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Οριοθέτηση του αντικειµένου – κίνητρα 
 

Η πρόκληση της παγκοσµιοποίησης και η πραγµατικότητα των 

πολυπολιτισµικών κοινωνιών, η όσµωση λαών, πολιτισµών, θρησκειών, ιδεών, 

θέτουν επιτακτικά το ζήτηµα της ετερότητας γενικότερα και ειδικότερα στη 

θεολογία το ζήτηµα της θρησκευτικής ετερότητας. 

Βρισκόµαστε µπροστά στην πραγµατικότητα της «απώλειας» του 

οµογενοποιηµένου κοινωνικού και θρησκευτικού χώρου και σε µια ριζική 

µεταµόρφωση των κλειστών παραδοσιακών κοινωνιών. 

Στα πλαίσια της πολυπολιτισµικότητας, η οποία αποτελεί µια υπό 

διαµόρφωση κοινωνική πραγµατικότητα, ένα κοινωνικό γεγονός και ένα κοινωνικό 

αίτηµα ταυτόχρονα, έχουν διαµορφωθεί βαθµιαία και µε την επενέργεια διαφόρων 

παραγόντων1 µια σειρά αντιλήψεων και καταστάσεων. Έτσι κατανοήθηκε ότι δεν 

υπάρχουν καθεαυτοί τέλειοι και ατελής πολιτισµοί αλλά διάφοροι τρόποι µέσα από 

τους οποίους ο άνθρωπος, κατορθώνει να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα 

προβλήµατά του ή αποτυγχάνει αναζητώντας νέους δρόµους. 

Παράλληλα στα πλαίσια της εξέλιξης της επικοινωνίας συνειδητοποιήθηκε 

η εγγύτητα των ανθρώπων παρά την τοπική απόσταση, πράγµα που οδηγήθηκε 

στην υπέρβαση της αντίληψης ότι οι άνθρωποι ζουν σε κλειστές κοινωνίες και ως 

εκ τούτου στην υπέρβαση της ιδέας ενός κόσµου κλειστού. Επίσης 

χαρακτηριστική είναι η προβολή της προτεραιότητας του προσώπου έναντι των 

οποιονδήποτε πολιτισµικών εκφάνσεων αλλά και έναντι της οµάδας που 

γεννήθηκε. Επιπλέον η αποµυθοποίηση της εξουσίας η οποία γίνεται αντιληπτή 

πλέον ως ζήτηµα συµφωνίας, η εκκοσµίκευση που αποϊεροποιεί τον κόσµο, η 

διεθνοποίηση της αγοράς, η µετακίνηση πληθυσµών αποτελούν πτυχές της 

σύγχρονης πραγµατικότητας. Οι παράγοντες αυτοί δίνοντας µια εικόνα ορισµένων 

διαστάσεων του πολύπλευρου φαινόµενου της πολυπολιτισµικότητας, 

δηµιουργούν πρόσθετες προϋποθέσεις για να κατανοήσουµε τη σύνθεση των 

κοινωνιών πέρα από κατηγορίες µονοεθνικές, µονοθρησκευτικές, 

µονοπολιτισµικές. Η πολυπολιτισµικότητα αποτελεί ένα ευρύτερο και πολύπλοκο 

                                                 
1 Πέτρου Ι. Σ. Πολυπολιτισµικότητα και Θρησκευτική ελευθερία. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2003 
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φαινόµενο που θέτει υπό αναδιαπραγµάτευση πολλούς ρόλους και ιδιαίτερα 

όσων διεκδικούν «καθοδηγητικές» λειτουργίες. 1 

Ειδικότερα αναφορικά µε το χώρο του φαινόµενου µέσα από µακροχρόνιες 

διεργασίες και ύστερα από σειρά θρησκευτικών συγκρούσεων και 

αντιπαραθέσεων προέκυψαν η αντίληψη της ανοχής του άλλου και η αρχή της 

ανεξιθρησκίας και κατ’ επέκταση η αντίληψη του σεβασµού του άλλου και η αρχή 

της θρησκευτικής ελευθερίας, ως βασικές αρχές της πολυπολιτισµικότητας. 

Μέσα στη δίνη των ποικίλων ανακατατάξεων και επαναπροσδιορισµών 

αναφορικά µε τη θρησκεία συχνά λόγος για επιστροφή της θρησκείας. Είναι 

γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η παράµετρος της θρησκείας έχει αποκτήσει 

µεγαλύτερη σηµασία. Ωστόσο η θρησκεία δεν µπορεί να επανέλθει στο 

προηγούµενο ρόλο της, δεν υπάρχει δυνατότητα να επανέλθει στο προηγούµενο 

ρόλο της, δεν υπάρχει δυνατότητα να επανέλθει αυτούσια µια προηγούµενη 

κατάσταση στον κοινωνικό χώρο. Άρα οι θρησκείες και τοπικές κουλτούρες 

επιστρέφουν σ’ ένα νέο περιβάλλον και µπορεί µεν να έχουν σηµαντικό ρόλο αλλά 

πλέον λειτουργούν διαφορετικά. 

Οι ιστορικές διαµορφώσεις δεν συνεπάγονται και προσδιορισµό της 

συνέχειας, ως εκ τούτου η επίκληση της παράδοσης µόνο δεν αποτελεί ισχυρό 

επιχείρηµα για την επαναφορά αντιλήψεων και δοµών του παρελθόντος, οι οποίες 

έχουν ξεπεραστεί και ορισµένες φορές αξιολογούνται αρνητικά στην σύγχρονη 

εποχή. Οι κοινωνίες προχωρούν µπροστά δεν επιστρέφουν. Άλλωστε η ταυτότητα 

και το «ανήκειν» είναι θέµατα συνεχούς αναδιαπραγµάτευσης. Ιδιαίτερα δε στη 

θεολογική γλώσσα ή ταυτότητα εκκινεί από τη διαφορά και τη διαφοροποίηση για 

να αναχθεί στην ενότητα δεν αναφέρεται στην ιδιοπροσωπεία αλλά στην 

καθολικότητα και οικουµενικότητα. Σε µια ευρύτερη πνευµατολογική και 

εσχατολογική προοπτική, η ταυτότητα περικλείει την ετερότητα καθώς «ο άλλος 

γίνεται οντολογικό µέρος της ταυτότητάς µας» και «η ετερότητα δεν αποτελεί 

απειλή για την ενότητα, αλλά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεσή της.»2 

Ειδικότερα στα πλαίσια της επιστροφής της θρησκείας εντοπίζονται δύο 

τάσεις που ενώ αρχικά φαίνονται πολύ διαφορετικές µεταξύ τους ωστόσο 

συγκλίνουν σε αρκετά σηµεία και ιδιαίτερα στο ότι επιχειρείται από µέρους τους η 

εκµετάλλευση της πίστης. Είτε στη προοπτική µίας θρησκείας – θεραπείας του 

                                                 
2 Μητροπολίτου Περγάµου ΙΩΑΝΝΟΥ (ΖΗΣΙΟΥΛΑ) «Κοινωνία και ετερότητα», Σύναξη τχ 76, 2000 
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ατόµου είτε µίας θρησκείας υποχείριο του έθνους και της ιδεολογίας. Από τη µια 

εναλλακτική πνευµατικότητα γνωστή και ως «θρησκείες του εαυτού» όπου 

κινούνται γύρω από το υποκείµενο και τη λογική της εργαλειακής εκµετάλλευσης 

της θρησκευτικότητας, µε σκοπό την αναµόρφωση – αναπροσαρµογή του 

ατόµου, προκειµένου αυτό να επιβιώσει στη δίνη της σύγχρονης 

πραγµατικότητας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφεία του κινήµατος 

προέρχεται από ανώτερες κοινωνικά και εύρωστες οικονοµικά τάξεις. Καθώς 

επίσης, ο έντονα χρησµοθηρικός χαρακτήρας της σε συνδυασµό µε την 

πολυσυλλεκτική, συγκρητιστική, µονιστική και άρα ενοποιητική της σύσταση, 

στοιχεία όλα που την καθιστούν ιδανική ενός παγκοσµιοποιηµένου πλανήτη. Από 

την άλλη πλευρά τα φονταµενταλιστικά κινήµατα. Στις κοινωνίες του τρίτου 

κόσµου ιδιαίτερα, αισθανόµενοι την παγκοσµιοποίηση ως διαδικασία απώλειας 

της εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας, παράλληλα µε την αποτυχία των 

µαρξιστικών κινηµάτων ιδιαίτερα στον αραβικό κόσµο ως ιδεολογικό όπλο 

απέµεινε το Ισλάµ. Έτσι η θρησκεία προβάλλεται ως µια εναλλακτική πολιτική 

πρόταση µε επαναστατικό χαρακτήρα. Βέβαια η αναζωπύρωση του θρησκευτικού 

φανατισµού ανθεί και εκτός των µουσουλµανικών πλαισίων, µε κυρία 

χαρακτηριστικά3 την εθνικιστική ρητορεία, τον ακραίο πουριτανισµό και ηθικισµό, 

τη µισαλλοδοξία, τη διεκδίκηση της αποκλειστικότητας στην αλήθεια και την 

αυθεντικότητα της πίστης. 

Οι κάθε είδους ζηλωτές στοχεύουν στην επιβολή άµεσα ή έµµεσα της 

θρησκείας στο σύνολο της κοινωνικής ζωής προκειµένου να αξιοποιηθεί ως 

µηχανισµός αξιοποίησης της ιδεολογίας της κάθε εξουσίας.  

Η ιστορία όπως παρουσιάζεται στην δηµόσια αρένα, δεν είναι ούτε µια 

προγονική µνήµη ούτε µια συλλογική παράδοση. ∆ιαµεσολαβείται από τη 

σύγχρονη εκπαίδευση και τις επικοινωνίες. Το µίσος απορρέει περισσότερο από 

µια σύγχρονη συζήτηση παρά από τη µνήµη. Συχνότερα αναµοχλεύεται από 

ραδιοφωνικές εκποµπές, άρθρα στο τύπο και προγράµµατα τηλεόρασης παρά 

κληρονοµείται από τους γονείς.4 Αν το παρελθόν δεν συναντά τις ανάγκες του 

παρόντος, ένα άλλο µπορεί πάντα να επινοηθεί. 5 

                                                 
3∆ηµήτρη Μπεκριδάκη, Η επανεµφάνιση της θρησκείας σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης και το δίληµµα της 
εκκλησίας. Στο τόµο Ισλάµ και φονταµεταλισµός, ορθοδοξία και παγκοσµιοποίηση, Ιερά Μητρόπολις 
∆ηµητριαδος, Ακαδηµία Θεολογικών Σπουδών. Π. Καλαϊτζίδης (επιµ.) ΙΝ∆ΙΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 
4 TAREL MITRI: ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ∆ΌΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ, στο τόµο Ισλάµ και φονταµεταλισµός, ορθοδοξία και παγκοσµιοποίηση, Ιερά 



 6

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σε πλουραλιστικά παρελθόντα είτε αυτά 

έχουν µια ιστορική πορεία είτε είναι πρόσφατα, οι θρησκείες αντιµετωπίζονται ως 

διαιρετικές και οι εκδηλώσεις τους πέραν της ιδιωτικής σφαίρας δεν συµβάλλουν 

στην ειρηνική και αρµονική συνύπαρξη. Μια τέτοια υπόθεση κινείται στα πλαίσια 

µιας εκκοσµικευµένης λογικής και είναι τώρα περισσότερο από πότε 

αµφισβητήσιµη. 

Στα πλαίσια του παραπάνω προβληµατισµού, η παρούσα εργασία θα 

προσπαθήσει να προσεγγίσει την έννοια του ξένου, µέσα από τη µαρτυρία της 

ορθόδοξης ζωής και του ορθόδοξου λόγου. Η προσέγγιση του ερωτήµατος – 

θέµατος, κινείται στη λογική που προϋποθέτει µια νέα προσέγγιση των πατερικών 

και βιβλικών κειµένων. Το όλο εγχείρηµα φιλοδοξεί να κινηθεί µακριά από τη 

µέθοδο του αντιπάλου ψηλαφώντας τη «διαλεκτική του ετερογενούς»6. 

Ένα πρώτο βήµα στη προσπάθεια αυτή, αποτελεί η απόπειρα 

αποσαφήνισης των όρων «ξένος» και «άλλος», οι οποίοι τίθενται ήδη από την 

επιλογή του τίτλου της εργασίας. 

Οι όροι «ξένος» και άλλος δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η αποσαφήνιση τους 

αποτελεί ζητούµενο, όµως χρησιµοποιούνται συχνά ως ταυτόσηµοι. Αν και 

υπάρχει ένα «πεδίο συνάφειας» µεταξύ των όρων, ωστόσο δεν ταυτίζονται. 

Η έννοια – όρος «άλλος» θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

κοινωνιολογικός όρος σαν µία άλλη, διαφορετική ταυτότητα. Η έννοια άλλος 

συνδέεται µε την αλλαγή, την τρεπτότητα, την αλλοίωση. Ο άλλος είναι µεν ο 

διαφορετικός, δυνάµει δε ίδιος µέσω της αλλαγής, της µεταβολής, της καλής ή 

κακής αλλοίωσης. 

Η έννοια «ξένος» επεκτείνει, διευρύνει την έννοια «άλλος», συνδέεται µε 

θεολογικές και φιλοσοφικές οριοθετήσεις, δίνει έµφαση στην ετερότητα, συνδέεται 

µε την έννοια του άτρεπτου. Με τον όρο «ξένος» δηλώνεται δυσκολία στην 

κατανόηση και στην προσπέλαση δηλώνεται απόσταση, αποµάκρυνση. 

Ο άλλος είναι διαφορετικός άνθρωπος. Ο ξένος είναι ο διαφορετικός 

άνθρωπος αλλά και ο διαφορετικός από τον άνθρωπο ο «κατεξοχήν άλλος». 

                                                                                                                                                   
Μητρόπολις ∆ηµητριάδος, Ακαδηµία Θεολογικών Σπουδών. Π. Καλαϊτζίδης – Ν. Ντόντος (επιµ.) 
ΙΝ∆ΙΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 
5  ERIC HOBSBAWM, A new threat History. The New York Review of Books, New York, December 16, 
1993, σελ. 62 
6 Π.Αναστασιάδης «Το υποκείµενο και η ετερότητα» ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ. ΑΘΗΝΑ 2002, σελ. 221 
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Συχνά ο ξένος είναι συνυφασµένος µε αρνητικές κατηγορίες, µε τη ριζική διαφορά, 

την απειλή, το φόβο. Επίσης ο όρος έχει συνδεθεί µε την έννοια – όρο της 

«αποξένωσης», όρο «κλειδί» στην κατανόηση της νεωτερικής σκέψης. Ο άλλος 

ενίοτε χαρακτηρίζεται ως ξένος, ο ξένος όµως δεν είναι µόνο ένας άλλος. 

Για να προσφέρει κανείς θετικά στη σύγχρονη εποχή πρέπει να µάθει, να 

εκπαιδευτεί πώς να θέτει εαυτόν στην διαθεσιµότητα του διαλόγου. Αλλά για να 

διαλεχτεί κανείς δεν µπορεί να πιστεύει ότι µόνος δρόµος για το αληθινό και το 

δίκαιο είναι ο δικός του. Στη διαθεσιµότητα του διαλόγου λείπει και το ύφος και το 

ήθος του «αποφαίνεσθαι». Αντίθετα είναι ανάγκη να θεωρηθεί η πραγµατικότητα 

µε τέτοιο καθολικό τρόπο ώστε να αφήνει περιθώριο τόσο για τη διαφορετικότητα 

του άλλου όσο και για τη διαφορετική θεµελίωση και ερµηνεία του. Κινούµενοι στα 

πλαίσια µιας παιδείας µε έµφαση στην «οικουµενικότητα» και την «ελευθερία», 

προκειµένου ο εκκλησιαστικός άνθρωπος, ο χριστιανός, ο κάθε άνθρωπος να µην 

τροµάζει µπροστά στο ξένο, στο άλλο, στο διαφορετικό αλλά να αντικρίζει τα 

πάντα µε πνεύµα καταλλαγής και νηφαλιότητας µέσα από µια διαδικασία 

ωρίµανσης πνευµατικής δεν αποστρέφεται ότι δεν κατανοεί, δε φθονεί ότι δεν του 

µοιάζει, αλλά µαθαίνει να διαλέγεται, να συµπορεύεται, να συµπάσχει ως 

«πάροικοι εν γη αλλοτρία»7 εφόσον «ου γαρ έχοµεν ώδε µένουσα πόλιν, αλλά την 

µέλλουσα απιζητούµεν»8 . Η ανοιχτότητα αποτελεί µια διαδικασία που µαθαίνεται. 

Βέβαια υπάρχουν εµπόδια τόσο στην κατανόηση όσο και στην εκµάθηση αυτής 

της διαδικασίας τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη, να θεµατοποιηθούν και να 

γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας, στοχασµού και ήρεµης κριτικής αντιµετώπισης. 

Η προσέγγιση του άλλου του ξένου στην προοπτική της ορθόδοξης 

χριστιανικής θέασης και µε προϋπόθεση τη νέα – διαφορετική οντολογία που 

εισάγει µπορεί σήµερα να µας οδηγήσει στην ανακάλυψη και βίωση της 

ξενικότητας µας αναψηλαφώντας την ατµόσφαιρα της ανοικτότητας, το ερώτηµα 

για την αλήθεια, τη σχέση του Θεού µε τον κόσµο και την οριοθέτηση µας 

απέναντι στο ξένο. 

∆ιευρύνοντας τον προβληµατισµό µας γίνεται φανερό ότι προκειµένου για 

ένα κοινό δρόµο των ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισµούς και θρησκείες 

ένας διάλογος θεσµοθετηµένος «πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων» ελάχιστα 

έχει να προσφέρει, αντίθετα η οποία διαλογικότητα εφόσον διαµορφωθεί µε τους 
                                                 
7  Εξοδ. 2,22 
8  Προς εβρ. 13,14 
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ανθρώπους ως τρόπος ζωής και στοχασµού και όχι µόνο από εκκλησίες και 

θεολόγους, θα ενίσχυε τη δυνατότητα να συµβιώνουµε χωρίς αποκλειστικότητες 

και αποκλεισµούς αλλά αναδεικνύοντας την ικανότητα πρόσληψης του ξένου, 

διεύρυνσης και εµπλουτισµού του δικού µας, στην προοπτική « της µεθεξής σ’ 

άλλους πολιτισµούς».9 

Ιδιαίτερα σε µια εποχή κοινωνικής πολυµορφίας για την επίτευξη της 

συνύπαρξης και του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν µπορούµε να 

αρκεστούµε στην παθητική αναγνώριση των δικαιωµάτων του άλλου. Θα 

χρειαστεί µια ενεργητική στάση συµµετοχής σε ώρες κρίσης και συµπαράστασης 

στην εξέλιξη του άλλου µια στάση βασισµένη στην αντιστροφή του ερωτήµατος, 

περνώντας από το στατικό «τι εστί µου ο πλησίον;» να δούµε το δυναµικό «τις 

δοκεί σοι πλησίον γεγονέσαι;».10 Να οδηγηθούµε στο πέρασµα από τις νοµικές 

κατασκευές µέσα στην ανθρώπινη ζωή, µέσα στις βιωµατικές πραγµατικότητες. 

Εξάλλου η πολυπολισµικότητα αν δεν συνοδεύεται από το ενδιαφέρον για 

ανάπτυξη µορφών αλληλεγγύης στην κοινωνία παραµένει χωρίς αντίκρισµα. Τα 

ζητήµατα αυτά βέβαια, θα πρέπει να µελετηθούν και συζητηθούν µε νηφαλιότητα. 

Παράλληλα αποτελεί αναγκαιότητα για τη σύγχρονη κοινωνία η ανάληψη 

συλλογικών πρωτοβουλιών και προσπάθεια για την καλλιέργεια αντιλήψεων µε 

στόχο την αποδοχή του άλλου, του πολιτιστικά διαφορετικού. Ενώ ακριβώς 

βρίσκεται και η πρόκληση αλλά και η ευκαιρία για την εκπαίδευση όλων των 

βαθµίδων. Μια πρόκληση όµως που πρέπει να µελετηθεί να αποτιµηθεί και κατ’ 

επέκταση να υλοποιηθεί από όλους τους εµπλεκόµενους µε πάρα – πάρα πολύ 

προσοχή. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Μιχάλης ∆αµανάκης (επιµ.) Η εκπαίδευση των Παλλινοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα. 
∆ιαπολιτισµική Προσέγγιση, Gutenberg Αθήνα 2002, σελ. 111 
10 Λ.Κ. 10,30-37 
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Στοχοθεσία 
 

∆ιερχόµενοι µέσα από τον όλο προβληµατισµό που οι συνθήκες 

επιβάλλουν και στην προοπτική των σύγχρονων κοινωνικών δοµών, µια 

πολυπολιτισµική κοινωνία µε ελπίδες επιβίωσης θα ήταν δύσκολο να υπάρξει 

χωρίς την συνεργασία των θρησκειών σε όλα τα επίπεδα. 

Στην προοπτική αυτή, η παρούσα εργασία θέτει ως στόχο την προσπάθεια 

προσέγγισης και κατανόησης του όρου και της έννοιας του «ξένου» στην 

ορθόδοξη παράδοση µέσα από συγκεκριµένα κείµενα. Ειδικότερα , θα γίνει 

προσπάθεια κατανόησης των ίδιων των κειµένων µέσω της ένταξης τους στο 

ευρύτερο ιστορικό και «δογµατικό» τους συγκείµενο, µε σκοπό αρχικά τη 

διεύρυνση του αν και πως η έννοια του ξένου καθορίζει την «πρόσληψη», την 

προσέγγιση του άλλου, και αν αυτή υπάρχει στην ορθόδοξη σκέψη ως «τρόπος» 

θέασης του «κόσµου». Στη συνέχεια θα διευρυνθεί πως µέσα στη διαδροµή της 

Χριστιανικής σκέψης η έννοια του ξένου επανέρχεται και επανατίθεται διαρκώς και 

τι αυτό σηµαίνει για το σύγχρονο άνθρωπο και τις προκλήσεις που αυτός καλείται 

να αντιµετωπίσει. Επίσης θα επιδιωχθεί η απάντηση στο ερώτηµα αναφορικά µε 

το αν, πως, και σε ποιο βαθµό µπορεί να συµβάλει η ορθόδοξη χριστιανική 

θρησκεία στην διαλογική σχέση του εγώ και του άλλου στις σύγχρονες 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες. 
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Πηγές 
 

Η θρησκευτική συνείδηση ζυµώνεται, ανανεώνεται, αναπροσαρµόζεται στα 

νέα δεδοµένα, επηρεάζεται από νέες όσο και παλιές ιδέες κατά την πορεία προς 

την παγκοσµιοποίηση και ενίοτε έχει τη δυνατότητα και να επηρεάσει τη τελική της 

µορφή. Ανάγκη των καιρών επιβάλει να εµβαθύνουµε εκ νέου στα δικά µας και 

στο πλαίσιο των νέων προϋποθέσεων και συνθηκών να εκφραστούµε ανάλογα. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια και µε βάση το στόχο της εργασίας έχουν επιλεγεί 

δυο κείµενα από την ορθόδοξη παράδοση. Το ένα αφορά τον «τρίτο λόγο» της 

Κλίµακος µε τίτλο «περί ξενιτείας», έργο του Ιωάννη του Σιναΐτη (ή της Κλίµακος) 

και ανήκει στους ασκητικούς συγγραφείς του 6ου µ.Χ. αιώνα. Το άλλο αφορά ένα 

λειτουργικό κείµενο από τον όρθρο του Μ. Σαββάτου που ψάλλεται  τη Μ. 

Παρασκευή το βράδυ. Ως κύρια βοηθητικά κείµενα θα χρησιµοποιηθούν αφενός 

ένα κλασσικό χριστιανικό κείµενο του τέλους του 2ου µ. Χ. Αιώνα, η «προς 

∆ιόγνητο επιστολή» (τα δύο τελευταία κεφάλαια) και αφετέρου το έργο του 

Ιωάννου του ∆αµασκηνού, εκκλησιαστικού συγγραφέα της πρωτοβυζαντινής 

περιόδου 8ου µ. Χ, αιώνα, µε τίτλο «κατά Μανιχαίων διάλογος». Αναφορές βέβαια 

θα γίνονται σ’ όλα τα πατερικά συγγράµµατα και στη Βίβλο που έχουν σχετικό 

περιεχόµενο. 

Τα κείµενα που έχουν επιλεγεί, καλύπτουν χρονικά µια µεγάλη περίοδο 

από τον 2ο µ.Χ. αιώνα ως τον 8ο µ. Χ. Αιώνα, παρουσιάζουν ποικιλία ως προς 

την προέλευση τους και ως προς το σκοπό για τον οποίο έχουν γραφτεί. Πιο 

συγκεκριµένα : ο «τρίτος λόγος» της Κλίµακος «περί ξενιτειάς» προέρχεται από 

την παράδοση των ασκητικών συγγραφέων και όπως και το όλο έργο της 

Κλίµακος προβάλλει την υποχρέωση για την αναµόρφωση του εαυτού µας, «καθ΄ 

οµοίωσιν» του προτύπου, απευθυνόµενο σε κάθε Χριστιανό. Το τροπάριο «Τον 

ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας» προέρχεται από τη λειτουργική ζωή, τη λατρεία 

της εκκλησίας όπου αποτυπώνονται και συµπυκνώνονται θεµελιώδεις βιωµένες 

αλήθειες της ορθόδοξης Χριστιανικής εµπειρίας και ως τέτοιες απευθύνονται σε 

όποιον προσέρχεται σ’ αυτή. Η «προς ∆ιόγνητον επιστολή» αποτελεί κείµενο που 

προέρχεται από τη παράδοση των απολογητών και απευθύνεται σε κάποιον 

επίσηµο ειδωλολάτρη µε σκοπό την έκθεση των βασικών αρχών της Χριστιανικής 

θρησκείας και του Χριστιανικού «τρόπου». Τέλος, ο «κατά Μανιχαίων διάλογος» 
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αποτελεί ένα διάλογο µεταξύ ενός Χριστιανού και ενός Μανιχαίου µε θέµα τη 

συζήτηση περί «καλού και κακού». Το παραπάνω κείµενο είναι έργο του Ιωάννου 

του ∆αµασκηνού, ενός σηµαντικότατου δογµατολόγου της πρωτοβυζαντινής 

περιόδου. Παρ’ ότι στο παραπάνω έργο δεν υπάρχει άµεση αναφορά στην έννοια 

του ξένου, όµως µέσα από την ανάλυση των εννοιών «καλού» και «κακού» 

φωτίζονται κεφαλαιώδους σηµασίας «αρχές» για την κατανόηση της έννοιας του 

ξένου στην ορθόδοξη σκέψη. 

Από τη σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία, δηλαδή τις δευτερογενείς πηγές, 

προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετές µελέτες, γύρω από την έννοια του ξένου και της 

προσπάθειας για διερεύνησή της. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν µελέτες όπως αυτή το Ι. Ε. 

Θεοδωρόπουλου, «Με άλλα µάτια»11, όπου µε αφετηρία το ερώτηµα για το είναι 

του ανθρώπου, θέτει την έννοια του ξένου σε σχέση µε τις µεθόδους της 

ερµηνευτικής, της φαινοµενολογίας και της διαλεκτικής και τέλος περνάει σε 

αναφορές για την αντιµετώπιση του ξένου στη δυτική σκέψη. 

Επίσης, στη µελέτη του Ι. Γ. Κουτσάκου, «Η αποξένωση στην ευρωπαϊκή 

σκέψη»12, όπου αναπτύσσεται η έννοια της αποξένωσης όπως αυτή 

παρουσιάζεται στους λογοτέχνες, εκτίθεται στους φιλοσόφους και εµφανίζεται 

µέσα στο σύγχρονο κόσµο σε διάφορους τοµείς. 

Παράλληλα, ενδιαφέρον εµφανίζει η µελέτη του Jean – Pierre Vernant, «Το 

βλέµµα του Θανάτου. Μορφές ετερότητας στην αρχαία Ελλάδα. Άρτεµης 

Γοργώ»13 όπου παρουσιάζεται η έννοια της ετερότητας στον αρχαίο Ελληνικό 

κόσµο. Αξίζει να αναφερθεί εδώ και το άρθρο του Κ. Ζουράρι, «Ο πολίτης ως 

οπλίτης. Η πρόταση της τραγικής ελευθερίας.»14 όπου γίνεται προσέγγιση της 

έννοιας του προσώπου και της ελευθερίας στην αρχαία Ελλάδα, έννοιες 

καθοριστικές για την κατανόηση του ετέρου και του ξένου. 

                                                 
11 Ι. Ε. Θεοδωρόπουλος. «Με άλλα µάτια», εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 1997 
12 Ι. Γ. Κουτσάκου « Η αποξένωση στην ευρωπαίκή σκέψη», εκδ ΤΑΜΑΣΟΣ, Λευκωσία, 1980 
13 Jean – Pierre Vernant, «Το βλέµµα του Θανάτου. Μορφές ετερότητας στην αρχαία Ελλάδα. Άρτεµης, 
Γοργώ» (µεταφ. Γ. Παππάς), εκδ. Αλέξάνδρεια, Αθήνα, πρώτη έκδοση, Φεβρούαριος 1992 
 
14 Ιµάτια Φωτός Αρρήτου, «∆ιεπιστηµονική προσέγγιση του προσώπου» (επιµ. Λάµπρου Χρ. Σιάσου), εκδ. 
Π. Πουρναρά, Θες/νίκη, 2002 
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Τον άλλο και την ετερότητα προσεγγίζει και η Μ. Ρήγου από τη σκοπιά της 

ηθικής, µε αναφορά στο Nietzsche και στον Levinas στη µελέτη της «Η ετερότητα 

του άλλου. ∆οκίµιο για µια τρέχουσα µεταηθική».15 

Την έννοια του άλλου προσεγγίζει επίσης  και µάλιστα στην προοπτική της 

Χριστιανικής θεώρησης η εργασία του Σ. Τσαλπάρα «Η έννοια του άλλου στο Μ. 

Βασίλειο και η παιδαγωγική του ξένου.»16 

 Στο έργο της Kristeva, « Strangers to Ourselves»17, γίνεται επίσης 

αναφορά στην εικόνα του άλλου µέσα από την προσέγγιση της γενοκτονίας των 

Εβραίων. 

Φυσικά δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε τη µελέτη του Π. 

Αναστασιάδη, «Το υποκείµενο και η ετερότητα: Μια µετακριτική προσέγγιση της 

κριτικής θεωρίας.»18. Στο έργο αυτό ο µελετητής κινείται στην προοπτική µιας 

διαµορφούµενης φιλοσοφίας της ετερότητας όπου τονίζεται η καταδυνάστευση 

της σκέψης από την λογική σχέση του υποκειµένου – αντικειµένου και του 

ορθολογιστικού εργαλειακού λόγου, που έχει εγκλωβίσει τη σχέση – µαθητή στα 

στενά όρια της αποποµπής κάθε µη οικείου και ξένου. Στο παραπάνω πλαίσιο 

κινούνται και µια σειρά από άρθρα του κ. Αναστασιάδη, όπως: 

α). «Ετερότητα και εκπαιδευτική πρακτική.»19 

β). «Υπάρχει µια παιδαγωγική της ετερότητας;»20 

γ). «Η αρπαγή της Ευρώπης και η (επί)κληση του ξένου»21 

δ). «Οι φιλοσοφικές ρίζες του οικολογικού προβλήµατος. Το υποκείµενο και 

η «έκλειψη της φύσης»22 

∆εδοµένου ότι ο προβληµατισµός της παρούσας εργασίας γίνεται στα 

πλαίσια της παιδαγωγικής διάστασης και της οπτικής των προσεγγίσεων της 

                                                 
15 Μ. Ρήγου «Η ετερότητα του άλλου. ∆οκίµιο για µια τρέχουσα µεταηθική» εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 1995 
16 Σ. Τσαλπάρας «η έννοια του άλλου στο Μ. Βασίλειο και η παιδαγωγική του ξένου» µεταπτυχιακή 
εργασία, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ρέθυµνο, Οκτώβριος 2000 
17 Kristeva J. (µετ. L. S. Roudiez), Strangers to ourselves, Harvester Wheatsheaf, 1991 
18Αναστασιάδης, Π.: «Το υποκείµενο και η ετερότητα: Μια µετακριτική προσέγγιση της κριτικής θεωρίας» 
εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα , 1995 
19 Αναστασιάδης, Π.: «Ετερότητα & εκπαιδευτική αγωγή» Επιστήµες Αγωγής, θεµατικό τεύχος, 2003 
20 Αναστασιάδης, Π.: «Υπάρχει µια παιδαγωγική της ετερότητας;» Επιστήµες Αγωγής, 1 – 3/2000 
21 Αναστασιάδης, Π.: «Η αρπαγή της Ευρώπης και η (επί)κληση του ξένου» Εισήγηση στο 1ο Παγκόσµιο 
Συνέδριο, Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσµος, Ολυµπία, Αύγουστος, 1997, εκδ. Πανεπιστήµιο 
Πατρών, Πάτρα 1998 
22 Αναστασιάδης, Π.: «Φιλοσοφικές ρίζες του οικολογικού προβλήµατος» (επιµ. Γ.Ι. Κιµιωνής) στο 
Προσεγγίζοντας την Περιβαντολογική εκπαίδευση, εκδ. Έλλην, Αθήνα, 1998 
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διαπολιτισµικής παιδαγωγικής δεν θα παραλείπαµε να αναφερθούµε στη µελέτη 

του ∆αµανάκη, Μ., Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στην 

Ελλάδα, ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση 23 όπως επίσης και στο άρθρο του, «Η 

πρόσληψη της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην Ελλάδα»24. Στα παραπάνω 

έργα συζητούνται και αναλύονται οι βασικοί όροι της διαπολιτισµικής 

προσέγγισης, περιγράφεται η παρούσα κατάσταση, προβάλλεται η αναγκαιότητα 

νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και η διαπολιτισµική παιδεία ως απάντηση 

στην πολυπολιτισµικότητα. 

Τελευταία έντονος είναι ο προβληµατισµός αναφορικά µε το µάθηµα των 

θρησκευτικών στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Προβληµατισµός, ο 

οποίος εστιάζεται τόσο στο ζήτηµα του ρόλου και της θέσης του θρησκευτικού 

µαθήµατος όσο και στη συζήτηση του κριτηρίου για τη συγκρότηση του 

περιεχοµένου του µαθήµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν προσεγγίσεις 

που εστιάζουν, στη πολυπολιτισµική διάσταση του µαθήµατος. Προτείνεται 

δηλαδή ένα θρησκευτικό µάθηµα απαλλαγµένο από τον οµολογιακό χαρακτήρα. 

Ένα µάθηµα, µε βάση το κριτήριο του πολιτισµού, σε συνδυασµό µε τον 

θρησκευτικό παράγοντα, και στα πλαίσια των αρχών της ανοικτότητας, της 

νηφαλιότητας, της αποδοχής και του σεβασµού του άλλου, της σφαιρικότητας και 

του ρεαλισµού, θα µπορεί να συµβάλει θετικά και ουσιαστικά στις προκλήσεις µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Στον προβληµατισµό αυτό κινούνται µια σειρά από 

µελέτες και άρθρα: 

α). Βασιλόπουλου Χρ. , «Θρησκευτική αγωγή και αυτονοµία παιδιού»25 

β). ∆εληκωσταντή Κ. , «Οι άλλες θρησκείες στα νέα σχολικά εγχειρίδια των 

θρησκευτικών του ∆ηµοτικού Σχολείου»26 

γ). Καλαϊτζίδης Π., «Τα θρησκευτικά ως πολιτιστικό µάθηµα»27 

δ). Καλαϊτζίδης Π., «Το θρησκευτικό µάθηµα στη εποχή της 

πολυπολιτισµικότητας. Θεολογικά – πολιτιστικά και προϋποθέσεις αλλαγής 

παραδείγµατος»28 
                                                 
23 ∆αµανάκης Μ. : «Η Εκπαίδευση των Παλλινοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα», 
∆ιαπολιτισµική προσέγγιση, Gutenberg, Αθήνα 1997 
24 ∆αµανάκης Μ. : «Η πρόσληψη της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην Ελλάδα» Επιστήµες Αγωγής τευχ. 
1-3/2000 
25 Βασιλοπούλου Χρ.: «Θρησκευτική αγωγή και αυτονοµία του παιδιού», Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη, 1996 
26 ∆εληκωνσταντή Κ.: Οι άλλες θρησκείες στα νέα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών του ∆ηµοτικού 
σχολείου» Μεκεδνόν 
27 Καλαϊτζίδης Π.: «Τα θρησκευτικά ως πολιτιστικό µάθηµα» Σύναξη, τευχ, 74/2000 
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ε). Πέτρου Σ. Ι., «Το µάθηµα των Θρησκευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα.»29 

στ). Πέτρου Σ. Ι., «Άγιο Πνεύµα, ανθρώπινη ελευθερία και 

πολυπολιτισµικός πλουραλισµός».30 

ζ). Ματσούκας Ν., «Μια άλλη διάσταση του θρησκευτικού µαθήµατος.»31 

η). Θεόκλητος, Μητρ. Θεσσαλιώτιδος, «Η θρησκευτική αγωγή σήµερα στο 

σχολείο και την κοινωνία.»32 

θ). Χλέπας Ν. Κ. – ∆ηµητρόπουλος Π., «Ζητήµατα Θρησκευτικής 

ελευθερίας στο χώρο της εκπαίδευσης.»33 

ι) Σακελλίων Σταµάτης, «Μάθηµα Θρησκευτικών: Τα πρόσωπα του 

Ιανού.»34 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τέλος, παρουσιάζει ο προβληµατισµός του Ε. 

Περσελή όπως αυτός αναπτύσσεται στα έργα του: 

- «Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος κόσµος.» Εκδόσεις Αρµός, Αθήνα, 

1994 

- «Σχολική θρησκευτική αγωγή.» Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 1998 

- «Το µάθηµα των θρησκευτικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Σύναξη, τεύχος 65, 1998 

- «Κατήχηση και παιδεία.» Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2003 

                                                                                                                                                   
28 Καλαϊτζίδης Π.: «Το θρησκευτικό µάθηµα στην εποχή της πολυπολιτισµικότητας, Θεολογικά – 
πολιτιστικά και προϋποθέσεις αλλαγής παραδείγµατος». Καθ’ όδον, τευχ. 17/2001  
29 Πέτρου Σ. Ι. : «Το µάθηµα των θρησκευτικών στο ελληνικό σύστηµα». ». Καθ’ όδον, τευχ. 17/2001  
30 Πέτρου Σ. Ι. : « Άγιο Πνεύµα, ανθρώπινη ελευθερία και πολυπολιτισµικός πλουραλισµός» Επιστηµονική 
επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Νέα Σειρά, Τµήµα Θεολογίας, 8(1998), σελ. 361-374 
31 Ματσούκας Ν. : «Μια άλλη διάσταση του θρησκευτικού µαθήµατος» Καθ’ οδόν, τευχ. 17/2001 
32 Θεόκλητος, Μητρ. Θεσσαλιώτιδος : «Η θρησκευτική αγωγή σήµερα στο σχολείο και τη κοινωνία» ». 
Καθ’ όδον, τευχ. 17/2001  
33 Χλέπας Ν. Κ. – ∆ηµητρόπουλος Π.: «Ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας στο χώρο της εκπαίδευσης» 
Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1997 
34 Σακελλίων Σταµάτης, : «Μάθηµα Θρησκευτικών: Τα πρόσωπα του Ιανού» ». Καθ’ όδον, τευχ. 17/2001  
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Ερευνητικά Ερωτήµατα 
«Βλέποµεν γάρ άρτι δι’ εσοπτρου εν αινίγµατι, τότε δε 

πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γιγνώσκω εκ µέρους, 

τότε δε επιγνώσοµαι καθώς και επεγνώσθην,» 

        Α’ προς Κορινθίους 

Στην προσπάθεια να «δούµε» τα κείµενα και να γνωρίσουµε µέσα από 

αυτά, µία σειρά ερωτήµατα θα απασχολήσουν την παρούσα ερεύνα. Ξεκινώντας 

από την παρουσίαση των βασικών αρχών που τίθενται στο έργο του Ι. 

∆αµασκηνού, «κατά Μανιχαίων διάλογος», θα επιχειρηθεί στη συνέχεια µια 

απάντηση στο κατά πόσο το κείµενο από την Κλίµακα του Ιωάννου του Σιναϊτη 

καθώς και το τροπάριο «Τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας» εντάσσεται στο 

γενικότερο πνεύµα του ∆αµασκηνού. Επίσης θα µας απασχολήσουν ερωτήµατα 

όπως: 

• Ποια η σηµασία των λειτουργικών  - ασµατικών κειµένων; Ποια η 
θέση τους; Τι εκφράζουν; 

• Ποιος ο ρόλος, η απήχηση των ασκητών και της ασκητικής 
γραµµατείας στην ορθόδοξη σκέψη και ζωή; 

• Ποια η συνάφεια της Κλίµακος µε προγενέστερα και µεταγενέστερα 
κείµενα της πατερικής γραµµατολογίας; 

• Τι µπορεί να σηµαίνει η αναφορά της έννοιας του ξένου σ’ ένα 
κείµενο που ανάγεται στο «ξεκίνηµα» του Χριστιανισµού; 

• Υπάρχει εν τέλει µια συνεχής αναφορά και συνάφεια ως προς την 
έννοια του ξένου στον ορθόδοξο λόγο; 

• Ποια η κατανόηση, αντίληψη και πρόσληψη του όρου ξένος – 
ξενικότητα στην Ορθόδοξη χριστιανική προσέγγιση και τι αυτή 
συνεπάγεται; Τι δυναµικό νοήµατος απελευθερώνει για το σύγχρονο 
άνθρωπο; 

• Ποια η χριστιανική στάση απέναντι στα πρόσωπα τα οποία ζουν 
µέσα στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα άλλων θρησκειών ή 
ιδεολογιών; 

• Πώς και πού βρίσκεται η σχέση µε τον ξένο; Ο άλλος εν τέλει 
συνιστά µια ακόµα οριοθέτηση; 
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Μεθοδολογία 
 

Ως µέθοδος έρευνας θα ακολουθήσει ανάλυση περιεχοµένου που θα 

λειτουργεί στη λογική της ποιοτικής έρευνας και του ιστορικού – ερµηνευτικού 

παραδείγµατος. 

Η ερευνητική προσέγγιση µέσα από τη µεγάλη της ιστορία και παράδοση 

συνδέθηκε µε τον «ιστορικό λόγο» την έκφραση δηλαδή της σκέψης του 

ανθρώπου, το πνευµατικά παραδεκτό σε κάθε εποχή. Έτσι και µε σηµείο 

αναφοράς τον «ιστορικό λόγο» προσεγγίζονται τα δηµιουργήµατα του 

πνευµατικού κόσµου και του ανθρώπινου πολιτισµού, µε σκοπό την κατανόησή 

τους. Η ερµηνευτική όµως δεν είναι ένα ολοκληρωµένο µοντέλο µια έτοιµη 

µέθοδος, περισσότερο είναι µια τακτική πρόσβασης σε νοήµατα σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες και τις προσδοκίες των προς ερµηνεία. 

Ένα κείµενο από την στιγµή που αποσπάται από το δηµιουργό του και από 

τις συνθήκες που το διαµόρφωσαν, είναι εκτεθειµένο σε µια σειρά δυνατών 

ερµηνειών. Εδώ παρεµβαίνει ο ιστορικός ορίζοντας του ερµηνευτή που 

συναντάται µ’ αυτόν του κειµένου. Προκειµένου ο ερευνητής να διασφαλίσει την 

εγκυρότητα της έρευνας του δεδοµένης της ανασφάλειας που δηµιουργείται, λόγω 

της έλλειψης κανόνων γενικής ισχύος, καταφεύγει στην εφαρµογή των αρχών της 

µεθόδου που για λόγους κυρίως χρηστικούς συνοψίζονται σε δύο ζεύγη: 

α). Η ιστορικότητα, χωροχρόνος και ταύτιση υποκειµένου – αντικειµένου 

β). Ο ερµηνευτικός κύκλος και η διαλεκτική σχέση µέρους – όλου. 

Στα πλαίσια λοιπόν του ιστορικοερµηνευτικού παραδείγµατος θα γίνει 

προσπάθεια, ώστε να ενταχθούν τα κείµενα στο ιστορικό – χρονικό τους πλαίσιο 

και στο ευρύτερο συγκείµενο της πατερικής και βιβλικής σκέψης. Μέσα από την 

εκτίµηση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, τη διαλεκτική µέρους και 

όλου και την εξέλιξη των ερµηνευτικών κύκλων η εργασία αυτή ευελπιστεί να 

αναδείξει τη σηµασία των λεγόµενων στα κείµενα καθώς και τη διασύνδεση του 

θεολογικού λόγου µε τον παιδαγωγικό, πολιτικό και κοινωνικό λόγο. 
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Εισαγωγικά στην προσέγγιση των κειµένων 
 

Οι έννοιες του άλλου και του ξένου συναρτώνται µε τις ευρύτερες ιστορικές, 

φιλοσοφικές και κατ’ επέκταση πολιτιστικές συνθήκες, τάσεις, προσεγγίσεις και 

πρακτικές. Ειδικότερα οι προσεγγίσεις αυτές καθορίζονται από την αντίληψη που 

ένας πολιτισµός, ως µορφή και τρόπος νοηµατοδότησης του κόσµου , έχει 

διαµορφώσει για έννοιες όπως η οικουµενικότητα και η παγκοσµιότητα στα 

πλαίσια πάντοτε των ιστορικών συνθηκών και διαµορφώσεων που έλαβαν χώρα 

στις διαφορές ιστορικές περιόδους. 

Συναρτώντας την επιβίωση µε την συµβίωση στα πλαίσια της ορθόδοξης 

πνευµατικότητας, η έννοια της οικουµενικότητας συνεπάγεται το σεβασµό της 

διαφορετικότητας στη βάση της προτεραιότητας της διαφοράς έναντι της 

ταυτότητας. Η θεµελίωσή της δε, είναι οντολογική, προτάσσοντας την πεποίθηση 

ότι η ύπαρξη είναι συνύπαρξη. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν καλούνται να επιβιώσουν 

συµβιώνοντας και καθίσταται δυνατή αυτή η συµβίωση ζώντας ως «ξένοι και 

παρεπίδηµοι»35 στον κόσµο.  

Ξεκινώντας από την ετυµολογική προσέγγιση της λέξης ξένος βρίσκουµε: 

ξένο από έξω + ιέναι ή από το εκτός της ενότητος είναι ή από το ξέω δηλ. ο 

εξεσµένος και αποκεχωρισµένος. Προχωρώντας στην σηµασία της λέξης στην 

αρχαιότητα µε τη λέξη ξένος ορίζεται ο φιλοξενούµενος, αλλά και ο φιλοξενών, ο 

οικοδεσπότης, ειδικότερα, ο πολίτης ξένης χώρας µε τον οποίο έχει συνθήκη 

φιλοξενίας η οποία έχει κληρονοµικό χαρακτήρα και υπό την έννοια αυτή και τα 

δύο µέρη καλούνται ξένοι. Στον Όµηρο κατά κύριο λόγο σηµαίνει τον 

φιλοξενούµενο, σε αντίθεση προς αυτόν που παρέχει τη φιλοξενία δηλ. τον 

ξενοδόκο. Επίσης ως ξένος ορίζεται κάθε ξένος και ανυπεράσπιστος εφόσον δεν 

είναι ληστής ή εχθρός εποµένως κάθε «πλάνης» ή «πρόσφυγας» ο οποίος και 

θεωρούταν ότι διατελεί υπό την προστασία του ξένιου ∆ία και ως τέτοιος έπρεπε 

να απολαµβάνει τις περιποιήσεις του φίλου. Έτσι ο ξένος συχνά εννοείται και ως 

ικέτης ή ως φτωχός. 

Μεταγενέστερα η προσφώνηση «ώ ξένε» είχε γενικευθεί και 

χρησιµοποιείται όταν επρόκειτο για πρόσωπα των οποίων το όνοµα δεν ήταν 

γνωστό ή χάριν ευγενείας, κάτι ανάλογο προς το σηµερινό «φίλε µου» ή «φίλε» ή 

«αγαπητέ µου». Πάντα βέβαια υπάρχει και η σηµασία του ξένου ως «’εκ ξένης 
                                                 
35  Προς Εβρ. 11,13 



 18

χώρας», σε αντίθεση δηλαδή µε τον «ένδηµο» και τον «πολίτη». Είχε δηλαδή τη 

σηµασία του «µετοίκου» καθώς και τη σηµασία του «επήλυδος» (έπηλυς). Ως 

ξένος επίσης ονοµαζόταν και ο µισθοφόρος στρατιώτης. Συχνά η λέξη δηλώνει 

«µη Έλληνα» και χρησιµοποιείται αντί του «βάρβαρος». Τέλος η έννοια του 

εχθρού παίρνει η λέξη ξένος στους Ρωµαίους. Ως επίθετο δηλώνει αυτόν που 

είναι από άλλη χώρα καθώς και αυτόν που αγνοεί κάτι, και τέλος έχει την έννοια 

του ασυνήθιστου, του παράδοξου. 

Ανάλογη είναι η σηµασία της λέξης στην Κ. ∆ιαθήκη όπου βρίσκουµε τη 

λέξη µε την έννοια του «εκ ξένης χώρας» σε αντίθεση µε τον «εγχώριο» ή 

«επιχώριο» πολίτη. Επίσης εννοείται ως αυτόν που αγνοεί κάτι, είναι δηλαδή 

αµέτοχος καθώς επίσης γίνεται και χρήση της λέξης προκειµένου να δηλωθεί το 

νέο και το ανήκουστο. Η λέξη ξένος χρησιµοποιείται για µια φορά και για να 

δηλώσει αυτόν που προσφέρει την φιλοξενία.36 

Αναφορικά µε τη λέξη άλλος η σηµασία της διαφοροποιείται όταν 

χρησιµοποιείται µε άρθρο και έχει την έννοια του υπόλοιπος, µε αριθµητικό 

σηµαίνει ακόµη, επιπλέον. Επίσης µερικές φορές έχει τη σηµασία του άλλου 

τρόπου. Εκτός από τη σηµασία του διαφορετικού, του διάφορου λαµβάνει και τη 

σηµασία του ασταθή, του αλλοπρόσαλλου, του ευµετάβλητου. 

                                                 
36 Ρωµ. 15,23  
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Φιλοσοφικές – Θεολογικές προϋποθέσεις 
 

Η προσέγγιση των κειµένων δεν είναι δυνατό να γίνει και να κατανοηθεί 

χωρίς αναφορά στις φιλοσοφικές και θεολογικές προϋποθέσεις της βυζαντινής 

φιλοσοφίας και της ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογίας, εφόσον αυτές αποτελούν 

την περιρρέουσα ατµόσφαιρα των κειµένων τα οποία αποτελούν και έκφραση της 

διανόησης του βυζαντινού πολιτισµού. 

Στη βάση αυτή παρουσιάζονται οι βασικές θέσεις για την κατανόηση και 

ερµηνεία των θεολογικών κειµένων. 

Θέση κλειδί λοιπόν της βυζαντινής φιλοσοφίας αποτελεί η πρωτεύουσα 

διάκριση κτιστού και ακτίστου. Η διάκριση αυτή κατ’ αρχήν θεολογική εισάγοντας 

µια ριζικά διαφορετική κοσµολογία, προτείνει ένα άλλο νέο κοσµοείδωλο, απ’ αυτό 

του αρχαίου Ελληνικού κόσµου και έτσι µεταποιείται σε φιλοσοφική αρχή που 

επηρεάζει στο εξής καθοριστικά τον τρόπο σκέψης και διαµορφωθεί αυτό που 

ονοµάζουµε βυζαντινό πολιτισµό. 

Σύµφωνα λοιπόν µ’ αυτή τη διάκριση υπάρχουν δύο πράγµατα η θεότητα 

και η κτίση, έτσι, γεννητός και δυνάµει τρεπτός και αλλοιωτός είναι ο κτιστός 

νοητός κόσµος. Αισθητά και νοητά υπόκεινται σε γένεση και µεταβολή, βρίσκονται 

στην ίδια εξάρτηση και η διαβάθµισή τους είναι λειτουργική. Τα όντα δηλαδή 

διαιρούνται σε κτιστά και άκτιστα. Και όλα τα κτιστά νοητά ή αισθητά, µοιράζονται, 

µετέχουν στην οντική τους οµοιογένεια, δηλαδή την κτιστότητα, η οποία σηµαίνει 

όρια, ρευστότητα, τρεπτότητα, αλλοίωση, αύξηση, µείωση. Έτσι η ψυχή όσο και 

αν διαφέρει ριζικά από το σώµα, δεν παύει ν’ ανήκει στην περιοχή του κτιστού και 

τα πάντα άλογα και έλλογα βρίσκονται σε µια οργανική αλληλεξάρτηση καθώς 

εµπλέκονται σε κοινή πορεία και µοίρα. 

Η κτιστότητα τώρα και η τρεπτότητα των όντων προκύπτουν από το 

γεγονός της δηµιουργίας εκ του µη όντος ή εκ του µηδενός, ένα επίσης κοµβικό 

σηµείο της βυζαντινής φιλοσοφίας, που σηµαίνει ότι όλη η κτίση είναι ετερούσια 

σε σχέση µε το τριαδικό Θεό και ότι τα πάντα άρχισαν να πραγµατώνονται από 

µηδενικό χρόνο. Εξαιτίας λοιπόν της κτιστότητας και  της τρεπτότητάς της η κτίση 

µπορεί να φθαρεί. Η εξάρτηση λοιπόν από την πηγή του είναι δηλ. τον άκτιστο 

θεό είναι δεδοµένη, εφόσον το κτιστό δηµιουργηµένο σε ετερούσια 

πραγµατικότητα σε σχέση µε την αυθυπόστατη θεότητα δεν έχει στον εαυτό του 
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το είναι και την προαγωγή του είναι, αλλά σε σχέση µε το όντος ον, προοδεύει η 

αντίθετα αλλοτριώνεται αν διακοπεί η διαταραχθεί αυτή η σχέση. Στο σηµείο αυτό 

συνδέεται η κοσµολογία µε την ανθρωπολογία και εκεί ακριβώς στηρίζεται και ο 

τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζεται η έννοια του κακού στην οποία και θα 

επανέλθουµε. 

Η οντική λοιπόν διαφορά µεταξύ κτιστού και άκτιστου θέτει επιτακτικά το 

ερώτηµα της σχέσης µεταξύ θεού και κτίσης και του οποίου η απάντηση βρίσκεται 

στη διάκριση µεταξύ θείας ουσίας και θείας ενέργειας. Μεταξύ κτιστού και άκτιστου 

δεν µεσολαβούν ιδέες ή είδη και αρχέτυπα. Το Θεό και τον κόσµο συνδέουν µόνο 

οι θείες ενέργειες και τίποτε άλλο. Η επικοινωνία µεταξύ θεού και κτίσης γίνεται 

µέσω άκτιστων θείων ενεργειών. Έχουµε δηλαδή µια σχέση όχι ηθική, αλλά 

κατεξοχήν και µοναδικά ενεργειακή. Τα πάντα είναι ενεργούµενα συµβάντα και 

συµβαίνοντα37. Ενοποιός συνεπώς δύναµη αποτελεί η µέθεξη της κτίσης στις 

άκτιστες ενέργειες του θεού, οι οποίες αποτελούν τη µια κοινή άκτιστη ενέργεια 

της τρισυπόστατης µονάδας η οποία πληθύνεται κατά τις δεκτικότητες των όντων, 

και έτσι τίποτε δεν µένει έξω απ’ αυτό το ενεργειακό οικοδόµηµα. Στην προοπτική 

αυτή φτάνουµε σ’ ένα κοσµοείδωλο που αποκλείει ρητά ένα γίγνεσθαι στις 

διαστάσεις του κόσµου και της ζωής, που καθορίζεται από κλειστά αρχέτυπα είδη. 

Η σχέση µεταξύ θεότητας και κτίσης δεν είναι αρχετυπική µήτε ηθική αλλά 

ενεργειακή. 

Η κτιστότητα όµως των όντων συνεπάγεται και την σχετικότητά τους. 

Ανεξάρτητα από την όποια διαβάθµιση τους κανένα στοιχείο και καµία κατηγορία 

των όντων δεν θα µπορούσε να διεκδικήσει αυτονοµία και απολυτότητα έναντι 

των άλλων. Άσχετα από την όποια ποικιλοµορφία τους τα όντα καθορίζονται από 

την σχέση τους και την εξάρτησή τους από τον άκτιστό δηµιουργό θεό. 

Έτσι η υλικότητα και η σωµατικότητα στα δεδοµένα της κτίσης και της 

ιστορίας παίρνουν σχετικές διαστάσεις. Συνεπώς άυλα και ασώµατα όντα σε 

σχέση µε το θεό δεν υφίσταται. Σηµαντικό σηµείο αποτελεί και το γεγονός ότι και ο 

χρόνος συνδέεται µε τον κόσµο δηλαδή µε την ίδια κτιστότητα, την τρεπτότητα και 

τη σχετικότητα των όντων, ό χρόνος είναι συµφυής µε τον κόσµο. 

Συνέπεια όλων αυτών δηλαδή της διάκρισης κτιστού – άκτιστου, της 

δηµιουργίας εκ του µη όντος και της εξάρτησης τελικά όλων από την ενεργειακή 

                                                 
37 Ματσούκας Ν. : «Ιστορία της Βυζαντινής φιλοσοφίας» εκδ. Βάνιας Θες/νίκη 1994 σελ. 216 
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σχέση θεού και κόσµου είναι η δυνατότητα θραύσης του κύκλου. Έτσι θεωρητικά 

και στην πράξη κατά το µέτρο του εφικτού η βυζαντινή φιλοσοφία έσπασε την 

κυκλική αναγκαιότητα και επιχείρησε την ελευθέρωση της κτίσης και του 

ανθρώπου από την τυραννική αυθυπαρξία, µε αποτέλεσµα την αποειδωλοποίηση 

του κόσµου και της ζωής. Ο χρόνος γίνεται ευθεία και όχι κυκλοτερής έννοια και 

αποτελεί την ετερότητα του νέου, κάθε στιγµή της ιστορίας µη επαναλήψηµη. Ο 

άνθρωπος απελευθερώνεται από αρχέτυπα, κλειστά περιγράµµατα και είδωλα και 

οδεύει σε µια δηµιουργική ελευθερία και πορεία αύξησης και τελείωσης, χωρίς 

υποδούλωση σε καµιά αυθεντία εφόσον όλα είναι σχετικά, ρευστά και 

ενεργούµενα συµβαίνοντα πράγµα που όµως συνεπάγεται αφενός, διαρκή 

αναζήτηση τόσο της σχέσης στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται όσο και της 

γνώσης της σχετικότητας των πραγµάτων και αφετέρου βέβαια την ανάληψη της 

ευθύνης που όλα αυτά συνεπάγονται. 

Μέσα σ’ αυτήν την προοπτική του ενοποιηµένου κοσµοειδώλου 

προβάλλεται και η υπαρξιακή ενότητα του ανθρώπου και µ’ αυτό δηλώνεται κάτι 

περισσότερο από τη λεγόµενη ψυχοσωµατική ενότητα. Αισθήσεις, νους, λόγος, 

βούληση αποτελούν µια άρρηκτα ενοποιηµένη ιεραρχία, όπου µοναχά η 

«αµαρτία» µέσω τραγικών διαστάσεων που επιφέρει να δηµιουργεί δυσαρµονία 

µε αποτέλεσµα την ρήξη της ενότητας. Γίνεται λοιπόν λόγος για µια φυσιολογία ή 

παθολογία της ανθρώπινης ύπαρξης όπου «Λόγος έµπρακτος και πράξις 

ελλόγιµος.»38 θεµελιώνουν κάθε αγαθό αποτέλεσµα. Λόγος και πράξη γίνονται 

καταστάσεις προβληµατικές αν µεταξύ τους δεν υπάρχει αρµονική σύζευξη. Η 

αρµονία αυτή θεωρίας και πράξης στα ψηλά επίπεδα της πνευµατικότητας 

καταλήγει ώστε η µεν πράξη να είναι θεωρία «ενεργούµενη» και η θεωρία πράξη 

«µυσταγωγούµενη».39 

Κεντρικό σηµείο τέλος της βυζαντινής φιλοσοφίας και θεολογίας, αποτελεί 

το λεγόµενο πρόβληµα του κακού δηλαδή ο τρόπος που κατανοείται η ύπαρξη 

του κακού και της φθοράς στον κόσµο. Συνεπής στη βασική αρχή της διάκρισης 

µεταξύ κτιστού και άκτιστου η βυζαντινή φιλοσοφία και µε δεδοµένη την αντίληψη 

για τη σχετικότητα και την τρεπτότητα της κτίσης καθώς βέβαια και του 

αυτεξούσιου των όντων δέχεται την αγαθότητα όλης της κτίσης και το κακό γίνεται 

αντιληπτό µόνο ως διάβρωση, ως απουσία αυτής της αγαθότητας. Το κακό δεν 

                                                 
38Μάξιµου Οµολογητού «Έτερα κεφάλαια» PG, 90, 1401 Β  
39 Μάξιµου Οµολογητού «Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε & οικονοµικά» PG 90,013440Α 
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υφίσταται ως πράγµα, ως υπόσταση αλλά εµφανίζεται δευτερογενώς ως κακή 

αλλοίωση της αγαθής κτίσης. Το κακό αποτελεί λοιπόν διάβρωση, παραµόρφωση 

και απουσία κάθε αγαθού πράγµατος, αποτελεί παρυπόσταση. Έτσι η κτίση 

απελευθερώνεται από αυθύπαρκτες περιοχές καλών και αγαθών δυνάµεων ή 

οντοτήτων. Τα όντα ως τρεπτικά υπόκεινται είτε στην καλή είτε στην κακή 

αλλοίωση και η δυνατότητα για τη µια ή την άλλη εξέλιξη είναι πάντα ανοιχτή. 
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Η αναζήτηση της έννοιας του ξένου στην ορθόδοξη 
πνευµατικότητα µέσα από κείµενα της ορθόδοξης γραµµατείας. 

 
- Μια προσέγγιση στο έργο του Ιωάννη ∆αµασκηνού «Κατά µανιχαίων 

διάλογος» 

Ο Ιωάννης ∆αµασκηνός είναι ένας από τους σηµαντικότατους 

δογµατολόγους της πρωτοβυζαντινής περιόδου (ε – ι αι.) Ο ∆αµασκηνός, ζει και 

δραστηριοποιείται σε µια εποχή ταραγµένη όπου συµβαίνουν κοσµογονικές 

αλλαγές και συγκρούσεις, µια εποχή που σηµαδεύεται έντονα από την ιστορία του 

βυζαντινού πολιτισµού.  

Ο ίδιος ο Ιωάννης ∆αµασκηνός κατάγεται από µια ανατολική επαρχεία της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας τη Συρία και από την πόλη ∆αµασκό. Υπηρέτησε ως 

ανώτατος πολιτικός αξιωµατούχος στον κρατικό µηχανισµό των Αράβων αλλά τον 

περισσότερο χρόνο της ζωής του τον περνά στο µοναστήρι του Αγ. Σάββα κοντά 

στην Ιερουσαλήµ. Γνώστης των ελληνικών γραµµάτων και της ορθόδοξης 

γραµµατείας διατυπώνει µε ακρίβεια την ορθόδοξη δογµατική την οποία εκφράζει 

µε εµπνευσµένο τρόπο και µέσα από το ποιητικό του έργο ως ένας από τους 

µεγάλους υµνογράφους, καθώς είναι ο εισηγητής ενός νέου υµνογραφικού είδους, 

των κανόνων, το οποίο και καθιερώνεται στη Βυζαντινή υµνογραφία.  

Ειδικότερα, ο ∆αµασκηνός βιώνει τα γεγονότα της εποχής της εικονοµαχίας 

και κινείται µέσα στη δίνη όλων των συγκρούσεων, εντάσεων και ανακατατάξεών 

που αυτή συνεπάγεται. Γενικά η λεγόµενη µεσοβυζαντινή περίοδος και µάλιστα το 

δεύτερο τµήµα της 718 – 867 έχει ως χαρακτηριστικά της, στρατιωτικές και 

διοικητικές µεταρρυθµίσεις, επαναστατικά κινήµατα, κοινωνικές αντιθέσεις και 

ανησυχίες. Έχουµε άνοδο των διαφόρων κρατών της δύσης στο πρώην πλέον 

δυτικό τµήµα της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και περιορισµό της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας από ανατολικά, εφόσον η ανατολή βρίσκεται ήδη στους Άραβες. 

Έτσι από οικουµενική ρωµαϊκή αυτοκρατορία το Βυζάντιο µεταβάλλεται σε 

ελληνική αυτοκρατορία παρότι οι πολιτισµικές βλέψεις και αξιώσεις του διατηρούν 

αµείωτο τον οικουµενικό τους χαρακτήρα. Αναλυτικότερα µε τον Ηράκλειο έχουµε 

τη νίκη κατά των Περσών πράγµα που αποτέλεσε θανάσιµο πλήγµα, για το 

κράτος των Περσών, το οποίο εξασθενηµένο από τους συνεχείς πολέµους και στα 

εσωτερικά προβλήµατα οδηγείται στην πλήρη αποδυνάµωση του. Η καταστροφή 
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της Περσίας επέφερε την ανατροπή της ισορροπίας που υπήρχε και άφησε στο 

Βυζαντινό κράτος µόνο στην αντιµετώπιση της πίεσης από την Ασία. 

Επί πολλούς αιώνες υπήρχε κάποια ισορροπία δυνάµεων µεταξύ ανατολής 

και δύσης. Η ισορροπία αυτή διαταράχθηκε µετά την επικράτηση των Ελλήνων 

από το Μ. Αλέξανδρο και έπειτα από την επικράτηση της Ρώµης. Όταν άρχισε να 

κάµπτεται η Ρώµη, η Περσία εµφανίσθηκε ως φορέας του πνεύµατος αντίστασης 

της Ανατολής που διατηρούσε την ισορροπία. Με την πτώση της Περσίας οι 

Άραβες αναλαµβάνουν το ρόλο της αντίστασης της Ανατολής και της αντίδρασης 

κατά του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού και της επιβολής του στην Ασία. 

Αναφορικά µε τη θρησκευτική πολιτική των Αυτοκρατόρων της εποχής και 

ήδη από την εποχή του Ιουστινιανού θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε από 

ατυχή έως και καταστροφική, δηµιουργώντας περισσότερα προβλήµατα από αυτά 

που προσπαθούσε να λύσει, ως αποτέλεσµα έχει την αποµάκρυνση των 

πληθυσµών της Ασίας, τους οποίους όχι µόνο δεν καταφέρνει να αφοµοιώσει 

αλλά ούτε καν να προσεγγίσει τα αισθήµατα των κατοίκων. Υπήρχε ένα 

διογκούµενο κλίµα κατά των Ελλήνων και συνεπώς κατά των Βυζαντινών στους 

πληθυσµούς της Συρίας και της Αιγύπτου και η διοίκηση δεν έκανε τίποτε 

προκειµένου ν’ αλλάξει η κατάσταση αντίθετα, µε τις επιλογές της όπως η 

φορολογία, η αδιαφορία για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, τη 

θρησκευτική διχόνοια που έσπειρε καθώς και η βυζαντινή στάση εναντίων 

διαφορών συµµαχικών αραβικών φυλών στην περιοχή, απεδείχθει αδιέξοδη και 

χωρίς κάποια ευρύτερη προοπτική. 

Γενικά υπήρχε η άποψη από µέρους της πολιτικής εξουσίας ότι θα έπρεπε 

να επιβληθεί θρησκευτική οµοιογένεια στο κράτος ώστε να έχουµε πρόοδο. Την 

άποψη αυτή µαζί µε την προσπάθεια να τεθεί υπό τον έλεγχο της κρατικής 

εξουσίας η εκκλησία υπάρχει ήδη από τον Ιουστινιανό και φαίνεται από τη στάση 

του απέναντι στο µονοφυσιτισµό, όπου οι µακροχρόνιες συγκρούσεις 

δηµιούργησαν σωρεία προβληµάτων και το κυριότερο βοήθησαν στην 

ψυχολογική αποµάκρυνση των πληθυσµών της Αιγύπτου και της Συρίας από το 

Κέντρο. Επιπλέον ο Κωνσταντίνος ∆’ κινούµενος στην ίδια πορεία εκτίµησε ότι η 

κατάσταση των Ν.Α. επαρχιών του κράτους από τους Άραβες ήταν οριστική και 

συνεπώς δεν είχε πια νόηµα να κινδυνεύει, η θρησκευτική ενότητα και γαλήνη του 

κράτους προκειµένου να ικανοποιηθούν πληθυσµοί που κατά τα φαινόµενα δεν 
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θα ξανάρχονταν ποτέ πια σ’ αυτό. Έτσι στη ΣΤ’ οικουµενική σύνοδο στην 

Κωνσταντινούπολη το 681 κηρύχθηκε υπέρ της ορθοδοξίας. 

Η εικονοµαχία τέλος εντάσσεται µέσα σ’ ένα πλαίσιο γενικότερων 

µεταρρυθµίσεων που εισήγαγαν οι Ίσαυροι. Κατά καιρούς υποστηρίχθηκε η 

άποψη ότι το εικονοµαχικό κίνηµα είχε χαρακτήρα κυρίως αντιµοναχικό µε σκοπό 

να πατάξει τα κακά που ο υπερτροφικός µοναχισµός και οι επιπτώσεις του 

προξενούσαν στο κράτος. Αλλά η σύγχρονη έρευνα παρατηρεί πως οι 

αντιµοναχικές τάσεις αποτελούν δευτερογενές φαινόµενο στο όλο εικονοµαχικό 

κίνηµα. Έτσι λοιπόν υποστηρίζει ότι οι ρίζες της εικονοµαχίας πρέπει να 

αναζητηθούν στο πνευµατικό κυρίως πεδίο και ότι εκφράζουν την αντίθεση των 

ανατολικών επαρχιών του κράτους που επηρεάζονταν από το Ισλάµ, προς τις 

υπερβολικά εξωστρεφείς τάσεις των δυτικών επαρχιών της αυτοκρατορίας. Και 

εδώ όµως εκφράζονται ενστάσεις που θεωρούν ότι οι δύο απόψεις παρουσιάζουν 

αδυναµίες. Ασφαλώς οι αντιµοναχικές τάσεις είναι δευτερογενές φαινόµενο στο 

εικονοµαχικό κίνηµα, αλλά και η πνευµατική αντίθεση ανατολικών και δυτικών 

επαρχιών παρίσταται πολύ περισσότερο απ’ ότι επιτρέπεται τονισµένη, σχηµατική 

και απλοποιηµένη. 

Είναι γεγονός ότι η διερεύνηση του εικοναµαχικού κινήµατος παρουσιάζει 

µεγάλα ακόµη κενά που πρέπει να εξεταστούν για να φτάσουµε σε ασφαλή 

συµπεράσµατα. Ιδιαίτερα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση της πνευµατικής 

αντίθεσης µεταξύ ανατολικής και δύσης υπό το πρίσµα του πολιτισµικού 

παράγοντα δεδοµένου ότι στα έργα των στοχαστών της εποχής, κρύβονται 

πνευµατικές ανησυχίες που αντανακλούν τον βαθύ ψυχισµό των λαών της 

αυτοκρατορίας µε την ποικίλη ιστορική και πολιτιστική παράδοση, ειδικά µε τον 

τρόπο που αντιλαµβάνονταν την θεότητα, περισσότερο άυλη και αφηρηµένη στη 

χριστιανική ανατολή, επηρεασµένη από την ελληνολατινική παράδοση στη 

Χριστιανική δύση που δύσκολα συµβιβάζεται µε την ιδέα του αδύνατου της 

απεικόνισης της θεότητας. Όλα αυτά βέβαια αντανακλούν και επηρεάζουν 

γενικότερα το κοσµοείδωλο και τη θέαση των πραγµάτων ενός πολιτισµού, βάση 

των οποίων εξηγούνται σε βάθος νοηµαδοτήσεις και επιλογές. 

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η εµµονή στην εικονοµαχία όπως και 

γενικότερα η επέµβαση της αυτοκρατορικής πολιτικής σε θέµατα εκκλησιαστικά, 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη διορατικότητας και η προσπάθεια να επιβάλουν τη 
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µία ή την άλλη τάση ήταν τόσο αναποτελεσµατική όσο και έξω από την 

περιρρέουσα πνευµατική ατµόσφαιρα της ορθόδοξης θεολογίας τελικά. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα µ’ αυτές τις εντάσεις ο ∆αµασκηνός ένας Χριστιανός 

από τη Συρία εξοικειωµένες µε την ελληνική παιδεία µετέχοντας στην ορθόδοξη 

παράδοση και κινούµενος στα πλαίσια των νοηµατοδοτήσεων της, δίνει το δικό 

του στίγµα, εκφράζοντας την εποχή του και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας την. 

Ο κατά µανιχαίων διάλογος αποτελεί µια πραγµατεία υπό µορφή διαλόγου 

που διακρίνεται για την περιεκτικότητα του καθώς συνοψίζοντας σ’ αυτή όλες οι 

βασικές θεολογικές – φιλοσοφικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης 

πνευµατικότητας. Έχοντας λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις στο έργο του αυτό ο 

∆αµασκηνός παρουσιάζει, τονίζει και προτάσσει το αντιµανιχαϊκό πνεύµα της 

ορθόδοξης θεολογίας. 

Ο Μανιχαϊσµός αντιπροσωπεύει την αντίληψη εκείνη σύµφωνα µε την 

οποία στον κόσµο υπάρχουν δύο αρχές αντιµαχόµενες, το κακό και το καλό, το 

βασίλειο του φωτός και του σκότους σε µια διαρκή πάλη. Τα δύο αυτά βασίλεια 

υπάρχουν αρχέτυπα και χωριστά µεταξύ τους από την αρχή του κόσµου και των 

ανθρώπων. Ο κόσµος και οι άνθρωποι είναι αποτέλεσµα που προήλθε από την 

πάλη των δύο βασιλείων. 

Η διδασκαλία του Μανιχαϊσµού ερχόµενη αντιµέτωπη µε το πρόβληµα του 

κακού στον κόσµο εισηγείται τη διαρχία. Αυτή την κοσµοαντίληψη αντιµετωπίζει 

στο έργο του ο ∆αµασκηνός και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς σ’ αυτό 

εστιάζεται στην άποψη ότι το κακό δεν υφίσταται ως πράγµα, δεν αποτελεί 

υπόσταση αλλά παρυπόσταση δηλ. αλλοίωση, διάβρωση του καλού. Στη 

συνέχεια εστιάζει στη θέση για την τρεπτότητα των όντων και µάλιστα στο 

αυτεξούσιο των λογικών όντων να στραφούν είτε στην καλή είτε στην κακή 

αλλοίωση µέσω της τρεπτότητας τους και εξαιτίας της. Αντικρούοντας ο 

∆αµασκηνός τις µανιχαϊστικές αντιλήψεις έρχεται και ξαναέρχεται στις παραπάνω 

θέσεις κάνοντας σαφές πως κάθε κτιστό δηµιούργηµα είναι τρεπτό εξαιτίας του 

γεγονότος ότι δεν προέρχεται από τη θεία ουσία ως δηµιούργηµα εκ του µη όντος. 

Το αγαθό λοιπόν συνιστά προκοπή, τελείωση, καλή αλλοίωση του ανθρώπινου 

προσώπου. Αντίθετα το κακό είναι η αστοχία, η αποτυχία στην κίνηση του 

ανθρώπου να ξεπεραστεί η κακή αλλοίωση, να ξεπεραστεί το µηδέν, το µη ον. Το 

καλό είναι λοιπόν µέθεξη των θείων ενεργειών ενώ το κακό αµεθεξία. Το καλό 
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είναι κοινωνία και πετυχηµένη κοινωνικότητα, ενώ το κακό η διάβρωση της, η 

αποτυχηµένη κοινωνικότητα.  

Με βάση αυτές τις έννοιες, τις θέσεις «κλειδιά» ο ∆αµασκηνός ορίζει µε 

ακρίβεια σε τι συνίσταται ο µανιχαϊσµός, ο χωρισµός δηλαδή του κόσµου σε δυο 

κατηγορίες, αντιτιθέµενες µεταξύ τους και τι συνέπειες έχει και η ανάλογη ερµηνεία 

του κόσµου εφόσον οποιοδήποτε νοητικό σύστηµα χωρίζει τον κόσµο σε δυο 

κατηγορίες, αντιλήψεις πραγµάτων και επιχειρεί µείωση της πολλαπλότητας του 

κόσµού σε δύο, οδηγεί σ’ ένα ανταγωνιστικό δυϊσµό. 

Σήµερα ο «δυτικός άνθρωπος» αντιλαµβάνεται τον κόσµο µέσα από 

ανάλογες δυϊστικές τάσεις. το φυσικό και το υπερφυσικό, το πρόσκαιρο και το 

αιώνιο, το υλικό και το πνευµατικό, το ατοµικό συµφέρον, το γενικό καλό. Όλα 

οδηγούν σε ένα τυραννικό δυϊσµό όπου το ένα αντιµάχεται το άλλο, το καλό το 

κακό, το σκοτάδι το φως και η διαρκής απειλή κατά του φωτός, κατά του καλού 

τελικά οδηγεί σε µια µονιστική αποµόνωση του ατόµου το οποίο κλεισµένο και 

αυτονοµηµένο αδυνατεί να ανοιχθεί σε οτιδήποτε. Αδυνατεί να αναγνωρίσει κάθε 

είδους ετερότητα, παρά µόνο αυτή που πηγάζει από µέσα του και επιστρέφει στον 

εαυτό του. 

Η προσέγγιση όµως της έννοιας της ετερότητας καθώς και της έννοιας του 

ξένου, του διαφορετικού, του άλλου και πολύ περισσότερο η εµπέδωση τους 

αποτελούν µια πρόκληση για το σύγχρονο «δυτικό άνθρωπο» που έχει µάθει να 

κινείται αφενός στα όρια του καρτεσιανού σχήµατος και αφετέρου στα πλαίσια 

ενός εκλεπτυσµένου σύγχρονου µανιχαϊσµού στον οποίο εν µέρει, οδηγείται και 

εξαιτίας του πρώτου. 

Η σκέψη του ∆αµασκηνού λοιπόν στο συγκεκριµένο έργο δείχνει τη διέξοδο 

από το µανιχαϊκό τρόπο σκέψης, που τακτοποιεί τον κόσµο σε περιοχές και ζώνες 

καλού και κακού και ως εκ τούτου, και τους ανθρώπους ανάλογα αναγκασµένους 

να διαλέξουν, προτάσσοντας την τρεπτότητα των όντων η οποία περικλείοντας το 

δυναµισµό ενός συνεχούς γίγνεσθαι, βασίζεται στο αυτεξούσιο του ανθρώπου 

αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόµενα. 

Έτσι έχουµε την εικόνα ενός κόσµου που το κακό δεν εντοπίζεται κάπου ή 

σε κάποιους δεδοµένου ότι η τρεπτότητα του ανθρώπου σηµαίνει ότι ο άνθρωπος 

τρέπεται είτε προς το κακό είτε προς το καλό. 
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Ο άνθρωπος υπό τους όρους του µανιχαϊσµού αδυνατεί να «βγει» στην 

αναζήτηση του άλλου αδυνατεί να αντιληφθεί τη διαφορά, να κατανοήσει την 

ενότητα. Εύκολα ενοχοποιεί ό,τι διαφέρει ό,τι προσφέρει µια εναλλακτική οπτική. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο το έργο του ∆αµασκηνού ανοίγει ένα δρόµο προς την 

προσέγγιση του άλλου εφόσον αίρεται το βασικό εµπόδιο δηλαδή η προβολή, ο 

εντοπισµός του κακού στον άλλο και άρα η εκ των προτέρων καταδίκη του. 

Επίσης η τρεπτότητα των όντων ακυρώνει τις βεβαιότητες και τις 

αντικειµενοποιήσεις που συνεπάγεται η ύπαρξη δύο αντιθέσεων αρχών – 

περιοχών, καλού και κακού και ιδιαίτερα η ένταξη στην πρώτη. 

Η τρεπτότητα λοιπόν του ανθρώπου προς µια καλή ή προς µια κακή 

αλλοίωση εκδηλώνεται κάθε στιγµή της ζωής του, όπου και αν βρίσκεται όπου και 

αν ανήκει. Η τρεπτότητα λοιπόν των όντων και του ανθρώπου είναι βασική 

κατηγορία για τον προσδιορισµό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος επιδέχεται 

µεταβολής, αλλοιώνεται είτε στην προοπτική της καλής αλλοίωσης και της 

αύξησης είτε στην προοπτική της κακής αλλοίωσης και της εγωιστικής 

συσπείρωσης. Η αναγνώριση τέλος της τρεπτότητας του ανθρώπου, 

νοηµατοδοτεί την ελευθερία του ανθρώπου ως αναζήτηση νέων δρόµων 

δηµιουργίας, ως αποδέσµευση από τις τυποποιήσεις και οριοθετήσεις ως 

αναζήτηση τρόπου εξόδου και ρήξης των φραγµών και των διασπάσεων δηλαδή 

ως εξοµάλυνση των σχέσεων. 
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Η κατηγορία του ξένου στην ανάλυση ενός ύµνου 
 

Ο ύµνος «τον ήλιο κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας» εντάσσεται στον όρθρο του 

Μ. Σαββάτου και ψάλλεται την Μ. Παρασκευή το βράδι στην ακολουθία του 

επιταφίου. Οι ακολουθίες της µεγάλης εβδοµάδας παίρνουν τη µορφή που έχουν 

σήµερα τον 8ο µ. Χ. αιώνα περίπου και είναι έργα των µεγάλων ποιητών της 

εποχής όπως ο Κοσµάς ο Μελωδός, ο Ιωάννης ∆αµασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, 

η Κασσιανή, ο Θεοφάνης καθώς και ο Θεόδωρος Στουδίτης. Την εποχή αυτή 

δηλαδή την Τρίτη περίοδο της βυζαντινής υµνογραφίας (8ος – 11ος αιώνας) 

εµφανίζεται και καλλιεργείται ο κανόνας, ένα νέο ποιητικό είδος στην 

εκκλησιαστική υµνογραφία, το οποίο και επικρατεί. Ο κανόνας ως ποιητική 

σύνθεση χαρακτηρίζεται για το έντονα και κύρια δογµατικό περιεχόµενο και το 

βαθύ πνευµατικό και συµβολικό χαρακτήρα των ύµνων του. 

Το συγκεκριµένο τροπάριο προερχόµενο από τη λειτουργική και λατρευτική 

ζωή της εκκλησίας συµπυκνωµένα και αποτυπώνει το βίωµα της αλήθειας και της 

ζωής της εκκλησίας στη µακραίωνη πορεία της. Ειδικότερα το τροπάριο αποτελεί 

θα λέγαµε ένα κείµενο κατηγορικού λόγου όπου δηλώνονται οι προσδιοριστικές 

ιδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας του ξένου και της 

ξενότητας και αποτελεί τελικά το κεντρικό θέµα του ύµνου. 

Η κατηγορία του ξένου αποτελεί το διαρκή προσδιορισµό του προσώπου 

για το οποίο γίνεται λόγος στον ύµνο (τούτο τον ξένο) δίνοντας έτσι ιδιαίτερη 

έµφαση. Χαρακτηριστική είναι επίσης η χρήση των αναφορικών προτάσεων. 

προσδιορίζεται λοιπόν η κατηγορία του ξένου είτε µε αναφορά στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο (χρήση του ος) είτε µε αναφορά στη τάξη, το χαρακτήρα, την ποιότητα 

τη δυνατότητα του προσδιοριζόµενου (χρήση του όστις). Επίσης η χρήση του 

ενεστώτα στις αναφορικές προτάσεις εκφράζει γεγονός που θεωρείται, που είναι 

πραγµατικό. Τόσο η επιλογή των αναφορικών προτάσεων όσο και ο τρόπος 

χρήσης τους δίνει ένα τόνο δραµατικότητας στον ύµνο. Στη δραµατικότητα αυτή 

συµβάλλει ιδιαίτερα και η προστακτική του αόριστου στην κυρία και 

επαναλαµβανόµενη πρόταση (∆ος µοι) εκφράζοντας την παράκληση, το αίτηµα µε 

τρόπο που θυµίζει επικλήσεις ανθρώπων προς το θεό, τονίζοντας έτσι ακόµη το 

στοιχείο της δραµατικότητας και της έντασης. Ο ύµνος λοιπόν διακρίνεται από 

προσεγµένο λεξιλόγιο δυνατές εικόνες και απευθύνεται όχι µόνο σε νοητικές 

λειτουργίες αλλά και στα συγκινησιακά αισθητήρια. Αποτελεί έτσι συνέχεια όπως 
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και η πλειοψηφεία των ύµνων, των βιβλικών κειµένων καθώς ο υµνογράφος δε 

διστάζει να κάνει χρήση αυτούσιων βιβλικών φράσεων (ουκ έχει την κεφαλήν που 

κλίνη.) 

Ο ύµνος κάνει λόγο για ένα γεγονός που αναφέρεται και στα ευαγγέλια. 

(Ιω. 19, 38-42 και Μτ. 27, 57-60) και αφορά το αίτηµα του Ιωσήφ του από 

Αριµαθαίας, ο οποίος ήταν µαθητής του Ιησού, (ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των 

µαθητών) στον Πιλάτο προκειµένου να πάρει το σώµα του Ιησού. Χρειαζόταν 

ειδική άδεια γιατί όπως επέβαλε η νοµοθεσία άφηναν τους σταυρωµένους για 

αρκετές µέρες µετά το θάνατό τους πάνω στο σταυρό. 

Στον ύµνο διακρίνουµε µια πορεία, µια διαδροµή της έννοιας του ξένου. Ο 

χαρακτηρισµός ξένος ξεκινάει από την αναφορά στην αρχή της ζωής του Ιησού 

όπου έχουµε την µετανάστευση – φυγή στην Αίγυπτο. Ακολούθως ο 

χαρακτηρισµός ξένος αποκτάει άλλο χαρακτήρα ορίζεται ως αποτέλεσµα µίσους 

και µάλιστα οµοφύλων και τέλος η αναφορά της κατηγορίας του ξένου αφορά τα 

συναισθήµατα του ποιητή ο οποίος µέσω του Ιωσήφ δηλώνει την έκπληξη που για 

το παράδοξο. 

Ο ίδιος κύκλος αρχίζει ξανά µε αναφορά στο έργο του Ιησού κατά την 

επίγεια δράση του και δηλώνεται, ορίζεται ο ξένος ως αυτός που γνωρίζει να 

«ξενίζει» να φιλοξενεί τους ξένους. Στη συνέχεια γίνεται πάλι αναφορά στην αιτία 

της ξενότητας, της αποξένωσης που είναι ο φθόνος και τέλος έχουµε ξανά 

δήλωση των αισθηµάτων και των προθέσεων του ποιητή «ίνα κρύψω». 

Τελειώνοντας την αναφορά στον όρο του ξένου αυτός ορίζεται ως αυτός για τον 

οποίο δεν υπάρχει τόπος αυτός που δεν έχει που να αναπαυθεί, φράση που µας 

παραπέµπει στα λόγια του ίδιου του Ιησού 40 τονίζοντας όπως και στην αρχή τη 

µοίρα του ξένου, του πρόσφυγα, του αστέγου. 

Ο προσδιορισµός του ξένου στο κείµενο αναφερόµενος στο πρόσωπο του 

Ιησού Χριστού αφορά όλους τους ανθρώπους, τον κάθε άνθρωπο, εφόσον το 

πρόσωπο του Ιησού Χριστού αποτελεί το πρόσωπο, την εικόνα του ανθρώπου 

προσώπου. Σηµείο κλειδί για τον προσδιορισµό της έννοιας του ξένου και του 

άλλου στα πλαίσια µιας φιλοσοφίας, µιας θρησκείας ή οποιοδήποτε άλλου 

ιδεολογικού συστήµατος αποτελεί η ανθρωπολογία, δηλαδή ο τρόπος µε τον 

οποίο οριοθετείται ο άνθρωπος και κατανοείται η θέση του µέσα στον κόσµο. 

                                                 
40 Ματθ. 8,20 
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Το ερώτηµα λοιπόν αναφορικά µε το τι είναι σήµερα ο άνθρωπος γίνεται 

επίκαιρο σήµερα καθώς διαµορφώνονται νέες συνθήκες από τις οποίες 

προκύπτουν τόσο νέες ευκαιρίες όσο και νέοι κίνδυνοι και προβλήµατα. Σε εποχές 

όπως αυτή που διανύουµε, όπου δηλαδή λαµβάνουν χώρα αλλαγές τέτοιας 

κλίµακας που ορίζουν µια γενικότερη µετάβαση υπάρχει έντονη η αίσθηση και η 

βίωση της ανεστιότητας και κατά συνέπεια το ερώτηµα για τον άνθρωπο τίθεται µε 

ιδιαίτερη έµφαση. σε περιόδους δηλαδή που «κατά κάποιο τρόπο το αρχέγονο 

συµβόλαιο µεταξύ του κόσµου και του ανθρώπου λύεται και ο άνθρωπος 

βρίσκεται στον κόσµο ξένος και µοναχικός»41. Έτσι η παγκοσµιοποίηση, η 

τεχνολογική ανάπτυξη οι εξελίξεις στη γενετική η απειλή της οικολογικής 

καταστροφής και οι δυνατότητες επιτυχούς αντιµετώπισης όλων αυτών αποτελούν 

ζητήµατα των οποίων η αντιµετώπιση απαιτεί να εµβαθύνουµε στην κατανόηση 

του ανθρώπινου προσώπου, µε στόχο όχι τη σύλληψη της ανθρώπινης φύσης 

αλλά την καθολική θεώρηση του. 

Στην οπτική της χριστιανικής θεώρησης του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν 

ορίζεται, αποτελεί µυστήριο για τον εαυτό του. Τα όρια του προσώπου είναι 

απεριόριστα, έξω από το χρόνο στο άπειρο. Η εµπειρία της προσωπικής ύπαρξης 

κείται έξω από κάθε ορισµό που θα µπορούσε να διεκδικήσει το χαρακτηρισµό 

του κοινά αποδεκτού. Επαληθεύοντας τη διάσταση του ανθρώπινου µυστηρίου το 

πρόσωπο εκδηλώνεται µε τη δηµιουργικότητα η οποία τον οδηγεί διαρκώς σε νέες 

απαρχές σε µια διαρκή κίνηση, σε συνεχή ανάβαση από αρχή σε αρχή 

ατελεύτητα. 42 

Παραπέµποντας δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπο προς ένα µέλλον το 

οποίο δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί και µένοντας οντολογικά ανοικτό δίνει τη 

δυνατότητα της υπέρβασης του εαυτού, της καινοτοµίας, της ποικιλίας, του 

απροσδόκητου, έξω από κλειστά συστήµατα και κάθε είδους παγιώσεις. Το 

µυστηριακό και ακαθόριστο του ανθρώπινου προσώπου δηλώνει και η κατ’ εικόνα 

και καθ’ οµοίωσιν του θεού, δηµιουργία του ανθρώπου. Όπως ακατάληπτος είναι 

ο Θεός για την ανθρώπινη διάνοια, έτσι και ο άνθρωπος ως εικόνα του εκφράζει 

τις κατηγορίες του αρχέτυπου διαφεύγοντας τελικά της κατανοήσεως. Η 

αποφατική οδός στο λόγο µας για τον άνθρωπο είναι αναγκαία. 

                                                 
41Μ. Μπούµπερ : «Το πρόβληµα του ανθρώπου» εκδ. Γνώση Αθήνα 1978 σελ.  31  
42 Γρηγορίου Νύσσης: θεωρία εις τον του Μωϋσέως βίον, PG 44, 401 Α- Β και 404 D – 405 Α  
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Η άλλη διάσταση του «καθ’ εικόνα κα καθ’ οµοίωσιν» είναι αυτή που 

δηλώνει, κατά το πρότυπο πάντοτε µια φύση για τον άνθρωπο σχεσιακή. Σχέση 

µε κατεύθυνση τόσο το θεό όσο και τον άλλο άνθρωπο. Το σηµαντικό εδώ είναι 

ότι χωρίς αυτή τη σχέση δεν νοείται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αποµονωµένος 

από το θεό βρίσκεται σε µια «αφύσικη» κατάσταση. Η σχέση µε το θεό δεν νοείται 

ως µια προσθήκη σε ένα αυτόνοµο ον, τον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκει 

τον εαυτό του σε κοινωνία. Στα πλαίσια αυτής της σχέσης η φύση του ανθρώπου 

και του κόσµου είναι µια πορεία ενός διαλόγου χωρίς τέλος. Τα όντα δεν νοούνται 

κλεισµένα στο είναι τους αλλά δεχόµενα τις θείες ενέργειες αποτελούν τις 

υπαρξιακές προτάσεις ανταπόκρισης στις θείες οντολογικές προτάσεις ώστε να 

φανεί στο τέλος και όχι στην αρχή της δηµιουργίας η αλήθεια του είναι των όντων. 

Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι συνέργεια και όχι κάτι δεδοµένο, γινόµενο και όχι 

τετελεσµένο, είναι ον πραττόµενο και ενεργούµενο εν κοινωνία. Το ανθρώπινο 

πρόσωπο κατανοείται ως τόπος και τρόπος κοινωνίας που δεν ορίζεται και δεν 

περιορίζεται σε κλειστά σχήµατα, όντας άπειρο και δυνάµει χωρητικό του κόσµου 

όλου τόπος και τρόπος σύναξεώς του. 

Τέλος ένα άλλο βασικό στοιχείο της Χριστιανικής ανθρωπολογίας αποτελεί 

η κατανόηση του ανθρώπινου προσώπου ως ιερέα της δηµιουργίας, ως µεσίτη 

µεταξύ ουρανού και γης. Πράγµα που σηµαίνει ότι το ανθρώπινο πρόσωπο 

οριζόµενο ως «διττή ύπαρξη», «επίγειο» αλλά και «ουράνιο»43. Μια ύπαρξη στα 

όρια µετέχοντας ταυτόχρονα σε υλικό και πνευµατικό κόσµο, ο άνθρωπος ως 

«µεθόριος»44 λοιπόν βρίσκεται στο σταυροδρόµι της κτιστής τάξης, φύση σύνθετη 

«µεικτή» καλείται να ενώσει γη και ουρανό µεσολαβώντας ανάµεσα στα δύο 

εφόσον περικλείει όλη την ποικιλία της δηµιουργίας όντας µικρόκοσµος αλλά και 

µακρόκοσµος, εικόνα του κόσµου αλλά και του θεού. Κάθε φορά που ο άνθρωπος 

«στέκεται» σ’ αυτό το µεθόριο έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί µ’ ένα τρόπο τον 

άλλο να υποψιαστεί την ετερότητα του, µαθαίνοντας να την αποδέχεται ως τέτοια. 

Έτσι ο άνθρωπος καλείται αφενός να συµφιλιώσει και να εναρµονίσει τον κόσµο 

και αφετέρου υπερβαίνοντας τον εαυτό του να προσφέρει τον κόσµο πίσω στο 

θεό, ως ζώο θεούµενο να ενώσει τη δηµιουργία µε το δηµιουργό. Αντί βασιλιάς και 

                                                 
43 Γρηγόριος Ναζιανζινός. Λόγος 38, 11 (PG 36. 321 C – 324 B). «και ζώον εν εξ’ αµφοτέρων…επίγειον 
και ουράνιον, πρόσκαιρον και αθάνατον, ορατόν και νοούµενον».  
44 Γρηγόριος Νύσσης: Λόγος εις τας επιγραφάς των ψαλµών. (PG 44, 457, Β) «Ο γαρ εν τούτω τω υψει 
γενόµενος άνθρωπος µεθόριος τρόπον τινά της τρεπτής τε και άτρεπτου φύσεως ίσταται και µεσιτεύει 
κατάλληλης τοις άκροις, τω µεν θεω ικετηρίας όπερ των αλλοιωθέντων εξ’ αµαρτίας προσάγων της δε 
υπερκείµενης εξουσίας τον έλεον επί τοις δεοµένοις του ελέου διαπορθµεύων». 
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διαχειριστής αναδεικνύεται ως ιερέας της, προσφέρων και λειτουργός του κτιστού 

κόσµου. Και βέβαια η προοπτική αυτή πραγµατώνεται στα πλαίσια της αγάπης 

ως οντολογικής κατηγορίας του ανθρώπινου προσώπου. 

Έχοντας ως εννοιολογικό υπόβαθρο τα παραπάνω επιχειρείται η ανάλυση 

του ύµνου που έχει επιλεγεί και στον οποίο ο χαρακτηρισµός, ο προσδιορισµός 

του ξένου ο οποίος επεξηγείται και αιτιολογείται δίνοντας τις επιµέρους κατηγορίες 

του ξένου. 

Η αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού αποτελεί αναφορά στον ξένο και στη 

βίωση της ξενότητας από την αρχή της επίγειας παρουσίας του, εννοούµενη ως 

οντολογική ετερότητα η οποία τον καθιστά ξένο στον κόσµο όπως και τα γεγονότα 

επιβεβαιώνουν. Έτσι έχουµε γέννηση σε τόπο µακριά από τον τόπο κατοικίας του, 

µακριά από το σπίτι του, και παρότι βρίσκεται στον τόπο της καταγωγής του µε 

δυσκολία βρίσκεται ένα κατάλυµα, και στη συνέχεια η φυγή στην Αίγυπτο εξαιτίας 

του φόβου της καταδίωξης. Ακόµη τέλος και οι επισκέπτες στη γέννηση του 

έρχονται από µακριά είναι άνθρωποι ξένοι. Έτσι έχουµε από την αρχή της ζωής 

του µια διαπαιδαγώγηση, µια βίωση ξενικότητας, µια κουλτούρα του ξένου (τον έκ 

βρέφους ως ξένον ξενωθέντα) 

Το πρόσωπο λοιπόν του Ιησού ως ξένος, ως παράδοξο, προσδιορίζεται 

κατ’ αρχή από το γεγονός της ενανθρώπισης όπου έχουµε σχέση κτιστού και 

άκτιστου χωρίς την προϋπόθεση της κοινής ουσίας έχουµε την έναρξη µιας 

ετερικής σχέσης στη βάση της οποίας και αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα του κάθε 

προσώπου. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν δεν συντελείται εκπτύσσοντας45 ο άνθρωπος 

τις φυσικές ή πολιτισµικές του δυνατότητες αλλά η µοναδικότητα του έρχεται 

έξωθεν δηλαδή η ρίζα της µοναδικότητας του είναι η ετερότητα της τριάδος και όχι 

ο εαυτός του, η κτιστότητά του. Μόνο µέσω του άλλου ως κατ’ εξοχήν ετέρου 

(ριζική διαφορά κτιστού – άκτιστου) ο άλλος µπορεί να ιδωθεί ως έτερος και όχι 

ως άλλος εαυτός. Πράγµα που σηµαίνει ότι η ιδιαιτερότητα αρχικά νοείται ως 

κοινωνία, σε µια τριαδική ενότητα όπως αυτή προσφέρεται εν Χριστώ ως γεγονός. 

Τα µέλη λοιπόν του σώµατος κοινωνούν µέσω της ενότητος που χαρίζει η κεφαλή 

η οποία δεν τους ανήκει και αντιπροσφέρεται διαρκώς προς την κεφαλή, 

διαπλέκοντας έτσι την ένταση µιας δυναµικής χωρίς τέλος. Η ιδιαιτερότητα κάθε 

µέλους ως ένα συλλογικό γεγονός του σώµατος δεν διακρίνεται από 
                                                 
45 Γεωργίου Σκαλτσά : «Ο άνθρωπος ως κάτοπτρον των εσχάτων κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης» Σύναξη 
τεύχος 59 (1996) 
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αποκλειστικότητα, προκειµένου να διανοίγεται συνεχώς ο δρόµος της κοινωνίας η 

ιδιαιτερότητα δηλαδή δεν ανήκει σε κανένα αποκλειστικά ούτε και στο φορέα της, 

σ’ αυτόν στον οποίο αναφέρεται, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει, ότι παύει και να 

τον προσδιορίζει. Έτσι η αντίληψη της ιδιαιτερότητας εννοείται ως λειτουργούσα 

µόνο όταν αυτή πορεύεται προς τον άλλον η ιδιαιτερότητα δηλαδή δεν υφίσταται 

περιχαρακούµενη στον εαυτό της, αλλά δια να αντιχαρίζεται.  

Στα πλαίσια αυτό και αυτή ακόµη η δεκτικότητα του ανθρώπου συνοδεύεται 

από τη δυναµική του αντιµεταδίδειν η οποία αποκλείει τις πάσης φύσεως 

µονιµότητες και αποκλειστικότητες ενεργοποιώντας περαιτέρω το κοινωνείν. Έτσι 

ο άλλος αποτρέπει την αντικειµενοποίηση του οποιουδήποτε χαρίσµατος ως 

ιδιαιτερότητα, εφόσον θέτει µια απόσταση µεταξύ της ιδιαιτερότητας και του 

αποδέκτη της. Έτσι το ίδιον δεν υπάρχει για κείνον προς τον οποίο προορίζεται 

αφού γίνεται κανείς ίδιος αντιχαρίζοντας παρά δεχόµενος τον ίδιον. Το 

«κοινωνείν» αρθρώνεται στη βάση της αντιχαριστικής δοµής του, το οποίο 

υπάρχει προς το κοινωνείν, χωρίς να γίνεται έτσι αντικείµενο ιδιοποιήσεως.46 

Η έννοια του ξένου προσδιορίζεται στη συνέχεια ως αποτέλεσµα µίσους και 

φθόνου που οδηγεί στο θάνατο σαν να επρόκειτο για ξένο (θανατούσι ως ξένον). 

Ξένος λοιπόν καθίσταται κάποιος και µάλιστα εξ’ αιτίας µίσους (µισούντες). Ξένος 

«γίνεται» επίσης κάποιος και από τους οµόφυλούς του επειδή έτσι 

αντιµετωπίζεται απ’ αυτούς (οµόφυλοι µισούντες θανατούσι). Ο ξένος λοιπόν δεν 

ορίζεται από φυλετικά κριτήρια εφόσον τόσο ο ξένος, ο άλλος όσο και ο πλησίον 

δεν «δίνονται» εξαρχής αλλά «γίνονται» και προσδιορίζονται από την ποιότητα 

µιας σχέσης το βαθµό αποτυχίας ή επιτυχίας της. Η τρεπτότητα του ανθρώπου 

αφήνει τα ενδεχόµενα αυτής της αποτυχίας ή της επιτυχίας διαρκώς ανοικτά πέρα 

από οριοθετήσεις και προκατασκευές. 

Ο φθόνος αποτελεί τη µεγαλύτερη διάβρωση της ύπαρξης και βασίζεται 

στο συνειδητό ή ασυνείδητο φόβο. Αποτελεί αυτοάµυνα του φοβισµένου και ζητάει 

τον αφανισµό κάθε δηµιουργικού έργου. Εκδηλώνεται δε µε το διωγµό κάθε τι του 

διαφορετικού, αυτού που δεν µας µοιάζει, του ξένου. Ο φθόνος εντοπίζεται στον 

εγωκεντρικό άνθρωπο που συσπειρώνεται στη δική του εστία, αδυνατώντας να 

δει τον άλλο σε σηµείο που τελικά οδηγείται στην άρνηση του άλλου, του 

διαφορετικού, ο οποίος εκλαµβάνεται πλέον ως απειλή. 
                                                 
46 Γεωργίου Σκαλτσά : «Ο άνθρωπος ως κάτοπτρον των εσχάτων κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης» Σύναξη 
τεύχος 59 (1996) 



 35

Στον αντίποδα αυτόν στέκεται η έννοια του θεού ως αγάπη, που δε 

συσπειρώνεται στον εαυτό της αλλά εκχύνεται και απλώνεται προς τα έξω. Μ’ 

αυτή την έννοια η αγάπη αποτελεί µια πορεία και ως τέτοια προϋποθέτει την 

έξοδο από κάθε εγωκεντρισµό, και γίνεται εν τέλει µια ξενητεία και το ανθρώπινο 

πρόσωπο µετανάστης στην αναζήτηση του άλλου. Κάθε φορά που µια τέτοια 

µετανάστευση µαταιώνεται ο άνθρωπος αποξενώνει τον άλλο από τον κόσµο του, 

από το χώρο του αποκλείοντάς τον (αποξένωσαν κόσµο) µέσα από πρακτικές 

που από µεσίτη της δηµιουργίας τον οδηγούν να γίνει κυρίαρχος να θέλει να 

κρατήσει τα πάντα εντός του ως κτήµα του. 

Η υπέρβαση λοιπόν του φόβου του άλλου, ο φόβος ο οποίος εκδηλώνεται 

ως η «κατεξοχήν παθολογία» της ανθρώπινης ύπαρξης και ο οποίος είναι το 

αποτέλεσµα της απόρριψης του κατεξοχήν, του «άλλως άλλου», η συµφιλίωση µε 

το θεό η οποία οδηγεί στην συµφιλίωση µε τον κάθε άλλο άνθρωπο καθώς και η 

αναγνώριση της ετερότητας αποτελούν τις προϋποθέσεις της πραγµατικής 

κοινωνίας η οποία παύει να υφίσταται από τη στιγµή που η κάθε µορφής 

ετερότητα περιορίζεται και εκπίπτει στην ταυτότητα. 

Η κατηγορία του ξένου προσδιορίζεται επίσης από τη γνώση, την 

κατανόηση του «ξενίζειν» του ξένους. Μια τέτοια γνώση όµως σηµαίνει πρώτα απ’ 

όλα την κατανόηση της πραγµατικότητας του ξένου. Η εικόνα και η έννοια της 

φιλοξενίας αποτελούν µέρος της εµπειρίας της εκκλησίας και το γεγονός αυτό έχει 

από την βυζαντινή αγιογραφία. Ο εικονισµός του θεού της Αγίας Τριάδας στην 

ορθόδοξη αγιογραφική παράδοση γίνεται µε τη σκηνή της φιλοξενίας από τον 

Αβραάµ των τριών ξένων. Στα πλαίσια λοιπόν µιας συνάντησης, µιας φιλοξενίας, 

το ανθρώπινο πρόσωπο τελειώνεται όχι µόνο του αλλά όταν µπορεί να περιχωρεί 

εντός του ολόκληρη την κτίση και τους άλλους ανθρώπους. Το ανθρώπινο 

πρόσωπο είναι µοναδικό και ανεπανάληπτο αλλά πάντα σε σχέση προς τον 

προσωπικό τρόπο περιχωρήσεις του παντός. Όπως ο θεός είναι ένας αλλά όχι 

µόνος εφόσον τα τρία πρόσωπα περιχωρούνται όσο αφορά την «ουσία» κατά το 

πρότυπο αυτό ο άνθρωπος είναι κεκλιµένος στην περιχώρηση του κτιστού και 

των συνανθρώπων του µε αποτέλεσµα η ατοµικότητα και η κοινωνικότητα να 

επαληθεύουν η µία την άλλη. Η σχέση δηλαδή µε τον άλλο δεν είναι 

καταναγκαστική και ούτε η αλήθεια ενός προσώπου δίνεται από τον άλλο. Αλλά ο 

άνθρωπος και η αλήθεια του δεν επαληθεύονται από τον ίδιο και µόνο, εφόσον ο 
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άλλος είναι αυτενεργός47 και ελεύθερος εντός του. Έτσι ο άνθρωπος τελικά 

παραµένει ανοιχτός στο ενδεχόµενο του άλλου. Στην προοπτική µιας τέτοιας 

κοινωνικότητας η κατανόηση της ιστορίας και της πραγµατικότητας οδηγείται 

µακρυά από οποιαδήποτε κλειστή και αποκλειστική, ενδόκοσµική της κατανόηση, 

οδηγείται στην εσχατολογία και στην προοπτική ενός ανάλογου τρόπου του 

«κοινωνείν» όπου γίνεται σεβαστή η ιερότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και το 

πρόσωπο δεν υποχρεώνεται να µεταµορφώνεται και να προσαρµόζεται στα 

πλαίσια µιας δεδοµένης αρµονίας του όλου. Η ενότητα του όλου αντλείται από την 

ελευθερία των προσώπων. Το πρόσωπο περιθάλπτεται ώστε να αναδυθεί ως 

µοναδική ελεύθερη ανεπανάληπτη ταυτότητα. Έχουµε δηλαδή ένα τρόπο 

κοινωνίας, µια κοινότητα που καλλιεργεί την ετερότητα, δεν την αντιµάχεται και τη 

σέβεται ως τέτοια, ώστε η ίδια να δίνει την ανάλογη προτεραιότητα στο πρόσωπο, 

αντλώντας παράλληλα την ενότητα και την αρµονία της από την ελευθερία και την 

ετερότητα των προσώπων. 

Συνεχίζοντας ο ποιητής ορίζει την ξενότητα αναφερόµενος στην 

ανεστιότητα (που την κεφαλή κλίνει). Ως ξένος λοιπόν δεν έχει που την κεφαλή 

κλίνει, φράση που παραπέµπει στα λόγια του ίδιου του Ιησού48 και έχει σχέση µε 

την πρώτη αναφορά του ύµνου στην ξενότητα (τον εκ βρέφους ως ξένον 

ξενωθέντα). Ο ξένος εκφράζει την αδυναµία ανταπόκρισης την αποτυχία 

συνδιαλλαγής και κατανόησης, προσπαθώντας να ορίσουµε τη θέση του 

ανθρώπου στον κόσµο τη στιγµή που αυτός καθορίζεται από τη σχέση του µ’ 

αυτόν. Ο άνθρωπος δεν προσδιορίζεται από τη θέση του εφόσον ο κόσµος δεν 

είναι χωρισµένος σε περιοχές και οι άνθρωποι σε οµάδες καλών – κακών κατά 

µανιχαϊστικό τρόπο. Ο κόσµος δε χωράει τον ξένο δεν βρίσκεται µέρος γι΄ αυτόν, 

εφόσον ο κόσµος κατανοείται στατικά και απολυτοποιείται. ∆εν υπάρχει χώρος 

παρά µόνο ο δρόµος αλλά µένοντας στο δρόµο γίνεται ο ίδιος ένας δρόµος. «Εγώ 

ειµί η οδός…»49 

Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις στη βάση των οποίων κατανοούνται τα 

κείµενα, θέτουν το πεδίο κατανόησης και συνάντησης µεταξύ ανθρώπινου και 

θείου και κατ’ επέκταση µεταξύ των ανθρώπων. Έτσι η διάκριση µεταξύ κτιστού 

και ακτίστου τοποθετεί τη µεταξύ τους σχέση έξω από τα όρια, την προϋπόθεση 

                                                 
47 Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Λουδοβίκος «Η αρχαιοελληνική, η βυζαντινή και η ευρωπαϊκή έννοια του 
εαυτού σε διάλογο».Αναλόγιο τχ. 1 (2001) 
48 Μτ. 8, 20 
49 Ιω. 14, 6 
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της κοινής ουσίας στο χώρο της µετοχής, της όρασης, του βιώµατος. 

Οδηγούµαστε µε αυτό τον τρόπο σε µια οντολογία της ύπαρξης δηλαδή µιας 

οντολογίας του προσώπου. Το πρόσωπο όµως ως µια έννοια αναφορική, 

συναρτάται µε το σκοπό προς τον οποίο προσανατολίζεται (Είµαι ο σκοπός µου), 

τον οποίο βέβαια µπορεί ελεύθερα και ανά πάσα στιγµή να τον αποποιηθεί. 

Στα πλαίσια αυτά η ύπαρξη του θεού στη γη ως ανθρώπου αποτελεί µια 

εκούσια ξενιτεία και ως τέτοια δηλώνει και το στόχο της, ως µια αναζήτηση και µια 

συνάντηση. Μια συνάντηση έξω από τα γνωστά, τα δεδοµένα, τις οριοθετήσεις 

βάσει των οποίων λαµβάνουν χώρα συναντήσεις και αναζητήσεις. Μπροστά σε 

µια τέτοια συνάντηση θέτει ο άλλος, ο ξένος τις βεβαιότητες παντός είδους 

ξενίζοντας και προκαλώντας. Η ενανθρώπηση όµως συνιστά και µια συγγένεια 

επίσης, εκεί ακριβώς βρίσκεται ο χώρος συνάντησης µε τον άλλο, όπου ο ξένος 

όντας µακριά είναι ταυτόχρονα και εγγύς, αν και συγγενής δεν έχει χώρο και 

παραµένει ανέστιος. «Οιδα ότι σπέρµα Αβραάµ εστε˙ αλλά ζητειτέ µε αποκτειναι 

ότι ο λόγος ο εµός ου χωρει εν υµιν» Ιω. 9,37. Μπορεί όµως να γίνεται δικός µας 

ένας από µας, παιδί µας ώστε να θρηνούµε το χαµό του. Μ’ αυτήν την εικόνα ο 

υµνογράφος διαλέγει να τελειώσει στον ύµνο την αναφορά του στον ξένο. Μια 

µάνα θρηνεί το παιδί της, το γιο της, το πιο οικείο πρόσωπο στον κόσµο, το οποίο 

όµως παρότι «εις τα ίδια ηλθε και οι ιδιοι αυτόν ου παρέλαβον»50 , συνιστώντας εν 

τέλει µεγαλύτερο σκάνδαλο για τον Καϊάφα παρά για τον Πιλάτο. 

                                                 
50 Ιω. 1, 11 
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Άλλος και αλλοίωση 
 

Ξεχωριστή σηµασία έχει η έννοια του άλλου στην ορθόδοξη παράδοση 

όπου είναι συνδεδεµένη όχι µε την έννοια της αλλοτρίωσης αλλά µε την έννοια της 

αλλοίωσης της «καλής αλλοίωσης» όπως λέγεται. Οι άνθρωποι καλούνται στην 

προοπτική και τη δυναµική της καλής αλλοίωσης να γίνουν αλλοίοι δηλαδή 

αλλιώτικοι. 

Η διαφορά µεταξύ αλλοτρίωσης και καλής αλλοίωσης εστιάζεται στο 

γεγονός ότι στην πρώτη η έννοια της αλλαγής και του άλλου εννοείται ως κακή – 

δυσάρεστη εξέλιξη. Η αλλοτρίωση οδηγεί στην αποξένωση από τον εαυτό µας η 

οποία γίνεται κατανοητή ως έκπτωση του ανθρώπου µε αποτέλεσµα η έννοια του 

ξένου να φαντάζει απειλητική. 

Στη περίπτωση της έννοιας της καλής αλλοίωσης έχουµε µια άλλη 

προσέγγιση και κατανόηση της αλλαγής και του άλλου, η οποία είναι απότοκος 

του τρόπου αντιµετώπισης του κόσµου. Η ορθόδοξη πνευµατικότητα κινούµενη 

στα πλαίσια της ανακεφαλαίωσης των πάντων εν τω Χριστώ ζητάει να 

µεταµορφώσει τον κόσµο στην δυναµική της καλής αλλοίωσης του. Στην οπτική 

της τρεπτότητας του ανθρώπου, αυτός νοείται ως ον αλλιώτικο, δεικτικό 

µεταβολής. Η αντίληψη λοιπόν της καλής αλλοίωσης κινείται έξω από 

οποιαδήποτε ακινησία και στατικότητα , κινείται στη δυναµική του συνεχούς 

γίγνεσθαι, της δηµιουργικής ανανέωσης. Η «καλή αλλοίωση» προεκτείνει 

αδιάκοπα της ανθρώπινες δυνατότητες και δεν αποτελεί µια εφάπαξ αλλαγή αλλά 

συνεχιζόµενη αλλοίωση.51 

Στην παραπάνω προοπτική ο διαρκώς αλλοιούµενος άνθρωπος, 

απελευθερωµένος από την εικόνα που έχει δηµιουργήσει για τον εαυτό του και 

στην οποία έχει εγκλωβιστεί δεν αντιλαµβάνεται την αλλαγή και τον άλλο 

απαραίτητα ως απειλή ούτε την ξενότητα ως εµπόδιο µόνο, δεν αντικειµενοποιεί 

τον άλλο, πράγµα που δηµιουργεί ένα αίσθηµα σχετικής αυτάρκειας και δίνει την 

ευχέρεια της «αντικειµενικής κρίσης» καταργώντας έτσι την κοινωνία µε τον άλλο. 

 

 

                                                 
51 Αθανασίου Γιαννουλάτου: «Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία» εκδ. Ακρίτας Αθήνα 2002 σελ 234 
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Η Ξενητεία στον Ιωάννη της Κλίµακος 
Άσκηση & ξενότητα 

 
∆είγµα ασκητικής φιλολογίας η Κλίµακα του Ιωάννη του Σιναΐτη αποτέλεσε 

το προσφιλές ανάγνωσµα των µοναχών και βάση της πνευµατικότητας των 

ασκητικών κειµένων. Η κλίµακα γράφεται τον 6ο αιώνα σε µια εποχή όπου 

ολοκληρώνεται και το χτίσιµο της Μονής του Σινά (τείχος και βασιλική) µε εντολή 

του Ιουστινιανού.  

Αναφορικά µε την ιστορική περίοδο η εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού 

χαρακτηρίζεται από το ιδεώδες του Ιουστινιανού να ανασυνδέσει την 

αυτοκρατορία προς το ρωµαϊκό παρελθόν. Έτσι έχουµε το έργο της 

κωδικοποίησης του ρωµαϊκού δικαίου καθώς και τους πολέµους για την ανάκτηση 

των χαµένων εδαφών στη δύση. Από την άλλη προσπάθησε να επιβάλλει 

θρησκευτική ενότητα και να θέσει υπό τον έλεγχο του την εκκλησία καταδιώκοντας 

αιρετικούς και ασκώντας µια τέτοια πολιτική αναφορικά µε το µονοφυσιτισµό που 

δηµιούργησε περισσότερα προβλήµατα και βοήθησε στη διάσπαση της ενότητας 

και την ψυχολογική αποµάκρυνση του πληθυσµού της Αιγύπτου από το κέντρο. 

Γενικά µε τον Ιουστινιανό έχουµε µια τελευταία προσπάθεια 

αποκατάστασής της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας ως κυρίαρχου της οικουµένης. Και 

παρ’ ότι µέχρι ένα σηµείο και για λίγο αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται οι αλλαγές 

είναι αναπόφευκτες. ο ρωµαϊκός κόσµος µε τη σχετική του πολιτιστική οµοιογένεια 

δίνει πλέον τη θέση του στον κόσµο του Καρλοµάγνου και του Μωάµεθ. 

Η προσέγγιση του µοναχισµού συνδέεται άµεσα µε την έννοια της άσκησης 

θεωρούµενης ως µιας νοοτροπίας που αποτελεί το δείκτη, το όραµα µιας υψηλής 

ζωής. Κάθε όραµα του µέλλοντος θεωρείται χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα απουσία 

της άσκησης. Στα πλαίσια της άσκησης ο άνθρωπος αναδεικνύει την φυσιολογία 

του, εµπεδώνει δηλαδή την υπαρξιακή του ενότητα µε τους όρους της ευστάθειας 

και της συνεχούς µεταµόρφωσης. 

Έτσι η άσκηση αφορά τη διαµόρφωση του ήθους του οποίου έπεται η 

συµπεριφορά. Στην οπτική της υπαρξιακής ενότητας και της τρεπτότητας του 

ανθρώπου µε κανένα τρόπο δεν γίνεται δεκτή η άποψη ότι η κακία προέρχεται 

από το σώµα. Η άσκηση λοιπόν ξεπερνάει τις κακές αλλοιώσεις του σώµατος και 

της ψυχής. Έτσι το κακό ως διάβρωση και αλλοίωση γίνεται αφυπνιστικός 

παράγοντας εφόσον µέσω της άσκησης κινηθεί ο άνθρωπος να το ξεπεράσει. Με 
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βάση αυτή τη θεώρηση η άσκηση σαν τρόπος ζωής αφορά όχι µόνο τους 

µοναχούς ασκητές αλλά όλα τα µέλη του σώµατος ανάλογα πάντοτε µε τη 

δεκτικότητα κάθε µέλους, ανάλογα µε την ποικιλία των «χαρισµάτων». 

Γι’ αυτό και αναχωρητισµός εµφανίζεται όταν στο σώµα της εκκλησίας 

εµφανίζεται η εκκοσµίκευση. Το καινούριο ήταν όχι η άσκηση αλλά η 

εκκοσµίκευση, η τάση ταύτισης του σώµατος της εκκλησίας µε σχήµατα του 

κόσµου, µε το πνεύµα του κόσµου. Έχουµε λοιπόν µια διαµαρτυρία στην τάση 

αυτή µια υπενθύµιση του ιδεώδους και του σηµείου αναφοράς της ανθρώπινης 

κοινωνίας.  

Αυτή ακριβώς την υπενθύµιση συστηµατοποιεί η κλίµακα προβάλλοντας 

τριάντα σκαλοπάτια τελείωσης ξεκινώντας από την αποταγή του βίου, την 

απροσπάθεια και την ξενιτεία που αποτελούν τους τρεις πρώτους λόγους 

(κεφάλαια) και είναι η εισαγωγή του έργου. 

Η ξενιτεία αποτελεί µαζί µε την αποταγή του βίου και την απροσπάθεια τις 

προϋποθέσεις για την επίτευξη του έργου της άσκησης όπως αυτή παρουσιάζεται 

στη συνέχεια. Στην αρχή του λόγου περί ξενιτείας δίνεται ένας ορισµός θα λέγαµε 

της ξενιτείας, µια προσπάθεια οριοθέτησής της. Η ξενιτεία περιγράφεται αρχικά 

ως «απαρρησίαστος συµπεριφορά» και «ζωή µυστική» ως «λογισµός αφανής, 

άρνησις της κενοδοξίας». Είναι φανερή η τάση να οριστεί η ξενιτεία µε τρόπο 

αποφατικό δηλώνοντας έτσι την έννοια της απόστασης που αυτή περικλείει. Η 

ξενιτεία σηµαίνει αρχικά την απόσταση από τα πράγµατα η οποία είναι αναγκαία, 

προκειµένου να µην ταυτίζεται ο άνθρωπος µε τα αντικείµενα που του ανήκουν ή 

τον περιβάλλουν. Υπάρχει ένα αίτηµα απόσυρσης και παραίτησης και µια εστίαση 

του προσανατολισµού προς τα άνω «αιτία του θείου πόθου, πλήθους του θείου 

έρωτος», ένα αίτηµα για «αποκέντρωση του πεπτωκότος εαυτού µου από το 

κέντρο της προσοχής»52, ώστε να υπάρξει χώρος για τον άλλο. Η ξενιτεία ως εκ’ 

τούτου αποτελεί µια ευκαιρία αυτοεξέτασης, µια ευκαιρία εσωτερικής πτωχείας και 

«όρεξις της ευτελίας, επιθυµία της στεναχωρίας» που µας παραπέµπει στο λόγο 

του ευαγγελίου «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύµατι»53 , δηλαδή µιας πτωχείας από 

τον εαυτό µου στην προοπτική της ανακάλυψης του άλλου ως ύπαρξης το ίδιο 

εσώτερης µε τη δική µου και της επίγνωσης πως οι άλλοι υπάρχουν. 

                                                 
52 Κάλλιστος Γουέαρ. Επίσκοπος ∆ιοκλείας «Ζωντανή ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσµο». 
Εκδ.βιβλιοπωλείον της Εστίας Αθήνα 2001, σελ. 107 
53 Κατά Ματθαίον. 5, 3 
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Έτσι πραγµατώνεται η ελευθερία του προσώπου καθώς στην ξενιτεία 

έχουµε το πέρασµα από ένα Εγώ του ιδιοκτήτη σε ένα Εγώ ακτήµον, στραµµένο 

στο άπειρο, το οποίο τείνει προς τον άλλο, διακονώντας µέσα από την 

επαναδηµιουργία της σχέσης µ’ αυτόν, µέσω της αποκατάστασης των σχέσεων, 

προσφέροντας όχι µόνο αυτού που έχει αλλά προπαντώς  αυτού που είναι. Στη 

βάση αυτή οικοδοµούνται σχέσεις κοινωνίας όπου ο άλλος γίνεται αποδεκτός ως 

δώρο και όχι ως θέληση για κατοχή του.  

 

Η ξενιτεία ως µια κατάσταση αποξένωσης – απελευθέρωσης από τον 

«εαυτό» νοούµενο στα πλαίσια του κοσµικού φρονήµατος και των κοσµικών 

φροντίδων τίθεται ως προϋπόθεση για την εξύψωση του ανθρώπου. Η συνείδηση 

της ξενότητας και η βίωση της είναι αυτή που επιτρέπει που δίνει τη δύναµη να 

εφαρµοστεί η άσκηση για χάρη της αγάπης που ελευθερώνει τον άνθρωπο καθώς 

προβάλλει το αίτηµα της διακονίας του κόσµου. Η ξενιτεία παραλληλίζεται µε την 

έξοδο, µε την πορεία στην έρηµο και δεν αποτελεί µια φυγή από τον κόσµο αλλά 

την έκφραση µιας άλλης εµπειρίας, αυτής του λαού του θεού που πορεύεται µέσα 

από ένα αφιλόξενο και εχθρικό κόσµο προς τη βασιλεία του θεού. 

Ιδιαίτερη θέση µέσα στο κείµενο έχει ο ορισµός του ξένου ως «σχέσεως 

φυγάς». «Ξένος εστί ο πάσης ιδίων και αλλοτρίων σχέσεως φυγάς», αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο συγγραφέας. Αυτός που φεύγει (ο φυγάς) σηµατοδοτεί µια 

έξοδο η οποία περικλείει την έννοια της έκστασης δηλαδή στάση και κίνηση έξω 

από τον «εαυτό µου». ∆εδοµένου του γεγονότος ότι όπως δηλώνεται και στο ίδιο 

το κείµενο έχουµε ένα θεό ο οποίος «δι’ηµας εκ του ουρανού εις την γην 

ξενιτεύσαντος…» που σηµαίνει ένα θεό εκστατικό, που εξέρχεται από τον εαυτό 

του για να µας συναντήσει και που ζητάει το ίδιο να κάνουµε και εµείς 

προκειµένου να συναντήσουµε Αυτόν και του άλλους. Και επειδή η φυγή, η 

έξοδος και η συνάντηση αυτή γίνεται στη βάση µιας ετερικής σχέσης και στα 

πλαίσια της αρχής του κτιστού και του ακτίστου, είναι δυνατή µόνο πέρα από 

αντικειµενοποιήσεις παντός είδους και µακριά από κάθε είδωλο, το είδωλο της 

οποιασδήποτε σχέσης, το είδωλο εν τέλει του «εαυτού µου» όπως αναφέρει και ο 

υµνογράφος «είδωλον εµαυτόν εποίησα»54. Ο άλλος, ο ξένος, συνιστά 

αποκάλυψη βήµα βήµα και ως εκ τούτου καµιά επινόηση εκ των προτέρων 

                                                 
54 Ανδρέου Κρήτης, Μ. Κανόνας, Μέγας ιερός συνέκδηµος. Εκδ. ΦΩΣ Αθήνα χχ 
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σχετικά µε µια οντολογία υπαρξιακών ή θεσµικών σχέσεων δεν είναι αρκετή για 

κοινωνία µε τον άλλον, στα πλαίσια της αποδοχής της ετερότητας του. Ο ιδίων και 

αλλοτρίων σχέσεως φυγάς λέει όχι σε µια επιθετική κοινωνικότητα που βιάζεται να 

επικοινωνήσει55  ορίζοντας εκ των προτέρων τους όρους και τις συνθήκες της 

επικοινωνίας αλλά αναιρεί στο τέλος την ίδια την επικοινωνία που αρχικά 

προβάλλεται ως σκοπός. Σκοπός ο οποίος εν τέλει χάνεται στην πορεία της 

προκατασκευής όρων, ορισµών, συνθηκών και προϋποθέσεων.  

Στη συνέχεια ο ξένος περιγράφεται ως κάποιος που σιωπά έχοντας 

επίγνωση της σιωπής του, παρουσιάζεται ως κάποιος που αντιδρά σαν να 

βρίσκεται ανάµεσα σε ετερόγλωσσους. Η ησυχία, η σιωπή αποτελεί συνειδητή 

επιλογή που αποτρέπει την κατάπτωση του λόγου ασκώντας στην 

πνευµατικότητα εκείνη που σώζει από την αυτάρκεια στην κατεύθυνση της 

συνείδησης της προσκαιρότητας των σχηµάτων του κόσµου και του ανοίγµατος 

προς τους άλλους, καθιστώντας τον άνθρωπο ικανό να κατανοεί τον κόσµο των 

άλλων, ικανό να ζει σε µια θετικότητα στην οποία κάθε αρνητικό στερείται 

νοήµατος. Η εσωτερική θετικότητα, αποτέλεσµα της γνήσιας κοινωνίας µε το θεό 

και τους ανθρώπους δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάζει το αρνητικό σε 

θετικό και να το εντάσσει στο έργο τόσο της δικής του µεταµόρφωσης όσο και των 

άλλων, εφόσον ο ασκητής «ευδοκιµεί τοις πάθεσι ύλην αρετής ποιειται τα λυπηρά 

και τοις εναντίοις εγκαλλωπίζεται»56. Η ασκητική ενατένιση του βίου βασιζόµενη 

στην αρχή της τρεπτότητας των όντων µεταποιεί τον κόσµο και τον άνθρωπο στην 

ολότητά τους πέρα από κάθε διαλυστική νοοτροπία και µανιχαϊστικό πνεύµα. 

Ο ξένος λοιπόν ορίζεται µέσα από την άσκηση της σιωπής και η άσκηση 

αυτή δεν αποτελεί ούτε φιλοσοφία ούτε σύστηµα αρετών, αλλά µεταβολή από την 

µέθεξη στο άλλο. Η κλίση εν τέλει του ανθρώπου συνίσταται σε µια αναχώρηση, 

µια ξενιτεία η οποία αποτελεί ευκαιρία και διακινδύνευση µαζί και η οποία συνιστά 

βασική παράµετρο του παράδοξου τρόπου υπάρξεως και µέτρο της παράδοξης 

πολιτείας που οικοδοµείται στα όρια µιας άλλης κοινωνικότητας που προκαλεί και 

ξενίζει. 

Ο ορισµός του ξένου ως εκείνου που σιωπά ηθεληµένα «εν γνώσει», «ως 

αλλόγλωσσος εν ετερογλώσσοις», ορίζει και µια αδυναµία του ξένου να 

επικοινωνήσει, µια αδυναµία ενσωµάτωσης η οποία όµως αποτελεί όρο 
                                                 
55 Π. Αναστασιάδης, «Η ετερότητα και η επίκληση του ξένου», (υπό έκδοση χειρόγραφο), σελ. 121 
56 Γρηγόριος Θεολόγος : Λόγος 26,10 PG 35, 1241 Α 
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συγκρότησης κοινωνίας στα πλαίσια µιας σχέσεως στα όρια και παράλληλα 

αναδεικνύεται σε ζητούµενο, σε υπενθύµιση της σχέσεως κόσµου και εκκλησίας, 

κόσµου και ανθρώπινου προσώπου. Μεταφέροντας έτσι το εσχατολογικό µήνυµα 

στον κόσµο όπου ο κόσµος και ο άνθρωπος δεν ορίζεται από αυτό που είναι αλλά 

είναι αυτό που θα γίνει. Στα πλαίσια µιας τέτοιας θεώρησης κανείς δεν µπορεί να 

µείνει εγκλωβισµένος στην αλήθεια του εφόσον το «είναι» καθορίζεται από το 

µέλλον, καµιά κρίση µας για τον άλλο δεν µπορεί να έχει οντολογικό χαρακτήρα.  

Ο συγγραφέας µέσα από αυτές τις κύριες οριοθετήσεις του ξένου κινείται 

σε µια αποφατική προσέγγιση του ορισµού του ξένου, όπου βέβαια ο 

οποιοσδήποτε ορισµός χωρίς να καταργείται, υπερβαίνεται στην προοπτική της 

συγχώρεσης και της αλληλοπεριχώρησης µε τον άλλο, κινούµενοι προς µια 

διαρκή εµβάθυνση σπάζοντας την επάρκεια της έννοιας µε την άρνηση και τη 

συνείδηση της αντινοµίας. Η σπουδή για επινόηση ορισµών και µάλιστα εκ των 

προτέρων δηλώνει την ανάγκη για κυριαρχία του άλλου (το ρήµα ορίζω έχει και 

την έννοια της κατοχής, σηµαίνει και κατέχω) δηλαδή την κατάργηση της 

ετερότητας του εφόσον δεν γίνεται αντιληπτός ως έκφραση διαπροσωπικής 

κοινωνίας και δεν εκτιµάται καθ’ αυτός χωριστά, αλλά µόνο ως προς τον τρόπο 

που υπηρετεί κάποιους στόχους.  

Αναφερόµενος προς το τέλος του λόγου περί ξενιτείας ο συγγραφέας στον 

Αβραάµ, προβάλει µια διάσταση του ξένου και της ξενιτείας ως αποστολής, όπως 

περιγράφεται στο κείµενο η ξενιτεία του Αβραάµ, κατόπιν θείας εντολής «ουδείς 

τοσουτον τη ξενιτεία εκδέδωκεν εαυτόν»57. Η ξενιτεία ως αποστολή προσεγγίζεται 

πάλι ως απόσταση «έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του 

οίκου του πατρός σου»58 . Η ανάγκη απόστασης από τα πράγµατα είναι σήµερα 

ιδιαίτερης σπουδαιότητας δεδοµένου ότι η φυσική απόσταση σε µεγάλο βαθµό 

έχει καταργηθεί, εξαιτίας της ταχείας και προσιτής µετακίνησης ανθρώπων, 

πραγµάτων και πληροφοριών. Η πραγµατικότητα αυτή σε συνδυασµό µε την 

εκκοσµίκευση, καθορίζουν ένα τρόπο ζωής που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως «απώλεια»59 της ξενιτείας, µια µείωση δηλαδή της δυνατότητας να αποξενωθεί 

κανείς από τη βολική ευηµερία να την υποβάλλει σε εξέταση και να προχωρήσει 

σε µια ετερική σχέση µε τον άλλο. Μια σχέση δηλαδή που η πρόσβαση στον άλλο 

                                                 
57 Κλίµαξ Ιωάννου Σιναΐτου, Λόγος τρίτος, περί ξενιτείας κη’, ιερά µονή Παρακλήτου. Ωρωπός Αττιτκής 
2002, σελ.61 
58 Γεν. 12, 1) 
59 Λάµπρος Καµπερίδης «Το τέλος της ξενιτιάς», Ίνδικτος τχ. 16, σελ. 31 
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µένει ανοικτή και επανακαθορίζεται στα πλαίσια της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης, 

στα πλαίσια της οµοείδειάς του µ’ αυτούς και όχι της οµοιοείδειάς του. 

Τελειώνοντας ο συγγραφέας προβάλλει την ξενιτεία ως κατόρθωµα, όχι 

όµως ως ανθρώπινο αλλά εννοούµενο στα πρότυπα της ενανθρώπησης, της 

ξενιτείας από τον ουρανό στη γη. Στην προοπτική της ετερογένειας του θεού η 

ξενιτεία αποτελεί την υπενθύµιση ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε εξορία στη γη 

«απόδηµοι της χάριτος»60,  όπως αναφέρει ο ποιητής. Μέσα από την όλη 

προσέγγιση που επιχειρείται από τον συγγραφέα, ο ξένος και η ξενιτεία αποτελεί 

τελικά συνειδητοποίηση και συνείδηση της ετερότητας η οποία κινείται µακριά και 

πέρα από την επιδερµική και επιφανειακή αντίληψη της πραγµατικότητας, που 

οδηγεί στην αδυναµία ανάληψης της ευθύνης των επιλογών και των πράξεων του 

ανθρώπου, µε διάθεση για απώθηση, αποσιώπηση και µετάθεσή τους. Σε µια 

τέτοια οπτική η ετερότητα δεν µένει στη ρήξη και στην άρνηση του άλλου αλλά 

αποβλέπει στη συνύπαρξη, στην κοινωνία µε τον άλλο, οικονοµώντας, κάνοντας 

χώρο µέσα στη διαφορά του. Η συνείδηση της ξενιτείας παραπέµπει στην εκούσια 

ξενιτεία της ενανθρώπησης που αποτελεί εισαγωγή της ετερικής σχέσης στην 

ιστορία, θεµέλιο της ελευθερίας του ανθρώπου στη βάση της ασκητικής 

ενατένισης του βίου. Αντίθετα η ακούσια ξενιτεία της Εύας οδηγεί στην 

τραγικότητα της αποξένωσης και των κάθε είδους εξαρτήσεων, 

αντικειµενοποιήσεων και προκαθορισµών περισταλτικών της µοναδικότητας του 

προσώπου.  

                                                 
60 Ακάθιστος Ύµνος Στάσις ∆’ 
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Ο χριστιανός ως ξένος στον αρχέγονο Χριστιανισµό 
 

Η προς ∆ιόγνητον επιστολή γράφεται τον 2ο αιώνα µ.Χ. την εποχή της 

ρωµαϊκής κυριαρχίας και τα πρώτα χρόνια της εξάπλωσης του Χριστιανισµού. Στα 

πλαίσια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας έχουµε τη διαµόρφωση κοινωνικών 

συνθηκών που χαρακτηρίζονται από την συνάντηση και συνύπαρξη, µε τους 

όρους βέβαια που η εποχή επιβάλλει, διαφόρων λαών, πολιτισµών, καθώς και 

θρησκειών. Επίσης τον 2ο αιώνα έχουµε πια εµφανή την έντονη κρίση που 

παρατηρήθηκε στην Ρωµαϊκή αυτοκρατορία και άγγιξε όλες τις πτυχές της 

οργάνωσης, όλων των δοµών της ρωµαϊκής κοινωνίας. Η κρίση του ρωµαϊκού 

κράτους ήταν γενικευµένη, ευρύτερη και αφορούσε την οικονοµική, κοινωνική, 

πολιτική, πνευµατική, ηθική και θρησκευτική σφαίρα. Ήταν µια εποχή 

αναζητήσεων έντονου προβληµατισµού και αλλαγών. 

Χαρακτηριστικά της εποχής αποτελούν η διάδοση της ελληνικής γλώσσας 

ως µέσου επικοινωνίας των διαφόρων λαών της εποχής, το εκτεταµένο οδικό 

δίκτυο που ευνοεί τις µετακινήσεις, η επικράτηση της λατρείας του αυτοκράτορα 

καθώς και οι µεγάλες κοινωνικές ανισότητες στις οποίες βασίζονταν και 

λειτουργούσαν, οι κοινωνικές δοµές. Πέρα όµως από τις όποιες κοινωνικές 

συνθήκες ήταν διάχυτο ένα κλίµα ρευστότητας και αβεβαιότητας καθώς και ένα 

αίσθηµα ανασφάλειας. Σηµαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί και η διάδοση του 

ελληνικού τρόπου σκέψης και ιδιαίτερα της φιλοσοφίας όπως αυτή διαµορφώθηκε 

στα ελληνιστικά χρόνια. Σ’ αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα γεννιέται 

εξαπλώνεται και αναπτύσσεται ο Χριστιανισµός, ο οποίος προβάλλει ένα άλλο 

τρόπο ζωής. Χωρίς να συγκρούεται ανοιχτά, αµφισβητεί ριζικά το υπάρχον 

κοσµοείδωλο αποτελώντας ο ίδιος παράδοξο και ξένο τρόπο για την κοινωνία 

στην οποία εµφανίζεται, αναπτύσσεται και φυσικά την προϋποθέτει. Ο 

Χριστιανικός τρόπος προβάλλει και αντιπαραβάλλει στο ρωµαϊκό κόσµο από την 

αρχή, αντί της ηθικής του µέτρου και της λογικής την άµετρη αγάπη, απέναντι στο 

δίκαιο του ισχυρότερου, την υπηρέτηση του πλησίον, αντί της λατρείας της 

επιτυχίας, το νόηµα της θυσίας. 

Πιο συγκεκριµένα, την εποχή του 2ου αι. µ. Χ. η αντίδραση του 

ειδωλολατρικού και ελληνορωµαϊκού κόσµου στην εξάπλωση του Χριστιανισµού 

εκδηλώνεται πρώτα στο επίπεδο της κρατικής αρχής και καθώς οι χριστιανοί 

διακρίνονται πια από τους Ιουδαίους χάνουν τα προνόµια που είχαν οι Ρωµαίοι 
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παραχωρήσει σ’ εκείνους µε αποτέλεσµα να είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν 

λατρεία στον αυτοκράτορα για να µην κατηγορηθούν για αθεΐα. Σε µια δεύτερη 

φάση η αντίδραση εκδηλώνεται στο επίπεδο της λαϊκής γνώµης. Οι διώξεις κατά 

των Χριστιανών γινόταν κατόπιν καταγγελίας πολιτών, έτσι η τύχη τους  εξαρτάται 

πια από την κοινή γνώµη. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η διάδοση διάφορων ιστοριών 

σε βάρος των χριστιανών. Τέλος έχουµε αντίδραση που προέρχεται από τους 

φιλόσοφους του ελληνικού κόσµου οι οποίοι επιτίθενται µε δριµύτητα κατά του 

Χριστιανισµού. 

Εδώ ακριβώς τοποθετείται το έργο των απολογητών στην προσπάθεια 

δηλαδή να αντιµετωπίσουν την αντίδραση αυτή. Απηύθυναν τις «απολογίες» τους 

συνήθως σε κάποιο αυτοκράτορα ή άλλο δηµόσιο πρόσωπο και προσπάθησαν 

να αντικρούσουν τις λαϊκές διαδόσεις σε βάρος των χριστιανών. 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διαλεκτικής µεταξύ χριστιανικού κηρύγµατος 

και των τότε πολιτικών και πολιτιστικών δεδοµένων, η χριστιανική κοινότητα µέσα 

από την ανακαινιστική της οπτική και το νεωτεριστικό της πνεύµα αντανακλά ένα 

καινούριο πολιτισµό αυτόν που αργότερα ονοµάστηκε Βυζαντινός. Μέσα στην 

περιρρέουσα ατµόσφαιρα του Ρωµαϊκού κόσµου η κοινότητα της εκκλησίας ωθεί 

τα µέλη της ν ‘αναζητούν µια ιδανική κοινότητα. Η ίδια η πραγµατικότητα της 

κοινότητας αυτής πρόβαλλε το ιδανικό µιας πρωτοποριακής κοινωνίας. Έτσι τα 

µέλη της κοινότητας αυτής που «παροικουν» και «παρεπιδηµουν» σε διάφορες 

πόλεις της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας θυµίζουν την πολιτεία του Πλάτωνα µε τη 

διαφορά ότι το εκκλησιαστικό αυτό σώµα εκδηλώνεται µέσα από συγκεκριµένες 

σχέσεις αγάπης σε µια διάσταση όπου συνυφαίνονται ορατή και αόρατη 

πραγµατικότητα.  

Το δεύτερο λοιπόν µεταχριστιανικό αιώνα υπάρχει έντονη η ανάγκη η 

χριστιανική κοινότητα να διαλεχθεί προς την πολιτική εξουσία και η διανόηση της 

εποχής. Έτσι αναδεικνύονται οι Θεολόγοι εκείνοι που αναλαµβάνουν το έργο της 

απολογητικής. Οι απολογητές απάντησαν µε δυναµισµό στις προκλήσεις του 

περιβάλλοντος και ιδιαίτερα ο πιο διαλλακτικός κλάδος της απολογητικής ο οποίος 

προβάλλει µια διαφορετική σχέση θεού και κόσµου και θεµελιώνει τον οικουµενικό 

χαρακτήρα του χριστιανισµού. 

Η προς ∆ιόγνητο επιστολή αποτελεί λοιπόν ένα κείµενο που προέρχεται 

από τη παράδοση των απολογητών του 2ου αιώνα και απευθύνεται σε κάποιο 
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επίσηµο ειδωλολάτρη, το ∆ιόγνητο, µε σκοπό την έκθεση των βασικών αρχών της 

Χριστιανικής Θρησκείας και του Χριστιανικού τρόπου νοηµατοδότησης του 

κόσµου και της ζωής. Στο κείµενο αυτό λοιπόν περιγράφεται µε αριστουργηµατικό 

τρόπο η ζωή των Χριστιανών στον κόσµο και δίνεται η βασική κατηγορία 

περιγραφής των Χριστιανών και του τρόπου ζωής τους η ξενότητα που αυτοί 

βιώνουν ως «πάροικοι και εν ουρανω πολιτεύοντες». Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι 

από την αρχή της εµφάνισης του Χριστιανισµού τίθεται η έννοια της ξενότητας του 

χριστιανού στον κόσµο. Στο κείµενο για να δηλωθεί σαφέστερα η έννοια του ξένου 

χρησιµοποιείται η λέξη πάροικος, η οποία δηλώνει αυτόν που διαµένει µονίµως σε 

µια ξένη χώρα, χωρίς όµως να έχει αποκτήσει πολιτικά δικαιώµατα κάτι δηλαδή 

σαν τους µέτοικους της αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας. Η λέξη πάροικος µας 

παραπέµπει σε µια άλλη µε συναφή σηµασία τη λέξη «παρεπίδηµος» που 

δηλώνει τον ταξιδιώτη που διανέµει µόνο προσωρινά και για λίγο σ’ ένα τόπο και 

η οποία χρησιµοποιείται και στον ευαγγελικό λόγο συχνά προκειµένου να 

περιγράφει σε πια σχέση βρίσκονται οι πιστοί µε τον κόσµο. 

Η έννοια της ξενότητας είναι συνυφασµένη µε τις έννοιες της ανεστιότητας 

και της ανασφάλειας και η προσέγγιση τους καθώς και η βίωση τους αποτελούν 

συνέπεια του τρόπου θεώρησης του κόσµου και των πραγµάτων του. Έτσι 

διαφορετική είναι η θεώρηση και η βίωση της ξενότητας σ’ ένα κόσµο ο οποίος 

τίθενται ως αυτοσκοπός καθεαυτός στα πλαίσια του οποίου οφείλει κανείς να 

αναζητεί την ερµηνεία του και διαφορετική σε µια οπτική που βλέπει τον κόσµο ως 

δηµιούργηµα του θεού, που ανάγει την αιτία και τον σκοπό του σ’ αυτόν. Το ίδιο 

ισχύει και για τον άνθρωπο που αποτελεί δηµιούργηµα κατ’ εικόνα και οµοίωση 

του θεού. Σε µια τέτοια προοπτική κόσµος και άνθρωπος έχει την «εστία» του στο 

θεό. Χωρίς το θεό λοιπόν ο άνθρωπος είναι ανέστιος και µακριά του απόδηµος. Ο 

άνθρωπος λοιπόν ζώντας µετά την πτώση στον κόσµο αυτό, έχοντας διαρρήξει τη 

σχέση του µε το θεό και προς την αναζήτηση της σχέσης αυτής έχει έντονο το 

αίσθηµα της ανεστιότητας και παρότι όπως αναφέρει και το συγκεκριµένο κείµενο 

µετέχουν σ’ όλα ως πολίτες υποµένουν ως ξένοι, στη γη περνάνε τη ζωή τους, 

αλλά είναι πολίτες του ουρανού και τέλος κάθε ξένη πατρίδα είναι δική τους, και 

κάθε πατρίδα ξένη εφόσον, ο άνθρωπος αρνείται να περιορίσει και να ταυτίσει τον 

εαυτό του, µε το γήινο χώρο και χρόνο, αλλά αγωνίζεται να τους υπερβεί 

προτάσσοντας έτσι ένα άλλο τρόπο θέασης του κόσµου χωρίς να αρνείται την 

αξία της κοινωνικής ζωής αρνείται την ασφάλεια της ένταξης στον κόσµο και την 
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ταύτιση του µ’ αυτόν και επιδιώκει να ενταχθεί σε µια πολιτεία η οποία δεν έχει 

ακόµα ιδρυθεί. 

Το γεγονός ότι το ζήτηµα της ξενότητας στον κόσµο τίθεται από την αρχή 

της εξάπλωσης του χριστιανισµού και µάλιστα ότι η κατηγορία του ξένου είναι 

αυτή που χαρακτηρίζει το χριστιανό θέτει και τους σύγχρονους χριστιανούς το 

ζήτηµα της ανακάλυψης και βίωσης της ξενότητας στο σύγχρονο κόσµο εφόσον 

αυτή τέθηκε από την αρχή στην αντιπαράθεση µε τον αρχαίο κόσµο και 

αποτέλεσε µια από τις οριοθετήσεις του νέου, του καινού ανθρώπου. Στο 

συγκεκριµένο κείµενο λοιπόν η έννοια  ξένος θεµατοποιείται ως κεντρική αρχή της 

ανθρώπινης ύπαρξης και φαίνεται πως αυτή είναι που νοηµατοδοτεί τη στάση  

προς τον κόσµο και τους άλλους και βέβαια τις επιµέρους συµπεριφορές, στην 

προοπτική της υπέρβασης τους ως πρόσκαιρες και σχετικές «πείθονται τοις 

ορισµένοις νόµοις και τοις ιδίοις βίοις νικωσι τους νόµους»61. Η βίωση της 

ξενότητας αρνείται την απολυτοποίηση κάθε σχήµατος και ως εκ τούτου και τη 

δυνατότητα για ένα άτεγκτο, αµετακίνητο προσδιορισµό του ανθρώπου «εν 

κόσµω οικουσι, ουκ εισί δε εκ του κόσµου»62. 

Η αντίληψη της ξενότητας, η κατηγορία του ξένου τελικά συνίσταται στην 

αποδοχή του γεγονότος της ύπαρξης µιας ευρύτερης πραγµατικότητας, 

διαφορετικής από τη δική µας. Η ξενότητα αναδεικνύεται ως κοινή πατρίδα 

διαφορετικών µεταξύ τους ανθρώπων και κοινωνιών.  

Η χριστιανική σκέψη ο χριστιανικός τρόπος προσλαµβάνει όλο τον κόσµο, 

τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του χωρίς να αφήνει τίποτε έξω. Ίσως αυτό 

µοιάζει να αντιφάσκει µε την άποψη ότι ο χριστιανισµός έφερε το νέο και 

αµφισβήτησε τον αρχαίο κόσµο, πράγµα που είναι αλήθεια, αλλά αυτό έγινε 

κατορθώνοντας ένα προχώρηµα προωθώντας τον προβληµατισµό του αρχαίου 

κόσµου, κάνοντας τολµηρούς επαναπροσδιορισµούς και επανανοηµατοδοτήσεις 

του κόσµου και των πραγµάτων συνεπής, στη αρχή της τρεοπτότητας των όντων 

όπου τα πάντα µπορούν να υποστούν είτε κακή είτε καλή αλλοίωση. Αυτή 

ακριβώς είναι και η µεγάλη σηµασία του έργου των απολογητών και αυτός ο 

τρόπος αποτελεί και ένα από τα βασικά στοιχεία του Χριστιανικού τρόπου 

προσέγγισης του κόσµου που αίρει κάθε είδους αδιέξοδα και δίνει απαντήσεις στα 

προβλήµατα και τις προκλήσεις. 
                                                 
61 Προς ∆ιόγνητον V- VI ΒΕ.Π.ΕΣ 2, σελ 253 - 254 
62 Προς ∆ιόγνητον V- VI ΒΕ.Π.ΕΣ 2, σελ 253 - 254 
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Συνολική – τελική εκτίµηση κειµένων και εννοιών και η σηµασία 
τους για το παρόν 

 
Μέσα από την προσέγγιση των κειµένων που προηγήθηκε επιχειρήθηκε 

µια αναζήτηση – ανάλυση της έννοιας του ξένου όπως αυτή βιώθηκε ως εµπειρία 

και αποτυπώθηκε στα κείµενα της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. 

Τα κείµενα που επιλέχθηκαν δεν προέρχονται από την ίδια χρονική στιγµή 

ούτε ανήκουν στο ίδιο είδος. Έτσι έχουµε κείµενο που προέρχεται από τα πρώτα 

χρόνια της εξάπλωσης του Χριστιανισµού (2ος αιώνας), κείµενο που προέρχεται 

από την ασκητική φιλολογία (5-6ος αιώνας) καθώς και αυτό από τη λειτουργική 

ζωή της εκκλησίας δηλαδή ένα ύµνο. Τέλος έχουµε ένα έργο από ένα σηµαντικό 

δογµατολόγο τον Ιωάννη ∆αµασκηνό (8ος αιώνας) στο οποίο αναπτύσσονται 

βασικές θέσεις της ορθόδοξης παράδοσης οι οποίες αποτελούν και ορισµένες 

από τις κύριες προϋποθέσεις που αφορούν τον ορθόδοξο τρόπο σκέψης και 

θέασης του κόσµου και του ανθρώπου. 

Στην ατµόσφαιρα του έργου του ∆αµασκηνού κινούνται τα υπόλοιπα 

κείµενα καθώς έχοντας τις προϋποθέσεις της τρεπτότητας των όντων και του 

ορισµού του κακού ως παρυπόσταση κινούνται στη δυναµική µιας 

πραγµατικότητας πέρα από αντικειµενοποιήσεις και οποιαδήποτε στατικότητα 

όπου λαµβάνει χώρα η δύσκολη αλλά γόνιµη σχέση της ενότητας και της 

ποικιλίας. Επίσης όλα τα κείµενα προέρχονται από ιστορικές περιόδους όπου 

έχουµε ανακατατάξεις, κρίσεις, µεγάλες αλλαγές και επανατίθενται οι όροι της 

συµβίωσης των ανθρώπων µέσα από αλλαγές πολιτικές αλλά και κοινωνικές 

καθώς επίσης και µέσα από συγκρούσεις και συναντήσεις λαών, θρησκειών, 

κοσµοθεωριών. 

Τα κείµενα λοιπόν βασισµένα στις ίδιες προϋποθέσεις, κινούµενα στην 

αυτή ατµόσφαιρα αποτυπώνουν και συµπυκνώνουν την έννοια του ξένου και της 

ξενότητας όπως αυτές βιώθηκαν και εκφράστηκαν στην πορεία του ορθοδόξου 

λόγου και της εκκλησιαστικής εµπειρίας. 

Η προσπάθεια αναζήτησης της έννοιας του άλλου και του ξένου έγινε 

έχοντας την πεποίθηση η οποία ενισχύθηκε και από την ανάλυση των κειµένων 

ότι ο Χριστιανισµός δεν µπορεί να ταυτίζεται µε τις όποιες πολιτισµικές 

προσαρµογές του παρελθόντος όσο «πετυχηµένες» και «αποτελεσµατικές» κι αν 

υπήρξαν αυτές. Τα πατερικά κείµενα εκφράζουν τη διαχρονικότητα της 
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χριστιανικής αλήθειας στο µέτρο που αυτά χρησιµοποιούνται όχι αυτούσια, αλλά 

ύστερα από σύγχρονη επεξεργασία. Ο σηµερινός άνθρωπος βρίσκεται σε µια 

άλλη κοινωνική πραγµατικότητα, σε ένα άλλο πολιτισµικό περιβάλλον απ’ αυτό 

των πατέρων βρίσκεται στο δικό του. Στις προκλήσεις αυτού του περιβάλλοντος 

λοιπόν αντιδρά και µε αυτό διαλέγεται. 

Με βάση αυτή την οπτική ο άλλος ο ξένος βρίσκεται πέρα από διασπαστικά 

δίπολα του τύπου άλλοι – εµείς, και συναντάται στα πλαίσια µιας 

αλληλοπεριχώρησης , στη βάση της εξεύρεσης ενός χώρου όπου 

περιλαµβάνονται διαφωνίες και διαπραγµατεύσεις και αναδεικνύονται 

διαφοροποιήσεις και οµοιότητες, δυναµικές αλληλεξαρτήσεις και αµοιβαίες 

σηµασιοδοτήσεις ένας χώρος έξω από τη νοοτροπία των διασπάσεων και των 

επιβολών. 

Έτσι ο άλλος, ο ξένος δεν ταυτίζεται µε τα ιδιαίτερα στοιχεία που η ιστορία 

προσδίδει στους ανθρώπους. Η επισήµανση της ξενότητας τελικά του ανθρώπου 

στον κόσµο και άρα η ανάλογη αντιµετώπιση του κόσµου και των συστηµάτων 

του, δίνει στον άνθρωπο την ευκαιρία για διέξοδο απ’ αυτόν για µία κατά έναν 

τρόπο «απεξάρτηση» από ιστορικούς προσδιορισµούς και κατ’ επέκταση, 

ευκαιρία για πραγµάτωση της ελευθερίας του ως προσώπου. Το βάρος λοιπόν 

δίνεται στον άνθρωπο καθ’ αυτόν και όχι στους ιστορικοκοινωνικούς 

καθορισµούς. 

Το ανθρώπινο πρόσωπο αναδεικνύεται ως µέγεθος ρευστό, ευµετάβλητο, 

ευκίνητο και η ταυτότητα του, συνιστάται στη δυνατότητα εξόδου από τον εαυτό 

του προκειµένου να επέλθει εσχατολογικά η συγκρότησή της. 

Απαιτείται λοιπόν στα πλαίσια της συµβίωσης η ικανότητα, η βούληση να 

συναντήσουµε τον άλλο , πράγµα που συνεπάγεται την αναγκαιότητα να 

διατηρήσουµε αλλά και να χάσουµε, να µετρηθούµε µε τους φόβους µας και τις 

αντιστάσεις µας αλλά και να υπερβούµε τις ήδη δοσµένες ταυτότητές µας . 

απαιτείται δηλαδή µια έξοδος, µια ξενιτειά. 

Η συνάντηση όµως µε τον άλλο, τον ξένο ως αµείωτη διαφορά, προκαλεί 

φόβο αλλά ανοίγει και ένα χώρο όπου ο σεβασµός του απαράβατου επιζητά την 

προσέγγιση του ανείπωτου. Όµως για να συναντήσουµε την ετερότητα, πρέπει να 

είµαστε έτοιµοι να αλλάξουµε, να αλλάζουµε διαρκώς αλλοιούµενοι. 
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Στο σηµείο αυτό συνίσταται η συµβολή της ορθόδοξης προσέγγισης στη 

διάνοιξη των ορίων της σηµασίας και της λειτουργίας της ταυτότητας, δεδοµένου 

ότι ο τρόπος συγκρότησης της ταυτότητας διαφοροποιείται για την εκκλησία που 

αποβλέπει στην «των πάντων ενότητα» η ταυτότητα κατατείνει στην υπέρβαση 

της πάσης φύσεως διαιρέσεων και διασπάσεων και όχι σε ένα κλειστό σύστηµα 

πάγιων ιδιοτήτων κατατείνει τελικά σε ενός είδους θραύση της ταυτότητας. Η 

γνήσια ταυτότητα βρίσκεται πάντα καθ’ οδόν αποτελεί πορεία του γίγνεσθαι 

εφόσον εννοείται ως βίωση του µυστηρίου του ανθρώπου κατά το µέτρο που 

«χωράει» το διαφορετικό. Στην εκκλησιαστική εκδοχή, ο κόσµος όλος, όλοι οι 

άνθρωποι, ο άλλος γίνεται οντολογικό µέρος της ταυτότητας µας αφού όλοι έχουν 

κληθεί να γίνουν σάρκα του θεού µέσα στην ιστορία και έχουν  προοριστεί να 

αποτελέσουν εκκλησία. Συγκροτούν λοιπόν δυνάµει την ταυτότητα και την ενότητα 

της εκκλησίας «εκκλησία δε καλείται» φερωνύµως,  δια το πάντας εκκαλεισθαι και 

δια οµου συνάγειν»63 καθώς και «γαρ της εκκλησίας όνοµα ου χωρισµου, αλλ’ 

ενώσεως και συµφωνίας» 64 

 Έτσι στα πλαίσια, της καθολικής θεώρησης το βάρος δίνεται στον 

άνθρωπο καθ’ αυτόν και όχι στα ιδιαίτερα στοιχεία που η ιστορία έχει προσδώσει. 

Μακρυά από µονοπολιτισµικές ερµηνείες και πρακτικές µπορούν να υπάρχουν τα 

ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία θα συνυπάρχουν µε τα διαφορετικά του άλλου. Με την 

προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα γίνονται αντιληπτά και δεν θα οικοδοµούνται ως 

αντιθετική ταυτότητα 65 προς τον άλλο, αλλά συµφιλιωτικά. ∆ιαφορετικά θεωρείται 

ως απόλυτο αυτό που τελικά είναι το επιµέρους δηλαδή η διαφορά µας και έτσι ο 

άλλος και κατ’ επέκταση ο ξένος συνδέεται µε το άτρεπτο πράγµα όµως που τον 

τοποθετεί έξω από τη σχετικότητα του η οποία χαρακτηρίζει όλα τα όντα. 

Ο χαρακτηρισµός του ξένου η έννοια του ξένου υπάρχει σταθερά και 

επανέρχεται σ’ όλη τη χριστιανική γραµµατεία. Αποτελεί ένα καίριο και σηµαντικό 

κατηγόρηµα για το χριστιανό. Η ίδια η εκκλησία στην ουσία της συγκροτεί το άλλο, 

το διαφορετικό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση ενός τοπικού, 

Κρητικού Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Ξένου, ο οποίος ονόµαζε τον εαυτό του 

Ξένο. Όπως αναφέρει και ο υµνογράφος του « Ξένος τρυφων φθαρτων, ω 

Ιωαννη, εβίωσας ως ξένος εν τω κόσµω. Πόθω δ’ αφείς το άστατον του βίου, τον 

                                                 
63 Κύριλλος Ιεροσολύµων, Κατηχήσεις 18,24 PG 33. 1049 N 
64 Ιωάννης Χρυσόστοµος : Οµιλία Α’ PG 61,13 
65 Πέτρου Ι. : «Πολυπολιτισµικότητα και θρησκευτική ελευθερία» εκδ. Παρατηρητής Θες/νίκη 2003 
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Εστωτα ευρες αεί εν πόλω»66. Η βίωση λοιπόν της ξενότητας δεν συνίσταται στην 

αγνόηση της ύπαρξης του κόσµου και της επίδρασης που αυτός έχει στη 

συνείδηση µας αλλά εννοείται ως άρνηση της αυτάρκειας και του εγωκεντρικού 

προσανατολισµού και η κριτική, ή η άρνηση ενίοτε των δοµών του κόσµου 

εντάσσεται πάντα στην προοπτική ενός τρόπου ζωής που υπερβαίνει τις ιστορικές 

εκφράσεις. Στα πλαίσια αυτά διαµορφώνεται και η έννοια της οικουµένης όχι σαν 

µια δεδοµένη κατάσταση µια αφηρηµένη παγκοσµιότητα αλλά εννοείται ως 

σχέσεις µεταξύ ανθρώπινων πολιτισµών, εκκλησιών και κοινωνιών, σχέσεις που 

ανά πάσα στιγµή απειλούνται, αλλά και οι οποίες µπορούν να επανακαθοριστούν, 

στα πλαίσια της ανοικτότητας και για χάρη της συµβίωσης παρά τις όποιες 

διαφορές. Έτσι φτάνουµε στην πρόταση µιας άλλης οικουµένης όπου χωρίς να 

παραγνωρίζονται οι δοµές αναδεικνύονται οι ανθρώπινες σχέσεις στο σύνολο 

τους ως ζωντανή αλληλεπίδραση. Το χαµένο κύρος των ανθρώπινων σχέσεων 

αποτελεί τη βάση στην ανάδειξη της καθολικότητας του ανθρώπου και της ζωής. 

Με την αρχή της διάκρισης κτιστού – ακτίστου έχουµε την εισαγωγή της 

ετερικής σχέσης µιας σχέσης δηλαδή που η προϋπόθεση της κοινής ουσίας 

υπερβαίνεται ελευθερώνοντας τον άνθρωπο από κάθε καταναγκασµό. Εφόσον ο 

άλλος δε συνιστά απλά ή µόνο µια ετερότητα είναι µοναδικός και ανεπανάληπτος, 

δηλαδή πρόσωπο. Το στοιχείο της µοναδικότητας, του ανεπανάληπτου αποτελεί 

το σηµείο κλειδί για την κατανόηση της ετερότητας, όχι πέρα από κάθε έννοια 

κοινότητας ή ενότητας αλλά στα πλαίσια µιας ενότητας η οποία όµως δεν είναι 

ποτέ µιας τέτοιας ποιότητας κατάσταση ώστε να συνθλίβει κάθε είδους 

διαφορετικότητα, αλλά αντίθετα να αποτελεί τη βάση, τον τόπο και τον τρόπο για 

να µπορεί αυτή να εκδηλωθεί.  

Η αρχή της τρεπτότητας των όντων καθορίζει αποφασιστικά την αναζήτηση 

της ετερικής σχέσης µε τον άλλο όπου είναι κεφαλαιώδους σηµασίας η απαλλαγή 

από το φόβο του άλλου, ο οποίος βασίζεται στην επιβεβαίωση του «εαυτού» 

µέσω της απόρριψης και όχι της αποδοχής του άλλου. Στη µανιχαϊστική 

προσέγγιση η διαφορά γίνεται αντιληπτή ως «διαίρεση»67 και το κακό εντοπίζεται 

στην περιοχή του άλλου. Η ταυτότητα του άλλου καθορίζεται µόνο από τις 

ιδιότητες του και παραθεωρείται εντελώς το γεγονός ότι ο άλλος είναι εν τέλει 

                                                 
66 Κρητικόν Πανάγιον τόµος Α’ (εκδίδεται πρόνοια του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας Νεκταρίου) 
Ηράκλειο 2000 σελ. 111  
67 Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης (Ζησιούλας), «Κοινωνία και ετερότητα». Σύναξη τχ. 76, σελ.5 -15 
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απλά ο εαυτός του. Έτσι γίνεται µια διαρκής προσπάθεια καθορισµού του άλλου 

ερήµην του και εκ των προτέρων. Καθορίζονται ιδιότητες, κατηγορίες, σχέσεις, 

όρια, δικαιώµατα, µε συνέπεια να περιστέλλεται τραγικά η δυναµική του 

ανθρώπου να εκδηλώνεται ελεύθερα και δηµιουργικά, να είναι δηλαδή πρόσωπο 

εκστατικό. Οι συνέπειες µιας τέτοιας περιστολής εστιάζονται στην κατάργηση των 

σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων οι οποίες αποτελούν ένα από τα κριτήρια για την 

ολοκλήρωση του προσώπου. Αναστέλλεται δηλαδή η σύνολη σύλληψη του 

ανθρώπου η ικανότητα του να βρίσκει την αλήθεια στην ίδια του την καθηµερινή 

ζωή, όχι σαν προϊόν γνωστικής διαδικασίας αλλά σαν ολοκληρωµένη προσέγγιση 

µιας ζωής που αξίζει και θέλει κανείς να τη ζει. Εκεί ακριβώς τοποθετείται και η 

παρουσία του άλλου, του ξένου ο οποίος βιώνεται και δεν ορίζεται όχι 

τουλάχιστον άπαξ δια παντός, εφόσον διαρκώς επαναπροσεγγίζεται και 

επαναανακαλύπτεται. Ο άλλος, ο ξένος βρίσκεται τελικά στην ελευθερία του και 

στην ελευθερία µου, µιας ελευθερίας, που αποτελεί πορεία και αποτέλεσµα 

άσκησης και ως εκ τούτου τίποτε καµιά κρίση δεν είναι οριστική.  

Σε µια τέτοια οπτική αρχικά θα πρέπει να µείνει ανοιχτός ο δρόµος του 

διαλόγου και στα πλαίσια ενός διαλόγου χρειάζεται να γίνουν προτάσεις που ίσως 

σηµαίνουν ότι θα πρέπει να «ξεβολευτούµε» προκειµένου να δοθούν απαντήσεις 

στις προκλήσεις των καιρών και αυτό επιβάλλεται να γίνει όντας συγκεκριµένοι, 

ειλικρινείς και βέβαια όχι σε αποµόνωση. Είναι δυνατό να κατανοεί κάποιος 

διαφορετικά κάποια πράγµατα αλλά µέσα από τις δικές του προσαρµογές – 

επανερµηνείες και αµοιβαίες επιδράσεις να οδηγηθεί σε κοινές τοποθετήσεις 

άσχετα µε την παράδοση ή το πολιτισµικό υπόβαθρο του. ∆εν είναι δυνατό να 

περιγράφουµε τον άλλο µε τον τρόπο που θέλουµε, έστω όχι µόνο µ’ αυτόν, θα 

πρέπει να τον ακούσουµε. Είναι δυνατό να οριστούν εκ νέου και ίσως πέρα από 

τις βεβαιότητες του παρελθόντος οι όροι της συµβίωσης των ανθρώπων, οι όροι 

συγκρότησης της ταυτότητας, πράγµα που θα βοηθούσε στην ανεύρεση 

καινούριων κανόνων µέσα και από τις όποιες συγκρούσεις, µέσα από τη 

µετατροπή των συγκρούσεων σε κανόνες συµβίωσης και κατανόησης. Ο ορισµός 

της ταυτότητας δε συνεπάγεται τη ρήξη της σχέσης µε το ευρύτερο πολιτισµικό 

πεδίο αναφοράς, ακόµη δε σηµαίνει τη διάσπαση του κοινού τόπου όπου γίνεται 

πραγµατικότητα η συνάντηση, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ανθρώπων, 

απόψεων, θεωρήσεων, ταυτοτήτων, πολιτισµών. 
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Σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερης σηµασίας η εµπέδωση της 

αλληλέγγυας κοινωνίας η οποία εκδηλώνεται τόσο στη διάσταση της οµοιότητας 

όσο και στη διάσταση της διαφοράς και η οποία παρότι πολυφωνική και 

ατοµιστική δεν πρέπει να χάσει την αλληλεγγύη της. Είναι σηµαντική η 

εναλλακτική κατανόηση των διανθρώπινων σχέσεων η οποία θα καταφέρνει να 

µειώσει το ρόλο του ωφελιµισµού και θα προωθήσει τη συνειδητοποίηση της 

υπευθυνότητας µπροστά στη δυνατότητα της επιλογής, 

Η χριστιανική θέαση και πολύ περισσότερο η χριστιανική κλήση εµπνέει 

στην κατεύθυνση του καθήκοντος δεν αποτελεί µόνο παράδοση είναι έργο και έχει 

τη δυναµική που αυτό συνεπάγεται. Η ερµηνεία του παρελθόντος µέσα από τα 

αποτυπώµατα του πολιτισµού που δηµιούργησε ή επηρέασε, αυτή τη δηµιουργική 

και δυναµική εκπλήρωση του µέλλοντος αναδεικνύουν. 

Ειδικότερα και στα πλαίσια της διαπολιτισµικής παιδείας έχοντας υπόψη το 

γεγονός ότι αυτή «δεν εξαντλείται σε συγκεκριµένα θεσµικά, εκπαιδευτικά µέτρα, 

αλλά ότι είναι τρόπος ζωής και κατά συνέπεια είναι µια διάσταση που  πρέπει να 

διαπερνά την αγωγή και εκπαίδευση συνολικά (γενική παιδεία). Τότε ζητούµενο 

δεν είναι µόνο η διαπολιτισµοποίηση των προγραµµάτων σπουδών αλλά της 

σχολικής ζωής συνολικά»68 τίθεται το θέµα της επικοινωνίας µέσα σ’ ένα 

πολυπολιτισµικό κοινωνικό περιβάλλον προκειµένου την επικοδοµητική 

συµβίωση. Για την ανεύρεση όµως µιας τέτοιου είδους συµβίωσης πρέπει να 

αναζητηθούν οι βάσεις της διαµόρφωσης µιας κοινωνίας µε τα χαρακτηριστικά όχι 

της απλής συνύπαρξης ως τρόπου συµπεριφοράς αλλά µε προσφορά λύσεων για 

ενότητα µιας τέτοιας ποιότητας η οποία  εµπεδώνεται καθηµερινά στα πλαίσια 

µιας οργανικής κοινωνίας προσώπων. Μια ενότητα που επιβάλλετε έξωθεν ως 

τρόπος συµπεριφοράς µόνο και δεν ενδιαφέρεται για την ανεύρεση ή επανεύρεση 

των άλλων ανθρώπων, αφήνει τελικά ξένους εκείνους που συµπωµατικά 

συνυπάρχουν. 

Αντίθετα για να έχουν ουσιαστικό αντίκρισµα και διάρκεια οι αιτίες της 

συνύπαρξης και της συλλογικής δράσης πρέπει αυτές να ευρεθούν και να 

οικοδοµηθούν στο εσωτερικό της κουλτούρας µας και οι οποίες βέβαια δεν 

εξασφαλίζονται µόνο από µια κοινή κατάσταση ή από τη σύγκλιση συµφερόντων. 

Μόνο η αναφορά σε αξίες ή ιδανικά που επιλέχθηκαν από κοινού δίνει ζωή σε µια 
                                                 
68 ∆αµανάκης Μ. : «Η εκπαίδευση των Παλλινοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα» εκδ. 
GUTENBERG ΑΘΗΝΑ 2002 σελ. 110 
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κοινωνία. Η επίλυση προβληµάτων σηµαίνει δηµιουργία νέων προβληµάτων και 

για το λόγο αυτό οφείλουµε να ανανεώνουµε διαρκώς τις συµφωνίες που µας 

ενώνουν, εφόσον τίποτε δεν µπορεί οριστικά να κατακτηθεί στα πλαίσια της 

ανθρώπινης συµβίωσης. 

Στην προοπτική αυτή είναι σηµαντικό να κρατηθούν ενωµένες οι διαφορές 

επεκτείνοντας το χώρο αυτονοµίας των ανθρώπων και δηµιουργώντας νέες 

βάσεις αλληλεγγύης. Οι φυλετικές πολιτισµικές ή θρησκευτικές συγκρούσεις δεν 

αποτελούν απλά οικονοµικά ή πολιτικά προβλήµατα, αλλά έχουν µια ευρύτερη 

διάσταση αυτή της αποτυχίας γενικότερα του πολιτισµού, του νοήµατος των 

κοινωνικών σχέσεων και αξιολογήσεων. Επίσης λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός 

ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος να διερωτάται κανείς αν µπορούν να συµβιώσουν 

αρµονικά φορείς διαφορετικών πολιτισµών και θρησκειών, δεδοµένου ότι τα 

γεγονότα τρέχουν και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες καθηµερινά πλέον έρχονται 

σε επαφή και καλούνται να συµβιώσουν άνθρωποι από διαφορετικά πολιτισµικά 

περιβάλλοντα και το ερώτηµα πλέον είναι πως αξιοποιείται αυτή η ιστορική 

ευκαιρία για την συµβίωση στη δύση αλλά και πέρα απ’ αυτήν. Στη βάση αυτή 

πλέον αναζητούνται τρόποι ώστε χωρίς ωραιοποιήσεις και πέρα από τις οποίες 

εσφαλµένες εξελίξεις και διαιρέσεις του παρελθόντος να επανεκτιµήσει ο καθένας 

την ιστορία του, τα σηµεία κοινού ενδιαφέροντος και τις ενυπάρχουσες αξίες σε 

κάθε πολιτισµό ως βάση για αλληλοσεβασµό και ανεκτικότητα. Σ’ ένα ανάλογο 

προσανατολισµό γίνονται οι προσεγγίσεις της διαπολιτισµικής αγωγής και  

εκπαίδευσης καθώς και η βίωση της αγαπητικής σχέσης της ελευθερίας και της 

καταλλαγής που αποτελούν την ουσία του Χριστιανισµού. 
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Το θρησκευτικό µάθηµα. Προσαρµογές & ∆υνατότητες 
 

Στις συνθήκες λοιπόν της πολυπολιτισµικότητας και της 

παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητας η εκπαίδευση καλείται να ανταπεξέλθει 

στα νέα δεδοµένα δίνοντας προσανατολισµούς  που απαντούν στις καινούριες 

προκλήσεις και διαµορφώσεις. Στην προοπτική αυτών των αλλαγών τίθεται το 

θέµα του χαρακτήρα, της φυσιογνωµίας και του µαθήµατος των θρησκευτικών στο 

ελληνικό σχολείο σήµερα. 

Αναφορικά λοιπόν µε το θρησκευτικό µάθηµα έχουµε τον τύπο του 

οµολογιακού – κατηχητικού µαθήµατος που εφαρµόζεται σήµερα στην ελληνική 

εκπαιδευτική διαδικασία και τον τύπο του θρησκειολογικού που συχνά προτείνεται 

προκειµένου να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα τύπο.69 

Στον οµολογιακό τύπο η θρησκεία παρουσιάζεται µε τρόπο που ούτε 

ανταποκρίνεται στην πραγµατική της φύση αλλά και επιπλέον δεν δίνονται οι 

σύγχρονες παράµετροι που διαµορφώνουν τη θέση της θρησκείας στην κοινωνία. 

Έτσι αποσιωπούνται διαστάσεις που αφορούν τη σχέση Χριστιανισµού και 

πολιτισµού, την πολυφωνία και την ποικιλία του ίδιου του χριστιανισµού. Έτσι 

δίνεται µια εικόνα συχνά αφελής εφόσον οι µαθητές δεν διδάσκονται την 

πολύπλευρη πραγµατικότητα της θρησκευτικότητας του σήµερα, µε αποτέλεσµα 

να µην είναι ικανοί να κάνουν προσωπικές τοποθετήσεις χάνοντας έτσι το 

ουσιαστικότερο και δυναµικότερο µέρος της εκπαιδευτικής σπουδαιότητας του 

µαθήµατος. 

Σχετικά µε το θρησκευτικό τύπο ναι µεν κινείται στην κατεύθυνση της 

αποδοχής και του σεβασµού της διαφορετικότητας όµως έχει δυσκολία να ξεφύγει 

από την ασάφεια και αδυνατεί να αντιµετωπίσει επιτυχώς τις ποικίλες αντιφάσεις 

που προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι δύσκολο να έχουµε µια αντικειµενική 

περιγραφική µελέτη των θρησκειών τέτοια, ώστε να συσχετίζεται µε τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών ώστε να έχει αποτέλεσµα η διδασκαλία τους, 

δεδοµένου ότι είναι αποφασιστικής σηµασίας η θρησκευτική και πολιτισµική 

προέλευση των µαθητών καθώς επίσης και ο ρόλος της προσωπικής συνάντησης 

των µαθητών µε το χώρο των άλλων θρησκειών. Έτσι και είναι αναπόφευκτη η 

                                                 
69Σωτηρέλης Χ. Γίωργος: «Θρησκεία και εκπαίδευση» Τρίτη έκδοση. Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 
ΑΘΗΝΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1998 σελ. 343 
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«δυτικοποίηση» των άλλων θρησκειών αλλά και η στόχευση της θρησκειολογικής 

προσέγγισης στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κριτηρίων και θεωρήσεων, ώστε 

πέρα από την πληροφόρηση οι µαθητές να µπορούν να κατανοούν τον κόσµο ως 

πολίτες της γης ξεφεύγει από την «ουδετερότητα» στην οποία στηρίζει τόσο την 

κριτική, όσο και τις προτάσεις της. Εποµένως οι όποιες προσεγγίσεις χρειάζεται 

να γίνουν πέρα από τους περιορισµούς και τα αδιέξοδα, τις αγκυλώσεις και τη 

γενικότερη ανεπάρκεια που διακρίνει τους παραπάνω τύπους. 

Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψιν µας ότι οι αλλαγές στην ελληνική κοινωνία 

έχουν διαµορφώσει, άλλα κριτήρια θεώρησης τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν 

και να αποτελέσουν τη βάση για τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασµούς 

οι οποίοι δεν αφορούν µόνο το θρησκευτικό µάθηµα και προκειµένου για µια 

αλλαγή του γενικού σκοπού της εκπαίδευσης, το θέµα του 

επαναπροσανατολισµού θα αφορούσε και άλλα µαθήµατα. Άλλωστε 

«οµολογιακή» αλλά και γενικότερα µονοµερή προσέγγιση και αποκλειστική θέαση 

του κόσµου υπάρχει και σε άλλα µαθήµατα ενίοτε δε τόσο έντονη ώστε 

αλλάζοντας µόνο το µάθηµα των θρησκευτικών ίσως να µην άλλαζαν και πολλά. 

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι το γενικότερο πλαίσιο της θρησκευτικής 

παιδείας είναι αντιφατικό και υπάρχει δυσκολία και έλλειψη διάθεσης για 

ουσιαστικές αλλαγές. Το θέµα του θρησκευτικού µαθήµατος δεν µπορεί να 

θεωρηθεί µεµονωµένα χωρίς να τεθούν παράλληλα ζητήµατα που αφορούν την 

ενιαιοποίηση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τη 

διερεύνηση της ισχύουσας κατάστασης, την εκπαίδευση των δασκάλων της, τον 

επαναπροσδιορισµό των στόχων και των προγραµµάτων της. 

Με βάση το γενικότερο αυτό προβληµατικό η παρουσία του θρησκευτικού 

µαθήµατος µπορεί µεν να προσδιορίζεται από τον οµολογιακό του χαρακτήρα 

αλλά στη βάση του έχει και ένα χαρακτήρα «κοσµικό» δεδοµένου ότι την ευθύνη 

για τα θρησκευτικά δεν την έχει η εκκλησία, αλλά το κράτος, η εκπαιδευτική 

κοινότητα (Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Η επισήµανση αυτή, η 

οποία συχνά παραθεωρείται, αποτελεί τη βάση για την εκτίµηση και την όλη 

συζήτηση, σχετικά µε το µάθηµα. Είναι ανάγκη λοιπόν να διαφυλαχθεί και να 

ενισχυθεί περαιτέρω αυτός ο «κοσµικός» χαρακτήρας µέσα από τον 

προσανατολισµό του µαθήµατος στη βάση ενός γνωσιολογικού χαρακτήρα, 

προσεγγίζοντας και εστιάζοντας τις διαστάσεις του πολιτισµού και της ταυτότητας.  
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Αναλυτικότερα η εκπαίδευση µέσα από την διαδικασία της προσφοράς γνώσεων 

κοινωνικοποιεί τους µαθητές σκοπεύοντας στη συνολική κατανόηση της κοινωνίας 

και των προβληµάτων της. Έτσι είναι ανάγκη οι µαθητές να γνωρίζουν την ιστορία 

του κόσµου και του τόπου τους, η γλώσσα τους, τα µνηµεία της τέχνης τις αξίες 

της κοινωνίας στην οποία ζουν, τις παραδόσεις της, τον πολιτισµό. Γνώσεις 

δηλαδή που η σφραγίδα της θρησκείας είναι τόσο έντονη ώστε η προσέγγιση τους 

είναι ελλιπής και η κατανόηση τους αδύνατη χωρίς την εξέτασή τους σε 

συνδυασµό µε τη θρησκεία ή τις θρησκείες. 

Σηµαντικό είναι επίσης να παρουσιάζεται η κατάσταση µε τρόπο ρεαλιστικό 

προκειµένου οι µαθητές να γνωρίζουν τον κόσµο στον οποίο θα ζήσουν και θα 

δραστηριοποιηθούν στο µέλλον. έτσι η γνώση της κατάστασης και του ρόλου των 

θρησκειών σήµερα είναι αναγκαία. Στην προοπτική αυτή η παρουσίαση µιας 

πλαστής οµοιοµορφίας ή η αγνόηση της ποικιλίας δεν βοηθά στην κατεύθυνση 

της συνύπαρξης ατόµων από διαφορετικά θρησκευτικά ή πολιτισµικά 

περιβάλλοντα. Αντίθετα προωθεί την ανάπτυξη ρατσισµών και περιχαρακώσεων. 

Είναι αποφασιστικής σηµασίας να κατανοείται το σύνολο µέσα από τη ρεαλιστική 

και νηφάλια εξέταση των διαφόρων τάσεων που υπάρχουν µέσα σε µια κοινωνία, 

µόνο έτσι είναι δυνατό να ενταχθούν οι όποιες ιδιαιτερότητες µέσα σ’ αυτήν, 

µαθαίνοντας να ζούµε µ’ αυτές. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν της 

κοινωνικοποιητικής δηλαδή λειτουργίας του σχολείου, έχει να προσφέρει ένα 

σύγχρονο και αποτελεσµατικό θρησκευτικό µάθηµα, µέσα από την κατάλληλη 

αξιοποίηση κειµένων, που προβάλλουν τη διάσταση της ανθρώπινης αξίας και της 

ελευθερίας του προσώπου. 

Επιπλέον είναι αναγκαία η επαναπροσέγγιση του µαθήµατος της ηθικής όχι 

βέβαια µιας ευσεβιστικής ηθικής αλλά στη βάση της παρουσίασης των 

διαστάσεων εκείνων που αφορούν προβλήµατα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, 

βιοτεχνολογικά δηλαδή θέµατα ζωής, σχέσεων, φαινόµενα αποκλεισµού, 

ζητήµατα δικαιοσύνης, κατανάλωσης, περιβάλλοντος και άλλα τα οποία δεν 

µπορούν να µείνουν έξω από την πληροφόρηση, τη γνώση, την εµπειρία των 

µαθητών. Φυσικά όλα τα παραπάνω εννοούνται όχι στα πλαίσια µιας µονοµερούς 

θεώρησης αλλά στα πλαίσια της ανάδειξης του προβληµατισµού όπως αυτός 

προκύπτει και από άλλα πεδία πέρα του αυστηρά θρησκευτικού όπως αυτά του 

φιλοσοφικού, κοινωνικού, επιστηµονικού. 
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Το κριτήριο, λοιπόν του πολιτισµού σε σχέση µε το θρησκευτικό – βιβλικό 

παράγοντα κρίνεται αποτελεσµατικότερο, προκειµένου να συγκροτηθούν οι όροι 

που περιεχοµένου του µαθήµατος. Αυτό σηµαίνει ένα περιεχόµενο µε παρουσία 

της βιβλικής σκέψης και φυσικά µε τέτοιο τρόπο δοσµένη ώστε να µην 

προϋποθέτει την πίστη αγνοώντας µ’ αυτόν τον τρόπο τόσο τις συνθήκες όσο και 

τις εµπειρίες του σύγχρονου µαθητή. Με αφετηρία τα βιβλικά κείµενα µπορεί να 

δοθεί και η πατερική ερµηνευτική θεολογία και η ιστορία του Χριστιανισµού ίσως 

περισσότερο της ορθοδοξίας για λόγους όµως που αφορούν τις ιστορικές και 

πολιτιστικές εµπειρίες και συνθήκες και όχι επειδή είναι καλύτερη ή 

«περισσότερο» αληθινή. Είναι ανάγκη να κατευθυνθούµε προς το συγκεκριµένο 

και ιστορικό χαρακτήρα του µαθήµατος. Η αποµάκρυνση του µαθήµατος από τη 

βιβλική του βάση, και η αποστήθιση δοκιµίων αποξενώσει το µάθηµα από το 

γνωσιολογικό περιεχόµενο και την προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών που 

αυτό συνεπάγεται. Έτσι έχουµε συχνά ένα µάθηµα αφηρηµένο που 

διαµορφώνεται σε µια βάση ηθικιστική και ηθικολογική που όχι µόνο βρίσκεται 

µακριά από τα πλαίσια του παρόντος προβληµατισµού αλλά ούτε και αυτόν τον 

κατηχητικό του χαρακτήρα καταφέρνει να φέρει εις πέρας. 

Οι παραπάνω προβληµατισµοί σχετικά µε την παρουσία του θρησκευτικού 

µαθήµατος στο ελληνικό σχολείο σήµερα, έρχεται να αντιµετωπίσει κατά κύριο 

λόγο αντιδράσεις οι οποίες προέρχονται, είτε από εκείνους που αντιτιθέµενοι 

αρχικά στον κατηχητικό χαρακτήρα του µαθήµατος ασκούν την κριτική τους 

τονίζοντας σωστά το µη συµβατό χαρακτήρα του µαθήµατος µε την ελληνική 

κοινωνία του σήµερα, είτε από εκείνους που προβάλλοντας τον κίνδυνο του 

συγκρητισµού και σχετικισµού βλέπουν ιδιαίτερα στα πλαίσια µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας την απειλή της αποκλειστικότητας και προσβλέπουν 

στην εξάλειψη της επίδρασης της ποικιλότητας. Πολλές από τις προηγούµενες 

αντιρρήσεις έχουν την εγκυρότητά τους.  Ορισµένες όµως έχουν βασιστεί σε µια 

σειρά παρεξηγήσεων και βιαστικών εκτιµήσεων. Θα ήταν χρήσιµο λοιπόν 

επιχειρώντας την όποια πρόταση σχετικά µε το µέλλον του θρησκευτικού 

µαθήµατος να έχουµε κατανοήσει ότι ο πλουραλισµός δεν µπορεί να ταυτίζεται µε 

διάφορες αρνητικές κοινωνικές εκφάνσεις δηλαδή µε την κατάσταση εκείνη όπου 

ένα αδύναµο, χαλαρό και χαµηλών αντανακλαστικών κοινωνικό µόρφωµα 

αδυνατεί να προβάλλει ενοποιητικές ιδέες και στόχους µε αποτέλεσµα να ανέχεται 

τα πάντα. Αντίθετα δε ο σεβασµός και η σηµασία της διαφορετικότητας και η 
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πολιτισµική ποικιλία µπορούν να λειτουργήσουν στην βάση ενός κοινά αποδεκτού 

σώµατος θεµελιωδών αξιών. Η ταύτιση λοιπόν του πλουραλισµού µε το 

σχετικισµό δεν είναι δεδοµένη και ούτε αναγκαία όχι τουλάχιστον πάντα. 

Επίσης ο οµολογιακός χαρακτήρας ελάχιστα έως καθόλου έχει να 

προσφέρει στην πίστη των µαθητών. ∆εν γίνεται κανείς Χριστιανός µέσα σε µια 

αίθουσα διδασκαλίας και η εµµονή στον οµολογιακό χαρακτήρα προδίδει είτε 

άγνοια των εξελίξεων τόσο στο σχολείο όσο και στην εκκλησία, καθώς και στην 

ελληνική κοινωνία γενικότερα, όπου οι κοινωνικοί, οικονοµικοί και εκκλησιολογικοί 

εν τέλει παράµετροι έχουν αλλάξει, τόσο και µε τέτοιο τρόπο ώστε να ορίζουν εκ 

νέου τις συνθήκες, είτε καλύπτει τη γνωστική και παιδαγωγική ανεπάρκεια των 

διδασκόντων, µε αποτέλεσµα την εύκολη λύση της κατήχησης. 

Από την άλλη πλευρά όµως δεν είναι σε καµία περίπτωση δικαιολογηµένη 

η σύγχυση κατήχησης και πληροφόρησης ούτε βέβαια η αγνόηση των 

διαστάσεων που έχει η «αναζήτηση νοήµατος»70 ως µια κοινωνική 

πραγµατικότητα, από την εκπαίδευση του σήµερα. Επιπλέον η απουσία του 

θρησκευτικού φαινοµένου από το σχολείο και ως εκ τούτου ο εκτοπισµός του από 

δηµόσια ελεγχόµενο φορέα γνώσης, ευνοεί νοσηρές καταστάσεις, εφόσον το κενό 

του σχολείου µπορεί να καλύψουν οι οποιαδήποτε ζηλωτές της πίστης χωρίς 

βέβαια αντικειµενικότητα και χωρίς τη διάθεση του νηφάλιου διαλόγου, αλλά µε 

σκοπό τη φανατική προσήλωση οπαδών. Ιδιαίτερα σήµερα µε δεδοµένη την τάση 

της αποκρατικοποίησης και αποεδαφοποίησης της θρησκείας, η απόσπασή της 

από συγκεκριµένες κοινότητες όπου συνεκφαίνεται µαζί µε τους υπολογισµούς και 

τους συµβιβασµούς των διαφόρων κοινοτήτων, την έχει κάνει ανεξέλεγκτη και 

πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης φονταµενταλισµών διαφόρων αποχρώσεων. Η 

γνώση δεν έχει σε τίποτε να βλάψει την πίστη όταν και όπου αυτή υπάρχει 

αντίθετα η άγνοια για το παρελθόν, τους άλλους και τις πεποιθήσεις τους, γεµάτη 

συνήθως από προκαταλήψεις και κάθε είδους αφορισµούς οδηγεί συχνά σε 

έκπτωση της πίστης. 

Συχνά επίσης διάφορες παρεξηγήσεις ξεκινούν από το αίτηµα για ένα 

σχολείο «ουδετερόθρησκο». Ξεκινώντας από το γεγονός ότι η έννοια της 

ουδερότητας γενικά, παρουσιάζει δυσκολία τόσο αναφορικά µε τον καθορισµό της 

όσο και σχετικά µε τη λειτουργικότητά της εν τέλει, το ουδετερόθρησκο σχολείο 
                                                 
70 Ρεζίς Ντεµπρέ : «Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο» Βιβλιοπωλείον της 
«ΕΣΤΙΑΣ» Αθήνα 2004 σελ. 24 
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δεν µπορεί να σηµαίνει σχολείο που αγνοεί τη θρησκεία, ούτε σχολείο όπου 

µετατρέπεται από κατηχητικό της επικρατούσας θρησκείας σε κατηχητικό όλων 

των θρησκειών στις οποίες ενδεχοµένως ν’ ανήκουν οι µαθητές. 71 

Η αγνόηση της θρησκείας ως µια ευρύτερης κοινωνικής πραγµατικότητας 

αποτελεί συν τοις άλλοις µια δυσκολία ένα φραγµό στην προσέγγιση του άλλου. 

Αναλυτικότερα, η θρησκεία αποτελεί µέρος του πολιτισµού µας ακόµη και στην 

εκκοσµικευµένη της µορφή. ∆υσκολεύεται κανείς να κατανοήσει θεσµούς, αξίες, 

δοµές, ηθική, τέχνη, επιστήµη, χωρίς την ανεύρεση και επισήµανση των 

θρησκευτικών τους απαρχών και οριοθετήσεων, είτε από το εσωτερικό του 

θρησκευτικού χώρου, είτε από την αντιπαράθεση του µ’ άλλες κοινωνικές 

συνιστώσες. Το στοιχείο της θρησκείας, εν προκειµένω του Χριστιανισµού είναι 

παρόν στη συνείδηση, την κουλτούρα και την ταυτότητα ορισµένων λαών, ως 

πολιτιστικά σηµεία αναφοράς άσχετα µε τη θρησκεία που ασπάζεται κανείς αν 

ασπάζεται κάποια, εφόσον ζει και κινείται στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα µιας 

κοινωνικής πραγµατικότητας που ο Χριστιανισµός αποτελεί δυναµικό πολιτισµικό 

κεφάλαιο. 

Η γνώση λοιπόν και η κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν την 

ταυτότητα µας έχει να προσφέρει τα µέγιστα στην προσέγγιση και γνωριµία µε 

τους άλλους που µπορεί και συχνά είναι φορείς µιας άλλης ταυτότητας µε τους 

οποίους πρέπει να συνδιαλέγουµε. Η γνώση της ταυτότητας µας αποτελεί τη 

βάση του κριτηρίου µε το οποίο αρχικά πλησιάζεται ο άλλος και όσο πιο 

ολοκληρωµένη είναι αυτή η γνώση του κριτηρίου και η κατανόησή του πιο 

αντικειµενική και όσο στέκεται στην οπτική µιας θεώρησης µακριά από 

απολυτοποιήσεις τόσο περισσότερο είναι δυνατό να εµπλουτιστεί µε την 

αποκτούµενη γνώση και εµπειρία από τους άλλους ώστε να καταστεί ευρύτερο και 

οι φορείς του δεκτικότεροι. Και βέβαια ο εµπλουτισµός του κριτηρίου µας στην 

προσέγγιση του άλλου του διαφορετικού και το ξένου είναι κεφαλαιώδους 

σηµασίας για τη διαπολιτιστική εκπαίδευση θέτοντας ρεαλιστικά και νηφάλια το 

ζήτηµα της συνάντησης και αλληλεπίδρασης72 των πολιτισµών αίροντας ως 

πρώτο εµπόδιο την άγνοια «εαυτών και αλλήλων». 

                                                 
71 Ζουµπουλάκη Στ. : «Τα θρησκευτικά ως βιβλικό µάθηµα» Ν. Εστία τχ 1729 (∆εκέµβριος 2000) σελ. 1020 
- 1026 
72 ∆αµανάκης Μ. : «Η πρόσληψη της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην Ελλάδα» Επιστήµες Αγωγής τχ 1-
3/2000 
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Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη πολλών οµολογιακών θρησκευτικών 

µαθηµάτων ανάλογα µε την οµολογία ή και το θρήσκευµα των µαθητών, θα 

εισήγαγε ουσιαστικά τη θεσµική διάσπαση του µαθήµατος και την ανάληψη της 

ευθύνης του µαθήµατος από διάφορες θρησκευτικές κοινότητες. Αυτό και το 

γνωσιολογικό χαρακτήρα του µαθήµατος αναιρεί αλλά αφαιρεί από την πολιτεία 

την ευθύνη για το µάθηµα σηµείο ιδιαίτερα σηµαντικό για την απαλλαγή του 

µαθήµατος από τον οµολογιακό χαρακτήρα. Επίσης µια τέτοια εξέλιξη και 

ευκολότερα οδηγεί σε συγκρούσεις και διαιρέσεις µέσα στο σχολείο και δεν 

αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις νέες προοπτικές του µαθήµατος για το µέλλον. 

αντίθετα εισάγει µια επίφαση σεβασµού της ιδιαιτερότητας καθώς η θρησκευτική 

και πολιτισµική ιδιαιτερότητα θεωρείται απολύτως δεδοµένη και ούτε λίγο ούτε 

πολύ υποχρεωτική. Η προσέγγιση αυτή συνήθως αφελώς ή και εσκεµµένως 

παρουσιάζεται ως διαπολιτισµική παρ’ όλο που η κάθε είδους θεσµικά 

καλλιεργούµενη ιδαιτεροποίηση και ο πιθανός εγκλωβισµός στον οποίο µπορεί 

αυτή να οδηγήσει, αντιτίθεται στη στόχευση «της ικανότητας για µέθεξη σ’ άλλους 

πολιτισµούς….και µέσα απ’ αυτήν την πολιτισµική αλληλεπίδραση θα γεννηθούν 

νέοι τρόποι κοινωνικής συµβίωσης που θα ανταποκρίνονται στην 

πολυπολιτισµικότητα»73 που η διαπολιτισµική εκπαίδευση οραµατίζεται. 

Συνοψίζοντας λοιπόν τόσο στη θέαση της ορθόδοξης πνευµατικότητας 

αναφορικά µε τον ξένο όσο και τον προβληµατισµό που αφορά το θρησκευτικό 

µάθηµα στη βάση των αρχών της διαπολιτισµικής προσέγγισης, θα ήταν 

σηµαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι αναγκαίο και ούτε βέβαια αναπόφευκτο να 

θεωρούνται διαρκώς προβλήµατα ζητήµατα και καταστάσεις των οποίων οι όροι 

και οι συνθήκες έχουν από καιρό αλλάξει. Επίσης «δεν είναι λογικό να 

εµπλέκονται στη δηµόσια σφαίρα όργανα που δεν υπόκεινται σε δηµόσιο 

έλεγχο»74. Η προσαρµογή συγκεκριµένων προσπαθειών στη σύγχρονη 

πολυπολιτισµική πραγµατικότητα, η οποία προβάλλει το αίτηµα της συµβίωσης 

και της γνώσης, µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά και προς κατευθύνσεις θετικές, 

ώστε η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας να αποκτά νόηµα µέσα από τη 

διαφύλαξη των όρων της πραγµατοποίησης της στην πράξη. Έτσι λοιπόν ένα 

                                                 
73 ∆αµανάκης Μ. : Η εκπαίδευση των παλλινοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην 
Ελλάδα. Gutenberg, Αθήνα 2002 σελ 112  
74 Πέτρου Ι. Σ.: Πολυπολιτισµικότητα και θρησκευτική ελευθερία, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003 σελ. 
152 
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θρησκευτικό µάθηµα που θα αφορά τον πολιτισµό που αναπτύχθηκε σε ένα 

συγκεκριµένο τόπο, την ενηµέρωση για το ρόλο των θρησκειών σήµερα, καθώς 

και τις βασικές γνώσεις για ζητήµατα που εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο 

ηθικής µε τρόπο γνωσιολογικό και παιδαγωγικό προβάλλει ως αίτηµα και 

ζητούµενο στη βάση µιας νηφάλιας και ρεαλιστικής αποτίµησης των καιρών και 

των προκλήσεων. 

Σήµερα παρόλο που βέβαια οι άνθρωποι διαβιώνουν σε συγκεκριµένες 

τοποθεσίες και σε ορισµένα περιβάλλοντα, ωστόσο ο τρόπος που κατανοείται ο 

κόσµος και διαµορφώνονται τα πλαίσια αναφοράς επηρεάζονται πλέον όλο και 

περισσότερο από ιδέες και αξίες που προέρχονται από διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Η διαδικασία συγκρότησης ταυτότητας µετασχηµατίζεται έτσι η 

πολιτιστική ταυτότητα διαφοροποιείται σε σχέση µε το παρελθόν. 

Στην οπτική της διαπολιτισµικής αγωγής όλοι οι πολιτισµοί µπορούν και 

είναι σηµαντικό να κατανοούνται µέσα από τους δικούς τους όρους της γλώσσας, 

της θρησκείας, των ηθών, των εθίµων, της τέχνης και αυτό γιατί κάθε πολιτισµός 

αποτελεί µέρος της ανθρώπινης κληρονοµιάς και ιστορίας και ως τέτοιο 

παραδίδεται στη παγκόσµια κοινότητα. Προκαταλήψεις που προέρχονται από 

εθνοκεντρικές εστιάσεις παρασύρουν σε αρνητικές αξιολογήσεις πολιτισµών και 

παραδόσεων µη οικείων, εξαιτίας µιας κλειστής οριοθέτησης του οικείου 

πολιτισµού η οποία φορτίζεται περαιτέρω µε στοιχεία ψυχολογικά που 

λειτουργούν συµβολικά µε τάσεις αποµονωτισµού, τη στιγµή που ένας πολιτισµός 

είναι κοµµάτι και µετέχει στο παγκόσµιο πολιτιστικό κεφάλαιο. Μια επιβαλλόµενη 

λοιπόν µονοπολιτισµική εκπαιδευτική προσέγγιση προωθεί και ανακυκλώνει 

πλήθος προβληµάτων αδυνατεί να δώσει λύσεις και να υπερβεί αδιέξοδα καθώς 

δίνει έδαφος στην καλλιέργεια της άγνοιας της ηθικής αναλγησίας, του 

ναρκισσισµού. 

Στην κατεύθυνση µιας τέτοιας εκτίµησης της πραγµατικότητας ωθεί πέρα 

από τις τοποθετήσεις και τους προβληµατισµούς του εκπαιδευτικού χώρου η ίδια 

η προσέγγιση των κειµένων όπου πέρα από το γεγονός της ξενότητας και του 

ξένου που υπάρχει σταθερά σε όλη τη διαδροµή της χριστιανικής θέασης, 

σηµαντικό σηµείο εστίασης ιδιαίτερα για τους προσανατολισµούς του µαθήµατος 

των θρησκευτικών αποτελούν επισηµάνσεις που αφορούν αρχικά το γεγονός ότι 

τόσο η προς ∆ιόγνητον επιστολή όσο και το έργο του Ιωάννου ∆αµασκηνού, 
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(κατά Μανιχαίων διάλογος) είναι διάλογοι, απάντηση στους προβληµατισµούς και 

τις προκλήσεις των ανθρώπων της εποχής τους. Και ένας διάλογος γίνεται στη 

βάση τόσο της συνάντησης όσο και της αναζήτησης του άλλου. Ο θεός «ορίζεται» 

ως ξένος στον ύµνο και η ξενότητα, η ξενιτεία οριοθετεί εν τέλει τον κόσµο ο 

οποίος συνιστά πραγµατικότητα ευρύτερη και κατανοείται στην δυναµική ενός 

συνεχούς «γίγνεσθαι», µιας µεταµόρφωσής του.  

Επίσης οι φιλοσοφικές αρχές βάσει των οποίων προσεγγίζονται τα κείµενα 

και στις οποίες αυτά παραπέµπουν, ισχυροποιούν την παραπάνω οπτική. Έτσι η 

αρχή της τρεπτότητας των όντων δίνει έµφαση στο «γίγνεσθαι» σε αυτό που 

µπορεί, που θα γίνει ο άνθρωπος και ο κόσµος µέσα από µια ασκητική 

προσέγγιση µε σκοπό τη µεταµόρφωση, την καλή αλλοίωσή τους. Η διάκριση 

κτιστού ακτίστου διευρύνει την προοπτική της ανθρώπινης ελευθερίας τονίζοντας 

τη δυνατότητα υπέρβασης του κόσµου. Ο προσδιορισµός του κακού ως 

παρυπόσταση αφενός προφυλάσσει από τη µονοµέρεια ενός «υπερεξηρµένου 

ατόµου»75, ενός ατόµου δηλαδή διασπασµένου το οποίο διασπαστικά 

αντιλαµβάνεται και ότι το περιβάλλει, αφετέρου καταδεικνύει την υπαρξιακή 

ενότητα του ανθρώπινου προσώπου. Η πραγµάτωση της προσωπικότητας 

γίνεται έργο µέσα σε ένα καθολικό διάλογο µε τους άλλους. Η απάρνηση του 

εαυτού η «πτωχεία» του συνιστά διεύρυνση της ύπαρξης. Ανοιγόµενοι προς τους 

άλλους γινόµαστε περισσότερο ο εαυτός µας. Όταν στο Χριστό ζητήθηκε να 

εξηγήσει ποιος είναι ο «πλησίον», έδειξε τον πλέον απόµακρο για την ανθρώπινη 

λογική τον ξένο, τον εχθρό. Η χριστιανική θέαση προτείνει και προτάσσει την 

αγάπη αυτού που δεν είναι αξιέραστο, αυτού που προξενεί φόβο, είναι 

δυσάρεστο, αυτού από το οποίο δεν περιµένουµε ανταλλάγµατα δηλαδή του 

ξένου, ακόµη και του εχθρού. Αυτή η προοπτική συνιστά πραγµάτωση της 

ελευθερίας του προσώπου. Ελευθερία απέναντι στις κοινωνικές και πολιτισµικές 

παγιώσεις που θέτουν φραγµούς ανασταλτικούς στην συνάντηση µε τον άλλο. Ο 

κόσµος αντιµετωπίζεται και τοποθετείται στη διάσταση του «γίγνεσθαι» µάλλον 

παρά του «είναι». Ο κόσµος είναι αυτό που µπορεί να γίνει από τόπο εξορίας σε 

γη επαγγελίας. 

Η σύγκρουση των πολιτισµών ή των θρησκειών ως έννοια είναι αστήρικτη 

στο βάθος της κι αυτό επειδή αντιτίθεται στις έννοιες του πολιτισµού και της 

                                                 
75 Νικόλαος Λουδοβίκος Πρωτοπρεσβύτερος, «Η αρχαιοελληνική, η βυζαντινή και η ευρωπαϊκή έννοια του 
εαυτού σε διάλογο». Αναλόγιο τχ. 1 (2001), σελ. 35 - 64 
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θρησκείας. Πολιτισµός και θρησκεία δηλώνουν µια ηθική κατάσταση µε στόχο την 

προαγωγή του ανθρώπου και ως εκ τούτου η σύγκρουση είναι αποτέλεσµα 

παρακµής των πρωτογενών στοιχείων που δηµιουργούν τη θρησκεία και τον 

πολιτισµό. ∆εδοµένου ότι το ερώτηµα περί του θεού συναρτάται µε τις βαθύτερες 

αναζητήσεις του ανθρώπου και λαµβάνοντας υπόψιν ότι η απολυτοποίηση της 

θρησκείας καθώς και διάφορες φονταµενταλιστικές εκρήξεις είναι κατά ένα µεγάλο 

ποσοστό αποτέλεσµα της υποβάθµισης ή της αγνόησης της θρησκείας και της 

σηµασίας της, καθώς και του γεγονότος ότι πέρα από τον προσωπικό 

προσανατολισµό η θρησκεία συνδέεται µε την ταυτότητα λαών και πολιτισµών, το 

ζητούµενο δεν είναι ούτε η θριαµβολογία ούτε η αµοιβαία πρόκληση, αλλά η 

συνεργασία και ο διάλογος. Η γνώση της παράδοσης και η ύπαρξη ταυτότητας 

βοηθάει στην κατανόηση των άλλων και καλλιεργεί τη δυνατότητα για ανοικτότητα 

απέναντι στο διαφορετικό. Το πρόβληµα δεν είναι η ποικιλία, η διαφορετικότητα 

αλλά η στάση µας απέναντι σ’ αυτές. Η διαφορετικότητα δεν οδηγεί απαραίτητα σε 

σύγκρουση, στην απολυτοποίησή της, που τελικά δεν διασώζει την ιδιαιτερότητα 

αλλά ισοπεδώνει τα πάντα στα πλαίσια της οµοιοµορφίας του φανατισµού. Την 

οπτική αυτή προτάσσει η ορθόδοξη πνευµατικότητα όπως αναδεικνύεται µέσα 

από την προσέγγιση κειµένων όπου αποτυπώνονται η «µαρτυρία» της στον 

κόσµο. Μια µαρτυρία όπου προσανατολίζεται στην αξιοποίηση του δυναµικού της, 

στην κατεύθυνση της ειρήνης, της συνεργασίας, της κατάδειξης της προσφοράς 

πέρα από τη χρησµοθηρική λογική και τον εγωκεντρισµό. 
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