη-
ψλεο εχρεηαη “ὑπέξ ηῆο εἰξήλεο ηνῦ 
ζύκπαληνο θόζκνπ” (ζεία Λεηηνπξγί-
α). Δπί πιένλ, ζηηο κέξεο καο νη εθ-
πξφζσπνη ησλ Οξζφδνμσλ εθθιε-
ζηψλ ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο ζπ-
λάμεηο γηα ηελ εηξήλε θαη θαηαδηθά-
δνπλ ηνλ πφιεκν σο ηξφπν επίιπ-
ζεο ησλ δηαθνξψλ. 
 Βαζηθφο άμνλαο απηήο ηεο ζηά-
ζεο είλαη ε πεπνίζεζε ηεο Δθθιε-
ζίαο φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη α-
δέξθηα θαη φηη ην θπιεηηθφ (θαη θάζε 
άιιν) κίζνο είλαη απαξάδεθην. Οη 
ιανί νθείινπλ λα κάζνπλ λα ζπλπ-
πάξρνπλ δίρσο λα ράλνπλ ηελ πν-
ιηηηζηηθή θαη ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπ- 
ηφηεηα, αιιά θαη δίρσο λα επηζπ- 
κνχλ ηελ εμφλησζε φπνηνπ δηαθέ-
ξεη απφ απηνχο. Αθφκα θη φηαλ ν 
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πφιεκνο εκθαλίδεηαη αλζξσπίλσο 
αλαπφθεπθηνο, γηα ηνλ Υξηζηηαλφ 
είλαη πάληα γεγνλφο νδχλεο θαη πα-
ξαρψξεζεο - φρη ιχζε. Ζ ζπκκεην-
ρή ηνπ Υξηζηηαλνχ αθνξά ακπληηθφ 
πφιεκν θαη απνηειεί έλα είδνο γελ-
λαηφςπρεο δηαθηλδχλεπζεο. Ο Υξηζ-
ηηαλφο, δειαδή, απνδέρεηαη ην ελ-
δερφκελν λα θάλεη θάηη πνπ ζεσξεί-
ηαη επηδήκην γηα ηε δηθή ηνπ ςπρή  
 (θφλν), πξνθεηκέλνπ λα ππεξα-
ζπηζηεί άιινπο (ηνλ ιαφ, ηα ηεξά 
ηνπ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ). Καη ζε 
ηέηνηα πεξίπησζε φκσο δελ απηα-

παηάηαη: γηα ηνλ Υξηζηηαλό θάζε 

πόιεκνο είλαη εκθύιηνο πόιεκνο. 
 
«Αὐηφο 
ἐζηηλ ἡ 
εἰξήλε 
ἡκῶλ» 

Αλ δεη θαλείο ηα πξάγ-
καηα θηινζνθεκέλα 
θαη φρη επηθαλεηαθά, 
ζα δηαπηζηψζεη φηη, α-
θφκα θη αλ βξηζθφκα- 
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ζηε ζε πεξίνδν δηαθξαηηθήο εηξή-
λεο, θαη πάιη ν άλζξσπνο είλαη έξ-
καην ελφο αλεηξήλεπηνπ πνιέκνπ: 
ηνπ αδηάθνπνπ πνιέκνπ κεηαμχ 
θζνξάο θαη δσήο. Πξφθεηηαη γηα θάηη 
ηξαγηθφ, αθνχ ην ηέινο απηνχ ηνπ 
πνιέκνπ θαίλεηαη πξνδηθαζκέλν. Ζ 
αλζξψπηλε χπαξμε εηηάηαη θαη αλ-
δξαπνδίδεηαη απφ ηνλ ζάλαην. 
 Ο Υξηζηφο αληηκεηψπηζε απηφλ 
ηνλ πφιεκν φρη απιψο κε απηά πνπ 
είπε, αιιά κε απηφ πνπ ν ίδηνο εί-
λαη. ληαο Θεάλζξσπνο, έλσζε ηελ 
αλζξψπηλε θχζε κε ηε ζεία, θη έηζη 
ε πξψηε έγηλε θνηλσλφο ηεο δσήο 
θαη ηεο αθζαξζίαο ηεο δεχηεξεο. 
Απηφ, φπσο έρνπκε δεη ζε πξνεγν-
χκελα καζήκαηα (1 θαη 2), άλζξσπν 
θαη γηα ηελ θηίζε νιφθιεξε. Μ' απ-
ηήλ ηελ έλλνηα, ν Υξηζηφο φρη απιψο 

"θέξλεη ηελ εηξήλε", αιιά είλαη 
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(εζηίλ) ε Δηξήλε καο (Δθεζ. 2: 14-
15) 

 
 
Δθεί πνπ ε πείλα ζαξώλεη, ν πόιεκνο 
αθκάδεη. Θαη ηα παηδηά κπνύληαη ζηα 
όπια ππό ην πξόζρεκα ηνπ παηρληδη-
νύ. (από ην πεξηνδηθό "Ξάληα ηα Έζ-
λε" 50/1994, ζ. 57) 
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Θείκελα 
 

1. Ν Χξηζηόο είλαη γηα καο ε εηξήλε, 
απηόο πνπ ζπλέλσζε ηα δύν κέξε 
θαη γθξέκηζε ην κεζόηνηρν ηνπ θξαγ-
κνύ, δειαδή ηελ έρζξα, πνπ ηελ θα-
ηάξγεζε κε ηε ζάξθα ηνπ... Έηζη πν-
ην πξάγκα ζα κπνξνύζε λα είλαη α-
λώηεξν από ηελ εηξήλε γηα όζνπο 
έθαλαλ ηηο εληνιέο ηνπ κειέηε ηεο 
ςπρήο θαη ζπνπδή ηνπ λνπ; Θαη απηνί 
βέβαηα ζα επηδηώμνπλ ηελ εηξήλε όζν 
ηίπνηε   άιιν,    όπσο  ν  Ξαύινο   
πξνηξέπεη, θαη ζα γίλνπλ κεηαμύ ησλ 
αλζξώπσλ πξσηνπόξνη εηξήλεο θαη 
ζα θαηαξγήζνπλ ην αλώθειν κίζνο 
θαη ζα πάςνπλ λα πνιεκνύλ κάηαηα, 
γηαηί γλσξίδνπλ πόζν πνιύηηκν 
πξάγκα είλαη ε εηξήλε. Δίλαη ηόζν 
πνιύηηκν πξάγκα, ώζηε ρξεηάζηεθε 
λα θαηεβεί ζηε γε ν ίδηνο ν Θεόο, 
πξνθεηκέλνπ λα ηελ  πξνζθέξεη  
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ζηνπο αλζξώπνπο. Θαη ελώ ν Θεόο 
είλαη πινύζηνο θαη Θύξηνο   ησλ   
πάλησλ, δε βξήθε θαλέλα αληάμην ηί-
κεκά ηεο, θαη γη' απηό πξόζθεξε ην 
ίδην ηνπ ην αίκα. 
 
Άγηνο Νηθφιανο Καβάζηιαο (14νο  
αηψλαο), PG 150, 676. 
 
2. Ρώξα ζπιινγηζηείηε γηα κηα ζηηγκή 
ην λόεκα ηεο ιέμεο "εηξήλε". Γε ζαο 
θαίλεηαη παξάμελν πνπ νη άγγεινη 
πξνκελνύζαλ ηελ Δηξήλε, όηαλ ιπ-
καίλεηαη αδηάθνπα ηνλ θόζκν ν Ξό-
ιεκνο θαη ν θόβνο ηνπ Ξνιέκνπ; Γε 
ζαο θαίλεηαη πσο νη αγγειηθέο θσ-
λέο ιαζεύηεθαλ; Ξσο ε ππόζρεζε 
ηνπο ζήκαηλε απνγνήηεπζε θαη απά-
ηε; Πθεθηείηε ηώξα, κε πνην ηξόπν 
κίιεζε ν ίδηνο ν Θύξηνο καο γηα ηελ 
Δηξήλε. Δίπε ζηνπο καζεηέο Ρνπ: 
“Eἰξήλελ ἀθίεκη ὑκῖλ, εἰξήλελ ηελ 
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ἐκήλ δίδσκη ὑκῖλ”. Ήζειε άξαγε λα 
πεη ηελ εηξήλε όπσο ηελ αληηιακβα-
λόκαζηε; εηξήλε ηνπ βαζηιείνπ ηεο 
Αγγιίαο κε ηνπο γείηνλέο ηνπ, εηξή-
λε ησλ βαξόλσλ κε ηνλ Βαζηιέα, ηνλ 
νηθνγελεηάξρε πνπ ινγαξηάδεη ηα εη-
ξεληθά θέξδε ηνπ, ην ζθνππηζκέλν 
ηδάθη, ην θαιύηεξν θξαζί ηνπ ζην 
ηξαπέδη γηα έλα θίιν, ηε γπλαίθα ηνπ 
ηξαγνπδώληαο ζηα παηδηά ηνπ; Απηνί 
νη άλζξσπνη, νη καζεηέο Ρνπ, δελ ή-
μεξαλ ηέηνηα πξάγκαηα. Φεύγαλε 
γηα λα ηαμηδέςνπλ καθξηά, γηα λα δν-
θηκαζηνύλ ζε ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο, 
γηα λα γλσξίζνπλ ηα βαζαληζηήξηα, 
ηα δεζκσηήξηα, ηελ απνθαξδίσζε, 
γηα λα ππνζηνύλ ην καξηπξηθό ζάλα-
ην. Ξνην ήηαλ ινηπόλ ην λόεκά Ρνπ; 
Αλ ην αλαξσηεζείηε, ζπκεζείηε όηη 
έιεγε αθόκε: «νπ θαζώο ν θόζκνο 
δίδσζη, εγώ δίδσκη πκίλ». Κε απηόλ 
ηνλ ηξόπν έδσζε ηελ εηξήλε ζηνπο 
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καζεηέο Ρνπ. ρη όπσο ηε δίλεη ν 
θόζκνο". 
 
Θ. Έιηνη, Φνληθό ζηελ Δθθιεζία 
(κηθξ. Γηψξγνπ εθέξε), ζει. 62 
 
 
3…Θαί ἀθόκε ὑπάξρνπλ ἀθαηαζηα-
ζίαη θαί ἑζηίαη πνιέκσλ, δηόηη δε-
ηνῦκελ ηήλ εἰξήλελ ἀλεμαξηήησο 
ηῶλ πξνϋπνζέζεσλ αὐηῆο, ηῆο ἀγά-
πεο, ηῆο ἀιήζεηαο, ηῆο ἐιεπζεξίαο 
θαί ηῆο δηθαηνζύλεο, αἱ ὁπνῖαη εἶλαη 
ηόζνλ ἀπαξαίηεηνη δηά ηήλ εἰξήλελ, 
ὣζηε ὃπνπ αὗηαη ὑπάξρνπλ λά ὑπάξ-
ρε αὐηνκάησο θαί εἰξήλε πξαγκαηη-
θή. Γηά λά ἔιζε ἐπί γῆο εἰξήλε, πξέ-
πεη λά κάζσκελ δηθαηνζύλελ νἱ ἐλνη-
θνύληεο ἐπί ηῆο γῆο. Ὃκσο ἡκεῖο νἱ 
ἄλζξσπνη πνιιάθηο, εἰζεξρόκελνη εἰο 
ἓλα θαῦινλ θύθινλ, πξνζπαζνῦκελ 
λα ἐπηβάισκελ εἰξήλε, δηθαηνζύλελ 
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θαη ἐιεπζεξίαλ ὂρη θαηά ηήλ ἀιήζεη-
αλ ηῶλ κεγάισλ θαί ἱεξῶλ αὐηῶλ ἀ-
μηῶλ, ἀιιά θαηά ηήλ ἀληίιεςηλ ὑιη-
ζηηθῶλ θνζκνζεσξηῶλ, δηά λά θαηε-
μνπζηάζσκελ. Ἀιιά ηνῦην, ἀληηζέ-
ησο πξνο ὃ,ηη ἐπηδηώθνκελ, δεκηνπξ-
γεῖ πεξηζζνηέξνπο ἀληαγσληζκνύο 
θαί ἐθδηθήζεηο, πεξηζζνηέξαλ ἀδηθί-
αλ, πεξηζζνηέξαλ δνπιείαλ, πεξηζ-
ζνηέξαλ δπζηπρίαλ εἰο ηόλ θόζκνλ. 
 
Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Γεκήηξη-
νο, Μήλπκα Υξηζηνπγέλλσλ 1982. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 

1. Βάζεη ησλ παξαπάλσ θεηκέλσλ, 
ζε ηη κνηάδεη ε "εηξήλε ηνπ   Υξη-
ζηνχ" κε ηηο εηξελεπηηθέο απνζην-
ιέο ηνπ ΟΖΔ θαη, γεληθφθφηεξα, κε 
φηη ν θφζκνο ζήκεξα απνθαιεί   
"εηξήλε", θαη ζε ηη δηαθέξεη;  
2. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ αιεζηλή εηξήλε, ζχκθσλα κε 
ην Μήλπκα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Πα-
ηξηάξρε; 
3. πρλά ιέγεηαη "Αλ ζέιεηο εηξήλε, 
πξνεηνίκαδε πφιεκν". Πψο θξίλεηε 
απηή ηελ άπνςε; Πηζηεχεηε φηη, 
απφ ρξηζηηαληθήο ζθνπηάο, κπνξεί 
λα εθαξκνζηεί ην "Αλ ζέιεηο εηξή-
λε, πξνεηνίκαδε εηξήλε"; 
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9. Ζ ΒΟΤΙΖΖ ΣΟΤ ΑΛΘΡΩΠΟΤ  
ΓΗΑ ΓΗΑΘΡΗΖ ΘΑΗ ΓΤΛΑΚΖ 

 
Ζ βνχιεζε είλαη 

Βνύιεζε θαη  κηα θπζηθή δχλακε 

ηδηαηηεξόηεηα ηνπ αλζξψπνπ,  

ηνπ αλζξώπνπ ζηελ νπνία ν θαζέ-
λαο δίλεη ζπγθεθξη-
κέλν πξνζαλαηνιη- 

ζκφ θαη πεξηερφκελν αλάινγα κε 
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ζ βνχιε-
ζε ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο δελ εί-
λαη έλα νλ πνπ επηβηψλεη παζεηηθά, 
κεραληζηηθά, ελζηηθησδψο θαη κνη-
ξνιαηξηθά, κφλν κε ηα έλζηηθηα, φ-
πσο ηα άινγα δψα. Δίλαη κηα χπαξ-
με πνπ δε δέρεηαη ηνλ γχξσ θφζκν 
φπσο αθξηβψο είλαη, αιιά ελνριεί-
ηαη κε ηα δπζάξεζηα θαη ηθαλνπνηεί-
ηαη κε ηα επράξηζηα, νξακαηίδεηαη, 
επηζπκεί. Οη επηζπκίεο ηνπ γίλνληαη 
βαζηθφο άμνλαο ηεο χπαξμήο ηνπ, 

43 / 72 



δηφηη - είηε πξαγκαηνπνηνχληαη είηε 
φρη, είηε είλαη εθηθηέο είηε φρη, είηε 
είλαη εζηθέο είηε φρη - απηέο εκπλέ-
νπλ ηηο επηκέξνπο πξάμεηο θαη ζπκ-
πεξηθνξέο ηνπ. Μηα απφ ηηο δηαθν-
ξέο ηνπ απφ ηα δψα είλαη θαη ην φηη 
ν άλζξσπνο δελ ππάξρεη απιψο 
κέζα ζηελ ηζηνξία, αιιά θάλεη η-
ζηνξία, ζρεδηάδεη, επηζπκεί, επηδηψ-
θεη, δεκηνπξγεί. 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηε-
ηα ηεο βνχιεζεο γηα ηελ αλζξψπη-
λε χπαξμε, ε Δθθιεζία απέξξηςε 
σο αίξεζε ηνλ Κνλνζειεηηζκό

1
, δε-

ιαδή ηελ άπνςε φηη ν Θεάλζξσπνο 
Υξηζηφο δηέζεηε κφλν κία ζέιεζε, ηε 
ζετθή, ε νπνία είρε απνξξνθήζεη 

                      
1
 Απηφ έγηλε ηνλ 7ν αηψλα. Κχξηνο 

εθπξφζσπνο ησλ Οξζνδφμσλ α-
πφςεσλ ππήξμε ν άγηνο Μάμηκνο ν 
Οκνινγεηήο (πεξ. 580 - 662).   
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ηελ αλζξψπηλε. Ζ Δθθιεζίαππνζ-
ηήξημε φηη ζην Θεάλζξσπν ππήξραλ 
δχν ζειήζεηο, θαη ε ζετθή θαη ε αλ-
ζξψπηλε. Έηζη ππεξαζπίζηεθε ηελ 
αλζξψπηλε ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ 
ειεπζεξία, αθνχ επέκεηλε φηη ε ζρέ-
ζε κε ηνλ Θεφ δελ επηβάιιεηαη, αι-
ιά είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ζειήζεη 
νιφςπρα ν άλζξσπνο. 

Ο άλζξσπνο απνδεηάεη λα κελ 
είλαη έλα απξφζσπν κφξην ρακέλν 
αλάκεζα ζηα νκνηφκνξθα κφξηα κη-
αο άκνξθεο κάδαο. Κη νχηε δέρεηαη 
λα είλαη έλα νλ αλήκπνξν, έξκαην 
ηεο δσήο. Με δπν ιφγηα, επηζπκεί 
αθελφο λα δηαθξίλεηαη θαη αθεηέξνπ 
λα δηαζέηεη δχλακε. Απηφ δελ είλαη 
θαη' αξρήλ θαθφ. Ο άλζξσπνο έρεη 
δεκηνπξγεζεί "θαη' εηθόλα ηνπ Θε-
νύ", δειαδή σο ηδηαίηεξν θη ειεχζε-
ξν πξφζσπν, φπσο ηδηαίηεξα θη ε-
ιεχζεξα είλαη ηα Πξφζσπα ηεο Αγί-
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αο Σξηάδαο. Σν δήηεκα φκσο είλαη 
πνηα θαηεχζπλζε ζα πάξεη ε βνχ-
ιεζή ηνπ απηή: πξνο ηελ θνηλσλία 
κε ηνπο άιινπο, ή πξνο ηελ θαζπ-
πφηαμε ησλ άιισλ; 
 

Άλζξσπνο ή Τπεξάλζξσπνο; 
 

Ρη είλαη αγαζό; Απηό πνπ αλπςώλεη 
ζηνλ άλζξσπν ηε δίςα ηεο δύλακεο 
θαη ηνλ θάλεη ηζρπξό ζηε ζέιεζε γηα 
λα απνθηήζεη ηε δηθή ηνπ δύλακε. Ρη 
είλαη θαθό; Απηό πνπ πξνέξρεηαη από 
ηελ αδπλακία. Γη' απηό νη αδύλαηνη 
θαη νη δπζηπρηζκέλνη πξέπεη λα εμα-
θαλίδνληαη. Απηό πξέπεη λα είλαη ην 
πξώην αμίσκα γηα ηελ αγάπε ηνπ αλ-
ζξώπνπ πξνο ηνπο νκνίνπο ηνπ. Κν-
λάρα έηζη αλπςώλεηαη ν άλζξσπνο 
ζε ππεξάλζξσπν, πνπ έρεη πξννξηζ-
κό λα εμαθαλίζεη όινπο ηνπο αδύλα-
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ηνπο θαη κάιηζηα ρσξίο νίθην θαη έ-
ιενο. 

 
 Σηο απφςεηο απηέο δηαηχπσζε ν 
Γεξκαλφο θηιφζνθνο Φξεηδεξίθνο 
Νίηζε (1844-1900) ζην έξγν ηνπ "Σά-
δε έθε Εαξαηνχζηξα". Ο Νίηζε, γηνο 
ινπζεξαλνχ πάζηνξα, ζηξάθεθε 
θαηά ηνπ Ηνπδατζκνχ θαη ηνπ Υξηζ-
ηηαληζκνχ επεηδή έρνπλ θξηηηθή ζηα-
ζε απέλαληη ζηελ εμνπζία, ηνλ 
πινχην θαη ηελ θνηλσληθή ηζρχ θαη 
επεηδή, πξφβαιαλ, θαηά ηε γλψκε  
ηνπ, σο ηδεψδεο ηελ αδπλακία. Ζ ε- 
ζηθή, ιέεη ν Νίηζε, είλαη εθεχξεκα 
ησλ αδπλάησλ γηα λα πεξηνξίδνπλ 
ην κεγαιείν ησλ δπλαηψλ. Οη αξεηέο  
ηνχ θαίλνληαη άμηεο πεξηθξφλεζεο  
γηαηί θαη απφ κφλν ηνπ ην γεγνλφο 
φηη νη νλνκαζίεο ηνπο είλαη ζειπθνχ 
γέλνπο, θαλεξψλεη φηη είλαη ραξα-
θηεξηζηηθά αδπλακίαο. 
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 Σν ηδεψδεο ηνπ Τπεξάλζξσπνπ 
έρεη δηαπνηίζεη - κε πνηθίιεο κνξθέο 
- ην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. Ο αηνκη-
θηζκφο, ε κνλαμηά, ε ζπζία ησλ πά-
λησλ ζηνλ βσκφ ηνπ αηνκηθνχ θέξ-
δνπο, ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο 
αλειίθσλ, ν αθάληαζηνο πινπηη-
ζκφο νξηζκέλσλ απφ ηε δηάδνζε 
ησλ λαξθσηηθψλ ζηνπο πνιινχο, ε 
απνκχδεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, νη γελν-
θηνλίεο αζζελέζηεξσλ ιαψλ απφ η-
ζρπξφηεξνπο θαη ηερλνινγηθά πξν-
εγκέλνπο (βι. π.ρ. ηελ πεξίπησζε 
ησλ ηλδηάλσλ) είλαη πιεπξέο θαη ζπ-
λέπεηεο απηνχ ηνπ εσζθνξηθνχ ε-
γσηζκνχ. Έθθαλζή ηνπ είλαη θαη ηα 
ζχγρξνλα θαηλφκελα ηνπ ξαηζη-
ζκνχ θαη ηνπ λενλαδηζκνχ, νη νπνί-
νη αλαγνξεχνπλ κηα θπιή σο ηελ 
θαη' εμνρήλ αλζξψπηλε θπιή, θαη 
ραξαθηεξίδνπλ ηνπο άιινπο σο π-
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παλζξψπνπο πνπ πξέπεη λα αθα-
ληζηνχλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη, ζπρλά, 
ηέηνηα θηλήκαηα εγθνιπψλνληαη, 
θαλεξά ή αλνκνιφγεηα, παιηέο επ-
ξσπατθέο παγαληζηηθέο ζξεζθείεο 
πνπ ππφζρνληαλ ζην άηνκν ηζρχ (ν 
ίδηνο ν λαδηζκφο ηεο Υηηιεξηθήο πε-
ξηφδνπ, άιισζηε, είρε ζηξαθεί 
πξνο ρζφληεο* δπλάκεηο ηεο ζξεζ-
θείαο ησλ αξραίσλ γεξκαληθψλ ια-
ψλ, πξνο ηηο πνιεκηθέο Βαιθπξίεο 
θηι.). Σν καχξν δεξκάηηλν κπνπθάλ 
παχεη λα είλαη δήηεκα αηζζεηηθήο 
θαη γίλεηαη ζχκβνιν ηεο δσψδνπο 
ηζρχνο πνπ ζπληξίβεη ηα ζεξάκαηα. 

Ο άιινο θαηαλνείηαη σο ερζξόο. Σν 
ηξαγηθφ φκσο είλαη φηη απηφο πνπ 
βαζίδεηαη ζηε δηθή ηνπ δχλακε θαη 
ππεξνρή, κνηξαία ζα απνδεηρζεί 
θάπνηε πην αδχλακνο απφ θάπνη-
νπο άιινπο, πνπ ζα είλαη είηε λε-
φηεξνη είηε ηζρπξφηεξνί ηνπ. 
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Ξνηνο δηαζέηεη, άξαγε, ηε κεγαιύηε-

ξε δύλακε; 
(Χαξαθηηθό ηνπ Ράζζνπ, Από ηνπο 
αγώλεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, 1943) 
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    Έηζη θαίλεηαη ζηα 

Ζ κσξία ηνπ     κάηηα ηνπ εγσθε- 

ζηαπξνύ     ληξηθνχ ην θήξπ- 
     γκα γηα ηε ζηαπ-
ξηθή ζπζία ηνπ Υξηζηνχ: σο κσξία, 
σο αλνεζία θαη παξάινγν. Απηφ ην 
γλσξίδεη θαη ην επηζεκαίλεη ν απφ-
ζηνινο Παχινο (Α' Κνξ. 1: 18-25). 
ηελ νπζία ηεο φκσο πξφθεηηαη γηα 
εμαηξεηηθή δχλακε. 
 Γηα ην Υξηζηηαληζκφ ν άλζξσπνο 
ιεηηνπξγεί απζεληηθά φηαλ θνηλσλεί 
κε ηνπο άιινπο. Ζ απφξξηςε ησλ 
άιισλ δελ θάλεη απιψο κνλαρηθή 
ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ απνξξίπ-
ηνληνο, αιιά - πνιχ πεξηζζφηεξν – 
ηελ θαζηζηά ιεηςή. Ζ αγάπε δελ εί-
λαη θαθνκνηξηά θαη έιιεηςε ςπρηθνχ 
ζζέλνπο. Δίλαη ελεξγεηηθή, ζπλεηδε-
ηή θαη εζειεκέλε ζηάζε δσήο, ε 
κφλε δχλακε πνπ κπνξεί φρη α- 
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πιψο λα εμσξαΐζεη ηελ επηθάλεηα 
ηνπ θφζκνπ, αιιά λα κεηακνξθψζεη 
ηνλ ίδην ηνλ θφζκν. Ηδίσο κέζα ζηε 
ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ν άλ-
ζξσπνο θαιείηαη λα αλαδείμεη σο 
βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψ-
πηλσλ θνηλσληψλ ηε βαζηζκέλε 

ζηελ αγάπε αιιειεγγύε πξνο ηνπο 
κηθξνχο θαη ηνπο αδχλακνπο. Δίλαη 
πνιχ ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ ζε-
κεηψλεη ν θνηλσληθφο ςπρνιφγνο 
Έξηρ Φξνκ: 
 

Κε ηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνύ ν πό-
ζνο εμνπζίαο θαη ε πεπνίζεζε πσο 
απνηειεί δηθαίσκα έθηαζαλ ζε λέ-
α ύςε. Δθαηνκκύξηα εληππσζηά-
δνληαη από ηηο λίθεο ηεο εμνπζίαο 
θαη εθιακβάλνπλ απηό ζαλ έλδεη-
με δύλακεο. Αζθαιώο ε εμνπζία 
πάλσ ζ' έλα ιαό είλαη έθθξαζε α-
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λώηεξεο δύλακεο από θαζαξά π-
ιηθή άπνςε. Αλ έρσ ηε δύλακε 
πάλσ ζ' έλα άιιν πξόζσπν λα ην 
ζθνηώζσ, ηόηε είκαη "ηζρπξόηε-
ξνο" απ' απηό. Όκσο από ςπρνιν-
γηθή άπνςε, ν πόζνο ηεο εμνπζίαο 
δελ πεγάδεη από δύλακε αιιά από 
αδπλακία. Δίλαη ε έθθξαζε ηεο α-
ληθαλόηεηαο ηνπ αηνκηθνύ εγώ λα 
ζηαζεί κόλν ηνπ θαη λα δήζεη. Δί-
λαη ε απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα 
γηα ηελ απόθηεζε δεπηεξνγελνύο 
δύλακεο εθεί πνπ ιείπεη ε απζε-
ληηθή δύλακε. 
 

Έξηρ Φξνκ, Ο θόβνο κπξνζηά 
ζηελ ειεπζεξία, εθδ. Μπνπθνπκά- 
λε, Αζήλα 1971 ζει. 184-185. 
 

  
ηη ε Δθθιεζία θαιεί ηα κέιε ηεο 
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ζε δηαξθή κεηάλνηα, έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηελ πνξεία θαη ηνλ δπ-
λακηζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Μεηάλνηα 
είλαη (φπσο έρνπκε πεη θαη ζην ηξί-
ην κάζεκα) ε κεηαβνιή ηνπ λνφο, 
ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη άξα ζεκαίλεη 
φηη ν άλζξσπνο είλαη ξπζκηζηήο ηεο 
δσήο ηνπ, θη φρη έξκαην. Καζνξίδεη 
θαη επαλαθαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ. 
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Ν αεηόο, ξσκαιένο θαη πςηπεηήο, 
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ζύκβνιν 

ηνπ ηέηαξηνπ επαγγειίνπ, γηα λα δε-  
ιώζεη ηελ πλεπκαηηθή δύλακε πνπ 

δελ εμνπζελώλεη ηνλ άλζξσπν, 
αιιά ηνλ εμπςώλεη. 

(Ιεπηνκέξεηα από ην ρεηξόγξαθν 
εηθνλνγξαθεκέλν επαγγέιην ηνπ 
Kells ζηελ Ηξιαλδία, κέζα 6νπ - 
8ν αη., δείγκα ηεο ρξηζηηαληθήο 

θέιηηθεο ηέρλεο).  
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Κείκελα 

 

1. Ρόηε ὁ Ἰεζνῦο ἀλήρζε εἰο ηήλ ἔ-
ξεκνλ ὑπό ηνῦ Ξλεύκαηνο πεηξα-
ζζῆλαη ὑπό ηνῦ δηαβόινπ, θαί λεζηε-
ύζαο ἡκέξαο ηεζζαξάθνληα ὕζηε-
ξνλ ἐπείλαζε. θαί πξνζειζώλ αὐηῷ ὁ 
πεηξάδσλ… Ξαξαιακβάλεη αὐηόλ… εἰο 
ὂξνο ὑςειόλ ιίαλ, θαί δείθλπζηλ αὐ-
ηῷ πάζαο ηάο βαζηιείαο ηνῦ θόζκνπ 
θαί ηήλ δόμαλ αὐηῶλ θαί ιέγεη αὐηῷ˙ 
ηαῦηα πάληα ζνη δώζσ, ἐάλ πεζώλ 
πξνζθπλήζεηο κνη. Ρόηε ιέγεη αὐηῷ ὁ 
Ἰεζνῦο˙ ὕπαγε ὀπίζσ κνπ, ζαηαλᾶ˙ 
γέγξαπηαη γάξ, Θύξηνλ ηνλ Θεόλ ζνπ 
πξνζθπλήζεηο, θαί αὐηῷ κόλῳ ιαη-
ξεύζεηο. 
 
Μαηζ. 4: 1-10 
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1. Σφηε ν Ηεζνχο νδεγήζεθε απφ ην 
Πλεχκα ζηελ έξεκν γηα λα αληηκε-
ησπίζεη ηνπο πεηξαζκνχο ηνπ δηα-
βφινπ. αξάληα κέξεο θαη ζαξάληα 
λχρηεο δελ έθαγε ηίπνηε ν Ηεζνχο 
χζηεξα φκσο πείλαζε. Σφηε εκθα-
λίζηεθε απηφο πνπ βάδεη ζε πεη-
ξαζκφ ηνπο αλζξψπνπο... Σνλ νδή-
γεζε... ζ' έλα πνιχ ςειφ βνπλφ θαη 
ηνπ έδεημε φια ηνπ θφζκνπ ηα βα-
ζίιεηα θαη ηε ιακπξφηεηά ηνπο. Όζ-
ηεξα ηνπ είπε: 'ια απηά ζα ζνπ ηα 
δψζσ, αλ πέζεηο θαη κε πξνζθπλή-
ζεηο'. Ο Ηεζνχο φκσο ηνπ απάληε-
ζε: 'Φχγε απφ κπξνζηά κνπ, ζαηα-
λά! Ζ Γξαθή ην ιέεη θαζαξά: κφλν 
ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζα πξνζθπ-
λάο θαη κφλν απηφλ ζα ιαηξεχζεηο’. 
 
2. Ο Ηζπαλφο Φεξλάλην Κνξηέο, θα-
ηαθηεηήο ηνπ Μεμηθνχ (1519- 1521), 
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ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ βαζηιηά 
ηεο Ηζπαλίαο, πεξηγξάθεη πψο πα-
ξαθηλνχζε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ λα 
ππνηάμνπλ ηνπο ληφπηνπο Ηλδηάλν-
πο: 
 
Θόπηαζα πνιύ λα ηνπο πείζσ - ηνπο 
έιεγα όηη ζαο νθείινπλ ην αίκα ηνπο 
θαη ηε δσή ηνπο - όηη ην δήηεκα ήηαλ 
γηα ζαο λα θαηαθηεζνύλ νη πην κεγά-
ιεο θηήζεηο ηεο νηθνπκέλεο. ηη πν-
ηέ έλαο Ηζπαλόο δε ζθεπάζηεθε από 
κηα ηέηνηα επνλείδηζηε θειίδα, κηα 
ηόζν άλαλδξε ιηπνηαμία. Δμάιινπ, 
εδώ ήηαλ λα ρηππήζνπκε ζαλ θαινί 
ρξηζηηαλνί ηνπο ερζξνύο ηεο αγίαο 
καο πίζηεο, θαη θαηά ζπλέπεηα, λα 
αμησζνύκε, ζηνλ άιινλ θόζκν, ηε 
δόμα ηελ πην πεξηθαλή, επίζεο θαη 
κηαλ αληακνηβή πνπ θακηά γεληά δελ 
ράξεθε κέρξη ηα ηώξα. Ρνπο έθαλα 
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λα δνπλ όηη νινθάλεξα, ν Θεόο α-
γσληδόηαλ γηα καο... 
 
 Φεξλάλην Κνξηέο, Ζ θαηάρηεζε 
ηνλ Κεμηθνύ, εθδ. ηνραζηήο (κηθξ. 
Πελειφπε Μαμίκνπ), Αζήλα 1986, 
ζει. 45. 
 

 
 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 
 

1. Μπνξείηε λα δείηε πψο ε εμνπζία 
ιεηηνπξγεί ζαλ ζξεζθεία γη' απηφλ  
πνπ ηελ πνζεί δηαθαψο; Μειεηήζηε  
ην παξαπάλσ αγηνγξαθηθφ απφ-
ζπαζκα απφ ηνπο πεηξαζκνχο ηνπ 
Υξηζηνχ.  
2. Βάζεη ησλ παξαπάλσ θεηκέλσλ 
ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ Μεμη-
θνχ, ζθεθηείηε πφζν "ρξηζηηαλνί" 
είλαη νη Υξηζηηαλνί φηαλ εγθνιπψ-
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λνληαη ην Νηηζετθφ ηδεψδεο ηεο   η-
ζρχνο.    Αλαηξέμηε θαη ζην απφ-
ζπαζκα ηνπ Νηνζηνγηέθζθη γηα ηνλ 
"Μεγάιν Ηεξνεμεηαζηή", ζην πέκ-
πην κάζεκα. 
3. Θα κπνξνχζακε, ίζσο, εγθιήκα-
ηα πνπ έρνπλ γίλεη κέζα ζηελ ηζην- 
ξία ζην φλνκα ηνπ "Υξηζηηαληζκνχ", 
λα ηα εξκελεχζνπκε σο ζηάζε δσ-
ήο εληειψο αληίζεηε απ' απηήλ ηνπ 
Υξηζηνχ ζην ρσξίν γηα ηνπο πεηξα-
ζκνχο ηνπ ζηελ έξεκν;  
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ 
(Γ.Δ. 10-12) 

 
 
 

Ζ βηνινγηθή δηάζηαζε  
ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ 

 
(ψκα, Έξσηαο, Γάκνο,  

Σεθλνγνλία) 
 

 
Ρν Δπαγγέιην θαη ε ζενινγία ηνπ γά-
κνπ δελ αξλνύληαη ηελ ππεπζπλόηε-
ηα ηνπ αλζξώπνπ γηα ηνλ θόζκν θαη 
γηα ηελ αλζξώπηλε θνηλόηεηα θαη νύ-
ηε θαηαζηξαηεγνύλ ηελ ηεξάξρεζε 
ησλ αμηώλ ηεο δσήο. Ν αιεζηλόο Χξη-
ζηηαληζκόο πνηέ δελ ήηαλ αξλεηήο 
ηνπ θόζκνπ θαη ηεο ραξάο ησλ αλ-
ζξώπσλ, ην δε κπζηήξην ηνπ γάκνπ 
είλαη κηα απάληεζε ζεηηθή ζηηο ηζην-
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ξηθέο θαη γήηλεο αλάγθεο ηεο ππάξ-
μεσο αιιά ζπγρξόλσο  θαη   έλα  ά-
λνηγκα ηεο ππάξμεσο θαη ηεο θνηλσ-
λίαο ησλ αλζξώπσλ πξνο ηελ πξαγ-
καηηθόηεηα ηεο αησληόηεηαο.  
 
Γεψξγηνο Παηξψλνο, Ν Γάκνο ζηε 
Θενινγία θαη ηε Εσή, Αζήλα 1981, 
ζει. 45.  
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10. ΣΟ ΑΛΘΡΩΠΗΛΟ ΩΚΑ 
 
 

ώκα: ηάθνο, Απφ ηε βηνγξαθία  

πεξίβιεκα ή  ηνπ πεξίθεκνπ λε- 

θάηη άιιν;   νπιαησληθνχ Φηιν- 
ζφθνπ Πισηίλνπ (3νο αη. κ.Υ.) πιε-
ξνθνξνχκαζηε φηη ν θηιφζνθνο "α-
ηζζαλόηαλ ληξνπή πνπ είρε ζώκα ... 
Απέθεπγε λα κηιάεη γηα ηελ θαηαγσ-
γή ηνπ, ηνπο πξνγόλνπο ηνπ ή ηελ 
παηξίδα ηνπ. Γελ δερόηαλ νύηε θαλ 
λα ηνλ πιεζηάζεη γιύπηεο ή δσγξά-
θνο γηα λα θηηάμνπλ ηελ πξνηνκή ή 
ην πνξηξέην ηνπ... Γε θηάλεη πνπ έ-
ρνπκε θνξησζεί απηή ηελ εθήκεξε 
κνξθή (ην ζώκα)· γηαηί λα ζέιεη θα-
λείο λα ηε δηαηεξήζεη πεξηζζόηεξν 
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θαηξό, ζα λα 'λαη θάηη πνπ αμίδεη;"
1
 Ζ 

καξηπξία απηή έρεη ζεκαζία, δηφηη 
είλαη αληηπξνζσπεπηηθή απφςεσλ 
πνπ δέζπνδαλ θαηά ηελ επνρή πνπ 
ν Υξηζηηαληζκφο ήξζε ζε επαθή κε 
ηνλ ειιελνξσκατθφ θφζκν.  
 ηνλ αξραίν θφζκν δηαηππψζε-
θαλ πνηθίιεο απφςεηο γηα ην ζψκα, 
απφ ηελ εηδσινπνίεζε ηεο νκνξ-
θηάο ηνπ κέρξη ηελ πεξηθξφλεζή 
ηνπ ιφγσ ηεο θζαξηφηεηάο ηνπ. Κα-
ηά ηελ επνρή πνπ αλαθέξακε, κε-
γάιε ήηαλ ε απήρεζε ηεο Πιαησλη-
θήο ζέζεο φηη κεγαιχηεξε πξνηεξα-
ηφηεηα θαη αμία έρεη ε ςπρή θαη φηη 

                      
1
 

1Πνξθπξίνπ, Πεξί Πισηίλνπ Βίνπ, 
α' (εδώ, ειεύζεξε απόδνζε). Ο 
βηνγξάθνο ηνπ Πισηίλνπ ήηαλ 
καζεηήο θαη θίινο ηνπ. 
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ην ζψκα είλαη “ζῆκα”- ηάθνο ηεο
1
. 

Σν ζψκα, δειαδή, ζεσξνχληαλ σο 

κλήκα ή πεξίβιεκα θαη θπιαθή
2
 ηεο 

ςπρήο, ε νπνία θαη έπξεπε λα ειεπζε-
ξσζεί απφ απηφ. "Δίζαη κηα θησρή ςπ-
ρή πνπ θνπβαιάεη έλα πηώκα", έγξαθε 
ν ζησηθφο θηιφζνθνο θαη απηνθξάην-

                      
1
Ψπρή ἐζηηλ ἄλζξσπνο (Ἀιθηβηάδεο 

1, 130). Θαί γάξ ζῆκά ηηλέο θαζηλ 
αὐηό εἶλαη ηῆο ςπρῆο ὡο ηεζακκέλεο 
ἐλ ηῷ λῦλ παξόληη˙ θαί δηόηη αὖ ηνπ-
ηῳ ζεκαίλεη ἅ ἄλ ζεκαίλε ἡ ςπρή, θαί 
ηαύηῃ ζῆκα ὀξζῶο θαιεῖζζαη. δνθνῦ-
ζη κέληνη κνη κάιηζηα ζέζζαη νἱ ἀκθί 
Ὀξθέα ηνῦην ηό ὂλνκα, ὡο δίθελ δη-
δνύζεο ηῆο ςπρῆο ὧλ δή ἓλεθα δί-
δσζηλ, ηνῦηνλ δέ πεξίβνινλ ἔρεηλ, ἳ-
λα ζῲδεηαη, δεζκσηεξίνπ εἰθόλα. 

(Πιάησλνο Κξαηχινο 400C). 
2
 Πιάησλνο Φαίδσλ XXXIII, 82Δ. 
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ξαο Μάξθνο Απξήιηνο (2νο αη. κ.Υ.)
1
. Ζ 

αζψκαηε χπαξμε ηεο ςπρήο εκθα-
ληδφηαλ σο ηδεψδεο. 
 Αληίζεηα πξνο απηέο ηηο απφςεηο, 
ν Υξηζηηαληζκφο ζεψξεζε ηνλ άλ-
ζξσπν σο εληαία ςπρνζσκαηηθή 
νληφηεηα. Σν ζψκα δελ είλαη απιψο 
"πεξηηχιηγκα", αιιά ζηνηρείν ηεο ί-
δηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. 
Οη αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο είλαη ςπ-
ρνζσκαηηθέο, εθδειψζεηο ηεο ελφ-
ηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ. 
Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα είλαη δηα-
δεδνκέλε (αθφκα θαη αλάκεζα ζε 
ζξεζθεπφκελνπο) ε άπνςε πσο ν 
Υξηζηηαληζκφο ζεσξεί ην ζψκα σο 
θάηη θαηψηεξν ή σο έδξα ηεο ακαξ-
ηίαο θαη φηη, ιίγν-πνιχ, θξνλεί φ,ηη 
θαη νη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο πνπ 
πξναλαθέξακε. Απηφ φκσο απνηε-

                      
1
 Meditationes IV, 41. 
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ιεί δηαζηξέβισζε ηεο ρξηζηηαληθήο 
ηνπνζέηεζεο. Πφζν επαλαζηαηηθή 
ππήξμε ε ζεηηθή ζηάζε ηεο Δθθιε-
ζίαο απέλαληη ζην ζψκα, θαίλεηαη 
απφ ηελ θαηεγνξία πνπ εθηφμεπε ν 
θηιφζνθνο Κέιζνο (2νο αη.) θαηά 
ησλ Υξηζηηαλψλ, απνθαιψληαο ην-
πο ριεπαζηηθά "γέλνο θηινζψκα-

ηνλ"
1
! 

 

 
 
 
 
 
 

                      
1
 Ωξηγέλεο, Καηά Κέιζνπ Ε. 39 
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Ν Χξηζηηαληζκόο θόκηζε ηελ επαλα-
ζηαηηθή πίζηε πσο ν άλζξσπνο είλαη 
ην νλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζάξ-
θα ζηνλ άζαξθν Θεό. Ρν ξόιν ηνύην 
εθπιήξσζε, σο εθπξόζσπνο όιεο 
ηεο αλζξσπόηεηαο, ε Θενηόθνο. 
(Ρνηρνγξαθία ηνλ 14νπ αη., από ην 
παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Δπθεκηαλνύ 
ζηελ θαηερόκελε Ιύζε ηεο Θύπξνπ). 
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Κηα  ηελ Αγία Γξαθή ην 

αιιηώηηθε  ζψκα, σο δεκηνχξ- 

άπνςε  γεκα ηνπ Θενχ, εί 
λαη θη απηφ"θαιόλ ιίαλ". Ο άλζξσ-
πνο πιάζεηαη "θαη’ εηθφλα Θενχ" 
σο εληαία χπαξμε θη έηζη δνχζε 
ζηελ πξνπησηηθή θαηάζηαζε. Ζ 
απνζχλζεζή ηνπ, ν ηεκαρηζκφο ηνπ 
ζε ζψκα θαη ζε ςπρή πξσηνέγηλε 
κε ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα, κε 
ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, δειαδή, α-
πφ ην Θεφ θαη ηελ ππνδνχισζή ηνπ 
ζηε θζνξά θαη ην ζάλαην, ζαλ θά-
πνηνλ πνπ απνκαθξχλζεθε απφ ηε 
δεζηαζηά, κε ζπλέπεηα λα θξπψζεη 
θαη λα ππνθχςεη ζε αζζέλεηεο. Γηα 
ην Υξηζηηαληζκφ, ινηπφλ, απηφ πνπ 
πξέπεη λα θαηαξγεζεί δελ είλαη ην 
ζψκα, αιιά ε θζνξά ηνπ.  
 Με ηε ζάξθσζή ηνπ ν Υξηζηφο, 
ζέινληαο λα ζψζεη ηνλ πιήξε άλ-
ζξσπν, πξνζέιαβε νιφθιεξε ηελ 
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αλζξψπηλε θχζε, θαη ςπρή θαη ζψ-
κα. Καλέλα αλζξψπηλν ζηνηρείν δελ 
έκεηλε έμσ απφ απηή ηελ πξφζιε-
ςε, πιελ, βεβαίσο, ηεο ακαξηίαο, 
αθνχ απηή απνηειεί παξαθζνξά θη 
φρη δνκηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπη-
λεο χπαξμεο. Ζ Αλάζηαζε ηνπ Υξη-
ζηνχ απνηειεί ην ππφδεηγκα θαη ηελ 
πξνηχπσζε ηεο πνξείαο φινπ ηνπ 
αλζξψπηλνπ γέλνπο. Ο ζηαπξηθφο 
ηνπ ζάλαηνο θαη ν ρσξηζκφο ςπρήο 
θαη ζψκαηνο δελ ήηαλ ην ηέξκα. Ο 
Υξηζηφο αλαζηήζεθε ελζψκαηνο. 
Σν αλαζηεκέλν ηνπ ζψκα δελ έπα-
ςε λα είλαη πιηθφ, ήηαλ φκσο πιένλ 
απαιιαγκέλν απφ ηε θζνξά θαη α-
πφ θάζε αλαγθαηφηεηα (ζηηο εκθα-
λίζεηο ηνπ αλαζηάληνο Υξηζηνχ 
ζηνπο καζεηέο ηνπ, π.ρ., ηα επαγγέ-
ιηα δείρλνπλ πσο έθαγε κελ γηα λα 
βεβαηψζεη ηνπο καζεηέο γηα ηε ζσ-
καηηθφηεηά ηνπ, δε ρξεηαδφηαλ φκσο 
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λα θάεη γηα λα επηβηψζεη - βι. Λνπθ. 
24: 42, Ησ. 21: 12-15). 
 Απηφ, ινηπφλ, πνπ νξακαηίδεηαη 
ε Δθθιεζία, δελ είλαη ε θαηάξγεζε 
ηνπ ζψκαηνο, αιιά ε αθζαξηνπνί-
εζή ηνπ. Ζ "αηψληα δσή", ινηπφλ,  
δελ είλαη (φπσο γεληθά λνκίδεηαη) ε 
ζπλέρηζε ηεο ςπρήο θαη κφλν, κεηά 
ην ζάλαην ηνπ θαζελφο. Ζ αιεζηλά 
"αηψληα" θαη αιεζηλά "δσή" ζα αλα-
ηείιεη ζηα Έζραηα κε ηελ θαηάξγε-
ζε ηνπ ζαλάηνπ θαη αθνξά ζχλνιν 
ηνλ άλζξσπν, ςπρή θαη ζψκα. Καη 
κάιηζηα αθνξά ην ζχκπαλ, ηελ θηί-
ζε νιφθιεξε, αθνχ απηή είλαη, θαηά 
θάπνηνλ ηξφπν, ζπγγελήο θαη ζπ-
λέρεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 
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      ηε δσή ηεο Δθθιε- 

Ζ έθπησζε   ζίαο ην ζψκα γίλε- 

ζε "ζάξθα"  ηαη "λαόο ηνπ Αγίνπ 
      Ξλεύκαηνο" (Α' 
Κνξ. 6: 19)

1
. Με ηελ άζθεζε ειεπ-

ζεξψλεηαη απφ ηα πάζε – θπξίσο 
απφ ηνλ αηνκνθεληξηζκφ θαη γίλεηαη 
δεθηηθφ ηεο ράξηηνο ηνπ Θενχ. Απηφ 
ην βιέπνπκε ηδίσο ζηνπο αγίνπο, 
ησλ νπνίσλ ηα ζψκαηα, θαη φηαλ 
δνχζαλ θαη κεηά ηελ θνίκεζή ηνπο, 
μερεηιίδνπλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο. Σν αληίζεην ζπκ-
βαίλεη φηαλ ην ζψκα απηνλνκείηαη, 
δειαδή ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ πα-
ζψλ θαη ππνηάζζεη ζηελ εμππεξέ-
ηεζή ηνπο φιε ηελ αλζξψπηλε χ-
παξμε. 

                      
1
 ην 2ν κάζεκα είδακε θαη ηε ζε-

καζία ηεο έλλνηαο "Πλεπκαηηθφο" 
γηα ηελ Δθθιεζία. 

72 / 83 



 ηελ Αγία Γξαθή βξίζθνπκε κηα 
ρξήζε ηνπ φξνπ "ζάξθα", πεξίεξγε 
γηα ηε ζεκεξηλή γιψζζα. Γε ζεκαί-
λεη ην ζψκα, αιιά νιφθιεξν ηνλ 
άλζξσπν. Έηζη π.ρ. ρξεζηκνπνηεί 
ηε ιέμε ν επαγγειηζηήο Ησάλλεο φ-
ηαλ κηιά γηα ηελ ελαλζξψπεζε ηνπ 
Τηνχ: “ ὁ Ιόγνο ζάξμ (δειαδή πιή-
ξεο άλζξσπνο) ἐγέλεην” (Ησ. 1: 14). 
Τπάξρεη, φκσο, θη άιιε ζεκαζία 
ηνπ φξνπ "ζάξθα", αξλεηηθή απηή 
ηε θνξά. πγθεθξηκέλα, ζάξθα α-
πνθαιείηαη ε απηνλνκεκέλε αλ-
ζξψπηλε χπαξμε (θαη πάιη, δειαδή, 
φρη κφλν ην ζψκα), ε απνθνκκέλε 
απφ ηνλ Θεφ, πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ηξφπν αδηέμνδν, αθνχ πξνζπαζεί 
λα αληιήζεη δσή απφ ηνλ ζλεηφ εα-
πηφ ηεο θαη ε νπνία “ ἐπηζπκεῖ θαηά 
ηνῦ (αγίνπ) Ξλεύκαηνο” (Γαι. 5: 17). 

Αλ δελ  θαηαλνεζεί απηή ε ρξήζε 
ηνπ φξνπ "ζάξθα", ππάξρεη θίλδπλνο 
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ζνβαξήο παξαλφεζεο. Πξάγκαηη, 
θαη Υξηζηηαλνί αθφκε αληηκεησπί-
δνπλ ην ζψκα σο θάηη δαηκνληθφ ή 
ακαξησιφ, πνπ πξέπεη λα εμνλησ-
ζεί. Έηζη εκθαλίδνληαη ζπκπεξηθν-
ξέο θαη αζθεηηθέο ππεξβνιέο πνπ 
απνθιίλνπλ απφ ην αιεζηλφ εθθιε-
ζηαζηηθφ ήζνο. Μέζα ζηε δσή ηεο 
Δθθιεζίαο φκσο ε άζθεζε ειεπζε-
ξψλεη ην ζψκα απφ ηα θζνξνπνηά 
πάζε - φρη ηνλ άλζξσπν απφ ην 
ζψκα ηνπ. Πνιχ εχζηνρα επεζήκα-
λε έλαο αζθεηήο ηεο εξήκνπ, ν Αβ-
βάο* Πνηκήλ, φηη "εκείο νη Χξηζηηαλνί 
δελ δηδαρηήθακε λα 'καζηε ζσκα-
ηνθηόλνη, αιιά παζνθηόλνη"- “Ἡκεῖο 
νὐθ ἐδηδάρζεκελ ζσκαηνθηφλνη, 
ἀιιά παζνθηφλνη”

1 

                      
1 

ην 2
ν
 κάζεκα είδακε θαη ηε ζεκαζία 

ηεο έλλνηαο «Πλεπκαηηθφο» γηα ηελ Δθ-
θιεζία. 
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Θείκελα 
 

Γε ζέινπκε λ' απνκαθξύλνπκε ηε 
ζάξθα, ...αιιά ηε θζνξά. ρη ην ζώ-
κα, αιιά ην ζάλαην. Άιιν πξάγκα εί-
λαη ην ζώκα θαη άιιν ν ζάλαηνο, άι-
ιν ην ζώκα θαη άιιν ε θζνξά. Νύηε 
ην ζώκα είλαη θζνξά, νύηε ε θζνξά 
είλαη ζώκα. Θαη είλαη βέβαηα θζαξηό 
ην ζώκα, δελ είλαη όκσο θζνξά ην 
ζώκα. Θαη ην ζώκα είλαη ζλεηό, δελ 
είλαη όκσο ζάλαηνο ην ζώκα. Αιιά 
ην ζώκα έγηλε έξγν ηνπ Θενύ, ε 
θζνξά όκσο θαη ν ζάλαηνο εηζήρζε-
θαλ από ηελ ακαξηία. Ρν μέλν ινηπόλ 
ζέισ λ' απνκαθξύλσ, ...όρη ην δηθό 
κνπ. Θαη μέλν δελ είλαη ην ζώκα, αι-
ιά ε θζνξά... Ρν ζώκα είλαη αλάκεζα 
ζηε θζνξά θαη αθζαξζία. Απνκαθξύ-
λεη ινηπόλ ηε θζνξά θαη θνξά ηελ 
αθζαξζία. Απνκαθξύλεη απηό πνπ 
πήξε από ηελ ακαξηία θαη θνξά απηό 
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πνπ ηνπ έδσζε ε ράξε ηνπ Θενύ... Ν 
ζηελαγκόο ινηπόλ δελ είλαη γηα ην 
ζώκα, αιιά γηα ηελ επηθείκελε θζν-
ξά. Θαη αιεζηλά ην ζώκα είλαη βαξύ 
θαη ελνριεηηθό θαη δπζάξεζην, όρη 
από ηε θύζε ηνπ, αιιά από ηε ζλε-
ηόηεηα πνπ αξγόηεξα ήξζε ζ' απηό.  
Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο, Δ.Π.Δ., η. 
36, ζει. 127 
 
Θάηνπ απ' ην ρώκα, κεο ζηα  

ζηαπξσκέλα ρέξηα ηνπο  
θξαηάλε ηεο θακπάλαο ην ζθνηλί  

- πξνζκέλνπλε ηελ ώξα,  
δελ θνηκνύληαη, δελ πεζαίλνπλ, 
πξνζκέλνπλ λα ζεκάλνπλ ηελ 

αλάζηαζε. Ρνύην ην ρώκα  
είλαη δηθό ηνπο θαη δηθό καο - δε  

κπνξεί θαλείο λα καο ην πάξεη... 
Οίρλνπλε αιάηη νη γξηέο καλάδεο  

ζηε θσηηά,  
ξίρλνπλε ρώκα ζηα καιιηά ηνπο,  
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μεξίδσζαλ η' ακπέιηα ηεο  
Κνλνβαζηάο κε θαη γιπθάλεη  

καύξε ξώγα ησλ νρηξώλ ην ζηόκα, 
βάιαλ ζ' έλα ζαθνύιη ησλ  

παππνύδσλ ηνπο  
ηα θόθαια καδί κε ηα  

καραηξνπίξνπλα  
θαη ηξηγπξλάλε έμσ απ' ηα ηείρε  

ηεο παηξίδαο ηνπο  
ςάρλνληαο ηόπν λα ξηδώζνπλε  

ζηε λύρηα.  
 
 
Γηάλλεο Ρίηζνο, Ρσκηνζχλε, εθδ. 

Κέδξνο, Αζήλα 1982
28

, ζει. 17-19.  
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 
1. Μπνξείηε λα αληρλεχζεηε ζην 
παξαπάλσ πνίεκα ηνπ Ρίηζνπ ε-
πηδξάζεηο ηεο ρξηζηηαληθήο άπνςεο 
γηα ην ζψκα, φπσο απηή έρεη κπν-
ιηάζεη ηε δσή ηνπ ιανχ καο; Δλην-
πίζηε πεξηζηαηηθά ηεο ηζηνξίαο καο 
θαη έζηκα, φπνπ, επίζεο, λα θαίλε-
ηαη απηφ.  
2. Πψο κπνξεί λα θξηζνχλ - φζνλ 
αθνξά ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην 
αλζξψπηλν ζψκα - αθελφο ν αζιε-
ηηζκόο θαη αθεηέξνπ ν πξσηαζιε-
ηηζκόο, πνπ επηδηψθεη θαηάξξηςε 
ησλ ξεθφξ κε θάζε κέζν; 
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Ζ καηηά - όιε ε ύπαξμε - ηνπ κπαζ-
θεηκπνιίζηα, 

πξνζεισκέλε ζην ζηόρν ηεο (έξγν 
π.  

Πηακ. Πθιήξε, 1999). 
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11. ΣΑ ΓΤΟ ΦΤΙΑ 
 

Σν απνζηνιηθό Αλάγλσζκα ηεο 
Αθνινπζίαο ηνπ γάκνπ (Δθεζ. 5: 

20-33) 
 

Ἀδειθνί, εὐραξηζηεῖηε πάληνηε ὑπέξ 
πάλησλ ἐλ ὀλόκαηη ηνῦ Θπξίνπ ἡκῶλ 
Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ηῷ Θεῷ θαί παηξί, ὑ-
πνηαζζόκελνη ἀιιήινηο ἐλ θόβῳ Χξη-
ζηνῦ. Αἱ γπλαῖθεο ηνῖο ἰδίνηο ἀλδξάζη 
ὑπνηάζζεζζε ὡο ηῷ Θπξίῳ, ὃηη ὁ ἀ-
λήξ ἐζηη θεθαιή ηῆο γπλαηθόο, ὡο 
θαί ὁ Χξηζηόο θεθαιή ηῆο ἐθθιεζίαο, 
θαί αὐηόο ἐζηη ζσηήξ ηνῦ ζώκαηνο, 
ἀιι’ ὥζπεξ ἡ ἐθθιεζία ὑπνηάζζεηαη 
ηῷ Χξηζηῷ νὓησ θαί αἱ γπλαῖθεο ηνῖο 
ἰδίνηο ἀλδξάζη ἐλ παληί. νἱ ἄλδξεο ἀ-
γαπᾶηε ηάο γπλαῖθαο ἑαπηῶλ, ἐθ ηῆο 
ζαξθόο  αὐηνῦ θαί ἐθ ηῶλ ὀζηέσλ 
αὐηνῦ, θαζώο θαί ὁ Χξηζηόο ἠγάπε-
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ζελ ηῆλ ἐθθιεζίαλ θαί ἑαπηόλ παξέ-
δσθε ὑπέξ αὐηῆο, ἳλα αὐηήλ ἁγηάζε 
θαζαξίζαο ηῷ ινπηξῷ ηνῦ ὕδαηνο ἐλ 
ξήκαηη ἳλα παξαζηήζε αὐηήλ ἑαπηῷ 
ἔλδνμνλ ηήλ ἐθθιεζίαλ, κή ἔρνπζηλ 
ζπίινλ ἤ ξπηίδα ἤ ηη ηῶλ ηνηνύησλ 
ἀιι’ ἳλα ἦ ἁγία θαί ἄκσκνο. νὕησο ὀ-
θείινπζηλ νἱ ἄλδξεο ἀγαπᾶλ ηάο ἐαπ-
ηῶλ γπλαῖθαο ὡο ηά ἑαπηῶλ ζώκαηα. 
ὁ ἀγαπώλ ηήλ ἑαπηνῦ γπλαῖθα ἑαπ-
ηόλ ἀγαπᾶ˙ νὐδείο γάξ πνηε ηήλ ἑαπ-
ηνῦ ζάξθαλ ἐκίζεζελ, ἀιι’ ἐθηξέθεη 
θαί ζάιπεη αὐηήλ, θαζώο θαί ὁ Θύξη-
νο ηελ ἐθθιεζίαλ˙ ὃηη κέιε ἐζκέλ 
ηνῦ ζώκαηνο αὐηνῦ, ἐθ ηῆο ζαξθόο  
αὐηνῦ θαί ἐθ ηῶλ ὀζηέσλ αὐηνῦ. 
πξνζθνιιεζήζεηαη πξόο ηήλ γπλαῖθα 
αὐηνῦ, θαί ἔζνληαη νἱ δύν εἰο ζάξθαλ 
κίαλ. ηό κπζηήξηνλ ηνῦην κέγα ἐζηίλ,  
ἐγώ δέ ιέγσλ εἰο Χξηζηόλ θαί εἰο ηήλ 
ἐθθιεζίαλ. πιήλ θαί ὑκεῖο νἱ θαζ’ ἕλα 
ἕθαζηνο ηήλ ἑαπηνῦ γπλαῖθα νὕησο 
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ἀγαπάησ ὡο ἑαπηόλ, ἡ δέ γπλή ἳλα 
θνβῆηαη ηόλ ἄλδξα. 
 

 
 

Αδειθνί, λα επραξηζηείηε πάληνηε 
θαη γηα φια ην Θεφ θαη Παηέξα ζην 
φλνκα ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζ-
ηνχ. Να ππνηάζζεζηε ν έλαο ζηνλ 
άιιν κε θφβν Υξηζηνχ. Οη γπλαίθεο 
λα ππνηάζζνληαη ζηνπο  άληξεο  
ηνπο   φπσο  ζηνλ Κχξην.  Γηαηί ν  
άληξαο είλαη ν αξρεγφο ηεο γπλαί-
θαο, φπσο θη ν Υξηζηφο είλαη ν αξ-
ρεγφο ηεο εθθιεζίαο. Ο Υξηζηφο εί-
λαη θαη ν ζσηήξαο ηνπ ζψκαηνο ην-
π, ηεο εθθιεζίαο. πσο φκσο ε εθ-
θιεζία ππνηάζζεηαη ζην Υξηζηφ, 
έηζη θαη νη γπλαίθεο πξέπεη ζε φια 
λα ππνηάζζνληαη ζηνπο άληξεο ην-
πο. Οη άληξεο λα αγαπάηε ηηο γπλαί-
θεο ζαο, φπσο ν Υξηζηφο αγάπεζε 
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ηελ εθθιεζία θαη πξφζθεξε ηε δσή 
ηνπ γη' απηήλ. Ήζειε έηζη λα ηελ ε-
μαγηάζεη θαζαξίδνληάο ηελ κε ην 
ινπηξφ ηνπ βαπηίζκαηνο θαη κε ην 
ιφγν, ψζηε λα ηελ έρεη σο λχθε ηελ 
εθθιεζία κε φιε ηεο ηε ιακπξφηε-
ηα, ηελ θαζαξφηεηα θαη αγηφηεηα, 
ρσξίο ςεγάδη ή ειάηησκα ή θάηη 
παξφκνην. Σν ίδην θαη νη άληξεο ν-
θείινπλ λα αγαπνχλ ηηο γπλαίθεο 
ηνπο, φπσο αγαπνχλ ην ίδην ηνπο ην 
ζψκα. πνηνο αγαπάεη ηε γπλαίθα 
ηνπ αγαπάεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Καλείο 
πνηέ δε κίζεζε ην ίδην ηνπ ην ζψκα, 
αιιά αληίζεηα ην ηξέθεη θαη ην θξν-
ληίδεη• έηζη θάλεη θη ν Κχξηνο γηα ηελ 
εθθιεζία, γηαηί φινη είκαζηε κέιε 
ηνπ ζψκαηνο ηνπ απφ ηε ζάξθα ηνπ 
θαη ηα νζηά ηνπ. Γη' απηφ -ιέεη ε 
Γξαθή- ζα εγθαηαιείςεη ν άληξαο 
ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηνπ, γηα 
λα δήζεη καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ• ζα 
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γίλνπλ νη δπν ηνπο έλαο άλζξσπνο. 
' απηά ηα ιφγηα θξχβεηαη έλα κεγά-
ιν κπζηήξην, πνπ εγψ ζαο ιέσ φηη 
αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε Υξηζηνχ θαη 
εθθιεζίαο. Αιιά θη εζείο, ν θαζέλαο 
λ' αγαπάεη ηε γπλαίθα ηνπ φπσο 
αγαπάεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ε γπλαί-
θα λα ζέβεηαη ηνλ άληξα ηεο. 
 

 
 
                            Τπάξρεη θάηη ζηελ 

Γηαθνξά,   Αγία Γξαθή πνπ  

ηζνηηκία,   καο θαίλεηαη κάι- 

νινθιήξσζε. ινλ παξάδνμν. Σν  
   ξήκα πνπ ρξεζη-
κνπνηεί φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ ςπ-
ρνζσκαηηθή έλσζε ηνπ άληξα θαη 
ηεο γπλαίθαο είλαη ην "γηγλψζθσ". 
Ζ Παιαηά Γηαζήθε, π.ρ., κηιψληαο 
γηα ην δεπγάξσκα ησλ πξσηνπιάζ-
ησλ, ιέεη: “Ἀδάκ…ἔγλσ Δὔαλ ηήλ 
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γπλαῖθα αὐηνῦ” (Γελ. 4. 1. Βι. θαη 
Μαηζ. 1: 25). 
 Με απηή ηε γισζζηθή επηινγή 
εθθξάδεηαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα 
αληίιεςε: φηη κε ηε ζπλάληεζε ησλ 
δχν θχισλ ν άλζξσπνο νδεγείηαη 
ζε βαζηά γλψζε ηνπ άιινπ - κηα 
γλψζε δηαθνξεηηθή απφ απηφ πνπ 
ζπλήζσο ελλννχκε σο αηνκηθή 
ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ. Πξφ-
θεηηαη γηα κηα "γλψζε" πνπ πξν-
θχπηεη απφ ην μεπέξαζκα ηεο αην-
κηθφηεηαο θαη απφ ην άλνηγκά ηεο 
ζηνλ άιινλ. 

Ο άλζξσπνο είλαη έλα νλ κε δχν 
δηαθνξεηηθά θχια, θαζέλα απφ ηα 
νπνία έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζ-
ηηθά, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ  αλζξψπηλνπ  γέλνπο   δε   βξί-
ζθνληαη ζηνλ άληξα απφ κφλν ηνπ, 
νχηε ζηε γπλαίθα απφ κφλε ηεο. 
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Απφ κφλνη ηνπο, είλαη "κηζά" φληα, 
πνπ απνδεηνχλ ηελ νινθιήξσζε 
θαη ηελ αιιεινζπκπιήξσζε. Ζ 
ζπκπιήξσζε ηνπ θαζελφο επηηπγ-
ράλεηαη κε ηε ζπλάληεζε κε ην αλ-
ηίζεην θχιν, δειαδή κε ην άλνηγκα 
ζε έλαλ άιινλ θφζκν, δηαθνξεηηθφ, 
πνπ έρεη λα πξνζθέξεη δηαζηάζεηο 
άγλσζηεο ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ δη-
θνχ ηνπ θχινπ. Τπ' απηή ηελ έλλνη-
α, πιήξεο άλζξσπνο δελ είλαη ν 
άληξαο απφ κφλνο ηνπ νχηε ε γπλα-
ίθα απφ κφλε ηεο, αιιά ην δεπγάξη. 
“Kαί ἔζνληαη νἱ δύν εἰο ζάξθα κί-
αλ”(ζα γίλνπλ νη δπν ηνπο έλαο άλ-
ζξσπνο), ιέεη ε Αγία Γξαθή. Απηά 
είλαη κέξνο απφ ηα ιφγηα πνπ είπε ν 
Αδάκ φηαλ πξσηναληίθξηζε ηελ Δχα 
(Γελ.  2:24).  Σα  επαλέιαβε ν απφ-
ζηνινο Παχινο κηιψληαο γηα ηελ 
έλσζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ην γά-
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κν (Δθεζ. 5: 31) θαη δηαβάδνληαη 
ζήκεξα ζηελ Αθνινπζία ηνπ Γάκνπ.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί φλησο 
αιιεινζπκπιήξσζε, πξέπεη λα 
πξφθεηηαη γηα κηα έλσζε κε αγάπε, 
εηιηθξίλεηα θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ, 
αιιηψο δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε 
ζπλάληεζε πξνζψπσλ, αιιά κε 
πζηεξφβνπιε θαη εγσθεληξηθή ρξή-
ζε ηνπ άιινπ σο εξγαιείνπ.

1
* 

                      
1
 Δίλαη αλεπίηξεπην λα πέζνπκε ζε 

πεξηπησζηνινγία θαη λα πξνζπα-
ζήζνπκε λα δηθάζνπκε πνηνο άλ-
ζξσπνο είλαη νινθιεξσκέλνο θαη 
πνηνο φρη. Απηφ πνπ πξέπεη νπσζ-
δήπνηε λα θξαηήζνπκε θαηά λνπ εί-
λαη φηη αλνινθιήξσηνο είλαη ν άλ-
ζξσπνο πνπ απνξξίπηεη ηελ αγά-
πε θαη ζεκειηψλεη ηε δσή ηνπ ζηνλ 
εγσθεληξηζκφ. Έλαο ηέηνηνο άλ-
ζξσπνο κπνξεί λα κείλεη αλνινθ-
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 Ζ Δθθιεζία εμ αξρήο ηφληζε φηη 
ηα δχν θχια είλαη ηζφηηκα. Ο Παχ-
ινο είρε επηζεκάλεη φηη κε ην έξγν 
ηνπ Υξηζηνχ πνπ πξνζέθεξε ζσ-
ηεξία ζε φιν ην αλζξψπηλν γέλνο, 
θαη κε ηε δπλαηφηεηα φισλ λα  γί-
λνπλ κέιε ηνπ ψκαηνο ηνπ Υξηζ-
ηνχ, θαηαξγήζεθε ε αληζφηεηα άλ-
ηξα θαη γπλαίθαο : “νὐθ ἔλη Ἰνπδαῖνο   

                                                                       

ιήξσηνο αθφκα θη αλ είλαη έγγακνο, 
αληίζεηα πξνο θάπνηνλ πνπ δηαπ-
λέεηαη απφ αγάπε αιιά γηα δηάθν-
ξνπο ιφγνπο έκεηλε άγακνο. Σν ίδην 
ηζρχεη θαη γηα ηνπο κνλαρνχο, παξ' 
φιν πνπ επέιεμαλ έλαλ δηαθνξεηηθφ 
δξφκν άζθεζεο, ην λα δήζνπλ ζα 
λα κελ έρνπλ θχιν: ν δξφκνο ηεο 
νινθιήξσζεο ηνπο είλαη ε αγάπε 
πξνο ηνπο άιινπο. 
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Ρα αλζξώπηλα θεθάιηα εηθνλίδνληαη 
εληππσζηαθά κεγαιύηεξα απ' όζν 

ν,ηηδήπνηε άιιν, ώζηε έηζη λα δειώ-
λεηαη ε πξνηεξαηόηεηα ηνπ αλζξώπη-

λνπ πξνζώπνπ θαη ηεο ζρέζεο. 
(Έξγν ηνπ π. Πηακάηε Πθιήξε, 

1998). 
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νὐδέ Ἕιιελ, νὐθ ἔλη δνῦινο νὐδέ 
ἐιεύζεξνο, νὐθ ἔλη ἄξζελ θαη ζῆιπ˙ 
πάληεο γάξ ὑκεῖο εἷο ἐζηε  ἐλ Χξη-
ζηῷ Ἰεζνῦ” (Γαι. 3: 28). Απηφ ην θή-
ξπγκα ηζνλνκίαο ππήξμε   επαλα-
ζηαηηθφ. Ο άγηνο Γξεγφξηνο ν Θεν-
ιφγνο (4νο αη.) θαπηεξηάδνληαο αλ-
ηηιήςεηο πνπ παξαρσξνχζαλ ζηνλ 
άληξα ην δηθαίσκα λα κνηρεχεη, ελψ 
ηηκσξνχζαλ απζηεξά ηε γπλαίθα 
γηα ηελ ίδηα πξάμε, θάλεη κηα εληπ-
πσζηαθή θξηηηθή ζην θνηλσληθφ θαη 
λνκηθφ θαηεζηεκέλν: "Γελ δέρνκαη 
απηή ηε λνκνζεζία, θη νύηε επαηλώ 
απηή ηε ζπλήζεηα. Άληξεο έθηηαμαλ 
ηνπο λόκνπο, θαη γη' απηό ζηξέθεηαη 
ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ ε λνκνζεζί-

α"
1
. 

                      
1
 PG 36, 289. 
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         Ζ ζεμνπαιηθφηεηα 

εμνπαιηθόηεηα  είλαη κηα απφ ηηο 

θαη θνηλσλία     έκθπηεο δπλάκεηο 

πξνζώπσλ     ηνπ αλζξψπνπ  
         θαη βεβαίσο δελ 
είλαη νχηε θαθή νχηε ακαξησιή αθ' 
εαπηήο. Απηφ ην έρνπλ δηεπθξηλίζεη 
νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο

1
. Ο άλ-

ζξσπνο θαιείηαη φκσο λα κελ ηελ 
αθήλεη ηπθιή θαη απξφζσπε, αιιά 
λα ηελ πξνζαλαηνιίζεη πξνο ζπ-
γθεθξηκέλν πξφζσπν. Γελ είλαη α-
πιψο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο κηαο  

                      
1
 Ο άγηνο Γξεγφξηνο ν Παιακάο 

(14νο αη.), π.ρ., αηψλεο πξηλ απφ ηηο 
δηαπηζηψζεηο ηεο ζχγρξνλεο βην-
ινγίαο θαη ςπρνινγίαο, ζεκείσλε 
φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη θπζηθή 
θαη κάιηζηα εθδειψλεηαη ήδε απφ 
ηε βξεθηθή ειηθία ηνπ αλζξψπνπ 
(PG 150, 1069). 
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αηνκηθήο βηνινγηθήο νξκήο, αιιά 
γίλεηαη νδφο γηα ηελ πξαγκάησζε 
κηαο πξνζσπηθήο (δειαδή κεηαμχ 
ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ), εξσ-
ηηθήο θνηλσλίαο, φπσο ηελ ζθηα-
γξαθήζακε παξαπάλσ. 
 ήκεξα ε ιέμε έξσηαο ρξεζηκν-
πνηείηαη ζπγθερπκέλα. Άιινηε ππν-
βαζκίδεηαη γηα λα δειψζεη κφλν ηε 
ζεμνπαιηθή, ζαξθηθή πξάμε, θη άι-
ινηε επξχλεηαη γηα λα ζεκάλεη ηνλ 
ςπρηθφ πφζν γηα θάπνηνλ. ηελ εθ-
θιεζηαζηηθή παξάδνζε ν έξσηαο 
θαηέρεη θεληξηθή ζέζε θαη ζεκαην-
δνηεί φρη κηα επηκέξνπο δξαζηεξηφ-
ηεηα, αιιά έλαλ ηξφπν δσήο. Έρεη 
ηελ έλλνηα ηεο πχξηλεο αγάπεο, ηνπ 
νιφςπρνπ δνζίκαηνο ζηνλ άιινλ 
θαη ηνπ γεκίζκαηνο απφ ηνλ άιινλ. 
Ο άλζξσπνο φρη κφλν δελ θαιείηαη 
λα θαηαζηείιεη ηνλ έξσηα, αιιά, αλ-
ηίζεηα, θαιείηαη λα δηαπνηίζεη νιφθ-
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ιεξε ηε δσή ηνπ κ' απηφλ. Ζ εγσηζ-
ηηθή χπαξμε είλαη αλέξαζηε χπαξ-
με. Πεγή θαη ηνπ ζείνπ έξσηα (ηνπ 
αλνίγκαηνο πξνο ηνλ Θεφ) θαη ηνπ 
αλζξψπηλνπ έξσηα (ηνπ αλνίγκαηνο 
πξνο ηνλ άλζξσπν) είλαη ν ίδηνο ν 
ηξφπνο χπαξμεο ηνπ Θενχ, πνπ εί-
λαη αγαπεηηθή θνηλσλία πξνζψ-
πσλ θαη πνπ ζαξθψζεθε απφ ηνλ 

πφζν έλσζήο ηνπ κε ηνλ άλζξσπν
1.

 

Γηα ηελ Δθθιεζία, απηή ε πξν-
ζσπηθή, εξσηηθή θνηλσλία πξαγκα-
ηψλεηαη ζην κπζηήξην ηνπ γάκνπ. 

                      
1
 Υαξαθηεξηζηηθά, έλα ζενινγηθφ 

έξγν ηνπ 6νπ αηψλα ππφ ην φλνκα 
ηνπ αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Αξενπαγί-
ηνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ζείν έξσηα 
"εθζηαηηθφ", δειαδή κε ζηαηηθφ, 
αιιά θηλνχκελν, εμεξρφκελν απφ ηε 
ζηάζε θαη αλνηγφκελν πξνο ηνλ 
άιινλ (PG 3, 712) 
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Απηφ δε γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, 
δηφηη ζήκεξα γηα πνιινχο αλζξψ-
πνπο ν γάκνο είλαη απιψο κηα ηπ-
πηθή ηειεηή, έλαο λνκηθφο ζεζκφο ή 
κηα ππνρξέσζε πξνο ηνπο ζπγγε-
λείο, πνπ, είηε γίλεη είηε δε γίλεη, δελ 
αιιάδεη ζε ηίπνηα ηελ νπζία ησλ 
πξαγκάησλ, δειαδή ηνλ δεζκφ πνπ 
ήδε ππάξρεη. Πξψηα απ' φια, ινη-
πφλ, λα μεθαζαξίζνπκε φηη ην κπζ-
ηήξην ηνπ γάκνπ δελ είλαη ηίπνηα 
απ' φια απηά, αιιά θάηη πνπ φλησο 
αθνξά ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ αλ-
ζξψπνπ θαη ηνλ δεζκφ ηνπ.  
 Ο δεζκφο ελφο λένπ θαη κηαο λέ-
αο πνπ δελ έρνπλ ηειέζεη ην κπζηή-
ξην ηνπ γάκνπ κπνξεί λα είλαη είηε 
θαθήο είηε θαιήο πνηφηεηαο. Καθήο 
είλαη φηαλ ν έλαο αληηκεησπίδεη ηνλ 
άιινλ σο έλα ηπραίν εξγαιείν γηα 
ηελ αηνκηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε, ηε 
ζέζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πάξεη 
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Έξσηαο είλαη ην μεθιείδσκα ηεο ύ-

παξμεο ζηνλ Άιινλ.  
(Πθελή από ην ζπλαμάξη ησλ ζπδύ-

γσλ αγίαο Λαηαιίαο θαη αγίνπ  
Αδξηαλνύ. Ζ Λαηαιία ζηήξημε ηνλ 

28ρξνλν Αδξηαλό ζην καξηύξην ηνπ, 
ην 298. Έξγν π. Πηακ. Πθιήξε, 1996) 
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νπνηεδήπνηε νπνηνδήπνηε άιιν. 
Καιήο πνηφηεηαο είλαη φηαλ ν έλαο 
είλαη γηα ηνλ άιινλ κηα κνλαδηθή 
πξνζσπηθφηεηα θαη κεηαμχ ηνπο 
ππάξρεη αθνζίσζε θαη πηζηφηεηα. 
Απηφο ν δεζκφο, δειαδή, νχηε αλή- 
ζηθνο νχηε πνξληθφο κπνξεί λα ρα-
ξαθηεξηζηεί. Σν πξφβιεκά ηνπ, γηα 
ηελ Δθθιεζία, είλαη άιιεο ηάμεσο. 
, ηη κέλεη έμσ απφ ην ψκα ηεο 
Δθθιεζίαο δελ είλαη θαη' αλάγθε θα-
θφ, είλαη φκσο θζαξηφ. Πεζαίλεη φ-
ηαλ πεζάλνπλ νη ζπληειεζηέο ηνπ. Ζ 
Δθθιεζία επηζπκεί φρη ηελ θαηάξ-
γεζε ηνπ αιεζηλνχ έξσηα, αιιά – 
αθξηβψο επεηδή δέρεηαη ηελ νκνξ-
θηά θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ - ηελ 
αθζαξηνπνίεζή ηνπ, ην κπφιηαζκά 
ηνπ ζηελ πεγή ηεο Εσήο. Απηφ α-
πεξγάδεηαη ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ. 
Δηζάγεη ηνπο δχν αλζξψπνπο, φρη 
σο κεκνλσκέλα άηνκα αιιά σο δε-
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πγάξη, σο ζρέζε κνλαδηθψλ θη αλε-
παλάιεπησλ πξνζψπσλ, ζην ψ-
κα ηνπ Υξηζηνχ. ην κπζηήξην απηφ, 
δειαδή, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 
φηη ζπληειείηαη θάηη αληίζηνηρν 
πξνο ην κπζηήξην ηεο ζείαο Δπρα-
ξηζηίαο: Ζ Δθθιεζία αλαγλσξίδεη 
φηη ην ςσκί είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε 
δσή. Δίλαη φκσο θζαξηφ θαη κεηά 
απφ κεξηθέο κέξεο ζα ζαπίζεη. Ζ 
Δθθιεζία δελ ην θαηαξγεί, αιιά ην 
εηζάγεη ζηνλ ρψξν ηεο θαη ην κεηα-
βάιιεη ζε ψκα Υξηζηνχ, ην θάλεη 
άθζαξην.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη 
ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ εληάζζεη ην 
δεπγάξη κέζα ζε κηα θνηλφηεηα. 
πσο θάζε κπζηήξην, έηζη θαη ην 
κπζηήξην ηνπ γάκνπ δελ είλαη κηα 
αηνκηθή δηαδηθαζία ή κηα θνζκηθή 
ηειεηή ή (φπσο δπζηπρψο ζπρλά 
ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε) επθαηξία γηα 
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επίδεημε, αιιά θάηη πνιχ νπζηαζηη-
θφηεξν: είλαη κηα γηνξηή, κηα ραξά 
ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φρη κφλν 
νη ζπγγελείο θαη νη πξνζθεθιεκέ-
λνη, αιιά φιν ην ζψκα ηεο Δθθιε-
ζίαο, θαη εηθνλίδεη πψο ζα είλαη ε 
Δθθιεζία ζηε Βαζηιεία. Γη' απηφ, 
άιισ-ζηε, αξρηθά ην κπζηήξην ήηαλ 
ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηέιεζε ηεο ζεί-
αο Δπραξηζηίαο. Σν δεπγάξη, δεια-
δή, θαιείηαη απφ ηελ Δθθιεζία λα 
ππεξβεί θάζε κνξθή αηνκηθηζκνχ 
θαη ζπκθεξνληνινγίαο. 
 ηε δσή ηεο Δθθιεζίαο δελ π-
πάξρνπλ απηνκαηηζκνί νχηε καγη-
θέο ηειεηέο. Σν κπζηήξην ηνπ γάκνπ 
είλαη γηα ην δεπγάξη ε έλαξμε κηαο 
πνξείαο, ελφο ζπλεηδεηνχ αγψλα, 
κηαο δηαξθνχο άζθεζεο ζηελ αγά-
πε. Απηφ θαίλεηαη έληνλα θαη απφ 
ην απφζπαζκα ηεο επηζηνιήο ηνπ 
Παχινπ πνπ δηαβάδεηαη ζηελ ηεξν-
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ινγία ηνπ γάκνπ (Δθεζ. 5, 20-33), 
φπνπ ν γάκνο παξαιιειίδεηαη πξνο 
ηε ζρέζε ηνπ Υξηζηνχ κε ηελ Δθ-
θιεζία θαη επηζεκαίλεηαη ην ρξένο 
ακνηβαίαο αγάπεο θαη θξνληίδαο (ε 
πεξηβφεηε θξάζε: “ἡ δε γπλή ἵλα 
θνβῆηαη ηόλ ἄλδξα” έπεηαη κηαο ν-
ιφθιεξεο ζεηξάο ζπζηάζεσλ θαη 
πξνο ηνλ άληξα, θαη βέβαηα δελ κη-
ιάεη γηα θφβν, αιιά γηα ζεβαζκφ!). 

"Ρίπνηα αο κελ είλαη γηα ηε γπλαίθα 
πνιπηηκόηεξν από ηνλ άληξα ηεο, θη ν 
άληξαο αο κελ πνζεί ηίπνηα πεξηζζόηε-
ξν από ηε γπλαίθα ηνπ... Ρίπνηα δελ 
ζπγθξνηεί ηόζν αξκνληθά ηε δσή καο, 
όζν ν έξσηαο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαί-
θαο"

1 
. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη ιφγηα 

ελφο ζχγρξνλνπ πνηεηή ή ηξαγνπ-
δνπνηνχ. Δίλαη φκσο ιφγηα ηνπ αγί-
νπ Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ. 

                      
1
 PG51, 369 θαη 62, 136. 
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Θείκελα 
 

1. Κηα από ηηο θύξηεο αηηίεο ηεο αλ-
ζξώπηλεο κνλαμηάο είλαη ην θύιν. Ν 
άλζξσπνο είλαη έλα νλ κε θύιν, δε-
ιαδή έλα ήκηζπ όληνο, έλα νλ ρσξηζ-
κέλν, αλνινθιήξσην, πνπ δεηά λα 
αθεξαησζεί. Ρν θύιν ηξαπκαηίδεη 
βαζηά ην εγώ πνπ είλαη δίθπιν, πνπ 
κέζα ζηελ αθεξαηόηεηά ηνπ θαη ηελ 
πιεξόηεηα ηνπ ζα ήηαλ θαη αξζεληθό 
θαη ζειπθό, αλδξόγπλν... Από κόλν 
ην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο ηνπ, ην θύ-
ιν είλαη δηαρσξηζκόο, έιιεηςε, λνζ-
ηαιγία, πόζνο λα αλνηρηεί ζηνλ άι-
ιν... Ζ αγάπε είλαη αθξηβώο απηό πνπ 
θαηαξγεί ηε κνλαμηά, απηό πνπ θέξ-
λεη ην εγώ ζηνλ άιιν... Κηα απξόζσ-
πε αγάπε πνπ δε ζα απεπζπλόηαλ ζε 
θακηά αηνκηθή κνξθή δε ζα ιεγόηαλ 
αγάπε. Αγάπε από γπαιί' ιέεη ν 
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Rozanoff. Γελ είλαη ίζσο παξά κηα 
έθπησζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ.  

 
Nikolas Berdiaeff, Ξέληε ζηνραζκνί 
πεξί ππάξμεσο (κηθξ. Β. Σξηαληα-
θχιινπ - . Γνπλειάο), έθδ. Κνηλφ-
ηεηα, Αζήλα 1983, ζει. 141-142. 
 
 
2. Ζ γπλαίθα θαη ν άληξαο δελ είλαη  
δύν άλζξσπνη, αιιά έλαο άλζξσπνο.  
  
Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο (PG 62,387). 

 
 
3. Βάιε κε ζθξαγίδα ζηελ θαξδηά 
ζνπ 
σζάλ ζθξαγίδα ζην κπξάηζν ζνπ• 
είλαη δπλαηή ε αγάπε ζαλ ην ζάλαην 
θαη ζθιεξόο ν πόζνο ζαλ ηνλ άδε•  
νη ζπίζεο ηεο είλαη ζπίζεο ηεο θσηηάο,  
θιόγα ηνπ Θενύ.  
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Λεξά πνηάκηα δελ κπνξνύλ 
λα ζβήζνπλ ηελ αγάπε. 
 
Άζκα Αζκάησλ (κεηαγξαθή Γηψξ-
γνπ εθέξε), εθδ. Ίθαξνο,  
Αζήλα 1967, ζει. 33.  
 
4. Γηα ηνπο αλζξώπνπο ν έξσηαο δελ 
είλαη παξά κηα απόιαπζε, ηνλ θαηάλ-
ηεζαλ ινηπόλ θάηη εύθνιν θαη θηελό, 
αθίλδπλν θαη ζίγνπξν, όκνην κε ηηο 
απνιαύζεηο ησλ δξόκσλ. Αιήζεηα, 
πόζνη θαη πόζνη λένη ζηάζεθαλ αλί-
θαλνη λα βξνπλ ην ζσζηό δξόκν ηεο 
αγάπεο, γηα πόζνπο ηα ζύλνξα ηνπ 
έξσηα ζηακαηάλε ζην εύθνιν, βηα-
ζηηθό δόζηκν ηνπ εαπηνύ ηνπο! ...Πην 
δξόκν ηνπ έξσηα, όπσο θαη ζην 
δξόκν ηνπ ζαλάηνπ (πνπ είλαη δύζ-
θνινο θη απηόο), δε ζα βξεηο – άκα 
ηνλ αληηθξίδεηο ζνβαξά - θαλέλα 
θσο, θακηάλ απόθξηζε, νύηε ζεκάδη, 
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νύηε ραξαγκέλν δξόκν, γηα λα ζε 
βνεζήζνπλ. Θαη γηα ηα δύν ηνύηα 
θαζήθνληα, πνπ θξαηάκε θξπκκέλα 
κέζα καο θαη ηα παξαδίλνπκε ζηνπο 
άιινπο ρσξίο λα θσηίζνπκε ην κπζ-
ηηθό ηνπο, δελ ππάξρνπλ γεληθνί θα-
λόλεο. ζν όκσο πην πνιύ απνδεηά-
κε ηε κνλαμηά ζηε δσή καο, ηόζν 
πεξηζζόηεξν δπγώλνπκε ην κεγάιν 
λόεκα ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ. 
Νη απαηηήζεηο πνπ, ηξαρύο θαη δύζ-
θνινο, ν έξσηαο έρεη απ' ηε δσή καο 
ζ’ όιε ηεο ηελ πνξεία, είλαη πάξα 
πνιύ βαξηέο, θη εκείο, ζηα πξώηα καο 
βήκαηα, είκαζηε πνιύ αδύλακνη 
κπξνζηά ηνπο. Αλ όκσο ζηαζνύκε 
θαξηεξηθνί θαη δερηνύκε ηνλ έξσηα 
απηόλ ζαλ ηξαρηά καζεηεία - αληίο 
λα ραλόκαζηε ζ' όια θείλα ηα εύθνια 
θαη θνύθηα παηρλίδηα, πνπ επηλόεζε ν 
άλζξσπνο γηα λα κελ αληηθξίδεη 
θαηάκαηα ηε βαζύηαηε ζνβαξόηεηα 
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ηεο δσήο - ίζσο ηόηε, θείλνη πνπ ζά 
'ξζνπλ θαηξό έπεηη' από καο, λα ληώ-
ζνπλ κηα θάπνηα πξόνδν θη έλα μα-
ιάθξσκα. Θαη ζα' ηαλ ζεκαληηθό ην-
ύην. 
 
R. Μ. Rilke, Γξάκκαηα ζ' έλα λέν πν-
ηεηή (κηθξ. Μάξηνπ Πισξίηε), ζει. 
79 θ.ε.  

 
 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 
 

1. Καη ζην Άζκα Αζκάησλ θαη ζην 
θείκελν ηνπ Rilke, έξσηαο θαη ζά-
λαηνο παξαιιειίδνληαη. Γηαηί 
κπνξεί λα γίλεηαη απηφ; (επηρεη-
ξεκαηνινγήζηε πάλσ ζηελ άπν-
ςε ζαο).  

2. ην απνζηνιηθφ αλάγλσζκα ηεο 
Αθνινπζίαο ηνπ γάκνπ, πνπ πα-
ξαηίζεηαη ζηελ αξρή ηνπ καζήκα-
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ηνο, εληνπίζηε πψο ηνλίδνληαη νη 
ακνηβαίεο "ππνρξεψζεηο", ηφζν, 
δειαδή, γηα ηνλ άληξα, φζν θαη 
γηα ηε γπλαίθα. 

3. Μέζα απφ ην απνζηνιηθφ αλάγ-
λσζκα ηεο Αθνινπζίαο ηνπ γά-
κνπ επηβεβαηψλεηαη ή φρη ε έλ-
λνηα ηεο ηζφηεηαο ηνπ άλδξα θαη 
ηεο γπλαίθαο; Σεθκεξηψζηε ηελ 
άπνςή ζαο.  

4. Ννκίδεηε πσο ε ζέζε ηεο Δθθιε-
ζίαο γηα ηνλ έξσηα κπνξεί λα βν-
εζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηνπ AIDS; 
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12. Ζ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ 
 

      Ζ νηθνγέλεηα είλαη 

Ππξήλαο ησλ ε βαζηθφηεξε απφ 

θνηλσληώλ  ηηο νκάδεο πνπ  
      ζπλζέηνπλ ηελ 
αλζξψπηλε θνηλσλία. Απνηειεί ηαπ-
ηφρξνλα ηελ αθεηεξία θαη ηνλ θχξην 
παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε θαη 
ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αλζξψ-
πνπ. Ζ νηθνγέλεηα πθαίλεηαη γχξσ 
απφ ην γεγνλφο ηεο ζπλάληεζεο 
δχν πξνζψπσλ, ηνπ άληξα θαη ηεο 
γπλαίθαο θαη κπνξεί λα ιάβεη δηά-
θνξεο κνξθέο, αλάινγα κε ηνλ ζπ-
γθεθξηκέλν πνιηηηζκφ. ε γεληθέο 
γξακκέο, κπνξεί λα απνηειεί ππ-
ξεληθή ή κηθξή νηθνγέλεηα (απνηε-
ινχκελε απφ ην δεπγάξη θαη ηα παη-
δηά ηνπο), ή επξεία (ε νπνία ζπκπε-
ξηιακβάλεη θαη ηξίηε γεληά, ηνπο γν-
λείο ηνπ δεπγαξηνχ). ε θάζε πεξίπ-
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ησζε, πάλησο, ε νηθνγέλεηα είλαη ε 
κήηξα θαη ην ζηαπξνδξφκη πιήζνπο 
ζρέζεσλ -πξνζσπηθψλ, βηνινγη-
θψλ, θνηλσληθψλ, λνκηθψλ θηι., 
πξάγκα ην νπνίν δείρλεη θαη ηε λε-
πξαιγηθφηεηά ηεο. 
 Ζ Δθθιεζία δε βιέπεη ηνλ άλ-
ζξσπν σο κεκνλσκέλν άηνκν, νχηε 
σο ζηαηηθή χπαξμε, αιιά σο πξφ-
ζσπν πνπ δηαξθψο αλαπηχζζεηαη 
σο θνηλσλφο ελφο πιέγκαηνο ζρέ-
ζεσλ. Γη' απηφ ελδηαθέξεηαη γηα ην 
πνηφλ θαη γηα ηελ θαηεχζπλζε απ-
ηψλ ησλ ζρέζεσλ. 
 
                            Γηα ηελ Δθθιεζία 
Οηθνγέλεηα,  ε νηθνγέλεηα θαιεί- 
έλα πείξακα  ηαη λα δνκεζεί πά- 
      λσ ζε δπν ζεκειη 
                            ψδεηο άμνλεο: 

1. Πηελ αγαπεηηθή ζπλύπαξμε. Ζ 
νηθνγέλεηα δελ απνηειεί ζπκθεξνλ-
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ηνινγηθφ ζπλεηαηξηζκφ νχηε άζξν-
ηζκα αηνκηθηζκψλ. Γηα λα κηιάκε 
πξαγκαηηθά γηα νηθνγέλεηα δελ αξ-
θεί ε ζπζηέγαζε νξηζκέλσλ αηφ-
κσλ. πζηέγαζε έρνπκε θαη αιινχ, 
π.ρ. ζε έλα ζηξαηφπεδν ζπγθέλ-
ηξσζεο, αιιά απηφ απέρεη πνιχ 
απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί νηθνγέλεη-
α! Ζ νηθνγέλεηα (νθείιεη λα) είλαη 
νπζηαζηηθή ζπλχπαξμε, δειαδή α-
γαπεηηθή κεηνρή απφ θνηλνχ ζε φ-
ια ηα γεγνλφηα ηεο δσήο - ζηε γέλ-
λεζε ελφο λένπ κέινπο ηεο θαη ζηνλ 
ζάλαην άιινπ, ζηηο ραξέο ηνπ ελφο 
θαη ζηηο νδχλεο ηνπ άιινπ, θ.ν.θ. 

2. Πηε κνλαδηθόηεηα ηνπ θάζε 
πξνζώπνπ. ηε ζπλχπαξμε πνπ 
πξναλαθέξακε, θαλέλα κέινο (είηε 
κεγάιν είηε κηθξφ ζε ειηθία) δελ α-
πνξξνθάηαη ζε κηα απξφζσπε κά-
δα, νχηε δεη ζηε ζθηά άιινπ. Ζ νηθν-
γέλεηα είλαη ην εξγαζηήξη φπνπ ε 
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πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο, κν-
λαδηθή θη αλεπαλάιεπηε, αλαδεηθ-
λχεηαη θαη θαιιηεξγείηαη κε αγάπε, 
ζεβαζκφ θαη ακνηβαηφηεηα. 
 Γηα ηελ Δθθιεζία, ε λνκηθή θαη 
βηνινγηθή ζπγθξφηεζε ηεο νηθνγέ-
λεηαο δε ζεκαίλεη απηνκάησο ιεηην-
πξγία ηεο αιεζηλά σο νηθνγέλεηαο. 
Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη θάηη πνπ 
πξέπεη λα επηηεπρζεί κε άζθεζε θαη 
ππεπζπλφηεηα (γη' απηφ, άιισζηε, 
απνθαιέζακε ηελ νηθνγέλεηα "πεί-
ξακα"). Ζ νηθνγέλεηα, κε δπν ιφγηα, 
είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 
κηα ππνδηαίξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ, ή απφ κηα κνλάδα θαηα-
λάισζεο. Δίλαη ν ρψξνο ελφο ζαπ-
καζηνχ πεηξάκαηνο: ηεο εθαξκνζ-
κέλεο αγάπεο θαη ειεπζεξίαο, πνπ 
είλαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ίδηαο ηεο Δθθιεζίαο. 
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(Βαλ Γθνγθ, από ην έξγν ηνπ "Γέθπ-

ξα", 
ηαπσληθήο ηερλνηξνπίαο, 1887). 
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      Ζ απφθαζε ε- 
ρέζεηο γνλέσλ  λφο δεπγαξηνχ 
θαη παηδηψλ:    λα θάλεη παηδηά 
Ζ "ηξίηε έμνδνο" είλαη εμαηξεηηθά 
θαίξηα θαη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ ηελ επίγλσζε πιήζνπο επζπ-
λψλ - επηθνηλσληαθψλ, παηδαγσγη-
θψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 
θ.ν.θ. Ο κεγάινο θίλδπλνο είλαη λα 
μεθηλάεη θαλείο λα θάλεη νηθνγέλεηα 
επεηδή "έηζη θάλεη φινο ν θφζκνο", 
δίρσο δειαδή ν ίδηνο λα ην έρεη ζε-
ιήζεη ζπλεηδεηά θαη μεθάζαξα. πρ-
λά, κάιηζηα, ε επηδίσμε λα δεκην-
πξγεζεί νηθνγέλεηα θαη λα γελλεζν-
χλ παηδηά, ξίρλεη ζε δεχηεξε κνίξα 
ην πξφζσπν ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, ζαλ 
λα κελ είλαη απηφο/απηή παξά έλα 
έκςπρν εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε 
απηνχ ηνπ ζηφρνπ.  

Ζ κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αγάπε εί-
λαη ην ζεκέιην ησλ ελδννηθνγελεηα-
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θψλ ζρέζεσλ θαη ην θαιχηεξν, έκ-
πξαθην παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά. 
Ζ γέλλεζε ησλ παηδηψλ (νθείιεη λα) 
είλαη θαξπφο ηεο ζπδπγηθήο αγά-
πεο,  θη  φρη  θάηη  άιιν,  π.ρ. απε-
γλσζκέλε πξνζπάζεηα λα απνθηή-
ζεη λφεκα ζηε δσή ηνπ έλαο άλ-
ζξσπνο, πνπ δε βξίζθεη λφεκα 
ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ ζπδπγηθφ δεζκφ 
θαη ζην πξφζσπν ηνπ ζπληξφθνπ 
ηνπ. ' απηή ηελ πεξίπησζε δεκην-
πξγνχληαη πξνβιεκαηηθέο εμαξηή-
ζεηο ηνπ γνληνχ απφ ην παηδί, θαη 
αληίζηξνθα, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
 Ο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Έξηρ  
Φξνκ (1900-1980) επηζεκαίλεη φηη 
ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαδνρηθά ηξεηο 
έμνδνη: απφ ηε κήηξα ηεο κεηέξαο 
ηνπ, απφ ην ζηήζνο ηεο θαη απφ ηελ 
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αγθαιηά ηεο
1
. Ζ ηξίηε έμνδνο ζεκαί-

λεη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ παηδηνχ ζε 
μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα πνπ 
δελ ζα είλαη εμάξηεκα ηεο γνλετθήο 
χπαξμεο. Ζ έμνδνο απηή, κνινλφηη 
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ 
ςπρηθή πγεία, δελ επηηπγράλεηαη 
πάληα θαη απ' φινπο. πρλά δπζρε-
ξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εμάξ-
ηεζε απφ ηνλ γνληφ θέξεη ην επγε-
λέζηεξν πξνζσπείν: ην πξνζσπε-
ίν ηεο αγάπεο. ε ηέηνηα πεξίπησ-
ζε φκσο πξφθεηηαη γηα κηα "αγάπε" 
θηεηηθή. Ο άιινο δελ αληηκεησπίδε-
ηαη σο κηα μερσξηζηή χπαξμε, αιιά 
ζαλ ηδηνθηεζία. Κη έηζη, αληί λα είλαη 
ζηφρνο ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ε  
δηακφξθσζε ηνπ λένπ αλζξψπνπ 

                      
1
 Έξηρ Φξνκ, Ρν δόγκα ηνπ Χξηζηνύ, 

εθδ. Μπνπθνπκάλεο, Αζήλα 1974, 
ζει. 218 
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ζε ειεχζεξε θαη αιεζηλή πξνζσπη-
θφηεηα είλαη ε δηαηήξεζε απηήο ηεο 
εμάξηεζεο. ηελ παξάδνζε ηεο Δθ-
θιεζίαο απηφο ν θίλδπλνο έρεη επη-
ζεκαλζεί έληνλα. ην επαγγέιην 
π.ρ. ζεκεηψλεηαη φηη ε γπλαίθα μερ-
λά ηνπο πφλνπο ηνπ ηνθεηνχ φηαλ 
γελλεζεί ην παηδί, "από ηε ραξά ηεο 
πνπ έθεξε έλαλ άλζξσπν ζηνλ θόζ-
κν" (Ησ. 16:21) -θη φρη επεηδή ι.ρ. 
"απέθηεζε" παηδί. Καη ν άγηνο Ησ-
άλλεο ν Υξπζφζηνκνο ππνγξακκί-
δεη φηη ην θεθαιαηψδεο δελ είλαη ε 
ηεθλνγνλία (απηφ είλαη θπξίσο κηα 
βηνινγηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί 
λα γίλεη θαη αλεπίγλσζηα, φπσο 
ζηα δψα), αιιά ε ηεθλνηξνθία, ε 
ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε

1
. Καη ζηελ 

ηεξνινγία ηνπ γάκνπ αθνχκε ηνλ 

                      
1
 PG 54, 636-639 θαη 62, 150. Βι. θαη 

Μ. Βαζίιεην, PG 31, 1209B-C. 
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Παχιν λα επηζεκαίλεη φηη, πξνθεη-
κέλνπ λα θάλεη θάπνηνο έλαλ πγηή 
γάκν, θαιείηαη λα αθήζεη ηνπο γνλε-
ίο ηνπ θαη λα ελσζεί κε ηνλ ζχληξν-
θν ηνπ (Δθεζ. 5:31). 
 Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά είλαη 
λεαξέο ππάξμεηο πνπ έρνπλ αλάγθε 
ηελ πείξα ησλ γνληψλ ηνπο, δίρσο 
λα έρνπλ ηελ εγσηζηηθή   ςεπδαί-
ζζεζε φηη φια θαη φινη γχξσ ηνπο 
ππάξρνπλ γηα λα είλαη δηθνί ηνπο 
ππεξέηεο. Καη ε απνζχλδεζε πνπ 
πξναλαθέξακε, ζε θακία πεξίπησ-
ζε δε ζεκαίλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ ή 
έρζξα πξνο ηνπο γνλείο. Σελ ακνη-
βαηφηεηα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη, 
ηελ επεζήκαλε ν απφζηνινο Παχ-
ινο πνπ δήηεζε απφ ηα παηδηά λα 
ηηκνχλ ηνπο γνλείο ηνπο, θη απφ   
ηνπο γνλείο λα κελ παξνξγίδνπλ ηα 
παηδηά ηνπο (Δθεζ. 6: 1-4). Σν πν-
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ζνχκελν είλαη λα νηθνδνκεζεί κηα 
ζρέζε δηαιφγνπ. 
 

 
Αιιεγνξία πάλσ ζηελ νδπλεξή πιε-

πξά ηεο δσήο. 
Πην δεπγάξη πνπ δελ θαηνξζώλεη λα  

επηθνηλσλήζεη,  
ν κελ άληξαο παίξλεη κνξθή θώθηαο, 
ε δε γπλαίθα αλαπνδνγπξίδεη.  
(Έξγν π. Πηακάηε Πθιήξε, 1998). 
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Κείκελα 
 
 

 

1. πκβνπιέο, πώο ν ζύδπγνο λα 
ζπκπεξηθέξεηαη ζηε ζύδπγν ηνπ 
 
Ιόγηα αγάπεο λα ηεο ιεο:... Δγώ από 
όια, ηε δηθή ζνπ αγάπε πξνηηκώ θαη 
ηίπνηε δελ κνπ είλαη ηόζν βαζαληζηη-
θό ή δπζάξεζην, όζν ην λα βξεζώ 
θάπνηε ζε δηάζηαζε καδί ζνπ. Θη αλ 
όια ρξεηαζζεί λα ηα ράζσ, ...θη αλ 
ζηνπο έζραηνπο βξεζώ θηλδύλνπο, 
νηηδήπνηε θη αλ πάζσ, όια κνπ είλαη 
αλεθηά θη ππνθεξηά, όζν εζύ κνπ εί-
ζαη θαιά. Θαη ηα παηδηά, ηόηε κνπ εί-
λαη πεξηπόζεηα, εθ' όζνλ εζύ καο 
ζπκπαζείο... Ίζσο θάπνηε ζνπ πεη: 
Ξνηέ σο ηώξα δελ μόδεςα από ηα 
δηθά ζνπ, έρσ αθόκε ηα δηθά κνπ, 
πνπ κνπ 'δσζαλ νη γνλείο κνπ. Σφηε 
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πεο ηεο: Ρη ιεο θαιή κνπ; Έρεηο α-
θόκε ηα δηθά ζνπ; Ξνηα ιέμε κπνξεί 
λα 'λαη ρεηξόηεξε από απηή; Πώκα 
δελ έρεηο πηα δηθό ζνπ θη έρεηο ρξή-
καηα; Γελ είκαζηε δύν ζώκαηα κεηά 
ην γάκν, αιιά γίλακε έλα. Γελ έρνπ-
κε δπν πεξηνπζίεο, αιιά κία... ια 
δηθά ζνπ είλαη, θη εγώ δηθόο ζνπ είκα-
η, θνξίηζη κνπ. Απηό κε ζπκβνπιεύεη 
ν Ξαύινο ιέγνληαο όηη ν άλδξαο δελ 
εμνπζηάδεη ην ζώκα ηνπ, αιιά ε γπ-
λαίθα. Θη αλ δελ έρσ εγώ εμνπζία 
ζην ζώκα κνπ, αιιά εζύ, πόζν κάι-
ινλ δηθά ζνπ είλαη ηα ρξήκαηα... Πν-
ηέ λα κελ ηεο κηιάο κε πεδφ ηξφπν, 
αιιά κε θηινθξνζχλε, κε ηηκή, κε 
αγάπε πνιιή. Να ηελ ηηκάο, θαη δε 
ζα βξεζεί ζηελ αλάγθε λα δεηήζεη 
ηελ ηηκή απφ άιινπο... Να ηελ πξν-
ηηκάο απφ φινπο γηα φια, γηα ηελ 
νκνξθηά, γηα ηε ζσθξνζχλε ηεο, 
θαη λα ηελ εγθσκηάδεηο. Να θάλεηο 
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θαλεξφ φηη ζ' αξέζεη ε ζπληξνθηά 
ηεο θη φηη πξνηηκάο λα κέλεηο ζην 
ζπίηη γηα λα 'ζαη καδί ηεο απφ ην λα 
βγαίλεηο ζηελ αγνξά. Απφ φινπο 
ηνπο θίινπο λα ηελ πξνηηκάο, θαη 
απφ ηα παηδηά πνπ ζνπ ράξηζε, θη 
απηά εμαηηίαο ηεο λα ηα αγαπάο. 
 
 Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο (PG 62, 
146-148. Μηθξ. απφ: Παλαγηψηε 
Νέιια, Εψνλ Θενχκελνλ, εθδ. Αξ-
κφο, Αζήλα 1992

3
, ζει. 85). 

 
2. Ζ ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ην κσξό 
θαη ην κηθξό παηδί ζπλδέεηαη άκεζα  
κε ηελ απμαλόκελε απηνλνκία ηνπ 
παηδηνύ θαη ην αίζζεκά ηνπ όηη είλαη 
μερσξηζηό πξόζσπν. Δίλαη κηα δύ- 
ζθνιε πεξίνδνο, γηαηί ε ακθηηαιάλ-
ηεπζε ηνπ παηδηνύ αλάκεζα ζηελ 
αγάπε θαη ηελ νξγή είλαη πνιύ δπλα-
ηή. Δπηζπκεί λα κεγαιώζεη θαη ηαπ-
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ηόρξνλα ην θνβάηαη. Έρεη αλά- 
γθε ηνπο γνλείο ηνπ απεγλσζκέλα, 
αιιά έρεη επίζεο απεγλσζκέλα α-
λάγθε λα γίλεη έλα ζεκαληηθό πξό-
ζσπν από κόλν ηνπ. Νη γνλείο πξέπεη 
λα ηνπ επηηξέςνπλ ηελ απόζηαζε 
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ν εαπηόο 
ηνπ, κε ην αλαπηπζζόκελν αίζζεκα 
όηη έρεη θάπνηα αμία θαη θάπνην έιεγ-
ρν ζηε δσή ηνπ. Ραπηόρξνλα νη γν-
λείο έρνπλ αλάγθε λα αηζζάλνληαη 
ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ζπλαηζζε-
καηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνύ ζηε 
δσή ηνπο, όπσο έρνπλ επίζεο ηελ 
αλάγθε λα αηζζάλνληαη πεξήθαλνη 
γηα ηα επηηεύγκαηά ηνπ. 
 
 Παπα Φηιφζενο Φάξνο - παπα 
ηαχξνο Κνθηλάο, Γνλείο θαη Ξαηδηά, 
εθδ. Αθξίηαο, Αζήλα 1986, ζει. 120.  
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 

 
1. Σν παξαπάλσ θείκελν ησλ παπα 

Φηιφζενπ  Φάξνπ θαη παπα  
ηαχξνπ Κνθηλά θάλεη ιφγν γηα 
"αγάπε" θαη γηα "νξγή"  ηνπ  
παηδηνχ. Μπνξείηε λα αλαπηχμε-
ηε πεξηζζφηεξν ην πεξηερφκελν 
απηψλ ησλ φξσλ;  

2. Αλαθέξεηε πεξηπηψζεηο φπνπ, ζε 
κηα νηθνγέλεηα, ζηξαγγαιίδεηαη ε 
ζπλύπαξμε ή ε κνλαδηθόηεηα ηνπ 
θάζε κέινπο ηεο. Ση κπνξεί λα γί-
λεη αλ ππάξρεη κφλν ην πξψην 
ραξαθηεξηζηηθφ δίρσο ην δεχηε-
ξν, θαη ην αληίζηξνθν; 
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