
 



 

 

 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην 

οποία φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και διαρκεί 28 ώρες. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη 

γνωστική κατάρτιση των επιμορφουμένων σχετικά με τα κοινωνικά και ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της εποχής μας (απόρων, 

προοσφύγων, μεταναστών, Αμεα, φυλακισμένων, Ρομά). Με τη συμμετοχή τους στο 

εν λόγω πρόγραμμα, κληρικοί και λαϊκά στελέχη αντιλαμβάνονται τη θεολογική 

τεκμηρίωση της κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο και 

μυούνται σε τρόπους θεολογικής και κοινωνικο-προνοιακής υποστήριξης των 

εμπεριστάτων αδελφών, με απώτερο στόχο την επίτευξη αρμονικής συνύπαρξης και 

αλληλοσεβασμού. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 
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1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  Σύγχρονη θεολογική θεώρηση της κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας 3 

2. Κοινωνικο-προνοιακή παρέμβαση σε απόρους και ενδεείς  4 

3. Άτομα με ειδικές ανάγκες 4 

4. Φυλακισμένοι 4 

5. Πρόσφυγες και μετανάστες 4 

6. Εξαρτημένοι – ναρκωτικά 4 

7.1. Ρομά 2 

7.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του και κυρίως προς τον κ. Κων/νο Κωτσιόπουλο, Καθηγητή της 

Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή 

σας στο παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε 

τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

    Η διασύνδεση της  θεολογίας με την κοινωνία  και τον πολιτισμό, αλλά και της 

Εκκλησίας με την κοινωνικο-προνοιακή δράση και ποιμαντική παρέμβαση δεν 

αποδυναμώνει την πνευματικότητα και τον μυστηριακό χαρακτήρα της. Η πίστη 

χωρίς έργα είναι νεκρή και γι’ αυτό γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι το Ορθόδοξο 

Δόγμα παράγει ήθος και κοινωνική συμπεριφορά. Το Ορθόδοξο Δόγμα έχει πάντοτε 

ανθρωπολογικές προεκτάσεις. 

    Θα τονισθεί  το γεγονός ότι  η πίστη δεν ιδεολογικοποιείται ούτε  εργαλειοποιείται, 

διότι στηρίζεται στην Αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους που καταργεί τους 

ορθολογισμούς και τους νομικισμούς μιας στείρας  και άγονης καθηκοντολογίας, 

νοησιαρχίας, επιστημονισμού και τεχνοκρατικού εκσυγχρονισμού. 

    Η θεσμοθετημένη ,αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη φιλανθρωπική δράση της 

Εκκλησίας στις  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έρχεται να επιβεβαιώσει τον κοινοτικό 

τρόπο ζωής της Εκκλησίας ,η οποία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των «κοπιώντων 

και πεφορτισμένων» (Ματθ.25,40). Η δράση της αυτή βεβαιώνει, άλλωστε, το 

γεγονός ότι η Αγάπη βιώνεται ως πραγματικότητα θεσμοποιημένου χαρίσματος  και 

κατορθώματος, που οδηγεί  στην θεοκεντρική αλληλοσυμπλήρωση ,συνύπαρξη και 

περιχώρηση. 

    Η κοινοτική αυτή συνύπαρξη αρνείται τον ατομικιστικό ωφελιμισμό και ανοίγεται 

στο θεσμοποιημένο χάρισμα της ενότητας Θεού και ανθρώπου Εκκλησίας και 

κόσμου. 

    Η Θεματική Ενότητα ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

έχει σκοπό να ενισχύσει την κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών και να 

ενδυναμώσει την πεποίθηση ότι η αλληλεγγύη και η αλληλοκατανόηση των 

ανθρώπων, πέρα από φύλο, φυλή, ή κοινωνική προέλευση, είναι χριστιανικό 

καθήκον. Ως εκ τούτου θα περιλαμβάνει την κοινωνική προσφορά της Ελλαδικής 

Εκκλησίας στις εξής ευάλωτες ομάδες: 

1.)  Άποροι και ενδεείς  

2.)  Πρόσφυγες και μετανάστες  

3.)  Άτομα με ειδικές ανάγκες 

4.) Φυλακισμένοι  
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5.)  Ρομά  

6.)  Εξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες (Ναρκωτικά) 

Σε κάθε ενότητα θα περιγράφονται πρώτα τα χαρακτηριστικά της ευάλωτης 

κοινωνικής ομάδας και θα ακολουθεί η περιγραφή και η ανάλυση της θεολογικής και 

κοινωνικο-προνοιακής υποστήριξης της από την Εκκλησία της Ελλάδος. 
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1.2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκκλησία, προσφορά, χριστιανική αγάπη, φιλανθρωπία, ιδρύματα 

 

 

 Με βάση τις θεολογικές και ανθρωπολογικές αρχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

η πίστη ενεργεί με κριτήριο και κίνητρο την αγάπη, ενώ συνδυάζεται με τα έργα. 

Επιβεβαιώνεται έτσι η αναγκαιότητα των καλών έργων μετά την πίστη και 

αποδοκιμάζεται η εγωιστική και τυπολατρική εφαρμογή αυτών. Ο Απόστολος 

Ιάκωβος θα τονίσει συγκεκριμένα: «Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ  τις 

ἔχειν, ἔργα δἐ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;»1, ενώ ο Απ. Παύλος θα 

μιλήσει για την Οικουμενικότητα των λόγων του Θεού προς όλους τους ανθρώπους 

όλων των φυλών και των κοινωνικών τάξεων που δεν καταργεί όμως το νόμο2. 

 Το Δόγμα παράγει ήθος και κοινωνική συμπεριφορά. Στην περίπτωση της 

Ορθόδοξης Χριστολογίας επηρεάζεται το σύνολο της εκκλησιαστικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας. Πρόκειται για τις θεσμικές και ανθρωπολογικές προεκτάσεις του 

Ορθόδοξου Χριστολογικού δόγματος, που αναμορφώνουν όχι μόνο τον εσωτερικό 

πνευματικό ή συνειδησιακό κόσμο των ανθρώπων, αλλά και τη θεσμική ή κοινωνική 

πραγματικότητα στο επίπεδο της πολιτικής, της οικονομίας, του δικαίου, της παιδείας, 

των ηθών, των εθίμων και της πολιτισμικής ιδιοπροσωπείας. Ως εκ τούτου 

αναπτύσσονται πρότυπα, κανόνες, ρόλοι, έλεγχοι και σχέσεις συμπεριφοράς σε 

διαπροσωπικό και διακοινωνικό επίπεδο. 

 Με τα δεδομένα αυτά η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας δεν περιορί-

ζεται μόνο στο φιλανθρωπικό της έργο απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

αλλά επιδιώκει πρωτίστως την δημιουργία και αναδημιουργία του εσωτερικού συ-

νειδησιακού κόσμου των ανθρώπων δια του Υιού και Θεανθρώπου Χριστού, γεγονός 

που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στον πνευματικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. 

Προηγείται η εσωτερική ανακαίνιση και ακολουθούν οι θεσμικές αλλαγές στην 

κοινωνική ζωή. Η θεώρηση είναι πνευματική, θεανθρωποκεντρική γι’ αυτό και 

πραγματικά ριζοσπαστική. Καταδικάζεται επομένως η αδιαφορία για την κοινωνική 

                                                             
1 Ιακ. 2,14. 
2 Ρωμ. 3,30-31.   
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ζωή, για την παρούσα ζωή με τα προβλήματά της. Όπως εύστοχα ο φιλόσοφος Ν. 

Μπερδιάγεφ τονίζει «καμία κοινωνική επανάσταση δεν προκάλεσε τις ριζοσπαστικές 

αλλαγές που το Ευαγγέλιο έφερε»3, ενώ και ο από τους πρωτεργάτες της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα Π. Κανελλόπουλος θα πει ότι «ο μεγαλύτερος επανα-

στάτης των αιώνων δεν χρειάστηκε να καταλύσει τίποτα… Ο μεγαλύτερος επαναστάτης 

των αιώνων δεν ήταν λύκος· ήταν αμνός»4. 

 Η Χριστιανική Αγάπη έχει κενωτικό χαρακτήρα «θυσιάζει το ατομικό 

συμφέρον, για να βοηθήσει τον πλησίον, ακόμα και τον εχθρό. Έτσι ο Χριστιανός 

καλείται όχι μόνο να δέχεται την αδικία που γίνεται σε βάρος του, αλλά και να ευεργετεί 

αυτόν που τον αδικεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραμένει απαθής 

μπροστά στην αδικία που γίνεται για το συνάνθρωπο του. Η Χριστιανική αγάπη 

υπερβάλει την δικαιοσύνη αλλά δεν την καταργεί. Ο Χριστιανός οφείλει να εμποδίζει 

την αδικία που γίνεται σε βάρος των συνανθρώπων του. Αν δεν το κάνει αυτό, δείχνει 

δειλία και έλλειψη αγάπης»5. 

 Σκοπός βέβαια της Εκκλησίας δεν είναι η δημιουργία ενός επίγειου 

Παραδείσου. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με χιλιαστικές προσδοκίες ενός ουτοπι-

στικού Μεσσιανισμού που φανερώνει εμμονή στο Προπατορικό αμάρτημα και οδηγεί 

πάντοτε στη διάψευση. Ο τέλειος κόσμος δεν βρίσκεται στη γη, και όσοι επαναστάτες 

αποκομμένοι από την πνευματική ζωή θέλησαν να τον δημιουργήσουν «εδώ και 

τώρα», οδηγήθηκαν σε εκατόμβες αίματος και σε ανελεύθερους ολοκληρωτισμούς. 

Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα της «θεσμοποίησης της ουτοπίας» που οδήγησε 

και οδηγεί σε αντιδημοκρατικές λογικές, και βίαιες συγκρούσεις, που αντί να 

ενώνουν χωρίζουν, και αντί να οδηγούν στη συλλειτουργία καταλήγουν στην 

διαίρεση. Μία τέτοια στάση ζωής εξορίζει το Θεό στους ουρανούς και ειδωλοποιεί ή 

αποθεώνει τις κοσμικές και πολιτικές λειτουργίες, μετατρέποντας την Εκκλησία και 

την πολιτική σε Σύστημα επιβολής και ιδεολογικού ψυχαναγκασμού.  

  Αλλά την απευκταία αυτή κατάσταση της ιδεολογικοποίησης της πίστης την 

έχει καταδικάσει η Εκκλησία και οι Πατέρες, οι οποίοι τονίζουν ότι την ουσιαστική 

αλλαγή, δεν την επιτυγχάνουν οι κοινωνικό-πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά η πνευ-

ματική και συνειδησιακή μεταλλαγή του ανθρώπου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο αγ. 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος η αγάπη δημιουργεί την ακτημοσύνη και όχι η ακτημοσύνη 

                                                             
3 Ν. Μπερδιάγεφ, Περί του προορισμού του ανθρώπου, Αθήνα, σ. 165.  
4 Π. Κανελλόπουλου, Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας, Αθήναι 1953, σ. 45.  
5 Γ. Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 290, 291. 

Κ. Κωτσιόπουλου, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2017.   
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την αγάπη «Εἰπὲ δὲ μοι, ἡ ἀγάπη τὴν κοινοκτημοσύνην ἔτεκεν, ἥ ἡ κοινοκτημοσύνη τὴν 

ἀγάπην. Ἐμοί δοκεῖ ἡ ἀγάπη τὴν ἀκτημοσύνην»6. 

 Η απόσπαση της κοινωνικής διδασκαλίας του Χριστιανισμού από τα μυστή-

ρια της Εκκλησίας επιδρά αρνητικά στη δυναμική της. Η σύνδεση της κοινωνικής 

διδασκαλίας της εκκλησίας με την Χριστολογία και την Τριαδολογία δημιουργεί νέες 

προοπτικές και δυναμικές αναπτυξιακής μεταλλαγής της προσωπικής και της κοι-

νωνικής ζωής. Πρόκειται για τον καινό (= καινούργιο) άνθρωπο που εντάσσεται στην 

κατά Θεού καινή κτίση. Η βίωση της Βασιλείας του Θεού στην ιστορία εγκαινιάζει 

την «Ἐπώνυμο τοῦ Χριστοῦ καινή πολιτεία», που υπερβαίνει την αμεσότητα του 

κόσμου και των προβλημάτων του χωρίς να καταργεί τον κόσμο. Είναι με άλλα λόγια 

πάντα παρούσα η «διαλεκτική της υπέρβασης και της κατάφασης του κόσμου» που 

οδηγεί στην θεραπευτική δράση του «θεσμοποιημένου χαρίσματος». Σε τελική ανά-

λυση η υπέρβαση της αμεσότητας, που δεν υποτάσσει την Εκκλησία σε θεσμούς, 

αρχές και σχήματα της καθημερινής ζωής, ενεργοποιεί τη Θεία Χάρη, αποτρέποντας 

την από τον κίνδυνο του σχηματισμού με τον κόσμο. Ουσιαστικά αντιμετωπίζεται 

έτσι ο κίνδυνος της εκκοσμίκευσης και της μοιρολατρίας. 

 Η Εκκλησία άλλωστε είναι «Σώμα Χριστού» και στο Σώμα αυτό ανήκουν 

όλοι οι άνθρωποι. Κατά τον Απόστολο Παύλο και τη διδασκαλία της Ιερής Παράδο-

σης το άτομο ως πρόσωπο εντάσσεται εντός της θεανθρώπινης αυτής κοινότητας. 

Πολύ περισσότερο μάλιστα τα μέλη του σώματος τα οποία εκ φύσεως είναι 

ασθενέστερα είναι αναγκαία για την ύπαρξη του σώματος. Ο Θεός, λοιπόν, που συνέ-

θεσε το σώμα εκ διαφόρων μελών, στο μέλος εκείνο που υστερεί των άλλων έδωσε 

περισσότερη τιμή, για να μην υπάρχει διχασμός και όλα τα μέλη να λαμβάνουν την 

ίδια φροντίδα. Έτσι είτε πάσχει και υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν μαζί του όλα τα 

μέλη, και αποδεικνύεται με τον τρόπο αυτό η ανεπανάληπτη αξία και 

πραγματικότητα της κοινοτικής συνύπαρξης σε μία κατεύθυνση αλληλοβοήθειας, αλ-

ληλοπεριχώρησης και αλληλοσυμπλήρωσης. Είμαστε μέσα σ’ αυτό το πνεύμα της 

«κοινοβιακής κοινότητας», «ἀλλήλων ἰσόδουλοι, ἀλλήλων κύριοι» σε καθεστώς 

«αμάχου ελευθερίας»,  κατά τον Μ. Βασίλειο.  

 Το άτομο ως πρόσωπο έχει για τον Θεάνθρωπο Χριστό μοναδική και 

ανυπέρβλητη αξία, ιδιαίτερα όταν ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα ή υποφέρει 

από ψυχικά ή σωματικά νοσήματα. Για το λόγο αυτό ο Χριστός, ως καλός Ποιμένας, 

                                                             
6 Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς τὰς Πράξεις, PG 60, 94. 
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αφήνει τα πολλά πρόβατα και αναζητά με επίμονη Πρόνοια το ένα, το απολωλός 

πρόβατο. Κανείς δεν είναι ασήμαντος ενώπιον του Θεού. Ο πτωχός, ο ξένος, ο 

αμαρτωλός, ο πρόσφυγας, ο έχων ειδικές ανάγκες κ.α. έχουν ίση και ασύγκριτη αξία 

ενώπιον Του και ο καθένας έχει κάποιο μέρος ή λόγο υπάρξεως στο περί Σωτηρίας 

θείο σχέδιο.  

 Η Αναγκαιότητα της αλληλεξαρτήσεως και της αλληλεγγύης υπαγορεύεται 

από το Φυσικό Δίκαιο και τη φυσική τάξη πραγμάτων προκειμένου να επιτευχθεί η 

ομόνοια, η ενότητα και η αρμονία του κοινωνικού βίου. Η έμφυτη αυτή πραγμα-

τικότητα ενισχύεται από τη Χριστιανική αγάπη που οδηγεί όχι σε κοινωνία ακοι-

νώνητων ατόμων, αλλά σε κοινωνία προσώπων ως εικόνων του Θεού «ἵνα μὴ ᾗ 

σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλά τό αὐτό ὑπέρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη… καὶ εἴτε πάσχει 

ἕν μέλος συμπάσχει πάντα τα μέλη, και εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος συγχαίρει πάντα τα 

μέλη»7.   

 Κατά την ημέρα της μελλούσης κρίσεως ο Βασιλεύς της Δόξας θα πει: 

ανακεφαλαιώνοντας και θεμελιώνοντας την φιλανθρωπική δράση και τη θεσμική πα-

ρέμβαση υπέρ των πασχόντων και ενδεών συνανθρώπων μας. «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι 

τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς 

κόσμου, ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψασα, καὶ εποτίσατέ με, ξένος ἤμιν, 

καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν 

φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με… ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν 

ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»8.  

 Στους χρόνους του Βυζαντίου με την επικράτηση του Χριστιανισμού ως της 

μόνης επίσημης θρησκείας του Κράτους εισάγεται και υιοθετείται ως κυρίαρχη αξία η 

Αγάπη, η οποία εκφράζεται και μέσα από την Φιλανθρωπία. Κατά τον Βυζαντινολόγο 

Λ. Μαυρομμάτη, η εξέλιξη αυτή συνιστά μία τομή ως προς την Ελληνιστική και 

Ρωμαϊκή αντίληψη, «Η φιλανθρωπία δεν αποτελεί πια την ευμενή διάθεση του 

ανθρώπου προς τον άνθρωπο ή αφηρημένα του Θείου προς τον άνθρωπο. Ο τελευταίος 

καλείται από το Θεό να συμπάσχει ενεργητικά με το συνάνθρωπό του»9. 

 Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η δράση της Εκκλησίας στον κοινωνικό και 

φιλανθρωπικό τομέα αντιστοιχήθηκε κατά τα Βυζαντινά πρότυπα. Σ’ αυτό συνέτεινε 

και το γεγονός του εθναρχικού της ρόλου. Χαρακτηριστικό εδώ είναι το παράδειγμα 

                                                             
7 Α΄. Κορ. 12,18-26. 
8  Ματθ. 25,31-46. 
9 Λ. Μαυρομάτη, «Όψεις της Φιλανθρωπίας στο Βυζάντιο», Πρακτικά Α΄. Διεθνούς Συμποσίου, Η 

Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 1989, σ. 147. 
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του εθνοϊερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ ο οποίος το 1819 ίδρυσε το 

«Κιβώτιον του Ελέους» και κάλεσε να γραφτούν σε αυτό όλοι οι πλούσιοι ομογενείς, 

οι απλοί πιστοί, τα άλλα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τα μοναστήρια. Η προσπάθεια 

αυτή του αγίου βρήκε απήχηση αφού τέσσερις φορές σ’ ένα χρόνο μοιράσθηκαν βοη-

θήματα σε φτωχούς και ασθενείς10.  

 Γι’ αυτό, λοιπόν, η Εκκλησία και σήμερα συντρέχει τον κάθε εμπερίστατο 

αδελφό μας, σε όποια θρησκεία, φυλή ή τάξη και αν ανήκει. Η παρέμβαση αυτή 

ανήκει στον κάθε άνθρωπο χωριστά και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εργαλειοποί-

ησης πολιτικών ή γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, σκοπιμοτήτων και σχεδιασμών.  

 Σε όλη την δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδας λειτουργούν: Γηροκο-

μεία, Ιδρύματα χρονίως πασχόντων, Ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, Τρά-

πεζες αγάπες με οργανωμένα συσσίτια, Νοσοκομεία και Ιατρεία πρωτοβάθμιας περί-

θαλψης, εγκαταστάσεις κατασκηνώσεων, Ορφανοτροφεία, Φοιτητικές Εστίες, Βρε-

φοκομεία και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Ιδρύματα κοινωνικού χαρακτήρα, Ιδρύματα 

υποδοχής και Φιλοξενίας αγάμων και εγκαταλελειμμένων ή και θυμάτων βιαιοπρα-

γίας γυναικών, Ξενώνες, Ιδρύματα νεότητας και Υποτροφιών, Κληροδοτήματα, 

Τράπεζες αίματος, χιλιάδες ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, Σχολές Αγιογραφίας, 

Βυζαντινής Μουσικής με χορωδίες και ορχήστρες, Σχολές συντηρήσεως εικόνων και 

κωδίκων, Σχολές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Παραδοσιακών Οργάνων και Γεωρ-

γικής Τεχνολογία, Ιδρύματα Τυφλών, ψυχιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής 

Αγωγής, Ιδρύματα ένταξης και κοινωνικοποίησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

(π.χ. Ρομά)11. 

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι ειλημμένα από το βιβλίο του Καθηγητού 

της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Κωνσταντίνου Κωτσιόπουλου, Κοινωνιολογία 

του Χριστιανισμού, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2017.  

  

                                                             
10 Περιοδικό Λόγιος Ερμής, έτος 1821, σσ. 451-454. 
11 Τι πρόσφερε ο Χριστιανισμός; Κοινωνική μέριμνα στο σύγχρονο Ορθόδοξο χώρο, τεύχος Δ΄., εκδ. 

Τήνος , Αθήνα 1982, (Συνεργασία: Ν. Λογιάδη, Μ. Λογιάδη, Γ. Μποροβίλος, Στ. Παπαδάκη). 
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3) Ποια η σχέση Χριστιανικής Αγάπης και Δικαιοσύνης; Αναπτύξτε. 

4) Στόχος της Εκκλησίας είναι η δημιουργία ενός επίγειου Παραδείσου; 
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΕΕΙΣ 

(ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 

 

 
Λέξεις κλειδιά: πολιτική οικονομία, κοινωνική δομή Πολιτείας, Κράτος Πρόνοιας, 

Τρεις Ιεράρχες-Γρηγόριος Νύσσης-κοινωνική διδασκαλία, 

 

 
2.1 Πολιτική Οικονομία και Τρεις Ιεράρχες 

2.1.1. Σύγχρονες απόψεις Πολιτικής Οικονομίας 

Η κατανομή του εισοδήματος απασχολούσε και απασχολεί την Πολιτική 

Οικονομία, ως βασικό ζήτημα επιστημονικής ανάλυσης και αξιολογικής κρίσης. 

Όπως μάλιστα γίνεται σήμερα ευρύτερα αποδεκτό από την Οικονομική επιστήμη 

«καμιά θεωρία της κατανομής δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση στο ερώτημα αυτό 

χωρίς τη χρησιμοποίηση αξιολογικών κρίσεων»
12

. Η πραγματικότητα αυτή γίνεται 

άλλωστε αποδεκτή διότι η Οικονομική Πολιτική θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο 

περί δικαίου αίσθημα των ατόμων και της κοινωνίας, αλλά φυσικά και στις 

απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας που αυξάνει το εισόδημα. Με άλλα λόγια 

ζητούμενο είναι η εναρμόνιση της οικονομικής δικαιοσύνης με την οικονομική και 

πολιτική αποτελεσματικότητα. 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία τρία είναι τα βασικότερα κριτήρια που 

κυριαρχούν στην ανάλυση περί της δικαίας κατανομής του εθνικού εισοδήματος: 

1. Η αρχή της ίσης κατανομής. 

2. Η αρχή των αναγκών. 

3. Η αρχή της συμβολής στην παραγωγή
13

. 

Και τα τρία κριτήρια θα πρέπει να βρίσκονται σε μια αγαστή συλλειτουργία που 

θα αποτρέψει την αποκλειστικότητα λειτουργίας ενός μόνον κριτηρίου. Διαφορετικά 

είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθούν καταστάσεις διάσπασης και δυσλειτουργίας, που 

ακυρώνουν το αίτημα της δίκαιης κατανομής του εθνικού εισοδήματος. 

Με βάση την αρχή της ίσης κατανομής το εισόδημα κατανέμεται σε ίσα μέρη στα 

μέλη μιας κοινωνίας. Η έννοια της ισότητας συμπεριλαμβάνει επίσης τις ίσες 

ευκαιρίες για μόρφωση και επαγγελματική σταδιοδρομία, την ίση αμοιβή για την ίδια 
                                                             

12 Χ. Γκότση, Οικονομική Πολιτική, εκδ. Σταμούλη, Πειραιάς 1990, σ. 157. 

13 Ό.π., σ. 158. 



Κοινωνικο-Προνοιακή Παρέμβαση σε Απόρους και Ενδεείς 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
40 

εργασία και την ισότητα όλων των κοινωνικών τάξεων απέναντι στο νόμο. 

Η αρχή των αναγκών προσδιορίζει εισόδημα ανάλογα με ένα κατώτατο επίπεδο 

βασικών αναγκών. Πρόκειται για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης 

για όλα τα άτομα, ενώ η αρχή της συμβολής στην παραγωγή ορίζει ότι κάθε άτομο 

συμμετέχει και αποκτά μερίδιο στη διανομή του εισοδήματος ανάλογα με τη συμβολή 

του στην παραγωγή του εισοδήματος αυτού. «Η άποψη αυτή στηρίζεται στην υπόθεση 

ότι ο μηχανισμός της αγοράς επιμερίζει το εισόδημα σύμφωνα με την προσφορά του 

καθενός και συνεπώς είναι δίκαιη»
14

. Θα πρέπει βεβαίως στο σημείο αυτό να τονισθεί 

ότι το μεικτό σύστημα Οικονομίας δεν θεωρεί εξ ορισμού τις δυνάμεις της Αγοράς 

απόλυτη και μοναδική προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου 

διαβίωσης και για το λόγο αυτό θεωρεί απαραίτητη τη συνδρομή του Κράτους, ακόμη 

και στην περίπτωση επιμερισμού του εισοδήματος. 

Γίνεται επομένως σαφές το γεγονός ότι η Οικονομία ως θεσμικό μέγεθος 

συνεξετάζεται με την κοινωνική δομή της Πολιτείας, ως περιεχόμενο αυτής, ώστε να 

γίνεται λόγος για υποταγή της Οικονομίας στην Πολιτική (και ορθώς) και όχι για 

υποταγή της Πολιτικής στην Οικονομία, που προσπαθούν να επιβάλλουν οι δυνάμεις 

της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς. Με τα δεδομένα αυτά η Οικονομία πρέπει και 

οφείλει να υποτάσσεται στις πολιτιστικές δομές και ηθικές επιταγές του κοινωνικού 

συνόλου. 

Όπως άλλωστε δέχεται ο Καθηγητής των Οικονομικών Αμάρτυα Σεν, «η μελέτη 

των οικονομικών δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από εκείνη της ηθικής και της πολιτικής 

φιλοσοφίας»
15

. Τονίζει μάλιστα ότι όσο απομακρύνεται η σύγχρονη οικονομία από τις 

                                                             
14 Ό.π., σ. 160. 

15 Αμάρτυα Σεν, Για την Ηθική και την Οικονομία, εκδ. Καστανιώτη 2000, σ. 37. Ο καθηγητής της 

Φιλοσοφίας στη Σορβόννη Αντρέ Κοντ-Σπονβίλ, θα αποδεχθεί το γεγονός, ότι η ηθική ήδη από τη 

δεκαετία του ᾽80 επανακάμπτει και επανέρχεται δριμύτερη, αλλά θα διατυπώσει την άποψη ότι ηθική 

και πολιτική είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα γράψει· «Χρειαζόμαστε μια ηθική που να μην 

αναγάγεται με μια πολιτική, αλλά χρειαζόμαστε και μια πολιτική που να μην αναγάγεται σε μια ηθική». 

Αντρέ Κοντ-Σπονβίλ, Είναι ηθικός ο Καπιταλισμός; εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2005, σ. 23. Θεωρεί δηλαδή 

ότι η ηθική είναι ατομική υπόθεση χωρίς κοινωνική δυναμική. Η προτεσταντική θεώρησή του είναι 

πασίδηλη και τελείως διαφορετική από την Ορθόδοξη αντίληψη που καταδεικνύει την σχέση δόγματος 

και ήθους, θεωρίας και πράξης, ατομικής πίστης και κοινωνικής συλλειτουργίας. 

 Όπως όμως δέχεται η Κοινωνιολογία της Οικονομίας η σταθερότητα και ενότητα μιας 

κοινωνικής διαδικασίας ερμηνεύεται εντός των κοινωνικών συνθηκών με βάση τις οποίες 

διαμορφώνονται και τα ατομικά κίνητρα. Με δεδομένη την επισήμανση αυτή «η ανθρώπινη οικονομία 

είναι τοποθετημένη σ’ ένα λίκνο και διαπλέκεται με θεσμούς τόσο οικονομικούς όσο και μη 

οικονομικούς. Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση του οικονομικού δεν είναι ούτε επαρκής ούτε ορθή αν 

αποκλεισθούν οι μη οικονομικοί θεσμοί, οι οποίοι δεν είναι καθόλου δευτερεύοντες αλλά ζωτικής 

σημασίας. Για τη λειτουργία της οικονομίας, θεσμοί που έχουν π.χ. σχέση με την κυβέρνηση ή τη 

θρησκεία μπορεί να έχουν την ίδια βαρύτητα με καθαρά οικονομικούς θεσμούς, που αναφέρονται στις 

χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις, το εργασιακό πλαίσιο κ.ο.κ.», Β. Φίλια, Κοινωνιολογία της Οικονομίας, τ. 
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ηθικές επιταγές, τόσο φτωχότερη γίνεται η ουσία των σύγχρονων οικονομικών
16

. 

Αρνείται την υποταγή των ατόμων σε μια υλιστική, τεχνοκρατική και χρηστική 

πρακτική σκοπιμότητα, ακριβώς γιατί ο αξιολογικός προσανατολισμός τους 

συνεγείρεται από το υπαρξιακό ερώτημα «πώς πρέπει κάποιος να ζει»
17

. Θα 

υπενθυμίσει μάλιστα ότι ο πατέρας της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης Άνταμ 

Σμιθ ήταν καθηγητής της Ηθικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, ενώ 

μέχρι προσφάτως «η οικονομική επιστήμη διδασκόταν στο Κέιμπριτζ ως μάθημα των 

πτυχιακών εξετάσεων για την Ηθική Επιστήμη»
18

. 

Θα πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η ηθική του Άνταμ Σμιθ είναι 

μια ατομοκρατική ηθική, μια ηθική Προτεσταντικής κατεύθυνσης που θεωρεί ότι η 

εργασία για τους άλλους είναι αναγκαίο αποτέλεσμα του καταμερισμού της 

εργασίας
19

 και όχι πράξη αγαπητικής υπέρβασης προς τον έτερο, τον αδελφό, μέσω 

της οποίας καταπολεμείται η ιδιοποίηση του πλούτου και η εγωτική φιλαυτία, όπως 

τονίζει ο Μ. Βασίλειος, γράφοντας για την «υπηρεσία των δεομένων» ως σκοπό της 

εργασίας
20

. Ο Άνταμ Σμιθ εν προκειμένω δεν θα διστάσει να γράψει ότι «δεν 

περιμένουμε το γεύμα μας από την καλοσύνη του κρεοπώλη, του ζυθοποιού ή του 

αρτοποιού, αλλά από το ενδιαφέρον τους για το δικό τους συμφέρον. Δεν 

                                                                                                                                                                               
Ά , εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σ. 106-107. 

 Ο Gunnas Myrdal υποστηρίζει μάλιστα ότι στα πλαίσια του Αριστοτελικού συστήματος τα 

οικονομικά αποτελούν υποδιαίρεση της πολιτικής επιστήμης και αυτή με τη σειρά της μέρος της 

ηθικής ή πρακτικής φιλοσοφίας. Gunnas Myrdal, To πολιτικό στοιχείο στην Οικονομική Θεωρία, εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα 1985, σ. 65. 

 Ίδια επιχειρήματα αναπτύσσονται και για το περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται η 

επιχειρηματική δράση. Στο περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται οικονομικοί, τεχνολογικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί, αλλά και πολιτιστικοί παράγοντες, ούτως ώστε οι διοικητικοί φορείς για να 

σχεδιάσουν τη δράση της επιχείρησης είναι αναγκαίο να αναλύσουν την κοινωνική δυναμική των 

παραγόντων αυτών στο μέλλον. Περισσότερα βλ. Ε. Καρασαββίδου - Χατζηγρηγορίου, Επιχείρηση και 

Κοινωνία, εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1988, σ. 75. 

16 Αμάρτυα Σεν, ό.π., σ. 41. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι μέχρι πρότινος στα 

πλαίσια της Παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, παρουσιαζόταν το προκλητικό φαινόμενο η 

χρηματιστηριακή αξία μιας και μόνης εταιρείας της Μάϊκροσοφτ να υπερβαίνει τα 500 

δισεκατομμύρια δολάρια, όσο δηλαδή το συνολικό ΑΕΠ της Ινδίας, του Πακιστάν, της Νιγηρίας και 

του Μπαγκλαντές με πληθυσμό 1.337.000.000 άτομα. Βλ. Κ. Κωτσιόπουλου, Ορθοδοξία και 

Παγκοσμιοποίηση, εκδ. Πανεπιστημιακού Τυπογραφείου Θεσσαλονίκης 2005, σ. 13. 

 Αλλά και πολύ νωρίτερα ήδη από το 1970 στην Αμερική, όπως επισημαίνει ο καθηγητής της 

Διοικήσεως των Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Π. Ντράκερ, οι 200 μεγαλύτερες 

κατασκευαστικές Εταιρείες ήλεγχαν το 60% του βιομηχανικού δυναμικού της χώρας. «Αυτή ήταν η 

μεγαλύτερη αύξηση οικονομικής συγκέντρωσης» θα τονίσει. P. Draker, «Ο Νέος Καπιταλισμός» 

Διάλογος (1971-72) 37. Π. Τερλεξή, Οικονομία και Δημοκρατία. Κοινωνιολογία της πολιτικής 

αναπτύξεως, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1973. 

17 Αμάρτυα Σεν, ό.π., σ. 36. 

18 Ό.π. 

19 Γ. Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 11999, σ. 315. 

20 Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος, 42, 1, PG 31, 1025. 
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απευθυνόμαστε στην ανθρωπιά τους, αλλά στη φιλαυτία τους. Ούτε τους μιλάμε ποτέ 

για τις ανάγκες μας, αλλά για τα συμφέροντα τους»
21

. 

Σήμερα όμως έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτό το γεγονός ότι η ευημερία δεν είναι 

το μοναδικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να δίνεται αξία και η ωφελιμότητα δεν 

αποτελεί την ουσία της ευημερίας
22

. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται κριτική 

έναντι μιας μονοδιάστατης ανάπτυξης που δεν έχει άλλο σκοπό εκτός από τη συνεχή 

μεγιστοποίηση η οποία οδηγεί σε αλλοτρίωση και ενταφιασμό του νοήματος της 

ζωής. Όπως μάλιστα τονίζει ο Ιταλός φιλόσοφος Ουμπέρτο Γκαλιμπέρτι θα 

μπορούσαμε ίσως να αρχίσουμε να απαρνούμαστε τον ξέφρενο και επιθετικό 

ατομικισμό για να δώσουμε προτεραιότητα στο «εμείς» σε σχέση με το «εγώ»· το 

«εμείς» της εθελοντικής προσφοράς και αλληλοβοήθειας, της οικειότητας της 

συνοικίας σε σχέση με την ανωνυμία της μητρόπολης. Το «εμείς» της συμβίωσης. 

Πρόκειται για αξίες μη οικονομικές, που υπαγορεύονται... από την άρνηση να 

θυσιάσουμε την ύπαρξη μας στο μύθο της ανάπτυξης, που βλέπει τους ανθρώπους 

μόνον ως παραγωγούς και καταναλωτές»
23

. 

Ο ίδιος φιλόσοφος δεν θα διστάσει να κάνει λόγο για παράλογο ρυθμό ανάπτυξης 

που οδηγεί σε μηδενισμό
24

, αφού οι δυνάμεις της υπερκατανάλωσης δημιουργούν το 

αίσθημα της κοινωνικής υποστασιοποίησης ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων 

που κατέχει κανείς, τα οποία όμως επιβάλλεται ν’ αντικαθίστανται συνεχώς. 

Επομένως θα γράψει, ισχύει ο λόγος του Γκίντερ Άντερι: «Η ανθρωπότητα που 

μεταχειρίζεται τον κόσμο σαν ένα κόσμο για πέταμα, μεταχειρίζεται και τον εαυτό της 

σαν μια ανθρωπότητα για πέταμα»
25

. Με τις προϋποθέσεις αυτές η εργασία «δεν είναι 

πλέον ο τόπος όπου ο άνθρωπος συναντά τον εαυτό του, τις ικανότητες του, την 

υλοποίηση των σχεδίων του, αλλά μόνον ο τόπος στον οποίο ο άνθρωπος αγγίζει 

χειροπιαστά την εργαλειακότητά του, το ότι έχει γίνει απλό εξάρτημα των μηχανών, 

που στο σύνολο τους συνθέτουν τον τεχνικοοικονομικό μηχανισμό
26

. Ήδη από τον 4ο 

                                                             
21 Adam Smith, The Wealth of Nations, τ. 1, London 1950, σ 18. 

22 Αμάρτυα Σεν, ό.π., σ. 80. 

23 Ουμπέρτο Γκαλιμπέρι, «Ένας κόσμος για πέταμα», La Republica, Δεκέμβριος ᾽05. Αυστηρή 

κριτική στο Καπιταλιστικό σύστημα, από την πλευρά όμως της κριτικής θεωρίας. Βλ. ενδεικτικά, Ο 

Μονοδιάστατος άνθρωπος, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα χ.χ. Του ιδίου, Αντεπανάσταση και εξέγερση, εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα χ.χ. 

24 Ουμπέρτο Γκαλιμπέρτι, ό.π. 

25 Ό.π. 

26 Ό.π. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών τάσεων στην Ουάσιγκτον Τζέρεμι Ρίφκιν 

οδηγείται στο συμπέρασμα, ότι εισερχόμαστε σε μια νέα φάση της ιστορίας που χαρακτηρίζεται από 

την αναπόφευκτη μείωση εργασιών. Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς λόγω της Τεχνολογίας και των 
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αιώνα οι Πατέρες της Εκκλησίας θα επισημάνουν τους κινδύνους αυτούς γράφοντας 

ότι η εργασία θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την πνευματική ανακαίνιση του 

ανθρώπου· «προτιμῶντες τὰς τέχνας τὰς διατηρούσας ἡμῖν τὴν ἀπερίσπαστον ζωὴν καὶ 

εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ»
27

, ενώ θα καταξιώσουν τον κόπο και πόνο που προέρχεται 

από αυτήν ώστε να ολοκληρωθεί ψυχοσωματικά ο άνθρωπος· «Μὴ τοίνυν κακίζωμεν 

πόνον, μηδέ κακίζωμεν ἐργασίαν καὶ γὰρ πρὸ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐντεῦθεν 

μεγίστην λαμβάνωμεν ἀμοιβήν»
28

. Απέναντι μάλιστα στο πρόβλημα της ατομοκρατίας 

ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα θέσει τις βάσεις της διαπροσωπικής και 

διακοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της αγάπης προς τον πλησίον· «Μὴ τοίνυν ζήτει τὸ 

σόν, ἵνα εὕρῃς τὸ σόν. Ὁ γὰρ ζητῶν τὸ ἑαυτοῦ, οὐχ εὑρίσκει τὸ ἑαυτοῦ. Διὸ καὶ ὁ 

Παῦλος ἔλεγε «μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ πλησίον ἕκαστος»· τὸ γὰρ οἰκεῖον 

συμφέρον ἐν τοῦ τῷ πλησίον συμφέροντι κεῖται καὶ τῷ ἐκείνου ἐν τούτῳ»
29

. 

Ένας από τους σπουδαίους κοινωνικούς επιστήμονες που με τις θέσεις του 

κατοχύρωσε κοινωνιολογικά τη σύγχρονη διάσταση του Κράτους Πρόνοιας είναι ο 

John Rawls. Στο έργο του Θεωρία Δικαιοσύνης θα προσπαθήσει να συνδέσει την 

έννοια του κοινωνικού συμβολαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης με την 

προσωπική ελευθερία του ατόμου. Θεωρεί ότι κάθε άτομο μπορεί να απολαμβάνει 

την ατομική του ελευθερία σε βαθμό όμως που δεν θα είναι ασυμβίβαστη με τις 

ελευθερίες των άλλων μελών της κοινωνίας. Τονίζει επίσης ότι όλοι οι άνθρωποι θα 

πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προνόμια, αλλά οι αδικημένοι θα πρέπει 

να ευνοηθούν περισσότερο
30

. Η δικαιοσύνη που θα αναπτυχθεί είναι δικαιοσύνη 

κοινωνικού χαρακτήρα γνωστή και ως «διανεμητική δικαιοσύνη» (distributive justice) 

και σκοπεύει στην ισότητα των ευκαιριών (justice as fairness). Με τίς προϋποθέσεις 

αυτές ο Rawls αποδέχεται μια μη ανεξέλεγκτη λειτουργία οικονομίας της Αγοράς με 

σταθερή την παρουσία του Κράτους, το οποίο αποβλέπει μέσω του διανεμητικού του 

ρόλου στην ελαχιστοποίηση της ανισοκατανομής στα εισοδήματα. Έτσι με τη 

                                                                                                                                                                               
καλλιεργούμενων οραμάτων περί ενός Τεχνολογικού παραδείσου. Η εκμηχάνιση της γεωργίας, η 

βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, με άλλα λόγια η γενετική μηχανική δημιουργεί συνεχώς νέες 

παραλλαγές φυτών που δεν υπήρχαν ποτέ στη φύση. Αυτό ισοδυναμεί με το τέλος της υπαίθριας 

γεωργίας και φυσικά την απαξίωση της εργασίας. Υποστηρίζει ότι οδηγούμαστε σε μια νέα εποχή, 

στην μετά την αγορά εποχή, όπου επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του ατόμου σε μια κοινωνία που δεν 

θα προσφέρει εργασία. Jeremy Rifkin, Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της. Η δύση του παγκόσμιου 

εργατικού δυναμικού και το χάραμα της μετά την αγορά εποχής, εκδ. Νέα Σύνορα - Λιβάνη, Αθήνα 

1996, σσ. 57-119, 219-220, 391-433. 

27 Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος 13, Απόκρισις ΙΗ´, PG 31, 1017. 

28 Μ. Βασιλείου, Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας, PG 49, 45. 

29 Ι. Χρυσοστόμου, Εις Κορινθίους, PG 61, 280. 

30 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press 1971, σσ. 300-303. 
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δημιουργία ενός κοινωνικού συμβολαίου και με την ισχυρή παρουσία ενός Κράτους 

Πρόνοιας πού δεν αναιρεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, περιορίζονται κατά κάποιο 

τρόπο οι ατομικές ελευθερίες
31

. 

Τελείως αντίθετες απόψεις θα εκφράσει ο Μ. Friedman ο οποίος θα αρνηθεί την 

έννοια του Κοινωνικού Κράτους και των κοινωνικών προγραμμάτων, διότι περιορίζει 

–όπως λέει– την ελευθερία του ατόμου. Θα γράψει με πνεύμα έντονου ατομικισμού· 

«Τα πλείστα κοινωνικά προγράμματα θα έπρεπε να μην είχαν εφαρμοστεί ποτέ, ώστε, 

πολλοί που παραμένουν σήμερα εξαρτημένοι από την Κρατική κηδεμόνευση να είχαν 

γίνει αυτόνομοι. Βραχυχρόνια αυτό μοιάζει απάνθρωπο, αλλά μακροχρόνια θα 

αποδειχθεί φιλάνθρωπο... Το κοινωνικό κράτος δεν ήταν παρά μία απάτη με ολέθριες 

συνέπειες στην οικονομία, αλλά κυρίως στην ηθική συγκρότηση της κοινωνίας. 

Υπονόμευσε την οικογένεια, τα κίνητρα για εργασία, αποταμίευση, καινοτομία. 

Καθυστέρησε τη συσσώρευση του κεφαλαίου, περιόρισε την ελευθερία μας»
32

. 

 

2.1.2  Η Οικονομικο-Κοινωνική διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών 

 

                                                             
31 John Rawls, ό.π. σσ. 270-274. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η έννοια του «Κοινωνικού 

Συμβολαίου» λειτουργεί πολλές φορές ολοκληρωτικά και αντιδημοκρατικά όπως στην περίπτωση του 

Ρουσώ, ο οποίος προτείνει την ποινή της εξορίας σ᾽ αυτόν που δεν συμμορφώνεται με τους όρους του 

κοινωνικού συμβολαίου εντός του παντοδύναμου Κράτους. Την ίδια ποινή προτείνει και σ’ αυτούς που 

ισχυρίζονται ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, εκτός αν το Κράτος είναι η Εκκλησία και 

ο ηγεμόνας ο Αρχιερέας. Jean Jacques Rousseau, Κοινωνικό Συμβόλαιο, εκδ. Σφακιανάκη, 

Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 155-156. 

 Ο Emile Durkheim θα χρησιμοποιήσει τους όρους της «μηχανικής αλληλεγγύης» και της 

«οργανικής αλληλεγγύης», προκειμένου να εκφράσει την έννοια της αρμονικής συνύπαρξης εντός του 

πλαισίου του Κοινωνικού Συμβολαίου. Η οργανική αλληλεγγύη ισοδυναμεί με την δομή και την 

διάρθρωση της κοινωνίας, ενώ η «μηχανική αλληλεγγύη» με την ταυτότητα και ενότητα ανάμεσα στα 

άτομα που είναι δυνατόν να συνδέονται και με πολιτιστικούς δεσμούς. Με τις προϋποθέσεις της 

μηχανικής αλληλεγγύης αντιμετωπίζονται κατά τον Durkheim καταστάσεις δυσλειτουργίας, 

δυσαρμονίας και αταξίας εντός του κοινωνικού συστήματος το οποίο θα πρέπει να διατηρήσει την 

λειτουργικότητα του και εν πολλοίς την ιερότητα του. Emile Durkheim, The Division of Lubor in 

‘Society, εκδ, Macmillan, 1933. Οι θέσεις αυτές του μεγάλου αυτού Κοινωνιολόγου είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν επίσης στον ολοκληρωτισμό, δεδομένου ότι κοινωνικοποιεί την θρησκεία, την οποία 

εκλαμβάνει ως κοινωνικό παράγωγο. Περισσότερα για τα αρνητικά της θεωρίας του βλ. Α. Νικολαΐδη, 

Η διαλεκτική ιερότητας και κοινωνικότητας στο έργο του Emile Durkheim, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002. 

32 Μ. και R. Friedman, Free to Choose, Avon 1981, σσ. 110-118. Αντίθετες απόψεις είχε 

διατυπώσει ήδη πολύ νωρίτερα ο υπέρμαχος του κρατικοπαρεμβατισμού John Meynard Keynes Βλ. 

και Ν. Ιντζεσίλογλου, Κοινωνία και Νέα Τεχνολογία, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 214. Ο 

Κέυνς πίστευε ότι ο αυτοματισμός της αγοράς δεν είναι ικανός από μόνος του να αυτορυθμίζεται. Για 

να κρατήσει η αγορά τον αυτοματισμό της σε ικανοποιητικό βαθμό, θα πρέπει να βοηθηθεί από το 

Κράτος. Ο Κέυνς σε αντίθεση με τους Νεοφιλελεύθερους θέλει και επιδιώκει ένα ισχυρό Κράτος που 

δεν καταργεί βέβαια την ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά αντιμετωπίζει όμως δυνάμεις απορρύθμισης που 

οδηγούν σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Περισσότερα βλ. Βαΐου Λάζου, 

«Σοσιαλισμός και Καπιταλισμός στα πλαίσια της συστημικής συγκριτικής», Επιστημονική Επετηρίδα 

Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 9 (1989) 486-489. 
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Όπως δέχεται η σύγχρονη οικονομική επιστήμη αλλά και οι Τρεις Ιεράρχες, 

υπάρχει διάκριση των υλικών αγαθών σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα 

ελεύθερα και απαραίτητα για την διατήρηση της ζωής, όπως το νερό, η γη, ο ήλιος, ο 

αέρας, και στη δεύτερη τα οικονομικά αγαθά, όπως ο πλούτος που διακρίνουν τους 

ανθρώπους σε έχοντες ή κατέχοντες και στους μη έχοντες ή πένητες
33

. Κατά τον ίδιο 

τρόπο παρατηρείται συμφωνία μεταξύ της κοινωνικής διδασκαλίας των Τριών 

Ιεραρχών και της οικονομικής επιστήμης. Συμφωνία παρατηρείται επίσης και στη 

σύγχρονη διάκριση μεταξύ παραγωγικών και μη παραγωγικών ή καταναλωτικών 

δραστηριοτήτων της Οικονομίας. Στις πρώτες συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές και 

μεταποιητικές εργασίες, ενώ στις δεύτερες όσες έχουν ως γνωρίσματα την ηδονιστική 

απόλαυση, τη σπατάλη και την επιδεικτικά καταναλωτική μανία του πλούτου, την 

οποία με ιδιαίτερη αυστηρότητα κατακρίνουν οι Πατέρες της Εκκλησίας. Ο άγιος 

Ιωάννης Χρυσόστομος τονίζει ότι ο αέρας, το νερό, η φωτιά και ο ήλιος είναι πολύ 

χρησιμότερα των χρημάτων και γι’ αυτό είναι κοινά, ενώ «τὰ δὲ ἐλάττονα καὶ 

εὐτελέστερα οὐκ ἔστι κοινά, τα χρήματα λέγω»
34

. Η εξήγηση γι’ αυτήν την διαφορά 

στην κατοχή του πλούτου που ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε πλούσιους και φτωχούς, 

είναι τόσο για τον Μ. Βασίλειο, όσο και για τον Χρυσόστομο τα κίνητρα και οι 

ευκαιρίες που δίδει ο Θεός, ώστε οι μεν πλούσιοι να φανούν χρηστοί και καλοί 

διαχειριστές του πλούτου, οι δε πτωχοί να επιδιώξουν καρτερία και υπομονή «Ἵνα 

συγκροτῆται ἡμῶν ἡ ζωὴ καὶ ἀρετῆς ἔχωμεν σκάμματα», θα πει και πάλι ο άγιος 

Ιωάννης Χρυσόστομος
35

. 

Οι επισημάνσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές διότι κανείς δεν θεωρείται 

απόλυτος ιδιοκτήτης των αγαθών, σε αντίθεση με το Ρωμαϊκό Δίκαιο που καταξιώνει 

απόλυτα την ιδιοκτησία (jus utendi) σε σημείο που να επιτρέπει και την κατάχρηση 

(jus abutendi) των περιουσιακών στοιχείων. Έπειτα αποτρέπεται κάθε προσπάθεια 

βίαιης ανατροπής των υφιστάμενων κοινωνικών καταστάσεων που επιτρέπουν την 

ταξική διαστρωμάτωση της Πολιτείας. Ταξική συνεργασία που οδηγεί σε ταξική 

κινητικότητα προτείνουν οι Πατέρες και όχι ταξική πάλη ή σύγκρουση. Βέβαια οι 

θέσεις αυτές πόρρω απέχουν από το να θεμελιώνουν μια στατική και άκαμπτη 

φεουδαρχική κοινωνία που καταξιώνει την αριστοκρατική συγγένεια αίματος στις 

ανώτερες θέσεις της κοινωνίας. Οι Τρεις Ιεράρχες αντιθέτως καταδικάζουν με 

                                                             
33 Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς Ἀνδριάντας PG 49, 43. 

34 Ό.π. 

35 Ό.π. 
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σφοδρότητα κοινωνικά ανάλγητες συμπεριφορές ορισμένων πλουσίων και 

εξουσιαστών θεμελιώνοντας με την στάση τους οι Πατέρες της Εκκλησίας μας την 

οικοδόμηση μιας καινής εν Χριστώ Πολιτείας, που βρίσκει την έκφρασή της στο 

ορθόδοξο και δημοκρατικά βασιλευόμενο κοινόβιο του Βυζαντίου. Θα τονίσει εν 

προκειμένω ο Μ. Βασίλειος: «Μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἀνίσως ἡμῖν διαιρῶν τὰ τοῦ βίου; 

Διατὶ σὺ μὲν πλούσιος, ἐκεῖνος δὲ πένεται; Ἢ πάντως ἵνα καὶ σὺ χρηστότητας καὶ 

πιστῆς οἰκονομίας μισθὸν ὑποδέξη, κἀκεῖνος τοῖς μεγάλοις ἄθλοις τῆς ὑπομονῆς 

τιμηθῇ»
36

. Με τα δεδομένα αυτά διδάσκεται η «οικονομική» και όχι η καπιταλιστική 

διαχείριση του πλούτου
37

. Λέγοντας «οικονομική διαχείριση» ο Μ. Βασίλειος εννοεί 

την λελογισμένη και απλή χρήση αυτού σε προσωπικό επίπεδο, που αποβλέπει όμως 

στη γενναία κάλυψη των αναγκών των ενδεών και πασχόντων μελών της κοινωνίας. 

Εδώ αποκλείεται η εγωιστική πλεονεξία και πρυτανεύει η αγάπη και η ολιγάρκεια. 

Έτσι άλλωστε δομούνται κατά τον Μ. Βασίλειο σχέσεις ομαλής κοινωνικής 

συμβίωσης σε διαπροσωπικό επίπεδο, αφού «ἤμερον καὶ κοινωνικὸν ζῶον ὁ 

ἄνθρωπος καὶ οὐχὶ μοναστικόν, οὐδὲ ἄγριον οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιον τῆς φύσεως ἡμῶν, 

ὡς τὸ κοινωνεῖν ἀλλήλοις καὶ χρήζειν ἀλλήλων καὶ ἀγαπᾶν τὸ ὁμόφυλον»
38

. 

Στηλιτεύεται η επιδίωξη πλουτισμού με κάθε αθέμιτο μέσο, όπως της τοκογλυφίας 

και της αισχροκέρδειας
39

 και για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνεται η παλαιοδιαθηκική 

φράση· «Ὁ τιμιουλκῶν σίτον, δημοκατάρατος»
40

, είναι καταραμένος από τον λαό 

οποίος πουλάει σιτάρι σε ακριβή τιμή. Κατακρίνεται όχι η ιδιοκτησία αλλά η κακή 

χρήση αυτής και η αδιαφορία στις οικονομικές ανάγκες των μελών της κοινωνίας
41

. 

Απόδειξη πάντως ότι δεν τεκμηριώνεται λόγος κοινωνικοπολιτικής επανάστασης και 

ταξικής πάλης, αποτελεί η χαρακτηριστική φράση του Χρυσοστόμου, που προτάσσει 

την αγάπη της εξωτερικής θεσμικής οργάνωσης και συγκρότησης της κοινωνίας· 

«Εἰπὲ δέ μοι, ἡ ἀγάπη τὴν κοινοκτημοσύνην ἔτεκεν ἢ ἡ κοινοκτημοσύνη τὴν ἀγάπην. 

Ἐμοὶ δοκεῖ ἡ ἀγάπη τὴν ἀκτημοσύνην»
42

. 

Το σύγχρονο αίτημα περί της συλλογικής συνείδησης της ενότητας και ομόνοιας 

εντός του πλαισίου του καταμερισμού εργασίας στο κοινωνικο-πολιτικό πλέγμα 

                                                             
36 Μ. Βασιλείου, Εἰς τὸ Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, PG 31, 276. Περί πλούτου και πενίας PG 32, 

1169. 

37 Μ. Βασιλείου, Πρὸς πλουτοῦντας PG 31, 288. 

38 Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος PG 31, 917. 

39 Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθαῖον PG 58, 556, 558. 

40 Παροιμ. 11, 26. 

41 Ι. Χρυσοστόμου, Προς Φιλιππησίους, PG 62, 196. 

42 Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς τὰς Πράξεις PG 60, 94 εξ. 
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σχέσεων θεραπεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο σε μια κοινωνία χριστιανικής 

ενότητας. Για τον λόγο αυτό οι Τρεις Ιεράρχες αντιπαρατασσόμενοι στο ατομικιστικό 

Ρωμαϊκό πνεύμα υπερτονίζουν την ισότητα των ανθρώπων όλων των κοινωνικών 

τάξεων απέναντι στο Θεό, που εδράζεται επί της μη μεταβαλλόμενης πνευματικής 

ισότητας και όχι από το ευμετάβολο των εξωτερικών οικονομικο-πολιτικών 

συνθηκών. 

Επί των θεμελίων αυτών θα περιγράψουν άλλωστε το σοφό σχέδιο της θείας 

Οικονομίας για την αμοιβαιότητα των κοινωνικών εξαρτήσεων μεταξύ πλουσίων και 

φτωχών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πουν οι Ιεροί Πατέρες αναπτύσσεται ένα 

πολυδύναμο πλέγμα σχέσεων, ώστε ο πλούσιος να μην θεωρεί ότι στερείται της 

ανάγκης των φτωχών, οι δε φτωχοί να μην αισθάνονται απόλυτη εξάρτηση των 

πλουσίων. «Απεναντίας είναι προϊόν της σοφίας του Θεού το να υπάρχει πληθώρα 

αναγκαστικών εξαρτήσεων μέσα στον κοινωνικό οργανισμό, όπως ακριβώς υπάρχουν 

εξαρτήσεις των μελών, στα πλαίσια ενός ενιαίου σώματος»
43

. Πρόκειται με άλλα λόγια 

για την ανταλλαγή των περισσευμάτων και τη συμπλήρωση των υστερημάτων, ώστε 

όλοι να αισθάνονται την ανάγκη του συνανθρώπου τους, και να μην εγκλωβίζονται 

προσκολλημένοι μοιρολατρικά στην κοινωνική θέση τους, δεδομένου ότι, όπως 

τονίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τόσο η φτώχεια όσο και η δουλεία δεν 

υπήρχαν στον Παράδεισο αλλά είναι συνέπειες της πτώσεως των ανθρώπων που 

καταπάτησαν την αρχική ισονομία του Θεού
44

. 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα τονίσει μάλιστα ότι ο πτωχός προσφέρει 

περισσότερα από όλους τους ανθρώπους διότι κινητοποιεί τα αισθήματα 

φιλανθρωπίας που οδηγούν σε ταπείνωση και σωτηρία, αλλά και γιατί οι υπηρεσίες 

τους στο κοινωνικό σύνολο με τις «ταπεινές» χειρωνακτικές εργασίες δημιουργούν το 

αίσθημα μεγαλύτερης απλότητας και ελευθερίας, αλλά και διασφάλισης της ύπαρξης 

μόνο με την εργασία και χωρίς τα πολλά χρήματα. «Καθ’ ἑκάστην γὰρ ἡμέραν, καὶ ἐν 

ἅπασιν, ὡς εἰπεῖν, ἐν χρείᾳ ἀλλήλων καθεστήκαμεν... Οὐχ ὁρᾶς, ὅτι πάντες ἀλλήλων 

χρήζομεν;... ὁ δοῦλος τοῦ ἐλευθέρου, ὁ δεσπότης τοῦ δούλου, ὁ πένης τοῦ πλούσιου, ὁ 

πλούσιος τοῦ πένητος... Εἰ γὰρ μὴ πένητες ἦσαν, τὸ πλέον ἂν ἀνετράπη τῆς ἡμετέρας 

σωτηρίας, οὐκ ἐχόντων ποὺ καταβαλεῖν τὰ χρήματα. Ὥστε καὶ ὁ δοκῶν ἁπάντων 

ἀχρηστότερος εἶναι πένης, οὗτος ἁπάντων ἐστὶ χρησιμότερος... οὐ γὰρ δὴ τῶν πλουσίων 

οἱ πένητες δέονται μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων, καὶ οὗτοι μᾶλλον 

                                                             
43 Θ. Ζήση, Ηθικά Κεφάλαια, εκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 64 εξ. 

44 Γρηγορίου Θεολόγου, Περί φιλοπτωχείας 35, 889 εξ. 
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ἐκείνων, ἢ ἐκεῖνοι τούτων»
45

. 

Οι θέσεις αυτές βρίσκονται άλλωστε σε απόλυτη αντιστοιχία με τις ιδιαίτερα 

σημαντικές εξ απόψεως εργατικού Δικαίου εντολές του Θεανθρώπου και της Καινής 

Διαθήκης, που εξυψώνουν τον φτωχό εργάτη στο επίπεδο του ελεύθερου προσώπου 

δυναμένου να καταλήγει σε συμφωνία με τον εργοδότη του για την αξία της εργασίας 

του. Ο εργοδότης οφείλει μάλιστα να μην αδικεί και να αναγνωρίζει την αξία της 

εργασίας καταβάλλοντας σε αυτόν αμοιβή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

«Ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ»
46

 και «Ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἀμησάντων τὰς 

χώρας ὑμῶν, ὁ ἀποστερημένος ὑφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα 

Κυρίου εἰσεληλύθεσαν»
47

. 

Καταξιώνεται ιδιαιτέρως η χειρωνακτική εργασία σε αντίθεση με τα κρατούντα 

στους Αρχαίους Έλληνες. Για τον λόγο αυτό θα τονισθεί· «Ὅταν οὖν ἴδῃς 

ὑλοκοποῦντα, ἠσβολωμένον, μὴ διὰ τοῦτο καταφρόνει, ἀλλὰ διὰ τοῦτο θαύμαζε· ἐπεὶ 

καὶ Πέτρος ἐπενδύτην διεζώσατο καὶ σαγήνην μετεχείριζε καὶ ἡλίευε... Μὴ τοίνυν 

καταφρονῶμεν τῶν ἀπὸ χειρὸς τρεφομένων, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτοὺς μακαρίζομεν διὰ 

τοῦτο»
48

. 

Οι σημαντικές αυτές και πρωτοποριακές για την εποχή τους αντιλήψεις έγιναν η 

Πράξη της Βυζαντινής Πολιτικής θεωρίας και Πολιτείας, ώστε να έχουμε την 

δημιουργία του οργανωμένου Κράτους-Πρόνοιας, γεγονός αξιοσημείωτο για την 

επιστήμη της Κοινωνιολογίας της Οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι οι κανόνες της 

Εκκλησίας αλλά και οι νόμοι της Βυζαντινής Πολιτείας καθιστούσαν τον επίσκοπο 

υπεύθυνο για την λειτουργία των φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων στην περιφέρεια του. Ο 

41ος Αποστολικός Κανόνας
49

 ορίζει τον Επίσκοπο ως υπεύθυνο των φιλανθρωπικών 

έργων, ενώ και η Πολιτειακή νομοθεσία όριζε τον επίσκοπο ως υπεύθυνο και κατόπιν 

τον διοικητή της περιοχής
50

. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Ά  (867-886) και Λέων ΣΤ´ 

(866-912) ορίζουν στην Επαναγωγή τους· «Τοὺς οἰκονόμους καὶ ξενοδόχους καὶ 

νοσοκόμους καὶ πτωχοτρόφους καὶ τοὺς τῶν ἄλλων εὐαγῶν οἴκων διοικητὰς καὶ τοὺς 

ἄλλους ἅπαντας κληρικοὺς κελεύομεν ὑπὲρ τῶν ἐμπιστευθεισῶν αὐτοῖς διοικήσεων 

                                                             
45 Ιω. Χρυσοστόμου, Εις Β´ Κορ. PG 61, 520, 521, Εις Á  Kop. PG 61, 291. 

46 Ματθ. 10, 10. 

47 Ιακ. 5, 4. 

48 Ι. Χρυσοστόμου, Είς Α´ Κορ. PG 62, 168 και PG 61, 47. 

49 Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα II, 57. Πρβλ. και τον 38ο Αποστολικό Κανόνα και ο 12ος Κανόνας της 

εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, Ράλλη - Ποτλή, ό,π., ΙΙΙ 168, 592, 593. 

50 Ιουστινιανού, Νεαρά αρ. 7, κεφ. 12. Ηρακλείου, Νόμος βεβαιῶν τοῖς Ὁσιωτάτοις, Ράλλη - 

Ποτλή, Σύνταγμα V 225-229. Ζέπος, Jus Graecoromanum, V 264-265, 294-295. 
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παρὰ τῷ ἰδίῳ ἐπισκόπῳ ᾧ ὑπόκεινται ἀποκρίνεσθαι, καὶ τοὺς λογισμοὺς τῆς ἰδίας 

διοικήσεως πληροῦσθαι καὶ εἰσπράττεσθαι»
51

. 

Ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός επεφύλασσε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του 

Κράτους στις δομές της βυζαντινής οικονομίας μη επιτρέποντας την δημιουργία 

ιδιωτικών μονοπωλίων η ολιγοπωλίων στην αγορά. Αυτό συνέβαινε μέσω της 

επιβολής φόρων και της άσκησης ελέγχων επί των συντεχνιακών οργανώσεων. 

Εκτεταμένο υπήρξε με άλλα λόγια το δημοσιονομικό σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου του πλούτου συμφώνως προς τις πνευματικές επιταγές των Πατέρων της 

Εκκλησίας, οι οποίοι προέτρεπαν για παραγωγική ή όπως θα λέγαμε σήμερα για την 

μέσω των επενδύσεων κοινωνικά ωφέλιμη χρησιμοποίηση του πλούτου, ο οποίος έτσι 

λειτουργούσε ως μέσο κοινωνικής ευποιΐας και όχι μέσο επίδειξης και αντικοινωνικής 

προκλητικής ιδιοποίησης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την άρνηση της τεχνητής 

διόγκωσης των αναγκών μέσω της καταναλωτικής συμπεριφοράς των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων
52

. Πρόκειται για την ασκητική διάσταση στις σχέσεις των 

ανθρώπων, στο επίπεδο των οικονομικών συναλλαγών, που δεν συνιστά ουτοπική 

                                                             
51 Επαναγωγή εις Ζέπος, Jus Graecoromanum, II, 256 Στον Νομοκάνονα του Φωτίου, υπάρχει 

διάταξη που απαγορεύει στους επισκόπους να οικειοποιούνται για τον εαυτό τους ή για τους συγγενείς 

τους την περιουσία των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων. Φωτίου Νομοκάνων εις Ράλλη - Ποτλή, ό.π., Ι, 

239-241. 

52 Μια ενδεικτική αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία για το θέμα βλ. Τ. Kopecek, «The social class 

of the cappadocium fathers», Church history 42 (1973) 453-466. 

 Στο ΠΣΕ τα τελευταία χρόνια συντάχθηκε κείμενο το οποίο έγινε αποδεκτό (1992) από την 

Κεντρική Επιτροπή και προτάθηκε στις Εκκλησίες-μέλη προς μελέτη. Στο κείμενο αυτό γίνεται λόγος 

για τον σημαντικό ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν οι Εκκλησίες στον οικονομικό τομέα 

και ότι η οικονομική ζωή των ανθρώπων πρέπει να είναι ένα τμήμα της διακονίας των Χριστιανών, 

Αναλύεται η λανθασμένη ιδεολογία των οικονομικών συστημάτων. Ερμηνεύεται η σχέση της Βίβλου 

με την οικονομία και προτείνονται τέσσερα κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατόν να αναπτυχθεί 

ένας γόνιμος διάλογος: 1) Το «καλό λίαν» της δημιουργημένης τάξης και η υπευθυνότητα γι’ αυτήν 

που μεταβιβάστηκε στην ανθρωπότητα. 2) Η αναντικατάστατη αξία και ελευθερία κάθε ανθρώπου και 

ολόκληρης της ανθρωπότητας. 3) Το ενδιαφέρον του Θεού και η διαθήκη εν Χριστώ ισχύουν για όλη 

την ανθρωπότητα και καταλύουν όλες τις διαχωριστικές γραμμές που οικοδομήσαμε μεταξύ μας. 4) Το 

σπουδαιότερο μέτρο για τις διανθρώπινες σχέσεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων μεταξύ τους 

είναι η δικαιοσύνη του Θεού, την οποία μπορούμε να ανακαλύψουμε με την «προνομιακή εκλογή των 

φτωχών». Καθ’ Οδόν 7-8 (1994) 10 (παράρτημα). 

 Το 3ο Κεφάλαιο πραγματεύεται τα θέματα: 1) Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των 

οικονομικών συστημάτων οδηγεί σε μια ολοκληρωτική σύνδεση των τοπικών και διεθνών διαστάσεων 

των προβλημάτων, τα οποία πρέπει να αναχθούν σε διεθνές επίπεδο. 2) Οι πρόσφατες οικονομικές και 

πολιτικές αλλαγές δημιούργησαν μια νέα παγκόσμια κατάσταση... 3) Η αλληλοσύνδεση όλων αυτών 

των προβλημάτων καθιστά πιο περίπλοκη την αναζήτηση λύσεων για καθένα από αυτά», ό.π., σ. 27. 

 Το 4ο Κεφάλαιο κάνει λόγο για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενώ αναζητούνται νέα 

οικονομικά παραδείγματα: «Πως μπορούν οι αυθεντικές πολιτικές ελευθερίες να συνδυαστούν τόσο με 

κατάλληλα συστήματα οικονομικής ανταλλαγής όσο και με ευρείας έκτασης κοινωνικής και οικολογικής 

ασφάλειας μέτρα σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων από το τοπικό μέχρι το διεθνές πεδίο», ό.π., σ. 44. 

 Το 5ο Κεφάλαιο προσφέρει δυνατότητες δράσης των Χριστιανών με αναφορές σε 

αντιεξουσιαστικά σχήματα σκέψεως, ό.π., σ. 65 (όπου γίνεται λόγος για άρνηση των ανθρώπινων 

εξουσιών). 
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αυθαίρετη σχοινοβασία αλλά πραγματικότητα απτή και συγκεκριμένη ιδιαίτερα στο 

χώρο του Ορθόδοξοι μοναστικού κοινοβίου. Πραγματικότητα την οποία αποζητά 

ενδόμυχα ο σύγχρονος εκκοσμικευμένος και υλιστικά δεσμευμένος πολιτισμός. Ο 

πολιτισμός του «Υπεράνθρωπου» που ισοδυναμεί πολλές φορές με τον ηδονιστικό 

«πολιτισμό» του «Υπανθρώπου» και του «Απανθρώπου». 

 

 

2.2 Η Σύγχρονη διάσταση της Κοινωνικής διδασκαλίας  

του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης 

2.2.1. Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα 

Βρισκόμαστε σε συνθήκες κατίσχυσης του κεφαλαιο-κρατικού Καπιταλισμού. Ο 

Σοσιαλισμός ως σύστημα της κατευθυνόμενης οικονομίας και του κρατικού 

συγκεντρωτισμού, δεν υφίσταται πλέον. Δυνάμεις της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιο-

ποιημένης οικονομίας επιχειρούν να επιβληθούν διεθνώς, ώστε στα πλαίσια της 

λειτουργίας της ενιαίας παγκόσμιας αγοράς, να υποκαταστήσουν κάθε αυτόνομη και 

ανεξάρτητη λειτουργία τοπικής ή εθνικής οικονομίας. Αγνοούνται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο οι ιδιαιτερότητες των πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικο-οικονομικών 

δεδομένων, που υπαγορεύουν και διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. 

Το τραπεζιτικό και χρηματιστηριακό κεφάλαιο τείνει να υποκαταστήσει κάθε 

παραγωγική δραστηριότητα της οικονομίας, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω η αξιοπιστία 

και η ισχύς των εθνικών προϋπολογισμών. Η υπερκατανάλωση, η υπερεκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων της γης και η δημιουργία του οικολογικού προβλήματος, 

δημιουργούν την ανάγκη για επικράτηση πνεύματος λιτότητας, ασκητικότητας και 

«αειφόρου» ανάπτυξης. Το Κράτος Πρόνοιας βάλλεται συνεχώς, ενώ 

αποδυναμώνονται οι συνεκτικές δομές και οι διαπροσωπικές ή διακοινωνικές σχέσεις. 

Είναι γνωστό, από τις επιστήμες της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας και της 

Ιστορίας των Θεσμών ότι η σύγχρονη οικονομική πολιτική θεωρία του Καπιταλισμού 

με χαρακτηριστικά την τυποποίηση της παραγωγής, την ορθολογική οργάνωση και 

την συσσώρευση κεφαλαίου, αναπτύχθηκε σε κοινωνικά περιβάλλοντα με έντονο 

νομικό και δικανικό χαρακτήρα θρησκευτικότητας
53

. Ο δυτικός ουμανισμός και η 

                                                             
53 Max Weber, Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του Καπιταλισμού, μτφρ. Μ. Κυπραίου, εκδ. 

Gutenberg, Αθήνα 1978. R. Tawney, Religion and the rise of Capitalism, Pelican Book 1938. K. 

Samuelsson, Religion and Economic Action, New York 1961. 
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δυτική θρησκευτικότητα δημιουργούν τον ανθρωπολογικό τύπο του homo 

economicus, ο οποίος λειτουργεί με ματεριαλιστικά κριτήρια είτε ανήκει στο 

στρατόπεδο του Σοσιαλισμού είτε του Καπιταλισμού. Η διασύνδεση νομικισμού και 

ματεριαλισμού οδηγεί στην ατομοκρατία. Αν στη δυτική θρησκευτικότητα το άτομο 

πασχίζει μόνο του να σωθεί, έξω από το κοινοτικό πλαίσιο αναφοράς, η ίδια 

συμπεριφορά επιδεικνύεται και στο επίπεδο της δυτικής πολιτικής και οικονομικής 

πραγματικότητας. 

Είναι γνωστές επίσης οι διεργασίες αντικατάστασης του Καθολικού 

Φεουδαρχισμού από τον Προτεσταντικό Καπιταλισμό. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή 

απαγορευόταν από την καθολική εκκλησία ο δανεισμός με τόκο, τώρα πλέον ο 

Καλβινικός Προτεσταντισμός ευλογεί τον έντοκο δανεισμό, διακηρύσσοντας 

ταυτόχρονα, ότι η αυξημένη εμπορική επιτυχία είναι σημάδι της πρόνοιας του Θεού. 

Η αποταμίευση των κερδών μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίου, δικαιώνει την 

εγκόσμια ασκητικότητα του Προτεστάντη, ο οποίος αισθάνεται ότι πρέπει να κινείται 

ορθολογικά ώστε να μη σπαταλά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η θεία εντολή για την 

άσκηση των αρετών υπολογίζεται με βάση τον μετρήσιμο δείκτη της οικονομικής 

αποδοτικότητας. Δημιουργείται έτσι ο τύπος του ορθολογικά δρώντος ατόμου, που 

ενεργεί με γνώμονα το ατομικό του συμφέρον και τον αυστηρό υπολογισμό του 

κέρδους και του κόστους κάθε κίνησής του, μακριά από τις προϋποθέσεις του 

κοινοτικού και φιλάνθρωπου προσώπου. 

Η περίοδος της Αναγέννησης καθιερώνει οριστικά πλέον τον τύπο του οικονομικού 

ορθολογισμού και της εγωιστικής πλεονεξίας. Άνθρωπος και Φύση σχεδόν 

αυτονομούνται και εμπορευματοποιούνται. Η αναγωγή τελικά της οικονομίας σε 

αυτοσκοπό δημιουργεί δύο δυσάρεστες εξελίξεις. Πρώτα υποτάσσονται οι κοινωνικές 

σχέσεις στις οικονομικές και κατά δεύτερο λόγο ευνοείται η αποικιοκρατική 

ανάπτυξη, ώστε να επεκταθεί ο τύπος της βιομηχανικής αστικής κοινωνίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυτό που εμπεδώνεται αργότερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ως 

εμπορευματικός τρόπος βίου, έχει αρχίσει ήδη να δομείται από τις Σχολαστικές 

προτεραιότητες. Η Πολιτική Οικονομία του Διαφωτισμού έρχεται ουσιαστικά να 

επαληθεύσει τον προκαπιταλιστικό τύπο του δυτικού Μεσσαιωνικού αυτονομημένου 

και απολυτοποιημενού ατομικισμού. Η αστική επανάσταση του Διαφωτισμού γεννά 

την Πολιτική Οικονομία που κινείται στα πλαίσια της εκκοσμικευμένης κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός, ότι οι ιδρυτές της οικονομικής 
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επιστήμης είναι οι φυσιοκράτες οικονομολόγοι, οι οποίοι ερμηνεύουν τα πάντα υπό 

το πρίσμα της αυτονόμησης του «Φυσικού Δικαίου»
54

. 

 

2.2.2.  Η κοινωνική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης 

Στο τελείως εκκοσμικευμένο κλίμα που μόλις αναλύθηκε, ορθώνεται ως απάντηση 

το αγιοπατερικό κλίμα της Ορθόδοξης Ανατολής. Ορθώνονται οι προϋποθέσεις του 

Βυζαντινού Ανθρωπισμού με βάση τη θεοκεντρικότητα και όχι την 

ανθρωποκεντρικότητα. Ο Θεάνθρωπος και όχι ο άνθρωπος είναι το κριτήριο και το 

μέτρο της κοινωνικής συμπεριφοράς, με βάση τη διδασκαλία του Βυζαντίου, το οποίο 

ως Αυτοκρατορία χαρακτηρίζεται και ως «Ορθόδοξο Βασιλευόμενο Δημοκρατικό 

Κοινόβιο». 

Αναλύοντας την κοινωνική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, αναλύουμε 

την κοινωνική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, η οποία περνά και στο 

θεσμικό χώρο της Βυζαντινής πολιτικής οικονομίας, αφού έχει διαποτίσει τις δομές 

της και την πολιτική της συγκρότηση. Ούτε το Ορθόδοξο δόγμα άνευ του ήθους, ούτε 

το ήθος άνευ του δόγματος, κατά τον Άγιο, είναι δυνατόν να συγκροτήσει το θεσμό 

της Εκκλησίας και να διατυπώσει επαρκώς την πνευματική εμπειρία
55

. Η πίστη και η 

ζωή, το δόγμα και το ήθος συνδέονται αρμονικά αλληλοσυμπληρούμενα. Το δόγμα 

παράγει κανόνες ζωής και δεν περιορίζεται στα ατομικά πλαίσια του μονήρους 

ατόμου, ως ο Λουθηρανισμός δέχεται. Η αρετή της ευσέβειας, κατά τη φράση του 

Αγίου, έχει δύο όψεις: τη δογματική και την ηθική
56

. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές 

άλλωστε η πνευματικότητα συνδέεται οργανικά με την υλικότητα και την 

κοινωνικότητα, ώστε να μη δεχόμαστε «ἄλογο πράξη καί ἄπρακτο λόγο», «ἄεργο 

πίστη καί ἄπιστον ἔργο». 

Ο Χριστιανός σύμφωνα με τον Άγιο, ως καινός άνθρωπος καλείται να εκδηλώσει 

την οντολογική του ανακαίνιση στην καθημερινή του ζωή, μακριά από ηθικισμούς 

και τυπολατρείες. Βέβαια ο Άγιος επισημαίνει, ότι η άσκηση με σκοπό τη θέωση δεν 

έχει στατικό χαρακτήρα. Η αρετή είναι απεριόριστη και ο σκοπός της θέωσης δεν έχει 

τέρμα: «ἄπορον ἐστὶ παντάπασιν τὸ τοῦ τελείου τυχεῖν, διότι ἡ τελειότης ὅροις οὗ 

                                                             
54 Κ. Κωτσιόπουλου, «Παγκοσμιοποίηση και Πολιτική Οικονομία. Η Ορθόδοξη θέση», υπό 

δημοσίευση στο περιοδικό Γρηγόριος ο Παλαμάς. 

55 Γρ. Νύσσης Εἰς βίον Μωυσέως, PG 44, 377Β. 

56 Γρ. Νύσσης, ό.π. 
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διαλαμβάνεται, τῆς δὲ ἀρετῆς εἷς ὅρος ἐστὶ τὸ ἀόριστον. Πῶς οὗν ἂν τὶς ἐπὶ τὸ 

ζητούμενον φθάσειε πέρας οὐχ εὑρίσκων τὸ πέρας»
57

; Αυτό βέβαια δε σημαίνει 

μοιρολατρεία, εφησυχασμό και επανάπαυση. Αντιθέτως έχουμε χρέος να 

αγωνιζόμαστε συνεχώς και να μην αμελούμε για την προκοπή μας: «οὐ μὴν ἐπειδὴ 

καθόλου τὸ ζητούμενον ἄληπτον ὁ λόγος ὑπέδειξεν, ἀμελητέον ἂν εἴη τῆς ἐντολῆς τοῦ 

Κυρίου ἣ φησὶ «γίνεσθε τέλειοι ὡς ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειος ἐστίν. Ἐπὶ γὰρ 

τῶν τῇ φύσει καλῶν, κἂν μὴ τοῦ παντὸς τυχεῖν δυνατόν ᾖ, τὸ καὶ μὴ τοῦ μέρους 

ἀποτυχεῖν κέρδος ἂν εἴη μέγα τοῖς γε νοῦν ἔχουσι»
58

. Οι επισημάνσεις αυτές κρίνονται 

ιδιαίτερα σημαντικές εξ απόψεως Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, διότι 

απομυθοποιούν τα ανθρώπινα Μεσσιανικά κατασκευάσματα περί επιλύσεως των 

προβλημάτων της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πολιτικής ή της ταξικής 

εκμετάλλευσης. Τα κλειστά αυτά πολιτικά και φιλοσοφικά σχήματα φιλοδοξούν ως 

απόλυτες μεσσιανικές πραγματικότητες να θεσμοποιήσουν την ουτοπία. Γι’ αυτό 

μιλούν για «ρεαλιστική» ουτοπία, η οποία όμως οδηγεί σχεδόν «νομοτελειακά» σε 

αυταρχισμό και ολοκληρωτισμό. Τα κλειστά και απολυτοποιημένα σχήματα των 

«επίγειων παραδείσων» οδηγούν σε μία στατικότητα, η οποία δεν επιδέχεται καμία 

άρνηση ή αμφισβήτηση. 

Πιο συστηματική όμως διατύπωση της κοινωνικής διδασκαλίας του Αγίου 

Γρηγορίου Νύσσης βρίσκουμε στα έργα του: «Περί φιλοπτωχίας και εὐποιΐας»
59

, «Εἰς 

τὸ ἐφ’ ὅσον ἐνὶ τούτων ἐποιήσατε, ἐμοὶ ἐποιήσατε»
60

, «Κατά τοκιζόντων»
61

 και «Εἰς 

τὸν βίο τῆς ὁσίας Μακρίνας»
62

. 

Βασική αρχή του Αγίου είναι, ότι ο αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει 

να ξεκινά από τον εσωτερικό κόσμο των επιθυμιών κι όχι τον εξωτερικό των 

αισθήσεων. Από την εγκράτεια στην επιθυμία ξένων πραγμάτων, από την 

απομάκρυνση από άδικο κέρδος: «Νηστεύσατε τοίνυν ἀπὸ κακίας, ἐγκρατεύσασθε ἀπὸ 

τῆς τῶν ἀλλότριων ἐπιθυμίας, ἀπόσχεσθε κέρδους ἀδίκου, λιμοκτονήσατε τοῦ μαμωνὰ 

τὴν φιλαργυρίαν. Μηδέν ἐπὶ τῆς οἰκίας ἔστω κειμήλιον ἐκ βίας καὶ ἀρπαγῆς. Τί γαρ 

ὄφελος, ἂν κρέας μὴ προσενέγκης τῷ στόματι καὶ δάκνης τῇ κακίᾳ τὸν ἀδελφόν;»
63

. Ο 

                                                             
57 Γρ. Νύσσης, Εἰς βίον Μωυσέως, PG 45, 301BC. 

58 Γρ. Νύσσης, ό.π. 

59 Γρ. Νύσσης Περί φιλοπτωχίας και ευποιΐας, PG 46, 454-490. 

60 Γρ. Νύσσης, PG 46, 471-490. 

61 Γρ. Νύσσης, PG 46, 434-451. 

62 Γρ. Νύσσης, PG 46, 959-999. 

63 Γρ. Νύσσης Περί φιλοπτωχίας και ευποιΐας, PG 46, 456. 
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φόβος προς τον Θεό, βοηθά τον άνθρωπο στη συνειδητοποίηση της αδικίας, και τον 

ενεργοποιεί προς άσκηση της φιλανθρωπίας. Έτσι θεραπεύονται με φρόνιμη 

εγκράτεια τα πάθη του κόρου του εύπορου και η πείνα του ενδεούς συνανθρώπου. 

«Περὶ τοὺς ἀτυχοῦντας τῶν ἀδελφῶν γενοῦ φιλότιμος. Ὁ τῆς σῆς ὑφεῖλες γαστρός, τῷ 

πεινῶντι πρόσθες. Θεράπευσον ἐγκρατείᾳ σώφρονι δύο πάθη ἐναντία ἀλλήλοις, τὸν σὸν 

κόρον καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τὸν λιμόν. Γενέσθω ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος δίκαιος ἐπανισωτής»
64

. 

Η ύπαρξη ενδεών και πασχόντων συνανθρώπων μας οφείλεται, κατά τον Άγιο 

Γρηγόριο, στο έργο της Θείας Πρόνοιας, ώστε να αποκτήσουν φιλάνθρωπα 

αισθήματα οι εγωιστές άνθρωποι και οι σκληροί εχθροί των φτωχών: «Ὁ γὰρ 

φιλάνθρωπος ἔχρησεν αὐτοῖς τὸ ἴδιον πρόσωπον, ἵνα δι’ ἐκείνου δυσωπῶσι τοὺς 

ἀσυμπαθεῖς καὶ μισοπτώχους. Τὸ γὰρ περὶ αὐτοὺς γενόμενον ἔργον παρὰ τῷ 

καρδιογνώστη βοᾶ παντὸς κήρυκος εὐσημότερον»
65

. Ας μην έχουν οι άνθρωποι 

τρυφηλό και υλιστικό βίο, βοά ο Άγιος. Τα φθαρτά παρέρχονται, τα πνευματικά 

μένουν στην αιωνιότητα. Δεν επιτρέπεται η μανία των ηδονών. Γι’ αυτό η χρήση των 

υλικών αγαθών είναι επιτρεπτή, όχι η κατάχρηση. Αυτό άλλωστε θα βοηθήσει στη 

δίκαιη κατανομή του πλούτου, ώστε να απολαμβάνουν οι άνθρωποι ίσα μερίδια 

κλήρου. Κι αν κάποιος ιδιοποιηθεί το περισσότερο, οι υπόλοιποι ας μοιραστούν το 

υπόλοιπο μέρος. Όποιος όμως θελήσει να γίνει κύριος όλων, στερώντας από τους 

συνανθρώπους του ακόμη και το υπόλοιπο μέρος, αυτός τότε γίνεται βάρβαρος 

ανήμερος, και από τα θηρία πιο άγριος: «ἀδελφοὺς δὲ τὸ μὲν ἄριστον καὶ δικαιότερον 

κατ’ ἰσομοιρίαν μεταλαγχάνειν τοῦ κλήρου, ἐν δε τάξει δευτέρα κἂν τὸ πλέον εἷς ἢ 

δεύτερος σφετερίσηται, τὸ γοῦν μέρος κερδανέτωσαν οἱ λειπόμενοι. Εἰ δὲ τὶς καθόλου 

κύριος εἶναι τῶν πάντων ἐθέλοι... οὗτος πικρὸς τύραννος, βάρβαρος ἀδιάλλακτος, 

θηρίον ἄπληστον...»
66

. 

Κατηγορεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα όσους παραθέτουν το συβαριτικό τραπέζι της 

απόλαυσης και δαπανούν τεράστια ποσά για την κατασκευή μεγαλόπρεπων κτηρίων. 

Η Σύβαρις, πόλη της Κάτω Ιταλίας, γνωστή για τον τρυφηλό βίο των κατοίκων της, 

την μαλθακότητα και τα διαστροφή στα ήθη, δημιουργεί τον «Συβαριτισμό» ως 

τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, ιδιαζόντως απεχθή για τον Άγιο, αλλά και για το 

σύνολο της Πατερικής Γραμματείας. Και αυτό γιατί: «Διπλὴ δὲ ἡ ἁμαρτία κατὰ τὴν 

ἀσχήμονα οἰκίαν πολιτεύεται, ἡ μὲν ἐπὶ τῷ κόρῳ τῶν μεθυόντων ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λιμῷ τῶν 

                                                             
64 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 457. 

65 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 459. 

66 Γρ. Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 465. 



Κοινωνικο-Προνοιακή Παρέμβαση σε Απόρους και Ενδεείς 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
55 

ἐλαθέντων πτωχῶν»
67

. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως, είναι 

εντυπωσιακό το γεγονός, ότι η διάκριση που κάνει η οικονομική επιστήμη μεταξύ 

παραγωγικών και μη παραγωγικών δραστηριοτήτων, έχει γίνει ήδη πολύ πρωτύτερα 

από τη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου και των άλλων Πατέρων της Εκκλησίας. Στις 

παραγωγικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές και μεταποιητικές 

εργασίες, ενώ στις δεύτερες όσες έχουν ως γνωρίσματα τη σπατάλη και την επίδειξη 

πλούτου με καταναλωτική μανία. Η τεχνητή και πλασματική διόγκωση των υλικών 

αναγκών είναι στο στόχαστρο της κριτικής της κοινωνικής διδασκαλίας του Αγίου, 

εφόσον εμπίπτει στην κατηγορία των καταναλωτικών και μη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

Επομένως ας αναλογιστούμε ότι η ζωή είναι παροδική, τονίζει χαρακτηριστικά, 

και ο χρόνος άστατος και ασταμάτητος. Για κάθε ώρα αλλά και για τους λόγους που 

λέμε, οφείλουμε απολογία στον αδέκαστο Κριτή. Οφείλουμε να μη γινόμαστε θνητοί 

στην πίστη και αθάνατοι στην απόλαυση. «Μὴ θνητοὶ τὴν πίστην καὶ ἀθάνατοι τὴν 

ἀπόλαυσιν»
68

. Επαναλαμβάνει τα λόγια του Κυρίου: «Ἐπείνων, ἐδίψων, ξένος ἤμην 

καὶ γυμνὸς καὶ ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ. Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

Καὶ διὰ τοῦτο φησί, «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν Πατέρα μου»
69

. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης η επισήμανση του για την αντιστοιχία λόγων και 

έργων. Δεν είναι αρκετό τονίζει να συμπονούμε μόνο με την υπόμνηση και να 

πολεμάμε τη νόσο με τα λόγια. Χρειάζεται και κάποια ενέργεια που να δείχνει στους 

ανθρώπους αυτούς την υποστήριξη μας: «Οὐ γὰρ ἐν τῷ λέγειν φησὶν ὁ Κύριος εἶναι 

τὴν σωτηρίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ ποιεῖν τὰ ἔργα τῆς σωτηρίας»
70

. 

Στους ανθρώπους ταιριάζει να έχουν στο μυαλό τους, ότι δεν είναι τίποτα 

ξεχωριστό από τους συνανθρώπους τους. Είμαστε άνθρωποι και αποφασίζουμε για 

ανθρώπους. Μία είναι η κατασκευή των σωμάτων και μία η κατάληξη της ζωής. Ό,τι 

είναι σύνθετο διαλύεται. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, 

αλλά φόβο: «Μὴ ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ»
71

. Για να γίνει μάλιστα περισσότερο 

πιστευτός, αναφέρει ο Άγιος στο έργο του «Εἰς τὸν βίο τῆς Ὁσίας Μακρίνας», την 

απλή και λιτή ζωή της Αγίας, η οποία επεδίωξε τον στολισμό του καθαρού βίου. Όσα 

αφορούσαν τον καλλωπισμό του σώματος, ούτε στη ζωή της τα δέχθηκε, ούτε τα 
                                                             

67 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 468. 

68 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 469. 

69 Γρ. Νύσσης, Εις το «ἐφ ὅσον ἐνὶ τούτων ἐποιήσατε, ἐμοὶ ἐποιήσατε», PG 46,474. 

70 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 481. 

71 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46,481. 
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φύλαξε για την κηδεία της. Ώστε δεν πρέπει να θέλουμε κάτι περισσότερο απ’ ότι δεν 

έχει προπαρασκευαστεί
72

. Μία αποθήκη του πλούτου της γνώριζε, το ουράνιο 

θησαυροφυλάκιο: «Μίαν ἀποθήκην ἤδει τοῦ ἰδίου πλούτου, τὸν θησαυρὸν τὸν 

οὐράνιον. Ἐκεῖ πάντα ἀποθεμένη, οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὑπελείπετο»
73

. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω χρειάζεται να υποταχθούμε στο θέλημα του 

Κυρίου. Να θάψουμε το «Εγώ» μας. Να υποχωρήσει το προσωπικό μας θέλημα, 

μπροστά στο θέλημα του Δημιουργού: 

«Ὑπακούσωμεν τῷ κελεύοντι. Γενώμεθα Χριστοῦ ὑποζύγιον... Μὴ ἀποσεισώμεθα 

τῶν τοιούτων ζυγὸν χρηστὸς ἐστίν, ἐλαφρὸς ἐστίν, οὐ τρίβει τὸν αὐχένα τοῦ ὑπελθόντος, 

ἀλλὰ λειαίνει»
74

. Μόλις είναι ανάγκη να τονίσουμε, ότι η διδασκαλία αυτή του Αγίου 

θα προσέκρουε στο σύγχρονο πνεύμα του καιρού μας, που μιλάει για περισσότερα 

δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες. Δεν δικαιολογούνται όμως τα αλόγιστα 

δικαιώματα του ανθρώπου, μπροστά στα δικαιώματα του Θεού, ο οποίος μας αγαπά 

περισσότερο απ’ όσο αγαπάμε εμείς τους εαυτούς μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος. Επομένως η ελευθερία, κατά τη σκέψη του Αγίου, είναι περισσότερο 

καθήκον και υποχρέωση, παρά δικαίωμα και ανεξέλεγκτη βούληση. «Δίδαξόν με 

Κύριε τὰ δικαιώματα σου», διδάσκει η Εκκλησία μας, και κατόπιν θα 

συνειδητοποιήσουμε το εύρος και των δικών μας δικαιωμάτων. Στη συνάφεια αυτή 

και με αυτά τα δεδομένα, αντιλαμβανόμαστε και το άλλο σημείο της διδασκαλίας του 

Αγίου, που μας προτρέπει να μη θεωρούμε τη φιλία των ταπεινών και 

καταφρονεμένων συνανθρώπων μας, ως άνευ νοήματος συναίσθημα και πράξη. Η 

αξιοπρέπεια δε βρίσκεται στην ομορφιά του σώματος και στην πολυτελή εξωτερική 

εμφάνιση, αλλά εντοπίζεται στην ψυχή, η οποία τρέχει προς το Θεό: «...μηδὲ 

εὐκαταφρόνητον λογίσῃ τῶν τοιούτων τὴν φιλίαν... Μὴ τοίνυν τὴν ἀμορφίαν κατανοεῖ 

τοῦ σώματος οὐ γὰρ ὅσα περὶ τὴν ρευστὴν φύσιν συμβέβηκε, ταῦτα καὶ εἰς ἀεὶ 

παραμένει»
75

. Η σημερινή όμως τυπολατρική κοινωνία των δικαιωμάτων και της 

εξωτερικής ελευθερίας, απαιτεί θα λέγαμε την κοινωνική υποστασιοποίηση και 

ανάδειξη με κριτήρια ματεριαλιστικά και όχι πνευματικά. Με κριτήρια που 

στηρίζονται στα εγωτικά δικαιώματα του ανθρώπου και όχι στα πνευματικά 

δικαιώματα του Θεού και της εκκλησιαστικής κοινότητας, η οποία τιθασεύει τα πάθη 

                                                             
72 Γρ. Νύσσης, Εις τον βίον της οσίας Μακρίνας, PG 46,484. 

73 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 989. 

74 Γρ. Νύσσης, Εις το «εφόσον...», PG 46, 484. 

75 Γρ. Νύσσης, ό.π. 
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και τις ορμές του αγχωτικού και μονήρους ατόμου. 

Κατά την φράση του Αγίου, το καλό εμπόριο που μπορεί να ασκήσει ένας 

χριστιανός, «ἡ καλὴ ἐμπορία» ανακεφαλαιώνεται στη φράση της Αγίας Γραφής «τὸ 

ὑμῶν περίσσευμα, εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα»
76

. Αν επιδιώκουμε να θεραπευθούν τα 

τραύματα των αμαρτιών μας, ας κάνουμε το ίδιο και εμείς στα σώματα εκείνων που 

έχουν κακοπάθει. Γιατί «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται»
77

. Τονίζει 

ασφαλώς, ότι οι εντολές αυτές δεν πρέπει να επιβάλλονται, ούτε να στηρίζονται σε 

καθεστώς φόβου. Γι’ αυτό «Μηδεὶς κακῷ τὸ κακὸν θεραπευέτω»
78

. Ειδικά η φράση 

αυτή μας υπενθυμίζει την αναλογία στοχοθεσίας και μεθοδολογίας. Ο καλός σκοπός 

με καλά μέσα πρέπει να επιτυγχάνεται. Επομένως δεν έχει θέση το Ιησουιτικό δόγμα 

«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». 

Μας υπενθυμίζει ο Άγιος διδάσκαλος, ότι η αρετή είναι δύσκολη όπως και το 

Ευαγγέλιο διδάσκει: «Στενὴ γὰρ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν». Δεν 

πρέπει όμως να δειλιάσουμε, γιατί ο μέγας νομοθέτης της ζωής μας λέει: «Εἰσέλθετε 

διὰ τῆς στενῆς καὶ τεθλιμμένης πύλης». Το κέρδος είναι μεγάλο, ας αδιαφορήσουμε για 

τον κόπο. Με τη συνήθεια και τον καιρό αυτό που ως τότε ήταν επίπονο, θα γίνει 

ευχάριστο: «Καὶ ἐπειδὴ μέγα τὸ κέρδος, ὑπεροπτέον τοῦ πόνου διὰ τὸ κέρδος. Ἡδὺ δὲ 

τῷ χρόνῳ τὸ τέως ἐπίπονον διὰ τῆς συνήθειας γενήσεται»
79

. Βέβαια ισχύει πάντα και ο 

χρυσός κανόνας της ηθικής: «ἅπερ ἂν θέλωμεν ἵνα ποιῶσιν ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι, ταῦτα 

ποιεῖν»
80

. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί, διοτί στο ανθρώπινο γένος επικρατεί κοινή 

μοίρα και κανένας δεν έχει τη βεβαιότητα ότι θα ευτυχεί για πάντα: «Ἐπειδὴ γὰρ μιᾷ 

φύσει διοικεῖται πᾶν τὸ ἀνθρώπινον καὶ οὐδὲν ἔχει οὐδεὶς τῆς διηνεκοῦς εὐπραγίας»
81

. 

Όλοι οι άνθρωποι είναι συνταξιδιώτες στη ζωή, και οι αποτυχίες και τα δεινά 

κρύβουν τον ίδιο φόβο για όσους ταξιδεύουν. Όσο δεν έχεις πάθει τίποτε καθώς 

διασχίζεις τη θάλασσα της ζωής, μη προσπεράσεις αυτόν που σκόνταψε. Ποιος σου 

εγγυάται ότι θα συνεχίσεις να έχεις καλό ταξίδι; «Τὶς ἐγγυητής σοι τῆς διηνεκοῦς 

εὐπλοίας;»
82

. Όπως όμως συμπεριφερθείς σ’ αυτόν που ατύχησε, έτσι θα φερθούν σε 

σένα και οι συνταξιδιώτες σου: «Οἷον σεαυτὸν δείξεις τῷ δυστυχήσαντι, τοιούτους 

                                                             
76 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 485. 

77 Γρ. Νύσσης, ό.π. 

78 Γρ. Νύσσης, ό.π. 

79 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 488. 

80 Γρ. Νύσσης, ό.π. Ματθ. 7, 12. PG 46, 489. 

81 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 489. 

82 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 489. 



Κοινωνικο-Προνοιακή Παρέμβαση σε Απόρους και Ενδεείς 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
58 

παρασκευάσεις σὲ αὐτῷ τοὺς συμπλέοντας»
83

. 

Στο έργο του «Κατά τοκιζόντων», εναντιώνεται με σφοδρότητα στους 

τοκογλύφους και όχι στους συντελεστές της εμπορικής και παραγωγικής οικονομίας. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε το γεγονός, ότι στο Βυζάντιο επιτρεπόταν 

χαμηλότοκος δανεισμός, που αφορούσε όμως τη θεσμοθετημένη οργάνωση των 

δομών της παραγωγικής οικονομίας. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, ήταν 

απαγορευτικές οι καταστάσεις συσσώρευσης και υπερσυγκέντρωσης πλούτου στα 

χέρια ενός ή λίγων οικονομικά δυνατών
84

. Το πράγμα γινόταν τελείως απαγορευτικό 

στις περιπτώσεις των τοκογλύφων, τους οποίους ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης θεωρεί 

ότι εκτρέφουν «γεννήματα ἐχιδνῶν»
85

, δηλαδή τους καταστρεπτικούς τόκους. 

Παραπέμπει στις διδασκαλίες του Προφήτη Ησαΐα, ο οποίος φονεύει «τὰ μοχθηρὰ 

τῶν δανεισμάτων τέκνα τους τόκους ἐξαιροῦντος δὲ τοῦ βίου τὴν ἐπ’ ἐργασίαν χρήσιν 

τῶν νομισμάτων»
86

. Θεωρεί ότι είναι θεία εντολή ο δανεισμός χωρίς τόκο προς τους 

φτωχούς συνανθρώπους μας: «Καὶ τὸν θέλοντα δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς»
87

. «Εσύ 

όμως κάνεις το αντίθετο. Από σύμμαχος γίνεσαι εχθρός. Δε βοηθάς, αλλά κερδίζεις από 

αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη, απογυμνώνεις τον γυμνό, ξανατραυματίζεις τον 

τραυματισμένο»
88

. Ευθύνες όμως έχει και ο αποδεχόμενος τους δυσβάστακτους 

όρους. Γιατί αυτός που δέχεται χρήματα με τόκο, με πρόσχημα την ευεργεσία βάζει 

την καταστροφή στο σπίτι του. «Ὁ γὰρ ἔντοκον χρυσίον ὑποδεχόμενος... ἐν 

προσχήματι εὐεργεσίας ὅλεθρον ἐπεισάγων τῇ οἰκίᾳ»
89

. Συμβουλεύει να μην υπάρχει 

απερίσκεπτος δανεισμός, αφού και ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, στα 

συγγράματά του γράφει περισσότερα γι᾽ αυτούς που δανείζονται αφελώς, παρά γι’ 

αυτούς που δανείζουν με πνεύμα πλεονεξίας
90

. 

Ο τοκογλύφος, διδάσκει ο Άγιος, δε γνωρίζει τον κάματο της καλλιέργειας της γης, 

δεν ξέρει τι είναι ο μόχθος και ο αγώνας για τη ζωή. Κάθεται στο σπίτι του και 

                                                             
83 Γρ. Νύσσης, ό.π. 

84 Πρβλ. Κ. Κωτσιόπουλου, Το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη. Ιστορική, θεολογική και 

κοινωνική διερεύνηση. Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 89-90. Βλασίου Φειδά, Βυζάντιο, βίος-θεσμοί-

κοινωνία-τέχνη, Αθήνα 1985, σ. 183. Ν. Χατζημιχάλη, Αι περί ιδιοκτησίας απόψεις εν τη Εκκλησία, 

Θεσσαλονίκη 1972, εκδ. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, σ. 75. 

85 Γρ. Νύσσης, Κατά τοκιζόντων, PG 46, 454. Σχετικά με το πώς επέδρασε η περί τόκου αντίληψη 

της Εκκλησίας στην πολιτειακή νομοθεσία, βλ. Γ. Πουλή, «Ο κοινωνικός χαρακτήρας των Κανόνων 

της Εκκλησίας». Χριστιανός 302 (1992) 49-61. 

86 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 459. 

87 Γρ. Νύσσης, ό.π. PG 46, 436, Ματθ. 5, 42. 

88 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 436. 

89 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 436. 

90 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 451. 
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λιανίζει τις περιουσίες των θλιβομένων
91

. Δίνει σ’ αυτούς που του ζητούν, όχι από 

φιλάνθρωπη διάθεση, αλλά από φιλάργυρους υπολογισμούς. Όλες του οι ελπίδες 

είναι στα χαρτιά και στα συμβόλαια
92

. Η προφητική αυτή επισήμανση του Αγίου 

πολλά έχει να διδάξει τους σύγχρονους εκφραστές της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας, οι οποίοι απαξιώνουν τη χειρωνακτική εργασία και καλλιεργούν το 

παρασιτικό κεφάλαιο των χρηματιστηριακών άυλων τίτλων, μακριά από κάθε υγιή, 

παραγωγική, εθνική και κοινωνική επένδυση. 

Ελέγχει τον φιλάργυρο τοκογλύφο, γιατί δεν εμπιστεύεται το Θεό παρά μόνο τα 

ομόλογα του χρεώστη. Κι όμως ο Θεός πολλαπλασιάζει την ανταμοιβή σε όσους 

ξοδεύουν και ευεργετούν με ευσέβεια: «τοῖς εὐσεβῶς δαπανῶσι καὶ εὐεργετοῦσι 

πολυπλασιάζων ὁ Θεὸς τὴν ἀμοιβὴν ἀποδίδωσι»
93

. Απορεί, πως είναι δυνατό να 

εμπιστεύεται ένα φτωχό και άπορο για το κέρδος του ο τοκογλύφος και δεν 

εμπιστεύεται το Θεό, ο οποίος είναι πλουσιότερος, και υπόσχεται ότι θα επιστρέψει 

με το παραπάνω τα κέρδη καθώς και την αιώνια ζωή
94

. Το συμφωνητικό αυτό ο Θεός 

το έχει υπογράψει μπροστά σε όλη την οικουμένη με μάρτυρες όλους τους 

Χριστιανούς και τους τέσσερις Ευαγγελιστές, οι οποίοι και το συνέγραψαν, αντί έναν 

συμβολαιογράφο. Οι εντυπωσιακές αυτές παρομοιώσεις συνεχίζονται από τον Άγιο, ο 

οποίος συμπληρώνει ότι ως υποθήκη υπάρχει ο Παράδεισος, το ενέχυρο αξιοπιστίας. 

Ο ουρανός, η άπειρη θάλασσα, το πλάτος της ξηράς, η χλωρίδα και η πανίδα, όλα 

αυτά είναι δούλοι και κτήματα του Θεού, αυτού που ο τοκογλύφος τον περιφρονεί ως 

άπορο. Δεν πρέπει λοιπόν να προσβάλλεται ο Θεός, ούτε να θεωρείται λιγότερο τίμιος 

από τους τραπεζίτες, που όταν εγγυώνται οι τοκογλύφοι τους πιστεύουν τυφλά
95

. 

Η ζήτηση δανείου είναι ευπρόσωπη αίτηση ελεημοσύνης: «οὐκ οἶδας ὡς δάνους 

χρείας εὐπρόσωπος ἐστίν ἐλέου αἴτησις;»
96

. Γι’ αυτό δε χρειάζεται σκληροκαρδία αλλά 

φιλανθρωπία. Ο Άγιος αναφέρεται στο σημείο αυτό στην περίπτωση του σκληρού 

δούλου της Καινής Διαθήκης, ο οποίος δεν ήταν ελεήμων στο συνδούλο του, ενώ ο 

ίδιος ζητούσε ελεημοσύνη για να του χαριστεί το χρέος του. Γενική αναφορά κάνει 

και στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, που νομοθετεί τη διαγραφή των χρεών
97

. 

                                                             
91 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 437. 

92 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 437. 

93 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 440. 

94 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 440. 

95 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 440. 

96 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 441. 

97 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 441-444. 
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Πρόκειται –θα προσθέταμε εμείς– για τις διατάξεις του Δευτερονομίου
98

 και του 

Λευϊτικού
99

, οι οποίες θεσμοθετούν το Σαββατικό και το Ιωβηλαίο έτος. Το 

Σαββατικό έτος γιορτάζονταν κάθε επτά χρόνια και ήταν έτος αγρανάπαυσης. Όσα η 

γη μόνη θα απέφερε θα ανήκαν στους φτωχούς. Το ίδιο έτος απελευθερώνονταν οι 

δούλοι, ενώ τα χρέη των προηγούμενων έξι ετών χαρίζονταν. Το ίδιο συνέβαινε κάθε 

πενήντα χρόνια στο Ιωβηλαίο έτος, με την επιπλέον ρύθμιση της επιστροφής των 

υποθηκευμένων κτημάτων. 

Αυτούς λοιπόν τους ενιαυτούς χρόνους αφέσεως των χρεών της γης, που στάθηκαν 

εμπόδιο στην απληστία των δυνατών, υπονοεί ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, με την 

επισήμανση, ότι ο τοκογλύφος δε δικαιούται να ζητά στην Κυριακή προσευχή άφεση 

των οφειλών του, τη στιγμή που ο ίδιος δεν δίνει άφεση στους οφειλέτες του. Και 

επιπλέον «τί ὠφελεῖς πολλοὺς πτωχούς ποιῶν καὶ ἕνα παραμυθούμενος; Εἰ μὴ πλήθος 

ἦν τοκιστῶν, οὐκ ἂν ἦν τὸ πλῆθος τῶν πενομένων»
100

. Διάλυσε λοιπόν τη φατρία σου 

και όλοι θα αποκτήσουμε αυτάρκεια
101

. 

Ίσως πολλοί τοκογλύφοι, διαπιστώνει ο άγιος, υποστηρίξουν με αναίδεια, ότι δεν 

είναι δικό τους φταίξιμο που γεννήθηκαν κάποιοι φτωχοί και κακότυχοι. Αυτά 

οφείλονται δήθεν σε μια ανάποδη γέννηση, σε μια ανάγκη της μοίρας. Η απάντηση 

είναι όμως άμεση και αυστηρή: «Σὺ ἡ μοχθηρὰ γέννησις, σὺ ἡ κακὴ τῶν ἀστέρων 

ἀνάγκη. Εἰ γὰρ ἐπεκούφισας τὴν φροντίδα καὶ μέρος μὲν ἀφῆκας τοῦ χρέους... οὐκ ἂν 

τὴν ἐπίμοχθον ζωὴν ἐμίσησεν...»
102

 (Εσύ είσαι η ανάποδη γέννηση του, εσύ και η 

κακή ανάγκη που επιβάλλουν τα άστρα. Αν τον είχες βοηθήσει και του είχες αφήσει 

ένα μέρος από το χρέος του, δε θα είχε βασανισμένη ζωή, ούτε θα καταστρεφόταν 

από τους τόκους). 

Οι βασικές αυτές κοινωνικές αρχές που διέπουν τη θεολογική σκέψη των Πατέρων 

της Εκκλησίας, έγιναν πράξεις στην καθημερινότητα της βυζαντινής κοινωνίας. Πολύ 

περισσότερο έγιναν κτήμα στη βυζαντινή, πολιτική και διοικητική αντίληψη. Ο 

Αυτοκράτορας ως «εκλεκτός εν Χριστώ» πολιτικός ηγέτης, οφείλει καθημερινά να 

πιστοποιεί τον θεόσδοτο χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο με την άσκηση της φιλανθρωπίας προσπαθεί να γίνει μιμητής του Θεού. Στο 

ίδιο μήκος κύματος κινούνται τα αυτοκρατορικά διατάγματα τα οποία επιδιώκουν να 
                                                             

98 Δευτερονόμιον, 15, 2, 12. 

99 Λευϊτικόν, 25, 10. 

100 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 445. 

101 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 445. 

102 Γρ. Νύσσης, ό.π., PG 46, 448. 
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αντιμετωπίσουν τη δημιουργία ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών δυνάμεων στην 

οικονομική ζωή. Θετική συνέπεια των διαταγμάτων υπήρξε η ενίσχυση της τάξεως 

των μικρών και μεσαίων ιδιοκτητών γης. Εντός του πνεύματος της κοινωνικής 

πρόνοιας εντάσσονται επίσης και οι θεσμοί των «Χαριστικίων», της παραχωρήσεως 

δηλαδή των μοναστικών γαιών στη διοίκηση και στη διαχείριση εξεχόντων λαϊκών, 

της «Πρόνοιας» της παραχωρήσεως από το Κράτος σε ιδιώτες με δικαίωμα 

ανακλήσεως της διοικήσεως περιοχών και των αναλογούντων σ’ αυτές φόρων, και 

της «Προτιμήσεως» της δυνατότητας που είχαν τα μέλη της κοινότητας και 

ιδιαιτέρως οι γείτονες του πωλητή ενός κομματιού γης να αγοράσουν πρώτοι, ώστε 

να μην συγκεντρώνεται υπερβολική δύναμη στα χέρια λίγων δυνατών. 

Ο ίδιος ο Ιουστινιανός τόνιζε ότι η νομοθεσία του ήταν φιλάνθρωπη. Η δικαιοσύνη 

και η φιλανθρωπία περιγράφονταν σαν οι μέγιστες αρετές που πρέπει να 

χαρακτηρίζουν την Πολιτεία και να κυβερνούν τη ζωή των υπηκόων της
103

. Στο ίδιο 

μήκος κύματος ο Ηράκλειος υποστήριζε την κοινωνική πρόνοια ως θεμέλιο των 

νομοθετημάτων
104

, ο δε Λέων Γ´ ο Ίσαυρος στην εκλογή των νόμων γράφει: «Μια και 

ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας την αυτοκρατορική εξουσία σύμφωνα με τη χάρη Του 

... πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το υψηλότερο ή μεγαλύτερο που μπορούμε να 

κάνουμε ως προς την κρίση και τη δικαιοσύνη γι’ αυτούς που Εκείνος εμπιστεύθηκε στη 

φροντίδα μας, με το σκοπό να λυθούν οι δεσμοί όλων των αδικιών, να καταργηθεί η 

καταπίεση από τα συμβόλαια που υπογράφτηκαν κάτω από πιεστικές συνθήκες, και έτσι 

να αποκρούωνται οι ενέργειες των κακοποιών...»
105

. 

Οι παρακαταθήκες αυτές, οι αρχές αυτές Εκκλησίας και Πολιτείας, ας καθοδηγούν 

τους σημερινούς πνευματικούς και πολιτικούς ταγούς, στην κρίσιμη και 

προβληματική εποχή της Παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας και των 

ασύμμετρων κινδύνων και απειλών. 

 

 

 

 

                                                             
103 Νεαρά 163, Προοίμιον, σ. 749: «Μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐστίν ἀγαθὰ δικαιοσύνη τε καὶ 

φιλανθρωπία, ἡ μὲν τὸ ἴσον ἑκάστω νέμουσα καὶ τῶν ἀλλότριων οὐκ ἐφιεμένη, ἡ δὲ πρὸς ἔλεον τρέχουσα 

καὶ χρεῶν τοὺς δεομένους ἐλευθεροῦσα δύσκολων. Ταῦτα τὴν βασιλείαν ἔδει κοσμεῖν καὶ ἀσφαλῶς τὸ 

πολίτευμα διασώζειν καὶ τὸν ἀνθρώπινον καλῶς διακυβερνᾶν βίον». 

104 Wilhelm Ensslin, «The Emperor and the Imperial Administration», Baynes and Moss, 

Byzantinum, σ. 278. 

105 Ζέπος Jus Graecoromanum, II, 12-13. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Κατά τον Αγ. Γρηγόριο Νύσσης, από που πρέπει να ξεκινά ο αγώνας για την 

κοινωνική δικαιοσύνη; Αναπτύξτε. 

2) Ποιες είναι οι παραγωγικές και ποιες οι μη παραγωγικές οικονομικές 

δραστηριότητες σύμφωνα με τους Αγίους και την οικονομική επιστήμη; 

Αναπτύξτε. 

3) Ποια η διδασκαλία του Αγ. Γρηγορίου Νύσσης για την τοκογλυφία; 

4) Ποια είναι τα βασικά κριτήρια περί της δίκαιης κατανομής του εθνικού 

εισοδήματος; Αναπτύξτε Κοινωνικο-πολιτικά 

5) Αναφέρετε μερικά παραδείγματα πολιτικών φιλοσόφων και οικονομολόγων 

που μιλούν για διασύνδεση της οικονομίας με την πολιτική. 

6) Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα υλικά αγαθά σύμφωνα με τους Τρεις 

Ιεράρχες; Αναπτύξτε. 

7) Σε τι διαφέρει το Ρωμαϊκό Δίκαιο από την Χριστιανική Ηθική σε σχέση με 

την ιδιοκτησία; Αναπτύξτε. 

8) Τι διδάσκουν οι Πατέρες της Εκκλησίας για τις σχέσεις πλουσίων και 

φτωχών; Αναπτύξτε. 
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3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) 

 

 
Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, ερμηνεία της αναπηρίας, θεσμικό πλαίσιο, θεολογία-

άτομα με αναπηρία 

 
3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό της κοινής δραστηριότητας 

λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης, λόγω σωματικής ή πνευματικής βλάβης ενός 

ανθρώπου. Σύμφωνα με τον ορισμό του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου 

του Ο.Η.Ε. «ανάπηρο άτομο θεωρείται οποιοδήποτε άτομο δεν μπορεί να εξασφαλίσει 

μόνο του όλες ή κάποιο μέρος από τις ανάγκες μίας φυσιολογικής ατομικής ή και 

κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ γενετής ή επίκτητου πνευματικού ή διανοητικού 

μειονεκτήματος»106. 

 Σύμφωνα με την απόφαση 93/136/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Υπουργών της 

Ε.Ο.Κ., αναφέρεται ότι «ο όρος ¨άτομα με ειδικές ανάγκες¨ περιλαμβάνει τα άτομα με 

σοβαρές ανεπάρκειες ή μειονεξίες, που οφείλονται σε σωματικές βλάβες, 

συμπεριλαμβανομένων των βλαβών των αισθήσεων ή οφείλονται σε διανοητικές ή 

ψυχικές βλάβες, οι οποίες περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριότητας ή 

λειτουργίας η οποία θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο». 

 Κατά τον Ν. 1566/1985 στο άρθρο 32 αναφέρεται ότι Άτομα με Αναπηρίες 

(ΑμεΑ) «θεωρούνται τα πρόσωπα που από οργανικά, ψυχικά, σωματικά ή κοινωνικά 

αίτια παρουσιάζουν καθυστέρηση, αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη 

ψυχοσωματική τους κατάσταση ή στις επί μέρους ψυχικές, οργανικές ή σωματικές τους 

λειτουργίες, σε βαθμό που δυσκολεύεται ή παραμερίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της 

γενικής και επαγγελματικής τους εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην 

παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο». 

  Στα άτομα αυτά εντάσσονται άνθρωποι με διαταραχές όρασης και ακοής, με 

κινητικά προβλήματα και σωματικές δυσλειτουργίες. Ειδική αναφορά όμως θα πρέπει 

να γίνει και στις εξής ανίατες ασθένειες: 

 Τυφλοί και άνθρωποι με διαταραχές στην όραση 

 Κουφοί και βαρήκοοι 

                                                             
106 Απόφαση 3447/9 Δεκεμβρίου 1975. Π. Σταθόπουλου, Κοινωνική Πρόνοια, εκδ. Έλλην, Αθήνα 

1996, σ. 323. 
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 Νοητική στέρηση 

 Κινητικές διαταραχές 

 Δυσλεξία, διαταραχή λόγου και δυσκολία στην κοινωνικοποίηση 

 Όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηματικές αναστολές 

 Επιληπτικοί  

 Χανσενικοί 

 Αυτιστικοί  

 Όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν μακρόχρονη θεραπεία και 

παραμονή σε νοσηλευτικά ιδρύματα 

 Διαταραχές προσωπικότητας107. 

 

 Η Αναπηρία είναι μία παγκόσμια πραγματικότητα, που αφορά έναν ετερογενή 

πληθυσμό με αναπηρίες γενετικές ή επίκτητες, ορατές ή μη, αισθητηριακές, 

κινητικές, γνωστικές ή ψυχικές. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ) 1 δισ. άνθρωποι υποφέρουν από κάποια μορφή αναπηρίας, ενώ ένας στους 

τέσσερις Ευρωπαίους έχει ένα μέλος της οικογένειας του με κάποια μορφή 

αναπηρίας. Στην Ελλάδα 1.000.000 πολίτες υποφέρουν από κάποια αναπηρία και 6 

στους 10 ζουν στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού.  

 Η παρούσα Κυβέρνηση της Ελλάδας έχει εκπονήσει ένα εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για ΑΜΕΑ το οποίο διαρθρώνεται σε 6 πυλώνες με σκοπό την προαγωγή της 

αυτονομίας, της ενσωμάτωσης, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας.  

 Όπως ο καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης περιγράφει το σχέδιο δράσης με τον 

πρώτο πυλώνα «Το Κράτος τίθεται στην υπηρεσία του Ατόμου με Αναπηρία». 

Ενεργοποιείται ο Συντονιστικός Μηχανισμός με στόχο την εφαρμογή της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ σε όλη την επικράτεια. Για το σκοπό αυτό 

προβλέπεται σύσταση της εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, κωδικοποίηση της 

εθνικής νομοθεσίας για τα ΑΜΕΑ, αναβάθμιση του μηχανισμού αξιολόγησης 

αναπηρίας και εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας. 

 Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την «Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων 

με Αναπηρία». Εδώ υπάρχει η αναφορά μέριμνας για την ισότητα, τη δικαιότερη 

φορολόγηση, την ανεξάρτητη διαβίωση, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την ποιοτική 

                                                             
107 Ντ. Παπαϊωάνου – Σταυρόπουλου, Στου πόνου τη γυάλινη πίστα συνάντησα το πρόσωπο, εκδ. 

Ακρίτας, Αθήνα 1999, σσ. 87-88.  Σπ. Κουρτέση, Κοινωνικός Αποκλεισμός και άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Κοινωνιολογική θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 11.   
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δημόσια Υγεία, την εργασία, την κοινωνική προστασία, την ασφάλεια και την 

πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για όλους. Γίνεται ειδικός λόγος για τη στήριξη της 

οικογένειας, την αποϊδρυματοποίηση και την κοινωνική προστασία. 

 Ο τρίτος πυλώνας θέτει το ζήτημα της προσβασιμότητας στο φυσικό και 

δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές, σε αγαθά και υπηρεσίες, ενώ έμφαση δίνεται 

στη διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας και στην πρόσβαση στην 

πληροφόρηση και την επικοινωνία.   

 Ο τέταρτος πυλώνας με θέμα «Συμμετοχή σε κάθε έκφανση της ζωής», 

αναφέρεται στην προσπάθεια να μην περιθωριοποιηθεί κανέναν άτομο με αναπηρία. 

Τουναντίον θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις που θα βοηθούν στην πρόσβαση στην 

πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο, την Αθλητισμό και τέλος τον 

πολιτικό και δημόσιο βίο.  

  Ο πέμπτος πυλώνας επιγράφεται «Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της 

δημόσιας διοίκησης». Εδώ η στοχοθεσία προσβλέπει στην αλλαγή κουλτούρας 

αντιμετώπισης θεμάτων αναπηρίας που θα ξεπερνά το απλό ιατρικό μοντέλο 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Με άλλα λόγια τίθενται ζητήματα αντίληψης και 

παιδείας, που δεν θεωρούν τα ανάπηρα άτομα παροπλισμένα, περιθωριοποιημένα και 

δυστυχισμένα πρόσωπα της κοινωνίας. 

  Ο έκτος πυλώνας επιγράφεται «Συνέργεια και Ανάπτυξη» και στοχεύει στη 

γόνιμη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την προώθηση του 

προσβάσιμου Τουρισμού108. 

 

3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
 

 Η Αναπηρία έχει προσεγγισθεί μέσα από διαφορετικές οπτικές. Σύμφωνα με τον D. 

Kaplan οι ερμηνείες ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Στο Ηθικό Μοντέλο, το οποίο ερμηνεύει την αναπηρία ως αμαρτία και τροπή που 

συνδέεται και με αισθήματα ενοχής που βιώνει το άτομο και η οικογένειά του. 

Παλαιότερα η οικογένεια έκρυβε το μέλος αυτό και του στερούσε το δικαίωμα στη 

μόρφωση. 

 Το Ιατρικό μοντέλο, το οποίο ερμηνεύει την αναπηρία ως ασθένεια η οποία 

επιδέχεται θεραπεία. Η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται την ευθύνη της. 

                                                             
108 Χρ. Ταραντίλη, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για ΑμεΑ», Η Καθημερινή 11/05/20.  
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 Το μοντέλο της αποκατάστασης, το οποίο προέρχεται από το Ιατρικό μοντέλο 

και θεωρεί την αναπηρία ως κοινωνική πληγή. Εμφανίσθηκε μετά τον Β΄. 

Παγκόσμιο Πόλεμο στην προσπάθεια να ενταχθούν οι ανάπηροι στρατιώτες 

στην κοινωνική ζωή. 

 Το αναπηρικό μοντέλο, το οποίο ερμηνεύει την αναπηρία ως αποτέλεσμα 

κυρίαρχων απόψεων των μελών της κοινωνίας. Τοποθετείται μετά την 

δεκαετία του ̓60 και ακολουθεί το κίνημα για τα δικαιώματα των αναπήρων 

και το κίνημα για ανεξάρτητη διαβίωση109.  

 

 Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η θεολογική ερμηνεία της 

Αναπηρίας περιλαμβάνει το ηθικό μοντέλο αξιολόγησής της χωρίς βέβαια να 

απαξιώνει την επιστημονική αντιμετώπισή της. Αλλά για την θεολογική αξιολόγηση 

της και ερμηνεία της θα πούμε περισσότερα παρακάτω 

 

3.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 Πολύ παλαιότερα, πριν το 1981 υπήρχαν τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Αποκατάστασης Αναπήρων. Τα Κέντρα αυτά απευθύνονται κυρίως 

σε άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες. Έτσι ιδρύονται το 1906 ο Οίκος 

Τυφλών, το 1948 ο Φάρος Τυφλών, το 1937 η πρώτη Σχολή Κωφαλάλων, η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αναπήρων Παίδων και το 1961 το Εθνικό Ίδρυμα 

Αποκατάστασης Αναπήρων.  

 Το 1979 ψηφίζεται ο πρώτος νόμος «Επαγγελματικής αποκατάστασης 

Αναπήρων και ατόμων εν γένει μειωμένων ικανοτήτων» (Ν. 963/25-8-79). Ο νόμος 

προβλέπει «υποχρεωτική πρόσληψη ενός ποσοστού αναπήρων, ανά ποσοστό 

αναπηρίας, σε ειδικές θέσεις στο δημόσιο τομέα»110. 

 Από τις αρχές του 1980 η Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

αποδεχόμενη πλήθος ψηφισμάτων και οδηγιών. Έτσι στις 21 Δεκεμβρίου 1981 

αναπτύσσεται επιχορήγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ με τον Ν. 1648/86225 θεσπίζεται το μέτρο της 

                                                             
109 Σπ. Κουρτέση, ό.π., σ. 16. D. Kaplan, «The definition of Disability: Perspective of the Disability 

Community», Journal of Health Care Law and Policy 3 τχ 2 (2000) 352-364. 
110 Σπ. Κουρτέση, ό.π., σ. 109. 
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ποσόστωσης και της αναγκαστικής τοποθέτησης ατόμων με αναπηρία στους φορείς 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις111. 

 Το 1988 στην Ευρώπη αναπτύσσεται το πρόγραμμα HELIOS, το 1989 

εγκρίνεται στο Στρασβούργο ο χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων στον οποίο προβλέπεται η προώθηση, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής 

ένταξης και της αυτόνομης διαβίωσης των ΑΜΕΑ. 

 Σημαντική κρίνεται η ψήφιση του Νόμου 3304/2005, «περί εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού». Σύμφωνα με το Νόμο απαγορεύεται η άμεση διάκριση για λόγους 

αναπηρίας ή η έμμεση διάκριση, η οποία συντρέχει όταν μία φαινομενικά ουδέτερη 

διάταξη ή πρακτική μπορεί να θέσει άτομα συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας σε 

μειονεκτική θέση. Απαγορεύεται επίσης η παρενόχληση ή η προσβολή της 

αξιοπρέπειας για λόγους αναπηρίας112. 

 Στον νόμο αυτό ενσωματώθηκε η οδηγία 2000/78 από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης το 2000 «για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 

απασχόληση και την εργασία» ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

 Στις 3 Μαΐου 2008 τέθηκε σε εφαρμογή η «Διεθνής Σύμβαση για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες – Ηνωμένα Έθνη 2007», η οποία 

αναγνωρίζει «το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση με τους 

άλλους».  

 Το Σύνταγμα της Ελλάδος άλλωστε (2001) ορίζει συγκεκριμένα στην παρ. 6 

του άρθρου 21: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που 

εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». 

 

3.4 ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 
 

 Πολλά είναι τα παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη τα οποία αποδεικνύουν 

το ενδιαφέρον του Κυρίου για τα άτομα με αναπηρίες. Ας μην μας διαφεύγει το 

                                                             
111 Ό.π.  
112 Ό.π., σ. 111. Βλ. και Οδηγός του πολίτη με Αναπηρία, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ειδική Επιτροπή – Ομάδα Διοίκησης Έργου για Άτομα με Αναπηρία, Αθήνα 2007, σ. 49.   
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γεγονός άλλωστε ότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αλλά και στο κατά Ματθαίον 

τονίζεται η εντολή της καινής κτίσης που είναι η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον: 

«Ν’ αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου μ’ όλη την καρδιά σου και μ’ όλο το νου σου· και 

τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου» (Λουκ. 1,25). Αλλού πάλι τονίζεται: «Σ’ αυτές 

τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες» (Ματθ. 22,40). Οι 

ερμηνευτικές μάλιστα παρατηρήσεις του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου τονίζουν 

ότι αυτός που αγαπάει τον Θεό δεν θα υποτιμήσει, ούτε θα περιφρονήσει τον αδελφό 

και συνάνθρωπό του, αλλά θα τον βοηθήσει με πολλούς τρόπους113. 

 Ο Ιησούς Χριστός έδειξε μεγάλη αγάπη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο 

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τονίζεται η θεραπεία ΑΜΕΑ στη λίμνη της Γαλιλαίας: 

«καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί ἔχοντες μεθ’ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, 

κυλλούς καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτούς παρά τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ 

ἐθεράπευσεν αὐτούς· ὥστε τοὺς ὄχλους θαυμάσαι βλέποντες κωφούς ἀκούοντας, 

ἀλάλους λαλοῦντας, κυλλούς ὑγιεῖς, χωλούς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ 

ἐδόξασαν τὸν Θεὸν Ἰσραήλ»114. 

 Ο Κύριος θεραπεύει την παραλυσία του παραλυτικού στην Καπερναούμ, 

αφού πρώτα δίδει άφεση αμαρτιών «ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν 

ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ. Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας 

τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου»115.  

 Στο παράδειγμα του παραλυτικού της Βηθεσδά ο Κύριος μετά την θεραπεία 

τονίζει: «Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρον σοι τι γένηται»116. 

 Στην περίπτωση του εκ γενετής τυφλού, ο Κύριος στην εναγώνια ερώτηση 

των μαθητών του, που απηχούν τις λαϊκές αντιλήψεις σχετικά με την αιτία της 

ασθένειάς του («τὶς ἥμαρτεν, οὗτος ἤ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλός γεννηθῇ;»), θα 

απαντήσει· «οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ 

Θεοῦ ἐν αὐτῷ117». Η απάντηση του Κυρίου αναφέρεται στη φανέρωση του θαύματος 

της θεραπείας που θα επακολουθήσει. 

                                                             
113 Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς Γεν. Ομιλ. 55,3 PG 54, 483.   
114 Ματθ. 15,30-31. 
115 Λουκ. 5,23-24. 
116 Ιωαν. 5,14.   
117 Ιωαν. 9,2-3. 
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 Στην Αποκάλυψη γίνεται ειδική αναφορά στη δόξα που θα απολαύσουν στον 

ουρανό όλοι όσοι εβίωσαν στη γη το πάθος των πειρασμών, των ασθενειών και των 

θλίψεων και πορεύθηκαν την «στενή και τεθλιμμένη» οδό118. 

 Σχολιάζοντας ο Χριστός τις αντιδράσεις των Φαρισαίων μετά την θεραπεία 

του εκ γενετής τυφλού, είπε: «Ήλθα στον κόσμο για να αποκτήσουν το φως τους όσοι 

δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν»119. Η φράση αυτή θέτει τους 

πάντες ενώπιων των ευθυνών τους, και προκαλεί πλήρη αντιστροφή των δεδομένων 

του συμβατικού κόσμου και της εκκοσμικευμένης λογικής, η οποία αποθεώνει την 

σωματική υγεία των εχόντων και κατεχόντων και υποτιμά την πίστη και πνευματική 

λειτουργία της ψυχής στρεφόμενη μόνο στον ορθολογισμό και στην Τεχνοκρατική 

λογική.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
118 Αποκ. 7,13-17.  
119 Ιωαν. 9,39. Το 1999 η Εκκλησία της Ελλάδος σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του 

ΕΚΠΑ οργάνωσαν ημερίδα η οποία θεμελιωνόταν στο ερευνητικό πρόγραμμα του 1994 με θέμα 

«Θρησκευτική Αγωγή και κοινωνική ένταξη ΑΜΕΑ».      
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

1) Πρακτικά Α΄. Εκδήλωσης του ερευνητικού προγράμματος «Θρησκευτική 

Αγωγή και Κοινωνική Ένταξη ΑΜΕΑ» με τίτλο Εκκλησία και Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες, Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, Αθήνα 1999. 

2) Σταθόπουλου, Π., Κοινωνική Πρόνοια, εκδ. Έλλην, Αθήνα 1996. 

3) Κουρτέση, Σπυρ., Κοινωνικός Αποκλεισμός και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Κοινωνιολογική θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2013. 

4) Ταραντίλη, Χρ., «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για ΑμεΑ», Η Καθημερινή 11/05/20. 

5) Οδηγός του πολίτη με Αναπηρία. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης. Ειδική Επιτροπή – Ομάδα Διοίκησης Έργου για Άτομα 

με Αναπηρία, Αθήνα 2007. 

6) Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Γεν. Ομιλ. 55,3, PG 54, 483.   

7) Ματθ. 15,30-31 , Λουκ. 5,23-24 , Ιω. 5,14 , Αποκ. 7,13-17. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Αναφέρατε μερικούς ορισμούς για την Αναπηρία. Αναπτύξτε. 

2) Αναφέρατε κατηγορίες ανθρώπων με αναπηρία. Αναπτύξτε. 

3) Τι γνωρίζετε για το εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης Κυρ. Μητσοτάκη 

για τα ΑΜΕΑ; Αναπτύξτε. 

4) Τι περιλαμβάνει το Ηθικό Μοντέλο Ερμηνείας της Αναπηρίας; Αναπτύξτε. 

5) Τι είναι το μοντέλο «αποκατάστασης» για την ερμηνεία της Αναπηρίας; 

Αναπτύξτε. 

6) Τι γνωρίζεται για το πρόγραμμα HELIOS της Ευρώπης και τι για τον Νόμο 

3304/2005; Αξιολογήστε.  

7) Τι περιλαμβάνει η οδηγία 2000/78 του Συμβουλίου της Ευρώπης και τι το 

άρθρο 21§6 του Συντάγματος του 2001 για ΑΜΕΑ; Αξιολογήστε. 

8) Αναφέρατε συγκεκριμένες θαυματουργικές παρεμβάσεις του Χριστού για τα 

ΑΜΕΑ στην εποχή Του. Αναπτύξτε Θεολογικά. 
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4. ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 

 

 
Λέξεις κλειδιά: έγκλημα, σωφρονισμός, επανένταξη, Εκκλησία-φυλακισμένοι, 

μέριμνα 

 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Σύμφωνα με την κοινωνιολογική θεωρία υπάρχουν δύο οπτικές που εξηγούν 

την εγκληματική συμπεριφορά. Η πρώτη θεωρεί ότι το κοινό χαρακτηριστικό όλων 

των εγκλημάτων είναι πως αυτά συνίστανται από πράξεις που αποδοκιμάζονται 

καθολικά από τα μέλη μίας κοινωνίας. Πρόκειται με άλλα λόγια για το συναινετικό 

πρότυπο που υποστηρίζει κοινό αξιακό κώδικα ηθικής δεοντολογίας σε διαχρονική 

προοπτική και βάση. Η δεύτερη έχει ως αφετηρία το γεγονός ότι η εγκληματική 

πράξη και συμπεριφορά στηρίζεται στη σύγκρουση συμφερόντων, που προσδι-

ορίζονται από τα παίγνια εξουσίας και το οικονομικό όφελος120. 

 Κατά τον Αιμίλιο Ντυρκάϊμ η ανομία είναι κοινωνικό φαινόμενο και 

εξηγείται ως αποτέλεσμα απουσίας της συλλογικής συνείδησης και του συνεκτικού 

χαρακτήρα της ηθικής κοινότητας και της συσσωμάτωσης121. 

 Σύμφωνα με τον Αμερικανό κοινωνιολόγο Ρόμπερτ Μέρτον, η ένταση που 

αναπτύσσεται στη συμπεριφορά του ατόμου, όταν οι κανόνες συγκρούονται με την 

κοινωνική πραγματικότητα οδηγούν στην ανομία. Στην σύγχρονη κοινωνία πολλά 

άτομα επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων τους με αθέμιτα μέσα. Η ανομία 

αυξάνεται όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των θεμιτών στόχων και των 

μέσων επίτευξης122. 

 Κατά την οικολογική προσέγγιση της σχολής του Σικάγου, σημαντικός τρόπος 

επίλυσης του προβλήματος της παρέκκλισης και της ανομίας είναι η αναβάθμιση των 

αποδιοργανωμένων περιοχών μέσω οικιστικών και περιβαλλοντολογικών παρεμβά-

σεων που βελτιώνουν το επίπεδο της αστικής ζωής (πάρκα, πλατείες, δενδρο-

                                                             
120 Το συνενωτικό πρότυπο στηρίζεται στη «λειτουργική θεωρία» του T. Parsons. Περισσότερα για τη 

θεωρία αυτή βλ. Ed. Devereux, «Η Κοινωνιολογική θεωρία του Parsons», στο Σύγχρονη 

Κοινωνιολογική θεωρία, επιμ. Μ. Πετμεζίδου, εκδ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 

1996, σσ. 97-160.       
121 Βλ. πως συνδέει το ζήτημα της ανομίας με την αυτοκτονία, Emile Durkheim, Κοινωνικές αιτίες της 

αυτοκτονίας, εκδ. Αναγνωστίδη, Αθήνα χ-χ.   
122 Ο R. Merton ανήκει στο ρεύμα του δομικού λειτουργισμού. Περισσότερα βλ. G. Ritzer «Δομικός 

λειτουργισμός και η εμφάνιση μίας εναλλακτικής θεωρίας με έμφαση στις συγκρούσεις», στο 

Σύγχρονη Κοινωνιολογική θεωρία, ό.π., σσ. 41-96.       
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φυτεύσεις κ.α.). Όπως τονίζει η κοινωνική οικολογία, ο απρόσωπος και μαζοποι-

ημένος χαρακτήρας των σύγχρονων πόλεων με την ανυπαρξία της γειτονιάς, την 

ανομία του πλήθους, τον ατομικισμό και την αδιαφορία, την σύγχρονη ηθική κρίση 

και την κοινωνική αλλοτρίωση, οδηγεί στη γενίκευση της παραβατικότητας και της 

εγκληματικότητας123. 

 Η αναγκαία αντεγκληματική πολιτική των οργανωμένων πολιτειών 

διαγράφεται σε τρία επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο η Πολιτεία φροντίζει για την 

πρόληψη, στο δεύτερο αναπτύσσεται η καταστολή και στο τρίτο επίπεδο οργα-

νώνεται η κοινωνική επανένταξη των πρώην φυλακισμένων. Η επανένταξη βοηθά 

ώστε να μην επαναληφθεί η εγκληματική συμπεριφορά.  

 Έτσι και με βάση τα δεδομένα αυτά ο σωφρονισμός του παραβάτη των νόμων 

και των κανόνων επιτυγχάνεται μέσα από την έκτιση ποινής, στέρησης της 

ελευθερίας σε ένα κλειστό ίδρυμα, τη φυλακή. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι στον 

πολιτισμένο κόσμο και υπό την επίδραση του Χριστιανισμού η στέρηση της 

ελευθερίας είναι η έσχατη μορφή κύρωσης, αφού τα βασανιστήρια απαγορεύονται. Σ’ 

αυτό συνέτεινε πολύ η βασική αρχή της Χριστιανικής θεωρήσεως του ανθρώπου ως 

εικόνας του Θεού, γεγονός που οδηγεί στη σύγχρονη νομική αρχή της αξιοπρέπειας 

του ανθρωπίνου προσώπου σ’ όποια κοινωνική τάξη, φυλή, εθνικότητα ή θρήσκευμα 

αυτό ανήκει.  

 Από την άλλη πλευρά θα πρέπει αν επισημανθεί και ο κίνδυνος 

ιδρυματοποίησης των κρατουμένων μ’ όλες τις αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

ο μικρόκοσμος της φυλακής με την υποκουλτούρα των κρατουμένων και τις 

ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης, μπορεί να οδηγήσει στην αναπαραγωγή της βίας και 

στην αδυναμία επανένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον. Η ιδρυματοποίηση γεννά 

καταστάσεις υποτροπιασμού. 

 Οι φυλακισμένοι δεν στερούνται μόνο την ελευθερία τους, αλλά και ένα 

κανονικό εισόδημα, την συντροφιά των οικογενειών τους και άλλων αγαπημένων 

προσώπων, τις ετεροφυλικές σχέσεις, τον ρουχισμό τους και άλλα προσωπικά τους 

αντικείμενα. Ζουν σε συνθήκες συνωστισμού και είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν 

αυστηρές πειθαρχικές διαδικασίες και την αυστηρή οργάνωση της καθημερινής ζωής 

τους.  

                                                             
123 Περισσότερα βλ. Ν. Τάτση, «Η Σχολή του Σικάγου: Στοιχειοθετώντας μία Παράδοση», στο Η 

Κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, σσ. 22-42. Σήλια Νικολαΐδου 

«Σκέψεις για την έννοια της Απόστασης στο Σύγχρονο Αστικό Χώρο: Η Συμβολή της Σχολής του 

Σικάγου», ό.π., σσ. 351-362.   
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 Οι κρατούμενοι, όπως ο Anthony Giddens τονίζει, είναι αναγκασμένοι να 

ζουν σ’ ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από το κοινωνικό της ελεύθερης ζωής, 

και οι συνήθειες και στάσεις που πολλές φορές μαθαίνουν στη φυλακή είναι 

αντίθετες από εκείνες που υποτίθεται ότι πρέπει να αποκτήσουν. Για παράδειγμα 

μαθαίνουν να δέχονται την βία ως φυσικό γεγονός και να δεχθούν επιρροές από 

εγκληματικές δραστηριότητες μέσα στη φυλακή. Τις αρνητικές αυτές συνήθειες 

μπορεί να επαναλάβουν μετά την αποφυλάκισή τους και έτσι εξηγείται ο βαθμός 

υποτροπής και συνέχισης τέλεσης αξιόποινων πράξεων από εκείνους που εξέτισαν 

ήδη ποινή φυλάκισης. Το 1997 από Στατιστικές έρευνες στην Αγγλία διαπιστώθηκε 

ότι το 60% όλων των ανδρών που αποφυλακίζονται έχοντας εκτίσει ποινές φυλάκισης 

ξανασυλλαμβάνονται μέσα σε μία τετραετία από την πρώτη τους εγκληματική πράξη. 

Όπως μάλιστα τονίζεται το πραγματικό ποσοστό της επανάληψης παραβάσεων είναι 

ενδεχομένως υψηλότερο, αφού δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μερικοί από εκείνους που 

επιστρέφουν στην εγκληματική δραστηριότητα δεν συλλαμβάνονται124. 

 Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι φυλακές θα πρέπει να πάψουν να έχουν τον 

ισχυρό αποτρεπτικό τους χαρακτήρα, αλλά ότι θα πρέπει να καταβληθούν 

προσπάθειες που θα βοηθούν στην επανένταξη των φυλακισμένων στην κοινωνία και 

θα αντιμετωπίζονται με διάκριση, αναγνώριση, αγάπη, και επιβράβευση στα βήματα 

προόδου που επιτελούν μέσα και έξω από τις φυλακές, χωρίς προκαταλήψεις, 

στιγματισμούς και στερεότυπα.  

 Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι υπάρχουν, ανάλογα ασφαλώς της 

σοβαρότητας ή μη της ποινής, και εναλλακτικές λύσεις προς τη φυλακή ως τρόποι 

αντιμετώπισης του εγκλήματος. Διάφορες λύσεις εφαρμόζονται ήδη ή εξετάζονται σε 

διάφορες χώρες. Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας προβλέπει μάλιστα τα ακόλουθα 

μέτρα: την μετατροπή της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή ή 

πρόστιμο ή σε ποινή κοινωνικής υπηρεσίας (ΠΚ 82), την αναστολή εκτέλεσης της 

ποινής υπό όρου (ΠΚ 99), την αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση (ΠΚ 

100Α) και την απόλυση κατάδικων υπό όρο (ΠΚ 105). Στην Αγγλία ο αριθμός των 

καταδικασμένων για εγκληματικές πράξεις που βρίσκονται σε δικαστική επιτήρηση ή 

απόλυση υπό όρους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κρατουμένων. Βέβαια θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η δικαστική επιτήρηση χρησιμοποιείται για σχετικά ήσσονος 

σημασίας εγκλήματα. Γενικός κανόνας στις περιπτώσεις αυτές είναι το άτομο οφείλει 

                                                             
124 A. Giddens, Κοινωνιολογία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σ. 270.  
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να επιδεικνύει «καλή συμπεριφορά» και να απολαμβάνει των ενεργητικών διατάξεων 

της επιβράβευσης. Στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται επίσης η επιτήρηση με εγγύηση, 

σύμφωνα με την οποία τα άτομα επιτρέπεται να παραμένουν εκτός φυλακής υπό 

υπεύθυνη παρακολούθηση στο διάστημα που περιμένουν να εκδικασθεί η υπόθεση 

τους, πριν κριθεί δικαστικά η αθωότητα τους ή η ενοχή τους.  

 Μία άλλη εναλλακτική λύση είναι η παράκαμψη, η οποία καταγράφεται στη 

βιβλιογραφία και αναφέρεται σε προγράμματα με τα οποία παρακάμπτεται η 

δικαστική αντιμετώπιση του ατόμου. Κατά τον μεγάλο Άγγλο κοινωνιολόγο A. 

Giddens «τα περισσότερα σχετικά προγράμματα, που χρησιμοποιούνται και αυτά 

εκτεταμένα σε διάφορες χώρες, αφορούν πρόσωπα που παραπέμπονται πρώτη φορά για 

αδικήματα ήσσονος σημασίας. Με τη βοήθεια ενός αρμόδιου λειτουργού ο παραβάτης 

αρχίζει με την αποδοχή της ευθύνης του για τη συγκεκριμένη πράξη και προχωρεί στην 

εξέταση του τρόπου που μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη επανόρθωσης. Η βασική 

σκέψη είναι εδώ να μειωθεί η ενοχή και να σχεδιαστεί θετικά η αποκατάσταση του 

δράστη»125. 

 

4.2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 
 

 Όπως ρητά τονίζει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι υποχρέωση 

των πιστών ανθρώπων του Θεού να ενδιαφέρονται για τους φυλακισμένους 

συνανθρώπους τους. («ἔν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με…»). Πολύ περισσότερο 

τονίζεται η ταύτιση του Θεανθρώπου με τους φυλακισμένους αφού τους θεωρεί 

«αδελφούς του» που βρίσκονται σε δεινή θέση και έχουν την ανάγκη της αγάπης των 

μελών της κοινωνίας: «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν 

μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»126. 

 Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αποδέχεται ασφαλώς τους νόμους του θετικού 

Δικαίου του Κράτους αλλά δεν εγκλωβίζεται τυπολατρικά σ’ αυτούς. Δεν 

ειδωλοποιεί τους θεσμούς της Δικαιοσύνης αλλά τους εντάσσει στην προοπτική της 

«καινής κτίσης», που θεμελιώνει η Εκκλησία ήδη από τον παρόντα κόσμο. Στα 

πλαίσια της διαλεκτικής της κατάφασης και της υπέρβασης του κόσμου και των 

θεσμών του, ο Χριστιανός πιστός και πολίτης του κόσμου καλείται να υπερβεί κάθε 

έννοια αυτάρκειας, αλαθήτου η κοσμικού πρωτείου. Δεν δικαιούται επομένως να 

                                                             
125 A. Giddens, ό.π. 
126 Ματθ. 25,31-46.  
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κατακρίνει τα πρόσωπα των φυλακισμένων συνανθρώπων του, αλλά να καταδικάζει 

τις έκνομες και παράνομες συμπεριφορές. Αποδέχεται την τραυματισμένη εικόνα του 

Θεού, που είναι ο φυλακισμένος αδελφός του, αρνείται όμως την αμαρτία των 

πράξεών του.  

 Η στάση αυτή απέχει πολύ από την αίρεση των «Καθαρών» που πιστεύουν ότι 

είναι οι εκλεκτοί του Θεού, οι «Αναμάρτητοι» και μπορούν να κρίνουν τους πάντες, 

να τους κατακρίνουν, να τους δικάζουν και να τους καταδικάζουν. Η φαρισαϊκή αυτή 

στάση και συμπεριφορά καταλήγει σε μία άδικη, σκληρή και απάνθρωπη στάση 

ζωής, που θέτει σε κίνδυνο, αν δεν καταργεί την ισοτιμία, την δικαιοσύνη και την 

δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας.  

 Μία τέτοια στάση ζωής που ορθολογικοποιεί τα πάντα και τα υποτάσσει σε 

ένα στείρο και ψυχρό νομικισμό, οικοδομεί σε τελική ανάλυση την φυλακή και 

ακύρωση της ελευθερίας, της συνείδησης και της ουσιαστικής μεταστροφής και 

μετάνοιας των ανθρώπων. 

 Με βάση τα δεδομένα αυτά η Εκκλησία έχει αναπτύξει σε επίπεδο 

Μητροπόλεων ειδική ποιμαντική μέριμνα για τους φυλακισμένους. Κορυφαίο και 

χαρακτηριστικότερο κρίνεται το παράδειγμα του αείμνηστου π. Γερβάσιου 

Ραπτόπουλου, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που το 1966 ίδρυσε την 

Αδελφότητα «Η Οσία Ξένη» και το 1978 συστάθηκε η «Διακονία Αποφυλακίσεως 

Απόρων Κρατουμένων και Φυγόποινων». Ο π. Γερβάσιος είχε επισκεφθεί όλες τις 

Ελληνικές φυλακές και τα σωφρονιστικά καταστήματα στην Αλβανία, στην Αίγυπτο, 

στο Ισραήλ, στην Κύπρο, στη Μαδαγασκάρη, στη Ρουμανία, στη Ρωσία, στην 

Αυστραλία, κ.ά. 

 Η Αδελφότητα «Οσία Ξένη» στηρίζει ηθικά, πνευματικά αλλά και υλικά τους 

φυλακισμένους. Έχουν αποφυλακιστεί άποροι κρατούμενοι με την πληρωμή 

δικαστικών εξόδων και μέρος της ποινής τους, με ανώτατο όριο προσφοράς 300€ για 

τον καθένα. Με το ίδιο χρηματικό ποσό εξοφλούνται και ποινές απόρων φυγόποινων. 

Για να επιτευχθούν βέβαια οι αποφυλακίσεις χρειάζονται πάντοτε οι αξιολογήσεις 

των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Δ/τών της Φυλακής και των οικείων Αστυ-

νομικών Τμημάτων ή Τμημάτων Ασφαλείας. 

 Ήδη μέχρι σήμερα έχει δοθεί η ελευθερία σε 14.000 απόρους κρατούμενους 

και φυγόποινους, οι οποίοι δεν προέρχονται μόνο από την Ελλάδα αλλά και από 80 

άλλες χώρες του κόσμου. Το ποσό που έχει καταβληθεί από το 1978 μέχρι σήμερα 

είναι περίπου 4.000.000€. 
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Ο π. Γερβάσιος για το έργο του έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, από 

την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο 

Υγείας και Προνοίας, από το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών και από πολλούς Δήμους και Πολιτιστικούς Συλλόγους. 

Το συγγραφικό του έργο που αναφέρεται στους φυλακισμένους είναι μεγάλο 

και έχει εκδοθεί από την Αδελφότητα127. Οι τίτλοι των βιβλίων είναι: 

1) Ωραίες πορείες με το λαό του Θεού

2) Ένας βασιλιάς στη φυλακή

3) Δέκα αδέλφια στη φυλακή

4) Ένας ληστής έγινε άγιος

5) Σε αναζήτηση του ληστή

6) Ο Φυλακισμένος Χρηστός

7) Άγιοι μπροστά σε ληστές

8) Το τραγικό τέλος ενός βασιλιά και του λαού του

9) 37 χρόνια στις φυλακές της Βαβυλώνας

10)Καλημέρα, κρατούμενοι

11)Από τον άμβωνα των κρατουμένων

12)Τελευταία ομιλία του Χριστού

13) Ιερά Μονή ληστών

14)Άγιοι Βάρβαροι

15)Γιατί πήγα στον Πάσσαρη

16)Ληστές του Παραδείσου.

127 Βλ. τα έργα του π. Γερβάσιου που αναφέρονται στο κείμενο στις εκδ. της Αδελφότητας «Η Οσία 

Ξένη». Γενικά για τον προληπτικό χαρακτήρα της θρησκευτικής Χριστιανικής πίστης απέναντι στα 

φαινόμενα θεσμικής, ηθικής και κοινωνικής κρίσης που αναπτύσσουν την βία και την εγκληματι-

κότητα, βλ. Κ. Κωτσιόπουλου, «Θεολογική Αγωγή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το πρόβλημα της 

Βίας. Κοινωνιολογική διερεύνηση», στο Κ. Κωτσιόπουλου, Ανάλεκτα Κοινωνιολογίας του Χριστια-

νισμού, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2020, σσ. 91-100.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

1) Πώς εξηγείται η εγκληματική συμπεριφορά σύμφωνα με την επιστήμη της 

Κοινωνιολογίας; Αναπτύξτε. 

2) Τι είναι η ανομία σύμφωνα με τον Ντυρκάϊμ; Αναπτύξτε. 

3) Πως εξηγείται η ανομία σύμφωνα με τον Ρ. Μέρτον; Αναπτύξτε. 

4) Ποια θα πρέπει να είναι η αντεγκληματική πολιτική κάθε Πολιτείας; 

Αναπτύξτε. 

5) Πώς βοήθησε ο Χριστιανισμός στον εξανθρωπισμό των ποινών; Αναπτύξτε.  

6) Τι κινδύνους διατρέχει ο φυλακισμένος; Αναπτύξτε. 

7) Ποιες ενναλακτικές λύσεις ως προς τη φυλάκιση προβλέπουν τα νομικά 

συστήματα; Αναπτύξτε.  

8) Αναφέρατε συγκριμένα παραδείγματα ποιμαντικής δράσης της Εκκλησίας 

προς τους φυλακισμένους. (π.χ. Πατήρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος). 
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5. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

 
Λέξεις κλειδιά: ξένος, ετερόδοξος, ετερόθρησκος, Εκκλησία-πρόσφυγες-μετανάστες, 

παιδεία 

 
5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Η ποιμαντική της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν διακρίνει τους ανθρώπους με 

βάση την φυλή, το φύλο, το θρήσκευμα ή την εθνικότητα. Η Εκκλησία  για τον λόγο 

αυτό έχει οργανώσει ειδική μέριμνα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και 

συμμετέχει στην διοργάνωση εκδηλώσεων κατά του ρατσισμού και των φυλετικών 

διακρίσεων υπενθυμίζοντας την πάγια Χριστιανική αρχή: «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» και την 

παύλεια διαλεκτική: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος, οὐδέ ἐλεύθερος, 

οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ». 

Κατά την δήλωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου κ. Ιερώνυμου «όσο 

απομακρυνόμαστε απ’ αυτά τα αρχέτυπα τόσο ο φόβος του ρατσισμού και το κλείσιμο 

στον εαυτό μας θα μας κυριεύει. Όσο όμως ανοιγόμαστε, σεβόμεθα και διακονούμε τον 

άλλον τόσο θα αποδεικνύουμε ότι ο Θεός μιλά στον άνθρωπο μέσω ανθρώπων. 

Κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε μορφή φυλετικής διάκρισης πέρα από τοίχους 

δισταγμών σφίγγουμε το χέρι τους «εγγύς» και τους «μακράν» και προσευχόμεθα για 

κάθε καλό και ευτυχές»128. 

Η Ποιμαντική μέριμνα της Εκκλησίας υπέρ των ξένων ως προσώπων, δεν 

οδηγεί σ’ ένα συγκρητιστικό συνονθύλευμα ομογενοποιημένου ή Παγκοσμιοποιημε-

νου χαρακτήρα. Διατηρεί τις πολιτισμικές ή θρησκευτικές διαφορές και ταυτότητες 

ως βασική προϋπόθεση διαλόγου και επικοινωνίας. Η κοινωνικο-προνοιακή μέριμνα 

υπέρ των αλλόθρησκων ή ετερόδοξων συνανθρώπων μας επιζητά την Ανεξίθρησκη 

ανεκτικότητα, αλλά και την κατανόηση του άλλου, του εμπερίστατου συνανθρώπου, 

ο οποίος όμως οφείλει να λειτουργεί, όχι γκετοποιημένος, ούτε ως μέσο προώθησης 

πολιτικών βλέψεων και πολιτισμικής επέκτασης ενάντια στο θρησκευτικό και 

κοινωνικό περιβάλλον που τον φιλοξενεί. 

Η κοινωνική αυτή συλλειτουργία ανθρώπου με διαφορετικές θρησκευτικές 

παραδόσεις προϋποθέτει εκτός των άλλων και αποδοχή στοιχειωδών απ’ όλους 

                                                             
128 Περιοδικό Εκκλησία, αριθμ. 4, Απρίλιος 2006. 



Πρόσφυγες και μετανάστες 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
80 

κανόνων εύρυθμης κοινωνικής λειτουργίας και αποδοχής των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Υπό την έννοια αυτή, όπως διαπιστώνεται από την επιστημονική 

έρευνα, μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα που έχει ήδη οδηγήσει σε γκετοποίηση 

Μουσουλμάνων προσφύγων και παράνομων Μεταναστών, οι οποίοι αρνούνται να 

ενταχθούν στον δημοκρατικό  κώδικα αξιών και στην λογική των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, δεν είναι μια επιθυμητή κατάσταση. 

Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση με αποφάσεις της ζητά από τις 

αλλόθρησκες θρησκευτικές κοινότητες να ενταχθούν στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό και 

πολιτικό κώδικα αξιών μακριά από θεοκρατικές ή φονταμενταλιστικές αρχές και 

ακρότητες. 

Ευθύνη της Εκκλησίας είναι η συμβολή της προς την κατεύθυνση της ένταξης 

και ενσωμάτωσης νόμιμων μεταναστών και προσφύγων. Η κατεύθυνση αυτή θα 

διακρίνεται για  την ειρηνική συνύπαρξη και καταλλαγή, που θα οδηγεί σ’ ένα 

διάλογο μετ’ Αληθείας και Αγάπης. Θα οδηγεί σε μια στάση ζωής που θα είναι 

έμπρακτη κοινωνία αλληλοβοήθειας και αλληλοκατανόησης. 

Οι συναρμογές θρησκευτικής στάσης ζωής και κοινωνικής συμπεριφοράς, 

πολιτισμού και ηθικής, αποτελούν βασική αρχή της Εκκλησιαστικής Ορθόδοξης 

πνευματικότητας. Η φράση του Κυρίου «Ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καί τά 

τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ», μας υποχρεώνει σε ρεαλιστική στάση ζωής και όχι σε 

εξωπραγματικές ιδεοληπτικές ή μονοφυσιτικές στάσεις ανώδυνων ευχολογίων ή 

εκθέσεων ιδεών ενός στείρου αγαπισμού και δικαιωματισμού. 

Η κοινωνικο-προνοιακή στάση της Εκκλησίας περί φιλοξενίας και αποδοχής 

απευθύνεται και στα πρόσωπα των ετερόδοξων και ετερόθρησκων χωρίς ίχνος πολιτι-

κής ή ιδεολογικής εργαλειοποίησης της Χριστιανικής Αγάπης, η οποία πρέπει να 

είναι γνήσια και να μην εμπλέκεται σε πολιτικές σκοπιμότητες γεωπολιτικών 

παρεμβάσεων αλλαγής συνόρων ή σύστασης πληθυσμού. 

Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη να διακρίνουμε μεταξύ του πρωτογενούς 

επιπέδου των διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζεται για την φιλανθρωπία, από 

την στάση μας στο δευτερογενές επίπεδο των απρόσωπων σχέσεων, στον χώρο της 

εξωτερικές πολιτικής και των γεωπολιτικών συμφερόντων, στα οποία και δεν αναμει-

γνυόμαστε. 

Ο θεσμός των εθνών και της προστασίας των συνόρων τους είναι αποδεκτή 

από την Εκκλησιαστική πραγματικότητα  και εντάσσεται στην οικονομία του Θεού. 

Ο Απ. Παύλος άλλωστε λέει στις Πράξεις ότι ο Θεός «ἐξ’ ἑνός αἵματος ἐποίησεν πᾶν 
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ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεὶν ἐπί πᾶν το πρόσωπον τῆς γῆς ὁρίσας καί τας ὁροθεσίας τῆς 

κατοικίας αὐτῶν»129. 

Η χριστιανική επομένως Εκκλησία παρά την εσχατολογική προοπτική της 

διδασκαλίας της για την εν Χριστώ υπέρβαση των εθνικών και των άλλων 

διακρίσεων, στήριξε με συνέπεια και συνέχεια την εθνική ευαισθησία των λαών με τα 

δικά της πνευματικά κριτήρια130. 

Η αθρόα επομένως έλευση και εγκαταβίωση μεταναστών στην Ελλάδα, οι 

οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι ετερόθρησκοι (Μουσουλμάνοι) θα πρέπει να 

αναλύεται και με βάση τα δεδομένα που περιεγράφηκαν. Το δικαίωμα στη διαφορε-

τικότητα, στην αυτοτέλεια και στην ιδιοπροσωπεία τους δεν μπορεί να οδηγεί σε 

γκετοποίηση των ομάδων αυτών, ούτε στην ακύρωση του κυρίαρχου πολιτισμού της 

Χώρας που τους φιλοξενεί. (Επί του θέματος υπάρχουν αποφάσεις εθνικών δικαστη-

ρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια πολύ 

πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έκρινε ότι η Ισπανία δεν 

παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα δύο αλλοδαπών που είχαν εισέλθει παράνομα 

στο ισπανικό έδαφος, όταν τους απώθησε με συνοπτικές διαδικασίες. Το Δικαστήριο 

έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση  «….επειδή οι δύο αλλοδαποί δεν χρησιμοποίησαν 

τις υπάρχουσες νόμιμες διαδικασίες για να φθάσουν στο ισπανικό έδαφος»131. 

 

5.2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

Οι ιερείς γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές ποιμαντικής για τους μετανάστες: 

Γνήσιο Εκκλησιαστικό ήθος, διακονία, μαρτυρία, αγάπη, αξία ανθρωπίνου 

προσώπου, διάκριση, οικονομία, επιείκεια. Εις τα της Πίστεως βέβαια δεν χωρεί 

συγκατάβαση. Στο επίπεδο όμως της κοινωνικής και προνοιακής δράσης η Εκκλησία 

σύμφωνα και με τις αποφάσεις τις Ιεράς Συνόδου φροντίζει για την λειτουργία 

ξενώνων, σχολείων ελληνικής γλώσσας, ψυχο-κοινωνικής και νομικής υποστήριξης, 

δημιουργίας προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προώθηση κατηχητικού 

υλικού, προαγωγή ενδο-ενοριακής επικοινωνίας, διεξαγωγή ποιμαντικών 

συγκεντρώσεων, μετάφραση λειτουργικών κειμένων, συνεργασία των ιερέων με 

                                                             
129 Πράξεις 17,26-28. 
130 Δαμασκηνού Παπανδρέου, Ορθοδοξία και Κόσμος, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1993, σ.79. 
131 π. Καρβούνη, «Το επόμενο βήμα της Ελλάδος στο μεταναστευτικό», Καθημερινή 22 Μαρτίου 2020.  
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ειδικούς επιστήμονες σε κατεύθυνση διεπιστημονική και διαθεματική. (Συνεργασία 

με ιατρούς, παιδαγωγούς, θεολόγους, κοινωνιολόγους κ.α.)132. 

Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Εκκλησία της Ελλάδος αφορούν: 

α) Τη σύσταση του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών το 

1978. 

Οι δραστηριότητες του επικεντρώνονται σε προβλήματα εγκληματικότητας 

και βίας κατά των Μεταναστών σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία τους, την 

παραοικονομία και τις θρησκευτικές διακρίσεις. Το Κέντρο αυτό συμμετέχει στην 

«Διεκκλησιαστική Επιτροπή» για τους μετανάστες στην Ευρώπη (CCME) και σε 

διάφορους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την μετανάστευση. 

β) Την ίδρυση του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων το 1994. 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει υπηρεσίες υποδοχής, κοινωνικής συμβου-

λευτικής και νομικής υποστήριξης. 

γ) Την σύσταση της μη Κυβερνητικής οργάνωσης της Εκκλησίας με το όνομα 

«Αλληλεγγύη» που προσφέρει υλική βοήθεια σ’ ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών, 

αλλά και στέγη, υπηρεσίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας133. 

δ) Την παροχή υλικών αγαθών που προέρχονται από τις ενορίες και τις Ιερές 

Μητροπόλεις. 

ε) Την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Μεταναστών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων 

το 2006 με σκοπό την ένταξη και ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. 

Ειδικότερα η Συνοδική Επιτροπή Μεταναστευτικού ανέλαβε μια σειρά από 

πρωτοβουλίες με σημαντικότερες τις εξής: 

• Στήριξη της διοργάνωσης της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Churches Commission for Migrants in Europe (CCME), που πραγματοποιήθηκε το 

2007 στο Διορθόδοξο κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στόχος ήταν ο προσδι-

ορισμός όπου θεολογική άποψη του προσώπου του Μετανάστη ως εικόνα του Θεού. 

                                                             
132 Δ. Σιδηροπούλου, Η ποιμαντική της Εκκλησίας προς τους έφηβους μετανάστες, εκδ. Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2010, σ.102. 
133 Α. Παπαντωνίου, « Προσφώνησις με την ευκαιρία του πρώτου εορτασμού της ημέρας του 

πρόσφυγα και του μετανάστη», 

http://www.eclesia.gr/greek/holysynou/commitees/relations/papantoniou.htm. Καρυοφυλλίδου Χαρ., 

Ρατσισμός και Ξενοφοβία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, (διπλωματική εργασία) Θεολογική Σχολή 

Θεσσαλονίκης, Θεολογική 2014, σ. 93. 

 

http://www.eclesia.gr/greek/holysynou/commitees/relations/papantoniou.htm
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• Σχολιασμός του Προεδρικού Διατάγματος: «Υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία, 

διαδικασία εξέτασης, προϋποθέσεις αναγνώρισης, ανάκληση του καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας και απέλαση. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις». 

• Υποστήριξη της Διοργάνωσης Συνεδρίου από το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής (IMEΠO) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Η συμβολή της θρη-

σκείας στην ομαλή ένταξη των Μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής». 

• Διοργάνωση συναντήσεων με εκπροσώπους μεταναστευτικών κοινοτήτων με σκοπό 

να ενημερωθούν για ζητήματα ένταξής τους και οικονομικής κρίσης. 

 

5.3 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

Η  ενδεικτική αυτή καταγραφή των δράσεων της Εκκλησίας αποδεικνύει ότι η 

Χριστιανική αγάπη στέκεται αντίθετη στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό, ενώ παράλ-

ληλα αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής σ’ ένα υπερφυλετικό, υπερε-

θνικό και υπερταξικό επίπεδο.  

Δεν είναι επομένως τυχαίο το γεγονός, ότι η θρησκευτική παιδεία στην 

Ελλάδα εκτός της υπογραμμίσεως του Ορθόδοξου χαρακτήρα της ταυτότητάς της, 

ανοίγεται και στις απαραίτητες γνώσεις της διαθρησκειακής εκπαίδευσης και των 

σύγχρονων διαθρησκειακών διαλόγων. 

Η Παιδεία αυτή κινείται ενάντια στον θρησκευτικό συγκρητισμό και τον 

πολιτισμικό υβριδισμό, ενώ τονίζει την αξία της Ορθόδοξης Παγκοσμιότητας και Οι-

κουμενικότητας, η οποία καταδικάζει την Παγκοσμιοποίηση και την Ομογενοποίηση. 

Σε τελική ανάλυση το Ορθόδοξο αυτό ήθος επιδιώκει την μετασχηματιστική 

Παιδεία, η οποία θεωρεί ότι δεν είναι η πίστη άλογη ενέργεια της ψυχής, αλλά ο 

λόγος (η γνώση) χωρίς πίστη αποδεικνύεται άλογη και παράλογη. Η παιδεία αυτή 

αντιστέκεται στην λογική της πολιτικής εργαλειοποίησης, του ορθολογισμού και του 

τεχνοκρατικού εκσυγχρονισμού και αναδεικνύει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου 

και των πραγματικών και όχι πλασματικών αναγκών του, σε όποια θρησκεία, φυλή ή 

κοινωνική τάξη κι αν ανήκει. 

Παράλληλα επισημαίνεται το γεγονός ότι το μοντέλο της «πολυπολιτισμικό-

τητας» έχει οδηγηθεί εδώ και χρόνια στην Ευρώπη σε αδιέξοδο και τίθεται η ανα-

γκαιότητα περιορισμού των ξένων μεταναστών στις χώρες υποδοχής134. 

                                                             
134 Κ. Κωτσιόπουλου, Παγκοσμιοποίηση. Κατασκευή και πραγματικότητα, εκδ. Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2020, σσ.143ε. 
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5.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Η αναζήτηση κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής για τους μετανάστες μα-

θητές σε Αμερική και Ευρώπη εδώ και χρόνια οδήγησε σε πέντε διαφορετικούς 

τύπους: Το αφομοιωτικό μοντέλο, το μοντέλο της ενσωμάτωσης, της 

πολυπολιτισμικότητας, του αντιρατσισμού και της διαπολιτισμικότητας. 

 

α)  Το Αφομοιωτικό μοντέλο. 

Αυτό κυριαρχεί ως την δεκαετία του 1960. Στόχος εδώ είναι η απορρόφηση 

του διαφορετικού και διακρίνεται για τον αμυντικό χαρακτήρα ανάδειξης της 

κυρίαρχης θρησκευτικής και πολιτισμικής παράδοσης. Τίθεται επομένως εν 

αμφιβόλω ο σεβασμός της ετερότητας135. 

 

β) Το μοντέλο της ενσωμάτωσης 

Πρόκειται ίσως για το μοντέλο που σε συνδυασμό με τον διάλογο των πολιτισμών 

αποτελεί την λύση στο πρόβλημα. Εδώ η πολιτισμική ετερότητα γίνεται αποδεκτή 

στο βαθμό που δεν εμποδίζει και δεν θέτει σε κίνδυνο τις πολιτισμικές αρχές της 

κυρίαρχης κοινωνίας, ενώ ο εθνοκεντρισμός (ως κυρίαρχο και θεμιτό γεγονός των 

λαών) παραμένει κυρίαρχος και ισχυρός136. 

 

γ) Το πολυπολιτισμικό μοντέλο. 

Εδώ είναι απών ο εθνοκεντρισμός. Με βάση το μοντέλο αυτό αναπτύσσεται ο 

ευσεβής πόθος της διαμόρφωσης ενός κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα μπο-

ρούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισμοί. Στην πράξη αποδεί-

χθηκε βέβαια η γκετοποίηση των μουσουλμανικών κοινοτήτων στις Χώρες υποδοχής. 

 

 

 

δ) Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

                                                                                                                                                                               
 
135 Α. Μιχαλοπούλου, Η ένταξη των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων μαθητών στις τρείς πρώτες 
τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 2010, σ.47. 
136 Π. Γεωργογιάννη, Διαπολοτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα, Πάτρα 2009, σ.10. 
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Λειτουργεί ως μια θεμιτή προσπάθεια αναδείξεως των δικαιωμάτων των μει-

ονοτήτων και κατευθύνεται προς τις αναγκαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και τις πολιτικές της κυρίαρχης εξουσίας. 

 

ε) Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

Το μοντέλο αυτό επιδιώκει τον διάλογο και την δημιουργική συνύπαρξη 

μεταξύ των μελών διαφορετικών πολιτισμών με σεβασμό προς τις ταυτότητές τους. Ο 

διάλογος αυτός προϋποθέτει αμοιβαία αναγνώριση και συνεργασία σε διακρατικό 

κυρίως επίπεδο, αλλά και αλληλεπίδραση των ατόμων σε ενδοκοινωνικό επίπεδο που 

δεν θίγει όμως τον πυρήνα της ταυτότητάς τους137. 
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137 Ευάγ. Πεπέ, Η θρησκευτική Παιδεία των μεταναστών στον ελληνικό χώρο, (διδ. Διατριβή) 
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προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα; Αναπτύξτε. 

6) Αναφέρατε μερικές ενέργειες της Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστευτικού. 

Αναπτύξτε. 

7) Αναφέρατε ονομαστικά τα Μοντέλα Εκπαίδευσης για τους Μετανάστες. 
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6. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Κοινωνιολογική και Θεολογική διερεύνηση του προβλήματος των ναρκωτικών 

 

Λέξεις κλειδιά: εξαρτήσεις, αίτια, πρόληψη, θεραπεία-Εκκλησία 

 

Η ροπή και το πάθος, στη χρήση ναρκωτικών αποτελούν ένα πολύπλοκο 

κοινωνικό πρόβλημα, που αποδεικνύει την παθογένεια του σύγχρονου ανθρώπου και 

του εκκοσμικευμένου Τεχνοκρατικού πολιτισμού μας. 

Η κρίση θεσμών, προτύπων και αξιών σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες 

αλλά και αμφισβητούμενες τάσεις του ατομικισμού, του ευδαιμονισμού, του ωφελι-

μισμού, αλλά και της συγκρητιστικής ομογενοποίησης λαών και πολιτισμών που 

θέλει να επιβάλει η Παγκοσμιοποίηση και η λογική της Μεταμοντέρνας αποδόμησης, 

δημιουργούν τις αρνητικές προϋποθέσεις για την εκρηκτική διάχυση του 

προβλήματος.  

Έχει ήδη επισημανθεί από την Κοινωνιολογική έρευνα το γεγονός ότι «κοινός 

παρονομαστής στην συμβολή όλων αυτών των παραγόντων είναι η κοινωνική πίεση 

που ασκείται σε αδύναμα ψυχολογικά και με κρίση ταυτότητας άτομα, και τα αναγκάζει 

να αναζητούν καταφύγιο σε εικόνες και φαντασιώσεις που βρίσκονται πέρα από την 

οδυνηρή πραγματικότητα, δημιουργώντας γήινους τεχνητούς παραδείσους»138. 

Αυτή η άποψη, γνωστή και ως θεωρία πίεσης, αναπτύχθηκε από τον κοινωνιολόγο 

Robert Merton, και εστιάζει στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που νιώθουν πίεση είναι 

                                                             
 

138 Απ. Νικολαΐδη, Ευσύνοπτη Κοινωνιολογία, εκδ. Γρηγόρη. Αθήνα 2008, σ. 223. Μ. Χουρδάκη, 

Ναρκωτικά-πρόληψη, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995, όπου τονίζεται ότι οι Σχολές Γονέων, η 

Παιδεία και η -Τοπική Αυτοδιοίκηση προστατεύουν από την κοινωνική πίεση, σ. 19. Για το πρόβλημα 

των Ναρκωτικών βλ. ενδεικτικά: Ι. Γκίνη, Φάκελος Ναρκωτικών, Αθήνα 1981. Αθ. Γκίκα, Το 

πρόβλημα των ναρκωτικών και η αντιμετώπιση τους από μέρους της Εκκλησίας, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 

1996. Δ. Γκούτα, Η μάστιγα των Ναρκωτικών, Αθήνα 1977. Κ. Γρίβα, Ναρκωτικά και Εξουσία, 1990. 

Α. Αβραμίδου, Η απομυθοποίηση των Ναρκωτικών, Αθήνα 1991. Β. Γωγούση, Ναρκωτικά και 

τοξικομανείς, Θεσσαλονίκη 1973. Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το πρόβλημα της χρήσης 

Ναρκωτικών. Η ψυχολογική, κοινωνική και νομική άποψη, Θεσσαλονίκη 1989. Κ. Δουρδούνη, 

Εξαρτησιογόνες ουσίες και Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή στην παιδική και εφηβική ηλικία, εκδ. 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001. Α. Μηλιού, Ο Χορός ως μέσο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων. Μία 

ποιοτική έρευνα Θεσσαλονίκη 2004 (αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία στο τμήμα Ψυχολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ). Χρ. Οικονόμου, Εκκλησία και Ναρκωτικά, Θεσσαλονίκη 1982. Γ. 

Πιπερόπουλου, Εξαρτήσεις και αποκλίσεις, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2002. E. 

Broekaerf, “Therapeutic communities for drug users: description and overview”, in B. Rawlings and R. 

Yares (ends). Therapeutic communities for the treatment of drug users, London 2001. M. Lyman, W. 

Potter, Drugs in society causes concepts and control, Anderson publishing 1991. M. Stanton, T. Todd, 

The family therapy of drug abuse and addiction, London 1982. 
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πιθανόν να νιώσουν ταυτοχρόνως μια αίσθηση απουσίας κανόνων και θεσμών, 

(ιδιαίτερα σήμερα θα προσθέταμε) και εύκολα μπορεί να τους οδηγήσει σε 

καταστάσεις κοινωνικής ανομίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν πίεση, 

δυσκολεύονται να ταυτιστούν με τους κυρίαρχους κανόνες και τα θεσμικά πρότυπα, 

επειδή δεν πιστεύουν πως θα βοηθηθούν από ένα σύστημα που τους έχει καταδικάσει 

στην απομόνωση, στην απογοήτευση και την κοινωνική αποτυχία. Επιλέγουν, ως εκ 

τούτου, την υποχωρητικότητα, την φυγή ή την παθητικότητα ως οδό «κοινωνικής 

απόκλισης», απορρίπτοντας πολιτισμικούς στόχους, υπαρξιακό νόημα της ζωής και 

θεσμοποιημένα μέσα επίτευξης της κοινωνικής προόδου139. 

Το πλέγμα της ηθικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κρίσης παράγει κοινωνικές 

δυσλειτουργίες που με τη σειρά τους προκαλούν «ψυχοσυγκινησιακές αντιδράσεις με 

τα γνωστά αποτελέσματα της αυτοκαταστροφής»140. 

Με τα δεδομένα αυτά μπορεί να υποστηριχτεί η άποψη ότι δεν θα πρέπει να 

επιρρίπτεται όλο το βάρος των ευθυνών και των ενοχών στις πλάτες του τοξικομανή, 

ο οποίος είναι ένας τύπος αρρώστου. Η πνευματική και σωματική αυτή παθογένεια 

της εξάρτησης προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων που παράγει το ίδιο το πάθος, η 

αρρώστια και όχι ο χαρακτήρας ή η φύση των εξαρτημένων. Με βάση μάλιστα τα 

δεδομένα της κλινικής ψυχιατρικής εμφανίζεται «ψυχική διαταραχή», με κύριο 

χαρακτηριστικό της «ένα σύμπλεγμα γνωστικών (νοητικών) συμπεριφορικών και 

σωματικών συμπτωμάτων που δείχνουν ότι το άτομο έχει έκπτωση στην ικανότητα 

ελέγχου της χρήσης της ψυχοδραστικής ουσίας και συνεχίζει τη χρήση της παρά τις 

αρνητικές συνέπειες»141. 

Χωρίς να παραλείπεται ή να υποτιμάται το γεγονός ότι η αποδυνάμωση του 

κοινωνικού ιστού συνεπάγεται και μείωση του «κοινωνικού ελέγχου», οφείλουμε να 

διαπιστώσουμε ότι τα «μεγαλύτερα ποσοστά ναρκομανών προέρχονται από διαλυμένες 

οικογένειες και ακολουθούν τα ποσοστά από οικογένειες με προβληματική συνοχή, 

υπερπροστατευτικές οικογένειες, και οικογένειες με εμφανή προβλήματα»142. 

Έχει επισημανθεί το γεγονός ότι η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι σύμπτωμα 

                                                             
139 J. Henslin, Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Μια πρακτική προσέγγιση, εκδ. Παριζιάνου, (επιμέλεια 

μετάφρασης Κ. Κωτσιόπουλου), Αθήνα 2012, σ. 154. R. Merton, The social-cultural Environment and 

Anomie, New Perspectives for Research on juvenile Delinquency, H. Witmer and R. Kotinsky, 

Washington 1956, σ. 25. R. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe, Free Press 1968. 
140 Β. Γιούλτση, Γενική Κοινωνιολογία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 323. 
141 Β. Γιούλτση, ό.π. Ν. Μάνου, Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 

395-396. 
142 Απ. Νικολαΐδη, ό.π. σ. 223. Β. Γιούλτση, ό.π. 328. 
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ενός ευρύτερου προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρη η οικογένεια, και για 

τον λόγο αυτό είναι χρήσιμο να συμμετέχει ενεργά στην θεραπευτική διαδικασία 

ολόκληρο το σύστημα της οικογένειας. Η συστημική αυτή αντιμετώπιση του 

προβλήματος μας βοηθά να αντιληφθούμε άλλωστε το γεγονός ότι η «απεξάρτηση» 

δεν είναι ταυτόσημη έννοια με την αποτοξίνωση. Η απεξάρτηση στοχεύει στη καρδιά 

του προβλήματος, αφού είναι μακροχρόνια διαδικασία, προϋποθέτει πνευματική και 

ψυχολογική απεμπλοκή από τις ουσίες, και σύμφωνα με τους χρήστες είναι πιο 

δύσκολη από την αποτοξίνωση.  

Βασική προϋπόθεση πετυχημένης αντιμετώπισης και πρόληψης του προβλήματος 

αποτελεί «η συλλειτουργία των θεσμών», που είναι σε θέση να απωθήσει την 

διάσπαση της ενότητας του κοινωνικού σώματος και του ανθρώπου, διάσπαση όμως 

που προκάλεσε η μεταβιομηχανική κοινωνία της επιμεριστικής και αντιθετικής 

λογικής του εκκοσμικευμένου πλουραλισμού. Η αθροιστική και ποιοτική δυναμική 

των θεσμών οδηγεί στην αλληλοπεριχώρηση των θεσμών της οικογένειας, της 

παιδείας, της Υγείας και της Εκκλησίας, ώστε ο άνθρωπος να θεωρείται σε μια ενιαία 

και ολιστική κατεύθυνση ψυχοσωματικής αρμονίας. Με τα δεδομένα αυτά γίνεται 

αντιληπτό γιατί η απεξάρτηση τελικά ανταποκρίνεται πληρέστερα στην 

ψυχοσωματική ισορροπία του ανθρώπινου προσώπου, εφόσον κινητοποιούνται όλα 

τα πνευματικά, παιδευτικά, αξιακά, ιατρικά και επιστημονικά αποθέματα της 

κοινωνίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και όχι απλώς η αποτοξίνωση που 

εγκλωβίζεται στην μονοδιάστατη λογική της φαρμακευτικής και χημικής θεραπείας. 

Η εφηβεία ως κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση καθορίζεται από τις 

μεταβολές της κοινωνίας, των συλλογικών αξιών, της οικογένειας και του πολιτικού 

και πολιτισμικού πλαισίου, που είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν ψυχικές 

δυσλειτουργίες. Η απώλεια των αξιών και των κοινωνικών σημείων αναφοράς 

αυξάνει την σύγχυση ταυτότητας και το αίσθημα μοναξιάς των εφήβων, ενώ η 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα του αστικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος, εκμηδενίζει 

την έννοια και το νόημα των πραγμάτων, των πράξεων και των λόγων. Με τα 

δεδομένα αυτά εύκολα οι έφηβοι οδηγούνται στην έλλειψη ταυτότητας, εφόσον οι 

ανθρωπιστικές αξίες μοιάζουν επίπλαστες και υποκριτικές σε μια κοινωνία βίαιη και 

αλλοτριωτική. Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί: «οι έφηβοι μπορεί να αισθάνονται τον 

κόσμο των ενηλίκων βαθιά απογοητευτικό, πολλώ δε μάλλον εφόσον οι προκαταλήψεις 

έναντι των έφηβων, τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα που χρησιμοποιούν οι ενήλικες 
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γι᾽ αυτούς, μπορούν να επιδεινώσουν τα αισθήματα απόρριψης των εφήβων»143. 

Στις διεργασίες αυτές ως επιβαρυντικός παράγοντας για την χρήση ναρκωτικών 

ουσιών, θα πρέπει να επισημανθεί και η κρισιμότητα της αναπτυξιακής φύσης της 

εφηβείας. Στην ηλικία αυτή συντελούνται ραγδαίες αλλαγές στην βιολογική 

ωρίμανση και σημαντικές διαφοροποιήσεις σε γνωστικό, συναισθηματικό και 

ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Ως κύρια χαρακτηριστικά της φάσης αυτής είναι: η 

υπερβολή στο βίωμα της συναισθηματικής κατάστασης με έντονες ψυχολογικές 

μεταπτώσεις, η μετατόπιση των προσώπων επιρροής από τους γονείς στους αρχηγούς 

των εφηβικών ομάδων, η επαναστατικότητα με την επιθυμία αμφισβήτησης 

κατεστημένων θεσμών, προσώπων, κανόνων, ιδεών, η τάση να διαφέρει και να 

πρωτοτυπεί, και ο συνεχής επανακαθορισμός ορίων, στάσεων και επιδιώξεων. 

Πολλές φορές η χρήση έρχεται ως απάντηση στα αναπτυξιακά προβλήματα και 

μπορεί να αιτιολογείται σε προσωπικό επίπεδο ως πειραματισμός, διέξοδος στην 

περιέργεια, την έρευνα, την φαντασία, σπάσιμο ορίων, αντίδραση σε πρόσωπα και 

νόρμες, έκφραση παραβατικότητας, μείωση του άγχους ή της δυσφορίας, τρόπος 

κοινωνικοποίησης, ελλιπής πληροφόρησης. Σε οικογενειακό επίπεδο, η χρήση 

δικαιολογείται ως έλλειψη ενδοοικογενειακής επικοινωνίας, έλλειψη κανόνων στο 

πλαίσιο της οικογένειας, συμβολική ή φυσική απουσία ενός ή και των δύο γονέων 

(χωρισμός, θάνατος, αδιαφορία), απάντηση στο κακό κλίμα και σύγχυσης ρόλων στα 

πλαίσια της οικογένειας. Σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο ο χρήστης πιστεύει πως 

αντιστέκεται στη σχολική αποτυχία, στα υπαρξιακά αδιέξοδα, στην έλλειψη αξιών, 

στην εκτεταμένη ανεργία, σε λάθος κοινωνικά πρότυπα144. 

Ο έφηβος αγωνίζεται πολλές φορές προσπαθεί να καταπνίξει την παιδικότητα του 

και αυτοπροβάλλεται ως σκληρός, ενδιαφερόμενος να πείσει τους άλλους για την 

χειραφέτησή του και έτσι να ηρωοποιηθεί και να προβληθεί. Ουσιαστικά επιχειρείται 

η έξοδος από το περιβάλλον της οικογενειακής προστασίας ή και υπερπροστασίας 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε «κρίση ταυτότητας». Η κατάσταση αυτή 

επιδεινώνεται στις λεγόμενες οικογένειες «διπλής καριέρας», όπου και οι δύο σύζυγοι 

εργάζονται και αφήνουν ελάχιστο έως καθόλου χρόνο για διάλογο και επικοινωνία με 

τα παιδιά, ενώ δεν θα πρέπει να αποσιωπηθεί και το φαινόμενο του «νεοπλουτισμού» 

ως αρνητική εξέλιξη στην δομή την ποιότητα και την συνοχή της οικογένειας. 

                                                             
143 H. Chabrol, Η εφηβική κατάθλιψη, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, σ. 766. 
144 Α. Καζιάνη, Θ. Μουρατίδη, Η Μονάδα εφήβων του ΟΚΑΝΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ, στα πρακτικά 

σεμιναρίου με θέμα Ψυχική Υγεία Συμβουλευτική και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

χρήσης, Μάρτιος-Μάιος 2007, σ. 4. 
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Στον χώρο της δυναμικής Ψυχανάλυσης μελετάται επίσης και το φαινόμενο του 

«αδαμικού πλέγματος», ως ψυχοσυγκινησιακή παρόρμηση και ενστικτώδη ροπή προς 

το απαγορευμένο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη χρήση ναρκωτικών αν δεν 

υπάρχουν «ισχυροί δεσμοί οικογενειακής πληρότητας και αγάπης, ψυχοπνευματική 

ωριμότητα με ισχυρά ηθικά ερείσματα και θρησκευτική πίστη»145. 

Παράλληλα και συνακόλουθα, επισημαίνεται το αίτιο του λεγόμενου «εφηβικού 

ομαδισμού», ο οποίος δηλώνει «ισχυρές ενδοομαδικές επιρροές που εκδηλώνονται ως 

μορφές μόδας και τύποι συμπεριφοράς με τάσεις παγκοσμιότητας»146. Στις 

περιπτώσεις αυτές συνήθως ο αρχηγός της εφηβικής ομάδας επιβάλλει σε επίπεδο 

φιλίας αντικομφορμιστικές και «απαγορευμένες» συμπεριφορές ως δείγμα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης και καταξίωσης που τόσο πολύ ανάγκη την έχουν οι 

έφηβοι, ιδιαίτερα στο σύγχρονο, αφιλόξενο, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στις 

μεγαλουπόλεις, που δεν επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν την γνήσια 

κοινωνικότητά τους. 

Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ο μεγάλος Κοινωνιολόγος E. Durkheim θα 

μπορούσε να εντάξει το πρόβλημα των Ναρκωτικών στην κατηγορία της «εγωιστικής 

αυτοκτονίας». «Σε αντίθεση προς την αλτρουιστική αυτοκτονία (αυτοθυσία), που κατά 

κάποιο τρόπο επιβάλλεται από την κοινωνία στο πλαίσιο ικανοποίησης συγκεκριμένων 

αναγκών της, η εγωιστική αυτοκτονία αποτελεί μια απειλή για την κοινωνία. Ως βασική 

αιτία αναφέρεται το φαινόμενο των υπερβολικών εξατομικεύσεων που οφείλεται στην 

έλλειψη κοινωνικής πειθαρχίας, κοινωνικής συνοχής, ουσιαστικού κοινωνικού ελέγχου 

και αναπτυγμένης κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι τα άτομα αισθάνονται μόνα και 

κοινωνικά απομονωμένα και γι᾽ αυτό αυτοϋποχρεώνονται να ακολουθούν μοναχικούς 

δρόμους»147. 

Ο Durkheim θα τονίσει ότι η απειλή της αυτοκτονίας συνίσταται στην 

αποδυνάμωση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου, και θα προκρίνει την ηθική αξία 

της ασκητικότητας και της πενίας, ως απάντηση στην απληστία του πλούτου, ο 

                                                             
145 Β. Γιούλτση, Γενική Κοινωνιολογία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 327. Για το 

«Αδαμικό Πλέγμα» βλέπω επίσης Ι. Κορναράκη, Η Νεύρωσις ως «αδαμικό πλέγμα». Συμβολή εις την 

Ποιμαντική Θεολογίαν, Θεσσαλονίκη 1977. Για τα ψυχολογικά προβλήματα της εφηβικής ηλικίας που 

οδηγούν στη χρήση ναρκωτικών, βλ. ενδεικτικά M. Herbert, Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας, 

εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1996, σ. 192. Σ. Μανωλόπουλου, Σύγχρονα θέματα 

Παιδοψυχιατρικής, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1988, σσ. 365ε. Β. Παπαγεωργίου, Ψυχιατρική 

παιδιών και Εφήβων, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005. Διαγνωστικά κέντρα DSM-IV 

(της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης), Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 1996, σσ. 103ε. 
146 Β. Γιούλτση, Γενική Κοινωνιολογία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 331. 
147Απ. Νικολαΐδη, ό.π. σ. 224. 
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οποίος δημιουργεί την ψευδαίσθηση της δυνατότητας απεριόριστης επιτυχίας και 

εξάρτησης μόνο από τον εαυτό μας. Κατά την γνώμη του ο ηθικός κίνδυνος που 

εμπεριέχεται σε κάθε μεγέθυνση της ευημερίας μας εξαναγκάζει σε διαρκή 

αυτοπειθαρχία και αυτοπεριστολή. Η συλλογική πειθαρχία τονίζει, αντιμετωπίζει 

ικανοποιητικά το πνεύμα επανάστασης του πλούτου που είναι η «πραγματική πηγή της 

ανηθικότητας»148. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί εδώ ότι ακριβώς για λόγους πνευματικούς, αξιακούς 

και λόγους διαμόρφωσης ταυτότητας ως μέσο πρόληψης του προβλήματος, «ο νόμος 

(2161/1993), τροποποιώντας και συμπληρώνοντας προηγούμενη νομοθεσία για πρώτη 

φορά στα ελληνικά δεδομένα, περιλαμβάνει και την Εκκλησία μεταξύ των φορέων οι 

οποίοι μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν Συμβουλευτικούς Σταθμούς ή μονάδες 

θεραπείας και αποκατάστασης ουσιοεξαρτημένων ατόμων. Ανοίγει έτσι η προοπτική για 

μια πιο ουσιαστική συμμετοχή της Εκκλησίας στη λύση του προβλήματος των 

ναρκωτικών, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το πνευματικό 

και ποιμαντικό έργο ως παράγων θεραπείας και αποκαταστάσεως ανθρώπων όπως οι 

ουσιοεξαρτημένοι»149. 

Στον Διεθνή χώρο της Οικουμενικής Κίνησης του Π.Σ.Ε. έχουν συγκληθεί διεθνείς 

διασκέψεις για το πρόβλημα, όπου εξετάζεται η εμπειρία και η πνευματική και 

κοινωνική συνεισφορά πολλών Χριστιανικών Εκκλησιών και ομολογιών. Στις 

διεθνείς αυτές συνδιασκέψεις επισημαίνεται πάντα ότι το πρόβλημα είναι κυρίως 

πνευματικό με άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική ισορροπία του ατόμου και στη σχέση 

του με το εαυτό του, τον Θεό και τον πλησίον. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται και η 

δημιουργία εκκλησιαστικών θεραπευτικών κοινοτήτων. 

Οι σύγχρονες θεραπευτικές κοσμικές κοινότητες τώρα εντασσόμενες στη λογική 

του κοινωνικού πλαισίου αναφοράς, της σταθερότητας των αξιών, και της 

αντιμετώπισης του διπλού αντιφατικού μηνύματος που εκπέμπουν οι καθιερωμένες 

θεσμικές σταθερές από την μία πλευρά και η καθημερινή πράξη του σχετικισμού και 

της αδιαφορίας από την άλλη, επιδιώκουν να μεταδώσουν στα μέλη τους καθαρά και 

σταθερά μηνύματα. Όπως επισημαίνει ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ 

Φοίβος Ζαφειρίδης, οι θεραπευτικές Κοινότητες προκειμένου να πετύχουν αυτό τον 

στόχο ήδη από το ξεκίνημα τους στην δεκαετία του ’60 «υιοθέτησαν μια ξεκάθαρη 

                                                             
148 D. Durkheim, Κοινωνικές αιτίες της αυτοκτονίας, εκδ. Αναγνωστίδη, Αθήνα, σ. 286. 
149 Αθ. Γκίκα, Το πρόβλημα των Ναρκωτικών και η αντιμετώπισή του από μέρους της Εκκλησίας, 

εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1996. 
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οικογενειακή ιεραρχία και ένα ξεκάθαρο αξιακό σύστημα που διέτρεχε την 

καθημερινότητα της Κοινότητας. Ο Κοινωνιολόγος B. Sugarman περιγράφοντας τη 

ζωή στο Daytop (1964-1968), υπό την χαρισματική ηγεσία του David Deitch, 

αναφέρει ότι αυτό που εξέπληττε τους επισκέπτες και στο οποίο οφειλόταν η 

τεράστια επιτυχία του σε σχέση με άλλα επαγγελματικά εγχειρήματα, ήταν η 

εφαρμογή στην καθημερινή πράξη των ηθικών αξιών και αρχών του Χριστιανισμού. 

Η συνέπεια λόγων και έργων που χαρακτήριζε την κοινότητα του Daytop, συνεχίζει ο 

συγγραφέας, «απείχε πολύ από την αμερικανική κοινωνική πραγματικότητα που εκείνη 

την εποχή κατατρυχόταν... από κυνισμό, υποκρισία και ψέμα, ενώ το ενδιαφέρον της 

εστιαζόταν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας»150. 

Οι προσπάθειες αυτές γνωστές και ως «σπίτια της ιδέας», που ίδρυσαν σε 

κοινοβιακή μορφή εξαρτημένοι και άλλοι εθελοντές στην Αμερική, θεωρούνται 

προπομποί των σύγχρονων Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Στον όρο «ιδέα», 

συμπεριλαμβάνονταν όλα τα χαρακτηριστικά του νέου τρόπου ζωής, που δομούνταν 

από την εξυπηρέτηση υψηλών ιδανικών και στόχων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες αυτών των ανθρώπων151. 

Πρόκειται με άλλα λόγια για προσπάθεια ολιστικής αντιμετώπισης του 

προβλήματος που θεωρεί των άνθρωπο ενιαία ψυχοσωματική οντότητα και 

αντιλαμβάνεται την θεραπεία ως αλλαγή των νοσογόνων στάσεων και τρόπων ζωής, 

και όχι απλώς ως προσπάθεια αντιμετώπισης του συμπτώματος. Μια τέτοια θεώρηση 

υπερβαίνει την ψυχιατρικοποίηση του προβλήματος και ανοίγεται στον συμβολικό 

και πραγματικό κόσμο των πνευματικών αξιών και της θρησκευτικής πίστης.  

                                                             
150 Φ. Ζαφειρίδη, Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές κοινότητες, ομάδες αυτοβοήθειας, εκδ. 

Κέδρος, Αθήνα 2009, σ. 118. Μπ. Σούγκαρμαν - Φ. Ζαφειρίδη, Οι θεραπευτικές Κοινότητες. Απάντηση 

στα Ναρκωτικά, εναλλακτικές εκδόσεις Κομμούνα, Αθήνα. Η θεραπευτική Κοινότητα Σίνανον στην 

Αμερική πίστευε ότι η κοινωνία είναι πολύ άρρωστη για να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια 

επανένταξης του χρήστη. Στα πλαίσια έτσι της κλειστής «μοναστηριακής ιδεολογίας», καλλιεργήθηκε 

ένα κλίμα εσωστρέφειας και άρνησης, επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Η θεραπευτική Κοινότητα του 

Daytop αντιθέτως υποστήριζε ότι ενώ η κοινωνία είναι άρρωστη η δουλειά των προγραμμάτων είναι 

να βγάζουν στην κοινωνία ανθρώπους με πνεύμα μεταρρύθμισης και αγωνιστικότητας έναντι των 

άδικων κοινωνικών δομών. Έτσι το Daytop μετατράπηκε σε «εργαστήρι κατευθυνόμενης κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Και στις δύο περιπτώσεις οι κοινότητες υπέκυψαν τελικά στα ενδογενή προβλήματά 

τους. Περισσότερα βλέπε Μπ. Σούγκαρμαν - Ζαφειρίδη, Θεραπευτικές Κοινότητες, ό.π. σσ. 224, 225, 

όπου τονίζεται επιπλέον ότι μέρα με τη μέρα μετά από τις προσπάθειες των κοινοτήτων αυτών έπαψε ο 

επαναστατικός ζήλος των πρώτων Χριστιανών και η λογική εκλεκτισμού (θα προσθέταμε), με 

αποτέλεσμα να υπάρξει ενσωμάτωση στα συστήματα ψυχικής υγείας των Κρατών. Διατηρήθηκαν έτσι 

τα πετυχημένα εργαλεία των θεραπευτικών κοινοτήτων τα οποία συνδέθηκαν με τις τεχνοκρατικές και 

ψυχιατρικές γνώσεις της επιστήμης. Σε αυτό βοήθησε η αντικατάσταση του άμισθου προσωπικού με 

έμμισθο προσωπικό επαγγελματιών υγείας στις Θεραπευτικές Κοινότητες.  
151 Φ. Ζαφειρίδη, Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές κοινότητες, ομάδες αυτοβοήθειας, εκδ. 

Κέρδος, Αθήνα 2009, σ. 119. 



Εξαρτημένοι και ναρκωτικά 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
94 

Ας μη μας διαφεύγει άλλωστε το γεγονός ότι η θεραπευτική κοινότητα «Arca» 

(κιβωτός) που ιδρύθηκε το 1983 από τον ιερέα Don Aldo Fortuyato στο Como της 

Βόρειας Ιταλίας αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια στον τομέα της θεραπείας και της 

απεξάρτησης, ενώ η γνωστή στον Ορθόδοξο χώρο Θεραπευτική Κοινότητα της 

«Αγίας Σκέπης» στην Κύπρο κατόπιν εμπνεύσεως του Μητροπολίτη Λεμεσού κ. 

Αθανασίου διακρίνεται επίσης για το συστηματικό και επιτυχές έργο της. Την 

επιτυχία του προγράμματος της «Αγίας Σκέπης», αναγνώρισε άλλωστε και η έκθεση 

εξωτερικής αξιολόγησης από το ΚΕ.ΘΕ.Α. Ελλάδος, όπου αναφέρεται ότι «το 

διαφορετικό που είναι το στοιχείο της πίστης, είναι ένας από τους λόγους των καλών 

αποτελεσμάτων και του αισθήματος ασφάλειας που είναι διάχυτο στην 

Κοινότητα»152. 

Όπως μάλιστα ομολογεί η υπεύθυνη ψυχολόγος της εκκλησιαστικής αυτής 

Θεραπευτικής Κοινότητας, «για τα μέλη που επιλέγουν την πνευματική ζωή το 

πρόγραμμα κυλά πιο ομαλά»153. Αυτονόητο είναι ότι κανείς στην Κοινότητα δεν 

επιβάλλει στα μέλη να πιστέψουν στο Θεό ή να λαμβάνουν μέρος στα μυστήρια της 

Εκκλησίας. Κάτι τέτοιο αποτελεί κατάκτηση της προσωπικής εμπειρίας και 

ελευθερίας τους.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι στο παρελθόν από το τμήμα 

αποκατάστασης εξαρτημένων ατόμων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

ακούστηκαν και καταγράφηκαν απόψεις, που επεδίωκαν την πνευματική παρέμβαση 

της Εκκλησίας για ανάληψη δράσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς 

πρόληψης154. Γινόταν αποδεκτή η συνεισφορά της Εκκλησίας στην απομυθοποίηση 

των εξαρτημένων ατόμων, γεγονός που –όπως τονιζόταν– βοηθούσε στην επανένταξη 

και προσφορά ευκαιριών δημιουργικής απασχόλησης. 

Στις καταληκτήριες τέλος προτάσεις φορέων του Πανελλήνιου Συνεδρίου Μελέτης 

Τοξικομανιογόνων ουσιών με επιμέλεια του καθηγητή τότε Φαρμακολογίας 

Αθανάσιου Παραδέλλη, τονιζόταν ότι η Εκκλησία με τη δημιουργία κέντρων 

απεξάρτησης, ξενώνων επανένταξης και κέντρων προεπαγγελματικής και επαγγελ-

                                                             
152 Μ. Δημοσθένους, Ποιμαντική προς τους εξαρτημένους από ουσίες. Το έργο της «Αγίας Σκέπης», 

(διπλωματική εργασία), Θεσσαλονίκη 2009, σ. 114. Ε. Νταλιάνη-Σκουλά, αξιολόγηση προγράμματος 

«Αγίας Σκέπης», έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, Νοέμβριος 2006, σ. 9. 
153 Μ. Δημοσθένους, Ποιμαντική προς τους εξαρτημένους από ουσίες. Το έργο της «Αγίας Σκέπης», 

(διπλωματική εργασία), Θεσσαλονίκη 2009. 
154 Ξ. Τζουβάρα, Ε. Ρουζβανίδου, Ι. Ντόλα, Δ. Ζλατάνου, Χ. Ρογκότη, Β. Καπαγιαννίδη, Εκκλησία 

και Ναρκωτικά, Τμήμα Αποκαταστάσεως Εξαρτημένων Ατόμων Ψ.Ν.Θ., στα Πρακτικά 1ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Μελέτης Τοξικομανιογόνων ουσιών, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαΐου 1993, εκδ. 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 387. 
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ματικής εκπαίδευσης, μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα της δευτερογενούς και 

τριτογενούς πρόληψης155. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στον διεθνή χώρο η Πολιτεία έχει 

θεσμοθετήσει αναμορφωτικά προγράμματα τα οποία παρέχουν υποστήριξη στον 

ανήλικο και την οικογένειά του, ώστε να ξεπεραστούν όποια προβλήματα υπάρχουν 

μέσα στους κόλπους της οικογένειας, είτε στους κόλπους του σχολείου που έχουν ή 

δεν έχουν άμεση σχέση με τα ναρκωτικά. Το πρόγραμμα MSTC (Multi-

SystemicTherapy) στη Βρετανία, για παράδειγμα, «παρέχει έντονη ψυχολογική 

υποστήριξη στους γονείς του παραβατικού ανηλίκου, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια 

προβλήματα τους και να ασχοληθούν με την επίβλεψη του παιδιού τους, το οποίο 

ταυτόχρονα ενισχύεται για καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, την μετέπειτα 

επαγγελματική του αποκατάσταση, αλλά και για την χαλιναγώγηση των όποιων 

εκρήξεων οργής του»156. 

Προς την ορθή κατεύθυνση κινείται και ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος για τα 

ναρκωτικά στην Ελλάδα, ο οποίος αντιμετωπίζει τους χρήστες ως ασθενείς. Για τον 

λόγο αυτό αναβάλλεται για ορισμένο χρόνο η άσκηση ποινικής δίωξης εφόσον ο 

«δράστης έχει προσέλθει οικειοθελώς και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την 

απεξάρτηση σε εγκεκριμένο συμβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραμμα»157, ενώ 

αναστέλλεται σε περίπτωση καταδίκης, απόφαση στερητική των ελευθεριών.  

Η επισήμανση των νομοθετικών και θεσμικών αυτών μέτρων δεν θα πρέπει να μας 

οδηγήσει στην υπεραπλούστευση, ότι η ευθύνη των εξαρτήσεων πρέπει να αποδίδεται 

μόνο στην απρόσωπη κοινωνία και καθόλου στην προσωπική ευθύνη και ελευθερία. 

Το ηθικό πρόβλημα του ανθρώπου που συνδέεται με την χρήση ναρκωτικών αφορά 

στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Ο χρήστης ναρκωτικών ως άνθρωπος τραυματίζει 

εντός του «την εικόνα του Θεού», εφόσον κατά την Ορθόδοξη παράδοση είναι 

πλασμένος «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού». Ο τραυματισμός αυτό 

οφείλεται στην κυρίευση από τα πάθη, που σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά 

είναι «ὁδοί διεστραμμέναι πάντως καί σκολιαί». Τα πάθη κατά τον Άγιο, 

                                                             
155 Ό.π. σ. 388. Μία άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση για την χρήση ναρκωτικών ουσιών από τις 

παραθρησκευτικές οργανώσεις και τον αγώνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αντιμετώπισή τους 

βλ. Α. Παπαδόπουλου, «Χρήση και διακίνηση Ναρκωτικών στα θρησκευτικά και παραθρησκευτικά 

κινήματα», ό.π., σσ. 159ε. 
156 Ν. Κουράκη, Οι ανήλικοι παραβάτες και η Ελληνική νομοθεσία. Μία κατηγορία «αδυνάτων» 

μεταξύ προστασίας και καταστολής, Εισήγηση στο Συνέδριο προς τιμήν του Ι. Μανωλεδάκη 15/5/2004 

(δακτυλογραφημένη), σσ. 10ε. 
157 Άρθρο 32, παρ. α, β, γ. 
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καταδυναστεύουν και ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, όχι μόνο όταν εκδηλώνονται με 

συγκεκριμένες πράξεις αλλά και όταν συλλαμβάνονται ως λογισμοί και σκέψεις με 

τον νου, ως «ἀγαπώμενα καί μελετώμενα κατά νοῦ»158, όπως τονίζει. Το γεγονός αυτό 

περιγράφει πολύ καλά τον εσωτερικό κόσμο του χρήστη ναρκωτικών ουσιών, ο 

οποίος «πριν προχωρήσει στη χρήση βρίσκεται ήδη στην κατάσταση ψυχικής 

δυσλειτουργίας που προέρχεται από την εμπαθή του διάθεση»159. Η εμπαθή διάθεση 

συνθλίβει το πρόσωπο, με συνέπεια την αποξένωση από το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον με κατάληξη την απόγνωση, την μόνωση, και την αυτοκαταστροφή. Το 

ηθικό και πνευματικό πρόβλημα που δημιουργείται, καταστρέφει το ανθρώπινο 

σώμα, που για τον Απόστολο Παύλο είναι ναός του Θεού και του Αγίου Πνεύματος 

(Ά  Κορ. 3, 17), και για τον λόγο αυτό είναι βασικός ο στόχος καθάρσεως εκ των 

παθών, ώστε η ψυχοσωματική θεραπεία να γίνει πραγματικότητα εν Χριστώ. 

«Εὐθέως ἐγένετο ὑγιής ὁ ἄνθρωπος καί ... ἰδέ ὑγιής γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε»160. 

Η θεραπεία αυτή, προϋποθέτει όμως αγώνα και άσκηση έναντι των 

ψευδαισθήσεων των ναρκωτικών ουσιών, ώστε από την «παρά φύσιν» κατάσταση να 

οδηγηθούμε στην «κατά φύσιν» και μελλοντικά στην «υπέρ φύσιν» πραγματικότητα, 

εφόσον κατά την Χριστιανική πίστη ο Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»161. Η σωτηρία αυτή καλεί σε «παθοκτόνους» και όχι 

«σωματοκτόνους» αγώνες και απευθύνεται κυρίως στους αμαρτωλούς, αφού «οὐ γάρ 

ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοια»162. Βασική προϋπόθεση 

παραμένει η ανθρώπινη συνεργία κατά το Πατερικό και Παλαιοδιαθηκικό «πρόσεχε 

σεαυτόν» που συμπληρώνει το Σωκρατικό «Γνῶθι σαυτόν». 

Την βεβαιότητα αυτής της θεραπείας παρέχει η Εκκλησία στην σταυρική πορεία 

του σύγχρονου κόσμου καθώς ο ελαφρύς ζυγός του Κυρίου εφοδιάζει τον άνθρωπο 

με τους καρπούς του Πνεύματος, οι οποίοι καθιστούν περιττή οποιαδήποτε τεχνητή 

ψευδαίσθηση. Η ελπίδα αυτή για τους ταλαιπωρημένους αδελφούς μας 

ανακεφαλαιώνεται παραστατικά στην φράση του Ευαγγελίου «Δεῦτε πρός μέ πάντες 

οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»163. 

 

                                                             
158 Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία Κ, PG 151, 273. 
159 Αθανάσιου Γκίκα, ό.π., σ. 173. 
160 Ιωάν., 5, 9-14. 
161 Α´ Τιμ., 2, 4. 
162 Ματθ. 9, 13 και Λουκ. 5, 32. 
163 Ματθ. 11, 28. 
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7. ΡΟΜΑ 
 

 

Λέξεις κλειδιά: γκετοποίηση, σχολική διαρροή, «Φάρος του Κόσμου» 

 

7.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία οι Ρομά προέρχονται από την Β. Ινδία. 

Μετακινήθηκαν στη Μέση Ανατολή και Ευρώπη πριν από το 500 μ.Χ.-1000 μ.Χ. 

ίσως λόγω της πολεμικής επέκτασης του Ισλάμ. Με βάση γλωσσολογικές μελέτες 

υπάρχει σημαντική ομοιότητα ανάμεσα στους Ρομανί, τα Χίντι και τα Πουντζάμπι. Η 

γλώσσα των Ρομά έχει ομοιότητες στη γραμματική και το λεξιλόγιο με τη γλώσσα 

που μιλούσαν το 1000 στην Ινδία.  

 Υπάρχουν θεωρίες που συνδέουν τους Ρομά με τις κατώτερες κάστες στην 

Ινδία και με τους αιχμαλώτους των Αράβων κατά την εισβολή των Μουσουλμάνων. 

 Στο χώρο της Ελληνικής Επικράτειας, οι Έλληνες Ρομά δεν περιλαμβάνονται 

στην κατηγορία της θρησκευτικής ή εθνοτικής ή εθνικής μειονότητας. Ωστόσο όμως 

αποτελούν μία ιδιαίτερη συλλογικότητα που διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά 

της. Ο «τσιγγάνικος χαρακτήρας» τους παραμένει αναλλοίωτος. Για πρώτη φορά 

απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα το 1978 μέσω της πολιτογράφησής τους, ενώ 

μέχρι τότε με νόμο του 1955 είχαν αναγνωριστεί ως γηγενείς πολίτες και ήταν 

υποχρεωμένοι να ανανεώνουν κάθε 2 χρόνια το ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπών 

που κατείχαν164.  

 Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους 

και οι προκαταλήψεις μέχρι σήμερα τους φέρνουν αντιμέτωπους με το φάσμα της 

κοινωνικής περιθωριοποίησης, του στιγματισμού και του κοινωνικού ρατσισμού. 

 Σήμερα οι Ρομά αριθμούν 12.000.000 πληθυσμό στην Ευρώπη με έντονα τα 

φαινόμενα γκετοποίησης και αποκλεισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 

προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Η κατάσταση των Ρομά», ενώ και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε έκθεση με θέμα: «Η κατάσταση των Ρομά σε μία 

διευρυμένη Ευρώπη». Στα κείμενα αυτά αποτυπώνονται τα κοινωνικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η ειδική αυτή κατηγορία πληθυσμού, όπως οι καθημερινές 

                                                             
164 Α. Γκότοβος, Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, εκδ. Μεταίχμιο, 

Αθήνα 2002, σ. 152. Κ. Τσιτσελίκης, Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Συλλογή νομοθεσία, εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2001, σ. 43.       
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διακρίσεις, η υψηλή ανεργία, η χαμηλού επιπέδου εκπαίδευση, το χαμηλό 

προσδόκιμο ζωής, οι προβληματικές συνθήκες διαβίωσης κ.ά. Τόσο στο ψήφισμα 

αυτό όσο και στην Έκθεση επισημαίνεται το γεγονός του πολιτικού ενδιαφέροντος 

που θα πρέπει να επιδείξουν τα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη 

και ενσωμάτωσή τους. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί ιδιαίτερη 

ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, δεδομένου του 

γεγονότος ότι αναπτύσσονται πολλές προκαταλήψεις και από την κατεύθυνση της 

ευάλωτης αυτής κοινωνικής ομάδας προς την κυρίαρχη κοινωνική πολιτική και 

πολιτισμική πραγματικότητα των Κρατών στα οποία ανήκουν. 

 Τα παιδιά των Ρομά αρνούνται και με ευθύνη των οικογενειών τους να 

ενταχθούν στο σχολικό σύστημα Παιδείας, ενώ παρατηρείται έντονα και το 

φαινόμενο της σχολικής διαρροής. Επίσης πολλά παιδιά Ρομά, χωρίς ειδική εξέταση 

οδηγούνται σε Ειδικά Σχολεία. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αρνητικές συνήθειες για 

την αρμονική τους ένταξη στο κοινωνικό σύνολο και στρέφει τους πληθυσμούς 

αυτούς προς τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, βίας και εγκληματικότητας. 

Αντιμετωπίζονται επίσης μεγάλες δυσκολίες στην Επαγγελματική τους κατάρτιση και 

εκπαίδευση με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

απαιτήσεις της Αγοράς Εργασίας. Ως εκ τούτου στρέφονται πολλές φορές σε παρά-

νομες δραστηριότητες και στην εξεύρεση αυτόνομων και εναλλακτικών επικερδών 

δραστηριοτήτων. 

 Ήδη στην έκθεση της UNESCO το 2007 με θέμα «Αποκλεισμός των παιδιών 

Ρομά στην εκπαίδευση – Δομική διάκριση» προτείνεται να τηρούνται οι οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «φυλετική ισότητα». Σύμφωνα μάλιστα με το «4Α – 

Σχήμα» το δικαίωμα στην Εκπαίδευση έχει 4 στοιχεία: 

      α) τη διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης, 

      β) την προσβασιμότητα της εκπαίδευσης, 

      γ) την αποδοχή της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση, 

      δ) και την προσαρμοστικότητα165. 

 Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει πολλά προγράμματα 

ένταξης που βοηθούν στην καταπολέμηση του αντι-αθιγγανισμού. Σύμφωνα με τα 

προγράμματα αυτά τα Κράτη καλούνται να λάβουν πολλά μέτρα για να υλοποιήσουν 

                                                             
165 L. Faskas, Segregation of Roma Children in Education. http:// ee.europa.eu/ employment social/ 

fundamental rights/ pdf/ legnet, segof7 em. Pdf.       
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προσπάθειες σε σχέση με την εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγεία, και την 

απασχόληση των Ρομά. 

 Οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρώπης έχουν θεσπιστεί ακριβώς για το λόγο αυτό, 

και καταγράφονται τα θετικά αποτελέσματα των Χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στον τομέα αυτό. Η καταγραφή των πληροφοριών επισημαίνει βέβαια και 

τις αδυναμίες εφαρμογής ή τις πολιτικές σκοπιμότητες εργαλειοποίησης του θέματος. 

Οι πληροφορίες αντλούνται από τις Κυβερνήσεις των Κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μη Κυβερνητικές-Οργανώσεις, από Διεθνείς Οργανισμούς 

και από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).  

 

7.2 Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΦΑΡΟΥ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ» 
 

 Η Ορθόδοξη Ανθρωπολογία και Θεολογία στρέφεται ενάντια στις κοινωνικές 

διακρίσεις και σε κάθε είδους ρατσισμό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινή θεόθεν 

καταγωγή και ανήκουν στην Θεία Πρόνοια και τις ενέργειες του Θεού. Ειδικότερα 

μάλιστα την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός κάνει ιδιαίτερες 

αναφορές στο γεγονός της Αγάπης του Θεού που αγκαλιάζει όλους τους Ανθρώπους 

πέρα από φυλετικές ή κοινωνικές διαφορές. Ο Άγιος Κοσμάς διαπιστώνει, ότι μεταξύ 

των Χριστιανών την περίοδο εκείνη υπήρχαν διακρίσεις ακόμα και μεταξύ των 

Χριστιανών που στρέφονταν προς τους «γύφτους», όπως τους ονοματίζει. 

Καταδικάζει τις διακρίσεις αυτές ως απαράδεκτες και καλεί όλους τους Χριστιανούς 

να μην θεωρούν άκυρη την συμμετοχή των Αθίγγανων στο μυστήριο της Θείας 

Λατρείας και γενικά στις λατρευτικές συνάξεις.  

 Για τον λόγο αυτό αναφέρεται στην ενότητα του ανθρώπινου γένους, η οποία 

θεμελιώνεται στο γεγονός της κοινής δημιουργίας και των κοινών Προγόνων του 

Αδάμ και της Εύας. Έτσι όλοι οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους αδέλφια και ισότιμα 

ενώπιων του Θεού. Δεν δικαιολογείται επομένως κανείς να καταφρονεί κανέναν όσο 

ασήμαντος και αν θεωρείται αυτός για τον κόσμο και την κοινωνία. Ο Αγ. Κοσμάς ο 

Αιτωλός επισημαίνει ότι το μόνο που χωρίζει τους Ανθρώπους είναι η 

διαφορετικότητα στην θρησκευτική πίστη, διότι διαφορετικά περιγράφουν και 

λατρεύουν τον Θεό. Η διαφορετικότητα της πίστης αυτής έχει επιπτώσεις και στο 

διαφορετικό τρόπο ηθικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Στην περίπτωση των 

«γύφτων» όμως, όπως τονίζει δεν υπάρχει διαφορά πίστης. Η υποτίμησή τους και η 

κοινωνική διάκριση επομένως είναι απαράδεκτη, αφού όπως τονίζει, οι άνθρωποι 
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αυτοί είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πιστεύουν Ορθόδοξα στο Θεό, 

τηρούν τις θεϊκές εντολές και δέχονται τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Προσπαθούν 

μάλιστα, λέει ο Άγιος, να βελτιώσουν την ηθική τους συμπεριφορά εγκαταλείποντας 

αμαρτωλές συνήθειες166. 

 Ο Άγιος Κοσμάς εδώ επισημαίνει εκτός των άλλων την κοινωνική δυναμική 

και μεταμορφωτική αλλά και μετασχηματιστική δύναμη της Χριστιανικής πίστης, 

εφόσον το θεσμοποιημένο χάρισμα της Εκκλησίας διαμορφώνει συγκεκριμένες 

συμπεριφορές, ως αποτέλεσμα της εγκοσμίκευσης του Θεού (όχι εκκοσμίκευσης) που 

αγιάζει την κοσμική πραγματικότητα.  

 Συνέχεια του έργου αυτού του Αγ. Κοσμά απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες των Ρομά, αποτελεί ο «Φάρος του Κόσμου» που προέκυψε ως πρωτοβουλία 

της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης. Θα εστιά-

σουμε στη σύγχρονη αυτή Ποιμαντική δράση της Εκκλησίας, χωρίς βέβαια να υποτι-

μούμαι την κοινωνικο-προνοιακή συνεισφορά και των άλλων Μητροπόλεων της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος.  

 Ο χώρος δράσης της πρωτοβουλίας είναι η περιοχή της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και ειδικότερα η υποβαθμισμένη περιοχή του Δενδροποτάμου. Η 

πρωτοβουλία αυτή της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως δια του 

Σεβασμιωτάτου κ. Βαρνάβα και του ιερέα π. Αθηναγόρα κατά κόσμον Θεόδωρου 

Λουκατάρη, κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες τόσο σε τοπικό, όσο και σε 

Πανελλαδικό επίπεδο. 

 Ο «Φάρος του Κόσμου» είναι χώρος προστασίας και δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών, εφήβων και παιδιών Ρομά. Απέκτησε νομική υπόσταση και 

αποτελεί τώρα πλέον μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία υποστήριξης νέων 

ανθρώπων167. 

 Μέσα από τη δράση του «Φάρου του Κόσμου» αναπτύσσονται σπουδαίες 

προσπάθειες εκπαιδευτικού και κοινωνικοποιητικού χαρακτήρα. Προσφέρονται 

μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που καλύπτουν όλο το Σχολικό Πρόγραμμα της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αθλητικές δραστηριότητες, πρωτότυπες και 

καινοτόμες εκπαιδευτικές και δημιουργικές ενασχολήσεις όπως η Ρομποτική, η 

                                                             
166 Απ. Νικολαΐδη, Κριτική Θεολογία. Κοινωνικές προεκτάσεις του Θεολογικού προβληματισμού, εκδ. 

Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σ. 79. Ι. Μενούνου, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα (χ-χ), Α2,161,162, Α1,138,  

Α2,172, Α1,138.  
167 Θ. Μιχαήλ, Ορθόδοξη Εκκλησία και Φιλανθρωπία. Η περίπτωση του Φάρου του Κόσμου, 

(Διπλωματική Εργασία) Θεολογική Σχολή ΑΠΘ 2019, σ. 90. 
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Ρητορική, η Δημιουργική Γραφή κ.ά. Οι δράσεις αυτές έχουν επιτυχία αφού 

συμβάλουν στην ένταξη των Ρομά στο σχολικό σύστημα με υψηλές πολλές φορές 

επιδόσεις, διεκδικήσεις υποτροφιών σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, ωδεία, 

φροντιστήρια και κολλέγια της Θεσσαλονίκης. 

 Όπως επισημαίνει η Θεανώ Μιχαήλ «η λειτουργία του ¨Φάρου του Κόσμου¨ 

μέσα στη πρώτη δεκαετία επέφερε σημαντικές αλλαγές στην περιοχή του 

Δενδροποτάμου, πέρα από τις εκπαιδευτικές και τις κοινωνικοποιητικές αλλαγές 

κατόρθωσε τον επαγγελματικό προσανατολισμό των οφειλουμένων του, καθώς και την 

επαγγελματική αποκατάσταση νεαρών ατόμων μέσα από τη συστηματική καθοδήγηση 

και στήριξη, εξασφαλίζοντας είτε τη παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης, είτε τη πρόσβαση σε σχετικές δραστηριότητες και υπηρεσίες»168. 

 Επιτυγχάνεται έτσι η μόρφωση τόσο σε κοινωνικό όσο και στο επίπεδο της 

Παιδείας. Πρόκειται για μία πολυδιάστατη και πολύπλευρη διαδικασία ένταξης και 

ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο, διότι οι ωφελούμενοι του Φάρου έχουν 

πρόσβαση στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες επιβίωσης, όπως στέγη, τροφή, 

υγειονομική περίθαλψη, αλλά και στα αγαθά και τις υπηρεσίες που στοχεύουν στην 

πολιτιστική ανάπτυξη και στην καλλιέργεια του ήθους και της συνείδησης. 

Παράλληλα δημιουργείται το θετικό πλαίσιο ανάπτυξης της προσωπικής 

αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, γεγονός που συντελεί στην κοινωνική και ταξική 

κινητικότητά τους. Η κοινωνική εξέλιξη και πρόοδος τους απομακρύνει όλα τα 

στοιχεία της κοινωνικής παθολογίας και περιθωριοποίησης. 

 Στην περίπτωση αυτή εντοπίζουμε την ενδογενεακή ανοδική κινητικότητα, 

που είναι η μετακίνηση σε καλύτερο επίπεδο κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά την 

διάρκεια της προσωπικής τους ζωής. Ως σκοπός και στόχος τίθεται και η διαγενεακή 

ανοδική μετακίνηση εφόσον η μεταβολή θα εντοπίζεται σε επίπεδο γενιάς. 

 Ολοκληρώνοντας θα λέγαμε ότι η φιλανθρωπική δραστηριότητα του «Φάρου 

του Κόσμου» εφαρμόζει έμπρακτα τις βασικές αρχές του Χριστιανισμού. Έχουμε 

δηλαδή ανάπτυξη του εφαρμοσμένου χαρακτήρα της Θεολογίας και της Χριστιανικής 

Ηθικής. Οι αρχές αυτές ανακεφαλαιώνονται στην αξία του ανθρώπινου προσώπου, το 

σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, την ανάπτυξη της ελεύθερης βούλησης και 

προαίρεσης του ανθρώπου, την καλλιέργεια του εθελοντισμού, την ενότητα του 

                                                             
168 Θ. Μιχαήλ, ό.π., σ.127. Για την δυσκολία γλωσσικής προσαρμογής της μητρικής γλώσσας των 

ομάδων αυτών και της γλώσσας σχολικής παιδείας, βλ. Χ. Νόβα – Καλτσούνη, Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2010, σσ. 223-227.  
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ανθρωπίνου γένους, την αρετή της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ισοτιμίας, της συγχώρησης και καταλλαγής, της 

υπερφυλετικής και υπερεθνικής προοπτικής και της Αγάπης που έχει ως οντολογικό 

θεμέλιο τον Θεάνθρωπο και όχι τον Άνθρωπο. 

  



Ρομά 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
105 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1) Γκότοβος, Αθ., Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2002. 

2) Τσιτσελίκης, Κ., Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Συλλογή νομοθεσία, 

εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2001. 

3) Νικολαΐδη, Απ., Κριτική Θεολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2012. 

4) Μιχαήλ, Θ., Ορθόδοξη Εκκλησία και Φιλανθρωπία. Η περίπτωση του Φάρου 

του Κόσμου, Θεσσαλονίκη 2019. 

5) Νόβα – Καλτσούνη, Χ.,  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 2010. 

6) Μαραγκουδάκη, Ε., Δίγλωσση εκπαίδευση και εκπαίδευση των Ρομά, εκδ. 

ΥΠΕΠΘΠ Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1998. 

7) Βαξεβανόγλου, Α., Έλληνες Τσιγγάνοι περιθωριακοί και οικογενειάρχες, εκδ. 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Αναφέρατε μερικά ιστορικά στοιχεία για τους Ρομά.  

2) Ποια η θέση των Ρομά στην Ελληνική Επικράτεια; Αναπτύξτε. 

3) Για ποιο λόγο τα έτη 1955 και 1978 αποτελούν σημαντικές ημερομηνίες για 

τους Έλληνες Ρομά; Αναπτύξτε. 

4) Γιατί είναι περιθωριοποιημένοι οι Ρομά; Αναπτύξτε. 

5) Τι προβλέπει η έκθεση της UNESCO το 2007 για τα παιδιά των Ρομά; 

Αναπτύξτε. 

6) Τι διδάσκει ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός για τους Αθίγγανους; Αναπτύξτε 

Θεολογικά. 

7) Τι είναι ο «Φάρος του Κόσμου»; Γιατί η πρωτοβουλία αυτή ιδρύσεως του 

«Φάρου του Κόσμου» κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες σε τοπικό και 

Πανελλαδικό επίπεδο; Αναπτύξτε. 

8) Κοινωνικές – Φυλετικές διακρίσεις και Ρομά; Αναπτύξτε. 
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