
 



 

 

 

 

 

«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 
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απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 

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 
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19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 

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 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ) και διαρκεί 35 ώρες. Αποσκοπεί στο να 

μελετήσουν οι κληρικοί τις βασικές αρχές της Ποιμαντικής Θεολογίας, να 

ενημερωθούν για τις επιστημονικές απόψεις ειδικών αλλά και θεολόγων σχετικά με 

τα σύνθετα προβλήματα της σύγχρονης ζωής, ώστε να μπορούν με έναν καίριο και 

σύγχρονο θεολογικό λόγο να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τους πιστούς. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  Σύγχρονες «εναλλακτικές» μορφές οικογένειας 3 
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2. Βιοηθικά διλήμματα της τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 4 

3. Πνευματικές, ψυχολογικές και ψυχοσωματικές επιπτώσεις των εκτρώσεων 4 

4. 
Σύγχρονη πραγματικότητα και προβληματισμοί στο ζήτημα των 

μεταμοσχεύσεων 
4 

5. Το πρόβλημα της ευθανασίας 4 

6. Προκλήσεις και προβληματισμοί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη 4 

7. Ποιμαντική προσέγγιση στις διαφυλικές σχέσεις 4 

8. Η συμβολή της τρίτης ηλικίας στην αγωγή των παιδιών στην οικογένεια 4 

9.1. Η πνευματική υποστήριξη στην σύγχρονη κοινωνία 1 

9.2. 
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. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκ. Καθηγητή 

της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και προς τον Αιδεσ. Πρωτ. Βασίλειο Καλλιακμάνη, 

Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, και τον Αιδεσ. Πρωτ. Αθανάσιο Γκίκα, 

Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, για τη συμβολή τους στην εκπόνηση 

του εν λόγω προγράμματος. 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 Έναρξη - Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος - Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 

 

Οι εξελίξεις της ζωής στον σύγχρονο κόσμο είναι ραγδαίες. Οι συνήθειες και οι 

νοοτροπίες του παρελθόντος μεταβάλλονται ταχύτατα. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια, 

η σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και πνευματικότητα να αντιμετωπίζει πολλαπλές και 

καινοφανείς προκλήσεις. Πολλά από τα ζητήματα και τα προβλήματα που 

προκύπτουν οφείλονται στην ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ άλλα 

προκύπτουν ανεξάρτητα από αυτήν. Κάποια από αυτά τα ζητήματα αποτελούν 

παραλλαγές παλαιότερων προβλημάτων, που εμφανίζονται σταθερά στη ζωή των 

πιστών και εδράζονται σε εμπαθείς καταστάσεις της ανθρώπινης φύσης. Σε άλλες 

περιπτώσεις όμως, πρόκειται για εντελώς καινοφανή ζητήματα, που απαιτούν ωστόσο 

άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις από τους υπεύθυνους ποιμένες και πνευματικούς 

συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση, η Ποιμαντική της Εκκλησίας λειτουργεί πάντα με 

προληπτικό και ταυτόχρονα θεραπευτικό τρόπο. Επιπλέον, το χρέος του 

εκκλησιαστικού λόγου είναι να προσφέρει στον άνθρωπο κάθε εποχής απαντήσεις 

και λύσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν, στη βάση των ευαγγελικών εντολών 

και στην προοπτική της σωτηρίας.  

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα» έχει ως 

κεντρικό στόχο του την εισαγωγή όσων θα συμμετάσχουν στις βασικές αρχές της 

Ποιμαντικής Θεολογίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και στην ιστορική και 

σωτηριολογική προοπτική τους. Σκοπεύει επίσης να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

αναγνωρίσουν τις αναλογίες εκείνες μεταξύ των σύγχρονων προκλήσεων και των 

μεθόδων που έχουν διαμορφωθεί από τη μακραίωνη εκκλησιαστική σκέψη και πράξη 

για την αντιμετώπισή τους.  

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί ακόμη να καλύψει τη μελέτη κεντρικών ζητημάτων της 

σύγχρονης ζωής. Αναδεικνύει τους προβληματισμούς που αναφύονται σε κάθε ένα 

από τα θέματα αυτά, παρουσιάζει τις εκατέρωθεν σχετικές απόψεις που κατατίθενται 

στον δημόσιο διάλογο και ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τις απόψεις ειδικών, 

αλλά και θεολόγων που έχουν επιχειρήσει μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουν. Με τον 

τρόπο αυτόν επιθυμεί να καταστήσει σαφές το σύνθετο των καταστάσεων που έχει να 
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αντιμετωπίσει ο άνθρωπος και τη συναφή ανάγκη να προηγείται μελέτη πριν από την 

τοποθέτηση επί των ζητημάτων αυτών.  

Σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι επίσης η επικαιροποίηση του 

εκκλησιαστικού λόγου, αλλά και η επιστημονική αναβάθμισή του. Όπου είναι εφικτό, 

δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση των αντίστοιχων ζητημάτων και στο 

πεδίο που ανοίγεται για την εκκλησιαστική σκέψη, να αναδείξει τη σημασία της 

παρέμβασης του χριστιανικού λόγου. Τονίζεται, παράλληλα, η σημασία της 

φιλάνθρωπης, φιλάδελφης και υπεύθυνης τοποθέτησης των υπευθύνων ποιμένων και 

θεραπευτών απέναντι στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τα σύγχρονα 

διλήμματα.  

Τέλος, γίνεται προσπάθεια να εμπεδώσουν οι συμμετέχοντες την επικαιρότητα των 

αρχών της ποιμαντικής αναλογίας και οικονομίας, τις διαστάσεις της προληπτικής και 

της θεραπευτικής ποιμαντικής, την ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και οικονομίας και τη 

σημασία της ιστορικότητας των εκκλησιαστικών επιταγών. Ακόμη, επιχειρείται να 

τονιστεί η σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης και γνώσης σχετικά με τα ζητήματα 

αυτά, ώστε αφενός να οριοθετηθούν κατά το δυνατό οι παρεμβάσεις στο ανθρώπινο 

πρόσωπο και οι προοπτικές της σωτηρίας του και από την άλλη να επισημανθούν οι 

κίνδυνοι από τις επιπόλαιες και ανεύθυνες προσεγγίσεις που δημιουργούν σύγχυση 

στο εκκλησιαστικό πλήρωμα και μαζί υποβαθμίζουν τη σημασία του εκκλησιαστικού 

λόγου στη σημερινή κοινωνία. 
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1.2 Σύγχρονες «εναλλακτικές» μορφές οικογένειας 

 

Λέξεις κλειδιά: Οικογένεια, γάμος, μορφές οικογένειας, σύμφωνο συμβίωσης, 

ομοφυλοφιλία, ατομοκεντρισμός 

 

1.2.1 Εισαγωγικά 

Η Οικογένεια είναι ένας θεσμός που «παρακολουθεί» τις κοινωνικές εξελίξεις και 

προσαρμόζεται σ’ αυτές. Έτσι, βλέπουμε ότι στην παραδοσιακή κοινωνία κυριαρχεί ο 

τύπος της «πατριαρχικής» οικογένειας, στον οποίο συνυπάρχουν τουλάχιστον 3 

γενιές στην ίδια κατοικία, ενώ αργότερα, με τη Βιομηχανική Επανάσταση, στη 

νεωτερική κοινωνία προτιμάται ο τύπος της «πυρηνικής» οικογένειας, κατά τον οποίο 

ζουν στην ίδια στέγη 2 γενιές, οι γονείς με τα άγαμα παιδιά τους1. Αντίστοιχα, 

λοιπόν, και στη σημερινή λεγόμενη μετανεωτερική ή μεταμοντέρνα κοινωνία, στην 

οποία οι αυθεντίες αμφισβητούνται, ενώ θεσμοί και ήθη χαλαρώνουν, βλέπουμε να 

αναπτύσσονται και άλλες μορφές σχηματισμού οικογένειας, όπως η μονογονεϊκή, η 

σχέση ελεύθερης συμβίωσης, ή τα ομόφυλα ζευγάρια. 

Είναι αλήθεια ότι σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές, τα οικογενειακά αυτά 

σχήματα προκύπτουν από λόγους ανάγκης, π.χ. στις μονογονεϊκές οικογένειες που 

προκύπτουν από λόγους θανάτου ή από ένα διαζύγιο. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, 

αυτές οι μορφές επιλέγονται διότι είτε απαξιώνεται ο θεσμός της οικογένειας είτε 

διότι οι άνθρωποι αρνούνται να θέσουν την ατομικότητά τους στο γεγονός της 

κοινωνίας και της ένωσης με έναν άλλο άνθρωπο και θέτουν σε απόλυτη 

προτεραιότητα τον ατομισμό και την ανεξαρτησία τους. 

 

1.2.2 Η πραγματικότητα 

Στη σύγχρονη κοινωνία, υπάρχει η δυνατότητα σε ένα άτομο να υιοθετήσει ένα 

παιδί, ή να αναθέσει σε μια γυναίκα (παρένθετη μητέρα) να κυοφορήσει ένα παιδί για 

λογαριασμό του/της. Μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ότι δύο άτομα συγκροτούν 

οικογένεια με τη συνυπογραφή ενός συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης. Για άτομα του 

                                                           
1 Βλ. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, τόμ. ΙΙ, έκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2015, 

σελ. 356. Βέβαια, παρατηρείται πως στην Καινή Διαθήκη, ο θεσμός της πυρηνικής οικογένειας γίνεται 

αντιληπτός κυρίως με την πυρηνική εκδοχή του, βλ. ό.π. 
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ίδιου φύλου είναι θεσμικά δυνατόν να θεωρηθούν νομικά και κοινωνικά σαν 

οικογένεια, με τη δυνατότητα για ορισμένες χώρες να υιοθετήσουν παιδί ή να το 

αποκτήσουν μέσω μιας παρένθετης μητέρας. Τέλος, εδώ και αρκετές δεκαετίες είναι 

αναγνωρισμένος στη χώρα μας ο πολιτικός γάμος. 

Είναι σαφές ότι με τις νέες αυτές δυνατότητες, υπονομεύεται καίρια ο 

οικογενειακός θεσμός. Η έννοια της οικογένειας αντιμετωπίζεται ως μία απλή 

σύμβαση2. Τα παιδιά δεν προέρχονται ως καρπός της αγάπης των γονέων τους και 

κατά κανόνα έρχονται στη ζωή για να συμπληρώσουν την κοινωνική εικόνα των 

(κοινωνικών και όχι βιολογικών) γονέων τους. Επίσης, η αποφυγή δεσμεύσεων έναντι 

ενός/μιας συζύγου αντανακλά τον σύγχρονο ατομοκεντρισμό, αλλά και τη 

ρευστότητα των σημερινών κοινωνικών σχέσεων. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο 

σύγχρονος άνθρωπος ανάγει τις αποκλειστικά ατομικές του ανάγκες σε απόλυτη 

προτεραιότητα, αποφεύγοντας συστηματικά τη δέσμευση ακόμη και έναντι ενός 

προσώπου που το αγαπά – πολλώ δε μάλλον αποφεύγει τη θυσία για αυτό το 

πρόσωπο.  

Συνήθως η Πολιτεία δρα εκ των υστέρων, για να νομιμοποιήσει μορφές 

οικογένειας που ήδη είχαν εκτεταμένη διάδοση στην κοινωνική πράξη. Με τον τρόπο 

αυτόν, όσοι είχαν ακολουθήσει τις συγκεκριμένες μορφές συμβίωσης απέκτησαν 

νομικά δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα έγινε πιο έντονη η αποχριστιανοποίηση της 

κοινωνίας, η σχετικοποίηση αξιών και η απομάκρυνση από παραδοσιακές μορφές 

οργάνωσης του βίου. 

Οι αιτίες για την εξάπλωση του φαινομένου είναι ποικίλες: οι συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης, η ανωνυμία των μεγαλουπόλεων, η χαλάρωση των κοινωνικών 

ηθών, η αμφισβήτηση των παραδοσιακών αξιών, η νομιμοποίηση των νέων μορφών 

συμβίωσης και η ανάδυση νέων προτύπων μέσα από τη βιομηχανία του θεάματος, η 

επικράτηση ατομοκεντρικών αξιών (όπως της χειραφέτησης, της αυτονομίας κ.λπ.), η 

κρίση του θεσμού του γάμου στις μεγαλύτερες γενιές, η αποδυνάμωση των 

ανθρώπινων σχέσεων λόγω της εξάρτησης από ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.  

 

1.2.3 Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

Καταρχάς, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι παρά τις στρεβλώσεις και τις 

παρεκκλίσεις, η κοινωνία εξακολουθεί να μιλά για οικογένεια. Το ζητούμενο και πάλι 

                                                           
2 Βλ. «Οικογένεια και Κοινωνία σε Κρίση Σήμερα», Εγκύκλιος 2945 της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, 12 Δεκεμβρίου 2013 



Σύγχρονες «εναλλακτικές» μορφές οικογένειας 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
9 

 

είναι δηλαδή η οικογενειακή κοινωνία, ως πυρήνας του ευρύτερου συνόλου και όχι 

μία νεφελώδης συνύπαρξη. Παρά το εκκλησιαστικά απαράδεκτο αυτών των μορφών, 

μπορούμε να κάνουμε λόγο για μία βάση, στην οποία ο εκκλησιαστικός ποιμένας 

μπορεί να αναπτύξει τον θεραπευτικό του λόγο σε όσους το επιθυμούν, προς μία 

αποκατάσταση των οικογενειακών αυτών σχέσεων επί το υγιέστερο. 

Ακόμη, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, ότι πολλές φορές οι οικογενειακές σχέσεις 

δεν διακρίνονταν για την υγεία και την αυθεντικότητά τους. Υπεισέρχονταν 

παθογένειες, μικρότητες, δηλητηριάζονταν οι σχέσεις και οι προοπτικές των 

ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι και σε άλλες εποχές η οικογένεια δεν αντιμετωπίστηκε 

ανάλογα με το μέγεθος της αξίας της και υποτιμήθηκε3. Επιπλέον, ο ίδιος ο 

οικογενειακός θεσμός, και στις παραδοσιακές εκφάνσεις του, είχε υποστεί σοβαρά 

πλήγματα από τις συνέπειες του σύγχρονου τρόπου ζωής (καταναλωτισμός, 

υπερδραστηριότητα, ηδονοθηρία κ.ά.). 

Το γεγονός ότι η αναγνώριση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή του γάμου 

των ομόφυλων ζευγαριών περιστρέφεται γύρω από τα δικαιώματα των «συζύγων», 

υπονομεύει από μόνο του τις προοπτικές αυτών των σχημάτων και εγκλωβίζει τη 

σχέση στο επίπεδο αποκλειστικά της επιθυμίας4. Από την άλλη πλευρά, η πρόταση 

της χριστιανικής θεολογίας θέλει την οικογένεια να συγκροτείται ως «κατ’ οίκον 

Εκκλησία», που έχει μία ευρύτερη σωτηριολογική προοπτική. Σε αυτήν 

εξασφαλίζεται η πνευματική υπόσταση του προσώπου. 

 

1.2.3.1 Ποιες ποιμαντικές ενέργειες θα μπορούσαν να εκδηλωθούν προς την 

κατεύθυνση της θεραπείας και της αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων; 

Θα ήταν πολλαπλά ωφέλιμο, αρχικά, εάν οι κατά τόπους Μητροπόλεις και Ενορίες 

διοργάνωναν Σχολές Γάμου και Οικογένειας, Ημερίδες και Συνέδρια, σειρές ομιλιών, 

εκπομπές κ.λπ., ώστε ασκώντας μία προληπτική ποιμαντική προετοίμαζαν τους 

νέους, τα μελλοντικά ζευγάρια, αλλά και τους εγγάμους για την κεφαλαιώδη σημασία 

που έχει η κατά Χριστόν βιοτή μέσα στο πλαίσιο της από τον Θεό ευλογημένης 

οικογένειας. 

Θα μπορούσε επίσης να καλλιεργείται η σημασία της θείας ευλογίας κατά την 

ιερολογία του γάμου. Αλλά πολύ περισσότερο, αξίζει να τονίζεται και η αξιοποίηση 

                                                           
3 Βλ. «Οικογένεια και Κοινωνία σε Κρίση Σήμερα», ό.π. 
4 Βλ. π. Αθανασίου Γκίκα, Ομοφυλοφιλία. Μία σύγχρονη ποιμαντική πρόκληση, εκδ. Μυγδονία, 

Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 181-182. 
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και η ανάπτυξη της ευλογίας αυτής, με τον διαρκή αγώνα εντός της Εκκλησίας. 

Αλλιώς και η τέλεση του μυστηρίου του γάμου θα θεωρείται σαν μία μαγική πράξη. 

Τελευταία αρκετοί παραλληλίζουν την πραγματικότητα που διαμορφώνει το 

Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης με τον θεσμό της παλλακείας, ο οποίος ήταν 

διαδεδομένος στο παρελθόν. Με βάση αυτή την αντιστοίχιση, προτείνεται η 

ιεροκανονική ρύθμιση του Συμφώνου με εκκλησιαστικά επιτίμια (και βέβαια, με την 

κατάλληλη ποιμαντική προπαρασκευή) που είχαν προταθεί για την παλλακεία, ώστε 

να οδηγηθεί το ζευγάρι τελικά σε γάμο, αντί να βρεθεί εκτός της εκκλησιαστικής 

αυλής5. 

Σε ένα ευρύτερο ποιμαντικό επίπεδο, θα ήταν χρήσιμο να καλλιεργηθεί ευρύτερα 

η θεολογία του Σταυρού και η βαθύτερη σημασία της χριστιανικής άσκησης. Έτσι, 

και ειδικότερα στο ζήτημα της έγγαμης συμβίωσης, οι πιστοί να μυηθούν στην 

πρόσληψη των δυσκολιών της καθημερινότητας μέσα από το πρίσμα της μίμησης του 

Χριστού, των μαρτύρων και των αγίων γενικότερα, στο μυστήριο της προσφοράς 

χάριν του αδελφού. Να αντιληφθούν τη σημασία των αρετών της υπομονής, της 

ελπίδας και της ανιδιοτελούς αγάπης, εκείνης που δεν περιμένει ανταλλάγματα. 

Επίσης, να συνειδητοποιήσουν ότι ο γάμος είναι μια αμοιβαία σταυρική πορεία, η 

οποία μέσα και από την έλευση της θείας χάριτος, υπερνικά τα εμπόδια του βίου και 

οδηγεί στη σωτηρία. Η ζωή βρίσκει το νόημά της όχι στην επιδίωξη μιας πρόσκαιρης 

και συναισθηματικά ανέξοδης ευτυχίας, αλλά στην οικοδόμηση σχέσεων ζωής, που 

θεμελιώνονται στον λόγο του Ευαγγελίου και σφυρηλατούνται μέσα από την 

εκκλησιαστική ζωή. 

Πολλές φορές οι άνθρωποι που προέρχονται από την αποτυχία τέτοιων αδιέξοδων 

σχέσεων είναι ήδη ταπεινωμένοι και επομένως περισσότερο δεκτικοί να προσλάβουν 

το μήνυμα της ευαγγελικής φιλευσπλαχνίας. Απαιτείται οπωσδήποτε μία προσεκτική 

και με διάκριση προσέγγιση, η οποία θα ορθοτομεί την αλήθεια χωρίς να προσβάλλει 

την αξιοπρέπεια ανθρώπων συνήθως αδαών περί τα εκκλησιαστικά πράγματα6. 

Εκείνο που μάλλον προέχει, είναι η ανανοηματοδότηση και ο αναπροσανατολισμός 

                                                           
5 Βλ. Αθανασίου Κολιοφούτη, «Η πατερική στάση απέναντι στο θεσμό της παλλακείας», 

https://www.pemptousia.gr/2015/08/i-pateriki-stasi-apenanti-sto-thesmo-tis-pallakias/ 
6  Λ.χ. έχει σημασία η χρήση του λεξιλογίου που θα επιλεχθεί, μιας και η χωρίς διάκριση χρήση όρων 

όπως η «πορνεία», μάλλον θα επιφέρει σύγχυση, βλ. Αθανασίου Κολιοφούτη, «Ποιμαντική 

προσέγγιση στο Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης», https://www.pemptousia.gr/2015/07/pimantiki-

prosengisi-sto-simfono-eleftheris-simviosis/ 
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της ζωής όσων συνανθρώπων μας επέλεξαν άκριτα εκείνες τις μορφές οικογενειακής 

συμβίωσης που είναι ασύμβατες με τη χριστιανική διδασκαλία. 

Η Εκκλησία καταδεικνύει τις ηθικές παρεκτροπές, αλλά προσκαλεί διαρκώς τον 

κόσμο που την περιβάλλει σε μετάνοια και παραμένει σταθερά ανοιχτή σε όσους 

επιθυμούν να εισέλθουν στους κόλπους της7. Οι «στεγνές» καταγγελίες δεν βοηθούν. 

Οι άνθρωποι χρειάζονται τη συμβουλευτική υποστήριξη της Εκκλησίας για να 

διαπιστώσουν τα ευεργετήματα της ένταξης του Θεού στη συζυγική/οικογενειακή 

σχέση και γενικότερα του εκκλησιαστικού προσανατολισμού του γάμου. 

Η Εκκλησία, λοιπόν, οφείλει σταθερά να διακηρύσσει την αντίθεσή της στις νέες 

αυτές μορφές οικογενειακού βίου. Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορεί να στρέφει τα νώτα 

της σε όσους είχαν επιλέξει αυτήν τη μορφή οικογένειας και ζητούν σε κάποια στιγμή 

της ζωής τους την πνευματική στήριξη της Εκκλησίας μας. Λ.χ., εάν ένα άτομο έχει 

ζήσει πολλά χρόνια σε μια σχέση ελεύθερης συμβίωσης και αυτή σχέση τελειώσει 

αφήνοντας το εν λόγω άτομο με βαθιές πληγές, στην περίπτωση που ζητήσει το ίδιο 

την εκκλησιαστική συμβουλευτική, η Εκκλησία δεν μπορεί να φανεί αδιάφορη. 

Αναπτύσσει τη θεραπευτική πλευρά της Ποιμαντικής και δεν το αποκλείει από τη 

φροντίδα της, επειδή στο παρελθόν δεν ακολούθησε τις συστάσεις της. Του 

προσφέρει τη θαλπωρή της αγάπης και της στοργής και το βοηθάει να νιώσει παιδί 

του Θεού και τη θεία ευσπλαχνία πάνω του. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει 

αποφασιστικά και το ευρύτερο ενοριακό περιβάλλον, το οποίο δεν λειτουργεί με 

ηθικιστικές προκαταλήψεις και εσωστρέφεια, αλλά συνεργεί στο έργο των Ποιμένων 

και αγκαλιάζει όσους επιζητούν μια ενοριακή κοινοτική ζωή. 

*** 

Πολλοί ανησυχούν για το μέλλον του θεσμού της οικογένειας. Πράγματι, μια υγιής 

οικογένεια είναι το καλύτερο περιβάλλον για την ολοκλήρωση των μελών και την 

αγωγή των παιδιών. Όχι όμως οποιαδήποτε οικογένεια, αλλά μια οικογενειακή 

«κοινωνία», στην οποία βασιλεύει η αγάπη, η αλληλοκατανόηση και η διάθεση 

προσφοράς. Οι συμβάσεις εντός των παραδοσιακών και αποδεκτών μορφών 

οικογένειας, χάριν της κοινωνικής αναγνώρισης ή της εγωκεντρικής καταξίωσης, 

μόνο κακό μπορούν να κάνουν στον οικογενειακό θεσμό. Εξάλλου, το Ευαγγέλιο με 

                                                           
7 Πρβλ. Ιω. 10, 9: «δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν 

εὑρήσει» (όποιος περάσει μέσα από μένα, θα βρει σωτηρία, και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα 

βρίσκει βοσκή).  
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πολλούς τρόπους μάς δείχνει πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε στο ζήτημα της 

τυποποίησης και της εξωτερικής τήρησης των εντολών.  

Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον πολλαπλά ευεργετικό θεσμό της οικογένειας, 

δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η διατήρησή του κατ’ όνομα μόνον ή χάριν μιας 

συμβατικής παράδοσης, αλλά η ανάδειξη των δυνατοτήτων του, η καλλιέργεια των 

χαρισμάτων που εγγενώς διαθέτει και η φανέρωσή τους θα αποτελέσουν τον 

καλύτερο υπερασπιστή της. 
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συμβίωση, https://www.pemptousia.gr/2015/08/pall2/ 

Λουκία Μουσούρου, Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 2006  

Πάνος Δ. Νικολόπουλος, Η μετάλλαξη της οικογένειας. Οι νέες οικογενειακές σχέσεις 

και η ποιμαντική της εκκλησίας, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2011 

«Γάμος & Οικογένεια: Διαπιστώσεις & Προοπτικές», Πρακτικά Β΄ Διεπιστημονικής 

Συσκέψεως της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογενείας, Προστασίας του 

Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος (Αθήνα, Νοέμβριος 2004), εκδ. Κλάδος 

Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, Αθήνα 2005. Διαθέσιμες εισηγήσεις στην ιστοσελίδα: 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/parousiasi_ga_oiko.htm  

https://www.pemptousia.gr/2015/08/protasis-pimantikis-antimetopisis-tis-nomimopiisis-ton-scheseon-omofilon-zevgarion/
https://www.pemptousia.gr/2015/08/protasis-pimantikis-antimetopisis-tis-nomimopiisis-ton-scheseon-omofilon-zevgarion/
https://www.pemptousia.gr/2015/08/pall2/
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/parousiasi_ga_oiko.htm
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Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Σύγχρονα Ζητήματα Γάμου και Οικογένειας, Εισήγηση 

Ημερίδας: Ο θεσμός της οικογένειας: «Σύγχρονες Προκλήσεις», 11-6-2017, 

https://www.diapoimansi.gr/PDF/kyr_ag.pdf  

Μητροπ. Ν. Σμύρνης Συμεών, Εκτροπές του οικογενειακού θεσμού στη σημερινή 

πραγματικότητα. Νομικές, Ηθικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις, 

https://www.imns.gr/sev-mitropolitis/keimena-sevasmiotatou/54-i-isigisi-tou-sev-

mitropolitou-mas-stin-ierarxia  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Πιστεύετε ότι υπάρχει σήμερα κρίση στον θεσμό της Οικογένειας; Σε ποια 

σημεία φαίνεται αυτή; Πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να την αντιμετωπίσει; 

2. Τι είδους δράσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε μια Ενορία ή σε μια 

Μητρόπολη για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες «εναλλακτικές» μορφές 

οικογένειας; 

3. Πώς θα μπορέσει να πείσει ο εκκλησιαστικός λόγος όσους προτίθενται να 

παντρευτούν για τη σημασία της εκκλησιαστικής ευλογίας του γάμου; 

4. Τι είδους δράσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε μια Ενορία ή σε μια 

Μητρόπολη για να ενισχυθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην οικογένειά τους; 

5. Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον θεσμό της «παλλακείας» του παρελθόντος και 

το σύγχρονο Σύμφωνο Συμβίωσης; Πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί ποιμαντικά 

σε αυτήν την περίπτωση το ζήτημα του Συμφώνου Συμβίωσης;   

6. Θα μπορούσε η Εκκλησία να αναπτύξει μία «Ποιμαντική των Διαζευγμένων»; 

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτή; 

7. Θα μπορούσε η Εκκλησία να αναπτύξει μία «Ποιμαντική των Μονογονεϊκών 

Οικογενειών»; Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτή; 

8. Ένα ομόφυλο ζευγάρι προσέρχεται στον εφημέριο για ποιμαντική 

συμβουλευτική. Πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί εκείνος; 

https://www.diapoimansi.gr/PDF/kyr_ag.pdf
https://www.imns.gr/sev-mitropolitis/keimena-sevasmiotatou/54-i-isigisi-tou-sev-mitropolitou-mas-stin-ierarxia
https://www.imns.gr/sev-mitropolitis/keimena-sevasmiotatou/54-i-isigisi-tou-sev-mitropolitou-mas-stin-ierarxia


 

 

 



© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
15 

 

2. Βιοηθικά διλήμματα της τεχνητής ή 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 

 

Λέξεις κλειδιά: Ατεκνία, υιοθεσία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, παρένθετη 

μητέρα, εξωσωματική γονιμοποίηση, έμβρυο, πλεονάζοντα έμβρυα  

 

2.1. Εισαγωγικά 

Η επιθυμία απόκτησης τέκνων είναι πολύ ισχυρή στον άνθρωπο. Αυτή προέρχεται 

είτε από το αίσθημα πληρότητας που δημιουργεί η απλή και φυσιολογική επιθυμία 

απόκτησης συνέχειας στη ζωή ή (ειδικότερα στις γυναίκες) από την ανάπτυξη του 

ενδιάθετου γονεϊκού φίλτρου8. Η φυσική αδυναμία ικανοποίησης αυτής της επιθυμίας 

δημιουργεί προβλήματα στη συνοχή και την ψυχολογική διάθεση των ζυγαριών. Από 

την άλλη πλευρά, εδώ και αρκετές δεκαετίες, η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας 

μπορεί να δώσει λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και 

ερωτήματα για την ηθική πλευρά αυτής της διαδικασίας. 

Οι ηθικές ενστάσεις έχουν να κάνουν κατά βάση με τον σεβασμό στην ιερότητα 

της ζωής, κατά τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Αντίστοιχα, η νοοτροπία της 

«μηχανοποίησης» που αναπτύσσεται για ένα τόσο συγκλονιστικό γεγονός, όπως είναι 

η έλευση ενός νέου ανθρώπου στη ζωή, ενέχει απειλές τόσο για τον τρόπο που 

στεκόμαστε μπροστά στην ίδια την ανθρώπινη γέννηση καθαυτή όσο και στον 

πολιτισμό μας γενικότερα9. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος θεωρείται σαν ένα ακόμα 

προϊόν που μπορεί να παραχθεί από τα κατάλληλα υλικά μέσα σε ένα εργαστήριο, 

είναι εμφανές πως «ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου» για τον τρόπο που θα γίνεται ή 

όχι σεβαστό το ανθρώπινο πρόσωπο και η αξιοπρέπειά του. Τα μέλη της κοινωνίας 

μας αρχίζουν σιγά σιγά να εξοικειώνονται με την απομάκρυνση της γέννησης των 

ανθρώπων με φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή με μία μορφή «αποανθρωποποίησης» της 

διαδικασίας.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της τεχνητής μήτρας, η οποία επίκειται να 

εφαρμοστεί και για τον άνθρωπο, στην κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων, όπως 

                                                           
8 Γι’ αυτό και γίνεται λόγος για «δικαίωμα στην αναπαραγωγική ελευθερία». 
9 Λ.χ. όταν το παιδί αντιμετωπίζεται ως «ιατρικό προϊόν», πώς θα μπουν όρια στις περαιτέρω 

παρεμβάσεις στο γονιδίωμά του, για λόγους «βελτίωσης» (enhancement); 
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οι πρόωροι τοκετοί και οι εκτρώσεις. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ανοίγονται τεράστια 

ζητήματα «μηχανοποίησης» του θαύματος της ζωής και αποξένωσης του ανθρώπινου 

σώματος (κυρίως της μητέρας) από τη χαρά της έλευσης στη ζωή ενός ανθρώπου. 

Ουσιαστικά, η τεχνική αυτή δυνατότητα συνιστά ένα επιπλέον βήμα προς την 

κατεύθυνση του χειρισμού του ανθρώπου ως ενός ακόμη προϊόντος προς χρήση. 

    Το ζήτημα περιπλέκεται, καθώς κατά την αντιμετώπισή του εμπλέκονται 

διάφοροι οικονομικοί παράγοντες, και αυτό σημαίνει ότι η επιδίωξη του κέρδους 

αποκτά προτεραιότητες έναντι του σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου και των 

αναγκών του. 

 

2.2. Η πραγματικότητα 

H υπογονιμότητα είναι ένα πρόβλημα που ανέκαθεν συνοδεύει τον άνθρωπο. Στις 

μέρες μας, ο (αγχώδης) τρόπος ζωής μας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και άλλοι 

παράγοντες φαίνεται πως την επιδεινώνουν. Αντίστοιχα, όμως, η ανθρώπινη 

επινοητικότητα, μέσω των βιοϊατρικών επιστημών και των τεχνολογικών τους 

δυνατοτήτων, έχει βρει τρόπους να την αντιμετωπίζει. 

Τα ηθικά ζητήματα που τίθενται αφορούν το ποιόν των ανθρώπων που χειρίζονται 

τόσο ευαίσθητα θέματα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η διαχείριση ζητημάτων που 

εισέρχονται στα «άδυτα» της εμφάνισης της ζωής γίνεται με την ικανότητα που 

παρέχεται σε «μικρούς θεούς» να καθορίζουν την έλευση ανθρώπων στη ζωή10. 

Σε τεχνικό επίπεδο, υπάρχουν γενικά δύο είδη υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: η 

ομόλογη και η ετερόλογη. Στην πρώτη, το γενετικό υλικό προέρχεται από το ίδιο το 

ενδιαφερόμενο ζευγάρι, ενώ στη δεύτερη εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο (δότης 

σπέρματος ή δότρια ωαρίου). Σε πιο ειδικές περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα 

συμμετοχής στη διαδικασία παρένθετης μητέρας, ή μεταφοράς μητρικής ατράκτου11. 

                                                           
10 Καθώς οι ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες αναφερόμαστε έχουν και υψηλό οικονομικό κόστος, 

τίθενται παράλληλα και ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, σχετικά με το είδος των ανθρώπων που θα 

έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ποιοι δηλαδή θα μπορούν να καλύψουν το κόστος 

αυτό και ποιοι αποκλείονται από το εν λόγω τεχνολογικό ευεργέτημα. 
11 Πρόκειται για μία σχετικά νεότερη πρακτική. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρείται ο πυρήνας του 

ωαρίου της μητέρας, αυτός μεταφέρεται σε ένα ωάριο δότριας – από το οποίο προηγουμένως είχε 

αφαιρεθεί ο δικός του πυρήνας – και ακολουθεί γονιμοποίηση με το σπέρμα του πατέρα. Έτσι, το 

έμβρυο έχει πυρηνικό DNA μόνο από τους δυο γονείς του (το οποίο περιέχει και το γενετικό υλικό) 

και μιτοχονδριακό DNA από τη δότρια. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται σε περιπτώσεις νόσου που 

επηρεάζει αρνητικά το μιτοχονδριακό DNA μιας γυναίκας που θέλει να γίνει μητέρα. 
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Στις διαδικασίες αυτές γονιμοποιούνται έμβρυα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται12 

και συνήθως διατηρούνται (καταψύχονται) για ενδεχόμενη μελλοντική 

χρησιμοποίησή τους. Μετά από την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος, και 

εφόσον το ζευγάρι δεν επιθυμεί τη χρήση τους, για να αποκτήσει και άλλο παιδί, αυτά 

καταστρέφονται13. Για τη χριστιανική Εκκλησία όμως, η ανθρώπινη ζωή υπάρχει «εξ 

άκρας συλλήψεως»14, από τη στιγμή δηλαδή που θα έχουμε ένα γονιμοποιημένο 

ωάριο («ζυγωτό»). Οι διαδικασίες αυτές που προαναφέραμε, λοιπόν, οδηγούν σε ζωές 

«αχρησιμοποίητες», «κατεψυγμένες» και προς καταστροφή15. 

Πολλές φορές διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμα ενημέρωσης στα 

ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι από 

την ενημέρωσή τους τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια δεν πληροφορούνται τι ακριβώς θα 

συμβεί με τα πλεονάζοντα έμβρυα, πώς διασφαλίζονται οι δράσεις ενός δότη 

σπέρματος, τι θα συμβεί με την αποθήκευση του γενετικού υλικού π.χ. 

βλαστοκύτταρα κ.ά.  

Άλλα συναφή ζητήματα έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα των 

ελέγχων λειτουργίας των κέντρων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τον τρόπο 

φύλαξης του γενετικού υλικού σε αυτά, την τήρηση των αρχείων των δοτών/δοτριών 

κ.λπ. Υπάρχει, παράλληλα, και ένα ζήτημα του σημείου στο οποίο φτάνει η 

δικαιοδοσία των γονέων.  

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα λεπτό το ζήτημα της δυνατότητας γενετικής 

επεξεργασίας του εμβρύου, πριν να τοποθετηθεί στη μήτρα, καθώς ανοίγεται ένα 

άλλο μεγάλο φάσμα συζητήσεων και προβληματισμών για την έκταση και το βάθος 

των γενετικών παρεμβάσεων που μπορεί να προκύψουν. 

 

                                                           
12 Αυτά ονομάζονται «πλεονάζοντα» έμβρυα, κάτι που ισοδυναμεί με την ηθικά απαράδεκτη 

παραδοχή, ότι δημιουργούνται άνθρωποι που «περισσεύουν». Βέβαια, είναι αλήθεια, ότι η βελτίωση 

των σχετικών τεχνολογικών μεθόδων ελαχιστοποιεί τον αριθμό τους. 
13 Ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, π.χ. ερευνητικούς. Αυτό, πάντως, που είναι 

απαράδεκτο για τη χριστιανική σκέψη, θεωρείται ορθό κατά την κοσμική ηθική, επειδή γι’ αυτήν τα 

έμβρυα δεν θεωρούνται ολοκληρωμένες και πλήρεις προσωπικότητες, καθώς δεν διαθέτουν εγκέφαλο, 

λογική, συνείδηση κ.λπ. Επομένως δεν θεωρούνται πρόσωπα. 
14 Γι’ αυτό, λ.χ,, στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας τιμούμε τη σύλληψη της Θεοτόκου (9 

Δεκεμβρίου) ή τη σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου (23 Σεπτεμβρίου). 
15 Για τη χριστιανική σκέψη, όλες οι μορφές ανθρώπινης ζωής έχουν την ίδια αξία. Ωστόσο, θεωρείται 

ότι «[το έμβρυο] Είναι ένα ανθρώπινο ον που εμπεριέχει και την δύναμη της εξελικτικής τελειώσεώς 

του και όπως στον φαινότυπο του δεν έχει εμφανή τα στοιχεία του ανθρώπινου σώματος έτσι και στην 

“κεκρυμμένη” ψυχή του δεν έχει εμφανή τα στοιχεία της ανθρώπινης ψυχής», Γεωργίου Μαντζαρίδη, 

Χριστιανική Ηθική, τόμ. ΙΙ, έκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2015, σελ. 592. Ο συγγραφέας 

ακολουθεί εδώ τη διάκριση που κάνει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης μεταξύ «φαινομένου» και 

«κεκρυμμένου» ανθρώπου, βλ. Περί κατασκευής ανθρώπου, 29, 2, PG 44, 236A. 
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2.3. Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

Η Εκκλησία αποδέχεται καταρχάς το ισχυρό ενδιάθετο φίλτρο των ανθρώπων για 

απόκτηση απογόνων. Κάποτε όμως αυτή η επιθυμία απολυτοποιείται, αποκτά δηλαδή 

πλήρη και αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των ανθρώπων και αποκτά στοιχεία 

φιλαυτίας. Η ποιμαντική σκέψη οφείλει τότε να προειδοποιήσει για τους κινδύνους 

του εγωισμού, που μπορεί να υπεισέρχονται μέσα σε αυτήν την επιθυμία16. Γι’ αυτό, 

καλό είναι να υπενθυμίζεται στα ζευγάρια, ότι τα παιδιά δεν έρχονται στη ζωή για να 

καλύψουν τις φιλοδοξίες και τα κενά μας, ούτε για λόγους κοινωνικής αναγνώρισης 

και καταξίωσης. Είναι δώρα του Θεού και ανήκουν πρωτίστως σε Εκείνον, όχι σε 

εμάς17. Εμείς είμαστε συνδημιουργοί τους και το χρέος μας είναι η ανατροφή τους 

«εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου»18. 

Η Εκκλησία χαιρετίζει και «καλωσορίζει» την επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο, ειδικά όταν τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών και 

ανακουφίζει τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας. Δεν μπορεί να 

θεωρήσει όμως ότι οι τεχνολογικές δυνατότητες μπορούν να υπερκαλύψουν το θείο 

θέλημα. Γι’ αυτό και οφείλει να διατηρεί άσβεστη και ζωντανή την αρετή της ελπίδας 

στον Θεό, ο Οποίος είναι εκείνος που θα αποφασίσει και προνοεί για τα γεγονότα της 

ζωής μας. Η προσευχή και η εμπιστοσύνη στη θεία χάρη παραμένουν ακέραιες στη 

ζωή της Εκκλησίας σε κάθε εποχή, ανεξάρτητα από την τεχνολογική πρόοδο που 

συντελείται σε αυτήν. 

Η Ποιμαντική της Εκκλησίας οφείλει ακόμη να τηρεί στάση περίσκεψης και 

επιφύλαξης έναντι των τεχνολογικών αυτών δυνατοτήτων, όταν οι εν λόγω 

καινοτομίες δημιουργούν νέα προβλήματα, όταν τα θέματα που προκύπτουν είναι 

                                                           
16 Ο εγωκεντρισμός που κρύβεται πίσω από την επιθυμία απόκτησης παιδιών, μπορεί να είναι κάποτε 

περισσότερο εμφανής, π.χ. στην επιθυμία αγάμων μητέρων, μεσηλίκων ή υπερηλίκων να 

τεκνοποιήσουν, είναι ωστόσο υπαρκτός και σε πολλές άλλες (και περισσότερο «συνηθισμένες») 

περιπτώσεις. 
17 Αξίζει να θυμηθούμε σχετικά, πως όταν η Ραχήλ ζήλεψε την αδελφή της Λεία που γέννησε παιδί, σε 

αντίθεση με την ίδια, και είπε στον Ιακώβ πως αν δεν κάνει και αυτή παιδί, θα πεθάνει, ο Πατριάρχης 

τής απάντησε πως τα παιδιά τα δίνει ή όχι ο Θεός και όχι ο ίδιος: «μή ἀντί Θεοῦ ἐγώ εἰμί, ὅς ἐστέρησέ 

σε καρπόν κοιλίας;» («Μήπως εγώ έχω τη θέση του Θεού, ο οποίος σου στέρησε τον καρπό της 

κοιλιάς σου;», Γέν. 30, 1-2). 
18 Ο ιερός Χρυσόστομος, μάλιστα, θέτει σε πρώτη προτεραιότητα για την ιδιότητα των γονέων την 

ευθύνη της ορθής ανατροφής των τέκνων και όχι τη βιολογική τους σχέση! Βλ. Ὁμιλία εἰς τήν Ἄννα, 1, 

3, PG 54, 636: «Διά γάρ τοῦτο φιλεῖσθαι παρά τῶν γεννησάντων ἡμᾶς κατασκεύασεν ὁ Θεός, ἵνα 

παιδευτάς ἔχωμεν τῆς ἀρετῆς. Οὐ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλά τό παιδεῦσαι καλῶς, οὐδέ τό 

κυῆσαι μητέρα ἐργάζεται, ἀλλά τό θρέψαι καλῶς … καί οὐχ ἡ φύσις ἀλλ' ἡ ἀρετή ποιεῖ πατέρας» (Γι’ 

αυτό ο Θεός μάς έφτιαξε, ώστε να αγαπιόμαστε από αυτούς που μας γέννησαν…Δεν είναι η γέννηση 

που καθιστά κάποιον πατέρα, αλλά η σωστή διαπαιδαγώγηση. Ούτε είναι η κύηση που κάνει κάποια 

να γίνει μητέρα, αλλά η σωστή ανατροφή… Αυτό που κάνει κάποιον να είναι πατέρας, δεν είναι η 

φύση αλλά η αρετή). 
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μεγαλύτερα και πιο απειλητικά από αυτά που επιλύονται, ή όταν απειλείται ο 

σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο. Καλεί επίσης τον άνθρωπο να μην ενθουσιάζεται 

άκριτα με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, να ενημερώνεται σχετικά με τις 

υπηρεσίες που του προσφέρονται και να σταθμίζει με προσοχή τις αποφάσεις που 

πρόκειται να πάρει. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η απομάκρυνση της αρχής της 

ζωής από το γεγονός του έρωτα και η μετατροπή της σε ένα προϊόν εργαστηριακής 

διαδικασίας θέτει ήδη πολλά ζητήματα. 

Χρειάζεται ειδικότερη προσοχή η προσφυγή στην ετερόλογη γονιμοποίηση, καθώς 

ισοδυναμεί με τη (βιολογική) παρουσία και τρίτου ανθρώπου στην οικογένεια, 

πράγμα που ενδέχεται να υπονομεύσει μελλοντικά την ενότητά της. Προβλήματα 

μπορεί να δημιουργήσει και η κυοφορία του εμβρύου από άλλη (παρένθετη) μητέρα, 

καθώς στην περίπτωση αυτή τίθεται επιπλέον και ζήτημα εμπορευματοποίησης της 

διαδικασίας. 

Η Εκκλησία δεν επιθυμεί να θέσει κανόνες και απαγορεύσεις στη ζωή των 

ανθρώπων, αλλά να συντελέσει στη διαμόρφωση εκείνων των κριτηρίων, σύμφωνα 

με τα οποία αυτοί θα αποφασίζουν να προσανατολίσουν τη ζωή τους προς τη 

Βασιλεία των Ουρανών. Στα λεπτά θέματα που αφορούν τον άνθρωπο δεν θέλει να 

προβάλει «έτοιμες απαντήσεις», που θα είναι υποχρεωμένοι να τις εφαρμόσουν όλοι. 

«Σκύβει» πάνω από τις ανάγκες και τις αγωνίες κάθε ανθρώπου, τις αφουγκράζεται, 

προσπαθεί να τις κατανοήσει και φιλεύσπλαχνα αναζητά εκείνες τις επιλογές που θα 

βοηθήσουν τον άνθρωπο και θα τον βελτιώσουν συνολικά και μακροπρόθεσμα. Γι’ 

αυτό και όταν δημοσιεύει θέσεις σχετικά με ένα ζήτημα, αυτές δεν έχουν τον 

χαρακτήρα δόγματος ή Ιερών Κανόνων. Τονίζουν το εκκλησιαστικό ήθος και την 

ευαισθησία που θα πρέπει να επιδειχθεί. Δεν είναι τελεσίδικες και μπορεί να μην 

αφορούν όλους τους ανθρώπους. Κι εδώ έχει τη θέση της η προσωποκεντρική 

ποιμαντική και η εκκλησιαστική οικονομία.  Εξάλλου, τα δεδομένα ενδέχεται να 

αλλάξουν με την πρόοδο που θα συντελεστεί. 

Στα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συγκεκριμένα, δεν επιβάλλει 

στους ανθρώπους μια ορισμένη κατεύθυνση και πρακτική, που εκείνοι θα πρέπει να 

ακολουθήσουν, αλλά τους καλεί αρχικά να ενημερωθούν και να αναλογισθούν τις 

δυνατότητες και τις συνέπειες της επιλογής τους σε όλη τους την έκταση19. Τους 

                                                           
19 Οπωσδήποτε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει την επαρκή ενημέρωση των προσώπων που ασκούν 

Ποιμαντική Συμβουλευτική στην πληροφόρηση και την ενημέρωση για τις διαστάσεις των εν λόγω 

ιατρικών τεχνικών. 
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προσφέρει τις βάσεις του χριστιανικού ήθους για να αντιμετωπίσουν τα διλήμματά 

τους. Εξάλλου, η ποιμαντική πράξη μάς πληροφορεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, 

ζευγάρια που κατέφυγαν σε μεθόδους παρεμβατικής τεκνοποίησης ανέπτυξαν 

αργότερα προβλήματα συνοχής και συνεννόησης. Θα είναι, συνεπώς, χρήσιμο να 

έχουν υπόψη τους τις συναισθηματικές και ψυχολογικές δυσκολίες που ενδέχεται να 

προκύψουν στο μέλλον της οικογένειάς τους, εφόσον είναι αποφασισμένα να 

προχωρήσουν στο εν λόγω εγχείρημα. Και αν τυχόν οι ίδιοι άνθρωποι διαπιστώσουν 

εκ των υστέρων το εσφαλμένο των επιλογών τους, η ίδια θα βρίσκεται εκεί ως 

φιλόστοργη μητέρα, για να θεραπεύσει και να ανακουφίσει τις πληγές τους. 

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι απέναντι στον πειρασμό και το βαρύ φορτίο της 

ατεκνίας20, η ποιμαντική συμβουλευτική της Εκκλησίας προσπαθεί μαζί με τους 

ανθρώπους να ανιχνεύσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τους ίδιους και να τους 

βοηθήσει στην αναγνώριση της παιδαγωγίας που προσφέρει ο Ουράνιος Πατέρας. 

Μπορεί σε αυτή τη βάση να τους καλέσει στην άρση αυτού του «σταυρού» με την 

κοινωνική προσφορά. Δεν θεωρεί πως ένα άτεκνο ζευγάρι δεν είναι ολοκληρωμένο – 

πολύ δε περισσότερο, εάν αυτό αποδεχθεί με πνεύμα ταπείνωσης και εγκαρτέρησης 

την ατεκνία και εργάζεται ώστε να μετατρέψει την υλική στειρότητα σε πνευματική 

γονιμότητα. Υπενθυμίζει, ακόμα, και το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, κατά την οποία 

όσα ζευγάρια είναι διατεθειμένα να την αποδεχθούν, προσφέρουν μέγιστες υπηρεσίες 

παρέχοντας ένα οικογενειακό πλαίσιο σε όσα παιδιά φιλοξενούνται σε ιδρύματα. 

Υιοθεσία (με τις απαραίτητες προϋποθέσεις) βέβαια μπορεί να υπάρξει και στην 

κατεύθυνση της χρήσης των πλεοναζόντων εμβρύων, των οποίων η «τύχη» είναι 

μάλλον η καταστροφή. 

Οι ποιμένες θα πρέπει με πνεύμα σύνεσης και υπευθυνότητας να αξιολογούν κάθε 

περίπτωση διαφορετικά, όπως συμβαίνει σε όλα τα ποιμαντικά προβλήματα, και να 

προτείνουν τη λύση που εκτιμούν ότι κάθε ζευγάρι θα μπορεί να αντέξει και να 

υπομείνει. Χωρίς να πιέζουν τους ανθρώπους που προσέρχονται για τις συμβουλές 

τους δηλαδή, οφείλουν να συνεκτιμήσουν την πνευματική τους κατάσταση και τους 

βαθύτερους λόγους που τους ωθούν στις αποφάσεις τους, καθώς είναι πιθανόν να 

υπάρχει ένα γενικότερο και ευρύτερο (του ζητήματος της τεκνογονίας) πνευματικό 

ζήτημα που απασχολεί το ζευγάρι, και θα πρέπει εκείνο κατά βάση να συζητηθεί και 

να αντιμετωπισθεί. 

                                                           
20 Ειδικά σε κλειστές κοινωνίες, και εξαιτίας του κοινωνικού στιγματισμού, το φορτίο της ατεκνίας 

είναι βαρύτερο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκκλησιαστικός Ποιμένας. 
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Ειδικότερα όμως στα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ένα 

«αγκάθι» που συνήθως αναφύεται είναι η μη βιολογική σχέση του παιδιού με έναν 

από τους δύο γονείς (σε περίπτωση ετερόλογης γονιμοποίησης, όπου κρίθηκε δηλαδή 

απαραίτητη η συνδρομή του γενετικού υλικού ενός τρίτου προς το ζευγάρι 

προσώπου). Αξίζει εδώ να τονίζεται ότι στη ζωή της Εκκλησίας, οι πνευματικές 

σχέσεις είναι ισχυρότερες των βιολογικών και επομένως ο σύνδεσμος που θα 

αναπτυχθεί μεταξύ του παιδιού και του γονέα που θα το φροντίσει και θα το 

μεγαλώσει21, μπορεί να είναι ισοδύναμος αν όχι και πιο δυνατός από τον βιολογικό. 

Οπωσδήποτε, όμως, θα πρέπει να συστήνεται και μια περισσότερο ειδική μέριμνα 

από την πλευρά του βιολογικού γονέα για την ανάπτυξη της σχέσης αυτής, ώστε να 

μη θεωρήσει ο «κοινωνικός» γονέας ότι παραμερίζεται και παραμελείται επειδή δεν 

έχει βιολογική σχέση με το παιδί.  

Κάτι που επίσης συχνά λησμονείται και πρέπει αν υπενθυμίζεται είναι η ευθύνη 

που υπάρχει απέναντι στο παιδί που θα γεννηθεί. Συνήθως γίνεται λόγος μόνο για τα 

δικαιώματα αναπαραγωγής των γονέων. Όμως και ο άνθρωπος που θα έρθει στον 

κόσμο με τις συγκεκριμένες μεθόδους οφείλει να γνωρίζει σε εύλογη ηλικία το 

παρελθόν του, να απολαμβάνει πλήρους αγάπης και φροντίδας και να μην εκτίθεται 

σε καταστάσεις που διαταράσσουν την ψυχο-συναισθηματική του ισορροπία (λ.χ. 

όταν η παρένθετη μητέρα που το κύησε, εγείρει αργότερα δικαιώματα πάνω του). 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Φιλίπ Αντονιό, Αλήθεια ποιος είμαι; Τα ανθρώπινα έμβρυα παίρνουν το λόγο, εκδ. 

Αρμός. Αθήνα 2009  

«Βασικές Θέσεις επί της Ηθικής της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ορθόδοξη 

Θεώρηση της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 11.1.2006)», Γνωμάτευση Επιτροπής 

Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

http://www.bioethics.org.gr/Assisted%20Reproductiongr.pdf 

«Σχόλια και Προτάσεις επί του Νομοσχεδίου για την Ιατρική Υποβοήθηση στην 

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (6.11.2002)», Επιτροπή Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, http://www.bioethics.org.gr/03_b.html#3  

                                                           
21 Του λεγόμενου «κοινωνικού» γονέα, όπως αποκαλείται. 

http://www.bioethics.org.gr/Assisted%20Reproductiongr.pdf
http://www.bioethics.org.gr/03_b.html#3
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Βασίλειος Φανάρας, «Βιοηθική Αναπαραγωγικών Τεχνικών. Προγεννητικός και 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι τα εκκλησιαστικά στελέχη θα πρέπει να είναι 

ενημερωμένα σχετικά με τα ζητήματα της τεχνητής ή υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής; 

2. Αξιολογήστε από την πλευρά της εκκλησιαστικής διδασκαλίας τους τρόπους 

τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που προσφέρονται σήμερα. 

3. Τι σημαίνει για τον άνθρωπο η απόκτηση ενός παιδιού και τι για την Εκκλησία; 

Πώς θα μπορούσε αυτή η επιθυμία να αξιοποιηθεί στον ποιμαντικό λόγο της 

Εκκλησίας;   

4.  Πώς θα μπορούσε μια Μητρόπολη να ενημερώσει επαρκώς τους κληρικούς της σε 

ζητήματα τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; 

5. Πώς θα μπορούσε μια Ενορία να ενημερώσει επαρκώς τους πιστούς της σε 

ζητήματα τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pastoral/katsimigas_exosomatiki.html
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pastoral/katsimigas_exosomatiki.html
https://www.pemptousia.gr/video/i-thesis-tis-ekklisias-gia-tin-ipovoithoumeni-anaparagogi/
https://www.pemptousia.gr/video/i-thesis-tis-ekklisias-gia-tin-ipovoithoumeni-anaparagogi/
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6. Ένα άτεκνο ζευγάρι προσέρχεται στον ιερέα και ζητά τη γνώμη του για ζητήματα 

τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε ποια σημεία θα πρέπει κατά τη 

γνώμη σας να σταθεί εκείνος; 

7. Πώς θα μπορούσε ο ιερέας να καλλιεργήσει την ιδέα της «χαρισματικής αποδοχής 

της ατεκνίας» στο ποίμνιό του; 

8. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να καλλιεργηθεί η πρακτική της υιοθεσίας στο 

εκκλησιαστικό πλήρωμα; 
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3. Πνευματικές, ψυχολογικές και ψυχοσωματικές 

επιπτώσεις των εκτρώσεων 

 

Λέξεις κλειδιά: Έκτρωση, άμβλωση, κύηση, διακοπή κύησης, δικαιώματα,  έμβρυο, 

αρχή ζωής, μετεκτρωτικό τραύμα  

 

3.1. Εισαγωγικά 

Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Κι ο άνθρωπος πλάστηκε για να το τιμά, κι όχι να το 

ακυρώνει. Κι ενώ συνήθως το δώρο αυτό είναι γενικά σεβαστό, σε κάποιες 

περιπτώσεις απαξιώνεται. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε πολεμικές περιόδους. Αλλά 

και σε περιόδους ειρήνης, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι ανθρώπινες ζωές 

αφανίζονται. Και αυτό το σημείο είναι οι εκτρώσεις. Με τον όρο αυτόν (ή τον 

ισοδύναμό του άμβλωση ή τον σημερινά ευρέως χρησιμοποιούμενο διακοπή κύησης) 

εννοείται  ο βίαιος τερματισμός της εγκυμοσύνης, με την αφαίρεση του εμβρύου (ή 

περισσότερων) από τη μήτρα της γυναίκας. Οι λόγοι που προβάλλονται για τη 

διακοπή της κύησης ποικίλλουν (κοινωνικοί, ψυχολογικοί, οικονομικοί κ.ά.). 

Το ζήτημα έχει μακρά ιστορία. Στον Όρκο του Ιπποκράτη, ο ιατρός δεσμεύεται, 

ότι δεν θα δώσει φάρμακο σε γυναίκα, για να καταστρέψει τον βλαστό της. Σε άλλα 

ιπποκρατικά κείμενα, ωστόσο, περιγράφονται τεχνικές, που θα μπορούσε να 

ακολουθήσει μια έγκυος για να απαλλαγεί από μία εγκυμοσύνη. 

Η Εκκλησία θεωρεί ότι η έναρξη της ανθρώπινης ζωής αρχίζει από την ανθρώπινη 

σύλληψη. Από εκείνη τη στιγμή θεωρείται πως υφίσταται μια πλήρης ψυχοσωματική 

ανθρώπινη οντότητα, ένας κανονικός άνθρωπος δηλαδή. Έτσι, δεν μπορεί να δεχθεί 

καμία θεώρηση που δικαιολογεί την έκτρωση σε ένα επόμενο στάδιο της κύησης. 

Θεωρεί δηλαδή πως πρόκειται για φόνο. 

 

3.2. Τα κοινωνικά δεδομένα 

Οι εκτρώσεις είναι απαγορευμένες σε ορισμένες χώρες (κυρίως της Αφρικής, της 

Μ. Ανατολής και της Ν. Αμερικής), ενώ στον δυτικό κόσμο είναι γενικά 

νομιμοποιημένες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως η νομιμοποίηση αφορά 

ζητήματα υγείας της μητέρας, ασθενειών ή δυσπλασιών που ενδέχεται να εμφανίσει 
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το παιδί και άλλους κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, ενώ επιτρέπεται να γίνει σε 

κάποιο χρονικό διάστημα της κύησης (όχι το ίδιο παντού). 

Οι υποστηρικτές του αιτήματος νομιμοποίησης των αμβλώσεων στηρίζουν τα 

επιχειρήματά τους στην προσωπική ελευθερία και την αυτονομία της γυναίκας, 

καθώς και στο δικαίωμα αυτοδιάθεσής της στο σώμα της, καθώς και στα 

αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματά της. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούν 

αναχρονισμό και υπόλειμμα πατριαρχικών νοοτροπιών, κάθε περιορισμό της 

ανάπτυξης της γυναικείας προσωπικότητας, ως στοιχείο ανελευθερίας και ένδειξη 

ανισότητας σε σχέση με τον άνδρα. Θέτουν επίσης το ζήτημα στο επίπεδο των 

ατομικών δικαιωμάτων, της ελλειμματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της 

ελευθερίας των ζευγαριών να επιλέγουν την απόκτηση ενός παιδιού, όταν το 

επιτρέπουν οι συνθήκες διαβίωσής τους (και όχι από μια ηθική ή θρησκευτική 

αναγκαιότητα). Τέλος, δεν αποδίδουν στο έμβρυο δικαιώματα, ή τα θεωρούν 

υποδεέστερα έναντι των δικαιωμάτων της μητέρας του, εφόσον δεν είναι πλήρης 

άνθρωπος. 

Από την άλλη πλευρά, όσοι εναντιώνονται στη νομιμοποίηση των εκτρώσεων 

επικαλούνται την υπόσταση (status) του εμβρύου, τα δικαιώματά του, τα οποία 

θεωρούνται ως ισότιμα με κάθε άνθρωπο, και γενικότερα την προστασία του 

αγέννητου παιδιού. Πιστεύουν δηλαδή ότι τα δικαιώματα της γυναίκας στο σώμα της 

περιορίζονται, εφόσον φέρει μέσα της μια άλλη ζωή. Θεωρούν ακόμη τη συζήτηση 

ως καρπό του σύγχρονου ατομοκεντρισμού και του ευδαιμονιστικού πνεύματος που 

χαρακτηρίζει την εποχή μας. 

Ο αριθμός των εκτρώσεων σε συνδυασμό με τον χαμηλό αριθμό των γεννήσεων 

και τον υψηλό αριθμό των θανάτων, διογκώνει σαφώς το δημογραφικό πρόβλημα της 

χώρας μας. Παράλληλα, είναι θλιβερό και μαζί ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των εκτρώσεων αφορούν νέες κοπέλες κάτω των 18 ετών. Αν 

συνυπολογιστεί δε, ότι ακόμη και σε εποχές που οι εκτρώσεις δεν επιτρέπονταν από 

τον νόμο, ο αριθμός τους ήταν μεγάλος (και μάλιστα με μεγάλο κίνδυνο για τις 

γυναίκες, γιατί γίνονταν σε χώρους ακατάλληλους), συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται 

για ένα ηθικό πρωτίστως ζήτημα. Ειδικά για την εκκλησιαστική σκέψη και πράξη, 

αυτό που προέχει είναι να εργαστεί για την άρση των αιτίων που οδηγούν στην 

άμβλωση και να μην εξαντλήσει την προσπάθειά της στη νομική πλευρά του 

ζητήματος. 
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Ένας από τους σοβαρούς λόγους που μια γυναίκα δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η 

κύηση της ζωής που φέρει μέσα της, είναι η κοινωνική πίεση που της ασκείται, είτε 

από τον πατέρα του παιδιού είτε από το οικογενειακό της περιβάλλον είτε ακόμα από 

τις γενικότερες αντιλήψεις που κυριαρχούν στον περίγυρό της. Γι’ αυτό και είναι 

ιδιαίτερο το χρέος της Εκκλησίας να τονίσει την αξία της έλευσης ενός ανθρώπου 

στη ζωή, να υπενθυμίσει τη χαρά που φέρνει η γέννηση ενός νέου ανθρώπου, τη χαρά 

της ζωής που υπερνικά κάθε στερεότυπο και προκατάληψη μιας εφήμερης 

ευδαιμονίας. 

Δεν μπορεί να προσπεραστεί εύκολα και το γεγονός του λεγόμενου μετεκτρωτικού 

συνδρόμου/τραύματος. Ο όρος αναφέρεται στα ποικίλα προβλήματα που 

προκαλούνται στο σώμα και στον ψυχισμό της γυναίκας, που διέκοψε βίαια την 

εγκυμοσύνη της. Πολλές γυναίκες υποφέρουν από τέτοιους είδους ενοχές και 

νευρικές διαταραχές (κατάθλιψη κ.ά.).  

Περισσότερα ζητήματα φαίνεται πως δημιουργεί η νομιμοποίηση εκτρώσεων μετά 

από βιασμό ή αιμομιξία, καθώς εκεί είναι δεδομένη η άρνηση και το απροετοίμαστο 

της γυναίκας να φέρει μέσα της μια νέα ζωή. Οι πολέμιοι των εκτρώσεων ωστόσο 

υποστηρίζουν ότι και σε αυτήν την περίπτωση προσβάλλεται η ιερότητα της ζωής, 

καθώς υπάρχει φόνος. 

 

3.3. Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

Το ζήτημα των εκτρώσεων ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον λόγο της Εκκλησίας, από 

πολλές πλευρές (ποιμαντικό, ηθικό κ.λπ.). Ειδικότερα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 

της Ελλάδος καθιέρωσε την Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν ως ημέρα 

αφιερωμένη στην προστασία της ζωής του Αγέννητου Παιδιού, ως ένδειξη αυξημένης 

ευαισθησίας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ειδικές επιτροπές, είτε στο πλαίσιο της Ι. 

Συνόδου είτε στις κατά τόπους μητροπόλεις ασχολούνται συστηματικά με το θέμα 

των εκτρώσεων. 

Στις τοποθετήσεις τους παρατηρούμε την έμφαση στην ανάγκη ανάδειξης και 

σεβασμού των δικαιωμάτων του εμβρύου, ως ανθρώπινου προσώπου (και στην 

προκειμένη περίπτωση ασθενέστερου), τα οποία παρασιωπώνται έναντι του 

(υπερ)τονισμού της προστασίας της υγείας και των ατομικών δικαιωμάτων της 

μητέρας. Στο ίδιο πνεύμα δεν γίνεται δεκτή ούτε και η λεγόμενη «θεραπευτική» 
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άμβλωση, κατά την οποία διακόπτεται η κύηση εξαιτίας της διαπίστωσης μιας 

εμφάνισης κάποιας ανωμαλίας στον οργανισμό του εμβρύου. 

    Ο εκκλησιαστικός λόγος εκφράζει και την ανησυχία του πληρώματος για το 

γενικότερο πνεύμα που καλλιεργούν οι πολιτικές και δράσεις που προτείνονται υπέρ 

της νομιμοποίησης για την τεχνητή διακοπή της κύησης. Συγκεκριμένα, θεωρεί πως 

αυτές κινούνται μόνο στην περιοχή της ενημέρωσης και του οικογενειακού 

προγραμματισμού και όχι στην καλλιέργεια των ηθικών και πνευματικών αξιών και 

της προσωπικής ευθύνης απέναντι στην οικογένεια, την κοινωνία και κυρίως την 

εμβρυική ζωή. Με τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων θεωρείται, συγκεκριμένα, πως 

πλήττεται ο θεσμός της οικογένειας και υπονομεύεται η κοινωνική αλληλεγγύη και ο 

αλληλοσεβασμός.  

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για τις χώρες εκείνες ή τους επιμέρους 

οργανισμούς που απαγορεύουν ή θέτουν περιορισμούς στις αμβλώσεις, αν θα 

υποχρεωθούν έμμεσα η άμεσα να προσαρμόσουν τις νομοθεσίες ή τα καταστατικά 

τους, αντίστοιχα, ώστε να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα διεθνώς (π.χ. από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση). Ανάλογος προβληματισμός υπάρχει και για τα πρόσωπα, ειδικά 

τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας, που θα αρνηθούν να συμπράξουν στην εν 

λόγω πρακτική.  

Μεγάλο βάρος όμως πέφτει στην επιτέλεση του μυστηρίου της Μετανοίας. Τα 

διλήμματα των γυναικών που προσέρχονται πριν τη διακοπή της εγκυμοσύνης σε 

έναν Πνευματικό για βοήθεια είναι συνήθως πολύ μεγάλα. Εξίσου βαριά, τραυματική 

και μακροχρόνια είναι η οδύνη όσων προχωρήσουν στη συγκεκριμένη πράξη. 

Παρατηρείται ότι οι τύψεις εξακολουθούν να τις βασανίζουν, παρά την τακτική τους 

προσέλευση στην εξομολόγηση. Τα ερωτήματα παραμένουν και συνήθως είναι 

αναπάντητα. Η ίαση, όταν επέλθει, θα είναι καρπός βαθιάς μετάνοιας και 

απεριόριστης ελπίδα στο έλεος και την αγάπη του Θεού – και οπωσδήποτε όχι απλώς 

με την τυπική επιβολή ενός επιτιμίου μακροχρόνιας αποχής από τη θεία Κοινωνία. Η 

πληγωμένη ψυχή πρέπει να γιατρευτεί μέσα από την έμπνευση και όχι από τη 

νομική/διαδικαστική αντιμετώπιση. Στην Εκκλησία οι άνθρωποι πρέπει να 

«ξανακερδίζονται» από την αμαρτία και όχι να ωθούνται σε μεγαλύτερη απόγνωση22. 

                                                           
22 Πρβλ. τον 102ο κανόνα της Πενθέκτης Συνόδου: «Πᾶς γὰρ λόγος Θεῷ καὶ τῷ τὴν ποιμαντικὴν 

ἐγχειρισθέντι ἡγεμονίαν, τὸ πλανώμενον πρόβατον ἐπαναγαγεῖν, καὶ τρωθὲν ὑπὸ τοῦ ὄφεως 

ἐξιάσασθαι, καὶ μήτε κατὰ κρημνῶν ὠθῆσαι τῆς ἀπογνώσεως …» (Κάθε λόγος αναφέρεται στον Θεό 

και η ποιμαντική εξουσία δόθηκε για να επανέλθει το πρόβατο που περιπλανιέται, για να γιατρευτεί 

αυτό που τσιμπήθηκε από φίδι και να μην πάει προς τον γκρεμό από την απελπισία). 
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Ένα ξεχωριστό και μεγάλο ζήτημα σχετικά με την απόφαση της έκτρωσης, είναι 

κατά πόσο αυτή αφορά μόνο τη γυναίκα, όπως λαθεμένα μάλλον έχει επικρατήσει 

στις δυτικές κοινωνίες. Το παιδί είναι καρπός της αγαπητικής σχέσης δύο προσώπων, 

επομένως η ηθική ευθύνη βαραίνει εξίσου, αν όχι και περισσότερο, και τον άνδρα 

που συμμετείχε στη σύλληψη του εμβρύου. Ακόμη δε βαθύτερα, είναι κάτι που θέτει 

ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού και την προοπτική της 

στον χρόνο. Μια νοσηρή, επιφανειακή και επιπόλαια σχέση θα καταλήξει πιθανότατα 

σε αποτυχία, και τις αρνητικές επιπτώσεις θα τις επωμιστεί κατά κανόνα η γυναίκα. 

Όταν λοιπόν οι σχέσεις ανάμεσα στο ζεύγος διαρρηχθούν, η αγάπη ψυχθεί, η 

εμπιστοσύνη κλονιστεί και ο έρωτας μαραθεί, τότε η σύλληψη ενός βρέφους θα 

καταντήσει για τη γυναίκα βασανιστική υπόθεση, αντί να γίνει αφορμή χαράς. Θα 

βρεθεί μόνη απέναντι στους φόβους της, χωρίς τη συμπαράσταση του ανδρός, με 

σωρεία εσωτερικών διλημμάτων και ηθικών αδιεξόδων. Και έτσι, αντί να 

διαφυλαχθεί  η μητρότητα, ως ιερή υπόθεση και η γυναίκα που κυοφορεί, να τύχει 

μέγιστης φροντίδας και προστασίας, θα βρεθεί σε δυσμενή ψυχολογική κατάσταση. 

Είναι πολύ πιθανό τότε, δυστυχώς, να επιλεχθεί η εύκολη λύση της εμβρυοκτονίας. 

Για αυτό και από πολλές πλευρές γίνεται λόγος και για τα αντίστοιχα δικαιώματα 

αλλά και τις ηθικές ευθύνες του άνδρα στη συζήτηση για τη διατήρηση του εμβρύου 

στη ζωή. 

Η φυσική και ηθική απουσία του άνδρα από το πλαίσιο της συζήτησης εκτείνεται 

συνήθως στην υποκρισία της οικογένειας και της κοινωνίας. Η γυναίκα θεωρείται 

υπόλογη για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε και, αν δεν μπαίνουν ζητήματα 

«τιμής», τις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται αντιμέτωπη με τους ρόλους για τους 

οποίους ήταν προορισμένη και έρχεται η εγκυμοσύνη να αναστείλει. Και πάλι, εκείνη 

θα κληθεί μόνη της να σηκώσει το βάρος των αποφάσεων και των αντιλήψεων των 

υπολοίπων και να δώσει απαντήσεις στα σκληρά ερωτήματα που της θέτει η 

πραγματικότητα. 

Περιττεύει προφανώς εδώ να σημειώσουμε, πως αν ο εκκλησιαστικός λόγος 

περιοριστεί αποκλειστικά στο ζήτημα της αμαρτίας (που είναι δεδομένο για όποιον 

προσέρχεται στην αγκαλιά της Εκκλησίας, και άρα σε επίγνωσή του), θα είναι απλά 

μία από τις φωνές του κοινωνικού περιγύρου της γυναίκας που βρίσκεται σε 

απόγνωση και όχι το μήνυμα της ελπίδας και της λύτρωσης που επαγγέλλεται ο 
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Ιδρυτής της23. Η έμπρακτη παροχή φροντίδας από ένα Κέντρο Άγαμης Μητέρας 

(υποδομή δυστυχώς σπανιότατη για την Εκκλησία μας) ή από μια συλλογική 

κινητοποίηση ενός δικτύου υποστηρικτών της μητρότητας, ώστε να μπορέσει η 

γυναίκα να φέρει το παιδί στη ζωή και στη συνέχεια, αν θελήσει, να το δώσει για 

υιοθεσία – είναι το ελάχιστο και αυτονόητο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας εναντίον 

των σκέψεων για μια προσφυγή στην έκτρωση. Η παράδοση της Εκκλησίας, εξάλλου, 

με προεξάρχον το παράδειγμα της αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, δίνει ακριβώς το 

στίγμα του λόγου που δεν εξαντλείται σε ηθικοπλαστικές προτροπές, αλλά έχει την 

ετοιμότητα να αναλάβει το κόστος που συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση η άποψή του.  

Όπως συμβαίνει πάντοτε με τα κοινωνικά προβλήματα, η Εκκλησία δεν επιθυμεί 

να επιρρίψει τις ευθύνες σε κάποιους τρίτους (σε αυτούς που διαφωνούν μαζί της, 

τους πολιτικούς, το Κράτος κ.λπ.). Αναγνωρίζει ότι τα συλλογικά προβλήματα είναι 

προϊόν συνολικότερων νοοτροπιών. Και στην προκειμένη περίπτωση, δέχεται πως το 

θλιβερό γεγονός μιας έκτρωσης αγγίζει όλο το κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά 

οφείλουν της προσοχής και της φροντίδας μας και αυτό σημαίνει την ολόπλευρη 

στήριξη στην οικογένεια24. Όταν η έλευση ενός ανθρώπου στη ζωή θεωρείται σαν 

πρόβλημα, όταν η δημιουργία μιας οικογένειας δεν είναι αιτία χαράς, τότε το 

κοινωνικό σύνολο έχει κάνει κάτι λάθος. Και είναι χρέος του να το ανακαλύψει και 

να το θεραπεύσει και είναι επίσης καθήκον του εκκλησιαστικού σώματος να 

συνεργήσει σε αυτό. 
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23 Πρβλ. Ματθ. 11, 28: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» 

(Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι κι εγώ θα σας ξεκουράσω). 
24 Τα ζητήματα αυτά χρειάζονται αυξημένη ευαισθησία, ειδάλλως η κοινωνική υποκρισία μεγεθύνεται. 
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Ηλίας Διακουμάκος (επιμ.), Αγάπη & Έρωτας, Γάμος & Παρθενία, Τεκνογονία & 

Εκτρώσεις, Συλλογικός τόμος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2005 

Εγώ, το αγέννητο παιδί, εκδ. Η Αγκαλιά, Σύλλογος Προστασίας του Αγέννητου 

Παιδιού, 2013 

Κώστας Μοράρος, Ελευθερία λόγου, έκτρωση και αντισύλληψη, 

https://antifono.gr/ελευθερία-λόγου-έκτρωση-και-αντισύλλ/  

Οι πολλαπλές οδυνηρές συνέπειες της έκτρωσης, 

https://www.pemptousia.gr/2015/07/i-pollaples-odinires-sinepies-tis-ektrosis/  

Βασίλειος Φανάρας, «Θεολογικοί Στοχασμοί για τα έμβρυα και τα νήπια που ο βίος 

τους τερματίζεται πρόωρα», Ανάτυπο από το Συλλογικό Τόμο «Όψεις του 

Πολιτιστικού Φαινομένου, Επιστημολογικές Προσεγγίσεις του Θανάτου και της 

Ζωής», Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 205-213 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι η Εκκλησία αντιτίθεται στο γεγονός της 

έκτρωσης; 

2. Πώς θα μπορούσε μια Μητρόπολη ή μια Ενορία να ενημερώσει τους πιστούς 

σχετικά με την έκτρωση; 

3. Μία κοπέλα προσέρχεται στον ιερέα, λέγοντάς του ότι σκοπεύει να κάνει 

έκτρωση. Πώς θα πρέπει να διαχειριστεί την περίπτωσή της;  

4. Μία κοπέλα προσέρχεται στον ιερέα, λέγοντάς του ότι έχει ήδη κάνει έκτρωση. 

Πώς θα πρέπει να διαχειριστεί την περίπτωσή της;  

5. Ποιες είναι οι ευθύνες του βιολογικού πατέρα του παιδιού στην περίπτωση της 

έκτρωσης; Πώς θα πρέπει να διαχειριστεί ο ιερέας τη δική του θέση στο 

πρόβλημα; 

6. Ποιες είναι οι διαστάσεις του μετεκτρωτικού τραύματος; Πώς θα μπορούσε να 

ενημερωθεί το εκκλησιαστικό πλήρωμα σχετικά; 

7. Πώς θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν τα ενοριακά στελέχη στη στήριξη μιας 

κοπέλας που θέλει να αποφύγει την έκτρωση; 

https://antifono.gr/ελευθερία-λόγου-έκτρωση-και-αντισύλλ/
https://www.pemptousia.gr/2015/07/i-pollaples-odinires-sinepies-tis-ektrosis/
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8. Οι γιατροί συνιστούν διακοπή κύησης στην περίπτωση που κινδυνεύει η υγεία ή 

ζωή της μητέρας. Τι θα μπορούσε να πει ο ιερέας, αν του ζητηθεί η γνώμη; 

9. Τι θα μπορούσε να πει ο ιερέας, αν του ζητηθεί η γνώμη για την περίπτωση 

έκτρωσης μετά από αιμομιξία ή βιασμό; 
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4. Σύγχρονη πραγματικότητα και προβληματισμοί 

στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων 

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταμόσχευση, δωρεά οργάνων, δότες οργάνων, προσφορά, 

εγκεφαλικός θάνατος, αιμοκάθαρση, νεφροπαθείς, πόνος 

 

4.1. Εισαγωγικά 

Οι μεταμοσχεύσεις αποτελούν ένα μεγάλο επίτευγμα της βιοϊατρικής γνώσης και 

των εφαρμογών της. Είναι μια «κατάκτηση», για την οποία μπορούμε να πούμε ότι 

δεν αφορά μόνο την ιατρική κοινότητα, καθώς έχει ποικίλες κοινωνικές, ηθικές, 

νομικές, ανθρώπινες αλλά και πνευματικές διαστάσεις.  

Από την άλλη πλευρά όμως, ειδικά στη χώρα μας παρατηρείται μία μεγάλη 

έλλειψη μοσχευμάτων. Έτσι, πολλοί άνθρωποι παραμένουν για πολλά χρόνια σε 

λίστες αναμονής και ταλαιπωρούνται αναμένοντας ένα μόσχευμα που θα τους 

αλλάξει τη ζωή. Δυστυχώς, κάποιοι από αυτούς φεύγουν από τη ζωή αυτή, γιατί 

ακριβώς δεν βρέθηκε εκείνο το μόσχευμα που θα τους έσωζε. Βλέποντας αυτή την 

κατάσταση, υπάρχουν πολλοί που ρωτούν: «Τι κάνει η Εκκλησία για το θέμα αυτό; 

Δεν θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες, για να αλλάξει τα πράγματα;».  

 

4.2. Τα δεδομένα 

Ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι μεταμοσχεύσεις είναι η οριστική ανικανότητα 

ενός οργάνου να λειτουργήσει για τον σκοπό για τον οποίο πλάστηκε και πρέπει να 

αντικατασταθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταμόσχευση είναι: 

α. η καλύτερη δυνατή λύση (π.χ. για τους νεφροπαθείς, που ταλαιπωρούνται με 

αιμοκαθάρσεις), 

β.  η μόνη δυνατή λύση, εκεί όπου για την επιβίωση του ασθενούς δεν μπορεί να 

υπάρξει τεχνητό μέλος που να εξασφαλίσει επιβίωση (π.χ. σε καρδιακή ή ηπατική 

ανεπάρκεια). 

Τα οφέλη από μια μεταμόσχευση είναι πολλαπλά. Εκτός από τις περιπτώσεις, 

όπου σώζονται ζωές, οι ασθενείς (και οι οικογένειές τους) αποκτούν μια θεαματικά 

βελτιωμένη ποιότητα ζωής και επανεντάσσονται κοινωνικά, ενώ το συνολικό 
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οικονομικό κόστος είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με την περίπτωση που δεν 

υπάρχει μεταμόσχευση. 

Οι δότες οργάνων μπορεί να είναι ζωντανοί (ζώντες δότες) ή όχι25 (πτωματικοί 

δότες)26. Οι ζώντες δότες μπορούν να προσφέρουν όργανα που αναγεννώνται (λ.χ. 

μυελός των οστών) ή το ένα από διπλά όργανα (λ.χ. νεφρό, καθώς η αφαίρεσή του 

δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον δότη). Συνήθως προέρχονται από το στενό 

οικογενειακό περιβάλλον του λήπτη, για να μην υπάρχει περίπτωση 

εμπορευματοποίησης, αφού οι μεταμοσχεύσεις γίνονται μόνο για θεραπευτικούς 

σκοπούς και με την αυστηρή απαγόρευση οποιουδήποτε ανταλλάγματος27. Οι δότες 

ενημερώνονται αναλυτικά για τις συνέπειες της πράξης τους, καθώς η μεγάλη 

διάθεση προσφοράς τους ή η ψυχολογική πίεση που ενδεχομένως τους ασκείται να 

θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. 

Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις αφορά την έλλειψη 

μοσχευμάτων, φαινόμενο το οποίο είναι παγκόσμιο. Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια 

ασθενείς περιμένουν σε λίστες αναμονής να βρεθεί εκείνο το μόσχευμα που θα τους 

αλλάξει τον τρόπο ζωής προς το (πολύ) καλύτερο ή απλώς θα τους κρατήσει στη 

ζωή28. Από εκεί και πέρα όμως, έχει μεγάλη σημασία ο αριθμός των δοτών, ή 

αντίστοιχα των μοσχευμάτων, που διατίθενται σε μία χώρα. Υπολογίζεται, για 

παράδειγμα, ότι απαιτούνται 40 μεταμοσχεύσεις ανά εκατομμύριο το χρόνο για να 

καλύψουν τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μία χώρα. Η Ισπανία πραγματοποίησε 

μια επιτυχημένη πανεθνική προσπάθεια υπέρ των μεταμοσχεύσεων και έφτασε 

αρχικά τους 35 δότες στο εκατομμύριο και κατόπιν τους 47! Αντίστοιχα, η 

Πορτογαλία βρίσκεται στους 35 δότες και η Ιταλία τους 29. Στην Ελλάδα 

βρισκόμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης, με 5 δότες για κάθε εκατομμύριο 

                                                           
25 Στον πολιτισμό μας η αφαίρεση οργάνων από νεκρό σώμα δεν συνιστά έλλειψη σεβασμού προς 

αυτό, όταν συμβαίνει για θεραπευτικούς σκοπούς, τηρούνται οι αρμόζουσες διαδικασίες και 

γνωρίζουμε ότι ο αποθανών ήταν σύμφωνος. 
26 Θεωρητικά, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης ξενομοσχευμάτων, δηλαδή οργάνων ζώων (π.χ. 

μπαμπουίνων και χοίρων). Κάτι τέτοιο θα μας απάλλασσε από πολλούς προβληματισμούς, αλλά μέχρι 

σήμερα δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. 
27 Είναι προφανής ο κίνδυνος που προέρχεται από τη θεώρηση των μελών του ανθρώπινου σώματος 

σαν αντικειμένων αγοραπωλησίας. Γι’ αυτό και σε περιπτώσεις μη συγγενών δοτών τηρείται 

ανωνυμία, ενώ σε όλο τον Δυτικό κόσμο καταδικάζεται κάθε εμπορευματοποίηση αυτού του είδους. 

Υπάρχουν όμως χώρες του Τρίτου Κόσμου με πιο ελαστική νομοθεσία (π.χ. Ινδία, Αφρική, Λατινική 

Αμερική), όπου μπορούν να βρεθούν όργανα έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Ωστόσο, αυτός ο 

«μεταμοσχευτικός τουρισμός» δεν έχει εγγυημένα αποτελέσματα εξαιτίας της λεπτής και σύνθετης 

διαδικασίας που απαιτείται, βλ. Δημητρίου Τακούδα, «Μεταμοσχεύσεις: Από τον μύθο στην 

πραγματικότητα», στο: Μεταμοσχεύσεις (συλλογικό έργο), εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 9-

10. 
28 Υπολογίζεται ότι το 60% των νεφροπαθών πεθαίνουν πριν βρεθεί μόσχευμα. 
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πληθυσμού… Είναι φανερό ότι συμβαίνει το ίδιο λυπηρό φαινόμενο με τα αποθέματα 

αίματος: ενώ από τη μία καυχόμαστε ότι είμαστε λαός που υπηρετεί τον συνάνθρωπο 

και εμφορείται από κοινοτικές και όχι ατομοκρατικές αρχές, οι αριθμοί μάς δείχνουν 

το ακριβώς αντίθετο…  

Για αυτή τη σοβαρή έλλειψη προσφοράς, θεωρείται πως ευθύνονται η έλλειψη 

ενημέρωσης, η καχυποψία των πολιτών απέναντι στο κράτος, η δυσπιστία απέναντι 

στον ιατρικό κλάδο και στην απώθηση/άρνηση της ιδέας του θανάτου – κάτι που 

συνιστά βεβαίως και ένα κατεξοχήν θεολογικό ζήτημα, μιας και η διδασκαλία της 

Εκκλησίας μας για τον θάνατο δεν είναι ευρύτερα γνωστή και αποδεκτή στο ποίμνιό 

της. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δυσχερής από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

τα οποία (ακόμα και αν καταρχάς διάκεινται ευμενώς υπέρ των μεταμοσχεύσεων), 

εξαιτίας της εγγενούς ροπής τους να διεγείρουν τον φόβο του κοινού, καταλήγουν να 

δυσφημίζουν αυτήν την ελπίδα τόσων συνανθρώπων μας.  

Σχετικά με τη θέση της Εκκλησίας και τον ρόλο της δημοσιότητας, είναι 

χαρακτηριστικό το εξής γεγονός για το θέμα μας: η περιπέτεια υγείας του μακαριστού 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου, ο οποίος απεβίωσε καθώς δεν βρέθηκε 

μόσχευμα, φαίνεται πως συγκίνησε τους Έλληνες και καταγράφηκε μία αύξηση στη 

δωρεά οργάνων. Δυστυχώς όμως, αυτή ήταν πρόσκαιρη και μετά από ένα μικρό 

διάστημα η χώρα μας επανήλθε σε χαμηλά επίπεδα προσφοράς29.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τη δωρεά οργάνων και ιστών, υπάρχει η 

δυνατότητα δωρεάς και μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και 

μονάδων ομφαλοπλακουντικού αίματος30. 

Συχνά όμως, κάνοντας κανείς λόγο για μεταμοσχεύσεις, θίγει το ζήτημα του 

Εγκεφαλικού Θανάτου. Μολονότι δεν συνδέεται άμεσα με τις μεταμοσχεύσεις, αξίζει 

να αναφερθούμε σχετικά. 

 

4.2.1. Τι είναι ακριβώς ο Εγκεφαλικός Θάνατος; 

Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι η κατάσταση που επέρχεται μετά από μια 

ανεπανόρθωτη βλάβη και νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους31. Ονομάζεται έτσι, 

                                                           
29 Πρόκειται για αναφορά που έκανε ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργάνου Μεταμοσχεύσεων της εποχής, 

βλ. Μαρίας Καϊάφα-Γκμπάντι, «Μεταμοσχεύσεις: Παρόν και Μέλλον του Νομικού Πλαισίου – 

Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή», στο: Μεταμοσχεύσεις (συλλογικό έργο), εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 

2008, σελ. 27.  
30 Βλ. https://www.eom.gr/to-aimopoiitiko-systima-kai-ta-archegona-aimopoiitika-kyttara/.  

https://www.eom.gr/to-aimopoiitiko-systima-kai-ta-archegona-aimopoiitika-kyttara/
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διότι σημαίνει την μη αναστρέψιμη απώλεια της ικανότητας για συνείδηση και για 

αυτόματη αναπνοή. Οι δραστηριότητες των εγκεφαλικών ημισφαιρίων παραμένουν 

τότε ανολοκλήρωτες και ο εγκέφαλος χάνει κάθε γνωστική και συναισθηματική 

δυνατότητα. 

Πολλές φορές ο εγκεφαλικός θάνατος συγχέεται με τη φυτική κατάσταση. Αυτό 

είναι λάθος, διότι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους (εγκεφαλικός θάνατος) 

είναι κάτι διαφορετικό από την καταστροφή των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και 

λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους (φυτική κατάσταση). Η ιατρική κλινική πράξη 

δείχνει ότι η πρώτη περίπτωση είναι ανεπίστρεπτη ενώ η δεύτερη όχι. Εδώ ακριβώς 

βρίσκεται και η παραπλανητική είδηση που τακτικά ακούγεται από ΜΜΕ, για 

υποτιθέμενους εγκεφαλικά νεκρούς που δήθεν «ξύπνησαν». 

Η πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου γίνεται από μία συγκεκριμένη και 

καθορισμένη ομάδα, που αποτελείται από τον υπεύθυνο για τον ασθενή γιατρό, έναν 

νευρολόγο η νευροχειρουργό και έναν αναισθησιολόγο. Κανείς από αυτούς τους 

γιατρούς δεν πρέπει να έχει σχέση με την επιστημονική ομάδα των μεταμοσχεύσεων. 

Ο εγκεφαλικός θάνατος πιστοποιείται ύστερα από επανειλημμένες κλινικές εξετάσεις, 

οι οποίες ελέγχουν με σχετικά απλό τρόπο τις αντανακλαστικές κινήσεις που 

ρυθμίζονται από το εγκεφαλικό στέλεχος και την έλλειψη αυτόματης αναπνοής. Η 

αξιοπιστία των σχετικών κριτηρίων που έχουν τεθεί, οδηγεί την ιατρική κοινότητα σε 

μία ευρύτατη ομοφωνία για την επάρκειά τους32.  

Παραδοσιακά, και μέχρι τη δεκαετία του 1970, η ανθρωπότητα γνώριζε ένα μόνο 

είδος θανάτου, εκείνο στο οποίο σταματούσε η καρδιακή είτε η αναπνευστική 

λειτουργία. Με την ανάπτυξη όμως των μονάδων εντατικής θεραπείας, όπου η 

αναπνοή, η κυκλοφορία του αίματος και η διατροφή μπορούν να παρασχεθούν με 

τεχνητά μέσα,  η ιατρική κοινότητα αναθεώρησε τη στάση της απέναντι στο θάνατο. 

Ο βασικός λόγος ήταν η διαπίστωση ότι τα όργανα του σώματος μπορεί να 

                                                                                                                                                                      
31 Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι μια μικρή αλλά ιδιαίτερα σημαντική περιοχή του εγκεφάλου. 

Θεωρείται κεντρική περιοχή για τη συνείδηση και απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου. 
32 Κατά καιρούς, είναι αλήθεια, εκδηλώνονται διαφωνίες εντός των κόλπων της ιατρικής κοινότητας. 

Αυτές όμως αφορούν λανθασμένες ιατρικές εκτιμήσεις (οι οποίες είναι θεμιτές σε ένα βαθμό), αλλά 

όχι σφάλματα των κριτηρίων που έχουν τεθεί, βλ. Νικολάου Τάσκου, «Μεταμοσχεύσεις και ηθική 

διάσταση στη διάγνωση του θανάτου», στο: Μεταμοσχεύσεις (συλλογικό έργο), εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 20. 
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λειτουργούν, ενώ ο εγκέφαλος ήταν νεκρός και αυτή η κατάσταση παραμένει μη 

αναστρέψιμη33.  

Είναι αναμενόμενο, ότι η εισαγωγή ενός «νέου είδους» θανάτου οδήγησε σε 

αμηχανία και δεν μπορούσε να γίνει εύκολα αποδεκτή, γι’ αυτό και ακούγονται 

αντιρρήσεις. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, είναι εμφανές πως η διατήρηση 

ανθρώπων με κατεστραμμένο το εγκεφαλικό στέλεχος σε μηχανήματα δεν τους 

προσφέρει ουσιαστικά τίποτε34. Πρόκειται για μια παράταση της διαδικασίας του 

θανάτου, πρόκληση μεγάλης αγωνίας στους συγγενείς και στέρηση της δυνατότητας 

χρησιμοποίησης των λίγων και πολύτιμων κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας από ασθενείς που θα τις είχαν άμεση ανάγκη. 

Εδώ βρίσκεται και το σημείο συνάντησης του εγκεφαλικού θανάτου με τις 

μεταμοσχεύσεις: από τη στιγμή που θα διαγνωσθεί ο εγκεφαλικός θάνατος, είναι 

δυνατόν να ληφθούν κάποια όργανα και να δοθούν σε ασθενείς, για τους οποίους 

είναι απαραίτητα. Τα μοσχεύματα αυτά παραμένουν ζωντανά για ορισμένες ώρες και 

εξασφαλίζεται έτσι η ασφαλής μεταφορά τους σε κάποιο κέντρο μεταμόσχευσης.    

Εάν κάποιος θελήσει να δοθούν τα όργανά του, σε περίπτωση που θεωρηθεί 

κλινικά νεκρός, μπορεί να το δηλώσει στο «Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και 

Ιστών»35. Η δωρεά μπορεί να γίνει και από τους συγγενείς του εγκεφαλικά νεκρού 

ατόμου36.  

 

4.3. Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει κατ’ επανάληψη δείξει την ευαισθησία της στο 

σοβαρό αυτό κοινωνικό ζήτημα. Ήδη από το 1999 έχει αρχίσει να δημοσιεύσει τις 

θέσεις της, ενώ τοποθετήθηκε σχετικά και το 2005, με ξεχωριστή εγκύκλιο, 

σημειώνοντας την πνευματική σημασία της προσφοράς μέσω της δωρεάς οργάνων 

                                                           
33 Όπως συμβαίνει και σε άλλες ιατρικές περιπτώσεις, υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις, τις οποίες η 

επιστήμη αδυνατεί να τις ερμηνεύσει (π.χ. αυτές των Jahi McMath και Treenton McKinley). 
34 Ένας εγκεφαλικά νεκρός ασθενής μπορεί να διατηρηθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 

αρκετούς μήνες.  Επιπλέον, όπως για αιώνες το σταμάτημα της καρδιακής η αναπνευστικής 

λειτουργίας σηματοδοτούσε τον θάνατο, χωρίς την άμεση νέκρωση κάθε κυττάρου του σώματος, έτσι 

και ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους δηλώνει τον θάνατο του εγκεφάλου, χωρίς αυτό να σημαίνει 

και τον άμεσο θάνατο κάθε εγκεφαλικού κυττάρου, βλ. Νικολάου Τάσκου, ό.π., σελ. 19. 
35 Βλ. https://www.eom.gr/ethniko-mitroo-doreas-organon-kai-iston/. Αντίστοιχα, υπάρχει η 

δυνατότητα να αποσύρει τη δωρεά του με νέα δήλωση ή να δηλώσει την άρνησή του για τη δωρεά 

οργάνων. 
36 Η δωρεά από τους συγγενείς ισχύει εφόσον ο αποθανών δεν είχε δηλώσει σχετική άρνηση όσο 

βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Ας σημειωθεί εδώ, ότι η εικαζόμενη συναίνεση, που σημαίνει πως κάποιος 

που δεν έχει δηλώσει την άρνησή του, θεωρείται αυτόματα δωρητής, δεν ισχύει στη χώρα μας. 

https://www.eom.gr/ethniko-mitroo-doreas-organon-kai-iston/
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και το κενωτικό μήνυμα που αυτή προσφέρει στην εγωπαθή κοινωνία μας. 

Παράλληλα καταγράφει την ανάγκη εγρήγορσης για τη διαφύλαξη των αξιών της 

ισότητας, της μη εμπορευματοποίησης και της δικαιοσύνης κατά τις μεταμοσχεύσεις, 

ενώ διατυπώνει και αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για ζητήματα όπως αυτά της 

εικαζόμενης συναίνεσης, της αφαίρεσης οργάνων από νεογνά με ανεγκεφαλία (από 

σεβασμό, καθώς δεν έχουν συνείδηση για να συναινέσουν). Στο ζήτημα του σχετικού 

νόμου, κάνει εποικοδομητική κριτική με συγκεκριμένες προτάσεις και τήρηση 

αποστάσεων από σημεία με τα οποία διαφωνεί. Καλεί επίσης στην οργάνωση 

εκκλησιαστικών προγραμμάτων αγωγής δοτών, ώστε να καλλιεργηθούν βασικές 

αρετές της παράδοσής της (μνήμη θανάτου, αυτοπροσφορά, θυσιαστικὸ φρόνημα 

κ.λπ.) και να δοθεί η μαρτυρία του ήθους της στην κοινωνία με ένα σύγχρονο τρόπο 

(§ 40). 

Στη συνέχεια, στο Παράρτημα που παρατίθεται, μπορεί να δει κανείς κάποια 

χαρακτηριστικά αποσπάσματα της εν λόγω εγκυκλίου.  

Αξίζει να σημειωθεί, πως αναγνωρίζεται ευρύτερα ο ρόλος της Εκκλησίας στο 

ευαίσθητο αυτό θέμα. Όπως συμβαίνει και με άλλα βιοηθικά ζητήματα, της ζητείται η 

άποψη και η συμβολή κατά τη διαμόρφωση ειδικών νομοθετημάτων, ενώ συμμετέχει 

και σε εξειδικευμένα όργανα, όπως στην περίπτωση αυτή, του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα 

του Οργανισμού αυτού, φιλοξενείται και ειδικός χώρος για τις εκκλησιαστικές 

θέσεις37.  

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ένας από τους πρωτοπόρους στον τομέα των 

μεταμοσχεύσεων κατά τον 20ό αιώνα, και μάλιστα σε μια πολύ πρώιμη εποχή, 

υπήρξε ο άγιος Λουκάς ο Ιατρός, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, ο 

οποίος το 1924 επιχείρησε να μεταμοσχεύσει ζωικό όργανο σε ασθενή του38. 

Η αλήθεια είναι ότι οι συγγενείς ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με εγκεφαλικό 

θάνατο, βρίσκονται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και δυσκολεύονται να 

συνειδητοποιήσουν αυτό που συνέβη στον άνθρωπό τους και να το δεχθούν. Γι’ αυτό 

και αποκρούουν συνήθως την ιδέα της δωρεάς οργάνων. Συνήθως ελπίζουν και σε 

κάποιο θαύμα.  

                                                           
37 Βλ. https://www.eom.gr/ekklisia-kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/ . 
38 Βλ. Αρχιμ. Νεκταρίου Αντωνόπουλου, Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 212011. 

https://www.eom.gr/ekklisia-kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/
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Η αλήθεια είναι όμως ότι η απαίτηση θαύματος συνιστά έναν από τους πειρασμούς 

του Κυρίου στην έρημο39. Για την Εκκλησία, επίσης, ο θάνατος συνιστά ένα 

μυστήριο που δεν μπορεί να εξεταστεί με σχολαστικό τρόπο. Ο χωρισμός της ψυχής 

από το σώμα μπορεί να συμβεί πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον εγκεφαλικό 

θάνατο40. Επιπλέον, και η προοπτική της ανακούφισης ενός άλλου συνανθρώπου που 

υποφέρει, δεν απέχει ιδιαίτερα από την τάξη του θαυμαστού γεγονότος. Εξάλλου, 

στην εκκλησιαστική παράδοση, το κακό δεν είναι μόνο η παράβαση του θείου νόμου, 

αλλά και η μη διάπραξη του καλού41.  

Είναι θλιβερό, τέλος, για την κοσμική λογική να επαινείται η αλτρουιστική 

προσφορά και να αναγνωρίζεται ότι το συναισθηματικό και κοινωνικό όφελος του 

δότη είναι πολύ μεγάλο, και την ίδια στιγμή να υστερεί η εκκλησιαστική σκέψη και 

πράξη – όταν μάλιστα ολόκληρη η χριστιανική διδασκαλία οικοδομείται στην αγάπη 

των εχθρών, τη θυσία για τον συνάνθρωπο και την αναγνώριση πως δεν υπάρχει 

κανένα εγκόσμιο αντάλλαγμα για την αξία της ανθρώπινης ψυχής42. 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα, από την ποιμαντική πλευρά, είναι και το ζήτημα της 

ενσυναίσθησης, της διάθεσης να μπούμε στη θέση του άλλου, να καταλάβουμε τον 

πόνο του. Ο Χριστός μάς δίδαξε ακριβώς ότι θα πρέπει να βλέπουμε τον Ίδιον, αλλά 

και τον πλησίον, ως τον ελάχιστο αδελφό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το εξής 

γεγονός: Το 1996 έγινε στο Colorado μια έρευνα σχετικά µε τη δωρεά οργάνων και 

τον εγκεφαλικό θάνατο. Η έρευνα απευθύνθηκε σε 183 θρησκευτικούς ηγέτες, 

κληρικούς, νοσοκοµειακούς ιερείς και ιεροσπουδαστές, από ποικίλες θρησκευτικές 

παραδόσεις. Στο ερώτηµα της δωρεάς οργάνων σχεδόν όλοι συναίνεσαν. Στο άλλο 

ερώτημα, σχετικά µε το αν η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου σηµαίνει ότι το 

                                                           
39 Πρβλ. Ματθ. 4, 7: «οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου» (δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον 

Κύριό σου, τον Θεό σου). Με μια παρόμοια λογική, δεν θα έπρεπε να θάβουμε τους ανθρώπους, όταν 

πεθαίνουν με συμβατικό τρόπο, διότι πάντα υπάρχει η περίπτωση θαυματουργικής επανόδου τους στη 

ζωή. 
40 Βλ. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, τόμ. ΙΙ, έκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2015, 

σελ. 625. 
41 Ο Μ. Βασίλειος λέει: «Αν αυτός που ξεγυμνώνει έναν ντυμένο λέγεται ληστής, αυτός που δεν ντύνει 

τον γυμνό, ενώ μπορεί να το κάνει, πώς αλλιώς θα πρέπει να ονομαστεί; Το ψωμί που έχεις εσύ είναι 

αυτού που πεινάει. Το ρούχο που εσύ φυλάς σε αποθήκες, είναι του γυμνού. Τα παπούτσια που έχεις 

και σαπίζουν, είναι του ξυπόλυτου. Το χρήμα που έκρυψες, είναι αυτού που του χρειάζεται. Έτσι 

λοιπόν, αδικείς όλους αυτούς στους οποίους μπορείς να προσφέρεις», Εἰς τὸ «καθελῶ μου τὰς 

ἀποθήκας» 7, PG 31, 276B. 
42 Πρβλ. «Ἡ Ἐκκλησία ἄς προσφέρει τήν ἐγρήγορση τῶν συνειδήσεων καί ἄς ἐνσταλάξει μέ τή 

θεολογία της  στόν πολιτισμό μας τό σεβασμό  στόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί τήν ἀγαπητική 

προσφορά τῶν σωμάτων μας πρός τούς ἄλλους, ὡς ἔκφραση ἐλευθερίας καί σεβασμοῦ πρός τόν ἄλλον 

καί πρός τόν ἑαυτό μας ἀλλά καί πρός αὐτήν την ζωή», Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, Οι 

μεταμοσχεύσεις  ιστών και οργάνων υπό το φως της πατερικής ανθρωπολογίας, 

https://www.eom.gr/ekklisia-kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/#mitropolitis-messinias 
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άτοµο είναι νεκρό, μόνο το 62% των κληρικών και το 77% των ιεροσπουδαστών 

συµφώνησαν. Αντίθετα, οι νοσοκοµειακοί ιερείς, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη 

εµπειρία της σημασίας του γεγονότος, συμφώνησαν κατά 90%! Διαφορετικά 

αποφαίνεται κανείς όταν μιλά θεωρητικά και διαφορετικά όταν αντιμετωπίζει 

καθημερινά τον ανθρώπινο πόνο (και ενδεχομένως έχει καλύτερη πληροφόρηση και 

ενημέρωση για το θέμα)43. 

Στο έργο τους Συνδεδεμένοι (εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα 2010, σελ. 179-180), οι 

Χριστάκης – Φώουλερ σημειώνουν τα εξής, για τη στενή σύνδεση που έχουμε μεταξύ 

μας οι άνθρωποι: «Η υγεία μας δεν εξαρτάται μόνο από τη δική μας βιολογία, ούτε 

μόνο από τις δικές μας επιλογές και πράξεις. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει 

ελάχιστα σχετικά με το πώς προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κι όσα γνωρίζουμε, τα 

σκεφτόμαστε με όρους πολύ ατομοκεντρικούς». Αν λοιπόν άνθρωποι που δεν έχουν 

εκκλησιαστική αφετηρία, βλέπουν με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, πόσο 

περισσότερο ευαίσθητοι θα ήταν εκείνοι που βλέπουν όλη την ανθρωπότητα ως 

παιδιά του Θεού της Αγάπης;  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2819/2005 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 

 «Οἱ μεταμοσχεύσεις μεταμορφώνουν τὸ δράμα τοῦ λήπτη σὲ ἐλπίδα ζωῆς.  Ἡ 

᾿Εκκλησία θὰ μποροῦσε μὲσα ἀπὸ τὴν φιλανθρωπία της νὰ τὶς εὐλογήσει, μὲ τὴν 

ἀδιαπραγμάτευτη ὅμως προϋπόθεση ὅτι κατὰ τὴ μεταμοσχευτικὴ διαδικασία 

προστατεύεται ἡ συνείδηση τοῦ δότη καὶ δὲν παραβιάζονται οἱ πνευματικὲς ἀξίες» (§ 

4). 

 «…Ὁ σκοπὸς δὲν εἶναι νὰ ζήσει ὁ λήπτηςּ ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ δώσει ὁ δότης. Ὁ 

λήπτης λαμβάνει θνητὸ σῶμαּ ὁ δότης δίνει ἀπὸ τὴν ἀθάνατη ψυχή του. Ὅσο ἀνώτερη 

εἶναι ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τόσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ πνευματικὸ ὄφελος τοῦ δότη ἀπὸ 

τὸ βιολογικὸ κέρδος τοῦ λήπτη. “Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν”  

(Πράξ. κ´ 35 … 

῾Η ᾿Εκκλησία μπορεῖ νὰ δεχθεῖ τὶς μεταμοσχεύσεις μόνο μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα 

ἀγάπης, συναλληλίας, ἐνίοτε αὐτοθυσιαστικοῦ φρονήματος, ἐξόδου ἀπὸ τὸν κλοιὸ 

                                                           
43 Βλ. Christine Gallagher, «Religious attitudes regarding organ donation», Journal of Transplant 

Coordination 6 (1996), σσ. 186-190. 
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τῆς φιλαυτίας καὶ φιλοζωίας μας -ποτὲ ὠφελιμιστικῆς ἢ χρησιμοθηρικῆς λογικῆς ποὺ 

ἀποξενώνει τὸν “δότη” ἀπὸ τὴν προσφορά του. 

Κατόπιν τούτων, οἱ μεταμοσχεύσεις προσεγγίζονται ὡς ἀφορμὴ μετάδοσης ζωῆς 

σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους, κυρίως ὅμως ὡς εὐκαιρία μετάγγισης πνευματικοῦ ἤθους 

στὴν κοινωνία)» (§ 5). 

 «῾Η ζωὴ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο δὲν μᾶς χαρίζεται γιὰ νὰ βιώνουμε τὴν 

φιλαυτία καὶ τὴν κτητικότητά μας, ἀλλὰ μᾶς προσφέρεται γιὰ νὰ εἶναι τόσο δική μας 

ὥστε νὰ μποροῦμε ἀκόμη καὶ νὰ τὴν προσφέρουμε μὲ ἀγάπη.  ῾Ο καλύτερος τρόπος 

ἐπιστροφῆς της στὸν Θεὸ εἶναι ἡ προσφορά της ἀπὸ ἀγάπη στὸν πλησίον· “οὐκ ἔστιν 

ἄλλως σωθῆναι εἰ μὴ διὰ τοῦ πλησίον” (Ἅγιος Μακάριος Αἰγύπτιος)» (§ 8). 

«Τὸ φρόνημα καὶ ἡ διάθεση τῆς αὐτοπροσφορᾶς ἀποτελοῦν τὸν πνευματικὸ ἄξονα 

τῆς ἠθικῆς τῆς ᾿Εκκλησίας στὸ θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων. ῾Ο ἀποστολικὸς λόγος 

“ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε· καὶ 

ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι” (Α´ ᾿Ιω. γ´ 16) διαλύει κάθε 

ἀμφιβολία γιὰ τὸ ὅτι ἡ προσφορὰ τῆς ζωῆς, καὶ συνεπῶς καὶ ἡ δωρεὰ σώματος, δὲν 

εἶναι πράξεις αὐτοκτονίας ἢ εὐθανασίας, ἀλλά μποροῦν νὰ ἀποτελοῦν ἐκφράσεις τῆς 

“μείζονος ἀγάπης”, περὶ τῆς ὁποίας κάνει λόγο ὁ ἴδιος ὁ Κύριος κατὰ τὴν παράδοση 

τῶν τελευταίων Του ὑποθηκῶν στοὺς μαθητές· “μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει 

ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ” (᾿Ιω. ιε´ 13).  ῾Η προσφορὰ τῆς 

ζωῆς εἶναι τὸ μείζων· ἡ προσφορὰ τῶν ὀργάνων εἶναι τὸ εὐλογημένο ἔλασσον. Οἱ 

παραπάνω ἁγιογραφικὲς ἀναφορὲς μεταθέτουν τὸ ἠθικὸ πρόβλημα ἀπὸ τὸν 

σχολαστικὸ προσδιορισμὸ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου στὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἐλεύθερη 

ἔκφραση τοῦ αὐτεξουσίου. (§ 9). 

 «Στὴν περίπτωση λοιπὸν ποὺ κάποιος ἐπιθυμοῦσε νὰ προσφέρει τὰ ὄργανά του, 

ἀκόμη κι ἂν ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν ταυτιζόταν μὲ τὸν ὁριστικὸ χωρισμὸ τῆς 

ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, μαζὶ μὲ τὰ ὄργανά του θὰ εἶχε προσφέρει καὶ τὴ ζωή του. ῾Η 

πράξη του δὲν θὰ περιεῖχε μόνο τὸ στοιχεῖο τῆς προσφορᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τῆς 

αὐτοθυσίας» (§ 10). 

«…ἡ δωρεὰ ὀργάνων ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ νεκροὺς δότες καθὼς καὶ ἡ νηφάλια καὶ 

συνειδητὴ ἀπόφαση ὑγιοῦς ἀνθρώπου νὰ προσφέρει κάποιο ὄργανό του σὲ πάσχοντα 

συνάνθρωπο, ὡς πράξεις φιλαλληλίας καὶ ἀγάπης, εἶναι σύμφωνες μὲ τὴ διδασκαλία 

καὶ τὸ φρόνημα τῆς ᾿Εκκλησίας μας» (§ 17). 
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 «…ἡ ᾿Εκκλησία ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀρχῶν της, τὸν 

θετικὸ ἐπηρεασμὸ τῆς μεταμοσχευτικῆς πολιτικῆς καὶ νὰ δημιουργήσει ἡ ἴδια μιὰ 

μεταμοσχευτικὴ πνευματικὴ παράδοση προσανατολισμένη πρὸς τὶς πνευματικὲς 

ἀνάγκες προσφορᾶς αἰσθημάτων τοῦ δότη. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, ἡ ἐξεύρεση 

μοσχευμάτων καὶ ἡ προώθηση τῶν μεταμοσχεύσεων δὲν θὰ ἀποτελεῖ ἐπιδιωκόμενο 

σκοπὸ ἀλλὰ φυσικὸ ἀποτέλεσμα» (§ 39). 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μιλτιάδης Βάντσος – Εμμανουήλ Νικολούσης, Η μεταμόσχευση ιστού και οργάνου 

από ζώντα δότη. Ιατρική και ηθική θεώρηση, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016 

«Βασικές Θέσεις επί της Ηθικής των Μεταμοσχεύσεων (10.12.1999)», 

Γνωμάτευση Επιτροπής Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

http://www.bioethics.org.gr/Transplantationsgr.pdf  

«Βασικές Θέσεις επί της Ηθικής των Μεταμοσχεύσεων», Εγκύκλιος 2819 της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2005, https://www.eom.gr/ekklisia-

kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/  

Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις, εκδ. Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και 

Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2001 

Ανδρέας Καραμπίνης, Εγκεφαλικός θάνατος, 

https://www.pemptousia.gr/2020/09/egkefalikos-thanatos/  

Αλκιβιάδης Κωστάκης, Ηθικά Προβλήματα & Διλήμματα των Μεταμοσχεύσεων, 

http://www.transplantation.gr/article_patients.asp?patient_id=&medicine_id=6&ca

tegory_id=&article_id=256  

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, ΜΕΘ: στη μεθόριο της 

ζωής και του θανάτου, έκδ. Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Αθήνα 

2005 

Νικόλαος Στανίτσας, Mεταμοσχεύσεις: εικαζόμενη συναίνεση, Νομοθεσία και  

Εκκλησία, https://www.pemptousia.gr/2015/12/metamoschefsis-ikazomeni-

sinenesi-nomothesia-ke-ekklisia/  

Βασίλειος Φανάρας, «Μεταμοσχεύσεις: η θεολογική συζήτηση τα τελευταία 

τριάντα χρόνια», Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

http://www.bioethics.org.gr/Transplantationsgr.pdf
https://www.eom.gr/ekklisia-kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/
https://www.eom.gr/ekklisia-kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/
https://www.pemptousia.gr/2020/09/egkefalikos-thanatos/
http://www.transplantation.gr/article_patients.asp?patient_id=&medicine_id=6&category_id=&article_id=256
http://www.transplantation.gr/article_patients.asp?patient_id=&medicine_id=6&category_id=&article_id=256
https://www.pemptousia.gr/2015/12/metamoschefsis-ikazomeni-sinenesi-nomothesia-ke-ekklisia/
https://www.pemptousia.gr/2015/12/metamoschefsis-ikazomeni-sinenesi-nomothesia-ke-ekklisia/
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"Σπουδές στην Ορθόδοξη θεολογία", τόμ. Δ, έκδ. Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, Πάτρα 2014, σσ. 424-436 

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Οι μεταμοσχεύσεις  ιστών και οργάνων 

υπό το φως της πατερικής ανθρωπολογίας, https://www.eom.gr/ekklisia-kai-

metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/#mitropolitis-messinias  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εκφραστεί θετικά 

στο ζήτημα των Μεταμοσχεύσεων; 

2. Ποιο είναι το εκκλησιαστικό ήθος που προσπαθεί να καλλιεργήσει η Εκκλησία 

μέσα από τα κείμενά της για τις Μεταμοσχεύσεις; 

3. Πώς θα μπορούσε μια Μητρόπολη να ενημερώσει επαρκώς τους κληρικούς της 

στο ζήτημα των Μεταμοσχεύσεων; 

4. Πώς θα μπορούσε μια Ενορία να ενημερώσει επαρκώς τους πιστούς της στο 

ζήτημα των Μεταμοσχεύσεων; 

5. Ποια είναι η θέση της ιατρικής κοινότητας για το ζήτημα του εγκεφαλικού 

θανάτου και ποια η σχετική τοποθέτηση της Εκκλησίας; 

6. Με ποιον τρόπο η πράξη της δωρεάς οργάνων συνδέεται με το πνεύμα της 

εκκλησιαστικής διδασκαλίας; 

7. Πώς θα μπορούσε η ποιμαντική της Εκκλησίας να καλλιεργήσει το πνεύμα τις 

προσφοράς μέσα από τη δωρεά οργάνων και ιστών; 

8. Γιατί είναι ποιμαντικά σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από την αγωνία 

ενός ανθρώπου που περιμένει μεταμόσχευση και όχι από την ασφάλεια ενός υγιή 

ανθρώπου; 

https://www.eom.gr/ekklisia-kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/#mitropolitis-messinias
https://www.eom.gr/ekklisia-kai-metamoscheyseis-organon-iston-kai-kyttaron/#mitropolitis-messinias
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5. Το πρόβλημα της ευθανασίας 

 

Λέξεις κλειδιά: Ενεργητική ευθανασία, παθητική ευθανασία, δυσθανασία, 

υποβοηθούμενη αυτοκτονία, παράταση θανάτου, μνήμη θανάτου 

 

5.1. Εισαγωγικά 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, ανάμεσα στα άλλα, έφερε μεγάλες αλλαγές στην 

αντιμετώπιση των ασθενειών, ενισχύοντας την ανθρώπινη εμπιστοσύνη στις 

δυνατότητες της ιατρικής επιστήμης. Παράλληλα, η βελτίωση των όρων της 

ανθρώπινης ζωής έκανε την προοπτική του θανάτου ακόμη περισσότερο απευκταία 

και ενίσχυσε περαιτέρω την «επιθυμία για ζωή»44. Από την άλλη πλευρά, η 

μετατόπιση αξιών των τελευταίων αιώνων έχει φέρει στο προσκήνιο τις έννοιες της 

αξιοπρέπειας, της ατομικότητας και της αυτονομίας, με το συναφές αίτημα να μπορεί 

ο άνθρωπος να  διαχειρίζεται μόνος του τις οριακές υπαρξιακές καταστάσεις που τον 

αφορούν. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σταδιακά διευρύνεται η αποδοχή ενός 

«αξιοπρεπούς» θανάτου με την παρέμβαση κάποιου άλλου προσώπου, κάτι που είναι 

ευρύτερα γνωστό ως ευθανασία. 

Ευθανασία σημαίνει τον «καλό» θάνατο, με την έννοια της εύκολης έλευσής του. 

Η συζήτηση ωστόσο αφορά ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάποιας 

νόσου και τον ηθελημένο τερματισμό μιας ανθρώπινης ζωής, αλλά όχι τη θανατική 

ποινή με (ανώδυνη) χορήγηση θανατηφόρου ουσίας. Η επιλογή της ισοδυναμεί με 

την πρόκληση του θανάτου, ως την καλύτερη επιλογή κάτω από δεδομένες συνθήκες. 

Πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα θέματα στη σύγχρονη βιοηθική, αλλά και την 

ιατρική ηθική, καθώς ανάγεται στις θεμελιώδεις διαφορές που υφίστανται σχετικά με 

την ιερότητα της ζωής (αν δηλαδή η ζωή είναι ιερή καθαυτή ή σε σχέση με το 

περιεχόμενό της) 

 

5.2. Η πραγματικότητα 

                                                           
44 Οι παραδοσιακές κοινωνίες εκδήλωναν μεν μία σαφώς καλύτερη διαχείριση απέναντι στον θάνατο, 

με μικρότερη φοβία από ό,τι σήμερα και εντάσσοντάς τον ως γεγονός στο πλαίσιο του βίου, αλλά δεν 

έπαυαν να τον θεωρούν ως μεγάλο δεινό. Είναι χαρακτηριστική, λ.χ. η τραγικότητα με την οποία τον  

αντιμετωπίζουν τα δημοτικά τραγούδια και τα μοιρολόγια. 
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Στην αρχαία ελληνική σκέψη, ευθανασία θεωρούνταν ο φυσιολογικός θάνατος που 

έρχεται να ολοκληρώσει τη ζωή ή ο ένδοξος θάνατος που συνδεόταν με μία ηρωική 

πράξη η θυσία. Στις παραδοσιακές κοινωνίες η πρακτική της ευθανασίας ήταν ένα 

σπάνιο φαινόμενο. Το ζήτημα ήλθε στο δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο της σύγχρονης 

κοινωνίας, και επιτάθηκε κυρίως με την ανάπτυξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας.  

 

5.2.1. Είδη και λειτουργίες ευθανασίας  

Την ευθανασία μπορούμε να τη χωρίσουμε σε δύο βασικά είδη: την Ενεργητική 

και την Παθητική. Με την ενεργητική εννοούμε τη σκόπιμη παρέμβαση, ώστε να 

απαλλαχθεί ο άνθρωπος από κάποια ανίατη ασθένεια ή ανυπόφορους πόνους. Στην 

παθητική υπάρχει περιορισμός ή απόσυρση της προσφοράς των υποστηρικτικών 

μέσων για την επιβίωση του ανθρώπου, για τους ίδιους σκοπούς45. Όταν ο ίδιος ο 

ασθενής λαμβάνει κάποια ουσία για να τερματίσει ο βίος του, έχουμε την περίπτωση 

της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση της 

έμμεσης ευθανασίας, κατά την οποία ο θάνατος έρχεται ως μη επιδιωκόμενη 

παρενέργεια της χρήση φαρμάκων για την αντιμετώπιση ενός αφόρητου πόνου46. 

Σε έναν άλλο τρόπο διάκρισης, γίνεται λόγος για εθελούσια ευθανασία, όταν ο 

τερματισμός της ζωής του ανθρώπου συμβαδίζει με τις επιθυμίες που έχει εκφράσει ο 

ίδιος, ενώ μη εθελούσια ευθανασία συμβαίνει όταν αφαιρείται η ζωή του, χωρίς 

αυτός να έχει εκφράσει ποτέ κάποια σχετική επιθυμία. Έχει υποστηριχθεί ακόμη, ότι 

ο όρος «ευθανασία» δεν αποδίδει ακριβώς την πράξη για την οποία γίνεται λόγος και 

θα έπρεπε να αντικατασταθεί από τον όρο ευκτονία47. 

Η ενεργητική ευθανασία είναι νόμιμη σε ορισμένες χώρες48, στις οποίες τίθενται 

ωστόσο κάποιες προϋποθέσεις. Σε γενικές γραμμές, αυτές αφορούν την ύπαρξη 

ανίατης νόσου ή ανυπόφορων πόνων, τη γνωστοποίηση των εναλλακτικών λύσεων 

στον πάσχοντα, τη λήψη δεύτερης γνώμης από ειδικούς και την αίτηση από τον ίδιο 

ενώ έχει σώας τας φρένας. Σε πολλά νομικά συστήματα του κόσμου η παθητική 

                                                           
45 Οι διακρίσεις μεταξύ των δύο ειδών επεκτείνονται στη συζήτηση της διαφοράς ή της ισοδυναμίας 

μεταξύ πράξης και παράλειψης, αν έχουν δηλαδή την ίδια ηθική βαρύτητα ή όχι. Επίσης, αφορούν και 

τον ρόλο της ασθένειας, αν είναι η αιτία θανάτου (στην παθητική μορφή) ή η αφορμή του (στην 

ενεργητική). 
46 Το ζήτημα της αντιμετώπισης του πόνου (με τη χορήγηση κατάλληλων αναλγητικών) είναι από μόνο 

του ένα επίσης σημαντικό θέμα συζήτησης για την ιατρική πράξη. 
47 Βλ. Γεωργίου Καπρίνη, «Ψυχιατρική προσέγγιση της έννοιας του θανάτου και της αποκαλούμενης 

ευθανασίας», στο: Ευθανασία (συλλογικό έργο), εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 118. 
48 Όπως το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, κάποιες Πολιτείες των ΗΠΑ και 

της Αυστραλίας κ.α.  
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ευθανασία επιτρέπεται, επίσης κάτω από προϋποθέσεις. Ας σημειωθεί, ότι υπάρχουν 

οργανώσεις (π.χ. η «dignitas»), οι οποίες προπαγανδίζουν συστηματικά και προωθούν 

την ιδέα της ευθανασίας…49 Οι υποστηρικτές της πρακτικής αυτής θεωρούν ότι 

πρόκειται για μια πράξη ευσπλαχνίας προς ανθρώπους που υποφέρουν50. 

Στην πράξη, ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων πόνων, και εφόσον προηγείται 

ενημέρωση (που οφείλει να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια μεταξύ 

γιατρού και ασθενή), το δικαίωμα άρνησης της συνέχισης της θεραπείας γίνεται 

σεβαστό51 και δεν κλιμακώνεται η θεραπευτική αγωγή, για να ακολουθήσει η φυσική 

εξέλιξη του θανάτου. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 1/3 των θανάτων στις 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας επέρχεται με άρση της υποστήριξης των ζωτικών 

λειτουργιών, ενώ οι μισοί περίπου θάνατοι δεν είναι γενικά απαλλαγμένοι του 

στίγματος της ευθανασίας52.  

Η υιοθέτηση των πρακτικών ευθανασίας φανερώνει ουσιαστικά μία 

ατομοκεντρική, εγκοσμιοκρατική και ευδαιμονιστική θεώρηση της ζωής. Όσοι την 

αρνούνται, βλέπουν επίσης μια ιατρικοποίηση των κεντρικών υπαρξιακών 

ζητημάτων, μια μηχανοποίηση του ανθρώπινου σώματος και μία διεύρυνση του 

ιατρικού λειτουργήματος, το οποίο πλέον δεν θεραπεύει μόνο από νόσους, αλλά 

διευκολύνει και τον θάνατο53. Παράλληλα, δημιουργείται και ένα αίσθημα 

παντοδυναμίας, καθώς ο άνθρωπος αισθάνεται πως αναλαμβάνει τον ρόλο του Θεού, 

αποφασίζοντας κατά το δοκούν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Και 

                                                           
49 Η οργάνωση «dignitas» (αξιοπρέπεια) κατηγορήθηκε ότι διευκόλυνε ηλικιωμένη να αυτοκτονήσει, 

επειδή βρισκόταν σε βαριά κατάθλιψη μετά την απώλεια του συζύγου της και χωρίς να πάσχει η ίδια 

από κάποια άλλη ανίατη η επώδυνη νόσο. Αντίστοιχα, το κοινοβούλιο της Ελβετίας διαπίστωσε ότι οι 

κανόνες και προϋποθέσεις που είχαν τεθεί, είχαν αρχίσει να διαστέλλονται και προς κατευθύνσεις που 

δεν αφορούσαν ασθένειες που δοκίμαζαν τα ανθρώπινα όρια. Γι’ αυτό και επιχείρησε να 

αυστηροποιήσει τους όρους παροχής της ευθανασίας, για να μη θεωρηθεί η χώρα σαν «τουριστικό 

κέντρο αυτοκτονίας». 
50 Από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι υποστηρικτές της προέρχονται από χώρους που σχετίζονται με 

υπηρεσίες υγείας, είναι άτομα νεαρής ηλικίας και χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα 

θρησκευτικότητας. Μεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζει επίσης και το πολιτισμικό πλαίσιο, που ευνοεί ή 

όχι αυτού του είδους τις απόψεις. 
51 Στη βάση της αρχής, ότι «η βούληση του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος» (Voluntas aegroti 

suprema lex est). Γενικά, υπάρχουν διατάξεις που αναγνωρίζουν στον ασθενή το δικαίωμα να 

συγκατατεθεί ή να αρνηθεί διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί στον ίδιο. 

Μάλιστα, σε περίπτωση μερικής ή πλήρους διανοητικής ανικανότητας, η άσκηση του δικαιώματος 

γίνεται από το πρόσωπο που κατά το νόμο ενεργεί για λογαριασμό του ασθενούς. Αντίστοιχα, 

αναγνωρίζεται και το δικαίωμα του σεβασμού των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων. 
52 Βλ. Χαρίση Σκούρτη, «Ενεργητική ευθανασία», στο: Ευθανασία (συλλογικό έργο), εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 95-96.  
53 Αρκετά μέλη της ιατρικής κοινότητας δεν αισθάνονται ιδιαίτερα ευτυχή με τη σύνδεση του 

λειτουργήματός τους με τεχνικές θανάτου. 
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αναμφισβήτητα, μία τέτοια αίσθηση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη 

ανθρωπολογία. 

Ακόμη, θεωρείται πως εκφράζει ένα βαθύτερο φόβο προς τον θάνατο, οπότε η 

επίσπευσή του δημιουργεί την ψευδαίσθηση ελέγχου του. Επιπλέον, η επίκληση της 

αυτονομίας54 αμφισβητείται, καθώς η έκκληση για ευθανασία γίνεται συνήθως υπό 

καθεστώς πόνου και φόβου, ενώ μετά από την παρέλευση πόνου, η σχετική συζήτηση 

δεν επαναλαμβάνεται. 

Σε ένα άλλο επίπεδο, ο προβληματισμός θεωρείται πως συνδέεται και με τα 

χαρακτηριστικά της εποχής μας, όπως λ.χ. την ανυπομονησία ή το 

«αδιαπραγμάτευτο» πρόταγμα της ζωής. Εξάλλου, τόσους αιώνες, η ανθρωπότητα 

μαστιζόταν από επώδυνες νόσους, αλλά οι περιπτώσεις ευθανασίας που 

συναντιούνται στην Ιστορία είναι εξαιρετικά ελάχιστες.  

Πολλοί είναι ακόμη επιφυλακτικοί, καθώς προβάλλουν το επιχείρημα της 

«ολισθηρής πλαγιάς» (slippery slope): σύμφωνα με αυτό, μια κακή απόφαση σήμερα, 

θα οδηγήσει σε χειρότερες αποφάσεις αύριο, οπότε θα τεθεί ζήτημα της ανθρωπιάς 

μας, με την ευκολία που θα οδηγούνται οι άνθρωποι στον θάνατο. Επιπλέον, εκτός 

από τους σωματικούς πόνους, οδυνηροί είναι και οι ψυχικοί πόνοι και ήδη 

καταγράφονται περιπτώσεις ευθανασίας ανθρώπων που πάσχουν από κατάθλιψη ή 

υποφέρουν από έλλειψη νοήματος ζωής. 

 

5.2.2. Δυσθανασία 

Εκτός όμως από την έμμεση ή άμεση συνέργεια στην επίσπευση του θανάτου, 

υπάρχει και η πλευρά της επίμονης διατήρησης στη ζωή με τεχνητά μέσα, έστω και 

αν δεν υπάρχει κάποια θετική προοπτική για την ανάνηψη του ασθενούς. Αυτό 

ισοδυναμεί τελικά με παράταση της διαδικασίας του θανάτου και πρόκειται 

ουσιαστικά για δυσθανασία.  

Η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, συνεπώς, δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο: ο 

ασθενής εισέρχεται σε μία διαδικασία παράτασης της ζωής που κατά βάση 

επιμηκύνει βασανιστικά τη διαδικασία του θανάτου, αλλά κάθε παρέμβαση για την 

                                                           
54 Πολλοί γιατροί εκτιμούν, ότι εφόσον προβάλλεται το επιχείρημα της αυτονομίας, με τον άνθρωπο να 

έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί τη ζωή του όπως θέλει, και επομένως και την ευθύνη να προκαλέσει 

και το θάνατο του, αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά υποχρεωτικά και την ιατρική κοινότητα, 

επιφορτίζοντάς την με αλλότρια διλήμματα.  
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έξοδο από αυτό το στάδιο θα σημαίνει διακοπή της ζωής. Και αυτά τα διλήμματα 

συμπαρασύρουν τους ασθενείς, τους συγγενείς τους, αλλά και το ιατρικό προσωπικό. 

Ένα είδος απάντησης σε αυτό το αδιέξοδο μπορούμε να βρούμε στην πρόσφατη 

εκκλησιαστική πράξη. Καταρχάς, και σύμφωνα με μαρτυρία του θεράποντος ιατρού 

του, ο όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ενώ ήταν κατά το μακρύ διάστημα της ασθένειάς 

του ένας «υποδειγματικός» ασθενής, που τηρούσε τις οδηγίες των γιατρών του και 

την αγωγή που του παρείχαν. Όταν όμως συναισθάνθηκε ότι το τέλος του επίγειου 

βίου του πλησιάζει και κάθε περαιτέρω θεραπευτικό σχήμα δεν θα είχε να του 

προσφέρει κάτι ουσιαστικό, κάλεσε τον γιατρό του και του ζήτησε να του επιτρέψει 

να οδεύσει προς την κοίμησή του εν προσευχή.  

Αλλά και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, όταν συνειδητοποίησε πως 

οι δυνατότητες της Ιατρικής για την αποκατάσταση της υγείας του εξαντλήθηκαν, 

ζήτησε να παραμείνει στη γαλήνη του σπιτιού του, προτιμώντας να καταλήξει εκεί εν 

ησυχία και προσευχή, παρά στο ψυχρό περιβάλλον μιας Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας55. 

Η στάση αυτή όμως δεν είναι παντελώς άγνωστη και στην εκκλησιαστική μας 

παράδοση: Από τον Βίο του οσίου Λουκά του Στυλίτη (879-979), πληροφορούμαστε 

ότι κάποια στιγμή ο Σισίνιος από τη Χρυσούπολη τον επισκέφθηκε μαζί με τη σύζυγό 

του, για να τον παρακαλέσουν να προσευχηθεί για την περίπτωση του παράλυτου 

παιδιού τους. Το κείμενο αναφέρει ότι το (προφανώς ταλαιπωρημένο και ψυχικά 

εξουθενωμένο) ζευγάρι ζήτησε με μάλλον πιεστικό τρόπο από τον όσιο, να 

μεσιτεύσει στον Θεό ώστε να απαλλαγεί το παιδί τους από την παρούσα ζωή, μη 

αντέχοντας το «βάρος» και το «όνειδος» της κατάστασής του. Απέναντι σε αυτό το 

αίτημα, ο όσιος Λουκάς έδειξε κατανόηση για την κατάστασή τους με πνεύμα 

χαρμολύπης: τους διαβεβαίωσε ότι ο Κύριος θα έπαιρνε την ψυχή του παιδιού τους 

και θα τους απελευθέρωνε από τη λύπη τους. Αυτό και τελικά συνέβη56. 

Σε μια σχετικά «ανύποπτη» περίοδο, στις αρχές του 19ου αιώνα, ακόμη, 

κυκλοφόρησε το βιβλίο του πολυτάλαντου λόγιο ιεράρχη Ευγένιου Βούλγαρι «Περί 

Ευθανασίας». Στο έργο αυτό, ο «κλεινός» Ευγένιος (όπως ονομαζόταν από τους 

                                                           
55 Βλ. Νικολάου Τάσκου, «Μεταμοσχεύσεις και ηθική διάσταση στη διάγνωση του θανάτου», στο: 

Μεταμοσχεύσεις (συλλογικό έργο), εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 20. 
56 Βλ. Κωνσταντίνου Κορναράκη, «Μοντέλα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας στον Βίο του οσίου 

Λουκά του Στυλίτη (10ος αι.) και οι μετα-αφηγηματικές βιοηθικές προοπτικές τους», στον 

Αφιερωματικό Τόμο προς Τιμήν του Καθ. Απόστολου Νικολαΐδη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2020, σελ. 420-

421. 
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συγχρόνους του) εξετάζει περιπτώσεις ευθανασίας από την αρχαιότητα, αναπτύσσει 

τη χριστιανική διδασκαλία για τον θάνατο και καταλήγει στο εξής: ο άνθρωπος  

 δεν θα πρέπει να «προθανατεί» (δηλαδή, να πεθαίνει πριν την ώρα του, από 

τον φόβο του για τον θάνατο)  

 ούτε να «δυσθανατεί» (δηλαδή, να ταλαιπωρείται, μεταθέτοντας άσκοπα τη 

στιγμή του θανάτου),  

 αλλά να «ευθανατεί» (δηλαδή, να φεύγει όταν έλθει η ώρα του). 

 

5.3. Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

Η Εκκλησία εύχεται τον καλό ή εύκολο θάνατο: στις ακολουθίες της πάντοτε 

ζητούμε «Χριστιανά τα τέλη, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά…». Στην παράδοσή 

της μακαρίζεται ακόμη ο καλός και οσιακός θάνατος. Παράλληλα, τιμάται όμως και ο 

μαρτυρικός θάνατος, όχι μόνο για την ομολογία του Χριστού, αλλά και όταν 

συνδέεται με ασθένειες ή άλλες οδυνηρές καταστάσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται με 

υπομονή και ελπίδα στον Θεό. Εκείνο που προέχει δηλαδή για την Εκκλησία δεν 

είναι η ευκολία ή η αποφυγή του πόνου, αλλά η εγκαρτέρηση και η πίστη στη Θεία 

Πρόνοια. 

    Πολύ εύστοχα λοιπόν ο ιερός Χρυσόστομος αναρωτιέται αν ήταν κακός ο 

θάνατος του Τιμίου Προδρόμου, επειδή αποκεφαλίστηκε, ή του Στεφάνου επειδή 

λιθοβολήθηκε, ή όλων των μαρτύρων. Και όπως απαντά ο ίδιος, απευκταίος και 

κακός είναι ο θάνατος που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία.  

Θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο ποιμαντικά, αν βλέπαμε την ευθανασία (πέρα από τα 

χαρακτηριστικά εκκοσμίκευσης, τα οποία φέρει), σαν ένα είδος «κραυγής 

αναζήτησης στήριξης» από τους ασθενείς προς το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και το περιβάλλον τους γενικότερα. Ακόμη θα ήταν χρήσιμο, αν 

διευρύναμε το πεδίο της όρασής μας, ώστε να μην εστιάζεται αποκλειστικά στους 

ασθενείς, αλλά να περιλαμβάνει όλο το φάσμα των επαγγελματιών υγείας, τους 

συγγενείς και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα, το οποίο συνδιαμορφώνει το 

κοινωνικό ήθος και επηρεάζεται από αυτό. Κάθε άνθρωπος προτιμά τη ζωή και 

αποκρούει τον θάνατο, ενώ ο φόβος του θανάτου αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. 

Ειδικά το υγειονομικό προσωπικό τον αντιμετωπίζει πιο συχνά και αναπτύσσει πιο 

συχνά τα αντανακλαστικά του για να τον διαχειριστεί. Η ηθική του συναντάται με το 

γενικότερο κοινωνικό ήθος και όχι σπάνια δοκιμάζεται σκληρά. Ειδικά, το ιατρικό 
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προσωπικό έλκει πάνω του τα βλέμματα όλων: των ασθενών, των συγγενών τους και 

όλων ημών των υπολοίπων. Με βάση το προσωπικό του σύστημα αξιών, ο γιατρός 

καλείται να διαχειριστεί αυτήν την επιπρόσθετη πίεση και να λάβει αποφάσεις 

σχετικά άμεσα – οι υπόλοιποι έχουμε την πολυτέλεια να στοχαζόμαστε και συζητάμε. 

Τόσο για τις περιπτώσεις της ευθανασίας όμως, όσο και για αυτή της δυσθανασίας, 

που αναφέρθηκε, ο πιστός δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει την πολύτιμη μνήμη 

θανάτου, που προσφέρει η εκκλησιαστική παράδοση. Με αυτήν αποδέχεται τη 

σχετικότητα της επίγειας ζωής του, εμπιστεύεται τον βίο του στον Θεό, παραιτείται 

από την επίμονη και τελικά μάταιη προσφυγή σε κάθε δυνατό μέσο, εμπιστευόμενος 

την εξέλιξη της υγείας του στο θείο θέλημα. Ο χριστιανός σέβεται την ιερότητα της 

ζωής και δεν αρνείται τη χρήση των ιατρικών μέσων – αναγνωρίζει όμως και τα όριά 

του αλλά και το αναπότρεπτο του επίγειου τέλους του. «Έρχεται ώρα που οι ιατρικές 

φροντίδες εξαντλούνται, το τέλος εγγίζει και όσες απομένουν, ας καταβάλλονται για 

έναν θάνατο αξιοπρεπή»57. 

O θάνατος παραμένει «εχθρός» για την εκκλησιαστική σκέψη και ζωή58. Μεγάλη 

όμως σημασία για την πνευματική ζωή του πιστού, έχει η προετοιμασία για την 

αντιμετώπισή του. Ο χριστιανός καλείται να αντιμετωπίζει θετικά όχι μόνο την υγεία 

ή την ευτυχία, αλλά και την ασθένεια, τον πόνο και τον θάνατο. Εξάλλου, η παρουσία 

τού κακού στη ζωή του δεν αποσκοπεί να βλάψει τον άνθρωπο αλλά για να τον 

παιδαγωγήσει και να τον ενισχύσει59. Προϋποτίθεται βέβαια, πως θα λαμβάνει υπόψη 

του τις αιώνιες προοπτικές της ύπαρξής του και δεν θα περιορίζει τις διαστάσεις της 

στις απολαύσεις και τη σωματική υγεία του.  

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική διδασκαλία, η ζωή και ο θάνατος του πιστού δεν 

έχουν έναν αποκλειστικά ατομοκεντρικό χαρακτήρα, καθώς δεν αφορούν μόνο τον 

εαυτό του αλλά και τη σχέση του με το Θεό: Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, είμαστε 

μαζί με τον Χριστό60. Κεντρική σε αυτό το σημείο είναι η πίστη στο γεγονός της 

Ανάστασης και η εσχατολογική ελπίδα: όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι όλη η ύπαρξή 

του περιορίζεται μέσα στον επίγειο βίο του, όλα θα αντιμετωπίζονται 

εγκοσμιοκρατικά και ευδαιμονιστικά. Όταν όμως το παρόν στάδιο οράται ως μία 

προετοιμασία και πρόγευση της ανέσπερης Βασιλείας, τότε η ζωή αποκτά ένα άλλο 

                                                           
57 Απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ως μητροπολίτη Δημητριάδος, 

σε υγειονομικούς του Νομού Μαγνησίας το 1994.  
58 Πρβλ. Α΄ Κορ. 15, 26: «ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος». 
59 Πρβλ. Β΄ Κορ. 12, 10: «Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι».  
60 Πρβλ. Ρωμ. 14, 8: «ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν». 
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νόημα. Η όραση του ερχόμενου (που ήταν ταυτόχρονα πριν από την παρουσία μας, 

αλλά και που είναι τώρα Παρών μαζί μας) Κυρίου61 ολοκληρώνει το περιεχόμενο των 

προσδοκιών μας και συμμεριζόμαστε τότε την ευχή του αγίου Συμεών του Θεοδόχου: 

Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα62.  

 

5.3.1. Ανακουφιστική/Παρηγορητική Φροντίδα 

Εκτός όμως από την κανονιστική της στάση, η Εκκλησία δεν μπορεί να μένει 

αμέτοχη και αδιάφορη μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Στην παράδοσή της 

προσλαμβάνει την αγωνία μιας παρατεταμένης διαδικασίας εξόδου από τη ζωή, γι’ 

αυτό και έχει προβλέψει τη σύνθεση ειδικής «Ευχής προς ψυχορραγούντα». Στις 

σημερινές συνθήκες πάντως, θα μπορούσε να προσφέρει στην επιθανάτια αγωνία των 

ανθρώπων, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη της ανακουφιστικής και παρηγορητικής 

φροντίδας. 

Πρόκειται κατ’ ουσίαν για έναν αναπτυσσόμενο διεθνώς κλάδο προσφοράς κυρίως 

σε ασθενείς τελικού σταδίου. Κατ’ αυτήν, παρέχεται συνολική φροντίδα σε ειδικές 

μονάδες για την αντιμετώπιση των πολλαπλών (σωματικών, ψυχολογικών, 

κοινωνικών και πνευματικών) προβλημάτων των ασθενών κατά το τέλος της επίγειας 

ζωής τους και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής τους63. Για την 

ακρίβεια των όρων, η ανακουφιστική φροντίδα παρέχεται όχι μόνο σε όσους ασθενείς 

βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους (επομένως αφορά μεγαλύτερο αριθμό 

ασθενών), ενώ η παρηγορητική αγωγή διαχειριζόταν παλαιότερα περιπτώσεις, όπου 

αναγνωριζόταν αδυναμία θεραπείας και προετοιμασία για όσο το δυνατόν καλύτερο 

θάνατο. Πλέον, πρόκειται για δομές συνδυαστικής φροντίδας, στις οποίες επιχειρείται 

εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή, θεωρώντας ότι η περίπτωσή του είναι 

μοναδική, πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σε άλλες πτυχές της φροντίδας 

υγείας. 

Η ανακουφιστική φροντίδα τελικού σταδίου δομείται γύρω από τον θάνατο του 

ασθενή, χωρίς βέβαια να τον επισπεύδει ούτε να τον επιβραδύνει: τον αντιμετωπίζει 

                                                           
61 Πρβλ. Αποκ. 1, 8: «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ» (αυτός πού υπάρχει και υπήρχε 

και θα έλθει). 
62 «Τώρα Κύριε μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες», Λκ. 

2, 29. 
63 Στην Ελλάδα λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια η μονάδα «Γαλιλαία» της Ι. Μητροπόλεως 

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με εξειδικευμένο μόνιμο και εθελοντικό προσωπικό. Βλ. 

https://galilee.gr/. Υπάρχουν μαρτυρίες για αντίστοιχα ιδρύματα κατά τη βυζαντινή περίοδο, όπως λ.χ. 

ο ξενώνας του Νικολάου, στην περιοχή «Τύχη», βλ. . Κωνσταντίνου Κορναράκη, «Μοντέλα παροχής 

ανακουφιστικής φροντίδας», ό.π., σελ. 418. 

https://galilee.gr/
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ως φυσιολογική διεργασία64. Προϋποθέτει βέβαια το γεγονός της αποδοχής της 

έλευσής του, κι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Προσφέρει βέβαια την καλύτερη 

δυνατή ποιότητα ζωής και την προοπτική να συναντήσει ο ασθενής το επίγειο τέλος 

του, με τους δικούς του όρους, στο σπίτι του ή σε ειδικές μονάδες. Για αυτό και από 

πολλές πλευρές, έχει διαπιστωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ελαχιστοποιείται η 

επιθυμία για ευθανασία. 

 

5.3.2. Επιλογικά 

Καθώς η εν λόγω συζήτηση αφορά μια πολύ ευαίσθητη περιοχή της ύπαρξης, είναι 

ποιμαντικά σκόπιμο η προσέγγιση να γίνεται με πνεύμα κατανόησης, επιείκειας και 

με τη λιγότερη δυνατή αρνητικότητα. Όταν κάποιος υποφέρει και βλέπει να τον 

νουθετεί κάποιος που δεν δείχνει να πονά και να ενδιαφέρεται για το πρόβλημά του, 

αλλά θέλει απλώς να του μεταφέρει τις πεποιθήσεις του, σύντομα θα πάψει να του 

δίνει προσοχή. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να συμπάσχουμε και να 

αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες των ανθρώπων, να βλέπουμε με συμπάθεια τα 

διλήμματά τους και να συμμεριζόμαστε τις αδυναμίες τους. Μπορούμε να 

προσφέρουμε μεγαλύτερη παρηγοριά, αν ασκούμε προσωποκεντρικά την ποιμαντική 

μας, εστιάζοντας σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και όχι εντάσσοντάς τις συλλήβδην 

σε γενικές κατηγορίες. Εκεί που κάποιος μπορεί να δείξει υπομονή, άλλος είναι πιο 

εύθραυστος. Μπροστά στον ανυποχώρητο πόνο και την υπαρξιακή αγωνία, οι 

αφορισμοί, οι δογματισμοί και οι νομικές αντιλήψεις ωχριούν. 

Οι γενικές αυτές γραμμές, ωστόσο, αφορούν επίσης και την ποιμαντική 

συμβουλευτική προς τους συγγενείς των ασθενών και τους επαγγελματίες υγείας. 

Όσο σπουδαία και αν είναι η γνώση μας, έχει κι αυτή τα όριά της – και δεν ευθύνεται 

πάντοτε ο άνθρωπος γι’ αυτό. Η ζωή υπάρχει για να βιώνεται και κάποτε τελειώνει η 

επίγεια φάση της. Ωφέλεια προς το ανθρώπινο πρόσωπο είναι τότε να αφεθεί η φύση 

να επιτελέσει το έργο της, όπως το έκανε πάντοτε. 

 

 

 

                                                           
64 Βλ. Μιχάλη Ηγουμενίδη, Βασική Βιοηθική. Δεοντολογία-Νομοθεσία για Επαγγελματίες Υγείας, 

Broken Hill, Λευκωσία 2020, σελ. 136. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην ενεργητική και την παθητική ευθανασία; 

2. Πώς θα μπορούσε μια Μητρόπολη ή μια Ενορία να ενημερώσει επαρκώς τους 

πιστούς σχετικά με τα ζητήματα της Ευθανασίας; 

3. Πώς θα μπορούσε μια Μητρόπολη ή μια Ενορία να ενημερώσει επαρκώς τους 

πιστούς σχετικά με τα ζητήματα της Παρηγορητικής Φροντίδας; 

4. Ένας ασθενής υποφέρει από μεγάλους πόνους και ζητά από τους συγγενείς του τη 

διενέργεια ευθανασίας. Εκείνοι προσφεύγουν στον ιερέα της Ενορίας. Πώς θα 

μπορούσε να διαχειριστεί το αίτημα του ασθενούς; 

5. Ένας γιατρός απευθύνεται στον ιερέα και του εξομολογείται ότι σε ασθενείς που 

υποφέρουν και η ιατρική επιστήμη δεν δίνει πολλές πιθανότητες επιβίωσης, δεν 

κλιμακώνει τη θεραπεία και «αφήνει τη φύση να κάνει το έργο της». Ποια θα 

μπορούσε να είναι η τοποθέτηση του ιερέα; 

6.  Ένας γιατρός απευθύνεται στον ιερέα και του εξομολογείται ότι σε ασθενείς που 

υποφέρουν και η ιατρική επιστήμη δεν δίνει πολλές πιθανότητες επιβίωσης, τους 

χορηγεί ισχυρά αναλγητικά φάρμακα, από τα οποία όμως μπορεί να πεθάνουν. 

Ποια θα μπορούσε να είναι η τοποθέτηση του ιερέα; 

7. Πώς θα αξιολογούσατε, σε συσχετισμό με τα ζητήματα ευθανασίας, τις 

περιπτώσεις των οσίου Παϊσίου ή του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, 

που προτίμησαν να τερματίσουν τον επίγειο βίο τους εν ειρήνη, αποφεύγοντας τις 

περαιτέρω θεραπείες; 

8. Πώς θα συσχετίζατε την «Ευχή εις Ψυχορραγούντα» με τα σύγχρονα αιτήματα 

ευθανασίας; 
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6. Προκλήσεις και προβληματισμοί γύρω από την τεχνητή 

νοημοσύνη 

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή νοημοσύνη, «έξυπνες» μηχανές, ψηφιακή πραγματικότητα, 

Πληροφορική, ρομποτική, ρομποηθική, αλγόριθμοι, αλγορηθική 

 

6.1. Εισαγωγικά 

Ο πολιτισμός μας βιώνει μία περίοδο μεγάλων αλλαγών και εξελίξεων. Στην 

καρδιά αυτής της μεταβολής βρίσκεται η λεγόμενη Πληροφορική Επανάσταση. Η 

επιστήμη και οι εφαρμογές των υπολογιστών αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και 

απλώνουν την παρουσία τους σε κάθε πεδίο της γνώσης, του πολιτισμού και της 

καθημερινότητάς μας. 

Η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικότερα, η προσπάθεια δηλαδή να αναπαραχθεί η 

ανθρώπινη ευφυία και συμπεριφορά – και όχι μόνο να αναπαραχθεί, αλλά να 

προχωρήσει και πιο πέρα, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα του 

κόσμου μας. Ήδη η παρούσα κατάσταση, αλλά κυρίως η προοπτική των «έξυπνων» 

αυτών συστημάτων για αυτονομία, για μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τον άνθρωπο, 

δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στους ανθρώπους της εποχής μας. 

 

6.2. Τα σημερινά δεδομένα 

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι σε πολλές περιπτώσεις μια 

πραγματικότητα στις μέρες μας. Τα φανάρια των δρόμων, τα αιτήματα δανείων σε 

κάποιες τράπεζες, όπου η πρώτη φάση ελέγχου γίνεται από «έξυπνα συστήματα», 

ορισμένες δικαστικές αποφάσεις (ακόμη και απαντήσεις σε αιτήματα χάρης από 

καταδίκους), για να αποσυμφορηθεί ο φόρτος των δικαστηρίων, εμπεριέχουν 

παρόμοιες λειτουργίες. Πολλοί τομείς της οικονομίας και της επιστήμης στηρίζονται 

κυριολεκτικά στις δυνατότητές της. Κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί εύκολα να 

συνειδητοποιήσει την παρουσία αλγορίθμων, που καταγράφουν τις ενέργειές του, 

ανάλογα με τις αναζητήσεις του: έτσι ο χρήστης αντιμετωπίζεται ως πελάτης και του 

προβάλλονται τα προϊόντα που πιθανότατα τον ενδιαφέρουν. 
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Η εξέλιξη των συστημάτων αυτών τα οδηγεί σε καταστάσεις αυτονομίας, ώστε να 

αναπτύσσουν προηγμένες μορφές ευφυίας (όχι απαραίτητα παρόμοιας με αυτήν του 

ανθρώπου) και να λειτουργούν με τρόπο που δεν προβλέπεται από τους σχεδιαστές 

τους. Ακόμα, μηχανές μπορούν να εκπαιδεύουν μηχανές, να αυτοβελτιώνονται και 

γενικά όλος ο χώρος των εφαρμογών της Πληροφορικής αποκτά μια δυναμική 

ολοένα και μεγαλύτερη. Κυβερνήσεις και εταιρείες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον 

για το πεδίο αυτό, με  μεγάλες επενδύσεις και πολλές προσδοκίες. Τα συμφέροντα, 

συνεπώς, που διακυβεύονται, το ζήτημα του ελέγχου τους, αλλά και η τάση για 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών προξενούν ελπίδες, αλλά 

και ανησυχίες. 

Οι τύποι των στάσεων απέναντι στις συγκεκριμένες  διακρίνονται αντίστοιχα 

στους τεχνικο-αισιόδοξους και τους τεχνικο-απαισιόδοξος. Οι πρώτοι υποδέχονται με 

αμέριστο ενθουσιασμό κάθε καινοτομία, ενώ οι δεύτεροι επιδεικνύουν απόλυτη 

επιφύλαξη σε κάθε νέα εφαρμογή και επιθυμούν την επιστροφή της κοινωνίας σε 

παραδοσιακές μορφές τεχνολογικών χρήσεων. 

Ας δούμε στη συνέχεια τα θετικά και τα αρνητικά δεδομένα των εφαρμογών 

αυτών. 

 

6.2.1. Τα διαφαινόμενα ευεργετήματα 

Οι πιο ελπιδοφόρες εφαρμογές αφορούν τον ιατρικό τομέα. Ειδικά σε φτωχές 

χώρες, με μεγάλες ελλείψεις συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων, μπορούν να 

γίνουν διαγνώσεις ασθενειών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης – σε ορισμένες 

περιπτώσεις από απόσταση (τηλεϊατρική) – με ειδικές συσκευές που παρέχουν 

ακρίβεια, είναι μικρές σε μέγεθος, έχουν χαμηλό κόστος και είναι πολύτιμες για την 

εξυπηρέτηση κατοίκων από απομακρυσμένες περιοχές, και ζωτικές σε επείγοντα 

περιστατικά. Αλλά και στις χώρες του δυτικού κόσμου, ειδικές μηχανές μπορούν να 

προτείνουν πολύ αποτελεσματικά σχήματα αντιμετώπισης επιθετικών ασθενειών με 

μεγάλη αποτελεσματικότητα. Βέβαια, διαπιστώνονται ενίοτε κάποια σφάλματα, αλλά 

το συνολικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό. Εξάλλου, αυτές οι εξελίξεις 

θεωρούνται σχεδόν αναπόφευκτες, μιας και είναι αποτέλεσμα της προόδου, η οποία 

είναι σχεδόν αδύνατο να ανακοπεί στην κοινωνία μας. 

 

6.2.2. Τα προβλήματα 
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Ένα σοβαρό μειονέκτημα που παρατηρείται στη χρήση των συσκευών τεχνητής 

νοημοσύνης είναι η αναπαραγωγή προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Λ.χ., σε 

συστήματα επιμερισμού ποινών, διαπιστώνεται ότι οι πλουσιότεροι ευνοούνται και οι 

φτωχότεροι τιμωρούνται συχνότερα. Η αιτία γι’ αυτό αποδίδεται στους 

κατασκευαστές των αλγορίθμων, οι οποίοι προφανώς περνούν ακούσια σε αυτούς τις 

δικές τους αντιλήψεις. 

Ένα άλλο ζήτημα αφορά την αδιαφάνεια των συγκεκριμένων κατασκευών, καθώς 

αυτές δεν υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο. Για παράδειγμα η αξιοποίηση των 

ψηφιακών ιχνών κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο (για εμπορικούς ή πολιτικούς 

σκοπούς) σημαίνει έλεγχο των συνηθειών του χρήστη,  συχνά χωρίς να το γνωρίζει ο 

ίδιος. Αυτό με το σειρά του σημαίνει ότι κάποιοι  γνωρίζουν τα πάντα για εμάς, ενώ 

εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα γι’ αυτούς. Η γνώση και η πληροφορία συσσωρεύονται 

σε λίγα χέρια και έτσι εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημοκρατία. 

 

6.2.3. Οι σημερινοί προβληματισμοί και η συζήτηση γύρω από αυτούς 

Η ψηφιακή εποχή αλλάζει την αντίληψή μας για το χώρο, το χρόνο και τη θέση 

μας στον κόσμο. Πλέον εισερχόμαστε σε μια νέα ανθρωπολογική φάση. Οι θετικές 

συνέπειες έρχονται αντιμέτωπες με αρνητικές επιπτώσεις, οπότε η ανθρωπότητα θα 

πρέπει να επιλέξει για τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας και χρήσης των συσκευών 

που θα επιτρέψει να έχουν παρουσία στη ζωή της. 

Στο ζήτημα των ιατρικών εφαρμογών, συγκεκριμένα, τίθενται ερωτήματα για το 

ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της ενημέρωσης: θα οφείλεται να έχει πρόσβαση ο 

ασθενής στα δεδομένα που τον αφορούν ή θα μπορεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις 

που λήφθηκαν με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού προγράμματος65; Η σχέση γιατρού-

ασθενούς, ακόμη, δεν θα είναι προσωπική όπως πριν, αλλά θα διαμεσολαβείται από 

μία μηχανή. Ενδεχομένως μάλιστα, αυτή να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει το 

ιατρικό προσωπικό τις αποφάσεις του. Και αν ο γιατρός συνήθως θα λειτουργεί με 

βάση συγκεκριμένες διαδικασίες, σε τι ακριβώς θα εκπαιδευτεί; Ακόμη πιο πέρα, 

εφόσον ζούμε σε μια εποχή που «πεινά» για δεδομένα, θα έχει  ένας ασθενής το 

δικαίωμα να «ξεχαστεί»; Σε τελική όμως ανάλυση, αν οι νέες ιατρικές τεχνικές έχουν 

                                                           
65 Τι θα συμβαίνει λ.χ. όταν ένας αλγόριθμος προβλέπει από ένα σύνολο βαριά ασθενών, πόσοι θα 

καταλήξουν σε μια ημέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, έξι μήνες κ.ο.κ., για να αξιολογήσει ποιοι θα 

τύχουν Παρηγορητικής Φροντίδας; 
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τόσο σημαντικές θετικές πτυχές, παρά τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν, μήπως 

είναι ανήθικο να μη χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική; 

Ερωτήματα τίθενται επίσης και για το είδος των μελλοντικών ανθρώπων που θα 

γεννήσει μία κοινωνία στην οποία θα κυριαρχούν οι μηχανές. Π.χ., αντί να μας 

καθοδηγεί η γνώση, μήπως θα μας καθοδηγούν τα δεδομένα; Μέχρι τώρα, ακόμη, 

αναζητούσαμε την αλήθεια μέσω της σοφίας και αυτό ήταν μάλιστα μια παιδαγωγική 

αξία. Τώρα θα αρκεί μήπως απλώς να «σερφάρουμε» σε έναν υπολογιστή; Επιπλέον, 

μήπως θα αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των ζωντανών οργανισμών, καθώς οι 

βιολογικές επιστήμες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο συσκευές που λειτουργούν 

με τεχνητή νοημοσύνη; Το ανθρώπινο πρόσωπο θα αντιμετωπίζεται ως μηχανή ή ένα 

σύνολο δεδομένων; Ο «υπεράνθρωπος» που θα προκύψει από την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων μας, θα είναι ένα εφιαλτικό σενάριο66 ή θα θεραπεύσει τις αδυναμίες 

που μας ταλαιπωρούν; 

Η σημερινή κοινωνία ανάγει σε ύψιστες και αδιαπραγμάτευτες αρχές την 

ανθρώπινη αυτονομία και αξιοπρέπεια. Πώς όμως θα κατοχυρωθούν αυτές στον νέο 

κόσμο που διαμορφώνεται; Θα έχουν νόημα σε ένα κόσμο που θα κυριαρχείται από 

μηχανές; Θα διαθέτει ο μελλοντικός άνθρωπος την απαιτούμενη αυτοσυνειδησία, 

ελευθερία, αυτοκαθορισμό, εσώτερες αρχές και αξίες για να διαφυλάξει τη σημασία 

του προσώπου του, ή οι διαδικασίες διευρυνόμενης αυτοματοποίησης θα απειλήσουν 

την ακεραιότητά του; Τι περιθώρια ελευθερίας θα έχει, αν θα είναι υποχρεωμένος να 

ζει σε ένα τυποποιημένο περιβάλλον; Και αυτοί που θα σχεδιάσουν τα συστήματα 

που θα αφορούν τις ζωές των ανθρώπων τι παιδεία θα έχουν και από τι είδους αξίες 

θα εμφορούνται; Οι παρούσες ηθικές αρχές θα τυγχάνουν σεβασμού ή θα θεωρούνται 

παρωχημένες; Και θα υπάρχουν όρια, όταν μια μηχανή θα «συζητά» με έναν 

άνθρωπο και θα του προτείνει προϊόντα ή ενέργειες; Οι άνθρωποι θα έχουν τότε το 

δικαίωμα να γνωρίζουν αν βρίσκεται απέναντί τους ένας άνθρωπο ή ένα τεχνητό 

αντικείμενο67; Και ποιο αίσθημα ευθύνης θα καλλιεργείται, αν όλες οι αποφάσεις 

ρυθμίζονται από αυτόματα συστήματα ελέγχου; 

                                                           
66 Όπως λ.χ. των υβριδικών ανθρωπο-μηχανών (cyborgs). 
67 Ο πρωτοπόρος στον τομέα της Πληροφορικής Α. Turing είχε προτείνει το 1950 ήδη, στη 

φιλοσοφική επιθεώρηση «Mind», το περίφημο Τεστ που φέρει το όνομά του. Σύμφωνα με αυτό, μία 

μηχανή ή ένα πρόγραμμα θεωρείται πως έχει Νοημοσύνη, αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει 

τις αποκρίσεις της μηχανής ή του προγράμματος από τις απαντήσεις που δίνει ένας άνθρωπος. Μέχρι 

τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς. 
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Δημιουργείται επίσης μία «ιεροποίηση της ταχύτητας». Η γρήγορη πρόσβαση σε 

δεδομένα και οι ταχείες αποφάσεις θεωρούνται πολύτιμες ενέργειες. Πώς θα 

επηρεάσει αυτό την ανθρώπινη συνείδηση; Οι αλλαγές που θα επιβάλλονται θα 

αφήνουν περιθώρια για ωρίμανση και για σκέψη; Ακόμη, καλό θα θεωρείται το 

λειτουργικό και όχι αυτό που θα προάγει την ανθρωπιά μας. Τι επιπτώσεις θα έχουν 

όλα αυτά στο χώρο της εργασίας και την ψυχολογία των ανθρώπων; 

Σημαντική πρέπει να θεωρηθεί και η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην 

οικοδόμηση της αυριανής κοινωνίας. Κατά πόσο λ.χ. θα μπορεί η δημιουργία ενός 

αλγόριθμου να επηρεαστεί από συγκεκριμένα συμφέροντα; Ειδικά σε τομείς 

φροντίδας υγείας, η ανάμιξη μεγάλων εταιρειών δημιουργεί ανάγκη για ιδιαίτερη 

προσοχή. Πώς θα προστατευθεί η κοινωνία από μη ηθικές δράσεις εταιρειών, που 

καλύπτονται από «ηθικοφανείς» ενέργειες; Σε περίπτωση ατυχήματος πώς θα 

κατανεμηθεί η ηθική ευθύνη; Είναι προφανές πως αυτές οι ανησυχίες ισοδυναμούν με 

βαθείς προβληματισμούς για τη λειτουργία της δημοκρατίας στα νέα δεδομένα. 

Στο ίδιο πνεύμα, μπαίνουν και πολλά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης.  Θα 

υπάρχει δίκαιη κατανομή και ισότιμη προσβασιμότητα των νέων τεχνολογιών; Θα 

μπορούν όλοι να έχουν την ίδια πρόσβαση στη γνώση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής 

στις νέες τεχνολογίες, στα οφέλη και τα πλεονεκτήματά τους; Οι νέες εφαρμογές θα 

προάγουν την κοινωνική συνοχή ή θα αυξήσουν τον ατομικισμό; Και ευρύτερα, θα 

προηγηθεί διάλογος των αποφάσεων που θα ληφθούν σχετικά με την εφαρμογή των 

νέων τεχνολογιών; Οι πολιτικές εξουσίες θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή 

νοημοσύνη για να ενισχύσουν τη θέση τους ή θα την αφήσουν ανοιχτή στην 

κοινωνία; Και ποια ρεύματα ιδεών θα ευνοούνται από τις εφαρμογές αυτές; Τι είδους 

μέριμνα και εποπτεία θα υπάρξει για να διαφυλαχθεί η διαφάνεια των διαδικασιών, η 

ασφάλεια των πολιτών και το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα; 

Στις μέρες μας αναπτύσσεται ένα νέο πεδίο, που προσπαθεί να διαχειριστεί αυτά 

τα θέματα, η λεγόμενη «Αλγορηθική». Αυτή διαλαμβάνει τα ερωτήματα που τέθηκαν 

προηγουμένως σε γενικές γραμμές (με πολλά άλλα παρόμοια και πιο εξειδικευμένα) 

και προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες προτάσεις που θα αφορούν νέους κώδικες 

δεοντολογίας, νόμους και γενικές αρχές χρήσης. Σε κάποιο βαθμό, κυβερνήσεις, 

οργανισμοί ή διεθνείς ενώσεις (όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση) υιοθετούν και 

προάγουν τη σχετική συζήτηση. Το ζητούμενο βέβαια είναι να υπάρξει η πρόβλεψη 

ρυθμίσεων, πριν προκύψουν τα προβλήματα. 
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6.3. Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

Καταρχάς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενημέρωση για τις νέες 

τεχνολογικές δυνατότητες είναι πολύ σημαντική για τη διαχείρισή τους. Προέχει να 

κατανοούμε τα πράγματα, αντί να τα δαιμονοποιούμε συλλήβδην και απλώς να 

καταγγέλλουμε, γιατί τότε κανείς δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Οι 

απαγορεύσεις και οι εξ άμβωνος «ιερεμιάδες» καλώς ή κακώς φέρνουν πενιχρά 

αποτελέσματα στις μέρες μας. 

Ειδικότερα για τον τρόπο διαχείρισης των νέων τεχνολογιών, είναι θεμελιώδες να 

υπενθυμίζονται στον άνθρωπο τα όρια και η περατότητά του, για να μην καλλιεργεί 

ψευδαισθήσεις απεριόριστων δυνατοτήτων. Να υπενθυμιστεί ακόμη ότι το ανθρώπινο 

πρόσωπο βιώνει τη ζωή του μέσα από τη σχέση του με τον συνάνθρωπο και ότι η 

ψηφιακή σύνδεση δεν μπορεί να φτάσει το επίπεδο και την ποιότητα της σχέσης. 

Χρειάζεται να τονιστεί ακόμη ότι εκτός από την ωφέλεια που μας παρέχουν οι 

νέες συσκευές, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να απειλήσουν την πνευματική μας 

συγκρότηση. Κι αυτό γιατί η χρήση τους δεν είναι πάντοτε απόλυτα ουδέτερη, αλλά η 

συστηματική επαφή μαζί τους μπορεί να διαμορφώσει νέες αρχές και αξίες, όχι πάντα 

επωφελείς για μας.  

Ο ενθουσιασμός από τις νέες εφαρμογές μπορεί να οδηγήσει κάποτε και σε 

ειδωλοποιήσεις τους ή σε καινοφανείς μεσσιανικές προσδοκίες. Χρέος του 

εκκλησιαστικού λόγου είναι η αποϊεροποίηση αυτών των δυνατοτήτων. Η λύτρωση 

της ύπαρξής μας αφορά την ανθρωπιά μας και όχι την τεχνολογία μας.  

Αξίζει πάντως να δεχθούμε ότι, σχεδόν όπως συμβαίνει πάντοτε, οι καινοφανείς 

προκλήσεις μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία και αφορμή να αναπτυχθούν εκείνες 

οι πτυχές του εκκλησιαστικού κηρύγματος που κινδυνεύουν από την τυποποίηση της 

επανάληψης. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό συμβαίνει με την άσκηση: το 

πλαίσιο που διαμορφώνει η μεταμοντέρνα τεχνολογική επάρκεια μάς βοηθά να 

κατανοήσουμε σε τι στοχεύει το κάλεσμα της Εκκλησίας για μια συνολική εγκράτεια 

και τον πόλεμο κατά των παθών. Είναι εμφανές πως ό,τι κερδίζουμε σε ευκολία, το 

χάνουμε σε αυτονομία68. 

                                                           
68 Ο Γερμανός φιλόσοφος Χ. Μαρκούζε έλεγε συναφώς, πως η μηχανή είναι ένας δούλος που 

δημιουργεί και άλλους δούλους. Βλ. Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Machina ex Deo: Στοχασμοί γύρω από 

τον θεολογικό πυρήνα της σύγχρονης τεχνολογίας», στο: Δημήτριος Γερούκαλης (επιμ.), 

Μετάνθρωπος. Ζώντας σ' έναν ψηφιακό κόσμο, Συλλογικό έργο, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2018, σελ. 134, 

138. 
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Ο θεολογικός λόγος της Εκκλησίας μας μπορεί να κινηθεί με τη νηφαλιότητα του 

μέτρου ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τη φοβική άρνηση. Όπως όλα τα πράγματα 

του κόσμου, αν τα τεχνολογικά προϊόντα τεθούν σε προσωποκεντρική προοπτική και 

δεν αυτονομηθούν, μπορούν όντως να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και να μην 

οδηγήσουν σε απώλεια των ανθρώπινων χαρακτηριστικών69. Εξάλλου, η χριστιανική 

θεολογία στην αυθεντική της έκφραση δεν επιζήτησε ποτέ να προσφέρει έτοιμες 

λύσεις και συνταγές, αλλά μάλλον να εμπνεύσει εκείνο το ήθος που θα οδηγήσει τον 

άνθρωπο στην προσέγγιση του νοήματος της ζωής του. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

ανθρώπινη δημιουργικότητα δεν παραθεωρείται ούτε υποτιμάται, αλλά καλείται να 

εγκεντριστεί σε μία προοπτική που θα διακονεί τον άνθρωπο70. Αυτό είναι ένα 

αναπόσπαστο τμήμα της ευχαριστιακής θεώρησης του πολιτισμού μας, καθώς έτσι 

«αναφέρεται» ο κόσμος και η ζωή του στη ζωή των «τέκνων του Θεού». 

Απέναντι στον παραλύοντα την ανθρώπινη σκέψη φόβο του θανάτου και τις 

μάταιες ελπίδες κατάργησης του θανάτου, απέναντι στην αποπροσωποποίηση που 

χαρακτηρίζει το περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας, η Εκκλησία προβάλλει 

την όντως ζωή, και την κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Δοξάζει τη θεία 

Σοφία για το δημιούργημά της, τον ευφυή (συν)δημιουργό άνθρωπο, και καλλιεργεί 

ένα πνεύμα αξιοποίησης των προϊόντων της ανθρώπινης σοφίας χάριν του «καλού 

καγαθού» και της φροντίδας των ελαχίστων αδελφών.  

Γι’ αυτό και δεν περικλείει τον λόγο της σε περιχαρακωμένα όρια. Ανοίγεται και 

στην προς Εμμαούς πορεία της είναι έτοιμη να διαλεχθεί με τις φωνές εκείνες που 

αγωνιούν για τις τύχες του ανθρώπινου προσώπου και της ελευθερίας του. Γνωρίζει 

πως οι γενικές διακηρύξεις και αρχές δεν αρκούν από μόνες τους να σώσουν τα 

πράγματα. Εξακολουθεί όμως τον αγώνα της και μαρτυρεί σε κάθε κατεύθυνση πως 

το μέλλον θα πρέπει να αφορά όλους τους συνανθρώπους μας, ειδάλλως θα 

αντιστρατευθεί το θείο θέλημα και θα καταλήξει ύβρις και εφιάλτης. Οφείλει να 

αγωνίζεται ώστε η ψηφιακή ηθική να είναι διαρκώς παρούσα στους σχεδιασμούς μας 

και να τους καθοδηγούν με γνώμονα τον διαρκή και πλήρη σεβασμό προς την 

                                                           
69 Γι’ αυτό και ο άγ. Νικόλαος Καβάσιλας διευκρίνιζε πως στην εν Χριστώ ζωή δεν αλλάζουμε τον 

τόπο αλλά τον τρόπο της ύπαρξής μας (βλ. Περί της εν Χριστώ Ζωής, Λόγος Α΄, PG 150, 504A). Στο 

ίδιο πνεύμα και ο μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware θυμίζει ότι δεν σωζόμαστε από τον κόσμο, 

αλλά με τον κόσμο (Πώς σωζόμαστε; εκδ. Εν Πλω, Αθήνα 2017, σ.80-1). 
70 Θα μπορούσε λ.χ. να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη σε ενοριακό ή μητροπολιτικό επίπεδο δράσεων που 

βασίζονται σε «έξυπνες» εφαρμογές, οι οποίες διευκολύνουν και προάγουν τη φιλανθρωπία, τον 

τοπικό πολιτισμό κ.λπ. Θα σηματοδοτούνταν έτσι η «άλλη» ματιά που μπορεί να προσδώσει ο λόγος 

της Εκκλησίας στα πράγματα του κόσμου μας. 
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ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν ξεχνά τις πλανητικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις 

των τεχνολογικών εγχειρημάτων, υπενθυμίζοντας τη μέριμνα για το «κοινό μας 

σπίτι», τη Γη. 

Αυτά με τη σειρά τους σημαίνουν επαγρύπνηση, πληροφόρηση και γνώση, ώστε 

το περιεχόμενο της χριστιανικής κοινωνικής διδασκαλίας να επικαιροποιείται 

διαρκώς. Χρειάζεται προσπάθεια επίμοχθη, ώστε η αλληλεγγύη και η διακονία του 

πλησίον να παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο της ματιάς μας και να αποτρέπεται η 

εκμετάλλευση και ο αποκλεισμός του με αποτελεσματικό τρόπο. Ο ευαγγελισμός του 

μηνύματος της σωτηρίας, εξάλλου, περνάει μέσα από το έμπρακτο ενδιαφέρον για τις 

ανάγκες του συνανθρώπου. Και ναι μεν δεν υφίσταται η αυταπάτη πως θα γίνει αυτός 

ο κόσμος ένας παράδεισος, αλλά το χρέος της εργασίας μας ώστε να μη γίνει κόλαση, 

είναι πάντα ζωντανό.  

Και πριν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ανθρωπότητα κατάφερε να 

δημιουργήσει ζοφερές και ανήκουστες πραγματικότητες (με γενοκτονίες, θηριωδίες 

κ.λπ.). Οι προοπτικές βέβαια είναι διαφορετικές τώρα. Γι’ αυτό και απαιτείται 

μεγαλύτερη εγρήγορση και ευαισθησία για να αποτραπούν οι δυστοπίες από την 

καθημερινότητα των επερχόμενων γενεών. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Πώς θα μπορούσε μια Μητρόπολη ή μια Ενορία να ενημερώσει επαρκώς τους 

πιστούς σχετικά με τα ζητήματα της ηθικής χρήσης των μηχανών; 

2. Πώς μπορεί ο εκκλησιαστικός λόγος να κινηθεί ανάμεσα σε όσους στέκονται με 

άρνηση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και σε όσους ενθουσιάζονται από αυτές; 

3. Πώς βλέπετε να επηρεάζεται η νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου από την 

παρουσία των μηχανών στη ζωή του; Πώς μπορεί η εκκλησιαστική διδασκαλία να 

αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές; 

4. Η εκκλησιαστική πράξη χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες; Τι είδους παράδειγμα θα 

μπορούσε να δώσει στον σύγχρονο άνθρωπο για τον τρόπο χρήσης τους; 

5. Θα μπορούσε η Ποιμαντική της Εκκλησίας να συστήσει ένα είδος «τεχνολογικής 

νηστείας» (αποχή από τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών για κάποιο χρονικό 

διάστημα) στον σύγχρονο πιστό; 

6. Πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η χριστιανική άσκηση σε μια εποχή που το 

ζητούμενο είναι η τεχνολογική ευκολία; 

7. Ποια είναι η θέση της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου σε έναν κόσμο που 

κυριαρχείται όλο και περισσότερο από ΄τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών;  

8. Με ποιον τρόπο θα μπορέσει ο εκκλησιαστικός λόγος να αναδείξει τα νέα είδωλα 

που φέρνει ο τεχνολογικός μεσσιανισμός και πώς θα μπορέσει να πείσει τον 



Προκλήσεις και προβληματισμοί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
66 

σύγχρονο άνθρωπο που εξαρτάται σε όλες τις πλευρές της ζωής του από τα  

τεχνολογικά προϊόντα. 
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7. Ποιμαντική προσέγγιση στις διαφυλικές σχέσεις 

  

Λέξεις κλειδιά: Διαφυλικές σχέσεις, σχέσεις δύο φύλων, άνδρας, γυναίκα, 

διακρίσεις, εφηβεία, οικογένεια, ρόλοι, εφηβεία, σεξουαλική έλξη 

 

7.1. Εισαγωγικά 

Οι διαφυλικές σχέσεις, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ των φύλων, αποτελούν από 

πολλές πλευρές ένα από τα κεντρικά θέματα του ποιμαντικού λόγου. Στα ζητήματα 

ποιμαντικής των εφήβων, του γάμου, των εξατομικευμένων περιπτώσεων, αλλά και 

συνολικότερα των κοινωνικών ζητημάτων, η ορθή θεώρηση των σχέσεων των δύο 

φύλων είναι ένα βασικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός καρποφόρου και 

παρακλητικού εκκλησιαστικού λόγου. Η σχετική προσέγγιση θα πρέπει βέβαια να 

γίνεται στο πνεύμα της εκκλησιαστικής παράδοσης και της χριστιανική ηθικής, αλλά 

και με βάση τις γνώσεις μας για τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και 

ψυχισμού.  

Συγκεκριμένα, στα θέματα της νεότητας είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

οι ορμές και οι έντονες επιθυμίες της ηλικίας (ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος την 

παρομοιάζει με μανιασμένο πέλαγος). Επίσης, χρειάζεται να γίνεται συνείδηση ότι η 

συζήτηση αναπτύσσεται εντός μιας νοοτροπίας «σεξουαλικής απελευθέρωσης», στην 

οποία κυριαρχείται μια επιπολαιότητα στην επιλογή συντρόφων και αμέλεια των 

συνεπειών των επιλογών (ψυχική αφυδάτωση71, εγκυμοσύνες, εκτρώσεις). Η 

σοβούσα κρίση, επίσης, του θεσμού του γάμου υποχρεώνει, ώστε η προσέγγιση να 

γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και ακριβή. Με εξιδανικευμένες εικόνες και 

αποκρύπτοντας τις δυσκολίες, η εμπιστοσύνη των νέων κλονίζεται και θα έρθουν 

δυσάρεστα αποτελέσματα. Επιπλέον, ο έγκαιρος και ουσιαστικά αγαπητικός 

προσδιορισμός των ρόλων των δύο φύλων αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την 

οικοδόμηση ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος και μιας άρτιας ανατροφής 

των παιδιών. Έτσι προλαμβάνεται η ενδοοικογενειακή βία και αποφεύγεται η 

υποτίμηση του γάμου. 

                                                           
71 Οι διαθέσεις δηλαδή των ανθρώπων στεγνώνουν, εξαιτίας της συνήθειας χάνεται η «δροσιά» της 
έλξης από το άλλο φύλο και ο έρωτας γίνεται μία τυποποιημένη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, 
που δίνει ελάχιστη χαρά και έμπνευση στον άνθρωπο. 
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Μια άλλη βασική παραδοχή που επιβάλλεται να προϋποτεθεί, αφορά τη ριζική 

αλλαγή θεσμών και νοοτροπιών σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας. Από το 

ανδροκρατικό πλαίσιο της παράδοσης και την υποτίμηση της γυναικείας παρουσίας η 

ανθρωπότητα έχει περάσει στην ανεξαρτησία των γυναικών και την ισοτιμία των δύο 

φύλων72. Αυτή η αλλαγή δεν έχει γίνει με ομαλό τρόπο σε όλη της την έκταση ούτε 

έγινε πλήρως αποδεκτή παντού. Σε πολλές περιοχές του κόσμου η γυναίκα 

εξακολουθεί να θεωρείται άνθρωπος «δεύτερης κατηγορίας», να καταπιέζεται και να 

εξευτελίζεται73. Ακόμη και στις θεωρούμενες ως προηγμένες κοινωνίες, οι άνδρες 

αρκετές φορές δυσκολεύονται να καλλιεργήσουν μία έντιμη διαπροσωπική σχέση και 

καταφεύγουν σε ηπιότερες ή εντονότερες συμπεριφορές κακοποίησης των 

γυναικών74. Και οι γυναίκες όμως, ύστερα από αυτή τη μακραίωνη υποτίμηση, 

δείχνουν πολλές φορές δυσκολία στη διαχείριση της ελευθερίας που τις προσφέρεται, 

διάθεση επιθετικότητας και αξιώσεις υπεροχής. Οι εξουσιαστικές όμως βλέψεις 

υπονομεύουν τις σχέσεις και δεν τις προάγουν. 

Η εκκλησιαστική παράδοση μπορεί να αναπτύχθηκε σε ένα πατριαρχικό 

κοινωνικό πλαίσιο, από πολλές πλευρές επέδειξε όμως ενδιαφέρον για τη θέση της 

γυναίκας και την αντιμετώπισε με σεβασμό. Σε γενικές γραμμές προβάλλει και 

καλλιεργεί το ήθος της αλληλοπροσφοράς και της θυσίας και αποκλείει τον 

παραγκωνισμό και τον υποβιβασμό της αξιοπρέπειας. Δίνει έμφαση στην έννοια της 

σχέσης μεταξύ των προσώπων και διδάσκει το βίωμα της φιλαλληλίας και της 

περιχώρησης.   

 

7.2. Κοινωνικές πτυχές των διαφυλικών σχέσεων 

Είναι αλήθεια ότι οι ρόλοι των φύλων καθορίζονται από τις κοινωνικές και κυρίως 

τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Ο τρόπος παραγωγής και οι εργασιακές 

ανάγκες που προκύπτουν, διαμορφώνουν και τις ιεραρχήσεις μέσα σε μία κοινωνία. 

Στο προνεωτερικό περιβάλλον της αγροτικής παραγωγής, λοιπόν, βλέπουμε να 

αναπτύσσονται οι πατριαρχικές σχέσεις, στις οποίες ο άνδρας έχει έναν κεντρικό και 

                                                           
72 Η ισοτιμία αυτή δηλώνεται ρητά από την πλευρά της Βιολογίας, σχετικά με τον τρόπο που 

δημιουργείται μια νέα ζωή: Κάθε φύλο προσφέρει εξίσου γενετικό υλικό με τρόπο ισοδύναμο.  
73 Οι ταλαιπωρίες που υφίσταται ο γυναικείος πληθυσμός ακόμη και σήμερα περιλαμβάνουν 

βρεφοκτονία των θηλυκών παιδιών, στέρηση πρόσβασης στην εκπαίδευση, ακρωτηριασμό των 

γεννητικών οργάνων, γάμο σε νεαρή ηλικία, εξαναγκασμό σε πορνεία και σε καταναγκαστική εργασία, 

εγκλήματα «τιμής», βιασμούς και σκλαβιά σε περιπτώσεις πολέμων, πείνα και εκμετάλλευση σε 

προσφυγικούς καταυλισμούς απελπισία που φτάνει μέχρι την αυτοκτονία.  
74 Αυτές έχουν να κάνουν με την άσκηση βίας, τη χρήση πορνογραφίας, τη σεξουαλική παρενόχληση 

την οικονομική ή συναισθηματική εκμετάλλευση, τον μισογυνισμό κ.ά. 
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σημαίνοντα ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα. Οι σημερινές συνθήκες, με τη σειρά τους, 

βγάζουν τη γυναίκα από το παρασκήνιο και της αναθέτουν έναν πιο πρωταγωνιστικό 

ρόλο στον δημόσιο βίο, σε σχέση με το παρελθόν. 

Παράλληλα, επίσης, ο σημερινός άνθρωπος ζει σε συνθήκες ελευθεριότητας, η 

οποία εκδηλώνεται κατά βάση στην περιστολή της αιδούς, όσον αφορά τα ερωτικά 

ήθη. Συγκεκριμένα, αυτό που παρατηρείται είναι η παράχρηση και απολυτοποίηση 

του ερωτικού ενστίκτου στον δημόσιο χώρο. Ενώ δηλαδή η έλξη για άτομα του 

άλλου φύλου είναι κάτι το βιολογικά φυσιολογικό για όλους σχεδόν τους ανθρώπους, 

η υπερβολική έμφαση που της αποδίδεται, η έκθεση στη δημόσια θέα στιγμών ιερών 

και προσωπικών, αλλά και η μετατροπή της σε εμπορικό προϊόν, αγγίζουν τα όρια 

του εκχυδαϊσμού και συνήθως τα υπερβαίνουν. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα 

πάθη, μια φυσική έξη μεταβάλλεται σε νοσηρή κατάσταση75. Όπως συμβαίνει και με 

άλλα κοινωνικά φαινόμενα, ακόμη, όταν προηγούνται υπερβολικές απαγορεύσεις, 

ακολουθεί η ασυδοσία: τις εποχές στις οποίες επικράτησε ο δυτικός πουριτανισμός, 

θα τις διαδεχθεί η «σεξουαλική απελευθέρωση». Και στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί, ότι ο ευσεβιστικός περιορισμός των παθών μόνο στα «σαρκικά 

αμαρτήματα» άφησε ατροφική την εξέταση των ροπών σε άλλα πάθη (φιλαργυρίας, 

αρχομανίας, κενοδοξίας κ.λπ.) και αυτή η ποιμαντική δυσαναλογία φέρει το δικό της 

μερίδιο ευθύνης στην παρούσα ελευθεριότητα.  

Οι παραχρήσεις όμως δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μία φυσιολογική ζωή, αλλά 

σε παρά φύση καταστάσεις. Καταρχάς πρόκειται για συνήθειες που αναπτύσσονται 

μονομερώς στην αισθησιακή πλευρά του ανθρώπου και δεν επιτρέπουν στο νου και 

τη βούληση να κατευθύνουν τις σκέψεις και τις ορμές του. Αποσκοπούν στον 

κορεσμό των ενστίκτων και όχι στην οικοδόμηση μιας σχέσης ειλικρίνειας και 

αλληλοσεβασμού μεταξύ προσώπων. Κολακεύουν, ακόμη, άλλα ανθρώπινα πάθη και 

κυρίως της φιλαυτίας: η θεώρηση του άλλου σώματος αποκλειστικά σαν 

αντικειμένου, ως σκεύους ηδονής, υποτιμά και προσβάλλει το άλλο πρόσωπο και 

ταυτόχρονα αποσείει τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο εαυτός μας στην προοπτική μιας 

διαπροσωπικής σχέσης. Χάνονται έτσι και ο αλληλοσεβασμός και ο αυτοσεβασμός. 

Από την άλλη πλευρά, οι τάσεις αυτές προωθούνται μέσα από τα πρότυπα που 

προβάλλει η βιομηχανία του θεάματος. Και ενώ αυτό το «υπερσεξουαλικό» 

περιβάλλον ελάχιστα συνδέεται με το ερωτικό φίλτρο, η μη συμμόρφωση με τις 

                                                           
75 Λ.χ., η πείνα και η ανάγκη για φαγητό και συντήρηση του σώματος, όταν απολυτοποιείται, 

μεταβάλλεται σε λαιμαργία. 
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προδιαγραφές του δημιουργεί ιδιότυπα συμπλέγματα ενοχής, ειδικά στις νεότερες 

γενιές76. Επιπλέον, η αποϊεροποίηση του θείου δώρου του έρωτα διαταράσσει την 

υγεία των διαφυλικών σχέσεων, οδηγεί σε ένα ηθικό κενό και βρίσκεται στη ρίζα της 

σύγχρονης πνευματικής αποξένωσης από τον Θεό και τους ανθρώπους. Ειδικά η 

πορνογραφική ενασχόληση συντηρεί την ψευδαίσθηση ενός φανταστικού κόσμου, 

περιορίζει τον ορίζοντα της συνάντησης των ανθρώπων απλώς σε μια εκτόνωση και 

διαταράσσει την αυθεντική σύνδεσή τους. 

Η αντίδραση σε αυτήν την κατάσταση είναι κάποτε σπασμωδική και δημιουργεί 

συμπλέγματα. Ο έρωτας θεωρείται με τρόπο ρομαντικό, σαν κάτι «υψηλό» και 

απρόσιτο. Οι εξιδανικεύσεις αυτού του τύπου οδηγούν σε μεγάλες απογοητεύσεις 

όταν το πρόσωπο συναντήσει την πραγματικότητα. Σε άλλες περιπτώσεις, η 

συνάντηση με το άλλο φύλο ενοχοποιείται και δαιμονοποιείται. Λησμονείται ή 

αγνοείται όμως, ότι αυτές οι συμπεριφορές ενδεχομένως να υποκρύπτουν βαθύτερες 

δυσλειτουργίες και ότι η ασκητική υπέρβαση προϋποθέτει έμπειρη πνευματική 

καθοδήγηση, έλευση της θείας χάριτος και κλίση στη ζωή της προσευχής. Ας μην 

ξεχνάμε, τέλος, ότι ο «εκπνευματισμός» του έρωτα αστοχεί εξαιτίας ακριβώς της 

ψυχοσωματικής σύστασης του ανθρώπου. Η πατερική παράδοση δεν προσλαμβάνει 

τον έρωτα σαν μία αποκλειστικά ψυχική εκδήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνει και το 

σαρκικό στοιχείο77.  

Οι προσεγγίσεις αυτών των ζητημάτων σχετικά με την εφηβεία οφείλεται να 

γίνουν με αυξημένη ευαισθησία. Οι έντονες σωματικές μεταβολές που συμβαίνουν 

στην περίοδο της εφηβείας συνοδεύονται από αντίστοιχα μεγάλες αλλαγές στον 

ψυχικό κόσμο του εφήβου, οι οποίες καθιστούν πολύ λεπτές τις σχέσεις με το 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του. Αυτές εκδηλώνονται με ευθιξία, 

αναστάτωση, αντίδραση, εσωστρέφεια, άγχη, νευρικότητα, απογοητεύσεις και 

απορρίψεις. Όλα αυτά πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικά φαινόμενα και να γίνονται 

δεκτά με κατανόηση και αγάπη. 

Στην ίδια αυτή φάση της ανθρώπινης ζωής εκδηλώνεται ιδιαίτερα έντονα το 

ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Αυτή η έλξη αναδιατάσσει της προτεραιότητες του/της 

εφήβου και σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ψυχοσωματικές μεταβολές, 

                                                           
76 Και σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (AΡΑ), οι συνέπειες αυτής της νοοτροπίας 

οδηγούν σε διαταραχές που εκτείνονται από τα μαθησιακά προβλήματα και φτάνουν μέχρι την 

κατάθλιψη ή τα προβλήματα διατροφής. 
77 Σε άλλη ευκαιρία, ο ιερός Χρυσόστομος λέει ότι εκείνος που υποτιμά τα βιοτικά πράγματα χάριν 

των πνευματικών, «λυμαίνεται» και τα πνευματικά, βλ. Ομιλία Δ΄ Εις Τίτον, PG 62, 683-4. 
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τον/την οδηγεί σε επιλογές στις οποίες δεν πρυτανεύει πάντοτε η λογική. Και καθώς η 

εφηβεία είναι η περίοδος της αμεριμνησίας, της απόλυτης προσήλωσης σε ιδανικά 

και της δίψας για ειλικρίνεια, η εποχή της γενικευμένης χειραφέτησης που διανύουμε 

μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκαταστροφικές κατευθύνσεις78. 

Αν θέλουμε να πλησιάσουμε ποιμαντικά τους εφήβους με ουσιαστικό τρόπο, 

μάλλον δεν θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα στις έννοιες της αμαρτίας και της 

ενοχής. Είναι σημαντικό να τονιστεί η έννοια της ευθύνης των πράξεών μας και να 

υπενθυμιστεί ότι ο έρωτας είναι ιερός διότι φέρει μέσα του τη δυναμική μιας νέας 

ζωής. Να σημειωθεί ότι χωρίς την αίσθηση του Θεού, δεν υπάρχει φραγμός για 

τίποτε, ότι αυτή η ελευθερία να τα κάνουμε όλα δεν σημαίνει πάντοτε ότι αποβαίνει 

προς το καλό μας και ότι η ελευθεριότητα μπορεί να καταστεί υποδούλωση στα 

ένστικτά μας79.  Θα είναι ακόμα πολύ πιο παραγωγικό, αν τονίσουμε την παρουσία 

του Θεού (και κατ’ επέκταση της Εκκλησίας) ως του Σπλαχνικού Πατέρα, που 

περιμένει πάντα την επιστροφή του παιδιού του, που απομακρύνθηκε από Αυτόν. Να 

υπενθυμίζεται τουλάχιστον, ότι η χριστιανική διδασκαλία αποστρέφεται την αμαρτία, 

αλλά όχι τον αμαρτωλό. Και βέβαια, πως σε αυτές τις ηλικίες οι διδαχές και τα 

κηρύγματα δεν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που φέρουν το παράδειγμα και η 

προσευχή.  

Ένας πολύ σημαντικός καρπός της υγιούς ανάπτυξης των διαφυλικών σχέσεων 

είναι η αρμονική οικογενειακή ζωή. Η αλήθεια είναι πως ιδανικοί γάμοι δεν 

υπάρχουν ούτε και μαγικές συνταγές οικογενειακής ευτυχίας μπορεί να δοθούν. Οι 

άνθρωποι προσέρχονται στον γάμο τους με τις αδυναμίες και τις εξιδανικεύσεις τους 

– όταν όμως υπάρχει επίγνωση των δυσκολιών που αναπόφευκτα θα προκύψουν και 

με τη  εκδήλωση πνεύματος διάκρισης, φιλαλληλίας, προσευχής και υπομονής, τα 

εμπόδια θα υπερπηδηθούν. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός, ότι τα παιδιά θα 

προσλάβουν στην πράξη πώς οι ρόλοι που αναλαμβάνουν τα δύο φύλα μπορούν να 

λειτουργήσουν αλληλοσυμπληρωματικά και αλληλοϋποστηρικτικά. 

 

7.3. Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

                                                           
78 Λ.χ. σε εγκυμοσύνες σε μικρή ηλικία, φοβίες, απογοητεύσεις, μεγαλύτερη απομόνωση κ.ά. 
79 Πρβλ. Α΄ Κορ. 6, 12: «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ 

ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος» (Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, 

αλλά εγώ δεν θα αφήσω να με εξουσιάσει τίποτα). 
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Όπως συνέβαινε πάντοτε, ο λόγος της Εκκλησίας δεν εκφέρεται «εν κενώ», αλλά 

έχοντας υπ’ όψιν του τα δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας. Αφουγκράζεται 

τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των ανθρώπων και παρέχει μήνυμα ελπίδας 

και βίωμα αγάπης, «για να ζήσει ο κόσμος». Έτσι, τα κρατούντα ήθη, η θέση της 

γυναίκας και το όραμα της σωτηρίας είναι εν προκειμένω παράγοντες που συντελούν 

στην άρθρωση της σύγχρονης Ποιμαντικής Συμβουλευτικής σχετικά με τις 

διαφυλικές σχέσεις80. 

Η ίδια η εκκλησιαστική παράδοση διαθέτει εντός της τα ερείσματα για μια ισότιμη 

θεώρηση των σχέσεων των δύο φύλων, παρά το σαφές και έντονο πατριαρχικό 

πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε. Στον πυρήνα της διδασκαλίας της, τα φύλα νοούνται 

απλώς ως διαφορετικοί τρόποι να βιωθεί η κοινή ανθρώπινη φύση. Βλέπουμε, λ.χ., 

στη βιβλική διήγηση ότι ο Αδάμ δεν συμμετέχει στη δημιουργία της Εύας, ώστε να 

μην είναι σε θέση να εγείρει αξιώσεις κυριαρχίας πάνω της81. Η Εύα μάλιστα έρχεται 

ακριβώς στη ζωή ως σύντροφος του Αδάμ, καθώς αυτός νιώθει μόνος του, αισθάνεται 

την έλλειψη κοινωνίας, παρ’ όλο που βρίσκεται μέσα στον παράδεισο. Στην ιστορία 

του Ισραήλ, πολλές φορές οι γυναίκες ήταν εκείνες που έδωσαν τη λύση σε γεγονότα 

κομβικής σημασίας. Μια γυναίκα, η Παναγία, έχει εξέχουσα και καθοριστική θέση 

στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Ο Ιησούς καταργεί προλήψεις και 

στερεότυπα και αντιμετωπίζει τις γυναίκες με σεβασμό και τις καθιστά συνομιλήτριές 

του (Σαμαρείτιδα, Χαναναία, μοιχαλίδα κ.ά.). Στη Σταύρωση εκείνες δεν τον 

εγκαταλείπουν και στην Ανάσταση αξιώνονται να πληροφορηθούν πρώτες το μεγάλο 

γεγονός.  Στη διάδοση του ευαγγελικού μηνύματος, στους διωγμούς και στην 

ανάπτυξη του εκκλησιαστικού έργου συμμετέχουν με τον ίδιο ζήλο με τους άνδρες82. 

Έκτοτε, η έννοια του λαού του Θεού δεν κάνει διάκριση φύλων. Σε μεγάλο βαθμό και 

σήμερα το κοινωνικό ειδικά έργο της Εκκλησίας βασίζεται στη γυναικεία προσφορά. 

Το κοινωνικό πλαίσιο δεν είναι βέβαια ευνοϊκό για τη θέση τους, γι’ αυτό και ο άγιος 

Γρηγόριος ο Θεολόγος αγανακτεί και διακηρύττει, ήδη 1600 χρόνια πριν από την 

                                                           
80 Ειδική μνεία για τη θέση της γυναίκας κάνει συγκεκριμένα και το Επίσημο Κείμενο της Αγίας και 

Μεγάλης Συνόδου για την Αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Σύγχρονο Κόσμο (Κολυμπάρι 

2016). 
81 Μάλιστα, η δημιουργία της Εύας από το σώμα του Αδάμ φανερώνει την πλήρη ομοουσιότητά τους. 

Η δε επιλογή της πλευράς του Αδάμ (και όχι λ.χ. της κεφαλής ή των ποδιών του) αναδεικνύει την 

ισοτιμία τους. 
82 Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο κατήγορος της Εκκλησίας Κέλσος (2ος αι.) 

αποκαλούσε υποτιμητικά τον Χριστιανισμό «θρησκεία των γυναικών». Επιπλέον, δεν θα ήταν 

υπερβολή αν λέγαμε ότι για αιώνες η Εκκλησία ήταν ο μοναδικός κοινωνικός χώρος, στον οποίο οι  

γυναίκες μπορούσαν να εκφραστούν και να παρηγορηθούν.  
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πρώτη εμφάνιση του φεμινιστικού κινήματος: «Άνδρες ήταν αυτοί που θέσπισαν τους 

νόμους, γι’ αυτό και οι νόμοι είναι κατά των γυναικών»83! 

Η Εκκλησία λοιπόν καλλιεργεί το ήθος της ισοτιμίας, της θυσιαστικής προσφοράς 

και της εν Χριστώ ένωσης. Ο γάμος, ως η κατ’ εξοχήν κλήση της ένωσης των δύο 

φύλων δεν νοείται ως «συζείν» απλώς, αλλ’ ως «συζυγείν», ως αμοιβαία άρση ενός 

κοινού σταυρού. Ο κάθε σύζυγος καλείται με πνεύμα συνέργειας να λειτουργήσει ως 

βοηθός του άλλου και όχι σαν εξουσιαστής του. Το πρόσωπο του άλλου γίνεται η 

αναφορά της αγαπητικής εξόδου από τον εαυτό και η οδός προς αυτογνωσία και 

πληρότητα. Μέσα στη διαφορετικότητά τους, και όχι εντός κάποιας ισοπεδωτικής 

ομοιομορφίας, άνδρας και γυναίκα καλύπτουν τις αδυναμίες αλλήλων και 

υπερβαίνουν τις ατομικότητές τους. Η καλλιέργεια της ενότητας καλύπτει τους 

πειρασμούς της αντιπαλότητας και του διαχωρισμού. Η εκούσια εκχώρηση των 

δικαιωμάτων δεν έρχεται μετά από διεκδικήσεις, αλλά από την ευχαριστιακή 

κατανόηση των επιθυμιών του άλλου. Μέσα από μια σχέση αγάπης, αμοιβαίας 

υποχώρησης, ελευθερίας και κυρίως θείας χάριτος, τα όρια του βιολογικού δεσμού 

επεκτείνονται και καλύπτουν σύνολη την ανθρώπινη ύπαρξη. Μαζί και οι δύο 

ανακαλύπτουν και βιώνουν το νόημα και την αποστολή της ζωής τους. 

Ο αγώνας αυτός βέβαια έχει διάρκεια και περιλαμβάνει στιγμές πτώσης και 

πραγματικής ένωσης. Η ταπείνωση, η υπομονή και η ζωή της προσευχής διατηρούν 

και ανανεώνουν την κοινωνία και τη δέσμευση των προσώπων και αποτρέπουν τη 

σύγκρουση των εγωισμών να εκφυλίσει το θεμέλιο της κατ’ οίκον Εκκλησίας.  

Οι ποιμαντικές παρεμβάσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα καλούνται να γίνονται 

με τη μέγιστη δυνατή διάκριση και τον ελάχιστο δυνατό σχολαστικισμό (δηλαδή να 

αποφεύγονται οι συνταγές και η εξέταση λεπτομερειών). όπως συστήνει ο όσιος 

Παΐσιος ο Αγιορείτης, «Δια το θέμα των συζυγικών σχέσεων … δεν καθορίζουν οι 

Άγιοι Πατέρες το πώς ακριβώς, σημαίνει ότι είναι κάτι που δεν καθορίζεται, γιατί δεν 

μπορούν όλοι οι άνθρωποι να μπουν σε ένα καλούπι … Οι Πατέρες το αφήνουν στην 

                                                           
83 «Ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διὰ τοῦτο κατὰ γυναικῶν ἡ νομοθεσία» (Οι νομοθέτες ήταν 

άνδρες, γι’ αυτό και η νομοθεσία είναι εναντίον των γυναικών), Λόγος ΛΖ΄, PG 36, 289AB. Και ο Μ. 

Βασίλειος από την πλευρά του, απέναντι στην υποτίμηση των γυναικών που φαίνεται πως είχε να 

αντιμετωπίσει, τονίζει κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο στην εποχή του: πως η κτίση, η αρετή,  

αλλά και η σωτηρία είναι κοινή («ομότιμος») για τα δύο φύλα.  
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διάκριση, το φιλότιμο, την πνευματική ευαισθησία και τη δύναμη του καθενός ... Ο 

δυνατός θα πρέπει να παίρνει την θέση του αδυνάτου»84.  

Πολλές φορές η εκκλησιαστική διδασκαλία κατηγορείται σαν υπεύθυνη για την 

υποτίμηση των γυναικών, εξαιτίας κάποιων λόγων του Απ. Παύλου. Εκτός από την 

αποσπασματική θεώρηση των συγκεκριμένων εδαφίων, λησμονείται ότι ο Απόστολος 

των Εθνών προσέδωσε μία ξεχωριστή αξία στη γυναίκα και μάλιστα όχι μόνο σε 

εποχές που ήταν μάλλον αδιανόητο κάτι τέτοιο, αλλά και με ένα πνεύμα σοφίας και 

σύνεσης, που κάνει τους λόγους του πολύτιμους οδηγούς ακόμα και στο σημερινό 

πλαίσιο. Διακηρύσσει, λοιπόν, ότι η διάκριση άνδρα και γυναίκας καταργείται στην 

εν Χριστώ κοινωνία (Γαλ. 3, 28), ότι ο άνδρας έχει ένα θεμελιώδες χρέος να αγαπά τη 

γυναίκα του, και μάλιστα όπως αγαπά το ίδιο του το σώμα (Εφ. 5, 28-29∙ 33), και ότι 

η σύνδεση ανάμεσά τους είναι τόσο στενή, που δεν μπορεί να νοηθεί ο ένας 

ανεξάρτητα από τον άλλο (Α΄ Κορ. 11, 11). Διδάσκει ακόμη, να είναι πιστοί ο ένας 

στον άλλον, να μη διαλύουν τη σχέση τους και να θυμούνται ότι η 

αλληλοπεριχώρηση του ζεύγους είναι τέτοια, ώστε το σώμα του καθενός ανήκει στον 

άλλον και δεν μπορεί κανείς τους να αποστερεί τον εαυτό του από τον άλλον (Α΄ Κορ. 

7).  

Ο εκκλησιαστικός οργανισμός καιρό τώρα ενεργοποιεί τα χαρίσματα του 

γυναικείου χαρακτήρα για την επιτέλεση έργων «αγαθών». Είτε στο επίπεδο των 

ενοριακών ή μητροπολιτικών δράσεων είτε σε αυτό της Θεολογίας, η γυναικεία 

παρουσία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συνεργασία με τον ανδρικό παράγοντα. Οι 

ιθύνοντες των δράσεων αυτών καλούνται να διατηρήσουν και να ενισχύσουν 

περαιτέρω την αξιοποίηση αυτού του «μισού του ουρανού». Βέβαια, είναι σημαντικό 

η γυναίκα να ακούγεται μέσα στην Εκκλησία. Να μη μιλάνε αποκλειστικά οι άντρες 

για λογαριασμό της. Και επειδή όμως ο ρόλος της είναι κοινωνικά πολλαπλός, 

χρειάζεται να της προσφέρεται και η αντίστοιχη κατάρτιση, για μία εν Αγίω Πνεύματι 

τοποθέτηση και πράξη. 

Η κοινωνική θέση της γυναίκας σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το 

παρελθόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένη από επιπρόσθετα βάρη. 

Από τη μια πλευρά, οι νεότερες γενιές δεν φέρουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις του 

παρελθόντος και εμφανίζουν τη διάθεση για από κοινού ανάληψη των οικογενειακών 

ευθυνών. Από την άλλη όμως, το κύριο γυναικείο λειτούργημα, η μητρότητα, 

                                                           
84 Λόγοι, τόμ. Δ΄, Οικογενειακή Ζωή, έκδ. Ι. Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», 

Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2003, σελ. 63-65. 
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καλείται να συνδυαστεί με τον βιοπορισμό και την προσωπική ανέλιξή της. 

Προκύπτουν λοιπόν νέες προκλήσεις από τους πολλαπλούς ρόλους που έχει συνήθως 

να επιτελέσει και τις κοινωνικές παθογένειες που καλείται ενίοτε να αντιμετωπίσει 

(μονογονεϊκές οικογένειες, υψηλά ποσοστά γυναικείας ανεργίας, εκμετάλλευση και 

θυματοποίηση, βία, διακρίσεις, παρενοχλήσεις κ.λπ.). 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γάμος, Αγάπη, Έρωτας, Συλλογικός τόμος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2015 

π. Βαρνάβας Γιάγκου, Η χαρά του έρωτα, βίντεο, https://antifono.gr/giagkoy-i-xara-

toy-erota/ 

Έρωτας και σεξουαλικότητα, Συλλογικός τόμος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2014 

π. Βασίλειος Θερμός, Έρωτας και γάμος: μυστήριο αγάπης, 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/txt2.html  

Αλέξανδρος Κακαβούλης, Πώς ο έρωτας γίνεται αγάπη, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2012  

Δημήτρης Καραγιάννης, Έρωτας ή τίποτα, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2014 

Κωνσταντίνος Κορναράκης, «Ζητήματα μεθοδολογίας και πνευματικής ζωής κατά 

τον διάλογο μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου περί των διαφυλικών σχέσεων», Διακονία 

και Λόγος. Χαριστήριος τόμος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος Χριστοδούλου. εκδ. Αρμός, Αθήνα 2004, σσ. 403-430 

π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος, Homo sexualis. Ορφανός και στερημένος, 

https://enoriako.info/index.php/ekklisiastika-leitourgika/gamos/557-homo-sexualis 

π. Φιλόθεος Φάρος, Έρωτος φύσις, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2009 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Μεταβάλλονται οι σχέσεις των δύο φύλων με την πάροδο του χρόνου και με ποιον 

τρόπο; Πώς διαμορφώνονται στη σημερινή εποχή; 

2. Θα πρέπει η Ποιμαντική της Εκκλησίας να λαμβάνει υπόψη της τα κοινωνικά 

δεδομένα, λ.χ. τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, ή μπορεί να αρκείται 

στα κείμενα της παράδοσής της; Εξηγείστε τους λόγους. 

3. Ποιες δράσεις μπορεί να αναλάβει μια Ενορία για να αναδείξει τον τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβάνεται την ισοτιμία τον δύο φύλων στον εκκλησιαστικό χώρο; 

4. Ποιες δράσεις μπορεί να αναλάβει μια Ενορία για να διαμορφώσει υγιείς 

διαφυλικές σχέσεις στους εφήβους της; 

5. Με ποιους τρόπους οι γονείς μπορούν να δείξουν στα παιδιά τους έναν υγιή τρόπο 

ανάπτυξης των διαφυλικών σχέσεων; 

6. Πιστεύετε ότι μια πιστή γυναίκα έχει λόγους σήμερα να αισθάνεται 

«παραγκωνισμένη» μέσα στην εκκλησιαστική ζωή; Εξηγήστε τους λόγους σας. 

7. Πολλοί άνθρωποι σήμερα σκανδαλίζονται από τη φράση του Απ. Παύλου: «η δε 

γυνή να φοβήται τον άνδρα». Τι θα μπορούσε να απαντήσει η Εκκλησία απέναντι 

σε αυτές τις διαθέσεις; 

8. Για ποιους λόγους εκτιμάτε ότι ο σύγχρονος υπερσεξουαλισμός καταστρέφει το 

δώρο του έρωτα μεταξύ των ανθρώπων; 

 

  



 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
77 

 

8. Η συμβολή της τρίτης ηλικίας στην αγωγή των παιδιών στην 

οικογένεια 

 

Λέξεις κλειδιά: Τρίτη ηλικία, ηλικιωμένοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια, 

οικογένεια, αγωγή, παιδεία 

 

8.1. Εισαγωγικά 

Οι μεταβολές που εμφανίζει ο οικογενειακός βίος τα τελευταία χρόνια επηρεάζουν 

ριζικά και την παρουσία της λεγόμενης Τρίτης (ή και Τέταρτης) Ηλικίας μέσα στην 

οικογένεια. Καθώς έχει επικρατήσει η πυρηνική οικογένεια (η οποία περιλαμβάνει 

δύο γενιές, τους γονείς και τα άγαμα παιδιά τους) και τα νέα ζευγάρια αυτονομούνται 

εξαρχής από την πατρική εστία, η απόσταση με τις μεγαλύτερες γενιές σταδιακά 

μεγαλώνει. Παράλληλα, με την επικράτηση νέων νοοτροπιών, όπως η εξυπηρέτηση 

που προσφέρουν οι παιδικοί σταθμοί για τη φύλαξη και απασχόληση των μικρών 

παιδιών, την απασχόληση των ηλικιωμένων σε ειδικά κέντρα ψυχαγωγίας (ΚΑΠΗ) ή 

κυρίως τη διαβίωσή τους σε οίκους ευγηρίας, η αποστασιοποίηση των μεγαλύτερων 

ηλικιών από τα παιδιά και τα εγγόνια τους παγιώνεται και αυξάνεται. Με το σκηνικό 

αυτό όμως υποτιμάται η συμβολή της Τρίτης Ηλικίας στο έργο της αγωγής των 

παιδιών και κυρίως της χριστιανικής παιδείας. Αυτή όμως η αγωγή θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι πολύ παραγωγική και μπορεί να παρασχεθεί με 

διάφορους τρόπους, είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε συμβολικά. 

Συναφές ζήτημα προς τα παραπάνω είναι και η υποτίμηση της προσφοράς των 

ηλικιωμένων ανθρώπων στην οικογένεια. Κύρια αιτία για αυτήν είναι η υιοθέτηση 

δυτικών αντιλήψεων και προτύπων για την κοινωνία και την οικογένεια, κατά τα 

οποία οι ηλικιωμένοι περιθωριοποιούνται συστηματικά και υφίστανται διακρίσεις. 

Μάλιστα, για την περιγραφή της χρησιμοποιείται και ειδικός όρος, ο λεγόμενος 

«ηλικιωτισμός» (ageism), σύμφωνα με τον οποίο ορισμένες ηλικίες (συνήθως οι 

νεότερες) έχουν στερεοτυπικά μεγαλύτερη αξία από άλλες και γι’ αυτό αποκτούν μια 

προτεραιότητα σε κοινωνικές προτιμήσεις. Έτσι όμως δημιουργείται μια διπλή 

αδικία, καθώς και τα προβλήματα της ατόμων τρίτης ηλικίας πολλαπλασιάζονται 
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(από την απαξίωση που αισθάνονται) και η ζωτική και πολύπλευρη προσφορά τους 

στο οικογενειακό περιβάλλον δεν αξιοποιείται και παραμένει ανενεργή.  

 

8.2. Η πραγματικότητα 

Η σύγχρονη ψυχολογική έρευνα φανερώνει ότι η ύπαρξη ηλικιωμένων σε ένα 

σπίτι συμβάλλει στην ορθή ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα, έχει 

βρεθεί πως οι αρμονικές σχέσεις με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μειώνουν την 

εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων στα εγγόνια τους. Οι σχέσεις των εγγονιών με 

τους γονείς των γονέων τους είναι ευεργετικές από πολλές πλευρές, διότι 

δημιουργούνται συνθήκες αποτελεσματικής επικοινωνίας που αποφορτίζουν τις 

εντάσεις των παιδιών και τους δημιουργούν συνθήκες ψυχοσυναισθηματικής 

πληρότητας. Από την πλευρά τους, οι ηλικιωμένοι αρέσκονται ιδιαίτερα σε αυτόν τον 

ρόλο, καθώς δεν είναι άμεσα επιφορτισμένοι με την ευθύνη της ανατροφής των 

παιδιών, συνδέονται περισσότερο συναισθηματικά με τα εγγόνια τους (παρά με τα 

παιδιά τους), αισθάνονται ενεργοί και χρήσιμοι, κάτι που τους είναι πολλαπλά 

ευεργετικό και η σχέση με τις μικρές και ανέμελες ηλικίες τους ανανεώνει ψυχικά85. 

Οι ηλικιωμένοι σε σύγκριση με την επόμενή τους γενιά βρίσκονται σε 

πλεονεκτικότερη θέση, όσο αφορά την επαφή με τα εγγόνια τους, καθώς έχουν 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο να ασχοληθούν μαζί τους. Και γενικότερα όμως, οι 

ηλικίες που βρίσκονται στα δύο χρονικά άκρα του βίου είναι πιο εύκολο να 

συναντηθούν μεταξύ τους, καθώς βρίσκονται εκτός της έντασης που χαρακτηρίζει τις 

ενδιάμεσες (και λεγόμενες «παραγωγικές») ηλικίες. Εφόσον μπορέσουν να 

εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα, μπορούν να αναπτύξουν μια στενή σχέση και 

να συναναστραφούν εποικοδομητικά μεταξύ τους. Οι δεσμοί αυτοί έχουν περαιτέρω 

δυνατότητες σύσφιξης, καθώς οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι σε θέση ακόμα να 

παίξουν μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στα εγγόνια τους και τους γονείς τους, να 

δίνουν απαντήσεις στις αναρίθμητες απορίες τους, να τα φυλάττουν κατά τις ώρες 

εργασίας των γονέων τους, να τα συνοδεύουν σε επισκέψεις θρησκευτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα (ιερές μονές, μνημεία, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους 

κ.λπ.).  

    Οι σχέσεις αυτές ανάμεσα στις γενιές γίνονται ιδιαίτερα καλές, όταν ο παππούς 

και η γιαγιά είναι πρόθυμοι να προσφέρουν υλική και συναισθηματική υποστήριξη 

                                                           
85 Βλ. π. Χριστοφόρου Χρόνη, Κοινωνικά και βιοηθικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Θεολογική και 

Ποιμαντική Θεώρηση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2017, σελ. 39. 
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στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι δεν παραβιάζονται τα 

όρια της δικής τους αυτονομίας και ανεξαρτησίας, ώστε να νιώθουν ελεύθεροι και 

συναισθηματικά πλήρεις από την προσφορά τους. Προϋποτίθεται επίσης ότι η σχέση 

που αναπτύσσουν με τα εγγόνια δεν θα υπονομεύουν τις παιδαγωγικές γραμμές που 

θέτουν οι γονείς. Σε γενικές γραμμές πάντως, τις τελευταίες δεκαετίες 

αναγνωρίζονται διεθνώς οι ανάγκες και τα συναφή δικαιώματα επαφής με τα εγγόνια 

τους. Μάλιστα, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ οι ηλικιωμένοι μπορούν να 

προσφύγουν στα δικαστήρια και να διεκδικήσουν το δικαίωμα να επισκέπτονται ή να 

τους επισκέπτονται τα εγγόνια τους (grandparents visitation rights)86. 

Ειδικότερα, η οικονομική συνεισφορά τους στην οικογένεια των παιδιών τους όχι 

μόνο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 

αποδεικνύεται πολύτιμη και απόλυτα απαραίτητη. Όπως έδειξε η πρόσφατη 

οικονομική κρίση, η οποία επέφερε απρόσμενες αναστατώσεις στον οικονομικό 

προγραμματισμό των περισσότερων νοικοκυριών, η σύνταξη και το εφάπαξ των 

ηλικιωμένων γονέων στάθηκαν ζωτικές ανάσες για τα παιδιά τους. Σε περιπτώσεις 

ανεργίας ή εμφάνισης ειδικών αναγκών (φόροι, δάνεια, ενοίκια, λογαριασμοί 

φροντιστηρίων, έξοδα σπουδών κ.λπ.), η συνδρομή των ηλικιωμένων γονέων 

αποδεικνύεται σωτήρια και επιπλέον τονώνει την οικογενειακή συνοχή. Η βοήθεια 

που μπορεί να προσφέρει ακόμη η τρίτη ηλικία στο επίπεδο της καθημερινότητας 

(και μάλιστα χωρίς να αναγνωρίζεται τόσο η αξία της) είναι και οι λεγόμενες 

«δουλειές του σπιτιού»: πλύσιμο, σιδέρωμα, μαγείρεμα, ψώνια, πληρωμή 

λογαριασμών κ.λπ. Όλα αυτά γίνονται οπωσδήποτε αντιληπτά από τα νεαρότερα 

μέλη της οικογένειας και τους παρέχουν πολύτιμες εικόνες οικογενειακής 

αλληλεγγύης, μαθήματα δηλαδή ανιδιοτελούς προσφοράς προς τους άλλους.  

Η οικονομική βοήθεια των ηλικιωμένων προς τα εγγόνια τους είναι συνήθως 

ακόμα πιο γενναιόδωρη, αφού έτσι νιώθουν να εκδηλώνουν αφενός την αγάπη τους 

προς αυτά, ενώ αφετέρου πιστεύουν ότι βοηθούν και τα παιδιά τους, χωρίς να τα 

προσβάλλουν. Ασύγκριτα πιο ουσιαστική και σημαντική είναι η συμβολή των 

ηλικιωμένων σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών. Η ευθύνη που 

αναλαμβάνουν τότε είναι τεράστια και επίπονη, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ 

αναλαμβάνουν ενεργά το ρόλο του απόντος γονέως. Αυτός ο ρόλος γίνεται ακόμη πιο 

έντονος, όταν το παιδί τους επιλέγει να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, για να 

                                                           
86 Βλ. ό.π., σελ. 40. 
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περιορίσει τα έξοδα του αλλά και για να καλύψει τα συναισθηματικά κενά και τη 

χαμένη συντροφικότητα που προξένησε η διάλυση του οικογενειακού του ιστού. 

 

8.3. Προτάσεις ποιμαντικής αντιμετώπισης 

Το ζήτημα της χριστιανικής αγωγής των νέων από τους παππούδες και τις 

γιαγιάδες τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Εκκλησία, καθώς είναι γνωστό πως τα άτομα 

προχωρημένης ηλικίας παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό θρησκευτικότητας και αυτό 

μπορεί να επηρεάσει θετικά το αντίστοιχο ποσοστό των νεότερων γενεών που είναι 

χαμηλότερο. Μπορούν έτσι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας να προσφέρουν μέγιστες 

υπηρεσίες στο κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, ο 

παππούς και η γιαγιά είναι σε θέση να γίνουν οι καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί 

κατηχητές για τα εγγόνια τους. 

Με τον λόγο, αλλά κυρίως με την πράξη και το παράδειγμά τους είναι αυτοί που 

θα διδάξουν την αγαθή συνήθεια του εκκλησιασμού και τα οφέλη της μυστηριακής 

ζωής. Στις δικές τους ενέργειες και αντιλήψεις, τα νεότερα μέλη της οικογένειας θα 

εξοικειωθούν με τον πιο άμεσο τρόπο με τη ζωή της νηστείας, της προσευχής, της 

αγαθοεργίας και του λειτουργικού χρόνου της Εκκλησίας μας. Οι σταθεροί ρυθμοί 

της ζωής τους, μακριά από τις βιοτικές μέριμνες και το άγχος μπορούν να 

αποτελέσουν ένα σημείο γαλήνης, πνευματικής αναφοράς και ψυχικής ισορροπίας για 

όλη την οικογένεια. 

Ακόμη και το τέλος του επίγειου βίου τους μπορεί να σταθεί ως αφορμή διδαχής 

για τους νεότερους. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει τον θάνατο ως ταμπού, με 

φοβία και αποστροφή, η κοίμησή τους μπορεί να καταστεί αιτία εξοικείωσης με το 

μυστήριο του θανάτου για τα εγγόνια τους. Βλέποντας τα παιδιά τους ηλικιωμένους 

συγγενείς τους να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στο σπίτι, μπορούν να 

αντιληφθούν ότι ο θάνατος δεν είναι τόσο φοβερός όσο παρουσιάζεται, αλλά 

αντίθετα μπορεί να γίνει σημείο προβληματισμού και έντονου εσωτερικού διαλόγου. 

Δυστυχώς σήμερα ο θάνατος θεωρείται κάτι απόκοσμο και τρομακτικό, καθώς έχει 

πλέον εξοβελιστεί από την καθημερινότητά μας. Όσο οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν στο 

νοσοκομείο και στα γηροκομεία, τόσο οι νεότερες γενιές δεν θα έχουν την ευκαιρία 

να προσεγγίσουν εκ του σύνεγγυς το πέρασμα στην αιωνιότητα. 

Ας επιστρέψουμε όμως στο καθαυτό ζήτημα της απευθείας χριστιανικής αγωγής. 

Όταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν τη διάθεση να διδάξουν με αγάπη και 
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στοργή τα εγγόνια τους, μπορούν να τα κρατήσουν κοντά τους, να τους ζεστάνουν 

την καρδιά και να πλουτίσουν το πνεύμα τους. Ας μη νομιστεί ότι χρειάζεται να είναι 

σπουδαίοι θεολόγοι, για να πετύχουν στο έργο τους. Αρκεί να εμφορούνται από 

αγαθή διάθεση, σύνεση και εν Κυρίω ήθος. Τότε, η εμπειρία της ζωής, οι μνήμες τους 

και το βίωμα της γνώσης των ανθρώπινων πραγμάτων θα μετουσιωθούν σε πολύτιμες 

παρακαταθήκες στις νεότερες γενιές. Και τα παιδιά μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν 

όλα εξαρχής. Είναι σε θέση όμως να αισθανθούν τον πλούτο των λόγων και της 

κατασταλαγμένης πείρας από τους ταλαιπωρημένους προγόνους τους. Οι αρχές που 

θα τους δοθούν, θα σπαρούν μέσα στην ψυχή τους και όταν θα έρθει ο κατάλληλος 

καιρός, θα καρπίσουν. Η λαχτάρα των παιδιών να μάθουν, η καθαρότητα και η 

ευρυχωρία της ψυχής τους και κυρίως ο φωτισμός από το Άγιο Πνεύμα, μπορούν να 

μετατρέψουν αυτές τις απλές συζητήσεις σε μεγάλα και σπουδαία μαθήματα ζωής.  

Η εκκλησιαστική παράδοση έχει πολλά παραδείγματα να επιδείξει, σχετικά με την 

ευλογημένη παρουσία ηλικιωμένων ανθρώπων στην πνευματική ζωή μιας 

οικογένειας. Αναμφίβολα, πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της γιαγιάς του 

Μ. Βασιλείου, Μακρίνας, η οποία στάθηκε ένας ξεχωριστός παράγοντας στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η Μακρίνα φαίνεται πως ήταν μία σπουδαία 

μορφή της Εκκλησίας της εποχής, που επηρέασε και καθόρισε τον πνευματικό βίο 

τριών γενεών στην οικογένειά της. Καταρχάς, επηρέασε τον σύζυγό της, με τον οποίο 

πέρασαν μαζί την περιπέτεια των διωγμών. Στη συνέχεια καθόρισε τη ζωή του γιου 

της Βασιλείου, πατέρα του Μ. Βασιλείου, ο οποίος έγινε διάσημος δάσκαλος της 

Ρητορικής, και τη νύφη της Εμμέλεια. Τέλος, επηρέασε και τα εγγόνια της και κυρίως 

τη μικρή Μακρίνα και τον Βασίλειο, τα οποία μεγάλωσαν κοντά της. Η γερόντισσα, 

πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, μεγάλου 

αγωνιστή της πίστης στην εποχή του και τον τόπο του, μετουσιώνει τα βάσανα και 

τους αγώνες της ζωής της σε μια κατά Χριστόν διδασκαλία, που έγινε το θεμέλιο της 

προσωπικότητας των εγγονιών της.   

Όπως ορθά παρατηρεί ο μακαριστός καθηγητής Σ. Παπαδόπουλος87, μπορεί η 

πρεσβυτέρα Μακρίνα να μην άφησε κάποιο γραπτό κείμενο, μπορούμε όμως να 

δούμε το έργο της στο έργο του μεγάλου εγγονού της, αφού ο τρόπος με τον οποίο 

εκείνη τον γαλούχησε πνευματικά και αυτός αφομοίωσε τη διδαχή και την εμπειρία 

της, αποτυπώνεται στη δική του προσωπικότητα. 

                                                           
87 Βλ. Η ζωή ενός μεγάλου. Βασίλειος Καισαρείας, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 41998, σελ. 22-

26.  
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Αξίζει όμως να δούμε και ένα παράδειγμα από τη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή. 

Το αφηγείται ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του 

ΑΠΘ88:  «Τη Βιολέτα από τα Τίρανα τη γνώρισα στα θερινά σεμινάρια που οργάνωσε 

το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους ομογενείς δασκάλους από την Αλβανία το 

καλοκαίρι του 1992, όταν άνοιξαν τα σύνορα του καθεστώτος. Η Βιολέτα είχε 

τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία στα Τίρανα και γνώριζε αρκετά καλά τα 

ελληνικά. Ήταν το πιο νεαρό άτομο της ομάδας. Μετά από κάποιο μάθημα με 

πλησίασε δειλά στο διάδρομο και ζήτησε να με δει. Μου εκμυστηρεύθηκε ότι ήθελε 

να βαπτισθεί. … Μαζί της βαπτίσθηκαν άλλα 3 άτομα. Σε όλη τη διάρκεια του 

μυστηρίου τα μάτια της ήταν υγρά. Από τη στιγμή όμως που άκουσε το όνομα που η 

ίδια είχε επιλέξει, το όνομα Χαρά, τα μάτια της δεν ήταν μόνο υγρά αλλά λαμπύριζαν 

κιόλας. Ομολογώ πως και εγώ αλλά και η νονά της η Φωτεινή δεν μπορούσαμε να 

κρύψουμε τη συγκίνησή μας. Στο πρόσωπό της όντως έλαμπε η χάρη του Θεού. 

Κυριαρχούσε η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Αντιφεγγίζονταν τα χαρίσματα του 

Αγίου Μύρου. Έλαμπε το ιλαρόν φως του Κυρίου. Αναρωτιόμουν, πώς 

καλλιεργήθηκε μία τέτοια αγαθή καρδιά σε ένα περιβάλλον όπου τα ξέρανε όλα ο 

λίβας της αθεΐας. Για μένα ήταν ανεξήγητο. Δεν σας κρύβω ότι για ένα διάστημα 

έκανα και τον άστοχο λογισμό και έμεινα με τη λαθεμένη εντύπωση. Θεώρησα την 

απόφασή της να βαπτισθεί δικό μου έργο. 20 μέρες εξάλλου μιλούσα στην 

πανεπιστημιακή αίθουσα για την πίστη στον Θεό με τόσα επιχειρήματα και με τόσον 

ενθουσιασμό. Είχα επιστρατεύσει μάλιστα και άλλους επιστήμονες άλλων κλάδων 

για να στηρίξουν τις θέσεις μου. Τόση διδασκαλία, τόσος ζήλος, δεν μπορεί, όλα 

αυτά έπιασαν τόπο, σκεπτόμουν. Πού να ήξερα ότι το μυστικό κρυβόταν αλλού; … 

Εκείνη επέστρεψε στα Τίρανα και παράλληλα με την εργασία της στο Σχολείο, 

από όπου έπαιρνε ένα ασήμαντο ποσό, βοηθούσε εθελοντικά και ως διερμηνέας τον 

Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο. “Στην αρχή ήταν αναντικατάστατη”, μου 

αποκάλυψε πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος. “Σήμερα γνωρίζουμε όλοι σχεδόν στη 

Μητρόπολη ελληνικά και αλβανικά. Τότε δεν γνώριζε κανείς μας στη γλώσσα. 

Εκείνη μας βοήθησε πολύ. Ξενυχτούσε κοντά μας ακόμη και στις δύσκολες μέρες, 

όταν ο πρόεδρος Μπερίσα είχε αποφασίσει να μας διώξει. Τότε ήταν που ανησύχησαν 

οι γονείς της και της απαγόρευσαν σχεδόν να έρχεται. Στην αρχή τα πράγματα ήταν 

                                                           
88 Λαμβάνουμε το απόσπασμα από το βιβλίο του: Γάμος και οικογενειακή ζωή, εκδ. Αποστολικής 

Διακονίας, Αθήνα 22017, σελ. 136-141.  

 



Η συμβολή της τρίτης ηλικίας στην αγωγή των παιδιών στην οικογένεια 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
83 

ρευστά, υπήρχε ανασφάλεια Σε κάθε γωνιά υπήρχαν καταδότες. Κατανοούσα τους 

φόβους τους και δεν τους παρεξήγησα”, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος. 

Πριν μερικά χρόνια δέχτηκα από τη Χαρά ένα τηλεφώνημα. “Θέλω να ’ρθείτε με 

τη νονά στον γάμο μου”, μου είπε. “Eίστε οι πρώτοι που προσκαλώ”, συμπλήρωσε. 

“Πείτε μου πότε σας βολεύει για να ορίσουμε την ημερομηνία του γάμου”. Δεν μας 

άφησε περιθώρια άρνησης. Έτσι της υποσχεθήκαμε ότι θα πάμε στα Τίρανα. Μέσα 

μας όμως αμφιβάλλαμε και το σκεφτόμασταν. Πήραμε την οριστική απόφαση με 

δυσκολία: αξίζει ένα τέτοιο επικίνδυνο ταξίδι για ένα γάμο; 

Να όμως που τα βουρκωμένα μάτια της βάπτισης δεν είχαν λησμονηθεί….Αργά το 

πρωί που τη συναντήσαμε στο σπίτι της, μας ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ δεν 

είχε κοιμηθεί καθόλου. Το άγχος και η αγωνία δεν την άφησαν να ησυχάσει. Μόνο 

τις πρώτες πρωινές ώρες ησύχασε λίγο. Μέσα στην ανησυχία της άνοιξε την Καινή 

Διαθήκη και έτυχε σε ένα απόσπασμα από την Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου. Το διάβασε και κοιμήθηκε δύο ώρες. Μου ζήτησε να 

ξανακούσει το απόσπασμα και από μένα στο κατάμεστο από κόσμο σαλόνι, μπροστά 

σε πολλούς καλεσμένους. Διστακτικά διάβασα τους παρακάτω στίχους: “Διά δε τας 

πορνείας έκαστον … ο σατανάς δια την ακρασίαν υμών” (Α΄ Κορ. 7, 1-5). Διάβασα 

αργά και τη μετάφραση. Έγινε για λίγο σιωπή και η γλώσσα μου δέθηκε. Βυθίστηκα 

στη σκέψη μου. Πού βρήκε τέτοια παρρησία η Χαρά, το φοβισμένο εκείνο πλάσμα 

που είχα γνωρίσει στις αίθουσες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης; Ποιος από μας ή ποιο από τα πνευματικά μου παιδιά θα έκανε κάτι 

ανάλογο; Μετά την πρώτη έκπληξη ήρθε η δεύτερη: “Θα φορέσω την παραδοσιακή 

νυφιάτικη φορεσιά που φορούσαν τα κορίτσια στα χωριά της Δρόπολης για να βγάλω 

τουλάχιστον φωτογραφίες”. 

Ντύθηκε την παραδοσιακή στολή, πήρε μία φωτογραφία της γιαγιάς στην αγκαλιά 

της – η γιαγιά είχε πεθάνει πριν λίγους μήνες στα 90 της – και πόζαρε στο φακό. Και 

πάλι τα μάτια της βούρκωσαν. Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η Χαρά είναι 

σήμερα ένα σύγχρονο κορίτσι και ανώτερο στέλεχος Τράπεζας στα Τίρανα … Το 

μυστικό λοιπόν που υπαινίχθηκα ήταν η γιαγιά. Η γιαγιά της έμενε στη Δρόπολη, 

κοντά στο Νομό Ιωαννίνων, στην Αλβανία. 90 χρόνια και δεν προσέφερε ποτέ ούτε 

μία λέξη αλβανική. Κράτησε την πίστη και την παράδοση στην καρδιά και στο 

σεντούκι και τη μετέδωσε στην εγγονή, η οποία την υπεραγαπούσε. Μήνες 

ολόκληρους έμενε στο χωριό μαζί της η Χαρά συντροφιά με τη γιαγιά. Η γιαγιά 
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τιμούσε πολύ τον άγιο Χαράλαμπο και την Παναγία. Συχνά συμβούλευε την εγγονή 

της και της μιλούσε για την πνευματική παρακαταθήκη του γένους. Στο σεντούκι 

έκρυβε την Αγία Γραφή και τον Συνέκδημο από όπου έψελνε τη Μικρή Παράκληση 

στην Παναγία. “Tώρα που θα πας στην πατρίδα, να ζητήσεις να βαπτιστείς. Να σε 

ονομάσουν Χαρούλα προς τιμήν του αγίου Χαραλάμπους”, της είχε πει όταν πέρασε 

να τη χαιρετήσει για το πρώτο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Να λοιπόν πώς εξηγούνται 

όλα! 

Η πίστη και η αξιοπρέπεια φυτεύτηκαν από τη γιαγιά και γιγαντώθηκαν στην 

καρδιά της Χαράς από την αγάπη της για αυτήν. Και μάλιστα μέσα σε ένα εχθρικό 

και δύσκολο περιβάλλον. Ίσως αναρωτηθήκατε, τι σημαίνουν άραγε όλα αυτά; 

Καταρχήν θεωρώ ότι χρειάζεται να ξεπεράσουμε τα κοινωνικά στερεότυπα που 

θέλουν τους ηλικιωμένους έξω από το παιχνίδι της Χριστιανικής αγωγής των 

παιδιών. Συχνά δεν λέμε, ότι δεν πρέπει να ανακατεύονται οι παππούδες και οι 

γιαγιάδες στην ανατροφή των παιδιών μας; Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι 

εκείνοι αισθάνονται να βρίσκονται σε αδύναμη θέση, για αυτό και ταυτίζονται με τα 

πιο αδύναμα μέλη της οικογένειας που είναι τα παιδιά. Τρίτον, οι παππούδες και 

γιαγιάδες χαίρονται τα εγγόνια τους, και αν τους δώσουμε την ευκαιρία ή τους 

ανεχθούμε με καλή διάθεση, μπορούν να προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες για την 

αγωγή των παιδιών μας. 

Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε ρόδινα. Συχνά η αυταρχικότητα, ο 

εγωισμός, οι εμμονές, η καχυποψία, οι υπερβολές των ηλικιωμένων, μπορεί να 

δημιουργήσουν ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον για τη χριστιανική ανατροφή των 

παιδιών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να έχουμε την οξυδέρκεια, τον πνευματικό 

πλούτο και κυρίως το όπλο της συνεχούς και αδιάλειπτης προσευχής, για να φωτίζει ο 

Θεός τόσο τους γονείς μας όσο και τα παιδιά μας. Κυρίως όμως να φωτίζει εμάς, που 

μας αξίωσε να γίνουμε γονείς και να μεγαλώνουμε παιδιά κατά το άγιο θέλημά του». 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κυριακούλα Αντωνοπούλου, Ο παππούς και η γιαγιά σε γονεϊκό ρόλο, διδακτορική 

διατριβή, Ιωάννινα 2011 
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π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, «Ο θεσμός της οικογένειας και η συμβολή της τρίτης 

ηλικίας στη χριστιανική ανατροφή των παιδιών», Γάμος & οικογενειακή ζωή, εκδ . 

Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2015, σσ. 123-125 

π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος, Γιορτάζουμε τον θάνατο της γιαγιάς μας, 

https://enoriako.info/index.php/kirygma-katixisi-eorton/peri-agion/838-2018-07-31-

12-29-16 

Σχέδιο για την τρίτη ηλικία (Ρεζίζ Ντεμπραί), https://antifono.gr/σχέδιο-για-την-τρίτη-

ηλικία-ρεζίζ-ντεμ/  

Κυριακή Τσεκερίδου, «Η συμβολή της τρίτης ηλικίας στην αγωγή των παιδιών», 

Θεολογία γάμου. Ανθρωπολογική, εκκλησιολογική & εσχατολογική θεώρηση της 

σχέσης των δύο φύλων εντός του χριστιανικού γάμου, σσ. 26-27, 

https://www.pemptousia.gr/vivliothiki/tsekeridou_book/mobile/index.html 

Δημήτρης Χίος, Χριστούγεννα με τον παππού Δημήτρη, εκδ. Πορφύρα, Αθήνα 2017 

Δημήτρης Χίος, Στην εκκλησία με τον παππού και τη γιαγιά, εκδ. Πορφύρα, Αθήνα 

2016 

π. Χριστοφόρος Χρόνης, Κοινωνικά και βιοηθικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας. 

Θεολογική και Ποιμαντική Θεώρηση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2017 

Η προσφορά των ηλικιωμένων: Το μάθημα, https://archive.patris.gr/articles/133420  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Ποιες δράσεις θα μπορεί να αναπτύξει μια Ενορία για να αναδείξει στην πράξη τη 

σημασία της προσφοράς της Τρίτης Ηλικίας στη σημερινή εποχή;  

2. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία περιθωριοποιεί τους 

ηλικιωμένους; Με ποιους τρόπους θα μπορούσε η Εκκλησία να αντιστρέψει αυτήν 

την κατάσταση; 

3. Ποια πρότυπα (παραδείγματα) έχει να μας προσφέρει η εκκλησιαστική παράδοση 

σχετικά με την προσφορά των ηλικιωμένων στη σύγχρονη οικογένεια; 

4. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι τα σημερινά παιδιά θα ήθελαν τη σχέση με τους 

παππούδες και τις γιαγιάδες τους; Πώς θα μπορούσε αυτή η επιθυμία να προβληθεί 

εκκλησιαστικά; 

https://enoriako.info/index.php/kirygma-katixisi-eorton/peri-agion/838-2018-07-31-12-29-16
https://enoriako.info/index.php/kirygma-katixisi-eorton/peri-agion/838-2018-07-31-12-29-16
https://antifono.gr/σχέδιο-για-την-τρίτη-ηλικία-ρεζίζ-ντεμ/
https://antifono.gr/σχέδιο-για-την-τρίτη-ηλικία-ρεζίζ-ντεμ/
https://www.pemptousia.gr/vivliothiki/tsekeridou_book/mobile/index.html
https://archive.patris.gr/articles/133420
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5. Σε μια εποχή που αναπτύσσεται η έννοια των δικαιωμάτων, πιστεύετε ότι πρέπει 

να υπάρχουν δικαιώματα των ηλικιωμένων ανθρώπων; Αν ναι, γίνονται αυτά 

σεβαστά; 

6. Συμβάλλει και με ποιο τρόπο η (κακή) συμπεριφορά των ηλικιωμένων στην 

περιθωριοποίησή τους από τα συγγενικά τους πρόσωπα; Πώς θα μπορούσε η 

εκκλησιαστική ποιμαντική να θεραπεύσει αυτό το ζήτημα; 

7. Πώς θα μπορούσε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος να διδάξει με το παράδειγμά του τα 

νεότερα μέλη της οικογένειάς του για τις αλήθειες και την πράξη της χριστιανικής 

πίστης;  

8. Στον αγιορείτικο μοναχισμό υπάρχει παραδοσιακά η έκφραση: «Αν δεν έχεις 

παππού να γηροκομήσεις, βρες οπωσδήποτε έναν». Γιατί πιστεύετε ότι λέγεται 

αυτό;  
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9. Η πνευματική υποστήριξη στη σύγχρονη κοινωνία 

 

Λέξεις κλειδιά: Πνευματική ζωή, προκλήσεις, ευχαριστία, αμαρτία, συγχώρηση, 

κοινωνία προσώπων, εξουσία, παιδεία, επιείκεια 

             

9.1. Εισαγωγικά 

Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε ένα κόσμο συγκεχυμένο.  Ο σκοπός και το νόημα 

του βίου του παραμένουν πολλές φορές ζητούμενα και όταν δεν τα βλέπει στη ζωή 

του, περιέρχεται σε απόγνωση. Δημιουργεί σχέσεις με το περιβάλλον του, αλλά όταν 

αυτές δηλητηριάζονται από τον εγωισμό και την εμπάθεια, απογοητεύεται και 

κλείνεται στον εαυτό του. Νιώθει έτσι διαρκώς ελλειμματικός, να διψά για πληρότητα 

και να μην μπορεί να τη βρει, να μη γνωρίζει προς τα πού θα την αναζητήσει. 

Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τις δυνατότητες ποιμαντικής παρέμβασης 

προς την κατεύθυνση της πνευματικής υποστήριξης των σημερινών συνανθρώπων 

μας. Θα επιλέξουμε ωστόσο ορισμένα χαρακτηριστικά θέματα, τα οποία θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ποιμαντικού λόγου. 

 

9.2. Προτάσεις ποιμαντικών παρεμβάσεων 

* H ευχαριστιακή πρόσληψη της πραγματικότητας. Συνήθως οι άνθρωποι με 

πίστη δυσφορούν με την τρέχουσα κατάσταση των ηθών και αρέσκονται στο να 

επιδίδονται στην καταγγελία. Αυτού του είδους η «γκρίνια» δεν είναι όμως 

παραγωγική. Μάλλον εκτονώνει συναισθήματα παρά οικοδομεί πνευματικά. Ο 

κηρυκτικός μας λόγος δεν κατηχεί, δεν μυεί, δεν παρηγορεί, είναι συνήθως 

καταγγελτικός και ηθικοπλαστικός, γι’ αυτό και κατά κανόνα δεν ακούγεται. 

Αν θα δούμε τις μεγάλες μορφές της σύγχρονης Εκκλησίας, θα προσέξουμε ότι 

προτιμούσαν να στρέφονται προς την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του καλού, παρά 

στην ενασχόληση με το κακό και την κατακεραύνωσή του. O όσιος Πορφύριος ο 

Καυσοκαλυβίτης, για παράδειγμα, συνήθιζε να λέει το εξής για τη σύγχρονη νεότητα 

(και μάλλον αυτό ισχύει για όλη την κοινωνία μας): «Αχ αυτά τα παιδιά, όλα τα 

έχουνε κάνει, μα τ’ αγαπάω, είναι ταλαίπωρα». 
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Κατά το παράδειγμα της Κεφαλής της, η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο για να του 

προσφέρει λύτρωση, όχι για να τον κρίνει. Διακονεί τον άνθρωπο, δεν του κολακεύει 

τα πάθη ούτε τον ταλαιπωρεί. Φροντίζει να υπενθυμίζει στον άνθρωπο τις θείες 

δωρεές, κάτι που επίσης δεν είναι εύκολο να φανερωθεί στην καθημερινότητα, όπου 

κυριαρχεί η αγανάκτηση για όσα μας λείπουν, παρά η ευγνωμοσύνη για όσα 

διαθέτουμε89. Και η αποδοχή των θείων ευλογιών και δωρεών πρέπει να γίνεται με 

τρόπο απλό και ευγνώμονα. Σαν τα παιδιά: να παραδινόμαστε στο θείο έλεος με 

εμπιστοσύνη90. Τέλος, η Εκκλησία μας διδάσκει, ότι απέναντι στον καταιγισμό του 

θείου ελέους, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγαπήσουμε τον διπλανό μας, 

ανυπόκριτα και χωρίς ιδιοτέλεια. Και δυστυχώς ούτε αυτό δεν κάνουμε. 

* Η έννοια της αμαρτίας, ο κίνδυνος της τυποποίησης και η ανάπτυξη του 

πνεύματος της συγχώρεσης. Αξίζει να θυμόμαστε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η 

εκκλησιαστική διδασκαλία την αμαρτία. Αυτή κατά βάση θεωρείται η αποτυχία να 

γευθούμε τη θεία χάρη και όχι η παράβαση κάποιου νόμου ή η αιτία κάποιας ενοχής. 

Είναι η στέρηση της γλυκύτητας του θείου θελήματος και όχι η κόλαση με την οποία 

προσπαθούμε να τρομοκρατήσουμε τους ανθρώπους. Ή ακριβέστερα, κόλαση, 

ανυπόφορη ζωή, είναι η άρνηση της κοινωνίας με τον Θεό και τους ανθρώπους, η 

απροθυμία να βγούμε από τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε. Είναι επίσης η ευκαιρία 

να δούμε την αποτυχία μας αυτή, να μετακινηθούμε λίγο από την ασάλευτη 

πεποίθηση του αλαθήτου που διατηρεί ο καθένας για τον εαυτό του. 

Η εμπειρία των πνευματικών μάς καταθέτει ότι πολλές φορές οι εξομολογούμενοι 

επιζητούν διακαώς επιτίμιο, και κάποτε ένα αυστηρό. Πιστεύουν ότι με την τέλεσή 

του, «τελειώνουν», «σβήνουν» την ενοχή τους. Αυτό όμως είναι δικανισμός και 

τυποποίηση της πνευματικής ζωής. Η μετάνοια, η αλλαγή, η συντριβή δεν επέρχεται 

με αυτόν τον τρόπο. Αντί για αυτομεμψία έχουμε επιτέλεση ενός ακόμη καθήκοντος. 

Με την τυποποίηση της εκκλησιαστικής ζωής προκύπτει ακόμη ένας κίνδυνος, 

αυτός που έχει να κάνει με τη βεβαιότητα που αποκτά ο πιστός και την αυτάρκειά 

του. Ο τύπος του Φαρισαίου στη γνωστή παραβολή του Κυρίου παρουσιάζει με πολύ 

εύγλωττο τρόπο αυτόν τον κίνδυνο: ο Φαρισαίος ήταν ειλικρινής, όντως τηρούσε τις 

                                                           
89 Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη η μαρτυρία ανθρώπων της Ιεραποστολής, οι 

οποίοι θα είναι σε θέση να καταθέσουν την ευγνωμοσύνη με την οποία προσλαμβάνουν το γεγονός της 

πίστης τους, παρά τις τραγικές οικονομικές συνθήκες στις οποίες διαβιούν. 
90 Πρβλ. π. Αλεξάνδρου Σμέμαν, Ημερολόγιο, μετ. Ι. Ροηλίδης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2002, σελ. 217: 

«… αναρωτιέμαι, δεν μας συμβαίνουν άραγε τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή μας, που είναι τα 

θεϊκά, δίχως τη δική μας γνώση, όταν εμείς παραδινόμαστε εντελώς, όταν πεθαίνουμε για λίγο;». 



Η πνευματική υποστήριξη στη σύγχρονη κοινωνία 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
89 

 

τυπικές θρησκευτικές του υποχρεώσεις και ήταν ευσεβής. Αυτή όμως η ζωή τον κάνει 

τόσο αυτάρκη, ώστε να μη νιώθει ανάγκη κανενός, ούτε του Θεού, ούτε ανθρώπου, 

ούτε κάποιου πράγματος. Γι’ αυτό και στρέφεται με τόση αλαζονεία έναντι του 

αμαρτωλού τελώνη. Στον αντίποδα ακριβώς αυτής της στάσης, βλέπουμε τον αββά 

Αγάθωνα να απαντά, όταν τον ρώτησαν λίγο πριν πεθάνει, αν φοβάται. Λέει λοιπόν ο 

Αγάθωνας: «Από την πλευρά μου έκανα αυτό που μπορούσα, στην τήρηση των θείων 

εντολών. Δεν ξέρω όμως, επειδή άλλο είναι το κριτήριο του Θεού και άλλο των 

ανθρώπων»91. 

Εμείς συνηθίζουμε να κρίνουμε τους πάντες για αυτά που γίνονται στον κόσμο, 

αφήνοντας συνήθως τον εαυτό μας στο απυρόβλητο. Ξεχνάμε ωστόσο ότι πολλές 

φορές δεν πράττουμε το κακό, γιατί απλώς δεν μας δίνεται η ευκαιρία. Και όπως λέει 

ο όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ, «δεν υπάρχει στον κόσμο κακό, που να μη βρίσκεται 

κατά κάποιον τρόπο στην καρδιά μας, κάποτε μάλιστα σε φοβερές διαστάσεις»92. 

Είναι σημαντικό, τέλος, η ποιμαντική διδασκαλία της Εκκλησίας να μυεί τους 

ανθρώπους στο μυστήριο της συγχώρεσης. Ο Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει 

σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και 

να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια, Α΄ Τιμ. 2, 4). Η θεία ευσπλαχνία συγχωρεί 

διαρκώς τα πάθη μας, μας ανέχεται όλους και μας ευεργετεί και οφείλουμε να τη 

μιμηθούμε συν-χωρώντας τους συνανθρώπους μέσα μας, κάνοντας χώρο στην καρδιά 

μας γι’ αυτούς, δίνοντάς τους «δεύτερες ευκαιρίες»93. Εξάλλου, όπως τόνισε πολλές 

φορές ο Χριστός στην επίγεια διδασκαλία του, δεν μπορούμε να ζητάμε την άφεση 

των αμαρτιών μας, αν εμείς παραμένουμε σκληρόκαρδοι και ανάλγητοι απέναντι 

στους αδελφούς μας. 

* Η Εκκλησία ως συλλογικό γεγονός. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μέσα 

στην Εκκλησία σαν κάτι που αφορά αποκλειστικά τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, η 

αρετή μας και η αμαρτία μας είναι πράγματα που είναι δικά μας και μόνο. Βασική 

διάσταση του ποιμαντικού μηνύματος όμως είναι η διαρκής υπενθύμιση του 

εκκλησιαστικού γεγονότος της σωτηρίας. Η λύτρωση και η απώλεια δεν είναι 

                                                           
91 Βλ. Παλλαδίου επισκόπου Ελενουπόλεως, Αποφθέγματα Πατέρων, Περί του αββά Αγάθωνος 29, PG 

65, 117Β. 
92 Αγώνας Θεογνωσίας. Η αλληλογραφία του Γέροντος Σωφρονίου με τον Δ. Μπάλφουρ, έκδ. Ι. 

Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 2004, σελ. 279. 
93 Έως «εβδομηκοντάκις φορές επτά» φορές, πρβλ. Ματθ. 18, 21-22. 
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ατομικά μεγέθη, αλλά συλλογικά94. Ο κόσμος μας, ειδικά ο σημερινός, ευνοεί την 

απομόνωση και την ιδιώτευση. Η Εκκλησία όμως από τη φύση της είναι Σύναξη, 

Κοινωνία και φιλαλληλία. Είναι το «μυστήριο του αδελφού», μέσα στο πρόσωπο του 

οποίου βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, και μέσα από τη διακονία του οποίου βρίσκουμε 

τη σωτηρία μας.    

Ο λαός μας δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε να κοινωνούμε με τον 

Θεό, αν δεν έχουμε κοινωνήσει προηγουμένως με τον αδελφό μας. Αυτό φάνηκε 

πολύ χαρακτηριστικά στην πρόσφατη περίοδο της πανδημίας. Και όταν λέμε 

αδελφός, εννοούμε κάθε άνθρωπο. Γι’ αυτό και στην Εκκλησία, στο θεραπευτήριο 

αυτό της ύπαρξης που έχει χαρίσει η θεία πρόνοια στον κόσμο, δεχόμαστε κάθε 

άνθρωπο ανεξάρτητα από την καταγωγή του και από το μέγεθος των αμαρτιών που 

έχει διαπράξει. Ή ακριβώς, δεχόμαστε όλους εκείνους που τους απορρίπτει το 

κοσμικό πνεύμα για αυτό που είναι ή για αυτό που έκαναν, επειδή αυτό που 

πραγματικά μετράει στην «κιβωτό της σωτηρίας» είναι η απέραντη αγάπη του Θεού 

και η ανθρώπινη μετάνοια. 

Πολλές φορές ακόμη δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης από τον πνευματικό ή 

τον εφημέριο. Η πολύτιμη εν Χριστώ ελευθερία τότε εκχωρείται και το Σώμα της 

Εκκλησίας κατακερματίζεται σε ξεχωριστές ομάδες. Αν για τον Θεό δεν υπάρχει 

προσωποληψία95, εμείς γιατί την καλλιεργούμε; Η εικόνα του Θεού υπάρχει σε όλα 

τα πρόσωπα και οφείλουμε να την αναγνωρίζουμε σε κάθε αδελφό μας και εκεί να 

την τιμούμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός 

τούς αγαπάει όλους το ίδιο. Επιπλέον, στην Εκκλησία, όταν αγαπάμε, δεν αγαπάμε 

γενικά και αόριστα τον άνθρωπο, μια ιδέα του ανθρώπου, αλλά τους συγκεκριμένους 

αδελφούς που συναναστρεφόμαστε, τον Κώστα, τον Γιάννη, τη Μαρία.  

* Η πίστη ως ιδεολογία (ο «Ορθοδοξισμός»). Πολλές φορές 

(κακο)μεταχειριζόμαστε την Ορθοδοξία σαν ιδεολογία και χωρίζουμε τους 

                                                           
94 Πρβλ. το παράδειγμα του αγίου Κοσμά Αιτωλού, Διδαχή Α΄: «Σιμὰ εἰς τὰ ἄλλα εὗρον καὶ τοῦτον 

τὸν λόγον ὁποὺ λέγει ὁ Χριστός μας, πὼς δὲν πρέπει κανένας χριστιανός, ἄνδρας ἡ γυναίκα, νὰ 

φροντίζη διὰ τὸν ἑαυτόν του μόνον πῶς νὰ σωθῆ, ἀλλὰ νὰ φροντίζη καὶ διὰ τοὺς ἀδελφούς του νὰ μὴ 

κολασθοῦν. Ἀκούωντας καὶ ἐγώ, ἀδελφοί μου τοῦτον τὸν γλυκύτατον λόγον ὁποὺ λέγει ὁ Χριστός μας, 

νὰ φροντίζωμεν καὶ διὰ τοὺς ἀδελφούς μας, μ᾿ ἔτρωγεν ἐκεῖνος ὁ λόγος μέσα εἰς τὴν καρδίαν τόσους 

χρόνους, ὡσὰν τὸ σκουλήκι ὁποὺ τρώγει τὸ ξύλον, τί νὰ κάμω καὶ ἐγὼ στοχαζόμενος εἰς τὴν ἀμάθειάν 

μου…ἄφησα τὴν ἰδικήν μου προκοπήν, τὸ ἰδικόν μου καλόν, καὶ ἐβγήκα νὰ περιπατῶ ἀπὸ τόπον εἰς 

τόπον καὶ διδάσκω τοὺς ἀδελφούς μου». Ιωάννη Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές και 

Βιογραφία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα χ.χ., σελ. 23-24. Και στη Διδαχή Β΄: «Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί μου, κακὰ 

κάμνω· μὰ ἐπειδὴ τὸ γένος μας ἔπεσεν εἰς ἀμάθειαν, εἶπα: Ἂς χάση ὁ Χριστὸς ἐμένα, ἕνα πρόβατον, 

καὶ ἂς κερδίση τὰ ἄλλα. Ἴσως ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ εὐχή σας σώση καὶ ἐμένα», ό.π., σελ. 111. 
95 Βλ. Ρωμ. 2, 11. 
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ανθρώπους σε «δικούς μας» και «στους άλλους». Αυτό γίνεται συνήθως με την 

πρόφαση της ευσέβειας, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για εκτόνωση των 

ενστίκτων μας, που δεν θέλουμε να τα εντάξουμε στη μετάνοια. Ο ιερός 

Χρυσόστομος προτρέπει, γι’ αυτόν τον λόγο, να ευχόμαστε για αυτούς που πιστεύουν 

διαφορετικά από μας, ακόμη και για τους αιρετικούς. Αυτό θεωρεί ότι θα κάνει καλό 

και σ’ εμάς τους ίδιους, γιατί και μπορεί να τους προσελκύσει στην ορθή πίστη και θα 

μας εμποδίσει να αποθηριωθούμε εντελώς (κάτι που προφανώς θεωρεί εξαιρετικά 

πιθανό, όσο παραμένουμε σε διάθεση και στάση αντιπαλότητας). Προσθέτει μάλιστα 

ότι αυτή η εριστική ατμόσφαιρα απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Θεό96.  

* Ο πειρασμός της εξουσίας. Ο εκκλησιαστικός λόγος αρέσκεται να 

περιστρέφεται γύρω από τις σεξουαλικές εκτροπές και να τις κατακεραυνώνει. 

Αφήνει όμως από το πεδίο του ενδιαφέροντός του άλλα πάθη, τα οποία ταλαιπωρούν 

ενδεχομένως περισσότερο το εκκλησιαστικό πλήρωμα, αλλά και το κοινωνικό 

σύνολο. Το συνηθέστερο αλλά και μαζί ιδιαίτερα νοσογόνο είναι το πάθος της 

φιλαρχίας. Ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί μάλιστα ότι πολλές αιρέσεις έχουν 

βγει ακριβώς από αυτήν τη διάθεση κατεξουσιασμού των ανθρώπων97.  

                                                           
96 Ομιλία 7 Εἰς Α΄ Τιμόθεον, PG 62, 536: «Μὴ τοίνυν φοβηθῆς ὑπὲρ Ἑλλήνων εὐχόμενος∙ καὶ αὐτὸς (ὁ 

Θεὸς) τοῦτο βούλεται∙ φοβήθητι τὸ κατεύξασθαι μόνον∙ τοῦτο γὰρ οὐ βούλεται. Εἰ δὲ ὑπὲρ Ἑλλήνων 

εὔχεσθαι χρὴ, καὶ ὑπὲρ αἱρετικῶν δῆλον ὅτι∙ ὑπὲρ γὰρ ἁπάντων ἀνθρώπων εὔχεσθαι δεῖ, οὐ διώκειν. 

Τοῦτο δὲ καὶ ἄλλως καλὸν ἀπὸ τοῦ τῆς αὐτῆς ἡμᾶς φύσεως κοινωνεῖν∙ και ὁ Θεὸς δὲ ἐπαινεῖ καὶ 

ἀποδέχεται τὴν εὔνοιαν, τὴν φιλοστοργίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους. Εἰ τοίνυν  αὐτὸς θέλει, φησὶ, δοῦναι  ὁ 

Κύριος, τί δεῖ εὐχῶν  τῶν  παρ' ἐμοῦ; Πολὺ τοῦτο ἐκείνοις καὶ σοὶ συμβάλλεται, πρὸς ἀγάπην  αὐτοὺς 

ἕλκει, σὲ πάλιν οὐκ ἀφίησιν ἐκτεθηριῶσθαι· ἱκανὰ δὲ ταῦτα πρὸς πίστιν ἐπισπάσασθαι. Πολλοὶ γὰρ 

τῶν ἀνθρώπων  διὰ φιλονεικίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους  ἀπέστησαν τοῦ Θεοῦ» (Να μη φοβάσαι να 

προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών, γιατί κι ο Θεός αυτό θέλει. Να φοβάσαι μόνο το να εύχεσαι 

εναντίον τους, διότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Εάν λοιπόν χρειάζεται να εύχεσαι υπέρ των 

ειδωλολατρών, θα πρέπει να κάνεις το ίδιο και υπέρ των αιρετικών, διότι θα πρέπει να εύχεσαι υπέρ 

πάντων των ανθρώπων και να μην διώκεις κανέναν. Εξάλλου, κάτι τέτοιο είναι σωστό και εξαιτίας του 

γεγονότος, ότι όλοι είμαστε κοινωνοί της ίδιας ανθρώπινης φύσης και ο Θεός επαινεί και δέχεται την 

καλή διάθεση και τη στοργή που δείχνουμε μεταξύ μας. Όπως λέει και ο ίδιος ο Κύριος, αν ο ίδιος 

θέλει να δώσει κάτι, τι σημασία θα έχουν οι ευχές μου; Μάλιστα, αυτό πολύ βοηθάει και εκείνους και 

εσένα: και αυτούς τους έλκει στην αγάπη, και εσένα πάλι δεν σ’ αφήνει να αποθηριωθείς. Αυτά 

μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους προς την πίστη: γιατί είναι πολλοί από τους ανθρώπους 

απομακρύνθηκαν από τον Θεόν, λόγω της φιλονεικίας μεταξύ τους). Πρβλ. Νίκωνος Μαυρορείτου, 

Ερμηνείαι των Θείων Εντολών, Λόγος 25 (PG 106, 1368CD) «καὶ οἱ θέλοντες προφάσει θεοσεβείας 

διεκδικεῖν τὸν Θεόν, οἰκεῖα πάθη πληροῦσι‧ καὶ ὅτι τὸ στενάζειν ὑπὲρ αἱρετικῶν, καὶ εὐεργετεῖν 

αὐτούς, τοῦτό ἐστι διόρθωσις ἀληθής» (Και αυτοί που θέλουν να έχουν τον Θεό, δήθεν για λόγους 

ευσέβειας, στην ουσία ικανοποιούν τα δικά τους πάθη. Και αληθινή διόρθωση για τον άνθρωπο είναι 

το να αναστενάζει κάποιος υπέρ των αιρετικών και να τους ευεργετεί). 
97 Ομιλία 2 Εἰς Α΄ Τιμόθεον, PG 62, 509: «Τοῦτο τὰς αἱρέσεις ἔτεκε πάσας. Ἐκ γὰρ τοῦ μὴ φιλεῖν τοὺς 

ἀδελφοὺς τοὺς ἑαυτῶν, ἐφθόνουν εὐδοκιμοῦσιν͵ ἐκ δὲ τοῦ φθονεῖν ἐφιλάρχουν͵ ἐκ δὲ τοῦ φιλαρχεῖν 

αἱρέσεις ἔτεκον» (Αυτό είναι που γέννησε όλες τις αιρέσεις: το να μην αγαπάει κανείς τους αδελφούς 

του και να προκόβει στον φθόνο Γιατί, από τον φθόνο αρχίζει να του αρέσει η εξουσία και αυτή η 

αγάπη της εξουσίας γεννάει τις αιρέσεις). 
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* Η σημασία της γνώσης και της Παιδείας. Πριν από 125 περίπου χρόνια ο άγ. 

Νεκτάριος έγραφε την «Ποιμαντική» του για τη χρήση των μαθητών της Ριζαρείου 

Εκκλησιαστικής Σχολής, στην οποία δίδασκε. Σε αυτό το έργο εκφράζει συχνά την 

ανάγκη που υπήρχε για την Εκκλησία να διαθέτουν τα στελέχη της μόρφωση. Αν ο 

Άγιος έβλεπε τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα ως απαραίτητη για την εποχή του, 

εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο περισσότερο σημαντικό είναι το προσόν 

της γνώσης στην εποχή μας. Σήμερα, δηλαδή, που το γενικό μορφωτικό επίπεδο έχει 

ανεβεί κατακόρυφα, είναι αδιανόητο, τα εκκλησιαστικά στελέχη να υστερούν.  

Το επιχείρημα που συνήθως προβάλλεται για «τον απλό αμόρφωτο ιερέα», που 

ήταν δήθεν πιο σημαντικός, γιατί διαθέτει συνείδηση, ήταν ήδη γνωστό και στην 

εποχή του αγ. Νεκταρίου και ο ίδιος το απορρίπτει, γιατί και το ήθος του ιερέα δεν 

είναι ασύμβατο με τη μόρφωση, αλλά και γιατί το επιχείρημα προβαλλόταν λόγω 

οκνηρίας98. Και μάλιστα, από τη στιγμή που η γνώση σήμερα έχει προχωρήσει σε 

πολύ εξειδικευμένους τομείς, οφείλουν οι άνθρωποι του εκκλησιαστικού έργου να 

ενημερώνονται αντίστοιχα, σε βάθος, σε έκταση αλλά και με τρόπο υπεύθυνο. Θα 

πρέπει να προστρέχουν σε πηγές που παρουσιάζουν, αναλύουν και εξηγούν τα 

θέματα με τρόπο τεκμηριωμένο και να μην αναλώνονται στην εύκολη λύση των 

αμφιβόλου επιπέδου και ήθους ιστοσελίδων, που αναπαράγουν τις συνήθειες της 

κοσμικής δημοσιογραφίας, η οποία επιθυμεί μόνο την άγρα αναγνωστών, 

επιστρατεύοντας πλαστές ειδήσεις (fake news), κραυγαλέους τίτλους και εμπαθή 

επιχειρήματα.      

* Η αξία της επιεικούς ποιμαντικής στάσης. Ο άγιος Νεκτάριος, μολονότι ζούσε 

σε μια εποχή περισσότερο αυστηρών (αν όχι και αυταρχικών) ηθών σε σχέση με τη 

δική μας, πρόβαλλε συστηματικά την αρχή της επιείκειας, ως μία από τις θεμελιώδεις 

αρετές που θα πρέπει να διακρίνουν τον πνευματικό ποιμένα. Στη δική μας εποχή, 

που είναι μεν περίοδος μεγαλύτερης ελευθερίας, αλλά χαρακτηρίζεται από τις 

αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τις ψυχρές σχέσεις μεταξύ τους, οι 

συστάσεις του λογίου ιεράρχη αποκτούν άλλη σημασία. Συγκεκριμένα, οι προτροπές 

του για μακροθυμία και πραότητα απέναντι στα ελαττώματα και τις ελλείψεις των 

                                                           
98 Μάλιστα ο Άγιος θεωρεί «πλανεμένη και κακόβουλη» την άποψη όσων αντιπαθούν τη μόρφωση 

(των «μισολόγων», όπως τους αποκαλεί), επικαλούμενοι την απλότητα των Αποστόλων, βλ. 

Ποιμαντική, εκδ. Β. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 121. Σε άλλο σημείο δε, επικαλείται τον άγ. 

Γρηγόριο τον Θεολόγο, που τους αποκαλεί «καπήλους της πίστεως» και τον ι. Χρυσόστομο, που 

αποκαλεί την αντίληψη αυτή «ιδιωτεία» (ηλιθιότητα), βλ. στο ίδιο, σελ. 119.  
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ανθρώπων, ακόμη δε και προς τη «σκληρή» εμμονή τους στην κακία, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές σε έναν κόσμο που βασιλεύουν οι απρόσωπες σχέσεις.  

Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι οι εκκλήσεις του προς τους εκκλησιαστικούς 

ποιμένες γράφονται βλέποντας τη σύγχρονη «δίψα» των πιστών, να αναζητήσουν 

στοργή από την Εκκλησία: (οι εκκλησιαστικοί ποιμένες) να μην αγανακτούν και 

αδημονούν, αν δεν πετύχουν στο έργο τους, να περιμένουν με υπομονή, ανοχή και 

νουθεσίες, να μη γίνονται αυστηροί δικαστές, πικροί ελεγκτές και κατήγοροι 

απέναντι στις πράξεις των ανθρώπων, αλλά να παραμένουν χαρούμενοι, πράοι, 

μειλίχιοι και καλοσυνάτοι, για να μη φεύγει κανείς από την Εκκλησία σκυθρωπός και 

στενοχωρημένος99. 

* Η «στενή» οδός των θλίψεων και των πειρασμών στη ζωή των πιστών. Η 

παρουσία των θλίψεων στη ζωή μας αποτελεί υπενθύμιση της θείας παρουσίας στη 

ζωή μας, είναι ένα «μνημόνιο του Θεού»100. Λέγεται, και ορθά, ότι οι άγγελοι 

ζηλεύουν τους ανθρώπους επειδή δεν έχουν τη δωρεά των θλίψεων. Διότι στις 

δοκιμασίες και τους πειρασμούς ο άνθρωπος εντείνει την προσευχή και την 

προσήλωση στο θείο θέλημα. Και τότε, στον αγώνα αυτόν η θεία χάρη θα εκχυθεί 

πλουσιοπάροχα101. Στην Εκκλησία δεν λύνουμε τα προβλήματά μας, αλλά υψώνουμε 

το βλέμμα μας, ώστε να βλέπουμε τη Βασιλεία. Είναι ο χώρος όπου δίνεται νόημα 

στη ζωή μας και η χαρά, ακριβώς, από την εύρεση του νοήματος αυτού, από τη 

συνάντηση με το μοναδικό που έχει σημασία, μειώνει το βάρος που καταλαμβάνουν 

τα προβλήματα του βίου στον ψυχισμό μας102. Και εάν έχουμε προσηλωμένο τον 

                                                           
99 Βλ. Ποιμαντική, ό.π., σελ. 153. 
100 Βλ. Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, Προσμονή Θεού. Λόγοι περί ασθενείας, πόνου και θανάτου, 

εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 22018, σελ. 20-21: «…Όλοι αυτοί [οι προπάτορες, οι πατέρες, οι προφήτες, οι 

Απόστολοι, οι κήρυκες, οι Ευαγγελιστές, οι μάρτυρες, οι ερημίτες] έχουν ετοιμαστεί για μένα, για 

σένα, για μας τους βρώμικους, τους αμαρτωλούς, τους τιποτένιους, τους σαρκικούς ανθρώπους, που 

μας μεταβάλλει ο Θεός σε ό,τι είναι ο ίδιος. Να μπορούσαμε να βλέπαμε το κάθε γεγονός της 

ανθρώπινης ζωής μας, ακόμη και τις αρρώστιες μας, με αυτό το πρίσμα! Να βλέπαμε και το πιο 

θλιβερό γεγονός, σαν ένα μνημόνιο του Θεού!». Ο λόγος αυτός του μακαριστού γέρ. Αιμιλιανού 

υπομνηματίζει επακριβώς τη σπουδαία διδασκαλία του οσίου Σωφρονίου του Έσσεξ: «Τα παθήματα 

αποφέρουν τόσο μεγάλο καρπό, ώστε, αν ήμασταν λίγο πιο συνετοί, δεν θα θέλαμε “να κατεβούμε από 

τον σταυρό”», Αγώνας Θεογνωσίας. ό.π., σελ. 242.  
101 Πρβλ. Ρωμ. 5, 20: «οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (όπου η αμαρτία ήταν 

πολύ μεγάλη, η χάρη την υπερκάλυψε με το παραπάνω). 
102 Πρβλ. π. Αλεξάνδρου Σμέμαν, Ημερολόγιο, ό.π., σελ. 312: «… ο “πραγματικός Χριστιανισμός” θα 

προέτρεπε να δώσεις στο φορτίο σου πνευματικό νόημα κι όχι να καλλιεργείς μια εκνευριστική 

επιθυμία να ξεφύγεις από αυτό». Και στο ίδιο, σελ. 279: «Σωτηρία του κόσμου είναι η παρουσία σε 

αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας, του μέλλοντος αιώνος, και όχι η διαφυγή από αυτόν». 
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θησαυρό της ψυχής μας103 εκεί, στην «ουράνια πατρίδα» μας104, όλα τα υπόλοιπα θα 

τακτοποιηθούν105. 

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται ένας ακόμη πειρασμός των σύγχρονων πιστών: η 

δυσκολία να αναγνωρίσουμε την παρουσία του Σταυρού στη ζωή μας. Θυμόμαστε ότι 

οι σύγχρονοι του Απ. Παύλου Ιουδαίοι θεωρούσαν τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου 

ως σκανδαλώδη, ενώ αντίστοιχα οι ειδωλολάτρες τον θεωρούσαν ως ανοησία106.  Και 

σήμερα πολλοί χριστιανοί δυσφορούν με την άρση του Σταυρού, είτε του 

προσωπικού τους είτε της Εκκλησίας συνολικά και επιθυμούν δυναμικές αντιδράσεις, 

ονειρεύονται ισχύ, δόξα, θριάμβους και κατατρόπωση των αντιπάλων. Θεωρούν ότι 

το να πας «με τον Σταυρό στο χέρι» είναι κωμικό, γελοίο και αφελές. Ουσιαστικά 

έτσι αρνούνται ότι ο Εσταυρωμένος Κύριος είναι ο «Βασιλεύς της Δόξης», ότι το 

πολίτευμα της Εκκλησίας είναι σταυρικό107 και ότι χωρίς τον Σταυρό δεν μπορεί να 

υπάρξει Ανάσταση. 

Η χάρη του Θεού εκχέεται με τρόπο άρρητο μέσα από τα μυστήρια της δόξας Του, 

όχι με τυμπανοκρουσίες και θριαμβολογίες. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μακριά από την 

κοινή θέα και «ως πνοή αύρας λεπτής» (σαν ελαφρύ αεράκι)108. Όπως ακριβώς η 

ίαση της αιμορροούσας γυναίκας συνέβη χωρίς κανείς από τους παριστάμενους να 

καταλάβει τίποτα (Λουκ. 8, 44-46), έτσι και το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας 

συντελείται χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον κόσμο η σημασία του. 

                                                           
103 Πρβλ. Ματθ. 6, 21: «ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν» (όπου θα 

βρίσκεται ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας). 
104 Πρβλ. Εβρ. 13, 14: «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (δεν 

έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταράμε τη μελλοντική). 
105 Βλ. Ματθ. 6, 33: «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα 

πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα 

υπόλοιπα θα σας δοθούν). 
106 Βλ. Α΄ Κορ. 1, 18∙ 21-23: «Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ 

σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι… ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς 

σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. ἐπειδὴ 

καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν 

ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν» (Η αναφορά στον σταυρικό θάνατο του 

Χριστού είναι ανοησία για όσους προχωράνε προς τον χαμό, ενώ για εμάς που βρισκόμαστε στον 

δρόμο της σωτηρίας, αποτελεί δύναμη δοσμένη από τον Θεό… Επειδή οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να 

γνωρίσουν τη σοφία του Θεού με τη δική τους σοφία, ο Θεός δέχθηκε να σώσει όσους πίστεψαν, με 

την «ανοησία» του κηρύγματος. Επειδή για να πιστέψουν οι Εβραίοι, ζητάνε θαύματα, και οι Έλληνες 

για να πιστέψουν, ζητάνε φιλοσοφικές αλήθειες, εμείς κάνουμε λόγο για τον Σταυρωμένο Χριστό, ο 

οποίος αποτελεί κάτι το σκανδαλώδες για τους Εβραίους και μία ανοησία για τους Έλληνες). 
107 Πρβλ. το απολυτίκιο της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού: «… καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ 

τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα» (…και με τον Σταυρό σου, να προστατεύεις το πολίτευμά σου). 
108 Είναι ξεχωριστά χαρακτηριστική η βιβλική διήγηση, κατά την οποία ο Προφήτης Ηλίας 

ειδοποιήθηκε ότι θα τον επισκεφθεί ο Κύριος∙ και ο Κύριος δεν βρισκόταν μέσα στον δυνατό αέρα, 

ούτε μέσα στον σεισμό ούτε μέσα στη φωτιά. Βρισκόταν μέσα στο δροσερό, λεπτό και «διακριτικό» 

αεράκι, Βλ. Γ΄ Βασιλ. 19, 11-12. 
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Μάλιστα, ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος παρατηρεί σχετικά, ότι ο Θεός διά της 

οικονομίας του «συγκράτησε» τους Αποστόλους και δεν τους έδωσε πλήρη δύναμη, 

γιατί ο ζήλος τους ήταν τόσο μεγάλος, που θα έκαναν πολλά θαύματα και σημεία για 

να φέρουν τους ειδωλολάτρες ακροατές τους στην πίστη. Κάτι τέτοιο όμως θα 

κατέλυε το ανθρώπινο αυτεξούσιο και ουσιαστικά ο Χριστιανισμός θα γινόταν αιτία 

σκανδάλου109! Κάτι ανάλογο βέβαια, διδασκόμαστε και από τις ευαγγελικές 

διηγήσεις: ο Χριστός ζητούσε από τους μαθητές του να μη κοινολογούν τα θαύματα 

που έκανε, γιατί δεν ήθελε να εξαναγκάσει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο να 

τον πιστέψουν. Επιθυμούσε την εκούσια προσέλευση των ανθρώπων και όχι επειδή 

θα εντυπωσιάζονταν από τα σημεία που τελούσε. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά 

σημεία της επίγειας παρουσίας του Κυρίου, ότι ήρθε ακριβώς να διδάξει και να 

προσφέρει στον άνθρωπο την ελευθερία σε όλες της τις διαστάσεις. 
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109 Βλ. Ομιλίαι Πνευματικαί 26, 6, PG 34, 677CD. 

https://enoriako.info/index.php/omilies/omilies/869-2018-12-29-17-14-43
https://enoriako.info/index.php/omilies/omilies/869-2018-12-29-17-14-43
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Ποια πιστεύετε και γιατί ότι είναι τα σημαντικότερα σημεία στα οποία θα πρέπει 

να δώσει έμφαση ο σύγχρονος ποιμαντικός λόγος;  

2. Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μεγαλύτερη 

ανάγκη από πνευματική υποστήριξη σε σχέση με το παρελθόν;  

3. Από την εμπειρία σας, βλέπετε να αλλάζουν οι λόγοι που κάνουν τους πιστούς να 

προστρέχουν στην ποιμαντική συμβουλευτική;  

4. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιμορφωθεί ο σύγχρονος κληρικός, 

για να αντεπεξέλθει στις σημερινές ανάγκες της πνευματικής υποστήριξης; 

5. Σε ποια ζητήματα πιστεύετε ότι ένας κληρικός θα χρειαστεί τη συνδρομή του 

λαϊκού στοιχείου, για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες ποιμαντικές προκλήσεις;  

6. Πολλές φορές οι πιστοί βλέπουν με ατομικό τρόπο την παρουσία τους μέσα στην 

Εκκλησία. Σε αυτήν την περίπτωση, πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί το συλλογικό 

φρόνημα του εκκλησιαστικού σώματος; 

7. Ποιες βλέπετε να είναι οι πιο σοβαρές παθογένειες μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα; 

Πώς θα μπορούσαν αυτές να αντιμετωπιστούν, κατά τη γνώμη σας; 

8. Σε ποια σημεία ο λόγος της Εκκλησίας πιστεύετε ότι μπορεί να συγκινήσει τον 

σημερινό άνθρωπο και σε ποια είναι πολύ δύσκολο αυτό; Πώς θα μπορούσαν τα 

πρώτα να καλλιεργηθούν και τα δεύτερα να αντιμετωπιστούν;  
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