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Ι. Εισαγωγή: Ύπαρξη και Αρνητικότητα – το πρόβληµα του Κακού 

και η θέση του στον φιλοσοφικό λόγο 
 

 

Στην Αρνητική ∆ιαλεκτική, ο Theodor W. Adorno αρχίζει µε το εξής 

παράδοξο: αν η φιλοσοφία έχει ακόµη και σήµερα λόγο στα ζητήµατα του 

ανθρώπινου βίου, τούτο οφείλεται στο ότι χρειάζεται να αναλογιστούµε αναφορικά 

µε τις αιτίες της αποτυχίας της, της αδυναµίας της δηλαδή τόσο να ερµηνεύσει, όσο 

και να µετασχηµατίσει τον κόσµο, απελευθερώνοντας τον αλλοτριωµένο άνθρωπο1. 

Η φιλοσοφία κατ’ Adorno διατηρείται ζωντανή µόνο µε τη µορφή της κριτικής και 

της άρνησης κι όχι µ’ εκείνη του συστήµατος που έχει την αξίωση να συλλάβει και ν’ 

αποκαλύψει ακόµη και την πιο κρυφή πτυχή της πραγµατικότητας. Ο Adorno 

καταδικάζει την προοπτική µιας διαλεκτικής η οποία συντείνει σε µια σύνθεση και 

συµφιλίωση ακόµη και των πιο αντιφατικών προκείµενων της ζωής, θεωρώντας ότι η 

ακύρωση της ετερότητας προάγει τον ολοκληρωµατισµό. Στο σηµείο αυτό θα πει πως 

στις κοινωνίες δε δύναται να υπάρξει καµία ενότητα, δεδοµένου του κακού που ο 

ένας άνθρωπος προξενεί στον άλλο. Ο φιλοσοφικός στοχασµός πρέπει, εποµένως, να 

ενισχύει το ατοµικό και ιδιαίτερο, το πολλές φορές ακόµη και κατακριτέο, στο µέτρο 

που επιδιώκει το διαφορετικό µέσα στον κόσµο της οµοιοµορφίας. Και τούτο επειδή 

το αρνητικό, αυτό που απωθείται και αποσιωπείται, αποτελεί ένα υπαρκτό γεγονός 

που διεκδικεί δυναµικά παρουσία στον κόσµο. Μετά το Άουσβιτς, γράφει ο Adorno, 

«κάθε ισχυρισµός για τη θετικότητα της ύπαρξης» δεν µπορεί να ’ναι παρά 

«µωρολογία και αδικία σε βάρος των θυµάτων»2. Το αρνητικό αυτό στοιχείο 

καθορίζει για τον Adorno  την αποστολή του Λόγου, η οποία έγκειται στην 

αυτοκριτική του κι όχι στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τ’ αδικαιολόγητα, ένα 

εκ των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο παράλογος πόνος στον κόσµο και η 

σιωπή του Θεού µπροστά στον πόνο αυτό.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε κάθε στοχαστή η φιλοσοφία καλείται να 

εξυπηρετήσει άλλες ανάγκες, λαµβάνοντας κάθε φορά άλλη χρησιµότητα και νόηµα. 

                                                 
1 β. Theodor W. Adorno, Αρνητική ∆ιαλεκτική, σ. 13.  
2 β. Theodor W. Adorno, Αρνητική ∆ιαλεκτική, σ. 433. Είναι χαρακτηριστική η φράση που ο Adorno 
επικαλείται στην 435 σελίδα του ίδιου κεφαλαίου (∆ιαλογισµοί πάνω στη µεταφυσική): λέγοντας: 
«µετά το Άουσβιτς δεν µπορεί να γραφεί κανένα ποίηµα», η οποία αν και φαίνεται να καταδικάζεται 
από τον ίδιο ως ακραία, θίγει ωστόσο µια διαδεδοµένη νοοτροπία, αναφορικά µε τον απόηχο που 
άφησε στις ανθρώπινες συνειδήσεις η ανάµνηση ενός τέτοιου κακού.  
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Ωστόσο, διαχρονική καθίσταται η προβληµατική την οποία κι ο Adorno, όπως 

φαίνεται, θίγει στο προαναφερθέν έργο του, αυτή της αντίληψης του κόσµου όχι ως 

ενός δηµιουργήµατος τάξης κι αρµονίας κατά την πλατωνική παράδοση, αλλά ως 

ενός δηµιουργήµατος από το οποίο εκλείπουν χαρακτηριστικά οµοιοµορφίας, 

ενότητας, και γενικά όσα µαρτυρούν θετικές έννοιες. Θίγει έτσι κι αυτός ένα ζήτηµα, 

που εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια απασχολεί τον άνθρωπο: το πρόβληµα της ύπαρξης 

του Κακού στον κόσµο. Ένα πρόβληµα – πρόκληση για τη Θεολογία και τη 

Φιλοσοφία, αλλά και όχι µόνον, µια που µ’ αυτό «φλέρταραν» κατά καιρούς και 

«φλερτάρουν» έως σήµερα κι άλλα θεωρητικά πεδία, όπως για παράδειγµα η 

Λογοτεχνία. Το προκλητικό ενός τέτοιου ζητήµατος έγκειται στο ότι «υπονοµεύει» 

την πρωταρχική και βασικότερη ίσως έννοια της Μεταφυσικής: αυτήν του Θεού, ή 

τουλάχιστον της ανώτερης οντολογικά υπόστασης, έτσι όπως νοείται από τους 

θεϊστές: πανάγαθη, παντοδύναµη και παντογνώστης. Το πώς δηλαδή ο Θεός, τη 

στιγµή που έχει κάθε δύναµη (ως παντοδύναµος) ν’ αποτρέψει το κακό σε οιαδήποτε 

µορφή του (φυσικό ή ηθικό), κάθε δυνατότητα να γνωρίζει την ύπαρξη του κακού (ως 

παντογνώστης) και κάθε αγαθότητα ώστε να µην το επιθυµεί (ως πανάγαθος), δεν 

κάνει κάτι που να συντείνει στην εξάλειψή του από τον κόσµο. Πώς το επιτρέπει 

µέσα σ’ ένα δικό Του δηµιούργηµα όπως ο κόσµος. Πάνω εδώ θα µπορούσαν να 

προστεθούν τα εξής:  

∆εδοµένου του ότι ο Θεός υπάρχει (γιατί σε αντίθετη περίπτωση απλώς 

δεχόµαστε την ύπαρξη του κακού αδιαµαρτύρητα ως µια σκληρή, πλην αναπόφευκτη 

πραγµατικότητα):  

α. Τί σηµαίνει η περιγραφή Του ως Αγαθού;  

β. Τί σηµαίνει η περιγραφή Του ως Παντοδύναµου;  

γ. Τί εξήγηση δύναται να δοθεί για την ύπαρξη των φυσικών κακών; 

δ. Πώς δικαιολογείται ο υπέρµετρος πόνος των αθώων (ειδικά των παιδιών) 

λόγω των φυσικών καταστροφών ή υπαιτιότητι άλλων (ηθικό κακό); 

ε. Πώς δικαιολογείται ηθικά η λεγόµενη «επιλεκτική» παρέµβαση του Θεού 

στον κόσµο, τη στιγµή που και σε περιπτώσεις ακραίου κακού όπου θα 

έπρεπε καθ’ εξαίρεσιν να συµβαίνει, δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο.  

στ. Σε τί συνίσταται ο λόγος περί ∆ιαβόλου;  

ζ. Τί σηµαίνει, από θεολογική σκοπιά, η θέση ότι τα ανθρώπινα όντα είναι 

ελεύθερα;  
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Οι παραπάνω παράµετροι του ζητήµατος του κακού, οι οποίες θα επιχειρηθεί, 

κατά το δυνατόν, να θιχτούν κι εδώ, εµπλέκουν έννοιες όπως είναι η Θεία Πρόνοια 

και η Ελεύθερη Βούληση, οι οποίες συνιστούν την έννοια της Θεοδικίας. Σ’ ό,τι 

σχετίζεται µε τη θεία πρόνοια, η οποία και διαιρείται σε γενική3 και ειδική4, το 

πρόβληµα του κακού την αµφισβητεί, ως ήταν αναµενόµενο. Η ελεύθερη βούληση 

απ’ την άλλη, είναι µια έννοια µε πολλαπλές προκείµενες, για την οποία εδώ θα 

αρκεστούµε σε αδρές γραµµές να πούµε ότι αποτελεί µια θεωρία που, χονδρικά, 

«απαλλάσσει», ως ένα σηµείο βέβαια5, τον Θεό απ’ την ευθύνη του Κακού και τη 

µεταθέτει στη δικαιοδοσία του ανθρώπου, καθώς υποστηρίζει ότι το κακό συνιστά 

αποτέλεσµα εσφαλµένης ανθρώπινης εκλογής. Σχετική µε την αθώωση αυτή του 

Θεού από τις ευθύνες για το κακό στον κόσµο, είναι και η θεοδικία. Πρόκειται, 

ειδικότερα, για την υπεράσπιση του Θεού από τα επιχειρήµατα που στρέφονται 

εναντίον Του, τα αναδυόµενα από την ύπαρξη του Κακού. Μέσω αυτής δίνουµε 

εξήγηση κι αιτιολόγηση στην ύπαρξη του Κακού, προκειµένου να δικαιώσουµε τον 

Θεό. Αυτό που οι ανά εποχές θεοδικίες συνήθως υποστηρίζουν, είναι ότι το κακό 

εξηγείται ως αποτέλεσµα ενός ευρύτερου θεϊκού σχεδίου για τον κόσµο. ∆έχονται 

την ύπαρξή του, χωρίς ετούτο ωστόσο να σηµαίνει ότι εξηγούν το κάθε επιµέρους 

κακό, αλλά το κακό στο σύνολό του, έχοντας ως αξίωση ότι µέσα από το κακό θα 

προκύψει κάτι αγαθό, ή ακόµη ότι το Κακό θα υποταχθεί στην κυριαρχία του 

Αγαθού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Αναφέρεται στη γενικότερη παρέµβαση του Θεού στον κόσµο.  
4Αντιστοιχεί στην σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέµβαση του Θεού στον κόσµο, σε µια δηλαδή 
ορισµένη χρονική στιγµή και για ειδικό λόγο. Τέτοια είναι η περίπτωση των θαυµάτων.  
5 Ο περιορισµός ισχύει για τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσµα ανθρώπινης 
ενέργειας και οι οποίες ευθύνονται για τη µαζική απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών. Αυτό 
τουλάχιστον για τα παλαιότερα χρόνια, όπου η αλλοιωτική επίδραση του ανθρώπου στη φύση δεν 
υφίστατο σε τέτοιο βαθµό, για όσους θα πουν ότι και το φυσικό κακό οφείλεται στον ανθρώπινο 
παράγοντα και την καταστροφική επενέργειά του στη Φύση.  
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ΙΙ. Κακό: µορφές κι επιχειρήµατα στην ερµηνεία του 
 

Η θεοδικία υπάρχει ήδη στους Στωϊκούς, για τους οποίους οι φυσικές 

καταστροφές δεν είναι καθ’ εαυτές κακές, αλλά ο άνθρωπος τις αντιµετωπίζει ως 

τέτοιες. Ήδη στον Όµηρο νωρίτερα, αλλά και στον Πλάτωνα, ο Θεός είναι αναίτιος6. 

Στην υπεράσπιση λοιπόν της υπέρτατης σοφίας του ∆ηµιουργού του κόσµου, 

απέναντι  στην  κατηγορία του Λόγου που στηρίζεται στην ύπαρξη του Κακού7, η 

θεοδικία έχει κατά το πέρασµα των χρόνων λάβει τις ακόλουθες κυρίως µορφές. 

Κατά πρώτο λόγο, στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο Θεός τιµωρεί κάποιους, 

συγκεκριµένα τους ενόχους, για να προειδοποιήσει κάποιους άλλους, εν προκειµένω 

                                                 
6 Ειδικότερα ένα απ’ τα επιχειρήµατα του Πλάτωνα έπ’ αυτού του ζητήµατος, το οποίο και επηρέασε 
πολύ τους θεολογικούς κύκλους, έχει ως εξής· ο Θεός είναι αγαθός. Όµως καθετί αγαθό, δεν µπορεί 
ταυτόχρονα να είναι βλαβερό και κάτι που δεν είναι µε τη σειρά του βλαβερό, ούτε βλάβη προξενεί, 
ούτε αφορµή κακού µπορεί να γίνει. Και καθώς το αγαθό είναι ωφέλιµο και αιτία του καλού, αποτελεί 
αφορµή και όλων των καλών που γίνονται. Παρόµοια και ο  Θεός: τη στιγµή που είναι καλός, δεν 
µπορεί να ’ναι όλων η αιτία. Είναι αίτιος λίγων, αναίτιος δε πολλών, εφ’ όσον τα καλά στους 
ανθρώπους είναι λιγότερα των βλαβερών.  
βλ. Πλάτων, Πολιτεία, (Βιβλίο Β, 379b-c7) Αυτός άλλωστε στάθηκε κι ένας από τους δύο λόγους της 
εξορίας των ποιητών από την πλατωνική πολιτεία. Και συγκεκριµένα το ότι τα ποιητικά 
κατασκευάσµατα του λόγου καλλιεργούν πάθη στους ανθρώπους, µια που εικονίζουν άσχηµα τους 
Θεούς, γεγονός που θα κάνει τον Πλάτωνα να προβεί στην εξορία τους (βλ. Πλάτων, Πολιτεία, ό.π., 
Βιβλίο Γ: 377c5 «ων δε νυν λέγουσι τους πολλούς (ενν. µύθους) εκβλητέον» και βιβλίο Γ: 398a-b4: 
«άνδρα δη….ει ηµίν αφίκοιτο εις την πόλιν…. αποπέµποι µεν τε εις άλλην… αυτοί δ’ αν τω 
αυστηροτέρω και αηδεστέρω ποιητή χρώµεθα και µυθολόγω ωφελίας ένεκα, ος ηµίν την του επιεικούς 
λέξιν µιµοίτο και τα λεγόµενα λέγοι εν εκείνοις τοις τύποις, οις κατ’ αρχάς ενοµοθετησάµεθα, ότε τους 
στρατιώτας επεχειρούµεν παιδεύειν» κι ακόµη Βιβλίο Ι, 605b-2: «και ούτως ήδη αν εν δίκη ου 
παραδεχοίµεθα εις µέλλουσαν ευνοµείσθαι πόλιν….»). Αλλά και στην πλατωνική διήγηση του Τίµαιου 
για τη δηµιουργία του κόσµου, το κακό εµφανίζεται µεν, σε καµία όµως περίπτωση δεν ανάγεται στον 
αγαθό ∆ηµιουργό, έτσι όπως τον αντιλαµβάνεται ο Πλάτων. Η επαφή του µε τα αιώνια αρχέτυπα των 
Ιδεών δεν του επιτρέπει µια δηµιουργία τέτοιου είδους. Τα αποτελέσµατα της δηµιουργικής του 
δραστηριότητας από τη µαθηµατική αρµονία του σύµπαντος έως τις κυκλικές κινήσεις των πλανητών, 
τα κατατάσσουν στα δηµιουργήµατα του νου (Τίµαιος 47e4: τα δια νου δεδηµιουργηµένα). Έτσι ο 
κόσµος αποτελεί στο σύνολό του το ωραιότερο δηµιούργηµα (Τίµαιος 29a6: ο µεν γάρ (ενν. κόσµος) 
κάλλιστος των γεγονότων, ο δε (εν. δηµιουργός) άριστος των αιτίων). Το κακό κάνει την εµφάνισή του 
όταν η δηµιουργία περνά στα χέρια των κατώτερων θεών για τη δηµιουργία του γένους των ανθρώπων 
και συγκεκριµένα όταν η αθάνατη ψυχή εισέρχεται στο υλικό, εποµένως φθαρτό σώµα, µια που η ύλη 
γίνεται αντιληπτή, αρχής γενοµένης από τον Πλάτωνα, ως στοιχείο κατώτερο αξιολογικά (Τίµαιος 
42e5 – 43a6). Αυτό άλλωστε το γεγονός κάνει και τον Πλάτωνα να εισαγάγει την έννοια του 
∆ηµιουργού ως κατασκευαστή του κόσµου. Η αγαθή φύση που αναγνωρίζει στο Θείο, δεν του 
«επιτρέπει» ν’ αναθέσει στη θεϊκή οντότητα την κοσµική δηµιουργία, φέροντάς την έτσι σ’ επαφή µε 
κάτι άναρχο, άτακτο και φθαρτό όπως ήταν η ύλη για τον ιδρυτή της Ακαδηµίας. Γι’ αυτό και φέρνει 
στο προσκήνιο της δηµιουργίας έναν θεϊκό χειρώνακτα, τη δράση του οποίου περιορίζει στη 
δηµιουργία του κόσµου και το ρόλο του οποίου διατηρεί όσο καιρό θα διαρκέσει η εν λόγω διαδικασία 
. Ο χειρώναξ αυτός, για τον οποίο γίνεται λόγος, δε θα διστάσει να «λερώσει» τα χέρια του ερχόµενος 
σ’ επαφή µε την προϋπάρχουσα αυτού ύλη.  
         Όσο καιρό ο δηµιουργός αυτός ενυπάρχει στον κόσµο, ο τελευταίος τελεί υπό τη σφαίρα του 
καλού. Το κακό παρουσιάζεται την περίοδο που ο ∆ηµιουργός εγκαταλείπει τον κόσµο, αποδίδεται 
δηλαδή µάλλον στην απουσία του καλού, παρά στην αντικειµενική παρουσία ενός εξωτερικού 
παράγοντα. Η θεϊκή πρόνοια παύει να υφίσταται κι ο κόσµος εγκαταλείπεται έτσι στην αταξία.  
7 Έτσι θα ορίσει ο Immanuel Kant τη θεοδικία στο σχετικό δοκίµιό του: «Η αποτυχία όλων των 
φιλοσοφικών προσπαθειών στη θεοδικία», στο: Immanuel Kant, ∆οκίµια, σ. 90.  
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τους αµαρτωλούς, έχουµε τη θεοδικία της τιµωρίας και της προειδοποίησης. Στο 

ενδεχόµενο, ακολούθως, που ειπωθεί ότι, απόντος του κακού δεν υφίσταται καλό, 

µιλάµε για τη θεοδικία της αντίθεσης, η οποία και συνηγορεί στο ότι έχουµε εµπειρία 

µιας κατάστασης, εάν και µόνον αν γνωρίζουµε την αντίθετή της. Έπειτα η θεοδικία 

του σκοπού, που κι αυτή µε τη σειρά της υποστηρίζει ότι η ύπαρξη του κακού 

αποτελεί κίνητρο για το καλό, κάνοντας λόγο πως , αν δε συγκριθεί µια κατάσταση 

µε την αντίθετή της, δεν υπάρχει γνώση του ότι υφίσταται η πρώτη. Επιπλέον έχει 

διατυπωθεί η θεοδικία της ηθικής ποιότητας, και η οποία έχοντας ως θέση ότι για να 

γίνουν ενεργεία οι αρετές του ανθρώπου, πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες αφορµές, 

δηλώνει πως οι ηθικές ποιότητες ενός ατόµου βγαίνουν κατά κανόνα στην επιφάνεια, 

όταν αυτό γνωρίζει το κακό. Οι οριακές, µε δύο λόγια, καταστάσεις της ανθρώπινης 

ύπαρξης ενεργοποιούν τις ανθρώπινες αρετές.  

Η πιο ισχυρή, ωστόσο, µορφή θεοδικίας, είναι αυτή της ελεύθερης βούλησης. 

Η συγκεκριµένη θεοδικία δέχεται πως ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να είναι ελεύθερος, 

προικίστηκε δηλαδή µε ελευθερία στην εκλογή, η οποία όµως εκλογή εµπεριέχει, 

όπως είναι αναµενόµενο και την περίπτωση του λάθους, στο ενδεχόµενο που η 

βούληση σφάλλει κι επιλέξει το κακό. Η ένσταση πάνω στο ζήτηµα αυτό είναι διπλή˙ 

κατ’ αρχήν κι εφ’ όσον η ελεύθερη βούληση αφορά την ανθρώπινη πράξη, 

αναρωτιέται κανείς τι γίνεται µε το φυσικό κακό ή µε τις εκ γενετής αναπηρίες των 

ανθρώπων. Και δευτερευόντως πώς, αφού το κακό λαµβάνεται ως το αντίτιµο της 

ελευθερίας µας, θα µπορούσε ο Θεός προκειµένου να µας απαλλάξει από αυτό, να 

µας δηµιουργήσει µε λιγότερη ελευθερία, ή ακόµη να µας δηµιουργήσει κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να έχουµε φυσική κλίση προς το αγαθό. Βέβαια το ζήτηµα στις δύο 

αυτές αντιρρήσεις, θα είναι κάθε φορά το τι θέτουµε πάνω απ’ όλα, την ύπαρξη του 

κακού ή την ανθρώπινη ελευθερία.  

Εκείνη η ιδιότητα που κυρίως κλονίζεται απ’ όσες αποδίδονται στο υπέρτατο 

Ον, είναι η παντοδυναµία, ιδιότητα στην οποία κατ’ εξοχήν πιστεύει η χριστιανική 

συνείδηση. Αρκετοί είναι οι συγγραφείς διαφορετικών περιόδων που αρνήθηκαν την 

απόλυτη αγαθότητα του Θεού, τόσο στη φιλοσοφική, όσο και τη λογοτεχνική 

παράδοση. Αλλά ένας συγγραφέας που θα διεκδικούσε τον τίτλο του Χριστιανού, 

είναι µάλλον αντιφατικό ν’ αρνηθεί την παντοδυναµία του Θεού. Ένα επιχείρηµα που 

έχει έπ’ αυτού προβληθεί, προκειµένου να δικαιολογηθεί η ύπαρξη του κακού, είναι η 

ισοδυναµία του Καλού και του Κακού, µια ισοδυναµία που οδηγεί σε υποβιβασµό της 

θεϊκής δύναµης. Κατευθυνόµαστε τότε σε µια άποψη µανιχαϊστικού τύπου και κατ’ 
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επέκτασιν σε µια δυαρχία κοσµικών δυνάµεων, υπό την έννοια ότι, παρουσία του 

Κακού, αναιρείται η παντοδυναµία του Θεού. Ενδεικτικό και πιο ηχηρό ίσως 

παράδειγµα της εν λόγω «αδυναµίας» του Υψίστου Όντος, αποτελεί η σταύρωση του 

Χριστού. Η ταπείνωση δηλαδή που ο Χριστός υπέστη στο σταυρό, «µεταφράζεται» 

από κάποιους ως αδυναµία του να σώσει τον εαυτό Του, µια που ο ίδιος ήταν ο 

µετενσαρκωµένος Θεός. Μια συγκεκριµένη πτυχή  του προβλήµατος του Κακού, θ’ 

αποτελούσε ίσως η αλλαγή του αρχικού δόγµατος του αναφερόµενου στα 

χαρακτηριστικά του Θεού, µε την παραδοχή ότι ο Θεός, κάνει µεν ό,τι µπορεί, αλλά 

δεν µπορεί τα πάντα.  

Μια άλλη προτεινοµένη λύση  που θα µπορούσε εδώ να επιστρατευθεί, είναι η 

άποψη πως δεν υπάρχει Κακό. Το παράλογο που φαινοµενικά µπορεί να παρουσιάζει 

η θέση αυτή αίρεται, αν εννοήσουµε ότι το Κακό απλά είναι η απουσία του Καλού 

(privatio boni)8 κι όχι µια αυθυπόστατη αρχή. Ήδη στον Πλάτωνα, η έννοια της 

µετοχής των Ιδεών στην ανώτατη Ιδέα του Αγαθού, υποδήλωνε ουσιαστικά την 

ατέλειά τους ως προς το Εν. Η ατέλεια αυτή ιδωµένη ως στέρηση του αγαθού, 

σηµατοδοτεί πως το Κακό είναι απλά η έλλειψη, έστω και µερική, του Καλού. Το να 

ισχυριστεί κανείς όµως ότι ο πόνος και οι άλλες ακραίες πράξεις στις οποίες 

οδηγείται ο άνθρωπος εις βάρος άλλων ανθρώπων, αθώων πολλές φορές, είναι απλά 

η απουσία αγαθού, δεν αποτελεί µάλλον ικανοποιητική εκδοχή για το ανθρώπινο 

λογικό. Μέχρι και αισθητικής φύσεως επιχειρήµατα έχουν επιστρατευθεί στη 

δικαιολόγηση του κακού, θεωρώντας το για παράδειγµα ως το άσχηµο εκείνο 

κοµµάτι ενός πίνακα που συντείνει στη µεγαλύτερη αρµονία του συνόλου. Η όποια 

όµως «αρµονία» που µπορεί να προκύψει από µια τέτοια κατάσταση, δύναται να γίνει 

αντιληπτή µόνο στα «µάτια» του Θεού, που ως εξωτερικός παρατηρητής έχει την 

                                                 
8 Χαρακτηριστικό ως προς την άποψη αυτή, είναι το παράδειγµα του Αυγουστίνου, ο οποίος 
υποστηρίζει το επιχείρηµα της λεγόµενης καλλιτεχνικής αναλογίας θεωρώντας ότι η πλάση είναι rerum 
eloquentia. Έτσι στο De Trinitate XI, 18 γράφει: «∆ιότι ο Θεός δε θα δηµιουργούσε κανέναν, όχι µόνο 
άγγελο, αλλά ούτε άνθρωπο για τον οποίο θα ήξερε προκαταβολικά ότι θα έχει κακό µέλλον, αν δε 
γνώριζε επίσης µε ποιες χρήσεις των αγαθών να τους εξυπηρετήσει και δεν καθιέρωνε έτσι µια τάξη 
των αιώνων παρόµοια µ’ ένα θεσπέσιο τραγούδι που αποτελείται από αντιθέσεις. Όπως λοιπόν τα 
αντίθετα όταν αντιπαρατίθενται στα αντίθετα, παράγουν την οµορφιά της οµιλίας, έτσι και η οµορφιά 
του αιώνα συντίθεται απ’ την αντιπαράθεση των αντιθέτων, µε κάποια ευγλωττία όχι των λόγων, αλλά 
των πραγµάτων» (το απόσπασµα παρατίθεται στο βιβλίο του Hans – Georg Beck, Η Βυζαντινή 
Χιλιετία, Μτφρ.: ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ, Γ΄ έκδοση, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 2000,  σ. 219-220).  
Επίσης στο De vera religione, 40: «Αυτό που µας τροµοκρατεί καθ’ αυτό σ’ ένα κοµµάτι, µπορεί να 
µας ευχαριστήσει πολύ αν το αναλογιστούµε ως τµήµα ενός συνόλου» και στο ίδιο 76: «καθώς η 
οµορφιά µιας εικόνας αυξάνεται από καλά ρυθµισµένες σκιές, έτσι στο µάτι που έχει την ικανότητα να 
το διακρίνει, το σύµπαν είναι εξωραϊσµένο ακόµη κι απ’ τους αµαρτωλούς αν και αν τους δούµε 
αποµονωµένα η ανωµαλία τους είναι µια λυπηρή ατέλεια. Αλλά και ο Leibnitz στη Θεοδικία του §12, 
ανέφερε νωρίτερα: «οι σκιές κάνουν πιο ζωντανά τα χρώµατα».  
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εποπτεία του έργου τέχνης που δηµιούργησε. Ένας Θεός όµως που επιτρέπει την 

ύπαρξη τόσου κακού για αισθητικούς απλά και µόνον λόγους, θα έλεγε κάποιος ότι 

µοιάζει µάλλον µε σαδιστή.  

Αν τώρα προταθεί ως επιχείρηµα δικαιολόγησης του κακού, ότι η παρουσία 

του οδηγεί στην ηθική αρετή, πάλι ο συλλογισµός δεν καθίσταται επιτυχής. Η 

αντίρρηση που εδώ θα µπορούσε να προβληθεί, είναι πως ένας κόσµος µε λιγότερο 

κακό, είναι κατά πολύ προτιµότερος από έναν κόσµο µε Οσιοµάρτυρες και Αγίους, 

που θα αναδεικνύονταν απ’ τα δεινά. Απ’ την άλλη, το υπάρχον κακό πλεονάζει 

αριθµητικά απ’ όσο θα ήταν αναγκαίο ώστε να προβάλλουν µέσα απ’ αυτό ηθικές 

προσωπικότητες. Η παγκόσµια ιστορία αριθµεί πολλές µελανές σελίδες 

καταστροφών, θανάτων, βασανιστηρίων και κάθε λογής µαρτυρίων, σε σηµείο που 

θα ήταν µάλλον ακραίο να πούµε ότι έλαβαν χώρα για την ανάδειξη σε ηθικές 

προσωπικότητες όσων τα υπέστησαν.  

Μέχρι τώρα λοιπόν, έχει τεθεί ως προβληµατική η συνύπαρξη των 

προτάσεων: ο Θεός είναι παντοδύναµος, ο Θεός είναι απόλυτα αγαθός, το Κακό 

υπάρχει, υπό την έννοια ότι µόνον δύο από τις παραπάνω προτάσεις είναι συµβατές 

µεταξύ τους και ποτέ και οι τρεις µαζί. Για τον λόγο αυτόν, το πρόβληµα του κακού 

είναι η µεγάλη πληγή κάθε θρησκείας. Η κύρια πηγή αµφισβήτησής της. Και τούτο, 

γιατί ο άνθρωπος µπορεί, ως επί το πλείστον, ν’ αντιδιαστείλει το αµάρτηµα απ’ τον 

πόνο9. Αναγνωρίζει το πρώτο ως κάτι στο οποίο κι ο ίδιος εµπλέκεται, ως σφάλµα µε 

τις συνέπειες του οποίου καλείται να έρθει αντιµέτωπος. Ο πόνος όµως είναι κάτι που 

µας «βάλλει» απ’ έξω, ένας hostis absconditus, ένα αίτιο εκτός του εαυτού µας, που 

µπορεί να ονοµαστεί είτε Φύση, είτε ασθένεια, είτε αναπηρία, είτε θάνατος 

αγαπηµένων προσώπων και γενικότερα φόβος στο ενδεχόµενο του θανάτου, 

λαµβάνοντας έτσι άλλο πρόσωπο κάθε φορά. Πέρα απ’ τον ατοµικό του πόνο όµως, ο 

άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει µέσα απ’ την ενηµέρωση για τις 

µαζικές καταστροφές που συµβαίνουν ανά τον κόσµο, ότι κι ο ίδιος δεν αποτελεί την 

εξαίρεση, αλλά µάλλον τον κανόνα. Ο φιλοσοφικός λόγος ειδικά, κλονίζεται µπροστά 

σε τέτοια παραδείγµατα, από τον Βολταίρο και το σεισµό της Λισσαβόνας10, έως τον 

Hans Jonas και τη διάλεξή του για την έννοια του Θεού µετά το Άουσβιτς.  

                                                 
9 Η διάκριση αυτή πόνου και σφάλµατος ανήκει στον Paul Ricoeur και στο βιβλίο του Το κακό – µια 
πρόκληση για τη φιλοσοφία και τη θεολογία, σ. 31-35.  
10 Ο συγγραφέας του Candide (1759), όντας δεϊστής, πίστευε στην απουσία της θεϊκής πρόνοιας από 
τον κόσµο αλλά και στην ύπαρξη ενός γραµµικού κακού. Στο θέµα της Θεοδικίας στράφηκε 
περισσότερο κατά του Leibnitz. Περισσότερο χλεύασε την άποψη του δεύτερου ότι ο Θεός είναι 
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ΙΙΙ. Το ακραίο στην ερµηνευτική του Κακού: ο Θεός ως πηγή κακού  
 

Η προσπάθεια να ερµηνευθεί το Κακό, θα ήταν ένα αναγκαίο βήµα 

προκειµένου να αιτιολογηθεί η ύπαρξή του σε έναν κόσµο που παράλληλα υπάρχει κι 

ο Θεός. Μια άλλη ερµηνεία διευκρινιστική της σχέσεως µεταξύ Κακού και Θεού θα 

ήταν ενδεχοµένως η δαιµονοποίηση του Θεού, ή ακόµη η άρθρωση µίας θεολογίας 

διαµαρτυρίας, που σκοπό θα είχε την εκτόξευση κατηγοριών εκ µέρους του 

ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Οι δύο τελευταίες στάσεις απέναντι στο ζήτηµα του 

Κακού πιθανώς µαρτυρούν ευκολία ως προς την υιοθέτησή τους, σε σχέση µ’ εκείνες 

που προσπαθούν να δικαιώσουν το Υπέρτατο Ον, καθώς η επίθεση είναι ευκολότερη 

απ’ την άµυνα, έχουν ωστόσο κι αυτές εκφραστεί κατά καιρούς µε συνέπεια και 

εµπεριστατωµένα.  

Ειδικά στην πρώτη περίπτωση, αυτή της δαιµονοποίησης του Θεού, η 

Ανώτερη ∆ύναµη αποτελεί συνονθύλευµα δύο αντίθετων αρχών, του Καλού και του 

Κακού. Εκεί που το κακό θα µπορούσε να δικαιολογηθεί αν αποδιδόταν στο ∆ιάβολο, 

εδώ αποτελεί στοιχείο διακριτικό της θεϊκής υπόστασης. Ένας Θεός που στέλνει στη 

γη το κακό, θα ήταν κάτι το οποίο µπορεί να προταθεί ως θέση ακόµη και µέσα στους 

κόλπους του Χριστιανισµού, όπου Καλό και Κακό, Θεός και ∆αίµονας θα είναι µέλη 

µιας ευρύτερης διπολικής αντίθεσης µε δυνάµεις εκ διαµέτρου διαφορετικές, η πρώτη 

εκ των οποίων µάλιστα, το Καλό, θα υπερτερεί της δεύτερης. Και µάλιστα υλικό µιας 

τέτοιας θέσης, µπορεί να δοθεί από τα ίδια τα κείµενα της βιβλικής γραµµατείας. 

Χαρακτηριστική είναι η φράση του προφήτη Ησαΐα για το Θεό ως δηµιουργό κακού, 

                                                                                                                                            
Πανάγαθος και Λογικός. Επίσης την άποψη του Leibnitz ότι ο Θεός µε την ιδιότητα  του τέλειου 
δηµιουργού έφτιαξε τον καλύτερο δυνατό κόσµο. Ως καλύτερο δυνατό κόσµο, ο Leibnitz εννοεί το 
αποτέλεσµα που προέκυψε από την επιλογή µέσα από άπειρο αριθµό ουσιών εκείνων  ώστε να µην 
αναιρεθεί το Κακό, αλλά να υπάρξει απ’ την άλλη το µεγαλύτερο ποσοστό Καλού και Τελειότητας. 
Μάλιστα ο Leidnitz ήταν ο πρώτος, που όρισε τη Θεοδικία στο Essais de Theodicée sur la bonte de 
Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, όπου και στρέφεται εναντίον της άποψης ότι η ύπαρξη 
του Κακού δε συµβαδίζει µε την παναγαθότητα και την παντοδυναµία του Θεού. Ο Leibnitz θ’ 
ασχοληθεί µε όλες τις µορφές του Κακού, ηθικό µεταφυσικό και φυσικό και θα υποστηρίξει ότι ο Θεός 
δεν χαρακτηρίζεται από στυγνή παντοδυναµία. Ο κόσµος ο δηµιουργηµένος από το Θεό έχει επιλεγεί 
ανάµεσα σε πολλούς κόσµους που θα µπορούσε να είχαν δηµιουργηθεί. Ο Θεός δεν θα µπορούσε να 
τον κάνει ωστόσο τέλειο, γιατί ένα δηµιούργηµα που θα είχε στον ίδιο βαθµό τις ιδιότητες του 
δηµιουργού θα αποτελούσε και το ίδιο έναν νέο Θεό. Άρα ο κόσµος αυτός ο προερχόµενος από το 
Θεό, είναι µεν τέλειος συγκριτικά µε εκείνους που θα µπορούσαν να ’χουν δηµιουργηθεί, αλλά  όχι 
τέλειος καθ’ αυτόν. Είναι ο βέλτιστος δυνατός, αλλ’ όχι ο άριστος. Η ατέλειά του είναι µια απλή 
στέρηση η οποία και δικαιολογεί την ύπαρξη του κακού. Για το Leibnitz στον κόσµο δεν τίθεται θέµα 
τυχαιότητας, αφού όλα υπακούουν στην αρχή ενός αποχρώντος λόγου (causa efficiens). Άρα ακόµη κι 
αυτή η ύπαρξη του κακού υποτάσσεται σε κάποια σκοπιµότητα, εν προκειµένω στην κοσµική αρµονία.   
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όπου η ιδιότητά Του αυτή η σχετιζόµενη µε τη δηµιουργία του Κακού, παρουσιάζεται 

ως χαρακτηριστικό της ταυτότητάς Του: εγώ Κύριος ο Θεός και ουκ έτι. Εγώ ο 

κατασκευάσας φως και σκότος· ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακά11. 

Το µοντέλο αυτό του κακού Θεού – ∆ηµιουργού, θα ήταν δυνατό να λάβει µία 

από τις ακόλουθες δύο µορφές: ή ότι ο Θεός δηµιούργησε µε κακές προθέσεις τον 

κόσµο εγκαταλείποντάς τον στη µοίρα του µετά το πέρας της δηµιουργικής 

διαδικασίας, ή ότι ο Θεός, όντας µοχθηρός, δηµιούργησε έναν εξίσου µοχθηρό 

κόσµο, στη ροή του οποίου δεν παρεµβαίνει, ή, όταν παρεµβαίνει, είναι για κακό 

σκοπό. Μάλιστα στην ίδια «οντότητα» πολλές φορές τα κατηγορήµατα 

διαφοροποιούνται. Ο Θεός δηλαδή είναι αγαθός µεν, στην ιδιότητά Του όµως ως 

δηµιουργός εξεδήλωσε διαστροφή, µια mala intentio.  

Μια άλλη εναλλακτική, αναφορικά µε τη θεότητα, πρόταση, είναι στον τύπο 

αυτής που εισάγει ο Cioran στο βιβλίο του ο Κακός ∆ηµιουργός. ∆έχεται ότι, καθώς η 

λέξη Θεός προσιδιάζει σ’ ένα απόλυτα αγαθό ον και µη µπορώντας να παραβλέψει το 

κακό που κλυδωνίζει τον κόσµο, αντιλαµβάνεται Θεό12 και ∆ηµιουργό ως δύο 

διαφορετικές οντότητες, κατά την πλατωνική αντιστοιχία. «Αυτοί που εξοµοιώνουν 

το Κακό µε το κενό, πιστεύουν πως έτσι σώζουν αυτόν τον όντως καλό Θεό· τον 

σώζουµε µόνο όταν έχουµε το θάρρος να τον ξεχωρίσουµε από το ∆ηµιουργό»13. Ο 

Θεός, όντας καλός, δε θα µπορούσε να αναµειχθεί σ’ ένα «σκάνδαλο», όπως 

αποκαλεί ο Cioran την κτίση. Η ιδιότητα του «Πατέρα» που τον διακρίνει, δε 

συµβιβάζεται µε τον κόσµο αυτό. Όλα οδηγούν στη σκέψη ότι, είτε δεν έλαβε µέρος 

στη δηµιουργία, είτε ότι η πλάση βγήκε από τα «χέρια» ενός «στιγµατισµένου 

Θεού»13. Ο Θεός «όντας Καλός, δεν ήταν τελικά εξοπλισµένος µε τα αναγκαία για να 

δηµιουργήσει: διαθέτει τα πάντα εκτός απ’ την Παντοδυναµία. Μεγάλος λόγω των 

ανεπαρκειών του (αδυναµία και καλοσύνη πάνε µαζί), είναι το πρότυπο του 

ατελέσφορου: δεν µπορεί να βοηθήσει κανέναν…. Εξάλλου κρεµόµαστε πάνω του, 

όταν απεκδυόµαστε την ιστορική µας διάσταση· µόλις αυτή αποκαθίσταται, γίνεται 

για µας ξένος, ακατανόητος, δεν διαθέτει τίποτε το γοητευτικό, τίποτε το 

τερατώδες…. Για να καταλάβουµε, πώς µπόρεσε να δηµιουργήσει, πρέπει να τον 

φανταστούµε θύµα του κακού, που είναι νεωτερισµός, και του καλού που είναι 

αδράνεια. Αυτή η µάχη υπήρξε ολέθρια για το Κακό, επειδή όφειλε να υποστεί το 

                                                 
11 Ησαΐας, ΜΕ, 7. 
12 βλ. Ε.Μ. Cioran, Ο Κακός ∆ηµιουργός, σ. 27. 
13 Ο χαρακτηρισµός ανήκει στον Cioran στο προαναφερθέν βιβλίο. 
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µίασµα του καλού: πράγµα που εξηγεί γιατί η δηµιουργία δεν θα µπορούσε να είναι 

ολοκληρωτικά κακή»14.  

Το κακό εποµένως στον Cioran, παρουσιάζεται ως κάτι που έχει υπόσταση, 

πράγµα που εναντιώνεται σ’ αυτούς που θα το ταυτίσουν µε το µηδέν και δεν θα του 

αναγνωρίσουν ύπαρξη. Το καλό απ’ την άλλη, είναι για τον ίδιο συγγραφέα «κάτι 

που υπήρξε ή θα υπάρξει αλλά δεν υπάρχει ποτέ στο παρόν. Παρασιτεί στην 

ανάµνηση ή στο προαίσθηµα, είναι τετελεσµένο ή πιθανό. ∆εν θα µπορούσε να ’ναι 

ενεργεία ούτε να υφίσταται αφ’ εαυτού: η συνείδηση δηλαδή το αντιλαµβάνεται µόνο 

όταν χαθεί, όσο υπάρχει το αγνοεί. Έτσι όλα αποδεικνύουν πως δεν υφίσταται· είναι 

µια µεγάλη, µη πραγµατική δύναµη, είναι η θεµελιώδης αρχή που στράβωσε στο 

ξεκίνηµα: ξεπεσµός, αµνηµόνευτη χρεοκοπία, τα αποτελέσµατα της οποίας γίνονται 

φανερά όσο ξετυλίσσεται η ιστορία»15.  

Ένας κόσµος που πλάστηκε από κακία και ζυµώθηκε µέσα σ’ αυτήν, έχει για 

τον Cioran ως φυσικό επακόλουθο το να οδηγείται στην καταστροφή. Υπαίτιος γι’ 

αυτό είναι ο δηµιουργός, ο οποίος, λόγω της υπαιτιότητάς του αυτής, καθίσταται 

«χρήσιµος» κατά παράδοξο τρόπο. Όταν ο άνθρωπος επιρρίπτει στο ∆ηµιουργό του 

την ενοχή του αποτυχηµένου κόσµου στον οποίο ζει, ο δεύτερος αποκτά ανεκτίµητη 

αξία, µια που φορτώνεται την ευθύνη των ανθρώπινων αποτυχιών: «ξέρουµε 

εποµένως µε ποιον να τα βάλουµε, ποιον να εξευτελίσουµε: τίποτα δε µας στηρίζει 

και δεν µας κολακεύει τόσο, όσο το ότι µπορούµε να τοποθετήσουµε την πηγή της 

αξιοπρέπειάς µας όσο πιο µακριά γίνεται από µας»16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 βλ. Ε.Μ. Cioran, σ. 24-25.  
15 βλ. Ε.Μ. Cioran, σ. 23-24. 
16 βλ. Ε.Μ. Cioran,  σ. 27. 
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IV. Η χριστιανική προσέγγιση στο «λόγο περί Κακού»: η περίπτωση 

του Αυγουστίνου 
 

Καθώς ο Θεός, βάσει όσων προηγουµένως αναφέρθηκαν, αποτελεί «το πένθος 

της ειρωνείας»17, ο Cioran, αφού χαρακτηρίσει τη δηµιουργία προϊόν εξωστρέφειας18, 

που στη λέξη εξωστρέφεια προσδίδει αρνητική χροιά, καταλήγει ως εξής: «τίποτε δεν 

µου βγάζει απ’ το µυαλό µου ότι ο κόσµος αυτός είναι καρπός ενός σκοτεινού Θεού 

της σκιάς, του οποίου αποτελώ προέκταση και ότι σε µένα εναπόκειται να εξαντλήσω 

τις συνέπειες της καταστροφής που επικρεµάται πάνω από ’κείνον και το έργο του»19. 

Μια τέτοιου είδους θεώρηση αναφορικά µε το κακό, καθιστά ένοχο το Θεό ως 

πρόξενο και συντηρητή του κακού και παράλληλα βρίσκεται στον αντίποδα θεωριών 

που, όπως προαναφέρθηκε, λειτουργούν αθωωτικά ως προς τον πρώτο, 

αποτινάζοντας από πάνω Του κάθε ευθύνη ενοχής. Μια ισχυρή µορφή 

επιχειρηµατολογίας που πατάει σ’ αυτό το βάθρο, είναι αυτή που δίνει έµφαση στην 

πτώση του ανθρώπου. Ως πρόξενο κακού αναγνωρίζει την ανθρώπινη ανυπακοή στη 

θεϊκή επιταγή περί αγαθοπραγίας, θεµατική επεξεργασµένη ποικιλοτρόπως από τους 

θεωρητικούς των διαφόρων θρησκευτικών δογµάτων. Η ανυπακοή αυτή δεν 

περιορίζεται µόνο στο πρώτο ανθρώπινο ον, τον Αδάµ, αλλά αναφέρεται και 

πρωτύτερα στην πτώση των αγγέλων, λογικών πλασµάτων, δηµιουργηµένων από το 

Θεό, µε µεγάλες δυνάµεις, µερικά εκ των οποίων επέλεξαν το Κακό. Έτσι, πολλοί 

θεολόγοι θεώρησαν το Κακό σε όλες τις µορφές του, ως συνέπεια των ελεύθερων 

κακών επιλογών των προαναφερθέντων όντων. Η αµαρτία του Αδάµ συγκεκριµένα, 

προκάλεσε, όχι απλώς τον πόνο και το θάνατο του ανθρώπου, αλλά και το αµαρτωλό 

της φύσης του, τις κακές δηλαδή επιθυµίες, αλλά κι ευρύτερα την κλίση του προς το 

Κακό. Σ’ αυτή τη γραµµή κινήθηκε κι ο Αυγουστίνος, χριστιανός θεολόγος της 

∆ύσης, που σφράγισε µε τη θεοδικία του το χριστιανικό δόγµα.  

∆ύο είναι κυρίως τα προβλήµατα που ταλάνισαν τη σκέψη του Αυγουστίνου: 

η φύση του Θεού και η προέλευση του Κακού. Στη διαµόρφωση της θεολογικής του 

«ταυτότητας» πριν από τη µεταστροφή του στον Χριστιανισµό, καθοριστική στάθηκε 

                                                 
17 βλ. Ε.Μ. Cioran, σ. 27. 
18 Ο Cioran αναφέρει ότι ο εσωστρεφής άνθρωπος, συνήθως δε δηµιουργεί και καθώς η δηµιουργία 
αποτελεί προέκταση του ανθρώπινου χαρακτήρα και εκδήλωση του, ο εσωστρεφής δεν εκδηλώνεται. 
Θεωρεί µάλιστα τη δηµιουργία ενοχλητική λεπτοµέρεια, ανώφελο και επιζήµιο συµβάν, β. Ε.Μ. 
Cioran, σ. 29.  
19 βλ. Ε.Μ. Cioran, σ. 148. 
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η περιδιάβασή του από το µανιχαϊστικό δόγµα και τις αιρέσεις20, όπως και η γνωριµία 

του µε το Νεοπλατωνισµό. Και η επαφή του µε πολλά θεολογικο-φιλοσοφικά 

ρεύµατα στην αναζήτηση της αλήθειας ήταν αναµενόµενη21, καθώς η παρουσία τους 

σκιαγραφούσε το πνευµατικό κλίµα των χρόνων που έζησε ο φιλόσοφος από τη 

Νουµιδία22. Η σκέψη εκείνης της εποχής (τόσο στο χριστιανικό δόγµα όσο και τις 

αιρέσεις) κυριαρχόταν από το δυϊσµό23 και από πολλά γνωστικά στοιχεία. Και ο 

µανιχαϊσµός, στον οποίο συναντάµε τον Αυγουστίνο µυηµένο σε µια πρώτη φάση, 

ανήκει ως προς τη βασική του αρχή  στο κίνηµα του Γνωστικισµού24.  

Η µανιχαϊστική θεωρία περί κακού, όπως έχει πρωτύτερα γίνει νύξη, 

υποστήριζε πως το κακό παραµερίζει το καλό κι εδραιώνει την κυριαρχία του στον 

κόσµο, απαλλάσσοντας τον Θεό από κάθε ευθύνη που µπορεί να Του καταλογιστεί 

σχετικά µε τα κοσµικά και ανθρώπινα δεινά. Το τελευταίο αυτό κοµµάτι ήταν και το 

ενδιαφέρον στη θεωρία του µανιχαϊσµού, αφού αθώωνε το Θεό απ’ οποιαδήποτε 

κατηγορία, για την οποία κατά καιρούς οι θεολόγοι και οι φωνές διαµαρτυρίας της 

εποχής εκείνης µπορούσαν να Τον µεµφθούν. Αυτό θα µπορούσε να πει κανείς, πως 

ήταν και το γοητευτικό κοµµάτι της αίρεσης. Απ’ την άλλη όµως, έδινε ένα ισχυρό 

χτύπηµα στην παντοδυναµία του Θεού, αφού αναγνώριζε απεριόριστη δύναµη στο 

Κακό, τόση ώστε να το καθιστά ικανό να εκτοπίσει το Αγαθό και κατ’ επέκτασιν το 

Θεό, που αποτελεί το προσωποποιηµένο αγαθό. Κι όχι µόνον αυτό, αλλά το δόγµα 

του Μανιχαϊσµού εναπέθετε στην παντοδυναµία του κακού την ευθύνη για κάθε κακή 

ανθρώπινη πράξη, αφού δεν ετίθετο θέµα ελεύθερης εκλογής ως προς τις ανθρώπινες 

πράξεις.  

                                                 
20 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, και ειδικότερα στην Εισαγωγή της µεταφράστριας, σ. 39: 
«Οι συνεχείς αγώνες του Αυγουστίνου κατά των αιρέσεων και ιδιαιτέρως κατά του Πελάγιου θα 
επηρέαζαν άλλωστε τη διαµόρφωση της θεολογίας του που θα γινόταν συνεχώς πιο απαισιόδοξη, 
κυρίως στο ζήτηµα της θείας Χάριτος και του απόλυτου προορισµού».  
21 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, Εισαγωγή, σ. 43: «…ο Αυγουστίνος µεγάλωσε σ’ ένα 
περιβάλλον που κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η συνύπαρξη πολλών παραδόσεων και ο 
συγκρητισµός».  
22 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, Εισαγωγή, σ. 47: «Η πνευµατική διαµόρφωση του 
Αυγουστίνου δεν µπορεί να εξεταστεί παρά µόνο σε συνάρτηση µε τα κυρίαρχα ρεύµατα και τις 
λογοτεχνικές ιδέες της εποχής του. Η λογοτεχνία των πρώτων χριστιανικών αιώνων, τόσο των εθνικών 
όσο και των χριστιανών, είχε δώσει µια σειρά έργων στα οποία κύριο µέληµα ήταν η αναζήτηση της 
αλήθειας».  
23 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, Εισαγωγή, σ. 52: «την εποχή του Αυγουστίνου η 
διχοτόµηση σώµατος και ψυχής ήταν µια από τις θεµελιώδεις ιδέες του χριστιανισµού και των 
αιρέσεων».  
24 Ο γνωστικισµός, καθώς αντιδιαστέλλει µεταξύ τους ζεύγη αντιτιθέµενα π.χ. Θεός – κόσµος, 
συνδέεται µε το Μανιχαϊσµό, ο οποίος επίσης έχει ως βάση το δυϊσµό και κυρίως το αντιθετικό ζεύγος 
Καλό – Κακό.  
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Στην ερµηνεία του κακού ο Αυγουστίνος θα λάβει στοιχεία και από το 

«οπλοστάσιο» του Νεοπλατωνισµού, κυρίως τον τρόπο σύλληψης του Ενός, 

καθοριστικού για την περιγραφή του Θεού. Έτσι θα πει, πως το Κακό δεν είναι 

αυθυπόστατο, υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί ουσία. Και δεν αποτελεί ουσία γιατί, 

το να σκεφτείς ότι κάτι «είναι», σηµαίνει να το αντιληφθείς µόνον ως κάτι αγαθό. 

Στην έννοια της ύπαρξης αντιστοιχεί το Καλό, ενώ στην ανυπαρξία το Κακό. 

Παράλληλα, εδώ το κακό ερµηνεύεται ως µία έλλειψη που έχει ο κόσµος. Ο κόσµος 

«υστερεί» ως προς το Θεό, κατά τον τρόπο που το δηµιούργηµα είναι ελλιπές ως προς 

το δηµιουργό του. Αν ο Θεός δηµιουργούσε κάτι εξίσου τέλειο µ’ Αυτόν, θα έφτιαχνε 

µια δεύτερη θεότητα. Αφού λοιπόν το δηµιούργηµα εξ ορισµού πρέπει να µειονεκτεί 

έναντι του δηµιουργού, γίνεται αντιληπτό το αίτιο της παρουσίας του Κακού στην 

κτίση25.  

Άλλο ένα µέτωπο µάχης που άνοιξε ο Αυγουστίνος, επίσης σταθµό για την 

περαιτέρω εξέλιξη της θεολογίας του αναφορικά µε το θέµα του κακού, ήταν αυτό 

κατά του Πελάγιου και της αίρεσης ιδρυτής της οποίας υπήρξε ο τελευταίος. Ο 

Αυγουστίνος θα επιτεθεί στη θέση του Πελάγιου ότι το ζήτηµα της ανθρώπινης 

σωτηρίας εναπόκειται καθαρά κι αποκλειστικά στην ανθρώπινη δικαιοδοσία, δίχως 

τη θεϊκή παρέµβαση. Στη θέση αυτή ο Αυγουστίνος θα αντιτάξει την πεποίθηση, ότι 

σηµαντικό ρόλο για την ανθρώπινη σωτηρία διαδραµατίζει η συµβολή του Θεού και 

η ανθρώπινη επίκληση στη θεία χάρη. Το ενδιαφέρον, εν τούτοις, της θεωρίας του 

Πελάγιου είναι, όπως έγινε πρωτύτερα µνεία, ότι δίνει βάση στην προσωπική ευθύνη 

κάθε ατόµου αναφορικά µε τις επιλογές του και τη θεώρηση, εποµένως, του κακού 

υπό το πρίσµα της ελεύθερης βούλησης. Το ζήτηµα, ωστόσο, του πόνου εκείνου που 

αφήνει έξω τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως για παράδειγµα το φυσικό κακό, µένει 

ανοικτό και στην πελαγιανή θεωρία.  

Το να κατανοηθεί το Κακό σε συνάρτηση µε την ανθρώπινη επιλογή και 

δράση και να του αφαιρεθεί έτσι κάθε αυθυπαρξία, το µεταθέτει από τη σφαίρα του 

παράλογου και του ανεξήγητου, στη σφαίρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Τούτο το 

τελευταίο συνεπάγεται και τη δηµιουργία µιας νέας σφαίρας, εφαπτόµενης µε αυτήν 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς και η οποία είναι η σφαίρα της προσωπικής ευθύνης. 

                                                 
25 βλ. και Paul Ricoeur, σ. 43: «….εµφανίζεται µια αντίληψη, η οποία δέχεται την ύπαρξη µιας οντικής 
απόστασης ανάµεσα στο δηµιουργό και το δηµιούργηµα η οποία µας επιτρέπει να µιλάµε για την 
ελλειµµατικότητα του δηµιουργήµατος ως δηµιουργήµατος. ∆υνάµει αυτής ακριβώς της 
ελλειµµατικότητας γίνεται αντιληπτό γιατί τα δηµιουργήµατα, προικισµένα µε τη δυνατότητα της 
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Το ελπιδοφόρο µιας τέτοιας οπτικής, είναι ότι το κακό αποδίδεται σε κάτι ελεγχόµενο 

πλέον, κάτι που ο άνθρωπος µπορεί να επιλέξει ή ανάλογα να προσπεράσει. Κάτι το 

οποίο περνά στη δικαιοδοσία µιας έννοιας που εµπεριέχεται  στην προσωπική 

επιλογή, η οποία ονοµάζεται ελεύθερη βούληση. Το ερώτηµα της µορφής: «από πού 

πηγάζει το κακό;», το «unde malum?» κατ’ Αυγουστίνο, βρίσκει απέναντί του ένα ον 

γεµάτο απορίες κι αδυναµία στην κατανόησή του, λόγω του αδιευκρίνιστου 

χαρακτήρα της φύσης του. Η πηγή του κακού µπορεί να είναι οτιδήποτε, κάτι έξω 

από τον άνθρωπο, µια άγνωστη δύναµη ή µια απροσδιόριστη αιτία. Αν στο ίδιο 

ερώτηµα όµως προστεθεί η παράµετρος της ανθρώπινης πράξης κι έχουµε έτσι: «από 

πού πηγάζει η αιτία που ο άνθρωπος κάνει το κακό;», το κέντρο βάρους µετατίθεται 

στον ανθρώπινο παράγοντα και τις επιλογές του. Σε κάτι δηλαδή που ο άνθρωπος 

δύναται, αν όχι να ελέγξει, τουλάχιστον να γνωρίζει, κάτι που του παρέχει την 

ασφάλεια της προσβασιµότητας. Το κακό πλέον ερµηνεύεται µε όρους ανθρώπινης 

θέλησης, όχι υπερφυσικούς, καθώς µεταφράζεται ως αµαρτία. Την αµαρτία που 

ξεκινά απ’ την πτώση του πρώτου ανθρώπου και που µεταβιβάζεται δια µέσου των 

ανθρώπινων επιλογών στις µετέπειτα γενεές. «Για να γίνει αξιόπιστη η θέση ότι κάθε 

πόνος, όσο άδικα κι αν είναι µοιρασµένος και όσο υπερβολικός κι αν είναι, είναι µια 

ανταπόδοση για την αµαρτία, πρέπει να προσδώσουµε σε αυτή µια υπερατοµική 

διάσταση: µια διάσταση ιστορική, ή, ακόµη περισσότερο, µια διάσταση γένους. Σε 

αυτήν ακριβώς τη διάσταση απαντά η διδασκαλία του «προπατορικού 

αµαρτήµατος»», σηµειώνει πάνω εδώ ο Ricoeur26.  

Μπορεί ο Ricoeur να χαρακτήρισε σε άλλο σηµείο την έννοια αυτή του 

προπατορικού αµαρτήµατος ως «ψευδο-έννοια»27, για τον Αυγουστίνο απ’ την άλλη, 

θεωρήθηκε καθοριστική για την ερµηνεία που ο ίδιος έκανε πάνω στο κακό, σε 

παραµετρική συνάρτηση µε την ελεύθερη βούληση. Καθοριστική στο αφήγηµα της 

πτώσης θα είναι η συµβολή του κακού. Το Κακό προσωποποιηµένο στην εωσφορική 

µορφή θα διαδραµατίσει ρόλο πρωταγωνιστικό, παρασύροντας την Εύα στη δοκιµή 

του απαγορευµένου καρπού, η οποία µε τη σειρά της θα παροτρύνει τον Αδάµ να 

γίνει κοινωνός στην αµαρτία. Το κακό λοιπόν είναι συνέπεια της επιλογής των 

                                                                                                                                            
ελεύθερης επιλογής, µπορούν να «αποκλίνουν» από τον Θεό και να «κλίνουν» προς εκείνο που 
περιέχει λιγότερο είναι· προς το µηδέν».  
26 βλ. Paul Ricoeur, σ. 45.  
27 βλ. Paul Ricoeur, σ. 45-46: «συνάπτοντας στην έννοια του φυσικού αµαρτήµατος δύο ετερογενείς 
σηµασίες, αυτή της βιολογικής µετάδοσης από γενεά σε γενεά και εκείνη ενός ατοµικού 
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πρωτοπλάστων, η τιµωρία της παρακοής τους στην εντολή του Θεού, η οποία και θα 

σταθεί αφορµή ν’ αποµακρυνθούν ανατολικά της Εδέµ. Το αντάλλαγµα για την 

ανυπακοή του ανθρώπου στο θείο θέληµα ήταν η θνητότητα, η απώλεια της αθάνατης 

φύσης του µε την οποία είχε προικισθεί από το Θεό και η «γνωριµία» του µε το 

κακό28. Η αθανασία του αυτή ήταν για τον Αυγουστίνο «παρά φύσιν». Χρειαζόταν 

δηλαδή η θεϊκή παρέµβαση και η υπερφυσική συµµετοχή για να ανασταλεί η 

φθοροποιός διαδικασία του ανθρώπου, αφού το σώµα, καθώς αποτελείται από ύλη, 

αποσυντίθεται29. Σύνθεση, κακό και φθορά είναι έννοιες συναφείς για τη φιλοσοφική 

σκέψη,  αρχής γενοµένης από την αρχαιότητα, οι οποίες υιοθετούνται µετέπειτα και 

απ’ την πατερική σκέψη. Το σύνθετο φθείρεται γιατί συγκρατεί µέσα  του αντιθετικά 

στοιχεία, ενώ το απλό είναι άφθαρτο. Για τούτο και το κακό σχετίζεται µε την 

αλλοίωση και είναι αυτός ο λόγος πάνω στον οποίο στηριγµένοι οι περισσότεροι 

Πατέρες, στηρίζουν την αφθαρσία του Θεού. Αλλά και η κίνηση που διέπει την ύλη, 

επιφέρει εξ ίσου τη φθορά30. Ενώ στο µη όν τα πράγµατα ηρεµούν, όταν απ’ την 

ανυπαρξία εισέλθουν στην ύπαρξη, ξεκινά η αλλοίωσις31. Και µετέπειτα, το υπάρχον 

µέσω µεταβολής, δύναται να περάσει στην αφάνεια, να πάψει να υπάρχει32. Αν κάτι 

πάντα υπήρχε, θα υπάρχει και για πάντα, όπως για παράδειγµα ο Θεός. Εδώ η 

                                                                                                                                            
καταλογισµού, η έννοια του προπατορικού αµαρτήµατος εµφανίζεται ως µια ψευδοέννοια που 
µπορούµε να αποδώσουµε σε έναν αντι-γνωστικό γνωστικισµό».  
28 Η µε αυτούς τους όρους ερµηνεία της αµαρτίας είναι κοινός τόπος στους περισσότερους χριστιανούς 
Πατέρες. Χαρακτηριστικά στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης, το κακό επικεντρώνεται  και αποδίδεται στο 
γεγονός της Πτώσης. Τη στιγµή που ο Θεός, για τον Γρηγόριο, δηµιούργησε τον άνθρωπο καθ’ 
οµοίωσίν Του, ο τελευταίος είχε τη δυνατότητα θέτοντας σ’ εφαρµογή την εντολή αυτή, να γίνει 
αµέτοχος κακού. Η παραµονή του στη θεϊκή αγαθότητα ήταν κάτι το εφικτό λόγω της συγγένειάς του 
µε τον Θεό, καθώς το όµοιο έλκεται από το όµοιο στη γρηγοριανή σκέψη (βλ. Γρηγορίου Νύσσης, 
∆ιάλογος Περί Ψυχής και Αναστάσεως, 601-4: Επεί ουν ελκτική των οικίων πάσα φύσις έστιν… έλκεται 
κατά πάσαν αναγκην προς το θείον τε και συγγενές η ψυχή»). Επειδή όµως το όµοιο πρέπει να ’ναι σε 
θέση να δει το όµοιο, ανεξάρτητα από την έµφυτη κλίση του προς αυτό, ο άνθρωπος πρέπει να ’ναι σε 
θέση να αντικρύσει το Θεό, ώστε να µετέχει των αγαθών Του που µόνο καλά µπορεί να είναι. Ο Θεός, 
αποτελώντας ζωή της ανθρώπινης ψυχής κι αιτία κάθε ανθρώπινου αγαθού, δώρισε στον άνθρωπο 
ακόµη και την αθανασία ως το ανώτερο των  αγαθών. Μιλάµε για το δώρο της αθανασίας της ψυχής, 
µέσω της οποίας αθανατίζεται και το σώµα, καθώς το ίδιο από µόνο του είναι υλικό. Ένα δώρο όµως 
που ο άνθρωπος επέστρεψε στο Θεό, αφού µετά την παρακοή ενδύθηκε των νεκρών δερµάτων και της 
θνητότητας.   
29Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης θα µιλήσει εδώ για τη σωµατική συνθήκη των ποιοτήτων της 
∆ηµιουργίας.   
30 Ο όρος κίνηση δεν περιλαµβάνει µόνο την τοπική µεταβολή, αλλά και την αλλοίωση που οδηγεί στο 
θάνατο. Ήδη στον Αριστοτέλη, ο όρος κίνηση αγκαλιάζει την τοπική µεταβολή, την αύξηση και το 
µαρασµό, τη γέννηση και τη φθορά, την αλλοίωση  (βλ. Αριστοτέλους, Φυσικής Ακροάσεως Β 193 b2-
3 και Β 193a29-31) κι  εντάσσεται στον ορισµό των φύσει όντων.  
31 Για τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης «αυτή η εκ του µη όντος εις το είναι πάροδος κίνησις τις εστί και 
αλλοίωσις του µη όντος εις το είναι κατά το θείον βούληµα µεθισταµένου». βλ. Γρηγορίου Νύσσης, 
Περί κατασκευής του ανθρώπου,  κεφάλαιο ΙΣΤ 7-9, σ. 122.  
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αιωνιότητα συνάπτεται µε την αθανασία. Κάτι που είναι όµως δηµιουργηµένο, ήρθε 

δηλαδή στην ύπαρξη κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, θά ’ρθει και στιγµή που 

θα φύγει απ’ αυτήν. Για τον Αυγουστίνο λοιπόν, το γεγονός ότι ο θάνατος, ως κακό, 

δεν µπορούσε ν’ αγγίξει τον πρωτόπλαστο, οφειλόταν σε παράβαση των φυσικών 

νόµων µέσα από την παρέµβαση του Θεού. Έτσι οι πρώτοι άνθρωποι, 

δηµιουργήθηκαν µε την προοπτική της αθανασίας, για µια ζωή sub specie aeternitatis.  

Η επιλογή των πρωτοπλάστων αντιµετωπίστηκε, στη χριστιανική παράδοση 

κυρίως, ως επιλογή επιφέρουσα το θάνατο κι όχι τον πόνο ή το κακό, παρ’ όλο που η 

Γραφή αναφέρει το θάνατο ως επισφράγισµα µιας σειράς άλλων δεινών33. Το 

ερώτηµα που µένει ανοικτό είναι πώς οι πρωτόπλαστοι, αν δεν είχαν δυνάµει µέσα 

τους σπέρµατα του κακού, αµάρτησαν. Πώς επέλεξαν το λάθος, αν ήταν τέλεια 

πλασµένοι, καθ’ εικόναν Θεού34 και χωρίς τέτοια κακή κλίση. Και ποια είναι η τύχη 

της ανθρωπότητας από ’κει κι ύστερα, αν κληρονόµησε µια τέτοια εκφυλισµένη 

φύση35. Μια πιθανή απάντηση, ακόµη κι αν δεχθούµε αµαρτωλή φύση στον άνθρωπο 

ως συνέπεια του προπατορικού αµαρτήµατος, θα µπορούσε να δοθεί µέσα από την 

ελεύθερη βούληση. Ακόµη κι αν η φύση του ανθρώπου έχει δυνάµει αµαρτωλή 

κλίση, µέσω της ελεύθερης βούλησης θα µπορέσει να αντισταθεί στην τάση του 

αυτή36. Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει όµως, συναφές µε τα προηγούµενα, είναι 

                                                                                                                                            
32 το γαρ επίρρυτον της φύσεως ηµών, και το απόρρυτον δια της αλλοιωτικής κινήσεως αεί 
πορευόµενον, τότε κινούµενον ίσταται, όταν και της ζωής απολήξη, έως δ’ αν εν τω ζην η, στάσιν ουκ 
έχει. βλ. Γρηγορίου Νύσσης, ∆ιάλογος περί ψυχής και Αναστάσεως, 9917-20.  
33 βλ. Γένεσις 3:17-19: «τω δε Αδάµ είπεν˙ ότι ήκουσας της φωνής της γυναικός σου και έφαγες από 
του ξύλου, ου ενετειλάµην σοι τούτου µόνου µη φαγειν, απ’ αυτού έφαγες, επικατάρατος η γη εν τοις 
έργοις σου˙ εν λύπαις φαγη αυτήν πάσας τας ηµέρας της ζωής σου˙ ακάνθας και τριβόλους ανατέλει 
σοι, και φαγη τόν χόρτον του αγρού. Εν ιδρωτι του προσώπου σου φαγη τον άρτον σου, έως του 
αποστρέψαι σε εις την γην, εξ’ ης ελήφθης, ότι γη ει και εις γην απελεύση».  
34 «Εικών µέν εστιν ο άνθρωπος του Θεού» βλ. ∆ιονυσίου Χ. Καλαµάκη, Ανθολόγιον εκ των έργων 
Αυγουστίνου Ιππώνος εξελληνισθέν υπό ∆ηµητρίου του Κυδώνη,  σ. 74 
35 Χαρακτηριστικό ως προς αυτό, είναι το 8ο κεφ. του 12ου βιβλίου της Πολιτείας του Θεού: «…η φύσις 
του Θεού δεν υπόκειται εις καµµίαν κατάπτωσιν, και τα όντα τ’ αποσυρθέντα εκ του µηδενός 
υπόκεινται εις ταύτην. Γνωρίζω ουχ ήττον, ότι όσον τα όντα ταύτα έχουν περισσοτέραν ύπαρξιν, τόσον 
περισσότερον εκτελούν το αγαθόν, διότι, όταν πράττουν κάτι, καθορίζονται υπό αποχρώντων λόγων, 
όταν όµως εκπίπτουν, δηλαδή όταν διαπράττουν το κακόν – και εις την περίπτωσιν ταύτην τι άλλο 
κάµνουν παρά να προβαίνουν εις την εκτέλεσιν κενόδοξων ενεργειών; - δεν διέπονται παρά υπό αιτιών 
καταπτώσεως. Γνωρίζω επίσης, ότι η κακή θέλησις δεν ευρίσκεται παρά µόνον εις εκείνον, όστις 
επιθυµεί να την έχη. Κατά ταύτα τιµωρείται δικαίως η κατάπτωσις εκείνη, ήτις είναι θεληµατική. 
Πάντως η κατάπτωσις αυτή δεν συνίσταται εν τούτω, ότι η θέλησις κατευθύνεται προς ένα 
διεστραµµένον αντικείµενον, εφ’ όσον δεν δύναται να κατευθύνεται παρά µόνον προς τίνα φύσιν, όλα 
δε αι φύσεις είναι αγαθαί, αλλά διότι ενεργεί εν προκειµένω κακώς, ήτοι εναντίον αυτής ταύτης της 
διατάξεως των φύσεων, εγκαταλείπουσα την υπέρτατην ύπαρξιν χάριν µιας ταπεινοτέρας ταύτης… βλ. 
Ιερ. Αυγουστίνου, Η Πολιτεία του Θεού, σ. 349.  
36 Μια που µιλάµε για σπέρµατα µόνο κακού κι όχι εξ ολοκλήρου αλλοτριωµένη φύση. Αν δεχθούµε 
ότι ο άνθρωπος µε το προπατορικό αµάρτηµα το οποίο η παντογνωσία του Θεού ήταν σε θέση να 
γνωρίζει, παρουσίαζε εξ ολοκλήρου στρεβλή φύση, υπονοµεύουµε την παναγαθότητα του Θεού. Ο 
Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πέσει, ήταν όµως στο χέρι του ανθρώπου µέσω της ελεύθερης επιλογής 
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κατά πόσον ο άνθρωπος είναι ένοχος σε σχέση µε τις αµαρτίες ενός άλλου, 

συγκεκριµένα του πρώτου ανθρώπου. Μια θέση σχετιζόµενη άµεσα µε την πτώση κι 

εξίσου προβληµατογενής εστία για τους θεολογικούς κύκλους. Και το πρόβληµα αυτό 

του κατά πόσον η αµαρτία περνά από γενιά σε γενιά37, είναι ζωτικής σηµασίας στο 

θέµα του κακού, είτε αποδώσουµε ιστορική υπόσταση στην αφήγηση της Γένεσης, 

είτε όχι.  

Όσο η ύπαρξη του κακού χτυπάει την καρδιά του Χριστιανισµού, καθώς ο 

τελευταίος αποτελεί δόγµα στο οποίο πρυτανεύει η αγαθή προαίρεση, η αγάπη και 

γενικότερα οι ηθικές αρετές κι αξίες, άλλο τόσο αποτελεί και σχετίζεται µε το 

δεύτερο, στο ότι κεντρική διδασκαλία της συγκεκριµένης θρησκείας είναι η σωτηρία 

των ανθρώπων από το κακό, δια µεσολαβήσεως του Χριστού. Γι’ αυτό είναι ίσως και 

η µόνη θρησκεία που έχει ασχοληθεί τόσο έντονα µε το κακό. Και ως συνέπεια 

ετούτου, ξαναγυρίζοντας στον Αυγουστίνο, ενώ τα εγχειρίδια τα αναφερόµενα σ’ 

αυτόν δείχνουν ότι έχουν καθιερωθεί γενικές φόρµουλες µέσα από τις οποίες το κακό 

ερµηνεύεται ως «στέρηση» και η αµαρτία ως «διαστροφή» του ανθρώπου, ο 

προαναφερθείς φιλόσοφος είδε το κακό πολυπρισµατικά, λόγω αυτής της σηµασίας 

που η έννοια του κακού έχει για το Χριστιανισµό. Έτσι το πρόβληµα του κακού «ηχεί 

πιο φιλοσοφικά στην Πολιτεία του Θεού, πιο παυλιανά στις Εξοµολογήσεις και πιο 

χριστολογικά στο περί Τριάδος»38. Η πολλαπλή αυτή προσέγγιση πάνω στο κακό 

οφείλεται στο ότι, για την αυγουστίνεια κοσµολογία, ο κόσµος ήταν πλήρης 

πνευµατικών όντων που περιέχονταν στον αέρα, µερικά εκ των οποίων µάλιστα ήταν 

                                                                                                                                            
του να «µείνει» µετά την πτώση του δίπλα στο Θεό ή να Τον εκτοπίσει πλήρως από τη ζωή του. Αν η 
παρακοή είχε ως συνέπεια τον πλήρη διαχωρισµό Θεού – ανθρώπου, ο Θεός δε θα «έφτιαχνε» τον 
άνθρωπο. Ο άνθρωπος µπορεί ακόµη και µετά την πτώση να προσεγγίζει το Θεό, ο οποίος και 
ανταποκρίνεται µέσω της πρόνοιάς Του στο κάλεσµα του δηµιουργήµατος. Αν η ελεύθερη βούληση 
απουσίαζε, ο άνθρωπος θα ’ταν καταδικασµένος µόνο στο κακό ως συνέπεια της πτώσης.  
37 Ο Ricoeur, σε υποσηµείωσή του [βλ. Paul Ricoeur, υποσ. 9, σελ. 73] αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό 
της µεταβίβασης της αµαρτίας από γενιά σε γενιά, κάνει επίκληση δύο χωρίων από τους προφήτες. Το 
πρώτο ανήκει στον Ιερεµία στο οποίο αναθεωρείται η θεωρία εκείνη περί κακού, που κληρονοµείται 
διαµέσου των γενεών. Ειδικότερα: «στο 38ο κεφάλαιο ο Ιερεµίας αντιπαραθέτει στην παλαιά 
συµφωνία που συνήφθη µε τους πατέρες κατά την έξοδο από την Αίγυπτο µια νέα συµφωνία µε τον 
Γιαχβέ που θα συνοδεύει την αποκατάσταση του Ισραήλ µετά τη βαβυλώνια αιχµαλωσία, και η οποία 
δεν θα έχει καµία σχέση µε την πρώτη. Κατά τις ηµέρες εκείνες (της νέας διαθήκης) δεν θα ισχύει πια 
η παροιµία “οι πατέρες έφαγον όµφακα, και οι οδόντες των τέκνων ηµωδίασαν”, αλλά όποιος τρώει τα 
άγουρα σταφύλια, εκείνου τα δόντια θα µουδιάζουν, και καθένας θα πεθαίνει εξαιτίας της δικής του 
ανοµίας». Και συνεχίζει ο Ricoeur: «αυτή η στροφή του Γιαχβέ προς το άτοµο και την προσωπική 
ευθύνη που εκφράζεται µέσα από τον ιερεµικό λόγο γίνεται ακόµη πιο φανερή στο κήρυγµα του 
Ιεζεκιήλ. Στο 18ο κεφάλαιο ο Ιεζεκιήλ, που αρχίζει µε τον κυνικό χλευασµό της παραπάνω παροιµίας, 
είναι πρόδηλη η προσπάθεια να σπάσει η µοιροκρατία της µετάδοσης της ευθύνης από γενεά σε γενεά 
και εµφανίζεται ο Γιαχβέ να επαγγέλλεται στον καθένα τη ζωή ή το θάνατο ανάλογα µε την 
προσωπική του υπακοή ή ανυπακοή. Έτσι, στην εποχή αυτή των ριζικών αλλαγών έχουµε, µαζί µε το 
κήρυγµα του Ιεζεκιήλ προς τον Ισραήλ, την εµφάνιση της διακονίας του προς το άτοµο».  



 19

κακά39. Ούτως ή άλλως,  ο Αυγουστίνος «είδε» τον κόσµο σαν ένα πεδίο µάχης, όπου 

οι δυνάµεις του καλού και του κακού βρίσκονταν εµπλεκόµενες σε µια αιώνια 

πάλη40.  

∆ίνοντας ο Αυγουστίνος µεγάλη έµφαση στην αγαθή φύση του Θεού, δεν 

µπορούσε παρά να αντιληφθεί το κακό ως µια παρέκκλιση της δηµιουργηµένης 

κτίσης από αυτήν την αγαθότητα. Ακόµη και πριν τη µεταστροφή του στο 

Χριστιανισµό, ο Αυγουστίνος είχε συλλάβει το Θεό ως ένα ον που κατείχε την 

αγαθότητα στον ύψιστο βαθµό και που συνάµα ήταν άφθαρτο, ανόλευθρο και 

άτρεπτο41. Η πρόσκαιρη επαφή του µε την µανιχαϊστική θεωρία περί κακού, 

οφειλόταν στην αδυναµία του να αντιληφθεί οτιδήποτε µη υλικό ως αγαθό, αδυναµία,  

όπως αναφέρει στις Εξοµολογήσεις, να κατανοήσει πώς κάτι υπαρκτό στερείται 

υλικού προσδιορισµού42. Απογοητευµένος όµως από έναν δυϊσµό µανιχαϊστικού 

τύπου, εισήγαγε έναν διαφορετικό δυϊσµό ανάµεσα σε σωµατικά και πνευµατικά 

όντα. ∆εν είναι όµως η ασώµατη φύση του Θεού αυτή που τον «απαλλάσει» από το 

κακό, γιατί και στο κακό θα µπορούσε εξίσου να αναγνωριστεί µη υλική φύση. Αυτό 

το χαρακτηριστικό που διαθέτει ο Θεός και Τον καθιστά αλώβητο µπροστά στο κακό, 

είναι ο ορισµός Του ως υπέρτατου οντος43. Η ανωτερότητα Του αυτή Τον κάνει ικανό 

                                                                                                                                            
38 βλ. Charles T. Mathews, Evil  and the Augustinian Tradition, σ. 63, 
39 βλ. Charles T. Mathews, σ. 63. 
40 βλ. Charles T. Mathews, σ. 63. 
41 Όπως ο Αυγουστίνος αναφέρει στις Εξοµολογήσεις του, 7.1.1: «προσπαθούσα να συλλάβω εγώ, ένας 
άνθρωπος – και τί άνθρωπος! – εσένα, τον ύψιστο τον µοναδικό, αληθινό Θεό! Ότι είσαι άφθαρτος, 
ανόλεθρος και αµετάβλητος, το πίστευα µε ολόκληρο το είναι µου! Αν και δεν γνώριζα το πώς και το 
γιατί, έβλεπα πεντακάθαρα και ήµουν απόλυτα βέβαιος ότι το φθαρτό είναι κατώτερο από το άφθαρτο. 
Το τρωτό το θεωρούσα αναµφίβολα κατώτερο από το ανόλεθρο. Και το αµετάβλητο το θεωρούσα 
καλύτερο από το µεταβλητό».  
42 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, 5.10.19: «γι’ αυτό συνέχιζα να συνδέοµαι «µετά των 
εκλεκτών αυτών» χωρίς όµως να στηρίζω οποιαδήποτε ελπίδα προόδου σ’ αυτήν την ψεύτικη 
διδασκαλία. Ήµουν αποφασισµένος να περιοριστώ σ’ αυτή µέχρι να βρω κάτι πιο αξιόλογο. Ήµουν 
όµως πλέον ολοένα πιο χλιαρός και αδιάφορος» κι επίσης 7.1.1-2: «…αδυνατούσα να συλλάβω µια 
ουσία αν δεν είχε µορφή σαν αυτές που έχουν µάθει να βλέπουν τα µάτια…. πράγµατι από τότε έπαψα 
να συλλαµβάνω εσένα, Θεέ µου, µε µορφή ανθρώπινου σώµατος…Πώς όµως να σε συλλάβω,…. κι 
ενώ δε σε φανταζόµουν πια σαν ένα ον µε ανθρώπινο σώµα ένιωθα πάλι την ανάγκη να σε σκέφτοµαι 
σαν κάτι υλικό που εκτείνεται στο χώρο, είτε εντός κόσµου είτε διάχυτο, εκτός κόσµου, στο άπειρο. 
Αυτό το ον θεωρούσα άφθαρτο, ανόλεθρο και αµετάβλητο, δηλαδή ανώτερο από το φθαρτό, το τρωτό 
και το µεταβλητό. Όµως οτιδήποτε µη εκτατό στο χώρο µου φαινόταν ότι στερείται υπάρξεως, ότι 
είναι το απόλυτο µηδέν, ούτε καν ένα κενό, όπως αυτό που δηµιουργείται όταν βγάλει κανείς ένα 
σώµα από έναν τόπο και ο χώρος αυτός κενωθεί από οτιδήποτε υλικό, είτε γήινο, είτε υγρό, είτε 
αιθέριο, είτε ουράνιο. Ένα τέτοιο κενό θα ήταν, τέλος πάντων, ένας χώρος κενός, µε µηδενική 
χωρητικότητα, αλλά όχι το απόλυτο µηδέν».  
44. Το γεγονός ότι ο Θεός δηµιούργησε τα άλλα όντα έχει δύο επακόλουθα που µαρτυρούν την 
απουσία του κακού στον κόσµο. Το πρώτο είναι ότι η υπέρµετρη αγαθότητά Του Τον «έσπρωξε» στη 
δηµιουργία, µια που η κατασκευή ενός πράγµατος εκ του µηδενός µόνο προϊόν αγάπης µπορεί να 
είναι. Η απάθεια ή τα κακά ένστικτα, καθηλώνουν στην απραξία. Στον πλατωνικό Τίµαιο υπάρχει η 
θέση ότι το να µην προβεί ο θεϊκός τεχνίτης σε δηµιουργία, θα υποδήλωνε έναν χαρακτήρα ατελή και 
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να κυριαρχεί όλων των υπολοίπων. Και η ανωτερότητα Του, επίσης, αυτή, έγκειται 

στο ότι αποτελεί και το δηµιουργό όλων των άλλων πλασµάτων44, τον Creator 

omnium. Εν αντιθέσει µε το πλατωνικό πρότυπο, συνιστά  δηµιουργό από το τίποτα, 

εκ του µηδενός, όπως ο Αυγουστίνος σηµειώνει στις Εξοµολογήσεις: «Εσύ τα 

έπλασες από το τίποτε, όχι όµως από την ουσία σου, ούτε µιαν ύλη ξένη σε σένα ή 

προγενέστερή σου, αλλά από µια ύλη συνδηµιουργηµένη, δηλαδή µιαν ύλη που 

δηµιούργησες ταυτόχρονα µε αυτά, αφού έδωσες µορφή στην αµορφία της χωρίς να 

µεσολαβήσει χρόνος»45. 

                                                                                                                                            
µοχθηρό που δεν αρµόζει σ’ ένα τέλειο ον. Βέβαια η απελευθέρωση από το φθόνο µέσα από τη 
δηµιουργία, δεν καθορίζει  για τον Πλάτωνα το είδος του σύµπαντος που θα προέκυπτε από τα «χέρια» 
του ∆ηµιουργού. ∆εσµεύεται όµως να δηµιουργήσει κάτι καλό από την αγαθή φύση Του. Μόνο το 
άριστο θα µπορούσε να γίνει από ένα πανάγαθο ον. Άρα οι απαντήσεις στα πιθανά ερωτήµατα, γιατί ο 
θεός να µη µείνει στην απραξία χωρίς να δηµιουργήσει και απ’ την άλλη, γιατί να δηµιουργήσει το 
συγκεκριµένο σύµπαν και όχι κάποιο άλλο, βρίσκουν απάντηση στον Πλάτωνα στο ότι, ένα άψογο ον 
δεν µπορεί να ‘ναι µοχθηρό και επιπλέον ένα υπέρτατο αγαθό ον δεν µπορεί να δηµιουργήσει τίποτε 
λιγότερο του αρίστου. Η διαφορά όµως στη συγκεκριµένη θεωρία µεταξύ Πλάτωνα και Αυγουστίνου, 
εδράζεται στο ότι ο κόσµος για τον Αυγουστίνο είναι απότοκο της ελεύθερης θέλησης του Θεού, του 
θεϊκού Λόγου [Εξοµολογήσεις 13.4.5: «Το αγαθό για τον εαυτό σου είσαι µόνο εσύ. Ακόµη κι αν τα 
δηµιουργήµατα δεν υπήρχαν, ή αν είχαν µείνει άµορφα, τίποτε δεν θα έλειπε από αυτό το αγαθό. ∆εν 
τα έφτιαξες επειδή τα χρειάζεσαι, αλλά επειδή είσαι η ίδια η αγαθότητα. Τα έφτιαξες δίνοντάς τους 
συνοχή και τα µετέτρεψες σε όντα µε µορφή όχι από ένδεια, ούτε για να γνωρίσει η χαρά σου την 
πλήρωση, αλλά από την πληρότητα της καλοσύνης σου. ∆εν άρεσε η ατέλεια σε σένα τον τέλειο και τα 
έκανες τέλεια για να σου αρέσουν, όµως η τελειότητά σου δεν χρειαζόταν τη δική τους. Το αγαθό σου 
πνεύµα «επεφέρετο πάνω του ύδατος», χωρίς όµως να φέρεται από αυτά…» και Εξοµολογήσεις 13.2.2: 
«Το  πνευµατικό σε άµορφη κατάσταση υπερείχε του υλικού που διέθετε µορφή, ενώ το υλικό ακόµη 
και όταν ήταν άµορφο, πάλι υπερείχε του µηδενός όµως και τα δύο ήσαν εξαρτηµένα από τον Λόγο 
σου και θα έµεναν όµορφα αν ο Λόγος σου δεν τα καλούσε στην ενότητά σου, για να αποκτήσουν 
µορφή από σένα, τον Ένα, το ύψιστο αγαθό και να γίνουν απανταχού καλά λίαν»], ενώ ο πλατωνικός 
∆ηµιουργός αναγκάζεται να δηµιουργήσει από την αταξία της ύλης. Το άτακτο υλικό που έχει 
µπροστά του τον «καλεί» να επέµβει πάνω του, προκειµένου να προκύψει ένα αγαθό αποτέλεσµα εκεί 
που πριν δέσποζε η αναρχία. Απ’ την άλλη, ένα χωρίο πάλι στις Εξοµολογήσεις θα γεννήσει 
ερωτηµατικά καθώς λειτουργεί αντινοµικά ως προς τα προγενέστερα (13.4.5 και 13.2.2). Σύµφωνα µε 
τούτο το τελευταίο, ο Θεός θ’ αδικούσε ένα ον αν παρέλειπε να το δηµιουργήσει, ενώ ήξερε, ως 
παντογνώστης που είναι, ότι θα ήταν αγαθό: «Φροντίζεις να µη στερηθεί την ύπαρξη κανένα αγαθό 
που θα µπορούσε να είναι έργο σου, κι ας είναι άχρηστο κι ας µην είναι ίσο σου, αφού δεν είναι όµοιό 
σου». (Εξοµολογήσεις 13.2.2). Έτσι µπροστά ε’ ένα τέτοιο ενδεχόµενο, υποκινείται να δηµιουργήσει.   
44 Από ’δω θα µπορούσε να προκύψει µια αµφίδροµη σχέση ως εξής: ο Θεός είναι το ανώτερο όν, 
επειδή δηµιούργησε όλα τα υπόλοιπα όντα και αντίστροφα: το γεγονός ότι είναι δηµιουργός Των 
πάντων, Τον, καθιστά ως το υπέρτατο ον. Πρέπει όµως να διευκρινιστεί και τούτο: τίποτα δε δεσµεύει 
το Θεό του Αυγουστίνου να δηµιουργήσει. Η δηµιουργία είναι προϊόν ελεύθερης θέλησης, όχι 
εξαναγκασµού, ούτε δέσµευσης από το άτακτο υλικό όπως στον Τίµαιο. Τίποτα στη φύση Του δεν 
υποδηλώνει ότι πρέπει  να προβεί σε δηµιουργική δραστηριότητα.  
45 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, 13.48. Το κοµµάτι αυτό κάνει αναφορά στη δηµιουργία εκ 
του µηδενός, στοιχείο ως προς το οποίο ο Αυγουστίνος θα διαφοροποιηθεί από τον Πλάτωνα, αφού ο 
δεύτερος προϋποθέτει για τη δηµιουργία µιαν ύλη συνοµίληκη µε το Θεό. Στην αυγουστίνεια, 
αντίθετα, κοσµογονία η οποία πατάει στο  Χριστιανισµό, ο Θεός έφερε στην ύπαρξη όχι µόνον τους 
κατοίκους της δηµιουργίας αυτής, αλλά και το υλικό από το οποίο κατασκευάσθησαν  και το ότι ο 
Θεός δεν µπορεί να δηµιουργήσει τίποτε ισάξιο του εαυτού Του. Η συγκεκριµένη θέση υπαινίσσεται 
και ότι ο Θεός δεν µπορεί να δηµιουργήσει τίποτε ισάξιο του εαυτού Του. Άρα, καθώς υπερέχει των 
όντων, υπερέχει και η φύση Του, δηλαδή το Αγαθό. Το συγκεκριµένο τµήµα που κάνει νύξη στο 
ζήτηµα της εκ του µηδενός δηµιουργίας υποδηλώνει και το µεταβλητόν του χαρακτήρα των 
πραγµάτων. Κάθε τι προερχόµενο από το µηδέν, είναι δυνάµει εκτεθειµένο σε φθορά και µεταβολή. Ως 
εκ τούτου, έχει και κάποιο τέλος γιατί ό,τι αρχίζει να υφίσταται από ένα σηµείο κι έπειτα στο χρόνο, 
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Στις Εξοµολογήσεις του ο Αυγουστίνος σηµειώνει, ότι η λέξη κακό όταν 

αποδίδεται σε πλάσµατα, αναφέρεται σε µια στέρηση, µια απουσία αγαθού εκεί που 

το τελευταίο θα µπορούσε να υπάρχει:3.7.12: «∆εν γνώριζα ότι το κακό είναι 

αποκλειστικά και µόνον η στέρηση του καλού, που µπορεί να φτάνει και ως το 

µηδέν». Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι, οποιοδήποτε πράγµα 

προερχόµενο από το µηδέν, όπως προαναφέρθηκε, είναι καταδικασµένο στη φθορά 

και την αλλοίωση. Το πρόβληµα είναι τί συµβαίνει στην περίπτωση της ανθρώπινης 

αµαρτίας και πού πρέπει ν’ αποδοθούν ευθύνες σ’ αυτήν την περίπτωση.  

Ο Αυγουστίνος θεωρεί ότι η αµαρτία εισήλθε στον δηµιουργηµένο κόσµο 

µέσω της έπαρσης, της superbia.  Η αλαζονεία αποτελεί την πηγή του ηθικού κακού 

και στην τεκµηρίωση της πεποίθησής του αυτής, ο Αυγουστίνος επιστρατεύει δύο 

παραδείγµατα: αυτό των πρωτοπλάστων κι εκείνο του Εωσφόρου. Στην πρώτη 

περίπτωση, ο Αδάµ και η Εύα εκούσια άφησαν τον εαυτό τους να παρασυρθεί στο 

θέλγητρο του πειρασµού, αποβλέποντας στο να γίνουν ισόθεοι46. Ο Θεός, καθώς τους 

έπλασε καθ’ οµοίωσιν47 Του σύµφωνα µε το χωρίο της Γενέσεως, τους έδωσε 

ελεύθερη θέληση, αφού κι ο Ίδιος τους έφτιαξε παροµοίως. Στην περίπτωση που η 

επιλογή τους ήταν ακούσια κι αποδιδόταν αποκλειστικά στην επιρροή του 

Εωσφόρου, τότε η αµαρτία θα συνέβαινε αναπόδραστα και η τιµωρία τους θα ήταν 

άδικη. Ενώ λοιπόν κάθε αµαρτία έχει διαφορετική αφορµή, πηγή κάθε αµαρτίας στο 

ανθρώπινο γένος είναι µία από τις µορφές ηθικής αµαρτίας: η αλαζονεία. Ως 

συνέπεια τούτου, ο Θεός επέβαλε µια νέα συνθήκη στο γένος των ανθρώπων κατά 

τον Αυγουστίνο, χαρακτηριστικά της οποίας, όπως καταγράφεται στην Πολιτεία του 

Θεού [14,16-19]48, θα είναι η αλλοτρίωση από το φυσικό περιβάλλον, η προσβολή του 

ανθρώπου από αρρώστια, πόνο και γήρας, η εµφάνιση γενετήσιων ορµών στον 

                                                                                                                                            
κάποια στιγµή λόγω του τρεπτού της φύσης του θα παύσει να υφίσταται. Εισέρχεται δηλαδή στο κακό 
της φθοράς. Ο µόνος άτρεπτος και αναλλοίωτος τον οποίο δεν τολµά ν’ αγγίξει το κακό που ακούει στ’ 
όνοµα φθορά και χρόνος είναι ο Θεός. Άχρονος και αναλλοίωτος ως είναι, και ανώτερος ως κάθε 
αµετάβλητο ον, υπερτερεί αξιολογικά κάθε µεταβλητού.  
46 Γένεσις, Γ, 4-7: και είπεν ο όφις τη γυναικί· ου θανάτω αποθανείσθε· ήδει γαρ ο Θεός, ότι η αν η 
µέρα φάγητε απ’ αυτού, διανοιχθήσονται υµών οι οφθαλµοί και έσεσθε ως θεοί, γινώσκοντες καλόν 
και πονηρόν. Και είδεν η γυνή, ότι καλόν το ξύλον εις βρώσιν και ότι αρεστόν τοις οφθαλµοίς ιδείν και 
ωραίον έστι του κατανοήσαι, και λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε· και έδωκε και τω ανδρί αυτής 
µετ’ αυτής, και έφαγον.  
47 Γένεσις, 1,26. 
48 Τα συγκεκριµένα κεφάλαια του 14ου βιβλίου της Πολιτείας του Θεού τιτλοφορούνται ως εξής: 
Κεφάλαιο 16ο: οι ακόλαστες κινήσεις του σώµατος ως κίνδυνοι από την έντονη επιθυµία, Κεφάλαιο 
17ο: Πώς ο Αδάµ και η Εύα αντελήφθησαν ότι ήταν γυµνοί, Κεφάλαιο 18ο: Η αισχύνη που συνοδεύει 
τη γέννηση των παιδιών, Κεφάλαιο 19ο: Στην ορµή της οργής και της έντονης σαρκικής επιθυµίας, 
πρέπει να τίθεται ο φραγµός ο προερχόµενος από τη σοφία.  



 22

ανθρώπινο οργανισµό και, ως επιστέγασµα τούτων, η απώλεια της ανθρώπινης 

αθανασίας.  

Με ίδιους όρους ο Αυγουστίνος περιγράφει και την έκπτωση του 

Εωσφόρου49. Η φιλαυτία του, που αποτελεί µεταφρασµένη αλαζονεία, τον γκρέµισε 

από την ευλογηµένη ζωή, καθώς και «µια επιθυµία για διεστραµµένη άνοδο», 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την έπαρση στην Πολιτεία του Θεού50. Και η 

αλαζονεία η δική του στάθηκε ορόσηµο για την αλαζονεία που εξεδήλωσε µετέπειτα 

ο άνθρωπος51.  

Άρα, καθώς φαίνεται από τη θέση του Αυγουστίνου για την αλαζονεία, ο 

Θεός αποδοκιµάζει την έπαρση, επιδοκιµάζει την ταπείνωση, η οποία και γίνεται έτσι 

                                                 
49 Το εωσφορικό µοτίβο επεξεργασµένο από διαφορετικούς πνευµατικούς κύκλους (φιλοσοφικούς / 
λογοτεχνικούς) και συγγραφείς, λαµβάνει κάθε φορά άλλη διάσταση. Για πολλούς (Baudelaire, Blake, 
Byron, Goethe, Milton, Rimbaud, Shelley), o Lucipher είναι ο άγγελος που είχε τη δύναµη ν’ 
αντισταθεί στο Θεό. Έναν Θεό παντογνώστη και παντοδύναµο µεν, όχι όµως και πανάγαθο, 
τουλάχιστον όσον αφορά Ιουδαίους, Καθολικούς και ∆ιαµαρτυρόµενους. Άρα ο Θεός κάποτε νοείται 
µοχθηρός, στοιχείο βέβαια που δεν ενυπάρχει στην Ορθοδοξία. Εποµένως ο Lucipher που αντιστάθηκε 
σ’ έναν µοχθηρό Θεό, ενίοτε αντιµετωπίζεται ως αγαθός. Αυτό που του αξιολογείται θετικά, είναι η 
τάση του ν’ αντισταθεί. Η στάση του αυτή φέρει κοινά µε την προµηθεϊκή ως προς την εναντίωση στο 
θείο, µε τη διαφορά ότι ο Προµηθεύς έπραξε µε ανιδιοτέλεια, ενώ ο Εωσφόρος από αλαζονεία. 
Ωστόσο παρά τα αλαζονικά του κίνητρα, κάποιοι, όπως ο Byron (Cain) θα τον αξιολογήσουν θετικά. 
Για τον Milton (Paradise Lost), ο Lucipher ήταν ο επαναστάτης που τα έβαλε µε τον Παντοδύναµο, 
ενώ ο Shelley (A defense of poetry, 1821) ισχυρίστηκε ότι ο Εωσφόρος είναι ανώτερος από τον Θεό, το 
ηθικό του µεγαλείο όµως αµαυρώνεται λόγω αλαζονείας. Ειδικότερα βλ. Charles Baudelaire: Fleurs du 
Mal – CXLV:Οι λιτανείες του Σατανά/ William Blake: Οι γάµοι του Ουρανού και της Κόλασης – Η 
φωνή του ∆ιαβόλου, George Gordon Lord Byron: Cain, Goethe: Faust, Milton: Paradise Lost, 
Rimbaud: Une saison en Enfer.  
50 «…εκάστης πράξεως προηγείται κακή βούλησις. Τίς άλλος λοιπόν υπήρξεν ο πρωταρχικός παράγων 
της τοιούτης κακής βουλήσεως (ενν. των πρωταπλάστων), εάν µη η υπεροψία, αφού αρχίζει απ’ αυτήν 
κατά τας Γραφάς, κάθε αµαρτία; Τί είναι δε η υπεροψία, εάν µη ο πόθος µεγαλείου ψευδους; ∆εν είναι 
µήπως υπεροψία το να εγκαταλείπωµεν εκείνον, εις τον οποίον πρέπει να είναι προσκεκολληµένη η 
ψυχή µας, ως εάν ήτο η αρχή της, δια να γίνη κατά τινα τρόπον, δι’ εαυτήν την ιδίαν αρχή; Τούτο δε 
συµβαίνει, όταν αρέσκεται υπερβολικά εις το ιδικόν της κάλλος, εγκαταλείπουσα το υπέρτατον και 
αµάραντον εκείνο κάλλος, όπερ έπρεπε να είναι το µοναδικόν της αρεσκείας της αντικείµενον….Ο 
άνθρωπος εγκαταλείψας τον Θεόν δεν επανέπεσεν εις το µηδέν, αλλά στραφείς προς εαυτόν ήρχισεν 
έκτοτε να είχη ολιγώτερον Είναι, παρ’ όσον είχεν, ότε ήτο προσκεκολληµένος εις το υπέρτατο Όν. Το 
να είναι συσπειρωµένος εις εαυτόν, ή µε άλλας λέξεις, να αρέση, αφού εγκατέλειψε τον Θεόν, εις τον 
εαυτόν του, δεν σηµαίνει µεν ότι είναι ήδη µηδέν, πλησιάζει όµως εις τούτο. Εις αυτό οφείλεται ότι η 
Γραφή καλεί εκείνους που αρέσκονται εις τον εαυτόν τους, υπερόπτας». «….τούτο όµως σηµαίνει, ότι 
η ταπεινοφροσύνη ενώπιον του Θεού µας συνδέει µετ’ Εκείνου, όστις δεν βλέπει τίποτε το ανώτερόν 
Του και συνεπώς µας εξυψοί, ενώ η υπεροψία, η αρνουµένη να καθυποταγή εις Αυτόν, µας αποσπά 
από τον Πλάστην µας και µας βυθίζει». «…η δε υπεροψία είναι το αποκορύφωµα του εχθρού της αγίας 
αυτης Πολιτείας. Όθεν, ταπεινοφροσύνη και υπεροψία αποτελούν, τας δύο µεγάλας αντιθέσεις µεταξύ 
των δύο Πολιτειών…και έξ ων η µία αποτελείται εκ της κοινωνίας των αγαθών και η ετέρα εκ της 
οµηγύρεως των κακών, η κάθε µία µε τους αγγέλους του κόµµατός της, οι οποίοι ως εκ της 
αυταρεσκείας των ή ως εκ της προς τον Θεόν αγάπης των διεκρίθησαν ευθύς εξ’ αρχής». «….είναι 
γεγραµµένον µε αλήθεια: «προ συντριβής ηγείται ύβρις, προ δε πτώµατος κακοφροσύνη»», βιβλίο 14ο 
κεφ. ΙΓ΄, σ. 66-68.  
51 «Ο υπερήφανος διάβολος εις θάνατον κατήγαγε τον υπερηφανευσάµενον άνθρωπον» απόσπ. νθ, β. 
∆ιονυσίου Χ. Καλαµάκη, Ανθολόγιον εκ των έργων Αυγουστίνου Ιππώνος, σ. 66. 
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δρόµος που οδηγεί στο αγαθό52 και, ως εκ τούτου, τον Ίδιο53. Για τον Αυγουστίνο, 

όπως η ψυχή είναι η ζωή του σώµατος, κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός αποτελεί τη ζωή 

της ψυχής54. Άρα η αποµάκρυνση απ’ το Θεό «πλήττει» την ψυχή, η οποία γίνεται 

έτσι επιρρεπής στο Κακό. Ένα κακό το οποίο ο Αυγουστίνος αντιλαµβάνεται ως 

στέρηση του αγαθού55, όπως και νωρίτερα αναφέρθηκε56. Αυτό συνεπάγεται ότι το 

κακό στην πραγµατικότητα δεν είναι κάτι το αυθυπόστατο. ∆εν υπάρχει. Και δεν 

υπάρχει όχι επειδή ο Θεός δεν το αναγνωρίζει ως τέτοιο, αλλά επειδή απλά δεν 

υφίσταται ως πραγµατικότητα. Στερείται οντολογικής ύπαρξης και αντικειµενικής 

διάστασης, κυρίως στο βαθµό που, τόσο ο Θεός, όσο κι ένας γήινος παρατηρητής, 

αντιληφθεί κάθε δηµιούργηµα ως εντεταγµένο µέσα στο σύνολο που αυτό απαρτίζει 

κι όχι µεµονωµένα57. Η δυσκολία αυτής της ερµηνείας σχετίζεται µε το ότι κάθε 

                                                 
52 «Πρώτη της θείας χάριτος εστί δωρεά το την οµολογίαν της ηµετέρας ταπεινώσεως διδαχθήναι και 
δι’ αυτής επιγνώναι παν εί τι ποιουµεν αγαθού, δι εκείνου δύνασθαι τούτο, ου χωρίς προς πάντα 
αδυνατούµεν» απόσπ. ρε΄, ∆ιονυσίου Χ. Καλαµάκη, ό.π. σ.74. Στις Εξοµολογήσεις επίσης ο 
Αυγουστίνος θίγει το παράπτωµα της αλαζονείας ως τον τρίτο πειρασµό (µετά τον πειρασµό της 
σάρκας και των µατιών, κατά Ιωάννην) σε ξεχωριστό τµήµα του δέκατου βιβλίου: Χ 59: «Κύριε, µόνο 
εσύ, κυβερνάς χωρίς υπεροψία….όσο για µένα αµφιβάλλω αν έχω λυτρωθεί από το τρίτο είδος του 
πειρασµού…πόσο βδελυρή η αλαζονεία! Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που οι άνθρωποι 
δεν σε αγαπούν και δεν σε φοβούνται µε άγιο φόβο. Και γι’ αυτό «τοις υπερηφάνοις αντιτάσσεσαι, 
ταπεινοίς δε δίδως χάριν» και κατακεραυνώνεις τις εφήµερες φιλοδοξίες και τραντάζεις «τα θεµέλια 
των ορέων…» Μ’ αυτόν τον τρόπο ο εχθρός θέλει να µας κάνει να του µοιάσουµε και να ενωθούµε 
µαζί του… για τα βασανιστήρια της τιµωρίας. Ο εχθρός είναι αυτός που αποφάσισε να βάλει το θρόνο 
του «επί τα όρη τα υψηλά τα προς βορράν», για να κάνει τους ανθρώπους να τον υπηρετούν, µέσα στα 
σκοτάδια και το κρύο, αυτόν που µε τρόπο διεστραµµένο και παραµορφωµένο θέλει να σε µιµηθεί». 
Μάλιστα ο πειρασµός της αλαζονείας είναι πιο ύπουλος από τους άλλους καθώς ( Εξοµολογήσεις, Χ 
37.60) : «Στα άλλα είδη των πειρασµών έχων κάποια δυνατότητα να ερευνήσω τον εαυτό µου, αλλά σε 
τούτον καµία» και γιατί (Εξοµολογήσεις, Χ 38-63) : «ο πειρασµός είναι παρών και όταν τον 
απορρίπτω, ακριβώς επειδή τον απορρίπτω».  
53 «Ουκ έστι τω του Θεού ύψει προσχωρήσαι µη διά ταπεινοφροσύνης· ω γάρ ο ταπεινούµενος 
προσπελάζει, τούτου πόρρω ο επηρµένος διΐσταται» απόσπ. πη΄, ∆ιονυσίου Χ. Καλαµάκη, σ. 71. 
54 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, 3.6.10: «Αλλά δεν είσαι ούτε ψυχή, δηλαδή αυτό που δίνει 
ζωή στα σώµατα και είναι καλύτερο και ασφαλέστερο από τα ίδια τα σώµατα. Εσύ είσαι η ζωή των 
ψυχών η ζωή της ζωής, ζωή µε ζωή δική της αµετάβλητη, ω ζωή της ψυχής µου». Η θέση αυτή είναι 
ευρέως διαδεδοµένη στη διδασκαλία και το έργο των χριστιανών Πατέρων.  
55 Συγκεκριµένα στο ένατο κεφάλαιο του XI βιβλίου της Πολιτείας του Θεού, ο Αυγουστίνος, αφορµής 
δοθείσης από την θέση που εκθέτει για την δηµιουργία  των αγγέλων, αναφέρει σχετικά: 
«Αποµακρυνόµενοι δε οι άγγελοι από του φωτός τούτου, γίνονται ακάθαρτοι, όπως όλοι εκείνοι, που 
καλούνται ακάθαρτα πνεύµατα, και όχι πλέον φως εν κυρίω, αλλά σκότος αυτοί εις εαυτούς, εφ’ όσον 
στερούνται της συµµετοχής εις το φως το αιώνιον. ∆ιό και το κακόν δεν έχει ιδίαν ατοµικήν φύσιν, 
αλλ’ είναι απώλεια του αγαθού» σ. 300-301.   
56 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, 3.7.12. 
57 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, 7.13.19: «Για σένα δεν υπάρχει κακό. Και όχι µόνο για 
σένα αλλά και για ολόκληρη τη δηµιουργία σου, γιατί τίποτε δεν υπάρχει έξω από αυτήν που να 
µπορεί να εισχωρήσει και να καταστρέψει την τάξη που εσύ όρισες. Υπάρχουν όµως κάποια µέρη της 
δηµιουργίας σου που δεν εναρµονίζονται µε άλλα, γι’ αυτό και τα θεωρούν κακά. Όµως και αυτά 
ακόµη βρίσκουν να ταιριάξουν µε κάποια άλλα, και αφού για εκείνα είναι καλά, είναι και τα ίδια καλά. 
Και όλα όσα δεν ταιριάζουν αναµεταξύ τους, ταιριάζουν µε το κατώτερο µέρος του σύµπαντος, αυτό 
που ονοµάζουµε γη. Και η γη έχει επίσης το ταίρι της, τον συννεφιασµένο κι ανεµοδαρµένο 
ουρανό.…Τα ανώτερα τα έβρισκα σαφώς καλύτερα από τα κατώτερα, για µένα όµως καλύτερα ακόµη 
και από αυτά ήσαν όλα στο σύνολό τους…».  
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άτοµο κατανοεί το κακό µε όρους υποκειµενικούς και όρους καθηµερινότητας. Έχει 

οπτική διαφορετική απ’ τη θεϊκή, συνεπώς αξιολογεί και διαφορετικά τα πράγµατα, 

θέτοντας άλλες σταθερές και κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά ερµηνεύονται µέσα σε 

πλαίσιο χρησιµότητας, ανάγκης και σκοπιµότητας58. Ο Θεός ως ον αύταρκες59 απ’ 

την άλλη, δε «λειτουργεί» αντίστοιχα.  

Στο Ενδέκατο Βιβλίο της Πολιτείας του Θεού, ο Αυγουστίνος κάνει νύξη στο 

διαχωρισµό στον οποίο προέβη ο Θεός ανάµεσα σε φως και σκότος, καθώς και των 

αντίστοιχων οντοτήτων τους, διαχωρισµό στηριγµένο στην προγνωστική ικανότητα 

του Ανώτατου Όντος. Εδώ ο Θεός δηµιουργεί έχοντας εκ των προτέρων λάβει υπ’ 

όψιν την επικείµενη πτώση του πρώτου ανθρώπου, ώστε να εντάξει στη µέρα τα 

αγαθά πνεύµατα και στη νύκτα τα κακά60. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Αυγουστίνος, 

παρουσιάζοντας το Θεό να προχωρά σε αξιολόγηση του συγκεκριµένου διαχωρισµού 

µέρας – νύχτας, σηµειώνει ότι µόνο το φως αξιολογείται θετικά από το δηµιουργό 

του. Το εύλογο της απορίας που γεννάται εδώ είναι το, γιατί ο Θεός να δηµιουργήσει 

κάτι που ο Ίδιος στη συνέχεια θ’ αποδοκιµάσει, όπως είναι το σκοτάδι και τα κακά 

πνεύµατα. Την απάντηση θα τη δώσει ο Αυγουστίνος, λέγοντας ότι το σκότος ήταν 

κακό, όχι εκ φύσεως, αλλά λόγω της προσωπικής του κακίας61. Ο θεός γνώριζε 

                                                 
58 βλ. De Doctirina Cristiana – XXXII 35, 757 764 : « …ut cetera quae sunt et nisi ab illo esse non 
possint et in tantum bona sint, in quantum acceperunt ut sint. Ille igitur usus qui dicitur dei quo nobis 
utitur, non ad eius sed ad nostram utilitatem refertur, ad eius autem tantummodo bonitatem. Cuius 
autem nos miseremur et cui consulimus, ad eius quidem utilitatem id facimus eamque intuemur…». 
59 Η αυτάρκεια του θεού µοτίβο που απαντάται σε όλους σχεδόν τους χριστιανούς συγγραφείς, αλλά 
και γενικότερα ως θεϊκό χαρακτηριστικό ανεξαρτήτως δόγµατος, έχει λάβει µία απ’ τις πρώτες 
διατυπώσεις της στο αριστοτελικό θεωρητικό πλαίσιο. Εκεί η αυτάρκεια αποτελεί τη µεταφυσική 
προϋπόθεση της ευδαιµονίας, προς την οποία τείνει ο άνθρωπος κατά την οµοίωσή του προς το θείο, 
που είναι επίσης αύταρκες. βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια, 1179α-39 
60 «…λέγει σχετικώς η Γραφή: «και διεχώρισεν ο Θεός ανά µέσον του φωτός και ανά µέσον του 
σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ηµέραν και το σκότος εκάλεσε νύκτα». Αυτός, όστις 
προεγίγνωσκε την πτώσιν των, πρωτού αυτή συντελεσθεί, την αποµάκρυνσιν αυτών από του φωτός της 
αληθείας και την αιώνιαν καταβύθισήν των εις τα σκότη της υπεροψίας. ∆ια τούτο…διέταξεν όπως οι 
φωστήρες του ουρανού χωρισθούν λέγων: «γενηθήτωσαν φωστήρες εν τω στερεώµατι του ουρανού εις 
φαύσιν επί της γης του διαχωρίζειν ανά µέσον της ηµέρας και ανά µέσον της νυκτός». «….Αλλά 
µεταξύ του φωτός τούτου εις την αγίαν χορείαν των αγγέλων, του απαστράπτοντος εν µέσω της 
λαµπράς νοητικής αληθείας και του αντιθέτου σκότους, δηλαδή των σκοτεινών πνευµάτων των κακών 
αγγέλων, των αποµακρυνθέντων από το φως της δικαιοσύνης, µόνον Αυτός ηδύνατο να προβεί εις τον 
εν λόγω διαχωρισµόν, Αυτός που προγινώσκει και δεν µπορεί παρά να προγινώσκει όλα τα κακά της 
θελήσεως των και όχι της φύσης των» βιβλίο 11ο κεφ. ΙΘ΄, σ. 312-313. Και βιβλίο 19ο, ΙΓ: «αλλά µία 
φύσις, εις την οποίον ουδέν υφίσταται αγαθόν, είναι αδύνατον να υπάρξει. Κατά συνέπειαν και η φύσις 
αυτού τούτου του διαβόλου, εφ’ όσον είναι φύσις, δεν είναι κακόν τι, αλλ’ η διαστροφή την καθιστά 
νοσηράν» σ. 38.  
61 «Όταν όµως είπεν ο Θεός: «γενηθήτω φως και εγένετο φως», και είδεν ο Θεός, ότι καλόν το φως, η 
Γραφή προσθέτει αµέσως: «και διεχώρισεν ο Θεός ανά µέσον του φωτός και ανά µέσον του σκότους, 
και εκάλεσεν ο Θεός το φως ηµέραν και το σκότος νύκτα». ∆εν επρόσθεσε δε «και είδεν ο Θεός ότι 
καλόν», εκ φόβου µήπως και το εν και το άλλο θα ονοµάζετο καλόν, ενώ το εν εκ των δύο ήτο κακόν, 
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λοιπόν από πριν το κακό της θέλησής των δηµιουργηµάτων Του κι όχι της φύσης 

τους.  

Την επιδοκιµασία την οποία ο Θεός έκανε µετά τη δηµιουργία Του, ο 

Αυγουστίνος τη χαρακτηρίζει µάλλον λειτουργική ως προς τον αναγνώστη των 

Γραφών, παρά ουσιαστική. Λειτουργική ως προς την κοινοποίηση του χαρακτήρα του 

δηµιουργήµατος, ώστε να γίνει αντιληπτή η ηθική ποιότητά του: «Πράγµατι ο Θεός 

δεν έµαθεν ότι το έργο Του ήταν καλό µετά την εκτέλεσίν του, διότι δεν θα το 

εξετέλει, εάν δεν το εγνώριζε προτού προβεί εις την πραγµατοποίησιν του. Όταν 

λοιπόν λέγει η Γραφή “και είδεν ότι το φως ήτο καλόν”, το λέγει απλώς δια να µας το 

γνωρίσει»62. Η παντογνωσία του Θεού έγκειται στο ότι «είδε ότι όσα εδηµιούργησεν 

ήσαν καλά, µε τους ίδιους οφθαλµούς µε τους οποίους είδε τι ήτο καλό να 

δηµιουργήσει, δεν εδιπλασίασε δε ή δεν ηύξησε την γνώσιν Του δια να το 

δηµιουργήσει, ως εάν ήτο µικροτέρα πρότερον, δηλαδή η γνώσις Εκείνου, τα έργα 

του οποόυ δεν θα ήσαν τόσον τέλεια, εάν ηδύναντο να προσθέσουν κάτι εις την 

τελειότητα της γνώσης». Η αξιολόγηση του έργου Του ως καλού από τον Θεό, 

αποσκοπεί στο να µας πληροφορήσει ο συγγραφέας το λόγο για τον οποίο αυτό 

δηµιουργήθηκε63.  

Οι ουράνιες δυνάµεις κατά τον ίδιο τρόπο διακρίνονται στους αγγέλους του 

φωτός και τους αγγέλους του σκότους, σ’ αυτούς που απολαµβάνουν το φως της 

µακαριότητας και σ’ όσους λόγω της πτώσης τους το απώλεσαν64  το απώλεσαν και 

                                                                                                                                            
όχι εκ φύσεως, αλλά λόγω της προσωπικής του κακίας, κατά την έννοιαν ταύτην µόνον το φως ήρεσεν 
εις τον Πλάστην».βλ. Ιέρ. Αυγουστίνου, Η πολιτεία του Θεού, βιβλίο 11ο κεφ. Κ΄ σ. 314.  
62 βλ. Ιερ. Αυγουστίνου, Η Πολιτεία του Θεού, βιβλίο ΧΙ, κεφ. ΚΑ, σ. 314.  
63 «∆ια τον λόγον τούτον, εάν επρόκειτο µόνον να µας διδάξει ποιος ήταν ο πλάστης του φωτός θα 
ήρκει να µας είπει: «ο Θεός εδηµιούργησε» το φως, ή, εάν η Γραφή ήθελε να περιορισθεί εις το να µας 
πληροφορήσει, δια τινος µέσου το εδηµιούργησε, θα ήτο αρκετόν να µας είπει: «Ο Θεός είπε, 
γενηθήτωντο φως και εγένετο φως», οπότε θα εµανθάναµε , ότι ο Θεός όχι µόνον έπλασε το φως, αλλά 
και ότι το έπλασε δια του λόγου. Επειδή όµως ήτο πολύ σπουδαίον το να µάθωµεν τρία πράγµατα, 
αφορώντα το δηµιούργηµα τόυτο, δηλαδή τις το έπλασε, µε τί µέσον το έπλασε και δια ποιον λόγο, η 
Γραφή εσηµείωσε όλα ταύτα λέγουσα: «Και είδεν ο Θεός ότι καλόν». Κατά ταύτα δηµιουργός των 
πάντων είναι ο Θεός, τα εδηµιούργησε δε δια του λόγου Του, και τα εδηµιούργησε, διότι είναι καλά. 
Ουδείς δηµιουργός είναι ανώτερος του Θεού, ούτε τέχνη αποτελεσµατικωτέρα από τον λόγον Του, 
ούτε καλύτερη αιτία παρά η της δηµιουργίας του αγαθού υφ ενός Θεού, όστις είναι πανάγαθος» βιβλίο 
ΧΙ, κεφ. 21ο, σ. 315.  
64 βλ. Ιερ. Αυγουστίνου, Η Πολιτεία του Θεού, ΧΙ, ΙΓ και κυρίως: ««Εκείνος (ενν. ο διάβολος) 
ανθρωποκτόνος ήν απ’ αρχής και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν». Τούτο σηµαίνει, ότι αφ’ ης στιγµής 
επλάσθη, λόγω της προς αυτόν αποστροφής του Πλάστου και της υπεροψίας του να σαγηνεύει και να 
εξαπατά, απεµακρύνθη από την ευδαιµονίαν, ανίκανος ν’ αποφύγει την δύναµιν του Παντοδυνάµου. 
.…Ο Χριστός όµως υποδηλοί την αποµάκρυσιν του διαβόλου από την αλήθειαν, εις την οποίαν, αν 
παρέµενε σταθερός, και πιστός, θα συµµετείχεν εις την χορείαν των αγγέλων και θα ήτο αιωνίως 
µακάριος µετ’ αυτών….» σ. 307-308 και Ι∆: «ο διάβολος «ουχ έστηκεν εν τη αληθεία» διότι «δεν 
ενεφώλευεν αλήθεια εν αυτώ διότι δεν έµενε πιστός εις ταύτην»» σ. 308.  
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οι πρώτοι άνθρωποι ύστερα από την αµαρτία65. Στο 17ο κεφάλαιο  του ΧΙ βιβλίου της 

Πολιτείας του Θεού, (σ.311) ο Αυγουστίνος, αφού θεωρήσει την κακία ως ελάττωµα, 

ένα ελάττωµα το οποίο αντιστρατεύεται τη φύση κι αποτελεί απότοκο της κακής 

θέλησης κι όχι της ∆ηµιουργίας, θα πει ότι ακόµη κι ένα ελάττωµα του είδους αυτού, 

ο Θεός µπορεί να το χρησιµοποιήσει προς όφελος του ανθρώπου: «Επειδή δε ο Θεός 

όταν έπλαττε τον διάβολον, προέβλεπε την µέλλουσαν κακήν θέλησίν του, ως και 

πόσα κακά θα προκύπτουν εκ των κακών αυτού, ο ψαλµωδός λέγει: “…κατά τη 

στιγµή της πραγµατικής δηµιουργίας (του διαβόλου) µολονότι ούτος ήτο αγαθός δια 

της αγαθότητος του ∆ηµιουργού του ο Θεός είχε ήδη την πρόγνωσιν του τρόπου, µε 

τον οποίον θα τον εχρησιµοποίει ακόµη και ως ολέθριον παράγοντα”». Και το κακό 

αυτό βρίσκει τόπο σ’ ένα σύµπαν, η οµορφιά του οποίου, όπως έχει προαναφερθεί, 

στηρίζεται στις αντιθέσεις του66. Έτσι καθώς τα πράγµατα είναι µια αλυσίδα, 

συµβάλλουν το ένα στην ωραιότητα του άλλου. Ακόµη και πράγµατα κατώτερα στην 

κλίµακα της δηµιουργίας, συντελούν στο καλό υψηλότερων πραγµάτων67 και µε 

αυτόν τον τρόπο µετέχουν και τα ίδια στο αγαθό. Το αγαθό δηλαδή των άλλων 

γίνεται και το δικό τους αγαθό.  

                                                 
65 βλ. Ιερ. Αυγουστίνου. Η πολιτεία του Θεού,  ΧΙ, ΙΒ, σ. 305.  
66 βλ. επίσης Ιερ. Αυγουστίνου, Η Πολιτεία του Θεού, ΧΙ, ΙΗ: «Ο Θεός δεν θα εδηµιούργει οτιδήποτε 
ελαττωµατικόν…µε την πρόγνωσιν ότι θα ήτο τοιούτον, αν δεν εγνώριζε ποίαν χρήσιν θα έκαµον εξ’ 
αυτού. Όθεν έπλασε την πορείαν του κόσµου ως ένα ωραίον ποίηµα, ακόµη περισσότερον 
χαριτωµένον λόγω των αντιθέτων εικόνων του.…Όπως λοιπόν οι τοιαύται αντιθέσεις προσδίδουν 
εξαιρετικήν χάριν εις τον λόγον, ούτω και το κάλλος του κόσµου αποτελείται εξ’ αντιθέσεων, όχι 
εικονικών αλλά φυσικών. Τούτο αναφωνεί ο Εκκλησιαστής: «απέναντι του κακού το αγαθόν…» σ. 
311-312.  
67 β. Αγίου Αυγουστίνου, Η Πολιτεία του Θεού, ό.π., ΧΙ, ΚΒ: Οι ασεβείς….δεν είχον προ οφθαλµών 
παρά µόνον το σώµα µας… εκτειθέµενον εδώ κάτω εις πλήθος περιπετειών, εκ των οποίων…άλλαι δε 
το εκµηδενίζουν όπως το πυρ, το ψύχος, τα άγρια θηρία.…∆εν λαµβάνουν όµως υπ’ όψιν των, πόσον 
τα πράγµατα ταύτα είναι υπέροχα εις την ουσίαν των και εις την θέσιν που κατέχουν, πόσον καλώς 
είναι οργανωµένα, µέχρι ποιου σηµείου συµβάλλουν έκαστον εξ’ αυτών χωριστά εις την ωραιότητα 
του σύµπαντος….Η θεία Πρόνοια µας διδάσκει σχετικώς να µη µεµφώµεθα αυθαιρέτως τα πράγµατα, 
αλλά να επιζητώµεν την ωφέλειαν εξ’ αυτών. Όταν δε υστερεί η νόησίς µας, οφείλοµεν να πιστεύωµεν, 
ότι όλα ταύτα είναι απόκρυφα, καθώς και άλλα πολλά, τα οποία µετά πολλού κόπου ανεκαλύψαµεν. 
Εάν ο Θεός επιτρέπει να είναι απόκρυφα τα πράγµατα ταύτα, το κάµνει δια να εκγυµνάσει την 
ταπεινοφροσύνη µας ή να περιορίσει την υπεροψίαν µας. Εις την πραγµατικότητα δεν υφίσταται κακή 
φύσις, το δε κακόν είναι άρνησις του αγαθού…. Εξ άλλου δεν πρέπει να εκπληττώµεθα δια το ότι οι 
πιστεύοντες εις την ύπαρξιν κακής τινος φύσεως, αποτόκου κακής τινος αρχής, δεν θέλουν ν’ 
αναγνωρίσουν την αγαθότητα του Θεού, ως αιτίαν της δηµιουργίας του κόσµου. Αυτοί οι άνθρωποι 
ισχυρίζονται τουναντίον, ότι ο Θεός δεν υποχρεώθη να δηµιουργήσει την µηχανήν του Σύµπαντος 
παρά εν εσχάτη ανάγκη και δια ν’ αµυνθή κατά του κακού, που εστίαζεν εναντίον Του. Τοιουτοτρόπως 
ανέµειξε την φύσιν Του, ήτις είναι αγαθή µε την φύσιν του κακού, δια να το πολεµήσει και το νικήσει. 
Αδυνατεί όµως ν’ αποκαθάρει και να λυτρώσει την φύσιν ταύτην, διότι το κακόν την διέφθειρε κατά 
περίεργον τρόπον, ώστε να µη δύναται ν’ αποκαθαρθεί, ότι δε θ’ αποµείνει µετά την διαφθοράν της θα 
χρησιµεύσει ως ειρκτή και σιδηρούς κλοιός δια τον ηττηθέντα εχθρόν της.  
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Για την αποφυγή των παγίδων του κακού, ο Αυγουστίνος θεωρεί σηµαντική 

την επικουρία της θείας χάριτος68. Οι πλάνες στις οποίες ο Σατανάς υποβάλλει τον 

άνθρωπο είναι πάµπολλες, ώστε να χρειάζεται η παρέµβαση µιας εξωτερικής αρχής 

και µάλιστα ισχυρής, προκειµένου ο τελευταίος ν’ αναµετρηθεί µαζί του. ∆εδοµένου 

µάλιστα του ότι το κακό πολλές φορές παρουσιάζεται µε το «ένδυµα» του αγαθού, 

αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος του αγώνος. Το ηράκλειο δίληµµα στο 

σταυροδρόµι της Αρετής και της Κακίας αναβιώνει στην ανθρώπινη καθηµερινότητα. 

Το κακό συνήθως εµφανίζεται πιο προκλητικό και πιο εύκολο στα µάτια αυτού που 

κάθε φορά καλείται να το επιλέξει. Η πάλη στην ψυχή είναι τόσο έντονη, που ακόµη 

και η πιθανή επιλογή του ενάρετου δρόµου από τον άνθρωπο, δεν την κατευνάζει. Το 

κακό παραµένει στο πίσω µέρος του µυαλό του και διεκδικεί παρουσία  αναδευόµενο 

µέσα στην ανθρώπινη ψυχή και σκέψη, σε σηµείο που ο άνθρωπος να 

προβληµατίζεται ακόµη και στη περίπτωση που διάλεξε το δρόµο του σωστού. Η 

εσωτερική πάλη που ταλανίζει την ψυχή µέχρι να επιλέξει το σωστό, είναι οδυνηρή 

για τον Αυγουστίνο, καθώς θεωρεί ασθένεια την αµαρτία, συγκεκριµένα ηθική, για 

την οποία, σε αντίθεση µε τις φυσικές ασθένειες, υπόλογος είναι ο άνθρωπος69.  

Μόνον ο Θεός είναι αναµάρτητος για τον Αυγουστίνο, γιατί καθώς λέει: 

«ακόµη και ο πιο αθώος άνθρωπος έχει διαπράξει κάποιο αµάρτηµα»70. Ο άνθρωπος 

µπορεί να εφησυχάζει όταν θεωρεί ότι κι ο Θεός σφάλλει κατά τον ίδιο τρόπο µ’ 

                                                 
68 βλ. Ιερ. Αυγουστίνος, Η Πολιτεία του Θεού, βιβλίο 19ο κεφ. Θ, σ. 28: «Ο Σατανάς κατά την φράσιν 
εκείνην της Γραφής µεταµορφώνεται ενίοτε εις άγγελον του φωτός, δια να εµβάλει εις πειρασµόν 
εκείνους, που έχουν ανάγκην κατά τον τρόπον τούτον να διδαχθούν ή που είναι άξιοι ν’ απατώνται. 
Εντεύθεν η ανάγκη ιδιαιτέρας τίνος χάριτος του θείου οίκτου, προς αποφυγήν ψευδαισθήσεως, η οποία 
θα έκαµνεν, ώστε να εκλαµβάνωµεν την επίβουλον φιλίαν των δαιµόνων ως ειλικρινή στοργή των 
αγαθών Αγγέλων, η πλάνη δε αύτη θα ήτο τοσούτω µάλλον ολεθρία, όσον οι δαίµονες είναι εχθροί 
πονηρότεροι και διολιώτεροι. Και ποιος θα έχει ανάγκην της χάριτος ταύτης της θεικής ευσπλαχνίας, 
εάν µη το πτωχόν πνεύµα του ανθρώπου, περιστοιχούµενον υπό τοσαύτης ανγοίας, ώστε να πίπτει 
ευκόλως θύµα των απατηλών τεχνασµάτων των δαιµόνων». Ο Αυγουστίνος θα δώσει την 
πρωτοκαθεδρία στη θεία χάρην, αναφορικά µε το ζήτηµα της ανθρώπινης σωτηρίας και στο σηµείο 
αυτό θα χτυπήσει την πελαγιακή θέση περί ανυπαρξίας θείας χάριτος.  
69 βλ. James Wetzel, Snares of Truth – Augustine on Free will and predestination, στο: Augustine and 
his Critics, σ. 126. Στο συγκεκριµένο δοκίµιο γίνεται φανερό ότι ο Αυγουστίνος αντιµετωπίζει το κακό 
ως αρρώστια, αφού, µιλά γι’ αυτό µε ιατρικούς όρους. Μια αρρώστια βαθειά, στην οποία οι άνθρωποι 
δεν µπορούν ν’ αµυνθούν χωρίς τη θεϊκή παρέµβαση, αφού έχουν γεννηθεί όχι µόνο «µε σώµατα 
προορισµένα να πεθάνουν, αλλά και καρδιές προορισµένες ν’ αµαρτήσουν» βλ. James Wetzel σ. 126. 
Αντίθετη άποψη υποστηρίζει ο Πελάγιος όπως επισηµαίνει ο Wetzel, καθώς ο πρώτος περιορίζει την 
κληρονοµικότητα της αµαρτίας στο φυσικό θάνατο, το θάνατο του σώµατος. Ο πνευµατικός θάνατος, 
ο αναφερόµενος στην ψυχή, από την άλλη µεριά, δεν είναι κληρονοµικός για τον Πελάγιο, γι’ αυτό 
µπορεί να αποφευχθεί αν οι συνθήκες ευνοήσουν τις προσπάθειες των ανθρώπων. Οι προσπάθειες 
αυτές συνίστανται στη χαλύβδωση των επιθυµιών έναντι των πειρασµών και τη δέσµευση σε µια 
ενάρετη ζωή. Απεναντίας για τον Αυγουστίνο, καθώς η αµαρτία είναι κάτι πιο βαθύ και µυστήριο, δε 
δύναται να ξεριζωθεί αποκλειστικά και µόνον µέσω του ανθρώπινου αγώνος. Τούτο γίνεται εµφανές 
και στο δέκατο βιβλίο των Εξοµολογήσεων 28.39: ο αγώνας κατά των πειρασµών.  
70 β. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, ό.π.ΙΙ, 13.  
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αυτόν, γιατί απαλλάσσεται έτσι των ευθυνών από τις πράξεις του, αποδίδοντας το 

αίτιό τους σ’ Εκείνον. Κάτι τέτοιο όµως είναι πλάνη για τον Αυγουστίνο. Πλάνη στην 

οποία και ο ίδιος υπέπεσε σε κάποια στιγµή της ζωής του71 και απ’ την οποίαν εκ των 

υστέρων ανασύρθηκε72,  έχοντας καταφέρει να διαλύσει τα ερωτήµατά του τόσο 

βασανιστικά αναφορικά µε την αµαρτία και το κακό73. Αυτό που ο Αυγουστίνος 

επισηµαίνει είναι  ότι, το ότι κάτι υπάρχει,  το καθιστά αυτόµατα καλό. Η ύπαρξη 

είναι αγαθή, αφού κάθε τι υπαρκτό είναι βγαλµένο από τα χέρια του Θεού. Συνεπώς 

το κακό, εφ’ όσον στερείται ύπαρξης, δε συνιστά ουσία. Και τούτο συµβαίνει γιατί 

στην περίπτωση που ήταν κάτι το υπαρκτό, θα ήταν ταυτοχρόνως και καλό. Καθώς 

λοιπόν το κακό δεν είναι αυθυπόστατο, δεν αντανακλάται πουθενά µέσα στη 

δηµιουργία. Απλώς η δηµιουργία, δεδοµένου των διαβαθµίσεών της, απαρτίζεται από 

                                                 
71 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, ΙV, 26: «Προτιµούσα να υποστηρίζω ότι κατ’ ανάγκην 
σφάλλει η δική σου άφθαρτη υπόσταση, παρά να οµολογήσω ότι η δική µου φθαρτή υπόσταση είχε 
διαλέξει ελεύθερα τον λάθος δρόµο και η πλάνη ήταν η τιµωρία της».  
72 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, VII, 5: «Έβαζα τώρα όλη µου την προσοχή για να 
καταλάβω αυτό που άκουγα, ότι δηλαδή η αιτία που γινόµαστε δράστες κακών είναι η ελευθερία της 
βούλησής µας και ότι γι’ αυτό υποφέρουµε τη δίκαιη κρίση σου. Όµως αυτό δεν µπορούσα να το 
συλλάβω καθαρά…κι όλο βούλιαζα…. ένα πράγµα µόνο µε ανύψωνε προς το φως σου: όσο καλά 
γνώριζα ότι είµαι ζωντανός, άλλο τόσο και ότι διαθέτω βούληση…. Άρχισα λοιπόν ν’ αντιλαµβάνοµαι 
ότι εκεί πρέπει να βρίσκεται και η αιτία της αµαρτίας µου…. ∆εν αφηνόµουν όµως να παρασυρθώ 
ξανά στην κόλαση της πλάνης των µανιχαίων, εκεί που …αντί να αναγνωρίσουν ότι δράστης του 
κακού είναι ο άνθρωπος, λένε ότι εσύ είσαι θύµα του».  
73 Στις Εξοµολογήσεις του ο Αυγουστίνος διατυπώνει σε δύο σηµεία απορίες σχετικά µ’ αυτά τα 
ζητήµατα, οι οποίες λαµβάνουν τη µορφή ερωτηµάτων. Στο σηµείο αυτό παρατίθενται µερικά απ’ 
αυτά: «Ποιος µ’ έφτιαξε; ∆εν µ’ έφτιαξε ο Θεός µου; Ο Θεός µου δεν είναι µόνο αγαθός, αλλά η ίδια η 
αγαθότητα. Πως γίνεται λοιπόν να θέλω το κακό και να µην θέλω το καλό; Μήπως αυτό είναι µια 
τιµωρία που την αξίζω; Ποιός έσπειρε, ποιός φύτεψε µέσα µου αυτή τη «ρίζα της πικρίας» αφού αυτός 
που µ’ έχει πλάσει ολόκληρο είναι ο Θεός της πραότητας; Αν υπεύθυνος ήταν ο διάβολος, από πού 
προέρχεται ο διάβολος; Και αν ακόµη και αυτού του ίδιου ξεστράτισε η βούληση του και από άγγελος 
έγινε διάβολος, από πού προέρχεται αυτή η κακή βούληση που τον έκανε διάβολο, όταν ο άγγελος 
είναι ένα απολύτως αγαθό δηµιούργηµα του πανάγαθου δηµιουργού;» και «Από πού λοιπόν πηγάζει το 
κακό, αφού ο Θεός που είναι καλός έφτιαξε όλα τα πράγµατα καλά; Είναι αλήθεια ότι αυτός, το 
ύψιστο και υπέρτατο αγαθό έχει φτιάξει αγαθά κατώτερά του. Όµως όλα είναι καλά, δηµιουργός και 
δηµιουργήµατα. Από πού λοιπόν πηγάζει το κακό; Να ήταν τάχατες κακή η ύλη που έλαβε και όταν 
πια την είχε δηµιουργήσει και της είχε δώσει µορφή και την έκανε καλή, έµεινε ένα κοµµάτι που δεν 
µπόρεσε να το µετατρέψει σε καλό; Όµως πώς µπορεί να είναι δυνατόν κάτι τέτοιο; Αφού είναι 
παντοδύναµος, πώς στάθηκε ανίκανος να το αλλάξει και να το µεταµορφώσει ολόκληρο ώστε να µην 
περισσέψει κάτι κακό; Και επιπλέον, εάν αυτή η ύλη ήταν κακή, γιατί θέλησε να τη µεταµορφώσει και 
όχι να την εκµηδενίσει χρησιµοποιώντας την παντοδυναµία του; Μήπως όµως αυτή θα µπορούσε να 
υπάρχει ακόµη και παρά τη θέλησή του; Αν πάλι ήταν αιώνια, γιατί την άφησε να υπάρχει σ’ αυτήν 
την κατάσταση επί αναρίθµητους αιώνες, και µόνο αργότερα θέλησε ν’ ασχοληθεί µε αυτήν; Εάν πάλι 
θέλησε ξαφνικά να φτιάξει κάτι από αυτήν, τότε γιατί αυτός ο παντοδύναµος, δεν προτίµησε να την 
κάνει να µην υπάρχει και να παραµείνει αυτός το αληθινό, το υπέρτατο και απόλυτο αγαθό; Και αν 
ακόµη,  επειδή είναι καλός έπρεπε να φτιάξει οπωσδήποτε κάτι καλό, δεν µπορούσε να καταστρέψει 
αυτήν την κακή ύλη και να την εκµηδενίσει, για να φτιάξει µια καλή στη θέση της, και από αυτήν πια 
να πλάσει όλα τα έργα του; Εάν όµως πράγµατι δεν µπορούσε να δηµιουργήσει κάτι καλό χωρίς την 
ύλη αυτή, που δεν ήταν δικό του δηµιούργηµα, τότε πως είναι παντοδύναµος;» βλ. Εξοµολογήσεις VII, 
5 και VII 5.7 αντίστοιχα.  
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ανώτερα και κατώτερα όντα, εκ των οποίων τα πρώτα οµοιάζουν περισσότερο στο 

Θεό από τα δεύτερα74.  

Το κακό στον Αυγουστίνο ενίοτε παίρνει και τη µορφή των κακών σκέψεων 

του πειρασµού που λυπεί και καταβάλλει από κάθε άποψη τον άνθρωπο. Και σ’ 

αυτήν την περίπτωση, η  από το κακό προσβολή, οφείλεται στην αποµάκρυνση από 

την πηγή της Αγαθότητος, το Θεό. Όπως ο Αυγουστίνος κάνει δεκτό στις 

Εξοµολογήσεις75 του, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ένθεος, πλήρης Θεού, να είναι 

«τρωτός» απέναντι στο κακό. Η ζωή παύει να είναι βάρος, ο ίδιος ο εαυτός παύει να 

είναι βάρος όταν είναι παρών Εκείνος. Ο Θεός ελαφρύνει το αβάσταχτο φορτίο της 

ύπαρξης ανακουφίζοντάς την από τους ζυγούς της και κάνοντας πιο υποφερτή τη 

δοκιµασία που ο άνθρωπος υφίσταται στη διάρκειά της. ∆εν είναι µόνον οι συµφορές 

και τα βάσανα της ζωής οδυνηρά, λέει ο Αυγουστίνος, οδυνηρός είναι και ο φόβος 

που γεννάται στη σκέψη του ότι θα προκύψουν. Ως µόνη ανακούφιση κι εδώ 

προβάλλει η αγάπη προς το θείο. Η ειλικρινής αγάπη που κατευθύνεται στον Θεό, 

Αυτόν και µόνον Αυτόν. Ένα πρέπει να ’ναι το αντικείµενο της αγάπης για να ’ναι 

απόλυτη. Όταν µοιράζεται σε πολλά διαφορετικά πράγµατα διασπάται η ενότητά της, 

κατά τη ρήση του Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο76. Τεµαχισµένη παύει να 

είναι ολοκληρωµένη, και καθώς διασκορπάται στην ασυνάρτητη πολλαπλότητα, 

χάνει τη δύναµή της. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Ο Αυγουστίνος στη συνέχεια των Εξοµολογήσεων (VII 16.22) θ’ αποκαλέσει το κακό ως κίνηση της 
βούλησης µακριά από το Θεό. Η αποµάκρυνση αυτή από τη µόνη ύπαρξη, ενέχει λιγότερη ύπαρξη, 
λιγότερο είναι. Αποκαλεί δε µια τέτοια κίνηση αµαρτία. 
75 βλ. Αγίου Αυγουστίνου Εξοµολογήσεις, Χ 28.39 και 29.40: «Όταν θα έχω δεθεί ολόκληρος µαζί 
σου, δεν θα υπάρχει πια για µένα «κόπος και πόνος», και τότε η ζωή µου, γεµάτη από σένα θα γίνει 
ζωή ζωντανή. Εκείνον που γεµίζεις τον ελαφρώνεις. Μα εγώ δεν είµαι ακόµη γεµάτος από σένα, και 
είµαι βάρος στον εαυτό µου… Μήπως η ζωή του ανθρώπου επάνω στη γη δεν είναι «µια συνεχής 
δοκιµασία»» «.… Στις συµφορές ποθώ να είµαι καλά. Όταν περνάω καλά, πάλι δεν είµαι καλά, γιατί 
τρέµω τις συµφορές…. ∆εν σε αγαπά αρκετά όποιος µαζί µε σένα αγαπά και άλλα πράγµατα, αν κι 
αυτά δεν τα αγαπά εξαιτίας σου».  
76 βλ. Καινή ∆ιαθήκη κεφ. στ΄, στ. 24: Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ή γάρ τον ένα µισήσει 
και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. 
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V. Κακό κι Ελευθερία – η ελεύθερη βούληση και η θέση της στην 

ερµηνευτική του Κακού. 
 

Υπαρκτό πρόβληµα ή ψευδαίσθηση, τµήµα της βασικής δοµής των 

πραγµάτων ή ανθρώπινο λάθος, το κακό προκαλεί πονοκέφαλο σε κάθε παράδοση 

ηθικής ή θρησκευτικής σκέψης. Η πραγµατικότητα του κακού απειλεί την αντίληψή 

µας αναφορικά µε τις πεποιθήσεις που έχουµε γύρω απ’ την ηθική µέσα στο 

περιβάλλον που ανήκουµε. Απ’ την άλλη απειλεί την ανθρώπινη ηθική αυτονοµία, 

πράγµα που το καθιστά ως µια κατεξοχήν προβληµατική έννοια.  

Η αυτονοµία είναι έννοια που αφορά τον ηθικό αυτοκαθορισµό και συνδέεται 

άρρηκτα µε την αρετή. Μετέπειτα σχετίζεται µε την έννοια της ελευθερίας, τόσο 

απέναντι στη Φύση, όσο και ενώπιον του Ηθικού Νόµου. Μόνο οι ελεύθερες πράξεις 

µας µπορούν να είναι ηθικές, άσχετα µε το αν είναι αγαθές ή κακές. Αυτόνοµη 

θεωρείται η βούληση εκείνη που υπακούει στο δικό της νόµο. Όπως γίνεται 

αντιληπτό. Στην περίπτωση αυτή ενεδρεύει ο κίνδυνος του κακού, σύµφωνα µε τους 

υποστηρικτές της ελεύθερης βούλησης. Ο Παπανούτσος αναφέρει ότι για τον 

άνθρωπο δεν είναι τόσο βαρύ το ότι είναι ελεύθερος απέναντι στους νόµους της 

Φύσης, όσο απέναντι στην Ηθικό Νόµο, γιατί αυτό δυσχεραίνει την απόφασή του 

αναφορικά µε την ηθική εκλογή. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος στερείται της 

προδιάθεσης εκείνης που θα του καθόριζε το τί να πράξει. Αν υπήρχε µέσα του αυτή 

η προδιάθεση  να πράττει προς µια κατεύθυνση, όχι απαραίτητα την αγαθή, τότε θα 

µπορούσαν να δικαιολογηθούν, µέχρι ενός σηµείου, οι ενέργειές του. Και καθώς 

ελευθερία του ανθρώπινου όντος απέναντι στο αγαθό σηµαίνει ότι το ον αυτό µπορεί 

να πράξει και το ενάντιο, ο Παπανούτσος θα πει πάνω εδώ χαρακτηριστικά: «…µια 

σειρά φιλοσόφων… ταυτίζουν την ελευθερία µε τη δύναµη του ανθρώπου να πράττει 

το αγαθό και λένε: ελεύθερη είναι η βούληση που τείνει πάντοτε προς το αγαθό. 

Λάθος! Ελεύθερη είναι η Βούληση που έλκεται από το αγαθό  αλλά µπορεί να κάνει 

και το κακό. Εποµένως εκείνη που µπορεί να στραφεί και προς τα δύο και προς το 

αγαθό και προς το κακό. Αυτή είναι η πλήρης ελευθερία… Ελεύθερη είναι η βούληση 

του ανθρώπου που έχει το τραγικό προνόµιο να θέλει το καλό αλλά να ξέρει, να 

µπορεί να κάνει, εποµένως να µπορεί να θέλει και το κακό…. Οι ηθικές αξίες 

απαιτούν να είναι απόλυτες κι όµως θέλουν εσύ να είσαι ελεύθερος απέναντί τους… 

Ενώ οι ηθικές απαιτούν το απόλυτο που σηµαίνει ότι δεν αφήνουν περιθώρια 
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επιλογής σ’ όποιον τις αναγνωρίζει, όµως δεν πραγµατώνονται, δεν «πληρούνται» 

παρά µονάχα από όντα ελεύθερα να τις αρνηθούν, να τις κατακλύσουν  µε τη 

βούλησή τους. Αυτό λοιπόν… είναι το εκπληκτικό σκάνδαλο, η µεγάλη αντινοµία της 

ηθικής…»77.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, στη σύγχρονη ηθική φιλοσοφία 

ελεύθερη βούληση είναι η αυτονοµηµένη βούληση και η ηθικότητα δεν προστάζει τη 

βούλησή µας, παρά να ενεργεί σύµφωνα µε έναν δικό της κανόνα. Οποιοσδήποτε 

υπακούει σ’ έναν νόµο που έχει τεθεί από παράγοντα εκτός του ιδίου, έξω απ’ αυτόν, 

είναι σκλάβος. Αυτή είναι και η καντιανή θέση επί του θέµατος, ότι δηλαδή ηθική δεν 

µπορεί να είναι παρά µια αυτονοµούµενη βούληση. Και µε τη σειρά της πάλι, µόνον 

η αυτονοµούµενη βούληση είναι ελεύθερη. Έτσι η αυτονοµία περικλείει την 

ηθικότητα και την ελευθερία ως δύο αλληλεξαρτώµενες έννοιες78. 

Ο διαχωρισµός εποµένως ανάµεσα στην αυτονοµία και την ετερονοµία, είναι 

διαχωρισµός ανάµεσα στο χρέος και τις εσώτερες ορµές του ανθρώπου που τον 

«σπρώχνουν» να πράξει το ενάντιο. Αυτός είναι και ο ήθικος αγώνας τον οποίον 

καλείται να δώσει ο άνθρωπος. Και η ηθική απόφαση στην οποία όταν κι αν 

καταλήξει, τότε µόνον έχει αξία, όταν δηλαδή είναι προϊόν µιας τέτοιας 

προηγηθείσας σύγκρουσης.  

Το πρόβληµα του κακού προκαλεί και την ηθική φύση του Σύµπαντος. Την 

προκαλεί στο µέτρο που βλέπει στο σύµπαν µια ηθική µάχη. Ως συνέπεια τούτου, 

αναγνωρίζει στα ανθρώπινα όντα µια πιο σύνθετη σχέση µε την πραγµατικότητα απ’ 

αυτήν που έχουν τ’ άλλα πλάσµατα. Η δοκιµή του κακού και το τραγικό της 

ανθρώπινης µοίρας, δηλώνει την ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίσει αυτό που 

αδυνατεί να αντιληφθεί και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσει τις δυνάµεις που κρύβει 

µέσα του. Την ίδια στιγµή τού καθιστά αντιληπτό και το τρωτό της φύσης του, το 

όριο και παράλληλα το εύθραυστο των δυνάµεών του.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας της ελεύθερης 

βούλησης στο θέµα του κακού αναγνωρίζει τον άνθρωπο ως καθοριστικό παράγοντα 

του τρόπου µε τον οποίο εξελίσσεται η πορεία των πραγµάτων στο Σύµπαν, όπως 

                                                 
77 βλ. Ε. Π. Παπανούτσος,  Ο Νόµος και η Αρετή, σ. 92-93.  
78 Αυτό που ο Καντ θέλει να δηλώσει µε τη θεωρία της ηθικής αυτονοµίας, είναι ότι αυτόνοµη και 
κατά συνέπεια ελεύθερη είναι µόνον η καθαρή βούληση. Άρα η βούληση του ανθρώπου είναι 
αδύνατον να είναι ελεύθερη υπό την εµπειρική της µορφή, επειδή δεν αυτοκαθορίζεται αλλά 
ετερονοµείται, αφού εξαρτάται από κάτι εκτεινόµενο πέραν των ορίων της. Εποµένως η ελευθερία της 
βούλησης του ατόµου υπάρχει µόνο στην καθαρή µορφή της, όπου κυριαρχεί η αυτονοµία. Οι 
αναφορές είναι από το βιβλίο του Κάντ: Τα θεµέλια της Μεταφυσικής των Ηθών. 
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παρατηρεί ο Richard Swinburne. Ο άνθρωπος σ’ αυτήν την περίπτωση δε βρίσκεται 

στο έλεος δυνάµεων έξω απ’ αυτόν, αλλά είναι από µόνος του ένας µικρός 

δηµιουργός. Κι αν εκµεταλλευτεί αυτήν την επιλογή µε τέτοιον τρόπο ώστε να 

ακολουθήσει το αγαθό, αυτό θα είναι ένα επιπλέον θετικό για τον ίδιο. Αλλά το 

θετικό του ν’ ακολουθήσει κανείς το αγαθό είναι πολύ καλύτερο, σύµφωνα µε τον 

Swinburne79, αν λάβουµε ως προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος έχει µια ελεύθερη επιλογή 

ανάµεσα στο καλό και το κακό, γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση αυτή του η επιλογή  

είναι πολύ σηµαντική για την πορεία του κόσµου80. Για να επισηµάνει µάλιστα τη 

σηµασία της ελεύθερης βούλησης στο ζήτηµα της ανθρώπινης εκλογής, ο Swinburne 

χρησιµοποιεί µία αναλογία τύπου: Θεός – άνθρωπος, πατέρας – γιος. Είναι, αναφέρει, 

όπως ένας πατέρας ο οποίος θα ζητούσε από το µεγαλύτερο γιο του να φροντίζει το 

µικρότερο, έχοντας όµως ο ίδιος την επίβλεψη του µεγαλύτερου γιου και 

παρεµβαίνοντας ανά πάσα στιγµή στο ενδεχόµενο που ο τελευταίος έκανε κάτι κακό. 

Αν κάποιος ρωτούσε τον µεγαλύτερο γιο, ο δεύτερος θ’ απαντούσε ότι, ενώ θα ένιωθε 

χαρούµενος να µοιράζεται το έργο του πατέρα του, η µόνη περίπτωση που θα 

µπορούσε πραγµατικά να το φέρει εις πέρας, θα ήταν αν αφηνόταν να κάνει τις δικές 

του προσωπικές κρίσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός, όπως ένας καλός πατέρας, 

εξουσιοδοτεί ευθύνες στα παιδιά Του. Προκειµένου όµως να επιτρέψει στα άτοµα να 

έχουν κι αυτά, έστω ένα απειροελάχιστο µερίδιο (αν συγκριθούν µε το θεϊκό 

∆ηµιουργό) σ’ αυτό που λέγεται δηµιουργία, έχει λόγο να τους εκθέσει στο 

ενδεχόµενο να πληγωθούν81.  

 

VΙ. Ο θάνατος ως κακό και η χριστιανική του προοπτική 
 

Ο Αυγουστίνος θεωρεί ότι ύστερα από την παρακοή, η αγαθότητα αποτελεί 

αγώνα του βίου. Σύµφωνα µε την Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, πρόκειται για τη 

θεωρία της convertio, της µεταστροφής82. Μεταστροφή από την αµαρτία που ο 

άνθρωπος επωµίστηκε µετά την πτώση, προς µια ζωή όπου θα συναντήσει το 

                                                 
79 βλ. Richard Swinburne, «Some Major Strands of Theodicy» σ. 240-264. 
80 βλ. Richard Swinburne,  σ. 249. 
81 βλ. Richard Swinburne,  σ. 251. 
82 βλ. Σηµείωση 63, 13ου κεφαλαίου: Ο χριστιανός στην Εκκλησία, στη διάρκεια της θνητής του 
ύπαρξης, τείνει διαλεκτικά προς το πριν και το µετά, βρίσκεται δηλαδή µεταξύ δύο αβύσσων: η µία 
άβυσσος είναι η αµαρτία και η άλλη είναι η κατάκτηση του θείου, που τον κρατά σε συνεχή προσδοκία 
και επαγρύπνηση. Η θεωρία της convertio είναι µια συνεχής προσπάθεια, να παραµείνει ο άνθρωπος 
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πρόσωπο του Θεού83 και θα µείνει προσκολληµένος στην αιώνιο ενατένιση αυτού του 

προσώπου. Χάνοντας το εισιτήριο για την αιώνια ζωή µετά την ανυπακοή στο θεϊκό 

θέληµα, ο άνθρωπος έχει µια δεύτερη ευκαιρία να επανακτήσει την beata vita µετά 

θάνατον, υπό την προϋπόθεση ότι θα επανανοηµατοδοτηθεί η εδώ παραµονή του. Με 

µια γλώσσα παρµένη απ’ τις Γραφές την οποία θα χρησιµοποιήσει ένας άλλος 

πατέρας του Χριστιανισµού, αυτή τη φορά της Ανατολής, ο Άγιος Γρηγόριος 

Νύσσης, ο Αυγουστίνος θα κάνει λόγο για τους δερµάτινους χιτώνες που ντύθηκαν οι 

άνθρωποι µετά την έκπτωση84. Οι χιτώνες αυτοί συνοδεύτηκαν µ’ ένα πλήθος από 

συµφορές που ήταν υποχρεωµένοι να υποµείνουν ως συνέπεια της ελεύθερης 

επιλογής τους, κορυφαία εκ των οποίων υπήρξε η απώλεια της αθανασίας. Η 

βραχύτητα του βίου, το αβέβαιο της ώρας του θανάτου και ο τρόπος που αυτός 

συντελείται, βίαιος και αποτρόπαιος πολλές φορές, τον καθιστούν την πιο µακάβρια 

εµπειρία της ύπαρξης.  

Ο θάνατος και µάλιστα ο πρόωρος ή βίαιος85, συνιστά πλήγµα για την 

αγαθότητα του Θεού και στο πλαίσιο αυτό Του επωµίζει τα µελανά χαρακτηριστικά 

της εκδίκησης, της υπονόµευσης και της επιβουλής. Κάτι τέτοιο λειτουργεί 

αντινοµικά προς τον Χριστιανισµό και γενικά στα δόγµατα εκείνα στα οποία το 

πρόσωπο του Θεού αντικατοπτρίζει την παναγαθότητα, τη στοργή, την επικουρία, την 

αγάπη και τη συγχώρεση. Έτσι, αν και πολλοί έσπευσαν να ερµηνεύσουν το θάνατο 

ως µέρος ενός σχεδίου, ακατανόητο µεν για τα ανθρώπινα δεδοµένα, που ίσως όµως 

                                                                                                                                            
στην ώριµη ζωή του «εν Χριστώ» και να µην ξαναγίνει νήπιος, προσκολληµένος στα πρόσκαιρα και 
«συµµορφούµενος µε τον αιώνα», ενώ η σωτηρία σ’ αυτή τη ζωή ισχύει µόνο ως προσδοκία.  
83 «…γιατί το φως που απόκτησαν µε τη µεταστροφή τους κινδυνεύουν να το χάσουν, αν αποστρέψουν 
από σένα το πρόσωπο, και να ξαναπέσουν σε µια ζωή όµοια µε σκοτεινή άβυσσο», βλ. Αγίου 
Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, ΧΙΙΙ, 3.  
84 βλ. Αγίου Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, ΧΙΙΙ, 15.16 
85 Όταν ο θάνατος περνά στην ανθρώπινη αντίληψη ως η φυσική απόληξη µιας βιολογικής διαδικασίας 
εντεταγµένης στον κύκλο της γέννησης και της φθοράς, µπορεί, ως ένα σηµείο, να δικαιολογηθεί. Στην 
παρούσα περίπτωση προκύπτει ως κάτι φυσιολογικό, δίχως να υφίσταται παρέµβαση στον κύκλο 
εναλλαγής των πραγµάτων, για τούτο υπάρχει και µια σχετική εξοικείωση µαζί του. Απ’ την άλλη 
µεριά έρχεται ο αδόκητος θάνατος, που ενδύεται πολλές αιτίες: αυτήν της θανατηφόρας ασθένειας, της 
αυτοχειρίας ή της θυσίας. Ακόµη µεγαλύτερο σκάνδαλο αποτελεί ο θάνατος ενός µικρού παιδιού, 
λόγω του αναµάρτητου του βίου του και του αιφνίδιου χαρακτήρα του θανάτου του, στοιχεία που τον 
αποκόβουν από κάθε λογική ερµηνεία: «υπήρχαν πράγµατα που µπορούµε να τα εξηγήσουµε µε το 
βλέµµα του Θεού κι άλλα που δεν µπορούµε. Υπήρχε βέβαια το καλό και το κακό σε γενικές γραµµές 
κι ο καθένας µπορεί εύκολα να εξηγήσει τί είναι αυτό που τα χωρίζει. Αλλά η δυσκολία αρχίζει όταν 
θελήσουµε να εξερευνήσουµε τα ενδότερα του κακού. Θα δούµε τότε πως υπάρχει το φαινοµενικά 
αναγκαίο και το φαινοµενικά ανώφελο κακό. Υπάρχει λόγου χάρη ο ∆ον Ζουάν βουτηγµένος στην 
κόλαση, υπάρχει και ο θάνατος ενός παιδιού. Γιατί αν είναι δίκαιο να κεραυνοβοληθεί ένας 
ακόλαστος, ωστόσο, µένει ανεξήγητος ο πόνος ενός παιδιού. Κι είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει σ’ 
αυτόν τον κόσµο τίποτα πιο σηµαντικό απ’ τον πόνο ενός παιδιού κι απ’ τη φρίκη που ο πόνος αυτός 
σέρνει µαζί του κι απ’ τις αιτίες που πρέπει να βρούµε για να τον δικαιώσουµε», βλ. Albert Camus, Η 
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για τα θεϊκά «εξυπηρετεί» άλλη σκοπιµότητα86, στα χριστιανικά σηµαινόµενα, 

καλείται επιτακτικός ο επαναπροσδιορισµός της εννοίας του, καθώς η παραπάνω 

ερµηνεία αφ’ εαυτήν καθίσταται ανεπαρκής. Η αιτιολόγηση του θανάτου 

αποκλειστικά και µόνον στη βάση της µυστικής θεϊκής σκοπιµότητας, κρίνεται µη 

ικανοποιητική. Ο χριστιανισµός είδε στο θάνατο κάτι παραπέρα. Έδωσε ένα άλλο 

νόηµα, νόηµα ορόσηµο για το δόγµα του.  

Ο Χριστιανισµός έρχεται να επανανοηµατοδοτήσει την έννοια του θανάτου, 

µετατοπίζοντας το κέντρου βάρους του από τη θεµατική του τέλους, στην προοπτική 

της καινούριας ζωής της µετά θάνατον, της ζωής που ο Χριστός εγκαινίασε µε το 

προσωπικό Του παράδειγµα. Στο θάνατο φανερώνεται το σχέδιο της θείας οικονοµίας 

για τη σωτηρία του ανθρώπου και στο πρόσωπο του Χριστού η κατάλυση του 

κράτους του θανάτου. Η επίγεια ζωή διαφοροποιείται αναφορικά µε τη µετά θάνατον, 

µε χρονικούς προσδιορισµούς. Ο θάνατος σηµατοδοτεί το χρονικό τέρµα µιας 

έγχρονης πραγµατικότητας και την είσοδο σε µια άχρονη κατάσταση. Υπό το πρίσµα 

του Χριστιανισµού, η παρούσα ύπαρξη οδεύει προοδευτικά προς τη µέλλουσα. 

Τίθεται στην υπηρεσία και τη διάθεση της µελλοντικής όχι µόνον χρονολογικά και 

εννοιολογικά, αλλά και λειτουργικά, αφού διαδραµατίζει το ρόλο ενός 

διαµεσολαβητικού διαστήµατος προπαρασκευής για την επόµενη. Ο άνθρωπος 

δύναται να επανακτήσει τη χαµένη αθανασία των πρωτοπλάστων και µάλιστα µε οδό 

τον κόσµο της φθοράς, τον µετά την πτώση, τον κόσµο που έχει στιγµατιστεί από την 

αµαρτία. Και η επανάκτηση της αθανασίας αυτής συντελείται µέσα από τον Χριστό.  

Για το Χριστιανισµό, η απώλεια της ανθρώπινης αθανασίας και το θνητό της 

ύπαρξης κατέστησε αναγκαίο τον ερχοµό του Χριστού. Ο Θεός µέσα από την 

ενσάρκωσή Του στο πρόσωπο του Χριστού, δέχεται να κατέβει στη γη, να ζήσει σαν 

άνθρωπος και να υποστεί και ο Ίδιος το θάνατο, καταργώντας τον µ’ αυτόν τον 

τρόπο. Με την ανάσταση που έπεται του θανάτου Του, υποδεικνύει ότι µε το θάνατο 

δεν τελειώνουν όλα. Και στη ζωή που η ανάσταση εγκαινιάζει έχει πρόσβαση ο 

καθένας, αν µιµηθεί το βίο του Χριστού κι ακολουθήσει το παράδειγµά Του. Με το 

Χριστό καταργείται, εποµένως, ο θάνατος, όχι µόνον γιατί στη µετά θάνατον ζωή 

απουσιάζει η φθορά, αλλά κι επειδή κι ο Ίδιος υπέµεινε το θάνατο, αφαιρώντας από 

                                                                                                                                            
Πανούκλα, σ. 168. Έναν θάνατο αυτής της µορφής ο ανθρώπινος νους τον απεκδύει κάθε θεϊκή 
προοπτικής, εµµένοντας στην απώλεια καθ’ εαυτήν και µε την υπόνοια ενός ανελέητου Θεού.  
86 «Στο Θεό, που µόνος αυτός είναι απολύτως πραγµατικός, δεν υπάρχει άρνηση, και συνεπώς το κακό 
σ’ αυτά που φαίνονται σ’ εµάς αµαρτήµατα, δεν υπάρχει όταν τα βλέπουµε ως µέρη ενός όλου», 
εκτίµηση του Russel  για το Spinoza, βλ. Bertrand Russel, Ιστορία της ∆υτικής Φιλοσοφίας, σ. 272.  
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τον τελευταίο τις µέχρι τότε ζοφερές συµπαραδηλώσεις του: τέλος, αφανισµός, 

µετάβαση στην ανυπαρξία, τέλµα, επιστροφή στο µηδέν. Γι’ αυτό η παρουσία του 

Χριστού στον κόσµο ερµηνεύεται από το Χριστιανισµό ως µέρος, ίσως το 

σηµαντικότερο, της ευρύτερης πρόνοιας του Θεού προς τον άνθρωπο.  

 

VIΙ. Παρέκβαση: Κακό και Νεώτεροι χρόνοι –Α  i)Kant: το κακό υπό 

το πρίσµα ενός «υπηρέτη» του Λόγου 
 

Ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ταυτότητα ενός στοχαστή κι ασχέτως του αν 

κατά βάση διαθέτει  ή όχι  θρησκευτική ταυτότητα, το ζήτηµα του κακού δεν µπορεί 

να τον αφήσει αδιάφορο. Ο Kant για παράδειγµα, ενώ στέκεται µε δυσπιστία στις 

µέχρι την εποχή του κλασσικές διατυπωµένες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού, 

τις οποίες και θα αναιρέσει µια που  γενικότερα θέτει στο περιθώριο τη Μεταφυσική 

αρνούµενος να της αναγνωρίσει επιστηµονική αξία σ’ ένα πρώτο τουλάχιστον 

στάδιο,87 θα καταπιαστεί µε το ζήτηµα τη θεοδικίας, σε σχετικό του δοκίµιο. Στο 

δοκίµιο αυτό, θεωρεί ότι για την υπεράσπιση του Θεού απέναντι στο κακό το 

ενυπάρχον στον κόσµο, απαραίτητες κρίνονται οι ακόλουθες συνισταµένες· εν 

πρώτοις, ότι αυτό που θεωρείται εχθρικό προς το σκοπό του Θεού δεν είναι τέτοιο, 

ακολούθως, ότι και εχθρικότητα να αντικατοπτρίζεται στο σκοπό, πρέπει να θεωρηθεί 

ως αναπόδραστη συνέπεια της φύσης των πραγµάτων και τέλος, ότι το κακό πρέπει 

να γίνει αντιληπτό ως αποτέλεσµα ενεργειών όχι του Θεού, αλλά των ανθρώπων88.  

Το κακό που θα µπορούσε κατά τον Kant ν’ ανασκευάσει τη σοφία του 

∆ηµιουργού είναι το απόλυτα εχθρικό, που συνίσταται στο ηθικά εχθρικό προς τη 

σκοπιµότητα [αυτό καθ’ αυτό κακό/ αµαρτία], το υπό όρους εχθρικό, που αφορά το 

φυσικά εχθρικό προς τη σκοπιµότητα [πόνος] και τέλος, η µορφή εκείνη η σχετική µε 

τη δυσαναλογία ποινών και εγκληµάτων [µορφή ηθικού κακού που δεν έπρεπε ή δεν 

µπορούσε να εµποδιστεί]89. Απ’ την άλλη, οι ιδιότητες εκείνες του ∆ηµιουργού που η 

ύπαρξη του κακού θέτει υπό αµφισβήτησιν, κατά τον γερµανό φιλόσοφο, είναι η 

αγιότητά Του ως νοµοθέτη, η αγαθότητα Του ως κυβερνήτη και η δικαιοσύνη Του ως 

                                                 
87 αργότερα η Μεταφυσική επανέρχεται στο προσκήνιο, θεµελιώνοντας την ηθικότητα.  
88 βλ. Immanuel Kant, «Η αποτυχία όλων των φιλοσοφικών προσπαθειών στη Θεοδικία», ∆οκίµια, σ. 
90. 
89 βλ. Immanuel Kant, σ. 92. 
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κριτή, εφ’ όσον όσοι διαπράττουν το κακό µένουν ατιµώρητοι90. Το πρόβληµα εδώ 

αναδύεται απ’ την ασυµβατότητα µεταξύ των χαρακτηριστικών του Θεού τα οποία 

δέχονται οι θεϊστές και των παραδειγµάτων της καθηµερινής πραγµατικότητας. Μιας 

πραγµατικότητας πόνου και δεινών. Σ’ ό,τι σχετίζεται µε την υπεράσπιση των 

ιδιοτήτων του Θεού που η ύπαρξη του κακού υπονοµεύει και ειδικότερα αυτή που 

αναφέρεται στην ιδιότητά Του ως νοµοθέτη, ο Kant επισηµαίνει ότι τα κριτήρια µε τα 

οποία κρίνει ο Θεός διαφέρουν απ’ αυτά των ανθρώπων, ούτως ώστε το µε τα 

ανθρώπινα µέτρα Κακό, οδηγεί, σύµφωνα µε τα θεϊκά δεδοµένα, στο µεγαλύτερο 

δυνατόν αγαθό. Ακόµη υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι ο Θεός δεν έκανε το κακό, δεν 

το θέλησε και δεν το επιδοκίµασε, Τον απαλλάσσει ευθυνών, ακόµη κι αν το 

επέτρεψε, θέση που φέρνει κατά πολύ σ’ αυτές του Αυγουστίνου. Μόνος, δηλαδή, 

υπεύθυνος του κακού, είναι ο άνθρωπος91. 

Στο επιχείρηµα εναντίον της παναγαθότητας του Θεού λόγω του Κακού που 

µαστίζει τον κόσµο, ο Kant θα µιλήσει για την αριθµητική υπερίσχυση των θετικών 

της ζωής συγκριτικά µε τα δεινά, µια που η ζωή είναι αφ’ εαυτήν το υπέρτατο δώρο. 

Αυτό φαίνεται, όπως λέει, από τα παραδείγµατα όσων αποφάσισαν να τερµατίσουν το 

βίο τους και το ανέβαλαν τελευταία στιγµή. Το ότι η ζωή είναι ό,τι πολυτιµότερο έχει 

δοθεί στον άνθρωπο, γίνεται φανερό σηµειώνει ο Kant, από το γεγονός ότι, 

οποιοσδήποτε διανοητικά υγιής  άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να ξαναζήσει, θα 

δεχόταν ασυζητητί92. Επίσης ο Kant θίγει το θέµα, του γιατί στη ζωή πλεονάζουν τα 

αρνητικά έναντι των θετικών και, του γιατί ο ∆ηµιουργός έστειλε τον άνθρωπο στη 

ζωή, αφού η τελευταία µέλλεται να είναι ανυπόφορη93. Εδώ ο Kant θα πει, ότι θα 

µπορούσε να προωθηθεί η θέση πως ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο µε απώτατο 

σκοπό την επίγεια ευτυχία του και πως τα προηγούµενα δεινά είναι δοκιµασίες που 

θα τον καταστήσουν άξιο της ευτυχίας αυτής. Παρατηρεί, εν τούτοις, ότι ο χρόνος της 

δοκιµασίας πρέπει να τεθεί ως όρος για τη µελλοντική ευτυχία94, να γνωρίζει δηλαδή 

ο άνθρωπος εκ προϊµίου ότι την «τρικυµία» θ’ ακολουθήσει η γαλήνη. Εδώ, ο Kant 

θα σηµειώσει, πως αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική εξήγηση στο 

                                                 
90 βλ. Immanuel Kant, σ. 92-93. 
91 βλ. Immanuel Kant, σ. 94-95. 
92 βλ. Immanuel Kant, σ. 95. 
93 βλ. Immanuel Kant, σ. 96. 
94 βλ. Immanuel Kant, σ. 96-97. 



 37

πρόβληµα, καθώς ο άνθρωπος βιώνει πολλές συµφορές στο διάστηµα που προηγείται 

του ερχοµού της ευτυχίας95.  

Αναφορικά µε την κατηγορία που προσάπτεται στο Θεό για την δικαιοσύνη 

Του  ως κριτή του κόσµου, ο Kant επισηµαίνει πως το επιχείρηµα ότι οι κακοί δεν 

τιµωρούνται είναι αβάσιµο, καθότι κατατρύχονται από Ερινύες και Τύψεις 

συνειδήσεως96. Κι εδώ όµως ορθώνει ως αντεπιχείρηµα το ότι ο κακός δεν έχει ηθική 

συνείδηση, εποµένως ούτε και τύψεις. Κι εκεί που λείπει η ηθική συνείδηση, λείπει 

και η τιµωρία για τα εγκλήµατα που έχουν λάβει χώρα. Μάλιστα υπάρχει και η 

λοιδορία του ανέντιµου απέναντι στις τύψεις των εντίµων, όταν µάλιστα ο ανέντιµος 

ξεφύγει των κυρώσεων του νόµου. Ακόµη κι αν κάποια στιγµή στη ζωή του έχει την 

παραµικρή ενοχή για τα εγκλήµατα που διέπραξε, το ποσοστό της απόλαυσης και των 

ωφελειών που η ανόσια πράξη τού επέφερε, όχι µόνο αντισταθµίζονται µε τις 

πρόσκαιρες τύψεις, αλλά είναι και αριθµητικά δυσανάλογες καθώς υπερτερούν 

αυτών97. Για έναν χριστιανό φιλόσοφο βέβαια, όπως ο Αυγουστίνος, µια τέτοια 

απόδοση της ευτυχίας µε όρους ευδαιµονίας είναι µάλλον ανεπιτυχής. Παρά το ότι ο 

Kant θα δει τη φύση του ανθρώπου όχι στην πορεία της εξέλιξης του τελευταίου στο 

χρόνο, αλλά ως αυτό που όφειλε να είναι αποσκοπώντας στην τελείωση και, παρά το 

γεγονός ότι θέτει ηθικούς άξονες που προσδιορίζουν το χαρακτήρα της ηθικής 

πράξης (π.χ. το καθήκον, η αντιµετώπιση του ανθρώπου ως αυτοσκοπού, η 

καθολικότητα που πρέπει να διέπει τον ηθικό νόµο, η αυτονοµία, η ελευθερία της 

θέλησης που πρέπει να βρίσκεται πίσω από κάθε πράξη η οποία θέλει να λέγεται 

ηθική), δεν παύει να αναφέρεται σε µια εγκόσµια ευτυχία, ηθικά θεµελιωµένη µεν, 

αλλά µε γήινους όρους. Για τη χριστιανική πίστη κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. 

Οτιδήποτε συγκεντρώσει ή απολαύσει ή γενικότερα αξιωθεί εδώ ο άνθρωπος, 

αποτελεί µια µαταιότητα αφού θα εξανεµισθεί µε το θάνατό του. Η µόνη του επίγεια 

µέριµνα θα πρέπει, εποµένως, να είναι η, κατά τα λεγόµενα του Χριστού, 

συγκέντρωση θησαυρών στους ουρανούς, ένας τέτοιος τρόπος ζωής που θα του 

εξασφαλίσει την πρόσβαση στη µετά θάνατον ποθεινή πατρίδα, τη µόνη αληθινή για 

το Χριστιανισµό. Με τούτο ο Χριστιανισµός δεν αφορίζει ή καταργεί κάθε σχέση µε 

την ύλη, της αφαιρεί απλά µια ενδεχόµενη πρωτοκαθεδρία, παύει να την θεωρεί 

αυτοσκοπό.  

                                                 
95 βλ. Immanuel Kant, σ. 96-97. 
96 βλ. Immanuel Kant, σ. 97. 
97 βλ. Immanuel Kant, σ. 97-98. 
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Τώρα στην περίπτωση που στην παραπάνω θέση αντιταχθεί το ότι η 

δικαιοσύνη αναπόφευκτα υπερτερεί της αδικίας, γιατί «της αρετής ιδιότητα είναι να 

παλεύει µε την εναντιότητα» το µόνο πράγµα που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τον 

Kant, είναι να υψώνεται η ηθική αρετή, άρα η δυσαρµονία του είδους αυτού 

διαλύεται στην ηθική ισορροπία. Αν εδώ προβληθεί ότι τα δεινά βρίσκονται σε ηθική 

συµφωνία µε την αρετή, καθώς στο τέλος αυτή νικά και η αδικία καταδικάζεται, θα 

αντιπροτασσόταν πως ετούτο δεν αποτελεί κανόνα. Ο ενάρετος και πάλι υποφέρει, 

όπως υποστηρίζει ο Kant, όχι µε σκοπό το να γίνει ενάρετος, αλλά σαν αποτέλεσµα 

του ότι υπήρξε τέτοιος, αντίθετα µε τους νόµους που θέλει η καθαρή φιλαυτία98. Η 

άποψη, εν κατακλείδι, ότι το τέλος της ζωής σηµαίνει απλά το τέλος του επίγειου 

βίου και ότι η δίκη θα έρθει σε µια κατοπινή ζωή, κάτι τέτοιο, θα πει ο Kant, δεν 

αποτελεί δόγµα καθαρού λόγου, αλλά δόγµα πίστης - λόγου99. 

Ο Kant θα αναφερθεί στο τρίτο επιχείρηµα που θα προταθεί σαν προσπάθεια 

λύσης του προβλήµατος του Κακού, λέγοντας πως το Καλό ή το Κακό πρέπει να 

κρίνεται µόνο ως συνέπεια της χρήσης των δυνάµεων του ανθρώπου κατά των νόµων 

της φύσης, ανάλογα µε τις ικανότητές του και τις συνθήκες στις οποίες από 

σύµπτωση βρέθηκε. Κάτι τέτοιο υφίσταται στα επίγεια δεδοµένα, ενώ στη 

µεταθανάτια κατάσταση θα υπάρξει, όπως ο Kant  προανέφερε, µια άλλη τάξη 

πραγµάτων κι ένας κόσµος απονοµής δικαιοσύνης, αµοιβής και τιµωρίας, πράγµα που 

ωστόσο αποτελεί για τον ίδιο µια αυθαίρετη προϋπόθεση100. Για τον Kant,  η πορεία 

του κόσµου θα σηµατοδοτήσει το πεπρωµένο των ανθρώπων, σε συµφωνία πάντα µε 

το λόγο τον οποίο θα καθορίσει ο φυσικός νόµος. Κι εδώ θα ’ρθει να συµπληρώσει 

πως, ακόµη κι αν ζητηθεί από το λόγο να κρατήσει µια συγκεκριµένη στάση µε την 

υπόσχεση µιας καλύτερης µελλοντικής πορείας των πραγµάτων, κανείς δεν µπορεί να 

εγγυηθεί σε µια τέτοια ευνοϊκότερη εξέλιξη των πραγµάτων101. Τα κριτήρια δηλαδή 

µε τα οποία κάθε φορά θα αξιολογούνται οι πράξεις πρέπει να προσαρµόζονται στο 

παρόν κι όχι σε πιθανολογήσεις του µέλλοντος. Εφ’ όσον, λοιπόν, δεν υπάρχει λογική 

σχέση ανάµεσα σε εσωτερικούς λόγους της βούλησης και στις αιτίες ευηµερίας κατά 

                                                 
98 βλ. Immanuel Kant, σ. 98 
99 βλ. Immanuel Kant, σ. 98 
100 Η υποθετική γλώσσα που χρησιµοποιούµε για τον Kant, όταν αναφερόµαστε στη µετά θάνατον ζωή 
και κρίση του Υπέρτατου Όντος αναφορικά µε τα πεπραγµένα µας στη γη, οφείλεται στο ότι όλα αυτά 
δεν είναι εµπειρικά αποδεδειγµένα. Παρ’ όλ’ αυτά πιστεύει [όπως θα αναφέρει στο δοκίµιό του: «το 
τέλος των πάντων», σ. 165] ότι ο κόσµος έχει ένα τέλος, διαφορετικά ο άνθρωπος δε θα είχε λόγο 
ύπαρξης αλλά και η θεϊκή δηµιουργία θα ’ταν χωρίς σκοπό.  
101 βλ. Immanuel Kant, σ. 98-99 
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τους νόµους της Φύσης, ο Kant θα πει ότι: «µπορούµε να περιµένουµε τη συµφωνία 

του πεπρωµένου των ανθρώπων µε µια θεία δικαιοσύνη, όσο λίγο εδώ άλλο τόσο κι 

εκεί»102.  

Ο Kant θα µιλήσει για την τεχνοσοφία του ∆ηµιουργού των πάντων. Η εν 

λόγω τεχνοσοφία Του θα εµφυσήσει στο ανθρώπινο δηµιούργηµά του την ηθική 

σοφία, κατά το πρότυπο της ηθικής σοφίας που κι ο Ίδιος διαθέτει. Η ηθική  σοφία 

αυτή, έγκειται στο ότι το δηµιούργηµα ακολουθεί τη θέληση του Θεού και 

ταυτόχρονα ως ελεύθερο ον µπορεί να είναι υπεύθυνο των πράξεών του, βλέποντάς 

τις ως αποτέλεσµα εκείνων του Υπέρτατου Όντος. Και είναι αυτή η ελεύθερη 

βούληση που ο Kant, όπως κι ο Αυγουστίνος, θα θέσει στο προσκήνιο κάθε 

ανθρώπινης πράξης κι εκλογής εναποθέτοντάς της, ως εκ τούτου και την ευθύνη για 

κάθε ανθρώπινη αστοχία, για το Κακό. Αν ο άνθρωπος ακολουθεί τη θεϊκή βούληση 

σε κάθε του κίνηση, τότε µπορούµε για τον Kant να µιλάµε για έναν κόσµο υψίστου 

Αγαθού, έναν κόσµο που έτσι παρουσιάζεται σαν κάτοπτρο της Θείας Νόησης103. Το 

στοιχείο τούτο θα δηλώσει την ύπαρξη µιας θεϊκής Προνοητικότητας στον κόσµο, η 

οποία θα είναι συνάµα και ηθική.  

 

ii) Παράρτηµα: Kant και Ιώβ  
 

O Kant  θα καταπιαστεί στο δοκίµιο για τη θεοδικία του µε την περίπτωση του 

Ιώβ κι αφού προχωρήσει σε διάκριση της θεοδικίας σε υποθετική κι αυθεντική, θα 

κατατάξει τον δεύτερο στην περίπτωση της αυθεντικής θεοδικίας. Ο Ιώβ, βιβλικό 

πρόσωπο, έχασε την οικογένειά του, την περιουσία του και την υγεία του, ύστερα από 

επιθυµία του Θεού να δοκιµάσει την πίστη του. Οι φίλοι του Ιώβ που τον 

επισκέφτηκαν στη δοκιµασία αυτή που περνούσε, θεώρησαν παράλογη την τιµωρία 

την επιβαλλόµενη από το Θεό, καθώς σύµφωνα µε το µοντέλο: πράξης – δικαιοσύνης 

της εποχής, ο Ιώβ θά ’πρεπε να ’χε αµαρτήσει για να υποµένει όλ’ αυτά. Κάτι τέτοιο 

όµως δεν συνέβαινε. Η δικαιοσύνη δηλαδή που οι φίλοι του Ιώβ εκπροσωπούν, 

ανταποκρίνεται στα εγκόσµια πρότυπα του: «παίρνεις πάντα ό,τι δίνεις».  

Ο Ιώβ ξέροντας ότι δεν διέπραξε τίποτα επιλήψιµο, δε βλέπει τη δυστυχία του 

µέσα στο πλαίσιο της απονοµής δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και δε συµµορφώνεται στην 

προτροπή των φίλων του για µετάνοια, εφ’ όσον η τελευταία δεν κρίνεται αναγκαία 

                                                 
102 βλ. Immanuel Kant, σ. 99 
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σ’ ό,τι τον αφορά. Στην περίπτωση του Ιώβ δεν υφίσταται η συνάρτηση: αµαρτία 

συνεπάγεται τιµωρία, αφού είναι ψευδής ως προς το ένα της σκέλος· εδώ υπάρχει 

τιµωρία χωρίς προηγηθείσα αµαρτία. Η θεωρητική θεολογικο – ηθική φόρµουλα που 

λέει ότι τιµωρείται όποιος αµαρτάνει, εδώ δεν έχει πρακτική εφαρµογή. Ο πόνος του 

Ιώβ είναι ακατανόητος, αν ειδωθεί αποκλειστικά σε θεωρητικό επίπεδο. Η θεωρητική 

αντιµετώπιση είναι ανεπιτυχής, ως µη ανταποκρινόµενη στην πραγµατικότητα.  

Η παρέµβαση ενός τέταρτου φίλου του Ιώβ, του Ελιφάζ, θα σηµατοδοτήσει 

µια πιο επιτυχή ερµηνεία επί του προκειµένου ζητήµατος, αφού θα αναγνωρίσει στο 

Θεό λόγους για την τιµωρία του Ιώβ. Ο Ιώβ όµως, κατά Ελιφάζ, δε θα πρέπει να µπει 

στη διαδικασία κατανόησης τους λόγους αυτούς. Θα πρέπει να εµπιστευθεί το Θεό, 

το οποίο και κάνει. Τούτο το τελευταίο όµως, η εµπιστοσύνη του Ιώβ στο Θεό, δε 

σηµαίνει ότι παράλληλα δεν αγανακτεί µε τις πληγές που Αυτός του στέλνει104. Όταν 

όµως εξαντλήσει κάθε προσπάθειά του να ερµηνεύσει λογικά την τιµωρία του, 

βρίσκεται  στο δίληµµα του να επιτεθεί στο Θεό ή να Τον εµπιστευθεί. Και 

υπερισχύει ο δεύτερος δρόµος.  

Η θέση του Kant είναι πως η θεοδικία δεν κατορθώνει να δικαιώσει την 

πανσοφία του Θεού στις επιθέσεις που αυτή έχει κατά καιρούς δεχθεί105, µία σοφία 

που είναι δεδοµένη, καθώς αντικατοπτρίζεται στην ωραιότητα και την εύρυθµη 

λειτουργία του σύµπαντος. Για τούτο και πιστεύει ότι θα έπρεπε να επινοηθούν 

ισχυρότερα επιχειρήµατα για τη δικαίωση της του Θεού σοφίας106, omnia ad majorem 

gloriam Dei. Η χριστιανική ηθική κι ο Θεός των Χριστιανών για τον Kant, όπως 

νωρίτερα και για τον Αυγουστίνο, χωρίς να προστάζει εξαίρει την ελεύθερη βούληση.  

Αφού η θεοδικία εξετάστηκε από τη µατιά του Kant, ενός φιλοσόφου κατ’ 

εξοχήν ταγµένου στην υπηρεσία του Ορθού Λόγου, θα ήταν ίσως περισσού 

ενδιαφέροντος το να ειδωθεί κι απ’ τη µατιά ενός φιλοσόφου που δίδει την 

πρωτοκαθεδρία στο συναίσθηµα. Ιδανικός σ’ αυτήν την περίπτωση κρίνεται ο 

Ρουσσώ.  

                                                                                                                                            
103 βλ. Immanuel Kant, σ. 100-101. 
104 βλ. Ιώβ, [234-7]: είποιµι δε εµαυτου κρίµα, το δε στόµα µου εµπλήσαι  
ελέγχων·  
γνοίην δε ιάµατα, ά µοι ερει, αισθοίµην δε τίνα µοι  
απαγγέλει  
και εν πολλή ισχύϊ επελεύσεται µοι, είτα εν απειλη µοι  
ου χρήσεται  
αλήθεια γάρ και έλεγχος παρ’ αυτού, εξαγάγοι δε εις  
τέλος το κρίµα µου. 
105 βλ. Immanuel Kant, σ. 99-100. 
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Β. Από το Λόγο στην Πίστη : η ρουσσωϊκή ερµηνεία στο Κακό 
 

Στην «Οµολογία πίστης του βικαρίου απ’ τη Σαβοΐα», ο Ρουσσώ διακρίνει 

τάξη και αρµονία στο Σύµπαν, που έχουν αποτυπωµένη πάνω τους τη σφραγίδα του 

θεϊκού ∆ηµιουργού, έτσι όπως τον θέλει το τελεολογικό επιχείρηµα ύπαρξης του 

Θεού: θείο ωρολογοποιό107. Η διάταξη των συµπαντικών µερών και η µεταξύ τους 

σχέση, µαρτυρούν την Ύψιστη αυτή ∆ιάνοια108, βασικό γνώρισµα της οποίας είναι 

και η Καλοσύνη. Ο τρόπος µε τον οποίο ο Ρουσσώ µιλά για τη Θεότητα, προσιδιάζει 

στον έντονο και διάχυτο λυρικό τόνο µε τον οποίο απευθυνόταν στο υπέρτατο Ον ο 

Αυγουστίνος και συγκεκριµένα ο Αυγουστίνος των Εξοµολογήσεων109. Ο άνθρωπος 

                                                                                                                                            
106 βλ. Immanuel Kant, σ. 100. 
107 βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, Αιµίλιος ή για την Εκπαίδευση, σ. 103: «Κρίνω την τάξη του κόσµου µολονότι 
αγνοώ τον σκοπό του, επειδή, για να κρίνω αυτήν την τάξη, µου αρκεί να συγκρίνω τα µέρη µεταξύ 
τους, να µελετήσω τη συνδροµή τους, τις σχέσεις τους, να παρατηρήσω τη συµφωνία τους. Αγνοώ 
γιατί υπάρχει το σύµπαν· µα δεν παύω να βλέπω πώς τροποποιείται: δεν παύω να αντιλαµβάνοµαι την 
εσώτερη επικοινωνία µε την οποία τα όντα που την αποτελούν αλληλοβοηθιούνται. Είµαι σαν τον 
άνθρωπο που θα έβλεπε για πρώτη φορά ένα ρολόι ανοιγµένο και δεν θα έπαυε να θαυµάζει το έργο, 
µολονότι δεν θα ήξερε τη χρησιµότητα της µηχανής και δεν θα είχε δει ποτέ το καντράν. ∆εν ξέρω, θα 
έλεγε σε τί χρησιµεύει αλλά βλέπω πως το κάθε κοµµάτι είναι φτιαγµένο για το άλλο· θαυµάζω τον 
εργάτη στη λεπτοµέρεια του έργου του και είµαι πολύ σίγουρος πως όλοι αυτοί οι τροχοί δεν 
λειτουργούν έτσι όλοι µαζί παρά για έναν κοινό σκοπό που µου είναι αδύνατο να τον αντιληφθώ».  
108 βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, σ. 105: «Όσοι αρνούνται την ενότητα της πρόθεσης που εκδηλώνεται στις 
σχέσεις όλων των µερών του µεγάλου συνόλου, µάταια καλύπτουν τις αρλούµπες τους µε αφαιρέσεις, 
µε συναρµογές, µε γενικές αρχές, µε εµβληµατικούς όρους· ό,τι κι αν κάνουν, µου είναι αδύνατο να 
συλλάβω µε το νου µου ένα σύστηµα όντων τόσο σταθερά διαταγµένων, χωρίς να συλλάβω και µια 
διάνοια που τα τακτοποιεί. ∆εν εξαρτιέται από µένα να το πιστεύω πως η παθητική και νεκρή ύλη 
µπόρεσε να δηµιουργήσει όντα µε ζωή και αισθήµατα, πως µια τυφλή µοίρα µπόρεσε να δηµιουργήσει 
όντα που σκέφτονται…. Πάντα είναι βέβαιο πως το σύνολο είναι ένα, και µαρτυρά τη µοναδική 
διάνοια· γιατί δεν βλέπω τίποτα που να µην είναι στο ίδιο σύστηµα και που να µη συνδράµει στον ίδιο 
σκοπό, δηλαδή την συντήρηση του συνόλου στη διευθετηµένη τάξη. Το ον αυτό που θέλει και µπορεί, 
το ενεργητικό αυτό από µόνο του ον, … που κινεί το σύµπαν και διευθετεί τα πάντα, το ονοµάζω Θεό.  
βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, σ. 106: «…ό,τι πιο υβριστικό για τη Θεϊκότητα δεν είναι το να τη σκέφτεται 
κανείς, αλλά το να την σκέφτεται κακώς», σ. 107: «…γεννιέται στην καρδιά µου ένα συναίσθηµα 
ευγνωµοσύνης και ευσέβεια για το δηµιουργό του είδους µου κι από το συναίσθηµα αυτό την πρώτη 
µου υπακοή στην ευεργετική Θεϊκότητα», σ. 108: «Λατρεύω την υπέρτατη δύναµη και νιώθω 
συγκίνηση στις ενέργειες της. ∆εν χρειάζεται να µου διδάξουν αυτή τη λατρεία, µου υπαγορεύεται από 
τη φύση την ίδια. ∆εν είναι φυσική συνέπεια αυτό της αγάπης του εαυτού µας, το να τιµάµε ό,τι µας 
προστατεύει και ν’ αγαπάµε ό,τι θέλει το καλό µας».  
109 βλ. Ζαν Ζακ  Ρουσσώ, σ. 106: «Συνδέω µε το όνοµα αυτό (ενν. Θεός) της ιδέας της διάνοιας, της 
δύναµης, της θέλησης…καθώς και της καλοσύνης, που είναι απαραίτητο επακόλουθο· µα δεν γνωρίζω 
περισσότερο το ον στο οποίο τ’ απέδωσα όλα ολ’ αυτά. ∆ιαφεύγει τόσο πολύ από τις αισθήσεις µου 
όσο κι από την αντίληψή µου. Όσο πιο πολύ το σκέφτοµαι τόσο πιο πολύ τα χάνω. Ξέρω πολύ σίγουρα 
ότι υπάρχει κι ότι υπάρχει από µόνο του: ξέω πως η ύπαρξή µου είναι υποκείµενη στη δική του και 
πως όλα τα γνωστά µου πράγµατα βρίσκονται στην ίδια µοίρα. ∆ιακρίνω τον Θεό παντού µες στα έργα 
του· µα µόλις θελήσω να τον ατενίσω αυτόν καθ’ εαυτόν, µόλις θελήσω να βρω πού είναι, τί είναι, 
ποια είναι η υπόστασή µου, µου ξεφεύγει και το θολωµένο µου µυαλό δεν διακρίνει τίποτα πια».  
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για το Ρουσσώ, έχει ελευθερία βούλησης110 και για τούτο παίρνει εξ ολοκλήρου πάνω 

του την ευθύνη για το κακό111, διάγοντας  βίο µέσα σ’ ένα τέλειο σύµπαν, βγαλµένο 

από τα χέρια ενός εξίσου τέλειου, απόλυτα δίκαιου κι άµετρα καλού ∆ηµιουργού112. 

Μάλιστα, η έµφαση που ο Ρουσσώ δίνει στο αγαθό στοιχείο της κτίσης, τον κάνει 

πολλές φορές να µιλά  µε πανθεϊστική γλώσσα, αναγνωρίζοντας τη θεϊκή παρουσία 

παντού µέσα στην πλάση113. Η όποια παρέµβαση του Θεού στα ανθρώπινα 

τεκταινόµενα θα ήταν «πληγή» για την ανθρώπινη ελευθερία114. 

                                                 
110 βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, σ. 110: «…(ενν. ο άνθρωπος) διαλέγει το καλό όπως έκρινε το αληθινό· αν 
κρίνει εσφαλµένα, διαλέγει άσχηµα. Ποια είναι λοιπόν η αιτία που καθορίζει τη θέλησή του; Η κρίση 
του». σ. 111: «Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος στις ενέργειές του και, σαν τέτοιος, εµψυχώνεται 
από µια άλλη υπόσταση.…Αν ο άνθρωπος είναι ενεργητικός και ελεύθερος, ενεργεί από µόνος του· 
ό,τι κάνει ελεύθερα δεν υπεισέρχεται στο σύστηµα που διέταξε η Θεία Πρόνοια και δεν µπορεί να τις 
αποδοθεί, ευθύνη. Εκείνη δεν θέλει καθόλου το κακό που κάνει ο άνθρωπος, κάνοντας κατάχρηση της 
ελευθερίας που του δίνει· όµως δεν τον εµποδίζει να το κάνει, είτε γιατί από µέρους ενός τόσου 
αδύναµου όντος το κακό αυτό φαίνεται µηδαµινό στα µάτια της, είτε γιατί δεν µπορεί να τον εµποδίζει 
χωρίς να ενοχλεί την ελευθερία του και να κάνει µεγαλύτερο κακό υποβιβάζοντας την φύση του. Τον 
έκανε ελεύθερο ώστε να κάνει όχι µόνο το κακό αλλά και το καλό κατά εκλογή. Τον έβαλε σε θέση να 
κάνει αυτή την εκλογή χρησιµοποιώντας καλά τις ικανότητές του µε τις οποίες τον προίκισε· µα του 
περιόρισε τόσο τις ικανότητες, ώστε η κατάχρηση της ελευθερίας που του αφήνει δεν µπορεί να 
ταράξει τη γενικότερη τάξη», σ. 112: «Η υπέρτατη απόλαυση βρίσκεται στην ικανοποίηση από τον 
εαυτό µας· για να αξίζουµε την ικανοποίηση αυτή, έχουµε τοποθετηθεί στη γη και προικισθεί µε την 
ελευθερία, µπαίνουµε σε πειρασµό από τα πάθη µας και συγκρατιόµαστε από τη συνείδησή µας. Τί 
µπορούσε να βάλει την αντίφαση στη φύση µας και να δίνει την τιµή για το καλό σ’ όποιον δεν είχε 
την δυνατότητα να κάνει το κακό; Πώς! Για να εµποδίσει τον άνθρωπο να είναι κακός, έπρεπε να τον 
περιορίσει στο ένστικτο και να τον κάνει ζώο; Όχι, Θεέ µου, δε θα σε κατηγορήσω ποτέ που έπλασες 
τον άνθρωπο κατ’ εικόνα σου, για να µπορώ να είµαι ελεύθερος, καλός και µακάριος σαν κι εσένα».  
111 βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, σ. 113: «Το γενικό κακό µπορεί να βρίσκεται µονάχα στην αταξία – και 
βλέπω στο σύστηµα του κόσµου µια τάξη αδιάψευστη».  
112 βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, σ. 113: «Η δικαιοσύνη είναι αξεχώριστη από την καλοσύνη· όµως η 
καλοσύνη είναι το απαραίτητο αποτέλεσµα µιας ικανότητας χωρίς όρια και της αγάπης του εαυτού 
µας, που είναι βασική για κάθε ον µ’ αυτεπίγνωση. Όποιος µπορεί τα πάντα, απλώνει, ας πούµε την 
ύπαρξή του µαζί µε την ύπαρξη των όντων. Το να παράγει και να διατηρεί είναι η αδιάκοπη πράξη της 
ικανότητας· δεν επιδρά καθόλου σε ό,τι δεν υπάρχει· ο Θεός δεν είναι ο Θεός των νεκρών, δεν θα 
µπορούσε να ήταν και καταστροφικός και κακός χωρίς να ζηµιώνεται κι ο ίδιος. Όποιος µπορεί τα 
πάντα δεν µπορεί παρά να θέλει ό,τι είναι καλό. Συνεπώς το έξοχα καλό Ον, επειδή είναι έξοχα ικανό, 
οφείλει να είναι και έξοχα δίκαιο, αλλιώς θα ερχόταν σε αντίθεση µε τον εαυτό του· γιατί η αγάπη της 
τάξης που την παράγει λέγεται καλοσύνη και η αγάπη της τάξης που τη διατηρεί λέγεται δικαιοσύνη» 
επίσης σ. 116: «… στην έννοια της καλοσύνης, που µου φαίνεται αδιαχώριστη από τη θεϊκή 
υπόσταση» ακόµη σ. 118: «Ο Θεός µπορεί επειδή θέλει· η θέλησή του αποτελεί τη δύναµή του. Ο 
Θεός είναι καλός, τίποτα πιο έκδηλο: όµως η καλοσύνη στον άνθρωπο είναι η αγάπη των οµοίων του 
και η καλοσύνη του Θεού είναι η αγάπη της τάξης· γιατί µε την τάξη διατηρεί ό,τι υπάρχει και συνδέει 
το κάθε µέρος µε το σύνολο. Ο Θεός είναι δίκαιος· έχω πεισθεί γι’ αυτό, είναι επακόλουθο της 
καλοσύνης του· η αδικία των ανθρώπων είναι έργο τους κι όχι δικό του· η ηθική αταξία, που καταθέτει 
εναντίον της Θείας Πρόνοιας στα µάτια των φιλοσόφων, δεν κάνει παρά να την αποδείχνει στα δικά 
µου».  
113 βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, σ. 106: «∆ιακρίνω τον Θεό παντού µες στα έργα του· τον αισθάνοµαι µέσα 
µου, τον βλέπω ολόγυρά µου» και σ.σ. 130-131: «Κάνω σκέψεις για την τάξη του σύµπαντος, όχι για 
να το εξηγήσω µε µάταια συστήµατα, αλλά για να τον θαυµάζω αδιάκοπα, για να λατρεύω τον σοφό 
δηµιουργό που αισθάνοµαι σ’ αυτό το ίδιο το σύµπαν».  
114 βλ. Ζαν Ζακ Ρουσσώ, σ. 131: «…αισθάνοµαι τρυφερότητα στις ενέργειές του, τον ευγνωµονώ για 
τις δωρεές του, αλλά δεν τον παρακαλώ. Τί να του ζητούσα; Ν’ αλλάξει για χάρη µου τη ροή των 
πραγµάτων, να κάνει θαύµατα προς όφελός µου; Εγώ που οφείλω ν’ αγαπώ πάνω απ’ όλα την 
υπάρχουσα τάξη χάρη στη σοφία του, τη διατηρούµενη χάρη στην πρόνοιά του, να θέλω η τάξη αυτή 
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VIIΙ. Η Λογοτεχνία και το Κακό: Α. από το Rousseau σ’ έναν 

ροµαντικό της λογοτεχνίας: ο Byron, η διαµόρφωση του βυρωνικού 

ήρωα και η επίδρασή του στη χαρακτηρογραφία των ηρώων της 

νεώτερης λογοτεχνικής παραγωγής 
 

Για το Ρουσσώ, εποµένως, ο Θεός έκανε τέλειο τον κόσµο και το κακό 

οφείλεται στον άνθρωπο και ειδικότερα στην αλαζονεία και τη φιλαυτία του, την 

amour propre  µε όρους ρουσσωϊκής ανθρωπολογίας. Ωστόσο αν κατατάξουµε το 

Ρουσσώ στη ροµαντική γραµµή σκέψης, κατά το παράδειγµα του Russell115, η  

ρουσσωική στάση απέναντι στη δηµιουργία και την ποιότητά της δεν εκπροσωπεί 

τους απανταχού ροµαντικούς στοχαστές, τόσο τους ροµαντικούς της Ευρώπης, όπου 

άνθισε το συγκεκριµένο κίνηµα ως τρόπος σκέψης και βιοθεωρίας, όσο και της 

Ελλάδας ακόµη, όπου έφτασε ο απόηχος του κινήµατος116. Έτσι, αρχής γενοµένης 

τόσο από το Milton, που θέλει το Θεό να δηµιουργεί κόσµους και να τους 

καταστρέφει για να πολεµήσει την πλήξη Του και τον Byron, ο οποίος δεν µπορούσε 

να διαχωρίσει την ιδιοφυΐα του ανθρώπου από την εγγενή τάση της προς το κακό, 

όσο και πρωτύτερα, διαµορφώνεται ένα πρότυπο ήρωα που περνά στη λογοτεχνία κι 

επηρεάζει τα κατά καιρούς κινήµατά της. Αυτό που εδώ µας ενδιαφέρει είναι ότι ο 

πεζός κι ο έµµετρος λόγος αποκτούν φιλοσοφικό χαρακτήρα, µε ζητήµατα όπως αυτά 

του Κακού, της Ελευθερίας της Βούλησης και του Θεού να διεκδικούν 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Κι ενώ η φιλοσοφία είχε, ως επί το πλείστον στον κατάλογο 

των θεµάτων της τέτοια ζητήµατα, από ένα σηµείο και µετά µε αυτά καταπιάνεται και 

η λογοτεχνία.  

Στον Blake το κακό παρουσιάζεται σαν µια ενεργητική δύναµη117 και είναι 

παιδί του ∆ιαβόλου118. Ο Baudelaire στα Άνθη του Κακού, πραγµατεύεται την 

                                                                                                                                            
να διαταραχθεί για χατίρι µου; Όχι, η ριψοκίνδυνη αυτή ευχή θ’ άξιζε να τιµωρηθεί µάλλον παρά να 
εισακουσθεί».  
115 βλ. Bertrand Russell,  σ. 435.  
116 Ο Ροµαντισµός ως κίνηµα στην Ελλάδα, δεν είχε την ένταση και την ορµή που απέκτησε στην 
Ευρώπη.  
117 βλ. William Blake, Οι Γάµοι του Ουρανού και της Κόλασης, [:Η φωνή του ∆ιαβόλου: «Όλες οι 
Γραφές… γεννήσανε τα ακόλουθα Λάθια….Πως η Ενέργεια, το κοινώς λεγόµενο Κακό, ανήκει 
µονάχα στο Σώµα, και η Λογική, το κοινός λεγόµενο Καλό, µονάχα στην ψυχή.…Πλην η Αλήθεια 
βρίσκεται στα ακόλουθα Αντίθετα….Η µόνη ζωή που υπάρχει είναι η Ενέργεια. Και ανήκει στο 
Σώµα….»].  
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υπόθεση της βιβλικής ιστορίας του Κάιν και του Άβελ, υµνώντας τον Κάιν, ο οποίος 

είναι ο φορέας του Κακού κι αφορίζοντας τον Άβελ και µαζί του το Καλό που αυτός 

εκπροσωπεί. Στο ίδιο έργο γράφει τις «Λιτανείες του Σατανά», όπου υµνεί τον 

Εωσφόρο για την τόλµη του ν’ αντισταθεί στον Παντοδύναµο κι ευρύτερα τον υµνεί 

ως µορφή που αντιπροσωπεύει τη δύναµη, των επαναστατικότητα, την ανατροπή, την 

τόλµη και την αντισυµβατικότητα. Blake και Baudelaire θα αποτελέσουν τους 

βυρωνικούς λογοτεχνικούς προγόνους και θα συµβάλουν καθοριστικά στη 

διαµόρφωση των χαρακτηριστικών του λεγόµενου βυρωνικού ήρωα, µιας φιγούρας 

της  οποίας το κακό αποτελεί δεύτερη φύση. Η φιγούρα αυτή, θα λειτουργήσει 

καθοριστικά για τους «κακούς» ήρωες της λογοτεχνικής παραγωγής από κεί κι 

ύστερα.  

Όλοι οι βυρωνικοί ήρωες µας παρουσιάζονται στη µορφή της πτώσης. Ο 

Byron  αρχίζει να σκιαγραφεί το βυρωνικό ήρωα το 1812 στο έργο του Childe 

Harrold’s Pilgrimage, όπου παρουσιάζει έναν νέο άνδρα, γερασµένο ωστόσο από τον 

έκλυτο βίο. Η ανία, η µελαγχολία, η περιπλάνηση κι ο κορεσµός, είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά του ήρωα αυτού. Ο δεύτερος σταθµός στην εξέλιξη του βυρωνικού 

ήρωα θα έρθει µε το ποίηµα Κουρσάρος του 1814, ο ήρωας του οποίου 

χαρακτηρίζεται ως ο πιο σκοτεινός από τους βυρωνικούς. ∆ιακατέχεται από 

επαναστατικότητα, ιδιότυπη σχέση µε το κοινωνικό περιβάλλον και αλαζονεία. Με το 

Manfred το 1817 προστίθεται η τελευταία πινελιά στη µορφή του βυρωνικού ήρωα: ο 

σκεπτικισµός και το φιλοσοφικό υπόβαθρο. Από το Manfred  κι έπειτα, δηλαδή, στην 

προσωπικότητα του βυρωνικού ήρωα υπάρχει κι ένας µεταφυσικός προβληµατισµός, 

στον οποίο και θα επικεντρώσουµε.  

Οι δυνάµεις και τα πάθη ενός τέτοιου λογοτεχνικού χαρακτήρα είναι ανώτερα 

από αυτά των κοινών ανθρώπων, τους οποίους και  γι’ αυτό το λόγο ένας τέτοιος 

ήρωας, αντιµετωπίζει  µε συγκαταβατικότητα. Στη συναναστροφή του µε τους 

υπόλοιπους ανθρώπους, ο ήρωας περί ου ο λόγος, τους καταστρέφει, παρά το ότι 

πολλές φορές αισθάνεται οίκτο γι’ αυτούς. Ο συγχρωτισµός του µαζί τους, εντείνει τη 

µοναξιά του. Ο ήρωας αυτός πολεµά έναν εσωτερικό δαίµονα, που είναι οι τύψεις της 

συνείδησής του. Παράλληλα, διακατέχεται από µια ενοχή για κάποιο σφάλµα του, η 

οποία και τον οδηγεί στη µεγαλειώδη πτώση του. Μια πτώση που υποµένει µε 

αξιοπρέπεια και περηφάνια, προκαλώντας θαυµασµό. Τον ήρωα αυτού του είδους 

                                                                                                                                            
118 βλ. William Blake, «….ο πρώτος Αρχάγγελος, ή αυτός που έχει το πρόσταγµα πάνω στις 
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διέπει ένας άκαµπτος κώδικας ηθικής, καταστρέφει όµως άθελά του τους άλλους και 

παρά το ότι προειδοποιεί τον κόσµο για την αµαρτία που κουβαλάει, η µοιραία έλξη 

που ταυτόχρονα ασκεί σ’ όσους τον γνωρίζουν, τους παρασύρει στην καταστροφή 

τους. Είναι, εν ολίγοις, αυτοκαταστροφική κι ετεροκαταστροφική προσωπικότητα, 

µια προσωπικότητα που δε λυγίζει µπροστά σε κανένα εµπόδιο, ακόµη και 

υπερφυσικό. Η σηµαντικότερη πηγή της δύναµής του είναι το ότι δεν έχει τίποτε να 

τον κρατήσει στη ζωή, αφού ό,τι πολυτιµότερο έχει, καταστρέφεται δική του 

υπαιτιότητι.  

 

Β. Ο βυρωνικός Cain: σύµπραξη λογοτεχνίας και φιλοσοφίας σε µια 

µεταγραφή της βιβλικής αφήγησης για το Κακό 
 

Επεξεργαζόµενος εκ νέου την ιστορία της Βίβλου, ο Byron  θα παρουσιάσει 

στα 1821 τον Cain119, ένα δράµα θρησκευτικής αµφισβήτησης όπου ο φιλοσοφικός 

προβληµατισµός για το ζήτηµα του Κακού θα λάβει την πρωτοκαθεδρία. Όπως στη 

βιβλική αφήγηση, έτσι και για τον Byron,  ο Κάιν έχει γαλουχηθεί από τους γονείς 

του µε την πεποίθηση πως ο Θεός είναι Πανάγαθος και πως ό,τι δηµιουργεί, είναι εξ 

ορισµού αγαθό. Ο Byron ωστόσο, προβληµατίζεται πάνω στο λόγο για τον οποίο ο 

Θεός έβαλε στον Παράδεισο το δέντρο της γνώσης του Καλού και του Κακού και 

αναρωτιέται πώς κάτι  εξ ορισµού καλό, όπως η γνώση, συνδέεται µε το 

απαγορευµένο και οδηγεί στο κακό και το θάνατο. Επιπλέον, θεωρεί ότι ο Θεός 

εξαπάτησε τους πρωτόπλαστους λέγοντάς τους πως αν έτρωγαν από το απαγορευµένο 

δέντρο θα γινόταν γνώστες όλων των πραγµάτων αλλά και ταυτόχρονα θνητοί, γιατί 

βλέπει ότι οι γονείς του, Αδάµ και Εύα αν και έχασαν την αθανασία τους ως συνέπεια 

της εκλογής τους, δεν κέρδισαν, ως αναµενόταν, τη γνώση.  

Στον βυρωνικό Cain πρωταγωνιστικό ρόλο έχει κι ο Lucipher,  απ’ την 

επαναστατικότητα του οποίου εντυπωσιάζεται ο Κάιν και του ζητά να του 

αποκαλύψει τη φύση του θανάτου. Ο Lucipher λέει ότι η γνώση του κακού είναι το 

αίτιο της λύπης του ανθρώπου και ότι ο ίδιος µοιράζεται τη δυστυχία µαζί µε άλλους 

καταραµένους. Απ’ την άλλη, δηλώνει στον Κάιν ότι το γεγονός και µόνο πως 

                                                                                                                                            
επουράνιες στρατιές, λέγεται ∆ιάβολος ή Σατανάς, και τα τέκνα του Αµαρτία και Θάνατος».  
119 Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι, από τον βυρωνικό Cain και µετά, αρχίζουν οι αναθεωρητικές 
αναγνώσεις της Βίβλου, όπως για παράδειγµα αυτή του Baudelaire, η οποία θα παρουσιάσει έναν 
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αρνείται ν’ ακολουθήσει την οικογένειά του στην προς το Θεό λατρεία τους, 

αυτόµατα τον καθιστά δικό του ακόλουθο, οπαδό δηλαδή του Εωσφόρου. Ο Κάιν 

θρηνεί που ο άνθρωπος αντάλλαξε τη γνώση µε το θάνατο και λέει ότι θα θυσίαζε τον 

εαυτό του για να σωθεί η οικογένειά του από το θάνατο.  

Το κίνητρο του Κάιν  για τη δολοφονία του αδερφού του, πάντα κατά Byron, 

δεν είναι τόσο η ζήλια, όσο η απόγνωση του πρωταγωνιστή. Απόγνωση επειδή δεν 

µπόρεσε να βρει µια αλήθεια για την οποία αναγκάστηκε να πληρώσει το αντίτιµο 

της αθανασίας το γένος των ανθρώπων. Ο Κάιν διώκεται από το αίσθηµα της 

αµαρτίας και ζητά να µάθει το λόγο για τον οποίο η παρακοή της Εύας έπρεπε να του 

κοστίσει και τη δική του αθανασία120, θέτει δηλαδή το ζήτηµα της κληρονοµικής του 

κληρονοµικού της αµαρτίας.  

 

 

Γ.  Βυρωνικός ήρωας: η σχέση του µε το Κακό και η λογοτεχνική του 

µετεξέλιξη, όπως παρουσιάζεται στο µυθιστόρηµα του 19ου αιώνα: η 

περίπτωση του Ντοστογιέφσκι  
 

Η παραπάνω στάση είναι ενδεικτική της απόστασης που υπάρχει ανάµεσα στο 

υποκείµενο και τον κόσµο που ζει. Το υποκείµενο δε συλλαµβάνει τις αλλαγές εν τη 

γενέσει τους, αλλά αφού έχουν συντελεστεί. Άρα, αφού το άτοµο δεν έχει καµία 

                                                                                                                                            
αγαθό Κάιν κι έναν µοχθηρό Άβελ ή επίσης, στα ελληνικά δεδοµένα, η εκδοχή του Καζαντζάκη, που 
στο Σόδοµα και Γόµορρα παρουσιάζει τον Λωτ καλό και τον Αβραάµ κακό.  
120 Byron, Cain, Πράξη Α΄, σκηνή α΄, σττ. 64-79 (σε απόδοση Μάριου Βύρωνα Ραΐζη) 
Και αυτό είναι ζωή!  
Μόχθος! να κοπιάζω πάντα; - που δε µπόρεσε να µείνει  
Ο κύρης µου στην Εδέµ όπου θέση του υπήρχε; 
Και σ’ αυτό εγώ τί φταίω; - ούτε ήµουν γεννηµένος 
∆εν εζήτησα τη ζήση, µήτε διόλου µου αρέσει  
Η κατάσταση που η  γέννα µού ’φερε να τη δεχτώ.  
Γιατί κείνος σε γυναίκα και ερπετό να υποκύψει; 
Ή, γι’ αυτό να υποφέρει; Ποιος κερδίζει απ’ αυτό; 
Είχε φυτευθεί το δένδρο, γιατί όχι και για κείνον; 
Εάν όχι, γιατί τότε δίπλα του να µεγαλώσει 
Το πιο όµορφο στο κέντρο; Μιάν απάντηση µονάχα.  
Σ’ ό,τι ερωτάς σου δίνουν: «Ήταν η θέλησή Του,  
Κι αυτός είναι Αγαθός». Όµως τούτο πώς το ξέρω;  
Παντοδύναµος αν είναι, είναι και Πανάγαθος; 
Κρίνω µόνο απ’ τους καρπούς του – κι όλοι τους πικροί-  
Που τροφή µου πρέπει να ’χω δίχως φταίξιµο δικό µου.  
Η στάση αυτή συνιστά τη λεγόµενη ροµαντική ειρωνεία. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει την επίµονη 
άρνηση του ατόµου να συµφιλιωθεί µε µια άτεγκτη νοµοτέλεια (µοίρα) και την ανταρσία του ενάντια 
στη νοµοτέλεια αυτή. Άρα η εξέγερση του ροµαντικού υποκειµένου είναι καταδικασµένη ν’ αποτύχει.  



 47

δυνατότητα παρέµβασης στον κόσµο, το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να συνεχίσει 

να ζει µαχόµενο την αντιξοότητα του κόσµου αυτού, αν και κάπου στη πορεία το 

περιµένει ο θάνατος. Αυτή η θέση συγκροτεί το λεγόµενο ηρωικό µηδενισµό121. Υπό 

αυτήν την έννοια η ανθρώπινη ζωή αντιµετωπίζεται σα µια µαταιότητα, το 

σηµαντικότερο όµως µιας τέτοιας στάσης απέναντι στα πράγµατα είναι να πορεύεται 

κανείς µε αλαζονεία και υπερηφάνεια και σε κάποιες στιγµές ν’ αυτοσαρκάζεται, 

σαρκάζοντας παράλληλα και τους άλλους.  

Ένας ήρωας το προφίλ του οποίου ως εδώ εκθέσαµε, έχει δύο χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα: την αµαρτία και τη βλασφηµία. Η αµαρτία, κατά πρώτο λόγο, είτε 

αφορά µια πράξη που ο ήρωας αυτός είχε διαπράξει στο παρελθόν, είτε αναφέρεται 

στην αίσθηση της αµαρτίας που έχει κληρονοµήσει από τους πρωτόπλαστους και την 

παρακοή τους. Στους συγγραφείς της ∆ύσης, στην αίσθηση αυτή της αµαρτίας 

συντείνει και το δόγµα του Προκαθορισµού122. Σ’ ό,τι αφορά το συγκεκριµένο δόγµα 

και την απήχησή του, είναι πολλοί συγγραφείς που αισθάνονται ότι ανήκουν στην 

οµάδα των «καταδικασµένων» και «καταραµένων». Και η συγκεκριµένη αίσθηση 

που αυτό το δόγµα γεννά, πολλές φορές δηµιουργεί έναν αναρχισµό. Το υποκείµενο 

υψώνει ανάστηµα στο Θεό του, αντιµετωπίζοντάς Τον ως ίσος προς ίσον. Το µείζον 

ερώτηµα είναι τί θα συµβεί αν ο Θεός ανταποκρίνεται στις περιγραφές που Του 

γίνονται, εκείνες της εκδικητικής φύσης και του τιµωρού. Η αντίδραση του ατόµου σ’ 

αυτό το ερώτηµα υποκινεί µια αντίστοιχη στάση, η οποία διέπεται από την 

εµπιστοσύνη στη λογική, τη συγκαταβατικότητα και τη διαµάχη του µε τον 

παραλογισµό του κόσµου, τη συµπαντικοί  µοίρα. Στην τέχνη ακόλουθοι µιας 

γραµµής αυτού του είδους είναι οι : Πούσκιν, Μπερλιόζ, Μπετόβεν, Ντελακρουά, 

Μπαλζάκ, Ντοστογιέφσκι και άλλοι.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της λογοτεχνικής περσόνας για την οποία γίνεται 

λόγος, είναι η βλασφηµία της απέναντι στο Θεό. Ένας τέτοιος ήρωας είναι 

                                                 
121 Ο µηδενισµός βλέπει τη ζωή σα µια µαταιότητα και κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει 
ανώφελη, αφού το τέλος πάντα είναι κοινό,  ίδιο και µη αναστρέψιµο: ο θάνατος. Ο Νίτσε είναι 
εκπρόσωπος µιας τέτοιας θέσης. Ο ηρωικός µηδενισµός από την άλλη, δέχεται µεν ότι όλα κάποια 
στιγµή θα τελειώσουν κι ότι ο θάνατος θα είναι η κατάληξη των πάντων, το βάρος όµως πέφτει στον 
αγώνα που δίνει το υποκείµενο. Στο γεγονός δηλαδή παρά το ότι γνωρίζει τη µαταιότητα και το 
παράλογο του κόσµου, αυτό συνεχίζει να µάχεται την αντιξοότητα και δεν εγκαταλείπει ηττοπαθώς και 
πεσσιµιστικά τον αγώνα. Σηµασία δεν έχει δηλαδή το τέλος, αλλά η µάχη πριν να έρθει αυτό το 
αναπόφευκτο τέλος. Ο Καζαντζάκης εισήγαγε µια τέτοια στάση στα ελληνικά δεδοµένα.  
122 Το δόγµα του προκαθορισµού πέρα απ’ τη Θεολογία περνά και στη Λογοτεχνία κι αφορά στη 
σωτηρία λίγων κι εκλεκτών από το Θεό. Οι υπόλοιποι θα καούν στην κόλαση. Ως απότοκο τούτου, ο 
εγκόσµιος βίος δεν έχει καµία βαρύτητα αφού έχει καθοριστεί εκ των προτέρων το ποιοί θα σωθούν. 



 48

προκλητικός στο Θεό, Τον οποίον κι αν αναγνωρίζει, Τον αναγνωρίζει ως κατώτερο ή 

ισάξιό του. Στους ελληνικούς πεζογραφικούς κύκλους που έχουν επηρεαστεί από τη 

∆ύση, οι ήρωες παρουσιάζονται βλάσφηµοι123 µεν,  σε στιγµές παραφροσύνης δε. Η 

βλασφηµία αυτή η οποία ανασκευάζεται στην πορεία είτε από τον αφηγητή, είτε από 

τον ίδιο τον ήρωα µε φιλοσοφικά επιχειρήµατα αναφορικά µε την ύπαρξη του 

Θεού124, οφείλεται στην παρουσία του Κακού.  

Όπως νωρίτερα ειπώθηκε για τον Byron, έτσι κι άλλοι πολλοί συγγραφείς, 

αρνούνταν να διαχωρίσουν την ιδιοφυΐα από την εγγενή της τάση προς το κακό. Γι’ 

                                                                                                                                            
Μάλιστα, από τα τέλη του 1700 µε αρχές του 1800 ξεκινά στην Ευρώπη συζήτηση για το αν η κόλαση 
είναι αιώνια.  
123 βλ. για παράδειγµα  
Παναγιώτης Σούτσος, Οδοιπόρος, [1831], Άπαντα  (Πράξη Ε΄, Σκηνή Γ), 1851, σ. 12:  
«Κ εις τα του κόσµου µας, αυτήν την ώρα την εσχάτην.  
Προνοίας Θείας οφθαλµόν αναζητώ εις µάτην  
Μυστηριώδη πνεύµατα µην ζουν εις τους αιθέρας  
Κι απερισκέπτως κυβερνούν την γην µας, τους αστέρας; 
Αν οφθαλµός ακοίµητος τα πάντα διατάττει,  
∆ικαιοσύνης εις την γην πώς στάθµην δεν φυλάττει; 
Πώς εις αυτήν δεν φαίνονται η τάξις κι αρµονία, 
Ο µέγας νουν ο κυβερνών την Φύσιν, τα στοιχεία; 
Πώς η κακία ευτυχεί, τιµάται και κοµπάζει;  
Πώς άδοξος και δυστυχής η αρετή στενάζει; 
124 βλ. ενδεικτικά 
α) Αλέξανδρος  Ρίζος  Ραγκαβής, ο Λαοπλάνος, [1840]  Άπαντα Β, 1874, Ραψωδία πρώτη, σ.12-13: 
Προς τι ζητούµεν τον Θεόν εις ερηµον κελλίον;  
Μη άλλο της ευκλείας του σαφέστερον βιβλίον  
υπάρχει παρά τα λαµπρά δηµιουργήµατά Του; 
Το έσχατον ζωύφιον καθώς ολ’ η φύσις  
την παντοδυναµίαν Του δεν διηγείτ’ επίσης;  
∆εν είναι θρόνος Του η γη· δεν είναι οφθαλµός Του  
ο διαλάµπων ήλιος, και βλέµµα Του το θέρος  
και νεύµα Του η αστραπή; και των ψυχών ο έρως  
δεν είναι αντανάκλασις του µειδιάµατός Του;  
και δεν λατρεύοµεν αυτόν µεγαλοπρεπεστέρως  
θαυµάζοντες τον κόσµον Του, την πλάσιν της χειρός Του; 
β) Επαµεινώνδας Φραγκούδης, Ο Θέρσανδρος, Μυθιστορία Α΄, Αθήνα, [1847] 
Θεέ!....ω! πώς αισθάνοµαι ιεράν τινα πυράν 
κατά αφλέγουσάν µε, εν ω το όνοµά σου προφέρω  
και φωνή τις µυστηριώδης µε λέγει ότι υπάρχεις.  
Ναι, υπάρχεις, άυλος ον! η δικαιοσύνη το θέλει!... 
αν συ δεν υπήρχες, αν η κραταιοτάτη ισχύς σου δεν  
προϋπήρχε των αιώνων, τις ήθελε µορφώσει το χάος  
τούτο; τις άλλος ήθελεν επιχύσει λάµψιν των αστέ 
ρων, και ποιων τα πάντα εν σοφία, το παν εν τωσαύ 
τη αρµονία ήθελε κανονίσει;…Η ψυχή το µέγα  
τούτο δηµιούργηµά σου µαρτυρεί την ύπαρξιν σου 
…. οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν σου, και αυτοί  
µόνοι την µαρτυρούσι… -Τί σ’ έλειπεν όµως, Θεέ, ίνα  
πλάσης κατά τι ευδαίµονα και τον άνθρωπον,  
το άϋλον και υλικόν τούτο ον, το αθάνατον και  
θνητόν; διότι τον περιόρισες εις τα στενά της δυστυ 
χίας όρια;  
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αυτούς ο κόσµος δεν έχει λογική, νηφαλιότητα και δικαιοσύνη και οι ηθικοί του 

κανόνες, συµπεριλαµβανοµένων και των κανόνων του Χριστιανισµού, είναι τόσο 

αντιφατικοί, ώστε δε λύνουν κανένα πρόβληµα, απλά επιτείνουν τη σύγχυση. 

Απόλυτη αξία δεν υπάρχει. Γι’ αυτό  ο αναγνώστης θα πρέπει να αποστασιοποιείται, 

ώστε να µη µείνει κυρίαρχος στο παραλογισµό.  

Ένας πρωταγωνιστής τέτοιου είδους, ανεξαρτήτως πεζού ή ποιητικού λόγου, 

εµφανίζεται ως ο περιπλανώµενος παράνοµος της ίδιας του της διάνοιας125. 

Χαρακτηρίζεται σατανικός, βυρωνικός και ναπολεόντειος. Μια τέτοια µορφή θα 

κατακριθεί από τον Samuel Taylor Coleridge, ο οποίος γράφοντας ένα εγχειρίδιο για 

τους πολιτικούς στα 1816, επισηµαίνει ότι µια µορφή του είδους αυτού είναι 

επικίνδυνη γιατί τα χαρακτηριστικά της εντοπίζονται σ’ όλους τους τυράννους και 

τους καταστροφείς της ανθρωπότητας. Απώτατος στόχος του Coleridge ήταν να 

χτυπήσει το Ναπολέοντα. Μια τέτοια προσωπικότητα  εµµένει στην ανατροπή, αν και 

ξέρει ότι ζει σ’ έναν παράλογο κόσµο. Χαρακτηριστικοί λογοτεχνικοί ήρωες του 

είδους αυτού είναι ο Χήθκλιφ στα Ανεµοδαρµένα Ύψη και ο Ιβάν στους Αδελφούς 

Καραµαζόφ του Ντοστογιέφσκι. Ο Ντοστογιέφσκι, ειδικά, κατέχει στο συγγραφικό 

του ενεργητικό σειρά ηρώων µε την παραπάνω περιγραφή. Καθίσταται έτσι ιδανική 

περίπτωση για τον αναγνώστη που επιθυµεί να δει µπροστά του να ξεδιπλώνεται η 

άβυσσος της ανθρώπινης ψυχής και τα πάθη της σ’ όλο τους το φάσµα και 

παράλληλα να διεισδύσει στα αιώνια προβλήµατα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα 

σε κάθε ιστορική της φάση. Τα µυθιστορήµατα του Ντοστογιέφσκι, επενδυµένα µε τη 

φιλοσοφική προβληµατική, καθίστανται διαχρονικά για όσους στοχάζονται πάνω στο 

καλό και το κακό, τα όρια της προσωπικής ελευθερίας και τη σχέση του ανθρώπου µε 

το Θεό. Οι απόκληροι, οι φτωχοί, οι ασθενείς, οι αποξενωµένοι και 

περιθωριοποιηµένοι ευρύτερα άνθρωποι, είναι αυτοί που θ’ αποτελέσουν την πρώτη 

του ύλη. Αλλά και τα ίδια τα αναγνώσµατά του θα τον κατευθύνουν προς αυτήν την 

πορεία126. ∆εν είναι τυχαίο το ότι ο Byron  ανήκει στα αναγνώσµατα αυτά, αν λάβει 

κανείς υπ’ όψιν του ότι οι περισσότεροι ντοστογιεφσκικοί ήρωες είναι στο πρότυπο 

των βυρωνικών.  

 

                                                 
125 the wandering outlaw of his own dark mind, κατά την εκδοχή του απαντάται στην αγγλική 
γραµµατεία .  
126 William Shakespeare, Honoré de Balzac, Byron και Shiller είναι µερικές απ’ τις συγγραφικές 
προτιµήσεις του Ντοστογιέφσκι, ειδικά ο Shiller τον οποίο µε κάθε ευκαιρία επικαλείται στα έργα του. 
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VIV. Ο Ντοστογιέφσκι ως συγγραφέας και η θέση του Κακού στη 

συγγραφική του θεµατολογία  
 

Καθώς τα βιώµατα ενός ανθρώπου προσδιορίζουν και την συγγραφική του 

ταυτότητα κι επειδή συνήθως η αρµονική και απόλυτη ταύτιση µε την 

πραγµατικότητα είναι ακυρωτική στο να κάνει κάποιος τέχνη, σε πολλά έργα του ο 

Ντοστογιέφσκι θα κάνει ρεαλιστική καταγραφή, ωµή πολλές φορές127, των 

προσωπικών του βιωµάτων. Η ενασχόληση µε τον ανθρώπινο ψυχισµό, αρχής 

γενοµένης από τον δικό του, θα τον καθιερώσει ως έναν από τους µεγαλύτερους 

«τοπιογράφους» της ανθρώπινης ψυχής. Η σε βάθος διείσδυσή του στο βασίλειο του 

Κακού µε σηµείο αναφοράς την ανθρώπινη ύπαρξη, οι εσωτερικές συγκρούσεις και 

ενοχές και οι πληγές που αφήνει ο θάνατος, αποτελούν κάποιες από τις κυριότερες 

µεταφυσικές αγωνίες µε τις οποίες θα καταπιαστεί ο Ντοστογιέφσκι. Κι ήταν αυτή η 

θεµατολογία του που προκάλεσε ανασφάλεια και φρίκη στην αγγλοσαξονική 

διανόηση, όσο αδιανόητο κι αν αυτό ακούγεται όταν αναφέρεται σε ριζοσπαστικούς 

συγγραφείς που ήταν εξ ορισµού ανοικτοί στις νέες ιδέες, όπως οι αγγλοσάξονες128. 

Αυτό που ενοχλούσε δεν ήταν τόσο ο αναλυτικός χαρακτήρας των έργων του που 

υπονόµευε τη µυθιστορηµατική τους συνοχή, αλλά το υλικό που έβγαινε στην 

επιφάνεια ύστερα από τη «γεώτρησή» του στην ανθρώπινη ψυχή, υλικό προερχόµενο 

από µία νοσηρή συνείδηση. Μια συνείδηση που στον Ντοστογιέφσκι λαµβάνει τη 

θέση που γι’ άλλους συγγραφείς είχε ο ορθός λόγος. Η πρωτοκαθεδρία αυτή που 

δίδεται σε µια συνείδηση του είδους τούτου, θα εξοµοιώσει τον Ντοστογιέφσκι στα 

µάτια αρκετών µε έναν ηθικολόγο του Κακού.  

                                                 
127 Για παράδειγµα στο έργο του Αναµνήσεις από το σπίτι των πεθαµένων, θα καταγράψει όσα έζησε 
στα κάτεργα της Σιβηρίας, όπου ο Τσάρος Νικόλαος Α΄ τον έστειλε αναστέλλοντας την εκτέλεση της 
θανατικής ποινής του. Αφορµή για την προσαγωγή στα τσαρικά κάτεργα, δόθηκε από τις κοινωνικές 
ανησυχίες του συγγραφέα, οι οποίες τον οδήγησαν στον σοσιαλιστικό κύκλο του Πετρασέφσκι. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, το πάθος του Ντοστογιέφσκι για τη χαρτοπαιξία και τη ρουλέτα, τού ενέπνευσε µερικά 
από τα µεγαλύτερα αριστουργήµατα της παγκόσµιας λογοτεχνίας, όπως ο Παίκτης. Ακόµη, η 
δολοφονία ενός φοιτητή µέλους του τροµοκρατικού πυρήνα υπό την καθοδήγηση του Νετσάγιεφ, θα 
γίνει η αφορµή για του ∆αιµονισµένους. Μ’ αυτήν την έννοια η περίφηµη αναφώνηση του Φλωµπέρ: 
«Madame Bovary c’ est moi» θα µπορούσε εφαρµοσµένη στον Ντοστογιέφσκι να λάβει τη µορφή 
«Raskolnikov c’ est moi» αναφερόµενη σ’ έναν από τους πιο σκοτεινούς και ναπολεόντειους ήρωές 
του. Τέλος, η επιληψία από την οποία ο Ντοστογιέφσκι έπασχε και η απώλεια µνήµης που συνόδευε 
τις κρίσεις τις προερχόµενες απ’ αυτήν, τον συνέδεαν µε το υπερβατικό, µεταστοιχειώνοντας έτσι τις 
φαντασιώσεις του σε συγγραφικό σώµα.  
128 Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται στους εικονοκλάστες της Σχολής του Bloomsberry (Γουλφ, 
Λόρενς), οι οποίοι αν και ανανέωσαν µε τις συγγραφικές τους καινοτοµίες τη µορφολογία του 
µυθιστορήµατος, δεν έκρυψαν τις επιφυλάξεις και τις αντιδράσεις τους στην περίπτωση 
Ντοστογιέφσκι.  
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Για τον Ντοστογιέφσκι, φαίνεται ότι τέχνη υπάρχει εκεί που υπάρχει 

τραγωδία. Η ανθρώπινη ψυχή είναι ένα µωσαϊκό παθών και συναισθηµάτων σε 

κοχλάζουσα κατάσταση. Ο βρασµός αυτός στο εσωτερικό της ψυχής από τις 

αντίρροπες δυνάµεις της, επισκιάζουν τη λογική σκέψη και υπερτερούν αυτής. 

∆ίνουν έτσι το έναυσµα στον Ντοστογιέφσκι για µετατροπή του καρτεσιανού: 

«cogito ergo sum» σε «suffero ergo sum». Για τον Ντοστογιέφσκι, υπάρχει µια 

αυτόνοµη λειτουργία του τρόµου µέσα στον ανθρώπινο νου και απο ’κεί αντλεί η 

ψυχή τους εφιάλτες της. Η περιφρόνηση, η ταπείνωση, το µίσος και η υποταγή, είναι 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ηρώων του, που στο τέλος των µυθιστορηµάτων 

του συµβιβάζονται µε το πνεύµα που επιβάλλει η χριστιανική ηθική. Έτσι η 

αλαζονική ιδιοφυΐα, η υπεροψία και η κακία θα παραµεριστούν, κάνοντας τόπο στη 

µετάνοια και την αυτογνωσία. Μιλάµε µάλλον για συµβιβασµό των ηρώων κι όχι γι’ 

αλλαγή εκ των έσω, για µεταστροφή των πιστεύω τους. Κορυφαίο παράδειγµα των 

παραπάνω, ο Ρασκόλνικωφ στο Έγκληµα και Τιµωρία.  

Ο βίος του Ντοστογιέφσκι αποτελεί ένα δείγµα του πώς ο πόνος µπορεί ν’ 

αποτελέσει έναυσµα δηµιουργίας. Ο ρώσος συγγραφέας ήθελε να διδάξει129, να 

φανερώσει το πώς οι τσακισµένοι άνθρωποι µπορούν πολλές φορές να βρουν νόηµα 

µέσα στο Κακό και πώς είναι δυνατόν ένας κόσµος στον οποίο το κακό βασιλεύει ν’ 

αποτελεί δηµιούργηµα και να έχει την εύνοια του Θεού. Πλάθει, έτσι, µυθιστορήµατα 

µε αντι-ήρωες κι αυτό που τον απασχολεί δεν είναι το τί είναι ο άνθρωπος, αλλά το τί 

θα έπρεπε να είναι. Υπό την έννοια αυτή, έχει εκφραστεί η άποψη ότι δεν υπάρχει 

λογοτεχνία σήµερα που να µην είναι, κατά κάποιο τρόπο, ντοστογιεφσκική.  

Τα θέµατα του Ντοστογιέφσκι προσεγγίζουν τη ζωή στις ακραίες της στιγµές. 

Οι ήρωές του ζουν µέσα στο πάθος, εκτός ορίων, πέρα από κάθε συµβατικότητα, 

σπάζοντας τους κώδικες ηθικής τους θεσπισµένους για την εύρυθµη λειτουργία µιας 

κοινωνίας. Καθετί θαµµένο βαθιά στην ανθρώπινη συνείδηση, οι πιο απόκρυφες 

σκέψεις και οι πιο ακραίες τάσεις, αυτές που κάθε άνθρωπος προσπαθεί να 

καταπνίξει προκειµένου να υπάρξει αρµονικά µε τους άλλους  µέσα στην κοινωνία κι 

όχι στο περιθώριο, οι µυθιστορηµατικοί ήρωες του Ντοστογιέφσκι το αναδύουν στην 

επιφάνεια. Ο Ντοστογιέφσκι παρουσιάζει και µια άλλη πτυχή της πραγµατικότητας, 

ίσως όχι τόσο αρεστή και αρµόζουσα σ’ έναν µυθιστορηµατικό ήρωα της 

παραδοσιακής τουλάχιστον λογοτεχνίας, ωστόσο αληθινή. Ακολουθεί το αίτηµα του 
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βυρωνικού Don Juan: «Το show things as they are, not as they ought to be». Το κακό 

είτε αξιόµεµπτο, είτε ανεπιθύµητο και κατακριτέο, δεν παύει ν’ αποτελεί µια 

πραγµατικότητα. Ένας άνθρωπος µπορεί να ’ναι για τα δεδοµένα µιας κοινωνίας 

persona non grata, δεν παύει όµως να υπάρχει, να ’ναι εκεί, κάτι ζωντανό το οποίο, 

είτε εκπεφρασµένο, είτε αποσιωπώµενο, είτε αφορισµένο, εξακολουθεί να διεκδικεί 

παρουσία, να υφίσταται. Ο Ντοστογιέφσκι, λοιπόν, παρουσιάζει µια άλλη πτυχή του 

κόσµου, πιο σκοτεινή ίσως, εντούτοις εξίσου αληθινή. Έναν κόσµο στη διονυσιακή 

εκδοχή του.  

Η ανθρώπινη φύση προσεγγίζεται επιτυχέστερα και πληρέστερα στις ακραίες 

της στιγµές, τις εκτός ορίων. Στις ακρότητές της, τις εξάρσεις της κι όχι στις 

κανονικότητες. Μόνο τότε φωτίζονται οι πιο απόκρυφες πτυχές της, οι κρυµµένες 

από καταβολής. Αυτό είναι και το δόγµα του Ντοστογιέφσκι Χαρακτηριστική είναι 

εδώ η αντιστοιχία του µε την αρχαία τραγωδία. Στην ύβρη και την παραφορά των 

ηρώων της, ο θεατής ταυτίζεται µαζί τους περισσότερο κι αναγνωρίζει σ’ αυτόν δικές 

του πιο εσωτερικές σκέψεις και στιγµές, µύχιες επιθυµίες και φόβους του. Για τον 

Ντοστογιέφσκι δεν αρκεί η ψυχή, προκρίνει την εκστατικής εκδοχή, την ψυχή σε 

κατάσταση έκστασης.  

Η µατιά του Ντοστογιέφσκι στον κόσµο είναι µάλλον ανθρωποκεντρική. 

Ξεκινά και καταλήγει στο ανθρώπινο ον. Ακόµη και το θέµα του Θεού το προσεγγίζει 

σε συνάρτηση µε τον άνθρωπο, αφού ο Θεός εµφανίζεται µέσα από τις διακυµάνσεις 

της ανθρώπινης µοίρας κι όχι στην απ’ ευθείας αναζήτησή Του. Παράλληλα, η 

θεώρησή του για τον κόσµο είναι και µεταφυσική. Η έννοια του αοράτου, του 

µυστικού, που συνδέει τους ανθρώπους µεταξύ τους. Τίποτα δε γίνεται τυχαία, καθώς 

τα πάντα υπακούν σ’ έναν κρυφό σκοπό. Ο ρεαλισµός, εποµένως, αποκτά και µια 

άλλη διάσταση, µεταφυσική και ψυχολογική. Ο Ντοστογιέφσκι φωτίζει κάθε πλευρά 

της ανθρώπινης ψυχής, όσο απρόσιτη και σκοτεινή κι αν είναι. Μέσα από το σκοτάδι 

αυτό, τον πόνο και το αδιέξοδο, θα εµφανίσει τη µορφή του Χριστού, µόνη ελπίδα 

και σωτηρία για τους ήρωές του. Στην έσχατη παρακµή και κατάπτωσή τους η εικόνα 

του Χριστού θ’ ανασυγκροτήσει και θα επανανοηµατοδοτήσει την ανθρώπινη 

ύπαρξη, ανασύροντάς την από το τελευταίο σκαλί της πτώσης πίσω στη ζωή. Ο 

Ντοστογιέφσκι, δηλαδή, δεν εγκαταλείπει τους ήρωες και τους αναγνώστες του 

                                                                                                                                            
129 γι’ αυτό και θεωρεί ότι η ηµερολογιακή µορφή ενός έργου δεν προσφέρεται όπως αυτή του 
µυθιστορήµατος.  
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εριµµένους στην απαισιοδοξία. ∆εν προβάλει µια απαισιόδοξη ανθρωπολογία, αφού 

το τελικό µήνυµα είναι παρήγορο.  

Ο στοχασµός του Ντοστογιέφσκι υπερτερεί της καλλιτεχνίας του130. Το 

περίβληµα των όσων λέει δεν είναι ιδανικό κι επιτυχηµένο πολλές φορές, τα 

λεγόµενά του όµως, τα νοήµατά του είν’ αυτά στα οποία πρέπει να εστιάσει ο 

αναγνώστης. Είναι οι ιδέες του αυτές, τις οποίες έρχεται να «ντύσει» η τέχνη του, όχι 

η επιστράτευση ιδεών προκειµένου να παράγει τέχνη. Ιδέες που κινούνται γύρω απ’ 

τα αιώνια προβλήµατα του ανθρώπου. Ιδέες περί των εσχάτων, εντεταγµένες σ’ ένα 

τελολογικό πλαίσιο. Ιδέες που στη βάση τους είναι άλλοτε ανθρωπολογικές, άλλοτε 

ηθικές, κάποτε ιστορικές και πολλές φορές θρησκευτικές. Ιδέες που όµως παρά την 

απαισιοδοξία του Ντοστογιέφσκι, δεν «προσβλήθηκαν» από το µηδενισµό, ακριβώς 

επειδή ο συγγραφέας τους είχε βαθιά εµπιστοσύνη στον άνθρωπο, τον κόσµο και το 

Θεό. Έτσι από το µηδενισµό που χαρακτηρίζει το λογοτεχνικό κλίµα της Ρωσίας, 

ξεπροβάλλει η περίπτωση Ντοστογιέφσκι, µια απαισιόδοξη αλλά όχι µηδενιστική 

γραφή.  

Ο πεπτωκώς άνθρωπος για τον Ντοστογιέφσκι, µπορεί µέσα στο κλίµα της 

ευρύτερης παρακµής να ξαναγεννηθεί σ’ έναν καινούργιο άνθρωπο. Ύστερα από τις 

εσωτερικές του αντιφάσεις, την πάλη του µε το κακό και τα σφάλµατά του, µπορεί να 

αναµορφωθεί, να µετακενωθεί σε κάτι νέο. Οι ντοστογιεφσκικοί ήρωες υποβάλλονται 

µέσα σ’ αυτήν την µετάπλαση, την αλλαγή. Μέσα από τον πόνο οδηγούνται, οι 

περισσότεροι τουλάχιστον, στη λύτρωση. Στο χείλος της παρακµής, ο άνθρωπος θα 

επιλέξει ή να τερµατίσει τη ζωή του, ή να την προσδιορίσει εκ νέου, εξ αρχής. Να 

πιστέψει ξανά στη δυναµική της, να βρει ένα νέο νόηµα. Στις οριακές στιγµές του, ο 

άνθρωπος καλείται πολλές φορές να πάρει απόφαση του είδους: να διαλέξει το τέλος 

ή τη νέα αρχή. Για τους ήρωες του Ντοστογιέφσκι ο Θεός θα παίξει σηµαντικό ρόλο 

                                                 
130 «Στα «τετράδια» του Ντοστογιέφσκι βρέθηκε το σχέδιο ενός γράµµατος του συγγραφέα προς το 
διευθυντή του «Ρωσικού Μηνύτορα» όπου του προτείνει τη δηµοσίευση του «Εγκλήµατος και 
Τιµωρίας». Στο γράµµα αυτό ο συγγραφέας εκθέτει την υπόθεση του έργου, και λέει ανάµεσα σ’ άλλα: 
«Είναι η ψυχολογική έκθεση ενός εγκλήµατος…Μπροστά στο φονιά ανακύπτουν ένα σωρό άλυτα 
ζητήµατα, και τον βασανίζουν αναπάντεχα αισθήµατα, που δεν υποψιαζόταν…Όσο για την 
καλλιτεχνική πραγµάτωση, δε µπορώ να κρίνω εγώ. Πολλές φορές ίσαµε τώρα, αναγκάστηκα να κάνω 
βιαστικά, για να προλάβω κάποια τακτή προθεσµία, πολύ άσχηµα πράµατα…Μα αυτό το έργο            
το ’γραψα δίχως να βιάζοµαι και µε πολλή ζέση…». βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκληµα και 
Τιµωρία και συγκεκριµένα την υποσηµείωση 1 στις σελίδες 25-26. Η παραποµπή αυτή είναι ενδεικτική 
του τρόπου µε τον οποίο ο Ντοστογιέφσκι έγραψε αρκετά από τα έργα του, κάτω δηλαδή από την 
πίεση του χρόνου, πράγµα που θα έπαιζε αναµφίβολα ρόλο στην τελική µορφή την οποία το έργο θα 
έπαιρνε. Κάτι τέτοιο λειτουργούσε σε βάρος της καλλιτεχνικής υπόστασης του έργου. Αυτή, ωστόσο,  
είναι µια τακτική στην οποία συµµορφώθηκαν πολλοί συγγραφείς, λόγω περιορισµένων οικονοµικών. 
Η οικονοµική ευχέρεια είναι βασική προϋπόθεση της ελευθερίας στην καλλιτεχνική παραγωγή.  
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στο νέο τους αυτό ξεκίνηµα. Στην περίπτωσή τους δεν ισχύει το δαντικό: «εσείς που 

περνάτε αυτήν την πύλη αφήστε κάθε ελπίδα»131 , αφού κάπου εκεί ξεπροβάλλει η 

µορφή του Χριστού για τον Ντοστογιέφσκι. Μάλιστα η δοκιµασία λειτουργεί αρκετές 

φορές ως σκάλα που οδηγεί σ’ Αυτόν132. Σ’ ένα, δηλαδή, ευρύτερο πλαίσιο για τη 

σωτηρία του ανθρώπου κι ο πόνος έχει το δικό του ξεχωριστό ρόλο, αν δεχθούµε 

πως: «Τίποτα δε χάνεται µέσα σ’ αυτό το µέγα τίποτα»133. Γι’ αυτό κι ο 

Ντοστογιέφσκι εξωθεί την τύχη των ηρώων του στα άκρα, ούτως ώστε να τους κάνει 

να τρέξουν στο καταφύγιο της πίστης, το µοναδικό που, για τον ίδιο, µπορεί να τους 

σώσει. ∆εν έχει τυχαία ειπωθεί ότι οι ήρωες του Ντοστογιέφσκι είναι οι πιο 

δυστυχισµένοι λογοτεχνικοί ήρωες και µάλιστα ότι αποτελούν «αυτοβιογραφικές 

προσωπογραφίες του πιο µεγάλου βασανισµένου»,134 του ίδιου του Ντοστογιέφσκι.  

Ο πόνος στο έργο του Ντοστογιέφσκι λειτουργεί πολλές φορές σαδοµαχιστικά 

για το πάσχον υποκείµενο, το οποίο, όχι σπάνια, αρέσκεται στο ν’ 

αυτοκαταστρέφεται135 . Απ’ την άλλη, οι ντοστογιεφσκικοί χαρακτήρες αρθρώνουν 

µια πρωτόφαντη θεωρία για το έγκληµα, που το θέλει ως µια ενέργεια επαναστατική, 

αντιπροσωπευτική υπέρβασης µιας ζωντανής ψυχής. Και µάλιστα διατυπώνουν τη 

θέση που θέλει το έγκληµα ως δικαίωµα µιας εξαιρετικής φύσης, όπου εξαιρετική 

ισούται µε ξεχωριστή. Μια τέτοια φύση µπορεί να πράξει το ηθικά άνοµο, αφού εξ 

ορισµού είναι προορισµένη γι’ αυτό136. ∆εν είναι τυχαίο το ότι στο στόµα των 

                                                 
131 Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, άσµα ΙΙΙ, στ. 9. 
132 «Το σταυρό του τον έβλεπε ο Ντοστογιέφσκι ως ένα µέσο σωτηρίας. Γι’ αυτό και όσο έµενε στο 
κάτεργο «είχε µια θερµή επιθυµία να ξαναγεννηθεί σε µια νέα ζωή», ν’ αναστηθεί σε νέο άνθρωπο. 
Όπως και αναστήθηκε πραγµατικά στο τέλος. Στον αδερφό του Μιχαήλ θα γράψει µια εβδοµάδα µετά 
την έξοδό του από το κάτεργο: «Αυτό που συντελέστηκε στα τέσσερα τούτα χρόνια στην ψυχή µου, 
στις πεποιθήσεις µου, στη διάνοιά µου, στην καρδιά µου, δε θα σου το πω. Θα πάρει πολύ χρόνο. 
Όµως η αδιάκοπη συγκέντρωση στον εαυτό µου, όπου ανακάλυψα την πικρή αλήθεια, έφερε τους 
καρπούς της» επίσης «θα γράψει στη Φονβίζινα πως ο Χριστός είναι αλήθεια που αποκαλύπτεται µέσα 
στη δυστυχία». βλ. Μιχ. Κ. Μακράκης, Ντοστογιέφσκι – Πάθος και Ελευθερία, Κεφ. Α και σ. 55 και 53 
αντίστοιχα.  
133 Ο στίχος ανήκει στον Γιάννη Ρίτσο.  
134 βλ. Μιχ. Κ. Μακράκης,  σ. 64.  
135 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι Έγκληµα και Τιµωρία, σ. 37 (τα λόγια του Μαρµελάντωφ): «Και όσο 
πιο πολύ πίνω, τόσο πιο πολύ υποφέρω. Παραδίδοµαι στο πιοτό, επειδή ακριβώς ζητώ να αισθάνοµαι 
και να υποφέρω πιο πολύ. Πίνω για να υποφέρω περισσότερο και βαθύτερα» και στο ίδιο σ. 67: (ενν. ο 
Ρασκόλνικωφ) Βασάνιζε τον εαυτό του και τον ερέθιζε µ’ ένα σωρό τέτοια ερωτήµατα. Ένιωθε 
µάλιστα κάποια ηδονή. ∆εν ήταν καινούργια γι’ αυτόν ετούτα τα ερωτήµατα, και δεν τον ξάφνιαζαν. 
Ήταν παλιά, πολύ παλιά, τον είχαν κάνει από καιρό να πονέσει κι είχαν σπαράξει την καρδιά του. Από 
πολύν καιρό τον έπνιγε εκείνη η αγκούσα. Είχε µεγαλώσει µέσα στην καρδιά του, είχε φουσκώσει, είχε 
αναπτυχθεί και, τον τελευταίο καιρό, ωρίµασε πια και πύκνωσε. Έγινε ένα τροµερό, φανταστικό και 
άγριο ερωτηµατικό, που του βασάνιζε ακατάπαυστα την καρδιά και το νου και ζητούσε επιτακτικά 
µιαν απάντηση» και σ. 191: «Ο άνθρωπος, γενικά, του αρέσει να ταπεινώνεται».  
136 Στις σελίδες 264-273 στο Έγκληµα και Τιµωρία ο Ντοστογιέφσκι ξεδιπλώνει µια θεωρία περί 
εγκλήµατος. Οι απόψεις τις οποίες εδώ παραθέτει, ανήκουν στους ουτοπικούς σοσιαλιστές και τις 
συµµεριζόταν παλιότερα κι ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι. Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα χωρία: 
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ντοστογιεφσκικών ηρώων µπαίνει συχνά το όνοµα του Ναπολέοντα, στοιχείο που, 

όπως νωρίτερα έγινε νύξη, απαντάται και σε άλλους συγγραφείς.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι ήρωες του Ντοστογιέφσκι «χρήζουν» πολλές 

φορές τον εαυτό τους κοινωνικό αναµορφωτή, πράγµα που τους δίνει το δικαίωµα να 

πράττουν το κακό. Στη βάση της πράξης τους δηλαδή, δε βρίσκεται το προσωπικό 

συµφέρον, αλλά η κοινωνική δικαιοσύνη, την οποία νιώθουν ότι θα υπηρετήσουν µε 

την πράξη τους137. Πάνω απ’ όλα όµως, όπως προαναφέρθηκε αυτό που ωθεί τους 

ήρωες στην καταστροφή και την αυτοκαταστροφή κατ’ επέκταση είναι πολλές φορές 

πρόσκληση που ασκεί το απαγορευµένο. Οπότε όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν ως 

προφάσεις, όπως τα ίδια τα άτοµα των µυθιστορηµάτων οµολογούν138. Και είναι 

τέτοια η αίσθηση ότι µε την πράξη τους αυτή εκπληρώνουν κάποιο είδος κοινωνικής 

                                                                                                                                            
264-265: «…η ζωντανή ψυχή έχει τις απαιτήσεις της… είναι δύσπιστη, είναι οπισθοδροµική. Ενώ η 
ψυχή που θέλουν αυτοί, βρωµάει ψοφίµι… δεν είναι ζωντανή, είναι άβουλη, δουλική, δεν 
επαναστατεί….∆ε φτάνει η λογική για να περάσεις πάνω από τη φύση», σ. 267: «…χωρίζονται όλοι οι 
άνθρωποι σε δύο κατηγορίες, σε «συνηθισµένους» και σε «εξαιρετικούς». Οι συνηθισµένοι άνθρωποι 
οφείλουν να ζουν υπακούοντας στο νόµο και δεν έχουν το δικαίωµα να τον παραβιάζουν…Τα 
εξαιρετικά όµως άτοµα έχουν το δικαίωµα να διαπράττουν οποιοδήποτε έγκληµα και να παραβιάζουν 
όλους τους νόµους για το λόγο πως είναι εξαιρετικά άτοµα!» «…ο «εξαιρετικός» άνθρωπος έχει το 
δικαίωµα, όχι το νόµιµο δικαίωµα, φυσικά, µα το ηθικό δικαίωµα, να επιτρέπει στη συνείδησή του να 
παραµερίσει… µερικά εµπόδια κι αυτό µόνο στην περίπτωση που το απαιτεί η πραγµατοποίηση της 
ιδέας του», σ. 268: «…όλοι οι νοµοθέται κι οι οδηγοί της ανθρωπότητας… ήταν τρόπον τινά 
εγκληµατίες…. οι πιο πολλοί απ’ αυτούς τους ευεργέτες και τους οδηγούς της ανθρωπότητας έχυσαν 
ποτάµια αίµα…. όλοι κι όχι µόνο οι µεγάλοι άνδρες…. είναι αναγκαστικά εγκληµατίες κι από την ίδια 
τη φύση τους…. Βεβαιώνω πως οι άνθρωποι µπορούν να χωριστούν γενικά, από την ίδια την φύση, σε 
δύο κατηγορίες:  στην κατώτερη … και στους άλλους τους αληθινούς ανθρώπους…. η πρώτη 
κατηγορία αποτελείται από συντηρητικούς και φρόνιµους ανθρώπους που ζουν µε υπακοή και που 
τους αρέσει να υπακούουν…. Στη δεύτερη κατηγορία, όλοι παραβιάζουν το νόµο…. Η πρώτη 
συντηρεί τον κόσµο και χάρη σ’ αυτήν πολλαπλασιάζεται η ανθρωπότητα, η δεύτερη κινεί το σύµπαν 
και τ’ οδηγεί στο σκοπό του».  
137 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι., Έγκληµα και Τιµωρία, σ. 88: «Αν τη σκοτώνανε και παίρνανε τα 
λεφτά της και τα διαθέτανε για το καλό της ανθρωπότητας…αυτό το ασήµαντο εγκληµατάκι δε θα 
ισοσταθµιζόταν µε χιλιάδες καλές πράξεις; Για µια µονάχα ζωή, θα γλιτώνανε χιλιάδες πράγµατα από 
τη σαπίλα. Ένας θάνατος για εκατό ζωές. Μα ας αφήσουµε τους αριθµούς! ∆ε µου λες, πόσο ζυγίζει 
πραγµατικά στη κοινωνική ζυγαριά η ζωή µιας ηλίθιας, µιας κακιάς, µιας στριµµένης γριάς; ∆εν 
πιστεύω να ζυγίζει περισσότερο απ’ ό,τι ζυγίζει µια ψείρα ή µια κατσαρίδα. Κι ούτε κι αυτό. Γιατί η 
γριά είναι βλαβερή. Τρώει τη ζωή των οµοίων της» και σ.282: «….είχα πάρει την απόφαση να τηρήσω 
στην εκτέλεση του σχεδίου µου την πιο αυστηρή δικαιοσύνη, βάρος, µέτρο και αριθµό…».  
138 β. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκληµα και Τιµωρία, ό.π., σ. 415: «-Θέλησα τότε εγώ να τολµήσω και 
σκότωσα… Θέλησα µονάχα να τολµήσω…. Αυτό στάθηκε το κίνητρο της πράξης µου» και σ.σ. 415-
416: «Θέλησα να σκοτώσω, δίχως να λεπτολογήσω, θέλησα να σκοτώσω για τον εαυτό µου, µόνο και 
µόνο για τον εαυτό µου. ∆εν ήθελα να έχω αυταπάτες πάνω σ’ αυτό. ∆ε σκότωσα για να βοηθήσω τη 
µητέρα µου, ούτε για ν’ αφιερώσω στην ευτυχία της ανθρωπότητας τη δύναµη και τα λεφτά που θ’ 
αποκτούσα. Όχι, όχι! Απλούστατα, σκότωσα για τον εαυτό µου, µόνο και µόνο για τον εαυτό µου, κι 
εκείνη ακριβώς τη στιγµή, δε σκοτιζόµουν καθόλου αν θα γινόµουν ευεργέτης της ανθρωπότητας ή 
κοινωνικός βρυκόλακας.… Κάτι άλλο µ’ απασχολούσε και µ’ έσπρωχνε να ενεργήσω έτσι. Έπρεπε να 
εξακριβώσω, όσο έπαιρνε πιο γρήγορα, αν ήµουν κι εγώ ψείρα, όπως οι άλλοι άνθρωποι. Έπρεπε να 
εξακριβώσω αν θα κατάφερνα να πηδήσω το εµπόδιο, αν θα µπορέσω να σκύψω για ν’ αρπάξω αυτή 
τη δύναµη. Αν ήµουνα ένα πλάσµα που έτρεµε ή είχα το δικαίωµα…». 
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δικαιοσύνης, ώστε αρνούνται να παραδεχθούν κάθε εγκληµατική παράµετρο στην 

ενέργειά τους αυτή139.  

Στο θέµα του πόνου ως κακού, είναι χαρακτηριστική µια αναφορά που κάνει ο 

Ντοστογιέφσκι στο τρίτο «Τετράδιο» όπου κρατούσε σηµειώσεις για το Έγκληµα και 

Τιµωρία. Εκεί υπάρχει η ακόλουθη θέση: «Η ιδέα του µυθιστορήµατος. Ορθόδοξη 

αντίληψη της ορθοδοξίας: η ευτυχία δε βρίσκεται στον πλούτο, η ευτυχία 

εξαγοράζεται µε τον πόνο. Ο άνθρωπος δεν είναι γεννηµένος για την ευτυχία. Ο 

άνθρωπος γίνεται άξιος της ευτυχίας µε τον πόνο. ∆ε βρίσκεται καµιά αδικία σ’ αυτό, 

γιατί τη γνώση της ζωής και τη συνείδηση, την αποχτάει ο άνθρωπος µε την εµπειρία 

υπέρ και κατά, που πρέπει να επιφορτίζεται. (Με τον πόνο, αυτός είναι ο νόµος του 

πλανήτη µας, µ’ αυτή την άµεση συνείδηση που νιώθει κανείς µε το ζωϊκό 

γίγνεσθαι… Είναι µια τόσο άπειρη χαρά, που µπορεί κανείς να την ξεπληρώσει µε 

χρόνια πόνου)»140. Ο Ντοστογιέφσκι, όπως είχε αναφερθεί και στα εισαγωγικά 

αναφορικά µε το έργο του, αντιµετωπίζει τον πόνο κατά το πρότυπο των ασκητών και 

γενικότερα της χριστιανικής παράδοσης. Τον βλέπει δηλαδή ως δοκιµασία, που αν 

την αντιµετωπίσει από την οπτική γωνία ενός ευρύτερου σχεδίου θεϊκής προνοίας, θα 

του αποκαλύψει το πρόσωπο του Θεού αλλά και την ίδια την ανθρώπινη φύση, τον 

ίδιο του τον εαυτό141. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η διαµαρτυρία, η αντίδραση του 

πάσχοντος υποκειµένου στον πόνο που υφίσταται, λόγω της αδυναµίας του να τον 

κατανοήσει, να τον ερµηνεύσει και να τον αποδεχθεί142. Μια πιο επαναστατική, θα’ 

λεγε κανείς, αντίδραση που ορθώνεται σ’ αυτήν της πίστης.  

 

                                                 
139 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκληµα και Τιµωρία, σ. 509-511: «-Το έγκληµά µου; Ποιο έγκληµα; 
…Το ότι σκότωσα…. µια γριά τοκογλύφα, που ’κανε κακό σ’ όλο τον κόσµο και που σκοτώνοντας την 
κανείς µπορούσαν να του συγχωρεθούν σαράντα αµαρτίες; Μια παλιόγρια που ρουφούσε το αίµα των 
φτωχών; Έγκληµα ειν’ αυτό;…. Όλος ο κόσµος χύνει αίµα…. Όσοι το χύνουν σαν κρασί, ανεβαίνουν 
ύστερα στο Καπιτώλιο, και τους θεωρούν ευεργέτες της ανθρωπότητας…. πραγµατικά δεν 
καταλαβαίνω γιατί, όταν σκοτώνεις τον κόσµο µε βόµβες και µε κανονική πολιορκία, γιατί αυτό είναι 
πιο ευγενική φόρµα. Ο σεβασµός της αισθητικής είναι το πρώτο σηµάδι αδυναµίας…. ∆ε µπόρεσα 
ποτέ να καταλάβω… ποιο ήταν το έγκληµά µου». 
140 βλ. την υποσηµείωση 1, της σ. 419 στο Έγκληµα και Τιµωρία.  
141 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκληµα και Τιµωρία, ό.π., σ. 534: «∆ε µπορούσε να καταλάβει πως 
εκείνο το προαίσθηµα δεν αποκλείεται να ’ταν ο προάγγελος κάποιας µελλοντικής στροφής στη ζωή 
του, ο προάγγελος της ανάστασής του και της καινούργιας του αντίληψης για τη ζωή» και 533: «Αν 
του ’στελνε τουλάχιστον η µοίρα τη µετάνοια,… που τσακίζει την καρδιά και διώχνει τον ύπνο, τη 
µετάνοια εκείνη που ο φρικτός πόνος σε κάνει να ονειρεύεσαι τη θηλιά στο λαιµό, το βαθύ νερό!...Ω, 
θα τη δεχόταν µε χαρά! Ο πόνος και τα δάκρυα σηµαίνουν πως ζεις ακόµα». 
142 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκληµα και Τιµωρία, σ. 511: «Λένε πως µου χρειάζεται τούτη η 
δοκιµασία. Είναι αλήθεια; Μα σε τί χρειάζονται όλα αυτά τα παράλογα βάσανα; Τί δύναµη θα µπορώ 
να ’χω και τί επιθυµία για τη ζωή, όταν βγω µια µέρα από τη φυλακή, τσακισµένος, ύστερα από είκοσι 
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Χ. Σχέση Κακού κι Ελευθερίας στον Ντοστογιέφσκι και η συσχέτιση 

µε τον Αυγουστίνο πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα 
 

Όπως έχει ειπωθεί για τον Αυγουστίνο, το κακό είναι όρος αρνητικά 

φορτισµένος, καθώς σηµαίνει την απουσία αγαθού. Κι εφ’ όσον  η απουσία αγαθού 

δεν ταιριάζει σ’ ένα πανάγαθο ον όπως ο Θεός, το κακό είναι κάτι που δεν άπτεται 

της θεϊκής αρµοδιότητας. Αφού καθετί υλικό φτιάχτηκε από το Θεό, η ύλη είναι 

αγαθή κι εποµένως το κακό δε βρίσκεται σ’ αυτήν. Βρίσκεται λοιπόν στη στέρηση, 

την άρνηση, την έλλειψη, χωρίς ν’ αποτελεί ιδιαίτερη αρχή. Έτσι ο Αυγουστίνος 

αποδίδει το κακό στην ελευθερία του ανθρώπου, θεωρώντας το άµεσα συνδεδεµένο 

µε τις επιλογές του τελευταίου. Την ίδια γραµµή ακολούθησε κι ο Ντοστογιέφσκι. Γι’ 

αυτό τις αντιλήψεις του ρώσου συγγραφέα αναφορικά µε το κακό, πρέπει να τις δει 

κανείς άµεσα συναρτηµένες µε τη θεωρία του περί ελευθερίας.  

Σύµφωνα µε τον Μπερδιάγιεφ: «για τον Ντοστογιέφσκι το πρόβληµα του 

ανθρώπου και της µοίρας του είναι κατ’ εξοχήν το πρόβληµα της ελευθερίας»143. Μια 

ελευθερία την ευθύνη της οποίας έχει ο ίδιος, όπως αρµόζει στη φύση του. Μια 

ελευθερία η οποία βρίσκεται στη βάση κάθε ανθρώπινης επιλογής και κάθε θεϊκής 

απαλλαγής από τις κατηγορίες στο πρόσωπο Του Θεού. Μια ελευθερία, επίσης, που 

τελεί υπό αίρεσιν από τον ανθρώπινο φορέα της σε κάθε µυθιστόρηµα του 

Ντοστογιέφσκι, αφού ανά πάσα στιγµή µπορεί να ακυρωθεί. Μια ελευθερία, τέλος, 

που δίνει στον άνθρωπο αφορµές να πράττει όπως θέλει, φέρνοντάς τον, έτσι, σ’ 

επαφή µε την εµπειρία του πόνου. Ο πόνος, είναι το εισιτήριο εκείνο µε το οποίο το 

θνητό έλλογο ον οδηγείται στην ελευθερία του και συνειδητοποιεί ότι µπορεί να την 

διαχειριστεί όπως θέλει.  

Κατά Μπερδιάγιεφ144, Ντοστογιέφσκι και Αυγουστίνος συνδέονται όσον 

αφορά τις µορφές στις οποίες διακρίνουν την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Ντοστογιέφσκι 

αναγνωρίζει πρώτη και δεύτερη ελευθερία, αρχική και τελική µε άλλα λόγια, ενώ ήδη 

ο Αυγουστίνος στα πολεµικά έργα του κατά των Πελαγιανών έχει επισηµάνει δύο 

είδη ελευθεριών, την ελάσσονα και την µείζονα ελευθερία. Η πρώτη ελευθερία, όπως 

λέει ο Μπερδιάγιεφ, είναι η ελευθερία του να επιλέξει κάποιος το καλό ή το κακό, 

                                                                                                                                            
χρόνια κάτεργα, βάσανα και ανοησίες, αδύνατος και γερασµένος; Και γιατί να δεχτώ να υποφέρω το 
βάρος µιας τέτοιας ζωής;».  
143 βλ. Νικολάου Μπερδιάγιεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι,   σ. 67. 
144 βλ. Νικολάου Μπερδιάγιεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι,  σ. 68.  
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ενώ η δεύτερη είναι η ελευθερία που έχει όντας µέσα στο βασίλειο του καλού: «Η 

πρώτη ελευθερία είναι η ελευθερία της εκλογής του καλού˙ είναι συνδεδεµένη µε τη 

δυνατότητα της αµαρτίας. Η δεύτερη ελευθερία είναι η τελική ελευθερία – η 

ελευθερία στον θεό, στην περιοχή του καλού». Και συνεχίζοντας, έρχεται στην 

περίπτωση του Αυγουστίνου λέγοντας: «Ο Αυγουστίνος υπήρξε ο απολογητής της 

δεύτερης ελευθερίας, της µείζονος ελευθερίας …»145.  

Η δεύτερη ελευθερία, η ελευθερία στην περιοχή του καλού, σχετίζεται µε την 

ελευθερία µέσα στο Χριστιανισµό, την ελευθερία δηλαδή που έχει ο άνθρωπος όντας 

ήδη στην Αλήθεια. Είναι η ελευθερία της εκλογής εν τη αληθεία, κατ’ αντιδιαστολήν 

µε την ελευθερία εκλογής ή όχι της αλήθειας, όπως διακρίνει ο Μπερδιάγιεφ. Ο 

Χριστός προσφέρει την ελευθερία εν τη αληθεία, από τον άνθρωπο όµως εξαρτάται 

το αν θα την ακολουθήσει. Σ’ αυτό το σηµείο, θα πρέπει να γίνει αναφορά σ’ ένα 

άλλο έργο του Ντοστογιέφσκι τους Αδελφούς Καραµαζόφ, µείζονος σηµασίας ως 

προς αυτό το ζήτηµα.  

 

 

 

ΧΙ. Το Κακό µέσα στα έργα του Ντοστογιέφσκι: οι Αδελφοί 

Καραµαζόφ 
 

Το 1878 ο Ντοστογιέφσκι αρχίζει να γράφει τους Αδελφούς Καραµαζόφ µε 

βεβαρηµένη υγεία. Στο φιλόδοξο αυτό, από πλευράς έκτασης, έργο, ο πόνος 

εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της πάλης του Κακού µε το Αγαθό. Οι µορφές του 

στάρετς Ζωσιµά και του Αλιόσα έχουν παραταχθεί µε τις δυνάµεις του Καλού, ενώ 

στην αντίπερα όχθη βρίσκονται άλλες φιγούρες (Μιχαήλ, Μάρκελλος),146 αρχηγός 

των οποίων είναι ένας από τα αδέρφια Καραµαζόβ, ο Ιβάν.  

Στο IV κεφάλαιο του πρώτου τόµου στους Αδελφούς Καραµαζόφ ο 

Ντοστογιέφσκι αδρογραφεί το πορτρέτο του Αλιόσα. Ο Αλιόσα Καραµαζόφ είχε 

επιλέξει το µοναστικό βίο, µια απόφαση υποκινηµένη από ανθρωπιστικά αισθήµατα,  

όπως αναφέρει ο συγγραφέας. Τον παρότρυνε επίσης η λαχτάρα του να ξεφύγει απ’ 

την εγκόσµια κακία, εισχωρώντας σ’ ένα περιβάλλον αγάπης, ένα περιβάλλον όπου 

                                                 
145 βλ. Νικολάου Μπερδιάγιεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι,  σ. 68.  
146 Η αναφορά περιλαµβάνει τον Μάρκελλο και τον Μιχαήλ, στην κατάσταση προ της µεταστροφής 
τους σε µια νέα ζωή, η οποία αντικατέστησε τη χαρά στη θέση του πόνου.  
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θα µπορούσε να βρει την αλήθεια147 κι αυτό που για τον ίδιο σήµαινε αληθινή ζωή, 

που γι’ αυτόν εκπροσωπούσε ο µοναχισµός. Ο Ντοστογιέφσκι αναφέρει ότι ο Αλιόσα 

πίστευε στο Θεό και την αθανασία της ψυχής, πράγµα που τον απέκλειε απ’ τη λίστα 

των αθεϊστών, στην οποία και ανήκε ο αδελφός του Αλιόσα, Ιβάν.  

Ακολούθως έρχεται ο Ιβάν, ο δεύτερος αδελφός Καραµαζόφ. Αθεϊστής, µε 

ξεχωριστή ευφυΐα και πανεπιστηµιακή µόρφωση148. Προασπιστής της ευηµερίας σε 

βάρος της ανθρώπινης ελευθερίας, αφού βλέπει την τελευταία συνυφασµένη µε τον 

άνθρωπο πόνο. Κι ο πόνος, συνεκδοχικά, είναι η πραγµατικότητα εκείνη που τον 

κάνει να αρνείται το Θεό. Ασυµβίβαστος, βλέπει στην αναγνώριση οποιασδήποτε 

αυθεντίας δουλοπρέπεια, ακόµη κι αν πρόκειται για το Θεό. Όντας οπαδός της 

πρώτης ελευθερίας και σε συνάρτηση µε το γεγονός ότι δεν παραδέχεται το Θεό, ή 

τουλάχιστον το Θεό ως ∆ηµιουργό λόγω του παράλογου κόσµου Του, όπως ο ίδιος 

θα πει, στο ενδεχόµενο εκλογής ανάµεσα στο Καλό και το Κακό θα προτιµήσει το 

δεύτερο. Αυτή η επιλογή του θα σηµατοδοτήσει και το δρόµο της καταστροφής του, 

εν προκειµένω της ηθικής του αυτουργίας στον φόνο του πατέρα του.  

Τρίτη περίπτωση άξια προσοχής αναφορικά µε το ζήτηµα του κακού στους 

χαρακτήρες του Ντοστογιέφσκι, είναι αυτή του στάρετς Ζωσιµά. Ο Ντοστογιέφσκι 

ορίζει ως σταρετς, τον ασκητή εκείνο ο οποίος παίρνει την ψυχή και τη θέληση του 

πιστού στη δική του ψυχή και θέληση149. Ο στάρετς Ζωσιµά τώρα, µετεστράφη προς 

το Θεό επηρεασµένος από τη µεταστροφή και το θάνατο του αδελφού του, 

Μάρκελλου. Στο ΙΙΙ κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Αδελφών Καραµαζόφ, 

παρατίθενται οµιλίες και διδαχές του άλλοτε Ζηνοβίου, νυν Ζωσιµά. Ο Ζωσιµάς 

θεωρεί την αποµάκρυνση από το Θεό ως απαρχή του κακού. Αποµάκρυνση που έχει 

την πηγή της στην αλαζονεία και τον εγωϊσµό. Ο ξεριζωµός του εγωϊσµού αυτού 

µέσα από την υπακοή του µοναστικού δρόµου, οδηγεί στην πνευµατική ελευθερία 

που µόνο χαρά µπορεί να φέρει150. Θεωρεί πως µια λογική αποκοµµένη από την 

                                                 
147 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, τόµος 1ος, κεφ. : V, σ. 22.  
148 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, σ. 31.  
149 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, σ. 33: «Εκλέγοντας τον στάρετς σας, απαρνιέστε 
τη θέλησή σας και την παραδίνεται σ’ αυτόν µε την υποχρέωση της πλέριας υπακοής, µε πλέρια 
αυταπάρνηση. Αυτή τη δοκιµασία, αυτό το τροµερό σχολείο της ζωής, ο απαρνούµενος τον εαυτό του 
– το αποδέχεται θεληµατικά µε την ελπίδα πως ύστερα από µακρόχρονη δοκιµασία θα νικήσει τον 
εαυτό του˙ θα γίνει τόσο κύριος του εαυτού του µε το µέσο της εφ’ όρου ζωής υπακοής, που τελικά θα 
φτάσει πια στην απόλυτη ελευθερία, δηλαδή θα λευθερωθεί απ’ τον εαυτό του, αποφεύγοντας έτσι τη 
µοίρα εκείνων που ζήσανε όλη τους τη ζωή δίχως ποτέ να βρουν τον εαυτό τους µέσα τους».   
150 β. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, ό.π., σ. 177 
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πίστη, µόνο δεινά µπορεί να προκαλέσει και ότι προϋπόθεση για την κοινωνική 

δικαιοσύνη είναι η αγάπη151 κι όχι η βία και το έγκληµα152.  

Κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία του Ζωσιµά λαµβάνει η αγάπη. Τη θεωρεί ως 

το σηµαντικότερο όπλο για να πετύχει κάποιος ό,τι θέλει, αναγνωρίζοντάς της το 

πρωτείο ανάµεσα σε κάθε είδους κοσµική δύναµη153. Κι επειδή η αγάπη είναι έννοια 

συναφής µε την ευθύνη, ο Ζωσιµάς προτρέπει τον άνθρωπο να έχει την ευθύνη του 

άλλου, ακόµη κι αν αυτός ο άλλος σφάλλει ή εγκληµατεί154. Θεωρεί δηλαδή, ότι 

κανένας άνθρωπος δεν είναι ακέραιος από µόνος του, ότι πολλοί είναι ένοχοι για το 

παραστράτηµα ενός, προτρέποντας, έµµεσα, σε µια αληθινή αγάπη που θα λάβει τη 

θέση της µέχρι τώρα πλαστής. Το περιεχόµενο της εντολής του «ν’ αγαπάς τον 

πλησίον σου όπως τον εαυτό σου», είναι για τον Ζωσιµά ο βασικότερος άρρητος 

νόµος της ανθρωπότητας. Ένας κανόνας που δεν δικάζει, απλώς προσπαθεί να 

εµβαθύνει στον ανθρώπινο δράµα. Για τον Ζωσιµά αγάπη σηµαίνει την άνευ όρων 

αποδοχή του άλλου, την αποδοχή του όπως είναι. Η κατανόηση προϋποθέτει ανοχή 

και την τακτική (τέχνη για πολλούς), του «ακούειν». Μιλώντας µ’ έναν τρόπο που θα 

ταίριαζε σε ψυχολόγο ο Ζωσιµάς λέει ότι οι άλλοι είναι ο καθρέφτης µας κι η επαφή 

µαζί τους µας κάνει ν’ αναγνωρίσουµε τον εαυτό µας. Η αγάπη λοιπόν είναι ο 

µέγιστος κανόνας του ζην για τον Ζωσιµά, ανεφάρµοστος όµως, εξ ου και το 

γοητευτικό της φύσης του, αν δεχτούµε ότι η γοητεία της αντικανονικότητας 

συντηρεί τη γοητεία του κανόνα. Ο µοναχός Ζωσιµάς βλέπει ακόµη ότι χωρίς 

ταπεινοφροσύνη δεν υπάρχει ελευθερία και ότι ο πόνος είναι απαραίτητη συνθήκη 

ώστε ν’ αποκτήσει το άτοµο συνείδηση.  

Ανάµεσα στους τρεις προαναφερθέντες µυθιστορηµατικούς χαρακτήρες θα 

διεξαχθεί µια συζήτηση θεολογικο-φιλοσοφικής υφής, δεσπόζουσα θέση στην οποία 

θα έχει ο Ιβάν, ο οποίος και θα την κορυφώσει µε το µύθο του Μεγάλου 

Ιεροεξεταστή. Ο λόγος του είναι µια αντεστραµµένη profession de foi. Μια οµολογία 

για το παράλογο του κόσµου, τον πόνο των αθώων, το κακό που µαστίζει και τη 

σιωπή του Θεού απέναντι σ’ όλην αυτήν την οδύνη. Η δοµή της συζήτησης φέρνει σε 

διάλογο πλατωνικού τύπου στον τρόπο που εκτίθενται οι απόψεις, στο ρόλο των 

οµιλητών όπου ο ένας  εκ των δύο κατευθύνει τη συζήτηση κι έχει ρόλο καθοδηγητή, 

καθώς και στο ύφος της συζήτησης, τις αυξοµειώσεις δηλαδή και την έντασή της.  

                                                 
151 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ,  σ. 179. 
152 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ,  σ. 178. 
153 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, σ. 182. 
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Ο Ιβάν ξεκινά το λόγο του µε την παραδοχή ότι ο Θεός είναι µια απαραίτητη 

ιδέα του νου155, γιατί, όπως αναφέρει η βολταιρική ρήση την οποία κι επικαλείται: 

«αν δεν υπήρχε Θεός, θα έπρεπε να εφεύρουµε έναν»156. Λέει συνάµα ότι 

παραδέχεται το Θεό, αλλά όχι τον κόσµο που Εκείνος δηµιούργησε. Και ως αίτιο για 

τούτο επιστρατεύει την κοινωνική αδικία και το κακό, ευρύτερα, που διέπει τη θεϊκή 

κοσµική δηµιουργία. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Λοιπόν όχι µονάχα παραδέχοµαι το 

Θεό πρόθυµα, µα παραδέχοµαι και τη σοφία Του και το σκοπό Του – που αυτά µας 

είναι εντελώς άγνωστα – πιστεύω στην τάξη, στο νόηµα της ζωής, πιστεύω στην 

αιώνια αρµονία που µέσα της θα διαλυθούµε όλοι µας, πιστεύω στο Λόγο που προς 

αυτόν τείνει το Σύµπαν, το Λόγο που ην προς τον Θεόν και που είναι ο ίδιος ο Θεός 

κ.ο.κ. εις το άπειρον!.... Κι όµως φαντάσου πως στο τέλος δεν παραδέχοµαι αυτόν τον 

κόσµο του Θεού, δεν τον παραδέχουµαι  αν και ξέρω πως υπάρχει, µα δεν τον 

αναγνωρίζω καθόλου. ∆εν είναι πως δεν παραδέχουµαι το Θεό, νιώσε το αυτό, µα τον 

κόσµο που δηµιούργησε αυτός, τον κόσµο του Θεού δεν τον παραδέχοµαι κι αρνιέµαι 

να τον παραδεχτώ. Εξηγούµαι: Είµαι σίγουρος σαν µικρό παιδί πως όλες οι οδύνες θα 

γιατρευτούν και θα πραϋνθούν, πως όλη η προσβλητική κωµικότητα των ανθρώπινων 

αντιθέσεων θα εξαφανιστεί σαν τρισάθλιος αντικατοπτρισµός, σαν µια µιαρή 

φαντασίωση, σαν ένα µόριο αδύνατου κι ασήµαντου ευκλείδιου ανθρώπινου µυαλού, 

πως τέλος, στο παγκόσµιο φινάλε, τη στιγµή της αιώνιας αρµονίας, θα παρουσιαστεί 

και θα συµβεί κάτι που θα ’ναι τόσο πολύτιµο, που θα επαρκέσει για όλες τις καρδιές, 

για τον καθησυχασµό όλων των αγανακτήσεων, για την εξαγορά όλων των 

ανθρώπινων εγκληµάτων όλου του χυµένου  αίµατος θα φτάσει όχι µονάχα για τη 

συγνώµη µα και για τη δικαίωση του καθετί που έχει συµβεί στους ανθρώπους. Ας 

είναι, ας είναι όλα αυτά θα γίνουν, το παραδέχοµαι µα δεν το αποδέχοµαι κι ούτε 

θέλω να το αποδεχτώ! Ας συναντηθούν ακόµα κι οι παράλληλες ευθείες κι ας το δω 

µονάχος µου: θα το δω και θα πω πως συναντήθηκαν µα δε θα το αποδεχτώ!»157.  

Αφού ο Ιβάν αµφισβητήσει τη δυνατότητα του ανθρώπου ν’ αγαπά τον 

πλησίον του, όπως κηρύττει ο Ζωσιµάς158, θα θίξει το θέµα του κακού και κυρίως τον 

                                                                                                                                            
154 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ,  σ. 185. 
155 Η άποψη αυτή ηχεί καντιανά. Ο Kant µάχεται εναντίον της θέσης ότι ο Θεός αποτελεί οντότητα κι 
εµµένει στο ότι είναι µια απ’ τις τρεις ιδέες του θεωρητικού λόγου [οι άλλες δύο είναι η ελευθερία και 
η αθανασία της ψυχής]. Μια ιδέα που προκύπτει απ’ την αναγκαιότητα ενός νοητού κόσµου.   
156 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, τόµος ΙΙ, σ. 84. 
157 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόφ, σ. 85-86. 
158 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόφ, σ. 86. 
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πόνο των αθώων159. Ο Ιβάν, αφού αναφερθεί στα βασανιστήρια των πιο αθώων 

πλασµάτων της δηµιουργίας (ζώων και παιδιών), εκφράζει στον Αλιόσα τη 

δυσανασχέτησή του αναφορικά µε το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει ο 

παιδικός πόνος µέσα στην δηµιουργία και αναρωτιέται τί τον καθιστά απαραίτητο: 

«Το καταλαβαίνεις άραγε αυτό… ποιο λόγο είναι απαραίτητα όλ’ αυτά; Χωρίς αυτά, 

λένε, δε θα µπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος σε τούτη τη γη γιατί δε θα γνώριζε το 

κακό και το καλό. Μα γιατί να το γνωρίζει αυτό το διαολοκαλό και το διαολοκακό, 

αφού κοστίζει τόσο ακριβά; Όλη η σοφία του κόσµου δεν αξίζει τα δάκρυα αυτής της 

µικρούλας που παρακαλεί το “Θεούλη”. ∆ε µιλάω για τα βάσανα των µεγάλων, αυτοί 

φάγανε το µήλο… όµως αυτά, αυτά τα παιδιά!»160. Και συνεχίζει γενικεύοντας: 

«Μίλησα µονάχα για τα παιδάκια, για να γίνει το πράµα πιο χτυπητό. Για όλα τ’ άλλα 

ανθρώπινα δάκρυα που ’χουν διαποτίσει όλη τη γη…δε λέω ούτε λέξη.…Είµαι ένας 

κοριός και παραδέχουµαι ταπεινά πως δεν µπορώ καθόλου να το καταλάβω γιατί 

είναι έτσι κανονισµένα όλ’ αυτά. Θα πει λοιπόν πως οι άνθρωποι φταίνε. Τους 

δόθηκε ο Παράδεισος, αυτοί θέλησαν την ελευθερία, αρπάξανε τη φωτιά απ’ τον 

ουρανό, ξέροντας και µόνοι τους πως θα γίνουν δυστυχισµένοι, ώστε δεν υπάρχει 

λόγος να τους λυπόµαστε. Ω, εγώ µε το αξιολύπητο, το γήινο ευκλείδιο µυαλό µου, 

ξέρω µονάχα πως η δυστυχία υπάρχει, πως ένοχοι δεν υπάρχουν, πως όλα είναι 

συνέπειες κάποιου προηγούµενου γεγονότος, πως όλα γίνονται απλά και φυσικά, πως 

ακόµα όλα κυλάνε και ισορροπούν, όµως όλ’ αυτά δεν είναι παρά µια ευκλείδια 

σαχλαµάρα… µα δεν µπορώ να παραδεχτώ να ζήσω σύµφωνα µ’ αυτήν! Τί µε νοιάζει 

που δεν υπάρχουν ένοχοι και πως όλα είναι συνέπειες κι αποτελέσµατα απλά και 

φυσικά και πως εγώ το ξέρω αυτό; Μου χρειάζεται µια ανταµοιβή, αλλιώς θα 

εκµηδενίσω ο ίδιος τον εαυτό µου. Κι η ανταµοιβή αυτή να µην έρθει κάπου στο 

                                                 
159 Ο Ιβάν θα επικαλεστεί ορισµένα παραδείγµατα αναφορικά µε τον πόνο αθώων, που επιγραµµατικά 
είναι τα ακόλουθα:  
α. Τα ποταπά βασανιστήρια των Τούρκων στα µωρά των Σλάβων, µε αποκορύφωµα τον αποτρόπαιο 
θάνατό τους.  
β. Την εκτέλεση ενός νέου για ένα έγκληµα που έκανε λόγω του αρνητικού περιβάλλοντος στο οποίο 
έζησε, παρά το ότι στη φυλακή άλλαξε ολοκληρωτικά χαρακτήρα κι αναγεννήθηκε από την πίστη του 
Χριστού.  
γ. Τα βασανιστήρια στα ζώα, επίσης αθώα πλάσµατα της δηµιουργίας.  
δ. Τις κακουχίες που ήταν υποχρεωµένο να υποµένει ένα κοριτσάκι από τους γονείς του, τους οποίους 
εντούτοις απάλλαξε το δικαστήριο µετά τις καταγγελίες που έγιναν εις βάρος τους για το βασανισµό 
της µικρής.  
ε. Τα βασανιστήρια ενός µικρού κοριτσιού από τους γονείς του.  
στ. Η κατασπάραξη ενός µικρού αγοριού απ’ τα σκυλιά ενός στρατηγού, µπροστά στα µάτια της 
µητέρας του παιδιού, επειδή κατά λάθος ο µικρός τραυµάτισε ένα από τα σκυλιά του στρατηγού. 
Τα παραπάνω παραδείγµατα, φιλοξενούνται στις σελίδες 89-94 των Αδελφών  Καραµαζόβ.  
160 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, σ. 93-84. 
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άπειρο, κάποτε, µα εδώ, σε τούτη τη γη, να τη δω και µονάχος µου. Πίστευα και θέλω 

να τα δω µονάχος µου κι αν ως τα τότε θα ’χω πεθάνει πρέπει να µ’ αναστήσουνε 

γιατί θα πειραχτώ πολύ αν γίνουν όλα όταν εγώ θ’ απουσιάζω. Γιατί δεν υπόφερα εγώ 

για να χαρίσω µε τα βάσανα και τους πόνους µου σε κάποιον άλλον την αιώνια 

αρµονία. Θέλω να δω µε τα ίδια µου τα µάτια πώς θα ξαπλώσει το ζαρκάδι δίπλα στο 

λιοντάρι και πώς ο σφαγµένος θα σηκωθεί και θ’ αγκαλιάσει κείνον που τον έσφαξε. 

Θέλω να βρίσκουµαι δω πέρα όταν όλοι θα µάθουν ξαφνικά για ποιο λόγο ήταν όλα 

έτσι όπως ήταν. Πάνω σ’ αυτή την επιθυµία βασίζονται όλες οι θρησκείες του 

κόσµου. Και γω πιστεύω. Μα να όµως τα παιδάκια. Τί θα κάνω τότε µ’ αυτά; Αυτό 

είναι ένα πρόβληµα που δεν µπορώ να το λύσω. Το ξαναλέω για εκατοστή φορά πως 

τα προβλήµατα είναι πολλά, µα εγώ πήρα µονάχα τα παιδάκια γιατί σε τούτο το 

παράδειγµα φαίνεται καθαρότερα κείνο που θέλω να πω. Αν πρέπει όλοι να 

υποφέρουν για να εξαγοράσουν µε τα βάσανά τους την αιώνια αρµονία, τότε τί σχέση 

έχουν τα παιδιά, σε παρακαλώ; Είναι εντελώς ακατανόητο για ποιο λόγο πρέπει να 

υποφέρουν κι αυτά και γιατί να εξαγοράζουν µε βάσανα την αρµονία; Γιατί τα πήρε 

κι αυτά το σχέδιο και θυσιάστηκαν για τη µελλούµενη αρµονία που θα τη χαρεί 

κάποιος άλλος; Το αλληλέγγυο στις αµαρτίες ανάµεσα στους ανθρώπους το 

καταλαβαίνω, καταλαβαίνω το αλληλέγγυο και στην ανταµοιβή, µα τα παιδάκια δεν 

έχουν καµιά σχέση µε τις αµαρτίες κι αν είναι αλήθεια πως είναι κι αυτά 

συνυπεύθυνα µε τους πατεράδες για τα κρίµατα αυτών των τελευταίων, τότε φυσικά 

η αλήθεια αυτή δεν είναι του κόσµου τούτου κι εγώ δεν µπορώ να την καταλάβω. 

Μπορεί να πει κανένας χωρατατζής πως το παιδί, όπως και να ’ναι, θα µεγαλώσει και 

θα ’χει όλο τον καιρό ν’ αµαρτήσει, µα να που δεν µεγάλωσε, το καταξεσκίσανε οχτώ 

χρονών τα σκυλιά. Ω, Αλιόσα, δε βλασφηµώ τούτη τη στιγµή! Γιατί καταλαβαίνω τον 

κλονισµό του σύµπαντος όταν όλα, όσα βρίσκονται στον ουρανό και κάτω απ’ τη γη, 

συγχωνευτούν σ’ ένα τραγούδι δόξας κι όλες οι υπάρξεις κι όλα τα όντα που ζήσανε 

κάποτε θ’ αναφωνήσουν: «∆ίκιο έχεις, Κύριε, απεκαλύφθησαν γαρ αι οδοί σου!». 

Όταν πια η µητέρα θ’ αγκαλιάσει το βασανιστή που κατέσκισε µε τα σκυλιά το γιο 

της κι αναφωνήσουν κι οι τρεις: «∆ίκιο έχεις, Κύριε», τότε πια θα φτάσει η στιγµή 

της πλέριας γνώσης κι όλα θα εξηγηθούν. Μα εδώ ίσα – ίσα είναι ο κόµπος. Αυτό ίσα 

– ίσα είναι που δεν µπορώ να το αποδεχτώ. Κι όσο βρίσκουµαι στη γη βιάζουµαι να 

πάρω τα µέτρα µου. Γιατί, βλέπεις, Αλιόσα, µπορεί και στ’ αλήθεια να συµβεί τούτο 

δω: Αν θα ζήσω ως την ώρα κείνη, ή αν θ’ αναστηθώ για να δω αυτό που θα γίνει, 

µπορεί κι εγώ ο ίδιος ν’ αναφωνήσω βλέποντας τη µητέρα που θ’ αγκαλιάζει το 
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βασανιστή του παιδιού της: «∆ίκιο έχεις Κύριε!» µα εγώ δε θέλω ν’ αναφωνήσω 

τότε. Όσο είναι καιρός ακόµα, θέλω να προφυλάξω τον εαυτό µου και γι’ αυτό 

αρνιέµαι εντελώς την υπέρτατη αρµονία. ∆εν αξίζει αυτή ούτε τα δάκρυα κείνου του 

µικρού βασανισµένου παιδιού που χτυπούσε το στήθος του µε τη µικρή γροθιά του 

και προσευχόταν στη βρωµερή του τρύπα κλαίγοντας µε τ’ αξαγόραστα δάκρυά του 

στο «Θεούλη»!. ∆εν αξίζει, γιατί τα δάκρυά του δεν εξαγοράστηκαν. Πρέπει να 

εξαγοραστούν, αλλιώς δεν µπορεί να υπάρξει αρµονία. Μα µε τί, µε τί θα τα 

εξαγοράσεις; Είναι τάχα µπορετό κάτι τέτοιο; Μήπως τάχα µε το ότι κάποιος θα 

εκδικηθεί γι’ αυτά; Μα τί να την κάνω την εκδίκησή τους, τί να το κάνω αν οι 

βασανιστές πάνε στην Κόλαση; Τί µπορεί να διορθώσει δω πέρα η Κόλαση, όταν το 

παιδί βασανίστηκε πια; Και τί αρµονία θα ’ναι αυτή όταν θα υπάρχει κι η Κόλαση; 

Θέλω να συγχωρέσω θέλω µ’ όλους να συµφιλιωθώ, δε θέλω να υποφέρει κανένας 

πια. Κι αν τα βάσανα των παιδιών ήταν συµπλήρωµα όλων εκείνων των βασάνων που 

ήταν απαραίτητα για ν’ αγοραστεί η αλήθεια, τότε υποστηρίζω απ’ τα πριν πως όλη η 

αλήθεια δεν αξίζει ένα τέτοιο τίµηµα. ∆εν το θέλω επιτέλους η µητέρα ν’ αγκαλιάσει 

το βασανιστή που έβαλε τα σκυλιά να καταξεσκίσουν το παιδί της! ∆εν πρέπει να τον 

συγχωρέσει! Αν θέλει, ας τον συγχωρέσει το βασανιστή για τον άµετρο µητρικό της 

πόνο. Μα το µαρτύριο του καταξεσκισµένου της παιδιού δεν έχει το δικαίωµα να το 

συγχωρέσει, δεν επιτρέπεται να συγχωρέσει το βασανιστή, έστω κι αν το ίδιο το παιδί 

τον συγχωρούσε! Κι αν είναι έτσι, αν δεν έχουν το δικαίωµα να συγχωρέσουν τότε 

που βρίσκεται η αρµονία; Υπάρχει τάχα στον κόσµο έστω κι ένα πλάσµα µονάχα που 

θα µπορούσε και θα ’χε το δικαίωµα να συγχωρέσει; ∆εν τη θέλω την αρµονία από 

αγάπη στην ανθρωπότητα δεν τη θέλω. Θέλω να µείνω καλύτερα µε τα βάσανα τα 

ανεκδίκητα. Καλύτερα να µείνω µε τα ανεκδίκητα βάσανά µου και µε την άσβεστη 

αγανάκτησή µου, έστω κι αν έχω άδικο. Μα σαν πολύ την εκτιµήσανε την αρµονία, 

δεν είναι για την τσέπη µας, δεν µπορούµε να πληρώνουµε τόσα για το εισιτήριό της. 

Γι’ αυτό κιόλας βιάζουµαι να επιστρέψω το δικό µου εισιτήριο. Κι αν είµαι τίµιος 

άνθρωπος έχω υποχρέωση να το επιστρέψω όσο γίνεται πιο νωρίς. Αυτό κάνω ίσα – 

ίσα. ∆εν είναι πως δεν παραδέχουµαι το Θεό, Αλιόσα· µονάχα το εισιτήριο του 

επιστρέφω µ’ όλον τον απαιτούµενο σεβασµό»161. 

Το ζήτηµα που θίγει ο παραπάνω µονόλογος είναι εύλογο σε κάθε θεοδικία. 

Αν υποθέσουµε ότι το κακό είναι συνέπεια εσφαλµένων ανθρώπινων επιλογών, η 

                                                 
161 για το λόγο του Ιβάν βλ. τις σελίδες 95-98 από τους Αδελφούς  Καραµαζόβ.  
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θέση αυτή αφήνει απ’ έξω την περίπτωση των παιδιών, που δεν έχουν προλάβει ν’ 

αµαρτήσουν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Και για τον Ιβάν είναι ακραίο ν’ 

αντιπαρατεθεί  σε µια τέτοια θέση µε το επιχείρηµα ότι µελλοντικά θα συνέβαινε κάτι 

τέτοιο, δηλαδή τα παιδιά µε την ενηλικίωσή τους θα γίνονταν επιρρεπή στην αµαρτία, 

επειδή απλούστατα ο πρόωρος θάνατός τους απέτρεψε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Ο Ιβάν 

ανθίσταται στην ερµηνεία του κακού στο πλαίσιο µιας µελλοντικής δικαίωσης από 

µέρους του Θεού στον άνθρωπο που το υφίσταται, προβάλλοντας το αιτιολογικό ότι 

τα εύσηµα θα πρέπει να δίδονται στην παρούσα ζωή, όχι αόριστα, «κάπου στο 

άπειρο» όπως θα πει. Θεωρεί ακραίο το να υποφέρει κάποιος χάριν της συνολικής 

κοσµικής αρµονίας, οπότε και καταλύει το αντίστοιχο επιχείρηµα που από νωρίς έχει 

συσταθεί ως µορφή θεοδικίας, όπως εξίσου ακραίο θεωρεί το να δικαιολογείται ο 

πόνος ενός αθώου παιδιού µε βάση τις αµαρτίες των γονιών του. Ο Ιβάν δεν 

ικανοποιείται µε µια στάση σύµφωνη µε τα χριστιανικά δεδοµένα, που θέλει τη µάνα 

να συγχωρεί το βασανιστή του παιδιού της στην άλλη ζωή. ∆ε συµφωνεί µε µια λύση 

τέτοιου τύπου, όπου ένας από τους δύο είναι «ριγµένος» στη ζυγαριά της 

δικαιοσύνης. Προκρίνει µια πιο ωφελιµιστική σχέση, µια σχέση «δούναι και λαβείν». 

Αλλά ακόµη και στο ενδεχόµενο που αυτός ο οποίος βασανίζει ένα παιδί θα πάει 

στην Κόλαση, ο Ιβάν µένει ανικανοποίητος· η κόλαση του βασανιστή δεν αναιρεί τα 

µαρτύρια που υπέστη  το παιδί. Μπροστά στον πόνο ενός παιδιού, τίποτα δεν γίνεται 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης, για τον Ιβάν. Ακόµη και το µίσος της µάνας είναι 

αδιαπραγµάτευτο. Μπορεί σε µια κοινωνία αγάπης, που, όπως διδάσκει ο 

Χριστιανισµός, θα εγκαθιδρυθεί µε τη ∆ευτέρα Παρουσία, αυτή ακριβώς η αγάπη να 

υπαγορεύει τη συγχώρεση της µάνας σ’ αυτόν που βασάνισε  το παιδί της, ο Ιβάν 

όµως δεν µπορεί ν’ ανεχτεί κάτι τέτοιο. Πιστεύει ότι η µάνα, όχι απλά δεν πρέπει, 

αλλά δεν έχει το δικαίωµα, πάνω απ’ όλα, να κάνει κάτι τέτοιο. Το χρέος της ως 

µάνα, της το απαγορεύει. Ο Ιβάν απορρίπτει µιαν αγάπη του είδους αυτού. Τη θεωρεί 

απρεπή, ανέντιµη, ξεπεσµό και υποβιβασµό, ή ίσως  ακόµη και δουλική, αφού δεν 

µπορεί να ’ναι απόλυτα ειλικρινής. Θεωρεί ότι σε µια τέτοια περίπτωση το µίσος 

είναι κάτι πιο ρεαλιστικό. Είναι προτιµητέο, ως πιο αληθινό. Κάτι πιο αναµενόµενο 

σε µια κατάσταση όπου έχει προηγηθεί ο έσχατος πόνος. Η αγάπη µοιάζει πιο 

υπερβατική, πιο ξένη σαν έννοια σε µια τέτοια περίπτωση. Κι ο Ιβάν Καραµαζόφ δεν 

αρκείται να συµµορφωθεί σε µια τέτοια στάση.  

Ο Ιβάν µηνύει το Θεό, παίρνοντας  µόνος του την αρµοδιότητα του δικαστή. 

Περιφρονεί το Θεό. Όταν το λογικό του κυριευθεί απ’ την απογοήτευση µπροστά στο 
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παράδοξο και παράλογο του κόσµου, φτάνει σ’ ένα σηµείο όπου πρέπει να επιλέξει: 

επίθεση ή πίστη. Και διαλέγει την επίθεση. Ο Ιβάν αναιρεί το ότι η πεποίθηση των 

Χριστιανών πως τα άτοµα είναι ελεύθερα να εισέλθουν σε µια αγαπητική σχέση µε το 

Θεό που θα συνεχιστεί και µετά θάνατον, έχει βάση, τη στιγµή που υπάρχουν τα 

δάκρυα των παιδιών. Η προσέγγιση του Ιβάν δεν αφήνει περιθώριο για καµία ελπίδα. 

Το µόνο κριτήριο σε µια τέτοια οπτική, για το σωστό και το λάθος, είναι ο άνθρωπος. 

Η ηθική αρχίζει και τελειώνει στον άνθρωπο, στο «εδώ» και το «τώρα» για τον Ιβάν, 

όχι στο Θεό, το «µετά» και το «εκεί». Και να γίνει εφικτή µια τέτοια ηθική, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο θάνατος του Θεού. Ο θάνατος του Θεού, κάνει τα 

πάντα επιτρεπτά.   

Η θέση του Ιβάν είναι θεµελιωµένη στη λογική. Η πίστη και η εµπιστοσύνη 

στη δύναµη της αγάπης όµως, είναι κάτι πέραν του Λόγου. Η τελευταία πινελιά στο 

πορτρέτο του Ιβάν θα έρθει, δια χειρός Ντοστογιέφσκι, µε τον «µύθο του Μεγάλου 

Ιεροεξεταστή». Εδώ ο Ιβάν θα δηλώσει την προτίµησή του στην ευηµερία χωρίς την 

ελευθερία, αν η ελευθερία θα πρέπει είναι το τίµηµα εκείνο που θα πληρώσει κάποιος 

για την ευηµερία, παρά την ελευθερία παρόντος του πόνου. Κι ο πόνος για τον Ιβάν 

θεωρείται αδιαπραγµάτευτο κακό. Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι, ενώ ο Ιβάν 

απορρίπτει την ελευθερία ως πρόξενο κακών, ο ίδιος προβαίνει σε απεριόριστη χρήση 

της, που φτάνει την κατάχρηση, αφού θ’ αφαιρέσει την ελευθερία ενός άλλου 

προσώπου, µε το να υποκινήσει τη δολοφονία του πατέρα του. Όταν η ελευθερία 

αποκοπεί απ’ το Θεό, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του Ιβάν, τότε η εκλογή 

ανάµεσα σε καλό και κακό καταλήγει αναγκαστικά στο κακό. Η ελευθερία στο χώρο 

του Θεού αποκτά άλλο νόηµα για το Ντοστογιέφσκι, απ’ ό,τι η ελευθερία µακριά απ’ 

Αυτόν. Κι ο πόνος θα γίνει σκαλί σ’ αυτήν την ελευθερία, θα γίνει έννοια συναφής µ’ 

αυτήν. Για το Ντοστογιέφσκι, ο Αλιόσα αποτελεί παράδειγµα αυτής της µορφής 

ελευθερίας. Ο νεότερος των Καραµαζόφ, µέσα απ’ τον πόνο που βίωσε µε το χαµό 

του αγαπηµένου του στάρετς, θα βρει τη λύτρωση και το νόηµα της απόλυτης 

ελευθερίας.  

Στο «Μύθο του Μεγάλου Ιεροεξεταστή»162, ο Ντοστογιέφσκι, διά στόµατος 

Ιβάν, παρουσιάζει µια νέα κάθοδο του Χριστού στη γη, στη Σεβίλλη της Ισπανίας και 

στα χρόνια της Ιεράς Εξέτασης. Ως υπέρµαχος της ελευθερίας και της κοινωνικής 

ανατροπής, ο Χριστός συλλαµβάνεται από τον Μέγα Ιεροεξεταστή κι οδηγείται στη 

                                                 
162 Ο µύθος παρατίθεται στις σελίδες 99-121 των Αδελφών Καραµαζόβ  
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φυλακή. Εκεί θα Τον επισκεφτεί ο δεύτερος, για να του ανακοινώσει ότι την εποµένη 

το πρωί θα Τον δώσει στην πυρά ως αιρετικό, µε το αιτιολογικό της αντίστασής Του 

στους τρεις πειρασµούς, όταν Αυτός βρέθηκε στην έρηµο, µια αντίσταση που έχρησε 

ως υπέρτατο αρετή του εγκόσµιου βίου την ελευθερία µε ό,τι κόστος µπορεί αυτή να 

έχει στην ανθρώπινη ευηµερία. Οι τρεις πειρασµοί αφορούσαν το ψωµί, το θαύµα και 

την κοσµική εξουσία163. Κι ο Ιβάν βγαίνει στην επίθεση µε την εξής συλλογιστική, 

όπως προκύπτει από τα λόγια του Μεγάλου Ιεροεξεταστή: αφού ο άνθρωπος έχει την 

τάση να θεοποιεί πρόσωπα, για ποιο λόγο ο Χριστός δεν τον ανάγκασε έµµεσα να 

λατρεύει τον Ίδιο, υποκύπτοντας στους τρεις πειρασµούς164.  

 Σε κάποια χαρακτηριστικά τµήµατα του «Μύθου του Μεγάλου Ιεροεξεταστή» 

που συγκεφαλαιώνουν µερικά από τα κεντρικά του νοήµατα, ο Μεγάλος 

Ιεροεξεταστής εµφανίζεται να λέει τα ακόλουθα στο Χριστό, αναφορικά µε την 

ανθρώπινη ύπαρξη κι ελευθερία: «ή µήπως ξέχασες πως ο άνθρωπος προτιµάει την 

ησυχία, ακόµα και το θάνατο, παρά την ελεύθερη εκλογή εν γνώσει του καλού και 

του κακού; ∆εν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό για τον άνθρωπο, απ’ την ελευθερία 

της συνείδησής του µα δεν υπάρχει και τίποτα πιο βασανιστικό… Αντί να κυριέψεις 

την ανθρώπινη ελευθερία Εσύ την πολλαπλασίασες και βάρυνες την ψυχή τους (ενν. 

των ανθρώπων) για τον αιώνα τον άπαντα µε τα βάσανα τούτης της ελευθερίας. 

Θέλησες την ελεύθερη αγάπη του ανθρώπου, θέλησες  να Σε ακολουθήσει ελεύθερα. 

Αντί να υπακούει στον παλιό αυστηρό νόµο, ο άνθρωπος έπρεπε µε ελεύθερη καρδιά 

ν’ αποφασίζει από δω και µπρος ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό, έχοντας 

µοναδικό του οδηγό τη µορφή Σου. Μα είναι δυνατό λοιπόν να µη σκέφτηκες πως 

τελικά θ’ απαρνηθεί ακόµα και τη µορφή Σου και την αλήθεια Σου, συντριµµένος 

κάτω απ’ το τροµερό βάρος: την ελευθερία της εκλογής; Θα φωνάξουν (ενν. οι 

άνθρωποι) στο τέλος πως η αλήθεια δε βρίσκεται σε Σένα γιατί θα ’ταν αδύνατο να 

τους αφήσει κανείς σε µεγαλύτερη σύγχυση και αγωνία απ’ όσο τους άφησες Εσύ 

αφήνοντάς τους τόσες φροντίδες και τόσα άλυτα προβλήµατα…. Υπάρχουν τρεις 

δυνάµεις στον κόσµο που θα µπορούσαν να νικήσουν και να υποτάξουν για πάντα τη 

συνείδηση αυτών των αδύναµων στασιαστών, κι αυτό για τη δική τους την ευτυχία. 

Αυτές οι δυνάµεις είναι: Το θαύµα, το µυστήριο και το κύρος. Εσύ απέρριψες και το 

                                                 
163 Ο Χριστός υπεβλήθη στην έρηµο από το ∆αίµονα στη δοκιµασία τριών πειρασµών, προκειµένου να 
φανερώσει τη δύναµη και το θεϊκό µεγαλείο Του· ο ένας ήταν να µετατρέψει κάποιες πέτρες σε ψωµιά, 
ο δεύτερος να πέσει απ’ το ψηλότερο καµπαναριό του ναού του Σολωµόντος χωρίς να πάθει το 
παραµικρό κι ο τρίτος να προσκυνήσει το Σατανά, ο οποίος ως αντάλλαγµα θα προσέφερε µια µεγάλη 
εδαφική έκταση στο Θεάνθρωπο.  
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’να και τ’ άλλο και το τρίτο κι έδωσες µονάχος Σου το παράδειγµα για να κάνουν 

όλοι το ίδιο….Μα δεν ήξερες πως µόλις ο άνθρωπος αρνηθεί το θαύµα θ’ αρνηθεί 

παρευθύς και το Θεό, γιατί ο άνθρωπος δε ζητάει τόσο το Θεό όσο τα θαύµατα…»165. 

Και παρακάτω: «…δε θέλησες να σκλαβώσεις τον άνθρωπο µε το θαύµα και 

λαχταρώντας την ελεύθερη πίστη κι όχι αυτήν που γεννιέται από θαύµα. 

Λαχταρούσες την ελεύθερη αγάπη κι όχι τους δουλικούς ενθουσιασµούς του 

σκλάβου, του τροµοκρατηµένου µπροστά σε µιαν ισχύ που συντρίβει.… δεν έχει αξία 

η ελεύθερη απόφαση της καρδιάς τους κι η αγάπη µα το µυστήριο.… Αυτό και 

κάναµε»166. 

Είναι χαρακτηριστική η στάση του Χριστού καθ’ όλην τη διάρκεια της 

αγόρευσης του Μεγάλου Ιεροεξεταστή, την οποία στάση πολύ εύστοχα επισηµαίνει ο 

Μπερδιάγιεφ: «Ο Χριστός, σ’ όλο το διάστηµα µένει σιωπηλός, µέσα στη σκιά. Η 

θετική θρησκευτική ιδέα δεν βρίσκει την έκφρασή της στο λόγο. Η αλήθεια για την 

ελευθερία είναι άρρητη. Εύκολα µπορεί να εκφρασθεί µόνο η ιδέα της βίας. Η 

αλήθεια για την ελευθερία αποκαλύπτεται εν αντιθέσει προς τις ιδέες του Μεγάλου 

Ιεροεξεταστού. Προβάλλει φωτεινή µέσα στην πορεία της σκέψεώς του που 

αντιτίθεται στην ελευθερία. Η απόκρυψη του Χριστού και της αλήθειας του, από µια 

άποψη της τέχνης, αποτελεί κάτι το ιδιαίτερα ισχυρό και συγκλονιστικό. Ο Μεγάλος 

Ιεροεξεταστής αγωνιά να αποδείξει τη θεωρία του και να πείσει το συνοµιλητή. 

∆ιαθέτει αναγκαστική λογική και ισχυρή βούληση που κατευθύνονται στην 

πραγµάτωση ενός συγκεκριµένου σχεδίου. Αλλά το γεγονός, ότι ο Χριστός δεν 

απαντά και στέκεται γαλήνιος και σιωπηλός πείθει περισσότερο και ασκεί ισχυρότερη 

επίδραση απ’ ό,τι ολόκληρη η αποδεικτική επιχειρηµατολογία του Μεγάλου 

Ιεροεξεταστού»167. Πράγµατι, µέχρι το τέλος του µονολόγου του επικεφαλής της 

Ιεράς Εξέτασης, ο Χριστός µένει αµίλητος κι ακίνητος. Με το τέλος της έκθεσης των 

όσων είπε ο Ιεροεξεταστής ζητά από τον ακροατή του έναν αντίλογο, µια αντίρρηση 

σ’ όσα Του εξέθεσε. Ο Χριστός, µε µία κίνηση που συµπυκνώνει όλο το νόηµα της 

διδασκαλίας Του και της αλήθειας που ο Ίδιος εγκαινίασε, φιλάει το γέρο 

Ιεροεξεταστή και φεύγει, αφού ο δεσµοφύλακας Του ανοίξει την πόρτα. Η αλήθεια 

αυτή, η αλήθεια στην οποία βασίζεται η χριστιανική πίστη και περικλύεται στις 

διδαχές του Χριστού, είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι µια έννοια συναφής και σε άµεση 

                                                                                                                                            
164 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ,  σ. 108. 
165 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, σ. 109-110. 
166 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραµαζόβ, σ. 110-111. 
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συνάρτηση µε την ελευθερία. Βία και καταπίεση, απ’ την άλλη, έχει να επιδείξει µόνο 

το µίσος. Η αγάπη που τόσο κατηγορηµατικά αρνήθηκε ο Ιβάν θυσιάζοντάς την στο 

βωµό της ευηµερίας, εξαιτίας του πόνου που πολλές φορές τη συνοδεύει απετέλεσε 

το πρωτογενές «υλικό» του Θεού στη δηµιουργία του ανθρώπου. Ένα υλικό που 

αναµείχθηκε µε την ελευθερία. Ένα ελεύθερο και γεµάτο αγάπη Ον, έφτιαξε µια 

εξίσου ελεύθερη και γεµάτη αγάπη δηµιουργία. Στον άνθρωπο εναπόκειτο, από ’κει 

κι ύστερα, αν αυτές οι έννοιες θα εξακολουθούσαν να συµπορεύονται, ή αν η 

ελευθερία θα «φλέρταρε» µε το κακό.  

Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής αγαπάει σε υπερβολικό βαθµό τον άνθρωπο. Γι’ 

αυτόν όµως αγάπη και πόνος είναι δύο τελείως ασύµβατες ευθείες, δυο δρόµοι που 

δεν συναντιώνται πουθενά. ∆ε θέλει τον πόνο του ανθρώπου. Γι’ αυτό και δεν 

αποδέχεται το Χριστό. ∆εν είναι ότι δεν Τον αναγνωρίζει, ξέρει την ταυτότητα του 

συνοµιλητή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης προς το πρόσωπό Του. Απλά Τον 

απορρίπτει, υποτιµά τόσο Αυτόν, όσο και τον κόσµο που Εκείνος δηµιούργησε. Το 

µυαλό του αδυνατεί να συλλάβει πώς η αγάπη µπορεί να γίνει συνοδοιπόρος του 

πόνου. Πώς ο Θεός που αγαπά τα πλάσµατά Του, τους επιτρέπει να πληγωθούν, 

«φορτώνοντάς» τα µε µια ενοχλητική λεπτοµέρεια που ακούει στο όνοµα Ελευθερία.  

Όλα τα παραπάνω, έχουν σαν συνέπεια ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής ν’ 

απορρίπτει την έννοια της ζωής κι ό,τι αυτή περιλαµβάνει. Θεωρεί ότι η ελευθερία 

την καθιστά ανυπόφορη, της προσθέτει βάρος οδύνης, γι’ αυτό και θα υπονοµεύσει 

κάθε οπτική της, συνασπιζόµενος έτσι µε τη βία και την αθεΐα. Η συµπόνια του 

Ιεροεξεταστή προς την ανθρωπότητα έχει λάθος βάση. Είναι επιφανειακή, καθώς 

στηρίζεται µόνον στη σαρκική διάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όµως εκτός από 

βιολογικό, είναι πάνω απ’ όλα και πνευµατικό ον, προικισµένο µε δυνατότητες να 

οµοιάσει στο ∆ηµιουργό του. Κάτι τέτοιο θα γίνει εφικτό, µόνον εάν διατηρήσει την 

εικόνα Του στο µυαλό του κι ακολουθήσει το γράµµα Του. Αν παρεκκλίνει αυτού 

θεοποιώντας άλλα πράγµατα, κάπου στη πορεία θα συναντήσει τον πόνο. Αλλά κι 

αυτόν ακόµη τον πόνο αν τον δει σε βαθύτερες διαστάσεις, µπορεί να τον µεταφράσει 

ως µέσο να ξαναµπεί στην πορεία της οδό του Χριστού, απ’ την οποία και 

λοξοδρόµησε. Ο πόνος έτσι δίνει νόηµα στη ζωή, µιλώντας στην παρούσα περίπτωση 

για µια coincidentia oppositorum, εκ πρώτης έστω όψεως. Και τούτο γιατί, µε µια 

                                                                                                                                            
167 Νικολάου Μπερδιάγιεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι, σ. 200 
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εσωτερικότερη µατιά, πιο προσεκτική, ο πόνος συνδράµει στο θεϊκό πρόγραµµα για 

τον άνθρωπο.  

Πίστη στο Θεό λοιπόν, είναι πίστη στις δυνατότητες µε τις οποίες Εκείνος 

προίκισε τον άνθρωπο και ως εκ τούτου πίστη και στον ίδιο τον άνθρωπο. Η 

πραγµατική ελευθερία για το χριστιανό, βρίσκεται στους κόλπους του Θεού, όχι στο 

κυνήγι θεοποιηµένων υποκατάστατων που υποδουλώνουν (π.χ. χρήµατα, εξουσία), τα 

οποία εντάσσονται σε µια ευδαιµονιστική αντίληψη για τη ζωή. Η ευδαιµονία 

υποδουλώνει λοιπόν κι υπαγορεύει µια αλαζονική συµπεριφορά. Η αλαζονεία όµως 

αυτή, είναι πηγή κάθε κακού, πεποίθηση τόσο του Ντοστογιέφσκι, όσο και του 

Αυγουστίνου όπως νωρίτερα αναφέρθηκε, αλλά και του Χριστιανισµού ευρύτερα.  

 

ΧΙΙ. Ελευθερία, η έννοια «κλειδί» στη ντοστογιεφσκική ηθική του 

Κακού: παγίδα και σωτηρία  
 

Ο Θεός δεν προσεγγίζεται µέσα από τον εξαναγκασµό. Ο άνθρωπος θα 

ανταποκριθεί στο ελεύθερο κάλεσµά Του, µόνο στο ενδεχόµενο που κι ο ίδιος 

ανασαίνει ελεύθερα τον αέρα της ελευθερίας. Γι’ αυτό και ο Χριστός δεν υπέκυψε 

στην πρόκληση – παγίδα των εχθρών Του, µπαίνοντας στη διαδικασία να τους 

προσφέρει αποδείξεις προκειµένου να Τον πιστέψουν. Ο Χριστός θαυµατούργησε για 

να φανερώσει το θεϊκό της φύσης Του, µπροστά σε ανθρώπους που ήταν έτοιµοι να 

πιστέψουν ή ήθελαν µια ώθηση για να πιστέψουν κι όχι για τα µάτια προκλητικών 

αµφισβητιών, που Του ζητούσαν να κατέβει από το σταυρό του µαρτυρίου για να 

βεβαιωθούν για το θεϊκό της υπόστασής του.  

Ο προ Χριστού άνθρωπος, ο άνθρωπος της Παλαιάς ∆ιαθήκης, δεν είχε 

περιθώρια επιλογής. Ο Θεός ήταν κανόνας του βίου, κάτι που περισσότερο 

επιβαλλόταν παρά επιλεγόταν. Η παρουσία του Θεού στο λαό Του, καθώς ήταν στενή 

και συχνή,  ήταν κι αδιαπραγµάτευτη. Ο Θεός των Προφητών και γενικότερα του 

προχριστιανικού κόσµου, είχε επιβλητική όψη, αυστηρή µορφή, αδιαµφισβήτητη 

υπόσταση και µια εδραιωτική παρουσία που γινόταν αισθητή µε άµεσο τρόπο. Η 

παρουσία Του κι η παρέµβασή Του στην καθηµερινότητα, Τον καθιστούσαν 

απαράβατη αλήθεια, η οποία στηριζόταν σ’ έναν σεβασµό ανακατεµένο µε φόβο. Κι 

αυτό, γιατί η παρουσία Του είχε µάλλον κανονιστικό ρόλο και συµµορφωτικό 

χαρακτήρα σε κρίσιµες εποχές, όπου έµπαιναν οι βάσεις µιας θεοκεντρικής ηθικής. 
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Μιλάµε, εποµένως, για µια κοινωνία µάλλον θεοκρατική. Ο ερχοµός του Χριστού 

κατέλυσε αυτό το µοντέλο πίστης, ή µάλλον σωστότερα, το ανακαίνισε, δίνοντας 

περισσότερο χώρο στην ελευθερία. Ο άνθρωπος δεν έχει πλέον ελευθερία µέσα στη 

θεϊκή «επικράτεια», αλλά αποκτά το περιθώριο να φύγει κι εκτός αυτής της 

επικράτειας, να φύγει από το θεϊκό όµµα. Έχει τη δυνατότητα ν’ ακολουθήσει άλλους 

δρόµους και ν’ αντικαταστήσει τη µορφή του Χριστού µε άλλα «αντικείµενα» 

λατρείας. Εδώ µιλάµε για τη δεύτερη ελευθερία, την ελευθερία του να επιλέξει κανείς 

ανάµεσα σε Καλό και Κακό, ενώ στην προχριστιανική εποχή έγινε λόγος για 

ελευθερία µέσα στους κόλπους του Θεού.  

Όταν ο άνθρωπος αρνηθεί το Θεό, στηρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στον 

εαυτό του και στρέφεται γύρω απ’ το άτοµό του, πράγµα το οποίο συµβαίνει στην 

εκτός Χριστού ελευθερία. Καθιστά τον εαυτό του ρυθµιστή των πραγµάτων που 

αφορούν, όχι µόνο τον ίδιο, αλλά και τους γύρω του, διαπνεόµενος από µίαν 

αλαζονική νοοτροπία. Η νοοτροπία αυτή µπορεί να τον οδηγήσει στο να αφαιρέσει 

την ελευθερία των άλλων, παίρνοντας στη δικαιοδοσία του ακόµα και τη ζωή τους. 

Όταν ο «εαυτός» δεν αντιµετωπιστεί ως εικόνα του Θεού, τότε κι ο «άλλος» χάνει 

αυτή τη διάσταση στα µάτια του υποκειµένου που παρεκκλίνει από το Θεό. Για τούτο 

µπορεί να υποδουλώσει τον συνάνθρωπό του και ν’ απειλήσει την ελευθερία του 

ακόµη και στον έσχατο βαθµό, σκοτώνοντάς τον. Η περίπτωση του Ιβάν Καραµαζόφ 

είναι µία του είδους αυτού, αφού αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του. Αλλά και το ίδιο 

το θύµα, ο Φιόντορ Παύλοβιτς Καραµαζόφ πορεύεται µε µικρότερη ταχύτητα αλλά 

στον ίδιο ωστόσο δρόµο, εφ’ όσον έχει επιλέξει ακόλαστο βίο. Η ακολασία 

εξισώνεται µε την ανελευθερία, αφού σηµαίνει υποδούλωση στα πάθη.  

Για τον Μπερδιάγιεφ το κακό είναι παιδί της ελευθερίας168. Μάλιστα ο ίδιος 

εκθέτει ένα επιχείρηµα υπερασπιζόµενος τη θέση του αυτή169. «Ο Θεός» λέει, 

«υπάρχει, επειδή ακριβώς υπάρχει το κακό και η οδύνη στον κόσµο….Εάν ο κόσµος 

ήταν αποκλειστικά καλός και ακέραιος, τότε ο Θεός δεν θα ήταν αναγκαίος γιατί ο 

κόσµος θα ήταν ήδη Θεός. Ο Θεός υπάρχει λοιπόν επειδή υπάρχει το κακό. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο Θεός υπάρχει, επειδή υπάρχει η ελευθερία»170. Το κακό για τον 

Ντοστογιέφσκι, ήταν το αποτέλεσµα µιας λανθασµένης πορείας της ελευθερίας, µιας 

λοξοδρόµησής της προς την αυθαιρεσία. Ο ρώσος συγγραφέας δίνει στο κακό 

                                                 
168 βλ. Νικολάου Μπερδιάγεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι, σ. 90. 
169 βλ. Νικολάου Μπερδιάγεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι,  σ. 89. 
170 βλ. Νικολάου Μπερδιάγεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι, σ. 89. 
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αντικειµενική διάσταση και δεν το προσδιορίζει αναφορικά µε την απουσία του 

καλού. Όπως σηµειώνει ο Μπερδιάγιεφ αναφερόµενος στο Ντοστογιέφσκι: «ο Ρώσος 

συγγραφεύς δεν υπήρξε εξελικτικός ούτε υποστήριξε ότι το κακό είναι έλλειψη του 

αγαθού. Το κακό γι’ αυτόν είναι το κακό και πρέπει να κατακαεί µέσα στη φωτιά της 

κολάσεως»171. ∆ίδει δηλαδή στο κακό τον αρνητικό χαρακτήρα που αρµόζει στη 

φύση του. Μόνον όταν του αποδοθούν οι αληθινές διαστάσεις του µπορεί ν’ 

αντιµετωπιστεί, αν ευσταθεί το ό,τι για να χτυπήσεις τον αντίπαλο, πρέπει να τον 

γνωρίζεις: «η αισιόδοξη θεώρηση του κακού υπό το πρίσµα της εξελίξεως αποτελεί 

µια ορθολογική προσπάθεια άρσεως των συνεπειών του»172. Αν το κακό θεωρηθεί 

µια µετεξελιγµένη µορφή του καλού, ίδιας δηλαδή φύσης, ή κάτι που µπορεί να 

αποδώσει αγαθά στον άνθρωπο, δεν γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος στον οποίο 

εµπλέκει τον άνθρωπο.  

Για τον Ντοστογιέφσκι, ο άνθρωπος αναµορφώνεται ηθικά από τις τύψεις 

εκείνες που συνοδεύουν το κακό που διέπραξε. Ο Μπερδιάγιεφ παρατηρεί ότι οι 

τύψεις αυτές ακολουθούν τους ντοστογιεφσκικούς ήρωες, ανεξαρτήτως του αν 

προέβησαν ή όχι στην τέλεση αξιόµεµπτων πράξεων173. Συγκεκριµένα, ότι αφορούν 

πάθη που ο άνθρωπος προσπαθεί να καταπνίξει, ή ευρύτερα το αίσθηµα της αµαρτίας 

που ο θνητός νιώθει να διώκει για το γένος του. Η αντιστοιχία µε τις τύψεις 

συνειδήσεως του βυρωνικού ήρωα, είναι προφανής.  

Ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει το κακό υποκινηµένος από αλαζονική 

συµπεριφορά, στην οποία θα οδηγηθεί από την κατάχρηση της ελευθερίας του, είναι 

το αντίστροφο του δρόµου που µε το παράδειγµά Του δίδαξε ο Χριστός, κατά 

Ντοστογιέφσκι. Στην πρώτη περίπτωση ο άνθρωπος επιδίωξε να γίνει κάτι ανάλογο 

του Θεού, στη δεύτερη ο Θεός έγινε άνθρωπος µέσα από το δρόµο της άκρας 

ταπείνωσης. Και στις δύο περιπτώσεις έχουµε ένα είδος υπέρβασης, το οποίο 

λαµβάνει θετική µορφή στην πρώτη περίπτωση, αρνητική στη δεύτερη.  

Το να σκοτώνεις το Θεό όντας παντελώς ελεύθερος, σηµαίνει, στους ήρωες 

του Ντοστογιέφσκι, να γίνεις ο ίδιος Θεός κατά το νιτσεϊκό αντίστοιχο. Ο θάνατος 

του Θεού απαιτεί την αντικατάστασή Του από µια άλλη αρχή που θα λάβει την 

πρωτοκαθεδρία, του εαυτού εν προκρειµένω. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του 

Κυρίλλοφ στους ∆αιµονισµένους, κατά την συνοµιλία του µε τον Πέτρο Στεπάνοβιτς: 

                                                 
171 βλ. Νικολάου Μπερδιάγεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι, σ. 96. 
172 βλ. Νικολάου Μπερδιάγεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι, σ. 97. 
173 βλ. Νικολάου Μπερδιάγεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι,σ. 105. 
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«- …Μα για σταθείτε, κι αν εσείς είστε θεός; Αν τέλειωσε το ψέµα και καταλάβετε 

πως όλο το ψέµα υπάρχει εξαιτίας που υπήρχε ο προηγούµενος θεός; - Επιτέλους το 

κατάλαβες! – ξεφώνισε ο Κυρίλοβ ενθουσιασµένος… .Καταλαβαίνεις τώρα πως όλη 

η σωτηρία για όλους είναι ν’ αποδείξεις σ’ όλους αυτή την ιδέα. Ποιός θα την 

αποδείξει; Εγώ! ∆εν καταλαβαίνω πως µπορούσαν ως τα τώρα οι αθεϊστές να ξέρουν 

πως δεν υπάρχει Θεός και να µην αυτοκτονούν την ίδια στιγµή; Να κάνεις συνείδησή 

σου πως δεν υπάρχει Θεός και να µη συνειδητοποιείς την ίδια στιγµή πως έγινες θεός 

είναι ανοησία, αλλιώς το δίχως άλλο θα σκοτώσεις ο ίδιος τον εαυτό σου. Αν το 

συνειδητοποιήσεις είσαι πια βασιλιάς και δεν θα σκοτώσεις ο ίδιος τον εαυτό σου µα 

θα ζεις µέσα στην υψηλότερη δόξα…. Εγώ είµαι που θα σκοτώσω το δίχως άλλο τον 

εαυτό µου για να κάνω αρχή και να τ’ αποδείξω. Είµαι ακόµα θεός χωρίς να το θέλω 

κι είµαι δυστυχισµένος γιατί είµαι υποχρεωµένος να δηλώσω το αυτεξούσιο. Ο 

άνθρωπος γι’ αυτό ακριβώς ήταν ως τα τώρα τόσο δυστυχισµένος και φτωχός, - 

επειδή φοβότανε να δηλώσει το κύριο σηµείο του αυτεξούσιου…. Μα θα δηλώσω το 

αυτεξούσιο, είµαι υποχρεωµένος να πιστέψω πως δεν πιστεύω…. το χαρακτηριστικό 

γνώρισµα της θεϊκότητάς µου είναι το Αυτεξούσιο! Τούτο είναι όλο κι όλο που µ’ 

αυτό µπορώ να δείξω στο κύριο σηµείο την ανυπακοή µου και την καινούρια µου 

τροµερή ελευθερία. Γιατί είναι πολύ τροµερή. Σκοτώνω τον εαυτό µου για να δείξω 

την ανυπακοή και την καινούρια τροµερή µου ελευθερία»174. Στο συγκεκριµένο 

απόσπασµα, ο Κυρίλλοφ θεωρεί ότι ο θάνατος του Θεού συνεπάγετε τη  θεοποίηση 

του εαυτού. Η αθεΐα, εν τοιαύτη περίπτωση, µεταφράζεται ως απελευθέρωση για τον 

Κυρίλλοφ. Ο τελευταίος θεωρεί ότι ο θάνατος του Θεού και η θεοποίηση του ιδίου, 

ανοίγουν το δρόµο προς την προσωπική του ελευθερία. Και ως µέσο για να 

καταστήσει φανερή την απελευθέρωση αυτή από το Θεό, προκρίνει την αυτοκτονία.  

Κάτι παρεµφερές θα πρέπει να ειπωθεί και για έναν άλλον ήρωα των 

∆αιµονισµένων, τον Σταυρόγκιν. Κι ο Σταυρόγκιν θ’ αυτοκτονήσει, µέσα από την 

προσπάθειά του να ελευθερωθεί από την αδυναµία να ξεχωρίζει καλό και κακό, 

αδυναµία που οφείλεται στον διεφθαρµένο χαρακτήρα του. Η προσπάθειά του να 

ελευθερωθεί όµως θα ναυαγήσει και µαρτυρία για τούτο θ’ αποτελέσει η αυτοκτονία 

του Σταυρόγκιν. Η αυτοχειρία, άλλοτε είναι δηλωτική παθών που υποδουλώνουν τον 

άνθρωπο και απ’ τα οποία ο ίδιος προσπαθεί ν’ απαλλαγεί τερµατίζοντας τη ζωή του, 

άλλοτε πάλι φανερώνει µια ύστατη απόπειρα αυτοπροσδιορισµού απέναντι στο 

                                                 
174 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, ∆αιµονισµένοι, τόµος Γ΄, τρίτος µέρος, ΣΤ, ΙΙ, σ.215-216.  
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Πεπρωµένο, µε το άτοµο να επιχειρεί να σταθεί µοίρα στη µοίρα του. Σ’ όλες ωστόσο 

τις περιπτώσεις, αποτελεί απεγνωσµένη κραυγή για ελευθερία. Φωνή που καταλήγει 

όµως σε παραφωνία κι όχι παραγωγή αρµονικού ήχου, αφού µόνο σε αυθαιρεσία 

οδηγούµαστε. Ο τερµατισµός της ζωής είναι κηδεία και για την ελευθερία. Γι’ αυτό 

και ο Σταυρόγκιν οµολογεί: «δεν µπορούσα να νιώσω, ούτε ήξερα ποιο είναι το καλό 

και ποιο το κακό κι όχι µονάχα είχα χάσει την αίσθηση του καλού και του κακού, µα 

ήταν σάµπως το καλό και το κακό να µην υπήρχαν καθόλου, σαν να µην ήταν τίποτ’ 

άλλο από µια πρόληψη. Και σκεφτόµουνα πως µπορώ να λευτερωθώ απ’ όλες τις 

προλήψεις, µα τη στιγµή ακριβώς που θα φτάσω σ’ αυτήν την ελευθερία, θα 

χαθώ»175. Απ’ την άλλη, στο µοναστήρι που ο Σταυρόγκιν καταφεύγει για να 

εξοµολογηθεί, ο µοναχός Τύχων θα τον προτρέψει να νικήσει την αλαζονεία του 

προκειµένου να ελευθερωθεί, καθώς η υπερηφάνεια λειτουργεί ανασταλτικά στην 

πορεία προς την απελευθέρωση. Για τούτο και τον προτρέπει να γίνει υποταχτικός σ’ 

έναν µοναχό176, καθώς στον ορθόδοξο µοναχισµό και την Ορθοδοξία γενικότερα, η 

ελευθερία αποκτιέται µέσα από την άκρα ταπείνωση και την υπακοή. Κι όλ’ αυτά για 

να τον αποτρέψει από το να βλάψει τον εαυτό του.  

 

XIII. Αυγουστίνος και Ντοστογιέφσκι: µια σύγκριση  
 

Οι ήρωες του Ντοστογιέφσκι είναι άνθρωποι µαινόµενοι, άνθρωποι που 

βρίσκονται σε µια συνεχή πάλη, µια σύγκρουση. Η σύγκρουση αυτή µπορεί να 

προκύπτει από το Καθεστώς, το Κράτος, την Εκκλησία και γενικά τους θεσµούς και 

τις απρόσωπες δυνάµεις µιας κοινωνίας, όχι επειδή δεν τις αναγνωρίζουν, αλλά µέσα 

από µια προσπάθεια να τις κατανοήσουν. Γι’ αυτό και δεν επιλέγουν τον 

αναχωρητισµό ή την αποµάκρυνση από την πόλη ως µέσο γαλήνης της ψυχής τους, 

όπως το ροµαντικό υποκείµενο177. Η γαλήνη γι’ αυτούς θά ’ρθει µέσα απ’ την πόλη, 

                                                 
175 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, ∆αιµονισµένοι, Στου Τύχωνα, ΙΙ, σ. 319-320, 
176 βλ. Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, ∆αιµονισµένοι, Στου Τύχωνα, ΙΙ, σ. 341-342: τα λόγια του Τύχωνα στο 
Σταυρόγκιν: «Κατέχεστε απ’ την επιθυµία του µαρτυρίου και της αυτοθυσίας. Κατανικήστε κι αυτήν 
την επιθυµία, παρατήστε τα αυτά τα χαρτιά και την πρόθεσή σας, και τότε θα τα ξεπεράσετε όλα. Θα 
ντροπιάσετε την περηφάνια σας και το δαίµονά σας. Το αποτέλεσµα θα ’ναι να βγείτε νικητής και να 
κατακτήσετε την ελευθερία σας…Ξέρω έναν γέροντα…. Πηγαίνετε σ’ αυτόν και γίνετε δόκιµος κοντά 
του… Πάρτε τον όρκο και µ’ αυτή τη µεγάλη θυσία θ’ αποκτήσετε ό,τι επιθυµείτε, θ’ αποκτήσετε 
πολύ περισσότερα απ’ όσα ελπίζετε γιατί δεν µπορείτε να καταλάβετε τώρα ποιο θα ’ναι το κέρδος 
σας».   
177 Για το υποκείµενο του ροµαντικού κινήµατος, η κοινωνία κι ο πολιτισµός αποτελούν 
φθοροποιητικές δυνάµεις, γι’ αυτό και η φυγή στη φύση παρουσιάζεται ως η πιο αποτελεσµατική 
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παρά το νοσηρό και αγχογόνο πρόσωπο που αυτή παρουσιάζει. Μπορεί ν’ αντιδρούν 

στο κατεστηµένο, να συγκρούονται µ’ αυτό, αλλά παραµένουν στην πόλη όσο κι αν 

αυτή τους πληγώνει, κατά το σωκρατικό παράδειγµα178.  

Ο Ντοστογιέφσκι γράφει για το φτωχόκοσµο. Τον ταπεινό και καταφρονεµένο 

άνθρωπο που πονάει, αλλά στέκεται µε µεγαλείο µπροστά στα χτυπήµατα της µοίρας 

και την οδύνη, στην οποία πολλές φορές τον οδηγούν οι λανθασµένες επιλογές του. 

Μάλιστα έναν τέτοιο πόνο τον δέχεται σαν µέσο εξιλέωσης, σαν την τιµωρία εκείνη 

που θα τον εξαγνίσει, γι’ αυτό και αντιµετωπίζει µε ευγνωµοσύνη µια τέτοια θλίψη, 

σαν κάτι θεόσταλτο. Μάλιστα πολλές φορές τον επιδιώκει, αποζητά το Γολγοθά 

ξέροντας ότι αυτόν θ’ ακολουθήσει η Ανάσταση. Η ανάσταση της ζωής και η 

σωτηρία της ψυχής.  

Το αυγουστίνειο abyssus humanae conscientiae, είναι µότο κατ’ εξοχήν 

αντιπροσωπευτικό για τους ήρωες του Ντοστογιέφσκι. Η ψυχή των 

ντοστογιεφσκικών ηρώων αποτελεί κατοικητήριο Θεού και ∆αίµονα. Πότε 

παρουσιάζεται τόπος όπου βασιλεύει το έγκληµα, η αθεΐα, ο µηδενισµός, πότε είναι 

τόπος των πιο ευγενικών συναισθηµάτων και της θυσίας179. Ο ήρωας του 

Ντοστογιέφσκι αναλαµβάνει την ευθύνη του «άλλου», σηκώνει στις πλάτες του το 

χρέος που ο ίδιος επωµίζεται, αυτό του να σώσει το δικό του άνθρωπο, το διπλανό 

του, τον κόσµο όλο. Κι αυτό µε δύο τρόπους το κάνει: άλλοτε επαναστατώντας, όπως 

ο Ρασκόλνικοφ, άλλοτε υποµένοντας όπως η Σόνια, πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες, 

και οι δύο στο Έγκληµα και Τιµωρία.  

Για τον Αυγουστίνο ο όρος Θεός, ισοδυναµεί µε το απόλυτα Αγαθό κι 

Ανώτερο όλων των άλλων, Ον. Παντοδύναµο καθώς είναι, είναι κι ανεξάρτητο, 

                                                                                                                                            
διέξοδος, το ιδανικότερο παυσίλυπο. ∆εν είναι τυχαίος ο βυρωνικός στίχος από το Childe Harrolds 
Pilgrimage: «I love not Man the less, but Nature more».  
178 Ο Σωκράτης παρουσιάζεται στα πλατωνικά γραπτά ως ένα πρόσωπο κατεξοχήν στατικό. ∆εν 
µετακινείται και δεν ταξιδεύει εκτός της πόλεως. Είναι αστός δηλαδή, όπως το δηλώνει η κυριολεκτική 
έννοια της λέξης αρχής γενοµένης απ’ την αρχαία Ελλάδα. Παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που 
θεωρεί ότι είναι προορισµένος για την υπηρεσία της πόλης και των πολιτών της και που, όσο κι αν 
αυτοί τον απογοητεύουν, δεν τους εγκαταλείπει ποτέ, ακόµη κι όταν αυτή η πόλη και αυτοί οι πολίτες 
τον οδηγήσουν σε έναν άδικο θάνατο. Μέχρι και την τελευταία στιγµή την καθοριστική για τη ζωή 
του, ο Σωκράτης δεν θα εγκαταλείψει την Αθήνα. Θα πεθάνει υπακούοντας στους νόµους της και τους 
δικαστές της, όπως πάντα έκανε.   
179 «Από τα έργα του Ντοστογιέφσκι, αναδίδεται προ παντός η βαθύτατη κατανόηση, η συµπάθεια και 
η µεγαλοψυχία του, για ολόκληρο τον πλούτο της ζωής, για καθετί το ανθρώπινο για το «αγγελικό και 
µαύρο φως»: για τους ταπεινούς και τους καταφρονεµένους, για τους ισχυρούς και ενάρετους 
χαρακτήρες (όπως τον Ραζουµίκιν), αλλά και τους παθολογικούς ή δαιµονικούς (όπως τον 
Ρασκόλνικοφ) στο Έγκληµα και Τιµωρία, για τους υπέρτατα αγνούς και σχεδόν αγίους, όπως τον 
πρίγκιπα Μύσκιν (στον Ηλίθιο) ή τον Αλιόσα (στους Αδελφούς Καραµάζωφ), αλλά και για τους 
απλούς, τους εδαφικούς και τους γήινους». βλ. Κώστας Ανδρουλιδάκης, «Η ανάγνωση ως γνωριµία 
και ως φιλία», σ. 147-148.  
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καθώς οτιδήποτε βρίσκεται έξω απ’ αυτό, εξαρτάται και απ’ αυτό. Είναι δηµιουργός 

κάθε φύσης που υπάρχει απ’ τη µία, µόνο αγαθών πραγµάτων απ’ την άλλη. Ο 

συνδυασµός αυτός υποδηλώνει ότι τα δηµιουργήµατα του Θεού δεν µπορούν να είναι 

τίποτε άλλο, εκτός από αγαθά. Στο πλαίσιο αυτό, το κακό για τον Αυγουστίνο θα 

είναι defectus ή privatio ή amissio boni. Κάτι που ελλείπει, υστερεί ή αποβάλλεται 

από το αγαθό. Υπό αυτό το πρίσµα που αντιµετωπίζει το κακό σαν κάτι πόρρω 

απέχοντι απ’ τη θεϊκή φύση, το κακό θ’ αποδοθεί αποκλειστικά στην ανθρώπινη 

ελευθερία. Μια ελευθερία που, όπως νωρίτερα θίχτηκε, θα διακριθεί στην libertas 

minor και τη libertas major, την ελευθερία εκλογής του καλού και την ελευθερία στο 

καλό.  

Η ελευθερία για τον Αυγουστίνο, είναι το αποτέλεσµα της ελεύθερης εκλογής, 

της liberum arbitrium ή αλλιώς arbitrium voluntatis. Αναφορικά µε την ελευθερία και 

τις διακρίσεις της στο έργο του Αυγουστίνου, έχει σηµειωθεί ότι η ελεύθερη εκλογή 

για τον επίσκοπο της Ιππώνος, είναι πάντα παρούσα µέσα στον άνθρωπο και 

αντιστοιχεί µε την ικανότητά του να κάνει το καλό ή το κακό. Η ελευθερία απ’ την 

άλλη, έχει ποικίλλες διαβαθµίσεις, δεν είναι πάντα παρούσα στον άνθρωπο και 

ισοδυναµεί µε µία καλώς νοούµενη χρήση της. Η άγνοια αυτής της διάκρισης µεταξύ 

ελεύθερης εκλογής κι ελευθερίας, είχε σαν αποτέλεσµα να υποστηριχθεί πως ο 

Αυγουστίνος δεν παραδέχεται ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο µετά την πτώση, 

προωθώντας έτσι µια ελευθερία προερχόµενη αποκλειστικά από τη χάρη του Θεού. 

Εν τούτοις, η άποψη αυτή ανεξαρτήτως των προηγουµένων, αναγνωρίζει την 

ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία του Θεού. Μάλιστα, όσο πιο πολύ ο 

άνθρωπος µετέχει στη θεϊκή ελευθερία µε τη βοήθεια της πρόνοιας, τόσο 

περισσότερο κατοχυρώνει και προασπίζει την προσωπική του ελευθερία180.  

Κατά τον τρόπο του Αυγουστίνου κι ο Ντοστογιέφσκι, δεν αναγνωρίζει ως 

αυθυπόστατο το Κακό, αλλά βλέπει το τελευταίο ως έλλειψη του Αγαθού. Απ’ την 

άλλη το κακό, όντας κάτι εξ ορισµού αντίθετο µε το αγαθό, είναι και για τον 

Αυγουστίνο ξέχωρο απ’ το Θεό, δεν δύναται να Του καταλογιστεί στην αγαθή φύση 

Του. Κι εδώ, όπως και στον Αυγουστίνο, θα ερµηνευθεί σε σύνδεση µε την 

ελευθερία. Μια ελευθερία που και στον Ντοστογιέφσκι θα χωριστεί σε ελευθερία 

επιλογής του καλού ή του κακού και σ’ ελευθερία στο χώρο του καλού, σε πρώτη και 

δεύτερη.  

                                                 
180 βλ. Μιχ. Μακράκης, Ντοστογιέφσκι – Πάθος κι Ελευθερία, σ.: 75-76. 
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Τόσο ο Αυγουστίνος όσο κι ο Ντοστογιέφσκι, δεν προσέγγισαν το Θεό στο 

ξεκίνηµα της ζωής τους. Τον συνάντησαν κάπου στην πορεία, ο πρώτος ύστερα από 

µια εναγώνια αναζήτησή Του κι ο δεύτερος µέσα από την προσπάθειά του να 

νοηµατοδοτήσει την ανθρώπινη ζωή και το κακό που την έπληττε σε πολλές 

εκφάνσεις της. Μέσα από προσωπικές τους αναφορές αλλά και βιογράφων τους, 

αυγουστίνειος και ντοστογιεφσκικός βίος παρουσιάζονται ως ταραχώδεις, επιρρεπείς, 

ως έναν βαθµό, στα πάθη181, έντονη µέχρι το τέλος τους, αλλά και γεµάτοι αγωνία. Ο 

Αυγουστίνος παρουσιάζει τον εαυτό του έρµαιο των σεξουαλικών του ορµών, αν και 

οι βιογράφοι του εντοπίζουν υπερβολή στην από µέρους του αυτοκριτική. Επίσης 

αναφέρει το πέρασµά του από τα «δίχτυα» πολλών αιρέσεων της εποχής του, έως 

ότου καταλήξει στο Χριστιανισµό, η γνωριµία του µε τον οποίο τον έκανε να του 

αφιερωθεί ολοκληρωτικά. Η ζωή του από ’κει κι ύστερα ήταν δοσµένη σε ατέλειωτες 

ώρες συγγραφής αναφορικά µε το χριστιανικό δόγµα και στα επισκοπικά του 

καθήκοντα απέναντι στο ποίµνιό του, ειδικά στα προβλήµατα που το τελευταίο 

αντιµετώπιζε κυρίως µε τους αιρετικούς. Η αναζήτηση του Ανώτερου Όντος ήταν η 

αγωνία των νεανικών του χρόνων, µια αγωνία που µετά την πρώτη επαφή µαζί Του, 

αντικαταστάθηκε από τον αγώνα του Αυγουστίνου να µείνει κοντά Του.  

Η ζωή του Ντοστογιέφσκι από την άλλη, σηµατοδοτείται από άχαρα παιδικά 

χρόνια και µια νεότητα σηµαδεµένη από φτώχεια, ορφάνια, προβληµατική υγεία και 

περιδιάβαση σε διάφορα ιδεολογικά «µονοπάτια» (κοµµουνισµός, κύκλος του 

Πετρατσέφσκη), σε µια προσπάθεια ν’ αλλάξει µαζί µε άλλους το ρωσικό 

«γίγνεσθαι». Ακολουθεί η φυλάκισή του, ύστερα από την κατηγορία ενός Αντονέλλι, 

για συνωµοτικές ιδέες κατά της Εκκλησίας και του Τσάρου και η µεταγωγή του στο 

εκτελεστικό απόσπασµα, απ’ όπου και γλιτώνει µε µετατροπή της ποινής του σε 

καταναγκαστικά έργα στα κάτεργα της Σιβηρίας. Εκεί υποµένει άθλιες κι 

εξουθενωτικές συνθήκες ζωής κι εργασίας, καθώς βασανιστήρια από τους δεσµώτες 

και τους συγκρατούµενούς του. Παράλληλα, στη µετα-σιβηρική περίοδο της ζωή του 

εθίζεται στο µικρόβιο της χαρτοπαιξίας, χάνει πολλά µέλη της οικογένειάς του κι ο 

ίδιος πεθαίνει από διάρρηξη της πνευµατικής του αρτηρίας. Σ’ όλο το βίο του τον 

κατατρύχει το µόνιµο άγχος της εξασφάλισης των προς το ζην, η ιδεολογική πάλη 

που βίωνε µέσα του, αλλά και το µικρόβιο του συγγραφέα που αναδευόταν στην 

ψυχή του και ζητούσε να δώσει ζωή µέσα από την πένα σ’ έναν ολόκληρο κόσµο. 

                                                 
181 Ο όρος αυτός πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν σε συνάρτηση µε το χρονικό και γεωγραφικό πλαίσιο που 
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Έναν κόσµο που περιελάµβανε «ανθρώπους που σκοτώνουν από καθαρή πνευµατική 

περιέργεια ή από ασυγκράτητο πάθος· που αυτοκτονούν γιατί αρνιούνται να 

υποταχτούν στο θεό ή για να δώσουν διέξοδο σε µιαν αµαρτωλή ζωή χωρίς νόηµα». 

Άλλους «που κηρύχνουν µπροστά σε κατάπληκτους ευγενείς το λόγο του Χριστού ή 

µηχανεύονται πολιτικές δολοφονίες. Φοιτητές πεινασµένοι, όσιες πόρνες, παρθένες 

µαζοχίστριες, αγέρωχες καλλονές που ευχαριστιούνται µόνο όταν τυραννούν, 

σατανικοί ή χριστόµορφοι καλόγεροι, χαρτοπαίχτες, νεαροί εραστές και ραδιούργοι, 

εγκληµατίες, επιληπτικοί, οραµατιστές, παράφοροι, συγκρατηµένοι, ασκητικοί, κτήνη 

που ηδονίζονται να πλατσουρίζουν µέσα στην πώρωση, µουζίκοι και πρίγκιπες»182, 

Έναν κόσµο πίσω από τον οποίο συχνά αχνοφαίνεται ο ίδιος ο συγγραφέας του.  

Τόσο ο Αυγουστίνος όσο κι ο Ντοστογιέφσκι, προσπάθησαν να βρουν µια 

αλήθεια. Την αλήθεια εκείνη µε την οποία θα ένωναν τη ζωή τους, και από την οποία 

ζητούσαν να πιαστούν. Από ένα σηµείο και µετά, αληθινή ζωή και για τους δύο θα 

σηµαίνει ζωή µέσα στη χριστιανική πίστη. Το πρόσωπο του Χριστού θα 

παρουσιαστεί ως αντικείµενο πόθου και λατρείας, εικόνα αγαπηµένου «πλάσµατος» 

για τον Αυγουστίνο, ενώ πάλι στον Ντοστογιέφσκι θ’ αποτελέσει οδό σωτηρίας τη 

µόνη που θα µπορούσε να νοηµατοδοτήσει την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι η µορφή 

του Χριστού στη «θέα» της οποίας ο Αυγουστίνος θα παραλύσει, θα υποκλιθεί και θα 

γράψει έναν χειµαρρώδη λόγο. Έναν λόγο ακατάστατο πολλές φορέ,ς εξαιτίας των 

συναισθηµάτων που ξεχειλίζει η ψυχή του προς τη µορφή αυτή, συναισθηµάτων που 

λειτουργούν αυτόνοµα, δεν ελέγχονται πλέον. Είναι αυτή η µορφή πάλι, για την 

οποία θα φλυαρήσει ο Αυγουστίνος. Μια φλυαρία εξοµολογητικού τόνου µπροστά 

στο αντικείµενο λατρείας του χριστιανού φιλοσόφου. Η «ακαταστασία» που 

διακρίνει το αυγουστίνειο κείµενο λόγω της συναισθηµατικής φόρτισης του 

συγγραφέα του όταν απευθύνεται στον Θεό, είναι σήµα κατατεθέν και των 

ντοστογιεφσκικών έργων. Μια ακαταστασία δηλωτική της εσωτερικής αναζήτησης 

και των ψυχολογικών διακυµάνσεων του Ντοστογιέφσκι, τις οποίες µεταφέρει στους 

ήρωές του µέχρι να τους φέρει σ’ επαφή µε τον Θεό. Η ψυχαναλυτική ικανότητα του 

ρώσου συγγραφέα παρουσιάζεται έτσι σ’ όλη της την έκταση, µέσα από την 

«έκθεση» στο φως του Χριστού ψυχών κολασµένων, σκοτεινών και γεµάτων 

µυστήριο.  

 

                                                                                                                                            
ο κάθε άνδρας έζησε.  
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Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα  
 

Μπροστά στο φόβο του κακού, το άτοµο τις περισσότερες φορές είναι µόνο κι 

ανυπεράσπιστο. Μόνο µε το θυµό του, την ανασφάλειά του, το ρηµαγµένο ψυχισµό 

του για όσα βιώνει, βίωσε ή φοβάται ότι θα υποστεί κάπου µελλοντικά. Κανένας δεν 

µπορεί ν’ αρνηθεί ότι ως ο σύγχρονος άνθρωπος, έχει επί το πλείστον λάβει σοβαρά 

υπ’ όψιν το πρόβληµα του κακού, ειδικότερα µάλιστα αν µιλάµε για τους 

θεωρητικούς της σκέψης. Ύστερα από τόσους πολέµους, αλληλοσπαραγµούς, 

ολοκαυτώµατα, βασανιστήρια, εγκληµατικές ενέργειες και γενικότερα εξαθλίωση 

όλων των επιπέδων, ο προβληµατισµός γύρω από τη φρίκη και τις µορφές της δεν 

είναι πλέον θέµα επιλογής, είναι ερώτηµα µε το οποίο ο άνθρωπος µοιραία θα 

συναντηθεί. Το να γυρίσει την πλάτη του σ’ ένα τέτοιο ερώτηµα είναι επιλογή δική 

του, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι η γνωριµία του µε το κακό θα είναι επίσης θέµα δικής 

του επιλογής. Αυτή η συνάντηση θα είναι αναπόφευκτη.  

Απ’ όσα επιχειρήµατα έχουν διατυπωθεί στο πέρασµα του χρόνου σε µια 

προσπάθεια ερµηνείας του κακού, τη µεγαλύτερη αξιοπιστία φαίνεται να παρουσιάζει 

αυτό της ελεύθερης βούλησης, της liberum arbitrium κατ’ Αυγουστίνο. Το κακό εδώ 

γίνεται αντιληπτό ως επακόλουθο ανθρωπίνων σφαλµάτων κι εσφαλµένων 

προηγούµενων επιλογών. Αυγουστίνος και Ντοστογιέφσκι συνηγορούν υπέρ αυτής 

της απόψεως. Το πανάγαθο ον του Αυγουστίνου δεν έχει σηµείο επαφής µε το κακό, 

όπως παραδέχεται στις Εξοµολογήσεις [17.13: tibi omnino non est malum]. Ο 

επίσκοπος της Ιππώνος βλέπει την αρχή και το τέλος της φθοράς, στον άνθρωπο. 

Αλλά και ο Ντοστογιέφσκι το ίδιο. Ο Ρώσος συγγραφέας αντιµετωπίζει την ψυχή του 

ανθρώπου σαν ένα φοβερό αίνιγµα, γεµάτο µυστήριο και σκοτάδι. Η ανθρώπινη 

καρδιά είναι πεδίο σκοτεινό, ταραχώδες και χαώδες, όπου Θεός και ∆ιάβολος 

συγκρούονται ασταµάτητα. Το κακό κι εδώ έρχεται από τον άνθρωπο, ο οποίος όµως 

µπορεί µέσα από το δρόµο της αγάπης που ο Χριστός χάραξε, να το κατανοήσει και 

να το αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά. Η σχέση αυτή την ίδια στιγµή λειτουργεί και 

αντίστροφα, καθώς µέσα απ’ το κακό και τον πόνο, θα µπορέσει ο άνθρωπος να 

γνωρίσει το Θεό και το µεγαλείο του µυστηρίου Του.  

Η ελεύθερη βούληση αφ’ ενός και η εµπιστοσύνη στις βουλές του Θεού αφ’ 

ετέρου, είναι ισχυρά χτυπήµατα στο κοσµικό κακό. Η δεύτερη έννοια, η 

                                                                                                                                            
182 βλ. Τάσος Αθανασιάδης, «Ο Ντοστογιέφσκι βαδίζει προς τον Χριστό», σ..1661.  
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αναφερόµενη στη σιγουριά και την ασφάλεια που πρέπει να εναποτεθεί στις θεϊκές 

προθέσεις που αφορούν τον άνθρωπο, και τον κόσµο θα µπορούσε να λάβει την εξής 

γραµµή: «ό,τι έγινε ήταν ανάγκη να γίνει. Ό,τι έγινε ήταν µέσα στο ρυθµό του 

κόσµου να γίνει και πλουταίνει την αρµονία…. ό,τι έγινε, όχι µονάχα ήταν ανάγκη να 

γίνει παρά κι έπρεπε, ήταν σωστό να γίνει»183 κι ακόµη: «ο Θεός ποτέ δε βιάζεται… 

Αυτός είναι ασάλευτος, βλέπει τα µελλούµενα σα να ’ταν κιόλα περασµένα, δουλεύει 

στην αιωνιότητα. Μονάχα τα εφήµερα πλάσµατα δεν ξέρουν τί θα γίνει και 

φοβούνται, βιάζουνται. Άσε το Θεό να δουλεύει µέσα στη σιωπή καθώς του αρέσει· 

µη σηκώνεις το λαιµό, µη ρωτάς· κάθε ερώτηµα είναι αµαρτία»184.  

Η παραπάνω ερµηνεία µε ψήγµατα νουθεσίας γύρω από το ζήτηµα του 

Κακού, την οποία ο Ζορµπάς υποδεικνύει στο αφεντικό του, στο µυθιστόρηµα του 

Καζαντζάκη, εξοβελίζει την τυχαιότητα µέσα από την πορεία του mundus sensibilis, 

θεωρώντας ότι όλα υπακούουν σε µια άρρητη αναγκαιότητα µυστικά κατευθυνόµενη 

από το θεϊκό νου. Σ’ ένα τέτοιο σύµπαν ακόµη και το Κακό έχει θέση, αφού 

συνδράµει στην αρµονία του συνόλου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 βλ. Νίκος Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά, σ. 255.  
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Επίλογος  
 

Μόνον έτσι ίσως θα µπορούσαν, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, να «σταθούν» 

ζητήµατα όπως αυτά της θεοδικίας και του Κακού, απέναντι στις ενστάσεις που 

ορθώνει το ανθρώπινο λογικό κάθε φορά που καλείται να τα κατανοήσει. Η 

ελευθερία και όλη η προοπτική που αυτή αποκτά µέσα στη χριστιανική πίστη, σε 

συνδυασµό µε την αγαθή φύση του Θεού, θ’ αποτελέσουν το Α και το Ω στην 

ερµηνευτική του κακού. Επειδή η ανθρώπινη θέληση δε δέχεται φραγµούς, το Κακό 

θα εκληφθεί ως επιγέννηµα της προαίρεσης και καθώς ταυτίζεται µε τη στέρηση του 

αγαθού, δεν έχει οντολογική ύπαρξη. Ένα κακό που πρωτοεµφανίστηκε, κατά τα 

θεολογικά κείµενα, στον «Κήπο της Εδέµ» και που εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια, 

κάνει ακόµη και µάλιστα σε εντονότερο βαθµό αισθητή την παρουσία του στο 

ανθρώπινο γίγνεσθαι. Ένα κακό τέλος, η ύπαρξη του οποίου θα κάνει τον Παράδεισο  

µόνιµο πόθο κι απωθηµένο του animal rationale και µια fata morgana που θα 

αναζητεί όσο ζει.  

                                                                                                                                            
184 βλ. Νίκος Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά,  σ. 182.  
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