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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ· ΠΡΩΤΕΣ ΝΥΞΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Φέρνει η νύχτα το πρωί 

κι ο ήλιος πάει να φανεί 

ήμουν μικρός και ξέχασα 

γλυκό πουλί μου σε έχασα. 

Kλείνει τα δίχτυα του το φως 

κι όποιος κοιμάται μοναχός 

κάνει πως δεν τον νοιάζει 

μ' όνειρο η μέρα μοιάζει. 

Tα φτερά μου ανοίγω στον αέρα 

ότι απομένει απ' τη ζωή είναι μια μέρα 

είν' ένας κήπος με λουλούδια και με φίδια 

δυό χελιδόνια που γυρνάν ξανά στα ίδια. 

Bλέπω τις μέρες να περνούν 

και μες στα μάτια με κοιτούν 

σπίθες παλιές που ξέχασα 

γλυκό πουλί μου σε έχασα.1 

Θα μπορούσε να ήταν μια ωραία άσκηση-πρόκληση η ανεύρεση μιας ποιητικής της 

πανδημίας σε καταθέσεις ψυχικές του παρελθόντος, από τις οποίες κανείς πιάνεται 

για να σιγοψιθυρίσει συλλαβιστά —προσπαθώντας να κατανοήσει τη νέα 

ανησυχαστική συνθήκη— ή αντλεί το υλικό για να νοηματοδοτήσει το ανοίκειο με το 

οικείο. Το οικείο για πολλούς από εμάς, στην προκειμένη περίπτωση, είναι το 

πανέμορφο άσμα / στιχούργημα του ιδιαίτερου και οπωσδήποτε σπουδαίου της 

νεώτερης έντεχνης σκηνής Σωκράτη Μάλαμα. Με τούτο μπορεί κανείς εξάλλου να 

ψηλαφήσει πάντοτε ποιητικά τις αλλόκοτες κι αλλιώτικες μέρες της πρώτης 

 

1  Σωκτάτης Μάλαμας, "Ο Κήπος", Λαβυρινθος, Lyra 1996 (ψηφιακός δίσκος). 
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καραντίνας, που ήταν σχεδόν παγκόσμια και καθολική, μέρες που για κάποιες χώρες 

ακόμα συνεχίζονται.  

Η συνθήκη της καραντίνας είναι αναμφίβολα —ένα από τα— τεστ αντοχών που 

επιβάλλει η πανδημία σε μας και σε πολλούς άλλους στον κόσμο. Τεστ αντοχών για 

τη μοναξιά, την άσκηση μιας δημιουργικής εσωστρέφειας σε ατομικό επίπεδο 

(«εσωτερική πατριδογνωσία» τη βαφτίζει η Κική Δημουλά),2 της ανεχτικής και 

αγαπητικής συνύπαρξης —αυτού του άθλου— σε επίπεδο οικογενειακό. Είναι όμως 

και τεστ ανθρωπιάς για την βίωση μιας παράλληλης εξωστρέφειας (ψυχικής αρχικά 

και εξάπαντος καρδιακής), που θα οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της 

πανανθρώπινης μοίρας μέσω των χιλιάδων εικόνων και ιστοριών που μας 

κατακλύζουν: ο νέος κορωνοϊός ταλανίζει τον πλανήτη ολάκερο· είτε το βλέπεις είτε 

δεν το βλέπεις είσαι ένας από τους πολλούς, που καλείται να προστατέψει και να 

προστατευθεί, να δει τον άλλον ως Πλησίον και να γίνει Πλησίον για τον / τους 

Άλλους. Ένας αόρατος ιστός μας ενώνει και τούτο θα πρέπει φυσιολογικά να οδηγεί 

στην οικουμενική Συμ-πάθεια. Εντωμεταξύ (για να δανειστούμε την δυνατή εικόνα 

του Μάλαμα) όλη αυτή η διαδικασία αποκαλύπτει και τα λουλούδια μιας ακριβής, 

πανανθρώπινης συνείδησης (που εκκινεί από το τοπικό και ανοίγεται στο καθολικό) 

αλλά —αναπόφευκτα— και τα φίδια της άρνησης της ανθρωπιάς και της 

ανθρωπινότητας. Όλα στον ίδιο κήπο!  

Επειδή δε ο ποιητικός λόγος, όταν γίνεται ειλικρινής εξομολόγηση, μπορεί επίσης 

να λειτουργήσει ως μετάβαση από το ατομικό στο συλλογικό, φαίνεται πως η Κική 

Δημουλά θα μπορούσε επίσης να παραπέμπει στην αναγκαστική οικονομία των 

ημερών, δηλαδή στη στέρηση της αφής, του εναγκαλισμού, της όσφρησης ακόμα, 

που μοιάζει να μετατρέπει το άφοβο σε φοβισμένο, το προσωπικό σε απρόσωπο, το 

ένσαρκο σε απλό (εικονικό) σύμβολο του ενσάρκου. Αν αυτή εκληφθεί ως μια 

ασκητική συνθήκη (σίγουρα τέτοια μοιάζει να είναι), η ποιήτρια μας δίνει και τον 

καλό καρπό τούτου του δύσκολου «άνευ»:  

 

2  Παραθέτω τη δεύτερη στροφή του ποιήματος «Διδακτική Ύλη» απ’ όπου αντλώ τη δημουλική 
στοχαστική φράση: «Φτωχοὶ τῆς φύσης μου οἱ πόροι / δὲ μ᾿ ἔστειλε γιὰ / ἀνώτερη ἀμάθεια / στὸ 
ἐξωτερικό. Ἔμεινα ἐδῶ στὸ νοίκι / μιᾶς χαμηλοτάβανης / ἐσωτερικῆς / πατριδογνωσίας». Κική 
Δημουλά, Χλόη Θερμοκηπίου, Ίκαρος, Αθήνα 22005, σ. 7. 
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«Οἰκονομική / μέθοδο ἄνευ διδασκάλου ἀκολούθησα / καὶ κάθε ἄνευ γενικῶς / 

ποὺ εἶναι μέθοδος εὐρύτερης μαθήσεως».3  

Σίγουρα αυτή η «ευρύτερη μάθηση» ξεκίνησε για πολλούς στις συνθήκες της 

πανδημίας από την εκτίμηση των μικρών πραγμάτων, των καθημερινών στιγμών που 

ένα αλλιώτικο φως φαίνεται τώρα να τα ντύνει και να τα αποκαλύπτει, γιατί εμείς 

είμαστε περισσότερο παρόντες, γιατί η στάση αντί της κινήσεως, ως κατάφαση στο 

ίδιον, το φανερώνει αναβαπτισμένο ωσάν να το ξαναγεννά… Μια γεύση δηλαδή 

«Ελεύθερων Πολιορκημένων» και ναι, απηχώντας και τον «Πόρφυρα» του Σολωμού 

«Δεν το ’λπιζα να ’ν’ η ζωή μέγα καλό και πρώτο»!4 θα πρέπει να έχει παραδεχθεί 

και ομολογήσει ο καθένας μας.  

Αυτά είναι όμως τα καλά που δυνητικά έχει να δώσει η τραγική συνθήκη της 

πανδημίας, γιατί περί μεγάλης και ανείπωτης τραγικής στιγμής στην ιστορία του 21ου 

αιώνα πρόκειται· για μέγα θανατικό, ράπισμα ισχυρό στο πρόσωπο της 

ανθρωπότητας που θυμίζει τα όρια και τις αντοχές της κτιστής μας φύσης. Χιλιάδες 

άνθρωποι μένουν εκτεθειμένοι, άποροι, απροστάτευτοι. Αυτά, στην εποχή της 

αποθέωσης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αν τούτη δεν είναι η μεγαλύτερη 

ανατροπή που θα έχουμε ζήσει στη ζωή μας, θα είναι σίγουρα από τις 

σημαντικότερες, γιατί έχει συνταράξει χωρίς υπερβολή το σύμπαν· κρίνει λαό και 

ηγέτες, στάσεις και νοοτροπίες, φέροντας στην επιφάνεια ουκ ολίγες παθογένειες: οι 

συνωμοσιολογίες καλά κρατούν, όπως και οι ευφάνταστες θεωρίες πολιορκίας (της 

Εκκλησίας και της κοινωνίας) από μυστικές δυνάμεις· οι ακραίες, φανατικές φωνές 

στο εκκλησιαστικό σώμα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν επίδειξη μιας αμφίβολης 

πίστης και οδηγούν σε διχασμούς και σύγχυση,5 ενώ η ανευθυνότητα σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο πολλαπλασιάζει το κακό και οδηγεί σε δυσχέρειες το έργο των 

ηρωικών εργατών στον κλάδο της Υγείας.  

Πλανάται το ερώτημα της κανονικότητας και της επαναφοράς της που τείνει 

κάποτε να γίνει ουτοπικό σύνθημα. Φαίνεται, πως μάλλον θα πρέπει να αμφιβάλλει 

 

3  Ό.π., σ. 7.  
4  Διονύσιος Σολωμός, «Ο Πόρφυρας» (έκδοση Αλεξίου), στο: Διονύσιος Σολωμός. Έργα. Ποιήματα 

και Πεζά, εισαγ., επιμ., σχόλ.: Δημήτρης Δημηρούλης, Μεταίχμιο 22007, σ. 251, στίχ. 11.  
5  Για τη συζήτηση που αφορά τη στάση της Εκκλησίας στον καιρό της πανδημίας βλ. δύο πρόσφατες 

αξιόλογες εκδόσεις: Νικόλαος Ασπρούλης και Nathaniel Wood (επιμ.), Καιρός του ποιήσαι: Η 
Ορθοδοξία ενώπιον της πανδημίας του κορωνοϊού, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2020, και 
Σύναξη. Τριμηνιαία Έκδοσης Σπουδής στην Ορθοδοξία 156 (2020), τεύχος που τιτλοφορείται 
Πανδημία.  
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κανείς για την επιστροφή της όποιας κανονικότητας —είτε γιατί αυτό θα είναι 

αδύνατο, είτε διότι αυτή δεν θα πρέπει να επέλθει. Γιατί οφείλουμε να μάθουμε το 

μάθημά μας: περισσότερη ευθύνη, μεγαλύτερη συλλογικότητα και μια πίστη σώφρων 

και όχι παράλογη. Αν πρέπει λοιπόν να βρούμε μια κανονικότητα, ας είναι αυτή της 

προσαρμογής που ορίζει έτσι κι αλλιώς την ανθρώπινη φύση, αυτή της πρόσληψης 

που καταξιώνει τη ζωή μέσα από τη μεταμόρφωσή της. Γιατί τελικά η ζωή είναι το 

μέγα καλό, το μέγα δώρο…  

Στο πλαίσιο που χαράζουν τα πιο πάνω κινούνται οι μελέτες του ένατου τεύχους 

της Συμ-βολής στο οποίο με χαρά σας καλωσορίζουμε. Το παιγνίδι, το σοβαρότατο 

παιγνίδι της ζωής, θα κριθεί από την παραδοχή της δύσκολης συνθήκης κι ακολούθως 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν ή πρέπει να εξευρεθούν για την 

προαγωγή της προόδου σε όλα τα επίπεδα. Εδώ χωράει μια ειλικρινής 

(αυτό)αξιολόγηση ατόμων και κοινωνιών, τοπικών Εκκλησιών και φορέων της 

πίστεως, η οποία δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στη γνώση και την ορθή τοποθέτηση 

βασικών αρχών, ή στην άντλησή τους από παλιές ή / και νέες πηγές. Αυτό έπραξαν 

και οι ξεχωριστοί συνεργάτες του παρόντος τεύχους σε μια προσπάθεια για πρώτες 

νύξεις και εισηγήσεις που άπτονται όψεων της εποχής της πανδημίας του νέου 

κορωνοϊού. Το «Δελτίο Αναστοχασμών», που αξιοποιεί μια διαδραστική διαδικασία 

όπως την απολαμβάνουμε στις κινηματογραφικές προβολές της Ιεράς Μητροπόλεως 

Κυρηνείας, χρησιμοποιεί παλαιότερες και πιο πρόσφατες ταινίες για να κινηθεί σε 

παρόμοιες ατραπούς. Η περί πανδημίας συζήτηση επιβάλλεται να έχει και συνέχεια. 

Ας είναι προς τούτο η Συμ-βολή μια καλή αφορμή.  

Φίλες και φίλοι, καλή ανάγνωση! 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ 

COVID-19 ΕΠΟΧΗ. 

ΜΙΑ ΕΜΦΥΛΗ ΝΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ1 

 

Abstract: In this paper, I focus on the repercussions of the pandemic and the long-term effects of 

the COVID-19 crisis on human rights and on issues of justice, democracy and equality. 

Adopting a gendered perspective for my analysis, I explain in what sense women have been 

affected differently than men. The aims of this study are the following: first, to describe how 

critical these times are for vulnerable groups; second, to highlight the fact that the 

emancipation of vulnerable populations remains incomplete; and third, to explore the 

ambiguous attitude of the Orthodox Church towards human rights, equality and justice. 

Moreover, an attempt is made to recall the eschatological vision of the Church and argue for 

the importance not only of caregiving but also the unconditional protection of human rights 

and the construction of an appropriate theological discourse which will address the causes of 

the various crises. 

Keywords: Pandemic; Covid-19; Orthodox Church; Human Rights; Gender; Violence; Equality; 

Justice; Ethics of Care. 

 

 

  Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Θρησκείας του Παν/μίου του Manchester (Ph.D), πτυχιούχος Θεολογίας, με 
μεταπτυχιακά στη Συστηματική Θεολογία (MA) και στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (M.Sc.). Διδάσκει 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικουμενικής Θεολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, 
είναι καθηγήτρια θεολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. 

1  Χαρακτηρίζω στον τίτλο την προσέγγιση «έμφυλη» καθώς διαπραγματεύομαι ηθικά ζητήματα. Η 
ηθικότητα είναι πλαισιοκρατική και διαμορφώνεται μέσα στην ιστορία, ακόμα και όταν ισχυρίζεται ότι 
είναι καθολική. Βλ. Γιούργκεν Χάμπερμας, Η ηθική της επικοινωνίας, μτφρ.: Κωνσταντίνος 
Καβουλάκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1997. Ουσιαστικά θέλω κατά αρχάς και κατ’ αρχήν να 
υποδείξω την εγγενή μερικότητα της θέσης μου και να αφήσω ανοιχτές δυνατότητες εύρεσης και 
άλλων όψεων της ηθικής ζωής, οι οποίες έχουν μείνει, είτε εντελώς είτε εν μέρει, έξω από την 
προοπτική μου.  
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Η μελέτη μας εστιάζει αφενός στις επιπτώσεις της πανδημίας και στο πλήγμα που 

δέχτηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των ανθρώπων και αφετέρου στη 

στάση και τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία 

στην ενσωμάτωση στο κήρυγμα, στη ζωή και στο έργο της του αιτήματος για 

πραγματική άρση των ανισοτήτων και δικαιοσύνη. Αξιοποιώντας τα δημοσιευμένα 

στοιχεία του δείκτη ισότητας για την Ελλάδα και την Κύπρο, που δείχνουν τις χώρες 

στην τελευταία και 21η αντίστοιχα θέση ανάμεσα σe 28 ευρωπαϊκές χώρες,2 

επικεντρωνόμαστε στην υπαρκτή ανισότητα των δύο φύλων. Επιπλέον, δείχνουμε πως οι 

γυναίκες πλήττονται υπέρμετρα από την πανδημία, η έμφυλη βία αυξάνεται και η 

διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλο οξύνεται παγκοσμίως.3 Στόχος μας είναι αρχικά 

η περιγραφή της κρισιμότητας των καιρών για τις ευάλωτες ομάδες, στη συνέχεια, η 

ανάδειξη του γεγονότος ότι η χειραφέτηση των ευάλωτων πληθυσμών και βεβαίως των 

γυναικών παραμένει ανεκπλήρωτη και, τέλος, η υπενθύμιση του εσχατολογικού 

οράματος της Εκκλησίας και η υποστήριξη της σημασίας της φροντίδας του άλλου  και 

της απροϋπόθετης υπεράσπισης εκ μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

 

Πανδημία και συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Η υγειονομική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2020 έπληξε τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Αν και η παρούσα κρίση επικάθεται σε ένα ήδη διάτρητο δικαιοκρατικό 

οικοδόμημα όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και την 

οικονομική κρίση του 2008,4 οι βιοπολιτικές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν σε ολόκληρο 

τον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 δεν είχαν προηγούμενο και έθεσαν σε 
 

2   Βλ. European Institute for Gender Equality (EIGE), “Gender Equality Index for 2020”, στο: 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020 [πρόσβ.: 15 Νοεμβ. 2020]. 

3  Βλ. Nelli Kambouri, Towards a gendered recovery in the EU Women and Equality in the aftermath of 

the Covid19 pandemic, A Report by Gender 5 Plus, 2020, στο: 
https://f3a391c2-4245-4e49-aa95-5dc4452adce4.filesusr.com/ugd/530efa_fbea5a87a11643e6949b734c
05c81e72.pdf [πρόσβ.: 15 Νοεμβ. 2020]. 

4  Βλ. David Runciman, Έτσι τελειώνει η δημοκρατία; μτφρ.: Πέτρος Γεωργίου, Πατάκης, Αθήνα 2019· 
Greek National Commission for Human Rights (GNCHR), Statement of the GNCHR on the impact of 

the continuing austerity measures on human rights (15.7.2015) στο: 
http://www.nchr.gr/images/English_Site/CRISIS/GNCHR_Statement_%20impact_of_austerity_measur
es_on_HR_2015_.pdf [πρόσβ.: 14 Νοεμβ. 2020].  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://f3a391c2-4245-4e49-aa95-5dc4452adce4.filesusr.com/ugd/530efa_fbea5a87a11643e6949b734c05c81e72.pdf
https://f3a391c2-4245-4e49-aa95-5dc4452adce4.filesusr.com/ugd/530efa_fbea5a87a11643e6949b734c05c81e72.pdf
http://www.nchr.gr/images/English_Site/CRISIS/GNCHR_Statement_%20impact_of_austerity_measures_on_HR_2015_.pdf
http://www.nchr.gr/images/English_Site/CRISIS/GNCHR_Statement_%20impact_of_austerity_measures_on_HR_2015_.pdf
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δοκιμασία τις διεθνείς εγγυήσεις των δικαιωμάτων και του δημοκρατικού κράτους 

δικαίου και προκάλεσαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 

δημοκρατίες του δυτικού κόσμου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.5  

Στις 7 Απριλίου του 2020 το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε μια «εργαλειοθήκη» 

προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αποκαλύπτοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι τα δικαιώματα κινδυνεύουν.6  

Ποιά είναι τα κυριότερα δικαιώματα που έχουν πληγεί και πλήττονται από την πανδημία; 

Αρχικά η ελευθερία της κίνησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία της μετακίνησης 

επηρεάζουν και άλλα δικαιώματα, όπως την οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία, 

την ελευθερία έκφρασης, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το δικαίωμα της 

συνάθροισης, τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ελευθερία στη θρησκευτική λατρεία. 

Ως προς την ελευθερία κίνησης, την οικονομική ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία 

και άλλα δικαιώματα είναι αναμενόμενο ότι σταδιακά οι περιορισμοί θα αρθούν. Ωστόσο 

ορισμένα δικαιώματα, όπως η ιδιοτικότητα, η ελευθερία της εργασίας και η προστασία 

των προσωπικών δεδομένων κινδυνεύουν καθώς ελλοχεύει η εγκαθίδρυση ενός 

καθεστώτος επιτήρησης στο όνομα της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας.7 Πάντως, 

στο πλαίσιο της δημοκρατίας και του Συντάγματος, ο περιορισμός ή και η αναστολή 

κάποιων δικαιωμάτων δεν παρεμποδίζουν κανονικά την επανατακτικότητά τους. Με 

άλλα λόγια, στη δημοκρατία τα δικαιώματα δεν κινδυνεύουν αλλά αναστέλλονται για 

συγκεκριμένο διάστημα. 

Εκτός από την προσωρινότητα των περιορισμών των δικαιωμάτων (τουλάχιστον στις 

δημοκρατικές κοινωνίες), ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι ο σεβασμός της αρχής της 

ισότητας ενώπιον των περιορισμών. Όπως όλοι και όλες είμαστε ευάλωτοι το ίδιο έναντι 

του κινδύνου της πανδημίας, έτσι και όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον των περιορισμών και 

κοινωνοί της προσπάθειας να αποτραπεί μια απειλή από την οποία δεν εξαιρείται κανείς. 
 

5  Βλ. Ξενοφών Κοντιάδης, Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα: Ο κόσμος μετά τον Covid-19, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2020, σ. 89-103. 

6  Βλ. Council of Europe, Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the 

COVID-19 sanitary crisis: A toolkit for member states (7 April 2020) στο: 
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f4
0 [πρόσβ.: 14 Νοεμβ. 2020]. 

7  Βλ. Yuval Noah Harari, «The world after coronavirus», Financial Times, 20/3/2020 στο: 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75#comments-anchor [πρόσβ.: 14 
Νοεμβ. 2020] και Κοντιάδης, Πανδημία…, σ. 103.  

https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75#comments-anchor
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Από την άλλη πλευρά, όμως, η πραγματική οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι 

πολίτες παρουσιάζει αποκλίσεις, καθώς ορισμένοι πλήττονται υπέρμετρα.8 Αντίστοιχα, 

τα δικαιώματα ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι 

Ρομά, οι ανάπηροι κ.ά., συρρικνώνονται υπέρμετρα και η δυσμενής μεταχείριση 

οξύνεται. Με άλλα λόγια, οι επιπτώσεις από τον περιορισμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων δεν είναι ίδιες για όλους.9  

 

Όξυνση των ανισοτήτων και της έμφυλης βίας στην COVID-19 εποχή 

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν και εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη είχαν δραματικές 

επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων και έδειξαν πόσο εύθραυστα είναι τα θεμέλια των 

πολιτικών για την ισότητα και ειδικά των φύλων. Η νέα πραγματικότητα που 

δημιουργήθηκε κυρίως με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν, επηρέασε δυσανάλογα 

πολύ τις γυναίκες.  

H εντύπωση ότι οι γυναίκες θα αναλάβουν όλους τους ρόλους που περιλαμβάνουν τη 

φροντίδα των άλλων και ταυτόχρονα θα ανταποκριθούν και στον εργασιακό ρόλο τους, 

αποδείχθηκε φορτίο που σε πολλές περιπτώσεις ήταν εξουθενωτικό. Ήδη, πριν ξεσπάσει 

η υγειονομική κρίση, οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιέρωναν την εβδομάδα 13 ώρες 

περισσότερες από τους άντρες σε απλήρωτη οικιακή εργασία και φροντίδα της 

οικογένειας. Οι ώρες αυξήθηκαν την περίοδο της πανδημίας καθώς έκλεισαν σχολεία και 

παιδικοί σταθμοί και η παρεχόμενη οικιακή εργασία ανεστάλη. Οπωσδήποτε τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν μέτρα διευκόλυνσης των γονέων με ανήλικα 

τέκνα δίχως όμως να λάβουν την παράμετρο του φύλου υπόψη, ιδιαίτερα αναφορικά με 

το πλήγμα που έχουν δεχθεί οι μονογονεϊκές οικογένειες που σε ποσοστό 85% 

αποτελούνται μόνο από μητέρες.10  

 

8  Βλ. Θωμάς Μαλούτας, «Ο Covid19, ο Picketty και οι κοινωνικές ανισότητες», στο: Πόλα Καπόλα, 
Γεράσιμος Κουζέλης, Ορέστης Κωνσταντάς (επιμ.), Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου, ΕΜΕΑ, Αθήνα 
2020, σ. 293-298 

9  Βλ. Μέλια Πουρή, «Η συνθήκη της πανδημίας και οι προσφυγικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα την άνοιξη 
του 2020: Μια αποτύπωση γεγονότων από την πλευρά εργαζομένου σε οργάνωση υποστήριξης των 
προσφύγων», στο: Καπόλα κ.ά. (επιμ.), Αποτυπώσεις…, σ. 275-282. 

10  Βλ. Kambouri, Towards a gendered recovery in the EU…, σ. 9. 
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Γενικώς, η πανδημία έπληξε και πλήττει ιδιαίτερα όσους και όσες εργάζονται σε 

κλάδους που στήριξαν τις κοινωνίες, την οικονομία και το σύστημα περίθαλψης. Οι 

γυναίκες που εργάζονται στην πρώτη γραμμή των συστημάτων υγείας ως νοσοκόμες, 

μαίες και γενικά ως υγειονομικό προσωπικό, αποτελούν το 76% και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένες στον ιό. Πάνω από το 80% όσων εργάζονται στην προσωπική φροντίδα, σε 

οίκους ευγηρίας, σε ταμεία των super markets είναι γυναίκες που καλούνται να έρχονται 

σε στενή σωματική επαφή με τους ωφελούμενους. Πάνω από το 90% όσων φροντίζουν 

παιδιά είναι γυναίκες, και γυναίκες είναι το 83% εκείνων που φροντίζουν ηλικιωμένους 

και άτομα με αναπηρίες. Τέλος, το 95% όσων δουλεύουν στην καθαριότητα ή ως 

οικιακοί βοηθοί είναι γυναίκες, που συχνά είναι ανασφάλιστες ή υπο-αμειβόμενες.11   

Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι 

πολύ αρνητικές για τις γυναίκες, καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και το 

«κλείσιμο» των αγορών έπληξαν κλάδους που απασχολούν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

γυναίκες.12 Επιπλέον, στον τουρισμό, που σημειώνει μεγάλες απώλειες, εργάζονται 

πολλές γυναίκες που συχνά είναι ανασφάλιστες και δεν έχουν δεχτεί κάποιο βοήθημα 

από το κράτος. Με άλλα λόγια υπάρχει μεγάλος αριθμός γυναικών που εργάζονται σε 

καθεστώς μερικής απασχόλησης και με επισφάλεια ή/και που έχουν μείνει άνεργες και 

χωρίς επίδομα.  

Σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην προστασία των σεξουαλικών και 

αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, παρατηρήθηκε πως ενώ η θνησιμότητα 

από τις επιπλοκές του ιού φαίνεται να είναι μικρότερη στις γυναίκες, οι τελευταίες είχαν 

σε πολλές περιπτώσεις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Ιδιαίτερα γυναίκες 

πρόσφυγες σε δομές φιλοξενίας ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον ιό και επιπλέον δεν 

απολάμβαναν αυτό που θεωρούμε αναπαραγωγικά δικαιώματα, καθώς λόγω των 

περιορισμών στην κίνηση δεν είχαν ούτε πρόσβαση σε μέτρα αντισύλληψης, ούτε σε 

περίθαλψη, αλλά ούτε σε ενημέρωση.13 

 

11  Βλ. Στο ίδιο, σ. 8. 
12  Βλ. Στο ίδιο, σ. 10. 
13  Βλ. Στο ίδιο, σ. 12. 
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Τέλος, υπάρχουν πολλές ενδείξεις σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως στην Ελλάδα, πως 

αυξήθηκε η βία κατά των γυναικών. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και τα lockdowns 

που επέβαλε η υγειονομική κρίση οδήγησαν στον συνωστισμό πολλών ανθρώπων σε 

μικρούς χώρους και στην αύξηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Σε καιρό 

πανδημίας η καταγγελία τέτοιων περιστατικών καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη για 

πρακτικούς και ψυχολογικούς λόγους. Ο φόβος ότι δεν υπάρχει διαφυγή για τις γυναίκες 

είναι πιο έντονος, οι ενοχές ότι εγκαταλείπουν την εστία τους μεγαλώνει και η αδυναμία 

πρόσβασης σε κάποιο κέντρο βοήθειας είναι πραγματική λόγω της παρουσίας του θύτη 

στον οικιακό χώρο.  

Η συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε περιγράψει, αναπόφευκτα 

θέτει υπό απειλή τη δημοκρατία και τους θεσμούς της και συνοδεύεται από μια 

ανησυχητική αύξηση της αντιδημοκρατικής, ρατσιστικής και αντιφεμινιστικής 

ρητορικής, η οποία σε πιο απολυταρχικές κυβερνήσεις μεταφράζεται και σε υιοθέτηση 

πρακτικών που πλήττουν τις γυναίκες ή άλλες ευάλωτες ομάδες.14 H περίπτωση της 

Ουγγαρίας είναι χαρακτηριστική, καθώς η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας ανέστειλε επ’ 

αόριστον δικαιώματα και προώθησε νόμους που καταστρατηγούν τα δικαιώματα 

μειονοτήτων και αφήνουν σχετικά απροστάτευτες τις γυναίκες από την έμφυλη και 

ενδοοικογενειακή βία.15 Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως οι επιθέσεις στα 

δικαιώματα των γυναικών και η ρατσιστική και ομοφοβική πρακτική και ρητορική που 

εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι μέρος ενός 

ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού που φαίνεται πως προωθεί μια λιγότερο δημοκρατική 

και φιλελεύθερη τάξη πράγματων.16 Για τον λόγο αυτό οι αντιφεμινιστικές εκστρατείες 

πρέπει να κατανοηθούν στο πλαίσιο των σύγχρονων διαδικασιών (ή προσπαθειών) 

από-δημοκρατικοποίησης. Πρόσφατες μελέτες πάνω στο θέμα της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας δείχνουν πως ακροδεξιές, απολυταρχικές και λαϊκίστικες δυνάμεις 

επιδιώκουν την αποσυναρμολόγηση των υπαρχόντων θεσμοθετημένων φορέων γνώσης 

 

14  Βλ. Sexuality Policy Watch, «Sexual politics in times of pandemic», Monthly announcements, 
March-April 2020 στο: https://sxpolitics.org/sexual-politics-in-times-of-pandemic/20734 [πρόσβ.: 17 
Νοεμβ. 2020]. 

15  Βλ. Sexuality Policy Watch, «Hungary and coronavirus: authoritarianism», 14 Απριλ. 2020, στο: 
https://sxpolitics.org/hungary-and-coronavirus-authoritarianism/20526 [πρόσβ.: 17 Νοεμβ. 2020] 

16  Βλ. Mieke Verloo and David Paternotte, «Editorial: The Feminist Project under Threat in Europe», 
Politics and Governance 6:3 (2018), σ. 1–5 

https://sxpolitics.org/sexual-politics-in-times-of-pandemic/20734
https://sxpolitics.org/hungary-and-coronavirus-authoritarianism/20526
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και προσπαθούν να προωθήσουν νέα κριτήρια σχετικά με το τί θεωρείται έγκυρη γνώση 

και τί θεωρείται αληθινό. Υπό μία έννοια η αντίδραση στα δικαιώματα των γυναικών και 

των λοιπών ευάλωτων ομάδων δεν στοχεύει αυτά καθαυτά τα δικαιώματα, αλλά αποτελεί 

συνέπεια μιας γενικότερης υπονόμευσης της δημοκρατίας.17 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και Ορθόδοξη Εκκλησία  

Σε επίπεδο διακηρύξεων, η θέση της Ορθόδοξης εκκλησίας έναντι των δυσμενών 

διακρίσεων και των ανισοτήτων είναι σαφής και διατυπωμένη στα επίσημα κείμενα της 

Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 2016:  

Η Εκκλησία πιστεύει ότι ο Θεός «εποίησεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων 

κατοικείν επί παν το πρόσωπον της γης» (Πραξ. ιζ’, 26) και ότι εν Χριστώ «ουκ ένι 

Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ· πάντες 

γαρ εις εστε εν Χριστώ Ιησού» (Γαλ. γ’, 28). […] Η Ορθόδοξος Εκκλησία ομολογεί ότι 

έκαστος άνθρωπος, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλής, φύλου, εθνικότητος, 

γλώσσης, έχει δημιουργηθή κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού και απολαμβάνει ίσα 

δικαιώματα εν τη κοινωνία. Συνεπής προς την πίστιν αυτήν, η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν 

δέχεται τας διακρίσεις δι’ έκαστον εκ των προαναφερθέντων λόγων, εφ’ όσον αύται 

προϋποθέτουν αξιολογικήν διαφοράν μεταξύ των ανθρώπων.18 

Το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δεδομένο και η 

αναγνώριση της αξίας τους επίσης. Ωστόσο, η Εκκλησία αξιολογεί την εφαρμογή τους 

«υπό το φως της διδασκαλίας της περί των μυστηρίων, της οικογενείας, της θέσεως των 

δύο φύλων εν τη Εκκλησία και των εν γένει αξιών της εκκλησιαστικής παραδόσεως».19 

Ενώ η Εκκλησία είναι διατεθειμένη να εργαστεί με κοσμικούς φορείς, όπως το κράτος, 

προκειμένου να προστατεύσει την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία και τη μοναδική 

 

17  Βλ. David Paternotte, Backlash: A misleading narrative, March 30th, 2020, στο: 
https://blogs.lse.ac.uk/gender/2020/03/30/backlash-a-misleading-narrative/#_ftn1 [πρόσβ.: 17 Νοεμβ. 
2020]. 

18   «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον», Επίσημα έγγραφα της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου, 2016, στο:  
https://www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ
4Y0I_languageId=el_GR [πρόσβ.: 17 Νοεμβ. 2020]. 

19  Στο ίδιο. 

https://blogs.lse.ac.uk/gender/2020/03/30/backlash-a-misleading-narrative/#_ftn1
https://www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR
https://www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR


ΣΠΥΡΙΔΟYΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ-ΚΥΠΡΊΟΥ 

24 

αξία του ανθρώπου «και των εντεύθεν απορρεόντων δικαιωμάτων αυτού», ο σεβασμός 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι άνευ όρων. Σύμφωνα με τα κείμενα της Αγίας 

και Μεγάλης Συνόδου του 2016, η ελευθερία που προκύπτει από την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων δεν πρέπει να μετατρέπεται σε ασυδοσία η οποία «υποσκάπτει τα θεμέλια 

των κοινωνικών αξιών, της οικογένειας, της θρησκείας, του έθνους και απειλεί 

θεμελιώδεις ηθικάς αξίας».20 

Στα παραπάνω κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αντικατοπτρίζεται η 

αμφίσημη θέση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας ενώπιον των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα διαφέρει από χώρα σε χώρα και εκτείνεται από 

ανοιχτά και ξεκάθαρα εχθρική σε πιο ανεκτική και επιδεκτική.21 Αντίστοιχα, η σύγχρονη 

Ορθόδοξη θεολογική επιχειρηματολογία για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

ανομοιογενής και αμφίσημη.22 Πράγματι, υπάρχει μια μερίδα ιεραρχών και θεολόγων 

που υπεραμύνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσπαθούν να δείξουν πως τα 

τελευταία είναι συμβατά τόσο με τον σεβασμό εκ μέρους της Εκκλησίας του ανθρώπου, 

όσο και με το ευαγγελικό όραμα και την εσχατολογική προσδοκία της Βασιλείας του 

Θεού.23 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν θεολόγοι που θεωρούν πως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι δυτικής προέλευσης και απειλούν την Ορθόδοξη ανθρωπολογία και 

ταυτότητα.24 Όσοι είναι καχύποπτοι απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρούν πως 

αυτά είναι συνέπεια της επιλογής μιας ατομοκεντρικής πολιτικής ανθρωπολογίας, 

έκφραση μιας «εγωτικής αυτασφάλισης του ευδαιμονισμού» και άρα ασύμβατα με την 
 

20   «Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας»,  Επίσημα έγγραφα της Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου, 2016», στο: 
https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_language
Id=el_GR [πρόσβ.: 21 Νοεμβ. 2020]. 

21  Βλ. Giuseppe Giordan και Siniša Zrinščak, «Introduction. Global Eastern Orthodoxy: Religion, Politics 
and Human Rights», στο: Giuseppe Giordan και Siniša Zrinščak (επιμ.), Global Eastern Orthodoxy: 

Religion, Politics and Human Rights, Springer, Ελβετία 2020, σ. 1-12, εδώ σ. 5 
22  Βλ. Vasilios N. Makrides, «Orthodox Christianity and Modern Human Rights: Theorising Their Nexus 

and Addressing Orthodox Specificities», στο: Giordan και Zrinščak (επιμ.), Global Eastern 

Orthodoxy..., σ. 13-40. 
23  Βλ. Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Ορθοδοξία και Δικαιώματα του Ανθρώπου» στο: Παγκοσμιότητα και 

Ορθοδοξία: Μελετήματα Ορθοδόξου προβληματισμού, Ακρίτας, Αθήνα 2000, σ. 68-109· Emmanuel 
Clapsis, «Human Rights and the Orthodox Church in a Global World», Θεολογία 87:2 (2016), σ. 
113-130 και Bartholomaios I., Ökumenischer Patriarch, «Orthodoxie und Menschenrechte», 
Evangelische Verantwortung 9-10 (2017), σ. 3–8. 

24  Βλ. Russian Orthodox Church, «Basic teaching on human dignity, freedom and rights», στο: 
https://mospat.ru/en/documents/dignity-freedom-rights/ [πρόσβ.: 21 Νοεμβ. 2020].  

https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR
https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR
https://mospat.ru/en/documents/dignity-freedom-rights/
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Ορθοδοξία και την κοινωνιοκεντρική προοπτική της.25 Ουσιαστικά, σύμφωνα με αυτή τη 

λογική, το δικαίωμα παρέχεται σε απρόσωπα και αδιαφοροποίητα υποκείμενα δικαίου 

που χάνουν τελικά την ετερότητά τους επειδή μετέχουν της ανάγκης ενός αντικειμενικού 

Δικαίου. Το αντικειμενικό δίκαιο σε αυτή την περίπτωση αναιρεί την υπαρκτική 

ετερότητα του κάθε ανθρώπου.26 Αξίζει να σημειωθεί πως και όσοι θεολόγοι στηρίζουν 

την αξία των δικαιωμάτων του ανθρώπου θέτουν προϋποθέσεις και όρους στην αποδοχή 

τους, ώστε η υπεράσπισή τους να μην εκπέσει σε «δικαιωματισμό» και ασυδοσία. 

Χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ διαφοροποιείται από τις θέσεις 

εκείνων που είναι αρνητικοί προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, προτείνει τελικά έναν 

κοινωνικό περσοναλισμό στη βάση της αξίας ενός εκάστου προσώπου που βρίσκεται σε 

κοινωνία με άλλα πρόσωπα.27 

Στην προσπάθειά της να αποτιμήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 

σύγχρονων πλουραλιστικών δημοκρατικών κοινωνιών, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται 

να συμβιβάσει το ενδιαφέρον της για τα κοινωνικά δικαιώματα, τις συλλογικές 

(παραδοσιακές ή άλλες) αξίες, τους συλλογικούς στόχους και την προσωπική ελευθερία 

με τα αναφαίρετα δικαιώματα που αυτή συνεπάγεται.28 Έχει διαπιστωθεί πως αυτό δεν 

έχει καταστεί δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις. Το βασικό πρόβλημα φαίνεται πως είναι η 

ασάφεια σχετικά με το ποιές είναι και σε τί συνίστανται αυτές οι «παραδοσιακές» αξίες 

που αξίζουν τόσο ώστε στο όνομά τους να περιορίζεται η ελευθερία των ανθρώπων και 

να μειώνεται η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί πως 

γίνεται χρήση ενός ιδιαίτερα σημαντικού θεολογικού όρου, του «προσώπου» και της 

μοναδικότητάς του τόσο από τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

μάλιστα των ατομικών, όσο και από εκείνους που δίνουν προτεραιότητα στα συλλογικά 

δικαιώματα και στις παραδοσιακές αξίες.29 Τέλος, μια ομάδα θεολόγων και 

 

25  Χρήστος Γιανναράς, Η απανθρωπία του δικαιώματος, Δόμος, Αθήνα 1998. 
26  Βλ. Στο ίδιο, σ. 19. Βεβαίως ο Γιανναράς δεν θέλει να υπονομεύσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αλλά την αξίωσή τους, σ. 133-142. Ουσιαστικά τα δέχεται σε κοινωνιοκεντρική 
προοπτική. Στο ίδιο, σ. 182-186. 

27  Βλ. Bartholomaios I., «Orthodoxie»…, σ. 5. 
28  Βλ. Pantelis Kalaitzidis, «Individual versus Collective Rights: the Theological Foundation of Human 

Rights: An Eastern Orthodox View», στο: Elisabeth-Alexandra Diamantopoulou και Louis- Léon 
Christians (επιμ.), Orthodox Christianity and Human Rights in Europe: A Dialogue Between 

Theological Paradigms and Socio-Legal Pragmatics, Peter Lang, Βρυξέλες 2018, σ. 272-296. 
29  Βλ. Vasilios N. Makrides, «Orthodox personalism: In favor of or against human rights?», στο: 

Diamantopoulou και Christians (επιμ.), Orthodox Christianity and human rights…, σ. 239–272. 
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κοινωνιολόγων που προέρχονται από τον Ορθόδοξο χώρο, διαπίστωσε την 

αποσπασματική εφαρμογή της γλώσσας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κείμενα της 

Συνόδου του 2016 και αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Το κείμενο [της Συνόδου] βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα για να εγγυηθεί μια 

δημόσια φωνή για την Εκκλησία και την ελευθερία της θρησκείας για τα άτομα, αλλά 

περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βαθμό που 

αποκλίνουν από τις ηθικές διδασκαλίες της Εκκλησίας (5.3). Αντιθέτως, η Εκκλησία θα 

πρέπει να εγκρίνει την ιδέα των αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς 

προϋποθέσεις ή διακρίσεις, ως βασικό επακόλουθο της διδασκαλίας του Ευαγγελίου της 

αξιοπρέπειας και της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής, η οποία απονέμεται θεϊκά και 

υπομένει ακόμη και όταν τα ανθρώπινα όντα παραβιάζουν τα ηθικά όρια που 

διδάσκονται από την Εκκλησία.30  

Με άλλα λόγια η Ορθόδοξη Εκκλησία δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην προάσπιση 

ορισμένων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την ελευθερία της  

θρησκευτικής έκφρασης και λατρείας. Όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται σε 

θέματα πιο ευαίσθητα, όπως στο θέμα της βλασφημίας ή της προσωπικής ηθικής, ή της 

θέσης και του ρόλου των γυναικών στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα ή σε 

θέματα σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, η Ορθόδοξη Εκκλησία 

παρουσιάζεται πιο απρόθυμη να υπερασπιστεί την εφαρμογή τους.31  

Την περίοδο της πανδημίας ένα από τα θέματα που απασχόλησε ιδιαίτερα την 

Εκκλησία της Ελλάδος, ήταν το κλείσιμο των ναών, ο περιορισμός των λατρευτικών 

συνάξεων και βέβαια η υποψία συρρίκνωσης της θρησκευτικής ελευθερίας. Υπήρξε 

πράγματι η ανησυχία πως τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού έθιγαν ένα 

ανθρώπινο δικαίωμα, αυτό της θρησκευτικής ελευθερίας. Βεβαίως τα μέτρα που 

υιοθετήθηκαν αφορούσαν τον περιορισμό της μετακίνησης και των συγκεντρώσεων και 

δεν έθιγαν την ελευθερία της θρησκευτικής πίστης και συνείδησης. Τέλος, οι σχέσεις 

 

30  Davor Džalto κ.ά., «Orthodoxy, Human Rights and Secularization», Public Orthodoxy, 5 April 2016 
στο: https://publicorthodoxy.org/2016/04/05/orthodoxy-human-rights-secularization/ [πρόσβ.: 22 
Νοεμβ. 2020]. 

31  Βλ. Makrides, «Orthodox Christianity and Modern Human Rights», σ. 28-29. 

https://publicorthodoxy.org/2016/04/05/orthodoxy-human-rights-secularization/
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Κράτους και Εκκλησίας την περίοδο της πανδημίας δεν μεταβλήθηκαν στην Ελλάδα.32 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως δεν έχουμε βρει στοιχεία που να δείχνουν 

το συστηματικό ποιμαντικό ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της ιεραρχίας της 

στη δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων της όξυνσης των ανισοτήτων, της 

ενδοοικογενειακής βίας και της συρρίκνωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων την εποχή 

της πανδημίας.33 Εξαίρεση αποτελεί το ενδιαφέρον για το δικαίωμα της θρησκευτικής 

ελευθερίας και η συμμετοχή της Εκκλησίας σε πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας, της αστυνομίας και άλλων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη 

της ενδοοικογενειακής βίας που κορυφώθηκε ως πρόβλημα στην Ελλάδα την εποχή της 

πανδημίας και των lockdowns.34 

 

Ηθική της μέριμνας και ο ρόλος και η ευθύνη της Εκκλησίας 

Όπως και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, έτσι και κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, η Εκκλησία συνεχίζει το φιλανθρωπικό έργο της, ανακουφίζοντας 

χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη: προσφορά υγειονομικού υλικού στα 

νοσοκομεία, οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών, ενίσχυση των συσσιτίων, προστασία 

κακοποιημένων γυναικών, συστράτευση εθελοντών για τη στήριξη των ευπαθών 

ομάδων, είναι μερικές από τις δράσεις που έχει αναλάβει τον τελευταίο καιρό η 

Ορθόδοξη Εκκλησία διευρύνοντας το ανθρωπιστικό έργο της στη δύσκολη εποχή της 

πανδημίας.35 Κάποιος θα έλεγε πως στη δισχιλιετή ιστορία της, η Εκκλησία του Χριστού 

 

32  Βλ. Petros Vasiliadis, Church and Pandemic. An assessment. The CEMES Covid-19 Pandemic Project. 

A hope for renewal in the Orthodox Church, 2020, στο: 
https://www.academia.edu/44536887/CHURCH_AND_PANDEMIC_AN_ASSESSMENT [πρόσβ.: 22 
Νοεμβ. 2020]. 

33  Βεβαίως χριστιανικές Εκκλησίες στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, για 
παράδειγμα, ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα και τα αναδεικνύουν στον δημόσιο λόγο τους. WCC, 
Interfaith Message on Just Finance, Debt and Reparations, 16 October 2020, στο: 
https://www.oikoumene.org/resources/documents/just-economics-for-liberation-and-life και Joint 

statement of the Geneva Interfaith Forum on Climate Change, Environment and Human Rights (GIF) to 

the Human Rights Council 44th Session (30 June-17 July 2020) στο: https://bit.ly/3nHqSUG [πρόσβ.: 
22 Νοεμβ. 2020].  

34  Βλ. «Εκκλησία και Πολιτεία κατά της Ενδοοικογενειακής βίας», Ορθοδοξία: Διεθνές Πρακτορείο 
Εκκλησιαστικών Ειδήσεων, 2 Νοεμβρίου 2020, στο: https://bit.ly/35TQesh [πρόσβ.: 23 Νοεμβ. 2020]. 

35  Βλ. «Φιλανθρωπία: Το σπουδαίο έργο προσφοράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς την κοινωνία και 
τον πάσχοντα άνθρωπο», Ορθοδοξία: Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων 5 Σεπτεμβρίου 
2020, στο: https://bit.ly/3foPL4u [πρόσβ.: 23 Νοεμβ. 2020]. 

https://www.academia.edu/44536887/CHURCH_AND_PANDEMIC_AN_ASSESSMENT
https://www.oikoumene.org/resources/documents/just-economics-for-liberation-and-life
https://bit.ly/3nHqSUG
https://bit.ly/35TQesh
https://bit.ly/3foPL4u
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δεν έπαψε ποτέ να προσφέρει φροντίδα. Μέτρο της αποστολής, της πολιτικής πράξης και 

της κοινωνικής προσφοράς της είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όπως θυμίζουν τα κείμενα της 

Μεγάλης Συνόδου του 2016:  

Η Εκκλησία προβάλλει την θυσιαστικήν αγάπην του Εσταυρωμένου Κυρίου της ως την 

μόνην οδόν προς ένα κόσμον ειρήνης, δικαιοσύνης, ελευθερίας και αλληλεγγύης μεταξύ 

των ανθρώπων και των λαών, των οποίων μόνον και έσχατον μέτρον είναι πάντοτε ο 

υπέρ της του κόσμου ζωής θυσιασθείς Κύριος (προβλ. Αποκ. ε’, 12), ήτοι η άπειρος 

Αγάπη του εν Τριάδι Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ω η 

δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.36  

Με δεδομένα ότι η πολιτική πρόταση της Εκκλησίας είναι η ευχαριστιακή κοινότητα με 

την ισότητα, τη συμπερίληψη και την αδελφοσύνη που (οφείλει να) τη χαρακτηρίζει και 

ότι η ηθική της εμπνέεται από την κένωση του σαρκωθέντος Χριστού, η Εκκλησία 

γίνεται αυτό που είναι εφόσον  και όταν  φροντίζει. Η φροντίδα του πλησίον μας χωρίς 

διακρίσεις, κατά το πρότυπο του Σαμαρείτη,37 καθίσταται μάλιστα και κριτήριο 

σωτήριας, προϋπόθεση, δηλαδή, να κληρονομήσει κάποιος τη Βασιλεία του Θεού, όπως 

ακούμε στην παραβολή της τελικής κρίσης.38 Ο Χριστός δεν μιλάει αόριστα, αλλά 

κατονομάζει τις ομάδες και τις ανάγκες τους στην παραβολή της τελικής κρίσης. «Γιατί, 

πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιώ, ήμουν ξένος και με 

περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι 

ήρθατε να με δείτε».39 Τα λόγια του Ιησού δείχνουν ακριβώς πως για να φροντίσουμε 

πρέπει να νοιαστούμε για κάτι, δηλαδή να αναγνωρίσουμε πως η μέριμνα είναι αναγκαία, 

να αντιληφθούμε πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, μια ανάγκη κάποιου άλλου 

ατόμου ή ομάδας. Στην περίπτωση της παραβολής είναι η πείνα, η δίψα, η αρρώστια, η 

κράτηση, η γυμνότητα, η ανεστιότητα. Η φροντίδα δίχως διακρίσεις εκείνων που έχουν 

ανάγκη είναι υποχρέωση και καθήκον της Εκκλησίας, στο οποίο συχνά ανταποκρίνεται. 

Ωστόσο, η αναγνώριση μιας ανάγκης δεν είναι αναγκαστική υποχρέωση ή αλλιώς 

καθήκον αλλά ευθύνη της Εκκλησίας. Η διαφορά μεταξύ καθήκοντος και ευθύνης 

συνίσταται στο ότι το καθήκον συνδέεται με τυπικές υποχρεώσεις, κοινωνικές 
 

36  «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον»... 
37  Βλ. Λκ 10: 25-37. 
38  Βλ. Μτ 25: 31-46. 
39  Μτ 25: 35-36. 
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δεσμεύσεις, υπερ-εγωτικές συμπεριφορές, υποκριτική ευσέβεια. Η ανάληψη της ευθύνης 

προϋποθέτει ελευθερία και αγάπη για τον άλλο και περιλαμβάνει εκτός από την 

προσεκτική παρατήρηση των άλλων, ώστε να διακρίνουμε τις ανάγκες τους, την 

επιθυμία να αναλάβουμε τη φροντίδα και εν τέλει να την παρέχουμε στους άλλους.40 

Οι προκλήσεις για την Εκκλησία σε χαλεπούς καιρούς στο πλαίσιο δημοκρατικών 

κοινωνιών είναι πολλές. Ουσιαστικά η ευθύνη της είναι να διακρίνει και να θεραπεύσει 

την ανάγκη εκείνων των οποίων η φωνή στον δημόσιο χώρο ακούγεται λιγότερο. 

Θεωρούμε πως δεν αρκεί απλώς να κάνει το καθήκον της και να γίνεται (συχνά με 

καθυστέρηση) αρωγός στην παροχή φροντίδας σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά οφείλει να 

πρωτοστατεί στη διάγνωση των αναγκών χωρίς διακρίσεις και στη στήριξη όσων 

αδικούνται και να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στον δημόσιο χώρο.41  

Επιπλέον, όταν η Εκκλησία δεν περιορίζεται στην παροχή φροντίδας αλλά νοιάζεται 

για εκείνους που υποφέρουν και έχουν ανάγκη, τότε ενδιαφέρεται και για τις αιτίες που 

προκαλούν πόνο στους ανθρώπους. Η ευθύνη της Εκκλησίας στη διάγνωση, καταγγελία 

και αντιμετώπιση των αιτιών των κρίσεων, του πόνου και της αδικίας έχει αρχίσει να 

απασχολεί την Ορθόδοξη θεολογική σκέψη, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης το 2008. 42  

Πράγματι, η Εκκλησία μπορεί να έχει και οφείλει να έχει λόγο στον δημόσιο χώρο και 

να παρεμβαίνει. Όπως όμως η φροντίδα που παρέχει αξιολογείται τόσο από το εάν και 

κατά πόσο γίνεται αποδεκτή, όσο και από την αποτελεσματικότητά της, έτσι και οι 

 

40  Για την ηθική της μέριμνας στο πλαίσιο της πολιτικής φιλοσοφίας βλ. Joan c. Tronto, Για μια πολιτική 
της μέριμνας (care) σ’ έναν ευάλωτο κόσμο, μτφρ.: Μαγδαληνη Τσεβρένη, Πόλις, Αθήνα 2011, σ. 
265-322. 

41  Βλ. Emmanuel Clapsis, «The Great and Holy Council and the Orthodox Churches in the Public 
Sphere», στο: Giordan και Zrinščak (επιμ.), Global Eastern Orthodoxy…, σ. 89-91. 

42  Βλ. Spyridoula Athanasopoulou-Kypriou, «The gender perspectives of the economic crisis in Greece 
and the Greek-Orthodox Church’s witness in troubled times: Charity meals or a Quest for justice?», 
Journal of the European Society of Women in Theological Research 23 (2015), σ. 117-129, στο 
file:///C:/Users/denia/AppData/Local/Temp/Peeters.pdf [πρόσβ.: 13 Δεκεμβ. 2020] [ελλ. μτφρ. «Οι 
Έμφυλες όψεις της οικονομικής κρίσης και η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε δύσκολους 
καιρούς: φιλανθρωπικά συσσίτια ή αγώνας για δικαιοσύνη;», στο: Στο Όριο: Έμφυλα κείμενα 

χριστιανικής παρουσίας, ιστορίας, κρίσης και ελπίδας, Αρμός, Αθήνα 2016, σ. 115-142]· Pantelis 
Kalaitzidis, «Toward an Orthodox political theology: The Church’s theological foundations and public 
role in the context of the Greek Economic crisis», στο: Stoeckl, K., Gabriel, I., & Papanikolaou, A. 
(επιμ.), Political theologies in Orthodox Christianity: Common challenges- Divergent positions, 
Bloomsbury T&T Clark, New York 2017, σ. 151-178, εδώ σ. 169. 

file:///C:/denia/AppData/Local/Temp/Peeters.pdf
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δημόσιες παρεμβάσεις των εκκλησιαστικών φορέων κρίνονται από το αν παρέχουν την 

ευκαιρία αμφισβήτησης της καθεστηκυίας τάξης (ιδιαίτερα όταν είναι άδικη) και αν 

συμβάλουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προώθηση της ισότητας 

και της δικαιοσύνης, στην υπεράσπιση μιας ηθικής της μέριμνας και στην καλλιέργεια 

της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 

Επίλογος: Η πρόκληση της πίστης στη μετά-COVID εποχή.  

Ο κόσμος μετά τον COVID-19 δεν θα είναι ίδιος. Η πανδημία επιβεβαιώνει με πειστικό 

τρόπο ότι ζητήματα ειρήνης, ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας, αλληλεγγύης, 

φροντίδας, και προστασίας του περιβάλλοντος θα επιστρέψουν στο προσκήνιο και θα 

απαιτηθούν πολιτικές που θα καταστήσουν εφικτή μια καλύτερη κοινωνία.  

Μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989, καλλιεργήθηκε η 

αντίληψη ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική για το μέλλον. Η επέκταση της 

δημοκρατίας και η μείωση της παγκόσμιας φτώχειας αποτελούν επιχειρήματα για τους 

υποστηρικτές του δόγματος «TINA (there is no alternative)». Ωστόσο, μια σειρά από 

προβλήματα αμφισβητεί την ορθότητα αυτής της αντίληψης. Οι οικονομικές ανισότητες 

διογκώνονται. Η καταστροφή του περιβάλλοντος λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, 

συμβάλλοντας και στην εξάπλωση της επιδημίας που βιώνουμε αυτή την εποχή. Το 

προσφυγικό ζήτημα παραμένει άλυτο. Η (έμφυλη) βία αυξάνει. Η χειραφέτηση των 

γυναικών, των εργαζόμενων και των επιμέρους εθνοτικών ή ευάλωτων ομάδων 

παραμένει ανεκπλήρωτη.43  

Στα ανεκπλήρωτα οράματα και στην ανύπαρκτη δικαιοσύνη, η Εκκλησία έχει να 

προσφέρει ελπίδα και πίστη. Άλλωστε, η πίστη στο «ανύπαρκτο» είναι η ειδικότητά της 

και γι’ αυτό η χριστιανική παράδοση αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική πηγή ενός 

προγράμματος χειραφέτησης.44 Φαίνεται πως η Εκκλησία με τη θεολογική της έκφραση 

έχει κατάλληλους οντολογικούς, εννοιολογικούς και επιστημολογικούς πόρους, 

 

43  Κοντιάδης, Πανδημία…, σ. 172-173. 
44  Razmig Keucheyan, Αριστερό Ημισφαίριο: Μια χαρτογραφία της νέας κριτικής σκέψης, μτφρ.: Γιώργος 

Καράμπελας, Angelus Novus, Βριλήσσια Αττικής 2017, σ. 55-61. 
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προκειμένου να συμβάλει στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη 

συγκρότηση ενός (νέου) ανθρωπισμού και μιας ηθικής της φροντίδας στη μετά-Covid 

εποχή. Τέλος, με την έμπρακτη αλληλεγγύη που προ(σ)καλείται διαρκώς να δείχνει σε 

όσους πλήττονται, σε εκείνους που υπέρμετρα υποφέρουν και σε όσους αδικούνται, 

μπορεί να προσφέρει μια εικόνα και μια πρόγευση της μέλλουσας κοινωνίας, της 

κοινωνίας των εσχάτων. Αρκεί, βεβαίως, η Εκκλησία να ακούσει τη φωνή τους χωρίς να 

αυτo-δικαιώνεται και να εφησυχάζει. Άλλωστε, για την Εκκλησία, κριτήριο για όλους 

(θα) είναι τελικά η Βασιλεία του Θεού. 
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ΠΕΡΙ ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

 

Abstract: “Dogma” (δόγμα) is a concept that can have different meanings, depending on the 

context and the person using it, ranging from a philosophical doctrine to a law and military 

command. Occasionally it is used with negative connotations to describe a doctrine that is 

not subject to critical thinking and that should be taken as true and authoritative without 

the need for any proof or evidence (i.e., dogmatism). Yet, for the Eastern Orthodox 

Church its “dogmas” are something significantly deeper: they are the expression of the 

experiential truth of the body of the Church guided by the Holy Trinity throughout the 

centuries; a lived truth that is based on the Holy Bible, the Church tradition, the writings of 

the Church Fathers and the decisions of the Ecumenical Councils. 

Keywords: Dogma; Dogmatism; Orthodoxy; Pandemic; SARS-CoV-2; Divine Eucharist; 

Pinchers. 

 

Εισαγωγή  

Στον σύγχρονο κόσμο, και ειδικά στις συζητήσεις με ανθρώπους άλλων πεδίων, 
επιστήμονες και μη, πολλές φορές ο όρος «δόγμα» χρησιμοποιείται με αρνητική 
χροιά, για να περιγράψει μια νεκρή και αποστεωμένη, στείρα διατύπωση μιας 
παρελθοντικής κατάστασης, που κατά την άποψή τους δεν έχει ουδεμία σχέση με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα κειμήλιο, τρόπον τινά, που έχει ξεμείνει από το 
παρελθόν και πλέον δεν έχει καμία αξία πέραν της συμβολικής, και όχι μια ζώσα 
πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση του επιθέτου 
«δογματικός» για να χαρακτηρίσει αρνητικά κάποιον που πιστεύει σε κάτι 
αξιωματικά, σχεδόν τυφλά, χωρίς να είναι σε θέση ούτε να δεχτεί την αμφισβήτηση, 
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ούτε πολύ περισσότερο να την ανατρέψει χρησιμοποιώντας λογικά και πειστικά 
επιχειρήματα.  

Αντίστοιχο πρόβλημα ενίοτε παρατηρείται και στους κόλπους της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, όταν τα δόγματα αντιμετωπίζονται σαν διατυπώσεις ή φόρμουλες, που 
στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει κάποιος να τις μάθει «παπαγαλιστί» —ας μου 
επιτραπεί η έκφραση— και «χωρίς να χρειάζεται να τις πολυκαταλαβαίνει», πόσο δε 
μάλλον να τις ζει ως αλήθειες, που τον στερεώνουν στην αλήθεια και τον βοηθούν να 
ζει τη ζωή του, οδεύοντας προς τον Κύριο με πίστη και αγάπη· τόσο με τη σάρκα, 
όσο και με το πνεύμα, κατά τα λόγια του αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας. Γιατί, είναι μεν 
σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τα δόγματα της πίστης: ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι 
ο Χριστός είχε δύο φύσεις σε ένα πρόσωπο, ότι η Θεία Κοινωνία είναι Σώμα και 
Αίμα Χριστού, ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος κλπ.· είναι όμως ακόμη πιο σημαντικό 
ο πιστός να αντιλαμβάνεται στην πράξη τί σημαίνουν τα δόγματα αυτά και ποιες 
αλήθειες αποκαλύπτουν: την αγαπητική κοινωνία των προσώπων,1 την κατάφαση του 
Θεού στην ανθρωπότητα, τη λίαν καλή δημιουργία, την αποδοχή-πρόσληψη και 
ανακαίνιση ολόκληρου του ανθρώπου μέσα από την ενανθρώπηση εκ της Παρθένου 

Μαρίας, τον αγιασμό και τη σωτηρία του ανθρώπου, τα ανθρώπινα πάθη αλλά και τα 
θεία θαύματα του Κυρίου, την ελευθερία και αυτεξουσιότητα του ανθρώπου και 
φυσικά το αμετάκλητο δώρο της ύπαρξης, μέσα από τη νυν και τη μετά θάνατον 
ζωή.2 

Γίνεται συνεπώς κατανοητό, πόσο σημαντική είναι η βίωση όλων αυτών των 
αληθειών, που εκφράζονται μέσα από το δόγμα, και τι πραγματικό αντίκτυπο έχουν 
στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων —πιστών και μη. Θα ήταν επομένως 
χρήσιμη θαρρώ μια σύντομη εξέταση του όρου «δόγμα», προκειμένου όχι μόνο να 
θέσει τον όρο στη σωστή, ζώσα και θετική του διάσταση, αλλά να αποτελέσει 
ενδεχομένως και μία πρόγευση για όσους ενδιαφέρονται να εξετάσουν βαθύτερα και 
ουσιαστικότερα τις αλήθειες των δογμάτων της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο 

 

*  BA (Α.Π.Θ.), MA (Α.Π.Θ.), PhD (Πανεπιστήμιο Durham, Ηνωμένο Βασίλειο), Ερευνητής και 
Διδάσκων στο Τμήμα Θεολογίας και Θρησκείας του Πανεπιστημίου του Durham, Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

1  Βλ. Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων, 2 τόμ., Σταμούλης, Αθήνα 1998, εδώ τ. Α΄, σ. 
408-411· Χρυσόστομος Σταμούλης, Κυρίλλου Αλεξανδρείας: Περί της ενανθρωπήσεως του 
Μονογενούς, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 155. 

2  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 471-473· Νικόλαος Ματσούκας, Δογματική και 
συμβολική θεολογία Β΄, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 207-216, 524-539, 549-553· ο ίδιος, 
Δογματική και συμβολική θεολογία Γ΄, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 376-377·  ο ίδιος, Το 
πρόβλημα του κακού, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 198-208· ο ίδιος, Ο Σατανάς, Πουρναράς, 

Θεσσαλονίκη 1999, σ. 76-90, 213-226· Χρυσόστομος Σταμούλης, Κάλλος το άγιον, Ακρίτας, 
Αθήνα 2005, σ. 117-118, 209-224· Χαρίδημος Κουτρής, Η έννοια του Αυτεξουσίου στον άγιο 
Ιωάννη τον Δαμασκηνό: η σημασία της ελευθερίας στις επιλογές του ανθρώπου, Αρμός, Αθήνα 2020. 
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εξαιρετικά δύσκολη για την ανθρωπότητα, όπου μεταξύ άλλων ιατρικών, 

ακαδημαϊκών και εκκλησιαστικών προκλήσεων, γίνεται πολύς λόγος για το αν η 
χρήση της λαβίδας κατά τη Θεία Μετάληψη αποτελεί δόγμα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ή όχι. 

 

Ετυμολογία, έννοια και γενική περιγραφή του δόγματος 

Ετυμολογικά ο όρος «δόγμα» προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα 
«δοκέω-δοκῶ» που σημαίνει «κρίνω καλό, έχω τη γνώμη, νομίζω, θεωρώ, πιστεύω».3 

Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη θεωρία ή συστηματοποιημένη 
διδασκαλία με φιλοσοφικό, θεολογικό, πολιτικό, ιδεολογικό ή επιστημονικό 
περιεχόμενο, που στηρίζεται στην αυθεντία και έχει καθολική και διαχρονική ισχύ, 

και γίνεται αποδεκτή ως αληθινή.4 Χωρίς ωστόσο απαραίτητα να μπορεί η ορθότητά 

της να αποδειχθεί ή να εξεταστεί με εμπειρικά μέσα, εξ ου και η αρνητική χροιά του 
όρου, ειδικά για τις θετικές επιστήμες. 

Πρόκειται πάντως για έναν όρο που έχει διαγράψει μία πορεία δύο χιλιάδων και 
πλέον χρόνων, και έχει προσλάβει διάφορα νοηματικά περιεχόμενα ανάλογα με το 
πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε. Στην πολιτική  του διάσταση, ο όρος σημαίνει 
απόφαση, διαταγή, διάταγμα, ψήφισμα ή νόμος· στη φιλοσοφική  του διάσταση, 
δηλώνει τη δοξασία, τη γνώμη, την αυθεντική διδασκαλία, το αξίωμα, τη θεμελιώδη 
αρχή, ενώ στη θρησκευτική  του διάσταση αναφέρεται στις θεμελιώδεις αρχές κάθε 
θρησκείας, που γίνονται αποδεκτές από τους πιστούς της και τη διακρίνουν από τις 
υπόλοιπες.  

Αυτή ακριβώς η ποικιλομορφία στην ερμηνεία του όρου «δόγμα», καθιστά 
αναγκαία την αποσαφήνιση του όρου για να υπάρξει μια κοινή βάση που θα 
επιτρέψει τον εποικοδομητικό διάλογο. Κατ’ εμέ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
καταλήξουμε σε κοινά συμπεράσματα, όταν η αφετηρία και κυρίως το νόημα 
διαφέρουν τόσο. Συνεπώς, πρέπει πάντα να προσδιορίζονται πρώτα οι βασικοί όροι 

 
3  Βλ. Γεώργιος Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και πνευματικότητας: σημειώσεις από 

τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 1-2. 
4  Βλ. Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και πνευματικότητας…, σ. 1-2· Ιωάννης 

Καρμίρης, «Δόγμα», στο: Αθανάσιος Μαρτίνος, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 12 τόμοι, 
Αθήνα 1964, εδώ τ. Ε΄, σ. 130-136· «Δόγμα», στο: Παύλος Δανδράκης, Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, 24 τόμοι, Πυρσός, Αθήνα 1927-1934, εδώ τ. Θ΄, σ. 467-469.  
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και ύστερα να γίνεται η συζήτηση, διαφορετικά εμφωλεύει ο κίνδυνος παρερμηνειών, 
που διευκολύνει και σε πολλές περιπτώσεις άμεσα οδηγεί σε φαινόμενα ρήξης και 
διάσπασης.  

Αξίζει επομένως να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στη χρήσης του όρου δόγμα 
στους δύο αρχαίους κόσμους που κληροδότησαν τη χρήση του όρου δόγμα στον 
Χριστιανισμό, και δη στην Ορθοδοξία: τον αρχαιοελληνικό και τον ιουδαϊκό (Παλαιά 
και Καινή Διαθήκη). 

 

Αρχαία Ελλάδα και Παλαιά Διαθήκη  

Στην Αρχαία Ελλάδα, η χρήση του όρου «δόγμα», ως ουσιαστικό, καταγράφεται 
για πρώτη φορά στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. και μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ. 
χρησιμοποιείται άλλες φορές για να δηλώσει τα στρατιωτικά διατάγματα και τους 
νόμους,5 το δημόσιο ψήφισμα και τη διαταγή,6 και άλλες φορές τις φιλοσοφικές και 
θρησκευτικές δοξασίες ή αντιλήψεις.7 Σε γενικές γραμμές, με την επικράτηση της 
φιλοσοφίας στην αρχαία Ελλάδα, ο όρος συνδέθηκε στενότερα με τις φιλοσοφικές 
σχολές και αναφερόταν στις βασικές τους διδασκαλίες. Η αύξηση του κύρους των 
φιλοσόφων και η αναγνώριση της αυθεντίας στο πρόσωπό τους άλλαξε σταδιακά το 
περιεχόμενο του όρου, ο οποίος κατέληξε να δηλώνει την άποψη ή τη διδασκαλία που 
είναι θεωρητικά αληθής ή πρακτικά ορθή και ωφέλιμη, στηρίζεται σε μία αυθεντία, 
και συνεπώς καθίσταται υποχρεωτική έχοντας την ίδια ισχύ που έχει ένας νόμος. Η 
σύνδεση των δογμάτων με την αυθεντία, σε συνδυασμό με την αδυναμία 
επαλήθευσής τους με πειραματικά μέσα, προσέδωσαν στον όρο ένα περισσότερο 
«αυστηρό» περιεχόμενο και τον φόρτισαν αρνητικά με αποτέλεσμα το δόγμα να 

φαντάζει ασύμβατο με την κριτική σκέψη. 

Αντιστοίχως, την ίδια περίοδο (6ο-1ο αι. π.Χ.) η Παλαιά Διαθήκη  (κατά την 
ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα του 3ου αι. π.Χ.)8 καταγράφει μια αυστηρή, 

 
5  Βλ. Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 3, 3, 5, TLG 0032.006.3.3.5· Πλάτωνας, Νόμοι 644D και 926D, 

TLG 0059.034.1.644 και 926. 
6  Βλ. Ανδοκίδης, Κατά Αλκιβιάδου, 4, 6, TLG 0027.004.6· Δημοσθένης, Περί της Ειρήνης, 19, TLG 

0014.005.19· ο ίδιος, Υπέρ Κτησιφώντος περί του στεφάνου, 18, 154, TLG 0014.018.154· ο ίδιος, 
Κατά Αριστογείτονος Α’, 62,4, TLG 0014.025.62.4· Πολύβιος, Ιστορίες, 6, 13, 2, TLG 

0543.001.6.13.2· Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, 8, 87, TLG 0081.01 
7  Βλ. Πλάτωνας, Σοφιστής, 265, TLG 0059.007.265· ο ίδιος, Πολιτεία, 538C, TLG 0059.030.7.538· ο 

ίδιος, Θεαίτητος, 158D, TLG 0059.006.158· Επίκουρος, Περί Φύσεως, 14, 7, TLG 0537.015.29.28· 

Στράβωνας, Γεωγραφικά, 15, 1, 59, TLG 0099.001.15.1.59· Πλούταρχος, Ηθικά, 14e, TLG 

0007.068.1.1.14e. 
8  Βλ. Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Ιστορία Δογμάτων…, τ. Α΄, σ. 44. 
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διοικητική και νομική έννοια του όρου, για να δηλώσει την απόφαση, τη διαταγή, τη 
διάταξη και το διάταγμα.9  

 

Καινή Διαθήκη  

Στην Καινή Διαθήκη ο όρος απαντάται πέντε φορές: δύο με πολιτική σημασία ως 

δημόσιο ψήφισμα ή διαταγή (Λουκ., 2:1· Πράξ., 17:7) και τρεις με ηθική, εκ των 
οποίων οι δύο αναφέρονται σε εντολή του Ιουδαϊκού νόμου (Κολοσ., 2:14· Εφεσ., 

2:15) και η μία σε απόφαση συνόδου (Πράξ., 16:4).  

Πιο συγκεκριμένα, στο Κατά Λουκάν ευαγγέλιο, αναφέρει ο Ευαγγελιστής το 
διάταγμα του Καίσαρα για απογραφή: «Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν 
δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην».10 Ενώ με 
την ίδια ερμηνεία χρησιμοποιείται ο όρος και στις Πράξεις Αποστόλων: «οὓς 
ὑποδέδεκται Ἰάσων· καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι, 
βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν».11 

Στην Προς Κολοσσαείς επιστολή, αναφέρεται ο απόστολος Παύλος στην 
απολύτρωση των ανθρώπων μέσω της ενσάρκωσης και της σταυρικής θυσίας του 
Χριστού: «καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς 
ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα, 
ἐξαλείψας τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ 

ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ».12 Όπως αντίστοιχα εξηγεί και 
στην Προς Εφεσίους: «Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ 
τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν 
ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν 
ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην».13 

Τέλος, οι Πράξεις αναφέρονται στην πρώτη αποστολική σύνοδο, αυτή των 
Ιεροσολύμων (περ. 50 μ.Χ.), όπου συγκεντρώθηκαν οι απόστολοι για να 
αποφασίσουν αν οι προσήλυτοι Εθνικοί όφειλαν να περιτέμνονται και να ακολουθούν 

 
9  Βλ. Δανιήλ, 2:13, 3:10-12, 6:8-26·  Εσθήρ, 3:9· Γ’ Μακκαβαίων, 1:3. 
10  Βλ. Λουκ., 2:1. 
11  Βλ. Πράξ., 17:7. 
12  Βλ. Κολοσ., 2:14. 
13  Βλ. Εφεσ., 2:15. 
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τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου: «ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν 
αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκυρωμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων 
τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις. αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον 
τῷ ἀριθμῷ καθ' ἡμέραν».14

 

 

Χριστιανική γραμματεία  

Στη Χριστιανική γραμματεία των τριών πρώτων αιώνων, ο όρος συνεχίζει να έχει 
διττή σημασία και να δηλώνει τόσο τις θεωρητικές αλήθειες της πίστεως, όσο και τις 
πρακτικές αρχές που ρυθμίζουν την ηθική ζωή των πιστών.15 Ωστόσο, από τον 4ο 

αιώνα και έπειτα, η χρήση του όρου «δόγμα» αρχίζει να καθιερώνεται περισσότερο 
για να εκφράσει τις θεωρητικές αλήθειες της πίστεως, τη διδασκαλία της Εκκλησίας, 
αλλά και την αυθεντική απόφανση της Εκκλησίας για θέματα πίστης, της οποίας η 
παραδοχή καθίσταται απαραίτητη για όσους θέλουν να αποτελούν μέλη του σώματος 
της Εκκλησίας.16 

Η πρώτη φορά που απαντάται ο όρος «δόγμα» με τη θεολογική σημασία που έχει 
σήμερα είναι στην Προς Μαγνησίους επιστολή του αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας του 
Θεοφόρου (περ. 35-108).17 Ο άγιος ζητά από τους Χριστιανούς να μένουν σταθεροί 
στα «δόγματα» του Κυρίου και των αποστόλων, ώστε όλα όσα κάνουν να φέρουν 
καλούς καρπούς, τόσο στη σάρκα, όσο και στο πνεύμα, την πίστη και την αγάπη: 
«Σπουδάσατε οὖν βεβαιωθῆναι ἐν τοῖς δόγμασιν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων, ἵνα 
πάντα, ὅσα ποιεῖτε, κατευοδωθήσηται, σαρκί τε καὶ πνεύματι, πίστει καὶ ἀγάπῃ».18 

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας (150-215), στο έργο του Στρωματείς, αναφέρει για την 
αξία της γνώσης, των έργων, της ευσέβειας και των «δογμάτων»:  

Καθόλου τοίνυν οὐδεμίαν σῴζει θεοσέβειαν οὔτε ἐν ὕμνοις οὔτε ἐν λόγοις, ἀλλ’ οὐδὲ 

ἐν γραφαῖς ἢ δόγμασιν ἡ μὴ πρέπουσα περὶ τοῦ θεοῦ ὑπόληψις, ἀλλ’ εἰς ταπεινὰς καὶ 
ἀσχήμονας ἐκτρεπομένη ἐννοίας τε καὶ ὑπονοίας. ὅθεν ἡ τῶν πολλῶν εὐφημία 
δυσφημίας οὐδὲν διαφέρει διὰ τὴν τῆς ἀληθείας ἄγνοιαν [...]. Ὁ γνωστικὸς ἄρα ἡμῖν 
μόνος ἐν αὐταῖς καταγηράσας ταῖς γραφαῖς, τὴν ἀποστολικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν 
σῴζων ὀρθοτομίαν τῶν δογμάτων, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον ὀρθότατα βιοῖ, τὰς ἀποδείξεις 
ἃς ἂν ἐπιζητήσῃ ἀνευρίσκειν ἀναπεμπόμενος ὑπὸ τοῦ κυρίου ἀπό τε νόμου καὶ 

 
14  Βλ. Πράξ., 16: 4. 
15  Βλ. Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και πνευματικότητας…, σ. 1-2. 
16  Για το σώμα της Εκκλησίας βλ. Σκουτέρης, Ιστορία Δογμάτων, τ. 2, σ. 389-392. 
17  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 579-582. 
18  Βλ. Ιγνάτιος Αντιοχείας, Προς Μαγνησίους, 13:1, PG 5, 776A. 
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προφητῶν. ὁ βίος γάρ, οἶμαι, τοῦ γνωστικοῦ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ἔργα καὶ λόγοι τῇ 

τοῦ κυρίου ἀκόλουθοι παραδόσει.19 

Ο Ωριγένης (185-254), που υπήρξε μαθητής του Κλήμεντα, υποστηρίζει στο Περί 
Αρχών την ανωτερότητα των Χριστιανικών «δογμάτων» έναντι αυτών των αρχαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων:  

φέρε καὶ περὶ τούτων ὀλίγα ὡς ἐν ἐπιτομῇ διαλάβωμεν, τὰ κινοῦντα ἡμᾶς ὡς περὶ 
θείων γραμμάτων εἰς τοῦτο παρατιθέμενοι. καὶ πρῶτόν γε τοῦ ἀπ' αὐτῶν τῶν 
γραμμάτων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δηλουμένων ῥητοῖς χρήσασθαι, περὶ Μωσέως καὶ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ νομοθέτου τῶν Ἑβραίων καὶ τοῦ εἰσηγητοῦ τῶν κατὰ 

χριστιανισμὸν σωτηρίων δογμάτων, ταῦτα διαληπτέον. Πλείστων γὰρ ὅσων 
νομοθετῶν γεγενημένων ἐν ῞Ελλησι καὶ βαρβάροις, καὶ διδασκάλων δόγματα 
καταγγελλόντων ἐπαγγελλόμενα τὴν ἀλήθειαν, οὐδένα ἱστορήσαμεν νομοθέτην 
ζῆλον ἐμποιῆσαι δεδυνημένον τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι περὶ τοῦ παραδέξασθαι τοὺς 
λόγους αὐτοῦ.20 

Στο Κατά Κέλσου, έργο στο οποίο υπερασπίζεται τον Χριστιανισμό ενάντια στις 
κατηγορίες του φιλοσόφου Κέλσου,21 χρησιμοποιεί τη ρητορική τεχνική «βίαιον»22 

για να αντιστρέψει την κατηγορία ότι ο Χριστιανισμός είναι ένα «κρυφό δόγμα», 
απαντώντας στον Κέλσο ότι περισσότερος κόσμος γνωρίζει το Χριστιανικό κήρυγμα, 
παρά τη διδασκαλία των φιλοσόφων: «Εἶτ’ ἐπεὶ πολλάκις ὀνομάζει κρύφιον τὸ δόγμα, 
καὶ ἐν τούτῳ αὐτὸν ἐλεγκτέον, σχεδὸν παντὸς τοῦ κόσμου ἐγνωκότος τὸ κήρυγμα 
Χριστιανῶν μᾶλλον ἢ τὰ τοῖς φιλοσόφοις ἀρέσκοντα».23 

Σε άλλο σημείο, στο ίδιο έργο, ο Ωριγένης ανατρέπει την κατηγορία ότι ο 
Χριστιανισμός είναι παράλογος και αντιφατικός, από τη στιγμή που αφ’ ενός τα 
«δόγματά» του στηρίζονται στα βιβλία των Ιουδαίων, αλλά αφ’ ετέρου οι Χριστιανοί 
στρέφονται εναντίον των βιβλίων αυτών και μιλούν απαξιωτικά:  

 
19  Βλ. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, Στρωματείς, 7, PG 9, 453B, 544AB. 
20  Βλ. Ωριγένης, Περί Αρχών, 4, 1, PG 11, 344A. 
21  Βλ. Νικόλαος Ματσούκας, «Ορθοδοξία και Αίρεση», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 

Α.Π.Θ., 26 (1981), σ. 52-65, εδώ σ. 53. 
22  Βλ. Krastu Banev, Theophilus of Alexandria and the First Origenist Controversy: Rhetoric and 

Power, Oxford University Press, Οξφόρδη 2015, σ. 143. Πρβλ. Ερμογένης, Περί ευρέσεως, 3, 3, 

TLG 0592.003 και Αριστοτέλης, Ρητορική, 2, 23, 7, TLG 0086.038. Encyclopedia of Rhetoric, 

Th.O. Sloane, Oxford University Press, Oxford 2001. 
23  Βλ. Ωριγένης, Κατά Κέλσου, 1, 7, PG 11, 667A. 
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[ΚΕΛΣΟΣ:] Μετὰ δὲ ταῦτα δοκεῖ μοι δεινότητος ἔχεσθαι τὸ ἢ πῶς ἄρχεσθε μὲν ἀπὸ 

τῶν ἡμετέρων ἱερῶν, προϊόντες δὲ αὐτὰ ἀτιμάζετε, οὐκ ἔχοντες ἄλλην ἀρχὴν εἰπεῖν 
τοῦ δόγματος ἢ τὸν ἡμέτερον νόμον; […] [ΩΡΙΓΕΝΗΣ:] Τί δὲ ἄτοπον τὸ ἀρχὴν τοῦ 

ἡμετέρου δόγματος, τουτέστι τοῦ εὐαγγελίου, εἶναι τὸν νόμον; ἅτε καὶ αὐτοῦ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν λέγοντος πρὸς τοὺς μὴ πιστεύοντας αὐτῷ·  Εἰ  ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ ,  
ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί· περὶ  γὰρ ἐμοῦ  ἐκεῖνος ἔγραψεν .24 

Παράλληλα, στην κατηγορία ότι οι διδάσκαλοι των Χριστιανών είναι μέθυσοι, ο 
Ωριγένης απαντά ότι όλοι όσοι διδάσκουν τα «δόγματα» των Χριστιανών είναι 
νηφάλιοι: «Τίνας δὲ καὶ νήφοντας κακηγοροῦμεν οἱ πρεσβεύοντες τὰ Χριστιανῶν 
δόγματα, λεγέτω ὁ Κέλσος».25 

Τέλος, ο Ευσέβιος Καισαρείας26 (265-339) στο Κατά Μαρκέλλου γράφει 
χαρακτηριστικά για την ελαστική χρήση του όρου «δόγμα» από τον Μαρκέλλο 
Αγκύρας:  

ἀπόφασιν ἀποπεφάσθαι τοὺς ἑαυτοῦ πατέρας Ἀστέριός φησιν καὶ δόγμα περὶ θεοῦ 

γεγραφέναι ἀπὸ τῆς οἰκείας ἑαυτῶν προαιρέσεως. τὸ γὰρ τοῦ δόγματος ὄνομα τῆς 
ἀνθρωπίνης ἔχεται βουλῆς τε καὶ γνώμης. ὅτι δὲ τοῦθ' οὕτως ἔχει μαρτυρεῖ μὲν ἡμῖν 
ἱκανῶς ἡ δογματικὴ τῶν ἰατρῶν τέχνη, μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ τῶν φιλοσόφων 
καλούμενα δόγματα· ὅτι δὲ καὶ τὰ συγκλήτῳ δόξαντα ἔτι καὶ νῦν δόγματα συγκλήτου 
λέγεται, οὐδένα ἀγνοεῖν οἶμαι. καὶ ταῦτα δὲ ὁ Μάρκελλος, ἀμνημονήσας τῆς 
ἀποστολικῆς φωνῆς ἥ φησιν περὶ τοῦ σωτῆρος τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν τοῖς 
δόγμασιν καταργήσας  [Εφεσ., 2,15], προήχθη εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ μέμφεται τῷ δεῖν 
ἕπεσθαι τοῖς πατράσιν [...] εἶτ’ ἀγανακτῶν ὅτι Παυλῖνον μακάριον ἀπεκάλεσεν, ὁμοῦ 

τε κακῶς Εὐσεβίου πάλιν μνημονεύων, οὕτω γράφει συνηγορῆσαι γὰρ βουληθεὶς τῷ 

τὴν ἐπιστολὴν κακῶς γράψαντι Εὐσεβίῳ, πρῶτον μὲν οὐ διδασκαλικῶς ἀναπτύξας, 
ἔφη, τὸ δόγμα τὴν ἐπιστολὴν συνέταξεν, […] δῆλον δέ· ἔτι γὰρ τῶν Πλάτωνος 
μεμνημένος δογμάτων, καὶ τῆς τῶν ἀρχῶν παρ’ αὐτῷ διαφορᾶς.27 

Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων28 (313-386) τονίζει την ανάγκη τα «δόγματα» να 
συνοδεύονται από αγαθές πράξεις και από την ορθή ερμηνεία της Εκκλησίας: 

Ὁ γὰρ τῆς θεοσεβείας τρόπος ἐκ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων εὐσεβῶν, καὶ 
πράξεων ἀγαθῶν. Καὶ οὔτε τὰ δόγματα, χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν εὐπρόσδεκτα τῷ Θεῷ·  

οὔτε τὰ μὴ μετ’ εὐσεβῶν δογμάτων ἔργα τελούμενα, προσδέχεται ὁ Θεός. Τί γὰρ 
ὄφελος, εἰδέναι μὲν τὰ περὶ Θεοῦ δόγματα καλῶς, καὶ πορνεύειν αἰσχρῶς; τί δ’ αὖ 

 
24  Βλ. Ο.π., 2, 4, PG 11, 801A. 
25  Βλ. Ό.π., 3, 76, PG 11, 1020C. 
26  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 141-144. 
27  Βλ. Ευσέβιος Καισαρείας, Κατά Μαρκέλλου, 1, 4, 15-25, PG 24, 756C-757A. 
28  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 548-550. 
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πάλιν ὄφελος σωφρονεῖν μὲν καλῶς, καὶ βλασφημεῖν ἀσεβῶς; Μέγιστον τοίνυν 
κτῆμά ἐστι, τὸ τῶν δογμάτων μάθημα· […] Αἱρετικῶν δὲ παῖδες, διὰ τῆς 
χρηστολογίας καὶ εὐγλωττίας ἀπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων· ὥσπερ μέλιτι, τῇ 

του Χριστοῦ προσηγορίᾳ τὰ τῶν δυσσεβῶν δογμάτων ἰοβόλα συγκαλύπτοντες. Περὶ 
ὧν ἁπάντων ἅμα λέγει ὁ Κύριος· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ τῆς 
Πίστεως διδασκαλία, καὶ αἱ εἰς αὐτὴν ἐξηγήσεις γίνονται.29 

Ο Μέγας Βασίλειος30 (330-379) κάνει διάκριση μεταξύ «δογμάτων» και 
«κηρυγμάτων», και τονίζει πως και τα δύο είναι σημαντικά για την ευσέβεια: «Τῶν ἐν 
τῇ ᾿Εκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου 
διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν 
μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα· ἅπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν 
εὐσέβειαν»,31 καθώς και: «Οὗτος ὁ λόγος τῆς τῶν ἀγράφων παραδόσεως, ὡς μὴ 

καταμεληθεῖσαν τῶν δογμάτων τὴν γνῶσιν εὐκαταφρόνητον τοῖς πολλοῖς γενέσθαι 
διὰ συνήθειαν. Ἄλλο γὰρ δόγμα, καὶ ἄλλο κήρυγμα. Τὸ μὲν γὰρ σιωπᾶται, τὰ δὲ 

κηρύγματα δημοσιεύεται. Σιωπῆς δὲ εἶδος καὶ ἡ ἀσάφεια, ᾗ κέχρηται ἡ Γραφή, 

δυσθεώρητον κατασκευάζουσα τῶν δογμάτων τὸν νοῦν πρὸς τὸ τῶν ἐντυγχανόντων 
λυσιτελές».32 

Αντιστοίχως, ο Γρηγόριος Νύσσης33 (335-394) διακρίνει μεταξύ γνώσης των 
«δογμάτων» και ηθικού βίου, σημειώνοντας πως και τα δύο είναι απαραίτητα για 
τους Χριστιανούς: «Διαιρῶν γὰρ εἰς δύο τὴν τῶν Χριστιανῶν πολιτείαν, εἷς τὲ τὸ 

ἠθικὸν μέρος, καὶ εἷς τὴν τῶν δογμάτων ἀκρίβειαν, τὸ μὲν σωτήριον δόγμα ἐν τῇ τοῦ 

βαπτίσματος παραδόσει κατησφαλίσατο».34 

Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός35 (329-390) υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία είναι 
χρήσιμη όταν δεν συγκρούεται με τα χριστιανικά «δόγματα»:  

Αὐτὴν δὲ τὴν τοῦ λόγου διανομὴν, ἵνα τελευταῖον εἴπω τὸ πρῶτον τῶν ἡμετέρων, τοῦ 

θείου λέγω καὶ ὑψηλοῦ, καὶ ὃν νῦν πάντες φιλοσοφοῦσιν, εἰ μέν τις ἄλλος θαῤῥεῖ, καὶ 
πάσης διανοίας ὑπολαμβάνει, θαυμάζω τοῦτον ἐγὼ τῆς συνέσεως, ἵνα μὴ λέγω τῆς 

 
29  Βλ. Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις, 4, 2, PG 33, 456B. 
30  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων, τ. Β΄, σ. 355-363. 
31  Βλ. Μέγας Βασίλειος, Περί του Αγίου Πνεύματος, 27, PG 32, 188A. 
32  Βλ. Ό.π., 66, PG 32 189BC. 
33  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων, τ. Β΄, σ. 435-441. 
34  Βλ. Γρηγόριος Νύσσης, Επιστολή 24, PG 46, 1089A. 
35  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 395-404. 
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εὐηθείας· ἐμοὶ δ’ οὖν πρᾶγμα φαίνεται οὐ τῶν φαυλοτάτων, οὐδὲ ὀλίγου τοῦ 

πνεύματος, διδόναι κατὰ καιρὸν ἑκάστῳ τοῦ λόγου τὸ σιτομέτριον, καὶ οἰκονομεῖν ἐν 
κρίσει τὴν ἀλήθειαν τῶν ἡμετέρων δογμάτων.36  

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος37 (349-407) ερμηνεύοντας την Προς Κολοσσαείς 
σχολιάζει:  

Χαρισάμενος ἡμῖν  πάντα  τὰ  παραπτώματα.  Ἐξαλείψας  τὸ  καθ’ ἡμῶν 
χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν, ὃ  ἦν ὑπεναντίον  ἡμῖν,  καὶ  αὐτὸ  ἦρκεν ἐκ 
τοῦ  μέσου, προσηλώσας αὐτὸ  τῷ  σταυρῷ ,  ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς 
καὶ  τὰς ἐξουσίας,  ἐδειγμάτισεν ἐν παῤῥησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν  
αὐτῷ . [Προς Κολοσσαείς, 2, 13-15] Χαρισάμενος ἡμῖν, φησὶ, πάντα τὰ  

παραπτώματα. Ποῖα; Ἃ τὴν νεκρότητα ἐποίει. Καὶ τί; ἆρα ἀφῆκε μεῖναι; Οὐχὶ, 
ἀλλὰ καὶ ἐξήλειψεν· οὐκ ἐχάραξε μόνον, ἀλλ’ ἐξήλειψεν, ὥστε μηδὲ φαίνεσθαι. Τοῖς  

δόγμασι, φησί. Ποίοις δόγμασι; Τῇ πίστει. Οὐκοῦν ἀρκεῖ πιστεῦσαι. Οὐχὶ ἔργοις 
ἔργα, ἀλλὰ πίστει ἔργα παρέθηκε.38 

Ο Θεοδώρητος Κύρου (393-457) δηλώνει για τη σχέση μεταξύ εκκλησιαστικής 
πίστης και των «δογμάτων» των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: «Αὕτη τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς πίστεως ἡ ὁμολογία· τοῦτο τῆς εὐαγγελικῆς καὶ ἀποστολικῆς 
διδασκαλίας τὸ δόγμα».39 

Ενώ ο ιστορικός Σωκράτης (380-440) αναφέρει για τον Μελέτιο Αντιοχείας40 ότι 
ενώ αρχικά εστίαζε στις συζητήσεις για ηθικά ζητήματα και απεύφευγε τις 
συζητήσεις «περί δόγματος», τελικά αποδέχτηκε το Σύμβολο της Νίκαιας και τον όρο 
«ομοούσιο»: «Ὁ δὲ πρῶτον μὲν περὶ δόγματος διαλέγεσθαι ὑπερετίθετο, μόνην δὲ τὴν 
ἠθικὴν διδασκαλίαν τοῖς ἀκροαταῖς προσῆγεν· προβαίνων δὲ τὴν ἐν Νικαίᾳ 

παρετίθετο πίστιν, καὶ διδάσκει τὸ ὁμοούσιον».41 

Καθίσταται επομένως σαφές πως η μετέπειτα χρήση του όρου από τη Χριστιανική 
Γραμματεία και η τελική της επικράτηση με την έννοια που διατηρεί μέχρι σήμερα 
είναι αποτέλεσμα αιώνων εξέλιξης. Ο όρος «δόγμα» ξεκίνησε προχριστιανικά 
έχοντας τη νομική βαρύτητα ενός διατάγματος, πέρασε στη θεωρητική διάσταση των 
φιλοσοφικών αρχών, και στη συνέχεια προσέλαβε στον Χριστιανισμό ένα θεολογικό 

 
36  Βλ. Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Απολογητικά Λόγος, 2,35, PG 35, 444A. 
37  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία Δογμάτων, τ. Β΄, σ. 618-624. 
38  Βλ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Προς Κολοσσαείς Ομιλία, 6, 2, PG 62, 340. 
39  Βλ. Θεοδώρητος Κύρου, Προς τους εν τη Ευφρασία και Οσροηνή, και Συρία, και Φοινίκη, και 

Κιλικία μονάζοντας, 2,14-15, PG 83, 1432A. 
40  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 595-597. 
41  Βλ. Σωκράτης ο Σχολαστικός, Εκκλησιαστική Ιστορία, 2, 44, PG 67, 357A. 
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περιεχόμενο ως διατύπωση της αποκεκαλυμμένης αλήθειας και συνδέθηκε στενά με 
την ορθοδοξία και την ορθοπραξία. 

Έχοντας πλέον καταδείξει την εξέλιξη του όρου από την αρχαιότητα μέχρι την 
εποχή των πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, μπορούμε πλέον να επικεντρωθούμε στη 

θεώρηση των δογμάτων στην Ορθόδοξη εκκλησία. 

 

Ορθόδοξη Εκκλησία 

Εξ επόψεως Ορθοδόξου, το δόγμα είναι η θεόπνευστη διδασκαλία της Εκκλησίας για 
θέματα πίστεως και περιγραφή της αποκεκαλυμμένης θείας αλήθειας, όπως αυτή 
περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζεται μέσα από την Παράδοση της 
Εκκλησίας, με χαρακτήρα καθολικό, διαχρονικό και αυθεντικό.42 

 

Δόγμα και Αγία Γραφή 

Υπάρχει θεολογική ενότητα μεταξύ Αγίας Γραφής και ορθόδοξου δόγματος, παρά 
την ενίοτε διαφορετική ορολογία τους, κατά τον ίδιο τρόπο που κυριαρχεί η 
θεολογική —και όχι μορφολογική— ενότητα μεταξύ των βιβλίων της Αγίας Γραφής 
χάρη στην ενότητα του αποκεκαλυμμένου μηνύματος. Είναι η ίδια θεοπνευστία που 
χαρακτηρίζει τα βιβλία της Αγίας Γραφής με αυτή που χαρακτηρίζει τα συγγράμματα 
των Πατέρων της Εκκλησίας, αφού η θεοπνευστία αυτή δεν είναι κάποια έκτακτη 
ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά η ίδια η διαρκής παρουσία και ενέργεια του 
Παρακλήτου που οδηγεί συνεχώς ολόκληρη την Εκκλησία εν αληθεία.43 Γι’ αυτό η 
σχέση μεταξύ δόγματος και Αγίας Γραφής είναι άρρηκτη, και φυσικά ουδόλως 
διαλεκτική.44  

 

 
42  Βλ. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄…., σ. 17-26· Γένεσις και Ουσία του 

Ορθόδοξου Δόγματος, Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 29-106· 
Ορθοδοξία και Αίρεση, σ. 28-65. 

43  Βλ. Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Ιστορία Δογμάτων, τ. 2, σ. 88-93, 695-696. 
44  Βλ. Γεώργιος Μαρτζέλος, Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός Δ΄, Πουρναράς, 

Θεσσαλονίκη 2011, σ. 15-24· Ματσούκας, Γένεσις και Ουσία του Ορθόδοξου Δόγματος…, σ. 
29-106. 
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Δόγμα και Οικουμενικοί Σύνοδοι 

Υπάρχει βέβαιη σχέση μεταξύ δογμάτων και Οικουμενικών Συνόδων, χωρίς ωστόσο 
η σχέση αυτή να είναι αποκλειστική. Μολονότι δηλαδή υπάρχουν δόγματα που 
διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους (Τριαδολογικό, Χριστολογικό), η 
διδασκαλία του Χριστιανισμού είναι τόσο πλούσια, που δεν ήταν δυνατό να 
διατυπωθεί εξ’ ολοκλήρου σε δόγματα που να φέρουν την επικύρωση των 
Οικουμενικών Συνόδων. Συνεπώς, υπάρχουν δόγματα που καίτοι γίνονται δεκτά από 
την Εκκλησία ως θείες αλήθειες, εντούτοις δεν έχουν επικυρωθεί από κάποια 
Οικουμενική Σύνοδο (μυστήρια, θεία χάρη, δικαίωση κλπ). Στην Ορθοδοξία ωστόσο 
δεν γίνεται διάκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων δογμάτων, ουσιωδών και 
επουσιωδών, υποχρεωτικών και προαιρετικών. Όλα τα δόγματα έχουν το ίδιο κύρος, 

αφού εκφράζουν την αποκάλυψη της υπερφυσικής θείας αλήθειας και γίνονται 
αποδεκτά από τους πιστούς ως αληθή, ασχέτως επικύρωσής τους από κάποια 

Οικουμενική Σύνοδο. 

 

Το κύρος των δογμάτων 

Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν προσδίδουν κύρος στα δόγματα 
και ότι τα ίδια τα δόγματα δεν δύνανται να εξεταστούν με πειραματικά μέσα για να 
αποδειχτεί η ορθότητά τους, δημιουργείται το ερώτημα από πού πηγάζει το κύρος 
τους. Η κυρίαρχη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ότι τα δόγματα αντλούν το 
κύρος τους από τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αλλά και από την πίστη ότι το 
Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία σε όλες τις πτυχές του έργου της γενικότερα, 
και στην ορθή διατύπωση της διδασκαλίας και των δογμάτων της ειδικότερα. Η πίστη 
αυτή στη θεοπνευστία της Εκκλησίας είναι που δίνει στα δόγματα κύρος και όχι η 
επικύρωσή τους από τις Οικουμενικές Συνόδους. Εξάλλου και οι Οικουμενικές 
Σύνοδοι αντλούν το κύρος τους από την Εκκλησία και όχι το αντίστροφο.45 Γι’ αυτό 
και ως δόγματα ισόκυρα εκλαμβάνονται όλες οι αλήθειες της πίστεως που βιώνει το 

εκκλησιαστικό σώμα εναρμονιζόμενο με τις θείες εντολές, ενώ ο ρόλος των 
Οικουμενικών Συνόδων εκπληρώνεται στην έκφραση αυτού του βιώματος και επί 
αυτή τη βάσει γίνονται αποδεκτές από τη συνείδηση του εκκλησιαστικού σώματος. 

Άλλωστε, κατά τον Νίκο Ματσούκα: 

 
45  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων, τ. Β΄, σ. 88-93· Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία 

Β΄…, σ. 428-448. 
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Στην προκειμένη περίπτωση των δογμάτων δίνεται η σταθερή εντύπωση ότι οι 
δογματικές αλήθειες είναι θεωρητικές προτάσεις, που έχουν μια αυτοδύναμη και 
καθοριστική λειτουργικότητα στο χώρο της Εκκλησίας, πράγμα εσφαλμένο και 
πρόσφορο για τη δημιουργία ενός αμείλικτου και παράλογου δογματισμού. Το δόγμα 
λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι προτάσεις της διδασκαλίας, η οποία αναλύει 
περιγραφικά το περιεχόμενο της πίστης, όπως αυτό εκδηλώνεται στη ζωή και τα 
μνημεία της Εκκλησίας. Και μια οικουμενική σύνοδος είναι ένας από τους τρόπους 
αυτής της ζωής. Εδώ δεν μπορεί να ξεχωριστεί η θεωρία από την πράξη, ούτε η 
πράξη να είναι μηχανική και νομοτελειακή κίνηση κάποιου πράγματος.46 

 

Αναγνώριση δογμάτων  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται δύο τρόπους αναγνώρισης μιας διδασκαλίας ως 
δόγματος: ο πρώτος είναι η διδασκαλία αυτή να έχει επικυρωθεί από μία Οικουμενική 
Σύνοδο, ενώ ο δεύτερος η διδασκαλία αυτή να κηρύσσεται διαχρονικά από τους 
Πατέρες και ολόκληρη την Εκκλησία. Ουσιαστικά και στις δύο περιπτώσεις η 
θεόπνευστη Εκκλησία είναι που αποφαίνεται για την ορθότητα και την αλήθεια μιας 
διδασκαλίας, είτε μέσω μίας Οικουμενικής Συνόδου, είτε μέσω της ομόφωνης 
μαρτυρίας των Πατέρων («consensus Patrum»)47 και ολόκληρου του πληρώματός 
της. 

 

«Νέα» δόγματα  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνείται την παραγωγή «νέων» δογμάτων. Αντιθέτως θεωρεί 
πως τα δόγματα, καίτοι διαχρονικά, ακολουθούν την εν χρόνω και τόπω ιστορική 
πορεία της Εκκλησίας και των ανθρώπων.48 Όλα τα δόγματα περιέχονται στην Αγία 
Γραφή, αλλά η καταγραφή τους εκεί υφίσταται εν είδει σπερματικού λόγου. Έργο 
επομένως της Εκκλησίας είναι να αναπτύσσει και να εκδιπλώνει με ακρίβεια τις 
αλήθειες της πίστης, όταν οι ιστορικές συνθήκες το επιτάσσουν. Αυτό συμβαίνει όταν 

 
46  Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄…., σ. 22. 
47  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 753-755. Πρβλ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Έρως και 

θάνατος: Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, Ακρίτας, Αθήνα 2009, σ. 223-224· Hegumen 

Hilarion Alfeyev, “The Patristic Heritage and Modernity”, The Ecumenical Review, 54, τχ. 1 

(2002), σ. 91-111. 
48  Βλ. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄…, σ. 58-80. 
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υπάρχουν διαμάχες μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας για την ερμηνεία 
συγκεκριμένων χωρίων της Γραφής· χωρίων που είναι καθοριστικά για το 
περιεχόμενο της πίστης και των οποίων η εσφαλμένη ερμηνεία δύναται να 
διαστρεβλώσει το νόημα της Γραφής και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, οδηγώντας 
στην απώλεια του τρόπου υπάρξεως και εν τέλει στην απώλεια των ίδιων των πιστών. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις όμως, η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι δεν παράγει 
«καινούργια» δόγματα, αλλά αναπτύσσει και εξελίσσει τα ήδη υπάρχοντα 
αποσαφηνίζοντας την αποκεκαλυμμένη αλήθεια με σκοπό τη διαφύλαξη της 
διδασκαλίας της, τη σωτηρία των πιστών και την αποφυγή διασπάσεως του σώματός 
της. Από τη στιγμή που για την Ορθόδοξη Εκκλησία η θεία αποκάλυψη 
ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και αποτυπώνεται στην Αγία Γραφή, δεν 
γίνεται λόγος για «νέα αποκάλυψη» και για «δημιουργία νέων δογμάτων», αλλά για 
«ανάπτυξη και αναδιατύπωση των ήδη υπαρχόντων»· κι αυτό πάλι μονάχα εφόσον οι 
συνθήκες το επιτάσσουν. Με αυτόν τον τρόπο το δόγμα γίνεται ευκολότερα 
κατανοητό από τους ανθρώπους της κάθε εποχής, χωρίς εντούτοις να αλλάζει στο 
ελάχιστο το περιεχόμενο και ο πυρήνας του δόγματος ή η θεία αλήθεια που 
εκφράζεται μέσα από αυτό.49 

Χαρακτηριστική ήταν άλλωστε η έντονη προσπάθεια που κατέβαλε η Α’ 
Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας (325) να δείξει ότι είναι εναρμονισμένη τόσο με το 
πνεύμα της Αγίας Γραφής, όσο και με την προγενέστερη Πατερική παράδοση.50 

Αντιστοίχως, οι επόμενες Οικουμενικές Σύνοδοι είχαν τη σύνοδο της Νίκαιας ως 
σημείο αναφοράς και κάθε νέα σύνοδος όλες τις προηγούμενες, στις οποίες 
προσπαθούσαν να στηρίξουν το κύρος τους, δείχνοντας ότι είναι πλήρως 
εναρμονισμένες με αυτές. Έτσι, κάθε νέα απόφανση μίας Οικουμενικής συνόδου δεν 
αποτελούσε «νέο» δόγμα, αλλά αποσαφήνιση της αλήθειας που κρύβονταν στα 
προηγούμενα δόγματα, στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση της εκκλησίας.51  

 
49  Βλ. Νικόλαος Ματσούκας, Ιστορία της βυζαντινής φιλοσοφίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 

38-43· Ματσούκας, «Ορθοδοξία και Αίρεση», σ. 52-65. 
50  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 281-322. 
51  Βλ. Ό.π., σ. 520-521· Ματσούκας, «Ορθοδοξία και Αίρεση», σ. 52-65· Γεώργιος Μαρτζέλος, 

Γένεση και πηγές του όρου της Χαλκηδόνας, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 197-223· ο ίδιος, Η 
Χριστολογία του Βασιλείου Σελευκείας και η οικουμενική σημασία της, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 
1999.— Για το ζήτημα των «νέων» δογμάτων και των νεωτερισμών, βλέπε και το σχόλιό μου για 
την αντίστοιχη κατηγορία του Κυρίλλου Αλεξανδρείας για τον Ιωάννη Αντιοχείας στην Γ’ 
Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου (Collectio Vaticana 89, Acta Conciliorum Oecumenicorum 1,1,3, 

Ed.Schwartz, σ. 20), στην αγγλική μελέτη μου για την παρουσία και το κύρος του Ευαγγελίου στις 
εκκλησιαστικές συνόδους του 5ου αιώνα: “The Presence & Authority of the Gospel-Book in the 

fifth-century Church Councils”, Αδημ. Διδακτ. Διατριβή, Durham University, 2017. 
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Η σύνδεση αυτή μεταξύ Οικουμενικών Συνόδων, Πατερικής παράδοσης, 
θεοπνευστίας, ορθοδοξίας, πίστης και αλήθειας μαρτυρείται και από τον Ζ’ Κανόνα 
της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου (431):  

Τούτων τοίνυν ἀναγνωσθέντων, ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος ἑτέραν πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι 
προφέρειν ἢ γοῦν συγγράφειν ἢ συντιθέναι παρὰ τὴν ὁρισθεῖσαν παρὰ τῶν ἁγίων 
πατέρων τῶν ἐν τῇ Νικαέων συναχθέντων σὺν ἁγίῳ πνεύματι· τοὺς δὲ τολμῶντας ἢ 

συντιθέναι πίστιν ἑτέραν ἢ γοῦν προκομίζειν ἢ προφέρειν τοῖς ἐθέλουσιν ἐπιστρέφειν 
εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας […] τούτους, εἰ μὲν εἶεν ἐπίσκοποι, ἢ κληρικοί, 
ἀλλοτρίους εἶναι τοὺς ἐπισκόπους τῆς ἐπισκοπῆς, καὶ τοὺς κληρικοὺς τοῦ κλήρου· εἰ 
δὲ λαϊκοὶ εἶεν ἀναθεματίζεσθαι.52 

 

Δόγμα και φιλοσοφία  

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στην προσπάθεια των Οικουμενικών συνόδων να 
διατυπώσουν δόγματα που να μένουν πιστά στο πνεύμα της Αγίας Γραφής. 
Αντίστοιχη ήταν και η προσπάθεια να μείνουν πιστές στο γράμμα της. Αυτό όμως, 
όπως είπαμε, δεν ήταν πάντοτε δυνατό και υπήρχαν χωρία της Αγίας Γραφής που 
προκαλούσαν σύγχυση στους πιστούς, οπότε καθίστατο αναγκαίο να 
αποσαφηνισθούν με διαφορετικούς, μη-Βιβλικούς (ή «άγραφους») όρους.53 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, αρκετοί Πατέρες της Εκκλησίας κατέφευγαν στην 
αρχαιοελληνική φιλοσοφία, από όπου δανείζονταν προσεκτικά και επιλεκτικά όρους 
και αφού τους ανανοηματοδοτούσαν και τους προσάρμοζαν στα δεδομένα και τις 
ανάγκες έκφρασης του Χριστιανισμού, επιτύγχαναν να διατυπώσουν ακριβέστερα τα 
δόγματα και τις θείες αλήθειες που υπάρχουν ήδη στην Αγία Γραφή.54 

 
52  Κανών Ζ’, Γ’ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου (Collectio Atheniensis 77, Acta Conciliorum 

Oecumenicorum 1,1,7, Ed.Schwartz, σ. 105-106)·  Δέσποινα Κοντοστεργίου, Αι Οικουμενικαί 
Σύνοδοι, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 77. 

53  Χαρακτηριστική ήταν άλλωστε η κατηγορία των Αρειανών ότι οι Πατέρες της Α’ Οικουμενικής 
Συνόδου χρησιμοποίησαν «άγραφους» (μη-βιβλικούς) όρους για να διατυπώσουν το Σύμβολο της 
Νίκαιας. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής των Πατέρων της Νίκαιας υπερασπίζεται ο Μέγας 
Αθανάσιος στο έργο του Επιστολή· ὅτι ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος (De Decretis). Βλ. και τα δύο αγγλικά 

άρθρα μου πάνω στο θέμα: Charidimos Koutris, “Athanasius of Alexandria and the authority of 

Nicaea I: The Language of the De Decretis”, Orizonturi Teologice 2 (2020), σ. 133-159 και “The 

Authority of the Council of Nicaea according to Athanasius of Alexandria” (υπό δημοσίευση). 
54  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 54-60· Ματσούκας, Γένεσις και Ουσία του 

Ορθόδοξου Δόγματος…, σ. 188-189· ο ίδιος, Ιστορία της βυζαντινής φιλοσοφίας, σ. 38-43. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση του όρου «ομοούσιος» από την Α’ 
Οικουμενική Σύνοδο προκειμένου να εκφράσει και να διαφυλάξει τη θεότητα του 
Υιού. Ο όρος, μολονότι δεν απαντάται πουθενά στην Αγία Γραφή, εξυπηρετεί 
απόλυτα τον σκοπό του και γι’ αυτό προτιμήθηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας 
στη διατύπωση τόσο του Συμβόλου της Νικαίας αρχικά (325),55 όσο και του 
Συμβόλου Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως στη συνέχεια (381).56 Παρά δηλαδή τη μη 
βιβλική προέλευσή του, ο όρος έγινε δεκτός γιατί εκφράζει απόλυτα το νόημα της 
Αγίας Γραφής και διαφυλάσσει την αλήθεια της πίστεως: το ότι ο Υιός-Λόγος του 
Θεού είναι «ομοούσιος» και έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα Θεό, συνεπώς είναι κι 
αυτός τέλειος Θεός και όχι κάποιο κατώτερο δημιούργημα.57  

Αντίστοιχος μη βιβλικός ή «άγραφος» όρος ήταν και το προσωνύμιο «Θεοτόκος» 
για την Παναγία. Ενώ δεν απαντάται πουθενά στην Αγία Γραφή, προκρίθηκε του 
όρου «Χριστοτόκος»58 από την Γ’ Οικουμενική Σύνοδο. Ο λόγος συνίστατο στο ότι 
με τον όρο «Θεοτόκος», που υποστήριζε σθεναρά ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, 
βεβαιωνόταν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού όντως ενσαρκώθηκε μέσα από την 
Παναγία και υπήρξε τέλειος Θεός (θεία ουσία/φύση όπως ο Πατέρας του) και τέλειος 
άνθρωπος (ανθρώπινη ουσία/φύση όπως η μητέρα του) ως Ιησούς Χριστός. 
Αντιθέτως δεν προτιμήθηκε ο όρος Χριστοτόκος, που υποστήριζε ο Νεστόριος, γιατί 
ενείχε τον κίνδυνο να δημιουργεί σύγχυση στους πιστούς, ότι ο Χριστός ήταν μόνο 
άνθρωπος, αφού η Παναγία θα ονομαζόταν Χριστοτόκος και όχι Θέοτοκος.59 

Υπάρχουν αρκετά ακόμη παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι τα δόγματα 
περιγράφουν με περισσότερη σαφήνεια μια ζώσα αλήθεια και όχι μία στείρα και 
αποστεωμένη, νεκρό κατάλοιπο του παρελθόντος. Γι’ αυτό και αναφέραμε στην 
εισαγωγή του άρθρου την αξία του να μελετάει κανείς τα δόγματα και να τα 
καταλαβαίνει πραγματικά, όχι μόνο ως προς τις αλήθειες που αποκαλύπτουν σε 
επίπεδο θεωρίας, αλλά και ως προς το πώς αυτές οι αλήθειες εφαρμόζονται στην 
πράξη και τι συνέπειες έχουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί η αντίληψη 
της πραγματικότητας διαμορφώνεται διαφορετικά όταν κάποιος πιστεύει σε έναν Θεό 

 
55  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 304-309· Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης 

Θεολογίας και πνευματικότητας…, σ. 20-24. 
56  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 514-520· Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης 

Θεολογίας και πνευματικότητας…, σ. 47-54. 
57  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 88-93· Χρυσόστομος Σταμούλης, Περί Φωτός, Το 

Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 33-36· Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και 
πνευματικότητας…, σ. 20-24. 

58  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Α΄, σ. 408-411· Χρυσόστομος Σταμούλης, Κυρίλλου 
Αλεξανδρείας: Κατά ανθρωπομορφιτών, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 35· ο ίδιος, 
Θεοτόκος και Ορθόδοξο δόγμα, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 184-189. 

59  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 725-749·  Σταμούλης, Θεοτόκος και Ορθόδοξο 
δόγμα…. 
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που δεν έγινε ποτέ άνθρωπος· έναν Θεό που δεν υπήρξε ποτέ ένας από εμάς, όπως 
πιστεύουν οι άλλες θρησκείες. Και είναι εντελώς διαφορετικό όταν πιστεύει κανείς σε 
έναν Θεό που παρ’ ότι παντοδύναμος, επέλεξε ελεύθερα να γίνει άνθρωπος, να 
γεννηθεί, να μεγαλώσει, να πεινάσει, να διψάσει, να πάθει σωματικά, να πονέσει, να 
ματώσει, να κλάψει, να προδοθεί, να σταυρωθεί, να πεθάνει ως άνθρωπος και τελικά 
να αναστηθεί, καθότι Θεός.60  

Ποιός μπορεί πλέον να πει «What if God was one of us?»,61 όπως αναρωτιέται κι 
ένα ξένο τραγούδι; Ποιος μπορεί πλέον να μιλήσει απαξιωτικά υποστηρίζοντας: 

«εμείς είμαστε άνθρωποι και υποφέρουμε… Ενώ ο Θεός τα έχει όλα εύκολα… Ας 
γινόταν ο Θεός άνθρωπος και τότε θα έβλεπε τις δυσκολίες μας»; Ουδείς· ή 
τουλάχιστον ουδείς Χριστιανός που αντιλαμβάνεται πραγματικά την αλήθεια των 
δογμάτων της Εκκλησίας, το μυστήριο της θείας ενσαρκώσεως, τα πάθη και την 
Ανάσταση, και φυσικά κανείς που να τιμά την Παναγία και την αποκαλεί Θεοτόκο.  

Γίνεται συνεπώς κατανοητό το γιατί για την Ορθοδοξία τα δόγματα, ως ζώσες 
αλήθειες, νοηματοδοτούν τη ζωή του Χριστιανού. Τα δόγματα αλλάζουν τον τρόπο 
που βλέπει κανείς τον κόσμο γύρω του, τον εαυτό του, τη σχέση του με τον Θεό και 
τη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, που είναι κι εκείνοι «εικόνες» Θεού με 
αρχέτυπο τον Ιησού Χριστό.62 

 

 

Διαφύλαξη του δόγματος  

Ακριβώς αυτός ο αντίκτυπος στη ζωή των ανθρώπων —πέραν από την σωτηρία τους 
αλλά και τη διαφύλαξη της αλήθειας της πίστεως— είναι που κάνει την Εκκλησία να 
αγωνίζεται αδιάκοπα μέσα από τα δόγματά της για να διαφυλάξει την ορθοδοξία και 

 
60  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Α΄, σ. 415-421 και τ. Β΄, σ. 309-320, 725-749. 
61  «What if God was one of us? / Just a slob like one of us / Just a stranger on the bus / Tryin’ to make 

his way home? / If God had a face what would it look like? / And would you want to see if, seeing 

meant / That you would have to believe in things like heaven / And in Jesus and the saints, and all 

the prophets? / And yeah, yeah, God is great / Yeah, yeah, God is good / And yeah, yeah, yeah-

yeah-yeah / What if God was one of us?», Joan Osborne (στιχ. Eric Bazilian), “One of Us”, στο: 

Relish, Rick Chertoff, Blue Gorilla - Mercury, The Crawlspace, Philadelphia, Pennsylvania 1995. 
62  Βλ. Ιωάννης Ρωμανίδης, Το προπατορικόν αμάρτημα, Δόμος, Αθήνα 1989, σ. 129-152· 

Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄…., σ. 194-201· ο ίδιος, Ο Σατανάς…, σ. 68-86. 

Σταμούλης, Κάλλος το άγιον…, σ. 209-224. 
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να απομακρύνει την αίρεση. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους 
σύγκλησης των Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και ο λόγος για τον οποίο οι 
Οικουμενικές Σύνοδοι συνόδευαν συχνά τις αποφάνσεις τους με καταδίκες των 
αιρετικών δογμάτων και όσων δεν αποδέχονταν τη δογματική διδασκαλία της 
Εκκλησίας, αφού επέλεγαν συνειδητά να αποκοπούν από το σώμα της.63 Δεδομένης 

λοιπόν της πίστης της Εκκλησίας ότι τα δόγματα εκφράζουν και διαφυλάσσουν την 

αποκεκαλυμμένη θεία αλήθεια, γίνεται κατανοητός ο λόγος που εμμένει σε αυτά και 
που τα θεωρεί βασική προϋπόθεση ένταξης και παραμονής των πιστών στο σώμα της. 

 

Το  δόγμα ως έκφραση της ζωής της Εκκλησίας  

Όπως προαναφέραμε, για την Ορθόδοξη εκκλησία το δόγμα δεν αποτελεί μια άνωθεν 
αξιωματική ή εξουσιαστική επιβολή μιας διδασκαλίας που απαιτεί τη συμμόρφωση 
ενός ολόκληρου ζωντανού οργανισμού, δηλαδή της Εκκλησίας. Το δόγμα, αντιθέτως, 
αποτελεί έκφραση της ίδιας της ζωής του σώματος αυτού.  

Αυτό συμβαίνει γιατί τόσο η Αγία Γραφή, όσο και η Παράδοση, ουσιαστικά 
περιγράφουν τα γεγονότα της θείας οικονομίας. Περιγράφουν δηλαδή τη ζωή και την 
πορεία της ίδιας της Εκκλησίας και το περιεχόμενο της πίστης της. Τα δόγματα 
χρησιμοποιούνται για να διατυπώσουν με νέους όρους τα γεγονότα αυτά και να τα 
αποσαφηνίσουν, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο διαστρέβλωσης 
της αλήθειας και παρέκκλισης της τελειωτικής πορείας των πιστών προς τη σωτηρία. 
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι Πατέρες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν 
όλα τα θεολογικά, φιλοσοφικά και επιστημονικά μέσα της εποχής τους προκειμένου 
να διατυπώσουν και να διαφυλάξουν την αλήθεια αυτή.64  

Καθίσταται επομένως σαφές ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η βίωση της 
σαρκωμένης αλήθειας του Λόγου του Θεού είναι που περιγράφεται μέσα στο δόγμα, 

και όχι το δόγμα αυτό που καθορίζει πρωτογενώς τη ζωή αυτή. Το δόγμα δηλαδή έχει 
απέναντι στην αλήθεια χαρακτήρα υπηρετικό-θεραπευτικό, και όχι εξουσιαστικό: το 
δόγμα είναι αυτό που εκδιπλώνεται για να υπηρετήσει την αλήθεια, και όχι η αλήθεια 
αυτή που πρέπει να αλλάξει για να προσαρμοστεί στο δόγμα. Γι’ αυτό και τα δόγματα 
είναι πρωτίστως δείκτες, όροι, διδασκαλία και καταγραφή της εμπειρίας της ζωής της 
Εκκλησίας και δευτερευόντως κανόνες της. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τόσο την 

 
63  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 321-322. Πρβλ. Ματσούκας, Δογματική και 

Συμβολική Θεολογία Β΄…, σ. 408-410. 
64  Βλ. Σκουτέρης, Ιστορία δογμάτων…, τ. Β΄, σ. 17-18. Βλ. Ματσούκας, Γένεσις και Ουσία του 

Ορθόδοξου Δόγματος…, σ. 188-189. 
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αρραγή σύνδεση μεταξύ δόγματος και ζωής, όσο και τον λόγο για τον οποίο η 
Εκκλησία πασχίζει να διατηρήσει την ορθότητα της διδασκαλίας της μέσα από τη 
διαφύλαξη των δογμάτων της.65 

 

Δόγμα-Ορθοδοξία και αίρεση  

Όπως προαναφέραμε, η Εκκλησία καλείται να διατυπώσει τα δόγματά της μονάχα 
όταν οι ιστορικές συνθήκες το επιτάσσουν. Μονάχα όταν προκύπτουν στους κόλπους 
της προβλήματα ασάφειας, που επιφέρουν συγκρούσεις πάνω σε ουσιώδη θέματα 
πίστης, και θα μπορούσαν να διασπάσουν την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το 
ορθό δόγμα (ορθοδοξία), όσο και η αίρεση, δεν αποτελούν αξιώματα ή θεωρητικές 
αρχές εκ των προτέρων καθορισμένες, οι οποίες έχουν κατόπιν κάποιες πρακτικές 
εφαρμογές. Αντιθέτως πρόκειται για διαφορετικές μορφές ζωής και διαφορετικές 
θεολογικές παραδόσεις που συναντιούνται μέσα στην ιστορία και αναπόφευκτα 
αλληλοεπιδρούν, είτε συνεργαζόμενες, είτε συγκρουόμενες. Η ορθοδοξία λοιπόν και 
η αίρεση καθορίζονται ύστερα από την αλληλεπίδραση αυτή και όχι νωρίτερα· και το 
κριτήριο είναι η ίδια η ζωή, η ίδια η βιωμένη πίστη και όχι η ιστορική προτεραιότητα 
της μιας ή της άλλης ερμηνείας. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 
δόγμα εκφράζει την ορθή ζωή, ενώ η αίρεση τη διαβρωμένη και εσφαλμένη. Γι’ αυτό 
και οι Πατέρες ασχολούνται εξ’ ανάγκης με τα δόγματα, όταν νιώθουν πως 
κινδυνεύει η ζωή του σώματος της Εκκλησίας και οφείλουν να προασπίσουν την 
ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία απέναντι στην αίρεση.66 

Η άμεση εξάρτηση της διατύπωσης του δόγματος από τις ιστορικές εξελίξεις, 

ωστόσο, έχει και μία ακόμη συνέπεια. Από τη στιγμή που η έκφραση των δογμάτων 
εξελίσσεται, πολλές φορές παράλληλα με τη γνωστική ικανότητα των ανθρώπων, ενώ 
είναι ορθό να καταδικάζονται ή να αποσαφηνίζονται οι διατυπώσεις παλαιότερων 
εκκλησιαστικών συγγραφέων, είναι ίσως αδόκιμο να καταδικάζονται μετά θάνατον 
ως αιρετικοί οι συγγραφείς αυτοί, επειδή στην προσπάθειά τους να διατυπώσουν την 

αποκεκαλυμμένη αλήθεια χρησιμοποίησαν όρους που εκ των υστέρων απορρίφθηκαν 
από τις Οικουμενικές Συνόδους. Με άλλα λόγια, η αίρεση / αιρετικότητα ή η 

 
65  Βλ. Ματσούκας, Γένεσις και Ουσία του Ορθόδοξου Δόγματος…, σ. 188-189. 
66  Βλ. Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και πνευματικότητας…, σ. 1-6. Πρβλ. 

Ματσούκας, Γένεσις και Ουσία του Ορθόδοξου Δόγματος…, σ. 181-186. 
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ορθοδοξία ενός θεολόγου καθορίζεται από τη στάση του απέναντι στο δόγμα, ή 
καλύτερα στην ουσία του δόγματος, ύστερα από την ακριβή διατύπωσή του και όχι 
πριν από αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Οικουμενικές Σύνοδοι 
ενδιαφερόντουσαν πρωτίστως να καταδικάσουν αιρέσεις και κακοδοξίες, κακούς και 
επικίνδυνους δηλαδή τρόπους αντίληψης και βίωσης της πραγματικότητας. Δεν 
ενδιαφέρονταν να καταδικάσουν πρόσωπα, αλλά τις διδασκαλίες τους. Κατόπιν 
καλούσαν ποιμαντικά τα πρόσωπα σε μετάνοια και εναρμονισμό με την ορθόδοξη 
διδασκαλία, ώστε να παραμείνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Αν αυτά 
αποδεχόντουσαν το ορθόδοξο δόγμα, παρέμεναν εντός του σώματος της Εκκλησίας. 
Αν όμως αρνούνταν, τότε η εκκλησία τα καταδίκαζε αναγκαστικά, ώστε να 
ξεκαθαρίσει στους υπόλοιπους πιστούς ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν διδάσκουν 
την ορθόδοξη διδασκαλία και συνεπώς πρέπει οι πιστοί να είναι προσεκτικοί για να 
μην παραπλανηθούν και απωλεθούν.67 

 

Πίστη, λόγος και δόγμα  

Δεδομένου ότι το δόγμα δεν υπόκειται σε αμιγώς λογικά κριτήρια και πειραματικές 
αποδείξεις, προκύπτει το ερώτημα αν προϋποθέτει την τυφλή πίστη. Η απάντηση 
είναι σαφώς αρνητική. Μολονότι όλες οι επιστήμες, μεταξύ αυτών και η θεολογία, 
θεωρούν δεδομένη την ύπαρξη ορίων στη λογική ικανότητα του ανθρώπου, καμία 
επιστήμη και θεωρία (πλην του δογματισμού) δεν υποστηρίζει την αναγκαιότητα 
άκριτης αποδοχής των απόψεών της. Η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει πλήρως 
το περιεχόμενο της αποκεκαλυμμένης αλήθειας και συνεπώς του δόγματος δεν 

σημαίνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη λογική του για να 
το προσεγγίσει. Μια τέτοιου είδους απαίτηση για ανελεύθερη υποταγή σε μία 
αυθεντία στρέφεται ενάντια στο μήνυμα ελευθερίας του ίδιου του Χριστιανισμού. 
Δεδομένου μάλιστα ότι το δόγμα εκφράζει τη βιωμένη πίστη και τη ζωή μιας 
κοινωνίας όπως η Εκκλησία και από τη στιγμή που στην κοινωνία αυτή ενυπάρχουν 
σε μεγάλο βαθμό ο έλεγχος, η κρίση, η δοκιμή και η αξιολόγηση, το δόγμα οφείλει να 
υπόκειται στα ίδια κριτήρια και στους ίδιους κανόνες. Διαφορετικά, εν τη απουσία 

 
67  Πρβλ. Ματσούκας, «Ορθοδοξία και Αίρεση», σ. 52-65· ο ίδιος, Γένεσις και Ουσία του Ορθόδοξου 

Δόγματος…, σ. 73-106· ο ίδιος, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄…, σ. 18-26· ο ίδιος, Ιστορία 
της βυζαντινής φιλοσοφίας…, σ. 38-43.— Χαρακτηριστική άλλωστε είναι η διάκριση που κάνει ο 
Γεώργιος Μαρτζέλος, στηριζόμενος στον αγ. Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μεταξύ ορθόδοξου δόγματος 
ως γνώσης της δογματικής διδασκαλίας των Πατέρων, και ορθόδοξου δόγματος ως εμπειρική 
βίωση της διδασκαλίας αυτης, τονίζοντας μάλιστα πως είναι αναγκαίος ο συνδυασμός και η 
συνύπαρξη και των δύο, ώστε να ζει ο Χριστιανός όντως ορθόδοξα. Βλ. Μαρτζέλος, Ορθόδοξο 
δόγμα και θεολογικός προβληματισμός Δ΄…, σ. 373-393. Πρβλ. Ματσούκας, Γένεσις και Ουσία του 
Ορθόδοξου Δόγματος…, σ. 149-152, 188-190. 
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λογικής, είναι αδύνατο να νοηθεί θρησκευτική, επιστημονική ή οποιουδήποτε άλλου 
είδους πίστη. Εξάλλου είναι βασική Πατερική θέση ότι το περιεχόμενο της πίστεως, 

και συνεπώς το δόγμα που το περιγράφει, βιώνεται με ολόκληρη την ύπαρξη του 
ανθρώπου και επομένως και με τη λογική του ικανότητα. 

Η ανάγκη όμως χρήσης της λογικής για την προσέγγιση της αλήθειας του 
δόγματος δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγείται κανείς στο άλλο άκρο, στον 
υπερτονισμό δηλαδή της λογικής ικανότητας του ανθρώπου, αφού η ικανότητα αυτή 
είναι περιορισμένη λόγω της ανθρώπινης κτιστότητας. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε 
παντογνώστης, ούτε παντοδύναμος. Επομένως δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τη 
θεία αλήθεια. Γι’ αυτό και ο νους του ανθρώπου χρειάζεται το δόγμα ως οδηγό στην 
εμπειρία της χαρισματικής ζωής και στην κατά το εφικτό κατανόηση των μυστηρίων 

της θείας πραγματικότητας. Καθίσταται επομένως σαφές γιατί κατά την Ορθόδοξη 
θεολογία ο λόγος εμβαθύνει στο δόγμα και το δόγμα φωτίζει τον λόγο.68 

 

Δόγμα και δογματισμός  

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κυριαρχεί η ελεύθερη αποδοχή του συνόλου των δογμάτων 
της από τους πιστούς και αποκλείεται κάθε σχέση της δογματικής της διδασκαλίας με 
τον δογματισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αντίθεση με τον δογματισμό που νεκρώνει 
κάθε ζωντανή και δημιουργική γνώση, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας 
ισοδυναμεί με τη γνώση της αλήθειας, η οποία γινόμενη ελεύθερα αποδεκτή 
επιτρέπει στο σώμα της να ζει δημιουργικά, ελεύθερα και εν αληθεία. Γι’ αυτό και 
βάση του Ορθόδοξου δόγματος είναι η ελεύθερη και δημιουργική αποδοχή του 
ενάντια σε κάθε στείρο, άκαμπτο και ανελεύθερο δογματισμό.  

 

Το δόγμα ως φύλακας -τηρητής της ενότητας της Εκκλησίας και της 
ταυτότητάς της  

Πέραν από τη διαφύλαξη της αλήθειας της πίστεως και της σωτηρίας των πιστών, τα 
δόγματα έχουν και μία ακόμη πρακτική χρησιμότητα, αφού μέσα από αυτά 
εκφράζεται η ενότητα της πίστεως, τόσο μεταξύ των πιστών, όσο και μεταξύ των 

 
68  Ματσούκας, Γένεσις και Ουσία του Ορθόδοξου Δόγματος…, σ. 107-167, 188-190. 
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κατά τόπους διαφορετικών Ορθόδοξων εκκλησιών. Παρά τις όποιες διαφορές τους 
στην ιστορική εξέλιξη, στο λειτουργικό τυπικό, στο κανονικό δίκαιο, στις 
λατρευτικές ακολουθίες ή στις επιμέρους πτυχές της θεολογίας τους, όλες τους 
γνωρίζουν ότι ανήκουν στην ίδια Ορθόδοξη Εκκλησία εφόσον αποδέχονται τα ίδια 
δόγματα που περιέχονται στην Αγία Γραφή και την Παράδοση της Εκκλησίας. 
Ουσιαστικά, λοιπόν, τα δόγματα αποτελούν την έκφραση της κοινής πίστης, της ζωής 
και της καθολικής συνειδήσεως ολόκληρης της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. 

Από τη στιγμή που τα δόγματα αποτελούν τη βάση της κάθε θρησκείας ή 
ομολογίας και ταυτίζονται με τις βασικές αρχές της, λειτουργούν ως ταυτότητά της. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πιστοί μιας ομάδας αποδέχονται τα δόγματά της και 
συγχρόνως διακρίνονται από τους πιστούς μιας άλλης ομάδας με διαφορετικά 
δόγματα. 

 

Δόγμα, πανδημία και Θεία Κοινωνία  

Όσα αναλύσαμε πιο πάνω ισχύουν διαχρονικά για την Ορθόδοξη Εκκλησία και 
οφείλουν να αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία γίνεται κάθε συζήτηση περί 
δόγματος, αν θέλουμε να μένουμε πιστοί στη διδασκαλία και τα δόγματα των 
Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη σήμερα, σε 
μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την ανθρωπότητα, λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού SARS-CoV-2. Όπως κάθε τι που πλήττει την ανθρωπότητα και την 
ανθρώπινη φύση, έτσι και η πανδημία αυτή χρήζει ποιμαντικής αντιμετώπισης και 
ωθεί την Εκκλησία να αναζητήσει λύσεις για να προστατέψει το ποίμνιό της 
σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχει προκύψει μια 
εκτενής συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον μεταδίδεται ο ιός κατά τη Θεία 
Κοινωνία και αν μπορεί η Εκκλησία να λάβει μέτρα προκειμένου να προστατέψει 
τους σωματικά, ψυχικά και πνευματικά ασθενείς· ή αν, αντιθέτως, ο τρόπος 
μετάληψης μέσω  ενός αντικειμένου (βλ. λαβίδα) αποτελεί «δόγμα» της Εκκλησίας 
που να μην μπορεί να αλλάξει. 

Η θεματική και η έκταση της παρούσας μελέτης καθιστούν αδύνατη τη διεξοδική 
ανάλυση του ζητήματος, συνεπώς θα αναφερθώ σε αυτό πολύ περιληπτικά. Το δόγμα 
της Ορθοδόξου εκκλησίας είναι ότι ο άρτος και ο οίνος της Θείας Κοινωνίας, 

μεταβάλλονται κατά τη Θεία Ευχαριστία σε Σώμα και Αίμα Χριστού, το οποίο 
καλούνται να μεταλάβουν οι πιστοί «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης 
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προσέλθετε» «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».69 Το μέσο  με το οποίο 
μεταδίδεται η Θεία Κοινωνία (π.χ. λαβίδα) δεν αποτελεί διαχρονικό και αναλλοίωτο 
δόγμα της Εκκλησίας, αφού εκ των πραγμάτων η Εκκλησία, κατά τη δισχιλιετή της 
ιστορία, έχει υιοθετήσει και άλλους τρόπους μετάληψης, οι οποίοι δεν αλλοιώνουν 
τον πυρήνα και την αλήθεια των δογμάτων της.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου του 
Αδελφόθεου, η οποία συνυπήρχε στην αρχαία Εκκλησία με τις λειτουργίες του αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Κατά τη Θεία Κοινωνία της 
λειτουργίας του αγίου Ιακώβου, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μεταλαμβάνονται 
ξεχωριστά από τους πιστούς, ενώ η πρακτική μετάληψης από το ίδιο 
κοχλιάριο-λαβίδα καθιερώθηκε μετά τον 10ο αιώνα. Την αλήθεια αυτή μαρτυρούν οι 
Χρυσόστομος Σταμούλης,70 Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος,71 Γιώργος Στείρης,72 και ο 
διάκονος Daniel Galadza.73 Μάλιστα, τόσο ο Σταμούλης, όσο και ο Παναγιώτης 
Ανδριόπουλος, αναδεικνύουν ένα σχόλιο του του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη 
στον 28ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, που ορίζει ότι οι ασθενείς με 
πανώλη δεν θα έπρεπε να κοινωνούν από το Κοινό Ποτήριο, αλλά από ξεχωριστό 

 
69  «Οι αποφάσεις της Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος», στο: Ecclesia.gr, στο: 

http://www.ecclesia.gr/epikairotita/main_epikairotita_next.asp?id=2993 [πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 
2020]. 

70  O Χρυσόστομος Σταμούλης είναι καθηγητής Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας Α.Π.Θ. 
Κατερίνα Ι. Ανέστη, «“Η Θεία Κοινωνία δεν είναι μαγκιά” –Τι δηλώνει ο καθ. Θεολογίας στο 
ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης στο iefimerida», στο: iefimerida, στο: 
https://www.iefimerida.gr/ellada/theia-koinonia-koronoios-hrysostomos-stamoylis· Θεόδωρος 
Καλμούκος, «Ο καθηγητής Θεολογίας Χρυσόστομος Σταμούλης αναλύει στον «Ε.Κ.» τη νέα 
πραγματικότητα», στο: Εθνικός Κήρυξ, στο: 
https://www.ekirikas.com/ekklisia_ellada/arthro/o_kathigitis_theologias_xrysostomos_stamoylis_a

nalyei_ston_e_k_ti_nea_pragmatikotita-335897/ [πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 2020] 
71  Ο Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική 

Σχολή του ΕΚΠΑ. Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος, «Θεία Κοινωνία και κορωνοϊός», στο: Η 
Καθημερινή, στο: https://www.kathimerini.gr/opinion/561168352/theia-koinonia-kai-koronoios/ 

[πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 2020]. 
72  Ο Γιώργος Στείρης είναι αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ. Γιώργος Στείρης, 

«Εκκλησία και κορονοϊός», στο: HuffPost, στο: 
https://www.huffingtonpost.gr/entry/ekklesia-kai-koronoios_gr_5e6213b1c5b691b525f0a355 

[πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 2020]. 
73  Ο διάκονος Daniel Galadza είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του 

Ρέγκενσμπουργκ, στη Γερμανία. Ντάνιελ Γκαλάτσα (Daniel Galadza), «“Μνήσθητι, Κύριε…”: Η 
Λειτουργία, η ιστοστία και η “Λαβίδα” της Θέιας Μετάληψης σε μια εποχή πανδημίας», στο: 
Public Orthodoxy, στο: 
https://publicorthodoxy.org/el/2020/05/21/μνήσθητι-κύριε-η-λειτουργία-η-ιστορ/ [πρόσβ.: 3 
Δεκεμβρίου 2020]. 

http://www.ecclesia.gr/epikairotita/main_epikairotita_next.asp?id=2993
https://www.iefimerida.gr/ellada/theia-koinonia-koronoios-hrysostomos-stamoylis
https://www.ekirikas.com/ekklisia_ellada/arthro/o_kathigitis_theologias_xrysostomos_stamoylis_analyei_ston_e_k_ti_nea_pragmatikotita-335897/
https://www.ekirikas.com/ekklisia_ellada/arthro/o_kathigitis_theologias_xrysostomos_stamoylis_analyei_ston_e_k_ti_nea_pragmatikotita-335897/
https://www.kathimerini.gr/opinion/561168352/theia-koinonia-kai-koronoios/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/ekklesia-kai-koronoios_gr_5e6213b1c5b691b525f0a355
https://publicorthodoxy.org/el/2020/05/21/μνήσθητι-κύριε-η-λειτουργία-η-ιστορ/
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σκεύος, και το σκεύος αυτό να μην καταλύεται έπειτα από τον ιερέα, αλλά να 
πλένεται με ξύδι.74 

Καθίσταται επομένως σαφές πως το μέσο με το οποίο μεταλαμβάνουν οι πιστοί 
δεν ταυτίζεται με το δόγμα και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, την αλήθεια 
δηλαδή, ότι ο άρτος και ο οίνος της Θείας Ευχαριστίας αποτελούν Σώμα και Αίμα 
Χριστού. Το μέσο μετάληψης (π.χ. λαβίδα) μπορεί να αλλάξει «κατ’ Οικονομία», 

όταν οι ανάγκες το επιτάσσουν προκειμένου να προστατευτούν οι αδύναμοι 
σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η 
τοποθέτηση του εκπρόσωπου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
και Σεβ. Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα ότι «το κουταλάκι μιας χρήσης για τη 
Θεία Κοινωνία δεν είναι δογματικό θέμα» και ότι η μετάληψη μέσω μίας κοινής 
λαβίδας «είναι μια μακρά συνήθεια αλλά μπορεί να αλλάξει με τη συμφωνία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας».75 Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ιερά Σύνοδος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου προτρέπει «τούς ἐν αὐτῇ διακονοῦντας Ποιμενάρχας 
ὅπως, ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν εὐαισθησίᾳ, εὐθύνῃ καί συνέσει, οἰκονομοῦν 
προσωρινῶς τά ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα, 
πάντοτε ἐν συντονισμῷ μέ τό ἐν Φαναρίῳ Ἱερόν Κέντρον, διά τήν μείζονα 
πνευματικήν ὠφέλειαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ».76 Εξού και η πρωτοβουλία του Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου να κοινωνεί τους πιστούς με λαβίδες μίας 
χρήσης κατά τον καιρό της πανδημίας,77 καθώς και η δήλωσή του:  

Αλήθεια αδελφοί μου για σας έχει μεγαλύτερη σημασία το πως θα λαμβάνουμε το 
Σώμα και το Αίμα του Χριστού; ή το να μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του 
Χριστού; Και ποιο έχει μεγαλύτερη αξία το Σώμα και το Αίμα του Χριστού ή η 
λαβίδα; το κουταλάκι; Ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος που θα αποφασίσει η Εκκλησία 
να σας δίνει το σώμα και το αίμα και το αίμα του Χριστού; Να βλέπουμε την ουσία 

 
74  Ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος είναι θεολόγος και μουσικός. Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, «Περί 

της Θείας Μεταλήψεως “Εν καιρώ πανώλης” και περί της αποξήρανσης του Αγίου Άρτου», στο: 
Φως Φαναρίου, στο: http://fanarion.blogspot.com/2020/03/blog-post_10.html [πρόσβ.: 3 
Δεκεμβρίου 2020]. 

75  «Το κουταλάκι μιας χρήσης για τη Θεία Κοινωνία δεν είναι δογματικό θέμα», στο: Ρομφαία, στο: 
https://www.romfea.gr/epikairotita%20xronika/41091%20iliou%20athinagoras%20to%20koutalaki

%20mias%20xrisis%20gia%20ti%20theia%20koinonia%20den%20einai%20dogmatiko%20thema 

[πρόσβ.: 18 Δεκεμβρίου 2020]. 
76 «Ι. Σύνοδος Οικ. Πατριαρχείου στην Ελβετία: Δεν υποχωρούμε στις πιέσεις εξωγενών παραγόντων 

για την Θεία Κοινωνία», στο: Βήμα Ορθοδοξίας, στο: 
https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/fanari-quot-adiapragmateyti-i-theia-

eycharistia-den-allazei-o-tropos-metadosis-stoys-pistoys-quot/ [πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 2020]. 
«Δελτίο Τύπου», στο: Orthodox Observer News, στο: https://www.goarch.org/el/-/ecumenical-

patriarchate-acts-on-mode-of-distribution-of-holy-communion [πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 2020]. 
77  «Πατριαρχείο: Με λαβίδα μιας χρήσης η Θεία Κοινωνία - Ικανοποίηση Αρχιεπισκοπής Αμερικής», 

στο: ΣΚΑΪ, στο: https://www.skai.gr/news/world/patriarxeio-me-lavida-mias-xrisis-i-theia-

koinonia-ikanopoiisi-arxiepiskopis-amerikis [πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 2020]. 

http://fanarion.blogspot.com/2020/03/blog-post_10.html
https://www.romfea.gr/epikairotita%20xronika/41091%20iliou%20athinagoras%20to%20koutalaki%20mias%20xrisis%20gia%20ti%20theia%20koinonia%20den%20einai%20dogmatiko%20thema
https://www.romfea.gr/epikairotita%20xronika/41091%20iliou%20athinagoras%20to%20koutalaki%20mias%20xrisis%20gia%20ti%20theia%20koinonia%20den%20einai%20dogmatiko%20thema
https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/fanari-quot-adiapragmateyti-i-theia-eycharistia-den-allazei-o-tropos-metadosis-stoys-pistoys-quot/
https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/fanari-quot-adiapragmateyti-i-theia-eycharistia-den-allazei-o-tropos-metadosis-stoys-pistoys-quot/
https://www.goarch.org/el/-/ecumenical-patriarchate-acts-on-mode-of-distribution-of-holy-communion
https://www.goarch.org/el/-/ecumenical-patriarchate-acts-on-mode-of-distribution-of-holy-communion
https://www.skai.gr/news/world/patriarxeio-me-lavida-mias-xrisis-i-theia-koinonia-ikanopoiisi-arxiepiskopis-amerikis
https://www.skai.gr/news/world/patriarxeio-me-lavida-mias-xrisis-i-theia-koinonia-ikanopoiisi-arxiepiskopis-amerikis
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των πραγμάτων και να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία μας που ως τώρα μας 
έφερε τα Ιερά Μυστήρια; λέτε να μην ξέρει τι θα κάνει η Εκκλησία; Όταν θα 
γυρίσουμε στις Εκκλησίες μας θα δείτε ότι δε θα μπορέσει καμία κακή κριτική να 
μας χωρίσει και να μας διχάσει και θα είμαστε αγαπημένοι όλοι γύρω από το Σώμα 
και το Αίμα του Κυρίου μας, της κεφαλής της Εκκλησίας μας.78 

 

Επίλογος  

Εν κατακλείδι, είναι σαφές πως για την Ορθοδοξία, εκείνο που έχει κυρίως και 
κατεξοχήν βαρύτητα στο δόγμα  είναι το περιεχόμενο που αποκαλύπτει, και όχι ο 
τρόπος έκφρασης, εφόσον βέβαια δεν διακυβεύεται η ορθή ερμηνεία του 
αποκαλυπτόμενου. Συνεπώς, έχει μεγαλύτερη σημασία η ουσία ενός δόγματος και όχι 
τόσο ο τρόπος ή η μορφή του. Κανείς, φυσικά, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι 
κι αυτά σημαντικά, αλλά η σημασία τους έγκειται στη διαφύλαξη της ουσίας και της 
αλήθειας, του περιεχομένου δηλαδή του δόγματος, και όχι το αντίστροφο: η ουσία 
του δόγματος να περιορίζεται και να καθορίζεται από τη μορφή. 

Διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες δύνανται να χρησιμοποιούν διαφορετικά 
λατρευτικά τυπικά, ή ακόμη και δογματικές διατυπώσεις, κι όμως να αναγνωρίζονται 
ως μέλη της ίδιας μίας και αδιαιρέτου Εκκλησίας από τη στιγμή που συνειδητοποιούν 
ότι η ουσία και το περιεχόμενο του δόγματος δεν διαφέρει, παρά το ότι διαφέρει η 
μορφή του: η αλήθεια που προσεγγίζει και αποκαλύπτει είναι η ίδια. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αυτού είναι τα διάφορα λατρευτικά τυπικά των Ορθόδοξων Εκκλησιών 
ανά τον κόσμο, και φυσικά ακόμη και οι διαφορετικές Χριστολογικές φόρμουλες (μία 
φύση–δύο φύσεις) που έγιναν αποδεκτές ως ορθόδοξες από την αρχαία Εκκλησία: το 

«μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη» του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας, είναι 
ισοδύναμο και έχει το ίδιο νόημα με το «δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις γέγονε· δι’ ὃ ἕνα 
Χριστόν, ἕνα υἱόν, ἕνα Κύριον ὁμολογοῦμεν» της Έκθεσης Πίστεως των Διαλλαγών 
(433) μεταξύ Αλεξανδρινών και Αντιοχειανών, και φυσικά τον δυοφυσιτικό Όρο της 
Δ’ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας (451) «ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, υἱόν, 

 
78  «Τι έχει μεγαλύτερη σημασία η λαβίδα ή το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου;», στο: 

https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/ti-exei-megalyteri-simasia-to-i-lavida-i-to-soma

-kai-to-aima-tou-kyriou/ [πρόσβ.: 3 Δεκεμβρίου 2020] 

https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/ti-exei-megalyteri-simasia-to-i-lavida-i-to-soma-kai-to-aima-tou-kyriou/
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Κύριον, μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως 
γνωριζόμενον».79 

Έχοντας λοιπόν παρουσιάσει την έννοια του όρου «δόγμα» και την ιστορική του 
εξέλιξη μέσα στους αιώνες, καθώς και τη θεώρησή του στις άλλες θρησκείες και 
χριστιανικές ομολογίες, καταλήξαμε στην παρουσίασή του στη δυναμική του 
διάσταση, όπως αυτό βιώνεται ως ζώσα αλήθεια μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και 
όχι σαν κάποιο αξιωματικό και νεκρό απομεινάρι του παρελθόντος, το οποίο 
οφείλουν να αποστηθίζουν οι πιστοί και να το υπερασπίζονται χωρίς να το 
καταλαβαίνουν. Όπως, άλλωστε, σημειώνει με ξεχωριστή σαφήνεια ο Νίκος 
Ματσούκας, «Το δόγμα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι προτάσεις της 
διδασκαλίας, η οποία αναλύει περιγραφικά το περιεχόμενο της πίστης, όπως αυτό 
εκδηλώνεται στη ζωή και τα μνημεία της Εκκλησίας».80 

 

 

 

 

 
79 Γεώργιος Μαρτζέλος, «Η Καταγωγή της Δυοφυσιτικής Φόρμουλας του Όρου της Χαλκηδόνας», 

Θεολογία 85, 1 (2014), σ. 27-41. 
80 Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄…, σ. 22. 
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Abstract: In this article, we will analyse Albert Camus’ (1913-1960) novel The Plague 

through the lens of the medical humanities. We will analyse the symptomatology of the 

disease as depicted in the novel, explain the difference between “illness” and “disease” 

and how the two terms are reflected in the novel, and also how quarantine as a measure to 

defeat the disease connotes the stigmatisation of a group of people. In addition, we will 

elaborate on how the society of Oran in the novel showed solidarity and considered the 

collective needs more important than individual needs, during this health crisis. We will 

subsequently see that the novel is topical for the reader today and reminiscent of the 

current health crisis with Covid-19. 

Keywords: Medical Humanities; Camus; Plague; Symptomatology; Illness; Disease, 

Covid-19     

 

Introduction 

For most people, especially in Europe and in the US, a pandemic seemed more like a 

storyline for films and books. Nevertheless, Covid-19 came as a reminder of human 

fragility and showed that things can change rapidly and suddenly everywhere, as the 

coronavirus pandemic affected every part of the world alike.  At the time of writing, 

Europe seems to be in the throes of a second wave of the disease; in India there are 

more than 90.000 cases a day and in America the official death toll remains high.1 

Regardless of individual beliefs and views on the coronavirus, in fact people do die of 

Covid-19. Covid-19 is a health crisis and thus a humanitarian crisis. In this essay we 

will not discuss the effectiveness and necessity of measures like the lockdowns, social 

distancing and masks, the mortality rate of the virus or even the political and 

economic dimensions of the crisis, as this is out of the scope of our analysis. What we 
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1  See “Why governments get it wrong”, The Economist, September 26th-October 2nd 2020, p. 11.  
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will discuss is how literature can sometimes be a representation of real society and 

depicts human concerns. Camus’ The Plague (originally published in 1947) is a novel 

and must be read as a novel. However, what has changed since the coronavirus crisis 

broke out is the way one reads this novel and perhaps other stories with similar 

thematology. Before Covid-19, the modern reader would mainly read The Plague just 

as an imaginary scenario. Although of course it remains an imaginary scenario, in the 

era of Covid-19 the reader reads The Plague from a different angle.  

Commenting on the Ebola outbreak in Africa in 2014 and the plague Camus 

describes in his novel, Rosenberg asserted that one sees the same sense of isolation, 

fear and innocent suffering.2 In fact, however, it could be said that the same fear, 

isolation and suffering always exist when a health crisis breaks out—and the 

coronavirus is not an exception.   

Ever since the Covid-19 pandemic broke out and disrupted our lives, The Plague 

became the novel “for now”. The sales of the book in different countries, like the UK 

and Japan, increased significantly, and the novel is read in connection with the current 

situation of Covid-19. Although the novel has been read and described as an allegory 

of fascism and the experience of the German occupation, for the reader today it gains 

a more literal meaning.3    

As the title of Camus’ novel suggests, the story revolves around an epidemic of 

plague which swept Oran, “a large French port on the Algerian coast”,4 in the 1940s. 

As described in the novel, Oran is a European city where Arab Algerians are not 

heard or shown. It seems that only Europeans contract the disease.5 Beyond the fact 

that Algeria was Camus’ home, the choice of Oran (as the place of action) could be 

seen in connection with the several plagues that spread to Oran in the past,6 and the 

 

2  See Noah Rosenberg, “A plague in the flesh: reading Camus after the 2014-16 Ebola outbreak”, 

The Health Humanities and Camus’s The Plague, The Kent State University Press, Kent, Ohio 

2019, pp. 137-149.  
3  See Samuel Earle, “How Albert Camus’s The Plague became the defining book of the coronavirus 

crisis”, https://www.newstatesman.com/the-plague-albert-camus-coronavirus-resurgence [accessed 

11.09.2020].  
4  Albert Camus, The Plague, Penguin Books, Middlesex 1976, p. 5. 
5  David Bellos, “Introduction”, In: The Plague, the Fall, Exile and the Kingdom, and Selected 

Essays, Everyman’s Library, New York, London, Toronto 2004, p. xiii.  
6  See Earle, “How Albert Camus’s The Plague became the defining book of the coronavirus crisis”, 

https://www.newstatesman.com/the-plague-albert-camus-coronavirus-resurgence [accessed 

11.09.2020].  
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great cholera epidemic, which spread to Oran in 1849.7 The story is told from the 

angle of an unknown narrator, who in the end of the novel is revealed to be the central 

character of the story: the medical practitioner Bernard Rieux: “This chronicle is 

drawing to an end, and this seems to be the moment for Dr Bernard Rieux to confess 

that he is the narrator”.8 

Although the chronicle becomes Rieux’s chronicle, it privileges “the collective 

over the personal” and “represents a deliberate choice in favour of solidarity”. The 

experience of a group of people prevails over the personal and individual experience.9  

The contrast between moral obligation and personal happiness is a key feature in 

The Plague and Camus stresses the importance of volition for his characters. The 

protagonist’s, Rieux’s, attitude implies that morality and revolt is an “experiential 

injunction arising naturally out of life with others”. Thus, it could be seen as a natural 

human reaction, but not necessarily in connection with religious connotations.10 

In the novel Rieux, Tarrou, Rambert and Grand show respect for certain values like 

public service, solidarity, friendship, kindness, understanding and social 

consciousness. None of these characters’ primary concern is individual satisfaction. 

Their primary concern is the people of Oran. With resilience, they work together “to 

alleviate others’ suffering”. Thus, the novel represents resilience as a social 

experience, and the battle against plague denotes a collective effort towards the 

protection of the community and the preservation of social goods. Resilience 

constitutes a key theme in the novel, and individualistic happiness is overpowered by 

the devotion of the characters to social happiness.11 

 

 

 

7  Ed Vulliamy, “Albert Camus’ The Plague; a story for our, and all, times”, 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/jan/05/albert-camus-the-plague-fascist-death-

ed-vulliamy, [accessed 11.09.2020]. 
8  Camus, The Plague, p. 246. 
9  Margaret E. Gray, “Layers of meaning in La Peste”, The Cambridge Companion to Camus, 

Cambridge University Press, Cambridge 2010, pp. 165-177. 
10  See Sean Illing, “Between nihilism and transcendence: Camus’s dialogue with Dostoevsky”, The 

Review of Politics, 77, 2 (2015), pp. 217-242. 
11  See Woods Nash and Sylvia Villarreal, “The social experience of resilience in The Plague”, The 

Health Humanities, pp. 169-185. 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/jan/05/albert-camus-the-plague-fascist-death-ed-vulliamy
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Analysis of the novel    

The Plague is a story of suffering, where the narrator-physician—similarly to the rest 

of society—has to face an epidemic. He is forced to accept the limitations of 

medicine, as there is no cure for the disease; thus he “embraces his role as helpless but 

honest witness”.12 An interesting element in the novel is the fact that there is only a 

small number of doctors. When the Prefect of Oran convenes a meeting with a health 

committee, the committee is very likely to comprise several medical practitioners, but 

only Dr Rieux, Dr Richard and Dr Castell are named.13 

In the novel the experience of illness denotes a state of upheaval and a transition 

from the familiar to the uncertain. Oran is a place where people almost ignored death, 

but the plague comes to disrupt their lives and impose, almost vehemently, a new 

reality. The plague does not result only in fear and a new state of the unhealthy, but it 

also brings a state of dislocation, where no one knows what to expect in the future. 

When the plague spread, Oran becomes an isolated place—not in touch with the rest 

of the world.14      

The Plague tells the story of the imprisonment, oppression and suffering of the 

citizens of Oran, and shows the final victory of human spirit over a disease. The 

author’s personal experience of physical and emotional exile during the years of the 

war, and the German occupation, are also reflected in the narrative through one of his 

characters: the journalist Rambert.15 In general, the characters show certain aspects of 

the French Resistance and also aspects of the author’s persona.16  

The reader sees in the novel an internal exile, where the central theme is surviving. 

Thus, the novel becomes an expression of “inexistentialism”. Although some critics 

have claimed that The Plague is an inadequate metaphor for the Nazis, the reader can 

identify elements of the Nazi occupation. Overall, The Plague could be seen as a 

novel about the experience of the Nazi occupation.17 However, The Plague shows 

 

12  Steven G. Kellman, “Bernard Rieux: the physician as Sisyphus”, The Health Humanities, pp. 20-31. 
13  Kellman, “Bernard Rieux: the physician as Sisyphus”, p. 21.  
14  Anoushka Sinha, “‘Circles of separation and solidarity’: dimensions of diasporic experience in The 

Plague”, The Health Humanities, pp. 89-98. 
15  Gray, “Layers of meaning in La Peste”, pp. 165, 167.   
16  Stephen Eric Bronner, “War, resistance, and Camus’s The Plague”, The Health Humanities, pp. 

13-19. 
17  Christopher C. Robinson, “Theorizing politics after Camus”, Human Studies, 32, 1 (2009), pp. 

1-18. 
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how a population of a city is under siege—not by an army, but by “an inhuman 

enemy”. Consequently, the novel offers a symbolism, as it does not offer a historical 

account of Nazism or the German occupation. Simply put, Camus identifies 

symbolically totalitarianism with a disease.18 

Camus’ title indicates a specific disease. And as Dobson said, “the very mention of 

plague induces shudders of horror in adults and schoolchildren alike”. This disease 

was responsible for some of the worst catastrophes in the story of humankind.19  

Plague is an infectious disease caused by the bacteria Yersinia pestis: 

Plague is an infectious disease caused by Yersinia pestis bacteria, usually found in 

small mammals and their fleas. The disease is transmitted between animals via their 

fleas and, as it is a zoonotic bacterium, it can also transmit from animals to humans. 

Humans can be contaminated by the bite of infected fleas, through direct contact with 

infected materials, or by inhalation. Plague can be a very severe disease in people, 

particularly in its septicaemic and pneumonic forms, with a case-fatality ratio of 30% 

- 100% if left untreated. 

Although plague has been responsible for widespread pandemics throughout history, 

including the so-called Black Death that caused over 50 million deaths in Europe 

during the fourteenth century, today it can be easily treated with antibiotics and the 

use of standard preventative measures.20 

People who contract the bacteria of plague develop “influenza-like symptoms after an 

incubation period of 3–7 days”; usual symptoms are “fever, chills, aches, weakness, 

vomiting and nausea.”21 

Plague appears to take three main forms—described as follows: 

Bubonic plague is the most common and is caused by the bite of an infected flea. The 

plague bacillus, Y. pestis, enters at the bite and travels to the nearest lymph node to 

replicate. The lymph node becomes inflamed, tense and painful, and is called a bubo. 

With advanced infections, the inflamed lymph nodes can turn into suppurating open 

sores. Bubonic plague cannot be transmitted from human to human. 

 

18  Bronner, “War, resistance, and Camus’s The Plague”, pp. 15-18.   
19  Mary Dobson, Murderous Contagion: a human history of disease, London 2015, pp. 11-12. 
20  World Health Organization, “Plague”, https://www.who.int/health-topics/plague#tab=tab_1 

[accessed 09.09.2020].  
21  Ibid. 

https://www.who.int/health-topics/plague#tab=tab_1
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Septicaemic plague occurs when infection spreads through the bloodstream. It may 

result from flea bites or from direct contact with infective materials through cracks in 

the skin. Advanced stages of the bubonic form of plague will also lead to direct 

spread of Y. pestis in the blood. 

Pneumonic plague – or lung-based plague – is the most virulent and least common 

form of plague. Typically, it is caused by spread to the lungs from advanced bubonic 

plague. However, a person with secondary pneumonic plague may form aerosolized 

infective droplets and transmit plague to other humans. This is usually fatal.22 

Today, antibiotics are used for the treatment of the disease, while “laboratory testing 

is required to confirm infection”.23 The bacterium of plague was isolated by 

Alexander Yersin in 1894, who also showed that the main means of communication is 

an infected flea. As Smith explained “an infected flea suffers fits of bloody vomiting 

during feeding” and when this process happens “disease-carrying blood can enter a 

second host’s body”. This is the mechanism which explains the well-known 

identification between rats and the disease. Nevertheless, as Smith also asserted, the 

importance of networks recently “led to the application of network theory to 

epidemiology”. When a person socialises with others, there is a greater number of 

people who are at risk of infection. In cases where the contacts do not last long, the 

disease will not spread.24   

According to Bellos, the measure of quarantine, which as we are going to see the 

people of Oran decided to implement, is in fact not needed as infected humans are not 

infectious or contagious. Yersinia pestis, the bacillus of plague, is a disease of rats 

which the humans catch by Nosopsyllus fasciatus; a specific flea. Camus’ sources are 

not scientific books, but fictional accounts and folk memories.25 However, although 

this claim could be true of bubonic plague, the case is different for pneumonic plague 

which can be indeed transmitted from person to person. Specifically, “any person with 

pneumonic plague may transmit the disease via droplets to other humans”.26 Plague 

 

22  Ibid.  
23  Ibid. 
24  Macs Smith, “What dies in the street: Camus’s La Peste and infected nerworks”, French Forum, 

41, 3 (2016), pp. 193-208. 
25  Bellos, ‘Introduction’, xxi.  
26  World Health Organization, “Plague”. 
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becomes pneumonic when the bacilli enter the lungs and in this case plague can be 

transmitted through respiratory droplets expelled by sneezing and coughing.27   

As a matter of fact, Camus refers to a mutation of the disease: “the plague was 

becoming pneumonic”.28 The mutation, which Camus mentions, can happen when 

bubonic plague advances and spreads to the lungs, and this “is the more severe type of 

plague called pneumonic plague”.29 Consequently, if the reader takes the disease 

literally and quarantine as an effective implementation of measures, then he/she is 

inclined to say that the epidemic of plague in the novel is a mutation from advanced 

bubonic plague to pneumonic plague—less common but transmittable from human to 

human.   

In any case, the measure of quarantine in Camus’ novel suggests some sort of 

contagion—reminiscent of Covid-19. Once the infection spreads to humans, the city 

is in quarantine and Camus’ different characters need to “cope with the ravages of 

disease and mass death”.30 Camus emphasises solidarity and suffering, and the 

protagonist, Rieux, becomes a model of how to act within a crisis.31   

The Plague constitutes a masterpiece of world literature, and it is a powerful novel 

built on human anxieties.32 Early in the novel, Camus introduces the reader into the 

atmosphere—as the appearance of a dead rat foreshadows what is going to happen: 

“Only when he [Dr Bernard Rieux] was stepping forth into the street did it occur to 

him that a dead rat had no business to be on his landing…”.33
    

The appearance of the dead rat was not a coincidental event, as the situation 

becomes worse in the following days: 

But the situation worsened in the following days. There were more and more dead 

vermin in the streets and the scavengers had bigger vanloads every morning. On the 

fourth day the rats began to come out and die in batches. From basements, cellars and 

 

27  Dobson, Murderous Contagion, p. 14.  
28  Camus, The Plague, p. 104. 
29  World Health Organization, “Plague”. 
30  Robinson, “Theorizing politics after Camus”, p. 7. 
31  See Illing, “Between nihilism and transcendence: Camus’s dialogue with Dostoevsky”, pp. 

218-219.  
32  See Bellos, “Introduction”, p. xxi. 
33  Camus, The Plague, p. 9. 
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sewers they emerged in long wavering files into the light of day, swayed helplessly, 

then did a sort of pirouette and fell dead at the feet of the horrified onlookers.34 

However, concerns were really raised when the disease started affecting humans like 

Michel, the door-porter, who is the first victim of the disease:   

It was, however, on this same day, at noon, that Dr Rieux when parking his car in 

front of the block of flats where he lived, noticed the door-porter coming towards him 

from the end of the street. He was dragging himself along, his head bent, arms and 

legs curiously splayed out, with the jerky movements of a clockwork doll. The old 

man was leaning on the arm of a priest, whom the doctor knew.35 

*** 

He noticed that M. Michel’s eyes were fever-bright and he was breathing wheezily. 

The old man explained that, feeling ‘a bit off colour’, he had gone out to take the air. 

But he had started feeling pains in all sorts of places—in his neck, armpits, and 

groin— and had been obliged to turn back and ask Father Paneloux to give him an 

arm.36  

What the reader sees in Camus’ description above is the representation of illness 

through specific symptoms. The old man is exhausted and has an abnormal body 

posture, while his eyes are “fever-bright”. In addition, he has shortness of breath and 

feels pains “in his neck, armpits, and groin”.  

Camus becomes even more descriptive of the old man’s condition and the acute 

symptoms: 

But Rieux found his patient leaning over the edge of the bed, one hand passed to his 

belly and the other to his neck, vomiting pinkish bile into a slop-pail. After retching 

for some moments, the man lay back again, gasping. His temperature was 103, the 

ganglions of his neck and limbs were swollen, and the black patches were 

developing on his thighs. He now complained of internal pains.  

‘It’s like fire,’ he whimpered. ‘The bastard’s burning me inside.’ 

 

34  Ibid.  
35  Ibid., p. 16. 
36  Ibid., p. 17. 
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He could hardly get the words through his fever-crusted lips and he gazed at the 

doctor with bulging eyes that his headache had suffered with tears.37   

The symptomatology now includes: vomiting bile, high temperature and two “black 

patches” on the patient’s thighs, while “the ganglions of his neck and limbs were 

swollen”. His lips are “fever-crusted” and the disease affected his speech too, as the 

old man can “hardly get the words” through his mouth. The old man finally dies. The 

description is very vivid, and thus Camus exposes the reader to the experience of 

illness. This becomes more obvious when the old man, in the first person, draws a 

parallel of the disease with fire which burns him inside.  

Similar symptoms the reader sees later in the novel, when another patient has 

swollen glands which suppurate, high fever, delirium and vomiting: 

That evening a neighbour of his old patient in the suburbs started vomiting, pressing 

his hand to his groin, and running a high fever accompanied by delirium. The glands 

were much bigger than M. Michel’s. One of them was beginning to suppurate, and 

presently split open like an over-ripe fruit.38 

Father Paneloux and Tarrou also die in the novel and even if the former was not a 

clear case of plague, they both have symptoms of the disease. Tarrou is described 

clearly as a case of plague and is the last victim of the disease in the novel.39 

In general, health is a normality and any change of the body is undesirable. Any 

organism is a combination of systems and subsystems, “which work together 

harmoniously” in order to achieve “a hierarchy of goals”.40 Thus, a symptom comes 

to disrupt this order and normality. A symptom is a personal experience and sign, 

which shows that there is something wrong in a body.41 The symptomatology 

described in the novel denotes such signs, which disrupt the characters’ lives and 

well-being and ends with death.42    

 

37  Ibid., p. 19. 
38  Ibid., p. 32.  
39  Ibid., pp. 190-191, 229-232. 
40  Christopher Boorse, “On the distinction between disease and illness”, Philosophy & Public Affairs, 

5, 1 (1975), pp. 49-68. 
41  See Jill Gordon, “The response to suffering”, Medical Humanities: volume one, ed. Martyn Evans, 

Rolf Ahlzén, Iona Heath and Jane Macnaughton, Routledge, Oxford 2008, pp. 86-100. 
42  Perhaps with a few exceptions, like Grand’s unexpected recovery.  
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However, the aggressiveness of plague is more evident when Camus describes the 

illness experience of a young boy: Othon’s son:  

After some twenty hours Rieux became convinced that the case was hopeless. The 

infection was steadily spreading, and the boy’s body putting up no resistance. Tiny, 

half-formed, but acutely painful buboes were clogging the joints of the child’s puny 

limbs. Obviously it was a losing fight.43 

The doctor’s hands were gripping the rail of the bed, his eyes fixed on the small 

tortured body. Suddenly it stiffened, and seemed to give a little at the waist, as slowly 

the arms and legs spread out X-wise.44 

And, just then, the body had a sudden spasm, as if something had bitten him in the 

stomach, and uttered a long, shrill wail. For moments that seemed endless he stayed 

in a queer, contorted position, his body racked by convulsive tremors;45 

From between the inflamed eyelids big tears welled up and trickled down the sunken, 

leaden-hued cheeks. When the spasm had passed, utterly exhausted, tensing his thin 

legs and arms on which, within forty-eight hours, the flesh had wasted to the bone, 

the child lay flat, racked on the tumbled bed, in a grotesque parody of crucifixion.46    

What Camus describes very vividly here, again, is the experience of illness. This 

young boy is condemned to death and what follows is the whole process towards his 

end. He has spasms, and his body movements look rather abnormal. Camus draws a 

parallel with crucifixion and shows that the experience of illness is as painful as 

Jesus’ Passion. The boy expects death as salvation after this painful experience of 

illness. One could also say that the portrayal of the boy’s illness experience is 

reminiscent of charopalema (χαροπάλεμα),47 and develops gradually through a 

process which involves: stretching of the body with other abnormal movements, 

spasms, exhaustion and wasted flesh. The death of the young boy seems to be the 

expected outcome and surely not a surprise for the reader: “Castel had moved round 

to the other side of the bed and said the end had come. His mouth still gaping, but 

 

43  Camus, The Plague, 173.  
44  Ibid., p. 174 
45  Ibid., p. 175. 
46  Ibid. 
47  Without suggesting that Camus echoes the Greek demotic songs.    
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silent now, the child was lying amongst the tumbled blankets, a small, shrunken form, 

with the tears still wet on his cheeks”.48     

Through the death of Othon’s son, Camus stresses the suffering of children;49 the 

innocent ones—who still pay the price.  

Based on Camus’ description, the disease is very infectious and fatal—as it seems 

that people who contract the disease can hardly escape death: “In a very few days the 

number of cases had risen by leaps and bounds, and it became evident to all observers 

of this strange malady that a real epidemic had set in”.50 

The increased number of people who contract the disease show that Oran now 

faces a real epidemic. In Camus’ words “sooner or later contagion did its work” as 

“many of the grave-diggers, stretcher-bearers, and the like, public servants to begin 

with, and later volunteers, died of plague”.51 Camus suggests that the contagion of the 

disease affected all the groups of people alike, and as it happens in such cases the 

disease became a “calamity” and “everybody’s business”.52  

Of course, those who are in a higher risk than others are the healthcare 

professionals. Since plague is a transmittable disease, the danger of infection always 

lurks; and although doctors were instructed to take precautions,53 this was not always 

the case in the novel. According to the narrator, because of their endless efforts and 

the exhaustion, they frequently omitted implementing “the rules of hygiene they 

themselves had instituted” and did not take the steps “to safeguard themselves against 

infection”.54 As with the case of Covid-19—and any other disease, the healthcare 

professionals are in the front line and have to defeat not just the disease but 

exhaustion. According to the novel, “there lay the real danger”.55  

 

48  Camus, The Plague, p. 177. 
49  See Gray, “Layers of meaning in La Peste”, p. 170. 
50  Camus, The Plague, 32.  
51  Ibid., p. 145. 
52  Ibid., p. 152.  
53  See Bronner, “War, resistance, and Camus’s The Plague”, p. 18.  
54  Camus, The Plague, p. 157. 
55  Ibid. 
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In a discussion about the disease, Castel—Rieux’s collague—is certain about its 

nature: “Well, I know. And I don’t need any post-mortems. I was in China for a good 

part of my career, and I saw some cases in Paris twenty years ago”.56  

Rieux agrees with his colleague’s assumption and although it seems impossible, it 

is clear that the people of Oran face an epidemic of plague: “‘Yes, Castel,’ he replied. 

‘It’s hardly credible. But everything points to its being plague’.”57 

When specialists name the disease by its name, the reader sees the specialist’s 

diagnosis. The reader does not just see the personal experience of illness, depicted 

through the way an individual experiences his condition, as the condition has the 

validity of a diagnosis. In Camus’ words, “the word ‘plague’ had just been uttered for 

the first time”.58 Dr Rieux is very detailed about the nature of the disease: 

Rieux, who had said nothing so far, was asked for his opinion. 

‘We are dealing,’ he said, ‘with a fever of typhoidal nature, accompanied by vomiting 

and buboes. I have incised these buboes and had the pus analysed; our laboratory 

analyst believes he has identified the plague bacillus. But I am bound to add that there 

are specific modifications which don’t quite tally with the classical description of the 

plague bacillus.’59 

Consequently, when physicians refer to the disease by its name, we see the transition 

from a state of “illness” to “disease”. Relevant here is the distinction between 

“illness” and “disease”. Therefore, it would be useful to compare the two terms.60  

Disease is an “unhealthy condition” which applies to different organisms and is 

better analysed in biological terms—rather than ethical terms. On the other hand, 

illness could be seen as a subclass of a disease and is first a disease, with effects 

which make it undesirable.61 A disease is a pathological process, and what identifies 

the disease is a “deviation from a biological term”. Disease is characterised by 

objectivity, as medical practitioners are able to see, measure and diagnose it. In 

contrast, in illness there is no objectivity, as it is a feeling and a personal experience 

 

56  Ibid., p. 32.  
57  Ibid., p. 33.  
58  Ibid., p. 34. 
59  Ibid., p. 44. 
60  See also Iakovos Menelaou, Reading Cavafy through the Medical Humanities: illness, disease and 

death, King’s College London, PhD Thesis, 2020.  
61  Boorse, “On the distinction between disease and illness”, pp. 56-60. 
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of an unhealthy condition. Illnesses can exist even if there is no disease.62 Disease is a 

health problem, which relates to a physiological malfunction and results in reduction 

of the organism’s physical capacities. Thus, it denotes an organic phenomenon which 

has nothing to do with the subjective experience. However, illness constitutes a 

subjectivity, as it shows the subjective feeling state and the subjective condition.63    

One might say that Dr Rieux is a medical practitioner, and his view and description 

of the disease in the chronicle reflect the objective, which is the disease, and not the 

subjective, which is the illness experience. Nevertheless, Camus’ effective use of third 

person narrative leaves diagnosis and the medical details of the disease to Dr Rieux, 

whereas the narrator, who is only later revealed to be Dr Rieux, remains a bystander 

to the events—giving the impression that perhaps he is a relative of one of the patients 

or even a plague survivor.  

In that way, Camus makes his narrative a testimony and memorial, as Rieux goes 

beyond the scope of diagnosis and healing—and thus, beyond the limits of 

medicine.64 In fact, through the role of the narrator, “Rieux takes on the persona of 

disinterested observer” and presents himself on the side of the patients, who are 

victims of plague.65    

In the novel, the reader can also detect existential concerns that humanity today 

also meets—perhaps for the first time with the coronavirus crisis: 

Everybody knows that pestilences have a way of recurring in the world; yet somehow 

we find it hard to believe in ones that crash down on our heads from a blue sky. There 

have been as many plagues as wars in history; yet always plagues and wars take 

people equally by surprise.66   

People are busy planning their lives, and they do not have time to think of potential 

risks: 

 

62  See Kenneth M. Boyd, “Disease, illness, sickness, health, healing and wholeness: exploring some 

elusive concepts”, Journal of Medical Ethics: Medical Humanities, 26, 9 (2000), pp. 9-17. 
63  See Bjorn Hofmann, “On the triad disease, illness and sickness”, Journal of Medicine and 

Philosophy: a forum for bioethics and philosophy of medicine, 27, 6 (2002), pp. 651-673. 
64  See Courtney S. Campbell, “The healer’s witness: bioethics and The Plague”, The Health 

Humanities, pp. 35-61.  
65  See Mark Orme, “The Plague’s diverse templates for health professionals, volunteers, and 

patients”, The Health Humanities, pp. 74-86. 
66  Camus, The Plague, p. 34. 
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They went on doing business, arranged for journeys, and formed views. How should 

they have given a thought to anything like plague, which rules out any future, cancels 

journeys, silences the exchange of views? They fancied themselves free, and no one 

can ever be free so long as there are pestilences.67 

In the above lines, the novel could not be more relevant for the reader of the 

coronavirus epoch. People’s movement is restricted, while other measures like 

quarantine and social distancing make socialisation difficult—if not virtually 

impossible. 

The fact that people were taken by surprise is also evident when Camus explains 

that there was no room left in hospitals for patients. Thus, the people of Oran had to 

use other buildings for treatment during the epidemic, like schools:  

That was so. Within three days both wards were full. According to Richard there was 

talk of requisitioning a school and opening an auxiliary hospital.68  

On the fourth day the opening of an auxiliary hospital in the premises of an infant 

school was officially announced.69 

One can see similar actions today, as with Covid-19 many states were taken by 

surprise. For example—and only indicatively, in England two new hospitals were said 

to open in major cities like London, Birmingham and Manchester in order to provide 

care to Covid-19 patients.70  

When in the novel, the state reacts with measures to prevent spread of the disease, 

the reader cannot ignore the connection with similar measures which are taken today 

to prevent the spread of Covid-19: 

The Prefect took the responsibility, as he put it, of tightening up new regulations. 

Compulsory declaration of all cases of fever and their isolation were to be strictly 

enforced. The residences of sick people were to be shut up and disinfected; persons 

 

67  Ibid. 
68  Ibid., p. 55. 
69 Ibid.  
70  See National Health System, “NHS to open two more new hospitals to fight coronavirus”, 27 

March 2020, 

https://www.england.nhs.uk/2020/03/nhs-to-open-two-more-new-hospitals-to-fight-coronavirus/ 

[accessed 12.09.2020]. 
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living in the same house were to go into quarantine; burials were to be supervised by 

the local authorities…71 

But once the town gates were shut, every one of us realized that all, the narrator 

included, were, so to speak, in the same boat, and each would have to adapt himself 

to the new conditions of life.72 

In the novel, infected people are isolated and their families go into quarantine. The 

houses are shut, and people now realise that they have to live in a totally new 

situation. In that respect, Camus’ description alludes to the notion of stigmatisation. 

Frequently in a contagious disease, healthy people see the infected ones as 

stigmatised. Generally speaking, people who belong to a different group (broadly 

speaking a different social group) are stigmatised by society and are seen as 

something “unusual”. This is a process where society treats people differently and 

attaches the label of “stigmatization”.73 Despite the collective spirit and solidarity that 

the people of Oran expressed, the closing of the city’s gates, and thus quarantine, 

suggests how people saw the plague and those infected by the disease (without 

undermining of course the fact that these were necessary measures to protect the rest 

of the country). It also suggests how other people saw the Oranians—even if the 

narrator refuses to reveal beliefs about the disease, outside Oran.     

Another measure in Camus’ novel—also reminiscent of restrictions during the 

Covid-19 pandemic—is the penalties for those who ignored the new regulations: “the 

newspapers published new regulations reiterating the orders against attempting to 

leave the town and warning those who infringed them that they were liable to long 

terms of imprisonment”.74 This suggests that people are not always happy and willing 

to follow regulations, and states sometimes have to apply harder measures.75   

At the end of the novel, where the people of Oran celebrate the end of the 

epidemic, Rieux is rather pensive: 

He knew what those jubilant crowds did not know but could have learned from 

books: that the plague bacillus never dies or disappears for good; that it can lie 

 

71  Camus, The Plague, p. 56.  
72  Ibid., p. 57.  
73  Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University 

Press, Baltimore and London 1996, pp. 170-171. 
74  Camus, The Plague, p. 95.  
75  For example, in some states today there is a fine for those not wearing a mask. 
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dormant for years and years in furniture and linen-chests; that it bides its time in 

bedrooms, cellars, trunks, and bookshelves; and that perhaps the day would come 

when, for the bane and the enlightening of them, it roused up its rats again and sent 

them forth to die in a happy city.76    

Camus reminds the reader about the fragility of human nature and the danger of a 

disease, which always lurks. The reader can detect a sense of pessimism here, as the 

narrator stresses two important features of the disease: its “ineradicable character” and 

its “inevitable recurrence”.77 In any case though, it could be said that the celebrations 

at the end show the belief of the citizens of Oran that they have defeated the plague. 

Thus, The Plague gives a positive and optimistic message and shows how to achieve a 

better and meaningful life in the battle against oppression.78 

Through the character and efforts of Rieux, Camus shows the necessity of human 

efforts—even if they are not always effectual. Having to face an invincible enemy, 

Rieux is always there to investigate suspicious symptoms and diagnose. His efforts 

are not productive, as he is not able to cure the disease and restore health—but he is 

always available to see patients. Consequently, the plague is incurable and “reduces 

the practice of medicine to at best a palliative role”. Nonetheless, Rieux persists in his 

actions, even if these are not fruitful.79  

What is more, The Plague could be seen as a guidebook for physicians in order to 

value and understand their own emotional responses, when they have to deal with the 

suffering individual. Rieux’s narrative, and other literature with similar thematology, 

can help the healthcare professional to develop conscious awareness and an empathy 

with patients. Through a non-scientific narrative and adopting a psycho-philosophical 

approach, the clinician can address the themes of suffering, dying, and death more 

effectively.80     

 

 

 

76  Camus, The Plague, p. 252. 
77  Bronner, “War, resistance, and Camus’s The Plague”, p. 18. 
78  Bellos, “Introduction”, p. xvi.  
79  Kellman, “Bernard Rieux: the physician as Sisyphus”, pp. 22-23.  
80  Suzanne Lalonde, “Dr. Rieux’s metaphysical and narrative chronicle of a plague”, The Health 

Humanities, pp. 99-117. 
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Conclusion 

The novel depicts the symptomatology of an illness, the specialist’s diagnosis of a 

disease, and alludes to the notion of stigmatisation. However—most importantly, it 

shows how the people of a city all worked together and put the collective above the 

individualistic in order to defeat the disease. A pandemic like Covid-19 or an 

epidemic like the plague in Camus’ novel is a threat for everyone in a society. If there 

is something that the people of Oran achieved, with Dr Rieux leading the way, was to 

defeat the disease as a group of people and not as individuals. The citizens of Oran 

shared the same feeling of solidarity.81  

With the coronavirus crisis though, it seems that things have gone in a different 

direction as the stronger countries have turned to a race for the vaccine. This 

competition is not a scientific endeavour, but a game of geopolitics and a battle of 

prestige. The US, China, Russia, France, Germany and the UK are all involved in a 

rivalry for the vaccine. While a vaccine could be a global scientific project, it has 

turned into a contest of conflicting interests and power between different nations.82  

The people of Oran, whom Camus describes in the novel, could be seen as the 

microcosmos who set an example and show how people tried and defeated an enemy 

together. Could the pandemic of Covid-19 bring the different countries together? Or 

to put it in a different way: could the different states and peoples today put the 

collective interests above individual interests, following the model of the Oranians?             

 

 

 

 

 

 

 

81 See Véronique Maisier, “Evolution of a disease from The Plague to outbreak and Plague, Inc.”, The 

Health Humanities, pp. 118-133. 
82 See Matthew Lynn, “Power booster: the race for a Covid vaccine is about much more than finding a 

cure”, The Spectator, 12 September 2020, pp. 12-13. 
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ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (1480-1510) ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΤΕΧΝΗ.  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Abstract: The subject of the present study is of a dual nature. On the one hand, it explores the 

cultural connection between the Early Italian Renaissance (international Gothic style) and 

the paintings of a very special circle of artists, which centered around the city of Kastoria 

(1480-1510). On the other hand, it proposes the didactic application of the above in the 

History Lesson (2nd Grade of Senior High School) in light of autonomous (or self-directed) 

learning, as oftentimes special conditions, such as the covid-19 pandemic, affect the normal 

functioning of schools significantly. A non-distant learning becomes difficult or even 

impossible. Therefore, an alternative way of organizing the teaching material is proposed, 

one that is based on the critical interpretation of the theory of behaviorism. The ultimate 

goal is the personal engagement of students, i.e. the search for knowledge without the 

physical “intervention” of the teacher and of course away from the classroom. This didactic 

method / technique follows the content and philosophy of the revised Curricula and Teacher 

Guides of the Ministry of Education (Greece). 

Keywords: History; Art; Autonomous; Learning; Covid-19. 

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

Η παρούσα μελέτη αφορά τους / τις διδάσκοντες / διδάσκουσες, εν ενεργεία ή εν 

εξελίξει, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα του μαθήματος της 

Ιστορίας της Β΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, ανεξαρτήτως βασικής επιστημονικής 

ιδιότητας (Φιλόλογοι, Φιλόλογοι Ξένων Γλωσσών, Κοινωνικοί Επιστήμονες, κ.ά). Ως 

εκ τούτου, έχει χρησιμοποιηθεί επιστημονική βιβλιογραφία (συμπεριλαμβανομένης 
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και διαδικτυακής), η οποία μπορεί να προσεγγισθεί ποικιλοτρόπως από το εκάστοτε 

εκπαιδευτικό δυναμικό. Από την ίδια βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικοί δύναται να 

αντλήσουν εικόνες, πίνακες, ή / και να πάρουν ιδέες για τη συγγραφή των δικών τους 

σύντομων διδακτικών κειμένων, κ.λπ. Βέβαια, προς πάσα διευκόλυνση, παρατίθενται 

ενδεικτικά μερικές εικόνες (μαζί με βοηθητικές παρατηρήσεις). Εν τούτοις, 

προκειμένου να διατηρηθούν βασικές αρχές της δεοντολογίας δεν υποδεικνύονται 

αυστηρά περισσότερα παραδείγματα. Η τελική επιλογή του όποιου συνοδευτικού 

υλικού επαφίεται στην κρίση και ευχέρεια του / της εκπαιδευτικού.  

 

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία  

Αδιαμφισβήτητα, οι ποικίλες πολιτισμικές ωσμώσεις που έλαβαν χώρα στην πόλη της 

Καστοριάς, από το δεύτερο ήμισυ του 15ου αιώνα (από το 1480 και έπειτα), και κυρίως 

κατά το τελευταίο τέταρτο αυτού, συνέβαλλαν καταλυτικά στη γέννηση μίας 

ιδιόρρυθμης «Σχολής» που συνδύαζε αριστοτεχνικά τάσεις και πρότυπα διαφορετικών 

εικαστικών αντιλήψεων και συστημάτων πνευματικής πορείας. Η εν λόγω «Σχολή» 

έμεινε γνωστή στη σχετική βιβλιογραφία ως «Καστοριανό Εργαστήριο». Η δυναμική 

του υπερέβη κατά πολύ τα στενά γεωγραφικά σύνορα της πόλης, και ως εκ τούτου, η 

ακτινοβολία των νέων ζωγραφικών προϊόντων έφθασε μέχρι τη μεσαιωνική Ρουμανία 

και Μολδαβία, καλύπτοντας ένα αξιοσημείωτο τμήμα της μείζονος Μακεδονίας. Η 

περίοδος δράσης του Εργαστηρίου έγκειται περίπου στο διάστημα 1480-1510, ή και 

λίγο αργότερα από το 1510, όταν γίνεται λόγος για επιλεγμένα παραδείγματα από τον 

χώρο της Ρουμανίας και Μολδαβίας.1  

Οι προδρομικές καλλιτεχνικές τάσεις του Εργαστηρίου φαίνεται ότι ανιχνεύονται 

ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα, ήτοι στους κόλπους της ύστερης φάσης της 

Παλαιολόγειας Αναγέννησης. Πράγματι, μετά την κατάκτηση της πόλης από τους 

Οθωμανούς (πιθανόν το 1385), αναδύεται μια ομάδα τοπικών καλλιτεχνών, ζωγράφων 

 

*  ΒΑ, ΜΑ (Αρχαιολογία-Ιστορία της Τέχνης), ΒΑ (Ιταλική Φιλολογία), ΜΑ (Πολιτιστική Διαχείριση 
& Επικοινωνία) στο Α.Π.Θ. Υποψήφιος Διδάκτωρ (Α.Π.Θ.). 

1  Πιο αναλυτικά για το Καστοριανό Εργαστήριο, βλ.: Miltos Garidis, La peinture murale dans le 

monde orthodoxe après la chute de Byzance, 1450-1600 et dans les pays sous domination etrangère, 

C. Spanos, Αθήνα 1989, σ. 57-95. Evangelia Georgitsoyann, Les peintures murales du vieux 

catholicon du Monastere de la Transfiguration aux Meteores (1483), Αθήνα 1993, σ. 431, κ. εξ. 

Ευγενία Δρακοπούλου, Η πόλη της Καστοριάς, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ), Αθήνα 
1997, σ. 111-143· Ευθύμιος Τσιγαρίδας, «Εικόνες της “σχολής” Καστοριάς», ΔΧΑΕ 33 (2012), σ. 
369-378, εδώ σ. 369-370. 
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τοιχογραφιών και φορητών εικόνων, οι προτιμήσεις των οποίων περιστρέφονται γύρω 

από ένα «αντικλασικό» ιδεώδες. Με άλλα λόγια, οι ζωγράφοι επέλεγαν τη ρεαλιστική 

απόδοση και τάση προς το επίπεδο και το γραμμικό, ανανεώνοντας με αυτό τον τρόπο 

τον «κλασικό» κορεσμό των προηγούμενων δεκαετιών.2  

Τα καλλιτεχνικά απότοκα που εντάσσονται στο πλέγμα δραστηριοτήτων του 

Εργαστηρίου, περιλαμβάνουν, αφενός, ένα σύνολο φορητών εικόνων, το μεγαλύτερο 

μέρος των οποίων προέρχεται από ναό των Αγίων Τριών (1401) και φυλάσσεται στο 

Βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς3 και, αφετέρου, μια ομάδα τοιχογραφιών που 

σώζονται σε επτά ναούς της Καστοριάς. Σε αυτή την ομάδα εντάσσονται τα κάτωθι 

παραδείγματα:4   

α) οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου της μοναχής Ευπραξίας (1485 / 1486),  

β) οι αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από τον σχεδόν κατεστραμμένο σήμερα ναό 

του Αγίου Σπυρίδωνα της συνοικίας «Ελεούσης» (1490 / 1500), που 

φυλάσσονται στο Βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς, καθώς και στο ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ στην Αθήνα,5 

γ) τμήμα των τοιχογραφιών του Αγίου Νικολάου της αρχόντισσας Θεολογίνας 

(1490/1500) στη συνοικία του «Αγίου Θωμά»,  

δ) τμήμα των τοιχογραφιών στην εξωτερική επιφάνεια του δυτικού τοίχου της 

Παναγίας Ρασιώτισσας (δεύτερη ζωγραφική φάση, 1480-1490),  

ε) τμήμα τοιχογραφιών στην εξωτερική επιφάνεια του εξωνάρθηκα της 

Παναγίας Κουμπελίδικης ή Καστριώτισσας (Παναγία ολόσωμη-όρθια 

βρεφοκρατούσα με τον μικρό Χριστό να στρέφει το βλέμμα του προς τον 

Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος φέρει τα σύμβολα του Πάθους· Δέηση· Συμπόσιο 

του Ηρώδη· Αποκεφαλισμός του Προδρόμου Ιωάννη· ο Προφήτης Ηλίας) —η 

 

2  Για πλήρη στιλιστική–ερμηνευτική ανάλυση των προδρομικών ζωγραφικών προτύπων, καθώς και 
τη σπουδαιότητά τους στην εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης εντός και εκτός συνόρων της Καστοριάς 
κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, βλ. Μανόλης Χατζηδάκης, Les aspects de la peinture monumentale 

byzantine en Grece, χ.ε., Beograd 1983.  
3  Ευθύμιος Τσιγαρίδας, «Φορητές εικόνες του 15ου αιώνα του βυζαντινού Μουσείου της Καστοριάς» 

στο: Διεθνές Συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ.Χ., [Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 82], 
Θεσσαλονίκη 1995, σ. 345-367, εδώ σ. 349, εικ. 9, 10·Τσιγαρίδας, «Εικόνες …», σ. 371-377, όπου 
σχολιάζονται αναλυτικά ορισμένα εκ των γνωστότερων παραδειγμάτων φορητών εικόνων. 

4  Πιο αναλυτικά για τα κάτωθι παραδείγματα, βλ.: Garidis, La peinture murale …, σ. 57-95.  
5  Μετά από παλαιότερη σχετική συνομιλία με την κ. Μ. Παϊσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, επισημαίνουμε ότι πρόκειται για παραστάσεις που εικόνιζαν τη Μεγάλη Δέηση και 
τους Αγίους με τις αυτοκρατορικές στολές, όπως τις συναντάμε στο Παλαιό Καθολικό των 
Μετεώρων και στον Άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας.  
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προσωπογραφία του Αγίου Νικολάου στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού στο 

ίδιο μνημείο (1486),6  

στ) οι τοιχογραφίες στον βόρειο τοίχο του Αγίου Νικολάου του Μαγαλειού 

(1504 / 1505),7 και  

ζ) ελάχιστες τοιχογραφίες στον Άγιο Δημήτριο της συνοικίας «Ελεούσης» 

(αρχές 16ου αιώνα).  

Το Εργαστήριο αυτό, του οποίου η δραστηριότητα εκτείνεται χρονικά, με βάση τα 

χρονολογημένα μνημεία, για περίπου μια τριακονταετία —μια γενιά ζωγράφων 

(1481-1510) και γεωγραφικά απλώνεται: στη Μακεδονία (Άγιος Αθανάσιος 

Κουστοχωρίου / τέλη 15ου αιών, Παναγία Χαβιαρά / 1498 Ημαθίας, Άγιος Δημήτριος 

Αιανής / τελευταίο τέταρτο 15ου αιώνα, Κοίμηση της Θεοτόκου στο Τορνίκι Γρεβενών 

/ τέλη 15ου αιώνα, Άγιοι Ανάργυροι στα Σέρβια της Κοζάνης / 1510), στη Θεσσαλία 

(Παλαιό Καθολικό Μονής Μεγάλου Μετεώρου / 1483), στη Σερβία (Μονή Αγίου 

Προχορίου στο Pčinja / 1489, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στο Poganovo / 1500), στην 

Π.Γ.Δ.Μ. (Άγιος Νικόλαος στο Čučer και Κοίμηση της Θεοτόκου στο Trescavac / τέλη 

15ου αιώνα), στη Βουλγαρία (νάρθηκας Αγίου Γεωργίου στο Kremikovci / 1493-1503, 

Άγιος Γεώργιος στην Orlitza / 1491) με απόηχο έως τη Ρουμανία και τη Μολδαβία 

(Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Hirlau / μετά το 1492, Μονή του Αγίου Νικολάου στο 

Dorohoï / 1495, Άγιος Νικόλαος στο Bälinesți / 1499, Μονή του Dobrovăț / 1529), θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε δίχως υπερβολή ότι αποτελεί το ένα εκ των 

σημαντικότερων καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής στη Βαλκανική χερσόνησο.8  

 

6  Βλ. Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη, Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Κουμπελίδικη της 
Καστοριάς, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 42, πίν. 57. Στο σημείο αυτό 
οφείλουμε να σημειώσουμε μερικές ενστάσεις όσον αφορά τη βέβαιη απόδοση των τοιχογραφιών 
της εξωτερικής όψης του εξωνάρθηκα σε ζωγράφους του Καστοριανού Εργαστηρίου. Υπάρχει 
περίπτωση η παλαιότερη σχετική έρευνα να απέδωσε χωρίς ιδιαίτερη επιχειρηματολογία και με 
βεβιασμένο τρόπο τα εν λόγω έργα στο προς μελέτη Εργαστήριο. Η έλλειψη κριτικής ματιάς και 
διάθεσης από τους νεότερους ερευνητές ενδεχομένως να συνέχισε αυτή την καταγεγραμμένη 
πεποίθηση. Δυστυχώς, σήμερα δεν σώζονται οι τοιχογραφίες αυτές. Τα μόνα συμπεράσματα –ικανά 
για να μας εισάγουν στην παραπάνω σκέψη αλλά όχι για να την προχωρήσουμε πλήρως 
εμπεριστατωμένα– που μπορούμε να εξάγουμε προέρχονται από ασπρόμαυρο ή/και έγχρωμο 
φωτογραφικό υλικό που σώζεται σε ιδιωτικά και δημόσια αρχεία (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Ψηφιακή Βάση «Οδυσσεύς»), στο: 
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1715 [πρόσβ.: 10 Νοεμβ. 2020].  

7  Ειδικά για τα ζωγραφικά παραδείγματα αυτού του μνημείου προτείνεται, επίσης: Γεώργιος 
Ορφανίδης, «ΑΚΤΑCHC, ΥΙΩC ΑΛΕΞΗ. Το κτητορικό πορτραίτο στο ναό του Αγίου Νικολάου 
του Μαγαλειού Καστοριάς (1504/5): Προσωπογραφικές παρατηρήσεις», Βυζαντιακά 34 (2017), σ. 
219-236.  

8  Βλ. Garidis, La peinture murale …, σ. 57-95. Ειδικά, για τον Άγιο Αθανάσιο Κουστοχωρίου, τέλη 
15ου αιώνα, βλ.: Φλώρα Καραγιάννη, «Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου 

about:blank
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Εν τούτοις, φαίνεται ότι η καλλιτεχνική παραγωγή στα μεγάλα κέντρα της 

Μακεδονίας αυτήν την εποχή —όπως στην Αχρίδα και τη Θεσσαλονίκη— δεν 

παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις ζωγραφικές επιλογές του Εργαστηρίου. Οι 

G. Subotić και N. Alavanja, που μελέτησαν διεξοδικά τα αντίστοιχα μνημεία της 

Αχρίδας, συμπεραίνουν ότι τα εργαστήρια που έδρασαν στην Αχρίδα και την Καστοριά 

δεν βρίσκονταν σε άμεση επικοινωνία, και οι όποιες περιορισμένες σε αριθμό 

εικονογραφικές ομοιότητες μάλλον οφείλονται σε αποκλειστικά κοινά πρότυπα.9 

Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε ότι από τις σωζόμενες κτητορικές επιγραφές δεν 

έχουμε καμιά πληροφορία σχετικά με τα ονόματα και την καταγωγή των ζωγράφων 

του Εργαστηρίου.    

Στην πραγματικότητα, μιλώντας με όρους από τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης το 

Καστοριανό Εργαστήριο, αν και δεν έρχεται σε έντονη ρήξη με τη ζωγραφική 

παραγωγή των αμέσως προηγούμενων δεκαετιών ή γενικά με τους εικονογραφικούς 

τύπους του 13ου, ή ακόμα περισσότερο του 14ου αιώνα, εκφράζει ορισμένες καινούργιες 

αντιλήψεις–τάσεις «ανανέωσης», όπως είναι: ο «γλυπτικός» τρόπος με τον οποίο 

αποδίδονται οι φαρδιές και μαλακές πτυχές των ενδυμάτων, η τάση προς τον 

νατουραλισμό–ρεαλισμό, τον εξπρεσιονισμό και τη δραματικότητα (θεατρικότητα) 

στην απόδοση των προσώπων και των στάσεων, ο συνδυασμός των ετερογενών πηγών 

έμπνευσης, βυζαντινών από τη μια πλευρά, και των γαλλοδυτικών και ιταλοδυτικών 

(Trecento, Quattrocento),10 ή με άλλα λόγια του «διεθνούς γοτθικού ρυθμού» από την 

από την άλλη.  

 

Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το Καστοριανό εργαστήρι» ΔΧΑΕ 24 (2003), σ. 257-266, 

όπου μεταξύ άλλων δίνονται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες περί των ζωγραφικών προτύπων και 
χαρακτηριστικών (μαζί με πλούσιο φωτογραφικό υλικό).  

9  Gojko Subotić & Nada Alavanja, Ohridska slikarska skola XV veka, Institut za istoriju umetnosti, 

Filozofski fakultet, Beograd 1980, σ. 181-186 (το παρόν εγχειρίδιο είναι γραμμένο στη σερβική 
γλώσσα, όμως, δύναται να χρησιμοποιηθεί, ταυτόχρονα, με μια σχετική και ως κατάλογος, καθώς 
διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, από μνημεία της Αχρίδας, τα οποία δεν συναντάμε 
επανειλημμένα στη βιβλιογραφία. Ακόμα, σημειώνουμε ότι υπάρχει εκτενής περίληψη στα γαλλικά).  

10  Στην ιστορική εξέλιξη της μεσαιωνικής-μεταμεσαιωνικής τέχνης, ο 14ος αιώνας είναι γνωστός με το 
όνομα «Trecento» και στην πραγματικότητα ταυτίζεται με τη μεγάλη ακμή στην καλλιτεχνική 
παραγωγή της «Σχολής της Σιένας» (Scuola senese). Κατ’ επέκταση, ο 15ος αιώνας, που ακολουθεί, 
είναι γνωστός με το όνομα «Quattrocento» και προαναγγέλλει ουσιαστικά την ιταλική Αναγέννηση 
(Rinascimento). Αναλυτικά για όλες τις εκφάνσεις της τέχνης αυτούς τους δύο αιώνες και ιδιαίτερα 
για τη ζωγραφική, βλ. ενδεικτικά: Marco Pierini, Arte a Siena, Scala Group, Firenze, 2001. Timothy 

Hyman, Sienese Painting: The Art of a City Republic, 1278-1477, Thames and Hudson, Νέα Υόρκη, 

Η.Π.Α., 2003· Stefano Zuffi, Il Quattrocento, Mondatori Electa, Μιλάνο 2004, όπου και η σχετική 

παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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Τί ακριβώς εννοούμε, όμως, με τον όρο «διεθνής γοτθικός ρυθμός»; Ή αν θέλετε 

ποιά ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού ρεύματος που επηρέασαν σε 

μεγάλο βαθμό τη ζωγραφική απόδοση και κατ’ επέκταση τη θεολογική θεώρηση των 

δημιουργών του Καστοριανού Εργαστηρίου; Τα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσουμε 

να απαντήσουμε αμέσως παρακάτω με περιεκτικό τρόπο, προκειμένου να 

ανασυνθέσουμε, παράλληλα, το υλικό που θα λειτουργήσει ως βάση για τη διδασκαλία 

του προς μελέτη θέματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.11 

Κατά το δεύτερο ήμισυ του 14ου αιώνα η Δυτική Ευρώπη αποτελεί ένα αμάλγαμα 

στοιχείων πολιτισμικών κύκλων, οι οποίοι επικοινωνούν έντονα μέσω των πολλαπλών 

εμπορικών οδών και υπό τη σκέπη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο καλλιτεχνικές ιδέες και αντιλήψεις για το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 

ανταλλάσσονταν με ευκολία χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τις περισσότερες φορές 

συνοδευτικά στοιχεία, όπως ο τόπος καταγωγής / προέλευσης.12  

Ως εκ τούτου, κατά τα τέλη του 14ου–αρχές του 15ου αιώνα διαμορφώθηκε ένα 

καλλιτεχνικό ρεύμα ευρείας γεωγραφικής εμβέλειας σε εκκλησιαστικού τύπου, κατά 

κύριο λόγο μνημεία, ο διεθνής γοτθικός ρυθμός, ο οποίος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο 

συνδυασμός των στοιχείων της ήδη υπάρχουσας από τον 12ο αιώνα γαλλικής και της 

ιταλικής παράδοσης (δηλαδή της τέχνης του Trecento και του Quattrocento).13 

Ουσιαστικά, το καλλιτεχνικό υπόστρωμα για τη δημιουργία του διεθνούς γοτθικού 

στυλ αποτέλεσε η διάσημη κατά την εποχή της «Σχολή της Σιένας» (Scuola senese) με 

γνωστότερους ζωγράφους–εκπροσώπους: τον Giotto,14 (1240-1302), τον μαθητή του 

 

11  Τα ερωτήματα αυτά ανακύπτουν εύλογα βάσει των πληροφοριών που δίνονται στα αντίστοιχα 
θεματικά Κεφάλαια και Υποκεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας στη Β΄ Λυκείου (βλ. 
παρακάτω).  

12  Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Ιταλική αναγέννηση: τέχνη και κοινωνία, τέχνη και αρχαιότητα, 

Καστανιώτης, Αθήνα 2004, σ. 177-178. 
13  Ingo F. Walther, Masterpieces of Western Art: A History of Art in 900 Individual Studies from the 

Gothic to the Present Day (From Gothic to Neoclassicism: Part 1), Κολωνία 2002, σ. 22. Στο ίδιο 
βιβλίο δίνεται και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι κατά τη 
διάρκεια της μελέτης ή οργάνωσης της διδασκαλίας δύναται να συναντήσουμε τους όρους «διεθνής 
γοτθικός ρυθμός», «διεθνές γοτθικό στυλ», «διεθνές γοτθικό ύφος» ή απλά «ύστερη ιταλική γοτθική 
τέχνη», εννοώντας το καλλιτεχνικό υπόστρωμα του Trecento και του Quattrocento, όπως αυτό τελικά 
εξελίχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους ζωγράφους κατά τον 14ο και κυρίως 15ο αιώνα.  

14  Λαμπράκη-Πλάκα, Ιταλική αναγέννηση, σ. 57-58· Luciano Bellosi, La pecora di Giotto, Einaudi, 

Τορίνο 1985· Péter Bokody, «After Paradigm: Iconography and Giotto», IKON: Journal of 

Iconographic Studies 7 (2014), σ. 131-141, όπου και σύγχρονη βιβλιογραφία. 
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προηγούμενου, Duccio (1255-1318),15 και τον Cimabue (1267-1337).16 Μάλιστα, αν 

και οι ιστορικές συνθήκες της εποχής δεν χαρακτηρίζονταν ως καθόλου ευοίωνες για 

την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών (π.χ. Εκατονταετής πόλεμος, γενικευμένη 

πείνα, θανατηφόρες επιδημίες), ο χώρος των τεχνών υποστηρίχθηκε σημαντικά, καθώς 

τα καλλιτεχνικά απότοκα ταυτίστηκαν με την άνθηση των πόλεων (κυρίως της Ιταλίας, 

λ.χ. Φλωρεντία, Μιλάνο), οι οποίες με τη σειρά τους προσπαθούσαν να δημιουργήσουν 

την εικόνα των ισχυρών κέντρων δυναστικής–εκκλησιαστικής προστασίας της τέχνης 

(πατρωνία), από εύπορες οικογένειες που κρατούσαν τα ηνία της εξουσίας και 

καθολικά Τάγματα, όπως των Φραγκισκανών, αντίστοιχα.17  

Το νέο καλλιτεχνικό στυλ εκφράζει μια ανανεωμένη προσέγγιση για τον ευρωπαϊκό 

τοπίο: πιο κομψή, οπωσδήποτε εκλεπτυσμένη, και ίσως πιο εύθυμη. Επιπλέον, 

χαρακτηρίζεται από λεπταίσθητες παραστάσεις με έμφαση στα φωτεινά χρώματα, 

απόδοση των φυσικών λεπτομερειών αλλά και τάση εξωραϊσμού, αφενός, στην 

πλούσια και ρέουσα πτυχολογία των εικονιζόμενων μορφών, και αφετέρου, στον χώρο 

του —ουκ ολίγες φορές— φανταστικού περιβάλλοντος.18 

Τέλος, πολύ καθοριστική στην ανάπτυξη της ζωγραφικής, υπήρξε και η επίδραση 

της ανανεωμένης πλέον γλυπτικής τέχνης, όπως ήδη αναφέρθηκε εν συντομία. Η 

επιρροή της πλαστικής καλλιτεχνικής παραγωγής στην εξέλιξη των βυζαντινών 

ζωγραφικών προτύπων —με βασικό πρωτεργάτη το Καστοριανό Εργαστήριο— ήταν 

διττής φύσεως: αφενός σε επίπεδο απόδοσης της ογκοπλασίας των εικονιζόμενων 

μορφών,19 και αφετέρου σε επίπεδο χειρισμού του «ζωγραφικού» φωτός, το οποίο 

φαίνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να αποκτάει μια νέα δυναμική, δίνοντας τη δυνατότητα 

στον ζωγράφο μέσω των κατάλληλων επιλογών (π.χ. φωτοσκιάσεις, χρωματικές 

διαβαθμίσεις στους προπλασμούς των προσώπων) να «αυτο-φωτίζει» τις μορφές του. 

Το βασικό κατόρθωμα που επιτυγχάνει το φως σε συνδυασμό με την σκιά είναι το ότι 

 

15  Joseph Polzer, «A Question of Method: Quantitative Aspects of Art Historical Analysis in the 

Classification of Early Trecento Italian Painting Based on Ornamental Practice», Mitteilungen des 

Kunsthistorisches Institutes in Florenz 49 (1) (2005), σ. 33-100, όπου δίνεται πλούσιο φωτογραφικό 

υλικό.  
16  Eugenio Battisti, Cimabue, Pennsylvania State University Press, Πενσυλβάνια 1966, όπου δίνεται 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  
17  Για τις μεγάλες δυναστικές οικογένειες και τα θρησκευτικά τάγματα που δημιουργήθηκαν στα 

διάφορα κρατίδια της Ιταλίας από το Duecento μέχρι την όψιμη Αναγέννηση (Cinquecento) βλ.: 
Λαμπράκη-Πλάκα, Ιταλική αναγέννηση, σ. 17-51. 

18  Μάλιστα στη γερμανική βιβλιογραφία ο «διεθνής γοτθικός ρυθμός» είναι γνωστός και ως: “Schöne 

Stil” ή “Weicher Stil” (Δηλαδή «Ωραίο στυλ» ή «Απαλό στυλ»). 
19  Βλ. Walther, Masterpieces of Western Art…, σ. 62-75.  
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δύναται να αποδώσει δυναμικά τον τρισδιάστατο χαρακτήρα των σωμάτων. Επομένως, 

είναι δυνατόν όχι μόνο να ενταθεί ο ογκοπλαστικός χαρακτήρας αυτών αλλά και να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση τους στον ζωγραφικό χώρο. Ειδικότερα, όσο 

εντονότερη —και παράλληλα βαθμιαία— καθίσταται η μετάβαση από το φως προς την 

σκιά, τόσο αυξάνει, παράλληλα, η πραγματική υπόσταση των σωμάτων. Αντίθετα, όσο 

οι διαβαθμίσεις των φωτισμένων σωμάτων ατονούν, τόσο τα ίδια αποκτούν μια 

αίσθηση εξαΰλωσης. Όταν, όμως, αυτό συντελείται στα σκιερά τμήματα, τότε 

αυτομάτως δημιουργείται, είτε η αίσθηση ενός ομοιόμορφα σκιερού γίγνεσθαι, είτε 

πιθανώς ενός απροσδιόριστου (φανταστικού) περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, η 

έλλειψη έντασης στον φωτισμό ή τη σκιά, μειώνουν την αίσθηση της 

πραγματικότητας·  χαρακτηριστικό το οποίο γνώριζαν πολύ καλά, βέβαια, οι ζωγράφοι 

του Εργαστηρίου.  

 

Αναλυτικό πρόγραμμα και αυτόνομη μάθηση: Ο Συμπεριφορισμός πίσω από την 

απόσταση.  

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας Β΄ Τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου ορίζεται με βάση το σχολικό εγχειρίδιο των Ι. Δημητρούκα, Θ. 

Ιωάννου, Κ. Μπαρούτα, Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815, 

ΙΤΥΕ Διόφαντος, Αθήνα 2012.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της 

Ιστορίας στην προαναφερόμενη σχολική τάξη, ο / η διδάσκων / διδάσκουσα 

«παρουσιάζει αναλυτικά τα προς εξέταση φαινόμενα και έχει ακόμα τη δυνατότητα να 

παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο ιστορικά [και εν γένει πολιτισμικά] φαινόμενα από 

την ύλη που δεν εξετάζεται, για να καλύψει ενδεχόμενα κενά της γνώσης, ώστε οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοούν την ιστορική συνέχεια».20 Ορμώμενοι από 

αυτήν την προτροπή, καθώς και από την ανάγκη να ενδυναμώσουμε την προβολή και 

σημειωτική ερμηνεία της πολιτισμικής εξέλιξης του μεσαιωνικού και 

μεταμεσαιωνικού κόσμου, υπό το πρίσμα της καλλιτεχνικής παραγωγής, επιλέξαμε να 

 

20  Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, των λατινικών και 
της φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021. (Αρ. Πρωτ. 
134046/Δ2/ 06-10-2020/ σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 124891/Δ2/21-09-2020 και 
125101/Δ2/21-09-2020 έγγραφα), Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα 2020, σ. 46.  
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παρουσιάσουμε την περίπτωση του Καστοριανού Εργαστηρίου, η ακτινοβολία του 

οποίου καλύπτει ένα σημαντικό γεωγραφικό τμήμα (Βαλκάνια), και ταυτόχρονα, 

συνάδει με τα πρότυπα και λοιπά επιμέρους χαρακτηριστικά του επονομαζόμενου 

διεθνούς γοτθικού ρυθμού, όπως ήδη σχολιάσαμε.  

Το παρόν πολιτισμικό θέμα δύναται να διδαχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη 

διδασκαλία του Υποκεφαλαίου «Ο Μεσαιωνικός Δυτικός Πολιτισμός» βάσει της 

οργάνωσης της σχολικής ύλης και των περιεχομένων του σχολικού εγχειριδίου που 

προαναφέρθηκε21.  

Συνεχίζοντας, στις ίδιες οδηγίες διαβάζουμε:  

Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας δεν αποκλείει την αφήγηση, δεν μπορεί 

όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτή […] Οι μαθητές και οι μαθήτριες, παράλληλα με 

τη διδασκαλία της ύλης, πρέπει να ασκηθούν στην επεξεργασία ιστορικών 

πληροφοριών που αντλούν από τα παραθέματα (τα αποσπάσματα κειμένων, τις 

εικόνες, τους πίνακες, τους χάρτες κ.ά.) του σχολικού εγχειριδίου ή από 

συμπληρωματικό υλικό, που παρέχει ο / η διδάσκων /-ουσα φωτοτυπημένο ή 

ψηφιοποιημένο και το οποίο λειτουργεί εν είδει ιστορικής πηγής.22 

Ωστόσο, από τον Μάρτιο του 2020, ο τρόπος διεξαγωγής των σχολικών μαθημάτων 

άλλαξε καθολοικά λόγω της πανελλαδικής εξάπλωσης της νόσου covid-19. Συνεπώς, 

η εκ του σύνεγγυς διδασκαλία, ήτοι, η διδασκαλία εντός των σχολικών αιθουσών, 

αναπροσαρμόστηκε αποκτώντας νέα μορφή. Πλέον, η διδασκαλία πραγματοποιείται 

εξ αποστάσεως, κυρίως, με σύγχρονο τρόπο, αν και δεν λείπει η επιλογή της 

ασύγχρονης υποστήριξης, όταν παρέχεται από τον / την εκπαιδευτικό επικουρικό υλικό 

προς περαιτέρω μελέτη.23 

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πραγματικότητας, αναπτύχθηκε μια συζήτηση για την 

πιθανή αυτόνομη μάθηση των μαθητών / μαθητριών (autonomous learning). Αυτό το 

είδος μάθησης είναι, επίσης, γνωστό ως «ανακατευθυνόμενη μάθηση» (self-directed 

 

21    Ιωάννης Δημητρούκας, Θουκυδίδης Ιωάννου, Κωσταντίνος Μπαρούτας, Σχολικό βιβλίο Ιστορίας   
της Β΄ Γενικού Λυκείου: Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου, 565-1815, Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων–Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εκδόσεων «Διόφαντος», Αθήνα 2012, σ. 
103-109.  

22  Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας…, σ. 46. 
23  Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021/Συμπληρωματικές Διατάξεις (Αρ. 

Πρωτ. 151978/ΓΔ4/07-11-2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 

υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 
3882), συμπεριλαμβανομένης και αυτής).  
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learning). Πιο συγκεκριμένα, μελετάται με ποιόν τρόπο το μαθητικό κοινό δύναται να 

προσεγγίζει το υλικό των σχολικών βιβλίων —ή άλλο παρεμφερές υλικό εκτός 

αυτών— αντικειμενικά, κριτικά και δημιουργικά, με άνεση χρόνου, σε οικείο χώρο, με 

αξιοποίηση, κατά κύριο λόγο, έγκυρων ψηφιακών μέσων / εργαλείων (π.χ. σχολικές 

και ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων, κατάλογοι εικόνων και λημμάτων, λεξικά πάσης 

φύσεως, περιβάλλοντα εικονικών περιηγήσεων σε μουσεία ή άλλους πολιτισμικούς 

χώρους και βιβλιοθήκες) και ασφαλώς, χωρίς την αυστηρή παρέμβαση των 

εκπαιδευτικών, η οποία πολλάκις καθοδηγεί την όποια ερμηνευτική προσπάθεια 

θεωρώντας την υπό μια συγκεκριμένη οπτική γωνία.24 Με άλλα λόγια, η αυτόνομη 

μάθηση δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή / μαθήτρια να αναλαμβάνει την ευθύνη 

της μαθησιακής πορείας του / της, ορίζοντας τον σκοπό, το περιεχόμενο, ακόμα και τη 

μέθοδο και την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας.  

Εμβαθύνοντας στις μέχρι τώρα διατυπωθείσες προσεγγίσεις της αυτόνομης 

μάθησης, και μάλιστα, της ασύγχρονης εκδοχής της, επιχειρούμε να συνδέσουμε το 

ποιόν αυτού του είδους μάθησης με την έννοια του συμπεριφορισμού (behaviorism). 

Υιοθετούμε τη λογική ότι ο συμπεριφορισμός αποτελεί μια διαδικασία μάθησης, και 

όχι κατευθυνόμενης διδασκαλίας, ήτοι θέτει στο επίκεντρό του τον / την μαθητή / 

μαθήτρια, δίνοντας έμφαση στα εργαλεία που ο / η ίδιος / ίδια —παρά την μεμονωμένη 

υιοθέτηση γνώσεων που βασίζονται στο ένστικτο, όπως αυτές τυχόν απορρέουν από 

παροδικές συνθήκες έκθεσής του / της στο κοινωνικό περιβάλλον— αυτό-αναπτύσσει 

βαθμιαία και με συστηματικό τρόπο, και εν συνεχεία, επαναχρησιμοποιεί, όποτε και 

αν (επανα)κληθεί να αφομοιώσει θεωρητικές ή πρακτικές γνώσεις.25  

 

24  Στυλιανή Γιαγλή, Γεώργιος Γιαγλής και Μαρία Κουτσούμπα, «Αυτονομία στη μάθηση στο πλαίσιο 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», The Journal for Open and Distance Education and Educational 

Technology 6 (1) (2010), σ. 92-105, εδώ σ. 93-95, όπου δίνεται και πλούσια σχετική ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία. Μάλιστα, στο εν λόγω άρθρο αναγράφονται και οι πιο συνήθεις ξενόγλωσσοι 
όροι που ταυτίζονται με το παρόν είδος μάθησης.  

25  Βλ. Μαρία Ζαφειροπούλου, Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: ο ρόλος της μάθησης στην πρόσκτηση 
και εξέλιξη της συμπεριφοράς, Καστανιώτης, Αθήνα 2000, σ. 10-12. Είναι γεγονός, ότι το κοινωνικό 
σύνολο επηρεάζεται στον όποιο βαθμό από τα εξωτερικά ερεθίσματα που το διέπουν. Το περιβάλλον 
εντός του οποίου εντάσσονται ο οικογενειακός πυρήνας, ο θεσμός της τυπικής ή/και άτυπης 
εκπαίδευσης, η εργασία, καθώς και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος του εκάστοτε υποκειμένου, 
διαδραματίζουν αδιαμφισβήτητο ρόλο στην προσπάθεια μας να επεξηγήσουμε τις διάφορες 
εκφάνσεις της συμπεριφοράς αυτού του υποκειμένου. Με άλλα λόγια, όλα τα παραπάνω συμβάλλουν 
στη διαδικασία της μάθησης, ήτοι το μέσο με το οποίο ο καθένας δύναται να αποκτήσει 
συγκεκριμένες γνώσεις ή/και δεξιότητες, καλλιεργώντας, ταυτόχρονα, ένα πλήθος αξιών, στάσεων 
και συναισθημάτων οποιουδήποτε προσανατολισμού. 
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Ο συμπεριφορισμός, σε γενικές γραμμές, υποστηρίζει ότι οι μεταβολές του 

φάσματος των νοητικών ικανοτήτων στις οποίες υπόκειται αυτομάτως κάθε άτομο, 

αποτελούν απότοκο της μάθησης, η οποία συντελείται, με τη σειρά της, μέσω μίας 

αλυσιδωτά δομημένης σύνδεσης μεταξύ των ερεθισμάτων και των επακόλουθων 

αντιδράσεων, τείνοντας κατά μία άποψη να αναδείξουν, εν τέλει, τον ίδιο τον 

συμπεριφορισμό σε μία μαθησιακή διαδικασία. Βέβαια, η συν-απτόμενη σχέση 

ανάμεσα στο ερέθισμα του περιβάλλοντος και την αντίδραση συντελείται με κάποιες 

εγγενείς-οργανικές διαδικασίες, στις οποίες, όμως, δεν έχουμε τη δυνατότητα 

πρόσβασης, δηλαδή, της (πλήρους) καταγραφής και ερμηνείας αυτών. Ως εκ τούτου, 

μία συμπεριφορά μπορούμε μόνο να την περιγράψουμε, και όχι να την επεξηγήσουμε 

με ακρίβεια. Όμως, ουδέποτε δεν παύει να λειτουργεί ως προϊόν μάθησης.26  

Παράλληλα, η ανθρώπινη συμπεριφορά ακολουθεί «αντικειμενικά» (realistic) 

πρότυπα, που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν και να προσδιοριστούν, έως ένα βαθμό, 

όπως επισημαίνει και ο Watson (1930).27 Τούτο, επιτυγχάνεται με τη συσχέτιση των 

χαρακτηριστικών του ερεθίσματος, στο οποίο υποβάλλεται το εκάστοτε άτομο, με τα 

χαρακτηριστικά της αντίστοιχης συμπεριφοράς που εκδηλώνεται από το άτομο αυτό, 

ή με άλλα λόγια, το πλαίσιο ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς οικοδομείται 

μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία, στο επίκεντρο της οποίας έχουν τεθεί 

παραγωγικοί, επαγωγικοί ή / και αναλογικοί συλλογισμοί, συναισθήματα, κ.λπ.28 

Συνοπτικά, ερμηνεύοντας εκ νέου, δύναται να το αποδώσουμε με τα κάτωθι σχήματα:  

«Ερέθισμα» → Κοινωνικό Υποκείμενο → «Αντίδραση»  

(Γενικά)  

«Πολιτισμική Εμπειρία / Πληροφορία» → Κοινωνικό Υποκείμενο → «Τελική Γνώση»  

(Για τα πολιτισμικά φαινόμενα της Ιστορίας, Ιστορίας της Τέχνης)  

 

26  Βλ. Εμμανουήλ Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Τόμ. Γ΄, χ.ε., Αθήνα 52006, σ. 
69-70.  

27  Βλ. Mark R. Rosenzweig., S. Mark Breedlove και Arnold R. Leiman, Biological psychology: An 

introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience, Sinauer Associates, Μασαχουσέτη, 
Η.Π.Α. 32002, σ. 100-102· Μιχάλης Κασσωτάκης και Γιώργος Φλουρής, Μάθηση και διδασκαλία. 
Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες και τη μυθολογία της διαδικασίας, Γρηγόρης, Αθήνα 52019, σ. 

47-50.  
28  Βλ. Αγγελική Γενά, Θεωρία και πράξη της ανάλυσης της συμπεριφοράς, Gutenberg, Αθήνα 2007, σ. 

79-82.  
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Ασφαλώς, το εκάστοτε άτομο, σε καμία περίπτωση δεν μετουσιώνεται απλώς σε 

δέκτη μίας σωρείας πληροφοριών. Αντίθετα, επιλέγει ποιές από αυτές θα ενστερνιστεί, 

εφόσον τις αξιολογήσει επαρκώς. Δραστηριοποιείται με γνώμονα τη λογική, τη 

σκοπιμότητα, συνέπεια και την εύρεση κινήτρων, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, 

επεξεργάζεται ποικιλοτρόπως την αποκτηθείσα εμπειρία και ασκεί κριτική στο 

εξωγενές περιβάλλον του, προχωρώντας συν τω χρόνω, σε διαδικασίες συνεχούς 

(ανα)διαμόρφωσης αυτού, συντονίζοντας τοιουτοτρόπως τους μηχανισμούς, μέσω των 

οποίων εκδηλώνεται η τελική συμπεριφορά του.29 Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ 

ατόμου και περιβάλλοντος χρωματίζεται από διαφορετικούς κάθε φορά ειδοποιούς 

δείκτες, όπως, επί παραδείγματι, πολιτισμικούς, σε σημείο που η τελική συμπεριφορά 

ενός ατόμου να διαφέρει σε σημαντικό βαθμό από τη συμπεριφορά ενός άλλου, το 

οποίο αποτελεί μονάδα μίας κοινωνίας με τελείως διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 

ακόμα και αν θεωρητικά ακολουθήθηκε η ίδια (ακριβώς) μαθησιακή διαδικασία και 

από τα δύο κοινωνικά υποκείμενα, δηλαδή, ενεργοποιήθηκαν οι ίδιοι νοητικοί 

συνειρμοί.30  

Η παρατήρηση αυτή συμβάλλει προς την τεκμηρίωση της κατεύθυνσης που 

ερμηνεύει τη θεωρία του συμπεριφορισμού ως μαθησιακή πρακτική, ακόμα και στο 

πλαίσιο του σχολικής παιδαγωγικής, καθώς αποδεικνύει ότι η προσωπική άποψη, η 

λήψη πρωτοβουλιών και η κριτική έκφραση του ατόμου, που επιτρέπουν την αέναη και 

δημιουργική έκφραση, σεβόμενες τις οικίες πολιτισμικές αξίες και ιδιαιτερότητες, δεν 

υποδαυλίζονται. Εν αντιθέσει, συνεπικουρούν στον ποικιλόμορφο χαρακτήρα της 

μάθησης, ενθαρρύνοντας την εκδήλωση των προσωπικών διαφορετικών προτιμήσεων, 

επίλογών και στάσεων. Αναμφίβολα, το άτομο αυτονομείται κατά την εξέλιξη της 

όποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναπτύσσει μηχανισμούς αυτό-βελτίωσης και 

αυτό-προσαρμογής, εάν θεωρήσει ότι μία τέτοια διαδικασία είναι απαραίτητη για τη 

συνολική του ανάπτυξη, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.   

Παρόλα αυτά, ο Skinner, ο εκφραστής της συντελεστικής μάθησης (operant 

learning), η οποία αποτελεί μία περισσότερο εξελιγμένη θεώρηση του 

συμπεριφορισμού, επιθυμώντας να τονίσει την σπουδαιότητα της τυπικής διδασκαλίας 

 

29  Βλ. Ζαφειροπούλου, Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας…, σ. 13-15· Εμμανουήλ Κολιάδης. Θεωρίες 
μάθησης…, σ. 30·  Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Ψυχολογία κινήτρων, Πεδίο, Αθήνα 2012, σ. 
141-142.  

30  Βλ. Sho Araiba, “Current Diversification of Behaviorism”, Perspectives on Behavior Science 43 

(2019), σ. 1-19, εδώ σ. 5-7. 
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χωρίς να έχει σκοπό να υποβαθμίσει την μαθησιακή —εκ του περιβάλλοντος 

προωθημένη δομή του συμπεριφορισμού, υποδεικνύει ότι ο μεθοδικός έλεγχος 

οργάνωσης του διδακτικού περιβάλλοντος (π.χ. χώρος, μέθοδοι και στρατηγικές 

διδασκαλίας) ενισχύει σχεδόν καθοριστικά την ποιότητα των επιδιωκόμενων στόχων 

και αποτελεσμάτων της μάθησης.31 Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι 

υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ενός καθοδηγητικού προ-σχεδιασμού της αυτόματης 

συμπεριφορικής μάθησης, ή διαφορετικά, την ανάδειξη αυτής σε διδακτική θεωρία. 

Εάν δεν γίνει αποδεκτή η άποψη αυτή, ο ερευνητής επισημαίνει ότι χάνονται, αφενός, 

η αξία της οργάνωσης και η εποικοδομητική σχέση μεταξύ των δύο πόλων που 

συμμετέχουν στη διδακτική πράξη (εκπαιδευτικός–μαθητής / μαθήτρια), και αφετέρου, 

δεν παρέχεται η δυνατότητα της θετικής ενίσχυσης / επιβράβευσης (positive 

reinforcement) ή αρνητικής ενίσχυσης / αποθάρρυνσης (negative reinforcement) προς 

μία ορισμένη πρακτική.32 Η παροχή γνώσεων δεν οργανώνεται σε μικρές και 

ελεγχόμενες θεματικές με λογική και συνέπεια, πράγμα που πιθανόν υποκρύπτει 

μεγάλο ποσοστό αποπροσανατολισμού. Ο / Η εκπαιδευτικός παραγκωνίζεται σε 

μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα οι μαθητές / μαθήτριες να στερηθούν ενός διδακτικού 

ρυθμού, που υπό άλλες συνθήκες θα συμβάδιζε με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις 

προσδοκίες τους, ήτοι τους προκαθορισμένους μαθησιακούς στόχους.  

Αναφορικά με την περίπτωση μελέτης μας, και υιοθετώντας τις παραπάνω απόψεις 

περί συμπεριφοριστικής επεξεργασίας και απόκτησης πολιτισμικών εμπειριών και 

γνώσεων, επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην πολύπλευρη ερμηνεία του 

πολιτισμικού υλικού μέσα από αντιπροσωπευτικές εικόνες ζωγραφικών ή / και 

γλυπτικών δημιουργημάτων, τόσο του ίδιου του Εργαστηρίου, όσο και του διεθνούς 

γοτθικού ρυθμού. Άλλωστε, η εικόνα ως μέσο, αφενός, πληροφορεί άμεσα για το όποιο 

(πολιτισμικό) θέμα μέσω των επιμέρους στοιχείων σύνθεσής της, και αφετέρου, 

ενδυναμώνει την παρατηρητικότητα, ανατροφοδοτεί τους μηχανισμούς σκέψης και 

προβληματίζει σε επίπεδο σημειωτικής ερμηνείας τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Τίθενται, συνεπώς, οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα χρήσιμου είδους 

Γραμματισμού στο σχολικό περιβάλλον, έστω και εξ αποστάσεως, εκείνου του 

 

31  Βλ. Γενά, Θεωρία και πράξη…, σ. 82· Κασσωτάκης και Φλουρής, Μάθηση και διδασκαλία…, σ. 
57-63.  

32  Βλ. Daniel L. Schacter κ.ά., Introducing Psychology, Worth Publishers, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. 42017, 

σ. 17-18. 
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Οπτικού Γραμματισμού (Visual Literacy).33 Μάλιστα, στην επεξεργασία του οπτικού 

πολιτισμού πολλές φορές επιλέγονται μέθοδοι και στρατηγικές προσέγγισης που 

σχετίζονται με την αυτόνομη μάθηση, εκ των οποίων από τις πιο απλοϊκές είναι η 

ιστοεξερεύνηση, ενώ στις πιο σύνθετες συγκαταλέγεται η διαδικτυακή ή ψηφιακή 

πολιτισμική ανθρωπολογία / εθνογραφία.34  

Βέβαια, η αυτόνομη μάθηση δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με την παντελή 

απουσία του / της εκπαιδευτικού από τη διδακτική πράξη, διότι μια τέτοια 

πραγματικότητα πιθανότατα να επέφερε τις επιπτώσεις που υπογραμμίστηκαν από τον 

Skinner. Η παρουσία του / της εκπαιδευτικού, σε γενικές γραμμές, χαρακτηρίζεται ως 

διακριτική, οργανωτική, και συμβουλευτική, και αποτελείται κατά την άποψη μας από 

τρεις φάσεις: α) τη συμβολή του / της εκπαιδευτικού πριν την έναρξη της αυτόνομης 

μάθησης, ήτοι μια πρώτη αναζήτηση-εύρεση υλικού, που θα λειτουργεί ως υλικό 

εκκίνησης για τους / τις μαθητές / μαθήτριες, β) τη συμβολή του / της εκπαιδευτικού 

κατά την εκτύλιξη της αυτόνομης μάθησης, δηλαδή μια συμβουλευτική παροχή 

πληροφοριών καθοδηγητικού χαρακτήρα, εάν παρουσιαστούν σημαντικές δυσκολίες 

προσπέλασης του ευρεθέντος υλικού, ή ανακύψουν αξιοσημείωτες απορίες, και γ) τη 

συμβολή του / της εκπαιδευτικού μετά την ολοκλήρωση της αυτόνομης μάθησης, η 

οποία έγκειται σε μια συμπερασματική αποτίμηση όλων όσων μελέτησαν κατά μόνας 

οι μαθητές / μαθήτριες, είτε αυτή η αποτίμηση περιλαμβάνει την οιαδήποτε μορφή 

αξιολόγησης, είτε όχι.  

Προκείμενου όλα αυτά, όμως, να γίνουν περισσότερο απτά, παρακάτω δίνονται 

ορισμένες προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων, σαφώς, επιδέχεται προσθαφαιρέσεις, 

όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την πλευρά του / της εκπαιδευτικού, με 

απώτερο στόχο τη βέλτιστη οργάνωση της διδασκαλίας.  

 

 

 

33  Βλ. Gunther Kress & Theo van Leeuwen, Reading Images. The Grammar of the Visual Design, 

Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1996, σ. 63-70.  
34  Βλ. Πηνελόπη Παπαηλία και Πέτρος Πετρίδης, Ψηφιακή Εθνογραφία, ΣΑΕΒ, Αθήνα 2015, 

http://www.kallipos.gr/ [πρόσβ.: 10 Νοεμβ. 2020]·  Γεώργιος Ορφανίδης, Ψηφιακή Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία: «Μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Πρακτική για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», 

στο: Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας», 25-27 Σεπτεμβρίου, Αθήνα 2020 (υπό έκδοση).  
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Α) Πρώτη Φάση (Πριν)  

1) Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων (πλατφόρμα), η οποία επιδέχεται συνεχείς 

ανανεώσεις, τόσο από την πλευρά του / της εκπαιδευτικού, όσο και από την πλευρά 

των μαθητών / μαθητριών, ενώ παράλληλα, διαθέτει τη δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων τύπου chat. Ακόμα, η πλατφόρμα θα 

πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή πολυμεσικού υλικού (π.χ. κείμενα, εικόνες, ήχοι, 

βίντεο, σκίτσα, διαγράμματα, κ.λπ). Το όποιο υλικό είναι χρήσιμο να συνοδεύεται από 

ενδεικτικά ερωτήματα (συνήθως όχι περισσότερα από τρία), ούτως ώστε οι μαθητές / 

μαθήτριες να λάβουν μερικά επικουρικά «ερεθίσματα» εκκίνησης-αναζήτησης. Το 

παρόν σκεπτικό μπορεί να εξελιχθεί μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές 

διδασκαλίας-μάθησης με γνώμονα την προσέγγιση των έργων, όπως είναι οι εξής: 

«Σκέψου, Συζήτησε, Μοιράσου» (Think, Pair, Share),35 «Διδάσκοντας μέσω της 

τέχνης. Μοτίβα Έντεχνου Συλλογισμού» (Artful Τhinking), με επιμέρους πλήθος 

υποκατηγοριών [«Ερώτηση, Εξέταση, Έρευνα» (Question, Examination, Research), 

«Βλέπω, Ισχυρίζομαι, Αναρωτιέμαι» (Ι see, Ι think, Ι wonder), «Σκεφτείτε, 

Αμφιβάλλετε, Εξερευνήστε» (Think, Puzzle, Explore)], και «Παρατήρηση και 

Περιγραφή» / «Παιχνίδι Επεξεργασίας» (Elaboration Game)], κλπ].36 Ενδεικτικά, 

αναφέρεται ότι η εφαρμογή (application) του padlet (https://el.padlet.com/), ανήκει 

στους ψηφιακούς χώρους που πληρούν τμηματικά ή εξολοκλήρου τις παραπάνω 

προδιαγραφές, ικανοποιώντας πάντοτε της μαθησιακές ανάγκες της αυτοεκπαίδευσης.  

2) Συγκέντρωση ενδεικτικού σχετικού με το διδασκόμενο θέμα υλικού, με χαρακτήρα 

εκκίνησης, και όχι δεσμευτικής ή αυστηρά υποδειγματικής υπόστασης.37 Προτιμώνται 

ευσύνοπτα και εύληπτα γραπτά κείμενα στο ύφος του σχολικού βιβλίου με ευκρινή 

 

35  Βλ. Richard I. Arends, Learning to Teach, McGrow Hill Companies, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. 2007, σ. 

370.  
36  Βλ. Ron Ritchhart, Mark Church και Karin Morrison, Thinking Visible: How to Promote 

Engagement, Understanding, and Independence, John Wiley & Sons, Νιου Τζέρσεϊ, Η.Π.Α. 2011.  
37  Για τη συγκέντρωση του εν λόγω υλικού, εκτός των προηγούμενων βιβλιογραφικών παραπομπών, 

προτείνονται οι εξής ψηφιακοί χώροι: α) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακή Βάση 
«Οδυσσεύς», στο: http://odysseus.culture.gr/index_gr.html [πρόσβ.: 10 Νοεμβ. 2020], β) Βυζαντινό 
Μουσείο Καστοριάς, στο: https://www.bmk.gr/ [πρόσβ.: 10 Νοεμβ. 2020], γ) ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ 
& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα, στο: https://pacf.gr/ [πρόσβ.: 10 Νοεμβ. 2020], 

δ1) “Apparences Art-Histoire, Le Trecento”, στο: 

https://www.aparences.net/category/periodes/le-trecento/ [πρόσβ.: 10 Νοεμβ. 2020], δ2) Apparences 

Art-Histoire, Le Quattrocento, στο: https://www.aparences.net/category/periodes/le-quattrocento/ 

[πρόσβ.: 10 Νοεμβ. 2020], δ3) Le style gothique international, στο: 

https://www.aparences.net/periodes/gothique-international/le-style-gothique-international/ [πρόσβ.: 

10 Νοεμβ. 2020].  
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γραμματοσειρά, υπογραμμισμένες τις σημαντικότερες πληροφορίες, γραμμένα από τον 

/ την ίδιο / ίδια εκπαιδευτικό, επομένως, και προσαρμοσμένα στις επιθυμίες και 

ανάγκες των μαθητών / μαθητριών. Είναι σημαντικό, τα γραπτά κείμενα να 

συνοδεύονται, αν όχι πάντοτε τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, από 

εικόνες-φωτογραφίες σχετικές με το περιεχόμενό τους. Θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν υψηλότερης ανάλυσης, και μπορούν να δίνονται από πολλαπλές οπτικές 

γωνίες ή / και να γίνεται κάποιου είδους εστίαση (zoom) σε λεπτομέρειες, εάν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Ο / Η εκπαιδευτικός οφείλει να συμβουλεύεται έγκριτες πηγές, 

ειδικά στην περίπτωση των γραπτών κειμένων. Οι φωτογραφίες-εικόνες των 

πολιτισμικών προϊόντων μπορούν να αντλούνται και από έντυπα ή ψηφιακά μέσα 

δημοσιογραφικού προσανατολισμού, υπό την προϋπόθεση ότι και εκεί τηρούνται οι 

θεμελιώδεις μεθοδολογικές αρχές της Επικοινωνίας του Πολιτισμού, της 

Ανθρωπολογίας των Μέσων και της Ανθρωπολογίας38 της Εικόνας-Φωτογραφίας.39 

Όλες οι εικόνες-φωτογραφίες πρέπει να συμπληρώνονται από σύντομες λεζάντες, όπου 

θα αναγράφονται βασικά στοιχεία, όπως τίτλος, χρονολογία, τόπος προέλευσης / 

εύρεσης, όνομα καλλιτέχνη, υλικό, διαστάσεις, τόπος φύλαξης, αξιόλογο σχόλιο, κλπ. 

Τέλος, επιδιώκεται και η αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού που δίνεται στο 

σχολικό εγχειρίδιο.  

3) Δίνονται οδηγίες προς τους / τις μαθητές / μαθήτριες σχετικά με το τί ζητείται από 

τους / τις ίδιους / ίδιες κατά τη φάση που θα ακολουθήσει. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνεται 

η προσπάθεια για τη διεξαγωγή εποικοδομητικής αυτομάθησης, καθώς οι μαθητές / 

μαθήτριες συνήθως δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι / εξοικειωμένες με την παρούσα 

διαδικασία.  

 

Β) Δεύτερη Φάση (Κατά τη διάρκεια)  

Ουσιαστικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι μαθητές / μαθήτριες αυτενεργούν, με την 

παρουσία του / της εκπαιδευτικού να είναι μόνο παρασκηνιακή και επικουρική όταν 

απαιτείται από τις επιμέρους περιστάσεις, για παράδειγμα, όταν οι διαδικασίες της 

αυτόνομης μάθησης κωλύονται λόγω δισεπίλυτων ζητημάτων επί του γνωστικού 

 

38  Βλ. Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Επικοινωνία: θεωρία στην πράξη, Λιβάνης, Αθήνα 2012, σ. 53, κ.εξ.  
39  Βλ. Ηρακλής Παπαϊωάννου, Η φωτογραφία ως αίνιγμα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2020, 

σ. 17-21, 155-177.  
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αντικειμένου, ή ακόμα και ζητημάτων τεχνικής φύσεως, διαχείρισης του (ψηφιακού) 

υλικού.  

 

Γ) Τρίτη Φάση (Μετά)  

Αποτίμηση της όλης διαδικασίας με ή χωρίς αξιολόγηση των μαθητών / μαθητριών, 

βάσει κρίσεως του / της εκπαιδευτικού. Σαφώς, το είδος και η διάρκεια της 

αξιολόγησης ποικίλλουν. Σε γενικές γραμμές, προτείνουμε την εφαρμογή 

αυτοαξιολόγησης των μαθητών / μαθητριών, η οποία με τη σειρά της, αφενός, δε θα 

χαρακτηριζόταν από μια αυστηρή καταγραφή τελικής βαθμολογίας στο σύστημα της 

κλίμακας 0-20, και αφετέρου, θα προωθούσε τη συνέχιση του κλίματος αυτενέργειας 

των μαθητών / μαθητριών. Από την πλευρά του / της εκπαιδευτικού είναι δόκιμο να 

τεθούν μερικές σύντομες ερωτήσεις (με ή συνοδεία χαρακτηριστικών εικόνων), οι 

οποίες θα συνεπικουρούσαν στην ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης, λ.χ. Σε ποιά  

χρονική περίοδο τοποθετείται η δράση του Καστοριανού Εργαστηρίου ;  

Εκτός από την Καστοριά σε ποιές  άλλες περιοχές της εντοπίζεται η 

δράση του; Επίσης, μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα ονόματα 

μνημείων στην Καστοριά; Αναφέρετε δυο χαρακτηριστικά της 

ζωγραφικής του Καστοριανού Εργαστηρίου. Έχετε κατανοήσει τη σχέση 

αυτού με το «διεθνή γοτθικό ρυθμό». Μπορείτε να σχολιάσετε τη χρήση 

του ζωγραφικού φωτός από τους καλλιτέχνες του Καστοριανού 

Εργαστηρίου;  Εναλλακτικά, θα μπορούσε να επιλεχθεί ένα σύντομο είδος 

αξιολόγησης, υπό το πρίσμα της σύγχρονης διδασκαλίας, περίπου των δέκα λεπτών, 

κατά τη διάρκεια της επόμενης διδακτικής ώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές / 

μαθήτριες δύναται να παρουσιάσουν προφορικά ό,τι τους εντυπωσίασε περισσότερο 

(π.χ. ένα έργο τέχνης, ή ένα στοιχείο από ένα καλλιτεχνικό έργο, θεματικό ή 

τεχνοτροπικό). Ο διαχωρισμός του μαθητικού κοινού σε ομάδες, μάλλον, στην 

προκειμένη περίπτωση δυσχεραίνει την εκτύλιξη μιας διδακτικής διαδικασίας 

ψηφιακού τύπου, και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να υιοθετηθεί.40  

Καταληκτικά τονίζουμε ότι το παραπάνω υλικό αποτελεί μια εισαγωγική πρόταση 

προς τους εν ενεργεία ή εν εξελίξει εκπαιδευτικούς λειτουργούς αναφορικά με τον 

 

40  Πιο αναλυτικά για τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης, βλ. Κασσωτάκης και Φλουρής, Μάθηση 
και διδασκαλία…, σ. 557-592.  
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σχεδιασμό της αυτόνομης μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εν γένει, ή με 

άλλα λόγια, δεν πρόκειται μόνο για ένα πρότυπο (pattern) που ικανοποιεί τη 

συγκεκριμένη θεματική στο σχολικό μάθημα της Ιστορίας, στη Β΄ Τάξη του Γενικού 

Λυκείου. Ασφαλώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτόνομη μάθηση κάθε 

ιστορικού και πολιτισμικού θέματος του ίδιου μαθήματος, σε όλες τις τάξεις του 

Γυμνασίου και του Λυκείου, ή ακόμα, και σε άλλα σχολικά μαθήματα φιλολογικού, 

πολιτισμικού και κοινωνικού προσανατολισμού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

41 

 

         

 

41  Οι τρείς Μάγοι αποδίδονται σε αρκετά μικρή κλίμακα, κατευθυνόμενοι έφιπποι προς το σπήλαιο. 
Μόνο ο ένας ίππος αποδίδεται ολόκληρος, σε κατατομή, ενώ από τους άλλους διακρίνονται μόνο τα 
οπίσθια σκέλη τους. Το στοιχείο αυτό, συνδεδεμένο με τις προσπάθειες για απόδοση της τρίτης 
διάστασης στο χώρο, αποτελεί μια λεπτομέρεια, που σπάνια εντοπίζεται στα ζωγραφικά 
παραδείγματα της βυζαντινής τέχνης. Ωστόσο, είναι πολύ συχνή στα έργα των Ιταλών ζωγράφων 
του Quattrocento και έπειτα (βλ. Εικ. 2). 

Εικ. 1: Η Γέννηση, Παλαιό καθολικό Μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων, 1483. 
Φωτογραφικό αρχείο γράφοντος. 
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                                                                                                                                       42

   

 

 

 

 

 

 

 

42http://www.settemuse.it/pittori_opere_A/altichiero_da_zevio/altichiero_da_zevio_503_crucifixion.jp

g [πρόσβ.: 29 Νοεμβρ. 2020]. 

Εικ. 2:Altichiero Da Zevio, H Σταύρωση του Χριστού, παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου, περ. 1380, 

Πάδουα. 

about:blank
about:blank
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43  Οι περικεφαλαίες των στρατιωτών, θεωρούνται αρκετά και το παρόν σχήμα των ασπίδων δεν 
παρατηρούνται συστηματικά στη βυζαντινή ζωγραφική του 14ου αιώνα. Εν αντιθέσει, βρίθουν στα 
έργα των Ιταλών ζωγράφων του Trecento και έπειτα. Μάλιστα, κατά τον 15ο, πολλές φορές και τον 
16ο αιώνα, θα εξελιχθούν σε στερεοτυπική απόδοση του στρατιωτικού εξοπλισμού (π.χ. Άγιος 
Ιωάννης Λαμπαδιαστής στην Κύπρο, περι. 1400/πρώτο ήμισυ του 15ου αιώνα).  

Εικ. 3: Η Προδοσία, Παλαιό καθολικό Μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων, 1483. 

Φωτογραφικό αρχείο γράφοντος. 
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44  Η εν λόγω σύνθεση-διάταξη των μορφών δεν ακολουθεί το σύνηθες βυζαντινό εικονογραφικό 
πρότυπο, όπου οι συμμετέχοντες της Αποκαθήλωσης στέκονται όρθιοι. Πιθανόν, πρόκειται για 
ιταλικό δάνειο του Trecento ή του Quattrocento. Επί παραδείγματι, αναφέρουμε την Αποκαθήλωση–
Pietà με τις όμοιες γονυπετείς μορφές, του ζωγράφου Gualtiero d’Alemagna, που βρίσκεται στην 
Sulmona (Αβρούζια), στο παρεκκλήσι Caldora της Badia Moronese και χρονολογείται λίγες 
δεκαετίες νωρίτερα, το 1412. Παράλληλα, στη θεωρία περί εισαγωγής ιταλικών στοιχείων στην εν 
λόγω σκηνή συνηγορεί, αφενός, ο τόσο ο ιδιαίτερος τύπος της καλύπτρας της Παναγίας και της άλλης 
γυναίκας (καλύπτρες στρογγυλές και υπερυψωμένες που κρύβουν το σχήμα της κεφαλής), και 
αφετέρου, το ένδυμα της μυροφόρου, όπως παρατηρείται πάλι στην προαναφερθείσα 
Αποκαθήλωση–Pietà. 

Εικ. 4: Η Αποκαθήλωση, ναός Αγίου Νικολάου Μαγαλειού, Καστοριά, 1505. Μ. Garidis, 

La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance, 1450-1600 

et dans les pays sous domination etrangère, Atenes 1989, παράρτημα εικόνων). 
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                                                                                                                                45 

 

45  Βλ. http://www.abruzzo24ore.tv/news/Il-guerriero-Loricato-di-Sant-Omero-e-i-monumenti-

sepolcrali-in-Abruzzo/134218.htm [πρόσβ.: 29 Νοεμβρ. 2020].  

Εικ. 5: Gualtiero d’Alemagna, Αποκαθήλωση–Pietà, Sulmona 

(Αβρούζια), παρεκκλήσι Caldora της Badia Moronese περ. 

1412. 

about:blank
about:blank


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β .  ΑΛΛΕΣ  ΣΥΜ-ΒΟΛΙΚΕΣ  ΨΗΦΙΔΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Παναγιώτης Θωμά, Ελευθερία Αντωνίου, Καίτη Οικονομίδου 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΩΝ 

Awakenings και My Left Foot 

 

Την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2020 παρακολουθήσαμε —σε εναλλαγή προβολών 

μέσω διαδικτύου και άλλων με φυσική παρουσία και τήρηση των υγειονομικών 

μέτρων προστασίας από τον covid-19— μια σειρά ταινιών που άπτονται 

ανθρωπολογικών-υπαρξιακών ζητημάτων τα οποία εγείρει η παγκόσμια δοκιμασία 

της πανδημίας. Κάναμε αρχή με το Awakenings, το οποίο αφηγείται περιστατικά σε 

κλινική του Μπρούκλυν με επιβιώσαντες της «επιδημίας του ύπνου» που 

εκδηλώθηκε κατά τη δεκαετία του ‘20. Είναι η ταινία που σχολιάζουν οι φίλες των 

προβολών στα δύο κείμενα που ακολουθούν. Είδαμε επίστης το Still Alice, δραματική 

ταινία που αποτυπώνει γλαφυρά την ιστορία μιας γυναίκας πρώιμα προσβληθείσης 

από τη νόσο του Αλτχάιμερ, καθώς και το έργο You Don’t Know Jack, που συζητά 

τόσο σφαιρικά, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, την ευθανασία. Τέλος το 

συγκινητικό My Left Foot, που αποδίδει ανθρώπινα και ρεαλιστικά την πραγματική 

ιστορία ενός ανθρώπου με εγκεφαλική πάθηση. Οι προβολές της Ιεράς Μητροπόλεως 

Κυρηνείας συνεχίζονται μέσω κατάλληλης πλατφόρμας, προσαρμοσμένες στην εποχή 

και με όμορφες, ουσιαστικές συζητήσεις που συνεχίζονται κάποιες φορές για ώρες 

στο διαδίκτυο, με νέο θεματικό κύκλο που άνοιξε τον Οκτώβριο.  

 

**** 

 

Γρκέγκορ και Christy, μια ταινία κι ένα βιβλίο: ανημποριά, κοινωνία, ανάσταση 

Η πανδημία θα πρέπει σίγουρα να μας κάνει να σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας 

με αναπηρίες, εφόσον όλοι λίγο-πολύ βιώνουμε μια νέα συνθήκη ύπαρξης, που έστω 

προσωρινά επιβάλλει μια ζωή αν όχι κολοβή, σίγουρα χαρακτηρισμένη από 

περιορισμούς που για ’κείνους είναι ο κανόνας, η καθημερινότητά τους. Χώρια που 

για τούτους τους συνανθρώπους μας η πανδημία δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες, 
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μεγαλύτερες εξαρτήσεις και δυσχέρειες που θα πρέπει —μαζί με τον κίνδυνο της 

μόλυνσης από τον ιό— να αντιμετωπίσουν. 

Στις προβολές μας συμπεριλάβαμε την ταινία My Left Foot (Το Αριστερό μου 

Πόδι), του 1989, έργο ουσιαστικά βιογραφικό, αφού βασίζεται σε προσωπικό 

ημερολόγιο Christie Brown, Ιρλανδού στην καταγωγή, ο οποίος έγινε ευρύτερα 

γνωστός ως συγγραφέας και ζωγράφος, αν και η εγκεφαλική παράλυση από την 

οποία υπέφερε (cerebral palsy), του επέτρεπε να κινεί μόνο το αριστερό του πόδι. 

Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ταινία συγκλονιστική και η εκπληκτική, πειστικότατη 

ερμηνεία του Daniel Day Lewis στον πρωταγωνιστικό ρόλο συντείνει σε τούτο 

αποφασιστικά. Η ιστορία του Christie μας αφήνει με ένα αίσθημα ομορφιάς, πίστης 

στη ψυχική δύναμη του ανθρώπου, που, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, θέλει να ζήσει 

στο έπακρο τη ζωή· ενώ, επιπλέον, εκφράζεται με τα ελάχιστά του μέσα 

καλλιτεχνικά, αφήνοντας στο διάβα του και μια δημιουργική σφραγίδα. Τούτο το 

τελευταίο μας υπενθυμίζει εξάλλου τους ουκ ολίγους σπουδαίους και ιδιοφυείς 

καλλιτέχνες, που κυρίως με τις ανεπάρκειές τους παλεύοντας και όχι με τη 

βεβαιότητα μιας κάποιας επάρκειας και ταλέντου, έδωσαν στον πολιτισμό κάποια 

από τα σπουδαιότερα έργα. Το θαύμα βρίσκει πάντα άλλον δρόμο, καταργώντας της 

νόρμας και της σύμβασης τη νομοτέλεια.  

Δεν μου επιτρέπει το «Δελτίο» μας να επεκταθώ και ούτε θα ήταν σωστό, 

γνωρίζοντας κιόλας ότι τούτη η προσέγγισή μου θα μπορούσε να είναι θέμα 

ξεχωριστού μελετήματος, αλλά θα ήθελα να εισηγηθώ —έστω και ακροθιγώς— τη 

συνανάγνωση της εν λόγω ταινίας με το μυθιστόρημα του Φραντς Κάφκα Η 

Μεταμόρφωση. Το διαμάντι τούτο του εμβληματικού συγγραφέα έχει πιστεύω κατ’ 

ουσίαν το ίδιο ακριβώς θέμα με αυτό που πραγματεύεται η κινηματογραφική ταινία. 

Τούτο δεν είναι άλλο από την υποδοχή και τη φιλοξενία του ανθρώπου που δεν είναι 

ευχάριστος στην όψη, ούτε χρήσιμος με όρους χρησιμοθηρικούς στην κοινωνία· 

προκαλεί θλίψη, δυσκολία, οίκτο ενίοτε και αποστροφή. Ο ανάπηρος και ανήμπορος 

της ταινίας θα μπορούσε να είναι το ανήμπορο και άσχημο ή και σιχαμερό ζωύφιο 

της νουβέλας. Christie και Γρκέγκορ βρίσκονται στο έλεος του περίγυρού τους, της 

οικογένειάς τους πρωτίστως, προκειμένου να επιβιώσουν ως οντότητες και να 

υπάρξουν ως άνθρωποι, πράγμα γι’ αυτούς διόλου αυτονόητο. Εδώ η ανημποριά είναι 

μέγεθος υπαρξιακό και η όντως κοινωνία της υποδοχής της ετερότητας θέμα ζωής και 

θανάτου. Ή υπάρχεις στην κοινότητα και μέσα από αυτήν ή χάνεσαι.  
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Ας πάρω τα πράγματα με μια σειρά για να επισημάνω περιεχτικά ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ Μεταμόρφωσης και Αριστερού Ποδιού που αναδεικνύουν 

ενδεχομένως αλήθειες, οι οποίες συνιστούν στάση ζωής, τρόπο που φανερώνει τα 

σημαντικά εντός των ακροτάτων ορίων και κριτηρίων της ύπαρξης, δηλαδή του 

έρωτα / της αγάπης και του θανάτου. Σε μια φράση θα μπορούσε να περιγράψει 

κανείς τη βασική διαφορά που προκύπτει μεταξύ του λογοτεχνικού έργου και του 

κινηματογραφικού: ο Γκέγκορ (μεταμορφωμένος σε ζωύφιο ή κατ’ άλλους 

κατσαρίδα) καταδικάζεται σταδιακά στον αφανισμό από την ίδιά του την οικογένεια, 

παρ’ όλο που της είχε αφιερώσει τη ζωή του· ενώ, από την άλλη, ο Christie —αν και 

με δυσκολίες που είναι καθ’ όλα ανθρώπινες και κατανοητές— γίνεται αποδεκτός 

από γονείς και αδέλφια και συνεπώς του επιτρέπεται να υπάρξει —παρά την 

ανημποριά του— και να απολαύσει τη ζωή στον μέγιστο δυνατό βαθμό.  

Εξόχως χαρακτηριστικές οι σκηνές —μάλλον και οι συγκλονιστικότερες στα δύο 

έργα— στις οποίες αποτυπώνεται στη μια περίπτωση η αποστροφή και η απόρριψη 

και στην άλλη η υποδοχή και η πρόσληψη. Όταν ο Γκρέγκορ τολμάει να βγει από την 

περίκλειστη φυλακή του δωματίου του, όπου κρυβόταν για μέρες, η αποτρόπαιη όψη 

του τρομάζει τους πάντες· τη μάνα, την αδελφή αλλά και τον παντοδύναμο πατέρα, 

που πετάει μήλα, το ένα μετά το άλλο πάνω στο ταλαίπωρο σώμα του γιού του, του 

ερπετού που είναι τώρα ο γιός του, καρφώνοντάς τον σε ψυχή και σώμα και 

αναγκάζοντάς τον, χτυπώντας το κεφάλι του στο πάτωμα, να ξανακρυφτεί και να 

οδηγηθεί στον θάνατο. Η ανάσταση του σιχαμερού και απωθητικού Γκρέγκορ ήταν 

ανέφικτη γιατί κανείς δεν τον βοηθάει στην άρση του σταυρού και κανείς δεν 

πιστεύει πίσω από το ακαλλές της όψης στην πιθανότητα της μεταμόρφωσης.1 Ο 

Γκρέγκορ είναι φυσικά σύμβολο του κάθε απόβλητου, ανένταχτου και απόκληρου 

της κοινωνίας, αυτό που θα μπορούσε να είναι και ο Christie για τους δικούς του· 

όμως εκείνοι τον φροντίζουν, τον αφήνουν ανάμεσά τους κι όταν μια μέρα αυτός 

σέρνεται σαν ερπετό, πασχίζοντας με μια κιμωλία στο αριστερό του πόδι κάτι να 

γράψει στο πάτωμα, τον βλέπουν με αγωνία και τον περιμένουν, για να δουν στο 

τέλος τη λέξη «mother», μάνα, γραμμένη στο παρκέ και να βουρκώσουν από 

συγκίνηση. Ο πατέρας του, δακρύζοντας από χαρά, θα τον σηκώσει στα χέρια για να 
 

1  Για ολοκληρωμένη ανάλυση της δικής μου προσέγγισης στη Μεταμόρφωση με προεκτάσεις 
θεολογικές στο πλαίσιο της φιλόκαλης αισθητικής της Ορθοδοξίας βλ. το άρθρο μου: «Μια 
Ανέφικτη Ανάσταση. Σχόλιο στη Μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα με μια ανομολόγητη 
εναρμόνιση με τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη και την Κική Δημουλά», Εκκλησιαστικός Κήρυκας 25 

(2019), σ. 71-96.  
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τον πάει μαζί του στο μπαρ: «αυτός ο νεαρός αξίζει μια μπύρα»! θα πει με 

περηφάνια. Ο Christie ήταν ήδη αναστημένος για τον κόσμο: έμαθε να διαβάζει, έστω 

και ψευδίζοντας, συνέχισε να γράφει και να ζωγραφίζει έστω και με το ένα από τα 

κάτω άκρα του, ερωτεύτηκε, πόνεσε, έζησε όχι ως αξιολύπητος αλλά ως 

διαφορετικός. «Δεν νομίζετε ότι ο γιατρός είναι δυνατόν να προσανατολιστεί 

ορθότερα, αν μάθει να κοιτά τον ασθενή άνθρωπο, τον άρρωστο, όχι σαν έναν 

εκπεσόντα εγγύς των ορίων του αχρήστου, των απορριμμάτων και σκουπιδιών, αλλά 

σαν ένα μνημείο αφάνταστου κάλλους, σαν ένα ήρωα οδεύοντα προς την αποκάλυψη, 

της υπεράνω των ανθρωπίνων μέτρων αληθείας»;2  

Κλείνω το σύντομο συγκριτικό σχόλιό μου με τα πιο πάνω λόγια του Ν. Γ. 

Πεντζίκη, μύστη της απαρέγκλιτα ασκητικής μεταμόρφωσης της αμεσότητας σε 

όντως ομορφιά, θεωρώντας αυτονόητο πως αφορούν και τα έργα που με συντομία 

συνέκρινα. Ιδού λοιπόν η πρόκληση που θέλει αντοχές μεγάλες και δείχνει το μέτρο 

της ανθρωπιάς και της ανθρωπινότητάς μας. Σίγουρα είναι τούτη μια πρόσκληση και 

πρόκληση όχι μόνο για τους επαγγελματίες / εργάτες του κλάδου της Υγείας στον 

καιρό της πανδημίας και πέρα από αυτόν, αλλά για όλους μας.3 Εκφράζοντας την 

ευγνωμοσύνη μας πάντως σε γιατρούς και νοσηλευτές για τις μεγάλες θυσίες τους, 

πρέπει να πω πως ο τρόπος που πιο πάνω προκρίνει ο Πεντζίκης ελάχιστα μπορεί να 

καρπίσει εκεί που υφίσταται απλά και μόνον η διεκπεραίωση του επαγγελματικού / 

οικογενειακού καθήκοντος, τηρουμένων των ψυχικών και καρδιακών αποστάσεων. 

Αλλά δεν είναι λίγες οι ιστορίες που ακούμε που μας κάνουν να υποκλινόμαστε: 

γιατροί και νοσηλευτές κρατούν το χέρι ασθενών στις ΜΕΘ την ώρα που ξεψυχούνε· 

ή δακρύζουν που από μακριά και μόνον τους βλέπουν να εκπνέουν ωσάν να ήταν 

δικοί τους, ολόδικοί τους άνθρωποι. Πιστεύω πως τούτοι οι εργάτες μετέχουν σε ένα 

μέτρο αποκάλυψης μαζί με τους νοσούντες (για να επαναφέρω τον Πεντζίκη) που για 

πολλούς θα μένει άπιαστο. (Παναγιώτης Θωμά) 

 

 

 

2  Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Σημειώσεις εκατό ημερών. Εξομολογήσεις προς καταστροφή του φυσικού 
προσώπου σε μία προσπάθεια προς απόκτηση προσώπου “εν ετέρα μορφή”, Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 1988, σ. 120. 

3  Όμορφα αποτύπωσε και τραγούδησε τούτο το «προσκλητήριο» η Χάρις Αλεξίου: «Εδώ σε θέλω 
στα δύσκολα μπες / να δεις πως αγιάζουν του κόσμου οι πληγές / εδώ σε θέλω ν’ αντέχεις να ζεις / 
κι απ’ τη μοναξιά σου να βγεις». Χάρις Αλεξίου, «Εδώ σε Θέλω», Παράξενο Φως (ψηφιακός 
δίσκος), Estia Recordings, Αθήνα 2000. 
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Awakenings 1990 

Περίληψη 

Ο Δρ. Σέγιερ (Ρόμπιν Γουίλιαμς) εργάζεται στη κλινική του Μπρόνξ (1969) με 

μετεγκεφαλιτιδικούς ασθενείς. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε κατάσταση άνοιας με 

εγκεφαλική βλάβη. Ο γιατρός γεμάτος πίστη, αγάπη και αφοσίωση προσπαθεί για τη 

θεραπεία όλων ξεχωριστά. Κάθε μικρή βελτίωση του ασθενούς είναι για αυτόν 

μεγάλη χαρά. Αφιερώνει χρόνο στο κάθενα, μελετώντας το ιστορικό του. Ένας 

ασθενής, ο Λεονάρτ (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια όμορφη φιλία. Ο Λεονάρτ έχει ένα μεγάλο ξύπνημα 

που θα διχάσει την ιατρική κοινότητα. Σε αυτό το στάδιο ο Λεονάρτ θέτει μεγάλα 

υπαρξιακά ερωτήματα για το νοήμα της ζωής που βάζουν τον γιατρό σε 

προβληματισμό. Η εν λόγω ταινία απέσπασε αρκετά θετικές κριτικές κατακτώντας τη 

2η θεσή στις Καλύτερες 250 ταινίες του 1990. 

 

Σχολιασμός  

Ένα βράδυ ο ο ασθενής Λεονάρτ μετά απο ένα ξύπνημα που είχε, απευθύνεται 

γεμάτος ενθουσιαμό και συγκίνηση στον γιατρό, αποκαλύπτωντας το νοήμα της 

ζωής: «Οι άνθρωποι ξέχασαν πόσο όμορφη είναι η ζωή! Πρέπει να τους θυμίσουμε τι 

έχουν και τι μπορεί να χάσουν! Νιώθω τη χαρά της ζωής! Το δώρο, την ελευθερία, το 

θαύμα!» 

Η αγάπη του γιατρού δίνει στον Λεονάρτ την αφύπνιση και αυτός με τη σειρά του, 

του ανταποδίδει το νοήμα της ζωής, σαν ένα δώρο-αντίδωρο. Η μεταξύ τους 

διαπροσωπική σχέση είναι υπόδειγμα αγάπης και αφοσιώσης. Η αφοσίωση του 

γιατρού αναδυκνύει τη μοναδικότητα του προσώπου. Αυτό μαρτυρεί τον Χριστό: «να 

συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού, που μας αγάπησε κι έδωσε 

τη ζωή του για εμάς».4 Στο τέλος της ταινίας ο γιατρός περιγράφει συμπερασματικά 

ότι το ανθρώπινο πνεύμα είναι ισχυρότερο απο κάθε φάρμακο και αυτό είναι που 

πρέπει να καλλιεργηθεί. Με την εργασία, την αναψυχή, τη φιλία και την οικογενεία. 

Αυτά έχουν σημασία . Αυτό είναι που έχουμε ξεχάσει. Τα πιο απλά πράγματα!  

 

4  Εφ. 5:2.  
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Αυτό ακριβώς μαρτυρεί και η σύγχρονη επιστήμη της νευρολογίας καθώς και η 

ίδια η Θεολογία η οποία το αποκάλυψε πριν χιλιάδες χρόνια με τον Ερχομό Του. Ο 

ίδιος ο Χριστός με την αυτοθυσία του δίδαξε στον άνθρωπο να αγαπά τον πλησίον 

όπως τον εαυτό του.5 Έτσι όλοι μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία της Αγάπης 

όταν χαρίζουν τον εαυτό τους, σαν ένα δώρο και αντίδωρο, όπως συμβαίνει στη Θεία 

Κοινωνία. Το πρόσωπο χαρίζεται, δωρίζεται δηλαδή ελεύθερα στον Δημιουργό και ο 

Δημιουργός σε αυτό.Όπως πολύ ωραία ο πατήρ Βασίλειος Θερμός (ψυχίατρος 

παιδιών-εφήβων), στο πλαίσιο των ανθρωπίνων σχέσεων, το δηλώνει: «Εκπλήσσεται 

κανείς διαπιστώνοντας πως οι αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον είναι που 

διεγείρουν και καθοδηγούν την ακριβέστερη καλωδίωση των νευρωνικών 

συνδέσεων».6 Είναι δηλαδή η φιλοκαλία που αποκαλύπτει το πρόσωπο του 

ανθρώπου, τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα. Είναι η στήριξη, η συμπόρευση, 

η αλληλοβοήθεια και ο αλτρουισμός που ομορφαίνουν και αναδεικνύουν τα 

πρόσωπα. Κάθε άνθρωπος που υπηρετεί τον συνάνθρωπο αποκαλύπτει το νοήμα της 

ζωής που είναι η δημιουργία υγιών σχέσεων, οι οποίες φανερώνουν με την αλήθειά 

τους το πρόσωπο του Χριστού. Η αφύπνιση έρχεται, όταν το πρόσωπο χαρίζεται.  

Εδώ, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, διανύοντας την εποχή της πανδημίας του 

covid-19, οι γιατροί, νοσηλευτές και επιστήμονες, ταυτίζονται με τον γιατρό της 

ταινίας (Δρ. Σεγιερ). Σε πραγματικές καταστάσεις, βρίσκονται με δικό τους ρίσκο, με 

σωματική κούραση δίπλα στο πλευρό των ασθενών τους. Αυτό είναι αλτρουισμός και 

αγάπη προς τον πλησίον. Αυτή τη στάση ζωής μαρτυρεί η Εκκλησία, μια στάση 

μεταμόρφωσης ψυχών και σωμάτων. Η δίοδος όμως είναι μια συνεχής και επίπονη 

πορεία αγάπης και ενότητας. (Ελευθερία Αντωνίου) 

**** 

Awakenings 

Πρωινό ξύπνημα. Ανοίγω το παράθυρο, ατενίζω τον κόσμο. Κι έρχονται εικόνες, 

μυρωδιές, ακούσματα, επικοινωνία. Αυτό που ονομάζουμε ζωή. Διερωτώμαι πώς 

είναι η ζωή των ανθρώπων που δεν έχουν ούτε αυτό το ξύπνημα. Πού βρίσκεται η 

συνειδητότητα και η συνειδητοποίηση των πραγμάτων. Πολλά τα ερωτήματα στην 

ταινία Awakenings και πολλά τα όσα θαυμαστά συνέβησαν κι εκεί και στην 
 

5  Βλ. Ματθ. 22:40. 
6  π. Βασίλειος Θερμός, Άνθρωπος στον ορίζοντα! Προσεγγίζοντας τη συνάντηση Ορθόδοξης 

Θεολογίας και επιστημών του ψυχισμού, Γρηγόρης, Αθήνα 2011, σ. 96. 
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πραγματικότητα των ανθρώπων της. Μια ταινία που είδα με μεγάλο ενδιαφέρον για 

πολλοστή φορά για το θέμα, την πλοκή, την ηθοποιία της.  

Ένας Ρόμπερτ ντε Νίρο που καθηλώνει με την ερμηνεία και το παίξιμο του, σαν 

βγαλμένος από ήρωες κάποιου παιγνιδιού με την τόση ενέργεια του να αποδίδει τον 

Leonard Lowe τόσο πειστικά και πεισματικά. Ρεσιτάλ ηθοποιίας πραγματικά, κρατά 

τον θεατή με τον λόγο, την εκφραστικότητα, τη ματιά και την κίνηση του.  

Ο Robin Williams, λες και ήταν στ’ αλήθεια ο γιατρός Dr. Malcolm Sayer που 

πίστεψε πως μπορεί να φέρει την επανάσταση στην αντιμετώπιση της Ληθαργικής 

Εγκεφαλίτιδας (Encephalitis Lethargica) και να δώσει μια ευκαιρία στους ανθρώπους 

που παραμένουν μακριά από την κανονικότητα, να ζήσουν έστω και για πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα, σε κατάσταση αυτο-επίγνωσης και να ζήσουν και να χαρούν όσο 

μπορούν το «ξύπνημαά» τους.  

Η εμπειρία του comeback στη ζωή των νορμάλ (τί είναι νορμάλ;), ανθρώπων της 

καθημερινότητας δεν θα διαρκέσει για πολύ, αφού λίγο μετά τη δοκιμαστική περίοδο 

του φαρμάκου Ldopa που χορηγήθηκε στους ασθενείς με εγκεφαλίτιδα, η επίδραση 

του θα χαθεί, μαζί και οι άνθρωποι και οι ζωές τους. Για όσο αυτό το ξύπνημα 

διήρκησε, οι ασθενείς θα το απολαύσουν, ο καθένας με τον τρόπο και τις ανάγκες 

του. Δυστυχώς, το πισωγύρισμα στα συμπτώματα μέχρι και την τελική πτώση, 

αποτελεί την τραγικότητα των όσων έζησαν την ιστορία στην πραγματικότητα.  

Μα είναι τόσο σημαντικό λέει η ταινία, να ξυπνάς! Έστω και για λίγο, αφού υπό 

τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να είναι μόνιμα. Επιμονή, επιμονή, αγώνας, για να 

πεισθούν και όσοι στην αρχή δυσπιστούσαν γύρω τους για τη νέα κατάσταση 

πραγμάτων και τη δυνατότητα αποθεραπείας. Η ακατάπαυστη προσπάθεια του 

ανθρώπου έστω και ανάπηρου να ζήσει, να εμπειραθεί τη ζωή, να γευτεί, ν’ αγαπηθεί, 

και την ανάγκη κάποιος δίπλα να πιστέψει πως ακόμα και το ακατόρθωτο μπορεί να 

γίνει. 

Ο ήρωας γιατρός που δεν τα έβαζε κάτω, ο Leonard, που άρχισε να ξαναζεί, και 

όλοι τριγύρω που άρχισαν να βαδίζουν σ ένα νέο δρόμο ζωής. Και που όσο διήρκησε, 

είχε φως, χαρές, νέες εμπειρίες, το κοίταγμα από το παράθυρο απόκτησε νόημα. 

Όπως η γυναίκα που ακολουθούσε τα μοτίβο του μαυρόασπρου πατώματος, για να 

φτάσει κυριολεκτικά στο παράθυρο και να ξαναδεί τον κόσμο.  
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Πόσος κόσμος αλήθεια είτε δεν κοίταξε ποτέ έξω από το παράθυρο, είτε δεν είχε 

την ευκαιρία να έχει ένα παράθυρο, είτε ήταν κλειστό για κείνον; Πόσων η ζωή πάει 

χαμένη, χωρίς ένα κοίταγμα, χωρίς την εμπειρία, χωρίς κι αυτό τον κρυφό έρωτα, που 

δραματικά έσυρε σ ένα τελευταίο ταγκό; Και πόσων από μας η ζωή κυλά χωρίς ν 

ανοίξουμε ποτέ το παράθυρο, είτε γιατί δεν τολμούμε, είτε γιατί φοβόμαστε, είτε 

γιατί δεν ξέρουμε πώς. Κάποιος να πιστέψει στην αξία της αφύπνισης, ν αγωνιστεί, ν 

αποθεραπευθεί και να θεραπεύσει. Το φάρμακο που χορηγείται είναι τελικά η αγάπη 

που χέρι-χέρι με την επιστήμη κάνουν το θαύμα!  

Φαινομενικά είμαστε ανάπηροι σ’ έναν ελεγχόμενο κόσμο, ώσπου κάποιοι 

καταφέρνουν να ξεγλιστρήσουν από τις δομές και να φτιάξουν το δικό τους μονοπάτι, 

που μόνο μέσα απ’ αυτό προσδίδουν νόημα στη ζωή τους. Είμαστε όλοι ένας 

Leonard, που χρειαζόμαστε έναν εμψυχωτή για να βγούμε από τον λήθαργο και την 

ισοπέδωση για να δούμε την ψυχή μας ν’ ανθίζει. 

Πόσες ψυχές άραγε θα ξυπνούσαν αν ένας γιατρός, ένας ηγέτης, ένας 

οποιοσδήποτε άνθρωπος, έκανε ό,τι και ο γιατρός στην ταινία! Πόσο διαφορετικός θα 

ήταν ο κόσμος!  

Φτιαχτός, επίπλαστος ο κόσμος, με δομές που δύσκολα ταράζονται, όμως άμα 

τούτο συμβεί, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αγγίξει την αλήθεια, ή έστω κάποια 

άκρη της. Διαφορετικά φτιάχνει μύθους, θρησκείες, είδωλα, ιστορίες, για να 

κρατηθεί, να νικήσει τον φόβο και να ξεπεράσει την απόγνωση της ιδέας πως όλα μια 

μέρα τελειώνουν, αφανίζονται εις τα εξ ων συνετέθησαν και το άναρχο ον, τελειώνει 

κι αυτό με τον θάνατο. Όπως έσβησε στο τέλος ο Leonard και όλοι οι άλλοι. Η 

δύναμη είναι τελικά από μέσα. (Καίτη Οικονομίδου) 
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Abstract: The essay discusses the way in which the Orthodox Church—mainly in Greece—

has so far responded to the challenge of the covid-19 pandemic, pointing out the failure to 

show care for the suffering human, the prevalence of conspiracy theories and denial of the 

virus among the faithful, as well as a wrong perception of worship in this circumstance, 

one that is devoid of solid theological foundation and rather resonates with magic, and 

irrationality which denies true faith. The author also stresses the importance of some bold 

voices in the clergy that spoke with honesty in public about the incompetence of the 

Church to respond to the pandemic with responsibility and philanthropy. 
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Η δυσκολία των ερευνητών και των μάχιμων εργατών της Υγείας να κατανοήσουν τη 

συμπεριφορά, να προβλέψουν την πορεία και να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες 

μετάδοσης του νέου κορωνοϊού οδηγούν στη θέσπιση αυστηρών μέτρων εγκλεισμού 

και κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς 

ομάδες του γενικού πληθυσμού, όπως υπερήλικες και ηλικιωμένους και γενικότερα 

ανθρώπους με αδύναμο ανοσοποιητικό και χρόνια πάσχοντες από παθήσεις της 

καρδιάς, των πνευμόνων ή αποθεραπευμένους. Οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από το 

βασανιστικό ενδεχόμενο μιας θανατηφόρου μόλυνσής τους, πάσχουν κυρίως από 

μοναξιά.  

Κλειδωμένος στο σπίτι ο υπερήλικας χήρος στέκεται πάνω από ένα κινητό ή έναν 

υπολογιστή για να δει και να ακούσει τα παιδιά και τα εγγόνια του ή να μάθει τα νέα 

των φίλων, απέναντι στην οθόνη της τηλεόρασης για να ακούσει τα νέα ή το 

επεισόδιο μιας σειράς που τον κάνει να ξεχνιέται, έστω για λίγο, και πιο συχνά 

μπροστά στο παράθυρο να συνομιλεί βουβός με την σιωπηλή πόλη. Η τηλεόραση και 

το διαδίκτυο μάς φέρνουν εικόνες και βίντεο από αλλού, οι οποίες μας πείθουν ότι 
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μικρές ανέλπιστες εκρήξεις αγάπης και ανθρωπιάς σπάζουν τη μοναξιά των 

αποκλεισμένων, ανήμπορων ανθρώπων. Η φοιτήτρια της ισόγειας γκαρσονιέρας, που 

με τον ζόρι χαλάλιζε ένα ξερό χαιρετισμό στην ένοικο του δεύτερου ορόφου, κάθε 

τόσο τη ρωτά από το θυροτηλέφωνο πώς πέρασε το βράδυ της και αν έχει ανάγκη 

από ψώνια ή φάρμακα. Κι ο σκυθρωπός μουσικός που μελετούσε για ώρες αθέατος 

πίσω από σφραγισμένα παραθυρόφυλλα, τώρα βγήκε στο μπαλκόνι για να παίξει την 

αγαπημένη του σουίτα στους γείτονες.  

Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε άλλα πολιτισμικά και πνευματικά 

περιβάλλοντα, ελάχιστοι ορθόδοξοι χριστιανοί νιώθουν στο όνομα της πίστης ή της 

καινής εντολής να σταθούν στο πλάι των μοναχικών ανθρώπων. Το κενό της 

ποιμαντικής μέριμνας χάσκει βαθύτερο στην περίπτωση  των ευπαθέστερων και πιο 

ηλικιωμένων ασθενών, που πρέπει να νοσηλευθούν και αντιμετωπίζουν κατάμονοι 

την παρακολούθηση, την διασωλήνωση και το ενδεχόμενο να αφήσουν την τελευταία 

τους πνοή στο νοσοκομείο. Καμία εκκλησιαστική πρωτοβουλία για συμπαράσταση, 

καμία διεκδίκηση παρουσίας έστω για λίγα λεπτά πλάι στους νοσούντες (κατόπιν 

συνεννόησης με τους ίδιους ή τους οικείους), για μία προσευχή, για ένα βλέμμα 

παρήγορο και ενθαρρυντικό, για ένα άγγιγμα έστω και μέσα από την ολόσωμη φόρμα 

προστασίας.  

Το εμβόλιο για τον COVID-19 θα βγει από τα εργαστήρια των φαρμακευτικών 

εταιρειών. Μέχρι τότε, είναι διπλά απαραίτητη η αγάπη, το ισχυρό αντίδοτο στη 

μοναξιά του νοσούντος πλησίον. Παράτολμο, θα πει κανείς, και επικίνδυνο για τον 

ίδιο τον επισκέπτη του ασθενούς. Ο φόβος νικά την αγάπη; Η αγάπη εκπίπτει;  

* 

Η προτροπή με την οποία ο πανοσιολογιώτατος πατήρ Ε., προϊστάμενος του ιερού 

Ναού της Αγίας Κ., ολοκληρώνει το κυριακάτικο κήρυγμά του είναι σαφής. «Όπως 

γνωρίζετε, αδελφοί μου, οι γιατροί θεωρούν ότι η μάσκα προστατεύει από τον νέο 

κορωνοϊό και ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους, όπως είναι οι ναοί. Όμως, δεν θα 

σας πω όμως εγώ τι θα κάνετε. Είναι επιλογή και ατομική ευθύνη του καθενός από 

σας να χρησιμοποιείτε εντός του ναού». Ο ιερέας δεν μπορεί να φανεί ανενημέρωτος 

ή αδιάφορος στο ποίμνιο αποσιωπώντας τις εντολές των υγειονομικών αρχών, για τα 

μέτρα πρόληψης και προστασίας από την πανδημία. Φαίνεται πως δεν συμφωνεί με 
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τα μέτρα αλλά και πάλι δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει δημόσια. Έτσι επιλέγει μια 

ευφυή λύση: την επίκληση της ατομικής ευθύνης των πιστών.  

Είναι γνωστό ότι ο όρος «άτομο» έχει ένα αρνητικό φορτίο στο εκκλησιαστικό και 

θεολογικό λεξιλόγιο, γιατί δηλώνει μια ύπαρξη εγκεντρισμένη στον εαυτό της, 

ανίκανη ή απρόθυμη να ανοιχτεί, να νιώσει την περιπέτεια της προσωπικής σχέσης 

και την ένταξη στην κοινότητα, να μοιραστεί με τους άλλους τη χαρά του για να τη 

διπλασιάσει και τον πόνο του για να τον νιώσει ελαφρύτερο στους ώμους του. Ο 

απόστολος Παύλος προτιμούσε να μην γευθεί ποτέ ένα φαγητό, για να μην 

σκανδαλίσει τον διπλανό του και ένιωθε να βασανίζεται ο ίδιος όταν κάποιο 

πνευματικό του τέκνο αντιμετώπιζε δυσβάσταχτους πειρασμούς.1 Ο ποιητής και 

φιλόσοφος Γιώργος Σαραντάρης (1908-1941) θεολογούσε βιβλικά όταν έγραφε πως 

σκοπός πνευματικός και χρέος υπέρτατο του ανθρώπου είναι να μεταμορφωθεί από 

άτομο σε ύπαρξη (ή πρόσωπο) που νοιάζεται, ζει και πεθαίνει για τους άλλους.2  

Αυτό που βίωνε ο Παύλος ως πατέρας εν Χριστώ3 και αυτό που συμπύκνωνε την 

αποστολή του ανθρώπου κατά τον Σαραντάρη, δείχνουν πως η ατομικότητα πρέπει να 

θυσιαστεί στην κοινωνική της ολοκλήρωση για χάρη των άλλων και η ατομική ηθική 

να δώσει τη θέση της στην κοινωνική. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, ότι ο πιστός που 

γνωρίζει και ακολουθεί το Ευαγγέλιο δεν επιλέγει συμπεριφορές με γνώμονα όχι 

(τόσο ή μόνο) την επιθυμία του αλλά τον σεβασμό προς τον άλλο. Τον άλλο που είναι 

τρομαγμένος γιατί νιώθει τον εαυτό του ή τους αγαπημένους του σαν εύκολη λεία του 

ιού.   

Ο κορωνοϊός επανέφερε με τρόπο αδυσώπητο στο προσκήνιο το ζήτημα της 

κοινωνικής ηθικής. Και μάλιστα, όχι ως αίτημα μιας πολιτικοοικονομικής 

κοινωνιστικής ιδεολογίας αλλά ως πρακτική εκδήλωση αλληλεγγύης, φιλαλληλίας 

και ανθρωπιάς. Εκφραστές αυτής της κοινωνικής ηθικής υπήρξαν ή έγιναν πολλοί 

άνθρωποι στη διάρκεια της πανδημίας (βλ. και παραπάνω). Ένα μέρος αυτών των 

ανθρώπων δεν ανήκουν στην Εκκλησία, δεν έχουν προβληματιστεί για τον Θεό και 

το νόημα της ζωής, αλλά χωρίς να το γνωρίζουν, Τον υπηρετούν γιατί υπηρετούν τις 

επίγειες εικόνες Του. Στον αντίποδα αυτής της αλληλεγγύης που δείχνουν άνθρωποι 
 

*  Καθηγητής Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. 
1  Βλ. Β’ Κορινθ. 11:29. 
2  Βλ. Γιώργος Σαραντάρης, Δοκίμια για την Ύπαρξη του ανθρώπου, [Σειρά Αναλόγιον 4], Ευθύνη, 

Αθήνα 1999, σ. 13 κ.ε.  
3  Α’ Κορινθ. 4:14-15. 
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θρησκευτικά αδιάφοροι και εκκλησιαστικά άγευστοι, ένα μέρος των πιστών 

απογυμνώνουν την πίστη από την κοινωνική διάσταση, που διατρέχει τη βιβλική 

εμπειρία και την κατοπινή Παράδοση.  

Εκτός από το ζήτημα της κοινωνικής ηθικής, ο κορωνοϊός επανέφερε τη διάκριση 

ψευδώνυμων και ανώνυμων χριστιανών. Τα αμφίσημα κηρύγματα για την περιττή 

χρήση της μάσκας στον ναό δίνουν τη θέση τους σε φλογερούς λόγους, που 

εκφωνούν άγαμοι και έγγαμοι κληρικοί μπροστά στην κάμερα και κατόπιν τους 

διακινούν στο διαδίκτυο. Οικτίρουν την Ορθοδοξία, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους και 

ωρύονται εναντίον των υγειονομικών αρχών που προτείνουν, των πολιτικών που 

εφαρμόζουν και κυρίως των εκκλησιαστικών που τηρούν μέτρα προστασίας δήθεν 

παράλογα, προσβλητικά και βλάσφημα εντός του ναού. Η απαγόρευση του 

εκκλησιασμού για τους πιστούς και των κωδωνοκρουσιών για λόγους ασφάλειας, και 

η αυστηρή στάση απέναντι στους παραβάτες, η επιβεβλημένη χρήση της μάσκας και 

τα αραιά καθίσματα κατακρίνονται ως προσπάθειες περιορισμού της ελευθερίας των 

πιστών, ως απόπειρα γελοιοποίησης των μυστηρίων και ως εκδηλώσεις ενός ανοιχτού 

διωγμού κατά της πίστης. Αρνούνται την ύπαρξη του κορωνοϊού.  

Οι διδάχοι του διαδικτύου είναι βέβαιοι για την αλήθεια που εκφράζουν· καμία 

αμφιβολία ποιμαντική ή θεολογική δεν μετριάζει το θρηνητικό και συνάμα 

καταγγελτικό τους μένος. Περιφρονούν τη Σύνοδο για τις νηφάλιες και μετριοπαθείς 

αποφάσεις της σχετικά με τα μέτρα προστασίας και την κατακρίνουν για 

ενδοτικότητα, ατολμία ή και προδοσία. Δεν λείπουν και μεμονωμένοι ιεράρχες που 

συμμερίζονται και συδαυλίζουν τις απόψεις των αυτόκλητων προφητών, 

υπονομεύοντας τις συνοδικές αποφάσεις με αμφίσημες ή εντελώς εμπρηστικές 

παρεμβάσεις.  

Ο σπόρος της διχόνοιας δεν αργεί να φυτρώσει. Τη συσσωρευμένη δυσφορία τους 

για τα περιοριστικά μέτρα όλο και περισσότεροι πιστοί (κληρικοί και λαϊκοί) την 

εκλογικεύουν θεολογικά και τη μετατρέπουν σε «ιερή αγανάκτηση» και ηρωική 

ομολογία της πίστης. Έτσι, οι αυτόκλητοι προφήτες που ορθοτομούν τον λόγο της 

εκκλησιαστικής αλήθειας ερήμην της Εκκλησίας γίνονται αυτόκλητοι ομολογητές και 

μάρτυρες της πίστης, καλώντας σε αγώνα εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων που 

απεργάζονται τον εξανδραποδισμό και την απώλεια των ανθρώπων. Αυτή την εξέλιξη 

επιταχύνουν (χωρίς όμως και να αμνηστεύουν) τα ενίοτε άδικα και υπερβολικά βέλη 
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κατά της συλλογικής λατρείας, η οποία θεωρείται φυτώριο μετάδοσης του ιού από 

πολιτικούς και ιδεολογικούς κύκλους, οι οποίοι, όμως, όταν το κρίνουν απαραίτητο, 

παραβαίνουν τα μέτρα, οργανώνοντας και πραγματοποιώντας πορείες, παρελάσεις, 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κ.α.  

 Σε πολλά ενοριακά και μοναστικά περιβάλλοντα όσοι πιστοί χρησιμοποιούν 

μάσκα και τηρούν αποστάσεις μέσα στην εκκλησία αντιμετωπίζονται με 

περιφρόνηση ως ολιγόπιστοι και περιθωριοποιούνται από ζηλωτές που βεβαιώνουν 

ότι στον ναό εξουδετερώνεται η μεταδοτική  ικανότητα του ιού. Οι ζηλωτές δεν 

αναρωτιούνται αν, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, ο ναός προσλαμβάνει τις 

μαγικές ιδιότητες ενός ειδώλου και η λατρεία απαιτεί την ακύρωση της ελευθερίας 

και της κρίσης, βασικών συστατικών της λογικής ποίμνης.  

Η άλλη όψη της βεβαιότητας ότι ο ιός εξουδετερώνεται εντός του ναού είναι ο 

εκβιασμός της θείας παρέμβασης με τη μορφή ενός εξακολουθητικού και κατά 

παραγγελίαν θαύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το θαύμα δεν υπηρετεί την 

ίαση ή την προστασία των πιστών αλλά ένα θρησκευτικό πείσμα που μιμείται την 

πίστη απαιτώντας άνωθεν δικαίωση. Ας θυμηθούμε όμως το επεισόδιο της ανάστασης 

του Λαζάρου. Όταν φτάνει ο Χριστός μπροστά στο μνήμα του φίλου του, ζητά από 

τους παριστάμενους να παραμερίσουν το αγκωνάρι που το σφραγίζει και έπειτα 

προστάζει τον νεκρό να βγει ξανά στο φως της μέρας και της ζωής.4 Ο Χριστός δεν 

αχρηστεύει τις φυσικές, διανοητικές κ.ά. δυνατότητες των ανθρώπων αλλά τις 

ενεργοποιεί· απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων μέσω της βούλησης και 

της ελευθερίας τους και αναλαμβάνει δράση εκεί όπου μόνο η δική του δύναμη 

μπορεί να δώσει λύση. 

Είναι πάντοτε ο Χριστός παρών. Αλλά επεμβαίνει όταν και όποτε ο ίδιος το κρίνει 

απαραίτητο. 

* 

Η πανδημία υπενθύμισε με τα όρια και τους όρους της κτιστότητας κλονίζοντας 

την αίσθηση της ασφάλειας που καλλιέργησαν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας στον χώρο της Υγείας, όσον αφορά στην πρόληψη, αντιμετώπιση και 

θεραπεία. Ωστόσο, χωρίς να χάνει την εμπιστοσύνη του στην επιστημονική έρευνα, ο 

 

4  Βλ. Ιω. 11:38-43. 
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σύγχρονος άνθρωπος αναστοχάζεται εκών άκων τα καίρια ζητήματα της ύπαρξης που 

εκπορεύονται από το αδυσώπητο δεδομένο της θνητότητας.  

Η χριστιανική πίστη στηρίζεται πάνω στην απομυθοποίηση και κατάρρευση του 

έσχατου εχθρού, του θανάτου. Ο Χριστός αν και νίκησε τον θάνατο δεν απάλλαξε 

τους ανθρώπους από τη φθορά, την αρρώστια, τον θάνατο. Τους έδειξε όμως πώς να 

τον αντιμετωπίζουν. Με την συμμετοχή στη σταύρωσή Του και με την ελπίδα της 

συνανάστασης μαζί Του. Όπως ο ίδιος μεταμόρφωσε το όργανο της πιο επώδυνης και 

ατιμωτικής εκτέλεσης σε σύμβολο νίκης, έτσι και οι πιστοί ούτε αρνούνται ούτε 

δαιμονοποιούν τον σταυρό που καλούνται να σηκώσουν οι ίδιοι και οι διπλανοί τους. 

Γνωρίζουν επίσης ότι δεν υπάρχει τίποτα και κανείς (συνομωσία, πειρασμός, 

φθοροποιός δύναμη) που να ανταγωνίζεται την αγαπητική  μέριμνα του Θεού για τον 

άνθρωπο. Εδώ, ίσως βρίσκει τη θέση της και μια ακόμη παρατήρηση για την 

(θεο)λογικά ασπόνδυλη στάση μερίδας των πιστών απέναντι στον κορωνοϊό. Άλλοτε 

θεωρούν ότι ο κορωνοϊός σκοτώνει μεν αλλά όχι εντός του ναού και άλλοτε 

αρνούνται ακόμη και την ύπαρξή του. 

Δεν είναι πίστη η παραμόρφωση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα 

εξαρτάται από τον Κύριο της ζωής και του θανάτου.  

* 

Αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία που βάλλεται, τραυματίζεται και αποδεκατίζεται 

από μια συλλογική συμφορά, όπως η πανδημία, είναι η ενδυνάμωση της ενότητας 

μεταξύ των μελών της, η παρηγοριά, η στήριξη και η ελπίδα. Πάντα, εξάλλου, σε 

τέτοιους καιρούς κρίσης, οι άνθρωποι καταφεύγουν στην Εκκλησία, την οποία 

βιώνουν ως στέρεο άξονα ενότητας, πηγή παραμυθίας και ελπίδας.  Από την άποψη 

αυτή, η τρέχουσα πανδημία έδωσε τη δυνατότητα στην Εκκλησία να 

αυτοπραγματωθεί. Πώς; Επαναδιατυπώνοντας σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο την 

μαρτυρία της ελπίδας και της εμπιστοσύνης στη θεία πρόνοια, η οποία υπερβαίνει 

κάθε δυσκολία μεταμορφώνοντάς την σε καιρό σωτηρίας. Και επίσης να 

επιβεβαιώνοντας αυτή τη μαρτυρία μέσω της προσευχής και της  έμπρακτης 

διακονίας στον πάσχοντα πλησίον.  

Ωστόσο, πολλοί από τους ανθρώπους που κατέφυγαν ή επέστρεψαν στην 

Εκκλησία και κυρίως οι λιγότερο φιλακόλουθοι και συμβατικά ευσεβείς, δεν ένιωσαν 
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ασφάλεια, ηρεμία, ελπίδα και αγάπη. Ένιωσαν να τους κυριεύει φόβος από την 

ακατάσχετη τρομολαγνεία των κηρυγμάτων για τον «αντίχριστο» και για τον αθέατο 

ιστό του που έχει τυλίξει ολόκληρο τον κόσμο· ένιωσαν αμηχανία απέναντι στα 

δημόσια μηνύματα για τήρηση των μέτρων και στην έμπρακτη ανασκευή τους· 

αποκαρδίωση για την ποιμαντική ανευθυνότητα· εσωτερικό διχασμό και ταραχή από 

τα κηρύγματα του μίσους· απόγνωση και διάψευση από την απουσία της αγάπης.   

Ελάχιστοι ιεράρχες τόλμησαν να μιλήσουν για αυτά τα μείζονα εσωτερικά 

προβλήματα στο εκκλησιαστικό σώμα, τα οποία ενισχύθηκαν και αποκαλύφθηκαν 

τον καιρό της πανδημίας· οι σκαιές επιθέσεις που δέχθηκαν από συγκεκριμένους 

θρησκευτικούς κύκλους για τις σχετικές παρεμβάσεις τους επιβεβαιώνουν γιατί η 

πλειονότητα των συναδέλφων τους προτίμησαν την ασφάλεια της σιωπής και τα 

οφέλη της διπλωματικής ουδετερότητας. Ωστόσο, το παρήγορο και σημαντικότερο 

είναι πως η ποιμαντική ειλικρίνεια, η κριτική ευθυβολία και η διαυγής θεολογία τους 

ανέπαυσε πολλούς πιστούς, ελπίζω πολύ περισσότερους από εκείνους που εξόργισε, 

καθώς και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, παρότι δεν αυτοπροσδιορίζονται ως πιστοί 

ή και χριστιανοί, περιμένουν μια συνεπή και αξιόπιστη μαρτυρία και στάση της 

Εκκλησίας στον δημόσιο χώρο.  

Δεν στάθηκε λοιπόν η τρέχουσα υγειονομική κρίση μόνο αφορμή για την όξυνση 

και φανέρωση ενδοεκκλησιαστικών εντάσεων· πυροδότησε και ρωμαλέους 

θεολογικούς αναστοχασμούς που αφορούν την ίδια την εκκλησιαστική ταυτότητα, η 

οποία, όπως επεσήμανε ο μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, απειλείται από ένα 

μίγμα θεολογικής άγνοιας, φανατισμού και ανοησίας που ήδη από τον Μάιο του 2020 

είχε προκαλέσει πολλούς θανάτους κληρικών κάθε βαθμίδας, μοναχών, φοιτητών 

εκκλησιαστικών ακαδημιών κ.λπ. κυρίως στη Ρωσία και την Ουκρανία.5 Τέτοιοι 

αναστοχασμοί όμως σχετίζονται με τη θέση και την αποστολή της Εκκλησίας πάντα 

και ιδιαίτερα σε χρόνους δύσκολους: στο πλευρό των αρρώστων αδελφών του 
 

5  Νεκτάριος, Μητροπολίτης Αργολίδος, «Η ανοησία και ο φανατισμός βλάπτουν σοβαρά την υγεία», 
στο: 
https://imargolidos.gr/%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%8

2-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-

%ce%b3%ce%b7-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-

%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac/ [πρόσβ.: 29 Νοεμβ. 2020] Πρβλ. και τη παρέμβαση 

του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, ο οποίος μεσούντος του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας, ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, μίλησε για τον «ευλαβή εγωισμό» και τα 
«εγκληματικά κηρύγματα» που «σκοτώνουν». Βλ. «Εορτή Εισοδίων της Θεοτόκου 2020 (στη 
χρονιά του κορωνοϊού)», στο: http://imalexandroupolis.blogspot.com/2020/11/blog-post_22.ht 

[πρόσβ.: 29 Νοεμβ. 2020]. 

https://imargolidos.gr/%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b3%ce%b7-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac/
https://imargolidos.gr/%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b3%ce%b7-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac/
https://imargolidos.gr/%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b3%ce%b7-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac/
https://imargolidos.gr/%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b3%ce%b7-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac/
http://imalexandroupolis.blogspot.com/2020/11/blog-post_22.ht
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Χριστού, των φοβισμένων, των πονεμένων, των πενθούντων, για να δώσει χέρι 

βοήθειας και λόγο ελπίδας.  

 


